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نشاطات المنظمة

بقلم رئيسة التحرير
 غادة مفيد التلي

العــدد كلمــة 

ســالم لروحــك يــا معمــر القذافــي فأقوالــك الفكاهيــة تفتقدهــا مؤتمــرات القمــة، 
عربيــة كانــت أم إســالمية، ففــي األمــس القريــب بــدأت وانتهــت فعاليــات 
الحضــور عربيــًا  الســعودية. كان  فــي  المنعقــد  القمــة اإلســالمية  مؤتمــر 
بامتيــاز مــع غيــاب بعــض الــدول وأهمهــا إيــران وتركيــا. أمــا ســوريا المجّمــدة 
عضويتهــا فلــم تعــد بمفهــوم آل ســعود والعربــان عربيــة إســالمية إذ يوجهــوا 
والتعاطــف  عنهــا  للحديــث  كان  تأكيــد  بــكل  لكــن  للحضــور،  دعــوة  لهــا 

الظاهــري معهــا حضــور. 
وبعــد جولــة ســريعة علــى أهــم مــا حــدث مــن وجهــة نظــري، اســتميحك عــذرًا 
أن أضحــك أنــا بــداًل عنــك هــذه المــرة. بالمناســبة كنــت دائمــًا أتســاءل عــن 
ســر نومــك ونــوم بعــض الرؤســاء فــي هكــذا اجتماعــات, لكنــي ســرعان مــا 
أيقنــت أنــك حســنًا كنــت تفعــل, فبيــع الــكالم والتكــرار يدفــع للتأفــف والملــل 

والملــل يدفــع للنــوم والنــوم فــي ظــّل مــا يحــدث ســلطان وســلطان.
أمــا عــن الســعودية فقــد ظهــرت بمظهــر المــالك الحــارس الــذي أرســله هللا 
لألمــة اإلســالمية بعــد أن اســتغبت الجميــع وأوهمتهــم أّن إصــالح حالهــم 

هّمهــا الوحيــد. 
منــّددة باإلرهــاب أواًل, ومعرجــة علــى القضيــة الفلســطينية وقدســها العربيــة 
ثانيــًا, وبضــرورة الوقــوف فــي وجــه إيــران داعمــة اإلرهــاب فــي اليمــن ثالثــًا 
الــذي  الــذي تتكّلــم عنــه هــو ذاتــه  ورابعــًا وعاشــرًا متناســيًة أّن اإلرهــاب 

دعمتــه وتدعمــه فــي ســوريا. 
ضروســًا كانــت الحــرب الكالمّيــة علــى إيــران الشــيعّية، فقــد صّورتهــا وكأّنهــا 
أصــل مصائــب العــرب والعــدو اللــدود الــذي يفــوق إســرائيل شــرًا وعدوانيــة، 
والحــق يقــال وحدهــا العــراق التــي رفضــت مــا جــاء فــي الكلمــة الختاميــة 
حيــن أعلنــت أنهــا تأمــل أن تتوطــد أواصــر الصداقــة بينهــا وبيــن الجــارة 
اإليرانيــة ضاربــة بعــرض الحائــط كل التوصيــات والتعليمــات الســعودية. 
مــرارًا  قيــل  قــد  كان  قيــل  مــا  أن كل  داعيــًا ألذكــر  هنــاك  أن  أعتقــد  وال 
وتكــرارًا علــى مــدار كل ســنين المؤتمــرات. فالتنظيــر إحــدى صفاتنــا نحــن 
العــرب حتــى وإن لــم نربطــه بأفعــال، وبيــع وطنيــات بخصــوص األراضــي 
المحتلــة، علــى ســبيل المثــال ال يكّلــف شــيئًا ســوى حبــر علــى ورق وقاعــات 

اجتماعــات. 
أمــا ســوريا التــي كمــا أخبرتكــم أنهــم تطّرقــوا للحديــث عنهــا وعــن جوالنهــا 
ولَكــم  الجــوالن  مــن  اســرائيل  بانســحاب  المؤتمــر  طالــب  فقــد  المحتــل, 
ضحكــت أنــا شــخصيًا مــن هكــذا طلــب وتمنيــت لــو أنــي حاضــرة وقلــت لهــم 
“دعــوا ســوريا وشــأنها فحربهــا الداخليــة ومــوت وتشــريد أهلهــا أكبــر مــن أن 
يناقــش فــي أوراقكــم المرميــة وقبــل أن تشــكروا لبنــان للجهــد المبــذول فــي 
اســتضافة الســوريين رغــم اشــارتكم لرفضهــا دمــج او اندمــاج الالجئيــن فــي 
مجتمعهــا, اشــكروا األمــم المتحــدة التــي لطالمــا دفعــت لــه ومازالــت تدفــع 

عــن كل فــرد ســوري فــي أراضيهــا.
أما أخيرًا فقد فّضت اإلجتماعات وعاد كل وفد الى بلده ليغني عن لياله, 
ورجــع شــهريار إلــى قصــره المنيــف بعــد أن ظــّن أنــه فعــل كل مــا يريــد وغــّط 
فــي نــوٍم عميــٍق, فجــاءه فــي الحلــم أطفــال اليمــن المرضــى وأطفــال الســودان 
والصومــال الجوعــى وأطفــال ســوريا المشــردون معاتبيــن ومتســائلين أيــن 
نحــن مــن قّمتــك يامــن تجلــس علــى قمــم البتــرول. فانتفــض ســريعًا متعــّوذًا 
بــاهلل مــن الشــيطان الرجيــم الــذي يوســوس فــي صــدره بــكل الواقــع األليــم 
وآثــر النــوم مــن جديــد مصــدرًا األوامــر لخيالــه الواســع الخصيــب بــأال يجعلــه 
يحلــم بغيــر إيفانــكا ذات الجمــال الصــارخ وصدرهــا الرحــب الجميــل فآتــاه 
حــااًل بحلــم كمــا يشــتهي ويريــد لكــن لألســف كالعــادة لــم تكــن وحدهــا بــل 
برفقــة والدهــا وقــد رســمت علــى وجههمــا ابتســامة عريضــة وفــي أيديهمــا كل 

مــا أرادوه مــن دنانيــر. 

“بروتوكول تعاون” 

“SIAL CANADA“ المعرض العالمي لألغذية

رمضان كريم

عقــد منــذ بضعــة أيــام بروتوكــول تعــاون بيــن المركــز العربــي 
للتنميــة البشــرية ممّثلــة بالدكتــور عبــد المنعــم عّبــاس ومنظمــة 
المجموعــة العراقيــة الكنديــة ممّثلــة بســفير النوايــا الحســنة الســيد 

غســان فــؤاد ســاكا. 
وقــال الدكتــور عّبــاس: إّن الهــدف مــن البروتوكــول هــو التعــاون 
في المجاالت كافة والعمل على برامج التنمية البشرية وتطوير 
الــذات مــن خــالل حزمــة مــن البرامــج الهادفــة إلــى تطويــر أداء 
وأّن  خبراتهــم  ونقــل  كفاءتهــم  ورفــع  البشــرية  التنميــة  مدربــي 
ــام القادمــة ستشــهد حزمــة مــن البرامــج المتطــّورة للمغتربيــن  األّي
وذلــك بهــدف تأهيــل الكــوادر البشــرية لتجهيزهــم لســوق العمــل 
باإلضافــة الــى تطويــر أدائهــم للتعامــل مــع النــاس و المجتمــع 

مــن خــالل مواجهــة أّيــة قضيــة بنّيــة حلهــا. 
وأّن منظمــة المجموعــة العراقيــة الكنديــة وكادرهــا تعمــل دائمــًا علــى االرتقــاء بالتنميــة البشــرية كذلــك مــن خــالل البرامــج المتطــورة ونقــل اداء 

مدربــي التنميــة البشــرية

إيمانًا بأّن شهر الصوم, صوم رمضان الفضيل 
العطاء  شهر  والتعاون,  المحبة  شهر  هو 
واإلحساس اإلنساني بالمحتاجين قامت منظمة 
غذائية  سلل  بتوزيع  الكندية  العراقية  المجموعة 
تحتاجه  مما  يسيرًا  جزءًا  منها  الواحدة  تغطي 

األسر الصغيرة وبعض االفراد. 
التوزيع قد شمل  بالذكر أن هذا  الجدير  و من 

المسلمين والمسيحيين على السواء
كل عام والعالم بخير وسالم. 

فــي الثانــي مــن أّيــار هــذا العــام حضــر األســتاذ غســان 
ســاكا المعــرض العالمــي الســنوي لألغذيــة والــذي أقيــم 

فــي مدينــة تورنتــو الكنديــة
وإقامــة المعــرض حــدث ينبغــي علــى الجميــع أن يشــارك 
SIAL CAN�  فيــه, ألّنــه يقــّدم مجموعــة واســعة مــن 

تشــمل  التــي  والخدمــات  المنتجــات  مــن  أي   ADA
والمشــروبات  لهــا  الخــام  والمــواد  الغذائيــة  المنتجــات 
والخضــراوات  والفواكــه  والمعّلبــة  الجاهــزة  واألطعمــة 

األخــرى. الغذائيــة  والمــواد 
إّنــه حــدث رائــد فــي مجــال صناعــة األغذيــة الزراعيــة 
وفيــه الكثيــر مــن الماكــوالت المبتكــرة واألطبــاق الشــهّية 
وجديــر بالذكــر حضــور الكثيــر مــن الــزّوار القادميــن مــن 

جميــع أنحــاء العالــم ممــا يجعلــه حدثــًا دوليــًا.
والدوليــة  األميريكيــة  لألســواق  متمّيــز  مدخــل  إّنــه 

ويســتضيف أكثــر مــن  ألــف عــارض محّلــي ودولــي ينتمــون الــى خمســين دولــة ويأتــي اليــه ايضــًا أكثــر مــن ثمانيــة عشــر الــف مشــتٍر مــن 
أخــرى. دولــة  وســتين  المتحــدة  والواليــات  كنــدا 

أّنه المعرض التجاري الوطني الوحيد الذي يقدم  SIAL CANADA  من المنتجات الغذائية تحت سقف واحد تلبية لتوقعات العمالء 
والزبائــن ســواء أكنــت تعمــل فــي مجــال البيــع بالتجظئــة أو المطاعــم أو صناعــة األغذيــة, أو كنــت مجــرد باحــث عــن منتجــات مبتكــرة 

وجديــدة أو تخصصــات إقليميــة عالميــة إنــك ســتجد مــا تحتاجــه فــي هــذا المعــرض
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الكلداني الثقافي  الصالون 

كمــا قــّدم الصالــون أيضــًا خــالل نشــاطه الشــهري محاضــرة 
بعنــوان بصمــات قانــون حمورابــي قّدمهــا القانونــي مايــكل وفــا.
تطــّرق المحاضــر إلــى كيفيــة ســن القوانيــن فــي عهــد الملــك 
حمورابــي ونباهتــه ورؤيتــه للمســتقبل البعيــد فــي تطبيــق هــذه 
القوانيــن والتــي مازالــت ســارية المفعــول حتــى هــذا اليــوم برغــم 
إلــى بعــد تفكيــر الملــك عــن  قدمهــا 4000 ســنة باإلضافــة 
التــي كتــب عليهــا هــذه القوانيــن  عمــل نســخ أخــرى للمســلة 

خوفــًا مــن الضيــاع أو التلــف وفــي النهايــة ادخــل المحاضــر 
المســتمعين إلــى دهاليــز القوانيــن الدقيقــة وخاصــة مــا يتعّلــق 

منهــا بالمــرأة والحــق العــام والميــراث. 
وهــذا وقــد تمّكــن مــن ادخــال النشــوة فــي نفــوس الحاضريــن بــأن 
حضارتهــم كانــت ومازالــت مهــد الحضــارات وان بــالد مابيــن 

النهريــن كانــت قــد ســبقت العالــم فــي كل شــيء.

لقـــد بـــات الصالـــون الثقافـــي الكــــلداني قبلـــة المثقفيـــن ومعينـــًا 
يرتـــوون منـــه الثقافـــــــــــة والعــــلم واألدب والتــــــراث.

مســـاء الخميـــس11 نيســـان 2019 قـــّدم الفيزيائـــي, نجيـــب جلـــو 
القـــادم مـــن ديترويـــت, محاضـــرة علميـــة عـــن االحتبـــاس الحـــراري 
وتطـــّرق إلـــى طبقـــات الكـــون وأشـــعة األوزون وتأثيراتهـــا علـــى 

كوكـــب األرض وكيفيـــة حـــدوث عمليـــة االحتبـــاس الحـــراري وقـــد 
كانـــت هنـــاك مداخـــالت مـــن بعـــض المتخصصيـــن فـــي علـــوم 
الطـــب والفيزيـــاء والكيميـــاء وتســـاؤالت مـــن قبـــل الحضـــور الـــذي 

تجـــاوز الســـتين فـــردًا, منهـــم مـــن مدينـــة ديترويـــت. 

TUESDAY, 11 JUNE, 2019
MUSIC   FOOD  SOFT DRINKS
12:00 PM    AT BRUCE PARK

OF WYANDOTTE STREET
الثالثاء , 11 حزيران 2019

موسيقا   طعام  مشروبات غازية
12:00 ظهرًا    في حديقة بروس

على شارع وايندونت

 يدعو كافة ابناء الجالية العربية في مدينة ويندزور الكندية
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image: Freepik.com

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك،
تتقّدم منظمة المجموعة العراقية الكندية وأسرة تحرير جريدتها "السفير"

بأسمى آيات التبريك والتهاني من أبناء االمة العربية في الوطن والمهجر.
كما تستغل هذه المناسبة لترسل بطاقة تهنئة خاصة لكل من آمن بها، وتابعها، وساندها

وكان حجر أساس في نجاحها وتتمنى لمشتركيها ومتابعيها األعزاء الخير والبركات



5 أّيار 2019 - العدد 5

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

علوم وتكنولوجيا

بماذا حلمت ؟ 
العدالة بارك 

اإلحتباس الحراري .. حقيقة أم فزاعة 

صفحة علوم وتكنولوجيا بقلم رحاب سعدة

هنــاك كثيــر مــن المسلســالت التــي تحــاول أن تســتقرئ المســتقبل 
فــي ظــل التكنولوجيــا الحديثــة والــذكاء االصطناعــي الــذي مــن 
المتوقــع لــه أن يكتســح كافــة المجــاالت فــي حياتنــا، منهــا حلقــة 
لمسلســلBlack Mirror   أثــارت دهشــتني وجعلتنــي أفكــر بمــا 

هــو أعمــق مــن أحــداث منمقــة لمسلســل تليفزيونــي.
تــدور الحلقــة حــول ســيدة تســتيقظ مــن نومهــا لتجــد نفســها مكّبلــة 
بكرســي وأمامهــا شاشــة تليفزيــون تعــرض نشــرة اخبــار الجرائــم 
تتذكــر  ال  أنهــا  المــرأة  وتبــدو   ، قتلهــا  تــم  طفلــة  عــن  وتتحــدث 
شــيئا عــن نفســها أو مكانهــا وال تفهــم مــاذا يــدور، تنظــر حولهــا 
فتجــد صــورًا منثــورة لفتــاة صغيــرة ، ويحــدث فــالش بــاك قصيــر 
فــي ذاكرتهــا المعطلــة عــن طفلــة تبــدو أنهــا ابنتهــا، ثــم تســتطيع 
لتجــد  المنــزل  ذلــك  مــن  والهــرب  قيودهــا  مــن  التخلــص  الســيدة 
العالــم مــن حولهــا فارغــًا تمامــًا إال مــن بعــض األشــخاص الذيــن 
يحملــون تليفوناتهــم ويلتقطــون صــورًا لهــا وكأنهــم خــارج واقعهــا 
تجــد مجموعــة  ثــم   ، أحــد  يجيبهــا  فــال  بهــم  تســتنجد  المعيــش، 
أخــرى يطاردونهــا ويحملــون الســالح ســعيًا لقتلهــا ، تحــاول الهــرب 
وتقابــل امــرأة أخــرى تســاعدها ثــم تنتهــي بهــا المغامــرة وهــي فــي 
حالــة فــزع شــديد مــن االقتــراب الحتمــي مــن المــوت ، ثــم فجــأة 
تنــزاح ســتارة أمامهــا وتجــد عشــرات األشــخاص يهللــون ويلعنونهــا 
وهــم يلتقطــون صــورًا لهــا، حيــرة وتوتــر وفــزع وهــي ال تعــي مــاذا 
يحــدث، ليتضــح فــي األخيــر ان هــذه المــرأة مجرمــة ، ســاعدت 
أثنــاء اعتــداء زوجهــا  ابنتهــا وكانــت تصورهــا  قتــل  فــي  زوجهــا 
علــى االبنــة، وتــم إدانتهــا باألدلــة، وأن الحكــم عليهــا هــو هــذا 
اليــوم الــذي تعيشــه مجــددًا كل يــوم بعــد أن يقــوم المشــرفون علــى 
اليــوم ، ويعيــدون عليهــا تفاصيلــه  الحكــم بمحــو ذاكرتهــا آخــر 
نفســها يوميــًا، ونكتشــف أّن هــذا المــكان بمنزلــة مــزار متــاح للنــاس 
حتــى يشــهدوا بأنفســهم عقوبــات المجرميــن التــي تــم تطويرهــا بمــا 

يتناســب مــع معطيــات عصرهــم التكنولوجــي الحديــث.
العدالــة بــارك .. حيــث يعاقــب المجــرم ليــس بالســجن او النفــي مــن 
المجتمــع بــل بالســجن داخــل جريمتــه فيعايشــها يوميــًا بــكل آالمهــا 

وتبعاتهــا بــال نهايــة، ومتفرجــون يدفعــون أمــوااًل يوميــًا لالشــتراك 
فــي عميلــة عقــاب المجــرم.

ال أدري إن كانــت فكــرة أكثــر عــداًل مــن الســجن المؤبــد أو حتــى 
اإلعــدام، لكــن بالتأكيــد التطــور العلمــي والنفســي ودخــول الــذكاء 
كل  فــي  حياتنــا  نمــط  مــن  الكثيــر  ســيغير  الــذي  اإلصطناعــي 
مجاالت الحياة سيغير طبيعتها ومعانيها وطرق الحياة واألدوات 
المســتخدمة. فــي تلــك الحلقــة خيــال عمــا يمكــن أن يفعلــه الــذكاء 
االصطناعــي فــي تطويــر األحــكام علــى المجرميــن فــي المســتقبل، 
وقــد نتفــق أو نختلــف، لكــن هــذا ليــس المشــوار األخيــر، مــاذا لــو 
دخــل الــذكاء االصطناعــي مجــال العدالــة وســيطر عليــه، وأصبــح 
اإلختيــار متاحــًا لطلــب قــاٍض آلــي بــداًل مــن قــاٍض إنســان؟ مــاذا 
ســيحدث حيــن يكــون مصيــر اإلنســان معلقــًا علــى لوجريتمــات يتــم 
برمجتهــا علــى آلــة ذكيــة تفتقــد الحــس اإلنســاني والبعــد الروحــي 

للعدالــة والقضــاء؟ 

الخطــوة ليســت بعيــدة، فهنــاك بالفعــل الســيد روس Ross، أول 
تجميــع  علــى  ويعمــل  بالفعــل  القضــاء  ســلك  دخــل  آلــي  محــاٍم 
القضايــا وتحليلهــا، الســيد روس هــو اآلن مجــرد مســاعد لهيئــة 
القضــاء، لكــن مــاذا ســيكون األمــر حيــن يترقــى ويصيــر قاضيــًا؟ 
مــن تختــار إذا وقعــت فــي مشــكلة مــع القضــاء؟ قــاض روبــوت أم 

قــاٍض إنســان مثلــك؟

ــة  ــم واألرقــام ال يعرفــان المبالغــات، إنهمــا يقــرران وقائــع باألدل العل
واإلحصائيــات. فهــل اإلحتبــاس الحــراري واقــع أو هــو فزاعــة لتهديــد 

التوســع الصناعــي بهــدف خلخلــة قــوة اليميــن؟
فلنحتكم للعلم واإلحصائيات.. في سنة 1958 كان عالم الكيمياء 
معــدالت  يقيــس   Charles Keeling كييلينــج  تشــارلز  الحيويــة 
ثانــي أكســيد الكربــون المنبعثــة مــن بــركان ضخــم فــي هــاواي، وكان 
أهمهــا   ، مباشــرة  بيئيــة  لتأثيــرات  يرتفــع وينخفــض طبقــًا  المعــدل 
ســقوط أوراق الشــجر فــي الشــتاء فتنخفــض نســبة األكســجين فــي 
الجــو وترتفــع نســبة ثانــي أكســيد الكربــون ثــم يتغيــر المعــدل بحلــول 
الصيــف حيــث تترعــرع النباتــات مــرة أخــرى وتقــوم بدورهــا فــي تنقيــة 

الجــو مــن ثانــي أكســيد الكربــون.
لكــن باســتمرار المتابعــة والقيــاس، الحــظ كيلينــج أن المعــدل يــزداد 
كل ســنة بشــكل مطرد، راســمًا خطًا بيانيًا في ارتفاع مســتمر، مما 
يــدل علــى ارتفــاع نســب ثانــي أكســيد الكربــون علــى مــدار الســنوات 

وبالتالــي ارتفــاع درجــات الحــرارة.
كمــا هــو موّضــح فــي الرســم، المنحــى فــي ارتفــاع مســتمر قــد يصــل 
الــى ppm 936  ســنة 2100 بارتفــاع ثالثــة أضعــاف نســبته 
لــو اســتمرت معــدالت حــرق الطاقــة والوقــود علــى  عــام 1958 
وضعهــا الحالــي، وبتعديــل واجــراءات معالجــة حــرق الطاقــة يمكــن 
الحفــاظ علــى المعــدل الحالــي الــذي وصــل ال ppm 402  فــي 

عــام 2014.

باألرقــام  مرصــودة  واقعيــة  حقيقــة  هــو  الحــراري  االحتبــاس  إذًا 
ــًا  واإلحصائيــات، المشــكلة تكمــن فــي عــرض هــذه القضيــة إعالمي
بمــا يتوافــق مــع التوجهــات السياســية للدولــة الكبــرى وتأثيرهــا علــى 
اقتصادهــا، وبالتالــي يتــم التالعــب بالمصطلحــات واإلدعــاءات كــي 
يســتميلوا الــرأي العــام لإلختيــار السياســي واالقتصــادي المســبق. 
مــا نســتطيع فعلــه اآلن كأفــراد نحيــا علــى هــذا الكوكــب ويهمنــا 
مســتقبله ألوالدنــا وأحفادنــا أن نشــارك فــي الوعــي بهــذه المشــكلة 
ونوســع دوائــر مناقشــتها والبحــث فــي طــرق تقليــل آثارهــا الجانبيــة... 
صحيــح أن الطبيعــة لديهــا القــدرة علــى إصــالح ذاتهــا ولكــن ليــس 
فــي  فــي دورتهــا والتوســع  تدّخــل اإلنســان  تعــادل  التــي  بالســرعة 

تلويثهــا واالعتــداء عليهــا.

نســتيقظ مــن النــوم كل صبــاح وننفــض عــن بالنــا أحالمــًا رافقتنــا طــوال الليــل، 
منــا مــن يذكــر أحالمــه أو بعضهــا، واآلخــر ينســى حلمــه أو يشــعر أنــه لــم يحلــم 
بشــيء طــوال فتــرة نومــه، وقــد ينصحنــا البعــض باالحتفــاظ بمفكــرة صغيــرة وقلــم 
بجــوار الســرير مــع االســتلقاء قليــاًل بعــد االســتيقاظ مباشــرًة لمحاولــة تذّكــر آخــر 

حلــم وتدوينــه، هــي عمليــة شــاقة وقــد ال تتــم بنجــاح.
مــاذا لــو عرضــت عليــك جهــازًا صغيــرًا يتصــل بدماغــك أثنــاء نومــك وســيقوم بحفــظ 
أحالمــك أثنــاء نومــك وعرضهــا عليــك كاملــة فــي الصبــاح؟ تبــدو كفكــرة خياليــة 

بالنســبة لــك؟
حســنًا، الخيــال هــو روح العلــم.. يســعدني أن أبشــرك أنــه قريبــًا ســيمكنك أن تــرى 
مناماتــك معروضــة علــى شاشــة أمامــك ويمكنــك تشــاركها مــع أهلــك وأصدقائــك، 
وقــد تنشــأ قنــاة مثــل يوتيــوب خاصــة بمشــاركة وعــرض أحــالم البشــر أثنــاء نومهــم.  
أســتطيع تخيــل دهشــتك وعــدم اســتيعابك إلمكانيــة صنــع هــذا الجهــاز، ألنــك تعتقــد 
أن االحــالم هــي مجــرد خيــاالت وليــس هنــاك شــيء مــادي يمكــن اإلمســاك بــه 
وتصويــره، لكــن هــذا تصــور غيــر دقيــق، فنشــاط المــخ أثنــاء النــوم يماثــل نشــاطه 
أثنــاء الصحــوة، المثيــرات نفســها تثيــر األماكــن نفســها بالمــخ، بــل إّن المــخ يرســل 
إشــارته للعضــالت لتتحــرك بنــاء علــى مــا يــراه فــي أحــداث الحلــم، ولــوال أن الجســد 
يكــون فــي حالــة تشــبه الشــلل التــي تثبــط إشــارات الحركــة لتحركــت العضــالت بمــا 

تــرى أثنــاء نومــك. 
يعتمــد هــذا الجهــاز علــى تســجيل إشــارات المــخ وبياناتــه أثنــاء تعريــض االنســان 
فــي يقظتــه لمثيــرات تعمــل علــى تحفيــز تلــك االشــارات وعمــل خريطــة كاملــة لهــا 
ثــم مضاهاتهــا بنشــاط وإشــارات المــخ أثنــاء النــوم، بــل ورصــد إشــارات حركــة 

العضــالت قبــل أن يتــم تثبيطهــا ثــم رســم الحركــة بمــا يماثلهــا فــي الواقــع.  
وللتأكــد مــن فاعليــة هــذه اإلمكانيــة يتــم اختبارهــا أثنــاء يقظــة اإلنســان علــى لقطــات 
يتــم عرضهــا عليــه علــى شاشــة أمامــه ويقــوم الكمبيوتــر بتوقــع ورســم مــا يشــاهده 
الشــخص، والــى اآلن النتائــج مبشــرة جــدًا، وإن كان الزال أمامنــا طريــق لتحســين 
وتعديــل نقــاء الصــورة التــي يرســمها الكمبيوتــر لكننــا علــى الطريــق الصحيــح وقريبًا 

ســتتمكن مــن رؤيــة أحالمــك. 
 وإن كان هــذا مثيــرًا للدهشــة إال أنــه قــد يفتــح بابــًا ألســئلة كثيــرة مهّمــة، هــل مــن 
المفيــد تســجيل أحالمنــا وتوثيقهــا ومحاولــة رصدهــا كأننــا نحاصــر العقــل الباطــن 
فــي المجــال الوحيــد الــذي ينطلــق فيــه حــرًا دون قيــود مجتمعيــة أو حتــى منطقيــة؟ 
أليــس الحلــم تعبيــرًا عــن رغبــات داخليــة وأمنيــات وخيــاالت وانعــكاس إلحباطــات 
أو فشــل أو أحــزان داخليــة؟ والحلــم وســيلة تعبيــر النفــس عــن هــذه الضغــوط 
الداخليــة بعيــدًا عــن أعيــن النــاس وأحكامهــم؟ هــل ننتــزع هــذه الميــزة مــن العقــل 

الباطــن ونضعــه تحــت المنظــار ونخضعــه للتحليــل؟ 
أليــس مــن الممكــن أن تكــون وظيفــة األحــالم أن تطــوي فــي النســيان حيــن نصحــو 
حتــى ال نتشــاغل بعالمهــا الهالمــي؟ ومــاذا عــن كوابيســنا؟ هــل نحــب تســجيلها 

وإعــادة رؤيتهــا ومعايشــتها؟ ولمــاذا؟ 
وإذا اختــرت أن تشــارك حدوثــة حلمــك باألمــس مــع اآلخريــن أليــس هــذا تعريــة 
لنفســك ودخائلــك أمــام اآلخريــن؟ أليــس دعــوة لآلخريــن لدخــول مســاحة داخليــة 

كنــت تنفــرد أنــت بهــا وحــدك؟
التكنولوجيــا تغزونــا.. ربمــا نحتــاج إلعــادة رســم خريطــة حياتنــا بمــا هــو علــى 

القريــب. القــدوم  مشــارف 
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ســــياسـة

المستمرة العربية  الحروب  على  تطغى  الثالثة  الخليج  حرب 
بقلم طارق داود

الحــرب الكالميــة والمعــارك الخطابيــة والمبــارزات  
اإليرانيــة  العالقــات  بهــا  اتســمت  التــي  اللســانية 
األميركيــة علــى مــدار أربعيــن عامــًا قــد وّلــى زمنهــا, 
أبــواب الخليــج العربــي  اليــوم علــى  فالطرفــان يقفــان 
الكثيــر مــن االطــراف  الزنــاد. ورغــم أن  واليــد علــى 
الخليــج  “حــرب  مصطلــح  تحــول  تتمنــى  االقليميــة 
الثالثــة” الــى واقــع, إال أن الطرفيــن األساســيين فــي 
هــذه الحــرب – إيــران وأميــركا – ال يبــدو أنهمــا فــي 
النتائــج,  الــى مواجهــة غيــر محســوبة  وارد االنــزالق 
فهمــا يعرفــان أن الحــرب قــد تتســّبب بكارثــة لــم تشــهد 
البشــرية مثلهــا منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة. المواجهــة 
بيــن إيــران وأميــركا لــن تتوقــف حدودهــا عنــد الخليــج 
يمتــد  نفوذهمــا  وحــدود  الطرفيــن  فتشــبيكات  العربــي 
عــن  عبــارة  المواجهــة  حــدود  األقليــم.  كامــل  الــى 
مثلــث رأســه فــي إيــران لكــن زاويتــه الثانيــة فــي بــاب 
المنــدب والثالثــة علــى الحــدود الســورية التركيــة, مــا 
يعنــي أننــا ســنكون فــي خضــم حــرب عالميــة مصغــرة. 
رغــم الوعــي بفداحــة الحــرب, إال أن تصميــم الطرفيــن 
علــى كســر إرادة اآلخــر واضحــة, وفــي هــذا الســياق 
يأتــي إعــالن الجيــش األمريكــي بــأن الحــرس الثــوري 
اإليرانــي مســؤول بشــكل مباشــر عــن الهجــوم علــى 
اإلماراتــي. الفجيــرة  مينــاء  قــرب  النفــط  ناقــالت 
وقــال األدميــرال مايــكل جيلــداي أن الهجــوم جــزء مــن 
“حملــة” تقودهــا طهــران مــا دفــع واشــنطن إلــى نشــر 

قــوات جديــدة فــي المنطقــة.

وكان الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب، قــد أعلــن أنــه 
سيرســل 1500 جنــدي أمريكــي إضافــي إلــى الشــرق 
األوســط. مــن جهتهــا أشــارت مســاعدة وزيــر الدفــاع، 
كاتــي ويلبارغــر، إلــى أن الهــدف األساســي مــن نشــر 
إيــران  فــي “الضغــط علــى  القــوات اإلضافيــة يكمــن 
إلــى طاولــة المفاوضــات”. وتابعــت: “ال  كــي تعــود 
نســعى إلــى الدخــول فــي أي نــزاع مــع إيــران، وال نعتبــر 
فــي  للدفــاع  للعــداء، إنمــا هــي  القــوات مصــدرًا  هــذه 

جوهرهــا”. 
المانــي  وفــد  حضــور  طهــران  اســتغلت  جهتهــا  مــن 
لبحــث ســبل التهدئــة, لترفــع مــن حــدة خطابهــا وتعلــن 
حيــث  النفــس.  لضبــط  تعــود  ولــن  نفــد  صبرهــا  أن 
طالــب نائــب وزيــر الخارجيــة اإليرانــي عبــاس عراقجــي 
أثنــاء اجتماعــه مــع المديــر العــام للشــؤون السياســية 
فــي الخارجيــة األلمانيــة ينــس بلوتنــر الــدول االوروبيــة 
بتحمل مســؤولياتها تجاه االتفاق النووي بعد انســحاب 

واشــنطن منــه العــام الماضــي.

أفادت وسائل إعالم سورية، بأن قوات الحكومة 
الخاضعة  إدلب  محافظة  سّكان  نّبهت  السورية 
عسكرية  عملية  ببدئها  المسّلحة  الجماعات  لسيطرة 
“الوطن”  وأكدت صحيفة  المنطقة.  واسعة الستعادة 
بشكل  تلقي  للجيش  تابعة  مروحيات  أن  السورية، 
إدلب،  ريف  قرى  على  ورقية  قصاصات  مكّثف 
بدء “معركة  قبل  بإخالئها  المحليين  السكان  تطالب 

تحرير إدلب الكبرى.“
بيــن محافظتــي حمــاة  هــذا وتشــهد الحــدود االداريــة 
الحكوميــة  القــوات  بيــن  عنيفــة  اشــتباكات  وإدلــب 
الشــام”  تحريــر  “هيئــة  بقيــادة  المعارضــة  ومســلحي 
التي تشــكل “جبهة النصرة” اإلرهابية عمودها الفقري 
فــي محيــط بلــدة كفــر نبــودة االســتراتيجية. مــن جانــب 
الموجهــة  الغربيــة  االتهامــات  أخــر, رفضــت دمشــق 
ســيطرة  مناطــق  ضــد  الكيميائــي  باســتخدام  إليهــا 

ســوريا.  غــرب  شــمال  المعارضــة 

ووصــف مصــدر مســؤول فــي وزارة الخارجيــة الســورية 
هــذه اإلتهامــات بأنهــا مجــرد “محاولــة مكــررة يائســة 
عــن  الضغــط  لتخفيــف  الغربيــة  الــدول  بعــض  مــن 
بائســة  ومحاولــة  إدلــب  فــي  اإلرهابييــن  عمالئهــم 
مكشــوفة لتأخيــر تقــدم الجيــش فــي تلــك المناطــق”. 
الغريــب فــي المواقــف الغربيــة تناقضهــا, فبينمــا تحــاول 
ســيطرة  لمناطــق  سياســي  غطــاء  تأميــن  واشــنطن 
المعارضــة فــي إدلــب, جّرمــت لنــدن زيــارة المحافظــة. 
هــذا وتنــوي حكومــة لنــدن بــدء تطبيــق قانــون يفــرض 
عقوبــة جنائيــة تصــل إلــى الســجن 10 ســنوات وغرامــة 
ماليــة علــى المواطنيــن، لســفرهم إلــى محافظــة إدلــب 

وشــمال شــرق ســوريا.

 يبــدو أن إعــالن مــا يعــرف بـ”صفقــة القــرن” حــول 
القضيــة الفلســطينية مــازال يواجــه العديــد مــن العقبــات, 
مــع تســليم الجيــش اإلســرائيلي إلــى الحكومــة تقييمــًا 
حــّذر فيــه بأنــه مــن غيــر المرّجــح أن تتراجــع الســلطة 
الفلســطينية عــن موقفهــا الرافــض تمامــًا لخطــة الســالم 
األمريكيــة الجديــدة المعروفــة بـ”صفقــة القــرن”. وأفــادت 
صحيفــة “هآرتــس” بــأن هــذا التقييــم يتوقــع أن يســتمر 
الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس فــي موقفــه الرافض 
ألول خطــوة ضمــن إطــار تطبيــق “صفقــة القــرن”، أي 
مؤتمــر تشــجيع األســتثمار فــي المناطــق الفلســطينية 
علــى  وذلــك  المقبــل،  الشــهر  البحريــن  فــي  المقــرر 
الرغــم مــن أن األقتصــاد الفلســطيني ســيدخل مرحلــة 
ثالثــة  أو  شــهرين  تتجــاوز  ال  فتــرة  خــالل  االنهيــار 

أشهر. 

الفلســطينيين  المفاوضيــن  كبيــر  عّلــق  جهتــه  مــن 
وتغييــر  البحريــن  مؤتمــر  علــى  عريقــات،  صائــب 
إلــى “االزدهــار.” ونشــر  الســالم  مــن  المصطلحــات 
عريقــات تغريــدة علــى موقــع “تويتــر” قــال فيهــا، إن 
“مبــدأ األرض مقابــل الســالم قــد تبــّدل إلــى االزدهــار 
مقابــل الســالم، حســب مــا جــاء فــي الدعــوة لورشــة 
عمــل المنامــة.” وتســاءل عريقــات: “فهــل يعنــى ذلــك 

العربيــة؟” الســالم  مبــادرة  نهايــة 

فــي اليمــن, أعلــن المتحــّدث باســم وزارة الصحــة 
 52 أن  الحاضــري،  يوســف  الحوثييــن  حكومــة  فــي 
ألــف شــخص ســقطوا بيــن قتيــل وجريــح جــراء قصــف 
التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية لمناطــق مختلفــة 

في اليمن، منذ اندالع الحرب. 

“عــدد  الروســية:  لـ”ســبوتنيك”  الحاضــري  وقــال 
القتلــى بلــغ 13250، بينهــم 3800 طفــل آخرهــم 4 
قضــوا االســبوع الماضــي باســتهداف شــارع الرقــاص 
طفــل  ألــف  و400  “مليونــان  وأضــاف:  بصنعــاء.” 
مــا دون ســن الخامســة مصابــون بســوء التغذيــة فــي 
اليمــن، ويتوفــى كل ســنة 80 ألــف طفــل بســبب ســوء 

فقــط.” التغذيــة 

يحــاول قــادة المجلــس العســكري الســوداني إيجــاد 
منافذ إقليمية إليجاد حل لحالة االســتعصاء السياســي 
التــي يعيشــها الســودان, وفــي هــذا الســياق وصــل إلــى 

حمــدان  محمــد  أول  الفريــق  الســعودية،  جــدة  مدينــة 
دقلــو نائــب رئيــس المجلــس، حيــث التقــى بولــي العهــد 
الســعودي محمــد بــن ســلمان. وأكــد دقلــو بقــاء قــوات 
بــالده المشــاركة ضمــن التحالــف العربــي فــي اليمــن 
“حتــى تحقــق أهدافهــا,” مضيفــًا أن الســودان يقــف مــع 
االيرانيــة  واالعتــداءات  التهديــدات  ضــد  المملكــة 

والميلشيات الحوثية كافة. 

المعارضــة  اســتمرار  مــع  تتزامــن  حمــدان  زيــارة 
بالتصعيــد السياســي, حيــث دعــت قــوى “إعــالن الحريــة 
والتغييــر”، إلــى البــدء بإضــراب عــام مــن أجــل دفــع 
مدنيــة  لحكومــة  الســلطة  لتســليم  العســكري  المجلــس 

انتقاليــة.

 ننتقــل الــى الجزائــر, حيــث يطمــح ســتة وســبعون 
شــخصًا الوصــول الــى ســّدة الرئاســة. وزارة الداخليــة 
تســليم  لعمليــة  المؤقتــة  الحصيلــة  أن  أوضحــت 
لرئاســة  لالنتخــاب  الترشــح  فــي  الراغبيــن  اســتمارات 
الجمهورية، تتمثل في إيداع 76 رســالة نية للترشــح”. 
ُيذكــر أن األنتخابــات الرئاســية المزمــع تنظيمهــا فــي 
الرابــع مــن تموز/يوليــو، قوبلــت برفــض مــن المعارضــة 
الجزائريــة التــي نظمــت عــددًا مــن المظاهــرات للتعبيــر 

عن رفضها لهذه االنتخابات.

اإلفتــاء  دار  رفضــت  رمضــان,  أخبــار  مــن   
المصريــة رأي بعــض الفقهــاء بــأن “إخــراج زكاة الفطــر 
التــي  للســنة  مخالــف  وأنــه  شــرعًا،  يجــوز  ال  نقــوداًَ 
توجــب إخراجهــا مــن الحبــوب”. وشــّددت الــّدار، علــى 
أنــه “ربمــا ال يكــون الفقيــر محتاجــًا إلــى الحبــوب بقــدر 
أو  مالبــس،  لشــراء  نقــودًا  قيمتهــا  إلــى  يحتــاج  مــا 
غيرهــا”، مؤّكــدة أنــه “مــن أجــل ذلــك أجــاز العلمــاء 
ومنهــم الحنفيــة إخــراج قيمــة زكاة الفطــر نقــودًا، مراعــاة 
لمصلحــة الفقيــر، والعمــل بهــذا الــرأي أولــى فــي هــذا 
الزمــان”. أمــا فــي تونــس, فقــد عزلــت وزارة الشــؤون 
الدينيــة فــي تونــس، مؤذنــًا فــي محافظــة “نابــل” شــمال 
البــالد، علــى خلفيــة رفعــه أذان المغــرب قبــل موعــده، 
مــا تســّبب بإفطــار مواطنيــن صائميــن قبــل الموعــد بـــ 
7 دقائــق كاملــة. وقــال مســؤول فــي الــوزارة إن “مــؤذن 
شــعبان  دار  منطقــة  فــي  الشــريف،  ســيدي  جامــع 
الفهــري أوقــف عــن العمــل”، عقــب رفعــه أذان صــالة 
ســكان  إفطــار  فــي  تســّبب  مــا  وقتــه،  قبــل  المغــرب 

المنطقة قبل أن يحين موعد اإلفطار. 

نختــم أخبارنــا الرمضانيــة مــن كنــدا, مــع اطاللــة 
محمــد  رهــف  أســرتها  مــن  الهاربــة  الســعودية  الفتــاة 
علــى  فيــه  رّدت  جديــد  فيديــو  مقطــع  فــي  القنــون، 
منتقديهــا بســبب عــدم ارتــداء الحجــاب خــالل شــهر 

رمضان. 
شــاركت رهــف متابعيهــا عبــر تطبيــق “ســناب شــات” 
بفيديــو عبــرت فيــه عــن اســتيائها مــن إحــدى المجــالت 
بســبب المحتــوى الناقــد حــول ظهورهــا دون حجــاب. 
بنهــار  أتحّجــب  يبونــي  “ال  ســاخر:  بشــكل  وقالــت 

رمضــان، أصــاًل تّونــي أدري أنــه رمضــان”.
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عين على العالم

بقلم: عاطف ميالد

نشأ محمد صالح وترعرع في قرية صغيرة في مدينة الغربية تسمى )نجريج( وهو 
من مواليد يونيو 1992، وينتمي ألسرة متوسطة الحال تتكون من أب يعمل في 
التجارة وأم رّبة منزل وأخ وأخت. لم يستطع صالح االلتحاق بالجامعة لظروفه 

المادية فالتحق بمعهد السلكي.
العرب عام  )المقاولون  نادي  القدم كناشئ صغير في  لكرة  بدأ رحلته االحترافية 
2010(. أغرب ما حدث لهذا الفتى الذهبي أنه حاول االنضمام لنادي الزمالك 
القاهري إال أن رئيسه وقتها ممدوح عباس رفضه بحجة ضعفه الجسماني وقلة 
ونقطة  الزاوية  حجر  أصبح  الذي  الرفض  هذا  على  كثيرًا  هلل  والحمد  خبرته... 

االنطالق الحقيقة لرحلة االحتراف لصالح في الدول االوروبية.
تنّقل صالح في رحلته االوربية المثيرة على العديد من األندية االوربية بدأها من 
بازل السويسري عام 2010 ثم انتقل نقلة ضخمة لم تكّلل بالنجاح المتوقع عندما 
سبيل  على  منه  انتقل  ثم  بازل  مع  تألقه  بعد   2013 عام  تشيلسي  نادي  اشتراه 
اإلعارة عام 2015 لنادي فيورنتينا وتأّلق هناك أيضًا ثم انتقل مره أخرى على 
سبيل اإلعارة لنادي روما مع أحقية الشراء عام 2016 , ومع تألقه الهائل تم فعاًل 
تفعيل بند الشراء مقابل 15 مليون يورو, ثم كانت محطته األخيرة عندما اشتراه 
نادي ليفربول عام 2017 بمبلغ خيالي يقدر بنحو 50 مليون يورو ليصبح بذلك 

أغلى العبي أفريقيا على مدار التاريخ. 
في ليفربول أصبح مو صالح كما تحب أن تطلق عليه جماهير ليفربول النجم 
تسجياًل  األجانب  الالعبين  أكثر  التاريخي، وأصبح  الفريق  للفريق وهّداف  األول 
لألهداف فقد سّجل 42 هدفًا على مستوى الدوري والبطوالت االوربية، وفي عامه 
الثاني وبعد إصابة كبيرة في نهائي بطولة أوروبا على يد راموس العب ريال مدريد 
العنيف تراجع مستواه بعض الشيء ولكّنه ظّل هّداف ليفربول األول بتسجيله 32 
هدفًا في كل البطوالت ووصل صالح مع فريقه للمرة الثانية لنهائي أقوى بطولة 

أوروبية في إنجاز بل إنجاز تاريخي. 
أصبح صالح معبود الجماهير المصرّية األول، وأصبحت الجماهير المفتونة به 
المقاهي المصرية تمتلئ عن آخرها من  تنتظر مبارياته بشغٍف شديٍد وأصبحت 
شمال البالد لجنوبها عندما تكون هناك مباراة لليفربول، وأصبحنا نشاهد األطفال 

والشباب وهما يرتدون قميص ليفربول األحمر. 
شارك محمد صالح بصورة فّعالة أيضًا مع المنتخب المصري ووصل معه للمرة 
الثانية في تاريخه الى كأس العالم وسّجل هدفين ليزيح مجدي عبد الغني الذي أذّل 
المصريين بصورة كوميدية بهذا الهدف. محمد صالح ابن مصر ال يترك فرصة 
االشتراك في أي عمل خيري أو نشاط إنساني يخدم به بلده إال ويقوم به ونتذكر 
حملته ضد اإلدمان والتدخين والّتبرع لصندوق تحيا مصر بمبلغ 5 ماليين دوالر. 
الالفت للذكر هو الّتطور الرهيب لشخصية محمد صالح وإتقانه اللغة االنجليزية 
واندماجه هو وعائلته الصغيرة المتكّونة من زوجته وابنته مكة في المجتمع االنجليزي 
ولم يعد يعير االهتمام لالنتقادات التي تطوله من حين آلخر نتيجة هذا االندماج.
محمد صالح بدأ حياته فقيرًا جدًا وأصبح اآلن من أغنى أغنياء الالعبين وواحد 
من أهم 3 العبين على مستوى العالم كله واألهم هو أنه ملك قلوب كل المصريين 

خاصة وكل العرب عامة وأصبح الملك المتّوج على عرش لعبة كرة القدم.

صالح من القاع الى القمة
وضعـت )مجلـة فوربـس( األمريكيـة المتخصصـة والتـي تنشـر 
فـي  اليابانـي )ماسايوشـي سـون(  العالـم  قائمـة ألغنيـاء  سـنويًا 
بأّنـه رجـل  المجلـة  العالـم وقـد وصفتـه  فـي  أغنـى رجـل  تعـداد 
أعمـال ناجـح ومتمّيـز.  وقـد تبـوأ المركـز الخامـس كأقـوى رجـل 
أعمـال فـي العالـم.   وهـو يابانـي مـن أصـل كـوري ومـن مواليـد 
1957 وهو مؤسس ومدير عام للكثير من المؤسسات الكبرى 
ومنهـا مجموعـة سـوفت بنـك . وماسايوشـي سـون ليـس عبقريـًا 
فـي طموحاتـه وأحالمـه فحسـب، وإّنمـا عبقـري فـي تحقيـق تلـك 
الطموحـات واألحـالم المسـتحيلة، وجْعلهـا واقعيـًة وقابلـًة للتنفيذ. 
فـي  األمريكيـة  الجامعـات  إحـدى  فـي  دراسـته  واصـل  فحينمـا 

كاليفورنيـا ألول مـرة، قـال مازحـًا ألحـد زمالئـه:
هـل هنـاك وظيفـة، أعمـل فيهـا فقـط خمـس دقائـق فـي اليـوم، 

؟ تعطينـي عشـرة آالف دوالر شـهريًا 
ماسايوشـي:   يقـول  مجنونـة.  بطريقـة  يفكـر  بأنـه  زميلـه  اتهمـه 
كنـُت أعنـي مـا أقـول . وصرخـُت بينـي وبيـن نفسـي: “االختـراع 

االختـراع.“
فـي  ألكترونـي  قامـوس  ابتـكاري ألول  ذلـك عـن  تمّخـَض  وقـد 
العالم . وقد اشترته مني)شركة شارب( بمبلغ مليون وسبعمائة 

الـف دوالر”.
السادسـة  فـي سـن  كان  بدايـة طموحاتـه، حينمـا  يتحـّدث عـن 
كتابـًا لمؤسـس شـركة مطاعـم ماكدونالـد )راي  قـرأ  قـد  عشـرة. 
كـروك( والـذي يتحـدث فـي الكتـاب عـن تجربتـه فـي النجـاح.
كـروك رجـل عصامـي أمريكـي فـي خمسـينات العمـر، لـم يكـن 
ناجحـًا فـي حياتـه، فقـد فشـل فـي أعمـال مختلفـة، وكان ينتقـل 
من عمل الى آخر،  ولكنه استقر  أخيرًا على بيع آالت خلط 
الحليـب، التـي اخترعهـا صديـق لـه, وقـد واجـه مصاعـب فـي 
ترويـج هـذه اآللـة. وفـي أحـد األيـام طلـب منـه أحـد المطاعـم 
عـددًا مـن الخالطـات، فـأدرك بحاسـته التجاريـة أٌن هـذا المطعـم 
ناجٌح. وحاول أن يزور هذا المطعم وكان تحت إدارة األخوين 
ماكدونالـد, وقـد أطلقـا علـى المطعـم اسـمهما العائلـي. وقـد نـال 
والتوصيـل  الخدمـة  طريقـة  خـالل  مـن  إعجابـه  المطعـم  هـذا 
الزبائـن,  إرضـاء  وطريقـة  السـريعة,  لـألكالت  تعبئتـه  وطريقـة 
فطرح على األخوين ماكدونالد فكرة توسـيع المطعم عن طريق 
فتـح فـروع لـه. لكـّن الفـروع الجديـدة أخفقـت لسـوء إدارتهـا, ممـا 
جعـل األخويـن ماكدونالـد يتخليـان عـن فكـرة الفـروع المتعـددة، 
واالكتفـاء بالمطعـم الواحـد. ولكـن راي كـروك أقنعهمـا أن يفتتـح 
فرعـًا لماكدونالـد بإدارتـه. وبعـد فتـرة مـن الزمـن، اسـتطاع أن 
يشـتري منهمـا المطعـم ذاتـه، بعـد أن التـّف علـى صيغـة االتفـاق 
الفعلـي  المالـك  جعلـه  االلتفـاف  وهـذا  القانونيـة.  الناحيـة  مـن 
امتيـاز  بإعطـاء  يتصـرف  والـذي  ماكدونالـد،  مطاعـم  لشـركة 
خـالل  مـن  األخويـن  إرضـاء  حـاول  وقـد  واألفـراد.  للشـركات 

إعطائهمـا مبلـغ مليونـي دوالر وسـبعمائة ألـف. 
حينمـا سـئل كـروك عـن سـر تمسـكه بمطعـم األخويـن، وعـدم 

فتـح مطعـم خـاص بـه؟ 
أجابهـم: “ إّنـه سـحر االسـم..   ماكدونالـدز، بريـق ال يضاهيـه 

شـيء آخـر. “ 
وهكـذا حـٌول هـذا الرجـل مطعمـًا محليـًا وعاديـًا كبقيـة المطاعـم 
ُيبـاع  إلـى امبراطوريـة ماليـة كبيـرة، وعالمـة مميـزة،  األخـرى، 
امتياز اسمه فقط، بماليين الدوالرات. ولم يقتصر على أمريكا 

وحدهـا، بـل غـزا العالـم أجمـع.  

ونعود إلى العبقري ماسايوشي يقول: “ أردت أن أقابل مؤسس 
ماكدونالدز, كان عمري آنذاك 16 عامًا ، فاتصلت به تلفونيًا 
مسـاعديه  ولكـن  امريـكا.  إلـى  اليابـان  مـن  المـرات  عشـرات 
يرفضـون أن أتكلـم معـه. وحينمـا وجـدت بـأن قائمـة التلفونـات 
امريـكا  إلـى  طـرُت  الطائـرة.  تذكـرة  سـعر  تعـادل  أنفقتهـا  التـي 
وطلبـت مقابلتـه. وحينمـا استفسـر سـكرتيره الخـاص عـن سـبب 

اإلصـرار علـى المقابلـة. قلـُت لهـم: 
أريـد أن أرى وجهـه فقـط، لمـدة ثـالث دقائـق. ال أريـد ان أسـبب 

لـه تأخيـرًا أو عرقلـة لعملـه”. 
وافـق )راي كـروك( رئيـس شـركة ماكدونالـدز علـى مقابلـة هـذا 

الشـاب اليابانـي. فبـادره ماسايوشـي بهـذا السـؤال:  
ما المشروع الذي تنصحني به؟ 

فأجاب راي كروك بدون تردد: مشروع الكومبيوتر. 
نفـس  وفـي  مكانـك  فـي  كنـُت  إذا   “: قائـاًل  كـروك  ثـم أضـاف 

“ الكومبيوتـر  سـأختار  بالـذات.  الوقـت  هـذا  وفـي  عمـرك 
كان ذلـك فـي منتصـف سـبعينات القـرن الماضـي. حينمـا كان 
الكومبيوتـر محـدود االسـتعمال. المقابلـة التـي اسـتمرت خمـس 
عشـرة دقيقـة بيـن )راي كـروك( الكبيـر فـي السـن، والـذي حقـق 
مشروعًا كبيرًا وهو في الخمسين من عمره, وهذا الشاب اليافع 
والـذي ال حـدود لطموحاتـه كان أثرهـا كبيـرًا ومؤثّـرًا فـي ذهـن 
الشاب الياباني الذي انطلق كالصاروخ في إنجازاته ومشاريعه 
والمديـر  المؤسـس  أصبـح  فقـد  للقـارات.  والعابـرة  العمالقـة 
التنفيـذي لشـركات عمالقـة فـي مجـال الكومبيوتـر، وهـو عـرَّاب 

شـركة علـي بابـا المنافسـة لشـركة أمـازون. 
فـي برنامجـه  ديفيـد  التـي أجراهـا معـه اإلعالمـي  المقابلـة  فـي 
بولـي  لقائـه  مـدى صحـة  عـن  سـأله  شـو(  ديفيـد   ( المعـروف 
العهد السعودي وإقناعه خالل ساعة واحدة ، بمشروع الخمسة 
وأربعيـن مليـارًا. رّد ماسايوشـي بشـكل يـدّل علـى روح الدعابـة : 

ال ال هـذا غيـر صحيـح.
واعتقـد الجمهـور أنـه يعنـي ال وجـود لمثـل هـذا االتفـاق، ولكنـه 
آضـاف ضاحـكًا: “ اللقـاء لـم يكـن خـالل سـاعة ، وإّنمـا خـالل 

45 دقيقـة ، كل دقيقـة بمليـار!. 
أجـاب  المشـروع,  طبيعـة  عـن  اإلعالمـي  استفسـر  وحينمـا 
ماسايوشـي بأنه يعتقد بأّن قدرات الذكاء االصطناعي سـتتفوق 
معظـم   ، القادمـة  عامـًا  الثالثيـن  ففـي  البشـري،  العقـل  علـى 
األشياء التي نفكر فيها سيكون الكومبيوتر أذكى منا واذا كان 
تسـيير اإلنسـان للكومبيوتـر فـي الوقـت الحاضـر ممكنـًا, فYن 
هـذه اإلمكانيـة سـتنتهي, أي أّن الكومبيوتـر سـيكون أكثـر ذكاًء 

مـن البشـر.
القـادم، سـيحتاج المالييـن مـن الشـرائح  البشـري  لذلـك فالجيـل 
الكومبيوتريـة التـي تحقـق لـه الرؤيـة الحقيقيـة التـي سـتقوم بقفـزة 

علميـة هائلـة. 
لذلـك أطلـق علـى مشـروعه الجديـد )رؤيـة واحـدة(, ومـن خـالل 

هـذه الرؤيـة سـتتغير الكثيـر مـن المفاهيـم العلميـة. 
السؤال الذي يطرح نفسه بالنسبة لنا كعرب: 

أين نحن من هذه الرؤية الواحدة؟ 
أين نحن من أّية رؤية؟

الرؤيــة الواحــدة
بقلم رحمن خضير عباس
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ثقافة وفن

كنـت مـع مجموعـة مـن الصديقـات فـي إحـدى مقاهـي بغـداد وأثنـاء الحديث ذكرت 
إحداهـّن اسـم إحـدى صديقاتهـا )غفـران(، فتذكـرت فـي برهـة صديقتـي )غفـران( 
التـي لـم أرهـا منـذ 15 عامـًا! وانعزلـت فكريـًا عـن صديقاتـي اللواتـي كنـت جالسـة 
معهن ولم أعد أسمع حديثهن وأنا أسترجع الذكريات مع صديقتي غفران وبدأت 

أتسـاءل بهّمة وشـوق:
أين أنت اآلن يا غفران؟ ماذا حدث لك؟ أما زلت في بغداد أم رحلت لبلد اخر؟ 
ولكـن ال أتذّكـر اسـمها الكامـل كـي ابحـث عنهـا فـي مواقـع التواصـل االجتماعـي، 
وال أدري لمـاذا لـم اتذكرهـا طـوال تلـك السـنوات، كأن اسـمها غـاب عنـي رغـم أنهـا 

من الصديقات النقيات المخلصات الحريصات.
هنـاك حفـاًل  بـأن  بـي صديقتـي )رسـل( وأخبرتنـي  فاتصلـت  المنـزل  الـى  عـدت 
موسـيقيًا فـي المسـرح الوطنـي فـي بغـداد بعـد أربعـة ايـام فهـل أسـتطيع المجـيء 

مـع حضـور مجموعـة مـن األصدقـاء أيضـًا للحفـل.
هـذا  أر  لـم  ألنـي  الوطنـي  المسـرح  ألـى  للذهـاب  سـعيدة  سـأكون  بأنـي  أخبرتهـا 

الصغـر. منـذ  المسـرح 
الوطنـي  المسـرح  إلـى  وتوجهنـا  رسـل  بصديقتـي  والتقيـت  األربعـة  األيـام  مـرت 
والتقينـا ببعـض الزمـالء وبعـد أن قطعنـا تذاكـر الحفـل دخلنـا إلـى قاعـة صالـة 
أن نجلـس  المعّلقـة والمنيـرة وطلبـت منهـم  القديمـة  الثريـات  االنتظـار وشـاهدت 
لشـرب الشـاي قبـل بـدء الحفـل، فاشـترينا الشـاي وجلسـنا علـى كراسـي وطاولـة 

تتوسـطنا.  زرقـاء 
فتـاة تمشـي أمامـي وتحمـل كوبـًا مـن  الحـار أرى  الشـاي  وعنـد أول رشـفة مـن 

الشـاي! 
توقفـت نبضـات قلبـي لحظـة وقلـت في نفسـي:

أليسـت هذه صديقتي غفران! 	 
وهـم  والزمـالء  الزميـالت  مـن  واسـتأذنت  الطاولـة  علـى  الشـاي  كـوب  فتركـت 

ذاهبـة؟! أيـن  إلـى  أنفسـهم  فـي  ويتسـاءلون  الـي  ينظـرون 
فتقّدمـت ببـطء نحـو تلـك الفتـاة ألتأكـد مـن أنهـا غفـران أم أنـي أتخّيـل، وتسـاؤالت 
كثيـرة تـدور فـي قلبـي وعقلـي، فوصلـت اليهـا ووقفـت أمامهـا، فرفعـت تلـك الفتـاة 

رأسـها وقالـت:
هديـل! ال أصدق.	 

نـوع الحـدث فـي هـذه القصـة الحقيقـة يسـمى فـي علـم الباراسـايكولوجي بقانـون 
الجذب الكوني )The law of attraction( وهو يقوم بإنشاء وتوفير ما يرّكز 
عليـه الشـخص بأفـكاره اإليجابيـة فتكـون إيجابيـة، وينطبـق األمـر عندمـا يفكـر 
االنسـان باألفـكار السـلبية فتكـون نتائـج سـيئة، وتعتمـد تلـك الطاقـة علـى هّمـة 
فيـه وبطريقـة غيـر محسوسـة  يرغـب  الـى شـيء  بأنـه سـيصل  اإلنسـان  وإيمـان 
يسـتخدم طاقـة الجـذب وهنـا سـتعمل تلـك الطاقـة لتوفيـر البيئـة المناسـبة لتحقيـق 

االمـر.
  تابعونـا والـى المزيـد مـن القصـص الحقيقيـة فـي علـم الباراسـيكولوجي

الجذب الكوني 
قصص واقعية من علم الباراسيكولوجي

العزاوي د.هديل  بقلم: 
سأطلب منك طلبًا ربما ستندهش له; لكن من فضلك جاريني 

فيما سأطلب.
استنشق نفسًا عميقًا... ثم ازفره.

صف لي اآلن شعورك؟
أخمن أنه ال شيء..

دعني أخبرك سيدي بأنه كل شيء وليس الالشيء.
فإنك حين تأخذ نفسًا من الهواء وتزفره ثانيًا، ويأخذ هذا الهواء 
المحّمل باألكسجين إلى رئتك ومن ثم الى مخك وخالياك، 
شدة  من  لها  تنتبه  ال  غالبًا  التي  األساسية  بوظيفته  ويقوم 
سالستها ودينامكية حدوثها، وهي مقوم أساسي من مقومات 

حياتك.
وتألفه  الحدوث  حتمي  شيء  الضمانة،  سبيل  على  تأخذه 

لدرجة عدم اإللتفاف ألهميته في حياتك.
وربما أو غالبًا تضيق برائحة الهواء العادية التي آلفتها وتتوق 
نفسك إلى رائحة جديدة أو عطر مميز; يعطيك اإلحساس 
بالتميز، بالتجديد أو الزهو وامتالء رئتيك بشيء يبهج نفسك.
واآلن, تعال معي الفتراض آخر... ماذا لو قدر هللا حدث 
حريق فجأة وامتألت األجواء بكثيف الدخان مما يهيج رئتيك.
أو لنقل أن ذلك العطر غالي الثمن أثار حساسية ما لديك؟؟
حساسية من شأنها مشاكل في التنفس وعالجات وعدم نوم 
في  السهلة  العادية  تلك  حينها  ستتمنى  متواصل.  وإرهاق 

الهواء العادي الذي مللت منه. 
ونصبو  المضمون  بالموجود  نستهين  دائمًا  كبشر  فنحن 

للمفقود.

ال نقدر السهل حق قدره.. ولو كانت فيه سعادتنا ونمّل منه 
ونبحث عن الشغف.

وأغلبنا يتوق للصعب ونشتهيه ونسعى إليه سعيًا حثيثًا; وربما 
حين نناله بعد معاناة نجد أننا سعينا للتعاسة وعدم الراحة.

ال أنصح هنا بعدم السعي وراء الشغف وتحقيق األحالم.. 
فإن لم يحقق لك الموجود والمضمون.. سعادة قلبك واكتمال 

روحك; فانطلق وابحث عنها.
ولكن ال تقلل من قدر العادية المريحة. 

ونهدر  السهولة  بجمال  نستهين  إننا  هنا  أقوله  أن  أريد  ما 
قيمتها خصوصًا في العالقات الواضحة المريحة، نمّل األلفة 
مميز..  جديد..  عن  ونبحث  المضمونة  السلسة  المؤنسة 

مختلف.
التي  والمهرجانات  المحافل  بّراقة مضللة كأضواء  مسميات 
تخطفك من روحك وتحّلق معها وبها لوقت قصير أو طويل. 
األجواء  تعيش  أن  األحوال  من  حال  بأي  أبدًا  يمكنك  فال 

الصاخبة لألبد.
فاألضواء الساطعة واأللوان الفسفورية تخطف العين لوهلة.. 
تبهرك وتتمنى أن تضيء حياتك وتلّونها ألوان بهجة وفرحة.

أجواء  في  كلها  الحياة  يستطيع  إنسانًا  هناك  أن  أظن  وال 
مبهرجة األلوان صاخبة األصوات طوال الوقت. 

 فاألضواء الملونة مع الوقت تتسبب في إرهاق العين وعدم 
وضوح الرؤية إذا طال وقتها..

النفس طوال  تحتمله  الصاخبة والرقص عليها ال  والموسيقا 
حينها  ستشعر  الراحة..  الى  وتحتاج  وتمل  سترهق  الوقت. 

أنك تحتاج الى هدوء نفسك.. واستكانتها. 
أمانك وهدوئك  لمنطقة  لمسكنك،  لمأمنك،  ترجع  أن  تحتاج 

واطمئنانك, لمنطقة “ العادية السهلة المريحة “. 
المريحة.  السهلة  العادية  العالقات  دوام  ولكم  لنفسي  أتمنى 

دمتم سعداء.

الشريف ايمان  بقلم: 

السهلة  العادية 

وگفت عالمسّناية مال صوب الكرخ انتظر اسماعيل يجي بالبلم 
من صوب الرصافة حتى يعبرني الن حارة ومابية حيل اعبر 

جسر الشهداء مشي.
يمشي على  انسان  العاشرة صباحًا، وماكو وال خيال  الساعة 
ذاك الصوب، ال اسماعيل  وال غيره، وال صوت ماطور البلم، 
حتى المتنبي طلع من تمثاله وشافله َفي شجرة وگعد جواها.. 
الشرطة  جماعة  من  شرطي  شفت  الدرج،  رجعت صعدت   .
وشباچ،  باب  بيها  عالشط،  مطلة  زغيره  بغرفة  گاعد  النهرية 
جهاز  بيده  الزم  هو  عالية،  نبگة  ظل  جوة  صايرة  والغرفة 
السلكي، جهاز الالسلكي يحچي وهو مو يمه الحچي، ضارب 

صفنة عالشط، سلمت عليه
_ وعليكم السالم

_ گلي إسماعيل چان موجود اليوم؟
_ اي موجود
_ لعد وينه؟

_ صيحله منا هسه يسمعلك ويجيك
_ هللا يخليك.. قابل اني قدوري حتينه صوطي يوصل لهذاك 

الصوب.
_ صيحله ومعليك

 .. عالي  بصوت  وصحت  وجهي  ودرت  خطوتين  رجعت 
اشتغل،  ماطور  وراها صوت  سمعت  إسماعيل..  إسماعيل.. 
اقل  من نص دقيقة اجاني اسماعيل.. وركبت وظليت گاعد 
بالبلم بانتظار راكب آخر حتى يطلع، عجبتني الگعدة بالرغم 

من ُعجالتي، سألني : اطلع بيك وحدك، بس تنطيني الفين؟
- انطيك الفين، بس خلينا ننتظر واحد الخ.

هدوء لن تجده في كل بغداد، بلم ونهر وَفي نبگة، حتى روجات 
مثل  يهتز  البلم  بدون صوت،  الكبيرة  األحجار  تدغدغ  المي 
كاروك طفل نام، وأمه نامت وهي تهز بالكاروك، وبقت غريزة 

االمومة تدفعها حتى تهز رغم انه نام، وانها نامت.. 
وكلكم عيوني

سوالف عراقية 
 بقلم: االعالمي مفيد عّباس
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ثقافة وفن

قنـاديل ...  

ك خائفة
ّ
ال تقولي إن

اتجاه بال حركة يساوي صفر

بقلم: د. داليا حمامي

دروب  ...

جتيــاز ا
بقلم: دياب عواد

عندما يخذلنا الوطن وأقرب األصدقاء، وُيدفن الحلم الوحيد 
تحت الضربات المتتالية لمطرقة الّتعصب والكراهية رغم كل 

المحاوالت اليائسة إلحيائه، فما الذي يتبقى لنا؟ 
هي واحدة من حكايات بلد منسي مزقته الحرب، ُكتبت بقلم 
العّداءة  عن  كاتوتسيال(،  )جوزبه  المبدع  اإليطالي  الكاتب 
تركض  أن  أرادت  التي  عمر(  يوسف  )سامية  الصومالية 
وهي صومالية، وتفوز وترفع علم بلدها الصومال ال علم بلد 

اللجوء، لكن يا له من حلم ويا لتكلفته الباهظة! 
تطرح رواية )ال تقولي إّنك خائفة( عدة ثيمات هامة وحساسة، 
كالعنصرية بين أبناء قبائل البلد الواحد، والتشدد األعمى الذي 
شّل البالد وصادر أبسط حقوق أبنائها من قبل الميليشيات 
مهربين  يد  على  الشرعية  غير  والهجرة  المسلحة،  المتطرفة 
جشعين بال ضمير وال أخالق وال إنسانية، واالنفالت األمني 
المرعب الذي حدث في ليبيا عقب سقوط القذافي ودفع ثمنه 
المهاجرون األفارقة أكثر من غيرهم، حتى بعد قطعهم لرحلة 

تهريب تعذيبية جهنمية عبر أفريقيا. 
كمية األلم والوجع والقهر في الرواية ال توصف، الصعوبات 
ال  حلمها  لتحقق  تخطيها  سامية  على  كان  التي  والمشقات 

يمكن تصورها، وقد عّبرت عنها بقولها: 
“لم يكن يجب أن يتم السماح ألي شخص في العالم أن يمر 
بهذا الجحيم”... إذ ال يمكن أن يساوي أو يستحق أي حلم، 
مهما عظم في دواخلنا، المرور في محرقة التهريب ومواجهة 

وحشية البشر المسعورين خلف المال.
سامية يوسف عمر تهدى إليها كل النجوم واألقمار، يهدى 
إليها كل الجمال والحب والبراءة والنقاء، ألنها تستحق حياة 

أجمل من الحياة:
“طيري يا سامية كما يطير الجواد المجنح في الهواء..

اركضي يا سامية.. 
اركضي كما لو كنت ال ترغبين في الوصول إلى أي مكان..

عيشي يا سامية..
عيشي كما لو أن كل شيء مستحيل.”

جدير بالذكر أن الرواية القت ضجًة كبيرة في إيطاليا، وتمَّ 
بيع أكثر من مئة ألف نسخة منها في أول شهٍر من صدورها، 

في ظاهرٍة لم تمّر على دور بيع الكتب اإليطالية سابقًا.

جاء الليل أسود ... رطبًا بما يكفي 
وكان الحديث عتبًا كله عتب.. عذبًا كانسياب الماء.

أيام ماضيات .. ذكريات راسخات. 
حدثتها كيف كان اجتياز األلم أمرًا في غاية الصعوبة.

أخبرتها كيف كان األلم يفسد كل محاوالتي لالنتقال نحو طريق يفضي إلى النسيان.
أخبرتها أن الحب لم ينته، ألنه حب ال يملك إال نفسه. 

وأنها هي ذاكرته، وذاكرة كل ما هو جميل.
بيتنا  إلى  الطريق  التقينا وأخذنا  أن  إلى  األولى  للوهلة  اعتياديًا  فكان  الصباح  أما 

البعيد.
ال أعرف كيف انطلقنا وال كيف وصلنا وال كيف وقفت تداري جمالها أمام المرآة.

لم أجد نفسي إال واقفًا خلفها تمامًا، محني الظهر، راكيًا خدي األيمن إلى خدها 
األيسر.

تركت خشونة وجهي تالمس نعومة خدها.
أغمضت عينيها وتبعتها مغمضًا عينّي.

جعلت أشتم العطر القديم.
هي ال تستخدم عطرًا محددًا لكّن لجسدها عبقًا يسكن في ذاكرة العطر في ذهني، 
عطرًا مركزًا وكأن ورود العالم كله قد اعتصرت على عنقها الذي ال يمّل من إغاظتي 

في كل جلسات الحنين.
كان منتصف النهار، وكان الضجيج قد انتهى أو أننا ما عدنا نبالي بالضجيج.

كنا وحدنا وهذا يكفي. 
غارَقين في جسدين، تائهين في جسدين.

والتقينا في جسدين.
أخذت أكشف أسرارها وردًة وردًة.

خدان ناعمان، عنق مطيب بالعطر.
جيد كمرآة نور وحياة.

صدرها الذي يعتصر الشوق ويجرحني بمدية وكأنني طين وكأنه ماء غادق من 
علو الليل.

للمرة األولى، خلعْت ثوبها راغبًة مرغمًة وأسلمتني للجمال واستسلمت وصارت تمنع 
الضوء عن لقائنا أغلقت كل نافذة تستجر الضوء وكل باب يعبره قليل من النور.

وبكلتا يديها ظّلت تحتضن مفاتنها.

تقاوم نفسها وتقاوم لذتها وتقاومني.
حتى ما عاد للقوة دور يذكر.

قطبت حاجبيها وأخذت نفسًا عميقًا وأمالت عينيها نحوي.
وألقينا أرواحنا معًا في ذات النار واحترقنا حتى طرنا رمادًا على وفراشات ..

همست بإذنها أحبك .. 
حتى ال يضيق الحب بنفسه ..

قّبلتها حتى توّحدت األنفاس على ريٍح تهّب من كلينا إلى كلينا..
وانتقلنا .. وارتقينا 

وبعدها شو صار ؟؟ .. بحكيلكم بعدين. 

عندما كان محمد عبده مفتيًا للديار المصرية كتب الى تولستوي 
بمعرفة  نحظ  لم  تولستوي  مسيو  الجليل  الحكيم  أيها  يقول:” 
شخصك، ولكننا لم نحرم التعارف بروحك. سطع علينا نور من 
أفكارك، وأشرقت في آفاقنا شموس من آرائك، ألفت بين نفوس 
بعلمك  حاثًا  للعقول  هاديًا  بقولك  كنت  فكما  ونفسك،  العقالء 
الضالون،  به  يهتدي  للعزائم والهمم وكما كانت آراؤك ضياء 

كان مثالك في العقل إمامًا يقتدي به المرشدون”
هكذا تكّلم مفتي الديار المصرية مع مفّكر هو على أي حال 

غير مسلم بل ومّتهم باإللحاد في كنيسته.
وبالرغم من تضارب اآلراء حول شخصية محمد عبده بين من 
يقول أّن محمد عبده له نظرة أن اإلسالم لم يتعارض وال يمكن 
للناس  يكشف  العقيدة  مثل  مثله  الذي  العلم  مع  يتعارض  أن 

أسرار الطبيعة.
من  بأنه  مّتهم  نفسه  عبده  محمد  اإلمام  أن  تتخيل  أن  لك 
قد  الذين  هؤالء  بين  من  وأنه  السياسي  لإلسالم  المنظرين 
ليدخل  تولستوي  وشهرة  بمكانة  شخص  استرضاء  يحاولون 

ليثمرا  والفلسفة  الحكمة  لتزاوج  مثااًل  ويصير  مثاًل  اإلسالم 
إسالمًا سياسّيًا يحكم العالم ويكّرس أستاذيته.  وحتى لو صحت 
هناك  كان  عام  مئة  منذ  أنه  يمنع  ال  فهذا  اإلتهامات  هذه 
مناخ يسمح بل ويدعو لتعدد األفكار بل والنداء بتغيير المسار 
وإعالن مبادئ اإلنسانية بالحق والعدل بداًل من االستثمار في 

صراخات المظلومية اإلسالمية وتآمر العالم عليه.
الى  وثانيهما  للتغيير  اتجاه  أولهما  عاملين؛  يتطلب  التطور 
حركة في اتجاه هذا التغيير. تخيل أنك تركب سيارة وجهتها 
الى أوربا أو المّريخ ولكن سرعتها صفر ومحركها ميت، عندئذ 
نعرف أن وجهة الحركة في حد ذاتها أقل أهمية من الحركة 
مسطرة  مجرد  نفسه  والزمن  للمتغيرات  وعاء  العالم  نفسها... 
نقيس بها حجم هذه التغييرات.... أخيرًا التغيير هو سّنة الحياة 
وشرط التطور وكلمة صارخة في قلب كل إنسان؛ رث االرض 
احرثها ثم اعطها ألبنائك بحال أفضل من الحال التي كانت 

عليه حين ورثتها.
هذا هو تعريف النبل والخير وغرض الحياة.

بقلم: أيمن عجمي
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ثقافة وفن

جينيس وموسوعة  القاهرة  في  الفرج  روض  محور 

... النهاية  بدأت  هنا  للزواجمن  العشر  الوصايا 

السالم عماد  بقلم: 

طبرة الياس  بقلم:  الزهر ماريشا  االعالمية  بقلم: 

ننبهر تمامًا بالمسلسالت التركية الممّلة جدًا الطويلة جدًا في عشرات 
الحلقات وكلها ويوميًا تعرض صورة الكوبري )الجسر( المعّلق الذي 
يربط استنبول األسيوية بإستنبول األوروبية وهو أعلى كوبري معّلق 
في العالم ويربط بين قارتي أوروبا وآسيا فوق خليج البوسفور وأعتقد 

أنها براعة كبيرة منهم انهم يروجون تمامًا لبلدهم سياحيًا.
بجولة  يبدأ  السياحة  برنامج  ودائمًا  مرة  من  أكثر  استنبول  )زرت 
بحرية في البوسفور لنعبر تحت الكوبري وكان كل المركب العمالق 
مصريين واألفواج المصرية دائمًا يعينون لها مرشدين سياحيين شبابًا 
وعندما  مصرية  بلهجة  العربية  يتكلمون  فلسطيني  أصل  من  تركًا 
أعلنت المرشدة الجميلة في الميكروفون أنه على الشمال ترون المنزل 
الذي صور فيه مهند مسلسله, كاد أن ينقلب بنا المركب ألن كل من 
كان في اليمين جرى ناحية الشمال وسط ذعر المرشدة وصياحها 

)ابقوا في اماكنكم حتشوفوه في رحلة العودة!(
وعندما تبني مصر جسرًا معلقًا عمالقًا وهو أعرض كوبري معلق في 
العالم وتطالب بتسجيله في موسوعة )جينيس( يتبارى المعترضون 

دائمًا على االعتراض!! 
لماذا يا سيدات وسادة؟! أليس من حقنا أن نفخر ونتباهى ونفرح بهذا 
أن نصور مسلسالت وأن نطبع  أليس من حقنا  العظيم؟!  االنجاز 

السياحية  الكوبري وأن يكون من معالم مصر  كارت بوستال عليه 
كبرج القاهرة مثاًل؟! أال يرّوج هذا لسياحتنا كما تفعل تركيا؟ 

ولكنهم  المرات  عشرات  منهم  أفضل  السياحية  مقوماتنا  أن  واثق 
أحد  منا  منهم وخيبة  براعة  بالطبع  لها وهذه  الترويج  فقط  يجيدون 

أسبابها االعتراض المستمر واالمتعاض الدائم من البعض!! 
نقطه أخرى يجب أن نفخر بها وهي أّن تصميم وتنفيذ الكوبري وألول 
مره بأيدي مصرية %100 )الجزء المعلق من كوبري 6 اكتوبر في 
تصميم  السويس  قناة  على  الفردان  وكوبري  فرنسي  تصميم  القاهرة 
الجناين هم من صمموا  بناتنا وأوالدنا زهرة  ياباني( شبابنا  واشراف 

ونفذوا هذا الكوبري وهم من ينفذون كل المشروعات القومية.
نقطة ثالثة دائمًا نسمع تنمية البشر قبل الحجر وأّن االهتمام بالتعليم 
أهم من المشروعات!!! مؤّكد ان التعليم هو أساس التنمية البشرية 
ولكنا غالبًا ننسى ما الغرض من التعليم؟! أليس الهدف منه تخريج 
شبابًا قادرًا على العمل واستيعاب أعقد تكنولوجيا؟ وهل التعليم مجرد 
مبنى وطالب ومدرس ومناهج لتخرج شبابًا ال يصلح لسوق العمل 

وغير مؤهل له؟!
ما يحدث اآلن في المشروعات القومية الكبرى من تدريب الشباب في 
مصر وخارجها على استيعاب أعقد التكنولوجيات المتطورة وانشاء 

أعقد المشروعات من قناة سويس جديدة وأنفاق تحت القناة وكباري 
معلقة وطرق ومدن ذكية وغيرها أليس هذا تعليم؟!

أليس إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على المشروعات التي 
تقوم بها شركات مدنية هو تعليم لقيم االنضباط والدقة وإتقان العمل 

وهي من مقومات التربية مع التعليم؟!
جيل جديد من الشبان يتعّلم ويستوعب ويعمل بانضباط في مشروعات 
قادر على تغيير مستقبل مصر لألفضل وقادر على نقل  عمالقة 

خبراته التي ستتراكم الى أجيال أخرى قادمة.
يا سيداتي وسادتي المشروعات القومية تعليم وتدريب وسياحة وخلق 
فرص عمل ونهضة واستثمار و... إنها تنمية مستدامة وخلق قيمة 

مضافة للحجر والبشر!!!

المليئة  لروايتها  النهاية  تكتب فصل  أن  قلمها وقررت  تفكير طويل أمسكت  أخيرًا وبعد 
باألحداث والمثيرة بتفاصيلها... رواية بدايتها كانت جميلة .. مليئة باألحاسيس والحب 
.. غزيرة بالمشاعر الصادقة تشبه في جوهرها البدايات األخرى التي تبدأ في القمة .. 
فوق السحاب كأنك تطير مع الفراشات، لكنها عندما وصلت إلى النهاية تمّلكها الخوف 
ألنها رغبت أن تكون كما البداية مفعمة بالروح والتألق إال أنها تذكرت أن السعادة والفرح 

حاالت استثنائية في الحياة.

تراجعت خطوة إلى الوراء عندما رأت نفسها كيف كانت تقفز على األرض وكيف أصبحت 
اآلن شاحبة مكفهّرة الوجه استبدلت ابتسامتها بمالمح الحزن ... ما الذي جرى طوال تلك 
السنوات هل كانت تعيش حلمًا رائعًا ال توّد النهوض منه على اإلطالق أم انها كانت كذبة 

صادقة جميلة، نعم هي هكذا - أجابت على السؤال – إنها كذبة !!

عاشت كذبة الحب لسنوات إلى أن جاء اليوم الذي أخبرها بأمر الزواج من أخرى لم يبد 
عليها التأثر والحزن أمامه بل على العكس حافظت على كبريائها وعنفوانها الذي تكّلل 
بحضور زفافه، لكن ما إن اختلت بنفسها حتى بكت بكاًء مّرًا ولعنت الحياة والحب والرجال 

وكل شيء ...

المبعثرة هنا وهناك وقررت  بقايا روحها  تلملم  إلى أن بدأت  استمر ذلك بضعة أسابيع 
الكتابة بحروف تشبهها وبكلمات تزلزل األركان خّطت روايتها بكل شفافية وما إن وصلت 
إلى النهاية وجدت أن تتركها مفتوحة حيث يلجأ إليها معظم الكّتاب للهروب واالختباء 
من الواقع وترك القارئ يختار نهايته كما يشاء ... وفي حالتها كان ما يدفعها إلى اختيار 
نهايتها هو إجبار نفسها على أخذ القرار فقط إما االستمرار أو التراجع ... لذلك كان 

الختام بكلمة الحب وبعدها بدأت النهاية.

يحتاج  الرجل  أّن  الخالق  الخلق رأى  بداية  في 
المرء  من  ألّنها  مرأة  المرأة  وسّميت  امرأة.  إلى 

أخذت وهي ضلع من أضالعه.
أن  الشيباني  الحارث  بنت  أمامة  رأت  وهكذا 
النساء خلقن للرجال ولهّن خلق الرجال, ولذلك 
الى  إياس عند زفافها  أم  ابنتها  بتوصية  قامت 

عمر بن حجر ملك وسيد دولة كندة بالوصايا العشر قائلة:
أي بنية إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك، ولكنها تذكر للغافل ومعونة للعاقل، ولو أن أمرأة أستغنت 

عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغن الناس عنه، ولكن النساء للرجال خلقن،ولهن خلق الرجال.
أي بنية إنك فارقت الجو الذي منه خرجت، وخلفت العش الذي فيه درجت، إلى وكٍر لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه، 

فاحفظي له خصااًل عشرًا يكّن لك ذخرًا.
أما األولى والثانية: فالخشوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة.

وأما الثالثة والرابعة: فالتفقد لموقع عينيه وأنفه، فال تقع عينه منك علي قبيح، وال يشم منك إال أطيب ريح.
وأما الخامسة والسادسة: فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة.

وأما السابعة والثامنة: فاالحتراس بماله، واإلرعاء بحشمه وعياله، ومالك األمر في المال حسن التقدير، وفي العيال 
حسن التدبير.

وأما التاسعة والعاشرة: فال تعصين له أمرًا، وال تفشين له سرًا فإّنك إن خالفت أمره، أوغرت صدره، وإن أفشيت سره، 
لم تأمني غدره. 

ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهتمًا، والكآبة بين يديه إن كان فرحًا.
فإّن األولى من التقصير والثانية من التكدير. وأشّد ما تكونين له إعظامًا أشّد ما يكون لك إكرامًا, ولن تصلي إلى ذلك 

حتى تؤثري رضاه على رضاك وهواه على هواك فيما أحببت أو كرهت وهللا يخير لك.
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فنجـان قهـوة

سعادةبقلم: ريتا فرنسيس-جبور شذا  بقلم: 

“زواج منتهي الصالحية أم فهم خاطئ للحرية!”

عندما تأتين من بلد من أكثر المجتمعات ذكورية، ومن عالقة زوجية منتهية 
العـادات  الـزوال  مـن  ويحميهـا  ونـزواٌت مرضيَّـة  الكبـت  يملؤهـا  الصالحيـة، 
والتقاليـد التـي تأمـر بالصبـر والتحمـل ألن كلمـة الطـالق جـرم اجتماعـي...   
ثـم تصليـن إلـى بـالد الحريـات ويصبـح لديـك خيـارات أخـرى لـم تكـن موجـودة 
مـن قبـل، يصبـح الطـالق فرصتـك الذهبيـة فـي السـعي للحريـة ودخولهـا مـن 

أوسـع االبـواب.

عـادة مـا ترتبـط أحالمنـا بعـد الهجـرة إلـى أوروبـا مـع أهـداف االسـتقرار والعيش 
الرغيـد، لكـن مـا يحـدث أنـه مـع تحّطـم الكثيـر مـن أحـالم المهاجريـن علـى 
صخـور المجتمـع الجديـد، تتحّطـم معهـا قيـود الـزواج والكثيـر مـن “البيـوت 

العامـرة” مؤّديـة الـى تشـرذم وتفـّكك البقيـة المتبقيـة مـن األسـر. 

“رسـالة عالواتس آب، طلب الطالق في لحظات الوصول األولى إلى أرض 
المطـار “قصـص طـالق مثيـرة للجـدل غـزت مواقـع التواصـل االجتماعـي إلـى 
جانب االسئلة عن الطرق األسهل لالنفصال عن شركاء الحياة، وعن السبل 

التي يجب عليهم أن يسـلكوها للخروج من القفص الذهبي.

فهنـاك حـاالت يكـون فيهـا الطـالق مخرجـًا طبيعيـًا مـن عالقـة زوجيـة غيـر 
صحّيـة, قـد تتـرك ندبـًا فـي تربيـة األطفـال حيـث أكـدت دراسـات عديـدة أجراهـا 
عالـم النفـس اي.مارك.كومينجـرز بجامعـة نوتـردام األمريكيـة تأثـر األطفـال 
الشديد بالخالفات الحادة التي تقع في األسرة وازدياد إحساسهم بالقلق والتوتر 
واإلجهاد، وهي أمور تؤثر على سالمتهم الجسدية والنفسية وتجعلهم عرضة 
لإلصابـة باالكتئـاب، كمـا أنهـا تتعـارض مـع التطـور الطبيعـي والصحي لهم..

وفي حاالت أخرى يكون غياب النضج وفوضوية الحرية وغياب الخصوصية 
والرهاب من العنوسة وغيرها الكثير أسبابًا للطالق. 

يثيـر  فـي دول االغتـراب موضـوع  الطـالق  نسـب  ارتفـاع  أن  الصحيـح  مـن 
االهتمـام والجـدل ولكـن قبـل إلقـاء األحـكام وتبـادل االتهامـات علينـا أن ننظـر 
إلـى الحـاالت بشـكل فـردي وشـخصي بـل األفضـل مـن ذلـك أن نقـوم بحلـول 
وقائيـة مثـل التوعيـة عـن كيفيـة اختيـار الشـريك والتثقيـف عـن كيفيـة المعاملـة 

بيـن الزوجيـن ومعرفـة األطـراف لحدودهـم فـي العالقـة.

أمنيـة  هـذه  كانـت  جّدتـي!  تـزوج  جـّدي  أن  لـو  أتمنـى  كنـت  حّقـًا 
ذا  حنونـًا،  معطـاء  رجـاًل  جـّدي  كان  تتَحقـق..  لـم  التـي  طفولتـي 
ثالثـة  فهـم  مـن  قريبـة  حاضـرة  نكتـٍة  وصاحـب  جّذابـة  شـخصية 
حفـداء، صبّيـان وبنـت. كـم كنـت أتمنـى لـو أن شـقيقتي الصغيـرة 
كانـت قـد عرفـت جـّدي كمـا عرفنـاه نحـن، لكنـه اسـتعجل الرحيـل 
قبل أن تبلغ السنة من العمر دون أن ينسى إهداءها أثمن هداياه. 
أحببـت جـّدي وطالمـا أحببـت سـرده للقصـص الطويلـة التـي أغنـت 

مخيلتـي وكانـت تسـتمر ليوميـن مـّدة زيارتنـا أو زيارتـه.
أّمـا جّدتـي فهـي مـن أجمـل نسـاء األرض، كانـت ابتسـامة الترحيـب 
فيهـا  القـروي محّطـًة يسـتريح  بيتهـا  تعلـو وجههـا دومـًا.  بالضيـف 
القاصـي والدانـي حـول فنجـان قهـوة. لديهـا قـدرة خارقـة علـى إعـداد 
موائـد الطعـام للغريـب قبـل القريـب فتراهـا تجّنـد أهـل البيـت جميعـًا 
كانـت  الكـرم.  ثقافـة  بيتهـا  أهـل  جميـع  فتعّلـم  الضيـف  خدمـة  فـي 
جّدتي تصالح المتخاصمين، ليس بالحوار أو اإلقناع بل بهّزٍة من 
عصاهـا ونظـرة حـادة مـن عينيهـا فيفهـم المتخاصمـون بـأن الخصـام 
ُيغضـب “الشـيخة”. كانـت تعجبنـي مواقفهـا وتعجبنـي أكثـر طيبتهـا 

الزائـدة حيـن تجمـع األعـداء حـول مائـدة البركـة.
رحـل جـّدي وخسـرت برحيلـه بيتـي الثانـي. خسـرت امتيـاز الشـقاوة 
ولـم أعـد أجـد مـن يدافـع عنـي فـي غيابـه... خسـرت ذلـك الـذي كان 
يسـحب المـال مـن جيبـه خلسـٍة ويدفعهـا لثالثـة أطفـال ليذهبـوا إلـى 

الـّدكان ويشـتروا مـا يحلـو لهـم دون علـم أمـي.
الكبيـر  البـراد  ذلـك  الثالـث.  بيتـي  رحلـت جّدتـي وخسـرت برحيلهـا 
لـم أعـد أجـرؤ علـى فتحـه ألخـذ “الشـي الطيِّـب” ألنهـا غابـت وفـي 

غيابهـا لـم يُعـد البـراد يحـوي األشـياء الطيبـة!
كـم كنـت أتمنـى لـو أن جـّدي ذاك كان قـد تـزّوج مـن جّدتـي تلـك، 
فهـو والـد والدتـي وهـي والـدة أبـي. كالهمـا كانـا سـعيدين كٌل فـي 
محيطـه ولكنـي كطفلـة كنـت أتمنـى لـو كانـا فـي بيـٍت واحـٍد لـكان 
هـذا البيـت كامـاًل وبالتالـي كان لطفولتـي أن تكـون كاملـة أيضـًا. 
لـو كانـا معـًا لمـا كانـت لـي تلـك الشـقاوة ولمـا أطلـق علـّي كّل مـن 

“العفريتـة”! لقـب  عرفنـي 
كانـت زوجـة جـّدي امـرأة رائعـة تحّبنـا فعـاًل أو كرهـًا لـم أكـن ألعـرف 
ولكنني ال أذكر منها ما يسيء إلينا إاّل أّنها كانت تستفّزني دومًا. 
كانـت لديهـا الكثيـر مـن األحذيـة النسـائية ذوات األكعـاب العاليـة 
لـي تجـاه كل  العقـود واألسـاور والخواتـم... وكان  وكـمٌّ كبيـر مـن 
ذلـك ضعفـات! كنـت أغافلهـا وأدخـل غرفتهـا ألنتعـل أجمـل أحذيتهـا 
وأتمايـل بهـا أمـام المـرآة. كانـت ترصـد تحركاتـي فتضبطنـي بالجـرم 
المشـهود وتتسـّبب لـي “بقتلـة مرتبـة” مـن أمـي التـي كانـت تصـّر 
علـى تهذيبـي. كان األمـر يوّلـد عنـدي رغبـًة أكبـر فـي البحـث فـي 
خزانة المرأة أللبس أطواقها وأساورها وأن أبحث في أدراج المطبخ 
عـن علبـة لبـان صفـراء وآكل كل مـا فيهـا دفعـًة واحـدًة.. اسـتفّزني 
الخاتـم  ذلـك  فـي خزانتهـا عـن  أبحـث  أن  حّبهـا ألشـيائها ودفعنـي 
الذهبـي وأضعـه فـي إصبعـي وأمايـل يـدي أمـام المـرآة. يومهـا كنـت 
أسـرع مـن وقـع خطواتهـا ورميـت ذلـك الخاتـم تحـت السـرير قبـل أن 
تضبطـه فـي إصبعـي لتقيـم مـن بعدهـا حملـة تفتيـش كبـرى جّنـدت 
فيهـا جـّدي وكل األقـارب دون أن تنسـى اّتهامـي بإضاعتـه وتشـويه 
سـمعتي بيـن أفـراد العائلـة. تلـك المـرأة رغـم حّبهـا لـي جعلـت منـي 
ق  “عفريتـة” صغيـرة ذائعـة الّصيـت لدرجـة إنـي حيـن كبـرت لـم ُيصـدِّ

أحـد عقلـي وظّلـوا يشـّكون “بآدمّيتـي” لسـنوات طويلـة!
لـو كان جـّدي ذاك تـزّوج مـن جّدتـي تلـك لكنـت خشـيت سـطوتها 
ومـا كنـت ألجـرؤ علـى فعـل مـا كنـت أفعلـه، مـا كنـت ألبحـث فـي 

أغراضهـا خوفـًا مـن عصاهـا ومـا كنـت أللبـس أحذيتهـا ألنهـا كانـت 
كّلهـا مسـّطحة ال تغرينـي. لـو كان جـّدي ذاك تـزّوج مـن جّدتـي تلـك 
لكنـت وشـقيقاي جلسـنا علـى كراسـي الشـرف, علـى موائـد جّدتـي 
وليـس فـي المطبـخ، كان جـّدي ليطلـق نكاتـه وُيضحـك جميـع مـن 
هـم علـى تلـك الموائـد المتجّهمـة. لـو أنهمـا زوجـان لـكان سـمح لنـا 
أن نتسـّلق أشـجار الزيتون يوم القطاف عوض التقاط الحبات عن 
األرض. كان ليسـمح لـي بأخـذ قطعـة عجيـن فـي يـوم الخبـز، للعـب 
بها رغم اعتراضات جّدتي أو على األقل لكان أتاني بحفنة طحين 

ألشـكل العجينـة مـن ميـاه “البركـة” بنفسـي.
أمـارس  لـم  ليـس ألنـي  كانـت سـمعتي ال غبـار عليهـا فـي قريتنـا 
الشـقاوة بـل ألنـي كنـت أفعـل مـا أفعلـه فـي الخفـاء ألن جـّدي لـم 

يكـن هنـاك ليدافـع عنـي. كنـت أمـارس هوايتـي فـي إزعـاج اآلخريـن 
فـي قريتنـا لكـن األمـر كان يتطّلـب حنكـة أكبـر لكيـال ُيكشـف أمـري. 
مثـاًل كانـت تلـك الفتـاة التـي تصغرنـي بسـنوات تلبـس فسـتانًا وتحمـل 
حقيبـة يـد, كانـت تبـدو لـي كنسـخة مصّغـرة عـن والدتهـا. ال تلعـب 
مـا  لترينـا  تكـن  فلـم  حقيبتهـا  عـن  أمـا  فسـتانها  يّتسـخ  كيـال  معنـا 
فـي داخلهـا األمـر الـذي كان يسـلب عقلـي ويصيبنـي بجنـون أخـذ 
الحقيبـة عنـوة وتعليقهـا علـى غصـن شـجرة الكـرز فـي البسـتان. لـم 
أكن ألفصح عن مكان الحقيبة رغم دموع الفتاة وعندما كانت ُتقام 
حمـالت تفتيـش عـن الحقيبـة كنـت أتبـّرع بالمسـاعدة وبالفعـل كنـت 
أسـّير الفتـاة باّتجـاه ضاّلتهـا ومـن ثـم أشـهد بأنـي رأيتهـا تعّلقهـا هنـاك 
وأسخر منها لدرجة أنها كانت تصدقني وتكّذب نفسها. األمر كان 
يختلـف فـي بيـت جـّدي هنـاك كانـت لـي مسـاحة أكبـر مـن الحرّيـة 
كنت ألعب “على المكشوف” وعلى العلن ألن محامّي موجود إلى 

جانبـي ال يتوانـى فـي الدفـاع عنـي مهمـا كان جرمـي كبيـرًا.
لـو أن جـّدي ذاك تـزّوج مـن جّدتـي تلـك لكانـت سـمعتي “كالمسـك” 

فـي كلتـا القريتيـن!
كـم  أخبرهمـا  أن  لـي  يتسـّنى  أن  قبـل  جّدتـي  جـّدي ورحلـت  رحـل 
أحببتهمـا. اسـتعجال الرحيـل قبـل أن أفيهمـا حّقهمـا، رحـال قبـل أن 
أتمكـن مـن إحضـار فنجـان قهـوة واحـد لجّدتـي، رحـل جـّدي قبـل 
يكلفنـي  لـم  إسـعاده...  سـبيل  فـي  واحـدة  لبنانيـة  ليـرة  أصـرف  أن 
حتـى ثمـن لفافـة تبـٍغ واحـدة. رحـال قبـل أن يتسـنى لـي أن آخذهمـا 
رحـال  بهمـا.  تليـق  الحيـاة  وكانـت  رحـال  السـيارة..  فـي  نزهـة  فـي 
وبعـد انقضـاء كل تلـك السـنين مـا زلـت أذكرهمـا مـع ابتسـامة كبيـرة 

العطـرة. لذكراهمـا 

جّيدة  ُسمعتي  لكانت  جّدتي،  تزّوج  جّدي  أن  مرلو  أحالهما 
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الزاوية الطبية

يذوب فيتامين B12 في الماء ولديه دور أساســي في األداء 
الطبيعــي للدمــاغ والجهــاز العصبــي والنضــوج ويشــارك فــي 
عمليــة التمثيــل لخاليــا الجســم ونضــوج خاليــا الــدم الحمــراء 

فــي نخــاع العظــام. 

نقصان فيتامين B12 يؤدي الى فقر الدم لألسباب التالية:
ويعــود . 1  pernicious anaemia الخبيــث  الــدم  فقــر 

المعــدة  فــي  خاليــا  بواســطة  يفــرز  بروتيــن  الــى  ذلــك 
 B12 يلتصــق بفيتاميــن   intrinsic factorويســمى
ويذهــب بــه الــى األمعــاء لكــي يمتــص جيــدًا ويحــدث 
فقــدان هــذا البروتيــن أيضــًا فــي حــاالت التهــاب المعــدة 
الضامــر وتظهــر عــادة عنــد كبــار الســن بعــد عمــر 60 

ســنة أّمــا فــي االطفــال فهــو لســبب جينــي وراثــي.
تلف أو فقدان أجزاء من المعدة.. 2
فــي . 3 البكتريــا  نمــو  الــى  تــؤدي  التــي  األمــراض  بعــض 

الســــــكر او مــرض رتــوج االمعــــاء  األمعـــــاء مثــل داء 
.Diverticulosis

النباتيــون الذيــن ال يأكلــون اللحــوم واألســماك والبيــض . 4
بنقصــان  لإلصابــة  عرضــة  هــم  األلبــان  منتجــات  أو 
فيتاميــن B12 وكذلــك المصــاب بمــرض الشــره المرضــي 
)البوليميــا(. ومــع ذلــك يجــب أن نعــرف أن الكبــد يمكــن 
ان يخــّزن فيتاميــنB12 لمــدة تتجــاوز خمــس ســنوات.

ما أعراض نقص فيتامين B12؟   
األعــراض تظهــر بصــورة بطيئــة وال تحــدث بصــورة ســريعة 

وتشــمل األعــراض مــا يلــي:
النحول العام والشعور بالوهن.	 
صداع خفيف مع دوار.	 
خفقان مع سرعة ضربات القلب.	 
ضيق في التنفس.	 
فقدان الوزن.	 
اإلسهال والتقيؤ.	 

وفي الحاالت المزمنة تحدث األعراض التالية:
خدر في اليد والقدم.	 
صعوبة في المشي.	 
ضعف في العضالت.	 
فقدان الذاكرة.	 
الكآبة.	 

كيف يتم تشخيص نقص فيتامينB12؟
فحــص كريــات الــدم وتكــون عــادة كبيــرة نوعــًا مــا بشــكل . 1

يختلــف عــن بقيــة أنــواع فقــر الــدم.

فحــص الــدم لمعرفــة نســبة الفيتاميــن فــي الــدم والنســب . 2
النســبة  تتجــاوز  حيــث  العمريــة  الفئــة  حســب  تختلــف 
للرضيــع حتّــى ســتة أشــهر mcg 0.4  فــي المليلتــر 
وتتصاعــد النســبة حتــى تصــل الــى 2.4 عنــد البالغيــن 

وتتصاعــد عنــد الحامــل واألم المرضــع.
خزعة نخاع العظام.. 3

B12  والحمل:
فــي دراســة حديثــة فــي إيرلنــدا وجــد أّنــه قبــل حــدوث الحمــل 
يجــب علــى الحامــل أن يكــون فــي جســمها الكميــة الكافيــة مــن 
فيتاميــن B12 وفولــك أســيد لغــرض منــع أي إمكانيــة لحــدوث 

التشــوهات الوالديــة الخلقيــة للدمــاغ والنخــاع الشــوكي.

B12 وداء السكري:
األعــراض التــي تحــدث فــي القــدم كالخــدر أو التنمــل تتحّســن 
بمجــرد إعطــاء الفيتاميــن بمــدة قصيــرة وقــد تســتمر ألشــهر 
فعاليــة  تجديــد  مــن  يحســن  عاليــة  جرعــة  إعطــاء  وبمجــرد 

المحيطيــة. األعصــاب 

B12 والكآبة:
 B12 حــدوث الكآبــة هــي إحــدى عالمــات نقــص فيتاميــن
لديهــم  مريــض   18 ل  دراســة  فــي  وجــدت  وكذلــك  المهمــة 
نقــص فــي الفيتاميــن المذكــور تعرضــوا للكآبــة وفقــدان الذاكــرة 
وااللزهايمــر تحســنوا نوعــًا مــا بمجــرد إعطائهــم جــرع قويــة مــن 

الفيتاميــن المذكــور.

ما عالج فقر الدم بسبب نقصان فيتامين B12؟
العــالج هــو أن تعــّوض النقــص للفيتاميــن المذكــور والنــاس 
الذيــن ال يســتطيعون امتصــاص الفيتاميــن فهــم بحاجــة الــى 
حقــن B12 تصــل الــى 5�7 حقنــة خــالل األســبوع األول 
تبــدأ  الجســم والنتيجــة  فــي  الطبيعيــة  النســب  الــى  للوصــول 
بالظهــور خــالل 48�72 ســاعة بعــد ذلــك حقــن كل شــهر 
لمنــع عــودة فقــر الــدم مــع تنــاول الغــذاء الــذي يجعــل تــوازن 

.C للفيتاميــن إضافــة الــى فولــك أســيد وفيتاميــن

كيف نمنع حدوث هذا المرض؟
معظــم النــاس يســتطيعون منــع حدوثــه بــأكل اللحــوم بشــكل 
كاٍف وكذلــك األســماك والدواجــن والبيــوض واأللبــان وبعــض 
منتجــات الخميــرة الغذائيــة وفــول الصويــا والحبــوب المدعمــة 

بالفيتاميــن.

B12 فقر الدم  بسبب نقص فيتامين

الصفحة الطبية بقلم  الدكتور عامر بطرس داود

الواليــات  فــي  أجريــت  دراســة  فــي 
المتحــدة األمريكيــة عــن تأثيــر تدخيــن 
الســجائر علــى صحــة الجســم ملخصهــا 

مــا يلــي:
التدخين ونسبة الوفيات: 

أكثــر  فــي  ســببًا  يعتبــر  التدخيــن 
مــن480000 وفــاة كل عــام وبنســبة 
ــا  واحــد الــى خمــس وفيــات, ولــو جمعن
الوفيــات المتســببة مــن اإليــدز والكحــول 
الحريــق  وحــوادث  الســيارات  وحــوادث 
مجتمعــة لكانــت أقــل مــن الوفيــات التــي 

كان التدخيــن عامــاًل فــي حدوثهــا. كمــا وجــد بــأن التدخيــن كان ســببًا فــي %90مــن الوفيــات 
الناجمــة مــن ســرطان الرئــة إضافــة الــى نســبة 80 %مــن الوفيــات الناجمــة عــن مــرض 

.COPDالمزمــن التنفــس  تضيــق 
التدخين وزيادة األخطار الصحّية:

أصبــح شــيئًا معروفــًا أن المدّخــن يتعــّرض ألمــراض القلــب والجلطــة وســرطان الرئــة مقارنــة 
بالشــخص غيــر المدّخــن.

التدخيــن وأمــراض القلــب والــدورة الدمويــة: يعتبــر التدخيــن ســببًا رئيســيًا فــي حــدوث . 1
الجلطــة وعــدم كفــاءة الــدورة الدمويــة فــي القلــب وهــو ســبب رئيســي فــي الوفيــات التــي 
تحــدث فــي الواليــات المتحــدة. حتــى الشــخص الــذي يدخــن بمعــّدل خمــس ســيجارات 
فــي اليــوم مــن الممكــن أن تظهــر عالمــات ألمــراض القلــب والــدورة الدمويــة. كمــا أن 
التدخيــن يــؤدي الــى تثخــن الجــدار الداخلــي للشــرايين ممــا يزيــد مــن احتماليــة ارتفــاع 
ضغــط الــدم وحــدوث الخثــرة الدمويــة ممــا يــؤدي الــى الجلطــة الدماغيــة وتقليــل تدفــق 

الــدم الــى األطــراف الســفلى.
التدخيــن وأمــراض التنفــس: يعتبــر التدخيــن ســببًا رئيســيًا فــي ســرطان الرئــة وحــاالت . 2

تضيــق التنفــس المزمــن )بنســبة 13�12 مــرة أكثــر مــن غيــر المدخــن( واســترواح 
الرئــة والتهــاب القصبــات المزمــن وإذا كان المدخــن مصابــًا بالربــو فــإن وضعــه يشــتّد 

عليــه.
التدخيــن وأنــواع الســرطان: الدراســة بّينــت بصــورة واضحــة أن التدخيــن كان ســببًا فــي . 3

معظــم الســرطانات التــي تحــدث فــي الجســم وأهمهــا للرئــة ,المثانــة, الــدم, عنــق الرحــم, 
القولــون المــريء, الكليــة, الحنجــرة, البلعــوم, الكبــد, البنكريــاس, المعــدة, القصبــات.

األخطــار األخــرى علــى المــرأة والطفــل: التدخيــن يــؤدي الــى صعوبــة كبيــرة لــدى . 4
األم الحامــل كمــا يؤثــر علــى صحــة الجنيــن, والتدخيــن قــد يــؤدي الــى الــوالدة المبكــرة 

والوفــاة داخــل الرحــم ونقــص وزن الجنيــن وبعــض التشــوهات الَخلقيــة.
التدخيــن يؤثــر علــى الحيامــن المنويــة لــدى الرجــل ممــا يــؤدي الــى تقليــل مــن خصوبــة . 5

الرجل.
التدخين يؤثر على األسنان واللثة.. 6
التدخيــن لــه عالقــة بســبب مــرض الســكري النــوع الثانــي بنســبة %40�30اكثــر مــن . 7

عــدم المدخنيــن.
للتدخيــن تأثيــر مباشــر فــي تقليــل فاعليــة جهــاز المناعــة والتهــاب المفاصــل الرثــوي . 8

وأمــراض العظــام.
ماذا يحدث لو ترك االنسان التدخين:

بعــد ســنة واحــدة مــن تــرك التدخيــن فــإن الخطــورة علــى أمــراض القلــب واألوعيــة 	 
الدمويــة تهبــط بشــكل حــاد.

خالل 5�2 سنوات من ترك التدخين خطورة حدوث الجلطة تقل بصورة كبيرة.	 
خــالل 5 ســنوات مــن تــرك التدخيــن خطــورة حــدوث ســرطانات الفــم والبلعــوم والمــريء 	 

والمثانــة تقــل بنســبة كبيــرة.
خــالل10 ســنوات مــن تــرك التدخيــن ,الخطــورة للوفيــات مــن ســرطان الرئــة تقــّل الــى 	 

النصــف.

المصادر:
U.S Department of Health Services 2017 عده بحوث اجريت عام .
Centre for Disease Control and Prevention in USA 2013             
Women and smoking: a report of the surgeon general USA2018 

دراسه إحصائية:  التدخين 
ومضاره على صحة اإلنسان
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كلمــات متقاطعــةســودوكـو
أفقي: 
شاعر أموي1. 
صبغ- من أهم مسرحيات شكسبير- علم مؤنث2. 
نهر في دمشق- عتبا3. 
ظنا- من مشتقات الحليب- استجاب للنداء4. 
متشابهان- مفتاح موسيقي- من آالت الحياكة القديمة5. 
نعم )باإلنكليزية(- قادم- طمع )معكوسة(6. 
فزع وخوف- متشابهان- أقطن7. 
شاعر مصري راحل8. 
شاعر جاهلي- وشى9. 

الحل السابق

البراج الشهرية

الحل
 السابق

الكلمة المفقودة

الحـل الســـابق:   دجلة

6 9

1 4
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5 4

3 7 4 5 2 6

5 1

6 2 3 7

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2
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4

5

6

7

8

9

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ط ن ن ا و ر ي ق ل ا 1

و د و ل خ ل ا ن ح ل 2

ن ي ر ل ا ا ه ي ش 3

ي د و م ا ا ب ن 4

ح ا ب ص ل ا ل د ف 5

ن ه ل ي ب س ي أ ر 6

ا د ا ب ا م ا ل س ا 7

ن و ب س ر ح ي 8

س د ن ه م ل ا د ج ا م 9

بــرج الحمــــــــــل: اخضــع للحقيقــة وابتعــد عــن األوهــام، رحلــة غيــر متوّقعــة تحقق لــك أرباحًا طائلة، 	 
ال تهمــل مــن أحبــك.     

بــرج الثـــــــــــور: وضعــك مريــح، بقليــل مــن التعّقــل تصــل إلــى مبتغــاك، ال تتوهــم أشــياء ال وجــود 	 
لهــا وهــي ســراب.  

بــرج الجــــــوزاء: ابتعــد قــدر اإلمــكان عــن العنــاد، تتقــرب مــن الحبيــب وتتفاهــم معــه وتصــل إلــى مــا 	 
تصبــو إليــه.    

بــرج الســرطان: فــرص مناســبة تنتظــرك فاعــرف كيــف تســتغلها، يمكــن ألحالمــك أن تتحقــق 	 
بالتدريــج.  

بــرج األســــــــــد: عليــك بالتــرّوي وعــدم اســتباق األمــور، مشــكالتك العاطفيــة ســتحل بالتــروي 	 
والتعقــل.       

بــرج العــــــــذراء: أشــياء كثيــرة ســتتحّول لمصلحتــك، مشــروع توافــق عليــه فيزيــد مــن أرباحــك، 	 
أوضاعــك مســتقرة.    

بــرج الميــــــــزان: لقــاء مفاجــئ تتوطــد فيــه عالقتــك مــع الحبيــب، ال تأخــذ بالــكالم المعســول، 	 
قريبــًا.   تــزول  تتعــرض لصعوبــات 

برج العقــــــرب: من المؤســف فرض األمور بصرامة والســيما من المســيطرين، المعاندة ال تجدي 	 
نفعــًا دائمــًا، أمــورك العاطفيــة تســير بشــكل جيــد.   

بــرج القـــــــوس: مرابــح جيــدة ومكاســب وفيــرة مؤقتــة يجــب دعمهــا بمجهــود جيــد حتــى تــدوم مــدة 	 
أطــول، حــاول أن تصلــح عالقتــك مــع الشــريك.    

ــدي: ال عيــب فــي طلــب المعونــة مــن صديــق أو قريــب تثــق بــه ألن أمــورك الماليــة 	  ــرج الجــــــ ب
ليســت كمــا يجــب، حــب جديــد يعتــرض طريقــك فافتــح قلبــك.     

بــرج الدلـــــــــــو: الهدايــا خيــر وســيلة للتقــرب وإصــالح الخطــأ مــع الحبيــب، وحســن المعاملــة 	 
ســتكون لــه نتائــج جيــدة، أمــورك الماليــة ستشــهد تحســنًا مــع مــرور الوقــت.   

ــوت: عليــك التعلــم مــن أخطائــك وعــدم النــدم علــى مــا فــات، عليــك العمــل بجــد كــي 	  ــرج الحـــــ ب
تعــوض مافاتــك، تعيــش أوقاتــًا مميــزة برفقــة الحبيــب.   

عمودي:
من لوحات الرسام العالمي ليوناردو دافنشي1. 
شاعر وكاتب مسرحي إسباني- حرف أبجدي2. 
دولة في أمريكا الشمالية- يمس3. 
وضع السم خلسة- عقل4. 
ثلثا يعد- للتمني- تجمعات سكانية كبيرة5. 
ترغب وتريد- أعطي وأهب6. 
معطيات وتوضيحات- نجدها في جلق7. 
نجمع- علم مؤنث )معكوسة(8. 
السهد وعدم مقاومة السهر 9. 

10. حر- أمير شعراء روسيا
11. شاعر عباسي

   من أربعــة أحـــرف ) من األنبياء (
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مثلما- كنت- 
ستبقى- ياوطن- 

حاضرًا- في- 
ورق- الدفلى- 

وعطر- 
الياسمين- 
حاضرًا- 

في- التين- 
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طور- سنين- 
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الدامي- في- 

ضوء.
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There are two main types of breast cancer
Ductal Cancer: starts in the tubes )ducts( that carry milk from the breast to 
nipple.
Lobular type: starts in the lobules which produce milk
Signs and symptoms may include:
If you find any of the underline signs and symptoms, you must
visit your doctor even if a recent mammogram was normal.
1. Redness or pitting of the skin over the breast.
2. A breast lump or thickening.
3. Change in size or shape
4. Peeling, scaling, crusting or flaking of the pigmented area of the
skin)areola(
5. A newly inverted nipple.
What are the risk factors?
• Being a female )women are more likely than men to develop breast cancer
• Increasing age
• A family history: if mother, sister, daughter was diagnosed as breast cancer
• Inherited genes that increase risk
• Radiation exposure
• Having first child at an older age
• Obesity
• Drinking alcohol

Superstitions are irrational beliefs that people tend to follow because of the 
“safe better than sorry” principle. But what makes people believe in such 
nonsense?
B. F. Skinner, a famous psychologist, discovered a type of learning known as 
operant conditioning. In one of his famous experiments, he placed a mouse 

What should you know about 
Breast Cancer? 
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أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأى الجريدة

Mina Al Akko

• Postmenopausal hormone therapy
How to prevent breast cancer risks?
• Women are encouraged to perform breast self-exam each month
• Exercise most days of the week for at least 30 minutes daily
• Limit the usage of post menopausal hormonal therapy
• Maintain a healthy weight and choose a healthy diet
• Limit the amount of alcohol if you choose to drink
• Ask your doctor about breast screening
Breast cancer risk reduction for women with high risks
If the doctor has assessed your family and determined that you have other 
factors
that increases your risks of breast cancer, you can discuss options to reduce 
your
risks which include
• Preventive surgery: prophylactic mastectomy )removal healthy breast( and
prophylactic oophorectomy )remove the ovaries(
• Preventive medication )estrogen blocking medications(
Finally, to conclude the most important preventive tips for breast cancer
are follow healthy lifestyle, breast feed your baby, avoid hormone
replacement therapy and screening tests.
                                                                                                  A. B. D

in a box, and every time the mouse pressed a button, it was given food. 
Soon enough, the mouse learned to press the button to get the award.
In another experiment, Skinner deprived pigeons of food. Later, he started 
to give them food every 15 seconds regardless of what they were doing. 
The poor pigeons believed that whatever they were doing at that specific 
moment was the reason behind getting the food. For example, a pigeon 
believed that it was given food because it turned its head twice, so it started 
doing that same action repeatedly just to get more food. It developed what 
psychologists call illusory correlation; a non-existent correlation between 
two things, and this is the exact same reason why humans believe in super-
stitions. The most common superstitions are lucky charms, avoiding num-
ber 13, keeping black cats out of the way, and knocking on wood. To give 
an example, a student might believe that using a specific pen or wearing a 
‘lucky shirt’ will boost his test score. Let us imagine that the student went 
to the exam without wearing his lucky shirt. If he performs well, he will be 
thrilled about the score and will forget about the shirt. However, if he fails 
the test, he will
most likely attribute the failure to not wearing the lucky shirt, and just like 
the pigeons, the student will develop an illusory correlation and be “safe 
better than sorry.” He will make sure to wear the lucky shirt on the next 
exam.

Superstitions
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Bringing the outdoors in is all about embracing 
as much light and fresh air as possible into our 
homes. If you are keen to make your home more 
environmentally friendly or want to reflect your 
passion for nature throughout your interiors, 
here are three simple ways to go about it. The 
earthy home is a type of house that is designed 
to be environmentally friendly and sustainable. 
Our homes need to be more than just steel and 
cement. They represent a place of belonging, a 
place where we rest, gather, and make memories. 
We have recently spent more time thinking about 
our homes, and how it can reflect our values. We 
want a home that allows us to reduce our en-
vironmental footprint and live more simply while 
being a space where we love to spend our time. 
Now, more than ever, it is important to pay atten-
tion to how living your life impacts the planet. It 
might not seem like your daily routine is adding 
to issues like global warming, but this is precisely 
why the world is in the state that it is currently in. 
Being considerate of your actions can be the best 

 

One of the main benefits of joining the Conservative Party of Canada )CPC( is the “grass roots” approach the CPC has, for 
member involvement, participations, input and rights. Aside from being personally notified of special notional, regional and 
local events, a CPC member gets the opportunity to actually vote on important decision. Membership participation, input 
and voting is key at the bi-annual nation conventions to help establish/advance party policy; And at the local level, and CPC 
member’s vote is key to help choose which nominee will actually be the candidate in that riding’s election.
In Windsor West, our CPC members will be able to flex their membership influence and voting power to elect their candidate 
on Sunday June 9th, at Windsor West’s Nomination Night, at the Holiday Inn )1855 Huron Church RD(.

5:30pm - DOORS OPEN )Attendees to begin confirming their membership/voting status(
6:00pm - Welcome and O’ Canada
6:15pm - Introduction speeches from nominees )Henry Lau and Rinku Shah(
6:30pm - Debate/Questions from Nominating Committee Moderators
7:00pm - Questions from the audience
7:30pm - Membership voting begins.
by approx. 8:45pm - )after tabulating/verifying the ballot votes, announcement of Windsor West CPC candidate for 2019(
by approx. 9:00pm - Speech from elected WW CPC Candidate
by approx. 9:10pm - MEETING END

This is wonderful grass roots democracy at its best! The CPC is a proud party that cherishes its members’ rights to vote/
choose accordingly, within its constitution rules and by-laws.
Our Windsor West CPC EDA is honoured to be hosting this event, and it should be a very exciting evening. Stay tune

The Benefits of Joining the 
Conservative Party

This summer, make your home more ‘earthy!’ Some 
easy changes to make your home greener!

English Section

Natasha E. Feghali

Al Teshuba

way to stop serious problems for the environ-
ment. There are plenty of environmental special-
ists like Jai Shroff who are working to change how 
the world operates in order to benefit the planet. 
Environmental concerns are a huge deal these 
days. It may seem difficult to make big changes, 
but here are a couple of quick and fun activities to 
do in your own home or at the store. Read on for 
some easy changes to make your home greener.
Here are 3 ways to incorporate a greener home in 
an environmentally friendly way! 

USING RECYCLED MATERIALS
Incorporate the earthy trend into your home by 
embracing natural materials such as recycled tim-
ber. In the past few years, recycled timber has be-
come a popular option for homeowners looking 
for ways to make their homes eco-friendly – not 
to mention right on-trend. Recycled timber is 
made from existing materials - rather than fresh-
ly cut wood, which is less expensive and prevents 
unnecessary landfill. It instantly adds a vintage 

vibe to your home — perfect when adopting an 
earthy theme. Consider using recycled timber for 
the doors or window frames, or even adding the 
material to your kitchen cabinetry for a rustic 
feel.

CHANGE YOUR COLOR SCHEME
We all know that color significantly influences 
the ‘mood’ of a space, so switch to an earthy color 
palette to create a natural interior space. Add-
ing color to your home does not have to involve 
painting. Go earthy the easy way with throw 
cushions, artworks, placemats and lampshades 
that boast an array of natural colors. In the bath-
room, choose a neutral color palette with light 
browns and beiges for a more relaxing ambience. 
Alternatively, choose a wallpaper design with a 
botanical or a geometric design.

STEP UP SOME GREENERY
Nothing screams ‘earthy’ more than lush green-
ery. Some advice? Bring a touch of the exotic in-

doors with a vertical garden. Perfect for a small 
indoor space. It is a great way to enjoy fresh 
greenery in the comfort of your own home.
Set aside a well-lit, north-facing wall, then mix 
and match a few hanging baskets, or go all out 
with an entire wall of flowering plants. Let’s face 
it: reducing your home’s negative impact on the 
planet will likely require a huge amount of work. 
Solar panels and temperature-regulating walls 
aren’t the only ways to help your household adopt 
more eco-friendly practices. There are a ton of 
easy and fun ways to conserve energy.
Today, going green is becoming more and more 
important to many people around the world. Re-
cycling as much as possible, spending money on 
brands that support environmental causes, and 
making small yet effective green changes to your 
home and lifestyle can make a difference to your 
impact on the environment. Sometimes, even the 
smallest of changes can make the biggest differ-
ence.

Some of the most exciting events in Windsor-Essex County are held 
annually during the summer. The following are the festivals that are 
expected to be held during the month of June:

- Windsor Poutine Feast will focus on one of the most classical Can-
adian Dishes, Poutine! The festival also features different kinds of 
food, such as hot dog, donuts, and lemonade. It will be held from 
June 7th to June 9th at Festival Plaza. The entrance is free.

- LaSalle Strawberry Feast will present you with delicious strawber-
ries. It will be held from June 6th to June 9th during scheduled times 
at Vollmer Center in LaSalle. Entrance costs $5 per person. People 
younger than 6 or older than 65 can enter for free.

- Taste of Tecumseh will present you with different types of wine and 
beer. The age limit is 19 and the ticket costs between $10.50 to $15.00 
per person. The event will be held from June 14th, 2019 to June 15th, 
2019 at Lakewood Park, Tecumseh.

- Annual Detroit River Ford Fireworks will be held on June 24th, 
2019 at 9:55 pm. This is an annual free event held by Ford Company 
at Detroit River.

- Arts at the Marina will be presenting a variety of artworks. It will 
be held from June 29th, 2019 to June 30th, 2019, 10 am to 5 pm at 
Leamington Marina 100 Robson Road, Leamington. This event is free.
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• Free Income Tax Clinic - Authorized By CRA
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