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قـضاء شـهر رمـضان في إسـطنـبول دائـمًا مـا يكـون له متـعة يـنفرد
ـسـاجد الـواقـعة عـلى جـانبي مـضـيق البـسـفور مـزيـنة بـهـا. مآذن ا
ـبــاركـة أكــثـر ــديـنــة ا بـالـالفـتــات. جتـعـل أضـواء الالفــتـات هــذه ا
إشراقًا. تـعلّق الالفتات بـ مآذن بعض اجلـوامع حيث يقرأ عـليها
إمــا أســمـاء الــله احلــســنى أو أحــاديث لــلــنــبي مــحــمـد أو بــعض
آذن العبارات مثل »أهلًا رمضان .«اإلضاءات -خصيصًا- على ا
الستـة للجـامع األزرق (جامع السـلطان أحمـد) أثناء اإلفـطار تقوي

قدسة. دينة ا شاعر الروحانية التي تسيطر على هذه ا بشدّة ا
ـديـنـة بـوفرة أكـبـر. جتـذب حـوانـيت بيع في شـهـر رمـضـان تنـعم ا
الـفـواكه اجملـفـفــة وغـذاء اإلفـطـار واحلـلـويــات أشـخـاصًـا أكـتـر من
عتاد في هذا الشهر ألن الـزيتون واجل واخملبوزات واحللويات ا
ـة في وجـبـات اإلفـطـار. تـشـتـري كل عـائـلة أفـضل هي عـادات قـد
ـكنـهـا حتمل نـفقـته لدعـوات اإلفـطار. تـنتـشر رائـحة اخلـبز طـعام 
التـركي -خبـز مخصص لـرمضـان- آتية من اخملـابز الـتي يصطف
عليـها الناس. تـعتبر الـصداقات واحملادثـات اجلميلـة التي تبنى في

هذه الصفوف أثناء االنتظار فرحة ينفرد بها رمضان.
عــنـدمــا تــبــدأ الـشــمس في الــغــروب يــتـجــمع األشــخــاص الـذين
ـشـروبـات في يـخـتــبـرون قـوة إرادتـهم في االمـتـنـاع عن الـطـعـام وا
الـنـهــار لـيـنـالــوا ثـواب الـله حـول مــائـدة اإلفـطـار ويــنـتـظـرون أذان
ـــغـــرب. تـــراقـب األعـــ في هـــذه األثـــنـــاء األنـــوار في مـــحـــاريب ا
ـسـاجـد: عـنـدما تـضـاء هـذه األنـوار تـكـون هـذه عالمة عـلى وقت ا

اإلفطار.
في اجملتمعات اإلسالمية من العادة أن تفطر على زيتون أو التمر
ـاء. جتـعل مـوائـد اإلفـطـار الـتي تـشـبه مـوائـد األعـياد أو بـالـطـبع ا

الكبيرة الناس يشكرون الله على النعم التي منحها لهم.
يعـتبر الـذهاب في زيارات لإلفـطار عـرفًا رمضـانيًا. يـدعو -قبل أن
ائدة بـدعاء اإلفطار ثم يبدأ كل يبدأ اإلفطار- أكـبر شخص على ا
توافـر على مائدة اإلفطار شخص بأكل وجبته. الـطعام األساسي ا
ألوفة مثل هو طعام اإلفطار الـعادي واحلساء وحلويـات رمضان ا

اجلالش ينشط مثل هذا الطعام حاسة التذوق.
يـشــعــر الـشــخص الــذي يــزور إسـطــنــبـول ألول مــرة في رمــضـان
باحلماسة عنـد سماع دوي مدفع خالل فترة اإلفطـار. هذا التقليد
الـذي بــدأ ألول مـرة في عـــــــام  1821خالل احلــقـبــة الـعــثـمــانـيـة
ـوجـود في قـلـعــة األنـاضـول ال يـزال قـائـمًـا حـتى ـدفع ا بــإطالق ا
دفـع واألذان في نـفس الـوقت يـنذران بـوقت يـومـنـا هـذا. فـصـوت ا

اإلفطار.
ويـعد احلـفـاظ عـلى هـذه الـتـقـالـيـد حيـة أمـرًا جـمـيـلًـا يـجـعل الـناس

يشعرون بروحانية رمضان بشكلٍ أعمق.
ــبـارك تـظـهـر إن روح الـتـضــامن الـتي يـذكــرنـا بـهـا هــذا الـشـهـر ا
بوضـوح في اخليـام الرمـضانـية الـضخـمة الـتي تقـام أثنـاء اإلفطار
والــســحـــور. ويــجــتــمع في هــذه اخلــيـــام الــتي تــقــام خــاصــة في
الـســاحـات الــرئــيـســيـة في إســطـنــبــول اآلالف من احملـتــاجـ مع

بعضهم البعض أثناء اإلفطار.
عروف باسم في األجواء الروحيـة اجلميلة التـي يجلبها رمـضان ا
سـلطـان األشهـر اإلحدى عـشر فـإنه يذكـرنا بـالعـديد من الـقضـايا
الـعـمـيــقـة الـتي يــنـسـاهـا الـكــثـيـرون خالل الــعـام: في الـواقع هـذه
الروحـانية لـها تـأثير كـبيـر حتى على أولـئك الذين ال يـصومون أو
. كل هـذه الـعـادات الـفـريدة ـسـلمـ حـتى غـيـر ا
اخلـاصـة بـرمـضـان تـعـزز الـشـعـور بـاحلـيـوية
الــروحـيـة وتـصــبح عـامـلًـا أســاسـيًـا في جـعل
الـــنــاس يـــصـــلـــون إلى عـــمق روحـي عــمـــيق.
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قــالت صـحــيــفـة (إكــســبـريس)
البريـطانيـة أن شركة (أبل) قد
تـــعــلـن عن هــاتـــفــهـــا اجلــديــد
(آيـفون SE 2) في مـؤتـمر(أبل)
ي لـــــلــــمـــــطـــــورين في الـــــعـــــا
كـالـيــفـورنـيــا والـذي بـدأ أمس
ويستمر حتى 8 ونيو اجلاري.
وبــحـسب مــا يــتــداوله خــبـراء
تـقـنـيـون فإن الـهـاتف سـيـكون
رخــيـــصــا وتــســـعى (أبل) من
خالله إلـى اسـتـهـداف شـريـحـة
جـــــديــــدة من مـــــســــتـــــخــــدمي
الهواتف الذكية السيما بعدما
(X آيــــفـــون) تــــعـــرض هــــاتف
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{ فـــــرانـــــكـــــفـــــورت-(أ ف ب) –
كــشــفت دراســة أجــراهــا مــعــهـد
(فـــراونـــهــوفـــر) ألبـــرز نــقـــابــات
ـــانـــيــة (اي جي الـــصـــنــاعـــة اال
مــــيـــتـــال) نـــشـــرت الـــثالثـــاء ان
تــصــنــيـع ســيــارات كــهــربــائــيـة
سـيـؤدي الى زوال نـحـو 75 الف
وظـــيـــفـــة في قـــطـــاع تـــصـــنـــيع
ـانـيـا مـحـركـات الـسـيـارات في ا

بحلول 2030.
وجاء في الدراسة انه ومن أصل
210 االف وظـــيــفــة مـــخــصــصــة
لصـنـاعة احملـركـات لدى شـركات
الـســيـارات ومـزوديــهـا سـتـزول
مــئــة الف مــنـهــا مع تــزايــد عـدد

السيارات الكهربائية.
وتتـوقع الدراسـة ان يكـون هناك
ـــــئـــــة من الـــــســـــيــــارات 25 بــــا
ـــئــة من الـــكــهــربـــائــيــة و15 بــا
الــســيــارات الــعـامــلــة بــالــوقـود
والــكــهــربــاء مــعــا في الــشـوارع
ـــانــيـــة بــحـــلــول 2030 وهــو اال
تـــطــــور يـــنـــســـجم مع االهـــداف
االوروبية بخفض انـبعاثات غاز
ثـاني أكــسـيـد الـكــربـون والـبـنى
التـحـتيـة لشـحن هـذه السـيارات

توفرة. ا
فـي الــــوقت احلــــالـي ال تــــمــــثل
السيارات الكـهربائية والـهجينة
ـئـة من مـجمل سوى ب 1و2 با

ــانــيـــا. يــؤمن الـــســيــارات فـي ا
جمله اني  قطاع السيارات اال
أكــثــر من 800 الف وظــيـــفــة من
أصل  44,3مــلــيـــون شــخص في

واذا كـان تصـنـيع مـليـون مـحرك
سـيــارة بـالـوقـود يــتـطـلب 3990
مـوظـفـا فــان هـذا الـرقم يـتـراجع
الى  1840في النظـام الكـهربائي

األقل تعقيدا. 
كـمـا يـتـطـلب احملـرك الـكـهربـائي
حـــتى  20 مـــرة أقل مـن الـــقـــطع
قارنـة مع محرك تـقليدي وفق با
تــقـــديـــر جــمـــعــيـــة الـــصــنـــاعــة
انيا (في دي ام يكانيكية في ا ا

ايه).
ـانــيـة واذا كــانت الــصـنــاعــة اال
ـصـنـعـ في الـعـالم تـضم أهم ا
ـلر عـلى غـرار فـولـكـسـفـاغن ود
وبي ام دبـــلــيــو فــهي تــتــعــرض
غـالـبـا لالنـتـقـاد بـسـبب تـأخـرها
في مجال التحول الى السيارات
الـكـهـربــائـيـة وهي سـوق تـطـغى
فــيــهــا حــالــيــا شــركــة (تــيــسال)
ــنــافــســة االمــيــركــيــة وايــضــا ا

الصينية.
وازاء تطور الوسـائل وبعد ازمة
غير مسبوقة منذ فضيحة الغش
في اخـتـبـارات مـحـركـات الـديزل
الـــتي طــالت فـــولــكــســـفــاغن في
2015 أعــــلن كــــبـــار مــــصــــنـــعي
السـيارات اسـتثـمارات بـعشرات
مـــلـــيـــارات الـــيـــورو فـي مـــجــال
االنـظـمـة الــكـهـربـائـيـة والـقـيـادة

الذاتية.
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سن الــعــمل بــحــسب تــعــداد في
االول من كـانــون الـثـانـي/يـنـايـر
ــاضـي اال ان الــدراســـة تــركــز ا
عـلى الـفـرع اخملـصص لـصـنـاعة

{ ســــاو بــــاولــــو- (أ ف ب) –
أعـلــنت شـركـة »مـاســتـركـارد«
لـلـبـطـاقـات االئـتـمانـيـة تـعـديل
حملتها اخليـرية التي أطلقتها
ـــاضي فـي نـــيـــســـان/أبــــريل ا
والتي تتعهد فيها بتقد آالف
من وجبـات الطعـام للـفقراء مع
كل هـدف يـسـجـله األرجـنـتـيني
لــيــونــيل مــيــسي والــبـرازيــلي
نـيـمـار بـعـد انـتـقـادات القـتـهـا
ــنــتــخب الســيــمــا مـن مــدرب ا

البرازيلي لكرة القدم تيتي.
ووعـــدت هـــذه احلـــمـــلــة الـــتي
أطلـقتـها الـشركـة بالـتعاون مع
ي التابع برنـامج األغذيـة العـا
تحـدة بتقد  10آالف لأل ا
وجبة لكل هدف يسجله ميسي
ونيـمار حـتى عام 2020. اال ان
احلمـلة القت انـتقـادات واسعة
عــــلـى شــــبــــكـــــات الــــتــــواصل
االجتماعي بـينما اعـتبر تيتي
انـها قـد تسـبب نـتائج عـكسـية
إذ ســتــركـز عــلـى االحــصـاءات
الــفـــرديــة لــلــنــجــمــ بــدال من
الـعـمل اجلـمـاعي لـلـمـنـتـخـبات
الـتـي تـسـتــعـد لــلـمــشـاركـة في

مونديال روسيا 2018.
الـتي واعــلــنت (مــاســتــركـارد) 
ترعى مـيسي ونـيمـار واالحتاد
البرازيلي لكـرة القدم في بيان
أنه ســيـتـم اسـتــبــدال احلـمــلـة

ــلـيــون وجــبـة في بــالـتــبــرع 
2018 دون االعتماد على عدد
ــــســـــجل مـن قــــبل االهـــــداف ا
الـالعـبـ لـيــضـاف هـذا الـرقم
الى 400 ألف وجـــــبـــــة أخــــرى
قــــدمــــتــــهــــا الــــشــــركــــة مــــنـــذ

نيسان/أبريل.
وأوضــحت الـشــركـة الــعـمالقـة
في بـيـانـهـا (ال نـريـد ان يـسهى
بال عشاق كرة القدم والالعب
أو أي شـخص آخـر عن مـسـألة
اجلــوع احملـــوريـــة في الـــعــالم
وجـهــودنـا من أجل مــضـاعــفـة
الـــــدعم لـــــهـــــذه الـــــقـــــضـــــيــــة

اإلنسانية).
وأكـدت (ماسـتركـارد) ان نيـمار
ومـــــيــــسـي ســــيـــــواصالن دعم

احلملة ترويجيا.
وانـتـقــد تـيــتي الـسـبـت بـشـكل
عـــلــــني (مـــاســـتـــركـــارد) خالل
ـؤتمـر الصـحـافي الذي عـقده ا
باراة الودية ب على هامش ا
الــبـرازيل وكـرواتــيـا حتـضـيـرا
ونديال 2018 الذي ينطلق في
14 حزيران/يونيو وفاز بها

السيليساو 2-صفر.
وقــــال (هـــذه خـــطــــوة جـــيـــدة
ولكنها ستكون أجمل لو يتكرر
ذلك فـي كل مـــــرة يــــســــجل أي
العــب مـن الـــــــــــــبـــــــــــــرازيـل أو
. نحن نعمل كفريق). األرجنت

محركات الـسيارات. وحذر يورغ
هـوفـمـان رئــيس نـقـابـة (اي جي
مـــيــتــال) في مــؤتـــمــر صــحــافي
ـزودين الـذين لن (هـناك بـعض ا
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ـبـارك يـكـون االنـسـان الـصـائم أمـام في شـهـر رمـضـان ا
إمّا أن يـتعلم كـيف يحسن نـظامه الغـذائي ليرتاح خيارين 
جسـمه أو أن يـوغل في األكل والـشـرب إنـتقـامـاً من نـفسه
وصـحـتـه من دون أن يـدري وهـذان اخلــيـارين يــقـابـلــهـمـا
خـيـاران آخـران  إمّــا أن يـتـذوق االنـســان حالوة الـصـبـر
والسـمـو بـالـنـفس عن الـصغـائـر أويـقع في االنـسـياق وراء
الـنفـس ح جتـزع ويـضـيق أفـقـهـا  فـيـضـيع الـصوم في

حكمته الربّانية لتزكية النفوس قبل البطون . 
وفي احلـيـاة تـأتي مـواسم عـلـى الـبـشـر يـتـنـاقـضـون فـيـهـا
بـسـلـوكـهم االجـتـمـاعي والـسـيـاسي . في أعـقـاب احلـروب
وخاللهـا تـبـرز في اجملـتمـعـات طـبقـة جتـار احلـروب حيث
يتـضامـنـون مع القـنابل الـهـاطلـة على رؤوس الـبـشر لـنهب
جيـوبهم واالمـعان في افـقارهم  في حـ ال نعـدم أن نرى
الكثيـر من الناس يتـكاتفون لالحـتماء بغرفـة واحدة جتتمع
فيها خـمسة من بيـوت اجليران ويـتقاسمـون عدداً محدوداً
من اللـقـيـمـات بالـرغم من إنّ لـدى اجلـمـيع أطفـاالً جـائـع

وخائف .
ـوصل في وسـمـعـنـا قـصـصـاً من أصـحـابـهـا حـدثت في ا
ـــدمــر وصـــلت الى خالل احلــرب األخـــيــرة واحلـــصــار ا
ـوت مالقـاة جـمــيع سـكّـان الــشـارع مـصــيـراً واحـداً في ا

اجلماعي أو النجاة من كثافة القنابل والصواريخ .
في الـعـراق  صـار لــديـنـا خـزين عــظـيم من مـوروث احملن
ومــا رافــقــهــا من صــبـــر أو إجتــار بــاآلالم والــفــجــائع من
ـارسـون ـتــربـصـ من سـيــاسـيـ  ضـعـفـاء الــنـفـوس وا
ـدن احملترقة . لـكن برغم ذلك كله التجارة بـالدم أو رماد ا
واختالط األلوان تـبقى لـدى العـراقي الـقدرة عـلى الفرز 

صاب اآلن . حتى إن طال الوقت قليالً بسبب عظم ا
دن احملـطـمـة  اليزال الـنـاس يـعانـون شـظف الـعيش في ا
والـعـوز بـعـد أن فـقـدوا بـيــوتـهم ومـدخـراتـهم أو أجـزاء من
أجسـادهم فـضالً عن مـصـائب فـقـدان أفـراد  من الـعوائل

حتت حصار النار أو في طريق النجاة من الكابوس .
في األثـر الديـني ان الـصـدقـة ال تـقـبل  من شـخص يـعطي
للبـعيـد والقـريبون مـنه جوعي وفي حـاجة قـد ال يشـتكون
ألنـهـم من مـنــابع أصــيـلــة  لـكـن حـكــمـة الــتــبـرع والــزكـاة
والصدقة تـتوافر عـلى هذه القراءة الـتي تبدأ من عـتبة بيت
االنسـان فـجاره االول والـثـاني فـالسـابع وأهل حـيّه وبـلدته
ـدن ومـديــنـته  وفـي حـال بــلـدنــا الـيــوم  تـكــون  جـمــيع ا
احملطمـة من آل بيت الـعراق كـله  قريـبة لـكل صاحب قدرة

على العطاء  ومن اخلطأ واخلطيئة أن يتجاهلها.
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ـاذجـهم يـتــمـكـنــوا من تـعــديل 
االقــتـصــاديـة خــصـوصــا في مـا
ـؤسـسـات الـصـغـيـرة يـتـعـلق بـا

توسطة). وا
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ـنـاعـة تـمـكن عـلــمـاء يـابـانـيــون من مـنع تـكــاثـر فـيـروس مـرض نــقص ا
بـاستـخـدام تـقنـيـة (كـريسـبـر) لتـعـديل اجلـيـنات. واسـتـهـدف البـاحـثون
سؤولة عن تكاثر اإليدز. اليابانيون اجلينات الفيروسية (tat) و (rev)ا
وطـوروا دلـيال خاصـا لـكل من احلـمض النـووي لـنـماذج فـيـروس نقص
ـناعة الستـة وأجروا القص الالزم في الشـريط الوراثي لهذه اخلاليا ا
بـاستخدام تقنية (كريسبر) ومنعوا الفيروس من التكاثر. ويأمل العلماء
ـعـاجلـة مـرضى اإليـدز بـشـكل آمن في اسـتـخـدام هـذه الـتـكـنـولــوجـيـا 
وفـعال. ونشرت مجلة (Eurek Alert) أن أكثر من 35 مليون شخص
كن السـيطرة ـناعة الـبشريـة و في الـعالم يعـانون من فيـروس نقص ا
ـضادة لـلفيـروسات ولكن رض عن طريـق تناول أدويـة خاصة ا عـلى ا
ـوجـودة في ـرض ألن اجلـيــنـات ا ـكن حتــقـيق عالج كـامل لــهـذا ا ال 

صابة هي التي تدعم الفيروسات في اجلسم. اخلاليا ا
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“b¹_« ÊËdNI¹النـتـقادات كـثـيـرة بسـبب ثـمنه
ــــرتـــفـع. وذكـــر مــــوقع (مـــاك ا
وورد) فـي وقــت ســــــــــــابـق أن
مساحة الـشاشة في (آيفون 2)
ستبـلغ نحو 4.2 إنشات وسط
توقعات بـأن يقارب سعره 450
دوالرا لــيــكــون بــذلك (أرخص)
آيـفـون جـديـد يـتم طـرحه خالل
الـــســنـــوات األخـــيـــرة. وكــانت
شركة (أبل) قد طرحت النسخة
األولى مـن الــــهـــاتـف (آيــــفـــون
SE). سنة 2016 بـ 399 دوالرا
بالنسبة إلى اجلهاز الذي تبلغ
مـــســـاحـــة الـــتــخـــزين فـــيه 16

غيغابايت.
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اجـمع مـعـظـم الـعـلـمـاء عـلى أن الـنـظـام
الـغـذائي وبــعض األطـعــمـة لـهــا تـأثـيـر
قـــوي ال عــلى وزن الـــشــخـص بل عــلى
صــــحـــة الـــدمــــاغ والـــقـــلـب واألوعـــيـــة

الدموية.
وقــال الــعـــالم إيــريك ر مـن جــامــعــة
هارفارد األمريـكية: نعرف أن األحماض
ــوجـــودة في الـــدهـــنـــيــة أومـــيـــغــا 3 ا
األسمـاك جيدة لصـحة القلب. قـمنا مرة
أخـرى بـتـحـلـيل نـتـائج الـدراسـات التي
تـــثــبـت تــفـــوق األســمـــاك عــلى جـــمــيع
أصـنــاف الـلــحـوم احلــيـوانــيـة األخـرى
الـــتي تــفــيــد اإلنــســان وحتــصــنه ضــد

أمراض القلب واألوعية الدموية.

ولـلــحـصـول عـلى إجــابـة أكـثـر دقـة قـام
العـالم ر وزمالؤه من جامعـة هارفارد
بــتــحـلــيل اإليــجــابـيــات والــسـلــبــيـات
ـأكوالت البحرية في رتبـطة بتناول ا ا
دراسات جمعت من مـعظم أنحاء العالم

. اضي في العقدين ا
وأثبت العلماء األطباء أن تناول السمك
مـــرتــ في األســـبــوع كــاف لـــلــحــد من
احــتــمـاالت اإلصــابــة بــأمــراض الـقــلب
الـتاجـية والـنوبـات القـلبـية والـسكـتات
الدماغية ومــــــــــشاكل األوعية الدموية
األخــرى بــنــســبــة تــتــراوح بـ 50-40
ـاثل ــئـــــــــــة ولــتــحـقــيق تــأثــيــر  بـا
لــتــنــاول الــســمك مــرتــ في األســبـوع
يـنــصح األطــبـاء بــتـنــاول زيت الــسـمك

النقي.
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كن أن وتابع هـوفمان(الـتأثـير 
يـــكــون كـــبــيـــرا جــدا فـي بــعض
ـــنـــاطـق… حـــيث لـــيس هـــنـــاك ا

وظائف بديلة).


