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ــوصل  الــيــوم تــلــقــيت اتــصــاالت من أصــدقــاء في ا
ديـنـة الـعراقـيـة الكـبـيـرة التي احـتـلهـا  تـنـظيم داعش ا
ثـالث سنـوات  كـانوا جـمـيعـاً يـتـحدّثـون فـيهـا بـغضب
واضح من مواقف اخلارجـية وجهات فـرنسية اخرى 
أبــدت اعـتــراضــهـا عــلى صــدور احـكــام بــاالعـدام في
محاكم عـراقية ببغـداد على أربعة فـرنسي من أصول
عـربيـة  كانـوا من ارهابـيي تـنظـيم داعش الذي تـسبب
ـوصل واسـتـبــاحـة دمـائـهـا واخـراجـهـا من في دمـار ا

حركة التاريخ.
 أحـدهـم أخـبــرني ان الـفــرنـســيــ كـانــوا االقـسى في
ـزعـومـة مع اهالي تـصـفـية حـسـابـات زعـيم خالفتـهم ا
ـوصل حـيـث احـتـلــوا مـسـاكن الــنـازحـ وصـادروا ا
ــتـلــكـاتــهم واتــخـذوا من بــيـوتــهم  أوكـاراً امــوالـهم و

للتسليح والتعذيب والقتل واالغتصاب والتفخيخ .
 وقـال  صديق آخـر  انّ رفض فـرنـسا لـعـقوبـةاالعدام
هـو شـأن داخـلي يخـصـهـا  وان بالدنـا بـرغم الويالت
السـياسـيـة الكـثـيرة الـتي تـعاني مـنـها تـتلـمس الـطريق
الصحيح في االقتصاص من االرهابي الذين رفضت
فـرنــسـا وسـواهــا اسـتـعــادتـهم  ونــحن في الـعـراق ال
ـواجـعـنا ونـزيـفـنا نسـتـطـيع االحـتفـاظ بـهم كـتـذكارات 
ـلـيشـيـات القـذرة  كـما الـدائم . أال تـكـفيـنـا خروقـات ا

يسمّيها السيد مقتدى الصدر .
 ودعـا صـديـق آخـر الـفـرنــسـيـ الـذين يــتـحـدّثـون عن
ــوصل مــحـــاكـــمــات عـــادلــة الرهـــابــيـــ جــاءوا الـى ا
وصل واحتـلوهـا واستـباحـو دماء اهـلها  الـى زيارة ا
نـكـوبة لالطالع عـلى فيض –الصـادرات الفـرنسـية– ا

لنا .
ـوصل سـاخـطـون الـواضـح انّ اهـالي الـضـحـايـا في ا
عـلـى أيـة دعــوة دولــيــة لــلــتــخــفـيـف في االحــكـام عــلى
ــوصل ومــدنـاً االرهــابــيــ األجــانب  الــذين اذاقــوا ا
أخرى منها االنـبار وتكريت واحلويـجة صنوف العذاب
 وعـنــدمـا نـقـول أهــالي الـضـحــايـا  فـهم لـيــسـوا فـئـة
ــمــا جــمــيع االهــالي من دون اســتــثــنـاء مــحــدودة  وإنّ
اليــ االربــعــة في نــيــنـوى  ألنّ شــخص واحــد من ا
عـذاب داعش نال مـنهم جـميـعاً  فضـالً عن العـراقي
ـدن العراقية سـلحة الذين هبّـوا لتحرير ا في القوات ا

وصل  وقدّموا تضحيات غالية . ومنها ا

حدث ذلك في مـفتتح تسـعينـيات القـرن البائد  إذ حطَّ
عـلى أرض عـمّــان  حـشـد من أدبـاء وكــتـاب الـعـراق 
وشغـيلـة الفكـر والفنـون اجلميـلة كلـها . كانت سـيماهم
مـرســومـة عـلـى وجـوهـهـم  من أثـر احلــصـار واجلـوع
الـــكــافــر  وســـخــام احلــرب وخــيـــاالت مــقــاهي األدب

واجلمال . 
أتوا بوجوه صفرٍ وأصابع ساخمات مستلّات من رماد

األيام  ومعجون الرغيف األسود .
فـي هذا الـدفـتـر الـكـبـيـر  سـأقص عـليـكم مـا رسخ في
الـذاكـرة  وكـان بـعـضه مـعـمـوالً من وجعٍ  وسـواه من

ضحكٍ يكاد يستعير من الوجع دمعاته الساخنات .
ثـني صاحـبي جمـال البـستـاني  وهو قـاص ساخر حدّ
ـاك  أضـاعته الـصـعلـكـة والـتنـبـلة  كـمـا أضاعت ضـحّ
بطل حكايتـنا  الشاعر الـبديع طالب السوداني  الذي
حكَّ خشمه في ظـهيرة عـمونية مـوحشة  وحكُّ اخلشم
ـــرف أهل الــعــراق  هـــو رســالــة من الـــنــفس في في عُ

اشتهاء السمَك .
ا أنّ جيب الفتى كان مثقوباً أبداً  فلقد تدبّر جمال و
الـصـعـلـوك  أو الـشاعـر عـبـد األمـيـر جـرص في رواية
ال  واصطـحبا طـالباً مـعهما ثانـية  مبـلغاً قلـيالً من ا
ّم الـثالثـة ورابعـهم أحـد الغـاوين  أجـسامـهم الـرثة و
صـــوب ســوق ســـقـف الــســـيـل  الــذي مـن بـــضــاعـــته
ـمــكـنــة  الـســمك الــرخـيص وعــظـام اإلسـتــطـعــامـيــة ا
ــنـزوعــة الـلــحم  وأخــتـهــا بــالـطــعم هــيـاكل اخلــراف ا
الدجاج ورقـابه  وكانت تلك من الوالئم الـفقيرة الـطيبة
 إذا مـا طـبـخت وبُهّـرت ومُـلّـحت  حـتى يصـيـر مـاؤها
لذيـذاً رائعـاً وهو ينـزل فوق مـثرود اخلبـز  في صيـنية
ا يُـرى  عظـاماً بان ـقدورك أن تـرى فيهـا  سيـكون 
بــعض حلـــمــهــا بـــالــســـلق  ورؤوس بــصل صـــغــيــر 
وتكويرات ليمـونية سوداء يسمـونها نومي بصرة . كان
طالب السوداني طويالً نبيالً مهيباً يسير أمام الركب 
مـرتديـاً لـبـاسـاً معـطـوبـاً ضـاق علـيه فـكـفّـنهُ  حـتى بدا
ـة تـمـشي عـلى سـاقـ لـلـنـاظـر إلـيه  كـمــا لـو أنه هـز
عـاريـت . هـنـا بدأ اجلـمع مـرحلـة اإلصطـفـاء  التي ال
صلة لها بصحة السمكة  بل بسعرها الذي ال يراد له
أن يــخـلّف أيَّ كــدمـةٍ عــلى جـيــوب الـصــعـالــيك  حـتى
ــواجـهـة بــسـطـة بــائع سـمك يــائسٍ  كـانت تـســمّـروا 

تعرض فوق خاصرتها سمكت بحريت .
قـيل إنّ الـسـودانـي قـد طـلب شـراء واحــدة  فـردّ عـلـيه
البائع بأنه يفضّل بيع السمكت معاً  فجادله الشاعرُ
بـأنه لـيس أكـوالً وأنه سـيكـتـفي بـواحـدة  لـكنّ صاحب
األمـر أصــرَّ عـلى بـيع الـســمـكـتـ كـأُخـتــ تـشـتـهـيـان
الـذهـاب الى اجلـحـيم  وبـبـديـهـيـته الـشـعـريـة وقـفـشـاته
ـذهلـة  قال طـلّوبي لـبـائع السـمك  يا الـذكيـة وروحه ا
صـديقي الـعـزيز  أنـا أحتـاج سـمكـةً واحدةً فـقط  ولو
أنــــنـي كــــنت ذهــــبـت إلى دكــــان
األحـذيـة  فـسـوف تـراني أبـتـاعُ
زوج حـــــذاء فـي تـــــلـك احلـــــال .
ضــحـك الــبــائـع وتــمت الــبـــيــعــة
بـــســـعـــر قــــلـــيل لـم يـــكن بـــبـــال

الصعاليك الطيب .
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مـعلـومـات االتصـاالت اخلـاصة
ـصـدر) ـسـتـخـدم في (كـود ا بـا
يـتــيح لـلــقـراصــنـة ســرقـة هـذه
ـعـلـومـات وجتـمـيـعـهـا فـيـمـا ا
يشـبه قـائمـة أرقام الـهاتف. من
نــاحــيــتــهــا قــالت (ســتــيــفــاني
ــــتــــحــــدثـــة بــــاسم أوتـــواي) ا
(إنـســتــغـرام)  إن (مــعـلــومـات
االتـصـاالت الـتي  اكـتـشـافـها
فـي هــــــذه احلـــــالــــــة لـــــيــــــست
معلومات سريـة لكن معلومات
االتــصـال اخلـاصــة بـأي عـضـو
ـكن في مـجــتـمع إنــسـتــغـرام 
ـسـتـخـدم عـرضـهـا إذا اخـتـار ا
تــغــيــيــر حــســابه إلـى حــسـاب

جتاري).
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صــفــحــة مــتــصــفح اإلنــتــرنت
مــــــــشـــــــــيــــــــرا إلـى أنه أبـــــــــلغ
(إنستغرام) بهذا االكتشاف في
وقت ســابق من الـعــام احلـالي.
يــذكــر أن بــيــانــات االتــصــاالت
سـتخدم ال تظهر اخلاصة با
سـتخدم على صـفحـة بيانـات ا
بل تـــــظــــهــــر عـــــلى نـــــســــخــــة
الكمبيـوتر الشخصي من موقع
(إنـسـتغـرام) رغم أن الـتـطـبيق
ـوقع يسـتخـدم هذه اخلـاص با
الـــبــيـــانـــات في الــتـــواصل مع

ستخدم. ا
وقـال (سـتـايـر) إن هـذه الـثـغرة
أدت الى تسرب مـعلومات آالف
ــســتــخـدمــ وبــيــنــهم أفـراد ا
وشـــركـــات وعالمـــات جتـــاريــة
شـــهـــيــرة مـــضـــيـــفــا أن وضع
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قـــــــال أحـــــــد الــــــبـــــــاحـــــــثــــــ
ـتـخـصـص فـي تكـنـولـوجـيا ا
ـعـلـومـات إن مـوقع الـتـواصل ا
االجـتـماعـي (إنسـتـغـرام) سرب
بــيـانــات االتــصــاالت اخلــاصـة
ا ستخدم  بعدد كبير مـن ا
فـيـها أرقـام هـواتفـهم وعـناوين
بـــريـــدهم اإللـــكــتـــروني. ونـــقل
مــــــــوقع (سـي نـت دوت كـــــــوم)
ــتــخــصـص في مــوضــوعــات ا
الــتــكـــنــولــوجــيـــا عن (ديــفــيــد

سـتايـر) خبـير الـبيـانات أنه 
ــصـدر حلــسـابـات رصــد كـود ا
بعض مـستـخدمـي (إنسـتغرام)
ــــــا فـي ذلك مــــــعــــــلــــــومـــــات
االتصاالت اخلـاصة بهم عـندما
يـــتم حتـــمـــيـل احلــســـاب عـــلى

الفوسفات  ATPبسبب انهيار
غير مؤكسد للجلوكوز (السكر)
فـي اجلـــسـم. وتـــوصـل إلى أنه
إذا  االمــــتـــنــــاع عن تــــنـــاول
الــســكــر فــلن يُــصــاب اجلــسم
بالسرطان. فالعالقة ب السكر

والسرطان ليست بجديدة. 
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اجلــــسم. وعــــلى الــــرغم من أن
ا ال يـكون دائـماً بـهذه األمـر ر
الـــســهــولـــة إال أنه قــد يـــغــيــر
الــوضع بـشـكل كــبـيـر. ارتـكـزت
نـظـريـة بـروفـيـسـور فـارتـبـورغ
على أن اخلاليـا اخلبـيثـة تنتج
عن اخلاليـا التي ولـدت الطـاقة
عن طـــريق أديـــنـــوســـ ثالثي

رض أكـثـر صعـوبة. ـواجهـة ا
اني أوتو كان الـبروفـيسـور األ
فــــــارتـــــــبــــــورغ وهــــــو عـــــــالِم
فـيــسـيــولـوجي وكــبـيـر عــلـمـاء
الـكــيـمــيـاء احلــيـويـة وطــبـيب
مــعــالـج وحــائــز عــلى جــائــزة
ــكــنك نــوبل مــقــتــنــعــاً بــأنه 
جتــويع الــســرطـان لــطــرده من
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بــــحــــسب األطــــبــــاء وخــــبـــراء
ــكن الــتــحــكم في الــتــغــذيــة 
مرض الـسكـري ووقايـة اجلسم
مـن أضــراره عن طـــريق اتــبــاع
أنظمة غذائيـة معتدلة والتحكم
فـي نــســـبــة الـــســكـــر في الــدم.
ـكن تطـبيق الشيء ولكن هل 
نفسه بالـنسبة للـسرطان? وفقا
لـلـبـاحـثـ فـإن هـنـاك ارتـبـاطا
بالـفعل بـ السـكر والـسرطان.
اضي منـذ عشريـنيات الـقرن ا
كــان دكــتــور أوتــو فــارتــبـورغ
وغــيـــره من خــبـــراء الــصــحــة
يـــــتــــحـــــدثـــــون عن مـــــدى حب
السرطـان للسـكر. ولألسف فإن
الـعـديد مـن األطبـاء ال يـخـبرون
ا مرضاهم بـالسرطـان أنهم طا
اسـتـمــروا في تـنـاول األطــعـمـة
ـمـتـلـئـة بـالـسـكـر ـصـنـعـة وا ا
فمن احملتمل أن تكون معركتهم
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باريس-(أ ف ب)  –أعـلـنت (ريـنو)
االثـنـ أنـهـا سـتـدرس (بـاهـتـمـام)
اقـتراح (فـيات كـرايسـلر) لالنـدماج
ــنـاصــفــة في اتــفـاق بــإمــكـانه بــا
شهد في عالم صناعة إعادة رسم ا
الـسـيارات بـيـنـما تـنـظر اجملـمـوعة
الــفــرنـســيــة فـي خــيــاراتــهــا بــعـد
توقيف رئيسهـا التنفيذي كارلوس
غــصن في الـيــابـان. وربــطت ريـنـو
استـراتيـجيـتهـا على مـدى سنوات
بـشـراكـتهـا مع مـجـموعـة (نـيـسان)
الــيــابـــانــيــة لـــكن تــوقـــيف غــصن
وإقالته الحقا مـن اجملموعت أثار
أسـئـلة بـشـأن هذه الـشـراكة. وبـعد
ناقشة ما اجتماع جمللس إدارتـها 
وصـفـته بالـعـرض (الـودّي) أفادت
ريـنـو أنـهـا سـتـدخل فـي مـحـادثات
بـــشــأن عـــمـــلــيـــة االنـــدمـــاج الــتي
بإمكانهـا أن تمنحها قـيمة إضافية

وتعزز بصمتها الصناعية.
سـتـثمـرين لـهذا وانـعـكس تأيـيـد ا
االحـتـمال في أسـواق الـبـورصة إذ
ئة قفز سهم ريـنو بأكثر من  15با
في تــداوالت مــنــتــصف الــيــوم في
بـاريس بــيـنـمــا سـجّل ســهم فـيـات
كـرايـســلـر ارتــفـاعـا بــأكـثـر من 10

ــئـــة فـي مــيـالنـــو. وســتـــعـــني بـــا
الشراكة إنشاء ثالث أكبر مجموعة
ية لصناعة السيارات وستمنح عا
فـــيـــات قـــدرة عـــلى الـــوصـــول إلى
تــكــنــولــوجــيــا ريــنــو لــلــســيـارات
الكـهربـائية. وأمـا رينـو فستـتمكن
من الـوصــول إلى عــمـلــيـات فــيـات
كـرايـســلـر الـواسـعــة في الـواليـات
ــتـــحــدة وخـــبــرتـــهــا في مـــجــال ا
الـشاحـنات والـسـيارات الـرياضـية
متعـددة األغراض. وحظـيت الفكرة
بـدعم احلــكـومــة الـفــرنـسـيــة الـتي
تــمـــتـــلك حـــصــة فـي ريــنـــو تـــبــلغ
ـئـة بـعـدمـا أكدت نـسـبـتـها  15بـا
فـــيــات أن االنـــدمــاج لـن يــتـــســبب
بــإغالق أي مـعــامل إنـتــاج. وقـالت
تحدثة باسم احلـكومة الفرنسية ا
ســــيــــبـــــيت نــــديــــاي االثــــنــــ إن
(احلـكـومــة تـؤيّـد (االقــتـراح)  لـكن
عـلى شـروط عـمـلـيـة االنـدمـاج هذه
أن تــدعـم الــتــطــويـــر االقــتــصــادي
لــريـــنــو وبــالــطـــبع مــوظـــفــيــهــا).
وأضافت في تـصريـحات أدلت بـها
لــقـنــاة (بي اف ام) الــتـلــفــزيـونــيـة
(لــديــنـا شــركــات كـبــيــرة لـلــغــايـة
عــــمالقــــة تــــقــــام خــــارج أوروبــــا

ونــحـتــاج الــيـوم إلـى عـمــالــقـة في
أوروبـا). وذكرت أن رئـيس مـجلس
إدارة رينـو جان–دوميـنـيك سيـنار
ـاليـة الفـرنسي بـرونو أبـلغ وزير ا
لـــومـــيـــر بـــاحملـــادثـــات األســـبــوع
ـــاضي. ودعت الـــكـــونــفـــدرالـــيــة ا
العامـة للـعمل (سي جي تي) ثاني
أكــبــر نــقــابــة عــمــالــيــة في ريــنـو
احلـكـومـة لـلـمــحـافـظـة عـلى أقـلـيـة
معطّلة بعد أي اتفاق إذ قد يتسبب
االنــدمــاج بــالــتــخــفـيـف من قــيــمـة
حـــصــــة الـــدولــــة في اجملــــمـــوعـــة

اجلديدة إذا تشكلت.
…eOL²  WO*UŽ WŽuL−

وسادت ريـنـو حالـة من اإلرباك في
اضي مع تشرين الثاني/نـوفمبر ا
توقيف السلطات اليابانية لغصن
الـذي كـان كـذلك رئـيـس شـريـكـتـهـا
اليابانـية نيسان. ويـبيع التحالف
الـذي يـضم كـذلك (ميـتـسـوبـيشي)
مــا مـجــمـوعـه نـحـو  10,8مـلــيـون
ســـــــيــــــارة كـل عـــــــام مــــــقـــــــارنــــــة
انية و(تويوتا) بـ(فولكسفاغـن) األ
الـيابـانيـة إذ تـبيع كل مـنهـما نـحو

 10,6مليون مركبة. 
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تـعـرض عـدد كـبـيـر من الـنـجوم
ألزمـــات صــحـــيـــة خالل شـــهــر
رمــضـان احلـالي وذلـك بـسـبب
تكـثيف مشـاهد التـصوير وذلك
لتـقد احللـقات في وقـتها و
بسبب ذلك نقلهم للمستشفيات
اخلــاصــة. تـــعــرضت الــفــنــانــة
الــســوريــة سـوزان جنـم الـدين
ألزمة صـحـية خالل تـصويـرها
أحــداث مـســلــسل (ابن أصـول)
ونـــقـــلـت عـــلى اثـــرهـــا إلحـــدى
ــــســــتــــشـــفــــيــــات اخلــــاصـــة ا
ونـصـحـهـا األطـبـاء بـاحلـصـول
عــلـى فــتـــرة إجــازة من الـــعــمل
بـســبب اإلرهـاق الـذي أصـابـهـا
بـــســـبب ســـاعــات الـــتــصـــويــر
الطويلـة. ورغم نصائح االطباء
لــهـــا لم تــســتـــمع ســوزان جنم
الدين لنصيحة األطباء وقررت
مــتــابـعــة تــصـويــر مــشـاهــدهـا
بــــســـبب ضــــيق الـــوقـت. كـــمـــا
تــعــرض الــفــنــان يــاســر جالل
ألزمة صـحيـة شديـدة هو األخر
ـــطـــاردات واألكـــشن بـــســـبـب ا
الــذي يــؤديه في رمــضــان هــذا
س الــــعـــــام فـي مــــســـــلـــــسل (
أكـتاف). وأصـيب يـا سر جالل
بـعــدد من الــكــدمـات فـي وجـهه
نزل ويده اضطرته للـبقاء في ا
ـدة أسـبـوع واخلــلـود لـلـراحــة 
سـلسل كامل ألنه يـجسـد في ا
دور مــــصــــارع يـــواجـه أزمـــات
ا عرّضه ومشاكل في حـياته 
لــــكــــدمــــات فـي وجــــهه ويــــده
ــنــزل اضــطـــرته لــلــبـــقــاء في ا
ـدة أسـبـوع واخلــلـود لـلـراحــة 
كـامل. أما الـفنـان أحـمد فـهمي

فتـعـرض إلصابـة خطـيرة خالل
تـــصـــويـــر أحـــد مـــشــاهـــده في
مسلسل (الواد سـيد الشحات)
والذي تشاركه بطولته خطيبته
الــفـــنــانــة هــنــا الــزاهــد حــيث
أصـيب بــكـسـر في أحـد أصـابع
يـده وقــطع في الـوتـر. ورغم أن
األطـــــبــــاء أكــــدوا له خــــطــــورة
حالـته قرر أحمـد فهـمي تأجيل
الـعـمـلـيـة اجلـراحـيـة الـتي كان
ــفـتــرض أن يــخــضع لــهـا من ا
عـقـب شـهــر رمــضــان واكــتـفى
بتلـقّي إسعافـات بسيطـة تمكّنه
من استكمال الـتصوير وجتنّبه
الــشــعــور بـــاأللم. كــمــا أصــيب
ـصـري أحـمـد الـسـقـا الـفـنـان ا
بـتـمـزق في أربـطـة الـركـبة و
نـقـله إلى مـسـتـشـفى شـهـير في
ـــهـــنـــدســـ وسط مـــنـــطـــقــة ا
القاهرة وأجرى جراحة عاجلة.
كـما تعـرضت الـفنـانة الـسورية
سالف فـــواخـــرجي لـإلصـــابــة
خـالل تـــــصـــــويـــــر مـــــشـــــاهــــد
مـــســـلـــســــلـــهـــا اجلـــديـــد (خط
ســـاخن) و نـــقــلـــهـــا إلحــدى
ديـنة ـسـتشـفـيات اخلـاصـة  ا
الــسـادس من أكـتــوبـر. وجـاءت
اإلصـابـة نــتـيـجــة قـيـام سالف
بـتـنـفـيـذ مـشـهـد أكـشن يـتـطـلب
حـــركـــات جــســـديـــة عـــنـــيـــفــة
وصممت على تصويره بنفسها
دون االسـتعـانة بـدوبـليـر األمر
الذي أدى إلى إصابتها بجروح
سـطــحــيـة. كــمـا كــشف الـفــنـان
ــــصـــري مــــحــــمـــد رمــــضـــان ا
تـفــاصـيل حـادث تـعـرض له في
كـوالـيس مـسـلـسـله الـرمـضاني

اجلديد (زلزال).

مـجموعـات كل منـها مـسؤولة
عـن عدد مـعـ ولـم يصـطـحب
اي منهم احلـيوان اخلاص به
مـن الـــبــــيت حــــتى اليــــحـــدث

شجار ب احليوانات. 
وعن دوافع اقـامة حـفل افـطار
جــمــاعـي لــلـــحــيـــوانــات اكــد
مصـطفى عبدالـعاطى صاحب
الـفكرة انـه أراد ان يلفـت نظر
الراي الـعام الى قضـية الرفق

باحليوان.

فــوود وزبـادي وبـواقى حلـوم
حــــــيث وفــــــراخ واســــــمــــــاك 
جتمعت اعـداد من احليوانات

أكوالت .  على روائح ا
كـــــمــــا شـــــارك احلـــــاضــــرون
احلـــيـــوانـــات فــرصـــتـــهم من
خالل الـتــقـاط صــور تـذكـاريه
مــعــهم وعـن كــيــفــيه تــنــظــيم
ــشــاركــون فى االفــطــار اكــد ا
حـفل افـطـار احلـيـوانـات انهم
قامـوا بـتقـسـيم انفـسـهم على
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في ظـاهـرة فـريـدة من نـوعـهـا
اقــدم ـــصــري  فـي اجملــتــمع ا
واطن مـصطفى عـبدالعاطي ا
عــلى تـنــظـيـم افـطـار جــمـاعي
للقطـط والكالب الضالة وسط
الـقـاهـرة ورغم غـرابة الـفـكرة
ـواطنـ تفـاعلـوا معـها فـانّ ا
وجاءوا ومعهم وجبات افطار
لــهم واالخـــرى لــلــحــيــوانــات
والــــتى تــــكــــونـت من فــــاست

تسبقيه باإلصغاء له أوال. 
واحـتـرام عـقل الطـفل بال أوامـر قد
تـعـمل طـريـقـة إعطـاء الـتـوجـيـهات
واألوامـــر مع الـــطـــفل حـــتى جـــيل
الــسـنـتـ والـنــصف كـأقـصى حـد
بــــعـــد ذلـك عـــلــــيك أن تــــدركي أنك
بحاجة إلى تفسير الهدف من وراء

الطلب أو األمر الذي تصدرينه.
ـتـاحـة كــمـا ان مـنـحه اخلــيـارات ا

منحه شرف االختيار.
وصـب الغضـب على الـطفل يـجعله
يـقف وحـيدا أمـام مـشاعـره التي ال
يـستطيع معاجلتها لوحده كما أن
الـغضب ال يساعد في شرح أهداف
الـعائلة وبـالتالي لن يؤثـر إيجابيا
ـــدى الـــبـــعـــيـــد حـــتى وإن عـــلـى ا
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تــعــانـي الــكــثــيــر من األمــهــات من
مـشـكـلـة عـنـاد أطـفـالـهن وصـعـوبـة
انــصــيــاعـهـم لـطــلــبــات الــوالـدين
شـكـلة عـنـدما تـفـقد األم وتـتـفاقـم ا
أعـصابـها أمـام هذا الـعنـاد لتصل

مع الطفل إلى طريق مسدود.
وعـرض خـبـراء مـجـمـوعـة نـصـائع
ثـلى للتـعامل مع الطفل لـلطريـقة ا

العنيد وهي:
اإلصـغـاء لـلطـفل وعـدم اجلـدل معه
فـهو ال يـتعـمد الـعنـاد بقـصد اثارة
غــضب احـد لــكـنـه يـحــاول اخـبـار
األهـل شـيـئـا من وراء هــذا الـعـنـاد
كـله لذا ال نـتوقع أن يـسمع الـطفل
الــكالم ويـهـتم لالحـتـيـاجـات إن لم
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صـفــات إيـجـابـيـة في الـطـفل يـجب
الـثناء عليـها وتشجيـعه أن يستمر
في الـــتــحـــلي بـــهــا فـــقــد يـــشــعــر
باالهتمام دون احلاجة إلى اللجوء

للتصرفات السلبية.

انصاع الطفل لألوامر حاليا.
الـطـفل يـحب أن يشـعـر بـأنه شريك
ـــســـؤولـــيـــة لـألهل وأنه يـــحـــمل ا
مـثلهم لذا قد جنـد أن لغة الشراكة
فـعالة جدا مع الطـفل وعندما جند


