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في سنوات ما قبل الهواتف النقّالة ثمّ الهواتف الذكيّة
وما أعقـبها من ثورة االنـترنت  كان النـاس يعتمدون
بـنسب مـختلـفة عـلى الذاكـرة في حفظ أرقـام الهواتف
والـعناويـن  وح تطـول علـيهم قـائمة الـعنـاوين كانوا
يـستعـينـون بدفاتـر صغيـرة لكـتابة ارقـام الهواتف  ال
أزال احـتـفظ بواحـد من تـلك الدفـاتر  كـتـذكار وحتـفة
أثريـة من زمن آخر  كـان ذاكرتـنا فـيهـا أقوى  وأحد
مرتكزات التفكـير  من دون االنسياق السهل لوسائل
–بديـلة –الـكتـرونيـة  حتـمل اسم االجهـزة الذكـيّة .في
حـ انّ الناس يـواجهـون من دون أن يشـعروا مـرحلة
تــصــحّــر ذاكــراتـهـم بل عــقــولــهم أحــيــانــاً  واالجتـاه
الـتـدريـجي الى طـريـق يـعـاكس الـذكـاء االصـطـنـاعي 

ولكم أن تسمّوه ما يحلو لكم .
نحتـاج الى تنشيط أدوات التـفكير الـبشري التي باتت
وفـي أتـــعس حـــاالتـــهـــا أمـــام فـــوران هــذه كــســـولـــة 

االلكترونيات العجيبة .
ـدهش انّ االنـسـان بـات سـهـالً عـلـيه أن يـتـخـلّى عن ا
أسـاسيـات الـتـفكـيـر وحتـفيـز الـذاكـرة أمام اسـتـخدام
معـطيات الـكترونيـة باجتاهـات هي تقوده الـيها وحتدد
مـساراته وتـؤثر في اهـتمـاماته  ولـيس هو قـادراً على
تسخيـرها لتكملـة مساعيه في التـفكير إالّ في مجاالت

تخصص . ضئيلة جدا ولدى ا
عـطى االيجابي لـلهواتف لكن ذلك يـبدو ضئـيالً أمام ا
الذكية وهي تـوثق ألحداث ال تصلـها كاميرات االعالم
 وتقوم بـبثهـا أسرع من أية وسيـلة اعالمية ومن دون
رقــابـــة . كـــمــا االجـــهـــزة الــذكـــيـــة ذات االســتـــخــدام
ـنـحهم ـواطـنـ و الـشخـصي بـاتت سالحـاً يـحـمي ا
تـنفذون اطـمئـنانـاً في انهم يـصلـون الى منـاطق كـان ا

في السلطات وحدهم يصلون اليها .
وسائـل اعالم كـبـيرة فـي الـعالـم اعتـمـدت في قـصص
اخـبــاريــة مـتــمـيــزة ونــادرة عـلى هــواتف ذكــيـة لــنـاس
عـاديــ . لـكن تــلك الـهـواتـف مـثال كـانـت سـبب ادانـة
ـواطـنــ احـتـفـظـوا فـيـهـا احلـكــومـات واالرهـاب مـعـاً 
بـأفالم ولقـطات وصـور وتسـجيالت مـتداولـة في سوق
الـتواصل االجـتمـاعي  وتعـد لدى ذوي الـسلـطات من

احملرمات .

بـدا الـزقـاقُ الـلـيلـةَ مـوحـشـاً كـئـيـبـاً  مـثلَ وجه جـنديٍّ
ةٍ تكاد تصيح . راجعٍ من هز

ـزاد  غـطّـت الـشـاشــةَ مـذيـعـة في ذيلِ نــشـرة أنـبــاء ا
مـذهلة  وهي تـسرد بلـغةٍ لـذيذة  تنـويعاتٍ خـبريةٍ عن
ــطـر حـالــة الــطـقس وجــنـون الــبـحــر  والــكـثــيـر من ا
صـحوب بزخـيخِ حبّات ثـلجٍ  قد تعزف عـلى نافذتك ا

 سلّةَ حناناتٍ منوّطات على سلّم الوجع .
في كلّ زخّــةٍ إلــهــيـةٍ رحــيــمــةٍ  ســيـخــرجُ بــدر شــاكـر
ـاجد  ليـطعنَ بقـيا ليـلك السخيّ السـيّاب من قـمقمهِ ا

بسؤال الفراق :
طر ? َ أيَّ حزنٍ يبعثُ ا أتعلم

رأة ـا جاءت عـلـيه تـلك ا احلقُّ هـو أن الشيء حـدث 
الـرائـعـة  فال مـطـر وال بـرَد وال حـتى غـيـمـات قـلـيالت

يرقصن فوق سطح الدار .
ثـمـة حـاويـة قـمـامـة عـرجـاء مـزروعـة في أول الـزقـاق 
تـتـقـافــز حـولـهـا قـطط الـفـقـراء  وسـاعـة يـأتي الـشـاب
الـطــويل وهــو يـدفع أمــامه عــربـًة مــهـلــهــلـة  فــإن تـلك
ة  يـقفـزنَ بسـرعة من بـطن احلاوية  سـا الـكائـنات ا
تعة وينشتـلن على سياجٍ واطىء  لـينتجنَ مشـاهدة 
عن حركـة الشاب  وهـو يطـمس يديه بأكـياس الزبل 
نيـوم سعيدة  يراها اآلن كما لو أنها بحثاً عن علبة أ

مثقال ذهبٍ مب .
في خـاصـرة الـزقـاق  تـنـتـصبُ أربعُ نـخالتٍ عـالـيـات
ثـابــتـات  مــثل حـرس شــرف عـنـد جــدار أُم غـسّـان 
ة قـد هـززت جذوعـهنَّ الـقاسـيات  كـانت الـناس احلـا
كن . عـنـدما لكـنّـهنّ لم يُنـزلنَ مـثـقال حـبـةٍ من رطبٍ 
ات تهبُّ الريح  فإنّ نخالت أم غسان  سيكوننّ كر
مع الـنـاظـرين  فـتـتحـرك الـسـعـفـات مـثل شَـعـرٍ أسود

طويل  يرفرف فوق رأس فرقة غجرية بديعة .
قبلَ أن يـلفظَ الشـارعُ آخرَ طابـوقاته البـيض  سيكون
ـســتــطـاعك رؤيــةَ بــيتٍ مـهــجــورٍ خـاوٍ عــلى ذكــريـاته
البائـدات . يطلق أهل احلارة عـلى هذا البنـاء العتيق 
خيال ألف ليـلةٍ وليلة  وهي تسمـيةً ملتبـسة مغمسـة 

بيت اجلنّ .
من أثـاث الـزقـاق الـراسخ  ثــمـة رجل سـبـعـيـني قـوي
اسـمه أبو بـشيـر  وأظنه كـان قصَّ عليَّ حـكايـة البيت
ـهجـور نحـو ملـيون مـرة  وطلب مـني أن أنصت الى ا
ّا ـكـان  و األصوات الـغـريـبـة الـتي تـصـدر لـيالُ من ا
ـمـصــوص مـثل لـيـمـونــة مـنـسـيـة  رأى عـلـى وجـهي ا
ابـتـسامـةً قـد تؤدي تـالـياً إلى ضـحكـة  سـكتَ وأحنى
رأسه بشدة حتى كاد حنكهُ يغوص بصدره الشائب .
ـعــلّـقــة  أكــاد الـلــحــظـة أســمع تــثـاؤب من شــرفـتـي ا
الشمس  وهي تـخرج من مغـطسها الـشرقيّ  فأهبط
نظر مختلفاً تماماً ميمّماً وجهي صوب اخملبز . كان ا
ـدارس تصنع . جدائل فـتيات ا
الكـثير من الـطمأنـينة  لـكن ثمة
مـا يثـلم وجه البـهجـة بقـوة سوء

احلظ .
ذيل قـــــطــــــةٍ يـــــابس عـــــلـى وجهِ

اإلسفلت . 
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{ أوتــاوا- وكـــاالت - قـــال رئـــيس
الـــوزراء الــكـــنـــدي جــاســـ تــرودو
االثـن (إن بالده تعتزم حظر بعض
واد الـبالسـتـيـكـيـة الـتي تـسـتـخدم ا
رة واحدة وتسبب ضررا بيئيا مثل
ـاصـات واألكــيـاس وأدوات تـنـاول ا
الـطـعام بـحـلول أوائل  2021 بـهدف
تقـلـيل اخملـلـفـات والـنفـايـات حلـمـاية
مــحــيــطــات الــعــالم). وأعــلـن تـرودو
اخلـطـوة من عـلى ضــفـة بـحـيـرة في
محـميـة طبـيعيـة بإقـليم كـيبيك وذلك
قــبـل أقل من خــمــســـة أشــهــر عــلى
ـتـوقع إجـراء انـتـخـابـات عـامـة من ا
عــلى نــطــاق واسع أن يــكـون تــغــيـر
ــنـاخ والــتـلــوث من بـ الــقـضــايـا ا

الرئيسية للحمالت االنتخابية. 
الى ذلك دافع وزيـر الصحـة والعمل
الــيــابــاني عن أربــاب الــعــمل الــذين
ـوظفـات لديـهم انتـعال يطـلـبون من ا
الــكــعب الــعــالي أثــنــاء الــوجــود في
ـكاتب. واشار تقـرير للبي بي سي ا
(ان  تـصريح الوزير تاكومي نيموتو
جــاء ردا عـــلى عــريـــضــة قــدمـــتــهــا
مــجـــمــوعـــة من الــنـــســاء إلى وزارة
العـمل طال فـيها بتـدخل احلكومة
اليـابانـية للـضغط على أربـاب العمل
لـــوضع حـــد إلحـــتـــذاء أحـــذيــة ذات
كـعب عال. وقـال نـيمـوتـو أمام جلـنة
تــشـريــعـيـة  إن هــذا األمـر (إنــتـعـال
الكعب العالي) مقبول اجتماعيا. إنه
شيء ضروري ومناسب من الناحية

هنية). ا

dEŠ Âe²Fð «bM

Â«b ²Ý≈ …œUŽ≈

 WOJO²Ýö³ « œ«u*«

 Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22 . Issue  6374 Wednesday 12/6/2019 الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6374  االربعاء 9 من شوال 1440 هـ  12 من حزيران (يونيو) 2019 م

باالغتصـاب والقتل. وجنوا من
عـقــوبـة االعـدام وحــكم عـلــيـهم

بالسجن مدى احلياة.
وحكم عـلى ثالثـة آخرين ديـنوا
بـــقـــبـــول رشــوى واتـالف أدلــة
خـالل الــتـــحـــقـــيق بـــالــســـجن
خمس سنوات. وجاء في تقرير
للـمحـققـ أن الفـتاة الـتي تبلغ
الثامنة من الـعمر كانت ضحية
قـروي من الـهنـدوس احمللـي
كانوا يسـعون لترهيب قـبيلتها
ــســلــمــ الــرحل إلجــبـار من ا

غادرة. افرادها على ا
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{ باثانكـوت (الهند) - أ ف ب:
دان الـقــضــاء الـهــنـدي االثــنـ
ســـتـــة رجــــال من الــــهـــنـــدوس
بــاغــتـــصــاب جـــمــاعي لـــفــتــاة
اضي وقـتلـها مـسلـمة الـعـام ا
في حـادثـة هزت الـهـنـد. وبرأت
مـحـكـمة بـاثـانـكوت (الـبـنـجاب
شـمـال الـهـنـد) مـتـهـمـا سـابـعا.
وثــمـة اجـراء قـانــوني مـنـفـصل
ـتـهم ثــامن وأخـيـر بـالــنـسـبــة 
يـــؤكـــد أنـه كـــان قـــاصـــرا وقت
ــــــة وســـــتـــــتم وقـــــوع اجلـــــر

محاكمته على حدة.
ـــــتــــهــــمــــ ودين ثـالثــــة من ا
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انية جابريـيال كاوفمان من أنّ ارتفاع حذرت خـبيرة التغذيـة األ
الـدهـون الـثالثيـة في الـدم يـرفع خـطـر اإلصـابة بـأزمـة قـلـبـية أو
سـكـتة دمـاغـيـة أو التـهـاب الـبنـكـرياس. وأوضـحت كـاوفـمان أن
عروفـة أيضا باسم (ثالثي اجلـليسريد) قيـمة الدهون الثالثـية ا
  Triglycerideال يـجوز أن تزيد عن   mg/dl 150مشيرة
إلى أن أسـبـاب ارتـفاعـهـا تـتمـثل في اإلفـراط في تـناول الـسـكر
والـدهـون غـيـر الـصـحــيـة بـاإلضـافـة إلى بـعض األمـراض مـثل
السِـمنة والـسكـري واضطـرابات أيض الدهـون. ويسـهم أسلوب
احلــيـاة الــصــحي في خـفـض الـدهــون الـثـالثـيــة. حـيـث يـنــبـغي
اإلقالل من الـسـكـر واحلـلــويـات واسـتـبـدال الـدهـون احلـيـوانـيـة
ـشـبعـة كأحـماض بـالدهـون النـبـاتيـة واألحمـاض الـدهنـية غـير ا
ـوجـودة مــثالً في األسـمــاك الـدهـنــيـة كـالــسـلـمـون أومــيـغـا  3ا
واظـبـة على ـاكريل. ونـصـحت اخلبـيـرة  بـا والـتـونة والـرجنـة وا
ـشي والركض وركوب الدراجـات الهوائية ارسـة الرياضة كا
رة دة سـاعة في ا عـدل مرتـ إلى ثالث مرات في األسـبوع 

الواحدة. 
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كشـفت دراسة طبـية حـديثة عن
أن وظـائف الـقلب والـرئـتـ قد
تتدهور بسرعة إذا زار شخص
يتمتع بـصحة جيدة مـدينة بها
مــســتــويـات عــالــيــة من تــلـوث

وطنه. الهواء مقارنة 
وذكـر الــبـاحـثـون في دراسـتـهم
ــنــشـــورة بــدوريــة (جــورنــال ا
أوف ترافـيل مـيديـسن) أن على
ـسـافريـن الذي يـعـانـون على ا
وجه اخلــصـوص من مــشـكالت
في اجلــــهــــاز الــــتـــنــــفــــسي أو
أمـــراض الـــقــلـب الــتـــخـــطــيط
حلـمــايــة أنـفــسـهـم في األمـاكن
األكثر تلوثـا. وقال قائد الفريق
الــبــحــثـي تــيــري جــوردون من
كـلـيـة الطب بـجـامـعة نـيـويورك
ـــــا يـــــجـــــد فـي تـــــصـــــريح (ر
ـسـافــرون أنـفـسـهـم في بـيـئـة ا
مختلفة تماما في مدينة جديدة
خـالل ســاعــات ودون أن يــكـون
لــــــــديــــــــهـم الــــــــوعـي الالزم أو
ـــقـــدرة) عـــلـى الـــتـــكـــيف مع (ا

دن). التلوث في تلك ا
ـــســافـــرين وأضـــاف أن عـــدد ا
حول العـالم يتجاوز  1.2مليار

شـخص ســنــويـا وأن كــثــيـرين
مـــنــهم يـــتــوجــهـــون إلى (مــدن
كـبــرى)  يـعــيش بـهــا مـا يــربـو
عـــلى عـــشــرة مـاليــ شـــخص
ـــا يــجـــدون أنـــفــســـهم في ور
مـنـاطق بـهـا مـسـتـويـات عـالـية
من تـلوث الـهـواء. وقال (مـعظم
الــســائــحــ يــحــصــلــون عــلى
الــــتـــطــــعـــيــــمـــات الـالزمـــة من
ـــــعـــــديـــــة وعـــــلى األمـــــراض ا
مـــعــلـــومـــات بــشـــأن األمــراض
ــقـاصــد الــتي والــكـوارث فـي ا
يـعـتـزمون زيـارتـهـا… لـكن عددا
قليال جدا منهم يهتمون بتلوث
الهواء الذي قد يضر بصحتهم

بل ويفسد كل رحلتهم).
وشـمـلت الـدراسـة  34مـسـافـرا
من األصــحــاء الــبــالــغــ غــيـر
ـدخـنــ الـذين يـعــيـشـون في ا
مـــنــطـــقـــة مــديـــنـــة نــيـــويــورك
ويــعــتـزمــون الــســفــر إلى مـدن
ـتحدة. كبـرى خارج الـواليات ا
ــشـاركـون عـلى قـيـاس ووافق ا
وظــــائـف الــــقـــــلب واألوعـــــيــــة
الــدمــويـة والــرئــة قــبل وأثــنـاء
الـــســـفـــر وبـــعـــد عـــودتـــهم من

رحالتهم.

5²zd «Ë VKI « nzUþË Í–Rð WŁuK*« Êb*«

 ÊU e « ≠ oA œ

كـشف الــفـنــان الـســوري جـورج
وسّـــوف الـــعــــديـــد من أســـراره
الشـخصـيـة وأهم الصـفـات التي
يتمـتع بها ومـوقفه من األوضاع

في سوريا.
و قــال  وسّــوف خالل لــقــائه مع
اإلعالمـــيــة رابـــعـــة الـــزيــات في
حــلــقــة خــاصـة بــعــنــوان (حــلف
ـذاع عــبـر فـضــائـيـة الـقـمــر) وا
(لـنــا) الــســوريــة: (أنــا أبـو وديع
اإلنـسـان الـطـيـب الـعـادي مـثـلي
مثل أي بـني آدم.. صـحـيح أنني
ــدرســة بــاكــرًا لـكــنــني تــركت ا
تعلمتُ كثيراً من مدرسة احلياة
تــــعــــلــــمت من صــــديــــقـي حـــا
النابلسي الذي سميت إبني على
اســــمه الــــرجـــولــــيــــة واحــــتـــرام
الــنـــاس). وأضــاف: (أنـــا لــست
حـقــودًا الــله جــعـلــني ســمــوحًـا
وأنسى.. سوريـا بخـير وعـمرها
مـــا رح تـــنـــضـــام ألنـــهـــا أرض

األنبياء).
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الـرسـمي في الثـالث من الـشـهر
اجلـاري عــرض رأس الـتـمـثـال
لـلبـيع في في مـزاد علـني مـقرر
في  4تمـوز/يوليـو وتوقعت أن
يــتـجـاوز سـعــره أربـعـة ماليـ

جنيه استرليني.
ويــجــسّــد رأس الــتــمــثــال اإلله
أمـــــون إلـه الـــــشـــــمس عـــــنـــــد
ـصـريـ الـقـدمـاء وقـد صُـنع ا

من حجر الكوارتز.
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 2019والـتــأكـيــد عــلى أهـمــيـة
احلـصول عـلى كافـة مـستـندات

لكية اخلاصة بها. ا
كـــــــذلـك قـــــــامـت وزارة اآلثـــــــار
ـــصــريـــة بــحـــسب الـــبــيــان ا
ـخاطـبـة مـنـظـمـة الـيـونـسـكو
لـوقف إجــراءات بــيع الــقـطــعـة
األثـريـة وطـلب احلـصـول عـلى
ـلكيـتها. سـتندات اخلـاصة  ا
وكانت دار كـريسـتيـز للـمزادات
في لـنـدن أعـلـنـت علـى مـوقـعـها

{ الــقـاهــرة - أ ف ب): طـالـبت
ــصــريــة في لــنــدن الــســفــارة ا
وزارة اخلــارجـيـة الـبـريـطـانـيـة
بـــــوقـف بـــــيع رأس تـــــمـــــثـــــال
ــلك الـفـرعـوني مــنـســوب إلى ا
تــــوت عــــنـخ أمــــون بــــصــــالــــة
كــــريــــســــــــتــــيــــز لــــلــــمـــزادات
بـالعاصـمة االنـكلـيزيـة تمـهيدا
الســـتـــرداده بــــحـــسـب يـــيـــان
ـــصــريــة لــوزارة اخلـــارجــيــة ا

. االثن
وقــال الـبــيــان قـامت الــســفـارة
ـخــاطـبـة ـصــريـة في لـنــدن  ا
وزارة اخلــارجـيـة الـبـريـطـانـيـة
ـزادات لـوقف عـمـلـيـة وصـالـة ا
الـــبـــيع والـــتــحـــفظ عـــلى رأس
الـــتــمـــثـــال وطــلب إعـــادته إلى

مصر. 
ونـــــقـل مـــــطــــالـــــبـــــة اجلـــــانب
الـبــريــطــاني بــوقف بـيـع بـاقي
ـزمع بـيـعـها ـصـريـة ا الـقـطع ا
بصـالة كـريستـيز يـومي الثالث
والـــرابع مـن يــولـــيـــو (تـــمــوز)
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ـصـريـة انـغـام أول مـرة ردت الـفـنـانـة ا
عـــلى الــهــجــوم الــذي شـــنــته الــفــنــانــة
الـسورية أصالة علـيها بعد زواجها من
وسـيقي أحـمد إبـراهيم حيث ـوزع ا ا
أن زوجـته السابقة ياسم عيسى ابنة
شقيقة زوجها اخملرج طارق العريان.
أنـغـام كـذّبت أصـالـة مـؤكـدة أنـهـمـا لم
كـمـا ادعت الـفـنـانـة تـكـونـا صـديـقــتـ 
الـسوريـة لكـنهـما كـانتـا زميـلتـ فقط
حــيث قــالـت: (لم نــكن أصـــدقــاء كــنّــا
زمـيالت وكانت تخبرني بـأشياء خاصة
بـــــهــــا لـــــكـن أنــــا لـم أكن أخـــــبـــــرهــــا
بـخـصـوصيـاتي ألنّ لـدي األقـرب مـنـها

ألشاركه خصوصياتي).
وأضـافت: (أصالة لديـها صيغـة مبالغة
وكـانت تـعـطي انـطـبـاعـاً بـأنـنـا أخـوات
. نــحن زمــيالت وهــذا لــيس حـــقــيــقــيـــاً
نـحـتـرم بـعـضــنـا ودخـلـنـا بـيـوت بـعض
وأكـلـنا خـبـزا وملـحـا مـعا ولـكن تـوجد
ادعـاءات غير حقيقـية. أصالة ال حتبني

بالشكل الذي كانت تدّعيه).
أنـغام أكدت خالل اسـتضافـتها بـرفقة
زوجـها في بـرنامج (تـوأم روحي) أنها
طـربـة الـسـورية تـفـاجـأت من رد فعـل ا
أصـالة نـصـري على خـبر زواجـها من
ـوزع أحمد إبـراهيم وإنهـا تأكدت من ا
حـقيقة مشـاعر األخيرة ناحـيتها وأنها

ليس كما تدعي.
ــصـريــة أنــغــام قـد وكـانـت الـفــنــانــة ا
ــوســيــقي أحــمـد ــوزع ا تــزوجت من ا
اضي و إبـراهيم في مـطلع فبـراير ا

الكشف عن الزواج بعده بأيام.


