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ىف البداية رحبْت د. إيناس عبد الدايم بالضيوف ىف القاهرة 

عاصمة الفنون واآلداب ، وقالت أنه منذ ما يزيد عن مائة عام 

، أصدر قاسم أمني كتابه تحرير املرأة حيث كانت التحديات 

الفكرية واالجتماعية والثقافية كثرية وبني االمس واليوم نواجه 

تحد من نوع آخر هو الثورة التكنولوجية التى فرضت فكراً ورؤى 

جديدة أظهرت املرأة العربية كقوة ابداعية فاعلة ال يستهان بها 

وأبرزت قدرتها عىل الوصول لآلخرين كما دفعتها القتحام سوق 

العمل يف مختلف مؤسسات املجتمع وتويل املناصب القيادية 

، وأشادت بقدرة املرأة العربية الفائقة عىل الصمود وتجاوز 

التحديات وتخطي العقبات إلثبات الذات يف كافة املجاالت 

العلمية والفكرية والثقافية ، وقالت ان املرأة لعبت عرب العصور 

أدوارا هامة وكانت عنرصاً فاعالً يف وضع السياسات والقوانني 

اىل جانب تسيري حركة الحياة السياسية واالقتصادية والثقافية 

ويف هذا السياق، تأتي الدورة الثانية مللتقى املبدعات العربيات 

بمرص بعد إقامة دورته االوىل يف بريوت والتي نظمها ديوان أهل 

القلم وتم خاللها تكريم عدد من املبدعات يف وطننا العربي . 

ثمَّ هنأت املبدعات املرصيات والعربيات الالتي سيتم تكريمهن 

خالل امللتقى ، مؤكدة رضورة إلقاء الضوء عىل انجازات العديد 

من املبدعات يف الوطن العربى خالل الدورات املقبلة. 

ثم كرمت وزير الثقافة 16 شخصية نسائية من مبدعات  11 

دولة عربية عىل إسهاماتهن يف تحقيق انجازات مميزة بمختلف 

: من )مرص( ، الدكتورة يمنى طريف الخويل  مجاالت الحياة هنَّ

، الدكتورة درية رشف الدين، الدكتورة سامية التمتامي، األديبة 

سلوى بكر ، الدكتورة عواطف عبد الكريم ، والفنانة ماري لوي 

.و الشاعرة إباء إسماعيل من )سوريا(، األديبة بثينة خرض 

مكي من )السودان (، األديبة بثينة النارصي من ) العراق(، 

الشاعرة واألديبة سلوى خليل األمني من ) لبنان (، الدكتورة 

سمر الحمود )السعودية(، األديبة فوزية  رشيد من )البحرين(، 

الفنانة لطيفة يوسف )فلسطني(، الدكتورة نعيمة بن يعقوب 

)الجزائر( والروائية  نورا املطريي واألديبة موزة غباش ، من 
)اإلمارات(. 

وقد أوضح االمني عام للمجلس االعىل للثقافة  الدكتور هشام 

عزمي أن مرص حاضنة الفكر والثقافة والفنون يف الوطن العربي ، 

وأضاف أن املرأة العربية ظلت قوية عىل مر العصور تؤدي دورها 

يف املجتمع حتى تفوقت ووصلت إىل أعىل املناصب يف ظل كثري 

منذ قيام ثورة ١٩١٩ وحتى اآلن. من التحديات وكانت احدى لبنات التغيري ىف العرص الحديث 

وقالت الدكتورة مايا مريس رئيسة املجلس القومي للمرأة بأنَّ 

امللتقى  يحتفي بقامات نسائية عربية يف شتى املجاالت، مشريًة 

إىل أن املرأة كافحت كثريا حتى أثبتت ذاتها وقدرتها عىل تجاوز 

التحديات ، وطالبتها برضورة التفكري الدائم خارج املألوف وأن 
تتيح لنفسها فرصة االبداع واالخرتاع. 

كلمتها بالقول : سالم لك يا مرص، واستهلَّت الدكتورة سلوى خليل مؤسسة ديوان أهل القلم يف 

يا أرض الكنانة ، وموطن املعز والتميز واإلبداع، جئناك  من بالد 

العرب قاطبة ومن لبنان،  كي نغرس غرستنا الثانية.. مللتقى 

املبدعات العربيات.. يف ربوعك الغنية بكل الحضارات املعرفية، 

التي ترتفع عىل صهوة املجد.. يقظات أنجم .. أضات سماء 
العرب  بأقمارها  املشعة .. يف أزمنة الجفاف.

نحن هنا اليوم، نتواصل مع إبداعات املرأة العربية ، التي 

تتماهى يف حلبة الحياة  كفارسة ميدان ، بكل عزم وقوة ، معلنة 

وقوفها إىل جانب الرجل ، كقوة برشية منحت العقل من الخالق 

العظيم كما الرجل ، قوة اقتدار وإبداع ..  يرفد األوطان بكل جديد 
ومتميز.

ووجهت ملرص التحية قيادًة شعباً ، كما استعرضت جانباً ِمن 

تاريخ املرأة املرصية وأهم رموزها مشرية إىل ان ميالد الفتيات تعد 

بشارة حب لعائلتها. 

وألقت الروائية هالة البدري كلمة اللجنة املنظمة حيث أكدت 

عىل الكفاح الطويل للمرأة املرصية والعربية مشرية إىل فخر 

ة. امللتقى بتكريم عدد من رموز الوطن العربي الالتي حاربن من  أجل الوصول للقمَّ

وكان حفل االفتتاح قد بدأ بفيلم تسجييل استعرض خالله 

األعىل للثقافة. السري الذاتية للمكرَّمات سبقُه افتتاح معرض إلصدارات املجلس 

وقد تضمنت فعاليات امللتقى يف اليومني التاليني لالفتتاح  

مجموعة من الندوات واملحارضات والعروض الفنية باإلضافة 

إىل عدد من الزيارات للمواقع الثقافية واألثرية ، وكانت اللجنة 

هت الدعوة لعدد من الشخصيات الالتي تم  املنظمة قد وجَّ

تكريمهن يف بريوت للمشاركة كضيوف رشف للدورة الثانية 

، ومنهن د. دانا بخيت )السعودية( ،الروائية فوزيّة رشيد 

)البحرين(، الناقدة د.سعيدة خاطر الفاريس )سلطنة عمان(، 

د. صفاء نرص الدين ) فلسطني (، د. غيداء أبو رمان ) األردن (، 

األديبة د. فاطمة يوسف العيل )الكويت(، واملهندسة رشا األمني 
استقبل املتحف القومي للحضارة املرصية بالفسطاط ضيوف في متحف الحضارة ) لبنان ( 

امللتقى الثاني للمبدعات العربيات، وذلك ىف إطار تكريم املجلس 

االرتقاء بالشأن العام.األعىل للثقافة لعدد من املبدعات العربيات والالتى أسهمن ىف 

وقال الدكتور أحمد الرشبينى املرشف العام للمتحف القومي 

للحضارة املرصية وهو نجل الفنانة املرصية الكبرية ليىل طاهر 

الملتقى الثاني  للمبدعات العربيات في القاهرة
القاهرة - خاص - العربي االمريكي اليوم / إباء اسماعيل 

برعاية الدكتور مصطفى مدبويل رئيس مجلس الوزراء افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة 

فعاليات امللتقى الثاني للمبدعات العربيات الذي نظَّمتُْه وزارة الثقافة املرصية ممثلة ىف املجلس األعىل 
للثقافة . 

 بأمانة الدكتور هشام عزمي وبالتعاون مع ديوان أهل القلم ببريوت وذلك بمرسح مركز الهناجر للفنون 

وبحضور كل من الدكتورة سلوى خليل االمني مؤسسة ديوان أهل القلم ، السفرية مشرية خطاب ، الدكتورة 

مايا مريس رئيس املجلس القومي للمرأة وأعضاء اللجنة املنظمة واملؤسسة للمتلقى وعدد من املبدعات 
واملهتمني. 

الندوة االٔوىل للمبدعات العربيات - باب خلق
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U.S.A أمريكا

  ما   هو   التعداد   السكاني؟

–   يشرتط   دستور   الواليات   املتحدة   أن   تقوم   الحكومة  
 الفدرالية   بإحصاء   كل   شخص   يقيم   عىل   األرايض  

 األمريكية،   ويتم   إجراء   التعداد   كل   10   سنوات   منذ   عام  
1790.

  ما   أهمية   التعداد   السكاني؟

–   كل   عام،   تمنح   الحكومة   الفدرالية   األموال   التي   تجمعها  
 من   الرضائب   للواليات   األمريكية،   ويعتمد   مقدار   املبالغ  

 التي   تحصل   عليها   كل   والية   عىل   عدد   األشخاص   الذين  
 يعيشون   فيها.

وبحسب   التعداد   الذي   يجرى   كل   10   سنوات،   يتم  
 تحديد   عدد   املقيمني   يف   الوالية   وتحديد   املبالغ   املستحقة  

 لها،   وكلما   كان   عدد   السكان   منخفضاً،   تكون   األموال  
ً   لتعداد،2010حصلت    الفدرالية   املمنوحة   أقل.ووفقا
 ميشيغن   عىل   حوايل   30   مليار   دوالر   سنوياً،   عىل   مدار  

 العقد   املايض.
إضافة   لذلك،   يعتمد   عدد   نواب   كل   والية   يف   الكونغرس  

 األمريكي   عىل   عدد   السكان   يف   الوالية،   وبسبب   انخفاض  
 عدد   سكان   ميشيغن   يف   تعداد،2010خرست   الوالية  

ً   تحت   قبة   الكابيتول   يف   واشنطن،   وبات   عدد   نواب    مقعدا
ً   بدالً   من.15  ميشيغن   يف   الكونغرس   األمريكي   14   نائبا

  أين   تصرف   األموال   الفدرالية؟

–   إن   الـ   30مليار   دوالر   التي   تحصل   عليها   والية   ميشيغن  
ً   من   الحكومة   الفدرالية،   يتم   استخدامها   من   قبل    سنويا

 حكومة   الوالية   وحكومات   املقاطعات   واملدن   يف   تمويل  
 الربامج   التي   تخدم   مجتمعاتنا.فمن   تلك   املبالغ   يتم  

 تمويل   تعليم   أطفالنا،   عرب   دعم   برامج   القروض   الطالبية،  
 منح »    بيل    « الجامعية،   ووجبات   الفطور   والغداء  

 املدرسية،   وبرنامج »    هيدستارت « ،   وتمويل   املدارس.
كما   أنها   تساعد   يف   تمويل   برامج   الرعاية   الصحية  

 )ميديكري،   ميديكيد،   الرعاية   العاجلة،   التأمني   الصحي  
 لألطفال   املعروف   بـ»أم   آي   تشايلد،( « وتستخدم  

 كذلك   يف   تمويل   برامج   املساعدات   الغذائية )  املكمالت  
 الغذائية،   بريدج   كارد،   املساعدات   الغذائية   ألصحاب  
 االحتياجات   الخاصة   املعروف   بـ»ميلز   أون   ويلز،( «  

 إضافة   إىل   استخدامها   يف   تمويل   قروض   اإلسكان،   وبناء  
 الطرق،   وتمويل   العديد   من   الربامج   األخرى   التي   تساعد  

 مجتمعاتنا   عىل   النمو   واالزدهار.

  ماذا   يحدث   إذا   كان   التعداد   منخفضًا؟

–   إذا   كان   التعداد   منخفضاً،   فسوف   تحصل   ميشيغن،  
 وجميع   مقاطعاتها   ومدنها   عىل   أموال   أقل   بكثري  

 لجميع   الربامج   التي   يتم   تمويلها   من   األموال   الفدرالية  
 املمنوحة   عىل   أساس   عدد   سكان   الوالية،   فكل   شخص  

 ال   يتم   احتسابه   يف   اإلحصاء   بمدينة   ديرتويت،   مثالً،  
 سيكلف   املدينة   خسارة   بمقدار   500 , 5   دوالر   سنوياً،  

 طوال   السنوات   العرش   القادمة.وعىل   سبيل   املثال،   إذا   لم  
 يتم   احتساب   3   باملئة   من   الديرتويتيني )  حوايل   20   ألف  

 شخص،(فسوف   تخرس   مدينة   ديرتويت   حوايل   مليار  
 دوالر   من   املخصصات   الفدرالية   عىل   مدى   العقد   القادم.

  من   هم   الذين   يجب   أن   يشملهم   التعداد؟

–   الجميع   يجب   أن   يكونوا   مشمولني   يف   التعداد. 
 فاإلحصاء   يجب   أن   يشمل   كل   شخص   يعيش   يف   أمريكا،  

ً   عىل   الجنسية   األمريكية   أم   ال.  وال   يهم   إن   كان   حائزا
إذا   كانت   لديك   بطاقة   إقامة   دائمة )  غرين   كارد،(أو   إذا  

ً   يف   أمريكا   بموجب   تأشرية   زيارة،(  ً )  متواجدا  كنت   زائرا
 أو   لديك   تأشرية   منتهية   الصالحية،   أو   تأشرية   طالب  

 »  أف « 1   ،   أو   تأشرية   عمل »    أتش–   1بي « ،   فيجب   أن   تكون  
 مشموالً   بالتعداد   السكاني.

األشخاص   الوحيدون   الذين   ُيستثنون   من   اإلحصاء  
 هم   أولئك   املتواجدون   عىل   األرايض   األمريكية   كسائحني  
 ويعتزمون   العودة   إىل   بلدانهم،   وكل   شخص   عدا   هؤالء  

 يجب   عّده،   ومن   املهم   للغاية   أن   يشمله   التعداد.

كما   يجب   االنتباه   إىل   أهمية   عدّ   جميع   األفراد   الذين  
 يقيمون   يف   العقار   السكني )  هاوس   هولد.(

  ما   هو   العقار   السكني )  هاوس   هولد ( ؟

–   بالنسبة   للتعداد   السكاني،   العقار   السكني   هو   عنوان. 
 اإلحصاء   ال   يحتوي   عىل   أسماء،   وإنما   يحتوي   عىل  

 عناوين   فقط.يوجد   حوايل   140   مليون   عنوان   يف   الواليات  
 املتحدة،   وسيتم   إرسال   التعداد   السكاني   إىل   جميع   تلك  

ً   احتساب   األشخاص   الذين    العناوين.كما   يتم   أيضا
 يعيشون   بمجموعات   يف   عنوان   سكني   موحد،   مثل  

 السجون   واملستشفيات   ودور   رعاية   املسنني   واملدارس  
 الداخلية   وما   إىل   ذلك.

  هل   التعداد   السكاني   سّري؟

–   لدى   الواليات   املتحدة   قانون   خاص   بالتعداد  
 السكاني،   لضمان   رسيته   بنسبة   100   باملئة،   ويؤكد  

 الفصل   12   من »    قانون   التعداد   السكاني    « عىل   أنه   من  
ً   بني   القوانني   الفدرالية.   أكرث   القوانني   الرسية   تشددا

 وعليه،   فإن   املعلومات   التي   تجمع   بواسطة   التعداد   ال  
 يمكن   مشاركتها   مع   أي   وكالة   أخرى،   وال   يمكن   تقديمها  

 لـ»وكالة   الهجرة   والجمارك )   « آيس،(أو »    مكتب  
 التحقيقات   الفدرايل )   « أف   بي   آي،(أو   وزارة   الداخلية،  

 أو   وزارة   العدل،   أو   مصلحة   الرضائب )  آي   آر   أس،(أو  
 الرشطة   املحلية،   أو   مكاتب   الرشيف،   أو   وكاالت   الخدمة  

 االجتماعية،   أو   أية   جهة   أو   شخص   آخر.
وعىل   مدار   السنوات   الخمسني   املاضية،   لم   يتم   خرق   ذلك  

 القانون،   وال   حتى   ملرة   واحدة،   وألي   سبب   كان.

  كم   عدد   األسئلة   التي   يطرحها   التعداد؟

–   التعداد   يشتمل   عىل   9   أسئلة   فقط،   وال   يوجد   أي   سؤال  
 بينها   حول   الجنسية   أو   نوع   التأشرية.إذ   يقترص   اهتمام  

ً   يف   الواليات    التعداد   فقط   عىل   معرفة   ما   إذا   كنت   مقيما
 املتحدة   أم   ال.

  ماذا   يصلك   عبر   البريد؟

–   يف   املايض،   كان   التعداد   السكاني   يتم   ورقياً،   أما   هذا  
 العام،   فمعظم   الناس   سيتلقون   بطاقة )  كارد  ( عرب   الربيد،  

ً )  آي   دي  ( لكي   يتم   استخدامه   يف   ً   خاصا  تحمل   معرّفا
 ملء   بيانات   التعداد   عرب   االنرتنت.ويف   حال   كان   اإلنرتنت  
ً   أو   غري   متوفر،   سيحصل   األشخاص   عىل   النسخة    بطيئا
 الورقية   مللئها   وإعادة   إرسالها   بواسطة   الربيد،   كما   يمكن  

ً   وملء   البيانات   عرب   الهاتف. ً   االتصال   هاتفيا  أيضا
سيبدأ   إرسال   استبيان   التعداد   عرب   الربيد   يف   12   شباط  

 )مارس  ( املقبل،   وإذا   لم   تتم   االستجابة،   فسوف   يتم  
 إرسال   تذكريات   دورية،   يف   16   مارس،   ثم   يف   23   مارس،   ثم  

 يف   8   أبريل،   ثم   يف   20   أبريل.

  هل   سيطرق   أحٌد   بابك؟

–   إذا   لم   تقم   بإعادة   إرسال   ورقة   التعداد   بعد   ملئها،  
 بحلول   نهاية   نيسان )  أبريل،(سيأتي   موظفو   التعداد  

 ويطرقون   بابك.ستكون   لديهم   شارات   وهويات   من  
 »  مكتب   اإلحصاء « ،   وسوف   يطلبون   منك   ملء   بيانات  

 التعداد.
لذلك   من   األفضل،   أن   تمأل   البيانات   بنفسك،   وأال   تنتظر  
 حتى   يأتي   موظفو   التعداد،   فبهذه   الطريقة   نحصل   عىل  

 عدّ   أفضل.

    * أستاذ   مادة   االتصاالت   يف   كلية   الصحافة  
 واإلعالم   بـ»جامعة   وين   ستايت    « يف   ديرتويت،   
ومدير   منظمة»   نيو   ميشيغن   ميديا    « اإلعالمية

كل   ما   عليك   أن   تعرفه   حول 

  التعداد   السكاني 2020

د  . هايغ   أوشيغان * 
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U.S.A أمريكا

U S President Donald Trump has confirmed that 
his administration plans on expanding his 
administration’s controversial travel ban, the 

Wall Street Journal reported. 
In an interview with the newspaper on the sidelines of 
the World Economic Forum in the Swiss city of Davos, 
Trump said that he is planning on adding additional 
countries to an updated version of his travel ban that 
the administration is expected to release later. He did 
not reveal which countries would be added.
Politico reported on that an announcement on the 
expansion could be made next , the third anniversary 
of Trump’s first, controversial travel ban, which was 
announced without warning on January 27, 2017, days 
after he took office. That order, which targeted several 
Muslim-majority countries, sparked outrage, with 
massive protests across the countries and chaos at 
airports where passengers were detained.
The most recent iteration of the ban includes restric-
tions on five majority-Muslim nations: Iran, Libya, 
Somalia, Syria and Yemen, as well as restrictions on 
some travellers from Venezuela and North Korea.
A draft being considered by the Trump administration 
would place immigration restrictions on the additional 
seven countries, but not completely ban people from 
those nations from entering the US, Politico reported. 
The newspaper, citing two people familiar with the 

matter, said the list of countries is not yet final and is 
subject to changes, but may include: Belarus, Myan-
mar, Eritrea, Kyrgyzstan, Nigeria, Sudan and Tanzania, 
citing two people familiar with the matter.
The Associated Press reported earlier this month that 
the expansion could include several countries that 
were covered in the first iteration of the ban, but 
later removed amid rounds of contentious litigation. 
Iraq, Sudan and Chad, had originally been affected by 
the order, but were later removed amid contentious 
litigation. 
The watered-down version of the ban was upheld by 
the Supreme Court in a 5-4 vote.
The current ban suspends immigrant and non-immi-
grant visas to applicants from the affected countries, 
but it allows exceptions, including for students and 
those who have established “significant contacts” in 
the US.
The Associated Press reported that the countries on 
the proposed expansion list include allies that fall 
short on certain security measures. The additional 
restrictions were proposed by Department of Home-
land Security officials following a review of security 
protocols for about 200 countries.
Rights groups decried Trump’s planned expansion. 
«President Trump’s plan to expand the Muslim Ban is a 
cowardly and reckless attempt to distract the country 

and sow anti-Muslim hate,” said Farhana Khera, the 
executive director of Muslim Advocates.  
«Tens of thousands of American families are already 
hurting and separated because of this bigoted and 
cruel ban,” Khera said in a statement. “Doubling down 
on it won’t make any of us safer but it will allow the 
president to continue using anti-Muslim hate as a 
political weapon.»
Trump ran his 2016 campaign promising to crack 
down on immigration and spent much of his first term 
fighting lawsuits trying to halt his push to build a wall 
along the southern border and crack down on mi-

grants seeking asylum in the US, amid other measures. 
He had floated a banning all Muslims from entering 
the country.

He is expected to press some of those efforts again 
this year as he ramps up his reelection campaign and 
works to energise his base with his signature issue.

Earlier in January, a coalition of leading civil rights 
organisations urged House leaders to take up the No 
Ban Act, legislation to end Trump’s travel ban and 
prevent a new one.

أقّرمجلسالشيوخالقواعدالتنظيميةالتياقرتحها
ميتشماكونيلزعيماألغلبيةالجمهوريةيفمجلس

الشيوخ،بشأناملحاكمةالخاصةبعزلالرئيس
األمريكىدونالدترامب.

وتمتمريرالقراربأغلبية53صوتامنالجمهوريني
مقابل47صوتامنالديمقراطيني.

فيمارفضاملجلسجميعطلباتالديمقراطيني
املقدمةلتعديلإجراءاتمحاكمةالرئيسدونالد
ترامب،خاللالجلسةاإلجرائيةاملنعقدةلهذا

الخصوص.
وصّوتاملجلسيفجوالتمتتاليةبرفضالتعديالت
التيتقدمبهازعيمالديمقراطينييفاملجلستشاك
شومر،حسبمابثتهوسائلإعالممحليةودولية

منالجلسة.
ومنالطلباتاملرفوضة:استدعاءشهودجددإىل
املحاكمة،وكذلكاستدعاءجونبولتونمستشار
ترامبالسابقلشؤوناألمنالقومي،للشهادةيف

القضية.

كمارفضالجمهوريونيفاملجلساملطالبةبجلب
أوراقومستنداتمنالبيتاألبيض،وطلبإحضار

وثائقمنوزارةالخارجية،وأخرىمنمكتبامليزانية،
متعلقةباملساعدةاألمنيةيفأوكرانيا.

ورُفضأيضاطلبإحضاروثائقوزارةالدفاعاملتعلقة
بأوكرانيا،واستدعاءمديرمكتبإدارةامليزانيةالتابع

للبيتاألبيضميكمولفيني،لإلدالءبشهادته.

ضوابط المحاكمة

منجهته،قالماكونيلإنالضوابطالتيقدمها
تشكلخارطةطريقملحاكمةعادلةيفمواجهةما
سماهتقصريمجلسالنوابالذيأقّرقبلشهر
بتوجيهتهمتيإساءةاستخدامالسلطةوعرقلة

عملالكونغرسللرئيسترامب،عىلخلفيةمايعرف
بـ«أوكرانياغيت«.

فيماانتقدزعيماألقليةالديمقراطيةالسيناتور
تشاكشومراإلجراءاتالتيحددهاالجمهوريون،

وقالإنماكونيلقررإجراءمحاكمةترامبليالحتى
اليتابعهااألمريكيون،مشدداعىلأن»الرئيسأساء
استخدامالسلطة،وهذهجريمةضدالديمقراطية«.
وكانترئيسةمجلسالنواباألمريكينانيسبيلويس
قالتإنخطةماكونيللعقدمحاكمةبرملانية»تحت
جنحالظالم«،تؤكدأنهاختارالتسرتلصالحالرئيس

ترامببدالمنالوفاءبيمينهالدستورية.
وأضافتبيلويسأنالرئيسترامبقّوضاألمن

القومياألمريكيوعرّضسالمةاالنتخاباتللخطر،
وانتهكالدستورملصلحتهالشخصيةوالسياسية.
ولنيحرضترامباملحاكمة،وهوالرئيساألمريكي

الثالثالذييواجهمحاكمةعزلبعدأندرو
جونسونعام1868وبيلكلينتونعام1999.

يفغضونذلك،قّدمالفريقالقانونيلرتامبمذكرته
القانونيةاملؤلفةمن110صفحاتلالعرتاضعىل

اتهامه،وقال»إنموكلهضحيةعمليةتالعببدافع
سيايس،وإنهلميرتكبأيمخالفة«.

مجلس الشيوخ يقّر إجراءات المحاكمة ويرفض 
مقترحات الديمقراطيين

Trump confirms plans to expand 
controversial travel ban

مايك بومبيو: سنواصل 
حشد الدعم الدولي 
لمواجهة حزب الله

رحبوزيرالخارجيةاألمريكي،مايكبومبيو،بتصنيفعددمندول
أمريكاالجنوبيةحزباللهاللبنانيمنظمةإرهابية.

وقالبومبيوعربحسابهعىلتويرت:«نشيدبإعالنكولومبيا
وهندوراسوغواتيماالتصنيفحزباللهاملدعوممنإيرانمنظمة

إرهابية«.

كماأضافأن»حزباللهوغريهمنالجماعاتاإلرهابيةالعابرة
للحدوداليزالوننشطنييفاملنطقة«،مؤكداًأن»الوالياتاملتحدة

سوفتواصلحشدالدعمالدويلملواجهةهذهالتهديدات«.
يشارإىلأننائبوزيراألمنيفهندوراس،لويسسوازو،قالإن
حكومةبالدهأعلنترسمياًتصنيفهاجماعةحزباللهاللبنانية

بأنهامنظمةإرهابية.
إىلذلكأعلنرئيسغواتيماالالجديد،أليخاندروجياماتي،أنه

يعتزمأيضاًتصنيفحزباللهجماعةإرهابية.
كماانضمتبريطانياإىلالوالياتاملتحدة،بقرارهااعتبار»حزب
الله«بجناحيهالسيايسوالعسكري»إرهابياً«،وقررتتجميد

أرصدتهوأصولهيفاململكةاملتحدة،بعدمااستهدفتيفمارساملايض
الجناحالعسكريفقط.
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ديربورن - خاص مجلة العربي األمريكي اليوم - 
كتبت - إستبرق عزاوي

شهدتقاعةاملتحفالعربياالمريكييف
مدينةديربورنالفعاليةالخطابيةالتيتم
تنظيمهاملناسبةاإلعالنعنوالدةاملركز

األمريكيللعدالةالذيدشنمسريتهبفعالية
إحتفاليةحرضهاعددمنأبناءالجاليةونخبة
منالشخصياتالرسميةيفمقاطعة)وين(
ومدينةديربورنومنهمالقايضماركسومرز
،وعنمقاطعة)وين(سامبيضونورئيس

املجلسالبلديملدينةديربورنسوزاندباجة
،والنائبعنواليةميشيغنعبداللهحمود
،والنائبايساكروبنسون،وعضواملجلس
التعليميملدينةديربورنعادلمعزب،وعدد

منالناشطنييفالجاليةالعربيةواليمنية
وعددمنخطباءاملراكزالدينية،ونخبةمن

رجالاالعمالفضالًعنعددمنممثيلوسائل
االعالم.

وقدأفتتحالحفلبكلمةترحيبلعريفهمنصوررشحة
وهوشخصيةأكاديميةمختصبعلمالهندسةومهتم
بقضاياحقوقاالنسانالذيرحببالحضورمبينا
ًأهميةإنبثاقهذااملركزالذيسوفُيعنىبمالحقة
الجهاتالتيتمارساالنتهاكاتضداالنسانيف

الوالياتاملتحدةواليمنوخارجهما،وذكررشحةبأن
صفحةاملركزعىلمنصةالتواصلاالجتماعيلديها
آالالفاملتابعني،كماألقتنائبرئيساملركزلطيفة
الجاملكلمةقصريةرحبتخاللهابالحضورمعربة
عنأملهايفتفعيلدورالعدالةيفمالحقةاملجرمني

الذينيرتكبونالجرائمضداالنسانية.
وأوضحتأناملركزمعنيبتوثيقالجرائموكتابة
الدراساتاالكاديميةالتيتتمحورحولتلك
االنتهاكاتوآثارهاعىلاملجتمع،وأشارتاىل

االنتهاكاتالتيتمارسضداالقلياتيفبقاعكثرية
منهاالرشقاالوسطوأفريقياوشججتالجاملعىلأن
املركزمستقلواليتبعأيجهةحكوميةأوأديولوجية
،كماألقىالخبريالقانونيد.ماركفانجركلمةتحدث

خاللهاعنأهميةتأسيسهذاالنوعمناملنظمات
التيالبدأنتعلبدوراًحقوقياًإلنصافالضحاياوقد
إستعرضخاللكلمتهمواقفعديدةوحوادثتاريخية

يفالوالياتاملتحدةوخارجهامورستخاللهاانتهاكات
وسياسةعنرصيةضدالجاليةاالفريقيةاالمريكية

وماأنتجتهامنخلقبونشاسعبنيمكوناتاملجتمع

االمريكيوآخرهاسياسةترامبوخطابهالسيايس
املثريلالنتقاد

الذيساهميفتقسيماالمةاالمريكيةودعااىلتغليب

مفاهيمحقوقاالنسانوالكرامةاالنسانيةالتيهي
العاملاملشرتكبنيجميعالبرشويفختامكلمتهوجه
التهنئةللمركز،كماتمعرضفيديوقصريتضمن
مجموعةمنالوثائقالفلميةعنانتهاكاتحقوق

االنسانيفاليمن،والصني،والعراقوبقاعأخرى،وعن
منظمة(كري(ألقتأيميدوكوركلمةهنأتخاللها
كادراملركزعىلخطوةالتأسيسداعيةاىلخلقحالة
منالتكاملبنياملنظماتاملعنيةبحقوقاالنسان

لتكريسثقافةحقوقاالنسانوإنصافاملضطهدين
عىلصعيدالوالياتاملتحدةوخارجهاواستعرضت
العديدمنالساحاتالتيتشهدبإستمرارانتهاكات
جسيمةيفحقوقاالنسانيفاليمنوفلسطنيوسوريا
والعراقوليبيا،وذكرتبمايحصليفمدينة(فلنت(
منإنتهاكمتمثليفعدمحلمشكلةتلوثاملياهاالمر

يفاقممعاناةسكاناملدينة.
كماألقىاملحاميعبدالرحمنبرمانرئيساملركز
االمريكيللعدالةكلمةشكرخاللهاالحضوروقد
أستهلحديثهباإلشارةاىلاملآيسالتيعانىمنها
املجتمعالبرشيإبانفرتةالحربنيالعامليةاالوىل

والثانيةوتمترجمةالجهوديفإنبثاقاالعالنالعاملي
لحقوقاالنسانبيدأنثقافةحقوقاالنسانظلت
تنتكسبفعلسياساتالدولاملمنهجةالتيباتت

تؤثرعىلأداءاألمماملتحدةلذانجدأناالمماملتحدة
فشلتيفحلالعديدمنالقضاياوالنزاعاتوقد
إستعرضتبرمانحجماالنتهاكاتالتيترتكبيف

اليمنمنتجويع،وقتل،وتجنيداالطفالوعكرستهم
وإستهدافاملدنينيمبينااالحصائياتالتيتطلقها
االمماملتحدةالتيتتضمنأرقاماًمخيفةفيمايتعلق
بسقوطاالطفالضحاياللجوعوتوثقتلكاالحصاءات

بالسنواتعددالضحاياوأسباباالنتهاكات.
وقدأشاربرماناىلأهدافورؤيةومهمةاملركزمبديا
ًتفاؤلهيفتدشنيمسريةاملركزبمتابعةاالنتهاكات
التيتحصليفاليمنوأمريكاوغريهاوالتأكيدعىل
توثيقهاومتابعةالجهاتاملتورطةوشكرجميع

الداعمنيلخطوةالتأسيسوأختتمبرنامجالحفل
بإلقاءأبياتشعريةللشابةريمبلعيدوهيخريجة
جامعةميشيغنوقدتمحورتابياتقصيدتهاعىل
صورمنبانورامااملآيساالنسانيةالتيتدوررحاها

يفاليمنالذييعانيأهلهمنالقتلوالتجويع،بعدها
تناولالجميعطعامالعشاءوسطأجواءإيجابية
وآمالبتفعيلالنشاطالقانونيبإتجاهدعمحقوق

االنسان.

بحضور عربي أمريكي حاشد .. 

اإلعالن عن تأسيس المركز األمريكي للعدالة



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET0011

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

January 2020 - Volume : 8 - Issue :85

خبير المحاسبة: هيكل عوض

ACCOUNTANT/ HAYKAL AWAD

TAX, ACCOUNTANT & IMMIGRATION

هيكل عوض يرحب بكم في مكتبه

قضايا اللجوء في داخل وخارج أمريكا

الهجرة	 
إصالح الكريدت 	 
ترجمة	 
مشاكل الطالق	 
كاتب عدل	 
السوشل 	 

سكيورتي
خدمات الضرائب	 
افالس الشركات	 
محاسبة الشركات	 
تجهيز وتأسيس 	 

الشركات الجديدة
جدول الرواتب 	 

للشركات

	 Immigration
	 Credit Repair
	 Translations
	 Divorces
	 Notary Public
	 Social Services 

(disability, ebt, SSI, 
welfare)

	 Tax Services 
Business and 
Personal

	 Bankruptcy
	 Bookkeeping
	 Payroll
	 Business Set Up

بمناسبة 
االفتتاح خصم 

Grand opening 
special

احضر عميل جديد للمكتب 
واحصل على إضافة

Refer a client 
and get extra

 20% OFF 20% OFF

 10% OFF 10% OFF

Win a brand new TV اربح جهاز تلفاز جديد

TEL: 313-914-7239 FAX: 313-914-7295

awadoffice4u@gmail.com
14225 MICHIGAN AVE DEARBORN MI 48126
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دقمنسقالشؤوناإلنسانيةأماممجلساألمنالدوليفالیمن،رامیشرجاسینغام،
ناقوسالخطر،مشیراًإىلاحتمالیةوجودمجاعةجدیدةيفالیمن،بسبب
العوائقالتيتضعهاجماعةالحوثييفوجهمنظماتاإلغاثةاإلنسانية.

وقالاملسؤولملجلساألمنعربالدائرةاملغلقة»معالتدھورالرسیعلقیمة
الریال(الیمني(،واالضطراباتيفدفعالرواتب،نالحظمجدداًبعض
العواملالرئیسيةالتيجعلتالیمنعىلشفیرمجاعةقبلعام.علینا

أالندعذلكیتكرر«.

وأضافأن»برنامجاألغذيةالعامليورشكاءهیقدمونالغذاءألكرثمن
12ملیونشخصكلشھريفمختلفأنحاءالبالد.بدعممنالوكاالت
اإلنسانية،فإنسبعةمالیینشخصیستفیدونمنمیاهالرشب.وثمة
2.1ملیونمعاینةطبیةكلشھر،وأكرثمن2000مركزطبيتتلقى

دعماً«.

وتابع»ھذاالعام،سيبقىالیمنالبلدالذيیشھدأكربأزمةإنسانية.نبذل
كلمانستطيعلتخفيفتأثريتلكاألزمة،معبرامججدیدةلزیادةمداخیل

العائالتالتيتواجهظروفمجاعة«.

وقال»يفاملحصلة،نساعد6.15مالینيشخصھذاالعام،أينصفالسكان«.

وندداملسؤولاألمميبالعوائقالتيیواجھھاإيصالاملساعداتاإلنسانیة،موضحاًأن
»القیودتطال7.6مالیینشخصیحتاجونإىلمساعدةيفالبالد«،و»ھذاالرقمھو

األكربحتىاآلن«.

ورشحأنهيفشمالالبالدالذيیسیطرعلیهالحوثیون»یتعرضعددكبیرمن
العمالاإلنسانیینلالعتداءوالتھدید.وثمةآخرونیعتقلونتعسفاً

أویحرمونحریةالحركة،وأحیاناًلفرتاتطویلة«.

وتحدثأیضاًعن»مھاجمةسكانمحلیین،
وتأخیرعملبعثاتأوإلغائھا،مایعنيأن
الناسالیتلقوناملساعدةالتيیحتاجون

إلیھايفالوقتاملناسب«.

ومنذ2015،أسفرالنزاعبینالقوات
الحكومیةوالحوثیینعنعرشاتاآلالفمن
القتىليفالیمن،معظمھممدنیون،بحسب

منظماتإنسانیةمختلفة.

األمم المتحدة تحذر من عودة 

شبح المجاعة إلى اليمن 
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Griffiths: Yemen 
needs to stay out of 
U.S.-Iran conflict or 
risk losing 
I n a briefing before the United Nations Security 

Council in New York, UN special envoy Martin Griffiths 
praised Yemen’s leaders for exercising restraint at 

a time of heightened tensions in the region, referring 
to Iran’s bombing of two Iraqi military bases housing 
American soldiers last week in rataliation for the U.S.as-
sassination of Iranian paramilitary commander Qassem 
Soleimani in a Jan. 3 drone strike. While the fallout from 
that episode threatened to reverse the gains in Yemen, 
he said, a crisis seemed to have been averted for now.

Griffiths praised the Houthis for releasing six Saudi 
prisoners on Jan. 1, but said it fell short of the prisoner 
exchange aspirations outlined in the Stockholm agree-
ment in Sweden in late 2018. That deal, which he said 
he plans to address again in coming days, envisioned the 
release of about 15,000 prisoner and abductees between 
the Houthis and the internationally recognized govern-
ment. As dialogue between the two main Yemeni parties 
to the war has stalled, Saudi Arabia has pursued political 
talks with the Houthis in Oman. Griffiths said he hoped 
to launch formal political consultations between Yemen’s 
government and the Houthis at some point. 
He informed the 15-nation security council that a pro-
gram, sponsored by the World Health Organization to 
fly patients with illnesses that can’t be treated in Yemen 
from Sana’a International Airport to agreed upon hospi-
tals abroad, was about to begin. He said 30 patients were 
waiting in Sana’a for the first flight of the relief program 
to take off. 

Regarding Saudi efforts to restore stability to 
Yemen’s interim capital Aden and 

surrounding governorates, he said 
that he was “fairly confident” 

that the implementation of the 
Riyadh agreement was moving 

in a positive direction.
In his closing remarks, 
Griffiths emphasized the 
importance that Yemen stay 
out of the broader regional 
conflict. 

“Yemen has recently now 
been brushed by potential 

tragedy from regional tensions 
and, so far, appears to have 

emerged unscathed,” he said. 
“This is evidence of the leaders’ 

desire to keep Yemen safe 
from such tensions but 

it is a fragile safety 
and one that needs 

our diligent and 
continuing 

attention.”

فتحتاألطرافاملتحاربةيفاليمنجبهةجديدة
يفرصاعهاالدائرمنذخمسسنوات..معركةبني
أوراقنقديةقديمةوأخرىجديدة،ماينذربوجود

اقتصادينيفالدولةذاتها.
وحظرتجماعةالحوثيالتيتسيطرعىلالعاصمة
صنعاء،السبت،استخداموحيازةالريالاليمني
الجديدالذيأصدرهمنافسوهايفالحكومةاملعرتف
بهادوليا،والتيتتخذمنمدينةعدنالساحلية

الجنوبيةمقرالها،عىلأنيبدأرسيانالقراراعتبارا
منمنتصفالليل.

ويقولالحوثيوناملتحالفونمعإيرانإنهينبغيعىل
اليمنينياستخدامالعملةالقديمةفحسب،ويدفعون
بأنالحظرخطوةملواجهةالتضخموإفراطالحكومة

يفإصدارعمالتبنكنوت،عىلحدقولهم.
أماالحكومةفوصفتالحظربأنهتخريباقتصادي.
وكالعادةوجداليمنيونأنفسهمممزقنيبنيالجانبني.
وقاليمنيونمنالجانبنيلرويرتزإنالحظرتسبب
فعليايفوجودعملتنيبقيمتنيمختلفتني،مايزيد

االضطرابيفبلدتحكمهقوتانويعانيويالتالحرب.
ويفالشهرالذيسبقالحظر،كانالناسيصطفونيف
املناطقالخاضعةلسيطرةالحوثيني؛سعياإلبدالما
بحوزتهممنرياالتجديدةعمالتقديمة،ماحّول
األوراقاملهرتئةالباليةإىلسلعةذاتقيمةونادرة

نسبيا.
وكانتقيمةالعملةاملحليةمستقرةعندحوايل560 
رياالللدوالريفربوعاليمنقبلإعالنالحظريف

منتصفكانوناألول/ديسمرب.وانخفضتقيمتها
قلياليفاملناطقالخاضعةللحوثيني،وبلغتحوايل
582رياالللدوالر،لكنهاتراجعتأكرثبكثري،ووصلت

إىل642يفالجنوبالذييزخراآلنبالعمالت
الجديدة.

وقدتبدوهذهالقوةالنسبيةيفصالحالشمالينيفقط
إذااستطاعواالحصولعىلمايكفيمنالعمالت

القديمة.

وقالعبداللهصالحالدحميس(27عاما(لرويرتز
منشارعيفصنعاءقبلدخولالحظرحيزالتنفيذ:
»نذهبإىلالرصافةواليأخذونالعمالتالجديدةمنا،
أويقولونإنهمبحاجةإىلثالثةأوأربعةأوخمسة

أيام«.
وأضاف:»الجديدةغريمقبولةوالقديمةمهرتئة،

عليهمأنيجدواحال«.
وقبلأياممنبدءالحظر،رفضمكتبرصافةتحويل
أمواللنحو20رجالوامرأة،وقالإنهاستكملالحصة
املخصصةلهلليوم.وظلكثريونيتوافدونعىلاملكتب

لثالثةأيام؛أماليفاستبدالنقودهم.
وأصبحتالتجارةبنيالشمالوالجنوبأكرثتكلفة
بكثريإذيضطرالتجارلرشاءوبيعنوعنيمنالريال
يمكنالتمييزبينهماوفقالحالةالورقاملستخدم

واختالفالتصميموالحجم.

بنكان مركزيان
عربكثريونيفصنعاءلرويرتزعناعتقادهمبأهمية
هذاالحظرمنأجلالحدمنالتضخم،لكنهمقالوا

إنهميواجهونصعابامنذبدءتطبيقه.
وقالعبداللهالبشريي(28عاما(،ويعملبالقطاع
الخاصيفصنعاء:»عندمارأىالناسبدءتداول

العملةالجديدةتمسكوابها؛ألنشكلهانظيفوبراق.
لكنحيازتهاحالياتمثللهممشكلة«.

ويمكنيفاملدينةاستبدال100ألفرياليمني(نحو
172دوالراأمريكيا(مناألوراقالنقديةالجديدةعملة
إلكرتونيةتُستخدميفسدادمدفوعات،مثلتعبئة
رصيدالهاتفأودفعفواتريالكهرباءمقابلرسم

بسيطيبلغحوايل1.5دوالر.
لكناألمورتزدادصعوبةعندمايتعلقاألمرباستخدام
الورقةالنقديةيفأسواقاملوادالغذائية.وقالسكان
يفصنعاءإنهيفالسوقغريالرسميلتغيريالعمالت
يتمعرضاستبدال100ألفرياليمنيمناألوراق
النقديةالجديدةمايرتاوحبني90و96ألفريالمن

األوراقالقديمةالتيباتتأقلتوافرا.
وبعدمااقتحمالحوثيونالعاصمةصنعاءيفعام

2014وأخرجوامنهاحكومةالرئيسعبدربهمنصور
هادي،انقسمالبنكاملركزياليمنيإىلفرعني؛

أحدهمايفصنعاءتحتسيطرةالحوثيني،واآلخر
معرتفبهدوليايفعدنحيثتجريطباعةاألوراق

النقدية.
ودافعتسلطاتعدنعنقرارهازيادةطباعةاألوراق
النقديةالجديدةاعتبارامنعام2017،قائلةإنها

محاولةللتعاملمعتفاقماألزمةالنقديةودفعرواتب
العاملنييفالقطاعالعام.

وقاليوسفسعيدأحمد،مستشارمحافظالبنك
املركزييفعدن،لرويرتزقبلأيام،إن»الحوثيني

اتخذواالقرارولميحسبواتكلفتهاالقتصاديةعىل
املجتمع«.

وأضاف:»نأملأنتكوناإلجراءاتالتياتُّخذت
قصريةاألجل،واليمكناستدامتهافيمايتعلق
بالحوثيني،ألناالقتصادواحد،وعواملاإلنتاج

مشرتكة،والسلعتتدفقمنعدنإىلصنعاء،والعكس.
وبالتايلفإنأيإجراءسيؤثرعىلالنشاطاالقتصادي

بشكلعام،واليمكنحرصهإيجابياأوسلبياعىل
منطقةدونأخرى«.

ودافعالحوثيونعنحظرهم،قائلنيإنهوسيلةللدفاع
عنقيمةالعملة.

وقالساميالسياغي،املسؤولعنالعمليات
املرصفيةالخارجيةيفالبنكاملركزيبصنعاء:»كانال
بدمناتخاذهذهاإلجراءات«لوقفاملمارساتالتي
ينفذهابنكعدناملركزيمنخاللالسياسةالنقدية،

والتيوصفهابالخطرية.
وأضافلرويرتزأنفرضموقفعدنالنقديعىل
البنكاملركزيبصنعاءأدىإىل»تدهورالعملة

الوطنيةأمامالعمالتاألجنبية،وبالتايلفإنرأساملال
يتآكلمعكلإصدار...ومعكلعمليةإصدارسنالحظ

حجمالتدهورالذييرافقهللريالاليمني«.

جبهة قتال جديدة في الصراع اليمني
األوراق النقدية.. 
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Special coverage تغطية خاصة

مصطفى األنصاري

منذأنودعتسلطنةعمانرجلهااألول
السلطانقابوسبنسعيدبنتيمور

البوسعيديإىلدارالبقاء،وهيلمتنقطع
أحاديثالحزنفيهاوالعزاءوالرثاء،عىل
ألسنةالعمانينيوزوارهم،واملتضامننيمن

كلاالتجاهاتوالقوى.
لكنمايقالانهخففآالمالفقدعىلالراحل
الكبريالذيجعلبالده»صديقةالجميع«
بتعبريالرئيساألمريكي،هوتعهدخلفه

ابنعمهالسلطانالجديدهيثمبالسريعىل
خطاه،وهوالذيكانوصيتهومحلثقته
واختياره،حتىوإنترددوفقتقاريرغري
رسميةأنترتيبالبيتالداخيلبعدوفاة
قابوس،أخذحظهمنالنقاشوالسجال

قبلإعالنوزيرثقافةالبالدسلطانامطاعا،
بايعتهاألرسةالحاكمةاملمتدةومنثمبقية

أعيانالشعب.

وكانبنطارقأقريفأولخطابيلقيهبأنسلفه»بنى
دولةعرصيةشهدلهاالقايصقبلالدانيوشيدنهضة
راسخةتجلَّتمعاملهايفمنظومةالقواننيوالترشيعات
التيستحفظالبالدوتُنظممسريتهانحوُمستقبلزاهر
أنظارالعالم أرادهلهاوأقامبنيةأساسيةغدتمحطَّ

وأسسمنظومةاقتصاديةواجتماعيةقائمةعىلالعدالة
وتحقيقالتنميةاملستدامةوزيادةاإلنتاجوتنويعمصادر
الدخل،مماأدىإىلرفعمستوىمعيشةاملواطنالعماني،

وأقامهياكلثابتةودائمةللتعليمبجميعمستوياته
وتخصصاته،فنهلتمنهاألجيالوترشبتعلًماومعرفة

وخربة«.

ديبلوماسية »الحلول الُمرضية«
وأوضحاملعالمالرئيسةلسياستهنحومحيطهالعربي

والدويلبأننهجالدبلوماسيةالتصالحيةوإيجادالحلول
املُرضيةالذيخطهسلفهقابوسسيبقىثابتاًاليتحول.
وقال»إنناسوفنرتسمخطىالسلطانالراحلُمؤكدين

عىلالثوابتالتياختطهالسياسةبالدناالخارجية
القائمةعىلالتعايشالسلميبنياألمموالشعوبوحسن
الجواروعدمالتدخليفالشؤونالداخليةللغريواحرتام
سيادةالدولوعىلالتَّعاونالدويليفمختلفاملجاالت،
كماسنبقىكماعهدناالعالميفعهداملغفورلهبإذنالله
تعاىلحرضةصاحبالجاللةالسلطانقابوسبنسعيد

بنتيمورداعنيومساهمنييفحلالخالفاتبالطرق
السلميةوباذلنيالجهدإليجادحلولمرضيةلهابروح

منالوفاقوالتفاهم«.
ويفالشأنالخليجيوالعربيأكدأنهسيواصلوفق

تعبريهمعأشقائهقادةدولمجلسالتعاونلدولالخليج
العربيةمسهماًيف»دفعمسريةالتعاونبنيدولنالتحقيق

أمانيشعوبناولدفعمنجزاتمجلسالتعاونقدًما
إىلاألمام.كماسنستمريفدعمجامعةالدولالعربية
وسنتعاونمعأشقائنازعماءالدولالعربيةلتحقيق
أهدافجامعةالدولالعربيةوالرقيبحياةمواطنينا
والنأيبهذهاملنطقةعنالرصاعاتوالخالفاتوالعمل
عىلتحقيقتكاملاقتصادييخدمتطلعاتالشعوب

العربية«.
وبنيمايمكنأنيساعدرجلمسقطالجديديفاالستمرار

عىلتوازناتماقبله،هوحضورهالسابقفيهاكأحد
أعمدةالحكميفالسلطنة،وبقاءمجموعةمنخرباء
املرحلةأمثاليوسفبنعلويوزيرالخارجيةأحياء
يرزقون،يمكنهمتوظيفرصيداملايضيفتوطيددعائم

املستقبل.

حجم الفراغ والتهديدات
غريأنهذااليعنيأنمهمةملءالفراغالذيتركهالراحل
غريعصية،فقدشاءالقدرأنيأتيفقدهيفظرفاقليمي

استثنائيوحرج،كلالجبهاتحولعمانفيهمشتعلة،
يفمضيقهرمزوإيرانواليمن،وجارتهاالكربىالسعودية
التيقررتإلغاءأنصافالحلولمعجارتهااالسرتاتيجية
طهران،فصارتاألوىليفحربمفتوحةمعالثانيةمبارشة

أوعربوكالئهااإلقليمينيالذيناعتاد»الويلالفقيه«
دعمهموتزويدهمبقدراتعسكريةتمكنهممناستهداف

منشآتالرياضاملدنيةواالقتصادية،وتنفيذأعمال
إرهابيةضدهاالتقبلالتأويليفمثلرضبمنشآت

أرامكوالسعوديةيفبقيقوخريصبعرشاتالصواريخ
والطائراتاملسرية14سبتمرب(أيلول(املايض،يفعملية

أكدتحقيقلألمماملتحدةأخرياانطهرانمنقام
بتنفيذها،وفقتقريرلوكالةرويرتزاإلخبارية.

ولهذاتقولصحيفةنيويوركتايمزعنحجمالفراغ
يفالسلطنةواالقليم،إثروفاتفقيدمسقط»إنوفاته
كانتأكرثمنمجردرحيلقائدعربيألنهكانيمثل
رمزالدبلوماسيةالهادئةالتيساعدتعىلإنهاءأكرث
النزاعاتتعقيدايفاملنطقة«.ورأتأنالسلطانالراحل
»امتلكشخصيةأبهرتأجيااًلعديدةمنرجالالدولةيف
الرشقاألوسطوالدولالغربية«،واصفةإياهوفقمانقلت
عنهاوكالةاألنباءالعمانيةبأنه»أكرثالوسطاءبراعةيف
املنطقة،فهوعىلالرغممنأنهكانيعملبصمتإالأنه

كانجزءاحيويامنالنظامالعاملي«.
لذلكتعتربالصحيفةوفاته»تشكلأكرثمنمجردرحيل

»سلطنة عمان« بين خطابين وزمنين.. 

هل ترك قابوس لهيثم من مترّدم؟
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واحدمنأكرثالزعماءمرونةيفاملنطقةألنهايفالحقيقة
تمثلذهابذلكالنوعمنالدبلوماسيةالهادئةالتي

ساعدتيفتسويةأكرثالنزاعاتوالخالفاتتعقيدايفتلك
املنطقة«.

خطابقابوسالذيأعلنالتحول
لكنتلكالتحدياتالتقاسبالتيتسلّمقابوسالدولة
يف70منالقرناملايضوهيتعانيها،إالأنهرسيعاما

تعاملمعهابماتحتاجمنصربوحزموتسامح،فصافح
بيدوقاتلبأخرى،مندونأنينىستحسنيالظروف
االجتماعيةواالقتصاديةوالحرياتللشعباملنقسم

يومهابنيأهواءالتياراتالشيوعيةوالقوميةوالقبليةقبل
أنيلمشتاته.

وكان»املستقبل«عنوانخطابهاألولالذيكانهيثم
حارضاًفيهأيضاًبواسطةوالدهطارقالذياتخذهقابوس

رئيساًلوزرائه،فيمايشبهالرتضيةله،وإبرازمالمح
املصالحةالتيأرادأنيبنيمستقبلبالدهعىلأساسها،

إذكانعمهخارجالسلطنةيوماستوىلقابوسعىل
الحكم،غريراضعنواقعالدولةالتيتسرييفذلكالوقت

بإدارةأخيهسعيدوالدقابوس.
وخاطبيومئذالحاكماملستجدشعبهقائال»شعبي

العزيز،إنهملندواعيرسوريأنأتحدثإليكمهذااملساء
عربإذاعتناالعمانية،وقصدناأننتأكدمنأنكمتعرفون
عنكثبخططالحكومةللمستقبل،والخطواتالتي
تتخذهالتحقيقاالطمئنانوالتقدملشعبنا،واالزدهار
واألمنلبلدناالعزيز.وعىلهذااألساس،يمكنكمأن

تثقواأنحديثناالليلة،يحدداتجاهاملستقبل،وستتبعه
أحاديثمماثلةأمامناشخصياأومناملسؤولنيالكبار
يفالحكومة.فكماسمعتممناإلذاعة،لقدعيناعمنا

السيدطارقبنتيموررئيساللوزراء.إنرسعتهيفالعودة
إىلالبالدنقدرهاعظيمالتقدير،ووجودهبيننامعأخيه
السيدفهريلقىمناكلترحيب.إنهماسيرتكاننالفرتة
وجيزةلرتتيبأمورهماالخاصةلكنناتأكدنامنحقيقة
أساسية،وهيأنآراءناحولمستقبلالبالدمتفقةجدا

ولقدأمرنارئيسالوزراءأنيتخذالخطواتالفورية
لتشكيلحكومةعىلأساسإسناداملناصبللموظفني
العمانينيالالئقنيحيثماوجدوايفالداخلوالخارج«.
وأضاف»وحيثأنبالدناقدحرمت،لفرتةطويلةجدا

منالتعليمالذيهوأساسالكفاءةواإلخالص،يفتدريب
وإعدادشعبناملسؤولياتهيفاملستقبل.ومنهناتنشأ
الحقيقةبأنتعليمشعبناوتدريبهيجبأنيبدأبأرسع
وقتممكنلكييصبحيفاإلمكان،يفاملدىاألبعدحكم

البالدبالعمانينيللعمانيني«.

هكذا عاد العمال العمانيون
وهذامابدأهالسلطانفوراً،إذأوضحيفالشطرالثانيمن
خطابهأنهلكرثةماأرادبناءمستقبلمغايرلبلده،قرر
تغيرياسمهاوكذلكعلمها،وإعالنمبدأ»عفااللهعما

سلف«عباءةتجمعكلالعمانيني،بمنفيهمأولئكالذين
فرواخارجهاأوحملواالسالحضدها،أونزعتمنهم

جنسيتها.
وزاد»ألولئكالذينبقواعىلوالئهملوطنهمولكنهم

اختارواالبقاءيفالخارجنقولسنتمكنيفوقتقريب
مندعوتكملخدمةوطنكم،أماالذينلميكونواموالني

لوالدييفاملايض،أقول:»عفااللهعماسلف«،وندعومن
فقدمنكمجنسيتهالعمانيةأنتعوداىلصفوفالوحدة
يفسلطنةعمان...نأملأنتتمكنوارسيعامنالعودةإىل
وطنكمبحريةوأنتجتمعوابأحبائكميفسالم،ويفوالء
لبلدكمالعزيز.كمانعلمكمبأنخطةتطويرالحكومة

وتنظيمهاستستوعبمواردناالبرشيةالضئيلةمنرجال
البالداملؤهلني،لذاسندعوكمقريباللعودةبطريقةمنظمة

لخدمةوطنكم.
وهكذاالحظتبالدمثلالسعوديةأنأثرالقائدالجديد،
بدأينعكسعىلحياةالعمانينيالذينكانمنهمعماليف
الرياضوبعضاملدنالسعوديةبحثاًعنلقمةالعيش،
مثلمايتذكرالكاتبالسعودينبيلاملعجليفمناسبة
رحيلقابوس،بتدوينهأنه»يفعام1970رحلفجأةعن
حارتنامئاتالعمانينيالعاملنييفمهنخدماتيةرصفة
نسبةلتدنيمستوىتعليمهمآنذاك.قالوابأنشاًبا
يافًعامسكزمامالحكميفعمانوطلبعودتهم.كان

قراراًاسرتاتيجياعظيماتبدلتفيهأحوالالسلطنة180 
درجةخاللعقدينفقط.كانوجودالعمانينيبيننا-قبل
أنيطلبمنهمالسلطانقابوسالعودةيشيعجًوامن
الحبابةوالبساطةوالهدوءوالسلماإلجتماعيوكانلهم

تأثريإيجابيكبري«.

إيران القوة والشك
ومنبنيامللفاتاملثريةلإلعجابوالجدلمعاًيفالسياسة
العمانيةالتياشتهرتبهايفعهدالراحل،محاولتها

الجمعبنياألضداد»العربواإليرانيني«،ففيحنيينظر

بعضقومهاالعربإىلتلكالعالقةبريبة،يراهاالبعض
اآلخرمزيةيمكنللعرباالستفادةمنهايفإطفاءنريان
الشقاقالقديماملتجددبينهموبنيبالدفارس،بوصف
العمانينيجريانهمأقدرعىلفهمتعقيداتهم،وامتالك
مفاتيحالكيارسةالتييمكنبهامنافستهميفلعب

الشطرنجالسيايس.
وكانمنبنياالنتقاداتالتيُوجهتللسلطنةعىلهذا
الصعيد،كانتمنجانببيتهاالخليجيبعداالتفاق

النوويالذيهندستهبنيأمريكاوإيران،مندونأنيكون
لدىالخليجينيأيتصور،مماأشعرهمبأنالصفقةالتي
تمتكانعىلحساباقليمهمواالستقرارفيه،الذيكانت
عمانمنذالقدمبنيأركانهاالسرتاتيجية،بيدأنللسلطنة

وجهةنظرأخرىفوزيرهاللشؤونالخارجيةيوسف
بنعلويدافععنموقفبالدهيفالعالقةاالسرتاتيجية
معطهرانبأنهمفيدللعرب.يفإشارةإىلأنمسقطتود
أنتبدومثلالعميلاملزدوجللطرفنيباملعنىاإليجابي،
بوصفهاعيناًللعربعىلفارسومحلثقةاإليرانينييف

قضاياالتشابكمعقومهاالعرب.
التمسكبطهرانوفاءأماتقاءرش؟

لكنأستاذالتاريخالسيايسيفجامعةامللكسعود
الدكتورمحمدالتويجري،نبهإىلأنرسالعالقة

االسرتاتيجيةبنيإيرانوالسلطنة،يعودإىلردالجميل
مناألخريةلألوىل،فماشهدتهعمانمنازدهاريفعرص
قابوسإنمايعودفضلكثريمنهإىلإيرانامللكيةالتي

وقفتإىلجانبهيفحسماملعركةلصالحهمعأعدائهمن
الشيوعينيوالقومينيناحيةظفاريفذلكالعهد.

وقال»السلطانقابوسهوالحاكمالرابععرشلساللة
البوسعيدييفسلطنةعمان.يمكنرشحالعالقةالعمانية
الفريدةبإيرانجزئًياعنطريقالجغرافيا،حيثيشرتك
البلدانيفمضيقهرمزاالسرتاتيجيالذييمرعربهما
يقدربنحو35يفاملائةمنإجمايلالنفطالخامالذي

تحملهالسفنسنوًيا.هذايسهميفمعرفةالحقيقةيفأن

جميعاملمراتالبحريةاملالحيةداخلاملضيقتقعيفاملياه
اإلقليميةالعمانيةتساعديفتفسريسببالتزاممسقط
بالعملمعطهرانلضمانبقاءاملمراملائيمفتوًحا«.

وكانتعالقةدولالخليجبإيرانيفعهدالشاهشهدتمداً
وجزراً،إالأنهالمتشهدتوتراًمثلالذيأعقبعهدثورة
الخميني1979م،الذيهددتسياساتهيفتصديرالثورة

جريانه،باستثناءمسقطالتياستطاعتأنتحافظ
عىلعالقتهاالقديمةمعالشاهمستمرةحتىبعدالثورة

الخمينيةحتىاليوم.
وبغضالنظرعنالجغرافيا،يضيفالتويجري»يشرتك

البلدانأيًضايفتاريخفريدمننوعه،حيثكانشاه
إيران،محمدرضابهلويإىلجانبامللكحسنيملك

األردن،هماالقائداناإلقليميانالرئيسياناللذانساندا
يفالبدايةانقالبالسلطانقابوسغريالدمويضد

والدهيفعام1970.وجاءتإيرانإلنقاذسلطنةعمان
عنطريقإرسال4000جنديللمساعدةيفتهدئةتمرد
ظفار،التمردالشيوعي1975-1962،وفيهافقدتإيران
أكرثمن700جندييفالرصاع،وهوتضحيةلمينسها

السلطانقابوس.حرصتعمانمنذلكالحنيعىلحفظ
عالقتهامعإيرانحتىيفأوقاتتظهرفيهاترصفاتايران

مزعجةوالتصاعديةيفاملنطقة«.
أماالتوفيقبنيالوفاءلتلكالعالقةواإلخالصلقومها

العربيفرصاعهممعطهران،فأمكنسلطنةعمانيفنظر
األكاديميالسعودي،منخالل»لعبدوراملحاوربينهما

يفعدةمناسبات،بمايفذلكخاللالحربالعراقية
اإليرانيةيفالثمانينيات.ويفالسنواتاألخرية،استضافت
إيراناملحادثاتالرسيةبنيإيرانوالوالياتاملتحدةيفعام
2013والتيمهدتالطريقللمحادثاتالنوويةبنيإيران
و(E3 + 3(الوالياتاملتحدةوروسياوالصنيوأملانيا
وفرنساواململكةاملتحدة.منهذااملنطلقكانهناكمن
انتقدالدورالذيتلعبهعمانيفاملنطقة؛ألنهيفبعض
الحاالتابتعدعنالقيامبدورقيادي(حيادي(وتجنب

مساعدةالبلداناألخرىإالمنخاللاملفاوضات«.
والتزالمسقطحتىمرضسلطانهاالراحلتقومبدور
التهدئةللتوتراملتصاعديفالخليج،بعدفرضاالمريكيني
عقوباتمشددةعىلطهرانوالخروجمناالتفاقالنووي
الذيعقدهمعهاأوباما،إالأنالتطوراتيفاملنطقةبعد
عدوانوكالءإيرانعىلالسفارةاألمريكيةيفبغدادوقتل
واشنطنزعيممليشياتهاالخارجيةقاسمسليماني،

وضعكلوسطاءالتهدئةيفالعالمواالقليمأمامامتحان
صعب.

السلطان الجديد بين »االتباع واالبتكار«
وبالعودةإىلالسلطانالجديدهيثمالذيلميكنبعيداً

حتىيفالسابقعنالقراريفالسلطنة،فإنهعىلالرغممن
التفاؤلالكبريالذيووجهبهوصولهإىلالحكموخطابه
»املتزن«يفإبقائهعىلنهجسلفه،إالأنطريقهليس

مفروشاًبالوروديفنظراملراقبني،وهوالذيتسلمالسلطة
يفظرفإقليميوتوتراستثنائيبنيحليفيبالده

االسرتاتيجينيأمريكاومعهابريطانياوالخليج،يفمقابل
إيراناملخنوقةبالعقوباتوالباحثةعمايردكرامتهابعد

اقتناصأهمرجاالتهايفاملنطقةقاسمسليماني.
لكناملحللنياألجانبوالعمانينييعتربونتأكيدهيثمعىل
تلمسخطىقابوسباعثاًعىلالطمأنينة،هذاعىلالرغم
مندخولالسلطنةيفخضمامللفالفلسطينياألعقد
يفاملنطقةباستقبالهارئيسالوزراءاإلرسائييلنتنياهو،

كأولدولةخليجيةتقومبالخطوة،فهلستحافظ
السلطنةعىلالرغممنذلكعىل»شعرةمعاوية«مع
الجميعممدودةأمتثقلكاهلهاأّمالقضاياوترتاجع؟
هذاماناقشتهصحيفةالوطنالعمانية،التياعتربت
السلطانالجديد»يؤسسملرحلةجديدةمنمراحل
البناءوالتنميةالشاملةالتيجاءتمنأجلهاالنهضة
املباركةبقيادةاملغفورلهبإذنالله،وذلكملاارتكزعليه
منتأكيدواضحورصني،وسريعىلالحقاملبنيوالوعد
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املتنيالذيقطعهقابوسبأنتكونعمانكماكانت
دولةذاتشهرةوقوة،وتاريخوحضارة،ونماءورخاء
واستقراروسالم،وموئاًلللباحثنيعنالسالمواألمان
واالستقرار،وعنالدعمواملساعدةيفحلالقضايا

واملشكالت«.
وعىلمنوالالتفاؤلنفسه،رست»ايكونوميست«
الربيطانية،وكذلكمجلة»فورينافريز«األمرييكة
التيأكدتأن»اإلرادةالسياسيةالتيعربعنها
السلطانهيثمكافيةلحلومواجهةمختلف

التحدياتالتيتواجهليسفقطالسلطنة،بل
مختلفدولاملنطقةيفاآلونةالحالية،األمرالذي

سوفيؤهلعمانللحفاظعىلمصداقيةدورهاعىل
الصعيداملحيلواملكانةاإلقليميةالتيتتمتعبها«
ووصفتاملجلةالتييصدرهامجلسالعالقات
الخارجيةاألمريكيةيفتقريرنقلتهعنها»أونا«
العمانيةبنطارقبأنه»قائدهادئاستهلعهده

بااللتزامباتباعنهجالسلطانالراحلواملبادئالتي
أكدهاللسياسةالخارجيةللسلطنة،يفالتعايش

السلميبنياألمموالشعوب،وسلوكحسنالجوار
بعدمالتدخليفشؤوناآلخرين«.

ملفات معلقة
لكنهذااليعنيأنهيثمسيتوقفعندماأنجزه
سلفه،إذاليمكنلهإالأنيسعىملزيدمناالبتكار
وكسبالرهانات،ليضيفإىلمنجزاتشعبهنقطاً
جوهريةعدة،اليزاليتطلعإليهامثلالعديدمن

شعوباملنطقةوالعالم.
ويرىالكاتبالدكتورأحمدمصطفىأنعمان

التيعرفتبوساطاتهالمتزلمجهولةبالنسبةإىل
الكثريينيفكثريمنجوانبها،وهيمطالبةأومؤهلة
عىلاألقللالنفتاحأكرثلتُعرفالعالمبنفسهاثقافياً
واجتماعياً.وكأنهيشريإىلحالةاالنزواءواملحافظة
التيطبعتالشخصيةالعمانيةمنذالقدمحتى
بعضأنفتحقابوسأسوارهانسبياًعىلالعالم.

وتعّولالحكومةالسعوديةعىلعمانأنتلعبدوراً
إيجابياًيفامللفاليمنيمعاملتمردينالحوثيني،يف
سياقمفاوضاتمقبلةينتظرمنهاأنتنهيالحرب
التيمزقتالبالدورشدتاملالينيمنسكانهاوقتلت

اآلالف،عىلاثرانقالبالحوثيعىلالحكومةالرشعية
يفالبالد.وكانالسلطانالراحلاستقبلقبلأسابيع
منوفاتهنائبوزيرالدفاعالسعودياألمريخالدبن
سلمانللمباحثاتيفهذاامللف،لكنجهودالوساطة
اليبدوأنهاستتوقف،خصوصاًمعدفءالعالقةبني
البلدين،عىلالنحوالذيجعلامللكسلمانيتجه
شخصياًإىلالسلطنةللتعزيةيفالفقيدواستكمال
التعاونمعوارثالحكمالجديدالسلطانهيثمبن

طارقبنتيمورالبوسعيدي

من هو هيثم 
بن طارق آل 

سعيد سلطان 
عمان الجديد؟
أدىالسلطانهيثمبنطارقبنتيمورآلسعيد،اليمني

القانونيةسلطانًاتاسًعالُعمان،يفانتقالسلسلللسلطة،
إثرالكشفعنوصيةالسلطانالراحلقابوسبنسعيد.
والسلطانالجديدهوابنعمنظريهالراحل،ويعودأصله

للمؤسساألولللدولةالبوسعيدية(اإلمامأحمدبن
سعيد(عام1741مالتيتتوىلأرستهحكمالبالد،وتعدمن

أقدماألرسالعربيةالحاكمةبصورةمتواصلة.
ويعدهيثمبنطارقبنتيمورآلبوسعيدالسلطانالعارش

لسلطنةعمان
وسبقأنتوىلالسلطانالجديدالعديدمناملناصب،حيث

كانرئيساللجنةالرئيسيةللرؤيةاملستقبلية»عمان
2040«ووزيراللرتاثوالثقافةمنذفرباير/شباط2002 
وحتى11يناير/كانونالثاني2020.كماشغلالعديد
مناملناصبيفوزارةالخارجيةومنهااألمنيالعام،ووكيل

الوزارةللشؤونالسياسية.
وتوىلرئاسةاالتحادالعمانيلكرةالقدمبنيعامي1983 
و1986وترأساللجنةاملنظمةلدورةاأللعاباآلسيوية

الشاطئيةالثانيةالتيأقيمتيفمسقط2010.
وهومنمواليدالعام1954،وعمليفبعضاألحيان

كمبعوثخاصللسلطانقابوسبنسعيد.
وعىلخالفالسلطانالراحل،الذيلميكنلديهأوالدأو
أشقاءيرثونالعرش،فالسلطانالجديدهيثمبنطارقبن

تيمورلديه4أوالدبينهمبنتان.
شغلالسلطانهيثممنصبوزيرللرتاثوالثقافةمنذ

2002وحتىتنصيبهسلطانالعمان
وجاءتتسميتهسلطاناللبالدعقبدعوةمجلسالدفاع

العماني،العائلةاملالكةلتحديدخليفةالسلطانقابوس،
الذيحكمالبالدلنحوخمسةعقود.

وقالمجلسالدفاعالذييضمكبارالضباطواملسؤولني،
واملوكللهادعوةالعائلةلتحديدالخليفةيفبيان»تسلّم
مجلسالدفاعرًداكريًمامنمجلسالعائلةاملالكة،والتي

دعاهبحكمالنظاماألسايسللبالدباالنعقادالختيار
خليفةقابوسبنسعيد«.

وأوضحأن»مجلسالعائلةاملالكةانعقدوقررعرفانًا
وامتنانًاوتقديرًاللمغفورلهبإذناللهالسلطانقابوسبن
سعيد،وبقناعةراسخة،تثبيتمنأوىصبهالسلطانيف

وصيته«.
ونظـامالحكميفسلطنةعمانوفقاملادة5»سلطاني

وراثييفالذكورمنذريةالسيدتركيبنسعيدبنسلطان،
ويشرتطفيمنيختارلـواليةالحكممنبـينهمأنيكون

مسلمارشيداعاقالوابنارشعياألبوينعمانيـنيمسلمني«.
وتعهدالسلطانهيثمبمواصلةذاتالنهجالذياتبعته

عمانيفسياستهاالخارجيةالتيوصفهابأنهاتقومعىل
التعايشالسلميوالحفاظعىلالعالقاتالوديةمعكل

الدول.
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بيروت: يوسف دياب
شكّلالعنرصالنسائيعالمةفارقةيف
حكومةحساندياب،إذإنهااملرّةاألوىل

التيتحتلفيهااملرأةثلثاملقاعدالوزارية
تقريباًيفحكومةمصّغرة(6وزيراتمن

أصل20(،وولدتاملشاركةالنسائيةانطباعاً
إيجابياً،سّيماأنالوزيراتالستيمتلكّن
كفاءاتعلميةوثقافيةعاليةإضافةإىل

أنهنصاحباتحضورالفت،وتمتعيينهّن
يفوزاراتأساسية.ولعّلأكرثماشّداالنتباه
تعينيزينةعكرنائبةلرئيسمجلسالوزراء
ووزيرةالدفاع،وهيأولسيدةتتوىلهذا

املنصبيفالعالمالعربي.
ويفأولترصيحلهاعندتسلموزارتهاأمس،
قالتعكر:»آتيةللعمل،وأعلمأنالشعب

غريراضعىلاألداءالسيايسعموما،إالأني
أطلبمنالشعبأنيراقبنيويحاسبني«.
وفيماترددأنوزيرةالدفاعوصلتإىلهذا
املوقع،بدعمغريعلنيمنأحداألحزاب
السياسية،نفتمصادرمقّربةمنهاهذه
املعلومات،وأكدت،أن»الخلفيةحزبية
لتعيينهايفهذااملنصب،بلكانتخيار

رئيسالجمهوريةميشالعونومنحّصته
الوزارية«.أماعنقدرتهاعىلإدارةمسؤولية

وزارةالدفاعومؤسسةالجيشاللبناني،
فذكّرتاملصادربأنعكرالديهاقدرةكبريةعىل
العمل،مشريةإىلأن»وزيرالدفاعلديهمهمة
إداريةلوجيستية،أكرثمنالدورالعسكري،
وهويخاطباملؤسسةالعسكريةمنخالل
قائدالجيش،كوناألخريهوالفعيللهذه

املؤسسة«.
واستقطبتوزيرةاإلعالممنالعبدالصمد،
االهتماماألوسع،كونهاحائزةعىلشهادة
دكتوراهيفالقانونمنجامعةالسوربون،
وتتابعحالياًدراساتهاالتنفيذيةيفكلية

كينيديبجامعةهارفارداألمريكيةيفتخصص
السياسةالعامة،وهيمتأهلةوأملثالثةأوالد.

وتمتلكالوزيرةعبدالصمدخربةيف
العملالعام،إذالتحقتبوزارةاملالوهي
تشغلحالياًمركزرئيسمصلحةالتدقيق
والسياساتالرضيبية،كماأنهاأستاذة

جامعية.
وإذاكانتالوزيرتانعكراوعبدالصمد،

تنفضعنهماالصفةالحزبية،إالأناألخريات
اليمكنفصلهّنعنهذااالنتماء،مثل

وزيرةالعدلماريكلودنجماملحسوبةعىل
الرئيسميشالعونوالتيارالوطنيالحّر،
وهيبروفسورةيفكليةالحقوقوالعلوم

السياسيةيفجامعةالقديسيوسف،ورئيسة

قسمالقانونالخاصومديرةمركزالدراسات
الحقوقيةللعالمالعربي.

أماوزيرةالشبابوالرياضةفارتينيه
أوهانيان،فهيتمثّلحزبالطاشناقاألرمني
يفالحكومةالجديدة،وحائزةعىلإجازةيف
العلوماالجتماعيةمنالجامعةاللبنانية.
واليختلفوضعوزيرةالعململيايمني

الدويهيعنزميالتها،إذسّماهارئيستّيار
»املردة«سليمانفرنجية،لتكونمنحصته
معوزيراألشغالالعامةوالنقلميشالنّجار
وهيمهندسةمعماريةاستشارية،وأستاذة
جامعيةيفكليةالفنونالجميلةوالعمارةيف
الجامعةاللبنانية،وعضومجلسإدارةيف

رشكةخاصة.
وزيرةاملهجرينغادةرشيم،ابنةبلدةدير
القمريفجبللبنان،متزوجةمنالعميد

املتقاعديفأمنالدولةشارلعطا،الذيكان
محسوباًعىلالفريقاألمنيللرئيساللبناني
األسبقإميللحود،وهومقرّبجداًمناللواء

جميلالسّيد،وهيحاصلةعىلدكتوراه
يفاألدبالفرنيس،وشغلتمنصبمديرة

كليةاآلدابوالعلوماإلنسانية-الفرعالرابع
يفالجامعةاللبنانية،كماعملتأستاذة

محارضةيفالجامعةاللبنانية.

الوزيرات الست في الحكومة اللبنانية: 

ترحيب شعبي وترّقب لإلنجازات

السودان.. تحّديات 
وإصرار على العبور

الخرطوم - طارق عثمان
مامنسبيلأمامالسودانينيسوىااللتفافحولالحكومةاالنتقالية،وفقمايرى
مراقبون،إذإّنالتحدياتكبريةواألزماتالتيخلّفهانظام»اإلخوان«تقفكأكرب
تحدياتالحكومة،منأجلالعبورمنأرصفةاليأسإىلشواطئاألمل،بمايؤّدي

الستكمالأهدافالتغيريالذيمهرهالسودانيونبدماءأبنائهم.

ويرىاملحللالسيايس،ورئيستحريرصحيفةالجريدةالسودانية،أرشف
عبدالعزيز،أّنأهمتحدياتالحكومةاالنتقاليةيتمثّليفوقفالحربوتحقيق
السالم،فضالًعنتحقيقاالستقراراالقتصاديوحلالضائقةاملعيشية،معترباً
أنتحقيقالسالميظلالهماألكرب،مضيفاً:»عندماقامتالثورةكانالهدفمنها

تحقيقاالستقرارالسيايس،األمرالذيتحقّقبسقوطالنظام،لكنليكتملذلكالبد
منسالمدائم،يحققاالستقرارالعاممنخاللهتدخلكلاملناطقيفدائرةاإلنتاج

واإلنتاجية«.

ويشريعبدالعزيزيفترصيحإىلأنالحكومةاالنتقاليةعىلمشارفحلمعضلة
الحرب،مردفاً:»إذااستطاعتتفكيككلاألجندةوالوصولالتفاقمعحركات
الكفاحاملسلحبالتأكيدستصللغايتهااألوىل،وبالتايلتكونقدتجاوزتأبرز

التحديات«.
بدوره،يلفتاملحللالسيايسمحمدعيلفزاري،إىلأنالحكومةاالنتقاليةولدت
يفرحمتحدياتكبرية،مشرياًإىلأنّهوعىلالرغممماقّدمتالحكومةاالنتقاليةمن
حلولفيمايتعلقبأزمةالوقودواألوراقالنقديةبعدتوفريالسيولةيفالبنوك،إاّلأّن

األزمةاالقتصاديةالتزالتراوحمكانها.

ويميضزاريإىلالقولإّنهناكتحدياتخارجيةانعكستآثارهاعىلاألوضاع
الداخليةيقفعىلرأسهابقاءالسودانيفالقائمةاألمريكيةللدولالراعيةلإلرهاب،
موضحاًأنهوبدونشطبالسودانمنتلكالقائمةلنيتعاىفاقتصادالبالد،ولن

يتمكّنمنتحقيقاالندماجالكامليفالنظاماملرصيفالعاملي.

أعلنوزراءخارجيةدولجوارليبياعنترحيبهمباتفاق
وقفالناريفليبياودعمهمملخرجاتمؤتمربرلني،كما

اتفقواعىلأهميةتأمنيحدوددولهممعليبيا.
وشددالوزراءخاللاجتماعهميفالجزائر،عىلرضورة

إرشاكدولالجواريفأيمساٍعدوليةلحلاألزمة
الليبية،وآليةاملتابعةاملنبثقةعنمؤتمربرلني،وكذلك

عىلأهميةدوراالتحاداإلفريقييفجهودالحليفليبيا.
وأكدالوزراءأهميةالجهودالتيتبذلهادولالجوار

لتأمنيحدودهامعليبيا،وعىلرضورةالتعاونوالتنسيق
للتصديلكافةاألخطارالتيتهددأمنوسالمةليبيا
وكافةدولاملنطقة،بمافيهادولالساحل،معربنيعن
رغبتهميفرضورةالتزامكافةاألطرافالليبيةباتفاق

وقفالنار،وأنيتوصلوالحلسيايسبعيداعنأيحل
عسكريأوتدخلأجنبيبمافيهااملرتزقةوامليليشيات.

وطالبالوزراءبرضورةالسعيالنتخاباتيفليبيا

تحفظوحدةوسالمةوسيادةأراضيها،وتحققتطلعات
الشعبالليبي،مشددينعىلرفضهمالقاطعلإلرهاب
أياكانمصدره،داعنياألطرافالليبيةللعودةللمسار

السيايس.
وأكدوزراءخارجيةدولجوارليبيادعمهمملخرجات
مساربرلني،ودعمأيجهوددوليةوأمميةراميةلحل

األزمة،معلننياستمراراجتماعاتهمواتصاالتهمملواصلة
التشاوروالتنسيقمنأجلإبالغموقفدولالجوار

للمجتمعالدويل.
وكانتالجزائر،قداستضافتاالجتماعالوزاريلدول
جوارليبيالبحثالتطوراتاملُتسارعةعىلالساحة
الليبية،وتبادلالرؤىبنيدولالجوارالليبيحول

التحركُمستقبالًعىلضوءنتائجمؤتمربرلني.
استعادةاألمنواالستقرار

وناقشالوزراءسبلدفعالجهودالجاريةللتوصلإىل
تسويةشاملةتتناولكافةأوجهاألزمةالليبية،وصوالً

إىلاستعادةاألمنواالستقراريفليبيا.
ويأتياجتماعالجزائراستكماالًلالجتماعاتالوزارية
املتعاقبةآلليةدولجوارليبيا،والتيتُعقدبشكلدوري

وبالتناوببنيعواصمتلكالدول.

اجتماع الجزائر يدعم وقف النار وتنفيذ مخرجات برلين حول ليبيا
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تونس ــ بسمة بركات
لميكناختيارالرئيسالتونيس،قيسسعيد،

إللياسالفخفاخلتشكيلالحكومةسهالً،يفظل
تعّدداألسماءالتيرشحتهااألحزاب،والضغوط
التيمورستلفائدةهذااملرشحدونذاك،ومن
بنيأبرزاألسماءالتينافستالفخفاخوربما
بقيتيفالسباقحتىالدقائقاألخرية،املرشح

منجيمرزوق.
وشغلمرزوقمنصبوزيرتكنولوجيااملعلومات

واالتصاليفكلمنحكومةحماديالجبايل
وحكومةعيلالعريض،ووزيرالطاقةواملناجميف
حكومةالحبيبالصيد،وهوأيضامرشحالتيار
الديمقراطي.ولكنكيفتغرّيمرزوقبالفخفاخ؟
وماهيالعواملالتيرّجحتكفةالثانيليحظى

بتكليفرئاسةالحكومةبدلمرزوق؟
وبالعودةإىلتدوينةملرزوقنفسهعربصفحته
الرسمية»فيسبوك«،كشفهذااألخريأنهكان
أولاملرشحنيعندرئيسالجمهورية،وأنهاآلن
يطويصفحةالتكليفبرئاسةالحكومةمتمنياً

للفخفاخالتوفيقيفمهمته.
وتؤكدهذهالتدوينةماذهبإليهالعديدمن

املتابعنيللشأنالسيايس،والتيأشارتإىلأن
مرزوقكاناملرشحاألوفرحظاًبرئاسةالحكومة
إىلحنيتغيريهبإلياسالفخفاخاملحسوبعىل
الخطالثوري،والذيرفعشعار»أملوعمل«
يفأوللقاءلهبرئيسالجمهورية،معرباًعن

منارصتهألهدافالثورة.
ويبدوأنلقاءرئيسالجمهورية،ورئيسمجلس

نوابالشعبراشدالغنويش،واألمنيالعام
التحادالشغلنورالدينالطبوبي،سويعات

قبلاإلعالنعناملرشحلرئاسةالحكومة،حددت
خيارسعيدالنهائي.

ولميكنخافياًحجمالضغوطالتيمارستها
األحزابوأصحابالقرارللدفعنحواختيار

أحدمرشحيها،وهوماتؤكدهتدوينةللقيادي
يفحركةالنهضة،عبداللطيفاملكي،الذي
حّذربدورهمن»اللوبياتوأصدقائهمالجدد
الذينيحاولونالضغطعىلرئيسالجمهورية
لتغيرياختيارهللشخصيةالتيستُكلفبرئاسة

الحكومة«.
وعرّباملكيعنثقتهيفرئيسالجمهورية،

قائالً»الأتصورأنالرئيسسينساقوراءهذه
الضغوط«،مؤكداًأّن»اختيارسعيدللمرشح
لرئاسةالحكومةالقادمةسيكونلهتأثريمهم

عىلاملستقبل«.
وأضاف»طبيعيأنيكونسعيدمرجحاًيف
االختيار،ألنهرئيسترشحبواجهةسياسية،
ومضمون،ومنأجلذلكانتخبهكثريمن
التونسيني،وهوليسمجردحاسبلعدد

األغلبيةالربملانية«،مؤكداًأّن»املهمةجسيمة،
لكنلنيخيبمنيتبعاملبادئبمافيهمصلحة

الوطن«.
وأوضحاملكي،أّن»اختيارالفخفاخيفاملنطق
إيجابي،فهومنالسياسينيالذينبرزوابعد

الثورة،كماأنهشخصيةمؤمنةبالثورةوبرتسيخ
الحريةوالعدالةاالجتماعية،وأيضاًبإرساء

العدالةبنيالجهات،وبالتايلفهواختيارإيجابي
لسعيد«.

وأشاريفالسياق،إىلأّنالعديدمناألطراف
تدخلتللضغطعىلرئيسالجمهوريةوترجيح
كفةبعضاملرشحني،الفتاًإىل»تدّخلجهات
أجنبيةللدفعنحواالختيارضمناملنطقة

السلبية،ولكنالجيدأنالرئيساختارمايمكن
أنينسجممعروحالدستورومعروحاملضامني

السياسيةوالثقافية«.
وعنمنجيمرزوق،بنّياملكيأّن»مرزوق

والفخفاخيفاالتجاهذاتهتقريباً«،مستدركاً
»لكنهناكتفاصيلرجحتكفةأحدهماعىل
اآلخر،وربماتكمنبعضالتفاصيليفبعض

التوجهاتالسياسيةوشخصيةكليهماوالخربة
يفاملجالاالقتصادي،وهيالتيدفعتإىل

اختيارأحدهمادوناآلخر«.
وأوضحأن»مرزوقيتمتعبخربةيفمجال
االتصاالتواالقتصادالرقمي،وتكمنكفاءة

الفخفاخيفاملجالاملايل،ويمكنهأنيدعمذلك
بفريقمتعدداالختصاصاتمنالكفاءات

والخرباتللنجاح«.
ويفالشأن،رّجحالقيادييفحركة»النهضة«،أّن
»مخاضاملشاوراتيفعمومهسيكونمعقوالًيف
قادماأليام،أيمندونتعرثاتكربى،ولكنهلن

يكونسهالً.
منجهته،أفاداملحللالسيايسماجد

الربهومي،بأن»عدداًمناملعطياتأدتإىل
اختيارالفخفاخ«،موضحاًأن»املوجةالثورية

لشخصيةسعيدهيالتيرجحتاختيار
الفخفاخ،ولميتماختيارمرزوقأوحكيمبن

حمودةأوفاضلعبدالكايف«.
وأضافأّن»العالقةاالستثنائيةبنيسعيد

ويوسفالشاهدوراءهذااالختيارأيضاً،خاصة
أنحزبتحياتونسرجحكفّةالفخفاخوتم

دعمهبشدة«.
وذكرأّن»إلياسالفخفاختقلّدسابقاًوزارة

املالية،ولهتجربةيفالحكممعالرتويكا،ورغم
أنهافاشلةإالأنهادفعتباتجاهاختياره،ألن
الوجهةالعامةللحكومةالقادمةاقتصادية،
خاصةيفظلالوضعالكارثيالذيتعيشه

البالد«.
وأشارإىلأّن»منجيمرزوقاملستقلمدعوممن
حركةالنهضة،وقدتكونالحركةخشيتالفشل،
وبالتايلخوفهامنتحّملاملسؤوليةربماجعلها
تقبلبالفخفاخ،ألنهمحسوبعىلالتكتلوهو

حزبتقدميعلماني«.
وأضافالربهوميأنه»عىلمستوىالخارج،فإن
حركةالنهضةترىأناختيارالفخفاخسيكون
أفضل،ألنهشخصيةعلمانية،وبالتايلستتم

املحافظةعىلصورةمثاليةللتعايشبنياإلسالم
السيايسوالعلمانية،وهومثالبراقيجذب

ويسّوقملثالناجحتحتاجإليهحركةالنهضة،
رغمأنهلميكنخيارها،ولكنهمطلوبللفرتة

املقبلة«.

كواليس اختيار الفخفاخ رئيسًا للحكومة 
التونسية على حساب مرزوق

خليل موسى 
كسندقوييفمواجهتهممعواشنطنوتل

أبيب،ينظرالفلسطينيونإىلاملوقفالرويس
منقضيتهم،وذلكمعاقرتابالكشفعن

الخطةاألمريكيةللسالم،املعروفةبـ»صفقة
القرن«.

فالرفضالفلسطينيالتاملخطةالسالمهذه،
باعتبارهاتصفيةللحداألدنىمنحقوقهم

يساندهموقفرويسرصيحبرفضهاواعتبارها
غريمناسبةلحلالرصاعالفلسطيني

اإلرسائييل.
فموسكوالعائدةبقوةإىلالرشقاألوسطيفظل
الرتاجعاألمريكي،تحتفظبموقفثابتيدعو

إىلإقامةدولةفلسطينيةعىلحدودعام1967،
وعاصمتهاالقدسالرشقيةوفققراراتالرشعية

الدولية.
وعىلالرغممنضيقالوقت

املتاحللرئيسالرويس
فالديمريبوتني،خالل
زيارتهإىلإرسائيل

للمشاركةيف
املنتدىالعاملي
للهولوكوست،
فإنهحرصعىل
لقاءالرئيس
الفلسطيني

محمودعباسيف
مدينةبيتلحم،
جنوبالقدس.

تفهم القلق 
الفلسطيني

وخاللاللقاء،عرّببوتنيعنتفهمهللقلق
الفلسطينيمماوصلتإليهالقضية

الفلسطينيةيفظلاملوقفاألمريكي.ووصف
العالقاتالروسيةالفلسطينيةبـ»املتجذرة
والتاريخية«،مبدياًاستعدادهلتطويرها

وترسيخهايفاملجاالتاالقتصاديةواإلنسانية،
باإلضافةإىلحلالرصاعالفلسطيني

اإلرسائييل.
وأعربالرئيسعباسعنترحيبهبنظريه

الرويس،ووصفهبـ»الصديقالعزيزالشخيص
لهوللشعبالفلسطيني«،شاكراًله»الدعم

السيايسواألمنيواالقتصاديوالثقايفللشعب
الفلسطيني«.

وأشادعباسباملوقفوالوجودالروسينييف
الرشقاألوسط،مضيفاًأنهمؤثريفقضايا

املنطقةكلها.
وقالمسؤولفلسطينيإنبوتنيأبلغعباس
بأنموسكوأخربتواشنطنبرفضهاالخطة
األمريكيةللسالم،ألنها»التستندإىلحل

الدولتنيوقراراتالرشعيةالدوليةولنتحقق
السالمالعادلوالدائم«.

وأضافالسفريالفلسطينيلدىموسكوعبد
الحفيظنوفلأناملوقفالرويسمنالقضية
الفلسطينيةثابت،عىلالرغممنالعالقة
املمتازةبنيموسكووتلأبيب،مشرياًإىلأن

الفلسطينيني»يراهنونجزئياًعىلذلكبهدف
تدخلرويسفاعليخدمعمليةالسالم«.

واستبعدنوفلإمكانتحييدواشنطنعن
عمليةالسالم،لكنهطالببرعايةدوليةمتعددة
تكونواشنطنوموسكووبروكسلأطرافاًفاعلة
فيها،داعياًإىلعملجماعيمنتلكالدول
لسحبواشنطنإىلاملوقفاملساندلحل

الدولتني.

كسر االحتكار األميركي
ومعأنالكاتبواملحللالسيايسنبيلعمرو
يصفاللقاءبنيعباسوبوتنيبأنهبالغ

األهميةومفيدللفلسطينيني،لكنهيشريإىل
أنموسكوغريقادرةحالياًعىلكرساالحتكار
األمريكيلعمليةالسالمبسببرفضتلأبيب
وجوددوررويسفاعليفالرصاعالفلسطيني
اإلرسائييل،نتيجةموقفموسكواملساندلحل

الدولتني.
وأشارعمروإىلأنالفلسطينيني

حريصونعىلتعزيز
عالقاتهمبالعواصم
العامليةالكربى،

وتشكيلسندقوي
لهمملواجهة

املوقفاألمريكي
العدائيتجاههم.
وشدداملحلل

السيايس
اإلرسائييل

شاؤولمنشيه
عىلأنموسكوال
ترغبيفتركالرشق

األوسطحكراًعىل
واشنطن،مصيفاًأنبوتنييريد
أنتكونبالدهرشيكةفّعالةيفقضايا
الرشقاألوسطومنهاالقضيةالفلسطينيةيف
ظلاالنسحاباألمريكياملتواصلمناملنطقة.
وعنالرفضاإلرسائييللوجوددوررويسيف
عمليةالسالم،قالمنشيه»إنذلكاليقلل
منأهميةالنفوذالرويسالجديديفمنطقة
الرشقاألوسط،مضيفاًأنواشنطناليمكن

أنتتغاىضعناملوقفالرويسالرافضللخطة
األمريكيةللسالم.

وقدشهدتالعالقةبنيواشنطنوتلأبيب
تحسناًملحوظاًخاللالعقداملايضبجهودمن
بنيامنينتنياهووبوتنيكانمحورهاسوريا،
باإلضافةإىلوجودنحومليونيإرسائييلمن

أصولروسية.
وعىلالرغممنذلكفقدفشلبوتنيأكرثمن
مرةيفإقناعنتنياهوبحضورقمةثالثيةمع
عباسيفموسكو،كانبينهاعام2016عندما
تراجعنتنياهوعناملشاركةيفاللحظةاألخرية،

بينماكانعباسيفطريقهإىلالعاصمة
الروسية.

الفلسطينيون يعولون على 
روسيا إلفشال »صفقة القرن«

Iraq’s top cleric calls for formation of 
new government

I raq’s leading Shia cleric Ali al-Sistani, urged Iraq’s political 
parties on  to form a new government as soon as possible, 
and urged authorities to respect protesters’ right to express 

themselves.

Sistani, who delivered his message through a representa-
tive atprayer in the holy city of Karbala, reiterated calls 
to foreign powers to respect Iraq’s sovereignty.
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Muslims Around The World  المسلمون حول العالم

الرابطة اإلسالمية في 
بريطانيا تنتخب أول امرأة 

رئيسة لها
انتخبتالرابطةاإلسالميةيفبريطانيا،رغدالتكريتي،لتكونأولامرأة

رئيسةلها،بعدتصويتأجراهمجلسهاالشوري.

وتعتربالتكريتيأولامرأةترأسأحدأكرباملنظماتالتيتمثلاملسلمنييف
بريطانيا،وكانتقدشغلتسابقامنصبنائبالرئيسورئيسقسماإلعالم.

وقالتالتكريتيعقبانتخابهايفترصيحاتأوردهاموقعالرابطة،»إنه
لرشفكبريأنيتمانتخابيكأولرئيسةلرابطةاملسلمنييفبريطانيا،لتمثيل
وخدمةأعضائنامنجميعأنحاءالبالد.إننيأتطلعإىلالعملمعفروعنا

وإداراتنالتعزيزروابطنامعاملجتمعاملدنيومواصلةالدفعمنأجلتحسني
املجتمع«.

بينمااليزالبلدنايواجهانقساًمامتزايًداوانعدامالثقة،آملأنهمعهذه
القيادةالجديدةيمكنناأننجلبونواصلتعزيزالوحدةوالتفاهماملتبادل«.

وأضافت:»بينمانحنفخورونبهذهاللحظة،هناكالكثريمنالعمل
الذييجبالقيامبه.نأملأنيمهدذلكالطريقلدعماملزيدمنمشاركة
النساءوسّدالتفاوتبنيالجنسنيعىلمختلفاملستويات،معاالعرتاف
بأنالسنواتاملقبلةستحددتحدياتهاللمسلمنيالربيطانيني.سأواصل

التأكدمنأننانرفعمساهماتاملسلمنيالربيطانينييفجميعأنحاءالبالديف
املجتمعاملدنيوماوراءه«.

  وفاء الحكيري
يعودوجودمسلميالبلقانإىلزمنالفتح

العثماني،عندمااعتنقعددكبريمنهماإلسالم
يفالقرننيالخامسعرشوالسادسعرش.ورغم
ماتعرضوالهمنعملياتتصفيةعرقية،منذ

االنسحابالعثماني،فقدحافظواعىلعاداتهم
ووحدتهموتمسكوابدينهموساهموايفانتشار

اإلسالميفجنوبرشقأوروبا.
تعتربشبهجزيرةالبلقانمنأهماملناطق
اإلسالميةيفالقارةاألوروبيةومنأهممعابر

ومنابرالدعوةاإلسالميةيفهذاالجزءمنالعالم.

فقدخضعتالبلقانللحكماإلسالميمنذعام
797ه–1394م.بينماعرفتاإلسالممنذبدايات
القرنالهجرياألول.وقدحافظاملسلمونيفدول
البلقانعىلهويتهمالعقائديةرغماملعاناةالتي

الحقتهممنخصوماإلسالمواملسلمني.
والتوجدإحصاءاتدقيقةحولعدداملسلمنييف
البلقان،لكنأكرثالرتجيحاتتحددأعدادهممابني
8,5إىل11مليوننسمة،أومايعادل%15-11من
مجموعسكاناملنطقةالبالغ77مليوننسمة.فيما
يشكّلمسلموألبانياوكوسوفوأغلبيةمطلقةيف

بلديهما،أمايفرومانياواليونانوكرواتياوسلوفينيا
واملجرفيشكّلاملسلمونأقلياتالثقللها.

ففيتلكالفرتةالحقتالسلطاتالبلغارية
املسلمنيمناألتراكوأجربتهمعىلماُسمي

حينهاببلغرتهموكانذلكيفسنواتحكمتودور
جيفكوفاألخرية،وتالذلكعملياتالتطهري
العرقياألرشسالذيعرفتهأوروبايفالبوسنة
واملالحقاتيفالسنجقوالحرباملفتوحةعىل

مسلميكوسوفوومقدونيا,وأسفرتهذهالحملة
الحاقدةعىلاملسلمنييفالبلقانإىلقتلحوايل
250ألفًامنهموتهجريمئاتاآلالفإىلأمريكا
وأسرتالياوأوروباالغربيةفتغريتمرّةأخرى

خارطتهمالعرقيةيفالبلقان.

عادات وتقاليد من تاريخ مجيد
مسلمو البلقان..

T he elected Shura Council met on 
19th January and voted in Raghad 
Altikriti to be the new President. Al-

tikriti previously served as the Vice President 
and Head of Media, having been involved 
with the organisation since its inception. Her 
historic election and incredible dedication to 
the organisation has long served as inspira-
tion for many and has continued to pave the 
way for many to get involved.

Upon her appointment, Altikriti said, “It is 
an honour to be elected as the first female 

President of the Muslim Association of 
Britain, to represent and serve our members 
from all across the country. I look forward to 
working with our branches and departments 
to strengthen our ties to civil society and con-
tinue pushing for the betterment of society. 
As our country continues to face increased 
division and distrust, I hope that with this 
new leadership we can bring and promote 
continued unity and mutual understanding.”

It is during this critical time that the election 
of the first female president marks a new 

chapter for the organisation and British 
Muslims alike.

Altikriti stated, “While we’re proud of this 
moment, there’s so much more work that 
needs to be done. We hope this will pave the 
way to support more female participation 
and bridge the gender disparity across the 
different levels, acknowledging that the years 
ahead will be defining in its challenges for 
British Muslims. I will continue to ensure that 
we successfully celebrate and elevate the 
contributions of British Muslims across the 

The Muslim Association of Britain elects its 
first female President
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قاعة األفراح         رويلتي مآنر 

حفالت الزفاف - أعياد الميالد -حفالت التخرج - حفالت الحناء - ولجميع 
حفالتكم وافراحكم وتعزياتكم

خدمة ملكية بأسعار 

في متناول الجميع 

القاعة تحتوي على ثالث صاالت 

كل صاله لها مدخل منفصل
 ذكريات ال تنسى ابدًا رويلتي مآنر...

مجالس 
عربية فاخرة

TRADITIONAL ARABIC 
THEME HALL AVILABLE

اتصل اآلن لعمل موعد 
رويلتي مآنر

الدقة والثقة والجمال 

royaltymanorbanqet royaltymanorbanqet
7080 GARILING DRDEARBORN HTS MI 48127

WWW.ROYALTYMANOR.COM

استفسر عن 
باقة حفلة الزفاف 

كاملة
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PURE TAX & IMMIGRATION SERVICES 
الصفاء لخدمات الضرائب والمحاسبة

15350 N. Commerce Rd. Ste 101

w w w . p u r e t a x o n e . c o m

• Accounting- CPA
• Tax (Individual & 

Corporation)
• Payroll Services
• Reporting & Analysis
• Income/Expense 

Budget
• Forecast Support
• Feasibility Studies 
• Business Consulting
• Immigration Services 
• Translation Services

Tel:313.581.6605
Fax:313.483.1721

Dearborn , MI 48120
 بجانب مكتب البريد، خلف بنك

DFCU

Amin Ali:
 313-995-1754

هل معك مشاكل مع  State and IRS  وتحتاج إلى المساعدة ؟ 

اتصل بنا ونحن بعون اهللا سنحل جميع مشاكلك معهم . 

Do You Have Problems With IRS or State . Let us help you.
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  Religion & life دين ودنيا

قوامة الرجال 
على النساء  

تعدقوامةالرجالعىلالنساءأمرخصصهاللهسبحانهوتعاىللعبادة
املسلمني،حيثقالاللهسبحانهوتعاىلحولقوامةالرجاليفسورة
َلاللَُّهَبْعَضُهْمَعىَلَبْعٍض النساء:}الرَِّجاُلقَوَّاُموَنَعىَلالنَِّساِءِبَمافَضَّ
َوِبَماأَنْفَقُواِمْنأَْمَوالِِهْم…{ويقولتعاىلىفسورةالبقرة:}َولِلرَِّجاِل

َدرََجٌة{،ويقولرسولاللهملسو هيلع هللا ىلص:“لَْنُيفلِحقوٌموَلَّواأْمرَُهماْمرَأًَة”َرَواُه َعلَْيِهنَّ
ِمْنَحِديِثَعْبِدالرَّْحَمِنْبِنأَِبيَبكْرََة. الُْبَخاِريُّ

فالرجلهوالذىيأخذالقرارويقومعىلتنفيذه،ويستشريمساعديه
ولكنيبقىالقراراألخريلههوفقط،ألنههوفقطمنسيحاسبعليهإذا
ارتكبخطأوليسمساعديه،كذلكالبيتأيضاًيجبأنيكونفيهمسئوالً

صغريةوكبرية واحدالغري،هوالرجلألنههومنسُيحاسبعىلكلِّ
تحدثيفبيتهيومالقيامةفإناللهسيسألهعنحقزوجتهإذاأهدره،

وسيسألاللهالرجلعنمالبسنساءبيته،فلذلكفضلاللهالرجلعىل
املرأة،ولذلكأيضاًخصصاللهالنبوةللرجالدونالنساء،وعىلاملرأة

إتباعزوجهاأوأباهامالميأمرهابمعصيةاللهوعصيانهسبحانهوتعاىل،
ولقدقالاللهتعاىلانالرجالقوامونعىلالنساءبشيئني:

أسباب قوامة الرجال على النساء 

كماجاءيفسورةالنساء،ومعنىذلكبمافضلاللهالرجالعىلالنساء
يفأصلخلقتهم،منقوةالرجالوالحكمةوصربهعىلأنواعالبالء،وبما
خّصاللهبهالرجالدونالنساءكالنبوةكماقُلنا،وكذلكالخالفة،ولقد
جعلاللهشهادةالرجلتعادلشهادةامرأتني،وجعلاللهللرجلضعف
مرياثاملرأة،وهذاليسظلماًللمرأةوإنماألنالرجالهممنيقومون
باإلنفاقعىلالبيوتوليستالنساء،وجعلاللهالحقللرجلالزواج
بأربعةنساءولميجعلللمرأةأربعةأزواج،وذلكأيضاًليساضطهاداً
للنساءبالعكسهوتكريماًلهاوللهحكمتهالبالغةيفذلكفلقدأكدت
املعالمالطبيةأناجتماعماءأكرثمنرجليفرحماملرأةيسببالرسطان
والعديدمناألمراضالخبيثةللمرأةولذلككاناألمر،وجعلاللهالطالق
والنكاحبيدالرجل،وأيضاًانتساباألوالدإىلأبيهم،جعلسبحانهوتعاىل

الجهادعىلالرجالالالنساء.

قوامة الرجل على المرأة وهو اإلنفاق.

كماذكرسبحانهوتعاىليفسورةالنساء:}َوِبَماأَنْفَقُواِمْنأَْمَوالِِهْم{،
فالرجلينفقعليهامنذعقدهعليها،فيجبلهاعليهاملهروالطعام

وامللبسواملسكن،وكلجهاتاإلنفاقالواجبةعىلالرجالنحوالنساء،
وحتىبعدأنيطلقالرجلاملرأةيجبعليهالنفقةعليهاوسكانهاأيضاً،
ولقدكرماإلسالماملرأةمنذأنبزغنورهعىلالدنيا،وكلمنقالأناإلسالم

هضمحقاملرأةفهوكاذٌب،يقولبغريعلم.

يعتربالحجابمناألمورالتيفرضهااللهتعاىل
عىلاملرأةاملسلمة،كماأنالحجابهووقارو
حياءللمسلمةوطاعةلرسولناالكريمعليه

الصالةوالسالم.
إنللمرأةاملسلمةشأنوحريةكبريةجدايف
اإلسالم،فقدوضعلهابعضالقيودالتيهي

بمثابةحمايةوحصانةلهامنأيمكروهأوأذى،
ومنضمنهذهالقيودأوالفرائضالتيوضعها
الترشيعاإلسالميوذلكبحكمالقرآنوالتفسري
هوالحجابالرشعيالذييكونعفةوطهارة
ووقاروحياءللمرأةاملسلمةيفحياتها،ويعترب

الحجابأيضاطاعةللهوالرسولصىلاللهعليه
وسلم.

ما هو فضل الحجاب 

وكماذكرنامنقبلأنالِحجابطاعةلله
وللرسولصىلاللهعليهوسلموهناكآيات

كثريةيفالقرآنتأمرنابالطاعةومنهاقالتعاىل

بسماللهالرحمنالرحيم”وأطيعوااللهورسوله
وأوىلاألمرمنكم”وأيضايفسورةالنورأمرالله
املرأةبالحجابوقالسبحانه”وقلللمؤمنات
يغضضنمنأبصارهنويحفظنفروجهنوال

يبدينزينتهنإالماظهرمنهاوليرضبنبخمرهن
عىلجيوبهنواليبدينزينتهنإاللبعولتهن”إىل

آخراآلية.
ويفهذهاآليةالكريمةيأمراللهالنساءبغض
البرصوالسرتوعدمإظهارزينتهنإاللغري

األجانبكماذكرتاآليةذلكبالتفسريوكلهذا
اليتحققإالمعالحجابفهوعفةوطهارةووقار

وحمايةللمرأةمنكلسوءأوأيأذى.

لماذا يعد التبرج من القبائح 

وكماأنالحجابأمروطاعةللهولرسولهصىل
اللهعليهوسلمفإنهأيضاالتربجمعصيةلله

ولرسوله،فإنالتربجمنالكبائرويجلبلصاحبة
اللعنةوالتربجأيضاصفةمنالصفاتالتييعرف

بهاأهلالناروالتربجأيضايعتربمنأهمخطط
اليهوديفالتخطيطلهدماألمموذلكباستخدام

املرأةويعتربذلكمنأقوىاألسلحةالتي
يستخدمونهادائمايفنجاحمعظمأعمالهم،وأن
أولفتنةلبنىإرسائيلكانتهيفتنةالنساء

كماذكرذلكحديثالنبيصىلاللهعليهوسلم،
ويعتربالتربجمنخصالالجاهليةاألوىلكماذكر
يفكتاباللهعزوجل،فيجبعىلكلمسلمةأن
ترتديالحجابالذيأمربهاللهتعاىلوأوىص
بهرسولهصىلاللهعليهوسلمألنهعفةوطهارة

ووقاروحمايةلهاوذلكخريلهمخاصةيف
هذهاألياموالتيقدزادتفيهاالفنت.ملاذايعد
التربجمنالقبائحماذايعنيأنالحجابعفة
وطهارةيعنيأنهعفهأيأنهيعفهامنأيأذى
أورش،ألنإظهاراملرأةمفاتنهاوجمالهايكون
هذافيهأذىورضرلها،ووصفاللهتعاىلأيضا
بأنالحجابطهارة،أيأنهإذااختفتمحاسن
ومفاتنالنساءفإنالقلباليشتهيإذالميرى

هذهاملحاسنيعنيذلكبأنهطهارة.

ماهو فضل 
الحجاب في 

اإلسالم

إنتربيةاألبناءيفاالسالمتقومعىلتقوىاللهوطاعته،ونجدذلكيفالدين
اإلسالميالذيوضعقواعدأساسيةيفتعاملاآلباءمعاألبناءمنأوىلمراحلهم

وحتىقبلوالدتهم.

ترسيخ العقيدة السليمة 
يجبعىلاآلباءترسيخعقيدةاإلسالمالقويمةلدىاألبناءوذلكعنطريق
التلقنيبدًءمنكلمةالتوحيدوتعليمهمالقرآنالكريممنذالطفولة،وتعليمهم

األذكار،إضافةإىلتعليمهمالسريةالنبوية،وسريالتابعني،والصحابة،واملغازي،
وحكاياتالسلفالصالح.

المالحظة والمتابعة 
يجبأنيكونالطفلتحتمراقبةالوالدينومتابعتهمطوالالوقت،ومالحظة

ترصفاتاألطفال،وأفعالهمداخلوخارجاملنزل،وذلكبهدفتقويم
أفعالهموأقوالهموأخالقهموسلوكياتهم،ونهيهمعنالترصفاتالسيئة

التيالتليقبتعاليمدينناالحنيف،وتشجيعهموتعزيزالسلوك
الحسنالقويمالذييتماىشمعتعاليمالديناإلسالميالقويم.

العقاب والثواب
يختلفاألبناءبعضهمعنبعضيفالذكاءواملرونةواالستجابة،وتختلف

الحالةاملزاجيةلكاًلمنهمعناآلخرفمنهمالطفلالهادئ،وطفلآخربمزاج
شديدالعصبية،وطفلتكفيهلغةاإلشارة،وطفلاليكتفيإالبأسلوب

التأديب،والتوبيخ،وآخرالينفعمعهسوىالتوعدوالتهديد،لذلكعىلاآلباء
اعتمادوسائلالرتبيةالصحيحةالتيتعتمدعىلالعقابعندالخطأ،

والثوابعندالسلوكالسليماملرغوب.

تجنب الدعاء على االبناء
قديلجأكثريمناآلباءبالدعاءعىلأبنائهمعندغضبهممنهم،ويستهنيمعظمهم
بالدعاءعليهمالذيقديأتييفساعةاستجابة،ويتسببونوأذيتهمدونقصد
منهم،ويندمونعىلماسببوهألبنائهمدونقصدمنهم،متحملنيجلدضمريهم

لهمالذييؤرقهمأناءالليلوأطرافالنهار.

حقوق األبناء المشروعة في اإلسالم 
لميغفلالديناإلسالميعنحقوقاألبناءالتييجبعىلاآلباءمراعاتهايفتربية

أبنائهم،إذحثهماإلسالمعىل:
*عىلاآلباءإتباعالسنةعنداستقبالهماملولودالجديد،وهىأحداألقارباألذانيف

األذناليمنىللمولود،واإلقامةيفاألذناليرسى.
*إذافقدالطفلالقدراللهوالدته،ينبغيتوفريمرضعهصالحة

للمولود.
*يجبإطعاماألبناءمناملصادرالتيحللهاالله.

*تعليماألبناءآداباالستئذانعندالدخولملنزله،أوعنددخوله
منازلاآلخرين.

*ينبغيعىلاألماحتضانطفلهاوخاصًةخاللمرحلةاملهد،
ومرحلةالطفولةاملبكرة،وعدمتركهاتربيةأطفالهااملربيات

والخادمات.
*تعليماألبناءأداءالصالةوتعويدهمعليها،وتشجيعهم
عىلالصالةيفجماعةالغتنامبثوابهاالعظيم،وتعويدهم

وتعليمهمكيفيةالصيام،واخبارالفتياتبمدىأهمية
الحجابيفالديناإلسالميدونترهيبوتربيتهمعىلارتدائه.

أسس تربية األبناء في االسالم
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PURE HANDS 
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AS YEMEN GOES
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ITS WORSE

www.purehands.org
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ىفالبدايةرحبْتد.إيناسعبدالدايمبالضيوفىفالقاهرة
عاصمةالفنونواآلداب،وقالتأنهمنذمايزيدعنمائةعام
،أصدرقاسمأمنيكتابهتحريراملرأةحيثكانتالتحديات

الفكريةواالجتماعيةوالثقافيةكثريةوبنياالمسواليومنواجه
تحدمننوعآخرهوالثورةالتكنولوجيةالتىفرضتفكراًورؤى
جديدةأظهرتاملرأةالعربيةكقوةابداعيةفاعلةاليستهانبها
وأبرزتقدرتهاعىلالوصوللآلخرينكمادفعتهاالقتحامسوق
العمليفمختلفمؤسساتاملجتمعوتويلاملناصبالقيادية
،وأشادتبقدرةاملرأةالعربيةالفائقةعىلالصمودوتجاوز
التحدياتوتخطيالعقباتإلثباتالذاتيفكافةاملجاالت

العلميةوالفكريةوالثقافية،وقالتاناملرأةلعبتعربالعصور
أدواراهامةوكانتعنرصاًفاعالًيفوضعالسياساتوالقوانني

اىلجانبتسيريحركةالحياةالسياسيةواالقتصاديةوالثقافية
ويفهذاالسياق،تأتيالدورةالثانيةمللتقىاملبدعاتالعربيات
بمرصبعدإقامةدورتهاالوىليفبريوتوالتينظمهاديوانأهل
القلموتمخاللهاتكريمعددمناملبدعاتيفوطنناالعربي.

ثمَّهنأتاملبدعاتاملرصياتوالعربياتالالتيسيتمتكريمهن
خاللامللتقى،مؤكدةرضورةإلقاءالضوءعىلانجازاتالعديد

مناملبدعاتيفالوطنالعربىخاللالدوراتاملقبلة.
ثمكرمتوزيرالثقافة16شخصيةنسائيةمنمبدعات11 

دولةعربيةعىلإسهاماتهنيفتحقيقانجازاتمميزةبمختلف
:من(مرص(،الدكتورةيمنىطريفالخويل مجاالتالحياةهنَّ
،الدكتورةدريةرشفالدين،الدكتورةساميةالتمتامي،األديبة
سلوىبكر،الدكتورةعواطفعبدالكريم،والفنانةماريلوي
.والشاعرةإباءإسماعيلمن(سوريا(،األديبةبثينةخرض
مكيمن(السودان(،األديبةبثينةالنارصيمن(العراق(،
الشاعرةواألديبةسلوىخليلاألمنيمن(لبنان(،الدكتورة

سمرالحمود(السعودية(،األديبةفوزيةرشيدمن(البحرين(،

الفنانةلطيفةيوسف(فلسطني(،الدكتورةنعيمةبنيعقوب
(الجزائر(والروائيةنورااملطرييواألديبةموزةغباش،من

(اإلمارات(.
وقدأوضحاالمنيعامللمجلساالعىلللثقافةالدكتورهشام

عزميأنمرصحاضنةالفكروالثقافةوالفنونيفالوطنالعربي،
وأضافأناملرأةالعربيةظلتقويةعىلمرالعصورتؤديدورها
يفاملجتمعحتىتفوقتووصلتإىلأعىلاملناصبيفظلكثري
منالتحدياتوكانتاحدىلبناتالتغيريىفالعرصالحديث

منذقيامثورة١٩١٩وحتىاآلن.
 وقالتالدكتورةمايامريسرئيسةاملجلسالقوميللمرأةبأنَّ

امللتقىيحتفيبقاماتنسائيةعربيةيفشتىاملجاالت،مشريًة
إىلأناملرأةكافحتكثرياحتىأثبتتذاتهاوقدرتهاعىلتجاوز
التحديات،وطالبتهابرضورةالتفكريالدائمخارجاملألوفوأن

تتيحلنفسهافرصةاالبداعواالخرتاع.
واستهلَّتالدكتورةسلوىخليلمؤسسةديوانأهلالقلميف

كلمتهابالقول:سالملكيامرص،
ياأرضالكنانة،وموطناملعزوالتميزواإلبداع،جئناكمنبالد
العربقاطبةومنلبنان،كينغرسغرستناالثانية..مللتقى

املبدعاتالعربيات..يفربوعكالغنيةبكلالحضاراتاملعرفية،
التيترتفععىلصهوةاملجد..يقظاتأنجم..أضاتسماء

العرببأقمارهااملشعة..يفأزمنةالجفاف.
نحنهنااليوم،نتواصلمعإبداعاتاملرأةالعربية،التي

تتماهىيفحلبةالحياةكفارسةميدان،بكلعزموقوة،معلنة
وقوفهاإىلجانبالرجل،كقوةبرشيةمنحتالعقلمنالخالق
العظيمكماالرجل،قوةاقتداروإبداع..يرفداألوطانبكلجديد

ومتميز.
ووجهتملرصالتحيةقيادًةشعباً،كمااستعرضتجانباًِمن

تاريخاملرأةاملرصيةوأهمرموزهامشريةإىلانميالدالفتياتتعد

بشارةحبلعائلتها.
وألقتالروائيةهالةالبدريكلمةاللجنةاملنظمةحيثأكدت
عىلالكفاحالطويلللمرأةاملرصيةوالعربيةمشريةإىلفخر
امللتقىبتكريمعددمنرموزالوطنالعربيالالتيحاربنمن

ة. أجلالوصولللقمَّ
وكانحفلاالفتتاحقدبدأبفيلمتسجييلاستعرضخالله

السريالذاتيةللمكرَّماتسبقُهافتتاحمعرضإلصداراتاملجلس
األعىلللثقافة.

وقدتضمنتفعالياتامللتقىيفاليومنيالتالينيلالفتتاح
مجموعةمنالندواتواملحارضاتوالعروضالفنيةباإلضافة
إىلعددمنالزياراتللمواقعالثقافيةواألثرية،وكانتاللجنة
هتالدعوةلعددمنالشخصياتالالتيتم املنظمةقدوجَّ
تكريمهنيفبريوتللمشاركةكضيوفرشفللدورةالثانية

،ومنهند.دانابخيت(السعودية(،الروائيةفوزّيةرشيد
(البحرين(،الناقدةد.سعيدةخاطرالفاريس(سلطنةعمان(،
د.صفاءنرصالدين(فلسطني(،د.غيداءأبورمان(األردن(،
األديبةد.فاطمةيوسفالعيل(الكويت(،واملهندسةرشااألمني

(لبنان(

في متحف الحضارة 
استقبلاملتحفالقوميللحضارةاملرصيةبالفسطاطضيوف

امللتقىالثانيللمبدعاتالعربيات،وذلكىفإطارتكريماملجلس
األعىلللثقافةلعددمناملبدعاتالعربياتوالالتىأسهمنىف

االرتقاءبالشأنالعام.
وقالالدكتورأحمدالرشبينىاملرشفالعامللمتحفالقومي
للحضارةاملرصيةوهونجلالفنانةاملرصيةالكبريةليىلطاهر

الملتقى الثاني  للمبدعات العربيات في القاهرة
القاهرة - خاص - العربي االمريكي اليوم / إباء اسماعيل 

برعايةالدكتورمصطفىمدبويلرئيسمجلسالوزراءافتتحتالدكتورةإيناسعبدالدايموزيرةالثقافة
فعالياتامللتقىالثانيللمبدعاتالعربياتالذينظَّمتُْهوزارةالثقافةاملرصيةممثلةىفاملجلساألعىل

للثقافة.
بأمانةالدكتورهشامعزميوبالتعاونمعديوانأهلالقلمببريوتوذلكبمرسحمركزالهناجرللفنون

وبحضوركلمنالدكتورةسلوىخليلاالمنيمؤسسةديوانأهلالقلم،السفريةمشريةخطاب،الدكتورة
مايامريسرئيساملجلسالقوميللمرأةوأعضاءاللجنةاملنظمةواملؤسسةللمتلقىوعددمناملبدعات

واملهتمني.

الندوةاالٔوىلللمبدعاتالعربيات-بابخلق
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تلكالزيارةجاءتضمناملنتدياتالثقافيةالتييقومبها ،أنَّ
املتحفللباحثنيواملهتمنيىفمجالالرتاثواإلبداعالثقاىف

والحضارى،ويفإطاردعمالعملالثقايفوإعالًءلشأناملكرمات
العربمن11دولةعربيةهىسورياوالعراقوالسودانولبنان
والسعوديةوالبحرينوفلسطنيواإلماراتوالجزائرواألردن

ومرص،حيثتَّماصطحابهنىفجولةداخلأرجاءاملتحفقام
بهاسيدأبوالفضلكبريأمناءاملتحفلتعريفهنبمايحتوي
 عليهمنقطعأثريةهامةوإبرازدورهكمؤسسةثقافيةمتكاملة.
أعضاءالوفدعنسعادتهنبتلكالزيارةوأكدنعىل وقدعربَّ
أناملتحفيضممقتنياتأثريةرائعةومبهرة،وأكدواعىلأن
املتحفليسفقطعاملجذبسياحيوثقايفجديدولكنه

 إضافةللبيئةاملحيطةبه.
وأكدتالبعضمنهنعىلأناملتحفيتميزبوجودملحة

حضاريةوثقافيةتختلفعنبقيةمتاحفالعالم،وأيضاطريقة
العرضوتسلسلهاكمايتمتعاملتحفبأنهمقامعىلمساحة

كبريةتجعلهيتميزبالتنوع.

اليوم الثاني لملتقى المبدعات العربيات : 
الندوةاألوىلالصباحّيةعقدْتيفدارالكتباملرصية-بابخلق
القاصَّةوالناقدةالدكتورةاعتدالعثمانوالتيلهاتاريخطويل
يفالعمليفوزارةالثقافةاملرصية،أدارتالندوةالتيشاركتبها
الروائيةالبحرينيةفوزيةرشيدوالدكتورةنعيمةبنيعقوبمن
الجزائروالصحفيةالروائيةنورااملطريي.تحدثتكلمنهنعن
تجربتهااالبداعيةوالصعوباتالتيواجهتها.وتقولد.اعتدال
غثمانبأنهذاامللتقىيمثُِّلبالنسبةلهاغايةيفاألهّميةألننا
سنتعرفعىلمجاالتالتخصصاالبداعيةاملختلفةونسهم
جميعاًيفتعديلصورةاملرأةلدىكثريمناألجيالالّشابة.ثم
ثْتالروائيةالبحرينيةفوزيةرشيدعنقراءاتهاالغنّيةيف تحدَّ

املجاالتاملتعددةكالفتوحاتاملكيةوالكتبالروحيةوالفلسفية
واملاركسيةوالصوفيةومكثتيفمرصثمانيسنواتمنعام
1990-1998وكانتبالنسبةلهاعالمةفارقةوفرتةثرّيةجداً
بلقائهابعمالقةاألدبيفمرصواعتربتهاكورشةعملكما
أسفارهاالتيِأغنتتجربتهاالروائيةإىلدولالعالم.وترى
االبداعينجم الصحفيةوالروائيةاإلماراتيةنورااملطرييبأنَّ
مناأللمحسبمقولةدستويفسكيوتحدثتعنتجربتها

كإحدىاللواتيتأملن..تقول:كتبترواياتكثريةوكنتخجولة
..كتبتأربعرواياتولمأنرشهاألنيكنُتخائفة.وبدأتبكتابة
روايتياألخريةعام2011ونرشتهاعام2017واسمهارواية(
جملون(وكتبتكتاباًاسمه(إنسانية(وهيتهتمبقضايا
الرفقبالحيوانواألطفالألنهماملخلوقاتاألضعف.وبعدها
اتجهْتللبحثالسيايسوبدأتتخوضمعاركسياسيةغاية
يفالتعقيد.كتبتمقاالتسياسيةجريئةجداًوبطريقةأدبية
متميزة..تكتبيفعدةصحفكصحيفةعكاظالسعودية

وصحيفةالبياناإلماراتيةوغريهما..وتؤمنبأنمعاملةاالنسان
يجبأنتكونعىلإبداعهوليسعىلالجنسيةالتييحملها.
وجاءدورالدكتورةنعيمةبنيعقوبمنالجزائراألخّصائيةيف
علمالنفسوالتيأوجدتيفوطنهااألّمالجزائربرنامجاًخاصّاً
الكتشافورعايةاملوهوبنيمناألطفالوتمَّمنخاللهاتأسيس
مؤتمردويللتنميةاملوهبةواالبداعلألطفالوبدأوابإجراءبحوث
يفمجالاملوهوبنيوطرقاكتشافهموتوعيةاملجتمعالجزائري
لرعايتهموقاموابحفلتكريمسنويللمتفوقنيواملوهوبني.
وعملورشاتخاصّةحولتنميةالتفكرياالبداعيوحول

تطويرمعايريالجودةيفاملؤسساتالتيتهتمباملبدعنيالصغار
وورشاتلتوفريأدواتالكشفعناملوهوبنيكمقياسالذكاء..

وهيترشفعىلطلبةدكتوراةلالشتغالعىلاملوهوبني.
الندوةالثانيةاملسائيةُعقدْتيفاملجلساألعىلللثقافة:

عقداملجلساألعىلللثقافةبأمانةالدكتورهشامعزمي،الندوة
الثانيةمنفعالياتامللتقىالثانيللمبدعاتالعربيات،وذلك

بمقراملجلساألعىلللثقافةبساحةداراألوبرا.
يفبدايةالندوة،تحدثتالدكتورةلطيفةيوسفمستشاراملركز
الثقايفواإلعالميبسفارةدولةفلسطنيبالقاهرةعننشأتهايف
مخيمخانيونسبمدينةإستودالكنعانيةاألصلومالهامن

تراثعريق،وكيفكانتطفولتهاورحلةدراستهاداخلاملخيم،
كماتحدثتعنفضلجدتهاوتأثريهاعليهاحيثرسخت

تعنشعورها بداخلهامبادئالبقاءوالحياءوالصمود،كماعربَّ
تجاهمرارةالهزيمةإبانالعدوانالثالثيعىلمرصوذكرياتها
عنطائراتالعدوالتيكانتتحلقيفالسماءوقتلالعدو

الصهيونيللشبابمنسن16و18عامرميابالرصاص،وكيف
 تأثرتبأهلهاوأرستهابأكملهامنفكروطاقة.

وأوضحتكيفكانيحرصأبناءاملخيمجميعاعىلالحفاظ
عىلتفوقهمالدرايسبرغمتواجدهمداخلاملخيم؛حيثتميزت
هيبالخطالجميلورسوماتهااملميزة،إىلأنترعرعتعىليد
أستاذةالرياضياتاملرصيةالتيألهمتهاالتميزيففنالرسم

فدرستيفمعهداألمماملتحدةلالجئنيالفلسيطننيحتىصارت
اآلنالفنانةالتشكيليةاملرموقة.

فيمابعدانتقلتالكلمةإىلالشاعرةالسوريةإباءإسماعيل،
حيثألقتبعضاًمنقصائدهاالجديدةاستهلَّتهابقصيدة

 “َسماٌء ِلَعيَنيِك يا ِمصر”
تقولفيها:

تكتُُبني إنَّهاِمرْصُ
يفرَشاييِنها
وردًةوَسنا...

فأصريُقصيدتَها
يفالرّشوِق،
وعنْوانَها

فوَقزْهِرالَهنَا...
وشبابيصَحاَهرَماً

يفَسماِءرؤاها
املَسافََةمابينَنا كأنَّ

وْمضٌة
أوُمنَى...
***

ِنييلأنا ِمرْصُ
والفُراُتلَها...

ماؤنا
صوتُُهَجرٌَس

أوأذاٌن
ُييضُءبأزَْهرها
وكَنائِسها..

فلْنُلَْملِْمَبقاياالِجراْح...

 فيِكياِمرْصُ
ِمثُلالذييفمداِئننا

حنَيصاَرالنَّزيُفبأوطاِننا
ُغْرَبًة

واملواُتُمباْح..
ْحَوِةالثائرْة.. أَنِْتِبلّورَُةالصَّ
 َهرَُمالّروِحينمووَيْخرَضُّ

ِمثَْلجنوني
وأنِتالتيتدُخلنَيَدمي

وَتُقيمنَييفقَلَْعتي
وعيوني

ألْمتَِشَقالحلَْمتفَّاحًة
باْح... للصَّ

فََدعينيألمُّصَحاريِك
إْذفَتََحْتبالُخصوَبِة

واحاِتها
َوَمعاِبرَها

رِئًة
يْستيَضُءبهااألْهُل
يفرُشفاِتالكِفاْح...

ياَمليكََةِعشِقالعروبِة
َهْلِمْنَجناْح؟!!

***
َسماٌءلَِعينَيِكحنَيتقودينَنا

ِمثَْلأمٍّ
وَأَبْي..

َسماٌءلِِعينَيِكحنَي
نَيماقَْدتََبْعرَثَ تَلُمِّ

منِكوِمنَا
كََهْدِينَبْي..
وحنَيقرأتُِك،

وْجهاًَجديداًألُّمي،
وحنَياكتََشفُْتفضائَيفيِك...

كَنَورََسٍة
جروحي كَيأحطَّ

ليْغسلَنيحْضُننيلِِك
حنَيشتاؤِكُيْدِفُئني
كَيأُغاِزَلأزْهاَرلوتٍْس

إليِك... تحنُّ
عىلَشفَِقالنّيِل
ُعْمريمديٌد

كنْخٍل
عليِك.. يطلُّ

***
عىلَهْدِيشاِمُخطاَي

أَتَيُت
فَهاَلَمَدْدِترؤاِك
وََبوَحَسناِك؟...

وَهاّلنَفَْحِتوروَدالّشآِم
الِم؟ َسالماًِبِعطِْرالسَّ
َسالٌمعليِك..إلَيِك
لِسيناِئِكاملُْبتَدى

يفالطلوِع،
الرجوِع،

سالٌمعىلنَْجَمٍة
منشموِخيديِك..

والياَسمنِي شموٌسمنالحبِّ
بعطِْرالشآِم

علَيِكبسْحِراألماْن... تَُهبُّ
تراتيُلأْمنيٍة َستَْبقىلديَّ
باِحالجديِد لَِهديِلالصَّ

َستُْشِعُلزَنَْبقَها
واحًةمْنَحناْن...

***
َمتىِمرُصتسكُنني
النخيِل مثلكلِّ

وتَغدوكَطَيِفمالٍك
كَُسنُْدِسَبْرٍق

وَيْمحوِجراَحَجبيني؟.... يمرُّ
عىلنيلِها،

تستَفيُقنجومي
َبيارقُُه كَُحلٍْمتُِشعُّ
يفصَباِحَحنيِني...

أياِمرْصُ
يالَُغًةيفالَبياِض
تُفَتُِّحفَْجَرالزّماِن
ُسوَداملَرايا وتَكرِْسُ

وتَْهِتُف:
عوِبصَداهاأنا.. الشُّ كلُّ

وأناصوتُها
ننِي... يفاشِتعاِلالسِّ

فيمابعد،انتقلتالكلمةإىلالدكتورةسلوىخليلاألمنيرئيس
ديوانأهلالقلم؛وألقَْتقصيدةمنديوانهاالشعري(نشيد

 فوقالغمام(.
واختتمتالندوةبكلمةالدكتورهشامعزمياألمنيالعام

للمجلساألعىلللثقافةالذيأثنىعىلفعالياتامللتقىوكيف
كانتجميعردودالفعلإيجابية،األمرالذييدعوإىلالفخر
والبهجة،متمنياًأنيكونهذاامللتقىقدتركانطباعاجيداًيف
أذهانالجميعمتطلعالتكرارمثلهذهامللتقياتيفاملستقبل.

ثمتكرَمهووالدكتورةسلوىخليلاألمنيبتكريمكلمن:د.دانا
بخيتمنالسعودية،واملهندسةرشااألمنيمنلبنان،واألديبة
فوزيةرشيدمنالبحرين،والناقدةد.سعيدةخاطرمنسلطة
عمان،ود.صفاءنرصالدينمنفلسطني،ود.غيداءأبورمان
مناألردن،واألديبةد.فاطمةيوسفالعيلمنالكويت،لكونهن

املؤسساتللملتقىاألوليفبريوت.
وبعدالندوتنيمساًء،حرضتاملبدعاتالعربياتاملُكرَّمات

عروضالفرقةاالسبانيةألوبرا(كارمن(يفداراألوبرااملرصية.
ويفاليومالثالث،استمرتالحوارات»غريالرسميةبني

املبدعاتالعربياتللتخطيطآلفاقامللتقىيفاملرحلةالقادمة
وقمنبجولةلألهراماتيفالنهاروعروضالصوتوالضوء

الليليةيفاألهراماتيفالفرتةاملسائية.

الندوةالثانيةللمبدعاتالعربياتيفاملجلساالٔعىلللثقافة

املكرَّماتبامللتقىالثانيللمبدعاتالعربيات

الشاعرةإباءاسماعيلتتسلمدرعالتكريممنوزيرةالثقافةاملرصيةد.إيناسعبدالدايم
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عندارسطورللنرشوالتوزيع-بغداد-شارعاملتنبي،
مدخلجديدحسنباشا-صدرتاملجموعةالقصصية
للقاصالعراقياملغرتبالذييعيشيفالوالياتاملتحدة
األمريكية»نشأتاملندوي»واملعنونة»الرتاشقبالعطر

التاسع»وتقعيفص85منالقطعاملتوسط.
تشتعليفكلذاتإنسانيةمجموعةمناآلهاتترافقها

انكسارات،والتيُيطلقعليها»انكساراتالحزن
اإلنساني»وهذهاالنكساراتاملؤملةللنفسالبرشية
منالصعباقتناصها،إالمنيملكوناملواهبوالذين
يبحثونعنهاويشتغلونعليهايفتفاصيلالحياة

اليومية.
“علتنايفثقافةالكرايس“ص71 

وخاصةمناملعنينييفاملجالاألدبيوالفني،عربآليات
تدفعهمإىلطرقأخرى،محاولنيبذلكتخفيفوطأةهذا
الحزناإلنساني،الذيأصبحيشكلخطراعىلالحياة
اليوميةعىلمستوىاألفراديفكلمكان»الحربانتاج

برشيبذيءيكرثحنييغيبالعقل»ص27 
وهميؤسسونللقيمالعليايفاملجتمعات،ومنهؤالء

البرشهماألدباء،وألناألدبامللتزمهوأنيحملاألديب
همومالناساالجتماعيةوالسياسيةومواقفهمالوطنية،

كارهنيجميعالحروبوكلمايخدشاإلنسان.واملعني
بهذاالشأنيواكبمسريةهؤالءالناسبكلدقةويحاول
رسمأفقهالنريعربالعديدمنالطرقاملشتعلةبالحب
والحياة،وأنيقفاألديببحزمملواجهةمايتطلبههذا
األمر،ويصلإىلحدإنكارالذاتيفسبيلماالتزمبه

“خبزالسلطاتملوثألنهيفتقرللمحبة“ص71
وهذاالتيهالطويلالذييبحثعنهالقاص»املندوي
»ويسطرهعىلالورقاألبيضحتىيلسعبهقلوبنا

املتصدئة،والتيتعبتجراءالحروب،واملوت،والقتل
،واملشاكلالتيأوصلتناإىلماهوعليهاآلنبسبب

البعض،حتىرصنايفوادوالعالميفوادآخر،وهنانقول
للقارئالعربيبوصفالنصكمايصفهالبعضمن

املشتغلنييفالحقلالنقديتعبرياعنحساسيةالعالقة
بنيالذاتواآلخر،أوبنيالقاصصاحباملنجزوالواقع،
أوبنيالنصوالوجود،ألنالوجودبحدذاتهنصمبهم

يحتاجإىلمنينهضبهويفكطالسمه,
“أنالنواحاليحميوحيدك،كرثيالقطراتفالحزن

االبيضاذااقتحمالروحرًمدها»ص29
وحتىاليغيبعناوعناملشتغلنييفهذااملجالوأقصد
املجالالقصيص،ومنهمالقاصاملبدع»نشاتاملندوي
»الذييكتبقصصهبمضامنيإنسانيةنابعةمنأعماق

إنسانيعيشاملعاناةوالحرمان»تتلوىبنيمحنة
األنتماءونظريةالوطن»ص29 

أنمابنيالقصوفلسفتهمسافةخاصةتشكلالرؤيا
الجماليةعنداملبدعالذييكتبالقصةأوالرواية،فالكل
يعرفأنالقصةرسالةوفلسفةتحملرسالتهااملجتمعية
واإلنسانيةيفقالبجمايل،ومايدورمنحولهمنصور

ومشاهدمؤملةوخاصةنحنالذينيعيشونيفهذا
العرص،وهوعرصاالنحطاطورائحةالدمالتيأصبحت

تتناثريفمدننااملتعبة.
»أنالحياةتتمددلفصولباليوموتضيقلساعات

باملزاج»ص44
ومنإستعمالاللغةالقادرةعىلالوصفوالتوصيف،
وصوالًبالقارئإىلالرؤياالجماليةالتأملية،ومنخالل
العنوانيتدفقهذاالسيلالجارفبعذاباتهذااإلنسان
سواءكانرجالأوامرأةأوطفال،كماأنللقصةدوريف
تقليلمقاومةالتغيري،والقصةتجعلاملوضوعحقيقا

للمتلقيأوالجمهوروذلكلسهولةفهمهاعربلغةمختزلة
،ومكثفة،وفيهامنالدالالتالكثريحتىيضعكعىل

جادةالصواب.
“متىيقلقكالوطنفتشعربوجوبالتضحية“ص81
يقولعنهالناقدالكبريالدكتور»حاتمالصكر»يرتك
»املندوي«لقارئهالرتاكيبوالعبارات،النهاياتغالبا
مفتوحةوأنيسهميفتخيلوقائعها.مؤكداللقارئال

تعيشالقصةالقصريةهذهاأليامأفضلحاالتها،بسبب
الهَبةالروائيةالكاسحةالتينشهدهامنذسنوات.

وجاءالقاص»املندوي»منذالعنوانإىلآخرقصةيف
مجموعتهبرسائلتبحثعنإيجادحلولملشكالتهذا
العالم،وهيانسانيةيفغالبهاتنحازللمهمشنيومنهم

املرأةخاصةوموقعهايفاملجتمع،وكذلكمايحصل
لشخصياتعاديةمنالشبانواليافعنيأوالكادحني

،ومنهناتأتيمجموعةالقاصالعراقي»نشاتاملندوي
»تعضيدالهذاالفناملوصوفبأنهاألختالصغرى

للرواية،وهيموضوعاتتقرتبمنالواقعية،ولكن
املندويينقذهامنالفوتوغرافياباعتمادهلغةشفيفة،
ترينامافيهامنمجازاتوتشبيهاتمقدرةالشاعرعىل

األرتفاععنأرضيةالحدثلخلقعالمرسدي.
“بداخيلصعدالشيطانثمال،ويفمخيلتيتبخرتكل

تشوهاتيقاطبة»ص18 
“واملندوي»الذيبدأبكتابةالقصةوالنقدواملقالةمنذ
منتصفالثمانيناتولهنتاجاتادبيةمنها»رائحة

التفاح»مجموعةقصصيةعام2005»مرافئخجولة
»مجموعةقصصيةعام2009»حنييتكلمالجسد»

عام2014,.
والننىسأنالقاص»املندوي«ومنخاللقصصهالتي

كتبهايفهذهاملجموعة»الرتاشقبالعطرالتاسع«
وهوالسارديحاولشحنمفرداتهبطاقةمعربةنسق
يمنحهاالتماسك،وهويرسدويصوّركيفجرتاألمور
معهيفهذهالحياة،وماحقيقةعرصهاملبتىلفيه،حيث
نجدقصصهالتيتحملكلندوبهذاالعالمالذي

يأخذمكانهتحتأسواطهذاالعالمالذيتسيطرعليه
األيدلوجيات،وكلهذانجدهيفقصة»جندي»الكربياء

»محنة«وغريها
“ألنالحريةحنيتتساقطليستلهافصول“ص82 

وحتىاليفوتنايفهذهاملقالةملجموعةالقاص»املندوي
»الذيأرادالقولأنالقصةهيتعبريعنإيقاعالحياة
،واعادةصياغةالحياةبحسفنيقصيصراق،تقول

عنهالكاتبةاللبنانية»مريمشهاب»يفجريدة»صدى
الوطن»ثمةكتبإستثنائيةتحملشحنةإبداعيةكما
لوكانتبيتشعرأوحكمةأومثل،فيهاماقلودل،

ومنترصةباختزالها.
“سننيوطاحونةالوهمتدوربيكناعور،يتأرحجبني

أملمتهوروثرثرةبائسة»ص63  
“الرتاشقبالعطرالتاسع“وهويسيلببساطةوسالسة
وأدبارفيعايفقالبذكييفوحعطراودفئاورشاقةوبدون

تشنج.
قاسممايض-ديرتويت

حكمة  تتعالى في الفضاء في مجموعة 
القاص العراقي » نشأت المندوي « 

التراشق بالعطر 
التاسع
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1
كمايحدثيفآخركلعام

الجميعمشغولونبتعليقأمنياتهمعىل
شجرةالعيد

يقضونأوقاتهميفالضحك
ويفالتقاطالصورالتذكارية

وحديأنا
أجلسمثلسانتاكلوزكئيبعىلدرج

البناية
أراقبالنوافذاملضاءة

وليسيفحوزتيهداياألحد
الأملكإالضجرًاكبريًا

وأمنيةواحدة
وهيأاليعرثعيّلأحد.

2
أريُدأنأراِك
للمرةاألوىل

يفذلكاملقهىالشتوي
بذلكالضجر

وتلكالعيوناملتعبة
وذلكالصوتالربيء

الذيظّلعالقًايفمسامعي
وهويقول:

»مرحًبا..هلمعَكوالعة؟«.

3
النصوصمرتاكمةيفهاتفي

هناكنصوصطويلة
كلمافكرتيفنرشهاتراجعت

الأعرفملاذا!
كلماقمتبقراءتهاشعرتبأنهاتبكييف

املسوداتوتنتظرأنترىالنور
قديراهاالبعضنصوصمهملةبالقيمة

وقديراهاآخرونمشوقة
لكنهاتعنييلالكثري

الكثريمنالُحب
الكثريمناألىس.

4
باٍبعيّلأنأخلعه أُيّ
ألهربمنهذاالقبو
وأراِكعىلالشارع

فأمسُكبيدِكالتيالتزالترتعشمنالربد
الألُصافحِك

وإنماألقضمأصابعِكالتيتجمدت
وأبتلعهاكندٍمحار

ألنهاوألسبابمجهولة
فتََحتبابمنزلِكصباًحا

وكتبتعليناالُعزلة.

5
تعبتمنالهرب

منامليشباحثًاعنأقدام
منإضاعةيومكامليفكتابةكالمبال

فائدة..
منإعادةالنظريفالجدوىمنالسهر

الطويل
منأشياءكثرية

كأنتحافظعىلثباتكوأنتعىلحافة
الثالثنيمنعمرك..

الحقيقة..
اليعجبنيأحد

ولسُتمضطرًاألنأفرسذلك.

6
أخافالتورطيفقصائدِك

وُيسعفنياملجاز
أريُدِكيل

بدهشِةالوصف
باتساِعاملعنى
وبخفِةااليقاع
أريُدِكأنثى

تعربُرتابَةالقافية
وتركُبعربَةاالستعارات

التقلقيأكرث
فأنالسُتممنتقيدهمالكنايات

وُيؤملُهالرسد
أنامجردشاعٍرُمتعب
اليملُكخيارًاآخر
غريتمزيقالصفحة

ثمالبكاء.

7 

أحتاجعيونك
كيأُعرّيدهشتيمنثيابالندم

أحتاجهاكيأعيدللحبلهفتُهاألوىل
شعورنااألولوأحالمناالغامضة
أحتاجهاكيأغطيبياضعينَيّ

أحتاجهابصرِبيعقوب
وبخيبةيوُسف

أحتاجهاوأعرفأنهاأغمضتبعدهاإىل
األبد.

8 

لقدعشُتبنياألشياءكلها
بنيحلّوهاومرّها
أرخصهاوأثمنها
أجملهاوأقبحها

تهُتوراءرسباألصدقاء
وحيًدا

وباحثًاعنهم
يفرحلةالشتاءوالصيف

عشُت
خائفًامنأشياءالأفهمها
 منأحداٍثالتحدث
 كنُتخارجالرسب
 أغردكعصفوٍرهش

يفأجواءقاسية
 وأرفرفبجناحني
اليقدرانعىلحمِلخيبتي.

9 
أخافالتورطيفقصائدِك

وُيسعفنياملجاز
أريُدِكيل

بدهشِةالوصف
باتساِعاملعنى
وبخفِةاإليقاع
أريُدِكأنثى

تعربُرتابَةالقافية
وتركُبعربَةاالستعارات

التقلقيأكرث
فأنالسُتممنتقيدهمالكنايات

وُيؤملُهالرسد
أنامجردشاعٍرُمتعب
اليملُكخيارًاآخر
غريتمزيقالصفحة

ثمالبكاء.

10
أكتُبللقتلة

للخونة
وأكتُب

للنازحني
الخائفنيمنالغد

للطالعنيمنأحشاءاأللم
لرواداملقاهي

للكادحنييفالعراء
للباكنيعىلحظوظهم
للغارقنييفشربماء
للعابرينمنالاليشء

املبتسمنيألشياءغريمفهومة
للمصابنيبالفقد

واملنبوذينيفأوطانهم
للخارجنيعنالنص

وكلمنأخطأتهمالقصيدة.

11
أعلمجيًدا

كيفيمكنلرجلأنيميشمقيًداطوال
حياته!

أنتعذبهامرأةحتىالشفقة
وأنيميشتائًها

لرياهايفكلاملالمحالعابرة
ربماأنامرأةعاديةوسهلة

التثريكلذلك
لكنامرأةعصيةعىلالقلب

صعبةاملزاج
بإمكانهاأنتجعلأحدهميختنقواليموت
أنيبحثطوالعمرهعنالصوابواليجده.

12 
الأفعلشيًئا

أنابالكادأتنفس
وأكتبلكقصائديفالعتمة

فنجانقهوةإضايف
ربماسأشعربمرارةالطعم

املزيدمنعينيك
صورتكيفالحالة
وجهكيبتسم
أعيداللقطة

عيناكالخرضاوان
كلبكاملحظوظاىلجانبك

قصيدةأخرى
رشفةقهوة
عيناك
عيناك

أعيداللقطةللمرةاأللف
ياااه

وجهكجميل
وحظيسيئ.

13
ماأكتبُه

ليسِشعرًا
هوكالٌمخارٌجعنالعادة
وصورُةالندمالوحيدة

التيأمسُحمالمحهاكليوم
ماأكتبُه

هويشٌءمنالحرسة
عىلذنٍبلمأقرتفُه
وخيبُةالربيء

يفارتداءاملشنقة.
ماأكتبُه

هوكُلألٍمألوكُهيففمي
ولربماهوذلكالقلقاملأجور
الذيظّلجاثًمايفأحشائي

وأبىأنيغادر.

14 

أجُرّقلبي
وأميشبه

اىلاألمنياتالقديمة
اىلرائحةاملايض
اىلالبيوتالدافئة

أميشبه
اىلكلمكان

حيثالعقليفكر
والقلبيحزن.

15 
التخربينيعنمسبباتالحزن

فأنامجردشخصكئيبيمارسدورهيف
الندم

قويلأشياءمبهجة
كقصيدةحبمثاًل

أفرحبها
أرتديبعدهاحذاءأنيق
وأميشبهإىلاملقربة.

بجناحين ال يقدران على حمِل خيبتي

حسن مخلوف
كاتبمنفلسطني

عبد الكريم الطبال

رأسالسنة
ماِء انحداُرالسَّ

عىلالطنِّي
ُهُبوُطالبكاِء
عىلالنَّْهِر

ْمعداُن هوالشَّ
هوالَجرَُساملُتكلُِّم
يفَمْذبِحالُجْرِح

ُهَوالرَّقُْص
يفساحِةالفََجوات

هواليُد
تجدُعمنهااألصابَع

أوهوحرشجُةالكلماْت
وقيَل:القيامُة

قيللنا:
نْة هورأُسالسَّ


الأحد

آخُرالورِد
جاْء

عىلالباْب دقَّ
والأحٌد

ْق يسمُعالدَّ

والأحٌد

يشمُّالعبريَ
والأحٌد

يفتحالباَب
والأحٌد

داخلالبيْت
......

آخرالورِد
يناُمعىلالعتبْة

مجنون

ليسمجنوناً
يرمياألحجار
عىلاألحجاْر
يرمياألعشاَب
عىلاألعشاْب
ليسمجنوناً
يبنيبيتاً

يفسعِةالحلْم
يغرُسحقالً
يفسعِةالبحْر

الغرباُء
الحزانى
الحيارى
يفالطريْق

*شاعرمناملغرب

نهايات

Zainab Assaf

Poet from Lebanon
The city is glowing alone
Eyes swollen and body.
Displaced people pass
The ice cubes melt
In the summer of cups.
There is a bird on everyone’s heads
The blind astrologer said.
It was a summer before this
When it became streets

Lead to your hand lying on the table
I don’t know how it belongs to you
This hand resembles a dead cloud 
or rabbit
How did you forget her here?
Know how short my memory is and 
the world is extended.
The wars we left are still eating us
The wars that we escaped flogged 
our skins
We are the defeated Lashkar
We live whenever a lover chants in a 
square surrounded by spiders
I will now die in the blood of this 
rose!
Why does the world have to spin so 
quickly?
Rusty things still wake me up at 
night
Withholding words and air from me,
One day I will ascend to the hair
Stuck in the lung of God.

FAREWELL TO THE CITY TEXTS
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    ART تشكيل

انطوان جوكي 
اليختلفالنقاداليومعىلاعتباراألمريكيإدواردهوبر(1882 
ــ1967(أحدأكربفنانيالقرنالعرشين.لكنبينمايركّزمنظّمو
معارضهالتيلمتعدتحىصاليومعىلاملشاهدالتيرسمها

للحياةاملدينيةيفوطنه،والتيصُنِّفتتارًةكأعمالواقعيةوتارًة
كأعمالرومنطيقيةأورمزيةأوحتىشكالنية،وهييف

الواقعتشييداتذهنيةصافية،لمتحظلوحاته
التيرصدهاللمناظرالطبيعيةباالهتمام
نفسهعىلرغمقيمتهاالفنيةاألكيدة

وأهميتهايففهمعملهالتشكييلككُّل.من
هناأهميةاملعرضالذيانطلقحديثاًيف
متحفمؤسسة»بييلري«الفنيةيفمدينة
بازلالسويرسية،ويتوق،منخاللعرشات
اللوحاتالزيتيةواملائياتوالرسوم،إىل

كشفالنظرةالتيألقاهاهذاالعمالقعىل
الطبيعةاألمريكيةوالطُُرقالفريدةالتياعتمدها

لتمثيلها.
مصادروحيهوبركشفهابنفسهيفحواراتمختلفة

معه:األدباألملانيوالفرنيسوالرويسالذيقرأهبنهٍمطوال
حياته،وخصوصاًالفناننيفيالسكيزوغوياورامربانتوكوربيه
ومانيهالذينعرثيفأعمالهمعىلنقاطاستداللتظهرباكراً
يفزيتياتهوتفرّساهتمامهالعميقباللونوموهبتهالكبريةيف

تمثيلالظلوالنوروتدرّجاتهما،وبالتايلجماليتهالفريدةالتي
تركتأثراًدامغاًليسفقطعىلالكثريمنالرسامنيالذينأتوا

بعده،بلأيضاًداخلالثقافةالشعبيةوفنالتصويرالفوتوغرايف
والسينما.

يفالفنالتشكييل،تعنيعبارة»مشهد«أو»منظر«صورةثابتة
للطبيعةتشكّلمقابالًللطبيعةنفسها،املتحّولةدائماً.أما
هوبرفيمنحناقبلأييشءيفلوحاتهاملشهدية
نظرتهالخاصةواملتعددةللطبيعة،مبتكراًيف

ذلكمقاربًةحداثويةلنوٍعتشكييلتقليدي.
فبخالفالتقليداألكاديمي،تبدومشاهده
غريمحدودةبفضلالتأّملالعميقالذي
يقفخلفها،وتوحيبه.مشاهدذهنيةإذاً
هيعبارةعنتشييداتذاتطابعهنديس
واضحترتاوحعنارصهاالرئيسيةبنيمنازل

ترمزلحضوراإلنسانداخلالطبيعة،
وسككحديديةتمنحبنيةأفقيةللوحة

وتجّسدالطموحالبرشيلفتحفضاءالطبيعة
الشاسعوتدجينه،وسماواتفسيحةومناخات

ضوئيةخاصة،تارًةباهرةوتارًةغسقية،تساهميفإبرازضخامة
طبيعةيفحالةتحّولدائم،حتىداخللوحاتثابتةاملشهديف
ظاهرها.ويفهذاالسياق،تصبحمنارٌة،عىلسبيلاملثال،َمْعلماً
أونقطةاستداللداخلاملدىالالمتناهيللبحروالشاطئ.

تجسيد الالمرئي
منجهٍةأخرى،تمنحنالوحاتهوبراملشهديةاالنطباعبأنثمة
شيئاًغريمرئييحصلخارجها،كمايتجىلذلكمثالًيفلوحة
»كايبكودعندالصباح«(1950(التينرىفيهاامرأةعند

نافذة،تلفحالشمسوجههاوتتفّحصشيئاًيتعّذرعىلاملتأّمل
يفاللوحةمشاهدتهلوقوعهخارجفضائها.وكمايفجميعأعمال
الفنان،تطغىعىللوحاته»الطبيعية«كآبةوعزلة،إضافًةإىل
شعورقويبغرابةوتهديدخفي.شعوريعودــمهمابداذلك
متناقضاًــإىلاأللفةالتينستشعرهاأماماملشهداملرسوم.
فالغابةالتيترتاءىيفلوحة»كايبكودعندالصباح«تبدو
حقيقيةلنا،كمالوأنهاأمامنا،مثلهامثلالغابةالتيتحتل

خلفيةلوحة»محطةبنزين«(1940(الشهرية،وتسّجلحضوراً
مألوفاًلنا.ولفهمكيفتنتجتلكالغرابةاملقلِقةألعمالهوبرمن
االنطباعالذيتمنحناإياهبمعرفةحميمةلألمكنةاملرسومةفيها،
البدمناإلشارةإىلأنالغابةاملذكورة،مثلأيعنرصمنعنارص
الطبيعةداخللوحاته،هيأيضاًركيزةأومنطلقلولوجدواخلنا،
وتملكبالتايلالقدرةعىلإثارةمشاعروردودأفعالالواعيةفينا.
لوحاتهوبرهيإذاًمشاهدمرئيةتوحيوتستحرضيفصوريتها
وعنارصهامشاهدغريمرئيةوذاتية،وهومايفرّسجوابهالثابت
عىلالسؤالالذيطُِرحعليهعرشاتاملراتحولمايبحثعنه
داخلفنّه:»أبحثعننفيس«.جواباليدهشناحنينعرفأنه
حملطوالحياتهقصاصةورقدّونعليهاجملةغوتهالتالية:

»منطلَقوغايةكلعملأدبي(أوفنّي(هماأعادةتشكيل
العالمالذييحيطبنابفضلالعالماملوجودداخلنا،عمليتم
فيهإعادةخلقكليشءوعجنهوتوليفه،وبالنتيجةفهمه،وفقاً

لشكٍلوطريقةذاتيني«.ولذلك،مهمابدتلوحاتهواقعية،طبيعية
ومألوفة،يتعلّقاألمرفيهادائماًبنظرتهالشخصيةللعالموبرؤيته

الفريدةلألشياء.أمابالنسبةإىلعمليةتفسريهاأوتأويلها،
فرصّحالفنانيوماًبأنهيعتمديفذلكعىلاملتأّملفيهافحسب،
ل وذلكمنمنطلقأنذاتيةفنّهتستدعييفاملقابلذاتيةاملتأمِّ
يكشفلهذااألخريأبعادالالمرئيلكنهيرتكلهمهمة فيه.فنٌّ

وحّريةالعثورعىلتفسريهالخاصله.
باختصار،رسمهوبرلوحاتبسيطةيفظاهرها،لكنهاقادرةعىل
فتحأبوابعوالمداخليةتجنّبتسميتهاأوتحديدهابنفسه.
منهناتلكالنوافذالكثريةالحارضةيفأعماله،والتيتمكن

مشاهدتهامنالداخلومنالخارجمعاً،وتمنحناالشعوربأننا
لفيهيفآٍنواحد.وسواءيفمشاهدهاملدينيةأويف لواملتأَمّ املتأِمّ
تلكالطبيعية،سعىإىلمسائلةدوراإلنسانــالسلبيغالباً
ــداخلمحيطهالطبيعي،وساهمبشكلالفتيفبلورةمفهوم
أمريكاالكئيبةالتيتعانيطبيعتهاالخالبةمنالجوانباملعتمة
للتطّوراملسعور،ويفإرساءطريقةتصويرالسابقلهاتتجىل
آثارهايفأعمالسينمائيةمهمةكثرية،مثل»نورثباينورث

ويست«(1959(أللفردهيتشكوك،»باريستكساس«(1984) 
لفيمفاندرزو«رقصةمعالذئاب«(1990(لكيفنيكوسرن،كيال

نذكرغريها.

لوحات إدوارد هوبر المشهدية نوافذ على 
عوالم داخلية..

معرض سويسري يقدم أعماال تجسد 
نظرته الى الطبيعة

C ultural identity in the United States has 
been long intertwined with its magnifi-
cent landscapes, from the dense forests 

of New England to the open terrain of the West. 
These landscapes extol the unique beauty of 
this country and relate to the first significant art 
movement in the United States, known as the 
Hudson River School.
The artists who painted these American 
landscapes worked during a time of increasing 
industrialization and growth of technology—not 
a coincidence of history but a lens on ecocritical 
thinking of the time. Modern industry changed 
the culture and economic future of this country, 
but also gave rise to concerns about the preser-
vation of a natural environment often described 

as a Garden of Eden.

While much of “Transitional Nature” focuses 
on U.S. landscapes, depictions of Greenland 
and Ecuador exemplify the international travel 
undertaken by 19th-century artists in further 
pursuit of untrammeled terrain.

Artists working today frequently address the 
beauty and complexity of landscape, drawing 
our attention to environment and ecology. “Tran-
sitional Nature” features a selection of works 
by contemporary artists that will connect in pow-
erful ways the past of the Hudson River School to 
the present art world.

Transitional Nature: Hudson River School Paintings
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CINEMA سينما

إيقاعخاصتحظىبهسينمااملخرجالكوري
الجنوبيبونغجونهو،فهيتمزجبنيشقي
السهلوالصعب،يرتجمذلكيفأعمالهكمايف

»مذكراتقاتل«(2003(الذيتميزبقوةالخيارات
البرصية.

وأيضاًيف»ثاقبالثلج«(2012(الذيحاول
فيهأنيقرأاملستقبل،و»أوكجا«(2017(الذي
قدمهبمعالجةكوميديةسوداء،وهاهويعودعرب
»طفييل«(Parasite(ليقدملناتحفةسينمائية
تميزتيفنصهاوصورتهاالبرصية،ليتجولالفيلم

إىلأشبهبلوحةفنيةتستحقالتأمل.

ولعلذلكمايربرسببكميةالجوائزالتي
حصدهابونغجونهو،بدءاًمنسعفةكان

الذهبية،ومروراًبـغولدنغلوب،وليسانتهاًء
برتشيحاتاألوسكارالستة،ليحدثبذلكنقلة

نوعيةيفتاريخالسينماالكوريةالجنوبية.

فيلم»طفييل«شديدالبساطة،ولكنهمغرق
بالكوميدياالسوداء،وملتصقجداًبالواقع،يمتاز
بمشاهدهالهادئة،ونربتهالصادمةأوالظالمية،
حيثيسلطبونغجونهوفيهالضوءعىل
الفروقاتالطبقيةيفاملجتمع،ومابينهمامن

رصاع،لتظنلوهلةأنكأمامفيلمرعب،ولكنما
أنتتوغليفاملشاهدة،حتىتشعرباالنبهار،

وبقدرةبونغجونهوعىلجذبكنحوقصتهحتى
النهاية.

قصةالفيلمتدورحولعائلةكيمالتيتعاني
كثرياًمنالفقر،وتعيشعىلهامشاملدينة،يف

رسدابسيئ،اليصلحللعيشاآلدمي،ومع
تقلباأليام،تبدأأحوالالعائلةبالتغري،

بعدحصولاالبنعىلوظيفةمدرسلفتاة
تنتميإىلعائلةباركالرثية،ليقودهذلك
إىلتغيرينمطالعائلةالرثيةتماماً،بعدأن
يتمكنأبناءعائلةكيممننسجشباكهم

حولعنقالعائلةالرثية.
مشاهدالفيلماألوىلتميضبهدوء،
تتلمسمنخاللهاالطبقية،وحالة

»الالمساواة«،ونشعرأناملخرجاستطاع
شحنهابالتشويقوالتوترنفسه.

وهوماجعلالفيلميتأرجحبنيالدراما
والتشوق،واملشاهداملؤثرة،التيكلما

تقدمتفيهاتشعرباالنبهار.

»طفيلي«.. 
الواقع بنكهة كوميدية سوداء

القاهرة-عالءمصباح

ينافسفيلم»بناتثانوي«يفدورالعرضاملرصية،
ويناقشمشاكلالبناتيففرتةاملراهقة،منخاللخمس
فتياتيقعنيفعددمناملشاكلخاللمرحلةالدراسة

الثانوية.
يفهذاالتقريرنستعرضطريقةتناولالسينمااملرصية
ملشاكلاملراهقني،وهوالنوعالذييسميهالسينمائيون
»بالنضوج«أو(coming of age(،واليعتربنوعامفضال
للمخرجنيواملنتجنياملرصيني،العتمادهباألساسعىل
ممثلنيصغارالسن،بعيداعناملمثلالنجمالذيتعتمد

عليهإيراداتالشباكيفنظرةالسينماالتجارية.

املراهقات1960

أحدأهمالكالسيكياتيفالسينمااملرصيةعناملراهقات،
للمخرجأحمدضياءالدين،لعبتبطولتهالفنانة

ماجدة،وقدمتشخصيةالفتاةندىالتيتقعيفحب
طيارشاب(الفنانرشديأباظة(،وتعرتضأرستهاعىل

عالقتهامعهوترفضزواجهامنه.

إسكندريةليه1979

قدملنااملخرجيوسفشاهنيعالمالطموحاتيفسن
املراهقةمنخاللرائعتهوأولاألفالمالتياستوحاها
منسريتهالذاتية»إسكندريةليه«املتوجبجائزةالدب

الفيضيفمهرجانبرلنيالسينمائيالدويل1979.
إنلميكنالفيلمنموذجامثالياألفالم»النضج«،فهو

يقدممراهقةشاهنيمنخاللالبطلاملراهقيحيىالذي

يحلمبدراسةالتمثيليفأمريكا،ومغامراتهمعأصدقائه
يفشوارعاإلسكندريةومسارحهاودورالعرض،بينما
تتقدمالقواتالنازيةالحتاللاملدينةالعريقةيفأخطر

مراحلالحربالعامليةالثانية.

إمرباطوريةميم1972

يفرائعةاملخرجحسنيكمال،نرىاملراهق(الفنانهشام
سليم(يف»إمرباطوريةميم«معسيدةالشاشةالعربية
فاتنحمامة،ليقدملناصورةنمطيةطريفةللمراهق
الذييجربتدخنيالسجائر،وأختهالتيتعيشقصة
حبأخرى،يفأحدأهماألفالمالتيتناولتمشاكلاألم

الوحيدةيفرعايتهاألرستها.

محاكمةعيلبابا1987

كماقدمالتلفزيوناملرصيفيلم»محاكمةعيلبابا«
الذيجاءفلسفياعنعالقةاألبناءباألبواألميفسن
املراهقة،عنقصةللكاتبالكبريأحمدرجبوسيناريو
عاطفبشايوإخراجإبراهيمالشقنقريي،وفيهنرى
الفتىاملراهقمرهفالحسالذييرفضحفظأشعار
املتنبيوالبحرتيوأبوتماملرفضهنفاقهم،ثميتورط
يفعالقةعاطفيةبريئةمعزميلتهتنتهيبمحاولته

االنتحار.

مذكراتمراهقة2001

مشاكلاملراهقاتيفبدايةاأللفيةالثالثةقدمتها
املخرجةإيناسالدغيديمعوجهنيجديدينوقتهاهما
املمثلةالتونسيةهندصربيوأحمدعز،حيثتقعطالبة

الثانويةهنديفحبالفتىالوسيم،لكنلقاءهماينتهي
بخطريهددمستقبلاملراهقةالحاملة.

أوقاتفراغ2006

أربعةشبابيفسناملراهقة،عىلحافةدخولالجامعة،
بنيعوالمالدينوالجنسواملخدرات،وعالقاتهم
املضطربةمعاآلباء،والفوارقاالجتماعيةبينهم،

هكذاقدمفيلم»أوقاتفراغ«عالماملراهقني،مستعينا
بمجموعةمنالفناننيغرياملعروفنيوقتها،همأحمد
حاتموكريمقاسموعمروعابدورانداالبحريي،ليحقق

نجاحاكبريا،ويصبحأبطالهنجوما.
حاولصناعالتجربةإعادةاستنساخهامرةأخرى،
فقدموافيلم»املاجيك«يفالعامالتايل،ولكنهالمتكلل
بالنجاحالسابقنفسه،ليشقكلبطلطريقهبمفرده.

المؤاخذة2014

يفتجربتهالكوميديةالوحيدةقدماملخرجاملرصيعمرو
سالمةعالماملدرسةاإلعداديةيف»المؤاخذة«،عنطفل
مسيحيمنطبقةاجتماعيةعليايتخفىبهويةمسلمة

وسطزمالئهمنالطبقةاألدنىيفمدرسةحكومية،
لنستعرضمشاكلاملراهقني،وإنمالتأكرثلعالم

الطفولةمنهللمراهقة.
لعبسالمةأيضاعىلمرحلةالنضوجيففيلمه»شيخ

جاكسون«2017،حيثاملراهقأحمدمالكيغرمبأغاني
مايكلجاكسونتأثرابالفتاةالتييحبها،األمرالذي

يرفضهوالده(الفنانخالدالكدواني(.

مرحلة النضوج.. كيف تناقش السينما المصرية مشاكل المراهقة؟

Oscar nominations 2020 
... The Joker dominates 11 
nominations, and Syria and 
Tunisia represent the Arabs

T he full nominations for the 2020 Academy Awards - present-
ed by the American Academy of Image Arts and Sciences 
- announced the Academy Awards, which are recognized 

by all around the world as the most important and prestigious film 
award.
Oscars celebrate this year its 92nd year, when filmmakers around 
the world meet to choose and honor the best productions of the 
year, and awards gain their importance mainly as they come within 
the vote of a large number of filmmakers around the world, as they 
exceed 7 thousand members of the Academy, and their technical 
quality ranges between Actors, directors, writers, photographers, 
producers and other filmmakers.
Awards this year come to create a special surprise, as the nomi-
nations lead the movie based on comics stories (comics) - a movie 
“The Joker” - with 11 nominations, among them a nomination for 
the best movie, in addition to the best actor of Khokin Phoenix, the 
best director and the best scenario for Todd Philips.
The Joker is in the number of nominations, the movie “Irish” by the 
great director Martin Scorsese, with ten nominations.
The nominations for this year also carry a significant participation 
of the Arabs through the nomination of the two Syrian films “The 
Cave” and “To Sama” for the award for the best documentary film. 
The “Brothers” movie was also nominated by Tunisian director 
Maryam Jaabour, and a joint Canadian-Qatari Tunisian production of 
the Academy Award for the Best Short Film category. .
Below is a list of the most important Academy Awards for 2020.
To read the rest of the article go to :
https://www.tellerreport.com/
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BOOKS كتب

صدركتاب»املاركسيةواألدب«للناقدالربيطاني
رايموندهرنيويليامز(1921-1988(،أّولمرّة
قبلأكرثمنأربعنيعاماً،ورسعانماأصبحأكرث
كتبأستاذالدرامايف»جامعةكامربيدج«تداوالً؛

حيثتُرجمإىلعدةلغاتوصدريفطبعات
مختلفة.

ورغمشهرته،لمُينقلالكتابإىلالعربيةإاّل
مؤّخراً؛حيثصدرحديثاًعنداري»ابنالنديم«

و«الروافدالثقافية«برتجمةلعهوداملخيني.
لكنالعملليسأّولكتبويليامزالتيترتَجم
إىلالعربية؛إذتُرجمكتاباه»طرائقالحداثة«

و«الكلماتاملفاتيح:معجمثقايفومجتمعي«يف
السبعينيات.

يف»املاركسيةواألدب«،يناقشاملنظّراملعروف
بتأثريهداخلمدارسالفكراليساريالجديد
نظريتهيفاملاديةالثقافيةالتيمّهدتالطريق
لنهججديدتماماًللمبادئاملاركسيةوالنقد
املاركيسللفنونوالثقافة.وظهرالعمليففرتة

شهدتالكثريمنمشاريعإعادةقراءةاألفكار
املاركسيةمّماأكسبهأهميةمضاعفة،فقدم

نظريتهمحلّالًاملساهماتالسابقةلنظريةاألدب
املاركسية؛منبينهامساهماتألتوسريوغولدمان

ولوكاتش.
عزمويليامزيفأطروحةالعملعىلمراجعة

املبادئاملاركسيةالقديمة،ومايعتقدأنهمشكلة
جوهريةيفالنظريةاألدبية،حيثيقرتحبدالًمنها
نظريةاملاديةالثقافيةلحلإشكالياتها.ويعتقد
املؤلّفأناملاديةالثقافيةجوهريةلكّلالتفكري
املاركيس،وأنهمنخاللالجمعبنيالنظريات
املاركسيةللغةوالنظرياتاملاركسيةيفاألدب،
يمكنإعادةتصوُّراملاركسية،منخاللمناقشة

أجزائهاالثالثة:املفاهيموالنظريةالثقافيةوالنقد
األدبي.

يناقشصاحب»ماجئتألقوله«املبادئالعريضة
للثقافةواملجتمعواالقتصاد،ويوّضحأنالتعريف

الكامل»للثقافة«يمربتحّولنموذجي،وأن
الثقافةتتساوىاآلنمعالحضارةالتييتمبناؤها
حولتحسنيالتقدمواالحتفاءبـ«النظام«الجديد

املزعومالذييتمحورحولاالقتصاد،وبالتايلفإن
أييشءالُيساهميفذلكالتقّدماالقتصاديليس

لهقيمة.
ويفحنييرىالكاتبأناملاركسيةلمتقّدمالكثرييف
فهماللغة،فإنهيجدأناألدبهواالستخداماألكرث
 تحديداًللغةالتييهتمبها،ويوّضحكيفتغرَيّ

معنىاألدبوالغرضمنهوقيمتهبعدالرأسمالية.
منهنا،يفرأيه،يجبعىلاملاركسيةإعادةالنظر
يفنظرياتهااألدبية.كمايشّددعىلأنهيجب

مراجعةالنظرياتاملاركسيةحولاأليديولوجيا،
ألنمصطلح»األيديولوجيا«أصبح»جّذاباً«

أليتفكريليسماركسياً.ويبحثالكاتبأيضاًيف
النظريةاألدبية،ويراجعمفاهيماألدبواملثالية،
ويحاولإعادةتعريف»الحتمية«و«الهيمنة«.
ُيذكرأنرايموندويليامزكاتبغزيرجداً،فإىل

جانبالعرشاتمندراساتهاألدبيةوالثقافية،ومن
أبرزها»الثورةالطويلة«،و«الثقافةواملجتمع«،
و«الرتاجيدياالحديثة«،أصدرأيضاًسبعروايات

وسّتمجموعاتقصصيةوثالثمرسحيات.

»الماركسية واألدب«: تحّوالت 
مستمّرة للثقافة

منخلفكثبانالرمالوقوافل
الجمالومراعيالصحراءيأتي

الكاتبالكويتيسعودالسنعويس
بروايتهالجديدة“ناقةصالحة”التي
استخرجشخصياتهاوأحداثهامن
ثناياالقصائدومروياتاألجدادعن
قصةحبعذبةدارتمطلعالقرن
العرشينيفشبهالجزيرةالعربية.
تبدأاألحداثعندأسوارالكويت
يفربيععام1941حنييفدالشيخ
محمدبنعبداللهالشاويللمدينة
معقافلتهويجلسيفالسوقممسكا
بربابتهوينشدقصيدة“الَخلوج”
للشاعردخيلبنأسمرمثريايف

أذهانروادالسوقوالقراءمعاأسئلة
عديدة.

تكتسبالقصيدةاسمها“الَخلوج”
منمصطلحيطلقهأهلالصحراء

عىلالناقةالتيفقدتصغريهاسواء
نفقأوذبحفتظلمدةتحّنإليه
ويخالجهاالحزن،حيثيكونلها
صوتعويلونحيبيثرياألىس،
وتعودإىلاملكانالذيفقدتهفيه.
وعنناظمالقصيدةيقولالراوي
إنهشابيافعهجرقبيلتهوغرّي

اسمهعام1901ليبدأحياةجديدة
يفالكويتبعدماتزوجتمحبوبته

صالحةمنابنعمهاصالح.
والرواية،الصادرةعنالدارالعربية
للعلومنارشون،ورغمصغرحجمها،

يصعباختزالهايفقصةالحب
الحزينةبنيدخيلوصالحةحتى
وإنتميزتبعذوبةتفاصيلهاورقة
مشاعرهافقداستطاعاملؤلفشق

دروبلعوالمبعيدةيفعمقالصحراء
تصورطبيعةالحياةالقبليةيفشبه
الجزيرةالعربيةمطلعالقرنالعرشين
وقوةالشعروتأثريهآنذاكوالعالقة
الفريدةبنيأهلالصحراءواإلبل

وكذلكعقليةاملرأةالبدويةقبلنحو
100عام.

معانوتساؤالتأخرىربماتوارت
خلفسطورالروايةعنالهوية

ومعنىالوطنوجدوىالحفاظعىل
العاداتوالتقاليدالقديمة،لكن

السنعويسآثرأنتظلقصةالحب
الرومانسيةهياملحورالرئييس

لألحداث.
ومعالوصولإىلالنهايةيحملاملؤلف

مفاجأةللقارئقدتدفعهإلعادة
قراءةالعملمنجديدأوعىلاألقل
االشتباكمعمحركاتالبحثعىل
اإلنرتنتمنأجلالتحققوالفهم،إذ
يتضحأنالروايةلهانصيبكبريمن
الواقعوأنالشاعردخيلبنأسمر
والفارسصالحبنمهروسوزوجته
صالحةهمأشخاصحقيقيونورد
ذكرهميفمروياتالعجائزوبعض
القصائدواألعمالاألدبيةبالكويت
لكنمعإضافةيشءمنالخيالإىل

حياتهم.

واختريترواية“ناقةصالحة”يف
نوفمربترشينالثانياملايضضمن
القائمةالطويلةلجائزةالشيخزايد
للكتابيفدورتهاالرابعةعرشةبفرع

املؤلفالشاب.

كتاب »في مصر 
القديمة«.. بين 

الغموض والسحر 
والخيال

يضمكتاب»غموضيفمرصالقديمة«20قصة،تدورأحداثهايفأزمنة
مرصالقديمةوسطحالةمنالغموضوالسحروالخيال،وكتبهاعددمن
املبدعني،يجمعبينهمخيطسحري،والقصصهي:»روحتائهة،قبضة
اإلله،بعثمؤجل،األفعى،انسالخعذب،دربالشمس،علميندثرمن

بعدنا،المكان،غموضيفمرصالقديمة،هناكيفاألعماق،حلمإيزادورا،
غموضيفمرصالقديمة،صائدواألرواحامللعونة،اآلمن،»توتعنخآمون«..
نهايةملك،نيفار،غموضيفمرصالقديمة،امللكالذليل،دماٌءوضحك،

قيامةأوزوريس«.

»ناقة صالحة« رواية كويتية ُتوغل 
في عوالم الصحراء العربية
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بقلــوب مؤمنــة بقضــاء اهلل وقــدره نتقدم بخالص 
العــزاء وصــادق المواســاة القلبية إلى األخ/ 

حممد أمحد العليي 
و إلى األخ/ 

حييى أمحد العليي 
وإلــى كافــة آل العليي الكرام 

وذلك فــي وفاة والدهما

بقلــوب مؤمنــة بقضاء اهلل وقدره 
نتقــدم بخالــص العزاء وصادق 
المواســاة القلبيــة إلى األخوة/ 

مجال وحممد وأمحد 
ويوسف 

وإلــى كافــة آل قحمان الكرام 
وذلــك في وفاة والدهم

احلاج / عبده علي قحماناحلاج / أمحد العليي
ســائلين اهلل العلــي القديــر أن يتغمده بواســع رحمته 

وأن يســكنه فســيح جناتــه وأن يلهــم أهله وذويه 
الصبر والســلوان..

ســائلين اهلل العلــي القديــر أن يتغمده بواســع رحمته 
وأن يســكنه فســيح جناتــه وأن يلهــم أهله وذويه 

الصبر والســلوان..

بقلــوب مؤمنــة بقضاء اهلل وقدره 
نتقــدم بخالــص العزاء وصادق

 المواســاة القلبيــة إلى األخ/ 
حممد الرتيادي 

وذلك فــي وفاة نجله
 

بقلــوب مؤمنــة بقضــاء اهلل وقدره نتقدم 
بخالــص العــزاء وصادق المواســاة القلبية إلى 

الحاج/  الوالد 
علي حمسن سعد 

ابراهيم الذي رحل يف ريعان شبابه

يف وفاة إبنته 

يف وفاة زوجته 
ســائلين اهلل العلــي القديــر أن يتغمده بواســع رحمته 

وأن يســكنه فســيح جناتــه وأن يلهــم أهله وذويه 
الصبر والســلوان..

ســائلين اهلل العلــي القديــر أن يتغمدهــا بواســع رحمته 
وأن يســكنها فســيح جناتــه وأن يلهــم أهلها وذويها 

الصبر والســلوان..

وإلى األخ/
حمسن مسعد حسني
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Issue قضية

عمق األزمة
عّمقتاألزمةاملاثلةيفالصومالمنمفهومالدولةالفاشلة.
ظهرهذاالتعبريعندمانرشتمجلة»السياسةالخارجية«

األمريكيةعام2005تعريفاًأقرَّهصندوقدعمالسالمومؤسسة
كارنيغيللسالمالعاملييوضحبأنالدولةتكونفاشلة»حني
تفقدالحكومةاملركزيةسيطرتهاعىلأراضيها«.ويتمثلفشل

الدولةيفالصوماليفعدمتمتعهابرشعيةقويةيفأنحاء
الدولة،وذلكنتيجةلخروجهاعنالرصاعفاقدةملكوناتالعقد
االجتماعيبنيالدولةواملواطننيحيثرضبالفسادوالتمثيل

السيايسالضعيفوإساءةاستخدامالقوةالعسكرية،
مقوِّماتاملواطنةيفمقتل.

فباإلضافةملاورثتهالدولةالصوماليةمناالستعمارومنذ
استقاللهاعام1960وهيتعانيمنعجزعىلمستوى

القيادة،فحكومتهامتقلبةبنينزاعاتالعشائرومحاوالت
االبتعادعنالقبلية.فبعداندالعالحرباألهليةمنذ1980 

وحتىاإلطاحةبحكمالجرنالسيادبريوفرارهمنمقديشو
عام1991وانتشارحالةالفوىضالتيأسفرتعنمقتلوجرح

آالفاملدنيني،مازالتالفصائلالصوماليةتتقاتل.
وعىلالرغممنأّنتركيبةالشعبالصومايلهيأحادية

القبيلة،تتمتعبوحدةاللغةوالدينوالثقافةداخلكيانالدولة
أّنمحاوالتالخروجبطبيعةالشعبمنحالةالرعويةإىل إالَّ
تسييسهاأدتإىلنشوبرصاعاتعىلالسلطةوالرثوة.إّن
األزمةليستأزمةناشئةفقطعناإلرثاالستعماري،وإنما

هيأزمةقيادة،وتسييسالقبيلة،والنزاععىلالسلطةوالرثوة،
وكذلكهيأزمةناشئةعنطبيعةالشعبالصومايلالرعوي
وهذهالصفةالرعويةعملتكمضادلرتياقالثقافةالسياسية.

نشوء حركة «الشباب«
انسحبالجنوداإلثيوبيونمنالصوماليفيناير(كانون

الثاني(2009وتركواوراءهموحداتاالتحاداإلفريقيبآالف
الجنودلتساعدالحكومةاالئتالفيةالضعيفةعىلفرض

سلطتها.بعدانسحابإثيوبيامنالصومالسقطالنصف

الجنوبيمنالدولةبرسعةيفأيديحركة»الشباب«بينما
بقيتمناطقرئيسةعدةتحتسيطرةالحكومةالصومالية

وقواتاالتحاداإلفريقي.ظهرتحركة»الشباب«يفعام2006 
كذراٍععسكريةلــــ«اتحاداملحاكماإلسالمية«التيأُنشئت
عام1991عقبانهيارالحكومةاملركزيةوكانتتسيطرعىل

مقديشووتهدفإىلإقامةدولةعىلأسسالرشيعةاإلسالمية،
لكنهالمتعمرسوىأشهرقليلةبسببالحرباألهليةالتي
اندلعتأواخرعام1991،وعادت»اتحاداملحاكماإلسالمية«
إىلالظهورثانيةعام1994واستقوتمنذعام2006بحركة
الشباب.ارتبطتالحركةبعدذلكبتنظيمالقاعدةواستمرت

لغاية2009حنيأعلنتالوالءلهابشكلرسمي.

انشطار التطرف
إثرخالفاتداخليةانشقتنظيممنالحركةأعلنانتماءهإىل
تنظيمداعشيفسبتمرب(أيلول(2014.ويفديسمرب(كانون
األول(2018حدثتاملواجهةالعسكريةبنيوكالءتنظيمي

»القاعدة،و«داعش«مواصلةللمواجهاتبنياملجموعتنيمنذ
2015،ولكنتوصلالطرفانإىلمايشبههدنة،صمدتلنحو
انهيارالهدنةالقائمةبنيالجماعتني ثالثسنوات.ويبدوأنَّ
املتطرفتني،تظهرأنَّهمادخاليفرصاعجديد،مختلفمن

حيثالدوافع،واألهدافعنتلكاملواجهاتالداميةالسابقة؛
التيجاءتبسببوالدة»داعش«الصومال،وانشقاقبعض
القياداتالشابةعنتنظيمالشبابسنة2015،لتتحوليف
ديسمرب2018إىلمواجهةشاملةوتكفريمتبادل،ودعوةكل

طرفملنافسهللخروجمنالصومال.

استمرار الرعب
عادتالصومالإىلدائرةالضوءتحملهاعىلفوهاتاملدافع

أحداثعدة:
•يفديسمربمنعام2018قامالجيشاألمريكيبغاراتجوية
أدتإىلمقتلعددمن»حركةالشباب«جنوبالصومالحيث

تسيطرعىلأراضريفيةوسطالبالدوجنوبها،تنفذفيها
عملياتإعدامبحقمنتتهمهمبالتجسسلصالحالحكومة

الصوماليةووكاالتاالستخباراتاألجنبية،كماتقومبتفجري
السياراتاملفّخخة.وقدعادتالحركةإىلنشاطهاالعنيفبعد
أنتمطردهامنمقديشوعام2011،وأصبحتتسّيطرعىل

رقعةواسعةمنالريفالصومايل.
•عىلالرغممناستمرارحركةالشبابالصوماليةيف

الوالياتاملتحدةأعادتافتتاحسفارتها أنَّ تهديداتها،إالَّ
يفالصوماليفأكتوبر(ترشيناألول(2018بعدانقطاع
دامحواىل30سنة،بدافعماوصفتهباالستقرارالنسبي
يفالبالد.وبينماتعودالسفارةالتيأُغلقتجرّاءالعنف

وانهيارالحكومةاملركزّيةالصومالّية،عادتبضوابطقبلها
الصومالطائعاً.فبالنسبةلدولةخارجةمنحربطويلة،
تظلالعضويةيفأيكياندويلفرصةملنحهارشفاملساواة

معبقيةالدول.
•ختمت»حركةالشبابالصومالية«العاماملايضبهجوم

عىلنقطةتفتيشيفساعةالذروةوصفهمعهدهريال
البحثياألمنييفمقديشو،بأنّهالهجومالعرشينالذيُينفَّذ
باستخدامعربةملغومةيفالصومالالعاماملايض2019وحده

مخلِّفاًأكرثمن200قتيلوجريح.
مسلحونمنحركة •يف5يناير(كانونالثاني(الحايل،شنَّ
»الشباب«هجوماًعىلقاعدةعسكريةلقواتأمريكيةوكينية

 ه.وأوضحتالحركةأنَّ يفالموشمالكينيا.ولكنتمَّصدَّ
الهجماتالعديدةعىلالقواتاألمريكيةداخلكينياتجيُء

رّداًعىلإرسالالوالياتاملتحدةقواتإىلالصومالعام2011 
ملحاربتهم.

مصير الدولة
الزالتالصومالتتأرجحبنيحربوِسلموفقاًالشتهاءات
بعضالقوىالدوليةووكالئهايفالقرناإلفريقي.ففيهذا

البلديعيدالتاريخنفسهباقتداربفعلنشاطتجارالحروب،
حتىتحولتمنطقةالقرناإلفريقيإىلكياناتمتناحرة،تربز
سماتاستمراريةالواقعالصومايلوقضيتهاملبنيةعىلالرصاع

التقليديالذيتغذيهالقبليةوالعشائريةوُيداربأصابع
خفية.ومفهومالدولةيفالصومالمختلٌفحوله،فالنخبة
السياسيةتناقشتعدديةالدولةوقيامهامنهذااملواتعىل
شكلدولةمركزيةأوفيدراليةتحكمبالشعب،ويفالجانب
اآلخرترىحركة»الشباب«عودةدولةالخالفةاإلسالمية،

والتعرتفباستقاللالصومالورفععلمالدولةوذلكالعتباره
تقليداًاستعمارياً.

لميشفعللصومالموقعهايفمنطقةالقرناإلفريقيذات
البعداإلسرتاتيجياملهمبسيطرتهعىلاملمراتاملائية

الحيوية.ولميشفعلهاوقوعهاعىلأطولساحليطلعىل
املحيطالهنديوالخليجالعربيبلكانهذااملوقعمصدراً

إلشاعةاالضطراباتمنناحيةالتمركزاتالعسكريةاألجنبية
التيتهدفإىلحمايةمصالحهايفاملنطقةمماأنشأنوعاً
آخرمنالرصاعيفعدمالرغبةيفوجودالقواتاألجنبيةيف

املنطقة.
األزمةالصوماليةكلجوانبالحياةالسياسية تمسُّ

واالقتصاديةواالجتماعيةوالثقافيةواألمنية.والكلرشيك
يفحالةالرتديوالتدهورالتيوصلتها،فالحكومةبالفساد
وفشلالسياساتاالقتصادية.والتنظيماتاملتطرِّفةمثل

حركة»الشباب«بعدائيتهاوإرهابهاوتدمريهاللبالدوعملها
عىلإضعاففعاليةمجهوداتالقوىالدوليةإلحاللالسالم
وإهداركثريمنفرصصياغةكيانالدولة.ووسطهذاالفراغ

ظهرتالحاجةإىلالدعمعىلمستوىالدولةألكرثمنذلك،يف
أزمةاستطالتوألقتبظاللهاالسالبةعىلاملشهدالسيايس
هذهاألحداثتنتظم والثقايفلدولالقرناألفريقي.يبدوأنَّ

لتكملتشكيلالصورةاملموَّهةعنالصومال.فبعدأنانقضت
سنواتالحربوكادتالجراحأنتندمل،وأوشكتالبالدعىل
أنيمّدلسانهويطّل بدءعمليةالتنمية،يأبىمارداإلرهابإاَلّ

منتحترمادالرصاع.

الصومال... العودة على فوهات المدافع
منى عبد الفتاح

عىلأرضيةمتنازعةبنيالحربوالسلم،ترعرعتحركةالشبابالصوماليةأحدأهمنماذج
الحركاتاملتطرفةيفالصومال،والتينفَّذتآخرعملياتهامطلعهذاالعامعىلقاعدةعسكرية
تستخدمهاقواتأمريكيةرشقكينيا.ارتبطتهذهالحركةبتنظيمالقاعدةوبعدمقتلزعيمها
أسامةبنالدنوأفولالتنظيم،مالتنحوتنظيم»داعش«،وبعدأنفقدالتنظيمقوتهيفسوريا
والعراق،يفطريقهاألنتربزكخليفةلهيفرشقأفريقيا،وكانتنشأتيفالبدايةكذراععسكرّية
لـ»اتحاداملحاكماإلسالمية«التيكانتتسيطرعىلمقديشو،ممايثرُيتساؤالتحولصمود

الصومالأمامنزاعاتالعشائروالفصائلاملتطرِّفة.
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يعكساعرتافمجلسالحاخاماتاألعىلبالفالشا
(املهاجرينمنإثيوبيا(بجذورهماليهوديةحسب
التعاليمالتوراتية،وذلكبعدتأخرياستمر47عاما،

الرصاعاتالداخليةيفاملجتمعاإلرسائييلبالقضاياالدينية
واملجتمعية،والتييتمالتسرتعليهامنخاللتأجيجالرصاع

معالفلسطينينيوالتلويحبفزاعةالنووياإليراني.
ويأتيهذااالعرتافعىلوقعتداعياتاالحتجاجاتالتي
تواصلتألسابيعوفجرتهاجاليةالفالشاعام2019،وذلك
بسببمقتلشابنيبرصاصالرشطةاإلرسائيليةمؤخرا.
وعمقتهذهاالحتجاجاتمنأزمةالعالقاتبنياملؤسسة

اإلرسائيليةواليهودمعاملهاجرينمنأصولإثيوبية،وزادت
منحالةاالحتقانوسطجالية»الفالشا«التيطالبتبوقف
سياسةالتمييزالعنرصيالدينيواملجتمعيواملؤسساتي

ضدها.
ودعتالجاليةرئيسالوزراءبنيامنينتنياهوللسعيمن
أجلاإلفراجعناإلرسائييلمنأصولإثيوبيةأفراهام

منغيستوالذيتحتجزهحركةاملقاومةاإلسالمية(حماس(
يفقطاعغزة.

ويفظلاالحتجاجات،عاقبالناخبونمنأصولإثيوبية
حزبالليكودوامتنعواعنالتصويتلهبانتخاباتالكنيست
يفسبتمرب/أيلولاملايض.وعليه،عمدنتنياهوإىلالتقرب
منالفالشاالمتصاصغضبهمالشعبيواستمالتهم

باالنتخابات،حيثوضعاملرشحغادييفركانمنأصول
إثيوبيةيفمكانمتقدمضمنقائمةالليكود.

استقدام ومعاناة
ويبلغعددالفالشا170ألفاويحقلنحومئةألفمنهم
االقرتاعباالنتخابات،وقدبقواعىلمدار47عامارهينة
إلجراءاتمجلسالحاخاماتإلثباتأصولهماليهودية،
حيثتلقواخاللهامعاملةتمييزيةمناملؤسسةالدينية

والحاخاميةالتوراتية.
وتواصلتمعاناةالفالشاالذينتماستقدامهمليكونوا
معالهجرةالروسيةالسالحملواجهةالنموالديموغرايف
للفلسطينيني،لكنسياساتالتمييزالعنرصيتكرست

ضدهم.
ورغممنسياساتالتهميشوالعنرصية،فإنهتمخالل
عامي2018و2019استقداماملئاتمنالفالشاعنطريق
ملفاتلّمالشمل،يفالوقتالذيصادقتفيهحكومة

نتنياهواالنتقاليةعىلاستقدامألفمهاجرمنإثيوبيامن
أصلثمانيةآالفينتظرونيفمدينتيقوندروأديسأبابا.

ويلغياعرتافمجلسالحاخاماتاألعىلبيهوديةاملهاجرين

اإلثيوبينيوثيقةقديمةشككتبالجذوراليهوديةلهم،
وفرضتعليهمإجراءاتمشددةومعقدةللمصادقةعىل
ديانتهماليهودية،كماتمتوطينهمبالضواحيوأحياء

سكنيةمنعزلةعناألحياءالسكنيةاليهودية.

هجرة وتمييز
اعتمدالحاخاماتسياساتدينيةتميزيةضدالفالشا،رغم
فتوىصادرةعنالحاخامعوفاديايوسفالزعيمالروحي
لحزبشاسواليهودالرشقيني،حيثسعىحزبهمنتصف
تسعينياتالقرناملايضالستمالةالفالشاباالنتخابات

والحصولعىلأصواتهم،وأكدعىلالجذوراليهوديةلهؤالء
املهاجرينلكنلميتمالعملبالفتوىالتيأتتخالفالفتوى

الحاخاماألشكنازيشلوموغورين.
ووسطهذاالسجالالديني،عملتالحكومة-بالتعاونمع
الوكالةاليهوديةوالجمعيةاألمريكيةلليهوداإلثيوبيني-عىل
نقلالفالشامنإثيوبياإىلإرسائيلعربستحمالتهجرة
كانتأولهاعام1977،حيثتماستقدامنحو2500شخص،

وجرتعمليةالهجرةالثانيةعام1982فاستقدمنحو25 
ألفا.

وواصلتتلأبيبحمالتاستقدامالفالشايفثمانينيات
القرناملايضلتعزيزالطابعاليهوديللدولةوأيضامن
أجلحسمالتوازنالديموغرايفلصالحاليهودبفلسطني
التاريخية،وتماستقدامقرابةثالثنيألفامنالفالشامن

منطقةجنوبالسودان.
ولمتتوقفعملياتاستقداميهودالفالشاوالتيأتتلدوافع

سياسيةوالنظرإليهمكاحتياطأصواتمنقبلبعض
األحزاباإلرسائيلية،ومعبدءالهجرةالروسيةلفلسطني

التاريخيةتماستقدامحوايلعرشينألفامنالفالشا،وعام
2012استقدمثمانيةآالفمقابلحوايلمليونرويسخالل

عقدونيف.

تكتم وتشكيك
وتكتممجلسالحاخاماتعىلاإلعالنعناالعرتاف

بالفالشاشهرينخوفامنمعارضةبعضأحزابالحرديني
والصهيونيةاليهوديةاملتجددةالتيتشككبالجذور

اليهوديةملنتماستقدامهممنإثيوبيا.
وتزامناإلعالنمعترصيحاتالحاخامالرشقياألكرب

إلرسائيليتسحاقيوسفالذيهاجماملهاجرينمندول
االتحادالسوفياتيالسابق،كونهميصوتونلحزب»يرسائيل

بيتنا«بزعامةأفيغدورليربمان.
وعزاأوريهإلكاياممراسلالتلفزيوناإلرسائييل(كان(

التكتمعىلهذااالعرتافإىلاملشهداالنتخابيالذيتعيشه
إرسائيلومخاوفالحزبالحاكم(الليكود(منردةفعل
عكسيةومعارضةلهذااالعرتافالذيسعىنتنياهوإىل

توظيفهيفحملتهاالنتخابية.
وأوضحأنهذااالعرتافالتاريخييأتييفأعقابالكشف
عنالنهجالعنرصييفأنظمةالخدماتالدينيةحتىتجاه
املهاجرينوخاصةالفالشااملعروفةبجالية»بيتايرسائيل«.
ولفتإىلأناالمتحانالحقيقيللحاخاميةالدينيةإلغاء
النهجالذيكانسائداعىلمدارعقود،والتأكدمنأن

التوجيهبإلغاءاالختباراتاليهوديةالقائمةعىللونالبرشة
قدتمتنفيذهبالكامل،واتخاذإجراءاتصارمةضدأيكشف

عنرصيبأنظمةالخدماتالدينية.
ويرىأنعرشاتاآلالفمناملهاجريناإلثيوبيني

ليسلديهمثقةبمجلسالحاخاماتاألعىل،
ويستبعدونأنيسهمهذااالعرتافيف

إلغاءسياسةالتمييزواإلجحاف
واإلقصاءعناملجتمعاليهودي،

وذلكرغممحاولةاملؤسسة
اإلرسائيليةاعتمادسياسة
التمييزاملفضللصالح

الفالشا.
منجانبه،بداالحاخام
شارونشالوم،وهو
رئيسمعهداألبحاث

الدويللليهود
اإلثيوبينيبالكلية
األكاديمية»أونا«
يفتلأبيب،أكرث

وضوحاحنيقالإنه
»اليوجدأيمعنى
جوهريالعرتاف

مجلسالحاخامات
األعىلباليهود
اإلثيوبيني«.

وأكدحاخامالفالشاأنهذا
االعرتافسيبقىفارغامن

أيمضمون،يفحالتواصلت
سياسةالتمييزالعنرصيضد

اليهودمنأصولإثيوبية،وهيالثقافة
العنرصيةاملتجذرةيفاملجتمعاإلرسائييل

بسببالبرشةالسوداء.

الفالشا بإسرائيل..
ورقة انتخابية وتوازن ديموغرافي

حكم لصالح 
الروهينغا بدعوى 

قضائية قدمت 
»للعدل الدولية«

يفحكمدعوىتقدمتبهغامبيا،ملحكمةالعدلالدولية،
أمرتاملحكمةميانمارباتخاذجميعالتدابريالتييفحدود
سلطتهاملنعوتجنباإلبادةالجماعيةضدأقليةالروهنغيا

املسلمة.
وكانتغامبياتقدمتبدعوىيف11ترشينالثاني/نوفمرب

املايض،تتهمفيهاميانماربانتهاكالتزاماتهابموجب
أحكاماتفاقية»منعجرائماإلبادةالجماعيةواملعاقبة

عليها«لعام1948.
ونصالحكمعىلرضورةأنتتخذميانمارجميع»التدابري
التييفحدودسلطتهاملنعأعمالاإلبادةالجماعية،أو
التحريضأوالتواطؤأوالتآمرالرتكابأعمالاإلبادة

الجماعية«.

وطالبتاملحكمةأنتقدمحكومةميانمارتقريراحول
أوضاعالروهنغياإىلهيئةاملحكمةكل6أشهر،عىلأن
ترسلتقريرهااألولبشأنهذهالقضيةبعد4أشهرمن

تاريخصدورالقرار.
كماحثتاملحكمةميانمارعىلإلغاءأيتدابريمنشأنها
حرمانومنعأقليةالروهنغيامناإلنجاب،الفتةإىلأنهذه
االقلية»مجموعةتحظىبالحمايةبموجباملادة2من

اتفاقيةمنعومعاقبةجريمةاإلبادةالجماعية«.

ويفالسياق،شددتاملحكمةعىلأّنجهودميانمارإلعادة
الروهنغياإىلموطنهم»ليستكافية«،كونهالمتقدمأي

دليلملموسعىلسبلحمايتهم.

واعرتفتزعيمةميانمارأونسانسوتيش،خاللإفادتها
أماممحكمةالعدلالدولية،يفكانوناألول/ديسمرب

املايض،باستخدامبالدها»قوةغريمتناسبة«،يفالتعامل
معمسلميواليةأراكان.

وقالتسوتيش:»الأستبعداستخدامقوةغريمتناسبة
(يفأراكان(،لكنهذااألمراليرقىإىلحداإلبادة

الجماعية«.
ومنذ25آب/أغسطس2017،تشنالقواتاملسلحةيف

ميانمارومليشياتبوذية،حملةعسكريةتتضمنمجازر
وحشيةضدالروهنغيايفأراكان.
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أحمد القديدي

يفقلبالعروبةالتاريخيةأييفجزيرةالعربوالعراق
وسورياواليمنولبنانوجناحالعروبةاملغاربيتتالحق

األحداثالخطريةويتواصلمسلسلإعادةرسم
الخرائطاملصرييةمنخاللتقرير(ميليس(املهدد

للرشقاألوسطاإلسالميبالتقسيموالذييكررطريقة
تقرير(هانسبليكس(و(سايكسبيكو(والعربكأنهم
نيامأويفغفلةمنتلكالغفالتالكربىالتيسجلها
تاريخهممنذفشلمحاوالتاإلصالحيفالقرنالتاسع
عرشعىلأيديمحمدعيليفمرصوالوزيرخريالدين

باشايفشمالإفريقياوعبدالرحمنالكواكبييف
الشامواملهدييفالسودان،إىلجانبتراجعحركات
الشيخنياألفغانيومحمدعبدهعىلطولبالدالعرب

وعرضهامعاستفحالاالحتاللاالستعماريالفرنيس
والربيطانييفماكانيسمىتركةالرجلاملريض،أي
بقاياالوالياتالعثمانيةالعربية،بعدخرابالخالفة
ودمارالبابالعايلوظهورالجمهوريةالرتكيةالحديثة
التيألحقتمعمصطفىكمالأتاتركبالغربشكال

وروحا.

انهيار في العقول أوال
وبدأانهيارمفهوماألمةيفالعقولقبلأنيتجسديف
الواقعبلورشعالعربيفااللتحاقالشكيلبالغرب
وتقليدالغالبكأمةمغلوبةعىلرأيالعالمةابن

خلدون.ودخلنامنتلقاءأنفسنامرحلةسماهامحمد
عابدالجابرياملغربيومالكبننبيالجزائريوكمال
أبواملجداملرصيوعبداللهالنفييسالكويتيوجاسم

سلطانالقطري،مرحلةهزيمةالعقلالعربي.

يمكنالجزمبالترددبأنالعقلالعربيكانأفضل
حاالتحتوطأةاالستعمارمنهبعدالحصولعىل

االستقالالت،ألنالعقلكانحراوفاعالومستنفراضد
عدومعلومهوالهيمنةاألجنبيةالتنصريية

ونحنحنينقرأتاريخمحاوالتالنهضةالثانيةعىل
أيديزعماءاالستقاللالوطنيأمثالعبدالنارص
وبورقيبةوبنبال،بعدفشلالنهضةاألوىليفالقرن

التاسععرش،نفهمملاذاوكيفجاءتنتائجهاالوخيمة
التينتكبدهاونحملأوزارهاجميعا.فالنارصيةثم
ربيبتهاالبعثيةوالليرباليةالبورقيبيةواالشرتاكية
الجزائريةوالجماهرييةالقذاقيةوالثوريةاليمنية

واإلسالمويةالسودانيةـنشأتكلهاكردةفعلعاطفي
ضداالستعمارالكمخططنهضةعقالنية،ثمتحولت

معاالنفرادبالرأيإىلأيديولوجياتقهرالفكرالحر
وتأبيداالستبدادالجمهوري،وبالتايلالتأسيس

للتخلفبأبعادهاالقتصاديةواالجتماعيةوالثقافية
عىلخلفيةمنالشعاراتالقوميةكانتعاجزةعن
تحريرفلسطنيوعنتأهيلالعربملغامرةالتقدم

واملناعةوالدخولإىلالعرصالراهنكأمةفاعلةوحرة
وذاتتأثري.

بليمكنالجزمبالترددبأنالعقلالعربيكانأفضل
حاالتحتوطأةاالستعمارمنهبعدالحصولعىل

االستقالالت،ألنالعقلكانحراوفاعالومستنفراضد
عدومعلومهوالهيمنةاألجنبيةالتنصريية،وتحول

معحلولالجمهورياتاالستبداديةإىلبضاعةخطرية
مصادرةبالقواننياملستوردةمنالغربوالتيتؤبد
حكمالفردالواحدحتىولولمتفصحعننفسها،
وإالكيفنفرسغياباملناراتالفكريةالعربيةالتي

كانتتيضءآفاقنايفالنصفاألولمنالقرنالعرشين
أمثالطهحسنيوالعقادوالحكيموأبوالقاسمالشابي،
وانطواءالفكرالعربيمنبعدأفولهمإىلتكرارطاحونة
اليشءاملعتاد،واعادةتكريرالفكرالغربييفقوالب
عربيةوتسخنياألطباقالثقافيةالغربيةالجاهزة
لالستهالكيفامليكروويفالعربي،دونعناءطبخ
وإبداعاألصيلوالعريقوالنافعمنالفكرالسيايس
العربيالذيتعطلهواآلخرأمامموجاتاألخطار

املحدقةبكلالعربمهماشعرواباألمانالكاذبيفظل
االنضمامللعوملةالخادعةوتصديقاملنطقالطاغي

بقوةالسالحوالتخويفوالرتهيب.

عالقتنا بإيران
فالعالمالعربياليوميفمأزقلنتساعدعىلالنجاة

منهأوضاعهالداخليةاملتأزمة،وهويفنظراملنظرين
الغربينياملتطرفنيبابلرضبإيرانوتعويضالعدو
التاريخياملحتلبايرانوإحكامالحصارحولعديد
البلدانالعربيةوتصفيةالقضيةالفلسطينيةنهائيا
بصفقةالقرناملشبوهةحسباملصالحاإلرسائيليةال
حسبقانونالعدالةالدوليةومصلحةالسالمالعاملي
ومنطقاألمناإلقليمي،وقدكانالخبريالربيطاني

املرموق/ديفدهريستعىلحقحنيقاليفالغارديان
بعداغتيالاملرحومرفيقالحريريإنالرشقاألوسط
يجدنفسهاليوميفمربعاالنطالق...انطالقالحرب

األهليةاللبنانيةعام1975وحروبإرسائيلضدلبنان
وقطاعغزة،وكأنالتاريخيرصعىلإعادةاملأساةذاتها

لكنهذهاملرةبأيديالقوةالعظمىالوحيدة.

وكذلكالصديقاللبنانينبيلأبوشقراعىلحقحني
كتبيف»النهار«قائال:إنلبنانوالعربعمومامازالوا
يعيشونيفمرحلةالوهمالحلمومرحلةاملؤقتالدائم
واملنطقاملحنط:أيتلخيصالوطنيفالدولةوالدولة

يفالنظاموالنظاميفالقائداألوحدعىلالطريقة
الجمهوريةالعربيةالخارجةعنعرصها،ثمهانحن
نستعيدنفسالشعاراتالتيقادتناللهزائموننفض
الغبارعننفساليافطاتالقديمةالتيرفعهااآلباء
يفاملظاهراتالشعبيةالتيأعقبتهزيمةحزيران
(يونيو(1967،وتلكالتيرفعهااألجدادبعدنكبة
1948،كأنماالزمنتوقفومسخنابسحرساحر،

فحولناإىلأصنامتلكاألسطورةاليونانية.
فأينالتنسيقالعربييفحدهاألدنىحولموقف

عربيموحدمنأجلترشيده؟

العروبة النائمة في عالم يقظ

By Andrea Komlosy

T he diffusion of artificial intelligence 
(AI) across the economy has raised the 
possibility – and for many, the fear – that 

machines will eventually replace human work. 
The machines will not only perform an ever-larg-

er share of 
mechanical 
operations, as 
we have been 
observing 
since the first 
Industrial 
Revolution, but 
will also coor-
dinate work 
by establishing 
direct commu-
nication among 
machines (the 
so-called Inter-
net of Things).
Some applaud 

these breakthroughs for realizing the old human 
dream of liberation from work, whereas others 
blame AI advances for depriving people of ful-
fillment through work, and for cutting the link to 
income and job-related social benefits. Accord-
ing to the latter scenario, more and more jobs 
will disappear, leading to mass unemployment, 
although demand will increase for process- and 
product-design specialists. Studies of the likely 
effects of AI and increased automation on the 
labor market are of course highly speculative, but 
we should not underestimate the possible conse-
quences of new technologies for employment.

Many observers, fearing the worst, have advo-
cated an unconditional workless basic income to 
ward off foreseeable impoverishment. But, before 
economists and policymakers begin calculating 
the costs and benefits of a general basic income, 
we would do well to question the very premise of 
a workless future.

Our current narrow definition of work dates back 
to the end of the 19th century, when the growing 
momentum of big industry led to the widespread 
separation of the workplace from the household. 
Work in core industrial regions was reduced to 
gainful employment outside the home, while 
housework, subsistence agriculture, and neigh-
borhood exchange were suddenly excluded from 
the calculation of value. These activities did not 
disappear from either the periphery or the core 
of the global economy, but they were not counted 
as part of the world of work and labor. No wages 
meant no recognition, no statistical record, and 
no access to public benefits.

Social scientists declared unpaid household and 
subsistence work, as well as peasant agriculture 
and traditional crafts, were residual economic 
activities that would soon be replaced by mod-
ern techniques and full commodification. But 
although this vision inspired socialist movements 
throughout the twentieth century, it failed to 
materialize. True, wage relations expanded. But 
in vast parts of the developing world, wages were 
insufficient to feed a family, so household and 
subsistence work had to compensate. And from 
the 1980s onward, unpaid work also returned to 
developed economies.

The end of the post-World-War-II reconstruction 
cycle in the late 1960s and early 1970s marked 
the transition from the old to the new interna-
tional division of labor. Rationalization, financial-
ization, and the outsourcing of labor-intensive 
operations to newly industrializing countries on 
the global periphery broke the nexus of lifetime 
employment and social security that had come to 
characterize developed-world labor markets.
As digitalization and the globalization of commod-
ity chains gathered pace, employers introduced 
increasingly flexible labor contracts, pushing more 
and more workers to accept precarious employ-
ment conditions. Many people had to combine 
several incomes, rely on public subsidies, and 
extend their unpaid working hours to compensate 
for job insecurity, periods of unemployment, and 
the loss of jobs that entitled them to social bene-
fits. The working poor, who cannot live from their 
wage, now take on multiple jobs or contracts; 
in rural areas, they meet their food and housing 
needs partly through subsistence agriculture and 
construction work.
But the increase in unpaid activity is not lim-
ited to the poor. In order to meet the new job 
requirements of the AI and machine era, the 
well-off have to work on profiling and styling their 
physical and mental performance, including their 
look, motivation, and endurance. Although they 
may rely on household help for cooking, cleaning, 
and caring, and seek professional assistance for 
extra teaching and psychological support, they 
still must invest more and more time to develop 
themselves and coach other family members.

Only a small fraction of the exploding amount of 

unpaid work can be taken over by AI; whatever 
tasks it does take over will create new demands 
that need to be satisfied. It is still unclear which 
new future activities will result from the loss of 
personal affection when machines and algo-
rithms supersede communication between 
human beings. Eventually, just as we faced the 
transition from primary to secondary to tertiary 
sectors in the past, the vacuum will give rise to 
a new economic sector, filled with new forms of 
commodified activities; reciprocal relations could 
also fill the void.

Already, almost nobody, regardless of income, can 
refuse to do the shadow work that modern com-
munications, shopping, and banking demand of 
us. By providing the platform economy with their 
data, customers and clients are becoming unpaid 
workers for commercial companies and helping to 
drive global capitalism.
Whether we look at the future of work from the 
perspective of necessity or fulfillment, work will 
not disappear because of the introduction of AI. 
The reduction of jobs and gainful labor is highly 
likely to be accompanied by an increase in unpaid 
care and subsistence activity, as well as modern 
shadow work.

Such a scenario is reassuring only if we manage 
to find new ways of fairly distributing paid and 
unpaid work among all citizens. Otherwise, we 
risk ending up in a bifurcated world. Well-off 
workaholics would have financially rewarding but 
stressful jobs, while the unemployed would be 
forced to turn to subsistence strategies to supple-
ment a basic income or poor relief.

Why artificial intelligence will not abolish work
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جنسيات تتصدر تجار 10 
الذهب في دبي

كشفرئيسمجلسإدارةمجموعة»دبي«للذهبواملجوهراتتوحيد
عبدالله،أنالهنودتصدرواقائمةالحاصلنيعىلرخصتجارةالذهبوفق

الجنسيات.
وأضافعبدالله،أن»الجنسياتاألخرىجاءتكالتايل:حلتالباكستانية
باملرتبةالثانيةتليهاالربيطانية،ومنثمالسعودية،فالسويرسية،والعمانية،

واألردنية،والبلجيكية،واليمنية،فيماحلتالكنديةباملرتبةالعارشة«.
وأكدرئيسمجلسإدارةاملجموعة،أنهناكنحو62ألفعاملينشطونيف

تجارةوتصنيعالذهبيفدبي،حسبالبياناتالحديثة.
وشددعبدالله،عىلأنهناكبني150و200رخصةجديدةسنوياللعمليف
قطاعالذهببدبي،مايؤرشإىلمدىجاذبيةالقطاعواستقطابهملستثمرين

جدد،الفتاإىلأنإجمايلعددالرشكاتالعاملةيفالقطاعبدبييصلإىل4086 
رشكةيفالوقتالحايل.

شهد 409 كوارث طبيعية..

العقد الماضي شهد أكبر 
خسائر اقتصادّية 

قالترشكةAonللتأمنيإنالعقداملايضكاناألسوأعىلاإلطالقمنحيث
الخسائراالقتصاديةالناجمةعنالكوارثالطبيعيةالتيبلغت3تريليونات

دوالربزيادةتريليوندوالرعنالعقدالسابق.
وذكرتقريرالرشكة،أنمنطقةآسياواملحيطالهادئكانتاألكرثترضرا
يفالفرتة2019-2010،إذشكلت%44منحجمالخسائر،وكانتالزالزل
وموجاتاملدالعاتية(تسونامي(واألعاصريبنيالكوارثالتيشهدتها

املنطقة.
وأضافأنشدةالظروفاملناخيةوعددالسكانالكبرييفمسارالكوارث
وتعطلسالسلالتوريديفظلعوملةاالقتصادساهميفاالرتفاعالحاديف

األرضاراالقتصادية.
وذكرالتقريرأنعام2019شهد409كوارثطبيعيةبلغمجموعخسائرها

232ملياردوالر،غطتالربامجالتأمينية71ملياردوالرمنها.

اليزالنشاطقطاعاألعماليفمنطقة
اليوروضعيفاً،يفبدايةعام2020،بعديوم
منقولالبنكاملركزياألوروبيإّنقطاع
التصنيعمازاليؤثرسلباًعىلاالقتصاد،

فيماانخفضاليورو،إىلأدنىمستوياته،يف
7أسابيع.

فقداستقرتالقراءةاألوليةملؤرش»آي.آتش.
إسماركيت«املجمعملديرياملشرتياتيف

منطقةاليورو،الذييعدمقياساًجيداًملدى
متانةاالقتصاد،عند50.9يفيناير/كانون
الثاني،بمايقلعنمتوسطالتوقعاتيف

استطالعأجرته»رويرتز«البالغ51.2،علماً
أّنأيقراءةفوقالخمسنيتشريإىلنمو.
وتعرثاملؤرشالرئييسبفعلقطاعاملصانع
الذيمازاليعاني.وظلمؤرشمديري

املشرتياتللقطاعالصناعيمندوننقطة
التعادلللشهرالثانيعرش،مسجال47.8ً 
عىلالرغممنأنذلكيمثلتحسناً،مقارنة
معقراءةديسمرب/كانوناألولالبالغة46.3،
وتزيدعنتوقعاتاستطالع»رويرتز«عند

.46.8
يأتيذلكيفوقتقالترئيسةالبنكاملركزي

كريستنيالغارد،اليومالجمعة،إّنمن

السخفاالعتقادبأّنسياسةالبنكتعمل
بنظامآيل،وإنهالنتتغريحتىتنتهي

مراجعة،مدتهاعام،السرتاتيجيةاملركزي.
ونقلتلفزيون»بلومبريغ«عنالغاردقولها
إّن»االعتقادبأنها(السياسة(طيارآيل،
هذاسخف...هناكتوقعاتاسرتشادية
للمستقبلوهيقوية،وهيتحددجدوالً
زمنياًشديدالوضوحلكنهاتعتمدعىل

الحقيقة.دعوناننظرإىلالحقائق،دعونا
ننظرإىلكيفيةتطوراالقتصاد«.

اليورو نحو األسوأ

يفسوقالعمالت،قبعاليوروقربأدنى
مستوىيف7أسابيع،اليومالجمعة،بعدأن
تبنىالبنكاملركزينربةتميلإىلالتيسري
النقدييفاجتماعه،أمسالخميس،عىل
نحويفوقماتوقعهالبعض،حيثتراجع
اليورومقابلالدوالرإىل1.1049دوالر،وفقاً

لبيانات»رويرتز«.
كماأّنالعملةاألوروبيةاملوحدة،قرب

أدنىمستوىيف5أسابيعمقابلالجنيه
اإلسرتليني،وأدنىمستوىيف33شهراً

مقابلالفرنكالسويرسي.

صعود األسهم

يفاملقابل،ارتفعتاألسهماألوروبية،اليوم
الجمعة،يفالوقتالذيأحجمتفيهمنظمة
الصحةالعامليةعنوصفانتشارفريوسيف
الصنيبأنّهحالةطوارئعاملية،معانتقال
الرتكيزإىلقراءاتأوليةملؤرشاتمديري

املشرتياتمناقتصاداترئيسيةيفاملنطقة.
وبعدتكبدهخسائرعىلمدى4جلسات،
صعداملؤرش»ستوكس«600لألسهم
األوروبية%0.8بحلولالساعة8:04 

بتوقيتغرينتش.وارتفعاملؤرش»داكس«
األملانيبالقدراألكرببنياملؤرشاتاملناظرة
يفاملنطقة،بدعممنمكاسبحققهاسهم

»باير«بعدتقريرعنتسويةمحتملةخارج
املحكمةلدعوىتنظرفيهاهيئةمحلفني
يفالوالياتاملتحدةبشأنادعاءاتبأن

مبيدها»راوندآب«لألعشابالضارةيسبب
الرسطان.

ويفطوكيو،أغلقتاألسهماليابانيةعىل
ارتفاعطفيف،اليومالجمعة،حيثارتفع

املؤرش»نيكاي«القيايس%0.13إىل
23827.18نقطة،لكنهانخفض%0.9يف

األسبوع.

االقتصاد األوروبي يستهل 2020 بأداء 
ضعيف.. واليورو األدنى في 7 أسابيع

T he Kuwaiti ministry of finance 
said that the budget deficit 
is set to increase by 11.2 per 

cent year-on-year to reach 9.2 billion 
KWD ($30.4 billion) in the fiscal year 
2020/2021 after depositing 10 per cent 
of the country’s revenues in the sover-
eign wealth fund.
The ministry said in a statement that 
the deficit is higher than the estimates 
for the current fiscal year, amounting to 
8.26 billion KWD ($27 billion).
The fiscal year in Kuwait starts in early 
April and ends on March 31 of the 
following year.

The budget deficit 
before deducting 
the sovereign 
wealth fund’s share 
amounted to about 
7.7 billion KWD 
($25.4 billion) 
compared with 6.6 
billion KWDs ($21.8 
billion) estimated this 
fiscal year.
The ministry expect-
ed revenues of 14.8 
billion KWD ($48.9 billion) 
compared with 15.8 billion KWD ($52.2 

billion dollars) estimated 
in the 2019/2020 year.
The ministry expected 

spending of 22.5 billion 
KWD ($74.3 billion) for 

the 2020-2021 budget.
The budget expected 
the country to produce 

about 2.7 million barrels 
of oil per day, compared to 

about 2.8 million barrels produced 
this year.
Oil revenues constitute about 80 per 
cent of the government’s revenue.

Kuwait expects $30.4bn budget deficit 
next fiscal year
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الكالب تخفف توتر 
المسافرين في 

مطار بريطاني
توصلأحداملطاراتالربيطانيةإىلطريقةتجعلأصحابالهمم
واملسافرين،وخصوصاًاملتوترينمنهم،يستمتعونأكرثبرحالتهم.

وذكرت»مريور«الربيطانية،أنمطارساوثهامبتونالدويليف
اململكةاملتحدة،بدأيفاستخدامكالبعالجيةيفصاالتالوصول
واملغادرة،ملساعدةالركابالذينيعانونمنإعاقاتغريظاهرة،

وهؤالءالذينيخافونمنالطريان.
وسيكونالكالبمتوفرينيفاملطاربصفةشبهدائمة،وسينطلقون

يفدورياتمرةأسبوعياً.
 »Therapy Dogs Nationwide«وخضعتالكالبمنجمعية

الخريية،للتدريباتالالزمة،وهيمتمرسةيفهذااملجال.
وقالسيمونيونج،رئيسعملياتالركابباملطار:»وجودالكالب
العالجيةيفمطارنالنيعودبالنفععىلركابنافقط،ولكنعىل
املوظفنيلديناأيضاً«.وأضافأنالكالبمشهورينبتعزيز
السعادةالعامة،فضالًعنتحسنياملزاج،ولهذاالسببقاموا

بضمهاإىلعائلةمطارساوثهامبتونالدويل«.
وأصبحمطار»أبردين«األوليفاململكةاملتحدةالذييستخدم

الكالبملساعدةاملسافريناملصابنيبالتوتروالقلق.
ويفمايو/آياراملايض،انضمإىلفريقعملاملطار14كلباً،بمايف
ذلك3منفصيلةجولدنريرتيفر،و2منجريمنشيربد،و2من

البيجل،وواحدمنليونبريجري،وآخرمنالبج.
 Animal Assisted«وشهدتالفرتةاألخريةتزايديفاللجوءإىل
Therapy«،أوالعالجبمساعدةالحيوانات،وخصوصاًالكالب،
وعادةمايتمإرسالهاإىلدورالرعايةواملدارسواملستشفيات.

وخضعتالكالبالعالجيةإىلتدريباتلتوفريالراحةوالطمأنينة
لدعماألشخاصالذينيعانونمنأمراضنفسيةأوعزلة

اجتماعية.
ومنأبرزفوائدالعالجبمساعدةالحيوانات،التحسنالعاميف

الصحة،وزيادةالثقةبالذات،وتحسنيمهاراتالتواصل.
وقالمديرواملطارإنمجردوضعاليدعىلكلب،يمكنهأنيبطئ
نبضاتالقلب،ويخفضضغطالدمممايجعلهرائعاًأليشخص

يشعربالتوترمنرحلته. اتهمتزوجةمرشحرئايسأمريكيطبيبها
بالتحرشبهاواالعتداءعليهاجنسياعام2012.

وقالتزوجةاملرشحالديمقراطياملحتمللرئاسة
الوالياتاملتحدة،أندرويانغ،(38عاما(إنها
تعرضتالعتداءجنيسمنقبلطبيبنساء
وتوليدعندماكانتحامالبطفلهااألول.وفق

شبكة»يسإنإن«اإلخبارية.

واتهمتإيفلنييانغالطبيبروبريتهادن
بالتحرشبهاجنسيايفعيادتهبنيويوركعام

.2012
وقالتإنهالمتخربزوجهايفالبداية.

ويانغهيواحدةمن32امراةيقاضنيهادن
والجامعةالتيكانيمارس

املهنةفيها،ويتهمنه
بالتحرشالجنيس.

ونفىهادنتلكاملزاعميفاملحكمة.إالأنهأدين
بارتكاباعتداءجنيسعام2016،وسحبتمنه
رخصتهالطبية،لكنهلميسجنبسببموافقته

عىلاإلقرارباملسؤولية.

وقالتيانغإنهاتشجعتعىلاإلفصاحعن
تعرضهالالعتداءالجنيس،بعدالتعاطفالكبري
الذيملستههيوزوجهاعندتحدثهماأمام

الناخبنيعنمعاناةطفلهمامنمرضالتوحد.

وأوضحتيانغقائلة،إن»لقاءالناسورؤيةالفرق
الذيصنعناهسابقا،دفعانيإىلمشاركةتجربتي

الشخصيةيفموضوعاالعتداءالجنيس«.
وأشارتيانغإىلأن»كلشخصلديهقصتهمن

 Me tooنسخة(أناأيضا(،يفإشارةإىلحركة
العامليةضدالتحرشالجنيس،لكنهاأضافت:

»ليسكلشخصلديهجمهور،أومنصةليتحدث
منها«.

ووجهتيانغإىلالدكتورهادناتهاماتباالعتداء
عليهايفغرفةالعيادة،عندماكانتحاماليف

شهرهاالسابعبطفلهااألول.

وقالتإنهاكانتترتديكاملمالبسهاوتستعد
ملغادرةالعيادة،»لكنهيفاللحظةاألخريةاختلق
عذرا..قالشيئابخصوصأننياحتاجلوالدة
قيرصية،وشدنينحوه،وجردنيمنمالبيس

وأجرىيلفحصاداخليامندونقفاز«.

وخاللالتحرشاملزعوم،قالتيانغإنهاأصيبت
بالذهولمنشدةالصدمة،وحاولتتجنبنظراته

»يفانتظارأنينتهياألمر«.

وقالتيانغإنهاأخربتزوجهاباالعتداءاملزعوم
بعدوالدةابنها،كريستوفر،وأوضحتأنقراءتها
أخباراتهامهادنمنقبلامرأةأخرىبالتحرش
الجنيس،شجعتهاعىلكشفاألمرلزوجها.

زوجة مرشح رئاسي أمريكي تتهم طبيبها بالتحرش

أعلنتالحكومةالربيطانيةأنجرسساعةبيج
بنالشهريةيفلندنلنينطلقلحظةخروج
بريطانيامناالتحاداألوروبييف31يناير/
كانونالثانيالجاري،بلسيضاءمقرإقامة
رئيسالوزراءبوريسجونسونيفداونينج

سرتيتقبيلتلكاللحظةيفإطارعرض
ضوئي.

وقالمكتبجونسون،يفبيان،يوضح
فيهخططهبمناسبةالربيكست:
»يفلحظةسيحتفلبها
البعضوسيحزنلها

البعض،»31 
يناير/كانون

الثاني
لحظةفارقة

يفتاريخنا،إذستخرجفيهاململكةاملتحدةمن
االتحاداألوروبيوتسرتداستقاللها«.

وأضافالبيان:»تعتزمالحكومةاستغالل
هذهاللحظةكلحظةلرأبالصدعولمالشمل
والتطلعللبلدالذينبتغيبناءهخاللالعقد

املقبل«.
وذكرتالحكومةأنهاتعتزمبثالعرضالضوئي

يفداونينجسرتيتعىلوسائلالتواصل
االجتماعيبمايفذلكدقاتالعدالتنازيل
للساعةحتىلحظةالخروجالرسمي،

وستُضاءأيضامبانأخرىحولحيوايتهول
حيثمقرالحكومة.

وسرُيفععلماململكةاملتحدةعىلكلالسواري
حولساحةالربملانحيثحصلنايجلفاراج
زعيمحزبالربيكستعىلإذنبإقامةاحتفال

يتضمنُخطباوموسيقى.

وقالتالحكومةإنهاستطرحأيضايفهذه
املناسبةعملةمعدنيةخاصةمكتوباعليها
»السالم،الرفاهيةوالصداقةمعكلالدول«.

وكانجونسوناقرتححملةتربعاتكييتسنى
دقجرسساعةبيجبن،التييمثلبرجهاأحد
معالمالربملانالربيطاني،لحظةخروجبريطانيا
مناالتحاد(بريكست(وكرسصمتهامعظم
الوقتمنذعام2017بسببأعمالتجديد

للربج.
وتربعأشخاصبأكرثمن200ألفجنيه

إسرتليني(260580دوالرا(منمبلغ500ألف
إسرتلينيقالجونسونإنهاالزمةالنطالق
جرسالساعة،لكنالحكومةتقولاآلنإن

سلطاتالربملانالتعتقدأنهسيكونمسموحا
لهاقبولاملال.

بريطانيا تحسم 
الجدل بشأن دقات 

ساعة بيج 
بن لحظة 
البريكست
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أجربتمئاتالقرودسكانقريةهنديةعىل
مغادرةالقريةبعدأندمرتاملحاصيلونهبت

املنازل.
وقالتصحيفة»دييلميل«الربيطانيةإن
نحو20عائلةحزمتأغراضهاورحلتعن

القريةعقبهجومشنهأكرثمن400قردعىل
قريةناراسابورام.

وأشارتإىلأنهجومالقرودأُجرباملزارعني
عىلاالنتقالإىلالقرىاملجاورةللعملكعمال

يفاملزارعاألخرىبعدتدمريمحاصيلهم.

بدأتاملشكلةقبلنحو15عاماعندماطردت
مجموعةمنالصيادينالقرودالتيتقطن
مدينةحيدرآبادوتفرقهايفاملناطقالقريبة.

لكنبعضاملزارعنيبدأوايفالعودةبعدأن
استعانعمدةالقريةاملنتخبحديثابفريق

منصياديالقرد.

وتمكنالصيادونحتىاآلنمناإلمساك
بـ100قردوأطلقوارساحهايفالغاباتالقريبة.
وقالعمدةالقريةفاراساسيفاراماكريشنا:

»رأيتحجماملعاناةالتييواجههاالعديد
مناملزارعنيبسببالقردةويغادرونالقرية،
وبعدانتخابيقررتأنأخففالعبءعن

القرويني«.
وقالكيهناجاياه،مزارععادلتوهإىلالقرية:
»طوالعمريكنتأزرعالخرضاوات،لكن
محاصييلترضرتكثريابسببالقرود،لم

أستطعتحملالخسائروغادرتالقريةقبل
بضعةأشهر،لكنيعدتاآلنبعدأنعلمت

بماقامبهاالعمدةيفسبيلإبعادها«.

القرود تحتل قرية هندية بعد طرد 
أهلها من المنازل

اكتشفإماممسجديفأوغندابعدأسبوعنيمنالزواجأنزوجتهماهيإال
رجليمارسكلأشكالالنصبواالحتيال.

ونقلتوسائلإعالممحلية،عنالشيخمحمدموتومبا،إماممسجدنور
يفمنطقةكيونجاأنهكانيبحثعنامرأةليتزوجها،والتقىفتاةترتدي
الحجاب،أعجبتهوحنيطلبمنهاالزواجوافقت،ولكنهاقالتإنهاليمكن

الدخولبهارشعاإالبعددفعاملهرلخالتها.
وبعدانتهاءأسبوعنيوتسلمخالتهااملهرزعمتأنهايففرتةالحيضوال

يجوزالدخولبها.
ويفأحداأليامشاهدأحدالجريانالعروسوهىتقفزفوقجداريفصلبني

منازلهم،أثناءمحاولةرسقةاألجهزةالكهربائيةوأدواتالطهيوقامبإبالغ
الرشطة،التيألقتالقبضعىل»الزوجة«.

وقالإسحاقموجريا،ضابطالتحقيقاتالجنائيةيفمقاطعةكيونجا:
بعدالفحصالشامل،والتأكدمنأنالسيدةذكر،تمإبالغزوجهاالذي
كانمرافقهاإىلمركزالرشطة،ولميكنمصدقاوطلبمنالرشطةالسماح
لهبالتأكدبنفسه..وعندماتأكدمنذلك،حينهارفعشكوىاتهمفيها

»زوجته«الذكربالنصبعليه،وتزويرهيفاألوراقالرسمية،وانتحالصفة
سيدة،حتىيتمكنمنالحصولعىلأمواله.

إمام مسجد في أوغندا يكتشف أن زوجته رجل بعد الزفاف

World’s shortest man 
Khagendra Thapa Magar dies
T he world’s shortest man who could walk, as verified by Guinness 

World Records, died at a hospital in Nepal, his family said.
Khagendra Thapa Magar, who measured 67.08cm (two feet and 2.41 

inches), died of pneumonia at a hospital in Pokhara, 200km (124 miles) from 
Kathmandu, where he lived with his parents.
«He has been in and out of hospital because of pneumonia. But this time his 
heart was also affected. He passed away today,” Mahesh Thapa Magar, his 
brother, told AFP news agency.
Magar was first declared the world’s shortest man in 2010 after his 18th 
birthday, and was photographed holding a certificate only a bit smaller than 
him.
However, he eventually lost the title after Nepal’s Chandra Bahadur Dangi, 
who measured 54.6 centimetres, was named the world’s shortest mobile 
man.
Magar regained the title after Dangi’s death in 2015.
«He was so tiny when he was born that he could fit in the palm of your 
hand, and it was very hard to bathe him because he was so small,” said his 
father, Roop Bahadur, according to Guinness World Records.
World shortest living man, Magar, tries to take a packet of noodles at a local 
grocery shop near his home in Pokhara
As the world’s shortest man, the 27-year-old travelled to more than a dozen 
countries and made television appearances in European countries and the 
United States.
«We’re terribly sad to hear the news from Nepal that Khagendra is no longer 
with us,” said Craig Glenday, Guinness World Records editor-in-chief.
«Life can be challenging when you weigh just six kilograms and you don’t fit 
into a world built for the average person. But Khagendra certainly didn’t let 
his small size stop him from getting the most out of life” he said.
Magar became an official face of Nepal’s tourism campaign, which featured 
him as the smallest man in a country that is home to the world’s highest 
peak, Mount Everest.
During his stint he met other short people around the world, including the 
shortest woman, Jyoti Amge, from India.
In a video released by Guinness World Records, Magar is seen playing a 
guitar with his brother, riding a bike and sitting at his family’s shop.
The world’s shortest non-mobile man remains Junrey Balawing of the Philip-
pines, who measures only 59.93 centimetres but is unable to walk or stand 
unaided, according to Guinness World Records.
The record for shortest living mobile man is now retained by Edward “Nino” 
Hernandez of Colombia, a reggaeton DJ who stands 70.21 centimetres tall, 
Guinness said.
World’s shortest living man, Magar, waits on his seat for Communist Party 
of Nepal (Maoist) Chairman Pushpa Kamal Dahal Prachanda to arrive in 
Kathmandu
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قدامة خالد
أثارنفيالحكومةاإليرانيةثمتأكيدمسؤوليتهاعنإسقاطالطائرة
األوكرانيةغضباداخليا،تجسديفمظاهراتشعبية،وتقديمموظفني

رسمينياستقاالتهم.
وبلغتاالحتجاجاتسقفرفعشعاراتضد»مرشدالثورة«عيلخامئني،
مايثريتساؤالتحولتأثرياتهاعىلالنظام،وسيناريوهاتاملرحلةاملقبلة

يفالبالد.
تراجعزخماملظاهرات

رأىمديرمركزدراساتالخليجيفقطروالخبرييفالشأناإليرانيمحجوب
الزويريبأن»هذهاالحتجاجاتلنتختفي،لكنقديرتاجعزخمها«.

وأضافالزويري:أنأسبابتلكاالحتجاجاتباقية،»وبالتايليمكنأن
تنفجريفأيةلحظة،حيثأصبحتتتكرركلعاممنذ

2016،وتكادتحدثموجةأواثنتانكلعام«.
وتابع:»يفظلالظروفالسياسيةالتي
يعيشهاالنظاماآلنوالضغوطالتي

يواجههامنقبلأمريكا،ويفظلتراجع
النظامعنالتزاماتهيفاالتفاق
النوويوالضغوطاألوروبية،
وتفعيلآليةفضالنزاعالتي
قدتؤديإىلإعادةفرض

العقوباتالدوليةعىلإيران،
مناملستبعدأنيعودالنظام
إىلحالةمناإلصالحات
السياسية،وأعتقدبأنه

سيزيدمنتماسكاملؤسسة
السياسيةواألمنيةوالعسكرية
أكرث،ومحاولةاستعادةزمام

املبادرةيفكلامللفاتالداخلية
وإحكامالقبضةبشكلكبري«.

وأشارإىلأنه»يفمثلهذهالظروف
أيتراجعمنقبلالنظامقدُيفرس

عىلأنهضعفوالنظامسيبتعدعنهذه
الخطوات«.

منجهتهقالاملحللالسيايسالعراقيواملختص
بالشأناإليرانينجاحمحمدعيل،املظاهراتالتي

خرجتمؤخرالمتكنكبرية،مؤكداأنطهرانيفالنهايةتحملت
مسؤوليةحادثالطائرةاألوكرانيةرغمامليلإىلفكرةوجودعملمفتعل.
وأضاف:»لذلكأعتقدبأنالوضعستتمالسيطرةعليهبشكلكاملخالل
األيامالقليلةالقادمة،والوالياتاملتحدةاألمريكيةستواصلالعملعىل
تحريكالداخللكيتدفعاملسؤولنياإليرانينيللدخوليفمفاوضات«.
وتابع:»لكنأؤكدمرةأخرىبأناملظاهراتيفالداخلاإليرانييمكن

السيطرةعليهابسهولة،ألنالقيادةلديهاباملقابلحشودبرشيةقادرةعىل
حسماملوقفدوناللجوءالستخدامالقوةالقهريةكماحصليفمظاهرات

سابقة«.
تصدعاتبالحكومةوتنازالت

بدورهتوقعاملختصبالشأناإليراني،إيرانكنعانبأن»الحكومةاإليرانية
ستبقىكماهيمعبعضالتصدعات،وسيتمإخمادالتظاهراتألنهال
يوجدطريقأفضللإليرانينيمنامليضقدماومحاولةالتفاوضورفع
العقوباتعنهاعربتعديلاالتفاقالسابقالتيانسحبتمنهأمريكا«.

وحولإمكانيةأنيقدمالنظاماإليرانيتنازالتلكييريضاملتظاهرين،قال
كنعان:»ستضطرالحكومةلتقديمبعضالتنازالتإذاماتطلعتملصلحتها
ومصلحةشعبهاالذيأنهكتهالعقوبات،ومنأجلتوسيعاملساحةالتي
تستطيعأنتتحركفيهامنناحيةاقتصاديةاألمرالذييؤثرإيجابياعىل

الطموحاإلقليميلها«.
وعنإمكانيةاستغاللالتياراإلصالحيللتظاهرات،قال:»التياراإلصالحي
ليسبالقوةالتييستطيعفيهااالستفادةمنأيمظاهرات،

وخصوصايفظلاحتقانوغليانأغلبيةالشعب
اإليرانيبعداغتيالسليمانيالذييمثلاألب
الروحيلجيشإيرانوللكثريمنالناس،

ولهذافإنغالبيةالشعبضداملظاهرات«.
منجهتهقالمحجوبالزويري:
»اليمكنالقولبأنهناكتيارات
سياسية،نعرفبأنايرانجففت
منابعالتياراإلصالحيمنذعهد
محمودأحمدينجاد،كماأنها
رضبتالقوىاالجتماعيةاألهم
والتيتقومباالحتجاجاتوهي
الطالبوالعمالواملرأة،حيث
جرىتحييدهذهاملجموعات
بحيثالتكونفاعلةبحركة
االحتجاجاتومعذلكشهدنا
الطالبيحتجونخاللاأليام

املاضية«.
تحجيمدورالحرسالثوري
ويرىالزويريبأن»تقليلوتقليص

دورالحرسالثوريأمرمستبعد،ألنهمنذ
عام1991هناكتصاعدوتزايديفدوراملؤسسة
العسكريةحتىوصلناإىلمرحلةمايسمىبعسكرة

السياسةيفإيران«.
وتابع:»صحيحأنهذاغريواضحللعلن،ولكنأثارهمالحظةيفالعديدمن
األدوارالسياسةواالقتصاديةوشاهدناهايففرتةالرئيسالسابقمحمود

أحمدينجاد«.
وأضاف:»عىلالعكسستزيدهذهاملؤسسةمنقبضتهالسبببسيط،

فهيتشعربأنهاحاميةالنظامالسيايسوالثورة،بالتايلهيتشعربأنمن
واجبهازيادةقبضتها،وهذاسيدفعربماإىلحالةمنالتغولعىلاملشهد

السيايسبشكلأوبأخر«.

إلى أي مدى يمكن للمظاهرات 
أن تؤثر على النظام اإليراني؟

هل ُتطرح »صفقة 
القرن« لتمكين نتنياهو 

من كسب االنتخابات؟
صالح النعامي

لمتعداملعارضةاإلرسائيليةوحدهاالتيتبديمخاوفجديةمنتدّخلأمريكيفجقديؤثر
عىلنتائجاالنتخاباتالترشيعيةالتيستنظميفالثانيمنمارس/آذاراملقبل،بلإناملزيد
مناملسؤولنياألمريكينيالسابقني،الذينشغلوامواقعارتبطتبالعالقةمعإرسائيلوالجهود
الهادفةلحّلالرصاع،باتوايحّذرونمنأنهناكمايدّلعىلأنالرئيسدونالدترامبيبدو

عازماًعىلتوظيفخطتهللتسويةاملعروفةبـ«صفقةالقرن«(الخطةاألمريكيةلتصفيةالقضية
الفلسطينية(،يفتحسنيفرصرئيسالوزراءاإلرسائييلبنيامنينتنياهوبتحقيقفوزيف

االنتخاباتاملقبلة.
وإنحقيقةأناإلدارةاألمريكيةتعملحالياًعىلالتشاوربكثافةمعنتنياهوحولموعدطرح

الخطةتعززهذهاملخاوف،إذإناملبعوثاألمريكيللمنطقةآيفبريكوفيتشزارتلأبيب،يفحني
سيصلجاريدكوشرن،صهروكبريمستشاريترامب،إىلتلأبيببعدغداألربعاءللمهمةنفسها.
وسبقأنتوّجهقادةتحالف»كاحوللفان«املعارضيفإرسائيل،بشكلعلني،لإلدارةاألمريكية،

وطالبوهابعدمطرح»صفقةالقرن«قبلاالنتخابات،إذحذرزعيمالتحالفبنيغانتسيفمؤتمر
صحايف،منأنمثلهذهالخطوةستكونبمثابةمحاولةللتأثريعىلنتائجاالنتخابات.

وعىلالرغممنأنقادةتحالف»كاحوللفان«قدتوقفواعنتوجيهاالنتقاداتلإلدارةاألمريكية،
فإنهذااليرجعإىلتراجعمخاوفهممنتبعاتالخطوةالتيقديقدمعليهاترامب،بلألنهم

يخشونأنتؤثرأيمواجهةعلنيةمعالرئيساألمريكيعىلحظوظهماالنتخابية.
والالفتأنكرُثاًمناملسؤولنياألمريكينيالسابقنيمنأصوليهودية،الذينتولوامواقعمتقدمة
يفإدارةالرئيسالسابقباراكأوباما،قدحذرواأيضاًمنأنكلمايعنيترامبحالياًهوتمكني

نتنياهومنالفوز.
وكتبالسفرياألمريكيالسابقيفإرسائيلمارتنانديك،عىلحسابهعىل»تويرت«أناالعتبار

الرئيسالذيباتيحكمطرح»صفقةالقرن«منعدمه،هومصالحنتنياهواالنتخابية.وحسب
انديك،الذيتوىلأيضاًمنصبمنسقالعالقاتمعكّلمنإرسائيلوالسلطةالفلسطينيةيفإدارة
أوباما،فإن»صفقةالقرن«قدتحولتمنخطةلحّلالرصاع،إىلمجردوسيلةلتمكنينتنياهومن

الفوز.
أماأرونميلر،الذيعملمستشاراًللفريقاألمريكيالذيكانمسؤوالًعنالتوسطبنيإرسائيل

والسلطةالفلسطينيةيفعهَديأوباماوبيلكلينتون،فقدكتبعىلحسابهعىل»تويرت«،أنطرح
»صفقةالقرن«باتيخضعالعتباراتالسياسةالداخليةلدىكّلمنترامبونتنياهو.

وُيعّدطرحهذهالخطةقبلاالنتخاباتوصفةلتحسنيفرصنتنياهوبالفوز،ألنهسيؤثربشكل
جذريعىلطابعالجدلالسيايسالداخيليفالحملةاالنتخابية،إذإناألحزابستكونمطالبة

بطرحمواقفإزاء»الصفقة«،بعدأنكانتمشغولةبالرتكيزعىلقضايالوائحاالتهامبالفسادالتي
ُوجهتلنتنياهو.

إىلجانبذلك،فإنهناكمايدّلعىلأنهناكتوافقاًبنيترامبونتنياهوعىلأنيستغلاألخري
الرفضالفلسطينيللخطة،يفتربيرضممنطقةغوراألردنواملستوطناتاليهوديةيفالضفة

إلرسائيل،وبعدذلكتعرتفالوالياتاملتحدةبالضم،كماكتبالوزيراإلرسائييلالسابقيويسبيلني
يفالنسخةالعربيةملوقع»املونتور«.

ومنالواضحأنالفلسطينيني،بغضالنظرعنالفروقاأليديولوجيةبينهم،اليمكنأنيقبلوابهذه
الصفقة،التيالتمنحهمدولة،والتضمنحقالالجئنيبالعودة،وتبقىالقدساملوحدةعاصمة

إلرسائيل.
يفاملقابل،فإنإقدامنتنياهوعىلضمأجزاءمنالضفةالغربيةقبلاالنتخاباتسيزيدمنشعبية

حزبه»الليكود«،وسيؤثرعىلموازينالقوىبنياألحزاباإلرسائيلية.
والالفتأنالجدلحول»صفقةالقرن«قدأثربشكلواضحوجيلعىلمواقفاألحزاباإلرسائيلية
املختلفة؛فقدأخذتحالف»كاحوللفان«يعرّبعنمواقفأكرثيمينية،يفمحاولةلتقليصاملكاسب

التييمكنأنيحققها»الليكود«بقيادةنتنياهومنطرحالصفقة.
وحسبماذكرتهقناةالتلفزةاإلرسائيلية12فإنهذاالتحالفباتيجاهربدعمهضمغوراألردن
واملستوطناتإلرسائيل.يفالوقتذاته،فإنبعضقادةالتحالفباتوايزايدونعىلقادة»الليكود«
يفتبنيمواقفمعاديةلفلسطينييالداخل؛فقدانضم»كاحوللفان«لحزب»الليكود«وبقية
أحزاباليمنييفمطالبتهابعدمالسماحلهبةيزبك،عضواملكتبالسيايسللتجمعالوطني

الديمقراطي،بالرتشحللكنيست،بحجةتبنيهامواقفداعمةللمقاومةالفلسطينية.
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شريف عمر

معدخولاألزمةالخليجيةبنيالسعوديةواإلماراتوالبحرين
منجهة،وقطرمنجهةأخرى،عامهاالثالث،تراجعتبوادر
املصالحةالتيالحتبشكلواضحيفالثلثاألخريمنالعام

.2019
وبعدزيارةغريمعلنةقامبهاوزيرخارجيةقطرمحمدبنعبد
الرحمنآلثاني،وتطوراملبادراتالكويتيةللمصالحة،والتي
تبلورتبتهدئةالرتاشقاإلعالميبنيأطرافاألزمة،عادت

التوتراتإىلاملشهدمجددا،بنيأبوظبيوالدوحة،ثمالرياض
والدوحةبوتريةأقل.

وتقّدمتالدولالثالثإضافةإىلمرص،بـ13رشطاإلعادة
العالقاتمعقطر،بينهاإغالققناةالجزيرة،وخفضالعالقات

معإيران،وإغالققاعدةعسكريةتركيةيفقطر.
لكنوزيرخارجيةقطرشددعىلأنالدوحةليستمستعدة
لتغيريعالقتهامعتركيا،التيتعتربقطرأنّهاإىلجانبإيران،
ساعدتهايفتخطّيتبعاتاملقاطعةاالقتصاديةللدولاألربع.
وأوضحأن»أيدولةفتحتلناأبوابهاوساعدتناخاللاألزمة،

سنبقىممتننيلها(...(ولننديرظهرنالهاأبدا«.
ورغمبوادراملصالحة،غابأمريقطرتميمبنحمد،عنالقمة
الخليجيةيفالرياضبكانونأول/ديسمرباملايض،وهومافرسه
موقع»ميدلإيستمونيتور/ميمو«باستحالةمشاركةتميم
دونحلالقضاياالعالقة،وأنمشاركتهرغماستمرارعقوبات
دولالحصارعىلبلده،تعنياعرتافاتباالتهاماتاملوجهة

للدوحة.
وتحولالخطابالرسمييفأبوظبيواملنامةبعدغيابأمري

قطرعنالقمةإىلالشهوراألوىللألزمة،بكيلاالتهاماتللدوحة
بتعقيدالخالف،وعدمالسعيإىلحله.

ضرب من الخيال

رئيستحرير»البيتالخليجيللدراساتوالنرش«،عادل
مرزوق،رأىأنالحديثعنمصالحةخليجيةشاملةيبدو
»رضبامنالخيال«،مضيفاأنهاليعتقدأنإعادةبناءالثقة
بنيالدوحةوالرياضوأبوظبيستحدثبضغطة»زر«،عىل

حدقوله.
وقالمرزوق:«إنالوساطةالكويتيةوحتىالعواصمالخليجية
املتصارعةتسعىإىل»تربيداألزمة«والحدمنتوحشهاعىل

املنصاتاإلعالمية،مضيفاأن»مثلهذااإلنجازيمكنأنيبنى
عليهالحقاً«.

ورأىعادلمرزوقأنحدتعقيداتاألزمةيفمحور»الدوحة-أبو
ظبي«،أثّرسلباعىل»الهدنةاإلعالمية«،وترشيدالخطاب

وضبطهبنيالدوحةوالرياض،خاللالفرتةاملاضية.

رغبة سعودية بـ»التبريد«

وبحسبمرزوق،فإن»السعوديةجادةيفرغبتهابتربيد
األزمةمعقطر،أيضاًقطرجادةبلوتطمحإىلتربيداألزمةمع
السعوديةتحديداً،لعدةاعتبارات.املؤكدهوأنالدوحةالتريد
أنتربطهذهالهدنةالقطريةالسعوديةبعالقاتهامعأبوظبي«.
وقالعادلمرزوقإنمنبنياألسبابالتيأدتإىلالتحفظ
السعوديللذهاببعيدانحواملصالحة،هواشرتاطالدوحة

عدمحضورويلعهدأبوظبيمحمدبنزايد،للقاءكانمزمعا
عقدهبنيأمريقطرتميمبنحمد،وويلعهدالسعوديةمحمدبن

سلمانيفالكويت،برعايةالشيخصباحاألحمدالصباح.
ووفقاملرزوق،فإنالعالقةبنيالدوحةوأبوظبيوصلتإىل
طريقمسدود،واليمكنإصالحهاعىلاملدىالقريبعىل

املستوىالسيايس،متابعاأنالسعوديةبإمكانهاامليضقدما

نحواملصالحةمعقطر،لكنذلكيعنياإلرضاربعالقتهامع
اإلمارات.

وأضاف:»يبدويلأنهمنالطبيعيواملنطقيأنتحرص
السعوديةعىلأناليكونتربيداألزمةمعقطرعىلحساب

عالقاتهاالوثيقةمعاإلمارات«.
وتابع:»هناكعدةأسبابتجعلمنتربيداألزمةأولويةلكلمن
السعوديةوقطر،أقلهافكاكالرياضمنكماشةاآللةاإلعالمية
القطريةالجاثمةعىلصدرهاواملرتصدةلزالتها،ونجاحالدوحة
يفتنظيمكأسالعالم2022ميفأجواءإقليميةمشجعةتحقق
لهامردوداًاقتصادياًيعوضماأنفقتهمنملياراتعىلتطوير

بنيةالبالدالتحتية«.
ورأىعادلمرزوقأنالبحرينالتملكمايمكنتقديمه

للسعودية،فيما»الحليفاملرصيمرتددويجبأنالننىس
خذالنهللرياضيفحرباليمنالتيرفضتمرصاملشاركةفيها

أوحتىتأمنيالحدودالسعوديةاليمنية«.

 الجميع خاسر
مرزوققالإن»هذهاألزمةليستأكرثمنمحرقةللرثوات

الخليجية،ومنقامبهندسةأهدافهالميكنيدركأنهيقومبفعل
(طائش(ولميعتوازناتالقوىيفالخليجأوكيفتسرياألمور
فيه«.وتابع:»رغمذلك،يجبأنالنتصوراألزمةاليومكماكانت
يفالعام2017،هياليومأزمةباردة.السعوديةواإلماراتأدركتا
استحالةتحقيقاألهدافالتيكانتاتراهنعليها،منجانب
آخر،استطاعتقطرتجاوزاألزمةعىلأكرثمنصعيد.هذاال

ينفيأنالرياضوأبوظبيوالدوحةتكبدواجميعاًخسائرمالية
كبرية«.

وأضاف:»نحناليومأمامقياداتشابة،سيحكماألمريمحمد
بنسلمانالسعوديةلثالثنيعاماًمقبلة.وكذلكهوأمري

قطرالشيختميمبنحمدالذيسيبقىعىلرأساملؤسسة
السياسيةيفقطرالفرتةذاتها.أعتقدأنالطرفنييدركانبوضوح
أنبقاءحالةالعداءبنيالسعوديةوقطرلنيكونيفصالحأي

منهما«.

قناة للتواصل
اإلعالميواملحللالسيايساألردنيعمرعيارصة،قالإن

املصالحةالخليجيةيفالفرتةاملاضيةتوافرتلهاقناةللتواصل
بنيالقطرينيوالسعودينيليسأكرث.

وأضاف»أنمنبنياشرتاطاتهذاالتطوروقفالرتاشق
اإلعالمي،أواملساسبالرموزبنيالبلدين،وهومستمرلغايةاآلن.
وتابعأنه»أثناءذلكحدثتتطوراتأثرعىلإتماماملصالحة،

أبرزهاحضورأمريقطرللقمةاإلسالميةيفكواالملبور،وزيارتهإىل
طهران،وزيارةقامبهاوزيرخارجيتهإىلبغداد«.

وأكدعيارصةأنهوبرغمعودةالتوتر،إالأنقناةاالتصالبني
الرياضوالدوحةالتزالموجودة،حتىلوتمتجميدهاأو

دخولهاحالةبياتهذهالفرتة.
لفتإىلأنالفرتةاملقبلةقدتشهدعودةاألمورإىلماكانتعليه،

إالأنهاليوجدتوقعمؤكدحولماسيحصل.
وشهدشهرترشينثاني/نوفمرباملايضوقفاتاماللرتاشق

اإلعالميبنيدولالحصار،وقطر،وذلكبعدعدولالدولالثالث
عنانسحابهامنكأسالخليجالذيأقيمبالدوحة،يفقرار
جماعياعتربهمراقبونمؤرشاعىلقربإتماماملصالحة.
ويفشهرحزيران/يونيو2017،قررتالسعوديةواإلمارات

والبحرينومرص،قطعجميععالقاتهاالدبلوماسيةمعقطر،
وإغالقاملنافذالجويةواملجالالجويمعها،ووضعت13رشطا

لعودةالعالقات،وهومارفضتهالدوحة.

مع تراجع بوادرها.. هل انتهت المصالحة الخليجية؟

T he Saudi embassy in Washington, DC has 
dismissed a media report suggesting that 
the kingdom was behind the hacking of the 

mobile phone of the Washington Post owner and 
Amazon founder, Jeff Bezos.
Citing unnamed sources, British daily The Guardian 
reported on that the billionaire’s phone was 
hacked in 2018 after receiving a WhatsApp mes-
sage that was apparently sent from the personal 
account of Saudi Crown Prince Mohammed bin
«Recent media reports that suggest the kingdom 
is behind a hacking of Mr Jeff Bezos’ phone are 
absurd,” Saudi Arabia’s embassy said on its Twitter 
account.    
«We call for an investigation on these claims so 
that we can have all the facts out.»  
Separately, the Washington Post reported that 
a United Nations investigation will report on 
Wednesday that Bezos’s phone was hacked after 
he got the WhatsApp message from an account 
purportedly belonging to MBS, the kingdom’s de 
facto ruler.

Soon after the message was sent, a 
significant amount of data was 
extracted from Bezos’s phone, 
the Post said investigators 
concluded citing a person 
with direct knowledge with 
the matter.
The report is set to worsen 
relations between the 
world’s richest man and the 
kingdom which had soured 
following the 2018 murder 
of Saudi journalist Jamal 
Khashoggi, who was also a 
columnist for The Washington 
Post, inside Riyadh’s consulate in 
Istanbul.
Agnes Callamard, UN 
special rapporteur 
on extrajudicial, 
summary or 
arbitrary 

executions, and David Kaye, special rapporteur 
for free expression, said in Twitter posts on 

that they would be releasing a statement on 
Wednesday addressing the report by The 
Guardian.
A report by Callamard in June found cred-

ible evidence warranting further investi-
gation that the crown prince and other 
senior officials are liable for Khashog-
gi’s murder. Prince Mohammed has 

said that as de facto Saudi leader he 
ultimately bore “full responsibility” for 

the killing but he denied ordering it.
In December, a Saudi court exonerated 

Prince Mohammed’s top aides over the 
murder of the journalist, a verdict 

condemned globally as a traves-
ty of justice but backed by 

Washington.
Private investi-

gation
The relation-

ship between Bezos and the Saudi government had 
soured early last year after he alluded to Saudi Ara-
bia’s displeasure at the Washington Post’s coverage 
of the murder of Khashoggi.
Bezos’s security chief said in March last year that 
the kingdom had access to his phone and gained 
private information from it involving text messages 
between him and a former television anchor, who 
the National Enquirer tabloid newspaper said 
Bezos was dating.
«Our investigators and several experts concluded 
with high confidence that the Saudis had access 
to Bezos’ phone, and gained private information,” 
Gavin De Becker wrote on The Daily Beast website 
at the time.
But de Becker did not specify which part of the 
Saudi government he was blaming for the hack, 
and gave few details about the investigation that 
led him to the conclusion that the kingdom was 
responsible.
Saudi Arabia had said it had nothing to do with the 
reporting.

Saudi denies report kingdom behind hacking of Jeff Bezos’s phone
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إيران تطلق 
جائزة »الشهيد 

سليماني« 
العالمية 

لـ»التضحية«
قررتإيرانإطالقجائزةعاملية

للتضحية،وأطلقتعليهااسم»الشهيد
سليماني«.

وقالأمنياملجلساألعىلللثورةالثقافية
يفإيرانسعيدرضاعاملني،إنأعضاء
املجلسصادقواعىلإطالقالجائزة

»التياقرتحهاالشهيدقاسمسليماني،
وستحملاسمالشهيدسليماني،لتقدم

إىلاملضحنيعىلالصعيدالدويل«.
وأوضحعاميلأنأعضاءاملجلس»وجهوا
الشكروالتقديرللشعباإليرانيملشاركته
امللحميةيفمراسمتشييعاللواءقاسم
سليماني،والذيجاءتعبرياعنوفاء
الشعببكلأطيافهوتعدديتاهالقومية
والثقافيةألهدافالثورةاإلسالمية

السامية«بحسبوكالة»إرنا«اإليرانية.
وكانتالوالياتاملتحدة،اغتالتقائد
فيلقالقدساإليرانيقاسمسليماني،

بغارةجويةأثناءخروجهمنمطاربغداد،
يفالثالثمنالشهرالجاري،وقتلمعه
نائبرئيسهيئةالحشدالشعبيأبو

مهدياملهندس،وعددمنضباطالحرس
الثورياإليراني،بعيدوصولهممن

العاصمةالسوريةدمشق.
وردتطهرانعىلاغتيالسليماني،

بقصفقاعدةعنياألسديفاألنبار،غرب
العراق،بعدةصواريخباليستية،ونفت
واشنطنسقوطأيإصاباتيفصفوف
جنودهايفبادئاألمر،لكنهااعرتفتقبل
أيامبوقوع11إصابة،نتيجةصدمات

ارتجاجية،جراءسقوطالصواريخ،ونقل
املصابونللعالجيفأملانيا.

انتخبالربملاناليونانيالقاضيةوالخبرية
يفالقانونالدستوريوقانونالبيئة

إيكاتريينيساكيالروبولو(63عاما(لتكون
أولامرأةيفتاريخاليونانترأسالجمهورية.

وصوتتأغلبيةقوامها261نائبامن
الحزبنيلصالحانتخابساكيالروبولو

رئيسةللبالد،وفقماأعلنهرئيسالربملان
كوستاستاسوالس.

وانتخبتالرئيسةمنالدورةاألوىللالقرتاع
بعدتسميتهامنقبلرئيسالوزراء

كريياكوسميتسوتاكيس،بأصوات261نائبا

منأصلثالثمئة،وهوأمرلميحصلسابقا
يفانتخاباترئاسيةيونانية.

وستؤديهذهالقاضيةاليمنييف13مارس/
آذاريفنفسيومانتهاءواليةسلفهااملحافظ

بروكوبيسبافلوبولوس.
وكانرئيسالحكومةقاليفترصيحات

سابقةإنساكيالروبولومرشحة»الوحدة«
و«التقدم«،واختارهالهذااملنصبألنها
بعيدةعناالنقساماتالحزبيةالتقليدية

يفالبالد.
وفورتسميتهايف15يناير/كانون

الثانيالجارييفخطابمتلفزألقاه
ميتسوتاكيس،حظيتاملرشحةباإلجماع،
وقالرئيسالوزراء»لقدآناألوانلكي
تنفتحاليوناننحواملستقبل«.وكانقد
واجهانتقاداتفورتوليهمهامهبسبب
تعينيامرأتنيفقطيفمنصبنيوزارينييف

حكومته.
وأضاف»نحنالنخفيالواقع،املجتمع

اليونانياليزاليشهدتمييزاضدالنساء«،
لكن»هذااألمريتغريمناآلنوصاعدا،بدءا

بقمةهرم«السلطة.

البرلمان اليوناني ينتخب أول 
امرأة رئيسة للبالد

E katerini Sakellaropoulou on was elected to the largely 
ceremonial post after her nomination by the ruling 
conservative party was backed by 261 ministers of parlia-

ment in the 300-member Parliament - a rare display of unity in 
Greece’s fractious politics.
The 63-year-old expert in environmental and constitutional 
law will succeed Prokopis Pavlopoulos, whose five-year term 
expires in March. Sakellaropoulou will take her oath of office on 
March 13.
Sakellaropoulou, from the northern city of Xanthi, was also the 
first woman to head the Council of State, Greece’s top adminis-
trative court, taking on that role in 2018 with the support at the 
time of the government led by the left-wing Syriza party, which 
lost power to New Democracy in an election in July last year.
The daughter of a Supreme Court judge, Sakellaropoulou com-
pleted her postgraduate studies at Paris’s Sorbonne university.
Sakellaropoulou has written numerous papers on environmen-
tal protection and chairs a society on environmental law.
For decades, failure by Parliament to elect a president in 
Greece could lead to a snap election. Following a recent re-
form, the process to select a president can go up to five voting 
rounds in Parliament with the threshold starting at 200 votes 
and gradually falling to the majority of those present in the 
room.
The president is nominally the head of the Greek state and 
commander-in-chief, officially confirming governments and 
laws. While they technically have the power to declare war, 

they can only do so in conjunction with the government.
Sakellaropoulou is joining a small group of women leading 
European Union countries.
In Germany, Chancellor Angela Merkel - “the world’s most 
powerful woman”, according to Forbes magazine - was elected 
in 2005 and will remain in power until 2021. 
King Philippe of Belgium chose 44-year-old francophone liberal 
Sophie Wilmes as interim prime minister in October 2019, the 
first woman to hold that post, while 51-year-old conservative 
Kolinda Grabar-Kitarovic was elected president of Croatia in 
January 2015. Grabar-Kitarovic is due to be succeeded next 
month by Zoran Milanovic.
Former EU auditor Kersti Kaljulaid in October 2016 became 
the first female president of Estonia, while liberal lawyer and 
anti-corruption campaigner Zuzana Caputova, 46, took office in 
June 2019 as Slovakia’s first woman president.
In Denmark, 41-year-old Social Democrat leader Mette 
Frederiksen became prime minister in June 2019, and in 
Finland, Sanna Marin became, at the age of 34, the youngest 
sitting prime minister in the world in December 2019.
Elsewhere in Europe, but outside the EU, other women cur-
rently in power include Norway’s Prime Minister Erna Solberg; 
Iceland’s Prime Minister Katrin Jakobsdottir; Georgia’s President 
Salome Zurabishvili; and Serbia’s Prime Minister Ana Brnabic. 
Several European nations have queens who are head of state 
but are unelected.

Ekaterini Sakellaropoulou elected 
Greece’s first female president
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نرشتصحيفة»واشنطنبوست«مقاالللمعلق
ديفيدإغناطيوس،يقولفيهإناملتظاهرينيفإيران

يعكسونالغضباملستمرضدالظلم.
ويقولإغناطيوسيفمقاله،إنه»عندماقتلالجرنال
قاسمسليمانيقبلأسبوعنيتقريبا،فإنوفاتهكانت
بمثابةإسدالالستارةعىلالثورةاإليرانيةالتيكان

يرمزإليها«.
ويشريالكاتبإىلأن»النظاماإليرانيبعيداعن

االنتهاء،لكنمناآلنوصاعدافإنهسيواصلالحفاظ
عىلالسلطةمنخاللالبلطجيةواألوتوقراطينيممن

ليستلديهمجاذبيةسليماني«.
ويقولإغناطيوس:»ربماهذامايحاولالشارع
اإليرانيإخبارنابه:خرجتالجماهريمودعة

سليماني،وبعدأيامخرجتلشجبالنظامالذي
أسقططائرةتحملعرشاتمنالشباباإليراني

وكذب«.
ويرىالكاتبأن»الحزنعىلمقتل

سليمانيوالغضبضدالنظام
ربماكاناوجهنيلعملةواحدة،
فقدكانسليمانييتمتعبصورة

عامة،وهورجلنشأوسط
عائلةمتواضعة،وحاولأسياده
تقديمهعىلأنهصورةمختلفة
عنالسلطات(الفاسدة(التي
تيسءإلدارةإيران،وكانالنظام
يأمليفاستخدامالحزنعىل

وفاتهإلعادةتوليدالثورة،لكنهفشل
بشكلواضح.

ويلفتإغناطيوسإىلأنه»جاءبعدذلك
الرجلالغاضبالجرنالإسماعيلقآني،خليفة
سليماني،الذيوصفيفإيرانبالخبريومحارب

الظلاملتشددالذيقادعملياتيفالخارج،وساعد
يفقمعاملتظاهرينيفالداخل،وهناكإبراهيمرئييس،
املرشحاملحتملللمرشداألعىلآيةاللهعيلخامنئي،
لكنهيفقدالتميزيفالعالمالدينيأوالقيادةالروحية،

فهومحامووزيرعدلومدععامسابق«.
ويرىالكاتبأن»حركةاالحتجاجالحيةيفإيران

وبقيةالرشقاألوسطباتتواضحة،فهيثورةتبدأمن
القاعإىلالقمةضدالنخبالفاسدةالتيتحكمإيران
والعراقولبنانوبقيةدولاملنطقة،والحركةالعراقية
مدنيةكمايطلقعليهاالناشطالسيايسنرباس

كاظمي،وقدحاولاملستبدونيفكلمكانسحقهذه
الحركةوالتالعببهالكنهامستمرة«.

وينوهإغناطيوسإىلأنالصحايفاإليرانيالذي
سجنهالنظاممازياربهاري،استشهدببعض

الشعاراتالتيأطلقهاالطالبهذااألسبوعبعد
إسقاطالطائرةاألوكرانية،مثل»قتلتمعباقرتنا

واستبدلتموهمباملاليل«،وقالبهاريإناملتظاهرين
استخدمواعبارة»بيشاراف«لوصفخامنئيوغريه
مناملسؤولني،وهيعبارةتصفشخصا»دونضمري

أوأخالقأوقيم«.
ويفيدالكاتببأنأرشطةالفيديووالتقاريراألخرى
التيجمعهاموقع»إيرانواير«،الذييحررهبهاري،

تكشفعنصورةعنالغضبالعام،ففيجامعة
رشيفيفطهرانهتفاملتظاهرونيوماالثنني

قائلني:»النريدرؤساءجبناء«،ويفجامعةأصفهان
التكنولوجيةقالوا:»مدافع،دبابات،متفجراتلم

تعدمفيدة:يجبعىلاملاليلالرحيل«،أمايفجامعة
كردستانيفواليةسننداجفإناملتظاهرينتحدوا
قائلني:»أصابنااالشمئزازمنالجريمةفلماذا

نخاف؟«.
ويقولإغناطيوس:»يبدوأناملنظماتاإلخباريةيف
إيران،التيكانتبوقامفيداللنظام،لمتعدتحتمل،
فبعدإعالنالحكومةعنمسؤوليتهاعنحادث

إسقاطالطائرةاألوكرانيةنرشتصحيفة(بهار(عىل
صفحتهااألوىلعنوانا،يقول:(الكذبوالتسرتعليه
اليمكنغفرانه(،وتساءلكاتبالتقريرقائال:»ماذا
يخفونأوماالذينجحوايفالتسرتعليه؟«.
ويبنيالكاتبأن»هذهالحركةتفتقد
للقيادة،والهدفواضحالها،

لكنهاتظهرصورةعنالغضب
واالشمئزازواستعداداملواجهة
السلطات،وقداستقالعدد
منالصحافينياإليرانيني

احتجاجاعىلاآللةالدعائية
الحكومية،ونرشتوكالة
األنباءاإليرانيةنقالعن

نقابةالصحافينياإليرانيني،
قولها:(مايهدداملجتمعاآلن
ليسالصواريخأوالهجمات
العسكرية،لكنغيابحرية

الصحافة(«.
ويؤكدإغناطيوسأن»الحننيالشعبي
للتغيري،واألساليبالوحشيةالتيتستخدمها

الحكوماتلقمعاملتظاهرين،ظالموضوعنيسائدين
يفالرشقاألوسطعىلمدىالعقداملايض،ويفبعض
األحيانننىسالعالقةاملستمرة،وهيأنالغضب

الشعبيعادةمايتخذشكالمتنافرا،كماهوالحال
معتنظيمالدولة،لكناملوضوعالرئييسهوالغضب
املتواصلعىلالظلمورسقاتالحكامالديكتاتوريني،
إالأنإدارةالرئيسدونالدترامبترتنحيميناوشماال

دونأنيكونلديهانهجواضحللمنطقة«.
ويشريالكاتبإىلأن»ترامبيجسدحساسية

الرأيالعاميفأمريكاللرشقاألوسطبعدالحروب
الطويلةفيه،لكنمساعديهقامواوبحكمةبمنعهمن
االنسحابوالرتاجعيفأفغانستانوسورياوالعراق
ولبنان،واملوقفاملتشددكانمفيدايفالعراق،حيث
أصدرالربملانالعراقيقراراغريملزمللحكومةدعا

فيهلخروجالقواتاألمريكيةمنالعراق«.
ويختمإغناطيوسمقالهبالقولإن»الواليات

املتحدةتحاولاحتواءالثورةاإليرانيةمنذعام1979،
دونأنتظهرنتائجللمالوالتالعبالذيتقومبه،
لكننالواستمعنااآلنلرأينابأناآللةاإليرانيةتلهث

وتسعلبتعب،فإنهذهثورةنفدتمنهاالطاقة
اإليجابية،وباتتتعملمنخاللالعنفوالخوف

واالضطهاد«.

WP: هل يسدل مقتل سليماني 
الستار على الثورة اإليرانية؟

باسل درويش
حذرتصحيفة»التايمز«يفتقريرأعدهمراسلهايفالرشق

األوسطريتشاردسبنرس،منالخالفاتاألوروبيةبشأنليبيا،
مشريةإىلأنهاتهددآمالالسالميفهذاالبلدالذيمزقته

الحرب.
ويشريالتقرير،إىلأنقادةالعالمحذروايوماألحدمنتحول
ليبياإىل»سورياثانية«،حيثيهدداالنقسامداخلدول
االتحاداألوروبيبتخريباآلماليفالتوصلإىلسالمدائم.
ويذكرسبنرسأنرئيسالوزراءالربيطانيبوريسجونسون
انضمإىلوزيرالخارجيةاألمريكيمايكبومبيو،والرئيس
الفرنيسإيمانويلماكرون،يفلقاءتأخرطويالاستضافته

املستشارةاألملانيةأنجيالمريكل،وتعهدبتطبيقحظرتصدير
السالحإىلطريفالنزاع.

وتلفتالصحيفةإىلأنتركياأرسلتأسلحةإىلالحكومة
املعرتفبهادوليايفطرابلس،التييتزعمهافائزالرساج،يف

الوقتالذيتدعمفيهاإلماراتالعربيةاملتحدةالجرنالخليفة
حفرت،يفالنزاعالدائرمنذخمسةأعوام،الذيقتلفيهآالف
األشخاص،مشريةإىلأنالرجلنيحرضااللقاءيوماألحد،

لكنهمالميلتقياوجهالوجه.
ويوردالتقريرنقالعنمريكل،قولهاللصحافيني:»نعمإننالم
نحلمشكالتليبيااليومكلها،لكننانهدفلبناءزخمجديد«،
وقالجونسونوغريهمنقادةالدولاألوروبيةإنهمقديدرسون
إرسالمراقبنيدولينيلتأكيدتطبيقاتفاقوقفإطالقالنار.
ويستدركالكاتببأنالهدنةتمخرقهاأكرثمنمرةيفوقت
يقولفيهاملحللونإنتحقيقسالمدائمتمتأخريهبسبب

االنقسامبنيدولاالتحاداألوروبي،يفوقتقررتفيهالدول
اإلقليمية،مثلروسياوتركياواإلماراتالعربيةاملتحدة،انتهاز

الفرصة،ودعمالجماعاتالوكيلةلها،مازادمنالعنف.
وتنوهالصحيفةإىلأنالرئيسرجبطيبأردوغانبدأيفالشهر
املايضبإرسالقواتإىلاملنطقةومقاتلنيمنالجماعاتالتي

يدعمهايفسوريا،وحلهووالرئيسفالديمريبوتني،الذييدعم
حفرت،وسيطنيبدالمنالدولاألوروبية،واستضافامعايف

األسبوعاملايضاجتماعا،إالأنالطرفنياملتحاربنيلميظهراأي
إشاراتعىلالتنازلوعقدتسوية.

ويفيدالتقريربأنوزيرالخارجيةاألملاني،هايكوماس،عربعن
قلقهقبلبدءاملؤتمريوماألحد،وقال:»عليناالتأكدمنعدم

تحولليبياإىلسورياجديدة«.
ويشريسبنرسإىلأنفرنسازادتمنتعقيدالوضعمنخالل
دعمهاللجرنالخليفةحفرت،رغمدعماالتحاداألوروبي
للحكومةاملعرتفبهادوليا،الفتاإىلأناليونانانضمتإىل
الحربيفليبياعندماقررأردوغانتوقيعاتفاقيةترسيم

الحدودالبحريةمعالرساج،التيتقولإنهاتملكفيهاحقوقا
للتنقيبعنالغازالطبيعي،وردرئيسالوزراءاليوناني

كرياكوسميتستاكيسباستقبالحفرتيفأثيناقبلسفرهإىل
برلني،واتصلمعاملستشارةاألملانية،قائالإنهسريفضأي

صفقةالتحرتماملصالحاليونانية.

وتذكرالصحيفةأناليونانحذرتتركيامنأنأيمحاولة
للحفرقدتقودإىلالحرب،مشريةإىلأنالقوىاألوروبيةالتي

دعمتاإلطاحةبمعمرالقذايفعام2011فشلتيففرض
تسويةسياسية،وانقسمتبنيإيطالياالتيدعمتحكومة

طرابلسوفرنساالتيدعمتحفرت.
ويلفتالتقريرإىلأنمحاولةللتسويةجرتيفشهرآذار/
مارس2019،إالأنهجومحفرتعىلالعاصمةعطلالجهود
التيكانتترعاهااألمماملتحدة،مشرياإىلأنهجومحفرتلم
ينجح،وتوقفتقواتهيفجنوبالعاصمةحتىقررتروسيا
إرسالمرتزقةرشكة»واغرن«،التيحركتاملعركة،وهومادعا

تركياإلرسالقواتهاومساعداتإىلحكومةالوفاق.
ويستدركالكاتببأنهرغمدعوةاألمنيالعاملألمماملتحدة
أنطونيوغويرتيشلوقفانزالقالبالدلحربواسعة،إالأن

اآلمالقليلةلتسويةطاملاظلتالقوىاألجنبيةتدعمأطراف
النزاع،مشرياإىلأنالرساجيعتقدأنهقادروبدعممنتركيا
عىلقتالاملارشالحفرت،فيمايرىاألخريأنهليسهناكداع
ليرتاجعبعدماسيطرعىلمعظمالبالدوباتعىلمشارف

طرابلس.
وتنوهالصحيفةإىلأنقواتحفرتاستعرضتالقوةعشية

املؤتمر،عندماهاجمتموانئالنفطجنوبالعاصمة،ماأدى
إىلتوقفإنتاجالنفط،مشريةإىلأنآبارالنفطظلتتضخ
طوالالنزاع1.2مليونبرميلنفطيفاليوم،حيثيتمتوزيع
املواردعىلالطرفني،إالأنقواتحفرتباتتتسيطرعىل

معظماآلبارالكربىيفالبالد.
ويجدالتقريرأنالعاملالرئييسوراءرفضحفرتتوقيع
اتفاقوقفإطالقالنارهوشعورهبأنفرنساواإلمارات

والرئيسدونالدترامبسيدعمونهمهمافعل،مشرياإىلأن
واشنطندعمتحكومةطرابلسيفالبداية،لكنهاغريت

موقفهابعدمكاملةقصريةيفنيسان/أبريل2019بنيترامب
وحفرت.

ويقولسبنرسإنترصيحاتمسؤولالسياساتالخارجية
للمفوضيةاألوروبيةجوزيفبوريلبدتأكرثشدة،وهوالذي
اقرتحقواتحفظسالمأوروبية،مشرياإىلقولجونسونيف
ترصيحاتلشبكة»سكاينيوز«:»لوكانهناكوقفإطالق
النارفإننانكونيفوضعلنعملمانستطيعونرسلخرباء

وجنوداملراقبته«.
وتنقلالصحيفةعنالخبرييفالشؤونالليبيةمنمعهد

كلينغديليفهولندا،جاللالحرشاوي،قولهإنفرنساأثرت
عىلاملوقفاألوروبيوفتحتالبابأمامبوتنيوأردوغان

للتدخلاملبارش،وأضاف:»أردوغانليسعبقريا..لكنأوروبا
كانتبطيئةجدالدرجةسمحتفيهاألردوغانبتحقيقهذه

األموركلها،واألمرذاتهينطبقعىلروسيا«.
وتختم»التايمز«تقريرهاباإلشارةإىلقولالحرشاويإن
»هاتنيالدولتني(تركياوروسيا(غرياألوروبيتنيلمتكونا

قادرتنيعىلعملهذهاألموركلهالولمتحدثفرنساانقساما
يفمحورأوروبا«.

التايمز: كيف يهدد انقسام 
أوروبا فرص التسوية في ليبيا؟
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 Women Pioneering نساء رأيدات

-بييلجنيكينغ:تعتربواحدةمن
أعظمالعباتالتنساألمريكياتيفكل
العصور.فقدحصلتعىلاملرتبةاألوىل
يفالتصنيفالعامليستمراتونالت
39لقبايفالبطوالتالكربى(غراند
سالم(.وهيمنارصةللمساواةبني

الجنسني.

-روزالويسباركس)1955(امللقبة
بأمالحقوقاملدنيةبواليةأالباما:كانت
ناشطةمنأصولأفريقية،اشتهرت
بدورهااملحورييفمقاطعة»حافلة

مونتغمري«عندمارفضتالتخيلعن
مقعدهاعىلمنتحافلةعامةباملدينة
إىلرجلأبيضفكانبمثابةالحدث
الذيأشعلحركةالحقوقاملدنية

األمريكية.

-أميلياإيرهارت)1932(:أولامرأة
تطريمنفردةبدونتوقفعرباملحيط

األطليس.وبعدعدةسنواتوبالتحديد
عام1973اختفتفوقوسطاملحيط
الهاديأثناءمحاولتهاالدورانحول

العالم،والتزالالنظرياتعناختفائها
الغامضقائمة.

-فيغديسفينبوغادوتري)1980(: 
أولامرأةتنتخبرئيساإليسلندا
بطريقةمبارشة،وكانتفرتةحكمها

التيدامت16عامااألطولأليرئيسة
دولةمنتخبة.

-وانغاريماثاي)2004(:ناشطة
بيئيةكينيةوأولأفريقيةتفوزبجائزة
نوبلللسالم.وأسستعاملةالبيئة
الرائدةحركةشعبيةتهدفلتمكني

الريفياتمنأجلالحفاظعىلنوعية
حياتهنوتحسينها،مماأدىإىلأكرب

حمالتغرساألشجاريفأفريقيا.

-فالنتيناتريشكوفا)1963(: 
أولرائدةفضاءسوفياتية.دارت

حولاألرض48مرةخاللثالثةأيام.
وعىلالرغممنأنهالمتقمإالبرحلة
واحدةفإنهاالتزالتحتفظبلقب

املرأةالوحيدةالتيحلقتيفالفضاء

بمفردهاواألصغرسناويفعمر26 
عاما.

-جونكوتابي)1975(:أولامرأة
تصلقمةجبلإيفرستأعىلقمةيف
العالم.وطافتاملتسلقةاليابانية75 

دولةمختلفةلتسلققممها،وأصبحت
أيضاأولامرأةتقهر»القممالسبع«

أعىلجبليفكلقارة.
-روادتغرياملناخيفالقارة
القطبيةالجنوبية(2016(:
كانتأكرببعثةنسائيةإىل
القطبالجنوبيلزيادة

التوعيةوزيادة
التمثيلالنسائي

بالوظائف
العلمية
الكربى.
وشارك
يفبعثة

»هوموورد
باوند«76 
عاملةملراقبة

تأثريتغرياملناخ
عىلأقىصجنوب
القارةبشكلمبارش.

نساء غّيرن العالم القرن الماضي
تكريماللذكرىاملئويةلتمريرالتعديل19الذيكفلحقاملرأةيفالتصويتيفالوالياتاملتحدة،رصدتمجلةنيوزويكبعض

اإلنجازاتالنسائيةالرائعةيفأنحاءالعالمخاللالقرناملايض.
وذكرتاملجلةأنهمنذأنانطلقتاملرأةإىلالفضاءوتجمعتالناشطاتيفمسرياتنسائيةقياسية،فرادىأوجماعات،حطمت

أرقاماقياسيةوشقتطريقهاإىلاألمامرغمكلالصعاب.ومنهؤالء:

دخلترائدةالفضاءبوكالةناسا،كريستيناكوتش،التاريخيف
مجالالفضاءمرةأخرى.

فقدقضتكوشيومهاالـ289تدورحولاألرضيفمحطةالفضاء
الدوليةيف28كانوناألول/ديسمرب،مسجلةبذلكرقًماقياسًيا
جديًداألطولرحلةفضاءتقومبهاامرأة،وفقالوكالةناسا.

وقدتجاوزتالرقمالقيايسالسابقالذيسجلتهقائدةاملحطة
املتقاعدةبيغيويتسون.

ومكتببرنامجأبحاثمحطةالفضاءالدوليةتغريدةعىلموقع
تويرتيقولفيها:’تهانينالرائدةالفضاءكريستينا!لقدحققت
إنجازاكبريًا:فهياآلنتحملالرقمالقيايسألطولفرتةإقامةيف

الفضاءقضتهاامرأة.شكرالجميعالتجاربالعلميةالتيساعدتنا
يفالقيامبهاخاللمهمتكحتىاآلن.

كماحققتكوتشإنجازابارزاآخريفترشيناألول/أكتوبركجزء
منأولفريقنسائيبأكملهللسرييفالفضاءمعزميلتهارائدة
الفضاءجيسيكامري.وكانتتلكرابعمرةلكوتشيفالسرييف

الفضاء.
ومناملتوقعأنتعودكوتشإىلاألرضيفشباط/فرباير.وبذلك،
ستكونقدقضتأكرثمن300يوميفالفضاء،وفقالوكالةناسا.

تخرجتكوتشمنجامعةنورثكارواليناالوالئيةبدرجة
البكالوريوسيفالهندسةالكهربائيةوالفيزياء،كمانالتدرجة

املاجسترييفالهندسةالكهربائيةمنالجامعةنفسها.

وقالتوكالةناسااألمريكيةإنويتسونالتزالتحملالرقم
القيايسللوالياتاملتحدةإلجمايلالوقتيفالفضاء–665يوًما–

عىلمدارخمسرحالت.

األمريكية كريستينا كوتش تسّجل 
رقًما قياسًيا جديًدا في مجال الفضاء



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET0049

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

January 2020 - Volume : 8 - Issue :85

The Rights & Freedoms حقوق وحريات

عىلمدارالعاماملايض،قامتالحكوماتيف
إندونيسيا،وإيران،وبنغالدش،وجمهورية

الكونغوالديمقراطية،وزيمبابوي،والسودان،
والعراق،ومرص،وميانمار،والهند،بإيقاف
اإلنرتنتيفجميعأنحاءالدولة،أويفبعض
مناطقها،حسبماأشارتمنظّمة»هيومن

رايتسووتش«يفتقريرهاالعامليلعام2020.

وقالتاملنظمةإّنالحكوماتتلجأبنحو
متزايدإىلحجباإلنرتنتيفأوقاتاألزمات،
بدعوىأنهذارضوريلحمايةاألمنالعامأو
لتقييدحركةانتشاراملعلوماتاملغلوطة.لكن
هذهاإلجراءاتاملوسعةتمثلعقاباًجماعياً
أكرثمنكونهارداًتكتيكياً.عندماينقطع

اإلنرتنت،تُقيَّدقدرةالناسعىلالتعبريعن
أنفسهمبشكلحر،ويعانياالقتصاد،ويعاني
الصحافيونلتحميلالصورومقاطعالفيديو
التيتوثقانتهاكاتالحكومة،وينقطعالطالب
عندروسهم،واليمكندفعالرضائبيفالوقت
املناسب،واليتمكنمنيحتاجونللرعاية
الصحيةمنالحصولعليهابالانقطاعات

واضطرابات.
وأشارتاملنظمةإىلأّناألنظمةالديمقراطية
أيضاًتحجباإلنرتنت،وليسفقطالسلطوية

منها،وهوماحصليفكشمريمنذأواخر
.2019

وأوضحتأنّه»رغمأنالحكوماتهيالتي
تأمربالحجب،إالأنالرشكاتمزودةالخدمة
هيالتيتنفذذلك.كثرياًماتربرالرشكات

التزامهااألوامربأنهاتتقيدبالقواننياملحلية،
مشريةإىلإمكانيةخسارتهالرتاخيصعملها
إذالمتنفذتلكاألوامر«،مشريًةإىلأّنعىل

مزوديخدمةاإلنرتنتأنيراعوا»مبادئاألمم
املتحدةالتوجيهيةبشأناألعمالالتجارية
وحقوقاإلنسان«،وهيأكرثمجموعةمبادئ
حقوقيةمقبولةبالنسبةإىلاألعمالالتجارية،

وأنيعيدواالنظريفتعاونهماألعمى.
وحثّتاملنظمةمزوديخدماتاإلنرتنتعىل
التفكرييفرفعقضاياضدالحجب،خصوصاً
أّنأحكاماًقويةصدرتضدهيفالسودان

وباكستانوزيمبابوي.

ورأتاملنظمةأّنهناكتقنياتأدهى،ولها
ذاتالتأثرياملدمرللتالعبباإلنرتنت،كحجب
منصاتأوتطبيقاترسائلومواقعتواصل
اجتماعيمعينة،أوحجباإلنرتنتعن

منصاتالبثالحّي،وهوماحصليفتشاد
ورسيالنكاوفنزويالوكازاخستان.وخففت
إندونيسياوإيرانبشكلكبريمنرسعة
اإلنرتنت،بحيثأصبحشديدالبطء،ما

يصّعبمناكتشافعمليةالتالعبباإلنرتنت.
ويفروسيا،صدرقانون»إنرتنتسيادي«

جديديطالببأنيعملاإلنرتنتدونإرسال
بياناتإىلخوادميفالخارج،وقدساعدهذا
القانونالسلطاتالروسيةعىلحجبالكثري
مناملحتوى،منرسائلفرديةأوتدوينات

فردية،إىلإيقافاإلنرتنتعنروسيابالكامل.
وحتىمعاستمرارتوافراإلنرتنت،أشارت
»هيومنرايتسووتش«إىلأّن»هناك
عدداًكبرياًمنالقواننيواألنظمةالتي

تسمحللحكوماتبالضغطعىلالرشكات
كيتراقباملحتوىاملتوافرللمستخدمني.
ففيالصني،يطلبمنمنتجيتطبيقات

الرسائلوالتصفحأنيضعوافالترحكومية
عىلجميعمنتجاتهم.ويهدد»قانونإنفاذ
الشبكات«(نيتزديغي(األملانيرشكات
اإلنرتنتبغراماتطائلةإذالمتحجباملواد
»غريالقانونية«كماوردتعريفهايف22مادة،
تراوحبنيالتعرضلألديانوإهانةاملسؤولني

الحكوميني،إىلالتهديدبالعنف«.
وأضافت:»جرىتصديرالنموذجاألملاني
املذكور.فهناك13دولةمنهاسنغافورة

والفيليبنيوفنزويالوروسياتتذرعجميعاً
بالنموذجاألملانيلتفرضتدابريقمعية.

وأصدرتفيتنامترشيعاًمماثالً،وتدعيأن
»فيسبوك«يلتزماآلنأغلبطلباتالحكومة
بتقييداملحتوىأوإلغائه،وإنكانمنالصعب

التحققمنهذاالزعم«.

»هيومن رايتس«: الحكومات تحجب 
اإلنترنت إلسكات المنتقدين

»أمنستي« 
تقاضي شركة إسرائيلية تجسست 

على معارضين سعوديين
أعلنتمنظمةالعفوالدولية»أمنستي«،أنهارفعتدعوىقضائيةلدىاملحكمة

املركزيةيفتلأبيب،ضدرشكةإرسائيليةتنتجبرامجتجسس،تماستخدامهالصالح
الرياضضدمعارضنيسعوديني.

وأوضحتاملنظمةيفبيانصادرعنهاأنالدعوىرفعتبالتعاونمعجهاتحقوقية
عاملية،مضيفةعىللسانمويلملكار،املديرةالعامةللمنظمةيفإرسائيل:»وزارة

األمناإلرسائيليةتملكالصالحيات،واألدواتوالواجباملجتمعيملراقبةالتصدير
بدوافعأمنيةلرشكاتإرسائيلية«.

ولفتتإىلأنالوزارةتورطتبالتواطؤمعالرشكةالتيتحملاسم»إنإسأو«،ما
تسببيفتعريضحياةأشخاصإىلالخطرواملالحقة.

وبحسب»أمنستي«فإنالربنامجالتابعلرشكة»إنإسأو«ويحملاسم
»بيغاسوس«استخدمبالتجسسعىلنحو24برملانياوصحفيايفاملكسيكسابقا.
وتطالباملنظمةالقضاءاالرسائييلبإلغاءمنحترخيصلتصديرهذاالربنامج،الذي

يرضبنشطاءحقوقاإلنسانحولالعالم.
وأعلنتثالثمنظماتحقوقيةدوليةبارزة،بينها»أمنستي«،مقاطعتهااجتماعات
منتدىمجموعةالعرشينللمجتمعاملدنيالعامليالذيتستضيفهالسعوديةالعام

الجاري.
وقالت»أمنستي«ومنظمةالشفافيةالدولية،ومنظمةسيفيكوس،يفبيانمشرتك،
إن»هذهاالجتماعاتمحاولةهزليةمنجانبمضيفيمجموعةالعرشينالجدد

للتسرتعىلسجلهماملزريلحقوقاإلنسان«.

T he Commission of Detainees and 
Ex-Detainees Affairs has stated that 
the Israeli occupation state has made 

54,000 Shekel profit off the Palestinian chil-
dren who were imprisoned in Ofer jail last 
December, Quds News Network reported.

The Committee said in a report issue that 
38 Palestinian children were sent to Ofer jail 
last month, increasing the total number of 
children jailed in Ofer to 82.

It also stated that 20 children were sen-
tenced to jail periods that range between 
one week to 23 months. One child was also 
slapped with a four-month arbitrary adminis-
trative detention, without charges.

The report revealed that last year, the Israeli 

authorities jailed 379 children (under the 
age of 18) in Ofer jail and imposed 
513,100 Shekel of fines on 
them.

The Committee 
described the 
Israeli violations 
against Pales-
tinian chil-
dren, like the 
heavy fines 
and lengthy 
jail periods, 
as punitive 
measures and 
arbitrary pun-
ishment against 
the Palestinian 

people.

According to the Prisoner 
Support and Human Rights 

Association (Addameer), 
approximately 700 

Palestinian children 
under the age 

of 18 from the 
occupied West 
Bank are pros-
ecuted every 
year through 
Israeli military 
courts after 
being arrested, 

interrogated and 
detained by the 

Israeli army.

The most common charge levied against chil-
dren is throwing stones, a charge that is pun-
ishable under military law by up to 20 years 
in prison. Since 2000, more than 12,000 
Palestinian children have been detained.

It is worth mentioning that Israel is currently 
holding captive at least 5700 Palestinian 
political prisoners, including 220 children, 38 
women, and 6 legislators.

Among the detainees are more than 500 
who are held under the arbitrary Admin-
istrative Detention orders, in addition to 
six legislators, and 700 ailing detainees, 
including those who have cancer and other 
serious conditions, and are not provided the 
specialized care they desperately need.

Israel Profited 54,000 Shekels from Imprisoned Children in December 2019



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

يناير 2020 م - السنة الثامنة - العدد: 005085

    Sciences علوم

علماء يكتشفون أقدم مادة 
صلبة على سطح األرض

اكتشفعلماءأمريكيونحبوباًمجهرية،تُعّد
أقدماملوادالصلبةعىلسطحكوكباألرض،إْذ
هذهالحبوبيسبقعمرهاالنظامالشميس، إنَّ

ويبلغحوايلسبعةملياراتعام.
ووفقًاللدراسةالعلميَّةالتينرشتهادورية
»ساينسألريت«العلميَّةالتابعةلـ«الرابطة
هذهالحبوب األمريكيةللعلوماملتقدمة«،فإنَّ
أواملواد،ُعمرهاأكربمناألرضوالقمروالنظام
الشميسبأكمله،بلوتبلغنصفعمرالكون.

وقدعرثعليهاالباحثون،بعدإجراء
فحصوتحليلألدلةكيميائية
تمجمعهامنغبارمعدني
ُوِجدعىلسطحاألرض
لنيزكسقطيفأسرتاليا

عام1969يسمى
»مورتشيسون«.
وذكرعالمالفلك
فيليبهيك،من
متحف»فيلد«
امليدانيللتاريخ

الطبيعي،يفمدينة
 شيكاغواألمريكيَّة،أنَّ

الفريقالبحثياعتمدعىل
الحبوبالتيحملهاالنيزك،

والذيينتميإىلمجموعةمنالنيازك
الغنيةباملركباتالعضوية.

وقامالفريقبوضعمسحوقمنأجزاء

النيزك»مورتشيسون«يفحمضأذابكل
يشءتقريًبا،ماعداحبوبغبارالنجم،

والتيتتكونمنمعادنصلبةتدعى:كربيد
السيليكون.

هذهاملعادنتُعترَبُمركّباً وأشارفيليبإىلأنَّ
قوّياًجداً،لدرجةأنَّهيستخدميفصناعة
الدروعالواقيةمنالرصاص،كمايستخدم
عىلنطاقواسعيفالتطبيقاتالتيتتطلب

قدرةعاليةعىلالتحمل،وهونادرعىلاألرض،
ويتوفرمنموتالنجوم.ففيآخر
األيامتنتفخالنجومويصدر
عنهاغازساخن،وعندما

يربديخرجمنهمعدنكربيد
السيلكيون،وغريهمن

املوادالصلبة.
وخلصتالدراسة
إىلأّناملوادالتيتم
منأقدم تحليلهاتعدُّ
املوادالصلبةاملوجودة
عىلكوكبنا،فمنبني
الحبوبالتيفحصت،

بلغعمرواحدةمنهاسبعة
ملياراتعام،مايجعلهاأكربمن
األرضبـ2.5مليارسنة،فيماكانت
األغلبيةبعمر4.6إىل4.9ملياراتسنة،ما
يجعلهاأكربعمراًمنالنظامالشميسبمئات

املالينيمنالسنني.

T here are differences in the way English 
and Italian speakers are affected by 
dementia-related language problems, a 

small study suggests.

While English speakers had trouble pronouncing 
words, Italian speakers came out with shorter, 
simpler sentences.

The findings could help ensure accurate diag-
noses for people from different cultures, the 
researchers said.

Diagnostic criteria are often based on En-
glish-speaking patients.

In the University of California study of 20 En-
glish-speaking patients and 18 Italian-speaking 
patients, all had primary progressive aphasia - a 
neuro-degenerative disease which affects areas 
of the brain linked to language.

It is a feature of Alzheimer’s disease and other 
dementia disorders.

Brain scans and tests showed similar levels of 

cognitive function in people in both language 
groups.

But when the researchers asked participants 
to complete a number of linguistic tests, they 
picked up obvious differences between the two 
groups in the challenges they faced.
‹Easier to pronounce›
«We think this is specifically because the conso-
nant clusters that are so common in English pose 

a challenge for a degenerating speech-plan-
ning system,” said study author Maria Luisa 
Gorno-Tempini, professor of neurology and 
psychiatry.

«In contrast, Italian is easier to pronounce, but 
has much more complex grammar, and this is 
how Italian speakers with [primary progressive 
aphasia] tend to run into trouble.»
As a result, the English speakers tended to speak 

less while the Italian speakers had fewer pronun-
ciation problems, but simplified what they did 
say.

English is a Germanic language while Italian is 
a Romance language, derived from Latin along 
with French, Spanish and Portuguese.

The researchers, writing in Neurology, are con-
cerned that many non-native English speakers 
may not be getting the right diagnosis “because 
their symptoms don’t match what is described 
in clinical manuals based on studies of native 
English speakers».

The San Francisco research team says it now 
wants to repeat the research in larger groups 
of patients, and look for differences between 
speakers of other languages, such as Chinese 
and Arabic.
«We hope that such studies will advance our 
understanding of the brain science underlying 
language and language disorders, raise aware-
ness of health disparities in dementia treatment, 
and ultimately improve care for all patients,” 
said Prof Gorno-Tempini.

Languages affected differently by brain disease

ة  علماء يطورون تقنيَّ
لتعطيل الجينات 

المسؤولة عن األلم
طوَّرعلماءتقنيةعالجيةجديدة،تساهميفتعطيلالجينات
املسؤولةعنتحفيزاإلحساسباأللملدىاإلنسان.وتعتمد
هذهالتقنيةعىلالعالجالجيني،إذتُجرىتعديالتُمخطّطة
وانتقائيةيفالحمضالنوويللمريض،وذلكلتعطيلالجني

املسؤولعنإرسالإشاراتاأللمإىلالشبكةالعصبيةيفالعمود
الفقري.

ووفقاًللتجارباملخربيَّةالتيأجراهاباحثونمنرشكٍةناشئة
يفكاليفورنيااألمريكية،أثبتتهذهالتقنّيةجدارتهايفتحرير
الجيناتاملستهدفة.إذنجحتالجولةاألوىلمنالتجاربعىل
دتمنخاللهاجزيئاتالجنياملستهدفاملراد الفرئان،وقدُحدِّ
تحريره،وبمجرّدتحديده،ُيزالبدقةإلدخالالنسخةالعادية.
وذكرمورينو،أحدالعلماءاملشاركنييفالدراسة،أنَّهعىلالرغم
منالنجاحالذيحققتهالتقنية،إالأنهاليمكنالقضاءعىل

األلمتماماً،بسببعدماخرتاقجميعالخالياالعصبيةبواسطة
ناقلالفريوس.

العديدمناملراكزالطبيةُيعطىفيهااملرىض وأشارمورينوإىلأنَّ
الذينيتلقونالعالجالكيميائي،مثالً،املورفنيلتخفيفآالمهم.

لكّنذلكاملسكّنقديرتكهمغريقادرينعىلالعملطبيعياًبسبب
النعاسوالتعب.

يفالوالياتاملتحدة،يموت70ألفشخصسنوّياً،بسبب
جرعاتزائدةمناألدويةاملخدرة.

وأوضحأّناتّباعطريقةغريمخدرةملعالجةآالمالرسطان،سيكون
بمثابةفائدةكبريةمنخاللاستخدامهذهالتقنية.ولقدكان

بمقدورالعلماءتجنباألخطاراملحتملةاملتمثلةبالتخلصمن
الجنيتماماً،والتيتشملاإلزالةغرياملقصودةأوالتداخلمع
الحمضالنوويالتنظيمي،إذيمكنأنيؤثرهذااألمربالعديد

منالوظائفيفالجسم.

علماء صينيون 
يبتكرون روبوتا 

»عسكريا« مسيرا 
تحت الماء

قالترشكة»روبويس«الصينيةإنعلماءصينينيابتكروا
روبوتاعسكريامسرياتحتاملاءعىلشكلسمكةقرش.

وعرضتالرشكة»روبويس«روبوتامائيايشبهويتحرك
كسمكةقرشيفمعرض»CES-2020«يفالسفيغاس،ومن

املقرراستخدامهألغراضعسكرية.
ويبلغطولالجهازأكرثمن1.8مرتبقليل،ووزنه59كغ

تقريبا،واليصدرصوتاعندالحركةتحتاملاءويعرفكيفية
تجنبالعقبات،ويمكنهأيضامقاومةاألمواجالصغرية.

ويتمتشغيل»Shark«بواسطةبطارياتالليثيوم،التيتتيح
للروبوتالسباحةملدةساعتني،ويتمكنالقرشمنتخطي
مسافة2كمعىلعمق300مرتبرسعةقدرها18كميفالساعة
ويتمالتحكمبالجهازباستخداموحدةتحكممعدلةألجهزة

إكسبوكس360.



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET0051

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

January 2020 - Volume : 8 - Issue :85

TECHNOLOGY تكنولوجيا

اضطرترشكةغوغلإليقافطرحالتحديثاألخري
ملتصفحكرومالخاصبهاوالذييحملاإلصداررقم
79،بسببمخاوفمنوجودخللأدىإىلمسح

بياناتاملستخدمني.
ويوضحالكاتبأنتونيكوثبريتونيفمقاللهأنالخلل
يؤثرفقطعىلالتطبيقاتالتيتستخدمويبفيو
املدمجيفأندرويد،وهيميزةتتيحللمستخدمني

عرضصفحاتالويبداخلالتطبيق.وتعتمدبعض
التطبيقات-عىلغرار»داكداكغو«-يفعملها

بالكاملعىل»ويبفيو«.
ويعدكروممتصفالويباألكرثشعبيةيفالعالم،إذ

يستخدمهأكرثمنمليارشخص.
وقدأقرمطوروغوغلبالخطأيفتقريراألخطاءالذي
أصدرتهالرشكة،وكشفواأناملشكلةتتعلقبنقلامللفات

مناإلصدار78إىلاإلصدار79.
ويفهذاالسياق،أوضحأحداملطورينأنغوغلستكون
أمامخيارين:إماالعودةإىلاإلصدار78وحذفبيانات
نحوأسبوعللمستخدمنيالذينوصلهمالتحديث

الجديد،أومواصلةالرتحيلإىلاإلصدار79واملخاطرة
بحذفبياناتسنواتللمستخدمني.

ورداعىلهذهاملشكلة،وصفاملستخدمونهذاالخلل
بأنه»كارثة«ويمثل»مشكلةرئيسية«بعدفقدان

بياناتمستخدميتطبيقاتأندرويدالتابعةألطراف
ثالثة.

لكنغوغلتقولإنالتحديثاليتسببيفمسح
البياناتولكنهيجعلمناملستحيلعىلالتطبيقات
الوصولإليها،مماتسببيفمشاكلمثلفقدان
إمكانيةالوصولإىلاأللعاباملحفوظةوالعالوات

(bonuses(داخلاأللعاب.
وأشارتالرشكةإىلإنالخللأصاب%15من

مستخدميكروم،وليس%50كماأعلنتتقارير
يفوقتسابق،مؤكدةأنهاأصلحتالخللوأن

املستخدمنيسيتمكنونمناستعادةبياناتهمالتي
فقدوها.

ويعتربتأثريكروممهيمنا،فإضافةإىلاستخدامه
يف»ويبفيو«لتطبيقاتأندرويد،فإنمطوري
متصفحاتويبأخرى-منهممايكروسوفت

وسامسونغوبرايفوأوبراوفيفالدي-يستخدمون
مرشوعكروميوماملفتوحاملصدركأساسملتصفحاتهم
الخاصة،ولذلكفإنأيثغرةأوخلليفمتصفحكروم
مهماكانبسيطاسيؤثريفمالينياملستخدمنيحول

العالم.

التحديث الجديد لمتصفح غوغل كروم يتسبب 
بمحو بيانات ماليين المستخدمين

إنستغرام سيكون 
خط المواجهة الجديد 
في حروب المعلومات 

لة في 2020 المضلِّ
شكّلموقعفيسبوكأرضيةخصبةلالنتهاكاتالحزبيةواملقاالت
الساخرةونظرياتاملؤامرةقبيلاالنتخاباتالرئاسيةاألمريكية
لعام2016،حيثصُممتالشبكةاالجتماعيةمنأجلتشجيع

املستخدمنيعىلاالستمراريفاملشاركةوالتعليقمنخاللالرتويج
ملحتوىمثريللجدلومحفزلردودالفعلالقوية،مماأدىلظهور

جهودمتعددةملحاربةهذاالتوجه.
وقالتذيإيكونوميستالربيطانيةإنمنأسبابازديادشعبية
إنستغراممنذعام2016مللاملستخدمنيمنالواجهةاملزدحمة
وضوابطالخصوصيةاملرهقةملوقعفيسبوك.يفاملقابل،يقدم
إنستغرامفرصةعرضصورجميلةمعسهولةاالستخدام.

وتعدخاصيةتقديم»الستوري«(القصة(،املتمثلةيفصورومقاطع
فيديوتختفيبعديومواحدمنعرضها،السببالرئييسوراءالنمو

الفائقالذيحققهاملوقععام2016.وتجدراإلشارةإىلأنفكرة
»القصة«مكّنتاملستخدمنيمنتذوقمتعةالنرشمعاإلحساس

باألمانلعلمهمأناملنشوراتستختفييفنهايةاليوم.
ولقيتمنصةإنستغرامرواجاكبرياخاصةبنيكبارالسن.ففي

يونيو/حزيران2016،كانعدداملستخدمنييبلغحوايل500مليون،
ثمارتفعالعددليبلغمليارمستخدمبحلوليونيو/حزيران2018.يف
هذهاألثناء،كاننحونصفأعضاءمجلسالنواباألمريكيوحوايل

ثالثةأرباعأعضاءمجلسالشيوخيملكونحساباتعىلهذه
املنصة.

وأكدالتقريرأنهمناملنطقياالفرتاضأنجميعهذهاألرقامأصبحت
أعىلبكثرييفالوقتالحايل.عالوةعىلذلك،يحصلحساب

إنستغرامالعارشمنحيثالحجمعىلثالثةأضعافعددالتفاعالت
التييحصلعليهافيسبوكككل،وفقًاملوقع»أكسيوس«اإلخباري.
وتغريتخاصيةنرش»القصة«يفإنستغرامكثريايفالوقتالحايل،
حيثأضيفتخاصيةكتابةالنصوصعىلاملحتوىاملرئيكما

أصبحبإمكاناملستخدمنيإعادةمشاركةماينرشهاآلخرونبسهولة
أكرب.ويفالواقع،إناملزجبنيكتابةالنصوصونرشالصورمعقاعدة

املستخدمنيالضخمة،جعالإنستغرامأكرثشبهابفيسبوك.
واليزالإنستغراممنصةلنرشصورلغروبالشمسوأكوابالقهوة

وساحة»للمؤثرين«الجذابنيالشباب،ممايجعلاملستخدمنيقلييل
الحذر،لكنهأصبحأيضايقدمأرضاخصبةللدعاية.ويفهذاالصدد
يمكنالقولإنالسياسةتغلغلتمنذفرتةطويلةداخلهذااملوقع.
ولميسلطالضوءبمافيهالكفايةعىلالدورالذيلعبهإنستغرام
خاللانتخابات2016،كمايفيدالتقريرالذيكلفتبهلجنة

االستخباراتيفمجلسالشيوخ.وأضافالتقريرأنالروسحوّلوا
اهتمامهمعام2017إىلإنستغرامبعدالتغطيةاإلعالميةاملكثفة

لعملياتهمعىلفيسبوكوتويرت.
وأوردتاملجلةأنتقريرالجامعةنيويوركحذرمنتحولإنستغرام
إىل»الوسيلةاملفضلةللراغبنييفنرشمعلوماتمضللة»يفسياق
انتخابات2020.كماأشارالتقريرإىل»ازديادنظرياتاملؤامرة

والخدعالتيأنشئتمحلياإىلجانبالتدخلالرويس«.
وتطرقتاملجلةكذلكإىلانتشارالحساباتاملخصصةللقضايا
املؤججةللخالفوالحساباتالتيتستخدماملنشورالسيايس،

تماماكماحصلعندنرشفيسبوكللقصصاملتطرفةواملزيفةخالل
االنتخاباتالسابقة.عالوةعىلذلك،ابتكراملستخدمونطرقا

عديدةإلدخالالسياسةإىلالشبكة،عىلغرارتغيريصورملفاتهم
الشخصيةإىلاللوناألحمردعمالكشمري،أواألزرقدعماللسودان.

W hatsApp will end support for Windows Phone OS starting January 
1, 2020.
The application will also pull support for certain iOS and Android 

versions from February 2020
The withdrawl of support will see WhatsApp stop working on 
thousands of devices.
WhatsApp today has not only become the biggest 
instant messaging service in the world, but has also 
become an essential part of most of our daily live. 
From entry level devices, to premium flagships, 
WhatsApp today finds place almost on all 
smartphones today and its reach spans even 
the far reaches of the planet.
But starting next year, a number of smart-
phones will lose support for the popular 
messaging application as its developers will 
be pulling support for certain operating 
systems that they deem outdated.
While not ideal, support for these OS’is being 
dropped to ensure that WhatsApp can provide 
a streamlined experiences on all devices it’s 
installed on and can bring to them new features 
that many of these OS’and their phones may not be 
able to extend to users.
WhatsApp usually carries out such exercises where it 
adds and removes support for smartphones and operating 
systems, however, the one that will be carried out at the end of this 
year will involve the company drop support for thousands of smartphones that 
run certain older versions of Android, iOS and Windows Phone OS.

The application will drop support for Windows phones on December 31, and 
will stop developing for the operating system. The shutdown thus will affect 
Nokia Lumia devices, the last to use the Microsoft-made Windows operating 

system.
However, the Facebook-owned messaging service won’t just 

stop there. After ending support for Windows Phone OS 
WhatsApp has announced that it will also pull support 

for Android phones running on Android 2.3.7 won’t 
be able to run the application starting February 

2020. That means no more updates and no 
more sending or receiving messages through 
the app.
Additionally, iPhones running iOS 8 and 
older versions will stop receiving support in 
February too. Users of these iPhone models 
have already lost the ability to make new 
accounts on these devices from a long time 
and now, they won’t be able to use the app 

anymore.
This, however, isn’t the first time WhatsApp 

is withdrawing support for devices. Earlier, 
withdrew support for devices running older 

operating systems such as the Nokia Symbian S60, 
Nokia Series 40 operating systems, BlackBerry OS and 

BlackBerry 10, Android 2.1 and 2.2, Windows Phone 7, 
and iPhone 3GS and iOS 6.

Regarding these changes, WhatsApp said: This was a tough decision 
for us to make, but the right one in order to give people better ways to keep in 
touch with friends, family, and loved ones using WhatsApp.

WhatsApp will stop working on these smart-
phones : All you need to know
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    THE MAN الرجل

حيل تجعل الرجل 9 
يبدو أكثر رشاقة

يعانيكثريمنالرجالمنمشكالتتتعلّقبالطريقةالتييرتدونبها
مالبسهم،وكيفيؤثرهذاعىلأشكالهم،وعىلالطريقةالتييراهمبها
الغري،هذهأهمالنصائحلكيتبدوأنحف،وأكرثجاذبيةيفنفسالوقت.

1-البدلة:
يفّضلأنتقومبتفصيلهابنفسك،بدالًمنرشائهاجاهزة،الشكل

املطلوبدائماًهوالذيتكونفيهالبدلةمناسبةعليكتماماً،الأكرب
والأصغر،يخفيجاكيتالبدلةكثرياًمنعيوبالجسم،
ويساعدعىلوضعالجسميفإطارمناسبولطيف.

2-األنماط:
املالبساملخططةأفقياًليستمناسبةعىلاإلطالق
يفحالةلوكانجسمكممتلئاً،عليكالبحثعن
املالبسذاتالخطوطالرأسية،وهذهالخدعةهي
بسببالطريقةالتيتنظربهاالعني،وتتعاملبها
معالتشكيالتواألنماط،فاألنماطالرأسيةتخدع

العنيبأنكأنحف.
3-اللوناألسود:

اللوناألسودهوأفضلمايمكنارتداؤهعىل
اإلطالقبالنسبةملنيرغبونيفالظهور

بمظهرأكرثنحافة،ينطبقهذاعىلاأللوان
الغامقةملناليحبوناللوناألسودبالذات.

4-دائماًارتدحزاماً:
سيضّمالحزامجسمكويجعلكتبدو
أكرثنحافةبكثري،بدالًمنأنيبقى
بنطالكمتهّدالً،التقمبشّدالحزام
ألقىصدرجة،والتركهمرتّخياً،اخرت

الدرجةاملناسبةلك.
5-األلوانالقريبةمنبعضها:

ارتداءاأللواناملختلفةسيجعلالعنيتتحرّك
ناحيةنقطةالتقاءكليهما،وهواملعدة،وبالتايل
ستبدواملعدةأكربحجماً،ارتددائماًمالبس

قريبةاللونمنبعضها.
6-املقاسات:

تأكدمنرشاءكمالبسذاتمقاساتمناسبة
لجسدكبالضبط،وليسللقياسالذيترغب
فيه،ستجعلكاألشياءالضّيقةتبدوسخيفاً،
أمااألشياءالواسعةفستضيفإليكاملزيدمن

الكيلوغرامات.
7-تفادىاملالبسذاتالرسوماملميزة:

رسوممميزةعىلالقمصانأوالتيشريتات،تعني
ببساطةتركيزاًأكربعىلالجسم،وبالتايلمالحظةلزيادة

الوزن.
8-التغلقأزرارالقميصحتىآخره:

 Vاتركاثننيمناألزرارحولالعنقمفتوحنيلصنعشكل
حولالرقبة،وهومايجعلمظهركأقليفالوزنبكلتأكيد.

9-الجينـز:
بالنسبةللرجالذويالوزنالزائد،فإنالجينـزهواالختيار

املثايلدائماً،حيثتقوماملالبسالكالسيكيةبإضافة
كيلوغراماتإىلاملظهرالعامبالفعل،أماالجينـز،فكونهعملياً،

يجعلمنالصعبعىلالعنيمالحظةالوزنالزائد.

قبلأنتبلغسناألربعني،يجدربكأنتتعلمبعض
املهاراتواملمارساتالتيستساعدكعىلالتعاملمع

بعضاملسائلالتيقدتواجهكيفالحياة.
وعرضتالكاتبةشاناليبوفيتزيفتقريرلهاقائمة

باملهاراتالتيالبدللفردمنإتقانهاقبلبلوغهذهالسن.
تعلمالتفاوض

يفحالكنتتفكربمناقشةمديركبشأنراتبك،فأفضل
إسرتاتيجيةهيتحديدنطاقاملبلغالذيتودالحصول

عليه،عوضاعنتحديداملبلغاملطلوب.فعىلسبيلاملثال،
إذاكنتترغبيفالحصولعىلراتبمعني،فمناألفضل
أنتقرتحعىلمديركمبلغايرتاوحبنيالراتبالذيتنوي

الحصولعليهوراتبأكرثمنه.
جدولنوممنتظم

االستيقاظيفالوقتذاتهيومياحتىخاللعطلةنهاية
األسبوع،سيعودعليكبالنفععىلاملدىالطويل،فالتعود

عىلالنوميفأوقاتمنتظمةسيجعلساعةجسمك
البيولوجيةتضبطنفسها.

محادثاتاملناسباتاالجتماعية
يعتربالشعورباالرتباكوالخوفمنإجراءبعض

املحادثاتمعأشخاصلميسبقلكلقاؤهممنقبل،
قاسمامشرتكامعالكثريين.تجاوزهذاالعائقالنفيس
وضعحدلشعورالخوفمنخاللحضوراملناسبات
االجتماعيةواألخذبزماماملبادرةعندتجاذبأطراف

الحديثمعاملدعوين.
االلتزامبنشاطريايض

خاللالثالثينياتمنالعمر،يبدأجسماإلنسانيففقدان
كتلةالعضالت،لذلكمناملهمأنتلتزمبممارسةالرياضة

يفهذهالسن،وعليكقبلاألربعنيأنتمارسنشاطا
رياضياتحبهحقاوتجعلهروتينايوميا

الجانباإليجابييفمهنتك
الجانباإليجابييفحياتكاملهنيةيرتكزباألساسعىل
نقطةالتقاءثالثةأمور:ماتجيده،وماتحبأنتفعله،وما
يقدرهالعالم.عليكاستغاللفرتةالثالثينياتمنعمرك

الختباركلالفرضياتاملتاحةلديك.

االدخارللتقاعد
يفالوقتالذيتبلغفيهسناألربعني،يجبأنتعادل

مدخراتكاملاليةمايعادلثالثةأضعافراتبكالسنوي،
ويمكنأنيساهماستثمارأموالكيفزيادةمدخراتك

بشكلكبري.
االستثماريفالعالقات

العالقاتالجيدةالتبقيناسعداءفحسب،بلتمتعنا
بصحةجيدةأيضا.فبمجردبلوغالثالثني،يصبحاإلنسان
أكرثاهتمامابجودةالعالقاتمنهبعدداألشخاصالذين

يعرفهم.
تعلمقول»ال«

خصصموقع»كورا«للسؤالواإلجابةقسمالتعلمكيفية
قول»ال«،وفيهكتبتإيفاغلرسودقائلةإن»أفضل

طريقةلتعزيزشعوركبالثقةعندرفضأيطلب،هو
إدراكأنهناكبعضاألمورالتياليمكنكأنتسرتجعها

أبدا،أالوهيوقتك،وصحتك،وفضيلتك،وحياتك«.
التخلصمنالفوىض

يمكنأنتكونالفوىضمصدراللشعوربالتوتربالنسبة
لكثريين،رغمأنأخرينقديكونونأكرثإبداعايفالبيئات
الفوضوية.فإذاكنتترغبيفالتخلصمنالفوىض،فإن
عليكأنتركزعىلاالحتفاظباألغراضاملهمةفقطوالتي

تبعثعىلالبهجة،وتتخلصمنالباقي.
ممارسةالهوايات

تذكرأنلديكحياةجميلةخارجمكانالعمل،لذامن
املهمالعثورعىلأنشطةوهواياتالتتعلقبالعمليمكن

اتباعهاطوالحياتك.
تكوينصداقاتجديدة

كنجزءامناملجتمع،وكّونالصداقاتعنطريقممارسة
األنشطةاملفضلةلديكحتىتتمكنمنلقاءأشخاص

لديهماهتماماتمماثلة،ومعتطورالعالقات،يمكنلتبادل
الثقةأنيجعلالطرفنيأقرب.
الفشلوالنهوضمجددا

مناملهمأنيتعلماإلنسانمنتجاربهالفاشلة،واألهمأن
يتعلمكيفيةالنهوضمجددا،فكممنإنسانذاقمرارة

الفشلخاللحياتهاملهنيةلكنهتعلممنها
دروساوتجاوزتلكاملحنبنجاح.

تعاملمعالتوتر
لنتتمكنمنتحقيقالنجاحيفحياتك

املهنيةإنلمتقمباختياربعض
االسرتاتيجياتالتيمنشأنهاتخفيف

التوترالذيتشعربه.
التعلممدىالحياة

منالرضوريأالتقترصاهتماماتكيف
التعلمعىلاملجاالتالتيترتبط
بشكلمبارشبحياتكاملهنية،
وخريمثالعىلذلكالرائد

التكنولوجيستيفجوبز.فبعد
أنانقطععنتعليمه،حرضبعض

الدروس،ومنبينهافنالخطالذيكان
مصدرإلهاملهباستخدامفنصياغة
الحروفاملذهلةالتيظهرتيفأجهزة

املحمولالشخصية.
إدارةالوقت

اإلدارةاملناسبةللوقتمهارةيجبأنتتعلمها
يفالثالثينياتمنعمرك،بحسبالخبرييف

إسرتاتيجيةاألعمالبرييسالتزمان،فتعلمفنإدارة
الوقتأمرمهملتتمكنمنالتقدميفعملك.

كنسعيدابماتملك
إذاكنتراضياعماتملكه،فستكونبالتأكيدسعيدا
أكرثيفحياتك.وقدأوضحعلماءالنفسأناألزواج
الذينيعربونعناالمتنانلبعضهمبعضاتزيد

فرصنجاحزواجهم.
سامحنفسك

التعاطفمعذاتكمفتاحأسايسللنجاحيف
حياتك،فإذاكنتلّينامعنفسكعندالفشل،
فستكونلديكفرصةكبريةللتعلممنأخطائك.
تعاملمعنفسككماتعاملزميالأوصديقايمر

بحالةفشل.

مهارات حياتية يجب إتقانها قبل 
األربعين.. تعرف عليها

M en always tend to focus more 
on building muscle or wearing 
plush leather jackets or stylish 

shoes to make themselves look good 
to attract women, but some forget that 
it’s more important than their outward 
appearance is personal hygiene and skin 
care in order to become more attractive.
There are some things that a man may 
forget and have not cared about but are 
essential to obtaining an integrated look, 
and boldsky offers five skin care tips to 
get a visually appealing, celebrity-like 
look.

1- Remove nose hair
Many men have excess hair inside 

the nose, which needs to be removed 
regularly, otherwise you will end up with 
a bad and unpleasant appearance in the 
ladies.

2- Clipping the nails
Unlike women, there are many men 
who are not interested in manicures, so 
they may tend to ignore this area of   the 
body, as having dirty or too long nails is 
definitely not an attractive thing.

3- The smell of sweat
If you are a man who has excessive body 
hair, especially in the armpits, it is always 
advisable to remove it to avoid the build-
up of sweat and dirt, thus preventing 

body odor, and you should pay attention 
to using a suitable deodorant.

4- Refining the eyebrow
If you are a man with thick eyebrows 
or single eyebrows, there is no harm 
in cutting them and getting rid of hair 
between eyebrows.

5- Moisturizing the face after shaving
Take care of the wounds caused by 
shaving, so it is advisable to use soothing 
ointments and conditioners immediately. 
If you ignore the wounds and thorny 
burns, you may become infected and 
leave unwanted scars on your face.

5  personal care details that a man 
should take care of
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TRAVEL & TOURISM سياحة و سفر

 براغ وجهة مقترحة عند السفر للمّرة 
األولى إلى أوروبا

لةلكثريمناملسافرين،الذين براغوجهةمفضَّ تعدُّ
يقصدونأوروباللمرَّةاألوىل،فهيتُعرفبعماراتها
الرائعة،والحياةالليليَّةالنابضة،وبتكاليفالسفر
املتهاودةُمقارنةبوجهاتأوروبيَّةأخرى.يحلو

استكشافبراغسريًاعىلاألقدام،فهذهاملدينةمليئة
باألزقَّةو«الكنوزاملخفيَّة«،ويفهذااإلطاريبدو

»الحّياليهودي«نقطةانطالقللتعرّفإىلاملدينة،
بخاصَّةأنَّهيضّممجموعةمناملتاجرالعتيقة.

وتشملمعالمبراغالسياحية:
•جرستشارلز:يربطهذاالجرس»املدينةالقديمة«
بمدينة»ليرس«عىلنهرفلتافا،وهومنمعالمبراغ

األكرثشهرًة،وقدبنيعىلأنقاضجرسجوديثالذي
تدّمرمنجرَّاءالفيضاناتيفسنة1342.

•ساحة»وينسيسالس«:تضمُّهذهالساحة
الحاناتوالنواديواملطاعموالفنادقواملتاجر

ايجعلمنهاعنوانًاللرتفيهوالحياة واملصارف،ممَّ
الليليَّةوالتجاريَّة.لقددارتيفهذهالساحةمجموعة

مناألحداثاملتصلةبتاريخالتشيكيفالقرن
العرشين،بخاصَّةالتظاهرات،وهيتقربمنساحة
البلدةالقديمةوجرستشارلز،وتضّماملتحفالوطني

الكبريوأوبرابراغ.
•»باودرتاور«:ُشّيدهذاالربجيفالقرنالحادي
عرش،فجّدديفالخامسعرشمنه،وهوأحدالبوابات
التابعةملدينةبراغالقديمة.وخاللالقرنالسابع
عرش،استخدمالربجلتخزينالبارود.ويرتبط

الربجبجرسمغطَّىيتصلبموقعكانقرصامللك
فالديسالفالثاني،وهذااألخريأمربإعادةبناءالربج

يفسنة1475.

جزر فارو وجهة غير تقليدّية
ُيعرِّفهذااألرخبيل(18جزيرة(الرائعإىلجانب

ابمناململكةالدنماركيَّة،وهويقعبنياسكتلندا جذَّ
وآيسلندا؛كانتهذهاملساحةعبارةعنأراض

للفايكنج،وهيراهنًاموطنلعجائبطبيعيَّةيجذب
استكشافهابقواربالصيدالقديمة،لكنالجانب

ثعنجزرفاروالتيعرفت اآلخرمنالحكايةيتحدَّ
التحديث،وتضمُّمتاجرأنيقةومطاعمتُقّدماألطباق

اللذيذة.
يفاآلتي،ملحةعنعناوينسياحيةجديرةبالزيارة،

عندقصدجزرفارو:
•»جاسادالور«:كانتقرية»جاسادالور«يف
جزيرة»غافار«،وحتَّىسنة2004،معزولةتماًما

اب،يمكناليوم عنبقيَّةالعالم.لكن،بفضلنفقجذَّ
الوصولإليهابسهولة،والتقاطالصوربالقربمن
ل أكرثالشالالتروعًةيفالعالم.يتدفَّقمنهذاالشالَّ

ستِّنيمرتًامناملياهإىلاملحيط.
•»ساكسون«:عىلبعدساعة،بالسيَّارة،من
العاصمة»تَوَشو«،تكرثالحقولاملورقةوالقمم

ابة،والرصوحالدينيَّة املرتفعة،واملناظرالطبيعيَّةالجذَّ
»ساكسون«تعّدمنأكرثاألماكن القديمة.علًماأنَّ

عزلةيفجزرفارو،ويعّمهاالصمت.
•قرية»جيك«:تمتازهذهالقريةالنائيةالواقعة
يفشمالرشقجزيرة»آسرتوي«،بمنازلهامتعددة
األلوان،وبخانقيبلغطوله200مرت،وبإطالالت

مذهلة.
•قرية»تشوتنوفويك«:هيمعزولة،وتقعيفواد
شديداالنحدار.تدعوالنصيحةالسياحيَّةهناكإىل
التنزّهعىلالشاطئالصغري،واالستمتاعباإلطاللة

الرائعةعىلمداخنالبحر.

ميالنو قبلة هواة التسوق
ميالنومنأكرثاملدنشهرًةيفالعالم،وهيقبلة تعدُّ

هواةالتسّوقلحضنهادوراألزياءالفخمة.ويفاآلتي،
بعضمحطَّاتالتسّوق،يفميالنو:

•»فيامونتينابوليون«:هوجزءمن»مربَّعميالنو
الذهبي«وشارعالتسّوقالرئيسيفاملدينة،وموطن

العديدمن»بوتيكات«العالماتالتجارّيةاملرموقة.
أضفإىلتقديمصيحاتاملوضةالجاهزة،هوموقع

ُمميَّزلبيعالسلعالجلديةاإليطاليَّة.
•»كورسوبوينسآيرس«:ُيعرف»كورسوبوينس
آيرس«بأنَّهشارعالتسّوقاألكرثكربًايفأوروبا،وهو
عىلكيلومرت،وغالًباماُيقارنبشارعأُكسفورد يمتدُّ

بلندنأوالـ«شانزليزيه«بباريس،ويضّمأكرثمن350 
عالمةتجاريةدوليَّةيفمجالاأللبسةالجاهزة.

غوا وجهة شاطئية
تتمتَّعغوايفالهندبشواطئهااملشمسة،ومزارع
الكاجو،والتوابل،واآلثارالقديمةالتيترجعإىل

قرونخلت،وأطباقالكاريواألسماك،واملهرجانات،
وأسواقالسلعاملستعملة.هناك،يحلوعيشالحياة
الليليَّة،فاالستيقاظعىلالشواطئالهادئة،وأبرزها:
•»باغابيتش«:منشواطئغواالشهرية،الذي

ممجموعًةمنالرياضاتاملائيةالتيتجذبهواة ُيقدِّ
املغامرة،والسيَّماالتزلُّجعىلاملاءوالتزلُّجالهوائي.
مخياراتمنوَّعة وتكرثيف»باغا«املطاعمالتيتُقدِّ
لتناولالطعام.ويفالليل،يحلوالسهر،إذهناك

الكثريمنالخياراتالتيتجعلمن«باغا«شاطًئا
جذاًباللحفالتالليلية.

•»كاالنجوتي«:هوالشاطئاألكرثكربًايفغوا،
مكانًةعىلالئحةالشواطئالعرشةاألفضل ويحتلُّ
يفالعالم،وهادئ،ويريضالسائحنيسواءرغبوايف

التشمسأواالستلقاءعىلالرمال.
املسافةمن»كاالنجوتي«حتَّى»باغابيتش«ليست
بعيدة،وبالتايليمكنللسائحاختيارتناولوجبة

الفطورأوالغداءيف»باغا«أو«كاالنجوتي«.وهناك
أيًضاالعديدمنفرصمشاهدةاملعالمبالقربمن
»كاالنجوتي«،مثل:شاطئ»مورجيم«والرصح

ليل الدينيوالقلعةوسوقالجمعة،معاإلشارةإىلأنَّ
»كاالنجوتي«زاهر.وهذاالشاطئمتصلبمعظم

م املواقعالسياحّيةاألخرىالواقعةشمايلغوا،وُيقدِّ
فرصممارسةالتجديفواإلبحاروركوباألمواج

والغطسوالتزلجعىلاملاءوصيداألسماك.

أماكن سياحية 
2020على أجندة

معبدايةالعامالجديد،تضعالكثريالعائالتخطًطاللسفر؛
املقرتحاتاآلتيةمنالوجهات ومهماكانالغرضمنالرحلة،فإنَّ

السياحيةقدتكونمناسبةعىلأجندة2020.

متحف اللوفر 
يستقبل 9.6 مليون 

زائر في 2019
استقبلمتحفاللوفرنحو9.6مليونزائريفعام2019،

أيأقلمنالرقمالقيايساملسجليفعام2018والبالغنحو
10.2مليونزائر،وهيثالثأفضلنتيجةيفتاريخاملتحف.
وفرستإدارةاللوفرهذااالنخفاضبالسياسة»الطوعية«
التيتعتمدهالتنظيمالزياراتخاللالصيف،وجعلهاأكرث

راحةمعأوقاتانتظارأقل.
وسّجلاملتحفاألكرثاستقباالًللزواريفالعالمخاللعام

2018دخولنحو10.2مليونشخص،بارتفاعنسبته25% 
باملقارنةمععام2017الذيسجلدخولنحو8.1مليون

زائر،محطماًرقمهالقيايسالسابقاملسجليفعام2012مع
دخول9,7مليونزائر.

وقالرئيسمتحفاللوفرجانلوكمارتينيزإن»التغيري
الحقيقيحصليفصيفعام2019،حنيكانعددالزوار
أقلبنسبة%20باملقارنةمععام2018،وهومايشكّل

تراجعاًبنحو600ألفزائر.لقدكانقراراًطوعياً،خصوصاً
أنناكنانسعىللحدمنالزيارات،كياليتجاوزعددها
املليونشهرياًكماحصليفعام2018.وهومادفعناإىل

اإلعالنعنإغالقاملتحفخاللأياممعينة«.
وتابعمارتينز:»نحناملؤسسةالثقافيةالوحيدةيفالعالم
التيانتهجتهذااملسارالتحويل،وكنارصيحنيمعالناس،
وعرّبنالهمعنرغبتنابالعملمعاًلتحسنينوعيةالزيارات،
وذلكمنخاللرفضاستقبالاملزيدمنالناسخصوصاًأن

ذلكمستحيل«.
وأشارإىلأنالحجزعرباإلنرتنتالذييلجأإليهنحو50% 
منالزوار»مرحببهبشدة«،ولكن»اليمكنناجعلهإلزامياً«

أسوةبمعرضليوناردودافينتيش،الذيافتتحيفنهاية
أكتوبر/ترشيناألولاملايض.

وتابع:»الرسائلالتينمررها(عرباإلنرتنتتحديداً(تشري
إىلأنالحجزاملسبقهوالطريقةالوحيدةالتيتضمن

الدخولإىلاملتحفخاللثالثنيدقيقة،وتوفرراحةخالل
الزيارة«.

إىلذلك،قللمارتينيزمنتأثرياحتجاجات»السرتات
الصفر«عىلانخفاضعددالزوار،مشرياًإىلأن»%75من
الزوارهمأجانب،منالقارةاألمريكيةوالصني،وبالتايل
يعدونرحالتهممسبقاًوقبلوقتطويلمنقدومهم«.

وكذلكقللمنتأثرياإلرضاباتباعتبارأن»عددالزيارات
كانموازياًملاهوعليهيفاألشهراألخرىمنالسنة«،وتابع
مارتينيز:»لقدنجحنايففتحأبواباملتحفطوالاأليام،
ولوبتأخريبسيطأحياناً.ويفأحيانأخرىلمنفتحأبوابنا
بالطريقةاملُخططلها،ألن%20مناملوظفنيوالكثريمن

الزواريعتمدونعىلوسائلالنقلالعام«.



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

يناير 2020 م - السنة الثامنة - العدد: 005485

World Cultures ثقافات الشعوب

إبراهيم صالح 
تعدمنطقةقومية»أوي«بإقليمأمهرةشمالإثيوبيامنأقدم
املناطقيفالبالد،وتتمتعبإرثثقايفومناطقتاريخيةضاربة

بجذورهايفعمقالتاريخملئاتالسنني.
و«أوي«واحدةمن3مناطقتتمتعبحكمإداريخاصيفإقليم
أمهرة،وتبعدحوايل122كلمجنوبغربمدينةبحردار،حارضة

اإلقليم.
ويعدإقليمأمهرةالواقعشمالإثيوبياضمناألقاليماإلثيوبية
الـ9،ويتمتعبحكمشبهذاتيضمنالنظامالفيدرايلاملتبعيف

البالد.
ومنأكربوأقدممدنمنطقةقومية»أوي«،مدينة»إنجبارا«،

والتيتأسستيفعهداإلمرباطوريوهنساألول»1635-1681« 
أيمنذأكرثمن350عاماً.

ونالتهذهاملدينةالتيتقعيفواٍد،ومحاطةبالجبال،رشف
مبيتاإلمرباطورهييلساليس(1975-1892(بهابعدعودتهمن

املنفى،وتبعدعنالعاصمةاإلثيوبيةأديسأبابابـ435كلم.
وقالسلموندرسو،وهوموظفحكوميسابقمنمواليدمدينة
»إنجبارا«،إنهذهاملدينةكانتمحطاهتمامجميعاألباطرة

الذينحكمواإثيوبيا،وكانوايحبونويهتمونبها،واستخدموها
كمركزالقيادةملنطقةإقليمأمهرة،وحتىإقليمبنيشنقول

جموزومنطقة»جوبا«املحاذيةللحدودالسودانية.
وأعربدرسوعنفخرهواعتزازهباالنتماءلهذهاملدينةالعريقة،

مشرياًإىلأن»أوي«قوميةكبرية،وبها7قبائلهي:أنكشا،
وأجنا،وتشارا،وقواقرا،وبانجا،وزيجن،ومتكل،وجميعهاتنسب

إىلالكوشية.
وتتميزمنطقة»أوي«بالكثريمناملعالمالتاريخيةواملناطق

األثرية،فضالعنمناظرهاالطبيعية،والقيمالثقافية
واالجتماعية،وهوماأهلهاألنتصبحأحدمصادراملوارد

السياحيةالجميلة،كماتوجدبهاالكثريمناألديرةالقديمة
والكنائسالتاريخيةوالكهوفاألثرية.

وقالتوبالمبري،فتاةمنمنطقةقومية»أوي«،إنهذهالقومية
تتميزبعاداتهاوتقاليدها،خاصةلدىالفتيات،حيثترتدي
املالبسالبيضاءمطرزةباأللوانالحمراءيفجميعاملناسبات.
وتتميزمنطقة»أوي«بالكثريمناملعالمالتاريخيةواملناطق

األثرية،فضالعنمناطقهاالطبيعيةوالقيمالثقافية
والهوياتاالجتماعية،وهوماأهلهاألنتصبحأحدمصادر
املواردالسياحيةالجميلةوالجذابة،حيثتتمتعبالعديدمن
املسطحاتاملائيةوالينابيعوالشالالتوالبحريات،ماأوجد
فيهاالغاباتالطبيعيةالكثيفة،والعديدمنالحيواناتالربية

والطيور.
كماتوجدبهاالكثريمناألديرةالقديمةوالكنائسالتاريخية

والكهوفاألثرية.
فيماقالتاآلنسة»وبالمبري«،أنقومية»أوي«تتميزبعاداتها
وتقاليدهاخاصةلدىالفتيات،حيثيرتدينمالبسالبيضاء

مطرزةباأللوانالحمراءيفجميعاملناسبات.

وأضافتأناألمهاتوالفتياتيرتدينهذهاملالبسالتقليدية
وعادةمايرقصنبهايفاألعيادواملناسبةالثقافيةوالوطنية

تعبرياعنفخرهنبمورثاتهن.
وقومية»أوي«لهاعاداتهاولغتهاالخاصة،ويذكرهاالتاريخ
اإلثيوبيبمشاركةفرسانهايفالدفاععنالوطن،ومحاربة

الغزواإليطايليفمعركة»عدوةالشهرية«1896التيهزموافيها
إيطاليا.

وتنفردقومية»أوي«باحتفاظهابرتبيةالخيولوالفروسية
مقارنةبباقيالقبائلاإلثيوبية،ويبلغعددالفرسانبهانحو
48ألفاً،ويرجعذلكإلنشائهاجمعيةللفروسيةيفوقتمبكر،
أسهمتيفاستمرارهذهالثقافةوجعلهامنالقبائلالرائدةيف

هذااملجال.
وتقيمهذهالقبيلةمهرجاناللفرسانيفالشهراألولمنكلعام،
ويشاركفيهأعضاءالجمعيةبتزينيخيولهمبطريقةتقليدية،

ليزدادالفارسوجوادهتألقاًيفاملظهر.

قومية إثيوبية ذات حكم 
خاص وإرث ثقافي مميز

»أوي«.. 

يحتفلاألمازيغبالعاماألمازيغيالجديد2970بطقوسومراسم
مختلفة،ترتجماملوروثالحضاريلتاريخيعودإىلقرونعدة.

وتعودرأسالسنةاألمازيغيةللتقويماملعروفبـ«التقويم
الفالحي«أي(الريفي(؛نظراالرتباطهالوثيقمعالفالحة

والزراعةيفشمالأفريقيا.
األمازيغيونمنالشعوبغريالسامية،وهم
مجموعةعرقيةوثقافيةمختلفةعنالعرب

تعيشيفشمالالقارةاألفريقية،ويمكنالقول
إنهمالسكاناألصليونلتلكاملنطقة.

ويرجعتاريخاألمازيغإىلعرصاإلمرباطورية
الرومانية،إذظلوايفشمالالقارةاألفريقية
منذذلكالوقت،ومازالوامحافظنيعىل

هويتهمالثقافيةواللغويةاملستقلة،بحسب
موقع»بيبييس«.

ومعظماألمازيغمسلمونويتكلموناألمازيغية
بمختلفلهجاتهااملحلية،وينترشونيفشمالالقارة

األفريقيةمناملغربغرباإىلمرصرشقا،ومنالبحراألبيض
املتوسطشماالإىلنهرالنيجرجنوبا.

حسباملوقع،فإنعدداألمازيغيفبلداناملنطقةغريواضحألنه
ليسهناكتحديدواضحللمقصودبكلمةأمازيغ،ويتحدثونلغة

»تمازيغت«وتنتميلعائلةاللغاتاألفروآسيوية،ولهاصلةباللغتني
املرصيةواإلثيوبيةالقديمتني.

وهناككثريونمنهميعتربونعربارغمأنهممنأصلأمازيغي،
ألنهماليتكلموناألمازيغية،ويرتكزمعظمهميفاملغرب

والجزائر.
إضافةإىلأفريقياالشمالية،يعيشمالينيمن
األمازيغيفأوروبا،ويطلقعليهمأيضااسم
»الرببر«،وهناكعدةنظرياتمتعلقةبهذه
الكلمة،إحداهاتقولإنالكلمةمشتقة
منكلمة»بارباروس«وتعني»األغراب«

باليونانية.
وأصلاألمازيغمنالناحيةالتاريخيةمفقود،
فهناكخرباءيقولونإنهمجاءوامناليمن
القديموسافرواإىلأفريقياعربالبحر،وهناك

رأيآخريرىأنهمربماجاءوامنأوروباأومناطق
البحراألبيضاملتوسطالقديمة.

واألمرالوحيداملؤكدهوأناألمازيغموجودونيفشمالالقارة
األفريقيةقبلأيشعبآخرتذكرهكتبالتاريخ،وعربمئاتالسنني

قاوماألمازيغعمليةالتعريبالكاملللغتهموثقافتهم.

رأس السنة األمازيغية 2970.. طقوس 
احتفالية بموروث عمره قرون
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نّوار كتاو
كثريةهياألسبابالتيتدفعالدولإىلتغيريأسمائها،
بعضهاأسبابسياسيةواقتصادية،وبعضهالتحسني

صورتهاأمامالعالم،وهذامادفعهولندامؤخراًلتغيرياسمها
منهولنداإىلندرالند.
تأسمائها دولغرَيّ

سنستعرضلكمبعضالدولالتيقامتبتغيريأسمائهاعرب
التاريخواألسبابالتيدفعتهالذلك:

هولندا/ ندرالند
قَرّرتالحكومةالهولنديةالتوقُّفعناإلشارةإىلنفسها
يفاللغةاإلنجليزيةباسم»Holland«،واستخداماسمها

الحقيقيفقط»Netherlands«،يفمحاولٍةمنهالرسمهيكلة
لصورتهاأمامالعالم.

ومنأهدافهذهالحملةالرئيسيةتأملالحكومةتطوير
السياحةوجذبالسياحإىلمقاطعاتغريتلكاألكرثشعبية،

والحدمنهايفمناطقمعينةتواجهاالكتظاظ.
وأوضحتصحيفةThe Guardianالربيطانيةأنوزراءالبالد
يريدونتحسنيصورةالبالدوتحويلاالهتمامالدويلبهولندا
بعيداًعنبعضجوانبالحياةالداخليةالتيارتبطبهاعادًة
اسمالدولة،مثلثقافةاستخداماملخدراتبغرضالرتفيه،

ومنطقةالضوءاألحمر(للعملالجنيساملقنن(يفأمسرتدام.

بالد فارس/ إيران
تاريخياً،ُيشارإىلإيرانباسمبالدفارس،نظراًللكتابات

اليونانيةالتيُوجدتفيها.
فاملنطقةالتيتقومعليهاإيرانكانتُمحتلةمنِقبل

إمرباطوريةالفرسمنقبل.
هتالحكومةاإليرانيةللدولالتيترتبط ويفعام1935م،وَجّ
بهابعالقاتدبلوماسيةباإلشارةإليهاباسمإيرانبدالًمن

بالدفارس.

كمبوتشيا/ كمبوديا
تعّددتأسماءهذهالدولة،فقدكانتيفالبدايةتُسمىمملكة

االسمإىلجمهوريةالخمري،ثمإىلكمبوتشيا كمبوديا،ثمتغرَيّ
الديمقراطية،ثمكمبوتشياالشعبية،حتىأصبحتيف

النهايةتُسمىكبموديا،وذلكبعدأناستعادالنظامامللكي
الحكميفعام1993.

سوازيالند/ إي سواتيني
مؤخراًغرّيتسوازيالندمناسمهالتُعرفباسم»إي

سواتيني«،التيتعنيأرضالسوازيني.
وتمتغيرياالسمبسببخلطاسمهامعاسمسويرسايف

النطقاإلنجليزي.

جمهورية التشيك/ تشيكيا
تالتشيكمناسمهالتُعرَفحديثاًباسم»تشيكيا«، غرَيّ

وذلكلسهولةنطقاالسمالحديث،فقدرأتالحكومةأّنذلك
يصّبيفمصلحةالبالدللرتويجلهويتهاعىلالساحةالدولية.

وأصبحتالبالدتُعرفرسمياًباسم»تشيكيا«منذ2016.

الرأس األخضر/ كابو فيردي
قدالُيالحظتغيريالبالداسمهافعلياً،إالأنُجزرالرأس
تمناسمهايفعام2013رسمياًلتُعرفباسم األخرضغرَيّ

»كابوفريدي«،وهواالسماألصيلللبالدالذيأطلقه
الربتغاليونعىلالجزءغرياملأهولسنة1444.

سيالن/ سريالنكا
ُعرفترسيالنكابالعديدمناألسماءمعمرورالوقت.تحت
االستعمارالربيطانيُعرفتباسمسيالنمنذ1815حتى

.1948
وتمتقديماسمرسيالنكاخاللحملةاملطالبةباستقالل

البالديفأوائلالقرنالعرشين.واعتُمدرسمياًاسم»جمهورية
رسيالنكا«يفعام1972،وغريتالجمهوريةاسمهاإىل

»جمهوريةرسيالنكاالديمقراطيةاالشرتاكية«يفعام1978.

فولتا العليا/ بوركينافاسو
أُعيدتتسميةالبالد،يفأغسطس/آبسنة1984م،منِقبل

الرئيس»توماسسانكارا«.
فقدكانتالبالدتُعرفباسم»فولتاالعليا«،نسبًةإىلنهر
فولتاالذييتدفّقعربالبالد،وأطلقهعليهاالفرنسيون.

زائري/جمهوريةالكونغوالديمقراطية
كانتجمهوريةالكونغوالديمقراطيةمعروفةرسمياًبعدة
أسماء،مثلالكونغوفريستيت،وبلجيكاكونغو،والكونغو-
ليوبولدفيل،ويفعام1960حصلتعىلاالستقاللتحتاسم

»جمهوريةالكونغو«.
ثمسميتباسمنهرالكونغومن1965إىل1971،تمتغيرياسم

البلدإىل»جمهوريةالكونغوالديمقراطية«.
ويفعام1971أطلقعليهاالرئيسموبوتوسييسسيكو
اسم»جمهوريةزائري«،عىلالرغممنأناملؤتمرالوطني

السياديصّوتلصالحتغيرياالسمإىل»جمهوريةالكونغو
الديمقراطية«يفعام1992،وحدثالتغيرييفعام1977بعد

سقوطموبوتو.

بورما/ ميانمار
تُعرفدولةميانمارباللغةاإلنجليزيةباسمنييفوقتواحد،
هماميانماروبورما،وقدتمتغيرياسمالبلدمن»بورما«إىل
»ميانمار«،ومنثمتغريإىل»جمهوريةاتحادميانمار«.

تمتغيرياالسممنقبلاملجلسالعسكرييفعام1989،بعد
عامواحدمنمقتلالعديدمناألشخاص،يفمحاولةلقمع

االنتفاضةالشعبية،تماالعرتافبتغيرياالسممنقبلالعديد
منالبلدان،بمايفذلكفرنساواليابانواألمماملتحدة،ومع

ذلكلمتعرتفالوالياتاملتحدةواململكةاملتحدةبالجيشغري
املنتخبالذيغرياالسم.

الحبشة/ إثيوبيا
غطّتاإلمرباطوريةاإلثيوبية،املعروفةأيضاًباسمالحبشة،

الدولةالشماليةالحاليةإلثيوبيا.
أّدىتأسيسساللةسليمانمنقبلالحبشةيفعام1270إىل

تسميةالبلدبأكمله»الحبشة«.
تمتغيرياسمالحبشةإىلإثيوبياخاللالحربالعاملية
.Hailesilaseالثانية،منِقبلامللكالعارشإلثيوبيا

هولندا ليست األولى.. إليك الدول التي 
قامت بتغيير أسمائها عبر التاريخ

A ccording to Mexican anthropologists 
officials, archaeologists have discovered a 
large palace that may have been used by 

the Maya elite more than a thousand years ago in 
Coluba, the ancient city near the currently popular 
tourist area of   Cancun in eastern Mexico.

Anthropologists have discovered a great palace that 
may have been used by the Maya elite more than 
a thousand years ago in the ancient city of Coluba, 
near the currently popular tourist area of   Cancun in 

eastern Mexico.

The National Institute of Anthropology and History 
in Mexico said in a statement that the remains of 
the building, which is 6 meters high, 55 meters long 
and 15 meters wide, indicate that the palace was in-
habited for two long periods between 600-1050 AD.
The palace was discovered in the east of the Ar-
chaeological Zone of Coluba, a major site before the 
Spanish era in the Mexican state of Yucatan.

1000 year-old archaeological palace discovered in Mexico

اكتشاف قصر في 
شرق المكسيك عمره 

أكثر من ألف عام
قالمسؤولونمكسيكيونإنعلماءاآلثاراكتشفواقرصاكبريا
ربماكانتتستخدمهالنخبةيفحضارةاملاياقبلأكرثمنألف

عاميفمدينةكولوباالقديمةبالقربمنمنطقةكانكونالسياحية
الشهريةحاليايفرشقاملكسيك.

ونقلتوكالةرويرتزعنبيانللمعهدالوطنيلألنرثوبولوجيا
والتاريخباملكسيكأنبقايااملبنىالبالغارتفاعهستةأمتاروطوله

55مرتاوعرضه15مرتاتشريإىلأنالقرصكانمأهواللفرتتني
طويلتنيمابني600-1050بعدامليالد.

وبلغتحضارةاملاياأوجهابني250و900بعدامليالدعندماحكمت
مساحاتشاسعةفيمايعرفحاليابجنوباملكسيكوجواتيماال

وبليزوهندوراس.وتماكتشافالقرصيفرشقمنطقةكولوبا
األثرية،وهيموقعرئييسقبلالحقبةاإلسبانيةيفواليةيوكاتان

املكسيكية.

وقالعالماآلثارألفريدوباريرايفتسجيلمصورنرشهاملعهد
الوطنيلألنرثوبولوجياوالتاريخ»هذاالعملهوالبداية،بدأنا

فحسبالكشفعنأحدأضخمالهياكليفاملوقع«.وكانتكولوبا
تحظىبصالتمهمةمعمدناملاياومنبينهامدينةإيكباألم
وتشيتشنإيتزااألكرثأهمية،لتقعتحتنفوذهاوتصبحجزءا
منشبكتهاالتجاريةوأراضيها.واىلجانبالقرص،ينقبخرباء
مكسيكيونعنأربعةهياكلأخرىيفاملنطقةالتيتعرفباسم
»املجموعةج«يفالساحةاملركزيةيفكولوبابمايفذلكمذبح

وأطاللمبنينيسكنينيوهيكلدائريُيعتقدأنهموقد.وقالاملعهد
الوطنيلألنرثوبولوجياوالتاريخإنعلماءالبيئةيبحثونإعادة

تشجريأجزاءمنكولوبالحمايةاملوقعالتاريخيمنأرضارالرياح
والشمس.

وأضافاملعهدأناملوقعينبغيأنُيفتحللجمهورعىلاملدى
املتوسط.
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نهاية مذهب كارتر
ويرىالباحثأن1979كانتسنةمفصليةبالنسبة

للرشقاألوسط،فقدانطلقتبرحيلشاهإيرانبعدأشهر
عديدةمنالتعبئةاملتواصلة،وعودةآيةاللهالخميني
مناملنفى.وفجأة،شهدتاأليديولوجيااألمريكيةالتي
نضجتبرويةمنذالحربالعامليةالثانية،رشخامهما.

ويمثلهذاالحدثنهايةمنطقيةلسياسةجميعالرؤساء
األمريكينيمنذالرئيسفرانكلنيروزفلت،وهيسياسة
»رشطييالخليج«،كماعينهمامذهبالرئيسجيمي

كارتر،أي:إيرانوالسعودية،حيثيتمردأحد»الرشطيني«
ضدحاميه،بليتحداهمنخاللثورةمناهضةلإلمربيالية

وبتأسيسالجمهوريةاإلسالمية.
بلأسوأمنذلك،تجرأالفاعلوناألساسيونيفهذهالثورة
عىلالتهجمعىلرمزهذهالقوةالعظمىمنخاللالسطو
عىلسفارتها.وهكذابدتاألزمةاإليرانيةيفأعنيالرأي
العاماألمريكيكآخردرجمؤدإىلالسعري،بعدالهزيمة
الفيتناميةوفضيحةووترغيت،فكانتاإلجابةمنخالل

التخطيطالتدريجيلسياسةاالحتواءوالردع،كتلكالتي
وضعتضداالتحادالسوفياتيسنة1945.

بدأتهذهاملراجعةللسياسةاألمريكيةدونتعديل
األهدافاألساسيةاملتمثلةيفحمايةمصادرالطاقة

األساسيةيفاملنطقةواملحافظةعىلدعمثابتإلرسائيل،
ووجبالتصديللتأثرياإليرانييفكلمكان.

التقرب من صدام
ويرىالباحثأنهذاالتغيرييفاملنهجالسيايسنتجعنه

تطورجديديفاملنطقة،إذبدأالرئيسالعراقيصدام
حسني-الذيتسلمالسلطةصيف-1979يفالتقربمن
واشنطن،رغمأنالبلدينقطعاعالقاتهماالدبلوماسية
منذحربيونيو/حزيران1967.وعندمااندلعتالحرب
العراقيةاإليرانيةيفسبتمرب/أيلول1980،حظيالعراق

بدعمأمريكيغريمعلن.
وهكذابدأتعالقةثالثيةجديدة،إذباتتالواليات
املتحدةمستعدةلتسليحودعمومدالقواتالعراقية
باملعلوماتيفحربهاضدإيران،وذلكباسمعداوة

واشنطنلطهران،بلأكرثمنذلك،وبعدنقاشاتمطولة،
أعادتواشنطنعالقاتهاالدبلوماسيةمعبغدادسنة
1985،بينماكانتالحربمعطهرانقدبلغتذروتها.
وقدانتهتهذهالعالقةالثالثية-التيأدتإىلإلحاق

الخراببالعراقوإيران-بانتهاءالحربسنة1988،ووفاة
الخميني،رمزاملعركةضدأمريكا.

لكنبعدهابسنتني،أرسلصدامحسنيجيشهلغزو
الكويت،مماجعلواشنطنتؤسسلتحالفواسع

لطردهمنهذهالدولة.وهكذاأضحتالوالياتاملتحدة
وإيران-بطريقةغريمعلنة،إذلمتكنطهرانطرفايفهذا
التحالف-يفنفساملعسكراملعاديللعراق؛لكنهذاال

يكفيلتصالحأعداءاألمس،كمابرهنتعىلذلكاألحداث
التيتلتسنة1990.

فرضتاألرضيةالعراقيةنفسهاكمرسحلهذاالرصاعغري
املبارش،وقدرحبتإيرانبالجئياالنتفاضةالعراقيةبعد
حربالكويتعام1991التيقمعهاصدامحسنيبعنف

شديددونأنيحرّكالتحالفالدويلساكنا.

وبعدتحريرالكويتوتلكاالنتفاضة،عمدتالواليات
املتحدةإىلوضعالعراقتحتالوصايةمنخاللفرض

مناطقحظرالطريانيفالشمالوالجنوب،وحصارشديد
عىلالشعبالعراقي.كماسعتأنتدفعباتجاهتغيري
النظام،لكنالنظامالعراقياغتنماملوقفإليجادموارد

جديدةرضوريةلبقائه.

اعالن
وبعدذلكأصبحالعراقيتعرضبانتظاملحمالتقصف
لكندونجدوى،وباتصدامحسنيبالنسبةلألمريكيني
-كمااإليرانيني-تشخيصاللمعضلةالحقيقيةملنطقة

الخليج.

تغيير النظام
ويفأعقابهجمات11سبتمرب/أيلول،قررتإدارةالرئيس
األمريكيجورجبوشاالبنتغيريالنظامالعراقي،وهنا
يبدأفصلجديديفالعالقاتاإليرانيةاألمريكية.إذ-كما
ذكرمؤخرااملؤرخالفرنيسجانبيارفيليو-كلتراجع

أمريكيوسطالفوىضالتيسببهااالجتياحالعنيف،يعود
باملنفعةعىلإيران.

فقداستفادتطهرانمنالتناقضاتاألمريكيةغداة
اإلطاحةبصدامحسني،ونجحتيفالتسللإىلالعراقمن
خاللالرشوخالتيفتحتهاإعادةالهيكلةالداخليةللبالد
وفقاملعايرياألمريكيةللديمقراطية.فقدرشعالفاعلون
املحليونيفالبحثعنحلفاءأجانببهدفتعزيز

مكانتهمعىلالساحةالوطنية،وباتالرصاعبنيإيران
والوالياتاملتحدةيحتدمنخاللممثلنيعنهما.

استفادتإيرانكليامنإعادةالهيكلةالسياسية،إذما
لبثتالشعاراتالتيتحثعىلالتحولالديمقراطي
يفالعراقأنأسفرتعنتقسيمطائفيشديدللمشهد
السيايس،وقدشجعتواشنطنهذهالظواهر،والسيما
خاللاالنتخاباتالترشيعية،ظنامنهاأنهاتكرسبذلك
قمعالسنواتالسابقةوالتحدمنحريةأحد،دونأن
تعيأناملشهدالربملانيسينقسموفقهذهاالنتماءات

الطائفيةوالعرقية.
كانالفائزاألسايسبانتخابات2005يفالعراقداعيا

لعنفطائفيأدمىالبالد،وهكذابدأتسلسلةمتعددة
مناالصطداماتأفقدتاألمريكينيالسيطرةعىل

البالد:سنةضدشيعة،وشيعةضدشيعة،وعنارصمن
تنظيمالقاعدةضداألمريكيني،ومسلحونعراقيونضد
األمريكيني،لمتفتأنقاطالتشابكيفالتزايدلتجربالقوة
الراعيةعىلمراجعةجهازسالمتهاثمنظرتهالفرتةما

بعدصدام.

غرّيوصولالجرنالديفيدبرتيوسيفيناير/كانونالثاني
2007منتوجهالسياسةاألمريكية،إذأعطىاألولوية
للتأطريالحرضيللحفاظعىلاستقراراملدن،كماتمت
دعوةقادةالعشائرللمشاركةيفالحربعىلتنظيم

القاعدةبمقابلمايل،أوماعرفبتجمعات»الصحوة«.

يف2010،واصلتالحكومةالجديدةالتييرتأسهانوري
املالكيسياسةاالنتماءاإلقليميوعودةاالستبداد.وقد
استفاداملالكيمنرحيلالقواتاألمريكيةيف2011واعتزم
تهديدالقواتاألخرىالفاعلةيفالبالد،بناءعىلخطاب

مكافحةاإلرهاب.

وهكذاتوقفتفجأةتجمعات»الصحوة«التيكانزعماء

العشائريستفيدونمنها،فرحلكثريمنهمإىلبلدان
الخليجحيثيمكنهمالتمتعبالرثوةالتيجمعوها،وتركوا
وراءهمأفرادعشائرهميفمواجهةمضايقاتوتهديدات
قواتمكافحةاإلرهاب.ويفهذاالسياق،نجحبعض

الناشطنياإلسالمينييفجمعمؤيدينوأنصاروتأسيس
تنظيمالدولةاإلسالميةيفالعراقالذينمابرسعة

واستوىلعىلالعديدمناملناطق.

تنظيم الدولة
يبدأفصلجديديفهذاالرصاععندماتجدالحكومة
العراقيةنفسهايفربيعسنة2014يفمواجهةالتقدم

الرسيعلتنظيمالدولةالذينجحيفاالنتصارعىلالقوات
العراقيةالتينخرتهاالسياساتالقمعيةواالنقسامات،

يفالفلوجةأوالثميفاملوصل.
وقادتوسعرقعةتنظيمالدولة-والسيمايفسوريا-

وبدايةإعداماتهاملثريةلغربيني،إىلعودةالوالياتاملتحدة
وحلفائها.وشهدتالساحةالعراقيةتطوراخاصا،إذ
باتتإيرانوالوالياتاملتحدة-رغماختالفهمايفجميع
امللفاتباملنطقة-تسانداننفسالفاعلنيالعراقيني

وباسمقضيةمشرتكةوهي:مكافحةاإلرهاب.
يفآخراملطاف،طُردتنظيمالدولةمناألرايضالعراقية
بفضلتعبئةهائلةلوسائلتقنيةغربيةومواردبرشية

عراقية،لكنهاالتزالتحظىبوجودرسيناشط.
لكنانتخابالرئيساألمريكيدونالدترامبغرّيالوضع،
فخطابهيختلفعمنسبقه،لكنهيفالوقتنفسهاليبدو

صاحبرؤيةذاتأهدافسياسيةواضحة.
وقدأظهرتاإلدارةالجديدة-ألسبابداخلية-ارتباطا
قويابحكومةرئيسالوزراءاإلرسائييلبنيامنينتانياهو
ودعمتهايفأكرثمنمناسبة،وقدكانالحدمنالتأثري

اإليرانيمنمظاهرهذاالدعم،كماتجسدذلكمنخالل
السماحإلرسائيلبمضاعفةالرضباتضدحزبالله
أوضداملنشآتاإليرانيةيفسوريا،لكنالثقلالرويس
-وروسياأيضاحليفإلرسائيل-حدمنهذاالتصعيد.
ويفنهايةالعاماملايض،كانللوضعالسوريمرةأخرى

تداعياتعىلاملرسحالعراقي،إذقصفتالوالياتاملتحدة
كتائبحزباللهالتابعةللحشدالشعبييفمحافظة

األنبارعىلالحدودالسوريةالعراقية.
وخاللجنازةقتىلالقصفيفبغداد،خرجتاألمورعن
السيطرةيفاملنطقةالخرضاءوتمالهجومعىلالسفارة

األمريكية،ممادفعبالرئيسترامبإىلإعطاءاألمر
باغتيالقاسمسليمانيوأبومهدياملهندس،نائبرئيس

الحشدالشعبي.
بعدهابأيام،قصفتإيرانقواعدأمريكيةيفالعراق،لتصبح

بالدالرافدينمجددامرسحاللعبثاإليرانياألمريكي.
وبينمايشهدالعراقانتفاضةمهمةتدعوالشعبإىل

استعادةالسيطرةعىلمصريه،فإن40سنةمنالتاريخ
تعودفجأةلتصبححدثالساعة.إذمافتئتإيران

والوالياتاملتحدةمنذ1979تستعمالناألرضالعراقية
لتعديلنفوذهماوتأثريهمايفاملنطقة،وهاهيطبول

الحربتقرعأمامشعبيتخبطمعموروثمنالحروب
واالستبدادمنذسنة1979،ومعوضعإقليميمعقد.

عاما من الصراع.. العالقة 40 
اإليرانية األميركية على 

الساحة العراقية
تناولموقعفرنيساألزمةالتيتأججتيفاألسابيعاألخريةبنيإيرانوالواليات

املتحدةبعدمقتلقائدفيلقالقدساإليرانيقاسمسليماني،وقالإنهاليستسوى
حلقةجديدةيفتاريخاليحىصمناألزمات،كانالعراقأهممرسحلهامنذ1979.

وأشارالباحثماتيوراييفمقالنرشهموقعأوريان21الفرنيسإىلأنمقتل
سليمانيكانلهأثرشديدونتجتعنهردودفعلقويةحولالعالم،مشرياإىلأن
الحدثغريمألوفإذيعرتففيهرئيسأمريكيباغتيالمسؤولرفيعلبلدعدو

للوالياتاملتحدة.
ويتساءلالباحث»هليعنيهذارشارةانطالقحربعامليةأوإقليميةأمأننا

نعيشعودةالتاريخالذييربط-منذسنة-1979الوالياتاملتحدةوإيرانباملرسح
العراقي؟«.
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كشفتصحيفة»الغارديانالربيطانية،عن
تفاصيلجديدةتتعلقبهويةخليفةزعيم

تنظيمالدولةأبيبكرالبغدادي.
وأفادتالصحيفةنقالعنمصادر

استخبارية-أنالزعيمالجديدلتنظيمالدولة
اإلسالميةأبوإبراهيمالهاشميالقريشهو
يفالواقعأحدمؤسيسالتنظيم،ومنكبار
منظريهالعقائديني،واسمهالحقيقيأمري

محمدعبدالرحمناملوىلالصلبي.
وكانالتنظيمأعلن-ُبعيدمقتلزعيمهأبو

بكرالبغدادييفغارةأمريكيةيفسوريانهاية
أكتوبر/ترشيناألولاملايض-اختيار»خليفة
جديدللمسلمني«هوالهاشميالقريش،لكن
هذااالسملميعنشيئالكثريمنالخرباء
يفشؤونالجماعات»الجهادية«،لدرجة
أنبعضهمشكّكحتىيفإمكانيةأنيكون
شخصيةوهمية،يفحنيقالعنهمسؤول
أمريكيرفيعاملستوىإنه»مجهولتماما«.
لكنصحيفةالغاردياننقلتعنمسؤولنييف

جهازيناستخباريني-لمتسمهم-أنالزعيم
الجديدلتنظيمالدولةاإلسالميةهواملوىل،

وكانقياديارفيعايفالتنظيم،و«أحدمنظريه
العقائديني«.

وحسبالصحيفة،فإناملوىلينحدرمن
األقليةالرتكمانيةيفالعراق،ممايجعلهواحدا

منالقادةغريالعربالقالئليفالتنظيم.
واملوىل-الذيتخرج(وفقاملصدرنفسه(
منجامعةاملوصل-كانتلهاليدالطوىليف
»حملةاالضطهاد«التيشنهاتنظيمالدولة
اإلسالميةضداألقليةاإليزيديةيفالعراقعام

.2014
منجهتها،رصدتالوالياتاملتحدةيف

أغسطس/آب2019مكافأةماليةتصلقيمتها
إىلخمسةمالينيدوالرمقابلأيمعلومة
تقودهاإىلاملوىل،الذيكاناليزالحينها

قياديايفالتنظيمالجهادي،لكنهمعذلككان
»خليفةمحتماللزعيمداعش(تنظيمالدولة(

أبوبكرالبغدادي«.

وحسبموقع»املكافآتمنأجلالعدالة«
التابعللحكومةاألمريكية،فإناملوىل-الذي

يعرفأيضاباسمحجيعبدالله-كان»باحثا
دينيايفاملنظمةالسابقةلتنظيمالدولة،وهي
منظمةالقاعدةيفالعراق،وارتفعبثباتيف

الصفوفليتوىلدوراقيادياكبريايفالتنظيم«.

وأضافاملوقعأنهبصفته»واحدامنأكرب
األيديولوجينييفتنظيمالدولة،ساعدحجي
عبداللهعىلقيادةوتربيراختطافوذبح
وتهريباألقليةالدينيةاإليزيديةيفشمال
غربالعراق،ويعتقدأنهيرشفعىلبعض
العملياتاإلرهابيةالعامليةللجماعة«.

وكانالرئيساألمريكيدونالدترامبأعلنيف
أكتوبر/ترشيناألولاملايضمقتلالبغدادي
يفالليلةالسابقةيفغارةأمريكيةشمالغرب
سوريا،عىلبعدكيلومرتاتقليلةمنالحدود

معالعراق.

ليس عربيا.. الكشف عن خليفة 
البغدادي..فمن هو؟

غانتس يتعهد بضم غور األردن 
بعد االنتخابات اإلسرائيلية

تعهدرئيسحزب»أزرقأبيض«اإلرسائييلبينيغانتس،بالعملعىلضمغوراألردنإىل
إرسائيلبعدانتخاباتالكنيست،التيستجرييف2آذار/مارساملقبل.

وأضافغانتسخاللجولةيفغوراألردن:»ننظرإىلهذهاملنطقةعىلأنهاجزءاليتجزأ
منأرضإرسائيل«.

ورداعىلغانتس،قالزعيمحزبالليكود،رئيسالحكومةاإلرسائيلية،بنيامنينتنياهو:
»ملاذاننتظرإىلمابعداالنتخابات؟باإلمكانفرضالسيادةعىلغوراألردنمنذاآلن

وبإجماعواسعيفالكنيست«.بحسبوكالةوفاالرسمية.
وكاننتنياهوتعهدقبلاالنتخاباتالسابقةللكنيست،يفأيلول/سبتمرباملايض،بفرض

»سيادة«إرسائيلعىلغوراألردنوشمالالبحرامليت.وقوبلهذاالترصيحبتنديد
أوروبيواسعوبالتعبريعن»قلقعميق«،وأعلناالتحاداألوروبيأنه»إذاتمتطبيقهذا

الترصيح،فسيشكلذلكخرقاخطرياللقانونالدويل«.
وترددتتقاريرإعالميةإرسائيليةحولإرجاءنتنياهوالبحثيفهذااملوضوعتحسبا
منالتحقيقالذيتجريهاملدعيةيفاملحكمةالجنائيةالدوليةيفالهاي،فاتوبنسودا،

حولجرائمحربإرسائيليةوبضمنهااالستيطانوالسعيلتهجريفلسطينينييفالضفة
الغربيةعنأراضيهم.

رئاسةالسلطةالفلسطينيةقالتيفبيانلها،إنترصيحاتغانتسونتنياهوتنسف
األسسالتيقامتعليهاعمليةالسالم،األمرالذييدخلاملنطقةيفمرحلةجديدة

خطرةمنالرصاعوعدماالستقرار.
وقالالناطقالرسميباسمالرئاسةنبيلأبوردينة،إنالرئاسةتحذراألطرافاإلرسائيلية
كافةالتيترددهذهالترصيحاتمنتداعياتذلكعىلمجملالعالقاتالفلسطينية–

اإلرسائيلية،بمافيهااالتفاقياتاملوقعةوااللتزاماتاملتبادلةبنيالطرفني.
وطالبتالرئاسة،املجتمعالدويلبرضورةالوقوفبحزمضدهذهاملواقفاإلرسائيليةالتي

منشأنهاتهديداألمنواالستقراروالسلمالعاملي.

I ntelligence services have identified 
the new leader of the Islamic State 
(IS) group as Amir Mohammed Abdul 

Rahman al-Mawli al-Salbi.
 British newspaper, The Guardian (UK) 
citing officials from two unnamed spy ser-
vices, described him as one of the terrorist 
group’s founding members and said he had 
led the enslavement of the Yazidi minority 
in Iraq.

 It said he also oversaw operations around 
the world.
 The organisation had named Abu Ibrahim 
al-Hashimi al-Quraishi as its new head just 
days after its previous leader, Abu Bakr 
al-Baghdadi, was killed in a raid by US 
special forces in October.

 But some analysts suggested the group 
were caught off guard by Baghdadi’s killing 
and that the true identity of its new leader 

remained uncertain.
 The Guardian (UK) said Salbi was selected 
within hours of the death and that Quraishi 
was a nom de guerre not recognised 
by other senior leaders or intelligence 
agencies. The newspaper described him 
as “a hardened veteran in the same vein 
as Baghdadi, unflinching in his loyalty 
to the extremist group”. It said he was 
born into an Iraqi Turkmen family in the 
town of Tal Afar, and is one of the few 
non-Arabs among the group’s leadership. 
Holding a degree in Sharia law from the 
University of Mosul, he rose through its 
ranks in part thanks to his background as 
an Islamic scholar, the paper added. Salbi 
gave religious rulings that underwrote the 
attempted genocide of Yazidis by IS, it said. 
In 2004 he was detained by US forces in 
Camp Bucca prison in southern Iraq where 
he met Baghdadi, according to The Guard-
ian UK report.

New Islamic State leader identified by intelligence services
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Eve حواء

دراسة: النساء 
العامالت يعشن حياة 

أطول وعمًرا أفضل!
وفقالدراسةاستطالعيةامتدتلستةوثالثنيعاًما،والتيبدأتعام1967،
وحللتحياة5،100امرأةعاملةترتاوحأعمارهنبني30و44عاًمامنحيث
تقدمهناملهنيوالشخيص،وصحتهنالبدنيةوالعقليةوعواملأخرىحتى
بلغن66-80عاماً.اظهرتنتائجاالستطالعأنالنساءالالتيعملنوكسنب

املالبشكلمستمرملدة20عاًماخاللسنالرشدأظهرنتدهوراًأوتعقيداتيف
الصحةالبدنيةأقلمعتقدمهنيفالسنمقارنةبالنساءالالتيلميعملنمقابل

أجر،عىلسبيلاملثال،رباتالبيوت.
وفقاًللبحثالذيأجراهمعهدماكسبالنكللبحوثالديموغرافيةيفأملانيا،ال
تتمتعالنساءالعامالتبصحةأفضلفقطبعدالتقاعدمنالعملولكنهنأقل

عرضةلالكتئابمقارنةبنظرائهنغريالعامالت.
نرُشتقريرالدراسةيفمجلةديموغرافيا،حيثنُقلعنعالِمةالبحثجنيفر
كابوتوقولها:»إنالعديدمنالنساءيفهذهالدراسةذهنبإىلالعمليفمجاالت
منخفضةالوضعأوتقليديايهيمنعليهاالذكور.ولعلهُيخربنابشكلخاصأنه
عىلالرغممنهذهالظروفاألقلإنصافًا،إالأنهنكنأكرثصحةيفوقتمتأخر

منالحياةمنالنساءالالتيلميعملنخارجاملنزل».

تجربة العمل السلبية
كماحللتالدراسةتأثريالتجربةالسلبيةاملتسقةعىلالنساءالعامالتولم

تكنمفاجأةعندماخلصالباحثونإىلأنهاأثرتعىلصحةاملرأة.أيًضا،قالت
النساءالالتيتعرضنللتمييزيفمكانالعملإنهنيتمتعنبقدرأقلمنالرضا
الوظيفي،ولميشعرنبااللتزامبعملهنكماتدهورتصحتهنالبدنيةوالعقلية

معتقدمهنيفالعمر.

D o you suffer from the problem of not 
being able to follow a healthy diet or diet 
due to your working conditions?

Many working women suffer from the same 
problem, but these tips will help you to or-
ganize your time and choose healthy 
meals and lose weight.

Determine the dates of 
eating
Make a fixed daily 
appointment for eating 
and don’t leave that for 
a luck, so getting used 
to the body on a fixed 
meal schedule burns 
calories better and 
faster.
Determine where to eat
National eat your meals at 
work in a place designated 
for that and do not eat the meal 
on your desk so as not to run into 
the problem of increasing the size of the 
abdomen that is caused by eating in the same 
workplace.
Choose a healthy breakfast
You do not have a suitable and light breakfast, 
do not need to eat fast food and replace it with a 
dish of vegetable salad or fruit or a cup of yogurt 

with honey added, and wait until you return 
home to eat a meal rich in nutrients your body 
needs.
Choose important nutrients

Eat healthy, varied meals and nutrients 
during the work period until you have 

a focus that helps you in accom-
plishing your various job tasks. 

Foods containing protein, 
magnesium, calcium and 

plant fiber help revitalize 
the body and increase the 
ability to focus.
Walking
Take a break from time to 
time to walk to stimulate 
the blood circulation in 

your body and to activate 
the process of burning body 

fat, so walking in the rest pe-
riod works to lose weight and 

rest the eyes from the computer 
screens that cause them harm.

Advice:
You can replace fast food with a healthy meal pre-
pared at home with small quantities of calories. 
All you have to do is prepare your healthy meal in 
the early morning before going to work or in the 
evening before going to sleep to prevent yourself 
from the fat contained in fast food.

How do you lose weight 
during work?
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األم ورضيعها »على موجة واحدة« دماغيا 
أثناء اللعب.. كيف يقرأ طفلك أفكارك؟

ليلى علي
تقرأالكثريمناألمهاتعنكيفيةتنميةعقولأطفالهنوجعلهمأذكياءمنذالصغر،ولكنماعليك
فعلهاآلنهواللعبمعطفلكالرضيعوالنظريفعينيهكثرياأثناءحديثكمعهوقراءةالقصصله،

فحينماتلعبنيمعهفإندماغيكمايتواصالنبمايتيحللصغريقراءةمايدوريفدماغك،فهويعرفأنك
ستواصلنيالحديثمعهبلغةهدهدةاألطفال،وأنتتتوقعنيموعدابتسامتهاملقبلة.

هذاماتوصلتإليهنتائجدراسةجديدةنرشتيفديسمرب/كانوناألول2019يفمجلةالعلومالنفسية،
بأنأدمغةاألطفالوالبالغنيتتزامنأثناءاللعب،وقدتكونحرفياعىل»موجهواحدة«،ويحدثلدى

كلمنكمانشاطمخيمشابهيفمناطقاملخنفسها.
كيفتتشكلأدمغةالصغار؟

الطفولةهيالفرتةالتأسيسيةللتعلممنالكبار،وقدهدفتهذهالدراسةللكشفعنطبيعيةالتفاعالت
التيتحدثبنيالرضيعوالبالغنيممنحولهبهدفمعرفةالكيفيةالتيتتشكلبهاأدمغةوسلوكيات

األطفال،وكيفأنهاتعكسردودالفعلعىلأدمغةالبالغنيأثناءتواصلهميفالحياةالواقعية.
لذاأجرىفريقمنالباحثنييفجامعةبرينستونأولدراسةلكيفيةتفاعلأدمغةاألطفالوالكبارأثناء

اللعبالطبيعي،ووجدواأوجهتشابهقابلةللقياسيفنشاطهمالعصبي،فقدالحظواارتفاعنشاط
الدماغلألطفالوالكبارأثناءمشاركتهماللعبواالتصالبالعني،معانعدامهذاالنشاطحينمايبتعدكل
منهماعناآلخر.ويؤكدالباحثونبالدراسةأنالتزامنالعصبيلهآثارمهمةعىلالتنميةاالجتماعية

وتعلماللغةلدىاألطفال.
تقولإليزبيازا،الباحثةاملشاركةيفالدراسة»لقدأظهرتاألبحاثالسابقةأنأدمغةالبالغنيتتزامن
عندمايشاهدوناألفالمويستمعونإىلالقصص،لكنلمنكننعرفالكثريعنكيفيةتطور»التزامن

العصبي«لدىالصغار.
منخاللتحليلبياناتالدراسة،وجدالباحثونأنهخاللجلوسالكباروالصغاروجهالوجهكانت
أدمغةاألطفالمتزامنةمعدماغالكباريفمجاالتعدة،والتيمنشأنهامساعدةاألطفالعىلفك

شفرةاملعنىالعامللقصةالتيقرأهاالكبارأثناءالتجربة.
عندماأبعدالبالغونوالرضععنبعضهمبعضاوتواصلوامعأشخاصآخريناختفىاالقرتانبينهما،

وهذاماتوقعهالباحثون.
مفاجآتغريمتوقعة

البياناتكانتتحتويأيضاعىلمفاجآت.عىلسبيلاملثال،حدثاالقرتاناألقوىبنيالكباروالصغار
يفقرشةالفصالجبهيالتيتشاركيفالتعلموالتخطيطواألداءالتنفيذي،وكانيعتقدسابقاأنها

متأخرةتماماخاللفرتةالطفولة.
يقوللويسوليامز،باحثمشاركبالدراسة»لقدفوجئنا
أيضاعندماوجدناأندماغالرضيعكانيتقدمويقوددماغ

البالغنييفكثريمناألحيانببضعثوان،ممايشريإىل
أناألطفالاليتلقوناملدخالتبشكلسلبيفحسب،

بلقديرشدونالبالغنينحواليشءالتايلالذي
سريكزونعليه«.

تضيفإليزبيازا،»أثناءاالتصالالعصبي،يبدوأن
الطفلوالراشديشكالنحلقةمنالفعلوردالفعل«.

ويبدوأندماغالراشدكانيتنبأبموعدابتسامة
الرضع،وتوقعدماغالرضيعمتىيستخدمالراشد
املزيدمن»كالماألطفال«،كماأظهرتالنتائج
أنأدمغةالكباروالصغارتؤثرعىلبعضهم

البعضبطرقديناميكية.
ويمكنلنتائجهذهالدراسةأنتفتح

األبوابلفهمحاالتاألطفال
املصابنيبالتوحد،وكذلك

كيفيمكنللمعلمني
تحسنيمناهجهم

التعليميةالستيعاب
أدمغةاألطفال

املتنوعة.

1- الصحة

بدالًمنالحديثمعطفلك
عنقيمةالصحةوأهمية

العنايةبها،أنشئي
روتيناًغذائياًصحياً

ومتوازناًلألرسةبأكملها،
تلتزمونمنخالله
جميعاًبمواعيد

الطعاموالوجبات
الصحية.

أيضاًاحريص
عىلمشاركة
جميعأفراد

األرسةيفنشاط
ريايضكامليش
أوالجري
أوركوب
الدراجات.

بدونمجهود
كبري،

ستجدينأن

طفلكيتبعأسلوبحياةصحي،وأنه
يقّدرقيمةالصحة.

 2- الضحك
البيتالذييحتويعىلالضحك،
يتمتعأصحابهبالسعادةوالراحة،

يمكنهمحلمشاكلهمبمرونة،ويتقّبلون
الخسارةبحكمةمايساعدهمعىل
تطويرأنفسهم،لهذااحريصعىل

جلبالضحكإىلبيتك،اجمعيأفراد
أرستكواقضواوقتاًممتعاًمعاًيف

تبادلالحكاياتالطريفة،أومشاهدة
عرضكوميدي،أواملشاركةيفاأللعاب
الجماعيةالتيتفسحمجاالًللمتعة

والضحك.

 3- اإليمان
لتوصيلقيمةاإليمانإىلطفلك،عليِك

اصطحابهدورياًإىلدورالعبادة،
واالشرتاكمعاًيفالصالةوالدعاء،هذا
يساعدهعىلاالندماجيفالطقوس

الدينيةويقويإيمانهبنحوغريمبارش

ودونضغوط.

 4- التواصل 
اغريسداخلطفلكأهميةالتواصل

معأفرادعائلته،وذلكعربالحرصعىل
االجتماعحولمائدةالطعام،وتبادل
األحاديث،وتقديسمواعيداجتماع

العائلة،ومناقشةاألموربطرقصحية
تشجعالطفلعىلالتواصلوالحديث

معِك.

 5- الراحة
مناملهمأنيقّدرطفلكقيمةالراحة
وأخذإجازةمنالتزاماتهيقضيهامع
أرسته،أوقاتالراحةتكونوسيلةرائعة
للتواصل،وتعميقالروابطاألرسية،
واالستمتاعمعاً،وصناعةالذكريات

الجميلةالتيالتُنىس.

هلتقضنيالوقتمعطفلكيفالتحدثعنالقيمواملبادئالتيتعتمدهاأرستكمفيمايشبهاملحارضات؟
بالتأكيدأنِكحسنةالنية،ولكنهذهالطريقةلنتجدينفعاًخاصةمعتقّدمطفلكيفالعمر.والخرب

الجيدهوأنِكتملكنيالكثريمنالفرصالتييمكنكمنخاللهاتمريراملبادئوالقيمالتيتعرّبعنهوية
أرستك.

وفيماييل،5طرقبسيطةيمكنكمنخاللهاتمريرقيمأرستكإىلطفلكبسالسة.

طرق بسيطة 
لتعليم طفلك 

المبادئ 
والقيم

Not only are bedtime behavior problems frustrating, 
but they also interfere with your child’s sleep. Missing 
a few minutes of shut-eye can be a big problem for 
kids. Sleep deprivation has been linked to everything 
from increased academic issues to elevated behavior 
problems.
Here’s how you can put an end to bedtime behavior 
problems fast:
1. Establish Bedtime Rules
Create bedtime rules that outline your expectations. 
Establish a time for your child to start getting ready for 
bed and make it clear what time the lights will go out.
Teenagers may be able to handle more flexibility for 
bedtime. Older teens should be able to start setting 
their own bedtime, as long as they’re able to get out 
of bed on time all on their own.
2. Create Healthy Bedtime Habits
Promote healthy habits to help your child wind down 

and get ready for bed. One way to do this is to limit 
screen time before bed. Watching TV, playing video 
games, or using a computer before bed inter-
feres with a child’s sleep cycle.
Although many parents turn 
on the TV to help a child fall 
asleep, a 2013 study pub-
lished in Pediatrics found 
that watching TV actually 
delays sleep in children.
Don’t allow your child 
to watch TV, play 
video games, or use 
the computer within 
an hour of bedtime.
Watching anything 
scary on TV before 
bed can also contribute 

to nightmares in children. Monitor what your child 
watches throughout the day and pay special attention 

to anything your child is exposed to during the 
evening hours.

Allowing your child to overhear 
the evening news and your 

child overhears stories about 
accidents, natural disasters, 

and tragedies can frighten 
children and contribute 
to bad dreams.
Encourage quiet 
activities like reading 
or playing to help your 
child wind down be-
fore he begins getting 

ready for bed. Also, 
discuss the benefits of 

sleep and why it is important for your child’s growing 
body.
3. Problem-Solve Issues Together
If your child has difficulty sleeping, problem-solve 
together. For example, if your child refuses to stay in 
her own bed, talk about the reasons why she gets up 
so often. She may lack self-soothing skills or she might 
not know how to handle boredom.
One common underlying problem that contributes to 
bedtime behavior problems is fear.
If your child is scared of monsters hiding under the 
bed or noises coming from the closet, sometimes 
creative solutions can help. A nightlight, stay-away 
monster spray, or playing games to help your child 
overcome fears may be helpful.

To read the rest of the article go to :
https://www.verywellfamily.com

7 Discipline Strategies for Bedtime Behavior Problems
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Fashion Jewelry موضة مجوهرات

القاهرة_هاجرالشويخ
أسلوباالطاللةبنفساللونمنالصيحات

األكرثرواًجاهذااملوسم،واعتمدتها
الفاشينيستااملحجباتبطرقعرصية،وتباًعا

نالتإعجابالكثريمنالصبايا.
فلميكنارتداءاطاللةكاملةباللوناألسود

أواألبيضأوإحدىدرجاتالنود،من
الصيحاتالتيستتجرأالفتياتوتعتمدها،

إالأنهاأصبحتاآلنستايلأسايسال
يمكناالستغناءعنها،وسوفنعرضلِك
مجموعةاطالالتشتويةللمحجبات
بنفساللونلتستوحيمنهاأفكار

لستايلِك.
اطاللةكاملةباللوناألبيضالكريمي

للمسةمخملية
اختارتالفاشينيستاجسريةاللون
األبيضالكريمي،ليكونأسلوبها
العتماداطاللةبنفساللون،إذ
اختارتفستانطويلواسع،مع
معطفطويلوبنطلونأبيض

بنفسالدرجات،معحجابروز،
وحذاءبدرجاتالنود،إلطاللة
مخمليةمنالدرجةاألوىل.

ويمكنِكبهذااللوكأنتكرسي
حدةاللونبأينوعمناالكسسورات،أو

تعتمديعىلاألسلوبالجريءباختياراالطاللةبالكامل
بنفساللون.

اطاللةكاملةباللوناألسودالفخملستايلراقي
اللوناألسودالفخمواحدمنالدرجاتالتيُينصحبأنتعتمديها
بأسلوباالطاللةبنفساللون،ألنهمنالدرجاتاألساسيةالتي

تبدومريحةللعني.

اختارتهالفاشينيستاجاسمنيفارسبمعطفأسودفروطويل،مع
بنطلونوبوتالساقباللوناألسود،الطاللةتمنحكرشاقةوطول

مضاعف.
اطاللةباللونالبيجللمسةأنثوية
أماالفاشينيستاليناأسعد

فهيكثريًاماتعتمدعىلأسلوب
االطاللةبنفساللون،كهذااللون
للتنورةاملكرسةمعالتوبالشتوي،

وبوتالساقبنفسالدرجات،
لإلطاللةأنثويةناعمة،تضيفلها
بعضاالكسسوراتالذهبيةللمسة

مرتفة.
اطاللةباللونالرماديالثلجيأنيق

وعميل
يفاملقابلأعجبناستايلالفاشينيستا
ميالنياالرتك،التيارتدتتوبوبنطلون
باللونالرماديالثلجي،
ولكنهاكرستحدة
اللونباختيار

املعطفوبوت
الساق

األبيض،وهي
أحدالطرق
التييمكنِك

اتباعها
لكرسحدة
اللونقليالً،
معالحفاظ
عىلاألسلوب

املحايد.

إطالالت شتوية للمحجبات بنفس اللون

Wearing jewelry can make your shine 
and glitter during gloomy winter 
months. It can improve your mood 
and the way people perceive you. 
Clothes and jewelry can affect the 
impression we leave on others.
Women can adjust this impression 
to their personal needs and desires 
using the right jewelry on different 
occasions.
This is our small contribution to 
describing the current jewelry trends 
so sit back and find out more about 
the top choices this winter.
The explosion of colors
A variety of colors is an efficient way 
to beat the winter cold and gloom. 
That’s why wearing a plentitude of 
colorful jewelry is one of the pre-
dominant trends this winter.
For starters, let your neck glow with 
a myriad of colorful necklaces. You 
can both get necklaces in several 
colors and a few separate one-col-
ored items.
What’s more, you should pick your 
bracelets and earrings the same 
way. Winter is long enough to try on 
dozens of combinations wearing all 
those jewelry pieces.
Our two cents in addition to these 
pieces: get yourself a shiny, glittery 
brooch for your suit lapel. This will 
shine your way to every winter night 
outing
The domination of pendant earrings
Earrings are loyal allies to every 
woman in every season. This winter, 
we are already witnessing the domi-
nation of statements earrings.
From feathery and rhinestone pen-
dant earrings and huggies to chande-
lier and teardrop earrings, there’s a 
variety of options for your ear.
Again, there’s no need to be con-
servative with colors when you’re 
choosing your earrings. The more dif-
ferent colors and shapes you keep in 
your jewelry box, the more combos 
you can make.
Since we’ve seen the revival of the 
1980s style in the last few years, 
opting for larger earrings will help 
you follow suit with other elements 
of the eighties.
Rebellious jewelry
Another trend of the early eighties, 
jewelry that express rebellion is one 
of the hottest trends this winter.
Depending on your personality, you 
can choose more radical items or less 
bold pieces.
For instance, you can just put a stud-
ded choker around your neck and a 
punk bracelet on your hand. Com-
bined with darker makeup, you’ll 
display a darker overall appearance.
On the other hand, you can have 
your eyebrow pierced or get a metal 
new wave necklace.
Still, avoid wearing only rebellious 
jewelry because that might look 
boring and uninspiring.

Joining together some punk and tra-
ditional pieces of jewelry is what you 
should be looking for in 2020.
Silver is the new gold
Silver and gold interchangeably 
dominate the top lists when it comes 
to the most popular metals on the 
market.
From what we can see today on cat-
walks, silver is going to be in charge 
this winter and later on.
This gives you a chance to get silver 
items in every jewelry style you 
decide to follow. For instance, if 
you’re planning to use some ideas 
from the paragraph about rebellious 
jewelry, matte silver items are the 
right choice for you.
Also, let’s not underestimate the 
potential of classic silver jewelry. 
They can be a great fit for some out-
door winter events. For instance, if 
you’re planning to attend a wedding 
at an outdoor venue, such as this 
exclusive wedding venue in College 
Station, a silver jewelry combo 
will express both class and fashion 
awareness. Plus, silver jewelry per-
fectly corresponds with snowy event 
surroundings.
Odd-numbered sets
When talking about awareness, 
women should keep pushing the 
envelope with their jewelry combos. 
Even though it’s not easy to be inno-
vative today, wearing odd-numbered 
sets is still a strong message.
For instance, you can occasionally 
wear only one earring from your 
sets. People still pay special attention 
to one-earring women so that’s a 
simple way of being unique.
Similarly, try to interchangeably wear 
a different number of bracelets. This 
will add to the variety of jewelry 
combinations you have up your 
sleeve.
Last, but not least, you might want to 
try on multi-layered necklaces that 
contain several thinner items.
All these variations will make you 
stand out from the crowd and send 
original fashion messages.
Conclusion
Summer leaves more space for 
jewelry combos because the clothes 
we wear are thinner. Also, we wear 
fewer items during warmer seasons. 
This makes jewelry more prominent 
and easily noticed.
In winter, on the other hand, jewelry 
needs to be emphasized. That’s how 
it will find its way to observers’ eyes.
Therefore, this winter asks for longer 
and larger earrings, as well as for 
thicker necklaces.
If you want to be extremely different 
from others, think about getting 
some rebellious pieces of jewelry.
Wearing one, three or five items 
instead of even-numbered sets is an-
other way to stress out your fashion 
statement.

5 Top Jewelry Trends of Winter 2020
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YOUR  HOME بيتك

اليعدتنظيفاملنزلباملهمةالسهلةلدىجميع
السيدات،فهناكالكثريمنهنيجدنصعوبةيف

تنظيفبعضمحتوياتاملنزلوخاصةاألشياءالتي
نعتقدأنهاالتحتاجلتنظيف،وفقاًملوقع»برايت
سايد«األمريكي،نرصدلِكاألخطاءالتيتغفليها

عندالتنظيف.

- فرشاة تنظيف المرحاض:

فرشاةاملرحاضهيواحدةمنأهمقطعالنظافة
يفمنزلكاملعرضةللبكرتياوالجراثيم،لذاعليِك
االهتمامبنظافتهاللمحافظةعىلصحتك،وذلك
عنطريقتصفيتهامناملاءوتجفيفهاجيًداقبل

التخزينكماهوموضحبالصورة.

- حوض المطبخ «البالوعة«

ترتاكمبواقيالطعامواألوساخوالدهونيفترصيف
الحوض»البالوعة«وتصبحتربةخصبةلنمو

البكرتياوالروائحالكريهة،لذاعليِكتنظيفها،وذلك
منخاللوضعملعقةكبريةمنصوداالخبزيف

البالوعة،وسكبكميةقليلةمنالخلفوقها،وتركها
طوالالليلويفالصباحقوميبغسلهاباملاءاملغيل.

- حامل فرشاة األسنان:
فرشاةاألسنانهيموطنألنواععديدةمنالبكترييا

الضارةاملوجودةيفالحوضواملرحاض،ولتقليل
اآلثارالضارةقمبتخزينفرشاةاألسنانالخاصة
بكيفمكانجافوليسعىلالحوض،ولكنعىل

الرفاملوجودفوقه،وتجنباستخدامغطاءفرشاة
األسنانألنذلكيعملعىلنموالبكرتيابشكلأرسع.
قمبتنظيفحاملفرشاةاألسنانبانتظام،وتطهري
فرشاةاألسنانعنطريقوضعهايفغسولالفمملدة

30ثانيةأويفاملاءاملغيلملدةدقيقتني.

- الماء البارد:
لضمانالجمعبنيكلمنالنظافة،والتعقيم،

والتطهريعليِكاستخداماملاءالساخنبحيثتكون
درجةحرارةاملاءمناسبةليديك.

- غسالة الصحون بعد االستخدام:
لستبحاجةإىلتنظيفغسالةاألطباقألنهاتطهر
نفسهابالفعلولكنيجبعليِكتجفيفهاكليوم.

بالنسبةلغسلاألطباقيويصالخرباءبوضعاألطباق
التيتحتويعىلبقاياالكربوهيدرات(البطاطس

واألرزواملكرونة(يفدائرةيفمنتصفغسالةاألطباق،
بينمايجبوضعاألطباقالتيتحتويعىلبقايا

اللحوموالجنبوالبيضحولحوافها.

- ستارة الحمام:

مناالعتقاداتالخاطئةهوعدمتنظيفستارة
الحمامورأسالدشاعتقاداًمناأنهاستصبحنظيفة

لتعرضهاللماءبشكلمستمرأثناءاالستحمام.
يفضلغسلالستائراملصنوعةمنالقماشمرةيف
الشهرونقعهايفمحلولملحأوحامضالسرتيك.

ويعتربرأسالدشهوموطنلنموالبكرتياالعنقودية،
والتيتسببالتهابالجيوباألنفية،واللوزتني،

والتهاباألذن،لذايجبتنظيفهاعنطريقتركاملاء
ملدةدقيقةعىلاألقل،أونقعرأسالدشيفمحلول
يحتويعىلمادةالصوداأوالخلكلأسبوعني.

- الشفاط:

نحتاجإىلتنظيفالشفاطكلأسبوعني،وذلكعن
طريقنزعالشبكةوغسلهابالخلوتنظيفها،ثم

مسحهاوتجفيفها.

أشياء تغفليها عند تنظيف 7 
منزلك تصيبك باألمراض

طرق لمنع 9 
الغبار من 

الدخول للمنزل

النظافةاألول،ألنَّهيتسلَّلمنالنوافذوالرشفات الغبارهوعدوُّ
واألبواباملفتوحةبصورةيوميَّة،ويستمّريفالرتاكم،ومعإهمال

تنظيفهيتسّبببالحساسيَّةلألطفالوالكبار.

يفاآلتي،طرقمنعالغبارمنالدخولللمنزل:

•ملنعدخولالغبارمنالنوافذوالرشفات،مناملُستحسن
تركيبإطارمنالسلكعىلالنوافذ،معالحرصعىلتنظيف

هذاالسلك،أسبوعيًّا.
•تُستبدلبالشبابيكالخشبالقديمةأخرىجديدةذات
خاصيَّةاإلغالقاملحكميفُمقابلاألتربة،معالحفاظعىل

دخولضوءالشمسللمنزل.
•ُيضافالصقاسفنجيإىلحوافالنوافذ.يباعهذاالالصق
عىلشكل»رول«مبطنباإلسفنج،ويعملعىلسّدالثغرات
الدقيقةالتيتقعبنيأجزاءالنوافذ،التيعادةماتسمح

لألتربةبالدخولللمنزل.
•تُركَّبستائرخفيفةعىلالنوافذوأبوابالرشفات،مايسمح
ىللغبار للضوءوالهواءباملروربكلسهولة،ولكنهيتصدَّ

الخارجي.
•تُركَّبمظلّةعىلالرشفات.

•يجبتجنّبرصفالطاوالتواألرففبألواحزجاج،وذلك
ألنهاأرسعكشفًاللغبار.

•ُينظّفالغباربشكلدائم،معاستخداماملكنسةالكهربائية
بدلمكنسةالقّش.

•منالرضوريإغالقالشبابيكوالنوافذ،خاللموجاتالغبار،
معوضعفوطمبللةعىلحوافاألبوابوالنوافذلتلتقطالغبار

الذييحملهالهواء.
•يجبإبعاداألثاثاملنزيلعنالرشفة،خاللموجاتالغبار.
التنظيفباملاءهواألفضليفهذهالحالة،فضاًلعن علًماأنَّ

التهوية،والحرصعىلدخولأشعةالشمس.

يمكنتجديداملنزلبطرقبسيطةوغريمكلفةمنخاللتطبيق
بعضاألفكارالتيالتحتاجإنفاقموالباهظة.

-أضيفيبعضالنباتاتلديكوراملنزل،يمكنكاضافتهايف1 
غرفةاملعيشةبجانبالشباكفهذاسوفيمنحمنيدخل

منزلكإحساسبالراحة.

-اعتمادمفارشجديدةللرسيربغرفةالنوم،بألوان2
وخاماتمناسبةللموسم،كالدرجاتالفاتحةأوألوانالنود

ملوسمالصيفمثاًل.

-غرييمنترتيباألرففبديلاألغراضمنأماكنها،كالكتب3
واألنتيكاتبغرفةمعيشتك.

-أعيدياستخداماألغراضلديك.4

مناملمكنأنتغرييلوناألثاثمثال،وليسرشطتغيري
األثاثكلهكمايمكنكتغيريألوانالطاوالت،أواعتمديألوان

مفارشجديدةلتغطيتها.

-إشرتيوساداتجديدةبألوانجريئةوساطعة،تخلق5 
نقطةالفتةلالنتباهبالغرفة.

لمسات بسيطة وغير مكلفة لتجديد منزلك
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    APPETITE  لقمة شهية

ُيمن حالق
تعتربالدوناتمنأشهرالحلوياتاألمريكيةالتيغزتالعالمالعربي،
وحازتشعبيةواسعةعندالكباروالصغارعىلحدسواء،والخربالجيد

أنهاليستشهيةفحسب؛بلسهلةالتحضريأيضاً.
هناكعدةطرقلتحضريالدونات،فالبعضيفضلإضافةالخمريةإىل
الوصفةوالبعضاآلخريكتفيبالدقيق،ويفحنيتفضلبعضالسيدات

االكتفاءبالحليب،تفّضلأخرياتإضافةاملاءالساخنأيضاً.
إليكإحدىأسهلالوصفاتوألّذهالتحضريالدوناتالشهية:

مكونات الدونات
ستحتاجني300غراممنالدقيق

ملعقةونصفامللعقةمنالخمرية

ةملحبسيطة 3مالعقسكرورَشّ

كوبونصفالكوبمنالحليبالدافئ
3مالعقكبريةمنالزبدة،وبيضةواحدةمخفوقةبشكلجيد

زيتنباتيللقيل

طريقة تحضير الدونات
اخلطيالطحنيوالخمريةيفوعاءوحرِّكيهمابشكلجيد.

أضيفيالزبدةإىلالخليط،واستمرييففركهاحتىتتمازجتماماًمع
الطحنيوالخمريةدونأنتتكتل.

أضيفيالسكروامللحوالبيضوحرِّكيجيداً.

أضيفيالحليبالدافئرويداًرويداً،واعجنياملزيجإىلأنيتماسك.

اآلنأصبحتعجينةالدوناتجاهزة،ريشبعضالطحنيعىلالطاولة
وافرديالعجينةفوقهاحتىتصبحملساء،ثماتركيها5دقائق.

ضعيالعجينةاملتشكِّلةيفوعاءبالستيكيوغِطّيه
بغطاءمنالنايلونثماتركيهساعتنيتقريباً،
ستالحظنيأنحجمالعجينةقدتضاعف

وأصبحتجاهزةللقيل.

افرديالعجينةلتصبحبسماكة1سم،ثمقِطّعيهاإىلدوائربوساطة
قالبأوباستخدامكأسزجاجي،ثماقطعيدائرةصغريةمنوسطكل

دائرةمنتلكالدوائر،لتحصيلعىلشكلالدوناتاملعروف.

ضعيدوائرالدوناتفوقوعاءمدهونبالزيت؛ملنعالتالصق،واتركيها
نصفساعةلتنفش،ثمابدئيبعمليةالقيل.

بعدأنيحمىالزيتاقيلالدوناتعىلدفعات،وتجنَّبيوضعكثريمن
الدوائرمعاً؛ملنعااللتصاق،ماإنيصبحلونالدوائرمائالًإىلالذهبي

أخرجيهاوانتظريحتىتربد.

تستطيعنيتزينيسطوحالدونات
بالسكراملطحونأوالكريماأو

الشوكوالالسائلة.

الدونات طريقة سهلة 
وسريعة لتحضير

ساخنة وشهّية 
وسهلة التحضير.. 

النودلز بالخضراوات 
على الطريقة الصينّية

نّوار كتاو

منحساءالشعريية(النودلز(،إىلالزالبية(الدمبلينغ(،
مروراًبشطريةهمربغرالبطُيعترباملطبخالصينيأحدأشهر
خياراتالطعامحولالعالم،ولعلانتشاراملطاعمالصينية

حولالعالمدليلعىلهذا.
ومناملطاعمالفاخرةالتيتقّدمأشهىوصفاتلحمالبط
والتوفو،إىلاملطاعمالرسيعة،حيثأصنافالنودلزواألرز

املقيل،يتيحاملطبخالصينيخياراتتريضالجميع.
لذلكنقدملكماليومطريقةعملالنودلزبالخرضاواتعىل

الطريقةالصينيةتكفيشخصني:

مكونات النودلز بالخضراوات
500غراممنالنودلز،تباعيفأيسوبرماركت

لرتونصفماء
زيتنباتي
رشةملح

كوبمنامللفوفاملفروم
جزرةمقطعةإىلرشائحطولّية

عودانمنالبصلاألخرضاملفروم
كوبفاصوليامفرومة

حبةفلفلأحمرمقطعةإىلرشائحطولّية
3فصوصثوم

ملعقةصغريةزنجبيلمطحون
ملعقتانمنالصويا
ربعملعقةفلفلأسود

طريقة تحضير النودلز بالخضراوات
نقومبسلقالنودلزباملاءاملغيلوامللحوالزيتحتىينضج،ثم

نغسلهونصفيهونرتكهجانباً.
نقومبتسخنيالزيتيفمقالةواسعةعىلنارمتوسطة.

نضيفالثوموالزنجبيلونقلبهمامدةدقيقة.
نضيفالبصلاألخرضوالجزروالفلفلاألخرضوالفاصوليا،

ونقلبهابرسعةحتىتبدأالخرضاواتبأنتصبحطرية.
نضيفالصوياصوصوامللحوالفلفل.

وأخرياًنضيفالنودلزونقلبهمدةدقيقتنيثمنطفئالنار
ونسكبهيفأطباق.
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طرق العناية باألسنان بعد وضع التقويم!
يحتاجتقويماألسنانإىلعنايةخاصةلتجنبحدوثتسوس
األسنانأوالتهاباتاللثة،والبعضاليعرفكيفيةالعناية

به،واملحافظةعليه.
لذلكنقدملكمبعضالنصائحالتييجبمراعاتها
للحفاظعىلصحةاألسنانبعدإجراءالتقويم

–يجباملتابعةمعالطبيببصفةدورية،والتزام1
بالنصائحوالتعليماتالتييقدمها.

–العنايةبصحةاألسنانجيًدامناألتربة،2
وبقاياالطعاماملتبقيةيفاألسالك.

–غسلاألسنانبمعجونمعالجبالفلورايد،3
باستخدامفرشاةمخصصةللتقويمتكون

شعرياتهاصغرية،حتىتتمكنمنالوصوللجميع

األسنان.

–يفحالةلعببعضاأللعابالعنيفة،يجبارتداء4 
قناعواٍقللوجه،حتىالتسببسقوطاألسنان.

–يجبغسلاألسنانجيدا،تجنباللتسوس5
والتهاباتاللثة.

–يفضلاالبتعادعنتناولاألطعمةالصلبة6
واللزجة،التيتسببيفتحريكسلكالتقويم،لذا

يجبتناولاألطعمةاملرنة.

–الحرصعىلتنظيمموعدتناولالوجبات،حتىال7
يحدثتراكماتكثريةلبقاياالطعام.

اصنعيه بنفسك: شامبو 
طبيعي مقوي للشعر

يستخدمطحنيالحمصيفالهندلصناعةمنتجاتالعنايةبالبرشة
والشعرالطبيعية.ويعتربطحنيالحمصشامبوطبيعيممتاز
يجعلبرشتكناعمةونظيفة.وهوغنيبالربوتني،وينظففروة

رأسكويجعلشعركالمًعاوقوًيا.
فيماييلكيفيمكنكاستخدامهذاالطحنيكشامبوطبيعيلغسل

الشعر:

الفوائد:
طحنيالحمص-يرشعىلفروةالرأسليمتصالزهمالزائدويغذي

الشعرالقوي.
يساعدمسحوقالصبار(االلوهفريا(عىلمحاربةقرشةالرأس،كما

ينظفبصيالتالشعروينظففروةالرأسلتعزيزنموالشعر.
أنتبحاجةاىل:

¼كوبدقيقحمص
¼كوبمنمسحوقالصبار
زيتأسايس(اختياري(

الطريقة:
ُيمزجالدقيقمعمسحوقالصباريفوعاءجيداً.اآلن،بماأن

الشامبولنيحتويعىلأيرائحة،يمكنكإضافةبضعقطرات
منالزيوتاألساسية.يعتربزيتالالفندرأوزيتشجرةالشاي

العطريةالخياراألفضلهناولهأيًضافوائدمضادةللقرشة.
يخزناملسحوقيفجرةمحكمالهواءبعيداعنالرطوبة.لالستخدام

،امزجكميةصغريةمناملسحوقمععصرياأللوةفرياأوالجل
والتدليكعىلفروةالرأسوالشعر.يشطفكاملعتاد.إذاكانشعرك
جافًاجًدابعدالغسيل،فاستخدمكميةصغريةمنزيتجوزالهند.

نصائح سريعة:
يعملهذاالشامبوعىلتحقيقاملعجزاتلجميعأنواعالشعر،

ولكنإذاكانشعركجافًاجًدا،فاستخدمملطفاأوأضفالعسلأو
الزيتإىلالشامبولرتطيبشعركبشكلطبيعي.حاولاستخدام
عالجبالزيتالساخنقبلاستخدامالشامبولتجعلشعركأطول

،أقوىوأكرثصحة.

يعتربزيتاألفوكادوسالحافعاالملواجهةالبقعالتيتظهر
عىلالجلدمعالتقدميفالعمر،فهويحتويعىلمادة

»ستريولني«التيتحاربالبقعالصبغية.

وأوردتبوابةالجمال»هاوت.دي«األملانيةأنزيتاألفوكادو
يعدينبوعالجمالبالنسبةللبرشة،إذيرطبالبرشة،

ويحاربااللتهاباتوالتشققوالبثوروالرؤوسالسوداء،
ويساعدعىلتجددالخاليا.

كمايعدزيتاألفوكادومثالياللبرشة
الجافةوالحساسةبصفةخاصة.
ويشرياملصدرذاتهإىلأنالفضليف

هذهاملزاياالجماليةيرجعإىلاحتوائه
عىلالفيتاميناتواألحماضالدهنيةاملهمة
لصحةوجمالالبرشة،مثلفيتامينات»أ«
و«د«و«إي«وأحماضاألوليكواللينوليك

والبامليتوليك.

زيت األفوكادو.. ينبوع جمال 
لتستمتعي ببشرة شابة



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

يناير 2020 م - السنة الثامنة - العدد: 006485

YOUR VOICE صوتك

*منهيعفافأحمد؟
-أنالبنانيةمنمواليداإلماراتوتلقيتُتعليمييفمدارس

االماراتحيثأنهيتُالثانويةالعامةهناك،ومنذكنتطالبة
يفالسنةاالخريةمنمرحلةالثانويةالعامةدشنتُمسريتي
يفالعملاالعالمي،عىلالرغممنأننيكنتُأخططلدخول
عالماألزياءواملوضةمنخاللالدراسةوصقلاملوهبةالتي
أمتلكها،ويفمعرضالحديثعنمسريتياملهنيةمعاالعالم

يمكنالقولبأنالصدفةلعبتدوراًكبرياًيفدخويلهذااملجال
عىلالرغممنأننيالأجيدفناإلنشاءوغالباًماكانتوالدتي
الكاتبةوالشاعرةفاطمةهاشمتتوىلمساعدتييفدرساالنشاء

معالعلمأننيأكملتُدراستيالثانويةيفالفرعاألدبيفقد
كناثالثنيطالباًوطالبةيفدورةصيفيةتدريبيةمعأحد

املدربنيالذيقامبإعطائنامادةمكتوبةوطلبمناكتابةمادة
جديدةعىلضوءاملادةالتيأعطاهالناعىلأملاللقاءبعد
أسبوعلغرضتسليماملادةالجديدة،وحينهالمنفهمبعض

االساسياتالتيالبدلنامنمعرفتهامثلأسسالتدريبواملهارة
املطلوبتعلمهامنخاللالدورة،وحينهاكنتُعىلعالقة
طيبةمعمختلفأقسامصحيفةالخليجاالماراتيةوالسيما
قسمالشؤوناملحليةووقتئذكانثمةإجتماعُيعقديفالقسم
املذكوربهدفتوزيعالعاملنيوتكليفهمباملهاماملطلوبةوقد
أتيحتيلفرصةالعمليفقسمالشؤوناملحليةوبدأتأتابع
االنشطةواالخباريفمختلفاألروقةمثلاملحاكمواملالعب

والسجونواملدارسوغريها،وفيمايتعلقباملادةالتيطُلبتمنا
يفدورةالتدريبالصيفيةفقدجئتُبعدأسبوعوسلمتاملادة
التيكتبتهاوقدسألنيحينهاالشخصاملسؤولكيفكتبتي
هذااملضمونوأنتيالتحبذيالكتابةفأخربتهمبأنالفكرة

،تبلورتيفذهنيوخرجهذااملضمون
ومنذذلكالحنيإلتحقتبالعمل
االعالميلجريدةالخليجيفإمارة
الشارقةوكنتيفالسنةاالخرية

لثانويةالعامةوبعدأنينتهيدوامي
يفاملدرسةأذهباىلمبنىالصحيفة

وأتابعماهومطلوبمنيوكنت
أتنقلعىلحسابيالخاصوبعد
6شهورعقدإجتماعلرؤوساء
االقساموكانثمةشخصيدعى
كمالطهوهومسؤولالقسم

الريايضيفالصحيفةقامبتنسيبي
لقسمالرياضةوكنتأولإمرأة

تعمليفالقسمالريايضعىلنطاق
دولةاالماراتالعربيةاملتحدةوالخليج

العربيوقدواصلُتعميلملدةسنتنيولم
أغبيوماعنالدواموقدتخصصتُباالخبار

والتحقيقاتوشؤوناملرأةومتابعةاالنشطةالرياضية
النسويةبشكلخاصلتشجيعاملرأةلتتمكنمنلعبدورها
الفعاليفمختلفالرياضاتاىلجانبمتابعاتيلالنشطة
الرياضيةالرجاليةعىلالصعيداملحيلوقدحققتحضوراً

متميزاًيفحينها.
ماهيأبرزاملحطاتيفمسريتكاملهنية؟

لقدمضيتيفهذاالطريقومنأبرزاملحطاتكانتهذهاملرة
مسابقةعىلمستوىدولةاالماراتالعربيةاملتحدةبالتنسيق
معوزارةالرتبيةوجريدةاالتحادحيثطرحموضوعللبحث
حولتأثريبيئةاالهلواملدارسيفتشكيلشخصيةالطفل
ووقتئذقمتبالتصديلهذااملوضوعالذيخرجاىلالقارئ

بعنوان(ماأهميةالدورالذيتلعبهاملدارسوالبيئةاالرسيةيف
حياةالطفل(وقدنلتُاملركزاالولعىلصعيداالماراتكأفضل
تحقيقصحفيعىلفئةالبناتوقدتفاجأتجريدةاالتحاد

فلميعلموابأننيإعالميةوأعمليفصحيفةالخليجنظراًألنني
مازلتطالبةيفالسنةاالخريةملرحلةالثانويةالعامةومعإقرتاب

موعدالتخرجلمأكنأعرفيفأيإختصاصسأكملتعليمي
الجامعيحينهاأشارأحداألساتذةالذييعمليفجامعة

الشارقةاىلجانبزمالئييفالقسمبالجريدةبأنألتحقبقسم
االعالميفالجامعةاملذكورةوكنتالفتاةالوحيدةباالماراتالتي
حينذاكيفالعام1998التيتلجهذاالقسميفدراستهاالجامعية
وكانمناملفرتضأنأتخرجيفالعام2002إالأننيبعدميضسنة
عىلوجودييفالجامعةإنتقلتُأناوعائلتيللعيشيفالواليات

املتحدةاألمريكية.
وكنتأناضدفكرةاالنتقالوقدأضطررتُاىلتقديمإجازةملدة
شهرينلجريدةالخليجالتيأعملبهاولمأستقيلمنوظيفتي
وقاليلرئيسالقسمأنتِلمتأخذيإجازييفيومما،مااالمر؟

قلتلهأناذاهبةاىلامريكاوسأعودوأردفقائال:بأنالذي
يدخلأمريكااليعودمنهاوبعدسنةونصفزرُتدولةاالمارات
العربيةاملتحدةووجدتُمكتبيكماهوشاغراوقددفعنيهذا
االمربعدالعودةاىلالوالياتاملتحدةاىلإستكمالمسريتيمن
خاللالدراسةحيثدرستيفجامعةمادوناوتخصصتيف

االخراجالصحفيالذيهوقريبمنفضائياملهنيليقينيبأن
ثمةمايحولبينيوبنيفكرةالولوجللفضاءاالعالمياالمريكي

الذييدركمعظمناكيفتشتغلآلياته،علماأنشغفي
بمجالاالزياءواملوضةلميخبووقددرستُأيضاًيفهذااملجال
ولديمنذ20عاماماركةوأسماتجارياًولكنالأحديعلمفيه
وقريباًسوفأطلقأولاالنشطةالخاصةبهيفمجالاألزياء

واملجوهرات.

جدل حول  برنامج الصندوق االسود 
مناملعروفأنكِتقدمنيبرنامجالصندوقاالسودالذي

لطاملاأثارويثريثمةجدلوإنتقادات
بنيأوساطالجاليةبسببجرأتهيف
طرحاملوضوعاتاملسكوتعنها
كيفتواجهنيهذهاالنتقادات،
وكيفتبلورتفكرةإنشاءهذه

االذاعة؟
منذأندخلتُالوالياتاملتحدة
االمريكيةوأناأحاولدراسة
مجتمعالجاليةالعربيةمن
خاللمؤسساتهاومنظماتها
وبعضشخصياتهاوطبيعة
العالقاتالتيتحكممجتمع

الجاليةوقدطلبُتمنهممناقشة
ابرزالقضاياالحساسةيفمجتمع
الجاليةولميتقبلوااالمريفبادئ
األمرألنهماليفضلواالتعمقبهذه
االموركياليفقدوازبائنهممناملعلننيالسيما
أولئكالذييملكونإذاعاتمحلية،ويفخضمالحديث
عنفكرةتقديمبرنامجالصندوقاالسودفالبدمنذكرأنني

كنتأعمليفمجلةقبلإطالقالعنانللربنامجاملذكور،وحينها
إلتقيتبالزميلهيثمالسنويوعرضعيلَّفكرةتقديمبرنامجيف
االذاعةحيثكانيتابعصفحتيعىلموقعالتواصلاالجتماعي

وقدكانيعجببماأطرحهمنأفكارحولواقعالجاليةوقد
تداولناحينهااالفكاروخرجتفكرةتقديمالصندوقاالسود
وإستقرالرأيبأننختارقصصاًمنواقعالجاليةتمثلظواهر
سلبيةبحاجةاىلمعالجةمنخاللمنصاتاالعالمويمكن

طرحهابدونذكرأسماءالنالغايةتستهدفالتصديللظاهرة
السلبيةالتيقدتلقيبظاللهاوعواقبهاغرياملحمودةعىل

مجتمعالجاليةوأتفقناعىلتخصيص30دقيقةللربنامجاملزمع
تقديمهوبالفعليفشهرآيارمايوللعام2014إنطلقنامعاذاعة
صوتاملهاجرينعربأثري(آيأم690(بمعدلحلقتنيباالسبوع
وقداستمرالربنامجملدةشهرينثمأخذتُقسطامنالراحة
لقضاءشهررمضاناملبارك،ويفشهرسبتمربأيلولانطلقت

إذاعةأمريكاناوهذااالتفاقكانبينيوبنيالزميلهيثمالسنوي
،التيكانتمنبرامجهابرنامجالصندوقاالسودالذييتم
تقديمهلحداآلنالذيأسعىمنخاللهتوعيةأبناءالجالية

حيالقضاياوظواهروسلوكياتتشكلخطراًعىلأبناءالجالية
،وقدتلقيناالكثريمنالسبابواالنتقادولكننحنالنهتملذلك
ولكنحينمايخرجاالمرعنهذاالنطاقليتمشخصنتهيفسياق
آخريستهدفاالخالقوالرشففأناحينهاالأتوانىعنإحالة
االمرللقضاءوأودالقولبأننهجنايفإذاعةأمريكاناوبرنامج
الصندوقاالسودباتكمحتوىإعالمييتمتقليدهيفإذاعات

أخرىبعدأنتكرسهذااالسلوبمنالطرح.

االعالم العربي المهجري تحت المجهر 
كيفتقيمياملشهداالعالميالعربياالغرتابي؟

يمكنالقولبأنهذااالعالمالعربياالغرتابييعانييفمعظمه
إالالقليلجداممنيحاولونتبنيعنرصاملوضوعيةيفالطرح
سبقوأنقمتِبإصدارعددينمنمجلةأمريكاناوقد
حجبتعنالظهورهللكِأنتخربيناعنهذااالمر؟
أودالقولبأننيأولغامرتبإصدارمجلةيفمجتمعالجالية
العربيةوكانتباللغتنيالعربيةواالنجليزيةوهيبعنوان

أمريكاناوكانذلكيفالعام2013وبوصفيمصممة(غرافيك(
وأملكمؤهالتاالخراجالصحفيفقدقمُتبتصميمالعددين
وتحضرياملوضوعاتالخاصةبالعددينبعيداًعنأيمصدر
منقولأوماشاكلذلكبلكلاملوضوعاتمخصصةللمجلة
ولكننيفضلتُالرتيثبإصدارأعدادبشكلمستمرألنني
كنتبحاجةاىلتأمنيوضعمايليسمحيلباالستمرارعىل

االقل6شهوروبعدأنتأخذاملجلةوضعهايمكنالنظرفيما
بعدبالسعيللحصولعىلاالعالناتوكلماتضمنهالعددان
جهداًشخصياً،ويفهذااالطاركنتُقدتلقيتعرضاًمن

جهةمعينةلتأسيسمرشوعإعالميمتكامليشملصحيفة،
اذاعة،تلفزيون،ولكنالسياسةاالعالميةلتلكالجهةالأتفق
معهالذافقدرفضتاالنخراطبه.ألننيالأؤمنبأناالعالمي

عليهاالنخراطبمرشوعسيايسما.وحتىرأيهالسيايس
البدأنيحتفظبهلنفسهوحينمايحاولإيصالرسالتهالبد
أنيكونمحايداًإزاءمختلفالقضاياالتيتحدثيفعالم
السياسة.وأننيأقومبإصداراملجلةاملذكورةضمنفعاليات

االحتفالالسنويلذكرىالتأسيس،كماأننيأقومبنرشاالخبار
واملوضوعاتاملختلفةعربوسائلالتواصلاالجتماعي.

بنيتجربتكِاالعالميةيفاالماراتوالوالياتاملتحدة
مالذيينقصاالعالمالعربيليكونإعالماًمنافساً؟
ينقصهتوحيدالجهودالفكريةواملاليةألبناءالجاليةوإستثمار
الكفاءاتاالعالميةاملوجودةهناوتبنيأجندةإعالميةموحدة

تصبيفمصلحةالجاليةوتعززمكانةالجاليةوتقويمننفوذها

يفاملهجر،ومايؤسفأنالكثريمنأصحاباالمواليفجاليتنا
ينفقونأموالهمعىلأمورغريذاتقيمة،أويفمشاريعغري

مدروسةبشكلجيدمعأننايفحاجةاىلعملإعالميمتكامل
وقويويلبيحاجاتالجاليةويوظفالجانباالستثماري
بشكلصحيحكييحققغاياتهاملاليةويضمننسجرسالة

إعالميةموضوعيةمحرتمةعربخطابإعالميناضجيأخذبعني
االعتبارمصالحالجالية،ويفهذاالخصوصعليناأننستفيد
منتجربةاليهوديفمجالاالعالملذاعليناتفعيلالجهود

ودراسةهذاالواقعوالعملعليه.
بوصفكمتمثلونوسائلإعالممرئيةأومسموعةأو

مقروءةثمةتحدياتماليةتواجهكمالنكمتعتمدونعىل
التمويلالذاتيكيفتواجهونهذهالتحديات؟

بالشكأنمعظموسائلاالعالمالتيتمثلالجاليةالعربية
والتيتهتمبشؤونالجاليةوقضاياهاامللحةتعانيمنمشكلة
التمويلوبالنسبةيلكإذاعيةاواجههذهاملشكلةالنالجميع

يعلمكمتكلفساعةالبثاالذاعيحاليا،وليسلديناكإعالميني
سوىمصدرواحدوأسايساالوهواالعالناتالتجاريةالتي
نحاولمنخاللهاتغطيةنفقاتالرسالةاالعالميةالتينقوم
بإرسالهااىلاملتلقيسواءكانالقارئأواملستمعأواملشاهد
ولكنمازلنانعانيبشكلكبريمنذوياالعمالالتجاريةمن
ابناءجاليتناالكرامالذينلألسفالشديديدفعونلوسائل
االعالماالمريكيأواالجنبيغريالناطقبالعربيةأكرثمما
يدفعونهلناعلماًأنقاعدةجماهريهماالساسيةهمأبناء

الجاليةالعربيةاالمرالذييؤثربشكلكبريعىلعمليةتأمني
الكلفةاملاليةإلنجازالرسالةاالعالميةوهذهفرصةألخاطب

أخواننامنأصحاباالعمالالتجاريةيفمراعاةهذهاالمرألن
الرتويجاالعالمياالولالبدأنينطلقمننافذةإعالمعربية

ومنثملوسائلأخرىوأرجوأاليكونزمالؤناونحنمنهمممن
ينطبقعليهماملثلالعربي(أبيقادرفقطعىلأمي(ومازلنا

نمديدالتعاوناملتبادلمعاالخوةواالخواتمنأصحاب
االعمالالتجاريةكيتتحققاملنفعةاملتبادلةوبالتاكيدمسألة
التمويلتبقىأكرثاملسائلالتيتشكلتحدياًلكافةاملشتغلني
بالحقلاالعالميالسيماإذاأرصاالعالميونعىلبقاءرسالتهم
موضوعيةومحايدةبعيداًعنأيتجاذبُيحسبعىلهذه

الجهةأوتلك.
ماهوطموحكاملستقبيل؟

أطمحُلدراسةالقانونوالعمليفسلكالقضاءكيأتمكنمن
خدمةأبناءالجاليةوالسيمايفقضايااالرسةونزاعاتهاحيث
تعانيالكثريمناالرسمنأصلعربيمنأحكامتعسفيةمن
عددمنالقضاةوأودأنأصبحقاضيةكيألعبدوراًيفرفع

املظلوميةعناملظلومني.
  

اإلذاعية اللبنانية األمريكية عفاف أحمد للعربي 
االمريكي اليوم :

الجالية العربية في اإلغتراب بحاجة 
الى مشروع إعالمي متكامل

حاورتهاإستربقعزاوي
إعالميةشقتطريقهابجدومثابرةوإجتهادوحجزتلهامكاناًيفخارطةاالعالمالعربياملهجرييف
الوالياتاملتحدة،ُعرفتبرصاحتهاوجرأتهايفطرحاملوضوعاتاملهمةوالحساسةوبرغمماتواجهه

منتحدياتإالأنهامازالتتواصلاملسريةبإرصاروشغفإليمانهابرضورةإيصالرسالتهااىلجمهورها
العربياالمريكي،مجلةالعربياالمريكياليومإلتقتاإلذاعيةعفافأحمدفكانمعهاهذاالحوار:-

 االعالم العربي 
االغترابي يعاني 
في معظمه إال 

القليل جدا ممن 
يحاولون تبني 

عنصر الموضوعية 
في الطرح
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T witter’s latest feature draws inspria-
tion from Instagram and Facebook, 
giving users the ability to react to 

direct messages with a simple emoji.
Now, if users would prefer not to type out a 
reply, they can react to other people’s DMs 
with an appropriate emoji. This can be done 
by double-tapping on a mes-
sage or clicking on the new 
heart & plus 
sign icon.

Say more 
with new 
emoji reac-
tions for Direct 
Messages!
To add a reac-
tion, click the ❤ ❤ 
icon that appears 
when you hover 
over the message on 
web or double tap the 
message on mobile and select 
an emoji from the pop-up.

As mentioned, this is wildly popular on 
Instagram, where it’s not unusual for people 
to double-tap on a message to add a quick 
heart emoji in acknowledgement. Facebook 
Messenger allows users to do the same, 

although it lets users select from a variety of 
different emojis just like Twitter now does.

Let’s face it, not every direct message 
warrants a full reply. At the same time, not 

replying at all could appear rude. 
Emoji replies are an ideal solution, 

letting users put in minimal 
effort while making the 

sender of the message 
feel acknowl-
edged.

Twitter users 
can add emoji 
reactions to 
direct messages 

containing either 
text or media 
attachments. An 
emoji reaction 

can be undone at any time, 
so there’s no need to panic if 

you accidentally react with the 
wrong emoji for the situation.

Adding an emoji reaction will trigger a noti-
fication, just like if you sent an actual reply. 
People using an older version of the Twitter 
mobile app that doesn’t support message 
reactions will see reactions displayed as text-
based messages.

MEDIA ميديا

كتب - مؤنس حواس 
أجريتالعديدمنالدراساتعىلروادمواقعالتواصل
االجتماعي،تتعلقبالتأثريالذىيحصلونعليهنتيجة

نرشصورهمالشخصيةعىلشبكاتالتواصلاالجتماعي،
وكانتأكرثالنتائجبروزاهيأنشبكات

السوشيالميدياهوالسببالرئييسلالكتئاب
بشكلكبري،حيثتؤديإىلنوعمنالعزلة
االجتماعيةوالشعورباالختالفاتالطبقية

وغريهامناالمور،وفيمايىلنعرض4دراسات
تؤكدذلك.

فيس بوك ال يساعد الطالب على 
مواجهة االكتئاب

كشفتدراسةحديثةتمإجراءهايفيناير
الجاريعنإخفاقموقعالتواصل

االجتماعي»فيسبوك«يف
مساعدةطالباملدارسوالجامعة
املصابنيباالكتئاببالتغلبعليه.
وأوضحتالدراسةالتيأجريت
عىلنطاقضيقشملت33طالًبا
نرشوامنشوراتعربحسابهم
عىلموقعالتواصل

االجتماعي»فيس
بوك«بشأن
مايعانونهمن

مشاعراالكتئاب،
أنهلميتمالنصح
ألحدباالتصال

بأخصائيالصحة

العقليةللحصولعىلاملساعدة،وبدالمنذلك،أرسل
األصدقاءرسائلداعمةومشجعة.

وقالالباحث»سكوتىكاش«أستاذعلماإلجماعيفجامعة
»أوهايو«،أشعربالقلقألنأصدقاءالطالبعىلفيس

بوكلميساعدوهم،خاصةأنالعديدمنهمكانوابحاجة
للمساعدةيفمجالالصحةالعقليةـ.

وأشارتالدراساتإىلأناألشخاصالذيناليملكون
عدداكبريامناملتابعنيوينرشونصورهمدونأنيحصلوا
عىلاإلعجابات،فإنهميتأثرونسلباوبدرجةكبريةمن

األشخاصالذينيملكونعدداكبريامناملتابعني،لدرجةأن
%90يصابونبحالةاكتئابحسببعضاإلحصاءاتالتي
نرشتعىلمواقعالتواصل،وبسببذلكألغىانستجرام
ميزة»معرفةالعددالحقيقيللمعجبنيبكلصورة«،حيث
يكتبحازتهذهالصورةعىلإعجابشخصوآخريندون

ذكرالعددالحقيقي.

 - انستجرام سبب رئيسي لإلكتاب
كذلكفقدكشفتدراسةحديثةتمإجراءهايفيناير

أيضاأنانستجرامهوالسببالرئييسلالكتئابمنجهة
ومعالجلهمنجهةأخرى،باإلضافةلكوناملوقعقديكون

مصدراماديالكثريمناألشخاص،ويعتربانستجرام
الشبكةاالجتماعيةالكربىملشاركةالصوروالفيديوهات
حولالعالم،وذلكبسببالفالترالتييمكناستخدامها

لتخصيصالصوركيتظهرعىلالنمطالذىيميز
الشخصعناآلخرين،مايجعلهذاالتطبيقبرنامجاً
ممتازاًللتحرير،وكانتحليلالدراساتلهذهالنتائج

املتضاربةيفأنالفتياتالجميالتالالتييملكنأجساما
فاتنةينرشنفيديوهاتوصوريفالقصصاليومية
والحساباتالشخصيةويحصلنعىلعددكبريمن

اإلعجاباتوالردودعىلالخاص،فهذاكلهيساهميفتحسني
املزاجوإنهاءأيحالةاكتئابلدىالفتاة.

- مواقع التواصل تؤثر على عقلك
كشفتدراسةأجريتيفأكتوبراملايضأناملراهقني

الذينيمضونأكرثمن3ساعاتيفتصفح»فيسبوك«
و«انستجرام»و«تويرت«كانواأكرثعرضةلإلبالغعن

مشاعرالقلقواالكتئابوالشعوربالعزلة،إىلجانبأنهم
بدواأكرثعدوانيةوعنفًاتجاهغريهم،وأظهرواسلوكًامعادًيا

للمجتمع،فيماوجدتدراسةأخرىأنتصفحمواقع
التواصلاالجتماعييؤدىإىلإفرازالجسمكميةكبرية
منهرموناإلجهاد،وقديسببهذا،يفوقتالحق،إدمانًا
عىلهذهاملواقع،ألناملنصاتاالجتماعيةتولدمايسمى

»اإلجهادالتقني«ملستخدميهذهالشبكات.

كماأجرتالجمعيةامللكيةالربيطانيةللصحةالعامة،
دراسةاستقصائيةشملت479مشاركًاترتاوحأعمارهمما
بني14و25عاًما،مكنتهامنترتيبالشبكاتاالجتماعية
وفقًاملدىتأثريهاعىلالصحةالعقلية،وبحسبالدراسة
فقدبّينتالنتائجأن»انستجرام»هيمنصةالتواصل
االجتماعياألكرثتأثريًاسلبًياعىلالحالةالنفسية

للشباب،وىفاملقابلتعدمنصة»يوتيوب«أكرثالشبكات
االجتماعيةإيجابيةيفهذااملجال،والوحيدةالتيتتمتع
بتأثري»إيجابيبحت«وفقًالرتتيبالدراسةاالستقصائية.

 - السوشيال ميديا تزيد أعراض االكتئاب بين 
المراهقين

ويفيوليو2019،حذرتدراسةكنديةمنزيادةاستخدام
وسائلالتواصلاإلجتماعيمشريةإىلأنهاتدفعبزيادة
أعراضاالكتئاببنياملراهقني،وبحسبالدراسةالتي
عرضتشبكةىس.إن.إن،األمريكية،نتائجها،فإنقضاء
وقتكبريأماممواقعالتواصلاالجتماعيومشاهدة

التليفزيون،يرتبطبأعراضاالكتئاببنيالشبابالصغري،
إذكشفالباحثونالتشابكبنيقضاءالوقتأمامالشاشة

واالكتئاب.
وتشريإىلأنهلكلساعةيقضيهااملراهقأماممواقع

التواصلاالجتماعيأومشاهدةالتليفزيون،تتزايدحدة
اعراضاالكتئاب،وقالالباحثونإنالدراسةهياألوىلالتي
تقدمتحليلمتقدمحولاالختالفاتيفمستوىاالكتئاب

وأنواعمختلفةمنقضاءالوقتأمامالشاشات.
وعىلالرغممنأنوسائلالتواصلاإلجتماعييمكن
أنتكونأداةمفيدةلألطفالواملراهقنييفإطارالتعلم

والتواصلمعاألصدقاء،لكنالخرباءيوصونباالستخدام
املعتدلوعدماإلرسافيفقضاءالوقتأمامها.

هل تسبب السوشيال ميديا االكتئاب؟ 

Twitter Users Can Now React to 
Direct Messages With Emojis

مسؤولو األمم المتحدة 
ممنوعون من استخدام 

»واتس اب«

كشفمتحدثباسماألمماملتحدةأّنمسؤويلاألمماملتحدة
اليستخدمونتطبيق»واتساب«للمراسلة،ألنه»غريمدعوم

كآليةآمنة«،وذلكبعدمااتهمخرباءاألمماملتحدةاململكةالعربية
السعوديةباخرتاقهاتفمؤسسرشكة»أمازون«ومالكصحيفة

»واشنطنبوست«،جيفبيزوس،عربرسالةُوجهتمن»واتساب«.
وقالخرباءاألمماملتحدةاملستقلون،إنلديهممعلوماتتشريإىل

»تورطمحتمل«لويلالعهدالسعودي،األمري
محمدبنسلمان،يفالهجوماإللكرتوني
املزعومعىلبيزوس،يفمايو/أيارعام

2018.ودعواالوالياتاملتحدةوغريهاإىل
فتحتحقيقيفاملسألة.

وحنيسئلعماإذاكاناألمنيالعاملألمم
املتحدة،أنطونيوغوترييس،تواصلمع
ويلالعهدالسعوديأوأيمنقادةالعالم

اآلخرينالذينيستخدمون»واتساب«،قال
املتحدثباسماألمماملتحدة،فرحانحق:»صدرت

تعليماتإىلكباراملسؤولنييفاألمماملتحدةبعدماستخدام
(واتساب(،ألنهغريمدعومكآليةآمنة«،وفقمانقلتوكالة

»رويرتز«.
وأضافحق:»لذا،الأعتقدأناألمنيالعاملألمماملتحدةيستخدم
التطبيق«.وأوضحالحقاًأنالتعليماتباالمتناععناستخدام

»واتساب«صدرتيفيونيو/حزيراناملايض.
وتعليقاًعىلمقاطعتهمنقبلمسؤويلاألمماملتحدة،قالالقائمون
عىل»واتساب«،لوكالة»رويرتز«،إنالتطبيقرائديفاألمنيفالقطاع

ألكرثمن1.5مليارمستخدم.

»إن بي سي« و«سكاي« تتوحدان 
في مجال األخبار العالمية

تخططقناتا»إنبييس«و«سكاي«(تملكهمارشكة»كومكاست«(،خالل
الصيفاملقبلإلطالققناةمشرتكةتركزعىلاألخبارالعاملية،يفماتنبأمراقبون

أنهسينهيثالثةعقودمنتفوقشبكة»يسأنأن«يفاملجال.
 NBC»وأفادت»فايننشالتايمز«،بأنقناة»إنبييسسكايوورلدنيوز

Sky World Newsستكونأولمحاولةلرشكة»كومكاست«لتوحيدعالمتني
تجاريتني،منذاستحواذهاعىل»سكاي«يفاململكةاملتحدة،بصفقةقيمتها30 

ملياردوالرأمريكي،عام2018.
وقالرئيسمجلسإدارة»إنبييسنيوز«،آنديالك،للصحيفةالربيطانية
إنالخدمةالجديدةستستفيدمنقوةعاملةمجتمعةقوامها3500موظف،
وستوظفمعمرورالوقتبنيمائةومائتنيشخص،وستفتتحعرشةمكاتب
جديدةيفأنحاءالعالم،لتوسيعنطاقتغطيةالتقاريربنحو50يفاملائة.عند

إطالقها،ستصلالقناةالتلفزيونيةإىل130مليونأرسة.
ورأت»فايننشالتايمز«يفالخطوةمحاولةشجاعة،ألنرشكاتقليلةتجرأت
عىلتحديشبكتي»يسأنأنإنرتناشيونال«CNN Internationalو«بيبي

يسوورلدنيوز«BBC World Newsيفاألخبارالتلفزيونيةالعاملية.
يفحنيأنخططالتحريرالتزالرسية،فإنقناةNBC-Skyسرتكزعىلاألخبار،
وستكونمفتوحةلالبتكارعربتكنولوجياالهاتفاملحمولوالوسائطاالجتماعية.
وستكونمتاحةعرباإلنرتنتومنخاللخدماتالبثمثلمنصة»إنبييس«

الخاصة،واسمها»بيكوك«.
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وأثبتت
العديد
من

الدراسات
العلميةهذا

األمر،إذإن20% 
فقطمنالذينخضعوالحمية
منخفضةالسعراتالحرارية
تمكنوامنالسيطرةعىل

أوزانهمعىلاملدىالطويل.
وهومايطرحتساؤالتعن
صعوبةااللتزامبعادات

غذائيةصحية.
وأوضحتالكاتبةأنالحماس

يفالبدايةيكونالدافع
األسايسللنجاحيفالبداية،
ويستطيعاإلنسانالصربعىل
التقليلمنالغذاء،ولكنماإن
يحصلعىلبعضالنتائجحتى
يفرتحماسهويشعربأنمهمته
أُنجزت.وبمجرداإلقبالعىل
األكلبنهمألياممعدوداتيعود
اإلنسانإىلالسلوكالغذائيذاته
الذيسببلهالوزنالزائدوالكرش.
ونقدملكهناتسعنصائحللحصول
عىلنتائجأسهلوالتخلصمنالكرش:

1- أهداف صغيرة لنتائج دائمة:

القيامبتغيرياتجذريةوقاسيةيف
األطعمةالتييتناولهااإلنسانهو

سلوكاليمكنأنيستمرطويال،لذلك
مناألفضلوضعأهدافمحدودةوأكرث
دقةوسهولةيفالتنفيذ.ويمكنالبدء

بتغيريجودةاألغذيةونوعيتها
عوضاعنكميتها،مثلتجنب
الصلصاتوتعويضهابزيت

الزيتون،واختيارالقمحالكاملللمعجناتوالخبز.

2- السعرات الحرارية والكمية.. ال حاجة آللة 
حاسبة:

خصائصاألغذيةوماتحتويهمنمكوناتباتتأمرا
معروفالدىالجميعبفضلاملقاالتوالربامجالتلفزيونية
التيتهتمبهذااملجال.وقدباتالجميعيشعرونبالذنب
عنداختيارالطعامأواملرشوبالذيسيطلبونه،ومن

األفضلالتوجهنحواألطباقاملليئةباملاءوالخضارمثل
السلطاتوالشوربة.

يفاملقابل،يجبالتقليلمناستهالكالخبزواملعجنات،
وإذاكنتترغبيفتناولطبقمعكرونة،فمناألفضل
تناولهادونأنتضيفإليهامكوناتأخرىمليئة

بالسعراتالحراريةمثلاألجبان،كمايجباالبتعادعن
البيتزاوالبطاطساملقلية.

3- احذر من السكر:

الكعكواملرطباتوكعكةالجنبوالبسكويتوكلالحلويات
التيتباعيفاملحالت،هيمنتجاتجذابةوحلوةالطعم،
لكنهامليئةبالسكرياتالضارةبالجسم.لذلك،يجب
الحدمناستهالكهاليسفقطمنأجلخفضالوزن،
بلمنأجلتحسنيالحالةالصحيةعامة.وهناكأيضا

السكرياتالخفيةمثلتلكاملوجودةيفمعجونالطماطم
(الكاتشاب(وبعضأنواعالصلصةواملنتجاتاملعلبة،وهي

مناملنتجاتالتييجبعدمتناولهايوميا.

4- راقب الوجبات الخفيفة:

كثريونيتناولونالوجباتالخفيفةبشكلمتكررأثناء
مشاهدةالتلفازأوالعملعىلاملكتب،وهذايؤديلتخزين
الدهونوالسكرياتالضارة.وقبلتناولهذهاألطعمة،يجب

أنتسألنفسك:هلأناجائعفعال؟هلأحتاجلهذا؟
ونصحتالكاتبةبالتوقفتماماعنتناولاألطعمةالضارة
منأجلمقاومةالجوعأواألفكارالسلبية،ويكفيعوضا
عنذلكمضغعلكةأوتناولمرشوبصحي،أوالقيام

بتمارينالتنفس.

5- دلل نفسك بطريقة مدروسة:

مراقبةالوزناليجبأنتتحولإىلمصدرللتوتروالضغط
النفيس،بليمكناستخدامورقةوقلمأوإحدىالتطبيقات
املوجودةيفالهواتفالذكية،منأجلوضعمخططلأليام
التيستدللفيهانفسكبتناولاألشياءالتيتحبها.

6- المشهيات ومشاهدة األفالم:

منالجيدوضعمخططلأليامالتيستعفيفيهانفسك
منالحمية،ولكنيجبأيضااالنتباهإىلاألوقاتالتي

تقضيهامعاألصدقاءوالزمالء،حيثيكرثتناولاملشهيات
والوجباتالخفيفة،لذلكيجباالبتعادعناألكليفهذه

األوقات.

7- مضغ الطعام ببطء:

إذاكنتتعانيمنضغطالعملأوكنتمنشغالبمحادثة
عىلشبكاتالتواصلاالجتماعي،فحاولمقاومةذلك

الضغطوامضغاألكلببطء،ومناملؤكدأنمعدتكسوف
تشكركبعدذلك.يستغرقالجسمبني15و20دقيقةليبدأ
بامتصاصاملغذياتمنالطعام،ويرسلإشارةالشبعللمخ.
وإذاكنتتمضغببطء،فإنهذهاإلشارةسوفتصلقبل

أنتتناولكمياتالحاجةلكبها.

8- ضع خطة للمشروبات:

اليجبأنتركزجهودالحميةعىلاألكل،إذإنبعض
املرشوباتتمثلقنبلةمنالسكرياتوالسعرات،ويمكنأن
تفشلجهودكلخفضالوزن.كمايجبالحذرمنالعصائر

الصناعية،واالستعاضةعنهابالعصائرالطبيعية.

9- التوزان في استهالك البروتينات:

حذرتالكاتبةمنأناإلفراطيفاستهالكاللحوم
والربوتيناتالحيوانيةهوأمرضارللصحةوالبيئةأيضا.
لستمطالبابأنتصبحنباتيا،ولكنمنالجيداملراوحة

بنيالربوتيناتالحيوانيةوالنباتية،واإلقبالعىلاستهالك
أغذيةمثلالخرضواتوالسبانخوامللفوف.

نصائح للتخلص من الكرش 9 
دون اتباع حمية

هلتحلمبخفضوزنكوالتخلصمنالكرشدونأنتضطرللتخيلعنحياتكاالجتماعيةواالبتعادعناألطباقالتي
تعشقها؟هذااألمرممكنمنخاللاتباعمجموعةمنالنصائحالتيسوفتمكنكمنالتخلصمنالوزنالزائددون

حميةغذائيةصارمة.
وقالتالكاتبةماوراكورادويفمقالنرشهموقع»أونادونا«اإليطايل،إنهناكتجربةمريرةعانىمنها

أعراض تدل على التهاب 
الطحال.. ال تتجاهلها 

قالتالجمعيةاألملانيةللطبالباطني،إناآلالميف
الجزءالعلويأوالسفيلمنالبطنجهةاليسار،تستلزم

استشارةالطبيبفورا،ألنهاتنذرباإلصابةبالتهاب
الطحال.

ومناألعراضاألخرىالدالةعىلالتهابالطحالتضخم
الطحالمعإمكانيةتحسسه،باإلضافةإىلشحوبالوجه
الناجمعنفقرالدم،وكرثةاإلصابةبالعدوى،ونزيفاألنف

املتكرر،والحمى،والشعورالعامبالتعبواإلعياء.
وأوضحتالجمعيةأنالتهابالطحاليرجعألسباب

عدةمثلالعدوىالبكترييةأوالفريوسيةأوأمراضاملناعة
كالروماتيزموأمراضكراتالدمالحمراءمثلفقرالدم
املنجيلوفقردمحوضالبحراملتوسط(ثالسيميا(أو
تليفالكبدأوورمالغدداللمفاوية،حسبمانقلتوكالة

األنباءاألملانية.
ويتمعالجالتهابالطحالبواسطةاملضاداتالحيويةأو
األدويةاملثبطةلاللتهابات،كماقديتطلباألمراستئصال
جزءمنالطحالأواستئصالهبالكامليفبعضالحاالت.
جديرالذكرأنالطحاليؤديالعديدمنالوظائفاملهمة
يفالجسم،فهويعدجزءامنجهازاملناعة،كماأنهيختص

بتنقيةالدم.

ألول مرة.. قياس 
ضغط دمك »من 

أذنك«
يغفلعددكبريمنالناسقياسضغطالدميف
جسمهم،عىلالرغممنأنهذهالعمليةأساسية

لصحةاإلنسانوإهمالهاقديوديبحياته،أويعرضه
لخطراإلصابةبسكتةدماغية.

ووفقماذكرهموقع»يسنت«،فإنإحدىالرشكات
تستعد،يفوقتالحقمنهذاالعام،لطرحسماعات

لألذنمتخصصةيفقياسضغطالدم.
وأوضحاملصدرأن»فالنسيل«هيرشكةللتكنولوجيا

الصحيةتقومبتصنيعالعديدمناألجهزةالخاصةبقياس
بعضاملؤرشاتيفجسماإلنسان.

وقامت»فالنسيل«بتصنيعسماعةصغريةوبسيطة،
مهمتهاالوحيدةقياسضغطالدم،حيثتقولالرشكة
إناألذنهيأفضلمنطقةلقياسضغطالدم،مقارنة

باإلصبعأوالرسغ.
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قالاملركزاالتحاديللتوعيةالصحيةإنالفتقاإلربي 
"Inguinal hernia"عبارةعننتوءمحتوياتجوف 

البطنضمنالقناةاإلربيةالتيتوجديفالقسمالسفيل 
منجدارالبطناألمامي.

وأوضحأنالفتقاإلربيلدىالبالغنييكونمكتسبا، 
مشرياإىلأنعواملالخطورةاملؤديةللفتقتتمثليف:

1-السمنة.
2-تضخمالربوستات.

3-حملاألغراضذاتالوزنالثقيل.
4-التدخني.

5-الضغطاملستمرأثناءالتربزبسبباإلمساك 
املزمن.

6-السعالاملستمربسبباإلصابةبالربوأو
االنسدادالرئوياملزمن.

 وتتمثل األعراض في:
1-وجودانتفاخوآالمشديدةباملنطقةاإلربية 

الواقعةبنيالبطنوالفخذعىلجانبيالجسموعىل 
جانبيمنطقةالعانة.
2-تورمالخصيتني.
3-الغثيانوالقيء.

 
ويجباستشارةالطبيبفورمالحظةهذهاألعراض
للخضوعللعالجعىلوجهالرسعة،وغالبامايتمثل 

يفالجراحة.علمابأنالتأخريفعالجالفتققد 
يتسببيفاإلصابةبتسممالدمالذييهددالحياة.

تحذيرات طبية.. ال 
تستهينوا بالشخير
يعانيكثريمنالناسمنالشخري،وهوبنظرالبعضاليعدو
كونهحالةمزعجة،ولكنأطباءمنأملانياحذروا،مؤخرا،منأن

األمرأكرثمنذلك.

وحذرتالجمعيةاألملانيةلطبوأبحاثالنوممناالستهانة
بالشخري،باعتبارهليسمجردظاهرةمزعجةفحسب،وإنماقد

تنذربمشاكلصحيةخطريةأيضا.

وأوضحتالجمعيةأنالشخرييدقناقوسالخطرعندمايكون
مصحوبابانقطاعالنفسأثناءالنوم،بحسبماذكرتوكالة

األنباءاألملانية.

وقالتالجمعيةإنالشخري،املصحوببانقطاعالنفسأثناء
النوم،ينذرباإلصابةباضطراباتالقلبأوالسكتةالدماغيةأو

التوقفاملفاجئللقلب.

وأشارتالجمعيةإىلأنهناكعواملعدةتؤديإىلاملعاناةمن
الشخري،مثلالبدانةوتعاطياملرشوباتالكحولية،وانقطاع
الطمثلدىالنساء،باإلضافةإىلتضخماللوزتنيوارتخاء

عضالتالحنكواألورامالصغرية.

ودعتالجمعيةإىلرضورةاستشارةالطبيبعىلوجهالرسعة
للخضوعللعالجيفالوقتاملناسب،مشريةإىلأنالعالجيتمثليف

ارتداءقناعتنفسأثناءالنوم.

يستعدعلماءأمريكيونلبدءاختباراللقاحضدالخرفعىلالبرش،بعدماأجروامؤخرا
اختباراتناجحةعىلالحيوانات.

ونرشتنتائجالدراسةعربصفحاتاملجلةالعلميةاملختصةبدراسةمرضالزهايمروعالجه
» Alzheimer’s Research & Therapy«،حيثيخططفريقمشرتكمنالعلماء

منمعهدالطبالجزيئيوجامعةكاليفورنيايفإيرفنيلتطويربرنامجعالج
مناعيفعالملرضالخرف،وذلكبحسبماأفادتبهوكالة»سبوتنيك«.
وأضافتالدراسةأنالطريقةالجديدةستسمحللمريضبإزالةلويحات

بيتااميلويدوالتشابكالليفيالعصبياملرتاكمعىلمدارسنواتحياتهوالتي
تسببعملياتالتآكلالعصبي(فقدانتدريجيمتفاقملبنيةأووظيفةالخاليا

العصبية(.
 MultiTEP«كماأكدتاملعلوماتأناسرتاتيجيةالتطعيماملزدوج،املبنيةعىلتقنية

»املبتكرة،تتضمنمواصلةتطويرتدابريإلبطاءمعدلتراكمالجزيئاتاملدمرة،
وخلقعقباتأمامالتطورالرسيعللمرىضاملصابنيبالزهايمر.

بشرى سارة لمرضى الزهايمر.. لقاح 
أميركي ضد الخرف

الفتق.. األسباب 
واألعراض والعالج
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CARS سيارات

تويوتا تطرح جيال جديدا من 

»الند كروزر«
تستعدرشكةتويوتاأخريالطرحجيلجديدكليامن

طرازهااملميز»الندكروزر«،وذلكبعدمرورأكرثمن10 
سنواتعىلطرحالجيلالحايلمنه.

وحسبماذكرموقع»موتوروان«املختصبأخبارالسيارات،فإنطرازالند
كروزرالحايلموجودباألسواقمنذعام2008،وأجرتعليهرشكةتويوتاتعديالت

وتحسيناتفقطعىلمدارالعقداملنرصم.

وأوضحاملوقعأنالجيلالجديدمنالطرازيتوقعالكشفعنهيفشهرأغسطس/آباملقبلمنعام
2020الجاري،معتأكيدتويوتاعدماستبدالهبطرازجديدباسممختلف.

وذكر»موتوروان«أنهوفقالتقريرنرشهموقعBestCarWeb.jp،فإنالجيلالجديدمنطراز
تويوتاالندكروزرمناملتوقعأنتستغنيبهتويوتاعنمحركالطرازV8،للمرةاألوىلمنذ

طرحه.

ومناملنتظرأنيطرحهذاالجيلالجديدمنالندكروزربمحرك
كهربائيمهجنللمرةاألوىل،كماأفادموقعBestCarWeb.jpبأن

تويوتاستحرصعىلمنحالجيلالجديدمنالطرازهيكالأخفوزنا،
ونظامقيادةدفعرباعيCVT،معاإلبقاءعىلناقلالرسعةالحايل

األوتوماتيكياملزودبـ6رسعات.

BMW to End Production of 
the i8 Hybrid Sports Car
W ith demand for electric vehicles growing, BMW has moved to cancel 

the production of the i8 hybrid sports car, which it had been selling 
since 2014.

BMW told Autocar instead of churning out plug-in hybrids it’s focusing on new 
electric vehicles including a compact SUV, full-size SUV, and sedan. The report 
noted a fully electric sports car is coming in the next few years. 
The vehicle manufacturer didn’t provide a specific date for when production will 
stop for the i8 but a spokesman told Autocar that UK customers who want a built-
to-order i8 have to get their orders in by the end of February.  With the end of life 
insight, dealers have been discounting the i8, noted the report. 
When it was launched nearly six years ago the i8 was hailed as one of the most 
revolutionary sports cars to roll off the showroom floor. After all, it was a plug-in 
that could go from 0-60 mph in 4.2 seconds. Thanks to BMW’s hybrid technology 
it can achieve 76 mpg, even with a twin-turbo engine. 
Since then BMW has shown it is all in with electric vehicles pouring money and 
R&D efforts into its lineup. Its also doing its part to expand the market, announc-
ing this summer that it was donating 100 electric vehicles charging stations to be 
installed in or near national parks located around the U.S. It was the byproduct of 
a collaboration between BMW and the National Park Foundation. 
It’s not surprising that BWM would end production of its hybrid sports car. Thanks 
in large part to Tesla and a growing recognition that more need to be done to 
save the planet from burning, electric vehicles are becoming much more popular.
That was evident when Tesla reported fourth-quarter deliveries. Tesla reported it 
delivered 112,000 vehicles across the globe during the fourth quarter, higher than 
the 106,00 vehicles Wall Street had expected it to deliver.  BMW and Tesla aren’t 
alone. Most of the vehicle manufacturers are working on their own EV, which 
means more choice for consumers. 

شركة كيا تغزو 
األسواق من جديد 

بسيارة مميزة
كشفترشكةكياعنسيارةXCeedالجديدةالتياكتسبت

شعبيةواسعةمنبنيسياراتالكروسيفالعديدمن
أسواقالعالم.

ومنأكرثمايلفتاالنتباهيفهذهالسيارةهوتصميمها
االنسيابيوهيكلهااألنيقالذييتداخلفيهاللونان

األصفرواألسودمععنارصالكروماملميزة.
ويبلغطولهيكلالسيارة4أمتارو39سنتيمرتا،أيأطول
بقليلمنهياكلسياراتCeedالحالية،أماارتفاعهافهو

149سم،وعرضها182سم.
وقمرةهذهاملركبةأتتقمةيفالتميزأيضا،إذتزينت

بعنارصمناللوناألصفروالكروم،وحصلتعىلمقاعد
رياضية،وواجهةقيادةمتطورةمزودةبشاشتني،واحدة
قبالةالسائق،وأخرىيفمنتصفها،يمكناالعتمادعليها
للتحكمبأنظمةالصوتواملولتيميدياورؤيةالصورمن

الكامرياتاألماميةوالخلفية.
وطرحتهذهالسيارةبعدةطرازاتمناملحركات:
محركاتبنزينبـ3أسطواناتوعزم120و140 

حصانا،ومحركاتبنزينبـ4أسطواناتوعزم204 
أحصنة.

كماحصلتعىلمحركاتديزلبسعة1.6ليرت
وعزم115و136حصانا،ونظاميدفعأمامي
ورباعي،ونظامملنعاالنزالقعىلاملنعطفات،

ومصابيحLEDمتطورة.

GMC تكشف عن عمالقها الجديد 
قاهر الطرقات الوعرة

كشفترشكةGMCعننموذجهاالجديدمنسياراتYukonبتصميميجعلمنهذهالسيارة
واحدةمنأجملاملركباتالرباعيةالدفعوأكرثهاأناقة.

وأتتYukonالجديدةبهيكلضخمبطول5أمتارو70سم،يتميزبواجهةأماميةيوحيبالقوةالتي
تتميزبهاسياراتGMCرباعيةالدفع،ومزينبمصابيحفريدةالتصميمتعملبوحداتإضاءةمن

.LEDنوع
وأتتهذهالسيارةبالعديدمناألنظمةالتيتجعلمنقيادتهاسهلةوعمليةعىلمختلفالطرق،
وحصلتعىلنظامتعليقهوائييساعدعىلتغيريارتفاعالهيكلعناألرض،ونظامملنعاالنزالق،

ونظامللتحكمبحركةالعجالتعىلاملنحدرات.
أمامقصورتهافحصلتعىلمقاعدجلديةواسعةومريحةمخصصةلـ7ركاب،وواجهةقيادة
متطورةمزودةبشاشاتتعملباللمس،إضافةإىلأنظمةصوتومولتيميديامتطورة،وأنظمة

لتسخنيوتربيداملقاعد،ونظاملتنقيةالهواء.
وتعملهذهالسيارةبنظاميدفعأماميورباعي،وعدةأنواعمناملحركات،محركبـ8أسطوانات
وسعة6.2ليرتوعزم420حصانا،ومحركبـ8أسطواناتوسعة5.3ليرتوعزم355حصانا،ومحرك
ديزلبـ6أسطواناتوعزم277حصانا،تعملجميعهامععلبةرسعةأوتوماتيكيةبـ10مراحل.

سكودا تعلن رسميا عن »كاميك«.. 
أول موديالتها لعام 2020

أعلنترشكةسكوداالتشيكيةاملصنعةللسياراتعنأولطرازتطرحهلعام2020،هوطراز
Kamiqالكروسأوفرالجديد.

ونرشموقع»موتوروان«،لقطاترسميةنرشتهاسكودالطرازKamiqالجديدالتابعلفئةسكودا
.Scoutline

وأوضحاملوقعاألمريكيأنطرازKamiqيمثلجيالجديداينضملفئة
Scoutline،التيتعدمنالفئاتالكبريةالتابعةلسكودا،حيثيعد
طرازKamiqأولطرازكروسأوفرتنتجهسكوداضمنهذهالفئة.
وتسعىسكودامنخاللطرازKamiqالجديد،منافسةسيارات

 T-Crossمننفسفئتهباألسواقأبرزهاطرازفولكسفاجن
.Aronaوطرازسيات

وتكتمترشكةسكودايفالوقتالحايلعىلإمكانياتمحركطراز
Kamiq،لحنيطرحهرسمياللعرضمنفعالياتمعرضجنيف

الدويلللسياراتاملقررإقامتهيفشهرمارساملقبل.
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 REAL ESTATE عقارات

العقارات البريطانية تحقق 
أكبر ارتفاع لها منذ 18 عامًا 
سجلتقيمالعقاراتالربيطانيةارتفاعاتقياسية،خاللشهريناير
الجاري،بدعممنتعزيزالثقةوعودةحالةاليقنييفأعقابفوز

حزباملحافظنيخاللانتخاباتديسمرباملايض.
وبلغتنسبةاالرتفاع%2.3،عىلأساسشهريلتصلإىل306.8 
ألفجنيهإسرتلينييفاملتوسط،أيمايعادل400ألفدوالر،ويف

لندن،زادتاألسعاربمانسبته2.1%عنشهرديسمرب.عىل
هذهالخلفية،يعدكالالصعوديناألكربخاللالعامالجاري
وذلكمنذعام2002،عالوةعىلذلكزادتاستفسارات

املستهلكنيأيًضاعقباالنتخاباتبمانسبته%15مقارنة
بالعامالسابق-حسبماذكرت»بلومبريغ«.

تعليقًاعىلذلك،أفادمايلزشيبسايد–املديرالتنفيذي
بوكالة»رايتموف«العقارية–بأناالرتفاعاتالقياسية
تعكسبدءالخروجمنحلقةعدماليقنياملتعلقةبخروج

بريطانيامناالتحاداألوروبيوالتيأثرتبشكلملحوظعىل
أسعارالعقاراتيفالعاصمةالربيطانية.

وأضافأنفوزرئيسالوزراءبوريسجونسونيفديسمربأثار
حالةمنالوضوحالنسبيبشأنانفصالاململكةاملتحدةعن
االتحاداألوروبي،وذلكبالرغممنالشكوكاملتعلقةبإمكانية
إبراماتفاقيةتجارةحرةجديدةيفالفرتةالقصريةالتيحددها

جونسون.

»المعذر ريت« يبرم 
اتفاقية شراء عقار بـ 31 

مليون ريال سعودي
أعلنترشكةأصولوبخيتاالستثماريةإبرامصندوق»املعذر
ريت«،اتفاقيةرشاءعقارمدارسالنخبةالرتبوية،املرشوطة
بالحصولعىلاملوافقاتالالزمةمنالجهةاملرتهنةواستكمال

اإلجراءاتالنظامية.
وبحسببيانللرشكةعىلاملوقعاإللكرتونيللسوقاملالية
السعودية»تداول«ستبلغقيمةاالستحواذ31مليونريال
سعودي،وسيتمتمويلالصفقةمنخاللاتفاقيةتسهيالت

ائتمانيةمتوافقةمعالرشيعةاإلسالمية.
ويقعالعقاريفمدينةعنيزةيفحيالفهد،قربتقاطع

طريقالشيخمحمدبنعثيمنيمعشارعاألمريسلطانبن
عبدالعزيز،وتبلغمساحةالبناءمايقارب10,522.17مرتمربع
مقامعىلأرضمساحتهاتقارب6,694مرتامربعا،وبائعالعقار
هورشكةاملعارفاإلبداعيةالتعليميةالرتبوية-طرفليسذا

عالقة.
ويعتزمالبائعاستئجارالعقاربقيمة2.635مليونريالسنوياً،

وملدة15عاماًملزمةللطرفنيتبدأمنتاريخنقلامللكيةإىل
الصندوق،كماأناملستأجرسيقدمضماناتإيجاريةعبارةعن
سنداتأمرملدة3سنواتوتجددسنوياًإىلنهايةمدةالعقد.
وتوقعتالرشكةيفبيانهاأنيكوناألثراملايلللصفقةإيجابيا
بعدنقلملكيةالعقارلصالحالصندوق،منخاللزيادةقيمة
إيراداتالصندوقالصافيةبعدخصممصاريفالصندوق،

وزيادةمتوسطمدةالعقوداإليجاريةللصندوق.

قانون خاص بإيجار العقارات 
في مركز دبي المالي

أصدرنائبرئيساإلماراترئيسالوزراءحاكمدبي
محمدبنراشدآلمكتوم،بصفتهحاكماًإلمارةدبي،

قانونمركزدبياملايلالعامليرقم(1(لعام2020بشأن
اإليجاراتيفاملركز.

ويهدفالقانونالجديدلالرتقاءبمقوماتالسوق
العقارييفحدودسلطةاملركز،ويؤكدالتزاممركزدبي
املايلالعامليبتوفريإطارعمٍلتنظيميوقانونيمتكامل

ينسجممعأعىلاملعايريواملمارساتالعاملية.
ويسهمالقانونالجديد،بملحقاتهالتنظيميةبتوفري
الحمايةوالضماناتاإلضافيةألصحابالعقارات

واملستأجرينممنيرتبطونبعقودتأجريللعقاراتضمن
املنظومةاملاليةللمركز.

وسُيعالجالقانونالجديدولوائحهالتنظيميةبنوداً
ُمحددةتتعلقباملمتلكاتالعقاريةالقائمةيفمركزدبي
املايلالعاملي،لتغطيةالرشوطواملتطلباتاألساسية
الداعمةلتوفريبيئٍةتنظيميةتتماىشمعممارسات

السلطاتاملتخصصةبالقانونالعاموالجهات
التنظيميةيفدبي،وذلكانسجاماًمعاملكانةاملرموقة
ملركزدبياملايلالعامليكمنطقةماليةحرةومستقلةيف

دولةاإلمارات.

تزامناًمعاملستوياتالقياسيةالتيحققتهامؤرشاتاألسهماألمريكيةيفالربعاألخري
منالعاماملايض،2019،استمرتأسعارالعقاراتيفحيمانهاتنالشهريبنيويوركيف
االنخفاض،وتراجعتمبيعاتهالتصبحفرتاتبقائهامعروضةللبيعبالمشرتينهي

األطولمنذعام2011.
وأظهرتقريرأصدرتهرشكةدوغالسإليمان،أكربرشكةسمرسةعقاراتيفمانهاتن،

انخفاضمتوسطسعرمايطلقعليه»التعاونيات«و«الكوندوز«منالشققالصغرية،
بحجرةواحدةأوحجرتني،يفأشهرأحياءالوالياتاملتحدةيفالربعاألخريمنالعام،
ليصلإىل1.8مليوندوالر،بانخفاضبلغتنسبته7.5يفاملائةعنالفرتةنفسهامن

العام2018.
ويفالفرتةنفسها،انخفضتمبيعاتتلكالشققللربعالثامنيفالتسعةأرباع

األخرية،لتعكستحولاملستثمرينباتجاهسوقاألسهماملنتعشة،التيحققتأقل
مؤرشاتهاانتعاشاًارتفاعاًبنسبة22يفاملائةخاللالعاماملايض.

وتسببتبعضالتعديالتالرضيبيةالفيدرالية،التيأقرهاالرئيساألمريكيدونالد
ترامب،وبدأتطبيقهامنتصفالعام2018،يفتراجعمبيعاتالوحدات

التييتجاوزسعرهامليوندوالر،األمرالذياضطرالعديد
مناملستثمريناألفراديفقطاعالعقاراتإىلالهروبمن

نيويوركإىلفلوريدا،حيثالتوجدرضائبعىل
الدخولالشخصية.

ويفالوقتنفسه،انخفضتمبيعاتاملنازل
التيتتجاوزقيمتها5مالينيدوالرخالل
الربعاألخريمنالعاماملايضبنسبة40يف

املائة،مقارنةبالفرتةنفسهامن2018.
وبينماأثرتقواننيالرضائب

الجديدةوانتعاشاألسهماألمريكية
يفانخفاضأسعارالعقاراتيف
نيويوركبصفةعامة،تسببت
معدالتالفائدةاملنخفضةيف
تراجعاملشرتيناملستعدين

لدفعالثمننقداً،لتصلنسبتهم
ضمنإجمايلاملشرتينإىلأقل
مستوياتهامنذعام2015،وهو
الوقتنفسهالذيبدأفيهبنك

االحتياطالفيدرايل(البنكاملركزي(
أوىلحلقاتمسلسلأولتخفيض
للفائدةبعداألزمةاملاليةالعامليةيف

.2008
ويفحنيعانتأغلبالوحداتاملعروضة
للبيعمنطولفرتاتانتظاراملشرتين،

كانتالتجمعاتالسكانيةالجديدةهياألكرث
معاناة،حيثامتدمتوسطفرتاتبقائهامعروضة

للبيعإىل377يوماً،وهوأكرثمنضعفمتوسطهايفسوقاملبيعاتالثانوية.
وأرجعسمارسةالعقاراتذلكإىل»انخفاضإقبالاملشرتينمناألجانب،باإلضافة
إىلتركيزالتجمعاتالجديدةعىلالشققاألكرثرفاهية،مرتفعةالثمنواألكرثتأثراً

بقواننيالرضائبالجديدة«.

اسباب تراجع مبيعات العقارات
ورغمتعدداألسبابالتيأدتلرتاجعمبيعاتالعقارات،كانواضحاًأنتراكماملخزون
هوأهمتلكاألسباب،بعدماظهرتيفمانهاتن16ألفشقةجديدةخاللالسنوات
السبعاألخرية،لميتمبيعنصفهاحتىاآلن.ويبلغمتوسطسعرالشقةالصغرية
(استديو(يفالحيحوايل475ألفدوالر،بينمايصلمتوسطسعرالشقةذات

الحجرةالواحدةإىل780ألفدوالر.
ويف2015،بداواضحاًللمتخصصنييفالعقارات،وخاصةمنهاتلكالشديدةالرفاهية،

أنأسعارهاستشهدموجةتصحيحية،بعدستةأعواممناالرتفاعاملتواصل،
وتراكماملخزونلدىالرشكات،وهوماأدىإىلتوخياملستثمرينالحذر،

وتفضيلهماالنتظارلبعضالوقت.
بعدذلكجاءعام2016،عامانتخاباتالرئاسةاألمريكية،
وهومافرضمزيداًمنالحذر،ثمكانتصدمةقانون

اإلصالحالرضيبيالذيقدمهالكونغرسأواخرعام
2017،وأقرهترامب،والذيتسببمرةأخرىيف
تراجعاملشرتين،وهومالميقابلمنالبائعني

إالبالتباطؤيفتعديلأسعارهم.
لكنفريدريكبيرتز،الرئيسالتنفيذي
لرشكةواربورغرياليتي،املتخصصةيف
السمرسةللعقاراتشديدةالرفاهية
يفمدينةنيويورك،استبعدتعرض

العقاراتالنخفاضكبرييفاألسعار،
معترباًأن»رغبةالصحفيفزيادة
مبيعاتها،معسوءتفسريالبيانات
الصادرة«،مسؤوالنعنالرتاجعات

األخرية.
وقالبيرتزإن»عقاراتنيويورك

انخفضتأكرثمنأيمدينةأخرى
بسبببدئهامنمستوياتشديدة
االرتفاع،إالأنالوضعأقلكارثيةمما

تظهرهعناويناألخبار«.
وأضاف»معاستقراراألسعارعندتلك
املستوياتاملتدنية،بدأاملشرتونيفدخول
السوقمرةأخرى،إالأنذلكيحدثببطء،

وهوماأدىإىلانخفاضاألسعار،وتراجع
املبيعاتيفالفرتةاألخرية«.

انتعاش األسهم األميركية يهبط بعقارات نيويورك
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ويؤكدخرباءالتغذيةعىلأندولالعالماملتقدمبدأت
يفتداولنوعيةمعينةمنالشاييطلقعليهاالشاي

األبيضويحتويعىلمركباتالبوليفينولوهي
تعملعىلتقويةالجهازاملناعيللجسموالحمايةمن

الرسطان.

وكانالشاياألخرضيحتلاملرتبةاألوىليفهذااملجال
باملقارنةبالشايالتقليديإالأنالشاياألبيضبدأ
يحتلهذهاملرتبةنظرالتمتعهبطعمومذاقجيد.
والشاياألبيضعبارةعناألوراقالصغريةجدايف
مرحلةالتفتحمنالرباعموتتميزهذهاألوراقبوجود

كميةمنالشعرياتالزغبيةالبيضاءمن
السطحالسفيللكلوريقةولهذا

السببأطلقواعليهاسم
الشاياألبيض،وتعترب

الصنيواليابانمن
أهمالدولاملنتجة
واملصدرةلهذاالنوع

منالشاي.

الشاياألبيض
أفضللصحة

اإلنسان
مناالخرض

واالسودبحثت
مئاتالدراسات
يفالخصائص

الصحيةللشاياألخرض
واألسود..ولكنالدراسةالجديدة

حولتاالهتمامنحوالشاياألبيض
الذييتفوقيفمزاياهالطبيةعىل

كالالنوعني..فقدوجدالباحثونأن
استخدامأوراقالشايسواءكانمن

النوعاألخرضأواألسوددونمعالجتها..

وهومايسمىبالشاياألبيض..يضمنالحصول
عىلأكربمقدارممكنمناملواداملفيدةاملضادة

لألكسدةالتيتعرفبمركبات(بوليفينول(النشطة
..ووجدالباحثونعنداختبارقدرةهذاالشايعىل
عكسالطفراتاملوجودةيفخالياالبكترييا..أن

فاعليتهكانتأقوىمنالنوعاألخرض..نظرالوجود
أنواعإضافيةمنمركبات(

بوليفينول(القويةوكميات
أكرثمنمركبات(ميثلزانثني(
كالكافينيوثيوبرومنيالتي
تمنحهصفاتهاملقاومة

للطفرات..

منجانبآخرأثبت
باحثونمختصونأن
باإلمكانتخفيف
حاالتاألكزيما
والطفحالجلدي

برشبثالثة
أكوابيوميا
منالشاي
..ويتوقع
الباحثون

أنمركبات(
بوليفينول(
املعروفة
بقوتهاكمواد

مضادةلألكسدة
هياملسؤولةعن

الخصائصالوقائية
للشايالذييخضعلعملياتمعالجة

أقلمنالشاياألسودالعادي..وخاصةيفإيقاف
التفاعالتالجلديةاملسببةلألكزيما..

 

فوائد الشاي االبيض:
1-تخفيفالوزنوحرقالدهون:حيثيعملعىل
زيادةمعدلحرقالدهونوتحللهويساعدعىل

تخفيفالشهية
2-يقلمنمخاطرأمراضالقلبوالرشايني
3-يقلمنمخاطرالرسطانوتكاثرالخاليا

4-يقلمنظهورالتجاعيدمعالتقدمبالسنولهذه
ألغايهبدأيسوقمنهمايسمىبكريمألشايأالبيض
ليدهنمنهألوجهوألعنققبلالنومللمعاجهوالوقايه

أيضا
5-يعملعىلمنعنشاطاالنزيمأملعروفبقدرتهعىل
تفكيكااليالستنيوالكوالجنيحيثيؤديهذاألتفكيك
أىلالظهورأملبكرلتجاعيدألوجهوالجلدوألعنقكما
وجدانمثلهذاالتفكيكيلعبدورايفظهورمرض
أملفاصلوالروماتزملذايالحظانمثلهذهأالمراض
غالباماتظهرعندكبارألسنويفمرحلةالشيخوخه
6-تحسنيعمليةالهضموقرحةاملعدةحيثيوىص
برشبمنقوعهألساخنبمعدلكوبقبلكلوجبة

طعاموقبلألنومأيضا
7-يحتويعىلالفلورايداملضادللبكترياولذلكفهو

يساعديفحمايةاألسنانويقلمنتسوسهاحيث
يسوقمنهمعاجنيأسنانطبيهوغسولألفموالحلق
8-يمتازبطعمهوبمذاقهالجيداملستساغللجميع

عىلالعكسمنالطعمالالذعللشاياألخرض
9-يمتازبعدماحتوائهعىلالكميةالعاليةمنالكفاين
املوجوديفالشايالتقليديالشاياألخرضولذلكال
يعتربمنبهاقوياللجهازالعصبيويمكنتناولهيفأي

وقتمناليوم
10-اليصبغاألسنانلعدموجودتركيزعايلمن

حمضالتانكاملوجودبالشايالتقليديواألخرض
مالحظه

11-اذاأردتالحصولعىلفوائدهذااملرشوبالطبية
فيجبعليكتناولمااليقلعنأربعةأكوابيوميا
ونفسهذه؟الكممطلوبللحصولأيضاعىلفوائد

ألشايأالخرض
12-أنالشاياألبيضقديصبحأحدأكرثالوسائل
فعاليةيفمكافحةالبدانةنظراًالحتوائهعىلمركبات

كيماويةطبيعيهةتمنعتراكمالدهونيفألجسم
وتفتيتهاويمكنأنيعملعىلمنعامتصاص

الكولسرتولوالدهوناىلالدم
13-وقدقامعلماءألبيلوجيابزراعةخالياسمنه
انسانيهأملصدريفاملختربواكتشفوابعدمعالجتها
بالشاياألبيضبأنكميةالدهونفيهاقدانخفضت

بشكلملحوظ

بإشراف خبير األعشاب : جمال عرقوب
) يجب إستشارة الطبيب قبل االستخدام ( 

Alternative Medicine الطـب البديــل

قهوة عربية وامريكية - بن ميني  
 حوايج مينية وبهارات عربية طازجة

Fresh Arabic & American Coffee 
Fresh Spices & Seasonings

الشاي األبيض
يعتربالشاياألبيضمنأندرأنواعالشاي,وهومرشوبخفيفالطعم,وإلنتاجهيتم

قطفالرباعمالصغريةلشجرةالشايوكذلكاألوراقالصغريةبعنايةورفق,ويتمتجاهل
األوراقالكبريةوالعادية,ويتمتجفيفهابعدذلكبعنايةأيضاً.
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KIDS أطفال

زهراء مجدي
يصعبعىلالكثريينإتقانفناختيارالهدايا،فما
بالكباختيارهديةلطفلرشطأنتكونممتعة

ومفيدة.لذلك،نقدملكدليالمبسطاالختيارهدايا
األطفالمنعمرعامواحدوحتىعرشةأعوام.

السنة األولى
إذاأتمالطفلعامهاألول،يصبحمنأسهلاألطفال
الذينيمكنإقناعهمبالهدية،فهذاالطفلسينبهر
بالتغليفواأللوان،لذايمكناستغاللذلكيفمنحه

هديةمفيدة.
يحتاجالطفليفعامهاألولإىلاالستكشافالحيس
وتطويرحركتهباللعبباملكعبات،ولعبةاصطياد
السمك،والقطار،واأللعابالتيتحتاجللفك

والرتكيب،وتجميعاملتشابهات،والدمى،وكتبلصور
حيواناتملونة.

السنة الثانية
معبلوغالطفلسنعامني،تتطورمهاراتهواهتماماته
برسعة،دونأنندركذلك.فهوالسنالذييدركمعه
العالمألولمرة،ويصبحقادراعىلمعالجةمعطيات

األلعاببشكلدقيق،كالرتكيبواللفوالرتتيب
التصاعديوالتنازيل.

معهذاالسنأيضايبدأالطفليفتكوينصداقات،لذا
قديكونمناملفيدمنحههديةبسيطةومبتدئةتعلمه
أساسياتاملشاركةوالتناوب،أولعبةتستهلكبعضا
منطاقاتهالتيالحدودلهايفهذاالسنالصغري

كبناءالبيوتالصغرية،أومكعباتمصحوبةبعرائس
صغريةللتمثيل،أوالشاحنةالتيتصدرأنوارا

وأصواتا،أوعجلةصغرية.

السنة الثالثة
تختلفطرقاختيارالهدايالألطفاليفسنالثالثة.
وقتئذيكونمناألفضلأننخرباألطفالبخطتنا،

ونسألهمعمايريدون.يفهذاالسن
يعياألطفالمعنىالهدية،
ويفرحونبها،ويميلون
لأللعابذاتالجوانب

الخياليةوالتمثيلية،وتلك
الهداياالتيتحملنهايات

مختلفة.ويناسبأطفالهذا
السنهداياكاأللعابواألزياء
التيتتيحلهمتمثيلاألدوار،

وألعابالطاولةالتيتشجععىل
التفاعلالجماعيمعاألصدقاء

أواألبوين،وألعابالحركة

والرسعةكالدراجاتوالعرباتالصغرية.

السنة الرابعة
إنالحياةعبارةعنسلسلةمناالستفسارات

والتحدياتواالكتشافاتبالنسبةلطفليفعامه
الرابع.فتدفعهرغبتهلتجربةكليشءملعرفةقدراته
ونتائجأفعالهلفهمكليشءمنحوله،مصحوبة
بمهاراتبدنيةأعىلتدفعهللقفزوالركضوالرضب.
تساعداأللعاباملهتمةبتطويرمهاراتاألطفاليف
العلوموالتكنولوجياوالهندسةوالرياضيات(تعرف

بألعاب»ستم«STEM(،األطفاليفهذاالعمر
وتؤهلهمملرحلةاملدرسةمنجهة،ومنجهةأخرى
تساعدهميفاختبارقوةوحجموشكلالكائنات،
واستكشافالسببوالنتيجة،والتجريبوحل

املشكالت.وأفضلمايفهذهاأللعابأنهامصنوعةمن
الخشبواليمكنتحطيمها.

السنة الخامسة
يفسنالخامسةيكونالطفلقدطّورمهاراتهاألولية،
وأصبحيفحاجةلالنتقالإىلمرحلةأخرى،خاصة
معدخولهرياضاألطفالواستكشافهأفكاراجديدة.
يحتاجالطفلهنالأللعابالقائمةعىلفكرةاالنخراط
يفمرشوعكإجراءتجاربعلميةبسيطة،واستكشاف
العالمالطبيعي،وإقامةصلةمعالعالممنحوله.
وهناك-بخالفاأللعابالتعليمية-ألعابمفيدة

وجذابةلهذاالسنككتبمصورةعنالبيئةوالفضاء،
واآلالتاملوسيقيةالبسيطةكاألورجواإلكسليفون،

وألعاباملنضدةالتعاونيةالتيتعلمهاملشاركةيفحل
املشكالتووضعالخطط،وأدواتالزراعةلألطفال،

ومعداتالطبيب.

السنة السادسة
يشاركاألطفاليفهذاالسنيفالكثريمنأنشطة
املدرسةكليوم،وهنايبدؤونيف

تحديدمايحبونهومااليحبونه،
كماأنهميرونمايمتلكهبقية
زمالئهم،لذافهميفهذاالسن
يسعونللبحثعنالجديد

بشغف.
هنا-وحسبميولالطفل-
يمكنناتعريفهعىلشغف
جديديسعىإليه،ويكونله

قيمةيفالوقتنفسه،كتصميم
روبوتبسيط،أوالزراعةبيده
وأدواتهالخاصةيفالحديقة،

وبناءاألبراجبالكارتون،
والصلصالسهلالتشكيل

معنماذجلتقليدها،واملكعباتاألكرثتعقيدا.

السنة السابعة
يطورالطفليفسنالسابعةوعيهباملكانأكرث،
ويحتاجإىلوجودتحدودافعلحله،لذلكابحث

لهعناأللعابالتيتلهمهللتفكرييفكيفيةمالئمة
القطعمعاكاأللغاز،وهيلعبةمناسبةلألطفاليف

كلاألعمار،ولكنمعطفليفهذاالسنيحتاجلعقل
أكربلحلها.

يمكنللطفليفهذاالعمراللعببألعابتعلمهمبادئ
الربمجةوالهندسة،وتعلمهإجراءعملياتحسابية
أكرثتعقيدامنخاللالجمعبنيالعملياتالحسابية

واأللوانوالحركةيفلعبةواحدة،أومجسمات
للمجموعةالشمسية،أوألعابرياضيةكالهوالهوب.

السنة الثامنة
يفهذهالسنيمارسالطفلالرياضةيفالنادي،

ويلعبألعاباجماعية،لذايكونيفحاجةإلعمال
عقلهأكرثمنألعابتدفعهللحركة.هنايمكنمنح
الطفلألعاباأكرثتقدمايفالتصميموالصياغة

والبناء،كالتعاملمعألعابمكونةمنقطعصغرية،
مثلبناءاألبراجبقضبانمعدنيةسهلةالطي،وألعاب

الليغوالتيتساعدهمعىلاستكشافأساسيات
التصميماإللكرتونيوالدوائرالكهربائية،أوعلبة

ألوانمائيةإذاكانالطفليهوىالرسم.

السنة التاسعة
يفسنالتاسعةيسعىاألطفالملمارسةمهامالكبار
كالطبخوالخياطة،ولكنبأدواتحقيقيةكالكبار.لذا
إذاشعرتبالطفليميللنشاطمعني،يمكنكإمداده

باملعداتوالكتب،ومساعدتهشخصياعىلتعلم
املهاراتاألساسية.

إذاوجدتالطفليميلللعبمعأصدقائه،فيمكن
منحهلعبةكالدومينولألطفالمعاأللوانوالرسوم،
أولعبةالقرصالطائر،أوكرةقدمأوسلةإذاتوفرت

حديقةباملنزلللعب.

السنة العاشرة
معاقرتابسنواتاملراهقة،يبدأاألطفاليفتنمية
اهتماماتهم،لذااغتنمالفرصةللتقربمنالطفل
وتشجيعهعىلاالستمراريفاستكشافشغفه.

يمكنهناإرشاكالطفلمعأرستهيفاللعب،كلعبة
األلغازالتيتتطلبمنالالعبنيحلهالكييفروامن

الكهف،أولعبةقصاصاتالشعرالتييبدأكل
العبيفتكوينهالكتابةقصيدةأوقصة،أو

لعبة»ليغو«للمهندسالصغري.

فن اختيار الهدايا لألطفال من عمر عام 
إلى عشرة أعوام

بيا حسن.. أول عربية »ملكة 
جمال أطفال روسيا«

فازتالطفلةاملرصيةبياحسن(5أعوام(بلقبملكةجمال
األطفاليفروسيا،لتسجلبذلكأولويةللمنطقةالعربية

باعتبارهاأولعربيةومرصيةتحصلعىل
هذهالجائزة.

ويفاملسابقةالتيأقامتها
الحكومةالروسيةأخريا،
رُشحتبياالتيتحمل

الجنسيةالروسيةأيضاعن
طريقوالدتها،ضمن350 
طفلةشهدنمنافسةقوية.
ويقولحمديحسن(والد
بيا(إنهمتزوجمنروسية
منذسنواتعدةورزق
بطفلةغايةيفالجمال،
وماإنوصلتسنالرابعة
وتمكنتمنالكالمحتى
اختريتللعمليفقطاع
اإلعالناتبالتلفزيون
الرويس.وتابع:هي
تلفتانتباهكلمن
يراها،بجمالها
وخفةدمها
املرصية.
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Education تعليم

يفعالماليوماملرتابطواملتشابكبشكلمتزايد،
ُيعدتعلملغةأخرىمهارًةحيويةتمنحكالفرصة
للتفاعلمعالعالمبطريقةأكرثفاعلية،سواءيف

منطقتكأوعىلبعدآالفالكيلومرتات.
تقرّبهذهاللغةمناحتماالتاملنافسةوالنجاح

يفاالقتصادالعاملي،كماتعطيدماغكدفعةقوية
لألمام.فيماييلخمسةمنأبرزاألسبابالتي
ينبغيأنتدفعالشبابإىلتعلملغةجديدة.

1.تصبحأذكى
أظهرتاألبحاثأنإجادةأكرثمنلغةيعززمن
مهاراتالتفكري،واالبتكار،وحلاملشكالت.كما

يساعداألشخاصيفالتعاملمعاملواقفغرياملألوفة
واملجهولةبالنسبةإليهم.عالوةعىلأناستخدام
لغةأخرىيسهميفتأخريأعراضالشيخوخة

والتدهورالعقيل.
 2.يعززالتحصيلالدرايس

تعلماللغاتيدعمقدراتالتحصيلالدرايس،كماأنه
يعززالنتائجاألكاديميةعىلمستوىالكليات.

وقدثبتأنإجادةالتحدثبلغتنييفيدعىلنحو
خاصاألطفالذويالدخلاملنخفضفيمايتعلق
»بقدرتهمعىلالتحكميفانتباههموتركيزهميفحال

وجودعوارضوعواملإلهاءأخرىلهم«.
ووجدتدراسةأخرىأنأطفاالًتجيدعائالتهم

التحدثبلغةثانيةيفاملنزلقدحققوانتائجأعىليف
اختباراتالتقييماإلدراكي،عنأولئكالذينتجيد
أرسهمالتحدثبلغةواحدةفقط(عىلسبيلاملثال

العوائلالعربيةيفاالغرتاب(.

3.يوفرمزاياعىلالصعيداالحرتايفواملهني

معاتجاهالكثريمناألعمالالتيتتمعرباإلنرتنت،

تخدمالعديدمنالرشكاتاآلنسوقاًعاملياً،لذلك
مناملفيدللعديدمنالرشكاتتوظيفموظفني

يتحدثونأكرثمنلغةواحدة.كلمازادعددعمالئك
الذينيمكنكالتواصلمعهمازدادتأهميتك

بالنسبةلهم.

4.يتيحوصوالًعىلنطاقأوسعإىلموارد
التعليم

إذاكنتتتحدثلغةأخرىيصبحبإمكانك
الحصولعىلدرجةعلميةيفبلدآخر.فإىلجانب
االستمتاعبالدراسةيفالخارج،ستتعلمأكرثممالو

كنتتتحدثلغتكاألمفحسب.
وينطبقاليشءذاتهفيمايتعلقبوسائلاإلعالم.
فأولئكالذينيتحدثوناإلنجليزيةفقطاليمكنهم
الوصولمبارشةإىلاألخبارووجهاتالنظريفأجزاء

منالعالمحيثتسودلغاتأخرى.

5.يمنحكمزيداًمناملهاراتاالجتماعية
ً ومهاراتالتواصلعامليا

يميلمتعلمواللغاتاألجنبيةإىلتطويرمواقف
أكرثإيجابيةتجاهكلمنلغةوثقافةالبلدالتي

يجريالتحدثبها.
ويفحالكانتاللغةاألخرىجزءاًمنتراث

املتحدثاملغرتبعىلسبيلاملثالوهويتهالثقافية،
فإنتعلّمتلكاللغةيتيحلناإعادةالتواصلمع

تجربةاألجيالالسابقةمنالعائلة.
التحدثبلغةأخرىيفتحأيضاًأبوابفرصملمارسة

التجارةوالعمليفأجزاءأخرىمنالعالم.
وأخرياً،منالجديرذكرهأنتعلماللغةاألجنبية
يوّسعأفقالفردونظرتهإىلالعالم،ويحررخرباته

ويجعلهاأكرثمرونةوتسامحاً.
فدراسةاللغاتاألجنبيةتعلّموتشجعاحرتام

الشعوباألخرى،ألنهاتعززفهمالعالقةبنياللغة
والطبيعةالبرشية.

ً ساعةواحدةتُحِدثفرقا

يعدتعلمأساسياتأيلغةمهمةرسيعة،إذبإمكان
برامجمثلDuolingoأوRosetta Stoneمساعدتك
يفتعلمالتحياتوالعباراتالبسيطةبرسعةالربق.

ولتعلماألمورالتيتحبهابصفةشخصية،
ينصحالخرباءبقراءةاألشياءالتيتهتمبهاحقاً

ومشاهدتها.
فإذاكنتتحبالطهي،عليكبرشاءكتابالطهي
باللغةالتيترغبيفتعلمها؛وإذاكنتتحبكرة
القدم،فحاِولمشاهدةمباراةبتلكاللغة.وحتى
لوكاناليستقريفذهنكسوىعددقليلمن

الكلماتيفاليوم-وتبدوأغلبالكلماتغريمفهومة-
فسيكونمناألسهلتذكرهاالحقاً.

عندماتحددالهدفمنهايسهلإتقانها

وينصحالخرباء،تماماًيفحالةممارسةالتمرينات
أوالتدربعىلعزفاآلالتاملوسيقية،بقضاءوقت
أقرصيفالتعلمبانتظامبدالًمنتعلمأشياءكثرية

عىلفرتاتمتقطعة.
هذاألنهمندونجدولزمنيثابت،يخفقالدماغيف
االنخراطبأيعملياتمعرفيةعميقة،مثلالربط
بنياملعرفةالجديدةوخربتكاملعرفيةالسابقة.

ومنثم،فإنتخصيصساعةواحدةيفاليوموملدة5 
أياميفاألسبوعللتعلمسيكونأكرثفائدةمنقضاء
5ساعاتمتتاليةوملرةواحدةأسبوعياًيفالتعلم.

7 أسباب 
م لغة  لتعلُّ

أخرى غير 
العربية

دراسة: كلما ارتفع 
مستواك الدراسي قل 

احتمال مرضك!
كشفتدراسةأملانيةأناملستوىالدرايسلهعالقةبعددأياماملرض.
فكلماارتفعمستوىالتحصيلالدرايسقلتاأليامالتييصاببها

املرءباملرض.كيفذلك؟
    

كشفتنتائجتقريرصحيصادرعنوكالةالتأمنيالصحياألملانية
»بارمر«عننتائجمفاجئة.فاألشخاصالذين
يتمتعونبمستوىتعليميعالكانواأقل
عرضةلإلصابةباملرض.فماالرسوراء

ذلك؟.
هلتساءلتيوماًعمنأقلعرضة

لإلصابةباألمراض:األستاذالجامعي
أمساعيالربيد؟هذاالسؤالالذيقد
اليتبادرإىلذهنكانشغلت
بهوكالةالتأمنيالصحي

األملانية»بارمر«،ملعرفةما
إذاكانهناكفرقبينهما.
وخلصتنتائجالتقرير
الذيأجرتهمجموعة

منالباحثنيبالوكالةإىلأن
هناكفرقاًبنيعددأيامإصابةاألستاذ
الجامعيباملرضوبنيساعيالربيد.
وربطتالدراسة،التيأنجزتها

وكالة،بنياملستوىالدرايسوبني
حاالتاملرض،وخلصتإىلأنه

كلماكاناملستوىالدرايسأضعف
كانتعددأياماملرضأكرث،والعكس
صحيح.فكلماارتفعاملستوىالدرايس
للشخصقلتعدداأليامالتييصاب

بهاباملرض.
وتقولالرشكةإناألعمالالتيتعتمد

عىلمجهودبدنيكبريوتجعل
أصحابهايحتاجونإىلإجازات
مرضيةهييفاألغلبمهنيقوم

بهاأشخاصذوومؤهالت
دراسيةضعيفة.

ويضيفالتقريرأناألشخاص
الذينيتمتعونبتحصيل
درايسمرتفعويمتهنون

أعماالًالتحتاجملجهودبدني،
كالعملداخلاملكتبأوالتدريس،
مثالً،وهيأعماليمكنمزاولتها

حتىعندمايكونالشخصمصاباً
بنزلةبردأوجرحيفاليدأوالساق
أوالصداع،عكسالبناءأوساعي
الربيد،مثالً،الذياليمكنه
االستغناءعنمجهوده

A school will be constructed in 
South-Eastern Afghanistan to honour 
the dedication of an illiterate father 

towards his daughters’ education.

Mia Khan, a 63-year-old resident of Sharana in 
Paktika province is the heroic father who walked 
his daughters 12 kilometres every day to the 
nearest school. He used to wait outside the 
school during their lessons before walking his 
daughters back home. The school to be built will 
be named after him, announced the Afghanistan 
government.
Khan’s commitment comes in light of his dream 
to ensure that his daughters get quality educa-
tion and build a life that’s different from their 
parents. Soon, his story for taking his daughters 
to the only girls’ school in the area went viral on 
social media.
His three daughters, aged 8, 10, and 12, study at 

the Nuraniya School for Girls, which he said was 
chosen because it provides quality educa-
tion and currently has 220 girls as 
students.
On January 4, Mirwais 
Balkhi, the Minister 
of Education 
invited Khan to 
his office and 
appreciated 
his determi-
nation to 
overcome 
hurdles 
especially 
when he 
resided in a 
remote area.
In a tweet, 
he said, “I met 

Mya Khan, a father who understands the value of 
education. His commitment is worth apprecia-

tion. He walks his daughters to their school, 
and brings them back home; the 

distance from his house to the 
school is 12km.»

Later, in a separate tweet, he 
added that the Ministry of 

Education appreciating 
the efforts especially 
towards girls educa-
tion would build a 
school “under his 
name” in Khan’s vil-
lage, calling him “the 
hero of education.»

Khan is a middle-aged 
man who suffers from 

heart disease and is 

illiterate, reported The Reporterly.
«I bring my daughters to school every day to 
study and experience a different life than her 
mother and I. Now I suffer why I’m not literate 
and why there’s no doctor in Paktika so I’ll do 
whatever I can to educate my daughters,” said 
Khan.
Narrating their experience, he added, that he 
and his daughters travelled, most often, by foot 
to the school although they occasionally used a 
motorbike.
An estimated 3.7 million children are out-of-
school in Afghanistan and 60 per cent of them 
are girls, according to the United Nations. Sus-
tained conflicts for more than three decades is 
the fundamental reason for a crippled education 
system in Afghanistan. Traditional beliefs, so-
cio-cultural norms, and government inefficiency 
affect the school-going students especially girls.

School To Be Named After An Afghan Father Who Walked His Daughters 12 Km To School
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Fitness لياقة

الرياضةمنأهّمالوسائلللحفاظعىلصّحةجسماإلنسان؛فمنالرضوري
القيامبممارسةالرياضةبشكٍلمستمر،كماأّنللرياضةآثاراًإيجابّية

تنعكسعىلنفسّيةالشخصبحيثتجعلهاأفضل،وتخلّصه
مناالكتئاب،ومّمايجوليفخاطرهمنأفكارومشاعرسلبية،
والّرياضاتاملعروفةحولالعالمكثريةومتنّوعة،وكلمنهالها

متعتهاالخاصة،ومنهذهالرياضاترياضةرفعاألثقال.
وتعتربرياضةرفعاألثقالمنالرياضاتاملفيدةجداًللجسم،
وفوائدهاتختلفعنفوائدتماريناأليروبيكوالجري،حيث

تعملعىلتحسنيالصحةالعامةالخاصةبكوتجعلك
تشعربسعادةأكرث،ويمكنللنساءوالرجالممارستهافهي
سواء،وهيرياضةأوملبّيةيتّم مفيدةللجنسنيعىلحٍدّ

فيهارفعاألوزانالثقيلةوالحديد،ُعرفتألّولمرةعام1896م
يفأثينا.

فوائدممارسةرياضةرفعاألثقال

أواًل: مكافحة السمنة وضبط الوزن
تساهمرياضةرفعاألثقالبشكلكبرييفحرق
الدهوندونأّيتغيريعىلالنظامالغذائي،
وبالتايلفهيمفيدةجداًيفمكافحةالسمنة

وضبطالوزن.

 ثانيًا: تحّسن من القوة البدنية
تستهدفرياضةرفعاألثقالتلكالعضالت

الصغريةاملوجودةيفالجسمواملسؤولةعنحفظالتوازن،فعندممارسةهذه
الرياضةفإنتوازنالجسمسيتحّسن،كماأنهاتلعبدوراًكبرياًيفجعل

الشخصيتمتّعباملزيدمنالشبابوالنشاطوالحيوية،وتجعلهيبدويفعمر
أصغر؛ألنّهاتعملعىلتقويةالعضالتوتعزيزوظائفها،كماتحّسنالقدرة

عىلاستخدامها.
 ثالثًا: مكافحة هشاشة العظام

معالتقدميفالسنيفقداإلنسانبشكلطبيعيكتلة
العضالتوالعظام،وهذااألمريشكلمصدرقلقلدى

البعضوخاصةالنساء،وبواسطةممارسةرياضة
رفعاألثقاليمكنكمكافحةذلك،حيثتتكيف

عضالتكلضغوطرفعاألثقالفتصبحأكربوأقوى.
 

رابعًا: التحرك بسهولة
 

ممارسةرياضةرفعاالثقالتجعلكقادراً
عىلتوظيفالعضالتالصحيحةيف
التسلسلالصحيح،وتساعدكعىل

التحركبسهولةومرونةعالية.

إطاللة شبابية 
وقدرات 

عقلية أعلى.. 
ماذا تعرف عن 

فوائد رفع 
األثقال؟

فوائد المشي لمدة 30 
دقيقة يوميًا

فوائدامليشملدةثالثنيدقيقةيومياًأكرثمنهائلة!ورغمأنامليشمنأقل
الرياضاتالتيتتطلببذلمجهود،إالأنهفعالللغايةيفالحفاظعىلبقاء

جسمكبصحةجيدة.ولرياضةامليشفوائدكثريةاليمكنحرصها،لذااخرتنالك
أهم١٠فوائدلرياضةامليشملدة٣٠دقيقةيومياً...

١-منفوائدامليشأنهيحارباإلنفلونزاوالرشحوالزكام.فاألشخاصالذين
يعتادونعىلامليشملدة٣٠دقيقةيومياًأقلعرضةلإلصابةبنزالتالربد.

٢-تساعدرياضةامليشعىلتحريكعضالتالجسمبأكملهاوتغذيةخاليا
وأنسجةاملخ.

٣-منفوائدامليشأنهيحدمنالشعوربالقلقوالتوتر.فقدأشارتاألبحات
العلميةأنعمليةالشهيقوالزفريالتىيمارسها
الشخصخاللامليش،تساهمإىلحدكبرييف
اإلسرتخاءوتهدئةاألعصابوالتخفيفمن

الضغطالنفيس.
٤-كلمامشيِت،ازدادترشاقةمنطقةالخرص.
فاملواظبةعىلامليشيعملعىلشدعضالت

البطنوحرقالكثريمنالدهوناملختزنةيفاملنطقة
املحيطةبالخرص.

٥-منفوائدامليشأنهيساعدعىلشدعضالت
املؤخرةوتقويةعضالتاألردافوالفخذين.

٦-منفوائدامليشأسفلأشعةالشمسبانتظام
أنهيساهمىفتعزيزفيتامنيديفالدم
ممايقللمنخطراإلصابةبأمراض

القلبواألوعيةالدموية.
٧-إذاكانيمتلككشعوربالحزن

أواإلكتئاب،فإنممارسةرياضةامليشعىل
أنغاماملوسيقىهيالعالجاألمثللك.ذلكألنها
تخلصكمنالطاقةالسلبيةاملوجودةبالجسم

كماأنهاتعززمنإفرازهرموناتالسعادة.
٨-رياضةامليشسهلةوالتحتاجإىلإمكانيات

كبريةأومكانمحددملمارستها.كلماعليكفعله
هوإيقافسيارتكيفمكانيبعدعنمنزلكأو
مكتبالعملقليالًواإلستماعبرياضةامليشيف

الهواءاملنعش.
٩-منفوائدامليشأنهيساهمىفمحاربةرسطان
الثدي،فقدأثبتتالدرارساتأناملرأةالتىتعتاد
عىلامليشملدة٣٠دقيقةعىلاألقليومياًتمتلك

فرصأكربللشفاءمنمرضرسطانالثدي.
١٠-منفوائدامليشأنهيساعدعىلتنشيط
الدورةالدمويةيفالجسموهومايساعد
ىفتقويةالعظاموالحفاظعىلتوازن

الجسم.

ما هي التمارين 
السويدية وفوائدها؟
منمنالميسمعمنقبلعنالتمارينالسويديةالتي
انترشتمؤخراًبشكٍلكبرٍيبنيالناسلتحسنيمظهر
الجسم،أوالتمارينالسويديةالخاصةببناءوتقوية
العضالت،أوالتمارينالسويديةلتخسيسالجسم،أو

تمارينشدالجسمأوتمارينشدالبطن.
ماهيالتمارينالسويدية؟

ومناملعروفأنالتمارينالسويديةأوتمارينالعضالت
األساسية،هيعبارةعنمجموعٍةمنالتمارينالخاصة
بالعضالتاألساسية،وهيتهدفإىلتدريبعضالت

الحوض،وأسفلالظهر،والوركني،والبطن،مّمايؤّديإىل
تحقيقأكربقدرُممكنمنالتوازنوالثباتللجسمككّل.
ويكونذلكعندالقيامباألنشطةاليوميةاملُعتادة،
كاالنحناءالرتداءالحذاء،والجلوسعىلاملقعد،

وااللتفاتإىلالوراء،والقيامباألعمالاملنزلّيةاملُختلفة،
والوقوفأثناءرفعيشءماعناألرض،أوعندُممارسة
األنشطةالرياضيةيفامللعبكالغولف،أوالتنس،أو
ركوبالدراجة،أولعبكرةالطائرة،أوالتجديف،أو

السباحة.
ويعدالعبالقوى»نيلسليدهولم«أولمنقام

باستخدامالتمارينالسويديةخارجإطارألعابالقوى،
وهوسويديالجنسية،فنسبوهاله،ويؤكداألطباء
أهمّيةممارستهايومياً،علماًبأنهاالتحتاجإىلوقت
ومجهودكبريين،ويمكنممارستهابانتظام،سواءكان

ذلكيومياًأويوماًبعديوم.

فوائدالتمارينالسويدية
وتساعدالتمارينالسويديةعىل

تحسنياملظهرالعامللجسم،كماتعملعىلزيادةقوة
العضالتوشّدها،فهيتلعبدوراًفعاالًيفاكتساب
الوزناملثايلوالتخلصمنالدهونالزائدة،وتقوية
العضالت،ممايجعلالشخصأكرثقدرةعىلالقيام

باألعمالاليوميةدونتعٍبومشقةوشكوى،مثلامليش
ملسافاٍتطويلٍة،وطلوعالساللمونزولها،وغريها.
كماتساعدالتمارينالسويديةعىلحرقالدهون

وخفضالوزنالزائد،لذلكيقبلعليهاالكثريمنالناس؛
بهدفالحصولعىلالجسمالرشيقواملثايل،كماأنها
تعملعىلشدالعضالتوالتخلصمنترهلها،خاصة

عضالتالبطنأواملعدة.
أيضاًتعملعىلتسهيلعمليةدخول

األكسجنيإىلالجسموتسّهلمن
امتصاصهمنِقبلالخاليا،مما
ينشطالدورةالدمويةويزيدمن

مقاومةالجسملألمراض.
 

إضافةإىلذلكتساهم
التمارينالسويدية
يفخفضنسبة

الكوليسرتولالضار
يفالدم،ممايحمي
الجسممنأمراض

القلبوالرشايني،مثل
الجلطاتوتصلب

الرشايني.
كماتزيدقوةالعمود

الفقري؛ممايقللمنالشعوربآالمالظهر،والوقايةمن
الكسورعندالتعرضللصدمات،وتساعدعىلزيادةقوة

العمودالفقري،والوقايةمنهشاشةالعظام.
عالوةعىلذلك،تساهمالتمارينالسويديةيفالتخلص
مناألرقوالقلق،ممايساعدالشخصعىلالنومبهدوء

وبشكٍلمتواصل،وتحفيزالجسمعىلإنتاجمادة
األنسولني،وبالتايلالوقايةمنمرضالسكري،أيضاً

تساعدعىلاملحافظةعىلمستوياتالجلوكوزيفالدم
بمستوًىثابت،ممايقللمنالشعوربالجوع،كذلك

تعملعىلتحسنيالنشاطالذهني،وزيادةالرتكيز،ودقة
املالحظة.

التمارينالسويديةللمبتدئني
هناكالعديدمنالتمارينالسويدية

املناسبةللمبتدئني،والتييمكن
ممارستهايفالبداية،ليتّم

االنتقالبعدهاإىلالتمارين
األكرثصعوبة،ومنهذه
التمارين:الوقوف
بشكلمستقيم
معوضعاليدين
خلفالرأس،
والبدءبتنفيذ
التمرينكمن
يقومبالجلوس
عىلالكريس،ثّم
النهوضعنه،

واالستمراربنفس
اآلليةملّدةثالث
دقائقتقريباً،مع

مراعاةشّدعضالتالبطنوالساقني.
كذلكهناكتمرينالجلوسعىلكريسبظهرمستقيم،
معرفعالساقنيووضعالقدمنيعىلحافةالكريس،ثّم
إرجاعهماإىلاألرضوهكذا،معمراعاةشّدعضالت

البطنواألردافأثناءممارسةالتمرينمعاالستلقاءعىل
أحدالجانبنيعىلاألرضمعوضعاليدينخلفالرأس،
ثّمرفعالقسمالعلويمنالجسمألعىلمعالحفاظعىل
عضالتالبطنمشدودة،والظهرمستقيماً،ثّماالنتقال
عىلالجانباآلخر،وتنفيذنفسالحركةالسابقةوبنفس

املّدةالزمنّية.
ومنأبرزالتمارينالسويديةللمبتدئني:تمرينالجلوس
عىلاألرضوإسنادالظهرعىلالحائط،ثمالبدءبتنفيذ
الحركاتاملختلفةيفاألرجل،فتارةترفعاألرجلباتّجاه
الجانباأليرسوبشكلمستقيم،وتارةعىلالجانب

األيمن،وتارةيفالوسط،ومراعاةالحفاظعىلاستقامة
الظهروشّدعضالتالبطنوالساقني.

كمايوجدهناكتمرينالجلوسعىلاألرضوثني
الركبتنيلألعىلواإلمساكبهما؛لشدالظهرإىلأقىص
حّددونإفالتاليدين،ثّمإرجاعالظهرإىلوضعيته
األوىلواالستمراربأداءالتمرينبنفساآللية،مع

الحرصعىلشّدعضالتالذراعنيوالبطن.
وأيضاهناكتمرينالجلوسعىلاألرضوإسناد

الظهرعىلالحائطبشكلمستقيم،والجلوسبوضعية
(الرتّبع(،ثّمإرجاعإحدىاليدينللخلفلتمسك

بالكتف،والضغطعىلالكوعباستخداماليداألخرى،
واالستمراربتكرارالتمرينمعالحرصعىلتبديلاليدين
واملحافظةعىلاستقامةالظهروعضالتبطنمشدودة

ممايجعلهمنأقوىالتمارينالسويدية.
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SPACE فضاء

تخططوكالةالفضاءوالعلوموالتكنلوجيا
الصينيةلربنامجفضاءطموحيضم40 

مرشوعاخاللعام2020الجاري،هذاعالوة
عىلمشاريعاخرىمنوكاالتأخرى.

وأعلنتوكالةالفضاءوالعلوموالتكنولوجيا
الصينية»يسإيهإسيس«مطلععام2020 
أّنخطتهاللعامالجاريستشملإنجازقمر
املالحة»بيدو«الشهري،وإطالقعدةرحالت
إىلكوكباملريخ،وإطالقمركبةتصلإىل
القمروتعودبعيناتمنتربته،عالوةعىل

إطالقثالثمركباتفضاءجديدة.
لكنالقصةالتنتهيهنا،فهناكفعاليات
معلنةأخرىتشملإطالققمراالتصاالت
»آبستار6دي«،والذيمناملقررأنيستقر
يفمدارقريبمناألرضتحومفيهأقمار

االتصاالتوالطقسوأقمارالقنواتالتجارية

مدفوعةاألجر.كماينتظرإطالققمريختص
بأبحاثالجاذبيةاملصغرة،لكنلمترشح

تفاصيلعنه.
توسعالنشاطالفضائيالصينييعكس
طموحاتهذهالدولةالستكشافالفضاء،

وتشغيلأنظمةاالستشعارالبعيدة،
والتأسيساتالتجاريةالواعدة،بمافيها
مداراتاإلنرتنتالقريبةالتييتوقعأن

ترفعإىلحدكبريمنرسعةاإلنرتنتوتيرّس
الوصولإليهيفكلمكان.

وكالةالفضاءوالعلوموالتكنلوجياالصينية
ترتبطبوزارةالدفاعالصينيةوتملكهاالدولة،
وقدقامتعام2019بـ27إطالقاًفشلواحٌد
منهافقط،كمانقلموقع»سبيسنيوز«

األمريكيعنرئيسمجلسإدارةالوكالة،وو
يانشينغ.

إطالق مركبات جديدة

وسيشهدالنصفاألولمنعام2020أول
إطالقلصاروخقادرعىلاإلقالعوالهبوط

عمودياً،وسيكونصاروخ»الثامنمنآذار«
قادراًعىلإطالق4.5طنمكعبيفاملدارات
القريبة،و2.8طنمكعبيفاملداراتالبعيدة.
هذاالصاروخيمثلجيالًجديداًمنالصاروخ

»السابعمنآذار«،الذيأطلقتهالصني
عام2016،ويعملعىلوقودالكريوسني

واألكسجنيالسائل.
كالالصاروخنييمكنهماأنيحالمشكالت
اإلطالقاتاألرضيةبتجنبمخاطرإسقاط
أجهزةاإلطالقيفاملناطقاملأهولةمنالكرة

األرضية.

خطة طموحة لغزو الفضاء عام 2020

الصين.. 

China’s space contrac-
tor plans more than 40 
launches in 2020
The China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) that its major 
goals include completing the Beidou navigation satellite system, launching missions 
to Mars and a lunar sample return, and test launches of three new launch vehicles.
Other activities will include launches of the Apstar-6D communications satellite 
based on a new DFH-4E bus, Hongyan low-Earth orbit internet satellites, remote 
sensing and weather satellites and commercial payloads. A new generation recover-
able satellite for microgravity research is also slated.
China has led the global launch tables for the past two years as it builds a range of 
space infrastructure comparable to major space players. The expanding activity re-
flects growing ambitions in exploration, remote sensing, commercial constellations 
and new areas including low-Earth orbit satellite internet access.
CASC, a state-owned defense contractor, carried out 27 launches involving 66 
satellites across 2019, with one failure, according to board chairman Wu Yansheng. 
In total the country held 34 orbital launches last year.
A number of CASC’s major plans can now move forward following a successful Dec. 
27 return-to-flight of the Long March 5, China’s most powerful launcher. 
The 5-meter-diameter, 57-meter-tall Long March 5 heavy-lift launch vehicle is now 
clear to launch China’s first independent interplanetary mission — a Mars orbiter 
and rover — during a narrow launch window across late July to early August.
The Long March 5 failed in its second flight in July 2017, delaying the Chang’e-5 
lunar sample return mission and the construction of the Chinese Space Station. 
Chang’e-5, a complex mission to collect and return two kilograms of lunar samples 
from Oceanus Procellarum, is expected in late 2020. It will be the first such mission 
since the 1970s and will involve the first robotic lunar orbit rendezvous. 
The first flight of the Long March 5B, a variant of the Long March 5 developed for 
low Earth orbit missions, will be carried out this year. The test flight payload will 
be an uncrewed test of a new generation crewed spacecraft capable of journeys to 
deep space. 
If successful, China will be able to begin construction of its planned space station in 
2021 with the launch of the 20-metric-ton Tianhe core module.

أعلنتوكالةالفضاءاألمريكية(ناسا(أنقمرهااالصطناعي»تيس«
املطاردللكواكب،رصدكوكباًجديداًبحجماألرضقدتتوافرفيهاملياه

ألنهيقععىلمسافةليستببعيدةوليسبقريبةمننجمه.
وسميالكوكب»تيأوآي700د«وهوقريبنسبياًمناألرضإذيقع
عىلمسافةمئةسنةضوئيةعىلماأوضحمخترب»جيتبروبالشن
البوراتوري«التابعللناساخاللاملؤتمرالشتويلجمعيةعلمالفلك

األمريكييفهونولولويفهاواي.
منجانبه،قالبولهريتسمديردائرةالفيزياءالفلكيةيفناسا»صمم

تيسوأطلقخصيصاإليجادكواكببحجماألرضويفمدارحول
نجماتقريبة«.

وكاد»تيس«اليرصدالكوكبإالأنعلماءفلكهواةمنبينهم
خصوصاالطالبالثانويألتونسبنرساكتشفواخطأيفالتصنيف
منذالبداية،ماسمحبفهمطبيعةالكوكبالفعلية.وأكدتلسكوب

»سبيتزر«الفضائياالكتشافبعدذلك.

أول اكتشاف
وكانتتلسكوباتأخرىالسيما»كيبلر«،رصدتكواكبأخرىكهذه،

لكنهأولاكتشافلـ«تيس«الذيأطلقالعام2018.
ويراقب»تيس«جزءامنالسماءلرصدمرورمحتمللكواكبأمام
نجوماألمرالذييتسبببرتاجعمؤقتيفبريقها.ويسمحذلك
لـ«تيس«باستنتاجوجودكوكبوتقديرحجمهومدارهوغريذلك.

ونجم»تيأوآي700«صغريويشكلحوايل%40منحجمالشمس
وكتلتهامعحرارةعىلسطحهاأقلبالنصف.

مواصفاته
واكتشف»تيس«ثالثةكواكبحولهذاالنجمسميتتيأوآي

700ب.وس.ود..وحده»د«يقعيفمنطقةقابلةللسكنوهوبحجم
كوكباألرضتقريبا(+20%(وتدورحولنجمهايفغضون37يوما.

ويحصلعىل86%منالطاقةالتيتوفرهاالشمسواألرض.
ويبقىاآلنمعرفةممايتشكلالكوكب.وقدوضعالباحثوننماذج
استناداإىلحجمالنجمونوعهلتوقعممايتكونالغالفالجوي

ودرجاتالحرارةعىلالسطح.

محيطات وغالف جوي
وأوضحتناساأنإحدىعملياتاملحاكاةأظهرتكوكباًتغطيه

محيطاتمع»غالفجويكثيفيهيمنعليهثانيأكسيدالكربون
شبيهبماكانعليهاملريخعندماكانفتياً،بحسبافرتاضاتالعلماء«.
وتوقعتمحاكاةأخرىأنيكوننسخةعناألرضمندونمحيطات

تهبالرياحفيهامنالجانبالخفيإىلالجانباملضاء.
وسيعكفالكثريمنعلماءالفلكاآلنعىلمراقبةالكوكببواسطة

أدواتأخرىللحصولعىلبياناتجديدة.

كوكب جديد بحجم األرض »قابل للسكن«
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    Environment بيئة

عبير السيد
أصبحالتلوثالبالستيكيأحدأكرثالقضاياالبيئيةإلحاحاً،

فالزيادةالرسيعةيفصنعاملنتجاتالبالستيكيةصارتتفوققدرة
العالمعىلالتعاملمعها.

وتزدادأرضاراألكياسالبالستيكيةعىلالبيئة؛ففيكلثانيةيتم
استخدام160.000كيسبالستيكيحولالعالم.كماوجدتقرير
لصحيفةالغارديانأنمليونزجاجةبالستيكيةيتمرشاؤهاحول

العالمكلدقيقة،ومناملقررأنيرتفعهذاالعددبنسبة٪20بحلول
عام2021.

تقولجيناجامبك،أستاذةالبيئةبجامعةجورجياومتخصصة
يفدراسةالبالستيك:»لقدعلمناجميعاًأنهناكزيادًةرسيعةيف
إنتاجالبالستيكمنعام1950حتىاآلن،ولكنيفالواقعكانتقدير
العددالرتاكميلجميعاملوادالبالستيكيةالتيصنعتأمراًمثرياً

للصدمة«.
يستخدمالكيسالبالستيكيملدة12دقيقةيفاملتوسط،ثم
يستغرقاألمرمايصلإىلألفعامحتىيتحلل،أيأنكل

البالستيكالذيصُنعسابقاًمازالباقياًيفالطبيعة،والحقيقةهي
أننالننعيشبمايكفيلرنىتحللالبالستيكالذيُيصنعاآلن.
لقدأصبحالتنبؤبأنهبحلولمنتصفالقرنستحتوياملحيطات

عىلنفاياتبالستيكيةأكرثمناألسماك.

أرضاراألكياسالبالستيكيةعىلالبيئة

وفقاًلألمماملتحدة،فإنتناولالبالستيكيقتلمليوناًمنالطيور
البحريةو100ألفمنالحيواناتالبحريةكلعام.باإلضافةإىل
ذلك،يعتقدأنأكرثمن٪90منجميعالطيورواألسماكلديها

جزيئاتبالستيكيةيفاملعدة.ذلكألنالبالستيكيتفتتإىلأجزاء
صغريةيفالبحر،ثمتستهلكهااألسماكوغريهامنالحيوانات

البحرية.
تعداألسماكوالسالحفوطيوراملحيطاتأكرثاملجموعاتاملتأثرة

بهذهاألكياسفهيتبتلعهاظانًةأنهاطعام.
تخلطالسالحفبنياألكياسالطافيةعىلسطحالبحروالقناديل
البحريةالتيتمثلغذاءهااألسايس،ولذلكفهيمهددةباالنقراض

جزئياًبسببتراكماألكياسغريالقابلةللهضميفمعدتها.
وفقاًلدراسةأجريتيفعام2013،كانمايصلإىل%35منوفيات

السالحفالبحريةناجمةعنابتالعالبالستيك.
إذاكانتالكائناتالحيةمثلالعوالقيمكنأنتتسممبسببتناول
البالستيك،فإنهذايسببمشاكلللحيواناتالكبريةمثلاألسماك
التيتعتمدعليهايفالغذاء،وهذايمكنأنيسببمجموعةكاملة

مناملشاكل.
وجدتاألبحاثالتيأجرتهاجامعةبليموثأنمايقربمن700 
نوعمنالحيواناتالبحريةتواجهخطراالنقراضبسببزيادة

التلوثالبالستيكي.
منذمايقربمن20عاماًعرثعىلبجعميتوكانتمعدتهمليئةبـ
17كيساًبالستيكياً،ويفعام2008ماتتمساحيفأسرتاليابسبب

25كيساًبالستيكياًيمألمعدته.وكانالبدمنتساقطالعجلبسبب
عرسالهضمالناتجعنوجود8أكياسبالستيكيةيفاملعدة.
أيضاًيمكنأنتتشابكالحيواناتبسهولةيفهذهالنفايات

البالستيكية.كانتهناكالعديدمنحاالتالطيورالتيتمصيدها
يفأكياسبالستيكية،غريقادرةعىلالطريانأوالحصولعىلالغذاء

حتىانتهىاألمرإىلوفاتها.
قامت»ناشيونالجيوغرافيك«بتصويرفيديوحولشعور

الحيواناتبالعجزعندوقوعهايفكيسبالستيكي.

أرضارالتلوثالبالستيكي..دولأعلنتالحربعىل
البالستيك

عىلالصعيدالعاملي،هناك127دولةلديهانوعمنالترشيعات
الخاصةباألكياسالبالستيكية.

أدخلتكينياأحدأقىسالقواننييفالعالمضداألكياسالبالستيكية
يفعام2017.واآلن،فإنالكينينيالذينيتماكتشافهموهمينتجونأو
يبيعونأوحتىيستخدموناألكياسالبالستيكيةسيواجهونخطر
السجنملدةتصلإىلأربعسنواتأوغراماتتصللـ40ألفدوالر.
ففيعام2015فرضتاململكةاملتحدةأيضاًرضيبةعىلاألكياس

البالستيكية،حتىملكةإنجلرتاانضمتإىلالحربعىلالبالستيك
منخاللحظرالقشوالزجاجاتالبالستيكيةمنالقرصامللكي.

وكانتأولدولةأقرتقانونالحظرعىلاستخدامهذهاألكياسهي
الدنماركيفعام1993،إذفرضتقانوناًبدفعبدلنقديللحصول

عىلكيسبالستيك،وهوماقللاستهالكهابنسبة60%.
ويف2011أصدرتإثيوبياقانوناًيمنعصنعواسترياداألكياس

البالستيكية،ويف2016حظرتاملغرباألكياسالبالستيكية،ويف
سبتمربمننفسالعامأصبحتفرنساأولدولةتحظراألكواب

واألطباقواألوانيالبالستيكية،ثمحظرتاألكياسالبالستيكيةىف
يوليو/تموزمنذلكالعام.

يفعام2018أعلنتتايوانأنهاتهدفإىلالتخلصالتدريجيمن
جميعاملوادالبالستيكيةلالستخداممرةواحدةبحلولعام2030.
فرضترئيسةوزراءنيوزيلنداحظراستخداماملوادالبالستيكية
اعتباراًمنأغسطس/آب2018،وغرامةتصلإىل100.000دوالر

نيوزيلنديعىلَمنيخالفذلك.
يفمطلععام2019قامتتركيابتطبيققانونجديديقيضبفرض
رسومعىلأكياسالتسوقالبالستيكية،بهدفاملحافظةعىلالبيئة.
ويف10يونيو/حزيران2019أعلنرئيسالوزراءجاستنيترودوأن
حكومتهستتخذالتدابريالالزمةللحدمنالتلوثالبالستيكي.

األكياسالبالستيكيةقدتسببالفيضانات

نظراًلكونهاخفيفةالوزنيتمانتزاعاألكياسالبالستيكيةبسهولة
بواسطةالرياحوالسفرملسافاتطويلةعربالرياحواملياهلتلويث

الطبيعة.
وقدتسببهذايفمشاكلكبريةيفبعضاملناطق.عىلسبيلاملثال

تسدمالينياألكياسالبالستيكيةاملهملةقنواتترصيفاملياه
والرصفالصحييفاملناطقالحرضيةيفبنغالديش.عندماتبدأ
األمطاراملوسميةتغمرالشوارعمبارشةبعدالدقائقالقليلةاألوىل
ألناملاءاليمكنأنيمرعربأنابيبالرصفالصحياملسدودة.

بالنسبةللكثريينمنامنالصعبأننتخيلأنشيئاًصغرياًككيس
بالستيكييمكنأنيتسببفعلياًيفحدوثالفيضان،لكنسكان
بعضاملدنيفبنغالديشيكافحونمعهذهاملشكلةكلموسم.

األكياسالبالستيكيةتسهميفتغرياملناخ

غالبيةاألكياسالبالستيكيةمصنوعةمنالبويلإيثيلني،وهيمادة
مشتقةمنتكريرالنفطالخامومعالجةالغازالطبيعي.

يتماستخدام12مليونبرميلمنالنفطكلعامإلنتاجأكياس
البالستيكوكميةالنفطالتييتطلبهاإنتاجكيسبالستيكيواحد

يمكنأنتقودسيارة11مرتاً(36قدماً(،وهوبذلكيسهمكثرياًيف
استنزافهذااملوردالثمنيويسببارتفاعأسعاره.

عندمايتمحرقالنفطأوإنتاجه،فإنهيخلقغازاتالدفيئة.
تؤديهذهالغازاتإىلتأثرياالحتباسالحراري،الذييتسببيف
امتصاصاألرضللطاقةالشمسيةوزيادةدرجةالحرارةالكلية.
معارتفاعدرجةحرارةاألرضستتغريأشياءكثريةأهمهاارتفاع

مستوىسطحالبحرالناجمعنذوبانالجليدواألنهارالجليدية.
سيتمغمربعضالدولمثلجزراملالديفومدنمثلالبندقية

بإيطاليا.

البالستيكيرضبصحةاإلنسان

أظهرتالدراساتأنالوجباتالتيتُؤكلأوتُسخنيفعبواتأو
أكياسبالستيكيةتؤديإىلتطورقرحةاملعدةوالربوومشاكل

البدانةوبعضأنواعالرسطان،وذلكالحتوائهاعىلموادكيميائية
تختلطبالوجبةعندتسخينها.

منالصعبإعادةتدويرها

معظممنشآتإعادةالتدويرالتملكالقدرةعىلإعادةتدوير
األكياسالبالستيكيةألنهاتتطلبمعداتمتخصصةوميزانية
كبرية،وبالتايلالتقبلها،ونتيجةلذلكفإنمعدلإعادةالتدوير
الفعيللألكياسالبالستيكيةعىلمستوىالعالميرتاوحبني5إىل

%15،بينمايفالوالياتاملتحدةالتحققسوى%1سنوياً.
هناكمشكلةإضافيةيفإعادةتدويرأكياسالبقالةالبالستيكية
وهينظافتها.لكيتكوناألكياسمناسبةإلعادةالتدويريجبأن
تكوننظيفةلتكونمقبولة،وهيغالباًماتكونمشكلةإذاأخذنايف
االعتبارأننانستخدمهايفنقلموادالبقالةوالسلعالتييمكنأن

تترسبمنهااملياه.

البدائلاملتاحة

البديلاألفضلهوحقائبالتسوقالقابلةإلعادةاالستخدام،وذلك
ألنهامتينةللغايةويمكنإعادةاستخدامهاعدةمراتعىلمدار

عمرهااملفيد.
هذايعنيأنكالتستهلكاملزيدمناملوارديفكلمرةتحتاجفيهاإىل
نقلالبقالةإىلاملنزل.بدالًمنذلك،فأنتيفالواقعتعيداستخدام
منتجما،وهذايعنيأنكتستخدمموارداألرضبذكاء،ويفالوقت

نفسهتقللمنالهدر.
عىلسبيلاملثاليجبأنتستمرحقيبةالجوتالقابلةإلعادة
االستخدامملدة4سنواتعىلاألقل،والتييمكنخاللهامنع

استخدام600كيسبالستيكيمرةواحدة.

عىلمدىالسنواتالخمسنياملاضيةتضاعفاإلنتاج
العامليللبالستيك

يفالوقتالذيتحظرفيهأعدادمتزايدةمناملنظماتوالبلدان
استخداموإنتاجالبالستيك،تخططكربىرشكاتتصنيع

البالستيكيفالعالملزيادةاإلنتاجبنسبةالثلثتقريباًخالل
السنواتالخمساملقبلة،وفقاًللمنتدىاالقتصاديالعاملي.

يفعام1974،كاناالستهالكالعامليمنالبالستيكسنوياًيبلغ2 
كغم(4.4جنيه(للفرد.اليومارتفعهذاإىل43كيلوغراماً(حوايل95 

رطالً(ومناملقررأنيزدادهذاالعدد.
إذازاداستهالكالبالستيكبمعدلهالحايل،فبحلولعام2050 

سيكونهناك12مليارطنمرتيمنالبالستيكيفمدافنالنفايات.

 يسهم في نفوق 100 ألف حيوان 
بحري ومليون طائر

10 years after the Haiti 
earthquake and still on 
the brink of danger

O n Jan. 12, 2010, a powerful 7.0 magnitude 
earthquake rocked Haiti. It was one of the 
world’s most significant natural disasters on 

record and hit close to the densely populated capital 
city of Port-au-Prince. Never before had the world 
seen an earthquake of this magnitude strike an urban 
setting, and the impact was colossal. 
Two hundred thirty thousand people were killed, 
including a quarter of the country’s civil servants. A 
further 300,000 people were injured. In and around 
the city, buildings collapsed, leaving 1.5 million 
people homeless. 
I will never forget arriving into Port-au-Prince just 
after the earthquake struck. The destruction was ev-
erywhere. Dead bodies lay on the streets, and people 
wandered around. It was like a bomb had dropped 
on the city. 
The world responded with urgency, compassion, and 
generosity. Billions of dollars were raised, and aid or-
ganizations implemented massive relief and recovery 
operations. While legitimate questions were raised 
about overall aid effectiveness and efficiency, there is 
no doubt that many lives were saved, and Haiti was 
significantly helped back on the road to recovery.
Haitians have extraordinary resilience, honed through 
struggle, and hardship. It was, after all, the first inde-
pendent nation of Latin America and the only country 
in the world established following a successful slave 
revolt. 
It is this inherent fighting spirit that has enabled 
people to withstand enormous challenges thrown at 
them. But resilience is not inexhaustible, nor inevita-
ble, and many more struggled enormously to survive. 
Ten years on from the earthquake, Haiti has re-
gressed. The causes are multiple, but negligence and 
lack of attention are key drivers of the current crisis, 
one that is happening in virtual silence. 
We start 2020 with a country that is both highly 
vulnerable to climatic disaster and facing a massive — 
and massively underreported — hunger crisis. Data 
supplied in October by the Integrated Food Security 
Phase Classification (IPC) revealed that 3.67 million 
people need urgent food assistance. Inflation is close 
to 20 percent, and currency depreciation has been 
crippling for poor Haitian families.
Not enough is being done and, even though Haiti is 
the region’s most vulnerable to climate change, it 
remains one of the least well prepared. Prevention 
is key. Hurricane Matthew in 2016 gave us a glimpse 
of what might happen, but lessons have not been 
learned.
To read the rest of the article go to :
https://thehill.com

التلوث 
البالستيكي..
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يخيمالحزنيفأرجاءالعالم،بعدرحيلأسطورةكرةالسلة
األمريكيكوبيبراينت،الذيلقيمرصعهيفحادثةتحطم

طائرةمروحيةيفكاليفورينا،عنعمريناهز41عاًما،مع8 
أشخاصآخرينبينهمابنتهجيانا(13عاًما(.ولميكنبراينت
الفائزبدوريكرةالسلةاألمريكي5مرات،أولشخصمشهور
يلقىمرصعهيفحادثسقوططائرةمروحية،فيماييلبعض

منالنجوموالشخصياتالعامةالذين
قضوابحوادثمشابهة:

كارلي ماكورد
لقيتاملراسلةالرياضيةاألمريكية
يفشبكتي»كوكسسبورتس«
و«إيإسبيإن«،مرصعها
عنعمريناهز30عاًما،
بحادثةتحطمطائرة

صغريةيفمدينةالفاييت
بواليةلويزياناجنوبي
الوالياتاملتحدة،أثناء

توجههايف28ديسمرب/كانون
األولعام2019لحضورمباراةكرة
قدمأمريكية،بنيجامعتيواليتي

لويزياناوأوكالهوما،وفقًاملوقع»يو
إسإيهتوداي«.

جون إف كنيدي االبن 
وزوجته

كانمحامًياوصحافًياأمريكًيا،وابن
الرئيساألمريكيالسابقجونكنيديمن

جاكلنيكنيدي،تزوجكارولنيبيستكنيدي،
الوكيلةاإلعالميةلعالمة»كالفنيكالين«

التجاريةالشهرية.
لقيحتفهعنعمريناهز39عاًما،معزوجته
وأختهايف16يوليو/تموزعام1999،يفحادثة
تحطمطائرة»بايرببيهإيه32-آر«باملحيط
األطليسقبالةسواحلمارثافينيارد،بينما

كانوامتجهنيمننيوجريس،لحضور
حفلزفافابنةعمهروريكنيدييف

ماساتشوستس،وُعرثعىلجثثهميفقاع
املحيطبعدأياممنالحادثة،وفقًاملوقع

»آيريشسنرتال«.

يوري ألكسيفيتش غاغارين
كانرائدفضاءسوفييتياًوأولإنسانيتمكّنمنالدوران
يفالفضاءحولاألرضعام1961،عىلمنتمركبةالفضاء

السوفييتية»فوستوك1«.

لقيمرصعهمعمدربهعنعمريناهز34عاًما،يف27مارس/
آذارعام1968،يفحادثةتحطمطائرة»ميغ15«،أثناءجولة
تدريبروتينيةبالقربمنقريةصغريةيفموسكو،وفقًاملوقع

»سبيس«.

فرانك تالمان
كانمؤديمشاهدخطريةتتعلّقبالطريانيفهوليوود،ساهم
يفإنتاجالعديدمنمشاهدالطائراتيفأفالمشهريةمثل
»مورفيزوور«و«كاتش22«،و«ذافاليتأوفذافينيكس«

الذيفقدساقهيفحادثطائرةأثناءتصويره.
ورثشغفهبالطريانعنأبيهالذيكانطيارًاحربًيايفالحرب
العامليةالثانية،وتعلمقيادةالطائرةبساقواحدة،قبلأن
يلقىحتفه،يف15إبريل/نيسانعام1978،قبليومني
منعيدميالدهالـ59،يفحادثةتحطمطائرةمننوع
»بايببا23أزتيك«،التيكانتمتجهةمنمطار
سانتامونيكااملحيلإىلأريزونااألمريكية،وفقًا

ملوقع»تشكسيكس«.

عبد السالم عارف
كانالرئيسالثانيللعراقبنيعامي

1963و1966،بعدأنلعبدورًاهاًمايف
تنظيم»الضباطالوطنينياألحرار«،

والذينجحيفاإلطاحةبنظام
الحكمامللكييفالعراقعام1958.
لقيحتفهيفظروفغامضةعن
عمريناهز45عاًما،يف13إبريل/

نيسانعام1966،إثرسقوططائرة
مروحيةسوفييتيةالصنعبني

القرنةوالبرصةجنوبيالعراق،
وهويفزيارةتفقديةأللوية
محافظاتالجنوب،
وفقًاملوقع

»هيستوريكا«.

أليا
لقيتاملغنيةاألمريكيةالشابةأليا

مرصعها،عام2001،عن22عاماًوهييفقمةتألقها
ونجوميتها،وذلكإثرتحطّمالطائرةالتيكانتتقلهامع
فريقعملهامنجزرالباهاماسحيثكانتتصّورفيديو
موسيقياً،إىلالوالياتاملتحدة.بعدإقالعهابدقائققليلة

انفجرتالطائرةوتحطمت،ليتبنّيبعدالتحقيقاتأنهاكانت
تقّلوزناًزائداًيصلإىل300كيلوغرام.

الموت بين السماء واألرض: 
مشاهير قضوا بتحّطم طائراتهم

BREAK استراحة

H umans now have a recipe for chocolate 
chip cookies in outer space: Bake at 325 
degrees Fahrenheit for 130 minutes. While 

baking in space for the first time ever, astronauts 
aboard the International Space Station found this 
tactic produced a desirable chocolate chip cookie.

Learning how to bake cookies in space should help in 
making space travel more hospitable.

The astronauts baked DoubleTree by Hilton chocolate 
chip cookies. The experiment was made possible 
through a partnership involving DoubleTree by Hilton; 
Zero G Kitchen, proprietors of the first space oven; and 
Nanoracks, a provider of commercial access to space. 
Following a Nov. 2, 2019, launch from NASA’s Wallops 
Flight Facility in Virginia, the baking took place over 
several days.
The average DoubleTree chocolate chip cookie 
bakes in a convection oven for 16 to 18 minutes at 
300 degrees Fahrenheit. On the International Space 

Station, the first cookie baked at 300 degrees for 25 
minutes and was under-baked. The experiment found 
the fourth and fifth cookies, baked at 300 degrees 
for 120 minutes and at 325 degrees for 130 minutes, 
respectively, were the most successful.
Before the experiment, there was speculation the 
space cookies would be more spherical due to the lack 
of gravity in space. The experiment revealed the initial 
shape and consistency of the DoubleTree chocolate 
chip cookies appeared the same in space as on Earth.
Luca Parmitano, commander of the ISS and a member 
of the European Space Agency, baked the cookies. 
Fellow crew members, including NASA astronaut 
Christina Koch, checked on their progress. Three of 
the cookies returned to Earth on Jan. 7 on the SpaceX 
Dragon spacecraft. Food science professionals planned 
to further test the cookies.
“Perfecting the baking process for our DoubleTree 
cookies took time, even on Earth,” said Shawn 
McAteer, senior vice-president and global head for 
McLean-based DoubleTree by Hilton, a portfolio of 

580 hotels across 46 countries. “So we were excited 
to learn that our cookies appear to look and smell 
the same on the ISS as they do in our hotels. The 
innovation displayed throughout this experiment and 

emphasis on making long-duration space travel more 
hospitable underscores our ongoing commitment to 
ensuring guests always have a comfortable stay wher-
ever they may travel.”

Astronauts bake in space for first time
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