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بايدن في مؤتمر األمن في ميونيخ:
« انا عند كلمتي..أمريكا عادت»
Pelosi : U.S. lawmakers will set up
commission to probe Jan. 6 attack on Capitol

توقعات بعقد مؤتمر المانحين
لليمن في مارس
UN : Half Of Yemen Under-5S Face
Acute Malnutrition

هل يغير الحمض النووي الريبي
حياتنا إلى األبد؟
Climate Change “May Have Played A Key
Role” In Coronavirus Pandemic

فيروس كورونا يهاجم البنكرياس
ويرفع سكر الدم..

ابراهيم عياش ..

اليمني األمريكي الذي جعل المستحيل حقيقة
Abraham Aiyash The Yemeni American
Who Made The Impossible A Reality

ترامب يعلن بدء
حركته السياسية
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 التوصيل مجان ًا إلى املنزل.. تسوق عن طريق موقعنا
www.supergreenlandmarket.com

1993 سمانة عربية وعاملية يف خدمتگم منذ

أط

يب وألذ األطعمة

أفخ

ر احللويات العربية

حلوم حالل

خض

ار وفواكه طازجة

Y
A
D
S
E
N
D
E

W
D
L
I
W
SUPER GREENLAND
12715 W. WARREN,
DEARBORN, MI 48126

313.584.5445

15237 W. WARREN,
DEARBORN, MI 48126

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

s!

getable
e
v
&
s
t
i
ru
n fresh f
a
s
esday
g
n
in
d
v
e
a
s
w
t
a
y
e
r
e
gr

r
ev
tment fo
educted
r
!
d
p
a
e
v
d
a
e
h
c
e
getables
du
w
e
a
v
r
s
r
p
e
&
r
s
e
m
it
a
p
st
fru
r su
of our cu
shop ou
vings an
n
a
s
o
f
ti
o
ia
y
c
e
d
aa
in appr
week as
y
r
e
v
e
f
o

15853 FORD RD,
DEARBORN HEIGHTS, MI 48127

23340 FORD RD,
DEARBORN HEIGHTS, MI 48127

98 : العدد-  السنة التاسعة-  م2021 فبراير

2

Arab American Today العربي األمريكي اليوم

SHEBA
صيدلية سبأ
 فروع لخدمتكم٣

3 locations to serve you
Abdulla Shariff, Pharmacist
Fas t & Friendly Care

10136 Vernor Hwy
Dearborn MI 4812O
Phone : 313-841-8820
Fax : 313-841-8846
HOURS
MON - FRI . 9AM - 6PM
SAT . 10AM - 4 PM

SHEBA

PACKARD

4132 Schaefer Rd.
Dearborn MI 48126
Phone : 313-406-4006
Fax : 313-551-4799

4726 Greenfield Rd. Ste. 101
Dearborn MI 48126
Phone : 313-633-9310
Fax : 313-633-9706

PHARMACY

HOURS
MON - FRI . 9AM - 6PM
SAT . Closed

3

P H AR MAC Y

February 2021 - Volume : 9 - Issue :98

P H AR MAC Y

HOURS
MON - FRI . 9AM - 6PM
SAT . 10AM - 2 PM

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

سينما
العربي ا

ألمريكي اليوم

CINEMA

Arab Ameri

can Today

ظهره»...
باع
«الرجل الذي شق طريقه
لم عربي ي
في
األوسكار
إلى

للمخرجة
باع ظهره»
أكاديمية
لرجل الذي
تارتها
التونيس»ا
بني  15فيلما اخ عىل جائزة
الفيلم
انتزع هنية ،مكانة له
للمنافسة
األمريكية
كوثر بنوعلوم السينما
ناطق بلغة أجنبية .سبوك باللغة
فنون
في
فيلم
األوسكار ألفضل صفحتها عىل موقع خترصة
خرجة عرب
لناها ..وصلنا للقائمة امل الذي باع
وكتبت امل
أحب «الرجل
اإلنجليزية «نعم فعشكرا لكل من
وسكار .2021
لأل
رنسية ديا
ظهره».
والف
سوري يحيى مهاينيطالية مونيكا
باو واإلي
بطولة ال
مهرجانات
الفيلم والبلجيكي كوين دي عام  2020يف
عىل أرض
خالل
ليان
بيلوتيش وشاركعديدة سواء ،أقيمت رجان البندقية
مه
سينمائية افرتاضيا ،ومنهالجونة يف مرص.
الواقع أو
ومهرجان ا
يف إيطاليا
هاجر سوري
مثله» ،بينما
الفيلم قصة م
محمل الجد
إىل لبنان
يتناول
جائحة عىل
لحرب
مسؤولية
بلده هربا من ا أوروبا حيث
ال
ل كروز
من اللحاق
غادر أمل السفر منه إىل ويف سبيل
«يتحمّ
تمكنوا
يحبها
األمر بُرمّ ته».
عىل
بريطانيا ،حتى يملتمثل يف شهر
تعيش الفتاة التي أحد أشهر
صوير يف
عرضه ،وا
له
يرسم
أن يتموا الت حددوا سلفا ً ل
عىل ظهره
ذلك يقبل أن رصين وشما
أفالم نجم
إىل توقيف
أول ما أثار
باملوعد الذي لثاني القادم.
فنية لكنه
أنجح
كروز،
مرب/ترشين ا
الفنانني املعا إىل تحفة
وود» ،األمريكي توم شهرية «مهمة
سلسلة تعترب من املتعددة،
غضب
تحول جسده
نوف
حريته من
ملغامراته
سلسلته ال
نجم «هولي
جدير ذكره أن هذه ال التي توثق
فقد
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جديدة من
اضطر
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صوير حلقته ال كان بصدد االنتهاء العمل معه
بسبب القرار
عددا ً
ائدات مالية
ت
من طاقم
جديد
والتي يجوب فيهالثالثة األوىل ع
مستحيلة» ،والتي بعد ضغوط
الذي باع
األجزاء ا
وظبي اإلماراتية ،اإلمارات.
حققت
إعالن فيلم «الرجل من الجوائز
رفضوا البقاء يف
أب
دوالر.
لعديد
بـ 1.4مليار
عرض لها توم
الربيطانية،
الذين
كروز،
ظهره» الفائز با جائزة أفضل
صن»
مشكلة جديدة األزمة الوحيدة التي ت  ،Missفقد
به صحيفة «ذا رسمي عمليات
العاملية وآخرهاشرتك من قبل
ion:
وفق الصحيفة من أعضاء
هي
Impo
بسبب رد
هذا الخرب انفردت أوقف بشكل
لشهر يف
ليست هذه صويره ssible 7
دويل م
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أمريكا U.S.A
العربي األمريكي اليوم Arab American Today

بايدن في مؤتمر األمن
في ميونيخ « :انا عند
كلمتي..أمريكا عادت»
قال الرئيس األمريكي جو بايدن  ،لقادة العالم الذين حرضوا مؤتمر األمن
الدويل السنوي يف ميونخ ،إن التحالفات عرب األطليس عادت كأولوية للواليات
املتحدة مرة أخرى ،بعد أربع سنوات يف عهد سلفه دونالد ترامب.
وأضاف بايدن« :أنا رجل له كلمته .لقد عادت أمريكا .أنا أتحدث اليوم كرئيس
للواليات املتحدة ،يف بداية إدارتي ،وأبعث برسالة واضحة إىل العالم :لقد عاد
األمريكيون .لقد عاد التحالف عرب األطليس .ولن ننظر إىل الوراء».
واستطرد بايدن قائال يف أول خطاب رئييس له عىل الساحة األوروبية:
«اسمحوا يل أن أمحو أي شك .وستعمل الواليات املتحدة بشكل وثيق مع
رشكائنا يف االتحاد األوروبي وعواصم الدول األعضاء يف جميع أنحاء القارة».
وأضاف بايدن أن الواليات املتحدة ملتزمة تماما بتحالفها مع منظمة حلف
شمال األطليس (ناتو) ،مشريا إىل أن الواليات املتحدة تدعم تماما معاهدة
األمن الجماعي للمنظمة.
ويقام هذا الحدث العاملي املهم عرب اإلنرتنت ألول مرة هذا العام بسبب جائحة
فريوس كورونا املستجد (كوفيد.)-19

البيت األبيض :ال نخطط لرفع العقوبات عن إيران
قالت املتحدثة باسم البيت األبيض ،جني ساكي،
للصحافيني ،إن الواليات املتحدة ال تخطط لرفع
العقوبات املفروضة عىل إيران قبل االنضمام ملحادثات
مع أوروبا بشأن الربنامج النووي اإليراني.
ويف كلمة للصحافيني عىل منت طائرة الرئاسة األمريكية
يف الوقت الذي توجه فيه الرئيس جو بايدن لوالية
ميشيغان ،قالت ساكي «ال توجد خطة التخاذ خطوات
إضافية» بشأن إيران قبل إجراء «الحوار الدبلومايس».
إىل ذلك ،دعا الرئيس األمريكي ،جو بايدن ،إىل رضورة
التصدي لترصفات إيران املزعزعة لالستقرار يف منطقة
الرشق األوسط.
أنشطة إيران املزعزعة لالستقرار
وأكد بايدن ،يف مؤتمر ميونيخ لألمن املنعقد عرب
اإلنرتنت أن عىل الواليات املتحدة العمل مع القوى
الكربى يف العالم للتعامل مع أنشطة إيران املزعزعة
لالستقرار .وقال إن إدارته «مستعدة إلعادة االنخراط
يف املفاوضات» مع مجلس األمن الدويل بشأن برنامج
طهران النووي.
كما أوضح« :علينا أن نتعامل مع أنشطة إيران املزعزعة
لالستقرار يف أنحاء الرشق األوسط .سنعمل مع رشكائنا
األوروبيني وغريهم بينما نميض قدما ً» .وأضاف« :نسعى
إلعادة تفعيل آلية  5+1للتفاوض مع إيران».
مواجهة الصني
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حض الرئيس األمريكي حلفاء بالده عىل
إىل ذلك ّ
العمل معا ً ملواجهة التحديات السياسية واالقتصادية
الصينية ،قائالً« :علينا االستعداد معا ً ملنافسة
اسرتاتيجية بعيدة األمد من الصني ...علينا ضمان
أن تتم مشاركة فوائد النمو بشكل واسع وبالتساوي،
ليس من قبل البعض فقط .يمكننا مواجهة انتهاكات
الحكومة الصينية االقتصادية واإلكراه وتقويض أسس
النظام االقتصادي العاملي».
كما اتهم روسيا بـ»مهاجمة ديمقراطيتنا» بينما أعرب
عن عزم واشنطن «استعادة» ثقة أوروبا وحذر يف
األثناء من «العودة إىل تكتالت الحرب الباردة الجامدة».
استعادة ثقة األوروبيني
كذلك أكد بايدن عزمه عىل «استعادة» ثقة األوروبيني،
مضيفا ً أنها «ليست مسألة الرشق ضد الغرب ..ال
يمكننا وعلينا أال نعود ...إىل تكتالت الحرب الباردة
الجامدة».
وتعهد بـ»عودة» التحالف بني ضفتي األطليس ،قائالً:
«أتحدث إليكم كرئيس للواليات املتحدة ،يف بداية
إدارتي ،وأبعث برسالة واضحة إىل العالم :الواليات
املتحدة عادت ،لقد عاد التحالف العابر لألطليس».
كما كشف أن الواليات املتحدة ملتزمة تماما ً بحلف
شمال األطليس ،ومبدأ أن أي هجوم عىل عضو واحد
يف الحلف هو هجوم عىل الجميع .وأكد أن «الواليات
املتحدة ملتزمة تماما ً بتحالفها مع حلف شمال
األطليس ،وأرحب باستثماركم يف القدرات العسكرية
التي تمكن دفاعاتنا املشرتكة».
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نائبة في الكونغرس
األمريكي تظهر في
اجتماع رسمي وخلفها
أسلحة نارية

سيناتور بارز تحت نار االنتقادات..
رسائل زوجته فضحته
بسبب عاصفة ثلجية لم تشهدها البالد منذ زمن ،ذهب
سيناتورها الجمهوري البارز تيد كروز لتمضية اجازة
بعيدا عن الصقيع مع عائلته يف املكسيك ،ما فتح علية
«بحرا» من الغضب واالنتقادات يف البالد.
ولعل ما زاد الطني بلة ما كشفته رسائل زوجته النصية،
التي أتت لتناقض تربيرات السيناتور التي قدمها
الحقا ،بعد أن انترشت صورة الرحلة امليمونة.
فبعد أن انترشت بشكل واسع صور كروز وزوجته هايدي
عىل منت الطائرة عرب وسائل التواصل االجتماعي،
انتفض حلفاؤه السياسيون وخصومه عىل السواء.
جيدا»
«ليكون أ ًبا
ً
وارتفعت حدة االنتقادات بعد أن أصدر كروز بيانا ،قال
جيدا ويرافق
فيه إنه سافر إىل املكسيك «ليكون أ ًبا
ً
بناته وأصدقاءهم »،مشريا إىل الصعاب التي عانى
منها األوالد خالل الفرتة املاضية ،يف إشارة إىل الظروف
االستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

لكن رسائل السيدة كروز النصية ،والتي أرسلتها إىل
األصدقاء والجريان يف هيوسنت يوم األربعاء كشفت،
بحسب ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز ،عن رحلة
خطط لها عىل عجل ،بعد أن غرق منزلهم كما آالف
األمريكيني يف الوالية يف «الجليد» والثلوج.
هربا من الصقيع
فقد اقرتحت هايدي كروز عىل األصدقاء مهر ًبا للخروج
من الصقيع ،حتى يوم األحد ،داعية إياهم لالنضمام
إىل العائلة يف فندق ريتز كارلتون يف كانكون ،حيث مكثوا
«مرات عديدة» يف السابق  ،مشرية إىل أن سعر الغرفة
( 309دوالرات يف الليلة) فقط واملعايري األمنية يف املوقع
جيدة.

وما أن ترسبت تلك الرسائل ،تعالت أصوات ناخبيه
يف الوالية ،مطالبني باستقالته ،ما دفع كروز الحقا إىل
اإلقرار بخطئه ،معرتفا بأنه كان ينوي البقاء يف املنتجع
حتى يوم األحد.

أثارت نائبة جمهورية يف الكونغرس األمريكي االستهجان
عندما ظهرت خالل اجتماع إحدى اللجان عرب تطبيق
«زووم» وخلفها مجموعة من األسلحة النارية.
وكانت النائبة لورين بوبريت تشارك مع مجموعة أخرى
من املرشعني يف اجتماع تنظيمي للجنة املوارد الطبيعية
عرب الفيديو بسبب جائحة كوفيد ،-19عندما ظهرت عىل
الشاشة من منزلها وخلفها رفوف كتبُ ،و ِضعت عليها ثالث
بنادق عىل األقل ومسدس.
وبوبريت البالغة  34عاما ناشطة يف مجال حقوق السالح،
وقد انتخبت عضوا يف مجلس النواب عن والية كولورادو
الغربية يف ترشين الثاني/نوفمرب  ،2020وهي من املؤيدين
املخلصني للرئيس السابق دونالد ترامب.
كما تملك بوبريت مطعما يف بلدة رايفل بوالية كولورادو
ِ
«شوترز غريل» (مطعم شواء مطلقي النار)،
يحمل اسم
حيث يحمل العاملون فيه األسلحة النارية بشكل علني.
وبعد وقت قصري من وصولها إىل واشنطن ،أعلنت
بويربت عن نيتها حمل مسدس ،وانتقدت وضع أجهزة
كشف معادن عند مداخل قاعة مجلس النواب ،وكذلك
القوانني التي تمنعها من إبقاء سالحها معها لدى حضور
الجلسات ،واعتربت أن «هذه القوانني عبثية وخرق لحقوقنا
الدستورية».
وزعمت أنها وغريها من املرشعني قد ت ُركوا «عرضة للهجوم
وغري مسلحني» خالل اعتداء ملنارصي ترامب يف  6كانون
الثاني/يناير عىل مبنى الكابيتول.
وقال النائب الديموقراطي عن كاليفورنيا جاريد هوفمان:
«هذه هي الحقيقة .إذا أراد شخص ما أن تكون خلفية زووم
مقاما لشهوته املريضة تجاه السالح ،يمكنه فعل ذلك .ولكن
هذه قاعة اجتماعاتنا».
وأضاف أنه بعد انتهاء أزمة كوفيد« -19مهما كانت شهواتك
أو مشاعرك يف ما يتعلق باألسلحة ،ليس بإمكانك إحضارها
إىل قاعة لجنتنا».

وقال بعد عودته ،إىل هيوسنت لصحافيني تجمعوا أمام
منزله« :خططنا للبقاء يف املكسيك حتى عطلة نهاية
األسبوع مع عائلتي .وبمجرد أن جلست عىل كريس
الطائرة أحسست بأن قراري لم يكن صائبا ً ..واضح أنني
أخطأت».
إال أن اعتذار الرجل لم ينفع عىل ما يبدو ،فيما يغرق
سكان تكساس بالثلوج ويعانون انقطاع الكهرباء
والجليد .فقد رفعت يف العديد من الشوارع الفتات تتهم
السيناتور بالفرار تاركا سكان واليته «يتجمدون».

بعدما انتقدته ..ترمب يرفض لقاء نيكي هايلي

رفض الرئيس األمريكي السابق دونالد ترمب لقاء نيكي هاييل،
سفرية بالده السابقة لدى األمم املتحدة واملرشحة الرئاسية
املرتقبة لعام  ،2024وفقًا ملصدر مطلع.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن هايل تواصلت مع ترمب لطلب
لقاء وجها ً لوجه يف منتجعه يف  Mar-a-Lagoيف فلوريدا  ،لكنه
رفض لقاءها بعد أن أمضت هاييل األسابيع األخرية تنتقد الرئيس
السابق لدوره يف أعمال شغب الكابيتول يف  6يناير.
كما التقى ترمب بمسؤولني آخرين يف الحزب الجمهوري يف
 Mar-a-Lagoمنذ تركه ملنصبه ،بما يف ذلك زعيم األقلية يف مجلس
النواب كيفن مكارثي.
وتركت هاييل إدارة ترمب يف عام  2018وظلت موالية للرئيس
آنذاك ،ودعمت محاولة إعادة انتخابه حيث توقع املطلعون عىل
الحزب الجمهوري أنها ستكون مرشحة محتملة يف االنتخابات
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هذا واقتحم أنصار ترمب مبنى الكابيتول يف  6يناير لوقف
التصديق عىل األصوات االنتخابية ،مما أسفر عن مقتل ضابط
رشطة وإصابة العرشات يف الفوىض.
ومنذ أعمال الشغب ،حاولت هاييل إدانة دور ترمب يف نفس الوقت
تماما عن الرئيس السابق وقاعدته السياسية.
دون أن تنفصل
ً
وقالت يف ذلك الوقت إنها شعرت أن الرئيس السابق «فقد أي نوع
من الجدوى السياسية التي كان سيحصل عليها» ،وتساءلت
عما إذا كان سيكون الع ًبا يف مستقبل الحزب الجمهوري.
وسعت منذ ذلك الحني إىل تسوية األمور مع ترمب علن ًا ،وانتقدت
ً
مقال
إجراءات املساءلة ضده يف وقت سابق من هذا الشهر ،وكتبت
يف صحيفة وول سرتيت جورنال ألقت فيه باللوم عىل وسائل
اإلعالم يف االنقسامات بني الجمهوريني ،لكن ذلك لم يشفع لها
عند الرئيس السابق دونالد ترمب.
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مقتل رجل تایلندي يحرك الکونغرس للتنديد
بالعنف المتزايد ضد اآلسيويين في أمیرکا
أقام القادة اآلسيويني والسود واألسبان يف الكونغرس،
مؤتمرا صحفیا للتنديد بتصاعد جرائم الكراهية يف البالد
ضد اآلسيويني يف األسابيع األخرية.
جاء ذلك بعد مقتل رجل تايالندي يبلغ من العمر 84
عاما ،يف مدينة سان فرانسيسكو.
وقالت بيلويس يف مؤتمر صحفي عرب تطبيق «زوم» ،عقد
مع قادة الكونغرس األمريكي آلسيا واملحيط الهادئ ،أن
هذه الحوادث تمثل لنا مصدر ألم يف هذا الوقت وأضافت:
«تنوعنا هو قوتنا ،ووحدتنا هي قوتنا».

من جانبه ،أشار النائب حكيم جيفريز ،رئيس التجمع
الديمقراطي وعضو التجمع األسود ،إىل أن «أحداث
الكراهية التي تقع هي وصمة عار كاملة وشاملة ،ويجب
قطعها» ،مؤكدا أنهم «»يريدون التأكد من أن أولئك الذين
يرتكبون هذا العنف ،تتم مقاضاتهم إىل أقىص حد يسمح
به القانون».
وتابع« :علينا أن نتأكد من أن الجميع يفهم الرسالة،
وبصوت عال وواضح ،نؤكد أننا لن نتسامح مع التحيز
ضد اآلسيويني ،ولن نتسامح مع التعصب األعمى ضد

اآلسيويني ،ولن نتسامح مع الكراهية ضد اآلسيويني ،ولن
نتسامح مع نظريات املؤامرة املعادية آلسيا ،ولن نتسامح
مع كراهية األجانب املعادية آلسيا ،ولن نتسامح مع جرائم
الكراهية هذه».
جدير بالذكر أن حوادث الكراهية ضد األمريكيني
اآلسيويني كانت قد ارتفعت بشكل كبري يف الواليات
املتحدة ،حيث تم اإلبالغ عن أكرث من  3000حادثة منذ
بداية جائحة كورونا بالبالد يف العام املايض ،إذ أن النواب
الديمقراطيني ونشطاء املجتمع ،رأوا أن ارتفاع نسبة هذه

الحوادث مرتبط بشكل مبارش بالرئيس السابق ،دونالد
ترامب ،والقادة السياسيني اآلخرين ،الذين استخدموا
الخطاب املعادي آلسيا عند طرح ومناقشة مواضيع
متعلقة بفريوس كورونا ،بحسب صحيفة «ذا هيل».
كما ظهرت موجة من الهجمات اللفظية والجسدية عىل
أفراد مجتمع األمريكيني اآلسيويني وجزر املحيط الهادئ
( )AAPIعىل مدار االثني عرش شهرا املاضية ،يف حني أنه
خالل األسابيع األخرية أصبحت االعتداءات أكرث عنفا،
وتستهدف كبار السن.

foot fences rimmed with razor wire. The
troops are expected to remain through
mid-March.
Last month, the U.S. Capitol Police head
urged lawmakers to add permanent fencing and back-up security, noting a 2006
security assessment recommended installation of a permanent perimeter fence
around the Capitol.
Many lawmakers and Washington Mayor
Muriel Bowser have urged congressional
leaders not to adopt permanent fencing or
permanent military security.
More than 200 people have been charged
with federal crimes in the bloody assault
on Congress, which led to Trump’s impeachment trial on a charge of inciting
insurrection. Trump was acquitted on Saturday on a vote of 57-43, as seven Republican senators joined Democrats in favor of
conviction, though short of the required
majority.
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وزير الدفاع األمريكي« :لم يتم
اتخاذ أي قرارات بشأن مستقبل
قواتنا» في أفغانستان

قال وزير الدفاع األمريكي ،لويد أوسنت ،إنه يف حني أن الواليات املتحدة «تدرك املواعيد
النهائية التي تلوح يف األفق» التفاق السالم األفغاني وانسحاب القوات األمريكية ،إال أنه
«لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن وضع قواتنا يف املستقبل».
وأضاف أوسنت ،للصحفيني يف البنتاغون« :إننا نجري مراجعة دقيقة للوضع بني
الوكاالت ،بما يف ذلك جميع الخيارات ذات الصلة ،مع مراعاة كاملة لعواقب أي مسار
عمل محتمل» ،مشريًا إىل أنه «من الواضح أن العنف مرتفع للغاية يف الوقت الحايل».
وقال أوسنت« :أخربت حلفائنا أنه بغض النظر عن نتيجة مراجعتنا ،فإن الواليات املتحدة
لن تقوم بانسحاب مترسع أو غري منظم من أفغانستان يعرض قواتهم أو سمعة التحالف
للخطر».
وأشار أوسنت إىل أن توسيع مهمة حلف الناتو بالعراق كان استجابة لطلب الحكومة
العراقية.
من ناحية أخرى ،أكد وزير الدفاع األمريكي أن الصني تعد بمثابة أكرب ٍ
تحد تواجهه
الواليات املتحدة ،وأن حلف الناتو يمكن أن يساعد إدارة الرئيس جو بايدن عىل «التفكري
بشكل أفضل من خالل مفاهيم العمل واسرتاتيجيات االستثمار لدينا».

مرشحة بايدن لترؤس «الموازنة» في
ورطة ..رفض ديمقراطي
أعلن السيناتور الديمقراطي ،جو مانتشن،
أنه سيعارض تثبيت نريا تاندن ،التي اختارها
الرئيس جو بايدن لرتؤس مكتب اإلدارة
واملوازنة ،ما يشكل رضبة لفرصها يف تويل
املنصب.
وتعرضت تاندن ،أول امرأة من أصول هندية
ّ
يتم اختيارها للمنصب ،إىل انتقادات من
الحزبني منذ أعلن بايدن ترشيحها يف نوفمرب
املايض .وبينما تواجه تنديدات من الجمهوريني
بسبب تغريداتها الالذعة عىل تويرت ،إال أنها
تعرضت النتقادات أيضا ً من الجناح التقدمي
يف الحزب الديمقراطي.
كما قال الديمقراطي املعتدل مانتشن« :أعتقد
أنه سيكون لترصيحاتها املتحزبة بشكل مبالغ
فيه تداعيات سامة وسلبية عىل عالقة العمل
املهمة بني أعضاء الكونغرس ومدير مكتب

اإلدارة واملوازنة املقبل» ،مضيفا ً« :لهذا السبب
ال يمكنني أن أؤيد تعيينها».
يشار إىل أن مكتب اإلدارة واملوازنة يعد هيئة
نافذة مسؤولة عن تطوير ميزانية الرئيس
وتقييم مشاريع ومصاريف وزرائه.
ويحظى الديمقراطيون بغالبية ضئيلة يف
مجلس الشيوخ ،الذي يملك سلطة تثبيت
أو رفض مرشحي الرئيس ،إذ يسيطرون
عىل  50مقعدا ً مقابل  50للجمهوريني بينما
بإمكانهم االعتماد عىل صوت نائبة الرئيس
كاماال هاريس .لكن بمعارضة مانشنت تعيينها،
ستحتاج تاندن عىل األرجح إىل صوت
جمهوري واحد عىل األقل ليتم تثبيتها ،وهو
أمر يستبعد أن تحصل عليه.
إىل ذلك بدا بايدن متمسكا ً بخياره الجمعة
قائالً «ال» يف رده عىل صحافيني سألوه إن كان

ينوي الرتاجع عن ترشيحها.
من جهتها ،أكدت الناطقة باسم البيت األبيض
جني ساكي أن «نريا تاندن خبرية يف شؤون
السياسات بإمكانها أن تكون مديرة مكتب
املوازنة» ،الفتة إىل أنها تواصل العمل «مع
الحزبني» من أجل تثبيتها.
يذكر أن تاندن ( 50عاما ً) تشغل منصب
الرئيسة التنفيذية ملركز «التقدم األمريكي»
(أمريكان بروغرس) الليربايل لألبحاث يف
واشنطن ولطاملا انتقدت علنا ً الرئيس السابق
دونالد ترمب.
كما يت ّهمها بعض أنصار بريني ساندرز
بمساعدة السيدة األوىل السابقة هيالري
كلينتون يف إحباط مسعى السيناتور عن
فريمونت للرتشح يف انتخابات  2016الرئاسة
عن الحزب الديمقراطي.

Pelosi : U.S. lawmakers will set
up commission to probe Jan. 6
attack on Capitol
eral Russel Honoré with assessing security needs
of the Capitol in the aftermath of the attack.
Based on his interim findings, she said Congress
must allocate additional funds “to provide for
the safety of members and the security of the
”Capitol.
She added: “It is clear from his findings and from
the impeachment trial that we must get to the
”truth of how this happened.
More than a month after the attack that left five
dead as pro-Trump supporters stormed the U.S.
Capitol and sought to disrupt the certification
of Joe Biden’s victory as president, the Capitol
complex remains guarded by more than 5,000
National Guard troops and ringed with eight-
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U

.S. House Speaker Nancy Pelosi said on
lawmakers will establish an outside,
independent commission to review the
“facts and causes” related to the deadly Jan.
6 attack on the U.S. Capitol by supporters of
then-President Donald Trump.
Pelosi said in a letter to lawmakers that the
commission would be modeled on a similar one
convened after the Sept. 11, 2001 attack on New
York and the Pentagon. Pelosi said the panel will
also look at the “facts and causes relating to the
preparedness and response of the United States
Capitol Police and other federal, state, and local
”law enforcement.
She has tasked retired U.S. Army Lieutenant Gen-
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Meet Rep.
Aiyash

S

tate Representative Abraham
Aiyash is serving his first term
in the Michigan House of
Representatives. The son of Yemeni
immigrants Abraham Aiyash grew up
in a working class family where his father, a UAW member and his mother,
a homemaker, raised their children in
Hamtramck. He now represents the
4th District, encompassing his hometown of Hamtramck, and surrounding parts of Detroit, advocating for
progressive solutions and justice for
his community. His political activism
began as a community organizer for
President Obama’s historic campaign
in 2008. As a young man, he found
strength in mobilizing his community
by amplifying a united voice against
systemic problems.

إبراهيم عياش ..اليمني األمريكي الذي صنع
التاريخ وجعل المستحيل حقيقة !!
هامرتامك  -ديرتويت  -متابعات العربي االمريكي اليوم -
كان فوز اليمني األمريكي إبراهيم عياش  ،بمقعد مجلس النواب
للدائرة الرابعة  ،ممثال للحزب الديموقراطي يف مدينتي هامرتامك
وديرتويت حدثا تاريخيا مهما  ،ليكون بذلك أول يمني أمريكي
يصل اىل مجلس نواب والية ميتشغان األمريكية..
عياش شاب عربي أمريكي مجتهد وسيايس طموح  ،وقد فاز
فوزا مستحقا بعد منافسة قوية  ،وصنع تاريخا جديدا للعرب
ولليمنيني األمريكيني  ،سيكون له مابعده من نجاحات قادمة
لليمنيني االمريكيني الذين اكتشفوا عرب ابراهني عياش أن الشيئ
مستحيل  ،وأنهم يمكنهم اللحاق بالركب العربي األمريكي
للمشاركة يف صنع التاريخ االمريكي الجديد..
وكانت شبكة األمة برس العربية األمريكية االخبارية ومجلة
العربي االمريكي اليوم قد تقدمتا بالتهاني للنائب ابراهيم
عياش وتمنيتا له التوفيق يف مهمتة الجديدة،كونها مهمة
التخلوا من صعوبات لكونها أول الطريق ليس لعياش وحده بل
ولكل الشباب اليمني االمريكي  ،الذي بدأ نجمه يف السطوع.
بقول كهذا نستطيع القول بأن النائب اليمني األمريكي ابراهيم
عياش يمثل مثاال معقوال وطموحا يكشف قدرات اليمنيني
والعرب االمريكيني عىل صنع الفارق املرشف يف معادلة النهوض
املجتمعي لعرب امريكا يف مختلف الواليات  ،وكيف استطاع
هذا الشاب اليمني األمريكي ان يجعل املستحيل حقيقة واقعة
وساطعة وظاهرة للعيان.
الجدير بالذكر أن اليمني األمريكي “ابراهيم عياش” كان قد فاز
فوزا ساحقا بعضوية مجلس النواب االمريكي يف انتخابات
نوفمرب الفائتة ،وذلك بفارق كبري يف االصوات عن أقرب منافسيه،
حيث فاز عياش بعضوية مجلس النواب لوالية ميشغان  ،بعدد
 5,208أصوات وبفارق أكرث من  3آالف صوت عن أقرب منافسيه.
والول مرة يف تاريخ الجالية اليمنيه يف امريكا يرتشح مواطن
يمني أمريكي يف انتخابات الكونجرس وتكون لدية عالقات مع
دائرة صناع القرار يف واشنطن الول مرة
وهذا يدل عىل قدرة عياش التخطيطية عىل التواصل مع املحيط
ليس العربي فقط بل واألمريكي والتاثري فيه بشكل أثار إعجاب
الجميع والتفافهم حوله  ،وما فوزه القوي والكاسح إال دليل عىل
ذلك.
إبراهيم عياش نجم سيايس يمني عربي أمريكي  ،قادم بقوة ولن
يتوقف عند مجلس نواب والية ميشغان ،بل سيواصل صعوده
املبهر باتجاه قبة الكابيتول يف واشنطن العاصمة ،ليكون ربما
أول يمني عربي أمريكي يقتحم القلعة الترشيعة للواليات
املتحدة األمريكية ،فهو يمتلك الصفات القيادية والكاريزمية ،
التي تؤهله لذلك  ،ولن نستغرب يف وم من االيام أن نراه حاكما
لوالية ميشغان أو نائبا يف الكونغرس أو حتى مرشحا للرئاسة
األمريكية..
عياش الجواد اليمني العربي األمريكي األصيل الذي تراهن عىل
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فوزه أمة بأكملها وتفتخر به وتدعو له .
من هو ابراهيم عياش

ولد إبراهيم عياش يف مدينة هامرتامك ،والية ميشيغان .وتشمل
خربته املهنية العمل كمدير للتدريب والقيادة السياسية يف
ميشيغان يونايتد ،والعمل لدى النائبة روز ماري روبنسون
والعمل لصالح بريني ساندرز خالل حملته الرئاسية عام .2020
وقد عمل أياش كعضو يف مؤسسة ميشيغان يونايتد ،وشباب
ديرتويت الديمقراطيني ،وحزب ميشيغان الديمقراطي .كما عمل
يف مجالس إدارة نادي سيريا ،وون هامرتاميك ،ولجنة العمل
السيايس اليمنية األمريكية ،والخدمات الشعبية املجتمعية.
وهو من مواليد  ،1996يحمل الجنسية األمريكية من أصول
يمنية من محافظة إب مخالف العود ،وديانته االسالم ،وقد
نشأ بأمريكا والتحق بمدارس هامرتامك العامة ،نال شهادة
البكالوريوس يف العلوم السياسية يف جامعة ميشيجن ستيت
حصل عىل درجة البكالوريوس من جامعة والية ميشيغان يف
عام  ،.2016وهو ناشط اجتماعي وسيايس ديمقراطي تقدمي
مفوه ،شغل منصب مدير تنفيذي للغرفة التجارية
وخطيب ّ
اليمنية بوالية نيويورك ،يدعم التأمني للجميع ،دعم حملة
املرشح األمريكي الديمقراطي لرئاسة أمريكا الرئيس بريني
ساندرز ،مساند ومشجع للفعاليات العربية واإلسالمية يف
ديرتويت ومدينة هامرتامك ،قدم نفسه مرشحآ لعضوية مجلس
النواب االمريكي يف والية متشجن االمريكية وفاز بعضوية
الكونجرس األمريكي عن الحزب الديمقراطي وحصل عىل 334
صوت وبنسبة  ٪ 31.5بتغلب ساحق عىل منافسيه وأصبح
عضوا ممثالً للحزب الديمقراطي يف مجلس النواب بالدائرة
ً
الرابعة يف والية ميشجن وبهذا الفوز أصبح أول يمني أمريكي
يفوز بعضوية مجلس النواب االمريكي والذي يبلغ من العمر 24
عام حتى تاريخ .2020
وكان إبراهيم عياش قد أدى اليمني الدستورية كممثل عن
الحزب الديمقراطي يف مجلس النواب بوالية ميتشجن يف
الواليات املتحدة األمريكية.
وظهر عياش اىل جانب والده الحاج مصلح وهو يؤدي اليمني
الدستورية عىل القران الكريم .

املنطقة الرابعة  ،التي تشمل مسقط رأسه هامرتامك  ،واألجزاء
املحيطة من ديرتويت  ،ويدافع عن الحلول التقدمية والعدالة
ملجتمعه .بدأ نشاطه السيايس كمنظم مجتمعي لحملة الرئيس
أوباما التاريخية يف عام  .2008عندما كان شا ًبا  ،وجد القوة يف
تعبئة مجتمعه من خالل تضخيم صوت موحد ضد املشاكل
النظامية.
حصل عياش عىل درجة البكالوريوس من جامعة والية
ميتشيغان يف النظرية السياسية والديمقراطية الدستورية.
خالل فرتة عمله  ،شارك يف تأسيس منظمة غري ربحية كانت
ترشد األطفال الالجئني يف منطقة النسينغ .تعرض عياش ألول
مرة للعمل الترشيعي عندما خدم يف عهد نائبة الدولة روز ماري
روبنسون .لقد عمل عىل إرشاك املجتمع للوقوف ضد رشكة من
توسيع موقع نفايات سامة عىل حدود هامرتامك وديرتويت.
إدراك ًا للظلم البيئي الذي يواجهه مجتمعه  ،نظم عياش بشكل
متكرر ضد امللوثني من الرشكات وبدأ برنامج إعادة التدوير يف
منطقته التعليمية املحلية .لقد أدرك أن القوة الحقيقية تحركها
الحركات التي بدأت يف املجتمعات  ،ويأمل يف تجسيد هذه القيم
عىل أرض الواقع.
بصفته مدير التدريب والقيادة السياسية عىل مستوى الوالية
 ،قام
بتدريب القادة السياسيني والحلول التقدمية املستنرية
للتعليم والرعاية الصحية والهجرة والعدالة الجنائية
والعنرصية البيئية.
مسريته املهنية متجذرة يف جهود املجتمع التي طورت اهتماماته
مرش ًعا  ،يأمل يف إعادة تعريف دور املسؤولني
السياسية .بصفته ّ
املنتخبني حيث ينارص الحلول عىل مستوى الوالية التي تعالج
الفوارق االجتماعية والصحية يف مجتمعات الفقراء والطبقة
العاملة .يخطط لرتجمة خربته يف تنظيم املجتمع إىل ترشيعات
حيث يعمل جن ًبا إىل جنب مع نشطاء املجتمع لضمان سماع
أصواتهم يف وضع سياسات الدولة.

Aiyash received his Bachelor’s Degree
from Michigan State University in
Political Theory and Constitutional Democracy. During his time, he
co-founded a nonprofit that mentored
refugee children in the Lansing area.
Aiyash was first exposed to legislative
work when he served under State
Representative Rose Mary Robinson.
He worked to engage the community
to fight back against a corporation
from expanding a toxic waste site on
the Hamtramck-Detroit border. Recognizing the environmental injustice his
community faced, Aiyash frequently
organized against corporate polluters
and jump started a recycling program
in his local school district. He’s realized that real power is driven by the
movements started in communities,
and hopes to embody those values on
the House floor.
As the Statewide Training and Political
Leadership Director at Michigan
United, Aiyash trained political leaders
and informed progressive solutions for
education, healthcare, immigration,
criminal justice and environmental
racism. His professional career is
rooted in the community efforts that
developed his political interests. As
a legislator, he hopes to redefine the
role of elected officials as he champions solutions on the state level that
address social and health disparities in
poor and working class communities.
He plans to translate his community
organizing experience into legislation
as he works alongside community activists to ensure their voices are heard
in the creation of state policies.
*Source:housedems.com

ماذا يعمل االن ابراهيم عياش
االن يقيض نائب الوالية إبراهيم عياش فرتة واليته األوىل يف
مجلس النواب بوالية ميشيغان .نشأ ابن املهاجرين اليمنيني
أبراهيم عياش يف عائلة من الطبقة العاملة حيث قام والده ،
ووالدته  ،ربة منزل  ،برتبية أطفالهما يف هامرتامك .يمثل اآلن

ابراهيم عياش ي ٔودي القسم وبجواره والده الحاج مصلح عياش
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ً
فلسطينيا
عين
بايدن يُ ِّ
ً
رئيسا لـ”االستخبارات”
بمجلس األمن القومي

يحرمونهم من المصاحف والصالة ويستفزون مشاعرهم..

قصص مؤلمة لسجناء مسلمين بأمريكا
تعرّض
كشف تقرير ملوقع  Voxاألمريكي ،عن ُ
السجناء املسلمني يف أمريكا لكل أشكال التمييز
والتضييق ،داخل الزنازين ،خاص ًة تلك املتعلقة
بحرمانهم من ظروف العبادة والصالة ،أو فرض
رشوط صعبة من أجل الحصول عىل املصاحف
لتالوة القرآن الكريم .أما ما يزيد من عزلة
املسلمني داخل سجون أمريكا ،فهو أنهم مغيبون
تماما ً عن أي حوار أو نقاش حول الحريات
وحقوق اإلنسان والسجناء يف البالد ،رغم أنهم
يشكلون نسبة ال يستهان بها ،تصل إىل .9%
حسب التقرير نفسه ،فإن أمريكا تسجن حاليا ً
أكرث من مليوني شخص ،غالبيتهم من ذوي
البرشة السمراء والالتينيني ،ونصف مليون منهم
تقريبا ً محتجزون احتياطيا ً يف انتظار املحاكمة،
فيما ُيستبعد السجناء املسلمون تحديدا ً من
الحوار الدائر عن حقوق السجناء .ويتناقض
تمثيل املسلمني يف السجون مع حصتهم من
تعداد سكان الواليات املتحدة إجماالً ،حيث تصل
نسبتهم إىل  1%فقط.
قصة سجين مسلم

كان ريك ،السجني املسلم األمريكي من أصل
إفريقي ،نزيالً يف أحد السجون بإحدى واليات
الغرب األوسط ،حني حاول الحصول عىل
مصحف من أجل التع ّبد ،لك َّن طلبه رفض
الضابط املسؤول .ولكن أصابه الذهول حني عرف
ثمن املصحف ،إذ كان الثمن أكرب من إمكاناته
بكثري ،وكان أغىل بثالث مرات من الكتاب املقدس
(اإلنجيل).

مثل غريهم ،ومنها تأخري الرضوريات األساسية
واحتياجات النظافة مثل معجون األسنان،
ومزيل العرق ،واملنتجات الصحية النسائية.
لكنهم ُيواجهون عالو ًة عىل ذلك ممارسات
تمييزية مثل قلة الوصول العادل إىل املواد
الدينية داخل السجون.
يأتي ذلك رغم القوانني الفيدرالية التي ت ُلزم
باملساواة يف توفري املواد الدينية ،ومع األسف،
ُيعترب التمييز داخل السجون مشكل ًة قديمة
العهد ،مع محاوالت العديد من الدعاوى
القضائية حل تلك املشكالت ،لكن املسلمني ما
يزالون يواجهون تلك املصاعب.
إذ قال رامي ناصور ،املدير املؤسس ملؤسسة
 Tayba Foundationغري الربحية الهادفة إىل
توفري الخدمات للسجناء ،إ ّن تزويد السجناء
املسلمني باألساسيات الرضورية ملمارسة
عقيدتهم ال يأتي عىل قائمة أولويات غالبية
السجون.
كما أوضح ناصور أ ّن السجون الفيدرالية
ُخصص مبلغا ً محددا ً من املال لرشاء الكتب
ت ّ
للكنيسة ،وهذا يعني أن تكلفة ممارسة العقيدة
الدينية تقع عىل عاتق نزالء السجن ،الذين
ُيجربون عىل استخدام أموال أجورهم يف السجن
والتي ُيمكن أن تصل إىل خمسة سنتات فقط يف
الساعة.

ح ِ
ب اسمه األخري للحفاظ عىل
لجأ ريك ،الذي ُ
ج َ
ٍ
نسخة من القرآن رسا ً من
خصوصيته ،إىل اقرتاض
ٍ
نزيل آخر.

وأضاف أ َّن ثمن املصحف قد يصل إىل  20دوالرا ً
يف السجن« ،قد ُيمث ّل ذلك املبلغ أجر شه ٍر كامل
للبعض .وهذا بالنسبة لألشخاص الذين ليس
لهم أصدقاء أو عائلة يف الخارج تستطيع رشاء
املصحف نياب ًة عنهم .وهذه واحد ٌة من العقبات.
بينما تتوافر األناجيل بكرثة داخل العديد من
السجون».

تضييق على المسلمين

حتى من ينجحون يف الحصول عىل مصحف،
فهم ُيواجهون مشكالت أيضا ً ،إذ قال ناصور
إن العديد من السجناء أبلغوه أن مصاحفهم
أُ ِ
لق َيت يف القمامة بعد جوالت التفتيش أو جرى

وعند مرور حراس السجن ،كان يضطر إىل
إخفائه رسيعا ً؛ ليضمن أن ال يروه.
حقيقي
يقول ريك بهذا الخصوص« :التمييز
ٌّ
للغاية .كل ما يهم هو خلفيتك ولون برشتك».
إذ ُيواجه السجناء املسلمون العديد من املشكالت
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

يستفزون مشاعرهم

ط عىل
إتالفها« ،يف إحدى الوقائع ،داس ضاب ٌ
مصحف أحد التالميذ .قبل أن يستعيده التلميذ
من صندوق القمامة وآثار حذاء الضابط ما تزال
ظاهر ًة عليه .بينما أخربنا تلميذ مسلم سجني
آخر بأ ّن هناك  17سجينا ً كانوا يستخدمون
نسخ ًة واحدة من القرآن .بينما يحتوي املنزل
املسلم داخل الواليات املتحدة يف املتوسط عىل
أربعة مصاحف لكل فرد من أفراد األرسة».

أسندت إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن مهمة إدارة جهاز االستخبارات يف
مجلس األمن القومي إىل ماهر البيطار وهو أمريكي من أصل فلسطيني.
البيطار ،الذي يحمل الجنسية األمريكية ،كان مستشارا ً عاما ً للحزب الديمقراطي
يف لجنة االستخبارات يف مجلس النواب األمريكي ،وكبري املستشارين تحت إدارة
رئيس لجنة االستخبارات يف مجلس النواب آدم شيف.
كذلك فإن البيطار عمل يف مجلس األمن القومي مديرا ً للشؤون اإلرسائيلية
والفلسطينية خالل فرتة الرئيس األمريكي األسبق باراك أوباما ،ثم عمل نائبا ً
لسفرية أمريكا يف األمم املتحدة السابقة سامانثا باور حينما كانت تعمل يف
مجلس األمن القومي ثم مسؤوالً للشؤون الخارجية يف وزارة الخارجية.
يذكر أن مجلس األمن القومي الذي سوف يتوىل إدارته البيطار ،يعترب هو
املؤسسة التي تحتفظ بسجل وتسجيالت كل مكاملات رئيس الجمهورية بزعماء
العالم .بما فيها مكاملات ترامب ،التي يمكن أن تفيد الديمقراطيني بمجلس
الشيوخ يف محاكمة ترامب إلدانته وعزله من أي منصب عام مستقبالً.
يف املقابل قالت صحيفة «بوليتيكو» األمريكية إن البيطار هو كبري املستشارين
القانونيني لرئيس لجنة االستخبارات بمجلس النواب األمريكي ،آدم شيف ،ولعب
دورا ً رئيسيا ً خالل أول محاكمة لعزل الرئيس ترامب.
كذلك قالت الصحيفة إن البيطار عىل مقربة من مستشار األمن القومي جيك
سوليفان ،منذ أن عمال معا ً يف وزارة الخارجية.
آدم شيف علق عىل القرار للصحيفة بقوله إن اختيار البيطار يف مجلس األمن
القومي هو اختيار رائع لهذا املنصب ،مؤكدا ً أن ماهر البيطار يتمتع بمواهب
وخربات استثنائية ويتفهم التحديات التي يواجهها جهاز االستخبارات بعد
رحيل ترامب.

وفقا ً لريك ،فإن الحصول عىل أشياء بسيطة مثل
سجادة الصالة كان أمرا ً ُينظر إليه بازدراء وال يتم
توفريها غالبا ً.
إذ أوضح بهذا الخصوص« :حني نُحاول الصالة،
ال ُيسمح لنا بذلك .ويعتقد الحراس أننا نؤدي
حركات عصابات ،فال يسمحون لنا بأن نصيل».
ح ِر َم منه
ليست الصالة األمر الوحيد الذي ُ
السجناء املسلمون .إذ ُيمث ّل الصيام واإلفطار
ٍ
بحاجة
معانا ًة لكثريين ،حيث روى ريك كيف كان
إىل الطعام ولم يحصل عليه يف الوقت املناسب
لبدء الصيام أو كرسه.
كذلك كان الحال مع عائشة -التي ُس ِ
جنَت ثالث
ٍ
سجن عىل الساحل الرشقي -إذ
سنوات داخل
تذكر أشكاالً متعددة للتمييز الديني أثناء فرتة
سجنها .وروت للموقع األمريكي كيف اعتادت
النساء الصيام أياما ً طويلة خالل رمضان،
وحرمن من اإلفطار أحيانا ً ملجرد أن «املطبخ ليس
ُ
به طعام».
مسجد محيل يف التربع
وأضافت أنّه حني بدأ
ٌ
بالطعام لهمُ ،م ِنع عديد من املسلمني من
الحصول عىل ذلك الطعام ،وقيل لهم إن عليهم
أن يدفعوا املال للحصول عليه .وحني يتعلّق األمر
بالحصول عىل مصحف ،كانت النسخ املتوافرة
محدود ًة للغاية وليست متاح ًة بسهولة .بينما
كان ُيعرض عليهم الحصول عىل إنجيل بدالً منه
أحيانا ً.
رغم خروج ريك من السجن اآلن ،فإنه يتذك ّر
الوقت الذي قضاه جيدا ً وحجم التمييز الذي
تعرض له« ،كنت كأنني أرتكب جريمة لكوني
ّ
مسلما ً ومن ذوي البرشة السمراء».

االعتداء على شاب مسلم
من اصول يمنية في امريكا
اعتدى أفراد محسوبون عىل رشطة مدينة باترسون يف وال فرجينيا عىل
شاب مسلم من أصول يمنية دون سبب يذكر .
وتفاجأ الشاب عرفات الصايدي  ٢٠-عاما -باثنني من افراد الرشطة
يوقفانه وهو يف طريقه للعمل وينهاالن عليه بالرضب املربح عىل وجهه
وانجاء جسمه بينما كان يقف مصدوما من الذي يجري له دون سبب.
وبينما أعلن مدعي عام والية نيوجريس فتح تحقيق يف الحادث لجأت
عائلة عرفات لتوكيل محام للدفاع عن ابنهم واملطالبة بمعاقبة الجناة
ورد اعتبار ابنهم.
الرشطيان لم يكونا يحمالن كامريات عىل جسديهما والتي باتت أمرا
إلزاميا لكل أفراد الرشطة يف الواليات املتحدة لكي تكون شاهدا عىل
تعاملهم مع الناس.
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ً
مشروعا
األمم المتحدة تطلق
لدعم الصيادين جنوبي اليمن

غريفيث يحث األطراف اليمنية
على وقف إطالق النار

دعا املبعوث األممي إىل اليمن مارتن غريفيث ،األطراف
اليمنية ألن توافق فورا ً عىل اتفاق لوقف إطالق النار،
مشددا ً عىل أن «الدعم الدويل لحل النزاع يف اليمن
رضوري ومهم ،وعىل األطراف املعنية تحديد أهدافها
من املفاوضات».
وقال املبعوث األممي ،يف إحاطة عرب الفيديو أمام
مجلس األمن الدويل التابع لألمم املتحدة ،إ ّن «الهجوم
ويعرض النازحني
عىل مأرب يهدد عملية السالم
ّ
للخطر» .وأكد أن «حل النزاع يف اليمن يتطلب إرادة
سياسية يف ظل توفر الدعم األممي» ،مشددا ً عىل أ ّن
«تحقيق تطلعات اليمنيني يكون من خالل عملية
سياسية شاملة بقيادة يمنية تحت رعاية أممية وبدعم
دويل».
وأشار املبعوث األممي إىل الزخم الدويل املتجدد لدعم
إيجاد حل سيايس لألزمة ،بما فيه تعيني مبعوث
أمريكي خاص للملف اليمني ،مشددا ً عىل أ ّن «السبيل
الوحيد لتحقيق طموحات اليمنيني يتمثل يف االنخراط
يف عملية سياسية شاملة يقودها اليمنيون برعاية
األمم املتحدة ودعم من املجتمع الدويل» .وقال إ ّن
االتفاق بني األطراف «يجب أن يضع حدا ً نهائيا ً
الستخدام القوة وملزما ً بجدول زمني وينتهي بإجراء
انتخابات وطنية».
وأكد عىل أن الرتتيبات السياسية «يجب أن تكون عىل
أساس مبادئ الرشاكة الشاملة والحوار بني املكونات
السياسية واالجتماعية ،بمن فيها النساء واملجتمع
املدني» ،مشريا ً إىل رضورة أن تقود الرتتيبات األمنية
الشعب اليمني نحو إنشاء مؤسسات أمنية تحافظ
عىل سيادة القانون.
ولفت إىل رضورة وجود ضمانات للمساواة باملواطنة
بموجب القانون ،وكذلك ضمانات للمساعدة اإلنسانية
يف حاالت الطوارئ وإعادة البناء والعدالة االنتقالية
والتعايف االقتصادي.
وذكر أن تلك العوامل هي بمثابة الرؤية التي تعتمد
عليها األمم املتحدة وتعتمد عىل رغبة اليمنيني
أنفسهم ،وقال إ ّن اتفاق األطراف الفوري عىل وقف
إطالق النار ودخول الوقود والسلع األخرى ،إضافة
إىل أن إعادة فتح مطار صنعاء «أمر رضوري ،ويجب
تنفيذه بشكل فوري» ،مضيفا ً أ ّن «وقف إطالق النار لن
يستمر إال إذا ارتبط باملسار السيايس».
وتابع «املدنيون هم من يدفعون الثمن ،وهناك انتهاكات
لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل يف الحديدة
وتعز ،وارتفاع كبري يف العنف ،ما أدى إىل فقدان األروح
وتدمري املنازل ،واملعركة يف املأرب هي املركز لهذه
الحرب».
كما تطرق ،يف حديثه ،إىل املحادثات التي شهدتها
العاصمة األردنية عمان بني األطراف حول تبادل
املعتقلني ،مؤكدا ً ،يف الوقت ذاته ،عىل أن األمم املتحدة
تحاول تيسري الحوار ،و»لكن ال يمكنها إجبار أطراف

الحرب عىل السالم ،إال إذا اختارت هذه األطراف طريق
السالم وإنهاء الحرب».
من جهته ،دعا مارك لوكوك ،منسق الشؤون اإلنسانية
واإلغاثة يف حاالت الطوارئ باألمم املتحدة ،إىل
جمع نحو أربعة مليارات دوالر يف عام  2021لتمويل
العمليات اإلنسانية ،محذرا ً من أ ّن «اليمن يتجه رسيعا ً
نحو أسوأ مجاعة يشهدها العالم يف عقود».
وأضاف «إن السعي لتحقيق املكاسب عىل األرض
باستخدام القوة يهدد عملية السالم برمتها ،كما
أن شبح املجاعة يخيم عىل اليمن كما لم يتلق عدد
كبري من املوظفني رواتبهم ،وعدد ناقالت الوقود الذي
دخل إىل ميناء الحديدة غري كاف» ،الحكومة اليمنية
بالسماح بدخول ناقالت الوقود من أجل تخفيف
املعاناة.
وتابع»لقد وصلت معدالت سوء التغذية إىل أرقام
قياسية ،إذ يوجد أكرث من  400ألف طفل دون سن
الخامسة يعانون من سوء التغذية ،بطونهم منتفخة و
أذرعهم هزيلة ونظراتهم فارغة ويجوعون حتى املوت.
وأكرث من ستة عرش مليونا يعانون من الجوع ،بمن فيهم
خمسة ماليني يقرتبون من املجاعة».
ورحب برتاجع الواليات املتحدة عن قرارها بإدراج
ّ
الحوثيني عىل قائمة املنظمات اإلرهابية ،مشريا ً إىل أن
قرارها جاء نتجية للمخاوف املتعلقة باألثر السلبي
املحتمل عىل تقديم املساعدات اإلنسانية ،كما رحب
برغبة اإلدارة الجديدة بالرتكيز عىل الدبلوماسية إلنهاء
الحرب والتعامل مع األزمة اإلنسانية ،محذرا ً من ضياع
الفرصة إذا انزلق اليمن إىل مجاعة ضخمة.
وقال إنه من أجل وقف املجاعة ،فمن الرضوري
العمل عىل خمسة مجاالت؛ حماية املدنيني ،ووصول
املساعدات اإلنسانية ،وتمويل عمليات املساعدات،
ودعم االقتصاد ،والتقدم نحو السالم.
وأشار إىل التصعيد يف مأرب وقال إنه يهدد بنزوح
مئات اآلالف يف الوقت الذي يجب أن يعمل الجميع
عىل وقف املجاعة ،وتحدث عن رضورة تسهيل أطراف
النزاع لوصول املساعدات اإلنسانية دون عوائق وهو
ما ال يحدث.
وأوضح أن «هناك صعوبات غري مقبولة ،إذ ترتبط
التحديات يف الجنوب بالتأخر بالتوقيع عىل اتفاقات
املشاريع ،أو اإلفراج عن املعدات ،ويف الشمال ،تعد
املشاكل أكرب ،إذ تعطل سلطة أنصار الله (جماعة
الحوثيني) العمليات الروتينية وتتدخل يف توصيل
املساعدات ،كما تخيف العاملني يف الوكالة» ،مشددا ً
عىل أن ذلك «أمر غري مقبول».
من جهته طالب مبعوث اليمن لألمم املتحدة يف
نيويورك ،عبد الله السعدي ،بتنفيذ التزاماته وممارسة
أقىص درجات الضغط عىل الحوثيني وإيران ،متهما ً
إيران بدعمها للحوثيني ،كما حملها مسؤولية التصعيد
األخري يف مأرب.

أعلنت األمم املتحدة ،إطالق مرشوع لدعم الصيادين جنوبي
اليمن ،يستمر  18شهرا ً ،ويتوقع أن يستفيد منه  7آالف
شخص.
وقال برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ،يف بيان ،إن الربنامج
أطلق املرشوع مع حكومة اليابان« ،لبناء قدرة مجتمعات
الصيادين املحلية ،يف مدينتي عدن واملكال الساحليتني،
جنوبي اليمن» ،دون تقديم تفاصيل بشأن قيمة املرشوع.
ويشمل الربنامج تدريب ألف شخص عىل مهارات العمل
وتقنيات الصيد الحديثة ،وتوزيع  500منحة لألعمال
الصغرية ،وتوفري األدوات واملعدات ،بما يف ذلك القوارب
واملحركات وشباك الصيد.
ونقل البيان عن أووك لوتسما ،املمثل املقيم لربنامج األمم
املتحدة اإلنمائي يف اليمن ،قوله« :نهدف من خالل املرشوع
إىل دعم املجتمعات األكرث ضعفا ً ،واملترضرة من عدم
االستقرار االقتصادي يف البالد».
وتوقع املسؤول األممي يف البيان أن يستفيد من املرشوع
أكرث من سبعة آالف فرد ،بما يف ذلك املشاركون يف املرشوع
وعائالتهم.

ووصل عدد الصيادين والعاملني يف القطاع السمكي الذين
تأثروا أو فقدوا مصادر دخلهم جراء الحرب والقصف يف
جميع انحاء اليمن إىل نحو  30ألف صياد و 102موظف و21
ألفا ً من األيدي العاملة املساعدة.
كما تسبب ترضر هذا القطاع يف تدني نسبة متوسط
االستهالك من األسماك سنويا للفرد الواحد عىل مستوى
اليمن بنسبة  ،80%حيث كان متوسط ما يحصل عليه
الفرد حوايل  14كلغ سنويا ً ،بسبب التأثريات الناتجة عن
استهداف القطاع السمكي ،حسب بيانات رسمية.
وأطلقت منظمات أممية تحذيرات من تردي األوضاع
املعيشية وانعدام الخدمات وتفاقم معدالت الجوع بصورة
كارثية تطاول جميع املناطق اليمنية .وتتزايد األزمات مع
املستويات القياسية املسجلة من انعدام األمن الغذائي
الحاد.
ويشهد اليمن حربا منذ نحو  7سنوات ،أودت بحياة 233
ألف شخص ،وبات  80باملئة من السكان ،البالغ عددهم نحو
 30مليون نسمة ،يعتمدون عىل الدعم واملساعدات ،يف أسوأ
أزمة إنسانية بالعالم ،وفق األمم املتحدة.

الواليات المتحدة األميركية ترفع الحوثيين من
«قائمة اإلرهاب»
أعلنت الواليات املتحدة األمريكية ،رفع جماعة «أنصار الله»
(الحوثيني) يف اليمن رسميا ً من قائمة اإلرهاب ،بحسب ما جاء
يف بيان صادر عن وزارة الخزانة األمريكية.
وأوضح البيان أ ّن وزارة الخارجية األمريكية ألغت إدراج
الحوثيني ضمن لوائح عقوبات اإلرهاب العاملي.
وكان وزير الخارجية األمريكي السابق مايك
بومبيو قد أعلن إدراج الحوثيني عىل قائمة
اإلرهاب قبل تركه منصبه ،مشريا ً حينها إىل
هجوم استهدف مطار عدن وإىل ارتباطهم
بإيران ،التي ات ّبع الرئيس األمريكي السابق
دونالد ترامب نهجا ً متشددا ً حيالها.
لكن منظمات إنسانية قالت إ ّن إدراج
الحوثيني عىل الئحة اإلرهاب ينطوي
عىل مخاطر قانونية بالنسبة إىل
واشنطن ،ويعرقل بشكل كبري جهود إيصال
املساعدات اإلنسانية.
ويف الوقت عينه ،حثت واشنطن الحوثيني عىل
وقف توغلهم يف مأرب ووقف كل العمليات العسكرية
واللجوء للمفاوضات.
وقالت الخارجية األمريكية ،يف بيان ،إ ّن «هجوم الحوثيني عىل
مأرب عمل من مجموعة غري ملتزمة بالسالم أو بإنهاء الحرب

التي يعاني منها الشعب اليمني».
وتقدر املفوضية السامية لشؤون الالجئني أن نحو مليون يمني
سعى للجوء يف مأرب ،الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية
الرشعية ،منذ اندالع الحرب للهرب من عنف الحوثيني.
وأضافت الخارجية أ ّن هذا الهجوم «لن يؤدي إال
إىل زيادة عدد النازحني داخليا ً وتفاقم األزمة
اإلنسانية يف اليمن» ،الذي يشهد بالفعل
أسوأ أزمة إنسانية يف العالم.

وتابعت« :إن كان الحوثيون جادين بشأن
حل سيايس يتم التفاوض عليه ،فعليهم
وقف جميع العمليات العسكرية واالمتناع
عن ارتكاب أعمال أخرى تزعزع االستقرار
وقد تسفر عن قتل محتمل ،وتتضمن
هجمات عابرة للحدود عىل السعودية».
وشددت الخارجية األمريكية عىل رضورة
التزام الحوثيني باملشاركة البناءة يف عملية سالم
بقيادة األمم املتحدة واالنخراط بشكل جاد يف الجهود
الدبلوماسية التي يقودها مبعوث الواليات املتحدة الخاص إىل
اليمن تيموثي ليندركينغ .وأكدت عىل أن الوقت قد حان إلنهاء
هذا الرصاع اآلن ،بدون حل عسكري.
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توقعات بعقد مؤتمر المانحين لليمن في مارس
 ألف منهم من سوء التغذية400 وإن من املتوقع أن يعاني
 مما يعرض حياتهم للخطر ما لم يتلقوا،الحاد الوخيم
.عالجا ً عاجال
ويحاول مسؤولو األمم املتحدة التوصل إىل وقف دائم
إلطالق النار إلحياء محادثات السالم املتوقفة من أجل
 ويخضع شمال اليمن لسيطرة الحوثيني.إنهاء الرصاع
الذين أطاحوا حكومة هادي من السلطة يف العاصمة
.2014 صنعاء عام

وقالت املصادر األربعة إن املوعد املقرتح ملؤتمر املانحني
 لكن لم يتم االنتهاء بعد، آذار/الجديد هو األول من مارس
.من تحديد املبلغ املستهدف والخطط املتعلقة باملؤتمر
وشاركت اململكة العربية السعودية يف استضافة مؤتمر
.لجمع التربعات العام املايض
وتقول األمم املتحدة إن خطة االستجابة اإلنسانية لليمن
 مليار دوالر من1.9  سوى2020 لم تتلق يف عام
 مليون طفل دون2.3 وقالت األمم املتحدة إن ما يقرب من
2021 سن الخامسة قد يعانون من سوء تغذية حاد يف

وتركت الحرب املستمرة منذ نحو ستة أعوام بني التحالف
السعودي اإلماراتي وجماعة الحوثي املتحالفة مع إيران
 باملائة من80 ،واالنهيار االقتصادي الناجم عن ذلك
السكان يف احتياج للمساعدات ودفعت ماليني اليمنيني إىل
.حافة املجاعة
وبدأت أوضاع شبيهة باملجاعة للظهور مجددا ً العام
 حيث أدى تفيش جائحة،املايض للمرة األوىل منذ عامني
فريوس كورونا وتراجع التحويالت ونقص التمويل إىل
.تفاقم الوضع

 إن السويد،» لـ»رويرتز،قالت أربعة مصادر إغاثة
وسويرسا ستستضيفان مؤتمرا ً عرب اإلنرتنت لجمع
التربعات لألزمة اإلنسانية يف اليمن من املتوقع عقده أوائل
. آذار/مارس
ولم تحقق جهود ساندتها األمم املتحدة للمانحني
 مليار2.4 حزيران املايض هدفها لجمع/الدوليني يف يونيو
 مليار دوالر من أجل أكرب1.3  إذ لم تجمع سوى،دوالر
.عملية إنسانية يف العالم حسب وصف املنظمة الدولية

UN : Half of Yemen under-5s face acute malnutrition

A

bout 400,000 children
under the age of five
are in danger of dying of
acute malnutrition in war-torn
and impoverished Yemen, UN
agencies warned.
They said half of those in the
most vulnerable age bracket, or
2.3 million small children, are
projected to suffer from severe
malnutrition this year.
“These numbers are yet another
cry for help from Yemen where
each malnourished child also
means a family struggling to
survive,” World Food Programme
chief David Beasley said in a joint
statement.
The number of Yemeni children
in danger of death from lack of
food has increased to 400,000, an
increase of 22 percent over 2020.
“More children will die with

every day that passes without
action, said Henrietta Fore, head
of the United Nations children’s
agency UNICEF.
“Humanitarian organisations
need urgent predictable resources and unhindered access to
communities on the ground to be
able to save lives.”
The UN agencies warned that
about 1.2 million pregnant or
breastfeeding women are also
expected to suffer from extreme
malnutrition in 2021.
“The crisis in Yemen is a toxic mix
of conflict, economic collapse
and a severe shortage of funding
to provide the life-saving help
that’s desperately needed,” said
Beasley.
“But there is a solution to hunger,
and that’s food and an end to the
violence.”

Yemen is engulfed in a bloody
power struggle that erupted in
2014 between its government,
supported by Saudi Arabia, and
Iran-backed Houthi Shiite rebels,
who control the capital Sanaa
and most of the north.
Today, millions of Yemenis are
on the brink of famine with the
economy destroyed, schools and
hospitals barely functioning, and
tens of thousands killed.
According to the United Nations,
more than three million people
have been displaced and close to
80 percent of the 29-million population is in need of some form of
aid for survival.
The UN says that in 2020 it
received only $1.43 billion of the
$3.2 billion needed to fund aid
projects in Yemen.
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مصر تعلن عن معدل
الزيادة السكانية في البالد
أعلنت وزيرة التخطيط املرصية هالة السعيد،أن عدد السكان يف مرص يزداد
بشكل مطرد وبوترية رسيعة.

تشكيل حكومة ائتالف وطني فلسطيني...
ما أهمية هذه الخطوة إلنهاء االنقسام
بعد نجاح املصالحة الفلسطينية يف االتفاق عىل
االنتخابات واملرحلة التي تليها ،وافقت الفصائل
الفلسطينية عىل تشكيل حكومة ائتالف وطني
تضم جميع أطياف فلسطني ،بعد انتخابات
املجلس الترشيعي املقرر عقدها يف مايو /أيار
املقبل.
ونقلت وسائل إعالم فلسطينية عن جربيل
الرجوب ،أمني رس املجلس الثوري لحركة فتح،
ورئيس وفد الحركة يف حوار القاهرة ،قوله إن
«االتفاق نص عىل أن يتوج إجراء االنتخابات
الترشيعية بتشكيل حكومة ائتالف وطني تتوىل
تنفيذ آليات إنهاء االنقسام».
وأوضح الرجوب أن الحكومة الجديدة «ستتوىل
العمل عىل مسار وحدة كافة مؤسسات وأجهزة
الدولة سواء األمنية أو املدنية ،ورسم سياسة
وطنية موحدة ترتكز عىل العدالة واملساواة يف
كافة املحافظات الفلسطينية».
وقال مراقبون إن «هذه الخطوة من شأنها أن
توحد كافة الفصائل الفلسطينية وامليض قدما
نحو رشاكة وطنية حقيقية تنهي معها االنقسام
الداخيل الفلسطيني ملواجهة االحتالل».
أولويات الحكومة

قالت حكمت املرصي ،الباحثة الفلسطينية،
إن «قرار الفصائل التى اجتمعت مؤخرا يف
القاهرة وتم االتفاق من خالل ممثليها يف بيانهم
الختامي عىل تشكيل حكومة ائتالف وطني بعد
االنتخابات الترشيعية املقررة يف مايو املقبل ،مهم
جدا خصوصا يف ظل املتغريات التي طرأت عىل
القضية الفلسطينية يف السنوات األخرية».
وأضافت يف ترصيحات لـ «سبوتنيك»« :كان

من الرضوري التوافق وتحديد الربنامج السيايس
لهذه الحكومة املرتقبة وطريقة تعاطيها مع
االحتالل اإلرسائييل يف املرحلة القادمة ،إضافة
إىل دورها املهم يف إنهاء االنقسام (الفلسطيني
 الفلسطيني) وتجسيد التوافق الفلسطينيعىل أرض الواقع والعمل بشكل جدي عىل وحدة
كافة مؤسسات وأجهزة الدولة ،سواء األمنية
أو املدنية ،والعمل عىل رسم اسرتاتيجيات
ِ
ورسم سياسة
إلنعاش االقتصاد الفلسطيني
وطنية موحدة ترتكز عىل العدالة واملساواة يف
كافة املحافظات الفلسطينية وتسعى إىل إرساء
الحقوق والواجبات وعىل قاعدة العدالة واملساواة
بني أبناء الشعب الفلسطيني الواحد».
وتابعت« :وثيقة الوفاق الوطني استندت إىل
وثيقة توصل إليها األرسى يف سجون االحتالل
اإلرسائييل عام  ،2006ووقعت عليها الفصائل،
وهي وثيقة تحدد مالمح النظام السيايس
الفلسطيني والعالقات الوطنية الداخلية
والعالقة مع االحتالل ،لكنها لم تمنع وقوع
االنقسام منتصف عام .»2007
وعن شكل الحكومة ،تقول حكمت املرصي« :من
املتوقع أن تضم هذه الحكومة كافة الفصائل
الفلسطينية أي تضم كل الفلسطينيني عىل
أن تمثل حركتي حماس وفتح النسبة األكرب يف
التمثيل وستعمل هذه الحكومة عىل معالجة
كافة امللفات العالقة التي نشأت أثناء االنقسام
الفلسطيني وبالتايل ستنفذ بالرضورة معظم
القضايا التي توقفت منذ االنقسام».
واستطردت« :لكن يبقى التطبيق عىل أرض
الواقع هو سيد املوقف خصوصا أن تشكيل
حكومة اتفاق وطني لم يكن للمرة األوىل إذ تم

االتفاق عىل تشكيل حكومة توافق فلسطيني يف
مباحثات موسكو عام  ،2017لكن هذه الحكومة
فشلت».
تأسيس الوحدة الوطنية

ويقول فايز أبوعيطة ،نائب أمني رس املجلس
الثوري لحركة فتح« :كل الفصائل الفلسطينية
خاصة حركتي فتح وحماس اتفقت عىل تشكيل
حكومة وحدة وطنية بعد إجراء االنتخابات
املقرر لها يف شهر مايو املقبل ،للتعبري عن التوافق
الفلسطيني».
وأضاف أن «االتفاق جاء عىل مبدأ إنهاء
االنقسام وتعزيز الفرص املتاحة بعد نجاح
العملية االنتخابية لتشكيل حكومة وحدة تعرب
بشكل حقيقي وبرغبة جادة من الجميع عن
السري قدما تجاه رشاكة وطنية».
وتابع« :الحكومة الفلسطينية التوافقية تؤسس
ملرحلة جديدة يغادر فيها الجميع مربع
االنقسام ،وتجسد الوحدة الوطنية ،خاصة أن
تشكيلها سيؤسس لخطوات أخرى من شأنها
تعزيز فرص املصالحة وإنهاء االنقسام».
وأكد أن «حكومة الوحدة الفلسطينية سيقع عىل
عاتقها عقب تشكيلها الكثري من املهام ال سيما
التي تتعلق بتعزيز مسار املصالحة الفلسطينية
وإنهاء حالة االنقسام والبدء يف رشاكة وطنية
حقيقية».
ومن املقرر أن تعقد االنتخابات يف فلسطني عىل
ثالث مراحل ،أولها الترشيعية ،التي ستعقد يف 22
مايو ،تليها الرئاسية ،التي ستعقد يف  31يوليو/
تموز ،ثم انتخابات املجلس الوطني التي ستعقد
يف  31أغسطس /آب املقبل.

وأضافت وزيرة التخطيط خالل افتتاح الرئيس املرصي عدد من املرشوعات:
«عدد السكان يف مرص يف عام  1950حوايل  20مليون مواطن وزدنا  20مليونا
أخرى يف  28سنة ،وزدنا  20ثالثة يف  21سنة ،وزدنا  20رابعة يف  14سنة،
وزدنا  20خامسة يف  8سنوات ،وهذا يعني أن هناك زيادة مطردة ورسيعة يف
معدالت النمو السكاني».
وأوضحت السعيد أن أهم اإلنجازات التي تم تحقيقها عىل البعد االقتصادي
واالجتماعي ،تمثلت يف خفض معدالت البطالة ،تحسن مؤرشات التنافسية،
مؤرش جودة الطريق ،خفض عدد اإلصابات بأمراض التهاب الكبد الوبائي
لكل مئة ألف من السكان نتيجة للمبادرات الصحية.
وتابعت« :اليوم يف إطار ظروف الجائحة التي أثرت عىل اإلنسانية
واالقتصاديات العاملية ،نجد أن مرص مازالت محتفظة بقدر عال جدا من
التوازنات ،سواء كان يف مؤرش معدل النمو االقتصادي يف انخفاض معدالت
التضخم وهو مؤرش مهم جدا ،والذي يتضح يف االستقرار يف املستوى العام
لألسعار ،وانخفاض مستوى البطالة ،يف حني أننا نجد أن كثريا من الدول
اآلن تحقق معدالت نمو سالبة سواء بمعدالت تضخم مرتفعة أو معدالت
بطالة مرتفعة ،وأرجعت ذلك للقرارات الحكيمة التي تم اتخاذها خالل
الجائحة يف التوازن بني الحفاظ عىل اإلجراءات االحرتازية واستمرار النشاط
االقتصادي ،ويف نفس الوقت لكافة السياسات املعتدلة التي اتخذتها
الحكومة سواء سياسات مالية أو نقدية».

ً
مخرجا لألزمة اللبنانية إال بدعم عربي
الحريري ال يرى
قال رئيس الوزراء اللبناني املكلف سعد الحريري ،إنه
ال يمكن إنقاذ بالده من أزمتها الحالية بدون دعم الدول
العربية واملجتمع الدويل.
وقال« :ليس هناك مخرج من األزمة بمعزل عن العرب
واملجتمع الدويل ومن دون مصالحة عميقة مع األشقاء
العرب والتوقف عن استخدام البلد منصة للهجوم عىل
دول الخليج العربي وتهديد مصالح اللبنانيني».
وأضاف الحريري ،يف كلمة عرب التلفزيون يف ذكرى مرور
 16عاما ً عىل اغتيال والده رئيس الوزراء األسبق رفيق
الحريري« :هذه معادلة أرساها الرئيس الشهيد رفيق
الحريري وكل خطوة نقوم بها هي من وحي مدرسته،
لخدمة لبنان واللبنانيني .ليس لخدمة أحد آخر».
وأدانت محكمة مدعومة من األمم املتحدة عضوا ً يف حزب
الله يف ديسمرب بالتآمر لقتل رفيق الحريري يف تفجري
 .2005ونفت جماعة حزب الله أي صلة لها باالغتيال.
ولفرتة طويلة كانت دول الخليج تدعم االقتصاد اللبناني
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الهش ،لكن هذه الدول تبدو غري راغبة يف املساعدة
لتخفيف أسوأ أزمة مالية يف بريوت منذ عقود،
وت ُلقي بالالئمة عىل تنامي قوة جماعة حزب
الله املدعومة من إيران.
وك ُلف الحريري ،وهو رئيس وزراء سابق،
بتشكيل حكومة بعد استقالة مصطفى
أديب يف سبتمرب .ويجد الحريري صعوبة
حتى اآلن يف تشكيل حكومة لتقاسم
السلطة مع جميع األطراف
اللبنانية ،بما يف ذلك حزب
الله املتحالف مع إيران.
ويف ظل نظام تقاسم
السلطة الطائفي
ينبغي أن يكون
رئيس البالد
مسيحيا ً مارونيا ً
ورئيس الوزراء
مسلما ً سنيا ً.

والرئيس الحايل ميشال عون حليف لحزب الله الذي
أدرجته الواليات املتحدة عىل قائمة الجماعات
اإلرهابية.
وألقى الحريري باللوم عىل عون يف عرقلة
قدم لعون تشكيلة
تشكيل الحكومة .وقال إنه ّ
حكومة  14مرة ،ولكنه لم يوافق عليها متذرعا ً
بالحفاظ عىل حقوق املسيحيني ،وإن آخر مرة
كانت منذ يومني.
وقال الحريري« :جواب فخامة
الرئيس األويل برصاحة لم يكن
مشجعا ً وعاد إىل نغمة 6
زائد الطاشناق (األرمني
املسيحي) أي الثلث
املعطل» يف إشارة إىل ثلث
أعضاء الحكومة بما
يخوله االعرتاض عىل
القرارات املهمة .لكن
الحريري قال إن

«هذا مستحيل».
ويعاني لبنان من انهيار مايل مع تصاعد الدين الوطني
وارتفاع معدالت البطالة وتراجع العملة ،ما أدى إىل زيادة
التضخم.
وتتزعم فرنسا الجهود الدولية إلنقاذ لبنان .وسافر
الحريري مؤخرا إىل مرص واإلمارات وفرنسا .وتشكل
الحكومة الجديدة الخطوة األوىل يف خارطة طريق
فرنسية .وتتضمن املبادرة الفرنسية خطوات للتصدي
للفساد املسترشي وتنفيذ اإلصالحات الالزمة لتحريك
مساعدات دولية بمليارات الدوالرات إلصالح االقتصاد
الذي انهار بسبب تراكم الديون.
وقال الحريري« :يف كل لقاءاتي العربية والدولية ،ويف
كل اتصاالتي التي أجريتها ،هناك جهوزية واستعداد
ال بل حماس ،ملساعدة لبنان ،لوقف االنهيار ،وإلعادة
إعمار بريوت».
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حركة النهضة:
متمسكون بالمشيشي
ولن نطعنه من الخلف
أعلنت حركة النهضة التونسية ،اليوم تمسكها برئيس الوزراء هشام املشييش ،مؤكدة أنها
لن تطعنه من الخلف.
وأكد فتحي العيادي الناطق الرسمي باسم حركة النهضة يف ترصيحات صحفية ،أن
حركته متمسكة بهشام املشييش ،قائال« :ال يليق بها التخيل عن رئيس الحكومة يف هذا
خي االستقالة فسيعيدنا إىل املربع
الظرف» مشددا عىل أنها «لن تطعنه يف الظهر ،لكنه إذا ّ
الصفر».
وقال العيادي « :الجميع مصدوم مما حصل البارحة» يف إشارة إىل اتهام الرئيس قيس
سعيد لرئيس الحكومة هشام املشييش بمخالفة الدستور.
وقد علق املتحدث الرسمي باسم حركة النهضة قائال« :رئيس الجمهورية وصف الطبقة
ينسب وهو ما يحيل عىل فكره الذي ال يزال غامضا يف
السياسية الحالية بالفاسدة ولم ّ
مجمله».

عملية تبادل لألسرى بين النظام السوري وتل أبيب..
دمشق تعيد فتاة إسرائيلية مقابل تحرير سجينين
قالت وكالة «سانا» التابعة للنظام السوري
إن عملية تمت عرب وساطة روسية ،لتحرير
السور َيّني نهال املقت وذياب قهموز يف عملية
تبادل يتم خاللها إطالق رساح فتاة إرسائيلية.
الوكالة أوضحت أنه «يف إطار حرص الدولة
السورية عىل تحرير مواطنيها من معتقالت
االحتالل اإلرسائييل بكل السبل واألثمان
املمكنة يجري العمل عىل تحرير مواطنني
سوريني من أبناء الجوالن السوري املحتل من
سجون االحتالل اإلرسائييل».
كما أضافت أنه بحسب املصادر فإن عملية
التبادل تتم حاليا ً عرب وساطة روسية لتحرير
السوريني نهال املقت وذياب قهموز األسري
السوري من أبناء الجوالن السوري املحتل
يف عملية تبادل يتم خاللها إطالق رساح فتاة
إرسائيلية دخلت إىل األرايض السورية (منطقة
القنيطرة) بطريق الخطأ وتم اعتقالها من
قبل الجهات املختصة السورية.
يأتي ذلك بعد أن كان نادي األسري
الفلسطيني قد أفاد بأن «إدارة سجن النقب

استدعت قهموز صباح اليوم ،إلبالغه بقرار
اإلفراج عنه ،ضمن صفقة التبادل ،لكنه رفض
ذلك ،وأرص عىل العودة إىل قريته ،وعاد مجددا ً
إىل حيث يقبع يف سجن النقب الصحراوي».
صفقة تبادل األسرى بوساطة روسية
يف املقابل ،أشارت تقارير إرسائيلية إىل أن
رئيس مجلس األمن القومي مئري بن شابات
توجه برفقة املسؤول عن ملف األرسى
واملفقودين ،يرون بلوم ،إىل موسكو للقاء
مسؤولني يف الكرملني من أجل بحث صفقة
إعادة مواطنة إرسائيلية دخلت عن طريق
الخطأ إىل سوريا.
بينما كانت وسائل إعالم إرسائيلية تحدثت
يف وقت سابق عن «دعوة عاجلة وجهت، ،
ملجلس الوزراء اإلرسائييل الجتماع لم يكن
مقررا ً ،يتعلق بقضية إنسانية رسية مرتبطة
بسوريا ،وساعدت روسيا يف تنسيقها».
كما أشارت إىل أن «الرقابة العسكرية منعت

نرش تفاصيل االجتماع الذي استمر ألقل من
ساعة».
وأوضحت أن «الوزراء أُبلغوا باالجتماع
الذي يتعلق بمسألة أمنية حساسة،
قبل أقل من ساعة من بدايته ،ووقعوا
عىل عدم إفشاء تفاصيله».
ُيذكر أن روسيا سبق أن توسطت
بني إرسائيل ودمشق اللتني ال
تربطهما عالقات رسمية.
إذ إنه يف عام  2019سهلت
موسكو إعادة رفات الجندي
اإلرسائييل زاكاري باومل
الذي كان مفقودا ً منذ عام
 1982يف عملية ضد الجيش
السوري يف سهل البقاع
اللبناني.
انتشلت القوات الروسية جثة
باومل وسلَّمتها إلرسائيل التي
أطلقت ،يف املقابل ،رساح أربعة
سجناء مرتبطني بسوريا ،فيما أكد
املسؤولون اإلرسائيليون أن ذلك لم يكن
حسن نية».
جزءا ً من اتفاق بل «بادرة ُ

وأكد العيادي أن «املعركة حاليا ليست بسيطة بل كبرية عكس ما ذهب إليه املحللني،
مشريا إىل أنها معركة صالحيات واعرتاف بالربملان واألحزاب ،الفتا إىل أن «رئيس
الجمهورية فرض جملة من الرشوط عىل هشام املشييش وال يريده أن يتقرب من املنظومة
الحزبية».
وأشار أن «رئيس الجمهورية يريد تغيري النظام السيايس» مؤكدا أن «هذا ال يأتي إال
بالحوار» ،مشددا عىل أن «الدولة يجب أن تستمر وعىل رئيس الحكومة أال يبقى متفرجا
وال يرىض بالوضع الحايل».
وكان الرئيس التونيس قيس سعيد قد اتهم رئيس الوزراء هشام املشييش بمخالفة بعض
أحكام الدستور فيما يخص التعديالت الحكومية األخرية التي أدخلها املشييش عىل
حكومته ،ووافق عليها مجلس النواب ،لكن تحفظ عليها الرئيس ،ما يصعد األزمة بني رأيس
السلطة يف وقت تعاني يف البالد بالفعل من أزمات اقتصادية واجتماعية وصحية حادة.
الرئاسة التونسية يف بيان إن سعيد وجه إىل املشييش «كتابا
وقالت
يتعلّق بالجوانب القانونية للتحوير الوزاري،
وخاصة بتجاهل بعض أحكام الدستور»،
كما تضمن هذا الكتاب تذكريا بـ»جملة
من املبادئ املتعلقة برضورة أن تكون
السلطة السياسية يف تونس
معربة عن اإلرادة الحقيقية
للشعب» ،بحسب البيان.
ويف وقت سابق من اليوم
االثنني ،أقال املشييش
خمسة وزراء ممن وقع
اختيارهم يف التشكيل
األخري ،والذي حاز
ثقة الربملان التونيس
أواخر كانون الثاني/
يناير املايض ،وذلك بعد
أزمة سياسية مع رئيس
البالد قيس سعيد الذي
أبدى تحفظه عىل عدد
من الوزراء ولم يدعوهم ألداء
اليمني الدستورية أمامه ،وهو
رشط دستوري ليتمكن الوزراء من
مبارشة أعمالهم.

الجامعة العربية تعرب عن «قلقها البالغ» إزاء
األوضاع بين السودان وإثيوبيا وتدعو للحوار
أعربت جامعة الدول العربية عن «قلقها البالغ» إزاء تطورات
األوضاع عىل الحدود بني السودان وإثيوبيا ،والتقارير
والترصيحات التي صاحبتها بشأن وقوع اشتباكات عسكرية
بني الدولتني.
وأفاد مصدر مسؤول باألمانة العامة يف جامعة الدول العربية،
بأن الجامعة شددت عىل «التزامها الكامل والثابت بسيادة
ووحدة أرايض دولها األعضاء».
كما أكدت الجامعة «وقوفها مع السودان يف كل ما يتخذه من
إجراءات مرشوعة للحفاظ عىل سيادته عىل أراضيه ،وبسط
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سلطته وإدارته عليها» ،وفقا لهذا املصدر.
ويف إطار معالجة هذه األزمة ،توجه املصدر املسؤول بالدعوة
إىل «االرتكاز عىل الحوار ملعالجة هذا املوقف يف أقرب فرصة»،
وذلك «تأسيسا عىل الرغبة املعلنة للدولتني يف حله بالطرق
السلمية ،وبشكل يحرتم سيادة السودان عىل كامل أراضيه،
ويعيد عالقات التعاون وجسور حسن الجوار بني الجانبني».
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ترامب يعلن بدء حركته السياسية بعد تبرئته بمجلس الشيوخ
أعلن الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب ،عن بدء
حركته السياسية ،وذلك تربئته يف مجلس الشيوخ وفشل
مساعي الديمقراطيني إلدانته بتهمة التمرد والتحريض
عىل اقتحام الكونغرس أثناء املصادقة عىل فوز الرئيس
الحايل جو بايدن ،يف السادس من كانون الثاني /يناير
املايض ،وهي الحادثة التي خلفت فوىض عارمة.
وأيد  57عضوا يف املجلس إدانة ترامب مقابل رفض  ،43ما
يعني عدم توافر غالب ّية الثلثني املطلوبة إلدانته.
ورحب ترامب بتربئته ،معتربا أن حركته السياسية «بدأت
للتو» .وقال يف بيان إن «حركتنا التاريخية والوطنية
والجميلة لجعل الواليات املتحدة عظيمة مجددا بدأت
لتوها».

وأضاف «يف األشهر املقبلة ،لدي الكثري ألتشاركه معكم،
وأنا أتطلع إىل مواصلة رحلتنا الرائعة معا لتحقيق العظمة
األمريكية لشعبنا بأجمعه».
وقال الرئيس األمريكي جو بايدن ،بعد تربئة ترامب «يف
حني أن التصويت النهائي لم يؤد إىل إدانة ،فإن جوهر
التهمة ليس محل خالف».
وأضاف «هذا الفصل املحزن من تاريخنا ذكرنا بأن
الديموقراطية هشة يجب الدفاع عنها دائما  ،يجب أن
نكون عىل الدوام يقظني».
من جهته ،وجه زعيم األقلية الجمهورية يف مجلس
الشيوخ ميتش ماكونيل ،انتقادات الذعة لرتامب ،رغم
التصويت عىل تربئة الرئيس السابق ،معتربا أنه «مسؤول»

عن اعتداء  6كانون الثاني/يناير.
وقال يف خطاب عقب التصويت «ال شك يف أن الرئيس
ترامب مسؤول عمليا وأخالقيا عن إثارة أحداث ذلك
اليوم» .وأضاف «هؤالء املجرمون كانوا يحملون راياته.
يعلقون أعالمه ويرصخون بالوالء له».
ووصف ماكونيل ترصفات ترامب التي أدت إىل ذلك
االعتداء بأنها «تقصري مشني يف أداء الواجب» .وذهب
ماكونيل أبعد من ذلك ،مشريا إىل أن ترامب قد يواجه
اتهامات اآلن بعد أن ترك منصبه.
وقال «الرئيس ترامب ال يزال مسؤوال عن كل ما فعله
عندما كان يف منصبه ( )...لم يفلت من أي يشء بعد».
ورغم ذلك ،قال الجمهوري املتحدر من والية كنتاكي ،إنه

صوت لتربئة ترامب من تهمة التحريض عىل التمرد ألنه
من غري الدستوري ،عىل حد قوله ،أن تتم إدانة رئيس يف
محاكمة عزل بعد تركه ملنصبه.
النواب نانيس
وبعد املحاكمة ،وصفت رئيسة مجلس ّ
بيلويس ،التي استهدفت عالنية من قبل مثريي الشغب
وتم إجالؤها من مبنى الكابيتول يف  6كانون الثاني/يناير،
أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريني الذين صوتوا لصالح
تربئة ترامب بأنهم «جبناء».
وقالت إن «رفض الجمهوريني يف مجلس الشيوخ تحميل
ترامب مسؤولية إثارة تمرد عنيف للتشبث بالسلطة
سيصبح واحدا من أحلك األيام وأكرث األعمال املخزية يف
تاريخ أمتنا».

ترامب يفكر في تأسيس حزب سياسي جديد
ذكرت صحيفة «وول سرتيت جورنال»
أن الرئيس األمريكي املنتهي واليته
دونالد ترامب بحث مع معاونيه فكرة
إنشاء حزب سيايس جديد ،يف «مسعى
ملمارسة تأثري مستمر بعد مغادرته البيت
األبيض».
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة،
أن ترامب ناقش فكرة تأسيس «حزب
الوطنيني» مع عدد من مساعديه
وأشخاص مقربني ،وينوي تسمية الحزب
الجديد بـ «الحزب الوطني» (Patriot
.)Party
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ولفتت الصحيفة إىل تهدور العالقة بني
ترامب وعدد من قادة الحزب الجمهوري،
عىل رأسهم زعيم األغلبية الجمهورية
يف مجلس الشيوخ ،ميتش ماكونيل،
الذي قال الثالثاء إن ترامب «يستحق»
أن يلقى عليه اللوم يف تحريض مؤيديه
القتحام مبنى الكابيتول يف  6يناير،
يف حني تظهر االستطالعات دعما
قويا لرتامب بني الناخبني الجمهوريني
العاديني.
ومن غري الواضح بعد مدى جدية ترامب
يف تأسيس حزب جديد ،وهي خطوة

فبراير  2021م  -السنة التاسعة  -العدد98 :

تتطلب كما هائال من الوقت واملوارد ،وفقا
للصحيفة ،التي نوهت بأن ترامب يملك
قاعدة كبرية من املؤيدين ،بعضهم لم
ينخرط يف السياسات الجمهورية قبل
حملة ترامب للرئاسة األمريكية عام
.2016
ويف السابق ،فشلت محاوالت تأسيس
حزب ثالث يف الحصول عىل دعم كاف
كي يلعب دورا أساسيا يف االنتخابات
األمريكية ،وتوقع التقرير أن يعرتض
املسؤولون يف الحزب الجمهوري بشدة
عىل فكرة قيام ترامب بـ»خطف» أصوات
من املرشحني الجمهوريني.
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تقرير  :ترامب
سيزعم «سيطرته
الكاملة» على الحزب
الجمهوري وعينه
على 2024

فوضى ترامب مستمرة في القضاء واإلعالم
يجمع عد ٌد كبري من املتابعني والباحثني األمريكيني،
وكذلك وجوه قيادية ومفكرون من التيار الليربايل ،عىل
أنه ال بد من محاسبة الرئيس األمريكي السابق دونالد
ترامب ،بشكل ما ،عىل حجم الفوىض الذي خلّفته
واليته الرئاسية ،من أجل إنقاذ مستقبل الديمقراطية
يف الواليات املتحدة .لكن املعطيات املتوفرة ،ال تمنح
الكثري من التفاؤل يف هذا املوضوع .فقد تمكن ترامب،
الذي استفاد من امتيازاته الرئاسية ،من العفو عن
كثري من املوالني له والنجاة من مقصلة العزل مرتني،
وتوسيع الهوة بني حزبه الجمهوري والقاعدة الشعبية
املحافظة ،أو جعلها أكرث وضوحا ً .لكن النفور الشعبي
لم يدفع الجمهوريني لتدارك الخطر ،واالستفادة من
عربة انتخاب ترامب رئيسا ً عام  ،2016بل مارسوا الكسل
املفرط طوال أربع سنوات من عهده ،منتفعني منه ومن
ترصيحاته وإجراءاته الشعبوية ،دون التحرك للح ّد من
تداعياتها.
وبعد أكرث من شهر عىل تنصيب جو بايدن رئيسا ً
للواليات املتحدة ،ال تبدو مفاعيل «الكذبة الكبرية»
التي سعى ترامب طوال أشهر للرتويج لها ،والتي
تتمحور حول فكرة «رسقة االنتخابات» منه ،وأفضت إىل
مشهد اقتحام مقر الكونغرس يف  6يناير /كانون الثاني
املايض ،آيلة للزوال رسيعا ً ،رغم غياب األخري جزئيا ً عن
املشهد .فهذه الرسدية ،سيكون لها تأثريها بال شك عىل
االستحقاقات االنتخابية القريبة ،لكن الخشية ،بحسب
صوتوا داخل
«واشنطن بوست» ،هي أن يكون من ّ
الكونغرس من الجمهوريني لعزل ترامب الوحيدين الذين
سيعاقبون يف املدى القريب.
وكانت تقارير عدة قد استبقت تصويت مجلس الشيوخ
الذي جرى يف  13فرباير /شباط  ،لعزل ترامب بتهمة
التحريض عىل تمرد الكونغرس الذي نفذّه أنصاره يف
 6يناير املايض ،والذي فشل يف تأمني أكرثية الثلثني
له ،باإلضاءة عىل وسائل أخرى ملعاقبته .ومن وسائل
املعاقبة التي لم يتم اللجوء إليها استخدام املادة  3من
تمت املصادقة
التعديل  14يف الدستور األمريكي ،الذي ّ
عليه عام  1868بعد الحرب األهلية .وتقول املادة إن «أي
موظف يف الواليات املتحدة ،انخرط يف تمرد أو عصيان
ضد الدستور ،أو ق ّدم مساعدة أو منح األمان لألعداء،
يجب أن يمنع من تبوؤ أي منصب مدني أو إداري
أو عسكري» يف البالد .وقد كان من املمكن للكونغرس
أن يفرض ،وفق املادة ،حظرا ً عىل ترامب من تقلد أي
منصب يف السلطة مستقبالً ،دون الحاجة إلدانته يف
مجلس الشيوخ.
ومع انتهاء جلسة املحاكمة ،التي أفضت إىل تربئة
ترامب ،أكد السيناتور الجمهوري وزعيم األقلية يف
«الشيوخ» ،ميتش ماكونيل ،أن الرئيس السابق لم يفلت
من العقاب ،وأنه من املمكن مالحقته يف املحاكم الجنائية
واملدنية .لكن الطريق لذلك طويل ،وقد يؤدي إىل مفعول
ضخ
عكيس ،عرب استمرار تسليط الضوء واستمرار ّ
الحياة يف «الكذبة الكبرية» ،الذي جعل ترامب ماليني
األمريكيني مصدقني لها.
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وإىل جانب بعض اإلعالم األمريكي الذي يواصل
«النفخ» يف هذه الكذبة ،يبدو أن عددا ً وافرا ً من الدعاوى
قد بدأت ترفع ملعاقبة ترامب وعدد من محامييه ،الذين
شككوا يف انتخابات  3نوفمرب /ترشين الثاني املايض
الرئاسية ،ونتائجها .لكن بحسب «واشنطن بوست»،
فإن هذه الدعاوى قد تأخذ سنوات ،وقد يكون مفعولها
الرسيع هو السماح لـ»املتهمني» بمواصلة الدفاع عن
نظرياتهم .وهذه النظريات هي الخ ّزان الذي لجأ إليه
ماليني األمريكيني ،من عمال الياقات الزرقاء ،للتعبري عن
إحباطهم إثر خسارة ترامب .وبحسب «وول سرتيت
جورنال» ،فإن عىل الحزب الجمهوري ،املرهق من
ترامب ،والذي قد تساوي نسبته املئوية أولئك النواب
والسيناتورات الذين صوتوا لعزل ترامب يف محاكمته
صوتت
الثانية ،التواصل مبارشة مع القاعدة التي ّ
لألخري ،وهي باملجمل تؤمن بأفكار الحزب التقليدية،
وترى يف العوملة والصني و»االتفاق الجديد» والنظريات
«الخرضاء» كل ما يمكن أن يحرمها من فرص العمل.
هكذا ،تبدو الدعاوى املرفوعة ضد ترامب وأتباعه وفريقه
«بل يده» يف مزاعمه ،وكذلك الخيار اآلخر
وكل من ّ
ّ
الذي من املمكن أن ينتهجه الحزب املحافظ لتصحيح
الخلل بني قيادته والقاعدة ،مرتابطني .ففي املسار
األول ،تستمر فوىض ترامب ،ولو بهدف املحاسبة ،أما
يف الثاني ،فإمكانية القضاء عىل أي سبيل أمام األخري
ليكون «الحامل الوحيد» لشعلة الحزب الجمهوري.
لكن املسار األول هو ما بدأ انتهاجه.
وبالفعل ،فقد بدأت الدعاوى تتدفق يف الواليات
ومقاطعاتها ملحاسبة رافعي «الكذبة الكبرية» واملروجني
لها .وطلبت والية ميشيغن ومدينة ديرتويت أخريا ً،
من ٍ
قاض فدرايل ،حظر املحامني الذين رفعوا دعاوى
ادعت أن انتخابات نوفمرب هي عملية احتيال .ويف
مدينة أتالنتا ،عاصمة والية جورجيا ،قامت املدعية
العامة يف مقاطعة فولتون ،فاني ويليس ،بإطالق
تحقيق جنائي حول ما إذا كان ضغط قد مورس من
قبل ترامب وحلفائه لالنقالب عىل نتائج االقرتاع يف
الوالية .ويف ويسكونسن ،قد تفتح جبهة مماثلة قريبا ً يف
مقاطعة ميلووكي .باإلضافة إىل ذلك ،فقد رفعت دعاوى
تشهري عدة ضد حلفاء لرتامب ،يف السياق نفسه ،ما
يشكل بداية لسيل من الدعاوى املرتبطة باالنتخابات،
وباقتحام الكابيتول .كما رفعت مجموعات متنوعة أو
أفراد يعتربون أنفسهم مترضرين من «أكاذيب» ترامب،
دعاوى ،من بينهم رشكتا التكنولوجيا «دومينيون
فوتينغ سيستم» و»سمارتماتيك» .وهذه الخطوات
تستهدف ترامب ومحاميه ووجوها ً يف اإلعالم األمريكي.
أما الهدف فهو معاقبة أولئك الذين ساهموا يف
تقليص الثقة بالعملية االنتخابية ،ولجم مسؤولني
آخرين يف السلطة من استعادة اسرتاتيجية ترامب
يف املستقبل .لكن «واشنطن بوست» حذّرت من أن
يوفر ذلك ألصحاب نظريات املؤامرة منتديات جديدة
ومنصات لنرش رسدياتهم وادعاءاتهم .ويف هذا السياق،
قال محامي ترامب السابق ،رودوي جولياني ،الذي

تستهدفه دعاوى عدة يف هذا الخصوص ،يف رسالة
نصية للصحيفة ،إن الدعاوى «ستقدم يل فرصة
إليصال الحقيقة (رسقة االنتخابات) ،متخطيا ً الستار
الحديدي لرشكات التكنولوجيا والحظر الذي يفرضه
(عليه) معظم اإلعالم».
وال تزال أكرث الدعاوى ج ّدية هي التي رفعت وأدين فيها
 225شخصا ً بتهم مختلفة مرتبطة باقتحام الكابيتول.
لكن املسؤولني يف وزارة العدل استبعدوا رفع دعاوى
مماثلة ضد ترامب وآخرين ،عىل الرغم من تأكيدهم أن
هذه القضية «معقدة» والتحقيق (يف االقتحام) ال يزال
متواصالً .لكن حتى من دون االدعاء عليه ،فإن عددا ً من
محامي املتهمني يف الحادثة أكدوا أن دفاعهم سيشمل
املحاججة بأن موكليهم انصاعوا لتوجيهات ترامب.
عىل املقلب اآلخر ،ليس فريق ترامب أقل استعدادا ً للرد،
مستخدما ً سالح حرية التعبري والحقوق املدنية .ويف
دعوى لها خالل الشهر الحايل ،قالت املحامية ستيفاني
المربت جانتيال ،ممثلة فريق املحامني
املوايل لرتامب ،إن طلب عدد من
الدعاوى فرض حظر عليهم
وعىل عملهم« ،ال أساس
قانونيا ً له» ،وغري «مالئم
إجرائيا ً» ،و»محاولة
لخلق سابقة خطرية من
املمكن أن تمنع مشتكني
آخرين يرون بأن حقوقهم
االنتخابية أو املدنية قد
انتهكت ،من إيصال شكواهم إىل
املحاكم».
يف األثناء ،ال يزال بعض اإلعالم
األمريكي املوايل لرتامب ،واملحسوب
عىل اليمني املحافظ ،يردد أصداء
من أكاذيب ترامب .وانتقد مات
نيغرين ،الناقد املتخصص يف برامج
الحوارات التلفزيونية املرتبطة
بالشأن العام ،يف حديث لـ»يس أن
أن» ،منح قناة «أي بي يس» أخريا ً
 10دقائق من الهواء للنائب ستيف
سكاليز ،الذي عاد ليكرر مزاعم
ترامب ،مذكرا ً بأن «املحامني
الرافضني لنتائج االنتخابات قد
منحوا بدورهم خالل األسابيع
املاضية فرصا ً عدة للظهور
عىل شاشات التلفزة .وكتب
الباحث كايت ستاربريد« :إن
الكذبة الكبرية ،تملك عددا ً من
مزايا حملة تشويه الحقائق
الكالسيكية ،ومنها زرع بذور
الشك ،والدفع بروايات متعددة
(لحدث ما) والعمل عىل
تقويض الديمقراطية».

قال معاونون للرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب يخطط
إلرسال رسائل سياسية يف اتجاهات عدة ،وذلك يف أول ظهور
علني له بعد خروجه من البيت األبيض.
ويقول تقرير نقالً عن معاونني له إنه سيزعم أنه «املرشح املفرتض»
عن الحزب الجمهوري لالنتخابات الرئاسية يف  ،2024وإنه «يحكم
السيطرة» عىل قاعدة الحزب الشعبية.
ونقل موقع أكسيوس األمريكي عن معاوني ترامب دون تسميتهم
أن الرئيس السابق سيتخذ من خطابه أمام الحزب األحد القادم
فرصة لـ»استعراض قوته» وسط الحزب.
وأضاف املصدر الكسيوس« :قد ال أمتلك (حسابا ً عىل) تويرت،
ولست يف املكتب البيضاوي ،لكني مازلت مسؤوالً».
وطبقا ً ألكسيوس ،سيجتمع ترامب بكبار معاونيه قبل الخطاب
لوضع اسرتاتيجية تحركاته السياسية املقبلة والتحضري
لالنتخابات األمريكية الترشيعية النصفية عام .2022
واهتزت مكانة ترامب كقائد للحزب بعد رفضه االعرتاف بخسارته
االنتخابات لصالح الرئيس الديمقراطي الحايل جو بايدن ،وما تبع
ذلك من هجوم ألنصاره عىل مبنى الكابيتول يف واشنطن واتهامات
أعضاء بالكونغرس له بالحض عىل هذا الهجوم.
وسعى الديمقراطيون وبعض الجمهوريني إىل عزل ترامب وإدانته
بتهمة التحريض عىل الهجوم مما ظهر وكأنه انشقاق داخل
صفوف الجمهوريني بعدما نأى بضع من كبار أعضاءه بنفسهم
عن الرئيس السابق.
ويتوقع أكسيوس أن يحاول ترامب االنتقام من بعض أعضاء
الحزب الشني تخلوا عنه مؤخرا ً (خصوصا ً الذين صوتوا إلدانته يف
مجلس الشيوخ) ،كما سيحاول إغداق األموال عىل األعضاء األكرث
منارصة له.
ويقول جيسون ميلر ،أحد كبار مستشاري ترامب ،ألكسيوس:
«ترامب هو فعليا الحزب الجمهوري» ،مضيفا ً أن الفجوة الوحيدة
يف شعبيته تتواجد بني بعض كبار أعضاء الحزب والقاعدة الكبرية
من الجمهوريني يف جميع أنحاء البالد.
ويضيف« :عندما تهاجم الرئيس ترامب ،فإنك تهاجم القواعد
الشعبية للجمهوريني».
ويتوقع موقع أكسيوس أن يتظاهر ترامب برغبته يف الرتشح
للرئاسة عام  2024دون أن يرتشح فعليا ً نظرا ً ملعرفته
باملخاطر التي قد تصاحب ذلك وخاصة بعد انخفاض
شعبيته بشكل كبري بني الناخبني األمريكيني
عقب االنتخابات األخرية.
كذلك سيسعى ترامب خالل
خطاب األحد إىل الزعم
بأن العديد من توقعاته
السلبية بشأن
الرئيس بايدن قد
تحققت بالفعل،
طبقا ً للموقع.
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U.S. Supreme Court
paves way for release of
Trump’s tax returns

D

onald Trump suffered a major
setback on in his long quest to
conceal details of his finances
as the U.S. Supreme Court paved the
way for a New York City prosecutor
to obtain the former president’s tax
returns and other financial records as
part of a criminal investigation.

The justices without comment rebuffed
Trump’s request to put on hold an Oct. 7
lower court ruling directing the Republican businessman-turned-politician’s
longtime accounting firm, Mazars USA,
to comply with a subpoena to turn over
the materials to a grand jury convened
by Manhattan District Attorney Cyrus
Vance, a Democrat.
«The work continues,” Vance said in a
statement issued after the court’s action.
Vance had previously said in a letter to
Trump’s lawyers that his office would
be free to immediately enforce the
subpoena if the justices rejected Trump’s
request.
A lawyer for Trump did not immediately
respond to a request for comment.
The Supreme Court, which has a 6-3
conservative majority included three
Trump appointees, had already ruled
once in the dispute, last July rejecting
Trump’s broad argument that he was
immune from criminal probes as a sitting
president.
Unlike all other recent U.S. presidents,
Trump refused during his four years
in office to make his tax returns
public. The data could provide
details on his wealth and
the activities of his family
real-estate company, the
Trump Organization.
Trump, who left office on
Jan. 20 after being defeated
in his Nov. 3 re-election
bid by Democrat Joe Biden,
continues to face an
array of legal issues
concerning his
personal and
business conduct.
Vance issued
a subpoena
to Mazars in
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August 2019 seeking Trump’s corporate
and personal tax returns from 2011 to
2018. Trump’s lawyers sued to block
the subpoena, arguing that as a sitting
president, Trump had absolute immunity
from state criminal investigations.
The Supreme Court in its July ruling
rejected those arguments but said Trump
could raise other objections to the subpoena. Trump’s lawyers then argued before lower courts that the subpoena was
overly broad and amounted to political
harassment, but U.S. District Judge Victor
Marrero in August and the New Yorkbased 2nd U.S. Circuit Court of Appeals
in October rejected those claims.
Vance’s investigation, which began more
than two years ago, had focused on hush
money payments that the then-president’s former lawyer and fixer Michael
Cohen made before the 2016 election to
two women - adult-film actress Stormy
Daniels and former Playboy model Karen
McDougal - who said they had sexual
encounters with Trump.
«The Supreme Court has now proclaimed that no one is above the law.
Trump will, for the first time, have to
take responsibility for his own dirty
deeds,” Cohen said in a statement issued
after the Supreme Court announced its
action.
The court on separately turned away
Daniels’ bid to revive her own defamation lawsuit against Trump.
In recent court filings, Vance has suggested that the probe is now broader
and could focus on potential
bank, tax and insurance fraud,
as well as falsification of
business records.
In separate litigation, the
Democratic-led U.S. House
of Representatives was
seeking to enforce subpoenas on similar records. The
Supreme Court in July sent
that matter back to lower
courts for further
review.

..الحياة بعد البيت األبيض
ترامب إلى أين؟

 واجه ترامب العديد من الدعاوى،وقعت يف مبنى الكابيتول
 إال أن ادعاءاته املستمرة عن تزوير االنتخابات.القضائية
والتحريض عىل أعمال الشغب زادت من املشاكل القانونية التي
. وهناك احتمال حقيقي أن ينتهي األمر به يف السجن.يواجهها
البحث عن خيارات بديلة بعد حرمانه من تويتر

 يف خطوة ت ّم تربيرها،بعد قرار تويرت حذف حساب ترامب
حد لدعوة األخري أنصاره عرب صفحته وتحريضهم عىل
ّ بوضع
.. واتخاذ كل من انستغرام وفيسبوك خطوات مشابهة،التمرد
ّ
،وحرمانه من «مكربات الصوت» الكبرية الخاصة به عىل اإلنرتنت
عىل الرئيس البحث عن خيارات بديلة ملخاطبة مؤيديه وربما
 يف وقت يتوقع فيه البعض أن يتم أيضا.االستفادة منهم
 لذا عىل الرئيس املنتهية واليته،استبعاده عن وسائل اإلعالم
.إيجاد البديل ليبقى عىل اتصال دائم مع محبيه
اإلعالم وإنشاء قناة خاصة

 ومن،يعترب البعض أن طموح ترامب هو العمل يف مجال اإلعالم
املمكن أن يقوم الرئيس املنتهية واليته بإطالق قناة خاصة به أو
.التعاون مع شبكة تلفزيونية موجودة أصال
عالقات متوترة مع ميالنيا
 كرثت األحاديث،يف أخر ساعات ترامب يف البيت األبيض
 وابنته،عن العالقة املتوترة التي تجمع زوجته ميالنيا
 فبحسب وسائل إعالم أمريكية تنوي ابنة.إيفانكا
الرئيس الفوز بأحد مقعدي فلوريدا يف مجلس
.2022 الشيوخ يف العام
وعن مصادر مقربة من «ابنة
. ذكرت شبكة «يس،»أبيها
 أن،إن» األمريكية.إن
العالقة بني إيفانكا
وميالنيا أصبحت
هشة ويف حالة ميؤوس
.منها
وأيضا تتكاثر التكهنات
حول مصري عالقة ترامب
 خاصة بعد رسالة،بميالنيا
الوداع التي توجهت بها إىل
 ولم تذكر السيدة.األمريكيني
، دقائق6 األوىل يف خطاب مدته
زوجها إال بشكل عابر وهي تشيد
بعائالت العسكريني وعنارص الفرق
الطبية الذين يكافحون وباء
 وجميع الذين يقدمون-19كوفيد
املساعدة لضحايا اإلدمان عىل
.املخدرات
فهل ينتهي املطاف بالزوجني إىل
الطالق؟

عاد امللياردير األمريكي دونالد ترامب إىل حياته الطبيعية بعيدا
 ليخلفه جو بايدن السناتور الديمقراطي،عن البيت األبيض
.املخرضم الذي شغل منصب نائب الرئيس يف عهد باراك أوباما

غادر العاصمة واشنطن يف رحلته األخرية عىل منت الطائرة
، متوجها إىل النادي الذي يملكه وهو ماراالغو الفاخر،الرئاسية
إال أن هناك الكثري من التساؤالت والتكهنات حول حياة أكرث
الرؤساء األمريكيني إثارة للجدل بعيدا عن ردهات الحكم ودهاليز
.السياسة
ما الذي ينتظر الرئيس األمريكي دونالد ترامب وما هي
مشاريعه؟

شيء لم يفعله أي رئيس أمريكي من قبل

جرت العادة أن يغادر معظم الرؤساء السابقني البيت األبيض
،باتجاه مالعب الغولف وأن يقوموا بإنشاء مشاريعهم الخاصة
 وإلقاء كلمات،إضافة إىل قضاء معظم أوقاتهم يف كتابة املذكرات
 لكن الوضع بالنسبة لرتامب قد يكون،مدفوعة األجر ونرش الكتب
 ويتوقع أن يفعل شيئا لم يفعله،مختلفا بعض اليشء
.أي رئيس أمريكي من قبل
 ال أحد يعلم ما الذي ينوي،وحتى هذه األثناء
 وال املكان الذي يخطط للعيش.ترامب القيام به
، ويعترب بعض جريانه يف مجمع بالم بيتش.فيه
أنه لن يقوى عىل العيش يف فلوريدا بشكل
.دائم
عالم األعمال وصفقات بالماليين؟

»ذكرت صحيفة «بوليتكو األمريكية
 أن ترامب سيعود،يف وقت سابق
إىل إبرام صفقات بماليني
الدوالرات مع حكومات ورشكات
.أجنبية لصالح رشكته الخاصة
ومن املرتقب أن يعود إىل عالم
 وأن يقوم باستكمال،األعمال
جميع النشاطات التي توقف
منذ دخوله معرتك الحياة
 سنوات عن4 السياسية منذ
.متابعتها
ترامب في السجن؟

بعد اقتحام أنصار ترامب يف
 كانون/السادس من يناير
 صوت،الثاني مبنى الكابيتول
مجلس النواب عىل توجيه
االتهام لرتامب بـ» التحريض
عىل العصيان» ما قد يعرضه
 وقد يمنعه من.ملحاكمة ثانية
.2024 الرتشح لوالية ثانية يف
وقبل أحداث الشغب التي
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بقلــوب مؤمنــة بقضاء اهلل وقدره
نتقــدم بخالــص العزاء وصادق
المواســاة القلبيــة إلى األخوة/

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

وإلى آل شــريف الكرام
وذلــك في وفــاة المغفور له
بــإذن اهلل والدهم

وإلــى آل الفضلــي الكــرام وذلك في وفاة
المغفــور لهــا بإذن اهلل

شريف و توفيق و سليم
واسعد و زيد و عمرو

احلاج  /أمحد حممد شريف

االستاذ/خمتار الفضلي

والدته

ســائلني اهلل العلــي القديــر أن يتغمده بواســع رحمته وأن
يســكنه فســيح جناتــه وأن يلهــم أهله وذويه الصبر والســلوان..

ســائلني اهلل العلــي القدير أن يتغمدها بواســع
رحمتــه وأن يســكنها فســيح جناتــه وأن يلهم أهلها
وذويها الصبر والســلوان..

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

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

وإلــى آل جيالن الكرام
وذلــك في وفــاة المغفور له
بــإذن اهلل والدهم

وإلــى آل العليــي الكــرام وذلك في وفاة
المغفــور لهــا بإذن اهلل والدهم

حممد قاسم جيالن

احلاج  /قاسم جيالن

ســائلني اهلل العلــي القديــر أن يتغمده بواســع رحمته وأن
يســكنه فســيح جناتــه وأن يلهــم أهله وذويه الصبر والســلوان..
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أمحد حممد العليي

احلاج  /حممد العليي
ســائلني اهلل العلــي القديــر أن يتغمده بواســع رحمته وأن
يســكنه فســيح جناتــه وأن يلهــم أهله وذويه الصبر والســلوان..
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صيدلية األمانة

بإدارة الدكتور الصيدالني سامي

خبرة يف التعامل مع أبناء اجلالية

نقبل جميع انواع التأمينات

Open : 7 Days

Mon - Fri : 10Am-8Pm
Sat
Sun

: 10Am-6Pm
: 11Am-3Pm

www.sav-mor.com

(313) 871-1115

9811 Conant St. Hamtramck, MI 48212
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المجلس اإلسالمي البريطاني
ينتخب “زارا محمد” لقيادته
انتخب املجلس اإلسالمي يف بريطانيا“ ،زارا محمد” ،لتكون أول امرأة تشغل
أعىل منصب يف املجلس يف مجمل تاريخه .وفقًا ملا نرشه املوقع االلكرتوني
لقناة “بي بي يس” عىل االنرتنت.

تصاعد اإلسالموفوبيا بالسويد بعد ظهور
إسم “محمد” في التريندات األساسية
رغم أن إسم الوالدات التي تحمل إسم محمد يف
السويد لم تتجاوز  379من أصل أكرث من 113
ألف والدة؛ فقد أصبح إسم محمد أحد الرتيندات
األساسية يف السويد ،وفقًا لم نرشه الدكتور
عبدالله املرصي ،الخبري والباحث يف الشئون
السويدية واملقيم يف مدينة غوتنربغ السويدية،
عىل صفحته الخاصة عىل فيسبوك.
وأرجع ذلك إىل أنه“ :بإحدى مناطق السويد
الجنوبية كان إسم محمد من األسماء الشائعة”.
وعىل الرغم من أن“ :األسماء العرشة األكرث
شيوعا يف عام  2020هي أسماء سويدية”؛ “وجد
حزب ال( sdاملتطرف) فرصة للتعبري عن كراهيته
للمسلمني وأطفالهم وأنهم يشكلون خطرا عىل
السويد” ،فقط لظهور اسم محمد يف الرتيندات

األساسية يف السويد.
وتعليقًا عىل املوقف املتطرف لهذا الحدث؛
لفت الدكتور املرصي إىل أن :الصحفي نيكالس
أورينوس ،قام “بالكتابة عن هذا املوضوع ،وكيف
أن هذا الحزب الذي بدأت بعض األحزاب بمد
جسور التعاون معه لم يتغري خطابه العنرصي
الكريه”.
خطر وجودي!

وختم تغريدته حول هذا الحدث ،مشريًا إىل أن:
نظرية املؤامرة التي يحملها هذا الحزب والتي
تحملها وتقوم عليها أيديولوجية أحزاب اليمني
املتطرف والشعبوية “ترى يف أي ظهور بسيط

للمسلمني يف الحياة العامة حتى ولو باإلسم
يشكل خطرا وجوديا عىل املجتمع”.
مسلمو السويد

ويعترب اإلسالم ثاني ديانة لها أتباع يف السويد
بعد أتباع الكنيسة الربوتستانية ( )77%حيث
تبلغ نسبة الجالية املسلمة أكرث من  5%من
السكان .هذا وقد قدم هؤالء املسلمون من بلدان
إسالمية مختلفة واستقروا يف السويد منذ ما
يزيد عن أربعة عقود ،ويقطنون املدن الرئيسية
وأولها العاصمة استوكهلم بأكرث من ستني ألفا
( ) 60.000مسلم ثم املدينة الثانية جوتمربج
بأكرث من  40.000ثم املدينة الثالة ماملو بحوايل :
 50.000مسلم.

وقالت “زارا محمد” ،بعد أن فازت بأكرب عدد من األصوات يف اقرتاع للجماعات
املنضوية يف املجلس ،الذي يعد أكرب منظمة إسالمية يف اململكة املتحدة :إنه
“لرشف كبري” أن يتم تعيينها يف منصب األمني العام الجديد.
وخلفت زارا ،البالغة من العمر  29عاما ً ،سلفها “هارون خان” ،الذي أكمل
دورة أربع سنوات ،وهي الحد األقىص ،عىل رأس املجلس.
وتأمل “زارا” ،من مدينة “جالسكو” االسكتلندية ،أن تلهم املزيد من النساء
للبحث والتقدم ألداء أدوار قيادية يف مختلف مجاالت الحياة.
وقالت“ :أعتقد أن النساء يف بعض األحيان ،يرتددن يف تويل األدوار القيادية
رغم أنهن أكرث من مؤهالت للقيام بذلك”.
وتضيف“ :إنه من املهم إرشاك الشباب واملزيد من النساء وتنويع القائمني
عىل عمل املنظمة والعمل الذي نقوم به”.
وكتب عمدة لندن“ ،صادق خان” ،تغريدة يف صفحته عىل موقع تويرت قائالً:
إن تعيني الشابة زارا كان أمرا ً “رائعا ً”.
وأضاف“ :أتمنى لزارا محمد كل النجاح والتوفيق ،وأن تستمر يف قيادة هذه
املنظمة إىل مستويات أعىل من أجل تحسني وتطوير مجتمعاتنا املحلية يف
جميع أنحاء البالد”.
وقد درست زارا القانون وحصلت عىل شهادة املاجستري يف قوانني حقوق
اإلنسان ،كما عملت مستشارة لتدريب وتطوير الطلبة ،بعد أن عملت يف
وقت سابق ضمن الفريق التنفيذي التحاد الجمعيات اإلسالمية الطالبية،
وأصبحت أول امرأة تراس الرابطة يف عام .2016
وقبل انتخابها األخري ،كانت زارا تشغل منصب مساعد األمني العام للمجلس
اإلسالمي الربيطاني.

حسن الشهاوي ..أول مسلم يترأس
مجلة «هارفارد» األمريكية للقانون
أعلنت مجلة «هارفارد للقانون» تعيني أول مسلم لرئاستها ،للمرة األوىل يف
تاريخها البالغ  134عاما ً ،وهو مرصي أمريكي ،ولد يف لوس أنجلوس بـالواليات
املتحدة.

ووفقا ً لوكالة «رويرتز» ،قررت املجلة تعيني حسن الشهاوي ،طالب كلية الحقوق
بجامعة هارفارد ،رئيسا ً للمجلة ،التي تعد واحدة من أعرق املجالت القانونية يف
الواليات املتحدة.
وقال خريج كلية القانون يف جامعة هارفارد حسان الشهاوي :إنه يأمل يف أن
يمثل انتخابه من قبل األكاديميني القانونيني اعرتافا ً متزايدا ً يف أوساط «تعليم
القانون يف الجامعات بأهمية التنوع وربما احرتاما ً متزايدا ً من جانبها للتقاليد
القانونية األخرى».
ومن بني أعالم القانون والسياسة الذين عملوا يف هارفارد الرئيس األمريكي
األسبق باراك أوباما ،وكان أول رئيس ذي أصول أفريقية يتوىل رئاسة هذه املجلة
يف عام  ،1990قبل أن يصبح رئيسا ً للواليات املتحدة األمريكية.
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وكان ثالثة من أعضاء املحكمة العليا بالواليات املتحدة حاليا ً ،رؤساء تحرير
ملجلة هارفارد للقانون ،وكذلك القاضية الراحلة روث بيدر جينسبريج ،والقايض
الراحل أنتونني سكاليا.
من هو الشهاوي؟

تخرج الشهاوي يف جامعة هارفارد يف عام  2016بدرجة البكالوريوس يف التاريخ
ودراسات الرشق األدنى ،ثم التحق بجامعة أكسفورد بصفته باحثا ً للحصول
عىل درجة الدكتوراه يف الدراسات الرشقية ودرس الرشيعة اإلسالمية.
وأشار الشهاوي ( 26عاما ً) لـ»رويرتز» يف رسالة بالربيد اإللكرتوني «كوني آتيا ً
من مجتمع مشيطن يف الحوار العام األمريكي ،آمل يف أن يمثل هذا بعض التقدم
حتى إن كان صغريا ً ورمزيا ً».
وأضاف الشهاوي أنه يعمل بنشاط مع الالجئني ويف إصالح القضاء الجنائي،
وخططه للمستقبل غري واضحة رغم أنه أشار إىل إمكانية أن يعمل باملحاماة يف
املجال العام أو بالتعليم الجامعي.
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كيف تبني عالقة قوية
مع شريك حياتك؟
 تتحقق به السكينة،الزواج احتياج إنساني للرجل واملرأة عىل حد سواء
ِ  {و ِم ْن آ َي: قال تعاىل،النفسية واالتزان الوجداني
خل ََق لَك ُم ِّم ْن أَنف ُِسك ُ ْم
َ ات ِه أ َ ْن
َ
ٍ حم ًة ِإ َّن ِف َٰذلِ َك َل َي
ات لِّق َْو ٍم
َ اجا لِّت َْسكُنُوا ِإلَ ْي َها َو
ً أ َ ْز َو
َ ْ ج َع َل َب ْينَك ُم َّم َو َّد ًة َو َر
.)21 :َيتَفَك َُّرو َن} (الروم

 وأساس هذا..والعالقات الزوجية تحتاج إىل بناء صحيح وقوي ملواجهة الحياة
 وأما دعائم البناء فترتسخ وتقوى باالحرتام والتفاهم،البناء هو املودة والرحمة
.والعطاء بني الزوجني
سعيدا فإنه يحتاج إىل بناء العالقة الزوجية عيل
وإذا أراد اإلنسان أن يعيش
ً
: ولبناء عالقات ناجحة نحتاج إىل ما ييل..أسس سليمة

، حيث إن الزواج يف أغلبه كالم: التقارب يف الفكر والثقافة بني الرشيكني..والحياة الزوجية الناجحة تعتمد عىل أسلوب الحوار الناجح بني الزوجني
. كان هناك حوار متبادل ودائم،وكلما كان بينهما تقارب فكري

نعمة عظيمة
..تستوجب الشكر
كيف يصبح
أوالدك من حملة
القرآن الكريم؟

: التفاهم القائم عىل العلم ال االنقياد القائم عىل التبعية والطاعة العمياء ال يحقق،فالتفاهم الذي يحتاج من الفرد االنسياق وراء اآلخر دون معرفة
.النجاح عىل املدى الطويل
 وتصبح.. ألن الفارق الكبري يف العمر ال يخلو من املخاطر: التقارب يف السن. صعبة،مجاراة الرشيك األصغر سنًّا
 فال مانع أن يحدث يشء من التنازالت باتفاق الطرفني: بعض التنازل ال يرضعن بعض الحاجات الخاصة غري الرضورية التي تخالف العادات وال تخالف
. وذلك بهدف تحقيق املرونة يف التعامل،الرشع

،خالل بيان القصص والعرب من سرية الصحابة
وحتى االستشهاد بنماذج موجودة عىل أرض
.الواقع ومشا َهدة
كما تعلّم األم أطفالها وترسخ فيهم أن «أهل
 وأن «املاهر،»القرآن هم أهل الله وخاصيته
 والذي يقرأ،بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة
 فله، وهو عليه شاق،القرآن ويتتعتع فيه
 و»إن،» «وخريكم من تعلم القرآن وعلمه،»أجران
 ومن هم يا رسول: قالوا،ني من الناس
َ ِلله أ َ ْهل
..» أهل الله َوخَاصَّت ُ ُه، هم أهل القرآن:الله؟ قال
.كما ورد ذلك يف السنة النبوية
وهناك وسائل تعني األبناء عىل حفظ
:القرآن الكريم
 محاولة فهم اآليات القرآنية؛ فهذا يعني عىل.حفظه وييرسه للحافظ

ومن أجمل األشياء التي تدخل الرسور عىل
قلب اآلباء هو أن يكون أبناؤهم من حملة كتاب
 وحفظ القرآن وتعويد األطفال عليه.الله تعاىل
يبدأ حتى من وقت أن يكون جنينًا! وقد أثبتت
دراسات يف علم األجنة أن الجنني يتأثر بما
 وأكدت،يحيط بأمه ويستمع إىل ما يدور حولها
ً أن األم الحامل التي تقرأ القرآن تلد طفالً متعلقا
 ولذلك يستحب يف السنة األوىل من عمر،به
.الطفل أن يستمع كثريا ً للقرآن الكريم
واألطفال يتعلمون رسيعا ً وتتحمل ذاكرتهم
 فيجب،البيضاء الصغرية الكثري من املعلومات
،تعويد الطفل عىل سماع القرآن الكريم وحفظه
كما أن األم عليها الدور األكرب واألهم يف غرس
حب القرآن يف قلب الطفل؛ وذلك من خالل بيان
 ومن،أهمية القرآن يف حياة اإلنسان وسعادته به

إيمان حسن
الشك أن غاية القرآن الكريم هي صناعة أمة
 لتصبح بقرآنها،إسالمية وفق املنهج الرباني
 فلن،أمة متميزة يف عقائدها وعباداتها وأخالقها
.يصلح آخر هذه األمة إال بما صلح به أولها
 وال يضاهي،والقرآن نعمة كبرية يف حياة املسلم
نعمة إنعام الله عىل العبد بنعمة القرآن أي
نعمة؛ وقد أشار الله تعاىل إىل تفضله سبحانه
 فقال يف أول،عىل عباده بنعمة القرآن الكريم
َ ِ ِ ِ َ  {ال:سورة الكهف
ل َع ْب ِد ِه
ٰ َ ْح ْم ُد للَّه الَّذي أن َز َل َع
أيضا يف
وقال
،}جا
ً
ً ج َعل لَّ ُه ِع َو
ْ َاب َولَ ْم َي
َ الْكِت
) َعلَّ َم الْق ُْرآ َن1( ح َٰم ُن
ْ {الر
َّ :صدر سورة الرحمن
ِ ْ خل ََق
)}؛ فالقرآن الكريم نعمة3( نسا َن
َ )2(
َ ال
.عظيمة تستوجب الشكر والثناء لله تعاىل

Marital love in Islam inculcates the following

F

aith: The love Muslim spouses have for
each other should be for the sake of
Allah and to gain His pleasure. It is from
Allah that we claim our mutual rights (Quran
4:1) and it is to Allah that we are accountable
for our behavior as husbands and wives.

It sustains: Love is not to consume but to sustain.
Allah expresses His love for us by providing sustenance. To love in Islam is to sustain our loved one
physically, emotionally, spiritually and intellectually,
to the best of our ability. (Note : To sustain materially is the husband’s duty. However, if the wife wishes
she can also contribute)
Accepts: To love someone is to accept them for who
they are. It is selfishness to try and mould someone
as we wish them to be. True love does not attempt
to crush individuality or control personal differences,
but is magnanimous and secure to accommodate
differences.
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Challenges: Love challenges us to be all we can, it
encourages us to tap into our talents and it takes
pride in our achievements. To enable our loved
one to realize their potential is the most rewarding
experience.
Merciful: Mercy compels us to love and
love compels us to have mercy. In
the Islamic context the two are
synonymous. The attribute Allah chose to be the supreme
for Himself is that He is
the most Merciful. This
attribute of Rahman (the
Merciful) is mentioned
170 times in the Quran,
emphasizing the significance for believers to be
merciful. Mercy, in practical
application, means to have
and show compassion and to
be charitable.

Forgiving: Love is never too proud to seek forgiveness or too stingy to forgive. It is willing to let go
of hurt and letdowns. Forgiveness allows us the
opportunity to improve and correct ourselves. Islam
emphasizes the principle that if we want God to
forgive our mistakes, then we should be forgiving of
others too.
Respect: To love is to respect and
value the person, their contributions, and their opinions.
Respect does not allow us to
take for granted our loved
ones or to ignore their
input. How we interact
with our spouses reflects
whether we respect them
or not.
Confidentiality: Trust is the
most essential ingredient of
love. When trust is betrayed and

confidentiality compromised, love loses its soul.
Caring: Love fosters a deep fondness that dictates
caring and sharing in all that we do. The needs of
our loved ones take precedence over our own.
Kindness: The biography of the Prophet Muhammad
(pbuh) is rich with examples of acts of kindness he
showed towards his family and particularly his wives.
Even when his patience was tried, he was never
unkind in word or deed. To love is to be kind.
Grows: Marital love is not static, for it grows and
flourishes with each day of marital life. It requires
work and commitment, and is nourished through
faith when we are thankful and appreciative of Allah
blessings.
Enhances: Love enhances our image and beautifies
our world. It provides emotional security and physical well being.

7٣ : العدد-  السنة السابعة-  م201٩ يناير

24

Arab American Today العربي األمريكي اليوم

























 






















 اﻟﺣﺻول-اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ واﻻﺣﺗراﻓﯾﺔ
 اﻟﺳرﻋﺔ واﻟدﻗﺔ- ﻋﻠﻰ اﻛﺑر ﻣردود ﺿرﯾﺑﻲ
واﻟﺧﺑرة ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت

-Business Taxes -Personal Taxes
-Incorporation
-Payroll
-Bookkeeping
-Immigration
-Translations
-Notary Public
-Travel Tickets
-Financial Planning
-Electronic Filing






 
 
 
 
 




15234 Michigan Ave. Dearborn MI 48126
Tel:313-429-9510 Fax:313-429-9530
E-mail: askar.alabasi@gmail.com - www.alabasiservices.com

25

February 2021 - Volume : 9 - Issue :98

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

ثقافة cultuer
العربي األمريكي اليوم Arab American Today

تصدرت المشهد الشعري في العراق بعد نازك المالئكة..

 6أعوام على رحيل آمال الزهاوي
طه العاني
تعد الشاعرة آمال الزهاوي واحدة من الشاعرات
القالئل ،الالتي تصدرن املشهد الشعري يف العراق بعد
نازك املالئكة ،وهي آخر شاعرات جيل الستينيات
بكل ما يحمله من مالمح نضوج.
وإىل جانب إبداعها الشعري مارست الزهاوي كتابة
القصة القصرية ،ولديها كتابات أدبية ،ومساهمات
ثقافية متنوعة.
ويف فجر  11فرباير/شباط  2015نعت وزارة الثقافة
العراقية الشاعرة عن عمر ناهز  69عاما ،بعد رصاع
تعوض
طويل مع املرض ،معتربة رحيلها خسارة ال ّ
للشعرية العراقية والعربية.
مسيرتها

ولدت الشاعرة آمال عبد القادر الزهاوي يف بغداد عام
 ،1946ونشأت يف أكناف عائلة عرفت بالثقافة والعلم،
حيث إن جدها هو الشيخ محمد فييض مفتي بغداد،
وعمها هو الشاعر جميل صدقي الزهاوي.
ويقول الروائي نعيم آل مسافر ،إن الشاعرة الزهاوي
هي من جيل الستينيات الشعري ،ومن عائلة ُعرفت
باألدب والسياسية ،فمن رموزها املشهورة الشاعر
الكبري جميل صدقي الزهاوي ،رائد التفكري العميل
والنهج الفلسفي.
وقد واصلت الشاعرة الراحلة تعليمها األكاديمي
حتى حصلت عىل شهادة اللغة العربية من كلية
اآلداب يف جامعة بغداد ،وعملت يف مجال الصحافة
والتدريس.
ويرى آل مسافر ،أن البيئة التي نشأت فيها الزهاوي،
أثرت يف تجربتها الحافلة بـ 7مجاميع شعرية
باإلضافة إىل إسهاماتها األدبية.
عربت الزهاوي يف شعرها عن الكثري من القضايا
الوطنية والوجودية واإلنسانية (مواقع التواصل
االجتماعي)
أعمالها الشعرية

وما يميز الشاعرة الراحلة هو ذلك الثقل املعريف،
كون ثقافتها ،فقد كانت عىل مستوى مرموق من
الذي ّ
الثقافة ،وفق أستاذة األدب والنقد الحديث الدكتورة
إرساء حسني جابر.
وتبي الجابر أن تم ّيز الزهاوي يتضح يف دواوينها التي
ّ
أصدرتها من عام  1969إىل .2000
اعالن

وتذكر أن من أهم دواوين الزهاوي ،ديوان (الفدائي
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والوحش) الصادر عام  ،1969و(الطارقون بحار
املوت) الصادر  ،1970و(دائرة الظلمة) الصادر ،1975
و(إخوة يوسف) الصادر  ،1979و(تداعيات) الصادر
 ،1982و(يقول قيس بن ساعدة) الصادر ،1987
و(شتات) الصادر .2000
وتتابع الجابر أنه قد صدرت للزهاوي مجموعة بعنوان
(البنفسج) وأخرى (نسج العنقاء) ،وآخر مجاميعها
(لب األلباب) ،وهي قصيدة شعرية ملحمية تعكس
محنة العراق ابتدأتها برموز شعرية سومرية.
ومن قصيدة لها بعنوان (فراشة) ،تقول
الزهاوي:
آه لو أغدو فراشة
واملسافات جناحان ت َش ّدان الهوى
يف جسدي
يتعرى داخيل الكون
يصب الورد يف قلبي رحيقا
من بشاشة
بدورها تقول الكاتبة العراقية ،رحمة الراوي ،إن أبرز ما
يم ّيز قصائد الزهاوي هو أنوثة شعرها ،وجمال بغداد
والعراق ،الذي تجىل يف كل تفاصيل قصائدها ،والحياة
الصاخبة يف بغداد الستينيات والسبعينيات ،والحزن
الذي بدأ يظهر شيئا فشيئا كلما ازدادت الحياة قسوة
يف بلدها.
وتبي الراوي أن ديوان (آبار النقمة) ،كان من أوضح
ّ
ما عربت من خالله عن مشاعرها ويأسها مما آل إليه
حال العراق ،وما سببته نعمة النفط من نقم متتالية.
تفوق مبكر

وتفوقت الزهاوي عىل بنات جيلها من الشاعرات يف
ستينيات القرن املايض ،وأخذت تتصدر املشهد الثقايف
اإلبداعي بجرأة ووعي لتشكل اسما بارزا وتجربة
شعرية ناضجة ،كما تقول جابر.
وتضيف ،أن الزهاوي امتلكت يف وقت مبكر صوتا
خاصا له القدرة عىل التعبري عن الكثري من القضايا
الوطنية والوجودية واإلنسانية ،ومثلت دواوينها
األوىل العروبة والغرية العربية.
تنوه جابر إىل أن
وباإلضافة إىل (شاعرة البنفسج)ّ ،
الزهاوي حازت عىل العديد من األلقاب ،منها (نخلة
العراق) و(إمرباطورية الشعر العرب) ،وذلك لنضجها
املبكر وقدرتها عىل التعبري عن األسطورة ،التي فتح
مغاليقها الشاعر بدر السياب ،وحاول الكثري من
الشعراء توظيفها.
ويف سياق متصل ،يقول الشاعر وليد الرصاف إن آمال
الزهاوي كانت واحدة من شاعرات العراق ،مع نازك
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املالئكة وعاتكة الخزرجي ومليعة عباس؛ لكنها تأتي
بعده ّن يف التسلسل الفني وإمكانية الكتابة.
ويروي الرصاف أنه التقى الزهاوي ألول مرة يف إحدى
مشاركاته بمهرجان املربد يف أواخر التسعينيات يف
بغداد ،ووجدها امرأة محرتمة ومثقفة؛ لكنه ال يراها
بمستوى نازك املالئكة وبدر السياب ،عىل حد قوله.
الرصاف يرى أن الزهاوي تأتي بعد نازك املالئكة
وعاتكة الخزرجي ومليعة عباس من حيث إمكانية
الكتابة (الجزيرة)
جرأة وغموض

واظبت الزهاوي عىل طرح القضايا التي تمس الواقع
عموما ،وواقع املرأة يف املجتمع ،إىل جانب تجسيدها
ملعاناة شعبها ،وما يعانيه من ألم الفقد والعوز
والضياع ،وفق جابر.
وتبي أستاذة النقد واألدب الحديث ،بأن كل هذه
ّ
املضامني جاءت ضمن اشتغاالت متميزة ،اعتمدت
فيها الشاعرة املوروث الديني واألسطورة والقناع
والرمز واملوروث الشعبي يف لغة شعرية تعتمد
الغموض يف بعض من قصائدها.
وتؤكد أن هذه الجرأة هي جزء من طبيعة تكوين
الشاعرة ال سيما يف مواقفها السياسية املختلفة ،وهي
آراء كلفتها الكثري من املتاعب والويالت؛ مما اضطرها
عمان.
ملغادرة العراق إىل سوريا ومنها إىل ّ
أيامها األخيرة

وعاشت الزهاوي رصاعا طويال مع مرضها العضال
كما هي أقدار الكبار ،حتى توفيت عن عمر ناهز 69
عاما حافال باألدب والسياسة ،يف إحدى مستشفيات
بغداد .ودفنت يف األعظمية ،وفق آل مسافر.
ويضيف ،أن شاعرة األدب والثورة وامليثولوجيا
والتصوف ،قضت أيامها األخرية مثل نخلة باسقة يف
بستان احتله الغرباء ،وعاثوا به فسادا ،تاركة خلفها
نافذة نسوية يف رصح الثقافة العراقية لتكمل بعدها
املتأثرات بها من األجيال الالحقة.
وحول اإلهمال الذي تعرضت له الشاعرة يف سنواتها
األخرية ،يرى الروائي آل مسافر أن االتهام ال يوجه
للحكومة وحدها بإهمال املبدعني ومنهم آمال
الزهاوي ،إنما «إخوة يوسف» كان لهم دور مشابه،
وربما هو أكرث إيالما لها ،وهذه واحدة من نبوءاتها
الكثرية يف شعرها ،تلك النبوءات املليئة بالقلق
واألسئلة الكبرية.
فيما تختم الكاتبة رحمة الراوي بالقول حني رحلت
الزهاوي ،انطوت صفحة جميلة وباهرة من كتاب
شعراء العراق ،ومن كتاب الجمال واألدب الرقيق،
انطوت الصفحة؛ لكن الذكر سيظل مستمرا دائما.

إعالن القائمة
القصيرة لـ «جائزة
نجيب محفوظ
»2021

اعلنت «دار نرش الجامعة األمريكية» يف القاهرة ،القائمة القصرية لــ
«جائزة نجيب محفوظ لألدب» لعام  ،2021والتي ضمت ست روايات من
الجزائر ومرص واليمن وسوريا.
كل دول
واختريت األعمال من ضمن  270رواية تم ترشيحها للجائزة من ّ
العالم العربي ومن دول املهجر.
والروايات املرشحة للجائزة هي «اختفاء السيد ال أحد» للجزائري
أحمد طيباوي و»يف مدن الغبار» للمرصية أمل رضوان ،و»حصن
الزيدي» لليمني الغربي عمران و»حي الدهشة» للسورية مها حسن
و»حجر بيت خالف» للمرصي محمد عيل إبراهيم و»كحل وحبهان»
للمرصي عمر طاهر.
وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة املرصية شريين أبو النجا وعضوية
الربيطاني همفري ديفيز والسوري ثائر ديب واملرصيتان سماح سليم
وهبة رشيف.
يذكر أن قيمة الجائزة املالية تبلغ  5000دوالر وميدالية عليها صورة
األديب املرصي نجيب محفوظ ،إضافة إىل ترجمة الرواية الفائزة للغة
اإلنكليزية ضمن مطبوعات «دار نرش الجامعة األمريكية» يف القاهرة.
وسيتم إعالن اسم الفائز يف آذار/مارس املقبل.
وتحمل الجائزة اسم عميد الرواية العربية وتنقسم إىل قسمني :األول
محيل يتواله «املجلس األعىل للثقافة» ،والثاني دويل تقدمه دار نرش
«الجامعة األمريكية» يف القاهرة وترتجم العمل الفائز اىل اإلنكليزية.
وفازت املرصية ريم بسيوني بالجائزة يف دورتها للعام  2020عن روايتها
«أوالد الناس ...ثالثية املماليك» ،يف حني حصد املوريتاني محمد عبد
اللطيف الجائزة عن روايته «كتاب الردة» ،وذلك ضمن فئة «أفضل رواية
عربية».
ومن بني الحاصلني عىل الجائزة يف األعوام السابقة السعودية أميمة
الخمييس واللبنانية هدى
بركات والسوري خليل
صويلح والجزائرية
أحالم مستغانمي
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محمد عبدالوهاب الشيباني*
قبل أن يصدر الكاتب اليمني املقيم يف الواليات املتحدة األمريكية ،عبدالنارص مجيل رواية "رجال
الثلج" يف  ،2009كان قد أصدر مجموعته القصصية "أشياء خاصة" يف العام  ،2002التي تنقل
بعيدا ،محموالت تواريخ ما
صوت املهاجرين الجدد إىل أمريكا والباحثني عن قيمتهم الوجودية
ً
قبل الهجرة يف الوطن امل ُهاجر منه.

موت مجاني ال يشبه حنين
الفالحين..عبدالناصر مجلي في
"أشياء خاصة" و"رجال الثلج"
الداخل -الوطن األم -الذي تخلصت منه أَنَوات الرسد أو
تماما
توهمت التخلص منه بالهجرة إىل جغرافية مناقضة ً
لجغرافية املهجري القديم ،الذي كان ال يعرف عن أقدار
هجرته والجغرافيات ،التي سيقيم فيها كما تذهب إىل ذلك
بعض القراءات.

انتماءات يجاهد اآلباء كثريًا يف غرسها بدواخلهم ألوطان
يحن إليها اآلباء فقط ،وبني تحققاتهم الوجودية يف وطن
ُولدوا فيه وترشبوا ِقيمه بدون مباركة من اآلباء
هذا هو الداخل ،الوطن الذي ُيستبدل يف البداية بموطن
يمحي
جديد إلنفاذ أحالم من هاجروا إليه ،غري أنه ال َّ
من وجدان الذين هجروه ،فهو مذاب فيهم مقيم تحت
جلودهم يستحرضونه حينما ال يستطيعون استيعاب
الوطن البديل ،وال يتكيفون مع مفرداته وقيمه املختلفة،
فهو يف "أشياء خاصة" موطن مؤقت ،لهذا يظهر
الشخوص املقيمون فيه متخففون من مسألة االنتماء
إليه ،يمقتونه يسفهون قيمه وال ينظرون إليه إال باعتباره
آلة يقايضون مجهوداتهم فيه بدوالرات قليلة ،وتال ًيا
يدفعون حياتهم ثمنًا لهذه املقايضات غري العادلة .حتى
أولئك الذين أرادوا وضع حد لعالقتهم بالوطن األصل
من خالل االنغماس الكيل والذوبان يف ثنايا موطن الحلم
الزائف ،ال بد وأن توقظ فيهم الشيخوخة والوهن جذوة
الحنني؛ الجذوة التي يحاولون نقلها مشتعلة إىل أبنائهم
"املولّدين" عىل نحو حالة األب املهاجر الذي يويص ابنه
يف نص "مالمسة األشياء البعيدة" ،حينما يقول له:

إذن نحن أمام تعارضات جوهرية بني داخل مقيم يف ذات
املهجر ،وخارج يقيم فيه املهجري ،وال يتعايش معه .هذه
الكتابات ال تجيب عن أسئلة آنية بل تضاعف من إنتاج
أسئلة إشكالية ،ترحل يف مفردات مواضيع الهجرة األليمة،
ً
معادل للموت املجاني،
التي تصري يف معظم النصوص
كما سرنى.

"عشت حياتي بالطول والعرض ونسيت أهيل
ونايس .كنت شا ًّبا مجنون ًا؛ كل ما كنت أجمعه من
مال أنفقه عىل ملذاتي ،لذلك لم أستطع العودة
خايل الوفاض ،بعدها قابلت والدتك وتزوجتها.
تنس أن لك ً
أرضا ووطن ًا
أنت رجل من بعدي ال َ
يتيما لكن
هناك وراء البحر ،لقد كنت وحدي
ً
ماذا عن األبناء الذين تسدي إليهم مثل هذه
النصائح؟!".

املحرتز الكتابي كخطاب يف املجموعة ،لم يتخلص من
التعارضات الشديدة التي تنشغل بها الكثري من نماذج
الكتابة املهجرية الجديدة ،التي تنتمي إليها تجربة
عبدالنارص مجيل ،فنصوص املجموعة ترزح تحت حمل
تماما مع الخارج الذي تحيا
الداخل الثقيل ،ولم تتصالح ً
فيه.

هذا الداخل يتحول إىل حنني جارف وبكاء وعويل من أول
معاينة له من خارجه الجغرايف -موطن اإلقامة الجديد-
والذي ُي َش ّد إليه الرحال هر ًبا من جحيم األول ،فيتحول
ُعب عنه هذه الكتابات ،وت ُرد
الثاني إىل جحيم مضاعف ،ت ِّ
يف نهاية املطاف إىل عدم قدرة الراوي /الكاتب وشخوصه
فجر
التعايش مع هذا الخارج ،ألن نقيضه الداخل قد َّ
فيهم كل مسالك الحنني إليه.

يف نص عنوانه "ما قالته السيدة عذبة وآخرون" يف
مجموعة "أشياء خاصة" تتظهر السيدة اليمنية راوية
حنينها إىل الوطن الذي قضت خارجه سنتني عن بقرتها
الحمراء "سعيدة" التي "كانت تحتفظ لها بصورة ملونة
تناجيها كل حني وتدعو الله أن يعيدها رسي ًعا إىل قريتها
النائية يف وطنها املنيس".
الداخل يستدعيه عمال يمنيون ،جاؤوا من بيئات فالحية
فقرية ،يبخِّرون أعمارهم يف املطاعم ومحطات البنزين
ومصانع السيارات والورش ،ويبددون أيامهم الطرية يف
مطاردة سنتات قليلة وحياة هينة ليست يف متناول اليد،
عىل نحو حكاية "أحمد" العامل اليمني يف نص "يوم موت
بالدين والزوجة واأللم ،يرتك الورشة التي
الري" واملك َّبل َّ
يعمل بها من أجل سنتات زيادة يف أجر الساعة يف إحدى
ً
مقتول يف هذه املحطة
محطات ،وبعد أشهر قليلة يجدوه
بعد حادثة سطو.
الداخل وطن يتلبس "املالحي" العامل اليمني الكهل
ً
عامل يف البحر واملرافئ،
أيضا ،والذي قىض سنوات كثرية
ً
وقابله املوت الرخيص يف إحدى ورش "ديرتويت" وعىل
شفتيه مهجل قصري يقول" :بالله عليك واساير البيضاء
بلغ سالمي عىل هيله".
شبان يمنيون يعملون يف أحد املصانع يتشابهون
يف أشياء كثرية :الديون التي ترهق الكواهل /الفقد
املروع ألحبة بعيدين /حنني ال يطاق ألوطان ال
تسأل عن أحد.
يعيش الجيل الثاني من املهاجرين تناقضات بني
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أيضا يعيشون هذه التناقضات بني انتماءات ،يجاهد
هم ً
اآلباء كثريًا يف غرسها بدواخلهم ألوطان يحن إليها اآلباء
فقط ،وبني تحققاتهم الوجودية يف وطن ُولدوا فيه وترشبوا
ِقيمه بدون مباركة من اآلباء .فتاة تعمل يف أندية للتعري،
املجرمة
أوالد يتاجرون باملخدرات وتقديم الخدمات
َّ
أخالق ًّيا من وجهة نظر اآلباء ،الذين يتظهرون يف وعي
األبناء ككائنات بالية ومحافظة.
()2
يف رواية "رجال الثلج" تصري معاناة اليمني يف العالم
وتعب عنها ثالث
مفتوحا للهجرة القاتلة،
الجديد عنوانًا
ً
ِّ
حكايات ملهاجرين من أزمنة مختلفة .األوىل "حكاية
عبدالله" وهي تصوير قيامي مؤلم ملوت لشاب ينتقل
إىل أمريكا مع عائلته يف منتصف السبعينيات ويتطبع
بثقافة شبانها ،كان "شديد الذكاء وكثري العراك مع
أقرانه ويعيش حياته كأي مراهق أمريكي" ،لكنه حينما
"ج َب" ،برغبة منهما ،يتزوج
يعود يف زيارة لبلدة أبويه ُ
هناك وينجب طفلة ،هي آخر ما سيمر عليه يف الرشيط
السينمائي أثناء قتله يف محطة البنزين من قبل أربعة
خيوه بني املال وحياته.
لصوص ّ
الحكاية الثانية لـ"عيل" الصحفي والكاتب الذي يهاجر
إىل أمريكا بعد الوحدة ،بعد أن بدأ يستشعر الخطر
الداهم الذي يلف حلم اليمنيني .بعد حياة مضطربة يف
صنعاء "قات وخمر وصالة ونساء وتصنُّع عملقة كاذبة"،
ضجرا مما حوله ،هاجر إىل
تص َّعد يف وحشتها وازداد
ً
أقىص األرض وإىل ديرتويت.

ً
غاسل للصحون يف
استقر يف حي اسمه "دكس" ،وعمل
مطعم يمتلكه شخص فلسطيني ،لكن طبعه االنطوائي
لم ِ
يعنه عىل االختالط بمجتمعه الجديد ،واقترصت
حياته بنسق ممل ،بني العمل يف املطعم وغرفته الباردة
يف كل الفصول ،يف فندق رخيص يعج بالعاطلني والعجزة
والعاهرات ،حتى جاء اليوم الذي أخذته زميلة له يف
املطعم تدعى "ديبي" إىل مسكنها ،حيث تذوق ألول مرة
الحياة األمريكية.
تطورت عالقته بديبي ،التي تداركها بالزواج حينما
حملت منه ،وكان هذا الزواج بالنسبة له ًّ
حل ملشاكله ،وبه
يستطيع البقاء يف أمريكا دون مضايقة قانونية ومطاردة
من رجال الهجرة القساة؛ وبعد حياة بطالة وبؤس يجد
ً
عمل يف ورشة صغرية لتعبئة املياه الغازية ،لكنه يرتكها بعد
معركة طاحنة ،وينتقل للعمل يف ورشة لتعبئة قطاع غيار
سيارات وتغليفها ،وهناك سيتعرف عىل أصدقاء يمنيني
مثقلني بالديون ،ومنهم قاسم ،الذي ترك الورشة للعمل
ِ
ينقض شهر
يف محطة بنزين لتحسني دخله ،لكن "لم
واحد حتى كنت أحد املصلني عىل جثمانه" ،بعد أن قتلته
عصابة تحرتف الرسقة.
يف "رجال الثلج" ثمة مهاجرون يمنيون حرضوا يف النص
عر ًضا ،دون وظائف حكائية يف البنية الرسدية األصلية،
َ
لكنهم يف نهاية األمر يعيدون إنتاج وظيفة معينة إلدانة
الهجرة التي سلبتهم كل يشء
ٍ
عمل لم
بعد فرتة بطالة وضياع ،حاول تدارك نفسه يف
يجده سوى يف محطة بنزين يف وردية ليل ،حيث ستتكرر
من جديد قصة عبدالله وقاسم مع املوت ،وهذه املرة معه.
الحكاية الثالثة تتبع ملوت مجاني ثالث ملهاجر يف وقت
مبك ِّر اسمه "مثنى" ،يدخل نيويورك يف شتاء عام ،1920
سباحة بعد أن قفز من عىل ظهر سفينة كانت تناور
استعدادا للرسو ،بعد رحلة لها من
مناورتها الرئيسية
ً
مرسيليا وعىل ظهرها هذا املهاجر الذي ال يحمل أوراق
هوية ،بعد أن قىض بضعة أسابيع متخف ًيا فيها مثل جرذ،
وكادت هذه املغامرة تكلفه حياته بعد إصابته بنزلة برد
شديدة ،لوال عناية أحد املهاجرين السوريني به ملدة ثالثة
أشهر.
تعرف عن طريق مهاجر شامي عىل "ليوجي" اإليطايل
مطعما ،كان "حنا" قد عمل به
املجنون الذي يمتلك
ً
سابقًا ،حيث سيعمل مثنى يف غسل الصحون وأدوات
الطبخ ،حيث سيتعرف عىل "جينا" زوجة "ليوجي" التي
تطلق عليه اسم "مارتن".
بعد أشهر سيقتل رش قتلة عىل يد "بتينو" الصغري
"الحاكم الفعيل لعموم العصابات اإليطالية ،ليس يف
بروكلني وحسب ،بل يف نيويورك الكربى كلها ،املدينة
التي تنام كل ليلة عىل أنني عرشات الجثث التي يستفعل

بها املوت ،حيث سيعمد إىل قطع عضوه وخصيتيه ً
أول،
ثم يتم تقطيعه إر ًبا ،ويرمي لحمه للكالب ويتم حرق ما
تبقى منه ،بحيث سيختفي إىل األبد" ،ومقتل مثنى بهذه
الطريقة البشعة جاء بعد أن ضبطه "بنيتو" مع زوجته
"كارولني" عىل الفراش.
يف "رجال الثلج" ثمة مهاجرون يمنيون حرضوا يف النص
عر ًضا ،دون وظائف حكائية يف البنية الرسدية األصلية،
َ
لكنهم يف نهاية األمر يعيدون إنتاج وظيفة معينة إلدانة
الهجرة التي سلبتهم كل يشء ،و ُيستنبتون نص ًيّا
كوحدات حكائية مستقلة حملت عنوان "فصل وجوه يف
املهب حطمتها ريح نكد وعرثات كبار" ،منهم:
"السلطان" رجل طويل القامة ،عريض املنكبني ،ممتلئ
الجسم ،له شارب كثيف ووجه مدور يتميز بوسامة
وقورة ،يحب النساء ،لكن الزمن انقلب عليه .كان يميش
يف الشارع بثوبه العربي وعصاه السوداء كمليك مخلوع.
بعد طرد اإلنجليز من عدن سافر إىل السعودية ،ثم انتقل
كالجئ إىل أمريكا.
مغررا بهن بوفرة
متدين يصيل ويصوم ،ويطارد الفتيات
ً
املال .كان يذوي كل يوم ،مثل سنديانة ماتت عروقها.
رش ُه ُه قىض عليه ،فقد كان يحب الطعام كثريًا.

"الدنجوان" شاب ثالثيني ،بالكاد يستطيع كتابة
اسمه بالعربي ،انفتحت أمامه بوابة الرزق .ربح
ورقة يانصيب بمبلغ ضخم ،استثمره ج ّي ًدا يف
محطة بنزين ودكان لبيع الخمور ومحل بيتزا،
لكنه أبطأ يف العودة ،سحرته نساء ميتشغن ،فنيس
أباه وأمه وزوجته الشابة ،التي لم ِ
ربا،
تطق ص ً
فنسجت عالقات عاطفية مع شبان القرية ،وحني
وصله الخرب تأزم؛ "هرب إىل الخمر ،وأرسف فيها
كمن ينتقم من نفسه ومن زوجته وأهله وبالده.
أهمل مصالحه حتى أفلس وكرثت ديونه ،تعاطى
الكوكائني وكل أرخص أنواع املخدرات ،كان يسعى
إىل دماره الشخيص بوعي مفزع النتائج ،يجلده
ً
طوال يف غيبوبة
شعور ماحق بالذنب ،يقيض ليايل
وبكاء".
املهاجرون اليمنيون يف هذا النص الرسدي "لم يكونوا
سوى مجموعة من الرجال املهاجرين الذين ساقتهم
بعيدا عن أوطانهم
أقدارهم إىل الفناء يف بالد الثلج
ً
الدافئة ،والتهمهم الغرب مثل قطع الثلج الذائبة .ذابوا
يف كؤوس الغرب كقطع الثلج الصغرية ،أو كأنهم تماثيل
صنعت من الثلج املتاليش ،عاجلهم قدرهم باملوت فيه
قبورا ثلجية باردة" ،كما يقول
مستبدلني بقبورهم الدافئة
ً
د.عبدالحكيم باقيس.
*شاعر وكاتب يمني
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مسكونة بالليل

* إسراء عرفات
خلدت إىل النوم
كنت كلّما
الليل
َ
أل ّن
ُ
منبت العاشقنيُ ،
ُ
وينبتك يف تربة أحالمي ويجيئني
َ
بكرا يكافئني
ُم ً
فهمت لعبة الليل ،فقد
بك عىل هيئة وردة ،وألنّني
َ
ُ
ورصت
عاودت استحداث عادة نسيتها منذ زمن،
ُ
ُ
وينبتك يف تربة
َ
بك
بكرا ليأتيني َ
ُ
أخلد إىل النوم ُم ً
وتكرارا ،لقد أضحى بستان أحالمي
مرارا
ً
أحالمي ً
ٍ
بلسان
وتحدثني
مكتظًا بالورود ،كلّها ت ُشبه بعضها،
ّ
أمر عىل بستان أحالمي يف
َ
يدعي أنّه
ّ
لسانك ،إنّني ّ
أعرف
أنت ،ال
كل ليلة اآلن فال
ّ
ُ
ُ
أي وردة هي َ
أعرف ّ
وتتقمصها ،وال أدري أيه ّن تتل ّبسك
تتقمصك
أ ّيه ّن
ّ
ّ
رغما
َ
قررت أن
وتتل ّبسها ،لكني يف هذه الليلة،
ُ
أعرفك ً
عن ِ
سأخلد إىل النوم متأخرة ،فيكافئني
أنف الليل،
ُ
وينبتك يف تربة أحالمي
َ
الليل بطريقة عكسية
َ
أنت شوكتي
ويجيئني َ
بك عىل هيئة شوكة ،ستكون َ
أعرتف
أحب ،والتي ال أعرفها إال باالختالف ،وال
التي
ُ
ّ
بها إال باملخالفة.
2
ٍ
الاكتمال عينيه عىل حقيقته،
كل
يف الليل َيفتح ّ
صاب
ي
ف
فيه
الراحة
مضجع
يقض
ُيزعجه الاكتمالهّ ،
ُ
ُ
بحالة هياج ،هذه إحدى الحقائق البسيطة التي
ِ
سمع ُت
لم أكن أعرفها حتى البارحة ،حينما
ٍ
صوت أن ٍ
ني ورصا ٍ
خ قويٍ
قادم من متون مشاريعي
َ
كل النصوص التي لم أُكملها ،املقاالت
الالمكتملةّ ،
وتركت أسطرها الباقية تقايس مغبة
التي بدأت ُها
ُ
كتبت
واملتوحش ،األبحاث التي
الالامتالء املوحش
ُ
ّ
َركت بقية أوراقها تسقط
منها صفحة أو صفحتني وت ُ
ضحية لفراغها األبيض الخايل من األحرف والذي ال

تسمع يف مساحته سوى صوت رصير الريح القادم
من الرسيان يف رحاب األماكن املهجورة ،كلّها انفجرت
صوت اعرتاضها باألنني
مرة واحدة ،وأسمعتني
َ
ّ
كرهت أصواتها
والرصاخ والبكاء واالنتحاب ،وألنّني
ُ
رت
املزعجة تلك
قر ُ
ُ
بحثت عن طريقة ما إلسكاتهاّ ،
ُصدقها فتحجم عني
أقدم لها رشوة كالمية علّها ت ّ
أن ّ
ّعت إىل الاكتمالها كمن يتطلّع
صوت إزعاجها ،تطل ُ
قلت لها :ال
إىل مرشوع اكتمال متحقّق ال محالةُ ،
ٍ
يشء كما أعول عىل الالاكتمال ِ
فيك ،إنّني
أعول عىل
ّ
ّ
ٍ
أثق بأنّ ِك ستغدين أبهى اكتمال عرفته وسأعرفه ،ال
ُ
تلك الرشوة
تلك اللحظة بأ ّن َ
شعرت يف َ
أدري ملاذا
ُ
الكالمية قد أتت أك ُلها وأ ّن مشاريعي الالمكتملة
تبتس ُم يل اآلن ابتسامة رضا ،وال أدري ملاذا خطرت
وقلت فيها:
يوما
ُ
عىل بايل لحظتها عبارة كتبتها ً
كنت أقصد
ُينصفني ّ
عيل ،ر ّبما ألنّني ُ
كل من ُيراهن ّ
فيها اإلنصاف الذي يأتي من الثقة يفّ ،من التحديق
يف مرشوع الاكتمايل ،ويف التطلّع إليه عرب مراهنة
تجزم بأنّه مرشوع اكتمال متحقّق ال محالة.
3
يقظتي التي تصحو ً
عيناي اللتان ت ُكمالن دورة
ليل،
َ
التجول يف متاهات
نحو
احمرارهما الفاتن ،مييل
ّ
َ
زلت أيها الخفاش
ظلمة نفيس الحالكةّ ،
كل هذا وما َ
اللييل!
ترفض طلب انضمامي إىل ملهاكم
ُ
ّ
4

نح ُن الوحيدات ،املصلوبات عىل عقارب الساعات
املنسية ،سليالت الحزن النبيل والدموع التي ال
تحسسنا
يراها أحد ،كلّما جافانا النوم يف الليل
ّ
ٍ
تتوسد القسم األيرس من
حجرات
موض َع أربع
ّ
الصدر ،ونفضنا عنها أرتال الغبار املرتاكمة وكأنـنا
نُحاول اكتشافها من جديد ،ث ّم ناجيناها باسمها
الجمعي
تتوحد فيه مشكلة كيانها
األعظم الذي
ّ
ّ
قائالت :صربًا أيها القلب ،فإ ّن موعدك األنس.
5

يف مرة من املرات زارتني يف حلمي عجو ًزا ال أعرفها،
قالت يل« :ال ت ُضيعي الليل ِ
فيك» ،وقبل أن أسألها
كنت قد استيقظت،
عن معنى الليل يف عبارتها َ
تلك ُ
تلك اللحظة وعىل الرغم من تقدييس للمعنى
ومنذ َ
أبدا أن أبحث
وبحثي الدائم عنه إال أنّني لم أحاول ً
عن ما كانت تقصده يف كلمة «الليل» ،غري أنني

ً
ونزول عند رغبتها (لن أقول نصيحتها ألسباب
أراقب يف داخيل لييل الذي
رصت
استعالئية مفهومة)
ُ
ُ
ٍ
يشء ما
ست يف داخيل مغادرة
ال أعرفه ،وكلّما
تحس ُ
ّ
حسبته لييل وأقنعته بالبقاء.
كل
بتلك العجوز تحرضني ّ
كل مرة أفك ّر فيها َ
يف ّ
يوما عىل
تلك املشاعر واألحالم اآلمال التي وقفت ً
عتبات مغادرتي ثم أقنعتها بالبقاء ألنني ظننتها
فأحدث نفيس حينها كم هي مجدية
الخاص،
لييل
ّ
ّ
أحيانًا فكرة االنقطاع؛ كانقطاع األحالم قبل مغادرة
العجائز ،وانقطاع البحث قبل الوصول إىل املعنى!

زين العابدين سرحان

وجوه ضائعة

6

ُحدثني عن براءة نواياك و ُب ِ
عدها عن غايات
ال ت ّ
دائما يف كامل
وأنت الذي
الغواية،
َ
تحرض أمامي ً
ُ
مستحما بماء الغموض ،ومرتد ًيا
أبهتك الليلية؛
َ
ً
َّشحا بالسواد ،ومرافقًا للسكون،
قميص الصمت ،ومت ً
َ
بد سيغويها
ُ
وتثق بأ ّن امرأ ًة مسكون ٌة بالليل مثيل ال ّ
فيك!
امتداد الليل ورائحته َ

جيدا يف األفق
حدق
ً

لن ترى سوى الرساب هناك

لن ترى يف البالد الحقرية سوى املوت

7

لن ترى شعر الفتاة املستحيل
ولن تسمع أغنية يف املساء

ِ
فصل فيه ظلمته عىل
لنلتق يف هذا الليل كغريبني ،نُ ّ
نمدها ونثنيها ،نطيلُها
نوسعها ونضيقهاّ ،
مقاسناّ ،
ونقصها كما نشاء ،إ ّن ظلمة الليل العادية تبقى
ّ
قارص ًة عن استيعاب احتياجات العاشقني ،ونح ُن
نحتاج إىل ظلمة مرنة ت ُلبي احتياجاتنا ونح ُن
ُ
نحتمي تحتها ،نُريدها ظلمة فيها حذاقة املردة
الذين يسكنون املصابيح السحرية ،تتطلّع إلينا
فتفهم ما نريده وت ُلبي دون حتى أن تسألنا ،ت َتمدد
وتتسع وتضيق
وتنكمش تنحني وتطول وتقرص
ّ
بكل حالة من حاالت العشق القصوى،
يليق ّ
بما
ُ
لتستوعب الشوق
نريدها أن ت ُشك ّل نفسها
َ
واللوعة ،والضحك والبكاء ،والهمس والعناق ،ث ّم يف
مزيجا ُمختلطًا من
لحظات القُ َبل الكربى نريدها
ً
كل التفصيالت واألشكال؛ ت َتمدد وتنكمش تنحني
ّ
وتتسع وتضيق يف نفس اللحظة،
وتطول وتقرص
ّ
ت ُحيط بنا يف انفجارها الكبريُ ،معلن ًة عن قيامة
كونية صُغرى تولّدت عىل إثر قُبلة بني غريبني التقيا
تحتها يف الليل.

ستظل تدور بك األرض مثل الرحى

تطحنك األيام القاسية بمصائبها
سوف تبقى:

الجائع

املريض

الوحيد

املذبوح بالهم إىل آخر قطرة دم فيك
ستظل تنزف مثل النهر املسكوب

عىل وجه البالد امللطخ بالدماء

وسوف تنتظر حتفك

وتحلم باملوت كأنه طوق نجاة
السكِينَ ِة
أنت ال تعرف طعم َ

* كاتبة من فلسطني

لن تغفو يف كنف امرأة

The durability of absurdity
It is the permanence of absurdity
Where the dead have tales with sidewalks
The survivor with the cries of the survivors.

2
And that kid is still
He rebuilds his soul
At the door of the cemetery.
where is there
It was a hangover from a whisper
He was not buried yet
Maybe it was the absurdity of life
The nihilism of death.
Maybe it is ...
It is the last rites of burying humanity
In the cemeteries of the East.
!Yes my friend
We all read Al-Fatiha on her soul,
We were promised empty faces.
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From meaning,
And fail ...
Like dreams in a child’s tear
He wants to lie near a cemetery
The mothers’ groans were stolen
And he looked forward to death’s longing for life
Dwelling too
In the darkness of existence
Smiling to his victims.
It is the permanence of a smiling mess
On the morning breast
He is overwhelmed by the details of his fight.
All sounds come later than themselves
With twilight,
And the spirits, with their laughter, thrust towards
the sky
;In the name of the Lord
To return to a tired moonlit night
Tired rust
From speculation an absence
Lost in the commandments of the Lord
It is the night of the court writing,
Draw fate ...

تدفئ بها أيامك الثقال
ُ

ولن ترشب كأس الخمر الكثيفة

تحت ظالل األشجار

ولن تتطوح منتش ًيا يف الشوارع

مثل األوراق املفعمة برياح الصباح
التي تدفعك عال ًيا نحو السماء..
حتى املنازل صارت مثل الكهوف

تأوي إليها وتنام يف قلب الظالم

تمة مواظبة
والشموع تموت يف َع َ
حتى الشوارع صارت متاه ًة

طفل ضائ ٌع بني لفائف الحياة
وأنت ٌ

Rashid Jamal
Poet from Syria
1
The permanence of absurdity is idling
Among the fingertips of the words
You are trying to escape
Towards blank spaces

تنادي أريد الرجوع..

جيدا
هل حدقت
ً

وهل تعرفت عىل شكلك القديم
يف مرآة الضياع

انظر إىل الرجل املقتول فيها

فإن املرآة ال تنكر وجه من تطابقه اآلالم.
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تشكيل ART

رسام تشكيلي يمني يقاوم أوجاع الحرب بلوحات فنية جمالية
منذ فرتة طويلة ،يواصل الفنان التشكييل اليمني
شهاب املقرمي ،مشوار الرسم والفن والجمال ،يف بلد
يشهد حربا منذ ست سنوات.
مع بداية الحرب يف اليمن ،مطلع عام  ،2015تأثرت
مختلف أنحاء الحياة يف اليمن ،ولم يكن الفن التشكييل
ببعيد عن هذه التداعيات التي قتلت أحالم الكثريين،
وزرعت األوجاع يف مساحات شاسعة يف وطن يعاني
أسوأ أزمة إنسانية يف العالم ،ويحتاج معظم سكانه إىل
املساعدات.
املقرمي يف األربعينيات من عمره ،ذاع صيته كثريا
خالل السنوات املاضية ،فهو يتميز برسم صور
الشخصيات املشهورة سواء محليا أو عامليا .يتمتع
املقرمي بحس فني كبري ،جعله محل إعجاب وتقدير
الكثري من املتابعني الذين يحرصون عىل تفاعلهم مع
لوحاته الفنية التي ينرش بعضها عرب مواقع التواصل
االجتماعي.
يحكي املقرمي لوكالة األنباء األملانية (د .ب .أ) عن
بداياته يف الفن التشكييل ،يقول« :كنت أهوى هذا الفن
وأنا صغري السن ،قبل أن ألتحق بالتعليم األسايس ،لقد
كنت أحاول إجادة الرسم عىل الطني ،وحتى عىل عجني
أمي» ،يف تعبري واضح عن مدى عمق الهواية وحب
الرسم منذ زمن طويل .يشري املقرمي إىل أن ميوله إىل
هذا الفن منذ الصغر ،جعله يحبه ويواصل العمل فيه

حتى اليوم.
يقول« :الدخول إىل عالم الرسم والفن التشكييل،
هو ميول واحتياج ورغبة داخلية وجدانية تلح عىل
صاحبها يف الظهور إىل العلن» .استطاع املقرمي رسم
آالف اللوحات الفنية ،التي هي عبارة عن
لوحات بورتريه (فن رسم األشخاص)،
حيث استطاع أن يرسم بريشته
عددا كبريا من الشخصيات
املهمة محليا وعربيا ودوليا.
والالفت أن لوحاته فيها تنوع
واضح من حيث صفات
الشخصيات التي قام
برسمها ،فهناك سياسيون
وقادة وفنانون ورياضيون
وأدباء وغريهم من الفئات.
يحرص املقرمي عىل إجادة
رسم اللوحات ،ويقول« :ال تعد
كرثة الكمية ميزة ،إن لم ترافقها
جودة الكيف».
وللمقرمي لوحة بارزة أسماها «الذاكرة
الشهابية» وهي لوحة نوعية تحوي 300
شخصية بارزة محليا وعامليا .وتحوي هذه الذاكرة
العديد من الشخصيات املهمة ،سواء من الناحية

السياسية أو األدبية أو الفنية وغريها .سبق أن عمل
املقرمي إىل جانب الفن التشكييل ،يف مجال اإلخراج
الصحفي ،ورسم الكاريكاتري ،لكن توقف عمله يف مجال
اإلخراج جراء توقف إصدار العديد من الصحف اليمنية
منذ بدء الحرب.
وكانت العديد من الصحف اليمنية قد
توقفت مع بداية الحرب ،يف الوقت
الذي تعاني فيه حرية الصحافة
من انتهاكات متكررة ،جعلت
اليمن واحدة من أسوأ بلدان
العالم يف حرية اإلعالم،
وفق تقرير سابق ملنظمة
مراسلون بال حدود .معاناة
وضغوط نفسية للحرب
اليمنية املشتعلة ،وتأثريات
كبرية عىل السكان الذين
بات العديد منهم عىل حافة
املجاعة ،فيما فقد الكثري من
املوظفني رواتبهم منذ سنوات.
يف هذا السياق يقول املقرمي« :استمرار
الحرب املشتعلة حتى اليوم ،إضافة إىل انقطاع
الرواتب ،زادا املعاناة والضغوط النفسية عىل العديد
من السكان» .ومن بني املشاكل التي قد يواجهها الفن

وقت الرصاع بأنه قد يقع ضحية لهذا الطرف أو ذاك،
ويف هذا الجانب يشري املقرمي« :يف الحروب كل طرف
يتسلح بالفن لنرصته ،مما يرض بالفن والفنانني» .وفيما
يتصل بتأثريات الحرب عليه من الناحية املعيشية
أضاف« :أثرت الحرب عيل ماديا وزادت األمور تعقيدا».
وأردف« :مجتمعنا يرى الفن شيئا كماليا ،وبعد الحرب
تصعبت األمور أكرث وصار مستحيال أن يطلب شخص
لوحة أو بورتريه بـ  20ألف ريال (حوايل  33دوالرا)».
ومىض قائال« :بسبب ظروف وتداعيات الحرب ،هناك
من يفضل أن يشرتي بهذا املبلغ قمحا ودقيقا وزيتا
وأرزا».
ومع ذلك هناك من ال يزال يشرتي لوحات فنية من
املقرمي الذي يقوم بنرش ترويج لعمله عرب مواقع
التواصل ،وأحيانا ترويج ممول لكسب الزبائن،
كفاحا يف ظل تداعيات الحرب .وحول نظرته لواقع
الفنون التشكيلية يف اليمن ،أفاد املقرمي قائال« :إذا
لم تتنب املدرسة الرتبية الفنية كمادة أساسية تدرس
من االبتدائية فال فائدة» .وشكا من أنه ال وجود للفن
يف اليمن إال بجهود فردية ،حيث ال مؤسسات تتبناه
وال معارض فنية وال متاحف وال نقاد .وفيما يتصل
بطموحه املستقبيل يقول« :أطمح أن أنتج أعماال
أفضل ،وأن أستقر نفسيا وماديا .ويف رسالته لليمنيني
قال املقرمي يف عبارة قصرية مؤثرة« :كفانا حروبا
وفسادا».

رحيل الفنان كريم دباح أحد أعمدة
الفن التشكيلي الفلسطيني
نعت وزارة الثقافة الفلسطينية الفنان كريم دباح أحد
أعمدة الفن التشكييل الفلسطيني والذي تويف عن عمر
 84عاما وس ُيشيع جثمانه يف رام الله.

األرشفة والتجميع والتوثيق للفن الفلسطيني”.
وقالت إن دباح “كان يرى أن للفنان حرية مطلقة للتطرق
لقضاياه الخاصة من خالل إنتاجه الفني”.

وقالت الوزارة يف بيان “إن فلسطني خرست أحد أبرز
قامات وأعمدة الفن التشكييل وأهم فنانيها الكبار الذين
أغنوا الثقافة الوطنية والفن الفلسطيني”.

وأضافت الوزارة أن دباح من مواليد “حي القطمون غربي
القدس يوم الحادي والعرشين من نيسان  ،1937حيث
عمل الراحل محارضا للفنون التشكيلية يف عدة جامعات:
كلية النجاح الوطنية عام  ،1973و جامعة القدس
املفتوحة ،وحارض يف جامعة بريزيت وأسس عام 2010
دائرة الفنون يف جامعة القدس”.

وأضافت أن دباح شارك “يف عدة معارض فنية شخصية
وجماعية تحاكي ما يتعرض له الفلسطينيون من
اعتداءات االحتالل من قتل وتدمري واعتقال”.
وأوضحت الوزارة يف بيانها ” أنه برحيل دباح خرس املشهد
الثقايف والفن التشكييل الفلسطيني واحدا من أعالمه
املميزين ،الذين تركوا وراءهم إرثا فنيا ووطنيا ،من خالل
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وذكر البيان أن دباح “شكل عام  1988جمعية ناجي
العيل للفنون ،وانتخب عضوا يف الهيئة اإلدارية لرابطة
التشكيليني عام .”1974
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«الرجل الذي باع ظهره»...
فيلم عربي يشق طريقه
إلى األوسكار
انتزع الفيلم التونيس»الرجل الذي باع ظهره» للمخرجة
كوثر بن هنية ،مكانة له بني  15فيلما اختارتها أكاديمية
فنون وعلوم السينما األمريكية للمنافسة عىل جائزة
األوسكار ألفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.
وكتبت املخرجة عرب صفحتها عىل موقع فيسبوك باللغة
اإلنجليزية «نعم فعلناها ..وصلنا للقائمة املخترصة
لألوسكار  .2021شكرا لكل من أحب «الرجل الذي باع
ظهره».

توم كروز في ورطة جديدة بسبب “Mission: Impossible
 ..”7طاقم التصوير رفض مواصلة العمل باإلمارات

اضطر نجم «هوليوود» ،األمريكي توم كروز ،إىل توقيف
تصوير حلقته الجديدة من سلسلته الشهرية «مهمة
مستحيلة» ،والتي كان بصدد االنتهاء منها يف مدينة
أبوظبي اإلماراتية ،بعد ضغوط من طاقم العمل معه
الذين رفضوا البقاء يف اإلمارات.
هذا الخرب انفردت به صحيفة «ذا صن» الربيطانية،
التي أكدت أن كروز أوقف بشكل رسمي عمليات
التصوير التي كان مخططا ً لها أن تتم هذا الشهر يف
اإلمارات ،بسبب مطالب املشتغلني الذين ينحدرون من
بريطانيا.

أما عن دواعي هذا القرار ،فإن األمر يعود إىل رغبة
الطاقم املشتغل يف العودة لديارهم قبل دخول إجراءات
اإلغالق التام التي من املنتظر أن تدخل حيز التنفيذ.
كما اضطر توم كروز أيضا ً إىل تخصيص طائرة خاصة
من أجل نقل الطاقم املشتغل من اإلمارات صوب
العاصمة الربيطانية لندن.
الصحيفة نفسها نقلت عن مصادر وصفتها باملطلعة،
أن هذا األمر خلق أزمة حقيقية بني املنتجني ،خاصة
أنهم كانوا يأملون يف أن يتجاوزوا العراقيل التي فرضت
عليهم أثناء عمليات التصوير السابقة يف بريطانيا،
باإلضافة إىل إرصار غالبية املشتغلني عىل العودة لعدم
رغبتهم يف قضاء حجر صحي إجباري يف الفنادق.
بخصوص مستقبل هذا العمل ،فإن املنتجني يأملون يف

أن يتموا التصوير يف بريطانيا ،حتى يتمكنوا من اللحاق
باملوعد الذي حددوا سلفا ً لعرضه ،واملتمثل يف شهر
نوفمرب/ترشين الثاني القادم.
جدير ذكره أن هذه السلسلة تعترب من أنجح أفالم نجم
«هوليوود» توم كروز ،التي توثق ملغامراته املتعددة،
والتي يجوب فيها عددا ً كبريا ً من البلدان العاملية ،إذ
حققت األجزاء الثالثة األوىل عائدات مالية كبرية تقدر
بـ 1.4مليار دوالر.
مشكلة جديدة
ليست هذه هي األزمة الوحيدة التي تعرض لها توم
كروز خالل تصويره  ،Mission: Impossible 7فقد
عب عدد من أعضاء الطاقم عن استيائهم بسبب رد
َّ
الصحة
فعل كروز الغاضب بخصوص بروتوكوالت
ّ
والسالمة ،وذلك بعد ترسيب تسجيل صوتي له يصيح
به يف طاقم عمل الجزء السابع من فيلم Mission:
Impossible؛ لزعمه أنهم لم يحرتموا هذه اإلجراءات،
بل ذهب إىل حد تهديدهم بالطرد.
وفق تقرير لشبكة  Cinema Blendاألمريكية18 ،
ديسمرب/كانون األول  ،2020فإن هذا الرشيط الغاضب
الذي نرشته صحيفة  The Sunالربيطانية ،أسفر عن
«ثورة أخرى» من طرف طاقم العمل يف السلسلة ،وذلك
بعد أن قرر  5أشخاص تقديم استقاالتهم بشكل نهائي
من العمل.
حسب مصدر مطلع ،لم ت ُكشف عن هويته ،فإن موجة
عمت طاقم اإلنتاج ،بعد صورة كروز ،كما
غضب عارمة َّ
أضاف أنه كان «غاضبا ً ،ألن اآلخرين لم يأخذوا أمر

الفيلم بطولة السوري يحيى مهايني والفرنسية ديا
ليان والبلجيكي كوين دي باو واإليطالية مونيكا
بيلوتيش وشارك خالل عام  2020يف مهرجانات
سينمائية عديدة سواء ،أقيمت عىل أرض
الواقع أو افرتاضيا ،ومنها مهرجان البندقية
يف إيطاليا ومهرجان الجونة يف مرص.

الجائحة عىل محمل الجد مثله» ،بينما
«يتحمل كروز مسؤولية
ّ
رمته».
األمر ُب ّ
أول ما أثار
غضب

كروز،
وفق الصحيفة
نفسها ،كان رؤيته اثنني من أعضاء
الطاقم وهما يتبادالن الحديث من مسافة
قريبة جدا ً ،وذلك خالل تصوير الجزء السابع من
السلسلة الشهرية يف استوديوهات رشكة وارنر برذرز
يف ليفيسدن.
كما أضافت أن موجة انفجار كروز الغاضب
كانت يف وجه نحو  50شخصا ً من أعضاء
الطاقم ،وهو الحادث الذي سبق انتشار
الرشيط املسجل ،الذي أثار ضجة
واسعة.

يتناول الفيلم قصة مهاجر سوري
غادر بلده هربا من الحرب إىل لبنان
عىل أمل السفر منه إىل أوروبا حيث
تعيش الفتاة التي يحبها ويف سبيل
ذلك يقبل أن يرسم له أحد أشهر
الفنانني املعارصين وشما عىل ظهره
ليتحول جسده إىل تحفة فنية لكنه
يدرك بعد ذلك أنه فقد حريته من
جديد بسبب القرار الذي اتخذه.
إعالن فيلم «الرجل الذي باع
ظهره» الفائز بالعديد من الجوائز
العاملية وآخرها جائزة أفضل
إنتاج دويل مشرتك من قبل
«أكاديمية األنوار» الفرنسية
ويتنافس الفيلم التونيس يف
القائمة املخترصة مع أفالم من
إيران وفرنسا ورومانيا والرنويج
وتايوان وهونغ كونغ وروسيا
وساحل العاج وتشييل واملكسيك
وغواتيماال وجمهورية التشيك
والبوسنة.

Al-Serb .. A film documenting the Egyptian army championship in combating terrorism in Derna
The next day, the Egyptian Army General Command announced in a
statement that “the armed forces launched an air strike against targets
belonging to the terrorist organization ISIS.
The Egyptian army raids came hours after a militant group that announced
its allegiance to ISIS released a video clip of the killing of 21 Copts who
were massacred in Libya.
For his part, film critic Tariq Al-Shennawi told Sky News Arabia that the
state’s production of a dramatic work documenting the heroics of the
Egyptian army, and it is considered a wonderful historical documentation
of the current stage, especially since the events are close, and we have
seen them all, during a few years ago.
He added, “We must salute the United Company and Tamer Morsi for this
wonderful work, and to emphasize that the state takes the right, and that
Egypt is able to regain its rights, and the strike was very strong against the
terrorists, and from here my great salutations to the Egyptian army made
“ us see the document to support art And document it.
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February 15, 2015
On February 15 it aired ISIS organization The terrorist video of the process
of slaughtering the kidnapped Egyptian Copts. The pictures showed the
organization’s disgraceful treatment of the prisoners, who threw them one
by one. One of the pictures showed the coloration of sea water, the color
of blood, in a show expected from the blood regulation.

he film The Squadron deals with the Egyptian army’s epic
pursuit of the terrorist Hisham Ashmawy in the city tuber
Libyan.

T

Morsi published on his page, saying: “We made the choice and were afraid
of it.
He continued: “The United gift of the Egyptian people, glory to the martyrs … Men who have believed what they promised God,” accompanied by
the promo of the film Al-Swarm.
The movie’s thrilling promo received thousands of views, less than a half
hour after the artist broadcast Ahmed El Sakka The hero of the film, the
thrilling promo for the movie through it, and he achieved thousands of
views on Tamer Morsi’s page, so that Al-Bermo became a trend in Egypt
through social networking sites in a short time.
The promo included, “in its beginning, a video clip of Egyptian President
Abdel Fattah El-Sisi, on February 15, 2015, in which he says: The great
people of Egypt, Egypt reserves the right to respond, in the appropriate
”manner and timing, with retribution from these killers.

February 2021 - Volume : 9 - Issue :98

31

كتب BOOKS
العربي األمريكي اليوم Arab American Today

كتاب «اإلمبريالية والهوية الثقافية»..
كيف أنشأت بريطانيا الرياضة المصرية؟
يف كتابه «اإلمربيالية ،والهوية الثقافية،
وكرة القدم :كيف أنشأت اإلمرباطورية
الربيطانية الرياضة الوطنية املرصية»،
الصادر حديث ًا عن «املركز القومي
للرتجمة» يف العاصمة املرصية القاهرة،
ترجمة وليد رشاد زكي ،يعود كريستوفر
فريارو إىل تلك الفرتة لدراسة العالقة بني
كرة القدم والتحوالت الثقافية والسياسية
واالجتماعية واالقتصادية ،داخل اململكة
املتحدة ومستعمراتها يف هونغ كونغ،
وزنجبار ،والهند ،ومرص ،وسنغافورة،
ونيوزيالندا.
يضم الكتاب الصادر ألول مرة عن «جامعة
القديس حنا» يف مدينة نيويورك األمريكية،
قدم الباحث يف الفصل
خمسة فصولُ ،ي ّ
األول ملحة تاريخية عن واقع الرياضة
عموما ،وكرة القدم خصوصًا ،يف اململكة
ً
املتحدة خالل عهد امللكة فيكتورياُ ،مب ّينًا
دورها وأثرها يف الحياة العامة ومجاالتها
املختلفة.
ويتناول يف الفصل الثاني من الكتاب نشأة

إصدار جديد يخوض
في الشعرية
العربية المعاصرة
تحت عنوان «الفكر النائم – يف نقد ومساءلة الشعرية العربية
املعارصة» أصدر الشاعر صالح بورسيف مؤخرا ً كتابه الجديد عن
عمان.
«دار فضاءات» يف ّ

وبحسب النارش فإن الكتاب «شذرات نظرية يف نقد ومساءلة
الشعرية العربية املعارصة ،يف مفاهيمها ،يف تصوراتها «النصية»
والنظرية ،يف ما يفصل النظرية عن املمارسة ،أو يجعل العالقة
بني االثنني نوعا من الفكر النائم ،الذي يستغرقه الحلم ،فيما هو
يعيش خارج ما يجري من تحوالت يف الشعر».

وأضاف« :هذا الكتاب الجديد أفق ألسئلة تسعى إىل إعادة
التفكري يف الشعرية العربية املعارصة“ ،من خالل نقدها وتفكيك
مفهوماتها ،وبنياتها ‘النصية’ ،أو ما ظلت تتسم به من غنائية،
أو حضور للصوت الواحد ،يف منأى عن البناء امللحمي املركب
املتشابك ،الذي تتعدد فيه الضمائر ،ويجري فيه الرسد يف تقاطع
أو تضاد مع الحوار والتداعيات الحرة” .كما أن الصفحة ،يف حداثة
الكتابة ،هي “دال شعري ،بما فيها من عناوين وأرقام وهوامش
وإحاالت وبياضات وفراغات ،وتعبريات سيميائية ،ورسوم وأشكال
هندسية».

«تاريخ موجز للعلمانية»:
جديدُ سلسلة «ترجمان»
العربي
للمركز
ّ
صدر عن سلسلة «ترجمان» يف املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب «تاريخ موجز
للعلمانية» ،وهو ترجمة مصطفى منادي إدرييس العربية لكتاب غرايم سميث باإلنجليزية «A
.»Short History of Secularism
يمثل هذا الكتاب وجهة نظر بديلة للعلمنة ،حيث يجادل بأن الفكر العلماني يعتمد بشدة عىل
االفرتاضات املسيحية ،إىل درجة ال يمكن معها استيعاب األخالق الليربالية واألخالق الغربية
الحديثة إال باعتبارها إرث ًا مسيح ًيا.
ويفند الكتاب وجهة نظر الباحثني الذين يعلنون انتهاء املسيحية ،ويرى أن العلمانية ال تمثل
تدل عىل إلحاد الغرب؛ بل يجب النظر إليها باعتبارها التعبري األحدث عن
نهاية املسيحية ،وال أنها ّ
الديانة املسيحية ،وعىل أنها األخالق املسيحية مفصولة عن عقيدتها.
ومفهرسا) للقارئ خريطة
يوفر الكتاب (تسعة فصول يف  276صفحة بالقطع الوسط ،موثقًا
ً
واضحة للعلمانية كما هي يف الفكر الغربي ،فيتناول األنماط الرئيسة لالنخراط الديني وفك
االرتباط داخل املجتمع الغربي ،إضافة إىل الهوية املسيحية والدين الشعبي والحياة املسيحية
القروسطية ،واملسيحية الفيكتورية ،وتأثري عرص التنوير ،ومحاوالت
الناس العاديني معاودة ابتكار املسيحية ،واملعتقدات
الدينية واألخالق املسيحية املعارصة.
فصول الكتاب:
العلمانية الغربية؛
العلم :التقانة الجديدة؛
علمانية والتاريخ االجتماعي؛
الناس العاديون يعيدون ابتكار املسيحية؛
الذهاب إىل الكنيسة والحج يف العصور الوسطى؛
الحياة املسيحية القروسطية والحياة املسيحية
املعارصة؛
تأثري التنوير؛
العرص البيوريتاني األخري؛
مجتمع األخالق.
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كرة القدم العسكرية يف اململكةُ ،مسلطًا
الضوء عىل تحوالتها والظروف السياسية
واالجتماعية والثقافية التي تطورت يف
ظلها .بينما خصص الفصل الثالث للبحث
يف النموذج املدني لكرة القدم الربيطانية،
قبل أن ينتقل إىل مناقشة واقع هذه اللعبة
وأحوالها يف مرص خالل سنوات االستعمار
تمهيدا
الربيطاني لها يف الفصل الرابع،
ً
لتناول دورها يف الحياة السياسية والحركة
التحررية يف الفصل الخامس.
اعتمد كريستوفر فريارو يف إنجاز دراسته
هذه عىل خمسة مصادر رئيسية ،هي:
سجالت الجيش الربيطاني املتعلقة بكرة
القدم ،ومذكرات كبار املسؤولني والضباط
الربيطانيني الذين عملوا يف املستعمرات
التي استهدفتها الدراسة ،باإلضافة إىل
الصحف الربيطانية واملرصية ،وسجالت
املؤسسة العسكرية الربيطانية حول
طبيعة الحياة االجتماعية والسياسية
واالقتصادية وكذا الثقافية يف املستعمرات
الخمس املذكورة سابقًا.

قدم كريستوفر فريارو يف كتابه
ُي ّ
دراسة معمقة حول العالقة بني كرة
القدم والتحوالت الثقافية والسياسية
واالجتماعية واالقتصادية يف بريطانيا
ومستعمراتها
وعرب هذه املصادر ،باإلضافة إىل مراجع
أخرى مختلفةُ ،يسلط فريارو الضوء
عىل تطور كرة القدم بنموذجيها املدني
والعسكري داخل اململكة املتحدة ،وعالقتها
بالهويات الثقافية ،وتحولها فيما بعد إىل
ٍ
هوية قائمة بذاتها ،تنطوي عىل هويات
فرعية متمثلة باألندية.
ويرصد املؤلف يف الوقت نفسه الطريقة
التي نقلت بها اإلمرباطورية الربيطانية
ٍ
بشكل عام،
هذه اللعبة إىل مستعمراتها
ٍ
بشكل خاص ،إذ يفرد الجزء األكرب
ومرص
من الكتاب للحديث عن التجربة املرصية،
وعالقة كرة القدم بصعود الحركة الوطنية
التحررية ،ومساهمتها يف بناء العداء العام
ضد االستعمار ،وتغذيته عىل نح ٍو متواصل،
ٍ
وبأشكال مختلفة.

«فلسفة التاريخ»..
طبعة حديثة لكتاب
غوستاف لوبون
الرافدين» ،صدرت حديثا ً طبع ٌة جديدة ِمن
عن «دار
َ
ترجمة عادل زعيرت لكتاب غوستاف لوبون «فلسفة
واملؤرخ
التاريخ» .كان هذا العمل آخر مؤلّفات املفك ّر
ّ
الفرنيس ( ،)1931 - 1841وفيه يعترب أ َّن التاريخ ،كغريه
عامة ت ُشكِل فلسفته
ِمن العلوم،
يتضمن مجموعة مبادئ ّ
ّ
لتغي تلك املبادئ .يطرح لوبون أفكارا ً
تتغي وفقا ً
التي
ُّ
َّ
يرى أنّها ستؤدي إىل تغيري بعض األفكار حول حوادث
ٍ
حاولة لفهم
الحياة والفكر وأصل اإلنسان وأفعاله ،يف ُم
وتطوّره،
الحوادث التاريخية وفهم املجتمع اإلنساني
ُ
تؤدي إىل انحالله وتفكُّكه.
والعوامل التي قد ّ
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المبعوث األفريقي:
الحل العسكري ال يخدم
السودان وإثيوبيا
جددت وزيرة الخارجية السودانية ،مريم الصادق املهدي ،موقف السودان،
وحرصه عىل استمرار العالقات اإلسرتاتيجية مع إثيوبيا ،وعىل الحوار والتفاوض
بشأن إبرام اتفاق ملزم حول سد النهضة.

انقسام سياسي بشأن تعطيل عمل
مجلس األمة الكويتي لمدة شهر
خالد الخالدي
سادت حالة من اإلرباك العام يف املشهد
السيايس الكويتي عقب إصدار أمري البالد
مرسوما ً ،يقيض بتأجيل انعقاد مجلس األمة
ملدة شهر كامل وذلك وفقا ً للمادة  106من
الدستور الكويتي.
وجاء قرار أمري البالد بتأجيل انعقاد مجلس
األمة ملدة شهر كامل بعد اجتماع مطول له
مع رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ورئيس
مجلس الوزراء صباح الخالد الصباح ولقائه
وزير الصحة باسل الصباح ،والذي رشح له
كواليس الجلسة الربملانية التي ُعقدت يوم
الثالثاء ملناقشة مستجدات فريوس كورونا يف
البالد وغياب أعضاء املعارضة عنها ،وسجال
بعض النواب مع الفريق الطبي املختص
بمواجهة كورونا.
ورحب نائب رئيس مجلس األمة أحمد
الشحومي بهذا القرار ،مؤكدا ً ،أن من «حق أمري
البالد استخدام أدواته الدستورية وأهمها املادة
 106لتأجيل انعقاد جلسات املجلس ملدة شهر،
وال يمكن ألحد االعرتاض عىل هذه الحقوق
الدستورية».
ودعا الشحومي ،الجميع للتهدئة قائالً« :أعطوا
الشيخ صباح الخالد ،رئيس مجلس الوزراء،
فرصة للتهدئة وحاولوا التحاور معه والتفاهم

عىل النقاط املشرتكة والقضايا التي تهم الشعب
بدالً من الهجوم املبارش والذي يهدف إىل تعطيل
الحياة الربملانية».
وقال النائب عبدالله الطريجي،إن ما حدث كان
«نتيجة طبيعية ملوجة التأزيم املتصاعدة».
وجاء رد نواب املعارضة يف البداية مرتاوحا ً بني
الصدمة من القرار الحكومي بتأجيل انعقاد
الجلسات ،الذي يتوقع الكثريون أن يكون مقدمة
لحل مجلس األمة والدعوة النتخابات جديدة،
وبني التأكيد عىل أنهم مستعدون النتخابات
برملانية جديدة يف حال دعوة أمري البالد لها.
وقال النائب ثامر السويط« :ألننا ف ّعلنا الرقابة
الشعبية وتقدمنا باستجواب مستحق ،صادقت
عليه األمة برمتها ،وبقضايا يعلم القايص
والداني أهميتها وإلحاحها ورضورتها ،ومن
أجل ذلك فقط ،تهرب السلطة من املواجهة
وتعطل الربملان  42يوما من تاريخ االستجواب،
ثم تأتي الحكومة املستقيلة وتؤجل اجتماعات
الربملان لشهر».
فيما قال النائب مبارك الحجرف»« :أهالً
وسهالً بالحل ،إن كان هناك حل ،لن نرتاجع عن
موقفنا يف األيام القادمة ومستعدون للعودة إىل
الشارع وتحكيم صناديق االقرتاع من جديد يف
االنتخابات».
وقال النائب محمد براك املطري ،إن «الحل

الوحيد للخروج من هذه األزمة هو استقالة
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ورئيس
مجلس الوزراء صباح الخالد».
وأصدر  12نائبا ً معارضا ً بيانا ً بعنوان «تعالوا
إىل كلمة سواء» ،دعوا فيه إىل «احرتام الدستور
وتمكني نواب األمة من استخدام صالحياتهم
الدستورية وتفعيل مبدأ الفصل بني
السلطات» ،كما طالبوا برضورة النأي بالقضاء
الكويتي عن التجاذبات السياسية.
وملح مراقبون إىل أن بيان املعارضة جاء كرضبة
استباقية يف محاولة لحث القضاء عىل عدم حل
مجلس األمة يف القضية املنظورة أمام املحكمة
الدستورية واملقرر الفصل فيها أواخر الشهر
الجاري.
وتعد هذه املرة الثانية التي يستخدم فيها
أمري البالد املادة  106من الدستور لوقف عمل
الربملان ملدة شهر كامل ،إذ سبق ألمري البالد
الراحل الشيخ صباح األحمد الصباح أن
استخدمها يف عام  2012عندما كانت األغلبية
املعارضة تسيطر عىل مجلس األمة .وبعد يومني
من تفعيل املادة ،أصدرت املحكمة الدستورية
حكما ً بإبطال مجلس  2012وجعله «كأن لم
يكن» ،ما أدى إىل موجة احتجاجات انتهت
بمسريات معارضة يف الكويت.

وجاءت تأكيدات الوزيرة أثناء استقبالها ،مبعوثَ مفوضية االتحاد األفريقي،
محمد الحسن ولد لبات ،املكلف بالتوسط بني الخرطوم وأديس أبابا للتخفيف من
حدة التوتر املتصاعد بينهما بسبب الحدود وملف سد النهضة.
وطبقا ً لبيان لوزارة الخارجية السودانية ،فإن ولد لبات حمل معه رسال ًة من رئيس
املفوضية األفريقية ،موىس فكي ،لبحث تخفيف التوتر بني السودان والجارة
وسبل تعزيز نجاح الفرتة االنتقالية ،وأوجه التعاون ،والتنسيق بني
إثيوبياُ ،
السودان ومفوضية االتحاد األفريقي.
وبدأ التوتر بني السودان وإثيوبيا عقب عمليات عسكرية للجيش السوداني خالل
األشهر املاضية ،أعاد فيها انتشاره بمنطقة الفشقة الحدودية ،وهو ما اعتربته
إثيوبيا اعتداء عىل أراضيها.
ونسب البيان ،لوزيرة الخارجية ،مريم الصادق املهدي ،تأكيدها التزام السودان
بقرارات االتحاد األفريقي الخاصة بالحدود املتوارثة ،وكذلك قبول تقرير الخرباء
وشددت عىل أن السودانيني موحدون اليوم ،أكرث من
األفارقة بشأن سد النهضة.
َّ
أي ٍ
وقت مىض ،بشأن سيادتهم عىل كافة أراضيهم وأمنهم القومي.
من جانبه ،شدد ولد لبات عىل رضورة تخفيف حدة التوتر بني البلدين الجارين،
مشريا ً إىل أن الحل العسكري ال يخدم أيا ً من الدولتني ،مؤكدا ً
حرص املفوضية عىل
َ
إنجاح الفرتة االنتقالية يف البالد.
وكان السودان قد أصدر بيانا شديد اللهجة ردا ً عىل بيان إثيوبي ،ملّح إىل أن
الحكومة السودانية تنفذ أجندة طرف ثالث ،لم تسمه ،كما ملحت إىل تورط املكون
العسكري يف التصعيد األخري بعيدا ً عن املكون املدني يف السلطة االنتقالية .ونفت
الخرطوم صحة تلك املزاعم وقالت إن العسكر واملدنيني موحدون بشأن إعادة
السيادة عىل األرايض السودانية.

Iran, IAEA thrash out ‘temporary solution’ ahead of deadline
ing... there is less access, let’s
face it”.
“But still we were able to retain
the necessary degree of monitoring and verification work,” he
added.
“What we agreed is something
that is viable -- it is useful to
bridge this gap that we are having
now, it salvages the situation
now,” Grossi told reporters after
landing back in Vienna.
Iran’s Foreign Minister Mohammad Javad Zarif, before meeting
Grossi, signalled that the Islamic
republic wanted to avoid an “impasse” over inspections, but also
warned it could step further away
from its commitments if Washington does not lift the sanctions.
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salvage the 2015 nuclear deal that
has been on the brink of collapse
since Donald Trump withdrew
from it and went on to impose
sanctions on Iran.
Iran’s conservative-dominated
parliament passed the law in
December demanding the country
suspend some inspections if the
US failed to lift sanctions by this
Sunday.
Iran had notified the UN body that
if the sanctions weren’t lifted it
would suspend “voluntary transparency measures” -- notably
inspection visits to non-nuclear
sites, including military sites suspected of nuclear-related activity.
Grossi said that under the new
“temporary technical understand-

U

N nuclear watchdog chief
Rafael Grossi said he had
negotiated a “temporary
solution” after of talks with Iranian
officials to allow the agency to
continue its inspections work in the
country and allow breathing space
for diplomatic negotiations on the
Iranian nuclear issue.

However, he admitted that even
under the new three-month
arrangement, the International
)Atomic Energy Agency (IAEA
would not have the same level
of access once a law comes into
force on limiting some inspections.
Grossi’s visit to Iran came amid
stepped-up efforts between US
President Joe Biden’s administration, European powers and Iran to
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خالص التهاني والتبريكات للشاب اخللوق

علي معمر سعيد القاضي
مبناسبة زفافه امليمون
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هل تتوقف الحرب في اليمن؟
 فقد بعثت،وطال الرضر البنية الكلية داخل املجتمعات األصغر
 ولن،الحرب وتبعاتها جروحا ً اجتماعية ومذهبية ومناطقية
يتعاىف اليمن إال بوجود سلطة دولة متوافق عليها تمكن من
 وليس،ضبط حركة املجتمع األكرب واملجتمعات األصغر داخله
 أو ما يقرتب منها،يف ذلك تناقض مع فكرة الدولة االتحادية
 ولكن ذلك ال يمكن تحققه من دون عوامل موضوعية،ً جوهريا
تسمح باالنتقال الهادئ وغري القرسي من سيطرة القطب
 وقانون،الواحد إىل تعدد مراكز الحكم تحت مظلة دستور واحد
. وجيش واحد،واحد
كانت الغاية من «اتفاق الرياض» خفض منسوب التوتر
 ثم تشكيل، وخصوصا ً عدن،العسكري يف املحافظات الجنوبية
حكومة تعمل عىل استقرار أوضاع (الرشعية) يف املناطق البعيدة
 وتحريك،عن سيطرة جماعة الحوثي واستعادة األمن فيها
العجلة بما ُيحدث عملية دفع نحو البحث يف املبادئ التي تضع
 لكن ضعف،أساسا ً للعملية التفاوضية بإرشاف األمم املتحدة
،تركيبتها وتناقض أهداف املشاركني فيها وقلة خربة غالبيتهم
 إضافة إىل،تجعل من تحقيق األهداف عملية معقدة وطويلة
،املعلومات املوثقة عن الفساد التي تتناولها التقارير الدولية
 فشكلت هذه العوامل مجتمعة،فزادت من عدم ثقة الناس بها
ومنفردة بذرة فشل سيضاعف من نتائجه السلبية إفالس
 وعدم القدرة عىل القيام بأي جهد ملساعدة،الخزانة العامة
.الناس يف مواجهة أعباء الحياة وبؤسها
وبينما ترتفع املناشدات واملساعي دوليا ً مطالبة بحيوية
 يتواصل هجوم الحوثيني عىل،التوصل إىل اتفاق للسالم
 وهو تصعيد يهدد حياة أكرث من مليوني مواطن،محافظة مأرب
 وكانوا،لجأ معظمهم إليها هربا ً من ويالت الحرب يف بقية اليمن
ً  ولن يحقق شيئا.يعيشون هدوءا ً معقوالً وتنمية عمرانية مقبولة
إال مأساة تجلب مزيدا ً من الويالت واألحقاد والقتىل والجرحى
.الذين يذهبون ضحايا ملعركة لن ينترص فيها اليمن

اإلنسانية إىل إعادة ترتيب األوضاع العسكرية داخل مدينة
 واالستحواذ عىل اإليرادات والترصف بها من دون،الحديدة
 وثالثها أن هناك حاجة ملحة،التزام بالتفاهمات املتفق عليها
،إىل ترتيبات بعضها محيل يسمح بفتح املعابر بني املدن كافة
وآخر بضمانات إقليمية ودولية تعيد الحركة إىل مطار صنعاء
ورفع الحصار عن ميناء الحديدة مع استمرار الرقابة الصارمة
 ورابعها،للتأكد من عدم استخدامهما ألغراض غري مدنية
رضورة البحث يف تشكيل مجلس إدارة جديد للبنك املركزي
 إطالق،ً  وأخريا،لتسهيل نشاطه والقيام بمهامه يف عموم اليمن
 ووقف كل املحاكمات،جميع املعتقلني من السجون اليمنية كافة
االعتباطية التي تجرى يف صنعاء واالحكام غري الدستورية ضد
 ألن القول باستقاللية القضاء،مخالفيهم ومصادرة ممتلكاتهم
 وهي باملطلق أحكام سياسية، وحجة غري مقبولة،ً ليس مقنعا
.مجردة من كل بعد إنساني
إن مما ال شك فيه بروز عديد من القضايا التي ال يحتاج تنفيذ
حلولها إىل حس وطني وأخالقي يبتعد عن الرغبة يف االنتقام
 وإنهاء،أو الظن بأن السالح قادر بمفرده عىل حسم النزاع
 ويجب أن يتذكر الحوثيون أنهم،الحرب وانفراد طرف بالسلطة
 فتحولوا يف نظر قطاع كبري من،كانوا يرفعون شعار املظلومية
 وعىل الجميع إدراك أن السالح،املواطنني إىل حكام ظاملني وقُساة
 لكنه لن يمنح، وأخرى هناك،وحده يمكنه أن يحسم معركة هنا
 إذ إن دورات الدم ستتعاظم وستستمر،ًمستخدمه األمان طويال
.طاملا شعر أي طرف بأنه تعرض للظلم واالضطهاد
 جروحا ً عميقة، التي لم يتوقف لهيبها،لقد خلفت أيام الحرب
 ومخطئ من يظن أن النموذج الليبي الهش،يف املجتمع اليمني
 ألن االنقسامات يف ذلك البلد البعيد،يمكن استنساخه يف اليمن
 كما أن الفوارق،عنا مسافة جرت بخطوط جغرافية واضحة
 يف حني يعاني اليمن هتك،املذهبية غائبة عن املشهد هناك
، ويف كل االتجاهات،النسيج االجتماعي عىل كل املستويات

 مربرة األمر بخشية تأثريه عىل عمليات،الجديدة نقض القرار
 عىل الرغم من اقتناعه بالخلفية السياسية،اإلغاثة اإلنسانية
 وبني املوقفني انقسم اليمنيون إىل،التي تم بنا ًء عليها إصداره
. وآخر مرحب بقرار بايدن،فريقني مؤيد لقرار ترمب
 إذ جاء، أن القرار األول كان غري قابل للنفاذ، وال يزال،كان رأيي
، وألن تطبيقه بحاجة إىل إدارة مقتنعة بتأثريه،متأخرا ً للغاية
وهو ما كان الكثريون يعلمون أنه لن يكون متوافرا ً لإلدارة املقبلة
 ورغبتها يف الظهور، منها الوعود االنتخابية السابقة،ألسباب
 وكذلك التوجهات السياسية الجديدة،بصورة الوفاء بوعودها
،لدى الفريق املسؤول عن السياسة الخارجية األمريكية
.ومعظمهم لديه خصومة أيديولوجية مع دول التحالف
ً من الواضح أن مأزق استمرار الحرب الحالية صار كابوسا
 فقد زادت مآسيها اإلنسانية وتبعاتها السياسية،يؤرق الجميع
 يف وقت تحتاج معه املنطقة لرتكيز،واالقتصادية عىل الجميع
جهودها حول قضايا ملحة عىل رأسها إنعاش االقتصادات
 وما سببه،»-19التي تعاني اآلثار التي يخلفها وباء «كوفيد
 ما نتج،من تقلص النمو االقتصادي وانخفاض معدالت التنمية
 باإلضافة إىل انخفاض،عنه ضعف القدرة الرشائية عند الجميع
ً  وهو ما يتطلب تفكريا،استهالك النفط عامليا ً وتدهور أسعاره
جديدا ً للبحث يف مخارج رسيعة من انسداد مسار املحاوالت
 إذ، التي لم يتم تطويرها بإيجابية وجدية،2015 املتكررة منذ
يتمسك كل طرف بما يمتلكه من ذخرية سياسية وعسكرية يف
محاولة لفرض رشوط تحدد مسار وشكل العملية السياسية
.التي يدعو إليها الجميع ويعتربونها الحل واملخرج
ولكن هذا ال يمكن حدوثه من دون قناعة بأساسات ال يمكن القفز
 وأولها أن الحرب مهما طال أمدها لن تنتهي، وال تجاوزها،عليها
بتوصل أي طرف إىل انتصار يمكنه من فرض قواعد اللعبة
 وثانيها أن الخطوات التي تتعلق ببناء الثقة لم تعد،السياسية
مجاالً للبحث بعد فشل اتفاق استكهولم وتحوله عن أغراضه

مصطفى النعمان
يف لقاءات مع عدد من الدبلوماسيني الغربيني املعنيني بالشأن
 كان االستنتاج املتكرر هو أنه يف ظل عجز،اليمني يف الرياض
 فإن أحدا ً ما،كل األطراف عىل تحقيق انتصار عسكري ناجز
 وال ما هي رشوطها،عاد يدرك كيف للحرب يف اليمن أن تتوقف
 وال ما هي املحفزات التي يمكن أن تجذب قادة الحرب،الواقعية
.لوقفها
 فإن الكل صار يوجه أصابع االتهام إىل أن األطراف،ويف الخالصة
 بل إن،اليمنية صارت هي العقبة أمام الخالص من الحرب
استمرارها صار مصدر ربح يغري بعرقلة أي توجه لفرض حلول
.خارجية
كان من الطبيعي أن تتناول النقاشات يف أجزاء منها حول
 يف األسبوع األخري من،قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب
 مبينة، بتصنيف جماعة الحوثيني منظمة إرهابية أجنبية،واليته
 ثم قرار إدارة الرئيس جو بايدن،األسباب التي دعتها التخاذه

White supremacist violence at Capitol was anything but unprecedented. Convict Trump to stop the cycle
little respect during the trial. Senators ignored videos,
walked out of the proceedings, and some skipped the
trial altogether. Even as they criticised the defense’s
poor showing, they still planned to vote in their favour.

Zaina Ujayli

T

he only thing perhaps more shocking than the
disturbing videos shown during former President Trump’s impeachment trial this week,
has been the disregard paid to the trial by Republican
Senators and Trump’s defense team.
Former President Trump’s defense team used only
three of the sixteen hours allotted to them to make
the case against the prosecution today. Of those three
hours, they took time playing a video spliced with
multiple Democratic representatives and journalists
saying “fight” - a video that had both Democrats and
Republicans in the room laughing.
The lawyers’ amusing evidence, their decision to use
so little of their allotted time, as well as the general
incomprehensibility and disorganisation of their statements, testifies to their disregard for the proceedings.

But why should they have put in the effort, when they
knew they’d won before the trial even began?
The majority of Republicans planned to acquit the former president before even hearing the evidence. And
so it’s unsurprising that Republicans demonstrated so
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

Their woeful disregard for the proceedings, in large
part comes down to the fact that they do not take
the January 6 insurrection seriously. Their argument
is that an angry white mob storming the Capitol is an
exception, a historical flash bang, unprecedented and
never to be repeated. Claims to the contrary, they say,
are “political theatre”.
However, that argument has no foundation in American history. Just because the January 6 mob was
denied the chance to stand before our elected officials
with guns in hand, does not mean that mobs like them
have not succeeded in doing so before.
Here is a historical precedent many of us don’t learn
in school: America’s only successful coup d’etat ever
happened in Wilmington, North Carolina in 1898,
when white supremacists forced democratically
elected members of Wilmington’s biracial government
to resign at gunpoint.
Preceding the insurrection, Wilmington had a majority
black population and prominent black members of the
community served in elected office - North Carolina
even sent four black members to Congress. After
Democrats lost elections in 1894 and 1896 to a biracial
Republican government, they built a platform on white
supremacy.
Furnifold Simmons, the 1898 Democratic Party Chair,
summarised their agenda: “North Carolina is a WHITE
MAN’S STATE and WHITE MEN will rule it, and they will
crush the party of Negro domination beneath a majority so overwhelming that no other party will ever dare

to attempt to establish negro rule here.”
After stoking racial fear and tension, the Democratic
party allied with local white militias on November 8,
1898 to stop black and Republican voters from going
to the ballots. They succeeded, however, the Wilmington Republicans remained in power. And so, the
Democrats mobilised a mob of 2,000 angry white men
and staged an insurrection on November 10, 1898.
They destroyed black businesses, massacred over 60
black Wilmington residents, and sent others into hiding in swamps and graveyards. During the violence, the
Democrats forced the Wilmington mayor and other
elected officials to resign at gunpoint and elected new
members to replace them. The events on November
10, would be, and remain, the only successful coup
d’etat in American history.
While there are substantial differences between the
January 6, 2021 insurrection and the November 10,
1898 coup d’etat, they both have in common the
decision of a group of angry white men to storm a
government building to protest, and attempt to unseat
a democratically elected government.
I revisit the 1898 Wilmington coup d’etat to highlight
that angry white mobs storming government buildings
are not flash bangs in American history. They were
not unprecedented in 1898, and they certainly aren’t
unprecedented today. We cannot dismiss them as
exceptions to the norm, dramatic events to be studied
in isolation.
No, the actions of angry American mobs contesting
democratically elected representatives have had lasting historical consequences on our political fabric as a
nation. Where the January 6 insurrectionists failed, the
November 10 insurrectionists succeeded. After 1898,
many of Wilmington’s black residents fled and the city

lost its majority black population. A White Declaration
of Independence was printed in the local paper and
the city’s first racial hierarchy laws passed.
North Carolina wouldn’t send another black representative to Congress until 1992.
The danger of this historical precedent is what makes
the willful and gross negligence of several Senators
during the impeachment proceedings so disturbing. If
this impeachment trial ends with the defense receiving
the acquittal they expected after a laughable trial and
incomprehensible arguments, proving that the Republicans would cast their votes regardless of the evidence
shown, we have a problem in our government far
more pressing than this case.
It tells us that our legislative bodies are so partisan
that they would willfully ignore the danger of their
actions.
And, if history has taught us anything, it is that dismissing white mobs has been a dangerous precedent in
American history. To vote to convict a former president
is not about merely punishing one man for his words,
but to set the precedent in our democracy that inciting
violence and crying “stop the steal” is not a permitted
response to losing a democratic election.
As the prosecution appealed, this impeachment trial
isn’t only about Trump. It’s about precedent - both the
history that led us to this moment, and the lesson we
give to the future of how we recognise, confront, or
ignore political insurrection. As Representative Diana
DeGette said: “Unless we take action, the violence is
only just beginning.”
And when it starts, none of us can say we did not see
it coming.
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التضخم في السودان يتجاوز % 304
مع تفاقم األزمة االقتصادية
تجاوز معدل التضخم يف السودان  ،300%ما يضع
تحديات كبرية أمام الحكومة الجديدة املشك ّلة األسبوع
املايض واملعنية بالتصدي ألزمة اقتصادية تسببت مؤخرا
باحتجاجات شعبية.
الجهاز املركزي لإلحصاء أفاد ،يف نرشة صحافية بأن
«معدل التغري السنوي (التضخم) سجل 304.22%
لشهر يناير /كانون الثاني  2021مقارنة بـ 269.33%لشهر
ديسمرب /كانون األول .»2020
وعزا الجهاز املركزي االرتفاع إىل زيادة يف أسعار املواد
الغذائية ،أدت إىل قيام تظاهرات يف أجزاء مختلفة من
حملت أنصار الرئيس
البالد .لكن السلطة السودانية ّ
املخلوع عمر البشري مسؤولية االحتجاجات ،والذي أطيح
يف أبريل /نيسان/أبريل  ،2019عىل إثر احتجاجات
شعبية امتدت ألشهر بدأت بسبب تدهور األوضاع
االقتصادية.
وأوضح البيان أن الزيادة يف تلك املعدالت ناتجة عن

تضخم أسعار السلع االستهالكية ،بكل الواليات الشهر
املايض ،حيث سجلت والية البحر األحمر ،رشق السودان،
أعىل تصاعد بمعدل وصل إىل  70.75نقطة ،بينما سجلت
والية نهر النيل ،شماالً ،أدنى معدل بلغ  2.64نقطة.
وأعلنت حكومة جديدة مهمتها إنعاش االقتصاد الذي
كان يرزح عىل مدى عقود تحت وطأة العقوبات األمريكية
وسوء اإلدارة وحروب أهلية .وتوىل يف الحكومة حقيبة
املالية واالقتصاد جربيل إبراهيم ،أحد قادة الحركات
املسلحة التي كانت تقاتل حكومة البشري يف إقليم دارفور
غرب البالد.
ومنذ إطاحة البشري ،تتوىل حكومة انتقالية إدارة البالد،
وتبذل جهودا لتجاوز األزمة االقتصادية التي تتجىل
بارتفاع معدل التضخم ونقص العمالت األجنبية ،وتراجع
قيمة الجنيه يف السوق السوداء مقابل العمالت األجنبية.
وفاقمت جائحة كورونا األزمة التي تشهدها البالد .وتأمل
الحكومة أن يسهم شطب السودان من القائمة األمريكية

«للدول الراعية لإلرهاب» يف مساعدتها عىل حل مشكلة
الدين الخارجي وجذب استثمارات خارجية .والشهر
املايض ،أقرت موازنة العام  2021الهادفة لخفض معدل
التضخم إىل .95%
ومنذ أشهر عديدة ،تشهد األسواق السودانية ،ارتفاعا ً
متواليا ً يف أسعار السلع الرضورية ،وندرة يف الحصول
عىل بعضها مثل الخبز والوقود والدواء ،كما يوايل الجنيه
السوداني انخفاضه مقابل العمالت األخرى خاصة
الدوالر األمريكي.
وجه وزير املالية
ويف أول قرار له منذ توليه منصبهّ ،
والتخطيط االقتصادي ،جربيل إبراهيم ،بإلغاء كافة
اإلعفاءات ملنظمات املجتمع املدني ،ما عدا تلك التي
تعمل يف مجاالت البنى التحتية ،أو محاربة حدة الفقر،
وجه بوضع ضوابط لرشكات التعدين ورشكات
كما ّ
االمتياز ،وتفعيل القوانني املؤيدة ملضاعفة تحصيل
اإليرادات.

Europe ahead in race for hydrogen projects, in
race to meet climate goals: Report
Shell Plc , BMW, Microsoft Corp and Sinopec -- plan to
increase hydrogen investments six-fold through 2025,
from 2019 levels.
The report pointed to the huge challenges ahead to
scale up hydrogen production, build transportation
and storage infrastructure, and massively expand
renewable power capacity to produce the fuel.
If that happened, renewable hydrogen could hit
cost parity with fossil fuel-based versions by 2028 in
regions with abundant cheap renewable power, like
’the Middle East, under Hydrogen Council members
estimates.

vestments -- with Europe pulling in around 45 percent
of the total.
The majority of that funding has not yet been secured.
Hydrogen Council executive director Daryl Wilson
attributed Europe’s lead to early investments in
hydrogen supply chains and projects like Germany’s
hydrogen-fueled trains, plus climate change policies.
“That stable policy commitment environment allows
the industry to have the confidence to act,” he said.
Hydrogen Council members -- including Royal Dutch

M

قال بنك إسبانيا املركزي  ،إن ال َّدين العام اإلسباني أنهى
 2020عند  117.1يف املائة من الناتج املحيل اإلجمايل،
إذ رفعت جائحة فريوس كورونا والتدابري التي فُرضت
الحتوائها مستوى االقرتاض وأدت إىل انكماش اقتصادي
عميق.
وكان أكرث القطاعات تأثرا ً يف  ،2020السياحة ،حيث
تراجع عدد السياح األجانب إىل  19مليون سائح أجنبي
فقط ،أي أقل بنسبة  77%من عام .2019
وبلغت عائدات السیاحة  19.7ملیار یورو يف العام املايض
( 23.7ملیار دوالر) ،ما یمثل بدوره تراجعا ً قدره  78.5يف
املائة مقارنة بعام  2019عندما بلغت  91.9ملیار یورو.
كذلك أنهت إسبانيا عام  2020مع أكرث من نصف مليون
عاطل إضايف من العمل ،وخصوصا ً يف قطاع السياحة
والفنادق ،وفيها نحو  750ألف شخص يف وضع بطالة
جزئية.
وقال رئيس الوزراء اإلسباني بيدرو سانشيز نهاية
ديسمرب /كانون األول املايض ،إن الناتج املحيل اإلجمايل
إلسبانيا انكمش بأكرث من  10يف املائة يف  2020بسبب
جائحة كورونا والقيود التي فرضت عىل النشاط
االقتصادي لكبح انتشار الفريوس.
وقال سانشيز إن الحكومة قررت اإلبقاء عىل الحد
األدنى لألجر يف البالد بدون تغيري يف  2021بعد زيادة
قوية يف العام السابق.
وساهمت خطة اإلنعاش األوروبية يف تمويل موازنة العام
الحايل بنحو  140مليار يورو.
وتجاوزت إسبانيا خالل الشهر الجاري عتبة الثالثة
ماليني حالة إصابة بفريوس كورونا منذ بدء الجائحة ،ما
دفع الحكومة إىل تمديد القيود عىل الحدود مع الربتغال
التي تمتد بطول  1200كيلومرت حتى األول من مارس/
آذار املقبل.

ost of the world’s planned hydrogen
projects and the biggest chunk of related
investments this decade are expected to
be in Europe, an industry report said on , as the continent races to scale up the low-carbon fuel to meet
climate goals.
The European Union has made hydrogen a key plank
in its aim to eliminate its greenhouse gas emissions
by 2050, with plans to install 40GW of electrolyzers
this decade -- equipment to produce emissions-free
hydrogen using water and renewable power.
The EU currently has less than 0.1GW of electrolyzers,
and is betting on a rapid scale-up to decarbonize steel,
heavy transport and chemicals, the latter of which
already uses hydrogen produced from fossil fuels.
Of the 228 hydrogen projects announced globally, 55
percent of them -- 126 projects -- are in Europe, business group the Hydrogen Council said in its first tally
of the global project pipeline, done with consultancy
McKinsey.
Most are due to launch this decade, focusing on renewable hydrogen or fossil fuel-based hydrogen using
technology to capture the resulting emissions.
If all planned projects were realized, the report said
global investments would exceed $300 billion this
decade -- around 1.4 percent of total energy sector in-
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ارتفاع الدين العام
اإلسباني إلى  % 117من
الناتج المحلي اإلجمالي
في 2020

العجز األمريكي 2.26
تريليون دوالر في
 2021دون خطة بايدن
قال مكتب امليزانية بالكونجرس األمريكي إن عجز
امليزانية االتحادية للواليات املتحدة سينكمش
إىل  2.258تريليون دوالر يف السنة املالية 2021
من  3.132تريليون يف السنة السابقة ،لكن ذلك ال
يشمل خطة التحفيز البالغة  1.9تريليون دوالر
املقرتحة من الرئيس جو بايدن.
وقال املكتب يف توقعاته للميزانية عىل مدى عرش
سنوات إن العجز ،من واقع القوانني الصادرة حتى
 12يناير كانون الثاني ،سينكمش إىل  905مليارات
دوالر بحلول السنة املالية  ،2024لكنه سيزيد
زيادة مطردة إىل  1.9تريليون بحلول السنة
املالية .2031
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غريدات
دفن جنود روس وفرنسيين
قتلوا خالل حملة نابليون
ت ُقام مراسم دفن مشرتكة للجنود الروس
والفرنسيني الذين ُعرث عىل رفاتهم يف روسيا
بعد قرنني من مقتلهم خالل انسحاب جيش
اإلمرباطور الفرنيس نابليون عام  ،1812عىل ما
أعلنت املؤسسة املسؤولة عن املرشوع.

وأفادت وكالة األنباء الفرنسية بأن الرفات الذي
عرث عليه يف بلدة فيازما الصغرية غرب روسيا
لنحو  100جندي رويس وفرنيسِ ،
وضع يف ثمانية
نعوش مشرتكة خالل مراسم أقيمت يف أحد أديرة
املنطقة ،اإلثنني.
وحرض املراسم ممثلون للسفارة الفرنسية لدى
روسيا وملؤسسة تطوير املبادرات التاريخية
الفرنسية  -الروسية ،التي تولت عملية التنقيب
والتعرف إىل الرفات التي أجريت عام .2019
وقال رئيس املؤسسة بيار مالينوفسكي ،إن «كل
هؤالء الجنود الروس والفرنسيني الذين كانوا
أعداء ذات يوم ،س ُيدفنون معا ً السبت كاألصدقاء
يف حضور أحفاد» املشاركني من طريف النزاع.
ويف انتظار دفنهم السبت املقبل يف إحدى مقابر
املنطقة ،سيبقى الرفات يف كنيسة صغرية يف
دير يوحنا املعمدان الذي ُبني عام  1536ونهبه
«الجيش الكبري» التابع لنابليون لدى انسحابه
من روسيا عام .1812

وكان قد ُعرث عىل الرفات قبل نحو عرش سنوات
خالل حفريات تابعة لورشة بناء جنوب غربي
فيازما ،وهي مدينة يبلغ عدد سكانها  52ألف
نسمة.
وقالت عاملة األنرثوبولوجيا تاتيانا
تشيفدتشيكوفا ،إن «هواة التاريخ يف املنطقة
اعتقدوا يف البداية أنها مقربة تعود إىل حقبة
الحرب العاملية الثانية ،لكن تقريرا ً لألكاديمية
الروسية للعلوم كشف أن الرفات يعود إىل جنود
سقطوا خالل حملة نابليون وكانت أعمارهم
ترتاوح بني  30و 39سنة».
وأضافت تشفيدشيكوفا ،أن «األزرار املوجودة عىل
بزات الجنود أتاحت معرفة ما إذا كانوا ينتمون
إىل فوجي املشاة  30و 55أو إىل فوج املشاة الرابع
والعرشين يف جيش نابليون».
واعترب امللحق العسكري يف السفارة الفرنسية يف
موسكو إيفان مارتان ،الذي شارك يف املراسم ،أنه
«حدث رمزي يشكل جزءا ً من التاريخ املشرتك»
لبلدينا .وقال ،إن هؤالء الجنود سيدفنون السبت
«مع الترشيفات التي يستحقونها».

أوقفت الرشطة اإلسبانية يف شمال رشق
إسبانيا مغني راب يف حقه حكم مثري للجدل
بالسجن تسعة أشهر بسبب تغريدات هاجم
فيها النظام امللكي وقوات األمن ،وفق صور
بثتها قنوات التلفزيون اإلسبانية.
وقال مغني الراب بابلو هاسل
رافعا قبضته لدى توقيفه
من الرشطة «لن ينجحوا
يف تدجيننا يوما ،رغم
كل القمع».
وكان مغني الراب
بابلو هاسل قد
تحصن يف جامعة
لرييدا يف كاتالونيا
مع عرشات من
أنصاره يف محاولة
ملنع توقيفه الذي يثري
الجدل يف إسبانيا .وقد
بدأت الرشطة عمليتها
األمنية وأخرجت خاللها
أنصار املغني واحدا تلو اآلخر من
الحرم الجامعي.
وقال ناطق باسم رشطة كاتالونيا «لقد دخلنا
الحرم الجامعي وبدأنا عملية ترمي إىل إنفاذ
القرار القضائي» بتوقيفه.

وكان أمام هاسل للتوجه طوعا إىل السجن
لتنفيذ عقوبة بالسجن ملدة تسعة أشهر بحقه
بسبب عدد من التغريدات ،أبرزها وصفه
الرشطة اإلسبانية بـ «املرتزقة القذرين»،
واتهامها بالتعذيب واالغتياالت.
أيضا النظام
كما هاجم ً
امللكي .وقال بابلو هاسل
عرب الهاتف الجمعة
«سيتعني عليهم
املجيء وخطفي
ما سيساهم
ايضا يف إظهار
الوجه الحقيقي
للدولة ،أي وجه
ديموقراطية
مزيفة».
ونظمت عدد
من التظاهرات
االحتجاجية يف مدريد
وبرشلونة اتسم بعضها
بالتوتر لدعم مغني الراب ،يف
حني وقعت أكرث من  200شخصية من
الوسط الثقايف الناطق باإلسبانية ،بينهم
املخرج بيدرو أملودوفار واملمثل خافيري بارديم،
ً
مقاال داعما ً له.

بيل غيتس
يحدد أصعب
تحد أمام
البشرية
قال مؤسس رشكة «مايكروسوفت» بيل
غيتس ،إن التحدي األكرب الذي يواجه
البرشية هو تحقيق الحياد املناخي
بحلول عام .2050
وأضاف غيتس ،يف حديث تلفزيوني:
« تحقيق الحياد املناخي بحلول عام
 ،2050هو أصعب تحد يواجه البرشية
عىل اإلطالق ،وهو يتطلب تغيري
اقتصادات العالم  -صناعات األسمنت
والصلب والنقل والزراعة  -كل هذه
القطاعات ،يجب أن تتغري».
وأوضح غيتس ،أن تطبيق
االبتكارات فقط ،وتوسيع
نطاقها ،وكذلك تنفيذ
سياسة الحياد املناخي
فقط ،سيسمح بحل هذه
املشكلة بحلول عام .2050

سلطات ميانمار توجه تهمة
جديدة للزعيمة المعزولة
أونغ سان سو تشي
وجهت رشطة ميانمار تهمة ثانية إىل الزعيمة أونغ سان سو تيش التي أطاح
بها االنقالب العسكري يف  1فرباير ،وهذه املرة بموجب قانون إدارة الكوارث
الطبيعية يف البالد ،وفق ما أفاد محاميها.
وقال املحامي خني ماونغ زاو يف ترصيحات صحفية  ،إن «أونغ سان سو تيش
اتهمت بارتكاب انتهاك إضايف ...بموجب قانون ادارة الكوارث الطبيعية» ،علما
أن سو تيش الحائزة جائزة نوبل للسالم يف العام  ،1991متهمة باسترياد أجهزة
اتصاالت ال سلكية بشكل غري قانوني.
وأضاف املحامي أن سوتيش تحدثت اليوم مع قاض عرب تقنية
الفيديو بسبب إجراءات الوقاية من كوفيد ،-19وقال إن جلسة
االستماع التالية مقررة يف  1مارس.
من جانبه ،أكد نائب وزير اإلعالم يف الحكومة العسكرية زاو
مني تون أن أونغ سان سو تيش «بصحة جيدة» ،وأضاف:
«نحن نبقي أونغ سان سو تيش و(الرئيس) يو وين مينت
يف مكان أكرث أمانا من أجل سالمتهما ..ليس األمر كما
يبدو أنهما اعتقال .إنهما يقيمان يف املنزل» تحت اإلقامة
الجربية يف العاصمة اإلدارية نايبيداو.
ويف وقت سابق ،قال متحدث باسم األمم املتحدة إن
املبعوثة الخاصة للمنظمة الدولية كريستني رشانر بورجرن
حذرت يف اتصال هاتفي مع القيادة العسكرية يف ميانمار
الجيش من «عواقب وخيمة» عىل أي رد قاس عىل املحتجني
الذين يتظاهرون ضد االنقالب.
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قاض يتعهد بسجن
رئيس جنوب أفريقيا
السابق لرفضه حضور
التحقيقات
قال رئيس اللجنة القضائية التي تحقق يف الفساد
الجماعي يف جنوب أفريقيا ،إنه سيسعى إىل
سجن الرئيس السابق ،جاكوب زوما ،بسبب
ازدراء املحكمة بعد أن فشل مرة أخرى يف
املثول أمام اللجنة.

هاري وميغان ينتظران طفلهما الثاني..
وملكة بريطانيا سعيدة بهذا الخبر
أعلن املتحدث باسم األمري الربيطاني هاري وزوجته
املمثلة األمريكية السابقة ميغان ماركل ،دوق ودوقة
ساسكس ،أنهما ينتظران مولودهما الثاني.
حيث قال املتحدث لوسائل اإلعالم ،يف بيان مقتضب:
«نستطيع أن نؤكد أن آرتيش سيكون أخا ً أكرب» ،مشريا ً
إىل أن الدوق والدوقة تغمرهما السعادة بعد أن علما
أنهما ينتظران طفلهما الجديد.
كان آرتشي قد ُولد في عام .2019

كما ذكر متحدث باسم قرص باكينغهام أن امللكة
إليزابيث ملكة بريطانيا ،وجميع أفراد العائلة امللكية،
سعداء لسماع هذا النبأ.
إذ أكد املتحدث أن امللكة وزوجها األمري فيليب ،واألمري
تشارلز والد هاري ،والعائلة كلها «سعداء» ،ويتمنون
للزوجني السعادة.
يشار إىل أن ميغان فقدت جنينا ً يف يوليو/تموز ،2020
وكتبت مقاالً يف صحيفة «نيويورك تايمز» األمريكية عن
األلم الذي قاسته مع زوجها بسبب هذه الحادثة.
كان هاري وميغان قد تزوجا يف مايو/أيار  ،2018وبثت
مراسم زفافهما قنوات التلفزيون يف مختلف أنحاء
العالم.
عقد مع شبكة نتفليكس

جدير بالذكر أن الزوجني اللذين يعيشان مع ابنهما

الصغري يف كاليفورنيا قد وقع مؤخرا ً عقدا ً مع شبكة
نتفليكس ،وقاما بإنشاء منظمة غري ربحية لتعزيز
التعليم والصحة العقلية والرفاهية.
وسبق أن تخىل هاري وميغان عن واجباتهما امللكية يف
يناير/كانون الثاني  ،2020إثر تقارير أفادت عن عدم
رضا ميغان عن وضعها داخل العائلة .وانتقل الزوجان
مع ابنهما األول آرتيش إىل جنوب كاليفورنيا من أجل
حياة أكرث استقاللية واالبتعاد عن وسائل اإلعالم
الربيطانية.
فيما أثار هذا التخيل عن مهامهما امللكية جدالً لدى
الكثريين حول العالم؛ فقد قيل إنهما اتخذا قرارهما دون
الرجوع إىل قرص باكينغهام واملستشارين امللكيني ،وقاال
إن القرار جاء بعد «أشهر من التفكري» ،مع إعالنهما
االستقالل ماديا ً ،مع االستمرار يف دعم امللكة.
ميغان تحذف اسمها األول من شهادة ميالد آرتيش
يجدر اإلشارة إىل أن ميغان قامت ،يوم  31يناير/كانون
الثاني  ،2021بحذف اسمها األول من شهادة ميالد ابنها
آرتيش ،واستبدلته بلقبها امللكي.
إذ كتبت بدالً من اسمها األول صاحبة السمو امللكي
دوقة ساسكس (يف إشارة إىل األمرية ديانا).
غي هو اآلخر
كان دوق ساسكس (األمري هاري) قد َّ
اسمه يف  5يونيو/حزيران  2019مع االحتفاظ بلقبه
وأضاف إليه «األمري».
فعندما ُسجل آرتيش يف  17مايو/أيار  ،2019ك ُتب اسم

ورفض زوما البالغ من العمر  79عاما،
والذي رفض االستدعاءات السابقة
الصادرة عن اللجنة ،االمتثال ألمر املحكمة
الدستورية للمثول ،اليوم االثنني ،أمام لجنة
التحقيق يف الكسب غري املرشوع خالل فرتة واليته
التي استمرت  9سنوات ،حسبما أفادت وكالة
«فرانس برس».

والده «صاحب السمو
امللكي هرني تشارلز
ألربت ديفيد دوق
ساسكس» ،لكنه
تغري فيما بعد إىل
«صاحب السمو
امللكي األمري
هرني تشارلز
ألربت ديفيد دوق
ساسكس».
يف سياق آخر،
نوهت تقارير
سابقة إىل أن
األمري هاري
ينتوي السفر
إىل لندن يف يونيو/
حزيران  ،2021لحضور
حفل عيد ميالد جده
األمري «فيليب» املئة
واحتفاالت أخرى ،وسط
توقعات ببقاء «ميغان»
و»آرتيش» يف منزلهما
بمدينة لوس أنجلوس
األمريكية.

وتعهد رئيس اللجنة ،نائب رئيس املحكمة ،ريموند
زوندو ،بالسعي إىل توجيه اتهام إىل زوما بازدراء
املحكمة .وقال زوندو« :ستتوجه اللجنة إىل املحكمة
الدستورية وتطلب منها فرض عقوبة بالسجن عىل
زوما إذا وجدت أنه مذنب بتهمة ازدراء املحكمة».
وقضت املحكمة يف يناير /كانون الثاني بأنه ال يحق
لزوما التزام الصمت أثناء اإلجراءات ،فيما اتهم رئيس
البالد السابق اللجنة بالتحيز وطالب زوندو بالتنحي.
وقال محامو زوما يف رسالة ،إن موكلهم لن يمثل أمام
اللجنة التي خصصت فرتة من  15إىل  19فرباير /شباط
لإلدالء بشهادته.
زوما ،الذي تقدم إىل املحكمة العليا للنظر يف رفض
رئيس اللجنة التنحي ،جادل بأن املثول أمام زوندو من
شأنه أن «يقوض ويبطل طلب املراجعة» .يف حني رفض
زوندو حجة زوما ،قائال إن قرار املحكمة كان ساميا وإنه
سيسعى إىل توجيه اتهامات إليه بازدراء املحكمة.

Canada launches 58-nation initiative to stop arbitrary detentions
Among the signatories is the United States. Last week
the State Department called for the release of the two
Canadians and rejected China’s “use of coercion as a
political tool”.
The Canadian official said the declaration could help
put pressure on Beijing.
“We want to make them feel a little uncomfortable.
We want them to know that a lot of countries think
this practice is unacceptable and hopefully over time
it does contribute to a change in behavior,” said the
official, who requested anonymity given the sensitivity
of the situation.

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

state-backed newspaper, cited unnamed experts as
saying the initiative was “an aggressive and ill-considered attack designed to provoke China”.
Ottawa is locked in a dispute with Beijing, which detained two Canadians
in 2018 after Vancouver police
picked up a senior Huawei
Technologies Co Ltd executive
on a U.S. warrant. Canada
denounces what it calls
“hostage diplomacy” while
China insists the two cases
are not linked.

C

Union.
The declaration does not target any nation. Garneau
said it was designed to increase diplomatic pressure
on countries that detain foreigners as well as
others who might want to do so.

anada on launched a 58-nation initiative
to stop countries from detaining foreign
citizens for diplomatic leverage, a practice
that Ottawa and Washington say China and others
are using.

But a Canadian official said the
initiative had been sparked by
concern over arrests of foreigners by China, Iran, Russia
and North Korea.

Foreign ministers signed a non-binding declaration
to denounce what Canadian Foreign Minister Marc
Garneau called unacceptable behavior.
“Taking people from their families and using them as
bargaining chips is both illegal and immoral,” he said
by phone, calling the effort the first of its kind.

Even before the declaration
was formally released, the
Global Times, a Chinese

Other signatories include Japan, Britain, Australia
and virtually all members of the 27-nation European
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ميانمار :معارضو االنقالب يتحدون الجيش
ً
إلكترونيا وعلى الطرقات
استهدف قراصنة إلكرتونيون مواقع الحكومة امليانمارية يف إطار
االحتجاجات عىل انقالب الجيش الذي كث ّف بدوره الضغط
عىل املعارضة عرب حجب خدمة اإلنرتنت ونرش الجنود يف أنحاء
البالد.
وتأتي الهجمات اإللكرتونية بعد يوم من تظاهر عرشات اآلالف يف
أنحاء البالد ضد قادة الجيش الذين أطاحوا بحكومة أونغ سان
سو تيش املدنية يف وقت سابق هذا الشهر.
وعطّلت مجموعة أطلقت عىل نفسها «قراصنة ميانمار» مواقع
عىل اإلنرتنت بما فيها موقع املرصف املركزي والصفحة الدعائية
التابعة لجيش ميانمار وشبكة «إم آر تي يف» الرسمية للبث
وسلطة املوانئ وهيئة الغذاء والدواء.
وقالت املجموعة عىل صفحتها يف فيسبوك« :نقاتل من أجل
العدالة يف ميانمار ...األمر أشبه بتظاهرة شعبية حاشدة أمام
املواقع اإللكرتونية التابعة للحكومة».
ورأى خبري األمن اإللكرتوني مات وارن من جامعة «آر إم آي تي»
أن الهدف عىل األرجح هو لفت األنظار إىل الحراك.
وقال وارن لـ»فرانس برس» ،إن «نوع الهجمات التي يقومون بها
هو الحرمان من الوصول إىل الخدمة أو تشويه املواقع اإللكرتونية
يف إطار ما يطلق عليه القرصنة الحقوقية».
وأضاف« :سيكون تأثريه محدودا يف النهاية لكن ما يقومون به
هو التوعية».

وفرضت السلطات قيودا شديدة عىل القدرة إىل الوصول إىل
اإلنرتنت وفق ما أفادت مجموعة «نتبلوكس» الربيطانية ملراقبة
انقطاع اإلنرتنت يف العالم.
وأشارت املجموعة إىل أن االتصال عرب اإلنرتنت تراجع إىل  21يف
املائة فقط من املستويات املعتادة ،وأعيد بعد ثماني ساعات
قبيل موعد بدء يوم العمل يف ميانمار.
مرضة
وأفادت «نتبلوكس» عىل «تويرت» ،إىل أن «املمارسة ّ
بالنسبة للسالمة العامة وتثري اإلرباك والخوف واملعاناة يف فرتة
صعبة».
وأغلق سائقون يف مدينة رانغون الطرقات بسياراتهم ،إذ تركوا
املحركات مرفوعة وكأن املركبات معطّلة ،ملنع قوات األمن
أغطية
ّ
من التنقل يف أنحاء كربى مدن ميانمار.
وأظهرت لقطات مصورة حافالت وسيارات متوقفة حول جرس
يف شمال داغون حيث هتف املتظاهرون« :ال تذهبوا إىل املكاتب،
اتركوها وانضموا إىل حركة العصيان املدني».
وكتب عىل الفتة حملها راهب ارتدى الزي الربتقايل التقليدي:
«نحتاج من الجيش األمريكي أن ينقذ الوضع لدينا».
وسيت الرشطة عرشات الدوريات يف محيط تقاطع ميانيغون
ّ
حيث أغلق السائقون الطرقات أيضا.
«جمعنا نحو
وقال سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر  30عاما ّ
خمس سيارات أجرة وادعى أحد سائقيها بأن سيارته تعطّلت

وأغلق الطريق .أحاط به البقية .لكننا لم نمكث طويال .أغلقنا
الطريق ملدة نحو ثالثني دقيقة».
وأضاف« :نقوم بذلك للتسبب بصعوبات بالنسبة للرشطة .إذا
قدموا وكان الوضع متوترا بعض اليشء ،نغادر».
وقالت بائعة متجولة تدعى ثان ثان إن األزمات املرورية تص ّعب
األمور عليها بعض اليشء ،لكنها تؤيد الحملة.
وأفادت املرأة البالغة  50عاما «اضطررت للسري ملدة  40دقيقة
تقريبا ألن السيارات كانت تغلق الطريق أثناء عودتي إىل املنزل
بعد ظهر أمس ،قبل أن أتمكن من الصعود إىل منت حافلة».
توتر يف مانداالي
وارتفع منسوب التوتر خالل الليل يف ثاني كربى مدن ميانمار،
فرقت الرشطة والجيش تظاهرة عطّلت حركة
مانداالي ،عندما ّ
القطارات.
وقال أحد عنارص جهاز الطوارئ املحيل إن قوات األمن فتحت
النار ،عىل الرغم من أنه لم يتضح إن كانت استخدمت الرصاص
املطاطي أم الحي ،مضيفا أن شخصا أصيب بجروح.
وتم توقيف أربعة سائقي قطارات شاركوا يف العصيان عرب
تهديدهم بالسالح وأجربوا عىل القيادة بات ّجاه مدينة ميتكيينا
شماال ،بحسب «هيئة مساعدة السجناء السياسيني».
كما ذكرت املجموعة أنه تم توقيف ما يقارب  500شخص منذ
االنقالب.

وتم توقيف  11مسؤوال يف وزارة الخارجية ملشاركتهم يف أنشطة
العصيان املدني ،وفق ما كشف أحد زمالئهم لـ»فرانس برس».
وقال رشطي طلب عدم الكشف عن هويته إن  50موظفا مدنيا
عىل األقل من عدة وزارات اعتقلوا خالل األيام األربعة املاضية.
وذكرت شبكة «إم آر تي يف» الرسمية أن مذكرات توقيف صدرت
بحق ٍ
مغن والعديد من املمثلني واملخرجني واملشاهري الستغاللهم
«شهرتهم» من أجل تشجيع الناس عىل االنضمام إىل حركة
العصيان املدني.
جلسة استماع لسو تشي

وبرر الجيش انتزاعه للسلطة عرب حديثه عن تزوير واسع
النطاق شهدته انتخابات نوفمرب /ترشين الثاني التي حقق فيها
حزب سو تيش فوزا كاسحا.
ودانت قوى غربية واألمم املتحدة بشكل متكرر االنقالب.
مسجلة
وتم توجيه اتهامات لسو تيش بحيازة أجهزة اتصال غري
ّ
تجمع انتخابي العام املايض أشارت املؤسسة العسكرية
وإجراء ّ
إىل أنه خرق قيود احتواء كوفيد.-19
ولم يتمك ّن محاميها خيم ماونغ زاو من لقاء موكلته وأعرب عن
بالتحدث
قلقه حيال خصوصية محادثاته معها إذ ال يسمح له
ّ
معها سوى عرب الهاتف أو الفيديو قبيل جلسة استماع  1آذار/
مارس.

رسالة جديدة تقرب عمدة باريس من إعالن الترشح النتخابات الرئاسة الفرنسية
فادي الداهوك
رسالة جديدة وجهتها عمدة باريس آن هيدالغو ،حول االنتخابات الرئاسية
املرتقبة يف فرنسا العام املقبل ،مع تحذيرها من تكرار سيناريو انتخابات
عام  ،2017عندما اقترصت املنافسة عىل إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمني
املتطرف مارين لوبان.
هيدالغو ،التي تجنّبت مرات عديدة تأكيد الشائعات التي تتحدث عن أنها
تهربت مجددا ً من اإلجابة عن هذا
ستكون املرشحة االشرتاكية لالنتخاباتّ ،
السؤال ،واكتفت بالقول ،خالل مؤتمر صحايف يف مدينة نانيس رشق فرنسا،
إنها «تخىش بشدة نتيجة املواجهة بني ماكرون ولوبان» عام .2022
هذه اإلجابة هي األقرب حتى اآلن لتأخذ عىل كونها إعالن ترشح ضمني
للسيدة الباريسية املنترصة باالنتخابات البلدية أخريا ً؛ وما يضفي مصداقية
عىل هذه الفرضية التي تتحدث عنها وسائل اإلعالم الفرنسية ،هو قولها
«أريد أن أشارك بدوري يف االنتخابات املقبلة» ،لكن هذا ليس بالرضورة
«إعالن ترشيح».
وأضافت «كنت أعلم أنه من خالل إعادة انتخابي ملنصب عمدة باريس
يف عام  ،2020سيكون هناك بال شك ما يجب القيام به ،من أجل التحدث
خيارا آخر ،غري
عالنية ،ومحاولة الجمع بني النساء والرجال الذين يريدون
ً
تلك املبارزة التي تم اإلعالن عنها» ،يف إشارة إىل ماكرون ولوبان.
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وأضافت هيدالغو «ال أريد ذلك ،وأعتقد أن أفضل طريقة لتجنب هذا
السيناريو هي التأكد من أن النقاش الديمقراطي يمكن أن يتم باحرتام.
ووقت النقاش هذا يجب أن يتم مع الفرنسيني يف كل مكان» ،األمر الذي قد
يربر رؤيتها يف مناطق أخرى يف فرنسا خارج العاصمة باريس خالل الفرتة
املقبلة.
وأوضحت عمدة باريس «مكاني الطبيعي هو الذهاب واللقاء ومناقشة
املسؤولني املنتخبني والجمعيات

والنقابات العمالية من أجل البناء معا ً .هذا سباق فرنسا للدراجات هو أيضا ً
وسيلة لتسليط الضوء عىل األشياء غري العادية التي يتم القيام بها يف كل
مكان».
وتشري استطالعات رأي عدة ،أجريت أخريا ً ،إىل خشية الفرنسيني من وصول
ماكرون ولوبان إىل سيناريو مماثل ملا حصل عام  ،2017عندما انحرصت
املواجهة يف املرحلة الثانية بينهما ،ما دفع معظم األحزاب إىل دعوة ناخبيها
للتصويت ملاكرون خشية وصول اليمني املتطرف إىل السلطة ،رغم عدم
توافقها مع برنامج ماكرون االنتخابي.
ويف آخر استطالع أجري لصالح صحيفة «لوفيغارو» ونرش قبل نحو أسبوع،
أظهرت األرقام تخوف ثلثي الناخبني الفرنسيني املحتملني من أن تستقر
املنافسة يف النهاية بني ماكرون ولوبان .ويف هذا السياق ،علّقت هيدالغو
بالقول «إنني خائفة للغاية من نتيجة هذه املبارزة ،وال أريد عىل اإلطالق أن
تمر بالدنا بالفوىض التي ستشهدها إذا وصل اليمني املتطرف إىل السلطة».
وحتى اآلن ،تشري استطالعات الرأي إىل حصول هيدالغو عىل نسبة عالية
من التوقعات،
ففي آخر مسح أجرته «إيبسوس» لصالح مجلة «لوبس» و»فرانس إنفو»،
ظهر أن عمدة باريس ستحصد  16يف املئة من األصوات خالل الجولة األوىل
إذا ما دعمها حزب «الخرض» فقط ،مع العلم أن حظوظها لنيل ورقة الرتشح
عن الحزب االشرتاكي ،املنتمية إليه ،تبدو قوية.
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Turkey’s Erdogan seeks
‘win-win’ relationship with US following
years of friction
urkish President Recep Tayyip Erdogan said on that he wants to
forge a “win-win” relationship with the United States, to end years
of fractious ties between the NATO allies.

T

The Turkish leader stressed that “the common interests of Turkey
and the United States outweigh the differences”.
In comments released by the presidency in a video on Twitter,
Erdogan said “we hope to reinforce our cooperation with the new
American administration on a win-win basis”.
Turkey had greeted the election of US President Joe Biden with
some suspicion, fearing a hardening of the American stance towards Turkey on several issues.

جدل في العراق بعد دعوات
تفعيل «اجتثاث حزب البعث»
بغداد -سالم الجاف
أثارت دعوة زعيم «التيار الصدري» مقتدى
الصدر ،بشأن إعادة تفعيل «هيئة اجتثاث حزب
البعث» جدالً جديدا ً يف العراق ،السيما بعدما
بدأ أعضاء كتلته يف الربملان بحراك واسع لتفعيل
امللف ،األمر الذي قوبل بتحذير من قبل جهات
عدت إثارة امللف بهذا الظرف بادرة
سياسيةّ ،
خطرية تهدد مساعي بناء الدولة.
وتسبب لقاء بثته قناة «العربية» مع ابنة
الرئيس العراقي األسبق ،رغد صدام حسني ،عىل
شكل حلقات عدة لغطا ً واسعا ً يف العراق ،بعد أن
ملحت إىل إمكانية مشاركتها يف العمل السيايس
بالعراق ،وهو ما تم اعتباره من قبل كتل سياسية
«تلميعا ً» ،من قبل القناة لـ»حزب البعث»
ورموزه السابقة يف العراق ،مطالبني أيضا ً بإغالق
«العربية» يف بغداد.
وطيلة السنوات املاضية واجهت هيئة «اجتثاث
حزب البعث» ،التي تحولت يف ما بعد إىل اسم
«هيئة املساءلة والعدالة» ،اتهامات واسعة
باالنتقائية يف إصدار أحكام اإلقصاء أو اإلقالة
من املؤسسات والدوائر الرسمية ،أو اإلحالة
للقضاء ملن شاركوا أو عملوا مع «حزب البعث»
خالل فرتة حكمة للبالد منذ ستينيات القرن
املايض ،ضم درجات (عضو فرقة وعضو شعبة
صعودا ً) فضال عن اتهامات ممارسة الهيئة لدور
سيايس يف اجتثاث العديد من الشخصيات
السياسية واقصائها من املشاركة يف االنتخابات،
استجابة لضغوط من قبل قوى مؤثرة بالساحة
السياسية ،رغم أن القانون الذي تم تأسيس
الهيئة عىل أساسه عام  2005منحها دورا ً
قضائيا ً.
ودعا الصدر ،يف وقت سابق الحكومة والربملان
إىل تفعيل ورقة اجتثاث البعث الذي حذر من
عودته إىل العراق مجددا ً.
وبدأ النائب األول لرئيس الربملان ،القيادي
الصدري ،حسن الكعبي ،حراكا ً بهذا االتجاه ،إذ
دعا الستضافة هيئة «املساءلة والعدالة» ودائرة
شؤون األحزاب بمفوضية االنتخابات ،يف الربملان
يوم غد اإلثنني ،ألجل تفعيل الهيئة واإلجراءات
القانونية والدستورية الخاصة بذلك ،مشددا ً
عىل وسائل اإلعالم بـ»تكثيف جهودها بإبراز
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املجازر لحقبة البعث» ،وفقا ً لقوله.
وقال يف بيان« :استنادا ً لتوجيهات الصدر،
والتي تعرب عن رغبة الشعب ،بعدم عودة أي
نظام دكتاتوري استبدادي متوحش ،فقد وجهنا
باالستضافة ،لبحث املواضيع ذات الصلة ،أهمها
تفعيل هيئة االجتثاث واإلجراءات القانونية
والدستورية الخاصة بذلك ،فضالً عن تنشيط
فقرات قانون حظر حزب البعث والكيانات
واألحزاب واألنشطة العنرصية واإلرهابية
والتكفريية ،بضمنها منع شخوص البعث
املنحل ،من ممارسة أي نشاط سيايس وثقايف
وفكري واجتماعي وتحت أي مسمى وبأي
وسيلة من وسائل اإلعالم».

القيادي يف «التيار الصدري» ،جعفر املوسوي،
عقد أيضا ً اجتماعا ً لتعديل قانون هيئة املساءلة
والعدالة ،وفقا ً لتوجيهات الصدر ،وحرض
االجتماع نائب رئيس اللجنة القانونية الربملانية
النائب عن تحالف سائرون ،محمد الغزي،
واملستشار القانوني يف الربملان حازم الحفاظي.
ووفقا ً لبيان املوسوي ،فقد «بحث املجتمعون
األطر القانونية لتعديل قانون الهيئة الوطنية
العليا للمساءلة والعدالة ،ليكون قانون الهيئة
الوطنية العليا الجتثاث البعث» ،ومعتربين أن
«حزب البعث منظمة إرهابية ،فضالً عن اعتبار
الرتويج والتمجيد واالنتماء له عمال إرهابيا يقع
تحت طائلة قانون اإلرهاب».
يف مقابل ذلك ،حذّر سياسيون من عودة العمل
بالقوانني االنتقامية ،والتي تؤثر سلبا ً عىل بناء
الدولة ،مؤكدين أن إثارة امللف دليل عىل فشل
األحزاب الحاكمة بإدارة البلد.
النائب عن تحالف الوطنية حسن شويرد ،قال،
إن «كل الكتل السياسية سعت سابقا ً لتغيري
مالمح قانون اجتثاث البعث ،وإن القانون أصبح
من القوانني التي يجب أن نفرغ منها ،ألنه مىض
عليه أكرث من  17عاما ً ،فاملوضوع حسم ،ويجب
أن يتحول إىل ملف قانوني بعيدا ً عن تصفية
الحسابات واملناكفات السياسية» ،مبينا ً أنه
ضد أشخاص
«إذا كانت هناك تهم معينة ّ
معينني ،فممكن أن يتم اللجوء إىل القضاء».
وأكد« :نحتاج إىل اجتثاث املسيئني الذين رسقوا
العراق وتعاونوا مع جهات خارجية ضد البلد ،ال
تفعيل قوانني انتقامية» ،مشريا ً إىل أن «مشاكل

العراق وأزماته اليوم أكرب من أن يتم حرصها بهذه
امللفات االنتقامية الضيقة ،والتقاطعات الحزبية
والطائفية والقومية ،يف وقت ترتك ملفات املوازنة
واألزمة املالية وغريها من دون حلول».
واستغرب «ترك العراق تحت تدخل كل
الدول اإلقليمية ،والوضع الهش ،وتحكم
السياسيني الذين دخلوا من خارج الحدود،
واملحسوبيات تلعب دورها ،وإخراج
الكفاءات من البالد ،وأن يتم االنشغال
بقانون االجتثاث وغريه والتي ال
تصب بصالح البلد» ،مؤكدا ً أن «هذا
الحراك ال يمثل رؤية لبناء بلد».
وأشار إىل أنه «لو كانت األحزاب
الحاكمة نجحت بإدارة البلد
وتقديم الخدمات وتحقيق األمن
وتحصني املال ،فال أحد يف البالد
سيؤيد البعث ،ولن تكون هناك
أي مخاطر منه» ،معتربا ً أن
«طرح امللف بهذا التوقيت غري
مناسب ،ويجب أن يبعد العراق عن
االنتقام وتصفية الحسابات».
من جهته ،اعترب عضو التيار املدني يف بغداد،
عيل السعدي ،أن ظهور رغد صدام حسني
«صب يف صالح األحزاب الحاكمة يف البالد اليوم
والتي تخوف الناس من حقبة البعث رغم أن
الحزب لم يعد إال عنوانا بال محتوى كون أصغر
عنرص فعال فيه اليوم ال يقل عمره عن  60عاما ً
فضالً عن مغادرة العراقيني هذه الحقبة أساسا ً
وال فرصة لعودتها».
ورأى السعدي أن «الورقة ستكون مستخدمة
للدعاية وتصفية الخصوم وكذلك تخويف
الناس وحشدهم حتى عىل املستوى الطائفي»،
متسائالً عن سبب دفاعهم عن حزب البعث يف
سورية» ،يف إشارة إىل دعم أحزاب ومليشيات
عراقية لنظام بشار األسد.
وشكلت هيئة «اجتثاث البعث» عام ،2005
ونص عليها الدستور العراقي ،وعملت منذ
بداية تأسيسها عىل متابعة ملفات املرشحني
لالنتخابات ،فضالً عن ملفات املوظفني والضباط
الكبار والسياسيني ،واألساتذة الجامعيني،
واستطاعت أن تقيص اآلالف ،بحجة االنتماء إىل
الحزب املحظور يف العراق.

Indeed the new US administration swiftly rebuked Turkey, urging
the release of prominent civil society leader Osman Kavala and
criticising homophobic rhetoric in a crackdown on student demonstrators.
Those statements were in line with Biden’s vow to put a new
priority on the promotion of democracy, but the United States and
Turkey have plenty of other disputes likely to exacerbate tensions.
Erdogan defiantly bought Russia’s advanced
S-400 missile system, brushing aside
warnings that it was jeopardising its role in
the NATO alliance, leading the then US President Donald Trump to impose sanctions on
the Turkish defence industry.
And a New York court will in May start
a trial of Turkey’s state-run Halkbank over allegedly evading
sanctions on Iran, potentially
inflicting a heavy economic
blow on Turkey.
On Turkey accused the United
States of supporting “terrorists” and summoned its ambassador after Washington
declined to immediately
back Ankara’s claim that
Kurdish militants had
executed 13 Turkish
nationals in Iraq.
Washington sought to
defuse the diplomatic
row by saying later
Monday that it accepted Ankara’s claim that
”PKK Kurdish “terrorists
had executed the 13
Turks in Iraq.
“We expect a clear attitude from all our
allies after the cowardly terrorist attack
which claimed the lives of our 13 nationals,” Erdogan said.
The PKK has for decades used Iraq’s
mountainous areas as a springboard for its
insurgency against the Turkish state.
Both Washington and Ankara view the PKK as
a terrorist organisation but the US also backs
a Kurdish militia in neighbouring Syria in the
conflict against President Bashar al-Assad.
This provides another source of tension
between Turkey and the United States.
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وزيرة إسرائيلية
سابقة تطالب بمنع
اللقاح عن غزة

الحزب الحاكم في اليابان يسمح ألول مرة للنساء
بالمشاركة في اجتماعاته ..لكن محرم عليهن الكالم!

طالبت عضو الكنيست اإلرسائييل ،الوزيرة السابقة أيليت
شكد ،بمنع أهايل قطاع غزة من الحصول عىل اللقاح الخاص
بفريوس «كورونا».
وخالل لقاء مع قناة «كان» اإلرسائيلية ،قالت إن يف غزة جثث
جنود إرسائيليني محتجزة ،وبالتايل عىل حكومة االحتالل عدم
تقديم املساعدة لهم.
وأضافت« :بإمكانهم أن يترصفوا بأنفسهم ...وال حتى مساعدات
إنسانية ،طاملا أنهم يحتفظون بجثث جنودنا».
وأيليت شكد ،هي سياسية وعسكرية سابقة ،وواحدة من
قيادات الحزب اليميني املتطرف «البيت اليهودي».

يعتزم الحزب الياباني الليربايل الديمقراطي الحاكم،
ألول مرة يف تاريخه ،السماح للنساء باملشاركة يف
اجتماعات قيادة الحزب ،ولكن بصفة «مراقبات» دون
أن يكون لهن حق املشاركة أو الكالم ،يف خطوة رفعت
من حدة الجدل حول التمييز العنرصي التي تعيشه
هذه البالد.
رصح توشيهريو ناكاي ،األمني
وفقا ً لوكالة َّ ،Reuters
العام للحزب البالغ من العمر  82عاما ً ،للصحفيني بأ َّن
الفكرة الجديدة لدى الحزب تكمن يف منح النساء من
أعضاء الحزب فرصة «االطالع» عىل رأس عملية صنع
القرار ،كما سيمنحن حق تقديم تعليقات عقب انتهاء
االجتماعات.
شبكة  BBCالربيطانية قالت كذلك إن اقرتاح الحزب
الليربايل الديمقراطي يشمل السماح لخمس نائبات
فقط بمراقبة اجتماعات مجلس إدارته املكونة فقط
من الرجال.
فيما قالت الوكالة إن عضوات الحزب الديمقراطي
الليربايل طلنب من نيكاي ،يف وقت سابق من األسبوع
الجاري ،زيادة التمثيل النسائي يف مناصب الحزب

القيادية ،وهو ما دفعه القرتاح هذه الفكرة.
لكن هذه الخطوة أثارت حفيظة السياسيني املعارضني
ورواد الشبكات االجتماعية يف اليابان ،الذين انتقدوا
الفكرة ووصفوها بأنها جز ٌء من املشكلة التي تسعى
ملواجهتها ،وليس حالً ،بحسب ما أفادت صحيفة
 The Washington Postاألمريكية.
وكان رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي قد
حدد هدفا ً بزيادة نسبة النساء يف املناصب القيادية
يف الوزارات والهيئات الحكومية ،وكذلك الرشكات
الخاصة ،إىل  30%بحلول  .2020بيد أ َّن الحكومة
اليابانية أقرت يف يونيو/حزيران املايض أ َّن هذا الهدف
«يستحيل» تحقيقه ،واقرتحت يف املقابل عام .2030
أزمة أولمبياد طوكيو
يشار إىل أن نيكاي تقدم باالقرتاح الجديد يف أعقاب
ُمارسة عىل
جدل آخر بشأن العنرصية الجنسانية امل َ
مستوى رفيع يف اليابان .ففي وقت سابق من الشهر

الجاري ،استقال يوشريو موري ،البالغ من العمر 83
عاما ً ،من رئاسة لجنة تنظيم أوملبياد طوكيو ،2020
بعدما أدىل بتعليقات مهينة عن النساء.
ويف ترصيح لصحيفة  The Washington Postعقب
استقالة موري ،قالت مينكي ووردين ،مديرة املبادرات
الدولية يف منظمة « :Human Rights Watchأغضب
حينما ت ُوصَف تعليقات موري بالهفوة ،ألنها ليست
كذلك ،بل هي تعبري شفهي عن سياسة وطنية».

وخالل العام  2015شغلت منصب وزيرة القضاء.
يشار إىل أن وسائل إعالم إرسائيلية ذكرت أن  4.2مليون شخص
تم تطعيمهم بالجرعة األوىل من اللقاح ،بينهم  2.8مليون
شخص تلقوا الجرعة الثانية.

وأضافت« :هذه سياسة نشطة إلقصاء النساء من
املناصب الالتي هن مؤهالت لشغلها ،ورصاحةً،
ؤدين فيها أدا ًء أفضل من الرجال».
س ُي ِّ
وت ُسجل اليابان أعىل فجوة بني الجنسني من بني
االقتصاديات املتقدمة يف تقييم التكافؤ بني الجنسني
الذي ُي ِعده املنتدى االقتصادي العاملي ،بعدما احتلت
املرتبة  121بني  153دولة .ويستمر الرجال يف الهيمنة
عىل املناصب العليا يف السياسة والرياضة ،من بني
قطاعات أخرى ،ولم تشغل النساء سوى  5.2%فقط
من املناصب اإلدارية يف الرشكات اليابانية يف عام
.2019

India, China complete troop pullout from lake area
and in-depth exchange of views on
the situation on the border, the two
countries said in the press release.
“The two sides agreed to follow the
important consensus of their state
leaders, continue their communication and dialogue, stabilize and
control the situation on the ground,
push for a mutually acceptable
resolution of the remaining issues
in a steady and orderly manner, so
as to jointly maintain peace and
”tranquillity in the border areas,
they said.
India and China fought a war in
1962 and the border remains undefined. India said Chinese troops had
intruded deep into its side of the
LAC last April, triggering the most
serious stand-offs in decades.
China denied its troops had
transgressed the LAC and accused
Indian border guards of provocative
behaviour.
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was a significant step forward that
provided a good basis for resolution
of other remaining issues along the
LAC in Western Sector,” a joint press
release said.
The deployment in the remote area
that falls in India’s Ladakh region
and adjoins the Chinese-administered Aksai Chin plateau had raised
fears of a broader conflict between
the two countries.
A clash erupted in the Galwan
Valley in June, when 20 Indian soldiers were killed in the first combat
losses on the disputed border in
more than four decades. China said
this week it lost four soldiers in the
fighting.
Troops remain in close proximity on
other parts of the undefined border
including at Hot Springs, Gogra Post
and the Depsang plains, officials
said. The commanders had a candid

I

ndian and Chinese troops have
completed a pullout from a lake
area on their disputed border in
the western Himalayas, setting the
scene for disengagement at other
friction points, the two countries
said on .
Thousands of soldiers have been
facing off since April on the Line
of Actual Control (LAC), or the de
facto border, including at the glacial
Pangong Tso lake.
Earlier this month, military commanders agreed to begin pulling
out troops, tanks and artillery in a
first step towards full withdrawal.
the two commanders met to review
the pullout.
“The two sides positively appraised
the smooth completion of disengagement of frontline troops in the
Pangong Lake area noting that it
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ميدل إيست آي :انتخابات فلسطين قفزة
نحو المجهول لحركتي فتح وحماس
قال ديفيد هريست رئيس تحرير موقع «ميدل إيست آي»
( )Middle East Eyeالربيطاني إن منظمتي حماس وفتح تخوضان
االنتخابات املرتقبة دون رؤية متفق عليها لفلسطني ،ومن دون خطة
مفصلة لضمان الفوز يف االنتخابات.
ويرى يف مقال نرشه املوقع بعنوان «انتخابات فلسطني ..قفزة نحو
املجهول لفتح وحماس» أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود
عباس يبدو مصمما عىل الفوز باالنتخابات هذه املرة ،ومن بني
االجراءات التي تشري إىل ذلك إقدام جهاز األمن الوقائي الفلسطيني
وقوات االحتالل اإلرسائييل عىل اعتقال كل من يعارض مرشحي
السلطة.
ووفقا لنادي األسري الفلسطيني فقد طالت حملة االعتقاالت 456
مدنيا فلسطينيا يف يناير/كانون الثاني املايض بالضفة الغربية ،كما
اعتقل  31مدنيا يف ليلة واحدة الشهر الحايل.
تصعيد خطير

ويرى الكاتب أن الهدف من تلك االعتقاالت بث الرعب يف
املجتمع ،وأن التهم التي توجه للمعتقلني مبهمة
كالقيام «بنشاط إرهابي ،زيارة دولة معادية»
أو حتى «االتصال بوكالء أجانب» يف وقت
ال يرتك من يتولون التحقيق مع املعتقلني
مجاال للشك يف سبب احتجازهم أال وهو
إشاعة الخوف يف قلوب الناس.
ونقل ميدل إيست آي عن وصفي قبها
(وزير األرسى السابق والقيادي بحركة
حماس) القول «إننا نواجه تصعي ًدا
جديا وخطريًا ،ليس فقط من قبل
أيضا من قبل األجهزة
االحتالل ،ولكن ً
األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية».
وقال الوزير إن الهدف من حملة االعتقاالت
هو التأثري عىل االنتخابات وتخويف وترهيب
أعضاء حركة حماس واملتعاطفني معها ،مضيفا أن
هناك العديد من األشخاص الذين تلقوا تهديدات باالعتقال
من قبل القوات اإلرسائيلية إذا أقدموا عىل ترشيح أنفسهم أو شاركوا
يف االنتخابات.
وعلق رئيس تحرير املوقع بأن االعتقاالت ذات الدوافع السياسية
ليست باألمر الجديد يف الضفة ،لكن ما قد يكون مفاجئا للبعض أن
قيادة حماس يف غزة ما زالت تميض قدما بخطتها لالنتخابات رغم
حملة االعتقاالت.
حماس منقسمة

وقال الكاتب إنه رغم التعاطف الذي تحظى به حماس بسبب
الظروف السيئة والحصار املفروض عىل القطاع ،فإن قيادة الحركة
ستواجه ضغوطًا متزايدة لالنسحاب من االنتخابات التي ال يمكن

لها الفوز بها ،فال أحد يتوقع إعادة نتيجة انتخابات عام  2006التي
فازت بها حماس.
وأورد يف مقاله مثاال عىل ردود الفعل التي ستواجه قيادة حماس يف
غزة بشأن املشاركة باالنتخابات ،حيث وصف إبراهيم حميد القائد
السابق للجناح العسكري للحركة بالضفة خالل االنتفاضة الثانية،
والذي يقيض حكما بالسجن مدته  54عاما ،قرار املكتب السيايس
لحماس بخوض االنتخابات بأنه «مترسع».
وقال حميد -يف رسالة مرسبة من سجنه -إن القرار اتخذ دون
الرجوع ملجلس شورى الحركة ،ودون علم األرسى ،مضيفا أن الرتشح
لالنتخابات لن يخدم سوى هدف عباس يف إحياء رشعيته مقابل
تقليص رشعية حماس.

التايمز :ما عالقة السجينة
اإلسرائيلية بسوريا بقبر كوهين؟

مأزق فتح

ويقول الكاتب إن حركة فتح ليست أفضل حاال من حماس ،حيث
إن مساعي عباس لتجديد واليته والسعي الستعادة الرشعية
التي فقدها كأحد مهنديس أوسلو مهددة من قبل قياديني
اثنني يف حركة فتح هما محمد دحالن (املقرب من
إرسائيل) ومروان الربغوثي (القابع يف السجون
اإلرسائيلية).
كما يرى أن عباس عىل علم بالخطة التي
كشف عنها أول مرة عام  2016الستبداله
بدحالن ،والتي تم وضعها بالتعاون
بني اإلمارات واألردن ومرص لحقبة ما
بعد عباس.
ومنذ عام  ،2016لم تتوقف القاهرة
وعمان عن الضغط عىل رئيس السلطة
ّ
الفلسطينية للمصالحة مع دحالن،
ووصلت آخر رسالة بهذا الشأن إىل عباس
عندما زار رئيسا املخابرات املرصية واألردنية
رام الله مؤخرا.
ويشري الكاتب إىل أن الربغوثي ،الذي قىض ما يقرب
من عقدين من الزمن خلف القضبان ،يسعى للخروج من
السجن والرتشح لالنتخابات ،وأن إعالن نيته الرتشح قد أثار حفيظة
فتح ،حيث اتهم جربيل الرجوب أمني عام اللجنة املركزية للحركة
دوال أجنبية بالتدخل يف االنتخابات الفلسطينية.
ويتساءل رئيس تحرير ميدل إيست آي عما إذا كانت حركة فتح
تسعى لتحرير فلسطني من االحتالل ،أم تسعى للحكم نيابة عن
إرسائيل مهما كانت الظروف التي توضع يف ظلها؟
ويلخص الوضع الفلسطيني يف ظل االنتخابات املرتقبة بالقول
إن فتح مازالت تعاني من أزمة يف الرشعية رغم كونها تعترب نفسها
القوة الحاكمة الطبيعية باألرايض الفلسطينية ،أما حماس فتسعى
للتخلص من عبء املسؤولية الثقيل عن مليوني فلسطيني يعيشون
يف ظل الفقر بغزة .ويف ظل هذه الظروف أصبح من الواضح أن
االنتخابات الفلسطينية املرتقبة ستكون قفزة نحو املجهول.

أشارت صحيفة «التايمز» الربيطانية إىل عملية
تبادل السجناء التي تمت بني سوريا ودولة
االحتالل بمساعدة روسية ،وسط غموض أحاط
بدخول امرأة إرسائيلية إىل سوريا.
وقال مراسل «التايمز» أنشيل بيفر ،يف تقرير،
إنه لم يتم الكشف بعد عن هوية املرأة بسبب أمر
يمنع تحديد هويتها رغم أنها وصفت بأنها من
عائلة متدينة.
وتم تبادلها مع راعيني سوريني اجتازا الخط
الفاصل إىل الجوالن الذي تحتله إرسائيل منذ
 .1967واملرأة يف العرشينات من عمرها وكانت
تقيم سابقا يف مستوطنة مودعني عيليت بالضفة
الغربية املحتلة.
وبحسب الجريان فقد تركت التدين وقطعت
عالقاتها مع عائلتها ،ولم يعرف سبب اجتيازها
الحدود مع سوريا حيث أوردت الصحافة
اإلرسائيلية تقارير متناقضة.
وهناك من قال إنها كانت تحاول مقابلة
مواطن سوري التقطته عرب منصات التواصل
االجتماعي .وقال آخرون إنها تعاني من مشاكل
نفسية وحاولت مرة العبور إىل قطاع غزة.
كما أملحت تقارير إىل ارتباط بوجود عمليات حفر
يف مقابر بحثا عن رفات العميل اإلرسائييل إييل
كوهني الذي اخرتق املؤسسة السياسية يف دمشق
وكان يرسل تقاريره عن القدرات العسكرية إىل
املوساد ثم ألقي القبض عليه وأعدم عام 1965
ودفن يف مكان مجهول.
وزعم آخرون أنها كانت ترغب بالتحاور مع
حماس وسوريا واملساعدة يف السالم .وقالت

مصادر إرسائيلية إنها اجتازت الجوالن قبل
أسبوعني من منطقة لم يقم فيها سياج وفشلت
كامريات املراقبة باكتشاف حركتها.
ونظرا للشدة يف الرقابة والحراسات األمنية
القوية فربما كانت تعرف مقدما بمكامن الضعف.
وقال مصدر إنها ربما وصلت إىل سوريا عرب دولة
ثالثة ،من تركيا أو األردن.
وتم اعتقالها بعد وصولها إىل سوريا بفرتة قصرية.
وعلمت القوات الروسية التي دخلت إىل سوريا
قبل خمسة أعوام ملساعدة بشار األسد باعتقالها
وقامت بإعالم إرسائيل.
وعندما أبلغت إرسائيل بإمكانية تبادل سجناء،
تم اقرتاح اإلفراج عن عربي إرسائييل تجسس
لصالح حزب الله وسجن ملدة  14عاما ومواطن
يف مرتفعات الجوالن الذي وضع تحت اإلقامة
الجربية لتحريضه ضد إرسائيل.
وعندما أبلغت سوريا الروس أنها مستعدة
لتبادل السجناء ،تم التحقيق مع املرأة للتأكد من
عدم ارتباطها باملخابرات اإلرسائيلية.
وعىل خالف بقية اإلرسائيليني فلم تخدم يف
الجيش اإلرسائييل وأقنعت السوريني أنه ال يوجد
أي داع لإلبقاء عليها رهن االحتجاز أو املطالبة
بثمن عال لتسليمها.
وأطلقت إرسائيل رساح راعيني سوريني كبادرة
حسن نية ،كما قال بنيامني نتنياهو .وتعمل
روسيا نيابة عن إرسائيل يف سوريا.
وقبل عامني قامت بالكشف عن رفات جندي
إرسائييل فقد أثناء االجتياح اإلرسائييل للبنان
عام  1981وأعيد عرب موسكو إىل إرسائيل.

التلجراف :أمريكا وإيران وآفاق إحياء االتفاق النووي
سلطت صحيفة «التلجراف» الربيطانية الضوء عىل
استعداد الواليات املتحدة للتحدث مع إيران بشأن
عودة الدولتني إىل االتفاق النووي لعام  2015والذي
يهدف إىل منع طهران من حيازة أسلحة نووية ،وذلك
يف ضوء مساعي اإلدارة األمريكية إلحياء االتفاق الذي
تخلت عنه واشنطن قبل نحو ثالث سنوات.
وذكرت الصحيفة  -يف تقرير نرشته عىل موقعها
االلكرتوني  ،أن هذه الخطوة تعكس التغيري يف اإلدارة
األمريكية ،حيث شدد وزير الخارجية األمريكي انتوني
بلينكني عىل موقف الرئيس جو بايدن بشأن استعداد
واشنطن للعودة إىل االتفاق إذا امتثلت طهران باالتفاق
تماما.
غري أن إيران ردت بفتور عىل الفكرة التي طرحها
بلينكني خالل اجتماع بالفيديو مع وزراء خارجية
بريطانيا وفرنسا وأملانيا.
ونقلت الصحيفة الربيطانية عن بيان مشرتك صادر
عن الدول األربع« :إذا عادت إيران إىل االمتثال الصارم
اللتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة املشرتكة ،فإن
الواليات املتحدة ستفعل اليشء نفسه وهي مستعدة
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للدخول يف مناقشات مع إيران لتحقيق هذه الغاية».
وأشارت إىل أن إيران بدأت يف خرق االتفاق عام ،2019
بعد نحو عام من انسحاب الرئيس األمريكي السابق
دونالد ترامب من االتفاق النووي وإعادة فرض
العقوبات االقتصادية وزادت وترية انتهاكاتها خالل
األشهر األخرية.
وردا ً عىل بيان الدول األربع ،قال وزير الخارجية اإليراني
محمد جواد ظريف إن عىل واشنطن اتخاذ الخطوة
األوىل.
وكتب ظريف يف تغريدة عىل تويرت« :بدالً من السفسطة
وإلقاء العبء عىل إيران ،يتعني عىل مجموعة الدول
األوروبية الثالث  /ﺗﻨﻔﻴﺬ التزاماتها واملطالبة بإنهاء إرث
ترامب املتمثل يف اإلرهاب االقتصادي ضد إيران» ،عىل
حد وصفه.
وسبق أن أشار ظريف إىل انفتاحه عىل املحادثات مع
واشنطن واألطراف األخرى بشأن إحياء االتفاق.
ويأتي ذلك بينما حث مستشار األمن القومي األمريكي
السابق جون بولتون رئيس الوزراء الربيطاني بوريس
جونسون عىل قيادة صفقة جديدة مع إيران وشكك يف
جدوى العودة إىل االتفاق النووي.

وقال بولتون -يف مقال كتبه لصحيفة «التلجراف»
الربيطانية -إن العالم تغري بشكل كبري منذ انسحاب
أمريكا من االتفاق النووي عام  .2018واتهم البيت
األبيض بالفشل يف فهم الواقع الجديد يف املنطقة.
مضيفا أن حماسة إيران األيديولوجية تظل عىل
توهجها  ...وإدارة بايدن ال تفهم هذه النقطة.

وتابع قائال إن «حكومة جونسون ستؤدي لنفسها
ولبايدن خدمة كبرية من خالل التفكري بطريقة
اسرتاتيجية بشأن إيران ،وليس مجرد تكرار أخطاء
املايض» .معتربا أن رغبة بايدن يف العودة إىل االتفاق
النووي مع إيران كارثة للرشق األوسط ،وأنه البد
لجونسون أن يشري عليه بطريق آخر.
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في سابقة تحصل للمرة األولى ...امرأة تترأس
منظمة التجارة العالمية

بعد تسلق أعلى قمة في العالم..
اللبنانية جويس عزام تستعد
للتحدي األكبر للمستكشفين
رغم ظروف نشأتها الصعبة بملجأ وسط الحرب
اللبنانية ،استطاعت جويس عزام ،أول متسلقة
لبنانية وثالث عربية تجتاز تحدي القمم السبع ،أن
ترفع علم بالدها عاليا ً عىل أعىل سبع قمم يف العالم.
واليوم ،ت ُحرض عزام لحلمها التايل ،أي التحدي
األكرب للمستكشفني ،عىل الرغم من جائحة فريوس
كورونا.
ومن الجبل اللبناني ،تحدثت جويس عزام مع
موقع  CNNبالعربية ،عن الصعوبات التي واجهتها
لتحقيق حلمها ،وعن شعورها لحظة وصولها قمة
أعىل جبل يف العالم ،وحلمها الجديد الذي تسببت
جائحة فريوس كورونا يف تأجيله.
وعن بداية مشوارها يف تسلق الجبال ،تحكي عزام
أنها من خالل الجبال اللبنانية ،اكتشفت شغفها
بامليش وسط الطبيعة والجبال عام  ،2005والذي
تطور مع مرور الوقت ليصبح شغفا ً
بتسلق الجبال.
وانطلقت عزام ،يف عام
 ،2012لتحقق حلمها
يف تسلق أعىل قمة
بكل قارة يف العالم،
وبعد أن اكتشفت
أنه ال يوجد
امرأة لبنانية
استطاعت
تحقيق ذلك
من قبل ،قررت
أن تأخذ هذا
التحدي عىل
عاتقها وتحقق
هذا اإلنجاز
لبلدها لبنان.
ولعل أبرز ما يميز
تجربة تسلق الجبال
الشاهقة هي املناظر الخالبة
وجمال الطبيعة الذي تعجز الكلمت
عن وصفه ،بحسب ما ذكرته املتسلقة اللبنانية.
وتقول عزام إنه عىل الرغم من جمال مناظر أعىل
جبال بقارات العالم ،إال أن جبال الهيمااليا كانت
األكرث جماالً بالنسبة لها ،كما أنها «تمنح اإلنسان
طاقة قوية للغاية» ،عىل حد تعبريها.
وتضيف عزام أنه عىل الرغم من املناظر الجميلة
والطاقة التي تمنحها جبال الهيمااليا ،إال أنها
تضع املتسلقني يف مواجهة صعوبات قاسية.
وخالل رحلة صعودها إىل أعىل قمة يف العالم،
قمة جبل «إفرست» ،وعىل مدار  55يوما ً ،كانت
عزام عىل موعد مع املجهول ،والذي تطلب منها
االستعداد الجسدي والذهني ،وهو ما اكتسبته
املتسلقة اللبنانية خالل خرباتها السابقة يف تسلق
 27قمة ومن بينهم  6من أعىل قمم يف العالم ،مثل
جبل «دينايل» يف أالسكا وجبل «فينسون» يف
أنتاركتيكا.
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أما عن أصعب ما واجهته عزام ،فكان انتهاء
مخزون األكسجني الخاص بها عىل ارتفاع  8آالف
و 400مرت ،أي عىل قمة جبل إفرست ،ما جعلها
تخترب لحظات فاصلة بني الحياة واملوت ملدة 20
دقيقة تقريبا ً.
وأكدت عزام عىل أن تحضريها الجسدي والذهني
هو ما أنقذ حياتها ريثما ساعدها الفريق املرافق
لها يف الحصول عىل األكسجني ،لتتابع خطاها
نحو القمة وهي تفكر يف كل لبناني ويف كل عربي
سيسعد لهذا اإلنجاز ،والذي سيغري الصور
النمطية عن املرأة العربية.
ويف عام  ،2016قررت عزام ،الحاصلة عىل درجة
الدكتوراه يف إختصاص املحافظة عىل اإلرث
الطبيعي و الثقايف ،أن تخوض التحدي األكرب
للمستكشفني ،بعد اجتيازها لتحدي السبع قمم
بتاريخ  23مايو/أيار العام  ،2019وتصل
أيضا ً إىل القطبني الشمايل والجنوبي،
وتصبح بذلك رابع امرأة بالعالم
تحقق هذا اإلنجاز ،وأول
عربية.
وخالل تحضريها لرحلة
القطب الجنوبي،
التي تتطلب اجتياز
مسافة ألف و300
كيلومرت باملزالج مع
حمولة يبلغ وزنها
 120كيلوغراما ً،
تفاجأت عزام
بموجة فريوس
كورونا ،الذي ألغى
جميع مشاريعها ،إال
أنه لم يؤثر عىل حلمها
يف تحقيق التحدي األكرب
للمستكشفني.
وتقول عزام« :بعد مرور أسبوعني
تقريبا ً ،قررت أن أكمل التحضري وكأنما
سأذهب إىل القطب الجنوبي ،إذ لن أستفيد إذا
توقفت ،ولن أستفيد إذا أحطت نفيس باألفكار
السلبية ،ولن أستفيد إذ خفت من املجهول ،وقد
علمني الجبل أن أتعامل مع املجهول يوما ً بيوم».
وتشري عزام إىل أنها مستمرة يف ممارسة التمارين
عند الجبل اللبناني لتتحرض جسديا ً من أجل
خوض الرحلة إىل القطب الجنوبي ضمن «التحدي
األكرب للمستكشفني».
وتوجه جويس رسالة عامة قائلة« :الحلم ال يتوقف
حتى يف مثل هذه األوقات الصعبة».
وإىل كل امرأة عربية ،تقول عزام« :ال تسمحي ألحد
أن يوقف حلمك ،فحلمك هو ملك لك ،لذا عليك
أن تخليص لحلمك إذ سيمنحك ذلك السعادة
كما سيمنح من حولك اإللهام لتحقيق املزيد يف
الحياة».

أصبحت ممثلة نيجرييا يف منظمة التجارة العاملية ،نغوزي أوكونجو-
إيوياال ،أول امرأة تتوىل منصب مدير عام للمؤسسة الدولية املنسقة
للعالقات والقواعد التجارية بني البلدان.
وجاء يف بيان املنظمة« :وافق أعضاء منظمة التجارة العاملية عىل
تعيني الدكتورة نغوزي أوكونجو-إيوياال يف منصب املدير العام
الجديد».
وأضاف البيان أنه تم اتخاذ القرار باإلجماع ،يف جلسة استثنائية
للمجلس العام بذلك تصبح أوكونجو-إيوياال أول امرأة وأول أفريقية
ترتأس منظمة التجارة العاملية.
وستتوىل ننغوزي أوكونجو-إيوياال مهامها يف األول من مارس /آذار،
وستظل صالحياتها سارية حتى  31أغسطس /آب عام .2025
ولدت أوكونجو-إيوياال عام  1954يف مدينة أوجوايش أوكو يف نيجرييا،
وشغلت منصب وزيرة املالية ووزيرة خارجية البالد ،كما شغلت
منصب مدير عام لبنك الدويل ،وتشغل حاليا منصب رئيس مجلس
إدارة التحالف العاملي للقاحات والتحصني.
يف العام املايض ،أعلن رئيس منظمة التجارة العاملية ،روبرتو أزيفيدو،
أنه قرر ترك هذا املنصب قبل عام من نهاية واليته يف  31أغسطس/
آب من هذا العام ،مشريا إىل أن قراره ال يتعلق بالحالة الصحية ،أو
بالرغبة بالحصول عىل منصب آخر.
وذكر أنه قرر اتخاذ هذه الخطوة بعد مناقشة األمر مع أرسته ،التي
يعيش بعض أفرادها يف جنيف (حيث يقع مقر منظمة التجارة
العاملية) ،والبعض اآلخر يف الربازيل.

أبرز  10نساء عربيات رائدات في مجال العلوم

نستذكر الكثري من النساء العربيات
اللواتي لم تتمكن الصعوبات والتحديات
من إيقافهن .فبفضل العزيمة واالرصار
تمك ّن من تخطي كل العقبات وتسجيل
أسمائهن باألحرف العريضة يف ك ُتب
التطور والتقدم .فدعونا نعرفكم عىل
 10نساء عربيات رائدات لهن بصمة يف
مجال العلوم.
– غادة املطريي
عاملة ومخرتعة سعودية .حصلت عىل
أرفع جوائز اإلبداع العلمي إلخرتاعاتها
العلمية كما أنها حصدت عىل أكرث من 10
براءات اخرتاع أمريكية ودولية يف مجال
التقنية الدقيقة و أهم هذه الجوائز هي
جائزة اإلبداع العلمي من أكرب منظمة
لدعم البحث العلمي يف الواليات املتحدة
األمريكية “إتش.أي.إن” ،وقيمتها ثالثة
ماليني.
– شادية رفاعي حبال
عاملة فلك وفيزياء سورية أمريكية .وهي
بروفسورة فيزياء الفضاء يف جامعة ويلز
يف بريطانيا .وترأس تحرير املجلة الدولية
الخاصة بفيزياء الفضاء .ساهمت
يف إعداد أول رحلة ملركبة فضائية إىل
الهالة الشمسية ويف تصميم كائنات آلية
لالستكشافات الفضائية .
– مريم مطر
إليكم أبرز  10نساء عربيات رائدات يف
مجال العلوم
وهي أول إماراتية تشغل منصب وكيل
وزارة الصحة العامة والرعاية يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة باإلضافة إىل
الكثري من املناصب األخرى .دخلت
الدكتورة مريم مطر الئحة أكرث ()20
امرأة تأثريًا يف حقل العلوم يف العالم

اإلسالمي ،وذلك إلنجازاتها يف مجال
العلوم وإجراء البحوث العلمية خاصة
املتعلقة بمرض “الثالسيميا”.
– رنا الدجاني
عاملة وباحثة أردنية ،تركز أبحاثها عىل
دراسات الجينات وعالقتها بمرض
السكري والرسطان يف أوساط املجموعات
اإلثنية يف األردن .اختريت واحدة من 20
عاملا األكرث تأثريا ً يف العالم اإلسالمي يف
عام  ،2014وكانت عىل قائمة  100من
النساء األكرث تاثريًا يف العالم العربي
عام .2014
– سها القيشاوي
هي املهندسة الفلسطينية املسؤولة عن
الربنامج الفضائي للواليات املتحدة حيث
أنها تعمل ككبرية ملهنديس الربمجيات،
وهي مسؤولة عن تكامل الربمجيات مع
الهاردوير وعن فحصها املستمر من
أجل التأكد من أ ّن الحاسب عىل املركبة
الفضائية يعمل كما هو متوقّع يف الجيل
التايل من املركبات الفضائية األمريك ّية يف
وكالة ناسا.
– غادة محمد عامر
عاملة وباحثة مرصية يف مجال هندسة
القوة الكهربائية تم اختيارها ضمن قائمة
أهم  20امرأة يف العلوم والتكنولوجيا
األكرث نفوذا ً وتأثريا ً يف العالم اإلسالمي،
والتي أعلنتها مجلة «مسلم ساينس»
ومقرها األمم املتحدة..
– لبنى تهتموني
عاملة وباحثة أردنية يف مجال علم
األحياء االنمائي .فازت بجائزة مؤسسة
لوريال-اليونسكو للمرأة العربية يف مجال
العلوم الحياتية يف عام  2011وجائزة
الخريج الدويل املتميز من جامعة والية

كولورادو األمريكية عام .2013
– وداد إبراهيم
عاملة فضاء سودانية يف وكالة ناسا
ينطوي عملها عىل وضع املعادالت
الرياضية الخاصة بالصواريخ واملركبات
الفضائية .وهي أستاذة للفيزياء
والرياضيات التطبيقية ،بجامعة هامبتون
بوالية فرجينيا .تعمل املحبوب هذه
الفرتة عىل دراسة كوكب املريخ واكتشاف
أرساره والرثوات املعدنية بالكوكب األحمر.
درست الكواكب وطرق تحليلها يف وكالة
ناسا.
– مريم شديد
عاملة وباحثة فلكية مغربية  .تعترب اول
أنثى تصل للقطب الجنوبي .تعمل يف
مرصد “كوت دازير” القومي الفرنيس و
أستاذة بجامعة نيس الفرنسية .عملت
شظيد يف فريق علمي لوضع منظار
فضائي يهدف إىل قياس إشعاع النجوم
القطب املتجمد الجنوبي ختيارها سنة
 ٢٠٠٨ضمن قائمة “دافوس” للقادة
الشباب األبرز يف العالم.
– حليمة بن بوزة
باحثة جزائرية حصلت عىل املرتبة األوىل
كأفضل عاملة عربية عام .٢٠١٣يف مجال
البيتكنولوجيا  .حصلت حليمة عىل
شهادة الدكتوراة يف دراسة تهجني النبات
و علم الوراثة من جامعة ” جمبلوكس
“البلجيكية .وتعمل مؤخرا عىل أبحاث
علمية تهدف إىل تطوير عالج األمراض
املزمنة يف مركز البحث يف البيتكنولوجيا
وهو مركز األول من نوعة يف الجزائر .
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السلطات السعودية تفرج عن
الناشطة البارزة في حقوق
المرأة لجين الهذلول
أطلقت السلطات السعودية رساح الناشطة البارزة يف مجال حقوق النساء لجني
الهذلول بعد اعتقال دام نحو ثالث سنوات .بحسب مصادر من عائلتها.

بايدن يبدأ إجراءات إغالق
معتقل غوانتانامو

كشفت وكالة «رويرتز» لألنباء ،عن بدء
إدارة الرئيس جو بايدن مراجعة رسمية
ملستقبل السجن العسكري األمريكي يف
خليج غوانتانامو ،بهدف إغالق املنشأة
املثرية للجدل ،وذلك نقالً عن مسؤول بالبيت
األبيض.
وال يزال باملنشأة  40سجينا ً ،معظمهم
محتجزون ملا يقرب من عقدين بال محاكمة أو
توجيه اتهامات لهم ،كما أبقى ترامب السجن
الخارجي مفتوحا ً طوال السنوات األربع التي
قضاها يف البيت األبيض ،رغم أنه لم يمأله
بـ»األرشار» ،كما تعهد بذلك يف وقت سابق.
حسب ما أكده مصدران ،وصفتهما الوكالة
بـ»املطل َعني» ،فإن املساعدين املشاركني يف
املناقشات الداخلية ينظرون يف إجراء تنفيذي
يوقّعه الرئيس يف األسابيع أو األشهر املقبلة،
فيما يعد إشارة إىل جهد جديد إلزالة ما يصفه
املدافعون عن حقوق اإلنسان ،بأنه وصمة عار
تلتصق بصورة أمريكا يف العالم.
يف السياق نفسه ،قالت إمييل هورنن املتحدثة
باسم مجلس األمن القومي ،إن األخري يقوم
حاليا ً بإجراء عملية لتقييم الوضع الحايل
الذي ورثته إدارة بايدن عن اإلدارة السابقة،

وذلك «بما يتماىش مع هدفنا األكرب وهو
إغالق غوانتانامو» ،وفق تعبريها.
وأوضحت املتحدثة ذاتها ،أن مجلس األمن

القومي سيعمل «بشكل وثيق» مع وزارات
ُّ
«تقدم
الدفاع ،والخارجية ،والعدل؛ إلحراز
صوب إغالق منشأة غوانتانامو ،وبالتشاور
الوثيق أيضا ً مع الكونغرس».
مهمة معقدة
يرى مراقبون أن مهمة إدارة بايدن من أجل
إغالق هذا املعتقل لن تكون سهلة ،يف ظل
االنقسام للواقع عىل املستوى املحيل ،كما
أن «تكلفته السياسية قد تكون باهظة»؛
الرتباطها بأحداث «إرهابية».
لكن من غري املرجح أن تسدل املبادرة الستار
قريبا ً عىل قصة املنشأة التي تخضع لحراسة
مشددة يف قاعدة غوانتانامو البحرية التي
تم تجهيزها إليواء املشتبه بهم األجانب يف
أعقاب هجمات  11سبتمرب/أيلول ،2001
عىل نيويورك وواشنطن ،وتحولت إىل
رمز للتجاوزات األمريكية يف «الحرب عىل
اإلرهاب».
مع ذلك ،فقد يتمثل التأثري الفوري للخطوة
يف العودة ،بشكل ما ،إىل سياسة إغالق
غوانتانامو للرئيس األسبق باراك أوباما،
والتي تراجع عنها دونالد ترامب بمجرد توليه
الرئاسة يف عام .2017

وأعلنت شقيقة الناشطة السعودية لينا الهذلول ،عرب حسابها عىل تويرت ،عن إطالق
بتهمة تتعلق باألمن
رساح لجني التي أوقفت يف مايو /أيار من عام 2018
القومي بحسب السلطات السعودية.
ونرشت لينا عىل تويرت صورة ملتقطة من اتصال
فيديو يجمع الشقيقتني معلقة بالقول « :لجني يف
املنزل  ...تم اإلفراج عنها».
وكانت السلطات السعودية اعتقلت لجني ونساء
ناشطات أخريات يف مايو /أيار عام  ،2018أي
بعد قرار السماح للنساء بقيادة السيارات يف هذه
الدولة العربية املحافظة.
وجاء اعتقال الهذلول مفاجئا بعد قرار
السلطات بالسماح للنساء بقيادة السيارات،
إذ كانت أحد أبرز األصوات النسوية املطالبة
بذلك.
ويف ديسمرب /كانون األول املايض ،قضت
محكمة يف العاصمة السعودية الرياض
بسجن الناشطة السعودية البارزة ملدة
خمس سنوات وثمانية أشهر.
وقد أدانت املحكمة الجزائية املختصة،
التي تبت يف قضايا اإلرهاب ،لجني بتهم
من بينها محاولة إلحاق الرضر باألمن
القومي والسعي لخدمة أجندة خارجية
داخل اململكة العربية السعودية.
وقد أنهى هذا الحكم فرتة طويلة
قضتها الناشطة السعودية يف السجن
من دون حكم قضائي .إذ أوقفت املحكمة
تنفيذ عامني وعرشة أشهر من فرتة املحكومية ،حيث قضت
الهذلول عامني وسبعة أشهر يف السجن.
وبعد قرار املحكمة هذا إيقاف تنفيذ جزء من فرتة املحكومية ،استحقت الهذلول
اإلفراج عنها يف شهر فرباير/شباط الجاري.
وكانت لجني شاركت إىل جانب الجيل الثاني من الناشطات املطالبات برفع الحظر
عن قيادة املرأة للسيارة أمثال :منال الرشيف ووجيهة الحويدر ونرشت مقطع فيديو
عرب تويرت لهذا الغرض شاهده أكرث من  30مليون شخص حسب قولها.
وبدأت إرضابا ً عن الطعام يف أواخر العام املايض احتجاجا ً عىل حرمانها من زيارة
أرستها لها يف السجن.
كما ظلت حبيسة السجن اإلنفرادي ألشهر عديدة منذ دخولها السجن يف مايو/
أيار .2018
وقد تعاىل الكثري من األصوات واملناشدات الدولية املطالبة بإطالق رساح لجني وغريها
من الناشطات واملدافعات عن حقوق املرأة يف اململكة ،وبشكل خاص مع انعقاد قمة
مجموعة العرشين يف السعودية يف نوفمرب /ترشين الثاني املايض ،وبعد وصول
الرئيس األمريكي الديمقراطي جو بايدن الذي تعهد بتشديد املراقبة عىل سجل
السعودية يف مجال حقوق اإلنسان.
وتلقت أرسة لجني تحذيرا من السلطات السعودية يشري إىل أن ابنتهم سوف تخضع
لقيود صارمة حتى بعد إطالق رساحها ،من بينها الوضع تحت املراقبة وحظر السفر
خارج البالد ملدة خمس سنوات.

UNHRC Adopts Resolution Calling For Release Of Detained Myanmar Political Officials
Federation, Venezuela, Bolivia and the Philippines.
Before the Council adopted the resolution, it
continued its general debate, in which speakers said
that censorship had been tightened in Myanmar and
security forces had cracked down violently against
peaceful protesters, in violation of international
standards.
Noting that the military had blocked access to
Facebook, Twitter, Instagram and a number of virtual
private networks, the speakers warned that further
internet cuts could allow the military to commit more
human rights violations and asserted that State Counsellor Aung San Suu Kyi and other political leaders
should be immediately released, as should all those
who were arbitrarily detained.
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Nations High Commissioner for Human Rights and
the Special Rapporteur on the situation of human
rights in Myanmar to assess the current human rights
situation in Myanmar, and to provide updates
in their reports to the Human Rights
Council, and called upon Myanmar
authorities to engage and cooperate with United Nations human
rights mechanisms, according
to the statement.
The draft resolution was
introduced by the United
Kingdom and Austria on
behalf of the European Union
(EU). Speaking in explanation
of vote were China, the Russian

in a statement.
The Council also urgently called for the immediate and unconditional release of all persons
arbitrarily detained following the coup,
including State Counsellor Aung San
Suu Kyi and President Win Myint
among others and the lifting
of the state of emergency,
while stressing the need
to refrain from violence
and fully respect human
rights, fundamental
freedoms and the rule
of law.
The UNHRC further
requested the United

T

he United Nations Human Rights Council (UNHRC) on Friday adopted a resolution condemning the military coup in
Myanmar and calling for the immediate and
unconditional release of all persons arbitrarily
detained in the country and the lifting of the
state of emergency.

«In a resolution on the human rights implications of
the crisis in Myanmar, adopted without a vote as orally revised, the Council deplored the removal of the
Government democratically elected by the people of
Myanmar in the general election held on 8 November
2020, and the suspension of mandates of members of
all parliaments, and called for the restoration of the
democratically elected Government,” the UNHRC said
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العلماء الروس يكتشفون
أجساما مضادة قوية ضد
فيروس كورونا

هل يغير الحمض النووي الريبي
حياتنا إلى األبد؟

الحمض النووي الريبي «آر إن إيه» ()RNA
نجم جديد صاعد يف مجال الطب ،فهو مصدر
لقاحات جديدة قد تقيض عىل فريوس كورونا
املدمر بكل تحوراته ،وهو بداية ثورة يف التطعيم
ليس فقط ضد كوفيد ،-19ولكن ضد الكثري من
القتلة املتسلسلني من امليكروبات.
لماذا؟

بهذه املقدمة لخصت مجلة لوبوان ()Le Point
الفرنسية مقاال مشرتكا بني غويندولني دوس
سانتوس وكارولني تورب ،قالتا فيه إن «آر إن
إيه» املرسال -الذي ظهر من العدم وحاز السبق
يف تطعيم «كوفيد -»-19يعد بعالج مجموعة
كبرية من األمراض ،كالتليف الكييس والرسطانات
وحتى األمراض العصبية ،وقد تكون لديه قدرة
سحرية عىل شفاء كل يشء تقريبا.
«آر إن إيه» لم يكن شيئا مذكورا قبل اكتشافه
أوائل ستينيات القرن العرشين ،حني أصبح
معروفا أنه ينسخ يف نواة الخاليا ويخرج منها
وال يعود أبدا ،آخذا معه نسخة من الشفرة
الجينية التي يحملها أخوه األكرب «دي إن إيه»
( )DNAوغايته نقل الرسالة إىل خاليا الجسم،
ومن هنا جاءت تسميته «املرسال».
وبهذه الطريقة تبقى النسخة األصلية من
الشفرة الوراثية مخفية ومحفوظة بالنواة ،يف
حني تخرج النسخة املرتجمة إىل لغة تفهمها
األجهزة الخلوية لتجعلها تقوم بوظائفها،
وترتجمها مصانع الربوتني ،الريبوسومات ،إىل
مكونات أساسية لعمل الخاليا بشكل صحيح.
ويقول فرانك مارتن ،الباحث يف الهندسة
املعمارية والتفاعلية لوحدة «آر إن إيه» يف معهد
البيولوجيا الجزيئية والخلوية يف سرتاسبورغ
«الحمض النووي الريبي ظل الحلقة الضعيفة
يف البيولوجيا بسبب هشاشته» عىل عكس «دي
إن إيه».
ورغم صعوبة التعامل معه لهشاشته ،يهتم
علماء األحياء بهذا الجزيء ،وقد عرفوا منذ أكرث
من  20عاما أنه مرن جدا ويتطور ويمكنه القيام
بالعديد من األشياء ،خالفا ألخيه «دي إن إيه»
الخامل.
النجم الجديد

كانت الطرق التقليدية تقوم بحقن املرء
بفريوسات كاملة معطلة أو ميتة أو بشظايا

50

فبراير  2021م  -السنة التاسعة  -العدد98 :

فريوسية بسيطة ،أو بجزء من جينوم الفريوس
مدمج يف فريوس آخر غري ضار لتثقيف الجهاز
املناعي.

غري أن الرباعة يف تقنية «آر إن إيه» املرسال التي
صدرتها رشكتا فايزر ومودرنا تكمن يف تشغيل
خاليا الجسم حتى تقوم بكل العمل.
ويتم ذلك -حسب املجلة -من خالل تزويد
الخاليا بالخطة الثمينة لبناء بروتينات
فريوسية قادرة عىل تحفيز مناعة جيدة ،وهذه
الخطة بالنسبة لـ «ستار-كوف »2املسبب لـ
«كوفيد »-19هي بروتينات «سبايك» الشهرية
املوجودة عىل سطح الفريوس.
هذه الخطة الثمينة محفورة عىل «آر إن إيه»
املرسال ،حيث يتم يف اللقاح تغليف بضع
عرشات من ميكروغرامات من «آر إن إيه»
املرسال الذي يشفر بروتني سبايك يف فقاعات
دهنية للسماح لها بالوصول إىل غشاء الخاليا
العضلية ودخولها دون عائق.
فتقرأ الريبوسومات الرسالة املوجودة عىل «آر
إن إيه» املرسال ،وتتشكل الربوتينات الفريوسية
التي تظهر عىل سطح الخاليا ،وعندها يستشعر
الجسم «الخطر» ويطلق استجابة مناعية
ويأخذها يف االعتبار لدفاعاته املستقبلية.
ومع أن هذا يبدو منطقيا وسهال ،فإن هناك كثريا
من العقبات للوصول إليه .يقول برونو بيتارد،
رائد الحمض النووي الريبي ومدير األبحاث يف
مركز نانت أنجيه ،إن محاوالت عديدة للتطعيم
بـ «آر إن إيه» قامت عىل مدار العقد املايض
ولكنها ظلت محجوبة يف املرحلة األوىل أو الثانية
من التجارب الرسيرية.
فرص غير متوقعة

ويضيف الباحث «وباء كورونا صنع فرصا غري
متوقعة لرشكات التكنولوجيا الحيوية التي
استمرت بعناد يف الرهان عىل الحمض النووي
الريبي يف الوقت الذي انسحبت فيه الرشكات
الكبرية».
وأشار إىل انسحاب بعض املختربات من موضوع
«آر إن إيه» املرسال ،ومن ضمنها معهد باستور
خصوصا ،بسبب قصة فشل يف محاولة تطوير
أول لقاح يف العالم يعتمد عىل «آر إن إيه»
املرسال ضد اإلنفلونزا يعطى للفرئان ،وذلك
عند انضمام الشاب فريدريك مارتينون إليه من
املعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية الذي

اختار «آر إن إيه» املرسال.

ونبه الباحث إىل أن انتشار اإليدز أوائل
التسعينيات جعل العلماء يفهمون أن صنع
اللقاح يتطلب إيجاد طريقة لصنع األجسام
املضادة داخل الخاليا املصابة ،كما أنه شكل
حقبة عظيمة للعالج الجيني ،حيث يتم حقن
الحمض النووي يف الخاليا لجعلها تعرب عن
الجينات.
غري أن املحاوالت األوىل للعالج فشلت ألن حقن
الحمض النووي يثري رد فعل دفاعي يف الجسم،
مع أن رد الفعل املناعي «غري املرغوب فيه» هذا
عىل وجه التحديد هو الذي يجذب انتباه علماء
املناعة ويمهد الطريق للقاحات تعتمد عىل
املادة الجينية.
عام  – 2011تقول املجلة -جاءت فرصة ثانية
لسانويف باستور ،بتمويل من قسم األبحاث
بالجيش األمريكي ،لتطوير لقاحات تعتمد
«آر إن إيه» املرسال يف مواجهة خطر األمراض
الناشئة.
وقد تعاملت باستور مع رشكة فرنسية صغرية
تدعى «إن سل-آرت» محققة نتائج مثرية
للغاية ،إال أنها بعد  5سنوات من البحث دفنت
«آر إن إيه» املرسال للرتكيز عىل إسرتاتيجيات
اللقاح األخرى.
واستطردت املجلة أن أبحاث الثنائي كاتالني
كاريكو ودرو وايزمان اللذين وجدا حال بتطوير
طريقة تتيح الوقت للحمض النووي الريبي
للعمل دون التسبب بالتهاب مدمر ،وهذه التقنية
«التنكرية» أحد األركان األساسية للقاحات «آر
إن إيه» املرسال املستقبلية.
ماذا عن األمراض األخرى؟

ومع تعديالت دقيقة -تقول املجلة -يستطيع «آر
إن إيه» املرسال االصطناعي أن يحول أي خاليا
من الجسم إىل مصنع لألدوية بمجرد حقنها
به ،يقول ستيف باسكالو من رشكة كيور فاك
األملانية «يمكننا أن نلجأ يف كل مشكلة إىل (آر إن
إيه) املرسال نظريا .االحتماالت ال حرص لها».
ومن ناحية أخرى ،يعود بيتار ليقول إن كفاءة
«آر إن إيه» املرسال عابرة ،مستنكرا أن نقول إننا
سوف نعالج كل يشء بفضل «آر إن إيه» املرسال
كالرسطانات واألمراض التنكسية العصبية
ونزالت الربد «ما هذا؟ ليس هذا هو الحال».

تستمر الدراسات املتعلقة بالفريوس التاجي املستجد «كورونا» ،والبحث عن
األجسام املضادة التي تلعب دورا أساسيا يف جهاز املناعة يف جسم اإلنسان.
حيث يواصل العلماء الروس إجراء دراسات وأبحاث مكثفة حول إمكانية
الحصول عىل أجسام مضادة قوية تعمل عىل تحييد فريوس «كورونا» املستجد.
قال رئيس أكاديمية العلوم الروسية ،ألكسندر سريغييف :إن «علماء روس
من فرع سيبرييا التابع ألكاديمية العلوم الروسية ،وجدوا أجساما مضادة
للسارس»كوفيد ،»2 -تعمل عىل تحييد فريوس «كورونا» املستجد ،أقوى من تلك
التي استخدمت يف عالج الرئيس األمريكي السابق ،دونالد ترامب».
ومن أحد االتجاهات التي اتخذها العلماء يف الوصول إىل اخرتاع دواء معالج
ملرض «كوفيد ،»19 -هو البحث عما يسمى باألجسام املضادة املعادلة التي
تدعى «الغلوبني املناعي» ،وهي جزيئات تنتجها خاليا الجهاز املناعي استجابة
لدخول الفريوس إىل الجسم.
وقد رصح رسغييف ،يف مؤتمر صحفي نقلته وكالة «سبوتنيك» بأنه «تم التعرف
إىل غاية اآلن عىل ثالثة أجسام مضادة قوية أكرث من املوجودة يف أول عقارين
أمريكيني تم تسجيلها بواسطة رشكة الصناعات الصيدالنية والتكنولوجيا
الحيوية (ريجينريون) األمريكية».
وحسب مدير األكاديمية ،سريغييف ،فإن «األجسام املضادة لديها إمكانيات
فعالة جدا لصنع األدوية عىل أساسها».
يذكر ،أن الرئيس األمريكي السابق ،دونالد ترامب ،أصيب بفريوس «كورونا»
املستجد يف أكتوبر /ترشين األول من العام املايض ،وعلوج عن طريق عقار
تجريبي «ريمديسيفري» من رشكة «ريجينريون» ،مكون من خليط من األجسام
املضادة وحيدة النسل ،الجلسة الواحدة تكلف  2000يورو.

علماء يقدمون نظرية جديدة لتفسير
حدوث ظاهرة غامضة على المريخ
قدم فريق علماء معهد « »SETIالتابع ملعهد ناسا للبيولوجيا الفلكية ،نظرية
جديدة حول سبب حدوث انهيارات أرضية عىل سطح املريخ.
يف وقت سابق ،اقرتح العلماء ،أن تدفقات املخلفات السائلة أو التدفقات الحبيبية
الجافة تسببت يف االنهيار األريض عىل املريخ .لكن لم تستطع هذه االقرتاحات
رشح بعض الظواهر املوسمية عىل كوكب املريخ.
ويرى العلماء يف النظرية الجديدة ،أن ذوبان الجليد يف الحطام الصخري القريب
من السطح يتسبب يف تغريات سطحية تجعله عرضة للعواصف الرتابية والرياح.
ما يؤدي إىل ظهور أو توسع خطوط املنحدرات املتكررة عىل سطح املريخ.
باإلضافة إىل ذلك ،يعتقد العلماء ،أن الطبقات الرقيقة من الجليد الذائب هي
نتيجة للتفاعالت بني جليد املياه الجوفية وأمالح الكلور والكربيتات ،التي تخلق
ً
سائل طين ًيا يؤدي إىل حفر املجاري والسقوط الصخري والتدفق األريض.
وت ُظهر بيانات التجربة العلمية املأخوذة باستخدام مركبة استكشاف املريخ
املدارية « ،»MROأن خطوط املنحدرات املتكررة عىل سطح املريخ تقع عىل
املنحدرات ،التي تواجه الشمس.
ووجدت دراسات سابقة ،أن ظهور خطوط املنحدرات املتكررة مرتبطة بأمالح
الكلور والحظت أنها توجد يف املناطق ذات املحتوى العايل من الكربيتات .ويوسع
البحث الجديد هذه املعتقدات ،وتظهر أن تفاعل األمالح أو املياه الجوفية مع
الجبس (مادة صلبة مكونة من ثنائي هيدرات كربيتات الكالسيوم) تسبب
االضطرابات عىل السطح بما يف ذلك االنهيارات األرضية والسقوط الصخري.
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ثغرات أمنية بتطبيق «كلوب هاوس»
تهدد بيانات المستخدمين

Samsung Galaxy
A52 4G full specs
and price surface

A

ccording to the latest leak, the Samsung Galaxy A52 4G we’ve been hearing about for a few
months now will have an MSRP between 9.3 million to 9.5 million VND ($405/€335 to $410/€340) in Vietnam.
We know the Galaxy A52 4G will be powered by the Snapdragon 720G SoC, run Android 11, and have 8GB RAM, as it
was spotted on Geekbench last December, but the new leak
reveals the smartphone will have 128GB storage onboard
and pack 6.5” 60Hz Super AMOLED display.
The Galaxy A52 4G will feature a total of five cameras - a
32MP selfie shooter with the 64MP primary camera on the
rear panel accompanied by one 12MP and two 5MP units.

أعلن تطبيق «كلوب هاوس» األمريكي ،البدء يف
مراجعة ممارسات حماية البيانات ،بعد تقرير
صادر عن مرصد جامعة ستانفورد لإلنرتنت،
قال إن التطبيق يحتوي عىل عيوب أمنية تجعل
بيانات املستخدمني عرضة للوصول إليها؛ خاصة
من قبل الحكومة الصينية.
وأطلقت رشكة  Alpha Exploration Coتطبيق
«كلوب هاوس» يف مارس  ،2020وهو تطبيق
اجتماعي للدردشة الصوتية ،يعتمد عىل إرسال
الدعوات فقط ،وذاع صيته يف اآلونة األخرية بعد
نقاش مطول انخرط فيه مؤسس رشكة «تسال»
إيلون ماسك ،مع الرئيس التنفيذي لتطبيق «روبن
هود» فالد تينيف .وتقدر قيمة التطبيق يف يناير
 2021بمليار دوالر.
وبحسب مرصد ستانفورد ،فإن رشكة التكنولوجيا
الصينية  Agora Incقدمت بنية تحتية خلفية إىل
«كلوب هاوس» ،وأنه من املحتمل أن تتمكن من
الوصول إىل الصوت الخام للمستخدمني ،مما قد
يوفر إمكانية الوصول للحكومة الصينية.
وردا عىل تقرير ستانفورد ،أوضح تطبيق «كلوب
هاوس» أنه اختار عدم إتاحة التطبيق يف الصني،
وعىل الرغم من ذلك فقد تمكن بعض األشخاص
من إيجاد حل لتنزيل التطبيق ،مما يعني أنه
يمكن نقل جزء من بعض املحادثات عرب الخوادم
الصينية.
وتعهدت الرشكة يف بيان لها ،الجمعة ،بأنها ستقوم

خالل  72ساعة بإدخال تغيريات إلضافة املزيد من
التشفري والكتل« ،ملنع عمالء من إرسال األصوات
إىل الخوادم الصينية».
من جانبها ،أكدت رشكة «أغورا» أنه «ليس
لديها إمكانية الوصول إىل البيانات الشخصية
أو تخزينها ملستخدمي كلوب هاوس ،وال تمر
حركة الصوت أو الفيديو عرب خوادمها يف الصني
الناتجة عن مستخدمني خارج الصني ،بما يف ذلك
املستخدمني األمريكيني».
معلومات جديدة وخصوصية مهددة
من جهته ،يقول املختص باألدلة الجنائية
الرقمية ،الدكتور عبد الرزاق مرجان ،إن تقرير
ستانفورد يسلط الضوء عىل معلومات مهمة لم
تكن معروفة ،مثل ارتباط رشكة أغورا الصينية
بتطبيق «كلوب هاوس» ،وكذلك وجود «سريفر» يف
أمريكا والصني.
ويضيف الخبري السعودي ،ملوقع «سكاي نيوز
عربية»« :كشف التقرير أيضا أن حركة البيانات
يتم توجيهها إىل الخوادم التي تديرها رشكة أغورا،
بما يف ذلك «،»qos-america.agoralab.co
ويؤدي االنضمام إىل قناة ،إىل إنشاء حزمة موجهة
إىل البنية التحتية للجهة الخلفية ألغورا.
ويوضح أن هذه الحزمة تحتوي عىل بيانات
وصفية حول كل مستخدم ،كرقم معرف
 clubhouse IDومعرف الغرفة التي ينضم إليها،
الفتا إىل أنه يتم إرسال هذه البيانات الوصفية عرب

اإلنرتنت بنص غري مشفر ،مما يعني أن أي طرف
ثالث لديه حق الوصول إىل حركة مرور شبكة
املستخدم ،يمكنه الوصول إليها.
ويتابع« :بناء عىل املعطيات حتى هذه اللحظة
يف تقرير  ،SIOتستطيع رشكة أغورا الصينية
الوصول إىل البيانات الوصفية  Metadataألنها
غري مشفرة ،وكذلك تستطيع الوصول إىل املحتوى
الصوتي ،لكن ال توجد أدلة تؤكد وصول الحكومة
الصينية للبيانات بشكل مبارش ،إال أنها قد تصل
للبيانات عن طريق أغورا».
وعن سياسة الخصوصية ،يقول مرجان إن
تطبيق «كلوب هاوس» يقوم بجمع معلومات
مهمة كالبيانات الشخصية ،واملحتوى الصوتي
والعناوين الخاصة باملستخدم؛ للتوصية
بمستخدمني آخرين ،والتوصية بحسابك
ومحتواك لآلخرين ،ومعلومات أخرى.
ويختم الخبري السعودي حديثه»« :أعتقد أن
املحتوى الصوتي يف تطبيق كلوب هاوس سيكون
مهما جدا للجهات املختصة ،كأحد أهم املصادر
للتعرف عىل األشخاص».
تجدر اإلشارة إىل أن رشكة تحليالت البيانات
 Sensor Towerأفادت بأن تطبيق «كلوب هاوس»
املتاح فقط عىل هواتف آيفون ،أصبح لديه نحو
 3.6مليون مستخدم يف جميع أنحاء العالم ،حتى
الثاني من نوفمرب.

The A52 4G will pack a 4,500 mAh battery with 25W
charging and have four color options - Blue, Lavender,
White, and Black. The source says that Galaxy A52 4G will
be up for purchase in Vietnam in the last week of March and
compete with the Oppo Reno5 4G.
There will also be a 5G-ready version of the Galaxy A52,
which the source claims will be sold for around 11 million
VND ($480/€395) and come with a Snapdragon 750G chip.
The Galaxy A52 5G was spotted on Geekbench with Snapdragon 750G SoC, Android 11, and 6GB RAM, but it’s expected to have an 8GB RAM model as well.
The A52 5G is rumored to sport a 6.5” AMOLED screen with
a fingerprint reader underneath, which leaked renders revealed has a punch hole in the center for the selfie camera.
The A52 5G will feature four cameras on the back and come
in four shades - Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet, and Awesome Blue.
The smartphone will come with a 4,500 mAh battery, and
3C revealed it will be bundled with a 15W in-box charger,
but it will likely go as fast as its 4G counterpart.

شركة أبل تضع شرطا الستبدال بطاريات ماك برو مجانا
أطلقت رشكة «أبل» برنامجا جديدا مجانيا الستبدال البطارية يف أجهزة
«ماك بوك برو» لعامي  2016و ،2017إذا كانت ال تتعدى  1٪يف الشحن،

لكن هذه املشكلة تؤثر عىل «عدد صغري جدا من العمالء» ،وفقا ملا كشفته
الرشكة.
وإذا كانت بطاريتك متأثرة باملشكلة ،فسرتى رسالة «خدمة موىص بها»
عند فحص حالة صحة البطارية ،وتقول «أبل»« :إذا كانت الحالة تشري إىل
أن بطاريتك عادية ،فإن بطاريتك ال تتأثر بهذه املشكلة».
لبدء استبدال البطارية ،اتصل بدعم «أبل» ،وستفحص الرشكة جهاز
«ماك» الخاص بك قبل صيانته؛ «للتحقق من أنه مؤهل الستبدال البطارية
مجانا».
ويف وقت سابق الثالثاء ،أصدرت رشكة «أبل» تحديث «macOS Big Sur
 ،»11.2.1الذي يهدف أيضا إىل املساعدة يف إصالح مشكالت الشحن مع
بعض أجهزة «ماك بوك برو»  2016و.2017
وتويص «أبل» بتحديث جهاز الكمبيوتر الخاص بك إىل ذلك التحديث أو إىل
تحديث « »macOS Catalina 10.15.7اإلضايف.
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أخطاء يرتكبها
معظم الرجال
في حالقة الذقن

إلطاللة عصرية فخمة ..أفضل مالبس
سمارت كاجوال للرجال

تعاني فئة كبرية من الرجال من اإلصابة بالجروح أثناء الحالقة ناهيك
عن البثور القبيحة التي تشوه مظهر الوجه عقب الحالقة بأيام والتي
تصيب الرجل بحالة من اإلحراج الشديد.

إن وجود قمصان رجايل بيضاء عىل وجه
الخصوص طويلة األكمام تمنح الرجل مظهرا
شبه رسمي ،وتشعره بالراحة عن ثني أكمامها إىل
األعىل وفتح األزار العلوية أمر مهم للغاية للراغبني
الحصول عىل أفضل طلة سمارت كاجوال للرجال.

وتظهر معظم املشكالت نتيجة تجاهل التحضريات األولية لعملية
الحالقة والتي تشمل غسل الوجه باملاء الدافئ للمساعدة عىل فتح
مسام الجلد وجعل عملية حالقة الذقن أسهل وحرص الخرباء األخطاء
الشائعة للرجال خالل حالقة الذقن يف التايل:
غسل الوجه باملاء البارد ،وينصح باستبداله باملاء الدافئ قبل تطبيقمعجون الحالقة وغسل الوجه باملاء الدافئ.

بكل تأكيد توجد تشكيالت ومجموعات متنوعة
من أفضل مالبس سمارت كاجوال للرجال داخل
املتاجر املختصة يف األزياء وعالم املوضة الرجايل
حول العالم.
والحقيقة أن مالبس سمارت كاجوال للرجال
تنقسم إىل العديد من األنماط واألنواع املختلفة
التي تغطي مختلف أذواق واتجاهات أبناء
الجنس الخشن سواء داخل بيئة العمل والحياة
املهنية أو خالل أوقات ما بعد الظهرية التي تحتاج
للظهور بطلة سمارات كاجوال خفيفة بعيدة عن
عن الطابع الرسمي.
ولعل من أهم ما يميز طلة مالبس سمارات كاجوال
للرجال أنها مرنة للغاية ،فاعتمادها وبعكس ما
يعتقده الكثريين ال يعني دائما إلزامية رشاء القطع
مرتفعة الثمن املكونة لها؛ فالبساطة واملرونة من
خالل املالبس العادية تفي بالغرض دون تكلف
مبالغ فيه.
ويف التقرير التايل لن نكتفي فقط بتسليط الضوء
عىل أفضل مالبس سمارت كاجوال للرجال ،بل
سنلقي نظرة موسعة عىل أهم املعلومات املتعلقة
بتلك الطلة واألسلوب الفريد من نوعه يف انتقاء
املالبس.
 -1ما هي طلة سمارت
كاجوال للرجال؟
يف الجقيقة إن
تعريف طلة أو
مالبس سمارت
كاجوال
للرجال واسع
ومرن للغاية،
فبشكل عام تعترب
طلة سمارت كاجوال
للرجال هي املتنقس
املريح بالنسبة للكثري
منهم الذي يمك ّنهم من
الظهور دائما بشكل
مريح وأنيق يف نفس
الوقت يف مختلف فصول
العام ،حيث تمتاز مالبس
سمارت كاجوال دائما بالجمع بني
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الرسمية واملالبس الخفيفة يف أغلب األوقات.
وبالتدقيق يف أهم مقومات مالبس سمارت كاجوال
للرجال نجد دائما أنها خيار ذكي بالفعل وفريد
من نوعه ،فهي أكرث رسمية من املالبس الرياضية
التقليدية ولكنها مريحة يف نفس الوقت ،كما أنها
وعىل الرغم من أنها أقل رسمية وكالسيكية من
البدل الرجايل إال أنها بالتأكيد أنيقة وتمنح الرجل
املظهر األنيق والجاذبية املتوقعة دائما.
 2ما هي أهم مالبس سمارت كاجوال للرجال؟ألن تحديد نوعيات مالبس سمارت كاجوال
للرجال دائما ما تسبب ارتباكا للكثري من الرجال
من حيث معرفة الفارق بينها وبني مالبس
الكاجوال العادية أو املالبس الكالسيكية للرجال،
فهناك دائما عنارص متعددة تعترب أهم مقومات
طلة سمارت كاجوال للرجال وهي:
 مالبس سمارتكاجوال والجينز

بالتأكيد نحن نتحدث هنا
عن العمود الفقري لطلة
مالبس سمارت كاجوال
للرجال ،فالتواجد يف
املناسبات العملية واملهنية
أو يف حفالت الزفاف النهارية
تجعل اعتماد بنطلون
جينز رجايل داكن من أهم
الخيارات أمام الرجل .
 مالبس سمارتكاجوال وبنطلون
تشينو

ألن اختيار مالبس
سمارت كاجوال للرجال
قائم بشكل أسايس
عىل التنوع واملزج بني
الراحة واألناقة فإن
بنطلون تشينو يجب
أن تكون جاهزة لالستخدام
بقوة للحصول عىل مظهر
أنيق غري رسمي خصوصا يف
املناسبات املهنية والعملية
كاالجتماعات.

 -مالبس سمارت كاجوال والقمصان

 -مالبس سمارت كاجوال والبليزر

البليزر الرجايل هو أحد العنارص األساسية واألكرث
أهمية يف طلة مالبس سمارت كاجوال للرجال
فهي املسؤولة عن منح طلة الرجل القليل من
الكالسيكية والرسمية بأسلوب خفيف ورائع.
 األحذية وطلة السمارت كاجوالإن اختيار النوع املناسب من األحذية عند
اعتماد طلة سمارت كاجوال للرجال أمر يف غاية
الحساسية ،فهو يؤثر عىل تكامل املظهر العام
والنهائي للرجل ،لذلك تلعب بعض األحذية
الجلدية الرجايل دورا بارزا للغاية يف أناقة الرجل،
وعىل رأسها أحذية األكسفورد الرجايل الكالسيكية
وأحذية تشيليس  Chelseaالرائعة.
 األحذية الرياضية وطلة السمارتكاجوال
تماما مثل األحذية الجلدية الرجايل يف الكثري
من األحيان يحتاج الرجل إىل التغيري والخروج
من النمط التقليدي الختياراته من األحذية،
لذلك يجب أن يأتي الدور عىل األحذية الرياضية
الجلدية عالية الجودة والفاخرة التي تمنح الرجل
ما يستحقه من جاذبية.
 اإلكسسوار وطلة السمارت كاجوالأخريا ال يجب عىل الرجال إهمال إضافة ملسته
الشخصية الخاصة بطلة سمارت كاجول الخاصة
به ،وبالتأكيد لن يتحقق هذا األمر دون اختيار
اإلكسسوار الرجايل املناسب لطلة مالبس سمارت
كاجوال للرجال ،مثل الحزام الجلدي وساعات
اليد باإلضافة إىل مناديل سرتات البليزر القماشية.

إهمال تهيئة الوجه للحالقة ،وينصح تدليك البرشة بزيت خاص يرتكلبضع دقائق.
 استخدام رغوات الحالقة الرخيصة ،والتي تتسبب يف احمرار البرشةواإلصابة بااللتهابات الجلدية خاصة مع خلوها من مرطبات البرشة.
 استخدام الكحول بعد الحالقة ،يسبب يف تهيج واحمرار الجلد و يفضلاستخدام محلول مصنوع من مكونات طبيعية بعد الحالقة.
استخدام الشفرة املعدنية لفرتات طويلة تتسبب يف االصابة بالجروحأثناء الحالقة و ينصح بتبديل الشفرة كل  3إىل  5مرات.
الضغط عىل شفرة الحالقة ،فكلمازاد الضغط عىل الشفرة أثناء
الحالقة ازداد التفاوت
بني ارتفاع طبقات
الجلد ويؤدي
إىل ظهور البثور
واالندفاعات الجلدية
غري املرغوبة.
إغفال حالقة شعرالعنق ،يعاني البعض
من كثافة الشعر يف
بعض مناطق الجسم
ومن بينها العنق ويجب أن
تتم حالقة الشعر من عىل
العنق خالل حالقة الذقن وتقصري
السوالف.
الحالقة بعكس اتجاه نمو الشعر ،وينصحاألطباء أن تتم الحالقة مع اتجاه
نمو الشعر لتجنب االحمرار
وااللتهابات وخاصة لدى الذين
يعانون من البثور وحب
الشباب.
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..»«تكوين الصداقات وبناء الشخصية

فوائد للسياحة
والسفر

7

، فوائد» جملة تربينا عليها لكن الكثري مننا لم يركز يف معناها7 «للسفر
 فوائد7  لذلك نرصد خالل السطور التالية،أو يتعرف عىل فوائد السفر
للسفر يجب عىل الجميع معرفتهم حيث تعد أهمية السياحة لألفراد
تعد تجربة السياحة مفيدة لألشخاص وقد تكون سببا ً يف تغيري حياتهم
.لألفضل
تكوين الصداقات
تتيح تجربة السفر للشخص أن يكتسب أصدقاءا ً جدد من دول وثقافات تختلف
عن الدولة التي عاش فيها مما يزيد من ثقافته و خربته يف الدنيا
بناء الشخصية

.كلما خاض الشخص تجارب أكرث يجعله يستطيع بناء شخصيته املستقلة القوية
تقبل اآلخرين

عند القيام بزيارة دول تمتلك ثقافات مختلفة وقد تبدوا غريبة نوعا ً ما يصبح
الشخص أكرث فهما ً وتقبال لهذه الحضارات و أيضا األشخاص حول العالم و فهم
.االطباع املختلفة
تغيير المزاج

يعترب السفر من األشياء التي تؤدي إىل الطاقة اإليجابية لذلك ينصح بها الكثري
.من األطباء لألشخاص الذين يعانون من طاقة سلبية أو اكتئاب بالسفر
تجربة أصناف طعام جديدة

يتعرف الشخص عىل أصناف
،جديدة من الطعام عندما يسافر
فلكل منطقة مأكوالتها وطرق
.الطهي الخاصة بها
السعادة

يمنح السفر األشخاص السعادة حيث
يمكنك مشاهدة املعالم الحضارية و جمال
الطبيعة الذي يساعد يف منح السعادة
.لدى اإلنسان
ذكريات

يمنح السفر لإلنسان
املزيد من الذكريات
يف إمكان عديدة و
بالد عديدة و الصور
التذكارية الجميلة يف
.أماكن مختلفة
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Tourism on track in the world’s
largest cave

V

ast rock formations the size of multi-storey
buildings loom above Ho Minh Phuc, as he picks
a path through the gloom inside the world’s
largest cave.

other two decades.
When he eventually led a team of British experts back
there in 2009, the team found it had the largest cross-section of any cave anywhere on the planet.

Phuc, who once earned a living through illegal logging, is
a porter for the small tour groups that explore Vietnam’s
Son Doong -- a cave so large it has its own ecosystem and
weather patterns.

It is large enough to house the 40-floor skyscrapers of an
entire New York City block, according to adventure tour
company Oxalis, which guides visitors into the caves.

Home to flying foxes and a 70-metre rock formation resembling a dog’s paw, the cave is an otherworldly wonder that
has reshaped the lives of the surrounding community since
it opened for boutique tourism in 2013.

When Son Doong was opened to tourists four years later,
the lives of Khanh and hundreds of locals changed forever.
They soon became porters and guides and opened their
homes to guests wanting a bed for the night.

Trapped in poverty, young men like Phuc once had little
choice but to forage in the depths of Phong Nha-Ke Bang
National Park -- the World Heritage site where Son Doong
lies.
There they searched for precious agarwood, a hugely
sought-after material known as “the wood of the gods”
and widely used for incense.
Others eked out a living from hunting endangered
civets and porcupines in the forest.
“We had to do all we could to avoid the forest rangers,” 35-year-old Phuc told AFP. “We did nothing
good for nature.”
- Lost for nearly two decades Son Doong in central Quang Binh province was first
discovered by local forager Ho Khanh in 1991, when
he stumbled upon an opening in a limestone cliff
and heard the sounds of a river deep inside.
But after returning home through the thick
surrounding jungle, Khanh forgot where the
hidden entrance lay, and it stayed lost for an-
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كوريا الجنوبية تحتفل بسنة الثور ..أساطير قديمة
وهدايا من زمن الحرب
ياسين الكزباري
تحكي األسطورة أن اآللهة حني أرادت تسمية السنوات ،جمعت
الحيوانات وجعلتها تتسابق ،فمن وصل أوال ُسميت باسمه
السنة األوىل ،ومن وصل ثانيا ُسميت باسمه السنة الثانية
وهكذا ،ثم تسابقت الحيوانات ،حتى وصلت نهرا جارفا يفصلها
عن خط النهاية.
وملا كان الثور أقدر الحيوانات عىل خوض مياه النهر وطميه
الثقيل ،فقد رجاه الفأر أن يسمح له بركوب ظهره ليقطع النهر
وينجو من الغرق ،فوافق الثور الطيب ،ويف آخر لحظة ،قفز الفأر
املاكر من عىل ظهر الثور ووصل خط النهاية وفاز يف السباق.
وهكذا سميت السنة األوىل يف التقويم الصيني بسنة الفأر ،بينما
سميت الثانية :سنة الثور.
ويحتفل العالم املسيحي برأس السنة امليالدية ،واملسلمون
برأس السنة الهجرية ،كما يحتفل املغاربيون برأس السنة
الفالحية ،وقد احتفل رشق آسيا برأس السنة الصينية ،سنة
الثور ،يف  12فرباير/شباط .
أما الكوريون فيسمونها رأس السنة الكورية ،أو «سوالﱠل» ،ومن
معاني هذه الكلمة «يوم الشجن» ،ويحتفلون بها بطرق مختلفة
عن بقية الدول اآلسيوية.
نزوح جماعي إلى القرى

يعترب «سوالﱠل» أهم عطلة وطنية يف كوريا ،حيث يغادر أكرث
من  30مليون مواطن كوري مدنهم ،ويملؤون الطرق ومحطات
القطار يف أكرب «نزوح» جماعي يقودهم إىل قراهم وبلدات آبائهم
وأجدادهم ،حيث يقدمون التبجيل والقرابني لألسالف يف أهم
طقس روحي يف السنة.
يعد بالسنين
العمر ال ّ

ومن غرائب الثقافة الكورية ،أن الناس تزيد أعمارهم سنة واحدة
بمجرد شهودهم رأس السنة القمرية ،باإلضافة إىل أن عمرهم
يكون سنة واحدة بمجرد والدتهم ،وهكذا فإن الطفل الذي ولد
يوم  11فرباير/شباط يكون عمره سنة واحدة ،وحني يشهد
رأس السنة يف اليوم التايل (يوم  12فرباير/شباط) ،فإن عمره
يزداد سنة ثانية ،فيصبح عمره سنتني ،رغم أن عمره يف النظام
املتعارف عليه عامليا ،يومان فقط.
ويعتقد الكوريون أن حياة اإلنسان ال تبدأ مع والدته ،وإنما
بمجرد دخول الروح يف جسده وهو جنني يف رحم أمه ،كما أن
عمر الروح يزيد سنة بشهودها انتقال العالم من برج إىل برج.
هدايا غريبة

ويف هذه املناسبة ،يق ّدم الكوريون ألقاربهم وأصدقائهم الهدايا،
ولكن عكس ما جرت عليه عادات الشعوب من تقديم هدايا
قيمة يف املناسبات االجتماعية القيمة ،يتهادى الكوريون هدايا
غري متوقعة ،مثل :علب اللحم املعالج «سبام» (عالمة تجارية
أمريكية) ،والتونة املعلبة ،وزيت الطبخ ،وغريها من منتجات
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الرخيصة الثمن .فما الرس وراء ذلك؟
يرشح السيد يون -وهو كوري خمسيني -قائال :يرجع تاريخ هذا
التقليد إىل أيام الحرب الكورية ،حني عرفت البالد مجاعة شديدة
دامت بضع سنوات ،فكان املصدر الوحيد للحم هو علب «سبام»
التي كان يوزعها الجيش األمريكي عىل الناس .ورغم أن «سبام»
كان وال يزال منتجا رخيصا يف أمريكا ،فإن قيمته ارتفعت يف كوريا
أيام الحرب وما تالها ،حتى أصبح أفضل هدية يمكن تقديمها.
وبينما تشري كلمة «سبام» يف الواليات املتحدة إىل اسم تجاري،
فقد أصبحت يف كوريا تعني ذلك النوع من اللحم املعالج املعلب،
وقد أصبح جزءا ال يتجزأ من املطبخ الكوري.
واليوم تعترب كوريا ثاني أكرب مستهلك للسبام بعد أمريكا ،كما
يشكل  70%من إجمايل الهدايا التي تشرتى يف عطلة السنة
القمرية.
ومن السبام ،ابتكر الكوريون ما أصبح يسمى «حساء الجيش»،
وعنه يقول السيد يون «يف فرتة الحرب ،كان الناس يأخذون
املساعدات الغذائية من القواعد العسكرية األمريكية ،فكانت
األمهات تخلطها مع ما تيرس لديهن من بصل وفلفل وشعرية،
ويصنعن حسا ًء ،أصبح مع الوقت طبقا قائما بذاته ،نسميه
حساء الجيش».
وعن مكونات ذلك الحساء ،أضاف قائال« :يتكون حساء الجيش
اليوم من رشائح السبام وقطع النقانق وتوابل حارة جدا ،وكثري
من شجون وذكريات الحرب ،فنتناوله لنتذكر تلك األيام ،كما
مر بها آباؤهم
يتناوله أبناؤنا ليعرفوا األوقات الصعبة التي ّ
وأجدادهم ،ويشعروا باالمتنان والشكر عىل النعم التي يملكونها
اليوم».
أطباق تجلب الثروة

لكن أهم طبق تقليدي يتناوله الكوريون يف رأس السنة الكورية
هو حساء طوكوك ،أو حساء كعكة الرز الذي يصنع من عجني
الرز املقطع رشائح دائرية عىل شكل قطع نقدية ،يضاف عليها
قليل من صفار البيض الذي يرمز للذهب ،وبتناولها يتفاءل
الكوريون بالحصول عىل ثروة كبرية يف السنة الجديدة.
كما تعد األمهات مخبوزات صغرية محشوة ،ويخفني داخل
واحدة منها قطعة نقدية ،فمن وجدها من أفراد األرسة ،تفاءل
بالحصول عىل ثروة كبري هذه السنة.

جيسا ..قربان األسالف

ويف رأس السنة الكورية ،يجتمع أفراد كل عائلة يف بيت األجداد
إلقامة طقس «الجيسا» الذي يبدأ من الليلة السابقة ،حيث
تعكف األمهات والبنات عىل تحضري مختلف أنواع الطعام.
وتوضع األطعمة عىل املائدة برتتيب خاص :األرز واللحم
واألطعمة البيضاء ناحية الغرب ،والحساء والسمك والفواكه
الحمراء ناحية الرشق ،وترتب يف  4صفوف :األول للفواكه
والحلويات ،والثاني للحوم واألسماك ،والثالث للخضار ،واألخري
لألرز .وعىل رأس الطاولة توضع صور األجداد أو تكتب أسماؤهم

عىل ألواح كبرية.
ويف الصباح يرتدي أفراد العائلة اللباس التقليدي «هانبوك»،
ويجتمعون أمام الطاولة باحرتام وخشوع ،يتقدمهم كبري العائلة
الذي يتلو صلوات لطلب حضور أرواح األسالف ،ثم يقرب لها
كأس رشاب األرز ،ويسجد سجدتني ،وتليه زوجته فتسجد أربعا،
ثم يتلوها بقية األبناء وزوجاتهم ،من األكرب إىل األصغر.
بعدها يضع كبري العائلة ملعقة يف طبق األرز ،ويقربه لألسالف،
ويغادر الجميع الغرفة بضع دقائق إىل أن يتقبل منهم القربان،
ثم يسعل كبري العائلة مرتني مشريا للعودة إىل الغرفة ،فيقرب
كأسا من شاي الرز لألسالف ،ثم يسجد الجمع مرتني ،ويتلون
عبارات الوداع ،ويدعون لتحقق أمنياتهم ،ثم ترفع املائدة.
وبعد نهاية الطقس ،يحني وقت الوليمة املباركة ،حيث تستمتع
العائلة بتناول ما لذ وطاب من أطعمة باركتها أرواح األسالف،
كما يشاركونها مع الجريان واألصدقاء وعابري السبيل.
وال ينىس األبناء السجود آلبائهم شكرا لهم وتبجيال ،بينما
يهديهم اآلباء ما تيرس من مال .وعند العرص ،يتزاور الكبار ،أما
األطفال والشباب فينطلقون للعب اليوطنوري والشيكيتشاكي،
وغريها من األلعاب الشعبية املمتعة.
احتفلوا بقلوبكم

أقدم احتفال موثق بالسنة القمرية يف كوريا تم سنة 488
للميالد ،يف عهد مملكة شيال ،وألول مرة منذ ذلك العهد
باستثناء سنوات الحرب -يعجز الكوريون عن السفرواالحتفال إىل جانب آبائهم وأجدادهم ،كما
فعلوا كل سنة ،وذلك بسبب اإلجراءات
االحرتازية التي فرضها وباء
كورونا عىل العالم.
حيث عممت
السلطات توصية
للمواطنني،
تحثهم فيها
عىل تجنب
انتشار
الوباء،
بعدم زيارة
مساقط
رؤوسهم،
وأن يكتفوا
بزيارة
أقاربهم
بقلوبهم ال
بأجسادهم.

مهرجان
وليمة القرود
تايالند

تعقد وليمة سنوية ضخمة كل عام يف مدينة
البوري يف تايالند عىل رشف األعداد الكبرية
من قرود املاكاو التي تعيش يف املدينة .سبب
هذه الوليمة هو رغبة السكان يف تقديم
الشكر والثناء للقرود عىل الحظ الحسن
الذي يجلبونه إىل املدينة والسكان.
يستمتع عدد كبري من الناس بمشاهدة هذا
املهرجان السنوي ،يف الواقع تسافر أعداد
كبرية من السياح إىل املدينة يف آخر أحد
خصيصا لحضور مهرجان
من شهر نوفمرب
ً
وليمة القرود.

ويبدأ االحتفال السنوي بمشاهدة
رقصات ممتعة يقوم بها راقصني يرتدون
زي تنكري عىل شكل قرود .وعندما يصل
ضيوف الرشف ،قرود املاكاو ،يرفع
الغطاء من عىل موائد املأدبة
ليكشف مجموعة كبرية
من الخرضوات والفواكه
املتنوعة املوضوعة
بشكل مزين عىل
املوائد.
مشاهدة القرود
وهي تقفز
عىل أهرامات
الخرضوات
والفواكه عرب
املوائد لتلتهم
ما يحلو لها
أمر ممتع بكل
تأكيد ،ولكن ال
شك أن مأدبة
القرود السنوية
احدى أهم العادات
الغريبة يف العالم.
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أقدم المواقع
األثرية في العالم

تعد ثورة العرص الحجري الحديث ،التي بدأت
ّ
حوايل  10000قبل امليالد ،واحدة من أهم الفرتات
يف تاريخ البرشية ،ألنها تمثل بدايات الحضارة
الحقيقية .بدأ أسالفنا البدو الرحل يف االستقرار
يف هذا الوقت ،وطوروا الزراعة وعىل الرغم من أن
بعض أقدم املستوطنات املعروفة املكتشفة ترجع
إىل الفرتة الزمنية املذكورة ،فإن العديد من املواقع
األثرية يف هذه القائمة تسبقها بعرشات اآلالف
من السنني .كانت هذه املواقع األثرية القديمة
مستوطنات مؤقتة وتحتوي عىل بعض من أقدم
الفنون.

كهف «ثيوبيترا»

يقع كهف «ثيوبيرتا» يف «ثيساليا» باليونان ،وقد اكت ُشف
يف سنة  ،1987وهو يحتوي عىل أقدم هيكل معروف من
صنع اإلنسان.
يف سنة  ،2012وبعد عقود من البحث والتنقيب ،كشف
الباحثون أن البرش كانوا يعيشون يف كهف «ثيوبيرتا»

منذ أكرث من  135000سنة ،مما يجعله أقدم موقع أثري
يف العالم .اعت ُقد يف األصل أن إقامة البرش يف الكهف تعود
إىل ما ال يقل عن  50000سنة .ومع ذلك ،هم اكتشفوا آثار
أقدام ألطفال ،ما دفع بهم إىل إرجاع املوقع إىل الوراء ألكرث
من  80ألف سنة خلت.
كهف «ثيوبيرتا» هو كنز دفني من القطع األثرية التي
تنتمي إىل مراحل تاريخية مختلفة ،بما يف ذلك العرص
الحجري القديم والعرص الحجري والعرص الحجري
أيضا موطنًا لجدار عمره  23000سنة
يعد املوقع ً
الحديثّ .
تم بناؤه عىل األرجح لحماية سكان الكهف من الرياح
الباردة  -إنه أقدم هيكل معروف من صنع اإلنسان يف
العالم.
كهف «التاميرا»

يعد كهف «التامريا» أحد أشهر املواقع األثرية يف إسبانيا.
عندما تم التنقيب يف «التامريا» للمرة األوىل يف سنة ،1879
رفض العديد من علماء اآلثار صحة املعلومات الواردة عن
جدا عن تلك املوجودة
لوحات الكهف ألنها كانت مختلفة ًّ

يف فرنسا .نتيجة لذلك ،تم نسيان «التامريا» إىل حد كبري
لسنوات عدة ،قبل إعادة النظر فيه .افت ُتح» التامريا»
للجمهور لسنوات عديدة ،ولكن يف سنة  2002تم إغالقه،
وذلك عندما بدأ العفن يف الظهور عىل بعض اللوحات.
توصل الباحثون إىل أن توافد السائحني واستخدام الضوء
الصناعي يرض «التامريا» .يف سنة  ،2014أعيد افتتاح
«التامريا» جزئ ًّيا للجمهور .كل أسبوعُ ،يسمح لخمسة
زائرين يتم اختيارهم عشوائ ًّيا من خالل اليانصيب،
بمشاهدة «التامريا» طاملا أنهم يرتدون بدالت واقية.
كهف «شوفيه»

يعد كهف «شوفيه» يف فرنسا أحد أهم مواقع فن ما قبل
ّ
التاريخ يف العالم .اللوحات يف كهف «شوفيه» هي من
جيدا ،وهي تصور
أجمل اللوحات التي تم الحفاظ عليها
ً
بوضوح حيوانات ،مثل :وحيد القرن واألسود والغزالن.
يف حني كان هناك بعض الخالف حول عمر املوقع ،فإن
البحوث الحديثة ترجع إقامة البرش يف «شوفيه» إىل
حوايل  36000سنة .تشري األدلة األثرية إىل وجود فرتة

ثانية الستخدام كهف «شوفيه» بني  31000و 28000سنة
مضت ،واستمرت من  2000إىل  3000سنة .لحماية كهف
«شوفيه» واللوحات ،هو أقفل أبوابه يف وجه الجمهور بعد
للمرة األوىل ،يف سنة .1994
وقت قصري من اكتشافه
ّ

«موروجوجا»

«موروجوجا» أو شبه جزيرة  Burrupهي مكان مقدس
أيضا موطنًا لبعض
لسكان أسرتاليا األصليني .يعد املوقع ً
أقدم النقوش الصخرية (فن الصخور املحفور) يف العالم
أيضا أحد أكرب مجموعات الفن الصخري ،مع ما ال
 وهو ًيقل عن مليون عمل فني فردي.
يعود تاريخ النقوش الصخرية إىل حوايل  30000سنة،
عىل الرغم من أن السكان األصليني ربما كانوا يعيشون يف
تصور اللوحات
املنطقة قبل أكرث من  50000سنة خلت.
ّ
العديد من األنواع املنقرضة من الحيوانات يف أسرتاليا.
يقول الباحثون إن الفن الصخري يظهر أن هذا الجزء من
بيئة أسرتاليا قد تغري ،مع مرور الوقت.

اكتشاف أول مومياء مصرية قديمة في غالف طيني
اكتشف علماء اآلثار األسرتاليون طريقة لم تكن معروفة
سابقا ،استخدمت يف حفظ املومياوات يف مرص القديمة ،وذلك
بتغليفها بالطني.
وتشري مجلة  ،PLOS ONEإىل أن الباحثني درسوا أول مومياء
مغلفة بالطني ،باستخدام طرق التصوير املقطعي ،واكتشفوا
تفاصيل مثرية عن تركيب «التابوت الطيني».
وقد درس الفريق العلمي برئاسة الدكتور كارين سوادا ،من

قسم التاريخ بجامعة ماكواري ،املومياء املحفوظة يف متحف
جامعة سيدني ،التي اشرتاها تشارلز نيكلسون ،خالل زيارته
ملرص عام  ،1860وهي يف تابوت خشبي وأهداها إىل متحف
الجامعة .وتشري الكتابة املوجودة عىل التابوت ،إىل أنها امرأة
اسمها مريوا .ويعتقد الخرباء استنادا إىل طبيعة هذه اللوحة،
أنها تعود إىل حوايل  1000عام قبل امليالد.
وكان الخرباء بعد إجراء أول تصوير مقطعي لهذه املومياء عام
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 1999يعتقدون أن الغالف الطيني ،هو مثيل لغالف الراتنج
الواقي ،الذي كان يستخدم أحيانا يف تحنيط مومياوات أفراد
العائلة املالكة خالل الفرتة من أواخر اململكة الحديثة ،إىل
األرسة الحادية والعرشين (حوايل  1294-945قبل امليالد).
ولكن اآلن وبعد استخدام أحدث التقنيات ،تمكن العلماء من
اكتشاف تفاصيل مثرية للغالف الطيني ولجسم املومياء .فقد
اكتشفوا وجود رسوم عىل السطح العلوي للغالف الطيني،
ويحتمل أنه بمثابة تابوت ،أما التابوت الخشبي الذي كانت
فيه املومياء ،فال عالقة له بها.
ووفقا للباحثني ،يف التابوت الطيني جسم إنسان عمره 26-
35سنة ،وتشري عظام الحوض والجمجمة إىل أنها امرأة .وتبني
أن عمر الكفن الكتاني الذي يلف جسم املومياء باستخدام
الكربون املشع هو  1113-1299سنة قبل امليالد .وهذا يعني أنه
أقدم من التابوت الخشبي ،الذي وضعت فيه املومياء من قبل
التجار ،من أجل بيع املجموعة بكاملها.
وقد كشف التصوير الثالثي األبعاد للمقطع العريض ،للتابوت
الطيني ،أنه يتكون من طبقتي طني وقش بينهما قماش
كتاني .وأظهر التحليل الجيوكيمائي ،أن الجانب العلوي
للغالف مطيل بصبغة بيضاء أساسها الكالسيت ،ومن ثم
باللون األحمر.
وأظهرت الصور الداخلية للمومياء ،أن الجسد ترضر بعد فرتة
قصرية من تحنيطه ،وأن الغالف الطيني حافظ عىل وحدته.
ويعتقد الخرباء أنه باإلضافة إىل ذلك ،كان استخدام الغالف
الطيني نوعا من تقاليد دفن النخبة.
ويشري الباحثون ،إىل أن األدبيات املتعلقة بعلم اآلثار يف مرص
القديمة ،ال تذكر مثل هذه الطريقة للحفاظ عىل الجثث
املحنطة .وهذا االكتشاف يشري إىل تنوع ممارسات الدفن يف
عرص اململكة الحديثة.
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مقتل السفير اإليطالي
واثنين آخرين في هجوم
مسلح بالكونغو..
ً
جزءا من
الحادث كان
عملية اختطاف

صراع محموم بين الهند والصين
على النفوذ في أفغانستان
محمد عابد
أشارت عدة تقارير يف اآلونة األخرية إىل تأجج الرصاع
بني الهند والصني عىل النفوذ يف أفغانستان ،ذات املوقع
االسرتاتيجي األكرث أهمية يف أواسط آسيا.
وكانت الهند من أكرث الدول دعما للحكومة يف كابول ،منذ
قيامها عىل حطام «طالبان» ،عام  ،2001وقد أثار ذلك،
مبكرا ،قلق باكستان ،التي اتهمت جارتها الرشقية ،مرارا،
بالعمل عىل تدريب مسلحني ضدها ،يف أفغانستان ،وهو
ما تنفيه نيودلهي.
ومع تطور نفوذ الصني باملنطقة ،يف ضوء اسرتاتيجية
«الحزام والطريق» ،وخاصة مرشوع املمر التجاري
العابر لألرايض الباكستانية ،بدأت بكني بمزاحمة
نيودلهي يف كابول ،وتمكنت من انتزاع عدة صفقات
بالفعل ،لكن شبهة تورطها بأعمال تجسسية ،مؤخرا،
أظهرت احتفاظ الهند باليد العليا يف أفغانستان.
صراع «جاسوسي»

اتهمت عدة تقارير،الصني بمحاولة اخرتاق أفغانستان
من خالل أساليب تجسسية ،وعرب عالقات خاصة مع
أطراف محددة ذات قوة وتأثري عىل األرض.
ونرشت مجلة «ذا ديبلومات» ،املتخصصة بالشؤون
اآلسيوية ،تقريرا سلطت فيه الضوء عىل مزاعم
محاوالت بكني التواصل مع شبكة «حقاني» ،وهي من
أكرث أجنحة حركة طالبان قوة عىل األرض.
ولفت التقرير إىل أن عددا من أساتذة اللغة الصينية
وطالبهم ،يف أفغانستان ،تعرضوا لالعتقال مؤخرا ،يف
إطار حملة عىل خلفية اتهامات أمريكية لبكني وموسكو
بإطالق برامج دفع أموال ملقاتلني أفغان مقابل استهداف
التواجد الغربي يف بالدهم ،وخاصة جنود الواليات
املتحدة.
ولعبت االستخبارات الهندية الدور األكرب يف تلك
الحملة ،فيما لم يعر الرئيس األمريكي السابق ،دونالد
ترامب ،اهتماما كبريا بذلك امللف ،ما دفع وسائل إعالم
التهامه بالخيانة والتواطؤ.
وبحسب تقرير «ذا ديبلومات» فإن وكالة املخابرات
األفغانية ،التي تلقت معلومات من نظريتها الهندية
حول املواطنني الصينيني ،قامت باعتقالهم وسط شكوك
بأنهم أقاموا عالقات مع شبكة حقاني من أجل تعقب
«متطرفني إيغور».
وسواء استهدفت بكني الوجود األمريكي ،أو املقاتلني
الرتكستانيني ،فإنها تبدو معنية بنفوذ يف أفغانستان
يحميها من «أخطار محتملة» ،بحسبها.
ولفت التقرير إىل أن تفاهمات السالم بني الواليات
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املتحدة وحركة طالبان لم تأت عىل ذكر شبكة
«حقاني» ،التي تصنفها واشنطن منظمة إرهابية ،والتي
يعتقد بأنها تمثل مساحة رخوة وعنيفة تتيح ألطراف
خارجية استخدامها يف تصفية حسابات وتنفيذ مهام
محددة.
وبحسب تقرير سابق لـ»فورين بولييس» ،فقد قادت
إخبارية هندية للمخابرات األفغانية إىل اعتقال مواطنني
صينيني يف كابول ،نهاية العام املايض ،يف عملية شملت
ضبط كميات من األسلحة واملخدرات ،واتهامات
لباكستان بالتورط.
ووفق التقرير ،فإن ما حدث ،وإن لم ينته بإدانة رعايا
بكني ،فإنه يظهر قوة نفوذ االستخبارات الهندية يف
البلد املضطرب ،من جهة ،وخشية نيودلهي من منافسة
صينية ،من جهة ثانية.
وتنقل «ذا ديبلومات» عن عمر صمد ،السفري األفغاني
السابق لدى فرنسا وكندا ،قوله« :مع استثناءات قليلة،
كانت أفغانستان تاريخيا ً نقطة ساخنة جيوسياسية
للتنافس والتوتر بني القوى العاملية واإلقليمية».
وأضاف« :اتخذت هذه الخصومات أشكاال جديدة يف
اآلونة األخرية ،مما أدى إىل اشتداد الرصاع األفغاني
وزيادة تعقيد البحث عن نتيجة سلمية».
تعاون باكستاني صيني

وبالتزامن مع تلك األحداث ،حذر تقرير خاص
للكونغرس األمريكي من التقارب بني الصني وباكستان
بشأن أفغانستان.
وبحسب التقرير ،الذي نقلته صحيفة «داون»
الباكستانية ،فإن «التقارب املتزايد للعالقة بني الصني
وباكستان يعني ،يف معظم األحيان ،أن سياسة بكني
تجاه أفغانستان قد التزمت بشكل وثيق مع سياسة
إسالم أباد ،مع تويل األخرية زمام املبادرة».
ورغم اعرتاف التقرير بالدور الرئييس لباكستان يف عملية
السالم األفغانية ،وحثه إدارة جو بايدن عىل العمل مع
إسالم أباد يف هذا اإلطار ،إال أنه يحذر من مغبة تحول
أفغانستان لساحة منافسة بني الهند وباكستان ،ومن
ورائها الصني.
وحث التقرير القادة األمريكيني الجدد عىل تأجيل
املوعد النهائي ،املقرر يف أيار /مايو ،لسحب القوات من
أفغانستان ،محذرا من مغبة فوىض متجددة هناك من
شأنها زعزعة استقرار املنطقة بأكملها يف ظل الرصاع
اإلقليمي املحموم.
ويشري التقرير إىل أن أفغانستان تقع يف منطقة خطرة
ألن «ثالثة من جريانها الستة املبارشين (الصني
وباكستان وإيران) هم قوى نووية فعلية أو محتملة،
فيما تمتلك قوتان إقليميتان أخريان ،روسيا والهند،

أسلحة نووية بالفعل».
ويتقاطع التجاذب بني الهند من جهة والصني وباكستان
من جهة ثانية ،يف أفغانستان ،مع ملف منطقة كشمري
املتنازع عليها ،الذي أوشك أكرث من مرة عىل إشعال
حرب مدمرة يف املنطقة خالل السنوات األخرية.
وتزعم الهند سيادتها عىل الشطر الخاضع لها من
اإلقليم ،بل وتطالب بمزيد من األرايض ،خاصة منها تلك
الخاضعة للصني ،والتي قدمتها إسالم أباد لبكني عام
 ،1963إلرشاكها يف رصاعها ضد نيودلهي.
وتمتد أرايض كشمري ،يف شطرها الباكستاني ،وصوال إىل
الحدود مع أفغانستان يف أقىص الشمال.
وتزعم نيودلهي أن تلك الحدود الباكستانية
(الكشمريية) مع أفغانستان هي حدود هندية مع
األخرية.
وبالنظر إىل حساسيتها الدينية ،فضال عن االسرتاتيجية
والتاريخية ،تسعى الهند جاهدة لتحييد موقف
أفغانستان عىل األقل يف األزمة الكشمريية ،إن لم يكن
جر كابول بطريقة أو بأخرى إىل مربعها ضد إسالم أباد
وبكني.
أبعاد اقتصادية ..وقوة هندية «ناعمة»

وإىل جانب البعد األمني والحسابات االسرتاتيجية ،فإن
أفغانستان تعد سوقا متعطشة الستثمارات بمليارات
الدوالرات ،ولجميع الخدمات والواردات ،فضال عن
موقعها املهم عىل طرق التجارة ،وخاصة بالنسبة للهند
يف طريقها شماال نحو وسط آسيا وأوروبا.
ويف مقابل ميناء «جوادر» الباكستاني ،الذي تطوره
الصني ليشكل منفذا لها عىل بحر العرب ،تقوم الهند
بتطوير ميناء «تشاباهار» اإليراني القريب ،ليكون
منفذا لها إىل طريق تجاري يخرتق إيران وأفغانستان،
فضال عن كونها محطة رئيسية يف طريق «شمال
جنوب» الواصل إىل روسيا.
وبحسب تقرير سابق لـ»ذا ديبلومات» ،فإن املساعدات
الصينية ألفغانستان تبدو «تافهة» مقارنة بما قدمته
الهند يف مختلف القطاعات ،وصوال إىل اتفاقية تشييد
سد «شاهتوت» ،مؤخرا ،بقيمة  236مليون دوالر.
ورغم النفوذ التاريخي لباكستان يف أفغانستان ،فإن
الهند يبدو أنها قد تجاوز بالفعل غريمتها التقليدية،
باستخدام االستثمارات واملساعدات و»القوة الناعمة»،
فضال عن اللعب عىل وتر الخالفات بني إسالم أباد
وكابول.
ويف سياق الحديث عن «القوة الناعمة» ،تجدر اإلشارة
إىل أن نيودلهي كانت أول دولة تعلن التربع بلقاحات
لفريوس كورونا املستجد ،يف وقت سابق من شباط/
فرباير الجاري.

أعلنت وزارة الخارجية اإليطالية وإدارة متنزه فريونجا الوطني يف
جمهورية الكونغو الديمقراطية ،أن السفري اإليطايل وفردين آخرين
قتلوا إثر الهجوم املسلح الذي استهدف قافلة تابعة لألمم املتحدة
رشقي البالد.
حيث نعت الخارجية اإليطالية ،يف بيان ،سفريها لدى الكونغو ،لوكا
أتانازيو ،وجنديا ً من الكاربنريي (قوات األمن اإليطالية) ،قائلة إنها
تلقت هذا النبأ بـ»أسف وحزن عميق».
فيما لم تكشف الخارجية اإليطالية عن طبيعة اإلصابات التي
تعرض لها السفري أو الجندي اإليطايل جراء الهجوم ،أفاد مصدر
دبلومايس يف كينشاسا أن السفري «قُتل بالرصاص».
الخارجية اإليطالية أشارت إىل أن السفري والجندي كانا مسافرين
يف سيارة ضمن موكب لبعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق
«االستقرار» يف الكونغو.
كما أبلغت إدارة املتنزه وكالة رويرتز بأن القافلة تعرضت للهجوم
يف نحو العارشة والربع صباحا ً ( 0815بتوقيت غرينتش) خالل
محاولة خطف نفذها مهاجمون قرب بلدة كانياماهورو عىل بعد
بضعة كيلومرتات إىل الشمال من العاصمة اإلقليمية غوما.
كان املتنزه أعلن يف وقت سابق أن اثنني يف القافلة قُتال ،وأن السفري
أُصيب .وأفادت مصادر دبلوماسية بأن القتيل الثالث سائق.
جزء من محاولة اختطاف

فيما أكدت سلطات الكونغو الديمقراطية ،أن الهجوم كان جزءا ً
من محاولة اختطاف ،دون مزيد من التفاصيل ،ولم تحدد هوية
القتيلني.
بينما لم يتضح حتى اآلن َمن يقف وراء هذا الهجوم املسلح .ولم
تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.
إىل ذلك ،أعلن الجيش الكونغويل أن «القوات املسلحة الكونغولية
تمشط املنطقة ملعرفة َمن هم املنفذون».
ّ
جدير بالذكر أن موقع وزارة الخارجية اإليطالية عىل اإلنرتنت يشري
إىل أن أتاناسيو كان يرأس بعثة إيطاليا يف كينشاسا منذ  2017وبات
السفري عام .2019
محمية طبيعية سياحية ُمهددة

يشار إىل أن عرشات من املجموعات املسلحة تعمل يف محمية
فريونغا الوطنية رشقي الكونغو واملناطق املحيطة بها عىل امتداد
حدود البالد مع رواندا وأوغندا .وتعرض حراس املتنزه للهجمات
مرارا ً ،وقُتل ستة منهم يف كمني خالل الشهر املايض.
إذ تض ّم هذه املنطقة حديقة فريونغا ،وهي محمية طبيعية سياحية
ومدرجة
ُمهددة ،ويعود عمرها إىل عام  ،1925وهي األقدم يف إفريقيا ُ
وتمتد هذه املحمية عىل 7769
عىل قائمة الرتاث العاملي لليونسكو.
ّ
كلم مربع من غوما حتى بيني ،بني جبال وغابات.
حسب مسؤولني تخضع هذه الحديقة ملراقبة  689حارسا ً مسلحا ً
بينهم  200قُتلوا أثناء ممارسة مهامهم.
كما يشهد شمال غوما الذي يعترب مركز إقليم كيفو يف الكونغو
الديمقراطية أعمال عنف مسلح منذ أكرث من عقدين.
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قرار أمريكي لصالح إثيوبيا ..كيف يؤثر على مفاوضات سد النهضة؟
يف قرار مفاجئ ،ألغت إدارة الرئيس األمريكي جو
بايدن قرارا سابقا لسلفه دونالد ترامب ،بشأن دعم
النظام املرصي يف قضية سد النهضة ،من خالل حجب
املساعدات عن أديس أبابا ،وفك البيت األبيض الجمعة
االرتباط ،الذي كان يقيض بحجبها بسبب النزاع مع
القاهرة حول السد اإلثيوبي.
وال يعني القرار ،وفق الخارجية األمريكية ،استئناف
املساعدات ،وقدرها  272مليون دوالر ،بل ربط تعليقها
بـ»األوضاع يف البالد» ،بدال من ملف سد النهضة.
ونهاية آب /أغسطس ،علقت إدارة الرئيس األمريكي،
آنذاك ،دونالد ترامب ،مساعدات بالده إىل إثيوبيا ،عىل
خلفية تعرث املفاوضات بشأن السد مع كل من مرص
والسودان ،ما أثار حفيظة أديس أبابا.
وجاء القرار األمريكي حينها ردا عىل فشل وساطتها بني
الدول الثالث ،ورفض إثيوبيا املشاركة يف مبادرتها للتوسط
يف حل األزمة.
وأعلنت إثيوبيا عزمها امليض قدما يف عملية بدء املرحلة
الثانية من ملء السد حتى لو لم تتوصل إىل اتفاق بشأنه،
يف حني تؤكد مرص والسودان عىل رضورة التوصل أوال إىل

اتفاق ثالثي حول قواعد ملء السد وتشغيله.
االنحياز األمريكي

اعترب عضو اللجنة الوطنية املرصية لدراسة آثار سد
النهضة اإلثيوبي سابقا ،محمد محيي الدين ،أن القرار
األمريكي بفك االرتباط بني املساعدات ألديس أبابا
وتحقيق تقدم يف مفاوضات سد النهضة «بأنه ،بال شك،
يصب يف صالح إثيوبيا ،ويعزز موقفها بشكل أو بآخر».
وحول رؤيته لهذا القرار ،أكد مستشار الربنامج اإلنمائي
لألمم بشأن مياه النيل ،أن «إدارة الديمقراطيني تختلف
عن نظريتها السابقة ،وتحديدا ترامب ،وهي أقل ميال
لالنحياز للمصالح العربية العامة؛ ألن الديمقراطيني
يعتمدون بشكل كبري عىل أصوات اليهود».
وأعرب عن اعتقاده بأن هذا «القرار لن يساعد يف تحقيق
انفراجة يف مفاوضات سد النهضة ،وربما يشجع إثيوبيا
عىل التشبث بموقفها أكرث ،وإدارة بايدن لن تنحاز إىل
طرف دون اآلخر ،حتى لو كان الحق مع مرص ،وستفضل
الحياد يف األزمة».
موقف أمريكي مبكر

وبشأن إىل أي مدى يقوي القرار األمريكي املوقف

اإلثيوبي ،قال الخبري املرصي يف هندسة السدود واملياه،
الدكتور محمد حافظ ،إن «القرار يظهر نوايا الحكومة
األمريكية الجديدة تجاه كل من (مرص وإثيوبيا) ،وهي
رفضها الدخول يف نزاع بني األطراف وإيجاد حل سلمي
دبلومايس لتلك القضية ،ويظهر بوضوح إرصار الحكومة
األمريكية عىل لعب دور الحياد يف تلك القضية».
وتابع« :واشنطن ال ترى أي انعكاس لهذه القضية عىل أي
من مصالحها يف الرشق األوسط أو مرص تحديدا ،كما أن
الشعب املرصي لم يظهر أصال اهتماما ذا شأن بخصوص
(آثار سد النهضة) عىل حياته كشعب أو دولة ،فلماذا
نعتقد أن الحكومة األمريكية سوف تهتم بمصالح هذا
الشعب ،إال إذا استشعر العالم غضب املرصيني».
وإذا ما كان القرار يأتي كورقة ضغط أمريكية عىل نظام
السييس ،أوضح حافظ أنه «يبدو أن بايدن قد بدأ يخلط
بني انطباعه الشخيص عن السييس (ديكتاتور ترامب
املفضل) وبني الدولة املرصية كدولة» ،مشريا إىل أن «هذا
خلط غري عادل فالدولة املرصية ليست هي السييس،
وهذه الصورة الذهنية السيئة عن السييس ستظل دائما
عائقا ضد أي خطوة إيجابية قد تكون الواليات املتحدة
قادرة عليها ولكن تؤجلها أو تلغيها ألنها سوف تفيد
السييس».

قرار يهدر فرص التفاوض
عىل الجانب السوداني ،قال املحلل السيايس والكاتب
الصحفي يارس محجوب الحسني« ،لعل األمر املهم
أن إثيوبيا قد قوي موقفها بمرور الوقت وبالتزامن مع
تقدم مراحل إنشاء السد حتى إنها وصلت مرحلة امللء
الثاني».
وأضاف « :ويأتي القرار األمريكي بدون شك يعزز
موقفها من ناحيتني :األوىل دعم الوضع االقتصادي ال
سيما قدرتها عىل تسديد ديون إنشاء السد ومزيدا من
كسب ثقة املانحني والدائنني ،والناحية الثانية أن القرار
األمريكي يأتي يف سياق دعم وتعضيد موقفها سياسيا،
إقليميا ودوليا وبالتايل شعورها بالثقة وهي تخوض
مفاوضات السد مع مرص والسودان».
وأكد أن «الواليات املتحدة ال شك العب مهم يف السياسة
الدولية وتأثريها قوي عىل مجريات األحداث ،ومن
املحتمل أن القرار األمريكي يشجع أديس عىل امليض قدما
يف سياسة رشاء الوقت وفرض األمر الواقع ،ما سينعكس
عىل إرصارها تمرير سياستها بشأن فرتة امللء الثانية دون
وضع أدنى اعتبار ملطالبات السودان ومرص باالتفاق عىل
برنامج امللء».

U.S. plays down Iran rhetoric, waits to see if Tehran resumes talks
the U.S. official.
“Both sides are now accumulating leverage, whether it’s them
with their nuclear steps, or us
with the sanctions that have
been imposed. That’s not really
helping either side,” the U.S.
official added.
”It would be “very concerning
to Washington if Iran enriched
to 60%, but it had not yet done
so, the official said. The United
States wants to “find a way so
that neither side feels a need
to escalate but to the contrary
wants to get back to the place
where both sides are in compli”ance.
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ty if the country needed it, state
TV reported, adding that Tehran
will never yield to the U.S. pressure over its nuclear work.
“Until you get back to talks,
both sides are going to take
positions ... to elevate the
tone. But I don’t know that we
need to focus on that. Let’s see
whether they agree to come
back to the table,” said the U.S.
official, speaking on condition
of anonymity.
“There is no doubt that if we
don’t reach an understanding,
they will continue to expand
their nuclear program ... whether it’s what he says they will do
- 60% - or something else,” said

A

U.S. official played
down comments by the
Iranian supreme leader
on that Tehran could enrich
uranium to 60% purity, saying
that would be concerning but
Iran has not done so yet and
Washington is waiting to see if
Tehran will return to talks.
The United States on offered to
sit down with the Iranians along
with other parties to a 2015
nuclear deal to see if there is a
way to return to the pact abandoned by former U.S. President
Donald Trump.
Iran’s supreme leader Ayatollah
Ali Khamenei said Tehran may
enrich uranium up to 60% puri-
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المالبس المناسبة
لمقابلة العمل
وفن اختيارها
اختيار املالبس املناسبة ملقابلة العمل عادة ما يكون من أكرث
األمور املحرية التي يمكن أن يتعرض لها أي شخص عندما
يكون يف طور التجهيز ملقابلة عمل او حتى للخروج إىل العمل
الجديد وذلك الن هناك الكثري من الوظائف تتطلب مظهر
معني عند اختيار من يشغلها لذلك نقدم لكي عزيزتي العاملة
او التي تبحث عن عمل بعض النصائح الهامة جدا لكمال
اناقتك ومظهرك خاصة عند إجراء مقابلة العمل ،ويف هذا
موضوع املالبس املناسبة ملقابلة العمل.
احريص يا عزيزتي عىل االهتمام جيدا باختيار املالبس
املناسبة التي تساعدك عىل الفوز بالعمل الذي تريدينه،
ولهذا إليك بعض النصائح من كبار خرباء االجتماع وعلم
سلوك اإلنسان لتكون عون لك عند اختيار املالبس املناسبة
ملقابلة العمل
أمور مهمة عند اختيار املالبس املناسبة
ملقابلة العمل
يفضل أن تختاري املالبس الرسمية عند
إجراء املقابلة الشخصية ولذلك ألن املالبس
الرسمية تكون مناسبة لطبيعة العمل
وطبيعة الحركة التي توجد به.
أحريص عىل اختيار األلوان الهادئة عند
إجراء مقابلة العمل وابتعدي عن
األلوان الصارخة ألنها ال ترتك أثر
نفيس جيد ومن أكرث األلوان املناسبة
اللون األسود أو األزرق الداكن فهي
ألوان محايدة وتتسم باملهنية.
يجب أن تحريص عىل النظافة
الشخصية عند إجراء مقابلة
العمل ألنها هامة جدا
فتلك النظافة هي عنوان
لشخصيتك التي تتميز
بالنظام والدقة.
ولكي تكتمل إطاللتك املتميزة
احريص عىل وضع مكياج هادئ
جدا وغري صارخ لتكوني طبيعية وأكرث
بساطة وجدية.
أيضا احريص عىل اختيار إكسسوارات
تكون مناسبة للمالبس التي سوف
ترتديها يف مقابلة العمل فأن ذلك
سوف يعرب عن شخصيتك املدققة
واملنظمة أيضا يفضل أن ال تكرثي من
اإلكسسوارات الكبرية الحجم فعليك أن
تكوني بسيطة عىل قدر املستطاع.
الحذاء الذي يناسب مقابلة العمل هو
الحذاء ذات الكعب املتوسط أو يمكن
أن يكون بدون كعب لذلك أبتعدي عن
األحذية ذات الكعب العايل جدا ألنها
ليست عملية.
اختاري أيضا ترسيحة شعر بسيطة عن
إجراء مقابلة العمل .
كانت هذه كلمات ونصائح بسيطة
ومخترصة ولكنها كافية ألن تعطيك
مظهر رائع ومناسب من خالل اختيار
املالبس التي تناسب مقابلة العمل او
للخروج العادي ألعمالك املهنية.
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صفات سيدة األعمال الناجحة
يمكن للمرأة أن تكون غري عادية ،فهناك العديد من
القصص امللهمة حول القوة التي تتمتع بها النساء
يف العالم .يف مجتمع اليوم ،يمكن للمرأة أن تفعل كل
يشء ،وغال ًبا ما توجد يف مواقع السلطة .تقوم رائدات
األعمال بكل يشء من كونهن مصممات ويب إىل
امتالك رشكات خاصة بهن ،والسؤال ما الذي يجعل
رائدات األعمال استثنائيات؟ وتجيب هذه هي أهم
سمات املرأة الناجحة وفقا ً لـ.womenonbusiness
اإليجابية والطموح

يعد الحفاظ عىل نظرة إيجابية للحياة عامالً
رئيس ًيا ألي شخص ناجح .ومع ذلك ،تميل النساء يف
مناصب السلطة إىل أن يكون لديهن نظرة مرشقة عىل
دائما الجانب املرشق
كل يشء .هؤالء النساء يرون ً
من املوقف ويتبنونه بكامل قوته.
الطموح ..لن يفلح رواد األعمال يف عالم اليوم دون
طموح ،بل يجب عىل رائدات األعمال أن يحصلن
عليه أكرث من ذلك .هؤالء النساء ال يجلسن
يف أحالم اليقظة حول ما يمكن أن يكون ،فهن
يخرجن إىل العالم ويجعلن تلك األحالم حقيقة.
إذا كنت تريدين الذهاب بعيدا ً يف تحقيق
النجاح ،فاجعيل الطموح الرقم واحد يف
تفكريك وشغفك ،لكي تحث النساء عىل
النجاح يف حياتهن قالت الرئيس التنفيذي
للعمليات يف الفيس بوك شرييل ساندبرج،
بأنها تتحدى النساء لكي تكون لديهن
الشجاعة والطموح مثل الرجال ،فبالنسبة لها
الطموح عامل مؤثر وهام يف نجاح سيدة األعمال
وتقدمها.

شخص ناجح ،فإن التنظيم أمر ال بد منه .الحياة
فوضوية ويمكن أن تكون مزدحمة ،ولكن عندما يكون
لديك تنظيم يصل إىل فن ،يمكن خلق السالم يف
خضم الفوىض ،وهي الطريقة التي تنجز بها هؤالء
النساء الطموحات كل األشياء التي يحتجن إىل
القيام بها.
دائما
النمو الذاتي ..تعمل رائدات األعمال الفعاليات ً
دائما أشياء
عىل تحسني أنفسهن .إنهن يتعلمن ً
نموا شخص ًيا .الكثري من سيدات
جديدة ويخلقن ً
دائما
األعمال الناجحات يقرأن باستمرار ،ويبحنث ً
عن طرق جديدة لتوسيع آفاقهن العقلية.
الفشل ليس النهاية

ليس الفشل شيئا يهزم امرأة قوية ،وال يمنع النساء
الناجحات من استعادة أنفسهن ومواصلة الحياة.
االستمرار ّية بالعمل وعدم االستسالم ملراحل اليأس
يف حال انخفاض عدد الزبائن وانخفاض املبيعات،
الصرب واالستمرار هو أحد أهم العوامل التي تجعل
منك سيدة أعمال ناجحة.
المثابرة..

يعلم الجميع أن النجاح ال يأتي بدون عمل شاق.
ال تعمل النساء الناجحات بجد لجزء من الوقت
فحسب ،بل يعملن بجد طوال الوقت .إنهن أفراد
متفانون ،وهو أمر أصعب بكثري يف املمارسة.

االمتنان ونظام دعم قوي
العثور عىل الرضا يف كل األشياء يف الحياة هو
يشء يجب عىل الجميع العمل عليه .تعرف النساء
الناجحات العثور عىل الرضا حتى يف أصغر
النجاحات .يظلن شاكرات لكل فرصة ،ولكل شخص
ساعدهن ،وكل دقيقة ترشفن بحصولهن عليها.
نظام دعم قوي ..الناس ال ينجحون بأنفسهم.
النساء القويات حولهن أشخاص يشجعون
ويرفعون .النساء االستثنائيات يعرفن أال يحطن
أنفسهن بالسلبية .بدالً من ذلك ،يبنني شبكة من
النساء القويات األخريات ،اللواتي يمكن أن يثقن
بهن.
اإليمان والرؤية

اإلناث الناجحات متحمسات ملا يقمن به .إيمانهن
بما يفعلنه يخلق شغفًا بالقيادة .إن شغف القيادة
هذا هو مصدر إلهام وسيساعد يف تنفيذ مساعيهن
خالل األوقات الصعبة والرقيقة.
الرؤية ..لم ينجح أي شخص ناجح باملصادفة ،ولم
يبق عىل هذا النحو بدون رؤية .النساء الناجحات ال
يختلفن .لديهن رؤية إىل أين ستأخذهن أحالمهن يف
ريادة األعمال .لديهن خطط لتحقيق تلك األهداف،
ولديهن التفاني لرؤيتها من خالل رؤيتهن الخاصة.

الثقة والتعرف على نقاط القوة

الطريقة الوحيدة لتكوني امرأة ناجحة هي
أن تكوني امرأة قوية .تعريف عىل نقاط قوتك
واستخدميها بحكمة .إن معرفة نقاط قوتهم
تسمح لهم بمضاعفة جهودهم.
الثقة..أمر رضوري ،إذا كنت ترغبني يف كسب
ثقة ورضا العمالء وبناء مرشوع تجاري
مربح .فعليك الفوز بثقة الناس واحرتامهم،
وبناء سمعة راسخة تجعل من يتعامل
معك يسعى دوما ً للعودة إىل ذات املكان،
حيث يجب أن تفوح وتظهر هذه الثقة يف
كل حركة وفعل أثناء العمل ،خاصة أمام
املوظفني والعمالء.
التنظيم والنمو الذاتي

كما هو الحال مع أي
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إليك هذه
طفلك عندما يمرض مهمة صعبة..
إطعام
ِ
ِ
ستساعدك على التغذية السليمة
النصائح التي
ِ
رغم كل ما تبذلينه من جهد للحفاظ عىل طفلك بصحة جيدة فقد
يمرض ألسباب كثرية خارجة عن سيطرتك .يصاب األطفال يف املتوسط
بـ 8إىل  10نزالت برد يف السنة بشكل عام ،وفقا ً ملوقع  .WebMDعىل
الرغم من عدم وجود عالج يقيض عىل فريوس الربد بشكل مبارش ،فإن
هناك بعض األشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ عىل راحة األطفال
الصغار وتغذيتهم الجيدة أثناء محاربة أجسادهم للمرض.

ِ
بإمكانك تحضريها باستخدام الدجاج والعديد من الخرضاوات الغنية
باملعادن والفيتامينات الرضورية ،وإضافة بعض البهارات املفضلة
لدى طفلك .وللحصول عىل حساء أكرث إشباعا ً أضيفي بعض األرز
أو النودلز أو العدس .يمكن أيضا ً استخدام ملعقتني كبريتني من دقيق
الشوفان لتكثيف الحساء أثناء التسخني وإعطائه قواما ً أكرث ثباتا ً.

التغذية الجيدة جزء رئييس من مرحلة تعايف الجسم وتغلبه عىل
املرض؛ لذلك يجب أن يحصل األطفال عىل قسط ٍ
كاف من الراحة
والسوائل الكافية ،ولكن إطعامهم خالل فرتة املرض قد يكون من أكرث
املهمات صعوبةً ،عندما يكونون يعانون من العطس والسعال وسيالن
األنف وانقطاع الشهية حتى.
ِ
ِ
ستساعدك يف اختيار الطعام املناسب لهم
إليك هذه النصائح التي
ومساعدتهم عىل تناوله.

الثوم بدون شك مضاد حيوي للطبيعة ،من املعروف أن له خصائص
جربي
صحية هائلة مثل دوره يف عالج أو تقليل مدة نزالت الربدّ ،
إضافته لشوربة الخضار ،أو عند تحضري غموس طفلك املفضل.

قدمي بعض الفاكهة
ّ

قد ال يكون هناك دليل قوي يشري إىل أن فيتامني «يس» يعالج الزكام،
لكن خصائصه املضادة لألكسدة ال ترض .تشمل املصادر الجيدة
لفيتامني «يس» الليمون والربتقال والجريب فروت والتوت.
قدمي لطفلك مجموعة متنوعة من الفواكه الطرية ،فهي ليست مليئة
بالفيتامينات واملعادن فقط لدعم الصحة الجيدة واملناعة ،ولكنها
تحتوي عىل كمية كبرية من املاء للمساعدة يف دعم احتياجات طفلك
من السوائل .تعترب رشائح الفاكهة املجمدة مريحة وسهلة الذوبان ،ولن
تفسد بنفس رسعة الفاكهة الطازجة .فيما ييل طريقتان لتقديمها:
الفواكه املذابة قليالً ،مثل التوت األزرق أو الفراولة توفر إحساسا ً
بالربودة يف الحلق .يمكنك أيضا ً صنع أو رشاء ألواح فواكه مجمدة
تحتوي عىل القليل من السكر أو بدون سكر مضاف .امزجي قطع
الفاكهة املجمدة يف عصري باستخدام حليب قليل الدسم أو خال من
الدسم أو مرشوب الصويا املدعم.
قدمي لهم أطعمتهم المفضلة

قد يكون لدى الطفل املريض شهية ضعيفة ،لذا قدمي وجبات صغرية
بنا ًء عىل أنواع األطعمة املفضلة لديه .الوجبات الصغرية املتكررة أسهل
يف الهضم ،وستساعد يف تلبية احتياجاتهم من الطاقة .ابتعدي عن
األطعمة الصعبة الهضم واملقلية والدهنية واتجهي نحو النشويات
البسيطة مثل األرز واملعكرونة ألنها سهلة عىل املعدة .جربي املوز أو
األرز أو صوص التفاح أو الخبز املحمص إذا كان طفلك يشعر بالغثيان
قليالً .من املهم أيضا ً تقديم بعض الخرضاوات ،لكن ركزي عىل تدعيمها
وتقديمها مع أطعمة أخرى مثل النشويات!
جربي شوربة الدجاج
ّ

يعترب الحساء وجبة دافئة ومريحة وطعاما ً مقبوالً عند أغلب املرىض،
كما تساعد الشوربة أيضا ً يف توفري احتياجات طفلك من السوائل.

قدمي أطعمة تعزز المناعة
ِّ

كما أن العسل النقي هو أيضا ً مضاد للميكروبات والبكترييا ،ومناسب
لألطفال فوق عمر السنة .وهناك دراسات تظهر تأثريه الناجح كعالج
للسعال ،وفقا ً ملوقع  .The Guardianحاويل أن تقدمي لطفلك ملعقة
ِ
يمكنك تخفيف العسل
أو ملعقتني صغريتني من العسل قبل النوم ،أو
يف كوب من املاء الدافئ ،أو دهنه عىل الخبز املحمص ،أو إضافته إىل
عصري طفلك املفضل.
للزبادي أيضا ً دور مهم يف مكافحة األمراض ،حاويل الحصول عىل
الزبادي العادي بدالً من الزبادي املُنك ّه وامليلء بالسكر ،يمكنك تحلية
الزبادي العادي بنفسك بالفواكه الصحية والعسل بدالً من ذلك ،كما
أن الزبادي أيضا ً مصدر رائع لفيتامني د ،لذلك حاويل اختيار العالمات
التجارية املدعمة بهذا الفيتامني .يساعد فيتامني د عىل تنظيم جهاز
املناعة ،ويعتقد أنه يعزز دفاعات الجسم الطبيعية ضد األمراض.
عني الجمل يحتوي عىل أحماض أوميغا  3الدهنية الصحية ،وهي
مفيدة من نوا ٍح كثرية .يعتقد الخرباء أن أوميغا  3تساعد الجسم عىل
مقاومة األمراض ،ووجدت إحدى الدراسات أن أوميغا  3تقلل من عدد
التهابات الجهاز التنفيس لدى األطفال ،وفقا ً ملوقع  .WebMDبإمكانك
رش الجوز املبشور يف الوجبات الخفيفة أو عىل الحبوب.

تفهمي عدم رغبة طفلك في تناول الطعام وال ُتجبريه
ّ
ِ
صحيح أن التغذية مهمة جدا ً ،خاصة يف مرحلة املرض ،ولكن عليك أن
ِ
طفلك قد ال يرغب أو يستطيع تناول الطعام أو الكمية التي
تتفهمي أن
ِ
وجباته املفضلة .وإجباره
تتوقعينها ،حتى عندما تعدين له إحدى
عىل تناول الطعام ليس الطريقة األفضل ،بل قد يؤدي ذلك إىل نتائج
سيئة مثل االستفراغ.
لذلك احريص عىل تقديم وجبات خفيفة وصغرية متفرقة خالل النهار،
وتأكدي من تزويده بالسوائل ،حاويل خلط الفواكه عن طريق تقديمها
عىل شكل عصري أو سموثي أو سلطة فواكه مع الزبادي أو العسل.
يمكن أن تخرقي بعض القواعد وتقديم وجبة الطعام خالل مشاهدة
ِ
طفلك الطعام أكرث
طفلك برنامجه املفضل أو أثناء لعبه ،قد يتقبل
بهذه الطريقة.

األمور التي يجب تجنبها في التعامل مع طفلك
ال يوجد أهل يرغبون يف تدمري شخصية طفلهم ولكن يفعلون ذلك
دون قصد وبعد ذلك يضطرون للذهاب إىل أخصائي أو خبري للعالج
النفيس فهناك ترصفات وكلمات ال يجب أن تقوليها لطفلك حيث إنها
من املمكن أن تسبب له عقد نفسية قد تستمر معه طوال حياته ،لذلك
سنقدم ِ
لك هذا املقال لكى تتعريف عىل هذه الكلمات والترصفات التي
يجب أن تتجنبيها.
– ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي مع الطفل:

إن الرصاخ والرضب ال يجعالن شخصية الطفل قوية وإنما العكس
شخصا عدوان ًيا وربما أكرث ً
ميل إىل األعمال اإلجرامية يف
يجعالنه
ً
املستقبل ،وهذا ما أظهرته العديد من الدراسات يف املجاالت الرتبوية.
– التشكيك بقدرات الطفل ومهاراته:

من أسباب فقدان الطفل ثقته بنفسه هو التشكيك بقدراته مثل القول
له“ :ال تستطيع القيام بذلك” “ ،أنت فاشل” ” ،ال يمكن االعتماد
عليك”… جميعها عبارات تدمر شخصية الطفل وتجعله مهزوز الثقة
بنفسه.
– الصدمات اإلنفعالية أو الخبرات المؤلمة:

قد يكون هناك عقدة نفسية لدي الطفل نتيجة تعرضه لصدمة انفعالية
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أو خربات مؤملة مثل الهجوم من طرف كلب أو غريها من األمور التي
يجب التعامل معها يف سن مبكر حتى ال تتفاقم وتستمر معه طوال
حياته.

– مقارنة الطفل بغيره:
ِ
عليك معرفة كيفية تنمية مهارات طفلك ً
بدل من السخرية من
يجب
أحالمه وادعميه نفس ًيا وال تقارنيه بغريه من األطفال ،فذلك ُيولد لدي
الطفل الشعور بالغيظ والكره وليس روح منافسة رشيفة.
– الشجار مع الزوج أمام الطفل:

وأخريًا ال يجب الشجار مع الزوج أمام الطفل حفاظا ً عىل صحة ونفسية
الطفل ،وأثبتت الدراسات أن شجار الوالدين أمام األطفال يجعلهم
يميلون للفشل يف تحقيق االستقرار عند يكربون ويتزوجون.

ترصفاتك ِ
ِ
ِ
أنت
طفلك السلوكيات اإليجابية يجب أن تكون
لكي تعلمي
أيضا إيجابية أمامه ،وأن تقويل له ما يجب عليه فعله وليس ما ال يجب
ً
ً
فبدل من أن تقويل له ال ترصخ قويل له هل يمكنك أن تتحدث
عليه فعله
طفلك خيارا إذا ِ
ِ
كنت ال تقصدين أن تعطيه
بصوت هادئ وال تعطي
ِ
ِ
طفلك بني اللعب أو مشاهدة التلفزيون ولم يقرر
خريت
خيارا ،ومثال إذا
ً
هو شيئًا ،فال تحاويل فرض خيار معني عليه.
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موضة البليزر الجلد للمحجبات
ِ  ونقدم،اعتمادها معه
لك طريقة اعتماد موضة البليزر الجلد مع
: من وحي مدونات املوضة العربيات،اإلطالالت الشتوية
طريقة تنسيق البليزر الجلد مع البوت

،القت موضة البليزر الجلد رواجا ً كبريا ً بني الفتيات يف اآلونة األخرية
، نظرا ً ملا يمنحهن لهن من إطاللة أنيقة ومحتشمة،خاصة املحجبات
.تناسب الحجاب
وتختلف طرق تنسيق البليزر الجلد باختالف قطع األزياء التي يتم

 نسقت مدونة املوضة املرصية أمنية،يف إطاللة أنيقة بالبليزر الجلد
 بتصميم ذي حزام عريض،الجعفري بليزر جلد باللون الجميل
 مع بنطلون جينز أسود ذي،وجيوب أمامية كبرية الحجم عىل الصدر
 وحذاء بوت ذي رقبة طويلة،خطني جانبيني عىل الساق من الجلد
ٍ وكعب
.عال من الجلد األسود
 إيشارب وتوب باللون،واعتمدت أمنية الجعفري مع هذه اإلطاللة
. وحقيبة كتف صغرية سوداء،األسود
Jump Suitتنسيق البليزر الجلد مع الـ
 نسقت الفاشينيستا سهى البليزر الجلد،يف إطاللة نهارية أنيقة
، حيث اعتمدت بليزر جلد باللون األسود،بشكل أكرث عملية وبساطة
. باللونني األسود واألبيضJump Suit مع
، حقيبة يد سوداء ُمصممة من الجلد،ونسقت سهى مع هذه اإلطاللة
. وحزام رفيع عىل الخرص بنفس لون البليزر،مع إيشارب أسود اللون
تنسيق البليزر الجلد مع البلوفر القصير والبنطلون
الجينز
 تناسب الذهاب إىل الجامعة أو املشاوير،يف إطاللة نهارية عملية
، نسقت مدونة املوضة األردنية ذات األصول الفلسطينية،الرسيعة
 مع بنطلون جينز واسع باللون، البليزر الجلد األسود،شهد نارص
. وبلوفر قصري باللون األحمر،األزرق الفاتح
 ظهرت، قميصا ً باللون األبيض،واعتمدت شهد نارص مع هذه اإلطاللة
 وحذاء بوت من الجلد، مع حزام أسود رفيع،ياقته أسفل رقبة البلوفر
، إضافة إىل حقيبة يد صغرية بنفس لون البوت،األسود ذي رقبة قصرية
.وإيشارب باللون الرمادي الداكن
تنسيق البليزر الجلد مع البنطلون الجينز القصير

 نسقت مدونة املوضة املرصية سارة ثروت،يف إطاللة نهارية أنيقة
 باللون، مع البنطلون الجينز الواسع القصري،البليزر الجلد األسود
.األزرق
 وحقيبة يد وبوت، توب أسود،واعتمدت سارة ثروت مع هذه اإلطاللة
 فيما اختارت،ذي رقبة قصرية وأربطة أمامية بنفس لون البليزر والتوب
مع إطاللتها إيشارب من الشيفون يجمع بني اللونني األسود واملوف
.الباستيل والخطوط البيضاء الرفيعة

5 Jewelry Trends That Are Big For 2021

Y

our outfit is not complete without the right
jewelry. Whether you like your jewelry
contemporary, edgy, or traditional, designers
have showcased some head-turning pieces on the runway this year that you can embrace in your everyday
styling as well as for special occasions.
Although the pandemic put a standstill to everything
including the world of fashion, the brands did not stop
experimenting with new designs and bringing out their
latest collections. Some trends saw a resurgence, while
some trends did not make a single appearance on the
runway and some finally got the spotlight.
1. TIMELESS PEARLS
Your mother must be very happy seeing that pearls
have made a comeback this year. Pearls are one of the
most timeless pieces of jewelry. Although for long they
have been treated as heirloom pieces inherited from
mothers to daughters, that is not the case anymore.
This year, on the runways, designers have attempted
to layer different kinds of pearls together and create a
mismatched look. So you can layer off as many pearl
necklaces as you want and will not be called out for
lacking a fashion sense!
2. ONE AND ONLY
Big singles earrings have been on the runway last year
but the trend did not exactly take off because, well,
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2020 was not the best year for anything. However, that
seems to be changing, as 2021 saw brands like Fendi,
N21, and Alberta Ferretti coming out with single earrings as one of the many winter accessory trends.
Fashion experts believe that the trend is going to be in
the spotlight this year, so you better get ready to shop
all the trendiest single earrings you can find!
3. GEOMETRIC SHAPES JEWELRY
If you have been waiting for this trend to die down,
unfortunately, it does not seem like it will be happening
anytime soon. The trend is back on the runway this year
as brands like Sportsman, and Robdejer showcased it.
These pieces of jewelry in different shapes are a little
heavy and make for great statement pieces. You can find

these on earrings, chokers, and even bangles!
It is best to pair this jewelry with a simple monochromatic look that will look perfect for a Saturday night out
look as well as for a Sunday morning brunch. Layering
this jewelry is not a good choice. A majority of these
pieces come in silver colors.
4. LONG NECKLACES
Finally, the lock necklaces are back this season! For all
of you who have been sick of the 90s chokers dominating the runway the last few seasons, you can finally be
relieved that the trend is gone.
You can splurge as much as you want on these long
necklaces. Chloe, Dior, Tory Burch, and many others did
not shy away from revealing their latest long necklace

collection this season!
Long necklaces are extremely versatile. It can be worn
with a dress or a simple top or even a pantsuit! From
celebs to supermodels have been spotted wearing long
necklaces with high collar tops!
5. THE ICY DIAMONDS
We saw a number of Jewelry trends make a comeback
this year, from pearls to long necklaces but there is one
piece of jewelry that is forever going to stay in trend no
matter what – diamonds.
Every year diamond pieces make an appearance on
the runway and this year was no different except that
brands this year went all out. Brands took the phrase
‘dripping in diamonds’ quite literally; from diamond-encrusted full headpieces to earpieces to necklaces!
As they say, a girl can never say no to diamonds. Chanel,
Simone Rocha, Hermes have all added new diamond
pieces to their collections. If diamonds are what you live
for, do not forget to add these pieces to your collection.
However, remember to buy certified diamonds only,
and steer clear of sellers who refuse to show you the
documents.
Now that you have reached the end of the post, what
remains now is for you to splurge your money on these
6 hottest jewelry trends this year and be ready for
spring 2021!
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إليك كيفية تنظيف الستائر
في  5خطوات

جمال وحماية ..باب المدخل هو الواجهة
الحقيقية للمنزل
يعترب باب املدخل العالمة املميزة ألي منزل ونقطة
لرشح العنوان للضيوف ،فإذا كان مصمما بطريقة
مميزة وغري تقليدية يتولد لدى الضيف االنطباع
األويل عما ينتظره داخل املنزل بمجرد طرق الباب.
وباب املدخل من العنارص املهمة يف عالم الديكور،
فهو الواجهة الحقيقية ملنازلنا التي تعكس بشكل
واضح التصميم الداخيل للمنزل وتوحي بالنمط
الخاص بتصميمه ،لذلك فإن اختياره ال يقل أهمية
عن اختيار أي قطعة من ديكور املنزل ،ألنه سيمنح
زوار منزلك شعورا بالرتحاب والراحة النفسية عند
اختيارك التصميم املناسب.
وتطلع مصممة الديكور هدى قاسم الجزيرة نت عىل
بعض النصائح التي تجعل إطاللة مدخل املنزل
فخمة ومميزة ،وتستعرض أحدث التصاميم من أنواع
وألوان متنوعة ،وذلك عىل النحو التايل:
أبواب الزجاج

من الخيارات غري التقليدية املطروحة يف تصميم
األبواب والتي ربما تبدو غري محببة للبعض ولكنها
مميزة بتفاصيلها الجمالية وشفافيتها املبهجة هو
تصميم األبواب من الزجاج عىل النمط البسيط
العرصي ،هذا التصميم لألبواب يعترب مميزا بسبب
قدرته عىل خلق انفتاح بني الطبيعة الخالبة يف
الخارج مع املنزل من الداخل.
الخشب التقليدي

الخشب هو أكرث املواد استعماال يف صنع األبواب
الخارجية ،واستعمال باب خشبي جميل وثقيل
يضيف سحرا حتى ألكرث البيوت تواضعا.
ومن أشهر أنواع الخشب املستخدمة يف صنع
األبواب الخارجية الخشب األمريكي األحمر وخشب
البلوط ،فهما يتميزان بجودتهما وقدرتهما عىل
التحمل ،إذ يمكنهما البقاء يف وضع ممتاز لسنوات
طويلة ،ويمكن طالء الباب الخشبي بلون يالئم
الديكور الداخيل للبيت أو بلون مختلف تماما ،وذلك
للحصول عىل مفارقة مميزة ،كما يجب اختيار أجود
أنواع الطالء لدهان الباب الخارجي.
تصميم مميز ذو تفاصيل تقليدية بعض اليشء
لباب خشبي أنيق يتوسط جدارا من الحجر
الطبيعي مع هذا اللوح الزجاجي املؤطر بالخشب،
باختصار التصميم بالكامل عبارة عن لوحة فنية
مليئة بالدفء واألناقة ويبعث عىل الراحة النفسية
واألناقة الشديدة.
أبواب خشبية مفرغة

من يرغب بتصميم فريد من نوعه لألبواب يجب
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عليه اللجوء إىل الخشب املفرغ ،فاألبواب الخشبية
املفرغة بجانب ملستها الجمالية الرائعة تمنح القدرة
عىل صنع تصاميم مميزة ومختلفة ،فمثال يوجد
نموذج لتصميم باب خشبي بتفريغات بسيطة
يحيط به جدار من الخشب بلونه الدافئ مع ملسات
من وحدات اإلضاءة املتناثرة حول الباب.
باب الستانلس ستيل

الخشب ليس الخيار الوحيد املطروح أمامك عند
اختيار الباب الخارجي لبيتك ،إذ إن هناك الكثري
من األبواب الجميلة املصنوعة من مواد أخرى مثل
الستانلس ستيل (الفوالذ املقاوم للصدأ) ،فعند
اختيار الباب املناسب من الستانلس ستيل فإنه
قد يبدو رائعا ،كما أنه معروف بمقاومته العوامل
الجوية.
باب معدني كالسيكي

الباب الحديدي املأخوذ من الطراز الكالسيكي
الجميل ،هذه الفكرة توحي بالفخامة وحسن
استغالل الزجاج املصقول يف التفاعل مع ضوء
الشمس املبارش ،مما يجعل املدخل من الداخل يشع
إرشاقا ونورا.
تداخل وغموض

ذلك الباب ذو التصميم املخادع للنظر من أجمل
التصاميم التي تعترب متحررة من قيود الحاجة
للخصوصية واالنغالق ،التفريغ الداخيل يف الباب
يوضح الجمال املقصود فيه والخداع البرصي القوي

الذي يسببه ،فهو يستحق مزيدا من التأمل ملا
يحمله من روعة.
موضة اللون البني

وتقول هدى قاسم إنه يمكن استعمال األلوان كافة
ألبواب الخشب ،رشيطة أن يتناسب اللون املختار
مع الديكور الداخيل للمساحة.
يذكر أن اللون األبيض يريح النظر ويضفي فسحة
عىل املساحة الداخلية ،فيما األلوان الداكنة تضفي
فخامة أينما تحل.
ويف هذا اإلطار ،ال تبطل موضة اللون البني كما
تقول مصممة الديكور ،والذي يناسب الطرازين
الكالسيكي واملودرن (العرصي) ،ومن الرائج أخريا
استعمال اللون البني املعتق الداكن الضارب إىل
األسود لألبواب الخارجية ،مع مراعاة العنارص حوله
كتنسيق األلوان ،فمثال يستحسن اختيار البني
الداكن للباب الخارجي ،وطالء باب آخر يطل عىل
املدخل الرئيس بلون مختلف.
أهمية المقبض

وتشري قاسم إىل أنه يجب أن يتماىش شكل الباب
الخارجي مع الديكور الداخيل للمسكن ،كما يمكن
تجنب تصميم الباب من خامة وحيدة ،بل من
الجميل املزج بني مادتني كالزجاج والخشب ،أو
الحديد والخشب.
كما يجب االهتمام بمقبض الباب الخارجي ،فمن
wالرضوري تجنب وضع املقبض نفسه يف الجهتني
الداخلية والخارجية للباب ،علما بأن املقبض
الداخيل متحرك ،فيما يكون الخارجي ثابتا.
ويف هذا اإلطار ،يمكن أن يتخذ املقبض الداخيل
أشكاال عدة ،مع مراعاة اختياره من الحديد ،عىل أن
يعمل بتقنية الدفع عند فتحه من الخارج.
اإلنارة المخفية

وتختم قاسم رشحها بأن اإلنارة عنرص أسايس يف
بهجة إطاللة املدخل ،خصوصا تلك املخفية منها،
سواء وضعت بني الزرع أو بني أي من عنارص املدخل،
ألنها تضفي غموضا وجاذبية عىل املساحة،
كما ستوفر اإلضاءة اإلضافية الشعور باألمان،
وستضيف مظهرا أنيقا للمدخل.
وبالنسبة ملتانة الباب فإن من الرضوري أن يعكس
مظهره طراز التصميم السائد يف املنزل ،ومن املفضل
استخدام طالء ملاع له ،مما يعد وسيلة رسيعة لجعل
االنطباع األول مبهرا.
وتضيف قاسم أن باب املدخل يعطي اإلحساس
باألمان والحماية للمنزل ،إضافة إىل الشكل الجمايل.

إذا لم تكوني مهووسة جدا ً بالنظافة فمن املحتمل ِ
أنك تركت ستائرك أشهرا ً دون تنظيف،
ألن مظهرها ال يوحي بأنها تحتاج إىل ذلك ،لكن تنظيف الستائر خطوة مهمة يف روتني
التنظيف ،فقد تحتفظ الستائر بالبقع واالنسكابات الصغرية هنا وهناك ،فضالً عن الغبار
والبلل والرطوبة ،وبالتأكيد الجراثيم والبكترييا.
روتني تنظيف الستائر
ِ
ينصح معظم الخرباء بالتنظيف الجاف للستائر ،فهذا أقل جهدا ً
عليك ،ويحافظ أكرث عىل
جودة قماش ستائرك ،إذ تقول كاتي براون ،مالكة رشكة التنظيف األمريكية Rytina Fine
 Cleanersإن التنظيف الجاف هو الخيار األفضل عندما يتعلق األمر بإنعاش الستائر
وتنظيفها وتعقيمها املستمر ،خصوصا ً إذا كانت تحتوي عىل ثنيات وانكماشات يف
تصميمها.
ويفضل التنظيف الجاف نظرا ً ألن الشمس وعوامل األوساخ والرطوبة واإلمساك املستمر
بها يمكن أن يرض بنسيج الستائر ،ما قد يسبب يف تفككها أثناء الغسيل.
وكيف تقومني بالتنظيف الجاف؟
ستحتاجني أوالً لجهاز الغسيل الجاف للستائر (تكلفته من  Target.comحوايل  40دوالرا ً)،
وغسول التنظيف الجاف أو رزاز الكي ،وهناك أنواع كثرية موجودة يف السوق ،وأخريا ً سلم
أو كريس طويل.
اآلن ،نأتي للخطوات التي استعرضها موقع :Real Simple
أغلقي النوافذ والستائر.
ريش لوحة الستارة ،بالتنظيف الجاف أو رزاز الكي لتحرير التجاعيد.
ابدئي التنظيف والكي معا ً باستخدام جهاز البخار ،ث ّبتي األقمشة خفيفة الوزن بيدك،
مرري الجهاز البخاري عىل الستائر
أما األقمشة الثقيلة فستؤدي املهمة نيابة عنك ،اآلن ّ
يف أقسام طولها  40 :30سنتيمرتا ً ،واألفضل أن تبدئي من أسفل ألعىل ،ألن البخار يرتفع
لألعىل ،وهذا التكنيك يسمح له بالتغلغل أكرث يف األقمشة ،ما لم تكن ستائرك سميكة،
فستحتاجني إىل كي جانب واحد فقط ،غالبا ً سيحتاج كل لوح من الستائر لـ 10دقائق من
التنظيف الجاف.
اآلن افتحي النوافذ ملساعدة الستائر عىل التجفيف أرسع ،وضمان أال يرتاكم بخار املاء
داخل شقتك.
وماذا إذا كانت هناك بقع عىل الستائر؟
إذا كانت هناك بقع كبرية أو عميقة فإنك حينها ستحتاجني إىل تنظيف البقع ثم غسل
الستائر ،وقد نصح موقع  Well+Good LLCببعض الخطوات لفعل ذلك بسالم:
 .1تحققي من بطاقة اإلرشادات حول كيفية تنظيف الستائر
قبل أن تفعيل أي يشء ،انظري إىل امللصق والحظي ما إذا كانت هناك تعليمات خاصة
للعناية بستائرك .وبالطبع إذا كان امللصق
يوفر توجيهات مثل
«التنظيف الجاف
فقط» ،أو «الغسيل
اليدوي فقط»،
أو أي طريقة
أخرى محددة
للتنظيف ،فمن
األفضل مراعاة
هذه النصيحة
حتى ال يترضر
القماش.
 .2تخليص
من البقع
وجهزي
الستائر
للغسالة
بافرتاض
أن أي
معلومات
عن طريقة التنظيف عىل ملصق
الستائر ال تمنعك من استخدام الغسالة أو منتجات
تنظيف معينة ،فابدئي يف إزالة البقعة ،وقد تساعدك هذه النصائح يف إزالة
البقع خصوصا ً إذا كان لون ستائرك فاتحا ً.
اآلن ،استخدمي املكنسة الكهربائية للتخلص من أكرب قدر ممكن من الغبار قبل الغسيل،
وأيضا ً للتأكد من عدم التصاق أي يشء بألياف الستارة قبل رحلتها إىل الغسل ،وتأكدي من
خلع جميع اإلكسسوارات القابلة للوقوع أثناء الغسل.
 .3اغسيل ستائرك يف ماء بارد
ما لم تحدد التعليمات املحددة من ملصق الستارة خالف ذلك اضبطي الغسالة عىل أقل
إعداد ممكن للحرارة ،ومن األفضل أن يكون املاء باردا ً ،وأيضا ً احريص عىل اختيار دورة
تنظيف معتدلة أو خفيفة ،عالوة عىل ذلك حافظي عىل كمية الغسيل صغرية ،وال تضيفي
مالبس وأشياء أخرى يف دورة غسيل الستائر.
ِ .4
جف ّفي ستائرك عىل مرتني
ينص عىل تعليمات أخرى محددة ،فال بأس بأن تجففي الستائر
لم
امللصق
أن
بافرتاض
ّ
يف املجفف بعد دورة الغسيل ،لكن احريص عىل أن تختاري حرارة منخفضة لبضع دقائق.
وإذا لم يكن يف املجفف درجات حرارة منخفضة فمن األفضل أن تذهبي للخيار األكرث أمانا ً
وتقليدية ،وهو عرص الستائر وتركها تجف يف الهواء الطلق.
 .5كي الستائر حتى تبدو جديدة
يمكنك املرور باملكواة -متوسطة الحرارة -بشكل رسيع عىل الستائر ،لكن هذا طبعا ً يعتمد
عىل نوع القماش وتعليمات كيه.
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بأربع خطوات فقط ..هكذا نحضر صوص
البيستو اإليطالي الغني بالنكهة

يمكنك استخدامها في
ِ
الساندويتشات أو لفائف الخضار..

ّ
حضري سلطة الدجاج
والمغذية
بالكاري اللذيذة
ّ
تعترب سلطة الدجاج بالكاري خيارا ً
ممتازا ً للساندويتشات أو اللفائف .كما
يمكنك أن تقدمي هذه السلطة اللذيذة
عىل الخبز أو ضعيها بامللعقة عىل أوراق
الخس أو الخضار املنوعة للحصول عىل
ِ
بإمكانك استخدام رشائح
سلطة رائعة.
الدجاج املشوي املطبوخة بالكامل أو
الدجاج املشوي املطبوخ الجاهز من
املتجر.
مكونات سلطة الدجاج بالكاري
النوع
الكمية
نصفني حوايل  750غ
كرفس
 35غ
 4قطع بصل أخرض مفروم
بصل أخرض
تفاح
تفاحة متوسطة
ملعقتان كبريتان
جوز
توت بري
ملعقتان كبريتان
ملح وفلفل
حسب الرغبة
كاري
ملعقة صغرية
ملعقة صغرية
بقدونس
 5-7مالعق طعام كبرية مايونيز
طريقة التحضري

صدور دجاج

توضع صدور الدجاج يف قدر متوسط
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الحجم وتغطى باملاء .اتركي املاء يغيل
ثم خففي النار وغطي القدر واطهي
الدجاج لحوايل  20دقيقة أو حتى ينضج
الدجاج تماما ً.
أخرجي الدجاج وصفيه وضعيه جانبا ً
ليربد.
قطعي الدجاج املطبوخ وضعيه يف وعاء
كبري.
أضيفي الكرفس املفروم والبصل األخرض
والجوز والتوت الربي والتفاح وقلبي
املزيج.
يف وعاء صغري ،اخلطي حوايل  5مالعق
كبرية من املايونيز ومسحوق الكاري
والبقدونس وحركي املزيج جيدا ً.
قلبي مزيج الصلصة مع خليط الدجاج
واخلطيها جيدا ً .تذوقي السلطة
وأضيفي املزيد من املايونيز ومسحوق
الكاري حسب الحاجة .أضيفي امللح
والفلفل األسود املطحون حسب الرغبة.
قدمي سلطة الدجاج بالكاري عىل
أوراق الخس أو سلطة خضار مشك ّلة أو
استخدميها كحشوة ساندويتش.

فبراير  2021م  -السنة التاسعة  -العدد98 :

يعترب صوص البيستو من أشهى
الصلصات اإليطالية التي تتميز بسهولة
تحضريها وطعمها الغني واستخداماتها
املتعددة .بإمكانك إضافة صوص
البيستو للعديد من األطباق ،من ضمنها
أطباق الدجاج واللحوم والسباغيتي
والساندويتش وغريها.
إليكم طريقة التحضير:
مكونات صوص البيستو
النوع
الكمية

أوراق الريحان الطازجة
كوبان
نصف كوب جنب بارميزان مبشور
نصف كوب زيت الزيتون
ثلث كوب صنوبر
 3فصوص ثوم مفروم
ربع ملعقة صغرية
ملح
ربع ملعقة صغرية
فلفل أسود
مطحون

طريقة تحضير صوص البيستو
ضع أوراق الريحان والصنوبر يف الخالط

الكهربائي واخلطها عدة مرات.
ِ
أضف الثوم وجبنة البارميزان واخفق
عدة مرات.

ِ
أضف زيت الزيتون ببطء أثناء تشغيل
الخالط حتى يصبح املزيج شديد
النعومة.
ِ
أضف امللح والفلفل األسود وح ِ ّرك
بامللعقة ليصبح البيستو جاهزا ً
لالستخدام.

النطالقة حيوية في بداية النهار..

إليك وصفة عجة البيض
انطالقا ً من البيض والخرضاوات وزيت الزيتون ،يشكل هذا الثالوث
الغني بالدهون الصحية والربوتني واأللياف وغريها قوام وصفة عجة
البيض أو الطبق املذهل لبداية النهار.
وهو تغيري لطرق إعداد البيض الكالسيكية كالقيل
والبيض املسلوق ،عرب إضافة عنرص الخرضاوات
(وتحديدا ً البقدونس) ،ليعطي إحساسا ً
بالشبع فرتة طويلة.
وتعد العجة من وصفات اإلفطار
الشهرية يف لبنان ودول الجوار،
ويمكن استبدال املكونات بحيث
تصبح عجة الطماطم أو عجة
الحمص أو الكوسة املقطعة
صغريا ً.
ويستخدم البعض طريقة القيل
يف تحضريها ،عرب سكب قطع
منها يف الزيت الساخن عوضا ً عن
ص ّبها يف صينية داخل الفرن.
ولكن يف هذا التقرير سنستعرض
طريقة إعدادها يف الفرن ،لتقليل
نسبة الزيوت املكررة واملهدرجة.
مكونات وصفة عجة البيض

 5بيضات
 3مالعق طحني

ملح وفلفل (أو قرفة) حسب الرغبة
رشة بيكنغ باودر
ربع باقة بقدونس مفرومة ناعما ً
 5حبات من الزهري أو القرنبيط مقطعة صغريا ً
بضع أوراق نعناع طازجة مفرومة ناعما ً (أو ملعقة من
النعناع الجاف)
 3مالعق من زيت الزيتون
نصف باقة بصل أخرض مفرومة ناعما ً
طريقة التحضير

يف وعاء عميق ،يخلط البيض وامللح
والفلفل جيدا ً ،ثم يضاف البقدونس
والبصل األخرض والنعناع والطحني
والبيكنغ باودر.
ت ُحرك املكونات جيدا ً ،ثم ُيضاف زيت
الزيتون والقرنبيط حتى يصبح املزيج
متجانسا ً وموزعا ً بشكل متسا ٍو.
من الجدير ذكره أنه يمكن استبدال القرنبيط
بالفطر.
ت ُدهن صينية بالزيت أو الزبدة ويوضع املزيج
بداخلها ،ثم يتم إدخالها إىل الفرن يف حرارة متوسطة
لنحو ثلث ساعة.
يجب أن تتحمر العجة من جوانبها ويمكن تحمريها من األعىل.
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مفيدة جد ًا
أطعمة
رة البشرة
لنضا

جسم،
دها فقط عىل صحة ال فوائد عديدة
وائ
حيث إ َّن لها
ور األطعمة الطازجة وف كرث من ذلك،
يتعداها إىل أ
د
ال يقترص الغذائيَّة ،بل
ل التجاعيد،
والحميات
لبرشة ،وتقلي
د يف صفاء ا
للبرشة.
مكن أن تساع
مة ي
وبعض األطع رشق ونرض.
طاء مظهر م
وإع
رشة وهي:
املفيدة للب
م األطعمة
قائمة بأه
لتي تساعد
ت ( Bو ،)Eا
ة
د
في
أطعمة م
ن الفيتامينا
لتجاعيد،
م
تحتوي عىل مجموعة ن أن تسبب اإلجهاد وا تساعد عىل
ت:
دهنيَّة ،التي
مك
 املكرسا الجذور الحرة التي ي ض أوميغا  3الىل محاربة
ىل أحما
جلد الجديدة،
ع ضافة إىل أنَّها تحتوي ع عليها رطبة.
وير خاليا ال
ظ
باإل
فا
رشة ،والح
م لتط
ني ومكافحة
تقوية غشاء الب تامني «أ» والبيوتني ،امله حة الكوالج
لتي تدعم ص
في
 الجزر :غنى ب دة لألكسدة اخة ،واملعادن
باملواد املضا
حة الشيخو
ومزود
ىل رطوبتها.
اف
املضادة لألكسدة ومك يف الحفاظ ع
االلتهابات.
مليئة باملواد
ساعد البرشة
دة لألكسدة،
سبانخ:
أنها ت
ضا
 ال تامني ( ،A، Cو ،)Kكما َّ ت ،وهي غنيَّة باملواد امل تنعكس عىلمثل في
ىل الكاروتينا
الكبد ،التي
ويزيل سموم
ع
ـ اللفت :يحتوي حة االلتهاب
عد عىل مكاف
ويسا
البرشة.

أفضل بلسم للشعر..ستعجبك النتائج
ُيعترب بلسم الشعر ،من املستحرضات الهامة واملُفيدة
لتمليس الشعر والتخلّص من تشابكه ،بخاصّة للشعر
املج ّعد والجاف .وعىل الرغم من توافر العديد من أنواع
بلسم الشعر يف األسواق ،لكن ليس هنالك أفضل من
املواد الطبيعية اآلمنة والف ّعالة يف عالج مشكلة تشابك
عما قد ت ُس ّببه املنتجات الكيميائية من
الشعر
ً
بعيدا ّ
أرضار مختلفة للشعر.
أفضل بلسم للشعر

طريقة تحضري بلسم الشعر يف املنزل بمكونات طبيعية
إليك ،كيفية تحضري أفضل بلسم للشعر بمكونات
طبيعية وآمنة وف َّعالة ،وطرق استخدامه للحصول عىل
شعر ناعم كالحرير.
بلسم املوز وعصري الربتقال

ُيساعد املوز يف تنعيم وتمليس الشعر املج ّعد والخشن
بشكل طبيعي ،و ُيساهم عصري الربتقال يف منع تساقط
الشعر ويحافظ عليه؛ لغناه بالفيتامينات واألمالح
املعدنية.
امل ُك ِّونات:
موزة واحدة مهروسة.
ثالث مالعق كبرية من عصري الربتقال.
أربع مالعق كبرية من املايونيز.
أربع مالعق كبرية من اللنب الزبادي.
طريقة التحضري واإلستخدام:
جيدا للحصول عىل
وحركيها
ُكونات يف وعاء
ً
ّ
ضعي امل ِّ
مزيج متجانس .ثم ،و ّزعي املزيج عىل الشعر من جذوره
ِ
جيدا باملاء.
شعرك
حتى أطرافه ،وبعدها اغسيل
ً
بلسم األفوكادو والعسل

ُيفيد هذا البلسم يف ترطيب الشعر ومنع تشابكه
املترضر والجاف؛ إلحتوائه
ُيعالج األفوكادو الشعر
ّ
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

عىل الدهون الصحية ،والفيتامينات ،والربوتينات التي
نموه .كما انّه ُيساعد
تساعد يف ترطيب الشعر ،وتحفّز ّ
يف تهدئة الشعر املج ّعد .أما العسل فيعمل عىل تحسني
صحة بصيالت الشعر .وبالتايل تطويله طبيع ًيا،
وترطيب فروة الرأس ،مما يمنع من تساقط الشعر.
امل ُك ِّونات
ثمرة واحدة من األفوكادو املهروسة.
ملعقة كبرية من العسل.
ربع كأس من حليب جوز الهند.
طريقة التحضري واإلستخدام:
ُكونات يف الخالط الكهربائي كي تحصيل عىل
ضعي امل ِّ
خليط متجانس .ث ّم و ّزعي الخليط عىل الشعر من
ِ
جيدا باملاء.
شعرك
جذوره حتى أطرافه ،وبعدها اغسيل
ً
بلسم حليب جوز الهند

ُيساعد هذا البلسم الطبيعي يف فك
تشابك الشعر وعالج مشكالت فروة
الرأس
ُيساهم حليب جوز الهند الطازج
يف تغذية الشعر وتحفيز نموه
بشكل صحي ،كما و ُيزيل
األوساخ العالقة يف فروة الرأس
و ُيحافظ عىل الشعر رط ًبا.
امل ُك ِّونات:
 4مالعق كبرية من حليب
جوز الهند.
كبسولة فيتامني .E
ملعقتان كبريتان من العسل.
ملعقة صغرية من ماء الورد.
ملعقة صغرية من الجليرسين.
طريقة التحضري
واإلستخدام:

ٍ
وعاء وتخلط ج ّي ًدا ،ثم يوضع
املكونات يف
توضع
ّ
الخليط عىل فروة الرأس ،ويغطّى بق ّب ٍ
عة بالستيك ّي ٍة،
ّ
ٍ
دقيقة ،ث َّم يغسل باملاء البارد أو الفاتر.
ملدة 15
ويرتك ّ

مدة دقيقتني عىل األقل ،مع
ترك البلسم عىل الشعر ّ
الحرص عىل عدم تمشيطه.
غسل الشعر باملاء إلزالة آثار البلسم عنه.

جمة
يمتاز بلسم الشعر بفوائد ّ
ُيعالج مشاكل الشعر مثل الجفاف والخشونة.
ُيساهم يف ترطيب الشعر املصبوغ ،وبالتايل الوقاية من
والتقصف.
الجفاف
ّ
يكون طبقة
يحمي من األرضار املناخيه السيئة؛ ألنه ّ
رقيقة تحيط بالطبقة القرشية للشعر ما يزيد من
حمايته.
ُيساعد يف فرد الشعر وفك العقد منه ،ال سيما الشعر
املج ّعد.
يمنح الشعراللمعان والحيوية واملظهر
الصحي.
ّ
ُيساهم يف عىل ترطيب وتنعيم الشعر
والتقصف.
ووقايته من الجفاف
ّ
ُيساعد يف التخلّص من جفاف الشعر،
بخاصّة يف فصل الشتاء ،وزيادة ملعان
وكثافة الشعر.

طرق استخدام بلسم الشعر
بعيدا عن فروة الرأس،
من األفضل إبقاء بلسم الشعر
ً
وأال يتجاوز النصف األخري من الشعر.
ُيفضل تمشيط الشعر بفرشاة عريضة بعد استخدامه،
ما يساعد عىل ترطيبه وتنعيمه.
مرة واحدة أسبوع ًيا؛ تفاد ًيا ألي رضر
استخدام البلسم ّ
يف فروة الرأس.
إذا كانت فروة الرأس ُدهنية ،ال تستخدمي البلسم قدر
مزيدا من الزيوت.
اإلمكان ،وذلك حتى ال ت ُفرز الفروة
ً
الشعر الناعم والدهني ليسا بحاجة إىل البلسم ،وإن تم
استعماله ف ُيستعمل بكميات معتدلة.
ال ُبد من وضع بلسم للشعر املصبوغ ،وذلك عىل الجذو ٍر
واألطراف ،إذ الصبغة مع مرور الوقت ت ُشكل طبقة عىل
فروة الرأس وتسد مساماتها ،وبالتايل يؤدي إىل تصلبها.
ِ
بالصحة فال تستخدمي
ناعما ويتمتع
شعرك
إذا كان
ّ
ً
أما إذا كانت تواج ُه ِك صعوبة ىف
ا،
البلسم نهائ ًي ّ
ترسيحه ،استخدمي عىل خصالت الشعر دون فروة
بلسما مرط ًبا خفيفًا وغري كريمي.
الرأس،
ً
تقصفًا ،فليس ِ
لك خيار
يف حال كان الشعر تالفًا أو ُم ّ
ٍ
بشكل
غني بمواد الرتطيب الف ّعالّة
إال استخدام بلسم
ّ
دائم؛ كأن يكون برتكيبة كريم ّية لضمان نتيجة مثال ّية.
بلسما غن ًيا
شعر ِك لونه باهت ،استعميل
إذا كان
ً
ُ
باألحماض التي تعمل عىل إعادة بريق الشعرورونقه.
مدة دقيقتني تقري ًبا دون
اتركي البلسم عىل شعرك ّ
ترسيحه.
اغسيل شعرك باملاء البارد ،ث ّم قومي بتجفيفه ِبلُطف.

فوائد بلسم الشعر

الطرق الصحيحة الستخدام
بلسم الشعر

غسل الشعر باملاء والشامبو إلزالة
األوساخ واألتربة العالقة عليه.
جيدا باملنشفة
تجفيف الشعر
ً
للتخلّص من املاء الزائد عنه.
ٍ
ٍ
قليلة من البلسم عىل
كمية
وضع
جيدا عىل الشعر
اليد ،ث ّم فردها
ً
وفركها ،وبعدها وضعه عىل
أطراف الشعر.

نصائح عند إستخدام بلسم الشعر
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هل تراهن موسكو على خيارات غير نظام األسد؟
حل امللف السوري ،وهي تدفع «قوات سوريا الديمقراطية»
(قسد) ،إىل التوافق مع روسيا والنظام ،وقد قطعت عليهم
أي ٍ
أمل بدعمها التوجه االنفصايل .لكن موسكو ما زالت
ترص عىل سياسة االنقالب عىل مرجعيات األمم املتحدة،
ّ
والذهاب إىل مسارات بديلة ،تبقي عىل النظام من جهة،
والعمل عىل تشكيل جيش موا ٍز داخل النظام ،يمكنه ض ّم
معارضني تقبلهم موسكو يف فصيلها الخامس ،كما يف
قو ًة وازن ًة ضد حالة الوالء إليران من بعض
درعا ،ليكون ّ
وضد حالة املليشيات الرديفة التي تشكلها
فرق الجيش،
ّ
ٍ
ٍ
فائقة ال تملكها موسكو ،عدا عن املليشيات
بمرونة
طهران
الشيعية غري السورية املوجودة يف سورية.

رانيا مصطفى
أعادت األوساط اإلعالمية تداول مبادرات قديمة جديدة،
بشأن تشكيل مجلس عسكري يف سورية؛ بعضها
ٍ
ضباط الحكم من الحرس القديم للنظام،
يقول بتويل
يسمي شخصي ًة بعينها لقيادة املجلس،
وبعضها اآلخر
ّ
جدية تلك
العميد مناف طالس .ال معلومات دقيقة عن ّ
الطروحات ،لك ّن اللحظة الراهنة استوجبت التوقف عندها،
بالتمسك
واألخذ بنقاشها عىل محمل الجد .خيار موسكو
ّ
ببشار األسد بات اليوم محفوفا ً بخطر انهيار مفاجئ
داخل النظام ،مع تفاقم األزمة االقتصادية واملعيشية
واالجتماعية ،وخصوصا مع تصاعد الدعوات إىل االحتجاج
يف الساحل السوري ،والذي يشك ّل كتلة اجتماعي ًة
متماسك ًة ووازنة ،ومؤثرة عىل استقرار النظام .من هنا،
كان االنتباه الرويس لخطورة املسألة ،حيث وجه السفري
الرويس ،وممثل الرئيس بوتني يف دمشق ألكسندر يفيموف،
رسالة يحذر فيها النظام من خطورة الوضع االجتماعي مع
التدهور االقتصادي املتصاعد ،قبيل االنتخابات الرئاسية.
وصلت املسارات الدستورية والسياسية إىل إعالن الفشل،
وتوقفت العملية العسكرية كليا ً ،ما دفع روسيا إىل العودة
إىل خيار التالقي مع الدول الضامنة يف أستانة ،وإحياء
حلف ثالثي ضد السياسات األمريكية يف سورية ،بعد
وضوح هذه السياسات لناحية عدم التغيري يف امللف
التشدد يف تطبيق قانون قيرص،
السوري ،من جهة استمرار
ّ
الذي يضع اعرتاضا عىل عملية إعادة اإلعمار ،وكل أشكال
دعم النظام اقتصاديا ً.
وواضح أن الرئيس األمريكي ،جو بايدن ،يريد حلحلة بعض
امللفات العالقة يف املنطقة ،حيث هناك دفع إىل ٍ
حل يف ليبيا،
ومثله يف اليمن .وبالتايل ،من املتوقع أن واشنطن ترغب يف

ُقدم إىل موسكو ،والتي ربما
هنا تأتي أهمية املبادرات التي ت َّ
تدرسها القيادة الروسية عىل مهل .ضبابية تلك املبادرات،
وافتقاد الردود الروسية حولها ،سمحت للتحليالت
السياسية واإلعالمية بأن تشطح يف مخيلتها ،باعتبار أن
ذلك املجلس العسكري سيقود املرحلة االنتقالية ،األمر
غري املطروح ،فهو يحتاج إىل انقالب عسكري داخل النظام،
تورط ضباط الصف األول من
وهو غري ممكن حاليا ً ،بسبب ّ
النظام بارتكاب مجازر حرب ،وبالتايل هم يشاركون مجمل
النظام مصريه ،بينما ال يملك ضباط الصف الثاني تلك
تقدم تلك املبادرات
اإلمكانية ،كونهم مراقبني أمنيا ً ،ولم ّ
ٍ
ضمانات لهم حول سالمتهم من املحاسبة واالنتقام .هذا
إضافة إىل أنه ال توافق دوليا بشأن ماهية الحل يف سورية.
وبالتايل ،إمكانية فرض حل سيايس ومجلس عسكري من
الخارج غري متاحة اآلن.
عدة خيارات؛ أولها أنها قد تقتنص الفرصة،
أمام روسيا ّ
وتقبل بخيار مجلس عسكري ما يضم الضباط املنشقني
غري املشاركني يف معارك املعارضة ،من فريق مناف طالس
أو غريه ،لكن أن يتم ذلك عرب نظام األسد ،أو أن توحي بأ ّن
بقاء األسد مرحيل ،حتى تتمك ّن من تمكني ذلك املجلس
ستمرر
من السيطرة ودمجه بجيش النظام .وهي بذلك
ّ
االنتخابات ،وتبحث عن تربير وقبول دويل وبعض اللني من
اإلدارة األمريكية بخصوص إعادة اإلعمار .لكن هذا الخيار
سيسقط عىل األغلب ،مع النقاش املتصاعد والرفض
للفكرة ضمن الوسط السوري ،والتحذير منها .وبالتايل لن
ُيق ِبل الضباط املنشقون عىل هذا الطرح ،وال الشخصية
العسكرية املطروحة ستقبل بحرقها كورقة يف سبيل اإلبقاء
عىل األسد.
والخيار الثاني أمام روسيا العمل داخل جيش النظام
عىل تهيئة الظرف لقبول هذا الطرح ،عرب انقالب عسكري
ترت ّب له موسكو ،وتأتي باملجلس العسكري املزعوم لتويل

طريق محفوف بمخاطر الرفض
الحكم تحت وصايتها ،وهو
ٌ
اإليراني للفكرة ،والتصاق األسد أكرث بإيران ومليشياتها،
والتي ال تزال قوة ال يستهان بها يف الداخل السوري.
والخيار الثالث أن تبقي موسكو عىل حالة االستنقاع
السوري ،وتعيد املناورات مع واشنطن بشأن تسليم رشقي
الفرات للنظام ،وتحقيق بعض االنتعاش االقتصادي،
خيار ما زال بعيدا ً ،ومحفوفا ً بخطر مداهمة الوقت،
وهو
ٌ
مع االنهيار املتسارع للعملة السورية وغالء أسعار املواد
األساسية غري املسبوق.
توحي رسالة السفري يفيموف إىل النظام السوري عن
رضورة اهتمامه بالوضع املعييش للسكان ،والتقليل من
الضغوط األمنية واالعتقاالت ،بأن موسكو باقية عىل الخيار
الثالث باالستمرار بدعم بقاء األسد يف السلطة ،وأن عليه
أن يخفّف قبضته األمنية ،وأن يجد حلوالً اقتصادية؛ مثالً
أقل تحريرا ً ،واالعتماد عىل
عرب اتباع سياسات اقتصادية ّ
املنتج الوطني ،أي التقليل من حجم استفادة مافيات
الحرب التي دعمته من التجار الجدد مقابل دعم بعض
السلع األساسية للمواطن.
يف كل األحوال ،إذا استمر األسد يف حملته االنتخابية،
ومىض يف إجراء االنتخابات الرئاسية ،فذلك يعني أن
موسكو اختارت االستمرار يف حالة االستنقاع السوري ،وأن
عليها أن تبحث عن بدائل إلقناع واشنطن والغرب بشأن
تخفيف العقوبات عىل النظام ،والسماح بتدفق بعض
األموال الستثمارها يف عملية إعادة اإلعمار.

ٍ
بمبادرات كهذه عن دور
بقي القول إن ما يقود إىل التفكري
أسايس للعسكر يف التغيري ،عىل الرغم من املخاوف من
تجارب حكم العسكر يف دول الربيع العربي األخرى ،هو أوالً
الفشل الذريع للطبقة السياسية املعارضة ،وتقديم نفسها
أدوات للدول املتدخلة يف الشأن السوري ،إىل درجة خلو
الحالة السورية من العمل السيايس يف اللحظة الراهنة.
وثانيا ً عدم وجود قوى مجتمعية منظمة ،تعطي دورا ً
للشعب ،وتضمن عدم سيطرة العسكر .وهنا نتحدث عن
نقابات واتحادات عمالية وطالبية فاعلة ،كما يف الحالة
التونسية .وثالثا ً فشل الخيار العسكري ،وغرقه يف األسلمة،
املمولة والحاضنة له .ويف كل األحوال،
ويف التبعية للدول
ِّ
متعددة التبعية،
امتالء الساحة السورية بمليشيات
ّ
يستوجب وجود جيش مقبول لدى جميع األطراف ،توجهه
غري طائفي أو قومي أو انتقامي .ولذلك قد تحظى الفكرة
باهتمام وتطوير ،إذا ما توفرت اإلرادة الدولية لحل سيايس
حقيقي لألزمة السورية.

ُ
علي
تب
ك
ّ
مريم الشيكلية*
عيل أن أميش طويالً يف صحراء
ك ُتب ّ
الورق كالجئ يبحث عن سقف
بيت أو ظل شجر.....
عيل أن تذرف أصابعي حربا”
ك ُتب ّ
وتعتصم كلماتي يف دهاليز حنجرتي
لترتكني أعزل بال صوت
سيدي
وحدها أقالمي تخلع خمارها يف حرضة ورقك
لتتحرر سنابل شعرها الطويل
وكأنها عاصفة هوجاء ترضب وجهها الشمس
عيل أن تجلدني أبجديتك يف خارصة
ك ُتب ّ
قصائدي
وتصبح كل األضداد ضدي وتستبيح مفرداتي
عنوة....
عيل أن أرتمي عىل جوانب الورق األبيض
ك ُتب ّ
وتقتادني السطور نحو متاهات ضيقة بال
أبواب بال منافذ
عيل أن أرتحل بال جواز سفر
ك ُتب ّ
كجماعات مرشدة تعرب حدود تعرب جبال تعرب
محيطات
أن أنفذ بال أوراق ثبوتية إىل مدن ال تشبه
مالمحي
وأبحث فيها عن لغتي وكلماتي
عيل أن أصطف
ك ُتب ّ
يف طوابري طويلة وعوالم مزدحمة
ليس لها عنوان أو منافذ
عيل !!
ك ُتب ّ

*كاتبة من سلطنة عمان

France’s nuclear colonial legacy in Algeria
electrician who worked on the nuclear testing efforts
in Algeria told DW, “When we left Algeria, we dug large
holes and we buried everything».

as well as the vanishing of certain migratory birds and
reptiles. The tests even led to the movement of sand
dunes.

Furthermore, doubt continues to shroud all the facts
related to these and other colonial crimes committed
by the French state as they scrambled to maintain
power over Algeria, and later refused to even acknowledge the chapter in the country’s history. Important
archives pertaining to the 132 years of occupation are
yet to be returned or made public, for example.

«These nuclear tests need to be seen in the context
of a cruel and inhuman colonial experience that was
synonymous with expropriation, genocide, racism
and pauperisation,” explains Hamza Hamouchene,
co-founder of Algeria Solidarity Campaign and Environmental Justice North Africa.

Mustapha Khiati, president of the National Foundation for Health Progress and Research Development
(FOREM) in Algeria, states that France had actually
conducted 57 nuclear tests. In addition to the 17 tests,
which are often mentioned, another 35 took place in
Hammoudia in the Reganne region of the Sahara, and
five nuclear experiments in In Ecker.
The list of colonial horrors linked to these tests includes rounding up Algerians from internment camps
and prisons and tying them to pillars to analyse the
impact of nuclear explosions on their skin.
To read the rest of the article go to :
https://english.alaraby.co.uk/
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Nuclear waste remains in the region with the French
state refusing to take action to - literally - clean up
its (radioactive) mess. The International Campaign to
Abolish Nuclear Weapons (ICAN) called on the French
government to take responsibility for the long-term
damage that it has caused.
In a report last year, the Nobel Peace Prize winning
group highlighted that, “The majority of the waste is
in the open air, without any security, and accessible
by the population, creating a high level of sanitary and
environmental insecurity».
In addition to all of this, Algeria is still waiting to be
told where the toxic waste was buried, a demand that
ICAN also stressed. Jean-Claude Hervieux, a French

France conducted its first nuclear test known as the
“Gerboise Bleue” in February 1960 in the Sahara
Desert - an atomic bomb that was four times the
strength of Hiroshima. A total of 17 tests were carried
out, four of them atmospheric detonations, and 13
underground.
Nuclear testing continued in the region until 1966, four
years after the independence of Algeria from French
colonial rule, due to a clause in the Evian Accords
which were signed by the Provisional Government of
the Algerian Republic (GPRA). The accords established
the parameters for Algerian independence. The defeated colonial power demanded to be able to continue to
destroy Algeria’s environment and poison its people.
At the time of the tests, around 40,000 people lived
in the affected area, and the tests had a horrific effect
on these communities. Many were impacted directly,
while others were poisoned over time due to the radiation. In fact, 60 years after Gerboise Bleue, babies are
still being born with illnesses and malformations.
The destruction caused to the land and animal species
in the Sahara is also often overlooked. The radiation
has caused a reduction in livestock and biodiversity

Malia Bouattia
President Emmanuel Macron’s recent statement that a
“memories and truth” commission will be established
to look into the history of the French colonisation of
Algeria, has led to much public discussion over this
bloody legacy. And in this context, the absence of
apologies or offers of reparations by the French state
has not gone unnoticed.
One area of particular contention in this process is the
ongoing and detrimental effects of France’s nuclear
testing in Algeria, conducted throughout the 1960s.
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« »Clubhouseتعد بإصالحات إضافية
بعد تعرض خصوصية غرفها لالنتهاك
أكدت منصة التواصل االجتماعي كلوب هاوس  Clubhouseأن أحد
مستخدميها تمكن من سحب املوجزات الصوتية من التطبيق وجعلها
قابلة للوصول من موقع ويب تابع لجهة خارجية ،مما أثار
مخاوف أمنية بشأن الخدمة الوليدة ،وفقا ً ملوقع .Theverge
وأخرب متحدث باسم كلوب هاوس موقع بلومبريغ اإلخباري
أن «الغرف املتعددة» قد تأثرت ،وأن املستخدم الذي
يقف وراء االنتهاك قد «تم حظره بشكل دائم» .وأضاف
أيضا ً أن املنصة قامت بوضع «ضمانات» ملنع تكرار
ذلك .من دون ذكر أي تفاصيل محددة عن تلك
الضمانات.
يأتي هذا الحادث األمنياألخري بعد أسبوع من انتقاد
كلوب هاوس بسبب نقاط الضعف يف بنيته التحتية.
حيث وجد تقرير من مرصد ستانفورد لإلنرتنت أن أرقام
معرفات التطبيق الفريدة للمستخدمني ومعرفات غرف
الدردشة يتم إرسالها بنص عادي ،مما قد يسمح نظريا ً ملراقب
خارجي بتحديد من يتحدث إىل من عىل التطبيق .كما يستخدم
كلوب هاوس أيضا ً رشكة « »Agora Incومقرها شنغهاي ،لبنيتها التحتية
الخلفية .وبصفتها رشكة صينية ،فإن رشكة  Agoraملزمة قانونيا ً بمساعدة
السلطات الصينية يف تحديد مصدر الصوت إن كان يمثل خطرا ً عىل األمن

القومي.
من جهتها قالت Agoraيف بيان لها إىل  ،The Vergeإنها «ال تملك حق
الوصول إىل بيانات املستخدم النهائي التي يمكن التعرف عليها
شخصيا ً أو مشاركتها أو تخزينها ،كما أنها ال توجه حركة
مرور الصوت أو الفيديو من املستخدمني غري املقيمني يف
الصني عرب الصني.
وردا ً عىل تقرير األسبوع املايض ،قال كلوب هاوس إنه
يخطط إلضافة تشفري وحظر إضايف ملنع الخدمة
من اختبار  pingعىل الخوادم املوجودة يف الصني،
وإنه سيتم التعاقد مع رشكة أمان خارجية ملراجعة
التحديثات.
يعد هذا الحادث بمثابة تذكري ملستخدمي كلوب هاوس
بتوخي الحذر بشأن مشاركة املعلومات الحساسة يف
املحادثات التي ت ُجرى عرب تطبيق األجهزة التي تدعم
نظام  .iOSكما أن من شأنه طمأنة املواطنني الصينيني أو
املعارضني الذين يستخدمون التطبيق ،أو أي مستخدمني قلقني
بشأن مراقبة الدولة .وعىل الرغم من حظر كلوب هاوس يف الصني ،إال أنه ال
يزال بإمكان املستخدمني الوصول إىل الخدمة عرب شبكات .VPN

مصر :إيقاف برنامج
اإلعالمي تامر أمين عقب
«إهانته الصعايدة»

 ..Voice DMsخاصية جديدة من تويتر تتيح إرسال
الرسائل الصوتية في هذه البلدان

تمسكت منصة تويرت لفرتة طويلة بهويتها األساسية كشبكة اجتماعية تدور
حول دفعات من املنشورات النصية القصرية مصحوبة أحيانا ً بالصور أو
مقاطع الفيديو .ومع انضمام العديد من التطبيقات الجديدة التي تحتوي
عىل خصائص وميزات متعددة إىل الساحة الرقمية وتدفق مستخدميها ،فقد
بدأ تويرت بإضافة ميزة صوتية ،سعيا ً منه يف تحسني تجربة املستخدمني عند
القيام باملراسالت ،حسبما أشار موقع .Slash Gear
وقال املوقع ،إن هذه ليست أوىل محاوالت تويرت الصوتية يف نظام أسايس
يعتمد عىل النص يف الغالب .فبرصف النظر عن خدمة  ،Spacesالتي توفرها
املنصة والتي تشبه إىل حد كبري الدردشة الصوتية الجماعية ،بدأ تويرت

اختبار إرفاق مقتطفات صوتية تسمى  ،Voice DMsتتيح للمستخدمني
تسجيل مقطع صوتي ال يتجاوز الـ 140ثانية إلرسال الرسائل الشخصية
الخاصة
وأضاف املوقع أيضا ً ،أنه يمكن استخدام هذه الخاصية إلنشاء رسائل فورية
صوتية عىل كل من تطبيقات  Androidو ،Iosولكن ليس عىل متصفح الويب
حتى اآلن ،يف حني يمكن االستماع إىل الرسائل الصوتية من أي جهاز.
ومن الجدير بالذكر ،أن الخدمة ما زالت تجريبية حتى اآلن ،ولن تتوفر لكافة
املستخدمني يف الوقت الحايل ،حيث يتم اختبارها فقط يف  3بلدان هي الهند
والربازيل واليابان.

قرر أعىل جهاز لتنظيم اإلعالم بمرص ،اليوم الجمعة ،وقف برنامج تلفزيوني
واستدعاء اإلعالمي املوايل للسلطات تامر أمني للتحقيق ،عقب اإلدالء بترصيحات
اعتربها البعض «إهانة للصعايدة».
ووفق بيان للمجلس األعىل لتنظيم اإلعالم (رسمي) «تقرر وقف برنامج اإلعالمي
تامر أمني (آخر النهار املُذاع عىل فضائية محلية) إىل حني التحقيق معه األحد
املقبل».
وأفاد البيان بـ»التأكيد عىل رضورة االلتزام بمدونات النرش التي تحض عىل تعظيم
القيم السلوكية واألخالقية ،واالحرتام الكامل ألهايل الصعيد (سكان جنوبي مرص)
الذين يمثلون الشهامة واملروءة والرجولة».
كما قرر طارق سعدة نقيب اإلعالميني املرصيني ،يف بيان ،إيقاف تامر أمني ،عن
ممارسة النشاط اإلعالمي وإحالته للتحقيق ،لـ»مخالفته ميثاق الرشف اإلعالمي
ومدونة السلوك املهني ،والحديث بطريقة مرفوضة عن أبناء الصعيد الرشفاء».
وقبل أيام ،علق اإلعالمي تامر أمني عىل مشكلة الزيادة السكانية يف بالده قائال:
«األهايل يف الصعيد (جنوب) ينجبون أطفاال ال ليلتحقوا بالتعليم بل لينفق األبناء
عىل آبائهم».
وأضاف يف برنامجه عىل فضائية «النهار» الخاصة« ،يف تلك املناطق حني يبلغ
الولد  6أو  7سنني ،يتم إلقاءه يف ورشة لتعلم حرفة ما ،ولو األب خلف (انجب)
بنات بيشحنوها (يرسلوها) عىل القاهرة عشان يشتغلوا (من أجل العمل)
كخدامات».

Facebook announces UK trial to tackle climate misinformation
sharing being suppressed on Facebook’s platform.
With the climate science labelling, Facebook is in
effect reversing a position stated in 2019 in which it
overturned a third-party factcheck that had marked
an opinion piece as “false” for spreading climate
falsehoods. Facebook’s policy exempts comment articles
from factchecking, which led to criticism in 2020 from
US senators including Elizabeth Warren.
“The climate crisis is too important to allow blatant lies
to spread on social media without consequence,” the
senators wrote at the time. “Without action to address
the crisis, the risks from climate change will continue
to grow for political and financial systems around the
”world.
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cooperation required to prevent catastrophic global
warming. Facebook is in a unique position to counter
the circulation of online misinformation, and
the new climate ‘myth-busting’ section is
an important step toward debunking
”dangerous falsehoods.
The project marks a rare foray for
Facebook into directly combating misinformation on its platform. Typically the company
handles the issue through an
arms-length partnership with
third-party factcheckers such
as the UK’s Full Fact, who are
empowered to mark claims as
true or false, which then leads to

common myths such as the false claim that polar bear
populations are not suffering due to global heating, or
the widespread belief that excess carbon
emissions help plant life. Facebook
is working with climate communication experts from around
the world, including at the
University of Cambridge, to
produce the content.
Dr Sander van der Linden,
a Cambridge academic
who has worked with
Facebook on the centre,
said: “The spread of damaging falsehoods endangers
the level of international

acebook has said it will start labelling
misinformation about the climate
crisis in a small trial limited to the UK.

F

Labels will be attached to certain posts directing users
to Facebook’s Climate Science Information Center, a repository of fact-checked claims about the environment.
The company has not yet said how it will decide which
posts receive the label, but the process is similar to that
used in the US election when it attempted to algorithmically discern posts that shared common myths or
misconceptions, and appended a link taking users to a
“voting information centre”.
A new section of the Climate Science Information
Center, launching alongside the labelling trial, debunks
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تعرف على نصائح
مقدمي الرعاية
الطبية لمرضى الصرع

فيروس كورونا يهاجم البنكرياس ويرفع سكر الدم..

10

أسرار لخفض الغلوكوز حتى لو
لم تكن مصابا بالسكري

توصل علماء أملان إىل أن بعض مرىض فريوس كورونا
املستجد (كوفيد )-19يظهرون اضطرابا يف مستوى السكر
يف الدم ،فما السبب؟ وما أبرز النصائح لخفض سكر الدم
طبيعيا؟
ونبدأ مع كورونا ،إذ يتبني يوما بعد يوم أنه ال يؤثر عىل
الجهاز التنفيس فقط ،بل قد يصل تأثري ذلك إىل الجسم
بأكمله ،حسب ما أظهرته عدة دراسات ،وكان آخرها
لجامعة «أولم» األملانية ،التي أظهرت كيفية تأثري الفريوس
عىل عملية التمثيل الغذائي.
وتمكن باحثون من مستشفى «أولم» الجامعي يف أملانيا
من إثبات األذى الذي يمكن أن يتسبب فيه فريوس كورونا
املستجد عىل أعضاء أخرى مختلفة من الجسم غري
الجهاز التنفيس ،وفقا لتقرير لدويتشه فيله.
وتوصل الباحثون األملان إىل أن الفريوس قد يؤثر عىل
القلب واألوعية الدموية والجهاز العصبي ،كما يمكنه
التأثري أيضا عىل عملية التمثيل الغذائي ،حسب ما جاء
يف بيان صحفي نرشه املستشفى الجامعي ملدينة أولم
األربعاء الثالث من فرباير/شباط .2021
ويف ترصيح بالبيان نفسه يقول الربوفيسور مارتني فاغرن
نائب رئيس قسم الغدد الصماء يف املستشفى الجامعي
ملدينة أولم «إن بعض مرىض كوفيد -19يظهرون اضطرابا
يف مستوى السكر يف الدم ،يف حاالت كوفيد -19الصعبة
تظهر عىل بعض املرىض األعراض نفسها التي تكون لدى
مرىض السكري من النوع األول ،الذي يعود إىل نقص مادة
اإلنسولني» .ومن بني هذه األعراض ارتفاع نسبة مستوى
السكر يف الدم وارتفاع مستوى حموضة الدم.
وسعت الدراسة األملانية إىل البحث عن األسباب التي
تجعل أعراض السكري من النوع األول تظهر عىل بعض
املصابني بمرض كوفيد .-19وبالتعاون مع املستشفى
الجامعي ملدينة هايدلبريغ األملانية ،اكتشف فريق البحث
أثناء ترشيح جثث مرىض كوفيد -19أن عدوى فريوس
كورونا تصل إىل البنكرياس أيضا.
ويقول الطبيب املتخصص يف علم األمراض يف املستشفى
الجامعي ملدينة أولم الربوفيسور توماس بارت «إنه وحتى
بعد اختفاء بروتينات فريوس كورونا من الرئة لدى بعض
حاالت كوفيد ،-19فإن مدة مسارات املرض اختلفت ،وتم
اكتشاف وجودها يف البنكرياس».
وهذا ما قد يشري -حسب الدراسة -إىل أن عدوى فريوس
كورونا املستجد ال تصيب فقط أعضاء أخرى خارج الرئة،
بل إن هذه اإلصابات تتكرر وبشكل متواصل.
 10نصائح لخفض سكر الدم طبيعيا

وارتفاع مستوى السكر يف الدم يهدد الصحة العامة.
وباإلضافة إىل األدوية التي تساعد عىل تنظيم مستويات
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السكر يف الدم مثل الغلوكوفاج ،وهرمون اإلنسولني ،هناك
طرق طبيعية تساعد أيضا عىل خفض مستوى السكر
يف الدم.
ويشري مصطلح «مستوى السكر إىل كمية الغلوكوز يف
الدم ،ويعد الغلوكوز من أهم مصادر الطاقة يف جسمنا.
ويقوم هرمونا اإلنسولني وغلوكاغون بتنظيم مستوى
السكر يف الدم؛ فبينما يخفض اإلنسولني مستويات
السكر يف الدم ،يقوم الغلوكاغون برفعها .وباإلضافة
إىل الغلوكاغون هناك هرمونات أخرى تسهم بدورها يف
رفع مستويات السكر يف الدم كاألدرينالني والكورتيزول
وهرمونات الغدة الدرقية.
ولخفض مستويات السكر يف الدم بطريقة طبيعية نقدم
نصائح -وفقا ملوقع دويتشه فيله– وهي مفيدة للمصابني
بمرض السكري وأيضا لغري املصابني بهذا الداء ،ونؤكد
هنا أن هذه النصائح ليست بديال عن استشارة الطبيب،
وإذا كنت تأخذ العقاقري الفموية للسكري أو اإلنسولني
ال تغريها من دون الرجوع إىل طبيبك ،وإذا كنت تشك يف
إصابتك بكورونا أيضا استرش الطبيب فورا:
 - 1يقوم الجسم بإنتاج هرمون الكورتيزول ،الذي يرفع
مستوى السكر يف الدم ،عند تعرض الشخص لإلجهاد
املفرط؛ لذلك ينصح باالبتعاد عن اإلجهاد.
 - 2االعتماد يف التغذية عىل وجبات ذات مؤرش غاليسيمي
منخفض ألن مكونات هذه الوجبات تتحلل ببطء وت ُطلق
الغلوكوز بشكل تدريجي للدم وتجعل مستوياته غري
مرتفعة.
واملؤرش الغاليسيمي نظام لتصنيف األطعمة التي تحتوي
عىل الكربوهيدرات ،و ُيظهر مدى الرسعة التي يؤثر بها كل
نوع طعام عىل مستوى سكر الدم عند تناوله ،وذلك وفقا
لخدمات الصحة الوطنية يف اململكة املتحدة.
واألطعمة الكربوهيدراتية التي يتم تفكيكها برسعة يف
الجسم وامتصاصها إىل مجرى الدم وتسبب زيادة رسيعة
يف غلوكوز الدم ،تصنف بأنها عالية املؤرش الغاليسيمي.
ومن األمثلة عليها السكر واألطعمة السكرية واملرشوبات
الغازية السكرية والخبز األبيض والبطاطا واألرز األبيض.
أما املأكوالت منخفضة املؤرش الغاليسيمي فيتم تفكيكها
وامتصاصها ببطء أكرث ،وتسبب ارتفاعا تدريجيا
يف مستويات السكر يف الدم ،وتشمل بعض الفواكه
والخرضاوات واألطعمة التي تحتوي عىل الحبوب الكاملة
مثل عصيدة الشوفان.
 - 3إذا كنت من األشخاص الذين يعانون من النمط الثاني
من مرض السكري فعليك خفض وزنك؛ فقد بينت آخر
األبحاث أن البدانة تقاوم مفعول هرمون اإلنسولني الذي
يخفض مستويات السكر يف الدم.
 - 4االمتناع عن اإلفراط يف أكل الوجبات الدسمة ،ألنها

تقاوم بدورها مفعول هرمون اإلنسولني املسؤول عن
خفض مستويات السكر يف الدم.
 - 5ال يجب فقط االنتباه للطعام ،ولكن أيضا لبعض
املرشوبات التي بإمكانها أيضا رفع مستوى السكر كعصري
الفواكه املعلب واملرشوبات الغازية الغنية بالسكر.
 - 6عند ممارسة الرياضة تعمل العضالت بجهد وتستهلك
طاقة أكرث وتحرق املزيد من الغلوكوز ،مما يؤدي حتما إىل
انخفاض مستويات السكر يف الدم.
 - 7استبدال السكر العادي لتحلية املرشوبات ببديل
السكر ،الذي ينتج من املواد املضافة لألغذية ويعطي تأثري
السكر نفسه عىل حاسة التذوق ،وميزاته أنه ال يحتوي
عىل كربوهيدرات.
 - 8تعد القرفة واحدة من أكرث املواد فعالية لخفض نسبة
السكر يف الدم عىل اإلطالق ،لذلك ُينصح باستعمالها
بشكل منتظم يف الطهي.
 - 9تناول الخضار بشكل
منتظم ،فهوي تحتوي
عىل األلياف الغذائية
التي تساعد يف تنظيم
انتقال السكر من
األطعمة إىل الدم
بشكل بطيء.
 - 10تناول
وجبات غنية
بكميات كافية
من الزنك والكروم
لتأثريها الكبري عىل
خفض السكر وتحسني
عمل اإلنسولني وضمان
تنظيم أمثل للسكر
يف الدم .ويوجد
الكروم يف خبز
القمح والعدس أو
الدجاج ،أما الزنك
فيوجد يف املحار
ونخالة القمح
وبذور عباد
الشمس.

الرصع هو اضطراب يف الجهاز العصبي املركزي يؤدي إىل
النوبات تصبح وظائف الدماغ غري طبيعية ،ما يتسبب
يف حدوث نوبات أو فرتات من السلوك غري العادي،
واألحاسيس ،ويف بعض األحيان فقدان الوعي ،ألي شخص
أيضا إىل ضعف
أن يصاب بالرصع ،يمكن أن يؤدي الرصع ً
الصحة العقلية ،خاصة بسبب وصمة العار املرتبطة
أيضا بأنهم يثقلون األعباء
باملرض ،قد يشعر مرىض الرصع ً
عىل مقدمي الرعاية ،وفقا لتقرير نرش ىف شبكة تايمز ناو
الهندية – .timesnownewes
ويصابون بمشاعر القلق أو االكتئاب ،عىل سبيل مثال
القلق املفرط ،والشعور بالذنب ،ومشاعر عدم القيمة،
وأفكار االنتحار التي يمكن أن تظهر اقرتاب نوبة الرصع
التالية يمكن مقارنة االضطراب االكتئابني الرسيري،
وحديثها عن مقدمي الرعاية ملرىض الرصع ،قالت السيدة
سنيها جورج ،أخصائية علم النفس يف مستشفى فورتيس
ماالر الهندى أن خالل النوبة ،ال يقدم معظم الناس الدعم
للمريض الذي يعاني ،فقط خوفًا من تفاقم الخداع،
وإليك نصائح يجب عىل مقدمي الرعاية ملرىض الرصع
اتباعها بشكل صحيح:
عاملهم بشكل صحيح:

مرىض الرصع قادرون ويستحقون أن يعاملوا عىل قدم
املساواة مع أي شخص آخر ،إن اإلصابة بالرصع ليست
إعاقة.
البحث :يمكن أن يساعدك البحث الجيد عن الحالة يف
فهم حالة الشخص بشكل أفضل ،قابل طبيبهم وتفاعل مع
مقدمي الرعاية اآلخرين للمساعدة يف تحسني مستويات
وعيك.
الحفاظ على منتجات األلبان:

يمكن أن تساعدك مالحظة انخفاض كمية الطعام اليومية
للشخص ،ومستويات التوتر ،وجدول النوم والتمارين
الرياضية عىل توقع النوبة التالية للفرد بشكل أسهل.
طمأنتهم:

ألنه من املرجح أن يميل الشخص املصاب بالرصع نحو
دائما عىل رؤية الضوء
ضعف الصحة العقلية ،شجعه ً
يف نهاية النفق ،قدم الدعم واستمع إليهم أثناء إلهامهم
للوصول إىل النجوم.
خذ ً
وقتا لنفسك:

خصص ما ال يقل عن ساعة يف اليوم للرعاية الذاتية دون
أمرا مربك ًا إذا لم تأخذ
انقطاع ،قد يكون كونك مقدم رعاية ً
وقت ًا للعناية بصحتك ،نحتاج إىل عقل وجسم سليمني
أوالً من أجل التمكن من رعاية شخص آخر.
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كيف يتم تشخيص ارتجاع
المريء وطرق عالجه
ارتجاع املريء هو حالة مرضية شائعة قد تحدث ألى شخص وىف أي
 حيث يمر الطعام، املريء عبارة عن قناة تربط الفم والحلق باملعدة،سن
 ويعانى بعض،واملرشوبات من خالله إىل املعدة ومنها إىل القناة الهضمية
األشخاص من اإلصابة بارتجاع املريء الناتج عن خلل يف عمل العضلة
املوجودة أسفل املريء وهو ما يسمح لألحماض املوجودة يف املعدة وبقايا
الطعام باالرتجاع خاللها إىل املريء والحلق ما ينتج عنه الشعور بطعم
.»MayoClinic«  وفقًا ملا ذكره موقع،حامض أو ُمر يف مؤخرة الفم
 طرق تشخيص اإلصابة بارتجاع المريء يستبعد الطبيب الحاالت األخرى حيث تتشابه أعراض،يف بداية األمر
 مثل الشعور بحرقة يف املعدة وصعوبة،ارتجاع املريء مع عدة أمراض
،يف البلع ويؤدى أحيانًا ملشاكل يف التنفس مثل السعال املزمن أو الربو
:وهناك العديد من الطرق لتشخيص اإلصابة بإرتجاع املريء وهى

Climate change “may have played a key role”
in coronavirus pandemic, study says

 الخضوع للتصوير باألشعة السينية بعد رشب محلول الباريوم وذلك- 1
.لفحص الجهاز الهضمي العلوى
 عن طريق إدخال أنبوب مرن بكامريا صغرية ىف، التنظري العلوى- 2
.املريء لفحصه وأخذ عينة من األنسجة وفحصها
 قياس ضغط املريء عن طريق إدخال أنبوب مرن ىف املريء لقياس- 3
.قوة عضالته
 مراقبة درجة الحموضة ىف املريء من خالل إدخال شاشة ىف ملعرفة ما- 4
.إذا كان حمض املعدة يدخلها أم ال

H

uman-caused climate change“ may
have played a key role ”in the coronavirus pandemic .That’s the conclusion
of a new study which examined how changes
in climate have transformed the forests of
Southeast Asia ,resulting in an explosion of bat
species in the region.

 قد يكون إجراء التغيريات يف نمط الحياة واألدوية،يف معظم الحاالت
 ولكن يف حاالت أخرى تكون،كافية ملنع أعراض ارتجاع املريء أو تخفيفها
الجراحة خيار رضوري للعالج من ارتجاع املريء وذلك عندما ال يكون
هناك أي جدوى من تغيري نمط الحياة واألدوية ىف إيقاف أعراض هذا
.املرض خاصة ىف حال زادت مضاعفاته

The researchers found that ,due to changes in
vegetation over the past 100 years ,an additional
40species of bat have moved into the region,
carrying with them 100 more types of bat-borne
coronaviruses .Bats are known carriers of coronaviruses ,with various species carrying thousands of different types .Many scientists believe
the virus that started the worldwide COVID19pandemic originated in bats in southern China’s
Yunnan province or neighboring areas before it
crossed paths with humans.
These findings have scientists concerned about
the probability that climate change will make
future pandemics more likely.
«If bats carrying around 100 coronaviruses expanded into a new area due to climate change,
then it would seem likely that this increases,
rather than decreases ,the chance that a coronavirus harmful to humans is present ,transmitted,
or evolves in this area ”,explains Dr .Robert
Beyer ,lead author of the study and a researcher

Dr . Ali Nasser
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at the University of Cambridge.
China Hunt For Virus Origins
The researchers used climate records to create
a map of the world’s vegetation as it was a
century ago .Using knowledge of the type of
vegetation required by different bat species,
they determined the global distribution of each
species in the early1900 s.
They then compared this to current bat populations .Their results reveal that bat species
richness — the number of different bat species
found in a given area— has flourished in this
pocket of Southeast Asia more than any other
place on Earth.
The image below ,from the study ,shows how
the forests of southern China ,Myanmar and
Laos have changed over the past century ,enhancing the habitat favored by bats and allowing
more species to proliferate .This distinct bullseye
over the region shows the increase in bat
species richness( .The study does not consider
overall population sizes ,just the diversity of bat
species in the area).
According to the authors ,climate changes such
as increases in temperature ,sunlight and carbon
dioxide ,which affect the growth of plants and
trees ,have shifted the makeup of vegetation in
southern China ,turning tropical shrubland into

tropical savannah and deciduous woodland.
This type of forest ,the authors contend ,is more
suitable to bat species.
The study calls this area in Southeast Asia“ a
global hotspot ”for bat species and points to genetic data suggesting that SARS-CoV ,2-the virus
that causes COVID ,19-originated in this region.
This ,the authors say ,provides the first evidence
of a way that climate change could have played
a direct role in the emergence of the virus.
«We estimate that ,over the past century,
climate change caused a significant increase in
the number of bat species in the location where
SARS-CoV 2-likely originated ”,said Beyer“ .This
increase suggests a possible mechanism for how
climate change could have played a role in the
origin of the pandemic».
A team of researchers from the World Health
Organization was finally allowed into Wuhan,
China ,in January to investigate the source of the
outbreak ,which was first reported in that city a
little over one year ago .A leading theory among
scientists is that the virus originated in bats
before making the jump to humans ,potentially
through an animal host like pangolins .Some of
the first cases were linked to a wildlife market
in Wuhan .But as of now ,this is only a theory,
and researchers are just beginning to formally
investigate the origins of the pandemic.

 علي ناصر/ الدكتور
متخصــص باالمــراض الباطنيــة مــن جامعــة ويــن ســتيت وعضــو الهيئــة
الطبيــة بمستشــفى اوكــوود وخبــرة فــي الجراحــة العامــة وأمــراض األطفــال

نقبل جميع أنواع التأمين الطبي

نعالج السكري وضغط الدم وأمراض القلب والكوليسترول والكلى األزمة والتهابات الحلق والرئة والبروستات وأمراض المعدة وجميع األمراض الداخلية
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مرسيدس  GLB-classلعام
 2021تنافس بي إم دبليو
 ..X1األسعار والمواصفات

تويوتا تطرح  Camryالمعدلة في أسواق جديدة
 Safety Senseمطور لتفادي الحوادث ،إذ باتت
منظومة الفرملة اآللية قادرة عىل التعرف عىل
املشاة عىل الطرقات ،فضال عن نظام النقطة
العمياء للمرايا.

أعلن وكالء رشكة تويوتا أن النموذج املعدل
الجديد من سيارات  Camryسيصل إىل اليابان
وبعض األسواق العاملية األخرى.

ويتمييز النموذج الجديد عن سيارات Camry
السابقة بشبك أمامي أكرب وأكرث تميزا من ناحية
التصميم ،وبممتصات صدمات أكرث بروزا،
وإضافات من الكروم اللماع عىل عنارص الهيكل
الخارجية ،فضال عن فتحات هوائية إضافة من
الخلف ،وجنح هوائي صغري عىل مؤخرة صندوق
األمتعة لزيادة الثبات عىل الرسعات العالية.
وداخليا حصلت هذه السيارة عىل تعديالت
ملحوظة أيضا إذ أصبحت الشاشة اللمسية فيها
بارزة إىل االعىل من منتصف واجهة القيادة ،كما
حصلت عىل تقنيات لشحن الهواتف السلكيا،

وستطرح هذه السيارات بمحركات هجينة
صديقة للبيئة ،تضم محرك بنزين بسعة لرتين
ونصف اليرتبعزم  178حصانا ،ومحركا كهربائيا
يعمل معه ويولد عزم  120حصانا أيضا.
وعىل تصميم جديد للمقاعد لتصبح أكرث راحة
أثناء السفر والرحالت الطويلة.
كما جهزت هذه املركبات بأنظمة لطلب النجدة
يف حاالت الطوارئ ،يمكنها تحديد موقع السيارة
عرب األقمار الصناعية ،وحصلت عىل نظام

تطرح ماركة مرسيدس نسخة جديدة لعام  2021من طراز GLB-class
تنافس بها املاركة موديالت أبرزها طراز بي إم دبليو  ،X1وفولفو .XC40
وقدم موقع «كار أند درايفر» ،عرضا ملواصفات وقدرات النسخة األحدث من
طراز مرسيدس  ،GLB-classشمل الكشف عن قوة محركه ،والفئات املتوفرة
منه للبيع ،وتكلفته الرسمية.
األسعار
يتوفر من طراز مرسيدس  GLB-classبنسخته الجديدة لعام ،2021
فئتان للبيع بتكلفة مختلفة ،الفئة االفتتاحية من الطراز باسم GLB
 250وتكلفتها  39,045ألف دوالر ،ثم فئة  ،GLB450 4Maticوتكلفتها
 41,045ألف دوالر.
املحرك
يطرح الطراز بمحرك توربيني بسعة  2.0لرت ،ذو  4أسطوانات،
وينتج قوة  221حصان ،مع ناقل رسعة أوتوماتيكي dual-clutch
مزود بـ 8رسعات ،ومعدل تسارع من صفر حتى رسعة  60ميل
خالل  6.0ثانية.
التقنيات
وتطرح مرسيدس طراز  GLB-classبنسخته األحدث لعام  ،2021بمنظومة
تقنية تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس يرتاوح ما
بني  7.0و  10.3بوصة ،تعمل بأنظمة أبل كار بالي وأندرويد أوتو ،باإلضافة
لوصالت  ،USB-Cوخاصية بلوتوث ،مع قابلية الشحن الالسلكي للهواتف
الذكية التي تتوفر بتكلفة إضافية عىل تكلفة السيارة ،تصل لـ 200دوالر.
األمن والحماية
اختتم موقع «كار أند درايفر» عرضه ملواصفات وقدرات الطراز GLB-class
بنسخته الجديدة لعام  ،2021بالكشف عن أنظمة األمن والحماية املضافة
له ،وتشمل نظام للفرامل ذاتية التفعيل يف حاالت الطوارئ ،ونظام للحفاظ
عىل املسار ،وتنبيه السائق يف حالة الخروج عن املسار ،باإلضافة لنظام
للحفاظ عىل مسافة آمنة بني السيارة وما حولها من مركبات عرب ضبط
الرسعة ،وتنبيه السائق عند االقرتاب أكرث من الالزم من السيارات من حوله.

وستتوفر هذه السيارات يف الواليات املتحدة
وأوروبا بنظام دفع أمامي ،أما النسخ املخصصة
لليابان من املفرتض أن تحصل عىل نظامي دفع
أمامي ورباعي.

Hyundai challenges Kia with the new Tucson
characteristic of sports car seats, and the
steering interface was equipped with a large
touch screen installed in the middle, and an
additional screen opposite the driver that
works as an electronic instrument panel.
The car got light and rain sensors, distance
sensors, front and rear cameras, and advanced electronic safety systems to avoid accidents and maintain the lane while moving
on the highways.
The new N Line relies on turbocharged petrol engines with a
capacity of 1.6 liters with a
torque of 150 horsepower, and
turbocharged gasoline engines
with a torque of 180 horsepower, turbocharged diesel
engines that generate torque
equivalent to 136 horsepower, and versions with hybrid
engines that generate torque
equivalent to 265 horsepower
will be launched from them.

68

فبراير  2021م  -السنة التاسعة  -العدد98 :

H

yundai has revealed its new modified Tucson model, which many
have described as the strongest
competitor to Kias Sportage cars.
The new Tucson N Line is most distinguished
by the unique design of its front fascia, where
the lighting units overlap with the radiator
grille elements, as well as the unique shape
of the base lamps and fog lights.
Hyundai’s designers were keen to show the
power and sportiness in this car, as they
made the chassis more prominent in the
circumference of the wheels compared to
previous Tucson models, also made it more
streamlined and equipped it with air holes
of different shapes, and provided the vehicle
with an air spoiler installed on the back of
the roof to increase stability at high speeds.
Frames on distinctive chrome discs, 19 inch
As for the cabin of the vehicle, it was decorated with metal N Line logos, the seats were
embroidered with red threads to acquire the
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تحسن الطلب على
الفلل يقود تعافي
أسعار العقارات في
أبوظبي خالل 2021
أظهرت دراسة حديثة ،أن تحسن الطلب عىل الفلل يف إمارة أبوظبي
اإلماراتية يدعم استقرار أو تعايف األسعار بالسوق يف عام  ،2021ومن
املرجح أن تحذو الشقق حذوها بحلول نهاية العام ،حسب تقرير رشكة
االستشارات العقارية «فاليوسرتات».
وأضافت «فاليوسرتات» يف تقرير نرش عىل موقعها اإللكرتوني ،أنه من
املتوقع أن ترتفع معنويات السوق وقد تتجه نحو القاع خالل عام  2021مع
استمرار إطالق التطعيم ضد فريوس كوفيد.-19
ورصد التقرير أن متوسطالقيمة السكنية يف أبوظبي بلغ  772درهما ً للقدم
املربع يف الربع الرابع من عام  ،2020بانخفاض .9.5%

انخفاض أسعار األصول العقارية في
المغرب بنسبة  %,9سنة 2020
سجل مؤرش أسعار األصول العقارية انخفاضا
بنسبة  0 ,9برسم سنة  ،2020واملعامالت بنسبة
 15 ,2يف املائة ،حسب ما أفاد بنك املغرب
والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح
العقاري والخرائطية.

وحسب املدن ،ارتفعت األسعار بنسبة  0,7يف
املائة وانخفضت املعامالت بنسبة  17,4باملائة
بالرباط سنة  ،2020يف حني سجل مؤرش
األسعار بمدينة الدار البيضاء انخفاضا بنسبة
 0,6باملائة وتراجعت املعامالت بنسبة  10باملائة.

وأوضح املصدر ذاته أن هذا الرتاجع يف مؤرش
أسعار األصول العقارية يعزى إىل انخفاض
بنسبة 2ر 1يف املائة ألسعار اإلقامات السكنية،
وبنسبة 6ر 0يف املائة بالنسبة للبقع األرضية،
وبنسبة 4ر 0يف املائة بالنسبة ألسعار املمتلكات
ذات االستعمال املهني.
وأضاف املصدر ذاته أن انخفاض عدد املبيعات
هم مجموع الفئات حيث سجل انخفاض بنسبة
ناقص  18,2يف املائة بالنسبة لإلقامات السكنية،
وناقص  7,7يف املائة بالنسبة للبقع األرضية،
وناقص  5,4يف املائة بالنسبة للممتلكات ذات
االستعمال املهني.

ويف مراكش ،شهدت األسعار انخفاضا بنسبة
 1,8باملائة وتراجعت املبيعات 1ر 10باملائة .ويف
طنجة ،انخفضت األسعار بنسبة  2,3باملائة
وتراجعت املعامالت بنسبة  25,2باملائة.
وعىل أساس فصيل ،سجل مؤرش أسعار األصول
العقارية برسم الفصل الرابع من سنة 2020
ارتفاعا بنسة 6ر 0باملائة مقارنة بالفصل الرابع
من سنة  ،2019بما يعكس ارتفاعا يف أسعار
مبيعات اإلقامات السكنية بنسبة 8ر 0باملائة،
والبقع األرضية بنسبة 5ر 0يف املائة ،يف حني
سجلت املمتلكات ذات االستعمال املهني

انخفاضا بنسبة  1يف املائة.

ورجح أنه مع وصول إمدادات جديدة متوازنة إىل أبوظبي يف السنوات
القادمة ،يمكن أن تستقر قيمة اإليجارات وقيم رأس املال يف مواقع الفلل
املنشأة وربما تشهد ارتفاعا ً تدريجيا ً ،ويمكن للشقق أن تحذو حذوها يف
نهاية عام .2021
وبالنسبة لسوق املكاتب يف أبوظبي ،أفاد التقرير بأنه من املرجح أن يتعزز
بمبادرات حكومية جديدة بما يف ذلك منح تأشريات للمتقاعدين املغرتبني
وتوسيع نظام التأشرية الذهبية ملدة  10سنوات لجذب املهنيني األجانب
لالستقرار يف اإلمارات العربية املتحدة.

ويف ما يتعلق باملعامالت ،فقد سجلت ارتفاعا
بنسبة  27,1يف املائة من سنة ألخرى ،وتهم هذه
الزيادة جميع فئات املمتلكات ،بنسب تطور ب
 22،1باملائة لإلقامات السكنية ،و 47،3باملائة
للبقع األرضية ،و  24،9باملائة للممتلكات ذات
االستعمال املهني.
يشار إىل أن مؤرشات أسعار األصول العقارية
يتم إعدادها بتعاون بني بنك املغرب والوكالة
الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري
والخرائطية .ويتم حساب هذه املؤرشات ذات
الوترية الفصلية ،باستخدام طريقة البيع املتكرر
التي تمكن من التحكم يف إشكالية عدم تجانس
العقارات .وال تأخذ هذه الطريقة يف االعتبار
سوى العقارات التي تم بيعها مرتني عىل األقل
خالل الفرتة املعنية.

U.S. housing starts fell more than expected in January amid soaring lumber prices
homes.
Permits for future homebuilding shot up
10.4% to a rate of 1.881 million units in
January. Permits typically lead starts by
one to two months.
Single-family homebuilding, the largest
share of the housing market, tumbled
12.2% to a seasonally adjusted annual
rate of 1.162 million units. Single-family
starts had increased for eight straight
months. Single-family building permits
rose 3.8% to a rate of 1.269 million units
in January.
Starts for the volatile multi-family segment surged 17.1% to a pace of 418,000
units. Building permits for multi-family
housing projects soared 27.2% to a pace
of 612,000 units.
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dollars to the cost of a new home and
causing some builders to abruptly halt
”projects.
Softwood lumber prices jumped a record
73% on a year-onyear basis in January, according
to data from
the Labor
Department.
Still, the
housing market remains
supported
by historically
low mortgage
rates and lean
inventories of
previously owned

accommodations for home offices and
schooling. But expensive inputs and
lack of land pose a threat to
continued robust housing market gains.
A survey on
showed confidence among
single-family
homebuilders edged
up in
February.
But builders
complained that
record-high
lumber prices
were “adding
thousands of

U

.S. homebuilding fell more
than expected in January amid
soaring lumber prices, though a
surge in permits for future construction
suggested the housing market remains
supported by lean inventories and historically low mortgage rates.

Housing starts decreased 6.0% to a
seasonally adjusted annual rate of 1.580
million units last month, the Commerce
Department said. Economists polled
by Reuters had forecast starts would
drop to a rate of 1.658 million units in
January. Homebuilding fell 2.3% on a
year-on-year basis.
The housing market has outperformed
other sectors of the economy during the
Covid-19 pandemic, supported by lower
mortgage rates and demand for spacious
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بإشراف خبير األعشاب  :جمال عرقوب
( يجب إستشارة الطبيب قبل االستخدام )

الطـب البديــل Alternative Medicine
العربي األمريكي اليوم Arab American Today

أضف هذا النوع من
السمسم إلى نظامك
الغذائي
كل ما نحتاج إليه للحفاظ عىل صحتنا ،منحته لنا
الطبيعة من أطعمة ونباتات ،واحدة من هذه األطعمة
الصحية هي بذور السمسم األسود أو حبة الربكة،
وهي بذور لها شعبية واسعة يف جميع أنحاء العالم
بسبب فوائدها الصحية العديدة ،تمتلئ هذه البذور
الصغرية املسطحة بمضادات األكسدة واألحماض
الدهنية الصحية.
ورغم أن هناك أنواعا ً من بذور السمسم ،تتميز بذور
السمسم األسود عن األنواع األخرى بسبب هيكلها
الخارجي املغذي وسوف نستعرض يف هذا املقال
فوائد السمسم األسود للجسم.
غنية بمضادات األكسدة.
مضادات األكسدة مواد تلعب دورا ً مهما ً يف منع أنواع
مختلفة من تلف الخاليا يف جسمك أو إبطائها،
ويعتقد أن مضادات

وأمراض القلب والرسطان ،ويبدو أنه يحمي من
السمنة.
تحسن ضغط الدم.
وجدت دراسة صغرية أجريت عىل  30بالغا ً أن تناول
كبسولة تحتوي عىل  2.5جرام من وجبة بذور
السمسم األسود يوميا ً ملدة أربعة أسابيع أدى إىل
انخفاض كبري يف ضغط الدم االنقبايض ،كما وجدت
مراجعة منهجية للبحوث بخصوص تأثريات بذور
السمسم يف ضغط الدم أن خمسا ً من أصل سبع
دراسات رسيرية الحظت تحسنا ً كبريا ً يف ضغط الدم،
ومع ذلك ،الحظ الباحثون أن هناك حاجة إىل مزيد
من الدراسات لتأكيد هذه النتائج األولية.
لها خصائص مضادة للسرطان.

يعتقد أن اثنني من املركبات املوجودة يف بذور
السمسم األسود “السمسمول والسمسمان”
يسهمان يف خصائصهما املضادة للرسطان ،يلعب
السيسامني دورا ً يف الوقاية من الرسطان ،ويعزز أيضا ً
تدمري الخاليا الرسطانية من خالل موت الخاليا
املربمج وااللتهام الذاتي.
تحتوي على دهون صحية.

األكسدة
تحمي من اإلجهاد التأكسدي الذي يسهم يف تطور
عديد من الحاالت املزمنة ،مثل مرض السكري

من الفوائد األخرى للسمسم األسود أنه
مصدر جيد للدهون الصحية التي يحتاج إليها
جسمك إلنتاج الطاقة ألداء عديد من العمليات
الحيوية والفسيولوجية املرتبطة بالقلب والعضالت
وخاليا الدم والجهاز العصبي ،الدهون رضورية أيضا ً
المتصاص العنارص الغذائية التي تذوب يف الدهون

Fresh Arabic & American Coffee
Fresh Spices & Seasonings
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وتساعد
عىل عزل
جسمك.

تحتوي
على
المغنسيوم
الذي يعزز النوم.

تحافظ على صحة
عظامك.
الكالسيوم املوجود يف بذور السمسم األسود أهم
معدن لصحة العظام ،كما أنها تحتوي عىل عديد
من املعادن األخرى التي تساعد يف الحفاظ عىل قوة
عظامك ،مثل املغنيسيوم والفوسفور والكالسيوم
والنحاس والحديد والزنك الذين يلعبون دورا ً يف
الحفاظ عىل كثافة العظام.
تساعد على الهضم.
بذور السمسم األسود غنية بأحماض أوميجا 3
الدهنية الصحية ،التي يمكن أن تزيل جدران األمعاء
وتساعد عىل عالج اإلمساك ،كما أن البذور غنية
باأللياف التي يمكنها تحسني حركة األمعاء ،ومن ثم
تحمي الجهاز الهضمي من مشكالت عديدة.

األرق هو أحد األعراض الشائعة
لنقص املغنيسيوم ،والذي قد يصاحب النوم
املضطرب واالستيقاظ بشكل متكرر يف أثناء الليل،
يمكن أن يساعد املغنيسيوم أيضا ً عىل عالج األرق
املرتبط بمتالزمة تململ الساقني.
لألمهات المرضعات.
بذور السمسم األسود يمكن أن تعزز الرضاعة لدى
األمهات املرضعات ،ومن ثم تساعد األمهات الجدد
عىل تحسني تدفق حليب الثدي ،البذور غنية
بفيتامينات “ب” والزنك واملغنيسيوم والنحاس
والدهون غري املشبعة التي ت ُفرز يف الحليب ،مما
يسهم يف نمو الطفل بشكل صحي.

قهوة عربية وامريكية  -بن ميني
حوايج مينية وبهارات عربية طازجة

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

KIDS أطفال
Arab American Today العربي األمريكي اليوم

أفضل
ألعاب
الذكاء
7 لألطفال
سنوات
 وهكذا من عليه الدور يكرر كل الكلمات السابقة،ويشء جديد
، ومن ينىس كلمة يخرج من اللعبة،مع إضافة كلمة جديدة
.واملتبقي إىل النهاية هو الفائز
 سنوات7 كيفية تنمية مهارات الطفل

هناك بعض األمور التي قد تنمي مهارات طفلك املختلفة يف سن
ِ ،سبع سنوات
:إليك بعضها
، وفري له دراجة،* اجعيل طفلك يمارس نشاطًا رياض ًيا مناس ًبا
،إذ إن األطفال يف هذه السن يكونون قادرين عىل ركوب الدراجات
 تحدثي مع.يساعد ذلك عىل تنمية مهارات طفلك الحركية
 وتحدثي معه عن األعمال،طفلك عن معنى كونه مواطنًا يف بلده
 واجعليه يشارك يف أحد املشاريع التطوعية املالئمة،الخريية
. ينمي ذلك املهارات االجتماعية لطفلك،لسنه
ِ  واجعليه يختار،* اقرئي لطفلك يف مجاالت متنوعة
معك
 ينمي هذا األمر مهارات طفلك اللغوية،الكتب التي تثري شغفه
.والعقلية
قادرا عىل
ً  ليكون،* اطلبي من طفلك املشاركة يف األعمال املنزلية
 وتنمية مهارات التعاون واملشاركة والعمل،االعتماد عىل نفسه
.يف فريق

 وتحسن قدرة طفلك عىل العصف،تنمية الذكاء بصورة كبرية
، واتخاذ القرارات برسعة وعفوية، واملراقبة والتعلم،الذهني
تعتمد اللعبة عىل أكرث من شخص بحيث يشارك كل واحد
ِ فمثل تبدئني
ً ،بجملة واحدة لتكوين قصة مجهولة
أنت بقولك
«يف يوم مشمس جميل خرجت الحيوانات إىل الغابة يبحثون
 ثم اتركي طفلك يكمل بجملة،»عن الطعام
 ثم أحد أطفالك، ثم أبيه،أخرى
 حتى يصل أحدكم لنهاية،اآلخرين
.القصة
: ألعاب الذاكرة- 4
تنمي ألعاب الذاكرة ذكاء
،األطفال وذاكرتهم قصرية املدى
،هناك ألعاب متنوعة للذاكرة
أسهل هذه األلعاب أن تقويل
،اسم يشء ما أمام طفلك
ً كمفتاح
 ثم يضيف هو،مثل
 ثم اآلخر،يشء كدراجة
يقول مفتاح ودراجة

 ثم تقطيعها إىل مربعات صغرية باستخدام قاطع،ورق كرتوني
 بعض، ثم اطلبي من طفلك إعادة تكوينها مرة أخرى،حاد
األلغاز األخرى قد تناسب األطفال يف هذه السن مثل السودوكو
، تنمي األلغاز القدرات العقلية لألطفال،والكلمات املتقاطعة
.وتعزز التآزر العصبي البرصي لديهم
: التمثيل- 2
ِ
 بحيث يمثل كل،يمكنك أن تلعبي مع أطفالك لعبة مرسحية
، واملدرس والتلميذ، كالطبيب واملريض،شخصا ما
منكم
فرد
ً
 وتعمدي أن تضيفي بعض،والضابط واللص
التحديات لدوره كأن تطرحي عليه بعض
 أو تضعي يف طريقه بعض،األسئلة الصعبة
، واتركي له الفرصة حتى يتجاوزها،العقبات
ينمي التمثيل الذكاء اللغوي واإلبداعي
.واالجتماعي عند األطفال
 ابتكار قصة من- 3
:مجموعة جمل قصرية
تساعد هذه اللعبة عىل

، يكون طفلك لديه شغفًا باملعرفة والتعلم،يف السابعة من العمر
 األطفال،ويكون متطل ًعا إىل معرفة مزيد عن العالم من حوله
،يف هذه السن يكونون مكتشفني وباحثني ومحللني بالفطرة
ويسألون عن كل يشء بداية من ملاذا السماء لونها أزرق إىل من
 كما يسعدون بمشاركة املهارات واملعلومات،أين يأتي األطفال
ِ  ويرغبون يف أن يتحدثوا،مع األطفال األصغر سنًا
معك عن
ِ  إذا،األمور التي تعرفوا إليها يف املدرسة
كنت ترغبني يف تنمية
ِ  سنذكر،ذكاء أطفالك ومهاراتهم فهذا املقال من أجلك
لك فيه
ِ  كما سنذكر، سنوات7 مجموعة ألعاب ذكاء لألطفال
لك بعض
.الطرق لتنمية مهاراتهم املختلفة
 سنوات7 ألعاب ذكاء لألطفال

،هناك ألعاب عديدة تنمي ذكاء األطفال ومهاراتهم املختلفة
ِ
:إليك بعضها يف السطور القادمة

:» األلغاز «البازل- 1
 بعضها يناسب األطفال من سن،هناك أنواع عديدة من البازل
 اختاري نوع، وبعضها يتحدى قدرات البالغني العقلية،سنة
ِ
ويمكنك
،البازل الذي يناسب األطفال يف سن سبع سنوات
 عن طريق لصق صورة كبرية للعائلة عىل،تحضري واحد بنفسك

13 Educational Youtube Channels For Toddlers

T

hese educational YouTube channels
for toddlers are great! If you’re
looking for a way to let them learn
safely online, these 13 options are the perfect place to start!

Make youtube educational for your toddler! Check
out these 13 must see youtube channels that will help
educate your toddler as they have fun!
1. SUPERKIDS
This channel has practically everything a toddler needs
to learn as they grow up. From educating them on
colors to nursery rhymes and silly songs, it’s a perfect
educational channel for toddlers.
2. SCISHOW
In this channel, kids get to learn about different things
on themed days. For instance, on Mondays, kids can
learn something interesting and unique about the
world and on Fridays, they can learn the latest in
science news.
3. ABCKIDTV – NURSERY RHYMES
It’s a channel designed to help kids under the age of 6
learn about numbers, colors, shapes, animals and a lot
more. It is a massively popular channel.
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4. CRASH COURSE KIDS
Crash course kids explores science and makes it
interesting enough for your toddler to understand the
subject.
5. DREAM ENGLISH KIDS
This channel provides a unique and stupidly fun way
for kids to learn English. Kids can sing and dance
alongside Matt as they learn more about the
English language.
6. COOL SCHOOL
Let your kids join superheroes, storytellers and craft teachers as they teach,
laugh, play and learn in a super fun way.
There is never a boring day when Ms.
Booky is teaching.
7. SESAME STREET
Sesame Street is produced by a nonprofit educational
organization which
creates cartoon
characters and
other avatars to
help kids learn
about a bunch of

subjects in a fun way.
8. IT’S OKAY TO BE SMART
Let the kids become smart through this nerd channel
as they learn about science and a bunch of related
subjects. Let them know that it’s Okay to be smart.
9. BRAVE WILDERNESS
You kids will learn everything they need to know
about different types of animals present in
our wilderness, right from the comfort of
their homes. This is a realistic channel that
brings videos shot from actual wilderness
and narrated in a simple and exciting
way.
10. LITTLEBABYBUM
Little Baby Bum is another nursery
rhyme channel that uses 3D and 2D technology to bring about great and exciting
videos for the kids. It’s a good learning
platform and kids can easily sing and
dance along to the repetitive rhymes.
11. SIMPLE KIDS CRAFTS
Simple Kids Crafts teaches the kids
how to make different forms of

craft using dolls, miniature objects and much more. It
is an interactive and step-by-step learning channel for
kids who want to build stuff.
12. FUN KIDS PLANET
On this channel, kids get to learn about a bunch of
different surprises and toys from across the planet.
The channel is updated twice every day and it will
definitely keep your kids entertained for hours. Let
them watch to learn about numbers, alphabets and
rhymes in a fun and exciting way.
13. RYAN TOYSREVIEW
How about learning about toys from a kid who uses
and reviews them himself? Ryan might be the most
spoilt kid on the planet (with all those toys!) but
he is also fun to watch and educative. He offers his
review on most toys your kid will want and tells them
why they are cool or not. Not your typical kind of
education for a kid but the channel is interesting and
informative. And kids love it!
When it comes to finding educational resources online, YouTube can be a great resource when carefully
monitored!
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تعليم Education
العربي األمريكي اليوم Arab American Today

المدارس ثالثية األبعاد
تحدث ثورة عالمية في
مجال التعليم
أصبح التوسع يف استخدام الطابعات ثالثية األبعاد توجها
عامليا يشمل العديد من املجاالت التي تبدأ من املهمات الطبية
وتمتد إىل املجاالت اإلنشائية ومنها املدارس ثالثية األبعاد التي
يمكن أن تحدث ثورة يف تشييد األبنية التعليمية حول العالم.

 7طرق تساعدك على المذاكرة بفاعلية
حفصة جودة
يعتقد الكثري من الناس أن املذاكرة لساعات طويلة أفضل
طريقة للنجاح والحصول عىل أعىل الدرجات ،لكن
نجاحا يقضون وقت ًا أقل
الدراسات أظهرت أن أكرث الطالب
ً
يف املذاكرة عن أقرانهم ألنهم يذاكرون بفاعلية وذكاء.
يمكنك بسهولة أن تتعلم عادات املذاكرة الفعالة والذكية
لتحسني قدرتك عىل االحتفاظ باملواد ،حيث يواجه
الطالب عادة العديد من املشكالت واملنافسات التي تحد
من قدراتهم وثقتهم بأنفسهم.
بالطبع ال توجد طريقة واحدة مناسبة للجميع عند
التعلم ،حيث تختلف القدرات من شخص آلخر ،لذا من
الرضوري أن تحدد أي الطرق تنجح معك لتلتزم بها وال
ترهق نفسك وتضيع وقتك بما ال ينفعك.
هناك طرق غري فعالة ،حيث يلجأ بعض الطالب إىل
ً
تقنيات تعلم تستغرق وقت ًا
واهما
طويل فتمنحهم
شعورا ً
ً
باإلتقان ،هذه الطرق تتسبب يف نسيان ما تعلموه خالل
عدة أسابيع قليلة ،من بني هذه الطرق املذاكرة لوقت
طويل.
املذاكرة الجماعية
يف تلك الطريقة يذاكر الطالب مادة واحدة لوقت طويل مع
تكرار العبارات بغرض حفظها ومراجعة املوضوعات قبل
االنتقال ملادة أخرى ،مع تسطري املفاهيم املهمة وإبرازها
ثم مراجعتها.
مشكالت املذاكرة
هناك  3مشكالت رئيسية يواجهها الجميع يف أثناء
املذاكرة سواء كانوا طال ًبا يف املدارس أم الجامعات أم حتى
يف الدراسات العليا.
املماطلة والتسويف
تتغذى املماطلة عىل نفسها ،فعندما تبدأ يف ذلك
ستستمر لفرتة طويلة ويضيع الكثري من الوقت ،لذا ابدأ
رسي ًعا أو اخدع نفسك وخطط للمذاكرة بضع دقائق فقط
حتى تنغمس يف األمر ،تصفح الدرس قبل أن تبدأ املذاكرة

فهذا من شأنه أن يثري اهتمامك ويدفعك للمواصلة.
الرتكيز
يعاني البعض من ضعف القدرة عىل الرتكيز لذا من
الرضوري أن تزيل املشتتات الخارجية أو تقللها قدر
اإلمكان قبل بدء املذاكرة ،اقرأ املادة بصوت ٍ
عال أو قم بدور
املعلم وارشحها لنفسك لزيادة الرتكيز.
امللل
ً
إذا كنت تعاني من امللل رسي ًعا فحدد
جدول بفرتات
مذاكرة قصرية لتجنب اململ وإضاعة الوقت ،وحاول أن
تثري بعض االهتمام باستخدام أقالم ملونة أو رسومات
توضيحية ،تحدث بصوت ٍ
عال عند املذاكرة لجذب انتباه
عقلك ،ويمكنك أن تذاكر يف مجموعة للتخلص من امللل.
طرق املذاكرة الفعالة
نجاحا معك ،فليس من
اخرت من بني هذه الطرق أكرثها
ً
الرضوري أن تتبعها جمي ًعا.
ضع خط ًة وأهداف ًا
تقويما مناس ًبا لتحديد خطة الدراسة لكل يوم،
استخدم
ً
بإمكانك أن تضع خطة أسبوعية أو شهرية مع الحفاظ
عىل قدر من املرونة حتى ال تشعر باإلحباط عند حدوث
أمر طارئ ،يجب أن تضم الخطة كل ما يتعلق باملذاكرة من
واجبات واختبارات.
ممارسة الرياضة
رتب املواد حسب الوقت املناسب ملذاكرتها بشكل أفضل
وفقًا لقدراتكً ،
فمثل إذا كانت املادة تتطلب تركي ًزا كبريًا
حدد موعدها يف الخطة يف أكرث أوقات اليوم تركي ًزا
بالنسبة لك ،وحدد أهداف كل مادة وكل جلسة مذاكرة
حتى تصبح املذاكرة فعالة وتشعر باإلنجاز عند تحقيقها.
استخدم الكتب الورقية
رغم أن املذاكرة من األجهزة اللوحية ووسائط التعلم
اإللكرتوني أكرث سهولةً ،فإن املواد املطبوعة أكرث فعالية
عندما يتعلق األمر بالدراسة ،فقد وجد أستاذ يف علم
النفس أنه من الصعب تذكر املواد عند قراءتها عىل
الشاشة ،حيث يحتاج األمر لقراءتها عدد مرات أكرث

مقارنة بالقراءة من كتب مطبوعة.
اخرت مكان ًا مناس ًبا
من املهم أن تختار مكانًا يساعدك عىل الرتكيز ويتميز
بالهدوء النسبي مع االهتمام باإلضاءة والتهوية ،ابتعد
عن غرف النوم واملعيشة عند املذاكرة من املنزل فهذه
املناطق تضم الكثري من املشتتات.
املذاكرة عىل فرتات قصرية
حدد جلسات املذاكرة عىل فرتات قصرية نحو نصف ساعة
عىل سبيل املثال مع راحة ملدة عرش دقائق أو ربع ساعة،
تساعد الجلسات القصرية نقاط االشتباك العصبي عىل
معالجة املعلومات بشكل أفضل بكثري من الجلسات
الطويلة.
اخترب نفسك باستمرار
أثبتت عقود من البحث أن االختبار الذاتي رضوري
لتحسني املستوى األكاديمي ،لذا بعد مذاكرة كل درس
احرص عىل اختبار نفسك بشأن املفاهيم األساسية
وإجابة أكرب قدر من أسئلة التدريب من مصادر مختلفة،
فهذه الطريقة تساعد عىل ثبات املعلومات بشكل أكرب.
اصنع الروابط
يعتقد الخرباء أن الفرق يف اختالف طريقة املذاكرة له
عامل كبري يف استيعاب املادة ،يصنع املتعلمون الرسيعون
روابط بني األفكار فيما يعرف بالتعلم السياقي ،حيث
تصبح املعلومات مرتبطة ببعضها البعض ومنطقية بشكل
كبري مما يسهل عملية اسرتجاعها.
العقل السليم يف الجسم السليم
أخريًا ،فاألهم قبل ذلك كله االهتمام بتغذية العقل
والجسم من تناول األطعمة الصحية وممارسة الرياضة
أيضا عىل النوم عدد مناسب من
بانتظام ،احرص ً
الساعات ،فقلة النوم تؤثر عىل الرتكيز واالستيعاب بشكل
كبري.
ارفق بنفسك وابتعد عن التوتر وال تتعجل النتائج فما
يأتي رسي ًعا يذهب رسي ًعا.

يتم إجراء العديد من التجارب لبناء منشآت بواسطة طابعات
ثالثية األبعاد يف وقت قيايس ،من بينها مجمع إنشائي يف
مدغشقر ،تقول إذاعة صوت أملانيا «دويتشه فيه» إنه يمكن أن
يصبح أول مدرسة يف العالم يتم إنشاؤها بهذه الطريقة.
ونرشت «دويتشه فيله» مقطع فيديو يرصد خطوات إنشاء
املدرسة ثالثية األبعاد التي تشمل إنشاء حوائط خرسانية
بواسطة تلك التقنية ،مشرية إىل أن مصممها يقول إن بنهاءها
لم يستغرق سوى أيام.
يعد عامل الوقت من األمور املهمة فيما يتعلق بإنشاء املباني
املستخدمة للدراسة العتبارات السالمة ،بحسب «دويتشه
فيله» التي أشارت إىل أن إنشاء املدارس يف أيام يعد إنجازا كبريا
مقارنة بالشهور الطويلة التي يتطلبها ذلك باستخدام الطرق
التقليدية.
يضاف إىل ذلك أن تلك املدارس يتم تشغيلها بواسطة الخاليا
الشمسية ،وأهم ما يميزها أنه يمكن إنشاؤها بسهولة حتى يف
املناطق النائية.
وتابعت« :ستكون املدرسة التي تم إنشاؤها بالطباعة ثالثية
األبعاد ،أول مدرسة يف العالم بهذه التقنية وإذا نجحت سيتم
تعميم إنشائها يف مدغشقر ويف األماكن األخرى حول العالم
التي تعاني من نقص املنشآت الدراسية».

تلميذة صغيرة تصبح معلمة كبيرة
في أحد أحياء مصر
عاما ،تعلم األطفال يف حيها
ريم الخويلً 12 ،
حيث التزال املدارس مغلقة وسط جائحة
فريوس كورونا (كوفيد ،)-19يف قرية إتميدة
بمحافظة الدقهلية ،مرص 7 ،فرباير 2021
كل يوم ،يتجمع ما يصل إىل ً 30
طفل لتلقي
دروسهم يف مدرسة أقامتها فتاة صغرية،
يف أحد شوارع القرية الضيقة يف محافظة
الدقهلية شمايل مرص.
املدرسة هي ريم الخويل ،البالغة من العمر
ّ
عاما ،والتي بدأت تقدم التعليمات
ً 12
لجريانها األصغر سنًا يف إتميدة ،عىل بعد
نحو  80كيلومرتًا (ً 50
ميل) شمال رشق
القاهرة ،عندما تم إغالق املدارس يف جميع
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أنحاء مرص بسبب جائحة كورونا.
قالت الخويل لوكالة «رويرتز»« :اعتقدت أنه
بدالً من جعلهم يلعبون يف الشارع ،يمكنني
تعليمهم .أستيقظ يف الصباح ،أصيل
ومن ثم أدعوهم لبدء الدراسة .أعلمهم
اللغة العربية والرياضيات والدين واللغة
اإلنجليزية «.
يف بداية األمر ،كانت الخويل تستخدم جهاز
كمبيوتر محمول فقط قبل إعطائها سبورة
وبعضا من الطباشري .أما اآلن ،أصبح لديها
سبورة بيضاء وأقالم ماركر تربعت بها رشكة
محلية.
محمد عبد املنعم 9 ،أعوام ،والذي يواكب

عىل الدروس باستمرار ،قال« :بمجرد
إغالق املدارس ،بدأت ريم بتعليمنا كي ال
ننىس ما تعلمناه يف املدرسة .أحب اآلنسة
ريم ،ألنني أفهم اللغة العربية والرياضيات
واإلنجليزية حقًا بفضل تدرسينها لنا».
وتأمل الخويل عندما تكرب يف أن تعمل
كمدرسة ملادة الرياضيات.
«وأضافت قائلة« :لم تشجعني أمي يف
البداية ،ألن صوتي كان مرتف ًعا ،لكنها
شجعتني عندما رأت تفاعل التالميذ معي
واالستفادة مني ،وأخربتني أنه يمكنني
القيام بذلك طاملا أحببت ذلك».
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Fitness لياقة
Arab American Today العربي األمريكي اليوم

10

minute home
toning workout

Firm up your bum, abs, legs and arms with this 10-minute home toning workout.
You’ll need a resistance band (also called an exercise band) for some of the
exercises.
If you don’t have one, you can use bottles of water or other weighted objects.
This toning exercise routine counts towards your recommended weekly activity
target for strength.
Before you begin, warm up with this 6-minute warm-up.
Afterwards, cool down with a 5-minute stretch.
The 3/4 press-up or full press-up: 2 sets of 12 to 15 repetitions (reps)
Place your hands underneath your shoulders with your arms fully extended,
palms flat and fingers facing forward. Rest your knees on the floor.
Bend at your elbows, lowering your chest down, no lower than 5cm from the
floor. Push back up and repeat.
The full press-up
Place your hands underneath your shoulders with your arms fully extended,
palms flat and fingers facing forward. Keep your legs straight and knees off the
floor.
Bend your arms at your elbows, lowering your chest until it’s 5cm above the
floor and your elbows reach 90 degrees.
Keep your back and legs straight at all times, as if your body was a plank. Try
not to bend or arch your upper or lower back as you push up. Push back up and
repeat.
Tricep dip: 2 sets of 12 to 15 reps
Sit on the floor with your knees bent, feet on the floor, hands on the floor
behind you with fingers pointing towards your body.
To begin, lift your hips off the floor. Now, slowly bend your elbows and lower
your body close to the floor and slowly push back up, but don’t lock the elbows.
For more of a challenge, rest your hands on a stable bench or step.
Shoulder press: 2 sets of 12 to 24 reps
Place the resistance band under both feet, stand tall with your arms bent and
by your sides, fists raised to shoulder level.
Without lifting your shoulders, slowly extend your arms above your head until
they come together, and then widen the hand grip as you return your arms to
their starting position.
Shoulder press with lunge: 1 set of 12 to 24 reps on each side
Get into position by putting your right foot forward. Place the resistance band
under the right foot and hold onto both ends.
As you bend your legs to drop into a lunge, straighten your arms above your
head as high as feels comfortable.
Slowly return to the starting position and repeat.
Biceps curl: 2 sets of 12 to 24 reps
Standing tall with feet hip-width apart, place the resistance band under 1 foot,
or 2 for more of a challenge. Keep your stomach flat and squeeze your bum.
Hold the band with arms straight and by your sides, and palms facing out.
Slowly bend from the elbow, raising your fists to your shoulders, keeping your
elbows tucked in.
Slowly lower the band down and repeat.
Lateral raise: 2 sets of 12 to 24 reps
Stand tall with feet hip-width apart. Place the resistance band under both feet.
Keep your stomach flat and squeeze your bum.
Hold the band in each hand, palms facing in, and arms straight by your sides.
Slowly raise both arms, keeping them straight, up to shoulder height, taking
care not to lift your shoulders.
Slowly lower and repeat.
Squat: 2 sets of 15 to 24 reps
Stand with your feet shoulder-width apart and your hands down by your sides
or stretched out in front for extra balance.
Lower yourself by bending your knees until they’re nearly at a right angle, with
your thighs parallel to the floor.
Keep your back straight and don’t let your knees extend over your toes.
Lunge: 1 set of 15 to 24 reps with each leg
Stand in a split stance, with your right leg forward and left right back. Slowly
bend the knees, lowering into a lunge, until both legs are nearly at right angles.
Keeping the weight on your heels, push back up to starting position.
Keep your back straight and don’t let your knees extend over your toes.
Stomach crunch: 2 sets of 15 to 24 reps
Lie down on your back, knees bent and hands behind your ears.
Keeping your lower back pressed into the floor, raise your shoulder
blades no more than 7.5cm off the floor and slowly lower down.
Don’t tuck your neck into your chest as you rise, and don’t use
your hands to pull your neck up.
Back raise: 2 sets of 15 to 24 reps
Lie down on your chest and place your hands by your temples,
or extended out in front for more of a challenge.
Keeping your legs together and feet on the ground, raise
your shoulders off the floor no more than 7.5cm and
slowly lower down.
Keep a long neck and look down as you
perform the exercise.
Now cool down with this 5-minute
stretch and cool-down routine.
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أفضل التمارين المكتبية للوقاية من
أضرار الجلوس فترات طويلة
Pretend Jump Rope

 وهو،تمرين يحاكي القفز باستخدام الحبال
 لكن هذا التمرين ربما يحتاج،تمرين تقليدي
.إىل بعض املساحة يف مكتبك
Calf Raises

قف خلف مقعدك وتمسك به للحصول الدعم
 وارفع كعبيك عن األرض حتى،الكايف للتوازن
 ثم أن ِزل نفسك،تقف عىل أصابع قدميك
 كل، مجموعات3  ويمكن أداء،ببطء إىل األرض
. تكرارات10 مجموعة
Wall Sits

قف وألصق ظهرك إىل الحائط ثم انزل بجسمك
حتى يصبح الفخذين يف نفس مستوى الركبتني
 وحافظ عىل،بحيث تشكل رجلك زاوية قائمة
 ثم عد إىل الوضع، ثانية60  إىل30 الوضع ملدة
. مرة15  ويمكنك تكرار هذا التمرين،األصيل
Seated Bicycle الجزء األوسط من الجسم
Crunches

اجلس عىل كرسيك مع وضع قدميك عىل
 وضع يديك خلف رأسك وارفع ركبة،األرض
 وقم بلف جسمك،واحدة باتجاه الكوع املعاكس
 ثم عد إىل وضع الجلوس،ألسفل باتجاهها
املستقيمن ويمكن تكرار هذا التمرين كرة لكل
.جانب
Oblique Twists

 اجلس،يحتاج هذا التمرين إىل كريس دوار
،يف وضع مستقيم مع رفع قدميك عن األرض
 ثم استخدم عضالت،وامسك بحافة مكتبك
 ويمكن،بطنك لتدوير الكريس من جانب إىل آخر
. مرة15 تكرار هذا التمرين

. ثانية20 ملدة
Arm Circles

 ومد الذراعني،قف مباعدا ً قدميك بعرض الكتفني
،بشكل مستقيم إىل الجانبني عند ارتفاع الكتف
 ويجب،وحرك ذراعيك يف دائرة صغرية للخلف
.كرة
ّ 20 تكرار هذا التمرين
Desk Push-Ups

أوالً وقبل أداء هذا التمرين تأكد من أن مكتبك
 ثم ارجع بضع،قوي لتحمل وزن جسمك
 حتى تتمكن من وضع يديك،خطوات للوراء
 بحيث تكون أعرض،بشكل مسطح عىل مكتبك
 وأنزل نفسك نحو،قليالً من املسافة بني الكتفني
 ثم، وحافظ عىل شد عضالت بطنك،مكتبك
،ادفع لألعىل حتى يصبح الذراعان مستقيمتني
. مرة20 وكرر التمرين

Wall Push-Ups

يؤدى
َّ هذا التمرين يشبه التمرين املايض لكنه
 كل ما عليك أن تقف عىل بعد،أمام حائط
 مع،خطوات قليلة من الحائط وأن تنحني نحوه
،وضع يديك يف وضع مسطح وأعرض من كتفيك
 مع الحفاظ عىل،وأنزل جسمك نحو الحائط
شد عضالت البطن للحفاظ عىل خط مستقيم
 ثم ادفع لألعىل،من رأسك إىل أصابع قدميك
.حتى تصبح ذراعاك مستقيمة
Chair Squats الجزء السفلي من الجسم

يمكنك أداء هذا التمرين بني االجتماعات أو
، ويف أي وقت،أثناء إجراء املكاملات الهاتفية
،وكل ما عليك فعله هو الوقوف من عىل الكريس
 والتوقف قبل،وخفض جسدك لألسفل
، ثم العودة مرة أخرى يف وضع الوقوف،الجلوس
 مرات يف10 ويمكن تكرار هذا التمرين
.اليوم
Standing Rear Pulses

قف وأمسك حافة مكتبك
 وثني إحدى،للحصول عىل الدعم
ساقيك خلفك بحيث تشكل زاوية
 وحرك فخذك للخلف قليالً وأعده إىل،قائمة
 وكرر، ثم بدل وضع القدمني،األمام مرة أخرى
. لكل جانب، مرة30  إىل20 التمرين بني

وفرت لنا التكنولوجيا الحديثة الكثري من املزايا
 لكن لألسف نتج عنها رضر كبري،ووسائل الراحة
8 بعد أن صار معظمنا يجلس عىل املكتب ملدة
،  معظم أيام األسبوع،ساعات أو أكرث يف اليوم
.ومعظم أسابيع السنة
 فإن اليشء الذي يمكن أن يجعلنا،ولسوء الحظ
 يمكن أن يرض،موظفني منتجني وناجحني
،بصحتنا وقد يكون هذا الرضر ممتدا ً بقية العمر
 عىل الجلوس لفرتات،ويمكنك أن تلقي بالالئمة
 يف حال زاد وزنك أو عانيت من أمراض،طويلة
القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم والكثري من
 حتى أن إحدى،الحاالت املرضية املزمنة األخرى
 وجدت أن األشخاص الذين يجلسون،الدراسات
 تزداد مخاطر الوفاة لديهم بنسبة،طوال اليوم
.40%
وعىل الرغم من أننا ال نقول إن وظيفتك
 فمن الجيد أن تتخذ بعض الخطوات،ستقتلك
 وما،البسيطة لتحسني صحتك يف العمل
عليك سوى البدء يف أداء بعض التمارين أثناء
 ولن يستغرق األمر الكثري،جلوسك عىل مكتبك
من الوقت أو الجهد منك لتحسني صحتك يف
.أثناء العمل
ملساعدتك عىل البدء يف التمارين جمعنا لك
هذه التمارين التي ستعوض تأثري الجلوس
 كما أنها ستحافظ عىل لياقتك،طوال اليوم
 وكلما،وتجعلك مفعما ً بالطاقة طوال اليوم
. كلما شعرت بتحسن،تحركت أكرث
Triceps Dips الجزء العلوي من الجسم

ألداء هذا التمرين ستحتاج إىل كريس ثابت
 ابدأ بالجلوس عىل طرف،وليس بعجالت
،الكريس وضع راحتي يديك عىل طرفه كذلك
ثم حرك جسمك لألمام واخفضه دون مستوى
 مع إبقاء ظهرك،سطح الكريس عدة بوصات
 ثم اقبض عضالت،أقرب ما يمكن إىل الكريس
 والعدد،ذراعيك كي يرتفع جسمك مرة أخرى
.20 املناسب للتكرارات يف هذا التمرين
Arm Pulses

يعمل هذا التمرين عىل تنشيط عضلة الرتاي
 وكل،سبس ويساعد عىل إطالة عضالت الكتف
ما عليك هو الوقوف أمام املكتب ومد ذراعيك
بموازاة جسمك عىل جانبيك وتوجيه راحتي
 ثم حرك الذراعني للخلف،يديك إىل الخلف
للحد األقىص الذي تتحمله وإبقائها مستقيمة
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ً
ً
قياسيا وتطلق
رقما
سبيس إكس تسجل
ً
ً
صناعيا على صاروخ واحد
قمرا
143

تأجيل إطالق مركبة
ستارالينر إلى المحطة
الفضائية الدولية
أعلنت وكالة الفضاء األمريكية ،أن أول رحلة تجريبية مأهولة ملركبة
ستاراليرن التابعة لرشكة بوينغ ،إىل املحطة الفضائية الدولية لن تتم قبل
شهر سبتمرب املقبل.
ويذكر أن وكالة الفضاء األمريكية «ناسا» سبق أن أعلنت أن أول رحلة
تجريبية ماهولة ملركبة ستاراليرن إىل املحطة الفضائية الدولية لن تكون
قبل شهر يونيو .وأن املركبة ستحمل ثالثة رواد فضاء :باري ويلمور،
ونيكول اونابو مان ،ومايكل فينك.
وجاء يف البيان املنشور عىل موقع ناسا« ،تخطط ناسا وبوينغ إلطالق
أول رحلة مأهولة للمركبة ستاراليرن يف شهر سبتمرب .« 2021
ويذكر أن رشكة بوينغ قد أعلنت يف شهر يناير  ،2021أن برنامج تحليق
املركبة ستاراليرن قد تم تحسينه ،وأن املركبة ستطلق برحلة ثانية يف 25
مارس املقبل.

حمل صاروخ «سبيس إكس فالكون 143 »9
قمرا ً صناعيا ً إىل املدار يف مهمة مشاركة ،مسجالً
بذلك رقما ً قياسيا ً عامليا ً جديدا ً ألكرب عدد أقمار
صناعية تطلق من صاروخ واحد.
وحملت املهمة ،التي أطلق عليها اسم
«ترانسبورتر  10 ،»1أقمار صناعية لشبكة
اإلنرتنت «ستارلينك» التابعة لرشكة «سبيس
إكس» ،وأكرث من  130قمرا ً صناعيا ً ملجموعة
متنوعة من العمالء بما يف ذلك «بالنيت» ،التي
تشغل كوكبة من أقمار تصوير األرض  ،و،ICEYE
التي تطور أقمار صناعية رادارية صغرية لرصد
الجليد وتتبع الفيضانات.
ويعود الرقم القيايس السابق ألكرب عدد من
األقمار الصناعية التي تم إطالقها إىل الفضاء يف
رحلة واحدة إىل صاروخ  ،PSLVوهو صاروخ هندي
حمل  104أقمار صناعية يف العام .2017
وكانت مهمة «ترانسبورتر  »1التابعة لرشكة
«سبيس إكس» هي األوىل يف برنامج مشاركة

الرحالت الجديد الذي أعلنت عنه الرشكة يف
العام  .2019وقالت الرشكة يف ذلك الوقت إنها
ستخصص «جدول زمني منتظم» إلطالق
صاروخ «فالكون  »9الخاص بها لنقل مجموعات
كبرية من األقمار الصناعية الصغرية« ،بدالً من
الرتكيز عىل حمولة أساسية واحدة كبرية».
وقد شهدت األقمار الصناعية الصغرية ارتفاعا ً
حادا ً يف شعبيتها خالل السنوات القليلة املاضية.
وترتاوح أحجامها من حجم الهواتف الذكية إىل
حجم ثالجات املطبخ .ومع تقدمها بشكل أكرب،
دخلت أعداد كبرية من الرشكات السوق واعدة
بتقديم الخدمات باستخدام تقنيات األقمار
الصناعية الصغرية الجديدة.
وعادة ما تصل األقمار الصناعية الصغرية إىل
املدار عن طريق مرافقتها األقمار الصناعية األكرب
واألكرث تكلفة ،ويمكن أن تكون قائمة االنتظار
طويلة وغري متوقعة .ولكن كانت هناك دفعة كبرية
يف صناعة اإلطالق لتلبية احتياجات سوق األقمار

الصناعية الصغرية املزدهر بشكل مبارش.
وقد تعهدت العرشات من رشكات الصواريخ
الجديدة ببناء صواريخ مصغرة يمكن أن توفر
عمليات إطالق رسيعة وسهلة لألقمار الصناعية
الصغرية .ونجحت اثنتان من هذه الرشكات،
وهما «روكيت الب» و»فريجن أوربت» يف إرسال
صواريخها املصغرة إىل املدار وبدأت العمليات
التجارية.
وتعد صواريخ «فالكون  »9من «سبيس إكس»
أكرب بكثري من صواريخ «روكيت الب» و»فريجن
أوربت» ،وعادة ما تستخدم إلطالق اتصاالت
ضخمة أو أقمار تجسس أو مركبة دراغون
الفضائية ،والتي تنقل رواد الفضاء والبضائع من
وإىل محطة الفضاء الدولية.
كما يعترب قرار تكريس مهام إضافية إلطالق
مجموعات صغرية من األقمار الصناعية األول
من نوعه للرشكة ،وهي عالمة عىل مدى تزايد
االهتمام بهذه الصناعة.

ويتوقع أن أول رحلة مأهولة منتظمة ملركبة ستاراليرن ،إىل املحطة
الفضائية الدولية ،وعىل متنها ثالثة رواد فضاء :سونيتا وليامز وجوشيم
كاسادا وجانيت أيبس ،لن تتحقق قبل شهر ديسمرب . 2021

China launches new satellite for communications and
technology tests
without any statement regarding the instrumentation and capabilities.
Chinese state media outlet Xinhua stated that
the TJSW-6 satellite will be “used in communication, radio, television and data transmis»sion, as well as technology tests.
The omission of details is normal for any
country launching such classified payloads
into orbit. This suggests that the new satellite
has military-related uses and capabilities.
TJSW-1, the first of the series, was launched
in 2015 to carry out communications tests.
Get ready to explore the wonders of our
incredible universe! The “Space.com Collection” is packed with amazing astronomy,
incredible discoveries and the latest missions
from space agencies around the world. From
distant galaxies to the planets, moons and
asteroids of our own solar system, you’ll
discover a wealth of facts about the cosmos,
and learn about the new technologies, telescopes and rockets in development that will
reveal even more of its secrets.
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C

hina carried out its fourth orbital
space launch, sending a large satellite towards geostationary orbit from
the hills of Xichang in the southwest of the
country.
A Long March 3B rocket lifted off from
Xichang Satellite Launch Feb. 4 sending the
TJSW-6 communication technology experiment satellite into orbit.
The China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), China’s main space
contractor, confirmed (Chinese) that the
satellite had been successfully inserted into
geosynchronous transfer orbit — a path satellites take to reach a geostationary orbit high
above the Earth within an hour of launch.
TJSW-6 was developed by the Shanghai
Academy of Spaceflight Technology (SAST), a
major CASC subsidiary, but few details about
the satellite were made available.
As with last week’s launch of three Yaogan
satellites, Chinese media released only a
short description of uses for the satellite
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الصيد
الجائر
يهدد
ثاني أكبر
موطن
للحيوانات
البرية
بإثيوبيا
تعد محمية جامبيال الوطنية بإقليم جامبيال غرب
إثيوبيا ثاني أكرب موطن للحيوانات الربية بالبالد
التي تذخر باملحميات الطبيعية.
وتعترب املحميات الطبيعية يف إثيوبيا من أهم ما
يميزها بدول أفريقيا ،وتذخر بالحيوانات الربية
املتواجدة بكرثة ،كاملاعز الربي يف منطقة شمال
إثيوبيا ،وحيوان الكركي يف منطقة شعوب جنوب
إثيوبيا ،وهي من أغنى املناطق بالغابات.
كما تضم حيوان واليا أيبكس والغزال الربي،
والظبي الوحيش ،والجاموس ،والثعلب األحمر،
وغريها ،بخالف أكرث من  860نوعا من الطيور.
ومحمية جامبيال الوطنية غرب إثيوبيا ،تبعد 776
كلم عن أديس أبابا ،وتأسست عام  1960بهدف
الحفاظ عىل الحيوانات الربية بإقليم جامبيال
املتاخم لدولة جنوب السودان.
ويعمل يف املحمية التي تغطي مساحة 4575
كلم مربع نحو  76موظفا من بينهم  7خرباء
متخصصني ،ويوجد بها  69من الثدييات و327
طائرا و 7زواحف بجانب  493نو ًعا من النباتات.
ً
لكن هذه املحمية ورغم ما تمتلكه من إمكانات
والعديد من الحيوانات الربية بجميع أنواعها ،إال
أن عملية الصيد الجائر وغري املقنن يهدد ثرواتها،
بحسب ما كشفت عنه هيئة تنمية الحياة الربية
اإلثيوبية واملحافظة عليها ،خالل ورشة األسبوع
املايض ،كما كشفت أن محمية غامبيال الوطنية
تتعرض لعمليات الصيد الجائر للحيوانات.
ودعت هيئة تنمية الحياة الربية اإلثيوبية
واملحافظة عليها ،أصحاب املصلحة ،إىل العمل
م ًعا ملنع الرضر الذي يلحق بالتنوع البيولوجي يف
محمية غامبيال الوطنية.
وقال هينوك تامريو ،كبري الخرباء يف مكتب إدارة
املحمية بإقليم جامبيال ،إن هناك الكثري من
الصيد غري املرشوع للحيوانات يف املحمية ،خاصة
النسور البيضاء والفيلة ،مستشهدا بقتل  5من
األفيال خالل العام املايض.
وأشار الخبري واملسؤول املحيل ،إىل وجود جهود
تبذل ملنع حدوث مشكلة الصيد الجائر ،لكن لم
يتم عمل الكثري ،وفق تعبريه.
من جانبه تعهد الدكتور لوي أووب،
نائب رئيس مكتب الثقافة والسياحة
بإقليم جامبيال ،بالتزام حكومة اإلقليم
بحل مشكلة الصيد الجائر ،وقال:
«سنعمل بالتعاون مع أصحاب
املصلحة للتخفيف من التحديات
التي تواجهها املحمية».
ولفت إىل أن املكتب سريكز
عىل منع االستثمار الزراعي
واملستوطنات غري القانونية والصيد
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وكالة الطاقة الدولية:
أهداف تغير المناخ رهن
بتحول العالم النامي للطاقة
النظيفة

وهجمات الرعاة األخرى عرب الحدود.
بدوره شدد نائب املدير العام لهيئة تنمية الحياة
الربية اإلثيوبية واملحافظة عليها ،سولومون
ميكونني ،لوكالة األنباء اإلثيوبية ،عىل رضورة
تنسيق الجهود بني الجهات املسؤولة يف الحكومة
الفيدرالية وحكومة اإلقليم واملجتمع املحيل.
وقال املسؤول الحكومي ،إن الجهود املنسقة
من قبل القادة اإلقليميني واملجتمع عىل جميع
املستويات رضورية ملنع آثار املتنزه واستخدام
املوارد للتنمية االقتصادية ،مشريا إىل أن املنطقة
التي بها املحمية تقطنها قوميتي أجنوا والنوير
بإقليم جامبيال غرب إثيوبيا.
وأضاف« :من املهم جدا القيام بأنشطة التعبئة
ملنع اآلثار وتقوية رشاكات بني أصحاب املصلحة»،
مشريا إىل أن محمية جامبيال تأتي يف املرتبة
الثانية بعد متنزه سريينجيتي املعروف بتدفق
املاشية يف إفريقيا والعالم».
ويف ذات السياق حذر خبري إثيوبي من مخاطر
تتعرض لها الرثوة من الحيوانات الربي ة يف محمية
جامبيال غربي البالد ،وقال كبري الخرباء يف مكتب
املحمية ،هينوك تامريو ،إن محمية جامبيال غرب
البالد تواجه عمليات صيد غري رشعية وهذا خطر
يهدد املحمية.
وأضاف« :هناك الكثري من الصيد الجائر خاصة
بالنسبة للغزال أبيض األذن والفيلة» ،واستشهد
بقتل  5أفيال هذا العام ،مستدركا« :لكن هناك
جهود تبذل ملنع حدوث مثل هذه املشكلة ،ولكن
لم يتم عمل الكثري».
ولفت الخبري اإلثيوبي ،إىل أن محمية جامبيال
تتميز عن املحميات األخرى باحتضانها عددا
كبريا من الحيوانات الربية املرضعة والطيور
النادرة.
وأوضح ،تامريو ،أن هذه
املحمية تعترب ثاني أكرث
محمية من حيث
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الحيوانات الربية التي تهاجر من دول ألخرى،
وذلك بعد مشاهدة هجرة الحيوانات يف محمية
«رسينتي» من وإىل بني كينيا وتنزانيا ،حيث
تهاجر من محمية جامبيال اإلثيوبية بمحمية
بوما بجنوب السودان املجاورة.
وأضاف« :يوجد باملحمية الغزال أبيض األذن
والتي عادة ما تهاجر من وإىل بني إثيوبيا وجنوب
السودان بني شهري ديسمرب ومايو» ،مشريا إىل أن
هذه املواسم تنعم خاللها املنطقة برطوبة عالية
وتنبت الحشائش املالئمة لها».
كما يشاهد يف هذه املحمية طيور «شوفيل»
النادرة التي تعيش كمجموعة واسعة ،إىل جانب
الزراف واألسد والفيلة والجاموس وغريه من
الحيوانات الربية النادرة.
وعرب الخبري اإلثيوبي ،عن حزنه العميق لعدم
توظيف هذه اإلمكانات ،وقال إن املحمية لم
يستفد من ثرواتها الطبيعية حيث لم يتجاوز
دخلها  8آالف بر إثيوبي سنويا ،وأرجع ذلك
لسوء البنية التحتية داخل وخارج املحمية التي
لم يتم تشييدها بشكل مناسب.
وأوضح أن ذلك يدفع زوار املحمية الستخدام
طائرات مروحية ملشاهدة تحركات الحيوانات
الربية داخل املحمية.
من جانبه قال جلواك كورت ،الرئيس السابق
ملكتب املحمية ،إن محمية جامبيال كان بها أكرث
من ً 550
فيل وأكرث من مليون غزال أبيض األذن يف
املايض ،وأضاف دون أن يشري إىل األعداد الحالية
باملحمية« :حاليا هناك عالمات تدل عىل تناقص
عدد األفيال والغزال أبيض األذن والحيوانات
األخرى».
وتوجد بإثيوبيا أكرث من  20حديقة أو محمية
للحيوانات الربية ،كحديقة شمال جبال إثيوبيا
بإقليم األمهرا ،و»أومو الوطنية»
بإقليم شعوب جنوب إثيوبيا،
ومحمية «بايل بارك» العاملية
بإقليم أوروميا ،وتبعد عن أديس
أبابا  450كلم وتمثل أكرب املحميات إىل
جانب «أواش» بإقليم عفار اإلثيوبي
و»غاريل بارك» بإقليم الصومال
اإلثيوبي ،و»ماغا بارك» بإقليم
جنوب إثيوبيا ،و»قفتا رشاوو»
بإقليم التجراي.
هذا باإلضافة إىل العديد من
الحدائق واملحميات التي تتوزع
عىل األقاليم اإلثيوبية الـ،10
باإلضافة إىل إدارتي أديس أبابا
ودريداو ،اللتان تتمتعان بحكم منفصل
عن األقاليم.

قال املدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية ،فاتح بريول ،إن «معالجة تغري
املناخ مستحيلة دون االستثمار يف تحول الدول النامية صوب الطاقة
النظيفة».
وأضاف بريول خالل لقاء عن بعد ضمن فعاليات املنتدى االقتصادي
العاملي« :أكرث من ثلثي االنبعاثات العاملية تأتي من االقتصادات الناشئة،
وأن معظم الزيادة ستأتي منها عىل مدار الثالثني عاما املقبلة».
وتابع« :إذا كان هدفنا الوصول إىل صايف انبعاثات صفري ،وإذا كان
هدفنا معالجة تغري املناخ عامليا ،فال سبيل لهذا الهدف دون ترسيع
كبري لالستثمار يف الطاقة النظيفة بدول األسواق الناشئة ،ال سبيل عىل
اإلطالق».
وأردف« :عندما تنظر إىل استثمارات الطاقة النظيفة يف الدول الناشئة،
فإننا بحاجة إىل مضاعفتها لنحو ثالثة أمثالها ،عندما أنظر إىل األرقام ،ال
أرى قفزة كبرية يف إقبال املستثمرين».
وقال بريول إن «من األولويات أيضا التعامل مع مسألة االستثمارات
الجديدة يف مرشوعات تعتمد عىل الوقود األحفوري مثل محطات
الكهرباء».
وتنرش الوكالة يف مايو أول خارطة طريق شاملة لها لقطاع الطاقة العاملي
بأكمله للوصول إىل الوقف الكامل لالنبعاثات بحلول .2050

نصف مليون ضحايا
تغير المناخ
قىض نحو نصف مليون شخص يف كوارث مرتبطة بظواهر مناخية قصوى
خالل السنوات العرشين املاضية ،بحسب تقرير أصدرته منظمة «جرمن
واتش» غري الحكومية ،الذي يسلط الضوء عىل مدى خطورة تغري املناخ.
وتدفع أكرث الدول فقرا ً الثمن األكرب لهذه الظواهر ،خصوصا ً العواصف
والفيضانات وموجات الحرارة التي ُسجلت ما بني عامي  2000و.2019
وكانت بورتوريكو وميانمار وهايتي من أكرث املناطق ترضرا ً بهذه الظواهر
املناخية القصوى التي بلغ عددها  11ألفا ً ،وأودت بحياة نحو  480ألف
ويقدر التقرير أن كلفة هذه الكوارث بلغت  2,560مليار دوالر منذ
شخص.
ّ
يعد
مطلع القرن الحايل .باإلضافة إىل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئةّ ،
التكيف مع تأثريات تغري املناخ إحدى ركائز اتفاق باريس الذي يهدف
إىل حرص االحرتار بأقل من درجتني مائويتني أو حتى  1,5درجة ،مقارنة
بالفرتة التي سبقت الثورة الصناعية.
ومع تزايد وطأة تأثري التغري املناخي ،وعدت الدول الغنية بزيادة
مساعداتها للبلدان النامية إىل  100مليار دوالر سنويا ً ،بدءا ً من العام
املايض ،لكنها لم ِ
تف بوعودها حتى اآلن .وتناول تقرير «جريمن واتش»
عىل وجه الخصوص ،تأثري العواصف يف عام  ،2019حني اجتاحت
األعاصري منطقة البحر الكاريبي ورشق أفريقيا وجنوب آسيا .وقالت
فريا كونزل ،أحد مؤلفي التقرير ،إ ّن «البلدان الفقرية هي األكرث ترضرا ً،
ألنها أكرث عرضة للتأثريات املدمرة ألخطار تغري املناخ ،وهي أقل قدرة عىل
التغلب عليها».
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سرقة غير مألوفة تثير ضجة في اإلكوادور..

لص يسرق طاقم تصوير قناة تلفزيونية
والكاميرا تصور العملية
تعرض طاقم تصوير قناة تلفزيونية
ّ
للرسقة تحت تهديد السالح أثناء
استعدادهم للظهور يف تقرير عىل
ٍ
ملعب لكرة القدم،
الهواء مبارش ًة أمام
إذ وجد دييغو أوردينوال ،مراسل قناة
 ،DIRECTV Sportsنفسه يف مواجهة
رجل يحمل مسدسا ً خارج ملعب
املونيمونتال يف غواياكيل ،كربى ُمدن
اإلكوادور ،وفق ما نقلته صحيفة The
 Timesالربيطانية.
فقد جرى تصوير عملية الرسقة
ُصور ،الذي كان املسدس
بواسطة امل ّ
فر اللص،
مصوبا ً إىل وجهه أيضا ً ،فيما َّ
َّ
الذي كان يرتدي قناعا ً طبيا ً ،عىل ظهر
ٍ
دراجة نارية.
ُيظهر يف الفيديو ،الذي انترش عىل
مواقع التواصل االجتماعي ،وأثار
ضحة واسعة داخل البالد وخارجها،
كيف طلب اللص املُسلّح «الهاتف»
صوب مسدسه
من أوردينوال ،وهو ُي ّ
نحوه ،ثم انتزع الهاتف املحمول من
عض ٍو آخر يف فريق املراسلني.
بعد بضع ٍ
ثوان ،قام أوردينوال ومصوره
بمطاردة السارق ،غري أن املسلح

عب طريقا ً رسيعا ً مزدحما ً
كان قد َ
وركب دراجة نارية ،فيما تم تصوير
املجرم وهو يهرب من املنطقة بالهاتف
املرسوق.
يف تغريدة عن الحادث ،نرشها عىل
حسابه الشخيص بموقع التواصل
االجتماعي «تويرت» ،والتي حصلت
عىل  375ألف مشاهدة ،قال أوردينوال:
«ال نستطيع حتى العمل يف سالم».
تقدم مستخدمو تويرت
من جانبهمَّ ،
تعرف آخرون عىل
برسائل الدعم ،فيما َّ
فر
أرقام لوحة الدراجة النارية التي ّ
بها اللص مع رشيكه ،ليكتب أوردينوال
الحقا ً« :شكرا ً لكم عىل كل رسائل
التضامن .فلنتحد من أجل القضاء
عىل الجريمة يف اإلكوادور».
ورغم أن اإلكوادور تتمت ّع بمعدالت
جريمة أقل من العديد من جريانها يف
أمريكا الالتينية ،فإن مدينة غواياكيل
سجلت ارتفاعا ً حادا ً يف جرائم
املرفئية ّ
القتل وغريها من الجرائم الخطرية
خالل األشهر األخرية ،وسط تقارير
تفيد بأن العصابات ت ُكث ّف عملياتها
يف املنطقة التي ت ُعترب نقطة عبور

لتهريب الكوكايني.

ليس األول من نوعه
حسب تقرير لصحيفة «دييل ميل»
الربيطانية ،فإن مراسالً آخر وقع يف
تعرض
املوقف نفسه العام املايض ،إذ َّ
املراسل التلفزيوني دييجو ديماركو
للرسقة قبل لحظات من بدء البث
املبارش يف بوينس آيرس.
ركض عدد من املتفرجني يف املنطقة
عىل مشارف املدينة ،ومن بينهم
أطفال ،برسعة بعد اللص ،وبعد دقائق
استعادوا الهاتف.
ت ُظهر اللقطات السارق وهو يركض
بالهاتف بينما يرصخ ديماركو:
«أعطني إياه .لقد رسق هاتفي».
يلجأ السيد ديماركو إىل املتفرجني
ويتوسل« :اذهبوا ،وقولوا له إنني
أعمل مع الهاتف».
كان عىل ديماركو أن يسلّم تقريرا ً عىل
الهواء ملحطة األخبار األرجنتينية
 .En Vivo El Nueveلحسن الحظ
بالنسبة له ،تمكَّن الجريان من
استعادة هاتفه وتم ل ّم شمله به يف
غضون دقائق.

’Sussex: Man surrenders to police for ‘peace and quiet
The bizarre incident has generated amusement
on social media, where many said they could
totally relate to the man’s wish for some peace
and quiet and others speculated about how
terrible his housemates must have been to drive
him to prison.

Sussex Police in the UK said that the man turned
himself in on afternoon in a bid for some peace
and quiet.
The man, who has not been identified, was
apparently fed-up of living with people in lockdown. So annoyed was he that he rang up and
surrendered to Burgess Hill police station, deciding that prison would be better than his current
living situation.

“Would the court consider sentencing him to
home detention with a tag. Sounds like it would
it would be a fitting punishment,” another suggested

Inspector Darren Taylor, from Sussex Police,
posted details of the bizarre incident on Twitter.
“Wanted male handed himself in to the team
yesterday afternoon after informing us he would

“Lol priceless. I guess in his case, the crime certainly did pay!” wrote one Twitter user.

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

A

rather go back to prison then have to spend
”!more time with the people he was living with
he wrote, adding that the man was taken to prison so he could have some time alone.

wanted man surrendered to the police,
saying he would rather go to jail than
spend any more time with the people
he was living with.
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PURE HANDS
Yemen Relief

AS YEMEN GOES
THROUGH
ITS WORSE

CAN WE
BRING HOPE
TO ITS
PEOPLE?
DONATE NOW
www.purehands.org
info@purehands.org

1-800-425-1647
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

@PUREHANDS2
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أسواق الرضا
shop papaya online at :

papayaexpress.com

: تابعونا على

بجميع فروعه في خدمتكم

تخفيضات كل يوم

أربعاء

تشكيلة واسعة من الخضار والفواكه

عالية الجودة وبأقل األسعار

16322 W.Warren Ave.
Dearborn, MI 48228

(313) 584-8755
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25633 Warren
Dearborn Heights, MI 48127

(313) 586-5725

25633 Schaefer Rd.
Dearborn, mi 48126

(313) 846-5725

16322 W.Warren Ave.
Dearborn, MI 48126

(313) 945-8891
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SERVING THE
COMMUNITY
FOR OVER 18
YEAR

ً
عاما في خدمة
الجالية

معرض هاني عميسان

لبيع أحدث السيارات األمريكية واليابانية واألوربية والكورية
نعطيك
أفضل قيمة
لسيارتك عند الشراء
1 year warranty
& engine
transmission

BUY - SELL - TRADE
• نبيع بأفضل األسعار
•نبيع كل السيارات مع ضمانة
سنة كاملة لألنجن والترانزميشن

■ أسالوا عن التقسيط لمدة ثالثة
أشهر بدون ربا
■نبيع جميع أنواع السيارات
ونشحنها إلى أي مكان تريد

ملكية
نظيفة وأسعار
مدهشة

 clean titlesgreat prices
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3540 E.DAVISON* DETROIT, MI 48212
313-368-7000
haniomasan@gmail.com
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