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    cultuer ثقافة

احتفى العالم يف 18 ديسمرب/كانون األول باليوم العاملي للغة العربية، وركز 

احتفال 2021 عىل دور لغة الضاد يف التواصل الحضاري.

ووقع االختيار عىل هذا التاريخ بالتحديد لالحتفاء باللغة العربية ألنه 

اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 1973 قرارها 

التاريخي بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية سادسة يف املنظمة.

وأشادت األمم املتحدة برثاء وانتشار اللغة العربية، مشرية إىل أن »للعربية 

أهمية قصوى لدى املسلمني، فهي لغة مقدسة )لغة القرآن(، وال تتم الصالة 

)وعبادات أخرى( يف اإلسالم إال بإتقان بعض من كلماتها. كما أن العربية 

هي كذلك لغة شعائرية رئيسية لدى عدد من الكنائس املسيحية يف املنطقة 

العصور الوسطى.العربية حيث كتب بها كثري من أهم األعمال الدينية والفكرية اليهودية يف 

وقالت املنظمة الدولية عرب موقعها اإللكرتوني: »سادت العربية لقرون 

طويلة من تاريخها بوصفها لغة السياسة والعلم واألدب، فأثرت تأثريًا 

مبارشًا أو غري مبارش يف كثري من اللغات األخرى يف العالم اإلسالمي، مثل: 

الرتكية والفارسية والكردية واألوردية واملاليزية واإلندونيسية واأللبانية 

وبعض اللغات اإلفريقية األخرى مثل الهاوسا والسواحيلية، وبعض 

اللغات األوروبية، خاصًة املتوسطية منها كاإلسبانية والربتغالية واملالطية 
والصقلية.

وتابعت: »فضال عن ذلك، مثلت اللغة العربية حافزاً إىل إنتاج املعارف 

ونرشها، وساعدت عىل نقل املعارف العلمية والفلسفية اليونانية والرومانية 

إىل أوروبا يف عرص النهضة، كما أتاحت إقامة الحوار بني الثقافات عىل 

طول املسالك الربية والبحرية لطريق الحرير من سواحل الهند إىل القرن 
األفريقي.

بدورها، سلطت منظمة اليونسكو الضوء عىل داللة وأهمية هذا اليوم، مشرية 

إىل أن »اللغة العربية تُعّد ركناً من أركان التنوع الثقايف للبرشية. وهي إحدى 

اللغات األكرث انتشاراً واستخداماً يف العالم، إذ يتكلمها يومياً ما يزيد عىل 
400 مليون نسمة من سكان املعمورة«.

وأضافت املنظمة الدولية عرب موقعها اإللكرتوني: »أبدعت اللغة العربية 

بمختلف أشكالها وأساليبها الشفهية واملكتوبة والفصيحة والعامية، 

ومختلف خطوطها وفنونها النرثية والشعرية، آيات جمالية رائعة تأرس 

القلوب وتخلب األلباب يف ميادين متنوعة تضم عىل سبيل املثال ال الحرص 
الهندسة والشعر والفلسفة والغناء«.

وتابعت: »تتيح اللغة العربية الدخول إىل عالم زاخر بالتنوع بجميع أشكاله 

وصوره، ومنها تنوع األصول واملشارب واملعتقدات. ويزخر تاريخ اللغة 

العربية بالشواهد التي تبنّي الصالت الكثرية والوثيقة التي تربطها بعدد من 

لغات العالم األخرى، إذ كانت اللغة العربية حافزاً إىل إنتاج املعارف ونرشها، 

وساعدت عىل نقل املعارف العلمية والفلسفية اليونانية والرومانية إىل 

أوروبا يف عرص النهضة. وأتاحت اللغة العربية إقامة الحوار بني الثقافات 

القرن األفريقي«.عىل طول املسالك الربية والبحرية لطريق الحرير من سواحل الهند إىل 

وأعلنت اليونسكو أن موضوع اليوم العاملي للغة العربية لهذا العام هو 

»اللغة العربية والتواصل الحضاري«، حيث »يُعترب بمثابة نداء للتأكيد 

مجدداً عىل الدور املهم الذي تؤّديه اللغة العربية يف مّد جسور الوصال بني 

الناس عىل صهوة الثقافة والعلم واألدب وغريها من املجاالت الكثرية جداً«.
وتتمثّل الغاية من هذا املوضوع، بحسب اليونسكو، يف إبراز الدور التاريخي 

الذي تضطلع به اللغة العربية كأداة الستحداث املعارف وتناقلها، فضالً عن 

كونها وسيلة لالرتقاء بالحوار وإرساء أسس السالم. وكانت اللغة العربية 

عىل مّر القرون الركيزة املشرتكة وحلقة الوصل التي تجّسد ثراء الوجود 
اإلنساني وتتيح االنتفاع بالعديد من املوارد.

ومضت قائلة: »يكتيس موضوع عام 2021 أهميّة بالغة يف كنف املجتمعات 

التي تتعاظم فيها العوملة والرقمنة والتعددية اللغوية، إذ يُسلّم بالطبيعة 

املتغرّية للعالم والحاجة املاسة لتعزيز الحوار بني األمم والشعوب«.

اليوم العالمي للغة العربية.. »الضاد« جسر للتواصل الحضاري

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل باملغرب، مؤخراً، أسماء 
الفائزين بجائزة املغرب للكتاب دورة 2021.

وذهبت الجائزة يف فرع الشعر مناصفة لكل من محمد عيل الرباوي 

)من أي يشء(.عن مجموعته الشعرية )رياحني األلم( ورشيد املومني عن ديوانه 

ونال جائزة يف فرع الرسد إسماعيل غزايل عن روايته )قطط مدينة 
األرخبيل( الصادرة عن دار النرش املتوسط.

واقتسم جائزة العلوم اإلنسانية بوبكر بوهادي عن كتابه )املغرب 

والحرب األهلية اإلسبانية 1939-1936( ويحيى اليحياوي عن 
كتابه )بيئة املعطيات الرقمية(.

وذهبت الجائزة يف فرع العلوم االجتماعية مناصفة ليحيى بن 

الوليد عن كتابه )أين هم املثقفون العرب؟ سياقات وتجليات( 

وإدريس مقبول عن كتابه )اإلنسان والعمران واللسان، رسالة يف 
تدهور األنساق يف املدينة العربية(.

كما حصل نزار التجديتي عىل جائزة الدراسات األدبية والفنية 

فيما وراء العيان والخرب(.واللغوية عن كتابه )الناظم الرسدي يف السرية وبناتها: دراسات 
وذهبت »جائزة الرتجمة« إىل أحمد بوحسن عن ترجمته لكتابه 

»مغامرات ابن بطوطة: الرحالة املسلم يف القرن الرابع عرش 

ميالدي«، ومحمد الجرطي عن ترجمته لكتاب »نهاية الحداثة 
اليهودية: تاريخ انعطاف محافظ«.

وفاز بالجائزة يف مجال الثقافة األمازيغية خالد أنصار عن كتابه 

)األصوات الصفريية يف األمازيغية( أما جائزة اإلبداع األدبي 

األمازيغي فذهبت لكل من حسن أوبراهيم أموري عن روايته 

)تيتبريين تيحرضاض( أو »الحمامات العاريات« والطيب أمكرود 
عن ديوانه )أوركال( أو »جمر تحت الرماد«.

وجائزة املغرب للكتاب سنوية تمنحها وزارة الثقافة ألفضل الكتب 

يف مجاالت العلوم اإلنسانية والدراسات األدبية والفنية والشعر 

للكتاب لعام 2021إعالن قائمة الفائزين بجائزة المغرب 
وفاة الكاتبة األمريكية آن رايس مؤلفة 

رواية »مقابلة مع مصاص دماء«
ا ف ب 

توفيت عن 90 عاماً الكاتبة األمريكية آن رايس ، مؤلفة روايات الخيال ومصايص الدماء ومنها 

»انرتفيو ويذ إيه فامباير« )»مقابلة مع مصاص دماء«(، عىل ما أفادت عائلتها.

وكتب نجلها كريستوفر رايس عرب صفحته عىل »فيسبوك«: »يف ساعاتها األخرية ، جلست 

بجانب رسيرها يف املستشفى، مستذكراً بإعجاب إنجازاتها وشجاعتها«.
وأوضح أنها فارقت الحياة نتيجة مضاعفات سكتة دماغية.

وكانت روايتها »انرتفيو ويذ إيه فامباير« التي صدرت عام 1976 وجددت نوع روايات مصاص 

الدماء اقتبست للسينما يف فيلم لنيل جوردان من بطولة توم كروز وبراد بيت عام 1994.

وألفت آن رايس عرشات الكتب بيعت منها أكرث من 150 مليون نسخة يف أنحاء العالم.

من قبل مايكل رايمر.كذلك اقتبست رواية أخرى لها هي »كوين أوف ذي دامد« )»ملكة امللعونني«( للسينما عام 2002 
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U.S.A أمريكا

أكد الرئيس األمريكي، جو بايدن، أنه يخطط 
لالستمرار يف تواصله مع نظريه الرويس، فالديمري 

بوتني، يف املستقبل القريب.

وقال بايدن، يف ترصيح صحفي أدىل به مؤخراً، يف 
البيت األبيض، ردا عىل سؤال حول ما إذا كان ينوي 

عقد لقاء جديد مع بوتني قريبا: »سنواصل التحدث 
عىل مدى وقت طويل«.

وأجرى بوتني وبايدن يوم 7 ديسمرب املايض محادثات 
عرب الفيديو استمرت ساعتني وركزت عىل مناقشة 

امللف األوكراني واألمن السيرباني وسبل تحسني 

العالقات الثنائية بني البلدين.

وقال بايدن الحقا إنه »حذر بوتني من أن أي تدخل 
عسكري رويس يف أوكرانيا سيؤدي إىل »تبعات 
وخيمة« بالنسبة إىل روسيا« و«سيكلفها ثمنا 

غاليا«.

من جانبه، ذكر الكرملني أن بوتني أشار لبايدن إىل أن 
السلطات األوكرانية تتبع نهجا لتقويض اتفاقات 

مينسك لتسوية األزمة الداخلية يف البالد، كما حذر 
من أن استمرار توسع الناتو رشقا ونرش الحلف 

أسلحة هجومية يف الدول املتاخمة لروسيا خط 
أحمر بالنسبة إليها.

الرئيس بايدن: سنواصل التحدث مع بوتين لوقت طويل

الديمقراطيون في مجلس 
النواب األمريكي يمررون مشروع 

قانون لمكافحة اإلسالموفوبيا
أقر مجلس النواب األمريكي ترشيعا إلنشاء مكتب خاص داخل وزارة 

الخارجية ملكافحة اإلسالموفوبيا يف العالم، وسط دعوات لعزل النائبة 
الجمهورية لورين بويربت بسبب تعليقاتها املعادية لإلسالم.

وبدال من عزل بوبريت، مما قد يزيد من مكانتها يف الحزب الجمهوري، باإلضافة 
إىل زيادة احتماالت أن يقدم الجمهوريون تهديدات باالنتقام إذا فازوا بأغلبية 

مجلس النواب العام املقبل، اتفق القادة الديمقراطيون عىل مرشوع قانون صاغته 
النائبة الديمقراطية األمريكية إلهان عمر إلنشاء منصب مبعوث خاص مكلف 

بمعالجة اإلسالموفوبيا يف جميع أنحاء العالم كطريقة بديلة ملعالجة التحيز ضد 
املسلمني دون فرض عواقب محددة عىل بوبريت.

يذكر أن بوبريت كان قد وصفت عمر يف مقطع فيديو متداول بأنها »جزء مما 
يسمى بفرقة الجهاد«، كما أملحت إىل أن النائبة املسلمة ربما كانت تحمل 

متفجرات يف حقيبتها، عندما قابلتها سابقا داخل أحد املصاعد.

بدورها، دعت عمر قيادة مجلس النواب إىل اتخاذ »اإلجراء املناسب«، يف حق 
النائبة الجمهورية، معتربة أن »رشعنة هذا التعصب ال يعرض حياتي فحسب 

للخطر، بل يعرض حياة جميع املسلمني للخطر«.
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سعى الرئيس األمريكي جو بايدن إىل طمأنة األمريكيني 
بشأن قدرة بالدهم عىل التصدي للتفيش املتسارع 

للمتحّور أوميكرون من فريوس كورونا الذي بات 
مهيمنا يف الواليات املتحدة.

وقال بايدن، إن األوضاع تثري القلق حيال أوميكرون، 
لكنّه شدد عىل رضورة »عدم الهلع«، مؤكدا أن 

األوضاع حاليا مغايرة ملا كانت عليه يف مارس 2020.

وأضاف: »هناك 200 مليون شخص تلقوا كامل 
الجرعات اللقاحية. نحن جاهزون، وأكرث إملاما. علينا 

فقط أن نبقي عىل تركيزنا«.

وأشار الرئيس األمريكي إىل وجود »ثالثة اختالفات 
رئيسية« حالية مقارنة بمرحلة بداية الجائحة، 

أولها توافر اللقاحات، ولكن أيًضا وفرة معدات 
الحماية الشخصية ملقدمي الرعاية الذين يتعني 

عليهم التعامل مع تدفق األشخاص غري امللقحني إىل 
املستشفيات، فضال عن وجود املعرفة املرتاكمة حول 

هذا الفريوس.
ورغم ذلك، حرص بايدن عىل تحذير أولئك الذين 

لم يتلقوا تطعيمهم بالكامل، قائالً إن لديهم »سبًبا 
وجيًها للقلق«، مشددا عىل أن التطعيم يشكّل 

»واجبهم الوطني«.
وقال بأسف إن »الذين قرروا عدم تلقي التطعيم 

مسؤولون عن خياراتهم الخاصة، لكّن هذه الخيارات 
تُغّذيها معلومات مضللة عىل شاشات التلفزة 

والشبكات االجتماعية«.
ونّدد الرئيس األمريكي بالسلوك »غري األخالقي« 

لبعض الرشكات التي تجني األرباح من خالل السماح 

بنرش أكاذيب »يمكن أن تقتل زبائنها«.

وكان البيت األبيض قد أوضح يف وقت سابق، 
اسرتاتيجية الرئيس األمريكي بشأن الفريوس والتي 

تتمثل يف إجراء فحوص، وتعزيز قدرات التطعيم 
وتوفري وسائل إضافية للمستشفيات، من دون فرض 

قيود جديدة قبل عيد امليالد.

وامتدت طوابري االنتظار الطويلة يف بداية األسبوع 
أمام مراكز الفحوص يف جميع أنحاء الواليات املتحدة. 
وأكد مسؤول كبري يف البيت األبيض أنه »ليس رضوريا 

إغالق مدارسنا واقتصادنا«.

وستوفر السلطات 500 مليون فحص باملجان، 
وستحشد ألف طبيب وممرض فضال عن أعضاء من 

الهيئة الطبية يف الجيش.
كما ستقدم الواليات املتحدة أكرث من نصف مليار 

دوالر عىل شكل مساعدات إضافية للمنظمات الدولية 
ملواجهة تفيش أوميكرون.

وقال بايدن يف ترصيحاته: »ال أعتقد أن أحدا توقّع 
انتشار )أوميكرون( بهذه الرسعة«.

ويف ما يتعلق بحظر السفر املفروض عىل دول إفريقية 
جراء تفيش أوميكرون، كشف بايدن أن إدارته تدرس 

إمكان رفع الحظر عن 8 دول هي جنوب إفريقيا 
وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني 

واملوزمبيق ومالوي.

ومثّل أوميكرون %73.2 من اإلصابات الجديدة 
بكوفيد19- يف الواليات املتحدة خالل األسبوع املنتهي 

يف 18 ديسمرب حسب بيانات نرشتها السلطات 

الصحية األمريكية مساء االثنني. وكانت تلك النسبة 
األسبوع املايض %12.6 فقط.

وتجاوز أوميكرون الرسيع االنتشار، املتحّور دلتا 
يف غضون أسابيع، وبات يمثّل %95 من الحاالت 
الجديدة يف ثالث واليات يف شمال غرب الواليات 

املتحدة )أوريغن وواشنطن وايداهو(، حسب مراكز 
.CDC »مكافحة األمراض والوقاية منها »يس دي يس

ويف مجموعة 
أخرى من 

الواليات 
الجنوبّية 
الرشقّية، 

بما يف ذلك 
فلوريدا وأالباما 

وجورجيا، 
يمثّل أوميكرون 

%95.2 من 
اإلصابات 

الجديدة، وهي 
نسبة مماثلة 

يف أجزاء أخرى 
من البالد.
والواليات 

املتحدة هي 
أكرث البلدان 

ترضرا يف العالم 
مع تسجيلها 
أكرث من 807 

آالف وفاة.

بايدن: جاهزون للتصدي لكورونا 
أوميكرون.. وال داعي للهلع

بعد غضب الرئيس 
السابق ترمب وعباراته 

النابية.. نتنياهو يرد 
»أقدره كثيرا«

»تباً له عديم الوفاء« بتلك العبارات وأكرث، انتقد الرئيس 
األمريكي السابق دونالد ترمب »صديقه« رئيس الوزراء 

اإلرسائييل السابق، بنيامني نتنياهو، إال أن األخري لم يتأخر 
يف الرد.

فقد أصدر بيانا، أكد فيه أنه يقدر بشكل كبري جدا دعم 
ترمب إلرسائيل، ومساهمته يف الحفاظ عىل أمنها.

كما شدد عىل أنه يعي أيضا أهمية التحالف القوي بني 
تل أبيب وواشنطن، لذلك كان مهما بالنسبة إليه أن يهنئ 

الرئيس القادم، يف إشارة إىل تهنئة جو بايدن يف يناير 2021 
بفوزه باالنتخابات الرئاسية، ما أغضب ترمب.

»تباً له«
وكان سيد البيت األبيض السابق شن هجوما الذعا عىل 

صديقه »بيبي« كما يسميه، خالل مقابالت أجراها صحايف 
إرسائييل يعد كتابني عن حقبته الرئاسية.

ففي مقتطفات مما قاله ترمب خالل تلك املقابالت، اتهامه 
نتنياهو بعدم الوفاء وبارتكاب خطأ فادح.

كما وجه إليه عبارات نابية وشتائم، بحسب ما أفاد موقع 
»أكسيوس«، قائال »تبا له«.كذلك أضاف: »أنا أقدر الوفاء، 

وقد فعلت الكثري ألجله، إال أنه لم يبادلني باملثل«.
أما أسباب هذا الغضب، الذي حول صداقة قديمة إىل 

عداء مرير، فيبدو أنها انطلقت من فيديو ظهر فيه نتنياهو 
يهنئ بايدن، فما كان من الرئيس األمريكي السابق إال 

التعليق عىل األمر، قائال: »كان يمكنه االنتظار إال أنه كان 
أول املهنئني«.

تهنئة بايدن

يذكر أن نتنياهو كان هنأ بايدن بتغريدة بعد أكرث من 12 
ساعة عىل فوزه باالنتخابات، وبعد معظم زعماء العالم 

اآلخرين.

إال أنه لم يرش يف تغريدته حينها إىل بايدن باعتباره رئيسا 
منتخباً، كما أتبعها مبارشة بمنشور يشيد برتمب.

لكن يبدو أن ما أزعج فعال الرئيس األمريكي السابق كان 
املقطع املصور الذي نرشه نتنياهو يف 20 يناير 2021، أي يف 
اليوم الذي تم فيه تنصيب بايدن، حيث قال رئيس الوزراء 
السابق حينها إنهما يتمتعان بـ«صداقة شخصية حميمة 

ترجع إىل عقود عديدة«.
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T he US Senate voted overwhelmingly on for a 
version of the National Defense Authorization 
Act, or NDAA, that authorizes $770 billion in 

defense spending - $25 billion more than requested 
by President Joe Biden - sending the measure to the 
White House for the president’s signature.

The vote was 89-10, with strong support from both Demo-
crats and Republicans for the annual legislation setting poli-
cy for the Department of Defense. The House of Representa-
tives passed it by 363-70 .
Biden is expected to sign the bill.

The NDAA is closely watched by a broad swath of industry 
and other interests because it is one of the only major pieces 
of legislation that becomes law every year and because it 
addresses a wide range of issues.

The NDAA has become law every year for six decades.

Authorizing about 5 percent more military spending than 
last year, the fiscal 2022 NDAA is a compromise after intense 
negotiations between House and Senate Democrats and 
Republicans after being stalled by disputes over China and 
Russia policy.

It includes a 2.7 percent pay increase for the troops, and 
more aircraft and Navy ship purchases, in addition to strat-
egies for dealing with geopolitical threats, especially Russia 
and China.

The NDAA includes $300 million for the Ukraine Security 
Assistance Initiative, which provides support to Ukraine’s 
armed forces, $4 billion for the European Defense Initiative 
and $150 million for Baltic security cooperation.

On China, the bill includes $7.1 billion for the Pacific Deter-
rence Initiative and a statement of congressional support for 
the defense of Taiwan, as well as a ban on the Department 
of Defense procuring products produced with forced labor 
from China’s Xinjiang region.

It also includes an overhaul of the military justice system to 
take decisions on whether to prosecute cases of rape, sexual 
assault and some other major crimes out of the hands of 
military commanders.

The change was a partial victory for activists because it did 
not strip military commanders of the authority to prosecute 
all felonies. It came after advocates led by Democratic Sen-
ator Kirsten Gillibrand waged a years-long effort to change 
the system in response to the thousands of cases of sexual 
assault among service members, many of which are never 
prosecuted.

The bill does not include some provisions included in earlier 
versions, notably one that would have required women to 
register for the military draft. The proposal had faced stiff 
opposition from a handful of socially conservative Republi-
can lawmakers who thought it would erode traditional gen-
der roles, threatening to stymie the entire NDAA.

US Senate 
passes $770 

billion defense 
bill, Biden’s 

signature next

البنتاغون: ال نعرف نهاية 
المحادثات النووية مع إيران
أكدت وزارة الدفاع األمريكية )البنتاغون( ، أن املحادثات النووية يف فيينا مع إيران غري 

معروف نهايتها بالنسبة لنا، مشددة عىل أنها تواصل تطوير برنامجها الصاروخي، وال 
تزال تهدد املالحة البحرية يف الخليج.

كما أكد البنتاغون أن إيران تواصل دعم الجماعات اإلرهابية يف العراق وسوريا، مشريا إىل 
أن إيران استخدمت مسرياتها خالل األعوام األخرية كثريا والتي أصبحت أكرث تهديدا.

إىل ذلك، أشار إىل أن املحادثات النووية مع إيران تمر بمرحلة صعبة »وال نعرف نهايتها«، 
الفتا إىل أن الحلفاء يف املنطقة قلقون من سلوك إيران وترصفاتها.

»صواريخ إيران تهدد مصالح أمريكا«
واعترب املتحدث باسم وزارة الدفاع األمريكية، جون كريبي، أن برنامج إيران للصواريخ 

الباليستية يهدد املصالح األمريكية.

وأضاف كريبي يف مؤتمر صحايف، أن إيران طورت صواريخها الباليستية، األمر الذي يثري 
قلقا أمريكيا ويستدعي التعامل معه.

ال مفاوضات جادة

ويف الشق النووي قال دبلوماسيون أوروبيون، إن األطراف األوروبية لم تتمكن من خوض 
مفاوضات جادة مع إيران لغاية اآلن، وإن مواقف إيران ال تتوافق مع جهود إحياء االتفاق 

النووي.

بالتزامن مع تراجع اآلمال املحيطة باملفاوضات النووية اإليرانية، لوحت واشنطن خالل 
األيام املاضية بخيارات أخرى موجودة عىل الطاولة، يف حال فشلت الطرق الدبلوماسية.

بدائل بيد أمريكا

ويف هذا السياق، أكد كينيث ماكنزي، قائد القيادة املركزية األمريكية، أن بالده لديها 
مجموعة متنوعة وقوية جداً من الخيارات العسكرية »لردع« إيران.

وقال دبلوماسيون كبار من فرنسا وبريطانيا وأملانيا، االثنني، إن القوى الغربية لم تُجِر 
حتى اآلن مفاوضات حقيقية مع إيران يف املحادثات بشأن إنقاذ االتفاق النووي لعام 

2015، وإنه ما لم يحدث تقدم رسيع فإن االتفاق سيصبح قريبا »بال معنى«.

تحدث الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب عن أسباب عدم 
عفوه عن املوظف السابق يف االستخبارات إدوارد سنودن ومؤسس 

»ويكيليكس« جوليان أسانج، اللذين كشفا عن أرسار أمريكية.

وقال ترامب يف حديث ملوقع The Daily Wire إن »لهذه القضية 
جانبني. يف حالة واحدة كانت هناك صفقة جواسيس ويف الحالة 

الثانية شخص كشف عن فساد حقيقي«.

وتابع: »بخصوص واحدة من هاتني القضيتني، وأنا لن أحدد أي 
واحدة منهما، كانت لدي مشاعر قوية. وكان بوسعي أن أقوم بذلك 
لكن هناك أشخاصا لهم وجهات نظر مختلفة... وقررت أن املحكمة 

يجب أن تقوم بعملها«.
يذكر أن املوظف السابق يف االستخبارات األمريكية إدوارد سنودن 

كشف يف عام 2013 معلومات حول برامج التجسس األمريكية، ويف 
2014 حصل عىل حق اللجوء يف روسيا.

ومؤسس موقع »ويكيليكس« جوليان أسانج معروف بكشفه 
عن العديد من املواد الحساسة، بما فيها املراسالت الدبلوماسية 

األمريكية وتسجيالت فيديو متعلقة بالعمليات العسكرية األمريكية 
يف أفغانستان والعراق.

وهو معتقل حاليا يف بريطانيا بانتظار البت يف تسليمه للواليات 
املتحدة.

دونالد ترامب يكشف أسباب عدم 
عفوه عن سنودن وأسانج
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T wo former CIA directors and 
a handful of former senior 
US officials urged President 

Joe Biden to “restore Iran’s fear 
that its current nuclear path will 
trigger the use of force,” in a letter 
published .

“Diplomacy appears to be moving back-
ward,” the letter read on the same day that 
European capitals voiced frustration with 
Tehran’s request to adjourn talks on the 
now-defunct 2015 nuclear deal.

While voicing their support for the Biden 
administration’s preference of using diplo-
macy to ensure that Iran’s nuclear program 
remains for civilian purposes, the former 
US officials said the challenge of prevent-
ing Tehran from acquiring a nuclear had 
reached a “critical moment.”

“Therefore, for the sake of our diplomatic 
effort to resolve this crisis, we believe it is 
vital to restore Iran’s fear that its current 
nuclear path will trigger the use of force 
against it by the United States,” the letter 
signed by Leon Panetta and David Petraeus 
read.

Panetta was the former defense secretary 
and former CIA director while Petraeus 

was the former chief of the US 
Central Command (CENTCOM) 
and a former CIA director.

Former Under Secretary of 
Defense for Policy Michele 
Flournoy, a top official in the 
Obama administration, also 
endorsed the letter as did 
former Chairman of the 
House Foreign Affairs Com-
mittee, Howard Berman.

Talks reached an impasse 

on after Iran stalled the ongoing discussions 
in Vienna for months after they elected a 
new president.

Iran’s new hardline government is demand-
ing the lifting of all sanctions before it 
comes back into compliance with the deal 
the Biden administration is hoping to re-en-
ter, otherwise known as the JCPOA.

US Special Envoy for Iran, leading the dele-
gation in Vienna, is returning to Washington 
in a sign that talks will not resume in the 
days ahead.

While Biden and his team have repeatedly 
said the time for talks is not open-ended, 
they have been forced to wait for nearly 
one year as Iran continues to ramp up its 
nuclear program, which it claims is for 
non-military use.

letter to the White House said the chal-
lenge was now how to restore US credibility 
in the eyes of Iranian leaders. “Words—in-
cluding formulations that are more pointed 
and direct than ‘all options are on the ta-
ble’—are also necessary but not sufficient,” 
the letter read.

Washington has said that they are prepar-
ing for life without a deal and said they 
were studying options in the event that no 
deal is reached.

However, critics believe Iran is now just 
months away from having the capability to 
develop a nuclear weapon.

“In that context, we believe it is important 
for the Biden administration to take steps 
that lead Iran to believe that persisting in 
its current behavior and rejecting a reason-
able diplomatic resolution will put to risk 
its entire nuclear infrastructure, one built 
painstakingly over the last three decades,” 
the former US officials said.

Steps could include military exercises by the 
US military, along with its allies, “including 
rehearsing air-to-ground attacks on hard-
ened targets and the suppression of Iranian 
missile batteries.”

The group of former officials also called 
for providing US allies with “enhanced de-
fensive capabilities” to counter retaliatory 
strikes by Iran.

“Without convincing Iran it will suffer se-
vere consequences if it stays on its current 
path, there is little reason to hope for the 
success of diplomacy,” they said.

But the group said it should be made clear 
that they were not advocating for regime 
change under the cover of non-prolifer-
ation. “This is not about hostility toward 
Iran or its people,” they said, calling on 
Washington to provide COVID-19 vaccines 
and other medical aid to the Iranian people 
regardless of the diplomatic impasse.

“But it is essential to break that impasse 
and stop the dangerous advance of the 
Iranian nuclear program.”

Former CIA chiefs, US officials call on Biden to restore Iran’s fear of strikes

قالت كاماال هاريس نائبة الرئيس األمريكي التي تواجه 
أزمة سياسية، إنها وجو بايدن لم يناقشا انتخابات 

2024 أو ما إذا كان الرئيس سيرتّشح لوالية ثانية.

وتكرث الشائعات يف واشنطن حول العالقة بني هاريس وبايدن. 
وقد توقع العديد من املعلقني أن هاريس التي ال تتمتع بشعبية 

كبرية قد ال تدخل البيت األبيض مجددا إذا اختار بايدن عدم 
الرتشح مرة أخرى.

وقالت هاريس يف مقابلة مع صحيفة »وول سرتيت جورنال« 
Wall Street Journal، : »سأقول لكم هذا من دون أي غموض: 

نحن ال ولم نتحدث عن إعادة الرتشح، ألننا لم نكمل بعد عامنا 
األول )يف الرئاسة( ونحن يف منتصف جائحة«.

وردا عىل سؤال حول إمكانية ترشح بايدن البالغ 79 عاما ملنصب 
الرئاسة مجددا، قالت هاريس »ال أفكر يف هذا املوضوع ولم 

نتحدث عنه«.

ودخلت هاريس التاريخ بصفتها أول امرأة تتوىل هذا املنصب، ما 
يجعلها من الناحية النظرية خلفا لجو بايدن.

لكّن شعبيتها تراجعت، إذ تتوىل مسؤولية مهمات حساسة 
تتعلق خصوصا بتمكّن األقليات من التصويت وأزمة الهجرة عىل 

الحدود الجنوبية للبالد.

كاماال هاريس: لم أناقش انتخابات 2024 مع بايدن

الكونغرس يحقق في مأساة 
Astroworld مهرجان

فتحت لجنة مجلس النواب األمريكي تحقيقا مع رشكة Live Nation Entertainment التي 
نظمت مهرجان Astroworld املوسيقي، حيث لقي 10 أشخاص مرصعهم بحادث تدافع 

تخلل املهرجان.
ووجه املرشعون رسالة إىل املدير العام للرشكة، طلبوا فيها تقديم املعلومات عن األحداث املأسوية 

أثناء املهجران.
وكانت الرشكة مسؤولة عن التخطيط وانتقاء الكوادر والتمويل والحصول عىل الوثائق الرضورية 

إلجراء املهرجان، والبحث عن املقاولني والتعامل مع السلطات املحلية.
وتسعى اللجنة النيابية للتأكد مما إذا اتخذت الرشكة اإلجراءات الرضورية لضمان سالمة الـ 50 ألفا 

من ضيوف املهرجان.
وأشار املرشعون إىل أن هناك معلومات حول أن أفراد الحرس األمني والكوادر الطبية لم يمتلكوا الخربة 

الالزمة للتعامل مع هذا العدد من املصابني.
وسيتعني عىل الرشكة تقديم التوضيحات حتى 7 يناير املقبل.

يذكر أن حادث التدافع أثناء مهرجان Astroworld املوسيقي يف مدينة هيوسطن بوالية تكساس يوم 
5 نوفمرب املايض أسفر عن مرصع 10 أشخاص وإصابة أكرث من 300 آخرين بجروح، نقل 25 منهم إىل 

املستشفيات.
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يف مساء أحد ليايل شهر سبتمرب  من العام 1956م حزم 
الشاب محمد يحيى املنترص )املولود يف 1936م بقرية 

املعينة مديرية الرياشية بمحافظة البيضاء( أمتعته التي 
لم تكن كثرية، قليل من الزاد، وبضع قطع من املالبس، 
ويشء بسيط من نقود العملة الصعبة، وأوراق السفر 

ووثائقه كجواز السفر امللكي )اململكة املتوكلية اليمنية(، 
وذلك استعداداً لرحلته البحرية األوىل باتجاه جيبوتي 

الستكمال معاملة تأشرية السفر إىل أمريكا..  
 لم ينم يف تلك الليلة بما يكفي، لكنه صحا باكراً عىل 

أصوات النوارس املبتهجة يف موانيء عدن وسواحلها 
كعادتها يف استقبال يوم جديد، بدا ذلك النهار قائضاً 

منذ ساعات الصباح االوىل، ومع دنو الضحى كان طاقم 

السفينة الشهرية بـ )الزعيمة( يستعدون لإلقالع بها 
صوب ميناء جيبوتي..  

تقاطر الركاب إىل السفينة التي كانت مكونة من دورين 
األول للموايش والثاني للركاب، أخذ محمد املنترص -الذي 

كان حينها يف عمر العرشين عام- مكانه يف مقاعد الركاب 
الخشبية العتيقة، وما هي إال لحظات حتى أقلعت 

السفينة، فيما املنترص صامتا ينظر إىل البحر وأمواجه 
املتحركة تارة، وتارة أخرى يعيد النظر إىل شواطئ عدن 

التي تبتعد أكرث فأكرث، كان يحاور ذاته متسائال عن 
الرسعة التي مرت بها العرش السنوات التي قضاها يف عدن 

عامالً يف منطقة الكامب كمسؤول صيانة مع اإلنجليز. 
تذكر زحام القوى العاملة يف موانئ عدن العامر بقدوم 

واقالع السفن والحاويات، ومناوالت 
البضائع، استعاد رشيط 

الوجوه العابرة 
يف الصباحات 
واألمايس بني 

امليناء والقهاوي 
واألسواق وتذكر 
صباحات املعال 

والتواهي وكريرت 
وغريها من معالم 
وتقسيمات عدن 

املنتعشة بالصحافة 
والحياة التجارية، 

والتنوع البرشي اللوني 
والفكري والسيايس 

املنتظم عىل ايقاع 
التعايش االنساني.

  ابتعدت السفينة، وهو 
ال يزال مسهبا النظر إىل 

شواطئها، إنه يودع املدينة 
التي يكن لها أرقى قيم الحب 

واالنتماء فقد نزل بها منذ 

عرش سنوات، يؤمن جيدا إن قسوة الظروف املعيشية 
والحياتية، وإن كانت قد دفعت به للهجرة مبكرا إال إنها 

منحته قصة ارتباط بعدن، التي دخلها وعمره عرش 
سنوات.. 

استعاد باعتزاز كبري قصة جهله حني جاء من القرية 
اليها سنة 1946م، كان ال يعرف كلمة واحدة من اللغة 
االنجليزية األكرث استخداما حينها بحكم االستعمار 
الربيطاني، وكيف بدأ العمل والتعلم وهو طفال ال يكاد 

يقوى عىل حمل األثقال لكنها تجربة تبعث عىل الفخر، 
لقد عمل ملدة تسع سنوات متواصلة مع اإلنجليز، وتمكن 

من تعلم اللغة اإلنجليزية بهمة عالية وانفتحت مداركه 
عىل أبعاد معرفية وخربات مهنية يف هذه املدينة العريقة 

التي تشكل محطة لتعايش االنسانية وتواصلها، ويف 
نفس الوقت تمثل بؤرة لرصاعات القوى االستعمارية 
الخارجية، يتذكر املنترص كيف كان يستغل كل أوقات 

فراغه يف تعلم القراءة و الكتابة.
أستعاد وهو عىل ظهر السفينة وقد غابت عن عدن تماما 
كيف قادته الصدفة إىل التعرف إىل شخص ُعرَف لدى كرث 
من الناس حينها ويدعى »صالح سالم الكويل« الذي كان 
يعمل كوكيل للمغرتبني يف الخارج ويسكن يف مدينة عدن، 

فعرض عليه فكرة الهجرة إىل امريكا، كان ذلك يف أواخر 
العام 1955م، ليذهب من لحظته إىل تعز للحصول عىل 
جواز سفر ملكي، وكان له ذلك حيث 
استخرج جواز من مصلحة جوازات 

تعز جوازا ممهورا بشعار وختم 
اململكة املتوكلية اليمنية وهو ما جعل 

املنترص مميزاً بني كثري ممن سبقوه 
يف الهجرة إلىخ أمريكا خالل عقدي 

االربعينيات والخمسينيات، إذ 
هاجر أكرثهم بجوازات أوروبية.. 

مرت الساعات الثالث األوىل 
والسفينة تمخر عباب خليج 

عدن متجهة إىل جيبوتي، 
ليندمج الشاب محمد يحيى 

املنترص يف االستماع لنقاشات 
الركاب وما يتناولونه من 

هموم وعرف وجهات الكثري 
منهم، وبعد حوايل 23 ساعة 

متواصلة وصلت السفينة 
ميناء جيبوتي، كانت رحلة 

بحرية ممتعة رغم ما 
حملته من مخاوف وقلق 

وأهوال البحر والليل، 
كما كانت رحلة جديرة 

بأن تدون ضمن رحالت 
املهاجرين اليمنيني.

السفر جوًا
كانت الظهرية 

السعة، إىل 
درجة ال يستطيع املرء الوقوف دقيقة تحت أشعة الشمس 

األفريقية الحارقة، ليمر الشاب محمد يحيى املنترص 
مرسعا إىل صعود سلّم إحدى طائرات الخطوط الجوية 

الربيطانية الرابضة قرب مدرج اإلقالع بمطار جيبوتي 
الدويل.. 

ال يتذكر ما هو اليوم بالتحديد لكن جوازه سفره امللكي 
)الصادر عن اململكة املتوكلية اليمنية( حمل يف ختم 

تأشرية أول رحلة جوية له متوجها إىل الواليات املتحدة 
األمريكية كان يف أحد أيام شهر سبتمرب من العام 1956 
م.. ومع اجتيازه عتبات باب الطائرة امللكية الربيطانية، 

تنفس الصعداء مستعيدا فصوال من املعاناة التي 
عاشها يف سبيل الوصول إىل هذه اللحظة، ذهب عميقا 

يف الذكريات الخاطفة إىل طفولته يف أواخر الثالثينات 
والنصف األول من األربعينات يف قريته حيث الحياه 

البائسة امللغمة بالفقر 
والجهل واملرض كَِسَمٍة 

وَصََمْت تلك الحقبة 
بعوامل الطرد للشباب 

فتزايدت مؤرشات الهجرة..
وال مبالغة فقد غادر قريته طفالً لم يتجاوز العارشة من 
عمره إىل مدينة عدن، املدينة االقتصادية الثانية عامليا 

بعد نيويورك يف خمسينيات القرن املايض فقد كانت تحت 
قبضة اإلنجليز وكانت وجهة للقوى البرشية الفتية من 

كل انحاء اليمن )خصوصا من ابناء املناطق الوسطى 
الذين قصدوها طلبا لفرص العمل( ومن القرن األفريقي 

واألسيوي.. 
استمر عابراً بخطواته الوئيدة متجها صوب مقعده املحدد 

يف الطائرة، ومع تلك الخطوات كانت ذاكرته تشهد عصفا 
ذهنيا استعاد الظروف املعيشية القاسية التي عاشتها 
وتعيشها أرسته والتي أوجبت عليه الهجرة إليى عدن، 
وهو لم يزل بذلك السن الصغري ليواجه الحياة بعزيمة 
صارمة ويتكيف جربا مع تحوالتها املقرونة باملكابدات، 

رحل بعد حياة حافلة بالكفاح وخدمة المهاجرين اليمنيين في امريكا  

الحاج محمد يحيى المنتصر.. قصة نجاح 
ريادية معمدة بالحضور القومي

كتب/ محمد محمد ابراهيم
هاجر وعمره )10( سنوات يف عام 1946 اىل عدن، ويف 1956م هاجر اىل ارض 

االحالم )امريكا(، وهناك سطر قصة نجاح ريادية من نوع،  فمن هو محمد 
يحيى املنترص ؟ وما هي قصة هجرته اىل أمريكا..؟ وكيف تعرف عىل الزعيم 

القومي جمال عبد النارص..؟ وما هي املراسالت التي جرت بينهما بخصوص 
القضايا اليمنية والقومية..؟ وما حكاية الرسالة التي وجهها املنترص للرئيس 

األمريكي –حينها- جون كنيدي بخصوص ثورة 26 سبتمرب 1962م ؟.. إجابات 
هذه األسئلة تجدونها يف سياق واحدة من اهم قصص نجاح اليمينيني يف 

امريكا......... اىل التفاصيل
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وكيف وجد نفسه مسئوالً عن إعالة أرسته املكونة من 
والدته واخته وأخيه بعد وفاة والده يحيى املنترص الذي 

تويف بسبب املرضخ وانعدام الخدمات الطبية..
أقلعت الطائرة من مطار جيبوتي الدويل نحو مطار 

البحرين، ثم إىل فرنسا، ثم لندن وصوالً إىل نيويورك، 
إنها اللحظة التي ظل يحلم بها املنترص منذ سنوات 

فكان ما عرضه عليه الكويل من أمر الهجرة إىل امريكا، 
محل اهتمامه، العتبارات كثرية منها طموحه يف تحسني 

مستوى معيشته، وإعالة أرسته التي تعيش ظروفا 
حياتية صعبة، معرفته بأشخاص آخرين هاجروا قبله، 

وبدأت أوضاعهم بالتعايف والتحسن يف مستواهم املعييش 
ومستوى حياة أرسهم.. 

بافلو.. وخيبة األمل األولى
يف عالم أكرث حيوية ويف مدينة هي عاصمة العالم من 

حيث الزخم البرشي املفتوح عىل تنوع الثقافات وتعدد 
اللغات، وصل الفتى اليمني صبيحة أحد أيام سبتمرب 

1956م إىل مطار جون كنيدي يف مدينة نيويورك بعد 
أسبوع كامل قضاها بني مطارات الرشق األوسط وأوروبا، 

و لم يكن يف استقباله أحد. فقد كان هناك أشخاص قالئل 
من منطقة الرياشية، ليواصل الرحلة باتجاه بافلو حيث 

كان من حسن حظه إن وكيل املغرتبني بعدن الكويل،  قد 
قام بتزويده بعناوين أشخاص من الرياشية هاجروا 

سابقا إىل بافلو، ومنهم »قائد مسعد فازع«، و»عبدالله 
سعيد سهوبة« وآخرون فاستقبلوه وجهزوا له املأكل 

واملأوى. 
ويف اليوم الثاني أو الثالث من وصول الشاب محمد يحيى 
املنترص إىل بفلو أخذه اصدقاؤه إىل مجمع مصانع الحديد 

 »Bethlehem Steel Co« :والصلب وتحديدا إىل مصنع
مصانع بيت لحم للحديدخ والصلب، وكان القائمني عليه 
أمريكيون من أصول عربية شامية، وبدأ العمل هناك مع 

من سبقه من اليمنيني و كان عددهم ما يقارب خمسه 
أشخاص. ) قائد مسعد فازع، وعبدالله سعيد سهوبة، 

ويحيى القعطبي، عيل عون الله، مثنى الحجاجي ( 
إال انه لم يستمر يف ذلك العمل فقد تم االستغناء عنه 

لضعف بنيته آنذاك و كانت املصانع يف ذلك الوقت تعتمد 
عىل القوة البدنية بشكل أسايس.. اصيب بخيبة أمل اال 

ان احد اليمنيني اخذه للعمل يف احد املطاعم و هناك بدأ 
يتعلم فن الطبخ.

اكتساب الخبرة والمشروع
يتذكر الراحل الحاج محمد يحيى املنترص –رحمه الله- 
إنه بدأ العمل يف مجال املطاعم يف بافلو وكان أول فرصة 

عمل له إن عمل يف أحد مطاعم بفلو، كما يتذكر يف حديث 
اجريناه معن قبل وفاته- انه كان يتقاىض نحو 50-70 

دوالر اسبوعياً.. واستمر يف املطعم حتى عام 1966م قرر 
االنتقال إىل والية كونيتكت ليعمل يف احدى املطاعم هناك، 

وتحديدا يف مطعم )كورنر هاوس( وقد استفاد من الخربة 
التي تلقاها يف عمله يف سنواته السابقة.. 

ويف عام 1969م انتقل إىل مدينة نيويورك واستمر يف عمله 
يف املطاعم.. ليعمل يف اكرب املطاعم املشهورة يف مدينة 

نيويورك وهو »مطعم برازيل« وعىل مدى عامني من العمل 
فيه انفتح املنترص يف مهنة الطبخ، عىل تجارب الطباخني 

املتمرسني من شعوب أخرى يف العالم، فاكتسب خربات 
املطبخ الفرنيس و األمريكي. واكتسب ثقة العمالء ورغم 
استقرار عمله يف املطعم الشهري ويف غريه من قبل إال إن 

فكرة االستقالل بمرشوع خاص ظلت تراوده من وقت مبكر 
يف بفلوا و«كونيتكت«، لكن اإلمكانيات املادية املتمثلة يف 
رأس املال لم تكن متوفرة، فظل يعمل ويدخل من أجوره 

الشهرية واليومية، حتى ملك الثقة والقدرة عىل ذلك.
وشكلت فرتة عمله يف املطعم بنيويورك نقطة تحول 

حقيقية نحو املرشوع الخاص املقرون بالتمسك بالثقافة 
اليمنية يف األكالت التي أبدع املنترص فن طبخها، ففي 

منتصف العام 1971م نجح من افتتاح أول مطعم يمني 
يف منطقة مدينة نيويورك و يف شارع اتالنتك افينيو 

بالتحديد..

االعتزاز بالهوية اليمنية والقومية
انشغال املهاجر محمد املنترص وكفاحه الدؤوب لم 

يجعله يفارق قيم االنتماء اليمني والقومي فمع ازدهار 
العمل وتنامي شهرة املطعم الذي 
ُعرَف باسم »اتالنتك هاوس يمن 

رستورانت«، عزز جهوده يف 
استغالل كل عوامل النجاح، يف 

سبيل االرتقاء بمهنته ليصري 
طباخا ماهرا يشار له بالبنان، 
حيث تمكن من تطوير املطعم 

وتحديث أصناف األكالت 
مضيفاً إىل قائمة املأكوالت 

بعض األكالت اليمنية 
لتعريف األمريكان باملطبخ 

اليمني والثقافة اليمنية 
و تعريفهم باليمن بشكل 

عام.. عرب وضع اسم اليمن 
يف املأكوالت التي ادخلها 
يف قائمة الطعام باملطعم 
كما قام بطباعة خرائط 

اليمن و صور ملناطق 
مختلفة لليمن كان 

يهديها لزبائنه من األمريكان 
بغرض التعريف باليمن حتى انه 

رسم خريطة اليمن عىل الكرت 
الخاص باملطعم. لقد لعب يومها 

يف التعريف باليمن قبل عرص 
اإلنرتنت و ثورة املعلومات 

والقنوات الفضائية، حيث لم يكن 
احد يعرف أين تقع اليمن.

يقول فضل محمد املنترص 
– نجله األكرب والوحيد- يف 

هذا السياق: عرب مسرية 
حياته منذ وصوله بفلو 

واستقراره فيها كان الوالد 
حفظه الله عىل تواصل مع 
اليمنيني الذين يصلون إىل 

نيويورك مهاجرين كانوا 
أو مسؤولني،  عمل عىل 

مساعدة الكثري من ابناء منطقته 
» الرياشيه رداع »يف الحصول عىل تأشرية الدخول 

للعمل يف الواليات املتحدة  واستقبالهم حال الوصول و 
تجهيز األعمال و السكن لهم«.

ولم يبق الحاج محمد بن يحيى املنترص متواصال مع 
الوطن يف كل تحوالته بل تجاوز إىل التواصل الدائم عىل 

املستوى العربي القومي، مستقبالً للزعامات العربية 
من الدبلوماسيني والسفراء العرب بل، هناك قصة الفتة 

حدثت له مع الزعيم جمال عبد النارص، لدى زيارته 
للواليات املتحدة األمريكية ومشاركته يف أعمال الدورة 
الخامسة عرشة لألمم املتحدة 1960م التي شهدت ما 

يعرَف بقمة الرؤساء، وفيها ألقى عبد النارص أول خطاب 
باللغة العربية عىل املنصة األممية التي لم تكن حينها 

معرتفة بلغة الضاد.
ويف سياق استعادة قصة مقابلة املنترص لعبد النارص 

يقول نجل الراحل رجل األعمال فضل بن محمد املنترص 

: )ما يتعلق بقصة مقابلة الوالد –حفظه للزعيم جمال 
عبد النارص رئيس جمهورية مرص العربية، فهي من أهم 
القصص التي كان والدي كثريا ما يذكر أجواءها الحارة، 
املفعمة بالشعور العربي والقومي، وجرى ذلك اللقاء يف 

مقر إقامة عبد النارص يف منطقة منهاتن بنيويورك(..  
لقد عكس املنترص بتلك البشاشة والطيبة واألصالة 

القومية يف ذلك االستقبال صورة مرشقة عن كل يمني 
مهاجر.. صورة املحت إليها دالالت فحوى رسالة شكر 

خاصة ممهورة بتوقيع الزعيم جمال عبد النارص رئيس 
جمهورية مرص العربية، وهي صادرة من القاهرة إىل 

الواليات املتحدة األمريكية يف تاريخ 19 نوفمرب 
1960م، إذ يقول فيها عبد 

النارص: )) عزيزي السيد/ 
محمد يحي املنترص // بعد 

التحية، كان لرتحيبك بمقدمي 
لحضور الدورة الخامسة عرش 

لألمم املتحدة أثر كبري يف نفيس، 
وإنني إذ أشكرك عىل شعورك 
النبيل، أرجو لك دوام التوفيق 

والسداد//مع التحية// جمال عبد 
النارص// رئيس الجمهورية العربية 

املتحدة ((.
كما إن هذه الرسالة لم تكن هي 

الوحيدة املوجهة من عبد النارص إىل 
الحاج محمد املنترص، فبني أيدينا رسالة 

إشادة نادرة بمواقف املنترص الداعية 
عىل الدوام إىل وحدة األمة العربية ورفض 
أي سلوك من شأنه تمزيق االمة العربية، 
وترتبط هذه الرسالة بحادثة 

االنقالب العسكري يف دمشق 
بقيادة عبد الكريم النحالوي، 

الذي اطاح بنظام الوحدة 
العربية التي نشأت بني مرص 

وسوريا تحت اسم الجمهورية 
العربية املتحدة.. ورد يف الرسالة«

)) السيد/ محمد يحيى 
املنترص// تحية طيبة وبعد/ 

فأشكر لك خالص تحيتك وأقدر 
شعورك الوطني الذي دفعك إىل 

استنكار الحركة الرجعية االنفصالية 
التي قام بها بعض املأجورين 

واملضللني من عمالء االستعمار 
والرجعية يف دمشق.. ولكن القومية 

الراسخة يف قلوب أبناء الشعب العربي 
ستميض يف زحفها املقدس نحو تدعيم 

الوحدة كإدارة شعبية حرة، لن تقبل 
املساومة عىل مقدسات العروبة أو 

عىل مستقبلها، وإني لعىل يقني من أن 
الشعب العربي يف سوريا لن تضلله الشعارات الزائفة 

وال املؤامرات الرجعية واالستعمار، وسيحافظ هذا 
الشعب دائما عىل املكاسب التي حصل عليها يف ظل 

الوحدة وسريد كيد املتآمرين الخائنني.// والله يوفقنا 
ويسدد خطانا// والله أكرب والعزة للعرب/ جمال عبد 
النارص رئيس الجمهورية العربية املتحدة// القاهرة/ 

9/11/1961م((.   

المنتصر والثورة السبتمبرية
مثلما صار طباخاً مقتدرا ومعروفا باملهارة واإلبداع، 

حمل بمهنته األصيلة، ومرشوعه الخاص الهوية اليمنية 
والعربية العريقة، فرغم إن الراحل الحاج محمد املنترص، 

رحمه الله، هاجر طفال من قريته الرياشية إىل عدن 

ثم إىل أمريكا، ورغم ما خلقه نجاحه املهني من صخب 
وشهرة وحضور جعله يف مقدمة الجاليات العربية يف 

استقبال الزعيم التاريخي للقومية العربية جمال عبد 
النارص، يف بداية ستينات القرن املايض، إال ان املنترص 
لم ينفصل عن هموم وطنه األم، بل حمل بني جوانحه 

هم اليمن مستحرضا يف كل تفاصيل وقته تلك الفصول 
من املعاناة التي ظلت دافعا له لدعم الكفاح الوطني ضد 
االستبداد واالستعمار، كما كان يحرص عىل املشاركة يف 

القضايا الوطنية يف الظروف الحالكة واملخاطر التي كانت 
تحدق بالوطن خصوصا يف مطلع حقبة الستينيات حيث 
شهدت اليمن التحول التاريخي من النظام امللكي الفردي 

إىل النظام الجمهوري، حيث نظم وشارك يف تلك الفرتة 
يف العديد من الوقفات االحتجاجية أمام األمم املتحدة 

واثناء اجتماعات الجمعية العامة لألمم املتحدة للمطالبة 
باالعرتاف بالنظام الجمهوري، وللمطالبة باستقالل 

الجنوب من املستعمر الربيطاني آنذاك.
ليس هذا فحسب بل حمل املنترص راية الدبلوماسية 

الشعبية التي تمثل الشعوب يف زمن العواصف، ولعب 
دورا تعبويا يف الخارج لصالح النظام الجمهوري رغم 

مشاغله واهتماماته الواسعة، حيث نرشت جريدة »القلم 
العدني« – التي أسسها وأصدرها عىل محمد لقمان -يف 

عددها 467 الصادر يف عدن صباح االربعاء 5 ديسمرب 
1962م مقاال مطوالً تحت عنوان: »أمريكي من اليمن 

يناشد املواطن كنيدي أن يعجل باالعرتاف بحرية اليمن 
املنشودة وبان النظام الجمهوري وحده يمثل شعب 
اليمن تمثيال صحيحاً«.. وجاء الخرب املشفوع بنص 

املقال: ناشد املواطن األمريكي محمد املنترص اليماني 
زميله املواطن األمريكي كندي رئيس الواليات املتحدة ان 

يعجل باالعرتاف بحكومة الجمهورية العربية اليمنية. 
وكان املواطن األمريكي من اتالنتك أفنريو يف بروكلني يف 

نيويورك قد وجه نداء إىل الرئيس كندي يف 27 نوفمرب 
1962م يستحثه أن يسارع إىل هذا االعرتاف مناشدا 

اياه قائال: بالنيابة عن مواطني اليمن السابقني يف 
أمريكا: أستحثكم أن تعجلوا باعرتاف حكومتنا بالنظام 

الجمهوري الجديد الذي يرأسه الزعيم السالل يف اليمن. 
إنني عىل يقني بان هذا هو النظام الذي يمثل شعب 

اليمن تمثيال حقيقيا، وانه يمثل املبادي الديمقراطية 
التي نشرتك نحن يف صيانتها.... وأستطرد املواطن 

األمريكي اليماني محمد املنترص بالقول: بان النظام 
امللكي املخلوع لم يعد يمثل شعب اليمن. ثم قال : إنه اذا 

ما كان للسالم أن يسود يف الرشق األوسط فان التدخل 
الخارجي يف شئون اليمن يجب ان يوقف عند حده برسعة 

ولكن االعرتاف الرسيع وحده سيمكن الحكومة الجديدة 
من اغراء جريانها األقوياء عىل االنسحاب من شؤنها 

وقال السيد محمد املنترص اليماني األمريكي ان الحكم 
االستبدادي قد تعسف يف اليمن ملدة نصف قرن من 

الزمان.. 
ثم ناشد الرئيس كنيدي قائال انني التمس منكم ان تقبلو 

هذا النداء من مواطنكم العادي لتبذلو كل ما يف وسعكم 
ملساعدة حرية اليمن التي ظلت منشودة منذ زمن طويل. 

وأمىض السيد محمد املنترص هذا النداء بالنيابة عن 
يمانيني استوطنوا الواليات املتحدة«. 

لقد عكس هذا الخطاب الشعبي – الذي وثقته جريدة 
القلم العدني- مستوى الدبلوماسية الشعبية التي تحىل 

بها املهاجر اليمني األمريكي محمد يحيى املنترص، ما 
ساهم يف الترسيع باعرتاف الواليات املتحدة األمريكية 

بثورة السادس والعرشين من سبتمرب  1962م الذي أعلنه 
الرئيس كنيدي يف 19 ديسمرب 1962م، وعني حينها السفري 

الزوث با نكر ممثالً خاصاً له لتنفيذ مرشوعه الخاص 
بحل االزمة يف اليمن.
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طاملا ُعرفت هامرتامك يف والية ميشيغان باسم “وارسو الصغرية”، ويعود 
ذلك إىل عدد البولنديني املهاجرين الذين كانوا يعيشون بها. ولكن يبدو 

أن مستقبل املدينة سيتغري بشكل كبري يف الذكرى املئوية لتأسيسها، 
.CNN عندما يتم تنصيب العمدة املنتخب أمري غالب، بحسب شبكة

أوضح تقرير نرشته الشبكة اإلخبارية أنه بحلول الثاني من يناير، ستصبح 
هامرتامك أول مدينة يف الواليات املتحدة بحكومة مكونة بالكامل من املسلمني. 

فالعمدة املنتخب مسلم ُولِد يف اليمن وهاجر إىل البالد بمفرده عندما كان شاًبا، 
كما أن جميع أعضاء مجلس املدينة مسلمني.

كان الكاردينال البولندي كارول فويتيال أول عمدة لهامرتامك يف عام 1969، وال 
يزال تمثاله املوجود بساحة حديقة “بوب بارك” شاهًدا عىل ذلك. وظلت املدينة 

تحظى برئيس بلدية أمريكي بولندي عىل مدار 99 عاًما منذ تأسيسها.
وعىل مدار العقدين املاضيني، انتقل العديد من الجيلني الثاني والثالث من 

األمريكيني البولنديني إىل ضواحي ديرتويت، بسبب تدهور الوضع االقتصادي يف 
املدينة وإغالق العديد من املصانع. وحّل محلهم مهاجرون معظمهم من اليمن 
وبنغالدش، ويقول السكان املحليون إن هامرتامك هي اآلن ذات أغلبية مسلمة.

 أضاف املهاجرون الجدد صبغتهم الثقافية واإلجتماعية عىل املدينة، التي تعترب 
واحدة من أرسع املدن نمًوا يف ميشيغان. فإىل جانب إنشاء املطاعم التي تقدم 

األطباق التقليدية اليمنية، بدأ املهاجرون الجدد يف إصالح املنازل املتهدمة وفتح 
املتاجر واملصانع وإرساء جذورهم من خالل إسهاماتهم يف السياسة املحلية.

تضاءلت النسبة املئوية لألمريكيني البولنديني يف هامرتامك مع الوقت، 
فبعض السكان املحليني لم يتمكنوا من استيعاب فكرة رفع األذان من 

خالل مكربات الصوت باملساجد.
ووفقًا لعضوة املجلس املحيل املنتخب 

أماندا جاكوسكي، 

فإن “عدد األشخاص الذين انتقلوا من هامرتامك أكرث من األشخاص الذين بقوا”.

فصّل المسجد عن المجلس

قال السيد غالب، 42 عاًما، بعد فوزه الساحق يف انتخابات نوفمرب، وهزيمته 
للعمدة السابقة كارين ماجوسكي التي شغلت املنصب ملدة 16 عاما: “الليلة مثال 

حقيقي عىل أن الحلم األمريكي ما زال حًيا يف أرض الفرص”.

وأضاف “نحن مسلمون وفخورون بمعتقداتنا وقيمنا. لكننا لن نحاول فرضها 
عىل اآلخرين”، كما تعهد هو ومجلسه بفصل املسجد عن املجلس وأن “السيادة 

ستكون للقانون”.

وأجابت السيدة جاكوسكي، وهي أمريكية بولندية اعتنقت اإلسالم عام 2012، 
عن التساؤالت حول احتمالية غلق الحانات بعد أن يسيطر املجلس املسلم عىل 

املدينة، وقالت “ال يمكننا ذلك، فاإلسالم حرم رشب الخمر عىل أتباع العقيدة 
فحسب.”

وأضافت أن تلك األماكن يقصدها غري املسلمني، وال ُيتوقع منهم العيش يف ظل 
نفس القواعد التي يتبعها املسلمني.

أما بالنسبة ملخاوف البعض فيما يتعلق بفرض الحجاب عىل السيدات يف جميع 
أنحاء املدينة، قالت هذه املسألة غري واردة وال يوجد يوجد سبب لذلك. كما أكدت 
“سنقسم عىل حماية دستور الواليات املتحدة.. فالهدف هو جعل هامرتامك مكانًا 

آمنًا للجميع.”
يف لقاءه مع الشبكة اإلخبارية، قال العمدة املنتخب أن األضواء الوطنية ستكون 

عىل مجلس مدينة هامرتامك املسلم بالكامل، وأن ذلك ربما سيزيد من صعوبة 
وظيفته.

لكن عضوة املجلس السيدة جاكوسكي أكدت أنهم يتحملون 
مسؤولية كبرية إلثبات نجاحهم كأول مجلس محيل 

مسلم يف البالد.

ميشيغان .. مدينة هامترامك تستعد 
لتدشين أول حكومة مسلمة بأكملها

إقالة مدير فرع 
)CAIR( في أوهايو بعد 

تجسسه لصالح منظمة 
معادية للمسلمين

 ،)CAIR( قرر مجلس العالقات األمريكية اإلسالمية 
إقالة مدير فرعه يف أوهايو بعد اتهامه بتبادل معلومات 

رسية مع منظمة معادية للمسلمني، بحسب تقرير لوكالة 
.Reuters

املجلس الذي يعد أكرب املنظمات للدفاع عن حقوق 
وحريات املسلمني األمريكيني أو األجانب يف الواليات 

املتحدة، قال يف بيان صحفي، إن مدير فرعه يف أوهايو، 
رومني إقبال، اعرتف عند مواجهته باألدلة القاطعة، أنه 

تعاون بشكل رسي مع منظمة املرشوع االستقصائي حول 
اإلرهاب )IPT(، وهو مركز “لجمع بيانات عن الجماعات 

اإلسالمية املتطرفة”، يف حني رفض محاميه اإلدالء بأي 
إفادة حول هذا االتهام.

 كما أصدر املجلس بيانًا صحفًيا آخر، قال فيه “هذه 
الخيانة، وما صاحبها من انتهاك للثقة، كان مخطط له 

عىل مدى سنوات وله أهداف”.
 Georgetown وأظهرت نتائج مرشوع بحثي بجامعة

حول اإلسالموفوبيا أن ستيفن إمرسون، مؤسس مركز 
)IPT(، “له تاريخ سابق يف ترويج املعلومات املزيفة 

ونظريات املؤامرة حول اإلسالم واملسلمني”. كما صنفه 
مركز Southern Poverty Law Center كناشط مناهض 

للمسلمني.
وبحسب الوكالة، كان إمرسون قد ادعى، يف بيان أصدره 

عىل موقعه اإللكرتوني، أن )CAIR( عىل عالقة بحركة 
حماس الفلسطينية، وقال: “لن أتردد يف الكشف عن 

النشاط اإلسالمي املتطرف عىل األرايض األمريكية وفضح 
.”)CAIR( أي جماعات تهدد أمننا القومي، مثل

من جانبها نفت إدارة )CAIR( أي عالقة لها بحماس، 
واستعانت بخبري يف الطب الرشعي للتحقيق يف أدلة 

أُرسلت إليها يف العام املايض تفيد بأن مركز )IPT( حاول 
التسلل إىل املنظمات اإلسالمية األمريكية.

وأبلغ الخبري إدارة املجلس يف نوفمرب، أن إقبال كان يتبادل 
املعلومات “بما يف ذلك املحادثات املسجلة رسًا والخطط 

 ،)IPT( اإلسرتاتيجية ورسائل الربيد اإللكرتوني” مع مركز
وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن املجلس.

كما جاء يف البيان أن األدلة التي تم الحصول عليها 
أظهرت أن “مركز )IPT( كان عىل تواصل مع املخابرات 
اإلرسائيلية ويساعدها عن طريق مكتب رئيس الوزراء 

آنذاك، بنيامني نتنياهو.”
باإلضافة إىل ذلك اكتشف فرع أوهايو بعد إقالة إقبال 

وجود “مشرتيات مشبوهة” تتضمن ذخرية وبنادق، تم 
إجراؤها باستخدام بطاقة ائتمان خاصه به. كما تسلم 
 ،AR-15 مكتب الفرع طرًدا يحتوي عىل أجزاء لبندقية

وفقًا ملا ذكرته مديرة شؤون الفرع.
وأوضحت املديرة أن املجلس ال يمكنه تأكيد قيام إقبال 

بعمليات الرشاء هذه، لكنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية 
ضده بسبب مخالفاته املزعومة. وقالت إن وكالة محلية 

إلنفاذ القانون تقوم بالتحقيق يف الواقعة، كما تم إخطار 
مكتب التحقيقات الفدرايل بها.

انتخاب أول مسلمة عمدة بأمريكا.. 
مهاجرة من أصل إفريقي فازت في مدينة 

90 ٪ من سكانها من البيض
يف سابقة من نوعها انتخبت ديقا دهلك، وهي سيدة مسلمة من أصل صومايل، كعمدة ملدينة 
ساوث بورتالند، يف والية ماين األمريكية التي يقطنها أكرث من ٪90 من ذوي البرشة البيضاء. 

ديقا أصبحت أول امرأة مسلمة وأول امرأة من أصول إفريقية تتوىل منصب عمدة مدينة يف تاريخ 
الواليات املتحدة كما صوت عليها أعضاء مجلس املدينة باإلجماع.

ديقا قالت بعد انتخابها إن الناس سيكون لديهم دائماً نوع من التحفظ لكنهم »سيتعرفون عليك 
ويستمعون إليك ويرون من أنت من خالل ذلك«.

وتأمل ديقا أن يؤدي انتخابها ملنصب عمدة إىل إلهام اآلخرين للسري عىل خطاها، إذ قالت: »أنا 
… فخورة حقاً بحقيقة أنني سأفتح الكثري من املسارات لألشخاص اآلخرين الذين يشبهونني، 

وخاصة أعضاء مجتمعنا الشباب ليتحركوا«، وتابعت ديقا: »ليس فقط للمهاجرين أو الجيل 
األول أو السود، ولكن أيضاً الشباب البيض الذين ربما كانوا خائفني أو ال يريدون أن يكونوا 

جزءاً من الواجبات املدنية التي لدينا جميعاً، أقول؛ نعم، إذا كان بإمكاني القيام بذلك، نعم، 
يمكنك القيام بذلك. نحن حقاً، نحتاج إليك حقاً، نحتاج لكل واحد منكم يف هذه املدينة الجميلة 

للتقدم«. 
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أعلن عمدة ديربورن املنتخب، عبدالله حمود، 
أنه سيقوم بتعيني عيىس شاهني رئيًسا لرشطة 

املدينة، ليحل بذلك محل الرئيس الحايل رونالد 
حداد الذي توىل املنصب منذ عام 2008.

وبحسب موقع Detroit Free Press، سيكون 
القائد شاهني، الذي التحق بالعمل لدى رشطة 
ديربورن منذ عام 1998، أول قائد رشطة مسلم، 

ليس يف ديربورن فحسب، بل يف تاريخ ميشيغان.

يأتي تعيينه يف الوقت الذي تشهد فيه الوالية 
تغريات كبرية، فالسيد حمود هو أول عربي 

أمريكي وأول مسلم ينتخب رئيًسا لبلدية 
ديربورن.كما انتخب الناخبون أيًضا رؤساء 

بلدية مسلمني يف هامرتامك وديربورن هايتس.
قال العمدة املنتخب إن القائد شاهني لديه سجل 

حافل باإلنجازات، كما أنه شخص محبوب بني 
زمالئه وأعضاء املجتمع. وأكد “إنه ملتزم ببناء 

عالقة ثقة مع السكان وتقديم الرشطة العادلة 
بطريقة تلبي مطالب اليوم يف حفظ األمن 

املجتمعي عىل أفضل وجه”.
وأضاف: “أنا واثق من أنه سيقدم الشفافية 
واملساءلة التي يتوقعها السكان أثناء وضع 

ضباط الرشطة لدينا لتحقيق النجاح”.
وعقب اإلعالن عن ترشيحه، قال شاهني إن 

“ديربورن مدينة متنوعة بشكل كبري ويشرتك 
سكانها يف القيم والرغبة يف الحصول عىل مجتمع 

آمن للجميع.” وأضاف “تستحق ديربورن قائًدا 
ملتزًما تماًما باألمانة والشفافية والرتابط مع 

جميع أطياف املجتمع”، مؤكًدا عىل أنه سيدافع 
عن الجميع ” فهو يؤمن إيمانًا راسًخا بأن صوت 

الجميع مهم”
وكتب يف بيان خاص أنه سيعمل عىل إصالح 

الرشطة ومعالجة املشاكل التي تواجهها املدينة، 
مثل القيادة املتهورة والجريمة التي ارتفع معدلها 

خالل العام املايض.
وأضاف قائاًل “سنؤسس ونتبنى ثقافة الشفافية 

واملساءلة لتعزيز الثقة والرشعية داخل وخارج 
املنظمة، حيث ستتبنى اإلدارة إصالحات يف 

النظام تضمن إبعاد املجرمني من الشوارع وتوفري 
األمن املتكافئ لجميع املجتمعات، فهذه املعادلة 

يمكن تحقيقها بالكامل.”
ووفقًا لسريته الذاتية، تخرج شاهني بامتياز 
مع مرتبة الرشف من جامعة ميشيغان عام 

1997 وحصل عىل شهادة يف العلوم السياسية 
وماجستري يف األمن الداخيل وإدارة الطوارئ عام 
2016. كما حرض برنامج دراسات دولية يف معهد 

دراسات الرشق األوسط وشمال إفريقيا التابع 
للجامعة األمريكية بالقاهرة من عام 1995 وحتى 

1996، باإلضافة إىل حضوره برنامج القيادة 
التنفيذية ألفراد الرشطة يف 2016 يف جامعة 

ميشيغان.

وبحسب الصحيفة، كان القائد الحايل حداد، 
وهو من أصل لبناني، أول عربي أمريكي يشغل 

منصب رئيس رشطة ديربورن، والتي تمثل حوايل 
٪47 من العرب األمريكيني، وفقًا لبيانات التعداد 

السكاني لعام 2019. وحرص خالل فرتة قيادته 
عىل التنوع داخل الدائرة، فقد قام بتعيني املزيد 

من ضباط الرشطة األمريكيني العرب.
قال حداد وعمدة ديربورن جاك أوراييل يف وقت 

سابق إن انتهاكات الرشطة وحوادث استخدامهم 
للقوة املفرطة  قد انخفضت عىل مدى العقد 

املايض تحت قيادتهما. لكن بعض القضايا البارزة 
التي تنطوي عىل إطالق الرشطة النار عىل مشتبه 
بهم سود، أثارت احتجاجات يف السنوات األخرية، 
كما أثار املعدل غري املتناسب العتقاالت السود يف 

القسم انتقادات.
وقال شاهني يف بيان: “لقد أحرزنا تقدًما يف القسم 

عىل مدى السنوات العديدة املاضية، ولكن هناك 
الكثري من العمل الذي يتعني القيام به لتعزيز 

عالقتنا مع السكان ودمج أحدث ممارسات 
الرشطة لخدمة املجتمع.”

Omar : Pelosi to act 
against Republican 
for Islamophobic 
remarks
U S Representative Ilhan Omar said that she is confident 

House Speaker Nancy Pelosi will take “decisive action” 
in the coming days against Republican congresswoman 

Lauren Boebert for remarks about Omar that have been decried 
as Islamophobic.

Omar’s comments on were the latest in chain of events that 
was set in motion more than a week ago when a video post-
ed to Facebook showed Boebert speaking at an event and 
describing an interaction with Omar – an interaction Omar, a 
Somali-born American Muslim, maintains never happened.

In the video, Boebert claimed that a Capitol Police officer ap-
proached her with “fret on his face” shortly before she stepped 
on board a House lift and the doors closed.
“I look to my left and there she is – Ilhan Omar. And I said, 
‘Well, she doesn’t have a backpack. We should be fine,’” Boe-
bert says with a laugh.
Boebert’s comment about Omar not wearing a backpack was 
an apparent reference to her not carrying a bomb.
A first-term lawmaker who has pledged to defy Washington’s 
gun laws, Boebert apologised for the comments. But a phone 
call between the two women ended in rancour after Boebert 
showed no sign of remorse.
Democrats later called for the House to strip Boebert of her 
committee assignments for what they called anti-Muslim big-
otry.
“I have had a conversation with the speaker, and I’m very con-
fident that she will take decisive action next week,” Omar told 
CNN’s State of the Union programme.
“When I first got to Congress, I was worried that I wasn’t go-
ing to be allowed to be sworn in because there was a ban on 
the hijab. She promised me that she would take care of it. She 
fulfilled that promise. She’s made another promise to me that 
she will take care of this. And I believe her.”
There was no immediate comment from Pelosi or Boebert.
House Republican leader Kevin McCarthy defended Boebert 
, saying she had apologised publicly and personally to Omar.
Omar did not say what action Pelosi might take.
The Democratic-controlled US House of Representatives last 
month voted to formally rebuke Republican Congressman Paul 
Gosar for tweeting an animated video that portrayed him kill-
ing progressive Congresswoman Alexandra Ocasio-Cortez.
It also stripped Republican Marjorie Taylor Greene of her com-
mittee assignments earlier this year for past remarks support-
ing violence against Democrats.
Boebert, Gosar and Greene are all hardline conservatives and 
outspoken allies of former President Donald Trump.

شرطة ديربورن تستعد الستقبال أول 
قائد مسلم لها

العربي االمريكي-  محمد محمد ابراهيم
نعت الجالية اليمنية يف أمريكا الحاج محمد 

يحيى املنترص الذي وافته املنية يف »تعز 
»عن عمر ناهز الـ85 عام، بعد حياة 

حافلة بالكفاح الوطني والقومي وخدمة 
أبناء الجالية اليمنية يف أمريكا منذ 

خمسينيات القرن املايض )هاجر عام 
.)1956

مؤكدة يف بيان نعي صادر عن رئاسة 
الجالية بنيويورك أن الفقيد املنترص شكل 

عالمة فارقة يف مسار تاريخ التأسيس الفعيل 
للكيانات املؤسسية الجامعة أو األعمال 

واملشاريع الريادية، إذ يرجع له فضل تأسيس 
أول جمعية خريية يمنية يف بفلو، والتي قدمت 

خدمات جليلة شملت الطالب واملهاجرين الجدد، 
واملعرسين، والعاطلني وغريهم من أبناء الجالية، 

وساهم يف تأسيس أول جامع يف نيويورك، وأول مدرسة 
إسالمية، كما عمل عىل مساعدة الكثري من ابناء اليمن يف الحصول 

عىل تأشرية الدخول ألمريكا ورعايتهم حتى حصلوا عىل فرص عمل.
وعدد البيان مناقب الفقيد املوصولة بدماثة األخالق، ورقي 

العالقات، وثبات املواقف تجاه قضايا الوطن واألمة، 
وجدارة حمل الهموم الجمعية والتطلعات ألبناء 

الجالية.. الفتا إىل أن الحاج محمد املنترص 
واحد من أهم قامات اليمن الوطنية والقومية 
يف املهجر األمريكي. إذ لعب دورا دبلوماسيا 

شعبيا آزر ثورة الـ26 من سبتمرب 1962م، 
سواء عىل صعيد تنظيم املظاهرات يف 

نيويورك ملساندة الثورة الوليدة حينها 
أمام الرأي العام األمريكي والعاملي، أو 

عىل صعيد التواصل الوطني والقومي، من 
خالل عالقاته ومراسالته بقيادة الثورة يف 

صنعاء، وعالقته املتينة بالزعيم جمال عبد 
النارص، منذ ما قبل زيارة عبد النارص للواليات 

املتحدة األمريكية ومشاركته يف أعمال الدورة 
الخامسة عرشة لألمم املتحدة 1960م وألقائه أول 

خطاب باللغة العربية عىل املنصة األممية التي لم تكن 
حينها معرتفة بلغة الضاد.

الجالية اليمنية األمريكية تنعي رائد الدبلوماسية 
الشعبية الحاج محمد يحيى المنتصر
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الروائي عبد الرزاق قرنح: 
حضور عربي 
وحيد قبل 

»نوبل«

منذ عقدين تقريباً لم يقرتن اسم كاتب أفريقي 
بـ«جائزة نوبل لآلداب«. قطيعٌة عرفْت حّداً مع 

إعالن »األكاديمية السويدية« منح الجائزة 
األدبية األبرز يف العالم إىل الروائي التنزاني ذي 

األصول اليمنية، عبد الرزاق قرنح )1948(.

وقد أشار بيان األكاديمية إىل أن قرنح نال 
»نوبل« بفضل تعّمقه يف تناول آثار االستعمار 

ومصري الالجئني بني الثقافات والقارات، وهو 
الذي عرفت عائلته، ذات األصول العربية، 

مصري الهجرة واالغرتاب من زنجبار حيث ُولد 
إىل بريطانيا التي وصلها يف العرشين من عمره 

.)1968(

وقد طبع هذا املسار الشخيص عالقته بالكتابة 
وحتى بالعالم األكاديمي، حيث تمثّل كتابات 

ما بعد االستعمار الرسدية مركز اهتمامه 
كباحث ومدرّس جامعي، وهو الحائز عىل 

درجة الدكتوراه عام 1982 من »جامعة كينت« 
الربيطانية.

بدءاً من عام 1987، تاريخ صدور روايته األوىل 
»ذكرى املغادرة« وحتى العام املايض، الذي 

شهد ظهور كتابه »أكرث من آِخرة«، أصدر عبد 
الرزاق قرنح عرش روايات، وثالث مجموعات 

قصصية، إضافة إىل عدد من األبحاث 

الجامعية املحكّمة. وقبل نيله »نوبل«، رُّشح 
عدٌد من رواياته ـــ املكتوبة باإلنكليزية 

جميعها ـــ إىل جوائز معروفة يف الفضاء 
األنغلوفوني، مثل جائزتَْي »بوكر« و«وايت 
بريد« اللتني وصلتها روايته »الَهجر« عام 

2006، وجائزة امللحق األدبي لجريدة »لوس 
آنجلس تايمز« التي وصل إىل قائمتها الطويلة 

بروايته »قُرب البحر« )2011(.

تحرض الشخصيات العربية أو ذات األصول 
العربية واإلسالمية، بكثافة يف عالَم قرنح 

الرسدي، كما هو الحال يف »الهجر«، التي تروي 
قصة رشيد وعائلته التي عاشت االستعمار 

الربيطاني يف زنجبار ومن ثم املنفى. ورغم 
هذا القُرب من التاريخ والثقافة العربيني، لم 

يعرف الكاتب التنزاني طريقه إىل لغة الضاد، 
وهو الذي تُرجم عدٌد من أعماله إىل العديد من 

اللغات األوروبية والعاملية.

عىل أن املفارقة شاءت أن تكون صورته األكرث 
تناقالً ونرشاً يف وسائل اإلعالم، منذ إعالنه 

فائزاً بالجائزة أمس، هي صورة التُقطت خالل 
حضوره الوحيد يف العالَم العربي عرب مشاركته 

يف »احتفالية فلسطني لألدب« عام 2009 
بـ«جامعة الخليل«.

special coverage تغطية خاصة
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أمير داود

بمنحها جائزة نوبل لهذا العام للروائي التنزاني ذي األصول 
اليمنية، عبد الرزاق قرنح )1948(، لم تكتف األكاديمية السويدية 

باالبتعاد عن املركزية األوروبية، بل تجاوزت ذلك إىل منحها لواحد 
من أكرث الكتّاب انهماكاً بمقاومة النزعة االستعمارية للعالم الجديد 

يف كتاباته، باإلضافة إىل تقديمه مواضيع مثل املنفى والهويات 
املتصّدعة؛ كاتب تهيمن عىل مؤلّفاته أيًضا قضايا التهجري وكيف 

تتشكّل الهوية من خالل موروثات االستعمار والرّق.

وإذا كانت األكاديمية السويدية املانحة للجائزة العريقة قد فاجأت جماهري 
القرّاء واملثقفني حول العالم باسم يرتبط بأوروبا من خالل اللجوء، فقد 

فاجأتهم أيًضا بتقديمها لشخصية ال تمتلك مهارة الرتويج لنفسها، أو بعبارة 
أخرى لشخصية تنأى بنفسها عن الشهرة الجارفة، ال سيما يف أوساط 

مثقّفي العالم. أمٌر فاجأ الكاتب نفسه قبل الجميع، والذي ُمنح الجائزة نظراً 
إىل رسده »املتعاِطف والذي يخلو من أّية مساومة فيما يخّص آثار االستعمار 

ومصري الالجئني العالقني بني الثقافات والقارات«، بحسب بيان األكاديمية 
السويدية.

يبحث صاحب رواية »ذاكرة املغاَدرة« )1987( يف التناقض الناتج عن الرتاث 
االستعماري اإلشكايل واملعقّد. لقد تحّدث عن الصعوبة التي ينطوي عليها 
»االرتباط بهذا اإلرث واحتضان بعض الجوانب دون أن تفقد نفسك، ألنه يف 

أعماقه خطاب يقزم ثقافتك املستعمرة«.
شخصياته تعاني رصاعاً كبرياً ومستمرّاً بني حياة جديدة ووجود ماٍض

وتستند جميع أعمال صاحب رواية »طريق الحاج« )1988( إىل التأثري 
القايس الذي تحدثه الهجرة يف سياق جغرايف واجتماعي جديد عىل هوّيات 

شخصياته، وهي شخصيات باملصادفة شاء لها صاحبها أن تحمل ذات 
التجربة وذات املصري اللذين عاناهما هو، كالنزوح من موطنه األصيل زنجبار 

والهجرة إىل بريطانيا عندما كان عمره 17 عاًما. فالهوية يف هذا السياق 
مسألة تغيري مستمّر، وما تفعله الشخصيات الرئيسية يف رواياته هو عىل 

وجه التحديد زعزعة الهويات الثابتة التي يواجهونها يف البيئات التي 
يهاجرون إليها. تعمل شخصيات قرنح الخيالية باستمرار عىل بناء هوية 
جديدة ألنفسها، لتناسب بيئاتها الجديدة. إنها شخصيات تعاني رصاًعا 

كبريًا باستمرار، بني حياة جديدة ووجود ماٍض.
يف رواية »اإلعجاب بالصمت« )1996(، عندما تأتي صديقة فتاة إنكليزية 

إىل والديها لتخربهما بأن ابنتهما حامل بطفل من أب الجئ، فإنهم يواجهون 
ذلك بالنظر إليها بكراهية ألن ابنتهم، ومن هذه اللحظة، ستضطّر إىل العيش 

مع نوع من التلّوث لبقية حياتها. لن يعود بمقدورها أن تكون امرأة إنكليزية 
عادية مرة أخرى. من هذه النقطة ينظر قرنح يف جميع رواياته إىل ثيمة 
الهجرة والنزوح، سواء من رشق أفريقيا إىل أوروبا أو إىل داخل أفريقيا.

وبحسب آراء ثقافية نقدية حول غورنة، »فإنه يتّم تمثيل الهويات القومية 
والعرقية وعرضها عىل أنها نقية بال شوائب )الشعوب(، باعتبار أّن التعرّض 

لالختالف )املهاجرين( يهّددها بالتمييع ويهّدد نقاوتها باحتمالية التلوث 
الدائم. يف حني يمثّل أبطال رواياته هذا التلّوث لهويات اآلخرين من خالل 

اختالفهم«.
يحلل كتاب »ذاكرة املغاَدرة« )1987( قرار بطل الرواية مغادرة قريته 

الساحلية األفريقية الصغرية كلحظة صفرية حاسمة. يف حني تصّور رواية 
»طريق الحّجاج« )1988( كفاح طالب مسلم من تنزانيا ضّد الثقافة 

العنرصية للبلدة اإلنكليزية الصغرية التي هاجر إليها. كما تحتفظ رواية 
»الفردوس« )1994( بأجواء أفريقية بدالً من االنخراط يف األجواء األوروبية 

الجديدة.
يقول صاحب »قلب الحىص« )2017( إنه ال يوثّق ببساطة تجربته كسرية 

ذاتية، بل يحّولها إىل إحدى قصص هذا العرص... إنه ُيكِثّف 
حالة التذكّر، الذي هو الجزء الحميمي الخلفي من ذهن 

الكاتب، كما أن الغرابة تزيد أيضاً من اإلحساس 
بالحياة التي تُركت وراءنا، وأناس تركناهم خلفنا 

بشكل عريض ودون تفكري، ومكان وطريقة 
للضياع إىل األبد.

يسود نفس املعنى أبطال رواياته الذين 
ينظرون إىل ماضيهم بمشاعر مختلطة 

من املرارة والذنب ملا تركوه وراءهم. يف كثري 
من األحيان، يستلزم االنتقال إىل مكان 
مختلف بالنسبة لشخصياته مْحَو أّي 

اتصال مع عائالتهم. يتساءل أحد أبطال 
رواية »الفردوس« بحزن »إذا كان والداه 

ال يزاالن يفكّران به، إذا كانا ال يزاالن عىل 
قيد الحياة، وكان يعلم أنه ال يريد أن يعرف 

أجوبة ذلك‹‹.
هذا ما تشتغل عليه رواياته، رصاعات نفسية 

عميقة لالجئني تركوا خلفهم الكثري، ولم يستطيعوا 
أن يروا أمامهم إاّل ما تفّك األيام أرسار لحظته من 

تصادمات تخلفها حالة اصطدام عنيفة بني ثقافات 
مختلفة مركزها أوروبا وطرفها أفريقيا.

عبد الرزاق قرنح.. 
حفرّيات في عاَلم يتحّرك
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T he awarding of the Nobel Prize in literature to 
Zanzibar-born writer Abdulrazak Gurnah has 
drawn celebration and sparked lively debate 

over identity in Tanzania.

Many in the country acknowledge the recognition of Gur-
nah’s work among the handful of African novelists to have 

won the prestigious prize, but others question whether Tanzani-
ans can truly claim the England-based writer as their own.
Gurnah, whose body of work includes 10 novels, left Tanzania’s 
archipelago of Zanzibar as a refugee for United Kingdom in late 

1967, three years after a revolution which sought to end the 
political dominance of the minority Arab population over 

the African majority. The following months and years 
were dominated by deep division, tensions and 

vengeance.
Recounting his story, Gurnah said he 

managed to get only a one-month tourist 
visa that allowed him to travel to Britain 
where he enrolled for A-level studies 
at a technical college in Canterbury, 
southeast England.
In its announcement on , the Swedish 
Academy said the 73-year-old was 
honoured “for his uncompromising 
and compassionate penetration of 
the effects of colonialism and the fate 
of the refugee in the gulf between 
cultures and continents”.
Both the presidents of Tanzania and 
semi-autonomous Zanzibar were 
swift in hailing Gurnah’s achieve-
ment.
“The prize is an honor to you, our 
Tanzanian nation and Africa in 
general,” Tanzanian President Samia 
Suluhu Hassan tweeted. For his 
part, Zanzibar leader Hussein Ali 
Mwinyi said, “We fondly recognise 
your writings that are centred on 
discourses related to colonialism. 
Such landmarks, bring honour not 
only to us but to all humankind.”
Meanwhile Gurnah, in an inter-

view with AFP news agency, 
stressed his close ties to 

Tanzania.
“Yes, my family is still 

alive, my family still 
lives there,” the 

retired Universi-
ty of 

Kent pro-
fessor said. “I go 

there when I can. I’m still 
connected there … I am from 
there. In my mind I live there.”

Back home, Gurnah’s award sparked long and passionate online 
discussions about belonging and identity, invoking – rather 
unexpectedly – politically charged debates about the union 
between Zanzibar and the mainland, whose relationship has not 
always been rosy – even though Zanzibar is semi-autonomous, 
with its president and parliament, there continues to be aspira-
tions for more independence from the union government.
“The debate about the “Tanzanian” identity of Abdulrazak 
Gurnah should be an awakening call & a trigger to our govern-
ment to think of the following: (i)Justice; (ii) Dual Citizenship; 
(iii)Union matters; (iv) quality education and teaching – how do 
we do in writing & literature?” tweeted social scientist Aikande 
Kwayu.
Dual-citizenship has been a long-debated issue, with more and 
more Tanzanians – especially those in the diaspora – advocating 
for its implementation. Successive governments have steered 
clear of it, often citing constitutional restrictions.
“One of the reasons Tanzania can’t allow dual citizenship is 
the fear that Abdulrazak Gurnah & his grandparents, who fled 
Zanzibar to escape the persecution of Arabs during the Zanzibar 
Revolution, would return and claim their stolen assets. And 
we’re shamelessly celebrating his victory?” Erick Kabendera, a 
journalist, wrote.
But others believe his long time spent abroad should not de-
prive him of his roots.
“Gurnah identifies himself as Tanzanian of Zanzibar origin. Living 
in diaspora, having been exiled or even feeling dislocated from 
his country does not take away his heritage and identity. That 
is part of who he is,” said Ida Hadjivayanis, lecturer of Swahili 
studies at School of Oriental and African Studies in London.
“There are so many people living in diaspora with children 
whose nationalities are foreign but who identify as Tanzanian – 
and so that is the homeland.”
Gurnah forged a critically acclaimed 35-year career rooted in co-
lonialism and immigration after arriving in Britain as a refugee. 
The Nobel Prize winner was born on the Indian Ocean island of 
Zanzibar in 1948, and began writing after moving to England as 
a refugee, where he is now based [Tolga Akmen/AFP]
A Zanzibari native herself, Hadjivayanis said she was thrilled 
beyond words about Gurnah’s win.
“Gurnah is an author who speaks the truth,” she said, describing 
his work as honest. “Their (characters in the books) experiences 
are familiar, their link to home (Tanzania and especially Zanzi-
bar) often hits a chord.”
Hadjivayanis first read Gurnah’s work in 2003, and is currently 
translating his 1994 novel Paradise into Swahili. Pointing out 
that many in Tanzania are yet to read this writer’s books, she 
called on the government to include his works in the school 
curriculum.
Mkuki Bgoya, director of one of Tanzania’s biggest independent 
publishers, agreed that Gurnah is not a household name in Tan-
zania. He recalled a situation in the past where his books took 
a long time to be sold, something which he expects to change 
quickly in the wake of the Nobel prize win.
He said the reason could be the writing language used in the 
books, but also a generally poor reading culture in Tanzania. 
But following the award, Bgoya said he believed not only local 
fictional writers would be inspired to create more, but it would 
also instigate more interest in reading novels among local 
readers.

“Our reading culture is heavily tilted towards non-fiction 
books. A lot of people read motivational books,” said Bgoya.

“The book industry in Tanzania is dominated by textbooks and 
the majority of publishers focus on textbooks. This leaves a very 
small space for other genres such as poetry, novels and short 
stories,” he added.
“Now, we’ve paid a lot of attention to this award and we are 
having passionate conversations about it – the significance of 
this work is that it validates fiction work, particularly of Tanzani-
ans or Tanzanian inspired issues.”

In Tanzania, Gurnah’s Nobel Prize win 
sparks both joy and debate

special coverage تغطية خاصة
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أمل نصر
مرتجمة فلسطينية

كتبتها Maaza Mengiste ونرُشت يف 
الغارديان يف أكتوبر٢٠٢١

بقناعة راسخة وثابتة كتب عبد الرزاق 
قرنح ألكرث من ثالثة عقود، عن أولئك 

الذين يقبعون يف ظالل التاريخ املنسية. 
وُلد قرنح يف زنجبار عام ١٩٤٨ وهرب من 

االضطهاد السيايس ليستقر يف إنجلرتا يف 
سن الثامنة عرش. وهو مؤلف للعديد من 
القصص القصرية واملقاالت، باإلضافة إىل 

عرشة روايات يف رصيده األدبي. وقد كرس 
حياته املهنية يف الكتابة عن اختالف 

املساعي التي يمكن لإلنسان أن يسلكها يف 
سبيل تحقيقه لذاته يف املنفى، من خالل 

تجسيده لألوطان، والعائالت ومجتمعاتهم، 
وربما األهم من ذلك، تجسيده لألفراد يف 

تحقيق ذواتهم من خالل أنفسهم. ينكشف 
ستار الحميمية يف رواياته من خالل 

املساحات العائلية والرفاق والصداقات 
التي أنشأتها هذه العائالت، تلك املساحات 

التي يغذيها الحب والواجب ولكن ال تلبث 
تأكلها الهشاشة بطبيعة الحياة. ورغم ما 

تراكمه أعماله من لحظات تاريخية كان لها 
آثار كارثية وانقسامات مجتمعية مدمرة، 

يعرض قرنح بسالسة الجوهر الحقيقي 
يف استمرارية وسالمة تلك العائالت 

والصداقات ومساحات الحب من التذرر 
واالندثار.

ترتكز بنية العديد من أعماله ، بما يف ذلك 
روايته األوىل Memory of Departure )ذاكرة 

الرحيل(، ١٩٨٧ عىل تصوير كم الخديعة 
والوعود الكاذبة التي تمارسها الدولة أو من 

هم يف السلطة، ويف انعكاس ذلك عىل األفراد 
الذين يغادرون أوطانهم بحثًا عن حياة 

أفضل. روايته الثانية Paradise )الفردوس( 
التي تم ترشيحها يف القائمة القصرية 

لجائزة بوكر عام ١٩٩٤، تدور أحداثها قبل 
الحرب العاملية األوىل مبارشة، وهي عبارة 

عن تمظهر صادق -ومفجع- آلثار االستعمار 
األملاني والعدوان السيايس. ويظهر ارتباط 
هذا العمل فيما بعد وكأنه مقدمة ألحداث 

روايته Afterlives )بعد املوت(، والتي تبدأ يف 
خضم انتفاضة عام ١٩٠٧ ضد املستعمرين 
األملان وتتكشف من خالل شخصيات معقدة 

نفسيا، تتبلور مصائرها عىل مر األجيال 
ومن خالل االنتقال من الحكم األملاني إىل 

الحكم الربيطاني. شخصيات تكافح من أجل 
الحفاظ عىل عائالتها ومحيطها االجتماعي 

يف بلدة ساحلية صغرية يف الرب الرئييس 
لتنزانيا.

روايتاه The last gift )الهدية األخرية(، 
٢٠١١، و By the Sea )عىل الشاطئ(، 

٢٠٠١، وهما العمالن اللذان تم إدراجهما يف 
القائمة الطويلة لجائزة البوكر للعام ٢٠٠٢، 

وتم ترشيح ذات الروايتني لجائزة الكتاب يف 
»لوس أنجلوس تايمز« عن األعمال الروائية. 

وهي أعمال تجسد حياة الالجئني الذين 
يحاولون بناء أوطان لهم يف إنجلرتا. من خالل 

هذه األعمال ، يطرح قرنح ُسؤاله املُلح عن 
معنى االنتماء وما إذا كان بإمكان املرء أن 

يرتك املايض حقًا وراءه.
تفرض كل رواية من روايات قرنح رسدها 

الخاص من خالل قصص أولئك الذين قد ال 
تكون حيواتهم قد وصلت إىل األرشيف. أولئك 

الذين ال تجسد معاناتهم وثائق تستحق 
الذكر يف العالم األكرب. فأصحاب البقاالت، 

وربات البيوت، والعسكريون -الجنود املحليني 
الذين يخدمون يف الجيوش االستعمارية- 

والطالب والالجئون، هم أبطاله الذين منحهم 
استحقاقاً رسدياً يذكرنا برثاء وتعقيد حياة كل 

فرد يف هذا الوجود.
وبعد أن أصبحت أوروبا مركزا للجوء يف 

السنوات األخرية، وحيث تحارص سلسلة 
األزمات اإلنسانية األفراد بشكل بائس 

وتحثهم عىل املخاطرة بحياتهم بحثاً عن 
أمل يف بعض من االستقرار وايجاد مستقبل 
أفضل، اكتسبت أعمال قرنح صدى وأهمية 

أكرب. يف مقال نرشه عام ٢٠٠١ يف صحيفة 
»الغارديان«، كتب: »ال بد للنقاش حول 

اللجوء أن يتزاوج مع رسد يمسه هوس عرقي، 
وهو نقاش مقنَّع ومغلف يف عبارات ملطفة عن 

األرايض األجنبية والتكامل الثقايف«.
ترص أعمال قرنح عىل تجريد هذا الرسد 

»املذعور« من سلطاته، لكن ليس بالرصاخ أو 
إلقاء املناظرات، ولكن من خالل منح صوت 
ثابت، ال هوادة فيه وال يزعزعه وقت، صوت 

سوف يغدو هو الصوت املسموع.

من أين نبدأ في قراءة 

عبد الرزاق قرنح؟ 

عبدالرزاق قرنح.. 
روايات قادت ابن زنجبار 

إلى نوبل األدب

يتمّيز الروائي عبدالرزاق قرنح املولود يف زنجبار واملقيم يف 
بريطانيا، الذي نال جائزة نوبل يف األدب، بأعماله التي 

تغوص يف آثار االستعمار والهجرة عىل الهوية.

وهو كوفئ بالجائزة األدبية األرقى تقديراً لرسده »املتعاطف والذي 
يخلو من أي مساومة آلثار االستعمار ومصري الالجئني العالقني بني 
الثقافات والقارات«، بحسب لجنة التحكيم التي أشادت بـ«تمّسكه 

بالحقيقة وإحجامه عن التبسيط«.
وكان الروائي قد قال يف مقابلة أجريت معه يف فرانكفورت سنة 2016: 
»أريد بكّل بساطة أن أكتب بطريقة تكون أقرب ما يكون إىل الحقيقة 

وأن أقول )ما فيه نُبل(«.
وعبدالرزاق قرنح هو أول كاتب أفريقي ينال نوبل األدب منذ 2003. 

وهو ظّن األمر »مزحة« عندما أبلغ بفوزه بالجائزة.
ويف مقابلة مع مؤسسة نوبل، دعا أوروبا إىل اعتبار الالجئني الوافدين 
إليها من أفريقيا بمثابة ثروة، مشددا عىل أن هؤالء »ال يأتون فارغي 

األيدي«.
لجأ عبدالرزاق قرنح املولود يف زنجبار، وهو أرخبيل يقع قبالة ساحل 

أفريقيا الرشقية بات جزءا من تنزانيا، إىل بريطانيا يف نهاية الستينيات 
بعد بضع سنوات من االستقالل يف وقت كان عرب املنطقة يتعرّضون 

لالضطهاد. ولم يتسّن له أن يعود إىل زنجبار سوى يف العام 1984.
ويف مقال نرشته صحيفة »ذي جارديان« الربيطانية سنة 2004، كشف 

عبدالرزاق قرنح أنه بدأ يكتب يف الحادية والعرشين من العمر، بعد 
بضع سنوات من استقراره يف بريطانيا.

وهو أخرب أنه وقع يف شباك الكتابة، بحسب تعبريه، من دون أن يكون قد 
خطّط لذلك، موضحاً: »بدأت أكتب بالمباالة وبيشء من الخوف من 

دون أي تصّور مدفوعاً برغبة يف اإلفصاح عن املزيد«.
ونرش منذ العام 1987 عرش روايات، فضال عن قصص قصرية. وهو يكتب 

باإلنجليزية حتى لو كانت السواحلية لغته األم.
وتتطّرق رواياته الثالث األوىل »ميموري أوف ديبارتر« )1987( 

و«بيلجريمز واي« )1988( و«دوتي« )1990( إىل تجارب املهاجرين 
يف املجتمع الربيطاني املعارص.

وهو تمايز خصوصاً بروايته الرابعة »بارادايس« التي تجري أحداثها 
يف رشق أفريقيا خالل الحرب العاملية األوىل. ورّشحت الرواية لجائزة 

»بوكر« األدبية الربيطانية العريقة.
أما »أدمايريينج سايلنس« )1996(، فهي تروي قّصة شاب يغادر 

زنجبار ويهاجر إىل بريطانيا حيث يتزّوج ويزاول التدريس. ويؤثّر فيه 
سفره إىل بلده بعد عرشين عاماً من مغادرته إىل حّد كبري ويلقي بظالله 

عىل زواجه.
ورأى األكاديمي لوك برونو أن أعمال قرنح »تطغى عليها مسائل 

الهوية والهجرة وهي مقولبة بموروثات االستعمار واالستعباد«.
وهو كتب عىل موقع املعهد الثقايف الربيطاني أن »روايات قرنح تقوم 

كلّها عىل اآلثار املدّمرة للهجرة إىل بيئة جغرافية واجتماعية جديدة 
عىل هوية شخصياتها«.

وتروي »باي ذي يس« )2001( الحائزة جائزة أدبية فرنسية سنة 
2007 قّصة صالح عمر وهو طالب لجوء مسلم متقّدم يف السّن يعيش 

يف مدينة ساحلية يف إنجلرتا.
وكتب األديب الفرنيس الذي يتحدر من جيبوتي عبد الرحمن وابري 

سنة 2010 يف »لو موند ديبلوماتيك« أن »روايات قرنح املتجّذرة يف 
التاريخ االستعماري للرشق األفريقي والعابقة باألساطري السواحلية 
املطّعمة بلغة ساحرة تبحر بني القصص اإلرشادية والتعايش مع آالم 

املنفى واالستكشاف الذاتي والتأّمل يف حالة البرش«.
وقد نرشت روايته األخرية يف العام 2020 تحت عنوان »آفرتاليفز« وهو 

يتطّرق فيها إىل االستعمار األملاني ألفريقيا.
ويعيش عبد الرزاق قرنح يف برايتون يف جنوب رشق إنجلرتا وهو درّس 

األدب يف جامعة كينت حتّى تقاعده منذ فرتة قصرية.
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زكريا الكمالي
يف وقت أخرج النزاع يف اليمن نصف 

املرافق الصحية من الخدمة، وجعل 
البقية تعمل بنصف طاقتها، يرتكز اهتمام 

السلطات واملنظمات الدولية عىل دعم 
القطاع الصحي داخل املدن واملجتمعات 

الحرضية بدرجة رئيسة، فيما تبدو 
األرياف شبه منسية عىل صعيد تأمني 

مستلزمات الرعاية الطبية، رغم أنها 
تحتضن مئات اآلالف من السكان املعدمني، 

واملعرضني ألخطار أمراض وأوبئة كثرية، 
وبدرجات عالية عىل صعيد حّدة 

اإلصابات. 

وعىل مدار سنوات الحرب الست املاضية، 
افرتست األمراض واألوبئة أجساد أطفال البلدات 

الريفية يف عدد من املحافظات الساحلية. 
وبلغت حاالت سوء التغذية لديهم مستويات 

حرجة يف مناطق املخا وموزع والوازعية وجبل 
حبيش ومقبنة بمحافظة تعز بسبب افتقارها 

إىل مرافق صحية مؤهلة. كما تعرضت األمهات 
الحوامل يف هذه املناطق ملضاعفات أدت 

غالباً إىل الوفاة، علماً أن األمم املتحدة تقول 
إّن »حواىل 20.1 مليون يمني يحتاجون إىل 

مساعدة للحصول عىل الخدمات الصحية، 
بينهم 4.8 ماليني امرأة، فيما يعاني 400 ألف 

طفل سوء تغذية حاداً«. 

ويضطر أولياء األمور يف مناطق الساحل الغربي 
لتعز غالباً إىل حزم أمتعتهم والتوجه إىل مرافق 
صحية داخل مدينة تعز، يف محاولة للحصول 
عىل خدمات مقبولة. لكن معظمهم يصلون يف 
مراحل متأخرة أو بعد فوات األوان، كما حصل 

مع عبد الله الظرايف حني قرر إسعاف طفلته 
الرضيعة املصابة بسوء تغذية حاد عرب نقلها إىل 

املدينة. لكن مرافق صحية خاصة كثرية رفضت 
استقبالها بحجة أن وضعها ميؤوس منه، بعدما 

تأخر إخضاعها لعناية طبية، وباتت يف مرحلة 

حرجة.
يقول الظرايف: »طفلتي مصابة بهزال شديد 

وضمور يف الدماغ بسبب سوء التغذية. وأنا لم 
أستطع نقلها مبكراً إىل املدينة نظراً لعدم توفر 

املال. ويف بلدتنا، ال يوجد أطباء أطفال ذوو 
كفاءة عالية، وال رعاية جيدة«. 

ويتطلب الوصول إىل أقرب مركز صحي 
متخصص داخل مدينة تعز قطع عرشات 

الكيلومرتات، ودفع أجور نقل تصل إىل إىل 40 
دوالراً، إضافة إىل تكاليف أخرى تتعلق بتأمني 
طعام ودواء ومبيت داخل املدينة إذا لزم األمر. 

والالفت أّن هذه املراكز، وعىل رأسها املستشفى 
السويدي لألمومة والطفولة، مزدحمة بعرشات 
األطفال القادمني من بلدات ريفية بعيدة، رغم 

صعوبة الوصول إليها بسبب حصار جماعة 
الحوثيني لها.

ويقول عاملون صحيون: »تكتظ املستشفيات 
مطلع كل أسبوع بالقادمني من األرياف. تقف 
عرشات األمهات يف غرفة االنتظار، ونضطر يف 
بعض األيام إىل العمل حتى بعد انتهاء الدوام 

من أجل عالج املصابني بسوء التغذية« التي ال 
تشكل املشكلة الصحية الوحيدة يف ريف تعز، إذ 

تتفىش فيها أوبئة أخرى عىل رأسها الكولريا.

وأحصت تقارير ملنظمة الصحة العاملية أكرث من 
500 إصابة بالكولريا منذ مطلع يناير/ كانون 
الثاني املايض وحتى 3 أكتوبر/ ترشين األول 

املايض، وذلك من إجمايل 2700 إصابة يف البالد.

وفيما تسبب تدمري مرافق للعناية الطبية 
وتحويل بعضها إىل ثكنات عسكرية، وهجرة 

الكوادر املحرتفة وعدم دفع مرتبات العاملني، يف 
تراجع مستوى خدمات املنظومة الصحية يف 

اليمن، عززت منظمات دولية منها برنامج األمم 
املتحدة اإلنمائي، تقديم الخدمات الصحية 
املهمة، من خالل مبادرات مجتمعية وتنفيذ 

مشاريع صغرية اهتمت بتحسني البنى التحتية 

الصحية يف ريف اليمن تحديداً. لكن سكاناً 
محليني يقولون إن غالبية املشاريع التي نفذها 

رشكاء محليون كانت وهمية.  

ويكشف محمد الوايف، وهو من سكان منطقة 
جبل حبيش غربي تعز، أن بعض املراكز 

الصحية التي جرى تأهيلها شهدت عمليات 
ترميم لم تلحظ إيصال إمدادات دائمة تلبي 

احتياجات مكافحتها التفيش الهائل لألوبئة 
وجائحة كورونا، ومشاكل سوء التغذية لدى 

األطفال واألمهات«.

ويتهم الوايف بالتايل منظمات محلية تشارك 
يف مشاريع املنظمات الدولية بنهب التمويل 

الخاص املمنوح للقطاع الصحي من خالل 
القيام بأعمال وهمية أو متعرثة، ما زاد تدهور 

الخدمات الصحية يف األرياف وبعض املدن، 
والذي تحذر وكاالت اإلغاثة الدولية من تفاقمه 

خالل الفرتة القادمة يف ظل تقلص دعم املانحني.

ويفيد تقرير حديث أصدرته األمم املتحدة أّن 
»عدم تلقي األموال املخصصة للمساعدات 

الصحية، سيحتم وقف دعم املستشفيات يف 
اليمن، ما يؤدي إىل انقطاع الخدمات الصحية 

األساسية إلنقاذ حياة األطفال واألمهات 
وحديثي الوالدة، وتعريض حياتهم ورفاههم 

للخطر«. 

ويلفت التقرير إىل أّن »نقص التمويل سيؤدي 
أيضاً إىل نقص معدات الحماية الشخصية 

آلالف من مقدمي الرعاية الصحية، ويؤثر عىل 
الفحوص الخاصة بفريوس كورونا التي يخضع 
لها مئات آالف اليمنيني، ويعطل أجهزة التربيد 

املستخدمة للحفاظ عىل صالحية ماليني 
الجرعات الخاصة بأكرث من عرشة أنواع من 

اللقاحات املنقذة للحياة، وبينها لشلل األطفال 
والحصبة«.

أرياف اليمن شبه منسية صحيًا... أوضاع 
ميؤوس منها ألطفال وأمهات

الواليات المتحدة تؤكد 
دعمها لتفويض أممي 

يعزز المساءلة في اليمن

أكدت الواليات املتحدة األمريكية، دعمها إليجاد تفويض من األمم 
املتحدة لتعزيز املساءلة يف اليمن.

وقال املبعوث األمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ، يف تسجيل 
مصور، بالتزامن مع اليوم العاملي لحقوق اإلنسان، »بمناسبة إحياء 

هذا اليوم أود أن أعرب عن التزام الواليات املتحدة بإيجاد حل دائم 
للنزاع يف اليمن يسمح للشعب اليمني بصياغة حل أكرث إرشاقا 

ملستقبل بلده«.

وأضاف: »تعترب الواليات املتحدة املساءلة جزءا من الحل وهو ما 
يجعلها تدعم بشدة إيجاد تفويض جديد من األمم املتحدة لتعزيز 

املساءلة باليمن«.

وشدد عىل »عدم السماح ألطراف النزاع بارتكاب انتهاكات وإساءات 
ضد الشعب اليمني مع اإلفالت من العقاب«.

اكرر التزام الواليات املتحدة لزمالئنا اليمنيني يف صنعاء، الذين عانوا 
من االحتجاز والتهديد واإلساءات من الحوثيني، إن لهؤالء األشخاص 

عائالت ولديهم أمل يف مستقبل أفضل، وهذه مجرد أحدث حلقة يف 
سلسلة

واعترب ليندركينغ احتجاز موظفني يمنيني يف السفارة األمريكية 
بصنعاء »أحدث حلقة يف سلسلة إساءات وانتهاكات جماعة 

الحوثيني ضد املدنيني يف اليمن«.
وكان مسؤولون أمريكيون قالوا يف وقت سابق إن جهود ليندركينغ 

قادت إىل اإلفراج عن 30 موظفاً يمنياً كانوا يعملون يف السفارة 
األمريكية بصنعاء، بينما ال يزال حوايل خمسة إىل تسعة موظفني رهن 

االحتجاز التعسفي.
والسفارة األمريكية يف صنعاء مغلقة منذ العام 2015، لكن بعض 

املوظفني اليمنيني استمروا يف العمل من املنزل أو كحراس أمن 
للمباني، قبل أن تعتقلهم جماعة الحوثيني يف نوفمرب املايض.
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أعرب مبعوث األمم املتحدة الخاص اىل اليمن، هانز غروندبرغ، 
عن خشيته من أن يؤدي التصعيد العسكري الحايل باليمن، 

وتحديدا يف محافظة مأرب، إىل فصول أكرث عنفاً ودموية وعنفا 
يف الرصاع املستمر بالفعل منذ عدة أعوام.

وأملح خالل إحاطة له أمام مجلس األمن 
الدويل اىل فشل الحلول املجزأة التي 

طرحتها األمم املتحدة خالل 
الفرتات السابقة، وقال إنه ملس 

إحباطاً بسبب فشل تلك 
املحاوالت واملقرتحات لحل 

األزمة اليمنية.

وأكد غروندبرغ، الحاجة 
امللحة اىل وجود خطة 

شاملة إلحالل السالم يف 
اليمن، والعمل من أجل 
التوصل اىل سالم عادل 

ومستدام، وليس فقط 
مجرد وقف الحرب.

وقال: »بناء عىل املناقشات مع 
اليمنيني وغريهم خالل األشهر 

الثالثة املاضية، أنا مقتنع بالحاجة 
إىل منهج شامل«.

مضيفا :« يجب معالجة االحتياجات واألولويات 
الفورية يف سياق عملية واسعة تتجه نحو تسوية سياسية 

شاملة«.

وشدد املبعوث األممي عىل أن كل الحلول لن تؤدي اىل سالم 
مستدام، ما لم تمثل مصالح اليمنيني عىل تنوعهم، سواء 

املشاركني يف القتال أو غري املشاركني.

وأعرتف غروندبرغ بصعوبة إطالق عملية سالم يف اليمن، 
مؤكداً إنها »مهمة معقدة« يف ظل اتساع الفجوة بني أطراف 

الرصاع، وتسارع وترية العمليات العسكرية، وكذا 
تفاقم األزمة االقتصادية يف مختلف أرجاء 

البالد.

وأبدى املبعوث األممي انزعاجه 
إزاء رفض الحوثيني استقباله 
يف العاصمة اليمنية صنعاء 
وإتاحة الفرصة لإلجتماع 

بكبار قادة الجماعة.

وقال: »إن االلتزام الجاد 
بالسالم يتطلب، عىل 

أقل تقدير، منح املبعوث 
وصوالً غري مرشوط 

ومنتظم.. يجب أن تظل 
جميع قنوات االتصال 

مفتوحة إذا أردنا أن تكون 
لدينا أي فرصة إليجاد حل دائم 

لهذا النزاع«.

ومنذ تسلمه املهمة كمبعوث خاص لألمم 
املتحدة اىل اليمن، يف سبتمرب املايض، لم ينجح 

هانز غروندبرغ يف عقد أي اجتماع مع قادة الجماعة الحوثية 
بصنعاء، والتي تطرح رشوطا مسبقة للسماح بوصوله اىل 

صنعاء، لتقترص لقاءاته مع الناطق الرسمي للحوثيني »محمد 
عبدالسالم« يف العاصمة العمانية مسقط.

المبعوث األممي يخشى من فصول 
أكثر عنفا ودموية باليمن

A Lebanese minister 
talks about the 
“Yemen war” and the 
need to end it

T he Lebanese Minister of Agriculture, Abbas Hajj Has-
san, said that the war in Yemen must end quickly, 
regardless of who is right or wrong.

The Lebanese Agriculture Minister said in televised statements: 
“The Yemeni war is the most war that must end today for many 
reasons, the most prominent of which may be that no human 
being can see hundreds of thousands of dead and hundreds of 
thousands of homeless, hundreds of thousands of hungry peo-
ple, hundreds of thousands who are looking for hope today and 
do not find it.” He says the war must continue,” he said.

Al-Hajj Hassan added: “When he was in Yemen, we used to say 
the happy Yemen. Today, that is, a description, regardless of who 
is right or who is right, and regardless of where it started and 
where it ends. Believe me, the description today means nothing. 
Today we have to stop the Yemeni war, and let whoever wants 
win. ‘, he said.
Previous statements by the resigned Lebanese Minister of In-
formation, George Kordahi, regarding the Yemen war sparked 
a diplomatic crisis between Saudi Arabia and a number of Gulf 
Cooperation Council countries with Lebanon, before the minis-
ter submitted his resignation.

CNN
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كشف تقرير حقوقي يمني، عن مقتل أكرث من 700 مدني، بينهم 
مئات األطفال، بهجمات قناصة تابعني لجماعة الحوثي يف عدد من 

محافظات البالد، منذ 2015 وحتى العام 2020.

وذكرت منظمة »سام« للحقوق والحريات ـ مقرها جنيف ـ يف تقرير أصدرته 
مؤخراً ، بعنوان »رعب القناص«، أن »هذا التقرير يعد محصلة خمس سنوات 

من البحث والتحقيق، وقد أعده فريق من الباحثني واملتعاونني املدربني عىل 
كتابة القصة الحقوقية، وعىل استخدام آليات الرصد والتوثيق املعمول بها 

دوليا«.

وقالت املنظمة يف تقريرها، إن تقرير »رعب القناص« الذي اتخذ من مدينة 
تعز نموذجا - ألّن سكانها كانوا األكرث ترضرا من هذه الجريمة - يشكّل وثيقة 

تاريخية الحتوائه عىل العديد من الشهادات والقصص لضحايا مدنيني، 
لم يحصلوا عىل إنصاف أو عدالة خالل الفرتة املاضية، ولم تقم السلطات 

القضائية بالتحقيق يف كل الهجمات التي تحّدث عنها التقرير«.

ورصد تقرير »سام«، مقتل 725 مدنيا، بهجمات القناصة يف عدد من 
املحافظات اليمنية خالل الفرتة املحددة منذ مارس/آذار 2015 وحتى نهاية 

كانون أول/ ديسمرب 2020.

وبحسب التقرير فإن من بني ذلك العدد 141 طفال، و78 امرأة، مؤكدا أن أكرث 
هؤالء الضحايا سقطوا يف محافظة تعز )جنوب غرب(، بمعدل 365 مدنيا، 
تليها مدينة عدن )العاصمة املؤقتة للبالد(، التي سقط فيها 140 قتيال من 

املدنيني.

واحتلت محافظة الضالع، وفقا ملنظمة سام، املرتبة الثالثة من حيث عدد 
الضحايا الذين سقطوا برصاص القناصني الحوثيني والقوات املتحالفة معهم 
واملوالية للرئيس الراحل، عيل عبد الله صالح، وبإجمايل 92 قتيال من املدنيني.

وقالت املنظمة إن جماعة الحوثي والرئيس السابق عيل عبد الله صالح كانا 
يف املرتبة األوىل من بني أطراف الرصاع يف حجم جرائم القنص، حيث قتل 

بسببهما 714 مدنيا.
بينما وثقت سام مقتل 5 مدنيني بهجمات القوات الحكومية، و3 آخرين قتلوا 

بهجمات قوات موالية لإلمارات يف تعز وعدن، وتحديدا بهجمات كتائب أبي 
العباس وقوات الحزام األمني، املدعومتني إماراتيا، يف حني ُسجل مقتل 3 عىل 

يد جماعات مسلحة.

وأشارت منظمة سام للحقوق والحريات إىل أن هذه الجريمة تركت جروحا 
وإعاقات عىل الضحايا، حيث وثقت املنظمة إصابة 512، بينهم 157 طفال، و85 

امرأة.

وأكدت منظمة سام يف تقريرها أن جماعة الحوثي والقوات املوالية لصالح، 
كانتا هما الفاعل األبرز خالل فرتة تحالفهما، قبل انفكاكه يف بداية 2018، 

حيث بلغ عدد املصابني بهجمات هذا الحلف 489، بينما وثقت إصابة 4 
مدنيني بهجمات نفذتها كتائب أبي العباس وقوات الحزام األمني املدعومتني 

إماراتيا، و19 مدنيا بهجمات قناصة لم تعرف هوية الجهات املرتكبة لها.

ولتعزيز مبدأ عدم اإلفالت من العقاب فقد أوضحت املنظمة اليمنية، أنها 
أوردت قائمة بأسماء مجموعة من األشخاص املتورطني يف جرائم القنص يف 

اليمن، شملت قيادات عسكرية يف جماعة الحوثي والجيش الوطني واملقاومة 
الوطنية يف الساحل الغربي بقيادة طارق صالح وميليشيا أبي العباس يف تعز، 

املدعومة إماراتيا واملجلس االنتقايل الجنوبي املدعوم إماراتيا.

وخلص التقرير إىل أن جريمة قنص املدنيني يف اليمن ارتكبها مقاتلون 
محرتفون عىل سالح القناصة، عىل نطاق واسع ضد املدنيني، واستخدمته 

أطراف الرصاع ضد بعضها بشكل متفاوت.

ودعت منظمة سام مجلس األمن إىل اتخاذ خطوات جادة وفعالة بما من 
شأنها حفظ األمن والسلم يف اليمن، ُيجرب كافة األطراف املحلية واإلقليمية 

املرتبطة بها، عىل وقف الهجمات ضد املدنيني، ووقف كل أشكال الدعم الذي 
ُيقّدم للجماعات املسلحة.

كما طالبت بإحالة ملف اليمن إىل محكمة الجنايات الدولية للتحقيق يف كافة 
أشكال الجرائم التي ارتكبتها أطراف الرصاع، والتي تندرج ضمن اختصاصها 

يف البحث والتحقيق ومحاسبة املسؤولني عن ارتكابها.

تقرير يكشف مقتل وإصابة أكثر من 
1200 مدني في اليمن منذ 2015

Activists urge UN to 
restore investigation of 
war crimes in Yemen

A ctivist groups called on the UN General Assembly on 
to create a new panel of independent experts to col-
lect and preserve evidence of possible war crimes by 

all sides in Yemen’s bitter conflict for future prosecution.

Bahrain, Russia and other members of the UN Human Rights Coun-
cil pushed through a vote in October to shut down its war crimes 
investigations in Yemen, in a stinging defeat for Western states.
Some 60 groups, including Human Rights Watch and Amnesty 
International, called in a joint statement for a fresh investigation 
and accused Saudia Arabia and the United Arab Emirates of an “ag-
gressive lobbying campaign” to quash that Geneva-based expert 
panel set up four years ago.
More than 100,000 people have been killed and 4 million have 
been displaced in the war marked by Saudi-led coalition airstrikes 
as well as shelling and missiles by Iran-aligned Houthi fighters.
«For too long, parties to the conflict in Yemen, including Saudi Ara-
bia and Houthi forces, have committed atrocities with impunity,” 
Agnes Callamard, secretary-general of Amnesty International, told 
a press conference.
The United Nations had failed the Yemeni people who have en-
dured years of widely-documented suffering, she said.
«Bullying and bribing and corruption of the system has won the 
day,” Callamard said. “Saudi Arabia and the UAE and their allies 
shamelessly and aggressively lobbied states through their capital 
cities and got rid of the Group of Eminent Experts.»
The Saudi government communications centre did not immediately 
reply to requests for comment.
«There is a deadly vacuum of accountability in Yemen. That’s 
because the Saudi government killed the one existing mechanism,” 
said Ken Roth, executive director of Human Rights Watch.
«So we would like to see General Assembly action certainly within 
the next month or two, this is something that needs to proceed 
expeditiously.»
Saudi officials had “bribed, coerced and arm-twisted” member 
states of the Human Rights Council, defeating the resolution, Roth 
said.
The groups did not offer proof of the bribery and bullying allega-
tions.
But Roth, echoing comments by Western diplomats in Geneva, said 
Saudi officials had warned Indonesia and possibly other Muslim 
majority countries that they should vote against the probe if they 
wanted their nationals to have access to the Haj pilgrimage in 
Mecca. 
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حظي منتخب اليمن املُتوج بطال لبطولة غرب آسيا 
للناشئني بنسختها الثامنة األخرية بتكريم رئايس 

خاص، إذ أستقبل رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه 
منصور هادي طاقم أعضاء املنتخب، وكرمهم بحوافز 

مالية تشجيعا وتحفيزا لهم عىل ما قدموه خالل 
مشاركتهم يف البطولة، التي كانوا قد أحرزوا لقبها 

مؤخرا إثر انتصارهم يف مواجهتها النهائية عىل 
منتخب السعودية املستضيف بركالت الرتجيح 3/4 

بركالت الرتجيح بعد التعادل 1/1 يف الوقت األصيل 
متوجني نتائجهم ومستوياتهم الرائعة خالل البطولة.

وخالل االستقبال الرئايس للمنتخب ، هنأ فخامة الرئيس 
اليمني أعضاء املنتخب البطل بهذا االنجاز الغري مسبوق، 
مشريا إىل ان اإلنجاز الرائع رسم البهجة والفرح عىل وجوه 

أبناء الوطن الذين وحدهم هذا املنتخب البطل، وخرجوا 
يهتفون باسم اليمن معربين عن فرحتهم يف مختلف محافظات 

ومدن وقرى البالد وخارجها، وأشاد الرئيس اليمني بدور وزارة 
الشباب والرياضة واالتحاد اليمني لكرة القدم والجهازين 

الفني واالداري للمنتخب يف اعداد وتجهيز الالعبني املتميزين 
األبطال، موجهاً الحكومة باالهتمام بهذا املنتخب ورعايته 
بهدف تحقيق املزيد من االنجازات، مثمنا مؤازرة جماهري 

الشعب اليمني يف الداخل والخارج لالعبي املنتخب األبطال.

تكريم واستقبال رئاسي لمنتخب اليمن بطل 
غرب آسيا للناشئين من الرئيس اليمني
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خرجت الجماهري اليمنية إىل الشوارع احتفاال 
بتتويج منتخب بالدهم بلقب بطولة اتحاد غرب 

آسيا لكرة القدم للناشئني.

وسبقت املباراة النهائية أجواء رياضية غري مسبوقة 
ملتابعة املواجهة عىل مستوى األحياء واملدن واملنازل 

ومواقع التواصل االجتماعي، كما تم وضع شاشات 
عمالقة يف جميع الشوارع ملتابعة النهائي. وتوج 

املنتخب اليمني بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة 
القدم للناشئني، بفوزه عىل مضيفه السعودي )4 – 3( 

بركالت الرتجيح، يف املباراة النهائية التي جرت عىل 
ملعب األمري محمد بن فهد.

وكان املنتخب اليمني قد حافظ عىل سجله خاليا 
من الخسارة، بعد أن فاز يف جميع مبارياته يف دور 

املجموعات عىل األردن بثالثة أهداف لهدف، ثم البحرين 
بخماسية نظيفة، ويف نصف النهائي عىل سوريا 

بهدفني لهدف، قبل أن يكتبوا السطر األهم يف سجل هذه 
املشاركة بالفوز عىل حامل اللقب ومستضيف البطولة 

املنتخب السعودي يف النهائي.

تفاعل رسمي
هنأ وزير الشباب والرياضة اليمني نايف البكري 

“أبطال املنتخب الوطني للناشئني تتويجه ببطولة غرب 
آسيا بعد تحقيقه فوزا مستحقا عىل الشقيق السعودي 

يف نهائي البطولة”.
وقدمت عدد من الشخصيات اليمنية والرشكات جوائز 

مالية وعينية لالعبني عىل ما حققوه من إنجاز رغم 
الظروف الصعبة التي تمر بها البالد إثر النزاع القائم 

منذ سبع سنوات.
وطاف العرشات من اآلالف شوارع مدن )كريرت، والشيخ 

عثمان، واملنصورة، واملعال، والتواهي، والربيقة، ودار 
سعد، وإنما السكنية، وخور مكرس، والشعب، والتقنية(، 

فرحا باالنتصار التاريخي مرددين شعارات “بالروح 
بالدم نفديك يا يمن”، و “حيو اليماني حيوه، يف امللعب 

ما فيش زيوه”، وفق مراسل األناضول.
وحظي تتويج املنتخب اليمني باهتمام شعبي ورسمي 

كبريين، حيث كافأ رئيس الحكومة معني عبدامللك 
املنتخب بعد الفوز بمبلغ وقدره 300 مليون ريال يمني، 

بحسب منشور لرئاسة الحكومة عىل فيسبوك، فيما 
منح اتحاد كرة القدم املنتخب 3 آالف دوالر لكل العب 

قبل الوصول إىل النهائي.
من جانبها أعلنت رشكات هائل سعيد أنعم )خاصة(، 

مبلغ 10 آالف دوالر لكل العب، والحائزة عىل جائزة 
نوبل للسالم توكل كرمان 5 آالف دوالر لكل العب، ومن 

املتوقع أن تنهال الكثري من املكافآت عىل العبي 
املنتخب وجهازهم الفني.

وألول مرة منذ اندالع املعارك يف البالد 
قبل حوايل 7 أعوام، توّحد طرفا النزاع 
يف اليمن، )الحكومة الرشعية وجماعة 

الحوثيني(، وبات هّم الجميع متابعة 
املنتخب والتسمر أمام شاشات التلفاز 

والهتاف باسم املنتخب والعبيه، 
والخروج يف مسريات فرح 
كبرية يف كل املدن اليمنية، 
ما أكد أن الرياضة ستظل 

مساحة فرح والتقاء 
ووئام بعيًدا عن الحرب 

وويالتها.

تهان خارجية
بعثة االتحاد األوروبي لم تفوت 

الفرصة وحرصت عىل تهنئة 
اليمنيني وفق تغريدة عىل 

حسابها بتويرت. وقالت “تهانينا 
الحارة للمنتخب اليمني لكرة 

القدم للناشئني لفوزهم ببطولة 
غرب آسيا للناشئني 2021”. 

وأضافت، “األداء املتميز 
وروح الفريق العالية منحا 
األمل لليمنيني ووحدهم يف 
االحتفال يف مختلف أنحاء 

البالد وخارجها”. كما هنأت 
السفارة الصينية الشعب 

اليمني بقولها ” ألف مربوك 
للمنتخب اليمني، نأمل 

أن تحافظ دوما عىل هذه 
الحالة وتفوز باملزيد من 

البطوالت يف املباريات 
املستقبلية”، وفق منشور 

عىل حسابها بتويرت.

اليمن يدخل التاريخ من بوابة 
بطولة غرب آسيا للناشئين

تهاٍن دولية واحتفاالت 
شعبية بتتويج المنتخب 
اليمني بكأس غرب آسيا 

للناشئين على حساب 
نظيره السعودي

انهالت التهاني من املؤسسات اإلقليمية والسفارات 
وعّمت االحتفاالت اليمن بعد تتويج منتخبه بكأس 
غرب آسيا للناشئني إثر فوزه عىل نظريه السعودي 

يف النهائي بركالت الرتجيح 3-4، بعد تعادل الفريقني 
يف الوقت األصيل 1-1.

وتداول ناشطون يمنيون ومستخدمو مواقع التواصل االجتماعي 
مقاطع فيديو وصورا من االحتفاالت التي مألت شوارع اليمن، 
واحتفال العبي املنتخب اليمني بعد الفوز عىل السعودية 
والتتويج باللقب بالخروج إىل الشوارع وإطالق األلعاب 

النارية.

ونرش املصور الصحفي عيل السنيدار مقطع فيديو عىل 
حسابه الشخيص بموقع تويرت يظهر رد فعل 

املشجعني اليمنيني يف نادي الوحدة بصنعاء 
لحظه الفوز، واصفا األجواء بأنها »خيالية 

باملتعة والتشويق«.

ونرشت الناشطة اليمنية سمر اليافعي 
صورة من احتفال العبي املنتخب 

باللقب، معلقة عليها »اليمن 
غري، هؤالء صقورنا بكل فخر! 

الله يفرحكم دنيا وآخره كما 
فرحتمونا اليوم«.

وهنأت جهات رسمية عربية 
وغربية املنتخب اليمني 
وشعبه بتحقق اللقب 
اآلسيوي، حيث قال 
االتحاد العربي لكرة 
القدم يف تغريدة عىل 

حسابه الرسمي بموقع 
تويرت »نهنئ االتحاد 

اليمني لكرة القدم عىل 
تحقيق منتخب الناشئني 

بطولة كأس اتحاد غرب 
آسيا 2021«.

بدوره، قال خالد 
البوسعيدي نائب رئيس 

اتحاد اللجان األوملبية 
الوطنية العربية »أجمل 
التهاني القلبية ملنتخب 
اليمن للناشئني، بطولة 

إقليمية مهمة نسأل 
الله أن تكون فاتحة 

خري ونجاح لكرة القدم 
والرياضة يف الجمهورية 

اليمنية الشقيقة«.
وشاركت سفارات 

دول أجنبية يف تهنئة 
املنتخب اليمني أيضا، 

مثل السفارتني األمريكية 
والصينية يف اليمن.
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أنور العنسي
كشف فوز منتخب الناشئني اليمنيني بكأس بطولة غرب آسيا 

مدى االهتمام بالرياضة يف اليمن وخاصة يف أوساط الشباب.

ويف مشهٍد غري مسبوق وبمظاهر غري تقليدية، بل وتلقائية، عمت 
احتفاالت اليمنيني بهذا الفوز كل مدن اليمن دون استثناء رغم حالة 

التمزق السيايس جراء الحرب الرضوس الدائرة عىل أرضه للعام 
السابع عىل التوايل.

وبلغت نشوة النرص ببعضهم حد إطالق الذخرية الحية يف الهواء 
فضالً عن األلعاب النارية وإيقاد املشاعل عىل أسطح البيوت ويف 

الطرقات.

مظاهر الفتة في اليمن والمهجر
يقول الكاتب والسيايس مصطفى نعمان: 
»لقد عرب اليمنيون عن فرحتهم بالخروج 
لالحتفال يف شوارع املدن اليمنية، ونسوا 

يف لحظة عابرة قصرية كل أحزانهم 
وانكساراتهم املتتالية«، ويضيف 

أن »ما جرى يف الشارع يتجاوز 
كثرياً كرة القدم إىل التعبري عن 

وحدة الشعب شماالً وجنوباً دون 
حسابات مناطقية تافهة«.

أما خارجياً .. فقد شهدت أماكن 
أخرى يف العالم احتفاالت مشابهة 

أحيتها الجاليات اليمنية فرحاً بهذا 
الفوز من بينها القاهرة وبعض مدن 

السعودية والخليج والواليات املتحدة 
وبريطانيا.

ولم يقترص ابتهاج اليمنيني بهذه املناسبة 
عىل الشوارع، بل كذلك طال احتفاالت ماليني 

العائالت يف منازلها بما يف ذلك بعض األرس اليهودية 
اليمنية يف إرسائيل ويف مناطق أخرى حول العالم، وذلك 

وفق ما ظهر من الصور والتعليقات املنشورة يف وسائل التواصل 
االجتماعي.

هل صنعت خلفية المنتخب مفارقة الفوز؟
ربما كانت الظروف الصعبة التي جمعت شتات هؤالء الالعبني الفقراء 

اليمنيني املوهوبني من مختلف مناطق البالد املنقسمة هي الباعث 
عىل ذلك الفرح الذي يعود يف جانب منه إىل حالة )التعاطف( مع 

حلم هؤالء الناشئة يف إعادة رسم صورة اليمن التي شوهتها سنوات 
الحرب.

بإجماع أغلب املحللني واملعلقني الرياضيني أمتع املنتخب اليمني 
للناشئني جمهور كرة القدم بتقنيات فنية أقرب إىل االحرتاف العايل، 

وبأداء تنافيس مثري لإلعجاب ، رغم تواضع إمكانات إعداده وتدريبه 
ملثل هذا املستوى من املنافسات العاملية.

األهم من هذا أن املنتخب استطاع بجهود ذاتية تكوين فريقه 
املتجانس بوعي ريايض تاٍم مرتفع عن االختالفات املناطقية واملذهبية 
والسياسية ، وأن يواصل مسريته بإمكانات مادية شحيحة للغاية، وأن 
يقدم يف النهاية إنجازاً أبهر حتى بعض مشجعي املنتخب السعودي 

عىل مدرجات ملعب األمري محمد بن فهد يف مدينة الدمام.
يقول خالد الرويشان وزير الثقافة األسبق يف واحد من تعليقاته :«من 

يعرف ظروف اليمن اليوم ، وظروف هؤالء الفتيان تحديداً سيعرف 
ملاذا نحتفل؟«.

البعد السياسي للفوز
بما أن الرياضة أصبحت صناعة ينفق عليها بعض 

الدول مليارات الدوالرات فإنها يف الحالة اليمنية 
بدت إرادة تكاد تتحول إىل صناعة خاصة 

إذا تحولت مئات اآلالف من الدوالرات 
التي يتوقع أن يكافئ اليمنيون بها 

العبي املنتخب إىل إعادة تأهيل 
البنية التحتية للقطاع الريايض 

التي دمرتها الحرب ، رشيطة أن 
تتوىل هذه املهمة قيادة منتخبة 

مستقلة ال تخضع إلمالءات القوى 
السياسية املتصارعة.

لفت الكاتب والصحفي الريايض، 
عبدالله الصعفاني، االنتباه إىل ما 

ة( الوحيدة  يمكن اعتباره )الُغصَّ
لهذا الفوز بقوله:«مش عارفني يف أي 

الشوارع سنطوف بهذا الكأس مبتهجني؟ 
ويف أي مدينة أو مبنى سينتهي املقام بهذا 

الكأس؟«.
ولم تكد تعلن نتيجة املباراة بني منتخبي اليمن 

والسعودية للناشئني حتى سارع بعضهم من الساسة 
وقادة األطراف املتصارعة إىل محاولة نسب هذا الفوز لصالحه.

بلغ األمر حد النكاية بالسعودية من قبل بعض األفراد، غري أن آخرين 
تساءلوا هل كان يمكن أن نشهد هذا العدد الضخم من املشجعني 

اليمنيني عىل مدرجات ملعب الدمام لو أن املباراة أقيمت يف طهران؟«.
وبعيداً عن هذا الغمز واللمز خلص الكاتب والباحث السيايس حسن 

الدولة إىل القول:« فوز فريق الناشئني لكرة القدم اليمني هو لعنة عىل 
كل من حاول أن يمزق اليمن ونسيجة االجتماعي«.

مؤكداً أن هؤالء الفتية هم » من كل محافظات الجمهورية اليمنية وقد 
وحدوا كل مشاعر اليمنيني، وال تستطيع أي جهة رسمية تنسب هذا 

النرص لها بل هو للناشئني وحدهم فقط ال غري«.
*بي بي يس نيوز

بطولة غرب آسيا:

االحتفاالت بالفوز تجمع اليمنيين

Yemen unites in celebration 
after U15 football team 
beats Saudi to win West 
Asian championship

Y emen’s under-15 football team won the West Asian Junior 
Championship on by beating hosts Saudi Arabia 4-3 on pen-
alties. Back home in the war-torn country, thousands poured 

onto the streets across various cities in celebration, in a rare display 
of national unity.

Jubilation erupted from north to south in the divided country, which has 
been ravaged by internal conflict and a Saudi-led war for the past seven 
years. Footage on social media shows people celebrating by firing live bul-
lets, honking car horns and letting off fireworks with many chanting “With 
our souls, and blood, we will redeem you, Yemen».

One Yemeni sports journalist, Salah Al-Amari, told Arab News that “Yeme-
nis today forgot their differences to celebrate victory. They fired weapons 
not to kill each other, but in celebration of this achievement.»

My sister just sent to me and it was the most beautiful thing I’ve seen today. 
It’s not just a bout a team winning a soccer game. It’s a breather, it’s hope, 
it’s longing for happiness. It’s a stolen moment of peace Congratulations 
#yemen pic.

Saudi Arabia has led a coalition of mainly Arab armies to strike Yemen, 
claiming it is working to drawback Houthi gains in the north of the country 
and reinstate the internationally-backed government. The war has killed 
more than 100,000 people and pushed millions to the brink of famine, ac-
cording to the United Nations (UN) official data.

Bassam Hasan Alqahtani, 24, a pharmacist in Sanaa, went to a stadium 
with dozens of his friends to watch the game, which took place in Saudi 
Arabia, broadcast on big screens. “The whole atmosphere was amazing,” 
he said. For him, beating Saudi Arabia added more significance to the win. 
“Our happiness is two: one for winning the cup and the second for winning 
against Saudi Arabia,” he said.

The celebrations following the win were, however, marred by tragedy in 
the capital Sanaa, currently under the control of the Houthi-led, de facto 
government. At least five people were killed, including a young girl with 
hundreds injured following stray bullets from celebratory gunfire.
There was also controversy on the pitch during the tournament. In the clos-
ing minutes of the semi-finals against Syria, which Yemen won 2-1, Syria’s 
goalkeeper coach Louay Othman slapped one of the Yemeni players during 
a confrontation with a Syrian player after the ball went out of play. The 
incident sparked outrage on social media and led to Othman being sus-
pended until further notice and a statement issued by the Syrian Football 
Federation condemning his action. Footage shared online later showed the 
Syrian team’s delegation apologising to their Yemeni counterparts and con-
gratulating them on the victory.
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خالص العزاء والمواساة إلى الولد 
محمد عبدالكريم علي ضيف الله 

وجميع اخوانه واخواته ووالدته وذلك بوفاة 
والدهم المغفور له بإذن الله

الشيخ / عبدالكريم علي ضيف الله الحاج
سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع 
رحمته وأن يدخله فسيح جناته ويلهم أهله 

وذويه الصبر والسلوان
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شهد العالم يف العام املنتهي 2021 عددا من 
النزاعات املسلحة واألزمات السياسية التي غريت 

صورته، وأثرت عىل توازن القوى فيه.

1( انهيار حكومة غني وعودة "طالبان" إلى 
الحكم في أفغانستان

مرت أفغانستان خالل العام املنرصم باألحداث األكرث 
دراماتيكية يف تاريخها، حيث تمكنت حركة "طالبان" من 

العودة إىل الحكم بعد حرب استمرت 20 عاما.
ففي أبريل املايض أعلن الرئيس األمريكي الجديد جو 
بايدن عن مراجعة املوعد املتفق عليه بني إدارة سلفه 

دونالد ترامب و"طالبان" إلتمام سحب الواليات املتحدة 
قواتها من أفغانستان، وتأجيل هذا املوعد من مطلع مايو 

حتى 11 سبتمرب.

ومنذ انقضاء املوعد املتفق عليه أصال، شنت "طالبان" 
هجوما واسع النطاق عىل مواقع قوات حكومة الرئيس 

أرشف غني، بالتزامن مع رشوع واشنطن يف سحب قواتها 
من البالد.

وتفاقم الوضع بشكل حاد اعتبارا من أواخر يوليو، حني 
سيطرت "طالبان" خالل أيام معدودة بزحف خاطف، عىل 
معظم أرايض البالد دون مواجهة أي مقاومة تذكر، ودخلت 

يف 15 أغسطس العاصمة كابل، بعد فرار الرئيس أرشف 
غني وكبار املسؤولني يف إدارته من البالد.

ويف األسبوعني الالحقني تابع العالم املشاهد الدراماتيكية 
الصادمة لعملية اإلجالء الفوضوية التي نفذتها الواليات 
املتحدة وحلفاؤها الغربيون، حيث احتشد مئات األفغان 

يف مطار كابل وحوله آملني يف الرحيل عىل منت طائرات 
القوات املنسحبة، حيث لقي عدد منهم مرصعهم بعد 

محاولتهم التشبث بطائرات الغرب أثناء إقالعها.

وبلغت التوترات األمنية يف كابل ذروتها يف 26 أغسطس 
عندما خلفت سلسلة تفجريات تبناها تنظيم "داعش" 

اإلرهابي يف محيط املطار أكرث من 200 قتيل، منهم 13 
عسكريا أمريكيا يف أكرب خسارة يومية لقوات الواليات 

املتحدة منذ 10 سنوات.
وردا عىل هذا الهجوم الدموي، نفذ الجيش األمريكي قبيل 

انتهاء عملية اإلجالء غارة خاطئة استهدفت سيارة يف 

كابل كان سائقها موظف إغاثي، كما أودى هذا الهجوم 
بأرواح تسعة مدنيني منهم سبعة أطفال.

وبعد استكمال عملية اإلجالء الغربية من كابل، ظلت 
والية بنجشري لفرتة وجيزة آخر بؤرة للمقاومة املناهضة 

لـ"طالبان" يف أفغانستان، لكن الحركة استطاعت 
السيطرة عىل هذه الوالية أيضا، ثم شكلت حكومة جديدة 

مؤلفة من ممثلني عنها لم تعرتف بها أي دولة بعد.

2( رحيل ترامب ونتنياهو وانهيار صفقة القرن
بدأ العام املنرصم بتطورات دراماتيكية يف الواليات املتحدة 

حيث اقتحمت حشود من مؤيدي الرئيس دونالد 
ترامب مقر الكابيتول يف مسعى ملنع 

املرشعني من اإلقرار بفوز منافسه 
الديمقراطي جو بايدن يف 

االنتخابات الرئاسية.

وتوىل بايدن يف 20 
يناير مقاليد الحكم 

يف مراسم تنصيب 
أقيمت بأجواء 

من التوتر، 
فيما  قررت 

منصتا "تويرت" 
و"فيسبوك" 

للتواصل 
االجتماعي 

حجب حسابات 
ترامب الذي 

كان يرص عىل 
أن خسارته يف 

االنتخابات جاءت 
نتيجة االحتيال.

وبعد خمسة أشهر، تمكن 
"معسكر التغيري" يف إرسائيل من 

تشكيل حكومة جديدة برئاسة نفتايل 
بينيت وعزل رئيس الوزراء املنتهية واليته 

بنيامني نتنياهو عن الحكم، يف نهاية ألزمة سياسية عميقة 
استمرت ألكرث من عام يف البالد.

وتسبب رحيل ترامب ونتنياهو يف انهيار خطة السالم يف 
الرشق األوسط املعروفة إعالميا بـ"صفقة القرن" التي 

أعدها البيت األبيض.
وغري بايدن، بشكل ملموس نهج واشنطن إزاء 

الفلسطينيني حيث استأنف االتصاالت مع السلطة 
الفلسطينية واملساعدات األمريكية لوكالة غوث وتشغيل 
الالجئني الفلسطينيني "األونروا" التي تم تعليقها يف عهد 

ترامب.

وانتقدت إدارة بايدن، يف خطوة نادرة، قرار حكومة بينيت 
توسيع رقعة االستيطان يف الضفة الغربية املحتلة، 

كما ضغطت عىل إرسائيل بهدف وقف جولة جديدة 
من التصعيد اندلعت بني إرسائيل والفصائل 

الفلسطينية املسيطرة عىل قطاع غزة 
يف مايو. 

3( مفاوضات إحياء 
اتفاق إيران 

النووي 
بعد انتهاء 

والية ترامب 
وتويل بايدن 

مقاليد الحكم 
يف الواليات 

املتحدة، 
انطلقت يف 

فيينا يف أبريل 
مباحثات بني 

األطراف املوقعة 
عىل االتفاق النووي 

مع إيران حول 
إمكانية إحيائه.

وترتكز املباحثات عىل 
نقطتني أساسيتني هما رفع 

العقوبات األمريكية عن إيران 
وعودة طهران إىل االلتزام الكامل 

بخطة العمل الشاملة املشرتكة.

وعىل الرغم من إحراز األطراف بعض التقدم يف 
مشاوراتها، تعرثت املباحثات وتم تعليقها يف يونيو املايض، 

بسبب انتخابات إيران التي وصلت إىل الحكم فيها إدارة 

الرئيس الجديد إبراهيم رئييس.

واستأنفت املباحثات يف فيينا يف أواخر نوفمرب، بعقد جولة 
سابعة منها، لكن أطرافها لم تتمكن حتى اآلن من تجاوز 

الخالفات القائمة بينهما، حيث ترص إيران عىل رضورة 
رفع كافة العقوبات األمريكية عنها بشكل غري مرشوط قبل 

إحياء الصفقة. 

4( تصعيد التوتر بين روسيا والناتو وأزمة 
المهاجرين في بيالروس

شهد العام املنرص تصعيدا ملموسا يف حدة التوتر 
بني روسيا وحلف الناتو، السيما يف ما يحيط بالنزاع 

األوكراني.

ويف مايو ويونيو نفذ حلف الناتو أكرب مناورات له يف أوروبا 
منذ 30 عاما Defender Europe، بعد أن سبقته روسيا يف 
أبريل بسلسلة اختبارات مفاجئة لجاهزية قوات املنطقة 

العسكرية الجنوبية وقوات اإلنزال الجوي، ومناورات 
مكثفة شملت مختلف صنوف القوات املسلحة يف شبه 

جزيرة القرم الروسية.

وجاء ذلك عىل خلفية زيادة عدد الحوادث البحرية 
والجوية قرب الحدود الروسية، السيما يف البحر األسود 
واملجال الجوي فوقه، وأبرزها يف 23 يونيو، حيث خرقت 

املدمرة Defender الربيطانية عمدا الحدود البحرية 
الروسية قبالة سواحل القرم، ما دفع حرس السواحل 

الرويس إىل إطالق عيارات تحذيرية باتجاهها إلجبارها 
عىل االبتعاد.

ويف 16 يونيو عقد الرئيسان الرويس فالديمري بوتني 
واألمريكي جو بايدن أول محادثات رسمية بينهما يف 
جنيف، وتوج اجتماع القمة هذا بالتوصل إىل سلسلة 

اتفاقات مهمة، منها استئناف املفاوضات حول التوازن 
االسرتاتيجي بني البلدين.

لكن يف النصف الثاني من العام ظل التوتر بني روسيا 
والناتو مستمرا، مع رصد موسكو زيادة أنشطة الحلف يف 

حوض البحر األسود.
التوتر بني الجانبني احتدم عىل خلفية تأجيج الوضع يف 

من التصعيد إلى السقوط مرورا بالمصالحة.. 

7 أحداث شهدها عام 2021
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سهولة نقل الوصفات الطبية.
Easy prescription transfer.

خدمة التوصيل املجاني إلى املنازل 
Free rx home delivery

نقبل جميع انواع التأمينات
We Accept All Types Of Insurance.

متوفر لدينا جميع أنواع 
اللقحات مبا فيها لقاحات كورونا
We have all kinds of vaccines 

available, including corona vaccines

Hours : 
Mon - Fri  : 10Am-6Pm
Sat           : 10:30Am-2Pm

10437 W Warren Ave, Dearborn, MI 48126     

نخدم الجالية العربية 

منذ العام 1985

صيدلية حمزة
Hamzeh Pharmacy

بإدارة األخوين الصيدالنني/هنادي و عالء زغيب
والصيدالين / عزام مصول

Hanadi & Alaa Zogheib Pharm.D.
Azzam Masoul Pharm.D.

Your 
family Friendly 

Pharmacy 
Caring for your 

Health

Tel:  (313) 582-1670   Fax:  (313) 582-0707

منطقة دونباس جنوب رشقي أوكرانيا حيث استخدمت 
حكومة كييف يف أكتوبر ألول مرة طائرة مسرية تركية 

الصنع لرضب مربض هاون يف جمهورية دونيتسك املعلنة 
من جانب واحد يف دونباس.

ويف األسابيع األخرية زعم مسؤولون ووسائل إعالم 
غربيون أن روسيا تحشد قواتها عىل حدود أوكرانيا 

تمهيدا لـ"غزوها"، فيما نفت موسكو هذه االدعاءات 
بشكل قاطع، مشددة عىل أن تنقالت قواتها داخل 

حدودها شأن داخيل وال يهدد أحدا.
هذا التصعيد تزامن مع أزمة املهاجرين عىل حدود بولندا 

مع بيالروس الحليف االسرتاتيجي لروسيا، والبلد 
الشقيق يف اتحاد روسيا وبيالروس، حيث احتشد منذ 

مطلع نوفمرب عدة مئات من املهاجرين من الرشق األوسط 
طالبني اللجوء إىل االتحاد األوروبي عرب بولندا.

ويف نوفمرب، كلف الرئيس بوتني وزارة الخارجية الروسية 
ببدء العمل عىل وضع نظام ضمانات أمنية متبادلة بني 

موسكو والناتو لخفض التوتر األمني يف أوروبا.
ويف ديسمرب، نرشت روسيا مسودتي اتفاقيتني بخصوص 
الضمانات األمنية اقرتحت عىل الواليات املتحدة والناتو 

إبرامهما.

5( المصالحة الخليجية
يف الخامس من يناير 2021، توجت قمة مجلس التعاون 

الخليجي بمشاركة مرص يف محافظة العال السعودية 
بتبني بيان أعلن فيه رسميا عن انتهاء األزمة الدبلوماسية 

التي اندلعت بني قطر من جانب ومرص والسعودية 
واإلمارات والبحرين من جانب آخر يف يونيو 2017.

وبني الضيوف املشاركني يف القمة، استقبل ويل العهد 
السعودي األمري محمد بن سلمان بحفاوة أمري قطر تميم 

بن حمد بن خليفة آل ثاني.
وأعقب تبني بيان العال استئناف االتصاالت بني طريف 

األزمة الخليجية وزيارات متبادلة بينهما.
ويأتي ذلك عىل خلفية بوادر انفراجة يف عالقات حليفة 

قطر تركيا مع مرص واإلمارات، حيث خففت أنقرة والقاهرة 
بشكل ملموس نربتهما إزاء بعضهما البعض، بينما 

استقبل الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان يف نوفمرب يف 
أنقرة ويل عهد أبوظبي محمد بن زايد، وتوجت هذه الزيارة 

بإبرام حزمة من االتفاقات االقتصادية بني الجانبني.

6( ألزمة اللبنانية-الخليجية
بعد إنهاء األزمة الخليجية القطرية، اندلعت يف أكتوبر 

أزمة دبلوماسية أخرى هزت العالم العربي، لهذه املرة بني 
لبنان ودول الخليج العربية.

واحتدمت هذه األزمة بعد شهر من تشكيل الحكومة 

اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، عىل خلفية 
ترصيحات سابقة جاءت عىل لسان وزير اإلعالم فيها 

جورج قرداحي قبل توليه هذا املنصب بشأن النزاع 
اليمني.

وحمل قرداحي يف هذه الترصيحات التي أدىل بها ضمن 
برنامج "برملان الشباب" السعودية واإلمارات املسؤولية 

عن "االعتداء عىل اليمن"، مشددا عىل أن جماعة 
الحوثيني "تمارس الدفاع عن النفس".

واستدعت هذه الترصيحات غضب الدول الخليجية 

التي بادرت إىل اتخاذ إجراءات دبلوماسية بحق لبنان، 
بما يشمل استدعاء سفراء وتشدد منح التأشريات، مع 

ردود أفعال متباينة عىل ترصيحات قرداحي داخل لبنان 
وخارجه.

وبعد نحو شهرين من رفض الدعوات الداخلية والخارجية 
إىل االستقالة، أعلن قرداحي يف الثالث من ديسمرب عن 
تركه منصبه، مشددا عىل أن رحيله يأتي طوعا وليس 

"تحت الضغط والتحامل الجائر".

7( األزمة السياسية في السودان
شهد السودان يف العام املنرصم أزمة سياسية جديدة، 

عىل خلفية بروز الخالفات القائمة بني الشقني العسكري 
واملدني يف السلطة.

ومنذ أواخر سبتمرب، شهدت حدة التوترات االجتماعية 
يف السودان تصعيدا ملموسا، إذ أغلقت حشود من 

املتظاهرين ميناء بورتسودان.
ويف 23 أكتوبر، هدد ممثلون عن القبائل املشاركة يف 

املظاهرات، منها البجا، بانفصال رشق البالد، يف حال 
عدم تعديل اتفاقية السالم املربمة يف جوبا قبل عام وفقا 

ملصالحهم.
وجاء ذلك عىل خلفية تصاعد األزمة السياسية يف 

الخرطوم وتنظيم مظاهرات مؤيدة للحكم املدني وأخرى 
معارضة له ومؤيدة للعسكريني.

ويف 25 أكتوبر، أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح 
الربهان عن حل الحكومة املدنية وفرض حالة الطوارئ يف 

البالد، مع وضع رئيس الوزراء املدني عبد الله حمدوك قيد 
الحبس املنزيل واعتقال عدد من أعضاء حكومته.

ويف ظل ضغوطات عربية ودولية، وقع الربهان وحمدوك يف 
21 نوفمرب اتفاقا سياسيا عاد بموجبه حمدوك إىل منصب 
رئيس الوزراء، غري أن الربهان احتفظ بمقعد رئيس مجلس 

السيادة االنتقايل الذي من املفرتض أصال أن يسلمه إىل 
رئيس الحكومة.

ورغم هذه االتفاق، تتواصل يف البالد احتجاجات ضد 
العسكريني.

RT :املصدر
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األناضول

بعدما أطاحت األزمة االقتصادية بقدرة اللبنانيني عىل تلقي 
الرعاية الصحية املناسبة، ثمة خطر آخر ينذر بكارثة أكرب، 

يتمثل بعودة تفيش وباء كورونا يف ظل تخوف من عجز 
املستشفيات عن استيعاب أعداد اإلصابات.

إذ أفادت بيانات وزارة الصحة بأن أعداد اإلصابات بوباء كورونا يف ارتفاع 
مطّرد ، وسجل مؤخراً حوايل 2000 إصابة يومياً، يف حني أن العدد اليومي 

كان انخفض إىل أقل من 100 خالل يونيو/حزيران املايض.

وبني تداعيات االنهيار املايل من جهة واملوجة الجديدة من تفيش كورونا 
من جهة أخرى، بات النظام الصحي يف لبنان يرتنح ومعرّضاً لالنهيار 

بسبب ضعف التجهيزات وتراجع أعداد الكادر التمرييض.

رئيس لجنة الصحة الربملانية عاصم عراجي قال إن التدهور املستمر يدفع 
ثمنه املواطنون ويعرض حياتهم للخطر، محذراً من مخاطر موجة جديدة 

من تفيش كورونا يف البالد.

عجز مالي ونقص بالممرضين
ولفت عراجي إىل أن االنهيار املايل كان له تأثري كبري نظراً إىل أن لبنان 

يستورد %90 من األدوية واملستلزمات الطبية، وال تشكل الصناعة الوطنية 
سوى %10 فقط من تلك الحاجات.

هذا األمر انعكس ارتفاعاً كبرياً يف كلفة الطبابة، يف ظل صعوبات مالية 
حادة تعانيها مؤسسات التغطية الصحية التابعة للحكومة إثر هبوط 

قيمة العملة املحلية، ما تسبب بانهيار موازنات تلك املؤسسات.

وإثر األزمة االقتصادية الحادة التي تعيشها البالد، تدهور سعر رصف 
اللرية مقابل الدوالر عىل نحو غري مسبوق خالل سنتني، إذ المس مؤخراً 

عتبة الـ29 ألف لرية يف السوق املوازية، بينما ما زال سعر الرصف الرسمي 
يبلغ 1510 لرية.

وما زاد معاناة هذا القطاع، النقص يف عدد املمرضني واملمرضات بعد عزوف 
نحو 2000 منهم عن تلك املهنة خالل العامني املنرصمني، إما بسبب الهجرة 

إىل الخارج أو االنتقال إىل قطاعات أخرى، وفق عراجي.

موجة كورونا جديدة تهدد النظام الصحي
ويف ظل كل تلك الصعوبات، فإن التخوف األكرب اليوم يكمن يف دخول البالد 

موجة جديدة من تفيش وباء كورونا، فيما تعجز املستشفيات عن رفع 
جهوزيتها استعداداً للموجة الجديدة.

ويبلغ عدد األرَسّة املخصصة ملرىض كورونا 913 يف كل مستشفيات لبنان، 
إذ يشكل هذا العدد %40 من الذي كان متوافراً قبل نحو عام وهو 2500 

رسير، ما يعكس ضعف الجهوزية الصحية.

لبنان كورونا القطاع الصحي 
فيما حذر عراجي من أن نسبة اإلشغال يف عدد األرسة املتوافر تبلغ نحو 

%75، وهي نسبة مرتفعة وتدعو إىل القلق، يف ظل تزايد عدد اإلصابات 
بالفريوس وعدم التقيد باإلجراءات الوقائية من غالبية املواطنني.

وتشكو مستشفيات من صعوبات مالية تحول دون تجهيز غرف مخصصة 
ملرىض كورونا، وتقول إن كلفة عالج املريض الواحد يومياً ترتاوح بني 8 و10 

ماليني لرية، وهو مبلغ يعجز كثري من املرىض عن تأمينه.

ويف ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة جداً، استبعد عراجي فرض 
إقفال عام يف البالد، مشرياً إىل أن الخيار املتاح حالياً هو تشديد اإلجراءات 

خالل فرتة أعياد امليالد، وتشجيع املواطنني عىل تلقي اللقاح.

وبلغت نسبة امللقحني يف لبنان بجرعة واحدة %39، و%34 بجرعتني، 
و%10 بثالث جرعات، وفق بيانات وزارة الصحة.

مرضى من دون عالج
ليست كورونا وحدها الخطر الذي يحدق باللبنانيني، بل إن غالء األدوية 

وكلفة االستشفاء يحرمان قسماً كبرياً منهم من تلقي الرعاية الصحية 
املناسبة، ما يهدد حياة كثريين من املرىض، وفق عراجي.

ولفت إىل أن ذلك جعل العديد من املرىض يرتددون يف اللجوء إىل املستشفى 
بسبب عدم قدرتهم عىل دفع تكاليف العالج، وعليه فإن تأخري دخول 

املستشفى يسبب تدهوراً يف صحتهم ويهدد حياتهم.

كما االستشفاء كذلك األدوية، فإن غالءها يجعلها بعيدة عن متناول فقراء 
البلد، الذين يشكلون %74 من مجمل السكان، وفق دراسة لألمم املتحدة، 

وقال عراجي إن الكثري من املواطنني ال يتناولون أدويتهم الرضورية، 
ومنهم من يضطر إىل تقليل عدد الجرعات، خصوصاً من يعانون أمراضاً 

مزمنة ويحتاجون أدوية يومية دائمة، كمرىض ضغط الدم والسكري 
والكوليسرتول وغريها، محذراً من تداعيات خطرة لهذا الواقع عىل حياة 

أعداد كبرية من املواطنني، مشرياً إىل أنه »إذا لم يتلق لبنان مساعدات من 
الخارج ودعماً مالياً، فإننا نتجه نحو الكارثة«، وفق تعبريه.

ومنذ عامني، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، صنفها البنك الدويل واحدة 
من بني 3 أشد أزمات اقتصادية عرفها العالم منذ منتصف القرن التاسع 

عرش، وتسببت بانهيار مايل ومعييش وارتفاع بمعدالت الفقر والبطالة.

انهيار وشيك لنظام الصحة في لبنان.. كورونا يزيد أعباء 
المشافي وغالء األدوية يحرم المواطنين من العالج

حمدوك: التوقيع على 
االتفاق السياسي لم 

يأِت بضغط من أحد
د ب أ

أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أن التوقيع عىل االتفاق 
السيايس مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح الربهان يف 21 نوفمرب 

املايض، »لم يأِت استجابًة لتقديراٍت ذاتيٍة غري ناضجة أو تحت ضغٍط 
ه األدنى  من أحد، إنما جاء عن قناعٍة تامٍة منِّي بأن هذا االتفاق يف حدِّ

سيؤدي إىل حقن الدماِء«.

وأضاف حمدوك يف بيان للشعب السوداني يف الذكرى الثالثة لثورة 
ديسمرب: »لكنني ال أجد حرجاً يف أن أقول إن صون دماء هؤالء الشباب 
وكرامتهم يظلُّ واجبي األسمى الذي لن أتنازل عنه فإن ما نبحث عنه 

من مستقبل هو لهم وبهم«.

ونقلت وكالة األنباء السودانية عن حمدوك قوله: »يف هذه الذكرى 
د العهد والوعد  العظيمة نوّد أن نؤكِّد تمسكنا بالعدالِة لشهدائنا ونُجدِّ
الصادق بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم واالنتهاكات يف حق مواطنينا 

وشاباتنا وشبابنا الثوار البواسل يف كل بقاع السودان«.

كما جدد حمدوك العهد: »بالتمسك بشعارات الثورة، وبمدنية الدولة، 
وديمقراطية الُحكم، وبالسري يف درِب الشهداء لتحقيق هذه الغايات 

العظيمة، موقنني بأن السري يف هذا الطريق محفوف باملطبات والصعاب، 
ولكنه حتميٌّ بإرادة الجماهري«.

وتابع رئيس الوزراء السوداني قائالً: »إننا نواجه اليوم تراجعاً كبرياً 
يف مسريِة ثورتنا، يهدد أمن البالد ووحدتها واستقرارها، وُينذُر ببداية 

االنزالق نحو هاويٍة ال تُبقي لنا وطناً وال ثورة، ورغم ذلك ال زلُت أعتقُد 
جازماً أن الثورة ُيمكن أن تميض بحزٍم وعزٍم إىل غاياتها بالسري يف طريق 

الحوار والتوافق الوطني«.

وأوضح حمدوك أنه سعى: »عرب هذا االتفاق لوقف عمليات االعتقال 
السيايس وإطالق رساح املعتقلني من القادة السياسيني ليضطلعوا 

بأدوارهم ومسؤولياتهم الوطنية والتاريخية يف العمل مع بقية قوى الثورة 
والتغيري إلكمال ما تعطل من مهام التحول الديمقراطي، ولحماية حق 

الثوار والثائرات يف التعبري السلمي عرب مختلف أدواتهم«.

ودعا حمدوك كافة قوى الثورة وكل املؤمنني بالتحول املدني الديمقراطي 
إىل رضورة التوافق عىل ميثاٍق سيايس يعالج نواقص املايض وُينِجُز ما 

تبقى من أهداف الثورة واالنتقال الديمقراطي املتعلقة بقضايا السالم، 
واألمن، واالقتصاد ومعاش الناس، وإكمال هياكل السلطة، وإقامة املؤتمر 

القومي الدستوري، وصوالً النتخابات حرة ونزيهة.

وكان الربهان وحمدوك وقّعا يف الحادي والعرشين من الشهر املايض 
اتفاقاً سياسياً يتضمن إطالق رساح جميع املعتقلني السياسيني وإعادة 

حمدوك ملنصبه.

وجاء هذا االتفاق بعد توترات واسعة النطاق ومظاهرات يف السودان، 
احتجاجاً عىل قيام الربهان يف 25 أكتوبر املايض بفرض حالة الطوارئ يف 

السودان وحل مجليَس السيادة والوزراء.
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أطلق نشطاء عىل مواقع التواصل االجتماعي يف العراق حملة مناهضة 
لالحتجاجات التي اعرتضت عىل الحفالت الغنائية التي شهدتها بغداد 

مؤخرا.

وغرد النشطاء بوسم »بغداد مدنية« يف محاولة منهم ملواجهة دعوات إلغاء 
الحفالت الغنائية التي روج لها نشطاء ينتمون ويوالون أحزابا إسالمية 

وجماعات مسلحة.

وكتبت مقدمة الربامج العراقية زينب ربيع عىل حسابها يف تويرت: »الخرّيون 
خالل 24 ساعة فقط استطاعوا إنهاء عقود والتزامات فنية مع منظمي 
ومتعهدي حفالت غنائية، أتمنى أن ُيستغل تأثري الخريين القوي بمنع 

ماهو أكرث حرمة بالضغط إلنهاء عقود الرسقات والفساد التي يتم خاللها 
أكل مال اليتيم واألرملة ومرىض الرسطان واملسنني والشباب العاطلني.

وغرد نشطاء وحسابات عىل تويرت بذات الوسم، وتحدثوا عن رضورة أن 
تبقى بغداد مدنية وإبعاد املتطرفني عنها.

وتأتي هذه الحملة بعد مطالبات بإلغاء الحفالت الغنائية يف بغداد، بعدما 
أحدث حفل الفنان املرصي محمد رمضان جدال كبريا دفع رجال دين 

وسياسيني عراقيني إىل مهاجمته.
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طالبت الهيئة القيادية العليا ألرسى حركة الجهاد 
اإلسالمي يف سجون االحتالل اإلرسائييل، بـ«وقفة 

جادة، وتحرك قوي، لردع السجان اإلرسائييل الذي 
يعتدي عىل األسريات الفلسطينيات«.

وقالت الهيئة، يف بيان صحايف: »ال يخفى عىل أحد 
أننا نحيا يف املعتقالت الجائرة ما بني املواجهة 
واإلعداد ألخرى، فنحن نواجه عدوا ال عهد له 

وال ذّمة وال رشف. بات من الواضح أّن ما قامت به 
مصلحة سجون االحتالل من اعتداء ممنهج عىل 

األسريات الفلسطينيات جريمة تستدعي التصعيد 
من أجل ردع السجان املنفلت«، مؤكدة أن هذا 

الحدث »يجب أن يعيد ترسيم قواعد االشتباك 
يف السجون واملعتقالت، بما يضمن حفظ كرامة 

األسريات واألرسى«.
وتابع البيان: »ثقتنا يف الله، ثّم يف فرسان الحركة 

األسرية الفلسطينية، وسواعد املخلصني من أبناء 
شعبنا ألخذ زمام املبادرة، ولجم سياسات مصلحة 

سجون االحتالل«.
عىل صعيد منفصل، قال نادي األسري الفلسطيني 

إّن األسري مالك حامد )27 سنة( من بلدة سلواد 
رشق رام الله، يواجه ظروف عزل خطرية يف زنازين 

سجن »مجيدو«، أدت مؤخرًا إىل تفاقم وضعه 
الصحّي، وذلك بعد أن تعرض بشكٍل متكرر 

العتداءات ممنهجة من قبل الّسجانني، موضحا 
أّن إدارة الّسجن تحتجزه يف زنزانة مجرّدة من أّي 

مقتنيات أو احتياجات أساسية، إضافة إىل حرمانه 
من حقّه يف الزيارة.  

ولفت نادي األسري إىل أن ما يجري مع األسري 
حامد من عمليات سلب ممنهجة ألبسط مقومات 
الحياة اآلدمية، إنما هو جريمة، مشريًا إىل أنّه منذ 

مطلع العام الجارّي صّعدت إدارة سجون االحتالل 
عمليات العزل االنفرادّي مقارنة بالسنوات املاضية، 

وتحديًدا بعد عملية »نفق الحّرّية«، إذ فرضت العزل 
عىل عرشات من األرسى حينها، وما يزال عدد منهم 

رهن العزل.

وكان األسري مالك حامد قد واجه أحد الّسجانني يف 
شهر سبتمرب/أيلول املايض، يف سجن »جلبوع«، 

مستخدًما املاء الساخن، كرد عىل إجراءات التنكيل 
و«العقوبات« الجماعية التي فرضت عىل األرسى، 

وحتى اليوم يتعرض إلجراءات انتقامية.
وتعترب سياسة العزل االنفرادي أحد أخطر أنواع 

االنتهاكات التي تمارسها سلطات االحتالل 
اإلرسائيلية بحق األرسى؛ حيث يتم احتجاز األسري 

لفرتات طويلة بشكٍل منفرد يف زنزانة معتمة ضيقة 
قذرة، وفيها حمام أريض تخرج منه يف أغلب األحيان 

الجرذان والقوارض؛ ما يسبب مضاعفات صحية 
ونفسية خطرية عىل املعتقل.

واألسري مالك حامد معتقل منذ إبريل/نيسان 2017، 
وصدر بحقه ُحكم بالّسجن املؤبد مرتني، وهدمت 

سلطات االحتالل منزل عائلته عقب اعتقاله، 
ووجهت له تهمة تنفيذ عملية دهس. وحّمل نادي 

األسري الفلسطيني إدارة سجون االحتالل املسؤولية 
عن حياة األسري حامد، وكافة األرسى املعزولني.

مطالبة بلجم اعتداءات سجون االحتالل 
على األسيرات الفلسطينيات

Guterres commits UN 
support to Lebanon, calls 
for timely election

U nited Nations Secretary-General Antonio Guterres 
has reaffirmed the UN’s commitment to supporting 
crisis-hit Lebanon and urged the country to hold 

parliamentary elections next year on time.

“We aspire Lebanon to establish a social contract, develop its relations 
with foreign countries, and to achieve reforms in cooperation with civil 
society and the private sector,” Guterres said on following a meeting 
with Prime Minister Najib Mikati at the Grand Serail.
Mikati said Lebanon is committed to its dissociation policy from region-
al disputes and conflicts.
The international community continues to urge Lebanon to implement 
economic and structural reforms to stop wasteful spending and estab-
lish anti-corruption and transparency mechanisms.
Guterres’s visit comes as Lebanon struggles with crippling political 
paralysis, and an economic crisis that has caused three-quarters of its 
population to fall into poverty. Lebanon is struggling to control the local 
currency, which has lost more than 90 percent of its value in just over 
two years, as well as skyrocketing inflation.
Mikati said Lebanon urgently needs more aid, especially for a cash as-
sistance programme for hundreds of thousands of families.
He also asked that the international community help to facilitate the 
return of Syrian refugees.
Guterres said Syrian refugees have affected Lebanon, economically, so-
cially, and “sometimes with security”.
“Nevertheless, we saw Lebanon opening its borders, even though larg-
er countries closed theirs, and this reflects the Lebanese generosity,” 

he said. Lebanon hosts about 
1.5 million Syrian refugees.
Guterres earlier met Speaker 
Nabih Berri, who spoke about 
Israeli violations of the Leba-
nese airspace and stalled mar-
itime border negotiations.
He also met six senior religious 
officials, including Sunni Grand 
Mufti Sheikh Abdul Latif Derian 
and Cardinal Bechara Rai, the 
head of Lebanon’s Maronite 
church.
Guterres also visited the Beirut 
port to pay his respects to the 

victims of the port explosion in August last year that killed more than 
200 people, injured about 6,500 others, and flattened several neigh-
bourhoods of the Lebanese capital.
“An impartial and transparent investigation into this tragic event is cru-
cial to ensure justice,” the UN secretary-general said on Twitter.
‘Solidarity visit’
Guterres landed in Beirut on Sunday afternoon to follow up a host of 
issues, primarily related to the economic crisis, reforms, and security.
He met President Michel Aoun at Baabda Palace later that day.
After the meeting, Guterres said he would meet many political, reli-
gious and civil society leaders.
““My objective is to discuss how we can best support the Lebanese 
people to overcome the current economic and financial crisis, and to 
promote peace, stability, and sustainable development,” he said.
Guterres also stressed on the importance of backing the Lebanese 
army and other security institutions, as well as UN peacekeepers based 
in the country’s south.
He also called on the international community to increase aid to Leb-
anon, saying that just 11 percent of the UN’s humanitarian response 
plan for the cash-strapped country has been funded.
“But the Lebanese people also expect their political leaders to restore 
the economy, provide a functioning government and state institutions, 
end corruption and safeguard human rights,” Guterres added.
“Seeing the suffering of the people of Lebanon, Lebanese political lead-
ers do not have the right to be divided and paralyse the country.”
Lebanon’s recently formed government under Mikati has not met in 
more than two months due to political squabbling over Judge Tarek Bi-
tar, who is leading the Beirut port blast investigation, armed clashes in 
Tayyouneh in mid-October, and an ongoing diplomatic row with Saudi 
Arabia, Bahrain, the United Arab Emirates, and Kuwait.
Guterres also urged the Lebanese authorities to hold parliamentary 
elections, slated for late March 2022, on time.
Aoun said he assured Guterres that elections will be held on time and 
that they will be “transparent and fair to reflect the true will of the 
Lebanese people choice of representatives”.
The president echoed Mikati’s sentiments on the refugee crisis and 
called on the international community to revise its approach towards 
Syrian refugees, and asked them to “assume its responsibilities and en-
courage the safe return of the displaced to their homeland”.

»بغداد مدنية«.. عراقيون يطلقون حملة مناهضة 
الحتجاجات اعترضت على الحفالت الغنائية
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ألغت غرفة االستئناف بمحكمة لندن العليا الحكم 
الصادر برفض تسليم جوليان أسانج مؤسس 
»ويكيليكس« إىل الواليات املتحدة التي تريد 
محاكمته عىل ترسيبه كمية هائلة من الوثائق 

الرسية.

وقال القايض تيم هولرويد إن املحكمة »توافق عىل 
االستئناف« الذي تقدمت به الواليات املتحدة، 

ما يعني أن قرار محكمة البدائية ألغي، وأن عىل 
القضاء الربيطاني أن يبت من جديد يف طلب 

السلطات األمريكية تسليمها أسانج.

وبالتايل، تراجع كبار القضاة الربيطانيني عن القرار 
األويل للقاضية فانيسا باريترس التي عارضت منذ 

نحو عام تسليم األسرتايل البالغ من العمر 50 عاما 
للسلطات األمريكية، مشرية إىل احتمال اقدامه 

عىل االنتحار.

واعتربت املحكمة أن الواليات املتحدة قدمت 
تأكيدات بشأن املعاملة التي ستخصصها ملؤسس 

ويكيليكس يف حال تسليمه، وبالتايل االستجابة 
ملخاوف قايض املحاكمة.

خالل جلسات االستئناف بشأن تسليمه التي 
استغرقت يومني يف نهاية أكتوبر، سعت الواليات 

املتحدة إىل طمأنة القضاء بشأن املعاملة التي 
ستخصص ملؤسس موقع ويكيليكس.

املصدر: أ ف ب

محكمة بريطانية تسمح بتسليم جوليان 
أسانج للواليات المتحدة

سجن بريطاني حاول 
قتل شريكته بعد 

فوزهما بجائزة يانصيب
قّررت محكمة بريطانية، سجن رجل 13 عاماً بعدما حاول قتل رشيكته 

التي فاز معها بجائزة يانصيب بقيمة 5.5 ماليني جنيه أسرتليني )أكرث من 
7 ماليني دوالر(، كما ذكرت هيئة اإلذاعة الربيطانية »بي بي يس«.  

ويف 30 يناير/ كانون الثاني املايض، قام عامل األرضيات، ستيفن جيبس 
)45 عاًما(، بالهجوم عىل رشيكته، إيما براون، وطعنها يف وجهها وذراعها 

وبطنها.
وبّرر جيبس جريمته بأنّه شعر بالغضب ملا طرحت براون فكرة إنهاء 

العالقة بعد الفوز بالجائزة.
وعرث الجريان عىل براون )49 عاماً( وهي تسبح يف بركة من الدماء.

وأصيبت براون بجروح بالغة يف جسدها، واحتاجت إىل جراحة ملعالجة 
اإلصابات التي غرّيت حياتها.

وأكّدت براون يف بيان قرأته يف املحكمة بأنّها فقدت 75 يف املائة من قدرتها 
البرصية يف عينها اليمنى، كما أّن املنطقة من ذراعها اليمنى إىل رأسها 

مصابة بالشلل الكامل، إضافة إىل إصابات أخرى.

وعرضت املحكمة لقطات فيديو أظهرت الهجوم عىل املنزل.
وذكرت براون أنها فقدت إحساسها بالثقة باآلخرين بقولها: »كنا معاً ملدة 

12 عاًما وكنا سعداء، ولم أر يوماً ما يجعلني أعتقد بأنّه سيفعل شيًئا 
كهذا. ال أعتقد أنني أستطيع الوثوق بشخص آخر مرّة أخرى. أشعر 

بالشفقة عليه أكرث من أي يشء آخر«.

A ustria’s conservative-led 
government has announced 
details of its plan to make 

coronavirus vaccines compulsory, 
saying it will apply to people aged 14 
and above, and holdouts face fines of 
up to 3,600 euros ($4,071) every three 
months.

About 68 percent of Austria’s population 
is fully vaccinated against COVID-19, one 
of the lowest rates in Western Europe. 
Many Austrians are sceptical about 
vaccines, a view encouraged by the far-
right Freedom Party, the third-biggest in 
parliament.

The government announced a fourth 
national lockdown and said it would make 
vaccinations compulsory for all, the first 
European Union country to do so.

“We do not want to punish people who 
are not vaccinated. We want to win them 

over and convince them to get vaccinat-
ed,” the minister for constitutional affairs, 
Karoline Edtstadler, told a news con-
ference with Health Minister Wolfgang 
Mueckstein on Thursday.

The vaccine mandate, 
which must be 
approved by 
parliament, is 
due to start 
on February 
1 and last 
through 
January 
2024. Two 
oppo-
sition 
parties 
support it, 
suggesting 
it will pass 
easily.

There will be quarterly vaccination dead-
lines, Mueckstein said, adding that the 
authorities will check a central vaccina-
tion register to see if members of the 

public are in it.

“If that is not the 
case, proceedings 

will be brought. 
In regular 

proceedings 
the amount 
of the fine 
is 3,600 
euros,” 
Mueck-
stein said, 
adding 
people’s 

income 
and other 

financial 
obligations will 

be taken into 

account in calculating fines.

“As an alternative, the authorities have 
the option to impose a fine in shorter 
proceedings immediately after the vacci-
nation deadline. Here the amount of the 
fine is 600 euros,” he said, adding that if 
this was not paid it would lead to regular 
proceedings.

Mueckstein said there will be exemptions 
for pregnant women – though he stressed 
that vaccinations are recommended 
for them too – for people who cannot 
get vaccinated for medical reasons, and 
for people who have recovered from 
COVID-19 in the previous six months.

He also said that people who are eligible 
for exemptions will have to have those 
registered in a central vaccination register, 
which will be checked at regular three-
month intervals. The first cut-off date will 
be March 15.

Austrians refusing COVID vaccine will face up to $4,000 fines
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أعلنت مدينة شاموني الفرنسية،مؤخراً، تقسيم 
كنز من األحجار الكريمة، اكتُشف قبل ثماني 

سنوات عىل جبل مون بالن، بعدما بقي عقوداً يف 
املكان عىل األرجح، إثر تحطم طائرة هندية سنة 
1966، بالتساوي بني سلطات املدينة والشخص 

الذي اكتشفه.
وقال رئيس بلدية شاموني، إريك فورنييه، لوكالة 

»فرانس برس«، إن األحجار الكريمة »تم تقسيمها 
» ضمن حصتني متساويتني شكّلهما خرباء يف علم 
األحجار الكريمة. وتُقدر قيمة كل حصة بنحو 170 

ألف دوالر.
وينص القانون عىل أنه يف حال عدم العثور عىل 

أي وريث ضمن مهلة سنتني، تنتقل ملكية الكنز 
بنسبة النصف إىل املتسلق الذي عرث عليه، 

والنصف الثاني يعود إىل الجهة املسؤولة عن 
منطقة االكتشاف، أي مدينة شاموني يف هذه 

الحالة.
وُعرث عىل األحجار الكريمة داخل علبة معدنية 

صغرية، يف صيف 2013، عىل يد متسلق شاب 
من منطقة سافوا الفرنسية، طلب عدم كشف 

هويته. وقد أحرض معه الكنز املؤلف بأكرثيته من 
أحجار الزمرد والياقوت، إىل مركز الدرك إلعادته إىل 

أصحابه.
وأبدى فورنييه »بالغ السعادة إزاء ما أفضت إليه 

هذه القضية، خصوصاً للشخص الذي اكتشف« 
الكنز، متوجهاً إىل هذا األخري بالشكر عىل نزاهته.

وتشري السلطات إىل أن األحجار الكريمة متأتية 
عىل األرجح من حادثة تحطم طائرة من طراز 

»بوينغ 707« تابعة لرشكة الطريان الهندية »إير 
إنديا«، كانت تقوم برحلة بني بومباي ونيويورك 

سنة 1966.
وتحطمت الطائرة عند مجلّدة بوسون وعىل متنها 

117 راكباً عىل علو يقرب من 4750 مرتا. ولم ينُج أي 
من الركاب.

)فرانس برس(

تقسيم كنز عائد لطائرة محطمة عند جبل مون 
بالن الفرنسي بعد سنوات على اكتشافه

ألمانيا تقر إلزامية التطعيم 
للعاملين في القطاع الصحي

اعتمد الربملان األملاني )البوندستاغ( تعديالت عىل قانون حماية 
السكان من العدوى التي اقرتحتها األحزاب الحاكمة حول إجبارية 

التطعيم بالنسبة للعاملني يف القاع الصحي.
وتقدمت بمرشوع القانون األحزاب الحاكمة. وبحسب رئيس اجتماع 

الربملان األملاني، شارك 689 نائبا يف التصويت، أيد 571 منهم التعديالت، 
وصوت 80 ضدها، وامتنع 38 عن التصويت.

ومن املقرر أن تتم املوافقة عىل القانون الجديد من قبل الهيئة 
الترشيعية التي تمثل الواليات الست )البوندرسات(، التي ستعقد 

اجتماعا طارئا بعد ظهر اليوم الجمعة.
وينص القانون، عىل العاملني يف القطاع الصحي، والعاملني يف دور رعاية 

املسنني، والعيادات مع »الفئات الضعيفة«، ملزمون بتقديم دليل عىل 
التطعيم أو شهادة تثبت أنهم أُصيبوا يف وقت سابق بفريوس كورونا،  

وذلك قبل 15 مارس املقبل.

بيع سيف وخمسة أسلحة 
نارية حملها نابليون بأكثر 

من 2.8 مليون دوالر
بيع سيف حمله نابليون بونابرت خالل انقالبه سنة 1799 وخمسة أسلحة 
نارية كان يملكها اإلمرباطور الفرنيس الذي تويف قبل مائتي عام، يف مزاد يف 

الواليات املتحدة، يف مقابل أكرث من 2.8 مليون دوالر، عىل ما أعلنت رشكة 
متخصصة.

وأوضح رئيس دار »روك أيالند أوكشن كومباني« املنظمة للمزاد كيفن 
هوغان، لوكالة »فرانس برس«، أن هذه املجموعة املؤلفة من سيف 

وخمسة مسدسات مزخرفة باعتها الدار الواقعة يف والية إيلينوي 
األمريكية لشخص شارك يف املزاد عرب الهاتف وأبقى هويته طّي 

الكتمان.
وكانت قيمة املجموعة تُقّدر بما بني 1,5 و3,5 ماليني دوالر.

وقال هوغان إن الشاري حصل من خالل رشائه هذه القطع 
العسكرية العائدة إىل نابليون، يف مقابل 2.87 مليون دوالر، »عىل 

قطعة تاريخية نادرة جداً«.
السيف املرفق بالغمد، وهو القطعة األهم يف املجموعة، مصنوع يف مشغل 

صانع األسلحة نيكوال نويل بوتيه يف منطقة فرساي قرب باريس، 
وحمله نابليون بونابرت خالل انقالب التاسع من نوفمرب/ترشين 

الثاني 1799، وفق دار »روك أيالند أوكشن كومباني« التي تعرّف 
عن نفسها بأنها »الرائدة عاملياً يف بيع األسلحة النارية والسالح 

األبيض واملعدات العسكرية املوجهة لهواة الجمع«.
وكان نابليون الذي تُّوج إمرباطوراً، يف الثاني من ديسمرب/

كانون 1804، قّدم سيفه إىل الجرنال جان أندوش جونو. 
وإثر وفاته، انضم السالح إىل متحف يف لندن، ثم بات يف 

عهدة هاوي جمع أمريكي.
واحتفلت فرنسا خالل الربيع الفائت بالذكرى املئوية 

الثانية لوفاة نابليون بونابرت يف الخامس من مايو/أيار 1821، 
من خالل سلسلة فعاليات وأنشطة، تكريماً لهذه الشخصية 

املركزية يف التاريخ الفرنيس واألوروبي.

)فرانس برس(

An electrician has been found guilty of aggravated and se-
rious assault who castrated several men at their request, 
causing the death of one of them, the German news agency 
reported.

A Munich court sentenced the electrician, whose name was 
not revealed for privacy reasons, to eight and a half years in 
prison.

The prosecution initially charged the man with negligent 
homicide, but later dropped this charge.

The agency reported that the electrician confessed 
during the trial to offering “castration” service on 
sadistic and masochistic websites, and said that 
several men had paid him money to torture them 
and remove their castration.

During the trial, the defendant stated that he per-
formed the operations on his kitchen table, and 

told his victims that he was a trained medical 
professional.

He indicated that he castrated or cut the 
genitals of eight men between July 2018 

and March 2020, but denied responsibility for 
the death of a man who died days after he un-

derwent surgery, as the police found the dead body in a box 
three weeks later.

Prosecutors had demanded 11 years in prison for serious 
bodily injuries caused by the electrician to his auditors, while 
his lawyers requested a sentence of no more than seven 
years.

Source: German news agency

German who castrated men on his kitchen 
table jailed for 8 years
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Muslims Around The World  المسلمون حول العالم

هاني صالح 

قال الدكتور روشان عباسوف، نائب رئيس 
اإلدارة الدينية ملسلمي روسيا االتحادية، 

ونائب رئيس مجلس شورى املفتني لروسيا، 
أن “املشاريع الدولية الكبرية” التي تنفذها 

اإلدارة الدينية ملسلمي روسيا االتحادية تعترب 
من األدوات الفعالة يف مجال الدبلوماسية 

الشعبية وتمثل وسيلة فعالة يف تقوية 
العالقات الروسية بالعالم اإلسالمي.

جاء ذلك خالل مشاركته يف اجتماع مجلس 
العالقات بني األعراق والتفاعل مع املؤسسات 

الدينية التابع للمجلس االتحادي للجمعية 
الفيدرالية يف روسيا االتحادية، عرب تقنية 
االتصال املرئي عىل شبكة اإلنرتنت، وفقًا 

للموقع االلكرتوني لـ”مجلس شورى املفتني 
لروسيا” عىل االنرتنت.

وكان “مجلس العالقات”، قد عقد اجتماعه، 
مؤخراً تحت عنوان: “القضايا املوضوعية 
الستخدام فرص وآليات التعاون الدويل يف 

تنفيذ السياسة الوطنية لروسيا االتحادية”.
وخالل كلمته االفتتاحية، ذكّر “كونستانتني 
كوساتشيف”، رئيس “املجلس”، املجتمعني 

بكلمات الرئيس “فالديمري بوتني”، بأن: “ميزة 
روسيا تكمن يف أنها بلد متعدد األعراق”، 

ومؤكًدا عىل أنه: “يعد أقوى مورد للسياسة 
الداخلية والخارجية الروسية”.

بدوره، تحدث الدكتور “روشان عباسوف”، 
عن مساهمة اإلدارة الدينية ملسلمي روسيا 

االتحادية، يف الرتويج للرتاث التاريخي 

والثقايف لشعوب روسيا خارج البالد، وتقوية 
عالقات روسيا مع املجتمع الدويل، وبخاصة 

مع العالم اإلسالمي يف جميع املجاالت.
كما أكد الدكتور روشان عباسوف عىل أن 

“املشاريع الدولية الكبرية” التي تنفذها اإلدارة 
الدينية ملسلمي روسيا االتحادية تعترب 

من األدوات الفعالة يف مجال الدبلوماسية 
الشعبية، مثل املؤتمر العلمي والالهوتي 

الدويل “طريق الحرير الروحي”، واملنتدى 
اإلسالمي العاملي، واملعرض الدويل “تقاليد 

اإلسالم يف روسيا”، فضالً عن العالقات املتينة 
والتفاعل مع املنظمات الدولية والوزارات 

والهيئات الحكومية والعامة والدينية يف 
مختلف الدول اإلسالمية يف العالم.

مجلس شورى المفتين لروسيا: لنا دور فعال في 
تقوية عالقات روسيا بالعالم اإلسالمي

I n recognition of its generosity and 
compassion, a leading Canadian 
Muslim group has received the 

2021 Community Challenge Award 
by the City of Mississauga following 
its thanksgiving campaign that raised 
$50,000 and 2,390 pounds of food for 
the Mississauga Food Bank.

“On behalf of the great City of Mississauga 
and members of my Council, it gives me great 

pleasure to congratulate ICNA Canada on 
receiving the Community Challenge Award 
for your contributions to the Mayor’s Thanks-
giving Food Drive,” said Mississauga Mayor 
Bonnie Crombie, Iqra.ca reported.

“With your donation, we not only met this 
year’s goal but exceeded it, raising over 
$650,000 and over 370,000 pounds of food 
for our hungry neighbors.

“Congratulations on receiving the 2021 
Community Challenge Award. Thanks for your 
generosity and compassion.”

ICNA Canada’s President Mohammad Ijaz, 
along with representatives of the mosques 
and departments of ICNA Canada, accepted 
the award from Mayor Bonnie Crombie who 
was accompanied by Meghan Nicholls, CEO 
of The Mississauga Food Bank to thank the 
organizations.

Muslim Group Canadian Receives Award for Generosity

انتخاب سيران عريفوف رئيسًا 
لمجلس مسلمي أوكرانيا

خالل مؤتمره التأسييس الذي عقد يف نوفمرب 2021، انتخبت الهيئة العمومية 
ملجلس مسلمي أوكرانيا الكاتب واملفكر الترتي أ. سريان عريفوف رئيسا للمجلس يف 

دورته األوىل.

- ولد عريفوف يف مدينة »نوفوروسيسك« بروسيا عام 
1979، ثم عاد مع أرسته إىل القرم بعيد استقالل أوكرانيا 

عام 1991.
- التحق يف العام 1998 بجامعة الجنان بجمهورية 
لبنان لدراسة العلوم اإلسالمية، ثم تخرج منها عام 

.2002

- بعد التخرج، عمل إماما ومدرسا يف املركز الثقايف 
اإلسالمي، ومديرا ملركز »الرضوان« لتحفيظ القرآن 

بالقرم جنوب أوكرانيا حتى العام 2014.

- له عدة كتب وكتيبات باللغة الروسية، كما 
نرش العديد من املقاالت يف الصحف واملواقع 

األوكرانية، وشارك يف مؤتمرات وندوات ممثال 
عن مسلمي أوكرانيا يف داخل أوكرانيا 

وخارجها.

- يتقن اللغة العربية والروسية واألوكرانية، 
إضافة إىل لغته األم الترتية القرمية.

- انتخب رئيسا للهيئة الترشيعية يف اتحاد 
»الرائد« نهاية العام 2011، وترأس عدة لجان 

إدارية داخل االتحاد، ثم انتخب رئيسا لالتحاد 
يف 10 ديسمرب 2016، وشغل هذا املنصب حتى 

تاريخ 14 نوفمرب 2021.

افتتح رئيس الجالية اإلسالمية يف ألبانيا Bujar Spahiu مسجد »Saukut« الواقع 
بمدينة تريانا عاصمة ألبانيا بعد إعادة ترميمه، وسط حضور عدٍد كبرٍي من املسلمني 

والشخصيات اإلسالمية البارزة.
وحرض افتتاَح مفتي مدينة تريانا Lauren Luli، ورئيس بلدية مدينة تريانا إريون 

فيليج، وممثل سفارة دولة الكويت، وغريهم.
يف كلمة ترحيبية ملفتي مدينة تريانا شكَر جميع 
َمن أسهموا يف إعادة بناء هذا املسجد عىل مدار 

عامني.
تعرَّض مسجد »Saukut« قبل عامني ألرضار 
جسيمة إثر زلزاٍل؛ مما أثَّر يف املسجد بشكٍل 

كبري، قبل أن تسعى الجالية اإلسالمية 
الفتتاحه من جديد بالتعاون مع أحد 

املتربعني.
بدوره، ألقى رئيس الجالية اإلسالمية يف 

م خاللها ملخًصا عن  ألبانيا كلمته التي قدَّ
عملية إعادة ترميم املسجد، شاكرًا كلَّ َمن شارك يف 

إعادة افتتاح املسجد.
وقال: أريد أن أشكُر املتربعني عىل هذا العمل الجميل الذي أضاف مسجًدا جديًدا يف 
مدينة تريانا، وأُخص بالشكر مفتي مدينة تريانا، ورئيس البلدية، ملساهمتهم الكبرية 

تسهيل اإلجراءات من أجل افتتاح املسجد.
ومن جهته، أشاد رئيس بلدية تريانا إريون فيليج بالجالية اإلسالمية، نظرًا لِما 

مه من أعمال تنموية ومشاريع ومبادرات ثقافية واجتماعية للجميع. تقدِّ

افتتاح مسجد “Saukut” بمدينة 
تيرانا عاصمة ألبانيا
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Islamophobia  اسالموفوبيا

تصاعد الكراهية ضد المسلمين 
دفعه للترشح.. مسلم في 

انتخابات فرنسا الرئاسية
أعلن نجيب أزرقي رئيس حزب االتحاد الديموقراطي ملسلمي فرنسا عن ترشحه 

لرئاسيات فرنسا قبل أشهر قليلة من انعقادها يف أبريل/نيسان املقبل.

وأرجع أزرقي قراره لـ”التصاعد املستمر للكراهية تجاه جزء من املواطنني 
الفرنسيني املسلمني”، واعترب أن الحملة االنتخابية )إلريك زمور( املرشح املحتمل 

املعادي للمسلمني واملهاجرين تقوم عىل شعار “االنقسام والكراهية”.

وتسهم ترصيحات زمور -الذي ال يفوت أياما دون أن يثري الجدل من خاللها- يف 
“خلق مناخ ضار للعيش مًعا يف بلدنا”، وفق بيان للحزب الذي يصنف نفسه 

يساريا علمانًيا يعادي اإلمربيالية والكولونيالية.

“الحل الوحيد”
ورأى الحزب أن “الحل الوحيد” هو ترشيح أزرقي “إليصال صوت املظلومني 

واملسلمني الفرنسيني وجميع املواطنني املحبطني من هذا النظام السيايس 
الفاسد”، وتابع البيان “بينما نعيش يف جمهورية مريضة تغرق بال هوادة يف حالة 

يرثى لها”.
واستشهد رئيس االتحاد الديموقراطي ملسلمي فرنسا عىل وصفه بـ”انفجار 

الفقر” و”تقويض الحريات األساسية للمواطنني الفرنسيني” يف إشارة إىل فرض 
الجواز الصحي والتدابري االحرتازية التي خرج الفرنسيون لالحتجاج ضدها.

ونرش املرشح لرئاسة فرنسا مقطع فيديو قال فيه إنه “الحل إلنهاء كل الظلم الذي 
يتعرض له املسلمون، يف الوقت الذي ُيشعل فيه البعض عمدا نار حرب دينية 

جديدة ويصنفون املسلمني عدًوا يف الداخل”.
وزاد أزرقي “أنا هنا لوضع حد لتحريف اإلسالم ومعالجة املشاكل الحقيقية 

للشعب بأكمله”.
حدد حزب االتحاد الديموقراطي ملسلمي فرنسا بعد ما يقارب 10 سنوات من 

تأسيسه يف 2012 هدفا يتمثل يف تقديم 100 مرشح لالنتخابات الترشيعية املقبلة، 
وأعلن أنه بالفعل قدم ما يزيد عن 60 مرشحا.

تضييق عىل الحزب
واعتربت تقارير صحفية فرنسية أن الطريق أمام نجيب أزرقي )42 سنة( إىل 

اإلليزيه ما زال طوياًل، إذ يتعني عليه أن يحظى بدعم 500 منتخب من 30 دائرة 
انتخابية للتمكن من الرتشح وفق قانون االنتخابات الرئاسية الفرنيس.

ينحدر أزرقي من مدينة نانت غرب فرنسا ويحمل أصوال مغربية، وهو مهندس 
يف االتصاالت، يعارض حزبه حظر الحجاب يف املدارس، ويدافع عن البيئة وحق 

األجانب يف التصويت باالنتخابات املحلية.
وتعرض حزب االتحاد الديموقراطي ملسلمي فرنسا ملضايقات من طرف وزارة 

الداخلية يف انتخابات مايو/أيار 2019 البلدية، إذ رفضت قائمته يف بادئ األمر 
بدعوى عدم توفر إشارة مكتوبة بخط اليد يعرّب فيها املرشح عن موافقته عىل 

الظهور عىل القائمة.
وكانت صحيفة ليرباسيون الفرنسية قد قالت إن القادة السياسيني يف األغلبية 

واملعارضة اليمينية وقفوا يف وجه “القوائم املجتمعية” املرشحة للبلديات من 
قبل حزب اتحاد الديمقراطيني املسلمني الفرنسيني الصغري الذي يقوده املهندس 
نجيب أزرقي منذ إنشائه عام 2012 والذي ال يتجاوز عدد منتسبيه 800 شخص 

تقريبا.
وكان نجيب أزرقي قد خرج يف أكرث من لقاء صحفي يف 2020 النتقاد القانون الذي 

جاء به الرئيس إيمانويل ماكرون “قانون محاربة االنعزالية اإلسالمية”.
ويعترب املرشح لرئاسيات 2022 أن “املسلم أصبح حجة انتخابية رئيسية 

ومتكررة يف الحياة السياسية يف فرنسا”، ويعلن الحزب -الذي يعرف نفسه بأنه 
“غري طائفي وأنه علماني وجمهوري”- أنه يهدف ملحاربة الكراهية و”السماح 

للمسلمني بتقديم بديل داخل املجتمع الفرنيس”.

T he coverage of Muslims and 
Islam in the United Kingdom 
is mostly negative, with online 

media almost hitting 60% and televi-
sion clips just under the 50% mark, the 
report by the Muslim Council of Britain’s 
Centre for Media Monitoring (CfMM) 
showed.

The research analyzed over 48,000 online 
articles and 5,500 broadcast clips over a 
time span from 2018 to 2020. 
Other key findings show that 7% of all 
articles that were analyzed included one 
or more generalizations about Muslims, 
Islam with “the worst offenders being 
right-leaning or religious outlets,” the 
report states. The highest percentage of 
generalizations are made on the topics 
of terrorism or extremism with 25%, 
followed by politics with 18%. Closely 
afterward with 17% comes the topic of 
the Middle East and religion with 15%.
The 162-page report shows in detail how 
biased the reporting is – with the U.K. 

weekly “The Spectator” being the worst 
in “antagonistic bias” and “supportive 
bias” towards Muslims and Islam.
Upon the publication of the report 
editors of The Sunday Times and Daily 
Mirror voiced their support and called 
for fairer reporting. Emma Tucker of The 
Sunday Times said: “I welcome this report 
– in the full knowledge that it contains 
criticisms of the press, my own paper 
included.”
“This report by the Centre for Media 
Monitoring shows how much we as jour-
nalists must question ourselves and the 
work we are producing in relation to re-
porting of Muslims and Islam,” said editor 
in chief of The Mirror, Alison Philips.
Aside from listing the statistics uncovered 
the CfMM has voiced recommendations 
for media outlets. First to avoid linking or-
dinary Muslim belief to crime, terrorism 
or extremism, unless there is a specific 
justifiable reason to do so. Secondly, pro-
viding a platform for Muslim perspectives 
and voices with the third supporting this 

with higher representation of Muslim ed-
itors. Finally encouraging awareness and 
reflecting on potential bias, intentional 
or unintentional, and where needed 
providing training.
CfMM chief Rizwana Hamid said re-
garding the report that it does not seek 
to blame any one player in the media. 
“CfMM remains committed to a free me-
dia which reports without fear or favor 
and holds those in positions of power to 
account,” Hamid says, adding that it is 
time that the industry admits that, “on 
occasion and too often when it comes to 
Muslims and Islam, it gets things wrong.”
“Media professionals should welcome 
this scrutiny, and put in place these 
recommendations to improve journalistic 
standards.”
The author of the report Faisal Hanif 
stresses that neither Muslims nor Islam 
should be immune to criticism or inquiry, 
but “we do expect this to be done fairly 
and with due care, without resorting to 
well-worn tropes and generalizations.”

Report : British media coverage of 
Muslims, Islam is 60% negative

جرائم الكراهية ضد المسلمين 
تستهدف النساء والمساجد

المجلس اإلسالمي البريطاني 
ينشر دلياًل للحفاظ على أمن 

المساجد وروادها
بهدف مساعدة املصلني يف مساجد بريطانيا والقائمني عليها عىل حماية 

أنفسهم ومساجدهم؛ نرش املجلس اإلسالمي الربيطاني )MCB( دليالً مكونا من 
10 صفحات، ويتضمن ست خطوات حول كيفية الحفاظ عىل سالمة املساجد 

وروادها. وفقًا ملوقع “عرب لندن”.
يأتي ذلك فيه الوقت الذي كشفت فيه أحدث بيانات وزارة الداخلية إىل أن ما 

يقرب من نصف جرائم الكراهية التي سجلت يف إنجلرتا وويلز منذ بداية العام، 
استهدفت املسلمني.

ولفتت األمني العام للمجلس اإلسالمي الربيطاني، زارا محمد، إىل أن: “جرائم 
الكراهية تستهدف وبشكل واضح النساء املسلمات واملساجد واملصلني فيها.”

جدير بالذكر أن الحكومة الربيطانية، اتُهمت الشهر املايض “باإلهمال”، بعد 

أن فشلت يف تبني تعريف واضح “لإلسالموفوبيا” يمكن استخدامه ملكافحة 
الكراهية ضد املسلمني.

وكانت حكومة املحافظني قد رفضت جميع مقرتحات التعريفات يف مايو 2019، 
وأعلنت أنها ستكلف خرباء مستقلني لوضع تعريف مختلف، غري أنه لم ينرش 

أي مقرتح بعد.
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    cultuer ثقافة

احتفى العالم يف 18 ديسمرب/كانون األول باليوم العاملي للغة العربية، وركز 
احتفال 2021 عىل دور لغة الضاد يف التواصل الحضاري.

ووقع االختيار عىل هذا التاريخ بالتحديد لالحتفاء باللغة العربية ألنه 
اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 1973 قرارها 

التاريخي بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية سادسة يف املنظمة.

وأشادت األمم املتحدة برثاء وانتشار اللغة العربية، مشرية إىل أن »للعربية 
أهمية قصوى لدى املسلمني، فهي لغة مقدسة )لغة القرآن(، وال تتم الصالة 

)وعبادات أخرى( يف اإلسالم إال بإتقان بعض من كلماتها. كما أن العربية 
هي كذلك لغة شعائرية رئيسية لدى عدد من الكنائس املسيحية يف املنطقة 

العربية حيث كتب بها كثري من أهم األعمال الدينية والفكرية اليهودية يف 
العصور الوسطى.

وقالت املنظمة الدولية عرب موقعها اإللكرتوني: »سادت العربية لقرون 
طويلة من تاريخها بوصفها لغة السياسة والعلم واألدب، فأثرت تأثريًا 

مبارشًا أو غري مبارش يف كثري من اللغات األخرى يف العالم اإلسالمي، مثل: 
الرتكية والفارسية والكردية واألوردية واملاليزية واإلندونيسية واأللبانية 

وبعض اللغات اإلفريقية األخرى مثل الهاوسا والسواحيلية، وبعض 
اللغات األوروبية، خاصًة املتوسطية منها كاإلسبانية والربتغالية واملالطية 

والصقلية.
وتابعت: »فضال عن ذلك، مثلت اللغة العربية حافزاً إىل إنتاج املعارف 

ونرشها، وساعدت عىل نقل املعارف العلمية والفلسفية اليونانية والرومانية 
إىل أوروبا يف عرص النهضة، كما أتاحت إقامة الحوار بني الثقافات عىل 

طول املسالك الربية والبحرية لطريق الحرير من سواحل الهند إىل القرن 
األفريقي.

بدورها، سلطت منظمة اليونسكو الضوء عىل داللة وأهمية هذا اليوم، مشرية 
إىل أن »اللغة العربية تُعّد ركناً من أركان التنوع الثقايف للبرشية. وهي إحدى 

اللغات األكرث انتشاراً واستخداماً يف العالم، إذ يتكلمها يومياً ما يزيد عىل 
400 مليون نسمة من سكان املعمورة«.

وأضافت املنظمة الدولية عرب موقعها اإللكرتوني: »أبدعت اللغة العربية 
بمختلف أشكالها وأساليبها الشفهية واملكتوبة والفصيحة والعامية، 

ومختلف خطوطها وفنونها النرثية والشعرية، آيات جمالية رائعة تأرس 
القلوب وتخلب األلباب يف ميادين متنوعة تضم عىل سبيل املثال ال الحرص 

الهندسة والشعر والفلسفة والغناء«.

وتابعت: »تتيح اللغة العربية الدخول إىل عالم زاخر بالتنوع بجميع أشكاله 
وصوره، ومنها تنوع األصول واملشارب واملعتقدات. ويزخر تاريخ اللغة 

العربية بالشواهد التي تبنّي الصالت الكثرية والوثيقة التي تربطها بعدد من 
لغات العالم األخرى، إذ كانت اللغة العربية حافزاً إىل إنتاج املعارف ونرشها، 

وساعدت عىل نقل املعارف العلمية والفلسفية اليونانية والرومانية إىل 
أوروبا يف عرص النهضة. وأتاحت اللغة العربية إقامة الحوار بني الثقافات 
عىل طول املسالك الربية والبحرية لطريق الحرير من سواحل الهند إىل 

القرن األفريقي«.

وأعلنت اليونسكو أن موضوع اليوم العاملي للغة العربية لهذا العام هو 
»اللغة العربية والتواصل الحضاري«، حيث »ُيعترب بمثابة نداء للتأكيد 

مجدداً عىل الدور املهم الذي تؤّديه اللغة العربية يف مّد جسور الوصال بني 
الناس عىل صهوة الثقافة والعلم واألدب وغريها من املجاالت الكثرية جداً«.

وتتمثّل الغاية من هذا املوضوع، بحسب اليونسكو، يف إبراز الدور التاريخي 
الذي تضطلع به اللغة العربية كأداة الستحداث املعارف وتناقلها، فضالً عن 

كونها وسيلة لالرتقاء بالحوار وإرساء أسس السالم. وكانت اللغة العربية 
عىل مّر القرون الركيزة املشرتكة وحلقة الوصل التي تجّسد ثراء الوجود 

اإلنساني وتتيح االنتفاع بالعديد من املوارد.
ومضت قائلة: »يكتيس موضوع عام 2021 أهمّية بالغة يف كنف املجتمعات 
التي تتعاظم فيها العوملة والرقمنة والتعددية اللغوية، إذ ُيسلّم بالطبيعة 

املتغرّية للعالم والحاجة املاسة لتعزيز الحوار بني األمم والشعوب«.

اليوم العالمي للغة العربية.. »الضاد« جسر للتواصل الحضاري

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل باملغرب، مؤخراً، أسماء 
الفائزين بجائزة املغرب للكتاب دورة 2021.

وذهبت الجائزة يف فرع الشعر مناصفة لكل من محمد عيل الرباوي 
عن مجموعته الشعرية )رياحني األلم( ورشيد املومني عن ديوانه 

)من أي يشء(.

ونال جائزة يف فرع الرسد إسماعيل غزايل عن روايته )قطط مدينة 
األرخبيل( الصادرة عن دار النرش املتوسط.

واقتسم جائزة العلوم اإلنسانية بوبكر بوهادي عن كتابه )املغرب 
والحرب األهلية اإلسبانية 1939-1936( ويحيى اليحياوي عن 

كتابه )بيئة املعطيات الرقمية(.
وذهبت الجائزة يف فرع العلوم االجتماعية مناصفة ليحيى بن 
الوليد عن كتابه )أين هم املثقفون العرب؟ سياقات وتجليات( 

وإدريس مقبول عن كتابه )اإلنسان والعمران واللسان، رسالة يف 
تدهور األنساق يف املدينة العربية(.

كما حصل نزار التجديتي عىل جائزة الدراسات األدبية والفنية 
واللغوية عن كتابه )الناظم الرسدي يف السرية وبناتها: دراسات 

فيما وراء العيان والخرب(.

وذهبت »جائزة الرتجمة« إىل أحمد بوحسن عن ترجمته لكتابه 
»مغامرات ابن بطوطة: الرحالة املسلم يف القرن الرابع عرش 

ميالدي«، ومحمد الجرطي عن ترجمته لكتاب »نهاية الحداثة 
اليهودية: تاريخ انعطاف محافظ«.

وفاز بالجائزة يف مجال الثقافة األمازيغية خالد أنصار عن كتابه 
)األصوات الصفريية يف األمازيغية( أما جائزة اإلبداع األدبي 
األمازيغي فذهبت لكل من حسن أوبراهيم أموري عن روايته 

)تيتبريين تيحرضاض( أو »الحمامات العاريات« والطيب أمكرود 
عن ديوانه )أوركال( أو »جمر تحت الرماد«.

وجائزة املغرب للكتاب سنوية تمنحها وزارة الثقافة ألفضل الكتب 
يف مجاالت العلوم اإلنسانية والدراسات األدبية والفنية والشعر 

إعالن قائمة الفائزين بجائزة المغرب 
للكتاب لعام 2021

وفاة الكاتبة األمريكية آن رايس مؤلفة 
رواية »مقابلة مع مصاص دماء«

ا ف ب 

توفيت عن 90 عاماً الكاتبة األمريكية آن رايس ، مؤلفة روايات الخيال ومصايص الدماء ومنها 
»انرتفيو ويذ إيه فامباير« )»مقابلة مع مصاص دماء«(، عىل ما أفادت عائلتها.

وكتب نجلها كريستوفر رايس عرب صفحته عىل »فيسبوك«: »يف ساعاتها األخرية ، جلست 
بجانب رسيرها يف املستشفى، مستذكراً بإعجاب إنجازاتها وشجاعتها«.

وأوضح أنها فارقت الحياة نتيجة مضاعفات سكتة دماغية.

وكانت روايتها »انرتفيو ويذ إيه فامباير« التي صدرت عام 1976 وجددت نوع روايات مصاص 
الدماء اقتبست للسينما يف فيلم لنيل جوردان من بطولة توم كروز وبراد بيت عام 1994.

وألفت آن رايس عرشات الكتب بيعت منها أكرث من 150 مليون نسخة يف أنحاء العالم.

كذلك اقتبست رواية أخرى لها هي »كوين أوف ذي دامد« )»ملكة امللعونني«( للسينما عام 2002 
من قبل مايكل رايمر.
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    cultuer ثقافة

رحيل القاص اليمني 
عبد الكريم المقالح.. 
صاحب »حكايا صنعانيه «

رحل القاّص اليمني عبد الكريم املقالح )1976 – 2021( يف صنعاء، إثر 
تعرّضه لنوبة قلبية، وهو ُيَعّد أحد أبرز كتّاب القصة يف األلفية الثالثة يف 

بالده، إىل جانب عمله يف الصحافة الثقافية مرتجماً ومحرراً وكاتب مقال.

نال الراحل شهادة الثانوية العامة سنة 1997، وكان أحد األعضاء 
املؤسسني لنادي القصة اليمنية )إل مقه( عام 1999، الذي اهتّم 

بإصدار مؤلّفات يف الرسد للكتّاب اليمنيني من أجيال مختلفة، وبتنظيم 
الفعاليات املتخّصصة يف القصة القصرية، حيث ساهم املقالح يف اللجان 

التحضريية للعديد منها.

تفرّغ املقالح للعمل الصحايف، حيث التحق بصحيفة »الثورة« اليمنية 
محرراً مللحقها الثقايف، وعمل سكرتري تحرير مجلة »اليمنية« التي 

أعادت إصدارها »الخطوط الجوية اليمنية« عام 2001، وترأس كذلك 
تحرير مجلة »رسد« الصادرة عن »نادي القصة اليمنية«.

يف كتابه »تطور الخطاب القصيص: من التقليد إىل التجريب: القصة 
اليمنية نموذجاً«، يرى الباحث اليمني إبراهيم أبو طالب، أن نّص عبد 

الكريم املقالح ينفتح فيه بعض الكالم عىل بعضه اآلخر، حيث ُيكتب 
بتلقائية تميل إىل الشفاهية، لذا تظهر املفردات العامية واألجنبية 

وغريها، وبهذا التداعي اللفظي تنبني معظم قصصه التي تتغلّب لغة 
الكالم فيها أكرث من لغة الكتابة.

ويشري إىل أن الجمل لديه تبدو قصرية ورسيعة، كأن الراوي يلقيها عىل 
مستمعيه، وهناك عدم مراعاة لبنية الجملة العربية املكتوبة، واقرتاب 

من لغة الحياة بتلقائيتها، وقد يكرث يف بعض املواطن يف النص، حتى 
يغدو نوعاً من الحشو بجمل اعرتاضية كثرية ذات إيقاع ساخر، وتزداد 
السخرية يف تعليقاته عىل كّل يشء يصادفه أو يأتي يف كالمه حتى يف 

تصويب مفردات اللغة أو التعليق عليها نحوياً ورصفياً، وكّل ذلك يجعل 
من القصة وأخواتها تميل إىل املقالية لكرثة الحشو وحضور القارئ 

املخاطب يف كّل فقرة تقريباً، ويف هذا خروج عىل مألوف الكتابة الرسدية، 
ودخول يف املقالية املبارشة ذات الظل الخفيف أو األسلوب الساخر.

حاز املقالح جائزة رئيس الجمهورية يف اآلداب والفنون عن فرع فن 
القصة عام 2003، وترك عّدة مجموعات قصصية، منها »غريب يف الوقت 

الضائع« )2001(، و«حكايا صنعانية« )2003(.

كتَب القاّص اليمني سامي الشاطبي عىل صفحته يف فيسبوك: »القاّص 
الساخر.. يودعنا يف لحظة مؤملة من حيواتنا املبددة يف سدم الضياع 

والتشتت والترشد! هكذا ببساطة يرحل املقالح عبد الكريم.. ذبحة 
صدرية هي نتيجة تراكمات األحزان واأللم..«.

عدن../ بديع سلطان

بهدف تنويع قاعدة االطالع والقراءة يف كل مجاالت املعرفة، 
انطلقت فعاليات أول معرض للكتاب تنظمه كلية الطب بجامعة 

عدن اليمنية.
املعرض الذي احتوى عىل مئات العناوين يف شتى املجاالت 

الثقافية والعلمية وحتى األدبية، أقيم بالتعاون والتنسيق 
مع املؤسسة العربية للعلوم والثقافة بمرص.

وحظي املعرض، برعاية حكومية ورسمية، 
ممثلة بوزير التعليم العايل اليمني 

الدكتور خالد الوصابي، ومحافظ 
عدن أحمد حامد مللس، فيما 

افتتحه رئيس جامعة عدن، 
الدكتور الخرض نارص 

لصور، ووكيل محافظة 
عدن الدكتور رشاد شايع، 

واستضافته ساحة كلية 
الطب بمديرية خورمكرس.

االنفتاح على المعرفة

عقب االفتتاح، طاف 
رئيس جامعة عدن، ووكيل 

املحافظة بأجنحة املعرض، 
واستمعوا من مدير مكتب 

املؤسسة العربية للعلوم 
والثقافة، محمد عوض عمر 

باعساس لرشح حول محتويات 
املعرض.

وأشار باعساس إىل أن املعرض يحتوي 
عىل ما يزيد عن 500 عنوان يف املجاالت 

الدينية والثقافية والعلمية والطبية والجغرافيا 
والتاريخ واإلدارة وغريها، الفتا إىل أنه سيستمر حتى أواخر 

ديسمرب/كانون األول الجاري.
ورغم أن كلية الطب هي من نظمت املعرض، إال أنه لم يقترص عىل 

كتب وعناوين العلوم الطبية أو الثقافة الصحية، بل انفتح عىل 
كافة أصناف املعرفة، وهو ما أعطى للمعرض طابعا متنوعا، ونال 

ترحيبا من قبل مرتاديه الذين أشادوا بالفكرة، كونها تعرب عن 
التنوع والتعدد.

العودة إلى الكتاب

الدكتور أحمد بلفقيه، األستاذ يف كلية الطب، ومدير مركز الطوارئ 
والحوادث بمستشفى الجمهورية النموذجي العام 
بعدن، وصف هذا التنوع »باملفارقة«. وأضاف 

أن املعرض لم يتضمن كتبا طبية فقط، 
بل تضمن عناوين يف مجاالت أخرى.
واعترب بلفقيه املعرض بادرة طيبة، 

وخطوة أوىل نحو تطويره 
وتوسعته يف املستقبل، 

مع استمرار التعاون مع 
املؤسسات العلمية 

والثقافية.
من جانبه، أكد رئيس 
جامعة عدن، األستاذ 

الدكتور الخرض لصور، 
يف ترصيحات إعالمية، 

أهمية إقامة املعرض، 
وأشاد بتعاون املؤسسة 

العربية للعلوم والثقافة يف 
إقامته ما يمثل انطالقة نحو 

مزيد من تنظيم الفعاليات 
القادمة.

ونوه لصور بما تضمنه املعرض 
من عناوين مختلفة يف مجاالت 

متنوعة؛ كونه يأتي يف وقٍت نحتاج فيه 
للعودة إىل الكتاب الذي كان، وما زال، يمثل زاد 
املعرفة الحقيقي، مؤكدا أهمية اقتناء كليات الجامعة 

وخصوصا كلية الطب املراجع العلمية يف التخصصات العلمية 
املناسبة؛ لتكون يف متناول طالب الكليات املختلفة.

تنوع ثقافي ومعرفي.. أول معرض 
للكتاب في كلية الطب بعدن اليمنية
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 جمال العّتابي

تكمن أهمية البحث يف هذا املضمار يف سياقه العلمي 
واألكاديمي، بما يضيفه من مساهمة جادة ومفيدة، 

دأب عليها محسن املوسوي، عىل مدى تجربته املعرفية 
واإلبداعية، ويبدو أن تاريخاً من السلوك السيايس/

االجتماعي/الثقايف، تسبب بمشكالت خطرية، تراكمت 
منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة، خرجت من 
قمقمها بعد انهيار النظام السيايس، باحتالل ثاٍن 

يف التاسع من نيسان/إبريل 2003، يف أقل من قرن، 
لذلك سعى محسن املوسوي إىل تطوير املنظور 

الثقايف، باالستفادة من عدة موارد، كالتاربخ والرسديات 
والذكريات واملدوّنات والحكايات والنوادر، ليقدم لنا 

أنموذجاً عراقياً رصفاً، عراقا بمنظار أهله، كما يذكر يف 
تمهيد كتابه »استقراء العراق.. رصاع السلطة والثقافة« 

ترجمة إنعام الرشيفي، مراجعة حسن ناظم، والصادر 
من دار الكتاب الجديد 2021.

يذكر أن الكتاب صدر بطبعته األوىل باللغة اإلنكليزية 
عام 2004، وما تزال األفكار واألسئلة التي طرحها 

املوسوي تحتفظ بحرارتها وجدواها، أمام التشوهات 
الواقعة أو املحتملة يف الواقع العراقي.

إن أكرث األسئلة أهمية هي: هل يمتلك مثقفو العراق زمام 
األمور يف بلدهم؟ وهل كانوا يوماً كذلك؟ ما مدى التأثري 
الذي يمتلكونه عىل سواد الناس؟ إن جسامة األحداث 

تستدعي إسهاماً نظرياً وعملياً، يعطي تفسريات، 
أو إجابات لهذه اإلشكالية ذات الطابع السيايس 
ـ الثقايف، التي أخذت حيزاً يف اهتمامات عدد من 

الكتاب واملفكرين العرب، منذ ثنائية )فوكو( يف املعرفة 
والسلطة، فحفلت املكتبة العربية بالدراسات والكتب 
عن موضوع )املثقف والسلطة( لكتّاب مثل، محمود 

أمني العالم، إدوارد سعيد، سعد الدين إبراهيم، حليم 
بركات، فيصل دراج، محمد عابد الجابري والعروي، 

وشعراء كأدونيس، وعبد اللطيف اللعبي، كما أن عدداً 
من املؤتمرات انعقد، خالل العقود 

األربعة املاضية، كان محورها 
)ثنائية السلطة واملثقف(. 

وأغلب دراسات هؤالء، كانت 
تركّز عىل األطر النظرية للعالقة، 

أما الدراسات العراقية فجاءت 
الريادة فيها ملوضوعات متنوعة 

ومتناثرة بني الدراسات التاريخية 
واألدبية، إذ ال توجد دراسة 

مستقلة بهذا العنوان، سوى هذه 
الدراسة ملحسن املوسوي، تبعتها 

دراسة تقدمت بها رهبة أسودي، 
كرسالة ماجستري يف جامعة 

بغداد عام 2006.

»استقراء العراق« ليس 
أرشفة لتاريخ 

العراق الحديث، 
وال هو ملحة 

من سجلّه 
السيايس، بل هو 

توجيه األنظار نحو أهمية 
الديناميات الثقافية ألي نظام حاكم، 

وتحاول القراءة إقحام القارئ معها لبلورة 
منظور مؤد إىل فهم تضاريس الثقافة، كاشفة عّما 

يف األغوار من مطامح ومخاوف، التي تطفو غالباً كلما 
حدثت أزمة وطنية، ترتاوح بني االضطهاد السيايس 

إىل االحتالل العسكري، وإن استقراء العراق بمنظار 
الثقافة والسلطة، هو بمثابة بارومرت مالحي لقياس تلك 

التغريات الزلزالية، التي سوف تقرر ألزمان مديدة املسار 
التاريخي ألرض عاّجة باملتاعب، ُجِبَل أهلها عىل حب 

عارم لالستقالل والحرية.
يتناول الكتاب يف فصله األول 

دراسة العراق بصفته أمة تشكّلت 
وفقاً لسياق العرص الحديث، 

ويعيد النظر يف بعض املعتقدات 
الشعبية املبنية عىل ثنائيات 
حرضية وريفية، أما الفصل 

الثاني، فيلقي نظرة عامة عىل 
التفاعل الديالكتيكي أو الجفاء 

والتباعد بني الديناميات الثقافية، 
وعالقات القوة والنفوذ، منذ 

االحتالل الربيطاني للعراق 1914، 
حتى عام 1958، فيه يثبت املؤلف 

أن الثقافة عنرص حركي فعال يف 
اإلخالل باملوازين ورجرجة الثوابت، 

ويقدم الفصل الثالث من الدراسة 
ملحة عن الوعي العراقي املتنامي 

آنذاك، من خالل عدستي 
األيديولوجيا والدين، ويف 
الفصلني الرابع والخامس 

تناول للمؤرشات السياسية 
لألدب يف إشاعة الوعي 
الثقايف، وتعريف ما بعد – 

الكولونيالية يف الثقافة العراقية.

إن تحديد طبيعة عالقة السلطة باملثقف 
تخضع لثالثة منطلقات أساسية، وهي طبيعة 
السلطة السياسية، دور املثقف، فئات املثقفني، وهناك 

من يدعو إىل خضوع الحياة الثقافية لسيطرة السلطة، 
وبالضد منها هناك دعوة النفصام العالقة بجميع 

أشكالها، والدعوتان متطرفتان يف التوجه، عىل خالف 
دعوة االعتدال يف التعامل مع السلطة، وبناًء عىل ذلك 

يذهب محسن املوسوي إىل أن الثقافة العراقية انشطرت 
إىل وعيني، وأصبحت مشدودة بينهما، وأصبح تاريخ 

العراق يتواءم مع الشطرين. إن تناسل سالالت )القمع- 
املعارضة( عرب التاريخ، ينطبق عىل املجتمعات كافّة، 

لكنه يف العراق أخذ منعطفات حاّدة، كلما استلم الحكم 
مهووسون بالسلطة ال يخلون من الدهاء والحنكة 

والدربة واملعرفة.

ويف اعتقادنا أن الثقافة ال يمكن أن تنمو يف رحم 
املؤسسة الحكومية، بل عليها أن تحافظ عىل مسافة 

كافية مع السلطة، لتبتعد عن آليات التدجني التي 
تبتكرها األنظمة الشمولية، وعدم االستسالم ألساليبها 
يف مصادرة الحريات، وقمع الحريات، واالنقياد لسلطة 

العسكر كما حصل يف تموز/يوليو 58، إن إذعان املثقف 
لهذا الواقع 

يعلن بوضوح إفالسه وفشله، يف الوقت نفسه، علينا أن 
ال نغفل دور األدب العراقي يف رصد ومراقبة التحوالت 
السياسية واالجتماعية عرب تاريخ العراق الحديث، إذ 

شهدت عقود األربعينيات والخمسينيات والستينيات 
هذا التحول يف الجسد االجتماعي والثقايف، إن العديد 
من النصوص تلمست حيوية ونبض الشارع السيايس 

عرب رصد الكثري من الظواهر تلك.
إن رصانة الكتاب، وعمق تحليالته، يجعل من »استقراء 

العراق« رافداً مهماً وبارزاً يحتاج إىل قدر كبري من 
املناقشة والحوار ، وهو بمثابة تنبيه لفكر محسن 

املوسوي، الذي دأب عىل استنطاق املعارف اإلنسانية، 
بلغة صافية، وتحليل عميق ملعطيات الفكر والثقافة، 

وبما يمتلكه من طاقات إبداعية متميزة.

كاتب عراقي

»استقراء العراق… صراع السلطة والثقافة«: منطلقات 
الثنائية ودور المثقف

 حسن داوود
ثالث قصص يضّمها كتاب أليساندرو باريكو الصغري، 

أو هي ثالثة لقاءات يحدث كل منها بني شخصّيتني 
تلتقيان بالصدفة. مكان االلتقاء هو الفندق، ذاك الذي 

أعّد أصال الستقبال الخارجني من كنفهم االجتماعي 
أو الحميمي. أما الوقت الذي ُيجري فيه باريكو تلك 

اللقاءات الثالثة فهو الليل يف ساعاته األكرث حلكة. 
ذلك يتيح للشخصيتني امللتقيتني أن تكونا بمفردهما، 

وجها لوجه، وإن دون سابق معرفة. الحوار الذي 
سيجري بينهما، ذاك الذي يبدأ بال معنى، كأن تقول 

املرأُة الداخلة للتّو للرجِل الذي رأته جالسا بمفرده 
يف زاوية من بهو الفندق، يف الساعة الثانية ليال: »كان 

يبدو أنها ستمطر، لكن ذلك لم يحدث« سيستمر 
دون توقّف ذاهبا بغرابته حتى نهاية القصة، مغرقا 

املرأة بالغموض يف نظر الرجل. أما هو، الرجل العادي، 
املشتغل بصناعة املوازين لتعلّقه الشديد واملمّل 

بالدقّة، فسيستحوذ عىل مفاجأة الخاتمة بكاملها، 
إذ لم نكن نتوقّع أن رجال مثله كان يخفي مسّدسا يف 

جيب معطفه، وأن الرشطة ستأتي لتعتقله فيما حواره 
مع املرأة لم ينِه تعارفهما الطويل بعد.

وهذا ما انتهت إليه القصة الثانية حيث ينقلب الشاب 
العنيف والفتاة الجميلة ذات الستة عرش عاما عن 

دوريهما اللذين تشكاّل يف ذهن حارس الفندق. الفتاة 
التي راح ذاك الحارس يحرّضها عىل الهروب من 

ذلك الشاب، ألنها جميلة ورائعة حسبه، تتكشف يف 
النهاية عن حياة تخّبطت يف مستنقع تجارب. شكْل 
الفتاة املوحي بالرباءة ليس وحده ما يصنع مفاجأة 
الخاتمة، بل أيضا كل ما قالته يف حوارها مع الرجل 
حارس الفندق، حتى إنها امتثلت لنصح هذا األخري 

بالهرب من مرافقها العنيف، مصاَحبة بحارس الفندق 
املؤدي دور الراعي الطّيب، رغم أنه قال للفتاة، يف 

الحوار بينهما، إنه سبق له أن قتل رجال.

يف الليل أيضا يجري الحوار بني املرأة الخمسينية 
والفتى ابن الثالثة عرشة )يف القصة الثالثة(. كانت 
قيادة الرشطة قد كلّفتها البقاء إىل جانب الصبي يف 

الفندق ذي املوكيت القذر، والتدفئة السّيئة، ولوحات 
البازل البشعة املعلّقة عىل الجدران. فكّرت املرأة 

أن الفتى الذي تعرّض من ساعات إىل ما تعرّض له 
يجب أال يوضع يف مكان سيئ مثل هذا. وهي لذلك 

أخرجته من الفندق لتبدأ رحلة إيصاله إىل مكان 
الئق. كل ما يحدث يف الطريق مخالف ملا ينبغي أن 
يكون عليه: سيارتها الهوندا القديمة، املتسخة من 

الداخل والخارج، التي هي من أمالك إدارة الرشطة، 
وهي مزودة بذلك الضوء الذي يوضع عىل سطحها 
كي تُفتح لها الطرق، واملطارَدة من قبل سيارة رشطة 

أخرى يف ذلك الليل؛ ثم هي نفسها املرأة، الرشطية 
األقرب، كما توصف، إىل أن تكون أّماً لهذا الصبي الذي 
ال تعرفه. وفوق ذلك اختالط الكالم العادي، بينها وبني 

الصبي، الذي سيتخلّله وصف تفصييل للنريان التي 
أحرقت بيته وأشعلت أّمه وأباه مثلما تشتعل شمعتان 

وتذوبان.

هذه القصة الثالثة، واألخرية، تتسع من داخلها فتبدو 
حاملة لوقائع رواية كاملة، رغم عدد صفحاتها القليل. 

ذاك أنها تتكّشف أو تفيض دون توقّف، فال يكاد 
ينتهي ما يصدم فيها حتى تمثل الصدمُة التالية. 
كأنها، تلك القصة، رواية ال تسرتيح، أو كأن كاتبها 
يرى أن سكونها، الذي يأتي به التكرار والوصف يف 

العادة، سيوقفها أو يعطّلها عىل غرار ما تنطفئ 

آلة وتتوقّف عن عملها. لذلك كان عىل املتحاورين 
جميعهم، يف القصص الثالث، أن يظلوا مفاجئني َمن 

يقرأهم، عىل الدوام. وكل يشء محمول بالحوار الذي 
يرفده، يف أحيان قليلة، التدّخل الرسدي الذي لن 

يغيب عنه الحوار، هنا أيضا.

يقول باريكو، يف تقديمه الرسيع لقصصه، إنها تحكي 
عن شخصني يلتقيان ثالث مرّات، أي أن الشخصيات 

هي نفسها يف القصص الثالث. وهذا ما يحاول قارئ 
الرواية، بعجز ال يكل، عن التحقّق منه، ساعيا إىل 

تقريب الشخصيات من بعضها بعضا، محاوال لصق 
إحداها بأخرى علّه يقتنع بأن َمن قرأه، أو قرأها، هو 
نفسه، أو هي نفسها، هنا. لكن ذلك يظّل عصيا عىل 
الجمع، إذ ال تكفي إشارات التشابه بني الشخصيات 
حتى تصنع من اثنني، أو من ثالثة، شخصا واحدا. ال 

يكفي حضور املسدس يف اثنتني من الحكايات الثالث، 
حتى يكون القاتل واحدا، كما أن حاريس الفندقني 

ال ُيحتمل أن يكونا شخصا واحدا. يعلّل باريكو قوله 
ذلك، بإضافته أن كل لقاء لشخصيتيه املزعومتني 

يحدث ملرّة واحدة أخرية، وهذا ما يعقّد ما كان ظنّه 
قارئ الكتاب أنه قد فهمه من القصص. لكن دون تلك 

اإلضافة عن رّد الشخصيات إىل أصول واحدة، كان 
الكتاب قادرا عىل أن يكون مكتمال بذاته، ومدهشا 
لقارئه. كما أن القول اآلخر الذي أورده الكاتب يف 

مقدمته عن أن القصص الثالث تكملة لكتاب سابق 
له هو »مسرت غوين« )وقد سبقت تغطيته يف هذه 

الصفحة( يحتاج إىل تفكّر كثري ليهتدي قارئ العملني 
إىل إيجاد ما يجمع بينهما. ربما كان ما يعنيه الكاتب 

تلك الفكرة التي يمكن أن تنطبق عىل كل عمل قصيص 
أو روائي وهي: »لسنا تلك الشخصية حسب، نحن 

الغابة التي نسري فيها، والرشير الذي يخدعها، 

األصوات املحيطة بها، كل األشخاص الذين يمّرون، 
لون األشياء، الضوضاء«.

٭ ٭ كتاب أليساندرو باريكو »ثالث مرات يف الفجر« 
صدر عن »دار الجمل« برتجمة أماني فوزي حبيش يف 

120 صفحة- 2021.

كاتب لبناني

أليساندرو باريكو: في ليل الفندق ال يلتقي إال الغرباء!
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ال تربَة تصلُح لزراعة 
األطفال

زنوبيا ظاهر

وشوشة

يف ِمرآِتَك
ْق ِبَغرْيَِك َحدِّ

َستَنُجْو
مثَل القَّشِة ِمْن طينْك

حينَها
حًيّا

أْغمْض َعْينَْيَك واْدُخْل
ال تَأبْه

ألنينِه َخلَف الحائط..
إنه سعيْد

لكنّه دائُم الشكوْى
ال تُربَة تصلُح لزراعِة األطفاْل

وال ماَء يكفي لِتَنفجَر ينابيُع الرأْس
إىل ذبوٍل تُؤْوُل الصورُة الطازجْة

نقِطفُها عْن أغصاٍن ُمتفرِّعٍة مَن القبور،
نحتفُظ بها يف بلّوراِت أثداِئنا،

لنَب عصافري،
نَُمّشطُها برمِش العني،
نغرُسها يف هواٍء يكفي
لكُلِّ أسماِك الخيال..

إىل غرٍق.

■ ■ ■

دعوة موت اىل العشاء

كَِتفاِن
عاريتاِن مَن الليْل

مضيئتان
َبِهّيتاِن

تليقاِن بانْكسارِِهما
والصوُت وجُه ماٍء

يليُق بالرتابِة الّتي تَْعِقُب الحياَة
أو تَطَعنُها

حرّاُس الليِل ُعمياٌن
وال يشَء لِتَلْتِقطَُه البصريْة

يف فراغنْي
ال َسفَر ُيحيْص عدَد الشاماِت يف جسٍد ُيِعّد الفراغَ للبكاْء

وال درَب َيطأُ سياَج الصدْى
بعَد انتحاِب النشوْة

ا واملوُت لطيٌف جدًّ
ا بسيٌط جدًّ

يقبُل دعوَة الفقراِء إىل املوائِد األخريِة الّتي تَْعوْي مَن الجوْع
وترتشُف الفقَر الفاحَش مْن فرِط َيباِس النبيْذ

كأٌس فارغٌ من النوِر
وورٌد مهجوٌر

وشمٌع يف طوِر اختفائِه
واملوُت هنا

يتلّمُس آخَر منحنياِت األحالِم يف الرشوْد
ينبعُث يف آخِر زوايا املرايا

طالسمُه يف أذننِي اْعتادتا سماَع الرعشِة التاليِة للوالدْة
والخرُص مثقٌل بأظافرِه

والعتمُة
غرٌق
غرٌق
غرْق

* شاعرة لبنانية من مواليد 1996.

روعة قاسم

ها أنا ذا هنا
أهجُر أغاني فريوز

لكي ال تطاردني فراشات الوطن
أهجُر كُتَُب الشعر

لكي ال يخرَج منها وجُه أمي
وأهجُر أناَي

لكي ال يستفيَق مارُد الثلج

٭ ٭ ٭

آخذ عطلًة من أخبار العالم والحوادث والتقلبات 
املناخية

أطفىُء شمعة العمر أليضء أخرى
وتتدحرج اللحظات والثواني عىل درج السنني

٭ ٭ ٭

أفتح كتابا ربيعيا
فيتناثُر بني ورقاته

ذهُب نيسان
وأُنصُت لهمس املوج

فترشُق شميس
زاهيًة بحلمي البنفسجي

٭ ٭ ٭

ال أرق بعد اليوم

وال وشاح لخويف الصامت
وال قناع آخر للغياب

٭ ٭ ٭

يا قناديل رحلتي الطويلة
يا من رافقت كل تقلباتي ومزاجي الصيفي املنهك

هل تأتيني بيشء من ضوئك
ألسطَع يف مايض حلمي الجميل
او أعيد ترتيب الفواصل والنقاط

عىل حائط خويف

٭ ٭ ٭

لسُت دهرا أنا ولسُت الغيمة الغائبة

عطرّي أمسياتي ببعض الوّد
ألكون حلماً يعود مع تبّدل الفصول

٭ ٭ ٭

يا قناديل رحلتي الضوئية
بني األكوان

بني املجرّات
ما زلُت أبحٌث عن أريض

عن زيتونة قدسية
يف البال رسمتُها

عىل جدار بيتنا الصيفي

إعالمية من لبنان

على جدار بيتنا

There is one mind in all of us, one soul,
who parches the soil in some nations

but in others hides perpetually behind a veil;
he spills light everywhere, here he spilled

some on my tie, but it dried before dinner ended.
He is in charge of darkness also, also

in charge of crime, in charge of the imagination.
People fucking do so by flicking him

off and on, off and on, with their eyelids
as they ascertain their love’s sincerity.

He makes the stars disappear, but he makes
small stars everywhere, on the hoods of cars,

in the ommatea of skyscrapers or in the eyes
of sighing lovers bored with one another.

Onto the surface of the world he stamps
all plants and animals. They are not gods

but it is he who made us worshippers of every
bramble toad, black chive we find.

In Idaho there is a desert cricket that makes
a clock-like tick-tick when he flies, but he

is not a god. The only god is the sun,
our mind, master of all crickets and clocks.

Source: Poetry (Poetry Foundation

THE SUN

BY DAN CHIASSON
* an American poet

ُيمّرن حياته على تلك 
الرؤيا الجهنمّية

موفق السواد

َبدْت هيأتُه وحياتُه تأخذ دائًما شكَل رقٍم مقلوٍب، 

ا لهذه الحادثة، التي عرّضته إىل  فأبدى انزعاًجا حادًّ
الهتِك وعّد التدهور.

صاَر سلعًة محسوبًة؛ حتّى السّيدة العجوز التي 
استوقفته عند كّوة بيع تذاكر العروض املرسحّية، لم 

يرتح لحديثها، حني حثّته عىل إحصاء أحالمه.
فقد ذكّرته باألعداد، إدمانه حيث ال فكاَك منه، وهذا ما 

ساعد عىل تالشيه، حني تركته يف حرية بالغة وغابت 
يف املكان.

باَت هذا يالحقه ُملقيًّا ظاللَه عىل سلوكه.
ا لخباياه.. دخوُل املقهى يعني انكشافًا حادًّ

ُيحوّله إىل سبورة فارغة، وكأنّه يدعو الناَس إىل خربشة 
عابرة عىل قيعان روحه.

 فكّر أن يلحس مّخه ذات مساء، وهو يعلم ما سينجُم 
عن هذا السلوك اللّزج

تفاقم ورُم حياته فصار يرتّدد عىل شكل أرخبيل مفعٍم 
بالقرى واأللسن،

لكنّه فوجئ بزيادة تصوراته الجغرافية املسكون بها 
عن القارات السبع برقمني.

رصخ مندهًشا وهو يتعرّف إىل شكله الجديد، بعد أن 
بلع نفسه عّدة مرات قائاًل: يا لهذه التسعة املقلوبة!

وصار يصدر أصواتًا تُشبه حلزونًا مبحوًحا...
دورة أشجار القيثال التي زرعها يف رأسه تسعة أشهر. 
خروجه من صالبة الغيب، ودخوله حّيز الحياِة اللّدنِة 

تسعة أشهر.
ظاللُه املعقوفة عىل بالطات فناء البيت تيش دائًما 

بتسعٍة مقلوبٍة
الطبيب الذي قلَع سنّه التاسعة، استأجر بيتًا يف 

البناية ذاتها التي يسكن بها، ما أكّد له حالة الدرد 
التي هو

عليها: حتّى حاصل رضب أربعة يف خمسة، راح 
يجمعها فتصري تسعة فحسب

تبدو مشاغله تتّسع أكرث، عندما يرى العالم عىل شكِل 
رقِم تسعٍة مقلوٍب ِمثل حالِه التي انتهى إليها.

ُيحاول التملّص مرارًا من خداع حياته، فهل يفلح يف 
ذلك؟ ولكنّه، ما يزال

 ُيمّرن حياته عىل تلك الرؤيا الجهنمّية ملصريه وعىل 
انتهاء األشياء.

 شاعر وفنان تشكييل من العراق
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    ART تشكيل

الفنانة التشكيلية اليمنية 
هالة الزريقي تخاطب اليمن 

والملكة بلقيس بأنامل ذهبية
 

صادق هزبر

يعد املعرض التشكييل للفنانة الشابة واملبدعة هالة الزريقي والذي 
نظمته الهيئة العامة للكتاب يف العاصمة صنعاء , ببيت الثقافة مبادرة 

مهمة لتحريك النشاط الثقايف والفني. ويبعث عىل التفاؤل لعدد 
اللوحات اإلنسانية الجميلة والنابعة من ريشة فنانة عمالقة تعمل 

من أجل الوطن بصمت وال تحب الظهور.
ثالثون لوحة للفنانة الكبرية هالة الزريقي تتضمن ملخص اليمن 

بجميع فصوله السياسية والجمالية والسياحية  واملعاناة والنزوح 
والحرب. 

املعرض اكتظ بالزوار وهذا نتاج عن حالة املجتمع ملزيد من هذه 
الفعاليات. العزيز أحمد العنابي كان له دور التحدث عن اللوحات 

وجمالياتها خالل املعرض ..حبا من هذا الصحفي املثقف بمثل هكذا 
عمل فني .

الفنانة التشكيلية املبدعة هالة الزريقي تلتزم الصمت بعد أن سكبت 
فكرها وابداعها يف هذه اللوحات.

وأشارت إىل لوحة امللكة بلقيس وهي تقرأ رسالة سيدنا سليمان عليه 
السالم ..إنه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم . هالة حفيدة 

بلقيس تشري إىل الصورة  وينتابنا جميعا عظمة اإلنسان اليمني.
ودور املراءة اليمنية يف صنع اول عمل شوروي يف تاريخ  البرشية .وكأن 

حديثا يدور من جديد بني هالة الزريقي وامللكة بلقيس التي تقول 
لحفيدتها  أنعم بك من امرأه تشق غبار الزمن ..وتصنع املستحيل. 

.وتبعث األمل.

روزاليند النشاشيبي.. 
لوحات تبحث عن 

السكينة
يف عام 2019، جرى اختيار املخرجة 

والتشكيلية واملصّورة الفلسطينيةـ الربيطانية، 
روزاليند النشاشيبي )1973(، كأّول فنانة 
مقيمة يف »املتحف الوطني« بلندن، حيث 

افتتحت برنامجاً ُيدعى فيه فناٌن أو فنانة ذات 
مسار مهّم للعمل طيلة عام كامل يف مشغل يقع 

داخل املتحف املعروف، بهدف إنجاز مرشوع 
جديد.

قبل هذه الدعوة بعامني، كانت الفنانة املولودة 
ألب فلسطيني وأم أيرلندية من بني مجموعة 

حت لنيل »جائزة تورنر«،  من األسماء التي رُشِّ
إحدى أبرز جوائز الفنون البرصية التي 

تُمنح، يف اململكة املتّحدة وأوروبا بشكل عام، 
لفنانني مّمن هم دون الخمسني من العمر. 

وقد نُظر إىل هذا الرتشيح، وكذلك إىل دعوتها 
لتكون أول فنانة مقيمة يف »املتحف الوطني«، 

كتتويٍج لتجربة فنية ممّيزة، تتوزّع بني الفيديو 
السينمائي واألعمال البالستيكية.

»الظالم والرَّاحة« هو عنوان املعرض الجديد 
للنشاشيبي، وقد افتُتح يوم األحد املايض، 
العارش من كانون األول/ ديسمرب الجاري، 

يف »غالريي ْغريم« بنيويورك، حيث يستمّر 
حتى منتصف كانون الثاني/ يناير املقبل، 

ويضّم نحو عرشين لوحًة من آخر ما أنجزته 
من أعمال.

كما ُيشري العنوان، تحاول الفنانة، يف أعمالها 
املعروضة، التقاط لحظات السكينة واالرتياح 

والهدوء، التي غالباً ما تمثّلها شخصيات 
نسائية مستلقية وهي تقرأ، أو جالسة تتأّمل، 

يف ما يشبه إيقافاً للزمن يف صيغته اليومية، 
املتسارعة؛ وهي قراءٌة تأتي املروحة اللونية 

التي تطّوعها الفنانة، والتي تختار الربود 
واالنطفاء يف انعكاسات اللون، لتدفعها إىل حّد 

بعيد.

عىل أّن هذا يشمل قسماً من األعمال فحسب، 
إذ تذهب الفنانة الفلسطينية إىل مساحات 

جديدة الستكشاف ثيمة السكينة هذه، حيث 
يقّل الحضور الشكيل، اإلنساني، لنجد أنفسنا 

أمام تنويعاٍت تجريدية، أو شبه تجريدية، 
يف حني تدور لوحاٌت أُخرى حول مشاهد 

طبيعية صامتة، لكن مجّددة يف اختيارها، كهذا 
األصيص البنّي الذي ترسم فيه أزهاراً صفراء 

وليلكية، وكأنّه آٍت من بيت سطح أو رُشفة بيت 
فلسطيني، ال من سياِق طبيعة صامتة غربّي.

T he landscape painting of the Russian 
painter Alexei Savrasov (1830-1897) 
“Volga near Yuryevets” was sold on 

Tuesday 30 November at a London auction 
for 983,000 pounds ($1.3 million).

This came in a press release published by the 
auction house “Christie’s”, which held the “Rus-
sian Art Week” in London.

The painting, which belongs to a French private 
collection of plastic art, created by the Russian 
plastic artist, Savrasov in 1870, was first valued 
at between £800,000 and £1.2 million ($1.1-1.6 

million).
As art experts expected, two Italian landscapes 
by Russian painter Ivan Aivazovsky (1817-1900) 
were sold for 1 million pounds ($1.35 million).

However, the painting “Still Life with Apples” by 
Russian painter Kuzma Petrov-Vodkin (1878-
1939) was pulled from auction, with an initial 
price of between 2.5 and 3.5 million pounds 
($3.3-4.7 million). The Russian agency “TASS” 
does not have information on the reason for 
withdrawing the painting from the auction.
While the auction is still going on in London, art 
enthusiasts are offered pieces of Russian dec-

orative and applied art, including, for example, 
“Violet” from the collection of “Faberge”, which 
was purchased in London in 1908 for only £ 
32. Experts now value it at 250-350 thousand 
pounds ($330-470,000). There are also jewelry 
from the collection of Russian Princess Maria 
Pavlovna.

It is noteworthy that the so-called “Russian Art 
Week” auctions are held in London traditionally 
twice a year, in the spring and autumn, and the 
auctions’ revenues can reach tens of dollars.

Source: TASS

Christie’s sells painting by Russian artist for $1.3 million
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CINEMA سينما

 سليم البيك
لن يكون من السهل التغيري يف »جينات« سياقاٍت تكرست يف 

السينما العاملية، بشكليها الفني واالستهالكي، كما هو الحال مع 
أفالم »الوسرتن«، الجارية يف صحراء الغرب األمريكي، ويف أزمنة 
تتفاوت من منتصف القرن التاسع عرش، حتى عرشينيات القرن 

املايض حيث تجري أحداث فيلمنا هذا، كأنها نهايات أزمنة الذكورة 
»الوسرتنية«.

 ،The Power of the Dog ،»فيلم النيوزلندية جني كامبيون »سلطة الكلب
الذي بدأ بثه عىل »نتفليكس« بداية الشهر، ال ينهي أزمنة الوسرتن، مصوراً 
حكاية يف نهاياتها، وحسب، إنما يسحب منها أحد أشد خيوطهاً تأسيسيًة 

يف حياكة فيلم الوسرتن، وهو الذكورية الطاغية، والعنف الظاهر املرافق لذلك.
ليست البطولة هنا لألقىس أو األشد بأساً، وال لألرسع يف سحب سالحه واألدق 
يف تصويبه، ال مجازر جماعية، وال انتقامات دموية. ما اعتاد املشاهد عليه يف 

أفالم الوسرتن، كالسيكية وحديثة، ممتازة ورديئة، غريت يف أساسه كامبيون 
ناقلًة السياق الصحراوي، شديد الحرارة صيفاً والربودة شتاًء، القايس، تالياً، 
غريته إىل طراوة يف العالقات والحوارات، دون عنف إال ما لزم للحكاية، وما لزم 

هذا، كان عنفاً مسترتاً، وكان استنتاجاً، وكان، أخرياً، تفادياً لعنف جسدي 
محتمل سبقه عنف نفيس صارخ الذكورة.

أتى الفيلم خالفاً للكثري غريه، تلك التي شكلت، تراكماً، صور الوسرتن عىل 
الشاشة، والتي ساهمت يف »صناعٍة تراكمية للبطل األمريكي«، وقد أرشت 

يف مقالة سابقة إىل هذه السمة يف تلك األفالم )»أفالم الوسرتن… صناعة 
تراكمية للبطل األمريكي«. »القدس العربي« 12 إبريل/نيسان 2021(، 

فإضافة إىل كالسيكيات من األمريكي جون فورد إىل اإليطايل سيجريو ليوني، 
وقد تخصصا، نسبياً، يف هذا الجانْر السينمائي، أو ما تحول إىل جانٍر 

بفعلهما وآخرين معهما، وإىل أفالم متفرقة آلخرين مذكورين تفصيالً يف 
املقالة املشار إليها، تحرض أفالم كثرية، 

وصوالً إىل اليوم، إىل فيلم جديد يف 
 The Harder نتفليكس كذلك، هو

They Fall، لجيمس سامويل، 
وهو فيلم جيد وامتداد »رشعي« 

لسمتَي أفالم الوسرتن: العنف 

والذكورية، أو لنضعها يف سمة واحدة هي »العنف الذكوري«، واألفضل 
تسميتها بـ»الذكورة العنيفة«. إضافة إىل كل ذلك، جاء فيلم كامبيون، الرقيق 

الهادئ، بالقطع مع ذلك الرتاث الوسرتني.
نبدأ من حكايته، وفيها يقرر شاب يصنع الورود من الورق ويتلقى إهانات 
تصفه باملثيل، ويدرس الطب خارج البلدة، يقرر، وقد عاد، حمايَة لوالدته، 
الثملة وغري السعيدة والخائفة معظم وقتها، من شقيق زوجها، راعي بقر 

عنيف ومؤذ وزعيم بني رجاله. من خالل الحكاية، وشخصية الشاب، هزيل 
الجسد باهت البرشة، تغري كامبيون يف تركيبة البطل الوسرتني، وتنحي 

»رضورة« ذكوريته جانباً. ال يكتفي الشاب، ببنيته ومالمحه »األنثوية« وعدم 
إتقانه لركوب األحصنة، ولم نره يحمل سالحاً، هو الغريب عن صورة البطل 

الوسرتني، املنشغل بدراسة الطب وترشيح الحيوانات، ال يكتفي بذلك، لكنه، 
يف سلوكه، ذهب إىل ما هو أبعد من االنتقام، مستبقاً إياه بقتٍل ال يكون رد فعل 
عىل ما حصل إنما كان تفادياً، افرتاضياً، ملا قد يحصل، وال يكون القتل بطرق 

وأدوات وسرتنية، إنما بما هو مالئم لعرص نهايات الوسرتن وبدايات العلوم 
والتجارب املخربية، واألوبئة والفريوسات والعالجات، هو قتل باللمس، غري 

املبارش، قتل بدس الفريوس يف الجسد، ال الطلقة.
يف فيلمها الذي نال يف مهرجان فينيسيا السينمائي هذا العام، جائزة عن 

أفضل إخراج، ويف مهرجان سان سباستيان عن أفضل فيلم، ويف تورونتو عن 
أفضل تصوير، يف فيلمها قدمت صاحبُة »البيانو«، الفيلم الذي نالت عنه 
جوائز أهمها السعفة الذهبية ملهرجان كان السينمائي عام 1993، قدمت 

تغيرياً أنثوياً يف سياق وسرتني، ال لكونها امرأة، بل ملا تغري يف أسسس الفيلم 
الوسرتني كما شاهدناه يف فيلمها، إذ تكون األنثوية أوالً بانحسار الذكورية 

يف عنفها النفيس والجسدي/الدموي، وبتمحور الحكاية حول حماية شاب 
ألمه، وهو الصورة النقيضة للبطل الوسرتني، راعي البقر، حمايتها من ممثل 

تلك الصورة النمطية ذاتها، كما تعودناها يف 
كالسيكيات أفالم الوسرتن التي تكرست وامتدت 

إىل أيامنا هذه.
تجادل كامبيون هنا البطل الوسرتني يف 

رضورة ذكوريته، وتنقضها، وتقدم الوسرتن 
يف جانبه األنثوي، 

الجمايل بكل 
األحوال.

فيلم »سلطة الكلب« للنيوزلندية جين 
كامبيون: تجريد »الوسترن« من ذكوريته

»ذي هاردر ذاي فال«.. دراما تحطم 
األفكار المتوارثة عن الـ»كاوبويز«

يشدد مغني الراب جاي زي عىل أن رعاة البقر يف الغرب األمريكي )كاوبويز( ال يشبهون 
بالرضورة الصورة النمطية عنهم كرجال بيض يضعون عباءة »بونشو« عىل الظهر، 

آمالً يف أن يساهم الويسرتن الجديد الذي أنتجه لحساب »نتفليكس« بعنوان »ذي 
هاردر ذاي فال« يف إسقاط هذه األفكار الخاطئة عن التاريخ األمريكي.

واستعان نجم الراب األمريكي يف هذا الفيلم بمجموعة الفتة من املمثلني أصحاب البرشة السمراء، 
عىل رأسهم إدريس إلبا وريجينا كينغ، لتجسيد شخصيات واقعية طبعت تاريخ الغرب األمريكي.

كانت أفالم الويسرتن الكالسيكية، بينها سلسلة »دوالرز تريلوجي« الشهرية مع كلينت إيستوود، 
تتطرق بدرجة قليلة إىل األقليات.

وقال جاي زي خالل مؤتمر صحفي افرتايض أخرياً: كثريون يرغبون يف إخفاء هذا الجانب من التاريخ.

ولفت املغني إىل أن هذا الفيلم يتميز بأنه »يسمح ألناس بالظهور عىل املأل« بعد تجاهلهم يف التاريخ 
وأفالم الويسرتن التقليدية يف هوليوود التي يهيمن عليها املمثلون والشخصيات البيض.

ويؤكد الرجل النافذ يف القطاع املوسيقي املتزوج من بيونسيه، أنه تعلم الكثري من هذا الفيلم عىل 
املستوى الشخيص.

وقد استُوحي هذا العمل من كوكبة من رعاة البقر والخارجني عن القانون من السود واألمريكيني 
األصليني، بينهم نات الف وروفوس باك وشريوكي بيل الذين عاشوا يف أماكن وحقب مختلفة ولم 

يلتقوا يوماً.

غري أن جاي زي يعد أن اعتماد مقاربة »واقعية أو وثائقية« كان »لينفّر الناس« ومن ثم يقلل من وقع 
الفيلم.

وقال »هذا العمل مقّدم عىل أنه )خيايل( لكنه يتضمن بعض العنارص الحقيقية«.
وشدد عىل الدور الذي تؤديه الصوتيات يف الفيلم، قائالً: تسمعون املوسيقى فتتعلقون بها وتحبون 

اإليقاع، وكل هذه املعلومات تُنقل إليكم وتتسلل إىل روحكم من دون أن تشعروا بذلك حتى.

T he Academy Award-nominated film 
“Amira” has been pulled from cinemas 
in Jordan, announced the film director 

Mohamad Diab on , following outrage over its 
depiction of Palestinian prisoners.

Diab published a statement on his Facebook account in 
the name of the film crew saying that they had decided 
to stop the film from being screened in Jordan.

“We understand the anger of some who thought that 
the film is offensive to Palestinian prisoners, and we 
wish that the film was watched before being judged,” 
he wrote.

“Amira” had caused controversy among Palestinians 
due to a fictional character in the film who is portrayed 
as being the daughter of a Palestinian prisoner held in 
an Israeli jail and born through smuggled sperm.

She later discovers that her supposed Palestinian father 
is infertile and that an Israeli jailer had switched the 
sperm with his own.

Thousands of people reacted on social media with 
hashtags demanding the film be removed from Jordan 
cinemas, considering it offensive to Palestinian prison-
ers and their families, especially those who had 
children while in jail via smuggled sperm.

Diab said in the statement: “The 
storyline is fictional and we made 
it clear at the end of the film... 
the real intention of the film 
was to explore the real con-
sistency of a person’s identity 
and what would their choic-
es be if they found that they 
were born of somebody else. 
The daughter in the film even-
tually chooses to be Palestinian 
despite her biological origin.”

Diab added that “Palestinian prisoners 
and their families’ feelings are a priority for 
us”.

Sanaa Salameh, the wife of Palestinian prisoner and 
writer Walid Daqah, had their daughter through smug-
gled sperm and told The New Arab that the film sheds 

doubts about the credibility of Palestinian prison-
ers and their wives.

“There are more than 100 Pales-
tinian children born of smuggled 

sperms and none of them ever 
faced doubts on their real ge-
nealogy, because there are 
strict conditions to smuggle 
sperm from prison, and be-
cause families have to prove 

their fathers’ identities by DNA 
tests to be allowed visits,” she 

said.

“The argument that the storyline is 
fictional is invalid because 5,000 Pales-

tinian prisoners and their families are not 
fictional. We are real and they could have consulted 

us before making the film in that way.”

Salameh said presenting an Israeli jailer as the real fa-
ther was “particularly insulting”.

Palestinian writer and critic Ziad Khaddash told that 
the film will be considered in bad taste by most Pal-
estinians.

Khaddash said: “It is very hard for Palestinians to even 
imagine such a scenario. It hurts their personal and na-
tional dignity, especially that the question of prisoners 
is a sacred one in Palestinian society, since there nearly 
not a single family who didn’t go through the experi-
ence of having one of its members in Israeli prison.”

“The philosophical question that the film claims to ex-
plore about identity was already explored in Palestin-
ian literature for years, especially by Palestinian writer 
Ghassan Kanafani, but in an intelligent way stemming 
from the Palestinian consciousness, written for Pales-
tinians.”

Controversial film ‘Amira’ pulled from Jordan cinemas after Palestinian outrage
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BOOKS كتب

»صنعة الكالم في شعر الملحون« 
أحمد زنيبر يفتح أفقا جديدا في 

مساره النقدي
صدر حديثا للباحث والناقد أحمد زنيرب كتاب بعنوان: »صنعة الكالم دراسات يف الشعر امللحون باملغرب«، يضم 

دراساٍت تشكل جانبا من رحلة الباحث مع الشعر امللحون، قراءة وتأمال وتنقيبا ومقاربة، جعلها يف أربعة فصول، 
تعكس رؤيته األدبية والنقدية عن هذا اللون من النظم الشعبي، حيث اإلنصات املمعن إىل صوت الشاعر، والنظر 

يف تجربته الذاتية واللغوية والجمالية.

يقول الباحث أحمد زنيرب: » يأتي هذا الكتاب، ليغطي جانبا آخر من مساري النقدي الذي يستهدف تحليل 
الخطاب األدبي، يف تنوعه وتعّدده، بما فيه الرتاث الشعري/ الزجيل. وهو مسار انبثق من رؤية ثقافية وبالغية 

رصف، ترى يف األدب املغربي وحدة متكاملة ومتجانسة يف آن. فبعد االنهمام باألبعاد األجناسية املتمثلة يف 
الشعر والرسد والنقد، يستحرض املنجز الجديد، مالمح البعد اللغوي وامتداداته يف الخطاب األدبي، بشقيه 

العامي والشعبي.« ص17
يقول الدكتور حسن بحراوي يف تقديمه لهذا العمل: »إن أهمية هذا الكتاب ال تخفى، فال أقل من أنه سُيسهم يف 
رفع الغنب عن هذا اللون الفني األصيل الذي عانى كثريا وطويال من اإلهمال املفروض عنوة، والتجاهل املقصود 

لوجه املقارنة التي ال تستقيم بني اإلبداع الشعري الفصيح والعامي. والحال أن املغاربة قد طربوا للشعر 
امللحون أكرث مما تفاعلوا مع الشعر الفصيح ألسباب وجيهة أبرزها أنه لم يكن يتطلب منهم ثقافة عاملة أو معرفة 

متخصصة الرتباطه بمعيش الناس وسهولة مأخذه لديهم.« ص14.
يقع الكتاب يف مائة وأربع وثالثني صفحة من الحجم املتوسط. الطبعة األوىل برسم 2021

G rowing up in Bulgaria, Julia Kristeva was 
warned by her father not to read Dostoyevsky. 
“Of course, and as usual,” she recalls, “I 

disobeyed paternal orders and plunged 
into Dosto. Dazzled, overwhelmed, 
engulfed.” Kristeva would go 
on to become one of the most 
important figures in European 
intellectual life—and she would 
return over and over again to 
Dostoyevsky, still haunted and en-
raptured by the force of his writing.

In this book, Kristeva embarks on a 
wide-ranging and stimulating inquiry 
into Dostoyevsky’s work and the profound 
ways it has influenced her own thinking. 
Reading across his major novels and shorter 
works, Kristeva offers incandescent insights 
into the potent themes that draw her back to 
the Russian master: God, otherness, violence, 
eroticism, the mother, the father, language itself. 

Both personal and erudite, the book intermingles Kriste-
va’s analysis with her recollections of Dostoyevsky’s 

significance in different intellectual moments—the 
rediscovery of Bakhtin in the Thaw-era Eastern Bloc, 
the debates over poststructuralism in 1960s France, 

and today’s arguments about whether it can be 
said that “everything is permitted.” Brilliant and 
vivid, this is an essential book for admirers of 

both Kristeva and Dostoyevsky. It also features 
an illuminating foreword by Rowan Williams 
that reflects on the significance of Kristeva’s 

reading of Dostoyevsky for his own under-
standing of religious writing.

ABOUT THE AUTHOR

Julia Kristeva is professor emerita of 
linguistics at the Université de Paris 
VII and author of many acclaimed 

works. Her most recent Columbia 
University Press book is Passions of Our Time 

(2019).

»أفريقيا أفقًا للفكر«: 
إعادات نظر معرفية

يف ما عدا بعض األسماء األدبية، تكاد ال تحرض الثقافة األفريقية يف اللسان العربي، وهو 
سؤال برز بشكل واضح منذ فرتة قصرية مع فوز الكاتب التنزاني الربيطاني عبد الرزاق قرنح 

بجائزة نوبل لآلداب.

أما الحصيلة الفكرية 
فباهتة، حتى أن أفريقيا 
تبدو بدون مفكّرين، وهو 

وضع بدأ يتغرّي - لكن ببطء 
- مع ظهور ترجمات ألعمال 

املفكّر الكامريوني أشيل 
امبيمبي، ويف ذات اإلطار 

يمكن أن نضع الرتجمة 
األخرية لكتاب »أفريقيا أفقاً 

للفكر: يف مساءلة الكونية 
وما بعد الكولونيالية« وهو 

عمل مشرتك جمع بني 
املفكّر السينغايل سليمان 

بشري دياني واألنرثبولوجي 
الفرنيس املقيم بأفريقيا جان 

لو أمسيل.

صدر العمل مؤخراً عن 
منشورات »معنى« برتجمة 

الباحث املغربي فريد 
الزاهي، ويمثّل مدخالً لفهم 

قضايا فكرية أساسية يف 
عالم اليوم، من منظورات غري 

مركزية حيث يعيد املؤلفات تركيب هذه القضايا من منطلق أفريقي.

يندرج ذلك بالخصوص ضمن مرشوع دياني الذي بدأ باحثاً يف املنطق، ثم يف نظريات 
املعرفة، قبل أن يبدأ مرشوع تأصيل الفكر من منطلقات الهويتني األفريقية واإلسالمية، ويف 

هذا السياق كانت مؤلفاته مثل: »برغسون ما بعد كولونيايل« )2011(، و«كيف نتفلسف من 
داخل اإلسالم« )2008(، و«سنغور: الفن األفريقية بوصفه فلسفة« )2007(.

أما جان لو أمسيل فمن أبرز مؤلفاته: »الغرب العالق« )2008(، و«املتحف املفتوح« 
)2016(، و«األنرثوبولوجي والسياسة« )2012(. أما العمل الذي صدرت ترجمته العربية 

فقد نرُش ألول مرة عام 2018.

English version of Dostoevsky or Language Flood

المغربي فريد الزاهي 
يترجم »أنثروبولوجيا 

اإلنسان الضاحك«
برتجمة الباحث املغربي فريد الزاهي، صدرت مؤخرا النسخة العربية من كتاب 

»الضحك: أنرثوبولوجيا اإلنسان الضاحك« لعالم االجتماع الفرنيس دفيد 
لوبروتون عن منشورات »معنى«. صدر العمل ألول مرة يف عام 2018 بالفرنسية، 

وهو ال يبتعد عن دائرة أبحاث لوبروتون حول الجسد ومواقعه من النظام 
االجتماعي والرمزي.

من أبرز مؤلّفات عالم االجتماع الفرنيس دفيد لوبروتون: »الجسد واملجتمع« 
)1985(، و«وداع الجسد« )1999(، و«يف مديح امليش« )2000(، و«سوسيولوجيا 

الجسد« )2002(، و«أنرثوبولوجيا األلم« )2006(، كما أرشف عىل إصدار »قاموس 
املراهقة والشباب« )2010(.



    WWW.ARABAMERICANTODAY.NET4141

    Arab American TodayArab American Today  العربي األمريكي اليوم  العربي األمريكي اليوم

December 2021 - Volume : 9 - Issue :108

SAVEMAX PHARMACY
"Same Quality , Fast Friendly & Professional Service"

نحن بعون الله نرعاكم

313.914.5510
313.914.5555

بإدارة / محمد العصري



    WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

    Arab American TodayArab American Today  العربي األمريكي اليوم  العربي األمريكي اليوم

ديسمبر ديسمبر 20212021 م - السنة التاسعة - العدد:  م - السنة التاسعة - العدد: 4242108108

    profile بروفايل

صابر بليدي
صحايف جزائري

يستذكر والد الطبيب الجزائري عبدالقادر محمدي 
دفاتر األيام ليستحرض حلما مدفونا يف الذاكرة منذ أيام 
التعليم املتوسط، ويسكن مقام الرس والرشاكة بينهما، 

كان يمازح الوالد طفله، وهما يف حديقة بيت العائلة 
العتيق يف بلدة “بريين” بمحافظة الجلفة جنوبي 

العاصمة بقوله: سنكتب معا يوما ما كتابا يكون العنوان 
فيه “من الدوّار إىل هارفارد”.

وغري بعيد عن الحلم والنّبوءة، مضت األيام بما فاض به عن 
جوانب الدفاتر صخبا وجهدا، وامتدت الّدروب وتشّعبت، وها 
هو اليوم يغرّي عنوان الكتاب املوعود ليصبح “رسديات العبور 

من بريين إىل ستانفورد”، لريوي حكاية نجاح انطلقت من عمق 
الجزائر لتصل إىل أرقى الجامعات األمريكية، لتساهم بجهودها 
يف إنقاذ البرشية من الجائحة العاملية، وتثبت للعالم أن النخبة 
العربية يمكن أن تبدع يف مختلف املجاالت متى توفّر لها املناخ 

املناسب.
محّمدي ولد يف الجزائر العاصمة العام 1982 ومن جامعتها 
تخرج ضمن املكرّمني من طرف الطاقم املرشف عىل مسارهم 

الجامعي، وبني املحطّتني التاريخيتني، تنقل وفق ترحال أبويه 
الطبيبني اللذين مثلت الخدمتان الوطنية واملدنية يف حياتهما 

سبع سنوات من السفر عرب املدن الداخلية، وانتهى بها املطاف 
باالستقرار يف بلدة بريين، والبالد تضج بدماء العرشية الدموية 

ودموعها.

النبوءة تتحول إلى حقيقة
تلقى محمدي هناك تعليمه يف بلدة عني وسارة املجاورة، برغبة 

من الوالد الذي كان يبحث عن تنوع يف الوسط الطالبي وعن 
االختالف الخالق بني مناخات ومكونات الطلبة الوجدانية 

والفكرية، وكأنه كان يدرك أن ابنه ليس بالتلميذ العادي 
ويستوجب تحضري الجو املناسب له وتهيئته ملستقبل علمي 

ومهني واعد.
 يذكر الوالد أن ابنه الطفل كان يستقطبه توجهان: الرياضيات 

واللغات، أما الرياضيات فقد شكلت لحمة عقله العميقة إىل 
حد االعرتاف بأنه ال فرق بينها وبني الفلسفة يف أبوابها املتصلة 

باملنطق الصوري وباإلبستيمولوجيا، أما قطب اللغات الثالث 
فكان تحديا متواصال داخل مناخ خاص باملدن الداخلية عموما 

وبأحادية الهوى فيما يخص االنتساب الهوياتي واللغوي.
ويضيف ”لم تمنعه هذه التحديدات من الفوز بشهادات املتعمق 

يف اللغة الفرنسية وبشهادة التوفل اإلنجليزية، كثمرة جهد 
يدفعه يف كل عطالت الصيف إىل مدارس اللغات الخاصة والنادرة 
يف العاصمة، أما فيما يخّص التحصيل اللغوي العربي فقد ترّبي 

الطفل محّبتها واالعتزاز بها اعتزازا غري مرشوط، ومن  خاللها 
تبنّي القيم األجمل التي تحملها كرس قيمي للحياة املشرتكة مع 

البقاء عىل اليقظة  النقدية الجذرية يف وجه كل دعوة أو ادعاء 
هازم للعقل”.

ويف شهر يوليو املايض انتهت مداوالت جامعتي ستانفورد 
وكاليفورنيا اىل فتح منصبني للجزائريني محمدي وزوجته سهى 

بشري، املنصب األول يف قسم طب األشعة العصبية واملنصب 
الثاني يف تخصص القلب يف طب األطفال وعلم الجينات 

والبيولوجيا الجزيئية. وكان ذلك أول دخول جزائري بفضل 

الثنائي املذكور، ملا يعرف باملثلث الخرايف الساحر يف سان 
فرانسيسكو املكون من وادي السيليكون إىل جامعة كاليفورنيا، 

وجامعة ستانفورد التي انتزعت العام 2015 املرتبة العاملية األوىل 
من هارفارد، املستحوذة عىل الصدارة منذ عقود.

ويبدو أن البيئة الطبية للعائلة كانت حافزا ملحمدي للخوض 
يف هذا املجال، فوالده جراح أسنان ومختص يف الطب الصيني، 

أنهى 12 عاما قضاها يف العديد  من الجامعات الفرنسية، 
بتأسيس املعهد الفرنيس – الجزائري للطب البديل بالرشاكة مع 

جامعة باريس 13.

أسرار كوفيد
محمدي وفريقه يقودان حاليا برنامج دراسة من عرشين شهرا، 
يف مجال البحث عن عالج غري نظامي ألمراض كوفيد ومخلفاته 

وما يسمى بـ«الكوفيد الطويل«
التحق محمدي قبل عامني بجامعة سينسيناتي، قادما من 
جامعة كليفالند كلينيك بأوهايو، الحائزة عىل املرتبة األوىل 

عامليا يف هذا التخصص، وفيها أكمل زمالة طب األشعة 
العصبي، وذلك بعدما تخصص يف الطب النووي وطب األشعة 

التشخيصية  يف جامعتي جونز هوبكز وتوليدو عىل التوايل، 
حيث شهد له خرباء الجامعة أنه “مؤثر مميز يف حلول العرص 

الذهبي طبيا عىل املؤسسة” بمعية قامات مثل األستاذة 
ماهوني رئيسة قسم األشعة ورئيسة منظمة علم األشعة ألمريكا 
الشمالية، املؤسسة املرجعية يف التخصص عىل املستوى الدويل.
بداية محمدي يف عالم النبوغ الطبي بدأت بفرتة تدريب اإلقامة 

يف مستشفى جونز هوبكنز املرتبع وقتها عىل الرتبة األوىل أمريكيا 
ولعامه الـ23. وكان قسم طب األشعة فيه كان محجا للمتميزين 

الحاملني بالنبوغ يف هذا التخصص بمثل ما نبغ به الطبيب 
الجزائري اآلخر إلياس زرهوني يف هذا القسم ذاته وتحت إرشاف 

املعلم الكبري ستانيل سيغلمان.
ويذكر بأن ذلك حدث قبل أن يصبح األستاذ زرهوني طبيب 
الرؤساء األمريكان ثم املمثل العلمي الخاص الثنني منهم ثم 

رئيس املعهد الوطني للصحة الذي يحظى بميزانية مسخرة 
للصحة األمريكية بما يكافئ املدخول القومي 

لعرش دول من الحجم 
املتوسط.

وكان زرهوني 
الطبيب 

الجزائري 
الوحيد الذي 

عرب عتبة 
جامعة 

هوبكنز، 
وهو الرصح 

العلمي 
املرموق 

الذي لم 
يلجه بعد 

زرهوني إال اثنان 
فقط هما محمدي 
وزوجته املختصة 

يف طب األطفال والتي زاولت 
بدءا إقامة طب الوراثة والبيولوجيا 

الجزيئية هناك.

وزامل الباحث الجزائري نخباً طبية أمريكية، عىل غرار أشاال 
فاجال مديرة األبحاث الطبية يف أوهايو والحاصلة عىل عدة منح 
من املعهد األمريكي للصحة يف برنامج واسع من األبحاث تفرغت 

له كلية باملعية الحرصية مع محمدي الذي يشغل منصب ما 
يسمى بـ”القارئ األول واملركزي” إضافة إىل البحوث التي يبادر 

بها يف أعماله املستقلة، فضال عن املديرة العامة ملعهد غاردنر 
للعلوم العصبية الذي يقود حاليا برنامج دراسة من عرشين 

شهرا، يف مجال البحث عن عالج غري نظامي ألمراض الكوفيد 
ومخلفاته وما يسمى بـ”الكوفيد الطويل“ التي هي أعراض 
يغلب عليها “الضباب الذهني” وتأثريات أخرى عىل أجهزة 

مختلفة.
يقوم الفريق املذكور باستحداث عالج عرب التأثري عىل أنسجة 
الدماغ بواسطة نربات املوسيقى، وتشرتك يف هذه التجربة غري 

املسبوقة جامعات متعددة، يف تخصص الـ”أر.أي.أم” الوظيفي، 
يرشف عليه محمدي، والفن وتكنولوجيا املعلوماتية حيث تمت 
مشاركة جامعة ستانفورد يف التجربة، بابتكار تطبيق إلكرتوني 

نة يف البحث. ملعالجة املادة املوسيقية املتضَمّ
 ساهم الخبري الجزائري بابتكار نظام تعليمي مخّصص لطب 

األشعة العصبية ومنهاج درايس لألطباء املقيمني واملؤهلني 
بالزمالة، يتم تنظيمه بطريقة تفاعلية تتضمن ثيمات يتم 

التحضري املسبق لها، وهو اإلنجاز الذي كرّمته الجامعة من أجله 
بجائزة أفضل مدرس – مقيم يف العام 2017.

هذه مرحلة ساهمت برتقيته إىل منصب ريادة مجالس أورام 
الدماغ، واإلرشاف عليها أسبوعيا يف معهد غاردنر للعلوم 

العصبية، واإلرشاف عىل محارضة طالب الطب وطالب الدراسات 
العليا واألطباء املقيمني والزمالء، إىل جانب اإلرشاف عىل 

مقابالت األطباء املقيمني وعىل تأهيل امللتحقني بأطقم طب 
األشعة.

ويف دائرة التأليف أنجز محمدي مناصفة مع مديرة معهد 
غاردنر كتابا أول موسوما بـ”دليل مريض ورم الدماغ ومقدم 
الرعاية والطبيب العام” وكتابا ثانيا بعنوان “طب األعصاب 

الرسيري”، إىل جانب مقاالت نرشت يف مجالت متخصصة 
منها “راديولوجي” العام 2020، واملجلة األمريكية لطب األشعة 

العصبية خالل العامني 2020 و2021، وترشح بها 
لنيل جائزة “كورنيلوس دايك” للمنظمة األمريكية 

لطب األشعة العصبية خالل العام الجاري.
وخالل العام املايض املصادف لذروة وباء كورونا، 

قّدم دراسة مرموقة مكنت من الرصد 
املنهجي الكامل لألعراض العصبية 

لدى مرىض كوفيد، والتي كانت أمرا 
مغيبا عىل 

اإلطالق يف تشخيص كوفيد يف بداية الجائحة.
وأجمع الخرباء حينها عىل أن الدراسة املذكورة هي أول دراسة 

تثبت دور الجهاز العصبي يف تشكيل مشهد الكوفيد املعقد، وهي 
الدراسة التي نقلت مركز الخطر من الجهاز التنفيس مناصفة 

مع الجهاز العصبي املركزي بإصابة 40 يف املئة كل منهما بينما 
تصيب الـ20 يف املئة الباقية القلب وبعض األجهزة األخرى.

وكتبت جريدة إكسربس اللندنية بالبند العريض يف إشارة إىل 
أبحاث محمدي لتؤكد أنها ”دراسة تستدرك ما غفلت عنه هيئة 
الخدمات والصحة للمملكة الربيطانية، وما لم تدرجه يف منوالها 

الطبي الرسمي”. وأنه بالفعل اقترصت توصيات الهيئة عىل 
متالزمة هزيلة مكونة من الحّمى والسعال وآالم الظهر.

متالزمة غير معروفة
شملت الدراسة التي أجراها محمدي عىل 725 مريضا بالكوفيد، 
وخصت ثالث مؤسسات استشفائية مختلفة من إيطاليا، إضافة 

إىل مؤسسة سينسيناتي من الواليات املتحدة، وتصدر البحث 
وسائل اإلعالم العاملية بأكرث من 200 صحيفة، يف أكرث من 35  

بلدا وبـ25 لغة. 
كما أدار دراسة أخرى يف مركز ”رادها“، حيث كان عىل رأس 

فريق من 30 عاملا من  البارزين يف طب أشعة األعصاب يف أربعة 
بلدان هي أمريكا، الربازيل، إيطاليا وإسبانيا، وهي الدراسة التي 

انطلقت من سؤال أويل ”هل يمكن أن تعكس شدة إصابة الرئة 
يف مرض الكوفيد إصابات يف الدماغ يتوقعها الفحص بالـ”أي.

أر.أم؟”، وخلصت الدراسة إىل اإليجاب بنعم، بعد أن كشفت ألول 
مرة وبالربهان التصويري عىل متالزمة غري مسبوقة تربط بني 

أمراض الرئة وأمراض الدماغ.
وشكلت هذه املتالزمة أرضية أّسس عليها محمدي القدرة عىل 

التنبؤ بما يحصل يف دماغ املصاب بكوفيد يف األيام القليلة التي 
تيل إصابة رئتيه، وبناء عىل ذلك طور نظاما للرئة يتم بمقتضاه 
تقسيم مرىض كوفيد إىل رشائح بخمس وعرشين مرتبة، يف سلّم 

يسمح مبكرا بانتقاء املرشحني إىل املضاعفات وتوجيههم إىل 
التكفل األنجع لهم مراقبة ووقاية وعالجا مبكرا.

وحظي البحث بإشادات أكاديمية وإعالمية، كما يف تغريدة 
ملديرية األبحاث يف موقع الجامعة الرسمي قالت فيها ”عمل ال 

يصدق أنجزه د. محمدي. إنها حاجة األشياء إىل البطل الفريد 
كي تتحقق”، وجاء يف تغريدة أخرى ”تم نرش املخطوط الخاص 

بارتباط شدة إصابة الرئة بتصوير األعصاب بقيادة نجمنا 
الصاعد د. محمدي”.

أما املذيع التلفزيوني األمريكي براد وود فصدح منبهرا بعد 
حواره املبارش مع  محمدي ”إنها القدرة عىل التنبؤ يا سادة”، 
وأضاف يف إشارة إىل املبنى الذي وراء ظهره “ها هنا، يف هذا 

املبنى تصنع الريادة العاملية، ويصنع الفارق“.
يف حوزة محمدي العديد من الجوائز واألوسمة 

التقديرية بما يف ذلك الجائزة األوىل يف أمريكا ألفضل 
دراسة حالة بالتصوير الطبي للمعهد االمريكي يف علم 

أمراض األعصاب، وجائزة أفضل مقال، وجائزة املقال 
األكرث اقتباسا، وتم اختياره عام 2017، ضمن الباحثني 

العرشة األكرث تأثريا حول العالم من طرف مجلة التصوير 
املقطعي املحوسب للصدر واملنبثقة عن الجمعية العلمية 

ألمراض الصدر، فضال عن تسمية تقنية القياس الهنديس املدقق 
للرشيان الرئوي الرئيس من أجل التشخيص املبكر لضغط الدم 

الرئوي باسمه.

عبدالقادر محمدي رحلة طبيب عربي حصد اعتراف الغرب بنبوغه
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كأس العرب 
للتطبيع!

 د. صبري صيدم

ملكات جمال وسجاد أحمر وصلوات تلمودية واتفاقيات 
اقتصادية وترتيبات دبلوماسية وتفاهمات عسكرية 
ومباريات ودية ومعارض فلكلورية وبرامج تعليمية 

ومناهج توافقية وعروض علمية وخطط دفاعية وصلوات 
تشاركية وأرباح فلكية، كلها لن تساوي دمعة أم مكلومة 

يف القدس، خرست زوجها وقتل أبناؤها وأرس أحفادها 
وهدم منزلها واقتحمت خيمتها ورشد أقاربها! أُمٌّ اعتادت 

عىل االستغاثة باآلباء املؤسسني لدول األشقاء الذين 
اعتدنا عىل أصالتهم، لكنهم ذهبوا نحو التطبيع مع 

االحتالل الصهيوني.

هل من املعقول يف الوقت الذي يقتحم االحتالل قرانا 
ويصادر أرضنا ويرسق ماءنا ويغتصب ترابنا أن يفرد 

بعض إخوتنا السجاد األحمر لشلومو وبينيت للرتحاب 
والتبجيل؟

كأس العرب لكرة القدم امللتئم بالدوحة، صاحبه كأس 
للعرب للتطبيع مع املحتل، ليسارع من خالله بعض 

أبناء جلدتنا لتعجيل الجهد التطبيعي عرب خطوات 
ل  متصاعدة وزيارات مكوكية وترتيبات برتوكولية، ليتحوَّ

باملقابل الشعب العربي يف مبارياته الكروية يف الدوحة 
نحو السياسة ليعرب مع كل مباراة عن شجونه تجاه 

فلسطني، فيتشح بعلمها ويهتف باسمها.
ال بد من وقفة مع النفس، ومراجعة للتاريخ، ودراسة 

مستفيضة لدروسه وتبعاته، وال بد من التوقف عند هذه 
الخطوات التطبيعية والرتاجع عنها خاصة وأنها لن 

تمهد لعالقات مشرتكة فحسب، بل ستشجع االحتالل 
عىل اإلمعان يف تعسفه، فال يكاد أن يقيض نهار أو ليل إال 

وشهد اقتحامات واعتقاالت ومصادرات واستهداف للبرش 
والشجر والحجر يف قرانا ومدننا العربية الفلسطينية.

ال بد من قراءة نبض الشارع العربي واستشعار مواقفه 
ودراسة شجونه وهمومه وتقدير املوقف العام من 

التطبيع. ولعل ما يدور عىل شبكات اإلعالم االجتماعي 
ليشكل نبضاً متصاعداً وتوجهاً واضحاً رافضاً للتطبيع.

لست مع اإلساءة والشتم والقذف، بل مع النصيحة 
والحديث الهادئ والحكيم بني اإلخوة، عّل البعض منهم 
يعود عن التطبيع ويعيد ترتيبات أولوياته لكي يبقى إىل 

جانب الوجه الناصع من التاريخ.
هذه دعوة هادئة ومتعقّلة ومحبة ألشقائنا جميعاً كي 

يقّيموا مواقفهم ومصالحهم وخطواتهم، فلو أن البعض 
صمت ال يعني أنه راض ٍ ولو أن التقارير األمنية وقراءات 

الرأي العام أكدت القبول والحبور بمبدأ التطبيع فإن 
ذلك ما هو إال قراءة مضللة للواقع تغذيها ماكنات 

إعالمية لالحتالل.
إننا نعي كشعب فلسطيني محتل أن التاريخ لن يرواح 
مكانه، وأن ظلم اليوم ليس معادلة مستدامة، وأن األيام 

دول، ومواقف نتداولها بيننا فيبزغ فجر ويسترت ليل. ولو 
أن هذا األمر لم يسكن وجداننا الندثرت هويتنا وضاع 
الشعب الفلسطيني وتحّول إىل هندي أحمر يف وطنه.
لذلك استدامة االحتالل ليس قدراً وال قراراً إلهياً وأن 

الظلم إىل زوال ال محالة، وان ثباتنا وصمودنا يف أرضنا 
عىل ركام منازلنا إنما يشكل للفلسطينيني وازعاً ودافعاً 

مهماً الستدامة النضال حتى زوال االحتالل.
لذا فإن املتمعن يف مشهد الثبات الفلسطيني وقصة 

البقاء ال بد وأن يتّعظ ويبّدل موقفه وإال أضحى كأس 
العرب للتطبيع كأساً للرتكيع؟ فهل ناديت لتسمع حياً؟

كاتب فلسطيني

Hanin Ghaddar

T he seventh round of indirect negotiations 
to revive the 2015 JCOBA agreement has 
ended in Vienna without progress. Each party 

blamed the other for the failure of the negotiations 
so far.

As Tehran held the US responsible for refusing to lift 
sanctions, the US Secretary of State Anthony Blinken 
warned that Washington would not allow Iran to pro-
long the talks while continuing to advance its nuclear 
program. He added that America will pursue other op-
tions if diplomacy fails.

Blinken’s assessment was reiterated by President Joe 
Biden, whose spokesperson Jen Psaki said that progress 
had been made during the first six rounds of talks, but 
Iran’s approach had fallen short with no impetus to re-
solve remaining issues.

It seems that time is running out. Talks are set to resume 
tomorrow, but it doesn’t look like Iran is going to make 
the compromises needed for the US to come back to 
the table.

This means that Plan B for the US government to corner 
Tehran and contain its nuclear program could be intro-
duced. We still don’t know the details of this plan, but 
according to news reports, it might include persuading 
China to shut off oil imports from Iran; ramping up sanc-
tions - including targeting oil sales to China; launching 
covert operations to sabotage the nuclear program; or-
dering military strikes against nuclear facilities, or sup-
porting Israeli military action.

However, any strategy of sorts that does not include 
Iran’s regional threat and its military operations in the 
region, including in Iraq, Yemen, Syria, and Lebanon, will 
face a brick wall.

Plan B must curb the regime on all fronts because other-
wise Tehran will survive fresh sanctions and diplomatic 
pressure, as it has done so far, despite economic hard-
ships.

The Iranian Revolutionary Guards Corps (IRGC) will only 
take notice when their regional advances and gains are 
threatened.

The nuclear program has always been Tehran’s tool to 
force the international community to recognize its pow-
er and negotiate a deal that would give its militants a 
free hand in the region in return.

Its resistance narrative was used to garner popular sup-
port, establish power in Lebanon, and pose a threat to 
Israel reflecting its power in the region.

The scenario that will unfold in the region if the US and 
Europe ignore Iran’s regional activities again will be ter-
rible.

First, the land bridge – that is the four countries under 
the IRGC control - will witness further economic col-

lapse, immigration, and refugees flooding into Europe. 
This will happen simply because the regime’s proxies 
have never developed a socio-economic vision after tak-
ing control of a state and its institutions.

Collapse and humanitarian tragedies already stretch 
along all the countries that have fallen to its proxies.

Second, the possibility of war will increase, as Israel has 
made it very clear that if the US won’t deal with Iran’s 
threat on its borders, it will.

Israel has been dealing in its own way with the IRGC 
threat for many years, with increased military attacks in 
Syria, drastically reducing Iran’s military infrastructure, 
but without eliminating it.
Expanding these military operations in the region, specif-
ically in Lebanon, could lead to a Hezbollah retaliation, 
a spark that could ignite a serious conflict and much de-
struction in both Israel and Lebanon.

According to Yedioth Ahronoth, Israel has recently 
bought around $1.58 billion in sophisticated ordnances 
from the United States as part of its preparations for a 
military strike against Iran. Israel is readying itself for 
war.
In case of failed talks and the possibility of a Plan B tak-
ing effect, this could be an opportunity for the US to 
coordinate with its regional partner, and properly target 
Iran’s regional threat, while avoiding a devastating war.

Third if it is paralleled by Europeans snapping back ex-
isting sanctions on Tehran, while imposing new ones on 
its proxies and regional allies, this could push Iran to re-
consider its strategy.

A coordinated and unified US-European policy that tar-
gets Iran’s regional power and influence would push the 
regime to compromise, and eventually accept a better 
deal for all, including the people of Lebanon, Syria, Iraq 
and Yemen.

صالح البيضاني

مع وصول الرئيس األمريكي جو بايدن إىل البيت 
األبيض وتقارب وجهات نظر العالم حول امللف 

اليمني، بدا للوهلة األوىل أن املجتمع الدويل بات 
مقتنعا بعدم جدوى الحلول العسكرية يف األزمة 

اليمنية وأن السالم -حتى ذلك الذي يريض غرور 
الحوثيني ويلبي مطالبهم- هو املخرج الوحيد إلغالق 

ملف الحرب اليمنية.
اتسمت الرؤية األمريكية التي تطابقت مع املقرتحات 
الغربية واألممية بالرومانسية لدى من عرفوا طريقة 
تفكري امليليشيات الحوثية، غري أن الضغوط الدولية 
أخذت وقتا ال بأس به يف وضع مبادرة هشة إلخراج 

اليمن من مستنقع الحرب وإدخالها يف مرحلة سبات 
طويلة ال تشبه الحرب وال تنتمي إىل السالم.

ولم يمر الكثري من الوقت كما كان متوقعا قبل أن يصل 
العالم إىل طريق مسدود يف محاوالته اليائسة إلنعاش 

روح السالم املعدومة لدى الحوثيني ومن خلفهم 
النظام اإليراني، حيث رفض الحوثيون مبادرة السالم 

التي طاملا تذرعوا بها والتي اشتملت عىل ثالثة من 
أبرز مطالبهم التي مثلت مجمل خطابهم السيايس 

طوال السنوات املاضية وهي فتح مطار صنعاء وميناء 
الحديدة ووقف عمليات التحالف.

وافق التحالف العربي والحكومة اليمنية املعرتف 
بها دوليا عىل مبادرة املبعوث األممي السابق مارتن 

غريفيث وطار املبعوثان األمريكي واألممي إىل مسقط 
وصنعاء حاملني ما يعتقدون أنه مفتاح السالم الضائع 

يف اليمن، لكنهم اصطدموا بجبل جديد من املطالب 
الحوثية التي يبدو أنها لن تنتهي يوما.

لم يترسب اإلحباط حتى ذلك الوقت إىل نفوس 
املبعوثني األمريكي واألممي ومن خلفهما اإلدارة 

األمريكية واملنظمة الدولية، وتم طلب تدخل عماني هو 
األول من نوعه، اعتقادا بأن دور مسقط التي تربطها 

عالقات جيدة مع الحوثيني وإيران سيكون حاسما 
يف إقناع زعيم الجماعة الحوثية بجدوى السالم وبأن 

صرب العالم بدأ ينفد وأن املزاج الدويل بعد رفض هذا 
االتفاق لن يكون هو ذاته الذي كان قبله. غري أن كل 
هذه الجهود تبددت مع تعنت الحوثيني واتجاههم 

نحو املزيد من التصعيد العسكري وصوال إىل إحراج 
إدارة الرئيس األمريكي ذاتها من خالل اقتحام مبنى 

السفارة األمريكية يف صنعاء واحتجاز العرشات من 
العاملني فيها.

يف الواقع لقد قرأ الحوثيون رسائل العالم الناعمة 
بلغة مختلفة، حيث فرسوا التنازالت األمريكية وآخرها 

شطبهم من قائمة املنظمات اإلرهابية بأنه انعكاس 
لصربهم وقوتهم أو ربما التمكني اإللهي الذي يستمدون 

منه قدرتهم املزعومة عىل هزيمة العالم وإخضاعه 

وتنفيذ مرشوعهم املمول من إيران.
ولم تكن هذه هي املرة األوىل التي يفوت فيها الحوثيون 

سالما كان سيمنحهم انتصارا جزئيا، فقد كانت املرة 
األوىل عندما اجتاحوا صنعاء يف سبتمرب 2014 ووقعوا 
اتفاق السلم والرشاكة الذي كان سيصنع منهم نسخة 

شبيهة بحزب الله يف لبنان، الذي يهيمن عىل القرار 
السيايس تحت عباءة مهرتئة من الرشاكة مع األحزاب 

والطوائف األخرى.
أما املرة الثانية التي كان يمكن أن توفر مخرجا آمنا 

للحوثيني فهي اتفاق الكويت الذي جعلهم رشيكا يف 
إدارة البالد مع أن الواقع كان يقول إنهم لو وقعوا عىل 

هذا االتفاق فستكون لهم اليد الطوىل بسبب سيطرتهم 
عىل مفاصل الدولة اليمنية يف أعقاب االنقالب، أما آخر 

فرصهم املهدورة ربما فقد تكون رفضهم التوقيع عىل 
مبادرة غريفيث يف هذا التوقيت الحرج واملرتبك الذي 

يمنحهم األفضلية عىل بقية األطراف األخرى.
ومن يتأمل جيدا يف مراحل الحرب اليمنية يجد أن 

املسار الحوثي يسري يف اتجاه واحد نحو تحقيق 
أهداف أيديولوجية عنيفة ال يمكن تنفيذها إال بقدر 

هائل من القوة والتمكني، وهو ما يفرس إرصارهم اليوم 
عىل إكمال حربهم والسيطرة عىل مأرب وتجاهل كل 

دعوات السالم واالستهزاء بدعوات وقف الحرب.
وبني تطلعات الحوثيني واندفاعهم األيديولوجي القاتل 
وأحالم العالم بالبحث الشاق عن اتفاق سالم يف اليمن، 

تستمر دوامة الحرب لتبدأ من حيث انتهت وتنتهي 
من حيث بدأت، يف الوقت الذي يظل مفتاح السالم 

ضائعا يف غياهب الجب الذي ألقى فيه الحوثيون 
مستقبل اليمن بعيدا يف القعر وزعموا بأن التحالف 

العربي أكله!
صحايف يمني

مفتاح السالم الضائع في اليمن

America’s Plan B must consider sanctioning Iran’s 
regional operations
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رغم تمثيلها النسبة األكرب يف الجمعية 
العامة لألمم املتحدة )28 يف املائة(، تعجز 

إفريقيا عن إبداء الرأي يف القضايا التي 
تهمها يف مجلس األمن كونها ليست من 

األعضاء دائمة العضوية.

ومنذ مدة طويلة ينتقد القادة األفارقة عدم منح 
عضوية دائمة يف مجلس األمن الدويل ألي دولة 

من القارة التي تضم 54 دولة.

وقد أثار كل من الرئيس السنغايل ماكي سال 
ورئيس جنوب إفريقيا سرييل رامافوزا املوضوع 

مرة أخرى يف املؤتمر الصحفي الذي عقداه يف 
العاصمة السنغالية داكار، األمر الذي جدد 

الجدل والنقاش حول رضورة إصالح منظمة األمم 
املتحدة.

وال يقترص األمر عىل الدول اإلفريقية فحسب، 
بل أعربت دول آسيا وأمريكا الالتينية أيضاً 

عن رغبتها يف الحصول عىل العضوية الدائمة 
يف مجلس األمن، إال أّن الدول الخمسة دائمة 

العضوية التي تمتلك حق »الفيتو« وهي الواليات 
املتحدة والصني وروسيا وفرنسا واململكة املتحدة 

ال ينظرون بجدية إىل هذه املطالب.

ويف حوار مع األناضول تحدث خرباء أفارقة 
وغربيني عن آرائهم ومقرتحاتهم حول مطالب 

إفريقيا بإصالح مجلس األمن.

إفريقيا تعمل على تقوية تأثيرها

وقال دانيال فورتي املحلل السيايس يف مركز 
بريان أوركوهارت لعمليات السالم إن ما يقرب 

من 70 يف املائة من القرارات التي اتخذها مجلس 
األمن يف السنوات األخرية كانت متعلقة بإفر يقيا.

وأوضح فورتي أن الدول اإلفريقية حددت 

طريقتني ملواجهة هذا التمثيل املنقوص، األوىل 
هي مطالب الدول اإلفريقية املستمرة بإجراء 

إصالحات يف مجلس األمن، واملطالبة باختيار 
دولتني من إفريقيا لهما حق الفيتو وخمسة 

أعضاء غري دائمني ُيحرى تغيريهم مرة كل سنتني.
أما الطريقة األخرى فهي محاولة تعزيز تأثريها 

من خالل مجموعة الدول اإلفريقية الثالثة املمثلة 
»مؤقتاً« لقارة إفريقيا بمجلس األمن.

وتجتمع الدول الثالث بانتظام يف نيويورك وأديس 
أبابا، وتديل ببيانات مشرتكة وتجري مباحثات 

ولقاءات جادة حول املوضوع.

وأكد فورتي أن هاتني الطريقتني، ال يمكنهما 
وحدهما ضمان إجراء إصالحات هيكلية بمجلس 
األمن، أو ضمان التحرك املشرتك للدول اإلفريقية 

يف التعامل مع جميع القضايا، ولكنهما تعمالن 
عىل توسيع مجال تأثري الدول اإلفريقية يف أثناء 

تحركها يف إطار املصالح السياسية املشرتكة.

اختيار أعضاء دائمين جدد ال يصب في 
مصلحة لألعضاء الخمسة الدائمين

من ناحية أخرى قال الدكتور ديفيد سيلفان 
الباحث يف العالقات الدولية بمعهد الدراسات 

العليا بجنيف إن األمر ال يقترص عىل الدول 
اإلفريقية فحسب، فدول أمريكا الالتينية ودول 

آسيا باستثناء الصني ودول الرشق األوسط كذلك، 
ليست ممثلة يف مجلس األمن الدويل.

وأضاف سيلفان إىل أنه رغم الدعوات العديدة 
لزيادة عدد الدول دائمة العضوية يف مجلس 

األمن، لم ُيتوصل إىل أي نتيجة حتى اآلن، مشرياً 
إىل أن من أسباب ذلك هو أن وجود أعضاء دائمني 

جدد ال يصب يف مصلحة األعضاء الخمسة 
الحاليني الذين يمتلكون حق النقض.

وأشار سيلفان إىل أن الدول اإلفريقية ال يمكنها 
مواجهة هذا التمثيل الناقص طاملا هناك خمسة 

أعضاء فقط دائمني يف مجلس األمن الدويل لديهم 
حق الفيتو.

وتابع:« ليس لدى دول إفريقيا ما تفعله حيال 
ذلك. إال أنه يف حالة ظهور منظمات أمنية جديدة 
يف أي مكان يف العالم تضم أيضاً الدول اإلفريقية، 

فقد يحدث تغيري طفيف وغري مبارش.«

دول إفريقيا بحاجة إلى برامج للسالم واألمن

أما أرشف باتل الباحث يف معهد الحوار العاملي 
بجنوب إفريقيا فقال إن »مشكلة تمثيل الدول 

اإل فريقية يف مجلس األمن الدويل لن تُحل أو 
تتحسن إال من خالل اتخاذ خطوات متوسطة 

املدى«.

وأردف: »دول قارة إفريقيا يف حاجة إىل برامج 
للسالم واألمن تركز عىل حل النزاعات وعىل 

التنمية االقتصادية واالجتماعية. وبذلك ستزداد 
ثقتهم بأنفسهم وقد يتمكنون عىل املدى املتوسط 

من الحصول عىل مقاعد أكرث يف مجلس األمن«.

وتابع »توجد حاجة حالية إىل تعزيز املؤسسات 
اإلقليمية كالسوق املشرتكة لرشق وجنوب إفريقيا 

)الكوميسا(، واملجموعة االقتصادية لدول غرب 
إفريقيا )إيكواس(، وتعزيز القدرات التي تمكن 

من إرساء السالم يف األزمات املحلية.«

أما الدكتورة ألكسندرا نوفوسيلوف من معهد 
السالم الدويل فقالت إنه »حتى يف حال إجراء 

إصالحات يف مجلس األمن الدويل فإنه غري معلوم 
بعد أي الدول اإلفريقية ستصبح عضواً دائماً 

باملجلس«.

إفريقيا .. مطالب بمقعد دائم في مجلس 
األمن وتجاهل من القوى الكبرى المسيطرة

Iran’s Yemen 
Envoy Dies Of 
Covid After 
Evacuation
 AFP - Agence France Presse

I ran’s envoy to Yemen died of Covid despite 
his evacuation from the rebel-held capital 
Sanaa in a rare exemption from a Saudi-led 

air blockade, the foreign ministry said.

Foreign ministry spokesman Saeed Khatibzadeh 
blamed the “slow cooperation of certain coun-
tries” in facilitating the Saturday evacuation for 
the death of envoy Hassan Eyrlou.

The diplomat served as ambassador to the reb-
el-installed administration in Sanaa, which is 
recognised only by Tehran.

“The ministry announces the death from 
Covid-19 of martyr Hassan Eyrlou, ambassador 
of the Islamic Republic of Iran to Yemen’s Na-
tional Salvation Government,” ministry spokes-
man Saeed Khatibzadeh said in statement.

“Martyr Eyrlou, who was also wounded in the 
Iran-Iraq war of the 1980s, fell victim to Covid in 
the country where he was assigned, because of 
the slow cooperation of certain countries,” Khat-
ibzadeh said, without specifying which ones.

“Unfortunately he returned home to the coun-
try in adverse circumstances and despite treat-
ments to improve his health, he died this morn-
ing.”

Eyrlou was flown out of Sanaa on Saturday on 
an Iraqi flight, after his rebel hosts secured au-
thorisation from the Saudi-led coalition, which 
has enforced an air and sea blockade on reb-
el-held territory since August 2016.

An Iranian spokesman said Eyrlou had already 
been sick with Covid for several days while Iraqi 
and Omani mediators organised the exemption.

Iran and Saudi Arabia have been bitter foes for 
years, taking opposing sides in conflicts from 
Syria to Yemen.

Riyadh has said that its 2015 intervention in Ye-
men in support of the beleaguered government 
was aimed at preventing an Iranian ally taking 
power on its doorstep.
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بضعة أشهر فقط، تفصل الفرنسيني عن موعد 
إجراء االنتخابات الرئاسية التي يبدو أنها ستكون 

ساخنة، وذلك عىل ضوء ما بدت عليه املنافسة 
من شدة بني مختلف املرشحني ممثلني يف غالبية 

التوجهات والتيارات السياسية يف فرنسا.

وأصبحت بذلك بعض امللفات والقضايا الشائكة، محور 
التنافس بني الفرقاء، يسعى فيها كل طرف الستمالة 

جمهوره وكسب املزيد من األصوات بناء عىل موقفه ووجهة 
نظره من القضية الخالفية.

فإىل جانب القضايا االجتماعية والسياسية واالقتصادية، 
قررت بعض الشخصيات استدعاء »الذاكرة التاريخية« 
لتوجيه آراء الشارع الفرنيس، عىل غرار ما يحاول إثارته 
باستمرار الرئيس الفرنيس الحايل إيمانويل ماكرون إىل 

جانب بعض املرشحني عن التيار اليساري.
وعىل نفس املنوال، ومحاولة إلضعاف املعسكر اليميني 

املتطرف ووضعه يف الزاوية قالت املرشحة االشرتاكية، آن 
هيدالغو، خالل اجتماع جماهريي لها بمدينة بربينيان 

الفرنسية يوم 11 ديسمرب/كانون األول الجاري، إن »لغة 
الثالثينيات ضد اليهود تنطبق اليوم عىل املسلمني«.

وهاجمت هيدالغو، يف خطابها، التيار اليميني املتطرف 
الذي ُيروج خالل حملته االنتخابية عىل لسان مرشحيه، 

ومن أبرزهم إيريك زمور، العنرصية ومعاداة املسلمني 
واملهاجرين ودعت إىل توحيد الفرنسيني.

واستدعى تشبيه هيدالغو وضعية املسلمني، بوضعية 
اليهود خالل فرتة الثالثينات، انتباه الكثريين ليتساءلوا عن 

وقائع ذلك.

فرنسا تضطهد اليهود وترحلهم
سبق وأن تحدث الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون عن 

حقبة مظلمة يف التاريخ الفرنيس تتعلق باضطهاد اليهود. 
فأثار بذلك حفيظة اليمينيني، ويف مقدمتهم إيريك زمور، 

الذي اعترب أن ماكرون يوظف التاريخ الفرنيس ويتالعب به.
وعن هذه املرحلة التاريخية، فقد كشفت العديد من 

املصادر التاريخية أنه بعد تويل املارشال فيليب بيتان 
قيادة حكومة فييش عام 1940، إثر االنتصارات التي 

حققها خالل الحرب العاملية األوىل والثانية، وتصديه 
للهجوم األملاني عىل فرنسا، انتهج سياسة معادية تجاه 

العائالت اليهودية يف فرنسا.
ودخل املارشال بيتان يف تحالف وتعاون رسي مع األملان 

بعد توليه الحكم. ويف إطار التعاون والتنسيق املشرتك بني 
الطرفني، اعتقل بيتان آالفاً من اليهود وارتكاب املجازر يف 
حقهم ورّحل آالفاً منهم إىل معسكرات االعتقال األملانية.

وأكد الحقاً عدد من املصادر التاريخية والرسمية ترحيل 
حوايل 75 ألف يهودي من فرنسا يف ذلك الوقت وذلك من 

330 ألفاً كانوا يسكنون هناك، قُتل معظمهم يف املعسكرات 
األملانية ولم ينج منهم سوى بضعة آالف.

وتعليقا عىل هذه الحادثة التي وصمت آنذاك التاريخ 
الفرنيس بالظالم واالستبداد، قال ماكرون خالل حفل 

تكريم املارشال بيتان : »من املرشوع تماما أن نُشيد بالقادة 
الذين قادوا الجيش نحو النرص، وبينهم بطبيعة الحال 

فيليب بيتان« الذي تعامل خالل الحرب العاملية الثانية مع 
االحتالل النازي وكان عىل رأس حكومة فييش التي أسهمت 

يف نقل يهود فرنسا إىل املحارق النازية.
ويشري املؤرخون إىل ترويج فكرة، آنذاك، مفادها أن اليهود 
يمثلون مشكلة ويعتربون تهديداً لهوية الدولة الفرنسية، 

ه اليوم للمسلمني يف فرنسا. وهو نفس االتهام الذي يوَجّ
عىل الصعيد ذاته، قال عالم االجتماع الفرنيس، الربوفيسور 

رفائيل ليوجري يف حديث سابق مع األناضول إثر انتشار 
الصور املسيئة للنبي محمد يف فرنسا: » إنني أعتقد بأن 
هذه الرسوم تحتوي عىل العنف. هناك قاسم مشرتك بني 

ما عاشه اليهود يف ثالثينيات القرن املايض وما يحدث 
للمسلمني اليوم«.

وأوضح ليوجري أن الرسوم الكاريكاتورية بحق النبي محمد 
عليه السالم، تشبه تلك التي رسمتها مجالت اليمني 

املتطرف يف فرنسا بحق اليهود يف ثالثينيات القرن املايض.

مسلمو فرنسا.. عزلة واضطهاد
انتهز بعض الناشطني والناقدين املوضوع اليهودي 

لإلضاءة عىل االضطهاد والتضييق الذي يعيشه مسلمو 
فرنسا اليوم. وتشتد وطأته يوما بعد يوم، وسط حمالت 

التحريض التي يشنها املعسكر اليميني املتطرف، الذي 
ُعرِف بعدائه التاريخي لإلسالم واملسلمني.

فرغم أن املسلمني يف فرنسا يزيدون اليوم عىل 6 ماليني 
نسمة وفق إحصائيات رسمية، فإنهم يعيشون يف عزلة 

واغرتاب وانعدام لألمن، عززته القوانني التي شددت قبضة 
الدولة عىل كافة مناحي حياتهم. ويواجهون يف األثناء 
العنرصية والكراهية نتيجة التحريض اإلعالمي الذي 
وضعهم يف قفص االتهام، واختارهم، بتوجيه سيايس 

وايديولوجي، كبش فداء لكل عملية »إرهابية« تحدث يف 
فرنسا.

وطرح الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون يوم 2 أكتوبر/
ترشين األول عام 2020، خطته يف مكافحة ما أسماه 

»النزعات اإلنفصالية« وذلك ضمن قانون »تعزيز قيم 
الجمهورية«، ليأخذ النقاش الحقاً منحى آخر غري محاولة 
دمج املسلمني ومراقبة قنوات تمويل الجمعيات واملساجد، 

إىل محاربة الحجاب ومزيد التضييق القانوني عليه، 
والتدخل يف كافة مناحي الحياة الخاصة باملسلمني.

فُمنع مؤخراً ارتداء الحجاب ألي فتاة يقل سنها عن 18 
عاماً يف األماكن العامة، وأجيز السماح للمسابح العامة 

بمنع ارتداء البوركيني إضافة إىل منع األشخاص املرافقني 
للتالميذ يف الرحالت املدرسية ارتداء الحجاب أو أي رمز 

ديني.
واستمر التضييق عىل املسلمني، واستهدفت السلطات 
الفرنسية كافة املرافق واملؤسسات التي ينضوون إليها، 

وأقدمت مؤخراً عىل إغالق 21 مسجداً وأغلقت العديد من 
املنظمات والجمعيات.

فرنسا.. كيف أصبح اضطهاد المسلمين 
أشبه باضطهاد اليهود في الثالثينات؟

بوتين يحّمل الغرب 
مسؤولية تصاعد 

حّدة التوتر في أوروبا

ألقى الرئيس الرويس فالديمري بوتني، باللوم عىل الغرب يف 
تصعيد حّدة التوتر يف أوروبا، قائالً

وقال بوتني، متحدثاً إىل كبار املسؤولني العسكريني، إن روسيا 
سرتّد »بالشكل املناسب« عىل أي اعتداء غربي وستواصل 

تطوير جيشها.

وقال بوتني: »ملاذا وّسعوا حلف شمال األطليس وتخلّوا عن 
معاهدات الدفاع الصاروخي؟ إنهم املسؤولون عما يحدث اآلن، 

)مسؤولون( عن التوترات املتصاعدة يف أوروبا«.

وأضاف أن واشنطن بعد ما اعتربته انتصاراً لها يف الحرب 
الباردة، غلّفت هذا التقدير بالنشوة مما قادها إىل اختيارات 

سياسية خاطئة.

وحشدت روسيا عرشات اآلالف من الجنود عىل حدودها مع 
أوكرانيا، مطالبة حلف شمال األطليس بعدم قبول الجمهورية 

السوفيتية السابقة عضواً به وضمان عدم نرش أي أسلحة أو 
قوات هناك.

وقال بوتني إنه يأمل يف محادثات بنّاءة مع واشنطن وبروكسل 
حول مطالب الضمانات األمنية التي تقّدمت بها روسيا ما 

دامت هناك دالئل عىل أن الغرب مستعد لبحث هذه القضية.

ومىض قائالً: »الرصاعات املسلحة وإراقة الدماء ليست إطالقاً 
اليشء الذي سنختاره. ال نريد مثل هذا السيناريو«.

وقال وزير الدفاع الرويس سريغي شويجو الذي تحدث يف 
االجتماع إن الواليات املتحدة نرشت نحو ثمانية آالف جندي 

بالقرب من حدود روسيا وإنها، ومعها حلفاؤها يف حلف شمال 
األطليس، أطلقت قاذفات اسرتاتيجية بالقرب من روسيا.

وأضاف شويغو أن محاوالت حلف شمال األطليس ضّم الجيش 
األوكراني إىل أنشطته تمثل تهديداً أمنياً.

C hina blacklisted four members of a US 
federal commission on religious free-
dom on in the latest tit-for-tat response 

to Washington’s own sanctions targeting 
alleged perpetrators of genocide in Xinjiang.

The move came as Beijing also hit out at Washington 
for appointing a new special coordinator for Tibet and 
blasted global powers over their criticism of local elec-
tions in Hong Kong that vetted out the opposition.
China’s treatment of Tibetans, Muslim minority Uy-
ghurs in Xinjiang and an ongoing crackdown on dissent 
in Hong Kong have contributed to worsening diplomat-
ic relations between Western powers and Beijing.
Xinjiang in particular has prompted Washington to 
slap sanctions on a growing list of Chinese politicians 
and companies as well as a diplomatic boycott of the 
upcoming Winter Olympics, sparking fury in Beijing 

and reciprocal measures.
On China announced the latest targets - four members 
of the United States Commission on International 
Religious Freedom (USCIRF).
Beijing’s foreign ministry named chairwoman Nadine 
Maenza, vice chairman Nury Turkel, as well as 
commissioners Anurima Bhargava and 
James W. Carr as newly sanctioned.
“These countermeasures 
include the prohibition of the 
above-mentioned persons 
from entering China and the 
freezing of their assets in 
Mainland China, Hong Kong 
and Macau,” spokesman 
Zhao Lijian told reporters.
“Chinese citizens and 
institutions are also prohib-
ited from dealing with these 

people.”
Set up in 1998, USCIRF is a federal commission that 
surveys religious freedom around the world and has 
been a vocal critic of China’s treatment of Uyghur 
Muslims, a rare issue of bipartisan agreement in 

polarised Washington.
The announcement came days after the 

US unleashed a volley of new actions 
over Xinjiang that included a ban 

on virtually all imports from the 
region - a major global cotton 
producer - over forced labour 
allegations.
It has also recently black-
listed Chinese companies 
like drone maker DJI and 
artificial intelligence startup 

SenseTime over their alleged 
work with authorities in 

Xinjiang.
China’s previous reciprocal sanctions have included 
European, British and US lawmakers, academics who 
study Xinjiang and a London law firm.
Campaigners say that at least one million Uyghurs and 
other Turkic-speaking, mostly Muslim minorities have 
been incarcerated in camps in China’s northwestern 
Xinjiang region.
Human rights groups and foreign governments have 
found evidence of what they say is mass detentions, 
forced labour, political indoctrination, torture and 
forced sterilisation. Washington has described it as 
genocide.
After initially denying the existence of the Xinjiang 
camps, China later defended them as vocational train-
ing centres aimed at reducing the appeal of Islamic 
extremism.
To read the rest of the article go to :
https://english.alaraby.co.uk/

China sanctions four US officials over Uyghur criticism
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Economy اقتصاد

أعلنت الهيئة العامة لإلحصاء السعودية، أن 
الناتج املحيل الحقيقي ارتفع بنسبة %7 يف الربع 

الثالث من عام 2021، مقارنة بالربع املماثل من 
عام 2020.

وأضافت الهيئة يف بيان أنه باملقارنة مع الربع 
الثاني من عام 2021، فقد حقق الناتج املحيل 

اإلجمايل الحقيقي نموا بلغ 5.7%.

ويعود النمو االقتصادي باألساس إىل االرتفاع الذي 
حققته األنشطة النفطية والذي بلغ %9.3عىل أساس 

سنوي و%12.7 عىل أساس ربعي، كما بلغ النمو 
يف األنشطة غري النفطية %6.3عىل أساس سنوي 

و%2.6عىل أساس ربعي، وسجلت األنشطة الحكومية 
نموا بنسبة %2.7 عىل أساس سنوي و%1.1عىل أساس 

ربعي.

وشهد الطلب املحيل تطورًا قويا يف الربع الثالث 2021 
حيث حقق اإلنفاق االستهالكي النهائي الخاص نموا قدره 

%9.7عىل أساس سنوي و%2.8عىل أساس ربعي، كما 
حقق التكوين الرأسمايل الثابت اإلجمايل ارتفاعا بنسبة 

%13.5عىل أساس سنوي و%3.6عىل أساس ربعي.

وكان الطلب الخارجي أحد عوامل النمو الهامة يف 
الربع الثالث 2021، حيث حققت الصادرات نمًوا قدره 

%14.2عىل أساس سنوي و%7.3 عىل أساس ربعي. كما 
حققت الواردات نمًوا قدره %8.3عىل أساس سنوي فيما 

شهدت تراجعا قدره %2.8عىل أساس ربعي، يف حني شهد 
اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي انخفاضا قدره 

%1.1 عىل أساس سنوي، بينما حقق نموا عىل أساس 
ربعي بنسبة 0.8%.

وشهدت جميع األنشطة االقتصادية معدالت نمو إيجابية 

عىل أساس سنوي، حيث حققت أنشطة تكرير الزيت 
أعىل معدالت النمو السنوية بنسبة %19.2 فيما حققت 

%1.4عىل أساس ربعي، تلتها أنشطة خدمات املال 
والتأمني وخدمات األعمال بمعدالت نمو سنوية وربعية 

بلغت %13.4و%12.7عىل التوايل، كما حققت أنشطة 
تجارة الجملة والتجزئة واملطاعم والفنادق معدالت نمو 
سنوية وربعية بلغت %10.8 و%2.7 عىل التوايل. بينما 

شهدت أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت 
نموا سنويا بلغ %4.8وانكماشا بنسبة %1.6عىل أساس 

ربعي.

األسعار الجارية
بلغ الناتج املحيل اإلجمايل باألسعار الجارية للمملكة 

العربية السعودية 820148 مليون ريال يف الربع الثالث 

من عام 2021، حيث ساهمت األنشطة غري النفطية يف 
القيمة املضافة اإلجمالية باألسعار الجارية بما نسبته 

%48.4بينما ساهمت األنشطة النفطية بنسبة %32.9كما 
ساهمت األنشطة الحكومية بنسبة %18.7 أما عىل 
مستوى األنشطة اإلقتصادية ومساهمتها يف الناتج 

املحيل اإلجمايل، فقد حققت أنشطة الزيت الخام والغاز 
الطبيعي أعىل نسبة مساهمة بني األنشطة، حيث بلغت 
%26.6 تلتها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 17.4% 

ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة واملطاعم والفنادق 
بنسب مساهمة بلغت 9.3%.

بلغ نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل 22883 رياال 
يف الربع الثالث من عام 2021، بارتفاع نسبته %19.8عن 

الربع املماثل من عام 2020 و%11عن الربع الثاني من 
عام 2021.

االقتصاد السعودي يسجل أفضل نمو فصلي 
من 2012.. ارتفع بنسبة 7 %

التضخم في بريطانيا 
يسجل 5.1 %.. األعلى 

في 10 سنوات
ارتفع معدل التضخم يف بريطانيا بنسبة %5.1 يف نوفمرب املايض عىل أساس سنوي، 

مسجالً أعىل مستوى له منذ سبتمرب 2011 ما يعادل نحو 10 سنوات.

وجاء معدل التضخم أعىل من املسجل يف أكتوبر املايض بنسبة %4.2، وأعىل من 
التوقعات بزيادته 4.7%.

كان بنك إنجلرتا قد توقع أن يصل معدل التضخم إىل %5 يف الربع الثاني من العام 
املقبل أي أكرث من ضعف مستواه املستهدف، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة 

واالختناقات يف اإلمدادات.

يأتي ذلك فيما يجتمع بنك إنجلرتا غدا 16 ديسمرب وسط توقعات واسعة النطاق بأن 
يشهد االجتماع رفعا لسعر الفائدة.

ويف ترصيحات سابقة، أعرب محافظ بنك إنجلرتا أندرو باييل، عن قلقه من أن التضخم 
قد يستمر لفرتة أطول مما كان متوقعا.

وأشار باييل إىل إمكانية أال يكون طويل األمد كما يخىش البعض.
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سجل مؤرش أسعار املستهلك »التضخم« 
يف قطر، خالل شهر نوفمرب/ ترشين 

الثاني املايض، ارتفاعا سنويا هو األكرب 
منذ سبع سنوات وتجاوز %6، بينما زاد 

بنسبة %1.33 باملقارنة بأكتوبر/ ترشين 
األول املايض ليصل إىل 101.75 نقطة، 

وفقا لبيانات جهاز التخطيط واإلحصاء 
القطري الصادرة.    

ويضم املؤرش 12 مجموعة رئيسية من 
السلع االستهالكية، تندرج تحتها 737 

سلعة وخدمة، وسجلت أغلب املجموعات 
املكونة ملؤرش التضخم ارتفاعا ملحوظا 

عىل أساس سنوي، كان أبرزها يف مجموعة 
الرتفيه والثقافة بنسبة %35.25، وكذلك 
ارتفاعات بنسب مختلفة يف مجموعات 

النقل، والغذاء واملرشوبات، واألثاث 

واألجهزة املنزلية، والسلع والخدمات 
األخرى، واملالبس واألحذية، املطاعم 

والفنادق، والتعليم، واالتصاالت.
يف املقابل، شهدت مجموعة السكن واملاء 

والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى 
انخفاضا سنويا بنسبة %4، ومجموعة 

الصحة 1.39 %، بينما لم يحدث أي تغري 
عىل مجموعة التبغ.

أما يف ما يتعلق بالتغري الشهري، فتكشف 
البيانات عن ارتفاع يف خمس مجموعات 

هي الرتفيه والثقافة، والنقل، واملالبس 
واألحذية، والغذاء واملرشوبات ثم مجموعة 

السلع والخدمات األخرى التي سجلت 
ارتفاعا ضئيال أقرب إىل الثبات قدره 

 .0.06%
وسجلت ثالث مجموعات انخفاضات 

طفيفة، %0.46 يف مجموعة السكن واملاء 

والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى، 
و%0.06 يف مجموعة املطاعم والفنادق، 

ويف مجموعة التعليم بنسبة 0.01%.
وتوقع صندوق النقد العربي أن ُيسجل 

االقتصاد القطري ُمعدل نمو نسبته 2.2% 
العام الجاري، وأن ينتعش يف مطلع 2022، 

ويتعاىف إىل مستوى ما قبل جائحة كورونا، 
وأن القطاع غري الهيدروكربوني سيكون له 

دور يف عملية التعايف.

وأشار الصندوق يف تحديثه الخاص 
بآفاق االقتصاد العربي، إىل أن االقتصاد 

القطري سيجني فوائد من عودة األنشطة 
االقتصادية الستكمال االستعدادات 

الستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 
.2022

ارتفاع التضخم في قطر ألعلى 
مستوى منذ 7 سنوات بتجاوزه 6 %

الحرب التجارية تشتعل مجددا.. وواشنطن 
تتجه لمعاقبة 8 شركات صينية

قالت صحيفة فايننشال تايمز إن واشنطن ستضع 8 رشكات صينية عىل القائمة 
السوداء.

وأضافت الصحيفة أن من بني الرشكات الصينية التي ستعاقبها واشنطن رشكة 
لصنع الطائرات املسرية.

وقررت الواليات املتحدة، يف نوفمرب، إضافة العرشات من رشكات الصني عىل قائمة 
سوداء تجارية، وهو األمر الذي انتقدته الصني.

وقالت شو جوتينغ املتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية الشهر املايض: »نرش 
وزارة التجارة األمريكية قائمة عقوبات جديدة ال يتماىش واإلجماع يف اآلراء الذي تم 

االتفاق عليه من جانب قائدي الصني والواليات املتحدة«.
وأفادت أن إقدام واشنطن عىل تلك الخطوة يعد مرضة للبلدين وألمن سلسلة 

اإلمداد العاملية وتعايف االقتصاد العاملي.
وأضافت وزارة التجارة األمريكية نحو 12 رشكة صينية إىل »قائمة الكيانات« البارحة 

األوىل، لضلوعها يف أنشطة تناقض مصالح األمن القومي أو السياسة الخارجية.
ولن يستطيع املوردون التعامل مع الرشكات املدرجة عىل القائمة إال إذا حصلوا عىل 

ترصيح خاص لفعل هذا.
واجتمع الرئيس األمريكي، جو بايدن، والرئيس الصيني يش جني بينج الشهر 

املايض يف أول لقاء مبارش لهما، وفيه أكد الجانبان عىل الحاجة إىل إجراء املزيد من 
املحادثات بني حكومتيهما.

US consumer prices rose 
6.8 percent in November, 
biggest jump since 1982
AFP

U S consumer prices continued to surge in November, climbing 6.8 
percent compared to the same month in 2020, the biggest jump 
since June 1982, the government said Friday.

The leap in the consumer price index (CPI) was caused by increases in 
a wide range of items, including a 6.1 percent jump in gasoline prices, 
while rents, used car and food costs also increased, according to the Labor 
Department.
However, there were signs of a crest in the wave of inflation that has 
pushed prices higher as the US economy recovered this year from the 
COVID-19 downturn.
Compared to October, CPI rose 0.8 percent, seasonally adjusted, slightly 
slower than the prior month’s rate but above analysts’ forecasts.
Many categories saw prices either flatline or decline slightly last month.
The increase in gas prices was the same as in October, while food prices 
rose 0.7 percent, less than the month prior, according to the data.
Shelter prices rose by the same level as in October at 0.5 percent, while 
used cars, which have grown costly this year in part due to a global semi-
conductor shortage that has hampered automobile production, climbed 2.5 
percent, also the same as the prior month.
With the volatile food and energy components excluded, CPI rose 0.5 
percent compared to the 0.6 percent jump in October. That was in line with 
analysts’ forecasts.
In the latest 12 months, “core” CPI jumped 4.9 percent, according to the 
report.
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 REAL ESTATE عقارات

كشف بيان امليزانية العامة السعودية 
للعام 2022، عن استهداف توفري سكن 

ألكرث من 130 ألف مستفيد وإبرام ما يزيد 
عن 100 عقد دعم سكني خالل العام 

املقبل.

وأوضح بيان امليزانية الصادر مؤخراً، أنه تم 
تمكني أكرث من 210 آالف أرسة سعودية من 

االستفادة من خيارات برنامج سكني املتنوعة 
خالل 2021، منها ما يزيد عن 166 ألف أرسة 

سكنت منازلها وذلك حتى نهاية نوفمرب 
املايض.

وأشار البيان إىل أن الفئات املستفيدة حصلت 

عىل دعم من القرض العقاري املدعوم بالرشاكة 
مع 18 جهة تمويلية.

وتتضمن أهم املشاريع املخطط لها بقطاع 
النقل يف اململكة للعام 2022، تأسيس املركز 
الوطني لسالمة النقل وإطالق خدمة عقود 

التأجري للمركبات عرب بوابة نقل.
ويف قطاع االتصاالت، أشار البيان إىل استهداف 

إطالق برنامج تحفيز وتنمية سوق املنازل 
الذكية وتمكني املشاريع الضخمة ورشكات 

العقار من االستثمار يف املنازل الذكية بمشاركة 
برنامج جودة الحياة.

ولفت بيان وزارة املالية إىل املشاريع املستهدفة 
بقطاع البيانات والذكاء االصطناعي تتضمن 

إطالق أكاديمية سدايا لتقديم دورات حول 
أساسيات البيانات والذكاء االصطناعي، كذلك 

إطالق برنامج حوافز الرشكات إحدى مبادرات 
مسار السياسات واألنظمة يف االسرتاتيجية 

الوطنية للبيانات والذكاء االصطناعي 
»نســدي«.

وخصصت ميزانية اململكة لعام 2022، نحو 42 
مليار ريال لقطاع النقل تخصص لصالح 17 

جهة حكومية، وتشمل تطوير الطرق واملوانئ 
واملطارات واإلسكان واالتصاالت وتقنية 

املعلومات والبيانات والذكاء االصطناعي 
والخدمات الربيدية والفضاء واملدن الصناعية 

مثل مدن الجبيل وينبع ورأس الخري وجازان.

ميزانية السعودية تستهدف توفير سكن 
ألكثر من 130 ألف مستفيد خالل 2022

بيع 2.8 مليون عقار في تركيا 
حتى نوفمبر رغم ارتفاع األسعار

شهدت تركيا مبيع نحو 2.8 مليون عقار، خالل األشهر الـ11 األوىل من العام الحايل، 
وشهد نوفمرب/ ترشين الثاني املايض وحده إجراء 357 ألفا و446 معاملة بيع عقار، 

بحسب بيانات من وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغري املناخي.
ويف أكتوبر/ ترشين األول املايض، بلغ عدد معامالت بيع العقار 291 ألفا و853.

وخالل الفرتة بني يناير/ كانون الثاني ونوفمرب/ ترشين الثاني 2021، بلغ إجمايل 
معامالت بيع العقارات يف تركيا مليونني و768 ألفا و262 معاملة.

وتبوأت تركيا املركز األول أوروبياً يف النصف الثاني من العام الحايل بارتفاع األسعار 
واإليجار، بحسب مكتب إحصاءات أوروبا »يوروستات«، الذي أشار إىل أن أسعار 

املنازل يف تركيا ارتفعت خالل عام بنسبة 29.2، بينما كان هذا املعدل %7.3 باملتوسط 
يف دول االتحاد األوروبي.

وتصدر بيع الشقق السكنية قائمة معامالت العقار، خالل هذه الفرتة، وذلك بواقع 
مليون و231 ألفا و524 معاملة، تلته معامالت األرايض بـ482 ألفا و845، ثم الحقول 

الزراعية 731 ألفا و825.
وعىل صعيد الواليات الرتكية التي شهدت أكرب عدد من معامالت البيع العقارية، 

تصدرت إسطنبول القائمة بـ354 ألفا و25 معاملة، تلتها أنقرة 192 ألفا و505، ثم إزمري 
بـ134 ألفا و972. 

وحذر رئيس اتحاد املقاولني األتراك، إردال إرين، من ارتفاع أسعار املساكن بنسبة 60% 
اعتباراً من العام املقبل 2022، مضيفاً، خالل ترصيحات صحافية محلية، أنه »يف حال 

تعذر حل مشكلة زيادة تكلفة املواد الخام، فإن األسعار ستشهد ارتفاعاً  كبرياً«.
وتوقع إرين أن أسعار مبيعات املساكن يف العام املقبل ستكون أعىل بنسبة 50-60% 
عىل األقل من أسعار هذا العام، مرجعاً األسباب إىل ارتفاع أسعار مواد البناء عاملياً، 

وانخفاض سعر رصف اللرية الرتكية مقابل العمالت األجنبية.

قطاع البناء في بريطانيا يسجل 
أكبر تراجع منذ أبريل 2020

بقي النمو يف اململكة املتحدة عند نسبة %0.1 يف أكتوبر بعدما تباطأ يف الفصل الثالث 
من السنة، حتى قبل أن تظهر تداعيات انتشار املتحورة أوميكرون من فريوس كورونا، 
تحت وقع مشكالت سالسل اإلمداد التي انعكست عىل بعض القطاعات االقتصادية، 
يف الوقت الذي يبدو فيه أن تراجع الزخم االقتصادي صار أمرا حتميا، يف ظل القيود 

الجديدة للسيطرة عىل الساللة املتحورة من فريوس كورونا يف البالد.
واجه إجمايل الناتج الداخيل تراجعا يف نشاط قطاع البناء حجب تماما انتعاش 

الخدمات، بحسب ما أوضح مكتب اإلحصاءات الوطني يف تقرير نرشه مؤخراً. وكان 
إجمايل الناتج الداخيل الربيطاني تقدم بنسبة %1.3 يف مجمل الربع الثالث. ويبقى 

النشاط االقتصادي اإلجمايل أدنى بـ%0.5 من مستواه قبل تفيش وباء كوفيد - 19 
بحسب صحيفة الرشق األوسط.

شهد قطاع البناء أكرب تراجع يف اإلنتاج منذ أبريل 2020، عند بداية الحجر الصحي 
األول، إذ أدت األزمة العاملية يف مواد البناء إىل تأخر الكثري من املشاريع. كذلك ينعكس 

النقص يف قطع التبديل وأشباه املوصالت عىل إنتاج قطاعات السيارات.
يف املقابل، استعادت الخدمات مستواها اإلنتاجي ما قبل الوباء، ولو أن الخدمات 

املبارشة لألفراد تبقى متأخرة. وشهدت املطاعم تراجعا يف نشاطها بعد فورة الصيف.
ترى غالبية من خرباء االقتصاد أن ركود النمو وتأثري أوميكرون املرتقب عىل االقتصاد 

قبل دخول قيود جديدة عىل النشاط حيز التنفيذ، قد يحمالن بنك إنجلرتا عىل 
االمتناع عن رفع معدالت الفائدة خالل اجتماعه األسبوع املقبل رغم ارتفاع التضخم.

U nsold housing stock in China’s 100 biggest cities 
rose to the highest in five years in November, ac-
cording to a private sector survey, as weak demand 

in smaller centres added to headaches for the country’s 
property market.

Inventories expanded 2.1 percent at the end of last month from 
a year earlier to 521.10 million square metres, a report from 
E-house China Research and Development Institution showed 
on.
The increase in November also marked the 36th consecutive 
month of on-year gains.

The Chinese property sector has slowed sharply this year, with 
sentiment shaken by tighter regulations and a liquidity crisis 
that has engulfed some of the country’s largest and most in-
debted developers.

In November, China’s new homes continued to face “supply ex-
ceeding demand” with 44.95 million square metres on the sup-
ply side and 34.37 million square metres in home transactions 
by volume, the Shanghai-based institution said.

“The biggest problem in current supply and demand is the 
prominent weakness in home transactions,” said E-house in its 
report.

The property woes have hammered smaller cities with per-
sistent population outflows or uncertain economic prospects, 
leading to a build-up in local housing inventories.

New home inventories in tier-three and four cities stood at 
224.87 million square metres, compared with 30.52 million 

square metres in tier-one cities, said the property research in-
stitution.
Deleveraging
Yan Yuejin, E-house’s research director, expected home pur-
chase policies to ease in December and the first quarter of 
2022 in tier-three and four cities.

The property downturn is expected to spill into the first half of 
2022, with home prices and sales falling as tight credit policies 
and a looming property tax dampen demand, a Reuters poll 
showed last week.
Moody’s in a recent note expected the government to take a 
gradual and cautious approach towards deleveraging the prop-
erty sector and prevent a hard landing of the economy.

SOURCE: REUTERS

China’s unsold housing stock hits five-year high
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    Reports تقارير

قال املتحدث باسم الحكومة اإليرانية إن كل 
مقرتحات بالده املقدمة يف مفاوضات فيينا تتماىش 
مع اتفاق 2015، يف حني أكدت واشنطن أنها تحرّض 

»بدائل« إذا فشلت املفاوضات بشأن النووي 
اإليراني.

وأضاف املتحدث أن األطراف الغربية إذا كانت جاّدة يف 
رفع العقوبات فيمكن التوصل إىل اتفاق، مؤكدا أن هدف 

طهران من مفاوضات فيينا واضح ويتمثل حرصا يف 
رفع العقوبات عن بالده، وقال إن األطراف التي فرضت 

العقوبات ستفعل كل ما يف وسعها إلبقائها.
من جانبه، قال كبري املفاوضني النوويني اإليرانيني عيل 
باقري إن بعض األطراف يف مفاوضات فيينا ماضية يف 

»عادة إلقاء اللوم« بدل الدبلوماسية الحقيقية.
وكتب عىل موقع تويرت قائال »لقد قدمنا مقرتحاتنا، وعملنا 

بشكل بنّاء ومرن لتضييق الفجوات؛ الدبلوماسية طريق 
ذو اتجاهني. وإذا ما كانت هناك إرادة حقيقية لتصحيح 

األخطاء، فإن الطريق التفاق رسيع وجيد سيكون ممهدا«.
وتأتي هذه الترصيحات يف حني تتواصل يف فيينا مشاورات 

تستهدف إعادة إحياء االتفاق النووي، بعد تعطله إثر 
انسحاب الواليات املتحدة منه.

مفاوضات ومواقف
وتجري املفاوضات بني إيران ومجموعة »4+1« )أملانيا 

وفرنسا وبريطانيا روسيا والصني(، إىل جانب مندوب 
االتحاد األوروبي، وتشارك الواليات املتحدة يف املفاوضات 

بشكل غري مبارش.
وتقول إيران إنها سلمت لألطراف األخرى مسودتي 

وثيقتني، تتعلق األوىل بموقف إيران من العقوبات، والثانية 
باإلجراءات النووية التي اتخذتها طهران، وأنها تنتظر ردا 
منطقيا عليهما، يف حني وصفت مصادر أوروبية املقرتحات 

بأنها غري مقبولة.
بدوره، قال وزير الخارجية اإليراني حسني أمري عبد 

اللهيان إن بالده ستعود لاللتزام بتعهداتها كافة وفقا 
لالتفاق النووي إذا رفعت العقوبات املفروضة عليها.

وأكد عبد اللهيان، يف اتصال هاتفي مع نظريه العماني 
بدر بن حمد البوسعيدي، أن طهران مستعدة للتوصل إىل 

اتفاق جيد يؤدي إىل رفع املخاوف املحتملة لدى الطرف 

اآلخر.
ويف مقابل الترصيحات اإليرانية، أعلن وزير الخارجية 

األمريكي أنتوني بلينكن أن الواليات املتحدة تُحرّض بشكل 
»نشط« مع حلفائها »بدائل« لالتفاق النووي اإليراني إذا 

فشلت مفاوضات فيينا الرامية إىل إنقاذه.
وقال بلينكن يف مؤتمر صحفي يف العاصمة اإلندونيسية 

جاكرتا »قريبا يفوت الوقت، ولم تنخرط إيران بعد يف 
مفاوضات حقيقية«، مرددا املالحظات التي أبداها يف اليوم 
السابق األوروبيون املشاركون يف املفاوضات بشأن النووي 

مع طهران.
وأشار وزير الخارجية األمريكي إىل أن بالده تدرس مع 

رشكائها جميع الخيارات، وتعطي األولوية للدبلوماسية 
يف التعامل مع إيران، ورأى أن اتباع الدبلوماسية يبقى 

الخيار األفضل.
وتأتي هذه التطورات يف حني نقل موقع »أكسيوس« عن 

مسؤولني إرسائيليني كبار قولهم إن مستشار األمن القومي 
األمريكي جيك سوليفان سيزور إرسائيل األسبوع املقبل 
إلجراء مباحثات بشأن إيران، مع استمرار املفاوضات يف 

فيينا املتعلقة بإمكانية العودة إىل االتفاق النووي.

وذكر املوقع أن إرسائيل قلقة من إمكانية اختيار واشنطن 
اتفاقا أقل بمقابل أقل، إذا تعذرت العودة إىل االتفاق املوقع 
عام 2015 كونه سيخفف العقوبات عن طهران، من دون أن 

ترتاجع عن برنامجها النووي.
املوقع أشار إىل أن سوليفان طرح عىل إرسائيل يف األيام 
األخرية فكرة اتفاق مؤقت إذا ثبتت استحالة العودة إىل 

االتفاق النووي.
ويف سياق متصل، نقلت وكالة أنباء الطلبة اإليرانية شبه 
الرسمية عن محمد إسالمي رئيس منظمة الطاقة الذرية 

يف إيران قوله إن مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بدخول ورشة كرج تتجاوز الضمانات، وهو أمر ال تقبله 

طهران.

وقال إسالمي »كرج… خارج الضمانات… نترصف ضمن 
إطار عمل الضمانات ومعاهدة الحد من االنتشار النووي، 

وال نقبل أي يشء آخر«.
وأضاف »قضية كرج مغلقة، والقضايا املزعومة وكرج 

مرتابطة، ويتعني حلها معا«.

النووي اإليراني.. طهران تقدم مقترحات وفق اتفاق 2015 
وواشنطن تحّضر بدائل لفشل المفاوضات

M ore than 100 former Afghan 
national security forces and 
others have been killed 

since the Taliban takeover in August, 
most at the hands of the hardline 
group that is recruiting boy soldiers 
and quashing women’s rights, the UN 
said on.

Nada Al-Nashif, UN Deputy High 
Commissioner for Human Rights, 
said that the toll included at least 
50 suspected members of ISIS-K 

- an ideological foe of the Taliban - 
by hanging and beheading.
At least 8 Afghan activists and two 
journalists have been killed since 
August, while the UN has also 
documented 59 unlawful deten-
tions and threats to their ranks, 
she told the UN Human Rights 
Council in Geneva. “The safety of 
Afghan judges, prosecutors, and 
lawyers – particularly women legal 
professionals – is a matter for 
particular alarm”, she added.

UN: Taliban rule marked by 
killings, boy soldiers, arrests 
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Israel consulted 
with US before 
attacking Iranian 
sites, reports
I srael is determined to continue sabotage strikes 

against Iranian nuclear facilities, despite US 
efforts to reach a new agreement with Iran.

Israeli officials consulted with their US counterparts be-
fore launching recent sabotage operations against two 
Iranian facilities, a New York Times report revealed on .

One of the strikes targeted a centrifuge production facili-
ty in Karaj, and the other an Islamic Revolutionary Guard 
Corp missile plant. Both are located on the outskirts of 
Tehran. 

Israel is likely responsible for a string of attacks on Irani-
an nuclear scientists and facilities over the past decade, 
but does not confirm or deny involvement. It is widely 
suspected of being behind the sabotage of the Natanz 
nuclear facility, 250 kilometres south of Tehran, which 
led to a complete power outage at the station in April. 

Israel has recently reaffirmed its determination to un-
dermine Iran’s nuclear program despite US efforts to 
revive a 2015 deal between Western powers and Tehran.

“Iran will not have nuclear weapons, not in the coming 
years, not ever. That is my promise, that is Mossad’s 
promise,” the head of Israeli spy agency Mossad said 
late in November at a ceremony for Mossad employees 
in Jerusalem.

In October, Israel’s military chief had also vowed to step 
up actions and covert operations against Iran.

The head of Mossad travelled to the United States to dis-
cuss Iran’s nuclear program. Israel is concerned that the 
US will reach a new agreement with Tehran and seek to 
block Israeli sabotage attacks.

Under the 2015, Iran agreed for greater monitoring of 
its nuclear program , which it says is for civilian use, in 
exchange for an alleviation of Western sanctions. The 
hard-earned international pact however unraveled bru-
tally after then-President Donald Trump withdrew from 
the agreement in 2018.

Iran and major powers started talks in April to return 
to the 2015 agreement, but the talks froze in June after 
the election of Iran’s hardline President Ebrahim Raisi in 
June. They resumed last month in Vienna after a five-
months freeze but ended without significant progress. 

كشف تقرير أمريكي صدر، مؤخراً، أن 
الصني تواصل االعتماد عىل عالقاتها مع 

عرشات الجامعات األمريكية لجمع ما 
تعتربه معلومات حساسة يف مجال الدفاع 

العسكري.
وخلص التقرير الصادر عن مؤسسة 

»الدفاع عن الديمقراطيات« إىل أن الصني 
تستخدم عالقاتها الحالية مع الجامعات 

األمريكية لجمع املعلومات واملعرفة 
التكنولوجية »لتحقيق الهيمنة العسكرية 

الصينية«، وفق تقرير لشبكة »فوكس 
نيوز«.

وأكد التقرير أن نظام الجامعات املدنية يف الصني 
يلعب دورًا رئيسًيا يف املجمع الصناعي العسكري 

الصيني، بما يف ذلك برامج التجسس النووي 
واإللكرتوني.

ووفق التقرير فقد أمر الحزب الشيوعي الصيني 
الجامعات املدنية وجميع الطالب باالمتثال 

السرتاتيجية االندماج العسكري-املدني لدمج 
االستثمارات العسكرية واملدنية والتجارية من 

أجل »تعزيز مصالح الصني«.

ووجد التقرير أن هناك 34 جامعة أمريكية 
تواصل العمل مع معاهد كونفوشيوس، وهي 

برامج يرعاها الحزب الشيوعي الصيني وتهدف 
إىل تعزيز الروابط التعليمية والثقافية يف جميع 

أنحاء العالم.

وقال التقرير إن أربع جامعات أمريكية، بما يف 
ذلك جامعة ستانفورد، وجامعة كاليفورنيا يف 
سانتا باربرا، وجامعة يوتا، وجامعة باسيفيك 

اللوثرية يف واشنطن، لديها رشاكات مفتوحة 
مع جامعات صينية تم اإلبالغ عنها أنها تدعم 

الربنامج النووي الصيني.

وقال متحدث باسم جامعة يوتا إنها ستنهي 
رشاكتها مع معهد كونفوشيوس يف حزيران/ 

يونيو 2023 فور إنهاء عقدهم. لكنه أضاف: »لم 
يكن لدينا أي مخاوف بشأن كون معهد يو مركزًا 

للتجسس أو الدعاية«.

وأضاف: »لقد لعب املعهد دورًا مهًما يف زيادة 

املعرفة اللغوية والثقافية حول الصني«.
ونقلت »فوكس نيوز« عن معد التقرير كريغ 

سينغلتون قوله: »ال ينطوي كل تعاون أكاديمي 
مع الصني عىل مخاطر، لكن معاهد كونفوشيوس 

تفعل أكرث بكثري من مجرد توفري تدريب لغوي«.

وأضاف أن بكني تجمع املعرفة حول كل يشء؛ 
من التعليم األسايس الذي يتم تدريسه يف حرم 
الجامعات األمريكية، إىل أحدث األبحاث »غري 

املصنفة تقنًيا«، ولكن لها فوائد عسكرية محتملة 
للحزب الشيوعي الصيني.

وتابع: »الصني حريصة عىل استغالل 
االنقسامات يف دفاعاتنا للحصول عىل املعلومات 

التي تعتربها حساسة، ومعالجة هذه القضية 
عىل أنها مسألة تتعلق بإنفاذ القانون البحتة ال 

تؤدي إال إىل اسرتاتيجية الصني«، »ألن القيام 
بذلك ال يأخذ يف الحسبان جمع الصني السلبي 

للمعلومات لدعم أهدافها العسكرية«.
وأشار سينغلتون إىل أن »التهديد ليس نظرًيا«، 
مضيفا أن »هناك احتماالت بأننا اكتشفنا فقط 

جزءا صغريا من مثل هذا النشاط اإلجرامي«.

تقرير: الصين تستغل جامعات أمريكا 
لتطوير قدراتها العسكرية

أ ف ب 
 بسبب األلغام واملتفجرات التي خلفتها الحروب يف العراق، 

لم تنج عائلة واحدة يف قرية حسن جالد )شمال( من 
مأساة فقدان أبناء أو أقارب وإعاقة آخرين من 

سكانها الذين يعتاشون عىل الزراعة وتربية 
املوايش.

لم ترتك األلغام واملتفجرات التي خلفتها 
الحروب يف العراق عائلة يف قرية حسن جالد 

الواقعة شماال، بال مأساة فقدان أبناء أو 
أقارب وإعاقة آخرين من سكانها الذين 

يعتاشون عىل الزراعة وتربية املوايش.

وتقول احصائيات األمم املتحدة إن مئة طفل 
قُتلوا أو أصيبوا يف األشهر التسعة األوىل 

من العام جراء انفجار الغام ومتفجرات من 
مخلفات الحروب يف العراق.

وتؤكد املنظمات اإلنسانية بأن هذا الخطر يهدد 
شخصا من كل أربعة يف هذا البلد الذي يعد من األكرث 

ترضراً يف العالم جراء هذه املخلفات.

والرصاعات املتتالية منذ الحرب العراقية اإليرانية )1980-1988( 

وحتى هزيمة تنظيم الدولة اإلسالمية عام 2017، هي سبب وجود هذه املخلفات 
التي يدفع ثمنها أبناؤه.

وتسبب انفجار لغم نهاية 2017، بعد فرتة قصرية من 
هزيمة الجهاديني، بمأساة لعائلة عوض قدو يف 

قرية حسن جالد بمحافظة نينوى إىل الشمال 
من مدينة املوصل والتي كانت عاصمة لتنظيم 

الدولة اإلسالمية لثالث سنوات.

وقُتل اثنان من أبناء اشقاء قدو كانوا يرعون 
املاشية جراء االنفجار الذي أدى أيضا إىل 
جرح أحد ابناءه وبرت ساقي شخص آخر، 

إضافة إىل نفوق أبقار وأغنام.

وقال »نخاف عىل األطفال، نرشدهم عىل 
الطريق ونطلب منهم تجنب مناطق وعدم 

التقاط ما يجدونه عىل األرض، كسلك كهرباء 
أو أي يشء«.

خالل عام عرث عىل أكرث من 1500 عبوة متفجرة يف 
املنطقة، بحسب عالء الدين موىس ضابط متقاعد يعمل 

مع رشكة »جي يس إس« الخاصة لرفع املخلفات الحربية.

مخلفات الحروب تحرم عراقيين من الحياة والعمل
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    POLITICS سياسة

ناصر السهلي
كشف تقرير أصدرته منظمات غري حكومية 

أوروبية عن السياسات املمنهجة التي تتخذها 
القارة األوروبية يف التعامل مع طالبي اللجوء عىل 

الحدود، مشريًا إىل ارتكاب عنف وممارسات غري 
قانونية بحق املهاجرين بهدف صدهم وإجبارهم 

عىل العودة.
وجاء تقرير أصدرته منظمات غري حكومية 

أوروبية منضوية تحت مظلة منظمة »براب 
Prab«، وباألخص من الدنمارك وإيطاليا واليونان 

واملجر والبوسنة ورصبيا، ودول أخرى، ليفصل 
بالتوثيق والشهادات منهجية السياسة الجديدة 
للقارة العجوز يف العام الحايل ضد طالبي اللجوء.

وتذكر املنظمات املشاركة يف التقرير أن »حراس الحدود 
يف أوروبا يتبنون أساليب جديدة إلخفاء املمارسات 

غري القانونية واملهينة لصد املهاجرين/الالجئني عن 
الحدود«. كما يشري التقرير إىل ارتكاب »ممارسات 

مروعة ممتدة عىل مختلف الحدود ومتشابهة من حيث 
استعمال العنف واإلذالل وسلب الالجئني أغراضهم«، 

إذ طاولت هذه املمارسات أرسًا بأكملها علقت بني حدود 
الدول ألشهر طويلة، بعد أن وجدت نفسها يف مواجهة 

»عنف متأصل يرتكب بعلم السلطات الرسمية، وبطرق 
تخفي ما يجري«.

ويغطي التقرير أشهر السنة الحالية، إذ يوثق 12 ألف 
حالة صد غري قانونية، حيث اعتمد التقرير عىل بيانات 

لحاالت وثقها مندوبون عن املنظمات غري الحكومية، 
فيما أكدت شارلوت سلينتي األمينة العامة ملجلس 

الالجئني الدنماركي )مشارك يف إعداد التقرير(، 
للتلفزيون الدنماركي أمس الجمعة، أن عمليات الصد 

غري قانونية، مشرية إىل أن انتهاكات حقوق اإلنسان 
بحق طالبي اللجوء تعترب وصمة عار سوداء عىل سمعة 

االتحاد األوروبي كمدافع عن معاملة الناس بكرامة.

شهادات مروعة.. عنف هدفه الطرد 
التقرير الذي يتهم بصورة مبارشة السلطات السياسية 

األوروبية بالتغطية عىل املمارسات القاسية وغري 
القانونية، وثق شهادات مروعة عن تعرض رجال وشبان 

لرضب مربح إلجبارهم عىل العودة إىل خلف الحدود. 
وأشار التقرير إىل توثيق نحو 5 آالف اعتداء يف كرواتيا، 

مشريًا إىل أن »الرضب واملعاملة الوقحة والخطرية أجربت 
آالف الناس عىل العودة إىل داخل البوسنة. حني كان 

البعض يتقدم بطلب لجوء من الرشطة الكرواتية، كانوا 
يتهكمون ويضحكون من طالبي اللجوء الذين يقضون 
الليايل يف الغابات ويف املباني واملصانع املهجورة«، فيما 

أكد التقرير أن طالبي اللجوء من الباكستانيني واألفغان 
كانوا أكرب املجموعات التي تعرضت ملعاملة غري إنسانية.

وتحدث التقرير عن تسجيل نحو »6 آالف عملية صد 
بني أغسطس/آب ونوفمرب/ترشين الثاني املاضيني«، إال 
أن أرقاما أخرى صادرة رسميا عن حكومة رئيس الوزراء 

املجري القومي املتشدد فيكتور أوربان، توضح أن مجمل 
حاالت الطرد التي وثقها التقرير والبالغة 12 ألف حالة، 

ليست سوى رقم صغري أمام األرقام األكرب.

وأصدرت وزارة الداخلية يف بودابست بيانات تتحدث عن 
تنفيذ 4392 حالة صد يف يوليو/ تموز املايض، و7755 
حالة صد يف أغسطس/ آب املايض، و11392 حالة يف 

سبتمرب/ أيلول املايض، وأكرث من 10 آالف حالة يف شهر 
أكتوبر/ ترشين األول، و9 آالف حالة يف نوفمرب/ ترشين 

الثاني، لتقرتب أرقام الحكومة املجرية لوحدها من 40 
ألف عملية صد.

وتأتي عمليات الصد يف ظل علم السياسيني وعاصمة 
االتحاد األوروبي بروكسل باألمر، رغم اتهامها املنظمات 
األوروبية بالتغطية عىل املمارسات التي تنتهك القوانني 

الدولية.

العنف ليس جديدا
من جهة أخرى، سجل تقرير صدر يف مايو/أيار املايض 

عن »شبكة مراقبة العنف عىل الحدود«، شهادات 
أُطلق عليها تعبري »الصادمة« حول تعرض املهاجرين 

والساعني للجوء للتعذيب وقسوة املعاملة، من خالل 
اعتقالهم ورميهم خارج حدود االتحاد األوروبي.

وإذا كان الرضب دون تمييز، وبوجود أطفال بنسبة 10 
يف املائة، يجري بقسوة يف رومانيا وكرواتيا )األخرية 

ذات سمعة مرعبة بني الالجئني(، فيالحظ معدو التقرير 
أن »حراس حدود دول ال تحظى بعضوية يف االتحاد 

األوروبي، يمارسون أيضا العنف بحق طالبي اللجوء«، 
ما يشري إىل سياسة ممنهجة ومنسقة بني مختلف 

األطراف، بحسب التقرير.
ووثقت منظمات »براب« غري الحكومية »استخدام 

مسدسات الصعق )الكهربائي( والقضبان املعدنية 
والعيص، حيث يرضب الناس إىل أن تسيل الدماء وتكرّس 

العظام، وهو ما وثقه األطباء. ومن بني الحاالت، إصابة 
الجئ أفغاني بجراح خطرية يف فتحة الرشج نتيجة 

رضبه بعصا غليظة«.

وقال أحد الرجال الذين أصيبوا بنزيف يف الرأس: »بينما 
كان رأيس ينزف راحوا يفركونه بالكاتشب ثم باملايونيز، 

وكان لدي لوح شوكوالتة، فركوه يف الجروح«.

وأصدرت لجنة مكافحة التعذيب التابعة ملجلس أوروبا 
مؤخراً، تقريرا يستند إىل تقارير عن عمليات صد عنيفة 

قامت بها السلطات الكرواتية عىل مدى أربع سنوات 

من 2016 إىل 2020، وانتقدت بشدة حكومة زاغرب لعدم 
إجراء تحقيقات كافية يف التهم الخطرية. 

ونفى وزير الداخلية الكرواتي دافور بوزينوفيتش، أن 
يكون العنف بأمر من السلطة السياسية، معتربًا أن بلده 

يحرتم القوانني الدولية، إال أنه شدد عىل أهمية حماية 
الحدود بالنسبة لبالده.

من جانبها، عربت مفوضة االتحاد األوروبي للشؤون 
الداخلية إيلفا يوهانسون، عن صدمتها من التقارير 

التي تتحدث حول ارتكاب السلطات الكرواتية للعنف 
)لم تعقب بعد عىل التقرير الجديد الذي يتجاوز حدود 

كرواتيا(، رغم إشادتها قبل أسبوع فقط من صدوره 
باتخاذ الحكومة الكرواتية إجراء تأديبيا ضد 3 من 

ضباط الرشطة الذين كشف رشيط فيديو عن تورطهم 
برضب مجموعة من املهاجرين. 

وتعقيبا عىل اإلحراج الذي يمكن أن تشكله جردة 
عنف 2021 عىل الحدود األوروبية، أكد خبري الهجرة يف 
الجامعة األوروبية يف فلورنسا اإليطالية أندرو غيديس، 

أن التقرير يضع مفوضية االتحاد األوروبي يف مأزق، 
مشريًا إىل أن يوهانسون »تعرف جيدا أن ما يحدث يف 

كرواتيا ممارسة تشمل دوال كثرية«.

ويشري تقرير »براب« إىل أن السلطات األوروبية »ينصب 
همها عىل عدم حدوث احتجاج عام بني األوروبيني 

عىل تلك املمارسات، وبأن ال يجري اهتمام كبري يف تلك 
القضايا«.

التقرير الذي غطى 2021، بكل ما وثقه من أرقام 
وشهادات، يشري إىل ما كان يحدث من تناقض يف 

انتقادات بروكسل لسياسات بولندا واملجر بشأن 
الالجئني. 

ويرى كثريون أن أوروبا انتهجت خالل 2021 
»اسرتاتيجية قبول وتطبيع عمليات صد وطرد الالجئني 

بشكل غري قانوني«، فيما ينصب االهتمام حالًيا حول 
»تحسني التعامل مع املهاجرين أثناء طردهم ومنع 

دراسة طلباتهم«.

ويشري التقرير إىل أن ما يجري عىل بعض الحدود يستند 
إىل »تدمري منهجي لألدلة التي تؤرش إىل انتهاكات، إذ 

يجري تدمري ومصادرة الهواتف والوثائق من أجل محو 
آثار وجود مهاجرين تعرضوا ملعاملة غري قانونية يف تلك 

املنطقة«. ويف الختام يشري التقرير إىل أن املمارسة غري 
القانونية ضد طالبي اللجوء تجري عىل وجه الخصوص 

عىل »طريق البلقان« وعىل طول الطريق إىل إيطاليا 
وغريها من الدول األوروبية.

أوروبا 2021.. عام مواجهة الالجئين بالعنف 
المنظم وانتهاك القوانين الدولية

الرئيس الصيني يشيد 
بانتخابات هونغ كونغ: 

بلد واحد ونظامان

أشاد الرئيس الصيني يش جني بينغ بأول انتخابات 
ترشيعية يف هونغ كونغ تجرى يف ظل قوانني جديدة، 

واكتسحها سياسيون مدعومون من الحزب الشيوعي 
الصيني الحاكم.

وخالل لقائه الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري 
الم، يف بكني ،قال الرئيس الصيني إن »تنفيذ نظام 

االنتخابات الجديد يلتزم بمبدأ »بلد واحد ونظامني«، 
وأعرب عن ثقته بأن سكان هونغ كونغ سينضمون إليه 

»يف االعرتاف بالتحديث الهائل لألمة الصينية«.

وجاءت االنتخابات، التي انتقدتها املعارضة، بعد 
احتجاجات واسعة، اتسم بعضها بالعنف، ضد 

الحكومة يف 2019، وهو ما دفع بكني لتمرير قانون 
األمن الوطني الصارم عىل هونغ كونغ بعد إعادة تنظيم 

العملية االنتخابية وتشكيل مجلس ترشيعي من املوالني 
لها.

واكتسح سياسيون مدعومون من الحزب الشيوعي 
الصيني الحاكم انتخابات األحد للمجلس الترشيعي 

املكون من 90 مقعدا.
وبلغت نسبة اإلقبال عىل التصويت 30.2 يف املئة، 

وهي أقل نسبة مشاركة تشهدها انتخابات منذ تسليم 
بريطانيا هونغ كونغ إىل الصني عام 1997.

 املصدر: »أسوشيتد برس«

ماكرون يعد بـ«اإلبقاء 
على االستحقاقات 

الديموقراطية«
أعلن املتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أن 

الرئيس إيمانويل ماكرون قال »بوضوح شديد«، إن 
»االستحقاقات الديموقراطية سيتم االلتزام بها«، قبل 
أقل من أربعة أشهر من االنتخابات الرئاسية، ويف أوج 

موجة خامسة من وباء كوفيد19-.

وقال املتحدث غابريال أتال، خالل عرضه نتائج اجتماع 
مجلس الوزراء، إن »األمر يتعلق بالحياة الديموقراطية 

لبلدنا«، مؤكداً من جديد أن ليس هناك أي مرشوع 
لتأجيل االنتخابات الرئاسية يف إبريل/ نيسان مطروح 

عىل الطاولة وال تحتها وال يف الخزانة املجاورة لها«.

ومن املقرر أيضاً إجراء انتخابات ترشيعية يف يونيو/
حزيران عام 2022.
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حّذر املفاوض األمريكي، روبرت مايل، من أن 
الهامش الزمني املتاح إلنقاذ االتفاق النووي 

بات يقترص عىل »بضعة أسابيع« إذا ما واصلت 
إيران تطوير أنشطتها الذرية بالوترية الحالية، 

مشرياً إىل خطر اندالع »أزمة« إذا فشلت الجهود 
الدبلوماسية.

واملفاوضات غري املبارشة بني الواليات املتحدة 
وإيران التي استؤنفت يف نهاية نوفمرب/ترشين 
الثاني بعد توقف استمر خمسة أشهر، علّقت 

مجدداً.

وأعرب مايل، يف ترصيح لشبكة »يس أن أن« 
اإلخبارية األمريكية، عن أمله باستئناف املحادثات 

»رسيعاً«.
ومنذ أسابيع عدة، تحّذر واشنطن من أّن الوقت 

املتاح إلحياء االتفاق املربم يف العام 2015 بني 
الدول الكربى وطهران حول برنامجها النووي 

شارف عىل النفاد.

وتتّهم دول الغرب طهران بمواصلة تطوير قدراتها 
الذرية وعرقلة املحادثات. لكن الواليات املتحدة 

ترفض يف الوقت الراهن تحديد مهل زمنية نهائية 
للجهود الدبلوماسية.

وقال وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن يف 
مؤتمر صحايف: »لن أحدد موعداً نهائياً«، لكنّه أكد 

أن الهامش أصبح »ضيقاً جداً جداً جداً«.

من جهته، حّذر مايل من أنه »يف مرحلة معينة، 
يف مستقبل غري بعيد، سيتعني علينا اإلقرار بأن 
االتفاق النووي عفا عليه الزمن، وسيتعني علينا 

التفاوض حول اتفاق مختلف تماماً، مع عبور فرتة 
تأزم وتصعيد«.

ولدى مطالبة الشبكة األمريكية املفاوض األمريكي 
بتحديد موعد هذا األمر اكتفى بالقول: »إذا 

توقفوا عن تطوير قدراتهم النووية؛ فسيكون لدينا 
وقت أكرث بقليل. إذا استمروا بالوترية الحالية، لن 

يكون لدينا سوى بضعة أسابيع، ليس أكرث، قبل 
التوصل إىل استنتاج بأن االتفاق النووي ال يمكن 

إحياؤه«.

من جهته، أكد بلينكن أن اإلدارة األمريكية تدرس 
»بشكل فاعل« »بدائل« و«خيارات« أخرى يف 

حال فشلت املفاوضات.

)فرانس برس(

واشنطن تحّذر: الهامش المتاح إلنقاذ االتفاق 
النووي اإليراني تقّلص إلى »بضعة أسابيع«

أفغانستان.. مجلس األمن 
يتبنى قرارا يسهل إيصال 

المساعدات اإلنسانية 
تبنى مجلس األمن الدويل قرارا باإلجماع ، اقرتحته الواليات املتحدة من شأنه 

تسهيل املساعدة اإلنسانية ألفغانستان عىل مدى عام، يف ظل الصعوبات 
االقتصادية الجمة التي يعانيها هذا البلد، يف حني ُينتظر أن يزور وفد قطري تركي 

العاصمة كابل لبحث تشغيل وإدارة مطارها.

وينص القرار عىل »السماح بدفع األموال واألصول املالية« عىل غرار »تأمني 
السلع والخدمات الرضورية« لتلبية »الحاجات اإلنسانية األساسية يف 

أفغانستان«، من دون أن يشكل هذا األمر »انتهاكا« للعقوبات املفروضة عىل 
كيانات مرتبطة بطالبان.

وقد رحبت الواليات املتحدة بهذا القرار، وأوضح ممثلها يف الجلسة أن املساعدات 
املستثناة من العقوبات تشمل توفري مالجئ لألفغان والحاجات 

األساسية كاألمن الغذائي والرعاية الصحية والتعليم.

من جهته قال املندوب الصيني إنه يجب عدم 
تسييس املساعدات اإلنسانية تحت أي ظرف 

من الظروف، مطالبا باإلفراج عن األصول 
األفغانية املحتجزة يف الخارج بأرسع وقت.

وأبدت املندوبة الروسية دعمها للقرار، مشرية 
إىل أن التوافق عىل القرار لم يكن سهال.

ورحبت طالبان بما اعتربته »خطوة جيدة« 
إىل األمام بعد تبني مجلس األمن للقرار الذي 

يسهل إيصال املساعدات اإلنسانية ألفغانستان، 
آملة يف أن يتيح ذلك رفع العقوبات عنها.

وقال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة 
الصحافة الفرنسية »إنها خطوة جيدة نقدرها ألن ذلك قد 

يساعد الوضع االقتصادي ألفغانستان«، مبديا أمله يف أن يسهم 
هذا األمر يف »ترسيع« وترية رفع العقوبات االقتصادية عن الكيانات املرتبطة 

بالحركة.
أما املندوبة الفرنسية بمجلس األمن فحثت طالبان عىل الوفاء بالتزاماتها وضمان 

حرية وصول املساعدات اإلنسانية.
ونقلت وكالة رويرتز عن مصدر وصفته باملطلع قوله إن األمم املتحدة اقرتحت دفع 

نحو 6 ماليني دوالر لتغطية نفقات حراسة مقراتها يف أفغانستان.
وأضافت الوكالة أن األموال املقرتحة ستدفع لوزارة الداخلية األفغانية لتغطية 

رواتب مقاتيل طالبان الذين يحرسون مقرات املنظمة الدولية يف البالد. ويشمل 
املبلغ أيضا مخصصات إطعام شهرية للحراس عمال باتفاق سابق بني الحكومة 

األمريكية والحكومة األفغانية السابقة.

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن إنه وجه فريقه 
ملراجعة سياسات بالده تجاه أفغانستان، وكيف تم تطبيقها بدءا من العام 2020 

مرورا باالنسحاب.

وأضاف أن الدبلومايس املتقاعد دان سميث سيقود ذلك الجهد، وأنه يتطلع 
لدراسة ما ستفرزه تلك املراجعة من دروس مستفادة عىل حد تعبريه.

U nited States National Security Adviser 
Jake Sullivan met Israeli Prime Minister 
Naftali Bennett, calling for a “common 

strategy” as world powers continue to negoti-
ate a new nuclear agreement with Iran.

Bennett meanwhile warned during the Wednesday 
meetings that negotiations in Vienna on Iran’s nuclear 
programme had “profound ramifications” for Israeli 
security.

Bennett’s government has remained firmly opposed 
to continuing international efforts to revive the 2015 
accord that saw Iran agree to curbs on its nuclear 
activities in exchange for sanctions relief.

Former US President Donald Trump withdrew from 
the agreement in 2018, and instead began a campaign 
of “maximum pressure” sanctions against Tehran, who 
in turn flouted commitments under the deal.

Sullivan said on his visit to Israel had come at “a 
critical juncture”.

“It’s important that we sit together and develop a 

common strategy, a common outlook, and find a way 
forward that fundamentally secures your country’s 
interests and mine,” Sullivan said, according to an 
Israeli government statement.

He did not directly mention Iran but the 
Israeli statement said the meeting 
focused on the Vienna talks, which 
are expected to soon enter their 
eighth round.

Bennett has called for the 
negotiations to be halted, 
accusing Iran of “nuclear 
blackmail” and charging 
that revenue it gained from 
sanctions relief would be 
used to acquire weapons to 
harm Israelis.

“What happens in Vienna has pro-
found ramifications for the stability of 
the Middle East and the security of Israel 
for the upcoming years,” Bennett told Sullivan, 
according to his office.

Sullivan also met with his Israeli counterpart Eyal 
Hulata as part of the US-Israel Strategic Consultative 
Group on.

“The delegations discussed the need 
to confront all aspects of the 

threat posed by Iran, including 
its nuclear program, desta-

bilizing activities in the 
region, and support for 
terrorist proxy groups,” 
the White House said in a 
statement describing the 
meeting.

“They agreed that Iran’s 
rapidly advancing nuclear 

program poses a grave 
threat to the region and 

to international peace and 
security.”

The statement added that Sullivan 
updated the Israeli delegation on the 

progress of the Vienna talks, stressing that the US and 

Israel are “aligned in their determination” that Iran 
should never get a nuclear weapon.

Lead US Iran negotiator Rob Malley told CNN on that 
there are only “some weeks” left to revive the deal if 
Tehran continues its nuclear activities at the current 
pace.

“It really depends on the pace of their nuclear 
process,” said Malley, the US special envoy for Iran. “If 
they halt the nuclear advances, we have more time.

“If they continue at their current pace, we have some 
weeks left but not much more than that, at which 
point the conclusion will be there’s no deal to be 
revived,” he said.

Iran says it only wants to develop a civil nuclear 
programme.

Sullivan is also scheduled to meet Palestinian Pres-
ident Mahmud Abbas in Ramallah in the occupied 
West Bank during the trip.

Source: News Agencies

US official meets with Israeli PM on Iran nuclear deal talks
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وصف مقال يف دييل بيست )Daily Beast( الرئيس األمريكي 
السابق دونالد ترامب بالعجوز الذي يبدو يف حالة ضعف تثري 
الشفقة. وتساءل كاتب املقال مات لويس: هل بدأ ترامب يفقد 

سيطرته عىل الحزب الجمهوري؟

واستشفت اإلجابة من مقال بصحيفة »ناشونال جورنال« 
نه كاتبه جوش كراوشار بعض  )National Journal( مؤخرا ضمَّ

النقاط البيانية التي تشري إىل أن بريق ترامب قد يتالىش.

أولها، أن مرشح ترامب املعتمد شني بارنيل أُجرب عىل االنسحاب 
من سباق مجلس الشيوخ يف والية بنسلفانيا. ثانيا، أن النائب 

الجمهوري مو بروكس، مرشح ترامب الداعم ملجلس الشيوخ 
بوالية أالباما، يسجل تراجعا أمام مرشحة أصغر سنا تدعى كاتي 

بريت.
ثالثا، لم تحظ جولة ترامب مع الصحفي املرموق بيل أوراييل 

بالزخم الذي كان متوقعا بل بدت الكثري من املقاعد خالية. رابعا، 
ُهزمت سوزان رايت، املرشحة املؤيدة لرتامب يف انتخابات تكساس 

الخاصة، يف سباق كان هدفه أن تحل محل زوجها الراحل.
واملثال الخامس يف كارولينا الشمالية، حيث أفادت صحيفة هيل 

بأنه »عىل الرغم من فوزه بتأييد الرئيس السابق يف وقت مبكر، فقد 
فشل النائب الجمهوري تيد بود حتى اآلن يف أن يصبح يف طليعة 

االنتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري مع منافسه الرئييس 

الحاكم السابق بات ماكروري يف صناديق االقرتاع«.
استطالع أجراه مركز بيو يف سبتمرب/أيلول أظهر أن %44 فقط من 

الجمهوريني يريدون ترامب أن يرتشح للرئاسة مرة أخرى، و32% 
يريدونه أن يعتزل السياسة تماما

ومع ذلك فهذا ال يعني، كما يقول الكاتب، أن ترامب لن يكون 
مرشح 2024، ولكن استطالعا أجراه مركز بيو يف سبتمرب/

أيلول )نرش يف أكتوبر/ترشين األول( أظهر أن %44 فقط من 
الجمهوريني يريدونه أن يرتشح للرئاسة مرة أخرى، يف حني يريده 

%32 أن يعتزل السياسة تماما.
ولفت الكاتب إىل أن ترامب حريص عىل خوض االنتخابات 

التمهيدية الرئاسية للجمهوريني لعام 2024 وأن سيطرته عىل 
الحزب مطلقة »ولكن الجميع يحتاج إىل بعض الصرب« كما قال 

السناتور الجمهوري كريس كريستي حاكم والية نيوجرييس 
السابق الذي أشار إىل أن ترامب يعوقه حقيقة أنه ليس له وجود 

عىل وسائل التواصل االجتماعي.
واختتم مقاله بأن الرتندات )Trends( تأتي وتذهب، وينجرف 

الناس إليها قبل االنتقال إىل اليشء الجديد والالفت. واألمريكيون 
يميلون إىل الحداثة، ولذا يجب عىل ترامب املتزوج 3 مرات تقدير 

هذا املفهوم، حيث يبدو أن الدولة قد تكون مستعدة أخريا لطي 
صفحة املايض.

املصدر : دييل بيست

ديلي بيست: ترامب العجوز يبدو أضعف 
وأضعف.. أمر محزن!

علقت »دييل تلغراف« )Daily Telegraph( عىل 
قمة مجموعة الدول السبع التي اختتمت مؤخراً، مع 

انتهاء رئاسة بريطانيا للمجموعة، قائلة إنها تشبه 
عىل نحو متزايد اجتماعا لحرب باردة. وحتى وقت 
قريب نسبيا ُدعيت روسيا، أوال كمراقب ثم اعتبارا 

من عام 1997 كمشارك يف ما أصبح يعرف بمجموعة 
الثماني، لكن ضّم شبه جزيرة القرم إىل روسيا أدى إىل 
طردها يف عام 2014، وتجميد العالقات معها تدريجيا 

منذ ذلك الحني.

ولفتت الصحيفة، يف افتتاحيتها إىل أنه عىل الرغم من 
أن الرئيس الرويس فالديمري بوتني لم يعد شخصيا 

يف القمة، فإن كل من حرضوا استشعروا وجوده. فقد 
دفع قرع طبول الحرب الثأرية من قبل روسيا بشأن 

أوكرانيا الديمقراطيات الغربية إىل تحذير موسكو من 
»العواقب الوخيمة« يف حالة حدوث غزو.

رغم كل الحديث عن جبهة مشرتكة ضد روسيا، فإن 
مجموعة السبع لم تستطع االتفاق عىل مسار عمل 

محدد يتجاوز الخطاب.

فقد قالت وزيرة الخارجية الربيطانية ليز تروس 
إن مثل هذه الخطوة ستكون »خطأ إسرتاتيجيا«، 
عىل الرغم من أنه ليس من الواضح ما الذي يمكن 

فعله لوقف روسيا أكرث من التهديد بفرض مزيد من 
العقوبات إذا كانت العقوبات الحالية لم تحدث فرقا 

يذكر.

وعلقت الصحيفة بأنه رغم كل الحديث عن جبهة 
مشرتكة ضد روسيا، فإن مجموعة السبع لم تستطع 

االتفاق عىل مسار عمل محدد يتجاوز الخطاب. ومن 
ذلك مثال، ماذا سيحدث لخط أنابيب »نورد سرتيم2« 

الذي ينقل الغاز إىل أملانيا؟

وأضافت أن املؤتمرين يف القمة يصارعون أيضا 
التهديد الجيوسيايس الطويل املدى الذي تشكله 

الصني األكرث حزما، وهي عدو آخر من حقبة الحرب 
الباردة ولكنه أقوى بكثري اآلن مما كان عليه آنذاك. 

واختتمت افتتاحيتها بأن نتيجة القمة لن تقّض 
مضجع الزعيم الرويس بوتني وال الصيني يش جني 

بينغ.

تلغراف: نتائج قمة مجموعة السبع لن تقض مضجع بوتين وال بينغ

T he German newspaper Bild, 
citing sources, reported that 
former German Chancellor 

Angela Merkel had personally 
prevented the supply of arms to 
Ukraine through NATO.

Berlin, as a member of NATO, used 
its veto in May, according to Bild 
newspaper, to block the supply of 
US Barrett rifles and Lithuanian 
anti-aircraft guns to Ukraine. At the 
same time, the Merkel government, 
according to the source, “forced” the 
Netherlands to support this decision, 
so that there would be no impression 
that it “was the only opponent of 
the sale”.
It is reported that in August, Presi-
dent Vladimir Zelensky, according to 
Bild, personally asked Merkel during 
her visit to Kiev to lift her veto over 
supplies. However, the then-chan-
cellor said, in the words of one of 
the meeting attendees, “in a frozen 
voice” that it was “not out of the 
question”.
According to Bild newspaper, Berlin 
lifted its veto on the transfer of 
anti-aircraft weapons to Kiev only 
at the end of November, while the 

supply of American (guns) is still 
prohibited.

Earlier, Ukraine’s Defense Minister 
Alexei Reznikov accused the Merkel 
government of preventing Kiev from 
obtaining heavy-caliber rifles and 
submachine guns to destroy drones, 
through the NATO Procurement and 
Supply Agency.

According to Reznikov, Kiev will 
seek to acquire weapons within the 
framework of bilateral agreements 
with allies, for example, with the 
United States, Britain, Lithuania and 
France.
In mid-November, Dmitry Peskov, 
the press secretary of the Russian 
president, noted that “NATO coun-
tries should stop pumping Ukraine 
with modern weapons, because this 
inspires Ukraine to do crazy things.”

In early December, Russian Foreign 
Minister Sergey Lavrov noted that 
the arms transfer to Ukraine was 
fueling Kiev’s desire to sabotage the 
Minsk agreements on Donbass and 
pushing it toward a military solution 
to the conflict.

Bild: Merkel refused to supply 
Ukraine with weapons
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يواجه رئيس الوزراء الربيطاني بوريس جونسون تحديا محتمال 
لقيادته شؤون البالد وحزب املحافظني الحاكم الذي ينتمي إليه، 

وفق مجلة »فورين بولييس«  )Foreign Policy( األمريكية التي 
قالت يف تقرير تحلييل للصحفي الربيطاني أوين ماثيوز إن نجم 

بوريس جونسون الالمع آخذ يف األفول وربما فرص حزبه يف 
االنتخابات املقبلة أيضا.

وذكرت املجلة أن جونسون طاملا اشتهر طوال معظم مسريته 
السياسية بأنه خبري انتخابي بارع، مشرية إىل أن موهبته الفريدة 

جعلت حتى الجماهري التي ال تصوِّت عادة لحزب املحافظني 
تختاره ملنصب عمدة مدينة لندن يف عام 2008، ومكنته الحقا من 
تحقيق فوز ساحق يف االنتخابات العامة التي جرت يف عام 2019 

مما أهله لتويل منصب رئيس الوزراء.
غري أن صورة جونسون تلك يف االضمحالل عىل ما يبدو. فقد 

أظهرت آخر استطالعات للرأي أن شعبيته تراجعت بنسبة 13% 
وراء زعيم حزب العمال املعارض كري ستارمر. ورغم أنه يحظى 

بأغلبية يف مجلس العموم )الربملان( أكرب من أي رئيس وزراء 
بريطاني آخر منذ عهد مارغريت تاترش؛ فإنه اضطر هذا األسبوع 

لالعتماد عىل أصوات نواب حزب العمال لتمرير ترشيع يتعلق 
بفرض قيود إغالق جديدة ملكافحة متحورة »أوميكرون« من 

فريوس كورونا املستجد.
أخطاء فادحة

ووفقا لتحليل ماثيوز، فإن تراجع شعبية بوريس جونسون مرده  
سلسلة من األخطاء الفادحة التي أبرزت أخطر نقاط ضعفه 

املتمثلة يف »خيانة األمانة«، و«املحسوبية«، و«اهتمام سطحي 
بشؤون الدولة«.

ونقل كاتب التحليل عن أحد كبار املساعدين بمقر رئاسة 
الحكومة الربيطانية يف داونينغ سرتيت القول إن العديد من النواب 

املحافظني بالربملان مستاؤون من فقدان بوريس جونسون بريقه 
وسحره، مضيفا أن ذلك ال يعني أن هناك احتماال إلقصاء وشيك 

له، لكن ثمة حديث عن شخص يخلفه لخوض االنتخابات املقبلة.

واستعرض الكاتب سلسلة »فضائح« جونسون، وأولها محاولته 
درء العقوبة عن عضو الربملان عن حزب املحافظني أوين باترسون 

وذلك بسبب خرقه ضوابط العمل الربملاني، وذلك عندما تقاىض 
مبالغ مالية مهمة مقابل الرتافع لصالح رشكتني بريطانيتني داخل 

الربملان الربيطاني.
واضطر باترسون بعد ذلك لالستقالة من الربملان تاركا لجونسون 

مهمة الرد عىل تهم بالتغايض عن الفساد يف حزبه.
وتعرض رئيس الوزراء أيضا لرضبة أخرى عندما فرضت مفوضية 

االنتخابات املستقلة غرامة مالية عىل حزب املحافظني قدرها ما 
يزيد عىل 23 ألف دوالر أمريكي بسبب اإلدالء بمعلومات غري دقيقة 

عن تمويل تجديد لشقته يف دوانينغ سرتيت، وهو مبلغ سدده يف 

حقيقة األمر متربعون ينتمون لحزب املحافظني.

ضربة إعالمية
وقد ُعرفت تلك الرضبة إعالميا بفضيحة »وول بيرب غيت« 

)wallpapergate(. واعتربت املجلة األمريكية يف تقريرها أن األثر 
الرتاكمي لتلك العرثات أو الفضائح ألحق رضرا -ربما بليغا- 

بمكانة جونسون وسط قاعدته الحزبية وكبار املوالني 
له عىل حد سواء، ولعل أكرب كارثة يواجهها بوريس 

جونسون -وفق رأي الكاتب- تتمثل يف مقطع 
فيديو تم ترسيبه يف ديسمرب/كانون األول 

من العام املايض ظهرت فيه أليغرا سرتاتون 
املتحدثة السابقة باسم رئيس الوزراء 

الربيطاني وهي تتكلم مازحة عن 
انتهاك قواعد الحظر املفروضة بسبب 

جائحة كوفيد19- يف حفلة عيد 
ميالد أقيمت حينها بمقر الحكومة 

بداونينغ سرتيت، عندما كانت 
التجمعات محظورة.

وقدمت سرتاتون استقالتها بمجرد 
نرش ذلك املقطع املصور، لكن 

كبار الوزراء يف الحكومة شعروا 
بحرج كبري وألغوا مقابالت كانت 

مقررة مع وسائل اإلعالم تجنبا للرد 
عىل أسئلة الصحفيني. وكان أعضاء يف 

حزب املحافظني قد أعربوا عن معارضتهم 
لإلجراءات الجديدة التي سيفرضها لكبح تفيش 

كوفيد19-، ومنها العودة إىل العمل عن بعد اعتبارا 
من االثنني القادم وفرض تقديم شهادة صحية يف بعض 

األماكن.

غري أن انتقاد اإلجراءات -التي ينظر إليها عىل أنها غري مجدية 
ألنها مثال لم تمنع التجّمعات يف عيد امليالد التي قد ينترش فيها 

كوفيد19- برسعة أكرب- لم يستمر كثريا بسبب غضب شعبي عارم 
حول فضيحة مقطع فيديو أليغرا سرتاتون، بحسب وكالة األنباء 

الفرنسية.
وأشار تقرير فورين بولييس إىل أن عددا غري معلوم من النواب 

املحافظني »املتمردين« دعوا يف خطاب موجه إىل »لجنة 1922« 
-وهي املجموعة الربملانية لحزب املحافظني يف مجلس العموم- 

إلجراء انتخابات الختيار زعيم للحزب.
وبموجب القواعد املعمول بها داخل الحزب، فإن األمر يحتاج 

إىل 56 خطابا من ذلك النوع للبدء يف إجراءات عزل بوريس 
جونسون. بيد أن الطريق ما يزال طويال أمام أولئك النواب 

املتمردين للوصول إىل غايتهم املنشودة.

فورين بوليسي: نجم بوريس جونسون في 
أفول وفرص المحافظين باالنتخابات تتراجع

FT: هل أمريكا جاهزة للحرب بوقت 
واحد مع الصين وروسيا وإيران؟

باسل درويش
نرشت صحيفة »فايننشال تايمز« مقال رأي للمعلق جيدون رتشمان، تحدث فيه عن املخاطر التي تواجه 

الهيمنة األمريكية من منظور ثالث حروب.
وقال فيه إن التخطيط العسكري األمريكي ظل يقوم خالل العقود املاضية عىل فكرة أن الواليات املتحدة 

تستطيع خوض حربني يف وقت واحد، ويف مكانني مختلفني يف العالم.
لكن املخططني االسرتاتيجيني األكرث تشاؤما لم يخططوا أبدا لحروب ثالث متتابعة ويف أماكن مختلفة من 

العالم. 
إال أن إدارة جو بايدن تواجه أزمات قابلة للعسكرة يف أوروبا، آسيا والرشق األوسط، وتشكل معا أكرب تحد للقوة 

العاملية األمريكية منذ نهاية الحرب الباردة. 

وحصل املسؤولون األمريكيون عىل إيجازات تتحدث عن خطط روسية لغزو أوكرانيا يف »أقرب وقت من عام 
.»2022

ويف الوقت نفسه، حذر وزير الدفاع األمريكي، لويد أوسنت، من أن املناورات العسكرية الصينية قرب تايوان 
تبدو كأنها تدريب عىل غزو عسكري شامل. وتبدو إيران ليست بعيدة عن إنتاج مواد انشطارية كافية 

لتصنيع السالح النووي، وهي نتيجة أنفقت الواليات املتحدة عقودا ملنع حدوثها.
ويخىش بعض املحللني من مواجهة أمريكا اليوم من هجوم دويل منسق تقوم به قوى تصحيحية. وحذر رئيس 

الوزراء السويدي السابق والدبلومايس الدويل كارل بيلدت صناع السياسة، وطالبهم بالتحضري لغزوات 
متزامنة لكل من تايوان وأوكرانيا.

وعلق قائال »إن هذين الغزوين يشكالن معا تحوال أساسيا يف ميزان القوة العاملية«، ما يعني املسمار األخري يف 
نعش النظام الدويل، الذي كان أساس السالم العاملي لعقود طويلة. ومن غري املحتمل أن يكون هناك تنسيق 

بني الرئيس الصيني يش جينبينغ والرويس فالديمري بوتني لشن حربني يف وقت واحد. 
وتبدو فكرة مؤتمر ثالثي عرب الفيديو يشارك فيه الرئيس اإليراني إبراهيم رئييس كأنها خارجة من رواية 

خيالية.
ويف الوقت الذي ال توجد فيه خطة واحدة تربط ما بني طموحات العواصم الثالث: بيكني وموسكو وطهران، 

لكن هناك مستوى من التحليل املشرتك والحذر.
وتشكو حكومات الصني وروسيا وإيران من استهداف أمريكا لها بحمالت لـ«تغيري النظام«، وكل دولة لديها 

طموحها للهيمنة يف منطقتها، وكلها تربر طموحاتها بالرابطة مع الناس خارج حدودها الوطنية.

وتؤكد حكومة الرئيس يش عىل قدر الصني الوطني بـ«الوحدة« بني األرض األم واستيعاب تايوان.
ويناقش بوتني أن هناك عملية »إبادة« يتعرض لها املتحدثون باللغة الروسية يف أوكرانيا، وعىل روسيا واجب 

حمايتهم.
وتزعم إيران أن من واجبها حماية اإلسالم، واستخدمت املسلمني الشيعة خارج حدودها كجماعات وكيلة.
وتبدو أمريكا بعد الخروج الفوضوي من أفغانستان هذا الصيف ضعيفة، وهو ما يزيد من محاوالت كل من 

الصني وروسيا وإيران معالجة املظالم القديمة، أو الدفع قدما لتحقيق الطموحات التي طاملا حلمت بها.
وسرتاقب القوى التصحيحية يف أوروبا وآسيا والرشق األوسط عمليات نرش القوات يف القارات األخرى.

ولو حدث هجوم عىل أوكرانيا وتايوان دون أي مواجهة ومعارضة، فهذا سيعمل تحوال يف ميزان 
القوة الذي يتحدث عنه بيلدت وغريه.

لكن القوة األمريكية العظمى ومصداقيتها قد ترتاجع من خالل سلسلة من 
التعايش املذهل، والتي ستعطي معا إشارة عن تنازل أمريكا.

وهناك خوف يف أوروبا من حديث بايدن عن التوصل »لتسوية« أمنية 
مع روسيا يف القارة األوروبية.

ويف حالة تقديم الواليات املتحدة تنازالت لروسيا يف وجه التهديد 
الذي تمثله عىل أوكرانيا، فستتجرأ الصني، وتزيد من الضغوط 

عىل تايوان، وربما ضغطت إيران عىل الكابح النووي. 
وسيقوم حلفاء أمريكا الدوليون، وهم مهمون لها، بالتخيل 

عنها؛ نظرا لفقدانهم الثقة بها. ويعرف البيت األبيض بهذه 
املخاطر، كما ويعلم أن عليه اختيار معاركه، وإال بات يف 

خطر تقديم التزامات فوق طاقته.
وعليه، فموقف أمريكي قوي يف أوروبا وآسيا والرشق 

األوسط قد يساعد عىل إعادة الردع األمريكي حول العالم. 
والسؤال يتعلق باملكان الذي عليها استعراض عضالتها فيه.
ويؤرش حجم التهديد إىل الصني. أما ميزان االستفزاز، فيميل 

لروسيا. ويميل ميزان املخاطر الصغري باتجاه إيران التي لم 
تدخل بعد النادي النووي.

ومن الناحية االسرتاتيجية، تشعر إدارة بايدن بأنها مدفوعة 
بغريزتها للرتكيز عىل الصني، باعتبارها التحدي األبرز للقوة األمريكية 

املتفردة يف العالم.
واقرتح بايدن أن أمريكا ستدافع عن تايوان لو تعرضت لهجوم من الصني، لكنه 

لم يقدم ترصيحات مماثلة عن أوكرانيا.
ومع ذلك، يعتقد معظم املحللني األمريكيني أن هجوما عىل تايوان ليس محتمال يف 2022، ذلك أن 

الرئيس يش يريد استقرارا؛ حتى يعزز سلطته يف مؤتمر الحزب الشيوعي املقبل يف الخريف املقبل.
لكن التهديدات الروسية ألوكرانيا محتملة، إال أن مواجهة عسكرية مبارشة مع دولة مسلحة نوويا غري 

محتملة.
وبدال من ذلك، هدد بايدن بوتني بعقوبات اقتصادية شديدة لو غزا أوكرانيا التي وعدها بالدعم العسكري 

حال تعرضت للهجوم العسكري. وضمن هذا السياق، فغارات جوية عىل املنشآت النووية اإليرانية تبدو أقل 
خطرا من االشتباك مع القوات الروسية والصينية.

إال أن بايدن، مثل سلفيه باراك أوباما ودونالد ترامب، مرتدد بالتورط يف حرب جديدة بالرشق األوسط.

ومن الواضح أن إدارة بايدن لن تسحب خيار العمل العسكري عن أي من النزاعات الثالثة، لكنها ستعول عىل 
األسلحة الدبلوماسية واالقتصادية، مثل العقوبات االقتصادية القاسية التي فرضتها الواليات املتحدة عىل 

إيران، ويمكن استخدامها ضد روسيا والصني حال حصل الهجوم عىل تايوان وأوكرانيا. كل هذا ال يعني بداية 
حرب عاملية ثالثة، ولكن نهاية العوملة.
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    Against Racism  ضد العنصرية

I had a football kicked at me for being a Muslim wom-
an...But it won’t stop me” As visibly Muslim football 
fans, watching a game in public was not an easy 

decision for Amna Abdullatif from Manchester, Huda Jawad 
from London, and Shaista Aziz from Oxford.

Facing a plethora of challenges interacting with many football 
fans, the three hijabi Muslim women have now launched a 
campaign to reclaim the sport back from racists.

“I wore a hijab to the football game and I remember one 
particular away game – one of the players in the opposing 
team really took offence to the fact I was there, he was 
really aggressively looking at me in a way I felt 
unsafe,” Amna told My London.
“I didn’t understand it then, but after 
doing all this work I’ve realized how 
much of an impact it has on me.”

Their group, ‘The Three Hija-
bis’, went viral for the first 
time after one tweet during 
the Euro 2020 quarter final 
game between England and 
Ukraine, as they sat in a bar 
to watch the match.

“It was by accident, the 
three of us connected after 
Covid and we met up in Lon-
don, I was coming for a short 
break, Huda was already living 
there, and it just happened to be 
that the quarter final of the England 
game was on,”.

“Shaista was adamant to watch it somewhere, but 
games are usually on in pubs and bars – and as visibly Muslim 
women we struggled a bit, but the hotel I was at had a bar 
area so we decided to book a table, eat there and catch the 
game.”
Racism
Incidents of racism in sports have further come to light since 
former cricketer, Azeem Rafiq, spoke out about his horrifying 
experience at Yorkshire County Cricket Club.

The incident reminded her of experiences she faced and 

said racism is not limited to cricket, it’s in all workplaces and 
across sports.
“I know I’ve left numerous jobs and Shaista and Huda due 
to Islamophobia, this is about workplaces in general and the 
way we get treated in these spaces,” Amna said.
“Racism is not just about football or cricket it’s a societal 
issue, we need to broaden it out to beyond sports.
“For me, I’ve always had difficulty within job market, going 
through application after application not getting into in-
terview round, seeing by the looks on some peoples’ faces 
I won’t get job, often they don’t want to shift their work 
culture and that’s what diversity means.

“I left jobs due to lack of progression, issues of Islam-
ophobia not being addressed, if you ask any 

person of color in this country the issues 
at work – it’s not always the case to 

leave a job for some people, often 
complaints processes are not 

equipped to deal with it.

“Azeem Rafiq is a clear ex-
ample about how the per-
son making the complaint 
ends up being the most 
harmed, most ostracized, 
it’s the sad reality.”

Racism has been a stain 
on the soul of soccer for 

generations, but a series 
of high-profile incidents in 

recent years has prompted calls 
for tougher action from football’s 

governing bodies.

In 2018, Muslim football star Mesut Özil re-
signed from the country’s national team after facing 

racist abuse.

Samir Nasri, while he was playing for Manchester City and 
the France national team, also expressed concerns over 
growing Islamophobia and anti-Muslim sentiments in France 
in 2016.

The Italian league Muslim star Sulley Muntari also said he 
was “treated like a criminal” after he complained about being 
racially abused in 2017.

Three Hijabis Campaigning to 
Reclaim Sport Back from Racists

غوتيريش: قيود السفر لمواجهة 
كورونا ظالمة وعنصرية

وصف األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش، قيود السفر التي فرضتها بعض 
الدول ملكافحة فريوس كورونا والتي تعزل دولة أو منطقة واحدة بعينها بأنها ظاملة 

وعنرصية.
جاءت ترصيحات األمني العام لألمم املتحدة، خالل مؤتمر صحفي يف نيويورك، 

بحسب وكالة »رويرتز«.
وقال غوترييش إن هذه اإلجراءات »ليست فقط غري عادلة وذات طابع عقابي قاس 

وإنما أيضا غري فعالة«.
واعترب أن الطريقة الوحيدة لتقليل مخاطر انتقال عدوى كورونا مع السماح باستمرار 
حركة السفر واألنشطة االقتصادية هي الفحص املتكرر للمسافرين، باإلضافة التخاذ 

إجراءات إضافية مناسبة وفعالة بحق.
وذكر غوترييش أن هناك أدوات متوفرة الزمة للسفر اآلمن، داعيا إىل هذه استخدام هذه 

األدوات.
وعقب ظهور متحور »أوميكرون«، ألول مرة يف جنوب قارة أفريقيا، أعلنت دول عديدة 

من بينها الواليات املتحدة وبريطانيا فرض قيود عىل السفر للمنطقة وقيود أخرى.
وتضم أفريقيا بعض من أقل معدالت التطعيم ضد فريوس كورونا يف العالم بسبب عدم 

توفر اللقاحات.

رئيس الحكومة السويدية: 
يجب أن ال نتوقف عن محاربة 

العنصرية ضد األجانب
وصف رئيس الحكومة السويدية ستيفان لوفني التمييز العنرصي ضد املهاجرين يف 

نظام الرعاية الصحية يف السويد بـ “املقرف”.

وكان لوفني يعلق عىل نتائج مراجعة لصحيفة داغينز نيهيرت، أظهرت أن العديد من 
مراكز الرعاية الصحية يف جميع محافظات السويد، تسمح للمرىض باختيار تلقي 

الرعاية من قبل أطباء ذي أصل سويدي حرصاً.
وقال لوفني: “أشعر بالغضب الشديد، والقرف عندما قرأت عن املوضوع، يجب أن ال 

نتوقف أبداً عن محاربة العنرصية وكراهية األجانب”.
وكان مراسلو الصحيفة املذكورة اتصلوا بحوايل 120 من مقدمي الرعاية العامة 

والخاصة يف البالد، حيث تظاهر املراسلون بأنهم مرىض، وأنهم سينتقلون قريًبا إىل 
بلدية جديدة ويحتاجون إىل التسجيل لدى مركز رعاية جديد، وطلب هؤالء املراسلون 

أن يكون األطباء أو أطباء األسنان الذين سيرشفون عليهم من أصل سويدي فقط.
وحني سأل املوظفون الذين تحدث إليهم املراسلون )املرىض(، عما إذا كانت املهارات 

اللغوية لألطباء هي التي تثري القلق بالنسبة لهم، أجابوا بالرفض وكرروا الرغبة إنهم 
يريدون أن يكون العرق األصيل للطبيب هو سويدي.

ووفقاً للصحيفة، وافق 51 مقدم رعاية عىل هذه الطلبات، بينما لم يوافق 40 عىل ذلك.
فمثال كان هناك رد حاسم من املوظفني يف مركز الصحة العامة يف لينشوبينغ، الذين 

قالوا، إن لديهم أطباء من أصول مختلفة وال يوجد تفريق بينهم.
وقال أحد األطباء من أصول أجنبية للصحيفة ويدعى جالل العيل، ” لقد ولدت هنا 
ومررت بالعملية برمتها التي يمر بها أي طالب طب ليصبح طبيباً، مع تعليم طويل. 

فال يكفي أن ينظر املريض يف عيني ليقرر إذا سأكون طبيبه أم ال”.
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The Rights & Freedoms حقوق وحريات

قالت صحيفة »تايمز« )Times( الربيطانية 
إن محامي ضحايا مسلمي الروهينغا يطالبون 

رشكة »فيسبوك« األمريكية بتعويضات تزيد 
عىل 150 مليار جنيه إسرتليني، متهمني تلك 

املنصة االجتماعية باإلسهام يف تغذية اإلبادة 
التي تعرضت لها هذه األقلية يف ميانمار عام 

2017 من خالل نرش الكراهية ضدهم.
وأضافت الصحيفة يف تقرير لها أن هؤالء 

املحامني قدموا دعوى قضائية يف بريطانيا 
والواليات املتحدة للحصول عىل تعويضات 

لالجئني الروهينغا عما حّل بهم، يف واحدة من 
أكرب الدعاوى الجماعية لضحايا جريمة ضد 

اإلنسانية ترفع أمام محكمة محلية يف أي مكان 
يف العالم.

ولفت التقرير، الذي أعّده محرر شؤون آسيا 
بالصحيفة ريتشارد لويد باري وموفدها 

إىل بانكوك مني يي كياو، إىل أن خوارزميات 
»فيسبوك« بثت وضخمت خطاب الكراهية 

ضد مسلمي الروهينغا الذين عاشوا يف غرب 
ميانمار، وعوملوا يف داخل بالدهم بعنرصية 

واحتقار من الغالبية البوذية.
وأضاف املحامون أن فيسبوك -التي أصبحت 

اآلن إحدى فروع رشكة ميتا- عىل الرغم من 
اعرتافها بأوجه القصور يف مراقبة املحتوى 

املناهض للروهينغا، فإنها فشلت يف توظيف 

مرشفني قادرين عىل قراءة لغات بورما أو 
الروهينغا أو عىل فهم املشهد السيايس 

املشحون يف ميانمار.
وتقول الشكوى املقدمة إىل محكمة املقاطعة 
الشمالية يف سان فرانسيسكو »يكمن جوهر 

هذه الشكوى يف االنطالق مما تكّشف من 
استعداد فيسبوك ملقايضة حياة الروهينغا 

باخرتاق أفضل للسوق يف بلد صغري يف جنوب 
رشق آسيا«.

وتضيف الدعوى أن منصة فيسبوك »تشبه 
الروبوت الذي تمت برمجته لتحقيق مهمة 

فريدة هي: النمو. والواقع الذي ال يمكن إنكاره 
هو أن نمو فيسبوك، الذي يغذيه الكراهية 
واالنقسام واملعلومات املضللة، قد أدى إىل 

تدمري حياة مئات اآلالف من الروهينغا«.
وحسب خطاب بعثه املحامون يف بريطانيا إىل 

منصة فيسبوك أمس االثنني، فإن »عمالءنا 
تعرضوا ألعمال عنف خطرية و/أو قتل و/

أو انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق اإلنسان 
ارتُكبت ضمن حملة اإلبادة الجماعية والجرائم 

ضد اإلنسانية التي نُِفّذت بحقهم يف ميانمار.. 
كما اعرُتف به عىل نطاق واسع وأُبلغ عنه، وقد 
تم تأجيج هذه الحملة بنرش مواد وتضخيمها 

عىل نطاق واسع عرب منصة فيسبوك«.
ونقل املراسالن بعض شهادات الروهينغا، إذ 

يروي بعض من نجوا كيف أطلق جنود ميانمار 
ومدنيون بوذيون محليون النار عىل الروهينغا 

رجاال ونساء وأطفاال، كما كانوا يطعنونهم 
ويحرقونهم قبل دفنهم يف مقابر جماعية، بل 

إن بعضهم استخدم الحمض إلذابة وجوه 
املوتى يف ما يبدو أنه محاوالت متعمدة ملنع 

تحديد الهوية، وفقا للكاتبني.
ويتهم املحامون فيسبوك بالفشل يف حذف 

املنشورات التي تحرّض عىل العنف أو إغالق 
الصفحات التي رّوجت لخطاب الكراهية، 

رغم التحذيرات املتكررة من منظمات حقوق 
اإلنسان والتقارير الصحفية منذ عام 2013، 

وأن هذا املحتوى سكب الزيت عىل الوضع 
املشتعل أصال.

ويف ختام تقريرهما قال الكاتبان إن مؤسس 
فيسبوك -مارك زوكربريغ- أخرب أعضاء مجلس 
الشيوخ األمريكي يف عام 2018 أن رشكته عّينت 

عددا من املتحدثني بلغات ميانمار، ولكن 
حتى اليوم ال تزال الكلمات املسيئة للمسلمني 

حارضة يف فيسبوك مثل »الكالر هم كالر ولن 
يصبحوا بورميني«، حسب ما جاء يف منشور 

للمستخدم لهذه املنصة أنغ ميو نييغ يف 
األسبوع املايض.

املصدر : تايمز

الروهينغا يطالبون فيسبوك بتعويضات 
بـ150 مليار جنيه إسترليني

70 برلمانيا إيرلنديا يدعون 
لتحرك أوروبي لمنع تهجير 

الفلسطينيين
وّجه نحو 70 من النواب يف إيرلندا، من مختلف األحزاب، رسالة إىل وزراء الخارجية 
األوروبيني، دعوهم فيها إىل اتخاذ خطوات فورية وملموسة ملنع التهجري والرتحيل 

القرسي للفلسطينيني يف األرايض املحتلة.
وطالب النواب السبعون من أصل 166 نائبا يف إيرلندا، املمثل األعىل للشؤون 

الخارجية والسياسية األمنية لالتحاد األوروبي، جوزيب بوريل، إىل أهمية رفع 
مستوى الجهود األوروبية يف هذا الصدد، إىل جانب أهمية التمييز بني إرسائيل 

واملستوطنات يف جميع التعامالت ذات الصلة.
وأشاروا يف رسالتهم إىل العدوان اإلرسائييل األخري عىل غزة، والعواقب اإلنسانية 

املدمرة عىل السكان، داعني كال من إرسائيل والفلسطينيني إىل حماية جميع 
املدنيني وإبعادهم عن طريق األذى، وكذلك توفري وصول املساعدات اإلنسانية دون 

عوائق عىل النحو املنصوص عليه يف القانون اإلنساني الدويل.
واستشهدت الرسالة بتقرير منظمة »هيومن رايتس ووتش« حول الفصل 

العنرصي اإلرسائييل، الذي يخلص إىل أن »إرسائيل قد تجاوزت الحد بحيث تتوافق 
انتهاكاتها يف األرايض الفلسطينية املحتلة مع التعريف القانوني لجريمة الفصل 

العنرصي، وفقا لنظام روما األسايس«.
وتتزامن هذه الرسالة مع الضغوط واالعتداءات التي يمارسها املستوطنون عىل 

سكان حي الشيخ جرّاح إلجبارهم عىل الرحيل عنه.
ويرفض أهايل الحي ترك منازلهم، وتتواصل املواجهات ضد جيش االحتالل 

اإلرسائييل يف الحي.
وتأتي رسالة الربملانيني اإليرلنديني، ضمن دعوة لـ370 برملانيا أوروبيا يف رسالة 

مشرتكة إىل املمثل األعىل لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية واألمنية، جوزيب 
بوريل، إىل إنهاء الفصل العنرصي الذي يمارسه االحتالل اإلرسائييل عىل 

الفلسطينيني.
وعرب الربملانيون، يف الرسالة عن قلقهم العميق بشأن الوضع الحايل يف األرايض 

الفلسطينية املحتلة يف ظل سياسات االحتالل اإلرسائييل.
كما شدد النواب عىل رضورة تأمني وصول املساعدت اإلنسانية دون عوائق كما 

يفرضه القانون الدويل.
واعترب املمضون عىل الرسالة املشرتكة أن سياسات االحتالل أدت إىل واقع تمييزي 

ضد الفلسطينيني من خالل سلب حقوقهم.
وأتت هذه الرسالة يف وقت أعلنت فيه سلطات االحتالل استكمال بناء جدار 

إسمنتي بطول 65 كيلومرتا وارتفاع 6 أمتار حول قطاع غزة، فيما شكك خرباء 
إرسائيليون يف مدى نجاعة هذا العائق.

F ighting between armed groups aligned with 
government and opposition forces in South 
Sudan this year has subjected civilians to 

“unimaginable violence” that could amount to war 
crimes.

“The testimonies we have gathered speak of 
unimaginable violence, including civilians killed 
as they fled and bodies set on fire and mutilated,” 
said Amnesty International’s regional director 
Deprose Muchena on.
Amnesty International documented fighters on all 
sides indiscriminately murdering and mutilating 
civilians and razing entire villages during an up-
surge in fighting between June and October in the 
Western Equatoria region.
The clashes around Tambura county split along 
ethnic lines after politicians stirred local grievances 
and encouraged young people to take up arms.
But the “death, destruction and division” that 

followed involved not just local combatants but 
fighters aligned with rival political factions in Juba, 
suggesting wider forces at play.
“That the attacks not only involved local groups, 
but also fighters affiliated to government and 
opposition forces, indicates this is much more than 
inter-communal violence.”
Failed peace deal
South Sudan attained independence in 2011 but 
plunged into a brutal civil war two years later that 
killed nearly 400,000 people and forced millions 
to flee.
A ceasefire was signed and a new coalition govern-
ment formed in early 2020 between the political 
rivals who promised to bring their forces under 
one banner and rebuild their shattered country.
But the process has stalled and distrust is deepen-
ing between President Salva Kiir and his deputy, 
former rebel leader, Riek Machar.
Key provisions of the peace deal have not been 

honoured and fighters loyal to each man remain 
bitterly divided.
Amnesty said the violence in Western Equatoria 
could be traced to Machar being allocated the 
state under the power-sharing deal and appointing 
a governor opposed by some in the community.

Witnesses told Amnesty that fighters “summarily 
killed civilians by shooting them or slitting their 
throats”, sometimes in front of their children and 
other family members.
“Deliberately targeting civilians and the murder of 
captives are war crimes,” Amnesty said.

Rights group: Violence in South Sudan could amount to ‘war crimes’
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    Sciences علوم

سمحت تقنية CRISPR بتعديل جينوم الفرئان 
بحيث تلد إناثها إما »الذكور« أو »اإلناث« فقط. 

وهذا أول إنجاز يف هذا املجال أثبت فعاليته بنسبة 
100 باملئة.

وتشري مجلة Nature Communications,، إىل أن هذه 
الطريقة تفيد يف قطاع الزراعة، حيث غالبا ما يتخلص 

املزارعون من الجنس الذي يعتربونه »غري رضوري« بعد 
والدته مبارشة، ألنه مثال ال يمكن الحصول عىل البيض 

والحليب إال من اإلناث. كما سيفيد هذا االنجاز يف مجال 
البحث العلمي، حيث عادة ما تجرى التجارب العلمية 

عىل جنس معني. ووفقا لبيانات BBC تقتل سنويا لهذا 
السبب مئات اآلالف من الفرئان املخربية ومليارات الديكة.

وقد اكتشف خرباء معهد فرنسيس كريك وجامعة كنت يف 
اململكة املتحدة طريقة لتجنب معاناة الحيوانات، تكمن يف 

كبح نشاط الجني الذي يلعب دورا مهما يف تطور الجنني. 
وهذه الطريقة يمكن برمجتها، بحيث يف مرحلة 16-32 

خلية فقط يتطور الجنني وفق الجنس املطلوب. وللتحكم 
بجنس النسل املستقبيل ، أدخل العلماء نصف الجزيء، 

املسؤول عن تعديل جينوم الفرئان املستقبلية، يف الحمض 
النووي لـ »األم« ، والثاني يف أحد كروموسومات » اآلب«. 

أي أن نصف جزيء التعديل ترثه جميع األجنة، والنصف 
اآلخر - فقط أجنة من جنس معني.

فإذا تم إدخال النصف الثاني من الجزيء يف الكروموسوم 
X لـ »األب«، فسيتم »استبعاد« اإلناث املستقبليات فقط: 

أي أن املواليد بأكملها ستتألف من الذكور. وإذا تم تغيري 
كروموسوم Y لـ »األب«، فستكون املواليد من اإلناث فقط.

وقد تمكن الباحثون من استخدام هذه الطريقة للتحكم يف 
جنس املواليد يف 100 باملئة من الحاالت. واملثري يف األمر أن 

عدد املواليد لم ينخفض بنسبة 50 باملئة، بل تراوح عدد 
الفرئان التي ولدت بهذه الطريقة بني 61 و72 باملئة.

ويفرتض الباحثون أن هذا مرتبط بكون بعض الحيوانات 

بما فيها الفرئان تنتج بيوضا أكرث من املطلوب يف كل دورة 
عمل املبايض. ويحصل هذا نتيجة التطور ويساعد 

الحيوانات عىل عدم فقدان جزء من املواليد عند حصول 
مشكلة يف مرحلة مبكرة من تطور األجنة.

ويخطط الباحثون الستخدام هذه الطريقة عىل املوايش، 
وتناقض حاليا مسألة إجراء هذه االختبارات يف معهد 

»روسلني« بأدنربة الذي يعترب رائدا يف مجال تعديل 
جينات املوايش.

ويذكر أن الحكومة الربيطانية تدرس امكانية استخدام 
التعديل الجيني يف تلبية احتياجات الرثوة الحيوانية يف 

إنجلرتا.

علماء الوراثة ينجحون في الحصول على ذرية من جنس واحد فقط

ذكرت تقارير علمية، مؤخرا، أن علماء 
صينيني تمكنوا من تطوير روبوتات 

مجهرية تستطيع إيصال الدواء الكيماوي 
بشكل مبارش إىل األورام الرسطانية يف 

الجسم، وهو ما يفتح األبواب أمام تفادي 
األعراض الشديدة للعالج وسط املرىض.

بحسب موقع »دييل ميل« الربيطانية، فإن هذا 
الربوت الثوري الذي ال يتعدى حجمه 0.01 من 

امليليمرت، تم تطويره عن طريق تقنيات ثالثية 
األبعاد للطباعة، اعتمادا عىل مرهم »جل« يمكنه 

أن يقوم بتغيري شكله عندما يتعرض ملستويات 
مرتفعة من الحموضة، وخالل التجربة، تم غمر 

»الربوت« وهو عىل شكل سمكة، يف محلول 
من أكسيد الحديد، فاكتسب قدرة عىل الجذب 

املغناطييس، ثم مأل فمه بالدواء الكيماوي الذي 
يحتاجه مريض الرسطان، ويمكن حقن هذا 

الروبوت املجهري عن طريق الرشايني الدموية، ثم 
يشق طريقه إىل موقع الورم الرسطاني، عن طريق 

القوة املغناطيسية.
وتؤدي خاليا الرسطان إىل زيادة مستوى 

الحموضة يف السوائل التي تحيط بها، ولحل 
هذه املشكلة، تم تصميم الروبوت املجهري حتى 

يغري شكله ويفتح ما يشبه فمه، ألجل إلقاء 
الدواء الكيماوي املوجود بداخله، وتم تجريب 

هذه الروبوتات يف املخترب فقط حتى اآلن، يف حني 
يستدعي نقلها إىل الطب البرشي، أن تصبح أصغر 

من الحجم الحايل الذي طورته الرشكة الصينية.

ويف الوقت الحايل، يتم حقن مريض الرسطان 
بالدواء الكيماوي فينتقل العقار بشكل حر داخل 

الجسم، حتى يقتل خاليا الرسطان، لكن طريقة 
العالج الحالية تؤدي إىل أرضار جانبية أخرى 

كثرية، فتؤذي الخاليا غري املصابة، وتحدث عدة 
مضاعفات مثل فقدان الشعر، وتبعا لذلك، فإن هذا 

الربوت سيتيح للطب أن يعالج مرىض الرسطان، 
دون إحداث تلف غري مرغوب فيه، يف الخاليا 

السليمة للجسم.

استخدام »سمكة روبوت« لتوصيل العالج الكيميائي للخاليا السرطانية
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    Sciences علوم

T here are many theories that speculate on how 
the omicron variable evolved, which caused 
confusion in the world, especially after the 

World Health Organization described it as troubling, 
and some scientists suggest that the omicron coro-
navirus variant may have evolved from non-human 
animal species, possibly rodents, according tolive-
science“.

According to this theory, an 
animal may have caught a 
virus Corona, in mid-2020, 
according to a report STAT 
Which confirmed that 
after accumulating so 
many mutations in the 
animal, the modified 
coronavirus would 
have re-transmitted 
to humans.
 
This chain of events 
can be described as 
zoonotic diseases in 
which the pathogen 
is transmitted from 
humans to animals, 
followed by a zoonotic 
disease, in which the germ 
is transmitted from animals to 
humans.

The omicron variant virus carries 7 mutations 
that would allow the variant to infect rodents, such 
as mice, and some other variants of concern, such as 
alpha, carry some of those seven mutations, accord-
ing to Robert Garry, professor of microbiology and 
immunology at Tulane School of Medicine. It is still 
not clear whether the omicron appeared in an animal 
or a human host.

In addition to these “rodent adaptations” genetic 
variants, the omicron variant carries a large number 

of mutations not seen in any other variants, and some 
scientists consider this as possible evidence that the 
variant appeared in an animal host.

magazine reported Science That this is one of the 
leading theories proposed by other experts. In this 
scenario, a person who is immunocompromised may 

be infected with the Corona virus but devel-
op a chronic infection, as he cannot rid 

his body of the virus; As it contin-
ued to reproduce, it picked up 

many mutations.
 

Evidence suggests that 
the alpha variant may 
have acquired muta-
tions in this way, but 
this has not yet been 
confirmed for the 
omicron, the journal 
reported. Science.

If it does not appear 
in any immunocom-

promised animal or 
person, Omicron may 

have first appeared in a 
population with poor viral 

surveillance, meaning it may 
have spread and developed, 

unnoticed, for well over a year.

Christian Drosten, a virologist at the Charité 
University Hospital in Berlin, told Science: “I suppose 
this didn’t happen in South Africa, where a lot of the 
sequence happens, but elsewhere in South Africa 
during the winter spell“.

For this to be true, the affected population would 
have to be very isolated, said evolutionary biologist 
Andrew Rambo of the University of Edinburgh, so that 
the Omicron did not spread much beyond its ranks.

Scientists claim that the Omicron 
variant evolved from mice

مركبة روبوتية 
سداسية الدفع تتغلب 
على التضاريس الوعرة

يتواىل الكشف عن أعداد متزايدة من األجهزة الروبوتية، التي تم ابتكارها لتتوىل القيام 
بمهام كان من شأنها أن يتعرض الجنود للخطر، أو كانت تشغلهم عن أداء واجبات 

أخرى أكرث أهمية.
بحسب ما نرشه موقع »نيو أطلس« New Atlas، تُعترب املركبة الروبوتية Rook واحدة 
من أحدث املركبات ذاتية القيادة، والتي تتميز بدفع سدايس دائم، والتي تم تصميمها 

لتعمل بمحركات كهربائية وقدرات قيادة ذاتية تواكب املعايري العسكرية.

استخدامات متعددة ومؤثرة
تشمل بعض االستخدامات املمكنة للمركبة الجديدة توصيل اإلمدادات وإجالء 

الضحايا، باإلضافة إىل مهام جمع املعلومات االستخبارية التي يتم إجراؤها بمساعدة 
درون ينطلق من عىل منت املركبة الروبوتية. يمكن أيًضا تزويد املركبة رووك باألسلحة، 

إذ يسمح تصميمها املعياري باستبدال أجزاء من الهيكل بسهولة يف ساحات املعارك 
وتحويلها إىل مركبة روبوتية مسلحة دون الحاجة إىل فنيني مدربني بشكل خاص.

تقنيات لتخطي العقبات
يمكن للمركبة رووك التنقل يف املسارات املربمجة مسبقًا وتم برمجتها ليمكنها تجنب 

العقبات باستخدام نظام Elbit’s Torch-X RAS اآليل ذاتي التحكم، الذي يوظف 
أحدث تقنيات االستشعار واالتصال. كما يمكن أن تتبع املركبة مسارات الجنود الذين 
يتحركون أمامها ومتابعتهم كوسيلة لنقل العتاد واملؤن، أو يمكن التحكم فيها عن بعد 
يف الوقت الفعيل، باستخدام جهاز محمول للتحكم وشاشة عرض ال يزيد مقاسه عن 

7 بوصات.

مواصفات مميزة
تزن املركبة 1200 كغم، ويمكنها تنقل حمولة بنفس الوزن، وترتفع عن سطح األرض 

24 سم، فيما تبلغ رسعتها القصوى 30 كم / ساعة. تعمل املركبة ملدة 8 ساعات قبل 
الحاجة إىل إعادة شحن حزمة البطاريات، عالوة عىل ميزة تجهيز املركبة بمولد عىل 

متنها، لتشغيل أو شحن باقي أجهزتها الكهربائية.
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TECHNOLOGY تكنولوجيا

إيلون ماسك يخطط لزرع شرائح فى دماغ البشر فى عام 2022
 ،Neuralink كشف إيلون ماسك، إن رشكته

رشكة تكنولوجيا واجهات الدماغ، تأمل يف 
البدء بزرع رشائحها الدقيقة يف البرش العام 

املقبل، حيث تعمل رشكة Neuralink، التي 
أسسها ماسك منذ عام 2016، عىل تطوير 

رشيحة يتم زرعها يف أدمغة الناس لتسجيل 
وتحفيز نشاط الدماغ يف وقت واحد، والغرض 

منها هو أن يكون لها تطبيقات طبية مثل 
عالج إصابات الحبل الشوكي الخطرية 

واالضطرابات العصبية.

ووفقا ملا ذكره موقع »business insider«، خالل 
مقابلة تم بثها مبارشة يف قمة مجلس الرؤساء 

التنفيذيني، ُسئل ماسك عما تخطط رشكته للقيام 
 Neuralink به يف عام 2022، وقال ماسك: »تعمل

بشكل جيد مع القرود ونحن يف الواقع نجري الكثري 
من االختبارات ونؤكد فقط أنها آمنة وموثوقة للغاية 

ويمكن إزالة الجهاز بأمان.«
وأضاف: »نأمل أن يكون لدينا أوائل التجارب 

البرشية التي ستكون ألشخاص يعانون من إصابات 
شديدة يف النخاع الشوكي مثل الشلل الرباعي 

والشلل الرباعي العام املقبل، بانتظار موافقة إدارة 
الغذاء والدواء األمريكية«.

قال ماسك إن معايري زرع الجهاز أعىل بكثري مما 
تتطلبه إدارة الغذاء والدواء، وذكر يف تغريدة: 

»سيتسارع التقدم عندما يكون لدينا أجهزة يف 
البرش العام املقبل«.

قدم ماسك سابقًا أطرًا زمنية سابقة لزرع الرشائح 
يف البرش ألول مرة، من بينها أن رشكة Neuralink قد 
تبدأ يف زرع التكنولوجيا يف األشخاص بحلول نهاية 

عام 2021، وقبلها يف عام 2019 ، قال ماسك إن رشكة 

Neuralink تأمل يف بدء االختبار البرشي بحلول 
نهاية عام 2020.

ويمتلك ماسك تاريًخا من املبالغة يف الوعود وعدم 
التسليم يف الجداول الزمنية للمرشوع، كما أن 

Neuralink ليست الرشكة الوحيدة التي تطور تقنية 
واجهة الدماغ، فحصلت رشكة Synchron املكونة من 
20 شخًصا عىل موافقة إدارة األغذية والعقاقري لبدء 

االختبار البرشي يف يوليو.

يف الوقت الذي يحتكر فيه نظاما 
iOS، وأندرويد سوق أنظمة تشغيل 
األجهزة املحمولة، إال أن الطلب عىل 

تنوع أكرب يف مستويات األسعار 
ومواصفات الهواتف قد مكّن العديد 

من الرشكات املصنعة من تأمني جزء 
من كعكة سوق الهواتف الذكية.

واستمرت سامسونغ يف الهيمنة عىل 
سوق الهواتف الذكية خالل الربع 

الثالث من عام 2021، مع مالحقة من 
منافسيها أبل وشاومي.

واسرتدت رشكة أبل، مقعدها يف مركز 
الوصافة خالل الثالثة أشهر املنتهية يف 
سبتمرب املايض، بعدما كانت شاومي قد 

أطاحت بها يف الربع الثاني، حيث ترضرت 
الرشكة املصنعة للهواتف الذكية الصينية 

بشدة من اضطرابات سلسلة التوريد 

ونقص الرقائق، وخرست %3.5 من حصتها 
يف السوق العاملية مقارنة بالربع الثاني من 

عام 2021.

وانعكس الرتاجع عىل النتائج املالية لرشكة 
شاومي، وبينما نمت اإليرادات من قطاعي 
خدمات اإلنرتنت وإنرتنت األشياء، حققت 

شاومي 7.5 مليون دوالر فقط من خالل 
قسم الهواتف الذكية، بانخفاض قدره 19%.

ومع إطالق أبل خطها الجديد من أجهزة 
آيفون 13 يف نهاية الربع الثالث وبالتحديد 

يف 24 سبتمرب، قد تتمكن رشكة التكنولوجيا 
األمريكية العمالقة من زيادة تقدمها الحايل 

البالغ %1.8 بشكل أكرب خالل األشهر 
املقبلة.

من ناحية أخرى، من املحتمل أال يرى 
الطراز الرائد القادم من شاومي 12 ألرتا، 

الضوء حتى العام املقبل، عىل الرغم من 
أن العديد من الترسيبات والتقارير، أكدت 
بالفعل مواصفات الهاتف والذي يتضمن 

4 كامريات بدقة 50 ميغا بكسل واستخدام 
أحدث وحدة معالجة مركزية من رشكة 

كوالكوم )سنابدراجون 898(.

عىل الجانب اآلخر، تضم أكرب 5 رشكات 
لتصنيع الهواتف الذكية من حيث 

الحصة السوقية أربع رشكات آسيوية، 
وهي سامسونغ الكورية الجنوبية وأوبو 

الصينية، املصنعة لهواتف وان بلس، وفيفو، 
باإلضافة إىل رشكة شاومي.

وبشكل عام، تم بيع 1.4 مليار هاتف ذكي يف 
عام 2021، وهو ما يمثل عائدات تقدر بنحو 

450 مليار دوالر وفقاً ملسح لرشكة البيانات 
.»Statista«

أبل تستعيد ترتيبها من فم التنين 
الصيني الصاعد بفضل آيفون 13
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تستعد رشكة جوجل لطرح أول ساعة ذكية 
 Pixel لها، حيث يقال أنها ستحمل عالمة

التجارية، وتنترش الشائعات حول استعداد 
جوجل إلطالق أول ساعة ذكية لها عىل اإلطالق 

يف العام املقبل - 2022. 
وقد يطلق عىل الساعة اسم Pixel Watch، وُيقال 

 ، Android watch inhouse أنها يشار إليها باسم
ويقال إن اسمها الرمزي هو Rohan، وعىل الرغم من 

أن جوجل تشغل العديد من الساعات الذكية عرب 
العالمات التجارية ، إال أنها لم تصنع ساعتها الذكية 

الخاصة بها حتى اآلن.
 Pixel وتمتلك الرشكة منتجات أخرى تحمل عالمة

التجارية، بما يف ذلك سماعات الرأس الالسلكية 
املسماة Pixel Buds، يقال إن جوجل قد أطلقت 

ساعتها الذكية تقريًبا يف عام 2016، قبل أن يتم تأجيل 
الخطة يف آخر لحظة بعد أن قام ريك أوسرتلوه ، كبري 

املسؤولني التنفيذيني يف جوجل، بسحب القابس عىل 

 ،»Pixel الجهاز ألنه »ال يبدو أنه ينتمي إىل عائلة
 Pixel وفيما يىل إليك كل ما تحتاج ملعرفته عن

:Watch
WearOS عىل Pixel Watch ستعمل -

يشء واحد مؤكد بشأن الساعة هو أنها ستعمل عىل 
نظام التشغيل الخاص بالرشكة لألجهزة القابلة 

لالرتداء - WearOS، يقال أيًضا أن جوجل تعمل عىل 
WearOS يف Fitbit OS دمج

 
- كيف ستبدو Pixel Watch؟

ال توجد تأكيدات عىل هذا، ومع ذلك، وفقًا ملا تم 
ترسيبه، فإن الساعة مستديرة وليس لها حواف، وهذا 
Apple Watch يعني أنه لن يكون لها تصميم مشابه لـ

 
- هل ستتكامل الساعة مع Fitbit؟

استحوذت جوجل عىل أجهزة Fitbit الرئيسية القابلة 
لالرتداء يف عام 2019 بصفقة بقيمة 2.1 مليار دوالر، 

لكن ليس من املؤكد ما إذا كانت الساعة ستحتوي 
عىل تقنية Fitbit أو ستكون جهازًا مستقالً، وتشري 

التكهنات إىل أنه نظرًا ألن الساعة ستتنافس مع 
 Pixel فقد تختار جوجل عالمة ، Apple Watch

.Fitbit التجارية بدالً من
 - ستوفر Pixel Watch ميزات اللياقة البدنية
ستوفر Pixel Watch جميع ميزات تتبع الصحة 

واللياقة البدنية الرئيسية مثل عد الخطوات والسعرات 
الحرارية ومراقبة معدل رضبات القلب واملزيد، وقال 

الرئيس التنفيذي لرشكة فيتبيت يف وقت سابق أن 
بعض ميزات فيتبيت الشهرية ستأتي إىل ساعات 

ارتداء.
متى سيتم إطالق Pixel Watch؟

ال توجد جداول زمنية مؤكدة، لكن التكهنات تشري 
إىل أن الساعة قد يتم إطالقها يف ربيع عام 2022، مما 

يعني يف الربع الثاني من العام.

ساعة جوجل الذكية.. 
كل ما تحتاج معرفته عن منافس أبل الجديد

شركة موتوروال 
تستعد إلطالق 
أفضل هواتفها
تتحرض رشكة موتوروال إلطالق هاتف جديد سيأتي 

بمواصفات هي األفضل مقارنة ببقية هواتفها حتى اآلن.

وسيحصل هاتف Moto Edge X30 املنتظر عىل هيكل 
مقاوم للماء والغبار أبعاده )163/76/8.6( ملم، وزنه 185 

غ.

أما شاشته فستكون من نوع OLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة 
عرضها )2400/1010( بيكسل، ترددها 144 هريتزا، ومعدل 

سطوعها يصل إىل 500 شمعة/م تقريبا.

 Qualcomm SM8250-AC وسيعمل الهاتف بمعالج
 ،Adriano 650 ومعالج رسوميات ،Snapdragon 870 5G

وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 
غيغابايت قابلة للتوسيع.

أما الكامريا األساسية له فستكون بثالث عدسات بدقة 
)8+16+108( ميغابيكسل، والكامريا األمامية بدقة 32 

ميغابيكسل.

كما ستجهزه موتوروال بمنفذين لرشائح االتصال، ومنفذ 
3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 5000 مييل أمبري تعمل 

مع خاصية الشحن الرسيع.

T he South Korean company, Samsung, 
revealed ,  its new A13 5G smart-
phone, at a price of $ 249.

Samsung explained that the technical equip-
ment package for the new A13 5G smart-
phone includes a 6.5-inch screen with HD + 
resolution and a 90Hz image activation rate.
 
On the back, the main camera appears with 
a resolution of 50 megapixels, in addition to 
the macro sensor and depth of 2 megapixels 
each, while the selfie camera works with a 
accuracy of 5 megapixels.
The new Samsung A13 5G phone is based on 
the MediaTek Dimensity 700 processor and 
has an internal memory of 64 GB, which can 
be expanded up to one terabyte via an exter-
nal microSD memory card.
The new smartphone has a good operating 
period by being equipped with a 5000 mAh 
battery.
record sales
At the end of last October, Samsung Electron-
ics reported high profits in the third quarter 
of the year as a result of the continued strong 
performance of its semiconductor business.

Its net profit rose 31.3 percent from a 
year earlier to 12.29 trillion won 
(US$10.5 billion) in the July-Sep-
tember period, the world’s 
largest smartphone and memory 
chip maker said in a regular 
report.
Operating profit jumped 28 
percent in the third quarter to 
15.82 trillion won, the largest 
since the third quarter of 
2018, according to Yonhap 
News Agency. Sales hit a 
record quarterly high of 73.98 
trillion won, up from 66.96 
trillion won a year earlier.
Samsung’s operating profit 
rose 26% on a quarterly basis, 
and sales rose 10%, compared 
to the second quarter.
The company’s strong perfor-
mance was largely supported 
by its chip business, which con-
tinued to show steady growth, 
with higher memory chip prices, 
and improved chip revenue and 
earnings.

Specifications of the new Samsung A13 5G phone
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 THE MAN الرجل

الساعة أصبحت جزءا أساسيا من اإلطالالت املميزة 
للرجال، وهناك معايري الختيار الساعة املناسبة لك، ألن 

كل رجل له ما يناسبه، وإليكم 7 معايري النتقاء الساعة 
التي تتالءم مع إطالالتكم:

1- نمط الحياة

عليك أن تسأل نفسك هذا السؤال دائما قبل رشاء ساعة 
جديدة، هل تتناسب هذه الساعة مع أسلوب حياتك؟ 

فاإلجابة عن هذا السؤال ستحدد نوع الـ”ساعة” الذي 
تحتاج إليه إذا كانت رياضية أو كالسيكية، أو تعتمد عىل 

التكنولوجيا، وبالتايل تحتاج ملعرفة نوع الساعة الذي 
يتناسب مع إطاللتك.

2- ساعة بإطار ستيل

اإلطار الستيل هو األكرث عملية بالتأكيد، ويمكن أن 
تتناسب مع إطاللتك الرسمية الخفيفة، ولكنها بالتأكيد 
ذات مظهر أفضل بكثري مع اإلطالالت الكاجوال، لكنها ال 

تناسب اإلطالالت الرسمية الكاملة والحفالت، وبالتايل 

ال تعتمد عليها مع إطاللة رسمية فهذا الخطأ يقع به 
الكثريون.

3-  حجم مناسب

وجه الـ”ساعة” يجب أن يتناسب مع حجم معصم اليد، 
وبالتايل ال يجب أن تكون الساعة ضخمة للغاية بالنسبة 
لحجم املعصم، ولكن الحجم الكبري قد يكون مقبول ولكن 

إذا كانت الساعة صغرية أكرث من الالزم سيكون مظهر 
غري الئق عىل اإلطالق، كما أن حجم الساعة أيضا مرتبط 

بالوزن، فالساعات الخفيفة تبدو نسائية أكرث.

4- درجة المقاومة للماء

ضمن مزايا الساعات الحديثة، فيخربوك أن الـ”ساعة” 
مقاومة للماء، ولكن النقطة األهم ألي درجة هذه 

الـ”ساعة” مقاومة للماء، فكلمة مقاومة املاء تشري إىل أنها 
مقاومة للماء والرطوبة والتعرق أيضا، وبالتأكيد ليست كل 
الساعات املقاومة للماء يمكنها أن تقاوم الرطوبة والتعرق 

لذلك عليك التأكد من هذا األمر جيدا.

5- ساعات متعددة األلوان

هناك صيحة يف الساعات تتضمن أكرث من لون لإلطار 

والوجه، وهذه الصيحة تبدو شبابية ولطيفة ولكنها 
بالتأكيد لن تناسب إطاللتك اليومية أو الرسمية، فهذه 
التفاصيل تناسب ساعتك الثانية أو الثالثة يف حني أن 

اللون املوحد يحمل مظهر عميل أكرث تحتاج إليه مع 
ساعتك األساسية.

6- سعر ساعة اليد

هناك الكثري من األرقام واألسعار والتي تبدو محرية، ولكن 
وفقا لخرباء الساعات هناك قاعدة عامة أن أي ساعة أقل 

من 1000 دوالر أمريكي هي ساعة رخيصة، يف حني أن 
متوسط أسعار الساعات الغالية واملاركات العاملية يتعدى 

الـ20 ألف دوالر أمريكي، أما إذا أردت ساعة متوسطة 
ستكون بني الـ1000 والـ20 ألف دوالر.

7- هذه الساعة أم تلك؟

الساعات الجلدية أكرث رسمية فهي معروفة ومحددة، أما 
الساعات الستيل فالذهبي تناسب إطالالت الصباح مع 

درجات البيج والبني، أما الساعات الفضية فهي مسائية، 
وتبدو أنيقة جدا مع األسود.

معايير معايير 
الختيار الختيار 
الساعة الساعة 

المناسبة المناسبة 
للرجالللرجال
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تقّدم Celio، العالمة الفرنسية ألزياء الرجال، ثالث نصائح 
لتنسيق اإلطاللة بحيث تكون أنيقة وغري متكلفة، وهي 

مهمة أصعب مما تبدو يف الحقيقة، حيث يركز الجميع اآلن 
عىل التألق دائًما بإطاللة عملية وعرصية يف نفس الوقت، 

وهي:
اختيار تيشريت بسيط

يعد التيشريت الخيار األنسب للرجل العرصي، حيث يكفي 
تنسيقه باللون األبيض أو األسود مع رسوال من الجينز 

األزرق للتألق بإطاللة مميزة.
ارتداء املعاطف والسرتات

ُينصح عند اختيار السرتات، بما فيها العملية أو الرياضية 
املنفوخة أو الرسمية أو حتى املعاطف، انتقاء التصميم 

بحسب االنطباع الذي تود تركه عن شخصيتك، كما ًينصح 
باختيار األلوان الجذابة وسهلة التنسيق مع الكنزات 

الفضفاضة ورساويل الجينز. 
اعتماد الجينز 

تحتفظ رساويل الجينز بمكانتها كقطعة كالسيكية 
أساسية يف كل خزانة، وُينصح هذا املوسم باعتماد قصات 

رساويل الجينز البسيطة التي تنسجم بأناقة مع بقية 
اإلطاللة. 

نصائح من Celio إلطالالت 3 
عملية وعصرية
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 THE MAN الرجل

محمد عبد السند 
ال يختلف اثنان عىل أن الخواتم الرجايل من 

أهم اإلكسسوارات التي يحرص  كل رجل عىل 
اقتنائها منذ العصور القديمة، إذ إن الخواتم 

الرجالية تشكل جزًءا كبريًا من أناقة الرجل 
وهويته حيث كانت رمزًا للملوك واألغنياء 

والنبالء وعلية القوم، ناهيك عن أنها ترمز إىل 
القوة والسيطرة.

خواتم رجالي ماركة
Tim Wood تيم وود

هو خاتم مصنوع من الفضة 
اإلسرتليني والحجر، وقد 

صُمم عىل نحو يسهل 
ارتداؤه، مع ملسة نهائية 

مصقولة.
Le Gramme لو جرام
هو خاتم رشيطي المع، 

م بلمسة نهائية  وقد صُمِّ
المعة، وشعار محفور، وهو 

مصنوع يف فرنسا ومن الفضة 
اإلسرتليني.

 Gucci جوتيش
هو خاتم ›مارمونت‹ 9 ملليمرتات، ويتوفر بلمسة 

نهائية مصقولة، وشعار محفور. وقد صُمم 
الخاتم من الفضة اإلسرتليني، أما مكان الصنع 

فهو إيطاليا.
David Yurman ديفيد يورمان

خاتم ديكو سيجنت من تصميم ديفيد يورمان، 
ولعل من أهم ما يميز هذا الخاتم هو أنه مزين 

بالعقيق اليماني.

خواتم ملكية رجالية
-خاتم ملكي راق من الفضة الخالصة عيار 925 

- حجر أونكس أنيق موديل AM-257، ويتوفر 
الخاتم يف علبة فخمة وكيس كرتوني أنيق، 

ويصل ثمنه إىل 245 رياالً.
-خاتم ملكي راق من الفضة الخالصة عيار 925، 

ومطعم بفصوص زيركون أنيقة - حجر أونكس 
فخم موديل AM-177. ويأتي الخاتم يف علبة 
فخمة وكيس كرتوني أنيق، ويبلغ سعره 260 

رياالً.
-خواتم ملكية راقية من الفضة املطفية الخالصة 

بالكامل عيار 925 مع نحت الحروف واألرقام 

بالليزر موديل AM-265، وتأتي تلك الخواتم يف 
علبة فخمة وكيس كرتوني أنيق، ويصل سعرها 

إىل 295 رياالً.

-خاتم ملكي راق صياغة يدوية من الفضة 
الخالصة بالكامل عيار 925 مطيل ذهب موديل 

AM-264، وتصل كلفته إىل 265 ريال.

-خاتم ملكي راق من الفضة الخالصة عيار 
925 مطعم بفصوص زركون أنيقة - حجر 

 ،AM-231 صادواليت مميز موديل
ويصل سعره إىل 320 رياالً.

-خاتم ملكي راق من الفضة 
الخالصة عيار 925 مطعم 

بفصوص زيركون أنيقة - حجر 
 ،AM-217 أونكس أنيق موديل

ويصل سعره إىل 340 رياالً.

-خاتم ملكي راق من الفضة 
الخالصة السميكة عيار 925 

مرصع بحجر أونكس أزرق فخم 
موديل AM-180، وتبلغ كلفته 280 

رياالً، ويأتي الخاتم يف علبة فخمة 
وكيس كرتوني أنيق.

خواتم رجالي من األحجار الكريمة
ال يختلف اثنان عىل أهمية الخواتم واألحجار 

الكريمة للرجل. ومن أجل إضفاء ملسة مختلفة 
عىل الخاتم، وُضعت أحجار كريمة عليه كي 

تبدو أكرث تميزًا وتفرًدا وأناقة.
وفيما ييل أنواع األحجار الكريمة:

من بني أغىل املاسات يف العالم األحجام الصغرية 
واملتوسطة منها تناسب الرجال أكرث سواء 

اختلطت بالبالتني الفيض أو كانت مرصعة عىل 
الخواتم السوداء فهي تبدو مميزة ومختلفة كما 
أنها ضمن صيحات الخواتم للعام الجديد، وإذا 

كنت من محبي 
املاسات امللونة 

فبالتأكيد 
األزرق لون 

مناسب تماًما. 
خواتم املاسات 
السوداء 2021 

تستخدم أكرث مع خواتم الزواج وبالتأكيد 
املاسات السوداء هي املفضلة لدى أغلب الرجال 

خاصة الصغرية فهي تحمل طابًعا ذكورًيا، 
كما أنها تشكل خواتم أنيقة عندما تمتزج 

باملاسات البيضاء التقليدية.

وتأخذ تلك الخواتم اللون 
األحمر الالئق حيث 

تجذب نوًعا خاصًا من 
الرجال تعتمد أيًضا 

عىل األحجار الكبرية 
املربعة لتختلف عما 

يستخدم يف خواتم 
النساء.

-خاتم فيض وأسود 
يتميز بوجود حجر 

كريم باللون البني وحوله 
فصوص بيضاء.

-خاتم فيض رائع يحتوي عىل حجر 
فريوزي وفصوص بيضاء.

خواتم الفيروز 
-خاتم رجايل رائع من الفضة به حجر فريوزي 

ومرصع باملاسات صغرية بيضاء.

-خاتم فضة به أملاسة سوداء مميزة ومرصعة 
أيًضا بفصوص بيضاء.

أشكال خواتم رجالي باأللماس
-خاتم رجايل رائع يحتوي عىل ماسة سوداء 

ومرصعة فصوص بيضاء حوله.
-خاتم رجايل من الفضة مرصع بفصوص سوداء 

صغرية وبه ماسة زرقاء.
-خاتم أملاس مميز من املعدن وبه ماسة بنية 

ومزينة من حولها بفصوص بيضاء.
-خاتم رائع باللون الفيض يف األسود يحتوي 

عىل أملاسات صغرية باللون األخرض 
وفصوص بيضاء.

-خاتم مميز باللون 
الفيض به ماسة زرقاء 

وفصوص بيضاء وسوداء 
أيًضا.

أفخم الخواتم الرجالي.. تزيدك أناقة وجاذبية

5 Common Dermatology 
Concerns for Men
 

D ata indicates that men suffer from skin conditions just as much 
as women. The key difference is that men usually remain silent 
about their problems due to embarrassment. They believe that 

seeking help for their dermatology concerns may make them “less manly.”

But skin problems have nothing to do with masculinity because it does not 
distinguish between sexes. In other words, every single person can potentially 
suffer. Here are 5 of the most common dermatology concerns for men.
Razor Burn
Arguably the biggest and most common skincare concern for men is razor 
burn. Depending on the man’s skin, razor burn can cause a spectrum of dis-
comfort. Razor burn can cause a rash, raised bumps, blisters and even acne 
in severe cases. Many people believe that razor burn is a direct result of poor 
shaving technique or even a cheap razor. However, this can still occur even if 
a man is a master of shaving or purchased an expensive razor, especially if the 
man has sensitive skin.
If you want to avoid several days of discomfort of razor burn, you need to start 
shaving smarter. Here are 5 helpful tips:
Always wash your face in warm water before you shave.
Make sure you use clean, sharp blades.
Use a high quality shaving gel
Shave in short strokes against the direction of hair growth
Once finished, use an aftershave lotion with aloe or vitamin E to help minimize 
irritation.
Acne
Contrary to what people believe, teenagers are not the only ones to suffer 
from acne. Acne can and does occur in people of all ages. Throughout our 
lives, pimples of all types can emerge out of nowhere, causing us to doubt 
how well we take our care of our skin. Changing your diet won’t help; and 
washing your face too much may actually cause your outbreak to worsen. 
However, the truth is that acne can be a result of several factors such as sweat-
ing, stress or even hormonal imbalances.
Luckily, mild cases of acne can be easily treated with over the counter prod-
ucts such as face wash and creams. If, however, you are suffering from severe 
acne or your breakouts do not improve, it is best to consult with your derma-
tologist to discover the underlying cause of your acne.
Eczema
Also known as atopic dermatitis or atopic eczema, this condition can 
occur anywhere on the body. However, it is commonly found on 
flexors such as the backs of the knees and arm bends.  The 
affected skin is dry, itchy, and can become raw if scratched.  
In addition to being severely dry, the areas can become 
red and inflamed, often having small, raised bumps on 
the surface.  Sometimes these areas develop brown-
ish-gray patches as well. Scratching eczema patches can 
lead to infection, particularly when the affected areas 
are near the eyes.
Bags Under Eyes
Most men do not wear makeup or concealer, so it’s easy 
to spot the dark circles under their eyes. These dark cir-
cles – or bags – can really kill a man’s appearance. They 
can make men look tired, withered, old, or even take a toll 
on their self-esteem.
Some men have baggy eyes due to genetics; but this isn’t the case 
for all men. These dark circles can appear as a result of a poor diet, a 
lack of sleep or even stress. If you want to rid yourself of these dark circles, try:
Keeping yourself hydrated by drinking plenty of water
Exercising regularly
Taking time to relax and manage your stress
Eating healthier! Put away the chips and start eating more fruits and vege-
tables.
Make sure you are getting at least seven hours of sleep.
Athlete’s Foot
While this skin infection is more prominent in men who actively exercise, any-
one may suffer from Athlete’s foot. A fungus that is usually present between 
the toes causes this condition. This fungus attacks the feet because it thrives 
in warm, dark and humid places like within shoes. Warm and damp areas 
such as locker rooms, swimming pools and showers are the perfect breeding 
ground for this fungus.

To lower your chances of athlete’s foot, try to keep you feet clean and dry as 
possible. Athlete’s foot can be easily treated with over the counter products 
like creams. In severe cases or if left untreated, you may require a stronger 
prescribed medication.

Don’t Suffer in Silence!
These are just a few of the dermatology concerns that men experience. It 
is very common to hear about dermatology concerns regarding women or 
teenagers. However, it is imperative not to overlook the skin care needs that 
concern men! Healthy and younger looking skin is not gender specific. If you 
or someone you know has a skin condition that needs to be addressed, sched-
ule a consultation with your dermatologist today.
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CITIES  مدن

د. حســني عبــدالـحق

هارلم... املدينة الحاملة التي تعترب أحد أجمل 
األماكن السياحية يف هولندا. إنها نموذج مصّغر 
من العاصمة الهولندية أمسرتدام، إذ تجمع بني 

الطبيعة الساحرة والتاريخ القديم. كما تتمتع 
املدينة بمساحات خرضاء شاسعة ومناظر 

طبيعية خالبة تتيح لزوّارها تمضية أمتع األوقات 
والتعرف عىل جمال طبيعتها.

تقع مدينة هارلم يف شمال هولندا، عىل بعد 20 
كيلومرتاً من العاصمة أمسرتدام، ويبلغ عدد 

سكانها حواىل 158 ألف نسمة. تُعرف هذه املدينة 
باسم »الجنّة الهولندية« إذ تتيح لزوّارها فرصاً 

فريدة لالستمتاع بأجمل املشاهد الطبيعية 
الخالبة بني املباني القديمة والشوارع املرصوفة 

بالحىص واملمرات املائية املتعرّجة. كما تشتهر 
املدينة بتاريخها العريق الذي يعود إىل العصور 

الوسطى، وتمتاز بالعمارة ذات الطراز القديم.

تُعّد هارلم من الوجهات الساحرة يف هولندا، ولذلك 
يقصدها عدد كبري من الفنانني والرّسامني لتأّمل روعة 

أبنيتها ذات الفن املعماري الفريد. وكما هي حال باقي 
املدن الهولندية املشهورة بطواحني الهواء، تشتهر مدينة 

هارلم بطاحونة »دي أدريان«، أحد أفضل معالم السياحة 
يف هارلم، والتي أضيف إليها متحف صغري حيث يمكن 

السائح التجّول يف داخله.

وإذا كنت من هواة التسّوق، تعترب هارلم الخيار املثايل، 
نظراً لوفرة املحال واملتاجر املتخصصة، إضافة إىل املطاعم 

املتنوعة واملختلفة. وإذا كنت من هواة اآلثار القديمة 
والسياحة الثقافية، يمكنك زيارة كنيسة »سانت بافو« يف 

ميدان السوق، واملعالم التاريخية املجاورة لها.

Amsterdamse Poort بوابة أمستردام

إنها أحد أشهر املعالم التاريخية يف مدينة هارلم، وتم 
إعالنها كنصب تذكاري وطني. وهي البوابة التاريخية 

الوحيدة الباقية يف املدينة. تم بناؤها يف العام 1400، 
وتحيط بها بعض البقايا املتهّدمة للسور التاريخي الذي 

كان يسّيج املدينة القديمة، لكنه تهّدم بمرور الزمن.

Teylers Museum متحف تايلرز

متحف ال بّد من زيارته يف هارلم، 
ال سيما أنه أقدم متحف يف 

هولندا إذ تأّسس عام 
1778، ويحتوي عىل 

مجموعة رائعة 
من الفنون، مع 

العديد من 
اللوحات 

الفنية 
العريقة 
والصور 

التي رسمها 
فنانو 

هولندا، 
إضافة إىل 
مجموعة 

من املحفورات 
واألدوات العلمية 

التاريخية، وهذا ما 
يجعله وجهة سياحية 

رائعة لهواة الفنون.

 Frans Hals متحف فرانز هالز
Museum

متحف فرانز هالز هو أحد أفضل املتاحف الفنية يف هارلم، 
إذ يضم مجموعة ضخمة من األعمال الفنية الهولندية 

التي يعود تاريخها إىل الفرتة املمتدة بني القرن الخامس 
عرش وعرصنا هذا. وتتضمن مجموعة املعروضات الفنية 
عدداً من األعمال الفنية لفنانني من هارلم، أبرزهم فرانز 
هالز، ودي براي، وفريسربونك. كما يضّم املتحف قسماً 
للفنون الحديثة، وآخر للمصنوعات الفضية واليدوية. 
ُيذكر أن الرسام فرانز هالز، الذي يحمل املعرض اسمه، 

هو أحد أهم فناني هولندا وأشهرهم. وقد تمكّن هذا 
الفنان املميز من رسد التاريخ الهولندي 

باستخدام فرشاته وألوانه. ويضم 
املتحف حالياً مجموعة 

كبرية من الصور التي 
رسمها الفنان هالز، 

والتي تؤّرخ طبيعة 
الحياة يف هولندا 

عىل مختلف 
الصعد، ونوع 
الِحرف التي 
ُعرفت هناك 

قديماً.

كاتدرائية 
القديس 

 St. بافو
 Bavo

Cathedral
تتميز كاتدرائية 

القديس بافو 
بتصميمها القوطي 
املبهر، وقد تم تشييدها 

خالل الفرتة املمتدة بني 
القرنني الرابع عرش والخامس عرش 

عىل الطراز القوطي الساحيل. إنها أحد 
أقدم املباني يف املدينة، وتمتاز برسومها الداخلية التي 

تزّينها واأليقونات الكنسية املعتّقة، إضافة إىل أعمدتها 
املستديرة الشاهقة.

Grote Markt غروت ماركت

غروت ماركت أو السوق الكبري، هو سوق مركزي مفتوح 
تأّسس يف هارلم قبل قرون عدة، وعبارة عن ساحة كبرية 

تحيط بها مجموعة من املعالم املعمارية، أبرزها مبنى 
بلدية هارلم وكاتدرائية القديس بافو. ال يزال غروت ماركت 
حتى يومنا هذا من أهم مناطق الجذب السياحي يف هارلم، 

ال سيما أنه يحتوي عىل العديد من املطاعم واملقاهي 
الرائعة التي تحيط بساحة السوق.

وساحة غروتي هي ساحة تاريخية ذات مساحة شاسعة، 
وتعّد القلب النابض للمدينة، إذ تستضيف املهرجانات 

والحفالت واألسواق، حيث يمكن التعرف عىل الحياة 
اليومية للسكان املحليني الذين يرتادون الساحة بشكل 

يومي للتبّضع.

Patronaat مسرح باترونات

تشتهر هولندا عموماً بمسارحها املبهرة وعروضها 
املوسيقية الرائعة. وفيما تضّم العاصمة أمسرتدام الكثري 

من املسارح الشهرية، وال سيما مرسح براديسو، فإن مدينة 
هارلم تضم أيضاً عدداً من املسارح املهمة، أبرزها مرسح 

باترونات الذي اشتهر باستضافة املئات من العروض 
املوسيقية.

De Adriaan Windmill طاحونة هواء دي أدريان

إذا أردت التعرف عىل إحدى أشهر طواحني الهواء يف 
هولندا، عليك زيارة طاحونة هواء »دي أدريان« التي 

تطل عىل نهر سبارن، وترتفع يف الهواء بطول 12 مرتاً يف 
مشهد مبهر. يعود تاريخ هذه الطاحونة اىل القرن الثامن 

عرش. وجرى ترميمها بعد تعرّضها لحريق يف العام 1932. 
إال أنها ال تزال رائعة ومفتوحة أمام كل من يرغب يف 

اكتشاف أجمل املناظر الخالبة للمدينة والتقاط الصور 
الفوتوغرافية.

هارلم Haarlem المدينة الحالمة في هولندا
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Ford Dental Group
Smile With Confidence

Dr. Hussein Abdel-Hak, DDS

www.forddentalgroup.net @forddentalgrp @ford_dental_group

Dental implants

Cosmetics

Root canals

Orthodontics 

Same day crowns and 
veneers

3D scanning technology 

Microscopic dental tx

د. حســني عبــدالـحق

طبيب 
أسنان 
العائلة 
العربية
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TRAVEL & TOURISM سياحة و سفر

تَُعد جزيرة سيشل واحدة من أفضل مجموعات 
الجزر الخالبة يف املحيط الهندي، ويعتقد البعض 

أنها مناسبة فقط لألزواج لقضاء شهر العسل، 
وهذا االعتقاد خاطئ تماماً حيث أن جزيرة سيشل 

للعوائل أيضاً، بل أن العوائل يمكنهم هناك قضاء 
وقت أكرث متعة، وبالطبع جزيرة سيشل للعوائل 

واحدة من أجمل وجهات الجزر االستوائية يف 
العالم.

والكريول هي اللغة الرئيسية، ولكن يتم التحدث باللغة 
اإلنجليزية والفرنسية عىل نطاق واسع، وتُعترَب اإلبحار 

والغوص وصيد األسماك واالسرتخاء هي األنشطة 
الرئيسية لزوار جزيرة سيشل للعوائل، ويف هذه املقالة عىل 

موقع ترحالك  سنعرض لكم كل ما تريدون معرفته حول 
جزيرة سيشل للعوائل وما هي أفضل 5 أنشطة للقيام بها 

هناك.

ما هي جزيرة سيشل؟
إن جزيرة سيشل هي واحدة من الجزر الضخمة التي تضم 
بداخلها عدد من الجزر الصغرية والتي تقع تحديداً يف املياه 

الدافئة للمحيط الهندي ب رشق إفريقيا، وهي جزء من 
الدولة الجزرية، حيث أن هناك العديد من الجزر بها.

سيشيل هي بالتأكيد ويوجد هناك حقبة من أروع املناظر 
الطبيعية، فهي تمتلك طبيعة وفرية خرضاء مريحة 

للعينني، كما أن الشواطئ هناك ساحرة، األمر الذي يجعل 
األفراد مرتددين يف مغادرة الشاطئ والخرج من املياه.

السياحة في جزيرة سيشل للعوائل
سيشيل هي مزيج غني باأللوان من الحياة مع أناس من 

أعراق وديانات وثقافات متنوعة، لقد استقر الناس من 
جميع أنحاء قارات إفريقيا وأوروبا وآسيا بها عىل مر 

العصور، مما جعل هذه الجزيرة نابضة بالحياة ولها نكهة 
ثقافية وتقاليد مميزة.

فباتت السياحة بها أمراً ممتعاً، فجزيرة سيشل بجمالها 
الطبيعي األخاذ ونمط حياتها السلمي، قطعة من الجنة 
عىل األرض، لذلك يزورها األفراد ليغمروا أنفسهم يف روح 

الطبيعة الحقيقية.
وجزيرة سيشل تضم عدداً كبرياً من الجزر األخرى 

بداخلها، وأكرب ثالث جزر اكتظاظًا بالسكان يف سيشيل هم 
ماهي وبراسلني وال ديج، وماهي هي العاصمة، حيث يقطن 

بها املطار الدويل ومنتزه مورن سيشل الوطني الجميل.
أما جزيرة براسلني فتشتهر بالشواطئ ذات الرمال البيضاء 

اللؤلؤية وأجواءها الهادئة، الجزيرة الثالث، ال ديج، فتضم 
بعًضا من أكرث الشواطئ الخالبة يف العالم، كما قد تم 
تطويق مساحة كبرية للحفاظ عىل الجمال الطبيعي.

أنشطة ملمارستها يف جزيرة سيشل للعوائل
تعد سيشيل وجهة شهرية للرياضات املائية، حيث يوجد 

بها أحدث املرافق املتاحة للغطس والغوص، والتي تتيح 
إمكانية اكتشاف الشعاب املرجانية.

كل ذلك بجانب عدد من الحدائق النباتية يف فيكتوريا، 
ويوجد أيضاً املحمية الحيوية يف جزيرة كوريوز هي أيًضا 

نقطة جذب كبرية.
كما أن هناك العديد من األنشطة املناسبة للكبار والصغار، 
مما يجعلها جزيرة مناسبة لكي تقيض العائالت بها عكلة 

مميزة ال تُنىس، وُيوجد هناك ما يزيد عن 60 شاطًئا 
ساحرًا.

باإلضافة إىل مجموعة من املطاعم واملقاهي والبارات 
والكازينوهات يف العاصمة، وفيما ييل أفضل 5 أنشطة 

ملمارستها يف جزيرة سيشل للعوائل:

زيارة سوق سيشل المحلي
أحد أشهر األنشطة التي يمكن ممارستها يف جزيرة 

سيشل للعوائل هو زيارة سوق شيشل املحيل والذي تقع 
يف العاصمة، وُيعرَف سوق شيشل املحيل باسم سوق السري 

سيلوين كالرك، وبشكل أكرث شيوًعا باسم سوق فيكتوريا.
ويمتاز هذا السوق بأنه حيوي طوال الوقت، فهو القلب 

الحقيقي للعاصمة ويظهر مزيًجا متناغًما من طريقة 
الحياة السيشيلية القديمة والجديدة، وهناك ستجد عدد 

ضخم من املحالت الصغرية والكبرية، وكذلك حانات الطعام 
التقليدي الذي يجب أال تفوت تذوقه.

أوقات العمل
يعمل سوق شيشل املحيل من األثنني للسبت، بداية من 
الساعة الرابعة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً بتوقيت 

سيشل، كما أن هناك عدد من األسواق األخرى التي تكون 
مفتوحة كل أربعاء وسبت فقط من كل أسبوع، يف نفس 

املواعيد، وأشهرها:
.Market Street

.Bazar Labrin
.Beau Vallon

زيارة محمية دي ماهي
تَُعد محمية دي ماهي واحدة من املحميات الطبيعية 

الخالبة، كما أن هناك موقع للرتاث العاملي لليونسكو تقع 

تحديداً يف جزيرة براسلني.
وهذه الجزيرة نفسها موطن لبقايا غابات النخيل األصلية 

يف سيشيل، حيث يقطن هناك ما يزيد عن 3500 شجرة من 
Coco de Mer األسطوري.

وغالًبا ما توصف هذه املحمية التاريخية بأنها حديقة 
عدن، يف فرتة ما بعد الظهرية يف هذه الغابة السحرية، يمكن 

للمسافرين االستمتاع بالتوهج األخرض ألشجار النخيل 
املتوطنة يف سيشيل.

أوقات العمل
تعمل محمية دي ماهي بشكل يومي من الساعة الساعة 

8.30 صباًحا حتى الساعة 4.30 مساًء بتوقيت جيزرة 
سيشل.

زيارة بلدة فيكتوريا الصغيرة
فيكتوريا هي تلك البلدة الصغرية التي ُيقال عنها بأنها 

قطعة من الجنة، وهناك يسكن حوايل ثلث السكان وأشهر 
املعالم هناك برج الساعة، وهو نسخة مطلية بالفضة من 

تلك املوجودة عىل طريق فوكسهول بريدج يف لندن.
ويصطف هناك العديد من الصفوف من املباني الجذابة 
وامللونة ذات الطراز الكريويل، كما أن هناك عدد مميز من 

الحدائق الرائعة، وملحبي التاريخ يوجد هناك املتحف 
الوطني للتاريخ.

زيارة مزرعة جوز الهند في ال ديج
يوجد يف ال ديج مزرعة L’Union Estate  وهي مشهورة 
بإنتاج جوز الهند عىل مدار العام، وستجد هناك أيضاً 

مزارع الفانيليا، ومقابر الحقبة االستعمارية، بجانب وجود 
حوض كبري للقوارب.

وهناك مساحة مخصصة للدراجات، فيمكنك استئجار 
 Anse Source دراجة، كما أن هناك يقع بالقرب شاطئ

d’Argent الشهري، وهو أحد الشواطئ الرائعة يف املدينة.
أوقات العمل

تكون مزرعة جوز الهند يف ال ديج مفتوحة كل يوم للزائرين 
من الساعة 6 صباًحا حتى 6:30 مساًء.

رحلة بالقارب حول الجزر
تُعترَب رحلة بالقارب حول الجزر واحدة من أفصل األنشطة 

التي يمكنك القيام بها يف جزيرة سيشل للعوائل، كما أن 
هناك مجموعة من الرشكات التي يمكنها أن توفر لك أياماً 

كاملة مع الغداء عىل أحد القوارب يف جولة حول الجزر 
طوال اليوم.

وأشهر الجزر املوجودة هناك والتي ستستمتع بها أنت 
 St و Curieuse Island و Cousin Island وعائلتك هي

Pierre، وتبدأ أسعار تأجري القوارب هناك من 130 جنيًها 
إسرتلينًيا للشخص الواحد.

جزيرة سيشل للعوائل.. جزيرة سيشل للعوائل.. 
واحدة من أجمل وجهات الجزر واحدة من أجمل وجهات الجزر االستوائية في العالم.االستوائية في العالم.

5 ways to entertain 
yourself on a long-
haul flight
One of the most efficient methods of travel is by airplane. Some-
times these can drag out, though, especially if it’s a long haul 
flight or there are stop overs along the way. Fortunately, there 
are plenty of ways to entertain yourself on a long-haul flight. 

Casino games
Hopping around Europe can become tedious, especially if you’re 
a frequent flyer. Figuring out how to stay busy on a long flight is 
more complicated than it seems. Luckily, there’s one fantastic 
way to fill those time slots where you’d otherwise be sitting star-
ing out an airplane window. 
Finnish online casinos, or suomalaiset nettikasinot, offer a va-
riety of engaging games to play while flying. Many of the plat-
forms provide titles compatible with mobile phones and tab-
lets, so playing slots amongst the clouds is hassle-free. Finnish 
players can earn tax-free winnings, something to keep in mind, 
for sure. 

Music
Music played through your headphones is a great way to pass 
the time on a flight. There are plenty of apps and programmes 
that offer music on demand and you can download a few play-
lists before you travel. Add old favourites and new tunes to pro-
vide a mix of musical entertainment.
TV shows and movies
Another brilliant form of entertainment when travelling is a se-
lection of TV shows or films. Download these to a device, such as 
your phone, tablet or computer, before you go/ You could catch 
up on an entire season of a drama recommended by a friend 
while on a long-haul flight.
It might be wise to bring along a stand for your phone or tab-
let, as your hands can quickly tire from holding them up. Blue-
tooth headphones are also fantastic for providing a comfortable 
viewing experience. Finally, be considerate of those in your aisle 
and monitor your screen’s brightness to avoid disturbing other 
passengers.
Reading
Travelling by plane creates a serene opportunity for reading. 
Many don’t consider that the cabin is surrounded by constant 
white noise, often regarded as optimal for turning the pages of 
a great novel. Pocketing a few magazines before heading to the 
airport won’t hurt, either.
However, always consider the risk of motion sickness while fly-
ing. Sadly, one of the most common causes of this condition is 
reading. So, if you start feeling dizzy, take a break and relax your 
eyes.

Writing

Jotting down notes here and there can prove quite helpful. But, 
what if you had a few hours to spare? Well, this is an oppor-
tunity to write out a variety of content. You can do this with 
your phone, tablet, or laptop. You can always opt for a pen and 
paper, too.
This activity is a chance to add a page to or start a journal, write 
about how to improve your health, or even jumpstart a career 
in creative writing. The possibilities with writing are almost end-
less.
Before taking off
Now you have five things to consider before your next trip. 
There are always other things to think about, though, like what 
to wear on a long flight. However, the selection in this article 
should provide plenty of entertainment for long journeys!
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هناك العديد من الوسائل والطرق التي يكون لها 
دورًا مساهًما يف زيادة الشعور باالستمتاع بالرحلة 

خالل السفر يف فصل الشتاء، لذا يمكن تطبيق 
النصائح التالية بدقة للحصول عىل عطلة شتوية 

مميزة داخل إحدى الوجهات السياحية.

التنزه
يعتاد البعض يف األجواء الشتوية املكوث يف مكان اإلقامة 
داخل الفندق يف غالبية الوقت بسبب الطقس البارد، إال 
أنه من املهم للغاية االستمتاع باألجواء الشتوية الباردة 
من خالل التنزه وامليش الستكشاف الوجهة السياحية.

التخييم 

يفضل أن يقوم املسافر بالتخييم يف الطقس البارد 
لالستمتاع بهذه األجواء املختلفة للغاية والتي لم يقم بها 
من قبل، ولكن من املهم للغاية الحصول عىل كافة املعدات 

التي يحتاج إليها خالل فرتة التخييم والتي يكون يف 
حاجة لها يف األجواء الشتوية سواء من أطعمة مختلفة 

ومرشوبات وفانوس لإلضاءة، ومالبس ثقيلة وقفازات 
ومصدر للنار وغري ذلك.

التزلج 
ربما تكون هذه األنشطة من أكرث األمور التي يمكن 

االستمتاع بها والقيام بها خالل األجواء الشتوية املميزة 
يف العديد من الوجهات السياحية والتي تزيد من الشعور 

بالسعادة واالستمتاع خالل العطلة الشتوية.

المالبس الثقيلة
ال يشعر الشخص املسافر بالسعادة واالستمتاع دون 

ارتداء املالبس الثقيلة يف األجواء الباردة والتي يحتاج إليه 
أثناء التواجد يف الخارج بالوجهة السياحية فضاًل عن 
أثناء اإلقامة أيًضا يف الفندق، لذا من املهم للغاية ارتداء 

املالبس الثقيلة بكافة أنواعها لزيادة الشعور باالستمتاع 
خالل الرحلة الشتوية.

المأكوالت الساخنة الشهيرة
يمكن تناول بعض الوجبات املحلية الشهرية يف الوجهة 

السياحية، والتي بالطبع ستكون مناسبة للغاية 
الطقس البارد من أجل زيادة الشعور بالتدفئة فضاًل عن 

املرشوبات الساخنة، لذا فمن املمكن تنظيم وقت ممتع 
لتناول مثل هذه الوجبات داخل أحد املطاعم.

االستحمام في منتجع صحي حراري

يمكن االستحمام يف منتجع صحي حراري يف الوجهة 
السياحية التي تم التوجه إليها يف الشتاء، حيث أن هذه 
الوسيلة الرتفيهية من أكرث الطرق التي تزيد من الشعور 

بالسعادة واالستمتاع وخصوصًا أن السباحة تكون يف 
مكان دافئ وحراري أثناء األجواء الباردة.

طرق 
االستمتاع 

بالسفر 
في فصل 

الشتاء

T he town of “Bkassine” topped the 
news in Lebanon after the Ministry 
of Tourism announced that it had 

been chosen as one of the best tourist 
villages in the world.
This came on the occasion of the 24th session 
of the General Assembly of the United Nations 
World Tourism Organization (UNWTO) in Madrid 
– Spain.
“Bkasin” was chosen from among more than 
170 villages in 75 countries around the world.
The Ministry of Tourism considered this import-
ant achievement, a clear evidence of the value 
of “Bakasin”, as it is an outstanding example of a 
rural tourist destination with recognized natural 
and cultural origins, that has preserved and en-
hanced societal values   and lifestyles, and has a 
clear commitment to innovation and sustainabil-
ity in all its aspects – economic and social. and 
environmental.

The head of the Union of Jezzine Municipalities, 
Khalil Harfouch, confirmed to “Al-Ain News” that 
choosing one of the towns of Jezzine District 
as the best tourist village in the world in light 
of the current political, economic and social 
conditions, represents a glimmer of hope for a 
promising tourist future for Lebanon, especially 
for this town.

He added: This choice reflects the perseverance 
of officials in the region to preserve heritage 
and forests, as Bkassin includes the largest pine 
forest in the Middle East, which is the basis for 
choosing the town, in addition to the beautiful 
houses that preserve its heritage and splendor.

Harfouche hoped that this would be a message 
to the Lebanese about the necessity of preserv-
ing the environment, as it is our only wealth in 
Lebanon now, which will enable us to revive our 
land and our country and will attract tourists, 
especially eco-tourism.

Regarding the future projects of this town, 
Harfouche replied: We are in the 
process of launching a destina-
tion managmenet organi-
zation, which is a type of 
tourism organization 
of all kinds under 
the framework of 
the World Tourism 
Organization.

According to 
the statement 
of the Ministry 
of Tourism, 
there were many 
interpretations 
about the name of 
the town of Jezzine, 
but it is likely that it 
is a Phoenician name 
composed of two parts, 
“Baka” which means coun-
try, and “Sin” meaning the sun, 
and thus Bekasin is the country of 
the sun.

This dreamy town, where beauty, gentleness 

and serenity embrace, and characterized by its 
calm nature and moderate climate, and adorned 
with the evergreen of its pines and olives, is 
considered one of the picturesque southern 
Lebanese villages.

Bkassin is 70 kilometers from the capital Beirut, 
with an average height of eight hundred meters 

above sea level, and it contains in its soil 
the largest and finest pine forest in 

the Middle East at all.

It covers an area of   200 
hectares, making it a 

prominent landmark 
in ecotourism, and 

it was declared a 
protected forest 
by the Ministry 
of Environment 
in 1996.

The pine forest 
is one of 

the 

most important features of the village that 
attracts tourists, plays an important role in the 
rural economy and provides high economic op-
portunities through pine harvesting. The forest 
contains a rich biological diversity of aromatic 
and medicinal plants.

The landmarks of Bkasin are distributed among 
the heritage houses that are covered with the 
finest tiles, and the old bridges dating back to 
the Ottoman era. The National Heritage Foun-
dation awarded it the Appreciation Award for 
Heritage Achievements in the year 2002.

The magnificent Church of St. Thecla, built since 
the early part of the last century, remains a 
palpable symbol in the architectural heritage 
that is distinguished by two cassettes, and the 
Ministry of Culture has included it in the general 
inventory of historical buildings since 1997.

The annual festival is held in its courtyard, which 
is organized in September, and it has been 
reserved for its place on the map of Lebanese 
festivals and has become, over the years, an un-
missable event with many artistic, cultural and 
religious activities, attracting more than 20,000 
visitors each year.

The Association of “The Most Beautiful Towns of 
Lebanon” ranked it in 2019 as one of the “Most 
Beautiful Towns of Lebanon” on the rank of 
three oaks due to its exceptional environmental 
features and exemplary rural character at the 
national level.

 “Bkassin”..the Lebanese pine paradise among the best tourism villages in the world
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World Cultures ثقافات الشعوب

لكل دولة طباعها وثقافتها الخاصة 
والعديد من السمات التي تميزها عن 

غريها، جنباً إىل جنب مع قواعدها، إال أّن 
األمر ال يقترص عىل ذلك فقط.

وبجانب الثقافات والقواعد، هناك عدة دول تمنع 
أشياء معينة وال تسمح بها، وذلك أمر طبيعي، 

ولكن فيما ييل نتناول مجموعة من أغرب 
املحظورات حول العالم:

الكعب العال
تحظر اليونان ارتداء الكعب العايل، وتُويص 

بارتداء أحذية ال تتلف طبيعة املكان واآلثار، 
خاصًة أنها يمكن أن تُسبب ثقوباً.

إنقاذ شخص يغرق
من أغرب املحظورات التي تفرضها الصني، وهي 

قاعدة ترتبط بالفلسفة الرشقية التي تعتنق 
فكرة أّن التدخل يف مصري الشخص أمر خاطئ، 
فُيحظر إنقاذ أي شخص يغرق، ألن ذلك يعترب 

تدخالً يف مصريه.

قانون تنزه الكلب
يف روما، هناك إلزام قانوني بتنزه الكلب يومياً، 

وعدم تنفيذ هذه القاعدة يعرضِك للغرامة.

الجينز األزرق
يف كوريا الشمالية، ممنوع منعاً باتاً ارتداء 

الجينز األزرق، إذ ُيعترب بمثابة تأثر باألسلوب 
األمريكي وسيطرته عىل الدولة.

العلكة
ممنوع مضغ العلكة يف سنغافورة، وإال ستدفع 

غرامة أو يتم حبسِك، وذلك منذ عام 1992 قبل 
أن يتم تعديل القانون يف 2004 وُيسمح فقط 

لألطباء والصيادلة بإتاحة العلكة الطبية وعلكة 
نيكوتني األسنان.

إطعام الحمام
عىل الرغم من أنها من املمارسات اللطيفة 

والشائعة، إال أّن مدينة البندقية تحظر إطعام 
الحمام، بجانب منع باعة أغذية الطيور من 

ساحة »سان ماركو«، ومن يفعل غري ذلك 
يتعرض للمساءلة القانونية، إذ يعتقد أنّها 

تساهم يف نرش الطيور لألمراض وإلحاق أرضار 
باملمتلكات.

ذبح الضأن وسباق 
الجمال.. عادات 

وتقاليد بدو جنوب 
سيناء في األفراح

القبائل البدوية بجنوب سيناء لديها املوروث الثقايف من العادات والتقاليد 
التي يحرص مشايخ وعواقل القبائل عىل توريثها لألجيال، وعىل الرغم من 

التطور الذي يحدث من حولهم إال أنه يتمسكون بهذه العادات، وخاصة 
عادات الزواج، وتكون أفراحهم ذات طابع خاص لذا يحرص الوافدين من 

العاملني باملحافظة عىل حضور هذه األفراح.

وقال محمد فتيح، من قبيلة الجبالية بسانت كاترين، إنه أفراح القبائل 
البدوية بجنوب سيناء لها طابع خاص، وينتظر الجميع موعد الفرح 

ملشاركة العريس وأهله يف التجهيز واإلعداد للفرح قبل موعده لكي تكون ليلة 
العمر عىل أكمل وجه.

وأوضح أن األفراح يف مدينة سانت كاترين غري مكلفة حيث يجري إقامة 
خيمة خاصة بالسيدات والعروس، وخيمة يف الخالء خاصة بالرجال، ويعقد 

الزواج بعد أن يوقع الطرفان عىل امليثاق الذي جرى إعداده بالرتايض بني 
أهل العريس والعروسة، وهذا امليثاق يحتوي عىل مقدم ومؤخر يكفل حقوق 

الطرفني إذا حدث يش ال قدر الله.

وأشار إىل أن أهل العروسة يحرصون يف املقام األول عىل البحث عن الشخص 
الذي يحفظ ويصون ابنتهم، مما يسهل عىل الشباب يف الزواج، والشاب 

البدوي يقوم بتجهيز منزل الزوجية بكل ما يلزم املعيشة كاًل حسب مقدرته، 
والبنت تذهب بيت زوجها دون أن يتحمل أهلها أي يشء، وهذا األمر يختلف 

تماًما عما يحدث يف املحافظات املرصية وما يتحمله رب األرسة من أعباء 
وتكاليف أجهزة ال حرص وليس لها أي فائدة مثل »النيش« وما يحتويه.

وأضاف أن من أهم املوائد التي تميز األفراح البدوية هي ذبح الضأن 
والفراشيح واألرز، ويقوم بهمة اإلعداد والتجهيز للطعام األهل واألقارب ممن 

يكونوا عىل دراية بشئون الطعام، ويجري من الصباح الباكر ليوم العرس ذبح 
األغنام واملاعز واملشاركة يف تقطيعها لتكون جاهزة للطهي، ويكون الطهي 

عىل الحطب.

وتابع: »ويبدأ الفرح يف الصباح الباكر، وينتهي بعد صالة العرص عقب تناول 
الغداء، ومن أهم طقوس العرس هو سباق الجمال الذي يعد يشء أسايس يف 

األفراح، لذا يستعد الشباب من محبي الجمال ملوعد هذه األفراح من أجل 
إبراز ما لديهم من مهارة يف ركوب الجمال« .

بينها الكعب العال.. أغرب المحظورات حول العالم

AFP 

بدأت ترتّب منزلها الواقع يف قلب ستوكهولم منذ حواىل عرش سنوات، 
استعدادا لليوم الذي لن تعود فيه عىل قيد الحياة

تختلف العادات والتقاليد بني الشعوب حول العالم، فيما يخص الحياة 
أو املوت، ولعل من أكرث العادات غرابة، هي عادة سويدية قديمة تسمى بــ 
»داستانينغ« والتي باتت تنترش يف أنحاء العالم، ظاهرة يعكف من خاللها 

كبار السن عىل ترتيب منازلهم أليام طويلة، إذا شعروا بدنو أجلهم، 
والهدف منها حسب بعض معتمديها هو ترك ذكرى طيبة لدى ذويهم.

لينا ساندغرين، سيدة بالغة من العمر 84 عاما، بدأت ترتّب منزلها الواقع 
يف قلب ستوكهولم منذ حواىل عرش سنوات، استعدادا لليوم الذي لن تعود 

فيه عىل قيد الحياة.
ورشحت الكاتبة مارغاريتا ماغنوسون سنة 2017 أصول هذه العادة يف 

كتاب »الفّن السويدي للرتتيب ما قبل املوت« والذي تُرجم إىل عّدة لغات 
وأصبح من أكرث الكتب مبيعا، حسب تصنيف صحيفة »نيويورك تايمز«.

كما تضّم صفحته عىل »فيسبوك« نحو 18 ألف متابع، فيما تحصد 
صاحبة مدوّنة أمريكية تطّبق مفاهيم الكتاب أكرث من 3 ماليني مشاهدة 

للرشيط الواحد الذي تعرضه عىل اإلنرتنت.

يرتبون بيوتهم استعدادا لموتهم .. عادة سويدية 
غريبة تنتشر في أنحاء العالم
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 HISTORY & PLACES تاريخ وأماكن

ُيمن حالق
سار املرصيون القدماء عىل طول طريق الكباش حاملني 
مواكب اآللهة ومحتفلني بـ«عيد اإلبت«، مرت السنوات 

واندثرت طقوس هذه االحتفاليات، ثم اندثر طريق 
الكباش نفسه تحت رمال الصحراء، ولم يتمكن العلماء 

من اكتشاف أول اآلثار التي تدل عىل وجوده حتى 
منتصف القرن العرشين.

فلنتعرف معاً عىل قصة هذا الطريق:
ما هو طريق الكباش؟

يف مدينة طيبة قديماً )املعروفة اليوم باألقرص( وما بني 
معابد الكرنك ومعبد األقرص، يمتد طريق الكباش بطول  
2700 مرت ليصل بني املعابد القديمة، ويقدر خبري اآلثار، 

املتخصص يف علم املرصيات، أحمد عامر، أّن عمر هذا 
الطريق األثري يتجاوز 5000 عام، فيما يعتقد بعض 

املؤرخني أن عمر الطريق يبلغ قرابة 3500 عام.
ال عجب أن يوصف طريق الكباش بـ«املتحف املفتوح«، 
فعىل جانبيه تصطف تماثيل قديمة تحمل رأس كبش، 

فضالً عن العديد من التحف األثرية األخرى.  
تاريخ طريق الكباش

يعتقد أنه قد تم البدء يف بناء طريق الكباش خالل عرص 
الدولة الحديثة )وهي فرتة يف تاريخ الدولة املرصية تمتد 
ما بني القرن السادس عرش والحادي عرش قبل امليالد(، 

لكن لم يتم اكتمال بناء الطريق إال يف عهد نختنبو األول 
الذي عاش ما بني )362-380 قبل امليالد(.

وعىل مر القرون الالحقة ُدفن الطريق تحت طبقات كثيفة 
من الرمال.

ويف عام 1949، تم العثور عىل أول أثر لطريق الكباش، 
وذلك عندما اكتشف عالم اآلثار املرصي زكريا غنيم 

ثمانية تماثيل بالقرب من معبد األقرص.
توالت االكتشافات بعد ذلك، فقد تم العثور عىل 17 تمثاالً 

آخر، بني عامي 1958 و 1961، ومع نهاية عام 1964 تم 
اكتشاف 55 تمثاالً جديداً، وكل ذلك يف محيط 250 مرتاً 

فقط.
ومع نهاية عام 2000 تم تحديد مسار املمىش بشكل 
نهائي، واستمر العمل عىل تطوير الطريق حتى تم 

افتتاحه بشكل رسمي عام 2021.
طريق الكباش.. طريق مواكب اآللهة

عندما تمر يف طريق الكباش ستلحظ ممىًش حجرياً 
طويالً عىل طول الطريق، يصطف عىل جانبيه العديد من 

التماثيل التي كان يبلغ عددها 1300 تمثال فيما مىض، 
لكن دمر معظمها عىل مر العصور.  

بعض هذه التماثيل تأخذ شكل كبش كامل، وقد بنيت 
بمنطقة نائية يف عهد األرسة الثامنة عرشة.

وبعضها اآلخر يأخذ شكل جسم أسد برأس كبش، وقد 
أقيمت عىل مقربة من معبد الكرنك يف عهد حاكم اململكة 

الحديثة توت عنخ آمون.
كذلك، توجد تماثيل عىل غرار أبو الهول، تأخذ شكل 

جسم أسد ورأس إنسان.
نُحتت هذه التماثيل من الحجر الرميل، ويعرف طريق 

الكباش بأنه طريق مواكب اآللهة واستخدم بشكل 
أسايس لالحتفاالت السنوية بعيد اإلبت وغريه من األعياد 

واملناسبات الخاصة التي كان منها تتويج امللوك كذلك، 
.Egypt Today وفقاً ملا ورد يف موقع

لكن ما هو عيد اإلبت؟
من الجدير بالذكر أن عيد اإلبت الذي ُخصص طريق 

الكباش ليكون ساحة لالحتفال به، هو احتفال مرصي 
قديم كان يقام سنوياً يف طيبة )األقرص(، وقد بدأ 

املرصيون يقيمون طقوس هذا االحتفال يف عهد األرسة 
الثامنة عرشة من اململكة الحديثة، واستمر االحتفال 

باإلبت حتى العرص البلطمي تقريباً.
يف عيد اإلبت كانت تصطحب تماثيل آلهة ثالوث طيبة 

)وهي آمون وموت وابنهما خونسو( مخفية عن األنظار 
داخل مراكبها املقدسة يف موكب احتفايل كبري، يسري 

مسافة 2 كيلومرت عىل امتداد طريق الكباش من معبد 

آمون يف الكرنك، إىل معبد األقرص مع التوقف يف معابد 
صغرية كانت موجودة عىل جانبي الطريق.

ومن طقوس هذا االحتفال، أن تكون هذه املعابد مليئة 
بالقرابني التي تقدم لآللهة وللكهنة الحارضين يف 

االحتفال كذلك. ويعقد احتفال اإلبت سنوياً يف موسم 
فيضان نهر النيل.

أما املوضوع األسايس لهذه االحتفالية فهو تسليط 
الضوء عىل لقاء آمون رع وزوجته موت، وتجديد الوالدة.

وتوجد رشوحات مفصلة عن هذا االحتفال عىل الجدران 
الرشقية والغربية يف الرواق الكبري ملعبد األقرص.
الكباش حيوانات مقدسة يف الحضارة القديمة

من الجدير بالذكر أنه قد تم تصوير الكبش عىل أنه 
حيوان مقدس حتى يف عصور ما قبل التاريخ.

وترمز الكباش يف الطريق إىل اإلله آمون الذي يمثل 
الخصوبة لدى املرصيني القدماء، وقد أطلق عليه 

املرصيون القدماء اسم »وات إن تر«، أي طريق الله.
كما اعتقد قدماء املرصيني أن اإلله آمون انتقل إىل مقر 

حريمه؛ من أجل التزاوج والخصوبة، وبذلك ساد االزدهار 
يف مرص.

افتتاح طريق الكباش عام 2021
أعادت وزارة السياحة املرصية افتتاح طريق الكباش 

باحتفالية وصفت بـ«األسطورية« وذلك يوم 25 نوفمرب/
ترشين الثاني 2021، وحاكت هذه االحتفالية الكرنفاالت 

التي كانت تقام عىل الطريق نفسه يف مرص القديمة خالل 
عيد اإلبت.

وحرض االفتتاح عدد من الشخصيات العامة الشهرية مع 
تغطية إعالمية كثيفة للحدث.

وشارك يف االحتفالية أكرث من 400 شاب وفتاة ساروا 
بالقوارب عىل طول طريق الكباش، مرتدين الزي 

الفرعوني كما كان يحدث يف مرص القديمة قبل 3500 عام.
وبعد هذا االفتتاح، من املتوقع أن تصبح مدينة األقرص 

واحدة من أهم مراكز الجذب السياحية يف مرص.

يف أثناء أعمال حفر يف مجرى نهر قديم ميلء بالحىص، بالقرب من موقع 
كان يف السابق قاعدة عسكرية يف والية بافاريا األملانّية، ُعرِث عىل عمالت 

معدنية مسكوكة بعملة الديناري الرومانية.
ويحمل االكتشاف أبعاداً تاريخية ومادية، خصوصاً أن »الكنز« يحتوي 

عىل 5600 قطعة نقدية فضّية يعود تاريخها إىل ما قبل حواىل 2000 عام، 
وتحديداً إىل زمن اإلمرباطورية الرومانية.

وذكر موقع »نيوزك ويك« أّن هذه املكتشفات يجري تحليلها والتحقق منها 
اآلن يف جامعة توبنغن. ويلفت متحف آوغسبورغ ومجموعاتها الفنية يف 

بيان، إىل أن االكتشاف هو األكرب من نوعه يف الوالية الواقعة جنوبي أملانيا.
وأرجع البيان أقدم العمالت إىل عهد اإلمرباطور نريون )54 - 68 ميالدي(، 
الفتاً إىل أن أحدثها ُسكَّ يف عهد سيبتيموس سيفريوس، بعد فرتة وجيزة 

من 200 ميالدي. واكتشف علماء اآلثار عمالت معدنية من عصور أباطرة 
آخرين، منهم تراجان وأنتونينوس بيوس، وديديوس يوليانوس، الذي استمر 

حكمه تسعة أسابيع فقط، حيث قُتل عام 193 بعد امليالد.
وفيما أشار رئيس قسم اآلثار يف مدينة آوغسبورغ، سيباستيان جريهوس، 

إىل أن »الجندي حصل عىل ما بني 375 و500 دينار يف أوائل القرن الثالث«، 
أوضح أن »الكنز يعادل حواىل 11 إىل 15 راتباً سنوياً«.

وكانت املنطقة قد شهدت اكتشافات سابقة شملت أسلحة وجواهر، 
باإلضافة إىل أكرث من 800 قطعة نقدية، وأطباق ومجموعة متنوعة من 

األجهزة.
واعترب البيان أن ما اكتُِشف »ذو مغزى زمني«، وال سيما العمالت املعدنية، 

التي يرى أنها تسمح بتأريخ أول قاعدة رومانية يف املنطقة بني 8 و5 قبل 
امليالد.

يف ذلك الوقت من تاريخ املنطقة، كان الجنود ُيكلَّفون تشييد البنية التحتية 
إىل جانب واجباتهم العسكرية.

وحيث إنه قرب نهاية عهد اإلمرباطور أوغسطس استُبِدلَت القاعدة األوىل 
بمعسكر لحواىل 3000 جندي، ظهرت من هذه القاعدة مستوطنة مدنية 

مبكرة تُسمى أوغوستا فينديليكوم، ملا سيصبح مدينة آوغسبورغ.
ويلفت جريهوس إىل أنه افرُتِض أن الكنز دفن خارج أوغوستا فينديليكوم، 

بالقرب من طريق فيا كلوديا، ولم ُيعرَث عليه قط.

Amazing discovery.. Two 
tombs from the Sawy 
era in Minya, Egypt
In an astonishing and important discovery, a Spanish archaeological 
mission affiliated with the University of Barcelona announced the 
discovery of two adjacent tombs dating back to the Sawy period, 
in the Bahnasa archaeological area in Minya Governorate, central 
Egypt.

The Secretary-General of the Supreme Council of Antiquities, Mus-
tafa Waziri, confirmed that the mission found in one of these two 
cemeteries the remains of two unknown persons with a mouth with 
a gold tongue, while inside the cemetery was found a coffin made 
of limestone with a cover in the form of a woman, and next to it the 
remains of a non-person. known yet.
He also pointed out that preliminary studies on the tomb proved 
that it had been entered before during antiquity.
For his part, the head of the mission, Maite Maskort, explained that 
the second cemetery was completely closed, pointing out that the 
mission opened it for the first time during the excavations.
In parallel, the director of the mission’s excavations, Hassan Amer, 
said that inside the tomb, a limestone sarcophagus with a human 
face was found in a good state of preservation, in addition to a 
“cotin” containing canopic utensils inside each of them, and 402 
statues made of ushabti were also found. Of faience and a set of 
small amulets and beads green color.
Director General of Central Egyptian Antiquities, Jamal al-Samast-
awi, confirmed that the Spanish mission has been working in the 
Bahnasa archaeological area for nearly thirty years, during which 
it found many tombs dating back to the Sawi, Greco-Roman and 
Coptic eras.
He also pointed out that the Al-Bahnasa region was famous for its 
papyri written in Greek, which were published in dozens of volumes 
at the University of Oxford. It also belonged to the nineteenth region 
of Upper Egypt and had great fame in the Coptic and Islamic eras.

عمره 3500 عام واندثر لقرون تحت الرمال.. قّصة 
طريق الكباش الذي كانت تمّر منه اآللهة الفرعونية

العثور على كنز أثناء الحفر بمجرى نهر في ألمانيا
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    HOT SPOT  نقطة ساخنة

أعلنت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أنهما توصلتا اىل 
اتفاق حول استبدال معدات مراقبة مترضرة يف منشاة كرج 

املخصصة لتصنيع أجهزة الطرد املركزي غرب طهران، يف 
خطوة اعتربتها وسائل إعالم محلية »بادرة حسن نية« من 

جانب الجمهورية اإلسالمية.

ويأتي هذا االتفاق بعد أشهر من التباين واملباحثات بني 
طهران والوكالة التابعة لألمم املتحدة بشأن املنشأة النووية، 
ما أثار انتقادات ومآخذ من الدول الغربية حيال الجمهورية 

اإلسالمية. كما يتزامن مع املباحثات الجارية يف فيينا بني 
إيران والقوى الكربى، والهادفة إلحياء االتفاق بشأن الربنامج 
النووي اإليراني الذي انسحبت الواليات املتحدة أحاديا منه 

قبل ثالثة أعوام.
وذكرت وكالة »نور نيوز« اإلخبارية التي تعد مقربة من 

املجلس األعىل لألمن القومي اإليراني، أنه »يف بادرة حسن 
نية، سمحت إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية برتكيب 

كامريات جديدة لتحل محل تلك التي ترضرت خالل عملية 
تخريبية« استهدفت منشأة كرج النووية.

من جهتها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقرها 
فيينا، يف بيان أنه »عقب اتفاق تم التوصل إليه األربعاء بني 

املدير العام للوكالة رافايل ماريانو غرويس ورئيس املنظمة 
اإليرانية للطاقة الذرية محمد إسالمي«، فإن الوكالة الدولية 

بصدد نصب »قريباً كامريات مراقبة جديدة يف موقع كرج 
املصنع ألجهزة الطرد املركزي«.

وأعلنت طهران يف 23 حزيران/يونيو املايض إحباط عملية 
»تخريب« طالت أحد املباني التابعة ملنظمة الطاقة الذرية 

غرب طهران، واتهمت إرسائيل بالوقوف خلفها. وأفادت 
وسائل إعالم إيرانية يف حينه أن املبنى املستهدف كان 

منشأة كرج.
وأدت العملية اىل ترضر كامريات مراقبة تابعة للوكالة الدولية 

منصوبة يف املنشأة، وتأتي يف إطار برامج التفتيش واملراقبة 
التي تعتمدها الوكالة بشأن الربنامج النووي للجمهورية 

اإلسالمية.
وشكّل استبدال معدات املراقبة يف هذه املنشأة موضع اخذ 

ورد عىل مدى أسابيع بني طهران والوكالة الدولية. ويف 
أيلول/سبتمرب املايض، أعلنت الوكالة أن طهران منعت 

استبدال معدات املراقبة يف املنشأة، عىل رغم اتفاق أبرم بني 
الطرفني يف الشهر نفسه خالل زيارة قام بها غرويس اىل 

العاصمة اإليرانية.
اال أن السلطات شددت عىل أن معدات املراقبة يف كرج لم 

تكن مشمولة باالتفاق، نظرا ألن املنشأة ال تزال تخضع 
لتحقيق أمني وقضائي عىل خلفية عملية »التخريب« التي 

استهدفتها.
كما شكّل موضوع معدات املراقبة يف منشأة كرج، محور زيارة 

ثانية قام بها غرويس اىل طهران يف ترشين الثاني/نوفمرب، 
انتهت من دون توصل الجانبني اىل تفاهم.

ونقلت الوكالة الدولية يف بيانها عن غرويس قوله »هذا تطور 
مهم لعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق واملراقبة. 

وآمل بصدق أن نواصل مناقشاتنا البناءة لحل جميع قضايا 
الضمانات املعلقة يف إيران«.

 تأثري »خطري« عىل نشاطات املراقبة 
وأفادت الوكاالت اإليرانية أن املوافقة عىل استبدال الكامريات 
كانت »طوعية من جانب إيران للحد من سوء التفاهم )الذي 

شاب( عالقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية«.
واوضحت الوكاالت »نظرا النتهاء التحقيق األمني يف 

الكامريات املترضرة، وكذلك قرار الوكالة بإدانة التخريب يف 
مجمع تيسا واملوافقة عىل الفحص الفني للكامريات من 

قبل خرباء إيرانيني قبل تركيبها، فقد سمحت إيران للوكالة 
باستبدال الكامريات املترضرة بأخرى جديدة«.

وأشارت الوكالة الدولية يف بيانها اىل أنها »ستوفر نموذجا 

عن الكامريات ومعلومات تقنية مرتبطة )بها( اىل إيران 
للتحليل من قبل مسؤوليها األمنيني والقضائيني املعنيني، 

بحضور مفتيش الوكالة، يف 19 كانون األول/ديسمرب«، قبل 
أن تتم عملية تركيب الكامريات الجديدة »وإجراء نشاطات 

تقنية أخرى« قبل نهاية الشهر ذاته.
وذكرت »نورنيوز« أنه بموجب القانون الذي أقره مجلس 

الشورى )الربملان( اإليراني أواخر العام 2020، فإن »الصور 
التي سجلتها الكامريات الجديدة لن تقدم للوكالة كما كان 
الحال بالنسبة للصور من الكامريات السابقة وستبقى مع 

منظمة الطاقة الذرية اإليرانية يف إيران«.
اتهمت جمهورية إيران اإلسالمية أو اشتبهت مرارا بأن 
إرسائيل، عدوها اللدود، قامت بتخريب بعض منشآتها 

النووية. من جانبها تتهم إرسائيل إيران منذ سنوات بالسعي 
المتالك أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران.

يف 23 ترشين الثاني/نوفمرب زار املدير العام للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية طهران سعيا لحل قضية كامريات املراقبة، 

مؤكدا أنها »قضية يف غاية األهمية«.
وكان قد أعلن أن عدم استبدال الكامريات األربع املترضرة 

»أثر بشكل خطري عىل قدرة املراقبة )ألنشطة موقع تيسا( 
وهو أمر رضوري للعودة إىل االتفاق النووي«.

إيران والوكالة الذرية الدولية تتفقان على استبدال 
كاميرات المراقبة في منشاة كرج

سادت حالة من التوتر عىل الحدود بني 
باكستان وأفغانستان، بسبب محاولة القوات 

الباكستانية نصب سياج عىل الحدود بني 
الدولتني رشق أفغانستان.

وقالت الحكومة املحلية يف والية ننجرهار رشقّي 
أفغانستان يف بيان، إن القوات الباكستانية حاولت 

نصب السياج داخل األرايض األفغانية، وأضاف البيان 
أن القوات الباكستانية سعت إىل تأسيس ثكنات لها 

داخل أرايض أفغانستان، وهو ما تصدت له قوات 
طالبان.

وأكد البيان أن السلطات األفغانية أمرت القوات 
عىل الحدود يف منطقة ننجرهار بأن تكون عىل أهبة 
كاملة للتصدي ألي محاولة جديدة من قبل القوات 

الباكستانية، فيما ذكر البيان أن الجانب األفغاني 

حّذر الجانب الباكستاني من مغبة هذه الترصفات، 
مشدداً عىل أنه لن يبقى صامتاً إزاء هذه 

الترصفات.

وقال حاكم والية ننجرهار 
املولوي محمد داوود 

مزمل، خالل زيارته 
املنطقة مع مسوؤلني 
عسكريني آخرين، إن 
القوات األفغانية عىل 

أهبة كاملة للدفاع عن 
أي ترصف غري رشعي 

عىل الحدود.

وتظهر فيديوهات 

متداولة عىل منصات التواصل االجتماعي رئيس 
استخبارات طالبان يف والية ننجرهار، 
دكتور بشري، وهو يجمع أسالك 

السياج الباكستاني ويخاطب 
القوات الباكستانية بكلمات 
شديدة، مثل »لن نصمت 

إزاء ما تفعلون«، و«ال 
ترغمونا عىل الحرب«، 
و«يف املرة القادمة لن 

نصرب«، و«سنقدم عىل 
خطوات حادة«.

يذكر أن الحدود 
الباكستانية األفغانية 

شهدت يف زمن الحكومة 
األفغانية السابقة توترات 

حادة بسبب السياج وتحديد مواقعها.

يف غضون ذلك، أثارت ترصيحات رئيس الوزراء 
الباكستاني عمران خان، التي جاءت خالل اجتماع 

منظمة التعاون اإلسالمي بشأن أفغانستان يف 
إسالم أباد قبل يومني، استياء بعض األفغان، إذ قال 

إن األعراف األفغانية ال تسمح بإرسال البنات إىل 
املدارس، فضالً عن وصفه للحكومة األفغانية السابقة 

بالفاسدة.

وأعرب الرئيس األفغاني السابق حامد كرزاي عن 
استيائه الشديد حيال هذه الترصيحات، معترباً إياها 

تدخالً يف شؤون أفغانستان. كذلك أعرب »القوميون 
الباكستانيون« واملنتمون إىل العرقية البشتونية التي 

تقطن عىل طريف الحدود األفغانية الباكستانية عن 
خيبة أملهم حيال ما قاله خان.

توتر على الحدود بين باكستان وأفغانستان بسبب خالف على نصب سياج
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A 25-year-old man on denied murdering British 
MP David Amess, who was stabbed to death 
while meeting constituents earlier this year.

At a hearing at the Old Bailey court in central London, 
Ali Harbi Ali pleaded not guilty to murder and prepar-
ing acts of terrorism.
Ali, from north London, was arrested at the scene of 
the stabbing at a Methodist church in Leigh-on-Sea in 
southeast England, on October 15.
Amess, a 69-year-old father of five, was a long-serving 
member of parliament for Prime Minister Boris John-

son’s Conservative party.
His killing was the second of a British MP in the past 
five years, and has led to calls for better safety for 
elected representatives.
Ali, wearing a blue sweatshirt and grey jogging bot-
toms, spoke only to confirm his identity and enter his 
pleas at the brief hearing.
The separate charge of preparing acts of terrorism is 
alleged to have taken place between May 1, 2019 and 
September this year.
He was remanded in custody. A trial date has been set 
for March 21 next year.

Suspect in UK MP David Amess murder 
pleads not guilty

الرئيس بوتين: األمريكيون على 
عتبة دارنا وال مجال للتراجع أكثر

أكد الرئيس الرويس فالديمري بوتني أن قيام الواليات املتحدة بتسليح أوكرانيا وحثها عىل مواجهة 
روسيا يخلق تهديدات خطرية لألمن القومي الرويس.

وقال بوتني يف كلمة له خالل اجتماع موسع لقيادة وزارة الدفاع الروسية يف موسكو : ماذا تفعل 
الواليات املتحدة اآلن عىل األرايض األوكرانية، الواقعة ليس عىل بعد آالف الكيلومرتات من 

حدودنا، ولكن عىل عتبة دارنا. ويجب أن يفهموا أنه ليس لدينا مكان ملزيد من الرتاجع«.
وتابع: »ال توجد أسلحة فرط صوتية لدى الواليات املتحدة حتى اآلن، لكننا نعرف متى 

سيمتلكونها. هذا أمر ال يمكن إخفاؤه. و)يوما ما( سيسلمونها إىل أوكرانيا. هذا ال يعني أنهم 
سيستخدمونها غدا، ألنه يوجد لدينا »تسريكون«، وليس لهم مثله بعد. لكن تحت هذا الغطاء 

سيسلحونهم وسيدفعون متطرفني من الدولة املجاورة باتجاه روسيا، بما يف ذلك إىل شبه جزيرة 
القرم، عىل سبيل املثال، وذلك يف ظل ظروف مواتية لهم، كما يبدو لهم«.

وتساءل الرئيس الرويس: »هل يعتقدون أننا ال نرى هذه التهديدات؟ أم يعتقدون أننا سنتفرج 
عليها مكتويف األيدي؟ لم يعد لدينا مكان للرتاجع«!

ويف وقت سابق وصف بوتني توسيع البنية التحتية العسكرية للناتو يف أوكرانيا بأنه خط أحمر 
بالنسبة لروسيا.
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 Women Pioneering نساء رأيدات

انتخب الربملان السويدي، مؤخراً، رئيسة حزب 
االشرتاكيني الديمقراطيني ماجدالينا أندرسون، 

رئيسا ملجلس الوزراء والحكومة السويدية، يف 
يوم تاريخي شهدته البالد، عندما أصبحت 

أندرسون، أول سيدة رئيسة للحكومة يف تاريخ 
البالد، بعدما سبقها يف املنصب ذاته 33 رجالً، 

وخلفًا لرئيس الحزب ورئيس الوزراء األسبق 
ستيفان لوفني.

ووفقا لوسائل إعالم سويدية، جاء انتخاب 
أندرسون، بمخاض صعب تطلب التفاوض مع 

حزبي الوسط واليسار بعد استقالة سلفها 
ستيفان لوفني، وتوصلت أندرسون إيل اتفاق 

مع اليسار يقيض بزيادة املعاشات التقاعدية 
مقابل تصويت الحزب لصالحها.

وكانت نتائج التصويت 117 صوتاً بـ«نعم« 

و174 صوتاً بـ«ال« فيما امتنع عن التصويت 57 
صوتاً مع غياب نائب واحد يف الربملان، وبذلك 

أصبحت أندرسون رئيسة للوزراء بفارق صوت 
واحد، فيما استقبلت أندرسون نتائج التصويت 

بالدموع.
من هي رئيسة الحكومة ماجدالينا أندرسون؟

ماجدالينا أندرسون، من مواليد محافظة 
أوبساال عام 1967، وهي شخصية سياسية 
وأول وزيرة مالية يف حكومة يقودها الحزب 

االشرتاكي الديمقراطي، وشغلت قبلها مناصب 
عدة يف الدولة، يف بداية دراستها الثانوية 

التحقت بدراسة العلوم االجتماعية يف املدرسة 
الكاتدرائية يف أوبساال، وبعد التخرج انتقلت 

إيل ستوكهولم وحصلت هناك عيل درجة 
املاجستري يف االقتصاد وكانت تنوي الحصول 

عيل دكتوراه يف هذا املجال، لكنها عوضا عن 
ذلك درست يف معهد الدراسات املتقدمة يف 

فيينا، النمسا، ويف عام 1995، درست يف جامعة 
هارفارد بالواليات املتحدة األمريكية.

بدأت أندرسون، العمل السيايس عام 1996، 
حيث شغلت منصب رئيسة التخطيط يف مكتب 

رئيس الوزراء سنة 1998، ثم سكرترية يف وزارة 
املالية، وخالل األعوام 2009-2007 أصبحت 

عضواً يف الحزب االشرتاكي الديمقراطي، 
ومستشارة السياسة الداخلية لرئيس الحزب، 

وهي أيضا املتحدث االقتصادي السيايس 
لحزب االشرتاكيني الديمقراطيني منذ سنة 

2014 حتي اليوم.

ماجدالينا أندرسون أول سيدة ترأس 
الحكومة السويدية بعد 33 رجاًل

الناشطة الحقوقية الصومالية 
حليمة آدن: بين أكثر النساء 

إلهاما وتأثيرا لعام 2021
 

ولدت حليمة آدن، الصومالية األصل وأول عارضة أزياء عاملية محجبة، يف مخيم 
 IMG لالجئني يف كينيا. ويف عام 2017، وقّعت عقدا انضمت بموجبه إىل وكالة

للعارضات، وهي واحدة من أكرب وكاالت عرض األزياء يف العالم. وتضمن العقد بندا 
يؤكد عىل أن حليمة لن تجرب عىل نزع حجابها أثناء قيامها بعرض األزياء.

كانت حليمة أول عارضة محجبة تظهر عىل غالف مجلتي »بريتيش فوغ« 
و«ألور، والنسخة السنوية الخاصة بمالبس السباحة من مجلة »سبورت 

إالسرتيتيد« األمريكية. وهي ناشطة يف مجال توعية النساء املسلمات، وتعزيز 
حضورهن، وكانت سفرية نوايا حسنة لدى اليونيسيف يف مجال حقوق الطفل.
ويف عام 2020، تخلّت حليمة عن عرض األزياء بعد اقتناعها بأن هذا العمل ال 

يتوافق مع مبادئ دينها اإلسالمي، ولكنها رغم ذلك ما زالت ذات تأثري ونفوذ يف 
عالم األزياء وخارجه.

نجالء المنقوش.. وزيرة 
الخارجية الليبية ضمن أكثر 

النساء تأثيرا في العالم
نرشت »بي بي يس« قائمتها ألكرث 100 امرأة إلهاما وتأثريا عىل املستوى العاملي 

لعام 2021، وضمت القائمة عربيات رائدات أبرزهن وزيرة الخارجية الليبية نجالء 
املنقوش.

وقالت »بي بي يس« عن املنقوش إنها »أصبحت نجالء املنقوش هذا العام أول 
سيدة تتوىل حقيبة الخارجية يف ليبيا حني اختريت لشغل املنصب يف حكومة 

الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهي أيضا أستاذة قانون، ومحامية 
يف القانون الجنائي. وكانت خالل الثورة الليبية عام 2011، قد انضمت إىل عضوية 

املجلس الوطني االنتقايل، وعملت عىل بناء صالت مع منظمات املجتمع املدني«.

تسلّط قائمة املائة امراة الضوء عىل النساء اللواتي يلعنب دورا كبريا يف 
مجتماعاتهن ويقمن بأدوارهن الثقافية واالجتماعية عىل الوجه األكمل باإلضافة 

إىل االنجازات والشجاعة التي يتحلون بها ماجعلهن يقمن بإعادة تموضع وضبط 
لحياتهن يف الوسط الذي يعشن فيه.

أ ف ب 

ُعّينت شارون باون رئيسة ملجلس إدارة سوق نيويورك لألوراق املالية، 
لتصبح بذلك أول امرأة سوداء تشغل هذا املنصب الرفيع يف بورصة 

»وول سرتيت« املرموقة.
وباون كانت أساساً عضواً يف مجلس إدارة بورصة وول سرتيت وكذلك 

يف »إنرتكونتيننتال إكستشينج«، الرشكة األّم للبورصة النيويوركية.

ومن 2014 ولغاية 2017، كانت باون مفّوضة يف الوكالة الفدرالية املرشفة 
عىل أسواق العقود اآلجلة يف الواليات املتحدة.

ويف 2010 ، عّينها الرئيس يف حينه باراك أوباما نائبة لرئيس املنظمة 
املسؤولة عن تنظيم عمل الوسطاء املاليني يف الواليات املتحدة.

وقبل ذلك كانت باون عىل مدى ثالثة عقود رشيكة يف مكاتب محاماة 
متخّصصة بقانون األعمال.

وأصدرت »إنرتكونتيننتال إكستشينج« بياناً أعلنت فيه تعيني باون 
وتغيريات أخرى يف أعىل قمة هرم البورصة النيويوركية.

وشملت هذه التغيريات مغادرة ستاييس كننغهام، رئيسة بورصة 
نيويورك منذ 2018، منصبها وتعيني رئيسة »قسم السندات ذات 

الفائدة الثابتة وخدمات البيانات« لني مارتن، مكانها.
وأوضح البيان أّن كننغهام ستصبح عضواً يف مجلس إدارة بورصة 

نيويورك.
وبورصة نيويورك هي األكرب يف العالم إذ يبلغ عدد الرشكات املدرجة 

فيها 2400 رشكة يصل رأسمالها الرتاكمي إىل 36 تريليون دوالر.

شارون باون أول امرأة سوداء تترأس 
مجلس إدارة بورصة نيويورك
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Maternity  أمومة 

إذا كنت أماً، فهذا مشهد مألوف جداً.. تضعني يدك عىل جبني طفلك املريض 
فتشعرين بالدفء. ثم يؤكد مقياس الحرارة شكوكك: وترصخني لقد أصيب 

بالحمى. ولكن إذا اتبعت بعض القواعد البسيطة، فستجعيل األمر أكرث بساطة 
وراحة وتحافظني عىل طفلك آمناً.

الحمى دفاع ضد العدوى. يرفع جسم طفلك درجة حرارته لقتل الجراثيم. يف 
معظم الحاالت يكون غري ضاراً، لكنه يزول من تلقاء نفسه يف 3 أيام. يف هذا 

املوضوع يدلك اختصاصيو األطفال يف »سيدتي وطفلك« عىل أفضل العالجات.

ماذا يجب أن تفعلي؟
1 - يمكن إعطاء الطفل أسيتامينوفني، فهو يخفض درجة 

حرارته. إذا كان عمره أكرب من 2 اقرأي الجرعة عىل 
امللصق. أما إذا كان أصغر سناً، فاسأيل طبيبك 

عن مقدار الجرعة املناسبة.
2 - هناك خيار آخر وهو األيبوبروفني إذا 

كان عمر طفلك 6 أشهر عىل األقل.
3 - ضعي ضغطاً بارداً عىل رأسه، 

وحافظي عىل درجة حرارة غرفتهم 
معتدلة، ليست شديدة الحرارة وال 

شديدة الربودة. ألبسيه طبقة واحدة 
من املالبس الخفيفة وقدمي لهم 

بطانية خفيفة. يمكنك أيضاً يمكنك 
أيضاً تربيده بحمام إسفنجي فاتر.
4 - احريص عىل إعطائه الكثري من 

السوائل.

ما ال يجب عليك فعله
1 - ال تعطي طفلك األسربين أبداً، يمكن 

أن يسبب حالة خطرية تسمى متالزمة 
راي.

2 - تجنبي الجمع بني عالجات الربد واإلنفلونزا 
عند األطفال الصغار. ال ينبغي استخدامها يف 

األطفال دون سن 4 سنوات.
3 - إذا قررت استخدام دواء االنفلونزا، فاستشريي طبيب 

األطفال للتأكد من أن طفلك يبلغ من العمر ما يكفي لنوع الدواء 
الذي تفكرين فيه. وفقاً إلدارة الغذاء والدواء األمريكية، ال ينبغي إعطاء أي طفل 
دون سن الثانية أي نوع من منتجات السعال أو الربد الذي يحتوي عىل مزيالت 
االحتقان أو مضادات الهيستامني، ويجب توخي الحذر حتى مع األطفال الذين 
تزيد أعمارهم عن سنتني، حيث يمكن أن تكون اآلثار الجانبية املحتملة خطرية 

وحتى مهددة للحياة.
4 - إذا قال الطبيب إنه ال بأس من استخدام دواء السعال أو الربد، فاقرأي 

امللصق قبل الرشاء واختاري الدواء األكرث مالءمًة ألعراض طفلك. ال تبديل بني 
األدوية املختلفة من دون موافقة طبيب األطفال.

5 - ال تستخدمي حماماً مثلجاً أو تفركي جلد طفلك بالكحول الطبي. يمكن أن 
يؤدي أي منهما يف الواقع إىل ارتفاع درجة الحرارة.

6 - حتى إذا كان طفلك يعاني من قشعريرة، فال تكرثي من تغطيته بالبطانيات 
أو املالبس السميكة.

متى يجب عليك استدعاء الطبيب؟
عادة، ال يحتاج طفلك ذو الحرارة العالية، إىل الطبيب. لكن يف بعض األحيان 
يمكن أن تكون الحمى عالمة تحذيرية خطرية. اتصيل بطبيب األطفال إذا 

كان طفلك:
أي حرارة تتعدى الـ 37.8 تستدعي مراجعة الطبيب، 

خصوصاً إذا ترافقت بأعراض مثل التعب الشديد 
والطفح الجلدي، وهذا يختلف من طفل آلخر. 

يعاني من حمى استمرت ألكرث من 72 ساعة 
)أو أكرث من 24 ساعة إذا كان طفلك أقل 

من عامني(.
يعاني من حمى مع أعراض أخرى مثل 
تيبس الرقبة أو التهاب الحلق الشديد 

أو ألم األذن أو الطفح الجلدي أو 
الصداع الشديد.

يعاني من نوبات.
يبدو مريضاً جداً أو مستاء أو غري 

مستجيب.

نصائح لقياس درجة حرارة 
طفلك

1 – كم مرة أحتاج لقياس درجة حرارة 
طفيل؟

يعتمد هذا عىل وضعه الصحي، وعادة، 
ال تحتاجني إىل قياس درجة حرارة طفلك 

بقلق شديد أو إيقاظه إذا كان ينام بسالم. 
لكن يجب أن تفعيل ذلك إذا كانت طاقته تبدو 
منخفضة أو إذا كان لدى طفلك تاريخ من النوبات 

مع الحمى.
2 - ما هو مقياس الحرارة األفضل لألطفال؟

الرقمية هي األفضل. يمكن استخدامها يف الفم أو الرشج أو تحت الذراع، 
وبالنسبة لألطفال الصغار، تكون درجة حرارة املستقيم هي األكرث دقة. إذا كان 

أطفالك ترتاوح أعمارهم بني 4 و 5 سنوات أو أكرب، فيمكنك عىل األرجح الحصول 
عىل قراءة جيدة باستخدام مقياس حرارة يف الفم. ألنه تحت الذراع يكون أقل 
دقة، لكن القيام به أسهل. تذكري أن تضيفي درجة إىل قراءة اإلبط للحصول 

عىل رقم أكرث دقة.

عالج سخونة األطفال في المنزل

5 Tips to Develop a 
Reward System that 
Works With Your Kids

R esearch has shown that rewarding children for positive behav-
ior and allowing them to experience natural consequences for 
negative behavior is much more effective than punishment. 

Additionally, behaviors that kids learn through positive reinforce-
ment tend to stick and evolve into lifelong habits.
The simplest way to move toward positive reinforcement in your home 
is to institute a reward system for desired behaviors. Here are a few tips 
to help you move in a positive direction.
Keep It Simple
Parenting is hard. You probably have days when you can barely manage 
to grab a cup of coffee and slap on your Thrive patch in the morning. 
Don’t allow your reward system to become another complexity in your 
life.
Identify what tasks you want your children to complete daily, decide 
what behaviors you want to increase, and brainstorm what rewards will 
motivate them. If the child completes their tasks and meets their be-
havioral goals, they earn rewards. If they aren’t successful, then they 
deal with the consequence of not having the privileges they could have 
earned. It can be that simple.
Don’t Give Anything Away for Free
A common mistake many parents make when they begin a reward sys-
tem is thinking that the rewards need to be monumental. You don’t 
have to fill your calendar with special events, but you do need to re-
assess what you consider to be a right and what you consider to be a 
privilege in your home. Children have the right to food, shelter, safety, 
support, and security. Pretty much everything else is icing on the cake.
If your kids have unlimited access to the TV, their phone, the video 
game systems, the trampoline in the backyard and every toy they own, 
you are giving away the best incentives you have. A reward system links 
simple positive behaviors like making the bed or doing homework with 
incentives like 30 minutes of video games or inviting a friend over to 
play on that trampoline. You must begin to think of all those little things 
that your kids enjoy every day as privileges that need to be earned.
Know What Your Kids Want
Be sure that you are individualizing your rewards to your children’s 
desires. If you do not choose the right incentives, the program simply 
won’t work. For instance, some kids would move mountains to get a 
half-hour of video game time, making it a perfect program-dependent 
privilege. However, if your kid doesn’t care about video games, he’s not 
going to be motivated to earn them.
Make it Age Appropriate
The type of reward program that you create should mesh with the ages 
and abilities of your children. Younger children do well with simple 
tasks, short-term goals, and tangible rewards that they earn daily. Older 
kids and teens can handle more complex tasks, less immediate goals 
and a token economy that allows them to earn daily privileges along 
with saving tokens toward special rewards at the end of the week.
Stick With the Program
When reward programs fail, the fault often lies with inconsistency on 
the part of the parent. If you decide that a certain privilege can only be 
enjoyed if your child completes a certain task, then you have to stick 
to your guns. Every day. If you set a long-term goal with your 13-year 
old that states that if she keeps her room clean for a week you’ll take 
her shopping for a new comforter set, then you must follow through, 
no matter how much you don’t want to go out. Consistency is the key 
to success.
Behavioral programs that offer incentives can be amazingly effective in 
teaching children responsibility for tasks and can have a huge effect on 
behaviors. Remember to keep the program simple for both yourself and 
the kids, tailor the program to your kid’s interests, and be consistent. 
Adjusting to the new program will be challenging at first, but within 
a short span of time, you will begin to see results that will justify the 
effort.
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Eve حواء

فاطمة باخشوين
اإلبداع ُمحرّك رئيس يف أعمال التجارة راهنًا؛ لذا 

يبحث رواد األعمال عن املبدعني لتوظيفهم يف 
الرشكات الناشئة أو املرموقة، فما هي الصفات 

التي يمتلكها هؤالء، وتجعلهم يعّينون يف املناصب 
املرغوبة؟ يف السطور اآلتية، ملحة عن صفات 

 Indeed املوظفني املبدعني، وفق معلومات شبكة
األمريكّية املتخصّصة يف التوظيف.

صفات الموّظفين المبدعين
مزيج االنطوائّية باالجتماعّية: تميل 

غالبّية الناس إىل أن تكون انطوائّية فتقيض 
الوقت بمفردها أو عىل النقيض من ذلك 
منفتحة أي تفّضل رفقة اآلخرين بشدة 
رفقة اآلخرين عىل العزلة، لكن املبدعني 

يظهرون هاتني الصفتني يف شخصّياتهم، 
إذ هم يشاركون يف املناسبات االجتماعية 

ويستلهمون من اآلخرين، إال أنهم 
يحتاجون أيًضا إىل قضاء بعض األوقات 

بمفردهم.
مستويات عالية من الرتكيز: يميل 

املبدعون إىل فقدان مسار الوقت يف العملية 
اإلبداعّية، إذ يصبح تركيزهم شديًدا عىل املهّمة 

التي يقومون بها، بحيث يمكنهم العمل لساعات 
طويلة متواصلة يف كل مرّة، من دون أن يدركوا 

ذلك.
االبتكار: يعمل املبدعون عىل تفعيل خيالهم، ما 
ُيساعدهم يف التوصل إىل حلول فريدة للتحّديات 

التي قد يواجهونها، إذ بداًل من مجرد قبول األفكار، هم يقومون 
بتحليلها من جوانبها والبناء عليها وتطبيقها يف حياتهم.

الدقّة: تبدي العقول املبدعة االهتمام بالتفاصيل، ودقائق األمور 
بغية الوصول إىل الحلول املمكنة للمشكالت.

االنفتاح عىل النقد: يتقّبل األشخاص املبدعون النقد البنّاء، 
الذي يساهم يف تحسني العمل بشكل عادل، فهم يستخدمون 

املالحظات من باب االستمرار يف التعلّم.
 

المبادرة والتعاطف

كيف تمتلكني صفات املوظف املبدع؟
 ذكرت مجلّة »فوربس« األمريكّية، بدورها، بعض 

السمات األخرى للمبدعني، كـ:
التحيّل بروح املبادرة: رّواد االعمال غالًبا ما 

يكونون غري راضني عن األوضاع يف العمل، لذا هم 
يسعون إىل إجراء التحسينات، بصفة مستمرّة، 

وبالتايل ينجذبون إىل املوظفني املبدعني الذين 
يبادرون إىل طرح األفكار والحلول، األمر الذي 

يعزز إنتاجّية الرشكة، بشكل عام.
التعاطف: يكمن التعاطف يف القدرة عىل فهم البيئة 

التي يعيش املرء فيها بعمق، كما يساعد يف تحديد 
اسرتاتيجّيات أفضل والتواصل بشكل أكرث وضوًحا 

واتخاذ قرارات فّعالة، وهذا ما يبحث عنه القادة يف الكثري 
من األحيان عند التوظيف.

الرتكيز عىل النتيجة: هو سمة من السمات األكرث 
أهّمية يف شخصّيات املبدعني، فهؤالء يضعون النتيجة 

النهائّية نصب أعينهم، فال يقعون يف حب العملية 
اإلبداعية بحيث يفقدون رؤية الهدف النهائي.

كيف 
تمتلكين 

صفات اإلبداع 
في العمل؟

تعّرفي على أسرار النجاح 
في العمل 

ترغب غالبّية املوظفني، يف السعي خلف أهداف العمل، علًما أن النجاح 
يف العمل ال يقيض بالتضحية بالسعادة أو الحب أو املال حسب املعتقد 
الشائع والخاطئ. وفق املوقع الخاّص بتطبيق Time camp الذي يتتبع 
وقت املشاريع، ويقّدم بعض النصائح املتعلقة بالحياة املهنية، هناك 

أرسار مساعدة يف النجاح يف العمل، هي اآلتية.

أسرار النجاح
معارشة الناجحني: عىل املرء أن يعارش األشخاص املناسبني، فمن دون رفقة جيدة 
أو فريق عمل من امللهمني، هو لن يحقّق النجاح البتة. تُعّد أفكار األشخاص ووجهات 
نظرهم بالغة األهّمية يف تطوير املشاريع أو يف التطّور املهني، فاألشخاص اإليجابيون 

سيطلقون ردود فعل إيجابية وسيلهمون اآلخرين.
عقلّية التعلّم: االنفتاح عىل األمور الجديدة هو الرّس الثاني لإلنجازات الكبرية يف 

العمل، فتعلّم أشياء جديدة يوّسع اآلفاق، ويحفّز عىل االبتكار. يف هذا اإلطار، تفيد 
قراءة الكتب، والتحّدث إىل الناجحني يف مجال العمل، والبحث عن تأثري بعض 

الخيارات يف النتائج الشخصّية، باإلضافة إىل محاولة اإلجابة عن األسئلة الصعبة 
بداًل من تجنّبها.

الصرب: الطريق إىل النجاح ليس سهاًل أو قصريًا، ففي بعض األحيان قد تأتي األمور 
بسهولة، ولكن عادة ما تعرتض عوائق أمر الوصول إىل األهداف، بخاصّة تلك طويلة 

املدى. لذا، ال مناّص من الصرب وعدم االستسالم واملثابرة، حتّى يتمكّن املرء من 
تخطّي العقبات، واإلتيان بنتائج ايجابّية.

أضافت صحيفة »فوربس« األمريكّية، بدورها، »األرسار« اآلتية، يف إطار النجاح يف 
الوظيفة:

املسؤولّية: تقيض مسؤولية املرء الكلّية عن حياته وعن عمله بأن يبتعد عن إلقاء 
اللوم عىل اآلخرين عند اقرتاف األخطاء، وبأن يحاول تعديل األخرية أو التعلّم منها، 

وبأن يتوقف عن انتظار وجود شخص ما أو بيئة مناسبة لصنع ذلك النجاح، إذ 
تكمن القوة لتحقيق األهداف يف داخل املرء.

تغيري وجهة النظر حسب للظروف: ستكون هناك دائًما ظروف خارجّية تعيق 
املرء عن تحقيق أهدافه. لذا، عليه أن يتوقف عن األمل يف أن تتغرّي ظروفه، وبدالً 

من ذلك أن يغرّي الطريقة التي ينظر من خاللها إىل األمور، فالظروف ليست سبب 
الفشل، وعىل املرء أن يستخدم طاقاته للمثابرة وإيجاد الطرق لتحقيق النجاح 

وتخطي العقبات عىل طول الطريق.

H ave you ever questioned whether 
your partner still loves you? You’re not 
alone. You also might be speaking a 

different love language than your partner.

What are the love languages?
We all give and receive love in 5 different ways: words 
of affirmation, acts of service, receiving gifts, quality 
time, and physical touch. These are called ‘love 
languages’ - a concept created by Dr. Gary Chapman 
through his long-time work as a marriage counsellor.
Words of affirmation
When words of affirmation is your love language, 
words build you up. You thrive on spoken affection, 
praise, encouragement, and compliments. Harsh 
words and criticism can bother you for a long time.
Acts of Service
Anything that your partner does willingly to ease 

your workload is a sign of love to you. You feel cared 
for when your partner vacuums before you get to it 
or makes you breakfast as a surprise. On the other 
hand, broken promises or laziness can make you feel 
unimportant.  
Receiving gifts
When you speak this love language, a 
thoughtful gift shows to you that 
you are special. In contrast, ge-
neric gifts and forgotten special 
events have the opposite 
effect. This love language isn’t 
necessarily materialistic – it 
could be as simple as receiving 
your favourite snack after a 
bad day.
Quality time
To you, nothing says you’re loved 

like undivided attention. When your partner is truly 
present (and not looking at their phone), it makes 
you feel important.  Failure to actively listen or long 
periods without one-on-one time can make you feel 
unloved.

Physical touch
Holding hands, kisses, hugs, and 

other touches are your preferred 
way to show and receive love. 

Appropriate touches convey 
warmth and safety, while 
physical neglect can drive a 
wedge between you and your 

partner.    
How love languages can im-

prove your relationships
Most of us have one or two 

preferred love languages – often different than our 
significant other’s. If you express your love through 
your preferred love language, the chances are that it 
goes unnoticed by your partner.
Say that your love language is gifts, and you often sur-
prise your partner with thoughtful gifts. How does it 
make you feel when they just have a quick look at your 
thoughtful present? Meanwhile, your partner hardly 
values gifts but appreciates acts of service. It would 
mean the world to them if you did chores around the 
house instead of buying gifts. Is your partner feeling 
loved?
Learning to speak your partner’s preferred language 
can drastically strengthen your relationship.  You can 
do the free love languages test on the 5 love languag-
es website. Love languages apply to non-romantic 
relationships as well, and the website includes tests 
for children and teens.

5 Different Ways to Show Love and Improve Your Relationship
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YOUR  HOME بيتك

يضفي بالط البورسلني ملسة مميزة عىل أرضيات 
الحمامات، فضالً عن كونه متيناً وشديد التحمل 

باعتباره مصنوعاً من خليط من الرمل والفلسبار 
الذي يزيد من كثافة البالط ويجعله أكرث قوة 

وأقل امتصاصاً للرطوبة.

من ميزات بالط البورسلني أيضاً أنه سهل التنظيف 
وأكرث مقاومة للبقع من البالط العادي، مع ذلك يتطلب 

عناية خاصة؛ كي تزيد من عمره قدر املستطاع.

نصائح لتنظيف بالط البورسلين
فيما ييل، 5 أشياء يجب أن تأخذها 

بعني االعتبار عند تنظيف بالط 
البورسلني:

1. ابدأ بكنس الغبار 
واألوساخ بالمكنسة 

الكهربائية
قبل البدء بتنظيف 

البورسلني يفّضل التخلص 
من أي غبار أو أوساخ 

متجمعة.
ال تستخدم املكانس الخشنة 

لتنظيف البورسلني، من املمكن 
التخلص من الغبار واألوساخ 

باستخدام مكنسة ناعمة أو مكنسة 
كهربائية.

بها 2. منظفات يجب عليك تجنُّ
ال تصلح جميع املنظفات لبالط البورسلني الذي قد 

يتعرض للخدش من املواد الكيميائية املوجودة يف 
بعض املنظفات املحتوية عىل األمونيا أو املبيضات أو 

األحماض.
يعترب البورسلني مقاوماً للماء، بسبب مواد معينة 

موجودة يف تركيبته تمنحه خصائص شبيهة بالزجاج، 

.Prima Porcelain وفقاً ملا ورد يف موقع
لكن يمكن أن يؤدي االستخدام املنتظم للمواد 

الكيميائية املسِبّبة للتآكل إىل تآكل سطح البالط وزيادة 
معدل امتصاص املاء.

ستؤدي املواد الكيميائية املسِبّبة للتآكل أيضاً إىل تآكل 
الجص، مما سيؤدي إىل إرخاء البالط والسماح للماء 

بالترسب تحت البالط وهو ما يؤدي إىل الرطوبة.
للتنظيف اليومي لبالط البورسلني، ما عليك سوى 

استخدام املاء الدافئ واملمسحة.
نِظّف كل أسبوعني بمنظف معتدل ممزوج 

بماء دافئ. وضع يف اعتبارك استخدام 
املواد الكيميائية فقط إلزالة البقع 

املستعصية.

3 . اغسل المنظفات 
بالكامل

عند استخدام منظف ما 
فوق البورسلني، تأكَّد من أنه 

منخفض الرتكيز.
قد يحتاج البالط املزخرف 

إىل تركيز أعىل قليالً من 
أنواع البالط األخرى.

قم بتغطية مساحة من 
األرضية بمحلول التنظيف 

واتركها ملدة 5 دقائق، ثم استخدم 
ممسحة لتنظيف املنطقة. ال تدع 

محلول التنظيف يجف أبداً عىل البالط. بعد 
ذلك، امسح املنطقة مرة أخرى باملاء الدافئ النظيف. 

وتأكَّد من التخلص من أي بقايا للمنظفات بعد االنتهاء 
من التنظيف.

4 . إزالة البقع
عادًة ما نستخدم املنظف نفسه لجميع البقع، لكنها 

ممارسة خاطئة، خصوصاً إذا أردنا التخلص من البقع 
العالقة عىل البورسلني.

تجب معالجة البقع بأكرث الطرق فعالية؛ لتقليل أي 
رضر طويل األمد للبالط أو الجص.

عند التعامل مع البقع، قم بوضع املنظف عىل املنطقة 
املتسخة فقط؛ وال تستخدمه عىل األرضية بالكامل.

ص من البقع العنيدة باستخدام  5 . تخلَّ
المواد الكيميائية اللطيفة

باتباع اإلرشادات املذكورة أعاله ستمنح أرضية بالط 

البورسلني أفضل حماية يمكن الحصول عليها، 
وستحافظ عىل مظهره يف أفضل حالة.

ويف حال تلوث البورسلني ببقع عنيدة احرص عىل 
استخدام منظف لطيف؛ كي ال يتغري لون الجص أو 

يتعرض للتآكل.
وتأكَّد من أنك ترتدي قفازات مناسبة، وقم بتهوية 

املنطقة عن طريق فتح النوافذ واألبواب.

إلزالة البقع بفعالية دون اإلضرار بالبالط.. 

5 نصائح لتنظيف البورسلين

C lean windows are important in 
many ways. They give a good 
impression to customers, potential 

homebuyers, and neighbors. But more 
importantly, clean windows have some 
important health benefits too.

If your windows are dirty, then consider hav-
ing them professionally cleaned. Doing so of-
fers the following health benefits.

1. Better Air Quality
Like many surfaces, windows pick up contam-
inants and allergens like dirt and pollen. And 
over time, these particles can build up on win-
dows to create a film of dust that leaves al-
lergy sufferers struggling to breathe. Window 
screens can also become allergen and dirt 
magnets if left for too long.
A professional window cleaning can help to 
remove buildups of pollen and dust from the 
outside world. Ultimately, this will improve 
the air quality inside your home or office.  

2. Better Mood
Sunlight improves your mood. Unfortunately, 
dirty windows can limit the amount of sun-
light you have access to, as can dust-covered 

window screens. By having your windows 
cleaned regularly, you can ensure that your of-
fice or home has a steady stream of sunlight.

3. Better Productivity
Access to sunlight also boosts productivity, ac-
cording to research. This is essential in a work-
place as it improves workflow and, therefore, 
profits. At home, productivity is important too 
because staying on top of chores and respon-
sibilities will ensure that you don’t become 
stressed.

4. More Safety
Professional window cleaning keeps you safe 
in two ways. First, you don’t have to clean your 
windows yourself if you hire a professional 
cleaner. This is important if your windows are 
hard to reach. A professional window cleaner 
has the tools and the training to clean your 
windows safely and effectively.
Second, window cleaners can also inform you 
of damage to your windows. You can then 
have your windows fixed before an unfortu-
nate accident occurs in the near future.

5. Less Mold
Moisture is one of the biggest enemies of win-

dows. Condensation can build up on windows, 
and this can lead to the growth of mold along 
the sill and around the frame. Like dust and 
pollen, mold is bad for asthma and allergy suf-
ferers because it can cause breathing issues.
Professional window cleaners can remove 
mold and inform you of any potential mold 

breeding grounds so that you can take the ap-
propriate action.
Having your windows cleaned is good for your 
health. If your windows are dirty, consider 
hiring a professional window cleaning service 
to clean them for you and give you all of the 
aforementioned health benefits.

5 Health Benefits Of Having Your Windows Professionally Cleaned
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Fashion Jewelry موضة مجوهرات

إذا كنِت تبحثني عن صيحة تضفي ملسة من املرح 
عىل مظهرِك؛ لَِم ال تختارين القميص الخريفي، 

فهو الرهان املثايل ألسلوب متجّدد وأنيق؟! هذا 
املوسم يعترب القميص ذو األلوان املتعّددة املنسجمة 

واملتناغمة واحداً من أكرث القطع الكالسيكية يف خزانة 
مصممي األزياء، حيث أصبح من إحدى قطع األزياء 

املفّضلة لدى املؤثرات يف عالم املوضة والنجمات؛ ملا 
يخلقه من توازن مثايل بني األناقة واملتعة.

نضارة وحيوية
القميص من أهم قطع املوضة التي يجب عىل كل 

سيدة أن تحتويها يف خزانتها بموديالت عديدة 
وجديدة، حيث إنه أسايس باألسلوب اليومي 

الكاجوال والرسمي، فتنّسقه السيدة مع أي تنورة 
أو بنطلون، وتحصل عىل إطاللة أنيقة. ويف كل 

موسم نرى صيحات جديدة من القمصان تصدرها 
بيوت األزياء بأقمشة متنّوعة الطبعات واأللوان، مع 

اإلضافات التي تزّينها؛ كالعقد أو املخمل أو الدانتيل. 
تضفي هذه القطعة يف حّد ذاتها نضارًة وحيويًة 

وسحراً عىل املظهر، سواء يف القّصات كبرية الحجم 
منها، والتي يأخذ فيها القميص مظهر الفستان، 

أو حتى تلك الفضفاضة، والتي يمكنِك ارتداؤها مع 
الدنيم أو الرساويل القصرية.

أما بالنسبة إىل مصممي األزياء األكرث إبداعاً وابتكاراً، 
فإن اإلصدارات ذات األلوان القوية واملتناقضة مثالية 
جداً، ومع ذلك تبقى اإلصدارات باأللوان الكالسيكية 

 .Ansel هي الخيار األمثل كما جاء لدى عالمة أنسيل
إذا كنِت ترغبني يف إضافة املزيد من االبتكار والتجّدد 

إىل إطاللتِك، فقد تكون إضافة طبعة إليه هي كل ما 
تريدين، وتبقى تلك القطع املقلّمة منها هي املفضلة 

لدى الجميع دوماً.

شهرة وتفاخر
القميص الحريري هو أحد أكرث األساسيات املحبوبة 

واألكرث شهرة وتفاخراً يف خزانة املالبس النسائية، 
فهي من بني تلك الكالسيكيات يف املايض، والتي 
احتفظت بعد عقود بسحرها وتعود كل عام إىل 

الظهور هذا املوسم، سواء بأكمام طويلة أو قصرية. 
إلطاللتِك اليومية، اختاري القميص الكاجوال 

بالقماش الالمع والصيحات املختلفة؛ مثل القمصان 
الطويلة باللون الكحيل وأكمام باللون األحمر 

للحصول عىل تناسق ال مثيل له من عالمة يس 
جني C Jean، تستطيعني ارتداءه تحت رسوال كحيل 

وحذاء بكعب، وأيضاً يمكنِك اختيار قميص بالقماش 
العسكري املمّوه من فوق تيشريت أبيض وتبقيه 

مفتوحاً مع جينز أزرق ألسلوب متجدد عىل املوضة، 
فالقميص الطويل عميل جداً لهذا املوسم.

القميص 
الخريفي 
إلطاللة 
عصرية 
وشبابية

موديالت ساعات 
باللون األبيض 

واألسود 
للصبايا 

موضة شتاء 
2022

تعترب موديالت الساعات باللون األبيض 
واألسود من قطع املجوهرات الفاخرة 

واألساسية التي ال غني عنها أثناء 
تنسيقها مع مختلف اإلطالالت اليومية، 

خاصة اللونني األبيض واألسود فقد أبدع مصممو املاركات العاملية 
بأجمل التصاميم الكالسيكية والراقية التي تتناسب مع معصم املرأة 

املتألقة.
ويف هذا األلبوم جمعنا لِك سيدتي أجمل موديالت ساعات باللون 

األبيض واألسود للصبايا موضة شتاء 2022 لتنتقي تصميم الساعة 
املناسب لِك إلطاللة شتوية أنيقة .

ساعة LES PIERRES DE RÊVE DE CHAUMET من شوميه 
Chaumet

اخرتنا لِك من عالمة شوميه Chaumet هذه الساعة املصممة 
من الذهب األبيض عيار 18 قرياطاً املطيل بالروديوم ومرصوف ب 
76 ماسة بقطع الربيانت وتاج من الذهب األبيض عيار 18 قرياطاً 

املرصوف ب 16 ماسة بقطع الربيانت وصمم زجاج الساعة من 
الكريستال الياقوتي املنحني مع عالج مضاد لإلنعكاس وجاء سوار 

الساعة من جلد التمساح باللون األسود مع بطانة من الجلد باللون 
البيج وإبزيم دبوس من الذهب األبيض عيار 18 قرياطاً ومرصع ب 80 

ماسة بقطع الربيانت .

Boucheron من بورشون ajourée héra ساعة
اخرتنا لك هذا التصميم من عالمة بورشون 

boucheron املحتوي عىل عمل مخرم واسع 
ويمزج بذكاء خيوطاً ذهبية إلنشاء تأثريات 

مذهلة، ويقوم الطاووس بفرد ذيله وملء 
العلبة بريشه املذهل املنحوت بحجم كبري 

ومروحة ريش مرصوفة باملاس والياقوت 
األزرق والعقيق األبيض عىل ذهب أبيض 

عيار 18 قرياطاً وميناء من عرق اللؤلؤ األزرق 
وحزام من الساتان األبيض مع حركة الكوارتز 

عالية الدقة .
ساعة HAPPY SNOWFLAKES من شوبارد 

chopard
قدمت عالمة شوبارد chopard العديد من تصاميم 

الساعات الفاخرة باللون األبيض وقد أعجبتنا هذه الساعة املصممة 
من الفوالذ الذي ال يصدأ باملاسات املستديرة وصممت الساعة من 
الزجاج األمامي من الكريستال الياقوتي املقاوم للخدش وحزام من 
جلد التمساح باللون األبيض بعرق اللؤلؤ وعقارب الساعة املطلية 

باملعدن مع أرقام الساعة الرومانية املقطوعة بطريقة أنثوية .
Piaget من بياجيه ALTIPLANO ساعة

إذا كنِت تبحثني عن ساعة يد نسائية أنيقة تناسبك يف مشاويرك 
 Piaget النهارية يمكنك االستعانة بهذا التصميم من عالمة بياجيه

والتي تتميز بعلبة من الذهب الوردي عيار 18 قرياطاً ومرصعة ب 78 
ماسة قطع الربيانت وتعترب ساعة ميكانيكية فائقة الرقة بتكافؤ كيل 

بني العلبة والحركة املصنعة، ويعمل الجزء 
الخلفي منها أيضاً كصفيحة سفلية تحمل 

األجزاء امليكانيكية، يتعامد الهيكل مع 
جسور الساعة املثبتة عىل جانب امليناء 

مما يعطي نتيجة فعالة من الناحية 
الفنية والجمالية .

ساعة Midnight Winston من 
Harry Winston هاري وينستون
للصبايا الصغريات من عاشقات 
الساعات البيضاء يمكنك ارتداء 

هذه الساعة من عالمة هاري 
وينستون Harry Winston املصممة 

من الذهب األبيض عيار 18 قرياطاً مع 
84 ماسة بقطع الربيانت ومرصعة بحجر 

الياقوت األصفر املقطوع وحجر الجمشت 
وحجر الزمرد األخرض وسوار الساعة من 
جلد التمساح باللون األبيض وإبزيم من 

الذهب األبيض عيار 18 قرياطاً .
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Fashion Jewelry موضة مجوهرات

W ith the advent of winter and the drop in tem-
peratures, our lifestyle changes to keep pace 
with the cold, and adapt to the winter fashion 

that requires us to have thick fabrics that suggest warmth. 
We have always considered the bomber jacket to be a 
snow piece, but it has recently abandoned its mold to 
keep pace with women in the cold seasons, and without 
that presumably rain and snow, it can accompany 
dresses and skirts just as they accompany sports 
suits.

Confused about how to format it? Here’s what you 
should do to shine with this vibrant and distinc-
tive piece of fall-winter 2021-2022 fashion.

How do you coordinate a bomber jacket?

Opt for a military-style cropped jacket 
and team it with a pencil skirt. And wear 
high rubber boots.
Wear a bomber jacket with stretchy 
leggings, or you can team it with Skinny 
denim pants for an extra feminine look. 
Choose two types of jackets, you can 
wear a long gray or greige jacket in pastel 
gray and coordinate with a bright neon 
sleeveless jacket.

Wear the long puffer jacket as a coat and 
opt for a neutral color with a shimmery 
cropped jacket over it. Wear open 
sandals with thick high elastic stockings 
or you can opt for high boots, to add 
an attractive contrast to your winter 
look, this way you break the rules of 
wearing this jacket.

Choose a bomber jacket with a 
striped skirt, and wear classic 
boots. You can adopt a narrow 
midi skirt that extends to the 
knees, and wear Mule shoes with 
wide heels or high-leg leather boots 
with thick socks that appear from above.
Choose a tank top with a silk scarf and classic 
pants, and carry a bag and in this way, you will 
take the bomber jacket known to ski enthusiasts 
to another level, and add it to the elegance of 
your evening and intimate evenings.
Coordinate the heterogeneous jacket with uni-

form pants, choose a jacket that overlaps 
several types of fabrics such as wool, 

Scottish square-cut fabric or denim, 
and adopt with it the classic 

white narrow pants, and wear 
comfortable sandals.

7 Ideas To Wear Bomber Jackets In A Modern Style

ميرنا عادل
قدمت دور املجوهرات العاملية تصاميم عديدة ومتنوعة لألساور 

املصممة من األحجار الكريمة امللونة أو األساور الذهب، وقد 
أبدع مصممو املجوهرات بتقديم أجمل األساور املرصعة بحجر 
العقيق التي تزين معصم املرأة املتألقة والعرصية وتتناسب مع 

إطالالت الشتاء املختلفة .
ويف السطور التالية رصدنا لِك أجمل أساور 

مرصعة بحجر العقيق لكي تنتقي 
املوديل األقرب واألنسب لِك .

أساور مرصعة بحجر العقيق
سوار PANTHÈRE DE CARTIER من 

Cartier كارتييه

قدمت عالمة كارتييه Cartier العديد من 
تصاميم األساور املرصعة باألحجار الكريمة 

امللونة وخاصة حجر العقيق وقد أعجبنا هذا السوار املصنوع 

من الذهب الوردي عيار 18 قرياطاً وجاء النمر مرصع بحجر 
عقيق التسافوريت مع األونيكس األسود، وصُمم السوار بأسلوب 

مفتوح وراقي ويعترب هذا السوار من املجوهرات األساسية للدار 
مع النمر شعار كارتييه املخصص لها .

Boucheron من بورشون serpent bohème سوار
 

اعتمدي هذا التصميم من عالمة بورشون 
Boucheron لسوار مصمم من الذهب 

األصفر عيار 18 قرياطاً ومرصعة بحجر 
العقيق عىل شكل كمرثي مع املاسات 

املستديرة الالمعة، وجاءت السلسلة ملتوية 
من الذهب األصفر وماسة مستديرة وزخرفة 
قطرة من العقيق تكمل بعضها البعض يف 
هذا اإلبداع الذي يجمع بني براعة الذهب 

املنحوت وقوة التباين . 

 Van من فان كليف أند آربلز Bouton d’or سوار
cleef & Arpels

إلطاللة أكرث فخامة وجاذبية يمكنك ارتداء هذا 
 Van cleef التصميم من دار فان كليف أند آربلز

Arpels& لسوار مصنوع من الذهب األصفر عيار 
18 قرياطاً ومرصع بحجر العقيق اليماني وحجر 

األونيكس األسود إضافة إىل األملاس املستدير وجاء 
السوار بشكل دائري عريض مع إبزيم للقفل من 

الذهب األصفر ونصل من الذهب األبيض  

Piaget من بياجيه POSSESSION OPEN سوار

إذا كنِت تبحثني عن سوار للحفالت والسهرات املسائية 
الكالسيكية يمكنك اإلستعانة بهذا التصميم من عالمة بياجيه 
Piaget لسوار مفتوح مصمم من الذهب الوردي عيار 18 قرياطاً 

مرصع ب 72 ماسة بقطع الربيانت ومزخرف بحبتي من حجر 
العقيق مع رشيطني دائريني من املاس املقطوع برباعة يف كل 

طرف منتهيني بزوجيني من كابشون العقيق وهي قطع تتحرك 
بإستمرار بفضل رشائط التدوير املميزة وهذا السوار قابل 

للتكديس بشكل مثايل مع مجموعة من األحجار امللونة الساحرة 
التي تزين هذا السوار .

أساور مرصعة بحجر العقيق إلطالالت الشتاء
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    APPETITE  لقمة شهية

صينية التوست باللحم والكريمة بالفيديو ... 
تذوقي مزيج رائع من اللحم املبهر بالتوابل 
والكريمة واملغطى بطبقات من رشائح خبز 

التوست وجنب املوزاريال، قدمي وصفة غنية 
ومميزة لوجبة غداء اليوم، جربيها اآلن

وقت الطهى : 60 دقيقة
يكفي لــ 5 أشخاص

المقادير
- اللحم : 500 غراماً )مقطع مكعبات(

- البصل : 1 حبة )مفروم(

- الزيت النباتي : 3 مالعق كبرية
- مرق دجاج : 1 مكعب

- الفلفل األخرض : 1 حبة )مقطع(
- الجزر : 1 حبة )مبشور(

- الفطر : نصف كوب )طازج / مقطع(
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغرية

- بابريكا : ربع ملعقة صغرية
- بهارات اللحمة : ربع ملعقة صغرية

- الذرة : نصف كوب
- كريمة الطبخ : 2 كوب

- الزيت النباتي : ملعقة كبرية )لدهن طبق الفرن(
- توست : 8 رشائح )مزال األطراف(

- جنب موزاريال : نصف كوب )مبشور(
- كريمة الطبخ : ربع كوب )كمية إضافية(

طريقة التحضير
- ضعي مكعبات اللحم يف مقالة غري الصقة عىل النار، 

وقلبيها مدة 5 دقائق حتى يتغري لونه.
- أضيفي البصل وقلبي ملدة 3 دقائق، ثم أضيفي الزيت 

النباتي ومكعب مرق الدجاج وحركي.

- أضيفي الفلفل األخرض، والجزر، والفطر.
- بهرّي املكونات بالفلفل األسود، والبابريكا، وبهارات 

اللحم وحركي.

- أضيفي الذرة، وصبي الكريمة واتركي املزيج ملدة 
دقيقتني عىل النار حتى يغيل اللحم والخضار مع 

الكريمة.
- ادهني طبق الفرن بالزيت بواسطة فرشاة، وزعي 

رشائح التوست ثم وزعي فوقها خليط اللحم ونصف 
كمية جنب املوزاريال.

- ضعي طبقة أخرى من التوست ووزعي فوقها كمية 
الكريمة املتبقية اإلضافية وباقي كمية جنب املوزاريال.

- أدخيل الطبق للفرن عىل حرارة 200 درجة ملدة 10 
دقائق حتى يذوب الجنب وتتحمر من األعىل.

- قطعيها وقدميها ساخنة.

صينية التوست باللحم والكريمة.. وصفة مميزة لوجبة غداء

كريمة الذرة الغنية بطعمها اللذيذ وفوائدها 
الصحية، وتعترب طبق جانبي غري تقليدي يقدم 

مع رشائح اللحم أو الدجاج أو السمك أو إىل جانب 
بعض أنواع املعجنات. يمكن تحضري كريمة الذرة 

بأقل من ربع ساعة.
تتميز كريمة الذرة بسهولة ورسعة 

تحضريها، إذ يستغرق تحضريها 
أقل من ربع ساعة، وال تتطلب 

أي مجهود يف تجهيز 
املكونات، تحتاجني 

فقط إىل الذرة املعلبة 
أو املجمدة والكريمة 

بشكل أسايس.

مكونات كريمة 
الذرة

كوبان ذرة معلبة أو ذرة 
مجمدة

كوب كريمة ثقيلة
ملعقة صغرية ملح

ملعقتان كبريتان سكر
نصف ملعقة صغرية فلفل أسود 

مطحون
ملعقتان كبريتان زبدة

كوب حليب كامل الدسم
ملعقتان كبريتان من الدقيق

ربع كوب جنب بارميزان مبشور حديثاً

للتزيني )بصل أخرض أو فلفل أو بقدونس(

طريقة تحضير كريمة الذرة
ضعي الزبدة يف مقالة عىل نار متوسطة واتركيها حتى 

تذوب.
قومي بإضافة الذرة وقلبيها قليالً عىل النار، ثم 
أضيفي الكريمة وحركي وأضيفي امللح 

والفلفل والسكر.

يف وعاء منفصل اخفقي الحليب 
مع الدقيق وحركي املزيج 

جيداً إىل أن يتجانس.

أضيفي الحليب املمزوج 
مع الدقيق إىل الذرة 

واستمري بالتحريك.

عندما يصبح املزيج كثيفاً 
وتنضج الذرة ارفعي الذرة، 

أضيفي جنب البارميزان 
واتركيه حتى يذوب، ثم انقيل 

الذرة إىل طبق التقديم.

من املمكن تزيني الطبق بالبصل 
األخرض املفروم أو بالبقدونس أو الفلفل 

املفروم.
بعد تزيني الطبق قدميه ساخناً إىل جانب الوجبة 

الرئيسية. 

تقدم إلى جانب شرائح اللحم والدجاج.. كريمة 
الذرة غنية بطعمها اللذيذ وفوائدها الصحية
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    YOUR KITCHEN  مطبخك

عندما يتعلق األمر بتنظيف املطبخ فهناك أمور واضحة مثل 
األطباق املكومة يف حوض الغسيل، أو األرضيات املتسخة أو 

الفرن الذي تراكمت عليه بقايا الطعام.. لكن بعد االنتهاء من 
تنظيف كل ذلك هل سيصبح مطبخك نظيفاً حقاً؟

يف واقع األمر هناك العديد من األماكن التي يجب أن تبقى نظيفة 
ومعقمة للحفاظ عىل صحتك وصحة أرستك، وعىل الرغم من 

ذلك، يهملها معظمنا.. هذه أكرث 8 أماكن عرضة لالتساخ يف 
املطبخ:

المقابض
مع التنظيف اليومي للمطبخ يهمل معظمنا تنظيف املقابض، مع أنها 

قابلة لالتساخ بشدة وتنتقل من خاللها البكترييا بسهولة مثل الساملونيال 
والليسرتيا واإليكوالي، باإلضافة إىل العفن والخمرية والتي تسبب 

جميعها مشاكل يف الجهاز الهضمي.
وال نتحدث هنا عن مقابض األبواب والنوافذ فحسب، بل يشمل الحديث 

كل أنواع املقابض املوجودة يف املطبخ، بما يف ذلك مقبض باب الثالجة 
ومقبض باب امليكرويف ومقبض باب الفرن وغريها. كذلك من املهم 

الحفاظ عىل نظافة األزرار وأجهزة التحكم عن بعد إن وجدت.
من املمكن تنظيف هذه األماكن بشكل يومي أو بعد االستخدام عن طريق 

املناديل املطهرة أو رذاذ التنظيف وقطعة قماش نظيفة.

حوض الغسيل
عىل الرغم من وجود الكثري من املياه التي تمر عرب حوض الغسيل الخاص 
بك، فمن املحتمل أن تكون هناك ميكروبات كامنة عىل السطح، خاصة يف 

الشقوق حول فتحة الرصف.
 National Sanitation Foundation International ووفقاً ملؤسسة

NSF((، فإن %45 من جميع األحواض املنزلية تحتوي عىل اإلرشيكية 
القولونية أو نوع من أنواع البكترييا القولونية.

لذلك من املهم تطهري حوض املطبخ بعد كل استخدام، وال يجب نسيان 
تطهري الصنبور واملناطق القريبة من الحوض.

اإلسفنج
وفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة العلوم الوطنية األمريكية، فإن %75 عىل 

األقل من اإلسفنج واملناشف املستخدمة يف التنظيف تحتوي عىل بكترييا 
القولون )الساملونيال أو اإلرشيكية القولونية(.

لذلك يجب غسل اإلسفنج باملاء الساخن بعد كل مرة يتم فيها 
استخدامها.

أيضاً يمكن وضع فرش تنظيف األحواض يف غسالة األطباق لتنظيفها 
جيداً بعد كل استخدام.

الثالجة
حتى مع درجات الحرارة الباردة، يمكن أن تنمو بعض البكترييا الضارة 

جداً داخل الثالجة.
تظل معظم الفواكه والخرضاوات طازجة لفرتة أطول إذا لم يتم غسلها 

قبل تخزينها. لذلك، توضع هذه األطعمة يف األدراج وهي ال تزال مغطاة 
بالبكترييا واملبيدات الحرشية.

بالطبع، نقوم بغسلها قبل تناولها، لكن البكترييا والجراثيم تبقى يف 

األدراج كذلك مع األسف.
ينطبق األمر ذاته عىل اللحوم النيئة املخزنة يف الثالجة، إذ ترتاكم ترسبات 

وسوائل التغليف يف األدراج وعىل طول حواف األرفف.
وللتخلص من البكترييا، وكذلك الخمرية والعفن التي يمكن أن ترتاكم يف 

الثالجة، يجب إزالة أدراج وأرفف الثالجة- إن أمكن- شهرياً وغسل 
األسطح بمنظف معتدل وماء ساخن أو دافئ.

كذلك يجب تخصيص بضع دقائق لتنظيف الجزء العلوي 
من الثالجة وتنظيفه باملكنسة الكهربائية وتنظيف 

املنطقة الضيقة وراء الثالجة وتحتها أيضاً.

ألواح التقطيع
يمكن أللواح التقطيع، وخاصة األلواح الخشبية، 

أن تؤوي البكترييا يف الزوايا الصغرية والشقوق 
التي تظهر بعد االستخدام.

من املهم أن يكون لديك لوحا تقطيع منفصالن 
عىل األقل: أحدهما للفواكه والخرضاوات واآلخر 

للحوم. سيؤدي ذلك إىل تقليل التلوث املتبادل أثناء 
تحضري الوجبات.

اغسل كل لوح بعد كل استخدام باملاء الساخن 
والصابون واشطفه جيداً باملاء الساخن. ثم جففه بشكل 

جيد بمنشفة.
وال ترتك األلواح حتى تجف ألن البكترييا تحب البيئة الدافئة 

والرطبة.

األجهزة الكهربائية
حتى املياه النظيفة التي تبقى يف بيئة دافئة ورطبة مثل آلة صنع القهوة 
يمكن أن تخلق بيئة مثالية لنمو البكترييا والخمرية والعفن؛ لذلك يجب 

تنظيف بعض األجهزة الكهربائية الصغرية بعد كل استخدام.
قم بفك وتنظيف األجهزة الصغرية أسبوعياً عىل األقل. واغسلها باملاء 

الساخن والصابون ثم اشطفها باملاء الساخن وجففها بشكل جيد.

عبوات حفظ الطعام البالستيكية
يف كل مرة تستخدم فيها حاوية قابلة لإلغالق أو صندوق غداء أو حقيبة 

تسوق أو زجاجة ماء قابلة إلعادة االستخدام، هناك احتمال النتقال 
التلوث من البكترييا، ما لم يتم تنظيفها بشكل صحيح.

يجب تفكيك الوعاء ووضعه يف غسالة األطباق أو غسله باملاء الساخن 
والصابون وشطفه باملاء الساخن وتجفيفه بشكل جيد قبل إعادة 

االستخدام مرة ثانية.

زجاجة الملح والفلفل
أخرياً يجب مراعاة تنظيف زجاجات امللح والفلفل، إذ غالباً ما ال نقوم 

بغسل أيدينا قبل استخدامها أو بعده مما يتيح املجال لتكاثر البكترييا 
عليها.

ينطبق األمر أيضاً عىل زجاجات الزيت أو األحماض أو غريها، بعد كل 
استخدام قم بتنظيف هذه الزجاجات بمسحها بقطعة قماش نظيفة مع 

القليل من املطهر.

تتجمع فيها البكتيريا والجراثيم.. 8 أماكن 
في المطبخ ال يجب إهمال تنظيفها

9 Ways to Unclog a 
Kitchen Sink Drain

I t can be a helpless feeling when a clogged kitchen sink won’t 
drain. With water backing up and a counter full of dirty 
dishes waiting to be cleaned, it may be tempting to reach for 

the phone and call the plumber to fix the problem for you. But 
before you do that, first read these easy, do-it-yourself ways to 
unclog that drain. You can do it! Read on to learn how. 

1. Start with boiling water
 This is the easiest and least expensive solution of all, which makes it the 
best one to try first. Here’s how: 
Place a kettle or pot of water on the stove and bring to a rolling boil.
While you’re waiting for the water to heat, remove as much standing 
water from the sink as you can, using a mug or small pot to bail out 
the water.
Pour the entire kettle of water into the sink and let it sit for a couple of 
minutes. If the water stands in the sink without draining, that means 
the clog is still there.
Give the water time to cool for about five minutes and then remove it 
by scooping out as much cooled water as possible with a small jug or 
container and disposing of it in another sink or toilet.
2. Check the garbage disposal 
 One of the next things you should do is check to make sure your gar-
bage disposal isn’t causing the problem. A clogged disposal can easily 
stop up the drain, so run the disposal for a minute or two with hot water 
running to see if that clears the clog. If that doesn’t work, make sure the 
disposal is turned off and carefully inspect it to make sure it’s running 
correctly. If the disposal has overheated and automatically switched off, 
you may need to restart it at the base. 
3. Use salt and boiling water
After removing as much standing water from the sink as possible, pour 
about a half a cup (½ cup) of table salt down the drain. Then pour in 
about a quart of boiling water. Let it sit for a few minutes, and then flush 
with hot water to clear the mixture. 
4. Try vinegar and baking soda...  
Again, remove any standing water before you try this tech-
nique. Pour about a cup of baking soda into the drain, 
followed by an equal amount of white or apple ci-
der vinegar. The solution will soon start to bub-
ble; when it subsides, put the stopper in and 
wait about 15 minutes. Next, run the hot wa-
ter to see if the clog clears. Repeat the pro-
cess one more time if the water is draining, 
but slower than normal (that means the 
clog isn’t fully clear yet). 
5. Or try baking soda and salt 
This is another combination that can clear 
out sink clogs. Mix about a cup of baking 
soda with half a cup of salt, and pour this 
mixture down the drain. Let the mixture sit 
for several hours, then flush with boiling wa-
ter. 
6. Get out the plunger 
If any of the previous home remedies aren’t success-
ful in unclogging your sink drain, it’s time to reach for a 
common household plunger. If you have a double sink, first seal 
off the drain on the other sink with a wet cloth or a stopper. You’ll need 
to create a tight seal around the plunger, so fill the side of the sink you 
intend to plunge with enough water to cover the bell of the plunger. 
Place the plunger firmly over the drain and plunge vigorously several 
times. When you hear the suction clear the clog, remove the plunger 
and flush the drain well with warm water for a couple of minutes. 
7. Clean the P-trap
The P-trap is at the curve of the drainpipe under the sink, usually inside 
a cabinet. It may be necessary to clean your kitchen drain’s P-trap to 
clear the clog. Place a pan or bucket underneath the drain to catch any 
water or debris that may fall out. Unfasten the P-trap from the drainpipe 
and clear out anything that is stuck. Then replace the P-trap (make sure 
all connections are tight and closed up) and run warm water through 
the pipes for a few minutes. 
8. Try a plumber’s snake
 Sometimes called an auger, a plumber’s snake is a handy tool that can 
clear clogs stuck further down the drainage system under your kitchen 
sink. You’ll have to disassemble the drainpipe and P-trap that runs un-
derneath the kitchen sink to expose the “stub pipe” or “stubout” that 
travels behind the cabinet wall. This is where you insert the snake into 
the pipe until you feel resistance to break up the clog. 
9. Use a coat hanger 
If you don’t have a plumber’s snake, you can use a wire coat hanger 
as a substitute by straightening it. Of course, it won’t reach as far as a 
plumber’s snake would, so it may be long enough to reach some clogs. 
But it’s worth a try when all else fails! Insert the straightened hanger 
wire into the kitchen drain or stub pipe to push through or pull out the 
clog if you can reach it. Be careful not to scratch your sink with the wire.
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ال ُبدَّ أنَّك سبق وشعرَت بأنَّ مزاجك عكر، 
فلم ترغب يف فعل أي يشء. يف الكثري من 

األحيان، ال يكون مزاجنا جيداً كما ينبغي؛ 
حيث إنَّ العديد من املواقف التي نواجهها 

كل يوم تستحوذ عىل عقولنا وتُسبب لنا 
التوتر واإلرهاق والحاالت املزاجية السيئة؛ 

إذاً ما هو املزاج؟ وعىل ماذا يعتمد؟ وما 
الذي يجب فعله من أجل البقاء يف مزاج 

جيد؟

يعتمد نشاطنا إىل حد كبري عىل أفعالنا وعاداتنا، 
وال يمكن إنكار؛ وذلك ألنَّها تؤثِّر يف النهاية يف 
سالمتنا، خاصًة يف تلك األيام عندما ينتابك 

شعور غريب، أو تعاني من اإلحباط، أو االكتئاب؛ 
م لك 6 تغيريات يف نمط الحياة  لذا نُقدِّ

لتحسني مزاجك:

1. قضاء بعض 
الوقت يف الهواء 
الطلق: ليس من 

املستغرب أن يكون 
للضوء الطبيعي 

بعض التأثريات 
اإليجابية، مثل 

تنظيم ساعة 
الجسم وضبط 

الحالة املزاجية؛ 
لذلك، ارتِد أحذيًة 

ومالبس مريحة واذهب 
للتنزُّه؛ إذ ُينَصح بالذهاب 

إىل الحديقة، خاصًة إذا كانت 
تقع بالقرب من منزلك، كما وجَدت 

إحدى الدراسات أنَّ زوار الحدائق استخدموا 
كلمات تنم عن سعادة أكرب وسلبية أقل عند 

لوا البقاء  استخدام اإلنرتنت من أولئك الذين فضَّ
يف املنزل. 

2. االهتمام بصحتك باستمرار: من الهام 
االهتمام بالصحة الجسدية والعاطفية عىل حد 
سواء؛ حيث إنَّ لوعينا عالقة ثنائية االتجاه مع 

جسدنا؛ لذا فإنَّ إساءة معاملة أحدهم يمكن 
أن يكون لها عواقب سلبية للغاية، وإذا كنَت 

ال تهتم بجسدك وصحتك، فهذا ينعكس عىل 
وعيك الذي يظهر عىل هيئة إرهاق دائم ونقص 

يف الطاقة. 

3. ممارسة التمرينات الرياضية: الرياضة 
طريقة رائعة للشعور بالبهجة، فأي نشاط 

بدني نقوم به هو مفيد لجسدنا ووعينا أيضاً، 
وعموماً، األشخاص الذين يمارسون بعض أشكال 

النشاط البدني بانتظام يتمتعون بمزاج أفضل 
يف حياتهم اليومية، فممارسة الرياضة يمكن أن 

تعطي التأثري املتوقَّع عىل األمد الطويل فحسب، 
ن التدريب الريايض  لكنَّها تنجح حقاً. يحسِّ

صحتك، ويؤثِّر تأثرياً مفيداً يف عقلك؛ حيث يزيد 
من القدرة عىل تطوير العالقات االجتماعية، 

والشخصية، واملهنية، فالرياضة تشغل ذهنك، 
وتزيد من التفاؤل والتفكري اإليجابي، وتعزِّز 

إنتاج هرمون األندروفني وهو من هرمونات 
السعادة، وتساعد عىل تخفيف 

التوتر، وما إىل ذلك، وللوهلة 
األوىل، قد ال تبدو هذه 

الفكرة مغريًة للغاية، 
خاصًة إذا لم تكن 

معتاداً عىل ممارسة 
التمرينات الرياضة، 

لكنَّها تساعد عىل 
تحسني صحتك 

الجسدية والعقلية. 

4. التوقف عن 
مقارنة نفسك 

باآلخرين: قد ال يبدو 
هذا ممتعاً للغاية، لكن من 

املؤكَّد أنَّ املقارنة االجتماعية 
عنرٌص أسايٌس يف بناء شخصيتنا 
واحرتامنا لذاتنا ومزاجنا، فنحن نميل عادًة 

إىل مقارنة أنفسنا بشكل ال شعوري بأشخاص 
أسوأ منا من أجل تربير أفعالنا، ولكن يف بعض 
األحيان، وبسبب مزاجنا السيئ، نبدأ بمقارنة 

أنفسنا بأولئك الذين يتفوقون علينا يف يشء ما، 
وال ينبغي القيام بذلك، فقد تكون مقارنة أنفسنا 

بأشخاص أكرث نجاحاً مخيبة لآلمال ومحبطة، 
وهذا بدوره له تأثري سلبي للغاية يف مزاجنا؛ 

لذلك، ال تشعر باإلحباط ألنَّ شخص ما أكرث 
نجاحاً منك، فسوف يكون هناك دائماً أشخاص 

أفضل أو أسوأ منك.

5. زيادة دائرة معارفك االجتماعية: 
سيساعدك رفاقك عىل رفع معنوياتك، فهناك 

عالقة مبارشة بني الصحة العقلية للفرد 
والتواصل مع اآلخرين، فالحياة االجتماعية 

النشطة هي عالج ممتاز لجميع أنواع األمراض 
ان  النفسية. إنَّ التواصل والدعم االجتماعي هامَّ

بالنسبة إلينا؛ حيث إنَّهم يساعدونا عىل قبول 
أنفسنا كما نحن بسبب العالقات التي تتشكل 
داخل أيَّة مجموعة اجتماعية، فالوحدة تصبح 

خطريًة إذا كنا مكتئبني ولم نكن يف مزاج جيد؛ 
لذلك، من األفضل أن تجد رفقًة جيدة يف هذه 

املواقف. 

6. استثمار الوقت لنفسك: هذا هو 
الوقت الذي تقوم فيه باألشياء 

التي تبدو أكرث متعًة وطبيعية 
بالنسبة إليك، والتي 

تسمح لك باالسرتخاء، 
والتي تفعلها لنفسك 
فقط؛ حيث يمكن أن 
يكون ذلك أي يشء، 

كاليوغا أو الرقص أو قراءة 
كتاب، فكل ما عليك فعله 

هو تخصيص بعض الوقت 
لهذه األمور، وسيزداد 

نشاطك. 

يف الختام: 
يف بعض 
األحيان، 

يكون 
ألصغر 

األشياء 
تأثري كبري 
يف حالتنا 
الجسدية 

والنفسية، 
ولكن باتِّباع 

هذه القواعد 
البسيطة، يمكنك 

تغيري نظرتك 
للعالم، ولعاداتك، 

وملواقفك، ولحياتك 
لألفضل، فكل نقطة 

66تغييرات في نمط الحياة لتحسين مزاجك 
Ten ways to fight 
your fears
W hatever it is that scares you, here are 10 ways to help you 

cope with your day-to-day fears and anxieties.
These tips are for people who are coping with everyday fears. 

If you have been diagnosed with an anxiety-related condition, see our 
page on generalised anxiety disorder.

1. Take time out
It’s impossible to think clearly when you’re flooded with fear or anxiety. 
The first thing to do is take time out so you can physically calm down.

Distract yourself from the worry for 15 minutes by walking around the 
block, making a cup of tea or having a bath.

2. Breathe through panic
If you start to get a faster heartbeat or sweating palms, the best thing is 
not to fight it.

Stay where you are and simply feel the panic without trying to distract 
yourself. Place the palm of your hand on your stomach and breathe slowly 
and deeply.

The goal is to help the mind get used to coping with panic, which takes the 
fear of fear away.

Try this breathing technique for stress

3. Face your fears
Avoiding fears only makes them scarier. Whatever your fear, if you face it, 
it should start to fade. If you panic one day getting into a lift, for example, 
it’s best to get back into a lift the next day.

4. Imagine the worst
Try imagining the worst thing that can happen – perhaps it’s panicking and 
having a heart attack. Then try to think yourself into having a heart attack. 
It’s just not possible. The fear will run away the more you chase it.

5. Look at the evidence
It sometimes helps to challenge fearful thoughts. For example, if you’re 
scared of getting trapped in a lift and suffocating, ask yourself if you have 
ever heard of this happening to someone. Ask yourself what you would say 
to a friend who had a similar fear.

6. Don’t try to be perfect
Life is full of stresses, yet many of us feel that our lives must be perfect. 
Bad days and setbacks will always happen, and it’s important to remember 
that life is messy.

7. Visualise a happy place
Take a moment to close your eyes and imagine a place of safety and calm. It 
could be a picture of you walking on a beautiful beach, or snuggled up 
in bed with the cat next to you, or a happy memory from childhood. 
Let the positive feelings soothe you until you feel more relaxed.

8. Talk about it
Sharing fears takes away a lot of their scariness. If you can’t talk to 
a partner, friend or family member, call a helpline such as Breathing 
Space on 0800 83 85 87 or Samaritans on 116 123.

You could also try a Cognitive Behavioural Therapy approach over 
the telephone, with a service such as NHS Living Life. If you 
would like to find out more about this appointment-based 
service, you can visit the Living Life website or phone 0800 
328 9655 (Mon to Fri, 1pm to 9pm). 

If your fears aren’t going away, you can ask your 
GP for help. GPs can refer people for counselling, 
psychotherapy or help through an online mental 
health service, such as Living Life to the Full.

9. Go back to basics
Lots of people turn to alcohol or drugs to self-
treat anxiety, but this will only make matters 
worse. Simple, everyday things like a good night’s 
sleep, a wholesome meal and a walk are often 
the best cures for anxiety.

10. Reward yourself
Finally, give yourself a treat. When you’ve made 
that call you’ve been dreading, for example, rein-
force your success by treating yourself to a massage, a 
country walk, a meal out, a book, a DVD, or whatever 
little gift makes you happy.
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القلق هو شعور مقرتن بالخوف يف مواجهة 
خطر لم يتم تحديده بالرضورة. للقلق 

عدة أسباب محتملة يمكن الجمع بينها 
التاريخ العائيل، البيئة مثل التعرّض للعنف 

أو للتحرش يف الصغر، النظام الغذائي 
االلتهابي هو أيضاً عامل خطر للقلق، مثل 

قلة النشاط البدني والتدخني وغريها من 
األسباب.

اكتشفي يف اآلتي 7 عالمات تدل عىل أنك 
تعانني من القلق النفيس بحسب »توب 

سانتيه«:

7 عالمات تشي بالمعاناة من القلق
1 - تسارع دقات القلب

تتسارع رضبات القلب لدى األشخاص الذين 

يعانون من القلق، حيث قد يزداد عدد النبضات يف 
الدقيقة، وقد تكون هذه النبضات غري منتظمة.

2 - تسارع التنفس
باإلضافة إىل زيادة معدل رضبات القلب، يزداد 

معدل التنفس أيضاً. يكون التنفس رسيعاً وممتلئاً 
ويصعب العثور عىل نفس طبيعي: إنه فرط 

التنفس.
3 - الدوخة

قد تكون األعراض الجسدية األخرى مثل الرعشة 
والقشعريرة والدوار ومشاكل يف املعدة أو الحلق أو 

الرغبة املستمرة يف التبول عالمات عىل اضطراب 
القلق.

4 - اآلالم
يمكن أن يتجىل القلق أيضاً يف أعراض جسدية، بما 

يف ذلك الصداع أو آالم يف املعدة، مصحوبة أحياناً 
باإلسهال أو اإلمساك.

5 - الشعور بالخطر الوشيك
هذا الشعور بالخطر الوشيك ال يناسب املوقف. 

يمكن أن يؤدي إىل االنطباع بأن كارثة ستحدث أو 
حتى يف االنطباع بموت وشيك.

6 - التعرق املفرط
يميل الشخص الذي يعاني من القلق إىل التعرق 

بشكل مفرط. غالباً ما يكون هذا التعرق موضعياً يف 
راحة اليدين وباطن القدمني والوجه واإلبط.

7 - احمرار الوجه
يندفع الدم إىل الخدين مع اضطرابات القلق. يمكن 

أن يمتد هذا االحمرار أحياناً إىل الرقبة والصدر.

7 عالمات 
تدل على أنك 

تعانين من 
القلق النفسي

5 Tips for Making 
it Through Your 
First Week

G etting braces is an exciting time, but we also under-
stand it can be a little nerve-wracking as well. 
Here are 5 tips to make it through your first week 

with braces.

braces
1. Manage General Soreness
During your first day with braces, you will probably experi-
ence some soreness and discomfort. To manage the pain, 
our orthodontists recommend taking over-the-counter 
pain medication like ibuprofen or acetaminophen as per 
the package’s instructions. You can also use warm water 
and salt rinse to help soothe any soreness in your mouth.

2. Stick to a Soft Diet
Jarosz & Valente Orthodontics recommend eating a soft 
diet that is easily chewed and will not put additional strain 
on your teeth and braces. Most of our patients have found 
that pudding, soft vegetables, soup, smoothies, ice cream, 
and mashed potatoes are all good options. We recom-
mend soft food for the first few meals/days then gradually 
working up to “regular” food when you feel able.

3. Keep Up Your Oral Hygiene
Oral hygiene is crucial with braces! Prior to even leaving 
the orthodontist’s office, we will discuss how to brush and 
floss with your new hardware. Our team will also give you 
some orthodontic wax to help alleviate sore spots on your 
cheeks, gums, and tongue from the new metal in your 
mouth. We recommend brushing 3 times per day if possi-
ble—after breakfast, after school, before going to bed and 
yes-floss at least once per day.

4. Water Can Help
Braces and wires are easy traps for food to get stuck in, 
even if you are sticking to a soft diet. Water is a great tool 
not only for hydrating your body, but also to quickly rinse 
out your mouth and braces. Our orthodontists recom-
mend carrying a water bottle with you at all times.

5. Treat Yourself
We understand that braces are an adjustment and they 
may not be super comfortable during the first week. 
While we don’t recommend overindulging in sugar, you 
can treat yourself to an ice cream or two. Not only will the 
ice cream be easy to eat, but the frozen texture will also 
help alleviate any soreness from your braces!
Schedule Your First Appointment for Orthodontics in Ar-
lington Heights and Deerfield Today!
If you are looking for great orthodontic care in Arlington 
Heights or Deerfield, IL, contact Jarosz & Valente Ortho-
dontics. Our orthodontists will be happy to discuss your 
orthodontic options and choose a treatment plan that is 
right for you. Request an appointment today!

لقد عاد برد الشتاء مع نوبات من الجفاف والحساسية والحكة 
واالحمرار عىل أجسامنا. إذن كيف يمكن للمرء أن يتعامل مع عقبة 

الجمال هذه بحركة ذكية ودائمة؟

بينما نعتمد عادًة عىل املرطبات والكريمات فقط ، فإننا 
نتجاهل تماًما العنارص األخرى التي يمكن أن تساعد 

أيًضا يف التغلب عىل جفاف الشتاء ومشاكل الجلد 
األخرى.

إليك بعض النصائح لكل فئة عمرية للتغلب عىل 
جفاف البرشة هذا الشتاء:

1. استخدم املرطبات الطبيعية لتدليل البرشة 
مثل الزبدة وزيت الزيتون وزيت جوز الهند 

والعسل بدالً من املرطبات الكيميائية.

2. تخليص من مستحرضات التجميل التي 
تؤدي إىل الجفاف، وأحمر الشفاه غري الالمع 

، وأحمر الخدود البودرة ، إلخ.

3. أضيفي مرطب شفاه ملون وكريم أساس 
مرطب إىل حقيبة مستحرضات التجميل 

الخاصة بك. اختاري أحمر الخدود الكريمي 
والرذاذ املرطب للحفاظ عىل نعومة 

برشتك.

4. استعيني بتونر ومقرشات 
محلية الصنع. ستعمل 

البرشة الجافة بشكل أفضل مع قناع مصنوع من بضع قطرات من الليمون 
مع مسحوق الحليب والجلرسين. يمكن وضع هذه األقنعة مرة أو مرتني 

يف األسبوع ملزيد من التوهج واللمعان.

5. استخدمي جل الصبار للبرشة الجافة ملا له من 
خصائص ترطيب عميقة ويساعد عىل سحب 

الرطوبة من الجو إىل البرشة.

6. إىل جانب املنتجات املوضعية ، تساعد بعض 
املكمالت الغذائية عن طريق الفم أيًضا يف 

مكافحة الجفاف. وتشمل هذه املواد الكوالجني 
وهيالورونات الصوديوم وعوامل مضادة 

لألكسدة مثل اإلنزيم املساعد Q 10 وبيتا 
كاروتني وأستازانتني والجلوتاثيون والزنك 

والسيلينيوم. كما تساعد املكمالت التي 
يتم تناولها عن طريق الفم من األحماض 

الدهنية األساسية مثل كبسوالت زيت بذور 
الكتان وكبسوالت زيت زهرة الربيع وكبسوالت 

زيت كبد سمك القد ومكمالت أوميغا 3،6،9 
يف النظام الغذائي عىل تحسني ترطيب 

البرشة.

6 عالجات للبشرة الجافة في الشتاء
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YOUR VOICE صوتك

سعدية مفرح

سوء الفهم ملا يكتبه الكاتب سلوٌك منتظٌر ومتوقع، 
يف ظّل مخاتلة اللغة وظالل الكلمات الكامنة وراء 
معانيها الحقيقية. وعىل الرغم من حرص الكتّاب 

عىل توضيح ما يريدون، خصوصاً يف املقاالت، 
فإّن سوء الفهم يحُدث دائماً، فيتسّبب بمشكالت، 

ويفّجر ألغاماً كثرية مزروعة تحت أرض املقاصد. 

أما يف الكتابة اإلبداعية، شعراً وقصة ورواية وغريها، 
ال مشكالت كربى من سوء الفهم، ذلك أّن للمتلقي 
الحق يف التأويل التلقائي ملا يقرأ، ما دام املبدع قد 
ترك له مسافًة يمكن أن يمارس فيها ألعاب القراءة 

والكتابة.

ويف رحلتي الطويلة مع القراءة والكتابة، عشت 
الحالة عىل الجانبني. يف الجانب األول، أسأت فهم 

بعض ما قرأته للمرة األوىل غالباً، وملرّات كثرية يف 
محاوالت اللحاق بالقصد الحقيقي مرّات قليلة. أما 

يف الجانب اآلخر فقد صادفت آراء ووجهات نظر 
وتعليقاٍت كثرية عىل ما أكتبه من مقاالت وتدوينات 

وتغريدات، تعتمد عىل فهم مغاير ملا قصدته من 
معنى. وبالتأكيد، سوء الفهم الناتج عن تحوالت 

اللغة وتركيباتها وطرائقنا املختلفة يف تلقيها وفقاً 
ملستوى ثقافاتنا ومعارفنا وغريها، أمر معقول 

جداً، حتى وإن كان سبباً يف اختالفات مجانية 
كثرية، يتبّدد معظمها الحقاً، عندما تتّضح املعاني 

الحقيقية، وتختفي الظالل تحت وهج الضوء.
لكن من غري املعقول وغري املقبول أن يتكئ سوء 

الفهم عىل نياٍت مغرضة، تحاول أن تحرف املعاني 
عن دروبها، وتخرتع أفهاماً جديدة لها، غالباً ما 

تكون عىل العكس تماماً مما أراده الكاتب، ودائماً 

بغرض إيذائه والتأليب الجمعي عليه. وغالباً ما 
يكون السبب آراء أخرى سابقة كتبها الكاتب، إذ 

ال مجال لسوء الفهم أو التأويل، فيتحنّي من يريد 
التأليب عليه أي معنى ملتبس عىل طريق الكلمات 

الحقاً لينفذ املهمة!

قبل أيام، تعرّضت ملثل هذا النوع من التأليب، بسبب 
تغريدٍة كتبتها يف حسابي عىل موقع »تويرت« 

وألنها تغريدٌة شبه ساخرة، ويمكن أن تحتمل أكرث 
من معنى، وفقاً ملستوى القراءة والتلقي، فقد قّرر 

بعض ممن قرأها أن يؤولها باملعنى األسوأ، والذي ال 
يمكن ملن يتابعني يف »تويرت« أن يصدق ذلك املعنى 

الذي يحيل إىل العنرصية. مع هذا، أمعن من يريد 
اإلمعان باإلساءة، باحثاً عما غمض من قصد، ليعيد 

صياغته بكلماته هو، ووفقاً لسوء فهمه املقصود 
بالتأكيد.

بدت الحادثة صغرية، وانتهت مع كّل تبعاتها بعد 
مرور ساعاٍت قليلة، فقطار مواقع التواصل ال يكاد 

يتوقف طويالً عند تلك املحطات الصغرية، لكّن 
األثر بقي يف نفيس تفكّراً بما حدث؛ أسبابه ونتائجه 

وتحواّلته، وعالقة اللغة بوصفها أداة تواصل، به، 
وحجم مسؤوليتي عنه باعتباري كاتبة، مقارنة 

بحجم مسؤولية املتلقي الذي فهم القصد، أو الذي 
التبس عليه املعنى، أو ذلك الذي تعمد إيجاد معنى 

جديد أو ميسء!

لكّل منا نصيب من العالقة، ونصيب من املسؤولية، 
وإن كان الحجم متفاوتاً عىل الصعيد األخالقي 

عىل األقل. لكّن اللغة وحدها الربيئة، عىل الرغم من 
خواصها املخاتلة وظاللها الكثرية ومعانيها املتحّولة 

وتراكيبها املائعة، فاللغة، يف كّل أحوالها، وسيلة 
وغاية. ونحن الذين نتواصل بعضنا مع بعض من 

خاللها عىل صعيد الكالم أو الكتابة، نتحّول أحياناً 
إىل مجرد أدوات فاعلة، نحاول االستفادة من كّل 
ممكناتها املتاحة لنا، وفقاً لقدراتنا، ال لكي نُفهم 

اآلخرين ما نريد ونفهم بدورنا ما يريدون وحسب، 
لكن أيضاً لنستمتع بلعبة البحث عن املعنى 

الحقيقي املتكّون بيننا.

لعّل القارئ اآلن الحظ أنّني لم أِعد كتابة التغريدة 
التي أيسء فهمها مثاالً عىل ما أردت التعبري عنه 

يف هذا املقال، ولعلّه اكتشف أنّني فعلت ذلك تعّمداً 
وتقّصداً، بهدف عدم تكريس املعنى السيئ املختلق 

.. عىل الرغم من أنّه انتهى ومات.

لعبة اللغة وسوء الفهم

Heba Sharobeem

I f they kill me, I shall reach my arms out 
of the grave and I shall be stronger.” “…
Perhaps what we have most near is death, 

but that idea does not frighten me, we shall 
continue to fight for that which is just.”

“We cannot allow our children to grow up in 
this corrupt and tyrannical regime, we have 
to fight against it, and I am willing to give up 
everything, including my life if necessary.” 
These three strong and passionate statements 
were, respectively, said by Minerva Mirabal, 
Maria Teresa, and Patria Mirabal; they indeed 
sum up the lives of the three sisters who have 
become icons of resistance in their native 
country, the Dominican Republic, as well as 
worldwide.
The Mirabals, also known for their code name 
‘Las Mariposas’ or ‘The Butterflies’, were in-
volved — alongside their husbands and Patria’s 
son Nelson — in an underground movement. It 

was called the 14th of June Movement, which 
protested the ruthless rule of Dominican dicta-
tor Trujillo, who presided over the country from 
1930 until his assassination in 1961.

He had them all, except Patria, imprisoned and 
tortured. However, he succumbed to pressure 
and released the other two sisters. Still, they 
would not be deterred.

Finally, on Friday 25 November 1960, his hench-
men ambushed the three sisters’ car on a lonely 
mountain road. They strangled and clubbed 
them to death along with their driver, Rufino 
de la Cruz, placed their bodies into the car and 
pushed it off a cliff. Their death was reported as 
an accident. 
The fourth and only surviving sister, Dedé, took 
it upon herself to raise their children and carry 
the torch of her slain sisters by preserving their 
memories in a museum — the Casa Museo 
Hermanas Mirabal — and recording their 
revolutionary acts in her memoir ‘Alive in Their 
Garden.’ 
In 1994, Dominican-American writer Julia 
Alvarez wrote ‘In the Time of the Butterflies’, a 
novel inspired by the life stories of the Mirabals. 
In an article, she remarked that “it is a crime 
that they should be forgotten… I knew I had a 
debt to pay,” which is to highlight their bravery 
and immortalise these “unsung heroines of the 
underground.” 

Years before Alvarez’ novel, in 1981, the 
feminist activists in Latin America chose the 
day of their murder to call for the elimination 
of violence against women and celebrate the 
memory of the victims of femicide.
In 1993, the UN General Assembly adopted 
Resolution 48/104 for the Elimination of Vio-

lence Against Women, which defines this type 
of violence as “any act of gender-based violence 
that results in, or is likely to result in, physical, 
sexual, or psychological harm or suffering to 
women, including threats of such acts, coercion, 
or arbitrary deprivation of liberty, whether 
occurring in public or in private life.”
To solidify this decision, the General Assembly 
adopted Resolution 54/134, of 17 December 
1999, designating 25 November as the ‘Inter-
national Day for the Elimination of Violence 
Against Women’; and recently, it has become 
‘Violence Against Women and Girls’ (VAWG).

According to the UN, “violence against women 
is an obstacle to constructing inclusive and sus-
tainable societies… It is impossible for a society 
to blossom if half of the population lives in fear 
of being assaulted. Hence, observing this day 
symbolises the mobilisation against violence 
against women and reminds us that women 
must be at the heart of change.”

Since 1991, a campaign titled ‘16 Days of 
Activism Against Gender-Based Violence’ (GBV) 
which runs from 25 November to ‘International 
Human Rights Day’ on 10 December. These 
dates were chosen to highlight that women’s 
rights are human rights, and they must be 
promoted and protected.
However, despite the efforts exerted, women 
all over the world continue to suffer from all 
forms of violence as well as gender segregation. 
Worse was the effect of the lockdown resulting 
from the COVID-19 pandemic.
According to UN reports, “all types of violence 
against women and girls, particularly domestic 
violence, has intensified. In some countries, 
calls to helplines have increased five-fold.”
This increasing violence has been regarded 

as “the ‘Shadow Pandemic’ growing amid the 
COVID-19 crisis.” Hence, the UN 2021 campaign 
theme is “Orange the World: END VIOLENCE 
AGAINST WOMEN NOW.”
We definitely need to take action to end gen-
der-based violence, issue and implement laws 
incriminating it, and create social awareness. 
In Egypt a great step has recently been taken 
with the issuing and implementation of a law 
incriminating female genital mutilation (FGM) 
and intensifying the penalty against whomever 
is involved in this horrible crime.

As a member of the Senate, I felt proud when 
this law was discussed and finally approved. It 
is a major step towards a long road of ending 
violence against women and girls, a road that 
requires a great deal of work from our educa-
tional, religious, and media institutions. They 
need to synchronise and unify their efforts to 
create awareness against this pressing issue all 
over Egypt.
On 25 November, I attended a performance 
titled ‘Kite’ at the Norwegian Embassy in Egypt 
that was inspired by true events. The perfor-
mance depicted a young girl who lost her life 
while undergoing FGM. It was played by a group 
called Nawah from Assiut, which included ama-
teur, yet very talented young men and women 
and two young girls. They wrote the script, the 
songs, and directed the performance. 

To create an impact, they involved the audience 
in the performance, raising questions and 
responding to their answers. The road for 
women is long and thorny, but the Butterflies 
and similar heroes and heroines around the 
world keep reminding us that we should never 
lose faith and there is always a light at the end 
of the tunnel.

The Butterflies: The Unsung Heroines of the Underground and the 
Fight to end Violence against Women
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MEDIA ميديا

فضحت رشكة »ميتا«، املالكة ملوقع »فيسبوك«، ستاً من 
رشكات املراقبة واالستطالع لقيامها بعمليات تجسس 

أو انتهاكات أخرى، واتهمتها يف تقرير، نرُش مؤخراً، 
باستهداف زهاء 50 ألف شخص بشكل جماعي عرب 

منصاتها.
وجاءت معركة الرشكة مع رشكات برامج التجسس يف 

إطار تحرك أوسع من رشكات التكنولوجيا األمريكية ضد 
مقدمي خدمات التجسس الرقمي، ال سيما مجموعة »إن 

إس أو« اإلرسائيلية التي أُدرجت يف القائمة السوداء هذا 
الشهر، بعد أسابيع من الكشف عن استخدام برامجها ضد 

املجتمع املدني.
وتقايض »ميتا« بالفعل »إن إس أو« يف محكمة أمريكية. 
وقال رئيس سياسة األمان يف الرشكة، ناثانيال غليترش، 

لـ«رويرتز«، إن حملة الخميس من املفرتض أن تشري إىل أن 
»صناعة املراقبة من أجل االستئجار أوسع بكثري من رشكة 

واحدة«.
وأفاد التقرير بتعليق قرابة 1500 حساب، معظمها زائف، 

تديرها سبع منظمات عرب »فيسبوك« و«إنستغرام« 
و«واتساب«. وأوضحت »ميتا« أن هذه الكيانات استهدفت 

أشخاصاً يف أكرث من 100 دولة.
ولم تقدم »ميتا« تفسرياً مفصالً بخصوص كيفية تحديدها 

لرشكات املراقبة، لكنها تشغل بعضاً من أكرب الشبكات 
االجتماعية وشبكات التواصل، وترّوج بانتظام لقدرتها عىل 

اكتشاف الجهات الخبيثة وإزالتها من أنظمتها األساسية.
ومن بني هذه الرشكات »بالك كيوب« اإلرسائيلية التي 

أصبحت سيئة السمعة لنرشها جواسيس نيابة عن املدان 
باالغتصاب يف هوليوود، هاريف وينستني. وقالت »ميتا« 

إن الرشكة كانت تنرش شخصيات وهمية لتتجاذب أطراف 
الحديث مع أهدافها عرب اإلنرتنت، وتجمع رسائل الربيد 

اإللكرتوني الخاصة بهم »من أجل هجمات تصيد الحقاً 
عىل األرجح«.

وقالت رشكة »بالك كيوب«، يف بيان، إنها »لم تقم بأي 
عمليات تصيد أو اخرتاق«. وتؤكد بشكل اعتيادي أن 

»أنشطة جميع موظفيها تأتي يف إطار القوانني املحلية 
بشكل كامل«.

ومن بني الرشكات األخرى التي فضحتها »ميتا« رشكة »بيل 
تروكس«، وهي رشكة إلكرتونية هندية كشفتها »رويرتز« 
ومخترب »سيتيزن الب« املتخصص يف األمن اإللكرتوني 

العام املايض، ورشكة إرسائيلية اسمها »بلوهاك يس آي« 
ورشكة أوروبية تسمى »سايرتوكس«. واتهمت »ميتا« كل 

هذه الرشكات بالقرصنة.
واتُهمت رشكة »كوغنايت« التي انفصلت عن رشكة 

»فريينت سيستمز« العمالقة لألمن، يف فرباير/شباط، 
ورشكة »كوبويبس« اإلرسائيلية بعدم القرصنة، لكن 
باستخدام ملفات تعريف مزيفة لخداع مستخدمي 

املنصات للكشف عن بياناتهم الخاصة.
ولم ترد رشكات »كوغنايت« و«فريينت سيستمز« 

و«بلوهاك يس آي« بعد عىل رسائل تطلب التعليق.
وبينما رفض غليترش تحديد أي من األهداف باالسم؛ فإن 

تقريراً ملخترب »سيتزن الب« نرُش يف ذات توقيت نرش تقرير 
»ميتا«، ذكر أن املعارض املرصي أيمن نور هو من ضحايا 

رشكة »سايرتوكس« .
ويتهم نور الحكومة املرصية بالتجسس عليه، قائالً 

لـ«رويرتز«، يف مقابلة من إسطنبول، إن لديه شكوكاً منذ 
فرتة طويلة بأنه كان مراقباً من املسؤولني هناك. وأضاف: 

»عندي دليل ألول مرة«.
ولم ترد السلطات املرصية بعد عىل طلب للتعليق.
وقال غليترش إن من بني األهداف األخرى لرشكات 

التجسس مشاهري وسياسيني وصحافيني ومحامني 
ومسؤولني تنفيذيني ومواطنني عاديني. وأضاف أن أصدقاء 

األهداف وعائالتهم تعرضوا أيضاً لحمالت التجسس.

)رويرتز(

»فيسبوك« تفضح شركات تجسس استهدفت 
50 ألف مستخدم عبر منصاتها

قلق من تفشى كورونا بالبيت 
األبيض.. وبايدن: شائعات 

السوشيال تعرقل التلقيح
تواصلت حالة القلق داخل البيت األبيض بعد الكشف عن إصابة 

موظف خالط الرئيس األمريكي جو بايدن بوباء كورونا ، عىل 
الرغم من إجراء بايدن كشف طبي أكد عدم اصابته ، وسط توقعات 

بظهور إصابات جديدة بني العاملني يف اإلدارة األمريكية.
وىف كلمة له علق الرئيس األمريكي عيل تطورات انتشاء كورونا 
ومتحور أوميكرون يف البالد ، مشرياً إىل املعلومات املضللة التي 

تنترش عىل منصات التواصل االجتماعي والتلفزيون تثري الرتدد 
بشأن اللقاحات.

قال بايدن: »غري امللقحني مسؤولون عن اختياراتهم الخاصة .. هذه 
الرشكات والشخصيات تكسب املال عن طريق الرتويج لألكاذيب 

والسماح باملعلومات الخاطئة التي يمكن أن تقتل عمالئها 
ومؤيديهم هذا خطأ. إنه أمر غري أخالقي. وأدعو حملة هذه 

األكاذيب واملعلومات املضللة إىل وقفها اآلن«
تأتي تعليقات بايدن وسط انتشار متحور اوميكرون يف جميع 

أنحاء البالد ، ويشكل اآلن حوايل ثالثة أرباع حاالت اإلصابة 
بفريوس كورونا يف الواليات املتحدة ، وفقًا ملراكز السيطرة عىل 

األمراض والوقاية منها.
واكد بايدن إن األمريكيني الذين تم تطعيمهم ، وخاصة أولئك الذين 
تلقوا جرعة معززة ، سيتم حمايتهم إىل حد كبري من املرض الشديد 

من متحور اوميكرون ووجه نداء ألي شخص لم يتم تطعيمه بعد 
للقيام بذلك، قائال: »اسمحوا يل أن أقول مرارًا وتكرارًا ، مرارًا وتكرارًا 
، يرجى التطعيم. إنه اليشء املسؤول الوحيد الذي يجب القيام به. 

أولئك الذين لم يتم تطعيمهم يتسببون يف اغراق املستشفيات مرة 
أخرى بعدد هائل من املريض واملصابني فوق الطاقة االستيعابية 

لالطقم الطبية«.
وتأتي التعليقات األخرية عىل ضغوط اإلدارة عىل رشكات وسائل 

التواصل االجتماعي لقمع املعلومات الصحية الخاطئة.
يف يوليو، أصدر الجراح العام فيفيك مورثي تقريرًا استشارًيا وصف 
املعلومات الخاطئة بأنها »تهديد عاجل« ودعا رشكات التكنولوجيا 

إىل اتخاذ إجراءات ضد االدعاءات الكاذبة.
يف ذلك الوقت، ذهب بايدن إىل حد القول إن منصات التواصل 
االجتماعي »تقتل الناس« من خالل السماح باملحتوى، لكنه 

تراجع الحقًا عن طريق إلقاء اللوم عىل نارشي املعلومات املضللة 
باستخدام منصات مثل فيس بوك.

A new investigative report on revealed 
that Facebook failed to thwart extrem-
ist content on the platform, instead 

tagging photos of beheadings and violent hate 
speech from Daesh and the Taliban as “insight-
ful” and “engaging.”

According to the report by the Institute for Strategic 
Dialogue, a think tank that tracks online extremism, 
extremists have turned to the social media platform as 
a weapon “to promote their hate-filled agenda and ral-
ly supporters” on hundreds of groups, varying in size.

These groups were discovered by Moustafa Ayad, an 
executive director in the institute.

“It’s just too easy for me to find this stuff online,” 
he said. “What happens in real life happens in the 
Facebook world.

“It’s essentially trolling — it annoys the group 

members and similarly gets someone in moderation 
to take note, but the groups often don’t 
get taken down. That’s what happens 
when there’s a lack of content 
moderation,” Ayad added.

These groups have 
popped up across Face-
book over the past 18 
months. Some of the 
posts were tagged 
as “insightful” and 
“engaging” by a new 
Facebook tool re-
leased in November.

The findings of the re-
port were shared with 
Politico, who notified 
Meta about the presence 
of these groups. Meta 

subsequently removed Facebook groups promoting 
Islamic extremist content.

“We have removed the Groups 
brought to our attention,” a 

Meta spokesperson said. 
“We don’t allow terrorists 

on our platform and 
remove content that 
praises, represents or 
supports them when-
ever we find it.

“We know that 
our enforcement 
isn’t always perfect, 

which is why we are 
continuing to invest in 

people and technology 
to remove this type of 

activity faster, and to work 

with experts in terrorism, violent extremism and cyber 
intelligence to disrupt misuse of our platform,” the 
statement concluded.

In October, documents leaked by whistleblower 
Frances Haugen revealed that Facebook’s automated 
systems, designed to identify hate speech and extrem-
ist content, struggles when it comes to non-English 
languages.

Arabic poses particular challenges to these automated 
systems and human moderators, both of which can 
struggle to understand spoken dialects.

The documents reveals that in some of the world’s 
most volatile regions, terrorist content and hate 
speech proliferate because the company remains 
short on moderators who speak local languages and 
understand cultural contexts.

Investigation: Facebook failed to thwart extremist content
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لالستمتاع بالدفء والطاقة والحيوية خالل أيام 
الربد بموسم الشتاء، يمكن أن تساعد أطعمة 

شتوية مناسبة بامتياز وبشكل فعال يف الحفاظ 
عىل مستويات الغلوكوز ملرىض السكري رشيطة 
أن تقرتن بممارسة التمارين الرياضية املناسبة 

واتباع عادات نمط الحياة الصحية األخرى.
إن مرض السكري هو حالة مزمنة تتطلب 

تدبريًا مدى الحياة. ويمكن أن تسبب التغيريات 
املوسمية، مثل الشتاء، أحيانًا صعوبات يف 
التعامل مع الحالة وتزيد من خطر حدوث 

مضاعفات لدى مرىض السكري، بحسب ما نرشه 
موقع »بولدسكاي« Boldsky، املعني بشؤون 

الصحة والتغذية.
ووفقا لدراسة علمية، فإن التحكم يف نسبة 

السكر يف الدم لدى مرىض السكري يمكن أن يتأثر 
باملواسم، حيث تنخفض مستويات السكر خالل 

الصيف وتتزايد خالل فصل الشتاء.
ويساعد النظام الغذائي كثريًا يف التحكم يف 

مستويات الغلوكوز يف الدم وإدارة مرض السكري 
بشكل جيد. إن هناك بعض األطعمة الشتوية 
الخارقة، التي تساعد عىل سهولة التحكم يف 

مستويات الغلوكوز يف الدم لدى مرىض السكري 
إىل جانب املحافظة عىل دفء الجسم وتعزيز 

املناعة خالل فصل الشتاء:

1. بيض مسلوق
يعترب البيض املسلوق )كل من بياض وصفار البيض( 

مصدرًا مهًما للربوتني الذي يمكن أن يساعد عىل 
الشعور بالشبع دون زيادة مستويات السكر يف الجسم. 

وتشري إحدى الدراسات أيًضا إىل أن االستهالك 
املتكرر للبيض بحوايل 4-2 حصص يف األسبوع يرتبط 
بانخفاض خطر اإلصابة بمرض السكري بنسبة 40% 

مقارنة بـ 1-0 حصص يف األسبوع، مع مالحظة أن 
تناول كمية كبرية من البيض يمكن أن تتسبب يف زيادة 

اإلصابة بمرض السكري لدى النساء يف منتصف العمر، 
اللواتي ينصحهن الخرباء بأن يقترص تناولهن للبيض 

عىل وجبات خفيفة بني الحني واآلخر.
ويساعد تناول البيض املسلوق أيًضا يف الحفاظ عىل 

دفء الجسم خالل فصل الشتاء، وبالتايل فهو األفضل 
بني األطعمة الشتوية الخارقة.

2. الجوز
أظهرت دراسة أن تناول الجوز بانتظام يقلل من فرص 

اإلصابة بمرض السكري.
وارتبط الجوز إىل حد كبري بالتحكم يف نسبة السكر 
يف الدم ألنه يمكن أن يساعد يف تحسني مستويات 

الغلوكوز ويساهم أيًضا يف إنجاح جهود الحفاظ عىل 

وزن مناسب للجسم لدى مرىض السكري.

3. القرع الشتوي
كما يوحي االسم، فإن القرع الشتوي هو أحد 

الخرضوات الغذائية، التي تتوافر عادة خالل فصل 
الشتاء. وتقول إحدى الدراسات إنه يساعد يف خفض 
مستويات الغلوكوز املرتفعة يف الدم برسعة وهو فعال 

للغاية ملرىض السكري املصابني بأمراض خطرية.
ويرجع التأثري القوي املضاد لنسبة السكر يف الدم للقرع 

الشتوي بشكل أسايس إىل وجود املواد الكيميائية 
النباتية مثل العفص والصابونني والفالفونويد، والتي 
تساعد أيًضا يف تعزيز املناعة خالل املوسم والحفاظ 

عىل صحة مرىض السكري.

4. شاي الزنجبيل
من املعروف عىل نطاق واسع أن الزنجبيل يرفع درجة 

حرارة الجسم األساسية ويوفر الدفء للجسم.
ووفقًا لدراسة علمية، يمكن أن يساعد الزنجبيل بشكل 

كبري يف خفض مستويات الغلوكوز يف الدم بسبب آثاره 
املضادة لألكسدة والكوليسرتول والسكري، مما يقلل 

من خطر حدوث مضاعفات مرض السكري.
ويعترب شاي الزنجبيل أفضل مرشوب صحي ومغذي 

للحفاظ عىل دفء الجسم خالل فصل الشتاء، وكذلك 
الحفاظ عىل مستويات السكر لدى مرىض السكري. 
كما يساعد شاي الزنجبيل يف تقليل محيط الخرص 

وإنقاص وزن الجسم.

5. القرفة
تعترب القرفة عنرصًا مضافًا رائًعا للشاي والحساء 

والكاري والسلع املخبوزة. ويمكن للقرفة إحداث تغيري 
كبري يف درجة حرارة الجسم، ولهذا السبب، ُيعترب شاي 
القرفة هو األفضل للشتاء. كما أن للقرفة أيًضا تأثريات 

إيجابية عىل مستوى السكر يف الدم لكل من األشخاص 
األصحاء ومرىض السكري عىل حد سواء.

وبالنسبة ملرىض السكري، يمكن أن يساعد حوايل 
6-3 غرام من القرفة يف الحفاظ عىل مستويات السكر. 

وتسهم خصائص القرفة املضادة لاللتهابات ومضادات 
األكسدة أيًضا يف الحفاظ عىل قوة جهاز املناعة ومنع 

مخاطر اإلصابة بمضاعفات مرض السكري.

6. األسماك
ال يرتبط استهالك األسماك وتنظيم مستويات 

الغلوكوز يف الدم بشكل مبارش، ولكن تشري نتائج 
بعض الدراسات إىل أن األسماك عىل نسبة عالية من 

الربوتينات وفيتامني D وأحماض أوميغا3- الدهنية، 
التي يمكن أن تساعد يف خفض مستويات الكوليسرتول 

وتحسني حساسية األنسولني وبالتايل تحسني حالة 

مرىض السكري وتقلل من فرص إصاباتهم باملضاعفات.

7. البقوليات
أظهرت دراسة أن االستهالك املنتظم للبقوليات مثل 
الفاصوليا يمكن أن يلعب دورًا كبريًا يف تقليل مخاطر 

اإلصابة بمرض السكري ويساعد أيًضا يف إدارة 
مستويات السكر لدى مرىض السكري.

وتتميز الفاصوليا بمؤرش منخفض لنسبة السكر يف 
الدم مما يجعلها تهضم ببطء وبالتايل تسبب ارتفاًعا 

أقل يف نسبة السكر بعد استهالكها. كما أنه من املعروف 
أن الفاصوليا تقلل من استجابة نسبة السكر يف الدم 

عند تناولها مع األرز مقارنة باألرز وحده.

8. البرتقال
إن الربتقال هو أحد أفضل الفواكه الشتوية وأيًضا 

من أفضل الفواكه ملرىض السكري. يحتوي الربتقال 
عىل العنارص الغذائية األساسية مثل فيتامني 

C واملغنيسيوم وحمض الفوليك والبيتا كاروتني 
والفالفونيدات ذات اللون الربتقايل، التي تتميز 

بخصائص للتحكم يف مستويات الغلوكوز وتقليل 
الكوليسرتول وحماية خاليا البنكرياس من التلف 

التأكسدي.
يعترب الربتقال أيًضا فاكهة رائعة للحصول عىل إتمام 

عملية الهضم بكفاءة، وبالتايل إنتاج حرارة يف الجسم 
ملكافحة برودة الشتاء.

9. القرنفل
وفقًا لدراسة علمية، يقلل القرنفل بشكل كبري من نسبة 

الغلوكوز يف الدم بعد تناول الوجبة الغذائية، ويخفض 
مستويات الكوليسرتول ويمنع أيًضا تلف خاليا 

البنكرياس والكىل من التلف التأكسدي الضار. يعترب 
القرنفل أيًضا من التوابل الرائعة لتنظيم درجة حرارة 

الجسم عند تناوله، كما يساعد يف الحفاظ عىل الجسم 
دافًئا عند تناوله يف شكل شاي أو حساء.

10. بذور اليقطين

إن وجود بعض املكونات النشطة مثل حمض 
النيكوتينيك وتريغونيلني وستريول والببتيدات يف بذور 
اليقطني يكون لها تأثري عايل عىل نسب السكر يف الدم، 

سواء لألصحاء أو مرىض السكري.
ويساعد وجود األلياف يف بذور اليقطني أيًضا عىل 

الشعور باالمتالء والشبع لفرتة أطول ومنع النهم 
املتكرر. وتسهم الكميات الكبرية من املغنيسيوم 

املوجودة يف بذور اليقطني يف تنظيم حرارة الجسم 
وإبقائه دافًئا خالل فصل الشتاء، لكن يجب تجنب 

اإلفراط يف االستهالك للوقاية من مشاكل الجهاز 
الهضمي.

أطعمة ممتازة لمرضى السكري 10 
خالل فصل الشتاء

كيف تحمى نفسك 
من خطر اإلصابة 
بمرض السرطان

كتبت نهير عبد النبى

مرض الرسطان واحد من أخطر األمراض التي يصاب بها البعض سواء 
أطفال أو كبار، كما أن له أنواعا كثرية منها رسطان الرئة، رسطان الثدي، 

رسطان  القولون،  وغريها، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic ال يوجد سبب 
محدد لإلصابة بمرض الرسطان، ولكن هناك عوامل تزيد من خطر اإلصابة 

به ، وهنا يقدم املوقع بعض النصائح للوقاية من الرسطان وهى:

1:ال تستخدم التبغ
 يؤدي استخدام أي نوع من أنواع التبغ إىل اصطدامك بالرسطان، حيث  تم 

ربط التدخني بأنواع مختلفة من الرسطان  بما يف ذلك رسطان الرئة والفم 
والحلق والحنجرة والبنكرياس واملثانة وعنق الرحم والكىل.

وتم ربط مضغ التبغ برسطان تجويف الفم والبنكرياس، حتى إذا كنت ال 
تستخدم التبغ ، فإن التعرض للتدخني السلبي قد يزيد من خطر اإلصابة 

برسطان الرئة.يعد تجنب التبغ  أو اتخاذ قرار بالتوقف عن استخدامه  
جزًءا مهًما من الوقاية من الرسطان. إذا كنت بحاجة إىل مساعدة يف اإلقالع 

عن التبغ ، فاسأل طبيبك عن منتجات اإلقالع عن التدخني وغريها من 
االسرتاتيجيات لإلقالع.

2: تناول نظام غذائي صحي
ضع يف اعتبارك هذه اإلرشادات:

أكل الكثري من الفواكه والخرضاوات.
الحفاظ عىل وزن صحي.

قلل من تناول اللحوم املصنعة.

3: الحفاظ على وزن صحي وممارسة النشاط البدني
قد يقلل الحفاظ عىل وزن صحي من مخاطر اإلصابة بأنواع مختلفة من 

الرسطان ، بما يف ذلك رسطان الثدي والربوستاتا والرئة والقولون والكىل.
النشاط البدني مهم أيًضا باإلضافة إىل مساعدتك يف التحكم يف وزنك ، فإن 
النشاط البدني بمفرده قد يقلل من خطر اإلصابة برسطان الثدي ورسطان 

القولون.

4: احم نفسك من الشمس
يعد رسطان الجلد أحد أكرث أنواع الرسطانات شيوًعا  وواحد من أكرث أنواع 

الرسطانات التي يمكن الوقاية منها عن طريق :
تجنب شمس الظهرية، ابق بعيًدا عن الشمس بني الساعة 10 صباًحا و 4 

مساًء ، عندما تكون أشعة الشمس يف أقوى حاالتها.
ابق يف الظل، عندما تكون بالخارج ، ابق يف الظل قدر اإلمكان تساعد 

النظارات الشمسية والقبعة عريضة الحواف أيًضا.
تغطية املناطق املكشوفة، ارتِد مالبس فضفاضة منسوجة بإحكام تغطي 

أكرب قدر ممكن من برشتك اخرت األلوان الزاهية أو الداكنة ، والتي تعكس 
املزيد من األشعة فوق البنفسجية مقارنًة بالقطن الباستيل أو املبّيض.

استخدم واقًيا من الشمس واسع الطيف مع عامل حماية من الشمس ال 
يقل عن 30 ، حتى يف األيام الم الشتوية.
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    Health Medical صحة وطب

مكمل غذائي يمكن أن 
يقلل من األعراض الخطيرة 

لألنفلونزا بنسبة 87 %
مع قدوم فصل الشتاء، تنترش اإلصابة بنزالت الربد واألنفلونزا، وىف حني أن هناك عدة طرق 

يمكنك من خاللها تقليل خطر اإلصابة بفريوس األنفلونزا، بداية من الحفاظ عىل نظافة 
اليدين إىل الحصول عىل لقاح األنفلونزا، يكشف تقرير موقع »إكسربيس« عن مكماًل 

شائًعا يمكن أن يقلل من خطر إصابتك بمرض خطري نتيجة عدوى اإلنفلونزا، بنسبة 
هائلة تصل إىل 87 يف املائة.

وفقًا لتقارير هيئة الخدمات الصحية الربيطانية »NHS«، فإن معدل انتشار اإلصابة 
بفريوس اإلنفلونزا مرتفع هذا العام، ومعدى للغاية ويمكن أن تسبب مرًضا خطريًا لبعض 

األشخاص، وإليك طريقة بسيطة يمكن أن توفر حماية إضافية هذا الشتاء، وهو تناول 
مكمل الزنك، الذى قد ُيقلل من 

خطر إصابتك بأمراض خطرية 
بنسبة 87 يف املائة نتيجة 

التعرض لعدوى اإلنفلونزا.
الزنك معدن يساعد يف 

العمليات املختلفة يف 
أجسامنا، بما يف ذلك صنع 

خاليا وأنزيمات جديدة، 
وتضميد الجروح ومعالجة 

أجزاء معينة من طعامنا، وقد ركزت 
دراسة جديدة نرشت يف املجلة الطبية 

الربيطانية عىل الفوائد الصحية للمعادن 
املرتبطة باألنفلونزا.

راجع فريق البحث 28 تجربة رسيرية، شملت 5446 من البالغني املعرضني لخطر اإلصابة 
بعدوى الجهاز التنفيس الفريويس أو املصابني به، األنفلونزا أو نزالت الربد، ونظر الباحثون 

يف مكمالت الزنك عىل شكل مستحلبات أو بخاخات أنف أو مواد هالمية، حيث الحظت 
النتائج انخفاًضا بنسبة 87 يف املائة من خطر اإلصابة بأعراض األنفلونزا »الشديدة« عند 

تناول هذه املكمالت.
وبرصف النظر عن الحد من مخاطر اإلصابة بأمراض خطرية ناتجة عن اإلصابة بعدوى 

األنفلونزا، فإن تناول مكمالت الزنك يساعد أيًضا يف التخلص من األعراض بشكل أرسع، 
حيث يتعاىف مستخدمو الزنك خالل األسبوع األول من املرض، مقارنة باملشاركني الذين 
تناولوا الدواء الوهمي، حيث تشري الدراسة إىل أن الزنك قد يساعد يف درء أعراض مثل 

السعال واالحتقان والتهاب الحلق.

S ymptoms of bruxism can 
include pain in the teeth 
and gums, as well as the jaw 

joints and muscles. The pain can be 
debilitating and greatly affect your 
daily life.

Alexander Holden, Clinical Associate 
Professor, and Dale Howes, Assistant 
Professor of Prosthodontics from the 
University of Sydney, provide what you 
need to know about grinding and grind-
ing your teeth.

Our upper and lower teeth are designed 
to meet only when we need them to: 
bite and chew food.

It is normal for us to spend only a small 
part of the day chewing, as our upper 
and lower teeth come into contact with 
each other. As you read this article, 
think about how your teeth and jaw are 
unconsciously positioned. Assuming 
you don’t eat or chew while reading, 
your teeth should be spaced apart when 
you’re relaxed, whether your lips and 
mouth are closed or not.

And if we’re clenching more than nor-
mal, the teeth can wear down over time, 
while the jaw muscles can get tired.

The jaw joints (known as the temporo-
mandibular joints) that connect the low-
er jaw to the skull contain a disk, which 

helps control the way the jaw joints 
move. This disc can become deformed 
or dislocated, which can click, reduce 
function and cause pain.

When Holden saw patients who com-
plained of pain in the jaw joints and 
surrounding muscles, or who had ob-
vious signs of bruxism or wear on their 
teeth, he asked about straining. Often 
the answer is, “No, I’m not nervous at 
all,” but then when talking about what’s 
really going on in their lives, the sources 
of stress quickly become apparent.

Starting a new job, challenges at home 
or with family, or adjusting to a life 
change are common experiences that 
stress us more than we realize. It is not 
always easy to tell when we are going 
through hard times.

– What can we do about this?

The first step is realizing that you are 
gnashing your teeth, and often turning 
your subconscious behavior into one we 
can control and stop.

A dental exam can help detect signs of 
bruxism, which can include cracked teeth 
and fillings, worn crowns (the so-called 
raised edge of a tooth), and tender jaw 

muscles. Thin muscles are also common 
around the sides of the head and neck.

Stress management and physical therapy 
may be important components of a 
multidisciplinary approach to care.

Talk to your dentist about whether a bite 
guard (also known as a bite lift device 
or “splint”) might be right for you. They 
protect the teeth and jaws during sleep.

And for those with sore jaws from 
squeaking and grinding, avoid chewing 
gum for long periods of time. Chewing 
sugar-free gum has been linked to a 
reduced risk of tooth decay, but for 
treadmills, it can contribute to jaw pain.

Treating the cause and managing the 
symptoms

At the end of the day, patients also need 
to address the stressors that may be the 
underlying cause.

For many people, bruxism is periodic and 
subsides periodically after managing or 
calming the source of their stress.

For others, it may not be that simple. 
This is where your dentist’s advice and 
care can help you get the care you need.

Experts 
explain 
why teeth 
gnashing 
and what 
you can do 
about it!
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CARS سيارات

ركّزت تويوتا خالل تطويرها لسيارة Venza الجديدة عىل جعل املركبة 
مميزة جدا من ناحية التصميم والتقنيات، واقتصادية يف استهالك الوقود 

بنفس الوقت.

ومن عنارص التميز التي حملتها معها Venza الجديدة هو التصميم 
الفريد لهيكلها الخارجي، فضال عن االنسيابية العالية مقارنة ببقية 

سيارات الكروس أوفر، إضافة إىل التقنيات املتطورة التي وفرتها للسائق 
والركاب.

وحصلت هذه السيارة عىل 
نظام تقني مميز يجعل 

السائق يتحكم 
بدرجة شفافية 

زجاج السقف 
البانورامي 

ليتناسب مع 
فرتات النهار 

أو فصول 
السنة ويؤمن 
شعورا مميزا 

بالراحة أثناء 
التنقل، كما 

جهزت السيارة 

بأحدث أنظمة املولتيميديا، وأنظمة صوتيات ممتازة، ونظام شحن 
السلكي للهواتف، وأنظمة تساعد عىل التحكم بتقنياتها عرب اإليماءات 

واألوامر الصوتية.

وزودت تويوتا هذه السيارة بأنظمة متقدمة تساعدها يف تعديل مسارها 
تلقائيا يف الحاالت الطارئة لتفادي الحوادث، إضافة إىل كامريات ترصد 

محيط هيكلها بالكامل، وحساسات مسافات وقياس للرسعة تتحكم 
بالفرامل أوتوماتيكيا ملنع االصطدام بأي سيارة أو جسم آخر أثناء 

الحركة.

واملميز يف هذه السيارة أيضا هو نظام الدفع الهجني 
الذي يعتمد عىل محركات بنزين ومحركات 

كهربائية، ويستهلك أقل من 4 
ليرتات من الوقود 

فقط لكل 
100 كلم 

تقطعها 
املركبة.

تويوتا تطرح مركبة متطورة واقتصادية 
جدا في استهالك الوقود!

فولكس فاغن تي روك 
2022 تصميم معبر 
وتكنولوجيا مبتكرة

بتصميم جديد وأنظمة مساعدة مبتكرة والعديد من التقنيات تواصل فولكس فاغن 
قصة نجاح طرازها »تي روك« الكروس أوفر الصغرية. يحدد الشكل الخارجي الحاد 

املظهر الذي اللبس فيه لسيارات تي روك.
وقد تم دمج التكنولوجيا املبتكرة من فئات السيارات األعىل يف عائلة طرازات الدفع 

الرباعي املدمجة مع مصابيح أمامية مصفوفة من تقنية الليد وأنظمة مساعدة  
السائق »آي كيو درايف« باإلضافة اىل مثبت الرسعة التنبؤي »ايه يس يس«.

منذ انطالقها يف السوق عام 2017 تم بيع أكرث من مليون وحدة من سيارات الدفع 
الرباعي املدمجة ، ومع نهاية عام 2019 

تضمنت مجموعة فولكس فاغن »تي 
روك« الرياضية للغاية من ربيع 

عام 2020.

وقد وحد الطراز نقاط 
القوة يف سيارات الدفع 

الرباعي اعتمادا عىل 
املعدات. يبلغ قياس 

شاشة املعلومات 
والرتفيه 8 بوصة أو 9.2 

بوصة . وتأتي السيارة بشكل قيايس مع مجموعة 
أدوات رقمية متوفرة اختياريا بحجم يصل اىل 10.25 بوصة.

تتميز عجلة القيادة متعددة الوظائف بتصميم جديد يساهم يف التحكم السهل 
بالسيارة. وبفضل محركها رباعي االسطوانات بقوة 300 حصان تعترب تي روك 

الجديدة لعام 2022 أكرث سيارات الدفع الرباعي املدمجة ديناميكية يف عائلة 
الطرازات.

S koda has revealed the new Karoq, 
which is designed to attract fans of 
youth SUVs.

And this car got several differences compared to the 
previous Karoq cars, as the chassis became more 
streamlined and less air-resistant, and it also got a 
new design for the lights, front and rear facades, and 
shock absorbers.

The chassis of the car was approximately 4 meters 
long and 38 centimeters long, 184 centimeters wide, 
and 160 centimeters high. It was equipped with 
distinctive wheels of 17 and 19 inches. The car was 
also equipped with special suspension systems to 
increase the height of the chassis from the ground 
when needed.

The new Karoq is also equipped with the latest 
multimedia systems that can be controlled via 6.5, 9.2 
or 10.25-inch touch screens, seat heating and cooling 
systems, systems to maintain stability on curves and 
slopes, cruise control, blind spot system to avoid acci-

dents, distance sensors and cameras. Front and rear, 
light and rain sensors.

Skoda will offer it with several types 
of engines: TSI engines with 
a capacity of 1.5 liters 
and 150 horsepower, tur-
bodiesel engines with a 
capacity of two liters 
and 116 and 150 
horsepower, and 
turbocharged TSI 
engines with 190 
horsepower.

Source: moto1

 Skoda unveils its latest youthful SUV
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D eveloped by BMW’s performance-focused M 
division, the XM SUV is still at concept stage, but 
it will morph into a flagship production model 

from next year to be built at BMW’s Spartanburg, South 
Carolina plant.

It is only the second standalone M model in the sub-brand’s histo-
ry, following on from the iconic M1 from the late 1970s. Next year 
marks the M division’s 50th anniversary.

The powertrain includes BMW’s familiar 4.4-litre V8 petrol engine 
paired with a plug-in hybrid system that combined pumps out a 
whopping 550kW of power and 1000Nm of torque. It’s the first 
electrified powertrain from BMW M.
This blows all other performance SUVs currently on the market 
out of the water when it comes to pure outputs.
Porsche comes closest with its plug-in hybrid Cayenne Turbo S-E 
Hybrid the blasts out 500kW/900Nm.
BMW has not yet revealed performance figures, but it’s a fair bet 
to assume it will beat the X5 M Competition’s zero to 100km/h 
time of 3.8 seconds.
The PHEV powertrain allows for 80km of all-electric driving, but 
fuel economy and emissions figures are also being held back for 
the reveal of the production model.

Design wise, the bold looking XM – also the name of a Citroen 
model from the 1990s –ushers in the new front-end design lan-
guage for BMW’s luxury-class models, which includes higher-end 
fare like the 7 Series, 8 Series and X7.

A new iteration of the horizontal kidney grille is found up 
front, along with slimline headlights that will almost cer-
tainly change for the production version. 
Other design features include a 
sculpted bonnet, big front 
air intakes, black grille 
elements and a darkened 
lower apron that gives 
the grille a floating 
appearance.

The XM’s swept-up window line leads to the dramatically styled 
rear with vertical twin exhausts and slimline L-shaped tail-lights.

Inside, the XM features a large rectangular curved display screen 
housing instruments and the latest iDrive multimedia system. It 
also has vintage-look brown leather, carbon-fibre inserts, and cop-
per elements, while the second seating row can be transformed 
into a luxurious lounge-like space with a contrasting ‘petrol’ 
colour scheme.

BMW is yet to confirm whether the XM will be built in right-hand 
drive configuration, but given the X7 – with which it shares a 
wheelbase – is built for right-hook markets at the Spartanburg 
plant, there is a good chance it will end up Down Under.

In any case, BWM Australia has its hand high in the air for the 
ultra-powerful SUV.

“The BMW M brand and BMW X range are highly significant to 
Australia – one in five BMWs sold here wear an M badge and 
BMW X vehicles represent more than 60 per cent of our total 
sales volume,” a BMW Australia spokesperson said.

“With that in mind, the BMW Concept XM has immediate appeal 
for our market. If the production model is made available to us, 
we will definitely offer it to our customers.”

2022 BMW XM revealed: Lamborghini 
Urus and Bentley Bentayga-beating SUV is 
BMW’s most powerful M car ever

مازدا تزيح الستار عن نسخة 
CX-5 2022 من طراز

كشفت مازدا عن نسخة 2022 األحدث من طراز CX-5 الذي يطرح ضمن 
فئات SUV الرياضية متعددة املهام.

ونقل موقع »موتور وان« املختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية 
للطراز الجديد، الذي يشهد ارتفاعا يف سعره االفتتاحي بنسخته الجديدة 

للعام املقبل.

وطراز مازدا CX-5 تتوافر فئته االفتتاحية بسعر 25,900 ألف دوالر، بعد أن 
كانت نسخته السابقة تبدأ من سعر 25,900 ألف دوالر.

والطراز تتوافر منه 8 فئات مختلفة، األوىل S بسعر 27,125 ألف دوالر، وأعىل 
فئة CX-5 2.5 Turbo Signature بسعر 39,875 ألف دوالر.

والطراز فئاته األعىل تعمل بمحرك بسعة 2.5 لرت ينتج قوة 245 حصانا.

لكزس تجمع األناقة والتطور 
والقوة في سيارتها الجديدة

صنّفت سيارات NX األخرية من لكزس من بني أجمل سيارات الكروس أوفر 
التي طرحت هذا العام وأكرثها تطورا من النواحي التقنية والفنية.

ومن أكرث ما يميز سيارات NX هذه السنة هو تصميمها املميز الذي منحها 
طابع القوة من خالل تصميمها الخارجي وتصميم االنحناءات البارزة عىل 

هيكلها، فضال عن الشكل املميز جدا لواجهتها األمامية والعنارص التي 
تزينت بها من شبك كبري ومصابيح وممتصات صدمات.

وحرص املصممون يف لكزس عىل دعم هذه السيارات بأحدث امليزات 
والتقنيات، فزودوها بأنظمة مولتيميديا مطورة جدا يمكن التحكم بها عرب 

األوامر الصوتية وعرب شاشات ملسية كبرية، كما جهزوها بأنظمة إضاءة 
داخلية وتقنيات إلكرتونية تضاهي تلك املوجودة يف أفضل السيارات 

الفارهة حاليا، وصلت قمرتها عىل صفني من املقاعد املكسوة بأفخم أنواع 
الجلود والتي تؤمن راحة كبرية للركاب عرب أنظمة تدفئة وتربيد وأنظامة 

تدليك لعضالت الظهر والقدمني.

كما حصلت هذه السيارات عىل أنظمة أمان متطورة تتحكم آليا بالفرامل يف 
الحاالت الطارئة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وأنظمة تتحكم 

باإلضاءة تلقائيا وفق إلضاءة املحيط، فضال عن حساسات مسافات 
وكامريات ترصد محيط السيارة بالكامل.

وتأتي هذه املركبات بعدة أنواع من املحركات منها محركات  بعزم 150 
حصانا، ومحركات توربينية بسعة 2.4 ليرت وعزم 279 حصانا، ومحركات 

2.5 ليرت بعزم 200 حصان، وتعمل هذه املحركات مع علب رسعة أوتوماتيكية 
بثماني رسعات.

moto :املصدر
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زين خلف
ينتمي نبات الرجلة والذي ُيعرف باسمه العلمي 

)باإلنجليزّية: Portulaca oleracea( إىل الفصيلة 
الرجلّية )باإلنجليزّية: Portylacaceae(، وهو 

نبات ُعشبي، له سيقان حمراء، وأوراق خرضاء 
صغرية، وطعم حامض، وُيعّد من الخرضاوات 

الورقّية، وله عّدة أسماء، منها: الَبقْلَة، أو 
الفرفح، أو الفَرْفَِحني، أو الفُرِْفري، أو الرَُجْيلَة، 

أو الردروت، أو رجل اإلوز، أو سالف العروس، 
وُيمكن تناوله بأشكال مختلفة: كَأعشاب 

طازجة أو ُمجففة، أو ُمكمالت عىل شكل حبوب، 
أو مسحوق البذور.

وتقدم عشبة الرجلة العديد من الفوائد الصحية 
املُحتملة للجسم ويعود ذلك إىل احتوائها عىل العديد 
من مضادات األكسدة، والفيتامينات، واملعادن املهمة، 

وعىل الرغم من فوائدها الصحية العديدة إال أنها قد 
تزيد من خطر اإلصابة ببعض األرضار، وذلك ملحتواها 

 Oxalic :املرتفع من حض األكساليك )باإلنجليزّية
acid( وغريها من املركبات.

فوائد عشبة الرجلة
َيشيع بني الناس استخدام الرجلة للعديد من 

الحاالت الصحية دون وجود دليل علمّي يدعم هذه 
االستخدامات، ومنها؛ استخدامها لتخفيف للُصداع، 

واضطرابات الجهاز الهضمي، ولرفع ضغط الدم، 
وتحسني أعراض السكري، وتصلب الرشايني، والتقليل 

من هشاشة العظام، واإلكزيما، ولتخفيف آثار الحروق، 
والتئام الجروح، باإلضافة إىل امتالكها خصائص 

ُمضادة للبكترييا وااللتهابات، واحتوائها عىل نسبة 
عالية من مضادات األكسدة.

كما أّن لعشبة الرجلة العديد من الفوائد الصحّية 
املُحتملة التي تعود ملحتواها الجيد من العنارص 

الغذائّية، والتي ال تزال بحاجة إىل املزيد من الدراسات 
إلثباتها، ومنها ما يأتي:

تعزيز صحة القلب
تعّد الرجلة من أغنى النباتات بأحماض أوميغا 3 

الدهنية، والتي تُساهم يف تعزيز صحة القلب، واألوعية 
الدموية، والتقليل من خطر اإلصابة بالسكتات القلبية، 

كما أنّها تُعّد مصدرًا جيًدا للبوتاسيوم، الذي ُيساهم 
يف التحكم بمستوى ضغط الدم، وتقليل خطر اإلصابة 

بأمراض القلب.

تقليل مستويات الُسكر في الدم
أشارت إحدى الدراسات إىل أّن تناول ُمستخلص 

الرجلة من ِقبل املصابني بالسكري من النوع الثاني قد 
ُيقلّل من مستوى سكر الدم الرتاكمّي لديهم.

تقليل خطر اإلصابة بالسرطان
تحتوي الرجلة عىل العديد من ُمضادات األكسدة، 

 ،)Beta-carotene :ومنها؛ البيتا كاروتني )باإلنجليزية
والذي يساعد عىل تقليل الجذور الحرة يف الجسم، مما 

ُيساهم يف تقليل خطر تلف الخاليا، وخطر اإلصابة 
بالرسطان.

تحسني الدورة الدموية يف الجسم
تحتوي عشبة الرجلة عىل نسبة عالية من عنرصّي 

الحديد، والنحاس، وكالهما يساعد عىل تحفيز إنتاج 
خاليا الدم الحمراء، وتنشيط الدورة الدموية، وتوصيل 

املزيد من األكسجني ملختلف أعضاء الجسم.

تعزيز صحة العظام
إذ تعّد الرجلة مصدرًا جيًدا للكالسيوم، واملغنيسيوم، 

مما قد ُيساهم يف التقليل من مخاطر اإلصابة بهشاشة 
العظام.

تقليل خطر اإلصابة بالسمنة
تُشري دراسة أولية أُجريت عىل الفرئان إىل احتمالية 
دوِر ُمستخلص عشبة الرجلة يف التقليل من خطر 
اإلصابة بالسمنة، باإلضافة إىل أنها تعّد منخفضة 

نسبًيا بالسعرات الحرارية، وتحتوي عىل نسبة جيدة 
من األلياف، مما يجعلها خيارًا جيًدا يف النظام الغذائي 

لخسارة الوزن.

تعزيز صحة الدماغ
أشارت دراسة أُجريت عىل الفرئان إىل أّن عشبة الرجلة 

قد تساعد عىل تقليل خطر العوامل التي قد تؤثر 
يف أحد املسارات املكونة لأللياف العصبية يف الدماغ 

والتي تُدعى باملسارات الدوبامينية )باإلنجليزية: 
Dopaminergic system(، كما قد تقلل من خطر 

حدوث التلف لِخاليا الدماغ، أو اإلصابة بمرض 
باركنسون.

أضرار عشبة الرجلة ومحاذير استهالكها
ُيمكن استهالك نبات الرجلة بشكل عام بكميات ُمعتدلة 

ملعظم األشخاص، أّما فيما يتعلّق بالحامل واملرضع، 
فإنّه ال توجد أدلة كافية لتأثري استهالكه يف انقباضات 

الرحم، لذلك ُينصح الحذر عند تناولها خالل فرتة 
الحمل والرضاعة، واستشارة الطبيب املختص.

تجدر اإلشارة إىل احتواء الرجلة عىل كميات مرتفعة من 
حمض األكساليك؛ الذي يتعارض وُيقلّل من امتصاص 

املعادن، مثل: الكالسيوم، واملغنيسيوم، وقد يزيد من 
فُرص تكوين حىص الكىل، لذا ُينصح الذين سبقت 

إصابتهم ِبحصوات املسالك البولية بتقليل استهالك 
الرجلة، وبخاصة إن كانت بكميات كبرية.

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

Alternative Medicine الطـب البديــل

قهوة عربية وامريكية - بن ميني  
 حوايج مينية وبهارات عربية طازجة

Fresh Arabic & American Coffee 
Fresh Spices & Seasonings

تعرف على عشبة الرجلة، فوائدها وأضرارها
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KIDS أطفال

ال شك أن األنشطة واأللعاب لها دور فعال يف تعليم األطفال الكثري من 
املهارات يف فرتات زمنية قصرية، وال سيما تنمية املهارات اللغوية للطفل 

خاصًة يف مراحله األوىل بني 4 إىل 7 سنوات وأكرث. فاأللعاب واألنشطة ال 
تزال طريقة ممتعة للمساعدة يف تنمية املهارات الصوتية والتعرف عىل 

الكلمات وتطوير اللغة العامة.
وفيما ييل بعض األلعاب املرحة التي تخلق جو من الدعابة والتعلم يف آن 

واحد لتنمية املهارات اللغوية لطفلك برسعة.

أفضل األلعاب لتنمية المهارات اللغوية للطفل

1 - لعبة الهاتف:
يمكن أن يكون هاتف اللعبة جزًءا نشطًا من وقت لعب طفلك الصغري، 

فقط احصل عىل زوج من ألعاب الهواتف وتظاهر أنك تطلب رقمه 
لالتصال به، وشجعه عىل رفع الهاتف والرد عليك. ومن خالل هذا 

النشاط علمه كيف يقول “مرحًبا” عندما يرد عىل الهاتف. فيمكن أن 
يساعد هذا النشاط بانتظام عىل تطوير آداب سلوك التحدث بالهاتف، 

وتحسني وتنمية املهارات اللغوية لطفلك.

2 - لعبة تسمية األشياء:
أرش إىل أشياء مختلفة يف منزلك واطلب من طفلك أن يسميها. كما 

يمكنك مساعدته يف األسماء حتى يبدأ يف نطقها بنفسه، فتعد هذه 
طريقة سهلة لبناء وتحسني مفرداته.

ويمكن ممارسة هذه اللعبة يف أي مكان سواء يف منزلك أو يف الحديقة أو 
حتى يف املتجر.

فتعد هذه الطريقة فرصة رائعة لتنمية املهارات اللغوية لطفلك.

 3 - لعبة الجمل الكاملة:
اطرح عىل طفلك أسئلة بسيطة وشجعه عىل التحدث بجمل كاملة، 

فبالتأكيد سيعطيه هذا فكرة جيدة عن كيفية عمل بناء الجملة، 
ويساعده عىل بناء جمل قوية ومتماسكة. عىل سبيل املثال اسأل طفلك 

أشياء بسيطة مثل: “هل تريد برتقالة؟” وعلمه الرد بجملة كاملة. 
فحتًما ستكون هذه املمارسة بمثابة أساس قوي للمستقبل، حيث 

سيتمكن من التعبري عن أفكاره بشكل أفضل بعبارات أوضح وجمل 
متناسقة.

4 - لعبة القصص والحكايات بالُدمى:
امنح طفلك ألعاًبا أو دمى وشجعه عىل إجراء محادثات معها، وربما 

بتكوين قصة.
فاألطفال مبدعون حقًا، فبمجرد أن تبني لهم الطريق، سوف يتولون زمام 
األمور وحينها ستكتشف مهارات ومواهب دفينة رائعة لطفلك. ويمكنك 

أيًضا استخدام الدمى إلجراء محادثات بسيطة مع طفلك. عىل سبيل 
املثال قم بعمل عرض للعرائس لجعل وقت اللعب أكرث متعة.

-5 لعبة وصف الصور:

من خالل بعض القصص القصرية أو صور ملونة يمكنك أن تجذب 
طفلك لوصف تلك الصور بعبارات وكلمات بسيطة. ويمكنك من خاللها 

تعليم طفلك مفردات جديدة وطرح تساؤالت ترثي الحصيلة اللغوية 
له. فقط اطلب من طفلك أن ينظر إىل الصور ووصف عنارص الصورة 
بأشكالها وألوانها. فهذا النشاط حقًا رائًعا، حيث يسيل الطفل كثريًا 

ويفيد يف تنمية املهارات اللغوية لديه.

6 - لعبة العالقات:
من أكرث األلعاب املسلية التي تكسب طفلك الكثري من املفردات وتعلمه 

العالقات بني األشياء، 
يمكنك استخدام 

البطاقات 
امللونة 

للتحدث عن 
العالقات مثل: 
)أعىل/أسفل، 

يمني/يسار، 
خلف/أمام،.. وهكذا(.

7 - لعبه تطابق الحروف األبجدية
ارسم الحروف األبجدية 

عىل الورق املقوى وسلّمها 
لطفلك. بعد ذلك ، أعطه 

صورًا لألشياء واطلب منه 
التعرف عليها. ثم اطلب 

منه مطابقة الصورة بالحرف 
األول للكائن أو الرسمة . بهذه 

الطريقة ، سوف يستخدم 
الصوتيات ملطابقة الحروف مع الرسمة ، 

وبالتايل بناء قدرته عىل التهجي وتعلم الحروف 
األبجدية بشكل صحيح.

وها هي أشهر وأفضل ألعاب تنمية مهارات الطفل 
اللغوية استعرضناها مًعا لتطبيقها. فتعترب السنوات 
القليلة األوىل من حياة الطفل مفتاًحا لتنمية مهارات 

الكالم واللغة واملعرفة وتنمية املهارات اللغوية بوجه 
عام. ولذا فمن املهم إنشاء بيئة تساعد عىل 

تطوير مهارات الكالم واللغة التي تمنحهم كل 
التحفيز، والقدوة إيجابية، واالتصال البرشي 
الذي يحتاجون إليه. فبالنسبة للطفل الذي 
يتطور بشكل طبيعي، يكون التعلم سهالً كما 

أن خلق فرص للتعلم ليس باألمر الصعب. فمن 
خالل اللعب والتفاعالت والتجارب اليومية البسيطة، 

يمكننا مساعدة الطفل عىل اكتساب لغة ومهارات جديدة.

أفضل 7 ألعاب تنمية مهارات الطفل اللغوية

5 Cartoon Characters 
That Have Changed 
Dramatically Over Time

W ith such a wide range of channels and streaming 
sites, kids these days have a lot more options when 
it comes to cartoons than we did growing up. 

Despite this, many of our old favourites have been given 
makeovers to modernise them and market them to kids today. 
However, you might struggle to recognise some of them!
Here are 5 cartoon characters that have changed dramatically 
over time:

Strawberry Shortcake
Many people remember the Strawberry Shortcake franchise 
and it’s eponymous protagonist. Originating in the year 1980, 
Strawberry was modernised for the 2003 remake. However, 
after her most recent makeover for Strawberry Shortcake And 
Friends, she is almost unrecognisable!

Dora The Explorer
If your kids grew up in the 2000s, you’re probably no stranger 
to hearing the words “SWIPER NO SWIPING!” The interactive 
show has been a favourite of many kids, but as of 2014 Dora’s 
appearance is startlingly different. The Dora iteration from 
Dora And Friends looks considerably older and more feminine 
than the original.
My Little Pony
Originally released in 1986, The My Little Pony 
series is still popular today. Above is an 
example of Twilight Sparkle, one of 
the ponies featured in the show. 
The modern version is considerably 
more stylised, with looking like an 
actual horse deprioritised in favour 
of cuteness.
Charlie Brown and Snoopy

These characters from the comic strip 
Peanuts are among the most recognisable 
cartoon characters in the world. However, 
the release of Snoopy and Charlie Brown: The 
Peanuts Movie in 2015 saw 
them subjected to CGI. While 
the main characteristics 
remain the same, viewers 
of the movie remarked how 
odd it was to see Charlie and 
his dog looking so clean and 
three dimensional.
Teenage Mutant Ninja Turtles

The adventures of the four crime-fighting turtles were 
a favourite weekend morning cartoon for many kids. Mi-
chelangelo, Donnatello, Leonardo and Raphael have under-
gone many transformations since their conception in an 
American comic book in the 1930s, but in the past few 
years, they have been marketed to an older audience 
in a series of CGI movies which see the turtles look 
completely different to the familiar cartoon faces.
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Education تعليم

بغض النظر عن مكانك يف مرحلة التعلم، فإن معرفة أفضل طريقة للتعلم خاصة التعلم 
عن بعد هي مفتاح النمو الفكري. ال يمكن تحقيق النمو يف حياتك بأرسع ما يمكن إذا كنت 

ال تحتفظ بأكرب قدر ممكن من املعلومات.
لكن الجزء الصعب يف التعلم هو حقيقة أنه ال توجد طريقة عاملية تصلح للجميع، حيث 
يختلف كل شخص يف طريقته يف الدراسة والتعلم. للمساعدة يف ذلك، إليك 5 نصائح لـ 

التعلم عن بعد األكرث فعالية والتي يمكنك استخدامها لنفسك.
1. استخدم اسرتاتيجية التعلم عن بعد التي تناسبك:

أول نصيحة تعلم عن بعد هي استخدام اسرتاتيجية التعلم التي تناسبك، ما نعنيه بهذا 
هو أن هناك أربع طرق أساسية يجب أن نتعلمها.

برصي »التعلم من خالل البرص«.
السمع »التعلم من خالل السمع«.

القراءة / الكتابة »التعلم من خالل النص والطباعة«.
الحركية »التعلم من خالل العمل«.

ومع ذلك، ال يتعلم الجميع حرصياً من خالل إحدى 
هذه الطرق األربع، غالباً ما يكون لدينا مزيج من كل 

واحد من هذه األشياء. ومع ذلك، هناك بالتأكيد نمط 
واحد للتعلم يفضله كل منا عىل اآلخر إذا تمكنا من 

التخلص منه.
يمكن أن تساعدك معرفة أي نوع من املتعلمني 

تهيمن عليه يف وضع اسرتاتيجيات وتقنيات حول 
عاداتك الدراسية كلما أمكن ذلك. بالطبع، ال يزال 

بإمكانك استخدام الطرق األخرى بشكل فضفاض أو 
قد تضطر إىل االعتماد عليها أكرث يف ظروف معينة.

2. اخرت أفضل وقت ومكان للتعلم عن بعد:
ال تنطبق نصيحة التعلم عن بعد هذه فقط عىل التعلم 

عن بعد ولكن أيضاً يف وضع عدم االتصال / املادي. يعد 
اختيار وقت التعلم والدراسة أمراً مهماً للغاية من حيث زيادة 

طاقتك والتعلم بشكل أكرث كفاءة. لدينا جميعاً مستويات طاقة 
مختلفة عىل مدار اليوم، ويفضل البعض منا القيام بأنشطة معينة يف 

نقاط معينة من اليوم.
عىل سبيل املثال، قد يكون وقتك اللييل هو أفضل وقت للمذاكرة حيث يمكنك االحتفاظ 

بمزيد من املعلومات وأنت أكرث يقظة مقارنة بالدراسة يف الصباح. يمكن قول اليشء 
نفسه عن الصباح أيضاً بالنظر إىل أن بعض األشخاص يكونون أكرث يقظة »املستيقظون 

املبكرون« أثناء النهار مما هم عليه أثناء الليل.
إن القدرة عىل تحقيق التوازن بني مستويات الطاقة واليقظة لديك مع مراعاة الوقت أيضاً 

من اليوم أمر بالغ األهمية عندما يتعلق األمر بالتعلم والدراسة وحتى القيام بأشياء 
أخرى.

العامل اآلخر الذي يمكن أن يلعب دوراً برصف النظر عن الوقت هو املوقع. يمكن للجو 
املحيط بك أن يساهم بشكل كبري يف جودة وقت الدراسة والتعلم، األشياء التي يمكن أن 

تساعد يف تحسني الجو هي أشياء مثل:
اإلضاءة.

وضعية الجلوس.
مساحة الطاولة.

الهدوء.
االستماع إىل موسيقى مثل موسيقى الجاز أو املوسيقى الكالسيكية.

3. أخذ مالحظات جيدة:
حتى لو لم تكن تدرس جسدياً يف املدرسة أو يف الفصل الدرايس، فال يزال تدوين املالحظات 

جزًء مهماً من التعلم والنمو العقيل، سيحدد مدى جودة مالحظاتك مدى فائدة دراستها 
الحقاً. عالمة التدوين الجيد هي عندما تتم كتابة املالحظات أو رؤيتها بطريقة تجعلك 

تعرف تسلسل املعلومات التي تم طرحها حولها.
فيما ييل بعض االسرتاتيجيات األخرى التي يجب مراعاتها والتي يمكن أن تساعدك يف 

تدوين املالحظات:
إذا كنت يف فصل تم تعيينه للقراءة، فاقرأه قبل الفصل التايل، افعل نفس اليشء مع 

مالحظاتك السابقة.
احتفظ بمالحظاتك من كل موضوع معاً، احصل عىل دفاتر مالحظات لكل 

فصل درايس أو موضوع تستكشفه بعمق. بهذه الطريقة، تتجنب 
إرباكهم أو خلط املعلومات أثناء مراجعتها.

قم دائماً بتدوين النقاط الرئيسية للموضوع حتى تتمكن من 
الحصول عىل نظرة عامة مخترصة ولكن قوية للموضوع.

4. املراجعة والتبسيط يف كثري من األحيان:
ستكون مراجعة املالحظات واألفكار السابقة مفيدة 

جداً لك بالطبع، ضع يف اعتبارك هذه املطالبات التي 
يمكنك استخدامها لتذكر بقية املعلومات. ولكن 

بدالً من االنتظار حتى االختبارات الكبرية أو موعداً 
مهماً آخر، نقرتح التعود عىل قضاء نصف ساعة 
كل يوم ملراجعة املحتوى أو املالحظات. من خالل 

مراجعة األشياء باستمرار، ال تشغل بالك أكرث بكمية 
املعلومات التي يجب عليك التعامل معها.

يشء آخر يمكنك التفكري فيه هو تبسيط العملية قدر 
اإلمكان. نجد أن هذا مفيد للغاية ألنه يجعلك أن تطرح 

السؤال »كيف يمكنني جعل االحتفاظ بهذه املعلومات 
أسهل بالنسبة يل؟« هذا ما يقودك إىل مراجعة مالحظاتك 

وإعادة تنظيمها ثم تقليمها إىل أجزاء أسهل وأقل حجماً من 
املعلومات.

إليك بعض الطرق األخرى لتبسيط املالحظات هي تمييز الكلمات األساسية أو 
املفاهيم أو العبارات أو تسطريها، كما يمكنك أيضاً استخدام املزيد من الوسائل املرئية أو 

إنشاء خرائط ذهنية للمساعدة يف التذكر بشكل أفضل.
5. تجنب االنحرافات:

ربما تكون هذه واحدة من أكرث نصائح التعلم عن بعد وضوحاً ولكنها مهمة أيضاً ألن 
أي إلهاء يعد أمراً سيئاً عندما يتعلق األمر بمحاولة تعلم أو مراجعة يشء ما. يف بعض 

األحيان، يأتي اإللهاء من مصادر خارجية خارجة عن إرادتنا. ومع ذلك، هناك أيضاً العديد 
من األشياء األخرى الداخلية التي يمكن أن تشتت االنتباه.

هذه أشياء مثل هواتفنا املحمولة أو وجود عالمات تبويب مختلفة عىل جهاز الكمبيوتر 
الخاص بك أثناء قراءة أو دراسة يشء آخر. ال نفكر يف كثري من األحيان يف هذه األشياء 

عىل أنها إلهاءات، لكنها يمكن أن تسحبنا بعيداً عن التعلم. فيما ييل بعض الطرق التي 
يمكن أن تساعدك يف تخفيف املشتتات:

االستماع إىل املوسيقى التي يمكن أن تساعدك عىل الرتكيز وإغراق أي أصوات أخرى.
إغالق هاتفك الخلوي.

إغالق عالمات التبويب أو حتى منع الوصول إىل مواقع معينة خالل فرتة زمنية.

A report reveals 
the repercussions 
of the “Corona dis-
aster” on education

T he current generation of students is at risk 
of losing $17 trillion of their income, rep-
resenting nearly 14 percent of global GDP, 

the Washington-based bank, the United Nations 
Children’s Fund (UNICEF) and the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO) said in a report. Due to disruptions to 
classes due to COVID-19.

The number exceeds previous estimates last year, 
which expected students to lose 10 trillion dollars 
globally, due to the pandemic.

“The COVID-19 crisis has shut down education sys-
tems around the world. Now, 21 months later, schools 
are still closed to millions of children, and others may 
never be able to go back to school,” said Jaime Saave-
dra, World Bank Education Officer.

“The educational loss that many children are facing is 
morally unacceptable,” he added.

Education disruptions do not affect everyone equally, 
and the study showed that poorer children and those 
with physical disabilities have less opportunity to ac-
cess distance education, while younger students are 
more affected in general.

The report showed that girls were less able to switch 
to distance learning and had a greater loss in terms of 
learning in general.
As governments around the world revealed stimu-
lus measures to boost their economies in the face of 
the pandemic’s repercussions, less than 3 percent of 
these funds were allocated to the education sector, 
while more than 200 million students reside in coun-
tries that do not have the means to provide lessons 
remotely.

التعلم عن بعد: 

5 نصائح األكثر فعالية لجميع المتعلمين
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Fitness لياقة

تعترب السباحة من األنشطة الرياضية التي تعمل عىل التأثري بشكل 
إيجابي عىل ممارسيها؛ وذلك ملا لها من فوائد هامة وعديدة عىل جسم 

الريايض.   

حيث أن السباحة تعترب من األنشطة البدنية الرائعة التي تعمل عىل 
توفري تمرين كامل لجميع أعضاء الجسم، كما أنه التمرين 

الذي توفره السباحة للجسم يساعد عىل تقوية كافة 
أعضاء الجسم والعظام، كما أنه تم التحفيز عىل 

ممارسة السباحة منذ أوقات طويلة؛ وذلك بسبب 
اعتبارها من أفضل أنواع الرياضات البدنية؛ 

ألنها تعمل عىل تقديم فائدة كبرية للجسم 
وللعظام.   

كما أن السباحة تساهم يف تعزيز قوة العظام، 
حيث أن هناك دراسات أكدت أن كتلة الساق 

لدى الرياضني الذي يؤدون السباحة تكون 
أكرب من األشخاص الذين ال يؤدوا السباحة. 

هناك دراسات أكدت أن السباحة هي الرياضية 
األمثل لألشخاص؛ وذلك ألنها تعمل عىل الجمع ما 

بني تمارين األثقال وتمارين األيروبكس، وهذا اليشء 
يجعلها توفر تمرين كامل لكافة أعضاء الجسم، وتتميز 

السباحة بفوائدها العالية لجميع الفئات العمرية عىل اختالف 
القدرات البدنية، كما أن السباحة تعمل عىل القضاء عىل امللل الذي يعاني 

منه الريايض؛ بسبب احتواء برامج السباحة عىل األمور التي تجمع ما بني 
املمارسة والتطبيق املمتع، باإلضافة إىل التحسني من قوة العضالت والعظام.  

وعىل الرغم من أن هناك نسب عالية من األشخاص يعتقدون أن العظام ال 
حياة فيها، إال أن العظام تعمل عىل االستمرار يف النمو طوال فرتة حياته 
وبممارسة السباحة يعمل الريايض عىل التحسني من زيادة نموها.   

وتعترب السباحة من الرياضات التي تساهم بشكل كبري 
يف نمو العظام، كما أن بسبب الدور الكبري الذي تلعبه 

العظام للمحافظة عىل مستوى سالمة اإلنسان 
وصحته؛ ألن ذلك اليشء يعترب أمر يف بالغ األهمية 
ويجب الرتكيز عليه، كما أنه عند اعتماد الريايض 
عىل نظام غذائي صحي يشتمل عىل فيتامني د، 
هذا اليشء يعمل عىل بناء العظام بشكل سليم 

وتعزيز قوتها.   

كما أن السباحة ال تسبب بالكثري من الجهد عىل 
املفاصل والعظام، كما أنه يعترب مرض هشاشة 

العظام من األمراض التي تؤدي إىل التسبب 
بضعف يف العظام واالنخفاض يف كثافتها، كما أنه 

يجب أداء السباحة لألشخاص الذين يعانون من 
هشاشة العظام؛ وذلك ألنها من التمارين السهلة التي 
ال تعمل عىل إيذاء يف املفاصل والعظام، كما أنها تعترب عالج 

طبيعي ملرض العظام والسباحة تساعد عىل الشفاء بشكل أرسع بعد 
الخضوع للعمليات يف العظام.

فوائد السباحة لتقوية فوائد السباحة لتقوية 
العظام والجسم العظام والجسم 

تعرف على قواعد ممارسة 
التمرينات الرياضية في الشتاء
ال تنس تمارين اإلحماء أو التمدد أبًدا ألن الشتاء قد يخفض ليونة العضالت 

فال تبدأ يف تمارينك مبارشة حتى ال يؤدي ذلك لزيادة احتمال إصابة أي 
عضلة باألذى أو التقلص.

تناول الكثري من السوائل عىل مدار اليوم، وانتبه لذلك ألن الشعور بالعطش 
يقل يف الشتاء وينسينا تناول املياه والسوائل الشفافة الصحية مثل اليانسون 

والنعناع وغريها، وتذكر دوًمأ أن العضالت والخاليا التي ال تتوفر لها كمية 
سوائل كافية ال تستطيع حرق الدهون بسهولة، فضالً عن أهمية السوائل 

للكىل والكبد والدورة الدموية والجلد وغريه.

اتبع نظاًما غذائًيّا جيًدا عىل مدار يومك، وتناول الكربوهيدرات الصحية مثل 
الحبوب الكاملة، قبل 3 إىل 4 ساعات من التدريبات.

أكرث من الفواكه والخرضاوات عىل مدار اليوم.
انتبه لتناول حصة جيدة من الربوتينات.

إذا كنت ترغب يف الحصول عىل جسٍد ممشوق 
وعضالٍت ملحوظة إىل حد ما، فال بد أن تتعرف 

عىل بعض املصطلحات الرياضية قبل أن 
ترشع عىل الفور بتحديد جدول تمارين حديد 

للمبتدئني:

التكرار: عبارة عن نظام عّد للحركة البدنية يف التمرين 
الواحد، فالتكرار الواحد يعني اكتمال حركة التمرين من 

رفع وإيقاف مؤقت وخفض لحني العودة إىل الوضعية 
األساسية التي كان عليها الجسم قبل التمرين، وعادًة 

ما يرتاوح التكرار يف كل تمرين من تدريبات كمال 
األجسام بني 8 و12 تكرارًا، وقد يصل إىل 15 تكرارًا يف 

بعض األحيان.

املجموعة: تكتمل املجموعة أو الجلسة الواحدة 
بإكمال التكرارات املحددة للتمرين، علًما بأن لكل تمرين 

عدة مجموعات )جلسات(، وعىل سبيل املثال، إذا كان 
املدرب الريايض يويص بأداء تمرين بـ3 مجموعات من 

15 تكرارًا، فذلك يعني أن كل 15 تكرارًا للتمرين ُيمثّل 
مجموعًة واحدة، وغالًبا ما يتم أداء كل تدريب 

من تمارين كمال األجسام بواقع )3 – 5( 
مجموعات خالل اليوم.

االسرتاحة: هي مقدار 
الوقت الذي يجب 

التوقف فيه عن ممارسة 
الرياضة، بحيث يتم 

الرتكيز خالله عىل 
تمارين التمدد النشط 

أو التقاط األنفاس 
فقط! علًما بأن وقت 

االسرتاحة بني تمارين 
الحديد قد ال يتجاوز 

دقيقة إىل دقيقة ونصف.

 الشدة: وهي عبارة عن 

مقدار الطاقة والجهد الذي يبذله الشخص لدفع نفسه 
إلكمال التمرين، ويمكن قياسها عن طريق الرسعة يف 
أداء التمرين، وعادًة ما تكون الرسعة بواقع 
ثانيتني ألداء حركة الرفع يف التمرين، 
وصفر ثانية بعد الرفع، باإلضافة 

إىل ثانيتني لتنفيذ حركة الَخفض 
وإعادة الجسم 

للوضعية األوىل 
التي كان عليها 

قبل أداء 
التمرين. 

وتجدر اإلشارة 
إىل أن تمارين 

وزن الجسم 
ا لبناء  رضوريٌة جًدّ

أساس قوي للعضالت لدى 
املبتدئني؛ ألنها تُتيح فرصًة 

للتدرّب دون التعرض لإلصابة.

وفيما ييل مجموعة  النصائح الذهبية التي تساعدك 
عىل إنشاء جدول التمارين الخاص بك والذي ينبغي أن 

يبدأ بتدريبات وزن الجسم من أجل بناء العضالت:

 تجنب حمل األوزان ورفع األثقال لحني تخطّي تجربة 
تدريب وزن الجسم لفرتٍة كافية؛ وذلك تفادًيا الختالل 

التوازن العضيل وحدوث اإلصابات.

ثمة 5 أشكال من تمارين وزن الجسم األساسية لبناء 
العضالت؛ وهي الضغط، والسحب، والجلوس، والغطس، 

باإلضافة إىل القرفصاء.

حتى تتأكد من جاهزّيتك ألداء تمارين األوزان، ال بد 
لَك من إتقان تمارين وزن الجسم الخمسة بالرسعة 

املطلوبة.

أفضل جدول تمارين الحديد لجسم ممشوق وجذاب
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اكتشف العلماء كوكبا خارج املجموعة الشمسية 
تبلغ كتلته نصف كتلة األرض ويصل طول اليوم فيه 

إىل أقل من 8 ساعات.
وأشارت مجلة »ساينس جورنال« العلمية إىل أن 

الجسم السماوي، والذي يطلق عليه اسم جي جيه 
367 بي، هو عبارة عن كوكب صخري منخفض 

الكتلة، نصف قطره يساوي %72 من نصف قطر 
كوكب األرض، وكتلته %55 من كتلة األرض.

ويقول الباحثون إنه يعترب »أحد الكواكب األخف وزنا 
من بني ما يقرب من 5 آالف كوكب خارج املجموعة 

الشمسية معروفني حتى اليوم«. وتوصل إىل هذا 
االكتشاف فريق دويل من العلماء بقيادة معهد أبحاث 

الكواكب التابع ملركز الفضاء األملاني )دي إل أر(.
وقال الباحث زيالرد سيزماديا إن »كثافته العالية 

تشري إىل أن نواة حديدية تهيمن عىل الكوكب«. 
ويستغرق الكوكب، الذي يبعد عن األرض أقل بقليل 

من 31 سنة ضوئية، حوايل ثماني ساعات للدوران 
حول نجمه األم، وهو قزم أحمر يسمى »جي جيه 

367 » وهو نصف حجم الشمس تقريبا.
وقالت كريستني الم من مركز الفضاء األملاني، والتي 

قادت الفريق الدويل بالرشاكة مع سيزماديا، »يبدو أن 

هناك أوجه تشابه بني الكوكب وعطارد«. وأضافت: 
»هذا يضعه بني الكواكب األقل من األرض يف الحجم 

ويدفع باألبحاث خطوة لألمام نحو البحث عن أرض 
ثانية«.

وقال سيزماديا إن الكوكب، مع ذلك، ال يمكن اعتباره 
»أرضا ثانية« بسبب املستويات العالية جدا من 

اإلشعاع التي يتعرض لها والتي هي »أقوى أكرث من 
500 مرة مما تتعرض له األرض«، مضيفا: »يمكن 

أن تصل درجة حرارة سطح الكوكب إىل 1500 درجة 
مئوية، وهي درجة حرارة تذوب فيها جميع الصخور 

واملعادن«.

The discovery of a 
planet whose day 
is only 8 hours and 
its temperature is 
1500 degrees

A n exoplanet half the mass of Earth has 
been discovered with a day of less 
than eight hours, according to scientific 

results published.

The celestial body, called JJ367b, is a rocky, low-
mass planet with a radius of 72% the radius of Earth 
and a mass of 55% of Earth’s mass.
 
The researchers say it is “one of the lightest of the 
nearly 5,000 exoplanets known to date.”
 
The discovery was made by an international team 
of scientists led by the Planetary Research Institute 
of the German Aerospace Center (DLR).

“Its high density indicates that an iron core domi-
nates the planet,” researcher Szilard Sismadia said.

The planet, which is just less than 31 light-years 
away from Earth, takes about eight hours to orbit 
its parent star, a red dwarf called JJ367, which is 
about half the size of the Sun.

“There seem to be similarities between the planet 
and Mercury,” said Christine Lahm of the German 
Aerospace Center, who led the international team 
in partnership with Sismadia.

“This places it among the planets less than Earth 
in size and pushes research a step forward in the 
search for a ‘second Earth’.”
 
Sismadia said the planet, however, cannot be 
considered a “second Earth” due to the very high 
levels of radiation it is exposed to which is “more 
than 500 times more powerful than what Earth is 
exposed to”.
“The surface temperature of the planet can reach 
1,500 degrees Celsius – a temperature at which all 
rocks and minerals melt.” According to him.

اكتشاف كوكب بنصف حجم األرض.. حرارته 
1500 درجة ويومه 8 ساعات

تستطيع قاطرة »زيوس« الفضائية النووية التي يتم تصميمها 
يف روسيا أن تنقل إىل أقمار املشرتي عرشات األطنان من 

الحمولة املفيدة.
رصح بذلك، ألكسندر بلوشينكو، مدير الربامج املستقبلية يف 

مؤسسة »روس كوسموس« الفضائية الروسية. وقال يف كلمة 
ألقاها يف املنتدى الرويس للفضاء والطريان »كوسموستارت 

– 2021«:« إن القرارات التي نتخذها ستسمح لنا بإيصال 
عرشات األطنان من الحمولة املفيدة إىل أقمار املشرتي عىل 

سبيل املثال، وال يمكن يف الوقت الراهن تنفيذ تلك املهمة 
باستخدام أية وسائل أخرى. ويدور الحديث ليس حول وزن 

املسبار الفضائي بل عن وزن األجهزة واملعدات والرادارات 
والتلسكوبات وما إىل ذلك«.

وحسب ، بلوشينكو، يمكن اآلن أن تنقل إىل هناك  كيلوغرامات 
فقط من الحمولة املفيدة. وقال:« إذا دار الحديث عن كيلوغرام 
واحد أو أجزاء الكيلوغرام فيمكن أن نستخدم  مسبارا صغريا«.

يذكر أن مؤسسة »روس كوسموس« ومكتب« أرسينال« 
الرويس للتصاميم وقعا يف ديسمرب عام 2020 اتفاقية تصميم 

قاطرة »نوكلون« )زيوس( الفضائية النووية التي ستستخدم 
مستقبال  لتحقيق رحالت فضائية بعيدة املدى. وبلغت كلفة 

االتفاقية 4.17 مليار روبل. ويتوقع أن تنفذ االتفاقية يف 28 
يوليو عام 2024.

»روس كوسموس«: قاطرة »زيوس« الفضائية يمكن أن 
تنقل أطنانا من الحمولة إلى أقمار المشتري
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    Environment بيئة

يف الوقت الذي تتهيأ الرشكات إلعادة 
موظفيها للعمل من مكاتبها بعد 

التطعيم ضد فريوس كورونا، كشفت 
دراسة حديثة عن فوائد العمل من 

املنزل.

وقالت معدو الدراسة، وهم باحثون من معهد 
علوم وتكنولوجيا البيئة التابع لجامعة 

برشلونة املستقلة، إن للعمل من املنزل فوائد 
بيئية وإن بإمكانه إنقاذ كوكب األرض.
 Urban« وذكرت الدراسة، املنشورة يف

Sustainability« ، أن املوظفني الذين يعملون 
عن بعد 4 أيام أسبوعيا قد يساهموا يف 

انخفاض مستويات ثاني أكسيد النتريوجني 
بنسبة تصل إىل 10%.

وتوصل الباحثون إىل نتائجهم اعتمادا 
عىل بيانات التنقل وجودة الهواء، التي تم 
الحصول عليها يف برشلونة خالل اإلغالق 

الناجم عن فريوس كورونا العام املايض، وفقا 

ملوقع »سبوتنك«.
يف البحث الجديد، اخترب الباحثون العمل 

عن بعد يومني أو 3 أو 4 أيام يف األسبوع، 
واكتشفوا أنه أسفر عن انخفاض مستويات 
ثاني أكسيد النيرتوجني بنسب 4 و8 و10% 

عىل التوايل.

فوائد العمل من المنزل
الدراسة خلصت إىل أنه إذا عمل %40 من 
موظفي قطاع الخدمات عن بعد 4 أيام يف 

األسبوع، فلن يسهم ذلك يف خفض مستويات 
ثاني أكسيد النيرتوجني بنسبة 10% 

فحسب، بل ستنخفض انبعاثات حركة املرور 
بنسبة 1%.

أيضا ستنخفض مدة السفر املرتبط بالعمل 
بمعدالت تبلغ %12.5 و%25 و%37.5، يف 

حال العمل عن بعد يومني أو ثالثة أو أربعة 
أيام أسبوعيا عىل التوايل.

ووجدوا كذلك أن التعليم عرب اإلنرتنت سيقلل 

من استخدام املركبات الخاصة بنسبة 20%، 
وأن التسوق سينخفض بنسبة 3%.

ينصح مؤلفو الدراسة بمنح األولوية للعمل 
عن بعد، والرتويج له كمساهمة فعالة يف 

الحد من تلوث الهواء يف املناطق الحرضية 
عىل املدى الطويل وذروة التلوث عىل املدى 

القصري.
وتقرتح املؤلفة الرئيسية للدراسة، ألبا بديعة، 

اللجوء إىل خيار العمل عن بعد ملدة 4 أيام 
يف األسبوع خالل فرتات التلوث الشديد، ألنه 

يعتمد ببساطة عىل تعظيم العمل عن ُبعد 
وتقليل السفر والتسوق املرتبط بالعمل.

يدعم نتائج الدراسة الجديدة دراسة أخرى 
نرشتها وكالة »ناسا« األمريكية لعلوم الفضاء 

يف شهر يونيو، التي وجدت أن مستويات 
أكاسيد النيرتوجني انخفضت عىل مستوى 

العالم بنسبة %15 منذ يونيو 2020، وهي 
ذروة انتشار »كوفيد19-«.

من فوائد كورونا.. 

العمل من المنزل ينقذ كوكب األرض

الكويت أكثر دول العالم 
سخونة خالل آخر 10 سنوات

صنّفت وكالة التصنيف االئتماني »فيتش« الكويت يف املرتبة السادسة عاملياً من حيث 
مخاطر التعرض إىل درجات الحرارة الشديدة والجفاف.

 
وأضافت الصحيفة أن املخاطر املادية للتغرُيّ املناخي يف العالم تمثل تهديداً متزايداً 

للدول والحكومات.
 وبحسب »فيتش«، حلّت الكويت يف املرتبة األوىل عاملياً كأكرث البلدان سخونة خالل 

الفرتة بني 2011 و2020.
 

ويف مؤرش القدرة عىل التكُيّف مع تغرُيّ املناخ، جاءت الكويت يف املرتبة 71 عاملياً من أصل 
121 دولة، موضحة أنه كلما كان تصنيف الدولة منخفضاً كانت أقل قدرة عىل التكُيّف.

 وقالت إن تعرض البلدان الحايل للكوارث الطبيعية والظواهر الجوية املتطرفة يقدم 
مؤرشاً قوياً عىل أكرث البلدان عرضة للمخاطر املادية لتغرُيّ املناخ.

 
وأشارت »فيتش« إىل أن البلدان التي لديها أعىل متوسط درجات حرارة سنوي 

حايل هي البحرين وقطر وبنني واإلمارات وغانا )2020-2011(، وأنه بناًء عىل الشهر 
األكرث سخونة، فإن أكرث البلدان حرارة هي البحرين والكويت وقطر واإلمارات والعراق 

والسعودية.
 ورجحت الوكالة أن تكون االرتفاعات املتزايدة يف درجات الحرارة أكرث رضراً للدول التي 

تعاني بالفعل من ارتفاع درجات الحرارة.
ولفتت الوكالة إىل أن الكويت تعّد بني أكرث الدول املعرضة الرتفاع درجات الحرارة خالل 

الفرتة بني 2040 و2059.
 

وتتوقع »فيتش« بناء عىل نماذج معينة أن تشهد اإلمارات والسعودية ومرص وقطر 
والبحرين أكرب زيادة يف عدد األيام شديدة الحرارة بحلول 2059-2040، عىل أن تشهد 

الكويت أعىل األشهر حرارة بينهم.
جدير بالذكر أن الكويت سّجلت أعىل درجة حرارة عاملياً يف الخامس من تموز )يوليو( 
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A new albatross around the neck of 
bird populations? Warming sea 
temperatures are linked to an 

increase in “divorces” among albatrosses, 
according to a new study.  

The research, published last week by New 
Zealand’s Royal Society, found an increase in the 
probability of divorce among albatrosses, which 
usually mate for life, during years with warmer 
sea surface temperatures. 

The research examined 15,500 breeding pairs 
of black-browed albatrosses on New Island in 
the Falklands over 15 years. Francesco Ventura 
of the University of Lisbon, an author of the 
research, said it shows a “direct link between 
the increase in sea surface temperatures and 
the increase in the probability of divorce.”  

Researchers found that the average divorce rate 
among the birds was 3.7%. But the divorce rates 
increased in years when the sea surface tem-
peratures were warmer, rising to 7.7% in 2017. 

Mice with bigger ears?:Climate change is caus-
ing animals to ‘shapeshift,’ new study shows

Climate change:Rising temperatures could make 
milk more expensive. Experts explain 
why.

Ventura explained that di-
vorce among albatrosses 
doesn’t look like “a 
female calling for a 
lawyer and standing 
up and leaving the 
male on the nest.” 
Instead, it is mainly 
caused by an inabil-
ity to reproduce.  

“Within our study 
colony, we knew exact-
ly the identity of every 
single breeding bird and 
the fate of their reproductive 
attempt,” Ventura said. “We were 
able to monitor the establishment of the 

pairs and investigate whether in the following 
breeding season both members of the pair 
survived and if at least one of them mated 
with another individual. That’s how we define 

divorce.”  
The research accounted for pre-

vious breeding successes and 
failures among the birds, in 

addition to other factors. 
But Ventura said that 

alone couldn’t explain 
the rise in divorce 
rates.

Instead, he ex-
plained that lower 
sea surface tempera-

tures indicate waters 
with more food, 

while warmer waters 
“are more indicative of 

resource-poor conditions.”
Therefore, when sea surface 

temperatures were warmer, the 
albatrosses had to struggle to find food at 

sea and search over a greater area.  

That has two major effects on the albatross 
populations, Ventura said. First, the birds 
had to spend more time fueling up under the 
conditions, which meant they returned to their 
breeding colonies later, possibly introducing “an 
asynchrony between the two members of the 
pair.”
Second, less plentiful food could “induce the 
females to be more stressed,” Ventura said.  

“So there is this higher physiological stress 
levels,” he said, adding that some female alba-
trosses, which usually initiate divorces, “might 
interpret this higher stress as a poor perfor-
mance by the partner and therefore decide to 
go for an alternative mate.”  

Ventura emphasized that the divorce rates 
among the albatrosses cited in the study are 
not a signal that their immediate population 
will plummet in the coming years. But other 
research has found that populations of the sea-
birds around the world “are collapsing.” 

Climate change could be causing albatross divorces, study says
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BREAK استراحة

فوجئ سّباك خالل أعمال الصيانة ملرحاض يف كنيسة ليكوود، 
يف مدينة هيوسنت األمريكية، بسقوط نحو 500 مغلف من 

الحائط، تشتمل عىل شيكات ومبالغ نقدية، وهو اكتشاف 
قد يقدم أدلة عىل عملية رسقة يف الكنيسة لم تحل منذ سبع 

سنوات.

وذكرت صحيفة »واشنطن بوست« أن السباك الذي جرى 
تعريفه باسم »جاسنت« أبلغ برنامجاً إذاعياً صباحياً يقدمه من 

هيوسنت املذيع جورج لينديس، الخميس املايض، أنه كان يعمل 
يف الكنيسة الكربى يف 10 نوفمرب/ ترشين الثاني عندما اكتشف 

هذه األموال يف أحد جدران املرحاض.

وكانت كنيسة ليكوود التي يرعاها القس جويل أوستني وزوجته 
فكتوريا قد أبلغت عام 2014 عن فقدان أكرث من 600 ألف دوالر 

يف عملية سطو.
وأكد متحدث باسم ليكوود للصحيفة أن الكنيسة »أخطرت عىل 

الفور إدارة رشطة هيوسنت، وهي تساعدهم يف التحقيقات«.
ولم تذكر الكنيسة حجم األموال التي اسرُتدت من جدار املرحاض 

الشهر املايض. وأكد مسؤول يف رشطة هيوسنت أن الرشطة عقدت 

اجتماعاً صباح الجمعة ملناقشة القضية. ولم تتوفر عىل الفور 
مزيد من التفاصيل.

واهتزت ليكوود، وهي كنيسة ضخمة تجتذب عرشات اآلالف من 
املصلني إىل عظات أوستني األسبوعية، يف مارس/ آذار 2014، 

عندما أعلن القس أن مئات آالف الدوالرات رُسقت من خزنة 
الكنيسة.

وقال متحدث باسم الرشطة يف ذلك الوقت إنه تم اإلبالغ عن 
رسقة 200 ألف دوالر نقداً، وشيكات بقيمة 400 ألف دوالر، بعد أن 

الحظ موظف يف ليكوود أنها مفقودة، وفقاً لصحيفة »هيوسنت 
كرونيكل«.

تم تأمني األموال بالكامل، بحسب بيان ليكوود يف ذلك الوقت، 
وكانت الكنيسة تعمل مع رشكة التأمني التابعة لها »إلعادة 

األموال املرسوقة إىل الكنيسة«.
ورغم عرض مكافأة قدرها 25000 دوالر مقابل أي معلومات عن 

األموال املفقودة، إال أنه لم يتم اسرتدادها.
ومع بقاء األسئلة قائمة، بما يف ذلك ملاذا وكيف انتهى األمر باملال 

وراء جدار، قال جورج لينديس، »إن السّباك عىل األقل، أثار 
اهتماماً جديداً بحالة بدت كما لو أن الربود طواها منذ زمن«.

مئات آالف الدوالرات تتساقط على 
سّباك أثناء صيانة مرحاض كنيسة

A man hid inside the wheel 
well of an American Airlines 
flight from Guatemala to 

Miami for nearly 3 hours. He was 
found by the authorities unharmed 
after landing at Miami International 
Airport on Saturday, November 27. 
The man, aged 26, was detained by 
US Customs and Border Patrol and 
sent to a local hospital for treatment, 
according to Miami Herald. The mo-
tive behind the man’s actions is not 
clear at the moment. The incident is 
being investigated.

The video obtained by Twitter handle 
‘Only in Dade’ shows airlines employees 
helping the man on his feet and offering 
him some water. The tiny mechanical 
compartment the man used to hide can 

be seen in the video. The US Customs 
and Border Patrol (CBP) said in a 
statement regarding the incident that 
people are taking a huge risk to hide 
in confined spaces such as an aircraft. 
Miami Dade police will be assisting CBP 
in the investigation.

The man was in the air for roughly 2 
hours and 50 minutes
Miami-Dade Aviation Department 
Communications Director Greg Chin 
told The Herald that the man was in the 
air for roughly 2 hours and 50 minutes 
while stowing away in the wheel well of 
an American Airlines international flight 
1182 from Guatemala City to Miami. 
Chin further noted that the airport and 
other flights were not affected by the 
incident. The identity of the man was 

not clear at the moment.
American Airlines said in a statement 
that the said flight that arrived at 10:06 
am local time was met by ‘law enforce-
ment due to a security issue’. “We are 
working with law enforcement in their 
investigation,” the statement further 
added. The unnamed maintenance 
worker who recorded the video refused 
to speak further about the incident over 
fears of losing his job.

The incident mirrored the horrific 
situation in Afghanistan back in August 
when the US military was evacuating 
the country and hoards of civilians stuck 
to numerous planes’ landing gears to 
get our the country only to fall to their 
deaths from heights of thousands of 
feet.

Man Hides in Plane’s Wheel Well During a 3-Hour Long Flight, Remains Unharmed
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