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الرئيس بايدن يصف بوتين بأنه
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أمريكا U.S.A
العربي األمريكي اليوم Arab American Today

قاسيا
ترامب عن بوتين :كنت
ً
معه ..لكننا كنا على وفاق
قال الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب ،إنه لم يعتقد أن الرئيس الروىس فالديمري
بوتني سيقوم بالعملية العسكرية عىل أوكرانيا يف مقابلة مع صحيفة واشنطن إكزاميرن.
وأضاف ترامب« :أنا مندهش  -أنا مندهش .اعتقدت أنه كان يتفاوض عندما أرسل قواته
إىل الحدود .أعتقد أنه كان يتفاوض فقط ..اعتقدت أنها كانت طريقة صعبة للتفاوض
ولكنها طريقة ذكية للتفاوض».
ووفقا للتقرير ،أرسل بوتني أكرث من  150ألف جندى إىل حدود أوكرانيا قبل أن يبدأ
الحرب التي أودت بالفعل بحياة اآلالف يف غضون ثالثة أسابيع.
وأكمل ترامب« :اعتقدت أنه سيعقد صفقة جيدة مثل أى شخص آخر مع الواليات
املتحدة واألشخاص اآلخرين الذين يميلون إىل التعامل معهم  -كما تعلمون ،مثل كل
أبدا بصفقة تجارية جيدة حتى أتيت للرئاسة» ،وأضاف« :ثم
صفقة تجارية .لم نقم ً
دخل  -وأعتقد أنه تغري .أعتقد أنه تغري .إنه ألمر محزن للغاية بالنسبة للعالم .لقد تغري
كثريا «.
وخاطب ترامب النقاد الذين الحقوه ألنهم وصفوا بوتني بالذكاء يف تكتيكاته التي أدت إىل
جيدا.
الحرب ،قائال« :لقد كنت قاس ًيا للغاية مع بوتني يف الوقت نفسه  ،كنت أتفق معه
ً
لكنني كنت أتفق مع معظم [قادة العالم] بشكل جيد للغاية «.
وأضاف ترامب« :لقد كنت شديد االنتقاد لبوتني من وجهة نظر خط األنابيب  ،من وجهة
نظر جمع املليارات واملليارات من الدوالرات يف حلف شمال األطليس لحماية أوروبا يف
املقام األول من روسيا .لم يفعل أحد ذلك».
منذ بدء الحرب  ،واجهت روسيا تداعيات قاسية  ،حيث فرضت الواليات املتحدة
عقوبات عىل عرشات الروس وحظرت واردات النفط الروسية.
ويف وقت سابق ،قال ترامب يف تجمع حاشد يف ساوث كارولينا إنه يعتقد أنه إذا لم ينتهي
األمر قري ًبا  ،فسيؤدي ذلك إىل «الحرب العاملية الثالثة».
وقال ترامب« :قد يؤدي هذا  ،باملناسبة  ،إىل اندالع حرب عاملية ثالثة أرى ما يحدث .ألنه
إذا كنت تعتقد أن بوتني سيتوقف  ،فسوف يزداد األمر سو ًءا .لن يقبل ذلك  ،وليس لدينا
من نتحدث معه «.
ويذكر أن دخلت روسيا وأوكرانيا املحادثات للتوصل إىل اتفاق لوقف إطالق النار ،لكن لم
يتم تحقيق اخرتاقات كبرية.

الرئيس بايدن يصف بوتين بأنه

«مجــرم حــرب»

وصف الرئيس األمريكي جو بايدن نظريه الرويس فالديمري
بوتني بأنه «مجرم حرب» ردا عىل سؤال من صحفيني.

وقالت املتحدثة باسم البيت األبيض جني ساكي يف وقت
الحق تعليقا عىل ترصيحات بايدن إن الرئيس األمريكي «كان
يتحدث من قلبه».
واستمرت الجهود الدبلوماسية إلنهاء الحرب حيث أعرب

الجانبان عن تفاؤل حذر بشأن إحراز تقدم.

وأكد مستشار الرئيس األوكراني ميخايلو بودولياك وجود
مسودة اتفاق مع روسيا ،لكنه لم يسهب يف التوقعات.
وأعلن بايدن يف وقت الحق عن مزيد من املساعدات العسكرية
ألوكرانيا بقيمة  800مليون دوالر.

ً
عسكريا
بلينكن :وفرنا ملياري دوالر لدعم أوكرانيا
أكد وزير الخارجية األمريكي ،أنتوني بلينكن،
أن بالده وفرت ملياري دوالر لدعم أوكرانيا
عسكريا ،مشريا ً إىل أن املساعدات تشمل
مضادات للدبابات وأنظمة دفاع جوي.
وأضاف يف مؤتمر صحايف  ،أنه يعمل عىل
حض الكونغرس عىل العمل برسعة عىل
إقرار تقديم املساعدات ألوكرانيا.
إىل ذلك ،قال إن روسيا ارتكبت
«جرائم حرب» يف
أوكرانيا ،وإن
واشنطن تعمل
عىل توثيقها،
الفتا ً إىل أن
األوكرانيني
يعانون بسبب
الهجوم
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الرويس.
واتهم موسكو بمحاولة اختالق ذرائع
الستخدام أسلحة كيمياوية يف أوكرانيا،
مبينا ً أن هجوم بوتني عىل أوكرانيا لم يتم
وفقا للخطة.
حافة الهاوية

وأوضح أن تبعات الهجوم الرويس بدأت تؤثر
عىل أسعار الوقود واالقتصاد العاملي ،مشريا ً
إىل أن روسيا باتت عىل حافة الهاوية بسبب
العقوبات غري املسبوقة.
أما عن املساعدات اإلنسانية ،فقال إن
واشنطن فوضت أكرث من  12دولة لتقديم
املساعدات اإلنسانية ألوكرانيا ،مشريا ً إىل أن
أوروبا تشهد أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب
العاملية الثانية.

يف موازاة ذلك ،قال وزير الخارجية األمريكي،
إنه ال إشارات من روسيا عىل أنها جادة يف
املفاوضات مع أوكرانيا.
وقف الحرب
وأضاف أن الرئيس الرويس فالديمري بوتني
ال ينوي التوقف عن الحرب يف أوكرانيا،
موضحا أن روسيا تبتعد كل يوم عن الجهود
الدبلوماسية لوقف الحرب يف أوكرانيا.
يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي
أطلقت يف  24فرباير املايض ،وصفها الكرملني
سابقا باملحدودة ،إال أنها رسعان ما امتدت
نحو كييف ،التي تأهبت العديد من دول
الناتو إىل دعمها بالسالح النوعي ،عىل
رأسها الواليات املتحدة.
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 يجب:بايدن
تجنب اندالع حرب
عالمية ثالثة
أكد الرئيس األمريكي جو بايدن أنه يجب تجنب املواجهة املبارشة بني
القوات األمريكية والروسية يف الرصاع األوكراني ألنها يمكن أن تقود إىل
.حرب عاملية ثالثة
 سندافع عن كل شرب من:وكتب بايدن يف تغريدة «أريد أن أكون واضحا
أرايض حلف شمال األطليس (الناتو) بالقوة الكاملة لحلف الناتو املتحد
.»واملحتشد
.»وأضاف «ولكن لن نخوض حربا ضد روسيا يف أوكرانيا
وأوضح الرئيس األمريكي أن «مواجهة مبارشة بني الناتو وروسيا هي حرب
.» ويشء يجب أن نجتهد ملنعه.عاملية ثالثة
 علق بايدن أيضا،وخالل فعالية للحزب الديمقراطي يف والية بنسلفانيا
.عىل الجدال بشأن التسليم املقرتح لطائرات مقاتلة إىل أوكرانيا
وأضاف بايدن «فكرة أن نرسل معدات هجومية وأن يكون لدينا طائرات
 ال تخدعوا،ودبابات وقطارات تدخل بطيارين أمريكيني وأطقم أمريكية
.» هذه تسمى حربا عاملية ثالثة، أيا كان ما تقولونه،أنفسكم

US vet jailed in Iran sues for $1 billion, alleges torture

A

U.S. Navy veteran who was
jailed in Iran for nearly two years
sued the Iranian government on
for $1 billion, alleging that he was kidnapped, held hostage and tortured.
The federal lawsuit describes in unsparing detail the “prolonged and continuous”
abuse that Michael White says he suffered
behind bars, including being beaten and
punched, whipped on his feet, deprived
of food and drink, and pressured to falsely
confess that he was a spy for the U.S. government.
“Mr. White endured this trauma for nearly two years, never knowing if or when
he would be released and reunited with
his family, repeatedly promised that his
conditions would improve soon, only to
be crushed psychologically when they did
not,” the lawsuit states.
The allegations in the complaint mirror
the claims made by White in a 156-page
manuscript that he wrote behind bars and
that was later obtained by The Associated
Press.
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The 31-page complaint traces White’s
travel to Iran, saying he was lured there in
the summer of 2018 by a woman he considered his girlfriend so that he could be
kidnapped by Iranian government agents
and put in prison. He was charged with
insulting Iran’s Supreme Leader and cooperating with the U.S. government against
Iran — charges the lawsuit says were fabricated — and sentenced without a trial to

10 years in prison.
The suit also alleges that White’s imprisonment was an effort by Iran to extract concessions from the Trump administration
and to “manufacture additional leverage
for diplomacy” in the aftermath of Iran’s
withdrawal in 2018 from a landmark nuclear deal with the U.S. Diplomats are currently trying to salvage a deal that would

bring Iran back into compliance with limits
on its nuclear program.
The lawsuit was filed in federal court in
Washington, D.C. Besides White, other plaintiffs include his mother and two
brothers.
It was not immediately clear if Iran planned
to formally respond to the complaint,
or if it had a lawyer who might enter an
appearance in the case. If Iran does not
respond to the allegations, a judge could
enter a default judgment on White’s behalf, enabling White to collect damages
from a fund set up for victims of acts of
state-sponsored terrorism.
The State Department arranged for his
release in June 2020, flying him back to
the U.S. as part of a deal that spared additional prison time for an American-Iranian
doctor convicted in the U.S. of sanctions
violations. White later made a videotaped
appearance at that summer’s Republican
National Convention in a segment with
former President Donald Trump and other hostages and detainees freed during
the Trump administration.
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ترامب يصف كاماال هاريس بالمجنونة ..ويؤكد:

حرب أوكرانيا دليل لعدم احترام أمريكا
كتبت :نهال أبو السعود

حذر الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب من
أن الجهات الفاعلة العاملية تراقب رد فعل إدارة
بايدن عيل الهجوم الرويس ضد أوكرانيا ،مما
يشري كذلك إيل أن استعداداتهم لم تكن كافية
لدرء مثل هذه األزمة.
يف مقابلة مع فوكس نيوز ،قال ترامب أن أ ًيا من إراقة
الدماء التي يمارسها بوتني عيل املدنيني األوكرانيني لن
تحدث إذا كان ال يزال يف منصبه« :إنه ألمر محزن ألن
أبدا .لو كانت لدينا إدارة ترامب،
هذا لم يكن ليحدث ً
لم تكن هناك فرصة لحدوث ذلك .وأنا أعرف [بوتني]
جيدا ،ولم يكن هذا شيئًا سيحدث عيل اإلطالق».
ً
وأضاف ترامب أن أعداء أمريكا قد شجعوا عيل األرجح

بسبب انسحاب بايدن الفاشل من أفغانستان الذي
خلف  13جند ًيا أمريك ًيا قتيل ومليارات الدوالرات من
التكنولوجيا العسكرية األمريكية جاهزة لالستيالء
عليها.
وقال «ليس من املعقول حتي تصديق مدي عدم كفاءة
ذلك ،والطريقة التي انسحبوا بها أو استسلموا ،أو أي
يشء تريد تسميته».
وقال ترامب للمضيف شون هانيتي «بدأت األشياء
السيئة تحدث ...سأخربك أن بوتني كان يراقب والرئيس
يش كان يراقب والقادة يف إيران كانوا يراقبون ،وكيم
جونج أون كان يشاهد كوريا الشمالية .كانوا جمي ًعا
يشاهدون» ،وأضاف« :لم يعودوا يحرتمون بلدنا .وهكذا
أبدا».
حدث هذا .لم يكن ليحدث ً
قال ترامب إنه أجري «محادثة قوية للغاية» مع

الرئيس بوتني عندما كان يف منصبه ،وأن بوتني لم
يكن ليهاجم أوكرانيا خالل إدارة ترامب.
وقال« :لقد فهم ،ولن أخوض يف التفاصيل الكبرية
للمحادثة ألنه ال يتعني عيل أحد أن يعرف ذلك.
أبدا لو كنت
لكنني سأخربك ،أنه لم يكن ليحدث ً
رئيسا».
ً
وأضاف ترامب أن نائبة الرئيس كاماال هاريس
أحرجت الواليات املتحدة خالل سفرتها إيل
وارسو هذا األسبوع ،مشرية إيل أنها «ضحكت
[مثل] امرأة مجنونة» عند مناقشة حرب
أوكرانيا مع الرئيس أندريه دودا ،وقال:
«لدينا أشخاص هناك غري أكفاء بشكل
فادح .وأنت تعرف ذلك ،وكذلك يفعل
اآلخرون».

لمنع رفع العقوبات عن إيران ..الكونغرس األميركي يتحرك
واشنطن  -بندر الدوشي
يتحرك أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون ملنع إدارة
بايدن من رفع العقوبات عن إيران والتي ستسمح
لروسيا والصني ببناء أجزاء من برنامج طهران النووي
وفقا لنسخة من الترشيع حصلت عليها
صحيفة «واشنطن فري بيكون».
يأتي مرشوع القانون الذي يقوده
السناتور الجمهوري تيد كروز
وبرعاية  12جمهوريا آخر ،بعد
يوم واحد من تقرير ذكر أن
رشكة الطاقة الروسية روستوم،
تستعد لالستفادة من عقد
بقيمة  10مليارات دوالر لبناء
محطة بوشهر النووية.
وس ُيسمح ملوسكو بالوفاء بالعقد
بعد موافقة إدارة بايدن عىل رفع
العقوبات التي تحظر هذا العمل
كجزء من االتفاقية النووية والتي
سيتم اإلعالن عنها قريبا ،والتي تم
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التفاوض عليها بشكل أسايس بني روسيا والصني.
كذلك ،سيمنع مرشوع قانون كروز إدارة بايدن من التنازل
عن العقوبات التي فرضها الكونغرس.

«تفكيك العقوبات»

وسريفض الترشيع القرار الذي اتخذته إدارة بايدن يف
فرباير املايض ،والتي تنازلت فيه بشكل استباقي عن
العقوبات املفروضة عىل إيران حتى تتمكن روسيا والصني
من العمل يف مشاريع نووية مدنية داخل البالد.
بدورها ،قالت مصادر بارزة يف الكونغرس أن مرشوع قانون
كروز قيد العمل منذ إصدار هذه التنازالت ،لكنه اكتسب
أهمية إضافية بعد االستثناءات التي منحت للرشكات
الروسية.
وقال كروز إن إدارة بايدن تفكك العقوبات وتسعى لتأمني
اتفاق جديد مع النظام اإليراني أضعف من االتفاق النووي
الكارثي األصيل بني أوباما وإيران».
وأضاف أن «إدارة بايدن ملتزمة للغاية باتفاقهم لدرجة
ً
عميل نوويا لبوتني ،بما يف
أنهم عىل استعداد لجعل إيران
ذلك املرشوع الذي يصل تكلفته إىل  10مليارات دوالر لدعم
آلته الحربية».

ال إعفاءات
إىل ذلك ،يعمل النائب داريل عيىس عىل تأليف نسخة
مصاحبة للمرشوع ملجلس النواب وفقًا ملصادر يف
الكونغرس أطلعت عىل األمر.
وقال كروز عضو لجنة العالقات الخارجية بمجلس
الشيوخ ،إن مرشوع القانون الذي قدمه سيمنع إدارة بايدن
من االلتفاف عىل الكونغرس إلصدار إعفاءات من العقوبات
تسمح لروسيا ببناء برنامج إيران النووي.
كما ،أضاف كروز أن «النظام اإليراني املتشدد يستغل
هذه اإلعفاءات النووية املدنية لبناء برنامج إيران النووي
بنية رصيحة لتطوير أسلحة نووية إللحاق الدمار بأمريكا
وحلفائنا».
ويحظى مرشوع القانون أيضا بدعم أعضاء مجلس
الشيوخ الجمهوريني ومن غري الواضح ما إذا كان مرشوع
القانون يمكن أن يحظى بدعم الديمقراطيني يف مجلس
الشيوخ املنقسم ،لكن بعض الديمقراطيني بمن فيهم
السناتور بوب مينينديز أعربوا عن معارضتهم للتنازالت
املمنوحة إليران كجزء من املفاوضات التي تهدف إىل
إحياء اتفاق .2015
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Court filing: Trump’s accounts
firm cuts ties, cannot stand
behind statements
attorney general noted media reports
that Trump had destroyed documents
covered
by the Presidential Records Act and
wants him to supply a sworn statement
on whether the files produced for her
probe are complete and how they may
have been destroyed and by whom.
Trump has decried the probe as
political.

الكونغرس األميركي يصوت لقطع
الروابط التجارية مع روسيا

ص ّوت مجلس النواب األمريكي
عىل تعليق وضعية «الدولة األوىل
بالرعاية» مع روسيا يف مجال
التجارة ،مضيقا الخناق الغربي
عىل االقتصاد الرويس بعد غزو
أوكرانيا.

ومن املتوقع أن يصادق مجلس الشيوخ
برسعة عىل الترشيع الذي يشمل أيضا
بيالروسيا حليفة موسكو ،ما يتيح للرئيس
جو بايدن زيادة الرسوم الجمركية عىل
الواردات من كال البلدين.
بدوره ،قال زعيم الغالبية يف مجلس
الشيوخ تشاك شومر إن «أعضاء مجلس
الشيوخ والبيت األبيض عملوا معا ألسابيع
عىل صياغة مرشوع قانون قوي وفعال
من شأنه أن يكون أشد إيالما عىل روسيا
بوتني ،ومقبوال لدى حلفائنا األوروبيني».

رسالة لبوتين

دعم الحزبين

وأضاف «حتى اآلن ،ال يزال الحزبان
الديموقراطي والجمهوري متحدين يف
توجيه رسالة واضحة اىل بوتني :العنف
غري اإلنساني الذي يمارسه ضد الشعب
األوكراني سيكون ثمنه باهظا ،والخطوة
التي اتخذها مجلس النواب اليوم هي
طريقة أخرى عملنا عليها وتحققت».
يف األثناء ،توقع صندوق النقد الدويل أن
تجر العقوبات روسيا إىل «ركود عميق»
هذا العام.

ويمنح مرشوع القانون الذي أقره مجلس
النواب بايدن سلطة استعادة العالقات
التجارية الطبيعية «إذا أوقفت هذه الدول
أعمالها العدوانية ضد أوكرانيا وتم استيفاء
رشوط معينة أخرى».
كذلك ،قال شومر إنه يتوقع أن تحظى
الخطوة بـ»دعم واسع من الحزبني» يف
مجلس الشيوخ ،وتعهد العمل عىل ذلك.
وتتمتع الواليات املتحدة حاليا بعالقات
تجارية طبيعية مع غالبية الدول باستثناء
كوبا وكوريا الشمالية.
يذكر أن الواليات املتحدة ومنفذ العملية
العسكرية الروسية يف أوكرانيا التي بدأت
يف  24فرباير ،فرضت عقوبات اقتصادية
جمة بالتعاون مع الحلفاء يف أوروبا،
شملت أيضا ً مقاطعة استرياد الغاز
والنفط الرويس.

وحض مجلس النواب أيضا املمثل
التجاري األمريكي عىل استخدام صوت
واشنطن وتأثريها من أجل الضغط
لتعليق عضوية روسيا وبيالروس يف
منظمة التجارة العاملية.

استطالع % 52 :من األمريكيين ال يتوقعون
ترشح جو بايدن لوالية ثانية
توقع أكرث من نصف األمريكيني ( )52%الذى شملهم استطالع
لصحيفة وول سرتيت جورنال ،أن الرئيس األمريكى جو بايدن
لن يرتشح لوالية رئاسية ثانية ىف انتخابات عام .2024
ووفقا للتقرير ،يعتقد األشخاص الذين شملهم االستطالع
أن عمر الرئيس األمريكى وتصنيفاته الضعيفة
واستجابته للتضخم وارتفاع األسعار من أبرز
النقاط التى قد تكون سببا لعدم ترشحه مرة
أخرى.
وأظهر االستطالع ،أن  28باملائة يتوقعون فوزه بفرتة
والية ثانية و  19باملائة قالوا إنهم غري متأكدين،
ومن بني الديموقراطيني ،قال  41ىف املائة إنهم
يعتقدون أنه سريشح نفسه ىف عام ، 2024
بينما قال  32ىف املائة إنه لن يرتشح ،و26
ىف املائة منهم غري متأكدين.
لم يعلن الرئيس األمريكى رسم ًيا عن
نيته الرتشح ىف عام  ، 2024عندما يبلغ
عاما يف مراسم أداء اليمني
من العمر ً 82
يف حال فوزه بوالية ثانية ،لكن أشار
العديد من املقربني منه أنه سيقرر بعد
انتخابات التجديد النصفى لشهر نوفمرب.
من جانبه ،أملح الرئيس األمريكي السابق
دونالد ترامب إىل أنه سريشح نفسه ىف عام
أيضا إعالنًا رسم ًيا.
 ، 2024لكنه لم يصدر ً
ووفقًا لالستطالع ،فإن التوافق االفرتاىض
بني الرئيسني  45و  46سيؤدى إىل تعادل
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افرتايض  45 -يف املائة  -عىل الرغم من أن  40يف املائة
يقولون إنهم سيصوتون بالتأكيد لبايدن  ،مقارنة بـ 38
يف املائة لرتامب.
عىل الرغم من هذا أشارت الصحيفة إىل أن الجمهوريني
يتمتعون بميزة يف االنتخابات النصفية لعام .2022
حصل بايدن عىل درجات منخفضة لتعامله مع االقتصاد
( 59يف املائة)  ،والتضخم ( 63يف املائة)  ،وتأمني الحدود
( 57يف املائة)  ،ومكافحة الجريمة ( 56يف املائة)  ،لكنه
فيما يتعلق بالتعامل مع روسيا (يوافق  50يف املائة)
وتعامله مع األزمة األوكرانية ( 47يف املائة).
قال عضو مجلس النواب عن والية جورج
ديريك جاكسون  ،وهو ديمقراطي  ،إنه ال
يعتقد أن بايدن سريشح نفسه «ألنك ال
تسمع نفس املستوى من الطاقة والحماس»
يف صوته.
وأضاف جاكسون« :ال أعتقد أن الرئيس
بايدن سيرتشح  -ليس فقط بسبب عمره
جدا.
 ،لكنه كان يفعل ذلك لفرتة طويلة ً
يمكنك سماعه يف صوته .ال تسمع نفس
املستوى من الطاقة والحماس ..نحن
نفضل القتال من أجل مرشح نعلم أنه
سيكون لديه الحماس والحيوية والقطع
السياسية للقتال حقًا من أجل تلك األشياء
الصحيحة .والرئيس بايدن منهك».

In filing, James’ office said the accounting firm’s statement and actions
further supported the legitimacy of the
investigation.
James has been investigating whether
the Trumps inflated real estate values
to obtain bank loans, and reduced
values to
lower tax bills. In one example, she said
Trump’s annual financial statements
said an apartment he personally owned
in Trump Tower was 30,000 square
feet(2,787 square meters), when it was
in fact a third that
size.
Neither Trump nor
his children have
been accused of
criminal
wrongdoing.

T

he accounting firm that handled
Donald Trump’s company’s
financial statements dropped it
as a client and said it could no longer
stand behind a decade of statements,
a court filing showed on.

Mazars USA, in a Feb. 9 letter made
public on , told the Trump Organization,
the former president’s New York-based
real estate business, that its financial
statements for 2011 through 2020
should no longer be relied on.
The disclosure was made as part of
New York Attorney General Letitia
James’ civil investigation into the Trump
Organization, which could result in
financial penalties. That probe partially
overlaps a criminal investigation by
the Manhattan District Attorney, which
James joined in May, into the company’s practices.
Mazars said it had based its conclusion
on a January filing by the New York
attorney general, its own investigation
and information from internal and
external sources.
“While we have not concluded that
the various financial statements, as a
whole, contain material discrepancies,
based
upon the totality of the circumstances
we believe our advice to you to no longer rely upon those financial statements
is appropriate,” Mazars said in the letter
addressed to the chief legal officer at
the Trump Organization, Alan Garten.
In the letter, filed in New York state
court, Mazars said that it had “performed its work in accordance with
”professional standards.
The accounting firm also said it would
no longer work for the Trump Organization.
New York state’s attorney general has
accused the Trump Organization of
repeatedly misrepresenting the value of
its assets to obtain financial benefits.
A Trump Organization spokesperson
said in a statement the company is
“disappointed that Mazars has chosen
”to part ways.
But the spokesperson added the
letter confirms that “Mazars’ work
was performed in accordance with all
applicable accounting standards and
principles” and that the statements of
financial condition “do not contain any
”material discrepancies.
The New York attorney general filed the
Mazars letter in support of its efforts to
compel the production of outstanding
documents from Trump and his company as well as testimony by him and two
of his adult children, Donald Trump Jr.
And Ivanka Trump.
In a memorandum also filed on the
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برئاسة الشيخ جمال مجلي ..الهيئة الوطنية اليمنية األمريكية
تكرم رئيسة المجلس البلدي وقائد شرطة ديربون السابق
أقامت الهيئة الوطنية اليمنية األمريكية
بوالية ميتشغان حفل تكريم للسيدة سوزان
دباجة رئيس املجلس البلدي بديربون
والسيد رونالد حداد قائد رشطة مدينة
ديربون السابق وبحضور رئيس وأعضاء
مجلس ادارة الهيئة الوطنية و أعضاء من
مجلس بلدية ديربون وهامرتامك ومرشحني
سابقني وتربويني وناشطني سياسيني
واجتماعيني واعالميني وقطاع املرأة
والشباب
ويف بداية االحتفال تحدث رئيس الهيئة الوطنية
اليمنية األمريكية الشيخ جمال عيل مجيل مرحبا ً
بالحارضين جميعا ً شاكرا ً لهم حضورهم ومتحدثا
عن املناقب الحميدة والسرية الحسنة والتاريخ
املرشف للمكرمني السيدة سوزان دباجة والسيد
رونالد حداد  ،يف خدمة مدينة ديربون عموما ً
واملجتمع العربي االمريكي خصوصا ً ،الفتا ً النظر
ايل النجاحات التي تحققت أثناء فرتة عملهم
 ،مؤكدا بأن الهيئة الوطنية أرست تقليدا ً رائعا ً
ومميزا ً بتكريم كل رموز النجاح والتميز يف عملهم ،

واالعرتاف بالجميل أثناء وبعد مغادرتهم ألعمالهم
.
ويف كلمة الهيئة الوطنية التي القاها االستاذ محمد
دهسان الدعيس املدير التنفيذي للهيئة الوطنية ،
رحب باملكرمني والحضور جميعا ً وتطرق ايل أجندة
الهيئة الوطنية ،يف متابعة أداء األجهزة الخدمية
وموظفيها ،والتقييم سلبا ً وإيجابا ً لألعمال التي
تالمس هموم املواطن وتلبي متطلباته واحتياجاته.
وتحدث الدعيس للحارضين قائالً «عندما تكرم
الهيئة الوطنية اليمنية األمريكية رموز النجاح ومن
خدموا مجتمعاتهم ووطنهم  ،ومن قدموا الكثري
من سنوات أعمارهم يف الوظيفة العامة ،مدنية
أو عسكرية أو خدمات مجتمعية أو مشاركات
سياسية .
واضاف :اننا نشجع النجاح وندعم االبداع ونكرم
التميز  ،والسيدة سوزان دباجة والسيد رونالد
حداد  ،هما رمزان للنجاح واالبداع والتميز ،وكذلك
االخوة الذين خاضوا غمار الرتشح لالنتخابات
سواء الفائزين منهم أو من لم يحالفهم الحظ  ،فقد

نالوا رشف املحاولة وكرسوا حاجز الخوف والرتدد،
وشجعوا غريهم من جيل الشباب لالنخراط يف
العمل السيايس واالداري واملجتمعي» .
واستطرد قائال «ان الهيئة الوطنية وهي تكرم رموز
النجاح والتميز ممثالً بالسيدة سوزان والسيد
رونالد حداد ،فأنها تؤسس لتقليد رائع ،وتسن
سنة حسنة بأنها تعرتف بالجميل  ،وتبادل الوفاء
بالوفاء  ،وتحمل الود والعرفان للمسؤول واملوظف
واملتطوع ،أثناء عمله وبعد مغادرته وظيفته  ،ولكي
ال تتحول الهيئات والجمعيات واملؤسسات ايل
أبواق وأدوات للتزلف والتمجيد والتلميع الزائف
عىل حساب أبناء مجتمعهم ومحيطهم الذي
يعيشون فيه  ،يجب أن تقول للمحسن أحسنت
وللميس اسأت  ،ونحن هنا نقول للمكرمني أحسنتم
وأجدتم وأبدعتم يف عملكم  ،وللمرشحني الفائزين
نقول لهم نتمنى أن تكونوا خري خلف لخري سلف ،
وأن نراكم يوما ً ما عىل منصة التكريم هذه. .
ويف ختام االحتفال قدم الشيخ جمال مجيل رئيس
الهيئة الوطنية اليمنية األمريكية الدروع التذكارية
واالعالم الوطنية للمكرمني وتبودلت الصور
التذكارية .

القيادات الرياضية والشبابية المشاركة في البطولة الشتوية
اليمنية األمريكية في والية ميشغان تناقش المراحل
ديربورن  -العربي األمريكي

عقد يف مدينة ديربون لقاء للقيادات الرياضية والشبابية
املشاركة يف البطولة الشتوية اليمنية االمريكية لكرة
القدم بوالية ميتشغان يف نسختها الـ 10واالتي
أقيمت بمشاركة  36فريقا يمثلون غالبية أندية
وفرق مدن الوالية  ،بحضور االخوة :
وليد مرشع – محمدد هسان الدعيس –
عبدالنارص النجار -نارص الجهيم  -ابوبكر
الحيايف  -أحمد علوان  -حمزة الجهيم  -جمال
الرتكي .
وناقش اللقاء املراحل النهائية وكذا حفل االختتام
للبطولة الشتوية بعد املباريات الختامية للفرق
املتأهلة ايل املباريات النهائية للمجموعات.
وتخلل اللقاء نقاشات ومشورات حول البطولة الشتوية
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والجهود الكبرية التي بذلتها اللجنة املنظمة للبطولة  ،وخرج
اللقاء بعدد من النقاط والتوصيات التي اكدت عىل اهمية أن
يعمل الجميع وبروح الفريق الواحد إلنجاح فعالية اختتام
البطولة واعتبار كل االندية والفرق املشاركة مسؤولة
مسئولية مشرتكة إلظهار البطولة وحفل االختتام
والتكريم يف أروع صورة  ،واالتفاق عىل رضورة
تكثيف الجانب االعالمي ودعوة الجانب
الرسمي لحضور مهرجان التكريم وكذا الداعمني
ورجال املال واالعمال املهتمني بالجانب الشبابي
والريايض.
واثناء اللقاء عىل الجهود الكبرية الذي بذلتها اللجنة
املنظمة والذي ظهرت يف ُحسن االداء ودقة التنظيم ولم
الشمل وتوحيد صف العمل الشبابي والريايض وتجاوز كل
املعوقات والصعوبات.
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بحضور حكام ثالث مدن :حفل تكريم
السيدة سامية مجلي بمناسبة حصولها
على ترقيه في احد مستشفيات DMC
كتب  :محمدد هسان الدعيس  -تصوير عباس
شهاب
بحضور عمدة ثالث مدن يف والية ميتشغان األمريكية
وهم عمدة ديربون عبدالله حمود وعمدة هامرتامك د.امري
غالب وعمدة ديربون هايتس بالل بزي وكبري قضاة ديربون
القايض سام سالمة وممثل مقاطعة وين سام بيضون
وأعضاء باملجلس البلدي بديربون وهامرتامك وديربون
هايس ،واالعالمي عبدالنارص مجيل رئيس تحرير مجلة
العربي االمريكي وشبكة األمة برس االخبارية ،واالعالمي
اسامة السبالني رئيس تحرير صحيفة صدي الوطن
واالعالمي عباس ابو شهاب وحرمة  ،واالعالمية عفاف
احمد (الديفا)  ،والناشط الدكتور خالد شاجرة والدكتور
وائل حداد والقايض جني هرت واملحامي  /عبده حمود
ورائد جمال من القوات الجوية االمريكية شقيق السيدة
سامية وشقيقتها  /أروي مجيل املوجهة يف كلية هرني فورد ،
ورئيس الهيئة الوطنية الشيخ جمال مجيل وأعضاء مجلس

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

ادارة الهيئة وليد فدامة ،عبدالحكيم السادة  ،بازل فاضل
 ،محمددهسان الدعيس  ،صالح صبيح  ،شجاع املرضحي
ورجل األعمال امني رشيف ،والدكتور عبدالله رشيف
،والدكتور صالح مصلح  ،ودكتور عيل نارص  ،وآدم الربمكي
والدكتورة كريمة  ،وأمان فدامة وسمراء لقمان  ،وناشطون
سياسيون ومثقفون  ،وشخصيات اجتماعية وممثيل
قطاع املرأة الذين حرضوا جميعا  ،تشجيعا ً ودعما ً للكوادر
الناجحة واملتفوقة واملتميزة ،ولصناعة قادة املستقبل
وصناع النجاح ،فعالية تكريم السيدة سامية جمال مجيل،
بمناسبة تميزها وحصولها عىل ترقية يف منصبها وحصولها
عىل منصب رئيس قسم يف احد مستشفيات  DMCالكربى
بوالية ميتشغن  ،ويف الكلمات التي ألقيت يف الحفل اجمع
املتحدثون يف كلماتهم  ،عىل رضورة تشجيع املواهب وتطوير
الذات واعداد القيادات الشابة واملؤهلة  ،لقيادات املستقبل
وصناعة النجاح.
هذا وقد تم يف االحتفال تم تكريم السيدة سامية مجيل
بالدروع والشهادات وتبودلت الصور التذكارية باملناسبة .
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men charged with burglary
at St. Paul mosque
25 — shortly after midnight on Feb. 27
and two men walked up to the front
door. One of the men, later identified
as Glass, used a key to unlock the door
and was followed by a man identified
as Hughes, the complaint said.
Video also showed they returned to
the mosque about 3 a.m. and Hughes
used a stolen key fob to steal a van in
the parking lot.

مبادرة «تكريم» تنظم الحفل األول لتكريم
المتميزين العرب في األمريكيتين
زهرة مرعي

بات ملبادرة «تكريم» املربّزين العرب شقيقة
أمريكية .وبعد الدورة الـ 11لتكريم يف بريوت
مؤخرا ً ،حيث وصل عدد املكرمني ما يقارب الـ100
مبدع يف العالم العربيُ ،عقدت الفعالية األوىل
لتكريم األمريكية يف مدينة ميامي – فلوريدا.
تأسست سنة  2019بهدف تكريم املغرتبني
مبادرة ّ
العرب املتميزين الذين هاجروا إىل جميع أنحاء
العالم.
«تكريم» يف الواليات املتحدة والدول العربية
معا ً تهدفان لتعريف األجيال الشابة عىل أمثلة
ملهمة ،وإلقاء الضوء عىل الناشطني لتقدم
اإلنسانية.
تكريم الواليات املتحدة ستطال شخصيات من
أصول عربية يف أمريكا الشمالية والجنوبية
من الذين ساهموا يف التقدم وملعوا يف مجاالت
مختلفة.
املكرمون يف ميامي توزعوا عىل الفئات الست
وهي :املبادرون الشباب ،القيادة البارزة لألعمال،
اإلبداع الثقايف ،اإلبداع العلمي والتكنولوجي،
التنمية البيئية املستدامة وإنجازات العمر.
من هم المكرمون؟

جائزة إنجازات العمر لكل من نجاد وزينة فارس:
يف عام  ،1996شغلت زينة منصب رئيسة نادي
املؤسسة األمريكية
هيوسنت اللبناني .وترأست ّ
للمساعدات – والتي تدعم األطفال األيتام
يف لبنان .وتشغل حاليا ً مهمة أمينة متحف
الفنون الجميلة يف هيوسنت حيث تعمل يف
اللجان الفرعية لتطوير الفن يف العالم العربي
واإلسالمي .وهي تواصل مع زوجها تعزيز عالقة
الجاليات اللبنانية األمريكية يف وطنها.
بدوره عمل نجاد فارس كأول رئيس لفرقة العمل
األمريكية للبنان .يف عام  ،2006شارك يف رئاسة
اللجنة املضيفة للمنتدى العربي األمريكي
االقتصادي يف هيوسنت والذي جمع أكرث من
ألف رجل أعمال .ويف عام  ،2011سمي نجاد
فارس يف مجلس محافظي معهد الرشق األوسط،
وهو عضو يف املجلس املهني للمستشارين يف
مستشفى «سانت جود» ألبحاث األطفال.
جائزة املبادرون الشباب لبيرت رحال السوري
األصل :وهو مؤسس مشارك ومدير تنفيذي
لرشكة «ركسبار» واملدير العام لرشكة «ليتاني
فانتورس» .فتنظيم املشاريع يشبه كافة قصص
الطعام .ولدت قصة رحال من العاطفة ،وصارت
اآلن تساوي أكرث من نصف مليار دوالر .حامل
البكالوريوس يف اإلقتصاد مدين بنجاحه ألكرث
من شهادته.
ابتكر مع صديق طفولته جاريد سميث وصفة
أللواح بروتني «آر إكس بار» :أي بياض البيض
والفواكه واملكرسات ،والنتيجة؟  12غرام من
الربوتني يف  120سعرة حرارية لذيذة ،و  11نكهة
وعبوة بسيطة .بحلول عام  ،2014ومع موظّفني
حقيقيني ومكاتب جديدة ،حقّقت الرشكة مبيعات
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بقيمة  2مليون دوالر .واليوم توظف  75شخصا ً.
جائزة إنجازات العمر لغسان ومنال صعب:
وهما اسمان المسا حياة الكثريين ،من أمريكا
وصوالً إىل لبنان .معالم النجاح والجوائز
واإلنجازات تتخلّل حياتهما املهنية .شق غسان
طريقه إىل القمة ،وأصبح رئيسا ً لرشكة املقاوالت
«سورينسني غروس كونسرتاكشني» يف عام
.1971
واليوم ،يشغل منصب الرئيس التنفيذي ،حيث
يقوم ببناء املنازل واملدارس يف مجتمعه .يعمل
غسان يف مجالس إدارة العديد من املنظّمات
املؤث ّرة بما يف ذلك الجامعة اللبنانية األمريكية،
ومجلس محافظي املعهد العربي األمريكي،
واملؤسسة
وفرقة العمل األمريكية من أجل لبنان،
ّ
الدرزية األمريكية .لغسان ومنال تاريخ طويل من
العطاء .ساهما معا ً بتخصيص وقتهما واملوارد
للجمعيات الخريية واملنظمات يف مجتمعاتهم
املحلية ،يف الواليات املتحدة وخارجها .بعد
دمر انفجار  4أب/أغسطس مدينة بريوت،
أن ّ
نسقت منال وابنتها تعهدا ً بماليني الدوالرات
ّ
إليصال اإلمدادات الطبية إىل لبنان ،وبشكل
عاجل توزعت عىل أكرب خمسة مستشفيات
يف لبنان.
جائزة ريادة األعمال ملايكل مسلّم :تحت قيادته
رسخت «إدوارد اليف ساينسيز» مكانتها
كرشكة رائدة عاملية يف مجال االبتكارات الطبية،
وقدمت عالجات إنقاذية ومستدامة من جميع
أنحاء العالم .وبقيادته ساهم مسلم بتأسيس
إدواردز للعمل الخريي وتطوير املسؤولية
االجتماعية للرشكات .ومنذ عام  ، 2004تربّعت
واملؤسسة بما يزيد عن  90مليون دوالر
رشكة
ّ
ملؤسسات غري ربحية يف جميع أنحاء العالم،
لدعم املرىض املحرومني.
ويف عام  ،2014أطلقت املؤسسة مجموعة «إفري
هارتبيت ماتار» والتي طالت أكرث من  1.7مليون
شخص يعانون من نقص الخدمات .والهدف
املستقبيل تحسني حياة  2.5مليون مريض إضايف
يعانون من أمراض القلب الهيكلية وبحاجة إىل
الرعاية الحرجة بحلول نهاية عام .2025
تم االعرتاف بإدواردز من بني أكرث الرشكات
األخالقية يف العالم من قبل معهد «إيثيسفري»
وهي منظّمة تح ّدد معايري املمارسات التجارية
األخالقية.
يف العام  2019تم تكريم مسلم من قبل هارفارد
بيزنس ريفيو يف قائمتها السنوية العاملية عن
املدراء األفضل أدا ًء.
جائزة اإلبداع العلمي والتكنولوجي لهدى
وويليام الزغبي .هدى أستاذة طب األطفال
وعلم الوراثة الجزيئية والبرشية وطب األعصاب
وعلم األعصاب يف كلية بايلور للطب .وهي
املؤسس ملعهد جان ودان دنكان ألبحاث
املدير ّ
األعصاب يف مستشفى تكساس لألطفال.
وليام الزغبي خبري معروف يف أمراض القلب
وتخطيط صدى القلب وتصويره .طور تقنيات
غري جراحية لتقييم وظائف القلب واضطراب
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الصمامات ،واستمر يف اإلرشاف عىل تطوير
املبادئ التوجيهية لتقييم صمامات القلب عىل
الصعيدين الوطني والدويل .ودعا إىل خفض
معدل وفيات األمراض غري املعدية يف العالم
بنسبة  25يف املائة بحلول عام  ،2025واملعروف
باسم مبادرة  ،25 × 25وهو حاصل عىل كريس
إلكينز املميز ألمراض القلب ،والذي تم إنشاؤه
عىل رشفه .ودربت هدى الزغبي أكرث من 100
عالم وطبيب وهي عضو يف العديد من املنظمات
واملجالس املهنية .تم انتخابها يف األكاديمية
الوطنية للطب ،واألكاديمية الوطنية للعلوم،
واألكاديمية األمريكية للفنون والعلوم .ونالت
عرشات الجوائز.
جائزة اإلبداع الثقايف لشريين دعيبس :إنها
مخرجة سينما وتلفزيون من فلسطني .كاتبة
ومنتجة وممثلة وناشطة .تسعى شريين دعيبس
منذ عقدين وبال كلل لتمثيل عربي أصيل يف
هوليوود.
ولدت يف الواليات املتحدة ،ونشأت بني بلدة
وعمان ،وأمضت فرتة مراهقتها
صغرية يف أوهايو ّ
تخترب سياسات الهوية والنزوح والتهميش.
التقطت كامريا الفيديو العائلية يف عمر الـ 12
سنة وبدأت صناعة األفالم .بعد عقد من الزمن،
انتقلت إىل نيويورك للحصول عىل شهادة
املاجستري يف الفنون الجميلة يف السينما من
جامعة كولومبيا .كان فيلمها القصري لعام 2006
«ميك أويش» باكورة مسريتها املهنية ،ورسعان
ما أصبح من األفالم املفضلة للمهرجانات وعرض
يف «صندانس» وفاز بجائزة أفضل فيلم قصري يف
مهرجان دبي السينمائي الدويل.
مهرجان صندانس

واصلت شريين طريقها مع أول فيلم يثلج الصدر
«أمريكا» الذي حظي بإشادة النقاد يف مهرجان
صندانس السينمائي لعام  2009وفاز بجائزة
النقاد الدولية املرموقة يف «فورتنايت» لإلخراج
يف مدينة كان .وصاغت دعيبس أرضية جديدة
مع فيلمها الطويل الثاني «مايو يف الصيف».
وهي تحظى بإهتمام كبري يف التلفزيون لعملها
اإلخراجي املتميز يف الربامج الحائزة عىل جوائز
إيميه.
جائزة التنمية البيئية واالستدامة ألسعد رزوق،
وهو رجل أعمال لبناني بريطاني يعمل يف مجال
الطاقة النظيفة ومحلل بودكاست ومعلق .شارك
يف تأسيس «غوين إنريجي» وهي منصة لتطوير
الطاقة املتجددة مقرها سنغافورة ،وتركز عىل
مشاريع الطاقة املتجددة يف جميع أنحاء آسيا.
رزوق مضيف بودكاست وعضو مجلس إدارة
«إيرث كالينت» وهي مجموعة بيئية تستخدم
القانون لحماية األرض وسكانها .يف عام 2016
اختري أسعد رزوق من بني أكرث  20مديرا ً تنفيذيا ً
مؤثرا ً يف العالم عىل تويرت من قبل إنسياد .وتم
اختياره أيضا ً كواحد من بني أفضل  50رائدا ً
يعملون لخفض الكربون يف يونيو/حزيران .2007

Later, someone was spotted slowly
driving a black Silverado through the
mosque’s parking lot and staff tried
following the vehicle, but the driver
sped off at up to 100 mph.
Police arrested Hughes on and an investigator asked if he knew why he
was being interviewed. He “said his
sister told him that he was all over the
internet and he realized it was because
of the burglary,” according to the complaints.
Hughes told police that Glass had
picked him up in the Silverado and
asked him to help with a maintenance
job at the mosque. Glass said he
thought the building they entered was
a daycare.
When an investigator asked where
they got the key, Hughes said Glass
went through cars at the mosque the
day before and found it.
Glass told Hughes he’d pay him a few
hundred dollars to help with “the
maintenance” work and, while they
were in the mosque, Hughes said Glass
tried to use the mosque’s credit card
machine to transfer money from his
account to Hughes’, but it didn’t work.
However, police learned that the machine was used in an unsuccessful attempt to transfer nearly $14,000 from
the mosque’s bank account.
Hughes said to police that he shouldn’t
have helped Glass, but he said Glass
yelled at and threatened him.
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hen a man asked his
friend to help with a
maintenance job at
a mosque in St. Paul, the friend
later told police he “thought this
was fishy right away,” but went
with him to the building in the
middle of the night, according to
charges filed Monday.

The Ramsey County attorney’s office
charged the men with burglary at the
Masjid Al-Ihsan Islamic Center in St.
Paul on Feb. 27, 2022.
Jeremy Allen Glass, 32, carried a safe
out of Masjid Al-Ihsan Islamic Center in
Frogtown on Feb. 27 and Christopher
Edward Hughes, 34, helped him, criminal complaints allege. The safe contained $4,000 cash and a checkbook.
The Ramsey County attorney’s office
charged Glass and Hughes, both from
St. Paul, with second-degree burglary
of the religious building at Minnehaha
Avenue and Chatsworth Street, and
aiding and abetting auto theft and attempted theft.
The mosque’s imam and the leader
of the Council on American-Islamic
Relations’ Minnesota chapter spoke
out against the crime, saying people
should be able to feel safe in a house
of worship, and releasing surveillance
photos and asking anyone with information to come forward.
Police received tips from people who
identified the suspects as Glass and
Hughes, and they learned Glass had
been arrested in Anoka County last
Tuesday. Glass is charged for allegedly
stealing from Walmart in Coon Rapids
and was seen putting stolen laptops
into a black Chevrolet Silverado.
In the mosque burglary, security footage showed that someone pulled up
to the building in a black Chevy Silverado — which had been stolen Feb.
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حرب اليمن
وتحوالتها..
حصاد السنوات
السبع
باألرقام
تحرير :محمد الحداد
يواجه اليمن واحدة من أسوأ األزمات اإلنسانية يف العالم،
مع وقوف الحرب عىل أرضه عىل أعتاب عامها الثامن.
وق ّدرت بيانات األمم املتحدة عدد الذين قتلوا يف هذه
الحرب نهاية عام  2021بـ 377ألفا ،قىض بعضهم جراء
األعمال القتالية وآخرون بسبب الجوع واألمراض .وكان
 70%من الضحايا من األطفال.
وتشري إحصاءات برنامج الغذاء العاملي إىل أن  14.5مليونا من
السكان الذين يقدرون بنحو  30مليونا ،ال يحصلون عىل طعام
كاف ،ويعاني  47.5%من األطفال دون سن السادسة من سوء
تغذية مزمن.
وأدت  7سنوات من القتال املتواصل إىل نزوح ما ال يقل عن 4
ماليني شخص.
األطراف الفاعلة في الصراع

تدخّل تحالف تقوده السعودية وتدعمه الواليات املتحدة
عسكريا يف اليمن يف مارس/آذار  ،2015بهدف كبح جماح
الحوثيني ودعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي،
والتصدي ملا قيل إنه «نفوذ متنام إليران يف املنطقة».
وكانت جماعة الحوثي قد برزت إىل السطح بعد إحكام سيطرتها
عىل محافظة صعدة يف وقت مبكر من عام  ،2014وم ّد نفوذها
إىل العاصمة صنعاء ،مجربة الرئيس هادي عىل الفرار من القرص
الرئايس والتوجه إىل السعودية.
ويف سياق حالة عدم االستقرار ،برزت إىل السطح مجموعات
مسلحة أخرى من بينها تنظيم القاعدة يف شبه جزيرة العرب
واملجلس االنتقايل الجنوبي املدعوم من اإلمارات ،إضافة إىل
جماعات أخرى أقل شأنا.
وجماعة الحوثي املعروفة باسم «أنصار الله» ،هي حركة تضم
مسلمني يتبعون املذهب الزيدي ويعارضون الرئيس هادي،
ويتلقون عىل األرجح دعما من إيران.
وقد أخفقت جهود األمم املتحدة عىل مدى سنوات يف تحقيق
اخرتاق يف حالة الجمود هذه.
مناطق السيطرة والنفوذ

بعد ما يقرب من  7سنوات من الحملة التي تقودها السعودية،
بقيت غالبية مناطق اليمن -ومن ضمنها العاصمة صنعاء -تحت
سيطرة الحوثيني.
وتشرتك هذه الدولة الجبلية الواقعة بني القرن األفريقي ومنطقة
الرشق األوسط مع السعودية بحدود يصل طولها إىل 1300
كيلومرت ( 800ميل) .وعىل شواطئها الغربية يقع مضيق باب
املندب الذي تمر فيه النسبة الغالبة من حركة التجارة البحرية
العاملية.
واتخذت حكومة هادي -املعرتف بها دوليا -مقرا مؤقتا من
مدينة عدن يف أقىص جنوب البالد ،والتي تخضع منذ عام 2019
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لسيطرة انفصاليي املجلس االنتقايل الجنوبي.
الغارات الجوية على اليمن

يفيد إحصاء أجراه مرشوع بيانات اليمن ،بأن التحالف الذي
تقوده السعودية شن منذ عام  2015ما يزيد عىل  24ألف غارة
جوية.
وأجرت هيومان رايتس ووتش منذ ذلك التاريخ عددا من عمليات
التحقيق يف الغارات التي شنت عىل أماكن مختلفة من اليمن،
ووثقت حاالت ملقتل مدنيني بأسلحة مصنعة يف الواليات املتحدة
األمريكية.
الغارات على السعودية واإلمارات

لعدة سنوات ،استهدفت هجمات املتمردين الحوثيني البنية
التحتية اإلسرتاتيجية يف كل من السعودية واإلمارات ،ومن بينها
املطارات وحقول الغاز وناقالت النفط العمالقة أثناء إبحارها يف
البحر األحمر.

وقال تقرير أصدره مجلس األمن الدويل يف يناير/كانون الثاني
املايض إن الحوثيني خرقوا الحظر املفروض من قبل األمم
املتحدة عىل استرياد األسلحة« ،وواصلوا جهودهم للحصول
عىل مكونات حساسة ألنظمة تسلحهم من رشكات يف أوروبا
وآسيا ،مستخدمني شبكة معقدة من الوسطاء بغرض التهرب من
أنظمة الرقابة».
وتصاعد التوتر يف األسابيع املاضية عىل خلفية شن الحوثيني
هجمات باستخدام املسريات والصواريخ الباليستية عىل
اإلمارات التي تنتمي إىل التحالف الذي تقوده السعودية.
ويفيد تحليل بيانات نرشها مركز الدراسات اإلسرتاتيجية
والدولية بأن الحوثيني شنوا خالل السنوات الخمس املاضية
أكرث من  4آالف غارة ،مستخدمني املسريات والصواريخ.
يف املقابل ،ص ّعد التحالف هجماته عىل محافظة صعدة يف شمال
اليمن وعىل العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيني.
وتفيد بيانات مركز بحثي متخصص بالتسلح ،بأن الحوثيني
استخدموا  8أنواع من املسريات:
املسريات القتالية :قاصف  ،1قاصف  2ك ،صماد  ،2وصماد .3

ويبلغ مدى مسريات قاصف  150-200كيلومرت ،يف حني يصل
مدى مسريات صماد املطورة إىل  1500كيلومرت ،وهي مسافة
كافية للوصول إىل اإلمارات بعد االنطالق من األرايض اليمنية
الخاضعة لسيطرة الحوثيني.
مسيرات االستطالع :هدهد ،1-رقيب ،راصد،
صماد.1-

يف فرباير شباط  ،2022أعلنت جماعة عراقية مسلحة غري
معروفة تدعى «ألوية الوعد الحق» مسؤوليتها عن الهجمات
التي استهدفت أبو ظبي ،مما أشاع االنطباع بأن اإلمارات
أصبحت مستهدفة يف وقت واحد من الشمال والجنوب.
وأكدت الواليات املتحدة بعد الهجوم أنها ستدعم دفاعات
اإلمارات بإرسال سفينة حربية محملة بالصواريخ ،إضافة إىل
مقاتالت متطورة من الجيل الخامس.
علما بأن اإلمارات تستضيف عىل أراضيها ألفي جندي أمريكي،
يتولون مهمة اإلنذار املبكر ويسهمون يف الدفاع الجوي.
القدرات العسكرية للسعودية واإلمارات

تمتلك السعودية واإلمارات أنظمة دفاع صاروخي أمريكية
الصنع ،تبلغ تكلفتها عدة مليارات من الدوالرات.
وأعلن قائد القيادة الوسطى األمريكية الجرنال كينيث ماكينزي
يف  17يناير/كانون الثاني  ،2022أن منظمة الدفاع الجوي من
طراز «ثاد» ( )THAADاستخدمت ألول مرة العرتاض الصواريخ
الحوثية املوجهة لإلمارات.
وتتواجد القوات األمريكية يف منطقة الخليج منذ عقود من خالل
آالف الجنود ،إىل جانب القوة البحرية التي تتمركز يف املنطقة.
اإلنفاق على التسلح في الشرق األوسط

تعترب السعودية أكرب مستورد لألسلحة يف العالم .ويفيد معهد
ستوكهولم ألبحاث السالم بأن اململكة أنفقت عىل جيشها 57.5
مليار دوالر خالل عام  ،2020وهو ما يوازي  8.4%من الناتج
املحيل اإلجمايل.
وأعلنت السعودية أنها أنفقت  50مليار دوالر عام  2021عىل
قواتها املسلحة ،وأنها تخطط إلنفاق  46مليار دوالر عام .2022
وتستورد السعودية  79%من أسلحتها من الواليات املتحدة،
تليها اململكة املتحدة ( )9%ثم فرنسا ( .)4%وتعد اململكة أكرب
مستوردي األسلحة من الواليات املتحدة واململكة املتحدة وكندا.
وكان ربع األسلحة األمريكية املصدرة بني عامي  2016و2020
موجها إىل السعودية ،يقابها  32%من صادرات األسلحة
الربيطانية ،و 49%من صادرات األسلحة الكندية.
وتفيد أرقام معهد ستوكهولم كذلك بأن  ،47%أي ما يوازي نصف
صادرات األسلحة األمريكية خالل األعوام الخمس املاضية ،كان
موجها إىل الرشق األوسط.
الجزيرة نت
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جماعة الحوثي ترحب
بالمحادثات مع
التحالف في بلد محايد
قالت جماعة الحوثي اليمنية ،إنها سرتحب بإجراء محادثات
مع التحالف الذي تقوده السعودية ،لكن املكان يجب أن يكون
دولة محايدة ،بما يف ذلك دول خليجية.
وذكرت الجماعة يف بيان أنه ليس من املنطقي وال املنصف أن
تكون الدولة املضيفة للمحادثات راعية للحرب والحصار ،معتربة
أن رفع القيود عن املوانئ اليمنية ومطار صنعاء يجب أن يكون
أولوية.

تشمل خارطة الطريق الدعوة الى حوار وطني موسع «ال يستثني احد»

الرئيس اليمني األسبق يقترح خارطة طريق
إلنهاء الحرب والوصول الى سالم دائم
طرح الرئيس اليمني األسبق عيل نارص محمد مقرتحا جديدا لخارطة طريق
تتضمن عدة نقاط التي يرى بأنها ستكون كفيلة للخروج من عنق الزجاجة
وإحالل السالم يف البلد الغارق منذ ثمانية أعوام بالحرب واألزمات.

ويتضمن املقرتح الذي بعثه الرئيس األسبق برسالة رسمية اىل أمني عام
مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف ،إعالن هدنة عسكرية يبدأ رسيانها
مع إنطالق اليوم األول من جولة املشاورات املقرر إقامتها يف الرياض نهاية
الشهر الحايل تحت رعاية املنظمة الخليجية.
وتشمل خارطة الطريق الدعوة اىل حوار وطني موسع «ال يستثني احد»
يتم خالله االتفاق عىل رئيس توافقي ،وحكومة وحدة وطنية ،لفرتة انتقالية
محددة زمنيا ً وغري قابلة للتمديد ،يجري االتفاق عليهما وعىل شكل الدولة
االتحادية ،والتحضري الجراء انتخابات برملانية ومحلية عقب إنتهاء الفرتة
االنتقالية مبارشة.
وشدد املقرتح عىل رضورة سحب األسلحة من كافة الجماعات املسلحة
وحرصها يف يد وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية ،والعمل عىل
استعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية.
وأشار اىل أهمية االتفاق عىل وضع «أسس واضحة لحارض ومستقبل العالقات
بني اليمن وجريانها ،تقوم عىل أساس االحرتام املتبادل والحرص عىل عدم
املساس باملصالح املشرتكة واحرتام حسن الجوار وعدم التدخل يف الشؤون
الداخلية وبما يحقق استقرارا ً دائما ً لليمن واملنطقة ويقيض عىل أي هواجس
مقلقة فيما يخص األمن ومكافحة األرهاب».

يف حني ينص البند األخري من اإلقرتاح «إنشاء صندوق إلعادة إعمار مادمرته
الحرب يف اليمن وتعويض املترضرين منها».
ولم يصدر عىل الفور تعليق رسمي من مجلس التعاون الخليجي حول هذه
املبادرة التي يتوقع أن تثري موجة من ردود الفعل املتباينة بني القوى واملكونات
اليمنية.

وكان مسؤوالن خليجيان قاال  ،إن مجلس التعاون الخليجي
يدرس إمكانية دعوة جماعة الحوثي وأطراف يمنية أخرى
إلجراء مشاورات يف الرياض هذا الشهر ،يف إطار مبادرة ترمي إىل
تعزيز مساعي السالم التي تقودها األمم املتحدة.
ونقلت وكالة رويرتز عن املسؤولني اللذين طلبا عدم الكشف عن
هويتهما قبل صدور إعالن رسمي ،قولهما إن دعوات رسمية
سرتسل يف غضون أيام إلجراء محادثات تتناول الجوانب
العسكرية والسياسية واالقتصادية للحرب بني الحوثيني
املتحالفني مع إيران وتحالف تقوده السعودية.
وأضاف املسؤوالن أن الحوثيني املشاركني سيكونون «ضيوفا»
عىل األمني العام ملجلس التعاون الخليجي نايف فالح مبارك
الحجرف ،يف مقر املجلس بالرياض ،بضماناته األمنية ،إذا ما
قبلت الجماعة الدعوة للمشاركة يف املحادثات املقررة يف الفرتة
من  29مارس/آذار إىل  7أبريل/نيسان املقبل.

وكان أمني عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف أعلن استضافة
مشاورات يمنية  -يمنية موسعة يف الرياض خالل الفرتة من  29مارس وحتى
 7إبريل.
وقال أنه سيتم دعوة جميع األطراف واملكونات اليمنية دون استثناء لحضور
هذه املشاورات الهادفة اىل الدفع نحو تسوية سياسية وتعزيز فرص السالم
املتعرثة منذ عدة سنوات.
وبينما سارعت الرئاسة اليمنية ومكونات يمنية أخرى اىل الرتحيب باملبادرة
الخليجية التي حظيت بمباركة الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي ،أعلنت
جماعة أنصار الله (الحوثيني) رفضها املشاركة يف هذه املشاورات.
وأكدت تمسكها بعدد من الرشوط املسبقة قبيل الجلوس عىل طاولة الحوار،
ويف مقدمتها رفع القيود عن مطار صنعاء وميناء الحديدة ،ونقل املشاورات اىل
دولة محايدة.

الزبيدي  :المجلس االنتقالي يؤكد انفتاحه
على كافة مبادرات السالم
أكد املجلس االنتقايل الجنوبي املدعوم إماراتيا ،حرصه عىل
التعاطي االيجابي مع جميع املبادرات والجهود الدبلوماسية
الهادفة اىل وقف الحرب وتحقيق السالم واالستقرار يف اليمن.
وأشار عيدروس الزبيدي رئيس املجلس االنتقايل خالل لقاء
جمعه مع املبعوث السويدي الخاص لليمن بيرت سيمنبي
يف العاصمة اإلماراتية أبوظبي ،اىل إنفتاح االنتقايل عىل كافة
مبادرات السالم وجهود الوساطة االقليمية والدولية واألممية
وفقا ملا نرشته وكالة ديربيفري .
مشددا عىل رضورة وضع القضية الجنوبية كأولوية يف أي
مشاورات مستقبلية بوصفها املرتكز الرئيس لحل كافة
األزمات وامللفات الشائكة يف اليمن.
وقال رئيس املجلس االنتقايل الذي يسعى يحاول تقديم نفسه
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كممثل رشعي وحيد للجنوب ،إن وضع القضية الجنوبية «يف
طليعة الجهود اإلقليمية والدولية سيضمن خروج اليمن من
جميع األزمات الطاحنة التي التعدو عن كونها مجرد تداعيات
لتفاعالت هذه القضية املركزية.
وطالب الزبيدي بمراعاة تمثيل األطراف والقوى خالل أي
مفاوضات مرتقبة للسالم وفقا للواقع امليداني واألطراف
الفاعلة عىل األرض ،حسبما نقل املوقع الرسمي للمجلس.
من جانبه أكد املبعوث السويدي دعم بالده لجهود السالم
التي يقودها املبعوث الخاص لألمني العام لألمم املتحدة،
وحرصها عىل إنهاء الرصاع واستتباب األمنواالستقرار .

March 2022 - Volume : 10 - Issue :111

15

special coverage تغطية خاصة
Arab American Today العربي األمريكي اليوم

War and neglect
endanger Yemen’s
historical sites

Y

emen’s Sira Fortress withstood attacks by the
Portuguese and the Turks, but years of war
have left the 11th century citadel in disrepair,
defaced by graffiti and littered with rubbish.

Overlooking the southern port of Aden, Sira sits atop a rocky
mountain island in the historic district of Crater, a strategic
position that once made it a base for British colonial forces.
Around its ancient walls, cigarette butts litter the ground and
a visitor has scrawled the words “I love you” on one of the
towers of the redoubtable fortress.

بعد ثمانية أعوام من الحرب

 الف274  تنفيذ أكثر من:الحوثيون
غارة على اليمن

Yemen’s brutal war has not just killed hundreds of thousands,
but also laid waste to much of its rich architectural heritage,
from its iconic mud brick towers to mosques, churches, museums and military bastions.
Many important archaeological sites and tourist landmarks
have been damaged and artefacts looted and smuggled
abroad.
“Neglect and ignorance have created a level of loss that can
no longer be reversed,” said Asmahan al-Alas, secretary general of the Yemeni Society for History and Archaeology.
“The absence of an official vision for Yemen to maintain and
preserve its cultural heritage and identity... has led to a sharp
deterioration,” she told AFP.
The cisterns of Aden, millennia-old rainwater tanks carved
into the rock to replenish the city wells, have also suffered
from neglect.
‘Depressed and desperate’
Yemen has since 2014 been embroiled in conflict between the
government, supported by a Saudi-led military coalition, and
the Iran-backed Houthis, who control large swathes of the
north including the capital Sanaa.
Amid what the United Nations labels the world’s worst humanitarian crisis, authorities have struggled to secure funds
to maintain important sites, many of which have been
bombed or vandalised.
The Houthi controlled parts of Aden for several months in
2015 before they were pushed out by pro-government forces.
At the time, the Military Museum -- established in 1918 as a
school and turned into a museum in 1971 -- was destroyed in
bombing and ultimately looted.
The Saudi-led coalition has acknowledged targeting part of
the building in 2015 as a “legitimate military target”.
Osman Abdulrahman, deputy director of Aden’s Antiquities
Office, said the city’s key sites still suffer “systematic neglect”,
in part for a lack of funding.
“Even if we do get a little bit of funding, it’s not enough to
cover even a small part of what is needed,” he told.
With a tiny budget of only about $200 a month, his office can
barely afford stationery, he added.
“I feel depressed and desperate,” said Abdulrahman. “Sometimes I wish I had never studied archaeology.”
The New Arab Staff & Agencies

رصده من خسائر يف صفوف العمالء(للجيش
.» شخص693  الف و253 الحكومي) بلغ أكرث من
 نفذت،وأكد أن «القوة الصاروخية التابعة لهم
 استهدفت تجمعات1237  منها، عملية1826
 استهدفت العمقني589  و،العدو داخل اليمن
.»السعودي واإلماراتي
وأشار املتحدث إىل أن «دفعاتهم الجوية أسقطت
158  مروحيات أباتيش و10  طائرة حربية و13
 طائرة استطالع95  و،طائرة استطالعية مقاتلة
.»تجسسية
 اطلقت السعودية،2015 مارس/ آذار25 ويف
،تحالفا عربيا داعما للحكومة الرشعية يف اليمن
ضد الحوثيني بعد أسابيع من سيطرتهم عىل
العاصمة صنعاء ومعظم املحافظات اليمنية بقوة
.السالح

واستطرد بالقول «أدت هذه الغارات اإلجرامية
إىل استشهاد وجرح عرشات اآلالف من اليمنيني
إضافة إىل تدمري األعيان الخاصة والعامة ومعظم
.»هذه الجرائم موثقة بالصوت والصورة

 أن، أكدت جماعة أنصار الله الحوثية يف اليمن
»العام الثامن لبدء ما يصفونه بعمليات «العدوان
 مشرية إىل، سيشهد عمليات عسكرية نوعية
. غارة جوية عىل اليمن243  ألفا و274 رصد

وأضاف أن «العدو الذي يتحدث اليوم عن
 هو يعمل منذ، الحرص عىل اليمن ويدعو للسالم
سبع سنوات وأكرث عىل تفكيك اليمن وتمزيقه
.»وقتل ابنائه

 املتحدث العسكري،وقال العميد يحيى رسيع
»عىل العدو أن يتوقع املزيد من: باسم الحوثيني
العمليات النوعية ضمن بنك أهداف جديد يشمل
.»عواصم العدوان وأبرز منشآته الحيوية

وأوضح أنه قواتهم «نفذت خالل معركة التصدي
 عمليات208  الفا و13 للعدوان ما يزيد عىل
 تصدي6527  هجومية و6681 عسكرية منها
.»وإفشال محاوالت هجومية للعدو

»نؤكد التحضري لعمليات عسكرية: وأضاف
نوعية ضمن مسار كرس الحصار ونحن بانتظار
.»صدور التوجيهات بشأن تنفيذها

وقال املتحدث إن تلك الهجمات أسفرت عن
 يف صفوف الجيش759  آالف و10 مقتل وإصابة
 من جيش العدو اإلماراتي و1251  و،السعودي
 موضحا أن «ما تم،  من مرتزقة السودان9440

 ألفا و274 وأفاد املتحدث بأن قواتهم رصدت
 يف إشارة إىل، » غارة جوية نفذها «العدوان243
، التحالف الداعم للرشعية الذي تقوده السعودية
.منذ بدء انطالق عملياته يف اليمن

The EU calls for the implementation of a
truce in Yemen during Ramadan

T

he European Union mission to Yemen said in a
tweet that “reaching a truce on the occasion of
Ramadan would be very welcome to alleviate the
suffering of the people in Yemen.”

“The European Union encourages all parties to engage in
UN-led peace efforts to reach a lasting political settlement
to the conflict,” she added, without further details.
And on , the UN envoy to Yemen, Hans Grundberg, announced that he had discussed with the Houthis and Omani
officials the implementation of a truce in the country during
the holy month of Ramadan (begins in early April).
No official position has been issued so far from the Yemeni
government or the Houthis on the truce calls.
Yemen has been witnessing for nearly 7 years a continuous
war between the forces loyal to the government backed by
an Arab military coalition led by the neighboring Saudi Arabia. And the Iranian-backed Houthis, who have controlled
several governorates, including the capital, Sanaa, since
September 2014.
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ً
مخرجا
هل تشكل المبادرة الخليجية الثانية
من مأزق الحرب في اليمن؟
أحمد عليبه
باحث  -مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية
رتبت املبادرة الخليجية األوىل (أبريل  )2011لعملية انتقال
السلطة يف اليمن من نظام الرئيس السابق عىل عبد الله صالح
إىل الحكومة الرشعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي
والذي جرى انتخابه (فرباير  ،)2012وشارك فيها نحو  25حزبا ً
وشخصية سياسية باإلضافة إىل الرئيس السابق .وإىل جانب
عملية نقل السلطة ،أفضت املبادرة إىل دستور جديد للبالد،
لكنها لم تؤسس لنظام سيايس جديد ،حيث تحولت السلطة
الجديدة إىل حكومة إدارة أزمات عىل إثر تراجع الرئيس السابق
عن خطة االنتقال السيايس (نوفمرب  )2011بعد عودته من
رجلة عالجية يف الواليات املتحدة األمريكية وتشكيله تحالف
مع الحوثيني ،لسد الفراغ السيايس عىل خلفية مغادرة الرئيس
املنتخب للبالد ،وتوجهه إىل السعودية .وتدريجيا ً ،أحكمت
الحركة الحوثية قبضتها عىل شمال البالد وفرضت نفسها
كسلطة أمر واقع ،كما اغتالت الرئيس صالح يف ديسمرب 2017
لتنفرد بتلك السلطة ،وتخوض حربا ً مفتوحه للسيطرة عىل
باقي املناطق الشمالية يف البالد ،ال سيما مأرب التي لم تتمكن
من السيطرة عليها بعد أكرث من عام من الحرب.
يكتسب استدعاء هذه الخلفية أهميته يف سياق دعوة مجلس
التعاون الخليجي ،بعد  10سنوات تقريبا ً ،لوضع مبادرة ثانية
ترسم خريطة طريق إلنهاء الحرب واألزمات السياسية يف
اليمن ،تضمنت دعوة كافة األطراف السياسية اليمنية من
دون استثناء بمن فيهم الحركة الحوثية للمشاركة فيها ،إال
أن األخرية رفضت ،وردت عىل الدعوة بتصعيد عسكري عىل
أهداف حيوية اقتصادية ومدنية يف الرياض ،كرسالة واضحة
بأنها ال تريد االنخراط يف تسوية تنهي الحرب وتقود لرتتيبات
سياسية تؤسس ملرحلة جديدة ،وتمسكت بالرشوط االستباقية
التي أعلنت عنها رسميا ً وتضمنت رفع القيود التي فرضها
التحالف عليها كجماعة انقالبية ،ونقل املفاوضات من الرياض
إىل عاصمة خليجية أخرى .إال أن مجلس التعاون أكد عىل
إطالق املبادرة ىف موعدها ( 29مارس –  7أبريل  ،)2022كما أكد
املتحدث العسكري باسم التحالف العميد ركن تركي املالكي عىل
أن التحالف يحتفظ بحق الرد وطالب الحوثيني بعدم تفسري
املبادرة بشكل خاطئ ،وأن السعودية تعمل من جانبها عىل
إنجاح املبادرة الخليجية التي تسعى املليشيا إىل إفشالها.
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وضع سيايس جديد
عىل هذا النحو ،يراهن مجلس التعاون الخليجي عىل أن املبادرة
الجديدة سرتتب لوضع سيايس جديد يف عملية إصالح السلطة
يف اليمن (بمن حرض) ،وبالتايل فإن عدم مشاركة الحوثيني ال
تعني الرتاجع عن املبادرة ،وهو السياق نفسه الذي اعتمده
مجلس التعاون يف مبادرته األوىل ،فبعد  6أشهر عىل إطالقها
اضطر الرئيس صالح إىل التعاطي مع مخرجاتها ،يف سياق ما
شكلته من مرجعية دولية وإقليمية لحل األزمة آنذاك ،باإلضافة
إىل حالة اإلجماع شبه العام عليها من القوى السياسية املحلية
اليمنية .وكما شكلت مخرجا ً سياسيا ً من األزمة يمكن أن
تشكل املبادرة الجديدة مخرجا ً من الحرب التي تدخل عامها
الثامن ،حيث يتعني عىل القوى اليمنية تحمل مسئوليتها يف
األزمة ،وبالتبعية مسئوليتها يف الحرب الدائرة التي يتصدى لها
التحالف بشكل رئييس.
يف هذا اإلطار ،من املتصور أن هناك حاجة إلصالح الرشعية
بمشاركة أكرب عدد من القوى السياسية املحلية ،حيث يرى
العديد من املراقبني السياسيني حتى يف الداخل اليمني أن
هناك قوى بعينها تهيمن عىل القرار السيايس داخل الرشعية،
السيما حزب اإلصالح ،وبالتايل ستجدد املبادرة عملية مرشوعية
السلطة بما يسمح لكافة األطراف باملشاركة فيها ال مغالبة طرف
عىل حساب باقي األطراف.
كما أن القوات املسلحة اليمنية بحاجة أيضا ً إىل عملية إصالح
هيكيل وإعادة بناء قدراتها ملواجهة املرشوع العسكري للمليشيا
الحوثية يف الداخل ،بينما يمكن للتحالف االكتفاء بالرعاية
السياسية لهذا املرشوع واالنسحاب من طرف واحد من الحرب
مع تعزيز دفاعاته العسكرية التي تسمح له بالتصدي للهجمات
الحوثية من دون االنخراط يف حرب داخل اليمن بشكل مستمر،
باإلضافة إىل تعزيز املشاركة الدولية للتصدي ملا تشكله من
تهديد إقليمي ودويل ال سيما لحركة املالحة ،مع الوضع يف
االعتبار ،من جانب آخر ،أن الجهود األساسية ستنصب عىل
استيعاب املجلس االنتقايل الجنوبي سياسيا ً كخطوة أيضا ً
ملعالجة التعرث الذي يواجهه اتفاق الرياض املربم بني املجلس
والرشعية برعاية سعودية (نوفمرب  .)2019فهذا التعرث قد يقود
يف األخري إىل انفصال الجنوب عىل املدى الطويل ،بالنظر ملا
تدفع إليه سياسات الطرفني– االنتقايل والرشعية -يف ظل غياب
اإلرادة السياسية وضعف الثقة بني الجانبني يف تنفيذ مخرجات
االتفاق يف أكرث من مرحلة.

بشكل تكتيكي ،تشجع املبادرة الخليجية الحوثيني عىل مراجعة
موقفهم ،كما تشجع السلطة عىل استيعاب اإلخفاق السيايس
والعسكري .وعىل التوازي تقوم البعثة األممية لدى اليمن
بجهود لدعم املبادرة ،ففي األسابيع املاضية عقد املبعوث األممي
إىل اليمن هانز جروندبريج لقاءات موسعة مع القوى السياسية
واألحزاب للتهيئة للمبادرة ،كما طرح مرشوع هدنة خالل شهر
رمضان لوقف الحرب ودعم الجهود اإلنسانية املتعرثة هى
األخرى بسبب الحرب ونقص التمويل الدويل الذي ضاعفت منه
الحرب الروسية يف أوكرانيا .فما تم جمعه مؤخرا ً من مساعدات
لم يتجاوز ثلث االحتياجات املطلوبة ،التي تتجاوز  4مليارات
دوالر.
ويشكل الدعم الدويل للمبادرة الخليجية بعدا ً آخر يف إنهاء
الحرب يف اليمن ،وربما بمعنى آخر هناك توجه دويل إلنهاء
الحروب يف الرشق األوسط بشكل عام ،ففي ليبيا تقود الواليات
املتحدة األمريكية والقوى الدولية واإلقليمية املنخرطة يف ملف
األزمة الليبية جهودا ً مضنية لعدم اندالع الرصاع املسلح مرة
أخرى .كذلك هناك محاوالت دولية أيضا ً إلغالق هذا امللف ودفع
النظام إىل استيعاب املعارضة ،لكن القاسم املشرتك يف أغلب تلك
األزمات هو األدوار الخارجية ،للقوى اإلقليمية غري العربية ،ال
سيما إيران وتركيا ،ىف ظل التوجه األمريكي للتوصل إىل اتفاق
نووي ،إال أن طهران ال تسعى إىل الرتاجع عن سياسة الحروب
اإلقليمية بالوكالة ،وربط هذا األمر باالتفاق ،رغم املحفزات
االمريكية ومنها االتجاه نحو رفع العقوبات عن الحرس الثوري
اإليراني ،لكن ال يزال الرهان قائما ً عىل إيجاد مداخل مختلفة
لدفع الحرس الثوري إىل الرتاجع عن هذه السياسة.

أن املبادرة تقدم مخرجا ً للمليشيا من مأزق أكرب ،ففي اآلونة
األخرية تتنامى حركة االحتجاج يف مناطق نفوذها ،حيث يتصدر
شعار «ارحل يا حوثي « املرحلة ،يف ظل غليان الشارع اليمني
من سياسات املليشيا ،من الجباية إىل تدهور وضع الخدمات
األساسية ال سيما نقص الوقود والغاز املنزيل ،وانقطاع املرتبات
لسنوات ،بينما يف املقابل تتوحش طبقة أمراء وأثرياء الحرب
من النخبة الحوثية ،وال يعتقد أن سياسة القمع التي تنتهجها
املليشيا ضد الشارع ستمنعه من االنفجار يف وجهها يف مرحلة
ما ،بعد أن خرس كل شئ ،خاصة وأن مربرات املليشيا بتحميل
السعودية واملجتمع الدويل املسئولية عن االستمرار يف تلك
الحرب تتسم بالضعف.
وتعكس مؤرشات االنتفاضة املرتقبة أو «ثورة الجياع» ضد
الحوثيني أن هناك استدراكا ً من الشارع اليمني بأنه ال يمكن
التعايش مع املرشوع الحوثي ،اقتصاديا ً وسياسيا ً وحتى
مذهبيا ً ،حيث شجعت مؤرشات الحراك املناهض للحوثيني أئمة
الزيدية للدخول عىل الخط للتربأ من املرشوع املذهبي الحوثي
وبالتايل تفقد املليشيا بالتدريج الحاضنة الشعبية والحاضنة
املذهبية ىف الوقت نفسه ،كما أن تدهور الوضع االقتصادي لن
يسمح لها بالصمود طويالً خاصة وأن أمراء الحرب يعتقدون
أن الجباية حق سيايس ومذهبي مكتسب ال يمكن التخيل عنه.
الرهان األخري الخاطئ ،هو أن املليشيا تتصور أن فرض معادلة
القوة سيجرب األطراف املقابلة -التحالف والقوى الدولية -عىل
االستسالم ملطالبها .وعىل العكس من ذلك ،قد تشكل املبادرة
الخليجية فرصة أخرية الستيعاب املليشيا كطرف سيايس ضمن
مرشوع اليمن وليس كمرشوع سيايس لليمن ثبت فشله.

وربما يخفف االنفتاح العربي عىل سوريا من االعتماد عىل
الدور اإليراني بشكل عام ،وقد تصب املبادرة اإلماراتية مؤخرا ً
والتي تمثلت يف استقبال الرئيس السوري بشار األسد يف
اإلمارات ،يف  18مارس الجاري ( ،)2022ومحاولة أطراف عربية
أخرى إعادة سوريا إىل الجامعة العربية يف هذا االتجاه .ويف
ليبيا ،فإن تطورات األوضاع عىل الساحة الدولية ومقاربة األزمة
األوكرانية باإلضافة إىل الضغوط الدولية لتصحيح مسار العملية
السياسية كل ذلك قد يساهم يف دفع تركيا إىل الرتاجع عن
سياسة عسكرة دورها يف األزمة مع ضمان مصالحها االقتصادية.

يف األخري ،من املتصور أن إنجاح مبادرة خليجية جديدة
سيتوقف عىل التوصل إىل صيغة مخرجات تتضمن توحيد
الصف اليمني واستيعاب الفرقاء ،واحتواء األزمات املتعددة،
وعدم االقتصار عىل عملية اإلصالح السيايس .فعىل التوازي،
هناك حاجة إىل إصالح املنظومة العسكرية ،وبناء مؤسسة
وطنية احرتافية ،باإلضافة إىل تفعيل نموذج تنموي يف املناطق
التي تقع خارج نفوذ سيطرة الحوثيني ،وهى مسئولية تقع عىل
عاتق القوى الوطنية ،والتخيل عن ذهنية «السلطة غنيمة»،
حيث تموضعت العديد من القوى السياسية إما عىل يمني
السلطة أو عىل يسارها وفقا ً ملصالحها ومكاسبها ،أو شكلت
موقفها منها بحسب مرشوعها السيايس ،وهو ما زاد من
ُقوض
التحديات وفاقم أزمات اليمن ،وهى املخرجات التي ست ِّ
بالتدريج املرشوع الحوثي وتضعه يف مأزق حقيقي.

رهانات حوثية يف االتجاه الخاطئ
ثمة تصور بأن غياب الحوثيني عن املشاركة يف املبادرة الخليجية
قد يضعفها ،أو يفشلها .وعىل العكس من ذلك ،يمكن تصور
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المتغيرات الدولية والحرب في اليمن
بشرى المقطري

بميض الوقت ،تعيد الحرب الروسية  -األوكرانية فرز
املجتمع الدويل ،بما يف ذلك قيمه السياسية واإلنسانية،
إىل جانب تكتالت وتحالفات سياسية متغرية ت ُبنى
عىل قاعدة الرابحني اليوم والخارسين غدا ً من األزمة
األوكرانية ،بيد أ ّن انتقال الحرب إىل أوروبا ،بقدر ما
هو تص ّدع لسياسة إدارة التوترات الدولية لحماية
مصالحها ،والذي طاملا حكم العالم ،فإن ّه أعاد تقسيم
العالم اقتصاديا ً إىل معسكرين :الدول املصدرة للنفط
والغاز ،وبقية الدول التي يتباين رضرها ج ّراء نقص
إمدادات الطاقة حاليا ً ،إىل جانب تداعيات اقتصادية
كل مظاهر الحياة اليوميةّ ،إل أ ّن األهم
عديدة تشمل ّ
هو قدرة مصادر الطاقة عىل صياغة سياسات الدول
وأولوياتها ،وكذلك توظيفه سالحا ً يف هذه املعركة،
والذي قد يعني مقايضة بلدان حروب الوكالة التي
تنشط فيها دول النفط الغنية ،بعيدا ً ،ال عن مصالح
الشعوب فقط ،وإنما عن رغبة وكالئها املحليني الصغار.
من نواح عديدة ،تتفاعل الحرب يف اليمن مع مسارات الحرب
الروسية  -األوكرانية ،لتدفعها يف سياقها السيايس عىل األقل،
ربما إىل تحو ٍ
الت جديدة ،ففي حني تتضاعف التح ّديات
ّ
جراء الحرب يف أوكرانيا عىل حياة اليمنيني ،فإ ّن
االقتصادية ّ
ح ّدة املعارك انخفضت يف معظم الجبهات اليمنية ،قياسا ً
بارتفاع وتريتها من شهر يناير /كانون الثاني حتى منتصف
الشهر املايض (فرباير /شباط) ،وكذلك انخفاض مع ّدل غارات
الطريان السعودي يف معظم الجبهات ،وترك ّزها يف املناطق
الحدودية ،مقابل استئناف مقاتيل جماعة الحوثي هجماتهم
عىل مدينة مأرب أخريا ً ،إذ تحاول الجماعة استغالل حالة شتات
جراء تداعيات الحرب الروسية  -األوكرانية بإحراز
خصومها ّ
تق ّدم يف املدينة الغنية بالنفط والغاز ،يمك ّنها من تحسني موقعها
التفاويض يف املستقبل .يف املقابل ،ونتيجة متغريات الوضع
العاملي ،أعلنت السعودية ،وإن تحت مظلة مجلس التعاون
الخليجي ،استضافة مشاورات سياسية يمنية يف  19مارس/
آذار الحايل ،ودعوة خصمها ،جماعة الحوثي ،إىل الرياض ،ويبدو
أ ّن السعودية ،الدولة املنتجة للنفط التي تواجه ضغوطا ً عديدة
من حلفائها الغربيني ،تحاول تدعيم مركزها وصيا ً إقليميا ً عىل
أي مفاجآت يف امللف اليمني قد ترتتب
األطراف اليمنية ،واستباق ّ
عمان .ومن جهة
عىل املشاورات التي ترعاها األمم يف املتحدة يف ّ
أخرى ،تسعى السعودية ،ويف هذا الظرف الحرج ،إىل احتواء
امللف السيايس اليمني ،ال العسكري بالطبع أو اإلنساني ،خيارا ً
اسرتاتيجيا ً يف هذه املرحلة ،إذ أصبح امللف العسكري مستنقعا ً
يضغط عىل السعودية ،نتيجة فشلها يف تغيري خريطة الرصاع
يف اليمن ،فيما ال يمثل امللف اإلنساني يف اليمن للسعودية
أولوية ،أو حرجا ً يستدعي التدخل ،إذ تنصلت من تقديم تربّعات
لليمن يف مؤتمر املانحني أخريا ً ،يف خطوة لم تكن لتجرؤ عليها
سابقا ً لوال املتغريات الدولية .ومن جهة ثالثة ،فرضت الحرب
الروسية  -األوكرانية عىل القوى الدولية مواجهة تبعاتها ،ومن
تحول الحرب يف اليمن ،إىل الهامش ،وإ ْن خفض من الضغوط
ثم ّ
الدولية عىل السعودية لوقف الحربّ ،إل أنه ألقى عليها عبئا ً
استمرت يف استهداف
عسكريا ً يف مواجهة جماعة الحوثي التي
ّ
عمقها ،جديدها استهداف منشآت أرامكو قبل أسابيع ،فيما كان

تطورات املشهد األوكراني ،ومن ث ّم ،فإن تقليم قوة
العالم يتابع ّ
الجماعة والح ّد من استهدافها أراضيها أصبحا شأنا ً سعوديا ً
يجب التعامل معه وفق أدواتها املتاحة ،ال اللجوء إىل حلفاء
لديهم أولويات أخرى ،بيد أنه ،ومع صعوبة احتواء السعودية
امللف اليمني ،وهي الطرف الرئيس يف الحرب ،وسبب رئيس
يف تعقيداتها ،فهذا أيضا ً ال يعني قدرتها عىل تجاوز ضغوط
عالقتها مع حليفها األمريكي الذي فاقمه موقفها من الحرب
الروسية  -األوكرانية ،ومن ثم تأثر امللف اليمني ،الذي ترعاه
الواليات املتحدة بصفتها فاعالً دوليا ً رئيسا ً ،بضغوط هذه
العالقة وتحوالتها.
اللجوء إىل الحلفاء من الدول املنتجة للنفط يف الخليج هو الحل
األمريكي واألوروبي لزيادة إنتاج النفط وتجاوز أزمة كساد عاملي
النفط بصفته سالحا ً اسرتاتيجيا ً يف الحروب املفصلية ،كالحرب
الروسية  -األوكرانية ،ال يضغط عىل تحالفات الحلفاء والخصوم

للنفط يف الخليج هو الحل األمريكي واألوروبي لزيادة إنتاج
النفط وتجاوز أزمة كساد عاملي ،إال أن لهذه املعادلة أيضا ً
اشرتاطاتها ونتائجها ،فمع تمايز مواقف السعودية واإلمارات من
ٍ
ترض بمصالحها
األزمة األوكرانية ،فإنها تحاول انتهاج سياسة ال ّ
عىل املدى البعيد ،بما يف ذلك امللفات السياسية اإلقليمية التي
تهمها ،وذلك بالتزامها باتفاق الدول املنتجة للنفط (أوبك
بالس) ،وروسيا عضو فيها ،أي الحياد يف مواجهة روسيا ،وإن
قايضته سياسيا ً يف حالة اإلمارات التي تحفظت عىل قرار يدين
غزو روسيا أوكرانيا يف جلسة مجلس األمن الشهر املايض ،مقابل
تصويت روسيا لقرار تصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية
بعد هجماتها عىل أبوظبي .ومن جهة أخرى ،فإن السعودية،
أكرب الدول املنتجة للنفط ،والدولة املتدخلة يف اليمن ،لديها ،هي
األخرى ،اشرتاطات وإ ْن لم تعلنها ،لكنها تتعلق بمقاربة إدارة
الرئيس األمريكي جو بايدن امللف اليمني ،والتي ترتكز يف دعمها

فقط ،بل يهيمن عىل املعادلة الدولية الحالية ،ويعيد صياغتها،
جراء غزوها
إذ إن حظر أمريكا وأوروبا مصادر الطاقة الروسية ّ
أوكرانيا ترتب عليه نقص إمدادات الطاقة ،ومن ثم حاجة الدول
األوروبية ،ومن بعدها أمريكا ،إلمدادات بديلة عن النفط والغاز
الروسيني ،بعد فشلهما يف إلزام دول كربى ،كالصني وفنزويال
والهند ،بتثبيت املقاطعة ،بحيث أثبت أنه ال يمكن للدول الغربية
إدارة العالم وفق أولوياتها ،كما أن تعذّر إنجاز االتفاق النووي -
اإليراني (إىل اآلن عىل األقل) حال دون أن يدخل النفط اإليراني
األسواق العاملية بديالً للنفط الرويس ،ومن ثم حرم أوروبا وأمريكا
من خيار متاح ورخيص ،ربما لتاليف أزمة عاملية ،إذ تشرتط
روسيا ،وهي عضو يف االتفاق النوويّ ،أل تحرمها العقوبات
األمريكية من امتيازاتها االقتصادية من االتفاق ،فيما تحرص
أمريكا عىل تنفيذ العقوبات االقتصادية حزمة واحدة تؤدي إىل
تقييد روسيا ،ومن ثم وقف حربها يف أوكرانيا.
ويف هذه املعادلة ،بات اللجوء إىل الحلفاء من الدول املنتجة

يف حربها يف اليمن ،وكذلك وقف االشرتاطات األمريكية يف تقييد
صفقات بيع األسلحة للسعودية ،إىل جانب إعادة تصنيف
جماعة الحوثي إرهابية ،بعد أن شطبتها إدارة بايدن يف مطلع
العالم الحايل .وعالوة عىل ذلك ،مخاوف سعودية من نتائج
توقيع االتفاق النووي  -اإليراني الذي يعني اكتماله اإلرضار
بمصالحها اإلقليمية ،قو ًة منافس ًة إليران.
ال تملك السعودية أوراقا ً أخرى للتحايل عىل الضغوط األمريكية
واألوروبية ،بما يف ذلك التلويح بالخيار الصيني
ومع فشل رئيس الوزراء الربيطاني بوريس جونسون يف
انتزاعات تعهدات سعودية وإماراتية بزيادة إنتاج النفط
وتخفيف الضغط عىل األسواق العاملية ،فإن السعودية ،وإ ْن
تمسكت ،حتى اآلن ،بموقفها ،النتزاع مكاسب تهمها ،فإنها ال
ّ
تملك أوراقا ً أخرى للتحايل عىل الضغوط األمريكية واألوروبية،
بما يف ذلك التلويح بالخيار الصيني ،إذ إنها تواجه تح ّديات
عديدة ،فإىل جانب التبعات االقتصادية املرتتبة عىل الحرب

الروسية  -األوكرانية ،حتى وإن كانت ،يف الوقت الحايل ،من
جراء ارتفاع أسعار النفط عامليا ً ،فإن استجابتها
الرابحني ّ
للمطالب األمريكية واألوروبية قد تعني دفع روسيا ،التي التزمت
طوال سنوات الحرب باإلجماع الدويل حيال مرجعيات الحل
التورط
لألزمة اليمنية والتي تتوافق مع املصالح السعودية ،إىل
ّ
ٍ
يرض بمصالحها ،بما يف ذلك دعم جماعة
يف امللف اليمني بشكل ّ
الحوثي يف هجماتها الصاروخية عىل أراضيها ،وإ ْن لم تستخدم
هذه الورقة بعد .إضافة لذلك ،وهو األهم ،إن تحول روسيا إىل
عدو يف املعادلة الغربية الحالية مقابل تخفيض العداء إليران،
العدو التقليدي للسعودية ،يجعلها هي املعني اآلن بخوض
حربها ،بدالً من خوض اآلخرين حروبها ،إذ لدى العالم تح ّديات
أكرث خطورة من مجابهة مخاوفها .وأخريا ً ،تفرض حاجة الدول
الغربية لنفط إيران عىل السعودية واقعا ً جديدا ً ،أصبح اآلن
يميض لصالح إيران.
بعد أكرث من عرشين عاما ً من اخرتاعها الحرب عىل اإلرهاب
اإلسالمي ،لم تنسحب أمريكا فقط من أفغانستان ،بل اعرتفت
بسلطة األمر الواقع ممثلة بحركة طالبان
صناعة األعداء اسرتاتيجية أمريكية يف إدارة العالم ،وإن اقتىض
تغيريهم من وقت إىل آخر .وأيضا ً مقايضة معاناة الشعوب
بملفات حيوية بالنسبة لها ،فبعد أكرث من عرشين عاما ً من
اخرتاعها الحرب عىل اإلرهاب اإلسالمي ،لم تنسحب أمريكا فقط
من أفغانستان ،بل اعرتفت بسلطة األمر الواقع ممثلة بحركة
صوت مجلس األمن ،أخريا ،باالعرتاف بالسلطة يف
طالبان ،حيث ّ
يسمها ،مقابل مصادرة أمريكا أرصدة الدولة
أفغانستان وإن لم ّ
األفغانية لصالح مواطنيها من ضحايا « 11سبتمرب» ،لتطوي،
عىل األقل اآلن ،صفحة ما تسميه اإلرهاب اإلسالمي ،عدو أمريكا
تتفرغ أمريكا لخوض حربها
والحضارة الغربية عقدين ،ومن ثم ّ
ضد عد ٍو آخر ،وإن كان عداؤها روسيا البوتينية فقط إلزاحة
منافس ،أكرث منه انتصارا ً للشعب األوكراني الذي يباد عىل يد
القوات الروسية ،عىل أن عالم ما بعد غزو روسيا ألوكرانيا ،وإن
عرى سياسة أمريكا
ما زال يف حال سيولة سياسية وقيمية ،فإنه ّ
تجاه حلفائها ،فالنفط مقابل الحماية ،وإن حكم عالقة أمريكا
بالسعودية عقودا ،فإ ّن هذه العالقة فشلت يف اختبار املصالح
والتحوالت ،وإن حاولت اإلدارة األمريكية مقايضة امللف اليمني
ّ
إلرضاء حليفها ،وذلك من خالل اتباع سياسة الجزرة والعصا،
شطب جماعة الحوثي من قائمة اإلرهاب مقابل توسيع فرض
عقوبات عىل قيادات يف الجماعة ،وحظر األسلحة ،إىل جانب بيع
صفقات أسلحة للسعوديةّ ،إل أن هذه السياسة لم توقف الحرب
يف اليمن ،ولم تمنع استهداف الجماعة املنشآت السعودية .ومن
ثم لن تكون مناسبة لحليفها السعودي يف هذه املرحلة ،عىل
األقل لدفعه الستعداء روسيا .ومن جهة أخرى ،إذا كانت اإلدارة
وسوقت
األمريكية ربطت امللف اليمني بامللف النووي اإليرانيّ ،
أ ّن ذلك قد يدفع إيران إىل إجبار وكيلها يف اليمن ،جماعة
الحوثي ،عىل االنخراط يف املفاوضات السياسية ،ومن ثم إنهاء
الحرب يف اليمن ،ومن ثم ،وهذا األهم ،تخفيض هجماتها عىل
السعودية ،فإ ّن امللف النووي بات أكرث ارتباطا ً اآلن بحاجة أمريكا
والدول األوروبية للنفط اإليراني ،وهو ما يعني أ ّن املهم يف معركة
أمريكا هو النفط مقابل أي يشء ،ما يعني احتمال شطب الحرس
الثوري اإليراني من قائمة اإلرهاب ،الجناح العسكري الذي
يغذّي حروب بلدان الوكالة يف املنطقة ،ومنها اليمن.

اليمن يبحث عن تمويالت لمواجهة تمدد األزمة الغذائية
تتضاعف املعاناة املعيشية ملاليني األرس اليمنية مع
موجات الغالء وشح السيولة النقدية واملساعدات،
التي صدرتها الحرب الروسية يف أوكرانيا أخريا ً،
والتي تزيد من أوجاعهم الناجمة باألساس عن
سنوات الحرب الداخلية التي دخلت عامها الثامن.

ويعاني اليمن من أزمة نقدية حادة وتدهور اقتصادي
يجعالن حكومته عاجزة عن التعامل مع األزمات الطارئة
وتمدد الفقر والجوع واألزمة الغذائية إىل مستويات يصعب
السيطرة عليها.
وأكد مسؤول حكومي بارز ،أن اإلغاثة اإلنسانية تراجعت
بشكل كبري خالل العام املايض ،ما أدى إىل تسارع انهيار
األمن الغذائي ،مشريا إىل أن الحكومة تبحث عن تمويالت
لكبح األزمات.
ونجحت األمم املتحدة ،يف عقد مؤتمر املانحني الذي دأبت
عىل عقده سنويا ً خالل السنوات القليلة املاضية ،مطالبة
مجتمع املانحني بنحو  4.3مليارات دوالر ملساعدة أكرث من
 17مليون شخص يف جميع أنحاء اليمن هذه السنة.
واعترب مسؤول أممي هذه الفعالية فرصة ليست فقط
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لجمع األموال بل أيضا ألن يظهر املجتمع الدويل عدم
تخليه عن اليمن ،حتى بعد كل هذه السنوات ،ومع أزمات
جديدة بارزة .ومنذ عام  ،2015أنفق املانحون ،بحسب
تأكيدات األمم املتحدة ،حوايل  14مليار دوالر
للتخفيف من املعاناة يف اليمن.
وقال الخبري االقتصادي اليمني
مطهر العبايس ،نائب وزير
التخطيط والتعاون الدويل
السابق ،إن املتغريات
الطارئة أضافت بعدا ً
مختلفا ً لتعامل املانحني
مع اليمن الذي يأتي
امللف اإلغاثي فيه
يف الصدارة حاليا ً،
بينما يف السابق كانت
عالقة اليمن بمجتمع
املانحني ترتكز بشكل
رئييس عىل برامج تنموية
واستثمارية وخطط

تمويلية يتم إقرارها بني الطرفني.
وتسببت الحرب الدائرة يف اليمن منذ  2015باإلضافة
إىل جائحة كورونا خالل العامني املاضيني ،يف أزمة
اقتصادية طاحنة ،ترتب عليها انهيار
قيمة العملة وموجات غالء حادة،
يف حني أصبحت املساعدات
الغذائية املصدر الوحيد
للغذاء للماليني .وتأتي
األزمة األوكرانية لتضيف
رضبة أخرى لليمن،
حيث تواصل أسعار
املواد الغذائية والوقود
ارتفاعها بمستويات
قياسية.
وقال املحلل
االقتصادي صهيب
البعداني ،وهو خبري
سابق يف جهاز استيعاب
تمويالت املانحني الذي

أنشأه اليمن يف العام  ،2013إن توجه التمويالت الدولية
إىل اإلغاثة اإلنسانية بدالً من انسيابها لتحريك مفاصل
وأنشطة االقتصاد اليمني ودعم قطاعات خدمية حيوية
مثل التعليم والصحة والطرقات وغريها ،أدى إىل مضاعفة
األزمة االقتصادية يف اليمن واهتزاز كثري من القطاعات
التنموية واالقتصادية الواعدة.
وتقول األمم املتحدة إن اقتصاد اليمن املعتمد عىل
االسترياد أصبح أكرث هشاشة اآلن مما كان عليه قبل
أسابيع قليلة ،ويحتاج بشكل عاجل إىل تمويالت املانحني
بما يف ذلك من خالل عمليات ضخ النقد األجنبي
واإلجراءات األخرى ،لتجنب املخاطرة بمزيد من الرضر.
ويعتمد اليمن عىل االسترياد لتلبية نحو  90%من
احتياجاته الغذائية ،إذ يأتي حوايل ثلث القمح من روسيا
وأوكرانيا .وذكر برنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة
أخريا ً ،أن من املتوقع أن تصبح مستويات الجوع كارثية
يف اليمن الذي مزقته الحرب ،حيث تدفع األزمة األوكرانية
أسعار املواد الغذائية ألعىل مستوى.
العربي الجديد
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قطر تؤكد دعمها الكامل
للتخفيف من حدة األزمة
اإلنسانية في اليمن

أكدت دولة قطر حرصها عىل تقديم الدعم الكامل واملستمر ،للتخفيف من
حدة األزمة اإلنسانية يف اليمن ،ومساعدة الشعب اليمني عىل تجاوز الظروف
الصعبة التي ت ِ
ُثقل كاهله ،ودعم كافة الجهود الدولية الرامية إىل دفع الحل
عرب الحوار ،والتوصل إىل تحقيق السالم املستدام ،والتنمية ،وتحسني الوضع
اإلنساني يف اليمن ،وذلك تماشيا ً مع سياستها لتخفيف آثار األزمات اإلنسانية.

جوعى اليمن
يتزايدون مع
قفزات سعر
النفط
محمد راجح
وسط أزمة طاحنة يف الوقود انعكست عىل
مختلف جوانب الحياة املعيشية والخدمات
العامة ،يرتقب اليمنيون اضطراب أسواق النفط
وإمدادات القمح بقلق شديد بالنظر إىل تفاقم
أزمات املحروقات وتوفري رغيف الخبز ،يف بلد
يعتمد عىل االسترياد يف تلبية احتياجاته من
الوقود والقمح.
وحذرت منظمة األمم املتحدة للطفولة
«يونيسف» ،مؤخرا ،من انزالق ماليني اليمنيني
إىل املجاعة ،حال عدم اتخاذ إجراء عاجل يف
البلد العربي املأزوم .وقالت املنظمة األممية،
يف تغريدة ،إن «األطفال يف اليمن ال يتضورون
جوعا ً بسبب نقص الغذاء ،ولكن ألن أرسهم ال
تستطيع تحمل تكاليف الطعام» .وأضافت:
«دون اتخاذ إجراء عاجل ،يمكن أن يهوي
املاليني يف املجاعة .اليمن ال يحتمل االنتظار».
ويرجع الخبري االقتصادي يوسف سعيد أحمد،
ارتفاع أسعار النفط عامليا ً تأثرا بما يحدث يف
أوكرانيا ،مشريا ً إىل أن هذا االرتفاع سيكون له
انعكاسات سلبية عىل الدول املستوردة وخاصة
يف البلدان النامية غري املنتجة للنفط.
وبما أن اليمن يعيش حربا ً أهلية منذ عام ،2015
يعتقد سعيد أن ذلك جعل منها مستورد صايف
للنفط ومشتقاته ،وتأثرياته الكبرية عىل السكان.
ويتوقع ارتفاع أسعار االستهالك بنسبة ال تقل
عن  40%بالنسبة للنفط ،وسط ارتفاع أسعار
الحبوب ومنها القمح ،إذ تستورد اليمن نحو
 800ألف طن من القمح من أوكرانيا.

كما سيؤدي ذلك وفق حديثه ،اىل تحريك
األسعار بمختلف االتجاهات وسينعكس
عىل تكاليف النقل وعىل مختلف القطاعات
االنتاجية والخدمية التي يدخل النفط ضمن
مدخالتها.
إضافة إىل أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي
أيضا ً إىل ارتفاع الطلب عىل الدوالر يف سوق
الرصف األجنبي وهذا يعني أن مختلف العوامل
السلبية الناتجة عن ارتفاع األسعار عامليا ً ،إىل
جانب تدهور القوة الرشائية للعملة وارتفاع
اسعار الحبوب ومنها القمح ،كلها ستزيد من
مستوى املجاعة يف اليمن.
ويوضح الخبري االقتصادي يوسف سعيد أحمد
أن عدد الجوعى سريتفع بالنظر إىل املتغريات
العاملية ومنها الحرب الروسية األوكرانية
وشظايا ارتداداتها التي ستصيب جميع الدول.
بدوره ،يؤكد املحلل االقتصادي جمال حسن
العديني  ،أن الحكومة اليمنية ستعمل بالتأكيد
عىل رفع أسعار املشتقات النفطية ،ما سينعكس
عىل قيمة وتكاليف مختلف السلع الغذائية
واالستهالكية ،وعىل كل مناحي الحياة ،مثل
النقل وتوفري املياه ،وايضا فواتري الكهرباء.
وبخصوص االرتدادات عىل املوازنة العامة،
يوضح العديني أن اليمن أصبحت بال موازنة،
سواء يف صنعاء أو يف عدن.
ويعترب تعاقب أزمات الوقود أحد االختالالت
التي يعاني منها االقتصاد اليمني .ومنذ
بداية  ،2022شهد اليمن زيادات متالحقة يف
أسعار املشتقات النفطية يف ظل تراجع كبري يف
املعروض واختناق تمويني يف األسواق .وتربر

السلطات زيادة األسعار خالل فرتات وجيزة
باملتغريات الطارئة يف أسواق النفط الدولية.
أستاذ االقتصاد بجامعة تعز محمد قحطان
يقول  ،إنه طاملا اليمن مستمر يف استرياد معظم
احتياجاته من املشتقات النفطية ،لذا فإن أي
ارتفاعات يف أسعار الوقود يف السوق العاملية
سيكون لها أثر سلبي عىل اليمن.
ويضيف أن هذا االرتفاع سيؤدي إىل تأجيج
غالء أسعار السلع والخدمات ومزيد من تأكل
الدخل وتردي األوضاع املعيشية للسكان يف
اليمن.
وبالفعل ،عززت أزمات الوقود املتالحقة يف اليمن
حالة االضطراب الحاصلة يف تكاليف املعيشية
والتي زادت إىل مستويات تفوق بكثري قدرات
اليمنيني عىل التعامل معها.
ويرى الباحث االقتصادي عبد الواحد العوبيل
 ،أن الزيادة الكبرية يف أسعار النفط الدولية
ستكون تأثرياتها سلبية يف مضاعفة معاناة
اليمنيني ،إذ يتوقع العوبيل أن تواصل أسعار
البنزين ارتفاعها يف اليمن وتوسيع ارتداداتها يف
أسعار الخدمات املختلفة كما هو حاصل حاليا ً
يف صنعاء وارتفاع أجور املواصالت داخل املدينة
من  100ريال إىل  200ريال.
وكرس سائقو مركبات وباصات النقل العامة يف
صنعاء ثبات تسعرية أجرة املواصالت لباصات
النقل داخل املدينة منذ العام الثاني للحرب
الدائرة يف اليمن قبل أكرث من سبع سنوات ،فيما
تتجاوز أجرة الرحلة الواحدة بالتاكيس 3000
ريال ملسافة ال تتعدى  3كيلومرتات.

واستعرضت مساعدة وزير الخارجية القطري ،لولوة الخاطر ،يف بيان لها ،أمام
الحدث االفرتايض رفيع املستوى إلعالن التربعات ملواجهة األزمة اإلنسانية يف
اليمن ،جزءا ً مما قدمته دولة قطر يف مجال املساعدات اإلنسانية ،بما يف ذلك
القطاعات ذات األولوية لالحتياجات يف األمن الغذائي والصحة وبناء القدرات.
وقالت« :بالنظر ألهمية تضافر الجهود من أجل تلبية احتياجات األمن الغذائي
يف اليمن ،وقّع صندوق قطر للتنمية ،يف شهر نوفمرب/ترشين الثاني ،2021
اتفاقية مع برنامج األغذية العاملي لتقديم مساهمة مالية بقيمة  90مليون دوالر،
للمساعدة يف تلبية احتياجات األمن الغذائي العاجلة يف اليمن ،وتاليف خطر
املجاعة ،باإلضافة إىل تقديم الدعم اللوجستي عن طريق الخدمة الجوية
اإلنسانية ،لنقل متطوعني وموظفني من وإىل اليمن وداخله».
ولفتت إىل أن صندوق قطر للتنمية يعمل كذلك مع منظمة األمم املتحدة
للطفولة «يونيسف» ،لدعم قطاع املياه واإلصحاح يف اليمن ،والذي بدوره
سيساهم يف تأهيل شبكات املياه ،وتحسني فرص الحصول عىل مياه صحية
والحد من انتشار األمراض عرب املياه امللوثة.
صالحة للرشب،
ّ
وأشارت إىل أن صندوق قطر للتنمية وقَّع يف شهر ديسمرب/كانون األول ،2020
اتفاقية يف قطاع الصحة مع صندوق األمم املتحدة للسكان ،بمبلغ وقدره 5
ماليني دوالر أمريكي ،لتقديم خدمات صحية شاملة للفئات األكرث ترضرا ً يف
 10مرافق صحية يف اليمن ،باإلضافة إىل إحالة الحاالت الطبية املعقدة إىل
مستشفى خليفة يف محافظة تعز.
وقالت إن دولة قطر ،استشعارا ً منها بمسؤوليتها والتزاماتها ،قدمت يف عام
 2020تربعا ً عينيا ً بـ 7أطنان من املساعدات الطبية إىل اليمن ،عرب منظمة
الصحة العاملية ،وذلك يف إطار الجهود لالستجابة لتداعيات جائحة فريوس
كورونا .مجددة مساعدة امتنان دولة قطر لجميع الدول والجهات التي تعمل
من دون كَلَل لتحسني الوضع اإلنساني يف اليمن ،ومساعدة الشعب اليمني
لتحقيق تطلعاته ،وما يستحقه من السالم واالستقرار ،والخروج من األزمة كبلد
آمن ومزدهر .كما أعربت عن تقدير دولة قطر عاليا ً للجهود التي يقوم بها مكتب
قدمة الدول
األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،والذي ت ُ َع ُّد قطر يف ُم ّ
الداعمة له ،باإلضافة إىل الرشكاء الدوليني العاملني يف املجال اإلنساني.
وأشارت إىل أن هذه الجهود تكتسب أهمية خاص ًة يف ظل االحتياجات اإلنسانية
امللحة التي تؤثر عىل حياة املاليني من الشعب اليمني ،وسبل عيشهم.
ّ

UN envoy urges Yemen warring rivals to reduce violence
when Iran-aligned Houthi captured
much of the country, including the
capital Sanaa.
The conflict has created one of the
world’s worst man-made humanitarian crises, with nearly 80% of
the country, or about 30 million
people, in need of humanitarian
assistance and protection and
more than 13 million are in danger
of starvation, according to UN
estimates.
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»ly reach a truce.
There was no comments from the
Yemeni government or Houthi
rebels on Grundberg’s call.
Grundberg said he discussed with
the Houthi group and Omani officials the implementation of “a possible truce” in Yemen during the
Muslim fasting month of Ramadan,
due to start early April.
Yemen has been engulfed by
violence and instability since 2014,

U

N special envoy to Yemen
Hans Grundberg on called
on the country’s warring
parties to take steps to reduce violence and to alleviate the suffering
of the Yemeni people.
In a statement on Twitter, Grundberg also urged all parties involved
in the war in Yemen “to engage
constructively and in good faith
with the ongoing efforts to urgent-
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منظمة الهجرة:
وصول أكثر من  8آالف
مهاجر أفريقي إلى
اليمن خالل فبراير
قالت املنظمة الدولية للهجرة ،إن نحو ثمانية آالف
مهاجر أفريقي وصلوا إىل اليمن خالل شهر فرباير/
شباط ،كما عاد أكرث من أربعة آالف مغرتب يمني من
السعودية ،بالتزامن مع استمرار الرصاع يف هذا البلد
الفقري منذ سبع سنوات.
وذكرت املنظمة التابعة لألمم املتحدة ،يف تقرير
شهري لتتبع حاالت النزوح وعودة املغرتبني ،أنه «تم
مهاجرا دخلوا إىل اليمن خالل
تسجيل نحو 8358
ً
مهاجرا يف يناير/
فرباير /شباط ،مقارنة مع 5940
ً
كانون الثاني» ،وأرجعت الزيادة إىل «تحسن األحوال
الجوية وتدهور الوضع األمني يف إثيوبيا».
وقالت املنظمة ،يف أواخر يناير /كانون الثاني املايض،
إن عدد املهاجرين األفارقة الوافدين إىل اليمن
انخفض بصورة كبرية منذ ظهور جائحة كورونا.

أنجلينا جولي  :الوضع في اليمن من
أسوأ األزمات اإلنسانية بالعالم
وصلت إىل مدينة عدن الساحلية جنوبي اليمن أنجلينا جويل ،املبعوثة
الخاصة ملفوضية املتحدة السامية لشؤون الالجئني ،يف زيارة تهدف إىل
تسليط الضوء عىل اآلثار الكارثية للنزاع املستمر منذ سبع سنوات.
وأظهرت أوىل الصور املتداولة للنجمة األمريكية الشهرية لدى
وصولها إىل مطار عدن الدويل آثار قصف صاروخي حوثي كأحد
شواهد الدمار الهائل الذي أحدثه النزاع يف أنحاء اليمن.
قالت أنجلينا جويل عىل صفحتها عىل إنستغرام «لقد هبطت
يف عدن ،أللتقي بالعائالت النازحة والالجئني من أجل
إظهار دعمي للشعب اليمني».
وأضافت «سأبذل قصارى جهدي عىل أرض الواقع يف
األيام املقبلة ..وبينما نشاهد الفظائع يف أوكرانيا،
فإنني أدعو لوقف الرصاع هناك ووصول
املساعدات اإلنسانية ،وأنا هنا يف اليمن لدعم
األشخاص الذين هم أيضا يف أمس الحاجة إىل
السالم».
واعتربت جويل أن الوضع يف اليمن يعد من أسوأ
األزمات اإلنسانية يف العالم.
وأودت الحرب يف اليمن بحياة عرشات اآلالف
وتسببت يف أزمة إنسانية حادة ،إذ يعتمد 80
يف املئة من سكان اليمن عىل املساعدات.
مشاهد تختزل وجع اليتم
ويعيش مليون طفل من النازحني يف اليمن،

بال أحالم وال بيوت وال مدارس ،جيل كامل ولد من رحم الحرب ،وجوه عبث
بها الجوع والبؤس ،وقلوب صغرية مزقتها أصوات القنابل وراجمات
املدافع ،وأجساد ناحلة استوطنها املرض والخوف واألوبئة،
أطفال مذعورون وسط مناخ املوت ،باتوا يتلقون تعليما ً
بدائيا ً من العصور الغابرة يف خيام النزوح وتحت األشجار،
يفرتشون األرض ال يملكون كتبا ً وال كراسات وال حتى ثمن
األقالم ،هاربون من آلة الحرب إىل مصائر قاتمة وواقع مأساوي
مخيف ،بينهم آالف األيتام فقدوا أهاليهم وسط ركام القصف
والدمار.
وكانت منظمة األمم املتحدة للطفولة يونيسيف قد حذرت يف
العام املايض من احتمال ارتفاع عدد األطفال الذين يواجهون
خطر الحرمان من التعليم يف اليمن إىل  6ماليني طفل،
فيما قالت الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات
النازحني يف محافظة مأرب ،إن نحو  130ألف طفل
وطفلة يعيشون يف مخيمات النزوح لن يتمكنوا
عام  2022من مواصلة تعليمهم لعدم توافر
مستلزمات الدراسة للعام الدرايس الجديد مع
تزايد أعداد النازحني الذين وصلوا إىل املخيمات،
بسبب استمرار املعارك يف أطراف املحافظة ،إذ
تستضيف مأرب وحدها  61باملائة من النازحني
اليمنيني داخليا ً ،وفيها أكرب مخيم للنزوح يف
املحافظة ،وهو مخيم الجفينة حيث يحوي 10
آالف أرسة ،بتعداد تجاوز أكرث من  75ألف فرد،
معظمهم نساء وأطفال.

وتشري املنظمة األممية إىل أنه «رغم استمرار الرصاع
الدامي يف اليمن ،والذي يدخل أواخر الشهر الجاري
عامه الثامن ،ال يزال هذا البلد يمثل نقطة عبور
للمهاجرين األفارقة إىل السعودية بحثا عن حياة
أفضل .نحو  95يف املائة من املهاجرين الواصلني
إىل اليمن قادمون من إثيوبيا ،وجاء الباقون من
الصومال».
وسجلت املنظمة أيضا ً عودة  4685مغرتبا يمنيا من
السعودية خالل شهر فرباير /شباط ،مقارنة مع نحو
 5760يف يناير /كانون الثاني.
و ُيعد اليمن منذ سنوات طويلة نقطة عبور ملعظم
املهاجرين من دول القرن األفريقي صوب دول
الخليج بحثا عن حياة أفضل.
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المبعوث
األممي :النهج
العسكري
ُيعقد جهود
التسوية
السياسية
باليمن
أكد مبعوث األمم املتحدة الخاص اىل اليمن
هانز غروندبرغ عىل الحاجة امللحة لحوار
سيايس جاد وبناء من أجل التوصل اىل حل
سلمي لألزمة اليمنية.
وقال غرندبرغ يف إحاطة جديدة  ،أمام مجلس
األمن الدويل ،إن النهج العسكري تسبب يف
تعقّيد الجهود الدبلوماسية الساعية لدعم
التسوية السياسية وصوال إىل حل مستدام
يف اليمن ،الغارق بالحرب واملهدد بأسوأ
أزمة انسانية عىل مستوى العالم يف التاريخ
الحديث.
وأوضح أن» اليمنيني حرموا من القدرة عىل الحياة
بسالم ألعوام عديدة ،حيث لم تسفر سنوات القتال
إال عن تدمري املؤسسات واالقتصاد والنسيج
االجتماعي والبيئة يف البلد».

وش ِوه ما ال
وأضاف« :طبقًا ملنظمة اليونيسيف ،ق ُِتل ٌ
يقل عن  47طفالً وطفلة يف اليمن خالل أول شهرين
من العام الجاري ،وعىل مدار األعوام السبعة املاضية،
تم التحقق من سقوط  10,200طفالً وطفلة بني
جرحى وقتىل ،ومن املرجح أن يكون الرقم الحقيقي
أعىل بكثري.

وأشار الوسيط األممي إىل انخفاض قيمة الريال
اليمني بنسبة  20%يف مقابل الدوالر منذ شهر يناير
املايض ،ما عمق من االنقسام يف االقتصاد الوطني،
كما اشتدت صعوبة الوصول إىل الوقود يف جميع

أنحاء اليمن.
ولفت إىل القيود التي تسببت بها الحرب عىل حرية
الحركة وعرب حواجز التفتيش عوضا عن الحصار
الحوثي القايس املفروض عىل مدينة تعز اليمنية.
معتربا ً أن إغالق مطار صنعاء يعوق الكثري من املدنيني
عن السفر إىل الخارج ،كما أن القتال املستمر وانتشار
نقاط التفتيش وإغالق الطرق الرئيسية يعيق حرية
الحركة داخل البالد ،خاصة يفتعز.
وطالب غروندبرغ بعدم تحويل املوانئ اليمنية إىل
مناطق عسكرية.
وأعرب املبعوث الدويل عن أمله أن يجلب مؤتمر
املانحني املقرر انعقاده يف  16مارس الجاري األمل
واإلغاثة للشعب اليمني الذي هو يف أمس الحاجة
إليها ،ونوه إىل الحاجة امللحة لوقف العنف وتقديم
اإلغاثة لليمنيني.

« األغذية العالمي» يطالب بمزيد من
التمويل لمنع تزايد الجوع في اليمن
طالب برنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة ،بمزيد من التمويل ،ملنع تزايد الجوع يف اليمن.
وقال الربنامج يف تغريدة عىل «تويرت»« :دفع العنف املتزايد والتدهور االقتصادي باملاليني يف اليمن،
إىل حافة املجاعة».
وأضاف أن «أرسا يمنية باتت تأكل أقل من املطلوب ،بسبب خفض كميات املساعدات».
وتابع «ندعو إىل مزيد من املوارد ملنع املاليني من الوقوع يف مزيد من الجوع».
ومنذ أشهر ،تشكو األمم املتحدة من نقص حاد يف تمويل العمليات اإلنسانية باليمن ،ما أدى إىل
تخفيض حجم املساعدات عىل ماليني اليمنيني الذين يعتمدون بشكل أسايس عىل اإلغاثة الدولية.

وأكد مبعوث األمم املتحدة أنه يعكف عىل بحث
الخيارات مع األطراف اليمنية بخصوص إجراءات
عاجلة لخفض التصعيد العسكري التي من شأنها
تقليل العنف ،وتخفيف أزمة الوقود وتحسني حرية
الحركة.
عمان ،قال إنها
يف
يجريها
التي
املشاورات
وحول
ّ
تذكر بأن السالم ممكن ،مشريا إىل الحاجة ملتابعة
الحلول التي لن تنهي الحرب يف اليمن فحسب بل
تبني أسس حقيقية لسالم مستدام.
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Yemen facing catastrophe
if overlooked, UN warns

Y

emen must not become
a forgotten crisis behind
Ukraine, organisers of
UN pledging conference said,
warning of catastrophic hunger if
donations were not forthcoming.
The United Nations considers wartorn Yemen as the world’s worst
humanitarian disaster -- but the
money preventing the situation from
getting worse is now running out,
they warned.
“Today we are meeting to plug a
huge gap in funding for the life-saving
response,” UN humanitarian chief
Martin Griffiths told reporters.
“The war is in its seventh year and
counting. The economy lies in ruins.
Basic services are collapsing,” he
added.
“This year’s response needs nearly
$4.3 billion to help over 17 million
people across Yemen.”
As funding had been drying up since
late last year, aid agencies were being
forced to cut back or stop food and
health services, he said.
“Today we hope to raise the money to
replenish the food pipeline, stock up
health clinics and provide shelter to
the displaced.
“And to send a message to the people
in Yemen that we do not forget them,”
said Griffiths.
The British diplomat said Russia’s fullscale invasion of Ukraine, launched
last month, would have far-reaching
secondary impacts.
It will “surely harm the
lives of many Yemenis”, he said, given
that the country
depends almost
entirely on food
imports, with nearly
a third of its wheat
supplies coming from
Ukraine.
Out of 31.9
million people
in Yemen, 23.4
million were
in need of

humanitarian assistance, of which
12.9 million were in acute need, said
the UN.
Yemen has been wracked by a devastating war since 2014, pitting the
Iran-backed Houthi rebels against the
internationally recognised government, supported by a Saudi-led
military coalition.
Hundreds of thousands of people
have been killed directly and indirectly in the war, and millions have been
displaced.
‘Teetering on the edge’
The World Food Programme (WFP)
said the levels of hunger could become catastrophic if the Ukraine crisis
pushed up food prices.
ncy, Switzerland and Sweden.
“As of course Ukraine keeps us very
much busy and is a huge concern, it is
crucial that no other crisis becomes a
forgotten crisis,” said Manuel Bessler,
Switzerland’s humanitarian aid chief.
The humanitarian situation is poised
to worsen between June and December, the Food and Agriculture Organisation, WFP and the UNICEF children’s
agency said in a joint statement.
“Yemen’s already dire hunger crisis
is teetering on the edge of outright
catastrophe, with 17.4 million people
now in need of food assistance and
a growing portion of the population
coping with emergency levels of hunger,” the three UN agencies warned.
WFP said the number of people needing food assistance had increased by
1.2 million over the past year -- and is
forecast to reach 19 million people in
the second half of 2022.
“We are looking at a seismic hunger
crisis if we do not step up now,” said
WFP executive director David Beasley.
“Funding for Yemen has never
reached this point. We have no
choice but to take food
from the
hungry to
feed the
starving.”

اإلمارات تتطلع لحل سلمي
يقوده ويمتلكه اليمنيون

ينتظر املنطقة يف حال عدم ردعهم ووضع حد النتهاكاتهم
.الخطرية

وأعرب البيان عن ترحيب اإلمارات باعتماد مجلس األمن
 ودعوة كافة الدول األعضاء إىل االلتزام بإطار،2624 القرار
.مجلس األمن يف هذا الشأن
ولفت إىل أن الهدف النهائي ال يتمثل يف فرض العقوبات بل
 األمر الذي يتطلب،بإنهاء األزمة عرب التوصل لحل سيايس
من املجتمع الدويل استخدام كافة الوسائل املتاحة ملواصلة
 لوقف انتهاكاتهم وأعمالهم العدائية،الضغط عىل الحوثيني
والعودة إىل طاولة املفاوضات واالنخراط جديا يف العملية
.السياسية
وأدانت استمرار الحوثيني يف شن هجمات بما يف ذلك
االعتداء األخري بطائرة مسرية عىل مصفاة تكرير النفط يف
 فضال عن هجماتها املتكررة عىل مطار أبها وإطالق،الرياض
 األمر الذي يقتيض رضورة أن،صاروخ باتجاه البحر األحمر
تنفذ الدول األعضاء بشكل صارم التزاماتها بشأن حظر
.األسلحة املفروض
وأكد اإلمارات أن املبادرات واألطر التفاوضية السابقة
 ال سيما املبادرة السعودية إلنهاء،واملقرتحة عىل الطاولة
، توفر أرضية مناسبة الستئناف العملية السياسية،الحرب
مشرية إىل أن هذه املبادرات تحتاج اتباع نهج دبلومايس
 مع رضورة توفر اإلرادة السياسية الحقيقية لدى،متجدد
.الحوثيني

أكدت اإلمارات تطلعها ملواصلة العمل مع أعضاء
مجلس األمن لدعم التوصل إىل حل سلمي يقوده
 بما يحقق األمن،ويمتلكه اليمنيون أنفسهم
.واالستقرار واالزدهار للشعب اليمني

 «مرت:وقالت اإلمارات يف بيان أمام مجلس األمن الدويل
األزمة اليمنية خالل األعوام القليلة املاضية بالكثري من
املحاوالت اإلقليمية والدولية الحثيثة للتوصل إىل حل
 وحرصت،سيايس شامل يلبي تطلعات الشعب اليمني
اإلمارات عىل دعم كافة جهود الوساطة األممية ومبادرات
 انطالقا من قناعتنا الراسخة بأنها السبيل الوحيد،السالم
.»إلنهاء األزمة
وأفاد البيان بأن الحوثيني لم يستفيدوا من هذه املبادرات
للتوصل إىل تسوية سلمية بل استغلوها ملواصلة األعمال
،العدائية وزعزعة االستقرار والتمدد عسكريا عىل األرض
مشريا إىل أن الحوثيني ومن خالل استمرارهم بتبني خيار
 وسعيهم لفرض سيطرة السالح عىل،العنف بدل السالم
 أثبتوا أنهم ال يريدون لهذه الحرب أن،ماليني اليمنيني
.تنتهي
وأضاف البيان أنه وفيما يستمر الحوثيون يف رفض تنفيذ
، وارتكاب انتهاكات جسيمة بحق املدنيني،وقف إطالق النار
تواصل قيادتها يف صنعاء رفض التعامل بإيجابية مع
 فضال عن،األمم املتحدة والجهود الرامية إلنهاء الحرب
أن تصعيد الحوثيني وصل إىل حد شن هجمات عىل دول
.الجوار وتهديد املالحة الدولية
وأوضحت اإلمارات أن هذه الترصفات تنبئ باملستقبل الذي
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اليمن YEMEN
العربي األمريكي اليوم Arab American Today

161,000 YEMENIS
to face famine in 2022

A

round 161,000 Yemenis are likely to face
mass famine in 2022, a warning which
came from a report from the Integrated
Food Security Phase Classification, or IPC.
The IPC consists of 15 UN agencies and humanitarian organizations working in Yemen - all funded by
the European Union, USAID, and UKAID - who have
all had a hand in the Saudi-led war on Yemen, including the maintenance of the blockade which has
been depriving Yemenis of food, medicine, and other basic necessities.

صندوق األمم المتحدة للسكان يحذر من عواقب
كارثية على النساء اليمنيات بسبب نقص التمويل
حذّر صندوق األمم املتحدة للسكان من عواقب كارثية عىل النساء
والفتيات بسبب تأثري النقص الكبري يف التمويل عىل عمليات
االستجابة اإلنسانية؛ يف ظل تراجع االهتمام العاملي.
وقال الصندوق ،يف بيان صحايف وصلت نسخة منه لـ» العربي
األمريكي»« ،أدت  7سنوات من القتال يف اليمن بنحو  23.4مليون
شخص من السكان إىل الحاجة ملساعدات إنسانية ،فيما تعاني البالد
أزمة اقتصادية خانقة وبنية تحتية مدمرة ونظاما ً صحيا ً
منهارا ً ،كما وألقت الحرب يف أوكرانيا بظاللها عىل
اليمن ،كما يمكن أن تتعمق مأساة ومعاناة
اليمنيني يف حال االرتفاع املتوقع يف
أسعار الوقود والغذاء.
وقالت املديرة التنفيذية للصندوق،
الدكتورة ناتاليا كانيم« :إن
التداعيات تكون ُمدمرة عىل
النساء والفتيات حينما
ال يستطع ّن الوصول إىل
خدمات الحماية والرعاية
الصحية واإلنجابية.
«وأضافت « تفقد آالف
النساء حياته ّن اثناء الحمل
والوالدة والعنف املهدد
للحياة ،ويجب أن ال نسمح
بأن يتم إغفال األزمة يف اليمن
من جدول األعمال ،ويدعو
صندوق األمم املتحدة للسكان
الحكومات والرشكات لزيادة
تمويلها للخدمات املنقذة للحياة
للنساء والفتيات اليمنيات هذا العام».
ووفق البيان ،يواجه الصندوق ،وهو وكالة
األمم املتحدة املعنية بالصحة اإلنجابية ،خيارات
صعبة بسبب عدم مواكبة االلتزامات املالية والسياسية
الدولية واالحتياجات املتزايدة ،ويف حال لم يصل التمويل بحلول
نهاية شهر آذار الجاري ،سوف يضطر الصندوق إلغالق  63من أصل
 127مرفقا ً صحيا ً يدعمها حاليا ً لتقديم خدمات الصحة اإلنجابية،
كما سيتم إغالق ثلث مراكز اإليواء واملساحات اآلمنة املتبقية وكذلك
املرافق املتخصصة للناجيات من العنف.

ومن شأن هذه الخيارات أن تؤدي إىل تداعيات كبرية ،بحسب البيان،
فسوف تفقد أكرث من  1.3مليون من النساء إمكانية الوصول إىل
خدمات الصحة اإلنجابية املنقذة للحياة ،كما يقدر عدد النساء
الالتي يمكن أن يفقد ّن حياتهن أثناء الحمل أو الوالدة بـ  17ألف امرأة،
الكثري منهن نتيجة أسباب يمكن الوقاية منها ،وقد تفقدت نصف
مليون امرأة القدرة عىل الوصول إىل خدمات الحماية والدعم النفيس
واالجتماعي ،يف وقت يستمر فيه العنف باالرتفاع ويزداد
سوا ًء نتيجة التصعيد األخري يف القتال أو انتشار
وباء فريوس كورونا يف البالد.
وقال ممثل الصندوق باليمن نستور
أوموهانجي « :إن التصعيد يف
التوتر أدى إىل موجات جديدة من
النازحني أكرث من نصفهم من
النساء واألطفال ،والوضع خطري
ونحن ببساطة ال نملك املوارد
الكافية لالستجابة الحتياجات
هؤالء».
وذكر البيان ،أن األمم
املتحدة والسويد وسويرسا،
ستستضيف غدا ،مؤتمرا ً
افرتاضيا ً رفيع املستوى
للمانحني حول األزمة اإلنسانية
يف اليمن؛ من أجل استمرار
وصول الصندوق باليمن اىل النساء
والفتيات األكرث استضعافا ً ،حيث
يحتاج لتمويل بمقدار  100مليون دوالر
خالل العام الجاري ،وحتى اآلن لم يتمكن
من الحصول سوى عىل  15باملئة من التمويل
املنشود.
وخالل العام  ،2021نجح صندوق األمم املتحدة للسكان يف
إيصال خدمات الصحة اإلنجابية والحماية املنقذة للحياة إىل 2.8
مليون امرأة وفتاة يف اليمن ،كما تلقى  425ألفا ً من النازحني مساعدات
طارئة منقذة للحياة عن طريق آلية االستجابة الرسيعة التي يقودها
الصندوق.

The IPC report says that out of a population of more
than 30 million, 19 million Yemenis won’t be likely
to ensure their minimum food needs between June
and December.
David Beasley, head of the World Food Program,
said “These harrowing figures confirm that we are
on a countdown to catastrophe in Yemen and we are
almost out of time to avoid it,” calling for funding to
”avoid “imminent disaster and save millions.
Around 2.2 million children, 538,000 of which are
severely malnourished, and 1.3 million women
could be acutely malnourished by the end of 2022,
according to the report.
“More and more children are going to bed hungry in
Yemen,’’ said Catherine Russell, the executive director of UNICEF. “This puts them at increased risk of
’’physical and cognitive impairment, and even death.
The war on Yemen is the main driving force behind
the hunger crisis - the situation is likely to worsen
with the most recent war on Ukraine, as 30% of Yemen’s wheat imports come from Ukraine.
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محللون  :زيارة الرئيس األسد إلى
االمارات تشكل بداية عقد جديد
النفتاح خليجي باتجاه سوريا

الرئيس السوري بشار األسد في زيارة
تاريخية لدولة اإلمارات العربية
قام الرئيس السوري ،بشار األسد ،بأول زيارة
له إىل دولة عربية منذ اندالع الحرب األهلية
عاما.
السورية قبل ً 11
وصل األسد إىل اإلمارات العربية املتحدة ،والتقى
بالعديد من القادة املؤثرين واملثريين للجدل
الذين أبدوا استعدادهم لتعزيز العالقات مع
سوريا مرة أخرى.
وتمثل الزيارة تحسنا ً محتمالً يف عالقات سوريا
مع جريانها العرب ،الذين كانوا قد فرضوا عزلة
عىل نظام األسد يف السابق.
لكن الواليات املتحدة انتقدت الزيارة ،قائلة إنها
«أصيبت بخيبة أمل شديدة».
وكان من بني اإلماراتيني الذين التقى بهم األسد
امللياردير حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل
مؤخرا.
مكتوم ،الضالع يف عدد من الخالفات
ً
وقالت لطيفة ،إحدى أبنائه البالغ عددهم ،25
إنها كانت محتجزة كرهينة وتخىش عىل حياتها
بعد محاولتها الفرار من دبي يف عام .2018
ويف أواخر العام املايض ،قام بن راشد بتسوية
قضية طالق بقيمة  500مليون جنيه إسرتليني
( 660مليون دوالر) مع واحدة من بني ست
زوجات ،وهي األمرية هيا بنت الحسني التي فرت
إىل بريطانيا عام  ،2019وأنفقت مبالغ طائلة
عىل أمنها الشخيص بعد تلقيها رسائل تهديد
واخرتاق هاتفها ،بحسب وثائق املحكمة.
والتقى األسد يف العاصمة اإلماراتية أبو ظبي ويل
العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .وبحسب
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وسائل إعالم إماراتية« ،شدد بن زايد عىل أن
سوريا ركن أسايس من أركان األمن العربي ،وأن
اإلمارات حريصة عىل تعزيز التعاون معها».
وبحسب ما ورد ناقش الزعيمان كيف يمكن
لإلمارات تقديم الدعم السيايس واإلنساني
لسوريا ،وكذلك كيفية تعزيز العالقات
االقتصادية بني البلدين.
كما تم التقاط صور للرئيس األسد مع صاحب
نادي مانشسرت سيتي لكرة القدم الشيخ منصور
بن زايد آل نهيان.
وقام الرئيس السوري برحالت دولية قليلة منذ
اندالع الحرب األهلية الدموية الطويلة يف بالده يف
مارس /آذار عام  ،2011والتي تقول األمم املتحدة
إنها حصدت أرواح نحو  350ألف شخص حتى
اآلن.
لكن األسد لم يكن قد غادر البالد التي مزقتها
الحرب  -قبل هذه الزيارة  -إال لزيارة روسيا
وإيران ،وهما داعمان عسكريان لنظامه.
وقالت الواليات املتحدة إنها «شعرت بخيبة أمل
وانزعاج عميقني» من قرار اإلمارات الرتحيب
بالسيد األسد.
وتعارض الواليات املتحدة مساعي تطبيع
العالقات مع الرئيس السوري ،حتى يتم إحراز
تقدم يف حل األزمة السورية.
وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية
نيد برايس« :نحث الدول التي تفكر يف التعامل
مع نظام األسد عىل أن تنظر بعناية إىل الفظائع
املروعة ،التي ارتكبها النظام بحق السوريني

خالل العقد املايض».
وإىل جانب غالبية الدول العربية ،قطعت اإلمارات
العالقات مع سوريا بعد فرتة وجيزة من
اندالع الحرب األهلية  -ودعمت يف
وقت ما املقاتلني املتمردين يف
محاوالتها لإلطاحة بنظام
األسد.
لكن يف السنوات
األخرية تحسنت
العالقات بني
البلدين تدريجيا ً،
حيث قادت اإلمارات
الجهود إلعادة
سوريا إىل الحظرية
العربية عىل الرغم
من اعرتاض واشنطن.
يف عام  ،2018أعادت
اإلمارات فتح سفارتها يف
العاصمة السورية دمشق ،ويف
نوفمرب /ترشين الثاني من العام
املايض تم إرسال دبلوماسيني إىل هناك
للقاء الرئيس األسد.
وحتى إن كان تدريج ًيا ،فإن أي تحسني للعالقات
مع دولة خليجية ثرية سيكون بمثابة دفعة
لحكومة األسد ،التي أعاقتها العقوبات الغربية
والعزلة الدولية.

أكد محللون سياسيون يف سوريا  ،أن زيارة الرئيس السوري بشار األسد إىل دولة
اإلمارات العربية املتحدة  ،ستشكل بداية النفتاح خليجي باتجاه سوريا  ،الفتني إىل أن
هذه الزيارة سيكون لها انعكاسات إيجابية يف مرحلة الحقة ،موضحني يف الوقت ذاته
أن الواليات املتحدة األمريكية لن تكون راضية عن الزيارة  ،وستحاول التعتيم عليها .
وبحسب وكالة األنباء الرسمية (سانا)  ،اعترب ويل عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان أن هذه الزيارة تأتي يف إطار حرص أخوي وتنسيق بني البلدين تجاه مختلف
القضايا  ،مؤكدا أن موقف اإلمارات ثابت يف دعم وحدة أرايض سوريا واستقرارها.
من جهته  ،أكد الرئيس األسد أن اإلمارات دولة تلعب دورا كبريا يف ظل السياسات
املتوازنة التي تتبناها تجاه القضايا الدولية  ،مضيفا أن العالم يتغري ويتحرك لفرتة
طويلة يف حالة من عدم االستقرار لحماية املنطقة “علينا االستمرار يف التمسك
بمبادئنا وسيادة دولنا ومصالح شعوبنا”.
وقال املحلل السيايس السوري الدكتور حسام شعيب لوكالة أنباء ( شينخوا) تعليقا
عىل زيارة الرئيس األسد إىل االمارات  ” ،مما ال شك فيه إن هذه الزيارة تكتسب أهمية
سياسية وستنعكس إيجابا عىل العالقات بني البلدين يف مرحلة الحقة ”  ،مبينا ان
دولة االمارات العربية املتحدة ستكون “عرابة املرحلة القادمة عربيا خصوصا العمل
عىل عودة سوريا إىل الجامعة العربية“.
وأشار املحلل السيايس السوري إىل أن الزيارة كانت لإلمارات العربية املتحدة  ،لكنها
ضمنا هي بداية عقد جديد النفتاح خليجي عموما  ،باتجاه سوريا  ،الذي سيعزز
مسألة حضور سوريا يف املرحلة القادمة يف الجامعة العربية التي من املقرر أن تنعقد
يف الجزائر .
وأضاف الدكتور شعيب أن ” هذه الزيارة ستعكس حالة من آفاق جديدة ليس للتعاون
الثنائي بني البلدين  ،وإنما يف مسألة إعطاء صورة سياسية وقراءة الحقة يف الثبات
ليس فقد يف تسوية أوضاع املنطقة ،أو حتى عودة سوريا إىل الجامعة العربية وإنما
هناك شعورا خليجيا أن اإلدارة االمريكية الحالية إدارة عاجزة“.
وبعيدا عن األهمية السياسية للزيارة  ،قال شعيب إن االنفتاح التجاري عىل الدول
العربية األخرى مهم جدا لسوريا نتيجة العقوبات األمريكية والغربية املفروضة عىل
البالد.
وأضاف “نتيجة للوضع االقتصادي والحرب املستمرة  ،فإن سوريا بحاجة
إىل التعاون ليس فقط عىل املستوى السيايس العربي  ،بل عىل
املستوى االقتصادي أيضا  ،ورضورة التنسيق وإعادة فتح
املجال كذلك لتبادل السلع التجارية بني البلدين“.
وأشار املحلل السيايس السوري شعيب إىل أن
الواليات املتحدة األمريكية ستندد بهذه الزيارة ،
مبينا أن هذه التنديدات ال ترتقي إىل مستوى
قطع العالقات أو حتى املزيد من الضغوطات
األمريكية عىل دول الخليج .
وعقب الزيارة انتقدت وزارة الخارجية
األمريكية الزيارة قائلة إنها “محبطة ومقلقة
بشدة” مما وصفته بمحاولة واضحة إلضفاء
الرشعية عىل األسد.
وقال شعيب إن الترصيحات األمريكية لم تكن
مفاجئة  ،متهما أن الدور األمريكي يف املنطقة
ويف القارة اآلسيوية “دور سلبي”  ،ليس فقط يف
هذه املرحلة  ،بل كان دورا سلبيا منذ عقود.
وأضاف “إذا تتبعنا السياسة األمريكية طوال العقود
املاضية  ،فسرنى أنها تقوم يف الخارج عىل خلق الفوىض
يف العالم وإثارة الرصاعات الطائفية والدينية والعرقية”.
وتابع يقول إن الترصيحات األمريكية تعكس “حالة خيبة األمل”
من قبل اإلدارة األمريكية بشأن التغيري اإليجابي يف املناخ العربي تجاه
سوريا.
وأضاف شعيب “أمريكا اليوم ليست يف أفضل حاالتها أمام التغريات الجديدة يف
العالم”.
ومن جانبه أكد الكاتب السوري عماد سالم أن أهمية زيارة الرئيس األسد تأتي لكونها
الزيارة األوىل للرئيس األسد إىل دولة عربية منذ أكرث من  11عاما ،ما يعني نجاح
الدولة السورية يف كرس العزلة العربية عنها والتأسيس النطالقة جديدة يف العالقات
الثنائية بني البلدين يف مختلف املجاالت كما تشكل مقدمة لتصحيح مسار العالقات
البينية العربية – العربية وخاصة عالقات سوريا مع دول الخليج والتي شهدت تطورا
ملحوظا خالل األشهر القليلة املاضية .
وقال سالم وهو محلل سيايس سوري آخر ” إن الزيارة هي خطوة يف االتجاه الصحيح
خاصة يف هذه الظروف التي تشهدها املنطقة والعالم ”  ،موضحا أن ” الزيارة جاءت يف
الوقت املناسب  ،ومن شأنها أن تعيد اللحمة إىل املوقف العربي ” .
وأكد سالم أن الدول العربية من مصلحتها إرساء عالقات متوازنة مع جميع الدول ،
مشريا أن الدول العربية يف طريقها للتأسيس لدور كبري يف مستقبل العالقات الدولية.
وبدوره أكد رشيف شحادة عضو مجلس الشعب السوري السابق أن زيارة الرئيس
األسد ستفتح آفاقا جديدة يف العالقات العربية – العربية.
وقال النائب السابق لوكالة أنباء (( شينخوا)) إن ” زيارة الرئيس األسد إىل اإلمارات
تأتي يف ظل تطورات إقليمية ودولية جديدة ”  ،مؤكدا أن هناك رغبة سورية يف فتح
العالقات مع الدول العربية عىل أساس العالقات الطيبة بني الدول العربية  ،وعىل
أساس أن سوريا اجتازت مرحلة الخطر .
وأضاف أن ” هذه الزيارة سوف تفتح آفاقا يف عالقات عربية مع سوريا يف ظل موقف
عربي مؤيد لعودة سوريا لجامعة الدول العربية تقوده الجزائر واالمارات ،ويتجه نحو
تفعيل الدور السوري خاصة وأن الوضع العربي ليس مريحا“.
وبني شحادة أن هناك تذمر عربي واضح من السلوك األمريكي تجاه املنطقة.
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET
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Egypt sets new rules
to maximise local
wheat procurement

E

gyptian farmers will have to sell at least 60
percent of their wheat to the government
this season or risk losing financial support,
according to a document circulated by traders,
amid efforts by the state to offset disruption to
Black Sea wheat imports.

ماذا وراء القمة المصرية  -اإلسرائيلية -
اإلماراتية في شرم الشيخ؟
أحمد عبد الحكيم

يف مباحثات قمة لم يعلن عنها مسبقا ً ،عقد الرئيس املرصي عبد الفتاح
السييس ،لقاء ثالثيا ً مع ويل عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ورئيس الوزراء اإلرسائييل نفتايل بينيت ،يف منتجع رشم الشيخ السياحي عىل
البحر األحمر بجنوب سيناء ،تص ّدرته ملفات الطاقة واألمن الغذائي ،بحسب
ما أعلنت رئاسة الجمهورية املرصية.
وجاءت القمة ،التي ت ُعد األوىل من نوعها بني البلدان الثالثة ،غداة وصول املسؤولَني
اإلماراتي واإلرسائييل إىل رشم الشيخ ،حيث عقد معهما الرئيس املرصي لقاءات منفصلة،
بحسب مصادر رسمية أبلغت «اندبندنت عربية».
وخالل مباحثاته الثنائية مع ويل عهد أبو ظبي ،استعرض الرئيس السييس مع الشيخ
محمد بن زايد« ،القضايا وامللفات محل االهتمام املشرتك ،وآخر املستجدات عىل
الساحتني اإلقليمية والدولية» ،فضالً عن مناقشة «األوضاع يف املنطقة العربية ،وأهمية
تعزيز التضامن العربي يف مواجهة التحديات املشرتكة» ،بحسب الرئاسة
املرصية.
يف املقابل ،لم ُيعلن عن فحوى االجتماع الثنائي بني السييس
وبينيت ،إال أن وسائل إعالم إرسائيلية قالت إنه رك ّز باألساس
عىل «امللف النووي اإليراني ،واقرتاب الغرب من توقيع
اتفاق إلحياء االتفاق النووي» ،فيما أبلغتنا مصادر
أنه تناول كذلك «سبل مساعدة تل أبيب للقاهرة
يف توفري حاجة البالد للحبوب ،ال سيما القمح،
الذي تفاقمت أزمته مع احتدام الحرب الروسية
األوكرانية».
الطاقة والغذاء

بحسب ما أعلنه املتحدث الرسمي باسم
الرئاسة املرصية بسام رايض ،فإن القمة الثالثية
التي جمعت زعماء مرص واإلمارات وإرسائيل،
تناولت باألساس تداعيات التطورات العاملية،
بخاصة ما يتعلق بالطاقة واستقرار األسواق
واألمن الغذائي ،فضالً عن تبادل الرؤى ووجهات
النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية
واإلقليمية ،من دون مزيد من التفاصيل.
ومن دون تفاصيل أخرى ،فإن القمة التي تجاوزت الساعتني
وتم اإلعداد لها فقط خالل األيام األخرية ،وفق ما أوضحت لنا
تطرقت إىل ملفات «ذات الصلة باملصالح األمنية
مصادر مرصيةّ ،
واالقتصادية للبلدان الثالثة بشكل مبارش» ،ومن بينها «امللف النووي اإليراني
وعالقات العواصم الثالثة مع واشنطن وملف سد النهضة املثري للجدل بني مرص وإثيوبيا،
فضالً عن االقتصاد املرصي».
وأثرت الحرب الروسية -األوكرانية يف أسواق الطاقة العاملية ،كما طاولت تداعياتها األمن
الغذائي العاملي ،إذ تخىش القاهرة ،أحد أكرب مستوردي الحبوب يف العالم ،من تبعات
الحرب عىل حاجاتها من هذه السلعة ،التي تستوردها أساسا ً من البلدين املتحاربني.
ونالت الحرب من االقتصاد املرصي الذي يعتمد عىل االسترياد بدرجة كبرية .وأعلن البنك
املركزي املرصي ،خفض سعر الجنيه بنسبة تقارب  18يف املئة ،يف إطار مساعيه ملواجهة
هذه التداعيات ،وتأمني اتفاقيات مع مؤسسات دولية لتمويل حاجات البالد.
«قمة مناهضة إليران»

رسعت من اإلعداد
وبحسب ما ذكرت وسائل إعالم إرسائيلية ،فإن أحد أبرز امللفات التي ّ
للقمة ،كان التخوف املشرتك من قرب إحياء االتفاق النووي اإليراني بني طهران والقوى
الغربية ،إضافة إىل استمرار التوتر بني كل من الواليات املتحدة ومرص واإلمارات.
ُسمها ،قولها إنه «من بني املواضيع التي
ونقلت هيئة البث اإلرسائيلية عن مصادر لم ت ِّ
كانت يف صلب محادثات القمة ،امللف النووي اإليراني والتوتر القائم بني كل من الواليات
املتحدة ومرص واإلمارات ،يف ظل استمرار الحرب الروسية عىل أوكرانيا ،وارتفاع أسعار
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

القمح واحتمال رفع كميات النفط التي تصدرها اإلمارات ،نظرا ً إىل االرتفاع الحاد بأسعاره
يف األسواق العاملية».
وفيما وصفت الهيئة اللقاء بأنه «قمة مناهضة إليران» ،نقلت عن نائب وزير الخارجية
اإلرسائييل إيدان رول ،قوله« :نبني باستمرار عالقات مع الدول من حولنا ،نحن يف حوار
مكثف مع األمريكيني للتأثري يف االتفاق النووي ،إرسائيل مصممة عىل التأثري يف االتفاق».
وأعلنت واشنطن أنها «مستعدة ألخذ قرارات صعبة» للتوصّل إىل اتفاق مع طهران بشأن
الربنامج النووي اإليراني ،محذرة يف الوقت ذاته من أن إبرام هذا االتفاق «ليس وشيكا ً وال
مؤكدا ً» ،وأنها جاهزة بالتايل الحتمال نجاح املفاوضات كما فشلها.
بدورها ،أوردت صحيفة «معاريف» اإلرسائيلية أن القمة ت ُع ّد «حدثا ً غري مسبوق»،
وتمثل فرصة لتناول «املصالح األمنية واالقتصادية املشرتكة» ،إذ ت ُعترب ،وفق الصحيفة،
بالنسبة إىل رئيس الوزراء اإلرسائييل ،فرصة للتباحث حول القضية اإليرانية والتحديات
االقتصادية ،التي تواجه الدول الثالث جراء الحرب الروسية عىل أوكرانيا» .وأضافت
الصحيفة أن بينيت يحاول توحيد الجهود يف املنطقة لـ»محارصة إيران».
من جانبها ،أوضحت صحيفة «هآرتس» أن بينيت حاول من خالل القمة «تبديد التوتر
الحاصل بني واشنطن وأبو ظبي ،إثر رفض اإلمارات والسعودية ،زيادة إنتاج
النفط عىل خلفية العقوبات عىل روسيا ،إضافة إىل محاولة إقناع
الدول الخليجية بزيادة إنتاج النفط بهدف مواجهة التداعيات
السلبية للعقوبات الغربية عىل النفط الرويس».
إعادة االصطفاف اإلقليمي

ووفق مراقبني مرصيني تحدثوا إىل «اندبندنت
عربية» ،ت ُع ّد القمة الثالثية «سابقة لم تحدث
من قبل» ،وأن أ ّيا ً ما كانت نتائجها ،فإن أهميتها
تأتي يف التوقيت الذي يشهد إعادة صياغة عىل
مستوى التوازنات الدولية واإلقليمية جراء
الحرب الروسية الدائرة يف أوكرانيا ،ومحاوالت
الغرب إعادة إحياء االتفاق النووي مع طهران.
ويقول سمري غطاس ،مدير منتدى الرشق
األوسط للدراسات االسرتاتيجية ،إن أبرز ما
يمكن استخالصه من القمة هو محاولة العواصم
الثالث «إعادة االصطفاف اإلقليمي عىل ضوء
التداعيات املتالحقة للحرب الروسية يف أوكرانيا
وإيجاد صيغة للتوازنات والتحالفات اإلقليمية
االسرتاتيجية وتقريب وجهات النظر بني الدول الثالث يف
أبرز امللفات التي تعني املنطقة».
وتابع« :مث ّلت الحرب الروسية يف أوكرانيا نقطة فارقة عىل
املستويات االسرتاتيجية واألمنية واالقتصادية بالنسبة إىل دول العالم
كافة ،وهو األمر الذي يدفع صانعي السياسات إىل البحث عن مواجهة التحديات الناجمة
عنها».
وأضاف غطاس« :يدفع اقرتاب إحياء االتفاق النووي بني إيران والقوى الغربية ،الدول
امللح للتعامل مع مستقبل املنطقة ،يف ضوء ما قد تشهده بعد إقرار
الثالث إىل التنسيق ّ
االتفاق الوشيك» ،وأوضح « ُيع ّد امللف اإليراني محوريا ً ومصرييا ً بالنسبة إىل البلدان
الثالثة ،وعليه تدرك البلدان الثالثة أهمية التنسيق بشأنه».

The government has taken several steps to protect
wheat supplies since Russia’s invasion of Ukraine,
which largely cut off shipments from Egypt’s two top
suppliers and left the North African country scouting
for alternative exporters.
The Supply Ministry document said farmers would
have to sell at least 12 ardebs (150 kg) of wheat per
feddan (acre). A feddan usually produces an average
of 20 ardebs. The rules also apply to any third party
that purchased wheat from farmers before the decision was taken.
After meeting the quota, farmers would need a permit from the government to sell the rest of their
wheat elsewhere. Farmers who fail to comply would
be denied access to subsidised fertilisers in the summer, as well as any support from the Agricultural
Bank of Egypt.
The rules also provide for incentives for farmers with
plots of more than 25 feddans who sell 90 percent
or more to the government, including subsidised fertilisers. No such rules have been applied to farmers
in recent years.
The Supply Ministry and Agriculture Ministry could
not immediately be reached for comment, and it
was unclear if the rules had received final approval.
The Supply Ministry has said it is aiming to procure
more than 6 million tonnes of wheat from the local
harvest this season, 66 percent more than the quantity of wheat procured the previous year.
Officials have said existing wheat reserves and the
local harvest will suffice for eight months of supplies
for subsidised bread, which is available to about
two-thirds of Egypt’s population.
The government has also raised the amount it will
pay farmers for their wheat and imposed a threemonth ban on wheat and flour exports. It is expected
to set a price for unsubsidised bread.

التقلبات الجذرية

ومن جانبه ،يقول السفري جمال بيومي ،مساعد وزير الخارجية املرصي األسبق ،إن «وزن
كل من مرص واإلمارات وإرسائيل عىل املستوى اإلقليمي ،وتداخل امللفات يف ما بينها،
مع التقارب يف عدد من وجهات النظر ،يتطلب تكثيف التواصل املبارش الحتواء التقلبات
الجذرية املحتملة يف املنطقة» ،وأوضح« :يمكن اعتبار القمة الثالثية ،غري املسبوقة ،وليدة
الحرب األوكرانية وتطورات امللف النووي اإليراني».
وزيارة بينيت إىل مرص هي الثانية املعلنة ،بعد لقاء سابق جمعه بالسييس يف رشم الشيخ
يف سبتمرب (أيلول) املايض .وكانت مرص أول دولة عربية وقّعت معاهدة سالم مع إرسائيل
عام  .1979فيما وقّعت اإلمارات اتفاق سالم مع تل أبيب عام .2020
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إيلون ماسك يتحدى الرئيس
الروسي فالديمير بوتين في «قتال
رجل لرجل» من أجل أوكرانيا

تحدى امللياردير إيلون ماسك الرئيس الرويس
فالديمري بوتني ليخوض معه «قتال رجل لرجل» بشأن
أوكرانيا التي تشهد هجوما واسعا للجيش الرويس منذ
قرابة ثالثة أسابيع.
وكتب مؤسس رشكة «سبيس إكس» عىل تويرت
«أتحدى فالديمري بوتني بأن يخوض معي قتال رجل
لرجل حول موضوع أوكرانيا» من دون أن يحدد الشكل
الذي ستتخذه هذه املبارزة.
وسأل يف رسالة أخرى باللغة الروسية متوجها إىل
حساب الكرملني الرسمي عىل تويرت «هل تقبل هذا
القتال؟»وردا عىل تعليق مستخدم لم يفهم هذه

الدعوة ،أكد ماسك أنه «جاد تماما» يف ما يقول.

وكان امللياردير املولود يف جنوب أفريقيا قد دعم كييف
وغرد مطلع
بعيد انطالق الحرب الروسية عليهاّ ،
الشهر الحايل قائال «اصمدي يا أوكرانيا» موجها يف
الوقت عينه «رسالة صداقة إىل الشعب الرويس العظيم
الذي ال يريد» الحرب.
كذلك ،استجاب لطلب مساعدة من مسؤول
أوكراني من خالل تفعيل خدمة اإلنرتنت عرب األقمار
االصطناعية «ستارلينك» بأوكرانيا ،وإرسال معدات
إىل هناك للمساعدة يف توفري خدمة اإلنرتنت إىل
املناطق التي تعرضت لهجمات عسكرية روسية.

األمم المتحدة 3.2 :مليون شخص
غادروا أوكرانيا بسبب الحرب
مع تواصل العملية العسكرية الروسية يف أوكرانيا،
أعلنت األمم املتحدة ،أن  3.2مليون شخص غادروا
أوكرانيا بسبب الحرب.
وفر أكرث من ثالثة ماليني أوكراني من بلدهم عرب
ّ
سلوفاكيا واملجر ورومانيا ومولدافيا وخصوصًا
بولندا ،التي استقبلت أكرث من مليوني الجئ.

اسكتلندا تعتذر عن مطاردة
الساحرات وإعدامهن
اعتذرت الوزيرة األوىل يف اسكتلندا ،نيكوال ستارجن ،نيابة عن الحكومة ،عن قتل وتشويه سمعة آالف
األشخاص الذين اتهموا بممارسة السحر بني القرنني السادس عرش والثامن عرش.
بدأ االضطهاد يف القرن السادس عرش ،واستمر نحو قرنني ،واتهم ما يقرب من  4آالف شخص بممارسة
السحر ،غالبيتهم العظمى من النساء .قبض عليهم ،وعذبوا بوحشية ،وأجربوا عىل تقديم االعرتافات
الكاذبة .ووفقا ً للمؤرخني ،أعدم ثلثا املتهمني.
ولم تعتذر الحكومة االسكتلندية سابقا ً عن هذه الفظائع التي ارتكبت بحق مواطنيها ،وفقا ً للناشطني
الذين أطلقوا حملة تطالب باعتذار رسمي.
ويف «اليوم العاملي للمرأة» ،أدلت نيكوال ستارجن ببيان ،وصفت فيه هذه املمارسات بـ»الظلم الذي فرض
عىل نطاق واسع» .وأضافت« :يف الوقت الذي منعت فيه النساء من الشهادة أمام املحاكم ،وجهت إليهن
االتهامات ،وقتلن ألنهن فقريات أو مختلفات أو ضعيفات ،أو يف كثري من الحاالت فقط ألنهن نساء».
وأضافت ستارجن« :بصفتي وزيرة أوىل ،ونيابة عن الحكومة االسكتلندية ،أختار االعرتاف بهذا الظلم
الفاضح والتاريخي وتقديم اعتذار رسمي إىل كل اللواتي وجهت إليهن االتهامات ،وتمت إدانتهن،
وش ّهر بهن ،وأعدمن ،بموجب قانون السحر لعام .»1563

إىل ذلك ،قال حرس الحدود البولندي إن أكرث من
مليوني الجئ دخلوا بولندا قادمني من أوكرانيا منذ
بداية الهجوم الرويس يف  24فرباير/شباط.
وكتب حرس الحدود عىل تويرت» اليوم ،الثامن عرش
من مارس ،يف التاسعة صباحا (بالتوقيت املحيل)
تجاوز عدد الالجئني من أوكرانيا مليونني ،معظمهم
من النساء واألطفال».
من جانبه ،قال رئيس الوزراء الرنويجي
يوناس جار ستوره أمام الربملان اليوم
الجمعة إن بالده تعتقد أنها ستستقبل
قرابة  30ألف الجئ أوكراني هذا
العام ،لكنها تستعد لوضع يصل
فيه عدد الالجئني إىل  100ألف مع

فرار املزيد من األوكرانيني بعد الهجوم الرويس عىل
بالدهم.
ووصل قرابة ألفني الجئ أوكراني إىل الرنويج حتى
اآلن.
كما استقبلت كل من الجمهورية التشيكية واملجر
وسلوفاكيا أكرث من  200ألف الجئ حتى اللحظة.
يذكر أنه منذ انطالق العملية العسكرية الروسية يف
 24فرباير املايض ،أرسلت الدول األوروبية الحليفة
لكييف ،ودول الناتو عامة ،عىل رأسها الواليات
املتحدة ،مساعدات مالية للحكومة األوكرانية
وللنازحني أيضا ً.
إىل ذلك ،فرضت آالف العقوبات عىل موسكو ،شملت
مختلف القطاعات ،فضال عن سياسيني ورجال
أعمال.
يف حني حذرت موسكو أكرث من مرة أن أي دولة
ترسل «سالحا ً نوعيا» تصنفه خطريا إىل السلطات
األوكرانية ،تضع نفسها يف موقع املعتدي عليها .كما
أكدت أنها لن توقف العمليات العسكرية عىل أرايض
الجارة الغربية ،قبل تجريد األخرية من السالح،
ووقف مساعيها لالنضمام إىل الناتو.

وشددت يف كلمتها عىل أن «الكراهية العميقة للمرأة» التي حفزت إقرار قانون السحر لم يتم
التخيل عنها ،بل «ال نزال نعيش مع تبعاتها» .وقالت إن االعتذار جزء من االعرتاف املستمر
بتاريخ اسكتلندا يف تهميش املستضعفني .وأشارت إىل أن الربملان اعتذر عن معاملة الحكومة
للمثليني وإرغامهم عىل تبني األطفال املولودين لنساء غري متزوجات.
ومضت قائلة« :سيتساءل البعض :ملاذا عىل هذا الجيل االعتذار عن ممارسات حدثت قبل قرون؟
ولكن األنسب أن نسأل ملاذا استغرق األمر هذا الوقت الطويل».
جرم السحر أو التشاور مع السحرة ،وفرض عقوبة عىل
القانون املذكور الذي أقره الربملان االسكتلندي ّ
املخالفني باإلعدام ،وهذا ما حصل فعالً بحق نحو  2500شخص ،وفقا ً ملنظمة «ساحرات اسكتلندا» التي
ضغطت عىل الربملان لالعتذار عن الفظائع ،والعفو عن املتهمني واملحكومني ،وبناء نصب تذكاري تخليدا ً
لذكرى الضحايا.
وفقا ً للمنظمة نفسها ،أكرث من  80يف املائة من الذين اتهموا بممارسة السحر ،وعددهم  ،3800هم من
النساء.
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فنلندا «أسعد بلد في العالم» ...دولة
عربية في ذيل التصنيف
نالت فنلندا لقب «أسعد بلد يف العالم»
للسنة الخامسة عىل التوايل ،فيما تذ ّيل
لبنان وأفغانستان التصنيف الذي يصدر
سنويا بإرشاف األمم املتحدة منذ عقد من
الزمن.
تصدر البلد االسكندينايف
ومع عالمة  7.82عىل ،10
ّ
الذي يضم  5.5ماليني نسمة التصنيف متقدما ً
عىل الدنمارك وايسلندا وسويرسا وهولندا ،وهي
دول حافظت عىل مراكزها يف أعىل الرتتيب السنوي
الذي تهيمن عليه البلدان األوروبية وخصوصا يف
أوروبا الشمالية.
وأظهر «تقرير السعادة السنوي» الذي يصدر
بإرشاف األمم املتحدة منذ  ،2012أن «التقدم
«سجل يف رصبيا وبلغاريا
األكرب» يف التصنيف ُ
ورومانيا ،فيما شهد لبنان وفنزويال وأفغانستان
الرتاجع األكرب».
واحتل لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية خانقة
صنفها البنك الدويل من بني أسوأ ثالث أزمات يف
العالم منذ منتصف القرن التاسع عرش ،املركز ما
قبل األخري مع  2.95نقطة متقدما عىل زيمبابوي،
فيما احتلت أفغانستان املرتبة األخرية يف

التصنيف مع .2.40
وتعتمد الدراسة السنوية خصوصا عىل إحصاءات
ملعهد «غالوب» تقوم عىل طرح أسئلة للسكان
عن نظرتهم ملستوى سعادتهم ،مع مقارنة النتائج
بإجمايل الناتج املحيل يف البالد وتقويمات تتعلق
بمستوى التضامن والحرية الفردية والفساد،
إلعطاء عالمة إجمالية لكل بلد.
وتراجعت أملانيا وكندا مرتبة واحدة لكل منهما إىل
املركزين الرابع عرش والخامس عرش عىل التوايل،
أمام الواليات املتحدة التي احتلت املرتبة السادسة
عرشة بتقدم ثالث مراتب ،وفق التقرير الرسمي
ويقدم تقييما يعتمد
الذي يشمل حوايل  150بلدا
ّ
معدال وسطيا للسنوات الثالث األخرية.
وحلت فرنسا يف املركز العرشين بتقدم مرتبة
واحدة عن العام الفائت« ،يف أفضل تصنيف لها
منذ إطالق الدراسة» ،فيما حافظت اململكة املتحدة
عىل مرتبتها السابعة عرشة.
ومن بني القوى العاملية األخرى ،حلت الربازيل
يف املركز الثامن والثالثني (برتاجع ثالث مراتب)

ارتفاع برج «إيفل» في
زادت السلطات الفرنسية من ارتفاع برج إيفل ،أحد أشهر
معالم العاصمة باريس ،بمقدار  6أمتار ،وذلك بعد أن
تم تزويده مؤخرا بهوائي للبث اإلذاعي.

وبات علو برج إيفل يف باريس  330مرتا بعد
تثبيت هوائي للبث اإلذاعي بطول ستة
أمتار عىل قمته ،إثر نقله بواسطة طوافة،
بحسب ما نرشته يورونيوز.
وتحدى عدد قليل من املتفرجني
والسياح الطقس املاطر ،الذي أدى إىل
تأجيل العملية لنحو ثالث ساعات.
وتابع املارة مشاهدة املعلم البارييس الشهري،
وهو أحد أكرث املعالم استقطابا للزوار يف العالم،
يعلوه هوائي جديد سيسمح بتغطية منطقة
باريس وضواحيها بأكملها ،بالبث اإلذاعي الرقمي
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

World’s longest car
with all amenities
breaks its own record

T

he world’s longest car dubbed ‘The American
Dream’ has been fully restored and has now broken its own record. According to the Guinness
World Records, the super limo now stands at 30.54
metres (100 feet and 1.50 inches).

واليابان يف املركز الرابع والخمسني (تقدم
مرتبتني) ،فيما تراجعت روسيا إىل املرتبة 80
(تراجع أربع مراتب) يف هذه النسخة من التقرير
التي تعتمد عىل بيانات تعود إىل ما قبل غزو
أوكرانيا.

The American Dream was originally built in 1986 in California’s Burbank by car customiser Jay Ohrberg. It was 60
feet long, rolled on 26 wheels and had a pair of V8 engines
in the front and rear. The limo was eventually extended by
Ohrberg to a surprising 30.5 metres (100 feet) in length.
However, this year, the legendary car has been stretched
by 1.50 inches.

وتقدمت الصني  12مرتبة لتحتل املركز الثاني
والسبعني ،فيما احتلت الهند مركزا متأخرا يف
التصنيف ( )136رغم تقدمها ثالث مراتب مقارنة
مع تصنيف العام املايض.

Guinness World Records has posted a photo of the now-restored car on its website and social media platforms.

وعلق جيفري ساكس أحد معدي التقرير قائال
إن «األمثولة التي يعطينا إياها تقرير السعادة
العاملي خالل السنوات األخرية هي أن التضامن
االجتماعي والسخاء بني األشخاص وصدق
الحكومات أمور أساسية لرخاء السكان» ،مضيفا
«يجب عىل قادة العالم أخذ هذه العوامل يف
االعتبار».
وتتصدر البلدان االسكندينافية هذا التقرير منذ
إطالقه ،إذ إن الرنويج سبقت فنلندا إىل القمة سنة
 2017بعدما تربعت الدنمارك طويال عىل الصدارة.

باريس يصل لـ  330مترا
األريض.
واستغرقت العملية التي تطلبت موافقة مجلس بلدية
باريس ووزارة الثقافة والرشطة ،حوايل خمس
عرشة دقيقة ،وهو الوقت الذي قامت فيه
املروحية بتثبيت الهوائي يف األعىل ،حيث
كان أحد الفنيني ينتظر لنصبه.

As per reports, the car includes a jacuzzi, bathtub, waterbed, mini-golf course, multiple televisions and a helipad capable of holding 5,000 pounds of weight. It can accommodate more than 75 individuals. The record-breaking vehicle,
which is based on 1976 Cadillac Eldorado limos, can also be
driven from both ends.
The post received a lot of attention after it was shared on
the Guinness World Records page. Some users couldn’t believe that this car could come with a swimming pool, helipad and golf facility.
One of the users jokingly commented, “It is a train and not
a car... CAR has a definition and anything beyond usual is
”classified as unusual.
The car is undeniably magnificent, but due to its enormous
size, few people are concerned about how it will be driven
on city streets.
It seemed to have required a lot of effort to restore The
American Dream to its former beauty. The car had been
abandoned for years at the back of a New Jersey warehouse
and had fallen into disrepair.

وهذه هي املرة األوىل التي يتم فيها تركيب
معدات جديدة بواسطة طوافة عىل برج
إيفل ،وفق الرشكة املشغلة للربج.
وتطلب العمل عىل هذا الخطوة «أكرث
من عام» ،بكلفة ناهزت مليون يورو ،كما
أن الهوائي الذي صممه مهندسو هيئة
البث اإلذاعي والتلفزيوني الفرنيس ،يزن
 350كيلوغراما ،بحسب األمني العام للهيئة أرنو
لوكويس.
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قالت دار اإلفتاء املرصية ،إنه فيما ورد عن
رسول الله -صىل الله عليه وسلم ،-أن
هناك ثماني أمور استعاذ منها رسول الله
-صىل الله عليه وسلم -يف دعائه.

أشياء عليك
القيام بها
استعدادا لشهر
ً
رمضان
شهر رمضان هو أهم شهور السنة عند املسلم  ،وهو من األشهر املباركة
التي يجب عىل املسلم االستفادة منها  ،وفيه ركن الصيام ،
وهو أحد األركان الخمسة .ومن املهم قبل ذلك االستعداد
يعد
نفس ًيا وروحان ًيا وروح ًيا لهذا الشهر املبارك  ،وأن ّ
والدعاء،
املسلم نفسه لشهر رمضان ،فهو شهر العبادة ّ
وشهر التوبة والعودة إىل رحاب الرضوان واملغفرة من
جل جالله ،واستعدادات رمضان تتلخص يف بعض
الله ّ
الخطوات الجميلة والبسيطة والّتي يجد املسلم
السعادة
فيها متعة الطّاعة ولذّتها ،ويجد فيها ّ
والسالم ،وفيما يأتي  10أشياء عليك
والرضا ّ
ّ
استعدادا لشهر رمضان:
القيام بها
ً
تجديد النّية ،والعزم عىل اجتناب املعايص
والذّنوب واآلثام ،والعودة إىل الله تبارك
وتعاىل والت ّقرب منه.
الصيام قبل
تعويد النّفس عىل ّ
مجيء شهر رمضان من خالل

كل شه ٍر قبل شهر رمضان.
الصيام بعض األ ّيام من ّ
ّ
مرة ،إىل جانب تد ّبر
عقد النّية والعزم عىل ختم القرآن الكريم أكرث من ّ
اآليات الكريمة والعمل بما فيها.
تحضري برنام ٍ
قسم فيه املسلم وقته حسبما يناسبه ،ليقوم بما
ج ُي ّ
ٍ
واجبات دينية ودنيوية ،فال تضيع األوقات هبا ًء.
عليه من
والصالحة الّتي
تحضري قائمة تحوي بعض األعمال الخريية ّ
بوسع املسلم القيام بها يف شهر رمضان.
الدعوية
بالدروس الدينية
وتحري املحارضات ّ
التسجيل ّ
ّ
والدورات الّتي من شأنها تعريف املسلم بدينه الحنيف
ّ
أكرث.
الصلوات الخمس يف املسجد وأداء
الحرص عىل أداء ّ
التاويح إن أمكن ،كذلك الحرص عىل املشاركة يف
صالة ّ
مجالس الذّكر والتالوة.
اجتناب األمور الّتي تشغل املسلم عن صيامه
وعبادته كاملسلسالت والربامج الرتفيهية الّتي ال
نفع لها وغريها.

Education for Girls in Islam
Education for Mulsim Women Throughout History
Indeed, throughout history, many Muslim women were involved
in the founding of educational institutions. Most notable of these
is Fatima al-Fihri, who established the University of Al-Karaouine
in 859 CE. This university remains, according to UNESCO and others, the oldest continually-running university in the world.
According to a paper by Islamic Relief, a charity organization
which supports education programs throughout the
Muslim world:
. . . girls’ education in particular has been
shown to have substantial economic and
social benefits. . . Studies have shown
that communities with a high proportion of educated mothers have less
health problems.
The paper also cites many other
benefits to societies that promote
women’s education.
In modern times, those who disapprove of girls’ education are not speaking from a sound religious perspective,
but rather a limited and extreme political
view that does not represent all Muslims and
in no way represents the position of Islam itself.
In reality, there is nothing in the teachings of Islam
that prevents the education of girls--the truth is quite the
contrary, as we have seen. There may be discussion and debate
over the content of secular education, the separation of boys and
girls in school, and other gender-related matters. However, these
are issues which are possible to resolve and do not prescribe or
justify a blanket prohibition against rigorous and comprehensive
education for girls.
It is impossible to be a Muslim, to live according to the requirements of Islam, and at the same time live in a state of ignorance.
Source- learnreligions
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أمور استعاذ منها النبي
في دعائه  ..انتبه لها

G

ender inequality between men and women is a
criticism often made of the Islamic faith, and while
there are ways in which men and women are regarded
differently in Islam, the position regarding education is not
one of them. The practices of extremist groups like the Taliban
have, in the public mind, been universalized to represent all
Muslims, but this is decidedly an erroneous assumption,
and nowhere is it more erroneous than in the
belief that Islam itself prohibits education of
girls and woman. In reality, Mohammad
himself was something of a feminist,
considering the time he lived in,
championing the rights of women
in a manner that was revolutionary for the historical period. And
modern Islam strongly believes in
the education of all followers.
Education in the Quran
According to the teachings of Islam, education is very important.
After all, The first revealed word of
the Quran commanded the believers to “Read!” And this commandment did not distinguish between male
and female believers. The first wife of the
Prophet Muhammad, Khadeeja, was a successful, highly educated businesswoman in her
own right. The Prophet Muhammad praised the women
of Madinah for their pursuit of knowledge: “How splendid were
the women of the Ansar; shame did not prevent them from becoming learned in the faith.” At various other times, the Prophet
Muhammad told his followers:
“Acquisition of knowledge is binding on all Muslims, male and
”female.
”“Seek knowledge, from the cradle to the grave.
”“Acquire knowledge, even if you have to go to China for it.
“The person who goes forth in search of knowledge is striving
”hard in the way of Allah, until his/her return.

وأوضحت «اإلفتاء» عرب صفحتها بموقع
التواصل االجتماعي فيس بوك  ،أن رسول
الله -صىل الله عليه وسلم  -استعاذ يف
مستشهدا بما
دعائه من ثمانية أمور،
ً
رواه مسلم ،عن عبد الله بن عمر -ريض
الله عنهما -قال :كان من دعاء رسول الله
 « :اللَّ ُه َّم ِإ ِنّي أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم ْن َز َو ِ
ال ِن ْع َم ِت َك،
وت ََحو ِّل َع ِ
ج ِمي ِع
ُجا َء ِة ِنق َْم ِت َكَ ،و َ
اف َي ِت َكَ ،وف َ
َ ُ
َسخ َِط َك ،اللهم انى اعوذ بك من جهد
البالء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة
األعداء».
وأضافت أن قوله -صىل الله عليه وسلم-
(من زوال نعمتك) ،تعني ذهاب النعم
الظاهرة والباطنة من غري بدل ،وقوله:
(تحول عافيتك) ،أي تبدل العافية
ّ
بضدها من عافية إىل مرض وبالء ،والفرق
والتحول ،أن الزوال هو ذهاب
بني الزوال
ّ
التحول
اليشء من غري بدل .وتابعت :أما
ّ
فإبدال اليشء باليشء كإبدال الصحة
باملرض ،والغنى بالفقر ،منو ًها بأن قوله:
(فجاءة نقمتك) فالفجأة هي البغتة،
والنقمة :العقوبة( ،وجميع سخطك) ،أي
الكراهية لليشء ،وعدم الرضا به.
 8أمور استعاذ منها النبي يف دعائه

« اللَّ ُه َّم ِإ ِنّي أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم ْن َز َو ِ
ال ِن ْع َم ِت َك،
ِ
وت ََحو ِّل َع ِ
ج ِمي ِع
و
،
ك
َ
ت
ُجا َء ِة ِنق َْم
َ َ
اف َي ِت َكَ ،وف َ
َ ُ
َسخ َِط َك ،اللهم انى اعوذ بك من جهد
البالء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة
األعداء».
وعن عائشة أن رسول الله -صىل الله عليه
وسلم -علمها هذا الدعاء
“اللهم إني أسألك من الخري كله عاجله
وآجله ،ما علمت منه وما لم أعلم ،وأعوذ
بك من الرش كله عاجله وآجله ما علمت
منه وما لم أعلم ،اللهم إني أسألك من
خري ما سألك عبدك ونبيك ،وأعوذ بك
من رش ما عاذ به عبدك ونبيك ،اللهم إني
أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو
عمل ،وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من
قول أو عمل ،وأسألك أن تجعل كل قضاء
قضيته يل خريًا” .رواه أحمد وابن ماجه
وصححه األلباني.
“اللَّ ُه َّم ِإ ِنّي أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم َن ال َه ْد ِمَ ،وأ َ ُعو ُذ ِب َك
الح ْر ِق،
ِم َن َ
الت َ ِّديَ ،وأ َ ُعو ُذ ِب َك ِم َن ال َغ َر ِقَ ،و َ
الش ْيطَا ُن
َوال َه َر ِمَ ،وأ َ ُعو ُذ ِب َك أ َ ْن َيت َ َ
خ َّبط َِني َ
وت ِف َس ِب ِيلِ َك
ِعنْ َد امل َْو ِتَ ،وأ َ ُعو ُذ ِب َك أ َ ْن أ َ ُم َ
وت ل َِد ِي ًَغا”.
ُم ْد ِب ًَراَ .وأ َ ُعو ُذ ِب َك أ َ ْن أ َ ُم َ

الح َز ِن،
“اللَّ ُه َّم ِإ ِنّي أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم َن ال َه ِ ّمَ ،و َ
الج ْ ِ
بَ ،و َضلْ ِع
ج ِزَ ،والك ََس ِلَ ،وال ُبخ ِْلَ ،و ُ
َوال َع ْ
ج ِ
ال”.
َّ
الد ْي ِنَ ،و َغلَ َب ِة ال ِ ّر َ

ج ْه ِد ال َبال َِءَ ،و َد ْر ِك
“اللَّ ُه َّم ِإ ِنّي أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم َن َ
اء ،و َشمات َ َة األَعد ِ
ِ
ِ
َ ِ
اء”.
ْ َ
الشقَاءَ ،و ُسوء الق ََض َ َ
“اللَّ ُه َّم ِإ ِنّي أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم َن َز َو ِ
ال ِن ْع َم ِت َك،
وت ََحو ِّل َع ِ
ج ِم ِي ِع
ُجا َء ِة ِنق َْم ِت َكَ ،و َ
اف َي ِت َكَ ،وف َ
َ ُ
َسخ َِط َك”.
“ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من
الظاملني”.
«الل ُه الل ُه َر ِّبي ،ال َ ِ
يك لَ ُه».
ش َ

”اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ،اللهم إنا
نستغيث بك فأغثنا ،نشكو إليك ضعف
قوتنا وقلة حيلتنا”.

قابض ملا
الحمد كلُّه ،اللهم ال
«اللهم لك
َ
ُ
باعدت ،وال م ِ
باع َد
بسطت ،وال ُمقَ ِ ّر َب ملا
َ
َ
ُ
ِ
ي ملا من ْع َت ،وال مان َع
قر َ
ملا َّ
بت ،وال ُمعط َ
ِ
ملا أ َ
بركاتك
ط علينا من
ابس ْ
َ
عطيت اللهم ُ
ِ
ِ
ورزقك ،اللهم إني
ورحمتك وفضلِك
ول وال
يح ُ
أسألُك النَّعي َم املقي َم الذي ال ُ
يزول اللهم إني أسألُك النَّعي َم يو َم ال َع ْيل َِة،
ُ
ِ
الحرب ،اللهم عائذًا بك من
واألم َن يو َم
ِ
سوء»
ُ ِ
ِ
رش ما منَ ْعت منا اللهم ح ِ ّب ْب
ما أعطينا ،و ّ
إلينا اإليما َن و َز ِّينْه يف قلو ِبنا ،وك َ ِ ّره إلينا
والفسوق والعصيا َن واجعلْنا من
الكفر
َ
َ
ِ
وأح ِينا
الراشدين اللهم توفَّنا
مسلمنيْ ،
ِ
ِ
وألحقْنا بالصالحني ،غريَ خزايا،
مسلمني
وال مفتونني».

«اللهم ارضنا بقضائك وبما قسمته لنا،
واجعلنا من الحامدين لك يف الرساء
والرضاء ،اللهم يا من لطفه بخلقه شامل،
وخريه لعبده واصل ،ال تخرجني وذريتي
وأهيل وأحبابي من دائرة األلطاف ،وآمنا
من كل ما نخاف ،وكن لنا بلطفك الخفى
الظاهر».
العفو والعافيةَ ،يف
«اللهم إني نسألُك
َ
ِ
العفو
واآلخرة ،الله َّم إني نسألُك
الدنيا
َ
والعافيةَ ،يف ِديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا،
است عوراتناِ ،
وآم ْن روعاتنا،
الله َّم ُ ْ
واحفظنا من بني يدينا ،ومن خلفينا ،وعن
يمينا ،وعن شمالنا ،ومن فوقنا ،ونعو ُذ بك
َال من تحتنا».
أن أن ْغت َ
« يا فارج اله ّم ويا كاشف الغم فرج همنا
ويرس أمرنا ،وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا،
وارزقنا من حيث ال نحتسب يا رب
العاملني ،اللهم إني نسألك أن تجعل خري
عملنا آخره ،وخري أيامنا يوم نلقاك فيه،
ٍ
يشء قَدير».
إنّك عىل كل

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

Arab American Today العربي األمريكي اليوم

العالناتكم في

م
ج
ل

ة
عرب أمريكا
First Arab
American Magazine

مجلة عرب
أمريكا األولى

األولى

االتصال على

313 -409-9541
29

March 2022 - Volume : 10 - Issue :111

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

المسلمون حول العالم Muslims Around The World
العربي األمريكي اليوم Arab American Today

أسطورة
هولندا وبطل
أوروبا يعلن
اعتناقه إسالمه

مسجد بريطاني يفوز
بجائزة مجتمعية
مسجد الرحمة بمدينة ليفربول شمال غرب إنجلرتا  -عىل جائزة
حصل
ُ
مرموقة للعمل املجتمعي إثر مجهودات املسجد خالل العام املايض 2021م.
وتوج مسجد الرحمة الذي ت ُديره جمعية ليفربول اإلسالمية بجائزة
ِّ
«أفضل خدمة توعية» خالل عام 2021م ،واملقدمة ضمن جوائز «Beacon
.»Mosque
ويف ترصيحات صحفية ملوقع  The Muslim Newsقال الدكتور بدر عبد
الله رئيس جمعية ليفربول اإلسالمية« :جاء هذا التكريم بعد العمل الجاد،
والجهود التي بذلها مسجد الرحمة ملكافحة فريوس كورونا».
وت َ َّم تكري ُم مسجد الرحمة عىل جهوده يف مكافحة انتشار فريوس كورونا،
وكذلك الجهود التي قام بها يف تقديم الدعم والحفاظ عىل التواصل مع
الجميع أثناء وباء كورونا.

أعلن الدويل الهولندي السابق ،كالرنس سيدورف ،العب
ميالن وريال مدريد األسبق ،اعتناقه اإلسالم ،حيث نرش
عاما ،الخرب من خالل حسابه الرسمي بموقع
صاحب الـ”45″
ً
التواصل االجتماعي “إنستغرام”.
وكانت تغريدات انترشت عرب موقع التواصل االجتماعي “تويرت” ،تفيد
اعتناق سيدورف اإلسالم ،وتغيري اسمه لـ يونس ،ولكن نجم ريال
مدريد السابق ،أوضح أن اسمه سيظل كما هو.
مدرب منتخب الكامريون وديبورتيفو الكورونيا السابق ،أوضح أن
صوفيا مكرماتي ،هي وراء ذلك ،حيث أعلن اعتناقه اإلسالم ،خالل
وتحديدا يف مركز الشؤون
تواجده يف دولة اإلمارات العربية املتحدة،
ً
اإلسالمية والعمل الخريي.
وكتب سيدورف عرب حسابه يف موقع “إنستغرام”“ :شكر خاص لكل
الرسائل الطيبة التي تحتفي بانضمامي إىل األرسة املسلمة”.
وأضاف“ :أنا سعيد للغاية ويسعدني االنضمام إىل جميع اإلخوة
واألخوات يف جميع أنحاء العالم وخاصة عزيزتي صوفيا التي علمتني
بعمق معنى اإلسالم”.
واختتم“ :أنا لم أغري اسمي وسأستمر يف حمل اسمي كما قال والدي،
كالرنس سيدورف! أرسل بكل حبي لكل شخص يف العالم”.
سيدورف خالل مسريته لعب مع أياكس ،سامبدوريا ،ريال مدريد،
ميالن ،وإنرت ميالن ،واعتزل بقميص فريق بوتافوجو ريجاتاس
الربازييل يف عام .2014

وسيدورف
هو الالعب
الوحيد يف
تاريخ دوري
أبطال أوروبا الذي فاز
بالبطولة مع ثالثة أندية
مختلفة :أياكس وريال مدريد
وميالن .كما شارك يف ثالث
نسخ من كأس أوروبا وكأس
العالم  1998مع املنتخب
الهولندي.

كما قام مسجد الرحمة باستضافة عيادة لتقديم لقاح فريوس كورونا ،كما
ً
فصول
أيضا
فتح املسجد أبوابه ملساعدة الجميع ،كما استضاف املسجد ً
تعليمية لألطفال وفعاليات رياضية ومجموعات لألمهات ،وأنشطة خريية.
وتقدم  Beacon Mosqueمجموعة من الجوائز ،من أجل تسليط
الضوء عىل األدوار الهامة التي تلعبها املساجد واملراكز اإلسالمية يف
مجتمعاتهم املحلية ،سواء لغري املسلمني أو للمسلمني.
وتشجع جوائز  Beacon Mosqueجميع املساجد عىل تحقيق
ِّ
التميز يف عدة مجاالت؛ منها :توعية الشباب وإدارة املساجد
وترميمها ،وكذلك التواصل مع املجتمعات من خالل األنشطة
الثقافية والدعوية وتنفيذ الربامج وغريها.

يأتي خرب اعتناق
سيدورف للدين
اإلسالمي قبل شهر
واحد من بداية شهر
رمضان املعظم لعام
 1443هجري ،وهو الخرب
الذي حظى باهتمام
وبتفاعل العديد من عشاق
اللعبة يف الوطن العربي
والدول اإلسالمية ،بسبب
الشعبية الكبرية التي كان
يتمتع بها األسطورة الهولندية.

Kerala: a state of hope for India’s Muslims
northern India in the 16th century with the
Mughals, but in Kerala it dates back to the
time of the Prophet, when Arab traders came
from the Gulf to buy spices on the Malabar
coast.
The sight of these women in black in a
country known for colourful clothing is all the
more surprising since Kerala is India’s only
communist-run state. Communist symbols
are everywhere: pennants on posts, busts of
former leaders on city streets, portraits of
new leaders on Bollywood-style billboards,
sculptures of the hammer and sickle on
roundabouts, portraits of Marx, Engels and
Lenin (almost as numerous as in Soviet Russia), reproductions of Alberto Korda’s 1960
photo of Che gazing into the distance.
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went out in a sari, they just threw
the end of it over their head to
’cover their hair.
Kerala is a relatively small
state, with a population
of 33 million, but it has
a far higher proportion of Muslims (27%,
mostly Sunnis) than
India as a whole
(14%); in many
towns and cities in
the northern Malabar
district they are a
majority. (Kerala also has
a high proportion of Christians: 18%, compared with
2% nationwide.) Islam arrived in

that doesn’t cover the face, first
appeared about 15 or 20 years
ago. Today they’re every’where.
We met at a trendy
café in Kerala’s capital, Thiruvananthapuram. ‘Muslim women
used to dress like
everyone else, in a
brightly coloured sari
or kurta and churidar
[tunic and narrow
trousers], with their
head covered by a long
coloured piece of cloth called
a thattam,’ he said. ‘When they

by Pierre Daum

M

uslims are discriminated against
in Hindu Narendra Modi’s India,
and religious violence is growing
across the country. Yet in communist-run
Kerala, visible signs of Muslim identity are
everywhere.

Three women in black niqabs, only their eyes
visible, sat chatting at a bus stop under a
huge portrait of Che Guevara. Above them,
hammer and sickle pennants fluttered in
the breeze. Surprising? After all, this was
not Saudi Arabia or Cuba but Kerala, India’s
southernmost state. MS Visakh, a young
Keralan sociologist, told me, ‘Women wearing
the niqab or pardha, a version of the niqab
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تصاعد
العداء تجاه
المسلمين في
..أمستردام

Spanish court backs Twitter’s
temporary ban on Vox party
over Islamophobic tweet

T

he Supreme Court of Spain on backed Twitter’s
decision to temporarily block the account of Vox
party for hate speech.

The social media platform decided to block the far-right party from tweeting for eight days in early 2021 during the party’s electoral run in Catalonia.
In one of the tweets related to its “Stop Islamization” campaign, Vox
shared the inaccurate statistics that Muslim immigrants make up just 0.2%
of the population in Catalonia, but were responsible for 93% of crimes
committed.
After Twitter blocked the party’s account for inciting hatred against Muslims, Vox decided to take Twitter to court.
“The billionaires in the tech world don’t want people to understand the
consequences of the migration invasion that they promote alongside certain governments,” responded Vox leader Santiago Abascal at the time,
slamming the move as “censorship.”
Now, more than a year later, the Supreme Court threw out Vox’s case.
The court’s main argument for backing Twitter’s decision was that Vox
agreed to the rules of the social media platform when it opened the account.
Twitter also suspended Vox from tweeting in 2020, after it accused the
ruling Socialist Party of “promoting pedophilia with public money.”
All suspensions have been temporary and Vox continues to gain traction
on social media and in the polls.
On Monday, an opinion poll published by Spanish daily El Pais suggests
that Vox is the only major party that has grown in popularity since Spain’s
2019 national elections.
According to the poll, with 19.2% of support, Vox is the third-most-popular
party in Spain.

Muslim student subjected to racist assault in New Zealand school

S

tudents in a New Zealand high school with their
teacher looking on amid persisting Islamophobia in
the UK-affiliated Oceanic island nation.

The student, identified as Hoda al-Jamaa suffered a concussion on when
her hijab – an Islamic headdress of diverse sorts commonly worn by female Muslims worldwide -- was ripped off by three girls at the Otago Girls’
High School in the city of Duncedin after being punched in the face at the
presence of a teacher, UK-based
Middle East Eye reported Friday.
“Two of the girls held me and
one hit me and after I fell on the
ground, she ... was still hitting my
face and my body. I was waiting
for the teacher to help me,” Jamaa said in an interview with the
local, state-owned Radio New
Zealand (RNZ).
The victim further added that
the girls took off her hijab and
filmed her, and that the video
had now been shared with boys
and other girls in the school. She
also noted that the perpetrators
attempted to do the same to two of her Muslim friends at the school.
“My hijab... is my culture and my religion,” the young student then underlined. “My hijab is everything for me and I love my hijab and those other
girls love their hijabs.”
Jamaa also noted that the incident was not the first violent attack she had
experienced and that she frequently had the fingers pulled at her and
called a terrorist by fellow students.
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. ويواجهون اإلساءات والتهديدات،الخارجي
ولفتت إىل أن وسائل اإلعالم والسياسيني
ساهموا يف تحول «اإلسالموفوبيا» إىل
ظاهرة طبيعية يف الحياة اليومية بني سك ّان
.العاصمة الهولندية

عن تعرضهم لخطاب الكراهية عىل الوسط
.االفرتايض
ونوه التقرير بأن «اإلسالموفوبيا» وخطاب
ّ
الكراهية ضد املسلمني بات طبيعيا ً يف
.الحياة االجتماعية والعملية

أظهرت دراسة أجريت يف العاصمة
الهولندية أمسرتدام تزايد ممارسات
،«اإلسالموفوبيا» ضد املسلمني
يف الحياة العملية وعىل املنصات
.االفرتاضية

واختتمت الدراسة بتقديم توصيات
 برضورة اتخاذ،ومقرتحات لبلدية أمسرتدام
تدابري صارمة ضد الرشكات واألشخاص
الذين يمارسون «اإلسالموفوبيا» والكراهية
. وخاصة يف بيئة العمل،ضد املسلمني

 سلطت الدراسة الضوء عىل،ويف السياق
اآلثار البدنية والعاطفية والنفسية ملمارسات
«اإلسالموفوبيا» عىل املسلمني القاطنني يف
.أمسرتدام
وأضافت أن املسلمني يتعرضون للتمييز
والعنرصية بسهولة بسبب مظهرهم

الدراسة التي أعدها مركز الهجرة األوروبية
املتوسطية والتنمية جاءت بطلب من بلدية
.» وفق «األناضول،أمسرتدام
وأشارت الدراسة إىل أن املسلمني يف العاصمة
الهولندية يتعرضون دوما ً ملمارسات
ً فضال،«اإلسالموفوبيا» يف أماكن عملهم

أعلى محكمة فرنسية تؤيد حظر
ارتداء المحاميات للحجاب
 حظر ارتداء املحاميات للحجاب وغريه من،أيدت أعىل محكمة فرنسية
 يف أول حكم من نوعه ويمثل،الرموز الدينية يف قاعات املحاكم يف الشمال
.سابقة لبقية أنحاء البالد
 وهي محامية فرنسية سورية تبلغ من،ورفعت الدعوى سارة اسميطه
 وطعنت عىل قاعدة وضعها مجلس، عاما وترتدي الحجاب30 العمر
نقابة املحامني يف «ليل» والتي تحظر الرموز الدينية يف قاعات محاكمها
.عىل أساس أنها تنطوي عىل تمييز
 «رضوري ومناسب من:وقالت محكمة النقض يف حكمها إن الحظر
ناحية للحفاظ عىل استقالل املحامي ومن ناحية أخرى لضمان الحق يف
.»محاكمة عادلة
.»وأضافت أن حظر ارتداء الرموز الدينية «ال يشكل تمييزا
أما اسميطه فقالت لـ»رويرتز» إنها أصيبت بصدمة وخيبة أمل من
.الحكم
 «ملاذا تغطية شعري يمنع موكيل من الحصول عىل محاكمة:وأضافت
، إذا اختاروني كمحاميتهم. «موكيل ليسوا أطفاال:عادلة؟» ومضت تقول
.» فهذا اختيارهم،بحجابي
وال يوجد قانون ينص رصاحة عىل أن اسميطه ال تستطيع ارتداء
.الحجاب يف قاعة املحكمة
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بعد غياب  3سنوات..

«بيروت الدولي للكتاب» يعيد النبض إلى عاصمة لبنان

أسرار محمد

اختتم معرض بريوت العربي الدويل للكتاب الـ63
(بريوت ال تنكرس) ،فعالياته ،مؤخرا ً ،مسجال ً
حضور ومشاركة عدد كبري من الزوار.
املعرض كان بمثابة تظاهرة ثقافية أكدت عودة بريوت
وقلبها إىل الحياة مجددا ً ،رغم كل املآيس والعواصف التي
مرت بها ،وبأن بريوت كانت وستبقى عاصمة الثقافة
والنرش.
قبل اختتامه شهد املعرض حفالت تواقيع أكرث من 200
كتاب وعرشين ندوة علمية وثقافية وعرش أمسيات
شعرية وفنية ،وبحسب ما قالته الكاتبة واإلعالمية منال
الربيعي التي وقعت روايتها «الخط الفاصل»« :مجرد
إقامة معرض بريوت العربي الدويل للكتاب بعد انقطاع

دام  3سنوات نتيجة انفجار مرفأ بريوت الذي
تسبب بتهدمه إضافة إىل جائحة كورونا
هو تحد بحد ذاته ،وإن افتتح جزء من
املعرض وليس كله كما كان يحصل
يف السابق ،فالهدف األسايس هو
استئناف الحركة الثقافية يف
بريوت السيما وأن جائحة كورونا
تراجعت».
مشاركة دور النرش العربية كانت
خجولة كما قالت الربيعي وعن
روايتها «الخط الفاصل» رشحت:
«هي روايتي الثانية بعد رواية حتى
آخر العشق ،أصدرتها يف زمن كورونا
يف أواخر العام املايض حيث كانت تحد

الستئناف حركة الحياة تدريجيا ً وقد
انتظرت افتتاح املعرض لتوقيعها».

وعن سبب تسمية روايتها
بـ»الخط الفاصل» أجابت:
«تشري إىل وجود خط
فاصل أال وهو خط تماس
نتيجة الحرب األهلية التي
اندلعت يف لبنان ،األمر
الذي أبعد بني حبيبني هما
ريتا وكريم حيث أجرب كل
منهما عىل السكن يف منطقته
ذات الصبغة الطائفية ،وهو
خط فاصل بني البقاء أو الرحيل
وبني الحب والتخاذل وبني الهجرة

أو البقاء يف الوطن ،أما بالنسبة يل فالرواية خط فاصل
يف مسريتي األدبية حيث أعترب أنه من خالل هذه الرواية
اخرتت هذا العالم ،تجاوزت مرحلة املوهبة يف كتابة روايتي
األوىل إىل مرحلة االحرتاف».
وفيما إن كانت تجد نفسها أكرث يف اإلعالم أم يف األدب
قالت« :ال شك أن مهنتي يف اإلعالم ساعدتني عىل
الكتابة ،ال بل ال أعترب أن هذين العاملني متباعدان وإن كان
اإلعالم أكرث واقعية وأسلوبه جاف ودقيق ،كما أن عالم
الكتابة يستند أكرث إىل الخيال وخلق السيناريوهات،
ومع ذلك ساعدني االعالم عىل التعبري عن أفكاري عىل
الورق بطريقة أوضح ،من هنا نرى أن عددا ً ال بأس به
من االعالميني انتقلوا إىل الكتابة األدبية طبعا ً إذا توفرت
لديهم املوهبة والشغف إضافة إىل رضورة توفر أدوات
كتابية لدى الكاتب قبل األديب ،وأنا أعترب نفيس كاتبة
أتلمس أوىل خطوات هذا الدرب الش ّيق والشاق».

األول» ..فتح
«جائزة الرافدين للكتاب ّ
باب المشاركة في الدورة الثالثة
يف كانون الثاني /يناير املايض ،أصدرت «دار الرافدين» األعمال الفائزة
األول» ( ،)2021يف
بالنسخة الثانية من «جائزة الرافدين للكتاب ّ
حقولها الثالثة :الرواية والقصة والشعر؛ حيث طبعت ّ
كلً من رواية
أحمد فضيض «صباح الخري يا يافا» ،ومجموعة «مديح الجنون»
«مرسوق من يد الراحة» ملُبني
القصصية لعالء خليفي ،وديوان
ٌ
خشاني.
بعد دورة أوىل ( )2019حملت اسم القاص والروائي العراقي محمد
خضي ( ،)1942وثاني ًة ُس ّميت باسم الشاعر العراقي الراحل فوزي
ّ
كريم ( ،)2019 – 1945أعلنت الجائزة أخريا ً عن فتحها باب املشاركة
بسام
يف نسختها الثالثة ،التي تحمل اسم الشاعر اللبناني الراحل ّ
حجار ( 1955ــ  ،)2009حيث ت ُستقبل األعمال حتى  30نيسان/
ّ
أبريل املقبل.
مخصصة لكت ّاب وشعراء لم يسبق لهم
وكما ُيشري اسمها ،فإن الجائزة
ّ
لكل
أن أصدروا كتابا ً ورقيا ً ،وترتواح أعمارهم بني  18و 45سنة .ويمكن ّ
األول
راغب املشاركة يف فئة واحدة من الجائزة ،يف حني تُق ََّدم إىل الفائز ّ
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يف كل فرع مكافأة نقدية ،كما تقوم «دار الرافدين» بطباعة عمله ونرشه
وتوزيعه.
منسق الجائزة ،الكاتب العراقي حسن أكرم (من «دار الرافدين»)،
وكان ّ
ٍ
حديث سابق أن فكرتها جاءت «بعد أن وصلت إىل الدار
قد رشح يف
مئات املخطوطات املرسلة من ِق َبل كت ّاب جدد ،ما دفع إىل التفكري
بمبادرة تخدم هذه التجارب ،وهو ما تبلور الحقا ً باإلعالن عن جائزة
األول يف حقول القصة والرواية والشعر» ،وأضاف« :بهذه
للكتاب ّ
حصتها
الطريقة نزعم أنّنا قد أعطينا الفرصة لهذه املخطوطات يف نيل ّ
من الفحص والقراءة ،ثم من بعدها ت ُطبع الكتب الفائزة بالجائزة ،وبهذه
كمؤسسة ثقافية».
الطريقة نقوم بدورنا املطلوب
ّ
وبعد أن كانت أغلب األعمال الفائزة يف الدورة األوىل لكت ّاب عراقيني ،فقد
شهدت الجائزة ات ّساعا ً يف رقعة البلدان العربية املشاركة يف نسختها
كاتب مرصي ،يف حني ذهب
األول يف الرواية
ٌ
الثانية ،حيث حاز املركز ّ
مغربي .وربما يأتي تسمية دورتها
القصة إىل كاتب
األول يف ّ
املركز ّ
ّ
الثالثة باسم شاعر عربي ،لبناني ،بعد سنتني من تسميتها بأسماء
ٍ
كصورة عن هذا االت ّساع.
مبدعني عراقيني،
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Lebanon’s national library
given new lease of life after Beirut port explosion

A

fter months of extensive repairs following August 4
Beirut port explosion, The Lebanese National Library
has once again opened its doors to the public.

In a ceremony inaugurated by Prime Minister Najib Mikati and Minister of
Culture Mohamed Al-Murtada, a memorial plaque was unveiled at the entrance of the newly refurbished Ottoman-Era complex, built between 1905
and 1907 under the reign of Sultan Abdulhamid II and located in the Sanayeh
district of Beirut.
This has been the library’s home since it was moved from what has become
the Lebanese Parliament building in Nijmeh Square in the early 2000s.
“In difficult times, culture remains a common refuge for all people...but to
guide them to the intellectual rules and scientific mechanisms that can overcome it, away from provoking fanaticism, selfishness and factionalism”
“Despite all the challenges and political, economic and social concerns that
surround us, [our] words and culture will [remain] in the heart of the capital
as living witness that Beirut will not die,” said Mikati. “And, if it is destroyed
under different circumstances, it will rise again to remain the beacon of the
East.”
“I salute the efforts of His Excellency Minister Mohamed Al-Mortada and the
curators of this National Library who carried out the restoration work,” he
said. “I especially thank the State of Qatar and the Aliph Foundation, and I
hope to spread these meetings and intellectual and cultural centres throughout Lebanon.”
The explosion caused only minor structural damage to the building itself.
However, the windows, electrical systems and much of the interior were almost completely destroyed by the force of the blast.
The institution that would eventually become the National Library originally
began as the private collection of Viscount Philippe de Tarrazi, a noted scholar.
At his suggestion, the government founded the Great Library of Beirut in
1922, located in the Prussian Deaconess School.
“Philippe de Tarrazi donated [a collection] which contained more than 20,000
books and about 3,000 manuscripts, thus forming the foundation of the National Library from him own home,” said Al-Murtada. “It is the first official
institution built purely by Lebanese hands, unlike many national institutions
that were established by the French during the mandate period.”
“[Beirut] was the printing press of the Orient and one of the few open to all
cultures, old and new; a place of free expression that produced hundreds of
publishing houses, thousands of books, theatres and exhibitions, a modernist
literature movement, poetry and other fine arts,” he explained. “The National
Library was enriched by the effects of all this, until its shelves were stocked
with innovations from everyone.”
By 1937, the Nation Library had moved to Nijmeh Square, where it continued
to grow and expand. However, with the onset of the Lebanese Civil War in
1975, the institution entered into a prolonged period of difficulties. In 1979,
it was forced to close and had lost over a thousand rare manuscripts due to
damage caused by the fighting.
Revival efforts did not begin until 2005, with the Qatari government donating
25 million US dollars to provide for the restoration of the current location in
Sanayeh. At the same time, work also began on restoring the 300,000 publications in the collection, many of which had been damaged by damp and insect
infestations due to poor conditions while in storage.
https://english.alaraby.co.uk/

بريطاني وسوريان وفلسطيني يحصدون
جائزة محمود درويش
.» اعترب إرسائيل دولة فصل عنرصي،جيش االحتالل عىل حي الشيخ جراح
وقال ووترز عرب تسجيل مصور ُبث خالل الحفل أنه قرر التربع بقيمة
 ألف دوالر إىل فنان فلسطيني وتعهد بتقديم مبلغ مماثل12 الجائزة البالغة
.بشكل سنوي لفنان فلسطيني واعد
وتحدث ووترز يف التسجيل عن عالقته بشعر درويش وكيف أنه اختار غناء
.كلمات من قصائده
 «جمع محمود درويش بني:وقال فيصل دراج يف كلمة بعث بها إىل الحفل
عشق فلسطني والدفاع عن حرية اإلنسان يف كل مكان سائرا من
.»هواء الجليل إىل أحزان الهندي األحمر
وعرب حديدي عن اعتزازه «الشديد بهذا التكريم
الفائق ألنه يحمل اسم الشاعر الفلسطيني
 وبهجتي غامرة عىل نحو خاص،الكوني الكبري
ألن فلسطني تلتفت اليوم إىل اثنني من أبناء
، البلد الذي أحبه محمود درويش،سوريا
 وزاره،وكتب عنه بحرارة وتضامن وانتماء
.» وتزوج منه،مرارا
وقال يف كلمة بعث بها إىل الحفل إن
«هذه الجائزة تضيف َدينا ً جديدا ً إىل
ديون درويش الشعرية والجمالية
،واألخالقية الكثرية التي تراكمت يف ذمتي
.»وتعاقبت عىل امتداد أربعة عقود
وجاء يف كلمة مردم بك إىل الحفل «لكل
،مولع بالشعر قصة مع محمود درويش
وقد شاء القدر أن تكون قصتي معه طوية
ً  قارئا، وأن تزدحم أحداثها يف ذاكرتي،متشعبة
.»ً وصديقا ً ومرتجما ً ونارشا
وأضاف «لم أكن مع ذلك أتوقع أن يتفضل القائمون
عىل مؤسسة محمود درويش ولجنتها التحكيمية بمنحي
.» هي األغىل يف نظري ولست األجدر بها،جائزة تحمل اسمه
وقال رامز غرايس نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمود درويش إن
.»«القيمة املعنوية للجائزة أكرب بكثري من قيمتها املادية
وأضاف يف كلمة يف بداية الحفل الذي تخلله تقديم الفنان عدي الخطيب
وصالت غنائية من قصائد محمود درويش «رغم كل الظروف واملعيقات
تواصل مؤسسة محمود درويش رسالتها وأنشطتها اإلنسانية املتنوعة
مدركة أن حقيقة املحتل أيا ً كان وأينما كان أنه يعترب الثقافة والفن تهديدا ً له
.»وخطرا ً عليه
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 يف حفل13 منحت مؤسسة محمود درويش جائزتها السنوية يف دورتها
 والسوريني النارش،يف مدينة رام الله إىل الناقد الفلسطيني فيصل دراج
 والفنان العاملي، والناقد اإلعالمي صبحي حديدي،واملثقف فاروق مردم بك
. روجر ووترز،الربيطاني
 بالتزامن2022 ويأتي إعالن الفائزين بجائزة محمود درويش لإلبداع للعام
 مارس13  ويوم الثقافة الوطنية يف،1941-2008 مع ميالد محمود درويش
.)(آذار
وقالت لجنة التحكيم التي يرأسها واسيني األعرج يف مسوغات منح الجائزة
لدراج إن سببه «تفانيه يف عمله النقدي واملعريف لتثبيت مفهوم
حقيقي للنقد يعتمد عىل آليات موضوعية دون التفريط يف
.»جماليات النصوص
وأوضحت اللجنة يف بيان «أنه ألهلية الكثري من
 من صناع السينما والفنون،املرتشحني العرب
 للفوز بجائزة،البرصية واإلبداع األدبي
 ومع صعوبة الفصل بني،محمود درويش
،»الكثري من مستحقي الجائزة بامتياز
قررت اللجنة منحها مناصفة ملردم بك
.»وحديدي
وقالت إن مردم بك «مدير السلسلة
العربية يف دار آكت سود الذي رعى أعمال
 نرشا ومتابعة وترجمة،درويش رعاية كاملة
.»إىل اللغة الفرنسية
وأضافت اللجنة أن مردم بك «سمح ملدونة
 بأن تلقى االهتمام الذي يليق،درويش األدبية
. يف األوساط الثقافية الفرنسية والعاملية،بها
إضافة إىل أنه من الفاعلني األساسيني يف مجلة
.»دراسات فلسطينية
وذكرت يف البيان أن حديدي «جمعته صداقة ثقافية متينة
.»ً  فكان من أهم املتابعني ألعماله نرشا ً ونقدا،بمحمود درويش
وساقت اللجنة أسباب منحها الجائزة لووترز قائلة إنها «مواقفه الشجاعة
 سواء من،والواضحة من فلسطني وشعبها املقاوم ضد كل أشكال االستسالم
 أو ندائه لفناني،خالل أعماله االحتجاجية ضمن حركة مقاطعة إرسائيل
.»العالم لالمتناع عن تنظيم حفالت يف إرسائيل ألنها دولة االحتالل
وأضافت اللجنة أن ووترز «غنى لدرويش العديد من القصائد منها خطبة
 كما احتج بقوة إثر إعالن الرئيس،الهندي األحمر أمام الرجل األبيض
 وبعد هجوم.األمريكي السابق دونالد ترامب القدس عاصمة إلرسائيل
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ٌ
ُ
بالسياسي
الوجداني
تقاطع
ختلف»..
م
لـ»موت
قراءة متجددة
ّ
رشيد الخديري

هل يمكن القول إن رواية «موت مختلف» للروائي املغربي
محمد برادة (دار الفنك للنرش ،ط 207 ،2019 ،1صفحات)
تدخل ضمن خانة الروايات «املثقفة» و»العاملة» ،أم أنّها
متعددة؟
وتصورات
رواية تسعى إىل احتياز رؤى
ّ
ّ
جواب هذا السؤال يتطلّب قراءة النّص الروائي قراءة
متجددة وقادرة عىل خلخلة األعراف التقليدية السائدة
يف القراءة والتأويل .ولعل قراءة رسديات محمد برادة
تتعي بوصفها
لها خصوصيات معينة ،من منطلق أنها
ّ
متوسعة،
رسديات مغايرة ومختلفة ،تمزج بني مقروئ ّية
ّ
ويف أنماط الت ّعبري كافة ،وبني تجربة ذات ّية مفعمة بروح
الت ّجدد والت ّغيري .من هذه الزاوية ،يبدو من الصعب قراءة
رواية «موت مختلف» ومالمسة بنياتها وانعطافاتها
بجوالت رسيعة ،حيث إنها ت ُقدم للقارئ ُعصارة حياة
مصطخبة ،متفلسفة ،يف اآلن نفسه.
الالفت لالنتباه يف هذه التجربة الروائية الجديدة هو
ارتهان أفقها إىل لغزية الوجود ،وتقاطع الوجداني
بالسيايس ،والفلسفي باألدبي ،يف تجربة مختلفة ،بما
تنطوي عليه من رموز وإشارات وتعرجات رسدية.
شكلت ثورة الطالب التي عرفتها فرنسا سنة  1968نقطة
ارتكاز أساسية يف بناء هذا النّص الروائي ،وما استبطنه
من وعود وأحالم وآمال ،خصوصًا أن السارد «منري»
حد لها وال قرار ،فهو دائم
يحمل بني ثناياه
جروحا ال ّ
ً
الوجع والت ّحرس عىل ما آل إليه الوضع يف مسقط رأسه
«دبدو» ،تلك املدينة املنسية هناك يف الرشق املغربي،
لذا فإن االنخراط يف العمل السيايس ،وتدريس مادة
الفلسفة ،والت ّعلق بفرنسا باعتبارها دولة املساواة والعدالة
االجتماعية ،هو بمثابة تعويض ذاتي عن جوهران ّية
الوجود ورمزية الحياة.
الهوية المفقودة
دبدو..
ّ

تتبدّى «دبدو» من خالل هذا النّص الروائي ُمبهمة،
َ

القديس .ثمة رهان عىل هذه
وغارقة يف سكونيتها وصمتها
ّ
الهو ّية املفقودة يف تأثيث الفضاء الروائي ،وتحبيك الرسد،
ولوال بعض املشاهد الطّفول ّية العابرة واملُغامرات العاطف ّية
املحدودة يف فرتة الشباب ،خاصّة مع «فطومة» املرأة التي
أيقظت يف السارد شهوة الحكي وجذوة
العشق ،عدا ذلك ،فقد بقيت دبدو غامضة
ومنسية يف املناطق الداجية للسارد .وقد
ُيجاهر بعضهم بالقول إن للمكان ـ املهد
رمز ّية خاصة يف وجدان الكائن ،املبدع
عىل وجه الخصوص ،وثمة فرق كبري
بني املكان الذي نسكنه واملكان الذي
يسكننا ،كما تن ّبه إىل ذلك الروائي
املغربي طارق بكاري .هذا يشء
مفهوم وبدهي ،ويدخل يف صميمية
العمل األدبي ،غري أن األهم ّية
التي يحظى بها املكان يف
روايات محمد برادة ال توازيها
أي أهم ّية ،سوى أنه هوس
يتحول مع اختمار
إبداعي
ّ
الت ّجربة الوجود ّية إىل ناظم
املادة
إستيتيقي
يتذرى يف ّ
ّ
مقاما
السد ّية ،ويصري
ّ
ً
للبوح واملُفارقة.

الرهان عىل املكان
إن ّ
دبدو ـ باريس ،وما يعنيه
ذلك من استقصاء للذاكرة ،وحفزها عىل
االشتغال ،هو رها ٌن عىل تعميق االرتباط بالذّاكرة
تشغل بال
ُ
ـ املكان ،والكشف عن عديد املفارقات التي
محمد برادة ،فمن الواضح أن ثمة بصمات نقدية تظهر
بني الفينة واألخرى بني ثنايا هذا النّص الروائي ،خصوصًا
تأثريات الت ّصور االجتماعي لألدب مع باختني وغولدمان
وفانون وبورديو ،وغريهم ،مما ينعكس عىل الوعي الروائي

نتقصد باالنعكاس ،ها هنا ،تلك الرؤية
لدى برادة ،وال
ّ
االختزالية الضيقة يف عالقة التناظر بني األدب والواقع،
كما تبلورت يف كالسيكيات سوسيولوجيا األدب ،وإنما
يف قدرته عىل تفكيك العالقات االجتماعية واألنساق
والرشوط التي ت ُنتج األعمال الروائ ّية ،والحرص عىل
استقالليتها.

الرواية باعتبارها ً
اسيا
سي ًّ
بيانا ّ

لطاملا شك ّلت الرواية
مرسحا لخطابات
ً
أخرى ،أدبية وغري أدب ّية،
فهي تمث ُّل كما تن ّبه إىل
ذلك محمد برادة «أفقًا
لتعديد األشكال والكتابة
داخل الجنس الواحد»(،)1
وإذ تنطبع الروا ّية بهذه
التوصيفات ،فإنّها يف الوقت
ُعب عن مواقف
ذاته ،يمكن أن ت ّ
أو رؤى للعالم واألشياء .رواية
«موت مختلف» تكتنز باملواقف
والبيانات السياس ّية ،خصوصًا يف
ظل الت ّحوالت التي عرفتها فرنسا
عىل مستوى الوعي السيايس منذ
خمسينيات القرن املايض ،وهو وعي
َيت ََشك ُّل عىل مدار النّص الروائي،
ُمرب ًزا خصوص ّيات كل مرحلة سياسية،
وانعكاس ذلك عىل تنامي الوعي لدى
الطبقة املثقفة ،وكل الطبقات التي ت ُشكل
مالمح فرنسا التي تتوق للعدالة االجتماعية
وقيم املساواة ...إلخ .بيد أن هذه القيم اإلنسانية التي
حرص السارد عىل غرسها يف ابنه بدر ،رسعان ما أضحت
ُمعضلة كربى تؤرق بال منري ،ووجب الت ّذكري ،ها هنا،
الضالني» التي حرصت عىل تدبري شؤونها
بـ»خلوة ّ

«كوليت» ،تلك املرأة التي ولدت يف الهند ،وتر ّبت عىل
الت ّحرر فكر ًيا وجسد ًيا ،بحيث أصبح منزلها قبل ًة
للباحثني عن اللذة والشغف والحوار الفكري والفلسفي
حول قضايا مصريية تخص اإلنسان الفرنيس ،وغال ًبا ما
تنتهي هذه املشاحنات الفكرية مع ألبري وكاترين ومنري،
وغريهم ،عىل وقع الرقص الهندي الذي تؤديه بحرف ّية
عالية كوليت.
إن «موت مختلف» استثمار يف االختالف ..يف الحوار بني
أيضا ،وهو ما يجعل
األجيال ،ويف الت ّحوالت السياسية ً
الرواية لها هذا االمتياز عن غريها من األجناس األدبية
األخرى ،من حيث أنها حاضنة لنصوص أخرى ،قد
تكون أدبية ،أو تنتمي إىل حقول معرفية أخرى ،فهي
«ومن خالل انفتاحها واستمدادها من جميع األشكال
الفنية واألجناس األدبية ،أصبحت بامتياز الشكل ـ
السؤال الذي يتوسله اإلنسان يف مغامرته الالمتناهية
بحث ًا عن توازن متوهم ،أو سعادة بكر ،أو لغة قادرة عىل
تسمية األشياء»( .)2بهذا املعنى من االنفتاح عىل عوالم
أخرى ،أشكال تعبريية أخرى ،تكون الرواية الجنس
األدبي القادر عىل استيعاب إشكاالت العرص وإفرازات
الواقع .إن هذه البيانات التي انسلّت من صميم الت ّجربة
«تماما كما انسلّت الرواية الروسية من معطف نيكوالي
ً
حي وصادق عن قدرة النّص الروائي
غوغول»( ،)3تعبري ّ
عىل االندغام مع الواقع املعاش ونقله إىل القارئ ،خصوصًا
أن برادة من الروائيني الذين يسكنهم هاجس الت ّعددية،
والكتابة وفق منهجية خاصة للرواية ،وعليه ،فإن نص
نصا ،يمكن القول إنه نص
«موت مختلف» باعتباره ً
ينتمي إىل «روايات املنايف» ،بما ينطوي عليه من تصورات
للرؤيا العالم انطالقًا من رؤية رحيبة للواقع واإلنسان
واألشياء .بهذا املعنى ،تتخذ هذه الرواية منحى آخر ،ملا
يكتبه برادة عىل أساس من التقاطعات التي أومأنا إليها
سابقًا من جهة ،ثم تلك الكوى الجمالية والتعبريية التي
تمنحها الرواية ،وهي تنفتح عىل عنارص أخرى ،ويف ذلك،
إخصاب للمنت الروائي وجنوحه نحو االختالف واملغايرة.

النفس التأملي في رواية «رامبو الحبشي» لحجي جابر
مجدي دعيبس

عىل مدار واحد وعرشين فصال ،يفرد حجي جابر روايته
املوسومة «رامبو الحبيش» ،الصادرة عن دار منشورات
تكوين يف الكويت عام  ،2021وهي ضمن القائمة الطويلة
للجائزة العاملية للرواية العربية «البوكر» لهذه الدورة.
تفوح من الرواية أجواء الحبشة وهرر وعدن وزيلع
والصحراء الدنكالية يف القرن التاسع عرش ،وتبدو يف
التفاتة رسيعة للوراء كليلة من ليايل ألف ليلة وليلة؛
األلوان والروائح والرسد الحكائي واملصائر املحزنة
للشخصيات ،تحيلنا إىل حيلة من حيل شهرزاد ،يف ضخ
التشويق واإلثارة يف حكاياتها ،فيما امللك شهريار -وهو
القارئ يف هذا املوضع -يتكئ عىل وسائد من الصوف
الفاخر ،ويرخي سمعه لشهرزاد وهي تقدم وتؤخر
وتحلل وتستحرض التاريخ ،وتضخ الخيال ،وتطرح
مسائل معرفية مهمة عىل مستوى طبيعة الرصاع
وحدوده يف املنطقة ،يف زمن امللك واإلمرباطور مينيليك.
ما بني السارد العليم والسارد بضمري األنا ،يأخذنا
حجي جابر إىل هواجس أملاز الفتاة الحبشية ،وتقلبات
مزاج الشاعر الفرنيس آرتور رامبو ،وأحقاد الخادم
جامي .تتمتع هرر بخصوصية دينية وثقافية وأسوار
عالية ،وبوابات ضخمة توصد يف وجه غري الهررين من
األوروبيني مثل ،رامبو وأهل السهل مثل ،أملاز واألشتات،
مثل جامي .عىل الرغم من كل هذه القيود وجد كل
واحد منهم طريقه إىل املدينة ،وأقام فيها متحديا هذا
الواقع الصارم .تقع أملاز بائعة القات يف غرام رامبو ،الذي
تعمد الكاتب كتم صوته وإبراز صوتها ،وهذا انتصار
للمهمشني ،الذين يهملهم التاريخ ويذكر تفاصيل مملة
عن املشاهري من أمثال رامبو ،ولعل مفاتيح شخصيته
تساعدنا عىل الولوج يف عوالم الرواية وفهم باقي
الشخصيات .إنسان متقلب املزاج ،متعلق بأمه وأخته،
قادر عىل التحكم باألشخاص الذين حوله وتسخريهم
لخدمته وخدمة شهواته ،مسكون بروح املغامرة واإلثارة،
وهو نوع من اإلدمان عىل ضخ األدرينالني ،وما السفر
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والرتحال واالختالط بثقافات مختلفة ،سوى سبيل
من سبل ركوب الغيب واملجهول ،بما ينطوي عليه من
مخاطر الطريق وعدم قبول اآلخر املختلف .عندما
يكتشف أن أملاز مسيحية ،يصيبه الفتور تجاهها ،حيث
لم تعد العالقة الجسدية املحتملة بينهما تنطوي عىل
أي خطورة ممكنة.
ولعل تعاطفنا مع أملاز وقصة الحب الفاشلة
التي مرت بها ،كانت وراء هذا االنشداد إىل
مجريات األحداث .جامي يحب أملاز وأملاز
تحب رامبو ورامبو يحب نفسه .لعبة
الحب تدور يف حلقة مفرغة وتستمر يف
الدوران العبثي ،وغاللة سوداء تحجب
بصريتهم من النفاذ لرتى ما يدور يف
وجدان اآلخرين ،ربما هي لعنة األمل
ما دفعهم لالستمرار يف هذه السلسلة
من خيبات األمل .حتى رامبو
بأنانيته املعروفة ناله من هذه
الخيبة بقدمه التي ُبرتت وتبخر
حلمه بالرثاء الرسيع ،وتجارته
يف النب التي بارت مثل باقي
محاوالته الفاشلة.
أرص الكاتب عىل استهالل
كل فصل بنص من نصوص
رامبو الشعرية ،وهي من
ترجمة كاظم جهاد ،كما
هو مثبت يف صفحة
املعلومات .هذه النصوص التي
تنزع إىل التأمل يف مجملها جاءت لتقدم
الفصل بروح شعرية هائمة كأن يقول« :يا للبؤس! اآلن
يقول :أعرف األشياء ،ويسري مغمض العينني ،مصموم
األذنني» ،أو أن يقول« :يا من كنت هنا ..ستميض إىل
كل مكان» .أو «ستغمضني عينيك ،لكيال ترى ،عرب
الزجاج ،تكشرية الظالل املسائية ،هذه املسوح الرشسة،
هذه الدهماء ،من شياطني سود ،وذئاب سود» .وقبل أن
نخوض يف املقاطع التي تتزاحم فيها األفكار الفلسفية،

ال بد من املرور عىل شخصية بائعة القهوة ،وهي التي
اعتادت صف فناجني القهوة بعد ملئها ،وكأن هناك من
يشاركها الجلسة ،والحديث والحياة ،وهي إشارة إىل
االغرتاب الذي يشعر به اإلنسان وسط محيط ال يلتفت
إليه ،فيصنع عاملا موازيا يشعر بالرضا تجاهه ،ويحرك
مفرداته كما يحب ويشاء .هذا االنكفاء عىل الذات حالة
مؤملة يدخل فيها اإلنسان عند عدم قدرته عىل التأقلم
مع واقع مر ومعقد.
حرص الكاتب عىل بث عبارات تأمليه
تتماىش مع هواجس
ومعاناة الشخصيات،
وكأنه ُيخرج الحدث من
عباءة الخاص إىل العام.
تقول أملاز« :كل يشء يولد
صغريا ثم يكرب ،إال الحزن،
يميش يف اتجاه معاكس ،هذا
درس الحياة األبدي حيث لم
تستنث أحد لتعلمه إياه».

تقول أملاز يف عرض هواجسها عن
الحب« :الحب يحدث بال مربر.
هل ثمة ما يربر الربق عندما يقصف
السماء فجأة؟ هكذا هو الحب ،يشء
وحيش يقصف هدوءك ويهز استقرارك،
يبلل قلبك ،ويعصف بقوتك ،دون أن
تتمكن من القول إنه حدث لهذا السبب أو
ذاك» .ثم تقع يف حالة من الحرية والسخط،
بسبب نظرتها لجسدها وطبيعة العالقة
معه ،حسب الرتبية والتنشئة التي سادت يف
ذلك الوقت .تقول «قد يكون الغرابة لو قلت
إني ال أحب جسدي ،عالقتي به منقطعة .علمتني
أمي كيف أفعل ذلك ،وهي تحذرني منذ نشأتي املبكرة،
كيف يجب أن أدفنه ،أطويه وأخبئه جيدا فال تطاله
يد ،وال حتى يدي .علمتني كيف أنساه لينساه غريي،
وكيف أتعامل معه عىل أنه عبء ،مجرد عبء كبري،

عليها وعيل وعىل القبيلة بل والبرشية بأرسها» .هذه
العالقة املربكة مع جسدها تحفز فيها الشعور بالخيانة
عندما تكتشف العالقة الشاذة بني رامبو وجامي ،ال
تشعر بأن رامبو وجامي خاناها ،بل جسدها الذي فعل.
تقول «ما آملني حقا ليس أن يحدث ذلك بني رجلني،
كل واحد منهما يعني يل شيئا بطريقته ،كال ،ما آملني
ويؤملني ،أني كنت دميمة إىل الحد الذي يمكن لرجل أن
يغريه آخر ،ولكن ليس أنا .كيف تصالحت يوما مع هذا
الجسد؟».حرص الكاتب عىل بث عبارات تأمليه تتماىش
مع هواجس ومعاناة الشخصيات ،وكأنه ُيخرج الحدث
من عباءة الخاص إىل العام .تقول أملاز« :كل يشء يولد
صغريا ثم يكرب ،إال الحزن ،يميش يف اتجاه معاكس،
هذا درس الحياة األبدي حيث لم تستنث أحد لتعلمه
إياه» .ويف موضع آخر يقول« :ال يشء يقتل األحالم مثل
تحققها ،سواء بالحصول عليها ،أو بشيوعها ،فال تعود
ثمة فرادة ألصحابها» .وقد يتطور هذا املنحى التأميل
إىل بلورة نظرة فلسفية يف الحياة «الخطأ ليس خطأ
دائما ،ففي بعض األحيان قد يكون خالصا من صواب
مميت .شاق عىل اإلنسان أن يسري طوال حياته يف طريق
الصواب ،ال يصل الواحد إذا سلك الطرق املستقيمة
وحدها وعىل الدوام .يحتاج ألن يخطئ من وقت آلخر
بإرادته أو دونها .ألنه إنسان ،ألن الخطأ يطري الحياة،
والحياة الصائبة دون تبدل هي حياة قاسية .ونفس
تملك أن تأثم ،خري من أخرى منقادة رغما عنها أيا تكن
الوجهة» .قالوا :ما أسوأ العيش لوال فسحة األمل .ولكن
ماذا لو أصبح هذا األمل عبئا عليك؟ يقول جابر« :أسوأ
يشء هو التوقع ،عندما تنتظر شيئا بكليتك ،وال ترتك
مجاال ولو ضئيال للشك باألمل».
حجي جابر روائي إريرتي .صدر له أربع روايات منها
رواية «سمراويت» الحائزة جائزة الشارقة لإلبداع
العربي عام  ،2012ورواية «رغوة سوداء» الفائزة
بجائزة كتارا للرواية العربية يف دورتها الخامسة عن فئة
الروايات املنشورة عام .2019
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ستنتهي الحرب

انتصار الدنان
غدا،
ستنتهي الحرب ً
أو بعد غد ،أو ربما بعد أشهر ،بعد سنوات،
وسيداعب املوت وجوه األطفال
عىل أطراف النّعوش،
األمهات،
وستبكي ّ
وتنتحب الفتيات،
الرجال من املعركة،
ويعود بعض ّ
ٍ
آهات وأوجا ًعا،
حاملني خلفهم
ودمارا،
وموت ًا
ً
يبحثون عن منازلهم،
سيجدونها منهارة،
ال صوت فيها،
وال حياة.
الدم،
ألعاب أطفالهم يغزوها ّ

الدمع.
وحقائبهم يغمرها ّ
ال صوت يف منازلهم،
ينده عليهم من بعيد،
ٍ
تلوح لهم من بعيد،
ال أيد ّ
ال أحد ينتظرهم عند األبواب
يسألهم عن األلعاب.
التاب،
سيفرتشون ّ
ويركعون ،يصلّون،
لريحم الله قلوبهم الحزينة.
يركعون وينشدون أغاني صامت ًة لألطفال،
لل ّزوجات ،وللبيوت.
السفينة،
يتألّمون كاملاء الّذي يحارص ّ
ويبسط الخوف جناحيه فوق املدينة الخائرة.
ستنتهي الحرب،
الحب،
الحب ،لتفت ّش عن بقايا
وستعود أنثى
ّ
ّ
عن املواعيد الّتي أكلها املوت،
ستبحث عن ال ّزهور ،لتلقيها فوق النّعش،
لن تجد،
ألن الحرب التهمت الورد،
ستكمش حفنة من تراب مألى بالحزن،
والحب،
وتلقيها فوق النّعش ،فوق األحالم ،واألمل
ّ
وتض ّم كفّيها إىل بعضهما،
الدمع.
وتضعهما عىل وجهها ،وتذرف ّ
ستنتهي الحرب،
أمه ،عن أبيه ،عن بيته،
وسيبحث الطّفل عن ّ
عن أتراب له كان يلعب معهم يف الحقل،
النجس ،ويأكل الحلوى،
يذهب إىل الحديقة ،ليشرتي ّ
رمادا أصفر ،أو ر ّبما أحمر.
فيجدهم باتوا جمي ًعا ً
يركض نحو الحديقة،
فيجدها فارغة إال من صوت الحرب،
الرماد،
يركض نحو ّ
الحب والحلم واألمل،
تارك ًا خلفه
ّ
وأخريًا ،ستنتهي الحرب.

PACT
I’ll fucking smack you
Fuck you bitch
as you tried to pull
your mother’s coat
away from the years of what
comes next. Not
my business, but know
this is not about the story of a
—mother and father gone bad, but worse
it is about a woman and man
alone, so many houses ago,
picking dog hair from the meat
chucked on the living room rug,
thick in the part of the plot
of your inheritance, and as you walk
up the stairs toward the tail end
of winter, a twist to your pace,
I can only give you this pact:
When you grow taller and repulsed
by your hair pinned back, the tie
around your neck while you carry
hot plates from table to table, your heart
a half-stone tugging you inward, when your
rage for the order of things shocks you
into stillness, move faster
until you reach a room in a city
you recognize least, and you will
know to call this home.
A poet and translator from New Jersey
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البحر لي
َم ْن َن َس َج
َ

شوقي عبد األمير
(إىل إبراهيم املعمري)
أدخل مسقط
ُ
يعود إىل دوره
إغريقي
ّل
ث
مم
مثل
َ
ُ
يف تراجيديا م ِ
عاصة
ُ
رس ٍ
ح َعظيم،
عىل َم َ
ِ
َش َبت ُ ُه
الج ُ
بال خ َ
ح ُر ِستارت ُ ُه ال ّزرقاء.
ال َب ْ
مسودات يف محرتف إله.
والتضاريس
ُ
ّ
ح َر يل...
ت ُرىَ ،م ْن نَ َس َج ال َب ْ
ُ
أدخل ومعي املدى املتخرث ُ
َغارب
وامل ُ
والجنوب
الرجيم ُة
ُّ
الش ُ
ُ
فات ّ
املهاجر
ُ
بغداد ظهري ٌة يف حقيبة
ست فيها مناديل ودفاتر،
تكد ْ
ّ
ٍ
نخلة
فسيل
ُ
يستجوبني
ما زال يرض ُع
من ثديٍ
بالستيكي أسود
ّ
تقطر شهدا ً.
أل ُ ّم أعذاقها
ُ
أدخل
ُ
خاتل يقظت َه
ُ
طيفا ً ُي
طريقا ً
تقفل راجع ًة
ُ
وغيابا ً
يجف كجدول ماء..
ّ
الحارض
أقل ُّب
َ
ووسائد
رشاشف
ثم أطويه
َ
َ
وأوعي ًة من فخّار متشقّق
ٍ
صيني
أبنوس
داخل خزانة
ّ
أتمدد فوق كريس الخشبي
ّ
ِ
غصن
ط عىل
رسب طيو ٍر يح ّ
َ
ِ
شجرة ل ٍ
ُبان
بعد آالف األميال يف اآلفاق.

Carlie Hoffman
It’s not my business, but each time I glimpse
a small girl, bleary-eyed, staring down
at her shoes, hair greased
from longing as the train
rattles on over rats and bits of trash
through the dark, I want
to make a girl-pact
that whatever she is
dreaming there, night flashing
at her back, she will go on
in spite of. Though it is not
my business just
a moment ago you stood
four-feet tall on the subway stairs,
the railing between them:

محمالً بتضارييس
أدخل
ّ
ٍ
كجمل بسنامه
وقد رصت خيم ًة إليواء الكيان
الدخول أرضا ً…
ُ
أسأل ،متى يكون
ُ
طائل من خرو ٍ
معم ٍر
َ
ال
ج ّ
ٍ
مفاتيح املكان
أضاعت
وعودة
ْ
َ
ِ
لعرش
والجهات األربع أقدا ٌم
ُ
أمري مطرود.
أدخل
ُ
ِ
تعترصان عمرا ً
ذراعاي
ٍ
كغسيل ناق ٍع يف طشت
خلفي باريس
كوميديا عربية تعرض دون انقطاع
السنني ،فصالً مأساويا ً
منذ عرشات ّ
ٍ
حفلة تنك ّرية
ألم ٍة يف
ّ
كش فيها املدعوون عن أنياب ومخالب
ُي ّ ُ
ال تعرفها الوحوش.

أدخل مسقط « ُعدول ّيةٌ» جاهل ّية
من سفني طرفة بن العبد
تعود إىل مرساها عىل شاطئ ُعمان
ُ
حمولتها من اللبان والعود
وقد
ْ
أفرغت ُ
والقصائد العمودية يف أسواق ولغات
العالم الحديد
غرة
بحر استوائي عىل حني ّ
بعد أ ْن فاض ٌ
كان معلّقا ً عىل جدا ٍر يف غرفة نومي
رعت من رسيري إىل مراكب النجدة.
ف ُه ُ
ٍ
بمتاه مدلّل
أحتفي
ٍ
ترص خبزا ً
سنبلة لم
آثار
أقتفي َ
ْ
يف وادي الرافدين
أرافق شعاعا ً قمريا ً فوق كروم بعلبك
ُ
إىل معبد باخوس
ٍ
حدقة بلّورية
أتمرأى يف
ٍ
يمني
أحفوري عىل جبل
لحيوان
ّ
ّ
من بحار جفت بعد الطوفان
وأنام كحصاة عىل شاطئ يف ال…
مسقط رأيس.
أدخل
ُ
تمثال بوذي مهش ُم الرأس
ٌ
بقذيفة هاون
أطلقت عليه أ ّيام الخلفاء الراشدين
وهو يعود اليوم إىل معبد بال سقف
ال زجاج ملون
وال أوشحة برتقالية.
كل االبواب
ُمرشعا ً ّ
بيني وبيني
أرتطم بصخور شاطئية
قنينة طافية أود َع يف جوفها غريق
حرشج ًة ُموقّع ًة باسمي
أتعل ُم امليش عاريا ً كموجة
ٍ
مزدحما ً
بنسيانات ومها ٍو
أدركت أ ّن الوصول هو املفرد ُة الخطأ
وقد
ُ
التي تمأل قواميس الرحيل واإلياب.
منذ اكتشاف الحدود واملنايف
بخطى خارجا ً
أميض
ً
تظلّلني سما ٌء
ٍ
مهشمة
بأقمار
كأوثان ّ
ّ
متشحات بالسواد األعظم
ة
سو
ٌ
عيل نُ
ٌ
تحنو ّ
وطفول ٌة تتدىل من عنقي
كطائ ٍر مشنوق.
أدخل مسقط
ُ
مخطوط ٌة قديم ٌة محظورة
لم ت ُحقّق بعد
مسود ُة ديوان لقصائد نرث
ّ
غري مقروءة
وتقويم لسنوات آتية لن أعيشها ..أبحثُ عن
لؤلؤة سحرية
أبحثُ عنها يف ليايل الخرافة والجدات
اللؤلؤ ُة نائمة يف بح ٍر ٍ
نائم يف لؤلؤة..
يف موعد قطعت ُه مع نفيس
قبل خمسة وستني عاما ً
أرى املدينة تتكور مثل ر ٍ
مانة مفلوعة
ُ
ّ
يف ظهرية صيف
والبحر تمرين النهائي
ُ
ٍ
ٍ
بإياب وغروب
مفتونة
لكائنات
الداخل؟
من ّ
كيف اختلطت البوصلة
ب ُبؤبؤ عيني اليرسى
بالرؤيا
الرؤي ُة ّ
اشتبكت ّ
وجئت املكان الذي أنا فيه.
ُ
* شاعر من العراق
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اإليطالي رافائيل ..أثر
الفنان على عصور الحقة
رغم أن رافائيل لم يصل إىل لوحة مكتملة حني رسم «مذبحة األبرياء» عام  ،1510والتي
تجسد املجزرة التي قام بها امللك اليهودي هريودوس الكبري وقتل خاللها جميع األطفال
ّ
دون سن العامني يف بيت لحم خالل السنة السابعة قبل امليالد؛ إال أنها تركت تأثريها
عىل فنانني الحقني ومنهم بيكاسو حني رسم «غرنيكا» ورك ّز عىل تصوير القسوة دون
تمجيدها.

ٌ
ً
ثورية
انطباعية أكثر
كاميل بيسارو..
يف سبعينيات القرن التاسع عرش ،أسس كاميل بيسارو مجموعة من
خمسة عرش فنانا ً انطباعيا ً اعت ُرب الشخصية املحورية فيها ،ليس
ألنه أكربهم سنا ً فحسب ،وإنما لتأثريه عىل بقية املجموعة التي نال
بعض أفرادها شهرة أكرب؛ مثل بول سيزان ،وأوغست رينوار ،وبول
غوغان.
اهتم الفنان الدنماركي الفرنيس ( )1903 - 1830برسم
أناس عاديني يف بيئاتهم الطبيعية دون إضفاء هالة
أو عظمة عىل صورتهم التي أرادها أكرث واقعية،
وسعى يف بعض األعمال إىل السخرية من
مظاهر الربجوازية وهيئة األفراد املنتمني
إليها ،لذلك اعتربه كثري من مؤرخي الفن
ثوريا ً يف أسلوبه ورؤيته.
«بيسارو :أبو االنطباعية» عنوان املعرض
الذي افتتح يف الثامن عرش من شهر فرباير
 ،يف «متحف أشموليان» بلندن ويتواصل
حتى الثاني عرش من حزيران /يونيو
املقبل ،ويض ّم أعماالً تستكشف اهتمامه
باالنفعاالت الخاصة وجوهر األشياء التي
يرسمها أكرث من تركيزه عىل املكان الذي
شك ّل العنرص األسايس لدى مجايليه من
االنطباعيني.
خالفا ً ملونيه أو ديغا اللذين احتفيا بمجتمع الطبقة
توجه بيسارو إىل رسم النساء يف
الوسطى يف أعمالهاّ ،
العمل ،والسري يف حقل فيه حطب ،ودفع أوتاد يف األرض لزراعة
محصول البازالء ،وإشعال النار يف صباح ٍ
يوم عاصف ،وغريها من
املشاهد التي كان شغوفا ً بها.

كما ت ُعرض لوحاته املستمدة من الطبيعة والتي ذهب فيها إىل
منحنى مغاير ،حني رسم املنازل محجوبة بغابات كثيفة أو بيوتا ً تبدو
متوارية خلف أشجار الربقوق التي يكسوها الثلج ،وغريها من املشاهد
ليحولها إىل
التي أراد أن ينظر فيها نحو أشياء قد يتجاهلها املرء
ّ
مركز للوحته.
أثار أسلوب بيسارو صدمة لدى النقاد حني أقام
أول معرض انطباعي له عام  ،1874حيث
اعتربوا املواضيع التي رسمها مألوفة
ومكرورة وإىل حد ما مبتذلة ،مع ظهور
أفراد يمارسون حياتهم اليومية العادية
يف الشوارع واألسواق ،ويف مشاهد
يغلب عليها البؤس وعدم التهذيب،
ولم تلق التقدير سوى اللوحات التي
تتضمن مشاهد دينية وتاريخية
ّ
وأسطورية.

قدم الرسام واملعماري اإليطايل رفائيلو سانزيو دا أوربينو ( )1520 – 1483عنارص
ّ
معقّدة ومتناسقة يف أشكالها داخل اللوحة ،ما م ّيز أسلوبه الفني بطبيعته الرتكيبية
جل
التي طبعت فلورنسا كمدينة يف ذلك العرص ،والفاتيكان كمعلم ديني وضع فيه ّ
أعماله.
«رافائيل ومدرسته وصالت الرسم» عنوان املعرض الذي افتتح يف الثاني من نوفمرب
املايض يف «املتحف الربيطاني» بلندن» وحتى منتصف أيار /مايو  ،والذي يستعيد أثر
رافائيل عىل عدد من تالميذه خالل عرص النهضة.
ييضء املعرض عىل تعامل الرسام مع شخصياته التي رسمها يف عرشات البورتريهات،
وقدمها عىل نحو يظهر تحك ّمها بعواطفها وضبطها لنفسها يف لحظات دراماتيكية ما
ّ
م ّيز أسلوبه عن بقية مجايليه ،مع احتفاظه ببعض التقنيات التي تعلمها عىل يد الفنان
اإليطايل بيرتو بريوجينو مثل كثافة اللون ،خاصة يف الظالل واملالبس الداكنة وتخفيفه يف
طالء الجسد العاري.
تنوعت اهتمامات رافائيل بني الطباعة والفن الزخريف وتصميم املنسوجات والعمارة،
ّ
باإلضافة إىل عمله يف ترميم العديد من املباني األثرية يف روما وفلورنسا ،والتي تعكس
صورها،
اعتناءه بالتفاصيل الدقيقة للمشاهد الدينية واألحداث التاريخية التي ّ
والصورة املثالية لشخصياته التي رسمها.
تطور تجربته يف ثالث مراحل ،بدءا ً
يتضمن املعرض تسعا ً وعرشين لوحة لرافائيل ّ
ّ
تبي ّ
من أعماله األوىل يف أومربيا ،مرورا ً باألعوام األربعة التي قضاها يف فلورنسا واستوعب
خاللها التقاليد الفنية للمدينة يف ذلك العرص ،وانتها ًء بسنواته األخرية يف روما التي
حقّق فيها نجاحاته ضمن حالة شديدة من التنافس مع مايكلو أنجلو تحديدا ً.
كما يدرس املعرض تأثريه عىل تالمذته ومنهم بريينو ديل فاغا ( )1547 – 1501والذي
عمل تحت إرشاف رافائيل يف تزيني القرص البابوي وتنفيذ زخارف جدرانه الجصية،
طور أسلوب معلمه يف إعادة إنشاء زخرفة
وبوليدور دا كارافاجيو ( )1543 – 1499الذي ّ
العصور الكالسيكية القديمة ،وجوليو رومانو ( )1546 – 1499الذي كان أحد أعضاء
ورشة رافائيل لكن اتخذ أسلوبا ً مغايرا ً يف تقديم أعمال محتشدة بالعنارص ،وجيوفاني
فرانشيسكو بيني ( )1528 – 1490الذي سار عىل خطى رافائيل يف معظم جدارياته
التي نفّذها.

يف فرتة الحقة ،أُعيد االعتبار لفنّه من
ناحيتني؛ األوىل تتعلّق بتوثيقه جوانب
تحوالت كبرية
عديدة من زمنه الذي شهد
ّ
إثر الثورة الصناعية ،وأصبحت شاهدا ً عىل
العمال والفالحون
طبيعة الحياة التي عاشها ّ
والنساء والعاطلون عن العمل وغريهم ،والثانية ترتبط
برسمه الظالل بالضوء املنعكس لألشياء املحيطة بشخصياته،
والتي غالبا ً ما تكون غري مرئية.

A youthful drawing by Paul Cézanne sold for 26,000 euros
double-sided drawing as belonging to the
so-called “Jerusalem” notebook.
“This 24-page youth notebook featured
early drawings by Paul Cézanne. Six, including the one we sold today, were detached,
the other 18 were sold by the grandson to
an American collector who has then do”nated to the Israel Museum in Jerusalem,
Collet said.
Of rare value, the drawing sold on Sunday
is a new clue, he explains, to the first
inspirations of the painter from Aix-enProvence, in this case the works of the old
masters (a term designating the European
artists who practiced their art between the
years 1400 and 1700).
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Collet, the Reims auctioneer responsible
for the sale of the drawing, originally
estimated between 20,000 and
30,000 euros.
Although it included
a note inscribed by
Jean-Pierre Cézanne,
the painter’s
grandson, indicating
that “the drawing
opposite was an
original drawing by
(his) grandfather”, it
was still necessary more
than two years of expert
research to authenticate the

U

barefoot, holding a vial in her right hand.

n rare early drawing by Paul
Cézanne, found at random from
an estate in the south of France,
was sold for 26,000 euros (31,200 euros
with sales costs) to an endowment fund
for a French museum during a auction on
in Reims.

“It’s a wonderful
rediscovery. This
drawing passed
through the hands of
the son and then the
grandson of Cézanne
before we lost track of
it for almost sixty years”,
explained to AFP Thierry

Probably produced between 1856 and
1857, at the beginning of the years of apprenticeship of Paul Cézanne (1839-1906),
the work consists of two drawings.

The back features a landscape
with Calvary, made by Marie Cézanne, the artist’s
younger sister.

On the front, the one made by the precursor of Post-Impressionism, in pen, brown
ink and pencil, representing a soldier holding a small bottle and facing an old lady,
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Diary of iconic actor Omar
Sharif to be turned into
drama series for first time
Thaer Mansour

E

gyptian novelist and scriptwriter Haitham Dabour has
acquired the copyrights of turning the diaries of iconic
actor Omar Sharif into a drama series for the first time,
the award-winning writer posted on his official Facebook page.

«مدام دو» لماكس أوفلس… فيلم ما قبل
الثورة السينمائية
سليم البيك
هو واحد من أهم كالسيكيات السينما،
يف خمسينياتها تحديدا ً ،وأهميته تكمن
يف حكايته وحواراته ،إذ تدور األحداث
كلها ،يف مواقف ومفارقات ،حول قرطني
يتنقالن من حقيبة ألخرى ،كأنهما يتجوالن
إظهارا ً للهيبوكرييس ،الذي يسود الطبقات
البورجوازية يف أوروبا ذلك الزمان ،الربع
األخري من القرن التاسع عرش حتى الحرب
العاملية األوىل ،واملعروفة بـ»الحقبة الجميلة»
(بيل إيبوك) فخاللها تدور أحداث الفيلم،
ويف باريس مركز العالم آنذاك.
قبل الخوض يف الحكاية ،ال بد من اإلشارة إىل أن
مكونات الصورة من أشياء وديكورات ،كانت جزءا ً
أساسيا ً منها ،من تطور الحكاية باإلحاطة بها،
وتركيز أوفلس عىل ذلك من اللقطات األوىل ،وعىل
طول الفيلم ،جعله سياقا ً أساسيا ً تجري من خالله
األحداث :القرص واألوبرا وغريهما .ومن بني هذا
جردت
الديكورات ،بيت ومالبس ،كانت البطلة التي ُ
من إنسانيتها لتكون جزءا ً جامدا ً من «طبيعة حية»
من ديكور قرص الجرنال الذي ال يكرتث كثريا ً ،إن عرف
أن الدبلومايس قد أهداها القرطني ،الذي ،قبل ذلك،
أهدى القرطني بنفسه ،لعشيقة له.
يبدأ الفيلم بالكونتيسا لويز محتارة بما ستلبسه
من بني املعاطف والقبعات واملجوهرات ،ت ُخرج قرطني
وتذهب بهما إىل الصائغ لتبيعهما لتسد بثمنهما
دينا ً .يشرتيهما األخري لكنه سيقرأ يف الصحافة خربا ً
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مفاده أن رسقة حصلت يف صالة املرسح ،فيذهب إىل
زوجها الجرنال ،صديقه ،ويخربه بذلك ويعيد بيعهما
إليه.
أما الرسقة فهو ادعاء لويز بأنها فقدت قرطيها هناك،
وبسبب املكانة االجتماعية لها ولزوجها ،ينترش الخرب
ويصل إىل الصحافة .يشرتي الجرنال القرطني من
الصائغ ويرتكهما معه منتظرا ً أن تعرتف زوجته بما
فعلته ،أي بيعهما ،لكنها وقد أرصت عىل أن القرطني
مفقودان ،أهدى الجرنال القرطني إىل عشيقته قبل
توجهها إىل إسطنبول .هناك ،تلعب األخرية القمار
وتضطر لبيعهما ،وهناك سيشرتيهما دبلومايس
إيطايل ويتوجه بهما إىل باريس ملشاغل خاصة ،يف
املدينة سيلتقي بلويز وسيهديها القرطني .ست ُدهش
األخرية بكيفية وصولهما إىل دبلومايس إيطايل (يف
أداء الفت ألحد أفضل املخرجني يف تاريخ السينما،
فيتوريو دو سيكا صاحب «سارقو البسكليت»).
الحقا ً ،ستدعي بأنها وجدتهما ،أمام زوجها الذي
س ُيدهش بدوره يف كيفية وصول القرطني إىل زوجته
(وقد أهداهما إىل عشيقته) وتتطور الحكاية
بمفارقات أقرب إىل الكوميديا ،إنما بحبكات فرعية
ذكية ومتداخلة ومتفرعة تحوم كلها حول القرطني.
يف الفيلم «… »Madame deأو بعنوانه اإلنكليزي
«أقراط مدام دو» الكذب والعالقات الجانبية كانت
املحفزات لهذه الحكاية كي تتطور ،وذلك من خالل
القرطني وتنقلهما بني خمسة أشخاص ،من عشيق
إىل عشيقة إىل عشيق آخر إىل عشيقة أخرى ،وكله
يبدأ من امرأة واحدة هي لويز وينتهي عندها.
فيكون القرطان ،وقيمتهما مادية حرصا ً إذ نسمع

عن غالئهما ،جوهر العالقات .فتكون يف مجتمع
كهذا ،القيمة املادية هي أساس العالقات اإلنسانية
املتفككة ،متفوقة ،حتى عىل الصداقة منها ،فالصائغ
أعاد القرطني أربع مرات إىل الجرنال كي يشرتيهما
األخري دافعا ً ثمنهما .مادية املجتمع البورجوازي
وريائه ،هنا ،غلبا الحب من ناحية ،والصداقة من
ناحية أخرى.
لم تكن للويز شخصي َة اللعوب الكاذبة التي تبيع
قرطني أهداها إياهما زوجها وترقص حتى آخر
الليل مع عشيقها املرتقَب ،وقد بدأ عازفو املوسيقى
يف املغادرة ،فكل ترصفاتها بدت طفولية وتلقائية
ومعذورة ،ما جعل رد زوجها عليها الحقا ً بأنها ال
تستحق القرطني ،قاسيا ً أمام رهافة حزنها .وهو ما
خدم الجانب الكوميدي يف الفيلم ،وما منح لويز
تعاطفا ً ال يبحث عن مربرات .وهذه واحدة من قدرات
السينما عىل التحكم يف السلوك وإدراكنا له ،وذلك يف
وضعها ضمن سياقات محددة ،وأساسا ً ضمن ربطها
بشخصيات يتماهى معها املُشاهد ،الذي بالتايل
سيتماهى مع سلوكها ،وسيجد له دائما ً املربرات ،غري
الرضورية يف كل األحوال.
الفيلم الذي كتبه وأخرجه األملاني ماكس أوفلس عام
 ،1953يف مرحلته الفرنسية ،كان من بني أبرز أفالم
الخمسينيات يف فرنسا ،تلك املرحلة االنطباعية
(وفيها جان رنوار) يف السينما والسابقة لثورة
«املوجة الجديدة» .وللفيلم املرتبة السادسة يف
الئحة مجلة «تيلرياما» الفرنسية ألفضل  100فيلم
يف التاريخ.
كاتب فلسطيني سوري

“Sharif’s autobiography covers his early years as an up-andcoming Egyptian actor ascending to fame in Hollywood, while
also shedding light on his parallel career as a professional bridge
player,” Dabour wrote in the statement, adding that “Sharif’s
”autobiography was very honest and raw.
According to Dabour, “Sharif’s only son, Tarek, has been backing
the project, hoping the series would land on a major streaming
”platform.
Dabour quoted Tarek Sharif as saying: “I am looking forward to
watching my father’s legacy in a production that is worthy of his
”memory and matches up to his status in film history.
No data has been announced yet as to when the project will be
finalised.
Tarek Sharif is also the son of late legendary Egyptian actress
Faten Hamama, dubbed by critics and her fans as the ‘Lady of
the Arab Screen’.
Arguably one of the
most influential film
stars of all time,
Sharif, an Egyptian
national with
Syrian-Lebanese
origins, has turned
from being a local
celebrity into an
international
actor in less than
a decade of
commencing his
artistic career.
Born in 1932 in
the Mediterranean city
of Alexandria
to Catholic
parents and
going by the
name Michel
Dimitri Chalhoub, Sharif
acquired a
dual college
degree in mathematics
and physics, before working with his father on the family
business as wood trader for a while.
He paved his way into the world of cinema in 1954 by acting in a
film entitled ‘Shayateen El-Sahara’ (The Devils of the Desert).
’In 1954, he met Hamama during the shooting of ‘Seraa fil Wadi
(A Struggle in the Valley). The couple fell in love and got married
one year later after he converted to Islam and changed his name.
The couple co-starred several other films in the following years.
In 1957, they had their only son, Tarek.
Sharif starred in many other movies until he won a part as Sherif
Ali in David Lean’s ‘Lawrence of Arabia’ in 1962, securing him a
place in international cinema and acquiring him several international awards. In 1965 he played the lead role in another classic
directed by Lean, ‘Doctor Zhivago’.
The couple got divorced in 1974 for Sharif was living abroad and
Hamama remained in Egypt.
Sharif acted in English and French, two of many languages
he was fluent in. As an elderly, he starred in the dramatic
’monologue in French ‘Monsieur Ibrahim et Les Fleurs du Coran
(Monsieur Ibrahim and The Flowers of the Quran) (2003), which
won international awards and critical acclaims alike.
In the last years of his career, Sharif returned to his homeland
and took part in a few local movies, the last of which was the
2008 social drama ‘Hassan Wa Morcus’ (Hassan and Morcus),
co-starring Egyptian renowned actor Adel Imam. The plot is
about religious strife between Muslims and Coptic Christians in
the country tackled in a comic way.
In 2012, Sharif got diagnosed with Alzheimer’s; three years later
he died of a heart attack in Cairo, almost six months after the
love his life, Hamama, had passed away. Sharif has been survived
by his son, Tarek, and his grandson, Omar.
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Elevated gross sales
of books associated to Russia and
Ukraine in Japan

A

number of libraries have created particular sections on the battle in Ukraine,
whereas publishers obtain quite a few
requests for reprints of books on the 2 nations.
Crayon Home, a kids’s bookstore in Tokyo’s Minato neighbourhood, has moved The Gauntlet,
an illustrated ebook based mostly on a Ukrainian
fairy story, to the “Peace” part for the reason that
Russian invasion started on February 24, hoping
to ship a message of peace to the world.
The ebook, a few collection of gloved animals, was
first printed in Japan in 1965, with a cumulative
gross sales of three.2 million copies.
The library additionally shows “The Gigantic Turnip,” an image ebook based mostly on a Russian
people story, together with The Mitten, who
needs peace to either side.

ستانلي كافيل ..في النظر أبعد من
الفلسفة التحليلية
يتبوأ ستانيل كافيل ( 1926ــ )2018
يف الفلسفة األمريكية املعارصة،
ّ
ٍ
كفيلسوف لم يشأ االنغالق عىل منه ٍ
ج أو
مكان ًة خاصّة
رؤية فلسفية واحدة هي الرؤية التحليلية األنغلو ـ
ساكسونية ،السائدة بني زمالئه من املفك ّرين املشتغلني
فضل ،طيلة عقود من االشتغال
باللغة اإلنكليزية ،بل ّ
بالفكر كتاب ًة وتعليما ً ،االنفتاح عىل فلسفات القارة
األوروبية ،مناقشا ً بعضا ً من أبرز أسمائها ،مثل
ٍ
سمعة
نيتشه وهايدغر ،اللذين ال يحظيان بأفضل
فلسفية بني الفالسفة التحليليني.

انفتاح كافيل الفلسفي ال يتوقّف عند الرؤية
يتعداها إىل املواضيع واالنشغاالت؛
الفلسفية ،بل
ّ
األول
إذ تشهد سلسلة منشوراته ،منذ كتابه ّ
(«هل عىل ما نقوله أن يعني شيئا ً؟»،)1969 ،
تنقّالً بني ثيمات الفلسفة التحليلية ،وبني
ٍ
الحرة والفلسفة
أعمال أقرب إىل املحاوالت
ّ
األخالقية (عن رالف والدو إيمرسون وهرني
خاص) ،وأخرى تميل
دافيد ثورو بشكل
ّ
إىل السرية الذاتية ،إىل جانب ٍ
كتب أساسية
حول مرسح شكسبري وسينما هوليود.
عن «منشورات جامعة هارفارد» يف
الواليات املت ّحدة ،يصدر لكافيل هذه األيام
عمل
كتاب «هنا وهناك :مواقع فلسفية» ،وهو ٌ
كل من نانيس باور ،وأليس كراري ،وساندرا لوجييه،
قام بتحريره ّ
ويض ّم نصوصا ً فلسفية مختلفة كتبها صاحب «بحثا ً عن العادي» خالل
العقد األخري من القرن املايض ،من دون أن ترى النور خالل حياته.

يعطي الكتاب صورة عن اهتمامات كافيل الواسعة هذه ،حيث تغطّي مقاالته
مواضيع تبدو غري ذات عالقة للوهلة األوىل :نصوص تحليلية معقّدة
يف فلسفة اللغة والذهن والفلسفة اليومية ،وأخرى
تناقش مسائل حول التحليل النفيس،
والعالقة بني الكتابة األدبية والفلسفية،
وأُخرى حول املوسيقى.
الكتاب إىل ثالثة أجزاء،
املحررون
قسم
َ
وقد ّ
ّ
ٍ
مالحظات وضعها املؤلّف حني
مت ّبعني يف ذلك
األول،
كان يرغب يف نرشه ،حيث يض ّم القسم ّ
وعنوانه «انطالقات» ،نصوصا ً
مطولة يعود فيها
ّ
كافيل إىل فالسفة أث ّروا يف تكوينه الفكري ،مثل
جون أوسنت ولودفيغ فيتغنشتاين؛ وهو القسم
الذي ُي َع ّد األكرث تقنيةً ،حيث يناقش فيه أسئل ًة
تحليلية حول اللغة واملعنى والزمان وغريها من
املفاهيم الفلسفية األساسية.

ٍ
تنوعا ً،
ّ
أما القسم الثاني ،فيض ّم مقاالت أقرص وأكرث ّ
إما ردودا ً من الفيلسوف الراحل عىل
حيث تمث ّل ّ
ٍ
مقدمات وضعها
دعوات لندوات ومحارضات ،أو ّ
لتوطئة الرتجمات اإلنكليزية لفالسفة ونقّاد ومحلّلني
أولية
نفسيني أوروبيني ،أو نصوصا ً وضع فيها أفكارا ً ّ
حول مفك ّرين اهت ّم بأعمالهم دون أن ُيتاح له الوقت الكايف
لتطوير مقاربته لها ،كما هو الحال مع فالرت بنيامني .بدوره،
ُيخ َّصص القسم الثالث ملقاالت فلسفية حول املوسيقى،
مرة أُخرى ِسعة اهتماماته ،حيث يطرح مسائل
ُيظهر فيها ّ
املعنى والزمان يف عالَم التأليف املوسيقي ،كما ُيحاول الربط بني املوسيقى
ومفاهيم األبد والتاريخ والثورة.

كتابان جديدان للعراقي عباس عبد جاسم
عن مؤسسة أبجد للرتجمة والنرش والتوزيع يف بابل –
العراق؛ صدر كتابان جديدان للناقد والكاتب عباس عبد
جاسم األول :بعنوان «الكتابة بأفق االختالف» وهو سرية
كتابة ،وجاء يف كلمة النارش «تسعى سرية هذه الكتابة
إىل زحزحة مفاهيم ونظريات ومصطلحات لم تعد تمتلك
متجددة
من عنارص القوة والتحدي والبقاء بما يجعلها ّ
مع قوانني روح املعارصة بصيغ متعددة من التفويض
واإلزاحة واإلبدال ،وبذا فهي كتابة يف أفق جديد قائمة
عىل مقاومة نرجسية الذات ومقاومة عبودية النموذج
وكرس النمط  ،بزحزحة قوانني عمل الكتابة بقوانني عمل
جديدة مستوعبة لها ومتقدمة عليها .وقد اثمرت سرية
هذه الكتابة من خالل خلط الواقع بالتخييل واستمزاج
الذاكرة بالوعي إلنتاج رؤية جديدة ذات بنية دالة عليها،
وهنا ال نستطيع أن ننفي التاريخ الشخيص للكاتب يف
سرية هذه الكتابة ،لكننا نستطيع أن نحدد (موقعه)
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فيها من السياق العام ،كما ال نستطيع نزع السرية عن
الكتابة ونزع الكتابة عن السرية لوجود وعي أو تداخل
غري واع بينهما».
والثاني «يف النهضة والتنوير والحداثة البعدية» وجاء
يف كلمة النارش «يبحث هذا الكتاب عن أجوبة جديدة
ألسئلة جديدة أيضا منها :بم أخطأت النهضة العربية
يف التنوير؟ وإن كانت صالحية (املثقف) انتهت ،فهل
يمكن أن يكون املفكر (وريثا) للمثقف؟ خاصة بعد أن
أصبحت اإلنتلجنسيا أكرث رثاثة وهشاشة .ثم تدفع
اسرتاتيجية األسئلة نحو مستويات فكرية وأيديولوجية
أخرى منها :كيف هيمن نظام التفاهة يف بالدنا والعالم؟
هل هناك بديل للنيوليربالية التي فككت العالم؟ وملاذا
ومن يحكم
لم يعد اليسار الثقايف منتجا للتفكري الثقايف؟ َ
العالم اآلن؟ وما نمط هذا الحكم؟ أهو (حوكمة) عاملية
أم (حكومة) عاملية؟».
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET
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5 books and a manuscript
that chronicles the historical past of Armenia

A

scientific wealth, however not on the market, is a part of the
legacy of Armenia that has remained intact, because the Armenia pavilion at Expo 2020 Dubai shows a few of the options of a
rustic whose students have contributed to enriching human civilization.
Medication, astronomy, tales and tales of epics, a few of which date again
to the seventh century AD.

Since historic instances, the Armenians have left distinguished imprints in
astronomy, regulation, philosophy, historical past and different branches of
science, whereas these books come to disclose a few of these sciences. The
Armenians have a particular alphabet and language, whereas the Armenian
alphabet was invented within the yr 405 AD by Saint Mesrob Meshdots and
it consists of 38 letters, of which two letters had been added throughout the
Cilitic interval. 96% of the nation’s inhabitants speaks Armenian.
The contents of the pavilion embody a guide coping with astronomy by the
Armenian writer Mukhtar Sebastazci, which dates again to the 18th century,
and was revealed in 1755 in Venice, in addition to a 3rd guide specialised in
arithmetic known as “Hamrogothion” by the writer Anania Shirakatsi, who
lived within the seventh century AD. He’s thought of one of many vital Armenian students and philosophers, whereas there’s a fourth guide by the
scribe Jacob, which narrates the “Epic of Saint Vartan” within the area of
Bitlis in 1569.
treasured manuscript
This can be a historic guide that opinions the epic of this saint, who belongs to the higher aristocracy in Armenia often known as “Nakharras”, and
was revered as one of many biggest religious and navy leaders in Armenia,
whereas Armenians contemplate him a nationwide hero, the beloved and
most sacred determine of their historical past, and an emblematic hero
Which embodies the nationwide spirit. On account of his overwhelming
recognition, main Armenian church buildings are named after Saint Vardan,
and his equestrian statues have been discovered within the Armenian capital
Yerevan and in Gyumri, the nation’s second largest metropolis.
The pavilion’s holdings additionally embody the Fifth E-book, which belongs
to the scribe and painter Gregor de Melech, which was found within the
Skvera area in 1137 and bears the title “The Hypocrite.” The historic holdings
additionally embody a precious manuscript relationship again to the 18th
century within the Nogalva area and revolving round natural medication at
that period. Armenia has an enormous number
of herbs and crops that attracted the eye
of scientists right now to find many
secrets and techniques about them
to deal with many ailments. The
manuscript contains footage
that reveal particulars and details about this vital science.
wealthy legacy
The contents of the historic
pavilion, which characterize
completely different civilized
durations of Armenia’s historical
past and wealthy heritage, fluctuate to incorporate 20 artifacts, together with these books, and embody
work and archaeological artifacts deep in
historical past, some relationship again to the
twenty second century BC, along with a portray relationship again greater
than 2,800 years. The pavilion additionally shows a small iron hen relationship again to the Bronze Age, and a dish that may be a symbolic mannequin of the photo voltaic system that was made between the eleventh and
twelfth centuries BC, along with displaying a silver cup present in a village
The Armenian “Karachambe” dates again to the twenty second century BC,
and due to Armenia’s place as a transit level all through historical past, there
are lots of archaeological websites from the Center Ages, the Iron Age, the
Bronze Age and even the Stone Age.
historic portray
Guests to the Armenian pavilion draw the eye of a portray relationship
again to the yr 782 BC, inscribed with the inscription of the dominion of “Erbuni-Yerevan”, whereas this portray dates again to the reign of King Arghashti I, (the sixth identified king of Armenia), who dominated for 22 years. , and
it was between (764 – 785) of the seventh century BC, throughout a interval
throughout which that king succeeded in annexing small kingdoms, after
which strengthening and increasing the state established by his predecessors, and the wars he fought, most notably in opposition to the Assyrian king
Shalmaneser IV, by which the primary received in opposition to the Assyrians
throughout his rule, and made the Armenian kingdom a distinguished energy within the area on this interval of historical past.
The Armenia Pavilion adopts the theme of “Ethnotech”, which will be outlined as “making future applied sciences based mostly on the perfect traditions of the previous.” Inside it, guests are directed to video screens detailing
Armenia’s tradition, science and historical past, all the way in which to the
luminous and interactive tree of life.
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 الشمس بوصفها..إيما كارينيني
ّ
ً
ً
فلسفيا
موضوعا

، بل إنها تسأل.املتوسط بحضور الشمس الكبري يف املنطقة
األبيض
ّ
 عن الخصوصية الفكرية التي،عىل نحو غري معتاد يف ك ُتب الفلسفة
.املتوسط
يمنحها ضوء
ّ

ِ  تالحظ املؤلّفة ارتباط التجارب البرشية منذ،قراءة تاريخية
ٍ
الق َدم
يف
تراجع
ظ
تالح
كما
،وغيابها
بحضورها
،ُّباتها
ل
وتق
ووتريتها
بالشمس
ُ
ُ
 ومن ثم،هذه االعتمادية عليها منذ بدايات العرص الصناعي
 وما، قبل أن تعود الشمس،اخرتاع الكهرباء
تحمله معها من أسئلة طاقة
،وحرارة وبقاء للنوع البرشي
لتصبح محور النقاشات
ِ
العلمية واألخالقية والسياسية
 مع تزايد ظاهرة،يف العقود األخرية
.االحتباس الحراري

ٍ
ِ يشء عن الشمس عندما
املحوري
نصفُها بأنّها النجم
كل
َّ هل نقول
ّ
، وكتلتها، وعندما نذكر حجم قُطرها،يف مجموعتنا الشمسية
ً وصف كهذا كافيا
وطبيعتها الفيزيائية وتركيبها الكيميائي؟ قد يبدو
ٌ
ِ بالنسبة إىل العديد من الحقول
ً جدا
ّ  لكنّه،العلمية
ّ ً يظل تعبريا ً فقريا
 والتي، الفردية أو الجماعية،من وجهة نظر التجربة البرشية اليومية
ترى يف الشمس عددا ً ال نهائيا ً من املعاني التي
قد تبدو لها أكرث ملموسي ًة وتعبريا ً عن معناها من
ِ مجرد تعريفها
.العلمي
ّ
ٍ  مثل كث،وإن كانت الشمس
ري من عنارص
ً  وخصوصا، ثيم ًة عزيزة عىل األدب،الطبيعة
، فإنها لم تغب أيضا ً عن تاريخ الفلسفة،الشعر
 سواء،وإن كانت املقاربات التي حرضت فيها
يف الفلسفة اإلغريقية أو الفلسفة العربية
ٍ
خليط من
 أقرب إىل،اإلسالمية الوسيطة
ِ امليتافيزيقيا
.والعلم والثيولوجيا

عىل أن هذه القراءة التاريخية
رسعان ما ترتك الح ّيز ألسئلة
،تقدمها الكاتبة
ّ وأجوبة فلسفية
ٍ
تحليالت فلسفية عن الشمس
مقدمة
ّ
بوصفها رشطا ً لخروج الفرد من
ذاته نحو العالَم واآلخرين (بينما
ٍ
،)انكفاء عىل الذات
يمث ّل الليل لحظ َة
وبوصفها الرشط الذي ال يمكن من دونه
 وعن ظواهر،الحديث عن أشياء متمايزة
ٍ
إدراك لهذه األشياء والظواهر
 وعن،وأفعال
 ال يمكن من دونه، بمعنى ما، أي،واألفعال
.فكر أو فلسفة
ٌ أن يوجد

ٍ
تقدم املؤلّفة نظر ًة إىل الشمس
ّ ،بعبارة أُخرى
 بل ربما املبدأ األكرث،»ً ترى فيها «مبدأ ً كونيا
لكل
ّ لكل حضارة أو
ّ  إن كان يف رضورته،كونية
إيما كارينيني العديد
حي؛ كما
ّ
ّ تسجل
ّ فرد وكائن
 مثل، وتاريخية، ودينية،من األمثلة حول ارتباط مفاهيم فلسفية
ِ
ً  ارتباطا ً أساسيا، واألنوار، والصحوة، والفضيلة، والسعادة،الحكمة
 الرضورية للفكر بنفس القدر الذي تبقى فيه رضوري ًة،بالشمس
.للحياة بمعناها البيولوجي

 تاريخ، أساطري:يف كتابها «الشمس
 الصادر حديثا ً لدى،»ومجتمعات
 تأخذ،منشورات «لو بومييه» يف باريس
»إيما كارينيني «موضوع
ّ الباحثة
ٍ الشمس إىل
 وغري معتادة،آفاق جديدة
 حيث تجعل منها،يف الفلسفة
ٍ
ً موضوعا
ملقالة فلسفية تبحث يف
 ويف،دور الشمس يف تجاربنا اليومية
ِ
،والحكمة
، واألدب،عالقتها بالتاريخ
.كل يشء
ّ وبالفكر قبل
،أمام العديد من الكتب الفكرية التي تتناول الليل
ِ وت
- ُالحظ الربط الدائم للفكر بعنارص الوضوح والضوء واللمعان
 تأتي الباحثة الفرنسية لتدافع- وهي كلُّها عنارص ترتبط بالشمس
 ليس فقط،عن هذا التاريخ الطويل من الربط بني األفكار والشمس
(مرة أُخرى
ّ » بل منذ «فجر،منذ ديكارت ومن ث ّم فالسفة األنوار
 حيث تربط كارينيني،عنرص مرتبط بالشمس) الفلسفة اإلغريقية
ٌ
ٍ والدة
عدد من أه ّم األفكار يف تاريخ البرشية عىل ضفاف البحر
بني

 «فلسفة التكوين وفكرة..ًصدر حديثا
الثقافة» للباحث الجزائري محمد
ّ شوقي
الزين
 صدر مؤخّرا ً كتاب «فلسفة،»يف طبعة مشرتكة بني «دار الروافد الثقافية» و»منشورات ابن النديم
األول من مرشوع سماه
ّ  وهو الجزء،التكوين وفكرة الثقافة» للباحث الجزائري محمد شوقي ال ّزين
،ً  يعود املؤلّف إىل تشك ّل مفهوم الثقافة باالستناد إىل مرجعيات أملانية أساسا.»«نقد العقل الثقايف
 حيث يدرس فكرة «البيلدونغ» األملانية،مثل هردر وشيلر وكاسرير وهومبولت وهيغل ونيتشه
 يعتمد املؤلّف عىل مجموعة من األدوات العابرة، يف هذا الجهد.مكون بني املعرفة والسلوك
َّ كمبدأ
.للتخصص فرياوح بني املنطلقات األنرثوبولوجية والتأويلية
ّ

ً
 «نظريات مستحدثة في علم..حديثا
صدر
االجتماع» لـ معن خليل العمر
(عمان) كتاب «نظريات مستحدثة يف علم االجتماع» لـ معن خليل
»صدر حديثا ً عن «دار الرشوق
ّ
يتضمن العمل تسعة فصول تعرض القواعد الفكرية التي انطلقت منها النظرية البنائية
.العمر
ّ
، أبرزها العلوم االقتصادية،متنوعة
 واستعارتها ألبرز مفاهيمها من علوم،الوظيفية يف علم االجتماع
ّ
 يرك ّز املؤلف.عىل خلفية أن العامل االقتصادي هو األقوى تأثريا ً عىل صعيد تركيبة البناء االجتماعي
تصورات الباحثني يف علم االجتماع
 وتأثريهما يف بناء،خصوصا ً عىل إضاءة مفهومي البناء والوظيفة
ّ
.وتحوالته
وهم يحاولون فهم ظواهر النظام االجتماعي
ّ
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شابة بحنكة سياسيين مخضرمين
حني ولدت وزيرة الدولة األملانية لشؤون الهجرة ريم العبيل رادوفان مطلع تسعينات القرن املايض ،كان عليها أن تعيش رحلة
اللجوء بنفسها ،وسط أرسة لجأت إىل موسكو ،مسقط رأس طفلتها ،قادمة من العراق ،قبل أن يحط بها الرحال يف أملانيا أخريا
يف العام  1996للعيش يف مدينة شفريين بوالية مكلنبورغ – فوربومرن.
محملة بكل إرث الالجئني الثقيل ،وما كابدوه يف بلدانهم األصلية ،فجدها محمد صالح العبيل كان قياديا يف الحزب
نشأت العبيل
ّ
الشيوعي العراقي ،تم إعدامه نتيجة ملوقفه السيايس عىل يد النظام الذي حكم العراق يف الستينات ،تعلّمت يف برلني وتخ ّرجت
من جامعتها الحرة يف مجال العلوم السياسية ،ويف صفوف الحزب الديمقراطي االجتماعي برزت العبيل مبكرا ،حتى تم
تكليفها كمفوضة لحكومة واليتها لشؤون االندماج.
تتحول
ألمانيا
ّ

أملانيا التي تشهد وللمرة األوىل يف تاريخها برملانا
فيدراليا جديدا ً يضم  83نائبا من أصول أجنبية،
بينهم  9نواب عرب و 18نائبا من أصول تركية ،ينتبه
مواطنوها إىل أن هذه الفتاة الالجئة التي فازت مع
هؤالء بمقعد يف البوندستاغ تحمل يف جعبتها أكرث
مما قد يتوقعه منها ناخبوها ،فهي لم ترفع شعارات
الدفاع عن املهاجرين وقضاياهم وتربطها بالدولة
وحسب ،بل انغمست يف صميم برامج حزبها ،منقّبة
عن أخطائه التي جعلته يرتاجع يف سنوات حكم
املستشارة األملانية السابقة أنجيال مريكل ،ثم يعود
ليتقدم من جديد مع فوز أوالف شولتس .تقول العبيل
ّ
“يكمن الرس هذه املرة يف وجود برنامج مستقبيل جيد
جدا ،برنامج انتخابي كان قد نرش منذ فرتة طويلة
أيضا .وقد أعلن عنه مرشحنا ملنصب املستشارية
مبكرا ً”.
لعل هذا ما يربّر أن األصوات التي حصلت عليها
العبيل لم تكن قادمة من بيوت املهاجرين ،بل من
سكان الوالية األملان أنفسهم ،ألن والية مكلنبورغ –
فوربومرن ال يوجد فيها الكثري من األملان من أصول
مهاجرة ،كما تقول.
البنية التحتية والرقمنة

تتحدث العبيل يف خطابها السيايس عن أمور أبعد
من قضايا الهجرة ،مثل البنية التحتية ،والرقمنة
والنقل الداخيل واألمن ،لقناعتها بأن أملانيا بحاجة
إىل استثمارات أكرث يف تلك القطاعات.
تعد أصغر وزير دولة يف أملانيا تتصدى
العبيل التي ّ
مللفات ثقيلة باإلضافة إىل ما سلف ،فهناك مشكلة
الفرص املتكافئة للجميع يف قطاعات التعليم
ترتدد يف طرح هذا التحدي
والتأهيل املهني ،وهي لم ّ
يف كلمتها أمام البوندستاغ يف منتصف يناير من
العام الحايل حني قالت “سوف نعمل عىل أن تكون
املؤهالت هي العامل الحاسم ،وليس االسم أو الشكل
أو األصل”.
وال تخفي رغبتها يف تحرير الحزب الذي تنتمي إليه
من هيمنة السكان األصليني ،وجعله أكرث تنوعا ً ،سواء
من حيث الثقافات أو األجيال ،فهي تقول “يجب أن
نصبح أكرث جاذبية لجيل الشباب وألصحاب األصول
األجنبية” ،ألن ذلك سيعود بنتائج أكرب من تلك التي
تم اختبارها يف االنتخابات األخرية.
مخيم الالجئين
في
ّ

لم تفارق العبيل الحياة التي عاشتها طفلة ،حتى
حني اندفعت يف العمل السيايس واالجتماعي،
فقد عملت يف طفولتها يف الفريق الذي يستقبل
الالجئني يف أحد املخيمات ،املكان ذاته الذي استقبل
أرستها .وحني كربت اختارت العمل يف صفوف الفريق
التطوعي ملركز إطفاء الحرائق ،وتروي باستمرار كيف
مكنها ذلك من أن تلتقي بالناس ،وتجالس كبار السن
يف املقاهي ،لتبحث عما تسميها بالعوامل املشرتكة
بينهم جميعا ً .وكانت حياتها الخاصة صورة عن
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وعيها السيايس من جهة ثانية ،فقد ارتبطت باملالكم
دينيس رادوفان ،وهو الجئ روماني هرب والداه إىل
أملانيا خوفا ً من قبضة تشاوشيسكو الرهيبة آنذاك.
جدها ترسي يف عروق العبيل،
الكثري من جينات ّ
فالحياة االجتماعية والثقافة والنضال من أجل
التغيري كانت قد دفعته مبكرا ً إىل العمل يف الفن
واملرسح كما يف السياسة ،وبني األوساط االجتماعية
كما بني النخب ،منطلقا ً من مكتبه الذي فتحه
يف شارع الكفاح ببغداد .وهي تعي ذلك جيدا ً
وتعلنه حني تقول “أصويل العراقية معي
دوما ،مع علمي أن السياسة يمكن أن
والدي ق َِدما من بلد
تفعل الكثري ،وألن
ّ
عانى من الحروب ،أفهم أن السياسة
تعني تحمل املسؤولية”.
التنوع
استراتيجية
ّ

يف اآلونة األخرية ،وقبل اندالع
الحرب الروسية عىل أوكرانيا،
وتدفق ما يربو عىل  18ألف
الجئ أوكراني إىل أملانيا،
كانت العبيل تتحدث عن
مشاريع جديدة لالندماج
من خالل إدخال املزيد
من املهاجرين إىل
وظائف الدولة مثل
سلك الرشطة والنظام
التعليمي واملدارس
ومختلف الدوائر
الرسمية .وقد أعلنت
العبيل خالل األيام
املاضية أن أملانيا
مستعدة بشكل
جيد الستقبال
القادمني الجدد،
مبينة أن الخربات
والهياكل التي
ا ُكتسبت بعد
موجة الالجئني
يف العام 2015
ُيستفاد منها
اآلن.
تقول العبيل
يف حوار مع
“راينيشه
بوست”
األملانية إن
“عددا كبريًا
ً
جدا من
ً
الشباب
الذين لم
يولدوا يف
أملانيا ال
يضعون العمل

يف وظائف بدوائر الدولة ضمن احتماالتهم” ،وتضيف
أن “هناك حاجة كبرية إىل املزيد من التنوع من أجل
تجاوز التحفظات لدى كال الجانبني ،ولزيادة تركيز
الدوائر الرسمية عىل املهاجرين هناك حاجة إىل
مزيد من التنوع .ويجب عىل الحكومة الفيدرالية أن
توظف املزيد من األشخاص ذوي خلفية مهاجرة”.
وهي تعرف جيدا أن إدماج املهاجرين كما هو مأمول،
سيواجه مشكلة النسب املئوية التي تعطي
األفضلية للمواطنني ،سواء تم إعالن ذلك
أو إنفاذه بشكل ضمني ،غري أنها تحاول
جاهدة التغلب عىل كل العقبات من
خالل الفرص املتاحة ،ألن أكرث من
ربع املواطنني يف أملانيا ،حسبما
تقول العبيل ،ينحدرون من أصول
مهاجرة .وهذا يجب أن
ينعكس عىل سوق العمل
وفقا لالسرتاتيجية التي
أعلنتها الحكومة تحت
عنوان “اسرتاتيجية
التنوع”.
ّ
عنصرية وكوفيد

الوجداني”.

املشكالت الحساسة
التي تواجهها العبيل
ال تقترص عىل العمل
والتعليم واالندماج يف
ما يتعلق باملهاجرين،
بل تطال حتى
مسألة التعويضات
املستحقة
للمترضرين من
الحوادث العنرصية
التي وقعت وتقع
عىل أيدي اليمينيني،
فهي تتابع وبشجاعة
نادرة ،عىل سبيل
املثال ،ما يحتاجه ذوو
ضحايا هجوم هاناو
العنرصي الذي وقع
قبل عامني حني فتح
متعصب النار
أملاني
ّ
عىل  9مهاجرين ما
تسبب بمقتلهم ،مشرية
إىل أن “هناك خدمات
مالية يحصل عليها
مترضرون بعد وقوع
هجمات ،ولكن يتعني
علينا حماية الضحايا
عىل نحو أكرث شموال”.
فالقصة ال تنتهي لدى
العبيل عند التعويض املايل،
إنما تتطلب ما تصفه بـ”التشارك

أما يف موضوع جائحة كوفيد –  19والسالالت املتطورة
من الفايروس ،فقد ساد اعتقاد خاطئ يف العديد
من البلدان ومن بينها أملانيا ،أن هناك ارتباطا ً بني
نسبة اإلقبال عىل تلقي اللقاح وبني األصول العرقية
أقل تقبالً للتطعيم،
للسكان ،واملقصود أن املهاجرين ّ
لكن معهد “روبرت كوخ” األملاني نفى ذلك ،بعد أن
رصح السنة املاضية أنه يشعر أن
كان رئيسه قد ّ
الحديث عن واقع أن العديد من مرىض كورونا يف
أقسام العناية املركزة لديهم خلفيات مهاجرة من
املحرمات .وحني تولّت العبيل املسؤولية سارعت
ّ
إىل املطالبة بخطاب عقالني يستهدف الجميع،
بمن فيهم املهاجرين للتوعية برضورة تلقي اللقاح،
وأضافت يف حديث مع برنامج “مورغن ماغازين” أنها
تعول عىل “تقديم حمالت توعية بلغات مختلفة”.
كما قامت خالل شهر فرباير املايض بزيارة إىل حملة
تطعيم بحي نويكولن يف برلني ،وهو حي معروف
بنسبة عالية من السكان املهاجرين.
بوابة االقتصاد

تقود العبيل مرشوعها الخاص الذي يقوم عىل تبيني
التنوع والتعددية يف
الحاجة إىل التعديل يف أوضاع
ّ
نطاق الخدمة العامة بما يف ذلك ،كما تقول ،األجهزة
األمنية وعالم السياسة .وحسب أرقام الوزيرة فإن
أملانيا لديها نقص كبري يف العمالة املاهرة يظهر
بشكل أسايس يف املناطق الريفية .وهي تستند إىل
إحصاءات وكالة العمل االتحادية حني تقول “نحتاج
سنويا إىل حوايل  400ألف إنسان من أجل سد
النقص يف العمالة املاهرة واملتخصصة ،السيما يف
مجاالت الطب والرعاية والبناء الذي نفتقد فيه إىل
األيدي العاملة”.
من إعالنات العبيل املثرية قولها إن كل خامس
مستثمر يف أملانيا ينتمي إىل أصول أجنبية مهاجرة،
وأن هذا يبني أن أصحاب األصول األجنبية ُيسهمون
بمقدار كبري يف تأسيس البالد .وهذا ما يجب أن
يجري تعزيزه ،ألن أملانيا من مصلحتها ،ضمن
إطار املنافسة العاملية ،العمل عىل أن تكون جذابة
ألصحاب األدمغة واملبادرة.
الوزيرة الشابة التي تتقدم بقوة يف الواقع السيايس
واالجتماعي األملاني ستواجهها عقبات كربى،
وسيكون عليها أن تكون حذرة يف مسائل ما تزال
تتعامل معها برباءة البدايات ،إال أنها تظهر حنكة
الفتة يف اغتنامها لفرص اللحظة املواتية ،فتجدها
يسدد نحو
تسارع إىل خلق رد عىل كل املستجدات
ّ
أهدافها التي يبدو أنها تميض عليها بعناد وإرصار
عراقيني أصيلني ،ووسط ترحيب كبري حظيت به
العبيل من جانب سياسيني ومسؤولني عرب وعراقيني،
يتساءل كثريون ملاذا ال يقوم هؤالء بمثلما تحارب من
أجله هذه السياسية الشابة وهم ،عىل رأس املسؤولية
العامة ،ويعملون يف بلدانهم األصلية ويف بيئات
يفرتض أنها تحتاج إىل هذا أكرث من بالد اللجوء؟
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الرقص مع القوى الثالث

عبدالرحمن الراشد
يف موسكو أُطفئت أنوار اللوحات التجارية األمريكية ،إال
قلة ،من بينها سلسلة مطاعم برغر كينغ ،البقية أغلقت
أبوابها مثل  847فرعا ً ملطاعم ماكدونالد ،ورشكات أبرزها
أبل ،وطائرات بوينغ ،وأحذية أديداس ،وفنادق ماريوت،
ومرصف سيتي بنك .املناخ السيايس بلغ من التوتر
مرحلة غري مسبوقة ،فالرصاع من وجهة نظر الجانبني
الرويس واألمريكي رصاع وجودي تستخدم فيه كل
الوسائل ما دون املواجهة املسلحة املبارشة.
إيران توشك عىل الخروج من القفص بعد عقود من
املقاطعة والعزلة الدولية ،وروسيا تبدأ دورة من العزل
والعقوبات االقتصادية الغربية األكرث قسوة .والخالف
األمريكي الصيني مستمر.

يف هذا املناخ من التوترات يعيد العالم اكتشاف أهمية
مصادر البرتول وممراتها يف الرصاعات الجيوسياسية،
وكذلك بناء التحالفات .ففي نهاية العام املايض ،هيمنت
عىل الساحة العاملية الشعارات البيئية ودعواتها ضد
النفط ومنتجاته تطالب بتخفيضه .اليوم الدعوات تطلب
ضخ املزيد من البرتول .وعن مستقبل السعودية والبرتول
معا ً ،سبق لويل العهد السعودي ،األمري محمد بن سلمان،
وتحدث بشأنهما يف إطار التبدالت التي يشهدها العالم،
وما يقال عن تراجع الدور واملداخيل .قال إنه يف الوقت
الذي تعزز فيه البالد مواردها األخرى اإلضافية يبقى
البرتول رضورة للعالم إىل منتصف القرن الحايل .الصدمة
النفطية نتيجة حرب أوكرانيا ،وكذلك نتيجة لعودة
األسواق االستهالكية للعمل نحو طاقتها القصوى بعد
شبه توقف دام عامني بسبب جائحة «كوفيد».

إىل حد ما ،ال توجد خيارات جديدة حاسمة يف العالم
اليوم عما كانت عليه يف القرن املايض .ال تزال مصادر
الطاقة مهمة ،واملمرات املائية حيوية يف خطوط املالحة،
وتستمر التوازنات الجيوسياسية يف حسابات الدول
الكربى ،وكذلك مؤسسات الحروب مثل حلف الناتو.
الحقيقة ،لم يخرج النفط من حساب النزاعات ،وستزداد
أهميته مع استمرار الخالف الصيني األمريكي ،والحرب
الروسية الغربية يف أوكرانيا التي نقلتنا ونقلت العالم
إىل مرحلة جديدة .وتطورات الفرتة األخرية تدعو ملزيد
من التأمل حول كيف يمكن ملنطقة برتولية مهمة أن
تتحاىش النزاعات وتجد لنفسها ظالً تستظل به خارج
التجاذبات .املسألة معقدة وإدارتها عملية صعبة.
فمعظم صادرات دول الخليج ،وخاصة أكربها اململكة
العربية السعودية ،تذهب للصني والهند ،يف وقت تبقى
العالقة قوية مع أوروبا والواليات املتحدة .كما أن التوازن

يف سوق النفط يتطلب التعاون بني دول الخليج وروسيا
التي هي يف حالة اشتباك خطرية مع الواليات املتحدة
وأوروبا .ال يوجد هامش كبري للمناورة السياسية.
حاجتنا تميل علينا أن تكون عالقتنا قوية مع الواليات
املتحدة والصني وروسيا.
يف الوقت الذي نحن عىل خالف مع إيران وال نثق بها،
يزداد املوضوع املعقد تعقيدا ً ،وذلك بدخول اإليرانيني
كالعب يف الساحة بصفتني مختلفتني؛ منتج برتويل،
ورشيك تجاري يف حال لم يعد عىل خالف مع الغرب.
حاجة الدول الكربى إىل النفط كأداة يف العمل السيايس
ستضع منطقة الرشق األوسط بني شد وجذب .وال تجوز
املقارنة بني مرحلتنا اليوم ومرحلة الحرب الباردة1947 ،
إىل  .1991االختالف أننا حينها كنا يف املعسكر الغربي،
وذلك بحكم مصالحنا املشرتكة ،فهو كان املستورد األكرب
للنفط والحامي ملمراته .اليوم الوضع مختلف ،الصني
املستورد األكرب وال تريد خوض معارك من أجله مما
يزيد من املخاطر واحتماالت املعارك اإلقليمية .لهذا،
مصلحة املنطقة أن تحافظ عىل عالقة معقولة مع القوى
الكربى الثالث املتنازعة ،جميعها رشكاء لنا ،رغبة ليس
من السهل علينا تحقيقها ،خاصة عندما يرتفع مستوى
النزاع كما نرى يف أوكرانيا.
ندرك أن تأثرينا محدود عىل ما يحدث يف العالم خارج
منطقتنا .ما هو الحل ،هل هو باختيار معسكر؟ أو
التخيل عن آخر؟ هذا قرار صعب وربما الحديث عنه
مبكر .وندرك أن القوى الكربى ،يف األخري ،تعرف حدود
قوتها واملخاطر التي تجلبها عىل نفسها ،وتدرك أن
استمرار األزمة ليس يف صالحها وال يف صالح العالم.
عىس أال تصل إىل هذه النقطة من القناعة بعد وقت
طويل ومتأخر.

Israel’s pussyfooting brings little to Russia-Ukraine mediation
Bennett’s predecessor, Benjamin Netanyahu, came
to office, where he remained for more than ten
years, and toured the world several times to foster Israel’s foreign relations. Netanyahu’s electoral
campaign pictured him with world leaders, including Putin, and was spread on billboards in Tel Aviv
and elsewhere.
Israel’s strategic position is to stand with Moscow, if
not publically, at least implicitly. It can follow-up on
the security of this community from a humanitarian
rather than a political standpoint. The 200,000 Jews
in Ukraine will always be welcomed in Israel and
granted citizenship according to the law of return.
Both Israel’s support and its UN voting right to acquiesce with the United States and the Western
countries against the Russian invasion are sufficient
to prove that Jerusalem is standing by the side of
Ukraine in this conflict.
It can maneuver itself in the United Nations General Assembly to give the impression that it thinks
what Russia has done is wrong, following the
stance with this position taken recently by Israeli
Foreign Minister Yair Lapid. For Israel, the biggest
issue it faces in it attempts to mediate while giving
the impression of neutrality is that it is not morally
well-positioned to mediate a peace treaty between
Russia and Ukraine. Israel should avoid mediation
between any two countries for that matter.
For those who forget, Israel is an occupying country
in its own right. It has denied the Palestinian people their legitimate right to an independent state
since 1948. Russia’s annexation of Crimea might
skew Israel’s view of the difference between right
and wrong.
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the Syrian battlefield in 2015 and quickly became
the sole hegemonic power in that country due to
the Western retreat from ousting Bashar al-Assad,
Israel has gained open air space to strike both Iranian Hezbollah targets. Though supposedly allied
with Iran, the Russians never stopped these strikes.
Moscow instead exploited the Israeli airstrikes to
limit Iran’s mushrooming power and influence in
Syria.
Of course, the Syrian regime has retained its right
to retaliate against the Israeli continued violation of
its sovereignty. It never really struck back or even
attempted to liberate the Golan Heights, which
was not only occupied by the Israelis decades ago
but also annexed to mainland Israel based on laws
(though illegitimate) issued by the Knesset. It was
simply shallow repeated rhetoric for decades.
The three-hour meeting between Russian President Vladimir Putin and Israeli Prime Minister Naftali Bennett in the Kremlin was only an attempt by
the former to break the imposed Western isolation
since the eruption of his war with Kyiv.
On the Ukrainian side, President Volodymyr Zelensky welcomed the Israeli mediation efforts to
resolve the conflict and his willingness to travel to
Jerusalem for any direct peace talks with the Russians. But, this did not remove the disappointment
of restricting Israeli support to humanitarian aid
rather than military.
Bennett could profit politically, both locally inside
Israel and internationally, if he presented himself as
a global leader capable of mediating to resolve one
of the most brutal and complicated conflicts of the
century. He needs this moment to prove himself.

Rami Rayess

T

he expectation that Israel could be a
potential interlocutor between Russia and Ukraine is a mere illusion.
Not only does this fierce bloody military
conflict trespasses Israel’s capacity to deal
with, but mediation efforts also need a
non-biased stakeholder who can get the
belligerent parties closer together. Israel
does not possess this leverage.
The reason is straightforward. Israel cannot afford
to jump on and back both sides. It is uninterrupted,
and continues high-level coordination with Moscow regarding developments in Syria, and this remains a top national security priority. Moscow can
stop all such coordination and allow for the growth
of the Iranian Revolutionary Guard, Hezbollah, and
other Iranian- backed militias in Syria without exerting any effort to stop it. It is not a suitable situation
for Israel.
It is a predicament.
Ever since the Russians became directly involved in

األزمات ..ورشات
للفلسفة

صفية محمد الشحي
إن األزمات عىل مر تاريخ لم تكن محايدة ،إذا
تناولناها تناوالً فلسفيا ً ،بل إنها شكلت كواليس
لهندسة ذاكرتنا الفلسفية األخالقية والفكرية،
كما أنها منحتنا مواقف صلبة تجاه الحدث
وتأثريه ،وأذابت تلك الصالبة عندما قدمت بدائل
للنظريات التي افرتضها الفالسفة واملفكرون وبنوا
عليها مدارسهم الفكرية ،ولن تكون أزمة «كورونا
الكونية» بمعزل عن هذا الحراك ،فقد تساهم يف
تفكيك مبدأ «رصاع الحضارات» أو هدم فلسفة
«الرأسمالية» أو ربما التمهيد لنهاية العالم الذي
نعرفه.
من الصعب إلنسان اليوم مقاومة إغراء «اإلفالت
من القيد األخالقي» الذي يشده أقرانه إليه يف
زمن سمته «الخوف» ،الذي ظننا تسليما ً أن
ثقافته ولّت بفعل األمان املعزز بـ«افرتاضيتنا»
املعارصة التي حولت الفرد إىل «يشء» ،وكأنها
بذلك تؤكد عىل فكرة «موت اإلنسان» ،فأصبح
«اآلخر» خطرا ً محتمالً حتى تثبت عينات
الفحص عكس ذلك ،وعدوا ً حتى يقىض مدته يف
«الحجر» اختيارا ً أو إجبارا ً ،كما ُدفعت الخطوط
األمامية يف معارك «الحرية واملساواة» إىل الجانب
املعاكس مجاهدة من أجل املزيد من تقييد
الحريات ملا يف صالح الفرد قبل املجتمع.
عىل الكون أن يعود أدراجه إىل الصوت الواحد،
فعندما تدق طبول الفناء ،ستتنازل اإلنسانية
عن حريتها
إننا اليوم أكرث فردية من أي وقت مىض ،بل إننا
أكرث انفصاما ً بسبب «عدم املعرفة» ،كما أننا
نتعامل مع مواقف وجودية فيها من التوجس
الكثري ،فقد تحول البرش إىل أرقام ترتفع وتنخفض
حسب مؤرشات عاملية ومحلية تتداولها
الشاشات ،أما الرهان فهو سيايس واسرتاتيجي
كوني تقوده «السلطة الحيوية» التي تقوم عىل
ضبط حركة ورغبات الناس والتحك ّم بمصائرهم،
كما يسميها الفيلسوف الفرنيس «ميشال فوكو».
األزمات التي تتشارك بها الشعوب بالدقيقة
والثانية بفعل «انكشاف الكل عىل الكل» يف زمن
التواصل االجتماعي واإلعالم الرقمي وفورية
الحدث ،قدمت صورا ً متباينة لنهاية التاريخ الذي
سبق أن تنبأ به الفالسفة بأشكال مختلفة.
رغم ذلك ،هناك بصيص أمل الستمرار وجودنا
رهنا ً بمن ينقذنا عىل األرض أو خارج حدودها،
ويف كل األحوال سيعلن ذلك نهاية النظام الذي
أرساه اإلنسان منذ مئات السنني ،ويستبدله
بأنظمة قد يتحكم بها ذكاء «ال برشي» من
املحتمل أن ينسف االقتصاد والسياسة والحدود
كما عرفناها ،وربما ينهي مفاهيمنا عن «الحرية
الفردية» ،فكيف سنستعد القتسام سكن العالم
مع يشء ال نفهمه؟
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Fear of political turmoil
as Pakistan PM faces noconfidence vote

P

akistan’s parliament will convene on to
take up a no-confidence motion against
Prime Minister Imran Khan, the lower
house speaker’s office said on, heightening fears
of political turmoil in the country.

جبهة حرب كامنة ..هل تجتاح
الصين تايوان في غفلة من العالم؟
ضاربا ً التحذيرات الدولية عرض الحائط ،نفَّذ الرئيس الرويس تهديداته بالهجوم
عىل أوكرانيا ،بعد أسابيع طويلة من الرتقب ،وما صحبه من مناورات وحشد موسكو
جنودها عىل حدود جارتها الجنوبية .يف فرض لألمر الواقع بالقوة ،وبال أي اعتبار
لبنود القانون الدويل.
ص ّعدت هذه الخطوة ،باملقابل ،من مخاوف أن يخوض النزاع يف أقىص الرشق،
بني الصني وتايوان ،نفس املنحى .حيث تسعى الصني منذ سنتني
بالقوة إىل برها ،مع رفض حكومة البالد ذات
إىل ضم تايوان
َّ
الوضع الخاص ذلك.
مخاوف عززتها تحركات عسكرية صينية يف
محيط الجزيرة ،تمثل مؤخرا ً يف اخرتاق الطريان
الحربي الصيني األجواء التايوانية .فيما حذّرت
واشنطن بكني من تكرار مغامرة بوتني ،وأن
تايبي ليست كييف.
تحذيرات ومخاوف
بالتزامن مع انطالق الغزو الرويس ألوكرانيا،
عاشت رشق القارة اآلسيوية توترا ً كبريا ً ،مع
خرق تسع طائرات حربية صينة األجواء
التايوانية ،دون سابق تنسيق بني بكني وتايبي.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن االخرتاق الجوي
الصيني الذي رصدته شمل ثماني مقاتالت صينية
من طراز  J-16وطائرة استطالع  ،Y-8حلقت فوق منطقة
تقع شمال رشق جزر براتاس التي تسيطر عليها تايوان يف
الطرف العلوي لبحر الصني الجنوبي.
وقال سالح الجو التايواني بأنه نفذ طلعات جوية تحذيرية للطائرات
الصينية التي اخرتقت أجواءه .فيما دأبت الصني منذ سنتني عىل القيام بمثل هذه
املهام املنتظمة يف األجواء التايوانية ،حسبما أوردت لوكالة رويرتز ،غري أن املخاوف
منه تزداد مع بلوغ النزاع األوكراني مرحلة الحرب.
رصحت بأن اسرتاتيجية بالدها يف
مخاوف لم تفت وزيرة الدفاع التايوانية التي َّ
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هذا الوقت هي «أن تفهم الصني أنها ستدفع ثمنا ً ثقيالً إذا بدأت نزاعا ً مسلحا ً مع
تايوان».
مشابهة ألوكرانيا؟
أوجه الشبه بني الوضعية األوكرانية الحالية ووضع تايوان يتخطى حدود
التزامن مع موعد الغزو ،إىل مخاوف أكرث شد َّة من سري بكني يف
نفس طريق حليفتها موسكو ،وفرض األمر الواقع بقوة
السالح.
يؤكده الفرق الشاسع يف القوة العسكرية بني
الطرفني ،إذ يعد الجيش الرويس ثاني أقوى
جيش نظامي يف العالم مقابل غريمه األوكراني
القابع يف املركز  .22يزداد هذا الفرق اتساعا ً يف
حالة الصني وتايوان ،إذ يفوق تعداد الجيش
الصيني مليون جندي مقابل  88ألف جندي
تايواني .هذا إضافة إىل  120ألف سالح نووي
اسرتاتيجي تملكه الصني.

An alliance of opposition parties filed the motion against
Khan earlier this month, saying he had lost his parliamentary majority after more than a dozen defections
from his party.
Under the constitution, the speaker of the lower house
of parliament is required to convene the session within
14 days of receiving the motion, a deadline which would
fall on.
But a statement from the speaker’s office said the date
was pushed back several days because of a conference
of Islamic countries in the capital Islamabad scheduled
for March 23.
Without the coalition partners and the dissidents,
Khan’s Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) party, which has
155 seats in the lower house, would fall short of the 172
needed to retain power.
The joint opposition has a strength of nearly 163 but
could build a majority if most of the defectors effectively
join its ranks via a no-confidence vote.
The opposition accuses Khan of mismanaging the economy and foreign policy.
No Pakistani PM has ever completed a full term.
’‘Come back
During a rally on , Khan appealed to the disgruntled lawmakers to return to the ruling party.
“Come back and I will forgive you. We all make mistakes,” he said in the city of Malakand in Khyber Pakh”tunkhwa province. “Like a father forgives his children.
Moreover, Khan has called on the public to show support for his premiership by holding a “million-man” rally
in Islamabad on March 27.
Khan’s PTI has accused some in the opposition of bribing
and offering political favours to dissidents and other allies in an attempt to bring down the government.
Federal Information Minister Fawad Chaudhry said the
PTI had formally asked dissident members to clarify
their positions within seven days or face consequences.
Earlier , Chaudhry announced the party will file a motion
in the country’s Supreme Court regarding defections
during a vote of no-confidence, and its legality under
Pakistan’s constitution.
Opposition and political analysts also say Khan has fallen
out with Pakistan’s powerful military, whose support is
critical for any party to attain power.
Khan and the military deny the accusation.

وحذَّر رئيس الوزراء الربيطاني بوريس
جونسون ،خالل مؤتمر ميونيخ لألمن  ،من
أنه «إذا تعرضت أوكرانيا للخطر ،فإن الصدمة
سترتدد يف جميع أنحاء العالم .وسوف تسمع هذه
األصداء يف رشق آسيا ،وسوف تسمع يف تايوان».
وأضاف أنه «سيتوصل الناس إىل نتيجة مفادها أن
العدوان يؤتي ثماره ،وقد يكون ذلك صحيحا ً».
وردا ً عىل ترصيحات جونسون ،نفت املتحدثة باسم وزارة
الخارجية الصينية ،هوا تشون ينغ ،أي صلة بني قضيتي أوكرانيا وتايوان.
وقالت تشون ينغ إن «تايوان ليست أوكرانيا» .مؤكدة عىل أن الجزيرة لطاملا كانت
«جزءا ً ال يتجزأ من الصني وهذه حقيقة قانونية وتاريخية ال جدال فيها» .وكثفت
الصني ،التي تدعي أن تايوان أراضيها ،نشاطها العسكري بالقرب من الجزيرة
املتمتعة بالحكم الذاتي عىل مدار العامني املاضيني.
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ً
..خوفا من الحرب
لماذا رفضت أمريكا
إرسال بولندا
طائرات حربية إلى
أوكرانيا؟
.»عنه
مرده
ّ ويرى مراقبون أن سبب رفض أمريكا لعرض بولندا
 قد يقود،عدم الرغبة يف التورط يف صدام مبارش مع روسيا
 إضافة إىل أن عملية تسليم املقاتالت.لنزاع عاملي ثالث
.الجوية محفوفة بالصعوبات اللوجيستية
وحسب ترصيح أحد الطيارين الحربيني لوكالة فرانس
 يجب نقلها جوا ً إىل البلد،برس فإنه «لتسليم طائرة
 وهو ما يمكن تفسريه عىل أنه مشاركة نشطة يف،املعني
 وأضاف أنه «يمكننا أيضا ً فعل ذلك عن طريق.»النزاع
ً  وخصوصا،ً  لكن األمر سيكون تحديا ً لوجستيا ً كبريا،الرب
.»أن عددا ً متزايدا ً من الجسور يجرى تدمريه يف أوكرانيا
وما فتئت روسيا تجدد تهديدها للدول الغربية التي تدعم
 تهديدات البد أن أصداءها ترج بقوة.أوكرانيا بالسالح
 التي سبق أن غرد رئيس وزرائها عرب،يف مكاتب وارسو
 «لن ترسل بولندا طائراتها املقاتلة:ً قائال، يوم األحد،تويرت
 نحن نقدم، ولن تسمح باستخدام مطاراتها،إىل أوكرانيا
.»مساعدة كبرية يف العديد من املجاالت األخرى

وما يضع بولندا يف صلب مسألة دعم أوكرانيا بطائرات
 هو أن جزء من أسطولها الجوي صناعة،مقاتلة
 وبالتايل هو مشابه للطائرات األسطول،سوفييتية
األوكرانية ولن يحتاج طيارو كييف إىل تدريب إضايف
.للتحليق بها
رفض أمريكي

رد البنتاغون عىل عرض وارسو بتسليمه الطائرات وهو
 وقال.»يسلمها بدوره إىل األوكرانيني أنه «غري مقبول
 «الفكرة كما: جون كريبي،املتحدث باسم البنتاغون
 إذ تسعى،طرحتها بولندا كانت محفوفة باملخاطر للغاية
الواليات املتحدة وحلف شمال األطليس إىل تجنب رصاع
.»مبارش بني الحلف وروسيا
 «ببساطة ليس واضحا ً لنا سبب منطقي:وتابع كريبي
 سنواصل التشاور مع بولندا وحلفائنا اآلخرين يف..لذلك
الناتو حول هذه القضية والتحديات اللوجستية الصعبة
 لكننا ال نعتقد أن اقرتاح بولندا يمكن الدفاع،التي تطرحها

جمهورية بولندا وبعد مشاورات بني الرئيس والحكومة
 إىل قاعدةMig-29 مستعدة لنقل كل طائراتها من طراز
.»رامشتاين ووضعها يف ترصف حكومة الواليات املتحدة
ذلك بعد أيام من دراسة ذلك الطلب الذي أقدم عليه
 وعربت عدد من.الرئيس األوكراني فلودومري زيلينسكي
الدول الغربية عن دعمها املبدئي لفكرة إرسال طائرات
 مع التخوف من تحمل املسؤولية إزاء،مقاتلة إىل أوكرانيا
 وقال وزير الخارجية الفرنيس جان إيف.قرار التسليم
 يف الوضع، «أعتقد أن من املناسب:لودريان يف هذا الصدد
 أن تمارس كل دولة حرية الترصف بشأن،الذي نحن فيه
.»ما تسلمه إىل أوكرانيا
وأيد وزير الدفاع الربيطاني بني واالس قرار بولندا تسليم
 «سأدعم بولندا يف إمدادها:ً قائال،طائرات إىل أوكرانيا
 محذرا ً من.»بطائرات ملساعدة أوكرانيا إذا اختارت ذلك
أنها «ستتفهم أن االختيارات التي ستتخذها لن تساعد
 ولكنها قد، وهو أمر جيد،أوكرانيا بشكل مبارش فقط
تضعها أيضا ً يف خط النار املبارش من دول مثل روسيا أو
.»بيالروسيا

استجابة الستجداءات الرئيس األوكراني فلودومري
 «إذا لم تعطونا:ً  عندما حثَّ الغرب قائال،زيلينسكي
،عىل األقل طائرات حتى نتمكن من حماية أنفسنا
 أنتم أيضا ً تريدون أن:فسنستخلص أمرا ً واحدا ً فقط
Mig-29  عرضت بولندا تسليم مقاتالتها.»!ن ُقتل ببطء
.السوفييتية الصنع إىل جارتها الرشقية
أتى ذلك العرض يف خضم جدل حول القضية يف أوساط
 ترفض كل من، عىل دعمهم املبدئي لها،الدول الغربية
 مخافة أن،تلك الدول أن تكون الطرف الذي يتخذ الخطوة
.يعترب ذلك تدخالً بشكل مبارش يف الحرب
 معتربا ً إياها،فيما رفض البنتاغون الخطوة البولندية
 واعتربت الخارجية األمريكية االستمرار يف.»«مخاطرة
إرسال األسلحة ألوكرانيا سيصبح «أكرث تعقيدا ً» يف األيام
. مع تطور األوضاع عىل األرض،املقبلة
مساعي بولندية

 «سلطات: الثالثاء، يف بيان،وقالت الخارجية البولندية

Israel: The value of the nuclear settlement is costlier than it could actually bear

I

sraeli Prime Minister Naftali Bennett
stated that Israel will proceed to behave in opposition to the Iranian Revolutionary Guard, after stories about the
potential of eradicating the Revolutionary
Guard from the US checklist of “terrorist
organizations”.
Throughout cupboard assembly, Bennett famous,
“Even when this unlucky choice is made, the State
of Israel will proceed to deal with the Revolutionary
Guards as a terrorist group, and can proceed to
behave in opposition to it as a terrorist group. As at all
times, the issues that can decide our destiny are the
actions we take.” Not phrases.”
By this, Bennett refers back to the repeated Israeli
assaults in opposition to targets in Syria over the previous years, in addition to in opposition to targets in
Iraq and different areas, claiming that they’re affiliated
with the Revolutionary Guards.
“We’re very involved about america’ intention to
answer Iran’s brazen demand to take away the
Revolutionary Guards from the checklist of terrorist
organizations,” Bennett added. He added, “The
Revolutionary Guard is the most important and most
threatening terrorist group all over the world. And in
contrast to ISIS, or different terrorist organizations, a
rustic is behind it, which is Iran.”
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Bennett thought-about that the Iranian Revolutionary
Guard “is just not solely an Israeli downside, and
different international locations allied to america on
this area deal every day and hour after hour with this
terrorist group. Over the previous years, the Revolutionary Guards have launched missiles
in the direction of peaceable international locations and despatched
drones in the direction of Israel
and different international
locations.” international
locations, in addition
to rallies focusing on
American forces.”
“At this very time, we
additionally word a dedication to conclude the
nuclear cope with Iran
at virtually any worth,
together with declaring
the world’s largest terrorist
group to not be a terrorist
group. However that worth is
just too excessive to bear,” Bennett
stated.
On this context, the newspaper “Israel
Immediately” stated that Israel will work to thwart
the nuclear settlement that might end result from the
Vienna negotiations by cooperation with Congress.

she identified that Israel will proceed to criticize
the nuclear settlement, together with the path of
President Joe Biden’s administration to take away the
Revolutionary Guards from the checklist of terrorist
organizations as a part of the crystallized nuclear
settlement, with the goal of influencing
the place of Congress in a means
that contributes to pushing it to
thwart the settlement.
She identified that Bennett
and his International Minister Yair Lapid had beforehand strongly attacked
the US administration’s
path to take away the
Revolutionary Guards
from the checklist of
terrorist organizations;
Contemplating that
this assault is a “coup in
opposition to the average
line” that their authorities
had adopted in coping with the
Vienna negotiations.
She defined that if the US Home of
Representatives and the Senate went to
inquire concerning the place of the political {and professional} ranges in Tel Aviv on the nuclear settlement,
they’d make clear “the excessive costs that the Biden

administration is prepared to pay Iran in return for
it.” She anticipated that the Israeli place opposing the
settlement would add extra obstacles to the potential
of its approval in Congress, as she recalled the truth
that the settlement faces robust opposition inside
Congress, together with by members of the Democratic Social gathering.
She added that the assessments prevailing in Israel
point out that the rising criticism directed on the
Biden administration will push it to retreat from its
tendency to take away the Revolutionary Guards from
the circle of terrorist organizations. The newspaper
reported that the Israeli political management is
“offended” on the US administration’s strategy to this,
and considers it an “immoral step that instantly threatens the lives of Israelis and others.”
The Chairman of the Knesset’s International Affairs
and Safety Committee, Ram Ben Brak, criticized the
US place on the nuclear settlement. “It’s obscure
US insurance policies in current occasions, I believe
they’re making a mistake, however there’s proof that
somebody is excited about reaching the nuclear settlement at any price,” Maariv newspaper quoted him
as saying on Sunday. Barak, who beforehand served
as Mossad’s deputy chief, added that Israel is reaching
relative successes in stopping the Iranians from arming
the actions that encompass Israel. “It is a lengthy and
draining warfare, a few of which you see and listen to,
and there are various issues that you don’t see.”
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ترقبونا كل أحد

من الساعة  10صباحاً إىل 1ظهرا ً
من كل أسبوع

( صوت عرب امريكا)

Yemen American Radio

عىل محطة WNZK 690 / 680 AM

العالناتكم تواصلوا معنا 313 - 409 - 9541
) ( Text Message
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سمانة عربية

بأنواعها

أسواق فوردسون

Fordson Market

Mid-East Groceries,Fruits & Vegetables

313-584-5849

14301 Ford Rd. Dearborn, MI 48126
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إيطاليا تعتزم فرض
ضريبة على شركات
تصل لـ10%
تعتزم إيطاليا فرض رضيبة أرباح غري متوقعة
بنسبة  10%عىل بعض رشكات الطاقة لتمويل
حزمة من اإلجراءات بقيمة  4,4مليار يورو (4,9
مليار دوالر) لحماية املستهلكني والرشكات من
ارتفاع األسعار.
وسيتم احتساب الرضيبة عىل الزيادة يف األرباح
التي سجلتها رشكات الطاقة بني أكتوبر 2021
ومارس  ،2022مقارنة بالفرتة نفسها من العام
السابق.

البنك الدولي يحذر من نقص الحبوب في الدول
الفقيرة بسبب حرب أوكرانيا
حذّر البنك الدويل من أن عددا ً من الدول النامية
يواجه نقصا ً يف إمدادات القمح يف املدى القريب
بسبب اعتمادها الكبري عىل صادرات القمح
األوكرانية التي تعطلت بسبب الغزو الرويس.
وذكر البنك يف أحدث تقرير ملراقبة التجارة ،أن لبنان
وغامبيا ومولدوفا وجيبوتي وليبيا وتونس وباكستان هي
األكرث انكشافا ً عىل اضطرابات صادرات القمح من أوكرانيا،
التي تشمل ما يصل إىل  40%أو أكرث من واردات تلك
البلدان من القمح.
وأضاف« :سيواجه أولئك املستوردون متاعب يف التحويل
الرسيع إىل مصادر بديلة ،ما قد يؤدي إىل نقص يف

اإلمدادات يف املدى القصري».
فرض روسيا قيودا ً عىل
وفاقم وض َع إمدادات القمح ُ
صادراته هو وغريه من الحبوب إىل البلدان الواقعة خارج
االتحاد االقتصادي األورو آسيوي الذي يضم ،باإلضافة
إليها ،كالً من أرمينيا وروسيا البيضاء وقازاخستان
وقريغيزستان.
ولم تستهدف العقوبات الغربية عىل روسيا بسبب غزوها
ألوكرانيا صادرات القمح الروسية عىل وجه التحديد،
لكن العقوبات حظرت املعامالت بالدوالر واليورو مع كبار
البنوك الروسية ،األمر الذي جعل تمويل التجارة أكرث
صعوبة.
وذكر تقرير البنك الدويل أنه إىل جانب النقص املبارش يف

اإلمدادات إىل كبار مستهلكي القمح األوكراني ،فإن ارتفاع
أسعار القمح يف األسواق سيؤثر بالبلدان متوسطة الدخل
يف أنحاء العالم.
وارتفع مؤرش أسعار الحبوب يف منظمة األغذية والزراعة
التابعة لألمم املتحدة (فاو)  14.8%عىل أساس سنوي،
وقال البنك الدويل إن العقود اآلجلة للقمح زادت  60%منذ
بدء الرصاع.
وقال البنك« :إضافة إىل ذلك ،سيؤثر اضطراب صادرات
القمح يف أسواق الذرة واألرز ،وهي من بدائل القمح ،ما
مصدري هذه املنتجات ويرض مستورديها».
يفيد
ّ

وسيسمح الدخل الناتج عن الرضيبة للحكومة
بتمويل اإلجراءات الجديدة التي أعلن عنها يوم
الجمعة دون زيادة عجز ميزانية البالد.
وقال رئيس الوزراء اإليطايل ماريو دراجي خالل
مؤتمر صحفي لعرض الخطة« :الجزء األكرب من
اإلجراءات الجديدة لن يتم تمويله من ميزانية
الدولة ،ولكن من ِق َبل رشكات الطاقة».
وتستورد إيطاليا حوايل  4%من إجمايل
استهالكها للغاز من روسيا ،وعىل غرار العديد
من الدول األوروبية األخرى ،تكافح إيطاليا
أدى الرصاع
مع ارتفاع تكاليف الطاقة بعد أن ّ
الرويس األوكراني إىل قفزة جديدة يف أسعار
الغاز ،وخصصت روما بالفعل أكرث من  16مليار
يورو لتخفيف تأثري ارتفاع أسعار الطاقة خالل
العام املايض.

موسكو :االقتصاد
الروسي دخل مرحلة
إعادة الهيكلة
والتضخم المؤقت
أعلن البنك املركزي الرويس ،عن أن االقتصاد
الرويس دخل يف مرحلة من إعادة الهيكلة عىل
نطاق واسع ،مبينا أن البالد ستعيش حالة من
التضخم املؤقت.
وقال املركزي الرويس يف بيان صحفي »:السياسة
النقدية للبنك املركزي الرويس ستخلق ظروفا
للتكيف التدريجي لالقتصاد ،ومنع الزيادات غري
املنضبطة يف األسعار».
وكانت دول أوروبية بجانب الواليات املتحدة
األمريكية فرضت عقوبات عىل روسيا بسبب
عمليتها العسكرية يف أوكرانيا ،وفرضت العقوبات
عىل القطاعني املايل واالقتصادي يف روسيا.
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منظمات مالية
دولية تحذر من
تبعات «واسعة
النطاق» للحرب
في أوكرانيا
حذرت املنظمات االقتصادية الدولية الكربى،
بينها البنك الدويل وصندوق النقد الدويل
والبنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية،
من تبعات «واسعة النطاق» للغزو الرويس
ألوكرانيا عىل االقتصاد العاملي.
وأعربت املنظمات ،يف بيان مشرتك ،عن «قلقها
الشديد» حيال الحرب يف أوكرانيا ،موضحة أنها
اجتمعت لبحث وطأتها والرد الجماعي الواجب
إزاءها ،وذكرت املؤسسات املوقعة ،وبينها أيضا ً
بنك االستثمار األوروبي ،أنه باإلضافة «إىل الكارثة
اإلنسانية املدمرة يف أوكرانيا ،فإن الحرب تبلبل
سبل العيش يف املنطقة وما بعدها».
تحد من إمدادات الطاقة واملواد
وأوضحت أ ّن الحرب ّ
الغذائية وتتسبب بارتفاع األسعار وزيادة الفقر ،ما
«سيرض باالنتعاش االقتصادي يف مرحلة ما بعد
الوباء يف العالم».

Fitch : Russia default
’on debt is ‘imminent

R

atings agency Fitch on gain downgraded
Russia’s sovereign debt rating farther
into junk territory from “B” to “C,” saying
the decision reflects the view that a default is
”“imminent.

وجاء يف البيان أ ّن «االقتصاد العاملي برمته سيشعر
بالتبعات من خالل نمو أبطأ وبلبلة يف املبادالت
التجارية ،وسيكون األكرث فقرا ً وهشاشة هم األكرث
ترضرا ً».
ولفتت املؤسسات إىل أ ّن دول جوار أوكرانيا ستعاني
بصورة خاصة من بلبلة التجارة وسالسل اإلمداد
وستواجه «موجات لجوء» ،كما ستطاول األرضار
األسواق املالية حيث سينعكس غموض اآلفاق عىل
أسعار األصول وسيتسبب بتشديد الرشوط املالية،
وقد يؤدي حتى إىل «تدفق رساميل خارج األسواق
الناشئة».
وذكرت املؤسسات بالتدابري املتخذة حتى اآلن،
فعددت رزمة مساعدات بقيمة ملياري يورو من
البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية تغطي
بصورة خاصة أمن الطاقة واألمن النووي ،ورصد

 668مليون يورو من بنك االستثمار األوروبي،
ومساعدة طارئة بقيمة  1,4مليار دوالر من صندوق
النقد الدويل ،و 925مليون دوالر من البنك الدويل.
واعتربت املؤسسات أ ّن الدول املجاورة ألوكرانيا
ستواجه تداعيات قاسية يف مواجهة تدفّق كبري
للفارين من الحرب .وتابعت «ست ُعاني الدول،
ّ
خصوصا ً املجاورة ألوكرانيا ،من انقطاع يف التجارة
وسالسل التوريد والتحويالت ،باإلضافة إىل زيادة
تدفّق الالجئني».
وأضافت املؤسسات «نعي أهمية العمل معا ً عىل
تنسيق استجاباتنا الخاصة لدعم أوكرانيا وجاراتها
عىل الجبهات املالية والسياسية وتوسيع التأثري
حد» ،ولفتت إىل أنها «ملتزمة
عىل األرض إىل أقىص ّ
بتعزيز التعاون الدويل والتضامن يف مواجهة هذا
التحدي الكبري».

بريطانيا :العقوبات ضد روسيا
طالت أمالك ألف شخص
وكيان بـ 1.31مليار دوالر
قالت وزيرة الداخلية الربيطانية بريتي باتيل ،إن السلطات يف بالدها
فرضت عقوبات بحق أكرث من ألف فرد وكيان ذي صلة بروسيا برثوة
مجموعها يفوق مليار جنيه إسرتليني ( 1.31مليار دوالر) ،ضمن العقوبات
املفروضة عىل روسيا كرد عىل غزو أوكرانيا.
وأضافت الوزيرة« :لن نقف عند هذا الحد .سنطرح مرشوع قانون جديدا يف الجلسة
الربملانية التالية لفرض تغيريات أخرى كبرية».
تماما عىل أن يفشل
وتابعت أن الحكومة الربيطانية وشعب اململكة املتحدة «مصممون ً
بوتني يف «غزوه» ألوكرانيا».
وقالت «من الصواب أن نقوم بكل ما نستطيع لدعم أوكرانيا يف شدتها».
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

Like other major ratings agencies, Fitch had already slashed Russia’s rating earlier this month
to “junk” status, or the category of countries
at risk of not being able to repay their debt.
“The ‘C’ rating reflects Fitch’s view that a sovereign default is imminent,” the agency said in
a statement, adding its new downgrade came
because recent developments had “further
undermined Russia’s willingness to service
”government debt.
The agency said “the further ratcheting up of
sanctions, and proposals that could limit trade
in energy, increase the probability of a policy
response by Russia that includes at least selective non-payment of its sovereign debt obliga”tions.
the United States and Britain announced they
were cutting off Russian energy imports - the
US ban is effective immediately, while London
said it would phase out oil imports by the end
of the year.
If Russia were to default on a debt payment, it
would be the first time since 1998.

SAUDI ARABIA
approves $229.4
million loan for food
imports

S

audi Arabia’s Agricultural Development
Fund (ADF) approved loans worth 861
million riyals ($229.49 million) to finance
agricultural imports, the government credit
institution said on .
The loans will help ensure the food security of
the country, the statement added.
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 ألف مبنى تحت اإلنشاء11.8
2021 في دبي نهاية
 أن إجمايل عدد،كشفت بيانات نرشها مركز دبي لإلحصاء صادرة عن بلدية دبي
.2021  ألف مبنى يف نهاية عام11.8 املباني «تحت اإلنشاء» يف اإلمارة جاوز
 فقد وصل إجمايل قيمة املباني املنجزة يف اإلمارة خالل العام،ووفقا ً للبيانات
 يف، مليون درهم143 مليارا ً و26  مبنى جديدا ً إىل2137  والتي بلغ عددها،املايض
.2021  ترصيح بناء جديدا ً يف عام2026 وقت تم فيه إصدار
، صادرة عن بلدية دبي، كشفت بيانات نرشها مركز دبي لإلحصاء،ًوتفصيال
أن إجمايل عدد املباني تحت اإلنشاء يف إمارة
 مبنى يف نهاية عام883 ألفا ً و11 دبي بلغ
 مبنى يف519 ألفا ً و11  مقابل،2021
 بنسبة ارتفاع،2020 نهاية عام
 بحسب صحيفة،3.15% بلغت
.»«اإلمارات اليوم
وحلّت الفلل الخاصة يف
املركز األول من حيث نوع
املباني التي التزال تحت
5642 اإلنشاء مسجلة
.مبنى
وجاءت الفلل االستثمارية
3855 يف املركز الثاني مسجلة
 فيما بلغ عدد املباني،مبنى
، مبنى1082 متعددة الطوابق
ٍ
 مبنى494 و،مبان عامة
810 مقابل
.ً صناعيا
وتشمل هذه األرقام املباني تحت اإلنشاء
التي اليزال العمل بها جاريا ً يف املناطق
.الخاضعة لبلدية دبي فقط
،2021  ترصيح بناء جديدا ً يف عام2026  فقد تم إصدار،وبحسب البيانات
،واستحوذت الفلل الخاصة واالستثمارية عىل الجزء األكرب من تلك التصاريح
. ألف ترصيح لإلضافات والتعديالت20 كما تم إصدار أكرث من
 أن، صادرة عن بلدية دبي، أظهرت بيانات نرشها مركز دبي لإلحصاء،إىل ذلك
 والتي بلغ عددها،إجمايل قيمة املباني املنجزة يف اإلمارة خالل العام املايض
. مليون درهم143 مليارا ً و26  وصل إىل،ً  مبنى جديدا2137
 تصدرت القائمة من حيث، مبنى367 وبلغ عدد املباني متعددة الطوابق املنجزة
1163  تلتها الفلل الخاصة وعددها، مليون درهم981 مليارا ً و19 القيمة مسجلة
.مبنى
559 وسجلت مليارين و، مبنى184 وحلّت املباني العامة يف املركز الثالث مع
.مليون درهم

المليارديرات الروس يسعون لتصفية عقاراتهم
الفاخرة في نيويورك خوفا من العقوبات
، وهناك أخرى يف ويست فيليدج.طول الطرف الجنوبي من سنرتال بارك
باإلضافة إىل بعض الوحدات السكنية الفاخرة يف بارك أفينيو وفيفث
.أفينيو
 مليون دوالر ضمن األسعار45-50  ماليني دوالر و5 ترتاوح قيمة العقارات بني
اعتمادا عىل مدى
 لكن قد يؤثر التعجيل باملبيعات عىل السعر،املطلوبة
ً
.شعور البائعني بالضيق
 إن عمالء روس آخرين تواصلوا معها من،FOX Business قالت لينز لـ
 حيث يوجد بائعون، مثل كاليفورنيا وفلوريدا،واليات خارج نيويورك
 واملعروفة بجيوبها الخاصة التي،محتملون يف شمال ميامي وجزيرة فيرش
.أصبحت شائعة بني األثرياء الروس

 يف ظل،يتدفق العمالء الروس عىل وكالء العقارات يف مدينة نيويورك
 ما خلق موجة،مسعاهم لبيع عقارات بماليني الدوالرات بشكل خاص
اندفاع لتصفية األصول وسط مخاوف من فرض مزيد من العقوبات
.األمريكية عىل أي شخص يعتقد أنه مرتبط بالرئيس فالديمري بوتني
 وكيلة العقارات الفاخرة التي تعمل يف مدينة نيويورك،أخربت دوليل لينز
 بأن رشكتها تلقت خالل األسبوعFOX Business ،عاما
ً 35 منذ أكرث من
، عقارا
70  و50 املايض مكاملات من عمالء روس يتطلعون إىل بيع ما بني
ً
.معظمها يف مانهاتن
 ملكيات تعود ملليارديرات يف،من بني العقارات يف مانهاتن التي قد يتم بيعها
 وهي مجموعة من ناطحات السحاب السكنية فائقة الفخامة عىل،الغالب

Dubai: First ever residential rent performance index released

D

ubai Land Department (DLD),
in cooperation with Property
Finder, launched the first edition
of Dubai’s first ever official Residential
Rental Performance Index (RRPI).

data, there is a plethora of information that
is quite notable. In 2021, 564,036 leases
throughout the year which broke a 12-year
record in terms of volume for real estate
rental contracts.

In January 2022 the overall monthly
Index recorded 0.938 and an index price
of Dh51,101. Apartments monthly Index
recorded 0.943 and an index price of
Dh46,994, while Villas/Townhouses monthly
Index recorded 0.868 and an index price of
Dh131,882.

Annual leases increased by
50.3 percent and non-annual leases increased
by 75.5 percent in
2021 compared
to 2020. When
comparing the
data over the last
few years, it is interesting to note
that, on average,
the annual number
of leases have
increased by approximately 7 percent
over the past 5 years
but in 2021 it increased by
56 percent compared to 2020.
However, in 2020, annual leases grow
by 2 percent compared to 2019 and non-annual leases increased by 115.2 percent. Data

The base year for RPPI is 2013 and the
base month for the monthly index is January 2013, with the base quarter for the
quarterly index being Q1 2013. According
to the index, 51,452 leases were recorded
in January 2022, 52 percent of which were
new contracts, and 48percent were renewed
contracts, while 81percent of them were
annual contracts, and 19percent were for
non-annual.
For the first time ever, the Dubai RPPI has
been released in partnership between DLD
and Property Finder. Within this insightful
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beats opinion and there are a lot of facts to
uncover and release into the market for full
transparency.
In January 2022, we saw over 51,452
rental contracts in the Dubai
market with an even split
between new and renewal contracts. As per
Property Finder data
the most popular
apartments rental
contracts were
for 2-bedroom
apartments with 1
bedroom trailing
right behind and
the most popular
villa/townhouse
rental contracts were
for 3 bedrooms with
4 bedrooms coming in
second place.
Top areas that saw the most
rental contracts registration in January
2022 according to Ejari Registrations were
Jabal Ali First with 1,811 registrations fol-

lowed by Naif with 1,760. Al Karama (1,754),
Al Warsan First (1,601) and Al Suq Al Kabeer
(1,457) were also part of the top 5 areas in
2021. These were followed by Business Bay
(1,317), Al Nahda Second (1,276), Barsha
South (1,192), Marsa Dubai (1,174) and
Nadd Hessa (1,098). In total the top 10 areas
accounted for 28 percent of all rental transactions in January 2022.
According to proprietary Property Finder
residential search data for rental searches on
the platform in 2021, Dubai Marina was the
highest searched area, accounting for more
than 11 percent of all searches. This was
followed by Downtown Dubai, Business Bay,
Jumeirah Village Circle and Jumeirah Lakes
Towers.
For Villas/Townhouse the searches in 2021
for rental properties were dominated in
Jumeirah, Dubai Hills Estate and The Springs,
accounting for approximately 18 percent of
all searches. This was followed by Arabian
Ranches and Umm Suqeim showing the
extent of demand for properties on Umm
Suqeim Road.
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Yemen Relief
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هل تنجح واشنطن في الجمع
بين الدبيبة وباشاغا في تركيا؟
عالء فاروق
طرحت األنباء التي تحدثت عن لقاء قريب يجمع بني رئيس الحكومة الليبية
عبدالحميد الدبيبة ،ورئيس حكومة الربملان فتحي باشاغا ،برعاية أمريكية
بعض التساؤالت حول مدى نجاح الخطوة وأهم محاور التفاوض بني
الطرفني.

المغرب وإسبانيا :خطوة أولى إلنهاء
األزمة الدبلوماسية بين البلدين
عادل نجدي
تعهد رئيس الحكومة اإلسبانية بيدرو سانشيز ،ببناء عالقة
جديدة مع املغرب مبنية عىل الثقة والشفافية والتواصل
واالحرتام املتبادل واالمتناع عن أي عمل أحادي الجانب ،يف
خطوة أوىل نحو طي صفحة األزمة الدبلوماسية بني البلدين
التي اندلعت منذ  11شه ًرا عىل خلفية استضافة مدريد زعيم
جبهة «البوليساريو» إبراهيم غايل ،للعالج.
جاء ذلك يف رسالة وجهها رئيس الحكومة اإلسبانية إىل
العاهل املغربي امللك محمد السادس ،بحسب ما كشفه بيان
صادر عن الديوان امللكي.
وقال رئيس الحكومة اإلسبانية يف رسالته ،إن «البلدين
تجمعهما املشاعر والتاريخ والجغرافيا واملصالح والصداقة
املشرتكة» ،مؤكدا أنه «مقتنع بأن أقدار الشعبني هي أيضا
واحدة ،وأن ازدهار املغرب مرتبط بمصري إسبانيا والعكس
صحيح».
وكان الفت ًا تأكيد رئيس الحكومة اإلسبانية أن هدف بالده «بناء
عالقة جديدة ،تقوم عىل الشفافية والتواصل الدائم واالحرتام املتبادل
واالتفاقيات املوقعة من قبل الطرفني واالمتناع عن أي عمل أحادي
الجانب» ،مشددا عىل أن بالده «ستعمل بشفافية مطلقة تتوافق مع
دائما بالتزاماتها ووعودها».
صديق وحليف عظيم ،كما ستفي ً
ويف سياق الحرص عىل دفن مايض األزمة الدبلوماسية مع الرباط،
أعلن سانشيز عزمه عىل «مواجهة التحديات املشرتكة معا ،وال سيما
التعاون من أجل إدارة تدفقات الهجرة يف البحر األبيض املتوسط
واملحيط األطليس» ،مشريا يف رسالته إىل أنه «سيتم اتخاذ كل هذه
اإلجراءات بهدف ضمان االستقرار والسالمة اإلقليمية للبلدين».
من جهة أخرى ،أكد رئيس الحكومة اإلسبانية أنه يدرك أهمية
قضية الصحراء بالنسبة للمغرب ،وأن بالده تعترب املبادرة املغربية
للحكم الذاتي التي قدمت يف عام  ،2007بمثابة األساس األكرث واقعية
ومصداقية لحل النزاع ،مشددا عىل الجهود الجادة واملوثوق منها
التي يبذلها املغرب يف إطار األمم املتحدة إليجاد حل مقبول للطرفني.
ويف أول رد رسمي عىل الخطوة اإلسبانية ،ثمنت الخارجية املغربية
«املواقف اإليجابية وااللتزامات البناءة إلسبانيا بخصوص قضية
الصحراء املغربية» ،معتربة ،يف بيان لها ،أن «العبارات الواردة يف هذه
الرسالة تتيح وضع تصور لخارطة طريق واضحة وطموحة بهدف
االنخراط ،بشكل مستدام ،يف رشاكة ثنائية يف إطار األسس واملحددات
الجديدة التي تمت اإلشارة إليها يف الخطاب امللكي يف  20أغسطس/
آب املايض».
وكان العاهل املغربي قد دعا يف هذا الخطاب إىل «تدشني مرحلة
جديدة وغري مسبوقة ،يف العالقات بني البلدين ،عىل أساس الثقة
والشفافية واالحرتام املتبادل ،والوفاء بااللتزامات».
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وأضافت الوزارة أن زيارة وزير الشؤون الخارجية واالتحاد األوروبي
والتعاون ،خويس مانويل ألباريز ،للرباط نهاية شهر مارس /آذار تأتي
يف إطار تدشني املرحلة الجديدة بني البلدين ،فيما أكدت أنه ستتم
برمجة زيارة لرئيس الحكومة اإلسبانية إىل اململكة املغربية يف وقت
الحق.
وكانت العالقات الدبلوماسية بني الرباط ومدريد قد دخلت يف نفق
مظلم بعد استقبال السلطات اإلسبانية زعيم «البوليساريو» إبراهيم
غايل يف  24إبريل /نيسان املايض ،للعالج يف أحد مستشفياتها من
فريوس كورونا.
ويف  25إبريل /نيسان املايض ،استدعت الخارجية املغربية السفري
اإلسباني لطلب توضيحات بشأن استقبال بالده لغايل ،الذي دخل إىل
البالد بهوية جزائرية مزيفة للعالج بعد تدهور وضعه الصحي جراء
إصابته بفريوس كورونا.
وتسارعت األحداث منذ ذلك ،لتزداد حدة التوتر عقب تدفق حوايل 8
آالف مهاجر غري نظامي بني  17و 20مايو/أيار املايض ،من املغرب إىل
مدينة سبتة ،قبل أن يلجأ املغرب إىل استدعاء سفريته بمدريد كريمة
بنيعيش ،إلجراء مشاورات منذ  18مايو /أيار املايض.
توترا منذ إعالن الرئيس األمريكي السابق
وعرفت العالقات بني البلدين ً
دونالد ترامب ،يف  10ديسمرب /كانون األول  ،2020اعرتافه بسيادة
املغرب عىل الصحراء ،إذ اعتربت مدريد عىل لسان وزيرة خارجيتها
حينها ،أن القرار األمريكي ال يخدم نزاع الصحراء ،بل يزيد من
تعقيده ،ألنه يقوم عىل ما وصفته بـ»القطبية األحادية» ،وليس عىل
البحث عن الحل الذي تشارك فيه مختلف األطراف ،سواء القوى
املمثلة يف مجلس األمن أو القوى اإلقليمية التي لديها عالقة بالنزاع.
القمة
وانعكس املوقف اإلسباني بشأن االعرتاف األمريكي سلبا ً عىل ّ
املقرر عقدها يف  17ديسمرب /كانون
اإلسبانية املغربية ،التي كان من
ّ
جلَت ألكرث من مرة إىل موعد لم يحدد ،يف إشارة
األول  ،2020حيث أ ُ ِّ
واضحة إىل تأزم العالقات بني الرباط ومدريد ،التي وصفت طوال العقد
املايض بأنها نموذجية عىل جميع املستويات السياسية واالقتصادية
ظل
واألمنية ،بعدما تراجعت امللفات الخالفية بني البلدين الجارين ،يف ّ
ما يسميه بعضهم «الجوار الحذر».

وأكد مصدر مقرب من باشاغا أنه «تم إبالغهم بأن هناك محاولة لرتتيب لقاء يجمع
الدبيبة وباشاغا يف تركيا برعاية أمريكية وبحضور مبعوث البيت األبيض الخاص إىل
ليبيا «نورالند» من أجل الوصول إىل تسوية ما للخالف بني الطرفني.
«تمسك أم تفاوض؟»
يف املقابل ،أكد املكتب اإلعالمي لباشاغا يف بيان ،أنه «ال صحة لألنباء التي تتحدث عن
مبادرة أمريكية تطالب باشاغا باالستقالة عىل أن يتم ترشحه يف انتخابات الرئاسة،
مؤكدين تمسكه بالحكومة ودخولها طرابلس واالستالم من حكومة الدبيبة املنتهية
واليتها» ،وفق البيان.
وقال مصدر دبلومايس ليبي إن «رئيس الحكومة املكلف من الربملان ،فتحي باشاغا وصل
إىل تونس بدعوة من البعثة األممية للدعم يف ليبيا».
وأكد الدبلومايس الليبي ،الذي طلب عدم ذكر اسمه ،أن «باشاغا وصل برفقة وفد صغري
إىل تونس لعقد لقاء مع املبعوث األمريكي الخاص إىل ليبيا ،ريتشارد نورالند وكذلك
املستشارة األممية ،ستيفاني ويلياميز لبحث التهدئة والوصول إىل تسوية سياسية مع
حكومة الدبيبة» ،وفق قوله.
والسؤال :هل تنجح واشنطن بمساعدة تركيا يف الجمع بني الدبيبة وباشاغا؟ وعىل أي
يشء سيتفاوضون؟
«حلول وسط»
من جهته ،قال عضو مجلس الدولة الليبي ،محمد معزب إن «التفاهمات بني شخصيات
الرصاع الليبي تعطي آثارا مهمة للوصول لحلول كون غالب االختالفات مبعثها شخيص
وليس يف الرؤى أو التوجهات الفكرية والسياسية».
وأكد أنه «إذا نجح األمريكيون واألتراك يف الجمع بني الدبيبة وباشاغا فقد يكون هناك
حل وسط يسمح باستمرار حكومة األول مع إعادة تشكيلها وإرشافها عىل االنتخابات
وهذا يعني حتى نهاية هذا العام» ،وفق تقديره.
وتابع« :تبقى مسألة القاعدة الدستورية وقانون االنتخابات التي غالبا إن لم يتوافق
مجلسا النواب والدولة عليهما فلن تعجز البعثة األممية عن وسيلة للوصول إىل
تحقيقهما» ،كما رأى.
«فخ عقيلة وحفرت»
ورأى وزير التخطيط الليبي السابق ونائب رئيس حزب العمل الوطني (مستقل)،
عيىس التويجر أن «واشنطن وأنقرة لهما تأثري كبري عىل كل من الدبيبة وباشاغا لقدرة
البلدين عىل حجب االعرتاف الدويل ،وما ترسب من مقرتح يتعلق باستمرار حكومة
الدبيبة مقابل التعهد بعدم الرتشح لالنتخابات قد يكون مقبوال لطرف عقيلة صالح».
وأوضح أن «عقيلة سريحب بإبعاد منافس قوي مثل الدبيبة ليخلو السباق ملتسابق
وحيد هو حفرت ،أما باشاغا فقد وقع يف فخ عقيلة وحفرت وتم تشويهه ،وقد ينخدع أيضا
بفرصة االنتخابات ويقبل بها إذا ما وصل إىل طريق مسدود» ،بحسب توقعاته.
وأضاف« :أما بخصوص املستشارة األممية وترصيحاتها األخرية فهي تعمدت منذ
البداية عدم دعم حكومة باشاغا للضغط عىل الربملان للقبول بخيار االنتخابات
والتعاون يف الوصول إىل قاعدة دستورية لتجنب املخاطرة باعتماد مرشوع الدستور ،كما
أنها تريد دفع الكل لدعم مبادرتها األخرية».
«ستنجح بقوة»
األكاديمي الليبي ،عماد الهصك قال إن «أمريكا وتركيا سيكون لهما تأثري كبري لرسم
معالم خارطة الطريق الجديدة يف ليبيا بعد الوصول إىل حالة االنسداد أو االصطدام بني
املسارين :مسار األمم املتحدة الذي أسفر عن حكومة الوحدة الوطنية (الدبيبة) من
جهة ،ومسار الربملان الذي أنتج حكومة االستقرار (باشاغا) من جهة أخرى».
وأشار إىل أن «املساعي األمريكية الرتكية ستنجح يف وضع خارطة جديدة تتسم
بالواقعية ،لعل أبرز مالمحها اتضحت من خالل ترصيحات السفري األمريكي نورالند وما
ترسب من مقرتح أمريكي وهو حل واقعي».
متوقف عىل مدى قدرته عىل بسط نفوذه
وتابع« :قبول باشاغا لهذا الحل من عدمه
ٌ
يف طرابلس بشكل رسيع وآمن وواقعي وهذا ما ال يمكن ضمان تحققه يف الوقت الراهن،
فليس أمامه إال أن يرىض بما تحقق من مكاسب نسبية متمثلة يف تحديد موعد
االنتخابات ،وتعهد الدبيبة بعدم الرتشح لها ،وكل ذلك يكون بضمانات أمريكية ،أما األمم
املتحدة فهي يف حالة ترقب وانتظار ملعرفة وزن الطرفني يف املعادلة الليبية» ،كما أوضح.

وتمدد
ويف وقت اعتربت األوساط اإلسبانية أ ّن الخطوة األمريكية
ّ
املغرب يف الصحراء يزيدان من إضعاف موقف مدريد عىل املستوى
اإلقليمي ،خاصة أن الرباط تحظى أيضا ً بدعم لندن لعزل إسبانيا
بشأن قضية الصحراء؛ كان الفتا ً حرص وزير الخارجية املغربي نارص
بوريطة ،خالل مقابلة مع إذاعة محلية ،يف ديسمرب /كانون األول
 ،2020عىل بعث رسالة مبارشة إىل الجارة الشمالية عنوانها الرئيس أن
«املغرب لن يقبل مستقبالً من الدول الحديث عن حل عادل ودائم؛ بل
الحديث عن مقرتح الحكم الذاتي كأرضية لحل النزاع».
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الغزو الروسي ألوكرانيا يرفع الطلب األوروبي على الصواريخ
والطائرات المسيرة األميركية
 وإعادة تزويد،املخزونات األمريكية املستنفدة رسيعا
 مضيفا أن البنتاغون،»الحلفاء والرشكاء باملخزونات
يعمل مع الرشكات املصنعة إليجاد سبل «لتخفيف قيود
.»التوريد وترسيع الجداول الزمنية لإلنتاج
، معا،وتنتج رشكتا ريثيون تكنولوجيز ولوكهيد مارتن
 فيما تصنع رايثيون صواريخ،»صواريخ «جافلني
 وأدى احتمال تزايد الطلب عىل مبيعات.»«ستينغر
شباط/ فرباير24 جميع أنواع األسلحة منذ بدء الغزو يف
3.9  وسهم ريثيون، باملائة8.3 إىل ارتفاع سهم لوكهيد
.باملائة
 إن الرشكة، رئيس رايثيون التنفيذي،وقال توم الليربتي
امللحة لتجديد املخزونات املستنفدة من
تدرك «الحاجة
ّ
.»جافلني وستينغر

.«يضاعفون» إنفاقهم الدفاعي
وقال مصدر إنه بسبب اشرتاط موافقة الواليات املتحدة
،عىل بيع الرشكات األمريكية األسلحة لحكومات أجنبية
فإن إدارة التعاون األمني الدفاعي بوزارة الدفاع
(البنتاغون) تعقد اجتماعات أسبوعية لفريق إدارة األزمة
األوروبية ملراجعة طلبات محددة تتعلق بالوضع الحايل
.يف أوكرانيا
ولإلرساع يف إصدار املوافقة الحكومية األمريكية عىل
املبيعات ونقل األسلحة التي ينتجها املصنعون
 أعاد البنتاغون تشكيل فريق للتعامل مع،األمريكيون
.الطلبات املتزايدة
وقال مسؤول رفيع يف مجال الدفاع «تستعرض وزارة
 واستبدال،الدفاع الخيارات لتلبية احتياجات أوكرانيا

 حيث،وتتواىل الطلبات أيضا من دول أخرى يف رشق أوروبا
يحرص الحلفاء عىل امتالك أسلحة استخدمتها أوكرانيا
 بحسب ما قال مصدران،بنجاح ضد القوات الروسية
 ومنها صواريخ «ستينغر» املضادة للطائرات،مطلعان
.وصواريخ «جافلني» املضادة للدبابات

 إىل الحكومة األمريكية،توجهت الحكومات األوروبية
 بقائمة مشرتيات من،ورشكات الصناعات الدفاعية
 تشمل طائرات مسرية وصواريخ وأنظمة دفاع،األسلحة
 مع تجديد الغزو الرويس ألوكرانيا الطلب عىل،صاروخي
.العتاد األمريكي

،تأتي هذه الطلبات يف ظل تعزيز أوروبا ميزانيات الدفاع
 مع تع ّهد أملانيا،ملواكبة مشهد أمني يزداد غموضا
 بزيادة كبرية يف، ضمن دول أخرى،والسويد والدنمارك
.اإلنفاق
 بعد، مساعدة وزير الدفاع األمريكي،وقالت مارا كارلني
جلسة يف الكونغرس تحدثت فيها عن «العدوان الرويس
 إن الحلفاء األوروبيني،»الذي يهدد وحدة أرايض أوروبا

 التي اقرتبت من صفقة،وقالت مصادر مطلعة إن أملانيا
، من رشكة لوكهيد مارتن-35 طائرة مقاتلة إف35 لرشاء
.طلبت أنظمة دفاعية مضادة للصواريخ الباليستية
 إن وارسو، قال مسؤول حكومي بولندي،يف الوقت ذاته
تريد عىل عجل رشاء أنظمة «ريرب» املتطورة للطائرات
.املسية من الواليات املتحدة
ّ

Report: Lithuania, Poland support collection, transfer of military gear to Ukraine

F

oreign military equipment is finding
a way into Ukraine through an unmarked border along the Ukraine-Poland border, the Washington Post (WaPo)
reported on .

WaPo reporters found that the cross-country border
lacked passport officers, customs lanes and any semblance of a formal border crossing.
Some common supplies freely passing through
reportedly include generators, radios, surveillance
drones, night-vision gear bulletproof vests and
helmets, retrofitted Jeeps, ambulances, an armored
bank truck, an army field kitchen as well as 24 tons of
diesel, among other necessities.
A lot of the items had arrived from Lithuania, the
report said.
“While governments negotiate over fighter jets and
high-end weapon systems, soldiers on the ground are
struggling to fill more basic needs,” WaPo reported.
A lot of Ukraine’s ground force continue relying on
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crucial supplies from across the border after
many of its local factories shut down
due to Russian shelling.
“That is what we need the
most,” said Lt. Andrey
Bystriyk to WaPo, one
of the many Ukrainian
fighters who had
traveled across his
war-ravaged country
to meet the convoys.
“From the army,
we get the gun and
the ammunition
and the uniform,”
he continued, adding
that “under the uniform,
what we eat, what keeps
us safe, how we move around
and fight — that comes from
the people, our people and foreign

people.”

The report goes on to describe how the
Baltic nation continues a “huge
outpouring of support for
Ukraine.” Many parts of the
country’s capital Vilnius
are being seen flying
Ukrainian flags.
Receiving much of
the donated money
and supplies is Blue
and Yellow, reported
WaPo, a nonprofit
founded in 2014 to
supply Ukrainians
fighting the takeover
of eastern parts of their
country by Russian-backed
separatists.
Meanwhile, in Ukraine’s Carpathian Mountains, tens of thousands find

refuge from war, WaPo reported.
“Everything in Europe is selling out,” Zemyna Bliumenzonaite, a Blue and Yellow staffer, told a WaPo
reporter. “But we are getting more requests than
ever.”
She reportedly held out her phone to show some
of the texts she gets from soldiers in Ukraine. One
named “Kruk” asked for 1,000 tourniquets and 40
individual first-aid kits. She told the WaPo they will be
in the next convoy.
The report suggested that volunteer drivers and other
essential personnel help with car modifications – including paint changes, chrome deletes, and mechanical work – all of which are loaded onto the convoy.
The trucks are then escorted by the Lithuanian and
Polish police, in their respective areas of operation,
and handed over to Ukrainian units in the crumbling
city.
There are reports and videos on social media of these
vehicles being widely used in Ukraine to counter
tankers and large troops alike.
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الذكرى الـ 50للعالقات بين البلدين :بلينكن يؤكد على «متانة
وصالبة» العالقة القطرية األمريكية
وقال ،يف مقطع فيديو نرشته وزارة الخارجية القطرية،
«نحن فخورون جدا ً باملستوى الرفيع الذي وصلت
إليه العالقات التاريخية بني دولة قطر والواليات
املتحدة األمريكية ،خالل السنوات املاضية ،بفضل
اإلرادة السياسية القوية والرغبة املشرتكة لدى البلدين
الصديقني» ،مشريا ً إىل أ ّن العالقات يف الوقت الراهن «هي
األقوى بني البلدين من أي وقت مىض».

وقال بلينكن ،يف مقطع مصور نرشه عىل موقع «تويرت»،
بمناسبة الذكرى الخمسني عىل تأسيس العالقات
الدبلوماسية بني قطر والواليات املتحدة« :قبل  50عاما ً
قدم السفري األمريكي وليام ستولتزفوس أوراق
من اآلنّ ،
اعتماده لدى حكومة دولة قطر ،مستهالً بذلك العالقات
الدبلوماسية بني البلدين .ومنذ ذلك الحني ،نمت العالقات
بني بلدينا بقوة وبوترية مطردة ،لتمتد إىل املصالح
األمنية واالقتصادية املشرتكة ،والتعاون حول التحديات
اإلقليمية ،وتعميق العالقات بني شعبي البلدين».

وأردف «اليوم ،بلدانا يعمالن جنبا ً إىل جنب عىل
التحديات اإلقليمية ،مثل التصدي لتنظيم «داعش»،
والعمل عىل تحسني حياة الشعب الفلسطيني ،إضافة
إىل تحديات عاملية أخرى ،مثل مكافحة فريوس كورونا،
واألزمات املناخية».

ومقيمني دائمني رشعيني ومواطنني أفغان ،إىل الواليات
املتحدة».
وأشار بلينكن إىل أ ّن قطر والواليات املتحدة تعمالن معا ً
عىل «معالجة احتياجات إنسانية هائلة للشعب يف
عبنا عن تقديرنا لهذا
أفغانستان» .وتابع بالقول «لقد ّ
التعاون النموذجي ،من خالل تصنيف دولة قطر حليفا
رئيسيا للواليات املتحدة من خارج حلف شمال األطليس
الناتو ،يف وقت سابق من العام الجاري .وكما قال الرئيس
جو بايدن ،لقد كانت تلك خطوة طال انتظارها».
وأكد وزير الخارجية األمريكي أنه عىل مدار الخمسني عاما
املاضية ،ساهمت العالقة بني الواليات املتحدة وقطر يف
جعل «حياة القطريني واألمريكيني ،وآخرين كثريين ،أكرث
معبا ً عن ثقته يف أ ّن العالقة بني البلدين
أمنا ً وازدهارا ً»ّ ،
«ستنمو عىل نحو أكرث قوة وصالبة يف السنوات القادمة».

وتابع «إ ّن الرشاكة املتميزة التي أظهرتها دولة قطر
والواليات املتحدة األمريكية يف العديد من امللفات بحفظ
األمن والسالم الدوليني تعكس بوضوح املستوى الرفيع
الذي وصلت إليه العالقات الراسخة بينهما» ،الفتا ً إىل أ ّن
الواليات املتحدة تبقى «أقوى حليف وأهم رشيك لنا يف
كثري من املجاالت».

وأضاف ،بحسب ما نقلته وكالة األنباء القطرية «قنا»،
«لقد استضافت دولة قطر بسخاء القوات األمريكية يف
قاعدة العديد الجوية منذ  ،1996حيث واصلت القوات
القطرية واألمريكية التدرب سويا ً ،كما وفّرت قطر املساعدة

وأكد وزير الخارجية األمريكي أ ّن األحداث التي شهدتها
أفغانستان يف األشهر األخرية ساهمت يف تعزيز وتقوية
الرشاكة األمريكية  -القطرية ،موضحا ً أ ّن «قطر لعبت دورا ً
حيويا ً ال غنى عنه يف نقل أكرث من  70ألف مواطن أمريكي

من جانبه ،أشاد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد
بن عبد الرحمن آل ثاني بالعالقات بني قطر والواليات
املتحدة ،مشريا ً إىل أنها شك ّلت نموذجا ً للتعاون
االسرتاتيجي الوثيق يف كافة املجاالت.

وأضيئت العديد من املعالم يف الدوحة ،بينها متحف
بعلمي دولة قطر والواليات
قطر الوطني وأبراج لوسيل،
َ
املتحدة األمريكية ،احتفا ًء بالذكرى الـ 50للعالقات
الدبلوماسية بني البلدين.

أكد وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن ،عىل «متانة
وصالبة» العالقة والرشاكة التي تربط بني دولة قطر
معبا ً عن ثقته يف أ ّن العالقات
والواليات املتحدة األمريكيةّ ،
ستنمو «عىل نحو أكرث قوة» يف السنوات القادمة.

لألمريكيني بعد إعصاري كاترينا وهاريف ،وأكرث من ذلك
بكثري».

وتابع «لقد بنينا من خالل رشاكتنا عالقات اقتصادية
عميقة ،تجاوز حجمها  200مليار دوالر يف التجارة
واالستثمار ،فضالً عن عالقات طيبة يف مجال التعليم،
إذ قامت  6جامعات أمريكية بفتح فروع لها يف املدينة
التعليمية بدولة قطر».

زيلينسكي :إسرائيل تسعى لرعاية
مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا

قال الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسكي إن إرسائيل تبذل
جهودا كثرية لرعاية مفاوضات بني أوكرانيا وروسيا التي تشن
عليها حربا منذ  24فرباير/شباط  ،وإ ّن القدس يمكن أن
ت ُشك ّل «املكان املناسب إليجاد السالم».
وقال زيلينسكي ،يف ندائه عرب الفيديو إىل األوكرانيني بعد
توجيه كلمة للكنيست اإلرسائييل عرب الفيديو ،إن رئيس
الوزراء نفتايل بينيت يحاول العمل كوسيط بني كييف
وموسكو.
وأضاف زيلينسكي «بالطبع إلرسائيل مصالحها ولديها
إسرتاتيجية لحماية مواطنيها ،ونحن نتفهم كل ذلك».
وقال إن «السيد بينيت رئيس وزراء إرسائيل يحاول إيجاد
طريقة إلجراء محادثات ،ونحن ممتنون لذلك ،ونحن ممتنون
لجهوده ،ولذلك سنبدأ عاجال أو آجال محادثات مع روسيا،
ربما يف القدس .فهذا هو املكان املناسب إليجاد السالم ،إذا كان
ذلك ممكنا».
وكثف بينيت جهوده للجمع بني الجانبني ،وتحدث يف
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مناسبات عدة إىل كل من زيلينسكي والرئيس الرويس
فالديمري بوتني ،وسافر رسا يف األسبوع املايض إىل موسكو للقاء
بوتني.
وتحدث زيلينسكي ،وهو يهودي ،مرة أخرى عن االتهام
الرويس بأنه يرأس إدارة تعتنق «النازية».

«مهمة صعبة»،
مروجي الدعاية الروس لديهم
وقال
ً
ّ
مازحا إ ّن ّ
يتحدث رئيس دولة
للمرة األوىل يف التاريخ،
وذلك «ألنّه
ّ
ّ
أمة إرسائيل
أجنب ّية عرب تسجيل فيديو يف الكنيست وأمام ّ
تحدث يف
بكاملها ،رئيس أوكرانيا ،املُت ّهم بالناز ّية يف روسياّ ،
الكنيست أمام دولة إرسائيل».
وكان بوتني وصف قادة أوكرانيا بأنّهم «ناز ّيون جدد»،
ً
جاعل من «اجتثاث النازية» يف أوكرانيا أحد أهداف هجومه
العسكري الذي بدأ يف  24فرباير/شباط.
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US, allies accept
India’s ‘neutral
stance’ on Russian
invasion

T

he United States, Japan, and Australia accept
India’s neutral stance on Russia’s invasion of
Ukraine, according to comments by Australian
high commissioner to India Barry O’Farrell on.

The four states are part of the Quadrilateral Security Dialogue, commonly known as the Quad, which aims to
counter China’s increasing economic and military influence in the Asia-Pacific region. India is the only member
of the alliance that has not directly condemned Moscow’s brutal invasion of Ukraine.
“The Quad countries have accepted India’s position.
We understand that each country has bilateral relationships,” O’Farrell told a media briefing, as reported by
the Hindustan Times.

الرئيس الصيني لبايدن  :يجب إنهاء الحرب
في أوكرانيا «في أقرب وقت ممكن»
أبلغ الرئيس الصيني يش جني بينغ نظريه األمريكي جو بايدن ،بأن الحرب
يف أوكرانيا يجب أن تنتهي يف أقرب وقت ممكن ،وذلك بحسب وسائل اإلعالم
الرسمية الصينية.

وقال يش لبايدن يف مكاملة عرب الفيديو استمرت حواىل ساعتني «األولويات
القصوى اآلن هي مواصلة الحوار واملفاوضات وتجنب وقوع خسائر يف صفوف
املدنيني ومنع حدوث أزمة إنسانية ووقف القتال وإنهاء الحرب يف أقرب وقت
ممكن».
وأكد يش أن «األزمة األوكرانية ليست أمرا ً كنا نود رؤيته»،
بحسب ما نقل عنه تلفزيون «يس يس تي يف»
الرسمي الصيني.
وقال لبايدن «يعود لنا بصفتنا عضوين دائمني
يف مجلس األمن الدويل وأكرب اقتصادين يف
العالم ،أال نقود العالقات الصينية األمريكية
عىل املسار الصحيح فحسب ،بل كذلك أن
نتحمل املسؤوليات الدولية املتوجبة علينا
ونعمل نحو إرساء السالم والطمأنينة يف
العالم».
واعترب يش بحسب التقرير التلفزيوني
املقتضب أن «العالقات بني الدول ال يمكن أن
تصل إىل حد األعمال العسكرية».

وأضاف يش أنه يتعني عىل جميع األطراف دعم الحوار واملفاوضات بني روسيا
وأوكرانيا بشكل مشرتك بينما يتعني عىل الواليات املتحدة وحلف شمال
األطليس (الناتو) إجراء محادثات مع روسيا لحل «جوهر» األزمة األوكرانية
وتبديد املخاوف األمنية لكل من روسيا وأوكرانيا.
تحذير
وتتباين هذه الترصيحات املهادنة مع اللهجة التي تحدث بها وزير الخارجية
أنتوني بلينكن.
وقال بلينكن للصحافيني «نحن قلقون من سعيهم إىل مساعدة روسيا
بشكل مبارش بمعدات عسكرية قد يتم استخدامها يف أوكرانيا»،
مضيفا ً أن «الرئيس بايدن سيتحدث إىل الرئيس يش غدا ً
(الجمعة) وسيوضح له أن الصني ستتحمل مسؤولية
عن أي عمل يهدف إىل دعم عدوان روسيا ولن
نرتدد يف فرض كلفة ذلك عليها».

وتابع بلينكن «نرى بقلق أن الصني تدرس
تقديم مساعدة عسكرية مبارشة لروسيا».
كان هذا أوضح تحذير توجهه الواليات
املتحدة إىل الصني منذ بدء غزو أوكرانيا،
بعدما أخذت عىل بكني «اصطفافها» مع
روسيا.
ويرى بايدن أن القوتني الكربيني تخوضان
بالتأكيد منافسة رشسة عىل الصعيدين
االقتصادي واإلسرتاتيجي ،لكنهما تبقيان عىل
حوار كاف حتى ال تتحول هذه املواجهة إىل
مصدر للفوىض عىل املستوى الدويل.

وتعد املحادثة الهاتفية بني الزعيمني ،هي األوىل
بينهما منذ قمة عرب الفيديو يف نوفمرب/ترشين الثاني،
والرابعة بينهما منذ تويل بايدن الرئاسة ،وستشكل فرصة
للتعبري عن خالفات بلديهما يف وقت تقود الواليات املتحدة حملة
ضغط غري مسبوقة عىل روسيا ،ما يضع الصني يف مأزق جيوسيايس.

لكن رؤية الرئيس األمريكي هذه للعالقات الثنائية لن
تصمد يف حال قدمت الصني دعما ً رصيحا ً لروسيا من خالل
تسليمها أسلحة أو عقد اتفاقات اقتصادية ومالية تمنح موسكو
وسيلة لاللتفاف ولو جزئيا ً عىل العقوبات الغربية املشددة.

وأجرى بايدن االتصال من «غرفة األزمات» الخاضعة لتدابري أمنية مشددة
والتي تقود منها الواليات املتحدة عملياتها األكرث خطورة ومفاوضاتها األكرث
صعوبة.

منذ بداية الغزو الرويس ألوكرانيا يف  24فرباير/شباط املايض ،امتنع النظام
الشيوعي الصيني الحريص عىل عالقته مع موسكو التي يشاركها عداء
عميقا ً للواليات املتحدة ،عن دعوة بوتني إىل سحب قواته من أوكرانيا.

وكانت مساعدة وزير الخارجية األمريكي ويندي شريمان عرضت بوضوح،
هدف املكاملة فرصحت لشبكة يس أن أن «نريد أن يدرك الحزب الشيوعي
الصيني الذي يعترب قوة مهمة جدا ً عىل الساحة الدولية أن مستقبله هو مع
الواليات املتحدة وأوروبا ودول أخرى متطورة ونامية .مستقبله ليس يف دعم
(الرئيس الرويس) فالديمري بوتني».

لكن الحرب يف أوكرانيا تشكل اختبارا ً صعبا ً لـ»الصداقة بال حدود» التي
أعلنتها بكني وموسكو ،ال سيما وأن نظام الرئيس يش فوجئ بصمود
األوكرانيني بوجه الغزو وبشدة العقوبات التي تقررت بتنسيق كبري بني
الواليات املتحدة وحلفائها والرامية إىل قطع روسيا عن املبادالت االقتصادية
واملالية العاملية.
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Indian Prime Minister Narendra Modi and other senior
diplomats have said they spoke to their counterparts in
Russia “to call for the end of the conflict and no country
will be unhappy with that”, he added.
New Delhi has opted a cautious approach to Russia’s
invasion of Ukraine, refusing to directly condemn the
Kremlin’s actions but calling for an end to the violence.
India was recently offered discounted oil from Russia as
Moscow’s bid to circumvent crushing sanctions on its
economy - an offer which New Delhi reportedly accepted last week.
White House Press Secretary Jen Psaki said the move
does not violate international sanctions against Russia,
but warned New Delhi not to be “on the wrong side of
history”.
India has repeatedly been urged by western nations,
especially the United States, to stop importing Russian
goods and openly condemn its aggression in Ukraine.
Russia’s invasion has so far destroyed dozens of settlements across Ukraine, killed thousands of people, and
forced at least three million people to flee their homes.
Moscow’s forces have been accused of committing
atrocities across Ukraine, most recently in the port of
Mariupol where the recent attack has been described
as a “war crime” by both the Ukrainian President Volodymyr Zelensky and the EU’s foreign policy chief Joseph
Borrell.
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 :WSJوثائق تكشف
تحايل إيران على
العقوبات بهذه الطريقة
قالت صحيفة «وول سرتيت جورنال» األمريكية ،إنها
وصلت إىل شهادات ووثائق تؤكد تحايل إيران عىل العقوبات
املفروضة عليها ،باستخدام نظام مايل رسي.
وأوضحت الصحيفة يف مقال ،أن إيران قامت بإنشاء نظام
مرصيف ومايل رسي ساعدها عىل تجنب العقوبات ،ومكنها
من تحمل الحصار االقتصادي ،ومنحها نفوذا يف املحادثات
النووية.
وأشارت إىل أن النظام املايل اإليراني املذكور يتألف من
حسابات يف بنوك تجارية أجنبية ورشكات تعمل بالوكالة
مسجلة خارج البالد ،وأخرى تنسق عمليات تجارية
محظورة.
وتحدثت الصحيفة األمريكية عن آلية عمل النظام املرصيف
اإليراني الرسي ،والذي تستعني به البنوك اإليرانية ،التي
تخدم الرشكات املشمولة بالعقوبات األمريكية ،برشكات تابعة
لها يف إيران إلدارة التجارة الخاضعة للعقوبات نيابة عنها،
كما تقوم هذه الرشكات بإنشاء رشكات خارج حدود إيران
لتكون بمثابة وكالء للتجار اإليرانيني.
وأضافت« :يتعامل الوكالء مع املشرتين األجانب للنفط
اإليراني والسلع األخرى ،أو بائعي البضائع الستريادها إىل
إيران ،بالدوالر أو اليورو أو العمالت األجنبية األخرى ،من
خالل حسابات ت ُنشأ يف بنوك أجنبية».

إيكونوميست :المساعدة الصينية
لروسيا ستكون «فاترة»
كشف تقرير ملجلة «إيكونوميست» أنه من املتوقع أن تقدم الصني يد العون يف
روسيا ،التي تعاني من العقوبات الغربية ،لكن هذه املساعدة ستكون «فاترة»،
واضعة يف االعتبار بعض «األولويات» ،كما أنها ستستهدف يف الغالب «التعلم من
أخطاء» موسكو.

وقالت الصحيفة؛ إن بكني ستحاول التوفيق بني أولويات عدة ،عند مساعدة
حليفتها ،مشرية إىل أن العقوبات الغربية سوف تضع «العالقات املتينة» والصداقة
التي «ال حدود لها» بني الرئيس الصيني ،يش جينبينغ ،ونظريه الرويس،
فالديمري بوتني «عىل املحك».
وفرضت الواليات املتحدة وحلفاؤها األوروبيون عقوبات عىل
موسكو منذ اليوم األول من غزوها أوكرانيا ،شملت حظر
أو تقليص واردات الطاقة من روسيا ،وفصل بنوك
روسية عن نظام «سويفت» للمدفوعات ،وتجميد
أصول رجال أعمال ومسؤولني مقربني من بوتني،
فضال عن مغادرة عديد الرشكات العاملية لروسيا.
ويسعى مجلس النواب األمريكي إىل مراجعة
مشاركة روسيا يف بعض برامج التجارة الدولية،
مثل منظمة التجارة العاملية ،وهو ما سيكون
إجراء غري مسبوق لو تم إقراره.
ويف الوقت ذاته ،تواصل الدول األوروبية
التنسيق مع بريطانيا والواليات املتحدة من أجل
فرض عقوبات جديدة عىل موسكو ،تقول واشنطن
إنها تهدف إىل منع تمويل الحرب يف أوكرانيا.
وعرقل البلدان طلبا من واشنطن بأن تفرض األمم
املتحدة عقوبات إضافية عىل كوريا الشمالية بسبب تجارب
صاروخية جديدة ،رغم أن البلدين اتفقا عىل فرض عقوبات
مماثلة من قبل.
وأعلن البلدان أنهما سيعمالن مع دول أخرى من أجل «تعزيز الديمقراطية
الحقيقية ومواجهة األيديولوجية واملؤسسات التي تقودها الواليات املتحدة» ،أي
بناء نظام عاملي جديد ال تواجه فيه األنظمة االستبدادية أي اعرتاض.
وقال تقرير «إيكونوميست»؛ إن روسيا التي «تحتاج إىل رشيان حياة اقتصادي
ومايل ،تود استخدام الصني كقناة ملواصلة التجارة مع بقية العالم ،لكن سيتعني عىل
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بكني أن تحقق توازنا دقيقا بني مساعدة بوتني يف الوقوف ضد منافستهما املشرتكة
مع الواليات املتحدة ،واالحتفاظ بوصول روسيا إىل النظام املايل العاملي».

وأشار التقرير إىل تحديات ستواجه بكني ،أولها أن القدرات الفنية للصني ال تغني
عن الغرب ،باعتبار أن الدولة اآلسوية تعتمد بدورها عىل نظام «سويفت» ،نظرا
لكون نظام املدفوعات الخاص بها « »CIPSليس منترشا بقوة يف العالم.
كما ستكون الرشكات متعددة الجنسيات الصينية ،التي لها وجود قانوني
يف الغرب ،معرضة لنظام العقوبات الحايل ،فيما البنوك الدولية يف
الصني تتعامل بحذر مع العقوبات.
ولن تكون الرشكات الصينية التي ليس لها وجود
قانوني يف الغرب بمأمن عن «عقوبات ثانوية» إذا تم
استهداف دول الطرف الثالث التي قد تساعدها،
عىل غرار ما حدث مع البنوك الصينية التي
تعاملت مع إيران وكوريا الشمالية.
وتوقعت املجلة أن تكون مساعدة الصني لروسيا
«فاترة» ،فهي قد تتمسك برتتيباتها التجارية
الروسية الحالية ،عىل أمل أن تتسامح الواليات
املتحدة معها ،وأهمها فيما يخص الطاقة،
مع العلم أن الصني تلقت  32باملئة من إجمايل
صادرات الخام الروسية ،و 17باملئة من صادراتها
من الغاز الطبيعي يف عام .2020

وبينت أنها تمكنت من الوصول إىل معامالت مالية لعرشات
الرشكات اإليرانية التي تعمل بالوكالة ،مشرية إىل أن إجمايل
هذه املعامالت وصل إىل مئات املاليني من الدوالرات ،مؤكدة أن
هناك أدلة عىل وجود عرشات املليارات من الدوالرات املتأتية
من صفقات مماثلة.
ونبهت إىل أن النظام املايل الرسي ساهم يف منح االقتصاد
اإليراني إمكانية الوصول إىل الدوالر واليورو والعمالت
االحتياطية األخرى ،مشرية إىل أنه وفر إليران اإليرادات
والواردات التي تحتاجها للحفاظ عىل اقتصادها وتخفيف
الضغط عىل عملتها.
وأشارت إىل أن «البعثة اإليرانية لدى األمم املتحدة لم تعلق
عىل النظام املايل الرسي ،إال أن املسؤولني اإليرانيني أعلنوا يف
السابق بشكل علني عن نجاحهم يف إحباط حملة العقوبات
األمريكية من خالل تطوير ما وصفوه بـ»اقتصاد املقاومة»،
من دون الكشف عن تفاصيله».
ونقلت الصحيفة األمريكية ،عن مسؤويل استخبارات
ودبلوماسيني غربيني (لم تسمهم) ،قولهم إن النظام املايل
الذي كانت طهران تستخدمه للتحايل عىل العقوبات ،أسهم
يف حصولها عىل عرشات املليارات من الدوالرات املتحصلة من
التجارة السنوية املحظورة عنها بموجب العقوبات الغربية.
وأكد أحد املسؤولني للصحيفة أن إيران تخطط لجعل هذا
النظام املايل الرسي جزءا دائما من االقتصاد ،بعد أن حقق
لها نتائج مميزة يف الفرتة األخرية ،مشريا إىل أن هذا النظام
قد يمكن طهران أيضا من ممارسة عملياتها التجارية دون
تدقيق من الخارج.
وأضاف« :النظام الرسي اإليراني هو عملية غسيل أموال غري
مسبوقة تدار من قبل حكومة».

وقد تلجأ الصني إلجراء املعامالت التجارية واملالية
من خالل البنوك الصغرية التي ليس لها وجود قانوني يف
الغرب ،باستخدام الروبل واليوان بدال من الدوالر ،ما قد يمنح
البنك املركزي الرويس حق الوصول إىل عمالته من اليوان.
يف املقابل ،توقعت املجلة أن تحاول الصني تقليل حجم التجارة وتدفقات
املدفوعات؛ لتجنب إثارة مواجهة مبارشة مع الواليات املتحدة.
واختتمت املجلة املقال بالقول؛ إن الصني تريد أن تنجو روسيا من العقوبات ،لكنها
حريصة أيضا عىل الحد من األرضار الجانبية ملصالحها .وستكون أولوية الصني يف
األغلب التعلم من «أخطاء» روسيا ،يف حال وقوعها هي يف مواجهة مع واشنطن،
إذ ستتعلم عىل سبيل املثال كيفية حماية نظامها املايل وتحسني نظام املدفوعات،
وتنويع احتياطاتها البالغة  3.2تريليون دوالر.
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET
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Newsweek : Russia’s
war in Ukraine extends
to the Middle East

:الغارديان
حرب أوكرانيا
يجب أال تنسينا
ضحايا الصراعات
األخرى

S

hoshana Breen, senior director of the Jewish Policy Center
in Washington, says that Russia’s “horrific” war on Ukraine
is extending abroad to include not only the two sides of
the conflict, but other countries and policies in the Middle East.

This was mentioned in an article by Breen published by the American magazine Newsweek, in which she discussed the meetings of
the Iranian nuclear agreement to explain how the Ukraine war, as
well as the Syrian war, and the developments in southern Lebanon
between Israel, Iran and Hezbollah, dealt with it.
Iranian nuclear
On the Iran nuclear deal meetings, the writer said that the US administration has made no secret of the fact that it covets a deal and
is ready to provide benefits to Iran before signing, including the
abolition of sanctions imposed on its “civilian” nuclear program.
Russia was a major player in the negotiations;
Even before the Ukraine war, Washington and Moscow were coordinating their positions.
As a historical rival to Iran, Russia was unwilling for Tehran to produce nuclear weapons, so it was willing to pressure Iran in America’s favor at some points.
Syrian war
She added that Russia’s participation in the Syrian war, among other things, was related to the war against Sunni fighters with the
help of Iranian Shiite militias.
The agreement with Iran in Syria was logical from the Russian point
of view, as was the agreement with the United States in Vienna.
Until Putin began his war against Ukraine, his interest in helping US
President Joe Biden to win at any level disappeared.
Moreover, Putin relies on Israel, the only country that Moscow and
Kiev accept together as a negotiating channel.
Israel, Iran and Syria
Therefore, while Israeli Prime Minister Naftali Bennett’s primary
goal, in the role of mediator between Moscow and Kiev, was to end
the atrocities of Russian conventional warfare, he certainly raised
issues of Iran, nuclear weapons, and Russia’s position in Vienna,
and that Russia’s tough stance in Vienna would help Israel.
And here we are witnessing Russia’s hardening in Vienna, which
caused the Iranian nuclear talks to stop.
This Moscow policy has made Iranians more angry than usual with
America.
The Iranians were assuming that Biden would agree to any deal
with them, and many parties expected that, but he did not.
Iran launched missiles at Erbil, Iraq, as if it wanted to prove that
it did not lack methods of revenge against America, meaning that
Iran wanted America to sign an agreement, while at the same time
bombing American targets.
Syria, southern Lebanon and Israel
Brin also said that Iran is currently taking advantage of the world’s
preoccupation with Ukraine, to increase its military activity in
southern Syria, near the Israeli border, and continues to ship weapons to both Syria and Lebanon, violating one of Israel’s red lines.
Israel continues to bomb relevant targets, as this week it killed two
Iranian Revolutionary Guards officers involved in smuggling precision missiles through Damascus airport.
She said that Israel’s ability to defend its northern border from Iran
and Hezbollah depends to some extent on Russia’s approval of Israeli operations and the lack of ongoing conflict, so changing Russia’s attitude toward Israel, regarding the Ukraine war or anything
else, could change Israel’s operational plans .
Russia’s position is not just a diplomatic one.
With an air base and a naval base in Syria, Moscow could try to
force a change of policy, though it admittedly does not seem likely
now.

نصف مليون شخص لقوا حتفهم بسبب العنف
.والجوع اللذين تسببت فيهما الحرب
 ماليني شخص وتميز4  نزح أكرث من،ويف اليمن
كانون الثاني املايض/العنف املتصاعد يف شهر يناير
.2018 الذي كان أكرث الشهور دموية منذ عام
وأشارت الصحيفة إىل أن البعض يخىش من أن
الرصاع يف أوكرانيا سيبعد االهتمام السيايس واملوارد
 ويف الوقت.الالزمة لوضع الجرناالت تحت الضغط
 تجد وكاالت اإلغاثة أن الرصاعات املتعددة،نفسه
والظروف الكارثية يف أفغانستان وما يوصف بأنها
أسوأ أزمة جوع يف جنوب السودان قد تركت البلدين
.ممزقني بني خيارات قاتمة
واختتمت بأن هناك حاجة إىل مزيد من التمويل
 إىل جانب اإلرادة السياسية والطاقة،اإلنساني
 وأن ضحايا هذه الحروب يستحقون،الدبلوماسية
.مستوى الدعم نفسه

 يحاول الجيش سحق املقاومة بعد،ففي ميانمار
 ويف إثيوبيا،استيالئه عىل السلطة منذ أكرث من عام
اعتقد رئيس الوزراء آبي أحمد أنه يستطيع أن
يحقق نرصا رسيعا عىل زعماء منطقة تيغراي لكن
 ويف اليمن التي يمزقها، شهرا16 القتال يستمر بعد
 وأيضا يف سوريا حيث دخلت،2014 الرصاع من
.12الحرب عامها الـ
وأضافت الصحيفة أن حرب أوكرانيا كانت متوارية
 حيث كان الرصاع الطويل يف،يف املايض أيضا
منطقة دونباس منسيا إىل حد كبري إىل أن بدأت
القوات الروسية يف الحشد عىل حدود البالد أواخر
 أوجه، ويف كل حالة من هذه الحاالت.العام املايض
التشابه مع ما يحدث هناك اآلن تتعدى املعاناة
.واملوت والنزوح الجماعي
 تعرض موظفو قطاع الصحة،ففي إثيوبيا أيضا
للهجوم وأصبحت االنتهاكات البشعة لقوانني
 ويقول باحثون إن ما يصل إىل،الحرب هي القاعدة
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ورأت الصحيفة أن الهجمات عىل املستشفيات
 وتصعيد،والعاملني يف مجال الرعاية الصحية
،الغارات التي تودي بحياة مدنيني بينهم أطفال
وتنامي األزمة اإلنسانية مع اضطرار أعداد كبرية من
املواطنني للفرار من ديارهم استخفاف صارخ بحياة
.اإلنسان
ولفتت إىل أن هذه املشاهد الرهيبة ال ت ُشاهد فقط
 حيث أذهلت حرب الرئيس الرويس،يف أوكرانيا
 بل إنها موجودة،فالديمري بوتني الوحشية العالم
،كذلك يف حروب أخرى يف جميع أنحاء العالم
.ولكنها غابت إىل حد كبري عن اهتمام الجمهور

 آخر وزير مالية في الحكومة األفغانية:واشنطن بوست
المنهارة يعمل سائق أجرة في الواليات المتحدة
.» «يعني ذلك أنه ال ينبغي يل أن أكون يائسا:وقال
 مواطنيه األفغان املسؤولية، وفقا للصحيفة،وحمل بايندا
: قائال،عن عودة حركة «طالبان» إىل سدة الحكم
.»«لم تكن لدينا إرادة جماعية لإلصالح
كما اتهم الوزير السابق الواليات املتحدة
بـ»تسليم دولته إىل «طالبان» وخيانة
القيم الدائمة التي شجعت األفغان
 مقرا أيضا،»عىل مواصلة الرصاع
.بمسؤوليته الشخصية عما حصل
ولفتت الصحيفة إىل أن بايندا
ترك منصبه الوزاري قبل أسبوع
 بعد اجتماع،من انهيار الحكومة
وجه خالله الرئيس أرشف غني إليه
 مضيفة أن الوزير،انتقادات شديدة
غادر البالد فور استقالته وانضم إىل
عائلته التي انتقلت إىل الواليات املتحدة قبل
 ولم يكن يف كابل عندما سقطت،أسبوع من ذلك
.»العاصمة يف قبضة «طالبان
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)The Guardian( »نبهت صحيفة «غارديان
الربيطانية إىل أهمية عدم إهمال ضحايا الرصاعات
 مشرية إىل أن أوجه تشابه،يف أماكن أخرى من العالم
هذه الرصاعات مع ما يحدث اآلن يف أوكرانيا ال
.تنتهي عند حد معني

أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن آخر وزير مالية يف الحكومة
األفغانية املنهارة يعمل حاليا كسائق أجرة يف الواليات
.املتحدة
وذكرت الصحيفة أن الوزير السابق خالد
بايندا الذي كان حتى الصيف املايض
يرشف عىل ميزانية دولة بقيمة سبعة
مليارات دوالر يعمل كسائق أجرة
.لصالح رشكة «أوبر» يف واشنطن
ونقلت الصحيفة عن بايندا املقيم
مع زوجته وأطفاله األربعة يف مدينة
: قوله،ودبريدغ بوالية فريجينيا
 رحلة خالل اليومني50 «إذا أنجزت
القادمني فإنني سأحصل عىل مكافأة
.» دوالرا95 بقيمة
وأوضحت الصحيفة أن هذا العمل
40 يتيح للوزير السابق البالغ من العمر
 مضيفة أن بايندا،عاما فرصة إلعالة عائلته
أعرب عن بالغ امتنانه لهذه الفرصة واصفا إياها
، «اسرتاحة مؤقتة من الهوس بالكارثة املتواصلة» يف بلده
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

ضد العنصرية Against Racism
العربي األمريكي اليوم Arab American Today

Eric Zemmour says let
Ukrainians into France
but not Muslim refugees

F

rench far-right presidential contender
Eric Zemmour, on the back foot over past
support for Russian President Vladimir
Putin, says Ukrainians with family links to France
should be given visas, unlike those fleeing conflicts in Arab Muslim nations.

«عنصرية صادمة» ..االتحاد اإلفريقي يدين
التعامل مع الطالب األجانب على حدود أوكرانيا
ندد ممثلو الدول األفريقية الثالث يف مجلس األمن الدويل  -كينيا
وغانا والجابون  -جميعهم بتقارير عن التمييز ضد املواطنني
األفارقة عىل الحدود األوكرانية خالل اجتماع يف مقر األمم املتحدة
يف مدينة نيويورك.

العرقية».
وأضاف كيماني أن مجلس األمن بحاجة إىل «أن يفهم أن هناك جهات
فاعلة تريد تضخيم هذه القصة ألسباب ساخرة ال عالقة لها برفاهية
األفارقة وسالمتهم».

كانت هناك تقارير واسعة النطاق من الطالب األفارقة الهاربني من البالد
أنهم واجهوا الفصل العنرصي والعنرصية وسوء املعاملة.

كما شكر املجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا عىل السماح للمواطنني
الكينيني الفارين من أوكرانيا بالدخول بدون تأشرية إىل بلدانهم.

قال السفري الكيني لدى األمم املتحدة ،مارتن كيماني:
«يف حالة الطوارئ التي تكشفت ،كانت هناك
تقارير مقلقة حول املعاملة العنرصية لألفارقة
واألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي
الذين يسعون إىل الفرار من أوكرانيا إىل
بر األمان .تغطي وسائل اإلعالم هذه
الحوادث املروعة وأكدت عدة دول أن
مواطنيها يعانون من مثل هذه املعاملة.
نحن ندين بشدة هذه العنرصية
ونعتقد أنها ترض بروح التضامن التي
تمس الحاجة إليها اليوم».
وأضاف كيماني «أن إساءة معاملة
الشعوب األفريقية عىل حدود أوروبا
يجب أن تتوقف عىل الفور ،سواء
لألفارقة الفارين من أوكرانيا أو ألولئك
الذين يعربون البحر األبيض املتوسط».
وقال االتحاد األفريقي إنه «منزعج» من
التقارير التي تتحدث عن الفصل ضد األفارقة
يف أوكرانيا ،والتي وصفها بأنها «عنرصية بشكل
صادم».
وجاء يف بيان صادر عن االتحاد االفريقي ،أن «التقارير التي تفيد
باستهداف افارقة بمعاملة مختلفة غري مقبولة ستكون عنرصية بشكل
صادم وتنتهك القانون الدويل».
وحثت الكتلة املكونة من  54عضوا الدول عىل «إظهار نفس التعاطف
والدعم لجميع األشخاص الفارين من الحرب بغض النظر عن هويتهم
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ودعت نائبة سفري غانا لدى األمم املتحدة كارولني
أوبونج نتريي ،إىل تسهيل الفارين من أوكرانيا
«دون تمييز» وتزويدهم باملساعدة اإلنسانية»،
بما يف ذلك الرعاية الطبية بما يتماىش مع
مبادئ اإلنسانية والحياد والنزاهة».
ووصف سفري الجابون لدى األمم
املتحدة تقارير العنرصية بأنها «غري
مقبولة».
وقال بيان للسفري ميشيل كزافييه:
«نحن نطالب باحرتام الكرامة
واملعاملة العادلة لجميع األشخاص
الذين يعيشون يف ظروف قاسية.
إنها فرصة لبلدي لتذكري نداء االتحاد
األفريقي من أجل احرتام القانون الدويل
الذي يتطلب معاملة متساوية لجميع
األشخاص الذين يعربون الحدود الدولية يف
مناطق الرصاع».
وقال الطالب األجانب الذين حاولوا الفرار من أوكرانيا
بعد غزو روسيا للبالد ،لـ  CNNإنهم تعرضوا للتمييز
العنرصي عىل الحدود األوكرانية.
واتهم الطالب الهاربون ،وهم يف األساس مواطنون هنود وأفارقة ،قوات األمن
األوكرانية ومسؤويل الحدود بإظهار أشكال مختلفة من التحيز ضد الطالب
األجانب.
ونفت سلطات الحدود األوكرانية هذه املزاعم.

Zemmour warned on that an “emotional response” risked unleashing a flood of refugees across Europe after the European
Union agreed to give Ukrainians who flee the war the right to
stay and work in the 27-nation bloc for up to three years.
The United Nations says more than 2 million Ukrainians have
already fled the country.
Zemmour applauded Britain’s more stringent approach. Britain on Monday rejected calls to ease visa requirements for
Ukrainian refugees.
“If they have ties to France, if they have family in France...let’s
give them visas,” Zemmour told BFM TV.
The writer and polemicist, who has previous convictions for inciting racial hate, said it was acceptable to have different rules
for would-be asylum seekers from Europe and those from Arab
Muslim nations.
Zemmour describes France as a once-great nation now in decline, its Christian civilisation hollowed out by the growing influence of Islam and immigration.
“It’s a question of assimilation,” Zemmour said. “There are people who are like us and people who unlike us. Everybody now
understands that Arab or Muslim immigrants are too unlike us
”and that it is harder and harder to integrate them.

استطالع للرأي يكشف ارتفاع
العنف ضد المرأة في االتحاد
األوروبي خالل جائحة كورونا
كشف استطالع للرأي أن  % 77من النساء يف االتحاد األوروبي يعتقدن
أن العنف الجسدي أو النفيس ضدهن ارتفع خالل جائحة كورونا.
وبحسب االستطالع ،الذي أجراه معهد «إيبسوس» لقياس مؤرشات
الرأي بتكليف من الربملان األوروبي ،كانت أعىل نسبة شكوى يف اليونان
( ،)% 93وكانت أدناها يف املجر (أقل قليال من  .)% 50وحلت أملانيا يف
مرتبة متوسطة بنسبة (.)% 80
وعند السؤال عن أشكال العنف التي تعرضت لها النساء يف محيطهن
منذ بدء الجائحة ،تحدثت  % 14من الالتي شملهن االستطالع عن
عنف منزيل أو إساءة معاملة ،و  % 16عن تحرش عرب اإلنرتنت ،ونفس
النسبة عن تحرش يف الشوارع ،و  % 11عن تحرش يف العمل.
ويف أيرلندا واليونان وكرواتيا وقربص ولوكسمبورج ورومانيا عىل وجه
الخصوص ،كانت نسب العنف املنزيل وسوء املعاملة أعىل من املتوسط،
حيث تجاوزت يف كل منها نسبة .٪ 20وبلغت النسبة يف أملانيا .% 11
وترى ما يقرب من  % 60من النساء الالتي شملهن االستطالع أن
تسهيل اإلبالغ عن العنف  -أيضا لدى الرشطة  -يعترب أداة محورية يف
مكافحة العنف الجسدي أو النفيس .ودعت امرأتان من بني كل خمس
نساء يف هذا السياق إىل تدريب أفضل ملوظفي الرشطة والقضاء.
شمل االستطالع ،الذي أجري خالل الفرتة من  25كانون األول/يناير
حتى  3شباط/فرباير املاضيني 26 ،ألفا و 741امرأة يف االتحاد األوروبي
فوق  15عاما.
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الجنائية الدولية
تحقق في جرائم حرب
محتملة في أوكرانيا
أعلن املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنّه فتح تحقيقا
بشأن الوضع يف أوكرانيا للتحقّق مما إذا كانت هناك جرائم حرب قد ارتكبت
يف هذا البلد ،وذلك بعد أن حصل عىل دعم  39من الدول األطراف يف املحكمة.
وقال خان يف بيان «أبلغت رئاسة املحكمة الجنائية الدولية أنني سأفتح فورا
تحقيقا حول الوضع» يف أوكرانيا ،مؤك ّدا «البدء يف جمع األدلّة».
ومن أبرز الدول التي أ ّيدت هذه الخطوة بلدان االتحاد األوروبي بأرسه
وأسرتاليا وكندا ونيوزيالندا وسويرسا ،إضافة إىل دول من أمريكا الالتينية مثل
كولومبيا وكوستاريكا.
وأكد املحامي الربيطاني يف بيانه أن هناك أساسا معقوالً -املعيار الذي ُيمكن
بموجبه فتح تحقيق يف املحكمة الجنائية الدولية -لالعتقاد بأن جرائم تدخل
يف نطاق اختصاص املحكمة قد ارت ُكبت يف أوكرانيا.
وأوضح أن التحقيق سيغطي جميع األعمال التي ارت ُكبت يف أوكرانيا منذ 21
نوفمرب/ترشين الثاني .2013
املدعي العام إىل أن تحقيقه يشمل كل املزاعم ،السابقة والحالية،
ولفت ّ
بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية أو إبادة جماعية يف أي جزء من
أي شخص كان.
أرايض أوكرانيا من قبل ّ

منظمات دولية تدعو إلى وقف القيود على
المجتمع المدني في تونس
نددت  13منظمة تونسية ودولية بمرشوع قانون
يعده الرئيس قيس سع ّيد حول انشاء وتمويل
املنظمات وترى أنه يمثل «تهديدا» و»تقييدا»
سمي
للمجتمع املدني يف البلد مثل منطلق ما
ّ
«بالربيع العربي».

تموز/يوليو منظمات
السلطات يف البالد منذ ّ 25
املجتمع املدني «بخدمة مصالح أجنبية
ومحاولة التدخل يف السياسة التونسية»،
وقال إنه «ينوي حظر جميع أشكال التمويل
الخارجي عليها» ،حسب ما جاء يف البيان.

وقالت نائبة مديرة املكتب اإلقليمي للرشق
األوسط وشمال أفريقيا يف منظمة العفو الدولية
آمنة القاليل يف البيان « ُيدرك التونسيون من واقع
تجربتهم املخاطر التي ُيمكن أن ت ُشك ّلها القوانني
التقييدية عىل املجتمع املدني والنقاش العام».

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش يف بيان
«سب مؤخرا
وقعته  13منظمة إن مرشوع قانون ُ ِّ
لتنظيم منظمات املجتمع املدني» من شأنه أن
«يمنح للسلطات صالحيات واسعة وسلطة
تقديرية للتدخل يف طريقة تكوين منظمات
املجتمع املدني ،ووظائفها ،وأعمالها ،وتمويلها،
وقدرتها عىل التحدث علنا عن عملها والتعبري
عن آرائها».

ودعت املنظمات ومن بينها العفو الدولية
ومحامون بال حدود السلطات التونسية إىل
«التخل فورا عن خططها لفرض قيود جديدة
ّ
عىل منظمات املجتمع املدني».

بينما أكد نائب مديرة قسم الرشق األوسط
وشمال أفريقيا يف هيومن رايتس ووتش إريك
غولدستني «خالل هذه السنوات العرش منذ
اإلطاحة بنب عيل ،لعبت املنظمات غري الحكومية
يف تونس دورا حاسما يف توفري الخدمات
األساسية للناس ومحاسبة الحكومة .لذلك،
ينبغي تعزيز عملها وحمايته وليس تهديده».

مصور ألقاه يوم  24شباط/فرباير
يف خطاب
ّ
الفائت ،اتهم الرئيس سع ّيد الذي احتكر

وإذا ت ّم تنفيذ هذا املرشوع فسيكون ذلك وفق
املنظمات «عصف باملكاسب الكبرية لحر ّية
تكوين الجمعيات التي تحققت عقب ثورة 2011
 ...ورضبة أخرى يوجهها الرئيس قيس سع ّيد
لضمانات حقوق اإلنسان منذ استحواذه عىل
السلطة».

وطمأن خان إىل أن تحقيقه س ُيجرى بطريقة موضوعية ومستقلة ،وسيهدف
إىل ضمان املساءلة عن الجرائم التي تدخل يف نطاق اختصاص املحكمة
الجنائية الدولية.
ومقرها يف الهاي ،أنشئت يف  ،2002وهي محكمة
واملحكمة الجنائية الدولية،
ّ
دولية مستقلة مهمتها محاكمة األفراد املت ّهمني بارتكاب جرائم إبادة جماعية
أو جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية.

تنشط يف تونس أكرث من  24ألف منظمة غري
عدة تضم التعليم والدفاع
حكومية يف مجاالت ّ
عن الحقوق والحريات.

US transfers Guantanamo detainee to Saudi Arabia 20 years after his capture
to 17 forms of torture to force information out of him. He attempted
suicide on several occasions while in
detention.
Al-Qahtani is the second Guantanamo detainee to be sent back to his
native country in the last six months.
On 19 July, Abdullatif Nasser, a Moroccan national who had been held
at the detention facility over alleged
links to the 11 September attacks,
was sent back to his country.
According to the Department of
Defense, Guantanamo Bay currently
has 38 detainees. Out of the 38, 19
are eligible for repatriation to their
home countries, seven are eligible
for review by the board, while 10 are
still being tried by the military tribunals and two have been convicted by
the military tribunals.
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by US special forces in Afghanistan in
December 2011 during the battle of
Tora Bora.
According to US investigators, Al-Qahtani attempted to enter the US on
4 August 2001 to take part in the
attacks but was denied entry into the
country over suspicions that he was
trying to immigrate illegally.
The former detainee has reportedly
been booked into a Saudi mental
health treatment facility to receive
psychiatric care for the numerous
mental health conditions due to
the excessive torture that he was
subjected to during his two decades
of detention.
In 2009, a senior Department of
Defense official told the Washington
Post that Al-Qahtani was subjected

T

he US Department of Defense
on announced that a Saudi
national, who has spent the
last 20 years in detention at the
infamous Guantanamo Bay prison,
over his alleged links to the 11
September attacks, was sent back
to Saudi Arabia on 6 March.

A press statement released by the
department media unit said the
decision to repatriate Mohammad
Mani Ahmad al-Qahtani to his native
country was made after the US review board declared the detainee no
longer posed “a threat to US national
”security.
The move comes one month after
the Secretary of Defense Lloyd
Austin informed Congress of plans to
send Al-Qahtani to Saudi Arabia. He
has been held in Guantanamo since
2002 shortly after he was captured
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Climate change is intensifying
Earth’s water cycle at twice the
predicted rate, research shows

أغرب من
الخيال..
روبوتات
تسبح في
مجرى الدم
استعرض فريق من الباحثني يف معهد
بكني للتكنولوجيا يف الصني إمكانية
استخدام روبوتات هجينة متناهية
الصغر يف تطبيقات توصيل الجرعات
الدوائية إىل األنسجة واألعضاء البرشية
بشكل دقيق لترسيع العالج وتخفيف
األعراض الجانبية.
وتتناول الدراسة التي أوردتها الدورية العلمية
«سايبورج أند بيونك سيستمز» املتخصصة
يف مجال األنظمة الروبوتية فكرة استخدام
روبوتات ضئيلة الحجم تحتوي عىل أجزاء
حية يتم زرعها داخل الجسم ،ويمكنها توصيل
جرعات الدواء بشكل دقيق إىل األعضاء
املريضة.
ونقل املوقع اإللكرتوني «ميديكال إكسربيس»
املتخصص يف األبحاث الطبية عن رئيس فريق
الدراسة جينهوا يل الباحث يف معهد بكني
للتكنولوجيا قوله إن «هذه الروبوتات الهجينة
متناهية الصغر تتم دراستها عىل نطاق واسع
يف مجال التوصيل الذكي للدواء وفق تقنيات
الذكاء االصطناعي يف مجاالت عالج الرسطان
واألمراض األخرى».
وأكد أن الروبوتات متناهية الصغر والروبوتات
الهجينة التي تحتوي عىل مكونات حية
وأخرى صناعية ،تبرش بإحداث ثورة يف مجال
الطب حيث يمكنها تنفيذ جراحات وفق
تقنيات الكيمياء الحيوية بدقة بالغة .وإىل

R

ising global temperatures have shifted at least twice the
amount of freshwater from warm regions towards the
Earth’s poles than previously thought as the water cycle
intensifies, according to new analysis.

جانب عالج الرسطان تستطيع هذه الروبوتات
االضطالع بدور هام يف الجراحات الدقيقة
للخاليا وعملية التخصيب وهندسة األنسجة
الحية.
ويف الدراسة املنشورة بحث الفريق العلمي
إمكانية زرع روبوتات يرتاوح حجمها ما بني
واحد وعرشين ميكرومرتا داخل الجسم،
واستخدامها لحقن مادة الرثومبني التي تسبب
التجلط لتعطيل مجرى الدم الذي يصل إىل
الخاليا الرسطانية ،وكذلك استخدام روبوت
بحجم الحيوان املنوي لتوصيل مادة الهيبارين
التي تسبب السيولة يف عالج بعض مشكالت
الدورة الدموية يف جسم اإلنسان.
ويف تجارب مشابهة ابتكر باحثون يف الواليات
املتحدة تقنية جديدة لعالج رسطان املبايض
والقولون واملستقيم عن طريق زرع مصانع
دواء بحجم رأس الدبوس داخل الجسم لحقن
جرعات مبارشة بغرض القضاء عىل الخاليا
الرسطانية.
ويف إطار التقنية الجديدة ،التي مازالت يف
طور التجارب عىل الفرئان ،يتم زرع “مصانع
األدوية” داخل الجسم إلعطاء جرعات
مستمرة من مادة “إنرتلوكني  ،2″وهي مادة
تنشط خاليا الدم البيضاء ملكافحة
طبيعية ّ
الخاليا الرسطانية.
ويذكر أن اإلنرتلوكني  2هو نوع من
السيتوكينات ،وهي فئة من الربوتينات التي
تفرز داخل النظام املناعي للجسم وتستخدم

للتعرف عىل األمراض والتصدي لها ،وقد
حصلت هذه املادة عىل موافقة إدارة الدواء
والغذاء األمريكية من أجل استخدامها يف عالج
الرسطان.
ويؤكد فريق الدراسة من جامعة رايس يف مدينة
هيوسنت األمريكية أن مصانع األدوية متناهية
الصغر تأخذ شكل وحجم حبات صغرية
يمكن زرعها داخل الجسم من خالل جراحات
بسيطة .وتحتوي كل حبة عىل خاليا يمكنها
إنتاج مادة إنرتلوكني  2مع تغليفها داخل وعاء
خارجي لحمايتها.
ونقل عن أوميد فيسيه الباحث يف مجال
الهندسة الحيوية قوله إن تجربة التقنية
الجديدة عىل البرش سوف تبدأ الخريف املقبل
ألن فريقه البحثي مازال يبحث كيفية وضع
برامج عالجية ملساعدة مرىض الرسطان يف
أرسع وقت ممكن ،حيث أن الفريق ال يختار
سوى املكونات الطبية التي ثبت أنها آمنة عىل
البرش ،وثبتت فاعل ّيتها يف تجارب عديدة.
وأوضح أن “مصانع الدواء متناهية الصغر تقوم
بإنتاج جرعات الدواء بشكل يومي حتى يتم
القضاء عىل الخاليا الرسطانية” ،مضيفا أنه
“بمجرد أن حددنا الجرعة الصحيحة وعدد
املصانع التي يتعني زرعها داخل الجسم،
نجحنا يف القضاء عىل الرسطان بنسبة مئة
يف املئة من الحيوانات التي خضعت للتجربة
لعالج رسطان املبايض وسبعة من كل ثمانية
حيوانات مصابة برسطان القولون واملستقيم”.

ترى بالعين المجردة ..اكتشاف أكبر بكتيريا
في العالم حتى اآلن
اكتشف علماء أكرب بكترييا يف العالم يف منطقة جزر «غوادلوب»
( )Guadeloupeالفرنسية الواقعة جنوب البحر الكاريبي ،ومن
املحتمل أن تكون أكرب بـ 20مرة من الرقم القيايس املسجل سابقا.
وتقول مجلة «لوبوان» ( )Le Pointالفرنسية يف تقرير لها إن هذا االكتشاف
أثار اهتمام الهيئات العلمية يف غوادلوب ،ويمكن أن ُيحدث ثورة يف
البحث الدويل يف علم األحياء الدقيقة ،وهذه البكترييا مرئية
بالعني املجردة عىل عكس بقية أنواع البكترييا األخرى
التي نحتاج إىل املجهر لرؤيتها ،ويمكن أن يبلغ حجمها
سنتيمرتين.
ومن أجل فهم أفضل لهذا االكتشاف الفريد من
نوعه ،يكفي إلقاء نظرة عىل األرقام .فحسب ما يشري
إليه صحفيو «فرانس إنفو» ( ،)France Infoفإن
أكرب بكترييا مكتشفة حتى اآلن كانت عبارة عن جرثومة
عمالقة تختزل الكربيت يف ناميبيا ،وكان حجمها
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Climate change has intensified the global water cycle by up to
7.4 percent — compared with previous modeling estimates of 2
percent to 4 percent, research published in the journal Nature
suggests.
— The water cycle describes the movement of water on Earth
it evaporates, rises into the atmosphere, cools, and condenses
into rain or snow and falls again to the surface.
“When we learn about the water cycle, traditionally we think
of it as some unchanging process which is constantly filling and
refilling our dams, our lakes, and our water sources,” the study’s
lead author, Taimoor Sohail of the University of New South
Wales, said.
But scientists have long known that rising global temperatures
are intensifying the global water cycle, with dry subtropical regions likely to get drier as freshwater moves towards wet regions.
Sohail said the volume of extra freshwater that had already
been pushed to the poles as a result of an intensifying water
cycle was far greater than previous climate models suggest.
“Those dire predictions that were laid out in the IPCC will potentially be even more intense,” he said.
The scientists estimate the volume of extra freshwater that
shifted from warmer regions between 1970 and 2014 is between 46,000 and 77,000 cubic kilometers.
“We’re seeing higher water cycle intensification than we were
expecting, and that means we need to move even more quickly
”towards a path of net zero emissions.
The team used ocean salinity as a proxy for rainfall in their research.
“The ocean is actually more salty in some places and less salty
in other places,” Sohail said. “Where rain falls on the ocean,
it tends to dilute the water so it becomes less saline… Where
”there is net evaporation, you end up getting salt left behind.
The researchers had to account for the mixing of water due to
ocean currents.
“We developed a new method that basically tracks… how the
ocean is moving around with reference to this freshening or salinification,” Sohail said. “It’s kind of like a rain gauge that’s in
”constant motion.
Richard Matear, a chief research scientist in the CSIRO Climate
Science Center, who was not involved in the research, said the
study suggested existing climate modeling has underestimated
the potential impacts of climate change on the water cycle.
“There’s been a dramatic uplift in our ability to monitor the
ocean,” he said.
“Observational datasets [like those used in the study] are really
ripe for revisiting how global warming is changing the climate
system, and the implications it might have on important things
”like the hydrological cycle.

أقل بقليل من مليمرت ،أي إنها أصغر بـ 20مرة من حجم البكترييا العمالقة
املكتشفة حديثا.
بكتيريا تحت اسم «لؤلؤة الكبريت»

وبعد  10سنوات من البحث ،توصّلت سيلفينا
غونزاليس باحثة علم األحياء البحرية يف
جامعة جزر األنتيل (l’université des
 ،)Antillesوفريق الربوفيسور أوليفييه جرو
عالم األحياء الدقيقة بجامعة جزر األنتيل
إىل تعريف هذه البكترييا عىل أنها تنتمي إىل
بدائيات النوى ،وهي كائنات وحيدة الخلية من
دون نواة يف شكل سلسلة.
وقد ُعرث عىل هذه البكترييا عىل سطح أوراق املانجروف
املتحللة ،وأطلق عليها العلماء اسم «لؤلؤة الكربيت» ،ومن
املتوقع إجراء مزيد من البحوث يف األسابيع املقبلة.
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باحثون يطورون نظيرا اصطناعيا يحاكي
المينا البيولوجية إلصالح األسنان

Simulations shed light on interactions
that help spiders fly

S

imulations using a computer graphics algorithm
have given fresh insight into the interactions
between the silk threads of a spider and the
atmosphere. This novel numerical model, focusing
on multiple silk threads, helps explain how spiders
can exploit the positive electric potential of Earth’s
atmosphere to fly and disperse.
Even though they do not have wings, some spiders can fly.
They emit fine threads of silk and float through the air attached to them, a process known as ballooning. Scientists
have been writing about this unusual dispersal behaviour
since at least the 1600s – Charles Darwin even observed
hundreds of ballooning spiders landing on the HMS Beagle
when it was 60 miles offshore – but no one is quite sure
how it works.
There are two competing theories to explain spider ballooning. The first suggests that rising warm air, created
by thermal gradients as the sun heats the Earth’s surface, drags on the light silk threads and pulls the spider
upwards. The other proposes that negative electrostatic
charges on the spider’s silk threads interact with the positive electric potential of Earth’s atmosphere. This creates
an electrostatic buoyancy that lifts the threads and with
them the spider – if the conditions are right.
In this latest study — described in Physical Review E —
Charbel Habchi from Notre Dame University-Louaize in
Lebanon and M Khalid Jawed of the University of California, Los Angeles, develop a new numerical model that
they claim provides evidence for the role of electrostatic
forces in ballooning. Previous simulations attempting to
explore ballooning have modelled spiders with single silk
threads. But spiders often balloon with multiple threads.
This could alter the ballooning process as electrostatic repelling forces between the threads may affect their shape
and distribution, impacting the way they interact with and
move through the air.
To address these concerns, Habchi and Jawed used a computer graphics algorithm known as “discrete elastic rods”
to model the ballooning of spiders due to electrostatic
forces. Their three-dimensional numerical simulation
models multiple threads on a single spider and accounts
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for viscous forces, the weight and dimensions of the
threads and spider, electrostatic lift and repelling forces,
and the elastic bending force of the threads.

،نجح باحثون من مؤسسات صينية وأمريكية يف تطوير نظري اصطناعي ملادة املينا
والذي من املتوقع أن يكون مرشحا واعدا كمادة إلصالح األسنان بالنظر إىل ما يتميز
.به من قوة ميكانيكية ومتانة وصالبة
،وتعترب مينا األسنان نموذجا مستهدفا مثاليا لتصميم مواد املحاكاة البيولوجية
 وعالوة عىل ذلك يجعل هيكلها املعقد عملية.لكنها تفتقر إىل القدرة عىل التجدد
.إصالحها صعبة
وصمم باحثون من جامعة بيهانغ وكلية طب األسنان يف جامعة بكني وجامعة
ّ
.ميشيغان نظري املينا البيولوجية مع هياكل هرمية أساسية عىل مستويات متعددة
وبحسب ما ذكرته مقالة بحثية نرشت مؤخرا يف مجلة “ساينس” فإن هذه املادة ذات
املكونات النانوية أظهرت يف نفس الوقت قوة ميكانيكية رائعة وصالبة شديدة ومرونة
 فضال عن املواد املصنعة سابقا ملحاكاة،ومتانة تتجاوزان خصائص املينا الطبيعية
.املينا
ووفقا لوكالة األنباء الصينية (شينخوا) قال دنغ شوي ليانغ (بروفيسور يف كلية طب
األسنان بجامعة بكني وأحد املؤلفني الرئيسيني للمقالة) إن “صالبتها املماثلة للمينا
 بينما تمنع التآكل املفرط،الطبيعية تمنح هذه املادة االصطناعية قوة كافية للمضغ
.”لألسنان الصحية
 ألنه،كما يمكن أن يتحمل النظري االصطناعي للمينا اهتزازا أكرب وقوة صدمة أكرب
.متفوق عىل املينا الطبيعية من حيث املرونة واملتانة
والتصميم الهرمي متعدد املستويات قابل لإلنتاج بكميات كبرية من املواد عالية
. وفق املقالة البحثية،األداء

Habchi tells Physics World that at the start of the simulation the spider is on the ground and the silk threads are
oriented vertically. As the spider lifts, the shapes of the silk
threads change with time under the influence of gravity,
the electrostatic interaction between the Earth’s electric
field and the charge on the threads, and the hydrodynamic force exerted on the threads by air. “In addition, we
highlight the importance of the Coulomb repelling forces
in avoiding entanglement – the silks repel each other and,
therefore, do not get tangled up,” Habchi explains.
These different interactions – particularly the repelling
forces – cause the threads to bend and spread out, together forming a three-dimensional, upside-down conelike shape. The drag created by this conical shape acts
against the electrostatic lifting force and determine the
spider’s terminal upward velocity. The modelling showed
that terminal ballooning velocity decreases linearly with
the lift force.
To account for different ways that electric charge could
be distributed on a silk spider thread, the researchers ran
simulations with a uniform charge distribution along the
threads, and with the electric charge concentrated at the
thread tips. The results were similar for both.
“We show that small spiders can use the Earth’s electric
field to balloon without the need of uplift thermal currents
or wind,” says Habchi. “However, large spiders cannot balloon solely due to electric charge and need airflow or thermal currents.” He adds that more observational data from
spiders in flight, while measuring the atmospheric charge,
wind, and other environmental factors, would be helpful
to understand this process.
A better understanding of spider blooming could also have
biomimetic applications. “The understanding of spider
ballooning would be beneficial for the design of ballooning sensors based on a similar concept for the exploration
of the Earth’s atmospheric properties,” Habchi tells Physics World.

تقنية جديدة للذكاء االصطناعي للتنبؤ بنتائج
عالج فيروس االلتهاب الكبدي الوبائي
 فقد يواجه،)عندما تفشل خطط عالج فريوس االلتهاب الكبدي الوبائي (يس
.املريض مضاعفات خطرية تتطلب الخضوع لجولة جديدة من العالج
وقد طور فريق من الباحثني بجامعة فلوريدا األمريكية معادالت خوارزمية تعتمد عىل
تقنيات الذكاء االصطناعي للتنبؤ بدقة بما إذا كانت خطة عالجية معينة سوف تكلل
.بالنجاح أو ال
وكشفت الدراسة التي أوردتها الدورية العلمية «هيباتولوجي» املتخصصة يف أمراض
الكبد أن املعادالت الخوارزمية تستخدم وسائل التعلم االصطناعي لتقديم تنبؤات
.دقيقة بشأن فرص نجاح دواء معني اعتمادا عىل نماذج إحصائية حالية
ونقل املوقع اإللكرتوني «ميديكال إكسربيس» املتخصص يف مجال األبحاث الطبية
عن هاسوك بارك الباحث بكلية الصيدلية يف جامعة فلوريدا قوله «إن نجاح عالج
االلتهاب الكبدي الوبائي يس مسألة رضورية بالنسبة للمريض والجهة التي تتحمل
 وبخاصة، «ال أحد يريد أن يفشل العالج:ً  مضيفا،»تكلفة العالج عىل حد سواء
. ولكننا نريد التوصل إىل وسيلة عالجية أفضل» إذا ما اقتضت الرضورة،املريض
وتم تغذية املعادالت الخوارزمية ببيانات تخص زهاء خمسة آالف مريض بفريوس
 وتعتمد املعادالت يف،يس من أجل تمكني املنظومة من القيام بتنبؤات طبية سليمة
. عامالً تعرض املرىض لخطر فشل العالج41 تنبؤاتها عىل
 استطاع الباحثون رصد سلسلة من،وبفضل تقنية الذكاء االصطناعي الجديدة
 مثل التدخني وتناول،الظروف املرتبطة بفشل عالجات االلتهاب الكبدي الوبائي
 ويقول الباحثون. وبعض الوصفات العالجية املختلفة،الكحوليات وارتفاع ضغط الدم
.إن بعض هذه العوامل أو املمارسات يمكن تعديلها لتحسني فرص املريض يف الشفاء
وتقول منظمة الصحة العاملية إن عدد مرىض االلتهاب الكبدي الوبائي يس يف العالم
 مليون شخص يصابون باملرض1,5  وأن نحو، مليون شخص58 يبلغ يف تقديرها نحو
.ً سنويا
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Realme introduces the
TechLife Watch S100
as a wearable with a
skin-temperature sensor

آي فون 14

R

قد يحتوي على
تقنيات التراسل
بالقمر الصناعي

تظهر املزيد من األدلة عىل أن هواتف آي فون
 14برو الراقية لهذا العام والنماذج العادية
ستختلف يف نوا ٍ
ح أكرث من مجرد شاشاتها
وكامرياتها.
وقال املحلل املوثوق مينغ يش كو أن طرازات برو فقط
أيضا
هي التي ستحصل عىل رشيحة جديدة ،وتضيف ً
ميزة نقل البيانات عرب األقمار الصناعية التي كان من
املتوقع أن تأتي إىل آي فون .13
وأكد املصدر شائعات تفيد بأن جهاز آي فون  13ميني
لن يحصل عىل خليفة ،وستحتوي سلسلة آي فون
 14عىل شاشة  6.1بوصة ،يف حني سيتم تزويد هواتف
آي فون  14ماكس عىل شاشة قياس  6.7بوصة ،و 6.1

بوصة و  6.7بوصة لهاتفي آي فون  14برو وآي فون 14
بروس ماكس عىل التوايل.
ومن املتوقع أن تتمتع طرز برو بنفس الدقة مثل
سابقاتها ،مما يعني أن آي فون  14برو سيحتوي عىل
شاشة  ،2532 × 1170وستكون شاشة برو ماكس بدقة
 2778 × 1284بكسل.
أيضا عىل
ووفقا ً للترسيبات ستحتوي هواتف برو ً
شاشات أطول قليالً من الطرز السابقة ،مما يعني أنه
سيكون لها نسبة عرض إىل ارتفاع مختلفة عن نسبة
 9 :19.5للهواتف الحالية ،وسيعطي هذا الهواتف
مظهرا أنحف.
ً

ومن املحتمل أن تحتوي الهواتف عىل ذاكرة وصول
عشوائي بحد أدنى  6جيجابايت ،بزيادة من 4
جيجابايت ،ولكن من املتوقع أن تشتمل طرز برو فقط
عىل تقنية ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR 5 RAM
األرسع.

ealme has launched the TechLife Watch S100
alongside its new 9 5G and 5G SE smartphones . It appears to be a new version
of an existing smartwatch from this OEM, with a
potentially crucial upgrade in the form of a user
body-temperature tracker. Its estimated battery life
is also improved over its apparent predecessor.
The Dizo Watch 2 launched in India in 2021 with an
unusually large 1.69-inch LCD display and a metal case
touted as “premium” despite its budget price. Now,
the new Watch S100 seems to have launched with the
exact same specs, although its chassis seemed to have
been packed with updated tech otherwise.
The inclusion of a Realme-first “skin temperature
measure and monitor” feature is not the only change
that seems to have been made here: the S100 has debuted under the emerging TechLife “ecosystem” umbrella directly, rather than under the Dizo sub-brand
as before.
Nevertheless, the wearable also reprises the blood-oxygen/heart-rate tracking abilities, music and camera
controls for a paired smartphone from the Dizo Watch
2, although the newer version is rated for 12 days of
battery life rather than 10. Realme has also equipped
it with ~24 sports modes and ~110 watch faces.

وتشري الترسيبات إىل أن ميزة االتصال عرب األقمار
الصناعية التي يقال إن رشكة ابل تعمل عليها منذ عام
 2017قد تصل مع تشكيلة هواتف هذا العام ،و ُيعرف
النظام داخل ًيا باسم  Stewieويقال إن الرشكة تخترب
نموذجا أول ًيا يمكنه إرسال رسالة عرب القمر الصناعي،
ً
مما يلغي الحاجة إىل الخدمة الخلوية ،بحسب موقع
فون أرينا.

ماذا تفعل إذا نسيت رمز دخول آيفون؟
تعرف إىل كيفية وضع
هل نسيت رمز دخول آيفون؟ ّ
آيفون يف نمط االسرتداد حتى تتمكن من محو بياناته
وإعداده مرة أخرى.
إذا قمت بمحاوالت كثرية جدا ً إلدخال رمز دخول
غري صحيح عىل شاشة قفل آيفون ،فسيظهر تنبيه
يفيد بأنه قد تم تعطيله ..وإذا لم تتمكن من تذكر رمز
الدخول عند املحاولة مرة أخرى ،فسيتعني عليك
استخدام حاسوب لوضع آيفون يف نمط االسرتداد..
وتؤدي هذه العملية إىل حذف بياناتك وإعداداتك ،بما
يف ذلك رمز الدخول ،ما يتيح لك الوصول إلعداد آيفون
مرة أخرى.
بعد محو بيانات آيفون ،يمكنك استعادة بياناتك
وإعداداتك من النسخة االحتياطية ..وإذا لم تكن قد
قمت بإنشاء نسخة احتياطية لبيانات آيفون ،فيمكنك
إعداده كجهاز جديد ثم تنزيل أي بيانات لديك يف
الخدمة السحابية .iCloud
الخطوة األوىل :تأكد أن لديك حاسوب ماك أو حاسوبا ً
شخصيا ً.
تتطلب هذه العملية توفر ماك أو حاسوب شخيص..
وإذا كنت تستخدم حاسوبا ً شخصيا ً ،فتأكد أنه يعمل
بنظام التشغيل ويندوز  8أو أحدث ،وأن ُ iTunesمثبت
عليه .تحتاج أيضا ً إىل الكيبل املرفق مع آيفون أو كيبل
آخر متوافق ،لتوصيل آيفون بالحاسوب.
الخطوة الثانية :أوقف تشغيل آيفون.
 .1افصل آيفون من الحاسوب إذا كان متصالً به.
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 .2أوقف تشغيل آيفون من خالل اتباع الطريقة الخاصة
بموديله:
بالنسبة إىل  iPhone Xأو أحدث و( iPhone SEالجيل
الثاني) و iPhone 8و :iPhone 8 Plusاضغط باستمرار
عىل الزر الجانبي وزر خفض مستوى الصوت إىل أن
يظهر رشيط تمرير إيقاف التشغيل.
بالنسبة إىل  iPhone 7و :iPhone 7 Plusاضغط
باستمرار عىل الزر الجانبي إىل أن يظهر رشيط تمرير
إيقاف التشغيل.
النسبة إىل ( iPhone SEالجيل األول) وiPhone 6s
واألقدم :اضغط باستمرار
عىل الزر الجانبي
(أو العلوي) إىل
أن يظهر رشيط
تمرير إيقاف
التشغيل.
.3

اسحب رشيط التمرير إليقاف تشغيل  ،iPhoneثم
انتظر دقيقة للتأكد من إيقاف تشغيله تماما ً.
الخطوة الثالثة :ضع  iPhoneيف نمط االسرتداد.
 .1استعد وابحث عن الزر عىل آيفون الذي يتعني عليك
الضغط عليه باستمرار يف الخطوة التالية:
الزر الذي يتعني استخدامه يف  iPhone Xأو أحدث و
( iPhone SEالجيل الثاني) و iPhone 8وiPhone 8
 Plusهو الزر الجانبي.
الزر الذي يتعني استخدامه يف  iPhone 7وiPhone 7
 Plusهو زر خفض مستوى الصوت.
الزر الذي يتعني استخدامه يف iPhone
( SEالجيل األول) وiPhone 6s
واألقدم هو زر الشاشة الرئيسية.
 .2اضغط
باستمرار
عىل الزر
املناسب
حسب
طراز

آيفون أثناء توصيله عىل الفور بالكمبيوتر ..ال تحرر
الزر.
 .3واصل الضغط عىل الزر حتى تظهر شاشة نمط
ٍ
حينئذ.
االسرتداد عىل آيفون ،ثم حرر الزر
إذا ظهرت شاشة رمز الدخول ،فعليك إيقاف تشغيل
آيفون والبدء مرة أخرى.
إذا تعذر عليك جعل آيفون ُيظهر شاشة نمط االسرتداد
واحتجت إىل املساعدة ،فاتصل بدعم .Apple
الخطوة الرابعة :استعد بيانات iPhone
 .1حدد موقع  iPhoneيف  Finderأو يف  iTunesعىل
الحاسوب املتصل به.
 .2اخرت «استعادة» عند ظهور خيار «استعادة» أو
«تحديث» ..يقوم الحاسوب بتنزيل الربنامج آليفون
ويبدأ عملية االستعادة ..إذا استغرقت عملية التنزيل
أكرث من  15دقيقة وقام جهازك بإنهاء شاشة نمط
االسرتداد ،فانتظر حتى انتهاء التنزيل ،ثم أوقف
تشغيل آيفون وابدأ مرة أخرى.
 .3انتظر حتى تنتهي العملية.
 .4افصل آيفون من الحاسوب ،ثم قم بإعداد آيفون
واستخدامه.
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مايكروسوفت تضيف عالمات تبويب
لمستكشف الملفات في ويندوز 11
بدأت عمالقة التكنولوجيا مايكروسوفت يف
اختبار عالمات التبويب يف مستكشف امللفات File
 Explorerعىل نظام التشغيل ويندوز  .11اكتشف
أحد مطوري تطبيق  EarTrumpetويدعى رافائيل
ريفريا دعم عالمات التبويب الجديدة املخفية
داخل أحدث إصدار من اختبارات ويندوز .11
ويبدو أن هذه امليزة هي إحدى اإلضافات الرسية التي
بدأت مايكروسوفت يف اختبارها يف نظام التشغيل

ويندوز  11مؤخرا ً .وتسمح إضافة عالمات التبويب إىل
مستكشف امللفات يف ويندوز  11بفتح مجلدات متعددة
يف نافذة واحدة .وبدأت مايكروسوفت أوالً يف اختبار
عالمات التبويب يف تطبيقات ويندوز  10ضمن ميزة
تسمى املجموعات.
تضمن ذلك دعما ً لعالمات التبويب داخل
حيث
ّ
مستكشف امللفات وعالمات التبويب يف كل تطبيق
من تطبيقات ويندوز ،لكن مايكروسوفت ألغت املرشوع

ولم تقدمه أبدا ً ملستخدمي ويندوز  .10ومع ذلك ،ال
يبدو أن مايكروسوفت تقوم بإصالح واجهة مستكشف
امللفات كجزء من دعم عالمة التبويب هذه .حيث يوجد
مستكشف امللفات يف نظام التشغيل منذ ويندوز .95
أجرت مايكروسوفت بعض التحسينات عىل مستكشف
امللفات يف نظام التشغيل ويندوز  ،11لكنها لم تعلن
رسميا ً عن موعد طرحه للمستخدمني .ونبقى يف انتظار
الرشكة لإلعالن رسميا ً عن طرحها مليزة عالمات تبويب
ملستكشف امللفات.

SAMSUNG

launches its new
Galaxy F23 5G
smartphone
amsung announced the launch of
its new Galaxy F23 5G mid-range
smartphone.

S

The South Korean company explained that
its new device features a 6.6-inch LCD
screen with a resolution of 1080 pixels and
an image activation rate of 120 Hz, and it is
protected by Gorilla Glass 5 against shocks
and scratches.
Inside the new smartphone, the Qualcomm Snapdragon 750G eight-core processor with an Adreno 619 graphics card,
4 and 6 GB of RAM and 128 GB of internal
memory beats.
The rectangular triple camera is shown
on the back side; Where the main camera
works with a 50-megapixel camera, the
8-megapixel ultra-wide-angle camera,
the 2-megapixel macro camera, and the
8-megapixel selfie camera, and the technical equipment package includes a 5000
mAh battery, which is recharged via the
USB-C port with a capacity up to 25 watts.
The new Galaxy F23 5G smartphone is
based on the One UI 4.1 user interface,
which is based on the Google Android 12
operating system, and there is a fingerprint
sensor on the side of the smartphone,
which is replete with a slot for two SIM
cards and a microSD memory card reader.

هواوي تطلق
هاتفها
الذكي Nova
 9 SEالجديد
أطلقت رشكة هواوي هاتفها الذكي Nova 9 SE
الجديد ،من الفئة املتوسطة.
وأوضحت الرشكة الصينية أن جهازها الجديد
يمتاز بشاشة  LCDقياس  6.78بوصات تعمل
بدقة وضوح  2388x1080بيكسل ،وهي غري
مستديرة عىل الجوانب ،وأكرث سمكا ً يف الجزء
السفيل.
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ويشتمل الهاتف الذكي الجديد عىل كامريا
رئيسية بدقة  108ميغابيكسل مع كامريا واسعة
الزاوية للغاية بدقة  8ميجابيكسل ،باإلضافة
إىل وجود اثنني من املستشعرات األخرى بدقة 2
ميغابيكسل لكل منهما.
وتظهر الكامريا األمامية يف فتحة مستديرة عىل
الشاشة وتعمل بدقة  16ميغابيسكل.

وجهزت الرشكة الهاتفها ببطارية سعة
 4000مليل أمبري ساعة ،يمكن إعادة
شحنها بقدرة تصل إىل  66وات ،كما
يظهر مستشعر بصمة األصابع عىل
جانب الهاتف الذكي.
ويعتمد هذا الهاتف عىل نظام
التشغيل .EMUI 12
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اطالالتك الخريفية بجاكيت الجلد األساسي !
يعد من القطع
اليستغن أي رجل أو شاب عن جاكيت الجلد والذي ّ
األساسية خاصّة يف فصيل الخريف والربيع ،وبإمكانك اعتماده
بالعديد من االطالالت وبشكل خاص يف املناسبات الكاجوال
واليوم ّية ،حيث بإمكانك تنسيق جاكيت الجلد بطرق مختلفة
منوعة مهما كان ذوقك وأسلوبك.
وأساليب ّ
طرق تنسيق جاكيت الجلد !

نسق جاكيت الجلد مع الجينز املمزق
إلطاللة شبابية وعرصية ّ

أو السادة والتيرشت املنسدل بأسلوب عفوي واألحذية الرياضية
الرائجة ،وأكمل أناقتك باالكسسوارات الشبابية والجذابة لتتألق
بستايل شبابي ،وألصحاب الستايل الراقي والكالسيكي انتق
كقصة الباليزر
بقصات أنيقة تعتمد عىل البساطة ّ
جاكيت الجلد ّ
ونسقها مع تصاميم الجينز
باأللوان األساس ّية كاألسود والبنيّ ،
يفضل أن تكون
بقصة مستقيمة كالسيكية والقمصان األنيقة والتي ّ
ّ
بألوان أحاد ّية ،وبامكانك إضافة توب صويف فوق القميص ألسلوب
شتوي جذاب ،وأكمل أناقتك باألحذية
الجلد ّية األنيقة.

قواعد ارتداء الحذاء الرياضي

حكرا عىل النادي
األحذية الرياضية لم تعد فقط
ً
الريايض ،ولم يعد دورها يقترص عىل مساعدة
الرجل األنيق يف التمارين املختلفة التي يؤديها،
فقد صارت األحذية الرياضية مرادفًا لألناقة
والفخامة يف بعض األحيان .كما رصنا نراها تزين
أقدام النجوم يف املناسبات الرسمية املختلفة.

وإن كنت ممن يحبون التفرد واألناقة يف الوقت
نفسه فقد جمعنا لك بضع نصائح تساعدك عىل
إتقان طلة الحذاء الريايض مهما كانت املناسبة.
قواعد أساسية
 عندما تشرتي الحذاء الريايض ،احرص عىل أنيكون مناس ًبا لذوقك وأسلوب حياتك .يعني ليس
من الرضوري أن تشرتي أحدث طراز إن كان يضم
بعض العنارص التي ال تناسبك فقط ألنه عىل
املوضة.
 األحذية الرياضية شديدة التنوع ويمكن ارتداؤهامع بدالت كاجوال أو مع املالبس الكاجوال لكن ال
يمكن أن تنتعلها يف حفلة زفاف مثالً ،فمثل هذه
املناسبات ال تحتمل الخطأ.
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جدا االعتناء
 من املهم ًبنظافة الحذاء
الريايض ألن اتساخه
يؤثر عىل أناقتك.
كيف تختار الحذاء
الريايض املناسب؟
هناك الكثري من
التصاميم املتنوعة
الخاصة باألحذية
الرياضية:
األحذية الرياضية
األساسية :تأتي أحيانًا
من الجلد أو من الكانفا
وبألوان أساسية ،ويمكن
انتعالها مع أي زي.
يمكنك أن تنتعلها مع
الشورت أو الجينز أو
البنطلون الشينو بأي
لون كان ،ويمكن أن تضيف إىل
زيك تيشريت ًا وسرتة (باليزر)

ً
مرادفا لألناقة والفخامة
ليكون
إن رغبت .لكنها ال تالئم املناسبات الرسمية.

 األحذية الرياضية الفاخرة :قد تشبه الحذاءالرسمي نو ًعا ما ،لكنها أكرث غالء منه ،وعادة ما
تصنع من الجلد وتحمل أسماء عالمات فاخرة
مثل توم فورد  Tom Fordأو النفان Lanvin
مثالً.
يمكن أن تنتعلها مع بنطلون بقصة محددة
أو جينز بقصة ضيقة ،وأحيانًا مع بدلة
كاجوال مسرتخية .لكن تجنب انتعال
الحذاء مع الشورت ألن تصميمه يكون
عادة ضخم الحجم وقد ال تضفي األناقة
املطلوبة عىل إطاللتك يف حال جمعت مع
الشورت.
 األحذية الرياضية الكالسيكية :شكلها معروفوتصميمها يحمي القدمني خاصة يف املشاوير
الطويلة وصارت مرادفًا لألناقة.
تتالءم مع البنطلون الجينز الضيق وكذلك ذي
حافة الساق الضيقة وتيشريتات واسعة .باختصار

هي الحليف املثايل للطلة الكاجوال املسرتخية.
 األحذية الرياضية العرصية :هي نفس األحذيةالكالسيكية لكنها تتمتع بتصميم عرصي وتفاصيل
إضافية تضفي عليها التألق.
ابتعد عن البنطلون الجينز الواسع ألن الطلة تبدو
غري مرتبة مع هذا النوع من األحذية ،ويمكنك أن
تختار بنطلون شينو بقصة ضيقة ولون حيادي.
املهم أن تكون الطلة كاجوال ومسرتخية.
 األحذية الرياضية الخاصة بعالمات األزياءالفاخرة :هذه األحذية تحمل توقيع دور مثل
كريستيان لوبوتان وجيفنيش وهي تتمتع
بتصاميم جريئة وتمزج بني التقنية واألزياء
والجماليات الفريدة لطلة مميزة.
الطريقة املثالية النتعال هذه األحذية تكمن يف
اختيار بنطلون جينز يضيق يف األسفل وتي شريت
مع قميص مطبع مفتوح عىل طريقة كاني وست.
أيضا الطريقة الباريسية التي تحتوي عىل
وهناك ً
سرتة (باليزر) طويلة وتوب بأكمام قصرية .كما أن
بنطلون الجينز األسود رضوري إلنجاح الطلة.
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET
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Best Men’s Button-Down
Shirts for Summer (2022)

I

f the thought of wearing button-down shirts in the sizzling
summer heat makes you cringe, then keep reading—because we’re about to change that mindset.

When picking out a summer button-down, focus on the fabric. In muggy
weather, you want to avoid attire that’s made with 100 percent cotton.
It absorbs and locks in moisture, causing your body temperature to rise, and
will likely result in a pool of sweat underneath your arms—and everywhere
else.
Patagonia Lightweight A/C Shirt
A shirt with “AC” in its name better be cool, and this button-down from Patagonia lives up to that moniker with a blend of lightweight organic cotton
and hemp fabric paired with side vents to shed hot air.
Rhone Commuter Dress Shirt
For a refined look that still keeps you cool, the Commuter Dress Shirt is hard
to beat: It’s sleek enough for the office, but four-way stretch, moisture-wicking fabric keeps you comfortable when the mercury rises.
That’s not such a great look for the office or the barbecue with friends. Instead, go with natural fibers like linen, light cotton, and chambray—they’re
lightweight and let your body breathe.
Also consider quick-drying and moisture-wicking fabrics that can vent any
sweat that still manages to sneak out. Finally, lighter colors are also a good
call, since they reflect light and heat.
Still scratching your head about what to buy? No worries: We’ve compiled
the best button-down shirts in the business—which include all of these
specs—so you can beat the heat with style.
Whether you like bold patterns or solid colors, short or long sleeves, here
are the best options (from quality brands like J. Crew, Rhone, and more) for
every budget.
Bonobos Lightweight Button-Down Shirt
This Bonobos short-sleeve shirt comes in a wide range of eye-catching patterns, and it’s updated with a stretchier fabric for all-day comfort.
J. Crew Stretch Secret Wash Shirt in Organic Cotton Gingham
This shirt has been a perennial favorite in the J. Crew lineup since 2005.
The latest version combines a classic gingham check pattern with an organic
cotton and elastane fabric for a soft feel and extra stretch when you need it.
Nautica Short Sleeve Harbor Shirt
The key word with this button-down: soft. It’s made from a cotton knit fabric
that feels extra comfortable against the skin, and the spread collar gives it a
laid-back look that’s perfect for summer.
Outerknown The New Denim Project Knit Shirt
A shirt made from recycled jeans? Hear us out. This button-down has important environmental benefits—it uses less water than similar shirts and
keeps fabric out of landfills—but it’s also super comfortable and unique: Because they’re made from re-used jeans, each shirt has a one-of-a-kind color
pattern.
Marine Layer Classic Fit Selvage Shirt
This cotton shirt uses leftover fabric for an interior lining and the front pocket, and it’s pre-washed for maximum softness. The relaxed fit makes it great
for breezy days by the beach, but it’s comfortable enough to wear every day.
Faherty Movement Shirt
As the name implies, this shirt is designed for movement, but it doesn’t
scream “workout shirt,” either.
Its blend of cotton, lyocell, nylon, and spandex creates a forgiving fit that’s
comfortable and resists wrinkling, while the range of available colors and
patterns make it a versatile pick for any occasion.
H&M Slim Fit Linen-Blend Shirt
Need to restock your wardrobe for summer? Grab a few of these affordable
linen shirts, which are available in a range of different mellow colors.
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ثالث ساعات جديدة من سالفاتوري
2022 فيراغامو لربيع وصيف
هنالك الصيغة حيث الحزام مصنوع السيليكون البديل عن
.السواري الفوالذي
تباع ساعات فرياغامو فرياغامو بد ًءا من شهر مارس لدى
. وعىل اإلنرتنت، والباعة املعتمدين،بوتيك فرياغامو
ساعات جنشيني

تضع ساعات جنشيني جيت مفهوم املعارصة نصب عينبها
الذي تقدمه دار سالفاتوري فرياغامو يف إطار مجموعة ربيع
.2022 وصيف
، والتصاميم،تشريالصناديق الرقيقة
واألشكال الهندسية املتكررة
يف ميناء جيوشيه املخطط
ويف محبك السوار تشري إىل
املعارصة التي بموجبها عربت
دار فلورنسا عىل االتجاهات
.السائدة يف السوق
حتى شعار جنشيني الذي
يميز املاركة ُر ِش َد من خالل
شكل الصندوق الذي يمنح
.مزيدا من الحضور
املاركة
ً
بينما تعرب الحروف
التي يتكون منها اسم
فرياغامو عن الروحية
األكرث عرصية يف
 مع تفضيل،املاركة
ملون ومرح جعل من
صنف توتال بالك
 بينما،فريدا
شيئا
ً
أرقام العقارب مصنوعة
.من السوبر لومينوفا
ويأتي الحزام مصنو ًعا من
، والسوار من الفوالذ،جلد العجل
 ويمتازان بشعار،وكالهما أسود اللون
.جنشيني املزودج عىل املشبك
،تباع الساعات بد ًءا من شهر مارس لدى بوتيك فرياغامو
. وعىل اإلنرتنت،والباعة املعتمدين

ال يمكن إغفال وجود الكرونوغراف بني املستجدات
يف عالم الساعات التي أطلقها سالفاتوري فرياغامو
.2022 من خالل مجموعة ربيع وصيف
حيث تعكس األشكال الهندية التي تمتاز بها املجموعة
.البساطة واملعارصة التي تعتمدها الدار
وتأتي الساعة بخطوط نظيفة وزوايا صافية تضفي عىل
هذا الكرونوغراف بأرقامه الرومية طاب ًعا رياض ًيا
.ومعارصا
ً
بينما يزداد امليناء بشعار جنشيني
،8 املزدوج يف وضعية الساعة
استحضارا خف ًيا ال لبس فيه
ً
 الذي يمتاز،لتاريخ الدار
باالبتكارات والنجاحات تماما
كما هي الحال مع ساعات
 وهي استمرارية،فيجا
ت ُستحرض بوساطة فرياغامو
.عىل القمرية
وعادت الخطوط الهندسية
سواء عىل الحزام املصنوع من
.الكاوتشوك أو عىل السوار املحبوك
تباع ساعات فيغا كورنو بد ًءا من
 والباعة،شهر مارس لدى بوتيك فرياغامو
. وعىل اإلنرتنت،املعتمدين

ساعة فيراغامو فيراغامو

تعد ساعة فرياغامو فرياغامو آخر الساعات
الرياضية التي قدمتها دار فلورنسا يف إطار مجموعة
.2022 ربيع وصيف
 وعقرب الثواني،ويأتي ميناء سان راي بأرقامه املشعة
.فريدا
الربتقايل اللون تضفيان عىل الساعة طاب ًعا
ً
ويزيد من نفاسة الصندوق قمرية من املطاط مكتو ًبا عليها
 تتناوب مع ثالثة،عبارة «فرياغامو» التي تتكرر ثالث مرات
.شعارات جشيني املزدوجة
نموذجا يحتفي بنقاليد التجديد اإلبداعي واملهارة
لتشكل
ً
 ويف نفس الوقت،الحرفية التي تمتاز بها العالمة التجارية
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مدينة أوكرانية
تحاول حماية تراثها
من القصف الروسي
 ُغلّفت التماثيل املستوحاة من،يف وسط مدينة لفيف بغرب أوكرانيا
،األساطري اإلغريقية والرومانية بأقمشة مشمعة وواقية من الحريق
يف محاولة حثيثة لحمايتها من هجوم محتمل ولصون الرتاث الثقايف
.الغني من الحرب
 ألف700 ويتوسط الساحة املركزية يف مدينة لفيف التي يسكنها
ّ
 تمثال لنبتون مع ثالث منحوتات أخرى مستوحاة من،شخص
 لكن لم يعد يظهر من تمثال نبتون ّإل.األساطري اليونانية والرومانية
 عىل غرار تماثيل أمفيرتيت وديانا، ألن التمثال مغلّف،الرمح الثالثي
.وأدونيس

Yemen’s Socotra on World Monuments
Fund 2022 watch list

Y

emen’s Socotra, one of the
world’s most isolated continental fragments, was selected for
the World Monuments Fund’s watch
list for 2022.
Socotra, about 340 kilometres south-west
of Yemen, is known for its centuries-old
umbrella-shaped dragon blood trees and is
known as the Galapagos of the Indian Ocean
because of its biodiversity.
Storms, changing temperatures and rising
sea waters are putting its ecology, heritage,
cultural traditions and livelihoods on the
line.
The island is now part of the WMF’s biennial
selection of 25 of the world’s most significant heritage and endangered sites in need
of immediate attention.
Buildings in Beirut, Lebanon, and Benghazi,
in Libya, are among the sites on the list.
The nomination was put forward by the Royal Botanic Garden Edinburgh in collaboration
with Socotri, Yemeni and global partners.
Simon Milne, Regius Keeper of RBGE, said he
was delighted that the island had been recognised by WMF, and called it “an important
step in the protection of this globally significant heritage”.
“The Soqotra Archipelago is an area of outstanding biological diversity where an incredible 37 per cent of plant species can be
found nowhere else on Earth,” he said.
“This astonishing biodiversity is part of a
rich cultural heritage, unique to the region,
where nature and the environment are inextricably linked with the culture, language and
traditions of the Socotran people.”
The recognition by WMF will push to raise
awareness, identify and develop programmes that will place heritage conservation at the heart of Socotri society and livelihoods, the organisation said.
It will also “conserve its distinctive heritage
for local and global benefits”.
Socotra, which means “island abode of bliss”
in Sanskrit, was named a World Heritage Site
in 2008.
The UN’s cultural agency, Unesco, described
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

the main island as one of the world’s “most
biodiversity-rich and distinct”.
It is home to more than 50,000 people and
has remained relatively untouched by Yemen’s civil war.
It lies in turquoise seas between Arabia and
Africa, about 350 kilometers south of the
country’s coast.
“Highlighting the rich cultural history and
traditions of Socotra is an important step
forward,” Dr Julian Jansen van Rensburg, Socotra Heritage Project and Research Associate at RBGE, said.
It will help “the Socotra Heritage Project foster a greater sense of awareness of a culture
that has long been overlooked – allowing
this unique heritage to be protected, preserved and shared with the world,” he said.

The island of unique
biodiversity is one of the
most endangered places
in the world

“The impacts of climate change and conflict
have already had a significant effect on Socotra’s heritage and we welcome this nomination.”
The project is a partnership between Socotri
heritage experts and international advisers.
Led by the Royal Botanic Garden Edinburgh,
it has begun to document heritage places
and traditions around the island and raised
awareness of threats and potential conservation action.
This list will helps conserve the chosen sites
by raising awareness and funds.
World Monument Watch sites 2022 - the full
list
Kinchela Aboriginal Boys Training Home,
Kinchela, Australia
Mosque City of Bagerhat, Bangladesh
Cultural landscape of the Bunong People,
Mondulkiri Province, Cambodia
Fortified manors of Yongtai, Fujian Province,
China
Sumba Island, Indonesia
Heritage buildings of Beirut, Lebanon
Hitis (water fountains) of the Kathmandu
Valley, Nepal
Tomb of Jahangir, Lahore, Pakistan
Nuri, Sudan
Hurst Castle, Hampshire, UK
Lamanai, Indian church village, Belize
Monte Alegre State Park, Brazil
La Maison du Peuple, Ouagadougou, Burkina
Faso
Abydos, Egypt
Asante traditional buildings, Ghana
Tiretta Bazaar, Kolkata, India
Benghazi historic city centre, Libya
Koagannu mosques and cemetery, Maldives
Teotihuacan, San Juan Teotihuacan, Mexico
Yanacancha-Huaquis cultural landscape,
Miraflores District, Peru
Alcantara and Rocha do Conde de Obidos,
Marine Stations (Almada Negreiros Murals),
Lisbon, Portugal
Fabric Synagogue and Jewish heritage of Timisoara, Romania
Africatown, Mobile, Alabama, US
Garcia Pasture, Brownsville, Texas, US
Socotra Archipelago, Yemen

وتنترش يف املدينة مجموعة من األفراد الحريصني عىل حماية الرتاث
الثقايف الغني الذي حمل اليونسكو عىل إدراج املدينة يف قائمتها للرتاث
.العاملي
» مدير «جمعية حماية اآلثار،ويقف وراء هذه الخطوة أندري ساليوك
الذي يعمل يف فرتات السلم عىل توعية السكان والسلطات برضورة
 «حني بدأت:» لكن ساليوك روى لوكالة «فرانس برس.حماية الرتاث
مؤرخ متخصص يف تاريخ الفن إنه
ّ  قال يل،املرحلة الساخنة من الحرب
.»املعشق
 قد نفقد الزجاج،يف حال وقع قصف
ّ
وتابع ساليوك املولع بالرتاث خالل حديث يف مكتبه الذي تكسو جدرانه
 «لم:أعالم أوكرانية وشعارات الفرق العسكرية التي تقاتل يف رشق البالد
.ننتظر حت ّى تتخذ الحكومة أي خطوة أو حتى يسأل أحد طلب تمويل
 مشريًا إىل مساعدة بعض،»املواد
أمنت املال وجمعنا فريقًا واشرتينا
ّ
ّ
.املانحني
أيضا
ً مرممون للقطع الفنية ولكن
ّ  يشارك،وإىل جانب أندري ساليوك
مقاولو بناء نصحوا باملواد التي يجب استخدامها لحماية النوافذ
 وأندري بوتشيكفا أحد.الزجاجية امللونة يف العديد من كنائس املدينة
.املرممني
ّ هؤالء
ُيرشف الرجل األربعيني عىل تركيب األلواح العازلة لحماية الزجاج
املعشق يف كاتدرائية انتقال العذراء التي يعود تاريخ بنائها إىل نهاية
ّ
.القرن الرابع عرش
جيدا أننا
 «نحن مدركون:ويقول وهو يراقب الرافعة التي تحمل األلواح
ً
 لكننا نحاول،لسنا قادرين عىل حماية (الزجاج) من استهداف مبارش
 أكان حريقًا أو موجة صدم أو،حمايته قدر اإلمكان من أي رضر طفيف
.»شظايا صغرية
 ت ّم تغليف منحوتة ضخمة تمث ّل القرب،وعىل أحد جوانب الكاتدرائية
 مسؤولة، تحت مراقبة ليليا أونيشتشنكو،املقدس باألغطية الواقية
.حماية الرتاث الثقايف يف بلدية لفيف
كل حياتي
ّ «كرست
:ا
عام
66
العمر
 البالغة من،وتقول أونيشتشنكو
ً
ّ
.»ُدمر نتائج عملنا يف الحرب
َّ ) ال أريد أن ت...(لحماية الرتاث الثقايف و
 ت ّم تفكيك مذبح خشبي عائد للقرن الرابع عرش،ويف كنيسة أرمينية
.» ونُقل لحمايته «مثلما جرى خالل الحرب العاملية األوىل،مؤخرا
رمم
ّ وم
ُ
ً
 وضعت متاحف املدينة مقتنياتها يف مأمن،وبحسب ليليا أونيشتشنكو
.لحمايتها
 يأمل أندري ساليوك،»وبعدا بدأ بحماية «املقتنيات األكرث حساسية
.اآلن باالنتقال إىل املرحلة التالية
.عما سنفعل بالتحف الفنية داخل الكنائس
ّ ويقول «يسألنا الناس
بكل يشء
ّ  لكن ال يمكننا القيام،سنفرح بمساعدتهم والتنسيق معهم
.»بمفردنا
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زيـوريـــــخ..

عاصمة الشكوالتة وأرقى مدن سويسرا

زيوريخ مدينة مزيج من جمال الطبيعة واملواقع الثقافية
والجبال والبحريات والشكوالتة واملجوهرات والساعات
السويرسية األنيقة.
تعد زيوريخ من أرقى مدن سويرسا املفضلة لدى األجانب،
إذ تحتل مكانة بارزة عىل خارطة السياحة العاملية،
وتوصف بأنها عاصمة الشكوالتة الفاخرة ،وتضم العديد
من املواقع الثقافية والجبال والبحريات واملجوهرات
ومحالت الساعات األنيقة.
زيورخ مدينة الشالالت وماركات األزياء العاملية ورشكات
الخدمات املرصفية ،وهي خليط من عبق التاريخ والحارض
املتطور.
يف هذه املدينة الرائعة يسافر خيال الزوار إىل آفاق رحبة،
فهي مدينة الشمس واملرح املائي ،كما يحلو للعديد
تسميتها خالل فصل الصيف ،ومدينة الثلوج واألمطار يف
فصل الشتاء.
تقع مدينة زيورخ يف وسط الجهة الشمالية من سويرسا،
وعىل مسافة قريبة جدا ً من الحدود األملانية املطلة عىل
بحرية زيورخ؛ حيث تتصف بروحها متعددة الثقافات
وبنشاطات االستجمام املتنوعة فيها.
يعود تاريخ تأسيس زيورخ ألكرث من  2000سنة عىل يد
الرومانيني ،الذين أطلقوا عليها اسم «توريكوم» يف عام
 15قبل امليالد ،وخالل العصور الوسطى ،اكتسب زيورخ
الوضع املستقل اإلمرباطوري؛ حيث أصبحت يف عام 1519
مركزا ً أساسيا ً لإلصالح الربوتستانتي يف أوروبا تحت قيادة
هولدريش زوينجيل.
وتميزت املدينة بحصولها عىل لقب أفضل مدينة حول
العالم خالل ثمانية أعوام متتالية؛ حيث تقدم أفضل
وأجود الخدمات املعيشية واالقتصادية والثقافية
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والسياحية حول العالم ،كما تم تصنيفها كأجمل وأرقى
املدن السياحية املوجودة يف سويرسا؛ حيث تستقبل
ماليني السياح من جميع أنحاء العالم عىل مدار العام.
وتضم املدينة العديد من املزارات
السياحية املتميزة أبرزها:
شالالت نهر الراين
تقع شالالت
الراين عىل نهر
الراين شمال
سويرسا بني
كانتونات
شافهاوزن
وزيورخ،
ويمكن
للزوار
الوصول إليها
باستخدام
السفن ،وتعترب
هذه الشالالت
إحدى محطات
نهر الراين الذي يمر
عرب الحقول الخرضاء
والقالع التاريخية
املوجودة يف سويرسا.
وتوجد يف أعىل منطقة الشالالت مسارات
للسياح تمر فوق النهر وتمكنها من رؤية الشالالت بشكل

أوضح ،إضافة إىل وجود سلم يؤدي لقمة هذه الشالالت.
المتحف الوطني السويسري
يعد املتحف الوطني السويرسي واحدا ً
من أرقى املتاحف يف البالد وأفضل
األماكن السياحية يف املدينة؛
حيث يقع بني محطة
القطارات الرئيسية
وحديقة بالتزبيتز.
ويضم معارض
فنية دائمة تشمل
معلومات عن
األحداث املهمة
التي مرت بها
سويرسا منذ
نشأتها.
ويشتمل املتحف
عىل  14مجموعة
لعلم اآلثار والرسم
والنحت واملنسوجات
واألزياء واملقتنيات
والتحف التاريخية.
البلدة القديمة
تمثل البلدة القديمة يف زيوريخ من أقدم وأعرق األماكن
السياحية يف املدينة؛ حيث يعود تاريخها إىل العصور

الوسطى.
وتعد البلدة من أبرز املزارات السياحية التي يقصدها زوار
املدينة؛ حيث تمتد شوارعها املرصوفة بالحىص ومنازلها
الجميلة لتحاكي تراثا ً تاريخيا ً عريقا ً.
شارع باهنهوفستراسي
يعترب شارع «باهنهوفسرتايس» الشارع الرئييس وسط
مدينة زيوريخ ،وهو أفضل الطرق للتسوق يف العالم؛
حيث يمتلئ الشارع بمحالت مصممي األزياء ،فضالً
عن محالت الساعات السويرسية واملجوهرات ومحالت
الشيكوالتة اللذيذة.
بحيرة زيورخ
تعد بحرية زيورخ من أجمل البحريات الطبيعية املوجودة
يف سويرسا؛ حيث يزورها السياح من جميع أنحاء العالم
لالستمتاع باملناظر الخالبة.
ويمتد عىل جانبي بحرية زيورخ املنازل امللونة واملطاعم
واملتاجر ،كما تتيح هذه البحرية للزوار إمكانية االستمتاع
بجولة بحرية عىل منت سفنها السياحية.
دار أوبرا زيورخ
تمثل دار أوبرا زيورخ أول دار أوبرا يف أوروبا والعالم؛ حيث
يعود تاريخها لعام  ،1891وتعترب مقصدا ً رئيسيا ً لزوار
املدينة خاصة ملحبي الفن.
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مدينة أوديسا
لؤلؤة البحر األسود وعصب
االقتصاد األوكراني

ُعد املدينة األوكرانية الناطقة بالروسية
ت ّ
تستعد الجيوش
أوديسا (جنوب غرب) التي
ّ
الروسية لقصفها بحسب الرئيس األوكراني
فولوديمري زيلينسكي ،امليناء الرئييس للبالد
وهي ذات اهمية حيوية القتصادها.
وتقع أوديسا يف منطقة تحمل االسم نفسه
وتطل عىل البحر األسود ويبلغ عدد سكانها
ّ
مليون شخص تقري ًبا.
رمزية لروسيا
 مدينة عالمية وذاتّ

تأسست مدينة أوديسا عام  1794من قبل
اإلمرباطورة كاثرين الثانية ،وتقع عىل بعد 500
كيلومرت جنوب العاصمة األوكرانية كييف ،وهي
جدا بالنسبة لروسيا .اذ كانت ثالث
مدينة رمزية ً
أه ّم مدينة يف اإلمرباطورية الروسية وميناءها
الثاني.
وقال الرئيس الرويس فالديمري بوتني يف نيسان/
أبريل  2014إن أوديسا ليست ،تاريخ ًيا ،جز ًءا من
أوكرانيا بل من نوفوروسيا («روسيا الجديدة»)
يود أن يراها قائمة.
التي ّ
والناطقون بالروسية هم غالبية يف أوديسا ،أكانوا
أوكرانيني أو روسا .وأوديسا مدينة عاملية قطن فيها
مهاجرون من جميع األصول  -من اليونان وبلغاريا
وتركيا ومولدافيا  -يف أعقاب افتتاح قناة السويس
( )1869وتطوير سكة الحديد.
وارتفع عدد سكانها من  100ألف نسمة يف العام
 1870إىل  400ألف يف  1900ث ّم إىل  600ألف يف العام
وقدرت األمم املتحدة أن عدد سكان أوديسا
ّ .1913
بلغ  993,800شخص يف العام ( 2018أحدث رقم
متاح).
جدا
وكانت أوديسا موطنًا لجالية يهودية كبرية ً
حتى أربعينات القرن املايض ،قضت عليها املذابح
والرتحيل الحقًا.

 -دوافع انفصالية

بالقرب من ترانسنيسرتيا ،وهي منطقة انفصالية
موالية لروسيا يف مولدافيا ،تمك ّنت أوديسا  -رغم
االنقسامات بني مؤيدي كييف ومؤيدي موسكو -
من مقاومة الدوافع االنفصالية التي أدت إىل نزاع
مسلح (أكرث من  14ألف قتيل منذ  )2014يف مناطق
املتمردين يف رشق أوكرانيا.
وشهدت فرتات توت ّر شديد يف السنوات األخرية
باإلضافة إىل انفجارات غامضة استهدفت منظمات
موالية ألوكرانيا.
مرسحا ملأساة
ويف الثاني من أيار/مايو  ،2014كانت
ً
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شخصا ،معظمهم من املوالني لروسيا
أودت ب48
ً
الذين لقوا حتفهم يف حريق بعدما هاجموا وقتلوا
أنصارا لكييف .وتركت املأساة التي يحيي الجانبان
آثارا عميقة.
ذكراها كل عام ً
 -ميناء رئيسي ومنتجع ساحلي

يف مدينة أوديسا ميناء يحمل االسم نفسه
أيضا مرفآن
(متخصص يف النفط واملعادن) وفيها ً
مهمان هما مرفأ يوجني (املواد الكيميائية) ومرفأ
ّ
إيليتشيفسك (املعادن وحركة الحاويات).
ُعد نقطة عبور رئيسية لصادرات الحبوب
وت ّ
(الشعري والذرة) من «تربتها السوداء» الخصبة
جدا.
ً
وترتبط صناعاتها البرتولية والكيميائية بخطوط
أنابيب اسرتاتيجية تتجه إىل روسيا واالتحاد
األوروبي.
يساهم مناخ أوديسا املشمس ،باإلضافة إىل
شواطئها وطريقة العيش فيها ،يف جعل املدينة
منتج ًعا ساحليا شهريًا للسياح خالل فصل
الصيف ،خصوصًا منذ ضم شبه جزيرة القرم من
قبل روسيا يف عام .2014

مقر للفنون إلى «عاصمة الجريمة»
 منّ

ص ُّور فيلم «باتلشيب بوتيمكني» («بارجة
بوتيمكني») الصامت يف أوديسا يف العام  ،1925وهو
من تنفيذ املخرج السوفياتي سريغي أيزنشتاين،
ومستوحى من إحدى أشهر فرتات الثورة الروسية
عام .1905
ومشهد عربة األطفال عىل الدرج يف أوديسا هو أحد
أشهر املشاهد يف تاريخ السينما.
وتشتهر املدينة بكونها «عاصمة الجريمة».
وأنشأت صويف بلوفشتاين «مدرسة حول فن
الرسقة» يف أوديسا يف نهاية القرن التاسع عرش،
بينما كان ميتشكا إيبونتشيك («الياباني
الصغري») ،ملك املجرمني ،مصدر إلهام لشخصية
بينيا كريك يف حكايات أوديسا الذي كتبها اسحق
بابل.
وألهمت املدينة شخصيات أخرى من املحتالني
املاكرين مثل أوستاب بندر ،بطل الروايات الساخرة
يف ما كان االتحاد السوفياتي سابقًا.
ووصلت سمعتها إىل الواليات املتحدة بحيث
حي يف نيويورك باسم «أوديسا الصغرية»،
ُس ّمي ّ
وهو ملجأ الالجئني من االتحاد السوفياتي يف
املايض .وأصبح هذا الحي معروفًا بأنه معقل املافيا
الروسية.
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أفضل األماكن للتنزه في طوكيو..
سياحة على الطريقة اليابانية
أحمد جمال أحمد
عند زيارتك ملدينة طوكيو ،تتوافر مجموعة متميزة
من األماكن التي يمكنك القيام بنزهة ستزيد من
ارتباطك بالعاصمة اليابانية.
وكشف موقع «ذا ترافيل» عن أبرز األماكن التي
يمكن القيام بها بنزهة يف محيط مدينة طوكيو ،من
حدائق ومتنزهات.
وشمل ذلك غابة  Yakishumaاليابانية القديمة،
التي تقع عىل مسافة  60كم ،من مقاطعة Cape Sata
التابعة لطوكيو.
ومنطقة جبل  ،Mount Fujiوالتي تقع عىل مسافة 4
ساعات من العاصمة اليابانية طوكيو ،وتعترب مكانا
مثاليا للتنزه بني الطبيعة خارج العاصمة.
منطقة جبل Mount Fuji

ومنطقة جبل  ،Mount Koubouالتي تستغرق
املسافة بينها وبني طوكيو  2.5ساعة قط ،وهي أيضا
من أجمل املتنزهات التي تحتضنها املنطقة املحيطة
بالعاصمة طوكيو.
ومنطقة الغابات املحيطة بجبل Mount Takao
وتبعد مسافة  50دقيقة فقط عن العاصمة طوكيو،
وتمتد أماكن التنزه بها ملا يصل لـ ساعة كاملة.
منطقة جبل  Mount Tsukubaجاءت أيضا ضمن
ترشيحات «ذا ترافيل» ألبرز األماكن التي يمكن
التنزه بها خارج العاصمة اليابانية طوكيو.

اختتم املوقع القائمة ،بحديقة  Ozeالوطنية ،التي
تعترب واحدة من أشهر الحدائق الوطنية يف العالم،
ملا تحتويه من حدائق تضم زهور skunk cabbage
النادرة.

أبرز الحدائق الوطنية في العالم ..وجهات ساحرة تستحق الزيارة

تعد الحدائق الوطنية من الوجهات السياحية البارزة التي تشكل
عامل جذب يف كل دولة ،ملا تقدمه من تجربة مميزة يف
الطبيعة الخالبة.
وكشف موقع «ذا ترافيل» ضمن هذه القائمة ،عن
أبزر الحدائق الوطنية يف العام ،والتي تشكل
زيارتها رحلة تواصل رائعة مع الطبيعة.
وضمت القائمة ،حديقة Yellowstone
 National Parkالتي تقع يف الواليات املتحدة
وتمتد عىل مساحة  3000ميل مكعب.
وحديقة  ،Yosemite National Parkالتي تعد
واحدة من أعاجيب الطبيعة ،وتحتضنها والية
كاليفورنيا وتقع عىل مساحة  1200ألف ميل
مكعب.
وحديقة  ،Glacier National Parkالتي تقع أيضا يف الواليات
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املتحدة ،وتحتضنها والية مونتانا ،وتضم ما يزيد عن  700بحرية.
والحديقة الوطنية ،Grand Canyon National Park
التي تمر عىل  277نهرا ،ويصل عرضها لـ  18ميال.
وضمن القائمة جاءت أيضا حديقة Serengeti
 ،National Parkوالتي تقع يف دولة تنزانيا
األفريقية ،عىل مساحة  5700كيلومرت مكعب.
وحديقة  ،Jasper National Parkوالتي تقع
يف كندا ،وتعترب ضمن مواقع الرتاث العاملي
لليونسكو.
وحديقة  Zion National Parkالوطنية ،التي
تقع يف والية يوتا األمريكية.
وحديقة ،Hawaii Volcanoes National Park
وتمتد عىل مساحة  335,259فدان ،وتضم مجموعة من
فوهات الرباكني الخامدة.
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET
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نصائح لسفر بال مشاكل قد
 ال تنسوا هذه:تخرب رحلتكم
المواقع والتطبيقات
لميس عاصي

10 Best Places To Visit In Mykonos

M

favorite places to visit in Mykonos, Greece.
6. Ano Mera
Apart from beaches, if you are wondering what
to see in Mykonos, then an inland excursion
to Ano Mera has to be on your bucket list.
Around the 16th century, a monastery was built
in the village of Ano Mera called the Panagia
Tourliani. This restored monastery with its statuesque bell town and marble fountain is a favorite tourist spot. Inside the monastery there
is a collection of Byzantine relics for viewing
and for bringing back home the memories, one
can buy several souvenirs from shops around.

ykonos is one of the most
beautiful islands in Greece that
is known to attract visitors from
all over the world. Much famed for its
sandy beaches, 300 days of sunshine,
whitewashed buildings, and crystal blue
waters, this beautiful island is indeed
a gem of the Aegean Sea while the
beautiful places to visit in Mykonos are
treasures worth excavating!

1. Little Venice Mykonos Quarter
Little Venice Mykonos is one of the best places
to visit in Mykonos, Greece. Constructed during
the 16th and 17th centuries by sea merchants,
Little Venice Quarter is situated on the western
edge of Chora near the Alexandra Beach. An
ideal hangout for artists who have recreated
the scene in countless paintings, its charming
houses, cafes, and restaurants that sit elegantly
perched on the water’s edge are sure to take
your breath away.
2. Kato Mili
One of the top places to visit in Mykonos is
Kato Mili or the “lower windmills” in Greek.
First constructed by the Venetians in the 16th
century, the wood-and-straw capped row of
historic windmills that stand to face the sea in
the town of Chora, is currently 16 windmills
on Mykonos of which 7 are situated on the
famous landmark of Chora Hill. One must visit
the windmills to learn how the Venetians harnessed the power of the wind, and enjoy the
panoramic views of the town and ocean.
3. Island Of Delos
Wandering where to go in Mykonos? Make a
short trip to the island of Delos, the birthplace
of Apollo and Artemis, the Greek legends. If
you are interested in literature and architecture, this is one of the best places to see in
Mykonos. You can reach Delos island by ferries
which run from Mykonos. Explore the Sacred
Harbor that is now a dry lake, the Terrace of
the Lions, Cleopatra’s House, and the House of
Dionysius – a luxury private home built in the
second century.
4. Platys Gialos Beach
Among the top 10 places to visit in Mykonos,
Platys Gialos Beach is one place which you
cannot afford to miss! Located at a short
distance from the main town of Chora, lies
Platys Gialos Beach which is a family friendly
beach. Surrounded by numerous hotels and
restaurants, Platys Gialos is also a mini travel
hub where taxi-boats depart regularly for the
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7. Elia Beach
Elia Beach, the longest beach is one of the top
places to visit in Mykonos. Accessible by bus
service from Mykonos town and boat service
from Platis Gialos, this beach is less crowded as
compared to others. You can spend some quality time with your loved ones in this laid-back
beach by resting under cabanas, wading in the
clear blue ocean, or by engaging in different
water sports. There are also good restaurants,
bars, and hotels dotted along the shore where
you can enjoy mouthwatering dishes.
8. Paradise Beach
Popular worldwide, Paradise Beach is one of
the favorite beach destinations in Mykonos
and is also among the best places to visit in
Mykonos. This beach of Greece is home to the
island’s largest nightclub..

island’s other famous beaches. You can satiate
your taste buds at the Greek and Italian restaurants located near the beach as well that serves
amazing food!
5. Panagia Paraportiani
Panagia Paraportiani is considered to be
of the best places to visit in Mykonos. One
of the historic religious sites on Mykonos,
Panagia Paraportiani is located along the
shimmering coastline at the entrance of the
Kastro neighborhood of Chora. While the
whitewashed walls of this seaside church form
a unique shape due to the building’s unusual
construction, one can see five small churches
that were built on top of each other during the
14th century. The asymmetrical shape and rare
combination of architectural styles combined
with the ocean view have helped to make this
religious site as one of the most photographed
sites in the world and definitely one of the
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9. Rarity Gallery
Thinking to do something different and wandering on what to see in Mykonos other than
beaches? Visit the famous Rarity Gallery that
is acclaimed worldwide for its contemporary
gallery drawing in visitors with exhibitions of
works by established international and local artists alike. Photography and every other kind of
visual art have found a space here wherein one
can also attend one of the five solo exhibitions
that are set up and are rotated out every year.
10. Matoyianni Street
No holiday is complete without shopping and
the famous Matoyianni Street will make sure
that your trip to Mykonos is way beyond complete. Be it the designer stores or boutiques,
you can take your pick from a wide range of
accessories, apparels, handmade jewelry, handcrafted sandals, and much more. All of these
establishments stay open late into the night
and it is undoubtedly one of the best places to
visit in Mykonos.

 أو رشكات الطريان، ال يتعلق فقط باختيار الوجهات املناسبة،السفر بطريقة مريحة
 ومن ضمنها الوثائق، بل يتطلب االنتباه إىل أمور أخرى ذات أهمية أساسية،املوثوقة
.الرسمية الرضورية
،تختلف الوثائق التي يحتاجها املسافر أثناء رحلته باختالف الوجهة التي يختارها
) من خالل املوقعIATA( لذلك ينصح باالطالع عىل بيانات منظمة السياحة والسفر
 خصوصا ً أن متطلبات السفر تختلف من،اإللكرتوني والتطبيق الخاص بهذه املنظمة
.ً يوم إىل آخر بسبب فريوس كورونا واألزمات املتنقلة دوليا
 والتطبيقات التي ال بد للسائح من التحقق،وهناك أيضا ً العديد من الوثائق واألوراق
 انتبهوا إىل، لذا إن كنتم عىل سفر.منها قبل مغادرة بالده واالنتقال إىل مكان آخر
. حتى تكون رحلتكم آمنة وسعيدة،التفاصيل
األوراق الرسمية
 التي يجب، إحدى أهم الوثائق، بما يف ذلك جواز السفر،قد تكون األوراق الرسمية
 ولكن بعض الدول، صحيح قد تكون هذه النقطة من البديهيات.أال يغفلها املسافر
 ّإل أ ّن،األوروبية والواليات األمريكية تسمح قوانينها بالسفر ببطاقة الهوية الرسمية
.عدم وجود جواز السفر قد يعد عقوبة يمكن أن تدخل املسافر إىل السجن
» يف مدونته «ماكالفيد للسياحة، يروي السائح جون ماكالفيد،عىل سبيل املثال
 عىل الرغم من،كيف واجه الحجز االحتياطي يف تشييل لعدم امتالكه جواز السفر
أن األمريكيني والربيطانيني يمكنهم دخول البالد من الدول املحيطة برا ً من دون جواز
.السفر
،كل مسافر أن يمتلك جواز سفر ال تقل صالحيته عن ستة أشهر
ّ وعادة يطلب من
 حيث يف حال ضياع جواز، ورخصة قيادة،كما يطلب من املسافر امتالكه بطاقة وطنية
.السفر تسهل هذه الوثائق إصدار وثيقة سفر جديدة من القنصليات
الوثائق الطبية
 سواء، وباتت الوثيقة الصحية،صحيح أ ّن فريوس كورونا غري الكثري من معالم السفر
 من أهم،الخاصة بالتطعيم أو وثيقة الحصول عىل فحص سالب لفريوس كورونا
 إال أن هذه. بحسب املنظمة الدولية للنقل الجوي،الوثائق التي قد تستمر لسنوات
.الوثيقة تحتاج إىل التعديل املستمر
 ال يسمح بدخول، منها عىل سبيل املثال الواليات املتحدة األمريكية،ففي بعض الدول
.املسافرين من بعض الدول دون الحصول عىل الجرعة الثالثة املعززة
فيما بعض الدول األوروبية ال تسمح بالسفر ّإل إن كانت وثائق التطعيم صادرة خالل
 عليكم، ويف حال كنتم من أوائل الذين تلقوا التطعيم، أشهر فقط من موعد الرحلة6
، حتى أن بعض الدول العربية،التزود بجرعات إضافية للدخول إىل االتحاد األوروبي
ً تطلب من املسافرين تعزيز الجرعات اإلضافية قبل مغادرة أراضيها والعودة مجددا
.إليها
تفاصيل خط سري الرحلة
 ألنها تساعدهم،عادة ما تكون تفاصيل سري الرحلة ذات أهمية كبرية بالنسبة للسياح
 حتى يتمكنوا من، وكيفية الوصول إليها،يف تحديد األماكن التي يجب زيارتها بدقة
.قضاء أفضل األوقات
 نسخة عن بطاقة النقل يف البلد املنوي،عادة ما تضمن تفاصيل خط سري الرحلة
، إضافة إىل خريطة محلية للمنطقة السياحية، كبطاقة املرتو أو القطار،الوصول إليه
 وهناك أيضا ً العديد من،والتي تضم العديد من األماكن السياحية والرتفيهية الهامة
 والتي تتضمن حسومات،البطاقات الرتويجية التي يمكن الحصول عليها من املطارات
.عىل الحفالت الفنية والثقافية
 برضورة حيازة املسافر عىل نسخ، الزوار والسياح،تنصح منظمة السياحة والسفر
 أو حتى استخدام أحد تطبيقات،مطبوعة أو إلكرتونية لهذه الوثائق مع تذكرة الطريان
.التخطيط للسفر
بطاقات التأمني
 منها إصابته بأمراض،من غري املستبعد أن يتعرض املسافر اىل حوادث غري متوقعة
 قد يكون، خالل رحلة السفر. أو أي انتكاسة صحية، أو التعرض لحادث سري،مفاجئة
 الحصول عىل، ولذا يجب قبل االنتقال من مكان إىل آخر،ً موضوع الطبابة أمرا ً أساسيا
.تأمني سياحي يغطي أي حوادث يتعرض لها املسافر
 ال يمكن إصدار تأشرية دون الحصول عىل بطاقة،ً يف بعض الدول األوروبية خصوصا
. ألف دوالر تقريبا ً كحد أدنى30 التأمني التي تغطي ما يقارب
، من الرضوري أيضا ً تنزيل عدد من التطبيقات األساسية،إضافة إىل بطاقة التأمني هذه
،من ضمنها تطبيقات االتصال بالرشطة يف حال تعرض السائح ألي عملية رسقة
 إضافة إىل تطبيقات سيارات،وتطبيق خرائط غوغل الذي يساعد يف حركة املسافر
.األجرة يف حال رغب السائح بالتنقل بعيدا ً عن الحافالت العامة
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«مدينة األرامل» الهندية تحتفل بمهرجان األلوان
تشارك مئات األرامل من مدينة فريندافان الهندية املعروفة بمدينة
األرامل يف االحتفال بعيد الهويل بعد انقطاع دام عامني
بسبب االرتفاع الهائل يف عدد حاالت اإلصابة بفريوس
كوفيد.-19

ويطلق عىل مهرجان هويل ،مهرجان الربيع
أو األلوان ،ويمثل بداية موسم الربيع الذي
سيتم االحتفال به يف جميع أنحاء الهند يف
 18مارس.
ويشتمل املهرجان عىل الرقص يف الشوارع،
إىل جانب معارك باأللوان ،الرابح األكرب فيها
محال «اللوندري» أو التنظيف ،ألن كل
ثياب املارة ووجوههم -سواء شاركوا أم ال-
تتلطخ باأللوان بكل أطيافها وظاللها.
وت ُعد مشاركة األرامل الهنديات محاولة لكرس
التقاليد القديمة التي كانت تحظر االقرتاب
منهن ،وسعيا ً منهن للتغلب عىل كآبة الحياة بعد
وفاة األزواج وانشغال األبناء ،حيث يتخلني عن ألوان
الحزن والعزاء ،يف مهرجان املنطقة.
وكانت واليات هندية ،مثل والية ماهاراشرتا ودلهي ومادهيا
براديش وأوتار براديش فرضت قيودا ً عىل التجمعات العامة يف العامني

املاضيني.
ورغم أن معظم مناطق الهند تحتفل ملدة يومني ،فإن أهايل
منطقة فريندافان وجوكول يف أوتار براديش يضيفون
أسبوعا ً آخر ،ألن املنطقة مسقط رأس اللورد
كريشنا ومحبوبته رادها ،وفقا ً للمعتقدات
الهندوسية.
وبدأت االحتفاالت بمهرجان هويل السنوي
لأللوان إيذانا ً بوصول الربيع يف الهند التي
تحررت للمرة األوىل منذ سنتني من قيود
مكافحة فريوس كورونا ،مع زخم كبري
الثالثاء يف فريندافان.
وقد أحيت مدينة الحج هذه املكرسة لإلله
الهندويس كريشنا احتفاالت هويل مع تقليد
رمي بتالت الزهور واألصباغ متعددة األلوان.
ويعيش يف املدينة نحو ألفي أرملة نبذتهن
عائالتهن املحافظة للغاية ،ومعظمها من األرس
الفقرية ،بعد وفاة أزواجهن.
ولم تكن فكرة مشاركة األرامل يف أي احتفاالت تلقى
قبوالً كبريا ً قبل نحو عقد.
لكن هذا العام ،تمكنت هؤالء النسوة من االستمتاع باالحتفاالت
مرة أخرى.

يابانيون يحتفلون بعيد سن الرشد
أقام اليابانيون البالغون من العمر  20عاما حفل بلوغ سن الرشد ،وكان عدد
املحتفلني أقل نسب ّيا من العدد الذي كانت تشهده املدن واملناطق اليابانية بسبب
ارتفاع أعداد اإلصابات بفايروس كورونا .وارتدى املشاركون خالل االحتفاالت
مالبس تقليدية رسمية تسمى “فورسودي” ،وهو نوع من الكيمونو بأكمام
طويلة ورسوم مستوحاة من الطبيعة ،وتطغى عليه األلوان الذهبية والحمراء
والربتقالية ،والتي تعرب عن بلد الشمس املرشقة.
وت ّم تنظيم االحتفال وسط إجراءات مشددة ملنع تفيش فايروس
كورونا؛ إذ أُجريت فحوصات الكشف عن الفايروس وقياس
درجة حرارة املشاركني وتزويد أماكن االحتفال بالكحول
واملطهرات ،وتم التشديد عىل التباعد االجتماعي من
خالل فصل املقاعد .وقد طلبت سلطات مدينة يوكوهاما
من البالغني الجدد االمتناع عن التجمع خالل تناول
وجبات الطعام قبل أو بعد الحفل ملنع انتشار
الفايروس.
ويف عيد سن الرشد ترتدي الفتيات زي الكيمونو
التقليدي ويصففن شعورهن بشكل أنيق لتختال
العرشينيات طوال اليوم يف شوارع املدينة.
وغالبا ما يرتدي الفتيان البدالت الرسمية كما ُيشاهدون
يف الزي الرسمي التقليدي كيمونو للرجال املكون من الهاكاما

والهاوري.
أما مكان إقامة االحتفال فيقام يف الغالب يف املرافق والقاعات العامة التابعة
للبلدية يف كل منطقة ،ولكن هناك بلديات تقيم الحفل يف املدن الرتفيهية الكربى
املوجودة فيها ،ففي مدينة أوراياسو بمحافظة تشيبا مثال يقام الحفل يف ديزني
الند.

70

مارس  2022م  -السنة العاشرة  -العدد111 :

Libya..the old city of
Tripoli wears the clothes
of the ancestors
he Libyan capital, Tripoli, witnessed celebrations marking the National Day of Libyan traditional dress, which
falls on March 13 annually.

T

’celebrants roamed the corridors of the old city, all the way to Martyrs
Square, according to the Anatolia correspondent.
The celebration was organized by the Old City Authority in Tripoli, and a
lecture was held on the traditional dress.
Moufida Jubran, a former advisor in the city authority, told : “We have
preserved the traditional
dress for women, men
and others, because it is
considered a Libyan identity
and we must belong to this
”geographical spot.
The Libyan fashion designer, Rabia Ben Barka, told
Anadolu Agency: “The idea
for the design came from
childhood. My grandfather
owned the first textile fac”tory in Libya since 1943.
She added, “I worked on
developing the Libyan dress
so that everyone knows the
value of the Libyan dress
”woven by hand.
Among the celebrants,
Libyan citizen Ahmed Al-Jarnazi told Anadolu Agency:
“Today, March 13th, Tripoli celebrates the national dress… the dress of
”Tripolitanian identity, patriotism, originality and heritage.
)He continued, “We celebrated this year in the spaces of the old city (..
a mosaic of national costumes of various shapes, for young and old,
”was formed.
He praised the Libyan dress, saying that “it is considered one of the finest identities in the Arab world, and we are proud of the Libyan dress,
”which stems from this ancient city in Tripoli.
Concerning the women’s dress, Al-Jarnazi said that “the Libyan butterfly (a dress for women) has disappeared for years, and it has appeared
”this day to indicate its history and antiquity in Tripoli.
As Libyans celebrate their traditional national day, they hope the
political parties will agree on a date for parliamentary and presidential
elections that will help end the armed conflict that has plagued their
oil-rich country for years.
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اكتشاف أثري في صحراء
األردن عمره  9آالف عام

«الموت
العظيم» ...أسرار
أكبر انقراض
جماعي في تاريخ
األرض
محمد الحداد
تميزت نهاية العرص الربمي ()Permian
بأكرب حدث انقراض جماعي يف تاريخ
األرض ،املعروف بـ «املوت العظيم».
قبل  252مليون سنة ،أدت سلسلة من
االنفجارات الربكانية يف سيبرييا إىل
إطالق كميات هائلة من غازات الدفيئة.
يف غضون آالف السنني التالية ،ارتفعت
درجة حرارة املناخ يف النهاية بمقدار
عرش درجات .نتيجة لذلك ،انقرض ما
يقرب من  75يف املائة من جميع الكائنات
الحية عىل اليابسة .ويف املحيطات ،كان
العدد يقارب  90يف املائة.
يف دراسة جديدة نرشت يف مطلع الشهر الحايل،
يف دورية  ،Paleobiologyوعرب تحليل كيفية
عيش الكائنات البحرية املنقرضة ،تمكن فريق
بحثي من ربط انقراض هذه الكائنات مبارشة
بالتغريات املناخية التالية :انخفاض مستويات
األوكسجني يف املاء ،وارتفاع درجات حرارة املياه،
وعىل األرجح أيضا ً تحمض املحيطات.
وقال الباحث يف معهد الجيولوجيا يف جامعة
«هامبورغ» األملانية واملؤلف الرئييس يف
الدراسة ،ويليام فوسرت ،إ ّن مناخ األرض الحايل
يتغري بمعدل وحجم مرتفعني ،ما من شأنه
أن يتسبب يف عدد من التهديدات للمجتمع.

إضافة إىل ذلك ،يمكن أن يتسبب تغري املناخ
املتوقع يف انقراض عدد من الحيوانات
والتسبب يف أزمة التنوع البيولوجي.
يوضح فوسرت،أ ّن كيفية تسبب تغري املناخ يف
حدوث االنقراضات غري معروفة تماما ً ،وهي
فرع مهم من البحث العلمي؛ أي إجراء تنبؤات
حول الحيوانات التي ستنقرض .وبالنسبة
للحياة يف املحيطات ،فإ ّن أكرب التهديدات
املرتبطة بتغري املناخ ،هي تأثريات زيادة ثاني
أوكسيد الكربون التي ستسبب اإلجهاد
الحراري وتحمض املحيطات وإزالة األوكسجني
من املحيطات.
وعرب دراسة السجل األحفوري ،يمكن للعلماء
دراسة كيف تسبب تغري املناخ يف االنقراض
الجماعي يف املايض ،ويمكن استخدامه إلثبات
عواقب تغري املناخ.
يقول فوسرت« :يف هذه الدراسة ،فحصنا
الشواهد املتاحة عىل االنقراض الجماعي يف
نهاية العرص الربمي الذي حدث بسبب االحرتار
الشديد للمناخ .ووجدنا أن االنقراضات يف
املحيطات يمكن أن تكون مرتبطة باإلجهاد
الحراري وإزالة األوكسجني ،وربما تحمض
املحيطات ،ما يشري أن هذه اآلليات يمكن أن
تهدد النظم البيئية البحرية يف مستقبلنا
القريب إذا استمرت كمية ثاني أوكسيد الكربون
يف الزيادة برسعة».
وط ّبق الباحث وفريقه طريقة ذكاء اصطناعي

أعلن األردن عن اكتشاف فريق علماء أردني فرنيس موقعا أثريا يعود تاريخه إىل
سبعة آالف عام قبل امليالد (تسعة آالف سنة) ،مرتبطا بصيد الغزالن وبممارسة
طقوس دينية ويعود اىل العرص الحجري الحديث ،يف منطقة نائية يف البادية يف
جنوب رشق اململكة.

جديدة لفحص التعاقبات يف السجل
األحفوري .ووفقا ً له ،فإن هذه الطريقة الجديدة
جيدة ،ويمكن تطبيقها عىل الحيوانات
الحديثة للتنبؤ بمصريها خالل حدث االحرتار
املناخي املعارص.
استخدم الفريق البحثي نوعا من الذكاء
االصطناعي ،وبالتحديد التعلم اآليل إلنشاء
خوارزمية يمكنها رشح االتجاهات واألنماط
يف البيانات ،ثم التنبؤ بهذه االتجاهات يف
مجموعة بيانات جديدة .وتمكن الفريق
من تطبيق طرق جديدة توضح كيف تتخذ
خوارزمية التعلم اآليل قراراتها.

وعرث فريق من الخرباء الفرنسيني واألردنيني أيضا عىل أكرث من  250قطعة أثرية يف
املوقع ،بما يف ذلك تماثيل حيوانات يعتقد الخرباء أنها كانت تستخدم يف طقوس
استحضار قوى خارقة للطبيعة ملساعدتهم يف أعمال الصيد واإليقاع بالفرائس.
وت ُعد القطع ،وبينها تمثاالن من الحجر بنقوش لوجوه برشية ،من بني أقدم القطع
الفنية التي تم العثور عليها يف الرشق األوسط .وقال وائل أبو عزيزة الباحث يف
املعهد الفرنيس للرشق األدنى «اكتشفنا خالل آخر موسم منشأة طقسية وطقسية
بمعنى تعود للطقوس الدينية».
ويضيف أبو عزيزة أ ّن «هذه املنشأة تتكون من عدة أجزاء ،منها حجران منصوبان
مع أشكال رسومات أوجه آدميه ورسمت مصيدة حجرية .هذه املصائد الحجرية
موجودة بالقرب من املوقع الذي وجدنا فيه املنشأة الطقسية وأرخت لفرتة سبعة
آالف قبل امليالد أي العرص الحجري الحديث».
وعرث الخرباء عىل جدران حجرية طويلة متقاربة عىل مسافة يصل طولها إىل عدة
كيلومرتات ،والتي كانت ت ُستخدم ملحارصة الغزالن يف منطقة محددة حيث يمكن
اصطيادها بسهولة أكرب .وقال الخرباء إنه عىل الرغم من أن مثل هذه الهياكل ،التي
ُيطلق عليها اسم «الطائرات الورقية الصحراوية» يمكن العثور عليها أيضا يف
أماكن أخرى قاحلة يف الرشق األوسط وجنوب غرب آسيا ،فمن املعتقد أن هذه هي
األقدم واألقرب للحالة األصلية.
وقال بيان صادر عن مرشوع جنوب رشق البادية األثري الذي يعمل يف املوقع منذ
 2013إن هذه اآلثار تشهد عىل ظهور اسرتاتيجيات صيد جماعي معقدة للغاية،
وغري متوقعة يف مثل هذا الزمن الباكر.

ويضيف« :تتمثل الخطوة التالية الواضحة
يف تطبيق الطريقة عىل أحداث االنقراض
الجماعي األخرى ،ثم معرفة ما إذا كان بإمكاننا
التنبؤ بما إذا كان االحرتار املناخي الحايل
سيؤدي إىل انقراض جماعي ،وأي الحيوانات
معرضة لخطر االنقراض ،وما يعنيه ذلك
بالنسبة لالقتصاد العاملي».
فوسرت وفريقه يواصلون العمل عىل هذا
املوضوع ،إلنشاء نموذج لتدريب خوارزمية
التعلم اآليل التي استخدمت يف الدراسة لدراسة
أحداث االنقراض الجماعي السابق.
ملعرفة ما إذا كان لديها القدرة عىل التنبؤ
بانقراض جماعي مستقبالً يف مواجهة ارتفاع
درجة حرارة املناخ يف العرص الحديث.

“Remarkable” 5,000-Year-Old Drum Sculpture Found In Neolithic Children’s Grave
Neolithic sites across Britain and Ireland.
“To my mind, the Burton Agnes drum is
even more intricately carved and reflects
connections between communities in York”shire, Stonehenge, Orkney and Ireland,
Wilkin added.
It is “one of the most elaborately decorated
objects of this period found anywhere in
Britain and Ireland,” the British Museum
said.
“This drum is particularly intriguing,
because it basically encompasses a sort of
artistic language that we see throughout
the British Isles at this time, and we’re
talking 5,000 years ago,” Jennifer Wexler,
the exhibition’s project curator, told CNN.
As well as the drum, a chalk ball and bone
pin were found at the burial site. The ball,
the British Museum says, could be a fertility
symbol or a child’s toy.
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Radiocarbon dating of a bone from one of
the children places the burial at around
3005 to 2890 BCE. This is the first time
archaeologists have been able
to reliably date such an
object – there are three
other drums, almost
identical to this new
one, that were previously discovered
24 kilometers (15
miles) away in
Folkton.
This new information confirms
that all four drums
were made during
the first construction
phase of Stonehenge,
500 years later than was
previously thought.
The style of the Burton Agnes
drum echoes that of Stonehenge and other

The drum – which is not believed to have
been used as a musical instrument, but
– rather as a piece of art or talisman
was discovered alongside the
remains of three children.
Aged between three and
12, the children were
“cuddling”, according
to the Washington
Post. Two were
facing one another, with their
hands entwined,
while the third
appeared to have
their arms around
the pair.
The find is especially
rare given that burials
were not commonplace
in Neolithic Britain. Bodies
were more likely cremated or left
out for wildlife to consume.

A

5,000-year-old chalk drum sculpture is one of the most significant
artistic discoveries of the last
century in the UK, according to the British
Museum.
“This is a truly remarkable discovery, and is
the most important piece of prehistoric art
”to be found in Britain in the last 100 years,
Neil Wilkin, the curator of a new exhibit
featuring the discovery, said in a press
release.
Initially discovered in 2015, the drum sculpture is set to be displayed for the first time
at the British Museum.
Despite being found 380 kilometers (240
miles) from Stonehenge in Burton Agnes,
East Yorkshire, the drum will form part of
the “The World of Stonehenge” exhibit, as
it is from the same era and its style resembles that of objects found at the site.
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ائتالف حزبي باألردن يلوح
باللجوء إلى القضاء
إلبطال قانون جديد

الصراع في أوكرانيا..

فرصة إلعادة تشكيل نظام عالمي جديد

رغم النتائج الكارثية للرصاع الرويس -األوكراني الذي دخل أسبوعه
الرابع ،يرى بعض املحللني والسياسيني أنه يمكن أن يكون له جوانب
إيجابية ،إذا ما قاد إىل إعادة النظر يف النظام العاملي القائم ،وصياغة
نظام جديد يكون أكرث قدرة عىل تحقيق االستقرار والسالم.
ويقول يورجن أورسرتويم ،وزير الدولة السابق يف وزارة الخارجية
الدنماركية ،يف مقال نرشته مجلة «ناشونال إنرتست» األمريكية ،إن
الرصاع يمثل دليالً جديدا ً عىل تحوالت توازن القوى يف العالم.
فقبل عقد أو اثنني ،لم يكن أحد يتخيل اندالع مثل
هذا الرصاع ،الذي حدث بالفعل ،لكنه يتيح للغرب
فرصة لتشكيل نظام عاملي جديد ،بعد أن تم إهدار
الفرصة األوىل يف التسعينيات بعد انتهاء الحرب
الباردة وانهيار االتحاد السوفيتي ،ثم الفرصة
الثانية يف أعقاب هجمات  11سبتمرب 2001
اإلرهابية عىل نيويورك وواشنطن.
ويرى أورسرتويم أن التحدي الذي يواجه
الغرب حاليا ً هو تشكيل تحالف لوقف
الهجوم الذي تقوده روسيا عىل النظام
العاملي القائم عىل القواعد والقانون الدويل.
ويجب أال يتم تصوير هذا التحالف عىل
أنه محاولة غربية لتحقيق مصالحها
الخاصة ،وهو ما يمكن أن يتحقق يف حالة
واحدة فقط وهي اعرتاف الغرب بوجود
الكثري من الدول خارج محيطه لديها
قيم مختلفة.
وإذا كان الغرب يتوقع أن تتبنى بقية
دول العالم ق َيمه ،خالل فرتة زمنية
قصرية جدا ً ،مقارنة بالتاريخ اإلنساني،
فهو واهم جدا ً .وعىل الغرب أن يتذكر عدد
السنوات الكبري الذي احتاجه لكي يبني نظامه
السيايس واالقتصادي الحايل.
ويقول أورسرتويم مؤلف كتاب «تحوالت آسيا :من العوملة إىل
اإلقليمية» إن الجائزة الكربى التي سيجنيها الغرب من صياغة
نظام عاملي جديد ستكون إبعاد الصني عن روسيا .فالصني لن
تحقق أهدافها يف النمو االقتصادي املرتفع واملستمر إذا ارتبطت
بروسيا وليس بالغرب .والواقع يقول إن الصني لم تخرج املاليني
من مواطنيها من دائرة الفقر إال عندما لحقت بقطار العوملة
االقتصادية ،مع اقتصاد سوق تحت السيطرة.
ومع ذلك فإن الصني ظلت بعيدة عن الغرب وقريبة من التحالف
مع روسيا ،وهو ما يبدو متعارضا ً مع املصالح األساسية للصني.
فهل السبب يف ذلك هو السياسة الخارجية املستندة إىل القيم
للواليات املتحدة؟
القيادة الصينية تنظر بالتأكيد إىل ذلك باعتباره تهديدا ً .يف الوقت
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نفسه ،فإن الصني أدركت ما الذي أدى إىل تدمري االتحاد السوفيتي وأنه يجب
أال يحدث ذلك مع الصني .وإذا لم يدرك الغرب والواليات املتحدة بالتحديد
هذه املخاوف الصينية ،فلن يمكن تشكيل تحالف واسع ،وستشعر النظم
املستبدة يف العالم باالرتياح.
وبعد انهيار الكتلة الشيوعية يف تسعينيات القرن العرشين ،هنأ الغرب
نفسه باالنتصار عىل التحدي الشيوعي .ثم مىض أبعد من ذلك بتبني
رؤية تقول إن الديمقراطية النيابية هي أفضل نظام سيايس ليس فقط
للغرب وإنما للعالم أجمع.
وبدأ الغرب يدعم القوى املؤيدة للديمقراطية يف الدول
األخرى حتى لو كان ذلك ضد قوانني تلك الدول وعىل
حساب االستقرار االجتماعي والسيايس فيها .ومن
وجهة نظر الغرب ،كانت تلك الترصفات قانونية
ومرشوعة ،يف حني اعتربتها الدول األخرى تدخالً يف
شؤونها الداخلية .واندلع صدام حول املفاهيم ،ما
أدى إىل انقسام عاملي حول القيم السياسية وحقوق
اإلنسان ،ينتظر لحظة االنفجار.
وبحسب أورسرتويم ،فإن نتيجة هذا الصدام ظهرت،
فعندما تم طرح الرصاع الرويس -األوكراني أمام
الجمعية العامة لألمم املتحدة يف الثاني من مارس
الحايل ،وقف الغرب متحدا ً متصديا ً للهجوم عىل
الديمقراطية ،يف حني لم تكن بقية دول العالم
مهتم ًة بنفس القدر بهذه القضية.
واضطر الغرب إىل تخفيف لغة النص املطروح
للتصويت أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة من
«إدانة» روسيا إىل «اإلعراب عن األسف» .لذلك لم
يكن العداء الذي أثاره تركيز إدارة الرئيس األمريكي جو
بايدن عىل حقوق اإلنسان واملصالح االسرتاتيجية لبالده
مفاجأة.

قال ائتالف األحزاب القومية واليسارية يف األردن ،إنه يحتفظ بحقه
يف اللجوء إىل القضاء ضمن اإلجراءات املتاحة والتوقيت املناسب
احتجاجا عىل ما اعتربها «االختالالت الترشيعية الفادحة الواردة
يف مواد قانون األحزاب الجديد عند مقارنتها بمواد الدستور»،
مستنكرا النتائج التي انتهى إليها مجلس األمة ،بشقيه األعيان
والنواب بخصوص القانون ،بحسب بيان صادر عنه.
ووافق مجلس النواب عىل مرشوع قانون األحزاب السياسية كما
عدله مجلس األعيان ،والذي أبقى نسبة الشباب ( 18إىل  35سنة)
ّ
واملرأة من عدد مؤسيس الحزب  20يف املائة لكل منهما ،ومهلة «سنة
واحدة» املمنوحة لتوفيق أوضاع األحزاب القائمة ،إضافة إىل العودة
لرشط حضور «األغلبية» بدالً من «ثلث» األعضاء املؤسسني عند
انعقاد املؤتمر التأسييس ألي حزب ،ومنع انسحاب األحزاب من
التحالفات خالل االنتخابات النيابية ،وهو ما يتوافق تماما ً مع
توصيات اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية.
واعترب االئتالف ،الذي يضم أحزاب «البعث العربي االشرتاكي»،
و»البعث العربي التقدمي» ،و»الحركة القومية للديمقراطية
املبارشة» ،و»الشعب الديمقراطي» ،و»الشيوعي» و»الوحدة» ،أن
القانون يعد استمرارا للنهج السيايس الرسمي يف التضييق عىل
األحزاب السياسية ومحاولة إلغائها ،ومحاولة االستعاضة عنها
بأحزاب «معومة» ،عىل الرغم من كل االدعاءات الواردة يف الخطاب
الرسمي حول أهمية التعددية ورضورات اإلصالح السيايس ،كما
ورد يف بيانه.
وأضاف «هذا اإلرصار من قبل مجلس األمة عىل إقرار قانون
أحزاب رغم حجم اإلخالالت املتعلقة برشوط التأسيس الواردة يف
مرشوع قانون األحزاب السياسية يستهدف محارصتها والتضييق
عليها ومحاولة إلغائها» ،واصفا ً ذلك بأنه «من طبائع االستبداد
واملستبدين وال عالقة له باإلصالح السيايس».
واعترب أن «املؤسسة الرسمية بكل أركانها التنفيذية والترشيعية
تتحمل املسؤولية الرئيسية عن تكريس ظاهرة انعدام الثقة
بالتوجهات اإلصالحية».
وخالل جلسة مجلس النواب حول قانون األحزاب السياسية،
اتهم النائب سليمان أبو يحيى عددا ً من النواب بتغيري آرائهم حول
نسبة تمثيل املرأة والشباب يف األحزاب ،بعد الرد الذي قدمه األعيان
بخصوص القانون.
وقال إن «القرارات الصحيحة التي يتخذها مجلس النواب وتفلت
منه عن طريق الخطأ يردها األعيان».
إزاء ذلك ،لجأ رئيس مجلس النواب باإلنابة أحمد الصفدي إىل
مقاطعة أبو يحيى ،مشريا إىل أن حديثه فيه إساءة إىل زمالئه
النواب ،وطالبه بعدم اإلساءة ،مشريا إىل أنه ال يحق له القول إن
«القرارات تنفذ بالخطأ ألن املجلس يرشع بطريقة صحيحة».
وواصل أبو يحيى الدفاع عن موقفه بالقول إن «نصف النواب
غريوا آراءهم بعد قرار األعيان رغم أن قرارهم صدر (يف البداية)
باألغلبية» .وخالل ذلك حدثت جلبة يف املجلس وحاول النائب عيل
الخاليلة خلع حذائه للتهجم عىل زميله أبو يحيى.

فالعقبات التي تحول دون انتشار حقوق اإلنسان ،تتناسب عكسيا ً
مع القوة والنفوذ العامل َيّني للواليات املتحدة ،وهو ما ظهر يف اتجاه
الصني نحو التحالف مع روسيا وتردد الهند يف دعم املوقف الغربي.
ويختتم أورسرتويم تحليله بالقول إن الخطر الحقيقي عىل الغرب هو
اقتناعه بأسبقيته الدائمة وحقه يف إلقاء املحارضات عىل اآلخرين بشأن
شكل املجتمع الذي يجب أن يتبنوه ،وبالتحديد استنساخ النموذج الذي
تبنته الواليات املتحدة وأوروبا .فإذا ترصف الغرب بطريقة نبيلة وحسن
رعاية ملصالح الدول األخرى ،فإن الرصاع الحايل يمكن أن يمثل قوة دفع
للقيم الغربية.
وأخريا ً ،فإن قوة أوكرانيا يف مواجهة العدوان الرويس ،ستوجه رسالة تقول إن
النموذج األوكراني يستند إىل قيم أقوى مما هو ظاهر عىل السطح ،ويتضمن
قيما ً قادرة عىل البقاء والنجاح خارج حدود الغرب.
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Tunisian president
issues amnesty
decree to recoup
funds from
corruption cases

T

unisian President Kais Saied on issued
a decree to offer an amnesty to businessmen involved in corruption cases if
they put money into state projects, the official gazette said, a move aimed at recovering
about $5 billion.

He also issued a separate decree instituting severe prison sentences for those who monopolise
or hoard commodities at a time when shortages
of some basic goods are hitting Tunisians.
Saied has instituted one-man rule since seizing
most powers last summer in a move his foes call
a coup. His plans to restructure Tunisian politics
face headwinds from an economic crisis that
threatens to bankrupt the state.
Though the government he appointed in September has resumed the previous administration’s efforts to secure a rescue package from
the International Monetary Fund, Saied himself
has not articulated any clear economic policy.
Instead he has focused on railing against corruption and market speculators, promising to
recoup money that he says has been stolen from
the state.
According to the first decree, Saied will appoint
a reconciliation committee consisting of judges
to consider amnesty for businessmen in return
for them implementing development projects in
poor areas.
The president has said that 460 people have
stolen about 14 billion dinars ($4.8 billion) from
Tunisia, and offered a “penal settlement” if they
returned the money instead of being prosecuted
and imprisoned.
Saied is a former law professor who came to office in 2019 campaigning against corruption and
an entrenched political elite.
Tunisia is suffering its worst ever financial crisis,
exacerbated by a failure to obtain external funds
from its Western partners, who are asking Saied
for inclusive dialogue that includes everyone to
restore the democratic path.
Fitch ratings agency downgraded Tunisian sovereign debt to junk status on, saying it believed the
government would default on loans.

السعودية تعلن اخالء مسؤوليتها من أي
نقص في إمدادات النفط للسوق العالمي
 ماليني7 والسعودية أكرب مصدر للنفط يف العالم بنحو
، ماليني برميل يوميا10 وثالث أكرب منتج بـ،برميل يوميا
.بعد كل من الواليات املتحدة وروسيا
2019 أيلول/ سبتمرب14 وكانت الرياض أعلنت يوم
السيطرة عىل حريقني وقعا يف منشأتي بقيق وخريص
التابعتني لرشكة أرامكو رشقي اململكة جراء استهدافهما
 تبنتها جماعة الحوثي،بهجمات لطائرات مسرية
.اليمنية
ودفعت الهجمات حينها إىل توقف كمية من إمدادات
 أو حوايل، ماليني برميل يوميا5.7 الزيت الخام بنحو
 إضافة إىل ملياري قدم، من إنتاج رشكة أرامكو50%
.مكعبة من الغاز املصاحب

قالت إن الحوثيني أطلقوا صواريخ وطائرات مسرية عىل
 مما تسبب يف خفض،منشآت للطاقة وتحلية املياه
. لكن لم تقع أي إصابات،اإلنتاج بمصفاة
وقالت وزارة الطاقة يف بيان إن الهجمات أصابت محطة
لتوزيع املنتجات البرتولية ومعمال للغاز الطبيعي
.ومصفاة عىل ساحل البحر األحمر
وشدد املصدر املسؤول عىل أهمية اضطالع املجتمع
،الدويل بمسؤوليته يف املحافظة عىل إمدادات الطاقة
 «وردعها عن،ووقوفه بحزم ضد جماعة الحوثي
هجماتها التخريبية التي تشكل تهديدا مبارشا ألمن
 يف هذه الظروف بالغة الحساسية،اإلمدادات البرتولية
 وفق ما أوردت،»التي تشهدها أسواق الطاقة العاملية
.وكالة األنباء السعودية

أكدت اململكة العربية السعودية أنها لن تتحمل
مسؤولية أي نقص يف إمدادات البرتول لألسواق العاملية
يف ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية
.من قبل جماعة الحوثي
ونقلت وكالة األنباء السعودية عن مصدر مسؤول
يف وزارة الخارجية السعودية قوله إن الهجمات التي
تتعرض لها مواقع إنتاج البرتول والغاز ومشتقاتهما من
قبل الحوثيني ترتتب عليها آثار وخيمة عىل قطاعات
 وسوف يفيض ذلك إىل،اإلنتاج واملعالجة والتكرير
التأثري عىل قدرة اململكة اإلنتاجية وقدرتها عىل الوفاء
 األمر الذي يهدد أمن واستقرار إمدادات،بالتزاماتها
.الطاقة إىل األسواق العاملية
كانت وزارة الطاقة السعودية ووسائل إعالم رسمية

Biden places US-Russia relations getting
ready to collapse

R

ussia’s International Ministry stated on it had summoned U.S. Ambassador John Sullivan to inform him
that U.S. President Joe Biden’s feedback about his Russian counterpart Vladimir Putin had pushed relations between
the 2 nations to the brink of collapse.
Biden stated that Putin was a “struggle prison” for sending tens
of hundreds of troops to Ukraine.
“Such statements by the American president, which aren’t befitting a statesman of such excessive stature, put relations between Russia and America on the snapping point,” the Russian
International Ministry stated in a press release.
The Kremlin earlier described the feedback as “private insults”
to Putin.
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The ministry instructed Sullivan that hostile actions in opposition to Russia would obtain a “decisive and resolute response.”

icate what it describes as harmful nationalists.

Russia despatched tens of hundreds of troops to Ukraine on
February 24, in what it described as a particular operation to
destroy the navy capabilities of its southern neighbor and erad-

The Ukrainian forces confirmed stiff resistance in opposition to
the Russian forces, and the West imposed broad sanctions on
Moscow, as a part of efforts to drive it to withdraw.
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نفيسة حافظ ..أول سودانية
تقتحم مجال الموضة
العالمية بفيلم «المسار»
شيماء عبد الله

لم تكن األزياء هي شغفها األول ،وال حلمها البعيد ،بل كان طموحها
أن تبقى يف مصاف الكبار من العائلة التي تضم األطباء والقانونيني
واملهندسني ،لكن «نفيسة» الشابة التي درست يف كلية الفنون الجميلة
بجامعة السودان ،اختارت أقرب املجاالت للمكانة االجتماعية وهو مجال
التصميم املعماري ،وبينما كانت تسعى يف هذا الدرب من الفنون املناسبة
ملجتمعها ،لم يخرتها التصميم املعماري ،بل اختارها مجال تصميم األزياء.
معركة ليست سهلة

 6رائدات مجهوالت في العلوم والفضاء
تصول النساء وتجول بمختلف املجاالت
محققة أفضل النتائج واالكتشافات ،لكن تظل
إسهاماتهن يف عالم العلوم واالبتكارات الطبية
والفلك األهم .نسلط الضوء عىل بعض من
الرائدات الالتي يدين لهن العالم بالفضل يف
عدد من فروع العلوم والفلك.
 -1إستر ليدربيرج

عاملة ميكروبيولوجيا األمريكية إسرت مرييام
زيمر ليدربريج ( ،)1922-2006يدين لها العالم
بالفضل ،حيث اكتشفت الفريوس البكتريي
 Lambda phageوعامل الخصوبة البكتريي F
.)(F plasmid
السيدة الرائدة يف علم الوراثة البكتريية أسهمت
أيضا يف مجال نقل الجينات بني البكترييا
بواسطة النقل املتخصص ،وتطوير الطالء
املتماثل.
مثل العديد من العاملات يف عرصها ،لم ت ُنسب
إسهاماتها العلمية بسبب جنسها ،بينما فاز
زوجها ومعلمها ورشيك بحث آخر بجائزة
نوبل عام  1958يف علم وظائف األعضاء أو
الطب ،الكتشافهما كيفية انتقال املادة الجينية
بني البكترييا ،لكن لم يتم ذكر إسرت حتى يف
االقتباس رغم أن عملها أسهم بشكل كبري يف
االكتشاف.
 -2سيسيليا جابوشكين

عاملة فلك األمريكية سيسيليا باين جابوشكني
( )1900-1979كانت أول من اقرتح أن النجوم
مصنوعة من الهيدروجني والهيليوم.
ولدت سيسيليا باين يف باكينجهامشري
بإنجلرتا ،ويف عام  1919حصلت عىل منحة
للدراسة يف كلية نيونهام بجامعة كامربيدج،
حيث درست يف البداية علم النبات والفيزياء
والكيمياء ،لكنها اتجهت لدراسة علم الفلك
متأثرة بمحارضة ألقاها آرثر إدينجتون عالم
الفلك اإلنجليزي.
درست سيسيليا يف مرصد هارفارد ،ويف
عام  1925نرشت يف أطروحة باسم Stellar
 ،Atmospheresأظهرت ألول مرة كيفية قراءة
درجة حرارة سطح أي نجم من طيفه ،ويف العام
ذاته أصبحت أول شخص يحصل عىل درجة
الدكتوراه يف علم الفلك.
 -3ستيفاني كوليك

عاملة الكيمياء األمريكية ستيفاني كوليك
( )2014 - 1923يدين لها العالم بفضل اخرتاع
السرتات الواقية من الرصاص.
كوليك اخرتعت كيفلر ،وهي مادة فائقة القوة
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وسميكة للغاية تستخدم يف مئات من األجهزة
املنزلية والصناعية ،بما يف ذلك قفازات الفرن
واأللياف البرصية واإلطارات وأحذية امليش
والسرتات الواقية من الرصاص.
السيدة الرائدة يف أبحاث البوليمر ،املادة التي
يمكن تحويلها إىل ألياف قوية وصلبة ومقاومة
للهب ،حصلت عىل درجة البكالوريوس يف
العلوم يف الكيمياء عام  1946من معهد كارنيجي
للتكنولوجيا يف بنسلفانيا.
 -4جيرتي كوري

اشتهرت جريتي كوري ( ،)1896-1957عاملة
كيمياء حيوية نمساوية أمريكية ،باكتشافها
لكيفية تخزين الجسم البرشي للطاقة
واستخدامه .يف عام  ،1947أصبحت أول
امرأة تحصل عىل جائزة نوبل يف علم وظائف
األعضاء أو الطب وثالث سيدة تفوز بها.
 -5جاناكي امال

كانت جاناكي أمال ( )1984 - 1897عاملة
نباتات هندية ،وسميت عىل اسم زهرة بيضاء
وردية اللون هي ماغنوليا كوبوس جاناكي أمال.
انتقلت يف رحلة غري عادية من بلدة صغرية
يف والية كرياال الهندية إىل معهد جون إينيس
للبستنة يف لندن.
شاركت أمال يف تأليف أطلس الكروموسوم
للنباتات املزروعة مع عالم األحياء يس دي
دارلينجتون ،وجاءت مساهمتها الرئيسية يف
محطة تربية قصب السكر يف كويمباتور ،تاميل
نادو.
 -6نانسي رومان

عاملة الفلك األمريكية نانيس جريس رومان
( )1925-2018اشتهرت باسم «أم هابل» ،كونها
أول من جعل تلسكوب هابل الفضائي حقيقة
واقعة ،وهي أول رئيسة لعلم الفلك يف مكتب
علوم الفضاء يف وكالة الفضاء األمريكية ،وأول
امرأة تشغل منص ًبا تنفيذ ًيا يف «ناسا».
أثناء وجودها يف وكالة ناسا ،اقرتحت رومان
أن اكتشاف الكواكب حول النجوم األخرى
قد يكون ممكنًا باستخدام تلسكوب فضائي،
أيضا تقنية لبنائه.
واقرتحت ً
قبل انضمامها إىل ناسا ،اكتشف نانيس أن
النجوم املكونة من الهيدروجني والهيليوم
تتحرك أرسع من النجوم املكونة من عنارص
أخرى أثقل ،وقدمت مالحظات واكتشافات
رومان األخرى حول النجوم وبنية املجرة
أول دليل لتشكيلها ووضعت األساس للعمل
الالحق.

نفيسة حافظ ( 25عاما) ،شابة سودانية تخرجت يف قسم تصميم
األزياء بكلية الفنون الجميلة بجامعة السودان عام  ،2015يف بالد تشتهر
بـ»الثوب» والجالبية السودانية ،فبدأت نفيسة معركتها يف اقتحام مجال
األزياء.
«نويس» ( ،)Nucyهي أول عالمة لخط أزياء سوداني ،يحمل الثقافة
السودانية واإلرث األفريقي ممتزجا مع الحداثة والتطور اللذين فرضا عىل
املجتمع السوداني إبان ثورة .2019
البداية التي شهدت العديد من الصعوبات لنفيسة ،اعتربتها الشابة
العرشينية مرحلة للتعلم ،فهي صاحبة تجربة فريدة يف عالم األزياء،
فحتى األخطاء لم تحسبها نفيسة أمورا توقفها عن مسريتها ،بل كانت
تشجعها عىل املزيد من االستمرار والتقدم.
عدم انتشار ثقافة املوضة يف السودان ،كان العائق األكرب أمام نويس ،فضال
عن رفض فكرة عروض األزياء ،وصعوبة وجود عارضات أزياء ،كانت
جميعها أمور أثرت بصورة كبرية عىل تقدم املرشوع ،لهذا كان رضوريا
لنفيسة أن تبحث عن بديل ،وكان بديلها هو «املسار».
«المسار» ..فيلم يحاكي تجربة

«املسار» تجربة جديدة تخوض بها نفيسة دربا من دروب املوضة العاملية،
فقد اختارت لعرض مجموعتها الجديدة لصيف  ،2022أال تكون ضمن
عروض أزياء ،أو جلسات تصوير فوتوغرافية ،لكنها ارتأت تجربة أشمل،
كما تقول نفيسة حافظ «املسار فيلم سينمائي صامت له قصة وسيناريو
وأبطال ،يحمل بني طياته قصة املالبس التي تم تصميمها بوحي من
الرتاث السوداني الذي له خصوصية متفردة ،ربما ال يعرفها أهل السودان
أنفسهم».
فاز فيلم املسار بجائزة «سواحييل فاشن ويك» ،يف أول مشاركة لدار أزياء
نويس يف أسبوع املوضة األفريقية.
وتواصل نفيسة حديثها ،مؤكدة أن التنوع العرقي والقبائل املتعددة يف
السودان تسمح بآالف األفكار والتصاميم التي لم تكتشفها بيوت األزياء
العاملية ،واكتفت بما هو متاح ومتعارف عليه من التصاميم األفريقية.
الصحراء واأللوان

اختيار ألوان األزياء يف فيلم املسار لم يكن وليد الصدفة ،فقد اختارت
نفيسة األلوان الحارة التي تعرب عن سخونة أفريقيا ،وبرغم الحداثة
الغالبة عىل األزياء وتصميماتها ،إال أن الروح األفريقية لم تغادر تصاميم
نفيسة ،التي اعتمدت عىل لون واحد يف كل تصميم من دون تداخل
األلوان املعروف عن أزياء القارة السمراء ،لكنها مع ذلك احتفظت ببهجة
التصاميم من خالل اإلكسسوارات املصاحبة لها ،التي امتزجت هي
األخرى بروح القبائل السودانية الصحراوية.
اختارت نفيسة صحراء دارفور ليتم بها تصوير مشاهد فيلمها «املسار»،
لتشهد األرض التي عرفها العالم من خالل الحروب ،تاريخا جديدا ،يكون
الفن فيه رسالة سالم للعالم أجمع كما تتمنى نفيسة وفريقها.
املصدر  :الجزيرة
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الجسم بعد
الوالدة..
توقعي هذه
التغيرات
ّ
الطبيعية
وأفضل طريقة
للتعامل معه
ت ُغري األمومة املرأة من الداخل والخارج،
وحتى الجسم بعد الوالدة يختلف من
قياس املالبس إىل قياس الحذاء .هذه
التغيريات هي دليل عىل املهمة الشاقة
التي أنجزها الجسم طوال شهور الحمل،
وأن رحلة التعايف بدأت للتو ،وتحتاج لقليل
من الصرب والعناية.
عندما تتكيفني مع حياتك الجديدة
مع الطفل يجب أن تتذكري أن العقل
والعواطف هما أيضا ً عرضة للتغري ،لذا
تأكدي من منح نفسك الدعم الكايف الذي
تحتاجينه ،وال ترتددي يف طلب املساعدة.
توقعات منطقية فيما يتعلق بوزن
الجسم بعد الوالدة

يف حني أنه من الطبيعي الشعور باإلحباط من
شكل ووزن الجسم بعد الوالدة (خاص ًة باملقارنة
مع املشاهري) ،فمن املهم أيضا ً وضعه يف نصابه
املنطقي.
تقول أخصائية طب الوالدة شاري لوسون:
«توقعي خسارة بعض الوزن بشكل طبيعي قبل
أول زيارة للطبيب بعد الوالدة ،بعد ذلك إذا بقيت
ضمن توصيات الطبيب بشأن زيادة الوزن أثناء
الحمل ،فال يزال من الطبيعي أن تفقدي نحو 8
كلغ يف األشهر املقبلة».
آالم حول الجسم

مع عودة الرحم إىل حجمه تشعر العديد من
النساء بآالم يف البطن ورفرفة (تشبه إىل حد ما
تقلصات الدورة الشهرية).
ومع ذلك ،يجب أن يستمر االنزعاج بضعة أيام
فقط ،ويمكن عالجه بوصفة طبية أو مسكنات
لأللم.
انتفاخ القدمين

ت ُسهم التقلبات الهرمونية أيضا ً يف حدوث
الوذمة أو تورم اليدين والوجه والكاحلني والعنق

كتبت  -فاطمة ياسر

واألطراف األخرى .يف الواقع ،من الطبيعي أن يزيد
قياس القدم نصف درجة.
قد يستغرق األمر أسابيع حتى تغادر جميع
السوائل اإلضافية نظامك.
لترسيع العملية يمكن تناول األطعمة الغنية
بالبوتاسيوم ،مثل الفواكه والخرضاوات؛ فهي
تساعد يف مواجهة احتباس املاء ،كما تقول
املدربة الشخصية لييس الكاتوس ملوقع .Parents
كما تقرتح رشب أكرث من ثمانية أكواب من املاء
املوىص بها يوميا ً ،خاص ًة إذا كنت مرضعة.
تضخم الثديين

من املحتمل أن يصبح الثديان متوردين ومتورمني،
وربما متقرحني؛ نتيجة االحتقان بالحليب ملدة
يوم أو يومني بعد الوالدة.
بمجرد أن يزول هذا التورم ،يف غضون ثالثة إىل
أربعة أيام ،يبدو الرتهل نتيجة تمدد الجلد .قد
تعانني أيضا ً من ترسب الحليب لعدة أسابيع،
حتى لو لم ترضعي.
عالمات تمدد الجلد

قد تالحظ النساء الحوامل عالمات تمدد وردية أو
حمراء عىل جلودهن أثناء الحمل ،وفقا ً للمجلة
الربيطانية لألمراض الجلدية .وهذه العالمات
تظهر عىل كل من يخترب زيادة وزن أو نقصانه،
وليس فقط الحوامل.
ويمكن منع ظهور عالمات التمدد عرب استخدام
كريمات ترطيب تحتوي عىل مادة ،retinod
والتي تساعد يف تقليل حجمها .ولكن عندما
تكتسب العالمات لونها األبيض ال تتمكن هذه
املادة من أداء مهمتها.
ومع ذلك فإن عالمات تمدد الجلد تخف مع مرور
الوقت .وعادة ما تتالىش يف غضون عام إىل عامني.
دوالي األوردة والبواسير

تالحظ بعض النساء الحوامل تورما ً وتقرحا ً
وأوردة زرقاء -تسمى الدوايل -عىل الساقني،

5. A cuddle and a bedtime story
When babies and children have a cold, they can find
it harder to settle down. So it’s particularly important
to take the time for a cuddle and a bedtime story to
help them wind down gently, and to distract them from
the discomfort of a blocked nose. So sit back, break out
their favourite story, and enjoy the bedtime cuddles (as
)!if you needed an excuse
To read the rest of the article go to :
https://www.everymum.ie/
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

نصائح طبية للحفاظ على
األمومة لمرضى سرطان الثدي

وكذلك عىل الفرج واملهبل ،وعندما تحدث هذه
األوردة املؤملة يف املستقيم ،فإنها تسمى البواسري.
وقالت الجمعية األمريكية ألمراض النساء
والتوليد ،إن توسع األوردة والبواسري تتطور ألن
الوزن الثقيل للرحم وضغطه يمكن أن يقلل من
تدفق الدم من الجزء السفيل من الجسم ،حسب
ما نرش موقع .Live Science
إال أن دوايل األوردة والبواسري تزول عادة يف
غضون ستة إىل  12شهرا ً من الوالدة .وملنع
تفاقم الدوايل ،يجب ممارسة الرياضة بانتظام
وتجنب الجلوس مع وضع الساقني متشابكني
لفرتة طويلة ،وتجنب اإلمساك عن طريق تناول
األطعمة الغنية باأللياف ورشب الكثري من
السوائل.
آالم الظهر

ألن األمر سيستغرق بعض الوقت حتى تصبح
عضالت البطن املشدودة قوية مرة أخرى ،فإن
الجسم يضع وزنا ً إضافيا ً عىل عضالت الظهر.
يمكن أن تعاني األم الجديدة من آالم الظهر
بسبب انحناء وقفتها أثناء الحمل.
ولكن ،يجب أن تختفي مشاكل ما بعد الوالدة يف
األسابيع الستة األوىل بعد الوالدة.
توقعات منطقية لشكل الحياة الجديد
إن التكيف مع املتغريات الجسدية الجديدة هو
أفضل طريقة للتعامل مع نفسك الجديدة.
من الطبيعي أن تمري بعض التقلبات العاطفية
يف رحلة التكيف مع األمومة .الشعور بالتعب
أو اإلحباط أو الحزن يف األيام التالية للوالدة
هي بعض ما تختربه األم الحديثة ،حيث تتقلب
مستويات الهرمون وهو أمر طبيعي.
قد تختلف الحياة بعد والدة طفل جديد عما
كانت يف السابق ،ولكن األكيد أن املرحلة الجديدة
ستكون مليئة باإلثارة والذكريات الرائعة.

important to replace fluids with water or their usual
milk feed. Having plenty of water also helps to clear
congestion.
4. A warm bath before bedtime
A warm bath is always comforting, and can be part of
a great bedtime routine. But it’s particularly important
when your child has a cold, as the warm water helps
their muscles relax. Plus the steam from the bath
moistens the airways and can help to break up congestion, allowing the sinus pressure to drain.

غالبا ما أدت التحوالت يف نمط الحياة ،
وتأخر سن الزواج  ،ونقص الوعي إىل زيادة
فرص مشاكل الخصوبة يف العالم ،وكان
موجودا ىف العالم ،
انتشار رسطان الثدي
ً
فقد تم تسليط الضوء عليه مؤخرا بغض
النظر عن الفئة العمرية  ،وتدرك املزيد من
النساء تدريج ًيا مع وجود فرص لالكتشاف
املبكر ومع ذلك  ،ال يزال مجتمعنا بحاجة
إىل معرفة العالقة بني الخصوبة وعالجات
الرسطان ،ىف خالل تقرير التالية نتحدث
عن فريق رعاية مرىض الرسطان ملعرفة
كيف يمكن أن يكون لجراحة أو عالج
الرسطان تأثري دائم عىل خصوبتك قبل
إجراء الجراحة أو البدء عالج ،وفقًا ملا ذكره
موقع «.»Onlymyhealth
ما الذي يمكن أن يسبب
مشاكل الخصوبة؟
يمكن أيضا أن
تسمى مشاكل
الخصوبة
مشاكل أو
تغريات يف
اإلنجاب،
تحدث
عندما تكون
مستويات
هرمون معينة
منخفضة أو
مرتفعة بشكل غري
طبيعي أو إذا تمت
إزالة األعضاء الجنسية
أو ال تعمل بشكل صحيح،
هناك الكثري من املشكالت الجسدية
التي قد تسبب مشاكل الخصوبة وتثريها،
من بني العديد من املواقف األخرى
ندرة البويضات السليمة أو اضطرابات
الهرمونات الجنسية أو انسداد البوق أو أي
مشكلة أخرى ملحة يمكن أن تسبب العقم.
كيف يمكن أن يؤثر الرسطان عىل
الخصوبة؟
يف كثري من الحاالت ،يمكن أن تكون جراحة
أو عالجات الرسطان أكرث احتماال من
الرسطان نفسه للتدخل يف بعض أجزاء
عملية اإلنجاب والتأثري عىل القدرة عىل
اإلنجاب ،يمكن أن يكون لألنواع والعالجات
املتنوعة تأثريات مختلفة بسبب اإلصابة
بالعقم تب ًعا ملا ييل :عمر املريض ومرحلة
نموه ،ونوع ومدى الجراحة ،ونوع العالج
املقدم سواء اإلشعاعي  ،والكيميائي ،
والهرموني  ،واملوجه  ،واملناعي  ،وزراعة

fabric, such as cotton. This can help regulate their body
temperature, so they can sleep better.
2. Use a vapour rub
For young babies there is not much you can offer from
a medical perspective. However, new Breathe Easy Vapour Rub from Irish brand Colief is a gentle, safe and
convenient decongestant, which is one of the few products suitable for babies aged three-months or older. It
comes in a convenient stick format, which can be applied directly to the skin without any fuss or mess (and
)!no stingy eyes
It contains a unique blend of natural ingredients, offering a soothing solution for easy breathing. When applied to the skin, body heat causes the balm to warm
up; releasing essential vapours with beneficial effects
that last for hours, helping your child get a full night’s
!sleep so hopefully mum and dad can too
3. Plenty of liquids
Some children don’t feel like drinking when they’re not
well. After all, it can be a strange sensation when your
nose is blocked up! But it’s important to stay hydrated. Colds can include runny noses and sweating, so it’s

الخاليا الجذعية.
نصائح طبية تساعد املرأة يف رحلتها
نحو األمومة حتى بعد اإلصابة
بالرسطان:
تجميد األجنة :
نجاحا للحفاظ
هذه هي الطريقة األكرث
ً
عىل الخصوبة ،هو إجراء يسمح
لألشخاص بتخزين األجنة املجمدة
الستخدامها الحقا.
تجميد البويضة :
أيضا تجميد البويضات
يمكن ألي شخص ً
غري املخصبة ،يشبه هذا اإلجراء تجميد
األجنة  ،لكن يتم تجميد البويضات دون
أن يتم تخصيبها بالحيوانات املنوية.
هذا خيار للنساء بدون رشيك ذكر لتوفري
الحيوانات املنوية.
الحفاظ عىل أنسجة
املبيض :
تتضمن هذه الطريقة
إزالة وتجميد
أنسجة املبيض
جراحيا ،يمكن
للجراح زرع
األنسجة
بعد عالج
الرسطان ،قد
يكون هذا
هو الخيار
الوحيد
للفتيات
الصغريات الالتي
ال يستطعنالخضوع
لتجميد البويضات.
جراحة رسطان املبيض :
يمكن للجراحني إزالة مبيض واحد فقط.
إنه خيار لبعض النساء املصابات برسطان
يف مرحلة مبكرة يقع يف مبيض واحد ،هذا
يحافظ عىل صحة املبيض للتكاثر ويمنع
انقطاع الطمث املبكر.
العالج اإلشعاعي الذي يحمي املبايض
هناك احتمال أن تتعرض بعض النساء
لإلشعاع ملبيض واحد فقط وهذا يحافظ
عىل الخصوبة ،خيار آخر هو إجراء
يسمى تثبيت املبيض  ،حيث يقوم الجراح
بتحريك أحد املبيضني أو كليهما حيث ال
يصل اإلشعاع إليهما ،ثم يعيدها الجراح
إىل مكانها بعد العالج ومع ذلك  ،هذه
الطريقة ليست دائما ناجحة اإلشعاع
ليس دقيقًا وقد يستمر يف الوصول إىل
املبايض أو إمداد الدم باملبيض

8 Tips To Help Your
Sick Child Sleep
Through The Night

T

rying to sleep when you don’t feel well can
be tough. If you’re feeling congested, it can
leave you worn out, bunged up, and unable
to sleep. This can be particularly tough for little ones,
as their tiny nostrils feel the effects of a blocked nose
and sinus pressure even more than adults.

So how can you comfort them, and ease their symp?toms for a restful night’s slumber
We’ve got 8 top tips to help your child get to sleep
when they’re feeling under the weather:
1. Use breathable cotton pyjamas
One of the horrible things about being ill is the feeling
of sweatiness when you try to sleep, so make sure your
child has pyjamas or a sleepsuit in a natural breathable
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نصائح لتكوني
مديرة ناجحة
وصاحبة بيزنس
كبير
.يأتي املدح بمفرده بل يجب أن يعقبه الشكر والتقدير
:ال تخشي الهزيمة
 ال يهم مدى صعوبة أو عدد،عندما يكون لديك هدف كبري
 هدفك سيجعلك تقفي عىل،املرات التي تسقطني فيها
قدميك مرة أخرى وسيستمر محركك يف دفعك إىل األمام
.حتى تتمكني من تحقيق أشياء عظيمة
:القلق هو إهدار للحياة

ِ عليك أن
،تثق بنفسك وتعلمي أنه عندما تأتي اللحظة
 وال وقت أو جهد إلهدار الوقت،ستتخذي إجراءات جيدة
.او النفقات يف يشء غري مجدي

.إيجابي عىل عملك ككل

.اكتشافات جميلة عىل الطريق

عليك تجديد التحديات ونظرتك ملستقبلك بشكل أكرث
 فالتحديات تمنحك فرص أكرب للتعليم والنمو،ً طموحا
.واالزدهار

 باإلضافة،التفاوض يجعلك تفهمني ما لم ترينه يف خطتك
إىل أنه يجعلك عىل تواصل جيد وممتع مع باقي فريق
 كما أن التفاوض يساعد بشكل كبري يف نجاح،عملك
.املرشوع

:تجديد التحديات

:تعلمي التفاوض

:طلب المساعدة ال يقلل منك

:البحث عن المفضل

طلب املساعدة والبحث عن الرؤى ذات الخربة يف وقت
.مبكر يف كثري من األحيان يساعد عىل النجاح

ابحثي عن اليشء املفضل لك ولفريقك واجعيل املكافأة التي
.تأتي بعد خطوات ناجحة جائزة ملن يعمل معك بإخالص

:انتهزي الفرص الناجحة

:المدح والشكر

يف كل خطوة اختاري الفرص بنا ًء عىل ما تعتقدي أنك
 كما أن القتناص الفرص أثر رجعي،ستتعلمي منه أكرث

 وال،املدح يف العمل الناجح يساعد عىل مزيد من التطور

 ترأس،أصبحت املرأة يف السنوات االخرية
 وعىل،الكثري من املناصب القيادية املختلفة
الرغم من ذلك هناك الكثري من السيدات
والفتيات يخشني خوض التجربة والنزول إىل
 وعمل مرشوع،سوق العمل ومواكبة التطور
 لذا يستعرض عليك اليوم،مستقل بها وناجح
السابع بعض النصائح التي تجعلك مديرة
وقائدة ناجحة يف عملك وصاحبة بيزنس
:» كما ييلelitedaily« كبري وفقا ً ملوقع
:وضع خطة

 وال تخيش إذا حدثت بعض،عليك وضع الخط
 ألن من وقت آلخر ستفاجأين بأن يشء،االخفاقات
يف الخطة التي تضعيها لنفسك لم يحدث بالطريقة
 ستكون هناك، ال داعي للقلق، هذا جيد،التي توقعتيها

5 Tips to being a Classy Lady

A

Classy Lady displays self-respect,class, appreciation, and
etiquette. She does not allow
her mood to affect her manners. Being a
classy lady doesn’t mean that you should
be snobby or stuck up, but that you
should have dignity, consideration, and
moderation in your daily actions!
Here is 5 tips for you being a Lady
1. Take Care of Your Appearance
The First impression talks a lot about you, be
your best version on all occasions! Care for
your personal hygiene is the rule for everyone, take care of your oral hygiene and smile
always, do not forget to take care of your
nails frequently, take care of your hair, keep
them always clean and hydrated. Classy Lady
always invest in a classic perfumes, avoid
strong perfume please! And take care of your
health, take care of your body, your body is
your home!
2. Good Mannerism
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A Classy Lady show your gratitude and love
at all time! And is always well-mannered. A
Classy Lady greets people in a friendly manner, she’s generous with her smiles and is
always ready to say ‘sorry’, ‘please’, ‘thankyou’ and ‘welcome’ at the appropriate time.
Being loud and foul mouth are top taboos.
The art of elegance and gratitude is a dying
skill! When someone is kind, be grateful and
kind in return!
3. Be Punctual
Unfortunately, culturally in Brazil is normal
arrive late in the occasions, a habit that I
have always refused to follow, I believe that
is a lack of commitment and respect with
me and the who is waiting for me, so please
show more respect and give respect being
punctual!You know the saying, “Fashionably late!” When it becomes a habit, there is
nothing fashionable about it.
A Classy Lady is punctual and that means

that you need to show up on time. If you
are supposed to meet at 7:00 pm be there
at 6:45pm at the latest. It is very classy to be
prompt and on time always!
4. Don’t Use Vulgar Language
If you wish to be your best version and be
a Classy Lady never use vulgar words! Never! They aren’t appropriate. Stay classy and
don’t make it a habit into your lifestyle!
5. PUT YOUR PHONE AWAY!
And one of the class-less things you can do
is to be on your phone when you should be
talking to someone. When you are having a
conversation with someone, put down your
phone and look at them.
Your Instagram, Facebook, or Snapchat will
always be there! But the person sitting in
front of you will not!
Don’t be that girl that everyone will remember as “the one obsessed with her phone.”
Put the phone away and have a real conversation!
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نصائح أساسية لتزيين
المنزل خالل فصل الربيع
يعود فصل الربيع ليمنحنا شعورا ً منعشا ً بالتجدد مع أجوائه الدافئة
 التي ال بد من االستلهام منها لتجديد ديكور منزلنا ومنحه،وألوانه املرحة
ِ  تقدم،وملساعدتك عىل تجديد ديكور املنزل
ِ
لك
.هذه اللمسة املنعشة
ٍ
ٍ عالمة «أورا» ثالث نصائ
لديكورات منزلية مميزة ومناسبة لهذا
ح أساسية
.الفصل
إضافة األلوان الزاهية
لطاملا كانت القاعدة األساسية يف عالم التصميم الداخيل اعتماد األلوان
 ننصحكم هذا، لذلك.الداكنة لفصل الشتاء والتدرجات املرشقة للربيع
ٍ
بألوان حيوية مثل هذا التصميم
املوسم باختيار قطع األثاث املميزة
 أو يمكنكم تزيني غرفكم بقط ٍع.الفريد من كرايس اورا باللون األزرق الغامق
ٍ
 مثل الوسادات امللونة أو املزهريات واملصابيح املميزة،بألوان مرحة
صغرية
.بتصاميمها الفريدة
استخدام الزهور للتزيين
يساعد استخدام باقة من الزهور الطبيعية مثل التوليب أو األوكالبتوس أو
ٍ
،ملسة منعشة عىل ديكور املنزل بإلهام من أجواء الربيع
الزنبق يف إضفاء
حيث ُينصح بتنسيقها يف مزهرية مميزة لتزيني مائدة الطعام أو طاولة
.القهوة
استخدام أدوات المائدة المميزة بنقشات الربيع
 ويمكنكم.من املعروف أن عنارص الطبيعة تمنح شعورا ً بالراحة والهدوء
.دائما ً استخدام التصاميم املستوحاة من الطبيعة يف ديكورات املنزل
حيث ننصحكم باستخدام مجموعة جديدة من أدوات املائدة بألوان
 كما يمكنكم الحصول اآلن عىل.ونقشات مستوحاة من فصل الربيع
مجموعة جنينا من أدوات املائدة املزينة بنقشات ورق النخيل من متاجر
.ً اورا حرصيا

خطوات يجب اتخاذها عند
تجديد غرفتك

المراقبة والتحليل
ِ
 وأخذ أي مالحظات، حاويل تحليل الصور،حفظت بعض اإللهام
 بعد أن،اآلن
 والحظي ما تحبينه عىل وجه، انظري بكثب.بالعنارص التي تحبينها
ِ  فمثالً ربما،التحديد
قمت بحفظ صورة ملطبخ ال يشبه نمط
ِ
الحظت أنه مطبخ أبيض ناصع
، وعند التدقيق.منزلك
 لذا قد تكونني،به كتب طهي ملونة عىل رفوف مدمجة
ِ
شعرت باإللهام من املساحات البيضاء الساطعة
.املدمجة مع األلوان املوجودة عىل الرفوف

يوما باالرتباك من أين تبدئني عند تصميم غرفة؟ إذا
ً هل شعرت
ِ
ِ
فإليك الخطوات األربع األوىل التي
،كنت ترغبني يف تجديد الغرف
.يجب اتخاذها عادة عند البدء
تقييم المساحة
،أوالً قومي بإلقاء نظرة عىل املساحة املتوفرة لديك
 وما الذي ال،ومعرفة ما الذي يعجبك يف تلك الغرفة
ِ
،نفسك إن كانت تعجبك األلوان
يعجبك؟ واسأيل
 ما شعورك عند، األثاث؟ واألهم من ذلك،الرتتيب
ِ
وجودك يف هذه الغرفة؟ وضعي يف اعتبارك الحالة
 هل، وما الذي ترغبني يف تغيريه،املزاجية الحالية
هناك أي مناطق مزدحمة تحتاجني إىل معالجتها؟
هل هناك زوايا معينة ال تلهمك؟ دوني مالحظاتك
ِ
.أردت
تلك يف دفرت إذا

البحث عن األنماط

 ابحثي عن أنماط يف صور اإللهام التي،بعد ذلك
 يمكن أن تكون أنماطًا حرفية (مثل،اخرتتها
ِ  هل.)!الخطوط أو النقش
قمت بحفظ الكثري من
ِ الصور بجدران داكنة متقلبة؟ هل يبدو
أنك تحبني
مظهر غرفة مليئة بالتحف؟ هل يعجبك املظهر
املبسط للمكونات املدمجة؟
ِ  ربما،ونعود هنا إىل ما سبق
قمت بحفظ عدة صور للغرف
ِ
ِ
أدركت أن ما
،بحثت عن أنماط
 لكن بمجرد أن،البيضاء
 أو ربما تحبني حقًا،استلهمت منه حقًا هو هندسة األلواح البيضاء
. عىل سبيل املثال،شكل األثاث الخشبي القديم مقابل الجدران البيضاء

4

جمع اإللهام

 ابدئي يف جمع اإللهام! ابدئي البحث عن أي يشء،بعد ذلك
 فمثالً إذا كانت هناك صورة أو فكرة أو قطعة،وكل ما يلهمك
ِ  احتفظي بأي يشء ترين،أثاث تشعرين بأنها تناسبك اجمعيها
أنك
 فكل هذه الصور واألفكار، أيا ً كان املكان الذي شاهدته فيه،ترغبني بتنفيذه
.ً ستساعدك يف تطبيق تصميمك الحقا

5 ways to decorate your home on a budget
By Pooja Khanna Tyagi

C

reating a beautiful home doesn’t always
need to be an expensive affair. High-end
furniture and decor elements may look
gorgeous on Pinterest boards but aren’t always
practical for your wallet. If you’ve moved into
a new house and are looking to make it your
own, follow these expert tips to decorate a
home on a budget without compromising on
the aesthetics. After all, a home should reflect
the taste and lifestyle of its occupants, so the
decor has to be just right.
1. Buy quality furniture
“Investing in timeless and classic pieces of furniture
comes at a steep cost,” acknowledges Abhishek Kathuria, founder of Rosabagh, a Delhi-based furniture and
interior design studio. If you’re decorating on a budget,
he suggests focussing on one room at a time. However,
never compromise on the quality of the furniture. “Pur-
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chase comfortable and functional pieces of furniture
from affordable brands online,” says interior designer
Priyanka Singh, founder of Gurgaon-based Chalk Studio. If possible, wait for sales to pick up the best pieces
at a discounted price.
2. Use soft furnishing as decor accents
“Soft furnishings can be used in multiple ways to enhance the mood and interiors of your living spaces. You
can redo the furnishing of your accent chair or
the favourite couch. You could also use
table linen or even cushions to complement your home decor,” says
Suparna Handa, Managing Director at Sarita Handa. “Use cushions to add a pop of colour. Introduce square and rectangular
cushions in different sizes for an
L-shaped sofa, three-seater, and
two-seater sofas,” adds Singh.

3. Develop a good lighting scheme
“Most luxurious homes are spacious and light-filled,”
says Kathuria. To achieve a similar effect without an
elaborate lighting scheme, make the most of natural
light. A layered lighting scheme will enhance the look
of your home. He also suggests swapping out an old
lampshade or wall light when your home decor needs
a quick makeover.
4. Introduce artwork
Interior design studio Casa Novo used
eye-catching wallpaper to create a
feature wall behind the bed in this
Mumbai home
“The cheapest ways to introduce
art is by printing a classy high
resolution image on a canvas
and mounting it within a sleek
metal frame,” explains Singh.
Alternatively, you could also ex-

periment with vibrant wallpaper, suggests Neha Jain of
UDC Homes. “ For a dramatic ambience, you could use
three to four different types of wallpaper as it won’t
burn a hold in your pockets,” she says. “You can also
use accent cushions that are thematically distinct or
craft-intensive so that they can be used as an art piece,
like wall decor,” advises Handa.
5. Accessorise
A wall mirror with a touch of gold can instantly bring a
sense of regalness and opulence into your living space,
suggests Kathuria. “Plants with white blooms or artificial plants are another way to enhance the beauty of
the living area or balcony. Also, decorate the space with
pots,” says Jain. Lastly “avoid using too many accessories or decorative pieces. Instead invest in a large decorative piece to accentuate the space. Don’t forget to
add texture—for example, decorate your centre table
with coffee table books, a vase with silk flowers, ceramic coasters, or decorative pieces,” concludes Singh.
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موضة مجوهرات Fashion Jewelry
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الفستان البليزر نجم موضة الربيع
أوردت مجلة “ ”Elleأن الفستان البليزر “ ”Blazer Dressيمثل نجم موضة الربيع/
الصيف يف  2022ليمنح املرأة إطاللة أنيقة تنطق باألنوثة واإلثارة.
وأوضحت املجلة املعنية باملوضة والجمال أن الفستان البليزر هو فستان يمتاز بقصة
البليزر ،والتي تتمثل مفرداتها يف صف األزرار وط ّية الصدر ،مشرية إىل أن الفستان
البليزر يبوح هذا املوسم بأنوثة املرأة من خالل القصة القصرية ،التي تكون فوق الركبة،
وكذلك فتحة الصدر العميقة.
وأضافت “ ”Elleأن الفستان البليزر يمتاز هذا العام بتنوع الخامات؛ حيث أنه يأتي
مصنوعا من الحرير أو الساتان أو الجلد ،مشرية إىل أنه يخطف األنظار إليه من خالل
بعض التفاصيل الصغرية مثل األكمام البالونية واألكتاف العريضة والقصة األكرب من
املقاس “ ”Oversizedوتطريزات الرتتر.
وبالنسبة إىل الحذاء املناسب ،أوضحت “ ”Elleأنه يمكن تنسيق الفستان البليزر مع
بوت ذي طابع عسكري للحصول عىل إطاللة كاجوال جريئة ،يف حني يمكن تنسيق
الفستان مع صندل ذي أربطة للحصول عىل إطاللة أنيقة وفخمة.
وظهرت موضة الفستان البليزر منذ العديد من املواسم ،وقد القى هذا التصميم العرصي
رواجا كبريًا من النساء ،السيما وأنه يوحي كثريًا
الذي يجمع بني الجاكيت والفستان
ً
باألناقة والعرصية يف ٍ
آن واحد ،وقد ارتدته الكثريات من النجمات العربيات والعامليات.

5

حيل في اختيار المالبس المثالية
لصاحبات الجسم النحيل

النحافة هي مشكلة تواجه الكثري مثلها مثل
دائما
السمنة املفرطة ،وهذا ما يجعلك تبحث ً
عىل وصفات لزيادة الوزن ولكن هناك وصفات
تأتي بنتيجة وأخرى ال ،ولكن إذا سئمت من
جدا» ،قبل البدء والبحث
وصفك بـ «نحيف ً
يف عالج النحافة ،فكل ما عليك فعله كل
يوم هو مالحظة ما الذي يجعلك أنحف
وال يناسب قوامك ،معرفة ما يناسب نوع
ِ
عليك ،لذا نستعرض
جسمك ،ولتسهيل األمر
بعض النصائح املفيدة التي تحتاج كل فتاة
نحيفة إىل تجربتها يف مالبسها لجعلها تبدو
بمظهر ممتلئ وفقا ً ملوقع «ستايل كريز»
كما ييل:
تجنبي األلوان الداكنة
ِ
عليك باختيار األلوان الزاهية واملفعمة

بالحيوية طوال الوقت ،يف حني أن اللون
األسود هو أحد أكرث االلوان املفضلة لدى
النساء ،يجب عىل النحيفات أن يحاولن
تجنب األلوان الداكنة.
االبتعاد عن الفساتين الضيقة

حاويل تجنب الفساتني الضيقة التي
ستجعلك تبدين نحيفة ،واستعيني
بالفساتني املنفوشة والتي تستخدمني فيها
ِ
تجعلك بمظهر أفضل خاصة
«جيبونة» لكي
يف الحفالت واألفراح.
اختاري القماش المناسب
عندما يتعلق األمر باختيار األقمشة ،يجب
عىل املرء أن يحاول اختيار أقمشة منظمة

وسميكة ،يمكن أن تجعل هذه األقمشة
جسمك يبدو «كرييف» وليس نحيفًا

تجنبي ارتداء المالبس ذات الخطوط
العمودية الطولية

عندما يتعلق األمر بالخطوط ،فعليك تجنب
الخطوط العمودية ألنها ستجعلك تبدو
أنحف فقط ،ولكن عليك اختيار الخطوط
األفقية ،والتي تعمل بشكل مثايل عىل النساء
النحيالت.
استبدلي الجينز الضيق بالفضفاض
إذا كان لديك ساقني نحيفتني ،فإن الجينز
الضيق هو االختيار االسوأ ،ألنه يربز نحافة
الساقني ،لذا استبدليه بالجينز الفضفاض.

أفضل  3لفات حجاب موضة في
 .. 2022اختاري مايناسبك
الكثري من الفتيات املحجبات يهتممن بالبحث عن
أفضل الطرق الرتداء الحجاب ولفات الطرح املناسبة
جدا بمالبسهم وبالرغم
هاما ً
ألنه يمثل عنرصا ً
من صغر حجمه لكنه العنرص املسئول عن املظهر
النهائي للطقم ويعطيه ملسة من الجمال والجاذبية
وحسن املظهر لذلك نقدم ِ
لك وفقًا ملا جاء بموقع
 fashiongirlأفضل أفكار لفات الحجاب موضة لـ.2022
لفات تقليدية
إذا ِ
كنت تريدي البساطة يف لفات الحجاب يفضل أن تبتعدي
عن ارتداء البندانة أو البطانة ولكن يفضل أن يكون حجاب
بدون أي إضافات وبطريقة بسيطة وغري مكلفة وأيضا تعترب
وأيضا
من أفضل الطرق التي تصلح للكثري من الفتيات
ً
تتماىش مع املالبس الكاجوال والكالسيك.
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لفات طرح فضفاضة
تعترب لفات الطرح الفضفاضة من أسهل اللفات البسيطة
وبالرغم من سهولتها أال أنها تعترب من ألطف وأفضل اللفات
التي تعطي مظهر جذاب وعرصي ولكن هذه اللفة تختلف
عن التقليدي لكونها تحتاج إىل بندانة أو غطاء داخيل للشعر
والبد أن نكون حريصني عىل اختيار نوع القماش ويفضل أن
يكون من النوع الكتان أو القطن أو الشيفون ولكن غري مفضل
اختيار الستان.
لفات الطرح تربون
من املمكن أن نقوم بتحويل الطرحة العادية للرتبون بأكرث من
شكل وجميعهم يتمىش مع املالبس الكاجوال والسواريه وال
يرتبط بنوع معني من القماش ولكن يفضل اختيار القماش
الكتان أو القطن يف حالة الخروجات العادية ولكن يف حالة
ارتدائه بمناسبة يفضل أن يكون ستان منقوش أو حسب
الرغبة.
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موضة مجوهرات Fashion Jewelry
العربي األمريكي اليوم Arab American Today

موديالت أساور ذهب
على شكل فراشة
سارا محمد
ال تتخىل النساء بمختلف أعمارهن وشخصياتهن عن التحيل
بقطع املجوهرات التي تضفي عىل مظهرهن ملسة أنثوية وأناقة
الفتة ،ومن أكرث الصيحات الكالسيكية الرائجة التي تفضلها
النساء والفتيات خاصة يف موسم الربيع ،األساور املصممة عىل
شكل فراشة ..لذا نختار لك اليوم عدة تصاميم ألساور ذهبية
بتصميم الفراشة من دور املجوهرات املختلفة.
سوار الفراشة من غراف Graff

تزين إطالالتك
األزياء الميتاليكية ّ
في صيف 2022
عياد
روال زعزع ّ
برزت صيحة األزياء امليتاليكية يف عروض
صيف  2022فزادتها إرشاقا ً .وتعترب األزياء
امليتاليكية من الخيارات املناسبة للسهرات
واملشاوير املسائية ،إال أنها استطاعت بفضل
التصاميم العملية والعرصية التي أبدعت
الدور العاملية بتقديمها ،أن تتسلّل إىل إطالالت
النهار وتضفي عليها وهجا ً الفتا ً.
وولك موريس Wolk Morais
قدمت عالمة وولك
ّ
موريس Wolk Morais
فستانا ً مصنوعا ً
من قماش الساتان
الناعم باللونني
الذهبي والفيض .هو
من التصاميم التي
تناسب السهرات
واملناسبات الليلية
تتحضين لها
التي
ّ
يف الصيف.
تابعي املزيد :موجة
ميتاليكية تعيدنا اىل
الثمانينات
أوسكار دي الرينتا Oscar de la Renta
قدمتها عالمة أوسكار دي الرينتا Oscar de
بدورها ّ
 la Rentaتصميم فستان أنثوي مز ّين بالكشاكش
وبأكمام منتفخة .يأتي الفستان باللون الذهبي
املرشق ،يمكنك أن تختاري معه إكسسوارات بدرجة
الذهبي الفاتحة أو أن تحدثي تباينا ً الفتا ً من خالل
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

اعتماد إكسسوارات فض ّية اللون.
زيمرمان Zimmermann
أما عالمة زيمرمان  Zimmermannفقد
تقدم تصميما ً عرصيا ً بالقماش
اختارت أن ّ
فصممت رسوال
امليتاليكي الذهبي الفاتح،
ّ
ونسقت معه توب مز ّينة
بقصة مريحة ّ
باغي ّ
بالكشاكش .يمكن ارتداء هذا الرسوال مع
تنسقيه
بوستيري فاخرة للسهرات أو أن ّ
مع توب قطنية وحذاء ريايض ملشاويرك
النهارية.
توم فورد Tom Ford
ومن عالم توم فورد  Tom Fordاخرتنا لك
وبقصة
هذه اإلطاللة املؤلفة من تنورة طويلة
ّ
مستقيمة .تأتي التنورة باللون الذهبي
الفاتح ومقلّم ببعض الخطوط باللون
نسقت معها العالمة توب بأكمام
األزرق ،وقد ّ
محفورة ومقلّمة ،وز ّينت اإلطاللة بعقد
ضخم من املعدن الذهبي واللؤلؤ.
دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana
واإلطاللة األخرية التي اخرتناها لك باألزياء
امليتاليكية هي من عالمة دولتيش أند غابانا
 Dolce&Gabbanaوهي مؤلفة من رسوال
نسقت معه
ض ّيق باللون الفيض امليتاليكيّ ،
العالمة توب باللون األبيض مز ّينة عند
الصدر بقماش الدانتيل األسود ،وسرتة
بليزر مقلّمة مصنوعة من القماش الالمع.

يصمم هذا السوار األنيق من غراف  Graffمن الذهب األبيض
مع املاس الفاخر وهو يشكل صورة ظلية خالدة للفراشة
مصحوبة بفراشات صغرية الحجم عىل جانبي الرسغ ،فطاملا
ألهمت الفراشة مصممي املجوهرات بابتكارات ملجوهرات
أنثوية جميلة تتميز بالشكل األيقوني املنترش.
سوار سويت
أالمبرا باترفالي
من فان كليف
أند آربلز Van
cleef & arpels
تضم تصاميم
مجوهرات سويت
أالمربا من دار فان
كليف أند آربلز
حليا ً زخرفية
صغرية وجذابة
ترمز للحظ ،وذلك
منذ عام ،2007
كما أنها تتميز
بخفتها ورهافتها،
وهي بمثابة طريقة
متحفظة إلضفاء
السعادة عىل كل
يوم يمر ،ويصنع هذا
السوار من الذهب
األبيض املرصع
بحجر الفريوز.

سوار الفراشة من الزوردي Lazurde

ينفرد سوار الفراشة بأنعم تصميم لرمز الفراشة عىل اإلطالق،
السوار مشغول من الذهب األصفر عيار  18مع أحجار باللون
الوردي من الزوردي .Lazurde
سوار تنس من تيفاني أند كو Tiffany & co

يستوحى هذا السوار يف دار تيفاني أند كو Tiffany & co
من تألق األملاس ليشكل مزيجا ً فريدا ً من القطع إلحساس
رومانيس واضح بأسلوب الفراشة التي تتميز بلمسة أنثوية.
سوار TREASURESمن بياجيه Piaget

وإن كنت تبحثني عن سوار بتصميم أجنحة قريبة من أجنحة
الفراشات ،فإليك سوار  ،Piaget Treasuresيصمم من الذهب
األبيض عيار  18قرياطا ً ومرصع بأحجار ماس ،وتزدان هذه
القطعة بماسات تتسم بكل ما يميز الريشة من أناقة ورشاقة
ما يجعلك تتألقني وتشعني جماالً بحرية مميزة.
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مندي اللحم بالفرن ..وجبة غداء

أبدعي قدمي عىل سفرة وجبة الغداء أطيب طبخات اللحم الطيبة،
جربي املندي الشهي وقدميه بجانب السلطات املفضلة
وقت الطهى  120دقيقة
يكفي لـ  4أشخاص

المقادير

 مكونات األرز :أرز بسمتي  3 :اكواب (مغسول ومنقوع ومصفى)
الكمون  :نصف ملعقة صغرية
ملح  :ملعقة صغرية
البصل  2 :حبة (مفروم ناعم)
الثوم  4 :فصوص (مهروس)
سمن نباتي  :ربع كوب
ماء ساخن  5 :أكواب وربع
(مقشة ومهروسة)
طماطم  4 :حبات
ّ
القرفة  3 :عود
ورق غار  2 :ورقة
لومي  3 :حبات
القرنفل  3 :حبات
فلفل أخرض حار  2 :قرن
هيل  4 :حبات
 -لتحضري اللحم :

لحم غنم  2 :كيلو (مقطّع قطع كبرية)
البصل  2 :حبة (مفروم ناعم)
الثوم  3 :فصوص (مهروس)
ملح  :حسب الرغبة
بهارات مشكلة  :ملعقة صغرية ونصف
فلفل أسود  :ملعقة صغرية ونصف
الزعفران  :ملعقة صغرية
عصري الليمون  :نصف كوب
طريقة التحضير

لتحضري األرز البسمتي :يف وعاء عىل النار ،سخني السمنة ،وأضيفي
إليها الثوم املهروس والبصل وقلبي املكونات حتى تذبل.
أضيفي كوب من املاء مع عيدان القرفة ،والكمون ،وورق الغار ،واللومي،
والقرنفل ،والفلفل األخرض الحار والهيل ،وبهري بامللح.
قلبي املكونات لعدة دقائق ثم أضيفي الطماطم ،وأضيفي األرز وصُبي
املاء عىل املكونات.
قومي بتغليف القدر بورق القصدير لعدة طبقات وأحكمي إغالق أطرافها
ث ّم اصنعي ثقوبا ً فيهما باستخدام سكني حاد أو بعود خشبي.
حمي الفرن عىل حرارة  200درجة مئوية.
ّ
لتحضري اللحم :قومي بتتبيل اللحم باملكونات التالية :البصل ،والثوم،
والبهارات املشكلة ،والزعفران ،وامللح ،والفلفل األسود وعصري الليمون.
ضعي قطع اللحمة املت ّبلة عىل وجه القدر املغلّف بورق القصدير.

قومي مرة أخرى بتغليف القدر بورقة قصدير أخرى وأدخليه إىل الفرن
لحوايل ساعة ونصف.
بعد مرور الوقت ،ارفعي ورقة القصدير العلوية عن اللحم ،وأطفئي النار،
واستمري بعملية الطهي حتى ينضج.
ارفعي اللحم وضعيه يف طبق جانبي ،ثم تخلّيص من ورق القصدير
املتبقي فوق األرز.
قلبي األرز قليالً وبخفة حتى يتجانس ،ثم اسكبيه يف طبق التقديم،
وضعي فوقه قطع اللحم.
قومي بإشعال جمرة وضعيها داخل كوب من الزيت يف وسط طبق
التقديم ،وغلفيه بورق القصدير حتى يتشبع األرز برائحة التدخني.
وقدمي مندي اللحم ساخنا ً.
ارفعي ورق القصدير عن الطبق ّ

شوربة الفريكة باللحم..
تعد شوربة الفريكة من أطيب وصفات املقبالت
الساخنة والتي تحرض يف فصل الشتاء ملا تمنحه
من دفء عند تناولها ساخنة ،جربي تحضري
أطيب الوصفات املشبعة واملغذية وبالصحة
والعافية.
وقت الطهى  60دقيقة
يكفي لــ  4أشخاص
المقادير

سلطة الدجاج المشوي اللذيذة
المقادير

زيت الزيتون  2 :ملعقة كبرية عصري الليمون  :ربع
كوب املاء  2 :ملعقة كبرية الخل  2 :ملعقة كبرية
بقدونس  2 :ملعقة كبرية (مقطع) ريحان ناشف :
 2ملعقة صغرية زعرت مجفف  :ملعقة صغرية ملح :
ملعقة صغرية
مكونات السلطة

اخلطي جميع مكونات الصلصة داخل وعاء إىل
قسمي
أن تتماسك جميع املكونات بشكل جيد ،ثم ّ
الصلصة إىل قسمني وضعي أحدهما داخل الثالجة
من أجل االستخدام الحقا ً.

ضعي قطع الدجاج إىل أن تصبح بنية اللون من
الجهتني ومطهوة بشكل جيد.
اتركي قطع الدجاج جانبا ً كي تربد ملدة  5دقائق،
وصفي قطع الدجاج عىل أحد جانبي السلطة،
وضعي ما تبقى من الصلصة عىل السلطة.
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يف قدر عىل النار ،نضع الزيت ونشوح البصل قليالً ومن ثم
ونحرك حتى يتغري لون اللحم.
نضيف عليه اللحم
ّ
نصب مرق اللحم عليه ثم نرتكه حتى ينضج.
نغسل الفريكة جيدا ً ونصفيها من املاء ،ونضيفها عىل
اللحم واملرق.
نبهر الشوربة بالفلفل األسود ،وامللح ،ونرتكها تغيل حتى
تنضج الفريكة ملدة ترتاوح ما بني  30 – 20دقيقة.
تسكب الشوربة بأطباق التقديم وتقدم ساخنة.

اخلطي األفوكاو والطماطم والبصل والزيتون
والخيار ،وقلبيهم جيدا ً أثناء انتظار تغلغل جميع
مكونات الصلصة إىل الدجاج.
انقيل الخرضاوات يف صحن تقديم السلطة.

سخّني ملعقة واحدة من الزيت داخل مقالة أو
مقالة خاصة بالشوي عىل درجة حرارة متوسطة.
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طريقة التحضير

قسمي الدجاج إىل قطع مناسبة للسلطة بالطريقة
ّ
املفضلة ،ثم ضعي قطع الدجاج داخل وعاء
(يفضل نقع
الصلصة ملدة  15-30دقيقة عىل األقل
ّ
الدجاج ملدة ساعة كاملة أو ساعتني داخل الثالجة
يف حال عدم وجود مشكلة بالوقت).

 صدر الدجاج  500 :غراما ً (منزوع العظم والجلد) خس  4 :اكواب (مقطع) خيار  1 :حبة (كبري الحجم  /مقطع) طماطم  2 :حبة (مقطعة) البصل األحمر  1 :حبة (مقطع) األفوكادو  1 :حبة (مقطع) زيتون أسود  :ثلث كوب (مقطع رشائح)طريقة التحضير

 الفريكة  :كوب فيليه لحم  250 :غراما ً -البصل  1 :حبة (مفروم)

 ملح  :نصف ملعقة صغرية فلفل أسود  :ربع ملعقة صغرية (مطحون) -مرق اللحم  :حسب الحاجة

حضي وعاء كبري للسلطة مع خلط جميع مكونات
ّ
السلطة معا ً داخل الوعاء.
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Ways to Make Kitchen
Remodeling Easy

he kitchen is the most used space in your
house. Therefore, it demands more grooming
and looking-after. While occasional maintenance and a little shift of things once in a while
are refreshing for your kitchen, your cooking space
sometimes needs a complete kitchen remodeling.
And appealing it may sound, but embarking on
a kitchen remodel is pricy, nerve-wracking, and
time-consuming. The hassle of changing everything and dealing with each task entirely leaves
homeowners overwhelmed, especially when they
have never faced a kitchen remodeling situation
before. For first-timers who are unaware of this
job’s chaotic nature, tackling a re-do can turn into a
nerve-wreck.
While kitchen remodeling sounds exciting, it can turn into
chaos if not dealt with in the right way. Therefore, to make
this nerve-wracking task convenient for you, we have arranged some tips that will help you simplify the remodel—so
you can enjoy the whole thing instead of panicking and end
up with the kitchen of your dreams.
1. Planning, Planning, and Perfect Planning!
The one thing that can turn your kitchen remodeling into a
monkey wrench is poor planning. Therefore, you need to be
precise while laying out your kitchen design. You need to be
specific about the service you are going to use or the supplies
you might need to buy yourself. And you need to plan the
time limit you can assign for each task. Minimize postponements, mistakes, and overall cost by carefully laying out your
project and plotting everything from start to end, accurately detailing each stage of your remodel. Visit the offices of
remodeling services and consult home service experts. This
way, you will be able to narrow down the alternatives and
draft an ideal layout for cabinets, light fixtures, appliances,
etc. Purchase all the supplies you will need for the remodel
and have them on-site before the project starts.
If you want to hire a service that can bring your dream kitchen to life, then contact My Soho Design. The home improvement service will assist you in kitchen remodeling and make
sure that everything goes according to your plans.
2. Go for The All-In-One Approach
If you are not customizing, then save yourself a hassle, and
choose one-stop shopping from reliable home improvement
stores. This way, you can cut down the stress of running
around the market to purchase necessary kitchen remodeling supplies such as cabinets, hardware, fixtures, appliances, countertops, flooring, etc. In addition to the advantage
of hassle-free shopping, most of these big-box stores offer
discounted or competitive rates. You can easily find small to
extensive kitchen remodeling and manufacturing supplies at
these stores. On bulk purchases, you can also get a contractor’s discount.
My Soho Design is one such platform where you can find all

building supplies from hardware to cabinets at competitive
prices. Recently, My Soho Design has also launched a virtual showroom tour where you can view items of your choice
and book whatever you need from the comfort and safety
of your home.
3. Let Someone Else Worry for You
Planning and executing the complete kitchen remodeling
sounds fun and games. Still, at the same time, it is the most
challenging thing to DIY. While DIY-ing a kitchen remodel,
homeowners’ most common mistake is the imprecise estimation of time and supplies needed to finish a remodeling
project. Another thing that is often overlooked is calculating
the skills and physical strength required to do the task. For
instance, before starting the project, you can assume that fixing plumbing and cabinets yourself will be easy. But if you do
not know what you are getting yourself into, you will waste
both time and supplies.
If your budget allows you to hire an expert, then consult
home improvement and renovation services to do the planning and execution for you. You can either ask them to do the
portion of work beyond your skill or give them complete access to your kitchen remodeling; the choice will be all yours.
4. Utilize What You Have
Sometimes, even small changes yield great results. It is not
necessary that your kitchen remolding should start from
total demolition and redesigning everything from scratch.
Suppose your sink or appliances are in good condition and
works perfectly in your existing kitchen. In that case, you
should consider keeping them in the remodeling layout. You
can try to upgrade the things around your appliances for a
change, leaving them as it is. And if you have cabinets that
are just a little bit weary but otherwise in good shape, then
call a renovation service like My Soho Design and have them
repainted or resurfaced in less than half the time and cost. It
will be more convenient than complete demolition. Adding
new hardware to your kitchen cabinets or placing a new island to create additional seating space can also help upgrade
your kitchen.
5. Break the Process in Pieces
Well, who made the rule that you have to tackle everything
all at once? Unless you are planning to redesign everything
from scratch, think about breaking your kitchen remodeling
plan into manageable pieces. This way, your project will be a
little cost-effective, less stressful, and will also reduce your
kitchen down-time. Simply break the process into mini-remodels or upgrades and take whatever amount of time you
need in between. But here is the catch, you need to make
sure that you plan everything correctly so that everything
says at its place and nothing works against you. For example,
plan the flooring job after the walls have been painted and
cabinets have been installed. Otherwise, you can find that
cabinet size doesn’t fit into the layout and leaving gaps, or
there is a whole lot of paint to clean up from your new floor.

لماذا تعتبر إسفنجة مطبخك
أرضية مثالية لتكاثر البكتيريا؟
األنواع املختلفة م ًعا عىل طبق يف شكل خليط
لزج وغري منظم أو يف طبق عميق أو حتى يف وعاء
.ضخم
وتوضح التجارب التي أجراها لينغتشونغ وفريقه
والتي وردت تفاصيلها يف ورقة بحثية نرشتNature( »بمجلة «ناترش كيميكال بيولوجي
) أن بعض هذه الصناعاتChemical Biology
يمكن أن تزدهر من خالل اتباع نهج أكرث تنظيما
.لتخزين البكترييا
ولتتبع نمو مجموعة من البكترييا قام باحثو
 ساللة من80جامعة ديوك بهندسة وراثية لـ
) وتمE. Coli( »بكترييا «اإلرشيكية القولونية
6 دمج بعض املجموعات يف أوساط حيوية تضم
 فيما،أوعية كبرية مما سمح لهم باالختالط بحرية
 وعاء صغري1500 ُو ِضع البعض اآلخر يف أكرث من
لتحاكي الظروف التي تكون فيها املجموعات
.منفصلة
ووجد فريق البحث أنه بغض النظر عن حجم
 يف:األوعية فإن النتيجة النهائية كانت هي نفسها
 هذا ألنه.كل وعاء نجا فقط نوعان من البكترييا
يف األوعية األصغر تطورت حفنة من السالالت إىل
 بينما،مجموعة واحدة حيث ازدهرت اثنتان فقط
يف األوعية األكرب تم تقليص مجموعة واسعة من
.األنواع إىل اثنتني
المطبخ بيئة جيدة للبكتيريا
ال تشري نتائج هذه الدراسة فقط إىل طرق تطوير
الهياكل لتشجيع نمو البكترييا بل أيضا إىل
سبب كون إسفنجة املطبخ بيئة جيدة للبكترييا
كونها تحاكي بالضبط درجات الفصل املختلفة
.املوجودة يف الرتبة
ويختم لينغتشونغ بأنه «كما اتضح فإن
اإلسفنجة طريقة بسيطة جدا لتنفيذ تقسيم
متعدد املستويات لتعزيز املجتمع امليكروبي
 وربما هذا هو السبب يف كونها شيئا.بشكل عام
 فهيكل اإلسفنجة يجعلها مكانا مثاليا،قذرا حقًا
.»للميكروبات
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اكتشف باحثون أمريكيون السبب يف كون إسفنجة
املطبخ الشائعة االستخدام حاضنة جيدة
للبكترييا حيث توصلت دراسة جديدة قاموا بها
إىل أن بقايا الطعام ليست فقط ما يجعل اإلسفنج
أرضية خصبة لتكاثر البكترييا بل إن هيكل
.اإلسفنج ذاته يلعب أيضا دورا يف ذلك
ففي سلسلة من التجارب فحص الباحثون من
جامعة ديوك بوالية نورث كارولينا كيف يؤثر
تعقيد وحجم البيئة الهيكلية حول مستعمرات
 ووجدوا أنه سواء،امليكروبات عىل ديناميكياتها
تعلق األمر بالبكترييا التي تزدهر يف مجتمعات
متنوعة أو التي تنمو منفردة فإن إسفنجة املطبخ
البسيطة كانت بيئة مثالية للتكاثر حتى أفضل
 بحسب،من أي وسيلة أخرى قد توفرها املختربات
)Newsweek( »تقرير نرشته مجلة «نيوزويك
.األمريكية
تخزين البكتيريا
 أستاذ الهندسة الطبية،وقال لينغتشونغ يو
 يف بيان إن «البكترييا،الحيوية يف جامعة ديوك
 يجد.مثل األشخاص الذين يعيشون خالل الوباء
..البعض صعوبة يف العزلة بينما يزدهر اآلخرون
لقد أثبتنا أنه يف مجتمع معقد يضم تفاعالت
 هناك قدر متوسط،إيجابية وسلبية بني األصناف
.»من التكامل يعظم قدر التعايش العام
ويمكن لنتائج البحث الجديد أن تساعد
الصناعات التي تستخدم البكترييا يف مهام مثل
التنظيف لتحديد البيئات الهيكلية التي يجب
.استخدامها
ففي الطبيعة تختلف الطريقة التي تختلط
،بها مجتمعات امليكروبات بحسب الوسيلة
ففي األرض مثال توفر الزوايا والشقوق ملختلف
املجموعات فرصة للنمو مع تفاعل محدود فقط
 وهو نفس الهيكل الذي،مع األصناف املجاورة
.توفره أيضا األوراق
 عندما نستخدم البكترييا إلنتاج بعض،يف املقابل
املواد مثل الكحول أو األدوية فإننا نميل إىل رمي
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Reasons Why
You Keep Failing
in What You Do

7

H

ere are 7 reasons why you may feel like you are failing
in everything you do. Address these 7 reasons and
you will find that instead of experiencing constant
failure, you will be achieving more in life.

5

ً
سعادة
نصائح لتكون أكثر

يرى املنظور التطوري للعواطف
ن عواطفنا  -بما يف ذلك
البرشية أ َّ
السعادة  -قد تط ّو َرت بالشكل التي
هي عليه؛ خدمة لوظائف تط ُّورية
ظل تلك الظروف،
هامة ألسالفنا ،ويف ِّ
وعندما عاش السلف الحديث للبرش
يف السافانا اإلفريقية يف مجموعات
رب
صغرية ومتماسكة بصورة عامة ،اخت َ
الناس السعادة حينما حققوا نتائج
مرتبطة بالبقاء و /أو بنجاح اإلنجاب.
تضمنت مثل تلك النتائج ،عىل سبيل
املثال:
إيجاد مصدر غذاء جديد.
ابتكار يشء يثري إعجاب اآلخرين.
الظواهر الطبيعية مثل تدفُّق املياه العذبة يف
أثناء ظروف الجفاف.
تشارك الضحك والقصص مع أفراد األرسة.
حب
الشعور بالحب املتبادل من رشيك ُم ٍّ
وواثق وجذاب.
وبينما نخترب ذلك الوقت من السنة املرتبط
بتضاؤل نور الشمس ،إليك خمس نصائح
للحصول عىل السعادة بنا ًء عىل هذه
التطورية.
املقاربة
ُّ
ً
ً
ً
ولذيذا:
صحيا
شيئا
تناول
تطور البرش عىل
ظل ظروف أسالفنا،
يف ِّ
َّ
تفضيل األطعمة التي تحتوي عىل الدهون،
متوقعني الجفاف واملجاعة؛ ولهذا السبب
تطورنا لنفضل األطعمة الغنية بأشياء مثل
الكربوهيدرات واألمالح ،وللمفارقة؛ فقد تبنَّت
صناعة األغذية الحديثة هذه التفضيالت
الغذائية .وهذا هو السبب يف أ َّن أماكن مثل
«برغر كينغ» ( )Burger Kingممتازة جدا ً
يف جني املال ،ولكن أيضا ً يف توزيع املواد
الغذائية غري الصحية أيضا ً .ولهذه األسباب؛
فإ َّن تناول يشء لذيذ ال يملك دائما ً تأثريات
تتضمن السعادة يف العالم الحديث؛ إذ إ َّن
األطعمة الشهية مثل بسكويت الشوكوال لها
ثمن ،ومثل تلك األطعمة قد تأتي مع شعور
بالذنب من عدم قدرة املرء عىل السيطرة عىل
دوافعه .يمكن أن تكون األطعمة الطبيعية
 التي تتماىش مع أنواع األطعمة التي كانيتناولها أسالفنا قبل ظهور الزراعة  -لذيذة
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وال ت ِ
ُشعر املرء بالذنب عموما ً .اعرثوا عىل
تحل َيتكم الطبيعية املفضلة اللذيذة اليوم،
وقد تكون عنبا ً أو برتقاالً أو سمك السلمون
أو البطاطا الحلوة ،وغري ذلك.
ً
شيئا اليوم:
ابتكر وتشارك
إ َّن روح اإلبداع هي جزء أسايس من بنيتنا
ب باألشخاص
النفسية املتطورة ،فنحن ن ُ َ
عج ُ
املبدعني ونميل إىل الشعور بالفرح يف أثناء
عملية اإلبداع ،ويف ظل ظروف أسالفنا ،كان
ٍ
اإلبداع محرتما ً
بشكل كبري؛ ولر َّبما كان ذلك
ألنَّه يعود بجميع أنواع الفائدة بما يتعلق
بالنجاة واإلنجاب .وعالو ًة عىل ذلك ،فإ َّن
اإلبداع هو مسعى اجتماعي بطبيعته،
وإ َّن املشاركة مع اآلخرين جزء أسايس من
السعادة يف نوع كنوعنا تكون به االجتماعية
أساسية .حينما يتعلق األمر بأشكال اإلبداع،
فإ َّن الخيارات ال نهائية تقريبا ً ،فاكتبوا قصة
قصرية أو دعابة ملشاركتها مع صديق ،أو
قصيدة تأرس روحكم اليوم أو ارسموا شيئا ً
ما؛ لربما تنبثق رسمة سهلة خالل اجتماع
اإلدارة لتصبح شيئا ً يجعلكم تبتسمون حقا ً،
وإن كانت كبرية أم صغرية ،فما أقوله هو أنَّه
عليكم محاولة ابتكار يشء كل يوم ،وشاركوه
قد ُره فلربما يشارككم باملقابل.
مع أحد س ُي ِّ
اخرج إلى الطبيعة:
من املوكد أنَّه من الصعب الخروج إىل
الطبيعة حني يكون الجو باردا ً وقاتما ً ،كما
تجربنا جداول مواعيدنا املزدحمة عىل
البقاء داخل املنزل وعدم القيام بيشء عىل
اإلطالق ،ولكن تذكروا أنَّه وملدة كبرية يف تاريخ
التطور البرشي ،كان أسالفنا يجولون بالعراء
تطورنا لنصبح محاطني بالهواء
دائما ً.
َّ
املنعش كما النباتات والحيوانات ،لطاملا
كانت خصائص املياه الطبيعية والسماء
والشمس جزءا ً أساسيا ً من حياة أسالفنا
ٍ
طورنا حبا ً كبريا ً
اليومية؛ وكنتيجة لذلكَّ ،
ً
تطورنا النفيس .قد
يف
ا
عميق
للطبيعة يدخل
ُّ
يكون شيئا ً كالجري ملسافة ثالثة كيلومرتات
ٍ
حديقة قرب
قبل العمل أو امليش قليالً يف
املكتب ،أو ربما  -وإن كان الوقت يسمح -
التجول داخل الغابة ،ولكن مهما كان ما
يسمح به جدولكم ،فتأكدوا من قضاء بعض
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الوقت يف الخارج وأن يتضمن ذلك وجود
بعض من عنارص الطبيعة.
تواصل مع أفراد العائلة:
مسألة القرابة هامة جدا ً يف التجربة
البرشية ،ومن منظو ٍر تطوري ،فإ َّن األقرباء
هم أولئك الناس املم َّيزون يف العالم والذين
يتشاركون معنا تركيبات وراثية معينة
ٍ
وكنتيجة لذلك؛ فإ َّن
بشكل غري متكافئ.
صلة القرابة لها عالقة تطورية متأصِّلة يف
نجاحنا؛ ولهذا نقول« :ال يصبح الدم ماء»،
فك ِّروا يف فرد من العائلة ترتاحون لوجوده
وأرسلوا إليه رسالة أو أجروا معه اتصاالً
وشاركوا الضحكات معا ً.
ً
وقتا للمحبة:
خصص
يف التجربة البرشية يتوافق الحب والسعادة
تماما ً؛ ولهذا السبب فإ َّن إيجاد عالقات حب
ومراعاتها هو جزء أسايس من كوننا برشا ً،
وإ َّن للحب طريقة إليجاد سعادة ال تضاهيها
أ َّية سعادة أخرى .فك ِّروا يف ٍ
أحد تح ُّبونه
حقا ً يف هذا العالم؛ قد يكون رشيكا ً رومنسيا ً
الوالدين أو صديقا ً ،أو غري ذلك.
أو أحد
َ
تقربوا من ذلك الشخص وتشاركوا وتواصلوا
َّ
أقل
وابتسموا معه .إ َّن عالقات الحب ليست َّ
من أن تكون أساسية حني ننظر إىل األشياء
من وجهة نظر تطورية ،وهي تشبه الحدائق
تمت مراعاتها واالهتمام بها
شبها ً كبريا ً ،وإن َّ
بشكل منتظم ،فلسوف تنمو بشكل جميل،
وسوف تضمر إن أ ُ ِ
هملَت.
ُ
الخالصة :السماء رمادية والنهار يقرص
والحرارة إىل انخفاض ،ويشتهر هذا الوقت
من السنة بأنَّه يصيب الناس بالكآبة ،وما
يتعي عليكم عدم السماح
أقوله هو أنَّه
َّ
بحصول ذلك .يمكننا وباستعمال املنظور
التطوري كدليل ،القيام بالعديد من
ت أ َّن لها تأثريا ً
األشياء الصغرية التي ث ُب َ
يصنع السعادة عىل مدى آالف األجيال من
التجربة البرشية .هل تحتاجون إىل يشء
يحفزكم عىل إكمال يومكم؟ أقول لكم اتبعوا
هذه الخطى ،وتناولوا شيئا ً لذيذا ً وصحيا ً،
وابتكروا شيئا ً ،واخرجوا إىل الطبيعة،
وتشاركوا الضحكات مع فرد من العائلة،
وتأك َّدوا من مراعاة الحب اليوم.

1. Fear of Failure
Being afraid of failure paralyzes us. When we feel like we are failing all the
time, we begin to see failure as something that is designed to punish us. This
is not a great mindset to have when you are presented with an opportunity.
If you have a fear of failure, then you are setting yourself up to fail before you
have even started.
2. Wanting Too Much Too Quickly
Social Media has a huge influence on how we live our lives. There are thousands and thousands of people on social media describing their incredibly successful lives with very short snips of video and lots of pictures of their material
wealth: flashy houses, cars, planes, clothes, shoes, boats, and the list goes on.
We are constantly exposed to the concept that success is in the palm of our
hand and all we have to do is go get it.
The message we get told over and over is that you can have anything if you
dream big. That is the first mistake we make—we go dream big and set incredibly challenging goals, and when we don’t get the results we hoped for, we
become very discouraged and give up.
There is no problem with aiming high and dreaming big. What you do need to
take into consideration when aiming high, however, is the amount of effort,
dedication, and work it takes each day to get even close to your goals.
Instant results are not realistic, so be very aware that the goals you set to
reach the mountain top are realistic and achievable, one step at a time, not
100 steps at once.
3. Lack of Planning
Lack of planning works hand in hand with wanting too much too quickly. To
achieve your dreams and goals in life, you need to have a plan. No plan means
you are less likely to succeed. A plan gives your direction, keeps you on track,
and holds you accountable.
A good plan will have attainable, measurable, specific goals all heading in a
direction that will take you closer to achieving your goals. Also, think about and
be prepared for the challenges and obstacles you may face, and have a plan to
manage these as well.
4. Giving up Too Easily
Giving up is the number one reason why people fail. The road to success is
tough, and there are a lot of bumps along the way. When you experience failure or rejection, it becomes easier to give up.
The next time you want to give up, remember that you are not your failures.
Don’t attach your success to the project that failed or the rejection you experienced.
Reset your mind and use your power of choice to determine what you do
!next—nobody else has that power over you
5. Resistance to Seeking Advice and Help
—The journey to achieving your dreams and goals in life can not be done alone
this is not a solo journey! One reason why you are feeling like you fail at everything you do can be because you are reluctant to get feedback from people
or seek help.
Constructive feedback is important to hear as it offers you a different perspective on what you are doing and what you are hoping to achieve. It may be that
what you believe is right, others don’t, and that’s okay. However, it is always
good to know why they think that way.
To read the rest of the article go to :
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Key Factors that
Affect Your Skin

Your lifestyle and the environment directly affect your skin’s condition. Here are five factors and how you might counteract the negatives.
1: Winter Weather
Cold winter weather often causes many skin issues, including dry
chapped hands and lips. Your skin may become itchy and flaky
during our long, cold winter. Lack of moisture in the air—both indoors and outside—also drains moisture from your skin.
What you can do: Moisturize! Moisturize! Moisturize! And hydrate!!
Cover up when you’re outside, and make sure to get out of wet
clothing quickly. When you bathe, warm water is better for your
skin than hot since hot water can further irritate and dry your skin.
2: It’s in the Air
Dust and pollutants can clog pores and make your skin appear dull.
When we seal up our homes against the cold air, this further exacerbates certain skin issues.
What you can do: Smart and consistent skin care is your best defense! Use a gentle cleanser with warm water to remove dirt and
oil. Then add a moisturizer that’s right for your skin type. Also, you
may want to consider adding a hepa air purifier in your home to
remove many airborne irritants.
3: Food Choices
Comfort foods seem like great ideas during the cold weather, but
poor diet choices are not healthy for your body or your skin. Regardless of the temperatures on the thermometers, you need healthy
fruits and vegetables that contain antioxidants to fight free radicals
that may age your skin.
What you can do: Eat at least 3-4 servings of fruits and vegetables
each day. Add nuts and berries to your diet since many are rich
in zinc and may help reduce inflammation. You’ll also want to decrease the amount of caffeine, sodium, sweets, and carbohydrates
you consume.
4: Sun Exposure
Snow or none. Gloomy or sunny. Cold or even colder. No matter
the weather outside, exposure to harmful UV rays will damage your
skin, aging you faster than you want, and increasing your susceptibility to skin cancer.
What you can do: Always wear a broad spectrum sunscreen of SPF
of 30 or higher that protects against UVA and UVB rays every day on
all exposed skin. And, remember your lips. Make sure you use a lip
balm or lipstick that has SPF.
5: Shut Eye
Skin looking dull? Acne flare-ups? Dark circles under your eyes?
Lack of sleep may be the culprit.
What you can do: Do your skin and your overall health a favor and
get adequate sleep each night.
The bottom Line
Be proactive in your skin care routine. Cleansing, moisturizing, eating a healthy diet, and getting enough sleep will help keep your
skin looking it best.

أسباب قشرة الشعر وأنواعها
 حيث تسبب جفاف فروة،كيميائية ضارة
.الرأس
القشرة للشعر الدهني

تتعدد األسباب التي تنتج عنها قرشة
 ومنها إفراط فروة الرأس يف،الرأس الدهنية
ٍ
 مما يسبب،بشكل طبيعي
إنتاج الزيوت
 باإلضافة، ووجود القرشة فيها،تهيجها
إىل عدم غسل الشعر بانتظام؛ مما ُيراكم
، ويسبب القرشة،األوساخ عىل فروة الرأس
و ُيذكر أن الرجال أكرث ُعرضة لإلصابة
بالقرشة الدهنية؛ بسبب كرثة الغدد الدهنية
 إىل جانب املشاكل الجلدية،يف فروة الرأس
 مثل حبوب الشباب التي،املختلفة
تسبب ظهور القرشة والعوامل الهرمونية
 وتكمن،مثل البلوغ والحمل واإلجهاد
أعراض هذا النوع بالحكة وتساقط الشعر
 ويمكن التخلص،وح ْم َرة فروة الرأس
ُ
منها باستخدام شامبو طبي بشكل
 يحتوي بني مكوناته عىل بعض،منتظم
 أو، حمض الساليسيليك: مثل،األحماض
 كما، أو الزنك، أو السيلنيوم،الكيتوكونازول
تتوفر منتجات غسول مخصصة لعالج
 يمكن استعمالها،قرشة الرأس الدهنية
إضافة لغسل الشعر بانتظام؛ تجنبا ً لرتاكم
األوساخ ومنتجات التصفيف عىل فروة
.الرأس
القشرة الفطرية

يحدث هذا النوع بسبب عدوى رسيعة
االنتشار ناجمة عن الزيادة املفرطة
 أو خلل يف،يف إنتاج زيوت فروة الرأس
 وتنتقل العدوى،مستوى الحموضة فيها
 أو،عند استخدام األمشاط أو املناشف
أدوات التصفيف الخاصة بالشخص
 ولتجنبها يمكنك استخدام هالم،املصاب
 وتدليك الرأس بعصري،الصبار عىل الشعر
.نصف حبة من الليمون
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سارا محمد
رغم أن قرشة الرأس ليست مؤذية يف
 فإن مظهرها يف،كثري من الحاالت
الرأس أو عىل املالبس يسبب اإلحراج
 وألن لها أنواعا ً متعددة،للشخص
 وتظهر هذه،كاملتهيجة أو الجافة
 نرصد لك اليوم،املشكلة لعدة أسباب
.أهم األنواع وأسبابها لتتفاديها
القشرة للشعر الجاف
تظهر قرشة الرأس الجافة من خالل تراكم
الزيوت وخاليا الجلد امليت عىل فروة الرأس
 مما يدفع فروة الرأس للتخلص،الجافة
 ويمكن أن،منها عن طريق إنتاج القرشة
 منها جفاف الجلد الذي،تنتج بعدة طرق
يؤدي إىل ته ُيّج فروة الرأس والتعرض
، أو الباردة،للهواء ذي الطبيعة الجافة
 وهي فطريات،واإلصابة بفطر املالريا
 وتتطور،تتخذ فروة الرأس مكانا ً للعيش به
قرشة الرأس غالبا ً عىل األشخاص الذين
 ويمكن أن يكون هذا،يعانون جفاف الجلد
الجلد الجاف نتيجة أشهر الشتاء أو عدم
 ويعاني،غسل الشعر بالشامبو بانتظام
األشخاص الذين يعانون من الشعر
املجعد أيضا ً من فروة رأس أكرث جفافا ً من
 واستخدام الشامبو،أنواع الشعر األخرى
 والذي يخلق الكثري،الغني بالكربيتات
 ويعالج هذا النوع باستعمال،من الرغوة
شامبو مضاد للقرشة يحتوي عىل مضادات
 أو،للفطريات مثل كربيتيد السلينيوم
، أو قطران الفحم،حمض الساليسيليك
ولطريقة طبيعية يمكنك أن تتعريض بضع
 مع مراعاة،ً دقائق ألشعة الشمس يوميا
عدم اإلفراط يف التعرض لألشعة فوق
 وتجنّب استخدام،البنفسجية الضارة
مستحرضات الشعر التي تحتوي مواد
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هل ترغب إيران في عودة العالقات العربية السورية؟
عىل مصالحها يف سوريا من خالل العمل عىل ضمان
إبقاء األسد يف السلطة عىل الرغم من أيديولوجيته
 كونه الحليف األقرب، وذلك لعدة أسباب منها،العلمانية
 كما أن التعاون مع سوريا رضوري لتسليح،إليران
 ناهيك عن خشية،وحماية حلفاء إيران اإلقليميني
إيران وصول أي من الجماعات السنية املعادية إليران
.للسلطة
،أما ما تشهده التطورات أخريا ً من التعامل مع سوريا
، إنما يرجع لعدة أسباب،والتوجه نحو تطبيع العالقات
 الذي تصاعد مع،منها احتواء اإلرهاب يف املنطقة
 التي ترغب يف، السبب اآلخر روسيا،الحرب السورية
 ال سيما مع،إعادة العالقات العربية مع بشار األسد
 يف ظل تواجد األخرية، الروسية-تزايد العالقات العربية
،باملنطقة يف الوقت الذي تنسحب منه الواليات املتحدة
وأخريا ً محاولة دول املنطقة التعامل مع األزمات اإلقليمية
 حتى لو تتعارض مع التوجهات،بمقاربات جديدة
، بخاصة يف ظل سياسة واشنطن تجاه إيران،األمريكية
.التي ال تراعي مصالح حلفائها اإلقليميني
ً وحيث أن لدى كل من سوريا والدول العربية أسبابا
 فسوف تتجه األمور إىل،اقتصادية لتحسني العالقات
 وذلك بالنظر إىل أن عالقات دمشق،مزيد من االنفتاح
االقتصادية مع روسيا وبيالروس تعاني منذ الغزو
.الرويس ألوكرانيا
ولكن عىل الرغم من ترصيح وزير الخارجية اإليراني
 إال أن إيران لن،بشأن انفتاح الدول العربية عىل سوريا
 حيث تعترب سوريا أهم،تكون مرحبة بمثل هذا التقارب
 كما أن سوريا تعد فرصة،أعمدة ما يسمى محور املقاومة
 وهو ما لن ترىض أن تنافسها فيه الدول،اقتصادية إليران
.العربية

واألسلحة واملال إىل هذه الجماعات عرب األرايض
.السورية
كما قدمت إيران الدعم لربامج األسلحة الكيماوية
 وتوريد، بما يف ذلك دعم العلماء اإليرانيني،السورية
 لقد كانت. والتدريب الفني،املعدات والكيماويات
سوريا رشيك إيران االسرتاتيجي يف ردع إرسائيل من
 كما احتلت سوريا.مهاجمة وكالئها أو برنامجها النووي
جيوسياسيا ً مكانة محورية يف مرشوع إيران نحو الهيمنة
 فعرب سوريا تضمن إيران،اإلقليمية عرب اإلحياء الشيعي
استمرار تأثريها يف محور سوريا لبنان العراق تحت
.قيادتها كقوة إقليمية كربى مؤثرة يف الرشق األوسط
ويمكن القول إن الرشاكة االسرتاتيجية بني البلدين قامت
،متأثرة باألوضاع اإلقليمية وتداعياتها عىل كل منهما
ومن جهة أخرى تأثرت بعالقة كل منهما باألطراف
 فالتطورات اإلقليمية يف املنطقة منذ.اإلقليمية والدولية
 من الحرب األمريكية عىل، سبتمرب وتداعياتها11 أحداث
 وانتهاج، والغزو األمريكي ألفغانستان والعراق،اإلرهاب
،الواليات املتحدة سياسة لتغيري النظام يف سوريا وإيران
 وقد ظهرت مؤرشات،كل ما سبق عزز عالقات البلدين
، والعالقات االقتصادية،تلك العالقة يف الزيارات الرسمية
،وتشكيل ما عرف حينذاك بمحور املمانعة أو املقاومة
.الذي قوامه العالقة بني سوريا وإيران وحزب الله
 اإليراني بعد الحرب-وزاد حجم التحالف السوري
،2011  فكان إليران دور كبري يف سوريا منذ،السورية
 واستثمرت،حيث تدخلت يف الحرب األهلية منذ بدايتها
 فسوريا هي،طاقات كبرية يف دعم نظام بشار األسد
 التي تهدف،حجر الزاوية يف اسرتاتيجية إيران اإلقليمية
إىل ضمان «محور املقاومة» يف املنطقة ملواجهة جريانها
 لذا سعت إيران إىل الحفاظ،اإلقليميني والقوى الدولية

هذا السؤال يف التعرف إىل طبيعة العالقات بني سوريا
 فقد شكل انحياز سوريا.وإيران يف الثالثني سنة األخرية
، العراقية-إىل جانب إيران يف أثناء الحرب اإليرانية
 ومع ذلك،عامالً مساعدا ً لتطوير العالقة بني البلدين
 اإليرانية يف الثالثني سنة-لم تكن العالقات السورية
 فقد كانت هناك،األخرية خالية من التوتر واملنافسة
 لكن رسعان ما يتمكن الطرفان من،قضايا خالفية بينهما
.احتوائها
 اإليراني-وقد عززت عوامل عدة التقارب السوري
 الذي، ومنها طبيعة النظام السوري،منذ نشأة إيران
 لكن، فسوريا ذات غالبية سنية،تحكمه أقلية علوية
لدى اإليرانيني الشيعة موقفا ً أكرث تسامحا ً تجاه
العلويني والتنافس األيديولوجي واإلقليمي عىل قيادة
،العالم العربي بني النظامني البعثي السوري والعراقي
والرغبة السورية يف تعويض تأثري معاهدة السالم
 فعندما وقعت الثورة.1977  اإلرسائيلية عام-املرصية
 كانت سوريا تشعر بأنها معرضة لتهديد،اإليرانية
 ورأت يف تحالفها مع إيران وسيلة،الجيش اإلرسائييل
 إضافة إىل. الذي خلقته املعاهدة،لتصحيح عدم التوازن
،توافر املنافع االقتصادية يف شكل اتفاقات توريد النفط
 كما كان. والعائدات من السياح اإليرانيني،واالستثمار
من املهم إليران بعد الحرب مع العراق الخروج من العزلة
 بخاصة أن حرب الثماني سنوات صورت وكأنها،الدولية
 لذا كان عىل،حرب ضد كل الدول العربية املحيطة بها
.إيران فتح عالقات مع سوريا
فسوريا حيوية للمصالح االسرتاتيجية إليران يف الرشق
 لقد أتاح نظام. ولطاملا كانت أقرب حليف لها،األوسط
،األسد وصول إيران للرشق األوسط ووكالئها اإلقليميني
 و»الجهاد،» و»حماس،»بما يف ذلك «حزب الله
 ما سمح إليران نقل األشخاص،»اإلسالمي الفلسطيني

هدى رؤوف

 إن بالده،قال وزير الخارجية اإليراني أمري عبد اللهيان
«ترحب بتطوير العالقات بني سوريا وبعض الدول
 الترصيح الذي جاء خالل زيارة لدمشق يف.»العربية
 حليف، التي تخوضها روسيا،سياق الحرب يف أوكرانيا
 يتزامن أيضا ً مع املراحل النهائية إلعادة،سوريا وإيران
ً فضال،إحياء االتفاق النووي بني طهران والخمسة الكبار
،عن زيارة بشار األسد لدولة اإلمارات العربية املتحدة
.وإعادة تطبيع العالقات مع الدول العربية
 هل يمكن أن يشكل تطبيع العالقات بني:السؤال هنا
سوريا والدول العربية تحديا ً إليران؟ تكمن االجابة عن

Trojan Horse Affair: When the targets are Muslims, no one cares about the truth
er contexts and histories, even as the local story
it tells is a situated and specific one.
The story of Islamophobia is staged in various
settings - for example, the “Muslim Grooming
Gangs” of Rotherham and Rochdale, the “Muslim gang rapes” in Western Sydney or the “Muslim attackers” in Cologne, Germany, mandating
the teaching of “Australian values” or “British
values” in schools and so on. It draws on familiar
motifs - the veil, bearded men, “Allahu Akbar”,
minarets - and infamous villains.

Randa Abdel-Fattah

I

’ve spent the past week listening to the
Trojan Horse Affair podcast from my home
in the north western suburbs of Sydney. It
took me a week because there were countless
moments I needed to pause, to process my
visceral anger and emotions.
Even though the events took place over 17,000
kilometres away from where I live, Australia and
the UK are chapters bound together in the global story of Islamophobia. From Sydney to Birmingham, the Trojan Horse affair resonated so
powerfully because the power of Islamophobia
is that its lies and violence are packaged and distributed as a seductive transnational epic tale of
good versus evil.
Translated into multiple languages, Islamophobia is structured around historically honed folk
summaries and casts of caricature heroes and
villains. Its basic structure is interactive with oth-
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Like a classic Choose Your Own Adventure book,
the flexibility of the plot allows for the narrator
to present the audience with the opportunity
to “choose” alternative characters, themes and
genres: for violence and gender or forced marriages, turn to page fifty; for horror and Muslim terror attacks, turn to page eighty. There is
always the freedom to change scenes: you can
pick between race riots on a Sydney beach or a
mosque shooting in Quebec, Finsbury Park or
Christchurch.

the enemy within to take hold.”
Political and media trafficking in Islamophobia,
moral panics about Muslim extremists, securitising and policing Muslim communities in
the name of national security, problematising
Muslim religiosity and framing Muslim youth
through a security agenda— all of this is familiar to us Muslims here in Australia, too. It has
become matter-of-fact, routine, common sense.
Years of sustained ideological and political work
has created maps of globally resonant common-sense meanings, ideas, suspicions about
young Muslims as at-risk, Muslim schools as
hotbeds of extremism, Muslims as duplicitous,
conniving, scheming fifth columns. It has become common sense to treat schools with an
overt Islamic ethos as pre-suspect, as could-be
dangerous, could-be radicalising children.

In the best-selling genre of the global so-called
“War on Terror”, the Trojan Horse Affair was
always going to be a blockbuster of a chapter.
In the podcast, Hamza Syed and Brian Reed effortlessly expose the plot-holes, the victims and
villains, implausible story-lines and hackneyed
scripts.

The racial logics that animated the Trojan Horse
Affair had currency here in Australia. In 2017
the story was leveraged at a time of sensationalised moral panics over “radicalisation” in Sydney’s schools with sizable Muslim student populations. One particular school with a majority
Muslim student cohort, Punchbowl Boys’ High
School, was at the centre of a media and political furore over an “Islamic State terror threat
in schools” and the grooming of “junior jihadis”.

Yet for the political establishment, mainstream
media and the wider public, the implausible,
sensational and far-fetched only made the story more appealing. As Asim Qureshi recently
wrote, “one of the things that stands out most
[was] how utterly easy it was for the narrative of

At the time of the Punchbowl Boys’ High School
controversy, New South Wales’s Education Minister, Rob Stokes, was in the UK. Asked to comment, he said he would be seeking advice from
British education officials on “Birmingham’s
infamous Operation Trojan Horse scandal” but

maintained that there were no parallels between Punchbowl High and Operation Trojan
Horse.
The disclaimer was hollow. The fact there were
no parallels was not the point. The point was the
power to disregard the truth and draw a parallel
anyway. If Punchbowl could-be like the schools
(supposedly) targeted under Operation Trojan
Horse, then it will be and therefore it is.
In the case of Operation Trojan Horse, the podcast made clear that the authenticity of the letter was not the issue. If it could be true, well
then it will be treated as true.
Could-be is the racializing logic of two decades
of the war on terror and countering violent extremism (CVE) policies that have treated the
Muslim community as inherently pre-suspect,
ready to be caught out at any gotcha moment.
To be pre-suspect means one is never not suspect, and never considered innocent. In this
context of guilty until proven innocent, whether
an allegation is true or false becomes irrelevant.
That “so few have been interested in uncovering the truth about the Trojan Horse Affair”, is,
criminologist Waqas Tufail notes, an indictment
on British journalism. In the end, it fell on a US
journalist and student journalist to investigate
whether the Trojan Horse Affair was hoax or
truth.
But even more sobering is that their investigation makes clear that for those in power, the answer to this question makes no difference at all.
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السوشيال ميديا وقواعد
الحرب الجديدة
أحمد التايب

بعد فيسبوك وتويتر« ..إنستغرام»
ً
رسميا في روسيا
محظور
ٌ
بات الوصول إىل تطبيق «إنستغرام»
للتواصل االجتماعي الذي تملكه رشكة
«ميتا» األمريكية ،متعذ ًّرا يف روسيا التي تتهمه
بنرش دعوات إىل العنف ضد الروس ،بمن يف
ذلك الجيش ،عىل خلفية النزاع يف أوكرانيا.
وخففت رشكة «ميتا» مؤخرا ً قواعدها لتسمح
منصاتها.
بالدعوة للعنف ّ
ضد الروس عىل ّ
وأفاد صحافيون يف وكالة «فرانس برس» بأن
التحديث يف التطبيق بات غري ممكن صباح
االثنني وتعذّر الوصول إىل املوقع بدون شبكة
افرتاضية خاصة (.)VPN
مدرجا عىل الئحة
وبات إنستغرام حال ًيا
ً
املواقع املحظورة التي نرشتها الهيئة الناظمة
لالتصاالت «روسكومنادزور» ،إىل جانب
موق َعي «فيسبوك» و»تويرت» ووسائل إعالم
عديدة تنتقد السلطة الروسية.
وتأتي هذه الخطوة بعد حظر فيسبوك

وتويرت يف أوائل مارس/آذار الحايل ،يف إطار
جهود كاسحة من قبل موسكو للسيطرة
عىل املعلومات املتاحة للروس حول عمليتها
العسكرية يف أوكرانيا.
يحظى «فيسبوك» وإنستغرام» بنسب
ٍ
استخدام عالية يف روسيا ،بينما األخرية هي
املفضلة لدى الشباب الروس ،وفق «فرانس
برس».
وبالنسبة للعديد من الرشكات الروسية
الصغرية ،كان «إنستغرام» منصة رئيسية
لإلعالن واملبيعات والتواصل مع العمالء.
وأكدت روسيا أنها ستالحق رشكة «ميتا»
قانونيا ً ،بسبب «دعوات إىل قتل» مواطنني
روس ،مشرية إىل أن الرشكة األم لـ»فيسبوك»
و»إنستغرام» خففتا قواعدهما بشأن
الرسائل العنيفة التي تستهدف الجيش
والقادة الروس.
وأوضحت لجنة التحقيق الروسية التي

تحقق يف الجرائم الكربى أنها ستطلق تحقيقا ً
«بسبب دعوات غري قانونية لقتل مواطنني
روس من قبل موظفني يف رشكة ميتا األمريكية».
كما طلب مكتب املدعي العام الرويس أن
يصنّف عمالق اإلنرتنت «متطرفا ً» ،ودعا إىل
حظر «إنستغرام» يف البالد.
وقال املسؤول عن االتصاالت يف رشكة
«فيسبوك» آندي ستون ،يف بيان ،إنّه «بسبب
الغزو الرويس ألوكرانيا ،فقد سمحنا مؤقتا ً
بأشكال من التعبري السيايس تنتهك يف العادة
قواعدنا املتعلقة بالخطاب العنيف مثل املوت
للغزاة الروس» .وأضاف أ ّن «فيسبوك» لن
«بأي دعوات ذات مصداقية
يسمح باملقابل
ّ
ضد املدنيني الروس» .ونقلت وكالة
للعنف ّ
«رويرتز» حينها أ ّن تحديث هذه القواعد
كل من أرمينيا وأذربيجان
ينطبق عىل ّ
وإستونيا وجورجيا واملجر والتفيا وليتوانيا
وبولندا ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا وأوكرانيا.

مما ال شك أن مواقع التواصل االجتماعي أصبحت العبا سياسيا بامتياز ،فالعالم
اآلن ال يتوقف عن حروب املعلومات واستخدامها كأداة للسيطرة لالخرتاق
والتخريب ،بل أصبحت أدوات متقدمة يف الحروب ،وهذا ما انكشف جليا يف الحرب
الروسية األوكرانية الدائرة اآلن ،ودورها الخطري يف هذا الحرب عىل كافة األصعدة،
خاصة أن وسائط التواصل االجتماعي العاملية الكربى أصبحت تمتلك قدرا من
املعلومات يرس لها قدرات تفوق يف واقع الحال قدرات بعض الدول.
ونموذجا ما نراه اآلن ،كيف أصبحت التغطية اإلخبارية للحروب سهلة ىف ظل توافر التقنيات
الحديثة ،وحجم املعلومات اللحظية التي أصبحت متاحة بيرس من خالل تصفح مواقع
التواصل واملنصات الرقمية ،فالكل يتابع و ُيقيم و ُيحلل األحداث لحظة
بلحظة ،فتحولت الصفحات إىل ساحات تعبري ،وكأن أصحابها
خرباء وساسة فهذا يحكى عن تأثريات وتداعيات الحرب
عىل االقتصاد ،وتلك يتحدث عن السياسة الواقعية،
وأخر يحلل ما يحدث عسكريا وسياسيا واقتصاديا
ما أحدث حالة من الزخم يعكس قوة السوشيال
ميديا وما وصلت إليه من سيطرة عىل حياة البرشية،
وتعزيز قواعد جديدة.
وعىل جانب آخر ،وىف ظل حرب أوكرانيا وروسيا،
نرى كيف تلعب السوشيال ميديا دورا فاعال يف
الخداع والتزييف ،فها هم رواد يتداولون صورة قيل
إنها تظهر جنودا ً أوكرانيني وهم يقيمون الصالة أمام
صورة للعذراء مريم ،إال أ ّن الصورة منشورة قبل أكرث
من أربع سنوات ،وصورة أخرى يدعي نارشوها أنها تظهر
العسكري ،إال أ ّن الصورة يف
الزي
ّ
الرئيس األوكراني وقد ارتدى ّ
الحقيقة ملتقطة عام  ،2021لنفهم جميعا أنه مثلما يوجد حروب
نظامية وإلكرتونية متعلقة بالقرصنة ،هناك حروب جديدة تقودها مواقع التواصل االجتماعي.
ومن قواعد الحرب الجديدة أيضا ،أن استخدام مواقع التواصل االجتماعي ليس مقصورا عىل
مستوى األفراد فحسب إنما امتد للدول ،حيث قامت بعض الدول بإنشاء كتائب إلكرتونية
سواء كان ذلك بصورة نظامية رسمية أو غري رسمية ،خالف استخدام الزعماء أنفسهم
ومسئويل الدول صفحاتهم وحسابتهم الرقمية لنرش الترصيحات والقرارات ،وهذا ما نراه يف
إدارة حرب روسيا وأوكرانيا ،حيث رأينا أخطر الترصيحات تم نرشها خالل مواقع التواصل
االجتماعي من قبل املسئولني قبل اإلعالن عنها بالطرق الرسمية أو التقليدية ،وكنا نعتقد
أن هذا ال يمكن استخدامه يف إدارة الحروب ،خالف أن وسائل التواصل االجتماعي غريت
يف ديناميات الرصاع والحياة العادية ،حيث ترسخ قواعد جديدة تستهدف عقول وقلوب
الشعوب ،وتوظيفها للتأثري عىل أفكارهم ،وتوجهاتهم ،واختياراتهم ،بل يمكن استخدامها
لتجنيد أفراد أو نرش الكراهية بني الشعوب املتنافسة إلحداث انقسام يف األصوات داخل البلد
الواحد.
حرب أوكرانيا وروسيا ،يف ظل عالم السوشيال ميديا ،أكدت أننا يف عرص استهالك األخبار،
وأنه لم تعد الفضائيات والصحف العاملية والوكاالت هي املصادر اإلعالمية الوحيدة التي
يستقي منها الجماهري معلوماتهم ومتابعتهم للحروب ،ويرجع ذلك لرسعة االنتشار وغزارة
املعلومات ،وأن هذه املواقع تتيح مساحات أوسع للنقاش والحوار الحر.
لذا ،فإن الحرب األوكرانية الروسية ،تقودنا إىل أهمية إدراك خطورة السوشيال ميديا وما
رسخته من قواعد جديدة يجب االنتباه إليها جيدا حتى ال تكون سيفا عىل رقابنا ،ومن
الرضوري أيضا أن يعرتف مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي العاديون بمسئوليتهم
وبالتسلح بالوعي بما يشاركونه وبما ينرشونه وبما يتفاعلون معه..

78% of organizations intend to raise the budget of social media platforms
focused on the growth of influencer marketing, which
shows the transformation that traditional marketing
has undergone through social media, as the global
influencer marketing sector has reached a value of 10
billion US dollars, and achieved an annual growth rate
of 50% . It was also noted that international brands
spent a large part of their advertising budgets on Arab
influencers during the past three years, as this trend
was prevalent in the fields of beauty, fashion, entertainment, travel and technology.
Meltwater’s continuous efforts to highlight the growth
of social media and influencer marketing led to the
organization of a workshop recently in Dubai, under
the slogan “Influencers and Marketing Trends”, in the
presence of Mike Al-Naji, Head of Content Makers,
Influencers Marketing and Brand Partnerships, and
Kamal Dimashqieh. , who has over four decades of
experience in the Middle East and North America
regions in the areas of Marketing, Communications and
Growth. The workshop provided insights on the basic
information related to the sector and the drivers of its
growth for 2022.
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remains at the forefront of content trends for 2022, as
Tik Tok occupies the lead with 31% of the participants
who confirmed their continued use of it in 2022.
Moreover, the report highlighted the importance of
tracking and measuring the performance of social
media, and its role in enhancing vision and transparency by organizations in order to define collective goals
and objectives, as the report revealed that 17% of
respondents track their income from social media as a
return on investment, While 32% of them confirmed that potential marketing customers
are an important metric to be tracked.
The study also reviewed a number
of effective tools and metrics,
including content interaction
rate, web traffic and followers,
which are an indication of
social media performance.
In addition to social media
trends in the Gulf Cooperation
Council countries, the report

33%, with influencers publishing 16 cases during one
week on average, compared to 12 The State of 2020.
The report accordingly anticipates an increase in paid
and natural social media content during 2022, as the
pandemic plays a major role in these developments.
The results of the report showed that the major
platforms, namely Facebook, Twitter, Instagram, Tik
Tok, Linkedin and YouTube, top the list of the most
used social media in Europe, the Middle East,
Africa and the Americas. The report also
indicated that more than 30,000
YouTube content creators reside in
the Middle East, each with more
than 10,000 subscribers, while
the audience of Snapchat users
reaches 12 million users in
the Gulf Cooperation Council
countries, including nine
million users in the Kingdom.
Saudi Arabia, and one million
users in the UAE. Video content

A

report issued by “Maltwater 2022” revealed that social media and marketing
influencers have contributed to changing the marketing budgets of public and private
sector institutions in the Middle East, as 78% of
these institutions intend to raise their budgets
on social media platforms.
Meltwater, the leading global provider of listening and
analysis services on social media and social network
analysis in Arabic and English in the Middle East and
the world, indicated that more than 57% of respondents in the report indicated that the use of social
media in their organizations increased as a result of the
“Covid 19” pandemic. ».
The report pointed to the growing trends of social
media and influencer marketing, given the remarkable
demand for digital media by individuals and organizations, especially short videos. Ad-supported content
has rebounded to exceed the slight decline in 2020,
and recorded a growth of 26.7% in 2021. The report
also shows an increase in “Story” advertising cases by
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نصائح فعالة
للتحكم في ارتفاع
كولسترول الدم

يمكن أن يؤدي ارتفاع الكولسرتول إىل مضاعفات صحية
مختلفة مثل زيادة خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية
الدموية  ،وأمراض األوعية الدموية الدماغية  ،وضعف
االنتصاب  ،وما إىل ذلك .من الرضوري للغاية اتخاذ خطوات
إلدارة مستوى الدهون والربوتني الدهني منخفض الكثافة
الكولسرتول( ،)LDLوكوليسرتول الربوتني الدهني غري عايل
الكثافة ( ، )HDLوالدهون الثالثية للحفاظ عىل جسم سليم
وفعال.

وفقا ملوقع «  ،»webmdفيما ييل بعض الطرق التي يمكنك من
خاللها التحكم يف مستويات الكوليسرتول لديك:
اعتني بصحة قلبك:
عندما يتعلق األمر بإدارة الكوليسرتول ،من الرضوري اتخاذ
خطوات صحية للقلب ،يمكن أن يساعدك تنظيم نظام غذائي
صديق للقلب يف الحفاظ عىل مستويات الكوليسرتول الصحية،
لذا اخرت األطعمة الغنية باملغذيات قليلة الدهون والصوديوم
والسكر والكربوهيدرات ،عالوة عىل ذلك  ،تجنب تناول األطعمة
املصنعة واللحوم الحمراء بشكل مفرط

كورونا ليس الوحيد..

 5أمراض شديدة العدوى يجب الحذر منها
كتبت فاطمة خليل
يركز العالم أجمع عىل فريوس كورونا باعتباره وباءا ً عامليا ً منذ عام ،2020
وعىل الرغم من خطورة الفريوس التاجي ،إال إن هناك أمراض أخرى
شديدة العدوى ،وىف هذا التقرير نتعرف عىل  5أمراض شديدة العدوى
يجب الحذر منها ،بحسب موقع «تايمز أوف إنديا».
وأمراض الجهاز التنفيس مثل كورونا مسؤولة عن أعىل الوفيات يف جميع أنحاء
العالم ،ووفقا لتقرير منظمة الصحة العاملية ،فإن «أمراض الجهاز التنفيس هي
األسباب الرئيسية للوفاة يف العالم ،ويعاني حوايل  65مليون شخص
من مرض االنسداد الرئوي املزمن ويموت  3مليون شخص
بسببه كل عام  ،مما يجعله ثالث سبب رئييس للوفاة يف
جميع أنحاء العالم «.

وفقًا ملنظمة الصحة العاملية .وتويف ما مجموعه  1.5مليون شخص بسبب السل يف
عام ( 2020بما يف ذلك  214000شخص مصاب بفريوس نقص املناعة البرشية).
ويف جميع أنحاء العالم  ،يعد السل هو السبب الرئييس الثالث عرش للوفاة وثاني
قاتل معدي بعد كورونا (فوق فريوس نقص املناعة البرشية  /اإليدز)  »،وفقا ً ملنظمة
الصحة العاملية.
تم العثور عىل حوايل نصف حاالت السل املوجودة يف جميع أنحاء العالم يف
بنجالديش والصني والهند وإندونيسيا ونيجرييا وباكستان والفلبني وجنوب إفريقيا.
مبكرا ،فيمكن عالجه.
إذا تم تشخيص مرض السل
ً
يتم رصد مرض السل عندما يستمر سعال الدم واملخاط ألكرث من ثالثة أسابيع
من بني األعراض األخرى ملرض السل  ،ألم الصدر  ،وصعوبة التنفس ،
وفقدان الوزن غري املقصود  ،والتعب  ،والحمى  ،والتعرق اللييل
 ،والقشعريرة.
االنفلونزا

أمراض الجهاز التنفيس مثل السل وااللتهاب
الرئوي واألنفلونزا شديدة العدوى وكل عام
ت ُزهق أرواحا ً كثرية بسبب هذه األمراض.
االلتهاب الرئوي

يحدث االلتهاب الرئوي بسبب
الفريوسات أو البكترييا أو الفطريات،
العقدية الرئوية  ،املستدمية النزلية من
النوع ب ،الفريوس املخلوي التنفيس
واملتكيسة الرئوية هي األنواع الشائعة
من مسببات األمراض التي تسبب
االلتهاب الرئوي .يتسبب هذا املرض يف
 14٪من وفيات األطفال كل عام.
االلتهاب الرئوي شديد العدوى وفقًا ملنظمة
الصحة العاملية  ،يمكن للفريوسات والبكترييا
التي توجد عادة يف أنف الطفل أو حلقه أن
أيضا
تصيب الرئتني إذا تم استنشاقها وقد تنترش ً
عن طريق الرذاذ الذي يحمله الهواء من السعال أو
العطس .باإلضافة إىل ذلك  ،قد ينترش االلتهاب الرئوي عن
طريق الدم ،خاصة أثناء الوالدة وبعدها بفرتة قصرية.
األعراض الشائعة لاللتهاب الرئوي هي ضيق التنفس واأللم عند التنفس
و تمتلئ األكياس الصغرية املوجودة يف الرئتني والتي تسمى الحويصالت الهوائية
بالقيح والسوائل مما يحد من قدرة التنفس للفرد.
األعراض األخرى لاللتهاب الرئوي هي ألم الصدر والسعال والتعب وانخفاض درجة
حرارة الجسم والغثيان واإلسهال والقيء والتعرق والقشعريرة.
مرض السل

مرض السل سببه املتفطرة السلية وهو مرض رئوي ،وهو املرض القاتل األول يف العالم
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ارتبطت األنفلونزا ارتباطًا وثيقًا بكورونا حتى تم
اكتشاف األعراض املميزة لكال املرضني .هناك 4
أنواع من فريوسات األنفلونزا املوسمية  ،أنواع
 Aو  Bو  Cو  ، Dمما يجعلها عبئًا مرض ًيا
عىل مدار العام.
وبحسب تقرير ملنظمة الصحة العاملية:
«يف جميع أنحاء العالم  ،من املقدر أن
تؤدي هذه األوبئة السنوية إىل ما يقرب من
 3إىل  5ماليني حالة من األمراض الوخيم ،
وحوايل  290.000إىل  650.000حالة وفاة يف
الجهاز التنفيس».
األعراض الشائعة لإلنفلونزا هي الحمى
والسعال الجاف والصداع وآالم العضالت
واملفاصل والتعب وسيالن األنف والتهاب
الحلق .إذا استمر السعال ألكرث من أسبوعني ،
يجب إجراء اختبار لإلنفلونزا.
عىل الرغم من تعايف العديد من األشخاص منه ،إال أنه
يمكن أن يكون خطريًا يف العديد من األشخاص اآلخرين
أيضا إىل الوفاة.
ويمكن أن يؤدي ً

مارس التمارين الرياضية:
يمكن أن يؤدي نمط الحياة الخامل الذي يفتقر إىل النشاط
البدني إىل زيادة خطر اإلصابة بفرط كوليسرتول الدم بشكل
ملحوظ ،لذلك يوىص بممارسة الرياضة بانتظام واتباع نمط
حياة صحي .يمكنك اختيار األنشطة البدنية مثل تمارين
 ، HIITوامليش  ،واليوجا  ،والجري  ،وركوب الدراجات  ،وما إىل
ذلك.
االبتعاد عن التدخين:
من املعروف أن التدخني رش مميت ،من زيادة خطر اإلصابة
بهشاشة العظام وضعف االنتصاب إىل اإلرضار بصحة الجلد
 ،يعد التدخني سب ًبا جذر ًيا للعديد من املضاعفات الصحية
ويحدث فرط كوليسرتول الدم أحد هذه املضاعفات ،إذا كنت
تعاني من الكوليسرتول  ،فتأكد من االبتعاد عن التدخني من
أجل قلبك ورئتيك وصحتك العامة.
التخلص من الكيلوجرامات الزائدة:
يمكن أن تكون زيادة الوزن أو السمنة عامل خطر لفرط
كوليسرتول الدم .لذلك  ،إذا كنت ترغب يف منع مشكلة فرط
كوليسرتول الدم ومعالجتها  ،فمن الرضوري التخلص من
الكيلوجرامات الزائدة من خالل تقنيات التحكم يف الوزن.
تحدث إلى طبيبك:
يف بعض الحاالت  ،يمكن أن تكون مشكلة الكوليسرتول وراثية
أو تكون نتيجة لحالة صحية أساسية .يف مثل هذه الحاالت ،
يلزم تدخل الخرباء لتسهيل العالج املناسب للوقاية من فرط
كوليسرتول الدم وإدارته .لذلك  ،من املهم أن تقوم بفحص
نفسك وأن تكون شفافًا بشأن سجالتك الصحية (وسجالت
عائلتك).

مرض معدي آخر أودى بحياة ما يقرب من  1،40،000حالة وفاة يف جميع أنحاء
العالم يف عام  2018هو الحصبة وتسبب الحصبة فريوس من عائلة الفريوسية
املخاطانية وينتقل عن طريق االتصال املبارش والهواء.
ومن األعراض الشائعة ملرض الحصبة ارتفاع درجة الحرارة  ،والتي تبدأ عاد ًة بعد
يوما من التعرض للفريوس وسيالن األنف والسعال والعيون الدامعة والبقع
ً 10-12
البيضاء الصغرية داخل الخد وبعد عدة أيام من اإلصابة  ،تظهر الطفح الجلدي عىل
الوجه والرقبة وتختفي بعد  5-6أيام.
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET
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New study explores liquid fructose
intake and fatty liver disease

W

hen a high-fat diet is combined with
beverages sweetened with liquid
fructose, the accumulation of fats in
the liver accelerate and hypertriglyceridemia
may appear, according to new research.

The study, published in the journal Molecular Nutrition and Food Research, was conducted by Juan
Carlos Laguna, PhD, a professor from Pharmacy and
Food Sciences, at the Institute of Biomedicine of
Barcelona and the Physiopathology of Obesity and
Nutrition Networking Biomedical Research Centre.
Researchers sought to delineate the contribution
of dietary saturated fatty acids (FA) versus liquid
fructose to fatty liver and hypertriglyceridemia.
According to the study, three groups of female
rats were evaluated for three months while eating
standard food; a high-fat diet; and a high-fat
diet with 10 percent fructose in drinking water.
Researchers then analyzed zoometric parameters,
plasma biochemistry, liver Oil-Red O (ORO) staining,
lipidomics, and expression of proteins involved in
fatty acid metabolism.

Liz Gold
Liz Gold is the editor of Integrative Practitioner. She
brings more than 20 years of experience as a journalist and content creator for community newspapers and B2B audiences. Previously, Liz worked as a
senior editor at Accounting Today, covering public
accounting firms with a specialization in diversity
and inclusion, growth strategies, and best practices.
For the past decade, she owned a communications
consulting company helping clients propel their
stories into the world and reporting on the cannabis industry. She has produced several radio shows
and podcasts, including a recent program exploring
topics of strength, courage, and resilience. As a
mental health advocate and mixed media artist, Liz
is passionate about taking an integrative approach
to health and wellness for inspired mind/body/
spirit alignment.

دراسة تكشف ارتباط أمراض اللثة بعامل
رئيسي في التسبب بأمراض القلب
:وتشمل األعراض األخرى ألمراض اللثة ما ييل
 تورم اللثة رائحة الفم الكريهة مضغ مؤلم انحسار اللثة-

يمكن أن يؤدي إهمال صحة الفم إىل أكرث
من مجرد التسبب يف رائحة الفم الكريهة
 ألقت دراسة، ويف الواقع.ونزيف اللثة
جديدة الضوء عىل النتائج الصحية
الخطرية التي قد ترتتب عىل ذلك بما يف
.ذلك ارتفاع ضغط الدم

 ارتبط وجود التهاب اللثة النشط (الذي تمتحديده بواسطة نزيف اللثة) بارتفاع ضغط
.الدم االنقبايض
 أظهر املشاركون املصابون بالتهاب دواعم الكوليسرتول الضار،السن زيادة يف الجلوكوز
 ومستويات خاليا الدم البيضاء،)LDL(
 وانخفاض مستويات الكوليسرتول،)hsCRP(
.) مقارنة باملجموعة الضابطةHDL( »«الجيد
،وعادة ما يكون ارتفاع ضغط الدم دون أعراض
وقد ال يدرك الكثريون أنهم معرضون بشكل
متزايد لخطر اإلصابة بمضاعفات القلب
.واألوعية الدموية

ووجدت الدراسة أنه إذا كانت رائحة الفم
،كريهة ونزيف وتورم اللثة جزءا من حياتك
فقد تكون معرضا لخطر اإلصابة بمضاعفات يف
.القلب واألوعية الدموية
وأجرى الباحثون من معهد إيستمان لطب
األسنان بجامعة كوليدج لندن مزيدا من
األبحاث حول الصلة بني أمراض اللثة واحتمال
.ارتفاع ضغط الدم
 من البالغني250 وحقق الباحثون يف بيانات
األصحاء الذين يعانون من أمراض اللثة الحادة
 شخصا ال يعانون من حالة250 وقارنوها بـ
.الفم
 كان املصابون بأمراض اللثة أكرث،وفقا للنتائج
،عرضة لإلصابة بضغط الدم االنقبايض املرتفع
 بمرتني،املعروف أيضا باسم ارتفاع ضغط الدم
.من أولئك الذين يملكون لثة صحية
 أستاذ،وقال مؤلف الدراسة فرانشيسكو ديوتو
 «يشري هذا الدليل إىل أن: يف بيان،أمراض اللثة
بكترييا اللثة تسبب تلفا للثة وتؤدي أيضا إىل
استجابات التهابية يمكن أن تؤثر عىل تطور
.»أمراض جهازية بما يف ذلك ارتفاع ضغط الدم

:ووجدت الدراسة

The study concluded that the addition of liquid-fructose to dietary FA was the determinant of
liver steatosis and hypertriglyceridemia production,
through increased de novo lipogenesis (DNL) and
patatin-like phospholipase domain-containing
protein 3 (PNPLA3) expression, and reduced FA
catabolism.
“In high-fat diets which are supplemented with liquid fructose, this monosaccharide is able to induce
an increase in the de novo lipogenesis —that is, the
formation of fats through sugar— and an inhibition
of the lipid oxidation in the liver,” Laguna said in a
statement.

 «ركزنا عىل التحقيق يف:ويقول الباحثون
العالقة بني التهاب دواعم السن الشديد
وارتفاع ضغط الدم لدى البالغني األصحاء دون
 ولذلك.»تشخيص مؤكد الرتفاع ضغط الدم
فإن الحد من مخاطر اإلصابة بأمراض اللثة هو
أكرث صلة باملوضوع من مجرد التمتع بصحة
.جيدة للفم
ويمكن تحقيق ذلك باتباع روتني تنظيف
األسنان بالفرشاة ملدة دقيقتني كاملتني مرتني
 باإلضافة إىل التنظيف بني األسنان،يوميا
 و ُينصح أيضا بزيارة طبيب األسنان.بالخيط
وأخصائي صحة األسنان بانتظام للتنظيف
.والفحوصات

Fructose – unlike high-fat diets – increases the expression of the PNPLA3 protein, associated with the
appearance of hypertriglyceridemia, a risk factor
for cardiovascular diseases, added Núria Roglans,
PharmD, co-author of the study.
About the Author:

Dr . Ali Nasser
Internal Medicine . Board Certified

وخلصت الدراسة إىل أن املرىض الذين يعانون
من أمراض اللثة هم أكرث عرضة الرتفاع ضغط
»الدم عندما يكون هناك «التهاب اللثة النشط
وهو نزيف اللثة

 علي ناصر/ الدكتور

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

نقبل جميع أنواع التأمين الطبي
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Japan delights young
car fans with another
masterpiece

T

he Japanese company Suzuki is
preparing to release a new vehicle, which many analysts have
described as one of the most beautiful
youth hatchbacks.

The new vehicle is a modified version of the
Baleno cars previously introduced by Suzuki,
but it came with a more modern hatchback
body, in which the designs of the front and
rear facades, the designs of lamps and shock
absorbers and the shape of the outer curves
were modified, to be less resistant to air
during movement.

«جيب رانغلر» تخطف صدارة جوائز
سيارات السيدات لعام 2022
نالت سيارة «جيب رانغلر»  Jeep Wranglerاألمريكية ُرباعية الدفع الهجني 4xe
جائزة أفضل سيارة دفع رباعي ،بقرار من لجنة تحكيم حفل جوائز «سيارة العام
للسيدات لعام  ،»2022علما أن اللجنة تضم  56صحافيا متخصصا يف عالم السيارات
من  40دولة حول العالم.
وتضم مجموعة الدفع الهجينة يف «رانغلر  4إكس إي» محركا متطورا بأربع
أسطوانات سعة لرتين ،مع شاحن تريبو ومحركني كهربائيني ومجموعة بطاريات
عالية الفولت ،فضال عن ناقل حركة «تورك فاليت»
أوتوماتيكي بـ  8رسعات ،ليوفر املحركان الكهربائيان
عزما فوريا.
كما يتميز املحرك بخاصية تشغيل وتوقيف سلسة
تساعد عىل التوفري يف استهالك الوقود .وتعترب
مجموعة الدفع هذه األكرث تقدما وهي ترفع الكفاءة
إىل أقىص حد ممكن وتضمن استهالك وقود بمعدل
 49ميال للغالون الواحد.
وبعزم  375حصانا ،يحقق هذا الجيب أداء مميزا
وقدرات عالية عىل الطرقات الوعرة وأسلوب الحياة
الذي تمنحه السيارات ذات الدفع الكهربائي.
وتوفر السيارة قدرة سري ملسافة  21ميال باستخدام
الطاقة الكهربائية حرصا بدون أي انبعاثات ،مما يجعلها مالئمة
للتنقل اليومي باستعمال الدفع الكهربائي بدون القلق بشأن املدى.
وهي سيارة جيب األعىل قدرة واألكرث مراعاة للبيئة عىل الطرقات الوعرة بصمت شبه
تام .الرئيسة التنفيذية لحفل توزيع الجوائز ،مارتا غارسيا ،قالت باملناسبة إنه «مع
رانغلر  ،4xeأحرزت عالمة جيب تقدما الفتا ،لكن أهمها االلتزام ببيئة أكرث استدامة.
وبالنسبة لجوائز سيارة العام للسيدات ،يشكل التزام الجيب بالبيئة توجها ً ذا

قيمة حاسمة» ،فيما اعترب الرئيس التنفيذي لعالمة «جيب» ،كريستيان مونييه ،أن
«جائزة سيارة العام للسيدات تشكل شهادة أخرى عىل أن الدفع الكهربائي يرتقي
بالقدرات التي تتم ّيز بها مركباتنا ،فيما تشكل رانغلر  4xeخري مثال عىل أنه باإلمكان
الحصول عىل أفضل ما يف العاملني».
هذا وتعود جذور عالمة «جيب» التجارية إىل  80عاما منذ انطالقتها ،وتمثل عالمة
تجارية أصيلة يف مجال سيارات الدفع الرباعي.
وتشمل مجموعة سيارات «جيب» طرازات «كومباس» Compass
و»غالديتور»  Gladiatorو»غراند شريوكي» Grand Cherokee
و»رانغلر».
تحول
كما تتع ّزز اليوم قدرة «جيب» عىل الطرق الوعرة ،بمبادرة
ّ
من خاللها مركباتها لتعمل بالطاقة الكهربائية،
حيث تسعى إىل تحويل سياراتها الكهربائية
الهجينة « 4إكس إي»  4xeإىل سيارات دفع
رباعي جديدة ،سعيا منها لتحقيق رؤية
العالمة التجارية املتمثلة يف الوصول إىل صفر
انبعاثات.

The chassis of the car was about 4 meters
long, and the cabin got two rows of seats for
five passengers, and the seats were equipped
with heating and cooling systems, about road
conditions, speed and some other information.
Suzuki has equipped this vehicle with a system
for maintaining cornering stability, cruise control while driving, advanced automatic lighting control systems, light and rain sensors,
distance sensors, and front and rear cameras.
It will be offered with two types of economical
engines, 1.2-liter 90 hp petrol and 1.4-liter 92
hp, and the engines will work with mechanical
five-speed gearboxes and six-speed automatic
boxes.

وست ُقدم الرشكة سيارة «جيب  4إكس إي»
الكهربائية بالكامل يف كل فئة من فئات سيارات
الدفع الرباعي بحلول عام .2025
ويف أواخر العام املايض ،كشفت الرشكة عن «جيب غراند شريوكي
إل» الجديدة كليا يف الرشق األوسط ،وهي سيارة رياضية متعددة االستخدامات
تشكل رمزا أمريكيا يجمع بني قدرة السري عىل الطرقات الوعرة وتجربة القيادة الراقية
عىل الطرقات املعبدة ،وتضم للمرة األوىل يف تاريخ السيارة صفا ثالثا من املقاعد.

 Fiatتجمع معايير التطور والرفاهية في سيارة عائلية جديدة
كشفت  Fiatعن سيارتها العائلية الجديدة التي صممتها لتوفر
للركاب معايري الراحة والرفاهية وتكون صديقة للبيئة بنفس الوقت.
وستطرح سيارة  Fiat E-Ulysseالجديدة بهياكل ميني فان أنيقة
التصميم بطول  4.95أو  5.3م ،وستجهز قمرتها من الداخل بثالثة
صفوف من املقاعد الجلدية املريحة املزودة بمآخذ شحن للهواتف
واألجهزة الذكية وطاوالت صغرية قابلة للطي.
ولتوفري شعور مميز للركاب أثناء السفر حصلت مقصورة هذه
السيارة عىل سقف بانورامي مؤلف من قسمني يمتدان عىل طول
السقف ،كما ج ّهز السقف من الداخل بفتحات خاصة لتوزيع
هواء املكيف ضمن عدة اتجاهات ،وجهزت املقصورة بأنظمة إضاءة
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متطورة يمكن التحكم بمعدالت وألوان اإلضاءة فيها وفق معايري
مختلفة.
وحصلت السيارة أيضا عىل واجهة قيادة مميزة مجهزة بشاشتني
واحدة ملسية يف منتصفها وأخرى قبالة السائق تعمل كلوحة
عدادات إلكرتونية ،كما زودتها  Fiatبحساسات للضوء واملطر،
ونظام تثبيت الرسعة أثناء السفر ،وأنظمة للحفاظ عىل الثبات عىل
املنعطفات ،وحساسات مسافات وكامريات أمامية وخلفية.
وصممت هذه السيارة لتكون صديقة للبئية إذ جهزت بمحركات
كهربائية بعزم  136حصانا ،وعدة أنواع من البطاريات باستطاعة 50
و 75كيلواط تكفي املركبة لقطع  230أو  330كلم بالشحنة الواحدة.
املصدرmoto1 :
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X5 بي إم دبليو تجعل
أكبر وأكثر فخامة
 التي تصنعها رشكة بي إم دبلو من بنيX5 تعترب سيارات
 لذا تسعى،أشهر مركبات الدفع الرباعي حول العالم
.الرشكة إلضافة كل ما هو جديد إىل هذه السيارات
وتبعا ألحدث الترسيبات فإن بي إم دبليو تعمل عىل تصنيع
 وستتميز هذه،نسخ جديدة من هذه السيارات حاليا
 السابقة بتعديالت طالت تصميمX5 السيارات عن مركبات
، وتصاميم الفتحات الهوائية،الواجهتني األمامية والخلفية
 إضافة لحصولها عىل،وكذلك أنظمة اإلضاءة يف املصابيح
.العديد من التقنيات اإلضافية
ولم تقترص التعديالت عىل شكل هذه السيارات فقط بل
 إذ يفرتض أن تحصل النسخ،وصلت إىل أبعادها أيضا
، ملم60 أمتار و5  عىل هياكل كبرية بطولX5 الجديدة من
 أمتار3 واملسافة بني محوري العجالت يف هذه السيارات
.تقريبا
أما داخليا
فجهزت هذه
املركبات
بمقاعد
جلدية
مريحة
مزودة
بأنظمة تدفئة
 كما حصلت،وتربيد وأنظمة لتدليك الظهر
واجهة القيادة عىل شاشة ملسية كبرية متطورة يمكن
تقسيمها لعدة أجزاء لالستفادة منها يف التحكم بأكرث من
.تقنية يف وقت واحد
وزودت بي إم دبليو هذه السيارات بأنظمة لعرض معلومات
،الرسعة وحالة الطريق عىل الزجاج األمامي قبالة السائق
،وأنظمة أمان تتحكم آليا بالفرامل يف حاالت الطوارئ
وأنظمة للحفاظ عىل املسار أوتوماتيكيا عىل الطرقات
، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث،الرسيعة
 وحساسات،وحساسات مسافات وكامريات أمامية وخلفية
.للضوء واملطر
 ليرت بعزم2.0 وستطرحها بمحركات بنزين توربينية بسعة
370  ليرت بعزم3.0  ومحركات توربينية بسعة، حصانا272
 وستعمل هذه املحركات مع علب رسعة أوتوماتيكية،حصانا
.بثماني رسعات

 تكشف عن مركبةChery
متطورة وقوية أخرى
تظهر من الصين
 عن مركبةChery كشفت عمالقة صناعة السيارات الصينية
جديدة صممتها لتكون من بني أبرز املنافسني يف عالم سيارات
.الكروس أوفر الحديثة
 التيTiggo 8 وأتت السيارة الجديدة كنسخة معدلة عن سيارات
X-face  لكنها حصلت عىل تصميم، العام املايضChery طرحتها
الجديد للواجهة األمامية وعىل مصابيح مميزة تعمل بأحدث
. ما منحها طابع القوة والعرصية بنفس الوقتLED تقنيات
 أمتار4 وحصلت املركبة عىل هيكل كروس أوفر انسيابي بطول
 واملسافة بني محوري العجالت، سم186  عرضه، سنتيمرتا74و
. سم271 فيه
أما قمرتها فصممت لتكون من بني أميز قمرات السيارات من حيث
 إذ خلت واجهة القيادة،النواحي التقنية عىل وجه الخصوص
،فيها من األزرار التقليدية واستعيض عنها بشاشتني ملسيتني
واحدة أعىل ومنتصف الواجهة وأخرى قبالة مقبض التحكم
.بالرسعات
وجهزت هذه السيارة بسقف بانورامي كبري وأنظمة إضاءة داخلية
 كما حصلت،تمنح الركاب شعورا مميزا من املتعة أثناء السفر
 بحساساتChery  وزودتها،مقاعدها عىل أنظمة تدفئة وتربيد
 وأنظمة أمان،للضوء واملطر
،متطورة لتفادي الحوادث
وحساسات مسافات
وكامريات أمامية
.وخلفية
وستطرح هذه السيارة
بمحركات بنزين
1.5 توربينية بسعة
، حصانا197 ليرت وعزم
 ليرت بعزم2.0 ومحركات بسعة
، ونظامي دفع أمامي ورباعي، حصانا254
.وعلب رسعة أوتوماتيكية بثماني رسعات
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Mercedes-Benz G-Class Edition 550
Debuts With High-Class Cabin

T

he Mercedes-Benz G-Class Edition
550 is a new special edition of
the rugged SUV that’s coming to
the United States. Only 200 of them are
going on sale here.

The G-Class Edition 550 is available in three
of Mercedes’ high-end Manufaktur colors:
Jupiter Red, Arabian Grey, and Moonlight
White, which is the newest addition to the
color palette. This special edition also gets
a new badge that shows the silhouette of a
G-Class climbing a mountain.
Inside, the Edition 550 comes with two-tone
Nappa leather upholstery that has diamond
stitching. The special edition includes the
active multi-contour front seats with active
side bolsters. Carbon-fiber trim decorates
the cabin.
The brush bar around the headlights and
horizontal slats in the grille tell us that the
Edition 550 uses the G 550 as its starting
point. This grade uses a 4.0-liter twin-turbo V8 that makes 416 horsepower (310
kilowatts) and 450 pound-feet (610
Newton-meters) of torque. The
power runs through a nine-speed
automatic gearbox with a two-speed
transfer case. The SUV gets to 60
miles per hour (96 kilometers
per hour) in 5.6 seconds.

about pricing or availability. Motor1.com
reached out to the automaker for more
details about this special edition.
It’s somewhat surprising for Mercedes to
introduce a special edition of the G-Class
now because the automaker is allegedly
struggling to keep up with demand for the
SUV in some markets. The G-Class recorded
a new global sales record in 2021 with
41,174 deliveries. The company moved
8,523 of them in the United States last year,
which was up 10.4 percent year-over-year.
Mercedes currently has a refresh of the
G-Class under development. The changes
appear to be fairly minor. There’s a revised
front fascia with re-shaped intakes in the
corners. The hood seems to have flatter
styling. The fender flares look more
angular.

are also on the way. Spy shots suggest that
the new 4x4 Squared is deep into development because there’s very little camouflage
on these vehicles. These models have a
taller ride height, possibly a light bar above
the windshield, a roof rack, and a ladder on
the back.
A fully electric G-Class reportedly arrives
in 2024. The Concept EQG is a near-production glimpse of the upcoming model.
It looks very similar to the ICE-powered
versions but has an illuminated grille. Rather than a spare wheel carrier on the back,
there’s a storage area for holding things like
the charging cables. Mechanically, the concept has a shiftable two-speed gearbox that
gives drivers the option of using a crawler
gear when off-roading.

Two more
variants of
the G-Class

The only info we have about the
G-Class Edition 550 comes from
a post on the Mercedes-Benz
USA Facebook page. There’s no info
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بإشراف خبير األعشاب  :جمال عرقوب
( يجب إستشارة الطبيب قبل االستخدام )

الطـب البديــل Alternative Medicine
العربي األمريكي اليوم Arab American Today

أشهر
أنواع
األعشاب
العالجية
توجد آالف األنواع من األعشاب التي تستخدم
لعالج أمراض واضطرابات الجسم املختلفة ،ويف ما
يأتي أشهرها التي تسهل زراعتها يف املنزل:
البكورية؛ هي عشبة لها زهرة صفراء وبرتقالية اللون
ومط ّهرة تساعد يف التئام الجروح،
مضادة للفطريات ُ
وت ِ
ُستخدم يف تحضري العديد من
ُلطّف الجلد؛ لذا ت
َ
مستحرضات التجميل.
الكزبرة؛ هي أوراق خرضاء ت ُستخدم يف العديد من
الوجبات وتساعد يف الهضم ،وإزالة املعادن الثقيلة،
والتخلص من السموم من الجسم.
املليسا أو بلسم الليمون؛ حيث أوراق هذه العشبة
وزهورها تحتويان عىل زيوت ومواد مهدئة ،ومضادة
للتقلصات ،ومضادة لفريوس الهربس عند استخدامها يف

شكل دهون موضعي.
رشب
النعناع؛ هو نبات مشهور ُي َ
يف شكل شاي ،أو يتناول كما
هو ،ويدخل يف تصنيع معاجني
األسنان واللبان ،ويفيد النعناع يف
عالج عرس الهضم وآالم البطن.
الروزماري؛ هي عشبة
تحفّز طاقة الجسم،
ُقوي الذاكرة
وت ّ
والرتكيز عن طريق
إمداد الدماغ
باألكسجني.
الزعرت؛ يحارب

Fresh Arabic & American Coffee
Fresh Spices & Seasonings
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ومط ّهرة ،لذا
الكوابيس ،وله خصائص مضادة للبكترييا ُ
يقي من اإلصابة بالربد واألنفلونزا.

الزنجبيل؛ عشبة ممتازة لعالج حرقة املعدة والغثيان
الصباحي والدوار.

الالفندر؛ هي زهور ذات رائحة مميزة تدخل يف تصنيع
العديد من العطور ،ولها
خصائص مهدئة ،ومضادة
لالكتئاب ،والتوتر ،واألرق ،كما
تفيد يف عالج حروق الشمس
وحب الشباب.

الجنسنج؛ التي تحارب اإلعياء ،وتخفّض ارتفاع ضغط
الدم ومستوى الكوليسرتول .سانت جون؛ هي نبتة
ُستخدم يف
مضادة لالكتئاب لها فاعلية األدوية نفسها ت
َ
عالج الحاالت البسيطة واملتوسطة من االكتئاب ،وعالج
القلق واألرق.

الكاموميل؛ هي أفضل
األعشاب لعالج التقلصات،
وآالم البطن لدى
األطفال ،كما تهدئ
الجهاز العصبي.

قوية ملناعة الجسم تساعد يف
القنفذية؛ هي عشبة ُم ّ
محاربة العدوى ،والتخلص من الحمى.
دونغ كاي؛ نبتة تساهم يف عالج االضطرابات التناسلية؛
مثل :أعراض سن اليأس ،وآالم الدورة الشهرية ،كما
تساعد يف خفض ضغط الدم.

قهوة عربية وامريكية  -بن ميني
حوايج مينية وبهارات عربية طازجة
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KIDS أطفال
Arab American Today العربي األمريكي اليوم

 هذه المالبس:تحذير
واأللعاب خطيرة على
طاقة الطفل
سما سعيد
دائما عن وسائل
 نجاهد يف تربيتهم ونبحث،أطفالنا هم أغىل ما نملك
ً
 وذلك، والتي تجعلهم يشعرون بالسعادة والراحة طوال الوقت،الراحة لهم
 ولكن لعلم الطاقة،عن طريق تقديم الهدايا واأللعاب لهم لكي يستمتعون
رأي آخر فهناك بعض األلعاب والرموز التي قد تتواجد يف غرف أطفالنا قد
تؤثر عىل سلوكهم وطاقتهم وتحويلهم لشخصيات عدوانية وسلبية مع
.مرور الوقت
 أن هناك بعض الرموز قد تزيد من،وقالت مطورة الطاقة الدكتورة مها العطار
 كما أوضحت بعض،املشكالت النفسية لدى األطفال من ضمنها فرط الحركة والسلبية
التحذيرات عند رشاء مستلزمات طفلك والتي تتواجد يف غرفته بشكل مستمر كما
:ييل
مشتريات الطفل

قالت مطورة الطاقة عليك بالحرص عند رشاء مستلزمات طفلك أو عند اختياره
ملا يريد أن تبتعدي تماما ً عن املالبس التي بها بعض الرموز السلبية مثل «الدماء
 وكذلك رسومات لبعض الشخصيات الكرتونية التي تمارس،»واملسدسات والجماجم
.العنف يف محتواها
ألعاب األطفال

 بالرغم من أن هذه األلعاب منترشة،املسدسات والسيوف واألسلحة واألدوات الحادة
لألطفال خاصة الذكور إال أنها لها تأثري قوي عىل طاقة الطفل وتدعم فرط الحركة
.والعنف يف شخصيته وسلوك الطفل بعد ذلك وعىل املدى البعيد
إزالة األلعاب اإللكترونية

وأكدت مطورة الطاقة عىل رضورة منع تواجد األجهزة االلكرتونية داخل غرفة الطفل
سواء تيليفزيون أو تليفون محمول أو ألعاب الكرتونية «باليستيشن» األمر الذي له
 وال بأس من مواكبة العرص ولكن،عواقب وخيمة عىل سلوك طفلك بشكل ملحوظ
.بشكل محسوب ومدروس وعدد دقائق محددة يف اليوم وليس طوال الوقت

 نصائح ذهبية..األلعاب عبر اإلنترنت
لحماية األطفال

.بإعجاب الكثري من األطفال والشباب
وأكدت شولتز أنه يمكن لعشاق األلعاب
تصميم أسماء امللفات الشخصية وسمات
،شخصيات األلعاب أو عوالم اللعبة بأكملها
وبالتايل يمكن نرش وجهات النظر املتطرفة أو
رموز تنتهك القوانني أو بث رسائل الكراهية
.بني البرش
،وعادة ال يفهم الصغار طبيعة هذه املخاطر
نظرا ألنه ليس لديهم تقييم نقدي لعالم
 ولذلك يتعني عىل اآلباء إعدادهم،األلعاب
ملثل هذه التجربة وتدريبهم عىل طرح األسئلة
 ومن األفضل دائما اختيار،حول املحتوى
املحتويات املناسبة للعمر مع تفعيل إعدادات
 باإلضافة إىل رضورة أن،األمان والخصوصية
.يراقب اآلباء أطفالهم عن قرب

.تبادل الثقة حول األلعاب
 مدربة امليديا باملبادرة،وأشارت إيرين شولتز
 إىل أنه يجب توعية األطفال باملخاطر،األملانية
التي قد يتعرضون لها أثناء االستمتاع
 مثل الدعاية،باأللعاب عرب اإلنرتنت
وخطاب الكراهية املتطرف واألخبار املزيفة
 نظرا ألن بعض،واأليديولوجيات الالإنسانية
الالعبني يستغلون وظيفة الدردشة يف األلعاب
للتعبري عن وجهة نظرهم األيديولوجية تجاه
.العالم ونرش خطاب الكراهية
وإىل جانب النصوص والصور يمكن نرش
مثل هذه الرسائل يف األلعاب عرب اإلنرتنت
 عندما تقوم األلعاب مثال،بطريقة غري مبارشة
بتسليط الضوء عىل العنف ضد األقليات
 وغالبا ما يتم تغيري العنارص،وتمجده
املوجودة يف األلعاب الحالية حتى تحظى

حذرت مبادرة أملانية تحت عنوان «راقب ماذا
يفعل طفلك بامليديا» من أن األلعاب عرب
، التي تشتمل عىل وظيفة دردشة،اإلنرتنت
.تنطوي عىل مخاطر كبرية للصغار
وأوضحت املبادرة أن األلعاب التناظرية
كألعاب الورق واللوحات تعد أكرث مالءمة
 وبدال من ذلك يمكن لألطفال،للصغار
االستمتاع باأللعاب عرب اإلنرتنت مع وجود
اآلباء أو األقارب أو اختيار األلعاب التي تمتاز
.بوظيفة دردشة خاضعة لإلرشاف
ونصح الخرباء األملان برضورة أن يرافق اآلباء
،أطفالهم عند استعمال األلعاب عرب اإلنرتنت
كما يتعني عليهم أن يقوموا باختبار األلعاب
 وبهذه،بأنفسهم أو تشغيلها واللعب بها
الطريقة يتمكنون من إبداء االهتمام ومعايشة
 وهو ما يعزز،تجارب مشرتكة مع أطفالهم

10 Benefits of Coloring Pages for Kids’ Psychology and Development

T

here’s a simple activity that helps children
to develop cognitively, psychologically and
creatively: coloring. They love to do it anyway,
and it could lead to a healthier, happier life in adolescence and into adulthood. The following are some of
the key benefits of coloring pages in kids’ psychology
and development:
1. Improves Motor Skills
The act of coloring can help to improve motor skills
in young children. The actions, motions and precise
grip involved in coloring can aid in the development
of the muscles of the fingers, hands and wrist. Fine
motor skill development can help children write more
skillfully as well as manipulate small objects. They can
then build on these skills to become better typists and
more adept in sports and other activities.
2. Prepares Them for School
Children’s education takes place in a classroom with a
fair amount of structure. Lessons are issued on paper
via assignments, tests and other written course work.
Coloring sheets, books and pages can be integral in
preparing kids for the more structured work on paper

91

March 2022 - Volume : 10 - Issue :111

ahead of them.
3. Stimulates Creativity
Whether they stay in the lines or not, coloring fosters
a creative spirit and an appreciation for visual differences. Coloring can stoke the imagination and inspire
kids to brainstorm and learn to think of new ideas on
their own naturally.
4. Contributes to Better Handwriting
Dexterity, hand strength and attention to
detail are all required to write both
printed letters and cursive script.
Starting out with coloring pages
early can help to develop
these qualities so that
writing comes more easily
and naturally.
5. Color Awareness,
Recognition and Discernment
The names and hues of
colors must be learned,
and coloring on coloring
pages fosters practice and

awareness of primary and common colors as well as
more nuanced color awareness of lesser-known, more
subtle colors in a direct hands-on manner.
6. Improved Focus and Hand to Eye Coordination
Coordination and the ability to focus is just developing
in young children, and undertaking activities to foster
and strengthen this budding talent assists in efficient,
healthy development. The act of holding crayons,
choosing colors, implementing the color in
the ideal spot and even sharpening
crayons can all help with cultivating
strong hand-eye coordination in
youngsters.
7. Boundaries, Structure
and Spatial Awareness
Adhering to boundaries
is an important part of
juvenile and adolescent
development. Even if
he or she becomes a
renegade artist later in
life, it benefits all children to start out knowing

the rules before breaking away. Coloring sheets can
help with anchoring a sense of structure and the need
and benefit of having boundaries. Coloring also helps
children to learn about lines, shapes, colors/hues,
perspective, patterns and forms.
8. Improved Confidence and Self Esteem
The ability to complete a task successfully builds self
esteem and confidence in young children. Coloring
regularly and completing projects boosts a child’s
sense of accomplishment and pride in themselves.
9. Self-Expression
Every human being expresses themselves differently,
and many children are visual in nature. Coloring is a
fertile vehicle for self expression as children make color decisions and flesh out the boundaries of a coloring
page, sheet or book.
10. Therapy and Stress Relief
Coloring is also calming and therapeutic for kids,
especially if they have no other outlet for unpleasant
or confusing emotions. Even kids who fall into the
“normal” range of emotional health can benefit from
processing their feelings, frustrations and emotions
though the simple but profound act of coloring.
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تعليم Education
العربي األمريكي اليوم Arab American Today

Finnish university invites students fleeing
Ukraine war to complete their studies
he University of Helsinki has invited students
forced to abandon their studies in Ukraine to
continue them at the Finnish institution for free.

T

“University of Helsinki grants the right to complete
non-degree studies to persons who have arrived in Finland and whose degree studies have been suspended at
the Ukrainian higher education institution due to war,” the
university announced on its website.

التعليم عن ُبعد ..مقدمات قريبة وبعيدة للتطورات
زهير هواري
لم تظهر عملية التعليم عن ُبعد من فراغ ،فالكثري
من التحوالت التي حدثت كانت عبارة عن
مقدمات لها .واألكرث قربا ً وعالقة هو الالسلكي
ثم الهاتف والراديو وجهاز التلفزة وكل أنماط
االتصال التي باتت تقليدية .لكن هذه االخرتاعات
ظلت إىل حد كبري بداية خارج إطار العملية
التعليمية .ولكن كما يف كل تحول تحدث خطوة
صغرية ،لكنها تفتح األفق عىل مداه.
وتمثلت هذه الخطوة عرب التعليم باملراسلة .وهذه
هي أوىل أنواع التعليم عن ُبعد .ولكنها ظلت يف
البداية محصورة ،فقد كانت التطبيقات األوىل لها
يف استخدامها بني العلماء أنفسهم ،ثم بتعليم علم
املكتبات واملعلوماتية .فقد اكتشف أمناء املكتبات أنهم
بحاجة ماسة إىل التواصل بني بعضهم البعض لتأمني
الكتب والنرشيات لروادهم ،ما دعاهم البتكار هذه
الطريقة للتغلب عىل صعوبات تقنية يف تنظيم املكتبات
والعثور عىل املواد املطلوبة.
وحدث أن تبعها عدد من األندية واملدارس يف املدن
األمريكية و بعض املدارس واملكتبات الكبرية واملتخصصة
بتعليم أعمال تنظيم املكتبات .هؤالء هم أوائل من تبنى
طريقة التعليم باملراسلة ،عىل أن تكون رديفا ً وملحقا ً
ومكمالً لطرق التعليم النظامي وليس بديالً له .أي

أنها كانت رديفة للتعليم املبارش والحضوري .وهكذا
كانت أولية التعليم باملراسلة ،إال أنه لم يكن الوحيد من
الجهود املبكرة يف الواليات املتحدة لتوفري فرص بديلة
للتعليم والتدريب املبارش يف املؤسسات التعليمية،
وخاصة يف مجال املكتبات وعلم املعلومات .فقد أوجد
أساتذة علم املكتبات واملعلوماتية فرصا ً لغري القادرين
عىل االلتحاق بربامج ثابتة عن طريق إعطائهم فرصا ً
تعليمية خارج حدود حرم املكتبة واملؤسسة التعليمية.
أسميت هذه الفرص بالجهود التعليمية املمتدة .ورافق
هذا التطور املحدود قيام أشكال أخرى إىل جانب
الفصل الصيفي ،مثل :إقامة دورات مكثفة يف مقررات
محددة ،وفصول عطلة نهاية األسبوع ،والفصول
واملدارس املسائية .ما أتاح أمام العاملني الذين يكدحون
طوال األسبوع ،وال تمكنهم أوضاعهم من متابعة برامج
التعليم التقليدية ،اإلفادة من هذا املسار لتعزيز معارفهم
ونيل شهادات لم يكن باإلمكان حصولهم عليها نتيجة
ظروفهم التي تحول دون الدراسة النظامية داخل حرم
الجامعات واملعاهد.
العديد من الربامج دفعت باملستجدات خطوات إىل
األمام واستحدثت برامج متخصصة لفئات من السكان
بمن فيهم الراغبون بتعميق مصادر معارفهم .واشتهرت
العديد من مؤسسات التعليم العايل بفتحها األبواب
من خالل التعليم باملراسلة ،التي تبدأ من تلقي دروس
املناهج املقررة وتصل إىل االمتحانات ونيل الشهادات.

وكانت وسيلة االتصال املتاحة تتم عرب الربيد العادي
أو الرسيع.
وهكذا كانت تتطور وسائل استخدام االتصاالت عن ُبعد
يف التدريس تبعا ً ألمرين معا ً هما :
 تطور الحاجات املطروحة عىل التلبية من جانبالراغبني من املهتمني طالبا ً وتقنيني وراغبني يف الحصول
عىل ترقية ملعلوماتهم .وهي الرغبة التي كان من
البديهي أن تجد من يعمل عىل إيجاد حلول عملية لها.
 تطور التقنيات وصوالً إىل الثورة التكنولوجية وثورةاملعلوماتية ونُظم االتصاالت مع عقد التسعينيات
من القرن املايض ،بما فيها شبكات اإلنرتنت .علما ً أن
املعلمني كانوا قد سعوا منذ نشوء املذياع – الراديو يف
العرشينيات يف الواليات املتحدة إىل إدخاله يف مجال
االستخدام التعليمي عرب رشوحاتهم للدروس .لكن هذا
األسلوب لم يصبح واسع االنتشار حتى الستينيات من
القرن املايض.
يف الوقت نفسه ،استخدمت الرشكات املصنِّعة
والجماعات املهنية ،مثل األطباء واملحامني والصيادلة
واملعلمني واملهندسني والعاملني بالعلوم الصحية
وغريهم ،وسائل االتصاالت عن ُبعد ،سواء أكان ذلك
للحصول عىل درجة أكاديمية أم يف مجال التعليم
والتدريب املستمر وعقد املؤتمرات وتبادل الخربات.
(باحث وأكاديمي)

محكمة هندية تؤيد حظر الحجاب في مدارس وجامعات والية كارناتاكا
أ ّيدت محكمة هندية ،حظر الحجاب يف فصول الدراسة
ن
يف والية كارناتاكا
جنوبي البالد ،وقالت إ ّ
ّ
الحجاب ليس من املمارسات الدينية
األساسية لإلسالم.
وأصدرت املحكمة العليا يف والية كارناتاكا،
الحكم بعد نظر التماسات قدمتها
طالبات مسلمات ض ّد الحظر الحكومي
للحجاب الذي نفّذته بالفعل بعض
املدارس والكليات يف الشهرين
املاضيني.
بدأ الخالف يف يناير/كانون الثاني
عندما منعت مدرسة حكومية يف
منطقة أودوبي بكارناتاكا الطالبات
الالتي ترتدين الحجاب من الحضور ،ما
أثار احتجاجات من املسلمني الذين قالوا
حرموا حقوقهم األساسية يف التعلّم
إنهم ُ
واتباع تعاليم دينهم ،ما أدى إىل اعرتاضات
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Non-degree studies “means that you get [university] credits, but they are not binded to any degree, so you can
transfer them to any degree where they fit, for example
to the degree that you were working on in Ukraine,” Minna Huotilainen, a professor of educational sciences at the
University of Helsinki, told The New Arab. “This way, [students] don’t waste any time in their studies, which is a cru”cial aspect for many.
The university extended this invitation to all students
forced to interrupt their higher studies in Ukraine - regardless of their nationality.
Although its main teaching languages are Finnish and
Swedish, the university also offers English-language Masters degree programs.
Over 10,000 Arab nationals were enrolled in Ukrainian universities before Russia’s invasion, attracted by the relatively low cost of education and life in the country.
The initiative could bring immense relief to them and to
other foreign students - especially if it is replicated by other institutions.
“I think many universities are right now in the process of
”offering something to students escaping from Ukraine,
Huotilainen added.
Foreign students wishing to study in Finland would however remain subjected to Finland’s normal visa and immigration requirement.
Applications will be processed until the end of 2022 without application deadlines and no fees will be charged for
non-degree studies, at least until the fall of 2023.

مضادة من طالبات هندوسيات يرتدين شاالت الزعفران ،وهو
لون يرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بعقيدتهن ،ويفضله القوميون
الهندوس.
وتبع املزيد من املدارس يف الوالية بحظر مماثل،
وأصدرت املحكمة العليا يف الوالية حكما ً
بمنع الطالبات من ارتداء الحجاب وأي
مالبس دينية يف انتظار الحكم.
قبل صدور الحكم ،حظرت حكومة
كارناتاكا التجمعات الكبرية ملدة أسبوع
يف عاصمة الوالية بنغالورو «للحفاظ
عىل السالم والنظام العام» ،وأعلنت
عطلة يف املدارس والكليات يف أودوبي.
عب نشطاء حقوق اإلنسان عن
ّ
مخاوفهم من أن الحظر قد يؤدي إىل
تفاقم اإلسالموفوبيا .وتصاعد العنف
وخطاب الكراهية ضد املسلمني منذ تويل
الحزب القومي الهندويس الحاكم برئاسة
رئيس الوزراء ناريندرا مودي الحكم.
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

Fitness لياقة
Arab American Today العربي األمريكي اليوم

7 Benefits Of Running
For Just 30 Minutes

T

hink you don’t have time to train today? Think
again. Research shows that just 30 minutes of
running can have huge benefits on your short-term
and long-term health. Here are the top 7 reasons to lace up
your shoes and squeeze in that run today.

1. BURN FAT
Studies across the board show that running for just 15-30
minutes will kick-start your metabolism and burn some serious fat, both during and after the exercise itself. That’s because during a shorter run, your body will use fat as its primary power source, rather than relying on the carbohydrates
that play a bigger role as exercise intensity increases.
You’ll also keep burning fat long after your run. After intense
physical activity, your body goes into EPOC mode (excess
post-exercise oxygen consumption), where it uses the energy
from fat and carbohydrates to restore itself to its pre-exercise state. EPOC can last from 15 minutes to a whopping 48
hours; so that 30 minute run could keep you burning fat for
2 whole days.
2. CATCH A RUNNER’S HIGH
Simply put, running makes you feel good – even if you can’t
do it for that long. Just 10 minutes of aerobic exercise releases a large amount of the mood-boosting endorphins responsible for “runner’s high,” so a quick lunchtime run can make
you feel just as good as a longer one. The benefits aren’t just
in the moment, either; regular running has countless longterm effects on your mental health, from decreased stress
and anxiety to improved energy levels. If you don’t trust the
research, just try out short, regular runs for a month and see
the effects yourself.
3. RECOVER QUICKLY
If you keep your run to 30 minutes, you’re very unlikely to
overstretch or overuse your muscles. That means a much lower risk of injury. As long as you take the usual stretching and
cool-down measures to recover properly, your body will feel
readier and more refreshed when it comes to your next long
run. Even if you usually go for longer distances, factoring in
the occasional 30 minute run as part of your regular exercise
routine can be much better for your body in the long term.
4. BURN THOSE CALORIES
One 30 minute run is guaranteed to burn between 200-500
calories. That’s a fantastic step forwards to your weight loss
goal. Or a guilt-free guilty pleasure that day. Or splitting the
bottle instead of having a glass. Whatever your goals and priorities are, calorie wiggle-room is always good news.
5. SLEEP LIKE A… RUNNER
When you start running regularly for 30 minutes, you’ll see
your sleep improve significantly. And even if you’re used to
more strenuous exercise, a shorter run will still give you better sleep than no running at all.
That’s true for both quality and quantity: you’ll both fall
asleep faster and spend more time in those deep sleep stages which are crucial for physical recovery. There’s a caveat to
this though: try not to schedule your run before bedtime. All
those feel-good endorphins will also make you feel alert and
awake, so you may struggle to get to sleep in the first place.
6. LOOK BETTER, FEEL STRONGER
If you can run 3-5 days a week for 30 minutes, the internal
health benefits will very quickly start to show on the surface,
too. You’ll soon see effects like more defined muscles, pounds
off the scale, and clearer, healthier skin. Your muscles will
be stronger so you can get more out of those gym
sessions, and your improved cardio fitness
will allow you to try things you perhaps
couldn’t before. And that means more
confidence, too.
7. …AND LIVE LONGER?
It’s a big claim, but the studies
show it’s true. The fitness level you achieve from regular,
shorter runs can add years to
your life expectancy. There are
a ton of reasons for this: improved circulation, lower blood
pressure, a better balance of
good and bad cholesterol, lower stress hormones. Your quality
of life will also be higher; a basic
level of fitness has been linked consistently to better brain and memory
function in later years.
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تمارين
بيالتس
 ال..للرجال
غنى عنها
لجسم رياضي
متكامل
الرياضيون والنساء أن بيالتس يمكن أن تساعد يف تقليل
.احتمالية اإلصابة

 ستجد كل تمرين فردي، تمرين بيالتس لكامل الجسم
.يعمل عىل مؤخرتك بطريقة أو بأخرى

 «ال يمكن تحقيق املرونة:كان جوزيف بيالتس هو الذي قال
الحقيقية إال عندما يتم تطوير جميع العضالت بشكل
.»موحد
لذا بدالً من القول إنك ال تستطيع أداء تمارين بيالتس
 يجب أن تشارك بالفعل يف،ألنك لست مرنًا بما يكفي
.تمارين بيالتي للمساعدة يف تحسني مرونتك

تتشكل الوضعية الجسدية السيئة نتيجة العادات السيئة
 والتي يمكن،مثل الرتاخي يف الجلوس عىل مكتبك وكرسيك
أن تسبب يف النهاية آالم الظهر وآالم الرقبة والصداع وما إىل
، ستؤدي العادات السيئة إىل نمو عضيل غري متكافئ.ذلك
 يمكن.حيث تصبح بعض العضالت أضعف من غريها
أن تساعد تمارين بيالتيس للرجال يف تقوية العضالت
.املتخلفة والتخلص من الوضعية السيئة

 تزيد مرونتك.10

 تحسن العالقة الحميمية.11

هناك العديد من التمارين التي تحاكي اإلجراء املماثل
 ومن ثم،لتمرين كيجل (الذي يقوي عضالت قاع الحوض
.)يدعم املثانة واألمعاء الدقيقة واملستقيم
» مثل بيالتس،التمارين التي تتضمن رفع قاع حوضك
 مما يعزز من كفاءتك يف العالقة،تقوي تلك العضالت
.الحميمية
 تحسن الدورة الدموية.12

 حيث، كانت الدورة الدموية أفضل،كلما كنت أكرث مرونة
 يمكن أن.يمكن للدم أن يتدفق بحرية أكرب عرب جسمك
 واألداء الوظيفي،يساعد ذلك عىل تعزيز نمو الخاليا
.لألعضاء ويمنحك برشة أكرث صحة
 تساعد على إنقاص الوزن.13

يتساءل الكثري من الناس عما
إذا كانت تمارين البيالتس
 إلنقاص الوزنpilates
 أظهرت بعض،مفيدة
الدراسات أنه يمكن أن
تساعد بالتأكيد يف
 خاصة،ذلك الشأن
أن رياضة بيالتيس
تساعد الجسم
بمجموعة متنوعة
من الطرق املختلفة
لتحقيق نمط حياة
 ناهيك،أكرث صحة
عن تكوين كتلة
.عضلية مثالية

 تحسن من وضعيتك الجسدية.5

ً
ضغطا على ركبتيك ومفاصلك
 ال تضع.6

نظرا ألن تمارين بيالتس للرجال تتكون من حركة بطيئة
ً
 هذا مثايل. فهناك تأثري ضئيل عىل مفاصلك،ومنضبطة
)بشكل طبيعي ألولئك الذين ال يستطيعون (أو ال يريدون
.املشاركة يف الرياضات والتمارين عالية التأثري
 تمارين للجميع.7

 الئقًا بدن ًيا أو غري،سواء إذا كنت صغريًا أو كبريًا يف السن
 فتمارين بيالتس هي واحدة من، تتمتع باملرونة أم ال،الئق
.مجموعة من التمارين التي يمكن أن تفيد الجميع

 تعزز صحتك العقلية وتحسن التركيز.8

تساعد تمارين بيالتس للرجال عىل تكوين عالقة جسدية
 حيث يجتمع الرتكيز والتأمل م ًعا للمساعدة يف،وعقلية
.تعزيز صحتك العقلية
جزء مهم من تلك التمارين هو أنها تدفعك للرتكيز عىل
 من، وخالل الرتكيز فقط. والتنفس بشكل مثايل،جسمك
.املرجح أن تحقق أقىص استفادة ممكنة من هذا التمرين
 تحسن أدائك الرياضي وتقليل.9
فرص اإلصابة

يجد العديد من الرياضيني أن أوضاعهم
الجسدية منحرفة بسبب الطبيعة
أحادية الجانب لبعض األلعاب
 التنس،الرياضية عىل سبيل املثال
.أو الجولف
ونظرا ألن تمارين بيالتس
ً
تساعد عىل موازنة جسمك
وتطوير التناسق العضيل
ومواءمة وضعك
 يجد،الجسدي

،تعد تمارين بيالتس للرجال اليوم من التمارين املعروفة
،بل وأسلوب الحياة الشائع يف جميع أنحاء العالم
وهي خيار شائع للتمارين الرياضية ملئات اآلالف من
.األشخاص
فوائد تمارين بيالتس للرجال

:فيما ييل أهم فوائد لتمارين بيالتس للرجل

 تعزيز كفاءة هيكل الجسم-1

»تعمل عىل تعزيز كفاءة عضالتك األساسية (أو «القوة
 والتي لها تأثريات،)»كما يطلق عليها يف عالم «بيالتس
عىل عضالت أسفل الظهر والبطن عرب أداء تمارين بيالتس
.للبطن والورك والحوض
أيضا
ً  بل هي،إنها ليس فقط نواة أساسية قوية للتمارين
رضورية للمهام اليومية مثل حمل األشياء الثقيلة واستالم
.مشرتياتك
،وباإلضافة إىل مساعدتك عىل تحسني هيكل جسمك
أيضا عىل تحقيق تلك
ً تساعد تمارين بيالتس األساسية
.القيمة املطلقة التي نتطلع إليها جمي ًعا
 جيدة لجسمك كله.2

عىل الرغم من أن الرتكيز الرئيس لتمارين بيالتس ينصب
دورا يف
ً  فإنها تلعب،عىل تطوير قوتك األساسية
ً أيضا
 وهذا يضمن عدم نمو أو.تطوير تمرين لكامل الجسم
 ما يمنحك الجسم الرشيق املثايل،تخلف أي عضلة معينة
.الذي تبحث عنه
 إعادة تأهيل مثالية آلالم الظهر.3

 ليستPilates برغم أن تمارين
،مضمونة النتائج بشكل دائم
 لكن،وبالتأكيد ال تعد حالً رسي ًعا
الكثري من الناس رأوا
آالم الظهر

تختفي
تدريج ًيا
بعد
ممارسة تلك
.التمارين

 تساعد على تنسيق.4
المؤخرة

لن تجد تمارين محددة تفيد فقط
 مع، ولكن.مؤخرتك عىل وجه الخصوص
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

فضاء SPACE
العربي األمريكي اليوم Arab American Today

SpaceX Successfully Launches 47
New Satellites In
Sixth Starlink
paceX launched 47 new Starlink satellites in
its Falcon 9 rocket, which lifted off from the
Kennedy Space Center in Florida.

Adding to its already vast constellation of satellites, SpaceX launched a new fleet of its Starlink
satellites on March 3.

محطة الفضاء الدولية..

هل تصل صراعات
األرض إلى السماء؟

حازم بدر
أثارت ترصيحات لرئيس وكالة الفضاء الروسية مخاوف من احتمالية
انتقال رصاعات األرض بني الواليات املتحدة وروسيا ،عىل خلفية املوقف
األمريكي الرافض للحرب الروسية األوكرانية ،إىل محطة الفضاء الدولية،
غري أن خرباء أكدوا أن احتماالت انتقال الرصاع إىل الفضاء ضعيفة،
وتبلورت هذه املخاوف مع تحذير وجهه رئيس وكالة الفضاء الروسية ،ديمرتي
روجوزين ،إىل الواليات املتحدة ،بشأن ما تردد عن فرض األخرية عقوبات عىل برنامج
روسيا الفضائي ،وهو ما دفع روجوزين إىل التهديد بوقف الصيانة التي قد تؤدي إىل
سقوط محطة الفضاء الدولية التي تبلغ حمولتها  500طن من املدار ،وربما تهبط
عىل الواليات املتحدة.

هل ينتهي مشروع محطة الفضاء الدولية بانسحاب
روسيا؟
وحتى اآلن ،فإن رواد الفضاء األمريكيني األربعة و2
من رواد الفضاء الروس عىل منت محطة الفضاء
الدولية «معزولني إىل حد كبري» عن التوترات
املتعلقة بغزو روسيا ألوكرانيا ،وفقًا لخرباء
مطلعني عىل تشغيل املحطة ،غري أن
إعالن الرئيس األمريكي جو بايدن فرض
عقوبات عىل روسيا ،وتلويحه بأنها
قد تؤدي إىل تقويض صناعة الفضاء
يف روسيا ،هو ما استفز روجوزين
لكتابه تغريدة عىل «تويرت» ،قال
فيها «إذا منعت التعاون معنا ،فمن
سينقذ محطة الفضاء من املدار غري
املنضبط ،الذي قد يؤدي لسقوطها
يف الواليات املتحدة أو أوروبا؟»
وتدير سفن فضاء الشحن الروسية
الدفع عىل املحطة ،وتبقيها يف مدار
ً 253
ميل فوق األرض ،وبدون تعديالت
منتظمة ،ستعود إىل األرض ،وبدون
سيطرة ،ويمكن أن تهبط يف أي مكان عىل
هذا الكوكب ،بما يف ذلك املناطق املأهولة
بالسكان.
وأكدت وكالة الفضاء األمريكية «ناسا» من جانبها،
أنها ستواصل العمل مع جميع الرشكاء ،بما يف ذلك
وكالة الفضاء الروسية ،لتشغيل اآلمن للمحطة ،مما دفع
روجوزين للعودة للقول إن روسيا سرتاجع بعناية العقوبات قبل
تقديم رد مفصل.

وتم إطالق محطة الفضاء الدولية يف عام  ،1998وكانت مشغولة باستمرار منذ عام
 ،2000عندما أصبح رائد الفضاء يف ناسا بيل شيربد ورائدا الفضاء الروسيان يوري
جيدزينكو وسريجي كريكاليف ،طاقمها األول ،ويتواجد عىل منت املحطة حاليا
 4رواد فضاء من وكالة ناسا ،ورائد فضاء روسيان ورائد فضاء أوروبي واحد ،وهم
يتفاعلون بانتظام ،عىل هالف الوضع عىل األرض.
وتصاعدت التوترات عىل األرض بعد أن أطلق الرئيس الرويس ،فالديمري بوتني،
العنان لقوة  150ألف جندي أوكرانيا.
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The company launched 47 satellites in its Falcon
9 rocket which lifted off from the Kennedy Space
Center in Florida . Nine minutes after the liftoff,
the Falcon 9 booster landed on the Just Read The
Instructions droneship which was placed in the Atlantic Ocean a few hundred kilometres from the
launch pad.

وأثريت مخاوف يف الكونجرس بشأن تأثري الرصاع عىل أوكرانيا عىل محطة الفضاء
الدولية ،واستثنى املرشعون التعاون الفضائي عىل وجه التحديد من العقوبات
السابقة عىل روسيا ،ولكن الرئيس بايدن اقرتح هذه املرة أنه قد يتم تضمينه ،وهو
اإلجراء الذي وصفه روجوزين وخرباء آخرين ،بأنه « سيكون يف حالة حدوثه خطأ
كبري».
ويقول سكوت بيس ،مدير معهد سياسة الفضاء يف جامعة جورج واشنطن يف تقرير
نرشته «دييل ميل»« :ال يمكنهم العمل بدوننا ،وال يمكننا العمل بدونهم ،لذا فهي
حقًا رشاكة دولية».
ومحطة الفضاء الدولية هي تعاون بني الواليات املتحدة وروسيا ،كرشكاء مؤسسني،
إىل جانب كندا ووكالة الفضاء األوروبية واليابان ،وهي مقسمة إىل قسمني رئيسيني،
الجزء املداري الرويس واألمريكي ،ويعتمد كل منهما عىل اآلخر للبقاء
التشغييل.
ويقول رائد الفضاء السابق يف ناسا جاريت ريسمان
لشبكة «يس إن إن»« :ال يمكن أن يعمل الجزء
الرويس بدون الكهرباء عىل الجانب األمريكي،
وال يمكن للجانب األمريكي العمل بدون
أنظمة الدفع املوجودة عىل الجانب الرويس،
لذلك ال يمكن الطالق ود ًيا ،والقيام بفك
هذا االقرتان».
وقالت ناسا يف بيان إنه ال توجد
تغيريات مخطط لها عىل التعاون بني
روسيا والواليات املتحدة بشأن محطة
الفضاء الدولية ،موضحة ترصيحات
الرئيس بايدن.
وقال متحدث باسم الوكالة« :ال توجد
تغيريات مخطط لها عىل دعم الوكالة
للعمليات الجارية يف املدار واملحطات
األرضية» ،مضيفًا أن «إجراءات الرقابة
الجديدة عىل الصادرات ستستمر يف
السماح بالتعاون الفضائي املدني بني
الواليات املتحدة وروسيا».

The latest launch marked the sixth successful Starlink mission and eighth overall launch conducted
by SpaceX in 2022. Earlier in January, the Elon
Musk-owned firm had revealed that it is targeting
a record number of 52 launches this year with an
average of one launch every week to meet the target. Sticking to their plan, SpaceX had attempted
four launches in the month of January, however, it
was able to execute only three owing to multiple
delays.
Meanwhile, it was the 11th launch for the booster used for this mission. Citing SpaceX representatives, Space.com reported that the booster was
previously used to launch seven Starlink fleets
along with the GPS III SV03 mission in June 2020,
Turksat 5A in January 2021 and the Transporter 2
in June 2021.
SpaceX has now developed a Starlink constellation
of over 2,000 satellites and with that, it has intensified the concerns about the rising traffic in lowEarth orbit (LEO). Earlier in February, NASA had
highlighted the threats such a vast Starlink constellation poses to existing satellites and future NASA
missions. The issue will certainly get serious in the
future as SpaceX has the permission to launch
12,000 more satellites and has plans to launch a
total of 42,000 satellites for the Starlink constellation. Most recently, the company released a statement addressing these concerns and asserted that
it is “deeply committed” to creating a safe and sustainable space environment.

وقال روجوزين عىل تويرت ،بعد البيان الذي لم يكن
موج ًها له« :أكدت ناسا استعدادها ملواصلة التعاون
مع وكالة الفضاء الدولية ،ويف غضون ذلك ،نواصل تحليل
العقوبات األمريكية الجديدة لتفصيل ردنا».
وقبل ذلك ،غرد بسلسلة من املنشورات التي تحدد الطرق التي تتخذ بها الواليات
املتحدة بالفعل إجراءات ضد برنامج الفضاء الرويس ،وتأثري العمل املستقبيل».
وأعلن روجوزين بتحد أن روسيا ستستمر يف التقدم بدون الواليات املتحدة إذا لزم
األمر ،لكنه حذر من أن محطة الفضاء الدولية تعتمد عىل روسيا.
وطالب مستشاري بايدن أن يرشحوا له أن تصحيح مدار املحطة ،وتجنبها لاللتقاء
الخطري مع نفايات الفضاء ،التي يتعامل معها رجال األعمال املوهوبون ،والتي
تلوث املدار القريب من األرض ،يتم إنتاجه حرص ًيا بواسطة محركات سفن الشحن
الروسية .
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األمم المتحدة تقر مبدأ معاهدة
ً
قانونيا» لمكافحة
دولية «ملزمة
التلوث بالبالستيك

«الباردة» جعلتها أكبر ..نوع المياه يغير
أحجام قرش «الميجالودون»
حازم بدر
كشفت دراسة جديدة أن سمكه قرش «امليجالودون» أو القرش
العمالق املنقرض ،نمت إىل أحجام أكرب يف البيئات األكرث برودة
بشكل يفوق املناطق األكرث دفئًا.
ويتم تصوير « امليحالودن» ،الذي عاش يف جميع أنحاء العالم
تقري ًبا منذ ما يقرب من  15إىل  3.6مليون سنة ،عىل أنه سمكة
قرش عمالقة وحشية يف الروايات واألفالم ،مثل فيلم الخيال
العلمي املثري لعام « 2018ذا ميج».
ويف الواقع ،ال ُيعرف هذا النوع إال من األسنان والفقرات يف السجل
األحفوري ،ورغم أنه من املقبول علم ًيا بشكل عام أن األنواع
كانت عمالقة بالفعل ،حيث
نمت إىل ما ال يقل عن 50
قدما ( 15مرتًا) وربما تصل
ً
قدما ( )20أمتار ،إال ان
إىل ً 65
دراسة جديدة كشفت عن وجود
تباين يف األحجام ،وفقا للمكان
الذي تواجدت فيه حفرية
السمكة.
وأعادت الدراسة الجديدة
املنشورة اليوم يف املجلة الدولية «هيستوريكال بيولوجي» ،فحص
السجالت املنشورة للربط بني الحجم ومكان وجود حفريات هذه
السمكة ،عن طريق اتباع نمط بيئي مدفوع بالجغرافيا ُيعرف
باسم « قاعدة بريجمان».
وقدم عالم األحياء األملاني كارل بريجمان يف منتصف القرن

التاسع عرش ،قاعدة بريجمان ،والتي تشري إىل أن الحيوانات
الكبرية تزدهر يف املناخات الباردة ألن حجمها يساعدها عىل
االحتفاظ بالحرارة بشكل أكرث كفاءة ،مقارنة بالحيوانات ذات
األجسام األصغر.
وأشار املؤلف املشارك فيكتور برييز،
عالم الحفريات يف متحف كالفرت
البحري يف ماريالند« :يبحث
العلماء باستمرار عن قواعد
الحياة التي تساعدنا عىل التنبؤ
باألنماط الطبيعية ،ويبدو أن قاعدة
بريجمان تنطبق عىل ميجالودون».
وتم تحديد بعض مواقع ميجالودون
سابقًا كمناطق حضانة محتملة لسمك
القرش األحفوري ،ألن هذه املواقع تنتج
أسنان ميجالودون أصغر يف املتوسط،
مقارنة بمواقع ميجالودون األخرى،
ومع ذلك ،وجدت الدراسة الجديدة أن
مناطق الحضانة التي تم تحديدها سابقًا
مليجالودون تقع بالقرب من خط االستواء ،حيث يكون املاء أكرث
دفئًا.
ويقول شيمادا« :االستنتاج الرئييس لهذه الدراسة هو أنه لم يكن
كل أفراد امليجالودون قد نما إىل أحجام عمالقة بالتساوي ،والفكرة
الشائعة بأن األنواع وصلت إىل  18-20م يجب أن تطبق يف املقام
األول عىل املجموعات السكانية التي سكنت بيئات أكرث برودة».

أقرت األمم املتحدة ،يف العاصمة الكينية نريوبي ،مبدأ عقد معاهدة دولية «ملزمة قانونيا ً»
ّ
ملكافحة التلوث البيئي الناجم عن املخلفات البالستيكية التي تهدد التنوع البيولوجي العاملي.
وتبنت جمعية األمم املتحدة للبيئة ،وهي أعىل هيئة دولية معنية بهذا الشأن ،وتضم حاليا ً
مندوبني من  175بلدا ً ،قرارا ً بإنشاء «لجنة تفاوض حكومية دولية» مكلفة بوضع نص ملزم قانونا ً
بحلول نهاية .2024
وقال وزير البيئة الرنويجي ،إسبني بارث إيدي ،الذي كان يرتأس الجمعية« :ال أرى أي احتجاج،
وبالتايل ،اتخذ القرار» ،وأضاف« :سنبدأ عملية بالغة األهمية للتفاوض بشأن معاهدة قوية
للتخلص من التلوث البالستيكي» ،مشريا ً إىل صلة بني أزمتي املناخ والطبيعة« ،وكلتاهما لها
القدر نفسه من األهمية ،وال يمكننا حل إحداهما عىل حساب األخرى».
ويفرتض أن يضمن نص القرار جدول أعمال واسعا ً جدا ً للمناقشات حول معاهدة .وسيكون عىل
املفاوضني البحث خصوصا ً يف «دورة الحياة» الكاملة للبالستيك ،أي آثار إنتاجه واستخدامه،
الحد من التلوث
ومخلفاته ،وإعادة تدويره ،وبالتايل ،تصبح تدابري
ّ
بالبالستيك ممكنة.
وينص التفويض أيضا ً عىل التفاوض بشأن أهداف
عاملية مرتافقة مع تدابري قد تكون ملزمة أو طوعية،
وآليات رقابة ،وتطوير خطط عمل وطنية ،مع
مراعاة الخصوصيات املختلفة للبلدان ،أو
التوصل إىل نظام مساعدة للبلدان الفقرية.
ويتعلق التفويض بكل أشكال التلوث
األرضية والبحرية ،بما فيها الجسيمات
البالستيكية.
وكانت مديرة برنامج األمم املتحدة للبيئة،
إنغر أندرسن ،اعتربت الخطوة «حيوية
لعكس اتجاه موجة التلوث البالستيكي.
إنها لحظة تاريخية .ما زال هناك الكثري من
العمل الذي يجب القيام به ملواجهة التلوث
البالستيكي».
ومن املقرر أن تبدأ املفاوضات يف النصف الثاني من
العام الجاري ،وستكون مفتوحة أمام كل الدول األعضاء
يف األمم املتحدة.
وتعترب أندرسن هذه املفاوضات التقدم الرئييس منذ «اتفاق باريس للمناخ» الذي أبرم يف عام
 ،2015من أجل التعامل مع «األزمة الثالثية» التي تهدد العالم ،وهي تغري املناخ ،وانهيار التنوع
البيولوجي ،والتلوث.
ومن شأن إدراج كل املخاوف البيئية يف نطاق املفاوضات أن يجعل املنظمات غري الحكومية
متفائلة بحذر ،حتى لو أنها أشارت ،مثل العديد من املراقبني واملشاركني ،إىل أنه سيكون من
الرضوري ضمان عدم تهميشها خالل املحادثات.
كذلك ،فإن االلتزام الذي أعلنته رشكات متعددة الجنسيات يستخدم بعضها الكثري من العبوات
البالستيكية ،مثل «كوكا كوال» ،و»يونيليفر» ،بهدف وضع قواعد مشرتكة للمعاهدة ،يعزز
التفاؤل ،حتى لو لم تت ّخذ قرارا بشأن تدابري معينة.
وأنتج  460مليون طن من البالستيك عام  2019يف كل أنحاء العالم ،ما أدى إىل توليد  353مليون
طن من املخلفات البالستيكية ،ويتم حاليا تدوير أقل من  10يف املائة منها ،فيما يلقى  22يف املائة
منها يف مكبات نفايات غري خاضعة للرقابة ،أو تحرق يف الهواء الطلق ،أو ترمى يف الطبيعة ،وفق
أحدث تقديرات ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.
ويتسبب هذا التلوث يف انهيار التنوع البيولوجي رغم أن «الحلول القائمة عىل الطبيعة» تعترب
يف التقرير الجديد لخرباء الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ،أداة مهمة يف مكافحة
تغري املناخ والتخفيف من آثاره.
(فرانس برس)

WHO warns of threats from COVID medical waste to environment, human health
“COVID-19 has forced the world to reckon with the
gaps and neglected aspects of the waste stream and
how we produce, use and discard of our health care
resources, from cradle to grave,” said Dr. Maria Neira,
Director, Environment, Climate Change and Health at
WHO.
“Significant change at all levels, from the global to
the hospital floor, in how we manage the health care
waste stream is a basic requirement of climate-smart
health care systems, which many countries committed
to at the recent UN Climate Change Conference, and,
of course, a healthy recovery from COVID-19 and pre”paredness for other health emergencies in the future.
WHO says that some solutions include eco-friendly
packaging and shipping, safe PPE that is reusable,
materials that are recyclable and biodegradable, nonburn waste treatment technologies, and improved
recycling technologies for existing materials such as
plastic.
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also presenting serious risks to human health. WHO
states that 30 per cent of healthcare facilities are
not equipped to handle typical waste loads, which
have all become even more strained as the pandemic
wears on. Some of the main hazards that come from
mismanaged medical waste include exposure to contaminated needles and
pathogenic microorganisms.
Communities that live near
poorly managed landfills
and waste disposal
sites that received
COVID-19 medical
waste also face public
health risks due to
contaminated air
from burning waste,
poor water quality,
and pests carrying
infections.

plastic called polypropylene. More than 99 per cent
of plastics are made from fossil fuels and the environmental concerns come from both the impacts the
degrading waste has on ecosystems and the amount
of greenhouse gas emissions used to make the PPE.
“It is absolutely vital to provide
health workers with the right
PPE. But it is also vital to
ensure that it can be
used safely without
impacting on the
surrounding environment,” Dr. Michael
Ryan, Executive
Director of WHO
Health Emergencies
Programme, said
in the report’s news
The staggering levels
of medical waste are

T

he World Health Organization
(WHO) issued a report stating that
the medical waste created by the
COVID-19 pandemic is putting a “tremendous strain” on global health care waste
management systems and could threaten
the health of both humans and the environment.

The scale of the medical waste produced in response
to the pandemic will take years to precisely estimate.
WHO estimates that so far there have been 140
million test kits, which could generate 2,600 tonnes
of plastic and other non-infectious waste and 731,000
litres of chemical waste. Over eight billion vaccine
doses have been administered across the world, and
the syringes, needles, and safety boxes could amount
to 144,000 tonnes of waste.
The fibres in single-use face masks and other personal
protective equipment (PPE) are a fossil fuel-derived
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طريف ..اعتقال
سائق بريطاني
يقود سيارته
برخصة ليجوالند

«وسادة تتنفس»
لطرد األرق

اعتقلت الرشطة الربيطانية سائقا بسبب قيادة سيارته بطريقة
خطرية ،وعندما طلبت منه إبراز رخصة القيادة قدم رخصة من
مدينة ليجوالند لأللعاب.
وكانت الرشطة قد استخدمت طائرة هليوكوبرت ملطاردة سيارة يف
منطقة بيكسيل بجنوب رشق لندن ،بعدما رفض سائقها التوقف.
وبعد مطاردة طويلة ملسافة  35ميال عىل طريق رسيع ،تم إيقاف
سائق يبلغ من العمر  21عاما يف الساعات األوىل من  28شباط/
فرباير املايض ،وبحوزته كمية كبرية من الحشيش.

طور فريق من الباحثني يف بريطانيا جهازا يشبه الوسادة
يمكنه محاكاة حركة التنفس لدى اإلنسان.

وعندما طلبت منه الرشطة إبراز رخصة القيادة ،قدم بطاقة
صادرة عن مدينة ليجوالند لأللعاب ،حصل عليها عندما كان
طفال عام .2003

وتشري الدالئل إىل أن هذا الجهاز ،إذا احتضنه شخص يمكنه
أن يقلل من الشعور باالضطراب الذي يصيب الطالب املقبلني
عىل االمتحانات.

وت ُمنح رخصة ليجوالند لألطفال بعد اجتيازهم اختبارا بسيارات
كهربائية مخصصة لألطفال يف مدينة األلعاب الشهرية ،حيث
يتلقى األطفال تعليمات حول السالمة ويشاهدون تسجيل
فيديو قبل أن يقودوا سياراتهم املصممة عىل شكل قطع الليجو.

وعادة ما يتم عالج االضطرابات والشعور بالقلق من خالل
أدوية معينة وجلسات عالج نفيس ،غري أن هذه الوسائل قد
تكون مكلفة وغري مؤكدة النتائج وقد تؤدي إىل حدوث أعراض
جانبية.

واعتقل السائق بعدة ت ُهم ،منها حيازة الحشيش وعدم وجود
بوليصة تأمني صالحة ،إضافة إىل مخالفات خطرية عدة ،بحسب
متحدث باسم الرشطة.
وكتبت الرشطة عرب تويرت« :ال ،رخصة ليجوالند لم تكن السبب
بالقيادة الخطرية بالنسبة للسائق ،بل الكمية الكبرية من
الحشيش».

ويؤكد الباحثون أن هذه الوسائل املساعدة ،مثل الوسادة
التي تتنفس ،قد تفيد األشخاص الذين يعانون من
اضطرابات مؤقتة ،ويمكن أن تساعد وسائل العالج األصلية
التي يلجأ إليها من يعانون من هذه املشكالت.
وقد طورت الباحثة أليس هاينز من جامعة بريستول يف
بريطانيا عدة نماذج أولية قبل التوصل إىل الشكل النهائي
للوسادة.
وكانت جميع هذه النماذج تأخذ شكل وسادة لينة يمكن
احتضانها ،وكان كل نموذج يقوم بعمل معني مثل التنفس
صعودا وهبوطا ،أو إصدار أصوات مثل التي تصدر عن
الشخص النائم ،أو نبضات تشبه نبضات القلب ،وغري ذلك
من الوسائل التي تجعل الشخص يحس باالسرتخاء.
وشملت التجربة  129متطوعا من بينهم مجموعة من الطالب
عىل وشك خوض اختبار يف الرياضيات.
وعن طريق إجراء استطالع قبل خوض التجربة وبعدها وجد
الباحثون أن الطالب الذين استخدموا الجهاز الجديد كانوا
أقل اضطرابا قبل خوض االختبار ،مقارنة بغريهم من الطالب.
وخلصت الدراسة التي أوردها املوقع اإللكرتوني “ميديكال
إكسربيس” املتخصص يف األبحاث الطبية والعلوم إىل أن
الوسادة التي تتنفس يمكنها أن تقلل الشعور العام بالقلق
واالضطراب التي تساهم يف االرق .
ويقول الباحثون “نشعر بالحماس ألن احتضان هذه الوسادة
املتنفسة يجلب للطالب شعورا يشبه الشعور الذي يعقب
جلسات التأمل”.
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

USA: Police officer sentenced to one year in
prison for killing a dog
home, he claimed to have wanted to repel
the attack of a bear (a species present in
Virginia) but was confused in his explanations, report local media.
An autopsy carried out on the
canine had shown that he had been
the victim of point-blank rifle fire,
not compatible with this version.
The investigation had also revealed
traces of blood cleaned in the
kitchen.
Richmond police, who recruited
Richard Chinappi in 2016, suspended
him. His reasons have not been made
public. Americans are very attached to
their dogs, which occupy a central place in
the lives of many people.

A

n American policeman has been
sentenced to one year in prison and more than four years
suspended for killing a dog and
lying to investigators about the
circumstances of the animal’s
death.
Charged with “acts of torture
on a dog”, Richard Chinappi had
pleaded guilty in November and
was fixed on his sentence , during
a hearing in a court of the State of
Virginia, according to court documents.
On October 19, 2021, he had shot the
beagle of the one who was then his companion. When the police arrived at their
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PURE HANDS
Yemen Relief

AS YEMEN GOES
THROUGH
ITS WORSE

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

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

@PUREHANDS2
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أسواق الرضا
shop papaya online at :

papayaexpress.com

: تابعونا على

بجميع فروعه في خدمتكم

تخفيضات كل يوم

أربعاء

تشكيلة واسعة من الخضار والفواكه

عالية الجودة وبأقل األسعار

14615 Warren
Dearborn, MI 48126

(313) 945-8891
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25633 Warren
Dearborn Heights, MI 48127

(313) 277-3220

16322 W.Warren
Detroit MI 48228

(313) 584-8755

5635 Schaefer Rd.
Dearborn, MI 48126

(313) 846-5725
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20

ً
عاما في خدمة
الجالية

Serving The
Community
For Over
20 year

معرض هاني عميسان

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

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

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

ملكية
نظيفة وأسعار
مدهشة

 clean titlesgreat prices

FOR MO RE D ETAILS VI SIT WWW. TOP GE AR Z.COM

3540 E.DAVISON* DETROIT, MI 48212
313 - 368 - 7000
haniomasan@gmail.com
hamza.omasan@gmail.com

