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قال البيت األبيض إن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس 
األمريكي جو بايدن بفريوس كورونا )كوفيد19-(، وإنه 

يعاني من أعراض طفيفة وسيواصل العمل، لكن مع 
خضوعه للعزل الذاتي.

وقال طبيب البيت األبيض كيفني أوكونور يف مذكرة نرُشت 
مؤخراً، إن بايدن )79 عاما( يعاني من رشح يف األنف 
وتعب وسعال جاف متقطع، وهي أعراض بدأ ظهورها 

عليه أول أمس األربعاء، وإنه بدأ يف تناول دواء باكسلوفيد 
املضاد للفريوسات.

وقال بايدن -الذي تلقى التطعيم وجرعتني معززتني- يف 
مقطع فيديو نرُش يف حسابه عىل تويرت إنه بخري، وينجز 

الكثري من العمل وسيواصل أداء مهامه.
كما ظهر بايدن مبتسما يف صورة نرُشت يف الحساب 

ومرتديا سرتة وجالسا إىل مكتب عليه أوراق.

وقالت كارين جان بيري املتحدثة باسم بايدن يف بيان 
»التزاما بإرشادات املراكز األمريكية ملكافحة األمراض 

والوقاية منها سيعزل نفسه يف البيت األبيض وسيواصل 
أداء جميع مهامه كاملة خالل هذا الوقت«.

ويف الشهور املاضية أثبتت الفحوص إيجابية إصابة عدد 
كبري من أعضاء إدارة بايدن وكبار الشخصيات األخرى يف 

واشنطن بفريوس كورونا، من بينهم كاماال هاريس نائبة 
الرئيس، يف أبريل/نيسان املايض ورئيسة مجلس النواب 

نانيس بيلويس ووزير العدل مرييك جارالند.

وقالت جان بيري إن بايدن يتحدث مع العاملني معه 
بالهاتف وسيواصل املشاركة يف االجتماعات بالهاتف وعرب 

تطبيق زوم من البيت األبيض خالل تعافيه.
وأضافت أن بايدن سيؤدي العمل مبارشة عندما تثبت 

الفحوص سلبية اإلصابة، وأن البيت األبيض سيصدر 
نرشة يومية عن صحة الرئيس.

وأصيب دونالد ترامب سلف بايدن بكوفيد19- يف أواخر 
2020 وعولج يف املستشفى لعدة أيام.

وقال عزقيل إيمانويل، وهو طبيب وعضو سابق يف فريق 
بايدن االنتقايل لشؤون كوفيد، عىل تويرت »نحن يف وضع 
مختلف للغاية عن آخر مرة أصيب فيها رئيس للواليات 

املتحدة بكوفيد«.
وأضاف »بايدن مطعم بالكامل تطعيما معززا، وتفيد 

التقارير بأنه يتناول عالجا )باكسلوفيد(. إذا كان من 
شأن ذلك إظهار يشء فهو كم هو معد هذا املتحور 

الخامس. اطمئنوا«.
وبشأن التداعيات الصحية إلصابة بايدن بكورونا، قال 

رئيس فريق مكافحة فريوس كورونا يف البيت األبيض 
أشيش جها أمس الخميس إن خطر تعرض الرئيس جو 

بايدن ملرض خطري محدود للغاية نظرا لتلقيه التطعيم 
إضافة إىل جرعتني تنشيطيتني.

وكان بايدن قد قام مؤخراً، بجولة رشق أوسطية شملت 
إرسائيل والضفة الغربية والسعودية، التقى خاللها عددا 

من الرؤساء والقادة، كما حرض قمة عربية أمريكية يف 
مدينة جدة.

ولم يكشف البيت األبيض كيف أصيب بايدن بالفريوس، 
لكن آخر ظهور له كان لدى استقباله السيدة األوىل 

األوكرانية وخالل كلمة له عن التغري املناخي.
وكان مقررا أن يسافر بايدن إىل والية بنسلفانيا خالل 

النهار يف إطار سلسلة من الرحالت يف جميع أنحاء البالد، 
تهدف إىل إحياء حظوظ الديمقراطيني قبل انتخابات 

التجديد النصفي.

املصدر : الجزيرة + وكاالت

الرئيس جو 
بايدن يصاب 
للمرة األولى 

بفيروس 
كورونا

اتّهم رئيس لجنة التحقيق النيابية يف الهجوم عىل الكابيتول، 
بيني تومبسون، الرئيس األمريكي السابق دونالد ترمب 

بـ«فتح الطريق أمام الفوىض والفساد بطريقة ال مسؤولة«.

»عدوان على الديمقراطية«

وأضاف يف مستهّل آخر جلسة استماع علنية تعقدها اللجنة 
أّن املسؤولني عن الهجوم، الذي استهدف مقّر السلطة 

الترشيعية يف الواليات املتحدة يف 6 كانون الثاني/يناير 
2021 يجب أن »ُيحاسبوا أمام القانون«، عىل ما ارتكبوه من 

»عدوان عىل الديمقراطية«.
وعقدت اللجنة جلستها العلنية األخرية هذه يف ذروة ساعة 

املشاهدة التلفزيونية.

حاول قلب نتيجة االنتخابات
كما أضاف النائب الديمقراطي أنّه »خالل فرتة الشهر ونصف 

الشهر املنرصمة، روت اللجنة قصة رئيس فعل كل ما يف وسعه 
لقلب نتيجة انتخابات«.

وأكّد تومبسون أّن الرئيس الجمهوري السابق »قد حاول 
تدمري مؤسساتنا الديمقراطية«، و«فتح بتهّور طريقاً من 

الفوىض والفساد«.

»يجب أن تكون هناك مساءلة«

وأضاف »يجب أن تكون هناك مساءلة« لجميع املتورطني يف 
الهجوم عىل الكونغرس، من أدنى شخص »وصوالً إىل املكتب 

البيضاوي«.
ويف سلسلة من جلسات االستماع العامة، سعت لجنة 6 

يناير/كانون الثاني التي يقودها الديمقراطيون، إىل ربط دور 
الرئيس السابق مبارشة بالجهود املبذولة ملنع الكونغرس من 

التصديق عىل نتائج انتخابات 2020.

لجنة التحقيق بهجوم الكابيتول: 
ترمب فتح الطريق للفوضى
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مسعود الزاهد
قال املتحدث باسم مجلس األمن القومي يف 

البيت األبيض، جون كريبي، إن زيارة الرئيس 
الرويس فالديمري بوتني إليران تظهر مدى عزلة 

روسيا بعد هجومها العسكري عىل أوكرانيا.

وبحسب إذاعة »فردا« األمريكية الناطقة 
بالفارسية قال املتحدث، ردا عىل سؤال حول 

تقييم أسباب زيارة فالديمري بوتني لطهران: »لدي 
ثالث نقاط يف ذهني بشأن هذه الزيارة، أوال، تظهر 

مدى عزلة بوتني وروسيا، مما اضطره إىل التوجه 
إليران طلبا للمساعدة«. وأضاف أن النقطة 

الثانية هي أن صناعة الدفاع الروسية تواجه 
صعوبات، وأنها غري قادرة عىل تلبية احتياجات 

الحرب يف أوكرانيا.

صناعة الدفاع الروسية تواجه المشاكل

كما أكد جون كريبي أن املعدات العسكرية 
الروسية، بما يف ذلك الدبابات والطائرات، تواجه 

مشاكل يف مجال اإلصابة الدقيقة ألهدافها، 
وخاصة فيما يتعلق باملكونات اإللكرتونية 

الدقيقة، التي ال يمكن استريادها بسبب 
العقوبات.

وواصل املتحدث باسم مجلس األمن القومي 
للبيت األبيض يقول إن النقطة األخرى هي أن 

هذه الرحلة هي عالمة عىل أن فالديمري بوتني 
ليس لديه نية إلنهاء الحرب يف أوكرانيا وال يريد 

الدخول يف مفاوضات بحسن نية للوصول إىل 
اتفاق مع الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسكي. 

وتابع كريبي يقول »وباملقابل، سيشرتي 
)فالديمري بوتني( مئات الطائرات بدون طيار 

وسيواصل قتل األوكرانيني«.

وصول بوتني إىل طهران وإثارة موضوع املسريات
كان يف استقبال الرئيس الرويس لدى وصوله إىل 

مطار مهر آباد بطهران وزير النفط اإليراني جواد 
أوجي، ثم التقى أوالً بالرئيس اإليراني إبراهيم 

رئييس ثم مع املرشد اإليراني عيل خامنئي وهذا 

هو االجتماع الخامس بني فالديمري بوتني وعيل 
خامنئي.

وقد أثريت قبل أسبوع من زيارة بوتني لطهران، 
إمكانية بيع مسريات إيرانية إىل روسيا بهدف 

استخدامها يف حرب أوكرانيا، حيث قال مستشار 
األمن القومي للبيت األبيض جيك سوليفان يف 11 

يوليو/تموز، إن روسيا طلبت من إيران تسليمها 
»مئات املسريات« القادرة عىل حمل أسلحة بغية 
استخدامها يف الهجمات العسكرية ضد أوكرانيا.

وأشار جيك سوليفان أيضا إىل صور التقطتها 
األقمار الصناعية يف يونيو املايض، تظهر املسريات 

التي تفقدها الوفد الرويس، مضيفا »هذا يظهر 
اهتمام روسيا املستمر بامتالك املسريات اإليرانية 

القادرة عىل شن الهجمات«.
وأضاف، مع ذلك لدى واشنطن، »معلومات« 

تظهر أن إيران تستعد لتدريب القوات الروسية 
عىل استخدام الطائرات املسرية املذكورة.

أشار األمن القومي األمريكي بعد يومني من ذلك 
إىل أن جهود فالديمري بوتني لتوسيع العالقات مع 
إيران يف خضم الحرب األوكرانية تشكل »تهديدا 

عميقا«.
هل املسريات اإليرانية متطورة إىل هذه الدرجة؟!
ويف غضون ذلك، نفى وزير الخارجية اإليراني، 

حسني أمري عبد اللهيان، يف اتصال هاتفي مع 
نظريه األوكراني يف 15 يوليو/تموز، تزويد روسيا 

بمسريات إيرانية الستخدامها يف الحرب ضد 
أوكرانيا، وقال إن هذا االدعاء طرحته الواليات 
املتحدة »تماشيا مع أهداف سياسية وأغراض 

خاصة«.

سؤاالن يطرحهما املتابعون للحرب يف أوكرانيا 
بإلحاح، األول، هل املسريات التي تصنعها 

إيران متطورة إىل هذه الدرجة لتدفع روسيا إىل 
استخدامها يف الحرب؟ والسؤال الثاني: إىل أي 

مدى أصبح الوضع العسكري الرويس مرتديا 
لدرجة جعلها تفكر يف رشاء أسلحة من إيران؟

يذكر أن الحرب يف أوكرانيا مستمرة منذ نحو 
ستة أشهر ، ونتيجة إلطالتها بات الجيش 

الرويس يواجه نقصا كبريا يف املعدات املتطورة، 

عىل سبيل املثال، فقد تسبب فقدان عدد كبري 
من دبابات T-72 وT-80 وT-90، يف قيام روسيا 

باستخدام دبابات T-62 القديمة جدا واملتقاعدة 
من الخدمة.. كما تواجه روسيا مشاكل يف مجال 
تصنيع الدبابات الجديدة بسبب عدم الحصول 

عىل بعض الرقائق الدقيقة بسبب العقوبات 
الغربية.

وهناك نقص يف عدد الصواريخ الهجومية، مما 
دفع الجيش الرويس إىل إعادة استخدام صواريخ 

توشكا الباليستية التي خرجت من الخدمة، أو 
استخدام صواريخ إس 300- املضادة للطائرات 

كصواريخ أرض-أرض يف الهجمات الربية، ويف 
بعض الحاالت، يتم استخدم صاروخ كروز 

»خا22« املضاد للسفن ضد األهداف األرضية.

أما بالنسبة لسالح الجو الرويس، ورغم أن 
األرضار التي لحقت به أقل بكثري، إال أن روسيا 

فقدت حتى اآلن، 35 طائرة مقاتلة ثابتة 
الجناحني و49 طائرة مروحية، وفقًا لإلحصاءات 

املوجودة املدعومة بالصور، لكن يف مجال 
املسريات، فقد أسقطت نحو 100 مسرية حتى 
اآلن، وهذه الخسارة الكبرية دفعت موسكو إىل 

استخدام املسريات املدنية التابعة للرشطة 
وحرس الحدود ورجال اإلطفاء وحراسة الغابات 

والطوارئ.

وبسبب اتساع ساحة املعركة يف أوكرانيا والتهديد 
املستمر للمدفعية وقاذفات الصواريخ األوكرانية، 

بات الجيش الرويس بحاجة ملحة للمزيد من 
املسريات، وتصنع إيران أنواع املسريات القتالية 

واالستكشافية واالنتحارية، بغض النظر عن 
مدى تطورها، حيث بإمكان روسيا تطويرها.

واكتسبت روسيا تكنولوجيا صناعة املسريات 
من إرسائيل، وباإلضافة إىل ذلك، فإن موسكو 

بحاجة ماسة إىل استرياد قطع غيار من الخارج 
إلنتاج املسريات بأعداد كبرية، ويبدو أن العقوبات 

املفروضة عىل روسيا تعيق بشدة عملية توريد 
أجزاء هذه املسريات، لذا أصبحت املسريات 

اإليرانية البديل األسهل واألرخص.

البيت األبيض يكشف.. 3 أسباب 
وراء لجوء بوتين لطهران

الواليات المّتحدة 
تحّذر إيران من خطر 
»التبعية« لموسكو  

اعتربت الواليات املتّحدة أّن إيران تخاطر بأن تصبح يف نوع من 
»التبعية« لروسيا، يف تحذير يأتي غداة زيارة قام بها الرئيس 
الرويس فالديمري بوتني إىل طهران حيث شارك يف قمة روسية-

إيرانية-تركية.

وخالل القّمة الثالثية التي كان موضوعها األسايس الوضع يف 
سوريا بحث بوتني أيضاً مع نظرييه اإليراني ابراهيم رئييس والرتكي 

رجب طيب أردوغان ملف الحرب يف أوكرانيا.
ويف طهران التقى بوتني أيضاً املرشد األعىل للجمهورية اإلسالمية 

آية الله عيل خامنئي الذي دعا إىل تعزيز »التعاون عىل املدى 
الطويل« بني إيران وروسيا، عىل الرّغم من أن طهران امتنعت عن 
التصويت خالل تصويت يف األمم املتحدة عىل قرار يدين موسكو 

لغزوها أوكرانيا.
وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية نيد برايس إّن »إيران 
وّحدت اآلن مصريها مع عدد صغري من الدول التي لبست يف البدء 

لبوس الحياد لتدعم يف نهاية املطاف الرئيس بوتني يف حربه ضّد 
أوكرانيا والشعب األوكراني«.

وأضاف أّن مثل هذا السلوك يمكن أن يجعل الجمهورية اإلسالمية 
يف »تبعية نسبية لدولة مثل روسيا«.

ونرشت الواليات املتّحدة مؤخراً معلومات استخبارية مفادها أّن 
مسؤولني روساً زاروا إيران مرتني عىل األقّل هذا الصيف لتفقّد 

طائرات مسرّية قتالية تعتزم طهران تزويد الجيش الرويس بها 
لتمكينه من التصّدي للعتاد الغربي الذي يتدفّق عىل أوكرانيا.

وبالنسبة إىل برايس فإّن الحّل األسلم إليران يكمن يف عودتها إىل 
اتفاق فيينا.

ويف 2015، أبرمت إيران والدول الست الكربى اتفاقاً يف فيينا بشأن 
برنامجها النووي، أتاح رفع عقوبات كانت مفروضة عليها، يف مقابل 

تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
ويف نيسان/أبريل 2021 بدأت يف فيينا برعاية االتحاد االوروبي 

مفاوضات غري مبارشة بني طهران وواشنطن تهدف لعودة الواليات 
املتحدة إىل االتفاق، ومعاودة إيران الوفاء الكامل بالتزاماتها 

املنصوص عليها فيه.
كما دعا املتحّدث األمريكي طهران إىل نسج »عالقات اقتصادية 

جديدة مع دول أخرى يف العالم«.
واملفاوضات غري املبارشة بني الواليات املتحدة والجمهورية 

اإلسالمية حول امللف النووي عالقة خصوصاً بسبب إرصار طهران 
عىل أن ترفع واشنطن العقوبات املفروضة عىل الحرس الثوري 

اإليراني، وهو ما ترفضه إداة الرئيس جو بايدن حتى اآلن.
 وقال مدير وكالة االستخبارات املركزية األمريكية »يس آي إيه« 

وليام برينز، الدبلومايس السابق الذي ساهم يف إبرام اتفاق فيينا، 
إّن السبب األسايس للتقارب الراهن بني روسيا وإيران هو أّن كليهما 

يخضع لعقوبات »ويسعى لكرس عزلته السياسية«.
لكّن برينز شّدد خالل »منتدى آسنب األمني« يف جبال الروكي 

بوالية كولورادو )غرب( عىل أنّه »إذا كانت )روسيا وإيران( بحاجة 
إىل بعضهما البعض، فإنّهما ال تثقان فعلياً ببعضهما البعض، إذ 
إنّهما تتنافسان يف مجال الطاقة وهما متنافستان عرب التاريخ«.
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U.S.A أمريكا

H ouse Speaker Nancy Pelosi 
faced pushback on potential 
plans to visit Taiwan, with 

President Joe Biden saying that the 
military was opposed amid fears of 
inflaming tensions with China.

Pelosi, who is second in line to the 
presidency after the vice president, 
declined to comment on whether she 
would make the trip, but told report-
ers: “I think it’s important for us to 
show support for Taiwan.”

China, which claims the self-ruling is-
land, has already voiced anger and ac-
cused the United States of supporting 
pro-independence forces in Taiwan.

Biden said that U.S. military officials 
believe it’s “not a good idea” for Nancy 
Pelosi to visit Taiwan at the moment.

Asked if Pelosi should travel to Taiwan, 
Biden told reporters: “The military 
thinks it’s not a good idea right now, 
but I don’t know what the status of it 
is.”

Pelosi said she had not heard directly 
from Biden on Taiwan and said, “May-
be the military was afraid our plane 
would get shot down or something like 
that by the Chinese.”

“None of us has ever said we’re for in-
dependence when it comes to Taiwan. 
That’s up to Taiwan to decide,” she 
said.

The Biden administration has been 
stepping up support for Taiwan, but 
the United States is careful not to send 
high-level delegations to Taipei, in-

stead dispatching lower-level officials 
in charge of trade or other less contro-
versial areas, or former officials.
China’s air incursions near Taiwan have 
risen sharply this year. CIA chief Bill 
Burns said at the Aspen Security Forum 
on that Beijing appeared determined 
to use force in Taiwan, with risks of ac-
tion growing later this decade.

China considers self-ruling Taiwan a 
province awaiting reunification. The 
mainland’s defeated nationalists fled to 
Taiwan in 1949 after losing the civil war, 
but the island has since transformed 
into a flourishing democracy and tech-
nological power.

Washington switched recognition from 
Taipei to Beijing in 1979, but Congress 
has ever since required US administra-
tions to provide weapons to the island 
for its self-defense.

Biden said in May that the United 
States was ready to use force to defend 
Taiwan from a Chinese attack, appear-
ing to shed the long-held US ambiguity 
on whether it would engage militari-
ly, although the White House quickly 
walked his comments back.

Diplomats say the Biden administration 
is concerned that a visit by Pelosi - a 
member of Biden’s Democratic Party - 
would be seen by China as part of an 
orchestrated administration campaign, 
even though Congress is a co-equal 
branch of government under the US 
Constitution with lawmakers free to 
travel as they please.

Chinese foreign ministry spokesman 
Zhao Lijian said earlier that Congress 

“is an integral part of the US govern-
ment.”

“If Pelosi visits Taiwan, this would se-
verely violate the One-China principle,” 
he said.

If Speaker Pelosi visits Taiwan, this 
would

-gravely violate the one-China princi-
ple+the stipulations of the three Chi-
na-US Joint Communiqués

that the One-China policy of the US 
“is under threat,” but that Beijing still 
wanted “peaceful reunification” of Tai-
wan.

“The United States is hollowing out and 
blurring up the One-China policy. It is 
substantially uplifting the official links 
with Taiwan by sending more officials 
to the island,” he said.

Taiwan has been a rallying cry for con-
servative Republicans, but enjoys bi-
partisan support in Washington.

Pelosi has long been an outspoken crit-
ic of Beijing’s human rights record, in 
1991 outraging her hosts by unfurling a 
banner in Tiananmen Square in mem-
ory of pro-democracy demonstrators 
killed there two years earlier.
Newt Gingrich, then the Republican 
speaker of the House of Representa-
tives and an outspoken supporter of 
Taiwan, visited the island in 1997, but 
China at that time was seen as less ca-
pable of invading the island.

The New Arab & Agencies

US military opposed to Nancy Pelosi’s po-
tential Taiwan trip

واشنطن: نحمل 
روسيا مسؤولية 

تنفيذ اتفاق تصدير 
الحبوب

رحبت الواليات املتحدة، باالتفاق بني روسيا وأوكرانيا بشأن تصدير 
الحبوب والذي سيوقع يف إسطنبول، مطالبة موسكو بتنفيذه.

»نرحب من حيث المبدأ«

وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية، نيد برايس، »نرحب 
بإعالن هذا االتفاق من حيث املبدأ، ولكن ما يهمنا اآلن هو تحميل 

روسيا مسؤولية تنفيذ هذا االتفاق والسماح للحبوب األوكرانية ببلوغ 
األسواق العاملية«.

كما قال »كان ينبغي أال نكون يف هذا الوضع منذ البداية. كان ذلك قرارا 
متعمدا من جانب روسيا باستخدام األسمدة الغذائية كسالح«.

»اطلعنا على تفاصيل االتفاق«

وأشاد برايس خصوصا بالجهود الدبلوماسية التي بذلها األمني العام 
لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش وتركيا، التي تعارضت مواقفها غالبا يف 

األعوام األخرية مع الواليات املتحدة حول أزمة سوريا ورشاء األسلحة 
من روسيا.

وأوضح املتحدث أنه تم إطالع واشنطن عىل تفاصيل االتفاق.

الدول األشد فقرا تعاني

يشار إىل أن أسعار الغذاء ارتفعت بشكل كبري يف العالم منذ العملية 
العسكرية الروسية يف أوكرانيا، أحد أكرب مصدري الحبوب، وطالت هذه 

األزمة خصوصا الدول األشد فقرا.

ويهدف االتفاق الذي يتم التفاوض يف شأنه منذ أكرث من شهرين إىل 
إخراج نحو عرشين مليون طن من الحبوب األوكرانية العالقة بسبب 

النزاع عرب البحر األسود، مع تسهيل الصادرات الروسية من األسمدة 
والحبوب.
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واشنطن - بندر الدوشي
خفض الجيش األمريكي العدد اإلجمايل املتوقع للجنود 
خالل العامني املقبلني، بسبب »تحديات غري مسبوقة« 

يف التجنيد.
وقدر مسؤولو الجيش يف لجنة القوات املسلحة بمجلس 

النواب، أنهم سيكونون أقل بحوايل 10.000 جندي من 
حجم القوة املخطط لها يف هذه السنة املالية، مع استمرار 

انخفاض األرقام العام املقبل، وفقاً ملوقع »أكسيوس« 
اإلخباري األمريكي.

وقال الجرنال جوزيف مارتن نائب رئيس أركان الجيش 
يف جلسة االستماع بمقر الكونغرس األمريكي: »قد يكون 

النخفاض عدد الجنود تأثري عىل االستعداد الكيل«.
وكان املتوقع أن يبلغ حجم الجيش األمريكي هذا العام 
476 ألف جندي، لكن األعداد الحالية تبلغ حوايل 466 

ألف جندي.
ويمكن لقوة الجيش أن ترتاوح خالل عام 2023 ما بني 

445000 و452000 جندي، بحسب وترية التجنيد، وفقًا 
ألسوشييتد برس.

وقال مارتن للجنة مجلس النواب: »لدينا تحديات 
غري مسبوقة، بسبب أوضاع جائحة كوفيد_19، وأيًضا 

املنافسة مع الرشكات الخاصة التي غريت حوافزها بمرور 
الوقت«.

وذكرت وزيرة الجيش األمريكي، كريستني ورموت، يف 
جلسة االستماع، أن الجيش »يواجه بيئة التجنيد األكرث 

تحدًيا« منذ سنوات طويلة.
وأضافت ورموت: »هذا ليس تحدًيا ملدة عام واحد ولن 

يتم حله بني عشية وضحاها«. وتساءلت: »هل نخفض 

املعايري لتلبية القوة النهائية، أم نخفض عدد القوة 
النهائية للحفاظ عىل احرتافية عالية الجودة؟ نعتقد أن 

اإلجابة واضحة: الجودة أهم من الكمية«.
وليس الجيش هو الفرع العسكري الوحيد الذي يواجه 

مشاكل التجنيد، رغم أن مشاكله تبدو األشد خطورة. 
وقال كبار قادة القوات الجوية والبحرية وسالح مشاة 

البحرية إنهم يعانون من نفس املشكلة وسيتخذون 
إجراءات للوصول إىل العدد املستهدف.

العربية نت

تراجع أعداد المجندين األميركيين إلى مستوى غير مسبوق

T he United States has reported its 
first case of polio in nearly a decade 
after health officials in the state of 

New York said a patient had tested positive 
for the disease.

The state’s health department said on that the case 
was detected in a resident of Rockland County, about 
48km (30 miles) north of Manhattan.
Testing suggested the case of the highly contagious 
virus may have originated outside of the US, the de-
partment said in a statement.
“We are monitoring the situation closely and working 
with the New York State Department of Health and 
the Centers for Disease Control and Prevention to re-
spond to this emergent public health issue to protect 
the health and wellbeing of county residents,” Rock-
land County Health Commissioner Patricia Schnabel 
Ruppert said.
The person is no longer deemed contagious, but in-
vestigators are trying to figure out how the infection 
occurred and whether others were exposed. Officials 
also told healthcare providers to be on the lookout for 
more cases and urged people in the area who are not 
vaccinated to get the shot.
The last case of polio in the US was recorded in 2013, 

according to the Centers for Disease Control and Pre-
vention (CDC).
The CDC, which confirmed Thursday’s case, has said 
no cases of polio have originated in the US 
since 1979. However, the virus in the 
past has been brought into the 
country by travellers with 
polio.
The last such case 
was in 2013 when a 
7-month-old who had 
recently moved to 
the US from India 
was diagnosed in 
San Antonio, Texas, 
according to federal 
health officials.
Polio was once 
one of the nation’s 
most feared diseases, 
with annual outbreaks 
causing thousands of cases of 
paralysis. The virus mainly affects 
children and its symptoms include 
sore throat, fever, tiredness and nausea, the 
CDC said.

Vaccines became available starting in 1955, and a na-
tional vaccination campaign cut the annual number 
of US cases to less than 100 in the 1960s and fewer 

than 10 in the 1970s, according to the CDC.
In 1979, polio was declared eliminated 

in the US, meaning there was no 
longer routine spread.

Most Americans are vacci-
nated against polio, but 

the new case should 
serve as a wake-up call 
to the unvaccinated, 
said Jennifer Nuzzo, a 
Brown University pan-
demic researcher.
“This isn’t normal. 
We don’t want to see 

this,” Nuzzo said. “If 
you’re vaccinated, it’s 

not something you need 
to worry about. But if you 

haven’t gotten your kids vacci-
nated, it’s really important that you 

make sure they’re up to date.”
There are two types of polio vaccines. The US and 

many other countries use jabs made with an inacti-

vated version of the virus. But some countries where 
polio has been more of a recent threat use a weak-
ened live virus that is given to children as drops in the 
mouth. In rare instances, the weakened virus can mu-
tate into a form capable of sparking new outbreaks.
US children are still routinely vaccinated against polio 
with the inactivated vaccine. Federal officials recom-
mend four doses to be given at set ages from two 
months through to six years old.
According to the CDC’s most recent childhood vacci-
nation data, about 93 percent of 2-year-olds had re-
ceived at least three doses of polio vaccine.
Polio spreads mostly from person to person or 
through contaminated water. It can infect a person’s 
spinal cord, causing paralysis and possibly permanent 
disability and death.
The disease is endemic in Afghanistan and Pakistan, 
although numerous countries in Africa, the Middle 
East and Asia have also reported cases in recent years.
Rockland County, in New York City’s northern sub-
urbs, has been a centre of vaccine resistance in recent 
years. A 2018-2019 measles outbreak there infected 
312 people.

SOURCE: AL JAZEERA AND NEWS AGENCIES

US reports first polio case in nearly a decade
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Arab America عرب أمريكا

خاص
بمبادرة وبتنسيق ومتابعة جادة ومتميزة ومثمرة من االستاذ 

وليد صالح فدامة مسؤول العالقات العامة يف مجلة العربي 
األمريكي اليوم التقت حاكمة والية ميتشغان األمريكية السيدة 

جريتشن ويتمر يف العارش من يوليو 2022 ، بوفد من الجالية 
اليمنية وذلك تلبية لدعوة من مجلة العربي االمريكي اليوم.

وبدأ اللقاء األول بني وفد الجالية اليمنية األمريكية والحاكمة 
بالتعارف، ثم بدأ الدكتور خالد شاجرة بكلمة قصرية رحب 
فيها بالحاكمة ، وشكرها عىل تلبية الدعوة لاللتقاء بأبناء 

الجالية اليمنية لتكون عىل قرب من همومهم وتطلعاتهم. وقال 
الدكتور شاجرة بأن الجالية اليمنية صارت جالية قوية يف كافة 

الجوانب السياسية واالقتصادية ، وأضاف بالقول أن املجتمع 
اليمني األمريكي يتطلع للتعاون مع الحاكمة يف كافة املجاالت، 

خصوصا يف مثل هذه االيام املهمة والقريبة من أهم انتخابات 
نصفية ستشهدها الواليات املتحدة ، يف الثاني من أغسطس 

القادم 2022 عامة ويف والية ميتشغان خاصة ، وحدد الدكتور 
خالد شاجرة بعض االفكار والنقاط التي طرحها عىل الحاكمة 
جريتشن ، بعد ذلك تحدث الناشط اليمني والعربي األمريكي 

االستاذ وليد فدامة ، وبدأ بالرتحيب بالحاكمة شاكرا لها 
حضورها اىل غداء العمل ، الذي أقامه الوفد اليمني االمريكي 

عىل رشفها ، وتطرق االستاذ فدامة اىل كثري من االشكاليات 
والعوائق وربما القصور الذي يحيط بالعمل اليمني األمريكي ، 

ودعا السيدة الحاكمة اىل مد يد العون للجالية اليمنية بالتعاون 
معها فهي صارت جالية قوية ومتمكنة وناجحة ، ويمكنها تقديم 

الكثري للوالية وكذلك املشاركة يف صنع القرار بقوة وحنكة وتميز.
اىل ذلك تحدث النائب اليمني االمريكي ابراهيم عياش وهو 

باملناسبة أول عضو مجلس نواب يف والية ميتشغان من أصل 
يمني ، وقد تحدث عن افكار وهموم املجتمع اليمني االمريكي ، 

وتحدث عن صعوده القوي واملبهر ليس يف والية ميتشغان بل يف 
عموم الواليات املتحدة.

بعدها تحدث الزميل عبدالنارص مجيل نارش ورئيس تحرير 
مجلة العربي األمريكي اليوم وموقع االمة برس أول موقع عربي 
أمريكي إخباري يومي يف الواليات املتحدة األمريكية منذ العام 

2006 ، ومدير اذاعة يمن أمريكان راديو ، وقد رحب الزميل مجيل 
بالسيدة جريتشن ويتمر ، وقام برسد تاريخي موجز عن االعالم 

اليمني األمريكي وأهميته وصدارته للمشهد االعالمي العربي 
يف والية ميتشغان ويف عموم الواليات املتحدة ، وكيف أنه صار 
إعالما متميزا وقويا ونوعيا ، مما يشكل دعامة اعالمية قوية 
للمجتمع اليمني والعربي األمريكي واملسلم وكذلك لإلعالم 

األمريكي عامة.
وختم كلمته بدعوة السيدة الحاكمة اىل قبول التكريم الخاص 

بها من قبل مجلة العربي األمريكي وموقع األمة برس وراديو 
صوت اليمن، من خالل تسليمها درع التكريم ، الذي شارك 

الزميل مجيل يف تسليمه لها كل من االستاذ أمني عيل رئيس 
رشكة بيور تاكس ، واالستاذ وليد فدامة ، وقد استقبلت السيدة 

الحاكمة التكريم بالشكر الجزيل ، وقالت انها مفاجأة رائعة 
وشكرت مجلة العربي األمريكي وطاقمها عىل هذه اللفتة 

الجميلة.
بعد ذلك دعا الدكتور خالد شاجرة السيد الحاكمة اىل التحدث 
، وقد بدأت بشكرها للوفد اليمني األمريكي الذي أتى ملقابلتها ، 
وقالت أنها التمانع أبدا يف التعاون مع املجتمع اليمني األمريكي 

، بل تدعوه اىل ذلك ، وستكون مرسورة بمثل هذه املشاركة ، 
وستكون داعمة للمجتمع اليمني االمريكي الذي قالت انها تراه 

يتقدم بقوة وجدارة ، اىل صدارة املشهد العربي االمريكي يف والية 
ميتشغان ، وقالت لقد أتيت لاللتقاء بكم واالستماع اليكم ملعرفة 

ماهي أفضل السبل للتعاون فيما بيننا.
بعدها تم فتح باب النقاش والحوار مع الحاكمة ويتمر التي 

كانت تستمع بانتباه وحرص ، وكانت ترد عىل االستفسارات أوال 
بأول ؛ حيث تم التطرق اىل كثري من القضايا التي تهم املجتمع 

اليمني األمريكي ، وقد رحبت الحاكمة بوجود شباب من الجالية 
اليمنية األمريكي يف فريق حملتها االنتخابية ، كما انها وعدت 

بأنها لن تقرص يف تقديم العون والدعم، لكل سكان ميتشغان 
بمختلف إثنياتهم ودياناتهم فهذا هو عملها كما قالت خدمة 

الوالية وسكانها ، ولهذا ترشح نفسها ملنصب الحكم مرة ثانية، 
لتكمل مسريتها يف جعل والية ميتشغان أفضل ، وأكرث ازدهارا 

وأمنا وصحة وتعليما واقتصادا ويف مختلف املجاالت ، وهذا لن 
يتم كما قالت إال بتعاون الجميع كفريق واحد.

الجدير بالذكر ان املهندس نشوان نجل الرئيس اليمني األسبق 
الشهيد إبراهيم الحمدي كان من الحارضين للقاء الحاكمة التي 

رحبت به ترحيبا خاصا ، بعد ذلك تناول الجميع طعام الغداء 
اليمني يف مطعم ريماس بإرشاف الشيف اليمني االمريكي أنور 

السورقي ، وقد أبدت الحاكمة اعجابها باملذاق اللذيذ لألكل 
اليمني الذي تتناوله للمرة األوىل والتي لن تكون األخرية كما 

قالت ضاحكة.
من جهة ثانية تتقدم مجلة العربي األمريكي اليوم بجزيل 
الشكر لألخ األستاذ وليد فدامة مسؤول العالقات العامة يف 

املجلة عىل مبادرته ودوره الكبري يف التواصل مع مكتب الحاكمة 
ومعها شخصيا والذي كان له الفضل بعد الله يف هذا اللقاء رغم 

مشاغل الحاكمة الكثرية.

بطاقة السيدة غريتشن ويتمر حاكمة 
ميتشغان

  )Gretchen Whitmer :غريتشن إستري ويتمر )باإلنجليزية
)من مواليد 23 أغسطس عام 1971(، سياسية أمريكية تشغل 

منصب الحاكم التاسع واألربعني يف والية ميشيغان منذ يناير 
عام 2019. كانت عضًوا يف الحزب الديمقراطي، إذ عملت بصفتها 

أحد ممثيل مجلس نواب ميشيغان منذ عام 2001 وحتى عام 
2006، وعضًوا يف مجلس شيوخ والية ميشيغان منذ عام 2006 

وحتى عام 2015. فازت ويتمر يف االنتخابات الرئاسية يف 6 
نوفمرب عام 2018، حني هزمت املرشح الجمهوري بيل شويت، 

وأدت اليمني الدستوري يف 1 يناير 2019.

نشأتها المبكرة والتعليم
وُلدت غريتشن ويتمر يف عام 1971 يف النسنغ يف ميشيغان، 

وهي الطفلة األكرب لشارون إتش »شريي« بني إخوتها، رايسيغ 
وريتشارد ويتمر، اللذان أصبحا محاميني فيما بعد. شغل 

والدها منصب رئيس وزارة التجارة يف الوالية يف عهد الحاكم 
ويليام ميليكني، وكان رئيس رشكة »بلو كروس بلو شيلد« يف 

ميشيغان ومديرها التنفيذي، يف الفرتة املمتدة بني عامي )1988 
و2006(. عملت والدة ويتمر يف منصب مساعد املدعي العام يف 
عهد املحامي فرانك جاي كييل، النائب العام لوالية ميشيغان. 
تطلق والداها عندما كانت يف العارشة من العمر، إذ عاشت مع 

إخوتها ووالدتهم يف غراند رابيدز. اعتاد والدها السفر من منزله 
يف ديرتويت لزيارة العائلة عىل األقل مرة واحدة يف األسبوع. 

تخرجت من مدرسة فورست هيلز املركزية الثانوية، املوجودة 

بالقرب من غراند رابيدز. حصلت عىل درجة البكالوريوس يف 
االتصاالت من جامعة والية ميشيغان يف عام 1993 وحصلت عىل 

شهادة الدكتوراه من كلية الحقوق يف ديرتويت يف جامعة والية 
ميشيغان عام 1998.

التشريع الخاص بالوالية
انتُخبت ويتمر لعضوية مجلس الشيوخ يف مارس عام 2006، بعد 

أن شغلت منصب عضو يف مجلس النواب يف ميشيغان من عام 
2000 وحتى عام 2006. عملت ملدة أربع سنوات بصفتها ممثلة 

للوالية، كديموقراطية بارزة يف لجنة االعتمادات بمجلس النواب. 
شغلت مناصب أيًضا يف مجلس الشيوخ يف اللجان التالية: لجنة 

األعمال الحكومية )تصنيف الديمقراطيني(، ولجنة السلطة 
القضائية، ولجنة السياسة الصحية، واللجنة الزراعية، ولجنة 

املجلس الترشيعي، ولجنة مجلس محافظي الوكالة املالية يف 
مجلس الشيوخ. لم تتمكن ويتمر من الرتشح النتخابات عام 

2014، بسبب قيود مدة فرتة الوالية.

التعليم
تسعى ويتمر إلدخال الرعاية اليومية الشاملة يف مرحلة ما قبل 

الروضة ))PK لألطفال البالغني من العمر 4 سنوات يف ميشيغان. 
تريد ويتمر أيًضا خفض تكلفة رعاية األطفال لألرس الكادحة. 

سوف تلغي سياسة الصف الثالث الحالية »القراءة أو الرسوب« 
يف ميشيغان، والتي قالت إن هذه السياسة تعاقب الطالب الذين 

أخفقوا بسبب نظام التعليم، وستعمل بدالً من ذلك عىل تحسني 
مهارات القراءة لديهم. بل وتقرتح أن ُيمنح جميع طالب املدارس 

الثانوية عامني من التعليم العايل الخايل من االلتزامات املادية، 
سواء يف مرحلة الجامعة أو مرحلة التدريب ما بعد الدراسة 

الثانوية للحرف املاهرة.

الرعاية الصحية
قالت ويتمر إنها ستحارب الجهود التي يبذلها الجمهوريون 

للتخلص من ضمانات املرىض الذين يعانون من حاالت مرضية 
ُمسجلة ُمسبقًا. نجحت ويتمر يف مجلس شيوخ الوالية، 

بتوسيع نطاق املساعدات الطبية ملرىض الوالية. أعربت أيًضا عن 
معارضتها للرعاية الصحية املدفوعة حكومًيا للجميع، باعتبارها 
أمرًا غري واقعًيا. رصحت بأنها ستعمل عىل خفض تكلفة األدوية 

املوصوفة، وستتخلص من قانون حصانة شويت للمخدرات، 
والتي تعتقد أنه يحمي رشكات األدوية من أي مشكلة قانونية يف 

حال تسببت عقاقريهم بإلحاق الرضر بالناس أو قتلهم.
تحصيل الرضائب

اقرتحت ويتمر يف مارس عام 2019 زيادة رضيبة البنزين بمقدار 
45 سنتًا للغالون الواحد، وذلك لتمويل عمليات إصالح الطرق. 

ستشهد ميشيغان أعىل رضيبة للوقود يف الواليات املتحدة يف 
حال سن هذا القانون.

الحياة الشخصية
لدى ويتمر طفالن من زواجها األول مع غاري رشوزبريي. تطلق 

الزوجان، لتتزوج ويتمر يف عام 2011 من مارك مالوري، الذي 
لديه ثالثة أطفال من زواجه السابق. تعيش ويتمر وزوجها يف 

إيست النسنغ يف ميشيغان، مع ابنتيها شريي وسيدني، الذين 
يرتادون مدرسة إيست النسنغ الثانوية، وأبنائه الثالثة، أليكس، 

وماسون، ووينستون.)املصدر ويكيبيديا(

مجلة العربي االمريكي اليوم تكرم حاكمة والية 
ميتشغان السيدة جريتشن ويتمر
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ديربورن -  خاص
قام الحاج نسيب فواز رئيس املجلس االغرتابي اللبناني 

لألعمال ، بزيارة مهمة ومثمرة اىل ملعب لبري بارك بمدينة 
ديربورن ، لزيارة املؤسسة الرياضية اليمنية األمريكية يف والية 

ميتشغان )ميسا(، وقد رافقه يف زيارته الزميل عبدالنارص 
مجيل نارش ورئيس تحرير مجلة العربي األمريكي اليوم 

وموقع األمة برس اإلخباري ومدير إذاعة يمن أمريكان راديو، 
والناشط اليمني األمريكي الدكتور خالد شاجرة، واألستاذ 

سام بيضون مفوض مقاطعة وين كاونتي ، وقد كان يف 
استقبالهم األستاذ محمد الرتيادي املرشف العام للمؤسسة 

وكذلك الكابنت محمد الريايش مسؤول الفئات العمرية يف 
املؤسسة ، الذي قام برشح مفصل لتاريخ النادي واملراحل 

التي مر بها حتى صار واحدا من أهم أندية والية ميتشغان. 
وقد تناقش الجميع حول أفضل الطرق لدعم الشباب العربي 

األمريكي يف مختلف املجاالت ومنها الرياضة .
وقد ألقى الحاج نسيب فواز كلمة هامة أمام فريق االشبال ، 
هنئهم فيها عىل شغفهم بالرياضة ودعاهم اىل االستمرارية 

يف مزاولتها ، ألنها ستحميهم وتبعدهم عن الكثري من األشياء 
السيئة التي قد تواجههم يف حياتهم ، كما اشار اىل أهمية 
التعليم ورضورة مواصلته حتى التخرج بإذن الله ، حتي 

يستطيعوا أن ينهضوا بمجتمعهم وبأنفسهم والوصول اىل 
القمة إن شاء الله.

الجدير بالذكر أن الدكتور نسيب فواز ، شخصية اجتماعية 
عربية أمريكية من أصل لبناني ، دخل اىل الواليات املتحدة 

وهو يف الخامسة عرشة من عمره ، وهو مثال للمغرتب العربي 
األمريكي املثابر ، الذي بدأ من الصفر ، ورغم قصة كفاحه 
الكبرية واملثرية لإلعجاب، والتي تعترب قصة ملهة لألجيال 
جيال بعد جيل، إال أنه لم ينىس جاليته ومجتمعه العربي 

األمريكي ، بل بقي قريبا منه وفاعال فيه، ومساهما كبريا يف 
رفع بنيانه حتى وصل اىل ماوصل اليه اليوم من تقدم وتميز 

ونجاح ، وهو اىل جانب كونه رجل أعمال فهو ناشط اجتماعي 
وسيايس منذ أكرث من خمسني عاما ، ويتعرب أحد رواد 

الجالية العربية يف والية ميتشغان خصوصا والويات املتحدة 
األمريكية عموما.

كما أبدى الحاج الدكتور نسيب فواز اهتمامه بالشباب وقام 

بدعمهم يف مختلف املجاالت التعليمية والرياضية والثقافة 
واالعالمية والدينية ، مما يمثل شخصية أبوية تحىض بحب 

واحرتام الجالية العربية كافة بكافة تمثيالتها.
ويف نهاية الزيارة لم ينىس الدكتور فواز أن يقدم يد العون كما 

هي عادته وقدم تربعا سخيا دعما منه للمؤسسة ، ودعى 
كافة رجال األعمال اليمنيني والعرب األمريكان ، اىل دعم هذه 
املؤسسة بسخاء لتواصل مهمتها العظيمة، يف الحفاظ عىل 

أبناء وشباب الجالية من الكثري من املخاطر التي ترتبص 
بهم ، وقد قال الدكتور فواز يف كلمته الهامة ، بأن الرياضة 

درع واق وقوي ضد املخدرات والتدخني وكل األفات التي 
تحارص الشباب هذه االيام، يف كل الجاليات العربية واملجتمع 

األمريكي ، ولذلك فيجب علينا كما قال أن النبخل يف دعم 
أبناءنا وشبابنا ألنهم الطريق اىل املستقبل املزدهر بإذن الله 

وتوفيقه.
الجديد بالذكر أن املؤسسة الرياضية اليمنية االمريكية 

جمعية ميشيغان الرياضية اليمنية )MYSA( هي منظمة غري 
ربحية ، تأسست يف يوليو 2003 من قبل مجموعة من اآلباء 

واملتطوعني. كان الهدف من هذه املؤسسة هو إنشاء برامج 
ترفيهية واجتماعية وتعليمية للمساعدة يف إبعاد أطفالنا 
عن الشوارع وبعيًدا عن األذى. لذلك ، بدأنا يف إدارة برامج 

تدريب كرة القدم لألعمار من 8 إىل 18 عاًما باإلضافة إىل برامج 
الكبار. عىل مدى السنوات الـ 19 املاضية ومن خالل العمل 
الجاد وااللتزام من قبل العديد من اآلباء واملتطوعني ، بدأنا 
يف تمهيد الطريق إلنشاء MYSA. يف مارس 2006 ، أصبحت 
MYSA مؤسسة C( )3( 501( غري ربحية رسمية مسجلة 

لدى والية ميشيغان وخدمات اإليرادات الداخلية. الهدف من 
MYSA هو املشاركة يف تطوير وتحسني مجتمعنا وشبابه ، 

من خالل األنشطة الرتفيهية واالجتماعية والتعليمية. تتمثل 
مهمة MYSA يف زيادة الوعي باملصالح واالحتياجات املتنوعة 
ألعضاء مجتمعنا وتعزيز مشاركة أكرب يف الحوار والتبادل. من 
خالل الدبلوماسية ، يمكننا بناء جسور قوية من التعاون بني 

مجتمعنا واملجتمعات األخرى محلًيا ووطنًا ودولًيا.
وقد أبدى الدكتور نسيب فواز ومرافقوه اعجابهم الشديد 

بما يقدمه املسؤلون يف هذه املؤسسة الرائدة من جهود كبرية 
ومتميزة تجاه الفئات العمرية يف املنطقة.

في زيارته للمؤسسة الرياضية اليمنية األمريكية - رئيس المجلس االغترابي اللبناني الحاج نسيب فواز:

االهتمام باألطفال والشباب وصحتهم وتعليمهم 
هو الطريق اآلمن الى المستقبل
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        dialogue حوار

 ديربورن -مجلة العربي االمريكي اليوم - 
حاورته إستبرق عزاوي 

 عىل هامش االحتفال بالذكرى العارشة 
لتأسيس مجلة العربي اليوم والتي حرضها 

عدد كبري من الشخصيات الرسمية ومنها 
نائب حاكمة والية ميشيغن جارلني جيل 

كريست الذي التقته مجلة العربي االمريكي 
اليوم عىل هامش االحتفال لتسأله عن 
برنامجهم االنتخابي السيما ان موعد 

االنتخابات بات قريبا حيث يصادف الثاني من 
آب أغسطس القادم ، فكان هذا اللقاء الرسيع :

-  نرحب بك سيد جيل كريست ، بما إننا نقرتب 
من موعد االنتخابات ما هو برنامج املتعلق 

بقطاع الصحة يف ميتشغان ؟
بالتأكيد ، أوال ً أنا فخور بالعمل يف مجال الخدمات 
العامة يف والية ميشيغن النها والية تحتضن تنوعا 

ً مجتمعيا كبريا ً ونحن نشعر بالفخر كوننا نخدم 
كل هذه الفئات ومنها الجالية العربية التي تشكل 

تجمعا سكانيا كبريا، وقد يعد االكرب خارج نطاق 
منطقة الرشق االوسط والقاطنة يف عدد من مدن والية 

ميشيغن ، وكهيئة تنفيذية نقوم بواجبنا يف مختلف 
املناطق ومنها مدينة ديربورن ، حيث كانت لدينا 

استجابة رسيعة وفعالة إبان فرتة تفيش كوفيد 19 ، 
ونعمل عىل تحسني الخدمات الصحية لتكون عىل 

قدر كبري من الكفاءة السيما يف التعامل مع الحاالت 
الطارئة . وحرصنا عىل تأمني الكوادر الصحية 

املحرتفة ونعمل عىل استثمار املوارد يف هذا القطاع، 
بشكل مناسب السيما يف مناطق االقليات االثنية 
التي تحتاج اىل رعاية أكرث بسبب تدني مستوى 

الخدمة يف مناطقها . وأعتقد أن تأهيل الكوادر عرب 
العلم واملعرفة كفيل بتأمني ما تحتاجه مؤسسات 

القطاع الصحي يف الوالية ويساهم بتوفري الوظائف ، 

وامليزانية التي تم التوقيع عليها تتوزع مخصصاتها 
املالية عىل التعليم ومتطلباته ، من كتب وأدوات 

تعليمية وكوادر تعليمية وكل ما يحتاجه الطالب من 
برامج تقوية وتدريب ورعاية طبية ، برامج للطلبة من 

املهاجرين الجدد لتعليم اللغة االنجليزية ، ونعمل 
عىل إيجاد أطفال أصحاء ليتمكنوا من تحقيق 

املستوى العلمي املتميز .

- وماذا عن الطرق يف والية ميتشغان السيما 
إننا نرى أعمال صيانة يف مدن مختلفة من 

الوالية ؟
- نعم هذا صحيح لقد بدأنا بتعمري طرق والية 

ميتشغان منذ مدة وقد رشحنا أنفسنا لالنتخابات 
لنساهم يف عملية إعمار البنى التحتية للوالية ، وهي 
تندرج يف فضاء الخدمات العامة الننا نريد أن نحقق 

رشوط االمان للطرق والشوارع، لتفادي وتقليل نسب 
الحوادث التي تحصل يف طرق وشوارع مختلفة من 

مدن الوالية ، ونحاول توفري االموال النجاز املزيد 
من أعمال البناء والصيانة ،وقد أنجزنا ما يقارب 

400 جرس والخطوط الرسيعة مثل آي 94 ، وقد قمنا 
بإعادة تأيل 1600 خط سري يف مدن والية ميتشغان 

ويف نهاية العام سننتهي من مرحلة مهمة يف هذا 
القطاع ونعمل عىل زج الكفاءات العالية يف مراحل 

العمل املختلفة للمرشوعات الحالية والقادمة .

- وماذا عن القطاع االقتصادي والسيما ان 
البالد تعيش حالة من التضخم االقتصادي 
الذي ينعكس عىل حياة املواطن حيث غالء 

االسعار وتدني فرص العمل ؟
- التضخم تعد ظاهرة عاملية يف الوقت الحارض 

ويعاني الجميع يف مختلف دول العالم، من أرتفاع 
االسعار والتكاليف املالية ملختلف السلع، ولكن نعمل 
وفق خطط اقتصادية للتقليل من آثار هذه الظاهرة ، 

من خالل بعض برامج الدعم املايل للعائالت اىل جانب 
املخصصات املالية التي تدعم ذوي الدخل املحدود 

، اىل أن تتالىش هذه الظاهرة حينما يتعاىف االقتصاد 
، ولدينا عىل طاولة الترشيع عدد من القوانني التي 

تصب يف احتواء ظاهرة التضخم ، ونعمل بشكل 
جدي عىل اقرارها مثل خلق الوظائف ، اىل جانب 

دعم املؤسسات التعليمية مثل الكليات التي تؤهل 
الكوادر املهنية ، لتتمكن من الولوج يف سوق العمل 
، ونعمل توفري املخصصات املالية لتلك املؤسسات 

،ليحظى الطالب بتعليم مجاني يف تلك الكليات 
،ونحاول تأمني املواصالت املجانية لبعض الربامج 

التي تؤهل العنارص املنخرطة يف دورات التعليم 
املهني ، لغرض توفري الوظائف للناس التي تبحث 
عن فرص عمل ، ونشجع عىل االستثمار يف الوالية 

لتحسني واقعها االقتصادي

- نالحظ ان جائحة كورونا لم تنته بعد حيث 
شهدنا وجود حاالت جديدة هل تعتقد أنه اذا 
ما ارتفع عدد االصابات سيصار اىل تبني الية 

االغالق العام مجددا يف والية ميتشغان ؟
- ال أعتقد الن معظ الناس قد تلقت اللقاح الخاص 

بالوباء وتلقت الجرعة املعززة ، كما أن املؤسسات 
الصحية والطبية عىل أهبة االستعداد للتعامل مع 
مختلف الحاالت، وتبقى املسألة مرهونة بخيارات 

الشخص املصاب نفسه ، والناس بحاجة اىل العالج 
الجيد والبيئة الصحية الجيدة ، ويمكنها أخذ 

االحتياطات الالزمة لتفادي انتشار الوباء مجددا 
ً، ولكن ال أعتقد أن االمر مرشح للدخول يف اغالق 
جديد ، كما حصل إبان أزمة التفيش الكبري ، ألن 

الناس االن قد مرت بالتجربة وتحاول حماية نفسها 
عرب اللقاح والجرعة املعززة .

نائب حاكمة والية ميتشغان جارلين جيل كريست للعربي االمريكي اليوم : 

نعمل على تحسين الخدمات العامة في مختلف مدن 
الوالية ولن يكن هناك إغالق جديد
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سنوات من التميز 
والفرادة والصدارة 

في حفل كبير : نخبة من الشخصيات الرسمية تشارك مجلة 
العربي االمريكي اليوم إحتفالها في الذكرى العاشرة لتأسيسها

ديربورن - العربي  االمريكي اليوم- إستبرق عزاوي

 إحتضنت قاعة )ديربورن مانر( يف مدينة 
ديربورن الحفل الذي أقيم ملناسبة الذكرى 

العارشة لتأسيس مجلة العربي االمريكي اليوم 
، وقد حرض الحفل نخبة من الشخصيات 

الرسمية منهم نائب حاكم والية ميشيغن وعمدة 
مدينة ديربورن ، وديربورن هايتس ، وهامرتامك 

، اىل جانب أعضاء من الكونغرس أبرزهم النائبة 
ديبي دنغل ، ورشيدة طليب ، وسانتا ، وقد 

أستهل الحفل بالنشيدين الوطنيني االمريكي 
واليمني ، وقد تناوب عىل تقديم فقرات الحفل 

كل من الناشط الشيخ وليد فدامة مدير املنظمة 
اليمنية لالحتفاالت ، ود . وليد شاجرة الذي 

رحب بالحضور مؤكدا ً عىل االحتفال بالذكرى 
العارشة لتأسيس مجلة العربي االمريكي اليوم 

يأتي تكريسا ً ملسؤولية االعالم والصحافة يف 
الحياة العامة ليشكل مفتاحا لرتسيخ الثقة يف 

نقل املعلومة الصحيحة . كما تحدث الناشط 
وليد فدامة مرحبا ً بالحضور ومهنأً أرسة تحرير 

املجلة .

كلمات تهنئة لشخصيات رسمية .

وأستهل عمدة مدينة ديربورن عبدالله حمود ، الحديث 
باملناسبة حيث هنأ أرسة تحرير املجلة مؤكدا ً عىل 

أهمية االعالم ووظيفته يف محاسبة الجهات الرسمية 
مبينا ً أن الجهات الرسمية واالعالم يتقاسمان 

املسؤولية تجاه املجتمع ودعا الجالية اىل التصويت 
بشكل فعال يف االنتخابات املقبلة التي ستصادف 

مطلع شهر آب أغسسطس املقبل وذكر أن الجالية 
ستستمر يف صنع تاريخها يف ديرتويت ، ديربورن ، 
ديربورن هايتس ، هامرتامك وما بعدها . ويف ختام 

حديثه تم تقديم درع تكريم للعمدة حمود من قبل 
الزميل عبد النارص مجيل رئيس تحرير املجلة . ثم 

قام عريف الحفل الناشط وليد فدامة بتقديم النائبة 
يف الكونغرس ديبي دنغل بعد كلمات إشادة بدورها 

كمرشعة .

ويف مستهل حديثها أشادت دنغل بالجالية العربية 
االمريكية وباركت ألرسة املجلة ذكرى تأسيسها العارشة 

مستذكرة املواقف التي مرت بها الجالية العربية إبان 

أحداث الحادي عرش من سبتمرب وكيف ركزت الجالية 
عىل إثبات وجودها عرب العمل الشاق والجدي لتثبت 

أنها تستحق حق املواطنة واملساهمة يف الحياة العامة 
االمريكية عرب العمل والعلم واملعرفة وأعربت عن فخرها 
بالجالية التي لطاملا ساندتها يف االنتخابات وهي أيضا 
تساند الجالية يف قضاياها العادلة وقد تم تكريمها من 

قبل الزميل عبد النارص مجيل رئيس تحري املجلة بدرع 
تكريم لدورها الداعم يف مجتمع الجالية .

أهل االعالم يهنئون أسرة المجلة 

وبدروه هنأ الزميل والنارش أسامة السبالني أرسة املجلة 
مستذكرا الزعيم العربي جمال عبد النارص ورمزية دوره 

العربي ، مهنأ ً أرسة التحرير بذكرى تأسيس مجلتها 
العارش ، ومعربا عن رسوره باملشاركة بهذا االحتفال 

ومتحدثا ً عن جريدته صدى الوطن التي تأسست يف 
العام 1984 وكيف واجهت الصعوبات الجمة آنذاك كما 
واجهت الجالية العربية صعوبات حتى أثبتت وجودها 

املؤثر الذي تجىل يف نتائج االنتخابات االخرية والن 
االنتخابات عىل االبواب فقد دعا سبالني اىل التصويت 

بشكل فعال يف االنتخابات املقبلة لتتمكن الجالية من 
تحقيق النتائج االنتخابية املطلوبة . . ويف سياق متصل 

تم عرض فيديو لحاكمة والية ميتشيغان غريتشن 
ويتمر هنأت خالله أرسة مجلة العربي االمريكي اليوم ، 
مثنية عىل جهودها إليصال ثقافة الجالية والتعبري عن 

القضايا املهمة واملشاركة الفعالة يف صنع الرأي العام . 
متمنية للمجلة التطور الدائم .

نائب حاكم الوالية جيرلين كرست يحضر االحتفال 

بدوره ألقى نائب حاكم والية ميشيغان جريلني كيلرست 
كلمة تحدث عن دور االعالم الهام باالمس واليوم وغدا 

، يف كشف الحقائق وأيصال املعلومة وتعزيز القيادة 
وترسيخ الشفافية ، وقال أنه يفخر بمجلة العربي 

االمريكي بوصفها مصدر إللهام أجيال املستقبل ، 
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وأعرب عن رسوره لحضوره الحفل كما دعا الحضور اىل 
املشاركة يف االنتخابات النصفية املقبلة التي ستصادف 

يف مطلع الشهر املقبل آب أغسطس .
ويف فقرة التقديم ذكر عريف الحفل د. وليد شاجرة أنه 

فخور ليكون مديرا إلحدى الحمالت االنتخابية الحالية 
لتوعية الناخب ليتمكن من التصويت بشفافية وحرية 
بما ينسجم مع خيارات الجالية . ثم قام بتقديم عضو 

الهيئة التنفيذية ملقاطعة ) وين ( سام بيضون الذي 
تحدث بإيجاز مقدما ً التهاني للزميل رئيس التحرير 

ومتحدثا عن أهمية دور االعالم يف الحياة العامة ، 
ومقدما شهادة تقدير للزميل عبد النارص مجيل رئيس 

التحرير ومؤكدا عىل رضورة مساندة االعالم ليقوم 
بدوره كما تم تكريم سام بيضون بدرع تكريم من قبل 
الزميل عبد النارص مجيل . ويف سياق متصل تحدث 

عضو الهيئة التنفيذية ملقاطعة ) وين ( أسعد طرفة 
مقدما التهاني للزميل عبد النارص مجيل باملناسبة 

ومذكرا بأهمية مساندة وسائل الصحافة واالعالم 
بوصفها عنرصا مؤثرا باملجتمع وذكر أن الهيئة تتعاون 
مع مدينة ديربورن إلنجاز املرشوعات الخاصة باملدينة 

وقد تم تكريم املتحدث بدرع تكريم من قبل أرسة املجلة .
وقد أشار الناشط وليد فدامة بأننا نصوت لباقة 

املرشحني ليس ألنهم عرب بل النهم يملكون الرغبة 
لخدمة البلد والجالية والنهم يمكلون برامج انتخابية 

جيدة . بعدها تم عرض فيديو للزميل عبد النارص مجيل 
للحديث عن رحلة تأسيس املجلة والصعوبات التي 

واجهها لتكريس وجودها وعن النجاح كمفهوم وكفعل 
ومنجز مؤكدا عىل أهمية العمل الجاد والشجاعة 

وااليمان بالحلم لتحقيق النجاح . كما أشار اىل املوقع 
االلكرتوني الذي يعد مكمال للمجلة وهو االمة برس 

الذي وصل عدد املتصفحني له اىل 80 مليون شخص 
حول العالم ، اىل جانب إذاعة صوت اليمن .

عضو الكونغرس االمريكي رشيدة طليب تشارك 
المحتفين أفراحهم 

بدورها ألقت النائبة يف الكونغرس االمريكي رشيدة 
طليب كلمة باملناسبة مقدمة التهاني للزميل عبد 
النارص مجيل رئيس التحرير ، وتحدثت عن بعض 
املواقف الشخصية الظريفة التي كانت السبب يف 

وصولها اىل الكونغرس حيث الخطوة االوىل للنجاح 
وإثبات الذات والتعبري عنها تبدأ بالجدل حيال ما 

يحيط بنا والرغبة يف املشاركة بتصحيحها وذلك ما دعا 
والدتها اىل مناداتها بأنها مسببة املشكالت ، موضحة 

ان االعالم هو نافذة الظهار الحكايات التي لم تُقل بعد 
وأنه سلطة تمثل صوت الجمهور ملحاسبة املسؤول ، 
وأنها استهلمت الكثري من بعض الشخصيات املؤثرة 

يف املجتمع االمريكي مثل روزا باركس وغريها لتحقيق 
حلمها والوصول اىل السلطة الترشيعية لتمثيل أبناء 

املدن واملقاطعة التي انتخبتها وأختتمت حديثها 
بتقديم التهاني والتمنيات للمجلة لالحتفال بعيدها 

املئة .
وكغريها من الضيوف الرسميني تسلمت طليب درعا 

تكريميا من قبل املجلة والقائمني عىل تنظيم االحتفال 
. ويف سياق متصل تحدث بشكل مقتضب العضو يف 
الهيئة التنفيذية ملقاطعة ) وين ( أسعد طرفه مهنأ ً 

كادر أرسة مجلة العربي االمريكي ممثال بالزميل رئيس 
التحرير مجيل متمنيا لها النجاح الدائم والتطور 

املستمر مبينا أن أهمية االعالم ال تقل عن أهمية أي 
قطاع يخدم املجتمع وعرب عن فخره بمنجز املجلة يف 

تمثيل الصوت العربي واملسلم ،وقد تسلم طرفه الدرع 
التكريمي من لدن القائمني عىل الحفل ، ودعا الحضور 
للمشاركة باالنتخابات النصفية الختيار من يمثلهم يف 

الهيئات الحكومية .

السيناتورة سانتانا تحضر حفل الذكرى العاشرة 
لتأسيس مجلة العربي االمريكي اليوم 

كما ألقت السيناتورة يف كونغرس والية ميتشغان سلفيا 
سانتانا كلمة رحبت خاللها بالحضور ومقدمة التهاني 
للزميل رئيس تحرير املجلة عبد النارص مجيل وأعربت 
عن سعادتها بحضور الحفل وأوضحت أنها كمسؤولة 

رشيكة يف نجاح مهمة أي وسيلة إعالم ومنها مجلة 
العربي االمريكي اليوم ألن وسائل االعالم تنقل املعلومة 

للجمهور حول مختلف القضايا ، والعربي االمريكي 
اليوم هي نافذة للتعبري عن الهوية الثقافية واالثنية 

للجالية وأبدت سعادتها كونها تمثل سكان منطقة 

جنوب رشق ميشيغن الذين تسعى لخدمتهم عرب 
منصة الترشيع القانوني .

اىل جانب ذلك تحدث عمدة بلدية ديربورن هايتس 
بيل بزي الذي خدم يف القوات املسلحة االمريكية 
وحاول خدمة البلد من مواقع متعددة حتى وصل 

ملنصب عمدة مدينة ديربورن هايتس مقدما تهانيه 
اىل أرسة تحرير العربي االمريكي اليوم متمنيا لهم 

االزدهار مشددا عىل أهمية االعالم يف عمليات املحاسبة 
وتكريس الشفافية يف نقل املعلومة الصحيحة ، ومؤكدا 

ً عىل أهمية الصوت العربي االنتخابات للحفاظ عىل 
الحضور الديموغرايف للجالية يف عدد من مدن والية 
ميتشيغان وقد تم تكريم العمدة بزي بدرع التكريم 

تقديرا لجهوده يف خدمة أهايل مدينة ديربورن هايتس 
، ويف ذات السياق تحدث عمدة مدينة هامرتامك أمري 

غالب باملناسبة موجها ً التهاني والتربيكات للزميل عبد 
النارص مجيل والرسة التحرير متمنيا التطور املستمر 

للمجلة لتتمكن من أداء دورها املؤثر يف خريطة االعالم 
العربي االمريكي متحدثا عن دور االعالم ووسائل 

التواصل االجتماعي يف تداول املعلومة والتأثري عىل 
الرأي العام داعيا اىل إستثمار منصات التواصل يف 

ترويج القضايا املهمة والجوهرية للجالية ونقل محتوى 
املجلة لتلك املنصات لرسعة وصولها اىل املستخدمني 

وأكد عىل دور االعالم املهم يف قضايا العدالة االجتماعية 
واالنصاف ومناهضة العنرصية ، وأوضح انه يتواصل مع 

الناخبني للتفاعل معهم وسماع وجهات نظرهم ،ودعا 
الناخبني اىل املشاركة الفاعلة يف االنتخابات القادمة 
التي ال يفصلنا عنها سوى أيام قليلة ، وقد تم تكريم 

العمدة غالب الذي تسلم درع التكريم معربا عن شكره 
للقائمني عىل الحفل . اىل جانب ذلك شاركت مديرة 

املركز العربي االمريكي للخدمات مها فريج يف الحفل 
وألقت كلمة مخترصة تضمنت التهاني والتربيكات 

للمجلة وكادرها ولرئيس تحريرها الزميل عبد النارص 
مجيل معربة عن سعادتها لحضور الحفل ومعربة عن 

فخرها لنجاح وخالل سياق الحديث وجه عريفا الحفل 
تحية للشخصية املتميزة يف الجالية العربية جورج 

خوري الذي حرض الحفل مذكرين بمسريته املتميزة 
لخدمة الجالية .

المنظمة العربية االسالمية االمريكية للعمل 
السياسي .

وشارك الرئيس التنفيذي للمنظمة العربية االسالمية 
االمريكية للعمل السيايس إمباك عبدالله الشيخ 

بالحفل عرب كلمة ألقاها وجه خاللها تهانيه للزميل 
عبد النارص مجيل متمنيا له النجاح يف أداء مهمته 
االعالمية ، وتحدث عن حدث االنتخابات الذي تم 

توظيفه بشكل فعال خالل هذا الحفل بالنظر لتزامن 
تنظيم الحفل مع إقرتاب حدث االنتخابات املهم ، حيث 

رشح عمل منظمته يف الوصول ألماكن تواجد الجالية 
يف املدن املختلفة وكيفية نرش التوعية االنتخابية بني 

الجالية العربية واملسلمة بهدف إيصال املرشحني لدكة 
الفوز ليتمكنوا من تمثيل الجالية العربية واملسلمة 

وأوضح أن دور منظمته يكمن يف تنسيق الجهود عرب 
الحمالت االنتخابية للتأكد من أن القاعدة االنتخابية 
يف تل املدن سوف تصوت للمرشحني الذين تجد فيهم 

املنظمة الكفاءة املطلوبة لتمثيل أبناء الجالية العربية 
واملسلمة

وتحدث عن أبرز التحديات التي تواجه املرشحني يف 
ظل ظروف التضخم االقتصادي وغالء االسعار ، داعيا 
ً الناخبني للتصويت وعدم تضييع أصواتهم وحضورهم 

الديموغرايف يف مختلف املدن التي . ويف ختام الحفل 
تم تكريم الدكتور خالد شاجرة الذي يعد أحد عريفي 
الحفل والذي تحدث عرب فقراته عن عدة أمور تخص 
التجارب الناجحة التي يجب إقتفاء أثرها للمحافظة 

عىل نجاح ابناء الجالية وتأكيد حضورهم الرسمي من 
خالل االنتخابات ليتمكنوا من الوصول اىل املناسب 

املرجوة وذلك يحتاج اىل علم ومعرفة وعمل جاد ورغبة 
يف خدمة أبناء الجالية ، يذكر أن الدكتور خالد شاجرة 

من ابرز وجهاء الجالية العربية واليمنية وقد تسلم 
درعا تكريميا تثمينا لجهوده املتميزة لخدمة أبناء 
الجالية . بعدها تناول الجميع طعام العشاء وسط 

أجواء من الفرح وتم إلتقاط الصور التذكارية للحضور 
مع الشخصيات الرسمية .
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أكّد الرئيس األمريكي جو بايدن لقادة دول 
الخليج ودول عربية أخرى يف جدة أن 

واشنطن »لن تتخىل« عن الرشق األوسط، 
وأنّها ستعتمد رؤية جديدة للمنطقة 

االسرتاتيجية ولن تسمح بوجود فراغ تملؤه 
الصني أو روسيا أو إيران.

قال الرئيس األمريكي جو بايدن أمام قمة عربية 
عقدت يف 16 تموز/يوليو 2022 إن الواليات 

املتحدة ستظل ملتزمة بقوة بدورها تجاه حلفائها 
يف الرشق األوسط وإنها »لن تذهب بعيدا«، يف 
الوقت الذي ضغط فيه من أجل إرساء أسس 
تحالف أمني إقليمي من شأنه دمج إرسائيل 

باملنطقة.
وغادر بايدن السعودية يف ختام جولة رشق 

أوسطية شملت أيضاً إرسائيل واألرايض 
الفلسطينية.

وقدم بايدن، الذي بدأ أول جولة له بالرشق 
األوسط منذ توليه الرئاسة بزيارة إرسائيل، رؤيته 

واسرتاتيجيته لدور الواليات املتحدة يف الرشق 
األوسط. كما سعى إىل استغالل التجمع يف جدة 
لدمج إرسائيل ضمن محور جديد مدفوع إىل حد 

كبري بمخاوف مشرتكة إزاء إيران.

وقال مسؤول كبري يف اإلدارة األمريكية »نعتقد 
أن هناك قيمة كبرية يف حشد أكرب قدر ممكن من 

القدرات يف هذه املنطقة، وبالتأكيد إرسائيل تمتلك  
قدرات دفاعية جوية وصاروخية كبرية بما يتماىش 

مع احتياجاتها. لكننا نجري هذه املناقشات عىل 
املستوى الثنائي مع هذه الدول«.

وصب بايدن تركيزه خالل الجولة عىل القمة 
التي جمعته مع زعماء ست دول خليجية ومرص 
واألردن والعراق لكنه قلل من أهمية لقائه مع ويل 
العهد السعودي األمري محمد بن سلمان. وأثارت 

تلك املقابلة انتقادات يف الواليات املتحدة فيما 
يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان.

وقال بايدن »ال يوجد بلد يصيب طوال الوقت، أو 
حتى يف معظم األوقات، بما فيها الواليات املتحدة. 

لكن شعبنا هو مصدر قوتنا. وبلداننا ستزداد قوة 
بما تملك من ثقة يف التعلم من أخطائها«. وأضاف 
»لذا اسمحوا يل أن أختتم بإيجاز كل هذا يف جملة 

واحدة. الواليات املتحدة تستثمر يف بناء مستقبل 
إيجابي يف املنطقة، بالرشاكة معكم جميعا، 

والواليات املتحدة لن تذهب بعيدا«.

ويف كلمته أمام الرؤساء وامللوك واملسؤولني 
املمثلني لست دول خليجية واألردن ومرص 

والعراق، شّدد بايدن عىل أنه أول رئيس أمريكي 
منذ هجمات 11 أيلول/سبتمرب 2001 يزور الرشق 

األوسط دون أن يكون الجيش األمريكي منخرطا 
يف حرب يف املنطقة، وقال »لن نتخىل )عن الرشق 

األوسط( ولن نرتك فراغاً تملؤه الصني أو روسيا 
أو إيران«.

خاشقجي الغائب الحاضر
وكان بايدن قد وعد بجعل اململكة العربية 

السعودية »منبوذة« عىل الصعيد العاملي بسبب 
مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018 عىل 
يد فريق من ضباط مخابرات سعوديني، لكنه قرر 

يف النهاية أن املصالح األمريكية تفرض إعادة 
تقويم وليس قطيعة يف العالقات مع أكرب ُمصدر 

للنفط يف العالم.

وقال الرئيس األمريكي إنه أثار قضية مقتل 
خاشقجي يف اجتماعه مع ويل العهد السعودي 

أمس الجمعة وإن الصمت بشأن حقوق اإلنسان 
هو »يشء يتعارض مع طبيعتنا ومع طبيعتي«.

وقال مسؤول سعودي إن ويل العهد أبلغ بايدن بأن 
السعودية تحركت للحيلولة دون حدوث أخطاء 

مثل مقتل خاشقجي لكن الواليات املتحدة ارتكبت 
أخطاء أيضا، مثل ما حدث يف العراق.

األمن الغذائي

وقالت الرئاسة املرصية إن الرئيس املرصي عبد 
الفتاح السييس ناقش يف أول لقاء له مع بايدن 

األمن الغذائي واضطرابات إمدادات الطاقة.

وتوترت العالقات بني مرص والواليات املتحدة يف 
األشهر األوىل من فرتة رئاسة بايدن يف ظل خالفات 

بشأن حقوق اإلنسان، لكن جهود مرص للتوسط يف 
وقف إلطالق النار يف غزة يف مايو/أيار 2021 أعادت 

مد جسور التواصل بني واشنطن والقاهرة.
وقال مسؤول كبري آخر يف اإلدارة األمريكية إن 

بايدن سيعلن تخصيص الواليات املتحدة مليار 
دوالر يف صورة مساعدات جديدة عىل املدى 

القريب واملدى البعيد لألمن الغذائي يف منطقة 
الرشق األوسط

وشمال أفريقيا مع التزام دول الخليج أيضا 
بتقديم ثالثة مليارات دوالر عىل مدار العامني 

املقبلني يف مرشوعات تتماىش مع رشاكات الواليات 
املتحدة يف البنية التحتية العاملية واالستثمار.

وتسعى دول الخليج، التي رفضت الوقوف يف صف 
الغرب ضد روسيا فيما يتعلق بالرصاع يف أوكرانيا، 

بدورها إىل الحصول عىل تعهدات ملموسة 
من الواليات املتحدة حول التزامها بالعالقات 

االسرتاتيجية التي توترت بسبب ما ترى أنه توجه 
أمريكي لفك االرتباط مع املنطقة.

وأصيبت الرياض وأبوظبي باإلحباط بسبب 
الرشوط األمريكية بشأن مبيعات األسلحة 

واستبعادهما من املحادثات غري املبارشة بني 
الواليات املتحدة وإيران إلحياء االتفاق النووي 

املربم عام 2015 الذي يرون أنه معيب لعدم 
معالجة املخاوف اإلقليمية بشأن برنامج طهران 

الصاروخي وترصفاتها.

وشجعت إرسائيل، التي تشاركهما املخاوف بشأن 
إيران، رحلة بايدن إىل اململكة عىل أمل أن تعزز 

الدفء بني الرياض وإرسائيل ضمن تقارب عربي 
أوسع بعد أن أقامت اإلمارات والبحرين عالقات 
مع إرسائيل يف اتفاقيات توسطت فيها الواليات 

املتحدة وباركتها الرياض.

وقالت السعودية إنها ستفتح مجالها الجوي 
لجميع رشكات الطريان، مما يمهد الطريق أمام 

مزيد من الرحالت من وإىل إرسائيل.

وسيكون من الصعب ترويج مثل هذه الخطة 
للدول العربية التي ليس لها عالقات مع إرسائيل 
وترفض أن تكون جزءا من تحالف ُينظر إليه عىل 

أنه ضد إيران التي أسست شبكة قوية من الوكالء 
يف جميع أنحاء املنطقة بما يف ذلك العراق ولبنان 

واليمن.

بايدن يطمئن القادة العرب: أمريكا 
ملتزمة بدورها في المنطقة

Joe Biden tells Middle 
East summit: ‘America 
is not going anywhere’
 

J oe Biden told Middle East leaders on that the US 
was invested in the region and not about to cede 
influence to Russia, China and Iran, which have all 

built a presence in the region over recent years.

“We will not walk away and leave a vacuum to be filled by China, Russia, 
or Iran. And we’ll seek to build on this moment with active, principled 
American leadership,” the US president said. “The United States is not 
going anywhere.”

Biden, who was on his first tour of the region, partly aimed at persuading 
Gulf states to pump more oil, was speaking at a summit in the Saudi city 
of Jeddah where heads of the Gulf states, Egypt and Jordan had gath-
ered.
His administration has already been at odds with key Middle East allies 
such as Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Egypt over a range 
of issues, including human rights.
Relations between Washington and Riyadh in particular deteriorated 
after Biden promised to turn the country into a pariah during his presi-
dential campaign, citing the murder of Saudi journalist Jamal Khashoggi 
by Saudi agents. The CIA concluded that Saudi Crown Prince and day-to-
day ruler Mohammed bin Salman ordered the operation, something the 
prince denies.
Biden met the crown prince for the first time on . He said after the meet-
ing that he had raised Khashoggi’s case with the prince, and that he 
expected Saudi Arabia to increase oil production in coming weeks.
A Saudi official told reporters the country would increase production if 
there were demand on the market.
Saudi Arabia, along with the UAE, has been lobbying the US for more 
military assistance to counter Iran’s power in the region and to defend 
against Houthi rebels in Yemen who have attacked installations in both 
Gulf countries. It was not immediately clear whether Biden’s visit would 
lead to an increase in military support and aid to Saudi Arabia.
“As we continue to work closely with many of you to counter the threats 
posed [in] . . . the region by Iran, we’re also pursuing diplomacy to return 
constraints on Iran’s nuclear program. But no matter what, the United 
States is committed to ensuring that Iran never gets a nuclear weapon,” 
Biden said.
On the sidelines, the president met the leaders of Egypt, Iraq and the 
UAE president, Shaikh Mohammed bin Zayed, who he invited to Wash-
ington.
Biden, who visited Israel and the Palestinian territories before arriving 
in Saudi Arabia, achieved a foreign policy win during the trip, with Saudi 
Arabia announcing that it would open up its skies to all overflights to 
and from Israel after US-brokered ties. Israel agreed to the transfer of 
multinational peacekeeping forces from two Red Sea islands Egypt had 
relinquished to Saudi Arabia in 2017.
US officials said they expected establishing full diplomatic ties between 
Saudi Arabia and Israel would take years and made clear before the trip 
they were not expecting significant breakthroughs.
The arrangements brokered between Saudi Arabia and Israel over the 
course of the trip fell short of the peace accords brokered by the US 
between Israel and four Arab countries in 2020. Saudi Arabia has said 
it would normalise ties with Israel only when it settles its conflict with 
the Palestinians.

Source-https://www.ft.com/content/a4dfa202-2f25-49f1-9635-
25f737f4f227
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اختتم الرئيس األمريكي جو بايدن أول زيارة له 
إىل الرشق األوسط منذ توليه منصبه برد فاتر 

من دول املنطقة، مما يثبت مرة أخرى أن سعي 
الواليات املتحدة األناني للهيمنة األحادية أمر غري 

مرحب به.
ورغم أن بايدن سعى لبدء »فصل جديد« يف 
التدخل األمريكي يف املنطقة، إال أن الخطاب 

طغت عليه حقيقة أن واشنطن تعترب دول 
الرشق األوسط أدواتها، وعىل استعداد إلساءة 

استخدامها أو التخيل عنها متى شاءت.
وعىل الرغم من مستواها الرفيع، إال أن جوهر 

زيارة بايدن إىل الرشق األوسط هو السعي لتحقيق 
مكاسب سياسية والحفاظ عىل نفوذ أمريكا هناك.

خالل زيارته، حاول بايدن جاهدا دفع اململكة 
العربية السعودية ودول الخليج األخرى لضخ 
املزيد من النفط لتخفيف الضغوط التضخمية 
يف الداخل. كما حاول تحريض العديد من دول 

املنطقة عىل موازنة إيران وروسيا، ونرش فكرة 
التحالف العسكري املناهض إليران، الذي يسميه 
الكثريون بنسخة الرشق األوسط من حلف الناتو.

بغض النظر عن كيفية تملق الجانب األمريكي 
ودفعه يف هذا االتجاه، اتسمت استجابة دول 
املنطقة بالفتور. ولم ينجح بايدن يف محاولته 

لتشكيل تحالف عسكري إقليمي ضد إيران ولم 
يقنع اململكة العربية السعودية بالعمل عىل الفور 

لزيادة إنتاجها من النفط.
ملاذا؟ السبب األسايس يكمن يف تعارض تفكري 
واشنطن املهيمن ونهجها املتمثل يف املواجهة 

مع تطلعات شعوب املنطقة يف التنمية والتعاون 
والسالم.

إن العالم يواجه اآلن تحديات كبرية ناجمة عن 
كوفيد19- والرصاعات الجيوسياسية. وينبغي أن 
يركز املجتمع الدويل عىل إنعاش االقتصاد العاملي 

وتحقيق األمن الغذائي والحفاظ عىل الصحة 
العامة، غري أن واشنطن تقف ضد الطموح املشرتك 
يف جميع أنحاء العالم من خالل محاولة استخدام 
الرشق األوسط كمرسح لأللعاب الجيوسياسية بني 

القوى الكربى.
وقد انكشف موقف بايدن الحيادي الزائف يف 

القضية اإلرسائيلية الفلسطينية مرة أخرى خالل 

الزيارة التي دفعت الفلسطينيني إىل الشوارع 
لالحتجاج. وقالت صحيفة ))واشنطن بوست(( 

يف مقال رأي مؤخرا إن الواليات املتحدة »تتجاهل 
أن التوتر والعنف والظلم الذي يسيطر عىل الواقع 

اإلرسائييل والفلسطيني سيزيد من التدهور 
املستمر للوضع الراهن بني الطرفني«.

وعىل مر السنني، تدخلت الواليات املتحدة بشكل 
تعسفي يف شؤون الرشق األوسط، وشنت الحروب، 

وفرضت عقوبات من جانب واحد يف املنطقة، مما 
تسبب بسقوط أعداد كبرية من القتىل بني املدنيني 
وترشيد الجئني. وأصبح وجهها الحقيقي كـ«مثري 

للمتاعب« واضحا بشكل متزايد لشعوب الرشق 
األوسط.

إن ما يريده الناس بالفعل يف الرشق األوسط 
وسط الصعوبات العاملية املتزايدة وبعد عقود من 

الحروب والرصاعات هو السالم واألمن والتنمية. 
لكن عىل ما يبدو أن الواليات املتحدة يمكنها أن 

تجلب أي يشء غري ذلك.

مصدر: شينخوا/

بايدن يختتم زيارته األولى الى الشرق 
األوسط برد فاتر من دول المنطقة

لوفيغارو: بايدن عاد خالي الوفاض 
من قّمة جّدة

اعتربت صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية أن الرئيس األمريكي جو بايدن خرج خايل الوفاض من القمة 
العربية األمريكية التي عقدت مؤخراً يف جدة السعودية، يف غياب اتفاقات واضحة حول األمن 

والطاقة وبناء حلف مشرتك مناهض إليران.
وذكر ت الصحيفة يف تقرير، أّن نتيجة جولة جو بايدن يف الرشق األوسط بدت هزيلة للغاية، إذ ”ال 

يشء تحقق عن الطاقة سوى القليل وال يشء بشأن التقارب بني السعودية وإرسائيل، أو بشأن هيكل 
أمني إقليمي جديد ضد إيران“.

واعترب التقرير أّن ”القمة فشلت يف الحصول عىل التزام سعودي بإقامة تحالف دفاعي بني دول 
الخليج وإرسائيل“، مشريا إىل أنه ”يف ختام قمة جّدة قال وزير الخارجية السعودي األمري فيصل بن 
فرحان آل سعود إنه ال علم له باملناقشات حول إقامة هذا التحالف وإن اململكة لم تكن طرفا يف مثل 

هذه املحادثات“.
وقلل الوزير السعودي من أهمية قرار الرياض فتح مجالها الجوي أمام الرحالت الجوية اإلرسائيلية 

إىل آسيا، وأضاف األمري فيصل بن فرحان أن ”األمر ال عالقة له بإقامة عالقات دبلوماسية مع إرسائيل 
وليس رشطا مسبقا لخطوات أخرى“ بهدف إقامة مثل هذه العالقات مع الدولة اليهودية، وفق ما 

نقله التقرير.
وعلقت ”لوفيغارو“ بأنّه ”إذا كانت اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة قلقتان 

من التدخل املزعزع لالستقرار من جارتهما إيران، فإنهما لم تبديا استعدادا للدخول يف تحالف 
عسكري ضد طهران، حتى من خالل ربط أنظمة دفاعهما الجوية بإرسائيل، وهذا ينطبق بشكل أكرب 

عىل قطر والكويت، اللتني تحافظان عىل عالقات ودية مع إيران وتظالن مرتبطتني بشدة بالقضية 
الفلسطينية“، وفق قراءتها.

وأشار التقرير الفرنيس إىل أنّه ”تم إطالق فكرة )الناتو العربي( يف إرسائيل يف مارس/آذار املايض 
برعاية الواليات املتحدة ويبدو أن هذه املبادرة فقدت زخمها مع عدم تحمس مرص بينما غاب األردن 
طواعية وأكدت اإلمارات العربية املتحدة أنها ليست جزًءا من أي تحالف أمني يف املنطقة وال تنوي 

أن تفعل ذلك“.
وتابع التقرير أنّه ”فيما يتعلق بالطاقة غادر جو بايدن جّدة خايل الوفاض، حيث لم توافق السعودية 

عىل طلبه برفع مستوى إنتاجها النفطي لوقف ارتفاع األسعار منذ الغزو الرويس ألوكرانيا، وقال 
جو بايدن ”أنا أنتظر ألرى ما سيحدث يف األشهر القليلة املقبلة“ يف إشارة إىل اجتماع ”أوبك +“ يف 3 
أغسطس/آب املقبل، والذي ستقرر خالله الرياض وموسكو ومنتجون آخرون ما إذا كان سيتم الرفع 

من طاقة اإلنتاج.

Written By: Marc J. Sievers

P resident Biden recently made his first visit to 
the Middle East as president. It included two 
days in Israel, along with separate meetings 

with Palestinians in East Jerusalem and Bethlehem 
and two days in Saudi Arabia.
The Saudi Arabia leg was politically controversial in the 
US primarily because of the murder of Saudi journal-
ist Jamal Khashoggi in 2018 as well as criticism of the 
Saudi role in the war in Yemen. Not surprisingly, much 
of the American media coverage of the trip, especially 
the Saudi portion, was critical. I would like to suggest an 
alternative, more positive view.
The president’s visit to Israel was a welcome opportu-
nity to show support for a beleaguered ally, but it broke 
little new ground. Israelis welcomed Biden’s public dec-
larations of solidarity with Israel and appreciation for its 
accomplishments. The Jerusalem Declaration, while ap-
preciated by Israelis, was largely a repackaging of exist-
ing American commitments and on the issue of how to 
handle the threat posed by Iran’s nuclear programme, 
there was no meeting of minds between Biden and Is-
raeli Prime Minister Lapid.
Biden declined to set a time limit for ending the stalled 
nuclear negotiations with Iran and insisted on continu-
ing to pursue the diplomatic track, while Lapid stressed 
the need for a credible threat of force if Iran contin-
ues to accelerate its march toward a nuclear weapons 

capability. Yet Biden’s visible displays of affection and 
reaffirmation of his long-standing sympathy for Israel 
struck a positive chord among Israelis across the polit-
ical spectrum.
Even opposition leader Binyamin Netanyahu, with 
whom Biden often sparred when he was President 
Obama’s vice-president and Netanyahu was prime 
minister, appeared to have had a friendly meet-
ing with Biden despite their differences 
over Iran and the Palestinians. And 
while Palestinian Authority Pres-
ident Mahmoud Abbas must 
have been pleased to accom-
plish his desire to resume 
his direct dialogue with a US 
president, Abbas reportedly 
was disappointed by Biden’s 
frank declaration that he did 
not intend to launch a new 
attempt to establish a Pales-
tinian state under current cir-
cumstances.
Moving on to Jeddah, Biden faced 
the challenge of how to rebuild the 
US-Saudi relationship, damaged in part 
by Biden’s declaration when he ran for pres-
ident in 2020 election campaign that he would treat 
the Saudis as “pariahs” due to their human rights re-
cord. Once president, Biden quickly ceased US military 

cooperation with the Saudi-led Arab Coalition fighting 
the Iranian-backed Houthis in Yemen, withdrew de-
fensive Patriot missile batteries deployed to protect 
Saudi cities and airfields from Houthi and even Irani-
an-launched drones and ballistic missiles and reversed 
the Trump administration’s designation of the Houthis 
as a terrorist organisation.

The president also declared he would only deal 
with King Salman and not Crown Prince 

Mohammed bin Salman (MbS), even 
though the King is in poor health 

and the Crown Prince is Saudi 
Arabia’s de facto ruler. Finally, 

he ordered the public re-
lease of a CIA assessment 
that concluded MbS ordered 
Khashoggi’s murder.
Yet, international politics do 
not stand still and changing 

circumstances can compel 
substantial changes to policy. 

Russia’ invasion of Ukraine and 
subsequent Western efforts to re-

strict Russia’s sales of oil, along with 
the lack of progress toward a return to 

a nuclear agreement with Iran and therefore 
continued sanctions on Iranian oil, led to higher petrol 

prices. Growing doubts on the part of traditional Gulf 
allies about the reliability of the US as a security part-

ner increased following the chaotic withdrawal from 
Afghanistan and created new opportunities for Russia 
and China to pose as alternatives to America while Iran 
doubled down on enrichment of uranium. To his cred-
it, Biden concluded he needed to rebuild a partnership 
with the Saudis.
Much of the media criticism of Biden’s visit to Jeddah 
focused on his initial meeting with MbS. But I believe 
much of the criticism has missed the point. Yes, the 
decision to go for a fist bump instead of a handshake 
struck both Americans and Saudis as silly and argu-
ments about how directly the president accused the 
crown prince of responsibility for Khashoggi’s mur-
der may remain a matter of perception. However, the 
essential point is Biden took a relationship that was 
broken to the point that the crown prince last spring 
reportedly refused to take the president’s phone call, 
and now made a serious effort to put it back in working 
order.
Time will tell if the visit was a success. The Saudis large-
ly got what they wanted in terms of Biden ending their 
“pariah” status; for them the meeting itself was a big 
part of the message. It is less clear the US got what it 
wanted. Oil markets remain tight and the Saudis still 
appear committed to working with Russia in the OPEC+ 
format.

https://thearabweekly.com/bidens-middle-east-vis-
it-alternative-view

Biden’s Middle East Visit: An Alternative View
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يف سياق متابعتها للزيارة التي يقوم بها الرئيس األمريكي، جو 
بايدن، للمنطقة، قالت صحيفة »نيويورك تايمز«، إنها شكلت 

بالنسبة إىل اإلرسائيليني فرصة لالحتفاء بالتطبيع مع الدول 
العربية، مقابل اكتفاء بايدن بتقديم بعض الدعم املايل إىل 

الفلسطينيني وإبداء التعاطف معهم، دون أي التزام من جانبه بأي 
خطط عىل املدى الطويل.

وأوضح تقرير الصحيفة أّن بايدن حمل معه خالل زيارته لألرايض 
املحتلة رسائل متضاربة لإلرسائيليني والفلسطينيني، قبل توجهه 
نحو اململكة العربية السعودية، مضيفاً أنه أعلن خطوات جديدة 

تقود نحو »اندماج إرسائييل يف الرشق األوسط مقابل تحذيره 
الفلسطينيني من أّن الوقت الراهن ليس مناسباً إلجراء محادثات 

سالم تنهي الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني«.

ولفت التقرير إىل أّن الرئيس األمريكي زيارته بإعالنه أّن اململكة 
العربية السعودية ستسمح برحالت جوية مبارشة نحو أراضيها 

من إرسائيل وإليها، معترباً أّن االتفاق عىل فتح األجواء الجوية 
يتّوج سنوات من املحادثات الرسية بني الرياض وتل أبيب، ويمثل 
أول خطوة علنية من جانب السعوديني إلقامة عالقات رسمية مع 

إرسائيل.

وأضافت »نيويورك تايمز« أّن القرار الذي وصفه بايدن 
بـ«التاريخي« يجسد مؤرشاً آخر عىل »القبول املتزايد بإرسائيل يف 
أوساط القادة العرب بعد سنوات من العزلة اإلقليمية، وذلك يف ظل 
املخاوف من الربنامج النووي اإليراني، التي تتقاسمها إرسائيل مع 

نة العرب، والتي تفوقت عىل التضامن العربي  العديد من القادة السُّ
مع الفلسطينيني«، كما جاء يف التقرير.

أما بالنسبة إىل الفلسطينيني، يورد التقرير، فقد أعرب بايدن عن 
تعاطفه وقدم دعماً مالياً، دون أن يرقى ذلك إىل أي التزامات طويلة 

األمد. وأشار إىل أن الرئيس األمريكي أعلن خالل زيارة قصرية للضفة 
الغربية تخصيص 300 مليون دوالر من املساعدات للمستشفيات 

والالجئني، بعضها يتطلب موافقة الكونغرس. وأضاف أنه نقل تعهداً 
بموافقة الجانب اإلرسائييل عىل السماح للفلسطينيني بالولوج 

للجيل الرابع من شبكة اإلنرتنت، دون أن تؤكد تل أبيب ذلك.
وقالت »نيويورك تايمز« إن الرئيس األمريكي جدد دعمه إلقامة 

دولة فلسطينية، تكون عاصمتها يف جزء عىل األقل من القدس، وأكد 
أن »القبول املتزايد بإرسائيل داخل العالم العربي قد يمنح زخماً 

لعملية السالم املرتنحة«.

إىل ذلك، لفتت الصحيفة األمريكية إىل أن رغم ما أُعلن بالتزامن 
مع زيارة بايدن، إال أّن الزيارة تمثل تذكرياً بأّن اآلمال الفلسطينية 

ليست أولوية بالنسبة إىل إدارة الرئيس األمريكي. وأوضحت أّن 
بايدن أمىض فقط ثالث ساعات بالضفة الغربية، مقابل 46 ساعة 
بإرسائيل. كذلك فإنه خّيب آمال الفلسطينيني، إثر تجنبه توجيه 

أي انتقادات إىل االحتالل اإلرسائييل، وتبديده أي توقعات بلعب 
واشنطن دوراً يف إحياء مسلسل السالم، وكذا تشبثه بالعديد 

من القرارات التي اتخذتها إدارة سلفه دونالد ترامب، التي القت 
انتقادات واسعة من الجانب الفلسطيني.

زيارة بايدن: المزيد من 
الدعم إلسرائيل وخطوات 

صغيرة للفلسطينيين

By Ali Harb

T he United States “will not walk away” from the Mid-
dle East, US President Joe Biden reaffirmed to allies 
during his trip to the region.

The trip to Israel and Saudi Arabia came at a time of international and domestic 
crises for the US president, who had vowed to strengthen “promising trends” in 
a “less pressurized” Middle East.
“The United States is going to remain an active, engaged partner in the Middle 
East,” Biden told Arab leaders during a summit in the Saudi city of Jeddah on 
Saturday.
Throughout the four-day trip, Biden reaffirmed old commitments to allies and 
pushed for the acceleration of shifts already in motion, including Israeli-Arab 
normalisation.
Here are five key takeaways from Biden’s first visit to the Middle East as pres-
ident.
Biden puts on pro-Israel display
From the moment he landed at Ben Gurion Airport in Tel Aviv, Biden made a 
series of pronouncements reaffirming Washington’s commitment to Israel’s se-
curity and his own affinity for the country.
Biden suggested that he identifies as a Zionist, echoing previous comments he 
has made over the years. “I did say and I say again, you need not be a Jew to 
be a Zionist,” he said.
He added that the US-Israeli connection is “bone deep”.
As he heaped praise on Israel, Biden did not openly press for concessions re-
lating to Palestinians in engagements with Israeli officials. According to public 
statements, there were no criticisms of settlements, no calls for allowing Wash-
ington to open a consulate for Palestinians in Jerusalem, and no pushes for ac-
countability for the killing of Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh.
As he headed to occupied East Jerusalem and the West Bank, Biden struck a 
more balanced tone without explicitly criticising Israel. Last Friday, he appeared 
to liken the plight of Palestinians to that of Irish people who struggled under 
British colonialism.
“My background and the background of my family is Irish American, 
and we have a long history not fundamentally unlike the Pal-
estinian people with Great Britain,” he told a Palestinian 
audience in East Jerusalem.
During the visit, Biden pledged $100m in additional 
aid to hospitals that serve Palestinians in the holy 
city. And after a meeting with Palestinian President 
Mahmoud Abbas, he also said Washington would 
continue to “insist on a full and transparent ac-
counting” of the killing of Abu Akleh, who was 
fatally shot by Israeli forces in May.
But the US president did not commit to an inde-
pendent probe or meet with the slain journalist’s 
family – as Abu Akleh’s relatives had requested – 
during his visit.
US, Israel present united front against Iran
While US officials say they are committed to reviving the 
Iran nuclear deal and Israel openly opposes the agreement, 
Biden and Israeli Prime Minister Yair Lapid displayed a united 
front against Tehran last week.
The two leaders signed a joint declaration pledging to never allow Iran to obtain 
nuclear weapons, with Washington vowing to keep the US commitment to Isra-
el’s security “bipartisan and sacrosanct”.
“The United States stresses that integral to this pledge is the commitment nev-
er to allow Iran to acquire a nuclear weapon, and that it is prepared to use all 
elements of its national power to ensure that outcome,” the joint statement, 
released on July 14, reads. Tehran denies seeking nuclear arms.
Asked days earlier by Israel’s Channel 12 news whether he would use force 
against Iran to prevent it from acquiring a nuclear weapon, Biden said, “If that 
was the last resort, yes.”
The US president also ruled out removing Iran’s Islamic Revolutionary Guard 
Corps (IRGC) from the US list of “foreign terrorist organizations” even if it means 
killing the 2015 nuclear pact, which saw Iran scale back its nuclear programme 
in exchange for the lifting of sanctions against its economy.
Biden later said he continues to believe that “diplomacy is the best way” to 
ensure a nuclear weapons-free Iran.
Imad Harb, director of research and analysis at the Arab Center Washington DC, 
said that while the US commitment on Iran is not entirely new, spelling it out in 
such a way at a time when the nuclear talks are stalling increases the chances 
of confrontation with Tehran.
“You won’t allow Iran to have nuclear weapons. But yet at the same time, you 
have not been able to reach an agreement with Iran on the nuclear file,” Harb 
said of Biden.
“So what does that mean? Are we, the United States, tip-toeing into a military 
confrontation with Iran based on Israeli perceptions of threat? Or is the United 
States truly actually threatening because it feels that Iran is arriving at the nu-
clear breakout or nuclear weapons?”
Push for normalisation turns incremental
Biden made it clear before leaving on his trip that pushing for normalisation 

between Israel and Arab countries – particularly Saudi Arabia – would be a top 
priority.
Saudi officials had previously said they would not normalise with Israel absent 
of a viable Palestinian state. And so during his visit, Biden pushed for incre-
mental normalising gestures between the two countries that fall short of fully 
establishing diplomatic relations.
When he was in Israel, Biden announced that Saudi Arabia has agreed to open 
its airspace to all air carriers, including Israeli planes, hailing the move as “his-
toric”.
Washington also helped secure an agreement to transfer two Red Sea islands 
from Egyptian to Saudi sovereignty, which required Israeli consent. Biden 
portrayed the pact as a major achievement, describing it as a “historic deal 
to transform a flashpoint at the heart of the Middle East wars into an area of 
peace”.
While Biden was not able to add new countries to the normalisation agree-
ments, known as the “Abraham Accords” and brokered by his predecessor 
Donald Trump, he pushed on with US calls for regional economic and security 
integration that would include Israel.
MBS fist bump stirs criticism, debate
Saudi Arabia’s crown prince was outside the royal palace in Jeddah when 
Biden’s presidential limousine arrived.
Biden took a few steps out of the vehicle, clutching both sides of his blazer – in 
an apparent effort to button it up – with one hand. As the crown prince ap-
proached, Biden extended an arm with a clenched fist towards him.
The two leaders bumped fists – not an uncommon greeting in the age of 
COVID-19 – and exchanged smiles as they walked into the building.
The moment ended the estrangement between the US president and de facto 
Saudi leader, whom the US intelligence community accuses of being behind the 
killing of journalist Jamal Khashoggi.
Saudi Arabia has said that the killing of Khashoggi at the kingdom’s consulate 
in Istanbul in 2018 was a rogue operation that took place without the approval 
or knowledge of top officials, including bin Salman (known by his initials, MBS). 
The kingdom also says it tried and convicted those responsible for the murder.
But Biden, who called Saudi Arabia a “pariah” as a candidate, initially refused to 

engage directly with MBS, with the White House saying that the US 
president would conduct relations with his counterpart, King 

Salman.
Now, the proverbial ice between Biden and MBS has 

been broken.
The US president said he brought up the killing of 
Khashoggi in a meeting with the crown prince and 
other Saudi officials, but rights groups were quick 
to criticise the president over the encounter.
Fred Ryan – the publisher of the Washington Post 
newspaper, where Khashoggi worked at the time 
of his death – called the fist bump “shameful”, and 
the Committee to Protect Journalists said it was 

“appalled” by Biden’s “failure” to hold the crown 
prince accountable.

However, many mainstream commentators in Wash-
ington defended Biden, with some citing the important 

issues that the US and Saudi Arabia must tackle jointly – 
including oil and Iran.

“Critics of [Biden] trip to KSA get 2 things wrong. First, you have to 
deal with the leaders that exist, not ones you prefer. 2nd, what matters is not 
‘deliverables’ but building a relationship w Saudi leaders that will allow the 2 
countries to collaborate on Iran, Israel, oil, etc,” Richard Haass, president of the 
Council on Foreign Relations, wrote on Twitter on Sunday.
Harb, of the Arab Center, said Biden may have wanted to avoid a handshake 
with the crown prince, but there was no way to escape the visuals of being with 
MBS on the visit.
“The issue is how would Mohammed bin Salman take it. It looks like he is taking 
it as an admission that the US president was wrong, as well as an American 
recognition of his leadership,” Harb told Al Jazeera.
Discussions for more oil, but nothing concrete
As much as Biden and his top aides stressed over the past weeks that the trip to 
the Middle East was not about oil, experts have argued that the energy crisis is 
driving the president’s trip.
The trip did not result in an explicit agreement to boost production from the 
kingdom to tame oil prices that skyrocketed after the Russian invasion of 
Ukraine. But Biden appeared optimistic when addressing the issue.
“We had a good discussion on ensuring global energy security and adequate oil 
supplies to support global economic growth, and that will begin shortly,” Biden 
told reporters after talks with Saudi officials, adding that Riyadh shares “the 
urgency” about the need to tackle the energy crisis.
In a joint statement on Friday, Washington and Riyadh “reaffirmed their com-
mitment to a stable global energy market”. The White House later said the two 
countries finalised several bilateral agreements, including on energy security, 
without providing details.
Oil prices had been gradually going down since before Biden’s trip. The US pres-
ident said on Friday that it will be “another couple weeks” before the possible 
effects of his visit to Saudi Arabia are seen by US fuel consumers at the pump.
SOURCE: AL JAZEERA

Five takeaways from President Biden’s first 
trip to Middle East
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محمد دراغمة
كشف رئيس املكتب األمريكي للشؤون 

الفلسطينية جورج نول، جوانب من اللقاء 
الشخيص بني الرئيسني جو بايدن ومحمود 

عباس يف بيت لحم، قائالً إن الرئيس األمريكي 
أكد أن مطالب السلطة الفلسطينية تحتاج إىل 

»صانع املعجزات« لتحقيقها.

وقال نول يف لقاء مع عدد من الصحافيني الفلسطينيني، 
يف رام الله، إن »الرئيس محمود عباس قدم  للرئيس جو 

بايدن يف لقائهما قائمة طويلة من املطالب«.

وأضاف أن بايدن رد عىل هذه املطالب بالقول »هذه 
أشياء تحتاج إىل السيد املسيح، صانع املعجزات كي 

يحققها«. 
وقال جورج نول الذي يقوم بمهام القنصل األمريكي 

العام لدى فلسطني، إن الرئيس األمريكي جو بايدن 
»شعر يف زيارته للبالد بتعاطف كبري مع الفلسطينيني، 

وشعر بآالمهم الناجمة عن االحتالل اإلرسائييل«، »لكْن 
هناك حدود ملا يمكن لواشنطن القيام به للضغط عىل 

إرسائيل إلنهاء هذا االحتالل«. 

ولفت إىل أن »واشنطن ضد االحتالل وضد االستيطان، 
لكن هناك من يعتقد أن الواليات املتحدة قادرة عىل رفع 

الهاتف ومطالبة إرسائيل بالقيام بكذا وكذا، أنا أتمنى لو 
كان األمر عىل هذا النحو، لكنه ليس كذلك«.

اتصاالت إلعادة فتح قنصلية القدس
وأشار  الدبلومايس األمريكي، إىل أن بايدن عرب يف 

اللقاءات الخاصة والعامة عن تعاطف عميق مع الشعب 
الفلسطيني ومع معاناته، وأنه استحرض معاناة الشعب 

اإليرلندي تحت االحتالل الربيطاني بصفته ينحدر 
من أصول إيرلندية كنموذج إليمانه برضورة العمل 

عىل إنهاء االحتالل اإلرسائييل هنا كما انتهى االحتالل 
الربيطانى هناك. 

وأضاف: »لقد شدد بايدن عىل أهمية الكرامة للشعب 
الفلسطيني، وكان يعني ما يقول، فقد آمله أن تتعرض 

كرامة الفلسطينيني لالنتهاك«.

ويف رده عىل سؤال حول العالقات الثانية »الفلسطينية 
- األمريكية«، وأسباب عدم إعادة فتح القنصلية 
األمريكية يف القدس، وعدم إزالة منظمة التحرير 

من قائمة اإلرهاب، وعدم إعادة فتح مكتب التمثيل 
الفلسطيني يف واشنطن، قال جورج نول: »إن املكتب 
األمريكي للشؤون الفلسطينية يقوم بكافة املهام التي 
كانت تقوم بها القنصلية األمريكية يف القدس، وهناك 

اتصاالت تجري مع الجانب اإلرسائييل إلعادة فتح 
القنصلية«.

وأوضح أن منظمة التحرير »ليست عىل قائمة اإلرهاب« 
التي وضعتها اإلدارة األمريكية لكن هناك قانون صدر 

عن الكونجرس يف عام 1978 اعترب املنظمة »جماعة 
إرهابية«، و«حدد رشوطاً لتغيري هذه الصفة«، مشرياً إىل 

أن هناك حواراً مع القيادة الفلسطينية بهذا الشأن. 

وأكد الدبلومايس األمريكي وجود قوانني يف الكونجرس 
مثل »تايلور فورس« تقيد الدعم املايل األمريكي املبارش 

للسلطة الفلسطينية، وأن هناك حواراً بشأن متطلبات 
إلغاء هذا القانون »الذي يقيد أيدي اإلدارة«.

الحل السياسي

وأشار رئيس وحدة الشؤون الفلسطينية، إىل أن 
الرئيس األمريكي أعاد التأكيد يف هذه الزيارة عىل موقف 

واشنطن الداعي إىل »حل سيايس« تفاويض عىل أساس 
حل الدولتني عىل حدود عام 1967، وعىل إيجاد حل 
تفاويض بشأن القدس، ووقف االستيطان، وحصول 

الفلسطينيني عىل إجراءات متساوية مع اإلرسائيليني 
»خاصة يف الكرامة والحرية والحركة واالزدهار«.  

وقال إن الجانب األمريكي يعمل مع الجانبني 
الفلسطيني واإلرسائييل يف هذه املرحلة عىل »تحسني 

رشوط حياة الفلسطينيني يف انتظار أجواء سياسية 
تسمح بإطالق عملية سياسية ذات مغزى«. 

وأشار يف هذا الصدد إىل أن تحسني رشوط الحياة 
واالقتصاد أمر بالغ األهمية للفلسطينيني، وإن كان ال 

يغني عن الحل السيايس الذي ينهي االحتالل.

وفيما يتعلق بعملية السالم، أكد بايدن خالل لقائه مع 
عباس دعمه للدولة الفلسطينية وحث عىل املثابرة 

»حتى عندما تبدو الظروف قاتمة«. 

وقال يف بيت لحم وهو يقف إىل جانب عباس »أعلم أن 
هدف الدولتني يبدو بعيد املنال، بينما اإلهانات مثل 

القيود عىل الحركة والسفر أو القلق اليومي عىل سالمة 
أطفالكم، حقيقية وفورية.. ال بد من أفق سيايس يمكن 

للشعب الفلسطيني أن يراه أو أن يشعر به عىل األقل. ال 
يمكننا أن نسمح لليأس برسقة املستقبل«. 

يف املقابل، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية 
عقب انتهاء الزيارة »إذا كان الحل، كما قال الرئيس 

األمريكي، بعيد املنال، فال بد من تجميد االستيطان عىل 
الفور، وفقاً للقانون والقرارات الدولية للحفاظ عىل حق 

الشعب الفلسطيني يف دولته املستقلة«. 

خالفات على الصياغة
كان الفلسطينيون يأملون يف أن يفي الرئيس األمريكي 

بوعده بإعادة فتح قنصلية للفلسطينيني يف القدس 
الرشقية املحتلة بعد أن أغلقها سلفه دونالد ترمب يف 
عام 2019 فيما تعارض إرسائيل بشدة إعادة فتحها.

ويطالب الفلسطينيون بالجزء الرشقي من مدينة 
القدس عاصمة لهم. وعىل مدى عقود، أيد بايدن علناً 
االعرتاف بالجزء الغربي من القدس عاصمة إلرسائيل 

ثم قال إنه لن يرتاجع عن قرار ترمب بنقل السفارة 
األمريكية من تل أبيب.

 لكن بايدن لم يعرض أي خطة موضوعية ملعالجة 
مسألة االحتالل اإلرسائييل حتى أنه تجاوز موضوع 
التوسع االستيطاني يف الضفة الغربية، وهي قضية 

سلطت الضوء عليها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما 
الذي كان بايدن نائبه.

ومع ذلك أعلن فريق بايدن عن خطوات إليصال 
اإلنرتنت من الجيل الرابع 4G يف الضفة الغربية وقطاع 

غزة الذي تحارصه تلبية ملطلب قديم للفلسطينيني 
عارضته إرسائيل مراراً.

وذكرت مصادر فلسطينية، أنه »لم يكتب النجاح 
ملحاوالت إصدار بيان مشرتك بني بايدن وعباس ألن 

الطرفني لم يتفقا عىل الصياغة«.

بايدن للرئيس الفلسطيني خالل زيارة الضفة: 
مطالبك تحتاج »المسيح« لتحقيقها
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علي ديمير 
“إنما األمم األخالق ما بقيت.. فإن هم ذهبت أخالقهم 

ذهبوا”.. بهذه الكلمات لشاعر النيل الراحل حافظ 
إبراهيم، عرّب كثري من املراقبني عن مدى التلوث الناجم 

عن نرش ظاهرة “الشذوذ الجنيس”، الفتني يف الوقت 
ذاته إىل خطر هذه الظاهرة عىل املجتمعات عامة 

واملسلمني خاصة.
ونقل بعض الباحثني ومنهم الباحث ساجد تركماني، 

عن املفكر اإلسالمي عبد الوهاب املسريي، قوله 
إن “الشذوذ الجنيس لم يُعد مجرد تعبرٍي عن مزاٍج 

أو انحراف شخيص، إنما تحّول إىل أيديولوجيٍة 
تهِدف إىل إلغاِء ثنائية إنسانية أساسية، هي ثنائية 

)الذكر/األنثى( التي يستند إليها الُعمران اإلنساني 
واملعيارية اإلنسانية”.

وعىل اعتبار أن “الشذوذ الجنيس” تحّول إىل 
أيديولوجية، حسب املسريي، باتت األصوات 

تتعاىل مطالبة أهل الفكر والعلم بالتصدي لهذه 
األيديولوجية بمختلف الوسائل والسبل، لحماية 

املجتمع من هذا التلوث، حسب وصفهم.
ويف هذا الجانب أوضح الباحث ساجد تركماني يف 

حديثه لـ”وكالة أنباء تركيا” قائاًل إن “لوثة الشذوذ 
الجنيس التي تجتاح العالم مؤخراً بطريقة مجنونة 

ويتم تسخري مؤسسات وإمكانات ضخمة لعوملتها 
قطعاً ليست عبثية، إنما املراد منها تدمري بواقي 

األخالق ودك آواخر حصون القيم والفضيلة يف 
األمم واملجتمعات ليسهل اخرتاقها والسيطرة عليها 

وإضعاف مقاومتها، ثم استعمارها فكرياً وسلوكياً، 
ليتولد عنها ارتهان حضاري يجعل من اإلنسان مجرد 

مسخ مطموس املعالم ومجرد من الهوية”.
وأضاف “ال توجد ديانة سماوية وال أعراف إنسانية 
أو فطرة سليمة إال وتأبى الشذوذ واالنحالل، وربما 
ليس من العسف واالفتئات أن نزعم أن املجتمعات 

اإلسالمية اليوم وبما تملكه من ضوابط قيمية 
ومفاهيم أخالقية، وكتاب سماوي وسنة مطهرة 

محفوظني يف الوجدان والعقول قبل الكتب والسطور، 
تعترب آخر حصون اإلنسانية قبل االرتكاس بها نحو 

قعر سحيق من االنحطاط واالنحالل، ولذلك يتم 
الرتكيز عليها اليوم بقوة، ويتم إنفاق املليارات عىل 

كيانات ومؤسسات وجمعيات ومنصات إعالمية تروج 
للشذوذ الجنيس ويتم إدراجه تحت عناوين جذابة 

مثل: )الحرية الشخصية(، )احرتام ميول اآلخرين(، 
)مراعاة مشاعر الشاذين(، )حقوق الشذاذ(، ونتيجة 

للرفض الصلب من املجتمعات اإلسالمية لتقبل هذا 
االنحالل والشذوذ، يتم مؤخراً إعادة تقديمه تحت 
عناوين أخرى مضللة مثل: )الجندرة أو الجندر(، 

)تمكني املرأة(، )مقاومة الذكورية( ونحوها من هذه 
املصطلحات املضللة”.

وكان الكاتب محمد خاطر، ذكر يف مقال له يف 

“الجزيرة نت”، أنه “من البديهي ومن املعلوم من 
الدين بالرضورة كما يقول العلماء أن اإلسالم يحارب 

الفاحشة، وينهى عن االقرتاب منها، ووَضع لها حدوًدا 
رشعية، ولكن البعد عن جوهر اإلسالم الصحيح 
وعن النبع الصايف للدين، وهما: الكتاب وصحيح 

السنة، أنتج لنا أنواًعا ومسميات عديدة من اإلسالم 
كـ)اإلسالم الغربي(، أو )الليربايل(، أو )اإلسالم 

األمريكاني(”.
ولفت خاطر إىل أن “الشذوذ الجنيس ُمحرّم ألسباب 

كثرية منها: مخالفة الفطرة السوية التي فطر الله 
الناس عليها، ومنها ميل الذكر إىل األنثى وميل األنثى 

إىل الرجل، وسنّة الزوجية التي وضعها الله عز وجل 
يف الكون، والتزواج بني الذكر واألنثى”.

من جهته، رأى املؤرخ عمر الحسون الهاشمي يف 
حديثه لـ”وكالة أنباء تركيا”، أن “الشذوذ الجنيس 

هو هدف الدولة العميقة الرسية العاملية التي ال تؤمن 
بدين وال بحق البرشية يف العيش، وهي ال تستهدف 

املسلمني فقط بل تستهدف أيضا النصارى، بل إن 
هناك قساوسة دفعوا أرواحعم بسبب معارضتهم لهذا 

النظام الذي يفسد أخالق املجتمعات”.
وزاد قائال “يريدون من هذه الحركة تغيري خلق الله 
بعد أن يأسوا من كل أساليب محاربة الله سبحانه 

ورشائعه متجاهلني قول الله تعاىل )اللُّه َيْعلَُم َما 
تَْحِمُل كُلُّ أُنثَى َوَما تَِغيُض األَرَْحاُم َوَما تَزَْداُد َوكُلُّ 

َهاَدِة الْكَِبريُ  ٍء ِعنَدُه ِبِمقَْداٍر*َعالُِم الَْغْيِب َوالشَّ يَشْ
الُْمتََعاِل(”.

وتابع “أيضا أدعياء املثلية الجنسية )الشذوذ 
الجنيس( يريدون منع الزواج بأية وسيلة ويريدون 
نرش الفاحشة والشذوذ الجنيس، كما أنهم يريدون 

الحمل سفاحا يف تحدي لله سبحانه وهو خالقهم، 
لكنهم سيفشلون كما فشلوا يف جميع حروبهم، قال 
تعاىل )ُيِريُدوَن لُِيطِْفُئوا نُوَر اللَِّه ِبأَفَْواِهِهْم َواللَُّه ُمِتمُّ 

نُورِِه َولَْو كَرَِه الْكَاِفُروَن(”.
وأواخر العام املايض 2021، أكد االتحاد العاملي 

لعلماء املسلمني يف بيان، إجماع األديان السماوية 
الثالثة عىل التحريم القاطع التام للشذوذ الجنيس 
ومخالفته للفطرة السليمة وبقاء الجنس البرشي، 

ويستنكر بشدة املحاوالت االستبدادية لفرضه عىل 
شعوب العالم.

وأكد االتحاد “إفتاءه” أن “العالقات الجنسية الشاذة 
)بني ذكر وذكر، أو بني أنثى وأنثى( محرمة تحريما 

قطعيا تاما، بالكتاب والسنة وإجماع العلماء من 
جميع املذاهب اإلسالمية.. والعالقات الجنسية 

الشاذة قد ثبت تحريمها واستنكارها يف كل الديانات 
والرشائع املنزلة؛ كاليهودية واملسيحية وغريهما”.

من جهته، قال الحقوقي املهتم بالقضايا االجتماعية 
واإلسالمية محمد أبو كريم لـ”وكالة أنباء تركيا”، إن 

“الشذوذ الجنيس دائما ما نسمع بهذا املصطلح الذي 
يتم تلبيسه بمسميات كثرية منها الحرية الجنسية 

ومنها اإلضطراب السيكلوجي أو أنها سلوك نفيس، 
لكنها يف الحقيقة حرب عىل الطبيعة البرشية”.

وأضاف “من الذين استنكروا املثلية الجنسية 
)الشذوذ الجنيس( كونها تمثل حربا حقيقة عىل 

الطبيعة البرشية جوزيف نيلوكويس املعالج النفيس، 
وهو الذي أكده الدكتور سام جيم ماكفرالند يف مقالة 

نرشها موقع الجمعية االمريكية للطب النفيس 
قائال: إن علم النفس ساهم يف قبول املجتمع املثلية 

الجنسية، األمر الذي أدى إىل انتقال هذا األمر إىل 
األطفال واملراهقني برتويج املثلية الجنسية بوصفها 

ميوال طبيعيا، األمر الذي أدى إىل انتشار وزيادة 
املثلية الجنسية منذ عام 1991 عن طريق ما يسمى 

اللوبيات السياسية واإلعالمية يف التعليم من أجل 
نرش هذه الثقافة الشاذة”.

ولفت أبو كريم إىل أن “عالم االنرثوبولوجيا جوزيف 
أنويل والذي قام بدراسة 86 حضارة يف كل العالم 

قال: إن قيام الحضارة كان دائما مرهونا دائما وأبدا 
بالنشاط الجنيس املتسامي واالنضباط الجنيس 

عرب قرص املمارسة الجنسية عىل العالقة الحرصية 
بني الجنسني. كما خلص ذات العالم إىل أن املثلية 

الجنسية كانت دائما مرهونة ببدء انهيار الحضارة 
كنمط متكرر يف التاريخ”.

وختم قائال إن “هذا األمر الذي نستنتجه أن 
انتشار الشذوذ الجنيس كان نتاج التاريخ الحديث 

والرأسمالية والذي تم ترويجه ألغراض سياسية 
العالقة لها بالطبيعة البرشية، األمر الذي أدى إىل 

تفكك األرسة باعتبارها نواة أي مجتمع يريد التقدم 
باعتبار أن األرسة هي عماد التطور االقتصادي 

والصناعي والثقايف يف أي مجتمع، حيث أن انتشار 
املثلية )الشذوذ( يف أي مجتمع ماهو اال عالمة عل 

مجتمع غارق يف املالهي وغافل عن البناء االجتماعي 
السليم، ومجتمع استرشت فيه اإلضطرابات النفسية 

تحت مسمى املمارسة الحرة، وهذا الذي نجده 
يف املثلية الجنسية )الشذوذ الجنيس( كونها 

داء حينما يغزو أي مجتمع يدمره ويحيله إىل 
االنهيار واالنحطاط الفكري والنفيس واالجتماعي 

واالقتصادي”.
الجدير ذكره أن االتحاد العلمي لعلماء املسلمني، 
أنذر يف بيان سابق له أنه “خالل السنوات األخرية 

تصاعدت وترية الحمالت والضغوط الغربية لفرض 
القبول والرتحيب بالشذوذ الجنيس عىل مختلف 

شعوب العالم وأفراده، وجعله حقا أساسيا من حقوق 
اإلنسان”.

وحّذر أن “االتهامات وحمالت التشهري املوجهة ضد 
رافيض الشذوذ الجنيس تعُدّ انتكاسة مفجعة لحرية 

الرأي والتعبري واالعتقاد، وتمثل شكال من أشكال 
التسلط واألنانية واالستبداد والوصاية، يمارسه 
الغرب وأتباعه عىل شعوب العالم”، حسب ذات 

البيان.

الشــذوذ الجنســي.. تلــوث يســتهدف 
المجتمعــات عامــة والمســلمة خاصــة 

ما حكم المثلية في اإلسالم.. 
جريمة شنيعة محرمة

ن ُدوِن الِنَّساء َبْل  قال تعاىل عىل لسان سيدنا لوط: ﴿إِنَّكُْم لَتَأْتُوَن الِرَّجاَل َشْهوَةً ِمّ
رْسِفُوَن﴾، املثلية الجنسية هي نوع من أنواع الشذوذ الجنيس وتبديل  أَنتُْم قَوٌْم ُمّ

فطرة الله، حيث يقوم املثليني باألفعال الشهوانية مع الرجال، وهم يتشبهون 
بقوم لوط امللعونني، فما حكم املثلية يف اإلسالم هذا هو موضوع مقالنا. 

ما حكم املثلية يف اإلسالم
تعد املثلية جريمة شنيعة حرمها اإلسالم ويعاقب عليها، ومن اآلراء حول العقاب ما ييل:

اجتمع الصحابة عىل أن املثليني الذين يقومون بفعل قوم لوط حكمهم هو القتل، ولكن لم يتم 
تحديد كيفية القيام بذلك الفعل، حيث كانت اآلراء كاآلتي:

رأى عىل بن أبى طالب هو أن يتم إحراقهم يف النار، وقد أيده أبو بكر الصديق يف رأيه. 
رأى ابن عباس أن يكون عقابهم الرمي من مكان مرتفع ثم قذفهم بالحجارة. 

يرى بعض الصحابة أن يرجموا بالحجارة حتى املوت. 
أما الفقهاء فقد اجتمعوا عىل تحريم املثلية، ولكن اختلفوا يف طريقة العقاب، وقد انقسموا 

إىل ثالثة
آراء وهي:

القتل:
يرى بعض الفقهاء تأكيد عقوبة قتلهم سواء كانوا متزوجني أو غري متزوجني.

وذلك رأى املذهب املالكي واملذهب الحنبيل.
ويقع فعل الرجم عىل الطرفني الفاعل واملفعول به يف حالة كونه بالغ ويرىض بتلك الخطيئة. 

الجلد:
يرى بعض الفقهاء ومنهم اإلمام الشافعي يف ظاهر مذهبه والصاحبان من املذهب الحنفي.
أن تكون عقوبة املثيل نفس عقوبة الزاني، وهى الرجم يف حالة كونه متزوج، والجلد إن كان 

غري متزوج.
الحاكم:

ويرى البعض ومنهم اإلمام أبو حنيفة  أن يعود األمر للحاكم.
فيحكم كما يرى الصالح، وذلك من منطلق أنه ال يوجد اختالط يف النسب يف حالة املثليني.

الحقيقة:
كما يرى الحنفية أنه إذا تم تكرار املثلية، فإن املثيل يقتل، بناء عىل قرار الحاكم أو نائبه. 

هل املثلية محرمة يف اإلسالم 
تصنف املثلية بإجماع اإلسالم و املسلمني بأنها محرمة، وهناك العديد من اآليات القرآنية 

التي تنص عىل التحريم ومنها:
آية تدل عىل تحريم الشذوذ:

من اآليات التي تدل عىل التحريم قول الله تعاىل:
يف سورة الشعراء: ﴿أَتَأْتُوَن الُذّكْرَاَن ِمَن الَْعالَِمنَي﴾. 

﴿وَتََذُروَن َما َخلََق لَكُْم َرُبّكُْم ِمْن أَزَْواِجكُْم َبْل أَنْتُْم قَْوٌم َعاُدوَن﴾. 
ن  يف سورة األعراف: ﴿َولُوطًا ِإْذ قَاَل لِقَْوِمِه أَتَأْتُوَن الْفَاِحَشَة َما َسَبقَكُم ِبَها ِمْن أََحٍد ِمّ

الَْعالَِمنَي﴾. 
رْسِفُوَن﴾.  ن ُدوِن الِنَّساء َبْل أَنتُْم قَْوٌم ُمّ ﴿ِإنَّكُْم لَتَأْتُوَن الِرَّجاَل َشْهَوًة ِمّ

عالج املثلية يف اإلسالم 
يف بداية األمر يحتاج الشخص املثيل إىل أن يتم تذكريه بالله وتخويفه من املوت وعقاب الله، 

وتنبيه إىل أن املتعة املؤقتة التي يشعر بها سوف تزول وال يبقى له إال الذنوب، ونصحه 
ببداية العالج.

وذلك ألن املثلية تعد مرض نفيس، لذا يجب عىل الشخص املثيل اتباع طرق عالجية من 
شأنها تقليل الرصاعات النفسية وترسيخ السالم النفيس داخل املريض، ومن طرق العالج:

العالج النفيس:
يعد العالج النفيس أفضل أنواع العالج لذلك املرض، حيث يهتم بمعرفة السبب يف امليل إىل 

نفس الجنس والبدء يف عالج السبب األسايس. 
يف حالة كان السبب األسايس هو التعرض لإلعتداء الجنيس، يتدرب املريض، حتى يتمكن 

من تغيري طريقة تفكريه ويتغلب عىل الصدمة التي مر بها. 
يف حالة كان السبب طبي، يتم توجيه املريض واستخدام برامج العالج السلوكي، حيث يتم 

االهتمام بتغيري السلوك للمثيل وليس التغيري يف الرغبة. 
قد ال يستطيع العالج النفيس تغيري رغبة الشخص املثيل يف األفراد من نفس الجنس، ولكن 
يهتم الربنامج  بتعليم الشخص املثيل التحكم يف رغباته وردود أفعاله، وعدم اتباع الرغبات.
يشرتط يف العالج النفيس أن يكون الشخص املثيل راغب يف التعايف من ذلك األمر، وأن يكون 

بمحض إرادته وليس مجرب عىل فعل ذلك. 
العالج الدوائي:

ليس هناك عالجات تعمل عىل تغيري الرغبة الجنسية عند األشخاص أو تغيري ميولهم ألفراد 
نفس الجنس. 

تساهم بعض األدوية يف الحد من إحساس القلق والتوتر والخوف املصاحب للمثليني.
وتساعد يف اإلحساس ببعض االسرتخاء وتحسن قليالً من مزاج املثيل. 

من تلك العالجات األدوية التي تستخدم يف عالج االكتئاب والرهاب.
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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية يف اليمن، عن »رفضها ضمنياً« تمديد 
الهدنة اإلنسانية التي تنتهي يف الثاني من آب/أغسطس.

وعرب املجلس السيايس األعىل للحوثيني، عن رفضه ألي مخرجات 
تصدر عن زيارة الرئيس األمريكي جو بايدن للمنطقة كونها 

»تمس بسيادة وأمن واستقرار اليمن«، وفقاً ملا أوردته 
وكالة األنباء »سبأ«، بنسختها الحوثية.

واستهجن املجلس »الحديث عن تفاهمات 
حول تمديد الهدنة«.

وقال املجلس »الهدنة التي لم يلتزم طرف 
العدوان )التحالف العربي( بتنفيذ بنودها، 

مثلت تجربة صادمة ومخيبة لآلمال وال 
يمكن تكرارها يف املستقبل، مع االستعداد 

الدائم لتعزيز أي جهود تتسم باملصداقية 
وتقود عىل نحو مضمون إىل معالجات 
حقيقية وعملية يف الجانبني اإلنساني 

واالقتصادي«. 

وأوضح املجلس أن »أي تدخالت خارجية يف 
الشأن الداخيل لليمن، تمثل اإلعاقة الكربى للسالم يف 

البالد«. 
وأضاف »السالم يف اليمن يتطلب إرادة واضحة وجادة 

واستعداد عميل من قبل العدوان، باحرتام سيادة واستقالل اليمن 
واالنخراط بشكل عميل يف وقف العدوان ورفع الحصار وإنهاء االحتالل، 

وأي شكل من أشكال التواجد العسكري يف اليمن إىل جانب معالجة كل 
آثار وتداعيات الحرب ويف مقدمة ذلك اإلفراج عن األرسى وإعادة اإلعمار 

والتعويض وجرب األرضار«. 

وتابع املجلس »قدمنا الكثري من املبادرات والتنازالت بغية 
التخفيف من املعاناة وتشجيع تحالف العدوان عىل 
االنخراط يف السالم، ولكن بدون جدوى وما زالت 

دول العدوان تتمسك بالحصار وإعاقة تدفق 
السفن إىل ميناء الحديدة، وما زالوا يرصون 

عىل إغالق أجواءنا ومطاراتنا يف جريمة حرب 
واضحة«.

واعترب املجلس أن »كل هذه مؤرشات تنعدم 
معها أي مصداقية يف أي حديث أمريكي أو 

سعودي عن موضوع السالم«.

وأكد املجلس التابع للحوثيني، ما اعتربه 
»حقهم يف اتخاذ ما يرونه من اإلجراءات 

والخيارات التي تضمن حقوق الشعب اليمني 
كاملة غري منقوصة«. 

وكان الرئيس األمريكي، جو بايدن، أجرى مباحثات يف 
السعودية بخصوص وقف إطالق النار يف اليمن، الذي بدأ 

منذ ثالثة أشهر. 
وقال بايدن«اتفقنا عىل تعميق الهدنة وتكثيف الجهود من أجل تمديدها، 

كما نعمل عىل تسوية أوسع يف اليمن«. 

الحوثيون في اليمن يعلنون رفضهم 
ضمنيًا تمديد الهدنة

المبعوث األممي 
لليمن يؤكد ضرورة 

تعاطي األطراف 
بإيجابية مع مقترح 

فتح الطرق
شدد املبعوث األممي إىل اليمن، هانس 

جروندبرج، عىل رضورة تعاطي أطراف الرصاع 
بإيجابية مع مقرتح فتح الطرق، موضحا أنهم 

مسؤولون عن تخفيف معاناة املدنيني وتسهيل 
حرية حركتهم اآلمنة يف البالد.

وقال جروندربج، يف بيان صحفي، »التزم 
األطراف تحت بنود الهدنة باالجتماع تحت 

رعاية أممية لالتفاق عىل فتح طرق يف تعز 
)جنوب غرب( ومحافظات أخرى«.

وأكد املبعوث األممي، أن العملية التي تيرسها 
األمم املتحدة توفر لألطراف املنصة لنهج 

تفاويض مستدام وموثوق لفتح الطرق.
وأردف بالقول »االتفاق بني الجانبني 

)الحكومة الرشعية وجماعة الحوثي( مهم، 
ألن فتح الطرق يحتاج إىل التنسيق والتواصل 

املستمر بني األطراف املختلفة لضمان عبور 
آمن ومستدام للمدنيني«.

ووفقا للبيان، فقد شارك مكتب املبعوث يف 
الثالث من الشهر الجاري، مقرتحا معدال حول 

فتح الطرق عىل مراحل، بعد جوالت أولية 
من املفاوضات يف العاصمة األردنية عمان، 

ونقاشات ثنائية الحقة.
وأكد املبعوث، أنه سيستمر بالتواصل مع 

الطرفني )وفدي الحوثيني والحكومة(، وحثهم 
عىل التعاطي بإيجابية مع هذا املقرتح، الفتاً 

إىل أنه »سيكون لذلك داللة عىل إرادتهم 
السياسية، ومدى استثمارهم يف الهدنة 

والتزامهم بإيجاد حلول لتخفيف العبء عن 
الشعب اليمني«.
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Aden - Mohammed Nasser

T he United Nations Office 
for the Coordination of 
Humanitarian Affairs (OCHA) 

revealed in a recent report a new 
reduction in food rations distribut-
ed to millions of needy people in 
Yemen.

By the end of June, the 2022 
Humanitarian Response Plan (HRP) 
remained under-funded, forcing aid 
organizations to reduce or close crit-
ical assistance programs, the report 
showed.

As of June 30, the 2022 HRP secured 
only 26% of the requested $4.27 
billion to provide lifesaving assis-
tance and protection services to 17.9 
million people.

With the funding cut in June, five 
million people will now receive less 
than half of their daily needs, while 
eight million people will receive less 
than one-third of their daily needs.

The report also revealed that the 
lack of funding has forced the United 
Nations Population Fund (UNFPA), 
the sole provider of reproductive 
health medicines and is leading 
reproductive health service provision 

in Yemen, to scale back humani-
tarian operations by 25% since the 
beginning of the year.

Only 13% of a $100 million appeal 
has been funded so far.
In 2021, UNFPA reached 1.6 million 
women and girls with reproductive 
health services, assisting 151,000 
safe deliveries and averting 344,000 
unintended pregnancies, with 
support to 127 health facilities and 
payments to 2,065 health workers.

It warned that of the 41 major UN 
programs, 26 have been scaled back 
or closed. Unless funding is received, 
15 will be either further reduced or 
closed in the coming months.

The report mentioned that hunger 
now is worse than ever, yet the 
World Food Program (WFP) was 
forced to cut rations for millions of 
people several weeks ago as it and 
other aid agencies are dangerously 
underresourced.

Similar cuts across all sectors are 
sadly costing lives, the report 
stressed, noting that it is the second 
major cut in six months only.
On June 26, the WFP announced 
scaling back its support in Yemen 
following critical funding gaps, global 

inflation and the knock-on effects of 
the war in Ukraine.
This came at the time when an esti-
mated 19 million people are facing 
acute food insecurity or worse, with 
more than 160,000 in catastrophic 
food needs.
In December 2021, WFP was forced 
to reduce food rations for eight mil-
lion people due to funding gaps, and 
it had to introduce another round of 
cuts in May.

Resilience and livelihood activities, 
as well as school feeding and nu-
trition programs will cease for four 
million people, leaving assistance 
available for only 1.8 million people.
The report further warned that 
if immediate action is not taken, 
millions of people will face severe 
food insecurity, avoidable diseases, 
displacement and death.
Millions more will not be able to 
rebuild their shattered livelihoods.
Despite a sever funding shortfall, 
aid agencies in Yemen delivered 
life- saving assistance and services 
to an average of 12.6 million people 
per month during Q1 2022, reaching 
70% of the targeted 17.9 million 
people through the 2022 HRP.
Some 25% of the number of people 
reached were women and 49% were 
children.

Five Million Yemenis Receive Less Than 
Half of Daily Food Needs

برنامج األغذية العالمي 
يعلن تقليصًا إضافيًا 

للمساعدات في اليمن
أعلن برنامج األغذية العاملي تقليصاً إضافياً ملساعداته لليمن، بسبب ما قال إنه 

»نقص حاد« للتمويل والتضخم، باإلضافة إىل تداعيات األزمة يف أوكرانيا.

وقال الربنامج التابع لألمم املتحدة، يف بيان، إنه اضطّر إىل »اتخاذ بعض القرارات 
الصعبة بخصوص املساعدات التي يقدمها إىل املستفيدين يف اليمن«، بسبب 

»النقص الحاد يف التمويل، وتداعيات الحرب يف أوكرانيا، إىل جانب التضخم 
املشهود عىل املستوى العاملي«.

وأضاف أنه »سيتم تقليص املساعدات إىل ما دون %50 من االحتياجات 
اليومية لخمسة ماليني شخص، هم األكرث احتياجاً، يف حني سيتّم تقليص 

املساعدات لسائر املستفيدين، البالغ عددهم 8 ماليني مستفيد، إىل نحو %25 من 
احتياجاتهم اليومية«.

وبحسب البيان، سيتم أيضاً »إيقاف أنشطة تعزيز القدرة عىل الصمود وُسبل 
كسب العيش وبرامج التغذية وأنشطة التغذية املدرسية، ألربعة ماليني مستفيد، 

بينما سيستمر تقديم املساعدات ضمن هذه األنشطة والربامج إىل نحو 1.8 مليون 
شخص فقط«.

وقال الربنامج إنه »يدرك جيداً التداعيات واآلثار الكبرية لتقليص املساعدات 
بالنسبة إىل األرُس الفقرية واألكرث حاجة«، مؤكداً أنه يواصل »بذل أقىص الجهود يف 

سبيل حشد التمويل واملوارد املطلوبة« الستئناف تقديم هذه املساعدات.

وتحّذر املنظمات اإلغاثية من أّن نقص التمويل سيؤدي إىل تفاقم عواقب عدوان 
التحالف السعودي، الذي قتل مئات آالف، ورشّد ماليني السكان، ودّمر االقتصاد، 

وتسّبب بأكرب أزمة إنسانية يف العالم.

وتسّبب العدوان عىل اليمن بمقتل أكرث من 377 ألف شخص، بصورة مبارشة، أو 
بسبب تداعيات الحرب، وفق األمم املتحدة.

ويعتمد نحو %80 من سكان اليمن، البالغ عددهم 30 مليون نسمة، عىل 
املساعدات من أجل البقاء يف قيد الحياة، بينما تقول األمم املتحدة إّن اليمن 

يشهد أسوأ أزمة انسانية يف العالم.

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة )أوتشا(، مؤخراً، بأّن 
وكاالت اإلغاثة ال تزال تشعر بالقلق من أن األزمة اإلنسانية يف اليمن ستتفاقم 

بصورة حاّدة يف األشهر املقبلة، بسبب املشاكل االقتصادية، إىل حّد كبري، بما يف 
ذلك ضعف العملة، وارتفاع أسعار السلع، بسبب العملية العسكرية يف أوكرانيا.
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دعا رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس 
القيادة الرئايس يف اليمن، الواليات املتحدة 
األمريكية، للضغط عىل الحوثيني من أجل 

تنفيذ بقية بنود الهدنة اإلنسانية املعلنة 
يف نيسان/إبريل املايض، والتي مددت 

حتى آب/اغسطس.

 جاء ذلك خالل لقاء العليمي، بوزير 
الخارجية األمريكي، انتوني بلينكن، يف 

مدينة جدة السعودية، ملناقشة مستجدات 
األوضاع اليمنية، والجهود الرامية إلحالل 

السالم، واستعادة التعاون املشرتك يف 
مجال مكافحة االرهاب، وفقاً لوكالة األنباء 

الرسمية »سبأ«.

وأكد العليمي، التزامهم بمسار السالم 
الشامل، القائم عىل املرجعيات الوطنية 

واالقليمية والدولية، داعياً إىل دور أمريكي 
فاعل، »للضغط عىل املليشيات الحوثية 

من أجل تنفيذ بنود الهدنة، بما يف ذلك 
فتح الطرق الرئيسية يف تعز)جنوب 
غرب(، املحارصة منذ سبع سنوات«.

وأشاد العليمي، »باملواقف األمريكية إىل 
جانب الشعب اليمني، وقيادة الرشعية، 

وبدور التحالف بقيادة السعودية 
واإلمارات، يف منع انهيار شامل للدولة، 

إضافة إىل الدعم االقتصادي، واالنمائي 
واالنساني«.

من جانبه، أكد بلينكن، التزام بالده بدعم 
وحدة اليمن وسيادته واستقراره، وتشجيع 

الحلفاء االقليميني والدوليني، عىل تقديم 
مزيد من الدعم االقتصادي واالنساني 

ملجلس القيادة الرئايس والحكومة.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يدعو أمريكا 
للضغط على الحوثيين من أجل تنفيذ بنود الهدنة

Aden - Ali Rabih

T he EU on slammed the Iran-backed 
Houthis for refusing to end their 
siege on Taiz, a major Yemeni city, 

at a time when Yemen’s Foreign Minister 
Ahmed Awad bin Mubarak confirmed that 
the militias are still not ready to commit 
to peace.

“The EU deeply regrets a rejection by the 
Houthis of the latest proposal by UN special 
envoy (UNSE) on road reopening notably 
around Taiz,” the EU said in a statement, 
urging the Houthis to accept the UN’s pro-
posals in Taiz.

“The reopening of roads is a 
crucial humanitarian ele-
ment of the truce, along 
with fuel shipments 
through the port 
of Hodeidah and 
commercial flights 
from/to Sanaa. 
The EU urges the 
Houthis to recon-
sider and accept 
the UNSE’s propos-
al,” the statement 
explained.
Moreover, the EU also 
called on warring parties in 

Yemen to extend the UN-bro-
kered truce for further six 

months.

“The EU calls on all 
parties to accept 
further six-month 
extension of the 
truce beyond 2 
August. This is what 
the Yemeni people 

wish and deserve 
after suffering under 

the conflict for too 
long,” the statement said.

According to Brussels, the 

truce has “broken the diplomatic stalemate 
and brought unprecedented tangible bene-
fits to Yemenis, and this momentum should 
not be lost.”

The EU also reiterated its full support to 
UN-led peace efforts that aim at bringing 
an end to the conflict in Yemen.

The two-month truce that came into effect 
on April 2 was extended by a further two 
months, but it suffered a significant blow 
in June after the Houthis rejected the UN 
envoy’s proposal on opening roads in Taiz 
to partially end the people’s suffering amid 
the Houthis’ seven-year siege of the city.

EU Criticizes Continued Siege on Taiz Amid Efforts to Extend Yemeni Truce

قالت 20 منظمة حقوقية وإنسانية، إن عىل 
الحكومات أن تدعم فورا عملية ملنع ترسب مئات 

اآلالف من براميل النفط من ناقلة النفط صافر 
الراسية يف محافظة الحديدة، قبالة الساحل 

اليمني عىل البحر األحمر.
وذكر بيان مشرتك للمنظمات، أن الناقلة 

»قد تنفجر يف أي وقت، ما يهدد بكارثة بيئية 
وإنسانية«.

وقال مايكل بيج، نائب مديرة الرشق األوسط يف 
هيومن رايتس ووتش: »إن غياب االستعجال من 

جانب الحكومات، قرّب اليمن بشكل خطري من 
كارثة إنسانية وبيئية جديدة. من غري 

املفهوم أن تضطر األمم املتحدة 
اآلن إىل جمع تمويل بقيمة 

20 مليون دوالر بينما قد 
تكون األرضار املحتملة 

أكرب بألف مرة. ينبغي 
للمانحني أن يعملوا فورا 

بشكل حثيث ملعالجة 
هذا الخطر املحدق«.

وأوضح أن التربع 
بعرشين مليون دوالر 

اليوم إلنهاء خطر انفجار 
الناقلة صافر »يعني تجنب 

كارثة ستكلف املليارات جراء 
التنظيف البيئي وحده، بينما 

ستكون التكاليف التي تمس حقوق 
اإلنسان، والوضع اإلنساني، والتكاليف البيئية 

األخرى ال تُحىص«.
وتعهد املانحون يف أيار/مايو بتقديم 33 مليون 

دوالر لدعم خطة األمم املتحدة. وشملت الجهات 
املانحة هولندا، وأملانيا، وبريطانيا، واالتحاد 

األوروبي، وقطر، والسويد، والرنويج، وفنلندا، 
وفرنسا، وسويرسا، ولوكسمبورج. بحسب تقارير، 
التزمت الواليات املتحدة والسعودية أيضا بالتربع 

لجهود اإلنقاذ.
وترسو ناقلة النفط صافر قبالة الساحل اليمني 

دون صيانة منذ عام 2015، وتحمل حوايل 14ر1 
مليون برميل من النفط الخام الخفيف، »وهي 
معرضة لخطر االنفجار الوشيك بسبب التآكل 

املتزايد«، وفق تقارير لألمم املتحدة.
وكانت سلطات الحوثي التي تسيطر عىل محافظة 

الحديدة )غربا(، قد وقعت مذكرة تفاهم مع األمم 
املتحدة يف 5 آذار/مارس املايض، للموافقة عىل 

تسهيل خطة من مرحلتني تنسقها األمم املتحدة 
ملنع وقوع كارثة.

تشمل الخطوة األوىل عملية نقل النفط من صافر 
إىل سفينة آمنة، تستغرق أربعة أشهر 
وستكلف 80 مليون دوالر، ما 

يزال ربعها مطلوبا، فيما 
تشمل املرحلة الثانية 
توفري سفينة بديلة 

خالل 18 شهرا »كلتا 
املرحلتني تحتاجان 

إىل ما مجموعه 144 
مليون دوالر«، وفقاً 

للبيان.
وأشار البيان إىل 
أن الدمار البيئي 

»سيكون له عواقب 
اقتصادية وخيمة 

طويلة األمد عىل حوايل 
28 مليون شخص يف اليمن، 
والسعودية، وإريرتيا، والسودان، 
ومرص، وجيبوتي، الذين يعتمدون عىل هذه 

املناطق يف معيشتهم نظرا إىل موقع صافر بالقرب 
من ممرات الشحن العاملية املهمة«.

وأضاف »قد يؤدي ترسب النفط ايضاً إىل إغالق 
ميناء الُحديدة، ما يؤثر عىل ماليني اليمنيني 

املعتمدين عىل واردات الغذاء والسلع األساسية 
األخرى. يصل بني 80 باملئة و 90باملئة من 

االحتياجات األساسية لسكان اليمن عن طريق 
الواردات التجارية واملساعدات، والتي يدخل حوايل 

70 باملئة منها عرب الحديدة«.

20 منظمة حقوقية وإنسانية تطالب 
بدعم فوري لمنع تسرب النفط من 

الناقلة »صافر« في اليمن
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عادل نجدي
لجأت الحكومة املغربية إىل إشهار »رشعية صناديق 

االقرتاع« و«الخيار الديمقراطي« يف وجه الحملة 
الواسعة يف مواقع التواصل االجتماعي املطالبة برحيل 

رئيسها عزيز أخنوش، عىل خلفية الغضب الشعبي 
من ارتفاع أسعار املحروقات إىل مستويات غري 

مسبوقة، رغم االنخفاض الذي تعرفه 
حالياً يف األسواق الدولية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة 
مصطفى بايتاس، معلقاً عىل 

مطلب رحيل أخنوش: »بالدنا 
لها ثابت أسايس، تُضاف إىل 
الثوابت الثالثة، وهو الخيار 
الديمقراطي، وبالدنا أجرت 

انتخابات نزيهة وشفافة 
بشهادة جميع املنظمات 

الدولية، واملفروض أنه بناء 
عىل مخرجات صندوق 

االنتخابات، جرت صياغة 
برنامج حكومي صادق 

عليه الربملان، وعىل أثر ذلك، 
حظيت الحكومة بالتنصيب 

الربملاني، ويف أفق ذلك تشتغل 
لتفعيل الربنامج الحكومي«.

وأوضح بايتاس، خالل رده عىل سؤال 
حول موقف الحكومة من الحملة التي 

أطلقها نشطاء يف مواقع التواصل االجتماعي 
للمطالبة برحيل أخنوش، أن »الحكومة تنصت 

لجميع التعبريات كيفما كان نوعها، وتستمع إليها بإمعان«، 
مشددا يف اآلن ذاته عىل أن البالد تحتكم للدستور والخيار 

الديمقراطي.
وأضاف بايتاس، خالل املؤتمر الصحايف التي عقد بعد انتهاء 

اجتماع للحكومة: »بالدنا تبذل قصارى جهدها لتتفاعل 
وتتجاوب وتتخذ جميع اإلجراءات التي يمكنها أن تخفض 

عددا من املواد التي عرفت ارتفاعات«.
ومؤخراً، تصدر وسم 7dh_Gazoil# )يطالب بخفض 

  #8dh_Essenceسعر السوالر »الغازوال« إىل 7 دراهم(، و
Dégage_#يطالب بخفض سعر البنزين إىل 8 دراهم(، و(

Akhannouch )أخنوش ارحل( قائمة الوسوم األكرث تفاعال يف 
املغرب.

وانتقد املشاركون يف الحملة حكومة أخنوش جراء عدم اتخاذها 
أية تدابري من شأنها أن تخفف عن املغاربة من وطأة غالء 

أسعار املحروقات، الفتني إىل أنه عندما كان سعر برميل النفط 
يف يونيو/حزيران املايض أكرث من 120 دوالراً، ارتفع 
سعر املحروقات إىل أزيد من 16 درهماً، لكن 

عندما انخفض الثمن يف السوق الدولية 
إىل ما بني 90 و100 دوالر للربميل يف 

يوليو/تموز الحايل، ظل الثمن 
يفوق أو يقل بقليل عن 16 
درهما )10 دراهم تساوي 

دوالرا تقريبا(.

واتهم املشاركون يف الحملة 
رئيس الحكومة املغربي 

الحايل بـ«استهداف 
جيوب املغاربة« وبـ«مص 

دمائهم«، معتربين 
أنه املستفيد األول من 

ارتفاع أسعار املحروقات 
لكونه يملك واحدة من 

أكرب رشكات املحروقات يف 
السوق املغربية، وأنه اختار 

مصلحته الخاصة عىل املصلحة 
العامة برفضه تقليص الرضائب 

عىل واردات النفط والغاز وعدم 
تدخله لتقليص هامش الربح لرشكات 

املحروقات.

وليست هي املرة األوىل التي يواجه فيها أخنوش حملة مماثلة، 
إذ وجد نفسه بعد 5 أشهر من قيادته الحكومة يف منتصف 

فرباير/شباط املايض يف مواجهة وسم »أخنوش ارحل« عىل 
منصة »تويرت«، امتد تداوله أليام، بالتزامن مع ارتفاع أسعار 

املواد األساسية يف البالد، ثم عاد هذا الوسم أليام خالل شهر 
مارس/آذار املايض.

يأتي ذلك يف وقت كان فيه الفتا إعالن األمني العام لـ«حزب 
العدالة والتنمية« املعارض يف املغرب عبد اإلله بنكريان، مؤخراً، 

معارضته الحملة التي أطلقها نشطاء.

الحكومة المغربية تتسلح بصناديق 
االقتراع في مواجهة مطالب رحيل أخنوش

بغداد تطالب أنقرة بسحب قواتها 
من العراق وتعويض الضحايا 

طالبت بغداد تركيا بسحب قواتها العسكرية من العراق وتقديم اعتذار رسمي عن 
القصف الذي أودى بحياة مدنيني.

وذكرت الخارجية العراقية يف بيان، أنها استدعت السفري الرتكي لدى العراق، عيل 
رضا كوناي، »عىل خلفية االعتداء السافر واإلجرامي« الذي طال أحـد املصـايف 
السياحية فـي قـريـة بـرخ/ ناحيـة دركـار بمحافظـة دهـوك فـي أقليم كردستان 

العـراق يـوم أمس األربعاء، »وأدى إلـى استشهاد وإصـابة عـدد كبيـر مـن املـدنيني 
العــراقيني اآلمنـني بضـمنهم نسـاء وأطفـال، وما تسبب به من ترويع للسكان، وبث 

الذعر بينهم«.
وأضافت الخارجية: »سلمنا سفري الجمهورية الرتكية مذكرة احتجاج شديدة 

اللهجة تضمنت إدانة الحكومة العراقية لهـذه الجريمـة النكـراء التـي ارتكبتهـا 
القـوات الرتكيـة والتـي مثلـت قمـة العتـداءاتها املستمرة علـى سـيادة العــراق 

وحرمـة أراضـيـه وأخـذت طابعـا اسـتفزازيا جديـدا ال يمكـن السـكوت عنـه، تمثـل 
باستهداف املـواطنني اآلمنـني داخـل عمـق املدن العراقيـة«.

وشددت الخارجية العراقية عىل »حق العراق فـي اتخـاذ كـل اإلجراءات التـي كفلتها 
املواثيق الدولية التـي مـن شـأنها حماية سـيادته وأرضه وسـالمة مواطنيه مـن 

االعتداءات اآلثمة واملستنكرة«.
وأضاف البيان أن »العـراق وإذ يطالـب بانسحاب القـوات الرتكيـة كـافـة مـن داخـل 

األرايض العراقية فإنه يدعو تركيا لحل مشـاكلها الداخليـة بعيـدا عـن حـدود الـعـراق 
وإلحـاق األذى بشـعبه، ويطالبهـا بتقــديم اعتــذار رسـمـي عـن هـذه الجريمـة 

وتعــويض ذوي الشهداء األبريـاء والجرحى«.
وأشارت الوزارة إىل أنها »مستمرة بحشد كافة الجهود ومصادر القوة للوقوف أمام هذا 

التحول الخطري يف سلسلة االعتداءات الرتكية«.

البرلمان العربي يدين الهجوم 
التركي على دهوك في العراق 
دان الربملان العربي الهجوم الرتكي عىل محافظة دهوك بإقليم كردستان يف شمال 

العراق، والذي أسفر عن مقتل عدد من املدنيني، وجرح عرشات آخرين.

وأكد الربملان يف بيان له عىل أن »هذا االعتداء يمثل انتهاكا صارخا لكافة املواثيق 
واألعراف الدولية، وانتهاكا سافرا لسيادة العراق وملبادئ وقواعد حسن الجوار«.

وشدد الربملان العربي عىل تضامنه ودعمه الكامل لجمهورية العراق يف كل ما تتخذه 
من إجراءات لحماية مواطنيها وأراضيها والدفاع عن سيادتها، مطالبا تركيا »بالتوقف 

عن هذه األعمال العدائية واحرتام سيادة جمهورية العراق عىل كامل أراضيها، وااللتزام 
بمبدأ حسن الجوار«.

وأعرب الربملان العربي عن خالص التعازي لذوي الضحايا األبرياء والتمنيات بالشفاء 
العاجل لكافة املصابني.

يشار إىل أن قصفا تركيا، استهدف يف وقت سابق من أمس األربعاء، مصيف برخ 
بمحافظة دهوك بشما العراق، ما أسفر عن وقوع 9 قتىل و23 جريحا.

وقرر العراق رفع شكوى لدى مجلس األمن الدويل الدويل ضد تركيا. كما وجه رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي بإعداد ملف شامل لالنتهاكات الرتكية املستمرة وتقديمه إىل 

مجلس األمن.
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جّدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
استعداده لالنخراط يف عملية »سالم« مع 

إرسائيل عىل »أُسس الرشعية الدولية«.

جاء ذلك يف مؤتمر صحايف عقد مع نظريه 
الروماني كالوس يوهانس، يف العاصمة 

الرومانية، بوخارست، عقب اجتماع عقداه.

وطالب الرئيس الفلسطيني، إرسائيل بـ«تطبيق 
االتفاقيات املوقعة، تمهيدا لالنتقال لألفق 

السيايس، الذي يستند إىل حل الدولتني 
)فلسطينية وإرسائيلية( عىل أساس حدود 
1967، ووفق قرارات الرشعية الدولية، وإنهاء 

االحتالل اإلرسائييل، لتعيش جميع دول املنطقة 
بأمن وسالم وحسن جوار«.

وقال إن »الوضع الحايل غري قابل لالستمرار، 
وسنواصل إجراء االتصاالت من أجل حشد 

الدعم الدويل لخلق مبادرات ملنع تدهور األوضاع 
قبل فوات األوان، ألن انهيار حل الدولتني 

سيضعنا أمام خيارات صعبة ومعقدة«.

وأضاف: »بالرغم من كل ذلك، فإننا عىل 
استعداد لالنخراط يف أي جهود سالم أو 

مبادرات مبنية عىل أساس الرشعية الدولية، 
وبما يؤدي إىل إحالل السالم واألمن واالستقرار 

للجميع يف املنطقة، وإنهاء االحتالل اإلرسائييل 
وتجسيد دولة فلسطني، بعاصمتها القدس 

الرشقية«.

وتوقفت املفاوضات الفلسطينية اإلرسائيلية 
منذ العام 2014، عقب رفض إرسائيل اإلفراج عن 

الدفعة الرابعة من أرسى ما قبل اتفاق أوسلو، 
واستمرارها يف البناء االستيطاني.

وكان الرئيس الفلسطيني قد وصل، إىل العاصمة 
الرومانية، بوخارست، يف زيارة استمرت يومني، 

ضمن جولة أوروبية تشمل فرنسا.

عباس يجدد استعداده لعملية سياسية مع 
إسرائيل على »أسس الشرعية الدولية«

درست الحكومة الجزائرية خالل اجتماعها برئاسة رئيس 
الوزراء أيمن بن عبد الرحمن مرشوع قانون تمهيديا قدمه 

وزير العدل عبد الرشيد طبي بشأن »لم الشمل وتجديد 
قيم التسامح«. 

وخالل االجتماع الذي جرى بقرص الحكومة قدم وزير 
العدل عرض مرشوع تمهيديا لقانون يتضمن تدابري خاصة 

للّم الشمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية.
ويهدف املرشوع إىل األخذ بعني االعتبار التجربة خالل 

مختلف مراحل املصالحة الوطنية التي عرفتها الجزائر.

وبمناسبة إحياء الذكرى الـ 60 لعيد االستقالل اقرتح 
املرشوع »تجديد قيم التسامح وتفضيل مقاربة الحوار 

الوطني بما يسمح بتجسيد الـمبادرة الرامية إىل فتح آفاق 
جديدة نحو الـمصالحة الوطنية«.

وذكرت تقارير إعالمية جزائرية أن دراسة مرشوع النص 
التمهيدي سيتم خالل االجتماع املقبل ملجلس الوزراء.

الجزائر.. مشروع قانون بشأن »لم الشمل 
وتجديد قيم التسامح«

In rare meeting, Egypt op-
position parties reject any 
future alliances with Israel

E gyptian opposition parties announced their 
categorical rejection of any alliance with Israel 
over the , despite the two countries having had 

diplomatic ties for decades.

The parties held a rare meeting on at the Karama (Digni-
ty) Party headquarters in Cairo, named “The Conference 
of the National Committee in Support of Palestine to 
Reject the Policy of Military Alliances and Normalisation 
with the Zionist Enemy”.
“Normalisation is not a paper that anyone can sign. Nor-
malisation with the Zionist entity is corruption,” said Arab 
Nasserist Party Chairman Mohamed Al-Nimr, adding that 
Palestine needed the backing of a strong Arab region.
General Coordinator of the Karama party, Mohamed 
Bayoumi, said he was not worried about such “unreal-
istic” alliances which “fail before they are even created.”

Bayoumi added that it was up to the Arab peoples and 
not their regimes to bring down any “suspicious” allianc-
es with Israel.
Karima al-Hafnawi from Egypt’s Socialist Party also 
voiced complete rejection to normalisation or alliances 
with Israel.
“We repeat it generation after generation, you are our 
enemy, Israel.”
The parties’ comments come amid reports of a possible 
joint Arab-Israeli alliance to deter Iran’s growing influ-
ence in the region, something regional power Saudi Ara-
bia denied was being planned.

The conference in Egypt took place on the same day of 
the US-Arab summit in Jeddah.
Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan said Sunday that 
there was “was absolutely no talk of a defence alliance 
between the Gulf states and Israel”.
In recent months, there have also been reports of a pos-
sible normalisation deal between Saudi Arabia and Isra-
el - something Riyadh has denied, saying any agreement 
depends on reaching an Israel-Palestine two-state solu-
tion.
Officials in Israel have said they are close to striking a 
deal with more countries in the region.
Israel formally established ties with the United Arab 
Emirates, Bahrain, and Morocco in 2020, through the 
US-brokered Abraham Accords.
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أخفت أجيال متعاقبة من العائلة امللكية 
يف بريطانيا تفاصيل أصول بقيمة تتعدى 

216 مليون دوالر، عرب سلسلة من الطلبات 
القانونية التي جرت املوافقة عليها يف 
رسية تامة، وتظهر هذه األصول يف 33 

وصية تركها آل ويندسور عىل مدار أكرث 
من قرن كامل.

صحيفة The Guardian الربيطانية قالت إن 
العائلة امللكية نجحت يف الحفاظ عىل رسية 

محتويات الوصايا باستغالل استثناٍء خاص 
من القانون، الذي ُيلزِم بنرش الوصايا الربيطانية 

عادًة.

وتمكن آل ويندسور، بفضل حجب الوصايا، يف 
تجنب معرفة العامة باألصول التي جمعها أفراد 

العائلة امللكية، من عقارات ومجوهرات ونقود، 
وكيفية توزيعها عىل األقارب واألصدقاء واملوظفني 

بعد وفاتهم.
لكن صحيفة The Guardian الربيطانية نجحت 
يف حساب الحجم اإلجمايل للرثوات التي توارثها 

العديد من أعضاء العائلة، باإلضافة إىل قيمة 
ممتلكاتهم املنشورة يف السجالت الرسمية، 
وملفات الحكومة التي رُِفَعت عنها الرسية.

وأظهرت حسابات الصحيفة أّن آل ويندسور، 
الذين تُعترب ثروتهم غامضة، قد تمكنوا من 

إخفاء وصايا بأصول تصل قيمتها اإلجمالية 
إىل نحو 224 مليون دوالر )بقيمة العملة اليوم 

بعد حساب معدالت التضخم(. لكن محتويات 
الوصايا تظل رسية، ولهذا ربما ظهرت بعض 

األصول يف عدة وصايا، وجرى حسابها أكرث من 
مرة.

وتصدر القائمة أليكساندر دوف، دوق فيفي، 
الذي تزوج من األمرية لويز نجلة امللك إدوارد 

السابع، وترك الدوق بعد وفاته عام 1912 ثروًة 
تقدر بما يعادل 95 مليون دوالر اليوم، كما احتوت 

9 وصايا أخرى عىل أصول ترتاوح قيمتها بني 6 
و14 مليون دوالر بحسابات اليوم. وتشمل هذه 

الوصايا األمرية مارغريت، شقيقة امللكة، التي 
تركت ثروًة تقدر بنحو 9 ماليني دوالر عند وفاتها 

عام 2002 )أي ما يعادل 14 مليون دوالر اليوم(.

كما جرى أيضاً الحفاظ عىل رسية الوصايا 
الخاصة بمجموعٍة من أفراد العائلة امللكية 

القرُّص، وبينهم أحفاد امللكة فيكتوريا، وتضمنت 
القائمة أحد األقارب البعيدين للعائلة وهو األمري 
جورج فالديمار كارل أكسل، الذي كان من أفراد 

العائلة امللكية الدنماركية، وُولِد يف الدنمارك، 
حيث عاش األمري جورج يف بريطانيا، وتزوج من 

نبيلٍة كانت من األقرباء البعيدين عن العائلة 
امللكية الربيطانية.

وُحِجَبت وصيته يف لندن بعد وفاته عام 1986. 
لكنه ترك تركًة بقيمة 943 ألف دوالر )أي ما 

يعادل 2.16 مليون دوالر اليوم(، ومن املقرر أن 
تخضع هذه املمارسة املبهمة، التي تخفي وصايا 

أفراد العائلة امللكية، للتدقيق يف قضيٍة يبدأ 
تداولها أمام املحكمة غداً األربعاء 20 يوليو/

تموز. حيث تحركت الصحيفة الربيطانية قانونياً 
للطعن عىل قرار منع وسائل اإلعالم من حضور 

جلسة استماع عقدت العام املايض، وأسفرت عن 
صدور حكٍم باإلبقاء عىل وصية األمري فيليب دوق 

إدنربه طي الكتمان.
وتثري هذه املمارسة الجدل؛ ألن وصايا عامة 

الجمهور تنرش عادًة بعد وفاتهم. ويجري نرش 
الوصايا من أجل ضمان تطبيقها بالشكل 

الصحيح وعدم التالعب بها. لكن الترشيع الذي 
يرجع أصله إىل القرن الـ19 يحظر نرش وصايا 

العائلة امللكية.
وحكم العديد من قضاة املحكمة العليا بإخفاء 

وصايا العائلة امللكية ألكرث من قرن كامل، 
وخلصوا كذلك إىل عدم نرش دفوع أحكامهم أمام 

العامة أيضاً، لكن أول حكٍم نرُِش علناً جاء يف 
سبتمرب/أيلول املايض، عندما نرش قايض املحكمة 

العليا، السري أندرو ماكفارالن، قراره بحظر نرش 
وصية األمري فيليب.

وُمِنَعت وسائل اإلعالم من الحضور أو حتى 
تربير األسباب التي تستوجب حضورها، كما كان 
الحال يف جلسات االستماع األخرى، فيما تجادل 

الصحيفة الربيطانية يف طعنها القانوني، الذي 
سيجري االستماع له عىل يومني، بأن املحكمة 

العليا فشلت يف التعامل مع مسألة حضور 
الصحافة لجلسة االستماع. وتضيف الصحيفة 

أن هذا الفشل يف السماح بتمثيل وسائل اإلعالم 
ُيشكل تداخالً خطرياً مع مبدأ العدالة املفتوحة 

بدرجٍة ينبغي معها إعادة النظر يف القضية.

ورفض قرص باكنغهام التعليق عىل التفاصيل. 
لكن املتحدث باسم القرص قال إن »التعامل مع 

الوصايا هي مسألة تخص منفذي الوصايا«. 
وأوضح املتحدث أن منفذي وصية أي مواطن 

بريطاني يمكنهم التقدم بطلب لحجب وصيته. 
وال يعلم أحد عدد وصايا الربيطانيني، من غري 

أفراد العائلة امللكية، التي جرى حجبها بموجب 
طلبات قانونية.

عربي بوست

العائلة الملكية البريطانية أخفت 224 
مليون دوالر منذ أكثر من قرن! هكذا 

استغلت استثناًء بالقانون لحجب ثروتها

“امرأة قصيرة” تغير قانونًا 
في إسبانيا.. رفضت الشرطة 

انضمامها لصفوفها، 
والمحكمة العليا تنصفها

قضت أعىل محكمة يف إسبانيا، بالغاء اشرتاط حد أدنى للطول بالنسبة 
للنساء الالتي يرغنب يف االنضمام لقوات الرشطة، قائلة إن هذا الرشط 

يتضمن تمييزاً؛ وبهذا ستتمكن النساء األقرص قامة من االلتحاق بالرشطة.

املحكمة العليا بإسبانيا ألغت رشط الحد األدنى لطول القامة البالغ 
1.60 مرت، يف حكم يف قضية رفعتها امرأة شابة ُمنعت من إجراء اختبارات 

االلتحاق بالرشطة يف 2017؛ ألنها كانت أقرص بأربعة سنتيمرتات من الحد 
األدنى املطلوب.

فيما قالت املحكمة إن هذا الرشط »يشكل تمييزاً غري مبارش ضد النساء 
مقارنة بالرجال الذين يمكن أن يستوفوا بسهولة رشط الحد األدنى املطلوب 

لطول القامة )1.65 مرت(، ألن النسبة املئوية للنساء )يف إسبانيا( تحت هذا 
الحد األدنى )%25( أعىل بكثري من النسبة املئوية للرجال )3%(«.

وأمرت املحكمة الرشطة بتوظيف املرأة ومنحها نفس األقدمية يف األجر مثل 
النساء الالتي تم قبولهن يف عام 2017، برشط اجتيازها االختبارات.

An unprecedented ruling for a 
short woman who joined the police

S pain’s highest court ruled on to scrap a minimum height 
requirement for women who want to join the police 
force, saying the requirement discriminated against. This 

will enable shorter women to join the police.

The court overturned the minimum height requirement of 1.60 
meters in a ruling in a case brought by a young woman who was 
barred from taking police exams in 2017 because she was four 
centimeters shorter than the minimum requirement.
The court said that this requirement “constitutes indirect discrim-
ination against women compared to men who can easily fulfill the 
requirement for a minimum height (1.65 metres), because the 
percentage of women (in Spain) below this minimum (25 percent) 
is much higher than the percentage Percentage of men (three 
percent).
The court ordered the police to hire the women and give them the 
same seniority in pay as the women admitted in 2017, provided 
they pass the exams.
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رانيا لوقا
لفتت السيدة األوكرانية األوىل أولينا زيلينسكا 

األنظار، خالل الزيارة التي قامت بها إىل الواليات 
املتحدة األمريكية، بإطاللة تستحرض اللون 

األخرض العسكري الذي حرص زوجها الرئيس 
األوكراني فولوديمري زيلينسكي عىل اعتماده 

منذ بدء العملية العسكرية الروسية يف أوكرانيا.
فما الرسالة التي أرادت توجيهها يف هذا املجال؟

يف اليوم األول لزيارتها إىل الواليات املتحدة، 
التقت السيدة األوكرانية األوىل بوزير الخارجية 

األمريكي أنطوني بلينكن. وقد اعتمدت بهذه 
املناسبة ثوباً كالسيكياً باللون األخرض 

العسكري، وهو اللون نفسه الذي واظب زوجها 
الرئيس عىل اعتماده منذ بداية الحرب الروسية 

عىل أوكرانيا.

زّينت زيلينسكا ثوبها بربوشات ذهبية تُجّسد 
الرمح الثالثي وهو رمز أوكرانيا باإلضافة إىل 

رمز الصليب الذي سبق أن اعتمده الرئيس 
األوكراني سابقاً عىل ثيابه العسكرية يف العديد 

من إطالالته، ومنها خالل رسالة توجه بها إىل 
الكونغرس األمريكي. وهي أرادت أن تعرّب من 

خالل هذه اإلطاللة عن دورها الفاعل يف مجال 
مواجهة العدوان الرويس عىل أوكرانيا.

ما نعرفه عن زيلينسكا أنها درست الهندسة 
ولكنها عملت يف مجال كتابة السيناريو حيث 
تعرّفت عىل زوجها عندما كان يعمل يف مجال 

التمثيل.
وقد أدت مهامها كسيدة أوىل ألوكرانيا بمسؤولية 
عالية قبل الحرب وخاللها. أما خالل زيارتها إىل 

الواليات املتحدة فريافقها وفد صغري ما يعني 
أن هذه الزيارة غري رسمّية، وهي تلتقي السيدة 

األمريكية األوىل جيل بايدن، اليوم الثالثاء، 
وتُلقي خطاباً أمام النواب يف الكونغرس األمريكي 

يوم األربعاء.
العربية.نت

سيدة أوكرانيا األولى بإطاللة 
عسكرية في واشنطن

هونغ كونغ تطلق 
جهازًا جديدًا ينّبه المارة 
المنشغلين بهواتفهم
وضعت السلطات يف هونغ كونغ جهازاً عىل الطرقات يذكّر املارة 

املنشغلني بهواتفهم برضورة االلتزام بإشارات املرور.
وقال كبري املهندسني يف إدارة النقل الخاصة باملدينة أليكس أو، إّن 

الكثري من سكان هونغ كونغ يجتازون الطريق مشتّتي االنتباه أثناء 
مرور السيارات نتيجة استخدامهم هواتفهم املحمولة.

وأضاف أليكس يف حديث إذاعي: »وجدنا حالً لتنبيه األشخاص 
الذين ال يكفون عن النظر إىل هواتفهم«.

وأوضح أن أربعة من أصل سبعة حوادث مميتة ُسّجلت يف النصف 
األّول من السنة عىل التقاطعات املرورية يف هونغ كونغ حدثت نتيجة 

سلوك املشاة، مضيفاً: »رّبما سيساعد )الجهاز( يف إنقاذ األرواح«.
ويستند الجهاز الجديد يف عمله إىل التنسيق مع إشارات املرور، إذ 

يبث ضوءاً أحمر من األعىل عندما ينبغي عىل املشاة التوقف.
وُيخترب هذا الجهاز عىل أربعة تقاطعات مرورية يف مختلف أنحاء 

املدينة، وسيستعرض املسؤولون بعد ستّة أشهر فعاليته يف لفت 
انتباه املارة.

والقى أحد األجهزة املثبتة قرب مركز تجاري مزدحم يف كوزواي باي، 
وهي إحدى مناطق التسوق األشهر يف املدينة، ترحيباً من املارة 

الذين أظهر بعضهم ارتباكاً جراء ظهور ضوء أحمر أمامهم بشكل 
مفاجئ.

وقال أحد املارة، وهو باحث ملقب بكووك، »شخصياً، ال أستخدم 
هاتفي املحمول عىل الطرقات، لكنني الحظت أّن املارة يتجاهلون 

أحوال الطرقات لرتكيزهم الشديد يف هواتفهم«.
وأضاف: »أعتقد أنّهم سيالحظون الضوء األحمر حتّى لو كانوا 

منشغلني بهواتفهم«.
وأكّدت امرأة أخرى واقفًة إىل جانب الفتات ولوحات إعالنية مضيئة 

أّن ليس لديها أدنى فكرة عّما يفرتض أن يعنيه الضوء املنبثق من 
الجهاز.

وقالت لوكالة فرانس برس: »عندما مشيت للتو لم أعرف ما الهدف 
منه«.

وقد يتجاهل آخرون من املشاة الضوء األحمر.
وقال موظف ملقب بتشونغ »إن كانت نية املارة تجاهل )الضوء 

األحمر(، فسيقومون بذلك، وال يستطيع أحد منعهم«.
وتويف يف هونغ كونغ خالل السنوات األخرية نحو ألفي إىل ثالثة آالف 

شخص من املارة بحوادث سري سنوية تُسجل يف املدينة التي تضم 
7,4 ماليني نسمة.

A fghan women were told by Taliban 
officials to send a male relative to 
their workplace to replace them, in yet 

another example of the hardline group cracking 
down on female freedoms following their 2021 
return to power.  

As many as 60 female workers in Afghanistan’s 
finance ministry received a call from the Taliban 
requesting they recommend a male relative in 
their place because the “workload in the office has 
increased,” according to a report by The Guardian. 
Female staff, who were sent home after the group 
regained power in August and have since been 
paid a reduced salary, expressed outrage over the 
request.
They pointed out that they had spent years in ser-

vice in highly specialised roles and expressed anxi-
ety and uncertainty over their futures. 
37-year-old Maryam, a long-term em-
ployee of the Afghan finance minis-
try, received a call from the HR 
department.
“I was asked to introduce 
a male family member to 
replace me at the min-
istry, so I could be dis-
missed from the job,” 
she told The Guardian.
“This is a difficult and 
technical position I was 
trained for and have 
years of experience in. 
And even if he could do 

the same work eventually, what would happen 
to me?” 

Since seizing power last year, the hardline 
Islamist group have introduced 

several measures which con-
strain women’s rights and 

freedoms, contradicting 
initial announcements 
that they would be more 
progressive than during 
their first period of rule, 
which lasted from 1996 
to 2001.

Afghan girls in some 
provinces have been 

barred from attending 
school for over a year and 

women across several sectors were dismissed 
from work. 
“Afghan women’s rights activists warned all along 
that the Taliban’s promises to respect women’s 
rights were false,” said Heather Barr, Associate Di-
rector of the Women’s Rights Division in Afghani-
stan for Human Rights Watch. 
“They warned in the days after the Taliban took 
the capital... And that’s what happened”. 
The Taliban ordered their most restrictive hijab 
regulation on female students at a polytechnic uni-
versity, reported Afghan news outlet Rukhshana.
This decision led to at least two female students 
deferring their studies, Rukhshana reported.
It follows an order in May, denounced by the inter-
national community, calling on all Afghan women 
to wear mandatory face covering in public.

Afghan women told by Taliban to send male relative to replace them at work
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  Religion & life دين ودنيا

W hy do we remember Allah 
in the morning and evening 
specifically? What is the 

reward of reciting them? How will 
performing these adhkār transform 
our lives?

Here are 10 reasons:
1. Fulfil the command of Allah
Allah instructed the Prophets and the believers to 
remember Him in the morning and the evening in 
over 15 āyāt of the Qur’ān. He also instructed the 
Messenger of Allah ملسو هيلع هللا ىلص to keep the company of those 
who remember Allah during these two times.
2. Join the creation in glorifying Allah
Allah has made this an act of worship not just for 
humans, but for all of the creation, including the 
mountains and birds. (Q38:18-19) The Messenger 
of Allah ملسو هيلع هللا ىلص said: “The sun does not rise except that 
all of Allah’s creation glorifies Allah with His prais-
es, except for the devils and the foolish humans.” 
(Ibn al-Sunnī)
3. Appreciate Allah’s Greatness at the best times
In these two times we observe the clear manifes-
tation of Allah’s power as the night changes into 
the day and the day into the night. These times are 
therefore befitting for the believer to remember 
Allah, glorify Him and appreciate His greatness.
4. Reaffirm your Tawḥīd and servitude to Allah
Through these adhkār, you affirm the oneness 
(tawhīd), uniqueness and absolute perfection of 
Allah on a daily basis.

Along with acknowledging your weakness and 
need of Him, you renew your pledge of servitude 
(‘ubudiyyah) to Him by supplicating and praising 
Him. The adhkār will inspire you to love Allah, 
fear Him, have hope in Him, submit to Him and be 
grateful to Him.
5. Acquire blessings in your Day
By starting and ending your day with the remem-
brance of Allah, you will gain an immense amount 
of blessings (barakah) in your day.
Four acts bring sustenance:
(1) Standing for the night prayer, (2) An abundance 
of istighfār before dawn, (3) A commitment to giv-
ing charity and (4) Dhikr in the morning and eve-
ning. (Ibn al-Qayyim)
6. Earn Unparalleled Rewards
The Messenger of Allah , gave glad tidings of un-
paralleled reward to those who read the adhkār. 
The virtues of some of the adhkār include:
All of your sins will be forgiven. (Bukhārī)
If you die on that day or night, you will enter Par-
adise. (Bukhārī)
You will be freed from Hell-fire. (Abū Dāwūd)
You will be pleased on the Day of Judgement. (Tir-
midhī)
You will receive the intercession of the Prophet 
 and he will hold your hand and enter you in to ,ملسو هيلع هللا ىلص
Paradise. (abarānī)
7. Enjoy well-being in this Life & the Next
You will enjoy well-being (‘āfiyah) in your family, 
health, wealth, religion and in the Hereafter.
8. Get Peace & Contentment

You will have peace and contentment in your life. 
(Q20:130)
Maintaining these adhkār is one of the best means 
of dealing with difficulties. When we glorify Al-
lah, we have a direct link with Him, and one who 
maintains such a link is content and reassured. He 
is reassured because he knows that, with Allah’s 
help, he is safe and secure. Thus, contentment is 
the fruit of tasbīḥ and worship.
9. Journey to Allah in these two times
The morning and evening are two of the three 
times in which a servant journeys to his Lord. 
(Bukhārī)
It is hoped that one who preserves Fajr and ‘Asr 
and remembers Allah thereafter will be amongst 
the elite of Paradise, for whom the morning and 
the evening will be reserved to see Allah.
10. Protect Yourself from all Evil
You will be protected from all forms of evil and 
harm, including illnesses, anxiety, grief, depres-
sion, devils, evil eye and magic.
‘The morning and evening adhkār play the role 
of a shield; the thicker it is, the more its owner is 
protected. Rather, its strength can reach to such 
an extent that the arrow shot at it will bounce 
back to affect the one who shot it.’ (Ibn al-Qayyim 
raḥimahullāh)

https://lifewithallah.com/articles/morning-eve-
ning/

10 Reasons Why You Should Read the 
Morning & Evening Adhkar

في حب الله : إذا 
وصلت إليها فزت 

بالخير كله.. تعّرف 
على أهم العبادات 

القلبية 
قال الدكتور محمد يرسي وكيل جامعة املدينة العاملية 

بماليزيا إن التقوى عمل جليل وهي رأس األعمال القلبية، 
وإذا وصل اإلنسان إليها وصل إىل كل خري.

جاء ذلك خالل لقائه مع برنامج “أيام الله” عىل الجزيرة 
ا عىل سؤال أحد متابعي الربنامج عن أهم  مبارش، ردًّ

العبادات القلبية التي ينبغي لإلنسان أن يستزيد منها.

وقال يرسي “هذه العبادات كثرية وعظيمة وجليلة ومن 
رؤوس هذه العبادات التقوى، وقد قال النبي صىل الله عليه 

وسلم التقوى ها هنا وأشار إىل صدره ثالث مرات”.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صىل الله عليه وسلم: 

“ال تَحاَسدوا، وال تَناَجشوا، وال تَباَغضوا، وال تَداَبروا، وال 
َيِبْع بعُضكم عىل بيع بعض، وكُونوا عباَد اللِه إخوانًا، املسلم 
أخو املسلم: ال َيظلُِمه وال َيحِقرُه، وال يخُذلُه، التقوى ها هنا 

-ويشري إىل صدره ثالث مرات- بحْسِب امرئ من الرش أن 
َيحِقَر أخاه املسلم، كلُّ املسلم عىل املسلم حرام: دمه، وماله، 

وِعرُضه”. رواه مسلم.

وأضاف “التقوى عمل قلبي، وهي رأس األعمال القلبية، 
ألنها جامعة لجميع ما أمر الله بفعله واجتناب جميع ما 

أمر الله تعاىل بالكف عن فعله”.

وتابع “التقوى ذلك العمل الجليل الذي فيه الرضا بالقليل 
وفيه العمل بالتنزيل وفيه االستعداد ليوم الرحيل، هي 
جماع أعمال القلب هي غاية منشودة ودرة مفقودة إذا 

وصل إليها اإلنسان وصل إىل كل خري”.

وقال يرسي “إذا بحثنا عن غاية العبادات جميًعا نجد 
قول الله تعاىل يف سورة البقرة }َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا كُِتَب 

َياُم كََما كُِتَب َعىَل الَِّذيَن ِمْن قَْبلِكُْم لََعلَّكُْم تَتَّقُوَن{،  َعلَْيكُُم الصِّ
فالتقوى هي غاية الصيام وثمرته وحكمته وهي يف القلب.

ويف الحج قال تعاىل يف سورة الحج }لَْن َينَاَل اللََّه لُُحوُمَها 
واََل ِدَماؤَُها َولَكِْن َينَالُُه التَّقْوَى ِمنْكُْم{، فثمرة الحج أيًضا هي 

التقوى.
ويف العبادة بأرسها قال تعاىل }َوَما َخلَقُْت الِْجنَّ َواإْلِنَْس 
ِإالَّ لَِيْعُبُدوِن{، والغاية من وراء العبادة تحصيل التقوى 

قال الله تعاىل يف أول نداء يف كتابه للناس يف سورة البقرة 
}َيا أَيَُّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم َوالَِّذيَن ِمْن قَْبلِكُْم 

لََعلَّكُْم تَتَّقُوَن{ أي تجعلون بينكم وبني عذاب الله وقاية”.
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Muslims Around The World  مسلمون حول العالم

كشفت وسائل إعالم تركية أن إجمايل 
حفظة القرآن الكريم الجدد يف تركيا 
خالل عام بلغ 8695 طالباً وطالبة، 
اجتازوا اختبار إتمام حفظ القرآن 

الكريم كاماًل، وحصلوا عىل إجازة حفظ 
القرآن من رئاسة الشؤون الدينية يف 

تركيا.

وقالت وكالة »األناضول«: إن أكرث من 73 ألف 
طالب وطالبة تلقوا تدريبات حفظ القرآن يف 

1704 دورات قرآنية يف عموم تركيا، خالل العام 
الدرايس 2021-2022.

وأضافت أن تعليم الطالب الذين حفظوا القرآن 
الكريم وحصلوا عىل إجازاتهم استمر مدة 9 

فصول دراسية، 3 منها »تحضريية« و6 منها 
»حفظ«، ملدة 3 أعوام تقريباً، بمعدل 30 ساعة 

تدريب يف األسبوع.

وأوضحت أنه أرشف عىل تحفيظ الطالب 7201 
معلم، وبعد االنتهاء من تعليمهم وتدريبهم 

خضعوا الختبار الحفظ 4 مرات يف مراكز 
االمتحانات املخصصة يف جميع أنحاء تركيا.

وأشارت إىل أنه وفقاً لهذه األرقام، فقد بلغ عدد 
الحاصلني عىل إجازة حفظ القرآن منذ عام 

1975 إىل اآلن قرابة 200 ألف شخص.

الجدير ذكره أنه خالل عمر الجمهورية الرتكية 
الذي ناهز 100 عام تقريباً، استمرت املساجد 

املنترشة بجميع الواليات الرتكية والبالغ عددها 
حتى نهاية العام املايض نحو 90 ألف مسجد، 

بأن تكون القبلة األوىل للطلبة الراغبني يف حفظ 
القرآن الكريم وتعلم تفسريه وأحكامه وتعاليمه.

وإىل جانب املساجد املنترشة يف عموم تركيا، 

هناك أيضاً مدارس األئمة والخطباء التي بدأت 
تُعنى بتحفيظ القرآن للطلبة الراغبني بجانب 

تدريسها للمناهج الدراسية سواء العلمية أو 
األدبية أو املهنية، التي وصل عددها خالل 

العام الدرايس 2021 – 2022 إىل 1673 مدرسة 
ثانوية يرتادها قرابة 667 ألف طالب وطالبة.

وتنترش حلقات تعليم القرآن يف تركيا ملختلف 
األعمار وللرجال والنساء، وهي متنوعة بني 

الدروس يف التجويد والتحفيظ والتفسري 
والفقه وغريها، وهي ال تقترص عىل األتراك 

فقط، بل تضم األتراك والعرب وطلبة من جميع 
الجنسيات أيضاً.

وافتتحت رئاسة الشؤون الدينية الرتكية، أمس 
اإلثنني، دورات تعليم القرآن الكريم لألطفال 

واليافعني يف املساجد لصيف عام 2022، وذلك 
بمشاركة مئات اآلالف من الطالب يف جميع 

أنحاء تركيا، وفق »وكالة أنباء تركيا«.

تركيا.. نحو 9 آالف حافظ للقرآن 
خالل عام خالل 2022-2021

افتتاح أول مسجد في 
مدينة فينسيا اإليطالية

 
افتتح اتحاد الهيئات والجاليات اإلسالمية يف إيطاليا أول مسجد بمدينة 

فينيسيا )مدينة البندقية( عاصمة إقليم فينيتو شمال رشق إيطاليا، وسط 
حضور عدد من الشخصيات اإلسالمية ومسؤويل املدينة واملسلمني.

وقال رئيس اتحاد الهيئات والجاليات اإلسالمية يف إيطاليا ياسني لفرام، 
بحسب شبكة »األلوكة«: نحن فخورون باملسجد الجديد، وسيكون مفتوًحا 

من اآلن للجميع، سواء من املسلمني أو غري املسلمني.
وبدوره، أكد رئيس الجالية اإلسالمية يف مدينة فينيسيا سادمري أليوفسكي 

أن املسجد الجديد سيلّبي احتياجات املسلمني، وسيكون مفتوًحا أيًضا 
لغري املسلمني، باإلضافة إىل إقامة عدد من األنشطة املختلفة التي تسمح 

بمشاركة الجميع.

ومؤخرًا، اْختُتمت فعاليات مسابقة القرآن الكريم التي أُقيمت تحت 
إرشاف الهيئة اإليطالية للقرآن الكريم يف إيطاليا، بحضور عدد من العلماء 

واألساتذة واملسلمني، وألول مرة قامت الهيئة اإليطالية للقرآن الكريم 
بتخريج 70 خاتًما للقرآن الكريم، تحت شعار »بشائر خري ودعاة سالم«.

ر  ووفق إحصاءات مركز بيو لألبحاث، فإن أعداد املسلمني يف إيطاليا تقدَّ
بمليون و400 ألف، بواقع نسبة %2.3 من العدد اإلجمايل لسكان إيطاليا.

A ccording to a recent investigation, 
attacks have occurred against 42 
percent of mosques or Islamic 

organisations polled in the UK during the 
past three years.

About 42 percent of mosques or Islamic institu-
tions in a  newly released UK report have expe-
rienced religiously motivated attacks in the last 
three years in the British capital London.
The survey, the first of its kind, was jointly 
carried out by two British Muslim organisa-
tions – Muslim Engagement and Development 
(MEND) and Muslim Census.
Nearly two-thirds of the 113 mosques who 
participated in the survey reported that the 
attacks harmed the wider community, with 9 
percent reporting that their mosques or Islam-
ic institutions were targeted frequently, at least 
every three months.
The report indicated that 15 percent of 
mosques saw an increase in attacks during the 
COVID-19 pandemic.

Police response:
The survey also investigated the UK police re-
sponse to such attacks. It said 85 percent of the 
mosques that have been attacked or threat-
ened reported these incidents to the police.
About 55 percent of the mosques were satis-
fied with the police response, while 38 percent 
said that no police action was taken when they 
reported the incident, according to the report.
Recommendations to the police:
About 64 percent of mosques reported that 
they feared these attacks would have a nega-
tive impact on Muslim communities, with re-
sponses ranging from worshippers being dis-
couraged from attending mosques, to causing 
rifts in the community to Muslims losing faith 
in the police.
The UK Home Office statistics record 6,377 re-
ligious hate crimes between March 2020 and 
2121 with almost half of them aimed at the 
Muslim community in Britain, which is estimat-
ed to be about 2.8 million or 4.4 percent of the 
British population.

UK’s first-ever survey details attacks on mosques and slamic bodies
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Islamophobia  اسالموفوبيا

طالبت املحكمة العليا يف الهند املتحدثة السابقة 
باسم حزب »بهاراتيا جاناتا« -الذي يتزعمه رئيس 
الوزراء ناريندرا مودي- نوبور شارما، بالظهور عىل 

شاشات التلفزيون وتقديم اعتذار لألمة الهندية 
بأكملها، بعدما تسببت ترصيحاتها املسيئة للرسول 

الكريم محمد صىل الله عليه وسلم يف احتجاجات 
ضخمة وتأجيج التوتر يف البالد وعرقلة العالقات 

الدبلوماسية املتطورة مع بعض الدول العربية 
واإلسالمية.

 وانتقدت املحكمة العليا بشدة ترصيحات شارما، 
ووصفتها بسليطة اللسان، وقالت إنها تتحمل 

بمفردها مسؤولية ما يقع يف البالد من توترات.
وقالت املحكمة العليا خالل جلسة استماع إجرائية 

بشأن عدد من الشكاوى الجنائية املرفوعة ضد شارما 
»لقد أشعلت هي ولسانها السليط النار يف البالد«.

وأضافت »هذه السيدة مسؤولة بمفردها عما يحدث 
يف البالد«، »عليها أن تعتذر لألمة كلها«.

واجتاح الغضب الهند والعالم اإلسالمي الشهر املايض 
بعد أن أدلت شارما بالتعليقات املسيئة للنبي الكريم 
خالل مناظرة تلفزيونية، حيث استدعت ما يقرب من 

20 دولة سفراء الهند لديها للحصول عىل تفسري.
ونظمت مسريات يف بنغالديش وباكستان وإندونيسيا 

والعديد من الدول اإلسالمية األخرى، حيث دعا 
آالف املتظاهرين يف تلك البالد إىل مقاطعة املنتجات 

الهندية.
ويف الهند، قُتل متظاهران عىل األقل -أحدهما 

مراهق- بنريان الرشطة، بينما ُهدم عدد من 
منازل املسلمني بالجرافات، فيما وصفه منتقدون 

بـ«العقاب الجماعي« من قبل السلطات عىل تنظيم 
االحتجاجات.

وتم القبض مؤخراً عىل رجلني مسلمني يف مدينة 
أودايبور الشمالية الغربية بزعم قطع رأس خياط 
هندويس كان قد نرش دعما لشارما عىل فيسبوك.

واعتقلت الرشطة يف نيودلهي مؤخراً، أيضا الصحفي 
محمد زبري، وهو من أشد املنتقدين للحكومة والذي 

ساعد يف لفت االنتباه إىل ترصيحات شارما من خالل 
موقعه اإللكرتوني للتحقق من الحقائق »آلت نيوز« 

)Alt News( وعىل وسائل التواصل االجتماعي.
وألقي القبض عىل زبري وال يزال محتجزا بسبب 

تغريدة عمرها 4 سنوات تضمنت صورة من فيلم عام 

1983 أظهر فندقا يحمل اسم إله هندويس.
ومنذ تعليقاتها، تم تقديم عدد من شكاوى الرشطة 
يف جميع أنحاء الهند ضد شارما البالغة من العمر 

37 عاما. ويف حني أن مكان وجودها غري معروف، فإن 
محاميها كان يف املحكمة العليا يوم الجمعة وطالب 

بتوحيد القضايا يف نيودلهي، وهو طلب رفضته 
املحكمة.

 Live( »وذكر املوقع القانوني يف الهند »اليف لو
Law( عىل تويرت أن مجموعة هندوسية يمينية قدمت 
التماسا إىل املحكمة العليا تطالب بسحب املالحظات 

الشفوية للمحكمة ضد شارما.
وإزاء الغضبة الشعبية والرسمية يف العالم اإلسالمي، 

اضطر الحزب الحاكم يف الهند إىل تعليق عضوية 
شارما وإصدار بيان نادر أكد فيه احرتامه لكافة 

األديان.
ومنذ وصوله إىل السلطة يف عام 2014، اتُهم حزب 

بهاراتيا جاناتا، برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا 
مودي، باتباع سياسات تمييزية ضد املسلمني، الذين 

يشكلون ما يقرب من %14 من سكان الهند البالغ 
عددهم 1.350 مليار نسمة.

المحكمة العليا بالهند تطالب المتحدثة السابقة باسم الحزب 
الحاكم باالعتذار عن تصريحاتها المسيئة للرسول الكريم

حملة داخل »العمال« 
البريطاني ضد 

ترشح نائبة مسلمة 
لالنتخابات المقبلة

أطلقت مجموعة يف حزب العمال الربيطاني إجراءات ملنع النائبة املسلمة 
أبسانا بيغوم من الرتشح لالنتخابات القادمة، رغم أنها فازت بأغلبية كبرية يف 

االنتخابات األخرية عام 2019.

ويأتي استمرار الحملة ضد بيغوم، وهي أول امرأة محجبة تصل للربملان 
الربيطاني، بينما أعلنت، يف بيان، أنها اضطرت للحصول عىل إجازة طبية؛ 

بسبب تعرضها ألزمة نفسية نتيجة الحملة التي وصفتها بأنها »معادية 
للمرأة«، وفق موقع »عربي 21«.

ويقول الحزب: إن النصاب الالزم إلجراء تصويت يف فرع الحزب بمنطقتها 
االنتخابية قد تحقق، وإن الطريق بات ممهداً اآلن للتصويت عىل ما إذا كان 

سُيسمح لها بالرتشح يف االنتخابات القادمة عىل قوائم الحزب أم ال.

وسيميض التصويت قُدماً رغم تأكيد مصادر يف الحزب أن أكرث من 40 شكوى 
قد تم التقدم بها بشأن مخالفات شابت العملية، ويؤكد مقربون من بيغوم 

أن أعضاء يف فرع الحزب خرقوا القواعد يف حملتهم الستبعاد ترشيحها، لكن 
قيادة الحزب رفضت وقف العملية إلجراء تحقيق، بحسب ما أورده موقع 

محطة سكاي نيوز الربيطانية.
وُيتهم الزعيم الحايل لحزب العمال، كري ستارمر، بشن حملة لـ«تطهري« 

الحزب من أنصار الزعيم السابق جريمي كوربني، بمن فيهم املؤيدون 
لفلسطني.

وكانت بيغوم قد أصدرت، بياناً، كشفت فيه أنها حصلت عىل إجازة مرضية 
من طبيبها، بعدما اضطرت لزيارة املستشفى.

وأضافت: طوال فرتة عضويتي يف الربملان، تعرضت لحملة مستمرة من معاداة 
املرأة واملضايقات، بوصفي ناجية من العنف املنزيل، فقد كانت مؤذية وصعبة، 
وقالت: الحملة العدوانية كان لها تأثري كبري عىل صحتي النفسية والجسدية.

وكانت بيغوم قد تعرضت لتحقيق ومالحقة قانونية بعد انتخابها عام 2019، 
حيث جرى اتهامها باالحتيال للحصول عىل شقة من بلدية تاور هاملت يف 

لندن، لكن املحكمة برأتها من التهمة العام املايض.

وقال محاموها يف دفاعهم: إن الشكوى التي تقدم بها شقيق زوجها السابق 
وبموجبها تم إطالق التحقيق؛ كانت »كاذبة«.

وبعد عام من انتصارها القانوني، تواجه بيغوم معركة أخرى إلنقاذ مسريتها 
السياسية، فعندما لم تنجح اتهامات االحتيال، لجأ القائمون عىل الحملة 

التي تستهدفها إىل صحفيني مؤيدين لـ«إرسائيل«.

ويف هذا السياق، هاجمت صحيفة »جويش نيوز« اليهودية مواقف بيغوم 
املؤيدة للفلسطينيني، كما هاجمت الصحيفة زميلتها العمالية املسلمة عن 

دائرة كوفنرتي ساوث، زارا سلطانة، بسبب مواقفها املشابهة أيضاً. A woman wearing a headscarf has been assault-
ed in the German capital Berlin, with her head 
covering torn off, local media has reported.

A 37-year-old attacker is said to have torn off the head-
scarf of the victim, 39, and hit her head and upper body, 
said the daily Der Tagesspiegel on .

The attack took place in a restaurant in the Weissensee 
district, the daily added.

According to the daily, another racist attack took place in 
Berlin’s Prenzlauer Berg district on Friday during which a 
man, 52, racially insulted two women.

The attacker was arrested and taken to a clinic for ab-
normal behaviour before being released, the daily said.

Although Germany’s Constitution guarantees freedom 
of religion, Muslims, especially women wearing head-
scarves, often face discriminatory practices in education 
and the labour market.

The country has witnessed growing racism and anti-Mus-
lim sentiment in recent years, fuelled by the propaganda 
of neo-Nazi groups and the far-right Alternative for Ger-

many (AfD) party.

Germany, a country of over 83 million people, has the 
second-largest Muslim population in Western Europe 
after France.

Muslim woman wearing headscarf attacked 
in Germany
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    cultuer ثقافة

اختارت منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 
)يونسكو( ، سرتاسبورغ عاصمة عاملية للكتاب 

لسنة 2024، لتصبح أول مدينة فرنسية تنال هذا 
اللقب منذ إطالقه عام 2001.

وأبدت اليونسكو يف بيان »إعجابها« باألهمية 
التي توليها سرتاسبورغ للكتاب »كوسيلة ملواجهة 

تحديات االنصهار االجتماعي والتغري املناخي«.

وقالت إن سرتاسبورغ، وهي املدينة الفرنسية 
الوحيدة التي شاركت يف املنافسة، »تسلط الضوء 

عىل دور الكتاب يف تشارك املخاوف البيئية واملعارف 
العلمية، مع إعطاء أولوية إىل الشباب كالعبني يف 

التغيري«.

واعتربت رئيسة بلدية املدينة 
الفرنسية الفائزة جان 

بارسيغيان خالل مؤتمر 
صحايف أعقب اإلعالن 

الرسمي أن »الرهان من 
هذا الرتشيح كان يف أن 
نظهر أن الرابط القوي 

جداً لسرتاسبورغ مع 
القراءة ال يرتبط فقط برتاثها الغني للغاية. الكتاب 
حّي يف سرتاسبورغ وله جمهوره، إنها مدينة نهمة 

عىل القراءة وعاشقة للكتب، مع منظومة مذهلة من 

الكتّاب والرسامني التوضيحيني 
ودور النرش«.

وتنطلق فعاليات هذه السنة 
االحتفالية يف 23 نيسان/ابريل 
2024، تزامنا مع اليوم العاملي 

للكتاب وحقوق النرش.

وستكون سرتاسبورغ 
املدينة الرابعة والعرشين 

التي تحمل لقب العاصمة العاملية للكتاب منذ 
.2001

ومن املدن التي اختارتها اليونسكو سابقا يف هذا 

اإلطار: مدريد )2001( واالسكندرية )2002( 
وبريوت )2009( والشارقة )2019(، وأخريا 

غواداالخارا )2022( وأكرا )2023(.

وستكرّس سرتاسبورغ ميزانية لهذا الحدث تبلغ 4,5 
ماليني يورو، وفق رئيسة البلدية.

وتنافست سرتاسبورغ عىل نيل اللقب مع تسع مدن 
أخرى هي عّمان األردنية وهافانا الكوبية وياش 

الرومانية وأوبيدوس الربتغالية وبلوديف الربتغالية 
والرياض السعودية وساالمانكا اإلسبانية وطشقند 

األوزبكية وفيليكو تارنوفو البلغارية.

اليونسكو تختار ستراسبورغ الفرنسية 
عاصمة عالمية للكتاب لعام 2024

انشغل الباحث املرصي أحمد مريس )1944 – 2022( 
الذي رحل يف العرشين من يوليو ، عىل مدار عقود 

عّدة يف قراءة األدب الشعبي وتحليل مضامينه 
وتطّوره التاريخي، وكان من اوائل الباحثني املرصيني 
الذين اعتمدوا عىل الدراسات امليدانية يف جمع املواد 

والنصوص التي تُروى شفاهة يف املدن واألرياف 
املرصية.

تحّول الراحل الذي حصل عىل بكالوريوس اللغة 
العربية من »جامعة القاهرة« عام 1963، من اهتمامه 
بصور البطولة والفروسية يف األدب العربي، إىل مجال 

معريف آخر شهدت تلك الفرتة بداياته الحقيقية يف 
الجامعات املرصية، عىل يد أساتذة من أمثال عبد 

الحميد يونس وسهري القلماوي وأحمد رشدي صالح 
وآخرين.

عاد مريس إىل األغاني التي كان يرددها الفالحون 
املرصيون يف قرى كفر الشيخ خالل موسم حصاد 

القطن، وكذلك يف االفراح واملواسم الدينية، والحكايات 
الشعبية واألمثال، وغريها من التعبريات الشفوية التي 

لم تتوافر حينها املراجع املتخصصة حولها يف مرص،  

ليصدر كتابه األول بعنوان »األغنية الشعبية: دراسة 
ميدانية يف منطقة الربلس« عام 1966.

يف عدد من دراساته، أشار إىل عدم وحود ما يّسمى 
»الفلولكور« مفّضالً استخدام مصطلحات »الرتاث« أو 
املأثورات الشعبية، محاوالً البحث يف مناطق لم يتطرق 

إليها العديد من الباحثني الذين تّوجهوا أساساً إىل فنون 
الرقص والغناء الشعبي، داعياً إىل رضورة دراستهم 

للمرسح واألوبرا والفنون األدائية التي من شأنها إعادة 
تقديم جزء مهم من الرتاث املرصي والعربي لم ينل حظه 

من االهتمام يف التوثيق الكتابي.
يوّضح مريس يف كتابه »صون الرتاث الثقايف غري املادي؛ 

أرشيف الحياة واملأثورات الشعبية – مرص أنموذجاً« 
)2013( أن النصف األول من القرن العرشين شهد 

تحوالت كبرية يف مجاالت علمية متعّددة، ومنها األدب 
الشعبي وربطه بالحياة املعارص، والذي تساجل حوله 

العديد من الكتاب عىل صفحات الجرائد واملجاّلت 
آنذاك.

ورأى أن تلك الجداالت لم تكن منفصلة عن تغري يف 
مفهوم اللغة أيضاً، حيث لم تعد اللغة مقصورة عىل 

ما يصدر عن اإلنسان من كالم منطوق، وإنما اتسعت 
آفاقها لتشمل الحركة واإلشارة والنغمة وتشكيل 

املادة، وتجاوزت وظيفتها اإلبانة لرتتبط بتحقيق وجود 
اإلنسان، وتواصله مع غريه من األفراد يف مجتمعه.

يتتبع مريس تاريخ بناء األرشيف املرصي عرب اللجان 
والهيئات التي تشكّلت يف العرص الحديث، واملراكز 

املتخّصصة التي أنشئت لجمعه وتوثيقه وتحقيقه لكن 
ظروف هزيمة حزيران/ يونيو عام 1967 قلّصت إنفاق 

الدولة املرصية عىل الثقافة، وصوالً إىل هجرة العديد 
من الكفاءات إىل البلدان العربية يف عقد السبعينيات، 

إضافة إىل عوائق إدارية وبريوقراطية حالت دون 
استكمال الجهود املبذولة يف هذا السياق.

ترك الراحل العديد من املؤلّفات؛ من بينها: »املأثورات 
الشعبية األدبية: دراسة ميدانية يف منطقة الفيوم« 
)1969(، و«األغنية الشعبية« )1971(، و«األغنية 
الشعبية : مدخل إىل دراستها« )1982(، و«األدب 

الشعبي وفنونه« )1985(، و«من مأثوراتنا الشعبية« 
)1998(، و«األدب الشعبي وثقافة املجتمع« )1999(، 

و«اإلنسان والخرافة« )2003(.

رحيل أحمد مرسي أحد رواد األدب الشعبي في مصر



    WWW.ARABAMERICANTODAY.NET3737

    Arab American TodayArab American Today  العربي األمريكي اليوم  العربي األمريكي اليوم

July 2022 - Volume : 10 - Issue :115

    cultuer ثقافة

J ennifer Down has won the prestigious Miles 
Franklin Literary Award for her novel, Bodies 
of Light, published by Text Publishing. As one 

of the youngest authors to be honoured with the 
Award in its 65- year history – the youngest being 
Randolph Stow for To the Islands in 1958 at 23 – Jen-
nifer Down has established herself as a potent voice 
in the new generation of Australian writers.

On winning the award, Ms Down said: 
“It’s a profound honour to be 
awarded the Miles Franklin 
Literary Award—I’m still 
pinching myself. To be 
longlisted, and then 
shortlisted, among 
authors whose works 
I’ve long read and 
admired, already 
felt like a stroke 
of exceptional 
fortune. I was, and 
am, elated to be 
in the company of 
writers embracing 
stylistic, thematic 
and formal diversity, 
whose works explore 
such different slivers of 
‘Australian life’.”

“Bodies of Light took me a long 
time to write, and, many times 
over, I doubted I would finish it at all. It 
is not an easy book. It demands quite a lot from 
the reader, I think; not in the sense of being  aca-
demic or intellectually challenging, but in what it 
asks the reader to sit with and witness. I’m grateful 
to the judges for their willingness to do so, and 
for considering this a story worthy of recognition.” 
added Ms Down.
Jennifer Down, 2022 Miles Franklin Literary Award 

winner. Photo by Monique Ferguson.

Established through the will of My Brilliant Career 
author, Miles Franklin, for the “advancement, 
improvement and betterment of Australian litera-
ture”, the Miles Franklin Literary Award recognises 
a novel of “the highest literary merit” that presents 
“Australian life in any of its phases”. Perpetual 
serves

as Trustee for the Award.

Ms Down will receive $60,000 
in prize money. Her novel 

was chosen from a shortlist 
that included two-time 

Miles Franklin shortlisted 
author Michael Moham-
med Ahmad, two-time 
Miles Franklin winner 
Michelle de Kretser, 
award-winning nov-
elist Alice Pung and 
self-published writer 
Michael Winkler.

When describing this 
year’s winning novel, 

the judges said, “Bodies 
of Light invites readers 

to witness the all-too-often 
concealed, destructive forces of 

institutionalised care. With extraor-
dinary skill and compassion, Down has 

written an important book which speaks to 
an urgent issue in contemporary Australian life.”

The 2022 judging panel comprised of author and 
literary critic, Dr Bernadette Brennan; literary 
scholar, Dr Mridula Nath Chakraborty; book critic, 
Dr James Ley; NSW Mitchell Librarian and Chair, 
Richard Neville; and author and editor, Dr Elfie 
Shiosaki.

Jennifer Down wins the 2022 Miles Frank-
lin Literary Award for Bodies of Light

أربع روايات تسببت في 
شهرة إرنست همنجواي.. 

تعرف عليها
بالل رمضان

إرنست همينجواي.. روائي وكاتب قصة قصرية وصحفي وريايض أمريكي، لقب بـ البابا 
يف أدب القرن العرشين، نظرا ألسلوبه البليغ والبسيط، وخالل مسريته األدبية، ذاعت 

شهرته بسبب أربع روايات كتبها ال تزال حتي يومنا هذا، تحظي باهتمام كبري بني 
جمهور األدب العاملي وقد ذاعت شهرته بفضل روايات: »ثم ترشق الشمس«، »وداعا 

للسالح«، »ملن تقرع األجراس«، و«العجوز والبحر«، والتي نتعرف عليها يف هذا التقرير.
ثم ترشق الشمس 

أول رواية مهمة إلرنست همنجواي، نرشت يف عام 1926، وتدور أحداثها حول مجموعة 
من املغرتبني األمريكيني وأفراد بريطانيني يف أوروبا 

القارية خالل العرشينات من القرن العرشين.
اختار همنجواي عنوان الرواية بناء عيل توصية 

من نارشه الذي اقتبس من سفر الجامعة )1:05( 
»والشمس ترشق والشمس تغرب وترسع إيل 

موضعها حيث ترشق«.
جعلت الرواية همنجواي مشهورًا، وألهمت 

الشابات يف أنحاء أمريكا أن يتخذن قصات الشعر 
القصرية ويرتدين السرتات مثل بريت ويترصفن 
مثلها، وكذلك غريت الرواية أسلوب الكتابة التي 

يمكن أن تجده يف أي مجلة أمريكية نرشت خالل 
العرشون سنة املقبلة.

 وأضافت مجلة التايم الرواية يف قائمتها ألفضل 
الروايات باللغة اإلنجليزية يف الفرتة املمتدة من 

عام 1923 إيل عام 2005.
رواية ملن تقرع األجراس

صدرت هذه الرواية يف عام 1948، وتحكي أحداثها 
قصة »روبرت جوردون« الشاب األمريكي املنتمي 

إيل الكتائب الدولية املرافقة إلحدي عصابات الحرب الشيوعية خالل الحرب األهلية 
اإلسبانية. 

 
تُحكي القصة يف املقام األول من خالل أفكار وتجارب روبرت جوردون الشخصية 

املستوحاة من تجارب همنجواي يف الحرب األهلية اإلسبانية. يسافر روبرت جوردون 
الشاب األمريكي إيل إسبانيا ملواجهة قوات فرانسيسكو فرانكو.

 
يأمر املرشف جوردون أن يتعدي حدود العدو لتدمري جرس مستعيناً بمجموعة من 

عصابات الحرب الذين كانوا يعيشون يف الجبال القريبة. ويلتقي روبرت بماريا، واحدة 
من أعضاء عصابة الحرب هذه يف مخيمهم، وهي مواطنة إسبانية شابة قد دمر اندالع 

الحرب حياتها.
 

يتصادم إحساس روبرت القوي بأداء عمله مع 
كالً من خوف قائد الحزب الجمهوري بابلو وعدم 

رغبته يف االلتزام بهذه العملية الرسية التي قد 
يكون لها تداعيات، ورغبة روبرت يف التمتع يف 

الحياة التي عززها حبه املكتشف حديثاً ملاريا. 
وتجسد الرواية وحشية الحرب األهلية.

 رواية العجوز والبحر أو الشيخ والبحر
كتبها إرنست همنجواي يف هافانا، كوبا يف عام 

1952، وتعد إحدي روائعه األدبية، وحاز بسببها 
عيل جائزة نوبل يف األدب وجائزة بوليتزر 

األمريكية »ألستاذيته يف فن الرواية الحديثة 
ولقوة أسلوبه كما يظهر ذلك بوضوح يف قصته 

األخرية »العجوز والبحر« كما جاء يف تقرير 
لجنة نوبل.

 ونرُشت هذه الرواية ألول مرة يف مجلة life قصة 
رمزية تشري إيل كفاح الكاتب نفسه للحفاظ عيل 
فنه يف مواجهة الشهرة واالنتباه، وتحكي الرواية قصة الصياد العجوز سانتياجو والذي 
استمر ملدة طويلة دون أن يصطاد أي أسماك، فيقرر أن يدخل لعرض البحر، فيصطاد 
سمكة كبرية لكن لسوء حظه تأكلها أسماك القرش، كانت ثمار إلبحاره املؤلف يف أعماق 

الذات اإلنسانية، مربزا خفايا العالقات االجتماعية.
 

رواية وداعا للسالح
كتبها إرنست همينجواي خالل الحملة اإليطالية يف الحرب العاملية األويل، ونرشت عام 

1929، وعنوانها مأخوذ من قصيدة للكاتب املرسحي اإلنجليزي جورج بيليه والذي عاش 
يف القرن السادس عرش.

 
تروي الرواية عيل لسان األمريكي فريدريك هرني، والذي يحمل رتبة مالزم يف املستشفي 

امليداني للجيش اإليطايل، وتدور أحداثها حول عالقة حب تنشأ بني املغرتب األمريكي 
هرني وكاترين باركيل عيل خلفية الحرب العاملية األويل، من هزل الجنود والقتال ونزوح 

السكان.
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حسن داوود
لم تِف الحياة بما وعدت الصديقني به. 
أولهما، إسماعيل الذي لم يكن يعلم أن 

اختالف مذهبه عن مذهب هبة، محبوبته، 
سيؤّدي إىل انفصالهما. العمل السيايس الذي 

انخرط فيه، وكذلك الكتب التي كان قرأها، 
جعاله يظن أن ما هو هناك، يف الكتب، هو 

هنا يف الحياة، أو أنه ظّن، عىل األقل، أنهما 
يصعب أن يكونا مختلفني هكذا مسدودة 

طريق أولهما أمام طريق ثانيهما. لم يملك 
إزاء ذلك إال أن يكّرر الكالم الشائع عن تحكّم 

املايض، الذي انقىض منذ ما يزيد عن ألف 
سنة، بحارض البرش.

وال يقترص ذلك التحكّم عىل ما قد يرّد به أهل هبة 
عىل املتقدم للزواج منها، بل عىل صعيد آكرث هوال، 

يمكنه أن يؤّدي إىل حرب وحشية مدمرة. يف ذلك 
الجزء من الرواية، جزء إسماعيل، وصٌف ملعركة 

حربية عنيفة بني الجنود، وكان إسماعيل أحدهم 
يؤدي خدمته اإلجبارية، واألخوان املسلمني يف 

حماه. هناك، ولسوء طالعه، وجب عىل إسماعيل أن 
يكون قائد املجموعة التي ترابط أمام بيت هبة، بل 

كان عليه أن يأمر بإطالق النار عىل تلك النافذة التي 
ظهر له خلفها ما ظنّه خيال حبيبته، لم يستطع 
أن يفعل، بدال من ذلك أفرغ الطلقات الثالثني من 
سالحه الرشاش عىل يده، تلك التي انفصلت عن 

جسمه. وهو أعقب فعلته تلك برحيله يف أحد تلك 
القوارب الهاربة براكبيها من عاملهم الذي ما عادوا 

يطيقون العيش فيه.

أما الرجل الثاني، بل األول طاملا أن الرواية تبتدىء 
به وبه تنتهي، فهو يارو. كان يلتقي إسماعيل، األكرب 

منه سنا واألوسع تجربة، مجالسا إياه ومستمعا له 

دون أن يشاركه االستغراق برشب العرق حتى السكر 
والنوم. تبدأ الرواية مع يارو يف أحد شوارع دمشق، 

حيث التقى صدفة بفيليتسيا السويرسية، كان 
قد التقاها من قبل يف إحدى 

السهرات، وعلق بها وظّل، بعد 
عودتها إىل سويرسا يكتب لها، 
دون دراية بما ينبغي أن يكون 

عليه الترصف الغرامي، رسائل 
حّب ال تكّل.

كان خارجا من عالقة 
محبطة مع هيال الكردية 

مثله، واأليوبية بما ينسبها 
إىل جدها األعىل صالح 

الدين، هذا النسب 
مدعاة العتزازها، لكنها 
مع ذلك لم تتوقف عن 
قراءة الكتب املاركسية 
والتشعب يف أجنحتها 
وتياراتها، وقد أُحبطت 
عالقة يارو بها بسبب 

السياسة وما تستجره 
من عالقات شخصية 

مستجّدة. وعىل أي 
حال لم يكن حال 
يارو مختلفا عن 

حال هيال لجهة توزعه 
بني انتماءين أو ثقافتني، فهو بعد اكتسابه 

وعيا سياسيا تحّصل له من التجارب والكتب، ال 
يفوته الحنني إىل منشئه القومي. يف يفاعته واظب 

عىل زيارة رضيح صالح الدين األيوبي يف دمشق، 
ومخاطبته علّه يسمع منه جوابا.

هناك زمنان كتابيان يف رواية طه خليل، ذاك أنها 
انتقلت من زمن واقعي، بل مغرق يف واقعيته، إىل 

عالم سحري وخرايف، كأن تلك الرحلة إىل جبال 
كردستان لم تكن إال حلما اخرتق الزمن األول، 
وانتهى، كما ينتهي الحلم، باستفاقة يارو بني 

أحضان فيليتسيا.
وها هو، دون سابق تخطيط، 

يرى نفسه منضّما 
إىل األنصار الذين 

يقاتلون يف كردستان، 
منفصال بذلك 

عن حياة سياسية 
واجتماعية حفل بها 

تاريخه الشخيص 
يف سوريا. يف فصول 

الرواية األخرية وصٌف 
للرحلة التي أوصلته 

إىل جبال هاكاري 
»زهرة جبال كردستان«. 

استغرقت تفاصيل الرحلة 
إىل تلك الجبال، ومن ثم إىل 

سلسلة جبال أورامار، ما 
يقرب من ثلث الكتاب وكلّها 
تجري يف واحد من الفصول 

األربعة، حيث تساقط 
الثلوج ال يتوقف، وحيث 

تتجمّد أطراف املجموعة التي 
ترافقه، رجاال ونساء، إىل حّد 

االضطرار إىل قطع بعضها. لكن 
دائما، وبالرتافق مع قسوتها، ال 

يغيب احتفاله بتلك الطبيعة، 
مكانا مكانا، وإسما إسما. كأننا، يف ما نقرأ نتابع 

تفاصيل تلك الرحلة، نشعر بالوقع العميق ألسماء 
الجبال وهو يرتكّز يف وجدان يارو، العائد بقوة إىل 

كرديتّه. األسماء املحّملة بوقعها وحده، دون حاجة 
إىل ذكر ما حفل به تاريخ كل من هذه األمكنة.

د من رجال البشمركة  ويف هذا االمتداد املكاني املهدَّ
يف الجنوب، أولئك الذين انضموا إىل القوات الرتكية 

بسبب الخوف والسعي لألمان، والهجومات التي 
يقوم بها األتراك، »أحفاد سلجوق« كما يطلق 

عليهم الكاتب، ليس إال املدى الشاسع الخايل إال 
من قساوة الثلج وامتداده الالمتناهي. ثلوج وجبال 

وأسماء جبال، هكذا كأننا يف زمن ما قبل إشغال 
األرض بساكنيها. ال تجري هنا إال االقتحامات التي 

يقوم بها شباب األنصار، ثم يعودون من بعدها إىل 
حامياتهم. هذا املكان األسطوري سيجنّح خيال 
الكردي يارو، كما خيال طه خليل، كاتب الرواية، 

حيث فجأة، يبدأ شبح صالح الدين األيوبي 
بالظهور، رجال كبريا وقديما. يف مخاطباته ليارو 

يقول، إنه األكرث معرفة بهذه الجبال، والعارف بما 
قد يحدث وما لن يحدث فيها. يف ظهوره الثاني بدا 

مقطوع الساق، إثر مواجهة خاضها، لكن عىل جذع 
الشجرة الذي انتزعه ليجعل منه ساقا أخرى، كانت 

تنبت فروع يرسع إىل تقصيفها.
هناك زمنان كتابيان يف رواية طه خليل، ذاك أنها 
انتقلت من زمن واقعي، بل مغرق يف واقعيته، إىل 
عالم سحري وخرايف، كأن تلك الرحلة إىل جبال 

كردستان لم تكن إال حلما اخرتق الزمن األول، 
وانتهى، كما ينتهي الحلم، باستفاقة يارو بني 

أحضان فيليتسيا. ثم، ملزيد من إرجاع الحياة إىل 
واقعيتها، يقّرر يارو أن يهاجر بصحبة فيليتسيا 

إىل بلدها، حيث لم تعد الحياة ممكنة يف هذه البالد. 
سأعيش هناك معك يا فيليتسيا، قال لها مستعيدا 

ما فعله إسماعيل، صديقه وسابقه الهارب من وجعه 
وخيباته.

رواية طه خليل »لسع الثلج« صدرت عن دار 
نفرتيتي يف القاهرة يف 200 صفحة ـ 2022

كاتب لبناني

»لسع الثلج« لطه خليل: حيث ال عالج للهزائم إال باألحالم

 مهند الخيكاني
إن السمة الغالبة عىل رسديات الرميل باإلضافة إىل 

جملة اعتبارات أخرى، أنها حكايات شخصية 
ينبوعها الذاكرة، وتأخذ شكل السرية من الناحية 

املضمونية وباألخص، حينما يجد القارئ 
سلسلًة من القصص عن طفولة الكاتب ومراهقته 

وشبابه، وكثريا ما يعلو فيها صوت الكاتب من 
خالل الشخصية الساردة. غالبا ما تكون األنا 

هي الساردة، لكنّه ـ الكاتب، حتى مع كونه ساردا 
عليما يف أحيان أُخر، فإنه يتحدث عن نفسه 

وما أحاط بها يف تلك الرسديات وقد انعكست تلك 
الشحنات العاطفية املرتّسبة يف الذاكرة عرب لغته 

الرسدية، ومنحتها تلك املرونة الفائقة، مشوبًة 
بالدعابة واملواقف الفكاهية، فهي لغٌة ذات 

حيوية عالية اكتسبتها من قدرتها عىل االنفالت 
واالنطالق يف توظيف الالمتوقع من أبيات شعرية، 

أو مواويل أو أقاويل وغريها من املقبوسات، إذ ال 
حدود لقابليتها عىل التوظيف واإلحالة، فليس 

هنالك قالب ُجميل معني يهيمن عىل جملته 
الرسدية، ويحد من زئبقيتها، ولذا فإنها تميل إىل 

التدفق مدفوعًة بتلذذ الكاتب يف رسدياته، قبل 
التفكري بتلذذ القارئ.

رسديات الرميل تنحو يف اتجاه التوثيق، خصوصاً يف تلك 
القصص التي يتحدث فيها عن القرية وعمرّي الطفولة 

واملراهقة كما يف مجموعته »برتقاالت بغداد وحب 
صيني« ويمكن مالحقة مثل تفصيل كهذا يف إسبانيا 

التي تخلّلت قصصا كثرية بمدنها وتاريخها، إذ هو مقيم 
يف إسبانيا، وقد طّعم قصصه بمناخاتها وشخصياتها 

ورموزها وطبيعتها، وهو ما يرتك شيئاً من الجاذبية 

والدماء الجديدة تيضء من داخل الثيمات، وتتخلل تلك 
القصص أو الحكايات الشخصية الكثري من النصوص 
املختلفة، إال أن الذي يطغى فيها هو صوت الكاتب إذ 

يتجىل واضحاً يف الكلمات.
إنها قصص سري ـ ذاتية يف 

أغلبها، وهناك تلك القصص 
التي تضم مجموعة حكايات 

يف سياق حكائي أعم، وال ندري 
ماذا يمكن أن نطلق عليها، 

لكنّها بال شك مجموعة 
قصص يف قصة واحدة مثل 

قصة »التلفزيون األعور« 
وقصة »برتقاالت وشفرات 

حالقة بغداد« من مجموعته 
األوىل، حيث ينتهي 

رسد كل واحدة من تلك 
الحكايات الغائصة عميقا 

يف الوعي الشخصية، 
بينما يجري من األعىل 
الخط الرسدي لحكاية 

ترتبط بالشخصية 
أو املوضوعة برابط 

معني، وما إن تتوقف 
الحكاية الجامعة لتلك 

التفرعات القصصية، 
تعالَج جميع تلك 

الحكايات يف الوقت 
نفسه.

وهي ممتعة لكونها 
مكثفة وغنية ومتنوعة وغريبة، كأن 

تتحدث عن شفرات الحالقة واملواقف التي تكون فيها 
مع الناس، حيث شفرة الحالقة هنا تأخذ دور البطولة، 
أما الشخصيات واملواقف التي توضع فهي أدوار الزمة 

وليست سببية، فهدف الشخصية/ الرجل يف قصة 
الشفرات وهو يركب السيارة 

إلنهاء معاملة معينة، 
يف جو حار وتعرق 

كريه يف ظهر صيف 
بغدادي، هو كيف 

سيجمع شفرات 
الحالقة ومواقفها 

مع الناس يف قصة، 
فيبدأ استدعاؤها من 

الذكريات، مرًة من مرحلة 
الطفولة ومرة من أيام 

الجيش إلخ. فيكتشف 
القارئ أنه صنع قصة عن 
الشفرات من خالل تفكريه 
بصناعة قصة عنها داخل 

عقل الشخصية، التي 
يعلو فيها صوُت الضمري 

املتكلم. االعتماد عىل الذاكرة 
والذكريات له إيجابياته وله 

سلبياته أيضا، من جانٍب 
منحها طابعا حميميا لكونها 

تلتصق بوقائع شخصية 
حميمة من جهة الكاتب، ومن 

جهة القارئ املحيل الذي 
ألِف هذه الحكايات، وهي جزء 
من ذاكرة مشرتكة، فمرًة تشّده 

ومرًة تبعده لكونها مألوفة بالنسبة إليه. لكنّها بال شك 
تلك املحلّية التي تخضبت بها حكايات الرميل، طاقة 
انفجارية لعوالم غريبة، بالنسبة للقارئ املولود بعد 

أجيال وللقارئ غري املحيّل، الذي ال يرتبط مع الكاتب 
برباط البيئة والتنشئة والذاكرة، إذ ليس هنالك جامع 

سيايس أو اجتماعي بينهما. يشبه األمر إىل حد ما قراءة 
قصص عن الريف الهولندي، أو األمريكي أو أي موضع 

جغرايف بعيد ومعرفة أسماء جديدة لألشجار والزروع 
والحيوانات، وغري ذلك من التفاصيل. وهو طريق اتبعه 

فنانون مختلفون يف فنهم من خالل سلوك املحلية 
للوصول إىل العاملية.

وعىل وجه العموم تميل قصص الرميل إىل كونها حكّاءًة 
أو راوية أكرث من كونها مّيالة إىل معالجات القضايا 
الكربى والصغرى، والظواهر الثقافية واالجتماعية 
وغريها، وهذا ال يعني أنها تخلو من ذلك النوع من 

القصص لكنّها ال تميل إليه وقد يجذب هذا األسلوب 
بعضا من القراء، وينفّر آخرين ممن اعتادوا أو لديهم 

قناعات معينة عما ألِفوه يف القصة القصرية. ويصح 
القول عىل ما ورد يف »تحفة السهران« إنها حياة الكاتب 

منثورًة عىل شكل حكايات لتخربنا ما حصل ضمن حقب 
زمنية ترتبط بعمر الكاتب ويف مضمون هذا الحكي، 
يتلقف القارئ أحداثا سياسية واجتماعية ودينية 

أحيانا تخص تلك الحقبة، كما يف قصة »التلفزيون 
األعور« ويف قصص أخرى. وعادة ما يجمع هذا اللون 
الرسدي بني املتخيل والعجائبي والواقعي، وال يسهل 

عىل أٍي كان تطويعه وجعله مقبوالً يف سياقات القصة 
القصرية. كما نجد هناك حضورا الفتا للمرأة بني 

شخصية األم والحبيبة وشخصيات أخرى، حسب 
مواضعات الحدث، فهي سرية ذاتية للذاكرة بتنوعاتها ال 

لشخصية بذاتها، دون إفراط يف الوصف أو تفريط به.

القصة السير ـ ذاتية في كتاب »تحفة السهران« لمحسن الرملي
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علي صالح بلداوي

سته موشوًما عىل َجبهتي تحسَّ
- اسمي - 

وليس من مرآٍة كي أقرأُه فيها.

إنَّني يف َعراٍء ال ُيشاركني فيه سوى ظيّل
مستوحًشا يطأُ أرًضا غريبًة للمرَّة األوىل

تناديه أشباٌح من خلفِه
ويف جسدِه رعشُة الغريب

ويجرُّه التيه من أمامِه
فينقاد خلفه ويف خطوتِه عرثُة هالكني.

عليها أيًضا
صدى رُصاٍخ َينْحُت املقادير.

■

عىل جبهتي وجدتها موشومًة
خارطًة وأسماَء مدٍن وعباٍد سأُحّبهم وآخرين 

سيقتلونني
لًة بأسماء لم يكن  وجدُت أديانًا منقوشًة وجنانًا ُمسجَّ

من بينها اسمي
كنُت مطروًدا يبحُث عن خالٍص ولكنَّ القفار تنبح يف 

وجهِه أنَّى توّجه
مسلوًبا ال جوقة نساٍء تبكيه.

ِم ل الواصلني إىل أرٍض سريتُها مكتوبٌة بالدَّ كنت أوَّ
متأّخرًا عن قسمٍة لم يكن نصيبي منها سوى الخراب.

■

حاري أقرأ شهقًة منكوبًة يف صدٍر تلتهُب فيه الصَّ
أقرأ عتاًبا يقطُع لساني

أقرأ... ما أنا بقارٍئ سوى ضياٍع
هو ضياعي.

■

أتصفَُّح صحيفتي فأجُدني فارًّا ال يسرتيُح عىل ربوٍة
ظمآَن ويف يمينه بحاٌر ال يغرف منها

متعباً ولكن حتّى يف أحالمه محكوٌم بالفرار.

فارٌّ من خطيئٍة لم أرتكبها، لكنّها َحدبٌة تكرب عىل ظهري
من حكٍم مؤبٍَّد بالهزيمة

من حروٍب كنُت فيها كلَّ القتىل
ومن أرٍس طفُت به حافًيا ُبلدانًا من الشوِك والشظايا.

يا صحيفتي املكتوبة عىل ورق الخذالن
يا صحيفتي املَمهورة باملدامع.

■

ُد  مذ استيقظُت وعىل رقبتي يدور سكنٌّي أعمى ُيردِّ
نشيد األضاحي

مذ استيقظُت وعىل كتفي غراٌب يحفُر يف لحمي لحًدا 

عه. ويوسِّ

يف حنجرتي يتورَّم الصمُت
ويف قدميَّ تنتحُر الخرائط 

إنَّني ميٌِّت يشاهد ميتته
ميٌِّت وأنا قربي.

■

نعٌش من الريح
ٌز بالعبث وكفٌن مغزوٌل من الَهباء مطرَّ

أقرأُ عىل جسدي مرثيَّة التائه يف محنته
وأبكيني قتياًل بطعنٍة من خنجر الفناء.

هكذا أتخيَُّل جنازتي
فكم عيلَّ أن أتخيََّل مشيِّعني ال أعرفهم

والذين أعرفهم رصعى.

■

أصادف يف طريقي املوبوِء بالنَّدِم محرومني
يضفرون رغباتهم كي ُيشنقوا بها

ومنسيِّني
لم تالمسهم األقالم ولم ُيذكَروا يف الصحف
فائضني إاّل عن ألٍم ينخر وجودهم بصمت.

أُصادُف مطروديَن من هامٍش إىل هامش
ومنهوبني تُطاردهم أشباح الفالة.

■

فاعة؟  إذن من سُينزل لنا ساللم الشَّ
من سيقول: لكم املقاعد يف باص الفرقة الهاربة

اصعدوا، ناجني بال سجاّلٍت وبال فضائح؟

من سيعرث علينا
رك األسفل من النّوائب؟ ونحن يف الدَّ

■

ال مؤِنٌس سوى حجٍر ُيشعُل نفَسه يف القشِّ كي 
أستيضء

ويعزُف يل مقطوعًة يحفظها من بقايا نهٍر قديم
ال صحبة سوى ِظلٍّ ُيشاركني وحشَة الغاِب

َر عىل محنتي  ورسم الخرائط للُمخلِّص كي ال يتأخَّ
ويتيه.

ال يجاورني غري طرٍي ضيَّع البيت واحتمى بخويف
وبحٍر تُعربد فيه املنارة، واملرسلون يف أعالها سيطفئون 

الضوء.

إذن، كلُّ من عليها ُمكفٌّن بالفخاخ
كلُّ من عليها تحت لسانِه لحٌد

يحمل شاهدته معه
وقربه محفور.

■

تطاردني برازخ كُتبت عىل أبوابها ذنوبي التي لم 
أرتكبها بعد

وينتظرني جاّلدون كي يختموا عىل جسدي ِإذَن 
عبوري إىل التَّهلكة.

صلّوا ألجيل
وحشتي بيدي

وبراءتي يف فم الّذئب.

* شاعر من العراق

فارٌّ من خطيئٍة لم أرتكبها

صدام الزيدي 

 لن ينقيض أسبوع أول من يوليو 
تموز القادم

إال برضبة مالك
تهتز لها األرجاء

فإن كنت ما زلت حًيا، يومها
سأحتفل بوالدتي

وإن كنت قد متُّ
فهذا بيان ملن نزفته الطريق

إىل
أغوراه املعتمة:

رأيت السماء بوابات ووجوًها
تتأملني يف صمت

وصار يومي طوياًل
ال ينتهي

وكان يل يف كل كلمة أو عبارة
أو رؤية أو نشيد: نصيب أسٍد يف

غابة ضواري
وكنت أجمع الحرية التي 

تضاعفت
ألبني منها برًجا أسميته

»برج الجهل الكثيف«
يرتجي صاحبه وجه »رّب 

الكثيِب«
ومضيت ال لييل معي

وال نهاري....
انتهيت إىل حريٍة أكرب:

سمعت جوارحي تسبُِّح
دون أمٍر منّي

وقد نالني شحوب من يهيم
عىل وجهه

يف
صحراء

ال صبح يأتيه وال ماء وقوت...
مكثت عاًما إال قليل

لعل عبء الجبال يرشدني
إىل غاية

ولعل بصرية القلب تفتح
يل

ما أغلقته نوايا النفس الجامحة
ولعل كثبان النور املتقلبة يف

سماء الحق
تهمس يل ولو بكلمة....

لن ينقيض هذا األسبوع
إال وقد نفدت ذخريتي

من االرتقارب
وتمّوجت حنجرتي من هول ما 

يعرتيني
من عذاب وجنة...

لن أبارح هذا الصمت
فهو صالتي

ولن أترك هذا الليل
ففيه رّس إخفاقاتي املترصمة

يف
جعبة الغروب

ولن أكتب شيًئا وأذني مفتوحة
للريح

سأنام باكرًا وسأصحو
ألنام مجدًدا

سأبدد نار الحرية
بأن أسلِّم جسدي للفراش

وطاحونة رأيس لعليائها
وما لم أكتبه، للمنفى

ويقينًا، سأنتظر عزرائيل 
أو من ينوب عنه

فإما تغرب هذي الروح فال تفيق
وإما آخر شهقٍة يف مودم

النت
تتكفل باألمر 

ألربعة أيام قادمة.

هذا آخر ما أكتبه قبل
الغياب

وأول ما أنرثه عىل امتداد
القمر

وأنا نائم بما تحمله الكلمة
من

معنى
لن ينقيض أسبوع أول

إال برضبة نور 
تفصل الروح عن الجسد

أو تحفر نفقًا يف الروح
لتعيد تركيب الفتى

من
الصفر

فيما األربعون تغازله
والستون تتابع املشهد بحرية

وما لله فهو لله
وما لفيسبوك، ف%2 منه

للوهم
والبقية مصاعد إىل غيابة

الجب
يف 

قلب 
الزُّهرة....

شاعر من اليمن

قبل غياب ....

BY QIANG MENG

My girlfriend adopts a rabbit,
and we name him Bubu Dostoevsky Luo.
Luo is my girlfriend’s last name.
Luo bu means radish in Chinese.
Dostoevsky is a writer I like.

Bubu never writes in the first month,
although his modest nose twitching
implies a burning interest in language.
My girlfriend and I speak Chinese at home
but feel obliged to rethink this practice
like every immigrant household:
She points out that Bubu
is an American bunny,
and he needs to fit into society.
Poor Bubu. Will he grow up ignorant of the story
behind the Mooncake Festival,
meaning of his own name,
locations of Beijing and Shanghai—
which one is farther north?
And Guangzhou, Wuhan, Chengdu
where people cook (Bubu should be aware!)

spicy marinated rabbit heads.
Do we take Bubu to church on Sunday?
Wedding ceremony sans fresh longans,
grave adorned with a cute wood cross?
Other bunnies carrying Easter egg baskets
may ask Bubu to talk about his family.
What will they call Bubu in his absence?
How does Bubu see himself?
In the long 21st century, Bubu may meet
some communist bunny from China.
Will Bubu return her accented greeting
with a perplexed smile,
or will they sniff and pass each other—
a fluffy moon at its perigee?
Yes, Bubu is born so American
he can easily run for president.
Thank God he hasn’t expressed a zeal
for proposing tax reforms
or deporting Russian spies.
Bubu munches orchard hay.
From behind I see a fierce typist at work.
The paper balls he throws away
hang in the sky as crumpled clouds.
Or is Bubu an underground radio operator,
who keeps sending the Morse code of wonder
(now his antennae ears are up)
to somewhere far, far away?
No matter which language Bubu the bunny
adopts to write his early oeuvre,
we will always love him, support him, and make sure
he doesn’t travel alone to Chengdu.

Qiang Meng grew up in Changchun, China

Bubu the Bunny
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    ART تشكيل

ال شك أن التطور التكنولوجي 
الحديث، وخاصة خاصية األشعة 

السينية ساعد يف الكشف عن  
األرسار التي تخفيها عدد من 

اللوحات الفنية الشهرية لكبار رواد 
الحركة التشكيلية يف العالم، ولهذا 

نستعرض خالل السطور التالية أبرز 
اللوحات التي ظهر خلفها لوحة 

أخري مخفية عن األعني ولكنها 
ظهرت بعد إجراء األشعة عليها.

لوحة فان جوخ

مؤخراً اكتشف القائمون عيل ترميم لوحة 
للفنان الهولندي العاملي فان جوخ لوحة 

مخبأة له أثناء عملية الرتميم استعداداً 
للتجهيز ملعرض الفن األسكتلندي، 

وتظهر لوحة املخبأة صورة فان جوخ 
نفسه وهو يحدق باهتمام بالغ ويرتدي 

قبعة واسعة الحواف ومنديل عنق 
فضفاض، وقد كانت هذه اللوحة موجودة 

يف اسكتلندا بأحد املخازن الفنية هناك 
منذ أكرث من نصف قرن.

 وقالت ليزيل ستيفنسون، كبرية مسؤويل 
صيانة اللوحات يف املعارض الوطنية يف 

اسكتلندا: لقد كان أمر مثريًا للغاية فبعد 
استخدام أشعة سينية روتينية ظهرت 

لوحة أخري لفان جوخ تحت طبقات من 
الغراء والكرتون.

لوحة بيكاسو  
ويف واقعة أخري، وباستخدام 

التكنولوجيا املتطورة قام باحثون يف لندن 
بإعادة ترميم بعض لوحات بيكاسو، ومن 

بينها لوحة »عازف الجيتار« التي رسمها 
عام 1903.

وأوضح الباحثون ظهور لوحة أخري 
خلف لوحة عازف الجيتار وهي رسم 

لـ«امرأة«، جاء ذلك حسبما ذكر موقع 
»دييل ميل« الربيطاني، وأطلق الباحثون 

عيل املرأة التي عرث عليها يف اللوحة 
اسم »املرأة املفقودة«، مضيفني أن 

الرسمة املكتشفة توضح بدايات بيكاسو 
واستخدامه للون األزرق.

وأشار الباحثون إيل أنهم يحاولون تقديم 
طريقة جديدة إلعادة بناء العمل الفني 

املفقود، من خالل برنامج تكنولوجي 
يستخدم صور األشعة السينية للكشف 

عن األعمال الفنية التي تتمزج مع 
األعمال الفنية الداخلية للوحة.

لوحة إدجار ديجا

اكتشف العلماء لوحة بورتريه مخفية 
تحت لوحة أخري رسمها الرسام الفرنيس 

الراحل إدجار ديجا، واستخدم باحثون 
يف اسرتاليا أشعة سينية قوية، لتسليط 
الضوء عيل لوحة بورتريه المرأة شابة، 

كانت مسترتة تحت بورتريه لسيدة يف 
لوحة ديجا املسماة »بورتريه المرأة«، 
ويعتقد الباحثون أن املرأة املرسومة يف 

اللوحة هي »إيما دوبنيه«، التي ظهرت يف 
أعمال أخري لـ ديجا.

لوحة وراء لوحة.. أعمال فنية تحتها 
لوحات مخفية ال تري بالعين المجردة

Visual artist Sam Gil-
liam has died at 88
Anastasia Tsioulcas

O ne of the most important and influential abstract 
visual artists in the U.S. has died: Sam Gilliam, a 
great colorist whose work influenced genera-

tions of artists, was 88 years old. Gilliam’s death on was 
announced by the Pace Gallery, which had represented 
him since 2019, and the David Kordansky Gallery, which 
had represented him since 2012. The cause of death was 
not disclosed.

Gilliam was born in Tupelo, Miss., in 1933 as the sev-
enth child of eight to a father who worked on the rail-
road and a homemaking mother. He attended the Uni-
versity of Louisville for both bachelor’s and master’s 
degrees, but in 1962 moved to Washington, D.C., where 
he lived and had his studio for the rest of his life. He 
became one of the leading artists of the Washington 
Color School — a 1950s movement that emphasized 
large fields of color.
He was very interested in freeing his paintings from 
the boundaries of canvases and frames. Instead, in his 
Drape works of the 1960s, he took unstretched canvas-
es and hung them from ceilings or pinned them in great 
waterfalls to walls. Each time his work — part painting, 
part sculpture — was installed in an exhibition, it hung 
differently, never the same way twice.
In a 2018 Morning Edition profile, Gilliam explained 
that the intention behind his Drape work was “to de-
velop the idea of movement into shapes” — and that 
he was inspired by laundry hanging from a clothesline.
During the late 1970s, he thickly painted canvases, and 
then cut out and rearranged geometric shapes. The re-
sults evoked both African American quilts and the im-
provisations of the jazz music he loved.
In 2016, Gilliam debuted a 28-foot public work commis-
sioned by the then-new Smithsonian National Museum 
of African American History and Culture.
Currently, the exhibition Sam Gilliam: Full Circle is on 
view at the Hirshhorn Museum and Sculpture Garden in 
Washington, D.C., through Sept. 11, and his work Dou-
ble Merge is on view at Dia Beacon in Beacon, N.Y.
Gilliam was also the recipient of solo shows at New 
York’s Museum of Modern Art, the Studio Museum in 
Harlem and the Whitney Museum, as well as at the 
Phillips Collection in Washington, D.C. In 2015, he was 
awarded the U.S. State Department’s Medal of Arts 
Lifetime Achievement Award.
In the 2018 Morning Edition profile, the then 84-year-
old Gilliam said that he felt that he was in his prime, de-
spite health challenges. “I’ve never felt better in my life.
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CINEMA سينما

»كالرا سوال«: آالم القاع 
وأوجاعه المتعددة

عبد الكريم قادري
يذهب فيلم »كالرا سوال« )2021(، لناتايل ألفاريز ِمِسن )كوستاريكا، مواليد السويد، 15 

يناير/ كانون الثاني 1988(، صوب العقل. ُيحرّض ُمشاهده عىل االنعتاق من الخرافات 
والتقاليد البائدة، التي تحجب التفكري، وتمنع طرح أسئلة منطقية، تجلب إجابات 

واضحة ال تالعب فيها، وتدعو إىل االستماع إىل نداءات الجسد، واإلنصات إليه بأذن 
صافية، لتفكيك شيفرات لغته اإليحائية، التي تستجدي من خاللها متطلباتها، بعيداً عن 
أي توظيف أيديولوجي ُيمكن أْن ُيقّوض هذا النداء ويتجاوزه بطريقة يمكنها توليد العنف 

والكراهية، انطالقاً من الذات املُقّيدة ضد اآلخر، الذي ال يفهمها إطالقاً، ألنّه ينظر إليها من 
زاوية ضيقة، ومن مصلحة آنّية.

هذا َحدث مع كالرا سوال )ويندي تِشنْشيال آرايا(، ذات الـ40 عاماً، التي تعيش حياة 
تشبه ما ُيطلق عليه مصطلح الدراويش. تقطن يف قرية نائية يف كوستاريكا، ويعتقد 

سكّانها أنّها تمتلك صلة خاصة بـ«الرّب«، وأنّها قريبة منه إىل درجة أنّه جعلها وسيطة، 
فامتلكت قدرات خارقة، تُعالج بها املرىض، وتحقّق بفضلها أمنيات الغري. استغلّت والدتها 
فريزيا )فلور ماريا فارغاس تشافيز(، هاتني الطاقة الروحية والهالة الدينية، املرسومتني 

حولها، لصالحها، إْذ بات األمر ينعكس عليها مادياً.
ذات يوم، يحدث غري املُنتظر: إنجذاب كالرا سوال نحو صديق ابنة أختها املراهقة ماريا 

)آنا جوليا بوراس إسبينوزا(، فتتحرّك فيها مشاعر التواصل والعالقات الحميمة، وهذا 
ترفضه األم، التي تحاول بطرق عّدة كبح هذه األحالم والطموحات الطبيعية. لكّن كالرا 

الطّيبة ال تستمع إال إىل نداء قلبها، لتبدأ معركة التحّرر من قيود األمر الواقع وصَُور 
املجتمع، وتقاوم املعتقدات االجتماعية والدينية املُلزمة بها منذ صغرها. تُصبح سيدة 

نفسها، وتترصّف وفقاً لسجّيتها، بفضل القوة الجديدة املُكتشفة فيها، التي لم تعرفها 
سابقاً، بسبب قيود كثرية تُكبِّلها، وتجعلها تعتقد أنّها تمتلك قوى خارقة، مستَمّدة من 

القديسني واألطهار، املتجسدين فيها بصورة ما.
ينطلق »كالرا سوال« )إنتاج مشرتك بني كوستاريكا والسويد وبلجيكا وأملانيا(، من فكرة 

االستغالل العاطفي املفرط، إلدانة الناس، وإيهامهم بأشياء غري موجودة، نتيجة التمّسك 
الكبري للريفّيني والبسطاء ومحدودي التعليم واملُشبعني بالتعاليم الدينية بتعاليم 

دينية ُمحرّفة وغري موجودة، ألنّهم يبحثون دائماً عن أشياء غري موجودة وُيصّدقونها، 
وينسجون حولها أساطري وهاالت ومعجزات. هذا حدث لكالرا، التي كانت بالنسبة إليهم 

املرأة املنشودة، لتكون لسان حال مريم العذراء، بحسب اعتقادهم، والناطقة بلسانها. 
لذا، كان رضورياً أْن تمتلك طاقة وقدرة عىل ابتكار معجزات، ثم تمكّنوا من تأويل أحداث 

وظواهر طبيعية بربطها بها. كما أّن والدتها جعلتها قديسة أمام الجميع، فوجبت 
املحافظة عىل هذه الشخصية الدينية التي ابتكرتها.

كالرا تعاني مرضاً خطراً ُيهّدد حياتها، يتمثّل بانحناء عمودها الفقري، فنصح الطبيُب 
األّم برضورة إجراء عملية جراحية تقيض عىل املرض، قائالً لها إّن التأمني الصّحي 

سُيغطّي التكاليف. ترفض األم، وترّد عليه: »وهبني الله إياها هكذا، وستبقى هكذا«، وإْن 
أجرت العملية، ستتالىش قواها الخارقة يف نظر الناس، وبالتايل لن تدّر املال عليها. فاألم 
استطاعت إيهام ابنتها بأنّها قديسة، ويجب عليها الترصّف كالقديسني: تزهد، وال تضع 

مساحيق التجميل، وال ترتدي الفساتني مثل أترابها. زرعت فيها هذه األفكار منذ صغرها. 
لكّن كالرا بدأت تكتشف نفسها، وتتحّرر من هذه األفكار الرجعية، التي حرمتها أْن تكون 

امرأة كغريها، وبدأت تجهد يف اللحاق بما فاتها، وهذا ليس سهالً عليها، لذا يجب خلق 
صدمة كبرية ليعي الجميع تحّولها ويفهمونه، خاصة والدتها.

M any Hollywood movie fans were attached 
to the cars that appeared in its films, and 
many of them even wished to buy them at 

the highest price through auctions.

It was customary to put up the most distinguished cars 
that appear in Hollywood films for sale through public 
auctions, with the prices of some of them reaching an as-
tronomical cost.
Hot Cars revealed, in a report, the most expensive cars 
that appeared in Hollywood films, and were sold at the 
most expensive price through an auction.

Porsche 917K
The Porsche 917K racing model, the classic Le Mans movie 
based on the famous 24 Hours of Le Mans races.
And this classic model was put up for auction before, at a 
price of 14 million dollars.

Ferrari 250 GT LWB Berlinetta
Then the 1956 Ferrari 250 GT LWB Berlinetta, featured in 
the 1961 movie The Love Bug.
This 300-horsepower model was up for auction, at a cost 
of $6.7 million.

Aston Martin DB5
The list included a famous model, the Aston Martin DB5, 
which appeared in the James Bond films, specifically Gold-
finger, starring Sean Connery.
The model was powered by a 325-horsepower engine and 
was auctioned in 2010 at a price of $6.4 million.

Lincoln Batmobile
The famous Lincoln Batman classic, modified 1955 model, 
appeared in the 1966 Batman movie.
This model was put up for auction before, at a price of 
$4.6 million, and was powered by a V8 engine that pro-
duced 360 horsepower.

Mercedes-Benz S 26
The list included a Mercedes-Benz S 26/180 Boattail 
Speedster, a 1928 model that appeared in the 1935 come-
dy classic Sylvia Scarlett.

It was auctioned in 2012, at a price of $3.7 million.

Selling the 5 most famous cars in 
the history of Hollywood cinema.. 
Fantastic prices



    WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

    Arab American TodayArab American Today  العربي األمريكي اليوم  العربي األمريكي اليوم

يوليو يوليو 20222022 م - السنة العاشرة - العدد:  م - السنة العاشرة - العدد: 4242115

BOOKS كتب

أسئلة كثرية بات يفرُضها الواقع التقني 
من حولنا، سواء بأدواته وتطبيقاته 

التواصُلية الرسيعة، أو التحّديات الناتجة 
عنه، وطرائق التفكري بحلول لها. ومن بني 
الحقول اإلنسانية التي رسعاَن ما تأثّرت 

بذلك التغرّي هي اللغة، كونها الرشط 
األسايس يف التواصل.

»مرايا التحواّلت الرقمية والتمثاّلت 
الذهنية للذكاء االصطناعي« هو عنوان 
الكتاب الصادر مؤّخراً للباحث اللبناني 

غّسان ُمراد عن »رشكة املطبوعات 
للتوزيع والنرش«. وفيه يعرض أستاذ 

اللسانيات اإلشارات التي بات يعّج بها 
عاملُنا اليوم، إنّما باالنطالق يف تحليله من 
زاوية اللغة، فصحيح أّن العلوم التطبيقية 

هي القاعدة األساسية لتطوير وسائل 
االتصال من حولنا إاّل أّن املدى الذي 

يتفاعل فيه املُستهلكون هو عبارة عن 
عملية تبادل لغوي ضخمة.

وحيُث تتعلّق مفاهيم الرقمنة 
بالرياضيات عادًة، فإّن الكِتاَب باملقابل 

ُيقاطع ما بني ُبنية ومنطق اللغة وبني 
املنطق الريايض، ويكشف يف هذا السياق 

عن ُجملة من املُشرتَكات طّورها الوعي 
اإلنساني عرب التاريخ واستخدمها يف 

تنمية التواصل حتّى يف مراحله البدائية 

األوىل التي لم تكن تخلو من تعقيد. 
بمعنى أّن ما نعيشه اآلن هو حصيلة 
ُمراكمة معرفية تخّص البرشية عاّمة.

كما تظهر يف الكِتاب العالقة الخاصّة بني 
اللغة العربية بالذات والتحواّلت الرقمية 

الراهنة، فاألمر ال يتعلّق أبداً بجمود 
أو قدرة أكرب عند لغة دون أُخرى. عىل 

العكس تماماً، فالتفاُعل الكبري كشَف عن 
مدى واسع تستطيع العربية أن تبني 

عليه من حيث املفردات والتحّول الداليل 
واالستخدامات الوظيفّية.

إاّل أّن الجانب األهم الذي ُينّبه إليه العمل 
ليس الجدل النظري حول القدرة عىل 

التطّور، إنّما يذهب إىل كيفية االستفادة 
من خوارزميات الذكاء االصطناعي يف 

عمليات حوسبة اللغة العربية، وهذا ما 
يجب السعي إليه والنظر فيه بجّدية، 

بحسب املؤلّف.

ومن املسائل التي ُيعالُجها الكِتاب 
ما صار رائجاً تسميته بـ«الفقاعات 

املعلوماتية« التي حوّلت اإلنسان 
الحديث إىل ُمتعرِّض يومي لكّمية من 

املعلومات قد ال تكون كلّها تعنيه ولكن 
بمجرّد وصولها إليه ستؤثّر فيه وتجعل 

منه جزءاً من تّيار كبري.

الجدير بالذكر أّن الكتاب ُيكّمل ما 
بدأه الباحث يف عملني سابقني له: 
»دهاء شبكات التواصُل« )2014( 

و«اإلنسانيات الرقمية« )2018(.

»مرايا التحّوالت الرقمية«.. صَور 
متغّيرة عن العالم واللغة

سمكري الهواء 
العليم بكل 

شيء.. ديوان جديد 
للشاعر اللبناني 

سرجون كرم
صدر عن املؤسسة العربية للدراسات والنرّش 

يف عّمان وبريوت ديوان جديد للشاعر اللبناني 
رسجون كرم بعنوان »سمكرّي الهواء – العليم 
بكّل يشء« يف تسع وخمسني قصيدة موزّعة 
عىل 176 صفحة. بصمٌة جديدة ممّيزة عىل 

مرسح الشعر العربّي املعارص والحياة الفكرية 
والثقافية. يأتي »سمكرّي الهواء« يف زمن 

الفوىض العارمة عىل صعيد القيم واللغة والشعر 
واملفاهيم. يطرح فيه رسجون كرم، وبشكل فّج 

ورصيح، إشكالية الشعر العربّي املعارص، الذي 
يبدو وكأنّه عاجز عن تجاوز ذاته املأزومة بني 

التّقليد ومفاهيم الحداثة العالقة يف دّوامة التكرار 
النمطّي للنماذج الشعرية العربّية:

أعود من غابة الشعراء/ كما دخلُت/ذئباً 
منفرداً/ مزنّراً بالرمل املتحرّك/ يف التّأويل 

والخرافة.
يستفزّك رسجون كرم يف »سمكرّي الهواء« 

فيحرّض اإلنسان فيك، ثائرا عىل الشعر 
والشعراء الذين يّدعون بفوضاهم البليدة إنجاَب 

ما يرقى إىل مستوى الرتاث الّشعري العربي، 
أو إىل املستوى الذي يسمح للقصيد بأن يكون 

انتاجاً نّداً يف الثقافة العاملية واإلنسانية.
»ونحُن صاعدون برَج بابل/وكلٌّ يقطف من 

عمود امللح/وعموِد الناِر ورقَة فتواه/يف أشكال 
الحكِم/ومسألة الجندِر وإبِر تكبرِي الّشفاه/

والّشاعراِت الجميالِت عىل فيسبوك/والاليكاِت 
فيهّن…

أقول لنوح: ال ذنَب لك/سوى أنّك يف فلكَك 
ربطَت منقار نقّار الخشب«.

يقع الديوان يف 176 صفحة من القطع املتوسط.

أعلن مزاد سوثبى، عن بيع نسخة من رواية »حكاية الخادمة« 
للكاتبة العاملية مارجريت أتوود، غري القابلة للحرق 

يف مزاد عرب اإلنرتنت، بـ130 ألف دوالر، سيتم 
تقديمها ملنظمة PEN املناهضة للرقابة عىل 

اإلبداع.

كانت دار بنجوين قد أصدرت 
مؤخراً، نسخة غري قابلة للحرق 

من رواية »حكاية الخادمة« 
كنوع من االعرتاض عىل حمالت 

الرقابة عىل الكتب ومصادرتها 
يف الواليات املتحدة األمريكية، 
وىف هذا السياق، أطلقت الدار 

مقطع فيديو ترويجي، ظهرت فيه 
الكاتبة الكندية الشهرية مارجريت 
أتوود وهى تقوم بفتح النريان عىل 
روايتها التي صنعت من مواد غري 

قابلة للحرق.

ووفقا لوسائل اإلعالم األجنبية، فقد صنعت 

هذه النسخة من الرواية التي تنتمى إىل أدب الديستوبيا 
باستخدام املواد التالية: صفحات رقيقة تمتاز بحماية 

من الحرارة، وخيوط يدوية من أسالك النيكل، 
وغطاء صلب من الفينول، ورشائط من 
الفوالذ املقاوم للصدأ، ومادة الصقة 
.Kapton بدرجة حرارة عالية من

وتدور أحداث رواية »حكاية 
الخادمة«، والتي تنتمى إىل 

الديستوبية، حول قصة 
الخادمة »أوفريد« بعد سيطرة 

جماعة دينية مسيحية عىل 
السلطة يف الواليات املتحدة 

األمريكية، وتناقش الرواية 
االستعباد الذكوري للمرأة يف 

ظل املجتمعات األبوية، والوسائل 
املختلفة التي استعادت فيها 

الشخصيات فردانيتها واستقالليتها.

بيع نسخة من رواية »حكاية الخادمة« 
بـ 130 ألف دوالر
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BOOKS كتب

R ecently, Alka Publishing and 
Distribution published the Arabic 
edition of the book “French in 

Mesopotamia”, a book that chronicles 
the travels of the French traveler Taver-
nier to Iraq in the seventeenth century. 
The book was translated into Arabic by 
Bashir Francis and Corgis Awad.

The book presents the most prominent 
observations of the French traveler Taver-
nier in Iraq, which he visited as part of a 
group of travels throughout his life, as he 
was fond of trips and adventure.

Tavernier is considered one of the most 
prominent ancient travelers of the West, 
as he toured the world in a wide range, 
through his six trips in which he visited 
most European countries, and also saw 
the countries of the Near and Middle 
East, and even reached the East Indies 
and reached the countries of Japan, 
and described everything that He went 
through what he had.

In addition to being a traveler, Tavernier 
was a jeweler, so he was able to finance 
his trips, which included six trips to Per-

sia and India between 1630 and 1668. In 
1675, Tavernier published the book “The 
Travels of Jean-Baptiste Tavernier” at the 
request of his patron Louis XIV.

Tavernier’s writings show that he was a 
keen detective of the news of the coun-
tries he visited as well as a prominent 
cultural anthropologist. The book de-
scribing his six travels is a bestseller and 
was translated into German, Dutch, Ital-
ian and English during his lifetime, and his 
works are often cited by contemporary 
scholars who write about those Period.

“French in Mesopotamia” is a book that records 
Tavernier’s travels to Iraq in the 17th century

التنّزه بوصفه 
ِعلمًا.. كتاب لعالم 

االجتماع السويسري 
لوسيوس بروكهارت 

عندما وُلد املنظّر االقتصادّي وعالم االجتماع 
السويرسي لوسيوس بروكهارت، عام 1925، كان 

مواطنه، الكاتب روبرت فالزر، يعيش قّمة عطائه، بعد 
أن نرش معظم أعماله النرثية والرسدية التي وضعت 

ثيمَة امليش، والتنزّه، والتجّول، يف قلب مرشوعه 
األدبّي.

هكذا، سيجد بروكهارت، يف شبابه، العديَد من الِصالت 
التي جرى عقُدها بني امليش من ناحية، وعوالم 

الكتابة والتأّمل والجماليات من ناحية أُخرى، وهو 
أمٌر لن يكتفي بتطبيقه عىل نفسه فقط، بل سيحّوله 

إىل جزٍء من منهجمه كمدرّس يف »جامعة كاسل« 
بدءاً من ثمانينيات القرن املايض.

»ِعلم 
التنزّه« هو عنوان كتاب 

بروكهارت الذي صدرت نسخته الفرنسية 
حديثاً لدى منشورات »فالماريون« يف باريس، وفيه 

يضع الباحث، الذي رحل عام 2003، خالصات عقوٍد 
من البحث يف دور امليش يف حياة الفرد الخاصة، 

النفسية، ويف تجربته الجمالية والفكرية واملدينية.

يتّفق املؤلّف مع العديد من الذين كتبوا عن التجوال 
يف تعريفه بأنه ميٌش دون هدٍف محّدد، بخالف امليش 

العادي، اليومي، الذي ينقلنا من نقطة أوىل إىل أُخرى 
)من البيت إىل العمل، مثالً(؛ ويضيف إىل ذلك أن 

التنزّه هو الفعل الذي يسمح لنا بتشكيل صورة عن 
البيئة التي نعيش فيها.

بهذا املعنى، تتحّول النزهة إىل فعٍل إبداعّي؛ فهي، 
بخالف البقاء يف نقطة ثابتة، تسمح لنا بابتكار 

تضاريس ومناظر طبيعية متتابعة، وبخوض تجربة 
جمالية تُدين بشكل كامل إىل الحركة. هكذا، تساعد 

النزهة عىل صُنع ما يشبه العقد الذي نضّم فيه 
صوراً ومشاهد كانت لتبقى متباعدة ودون عالقة بني 

بعضها.

ليست إدانة العواطف، أو الحذُر منها عىل األقل، باألمر املستجّد 
يف تاريخ الفلسفة الغربية. فالعديد من الفالسفة 

واملفكّرين اإلغريق املبكّرين، مثل الرواقيني، 
والعديد من املفكّرين الالتينيني، بنوا أطروحاتهم 

عىل رضورة تعايل اإلنسان عىل عواطفه ونوازعه 
اللحظية لو أراد أن يصل الحكمة.

وقد ظلّت هذه األطروحات مخّيمة طويالً عىل 
النظرة الفلسفية إىل العاطفة، التي توّجس 
منها الفالسفة الحداثويون ومفكّرو األنوار، 
حتى أن إيمانويل كانط كتب يف أحد األيام 

أن »العاطفة هي اإلحساس بالرضا أو 
السخط يف لحظٍة ما تمتنع فيها قدرة الذات 

عىل التفكُّر«، رابطاً، بشكل غري مبارش، بني 
غياب الفكر وحضور العاطفة.

عن »منشورات فرنسا الجامعية« صدر 
حديثاً ترجمة كتاب »دليل فلسفّي 

صغري موّجه إىل كبار العاطفيني«، 
للباحثة اإليطالية إيالريا غاسباري، 

التي تنضّم إىل سلسلة الباحثني 
املعارصين الساعني إىل تغيري النظرة 

السلبية يف الفكر إىل األحاسيس اللحظية.
يف 12 فصالً وخاتمة، تُعالج غاسباري مختلف أنواع العواطف 

واملشاعر، من الندم والحرسة والقلق والتعاطف والكره والغضب 
إىل الحسد والغرية، مروراً باالمتنان والسعادة 

واإلعجاب وغريها، مقرتحًة عىل 
القارئ ما يشبه أطلساً فلسفياً 

للعواطف، التي تستعني أيضاً بأمثلة 
من األدب إليضاحها وتثبيت تعريفاٍت 

لها.

وبخالف عنوان الكتاب، الذي قد ُيشري 
إىل صيغة معجمّية ذات تعريفات 

جافّة، تتناول الكاتبة موضوعها بلغٍة 
رسدية بسيطة، تمزج فيها بني التجربة 

الشخصية وبني قراءاتها لعدد من املفكّرين 
والفالسفة، مثل سبينوزا وهيوم وغريهما، 

يف مسعًى لتخليص اإلحساسات اآلنية من 
األحكام األخالقية التي عانت منها لقرون، 

جاعلًة منها رضورة حيوية واستجابة طبيعية 
من اإلنسان لبيئته.

صدر حديثًا ..كتاب دخول الفلسفة من باب 
العواطف.. لـ"إيالريا غاسباري"
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إبراهيم الجبين
كاتب سوري

من قبل أن تكون هناك أّي ضغوط سياسية خارجية، انسحبت 
رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسن من موقعها يف أول معركة 

داخلية، حني أعلنت استقالتها من منصبها بعد سبع ساعات 
فقط من تكليفها، متسّببة بحالة من االرتباك أطلق عليها حينها 

“عدم اليقني السيايس“.
حالة عدم اليقني السيايس هذه تعيشها أندرسن بنفسها هذه 

املرة، وهي تخوض معركة ثانية، نيابة عن أطراف عديدة؛ معركة 
االنضمام إىل خلف الناتو التي تبدو حتى اآلن عصية عليها.
وإذ تتصّدر جيش السويد الدبلومايس، ترّص أندرسن عىل أن 
طلب ستوكهولم االنضمام إىل مظلة الناتو، ليس موّجهاً ضد 

روسيا، بعد أن رأت هي وجارتها فنلندا مصري أوكرانيا التي 
تتعرّض للغزو منذ فرباير من العام الحايل، ومن جهة ثانية تقول 
إن بالدها حريصة عىل حل جميع القضايا التي يمكن أن تعرقل 

ذلك. ويتطلب قبول عضوية الناتو موافقة باإلجماع من كافة 
الدول الثالثني األعضاء فيه، السيما تركيا، الدولة التي اعرتضت 

حتى اآلن وبشدة عىل ضم السويد إىل الحلف، بسبب دعمها 
لحزب العمال الكردستاني الذي يدرجه االتحاد األوروبي والناتو 

والواليات املتحدة عىل قوائم اإلرهاب.
تقول أندرسن إن هناك منظمة كردية واحدة فقط، مدرجة عىل 

قوائم اإلرهاب يف السويد هي تنظيم ”بي كي كي“، ومع أن الدعم 
العسكري والسيايس السويدي للحزب االنفصايل الكردي لم يعد 

رسّاً، إال أن أندرسن ترّص عىل مواصلة املباحثات التي انطلقت 
مؤخراً، حيث يقوم وفد سويدي – فنلندي من كبار الدبلوماسيني 

واملسؤولني بالتباحث وعىل جوالت يف أنقرة حول مطالب تركيا 
من البلدين قبل قمة الناتو نهاية يونيو الجاري.

وتركيا سلّمت قائمة من خمسة مطالب عىل رأسها رضورة 
توقف السويد عن تقديم الدعم السيايس ملا تعتربه إرهاباً، 

وتجفيف املوارد املالية له، ووقف تقديم األسلحة لـ”بي كي كي” 
ونسخته السورية حزب االتحاد الديمقراطي، وإلغاء القيود 

والعقوبات التي تفرضها السويد عىل تركيا، والتعاون الدويل يف 
مكافحة اإلرهاب، والضغط عىل حلفاء السويد لرفع الغطاء عن 

”بي كي كي“ وفروعه. ولهذا يكّرر الرئيس الرتكي رجب طيب 
أردوغان ووزير خارجيته مولود جاويش أوغلو أن بالدهما تريد 

الحصول عىل ضمانات خطية من السويد بشأن “توقفها عن 
دعم اإلرهابيني” قبل املوافقة عىل انضمامهما إىل حلف شمال 

األطليس.

أبعد من ستوكهولم
يبدو األمر صعباً عىل أندرسن، فالسويد تنفي حتى هذه اللحظة 

أّي دعم أو تنسيق أو رعاية منها لـ“بي كي كي“ أو أّي منظمة 
فرعية تابعة له، سواء كانت تركية أو سورية، لكن األتراك يف 

املفاوضات أبرزوا لنظرائهم السويديني قوائم ضّمت صوراً 
وأرقاماً لألسلحة السويدية التي تم ضبطها بحوزة حزب العمال 

الكرستاني  يف تركيا ويف شمال العراق ولدى ميليشيات ”قسد“ 
يف سوريا،  قبل أن يجري ترسيبها إىل وسائل اإلعالم الرتكية التي 

عرضت صوراً ملضادات دبابات من طراز ”أي تي 4“ سويدية 
الصنع، كانت قد استولت تركيا عليها خالل عملياتها العسكرية 

ضد ”بي كي كي ” بني العامني 2017 – 2021.
حتى وزيرة خارجيتها، آن لينده، مضت تؤكد بالتوازي مع نفي 

أندرسن أن السويد ال تدعم اإلرهابيني، وانتقدت ما اعتربته 
تضليالً يستهدف موقف السويد القطعي الرافض لحزب العمال 

الكرستاني.
أندرسن التي ولدت يف أوبساال عام 1967 والخبرية االقتصادية 
ابنة جامعة هارفادر تعاني ليس فقط من سياسة تم زج بالدها 

فيها عىل يد العبني أقوياء يف الناتو، بل أيضاً من رشخ داخل 
الحلف نفسه، فأمني عام الناتو يانس شتولتنربغ الذي وقف 

إىل جوارها زاد الطني بلة حني قال إن املخاوف األمنية التي 
أثارتها تركيا يف معارضتها النضمام فنلندا والسويد إىل الناتو 

”مرشوعة“.
ستولتنربغ أشار يف مؤتمر صحايف مشرتك األحد املايض مع 

الرئيس الفنلندي سويل نينيستو يف نانتايل بفنلندا إىل أن تركيا 
كانت حليفًا رئيسًيا يف الناتو بسبب موقعها االسرتاتيجي عىل 
البحر األسود بني أوروبا والرشق األوسط، منّوهاً بالدعم الذي 

قدمته أنقرة ألوكرانيا منذ الغزو الرويس لها. وأضاف “علينا 
أن نتذكر ونفهم أنه لم يتعرّض أّي من حلفاء الناتو لهجمات 

إرهابية أكرث من تركيا”.
وتريد أنقرة من أندرسن رفع القيود املفروضة عىل صادرات 

األسلحة إىل تركيا منذ عام 2019 عقب العملية العسكرية الرتكية 
يف شمال سوريا، إضافة إىل تسليم أنقرة أعضاء مطلوبني لرتكيا 

منخرطني يف تنظيمات معارضة كجماعة فتح الله غولن وحزب 
العمل الكردستاني، وكانت أنقرة قد طالبت السويد وفنلندا 

بتسلم 21 مشتبهاً بصلتهم باإلرهاب وقوبل طلبها برفض تسليم 
معظم هؤالء. أكرث من ذلك فإن تركيا ترغب باستثمار فرصة 

الحاجة إىل موافقتها عىل انضمام السويد إىل الناتو للحصول 
عىل تنازالت أبعد مما يف متناول أندرسن.

خطأ القرنني
زعيمة الحزب االجتماعي الديمقراطي هي أول امرأة تتوىل 

منصب رئيس الوزراء يف السويد عىل الرغم من أن هذا البلد يعترب 
من البلدان التي ال تمييز فيها بني الجنسني، وقد أتت بعد فرتة 

من االضطراب السيايس، والحكومات الضعيفة التي افتقدت إىل 
األغلبية الربملانية الكافية للحكم، فنشأت تحالفات وائتالفات 

رسعان ما انهارت حني تم سحب الثقة من سلفها ستيفان لوفني.
ما يحدث عىل الساحة السياسية يف السويد وحده كفيل بقض 

مضجع أندرسن وإقالق نومها، فالعمالق األسكندنايف يواجه 
تيارات سياسية نازية لكن بعد أن استقبلت البالد واحدة من أكرب 
موجات اللجوء اإلنساني والسيايس إليها بني جاراتها األوروبية، 

ما خلق حالة من االستقطاب الحاد الذي عززته تلك التيارات 
واألحزاب الشعبوية.

احتفل السويديون بوصولها إىل املنصب، وقالت الصحافة إن قرناً 
كامالً قد مّر بعد نيل املرأة السويدية الحق بالتصويت تّوج أخرياً 

بهذا الحدث. تقول أندرسن ”نحن االشرتاكيني الديمقراطيني 
نعترب أن األفضل للسويد وأمن الشعب السويدي هو أن ننضم 
إىل حلف شمال األطليس. هذا قرار اتخذناه بعد دراسة متأنية 

للغاية“.
وهي ترى أن ستوكهولم يف حاجة إىل 

الضمانات األمنية الرسمية التي يمكن 
أن تؤّمنها عضوية الناتو، غري أنها تشري 
إىل ما لم يسبقها إليه أحد من سياسيي 

السويد، يف انتقاد عميق للنهج العام 
السابق، إذ ترى أن قرارها باالنضمام إىل 
الناتو ”يعكس موقفا اتخذته البالد منذ 

200 عام، تاركة خطا سياسيا من السياسات 
األمنية التي كانت لدينا بأشكال وأشكال 

مختلفة، وبالنسبة 
إلينا نحن 

االشرتاكيني 
الديمقراطيني، 

خدمتنا سياسة 
عدم التحالف 

العسكري 
بشكل 
جيد، 

لكن 
تحليلنا 

يظهر أنها لن تخدمنا أيضا يف املستقبل. هذا ليس قرارا اتخذناه 
باستخفاف“.

تعتقد أندرسن أن عليها ”التكّيف مع الواقع“ واتخاذ القرارات 
املالئمة وفقاً للمناخ الدويل الحايل، وهي ال تخفي رصاحتها حول 

أن هناك مرحلة ما قبل الرابع والعرشين من فرباير 2022 وما 
بعدها. فأوروبا والسويد تعيشان يف واقع جديد وخطري، والنظام 

األمني األوروبي الذي استندت إليه السويد يف سياساتها األمنية 
لعدة قرون ”يتعرض اآلن للهجوم“، عىل حد وصف أندرسن.

ترمي أندرسن إىل سياسة كانت اململكة البعيدة عن رصاعات 
العالم قد اتخذتها خالل العهود املاضية، قضت بعدم االنحياز 
وعدم التدخل يف النزاعات الدولية، لكن هل استطاعت السويد 

فعالً املحافظة عىل حيادها ذاك بالطريقة التي كان تعلن فيه 
الحياد؟

صدام بين نسقين
نظام السويد الديمقراطي يلزم حكومته بفتح أبوابها لطالبي 

اللجوء وكان هذا املدخل أول سيل تدفق منه عدد كبري من 
املعارضني السياسيني لألنظمة يف العالم، ومن بينها تركيا 

ودول الرشق األوسط، وغالبية املعارضني األتراك الذي فروا إىل 
السويد يتحدرون من أصول كردية وعىل عالقة تنظيمية وثيقة 

بالـ“بي كي كي“ أصبحوا من حملة الجنسية السويدية، وهم 
يقومون بممارسة أنشطتهم السياسية بحرية كاملة بما 

يف ذلك تنظيم وعقد املؤتمرات وجمع التربعات ودعم 
التيارات السياسية التي ينتمون 

إليها يف بلدانهم األم، غري أن 
هذا ال يؤثر كثرياً عىل املوقف 

الرسمي للحكومة، لوال أنه 
يتداخل مع دعم 

معلن تقّدمه 
وزارة الخارجية 
السويدية 

بإيعاز 
من حلفاء 

السويد يف 
واشنطن وباريس 

وغريها من عواصم 
القرار، هذا الدعم تمثل  

سياسياً باحتضان العاصمة السويدية 
باستمرار ملؤتمرات ملا يعرف باسم مجلس سوريا 
الديمقراطي ”مسد“ وهو الواجهة املدنية لحزب العمال. 

أحدث تلك املؤتمرات كان منتصف مايو املايض، وسبقه اجتماع 
آخر يف أكتوبر من العام املايض ضم منظمات كردية مع ممثلني 
عن حزب العمال الكردستاني وأعلن بالحرف الواحد رضورة 

”إفشال الخطط التي تحاك من الدولة الرتكية للنيل من إرادة 
الشعب الكردي“.

إضافة إىل ذلك فقد سبق لوزير الدفاع السويدي بيرت 
هولتكفيست وأن عقد لقاء مع قائد ميليشيات ”قسد“ مظلوم 

عبدي، وحينها استدعت تركيا سفري السويد يف أنقرة احتجاجاً 
عىل ذلك اللقاء وعىل زيارات رسمية متكررة للمسؤولني 
السويديني إىل املناطق التي يسيطر عليها حزب العمال 

الكردستاني يف إطار ما يعرف بالحرب عىل تنظيم داعش 
اإلرهابي، وهذا التنسيق شمل مشاركة املئات من املقاتلني 

السويديني ضمن صفوف امليليشيا الكردية. كما التقى وزير 
الدفاع السويدي بيرت هولتكفيست بأعضاء من ”وحدات 

حماية الشعب“ الكردية التابعة لـ”بي كي كي“، ونرشت وزيرة 
الخارجية ليندي، يف ديسمرب املايض صورة جمعتها مع مسؤولني 

من ”قسد“. ومؤخراً جلب جهاز االستخبارات الرتكي القيادي 
العسكري يف تنظيم “بي كي كي” رسول أوزدمري من السويد، وهو 

مسؤول “حركة الشباب الثوري الوطني“ الذراع الشبابي لـ”بي 
كي كي“ يف والية رشناق جنوب رشقي تركيا، وكانت مهّمة أوزدمري 

العمل عىل تجنيد مسلحني جدد يف قوات ”قسد“ يف سوريا.
وتزعم تركيا أن تنظيم ”بي كي كي“ يعتمد عىل خط إمداد مع 

السويد يؤّمن له مصادر دخل كبرية، من خالل تجارة األسلحة 
واملخدرات، وعرب مؤسسات إعالمية ترّوج له.

االضطراب السيايس السويدي يف الداخل ينعكس اليوم عىل 
حاجة السويد امللحة يف االنضمام إىل الناتو، وأندرسن ذاتها نتاج 

لذلك االضطراب، فحني تم انتخابها وتذليل الطريق أمام رؤيتها 
الحكومية الحقاً، جرى ذلك بدعم من الربملانية السويدية املؤيدة 

لحزب العمال الكردستاني أمينة كاكا بافيه وهي مهاجرة كردية 
إيرانية، وكنوع من رد الجميل كانت أوىل ترصيحات أندرسن بعد 
تويل رئاسة الحكومة قولها إنه من غري املنطقي تصنيف املقاتلني 

األكراد جماعًة إرهابيًة من ِقبل الجهات الحكومية، ويقول 
املراقبون إنها كانت تنوي رفع ”بي كي كي“ من قوائم اإلرهاب.

أما روسيا فتقول عىل لسان رئيسها فالديمري بوتني إنه يتعني عىل 
الغرب “أال تكون لديه أي أوهام” عن أن موسكو قد تغض الطرف 

ببساطة عن انضمام السويد وفنلندا إىل الناتو، معترباً أن ذلك 
سيكون خطأ من شأنه أن يؤجج التوتر العسكري. وقال بوتني 
إن توسيع البنى التحتية العسكرية يف أرايض السويد وفنلندا 

”سيدفعنا بالتأكيد إىل الرد“.
أندرسن قرأت تهديدات بوتني بعناية، ونقلت بثقة عن الرئيس 

األمريكي جو بايدن وعدهم بدعم االنضمام إىل الحلف، وال خيار 
أمامها سوى االنتصار يف هذه املعركة، ولكن يمكن لرتكيا االستمرار 

يف عرقلة جهودها، وهي ليست سابقة عىل أّي حال يف الناتو، 
فاليونان أعاقت انضمام مقدونيا لعرش سنوات كاملة، محتجة 
عىل اسم مقدونيا الذي رأت فيه اليونان سطواً عىل تراثها، ولم 

توافق عىل انضمامها إىل الناتو إال بعد أن غرّيت االسم وأقرّت ذلك 
يف دستورها.

أحدث إشارات أندرسن كانت قولها خالل اليومني املاضيني إثر 
لقائها مع أمني عام الناتو يف مدينة هاربسوند ”نحن نأخذ بواعث 

القلق الرتكية عىل محمل الجد ونعمل عىل التعامل معها عرب 
الحوار، وآمل أن تسهم جهود األمني العام للناتو يف حل مشكلة 
رفض تركيا النضمامنا“. شتولتنربغ بدوره بعث برسالة تطمني 

إىل تركيا حني أملح إىل إّن هناك إشارات من جانب السويد تساعد 
كثرياً يف مواجهة املخاوف األمنية لدى تركيا، مضيفا قوله ”ال 

أعتقد أنه من املفيد أن ندخل يف التفاصيل”.
فهل سيتطلب األمر من أول رئيسة وزراء للسويد، ومن أجل أمن 
بالدها القومي، أن تغرّي نسقها العام، يف إطار تصحيح ما اعتربته 

خطأ تاريخياً، لالقرتاب أكرث من نسق آخر يبدو مغايراً تماماً ملا 
اعتادت عليه؟ وما الذي يمكن أن تتنازل عنه تركيا يف معركتها 

لضمان أمنها أيضاً من تهديد تعتربه األول عىل الئحة ما يتهدد 
أمنها القومي ووحدة أراضيها؟ مكارسة يبدو العنرص األضعف 

فيها هو الورقة الكردية التي عادة ما كان يرميها الخصوم جانباً 
حني تتقاطع مصالحهم العليا وينتهي مفعول اللعب بها.

    profile بروفايل

رئيسة وزراء السويد التي تسعى لتصحيح خطأ عمره 200 سنة
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جمال محمد إبراهيم

(1)

استضافت السعودية اجتماعات دعت إليها واقرتحتها 
اإلدارة األمريكية، وضّمْت بلدان مجلس التعاون الخليجي 

إضافة إىل مرص واألردن والعراق، ووصفتْها األطراف 
املشاركة بـ«اجتماعات قّمة« خاصّة بمنطقة الرشق 
األوسـط تعنى باألمن والتنمية. لم تختلف النواحي 

التنظيمية عن االجتماع الذي أدارته اإلدارة األمريكية 
السابقة برئاسة دونالد ترامب يف مايو/ أيار من عام 

2017. لقد سعى الرجل إىل عقد اجتماع موسع دعيت 
إليه قيادات عربية وأفريقية وإسالمية يف الرياض، وذلك 

يف األشهر األوىل لوالية ترامب. انتهى اللقاء بني الرئيس 
األمريكي والعاهل السعودي يف 2017 إىل اتفاقية التسلح 

التي قيمتها 400 مليار دوالر، كما ركّز االجتماع الجماعي 
مع بلدان دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا مع الدول 

األفريقية واإلسالمية، عىل مسائل التعاون بينها وبني 

الواليات املتحدة، إضافة إىل قضايا احتواء اإلرهاب الدويل.

لوحظ تجاوز اإلدارة األمريكية وقتذاك املنظمات اإلقليمية 
التي تنضوي تحت لوائها دول شاركت يف اجتماعات 

الرياض ذلك العام، بما بدا نوعا من التواصل الدبلومايس 
غري املعهود من إدارة ترامب. ما أعطى تلك االجتماعات، 

يف شكلها الجماعي، طابعاً مراسمياً يتصل بتقديم اإلدارة 
األمريكية نفسها لقيادات تلك الدّول ورؤسائها والتعرّف 

إليهم.

(2)
ها هي اجتماعات جّدة جرى تنظيمها عىل النسق نفسه 
الذي اتبعته اإلدارة األمريكية السابقة يف عقد اجتماعات 
رشاكاتها مفضلة اجتماعات جماعية، ال ثنائية، إذا جاز 

إطالق صفة القـّمة عىل اجتماعات مدينة جّدة، والتي 
وُصفت بأنّها »قمة لألمن والتنمية« يف الرشق األوسط، 

فإنُّه وإن اختلفْت طبيعتها عن تلك االجتماعات 
الجماعية التي عقدها الرئيس األمريكي السابق ترامب 

عام 2017، فإّن اجتماعات 2022 ال تختلف، يف أسلوبها، 
عن االجتماعات السابقة، سوى أنّها كانت أقل حضوراً 

من ناحية، بيد أنّها قد تجاوزت، من ناحية أخرى، األطر 
التقليدية املعهودة يف الدبلوماسية متعّددة األطراف.

لقد رّسخْت اجتماعات املنظمات اإلقليمية وشبه 
اإلقليمية منذ إنشائها بعد فرتة وجيزة من انتهاء سنوات 

الحرب العاملية الثانية، وقيام هيئة األمم املتحدة. نشأت 
معظم هذه التجمعات بانضواء مجموعات البلدان التي 

تتشارك سـماتها الجغرافية أو السياسية أو االقتصادية، 
لتشكل ما يعرف باملنظمات اإلقليمية، والتي أثبت 
حراكها فعالية عالية يف جهود التنمية االقتصادية 

واالجتماعية، كما يف حفظ السلم واألمن الدوليني، يف ما 
عرف بعد ذلك بالدبلوماسية الجماعية، وهي التي أكملْت 

جوانب التنسيق يف مجاالت التعاون الدويل، إضافة إىل 
الدبلوماسية الثنائية التقليدية.

ولتدعيم فعالية الدبلوماسية الثنائية، أسهمت 
الدبلوماسية الجماعية، وعرب التواصل والتنسيق بني 

املنظمات اإلقليمية، بأدواٍر غري منكرة يف ضبط مقوّمات 
التعاون الدويل وتعزيزه. وألن التواصل الدبلومايس ساحة 

مفتوحة للتجديد والبتكار بما يحّسن من وسائل التواصل 
بني البلدان والشعوب، فإّن التطور املتسارع والتحّول 

الكبري يف وسائل االتصاالت الرقمية هّيأ للدبلوماسية أن 
تتواءم مع ما استجّد من معطيات ومن أساليب محدثة.

(3)
لرّبما ال يتيح املجال هنا التوّسع يف الذي حققته 

اجتماعات جدة لألمن والتنمية، عىل ما له من أهمية، 
غري أن مالحظات هذه السطور عىل الشكل واألسلوب، 
أكرث من املوضوع واملحتوى. ولعّل من البديهي واملعلوم 

أّن للدبلوماسية وجوهها الشكلية واإلجرائية، مثل ما 
ملخرجاتها مضامينها ومحتواها.

اقترصت اجتماعات الرئيس بايدن يف جولته يف منطقة 
الرشق األوسط عىل السعودية وإرسائيل، إال أن االنتقائية 

يف ترتيب اجتماعات جدة كانت واضحة، وتتصل بعدد 
من البلدان العربية، تمثلت بقادة مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية، إضافة إىل كّل من مرص واألردن 
والعراق. لن يغيب عن نظر املراقب املتفّحص أّن هذه 
الدول جميعها أعضاء يف جامعة الدول العربية، لكن 

هذه الجامعة لم يكن لها وجود أو صوت يف اجتماعات 
جدة. تجاهل اإلدارة األمريكية، صاحبة اقرتاح قمة األمن 

والتنمية يف جّدة، أمانة جامعة الدول العربية يعكس 
إهماال متعمداً منها. لرّبما كان سببه تقييم اإلدارة 

دور الجامعة، وما تحفظ لها من مواقف لم تكن يوماً 
متعاطفة، بصورة أو أخرى، مع إرسائيل، أو مع الواليات 

املتحدة، الراعي الخاص إلرسائيل، وإن لم تبِد اإلدارة 
األمريكية تحفظاً رصيحاُ تجاه الجامعة. يف املقابل، لم 

يكن ثّمة تحفّظ عىل مشاركة مجلس التعاون الخليجي 
يف اجتماعات جّدة لألمن والتنمية. وسنجد تفسريا لذلك 

يف خصوصية بعض امللفات، مثل التسلّح النووي اإليراني 

واإلرهاب الدويل واإلقليمي وقضايا النزاعات ومسائل 
الطاقة، والعديد من قضايا اإلقليم، وتلك التي تتشارك 

حولها الرؤى األمريكية مع معظم الدول العربية التي 
شاركت يف اجتماعات جدة.

(4)
رّبما ال يختلف اثنان عىل أهمية ملفات اجتماعات جّدة، 

غري أّن ما يلفت النظر هو أسلوب جلسات التداول حولها، 
وتحت قّبة عنوانها »قّمة مشرتكة« يف الرشق األوسط، 

تقرتحها اإلدارة األمريكية، وتنساق إليها أعداد من الدول 
العربية، وتستضيفها العربية السعودية. ال تخفي 

ترتيبات عقد هذه االجتماعات، عىل أهميتها، حقيقة 
واضحة للعيان، أنها تجاهلت جامعة الدول العربية، وهي 

من أقدم املنظمات اإلقليمية التي أّسسْت مع خواتيم 
الحرب العاملية الثانية. وفيما يسترشف العالم عقده 

الثالث يف ألفيته الثالثة، فإّن عيون املجتمع الدويل لم 
تعد ترى عند منظمة العرب العتيقة أهمية يعّول عليها. 

يرونها ظاهرة صوتية محضة، وال تكاد تجد لنفسها أدواراً 
يف الرصاعات والحروب يف بلدانها، فال نجد لها صوتاً وال 

أثراً، ال يف سورية وال يف اليمن وال يف ليبيا وال يف السودان. 
بل نكاد، إن أمعنا النظر، نراها قد استسلمت ملصائر 

تهميش دورها وأفوله وضعفه. وما أصدق هذا القول إن 
قصدنا مقارنة فعالية الجامعة مع منظمة إقليمية شبيهة، 

مثل االتحاد األوروبي، فالبون شاسع. رحم الله جامعة 
الدول العربية، وأحسن عملها.

كأّن قّمة جدة لألمن والتنمية يف يوليو/ تموز ، وقد جمعْت 
لفيفاً من بلدان الرشق األوسط، قد رشعت يف صياغات 

جديدة ألطٍر تتجاوز أطر جامعة الدول العربية، فتتجه إىل 
معالجة ما بيدها من ملفاٍت تتصل بمصالح آنية ألطراف 

تلك الرشاكة األمريكية املنتقاة مع بعض دول عربية. من 
الطبيعي أن يجرى ذلك بعيداً عن ترّهالت الجامعة، بعيداً 

عن مجامالتها ومناقشاتها التي ما قتلت ذبابة.

َمن ترَك جامعَة الدول العربّية َوراء ظهره؟

Omar Al-Ubaydli

W hile Gulf women have made con-
siderable progress during the last 
20 years, their representation in 

corporate boards and executive management 
teams remains low. This is partially due to the 
role that casual socializing plays in securing 
these positions. Our societies need to develop 
alternative ways of ensuring that top female 
talent is given an opportunity to shine.

In an ideal world, getting a job would be based on 
an objective reading of your qualifications, and 
there would be no role for prior social contact 
between the hirer and prospective employee. 
Such a system works for many normal jobs, such 
as sales assistant, taxi driver, or working on an as-
sembly line, where the interview will be the first 
time the candidate meets those evaluating them.

However, when it comes to the highest echelons 
of the corporate world, personal connections 
play an important role. The circle of suitable can-
didates is usually small enough that people know 
one another prior to positions becoming avail-
able. Those who have a preexisting friendship 
with the employer possess a decisive advantage.

This is partially due to the power that these po-
sitions afford their holder, which creates a much 
larger need for trust than for a regular job. For 
example, if I hire someone to serve coffee, then 
I can specify what they should and shouldn’t do 
in detail quite easily, and even if they go off the 
rails, the amount of damage they can do before I 
realize and fire them is quite limited.
In contrast, if I hire a CEO, then their job is too 
complex to specify a detailed flowchart that they 
should adhere to, and so I need to trust them to 
exercise good judgement on the job. Moreover, 
if they decide to pursue their own interests, con-
trary to those of the organization, they can wreak 
massive havoc before I become aware and can 
intervene.

Accordingly, for a top corporate position, being 
on the chairperson’s radar, and being a trusted 
friend, are virtual prerequisites for being con-
sidered. In the Gulf, where socializing between 
men and women is extremely limited, this places 
women at a big disadvantage compared to men, 
given that the incumbents making the hiring de-
cisions are invariably men.
This is most clearly seen in the Gulf institution of 

the majlis, or diwaniyya. These regular meeting 
places allow men to casually network, and these 
interactions can lay the foundation for a future 
appointment to a board or executive team. By be-
ing excluded from these gatherings, Gulf women 
enter the 100m employment race with a 10-sec-
ond penalty, meaning that by the time they start 
running, the race has usually already been won 
by a man who has earned the chairperson’s trust 
through casual socializing.
Women should be afforded equal opportunities 
as a basic human right. Beyond moral consider-
ations, it also makes economic sense, too: wom-
en represent half the talent available, and exclud-
ing such talent is akin to refusing to use one of 
your two hands. In many settings, women bring 
skills and perspectives that systematically differ 
from those of men, and so diversity unlocks the 
benefits of complementarity.
Therefore, both men and women in the Gulf 
should be looking to address the gender imbal-
ance at the top of the corporate hierarchy. A 
Western onlooker may immediately respond that 
the solution is to undermine the traditional aver-
sion to mixed-sex socialization, so that women 
and men have an equal chance of being friends 
with the incumbent chairperson.
However, such an approach is short-sighted for 
several reasons. First, the religious and cultural 
barriers to mixing between the sexes are part 
of the personal identity of people in the Gulf. 
Accordingly, there would be pushback to such 
a change, and if the change were successful, it 
might precipitate an identity crisis with severe 
unintended consequences. My guess is that 

many Gulf women would be averse to such a 
change, too.
Second, it represents a misdiagnosis of the un-
derlying problem. Rather than creating equal 
opportunities for socialization, we should be de-
creasing the need for personal trust in these top 
positions. This can be done by improving the legal 
system, so that corporate principals are afforded 
better protections against wayward or corrupt 
executives.
There are other approaches, too, such as the 
quotas adopted by countries. In Norway, for ex-
ample, women need to represent no less than 40 
percent of the board. In professional American 
football, the “Rooney rule” has been established, 
whereby a minimum number of coaches from 
underrepresented minorities need to be inter-
viewed before a hiring decision is made.
Critically, whatever intervention is chosen should 
be done in consultation with labor market re-
searchers who can design systems to rigorously 
evaluate the effectiveness of the method used. 
For example, the quota decision in Norway has 
led to the publication of many scientific papers 
evaluating its impact. These studies help both the 
Norwegian government and others refine their 
female empowerment policies in a manner that 
does not require wholesale changes in the pre-
vailing cultural norms.
In the long-run, one of the biggest services that 
the Gulf governments can do to Gulf women is 
gathering and publishing data that allows for a 
scientific evaluation of policies regarding female 
employment. Only then will we see equal repre-
sentation in corporate boards in the region.

Social barriers remain for women reaching top positions in the Gulf
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تقدمت وزارة املياه العراقية بطلب رسمي إىل أنقرة لزيادة كمية 
املياه املتدفقة إىل العراق، يف محاولة من الحكومة العراقية للتغلب 

عىل أزمة الجفاف التي ترضب أراضيها وتهدد شعبها بخطر 
املجاعة.

وعقد املبعوث الرتكي الخاص إىل العراق، فسيل إرأوغلو، اجتماعاً مع وزير 
املياه العراقي مهدي الحمداني عرب الفيديو، نقل فيها الحمداني للمبعوث 

الرتكي طلب بغداد زيادة تدفق املياه عرب نهري دجلة والفرات بشكل 
رسمي.

وخالل االجتماع ناقش الطرفان كمية املياه التي تصل 
العراق عرب نهري دجلة والفرات. وقال حمداني إنه 

طلب من تركيا إعادة فحص كمية املياه املنقولة 
ملساعدة العراق عىل تجاوز األزمة الحالية.
وأوضح املبعوث الرتكي أنه سينقل الطلب 

إىل السلطات املختصة يف أنقرة لزيادة 
كمية املياه خالل األيام املقبلة، وفقًا 

الحتياطيات تركيا الحالية.
العراق ضمن أكرث الدول عرضة للجفاف

ويعد العراق، بحسب األمم املتحدة، 
خامس دولة معرضة للخطر يف العالم، 

بسبب انخفاض هطول األمطار وارتفاع 
درجات الحرارة يف السنوات األخرية؛ إذ 

يقع العراق يف املرتبة الخامسة بني البلدان 
املعرضة بشدة لخطر التغري املناخي.

ويعتمد العراق يف تأمني املياه بشكل أسايس 
عىل نهري دجلة والفرات، وروافدهما التي 

تنبع جميعها من تركيا وإيران وتلتقي قرب مدينة 
البرصة جنوب العراق لتشكل شط العرب الذي يصب 

يف الخليج العربي.
وحسب أبحاث معهد ميديرتيانة للدراسات اإلقليمية، فإن 

العراق يفقد القسم األعظم من مصادر مياهه؛ إذ كانت ترصيفات املياه 
الداخلة عن طريق نهر الفرات من تركيا وسوريا سنة 1933 تبلغ 30 مليار مرت 

مكعب، وبلغت هذه الترصيفات 9.5 مليار مرت مكعب سنة 2021.
أما نهر دجلة فقد كانت ترصيفاته 20.5 مليار مرت مكعب وانخفضت إىل 9.7 

مليار مرت مكعب سنة 2021، وهذا بسبب بناء سد أليسو من قبل تركيا.
 أما إيران فقد قامت بتجفيف 5 أنهار عراقية، كنجان جم وكالل بدره 

وجنكيالت وكرخ وخوبني. وأدى هذا التجفيف إىل هجرة قاطني عرشات 
القرى الحدودية؛ مما أدى لحصول تغيري جذري يف النظام الحياتي والبيئي 

يف املنطقة.

اتفاقيات موقوفة
عقدت البلدان املتشاركة يف مياه نهري دجلة والفرات؛ العراق وتركيا وسوريا، 

العديد من االتفاقيات واملعاهدات الجزئية طيلة السنني املاضية.
كانت أوىل هذه االتفاقيات بني كل من تركيا من جهة، وبني فرنسا وبريطانيا 

الدولتني املنتدبتني عىل العراق وسوريا حينها من الجهة األخرى.
ونصت معاهدة لوزان يف يوليو/تموز 1923، يف املادة 109 منها، عىل 

»املصالح والحقوق املكتسبة« التي يجب الحفاظ عليها من 
خالل اتفاق ُيعقد بني الدول املعنية، كما أشارت إىل أنه 
»يف حال تعذر االتفاق بني الدول املعنية بشأن هذا 

املوضوع فإنه ُيحال إىل التحكيم«.

ويف عام 1972، وقع العراق مع تركيا 
بروتوكوالً للتعاون االقتصادي والفني، 

تعهدت فيه تركيا بإطالع الجانب العراقي 
عىل برنامج ملء خزان سد كيبان، من 

أجل تأمني احتياجات العراق من املياه، 
وأن يبارش الطرفان يف أرسع وقت ممكن 

مباحثات حول املياه املشرتكة ابتداء 
بنهر الفرات وبمشاركة جميع األطراف 

املعنية، بما يف ذلك سوريا.

وتم توقيع بروتوكول آخر للتعاون 
االقتصادي والفني بني العراق وتركيا يف 

عام 1980، قىض بتشكيل لجنة فنية لتحديد 
الكمية املناسبة واملعقولة من املياه التي يحتاجها 
كال البلدين، وعىل اللجنة أن تقدم تقريرها خالل مدة 

سنتني.
ومنذ ذلك التاريخ، عقدت اللجنة 16 اجتماعاً، إال أنها لم تسفر 
عن توقيع اتفاق ثالثي بني العراق وسوريا وتركيا، ولم تحدد الحصة النهائية 

لكل دولة. ولم تتمكن أيضاً من وضع خطة لعملها بسبب اختالف وجهات 
النظر بني األطراف.

واستمرت املفاوضات تراوح مكانها بني البلدين، حتى أعلنت وزارة املوارد 
املائية العراقية عن توقيع بروتوكول لتوزيع مياه دجلة يف 16 أكتوبر/ترشين 
األول 2021، اعتربته الوزارة حينها »األول من نوعه« عقب مصادقة الرئيس 

الرتكي رجب طيب أردوغان عىل مذكرة تفاهم أعدت عام 2009، وتم تحديثها 
عام 2014، ثم وقعتها الحكومة الرتكية يف مارس/آذار 2021.

بغداد تلجأ إلى تركيا إلنقاذها.. العراق 
يطلب رسميًا حصة إضافية من المياه 

لمواجهة خطر الجفاف والمجاعة

في ذكرى »استرجاع« 
هونغ كونغ.. ماذا يعني 

ذلك بالنسبة إلى تايوان؟
تحتفل الصني يف األول من يوليو/تموز من كل سنة بذكرى اسرتجاعها 

إقليم هونغ كونغ، عام 1997، من يد العرش الربيطاني الذي استعمر 
اإلقليم ملا قارب 158 سنة. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت هونغ كونغ مقاطعة 

صينية تتمتع بحكم ذاتي، ويحكمها دستور خاص يكفل الديموقراطية 
والتعددية الحزبية.

وما بني 2019 و2020، عرف إقليم هونغ كونغ مظاهرات حاشدة احتجاجاً 
عىل قانون تسليم املطلوبني إىل سلطات الرب الصيني، والذي اعتربه 

رافضوه مساساً بسيادة اإلقليم وتجريداً ناعماً من نظامه الديموقراطي 
وحكمه الذاتي.

هذا ويأتي احتفال هذه السنة يف خضم توترات كبرية بني بكني وتايوان، 
والتي تدعي األوىل سيادتها عليها، فيما تحذر الثانية من مساعي بكني 

لضمها بالقوة. وترى تايوان ما آلت إليه التجربة يف هونغ كونغ مصرياً 
مستقبلياً لها، إذا ما نجحت بكني يف مساعيها تلك.

احتفال وسط التوترات
وشارك الرئيس الصيني يش جني بينغ، خالل احتفاالت هونغ كونغ بذكرى 

مرور ربع قرن عىل اسرتجاعها. وأعلن أنّه »ما من داٍع بتاتاً« لتغيري مبدأ 
»بلد واحد ونظامان« املطّبق يف هونغ كونغ منذ ربع قرن والذي يمنح 

املستعمرة الربيطانية السابقة درجة ما من الحكم الذاتي.
وأضاف يش بأّن كّل ما فعلته الصني منذ األول من يوليو/تّموز 1997 

حني عادت املدينة إىل سيادتها كان »ملا فيه خري هونغ يونغ«. معترباً أّن 
»الديموقراطية الحقيقية« يف هونغ كونغ بدأت بعد عودتها إىل حضن 
الصني، حيث »بعد إعادة توحيدها مع الوطن األّم، أصبح سكّان هونغ 

كونغ أسياد مدينتهم«.
هذا وازدادت االنتقادات املوجهة إىل بكني بسعيها إىل »املساس بسيادة 

هونغ كونغ«، ذلك عقب االحتجاجات الكبرية التي شهدها اإلقليم ما 
بني 2019 و2020، رفضاً لقانون تسليم املطلوبني لسلطات بر الصني. ويف 

هذا السياق، أعرب وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن عن أسفه 
»لتآكل الحكم الذاتي« يف هونغ كونغ بعد 25 سنة من عودتها إىل السيادة 

الصينية.
وقال بلينكن يف بيان إنه »من الواضح اآلن أّن السلطات يف كّل من هونغ 

كونغ وبكني لم تعد تعترب املشاركة الديمقراطية والحّريات األساسية 
واستقاللية اإلعالم« جزءاً من مبدأ »دولة واحدة ونظامان« الذي اتفقت 

عليه بريطانيا والصني يف 1997.
وأضاف بأّن قانون »األمن القومي« الصارم الذي فرضته بكني عىل هونغ 

كونغ يف 2019 أّدى إىل »تآكل الحكم الذاتي« الذي كانت املدينة تتمتّع 
به، كما ساهم بالحّد من »حقوق سكان هونغ كونغ وحرّياتهم عىل مدى 
العامني املاضيني«، مشرياً إىل أّن الواليات املتحدة »متضامنة »مع سكّان 

هونغ كونغ وتؤّيد »مطالبتهم باستعادة حرياتهم املوعودة«.

عين تايوان على هونغ كونغ
هذا وتأتي احتفاالت هذه السنة وسط تصاعد التوتر بني تايبيه وبكني، 

حول ما تصفه األوىل باملساعي الصينية لضمها بالقوة. كما تحذر 
واشنطن الصني من تماديها يف تلك الخطوة، مؤكدة يف أكرث من مرة عىل 
لسان الرئيس األمريكي جو بايدن بأن بالده ستأخذ موقف الدفاع عن 

تايوان.
ويف ترصيحات له للصحافة، عربَّ رئيس الوزراء التايواني سو تسينغ 

تشانغ عن مخاوفه ملا وصفه »اختفاء للحرية« يف هونغ كونغ. مشرياً إىل 
أن هذا حصل »ولم يمر سوى 25 عاماً فقط، فيما كان الوعد يف املايض 50 

عاماً بدون تغيري«.
وأردف سو قائالً، بأن ما يحصل اآلن يف هونغ كونغ »ينبهنا إىل أننا نحن 

أيضاً يجب علينا التمسك بسيادة تايوان وحريتها وديمقراطيتها«, 
موضحاً أن » ما تروج له الصني عىل أنه مبدأ »دولة واحدة ونظامان« 

طريق محتمل الستيالئها عىل تايوان«.
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يبدو أن سقوط الحكومات لن يكون حكراً عىل بريطانيا ورئيس وزرائها 
جونسون، فإن لم تُسقط الفضائح املتوالية ماكرون وشولتس، فإن الشتاء 
القادم عىل الطريق لن يتوانى عن اإلطاحة بهم وغريهم يف ظل شح موارد 

الطاقة البديلة وتفعيل روسيا غازها كـ«سالح«.

قال رئيس رشكة الطاقة العمالقة »شل«، بني فان بريدن، خالل مؤتمر للطاقة 
عقد مؤخراً، »إن شتاء صعباً جداً يف أوروبا قادم عىل الطريق«، وذلك 

يف ظل ترقب لزيادة كبرية يف أسعار الطاقة. وأضاف قائالً: »إنه ال يمكن 
استبعاد ترشيد استخدام الطاقة يف أوروبا، بسبب القلق بشأن إمدادات 

الغاز القادم من روسيا«.

ويف ظل ارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الرويس ألوكرانيا نهاية فرباير/
شباط املايض، واستخدام روسيا الغاز »كسالح« بعدما قللت صادراتها 

كرد فعل عىل عقوبات االتحاد األوروبي وقطعت اإلمدادات عرب خط 
»نوردسرتيم 1« املتوجه إىل أملانيا بحجة إجراء إصالحات روتينية، بدأت 
الحكومات األوروبية تستشعر الخطر الذي قد يطيح بها بسبب موجات 

التضخم التي ترضب البالد وترفع أسعار السلع األساسية، وعىل رأسها 
الطاقة، إىل مستويات قياسية غري معهودة.

فإىل جانب الفضائح التي أطاحت برئيس الوزراء الربيطاني بوريس 
جونسون وحكومته، وفضائح أوبر التي تهدد استمرار حكومة الرئيس 

الفرنيس إيمانويل ماكرون، وتلك التي تهدد املستشار األملاني أوالف 
شولتس بعد الحفلة التي حرضها وتعرضت خاللها 9 نساء عىل األقل 
للتخدير بما يسمى »مخدرات االغتصاب«، ينتظر أوروبا شتاء قاس 

قد يطيح بحكومات دول كربى داخلها.

المستشار األلماني تاليًا؟
يف مقالة نرشتها صحيفة »تيليجراف« الربيطانية، قال الصحفي 

دانيال جونسون »إن املستشار األملاني أوالف شولتس، يخاطر 
بفقدان منصبه الحايل إن لم »يستسلم« أمام الرئيس 

الرويس فالديمري بوتني«، مشرياً إىل أن أملانيا 
تعاني أزمة حادة بسبب نقص موارد الطاقة، 

وهو مجال تعتمد برلني فيه كثرياً عىل 
الجانب الرويس.

وخصصت املقالة جزءاً كبرياً الستعراض 
»الدراما الحقيقية«التي اندلعت للبحث 

عن املسؤولني املذنبني يف اتخاذ القرار 
الكارثي قبل عقد من الزمان بالتخيل 

عن الطاقة النووية، والتي بسببها 
أصبحت أملانيا تعتمد بشكل شبة 

كامل عىل الطاقة الروسية الرخيصة 
نسبياً.

وبينما تلطخت سمعة املستشارة 
السابقة أنغيال مريكل بسبب رهن بالدها 

للغاز الرويس، يلقي ثلثا الناخبني اللوم عىل 
أوالف شولتس لفشله يف ضمان أمن الطاقة، 

حيث يرى الصحفي جونسون أن املستشار الحايل، باإلضافة إىل األخطاء 
يف قطاع الطاقة، لم يكن حازماً بما يكفي يف مجال السياسة الخارجية.

الرئيس الفرنسي في خطر
خالل مقابلة أجراها عقب حضوره العرض العسكري التقليدي يف جادة 

الشانزليزيه بمناسبة العيد الوطني الفرنيس، حّذر الرئيس الفرنيس 
إيمانويل ماكرون من أن أمد النزاع الدائر يف أوكرانيا »سيطول« وأنه يتعني 
عىل الفرنسيني أن يستعدوا لالستغناء عن الغاز الرويس الذي تستخدمه 

موسكو »سالح حرب«.
وأضاف ماكرون قائالً: »علينا جميعاً أن نستعد لحرب طويلة األمد. سيكون 

الشتاء ومطلع الخريف من دون شك قاسيني جداً«. يذكر أن شعبية 
ماكرون بدأت يف الهبوط رغم فوزة يف االنتخابات الرئاسية التي ُعقدت 

مؤخراً، والتي أعقبها خسارته األغلبية يف الربملان لصالح منافسته اليمينية 
املتطرفة مارين لوبان، التي تتبنى مواقف إيجابية تجاه روسيا ورئيسها 

فالديمري بوتني.
فيما نجت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، االثنني املايض، من أول 

تصويت لسحب الثقة يف الربملان برعاية املعارضة اليسارية املتشددة. وجاء 
التصويت يف الوقت الذي يتعرض فيه الرئيس إيمانويل ماكرون لضغوط 

لتفسري مزاعم دعمه السابق لتطبيق أوبر لسيارات األجرة عندما كان وزيراً 
لالقتصاد.

الحكومة الهولندية
طالبت الحكومة الهولندية يوم 4 يونيو/حزيران املايض كبار 

مستخدمي الطاقة يف البالد أن ينفذوا إجراءات لخفض 
استهالك الطاقة األحفورية من بداية 2023، وذلك يف إطار 

مساع لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإنهاء االعتماد 
عىل مصادر الطاقة الروسية.

لكن ما يهدد الحكومة الهولندية ليست املساعي لحظر 
منتجات الطاقة الروسية، بل القرارات الصارمة التي اتخذتها 

لتنفيذ الخطط الرامية لكبح انبعاثات أكسيد النيرتوجني 
واألمونيا بهدف تقليل انبعاثات النيرتوجني بنسبة 
%50 بحلول عام 2030، والتي خصصت ألجلها 

أكرث من 25 مليار دوالر لتمويل التغيريات 
الرضورية.

ومنذ إعالن الحكومة عن هذه الخطط قبل نحو 
شهر، انخرط املزارعون الهولنديون يف مظاهرات 

يسودها السخط والغضب ال تظهر فيها أية 
عالمة عىل الرتاجع، حيث يقولون إن مثل هذه 

اإلجراءات تهدد بتدمري نمط حياتهم ومصادر 
رزقهم. ورغم دعوات الحكومة املتكررة إلجراء 

مباحثات مع جمعيات املزارعني، يرفض 
املزارعون حتى اآلن خوض محادثات مع 

مفاويض الحكومة، وسط استمرارهم يف قطع 
الشوارع الرسيعة بجراراتهم واشتباكاتهم مع 

الرشطة.

على رأسهم المستشار األلماني.. 
شتاء صعب قد يطيح بقادة أوروبيين

EU slammed after 
launching new migrant 
deal with Niger

T he EU has launched a new multi-million-pound part-
nership with Niger to “tackle migrant smuggling”, 
leading to criticism from human rights groups. 

The partnership aims to “disrupt the business model of people 
smugglers and criminal networks”, inform migrants of the risks of 
people smuggling, and “offer genuine economic alternatives to 
people seeking a better life”. 
But the deal has been slammed by rights groups who say its sole 
intention is on “securitising borders”.
“[This is] yet another example of the EU’s approach of externalisa-
tion of migration control to third countries, and its focus on secu-
ritising borders rather than offering legal pathways for migration,” 
EuroMed researcher Eva Baluganti told The New Arab.
“This partnership uses the rhetoric to help saving lives and prevent 
migrants from becoming victims of violence and exploitation but 
only focuses on boosting border security.”
The latest migration deal between the EU and an African nation 
involves an initial payment of 195 million euros in financial support 
to Niger from the European bloc.  
“Together, we will do all we can to save migrants’ lives and prevent 
violations of their rights… and offer genuine economic alternatives 
to people seeking a better life in Niger,” said EU commissioner Ylva 
Johansson at the partnership launch.  
Niger and the EU will also increase integrated border management 
and shore up European attempts to tackle terrorism in the Sahel as 
part of the deal. 
The arrangement also signals the start of closer cooperation be-
tween Nigerien authorities and Frontex, the EU’s controversial 
border agency, according to a statement released by the European 
Commission following the launch. 
“This will allow us to work together to better protect migrants, 
securing our borders and achieving our ultimate goal, which is to 
improve the living conditions of migrants and their host commu-
nities,” said Niger’s Minister of Interior Hamadou Adamou Souley.
But Niger’s security forces also have a terrible track record of abus-
es against civilians.
“Nigerien security forces have demonstrated inconsistent regard 
for human rights and have been implicated in serious abuses 
against civilians,” said Human Rights Watch. 
The EU has been regularly accused of ‘border externalisation’ - out-
sourcing enforcement to countries across northern Africa, includ-
ing Libya, irrespective of their human rights records.
“externalisation and securitisation of borders means more danger-
ous migratory routes, and more deaths, as recently seen at the Na-
dor-Melilla border,” concluded Baluganti.
Rights groups say this has created a ‘migration industry’ involving 
third state and non-state actors. 
Libyan authorities have been accused of gross rights abuses against 
migrants.
Sharing a border with both Libya and Algeria, Niger has been a key 
transit state on migration routes from west and central Africa to the 
north - and onwards to Europe. 
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Economy اقتصاد

حذر صندوق النقد الدويل من رضبة 
اقتصادية موجعة للقارة األوروبية قد تؤدي 

إىل انكماش اقتصاد جمهورية التشيك 
واملجر وسلوفاكيا وإيطاليا بـ%6 العام 

املقبل يف حال حظر الغاز الرويس.
يذكر أن مديرة الصندوق كريستالينا 

غورغيفا، كانت قد حذرت مسبقا من أن 
اضطرابات إمدادات الغاز الطبيعي إىل 

أوروبا قد تؤدي إىل الركود، وإحداث أزمة 
طاقة عاملية.

ويف وقت سابق، قالت مديرة إدارة 
االسرتاتيجيات والسياسات يف صندوق 

النقد الدويل، إن الصندوق سيخفض 
توقعاته لنمو االقتصاد العاملي بشكل كبري 

يف املراجعة املقرر إجراؤها نهاية الشهر 
الحايل.

وأشارت إىل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، 
وتباطؤ تدفقات رؤوس األموال إىل األسواق 

الناشئة، ووباء كورونا املتفيش يف الصني 
والذي يؤثر بدوره عىل النمو.

يذكر أن صندوق النقد الدويل كان قد خفض 
توقعاته لنمو االقتصاد العاملي يف أبريل 

املايض إىل %3.6 من %4.4 قبل الحرب 
الروسية - األوكرانية.

صندوق النقد يحذر من ضربة اقتصادية موجعة ألوروبا في 2023

التضخم 
في بريطانيا 

يسجل %9.4 خالل 
يونيو..ويسجل أعلى 

مستوى منذ 1982
تسارع التضخم السنوي يف اململكة املتحدة يف يونيو املايض إىل مستوى قيايس بلغ 9.4%، 

.)ONS( وسجل بذلك أعىل مستوى منذ العام 1982، وفقا لبيانات مكتب اإلحصاء الوطني

ووفقا لبيانات مكتب اإلحصاء الوطني )ONS( فإن مؤرش التضخم السنوي كان يف شهر 
مايو املايض عند مستوى 9.1%.

وقالت الهيئة الربيطانية، إن أسعار املستهلك صعدت بنسبة %0.8 يف شهر 
يونيو املايض بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة %0.7 يف شهر مايو 2022.

وجاءت نتيجة شهر يونيو 2022 مخالفة لتوقعات املحللني، 
 ،DailyFx الذين توقعوا يف استطالع رآي أجرته بوابة

أن يبلغ التضخم السنوي يف الشهر 
املايض عند 9.3%.
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Economy اقتصاد

أصدرت وكالة التصنيف االئتماني »موديز« 
تقريرها السنوي االئتماني املفصل للسعودية، 
موضحة فيه وضعها االئتماني، حسب العوامل 

التحليلية الرئيسة األربعة، التي تنتهجها الوكالة 
يف تصنيفها السيادي.

وحلل التقرير املتانة االقتصادية للسعودية، 
وقوة مستوى الحوكمة واملؤسسات الحكومية 

فيها، إضافة إىل قوتها املالية، وقابليتها للتعرض 
للمخاطر، وقدرتها عىل إدارتها والتخفيف من 

آثارها.
وأوضحت »موديز« يف تقريرها، أن نقاط القوة 

االئتمانية للسعودية مستمدة من قوة ميزانيتها 
العامة، املدعومة بمستويات دين معتدلة 

ومخزون احتياطي مايل ضخم، إضافة إىل مخزون 
ضخم ثابت من احتياطيات نفطية ذات تكاليف 
استخراج منخفضة، ونظام مايل مستقر ومنظم 

يعزز من متانة ملفها االئتماني السيادي.
وتوقعت الوكالة نمو اقتصاد السعودية بمعدل 

متوسط يبلغ نحو %3.9 خالل األعوام من 2022 
حتى 2026، مبينة العوامل املؤدية لهذا النمو، 

منها استمرار الضبط املايل عىل الرغم من ارتفاع 
أسعار النفط، وتباطؤ نمو زيادة إنتاج النفط، 

واستمرار مشاريع التنوع االقتصادي، إضافة إىل 
وصولها بفاعلية إىل مراحل التنفيذ والبناء خالل 

السنوات القادمة.

وأضافت أن من العوامل األخرى، التدابري 
واإلصالحات الهيكلية االقتصادية والقانونية 

واالجتماعية التي تنفذها الحكومة لتحسني بيئة 
األعمال، مما سيسهم بشكل واضح يف زيادة نمو 

استثمارات القطاع الخاص.
يشار إىل أن »موديز« حّدثت تقريرها االئتماني 

للسعودية خالل يونيو 2022 عند »A1« مع نظرة 
مستقبلية مستقرة نظري استمرار الحكومة يف 

ضبط األوضاع املالية العامة، وتنفيذ اإلصالحات 
الهيكلية، فضالً عن جهودها الواضحة نحو 

االستدامة املالية عىل املدى الطويل.

أشاد التقرير السنوي ملوديز بقوة االقتصاد 
السعودي رغم بعض التحديات، مشددا عىل 

أهمية الخطوات التي تقوم بها اململكة لتنويع 
اقتصادها بعيدا عن النفط والتي بدأت تؤتي 

ثمارها.
وتشمل القطاعات الرئيسية التي تعتزم الحكومة 

الرتكيز عليها الخدمات اللوجستية والتعدين 
والسياحة والرتفيه واإلسكان والتصنيع بما يف 
ذلك البرتوكيماويات والدفاع والفضاء والطاقة 

املتجددة باإلضافة إىل تطوير قطاع الغاز 
الطبيعي وقطاع التجزئة.

كما تهدف اململكة لرفع مشاركة املرأة يف سوق 
العمل والتي تحققت بالفعل قبل املوعد املحدد 

لتبلغ %34 بنهاية الربع األول من العام الجاري.
وأضافت موديز أن برامج تحقيق الرؤية ستكون 

املحرك الرئييس لتحقيق التحول املستهدف. 
حيث تم إطالق ثمانية برامج بالكامل من أصل 

ثالثة عرش برنامجا.
عالوة عىل ذلك، هناك مجموعة من اإلصالحات 

الترشيعية والتنظيمية والتعليمية واالجتماعية، 
إما مخطط لها أو قيد التنفيذ، بهدف تحسني 

مناخ االستثمار يف السعودية، ودعم نمو الناتج 
املحيل اإلجمايل للقطاع الخاص غري النفطي عىل 

املدى املتوسط إىل الطويل.
وتشمل هذه اإلصالحات قانون اإلفالس والنظام 

التجاري، وقانون التعدين وقانون املشرتيات 
الجديد.

هذا إضافة إىل تطبيق إصالحات يف سوق العمل 
والعمل عىل تطوير السياحة. ولعل أهم الربامج 
التي ستدعم النمو االقتصادي برنامج اإلسكان 

الذي سريفع مستويات التملك بني املواطنني 
حيث ارتفعت هذه النسبة من %47 يف 2016 إىل 

%60 حاليا.
فيما نمت القروض العقارية %267 بني نهاية 

2017 و2021 ما يرفع إجمايل القروض العقارية 
إىل %14 من الناتج املحيل اإلجمايل بنهاية 2021.

»موديز« تتوقع نمو اقتصاد السعودية 
بمعدل %3.9 سنويًا حتى 2026

التضخم السنوي 
في السودان 
ينخفض إلى 

%148.8 في يونيو
قال الجهاز املركزي لإلحصاء يف السودان، إن 

معدل التضخم السنوي انخفض إىل 148.88% 

وتدهور اقتصاد السودان يف أعقاب أحداث 
أكتوبر/ترشين األول املايض والتي تسببت يف 

تعليق التمويل الدويل، كما انخفضت قيمة 
عملته إىل أكرث من الربع.

ويعاني السودان أيضا من شح حاد يف العملة 
الصعبة.

India has a chance 
to escape global in-
flation trap, central 
bank says

I nflation pressures may be peaking in India, put-
ting it on track to be the world’s fastest grow-
ing economy, according to the central bank.

India’s economy is showing signs of resilience despite 
fears of recession and war globally, the Reserve Bank 
of India said in a monthly bulletin . Stronger agricul-
tural activity and a pick-up in manufacturing and ser-
vices point to a high-growth trajectory over the medi-
um-term, it said.

If recent moderation in commodity prices and an eas-
ing of supply chain pressures continue, “the worst of 
the recent surge in inflation will be left behind, en-
abling the Indian economy to escape the global infla-
tion trap,” the bank said.

“There are sparks in the wind that ignite the innate 
strength of the economy and set it on course to be-
coming the fastest growing economy in the world,” ac-
cording to the bank.

India’s wholesale inflation eased from a three-decade 
high in June due to softening in prices of raw materials 
including crude and edible oils.

Higher recent rainfall and an increase in sowing ac-
tivity is “raising expectations that rural demand will 
soon catch up with urban spending and consolidate 
the recovery,” the bank said. India’s June-September 
monsoon rains were 13 percent above average as of 
July 16, after hitting a deficit of 18 percent on June 17, 
according to India Meteorological Department.
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 REAL ESTATE عقارات

توقعت رشكة »دبليو كابيتال« للوساطة العقارية، أن 
تسجل سوق العقارات يف دبي مبيعات قياسية غري 

مسبوقة تتجاوز 230 مليار درهم مع نهاية عام 2022، 
لتكون األعىل عىل اإلطالق بعد تخطي مستوي مائتي 

مليار درهم ألول مرة مقابل 150 مليار درهم تم تحقيقها يف 
العام املايض.

وقالت الرشكة يف تقرير لها، إن مواصلة األداء االستثنائي 
املتوقع خالل النصف الثاني من العام الحايل يأتي بعد 

أن سجل السوق أفضل مبيعات نصفية يف تاريخه بقيمة 
114.2 مليار درهم يف الستة أشهر األويل من هذا العام.

وأفاد رئيس مجلس إدارة رشكة دبليو كابيتال، وليد 
الزرعوني، بأن املبيعات العقارية يف دبي تواصل تسجيل 

أرقام قياسية شهراً بعد آخر، وعىل سبيل املثال ال الحرص 
سجلت حركة البيع خالل النصف األول من شهر يوليو 

أكرث من 11 مليار درهم وهي نفس املبيعات لكامل الشهر 
ذاته من العام املايض وتعادل مرتني ونصف مبيعات 

شهر يوليو من عام 2020 يف مؤرش عىل مواصلة املبيعات 
القياسية يف القطاع خالل الفرتة املتبقية من العام الحايل.

وأكد الزرعوني أن النشاط العقاري سيكون مدفوعاً من 
6 عوامل رئيسة داعمة تؤهل السوق لبلوغ مستويات 

قياسية جديدة عىل صعيد جميع أنواع الترصفات 
العقارية.

العامل األول: النمو االقتصادي القوي
وذكر الزرعوني، أن انتعاش االقتصاد اإلماراتي هو املحرك 

األسايس لتوسع القطاع العقاري وتحقيقه طفرات عىل 
جميع الجوانب سواء حجم املبيعات أو جذب املستثمرين 

األجانب واستفادة املطورين وتحسن أداء الوسطاء 
العقاريني.

ولفت إىل أن هذا النمو يتحقق عىل الرغم من توقعات 
الركود االقتصادي العاملي لكربى االقتصادات املتقدمة 

وغالبية األسواق الناشئة، إال أن صمود اإلمارات عىل 
وجه العموم ودبي خصوصاً يأتي بفضل نمو االقتصاد 

النفطي وغري النفطي، وهو ما ينعكس إيجابا عىل املبيعات 
العقارية.

العامل الثاني: األمن واالستقرار السياسي
وأفاد الزرعوني، أن قطاع العقارات ينتعش أيضا بفضل 

االستقرار السيايس ومستويات األمن واألمان العالية، وهو 
ما يمثل قيمة مضافة حقيقية لقطاع العقارات يف دبي 

والدولة ككل مقارنة بأسواق عقارية أخري حول العالم 
يغيب عنها االستقرار األمني أو النمو االقتصادي، مضيفا 
أن هذه العوامل تقع يف مقدمة أولويات املستثمرين وتحوذ 

ثقة أصحاب رؤوس األموال بمختلف جنسياتهم.

العامل الثالث: استمرار مكاسب »إكسبو«
أشار الزرعوني، إىل أن دبي الزالت تجني ثمار تنظيم 

معرض إكسبو 2020 دبي الذي استمر ملدة 6 أشهر وانتهى 
يف أواخر مارس املايض، الفتا أن املعرض الدويل وضع دبي 
يف صدارة املشهد العاملي من حيث السياحة، والتدفقات 

االستثمارية، وجلب معه فوائد هائلة للقطاع العقاري، 
حيث ساهم يف زيادة الطلب عىل اإلقامة، واستقطاب 

املستثمرين ومالك العقارات من األفراد وأصحاب الرشكات 
التجارية.

وأوضح أن الوعي الحكومة اهتدى إىل الحفاظ عىل 
مكتسبات تنظيم املعرض العاملي من خالل إطالق مدينة 

إكسبو يف نفس املكان الذي احتضن فاعليات املعرض 
ولتكون مدينة للمستقبل.

العامل الرابع: عوائد جيدة
أفاد الزرعوني، أن تحقيق العائد الجيد وحفظ القيمة هو 

الهدف األهم بالنسبة للمستثمرين، وال شك أن االستثمار 
العقاري يف دبي يقدم أفضل عائد يف املنطقة وضمن 

األفضل عامليا بنسبة ترتاوح بني %9-6، فضال عن كون 
عقارات اإلمارات ودبي وأبوظبي تحديدا تعد مالذا آمنا 

لحفظ قيمة األموال.
وبني رئيس مجلس إدارة دبليو كابيتال، أن جميع فئات 

األصول تعاني من مخاطر الركود االقتصادي حول العالم، 
بينما قد تنشط املالذات اآلمنة للقيمة ومنها العقارات، وإن 

تأثرت بعض اليشء من موجات رفع الفائدة.

العامل الخامس: تسهيالت اإلقامة
كشف الزرعوني، أن دبي بدأت تجني ثمار تسهيالت 

اإلقامة ومنح اإلقامة التي أقرتها دولة اإلمارات عىل مدار 
العامني املاضيني، مما أوجد طلبا قويا عىل رشاء واقتناء 

عقار يف دبي، مشرياً إىل أن هناك تدفق هائل للمواهب 
واملستثمرين من كافة أنحاء العالم لالستقرار والعمل يف 

دبي.

العامل السادس: البنية التحتية المتطورة
ويرى وليد الزرعوني، أن البنية التحتية املتطورة أحد 

أهم املتطلبات التي يراعها املستثمر قبل القدوم إىل أي 
بلد، مضيفا: »بال شك دبي توفر أفضل الخدمات وتجلب 

أفضل التقنيات لتحسني تجربة العيش باستمرار، وهو 
بالطبع يعزز الطلب العقاري«.

230 مليار درهم مبيعات متوقعة 
لعقارات دبي بنهاية 2022

L ast June, Turkey recorded the sale 
of 8,630 housing units to foreigners 
across the country.

According to figures announced by the Turk-
ish Statistics Authority on , the volume of real 
estate sales to foreigners in June increased 
by 81.8 percent compared to the same 
month last year.

The figures reveal that Russian citizens 
topped the list of real estate purchases with 
1,887 housing units, then Iranians with 987, 
and Iraqis with 807.

In the same month, Turkey in general wit-
nessed the sale of 150,509 housing units, an 
increase of 22.6 percent compared to last 
May, and an increase of 11.7 percent com-
pared to June last year.
The city of Istanbul recorded the largest 

number of real estate sales to foreigners in 
April with 27,998 housing units, then the 
capital, Ankara, 13,303, and Izmir 8,243.

Turkey.. 8,630 housing units were 
sold to foreigners in June

هبطت مبيعات املنازل القائمة يف الواليات املتحدة 
لخامس شهر عىل التوايل يف يونيو/حزيران إىل 

أدنى مستوى يف عامني، بينما تجعل أسعار 
قياسية مرتفعة ومعدالت للفائدة تتزايد رسيعا 

رشاء املساكن مكلفا جدا لحصة متنامية من األرس 
األمريكية.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريني، إن 
مبيعات املنازل اململوكة يف السابق تراجعت 5.4%، 

إىل معدل سنوي بلغ 5.12 مليون وحدة الشهر 
املايض، وهو أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران 

2020 عندما كانت املبيعات تتعاىف من ركود إغالقات 
كوفيد19-. وسجلت املبيعات انخفاضات يف كل 

شهر منذ يناير/كانون الثاني.
وكان خرباء اقتصاديون قد توقعوا أن تنخفض 

املبيعات إىل معدل قدره 5.38 مليون وحدة.
وعىل أساس سنوي، هبطت مبيعات املنازل القائمة، 

التي تشكل حوايل %90، من إجمايل مبيعات 
املساكن يف أكرب اقتصاد يف العالم، 14.2 باملئة.

وقفز متوسط أسعار املنازل القائمة يف يونيو/
حزيران %13.4 عن مستواه قبل عام إىل 416 ألف 

دوالر وهو أعىل مستوى عىل اإلطالق.

مبيعات المنازل القائمة في الواليات 
المتحدة تهبط مجددًا في يونيو



    WWW.ARABAMERICANTODAY.NET5353

    Arab American TodayArab American Today  العربي األمريكي اليوم  العربي األمريكي اليوم

July 2022 - Volume : 10 - Issue :115

info@purehands.org

Yemen Relief
PURE HANDS 

CAN WE
BRING HOPE
TO ITS
PEOPLE?

AS YEMEN GOES
THROUGH
ITS WORSE

www.purehands.org

DONATE NOW

@PUREHANDS21-800-425-1647



    WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

    Arab American TodayArab American Today  العربي األمريكي اليوم  العربي األمريكي اليوم

يوليو يوليو 20222022 م - السنة العاشرة - العدد:  م - السنة العاشرة - العدد: 5454115

    Reports تقارير

محمد علي الدين
رصد تقرير لوكالة »بلومربغ« األمريكية تداعيات األزمة 

االقتصادية العاملية عىل األسواق الناشئة من بينها مرص، 
وقال إن تلك الدول ُمقبلة عىل سلسلة تاريخية من التعرث 

يف سداد ديونها.
وأشار التقرير إىل أن رسيالنكا – أول دولة تعلق سداد 

املدفوعات املستحقة لحاميل سنداتها األجنبية- ليست 
األخرية والسلفادور وغانا ومرص وتونس وباكستان ضمن 

قائمة الدول األكرث عرضة للتخلف عن السداد يف الوقت 
الحايل.

وقدر التقرير تلك الديون املتعرثة بـ 250 مليار دوالر 
ومن شأنها إقحام العالم النامي يف سلسلة تاريخية 

من التخلف عن السداد عىل غرار رسيالنكا وروسيا يف 
ظل ارتفاع تكلفة تأمني ديون األسواق الناشئة من خطر 
عدم السداد، إىل أعىل مستوياتها منذ الحرب الروسية 

األوكرانية.
لدى مرص التزامات خارجية، وفق بيانات جمعتها 

بلومربغ، بنحو 4 مليارات دوالر من الديون الخارجية 
املستحقة يف ترشين الثاني/ نوفمرب 2022، و3 مليارات 
دوالر أخرى مستحقة يف شباط/ فرباير 2023، ما يضع 

البنك املركزي تحت ضغط توفري الدوالر بشكل ملح.
وقفز إجمايل الدين الخارجي ملرص إىل 145.529 مليار 

دوالر بنهاية كانون األول/ ديسمرب املايض، مقابل 137.420 
مليار دوالر نهاية أيلول/ سبتمرب بارتفاع قدره 8.1 مليارات 

دوالر، وسط توقعات بارتفاع هذا الرقم كثريا عند إعالن 
إجمايل الديون.

وبحسب الوكالة األمريكية ارتفع عدد األسواق الناشئة 
ذات الديون السيادية املتداولة عند مستويات متعرثة 

بأكرث من الضعف يف األشهر الستة املاضية، حيث يعتقد 
املستثمرون األجانب أن التخلف عن السداد احتمال 

حقيقي.
ويصف التقرير دوال من بينها مرص وغانا – املثقلة 

بالديون- بأنها ضمن الدول النامية األكرث ضعفا، ومعرضة 
لنوبات اضطرابات سياسية مرتبطة بارتفاع تكاليف 

الغذاء والطاقة، ما يلقي بظالله عىل مدفوعات السندات 
املرتقبة.

أزمة ديون تدق األبواب
حذر الخبري االقتصادي الدكتور إبراهيم نوار من »أزمة 

ديون كبرية يف األسواق الناشئة تدق األبواب، وانفراط عقد 
الدول املثقلة بالديون بعد تخلف رسيالنكا عن السداد 

وهروب رؤوس األموال«، مشريا إىل أن »مرص 
تشهد مثلها مثل الدول النامية موجة 

نزوح كبرية لألموال الساخنة«.
واعترب أن »سياسة الحكومة 

االقتصادية القائمة عىل 
االقرتاض وجذب أموال 

املستثمرين األجانب 
يف األذون والسندات 

املرصية هي املسؤول 
الرئييس عن وصولها إىل 

تلك املرحلة الصعبة، 
وأصبحت مرص تصنف 
من بني الدول الخمس 

األوىل يف العالم التي قد 
تواجه تعرثا يف سداد فوائد 
وأقساط الديون املستحقة 

عليها«.

وأوضح: »بعد رسيالنكا، حسب 
تقديرات بلومربغ، تأتي السلفادور وغانا 

ومرص وتونس وباكستان عىل قائمة الدول 
الناشئة املعرضة لخطر التعرث عن السداد، كما أن أزمة 

الديون الخارجية تأتي يف ظروف صعبة جدا عىل املستوى 
العاملي وسط أزمات الغذاء والطاقة، وتعاظم الركود«.

ضربات اقتصادية موجعة
وهبط صايف األصول األجنبية )النقد األجنبي( لدى 

البنوك املحلية إىل سالب 305.1 مليارات جنيه يف أيار/ 
مايو املايض للشهر الثامن عىل التوايل بحسب ما أظهرت 

بيانات البنك املركزي املرصي. )الدوالر يساوي 18.8 
جنيها(.

وتعرضت السندات السيادية الدوالرية للحكومة املرصية 
لصدمة جديدة بعد ارتفاع مؤرش الدوالر يف األسابيع 

القليلة املاضية نتيجة ارتفاع العائد عىل سندات الخزانة 
األمريكية ألجل 10 سنوات، وتراجعت السندات 
)املرصية( ذات اآلجال األطول بما يصل 

إىل 1.3 سنت يف الدوالر لتسجل 
مستوى قياسياً جديداً، وفقًا 

لبيانات تريد ويب.

وواصل االحتياطي 
النقدي األجنبي لدى 

البنك املركزي املرصي 
تراجعه، وهبط إىل 33.3 

مليار دوالر يف نهاية 
شهر حزيران/ يونيو 
2022، مرتاجعا بنحو 

%18.5 عىل مدار األشهر 
الستة األوىل من العام 
الحايل مقارنة بمستواه 
البالغ 40.93 مليار دوالر 

بنهاية كانون األول/ ديسمرب 
2021، عىل خلفية سداد مدفوعات 

ومستحقات والتزامات بالدوالر.

ويف وقت سابق كشف وزير املالية املرصي، محمد معيط، 
عن حجم األموال الساخنة التي غادرت البالد عىل مدار 

أربع سنوات، مشريا إىل أن 55 مليار دوالر خرجت من مرص 
منذ 2018 يف ثالث أزمات؛ كانت األوىل أثناء أزمة األسواق 
الناشئة يف 2018، والثانية يف 2020 أثناء جائحة كورونا، 

والثالثة بسبب الحرب الروسية األوكرانية.

شبح التعثر يالحق مصر
بدوره، قال مستشار التمويل واالستثمار الدويل، الدكتور 
عالء السيد: »منذ قيام مؤسسة موديز األمريكية بتعديل 

نظرتها املستقبلية ملرص من مستقرة إىل سلبية وإبقاء 
تصنيفها عند B2 )وهو تصنيف منخفض لقدرة مرص 

عىل سداد الديون( واألخبار السلبية عن االقتصاد تتواىل، 
سواء برتاجع االحتياطي أو هبوط صايف األصول األجنبية 

ملستوى قيايس، وتعرض السندات الدوالرية السيادية 
للبالد ملوجة انخفاض كبرية«.

وأوضح: »رغم أن النظام مدعوم بقوة من قبل جهات 
إقليمية، لكن ذلك لم يمنع من رفع الفائدة عىل القروض 

األجنبية والعائد عىل السندات وأذون الخزانة، بسبب 
ارتفاع درجة املخاطرة وانعدام اليقني يف السداد«.

وحذر الخبري االقتصادي من أن »التخلف عن سداد 
الديون وأقساطها شبح يطارد الحكومة املرصية 

والحكومات الناشئة التي حذت حذوها، ولم يعد من 
طريق لتجنب الوقوع يف فخ التعرث إال بيع أكرب قدر ممكن 

من األصول التابعة للدولة مع استمرار االقرتاض بأي ثمن 
حيث أن القروض تعد الهواء الذي يتنفسه النظام وبدونه 

يختنق ويفلس ويزول«.
وأطلقت الحكومة املرصية، يف وقت سابق، ما أسمته وثيقة 

»سياسة ملكية الدولة« بغرض إعادة الثقة إىل مناخ 
االستثمار املحيل وجذب املستثمرين األجانب من خالل 

التخيل عن سيطرتها عىل بعض القطاعات االقتصادية أو 
تخفيفها يف البعض اآلخر، عرب بيع حصصها أو أصولها أو 

جزء منها للمستثمرين األجانب لتوفري سيولة أجنبية.

وتسعى الوثيقة الجديدة إىل مضاعفة حصة القطاع 
الخاص من نحو %30 من حجم االقتصاد إىل أكرث من 

%65، ويف هذا الصدد تعتزم عرض أصول ومشاريع بقيمة 
40 مليار دوالر للبيع للقطاع الخاص خالل السنوات 

الثالث املقبلة.

تقرير يرصد تعثر الدول النامية في سداد ديونها.. ماذا عن مصر؟
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طلبت وزارة العدل الروسية، تصفية الفرع الرويس للوكالة اليهودية 
إلرسائيل، وسط توتر متزايد بني موسكو وتل أبيب، بسبب موقف 

األخرية من الحرب عىل أوكرانيا.

وذكرت وكالة إنرتفاكس الروسية لألنباء أن الدعوى املرفوعة أمام 
محكمة منطقة باسماني يف موسكو مرتبطة بانتهاكات غري محددة 

للقانون الرويس.

ويف الخامس من الشهر الحايل، أفادت وسائل إعالم عربية 
بأن موسكو أبلغت الوكالة اليهودية بوقف كافة 

أنشطتها يف روسيا.

وأكدت وزيرة الهجرة اإلرسائيلية 
بنينا تامينو، يف حينه، أن وزارة 
العدل الروسية أبلغتها بتعليق 

أنشطة الوكالة اليهودية يف 
البالد، وقالت إنها ناشدت 

رئاسة الوزراء العمل عىل حل 
املشكلة مع موسكو.

وقال موقع »ليخايم« 
اليهودي الناطق بالروسية، 

إن تامينو بعثت رسالة إىل 
رئيس الوزراء يائري لبيد 

طالبته فيها ببحث أنشطة 
»سخنوت« مع الحكومة 

الروسية، مضيفة »إنني أحثكم 
عىل التدخل بشكل عاجل من أجل 
مواصلة أنشطة الوكالة اليهودية يف 

روسيا وعدم اإلرضار بالعودة املستمرة إىل 
الوطن«.

وأشارت تامينو إىل دور الوكالة اليهودية يف إعادة اليهود إىل الكيان 
اإلرسائييل يف فلسطني املحتلة، مذكرة أن أكرث من 21 ألف يهودي 

رويس جاؤوا إىل »إرسائيل« خالل العام املايض، ويف األشهر األخرية 
جاء 30 ألف شخص من روسيا وأوكرانيا.

ويف 5 يوليو/تموز، ذكرت صحيفة جريوزاليم بوست أن السلطات 
اإلرسائيلية استلمت من الحكومة الروسية رسالة بهذا الشأن. 

ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة املستوى يف الجالية اليهودية يف 

روسيا، أن هناك »اتصاالت مع السلطات تتم بشكل مستمر بهدف 
مواصلة أنشطتنا وفق القواعد التي تضعها الجهات املختصة، 

وحتى يف الوقت الحارض يتم مثل هذا الحوار«.

الوكالة اليهودية إلرسائيل ومقرها القدس هي أكرب منظمة يهودية 
غري ربحية يف العالم، وتساعد اليهود عىل الهجرة إىل إرسائيل.

وأضافت »جريزواليم بوست« أن »تعليق عمل الوكالة اليهودية يف 
روسيا يقوض بشكل مبارش قدرة اليهود الروس عىل الهجرة 

إىل إرسائيل، وقد أنهى اآلالف منهم أوراق الهجرة 
الخاصة بهم وينتظرون رحالت جوية متاحة 
إىل إرسائيل، لكن العقوبات املفروضة عىل 

موسكو تسببت يف توقف معظم رشكات 
الطريان الدولية عن التحليق إىل 

روسيا«.

ويف 5 يوليو أيضاً، ذكرت 
قناة التلفزة اإلرسائيلية 

الرسمية »كان« أّن الحكومة 
الروسية بعثت رسالة إىل 

الوكالة اليهودية تطلب فيها 
وقف أنشطتها هناك حتى 

تستجيب لجملة من الرشوط، 
مشرية إىل أن الوفاء بتلك 

الرشوط سيقلص إىل حد كبري 
من أنشطتها يف األرايض الروسية، 

ويمس بوترية الهجرة اليهودية من 
هناك.

وتأسست »سخنوت« أو الوكالة اليهودية 
يف العام 1929، وأدرجت ضمن أهدافها »عودة 

اليهود إىل أرض إرسائيل«، ومساعدة اليهود الذين 
يعيشون يف »الشتات« عىل البقاء »يهودا«، للحفاظ عىل عالقتهم 

بالدولة اليهودية وتعزيزها.

وبدأت الوكالة نشاطها عىل أرايض االتحاد السوفييتي السابق 
يف العام 1989، وذلك قبل عامني من االفتتاح الرسمي للسفارة 

اإلرسائيلية يف موسكو، ولديها مكاتب تمثيلية يف العديد من 
الجمهوريات السوفييتية السابقة.

وزارة العدل الروسية تطلب حّل الوكالة 
اليهودية وسط توتر مع إسرائيل

UN report reveals worsening 
state of global hunger
Tala Michel Issa

A lmost 828 million were affected by hunger globally in 2021, 
a new United Nations report found, highlighting fresh evi-
dence that the world is moving backwards in its fight to end 

hunger, food insecurity, and malnutrition.

The new report entitled The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 
found that the number of people suffering from hunger globally increased by almost 46 
million since 2020, when the COVID-19 pandemic wreaked havoc on the global econo-
my, and 150 million more since 2019.
The report outlined updates on the global state of food security and nutrition, the latest 
estimates of the cost and affordability of a healthy diet, and the ways in which gov-
ernments can repurpose their current support to the agricultural industry and make 
healthy food cheaper.
Approximately 2.3 billion people (29.3 percent) were moderately or severely food in-
secure in 2021 – 350 million more compared to before the onset of the COVID-19 pan-
demic. Almost 924 million people faced food insecurity at severe levels, accounting for 
an increase of 207 million in just two years.
Speaking at the SOFI launch in New York on Thursday, Deputy Secretary-General Amina 
Mohammed said that the report’s figures were a “shocking report card of our efforts 
to end hunger.”
“These are people whose lives, livelihoods and prospects for a fruitful and dignified 
life are being crippled, with their future eroded and potential aspirations held back,” 
she added.
Almost 3.1 billion could not afford a healthy diet in 2020, up 112 million from the year 
before the pandemic, reflecting the economic impacts of the pandemic, such as infla-
tion, and the measures put in place to mitigate the spread of the virus.
Particularly worrying was the fact that an estimated 45 million children under the age 
of five were suffering from wasting – the deadliest form of malnutrition which involves 
changes in the way one’s body uses proteins, carbohydrates and fat, leading to invol-
untary weight loss and muscle mass. Wasting increases the risk of death by up to 12 
times, the UN said.
“They need our crosscutting resolve. The evidence presented in this report is compel-
ling as it is outrageous when we see that children in rural settings and poorer house-
holds, whose mothers received no formal education, were even more vulnerable to 
stunting and wasting,” Mohammed said.
The global organization also reported that another 149 million children under the age of 
five had stunted growth and development due to the lack of essential nutrients in their 
diet, while 39 million were reported to be overweight.
“These are depressing figures for humanity,” said President of the International Fund 
for Agricultural Development Gilbert Houngbo.
“We continue to move away from our goal of ending hunger by 2030. The ripple effects 
of the global food crisis will most likely worsen the outcome again next year. We need 
a more intense approach to end hunger and IFAD stands ready to do its part by scaling 
up its operations and impact.”
Ukraine war, climate change are major drivers
Russia’s invasion of Ukraine, which began on February 24 this year, caused immense 
disruption to the supply of staple cereals, oilseeds, and fertilizer from both nations and 
global supply chains, the report stated.
This disruption has led to soaring food prices and worsened the state of food insecurity.
Extreme climate events, within the context of this disruption during the Ukraine war, 
has only made matters worse in low-income countries.
“This report repeatedly highlights the intensification of these major drivers of food in-
security and malnutrition: Conflict, climate extremes, and economic shocks, combined 
with growing inequalities,” the heads of the five UN agencies involved in the report 
wrote.
“The issue at stake is not whether adversities will continue to occur or not, but how we 
must take bolder action to build resilience against future shocks.”
World Food Program chief David Beasley said the “real danger” was that these figures 
were likely to increase “in the months ahead,” resulting in: “Global destabilization, star-
vation, and mass migration on an unprecedented scale. We have to act today to avert 
this looming catastrophe.”
The report urged governments to take immediate action, suggesting they repurpose the 
resources being used to incentivize production, supply, and consumption of nutritious 
foods in order to make healthy foods more affordable and to reduce trade barriers to 
help lower the price of nutritious foods.
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قال وزير الخارجية اإليراني، حسني أمري عبد اللهيان، إن 
إيران أُبلغت بموافقة السعودية عىل انتقال املفاوضات من 

املستوى األمني إىل املستوى السيايس، وبصورة علنية، 
بهدف إعادة العالقات بني الطرفني، مشريا إىل أن اإلمارات 
والكويت تعتزمان رفع تمثيلهما الدبلومايس يف طهران إىل 

مستوى سفري قريبا.

وأجرت السعودية وإيران خمس جوالت من املفاوضات 
يف العاصمة العراقية بغداد، أقيمت بشكل رئييس عىل 

املستوى األمني، وتم تحقيق تقدم يف هذه املفاوضات، وفق 
ما أفاد به وزير الخارجية اإليراني يف حوار مع التلفزيون 

الرسمي اإليراني.
وأوضح أن طهران تلقت مؤخراً، رسالة من وزير الخارجية 
العراقي فؤاد حسني، بأن الجانب السعودي مستعد لنقل 
املباحثات إىل املستوى السيايس والعلني، مؤكدا أن إيران 

أبدت استعدادها لدخول املباحثات املرحلة السياسية.
وأعرب عن أمله بأن يؤدي ذلك »إىل عودة العالقات 
الدبلوماسية بني السعودية والجمهورية اإلسالمية 

اإليرانية إىل طبيعتها«.
 وتستضيف بغداد منذ العام املايض، مباحثات بني إيران 

والسعودية جرى آخرها يف أبريل املايض، إلنهاء القطيعة 
املمتدة منذ عام 2016، والتوصل إىل تفاهمات بشأن 

الخالفات القائمة بينهما يف عدة ملفات أبرزها الحرب 
باليمن والربنامج النووي.

ويف كانون الثاني/ يناير 2016، قطعت السعودية عالقاتها 
مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض يف 

طهران وقنصليتها بمدينة مشهد )رشقا(، احتجاجا عىل 
إعدام اململكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، 

إلدانته بتهم منها اإلرهاب.
وتتهم دول خليجية، تتقدمها السعودية، إيران بامتالك 

»أجندة شيعية« توسعية يف املنطقة والتدخل يف الشؤون 
الداخلية لدول عربية، بينها العراق واليمن ولبنان 

وسوريا، وهو ما تنفيه طهران، وتقول إنها تلتزم بعالقات 

ُحسن الجوار.
وفيما يخص تنشيط العالقات مع اإلمارات والكويت، 

قال عبد اللهيان إن اإلمارات والكويت تستعدان إلرسال 
سفرييهما إىل طهران، مشريًا إىل أن أبوظبي لن تكون جزًءا 

من أي تكتل عسكري ضد إيران ألنها ال تتبع سياسة 
املواجهة مع طهران.

ويف وقت سابق، أعلن مستشار الرئيس اإلماراتي للشؤون 
الدبلوماسية، أنور قرقاش، أن بالده ضد أي تحالف 

عسكري يستهدف إيران وأن اإلمارات يف طور إرسال سفري 
إىل طهران، وفق ترصيحات لشبكة »يس إن إن«.

المفاوضات بين السعودية وإيران تنتقل إلى المستوى السياسي

أصبحت مجموعة من خمس دول باالتحاد األوروبي مدرجة 
مرتني عىل قائمة روسيا للدول غري الصديقة – وهي قائمة 

تشمل بالفعل كل الدول األعضاء باالتحاد األوروبي - وذلك يف 
معرض إعالن روسيا عن خطط لخفض العالقات الدبلوماسية 

بشكل كبري معهم.

ويركز تغيري الوضع لكرواتيا والدنمارك واليونان وسلوفاكيا 
وسلوفينيا بشكل كبري عىل قدرة سفاراتهم يف روسيا عىل 

توظيف أفراد محليني. وأشار املتحدث باسم الكرملني دميرتي 
بيسكوف إىل ذلك كخطوة أخرى.

وتعني القواعد الجديدة أنه لم يعد مسموحا لكرواتيا 
وسلوفينيا توظيف روس يف سفارتيهما بينما الدول الثالث 

األخرى معرضة إلجراءات أكرب صارمة. وقال بيسكوف إنه يمكن 
فرض مزيد من القيود.

وقال إن العقوبة الدبلوماسية الجديدة هي نتيجة للسياسات 
املعادية من جانب تلك الدول، ولكنه لم يقدم تفاصيل.

بدأت روسيا قائمتها للدول غري الصديقة العام املايض، وكانت 
تحتوي يف البداية جمهورية التشيك والواليات املتحدة فقط. 

ثم اتسعت لتشمل كل الدول التي فرضت عقوبات عىل روسيا 
عقب غزوها ألوكرانيا. 

وتلزم روسيا الدول املدرجة عىل القائمة بسداد تكلفة السلع 
الروسية بالروبل، وهو مطلب قاومته أغلب الدول.

الكرملين يعيد إضافة خمس دول أوروبية مدرجة 
بالفعل على قائمة البلدان غير الصديقة
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W ith the resignation of 
Mario Draghi, the Europe-
an Union and NATO have 

lost a major ally in their position in 
support of Ukraine in the face of the 
Russian attack, but they now fear 
the coming to power of Italian far-
right leaders Georgia Meloni, who is 
skeptical about the usefulness of the 
European Union and Matteo Salvini, 
who is close to Moscow.

Their two neo-fascist Brothers Italy 
(Fratelli d’Italia) parties and the an-
ti-immigration “League” have about 
40% of voting intentions, according to 
the last two opinion polls, the results of 
which were released about two months 
before the early elections.

And if the Forza Italia, the right-wing 
party led by Silvio Berlusconi, joins 
them, expectations indicate that the 
right-wing coalition will get 45 to 48 
percent of the vote.

With the exception of the European 
Commissioner Paolo Gentiloni, who 
strongly condemned those who pushed 
the Italian prime minister to resign, say-
ing that they “lack a sense of respon-
sibility”, the first reactions of Western 
leaders were moderate.

French President Emmanuel Macron, 
for example, only praised a “great 
statesman”.

But the tone is different behind the 
scenes, as a diplomat working in Rome 
said that the Europeans “are con-
cerned” because Draghi, who visited 
Kyiv in June with Macron and German 
Chancellor Olaf Scholz, “was an import-
ant stabilizing factor,” adding, “The po-
litical, economic and military support 
must continue.” For Ukraine without 
obstacles, whatever the political color 

of the next government.”
Luca Siriani, head of the “Brothers of 
Italy” bloc in the Senate, commented 
on some liberal headlines in the Italian 
press on Wednesday, denouncing the 
“false news that warns that the barbar-
ians are at the gates” of Rome, adding, 
“We have proven our seriousness in 
foreign policy by standing with Italy, the 
European Union, NATO and Ukraine, 
While it could have cost us dearly in 
terms of elections.”

Georgia Meloni unequivocally de-
nounced the Russian attack on Ukraine, 
insisting on state sovereignty, and sup-
ported providing aid to Kiev. But Mat-
teo Salvini, who professes his admira-
tion for Vladimir Putin, finds it difficult 
to distinguish from this picture, while 
Berlusconi, a personal friend of the 
Russian president, remained complete-
ly silent.

Geopolitical expert Alfio Sciaarisa said 
that “a conservative national coalition 
will most likely adopt a twisted policy 
that is accompanied by a lot of internal 
tension in connection with the differ-
ent positions of the three parties on 
international issues.”

And he warned that “it is not possible 
to reconsider” Italy’s commitment to 
NATO, but “we may witness isolated 
initiatives by the ruling parties that un-
dermine confidence in our country and 
weaken Western policy towards Putin.”

In an editorial, the French newspaper 
Le Monde expressed fears of “the geo-
political confusion that will result from 
the return of those formations with a 
past burdened with deference to Vlad-
imir Putin to power through upcoming 
elections, in light of concerns about 
energy with the approach of the winter 
season.”

Ukrainian President Volodymyr Zel-
ensky published a diplomatic tweet in 
which he praised Draghi and expressed 
his confidence that Rome would re-
main by Kyiv’s side.

“I am sincerely grateful to Mario Draghi 
for his unwavering support for Ukraine 
in its fight against Russian aggression 
and for his defense of common Euro-
pean values, democracy and freedom,” 
he wrote.

“We will continue to work to strength-
en cooperation between Ukraine and 
Italy. I am confident that the Italians 
will continue their active support for 
Ukraine,” he added.

Another essential file in the opinion 
of Westerners is, according to the Eu-
ropean diplomat, that “the next gov-
ernment will continue the enormous 
efforts undertaken by Mario Draghi to 
reduce Italy’s dependence on Russian 
energy.” The resigned Prime Minister 
signed at the weekend a huge contract 
to purchase gas from Algeria.

At a remarkable time, the Russian “Gaz-
prom” group’s supplies to Italy rose by 
70% on Thursday to 36 million cubic 
meters of gas per day, compared to the 
21 million cubic meters it received daily 
in recent days.

And the pro-NATO online magazine 
Formici.net said that “it is difficult not 
to link with Wednesday, when all indi-
cators were converging for the fall of 
the national unity government led by 
Draghi, who supports the European 
Union and NATO.”

But the reality is that on , Russia partial-
ly restored gas supplies to other Euro-
pean countries through the resumption 
of work on the Nord Stream pipeline.

European fears of a far-right 
government in Italy

الرئيس اإليطالي يحل 
البرلمان بعد استقالة 

الحكومة وانتخابات 
تشريعية في 25 

سبتمبر القادم
أعلن الرئيس اإليطايل سريجيو ماتريييل حل الربملان، وتكليف رئيس 

الوزراء املستقيل ماريو دراغي برئاسة حكومة ترصيف األعمال لحني 
إجراء انتخابات مبكرة.

جاء ذلك بعد قبول الرئيس االستقالة التي تقدم بها دراغي إثر 
انسحاب األحزاب الثالثة الكبرية من حكومته خالل تصويت عىل الثقة 

يف مجلس الشيوخ.

وستجرى االنتخابات العامة املبكرة يف إيطاليا يوم 25 سبتمرب/أيلول 
القادم.

وقال ماتريييل يف كلمة مقتضبة عرب التلفزيون إن »الوضع السيايس 
أدى إىل هذا القرار«، يف إشارة إىل استقالة دراغي.

وأوضح الرئيس أن »املناقشة والتصويت وكيفية التعبري عن التصويت 
باألمس يف مجلس الشيوخ أظهرت انتهاء الدعم الربملاني للحكومة 

وانعدام إمكانات نشوء أغلبية جديدة«، مشيدا بـ«الجهود التي 
بذلها« دراغي خالل األشهر الـ18 املاضية.

وأفادت وكالة األنباء الفرنسية بأن ائتالف ما يسمى »يمني الوسط« 
يبدو األوفر حظا يف االنتخابات املقبلة، ويضم هذا االئتالف بشكل 

أسايس حزب »فورتسا إيطاليا« اليميني بزعامة سيلفيو برلوسكوني، 
واليمني املتطرف ممثال بحزب »الرابطة« الشعبوي بزعامة ماتيو 

سالفيني، وحزب »إخوة إيطاليا« )فراتييل ديتاليا( من الفاشيني 
الجدد.

وتشري استطالعات الرأي إىل تصدر »إخوة إيطاليا« برئاسة جورجيا 
ميلوني استطالعات الرأي بحصوله عىل ما يقارب %24 من نوايا 

التصويت، متقدما عىل الحزب الديمقراطي )%22( والرابطة )14%(، 
وفق تحقيق أجراه معهد إس دبليو جي يوم 18 يوليو/تموز الجاري. 

أما فورتسا إيطاليا فجمع %7.4 من نوايا التصويت، يف حني تذهب 
%11.2 من األصوات لـ«حركة خمس نجوم« الشعبوية املعادية 

للهجرة.

ومن شأن مغادرة ماريو دراغي السلطة أن تؤدي إىل خسارة االتحاد 
األوروبي وحلف شمال األطليس »ناتو« )NATO( لحليف كبري يف 
دعمهما ألوكرانيا بوجه الحرب الروسية، ويخشيان يف الوقت ذاته 

وصول ماتيو سالفيني املقرب من روسيا إىل السلطة.

املصدر : الجزيرة + وكاالت
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 )Foreign Policy( »نرشت مجلة »فورين بولييس
مقاال تناول إخفاقات الجيش الرويس العديدة، سواء يف 

ميادين القتال بأوكرانيا، أو يف محاوالته إصالح مكامن 
الضعف يف أجهزته وأساليب عمله.

وذكر كاتب املقال أوسنت رايت -وهو خبري يف مجال الحد 
من انتشار األسلحة والتجارة اإلسرتاتيجي- أن روسيا 

كان ُينظر لها قبل فرباير/شباط املايض عىل أنها إحدى 
القوى العسكرية العظمى يف العالم.

وقال إن قوة روسيا العسكرية -التي تمتلك خامس أكرب 
جيش نظامي يف العالم قوامه 900 ألف جندي و2 مليون 
جندي احتياطي، وميزانية دفاع تبلغ 65.9 مليار دوالر- 

خيمت عىل منطقة أوراسيا وحلف شمال األطليس 
)ناتو( بشكل عام.

ومع ذلك فإن اليشء الوحيد الذي يجيده الجيش 
الرويس عىل ما يبدو هو استخدام نريان املدفعية بكثافة، 

وارتكاب جرائم حرب، عىل حد وصف كاتب املقال.

ثقافة عسكرية خطيرة

يف حني أن األمر املحرج بشكل خاص -برأي أوسنت 
رايت- هو قدرة روسيا عىل قتل كبار قادتها العسكريني، 

أو إقالتهم. فقد أفادت التقارير بأن روسيا فقدت حتى 
اآلن 9 من جرناالتها يف ساحة املعركة، وعددا كبريا آخر 
منهم داخل البالد بينما يواصل الرئيس فالديمري بوتني 

حملة تطهريه لكبار الضباط.

ووفقا للمقال، لم تفلح زيادة اإلنفاق الدفاعي والسياسة 
الخارجية »العدائية« يف معالجة القضايا »الخطرية« 

التي ابتُليت بها الثقافة العسكرية الروسية منذ انهيار 
االتحاد السوفياتي.

ولطاملا كان توطيد دعائم السلطة يف أيدي قلة من كبار 
املسؤولني العسكريني والنأي بالجيش عن الرقابة 

العسكرية من السمات املميزة للدولة الروسية، حسب 
مقال رايت.

ورضب مثاال عىل ذلك بمساعي الرئيس الرويس األسبق 
بوريس يلتسني )1999-1991(، الذي كانت خطوته 

األوىل هي إلغاء الرقابة الربملانية عىل األجهزة األمنية 
وتعزيز سيطرته عىل وزارتي الدفاع والداخلية وكذلك 

جهاز املخابرات »كيه جي بي« )KGB( من خالل إنشاء 
وزارة األمن والشؤون الداخلية الروسية.

وترسبت رغبة يلتسني يف السيطرة الشخصية عىل 
حساب الكفاءة إىل بقية أجهزة الحكومة، وهي حقيقة 

تجلت يف وزير دفاعه بافيل غراتشيف، الذي كان يفتقر 
للكفاءة برأي الكثريين.

وميض رايت إىل القول إن املثالب التي كانت سمة بارزة 
يف االتحاد السوفياتي انتقلت عقب سقوطه إىل أسلوب 

اإلدارة ونمط القيادة للحكام الجدد يف روسيا. وكان أن 
شاب الفساد جوانب كثرية من الدولة الروسية الجديدة.

وعندما تقلد بوتني مقاليد الرئاسة ألول مرة بني عامي 
2000 و2008، كانت متطلباته -وليست متطلبات 

الجيش- التي حددت طبيعة تحديث خدمات الدفاع 
والقيادة الروسية.

إصالحات عسكرية

وطبقا ملقال فورين بولييس، فإن األداء »الباهت« 
للقوة الجوية الروسية، وعجز خدمات الجيش عن 

التعاون يف العمل، والفشل يف عمليات النقل واإلمداد، 
واإلخفاق يف تبادل املعلومات االستخباراتية وبيانات 

االستطالع بشكل فوري، وسوء تنظيم القوات املسلحة، 
كل ذلك أظهر حجم األرضار التي تسبب فيها القادة 

العسكريون.

كانت تلك اإلخفاقات كافية للدفع باإلصالحات التي 
تمت عام 2008 بهدف استحداث جيش أكرث فعالية 

ومرونة وقابلية للتطوير، وهي اإلصالحات التي قادها 
أناتويل سريديوكوف الذي شغل منصب وزير الدفاع يف 
الفرتة من 15 يناير/كانون الثاني 2007 حتى السادس 

من نوفمرب/ترشين الثاني 2012.

وحاول سريديوكوف من خالل تلك اإلصالحات تقليص 
أعداد الضباط بشكل كبري بحلول عام 2013، إعادة 

تنظيم الوحدات العسكرية، وإنشاء إدارة للرقابة املالية 
داخل وزارة الدفاع للسيطرة عىل تدفق األموال إىل هيئة 

األركان العامة.
ولكن عدم ثقته بالجيش ونقص املعرفة العسكرية العامة 

أديا إىل نفور الجماعات العسكرية واملجمع الصناعي 
العسكري، وكالهما من الحلفاء الرئيسيني لبوتني، األمر 

الذي أجج الخوف من تلك اإلصالحات العسكرية.

ويف نهاية املطاف، رفعت إدارة مكافحة التجسس 
العسكري، التابعة لجهاز األمن الفدرايل الرويس، دعوى 

جنائية ضد سريديوكوف أفضت إىل إقالته عام 2012.

خلل في قيادة الجيش

ولفت رايت -يف مقاله- إىل أن وزير الدفاع الحايل سريغي 
شويغو حاول املوازنة بني املحسوبية والحاجة إىل 

اإلصالحات. ورغم أنه لم يقم حتى اآلن بإلغاء التغيريات 
الهيكلية التي أدخلها سريديوكوف، فإنه ما لبث يواصل 

إخماد االنتقادات املوجهة إليه من جهات مستقلة، 
وتقييم العمليات العسكرية.

وأدى االفتقار إىل الرقابة الربملانية وتسييس األهداف 
العسكرية إىل خلق بيئة يعمل فيها بوتني »بمعلومات 
مشوهة تبالغ عموًما يف تقدير مكانة القوات املسلحة، 

وفقا لتقرير صادر عن مركز الدراسات اإلسرتاتيجية 
والدولية.

وتعد تجربة روسيا يف أوكرانيا خري مثال عىل ذلك، 
بحسب رايت الذي أوضح أن القيادة الروسية فقدت 
مجموعة كاملة من القادة رفيعي املستوى، من قادة 

كتائب املشاة وفرق الدبابات إىل رؤساء وحدات الحرب 
اإللكرتونية.

ولقد أظهرت القيادة العسكرية الروسية عدم استعدادها 
لتفويض صالحيات إىل صغار الضباط، وهذا يعني ليس 

فقط أن الجرناالت يميلون إىل الظهور يف أرض املعارك 
بشكل أكرب مما يجعلهم عرضة لهجمات، بل إن صغار 
الضباط كذلك يفتقرون إىل الخربة لقيادة العمليات يف 

ساحات القتال عند استدعائهم.

ويخلص الكاتب -يف نهاية مقاله- إىل أن خسائر الجيش 
الرويس تفاقمت بسبب النقص يف الضباط الذين يحلون 

محل الذين فقدوا يف الحرب.

فورين بوليسي: خسارة روسيا جنراالتها 
بأوكرانيا مستمرة.. فما األسباب؟

The Economist: The downfall of 
the clown..a failed prime minis-
ter and a stricken country

T he British Economist magazine said that the govern-
ment of Boris Johnson finally collapsed, describing him 
as dishonest, saying that his fingerprints are clear in all 

aspects of the chaos in Britain today.

The British magazine The Economist said that the government of Brit-
ish Prime Minister Boris Johnson has finally collapsed.
For months, he managed to get rid of one scandal after another.
Now, his deputies have irrevocably rejected him, and he has agreed 
that his prime ministership is over.
She explained in
an editorial
that Johnson was brought down because of his dishonesty, so some 
might conclude that a simple change of leadership would be enough 
to put Britain back on the right track.
Although his fingerprints are evident in all aspects of today’s chaos, the 
problems are too deep for a single man to be responsible for.
Unless the ruling Conservative Party acts to counter this reality, Brit-
ain’s many social and economic difficulties will only get worse.
No different from Trump

The British magazine added that Johnson clung 
tightly to power to the end, arguing that 

he had a direct mandate from the 
people, describing it as nonsense, 

noting that his legitimacy derives 
from Parliament.
She likened him to former 
US President Donald Trump, 
who was the more clinging 
to power, the more disquali-
fied he became.
She went on to say that al-

though the conclusion took 
a painful period, Johnson’s 

fate was decided on the fifth of 
this month when two ministers 

resigned.
The immediate cause was the behav-

ior of the deputy head of his party, whom 
two men accused of drunken sexual assault.

Downing Street lied about what the prime minister knew about the 
man’s record of abuse, and sent ministers to repeat the lies - just as 
he did months ago about the illegal party during the coronavirus lock-
down.
She said Johnson rejected the idea that judgment meant choice, and 
lacked the moral cohesion required to make tough decisions for the 
national good if doing so threatened his popularity.
He lacks consistency and an understanding of detail to see politics with 
clarity, he delights in trampling on rules and conventions, and that in-
herent in his style is his unwavering belief in his ability to get out of 
trouble by spinning words, while he evasives and lies downright.
fantasy politics
She noted that Johnson, with a “charisma”, was able to tie together the 
contradictory factions in his party because he had never felt the need 
to resolve their contradictions.
Instead he supported both protectionism and free trade agreements.
She described it as a fantasy policy.
In his campaign to leave the European Union, Johnson promised voters 
that they could have whatever they wanted—more wealth;
More freedom, less regulation;
More dynamism, less immigration - and that the EU will be knocking 
on Britain’s door desperately for a deal.
And this fantasy worked so well that fantasy became the organizing 
principle of the Conservative Party.
The need for a cohesive and resolute government
The magazine pointed out that Britain is facing serious problems today.
It has the highest inflation rate in the Group of Seven, and is expected 
to see the group’s slowest growth in 2023. Strikes have spread from 
railway unions to lawyers and doctors.
With the cost of living rising, there is a need for a cohesive and resolute 
government to stop spending.
She concluded by saying that Britain is in a dangerous state, as it is 
poorer than people imagine.
The current account deficit has ballooned, the British pound has fallen, 
and the interest costs on debt have increased.
If the next government insists on increasing spending and cutting taxes 
at the same time, it could enter a crisis.
The time when everything was possible is over.
With Johnson gone, politics must once again become relevant.

Source: aljazeera
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نرشت صحيفة “واشنطن بوست” مقال رأي للمعلق 
جوش روغني، اتهم فيه الرئيس األمريكي جو 

بايدن، بالتخيل عن القيادة يف سوريا وتسليمها 
إليران وروسيا.

وقال روغني إن زيارة الرئيس بايدن للرشق األوسط 
، أزالت أي مظهر للقيادة األمريكية، وأنها تحاول 

معالجة األزمة يف سوريا. وسياسة اإلهمال هذه 
ترض باملصالح األمريكية واإلقليمية وتهدد بوضع 

مسؤولية األمن اإلقليمي يف عهدة كل من روسيا 
وإيران.

والحظ الكاتب أن بايدن لم يذكر سوريا وال مرة 
واحدة، أثناء رحلته التي استمرت أربعة أيام يف 

املنطقة، مع أن الزيارة قُدمت باعتبارها صورة عن 
تواصل اإلدارة األمريكية مع املنطقة التي حققت 

فيها قوى مثل إيران وروسيا تأثريا واسعا. ولم تقدم 
إدارة بايدن أفكارا جديدة حول كيفية حل األزمة 

السياسية السورية. ولم يعرّب عن أي مواقف أو 
إشارات لقادة دول الخليج الذين اجتمع معهم، 

ويقومون بشكل ثابت وبطيء بإلغاء وضع “املنبوذ” 
للرئيس السوري بشار األسد، رغم استمراره 

بارتكاب مذابح ضد شعبه.
ويف مقال الرأي الذي نرشه بايدن يف “واشنطن 
بوست” قبل سفره إىل الرشق األوسط، لم يذكر 

سوريا إال يف سياق الحديث عن إنجازات بالده يف 
مالحقة اإلرهابيني هناك.

وقال روغني إن بايدن انتقد يف حملته الرئاسية 
وبشدة الرئيس السابق دونالد ترامب؛ ألنه لم يفعل 
الكثري ملنع تركيا من رضب حلفاء الواليات املتحدة، 

األكراد يف شمال- رشق سوريا. ومع تحضري تركيا 
لعملية جديدة، لم يقل بايدن أي يشء. وهو ما 

فّوض الدبلوماسية لكل من إيران وروسيا اللتني 
اجتمعتا هذا األسبوع مع تركيا يف طهران للبحث يف 

سوريا بدون أن يكون للواليات املتحدة صوت.

 ويف الوقت نفسه، اتفقت روسيا وإيران عىل توسيع 
الرشاكة العسكرية التي تطورت أثناء الحرب يف 

سوريا، ونقلها إىل أوكرانيا. وتقوم روسيا بمهاجمة 
حلفاء الواليات املتحدة يف سوريا، الوحدات املحلية 

التي كانت تساعد واشنطن يف الحرب ضد تنظيم 
“الدولة”.

ويرى الكثري من السوريني أن بايدن غائب عن 
ساحة العمل، ففي شهادة أمام مجلس األمن الدويل 

يف حزيران/ يونيو، انتقد عمر الشغري الذي قىض 
ثالثة أعوام يف سجون األسد، الواليات املتحدة ألنها 

حنثت بوعودها. وقال: “كانت الواليات املتحدة، 
ويف الفرتة األخرية حكومتكم، محددة يف بياناتها 
الفارغة بدون فعل”. وأضاف: “من املفرتض أنكم 

قادة العالم الديمقراطي، ولكنني ال أراكم حتى يف 
الساحة الدولية”. وانتقد الشغري القيادة يف األردن 
ألنها قررت إغالق حدودها أمام االجئني السوريني، 

كما انتقد اإلمارات لرتحيبها باألسد وإعادته إىل 
املجتمع الدبلومايس، واستقبالها له يف آذار/ مارس. 
وقال مخاطبا اإلمارات: “أيتها اإلمارات، أليس لديك 

احرتام للشعب الذي يعاني منذ سنني ولكل واحد 
مات تحت التعذيب يف سوريا ولكل أم فقدت ابنها؟ 

التطبيع هو جريمة”. مضيفا: “عار عليك”.
ونقل الكاتب عن متحدث باسم مجلس األمن 

الدويل، أن سوريا هي “موضوع حارض يف 
النقاشات” مع رشكاء الواليات املتحدة بمنطقة 
الخليج، وأن اإلدارة األمريكية “تتواصل بشكل 

دائم عرب الدبلوماسية الهادئة يف سوريا”، وأشار 
املتحدث إىل أن سوريا ُذكرت يف البيان الصادر 

بعد لقاء بايدن مع قادة السعودية واألردن ومرص 
والعراق األسبوع املايض. وقال: “نواصل طرح سوريا 

مع رشكائنا يف الخليج، وحثهم عىل عدم اتخاذ 
تحركات قد تمنح الرشعية للنظام السوري، ونحن 

لم نرفع العقوبات املفروضة عىل سوريا”.
ويف الوقت الذي لم ترفع فيه إدارة بايدن العقوبات، 

إال أنها لم تطبق أيا من العقوبات املفروضة بموجب 
قانون قيرص، والذي يعاقب أي بلد أو رشكة تتعامل 

مع النظام السوري. ويف الحقيقة، حرفت إدارة 
بايدن نظرها عندما حقق نظام األسد أرباحا من 

صفقة غاز إقليمية. واملكان الوحيد الذي كانت فيه 
اإلدارة نشطة، هو األمم املتحدة، حيث قاتل وفد 
الواليات املتحدة للحفاظ عىل آخر ممر إنساني 

لتوفري الطعام والدواء ملاليني السوريني الذين 
يعيشون خارج مناطق النظام يف إدلب.

وحتى هناك، قبل الوفد األمريكي باملقرتح الرويس 
وهو تمديد فتح املمر لستة أشهر أخرى وليس 

عاما. ويناقش مسؤولو اإلدارة، أن تراجع مستويات 
العنف والرتكيز عىل املساعدات واإلرهاب هو أكرب 

ما تأمله يف هذا الوقت. لكن العنف منخفض لو 
قرر الواحد تجاهل تجويع روسيا واألسد ماليني 

األبرياء السوريني وتعذيب عرشات اآلالف. وطاملا 
بقيت روسيا وإيران يف مقعد القيادة الدبلوماسية، 
فلن تحصل سوريا عىل سالم دائم. وبدون تحرك 

دبلومايس بقيادة أمريكية، فستظل سوريا املصدر 
لالجئني واإلرهاب واملخدرات وعدم االستقرار، وفق 

قول الكاتب. وهذا ما اعرتفت به إدارة بايدن قبل 
دخولها البيت األبيض.

وقال أنطوني بلينكن، وزير الخارجية، قبل شهرين 
من انتخابات عام 2020: “فشلنا بمنع الخسارة 

الفادحة من األرواح، وتحول ماليني الناس إىل 
الجئني أو ترشدوا يف بالدهم وهو أمر علينا العيش 
معه”. مضيفا: “هذا واحد من األشياء التي ننظر 

إليها بجدية ولو حملنا املسؤولية فهو يشء 
سنتحرك عليه”. وأصبح لدى بايدن املسؤولية 

للتحرك، وال يمكن للواليات املتحدة أن تكون قائدة 
يف الرشق األوسط يف وقت تتقّيح األزمة السورية 

بدون نهاية، وترتك الشعب السوري يعاني.

بوليتيكو: حان الوقت إلعادة 
تقييم نهج أوروبا تجاه إيران

رأى نائب رئيس الربملان األوروبي نيكوال بري وأستاذ الدراسات األمنية ومدير معهد 
حرية العقيدة واألمن يف أوروبا بيرت نيومان، يف تحليل نرشته مجلة »بوليتيكو«، أن 

أوروبا بحاجة اآلن إىل التفكري يف بدائلها عن االتفاق النووي اإليراني.

وأكد أن التمسك بفكرة أن املفاوضات النووية ستصل إىل حل، سيؤدي إىل تكرار نفس 
الخطأ مع روسيا التي استغلت التهاون الغربي واحتلت أوكرانيا.

واعترب التحليل أن تكرار أخطاء التعامل مع روسيا، يف قضية االتفاق النووي، قد 
»يسمح لقوة معادية باالستفادة من الدبلوماسية ملواصلة األفعال العدوانية املتزايدة 

ضد أوروبا وحلفائها«، مشريا إىل أن طهران ويف »ظل حكم الرئيس املتشدد إبراهيم 
رئييس، أصبحت خارجة عن السيطرة بشكل متزايد«.

وشدد عىل أن الوقت حان إلعادة تقييم نهج أوروبا تجاه إيران من خالل إعادة فرض 
عقوبات متعددة األطراف وبذل املزيد من الجهد للحد من أنشطة إيران يف أوروبا، 

حيث تنرش طهران دعايتها وتجمع األموال وتضطهد نشطاء املعارضة وتخطط 
لهجمات إرهابية.

وأكد أن االتحاد األوروبي ال يمكنه غض الطرف عن عدم استعداد طهران لالنخراط 
يف محادثات بناءة مع تصعيدها للعمليات العدائية يف نفس الوقت، عىل الرغم من 

أن التحليل يعتقد أنه ال يزال يتعني استخدام جميع الجهود الدبلوماسية لتسهيل 
التوصل لصفقة يمكن لجميع األطراف االتفاق عليها.

وأضاف: »من الواضح أن محاوالت إحياء االتفاق النووي مع طهران يف طريقها للفشل 
بعد نحو 10 أشهر من املفاوضات«.

وأشار التحليل إىل أن الشهرين املاضيني شهدا قيام الحكومة اإليرانية بعدد من 
الخطوات التصعيدية، من بينها زيادة تخصيب اليورانيوم وإغالق عدة كامريات يف 

مواقعها النووية.

ولفت إىل أن السلطات اإليرانية اعتقلت آالف األشخاص ومارست ضدهم عمليات 
تعذيب ملعارضتهم النظام، بينما ينتظر املئات حكم اإلعدام، كما أن إيران ال تزال 
مصدرا رئيسيا لعدم االستقرار يف جميع أنحاء الرشق األوسط من خالل رعايتها 

مليليشيات كحزب الله اللبناني والحوثيني يف اليمن وحركة حماس، بحسب التحليل.
وبدأت املحادثات غري املبارشة بني إيران والواليات املتحدة بهدف إحياء االتفاق 
النووي املربم عام 2015 يف ترشين الثاني/ نوفمرب يف فيينا، واستمرت يف قطر يف 

حزيران/ يونيو، لكن املفاوضات تتعرث منذ شهور.
وتعهدت إدارة الرئيس جو بايدن بدعم جميع األمريكيني، عىل الرغم من أي خالفات 

حول السياسات.
ويف أبريل 2021 بدأت يف فيينا برعاية االتحاد األوروبي مفاوضات غري مبارشة بني 
طهران وواشنطن تهدف لعودة الواليات املتحدة إىل االتفاق، ومعاودة إيران الوفاء 

الكامل بالتزاماتها املنصوص عليها فيه.
واملفاوضات غري املبارشة بني الواليات املتحدة والجمهورية اإلسالمية حول امللف 

النووي عالقة خصوصا بسبب إرصار طهران عىل أن ترفع واشنطن العقوبات 
املفروضة عىل الحرس الثوري اإليراني، وهو ما ترفضه إدارة الرئيس جو بايدن حتى 

اآلن.

واشنطن بوست: 
بايدن تخّلى عن 

القيادة في سوريا 
وسّلمها لروسيا 

وإيران

اعتربت صحيفة التليغراف الربيطانية يف افتتاحيتها 
أن زيارة الرئيس الرويس فالديمري بوتني إليران، ولقائه 
بالرئيسني اإليراني إبراهيم رئييس والرتكي رجب طيب 

إردوغان »يجب أن تكون مصدر قلق يف لندن وواشنطن«.

وقالت الصحيفة إن صدى التداعيات الجيوسياسية 
للحرب الروسية عىل أوكرانيا ال زال يرتدد عرب أوروبا 

وخارجها.
وأدت األزمة إىل تفاقم التوتر يف الرشق األوسط والخليج، 
حيث يبحث فالديمري بوتني، عن حلفاء وأسواق جديدة 

لاللتفاف عىل العقوبات الغربية، وفقا للصحيفة. 
وذكرت التلغراف أن بوتني التقى الرئيس الرتكي يف أول 

اجتماع مبارش له مع زعيم دولة عضو يف حلف الناتو منذ 
بدء الحرب عىل أوكرانيا يف فرباير/شباط.

ولفتت إىل أن الغرب يف واشنطن ولندن 
وعواصم أوروبا قد راقب هذا 

االجتماع بقلق، مشرية إىل أن  
اللقاء هو »بمثابة مواجهة 

متعمدة لزيارة الرئيس 
األمريكي جو بايدن، 

األخرية إىل إرسائيل 
والسعودية، وهما 

خصمان رئيسيان 
لطهران يف املنطقة«.

كما اعتربت الصحيفة 
أنه عىل غرار روسيا، 

ُينظر إىل إيران عىل أنها دولة منبوذة بسبب 
طموحاتها النووية وتسعى إىل تعاون 

مشرتك مع دولة أخرى. 

وقالت التليغراف إن بوتني 
»يحتاج إىل أسلحة لتعويض 

الخسائر الفادحة يف الذخائر 
يف أوكرانيا وسوف توفرها 

إيران إذا استطاعت«.

وحسب الصحيفة فإن 
روسيا وإيران هما من 

منتجي النفط والغاز 
الرئيسيني ويمكنهما وضع 

إسرتاتيجية لتعظيم الرضر الذي يلحق باقتصادات الغرب 
من خالل الحد من إمدادات الوقود مع ضمان ارتفاع أسعار 

صادراتهما، وهي األسعار التي يجب أن تدفعها البلدان 
نفسها )يف الغرب( التي تسعى إىل عزلهما.

كما أشارت التليغراف إىل أن رشكة غازبروم الروسية أبلغت 
عمالءها يف أوروبا بأنها ال تستطيع ضمان إمدادات الغاز 

بسبب ظروف »غري عادية«، متذرعة بما يسمى بند 
»الظروف القاهرة« املوجود يف العقد والذي يسمح لها 

بإلغاء العقود امللزمة قانونا. 

وختمت الصحيفة افتتاحيتها بالتساؤل التايل: إىل متى 
ستتمكن دول مثل أملانيا وإيطاليا، وكلتاهما تواجه نقصا 

يف النفط والغاز، من الصمود؟

تليغراف: زيارة بوتين إليران ولقاؤه بأردوغان منبع قلق للغرب
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سارة أندليس- ترجمة: جمال خطاب 
تعرض املسلمون يف النمسا لـ1061 اعتداء عنرصًيا يف عام 

2021، وفقًا لتقرير صادر عن إحدى منظمات املجتمع املدني 
يف النمسا.

وقد تم الكشف عن ذلك يف التقرير السنوي املعنون »الهجمات 
العنرصية ضد املسلمني 2021« الصادر عن التوثيق واإلرشاد 

للمسلمني النمساويني، يف 2 يونيو املايض.
وذكر التقرير أن العام املايض سجل حدوث 1061 اعتداء 

عنرصًيا ضد املسلمني، موضًحا أن %69 من الضحايا كانوا من 
النساء، و%26 من الرجال.

وأوضح التقرير أن %77 من االعتداءات العنرصية نفذها رجال، 
و%22 قامت بها نساء، وأشار إىل أن أكرث االعتداءات عنرصية 

وكراهية ضد املسلمني كانت عرب املنصات الرقمية بنسبة 65.4%، 
تليها مجاالت الحياة االجتماعية املختلفة بنسبة 34.6%.

خطاب الكراهية
وكشف التقرير أن خطاب الكراهية والتحريض ضد املسلمني 

احتل املرتبة األوىل بنسبة %78.5، وشكلت اإلهانات ضد اإلسالم 
واملسلمني 9.1 % من الهجمات، وشكلت األرضار املادية ملمتلكات 

املسلمني %2.4، يشار إىل أن عدد املسلمني يف النمسا يبلغ نحو 
700 ألف نسمة.

وقال مسؤول املركز أوممو سليم توري، يف ترصيح صحفي: إن 
عام 2020 شهد تسجيل أكرث من 1400 اعتداء عنرصي، مشرياً 
إىل تراجع عدد االعتداءات العام املايض مقارنة بالعام السابق.
وأضاف التقرير أن السبب الرئيس وراء الرتاجع هو أن األفراد 

أصبحوا أقل تفاعاًل اجتماعًيا بسبب قيود فريوس كورونا، مؤكداً 
أن معظم الهجمات العنرصية تمت عرب منصات اإلنرتنت.

وأشار إىل أن الخطاب التمييزي والتهمييش الذي ينتهجه 
السياسيون يف البالد أدى إىل انتشار املقاربات العنرصية.

وقال التقرير: عادة ما يكون دافع السياسيني أو األحزاب هو 
تهميش املسلمني وتصويرهم عىل أنهم خطرون وسن القوانني 

بناء عىل ذلك.

وصمة عار شديدة
وقالت الناشطة السياسية واالجتماعية خالدة بكايل: إن 

املسلمني أصبحوا أكرث عرضة للريبة، وربما االضطهاد السيايس 
واإلعالمي والشبكي )االنرتنتي(، مع تفاقم النزعة املكارثية التي 

تظهر يف الدول األوروبية تحت عناوين غامضة، مثل القتال، 
ضد »االنفصالية«، »املجتمعات املوازية«، »اإلسالم السيايس« 

و«التطرف«.
عندما تسللت جائحة كورونا إىل أوروبا، يف النصف األول من 
عام 2020، كانت األولوية الصحية لها األسبقية عىل املخاوف 

األخرى، وسادت مشاعر التضامن املجتمعي الدافئ، وتصدرت 
صور األطباء واملمرضات وسائل اإلعالم التي سلطت الضوء عىل 

تضحياتهم.

كانت هناك نسبة ملحوظة من املسلمني بني األطباء الذين 
وقعوا ضحايا يف الخطوط األمامية، وكانت هذه رسالة عملية 

ضد العنرصية وكراهية اإلسالم ورًدا بليًغا عىل خطابات التمييز 
والتحريض.

ثم تأكدت الرسالة بوجود رجال مسلمني ونساء مسلمات بني 
طالئع الذين كانوا يعملون عىل تطوير لقاحات ضد كورونا يف 

املعامل األوروبية.

عنصرية انتهازية
مع اقرتاب االنتخابات يف جميع أنحاء القارة، واجهت الحكومات 

انتقادات شعبية بشأن أدائها خالل موسم الوباء واملعضالت 
االقتصادية املزمنة، وعادت ظاهرة »اإلسالموفوبيا« إىل الظهور.

بعد األحداث األمنية يف الدول األوروبية، تحول النقاش إىل 
تفسريات ثقافية جامحة تلقي بعبء أخالقي ثقيل عىل عاتق 
املسلمني، من خالل العودة إىل االتهامات الرصيحة أو املغطاة 

ضد دينهم وثقافتهم، وتعميم وصمة الشك عىل األحياء السكنية 
التي يرتكزون فيها.

السيدات على وجه الخصوص
كانت امرأة تبلغ من العمر 35 عاًما تقف خارج متجر عندما 

شعرت ببعض الحرارة عىل جانبها األيرس لتكتشف أن قميصها 
بدأ يحرتق، بالقرب منها كان يقف رجل يمسك بقداحة، لم تصب 
املرأة بأذى، لكنها لم تعد قادرة عىل ارتداء قميصها املثقوب، كان 

هذا أحد األمثلة التي أوضحتها رنا إملري يف صحيفة »واشنطن 
بوست«، وقد كانت هذه مجرد حالة واحدة من آالف الحاالت من 

جرائم الكراهية ضد املسلمات اللواتي يرتدين الحجاب.
وأشارت املري إىل أنه من املحتمل أن يكون عدد كبري من النساء قد 
واجهن صعوبات خاصة يف األماكن العامة، مثل االقرتاب الشديد 

من الغرباء، وكذلك اإلساءة اللفظية أو التحرش الجنيس، ومع 
ذلك، تبدو املرأة املسلمة عرضة ملشكالت إضافية بسبب كونها 

»مسلمة«.
مع ظهور السياسات والخطابات املعادية للمسلمني، ازداد 

عدد جرائم الكراهية ضد املسلمني يف الواليات املتحدة وأوروبا 
وخاصة يف النمسا.

خريطة عنصرية
يف يونيو 2021، أصدرت الحكومة النمساوية خريطة وطنية 

مثرية للجدل ملواقع املعالم واملواقع واملساجد اإلسالمية ووضعت 
الفتات يف جميع أنحاء البالد تحذر من املساجد القريبة التي 

قد تشكل تهديًدا، ومنذ نرش الخريطة املثرية للجدل، ازدادت 
الهجمات ضد املسلمني بشكل رسيع.

وعىل الرغم من أن هذه املشاعر كانت موجهة ضد الرجال 
املسلمني والنساء املسلمات عىل حد سواء، فإنه لوحظ التمييز 
بني الجنسني حتى فيما يتعلق بمشاعر الكراهية، حيث تتحمل 

النساء العبء األكرب.
من الصعب العثور عىل تقارير عن جرائم كراهية تستهدف 
النساء أكرث من الرجال، لكن الدراسات تشري إىل أن النساء، 

وخاصة من يرتدين الحجاب أو النقاب، أكرث عرضة لإلهانة، 
حيث ال مجال للشك يف الدين الذي يعتنقنه.

سقف زجاجي
النساء املسلمات يف أوروبا مستهدفات بحمالت تعبئة مصورة 

ويتحملن أعباء مزدوجة من التمييز، من خالل وضع قيود 
متزايدة عليهن عىل أساس اختيارهن للباسهن يف أماكن العمل، 
وحمامات السباحة، واألماكن العامة، وحتى يف مرافقة أطفالهن 

للمدارس، رغم إعالن االلتزامات األوروبية بمكافحة جميع 
أشكال التمييز ضد املرأة.

ومع ذلك، فقصص نجاح املسلمات يف املجال العام كثرية للغاية، 
لكن حساسية املوقف املحيط بهن تبدد آمال األجيال املسلمة 
الجديدة يف الوصول إىل فرص متساوية يف مجتمعات متنوعة.

يواجه املسلمون صعوبات متزايدة يف الصعود إىل مراتب الحياة 
العامة يف بعض البيئات األوروبية، وحتى الحاالت التي تنجح 

يف تجاوز »السقف الزجاجي«، أي العوائق غري املرئية يف طريق 
النهوض املجتمعي، تواجه ضغطاً يؤثر عليها فيما بعد.

كما حدث مثالً مع إحسان حواش )36 عاماً(، أول مسلمة 
محجبة تتوىل منصباً حكومياً، ففي 9 يوليو 2021، اضطرت 

حواش إىل االستقالة من منصبها كمندوبة للحكومة البلجيكية 
يف معهد املساواة بني الرجل واملرأة، بعد 10 أسابيع فقط من 

تعيينها، مما أثار احتجاجات يف املجتمع السيايس وموجة من 
التنمر عرب الشبكة العنكبوتية.

    Against Racism  ضد العنصرية

هجمات عنصرية مكثفة على النساء المسلمات في النمسا

I n an attempt to curb cyberbullying in the 
country, Japan proposed law earlier this 
year that tightens the penalties for online 

trolls. The law finally came into effectand aims 
to hold trolls accountable for online insults by 
introducing stricter punishment.

Japan’s Tightens Law to Prevent Cyberbullying

According to Japan’s revised Penal Code, people 
charged for online insults will have to face a year 
in prison and pay up to 300,000 Yen (~$2,200/
Rs.1,75,000). Before this legislation, the pun-
ishment was up to 30 days in prison and up to 
10,000 Yen (~$73/~Rs.5,800) as a fine.

The Japanese government will review the law in 
three years to analyze its impact and revise the 
legislation if necessary. Notably, people criticized 
the bill when the government proposed it. The 
primary argument of the opposers of the law is 
that it could hinder free speech. However, as CNN 

reports, Japan passed the legislation after adding 
the clause to review the terms in three years.

Japan fast-tracked the anti-cyber bullying laws 
after the suicide of Netflix reality show (Terrace 
House) star and professional wrestler Hana 
Kimura a few years back. Kimura was reportedly 
a victim of online abuse and committed suicide 
in May 2020.
“It demonstrates the legal assessment that (cy-
berbullying) is a crime that should be severely 
dealt with, and acts as a deterrent,” Japan’s Jus-
tice Minister Yoshihisa Furukawa was quoted as 
saying by Japan Times. He also reassured that the 
law will not restrict freedom of expression in the 
country.

We will have to wait to see how this new law 
works out for the country and if it could reduce 
cyberbullying. So, do you think other coun-
tries should adopt such measures? Share your 
thoughts with us in the comments.

Japan Makes Cyberbullying Punishable by One Year in Prison
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The Rights & Freedoms حقوق وحريات

أعلنت رشطة الكونغرس األمريكي أنّها أوقفت 
، أمام مبنى الكابيتول 17 برملانياً، من بينهم 

النائبة اليسارية الصاعدة ألكساندريا أوكازيو 
كورتيز، بسبب رفضهم االنصياع ألوامرها 

خالل مشاركتهم يف تظاهرة دفاعاً عن الحّق يف 
اإلجهاض.

وقالت رشطة الكابيتول يف تغريدة عىل تويرت 
»لقد أوقفنا يف املجموع 35 شخصاً« من بينهم 

»17 عضواً يف الكونغرس«.
وأوضحت أنّها أمرت املتظاهرين بإخالء الشارع 
الواقع بني مبنى الكابيتول واملحكمة العليا، لكّن 

بعضاً منهم رفضوا االمتثال ألوامرها، وبعد أن 
وّجهت إىل هؤالء ثالثة إنذارات قامت بتوقيفهم.

من جهتها قالت النائبة الديموقراطية إلهان 
عمر يف تغريدة عىل تويرت إّن رشطة الكابيتول 
أوقفتها خالل مشاركتها يف »عصيان مدني«. 

وأضافت عمر التي تعترب مع أوكازيو كورتيز من 
رموز الجناح اليساري يف الحزب الديموقراطي 

»سأفعل كّل ما بوسعي لدّق ناقوس الخطر 
بشأن االعتداء عىل حقوقنا اإلنجابية«.

وأظهر مقطع فيديو نرشته أوكازيو كورتيز عىل 
حسابها يف تويرت رشطياً يقتادها خارج الطريق 

الفاصل بني مبنيي الكونغرس واملحكمة العليا.
وبحسب موقع أكسيوس اإلخباري فإن 

الربملانيني الـ17 الذين أوقفوا هم جميعاً نواب 
ديموقراطيون وغالبيتعم نساء.

وكانت املحكمة العليا ألغت يف نهاية حزيران/
يونيو الُحكم التاريخي الذي أصدرته يف 1973 

واعتربت فيه أّن حّق النساء يف اإلجهاض 
مكرّس يف دستور الواليات املتّحدة، يف قرار أعاد 

الواليات املتحدة إىل الوضع الذي كان سارياً قبل 
1973 عندما كانت كّل والية حرّة يف أن تسمح 

باإلجهاض أو أن تحظره.

ويف 1973 أصدرت املحكمة العليا يف ختام نظرها 
يف قضية »رو ضّد ويد« ُحكماً شكّل سابقة 

قضائية إذ إنّه كفل حّق املرأة يف أن تنهي طوعاً 
حملها ما دام جنينها غري قادر عىل البقاء عىل 

قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوايل 22 
أسبوعاً من بدء الحمل.

لكّن أعىل هيئة قضائية يف الواليات املتّحدة ألغت 
هذا القرار، وبالتايل فإّن الحّق يف اإلجهاض لم 

يعد مكرّساً يف الدستور الفدرايل بل يختلف من 
والية إىل أخرى.

وتغرّي ميزان القوى داخل املحكمة العليا بشكل 
جذري يف عهد الرئيس السابق دونالد ترامب 

الذي عنّي ثالثة من قضاتها التسعة، واختارهم 
جميعاً من املحافظني، فأصبحت أغلبية الثلثني 

فيها من املحافظني )ستّة مقابل ثالثة(.

توقيف 17 برلمانيًا في واشنطن خالل 
تظاهرة للدفاع عن الحق باإلجهاض

اتهمت لجنة دعم الصحفيني )مقرها بريوت( إرسائيل بارتكاب 44 انتهاكا 
بحق الحريات اإلعالمية يف األرايض الفلسطينية املحتلة خالل 

يونيو/حزيران املايض، من بينها قتل صحفية.
وذكرت اللجنة الحقوقية العربية، يف تقرير شهري، أن 

»قوات االحتالل اإلرسائييل اغتالت بشكل متعمد 
الشهر املايض، الصحفية غفران وراسنة )31 

عاما(، حيث أطلقت الرصاص الحي عىل 
جسدها بمخيم العروب بالخليل«.

وأوضحت اللجنة أن »أكرث من 17 صحفيا 
وإعالميا يعملون يف مؤسسات دولية 

وعربية ومحلية أصيبوا جراء االعتداء 
املبارش عليهم من جيش االحتالل أو 

املستوطنني«.
وأضافت أن تلك االعتداءات »تنوعت 

بني االعتداء اللفظي بكلمات عنرصية أو 
الجسدي عرب االستهداف املبارش بالرصاص 

الحي، أو املطاطي، أو بالرضب والسحل، والركل 
بالعيص وأعقاب البنادق«.

وتابعت »أدت هذه االعتداءات إىل إلحاق األذى واإلصابة 

بالكسور والرضوض، واإلهانة واإلصابة باالختناق جراء استنشاق الغاز 
السام والحروق والتشويه بسبب استخدام غاز الفلفل«.

وذكرت اللجنة أن التقرير وثق حالتي اعتقال لصحفيني 
اثنني أفرج عنهما الحقا، وتسجيل حالة إبعاد بحق 

صحفية عن املسجد األقىص.
كما وثق تجديد االعتقال اإلداري بحق 

الصحفية املعتقلة برشى الطويل، للمرة 
الثانية خالل 3 أشهر.

وبينت اللجنة أنها رصدت أكرث من »18 
حالة منع وعرقلة من االحتالل لعمل 

الصحفيني واملصورين، خاصة يف مدينتي 
القدس والخليل«.

وأشارت إىل أن »االحتالل أجرب صحفية عىل 
دفع غرامة مالية مقابل اإلفراج عنها«.

ومن جانب آخر، رصدت اللجنة أكرث من 27 
حالة انتهاك عىل مواقع التواصل االجتماعي 

بحق صفحات وحسابات صحفيني وإعالميني، يف 
إطار محاربة املحتوى الفلسطيني عىل اإلنرتنت.

تقرير حقوقي: 44 انتهاكا إسرائيليا جديدا بحق 
إعالميين فلسطينيين

Amnesty accuses Lithua-
nia of arbitrarily detaining 
migrants, subjecting them 
to inhumane treatment

A mnesty International has accused Lithuanian 
authorities of arbitrarily detaining thousands of 
migrants in military centers, subjecting them to 

“inhumane treatment” and torturing them.

Amnesty International released a report detailing how refugees 
and migrants have been held for months in prison-like facilities 
in Lithuania, where they are denied fair asylum procedures and 
subjected to serious human rights violations.

Amnesty International conducted interviews with dozens of ref-
ugees from Iraq, Syria, Nigeria, Sri Lanka, Cameroon, and the 
Democratic Republic of the Congo.
Many have reported being beaten, insulted and subjected to ra-
cially-motivated intimidation and harassment by guards.

They also complained of insufficient access to sanitary facilities 
and healthcare.“In Iraq, we hear about human rights and wom-
en’s rights in Europe. But here there are no rights”, said a Yazidi 
woman who was detained in the Medininkai detention center 
to Amnesty.
This treatment stands in stark contrast to the treatment of peo-
ple fleeing the conflict in Ukraine.
“While Lithuania has rightly extended a warm welcome to tens 
of thousands of people fleeing Ukraine, the experience of the 
detainees we spoke with could not be more different. This rais-
es serious concerns about institutional racism embedded within 
Lithuania’s migration system.” said Nils Muižnieks, Europe Re-
gional Director of Amnesty International.
In July 2021, lawmakers passed new legislation mandating the 
detention of people who irregularly crossed into Lithuanian ter-
ritory.
In order to escape EU legal safeguards against arbitrary deten-
tion, Lithuanian authorities described such detention as “tem-
porary accommodation”.

The detainees interviewed by Amnesty International reported 
the aggressive behavior of the center’s guards when they pro-
tested against the appalling detention conditions.

Authorities retaliated by beating them with batons, spraying 
them with pepper spray, and using taser guns.

A psychologist who worked at the center is being investigated 
for alleged sexual violence against detainees in his care.
Amnesty International also documented how racialized detain-
ees, particularly Black men and women, were subjected to pro-
foundly offensive racist slurs.
Despite the overwhelming evidence released by Amnesty and 
other international organizations and local groups over the last 
year, the European Parliament claims that there is no hard evi-
dence of these international and EU law violations.
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    Sciences علوم

فكرت المهدي
لطاملا رأينا الحرشات كمخلوقات فطرية بال عقل وتترصف بردود أفعال 

مشابهة للروبوتات تجاه أي مؤثر خارجي. لكن كلما نظرنا عن قرب، وجدنا 
سلوكيات معقدة بشكل مدهش بدءا من تواصل النحل من خالل الرقص، 

وصوال إىل مآثر ال تصدق للتعاون ما بني النمل. واآلن لدينا أدلة متزايدة عىل 
أن تلك املخلوقات الصغرية التي تدير عاملنا قد تعاني أيضا من األلم.

نظام تحكم عصبي
يف تعاون بحثي ما بني جامعة كوين ماري الربيطانية، وجامعة طهران اإليرانية توصل 

باحثون إىل أنه عىل الرغم من افتقار الحرشات إىل جينات املستقبالت األفيونية التي 
تنظم األلم، إال أنها تنتج بروتينات أخرى يف أثناء تعرضها لحادث مؤلم؛ مما يؤدي إىل 

إحساسها باأللم.
وقد نرُشت هذه الدراسة يف السادس من يوليو/تموز الجاري يف دورية »بروسيدنغ أوف 

ذا رويال سوسيتي بي: بيولوجيكال 
 Proceedings( »ساينسز

 of the Royal Society B:
.)Biological Sciences

وقالت ماتيلدا جيبونز عاملة األحياء 
العصبية بجامعة كوين ماري ملجلة »نيوزويك« 

)Newsweek( إن إحدى السمات املميزة إلدراك 
األلم البرشي هو أنه يمكن تعديله بواسطة 

إشارات عصبية من الدماغ.
وأضافت »أحيانا يتجاهل الجنود اإلصابات 

الخطرية يف ساحة املعركة ألن املواد األفيونية 
بالجسم تكبت اإلشارة املسببة لأللم. 

وبالتايل، بحثنا عما إذا كان دماغ 
الحرشة يحتوي عىل اآلليات 
العصبية التي تجعل تجربة 

اإلدراك الشبيه باأللم أمرا مربرا«.
وأوضحت الدراسة أن األدلة السلوكية للحرشات تشري 

إىل أنها تمتلك مسارات جزيئية تمنع االستجابة 
للتالمس الضار سواء بالنسبة للجهاز العصبي املحيطي 

أو املركزي.
أما من الناحية الترشيحية، فقد أوضح الباحثون أن الحرشات تمتلك خاليا عصبية 

تمتد من الدماغ إىل الجزء املوجود يف الحبل العصبي، حيث ينبع رد فعلها الدفاعي ضد 
أي مؤثر ضار. وهكذا يمكن القول إن الحرشات لديها نوع من نظام التحكم يف االستجابة 

لأللم عىل غرار نظامنا.

نظام كبح األلم
وكشفت دراسة نرشت يف دورية »ساينس أدفانسز« )Science Advances( عام 2019 
عن ظهور أعراض األلم املزمن عىل ذبابة الفاكهة، وذلك بعد أن أزال الباحثون ساقها. 

وبمجرد التئام ساقها من جديد، وجد فريق الدراسة من جامعة سيدني يف أسرتاليا أن 
الساق األخرى لذبابة الفاكهة أصبحت شديدة الحساسية.

وعزا الباحثون ذلك إىل أن الذبابة فقدت آلية »كبح األلم« يف وترها العصبي، حيث تعمل 
آلية كبح األلم عىل تلطيف اإلحساس به، ولكن تحفيز األعصاب الحسية بشكل مفرط 

أدى إىل فقدان ذباب الفاكهة لتلك اآللية.
وذكر الباحثون يف ورقتهم أنه لتسجيل الشعور باأللم الواعي، فإننا نحتاج إىل نظام 

فسيولوجي معقد يتصل بأدمغتنا، وربما حتى بالعواطف. ويف الثدييات، ترسل 
مستقبالت األلم إنذارا للمنبهات السيئة إىل أدمغتنا، حيث تولد الخاليا العصبية 

الشعور باأللم السلبي والجسدي والعاطفي.
وتشري الدراسات إىل أنه يمكن تنظيم الشعور بني مصادر األلم املختلفة بشكل مستقل 

عن بعضهما البعض، وقد حددت أنظمة متميزة لتنظيم كل منهما. إال أنه لم يتم تحديد 
هذه األنظمة بشكل كامل يف الحرشات.

جملة عصبية مركزية
ولخص الفريق نتائج البحث يف بيان صحفي 

Scimex.( »نرش عىل موقع »سايمكس دوت أورغ
org( بقولهم »نحن نجادل بأن الحرشات تمتلك 

عىل األرجح سيطرة عصبية مركزية عىل الشعور 
باأللم، وذلك باالستناد إىل أدلة علم األعصاب 

السلوكية والجزيئية والترشيحية. حيث يتوافق 
مثل هذا التحكم مع وجود تجربة األلم«.

ونظرا ألن الحرشات مجموعة كبرية ومتنوعة، 
فمن املمكن تماما أن يختلف 

تعقيد نظام تنبيهها واملشاعر 
املحتملة لأللم بشكل كبري 
فيما بني أفرادها. ومع ذلك، 

فإن احتمال أملها يثري أسئلة أخالقية مهمة تتطلب 
املزيد من البحث.

ويقول الباحثون »نحن نقف عىل مفرتق طرق حاسم لكيفية إطعام تعداد سكاني يتوقع 
أن يصل إىل 10 مليارات بحلول عام 2050«. وأضافوا »عىل الرغم من مساهمة تربية 

املاشية التقليدية بشكل رئييس يف تغري املناخ، تويص األمم املتحدة بإنتاج كميات كبرية 
من الحرشات من أجل الغذاء. ومع ذلك، لم يتم النظر يف اآلثار األخالقية لهذا الفعل 

بشكل شامل عىل اعتبار أن حماية رفاهية الحيوان تميل إىل عدم شمول الحرشات«.

دراسة جديدة: الحشرات تحس باأللم 
وتفرق بين أنواعه أيضا

علماء صينيون 
يطّورون سمكة 

آلية تلتهم 
الميكروبالستيك

قال فريق من العلماء الصينيني من جامعة 
سيتشوان، يف جنوب غرب الصني، إّن األسماك 

اآللية التي »تأكل« النفايات امليكرو بالستيكية 
قد تساعد يوماً ما يف تنظيف محيطات العالم 

امللوثة، بحسب ما نقلته وكالة رويرتز.
تمتّص األسماك ناعمة امللمس، والتي يبلغ 

حجمها 1.3 سنتيمرت، البالستيك الدقيق يف 
املياه الضحلة.

قالت واحدة من الباحثني الذين طوروا السمكة 
اآللية وانغ يويان ، إّن الفريق يهدف إىل تمكينهم 

من جمع النفايات امليكروبالستيكية يف املياه 
العميقة، وتقديم معلومات لتحليل التلوث 

البحري يف الوقت الفعيل.

أضافت: »لقد طّورنا مثل هذا الروبوت املصغر 
خفيف الوزن، والذي يمكن استخدامه بعّدة 
طرق. عىل سبيل املثال يف العمليات الطبية 
الحيوّية أو العمليات الخطرة. روبوت بهذا 

الحجم الصغري يمكن وضعه يف جزء من الجسم 
للمساعدة يف القضاء عىل بعض األمراض«.

ويتّم تعريض السمكة اآللية السوداء إىل أشعة 
الضوء، مّما يساعدها عىل رفرفة زعانفها ونفض 

جسدها. ويمكن للعلماء التحكم يف األسماك 
باستخدام الضوء لتجنّب اصطدامها باألسماك 

أو بالسفن األخرى.

قالت وانغ إنّه إذا تّم أكل الروبوت عن طريق 
الخطأ من قبل أسماك أخرى، فإّن هضمه لن 

يسّبب أّي رضر، ألنّه مصنوع من مادة بويل 
يوريثني.

وتملك األسماك اآللية القدرة عىل امتصاص 
النفايات والتعايف من ذلك حتّى عند ترّضرها. 

كذلك، يمكنها السباحة أرسع من معظم 
الروبوتات اللينة.

أضافت وانغ: »نحن نعمل يف الغالب عىل جمع 
)البالستيك الدقيق(. إنّه يشبه الروبوت الذي 

يجمع العّينات، ويمكن استخدامه بشكل 
متكرر«.
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ناريمان محمد
يمكن للروبوتات الدقيقة الطبية أن تساعد األطباء يف عالج 

األمراض والوقاية منها بشكل أفضل.

لكن معظم هذه األجهزة مصنوعة من مواد اصطناعية تؤدي إىل استجابات 
مناعية يف الجسم الحي واآلن، وألول مرة، استخدم الباحثون الليزر للتحكم 

الدقيق يف العدالت - نوع من خاليا الدم البيضاء - باعتباره روبوتا دقيقا 
طبيعيا متوافقا حيويا يف األسماك الحية، وفقا للورقة 

.ACS Central Science البحثية املنشورة يف

 /neutrobots( »وقامت »النيوتروبوتات
روبوتات مجهرية قائمة عىل العدالت( 

بمهام متعددة، ما يدل عىل أنها تستطيع 
يوما ما توصيل األدوية إىل مواقع محددة 

يف الجسم.

واستخدام الليزر للتحكم الدقيق 
يف خاليا الدم البيضاء يف األسماك 

الحية، وأثبت الباحثون أن بعض 
خاليا الجسم األصلية يمكن »التحكم 

فيها عن ُبعد« إلنجاز مجموعة 
متنوعة من املهام بطريقة دقيقة 

للغاية. 

وتشمل هذه املهام يف يوم من األيام 
تطبيقات طبية حيوية مثل توصيل األدوية 

املستهدفة والعالج الدقيق لألمراض االلتهابية.
ويشار إىل أن الروبوتات الدقيقة قيد التطوير 

حاليا للتطبيقات الطبية الحقن أو استهالك كبسوالت 
إلدخالها داخل حيوان أو شخص.

 لكن الباحثني وجدوا أن هذه األجسام املجهرية غالبا ما تؤدي إىل ردود 
فعل مناعية لدى الحيوانات الصغرية، ما يؤدي إىل إزالة الروبوتات الدقيقة 

من الجسم قبل أن تتمكن من أداء وظائفها.

وقد يكون استخدام الخاليا املوجودة بالفعل يف الجسم، مثل العدالت، بديال 
أقل توغال إليصال األدوية التي ال تؤدي إىل إعاقة الجهاز املناعي.

وتلتقط خاليا الدم البيضاء هذه الجسيمات النانوية وخاليا الدم الحمراء 
امليتة بشكل طبيعي ويمكن أن تهاجر عرب األوعية الدموية إىل األنسجة 

املجاورة، لذا فهي مرشحة جيدة لتصبح روبوتات دقيقة.
كان الباحثون يوجهون العدالت بالليزر يف أطباق املخترب، وتحريكها عىل 

أنها »نيوتروبوتات« ومع ذلك، ال توجد معلومات حول ما إذا 
كان هذا النهج سيعمل يف الحيوانات الحية لذلك، أراد 

شيان جيوانغ جانغ وباوجون يل، وزمالؤهم إثبات 
جدوى »النيوتروبوتات« التي يحركها الضوء يف 
الحيوانات، واستخدموا أسماك الزرد الحية.
وتالعب الباحثون بالعدالت يف ذيول الزرد 

ومناورتها باستخدام أشعة الليزر املركزة 
كمالقط برصية بعيدة.

ويمكن تحريك الروبوت الصغري 
الذي يعمل بالضوء برسعة تصل 

إىل 1.3 ميكرومرت / ثانية، وهو أرسع 
بثالث مرات من حركة العدلة بشكل 

طبيعي.
ويف تجاربهم، استخدم الباحثون 

املالقط البرصية للتحكم بدقة وفعالية 
يف الوظائف التي تؤديها العدالت كجزء 

من جهاز املناعة.
عىل سبيل املثال، تم نقل »نيوتروبوت« 

من خالل جدار األوعية الدموية إىل األنسجة 
املحيطة، والتقط آخر ونقل جسيمات نانوية 
بالستيكية، ما يدل عىل قدرتها عىل حمل الدواء، 

وعندما ُدِفع »النيوتروبوت« نحو حطام خاليا الدم 
الحمراء، اجتاح القطع واملثري للدهشة، يف نفس الوقت، أن العدلة 
املختلفة، التي لم يتم التحكم فيها بواسطة الليزر، حاولت بشكل طبيعي 

إزالة الحطام الخلوي.

تطوير روبوتات دقيقة تساعد 
األطباء في عالج األمراض

Mice cloned from freeze-
dried cells could improve 
species conservation
By Michael Irving

C limate change is threatening many species 
with extinction, so we owe it to them to try 
to help. Japanese scientists have now suc-

cessfully cloned mice from freeze-dried adult cells, 
which can be stored easily for long periods of time. 
Importantly, the cloned mice were later able to have 
their own offspring.

Currently, facilities referred to as “frozen zoos” are used 
to store samples of animal sperm, eggs and other tissues 
at cryogenic temperatures, allowing us to potentially re-
vive species or populations that are wiped out. The prob-
lem is, these facilities require huge amounts of energy 
to run, making them expensive and vulnerable to power 
outages or damage from the same environmental disas-
ters that threaten the animals themselves.

Freeze-drying could be an alternative, preserving sam-
ples in a form that’s more stable and doesn’t require 
such extreme temperatures. While storing sperm in this 
way has been achieved, it’s not always easy to obtain 
healthy sperm cells from some animals.
So the researchers on the new study set out to develop 
a method for cloning animals from freeze-dried somatic 
cells, a category that includes any cells that aren’t sperm 
or eggs. And the results were impressive – the freeze-
dried somatic cells can be stored for up to nine months, 
at more manageable temperatures of -30 °C (-22 °F).
Most importantly, the scientists were able to successfully 
clone mice from these freeze-dried cells. After the cells 
were rehydrated, their nuclei were removed and trans-
ferred to an oocyte, then allowed to form a blastocyst. 
These were then used to grow new lines of embryonic 
stem cells, which were in turn used to create embryos 
that were transferred to surrogate mother mice, ulti-
mately producing cloned mice.

When the clones reached maturity, they were paired 
with opposite sex mates, and were all able to have their 
own offspring. That indicates their fertility remains in-
tact, and bodes well for the technique’s potential in re-
storing threatened species.

It’s not without its issues however. The somatic cells die 
during the freeze-drying process, and as such there’s 
more DNA damage than is incurred through other meth-
ods. After all the steps involved, the total success rate 
of cloned mice from freeze-dried somatic cells is a mere 
0.02 percent.

Those problems aside, the researchers say that their suc-
cess indicates that the technique can be viable, and its 
increased stability and lower cost could make it a decent 
back-up.

Source: Scimex
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»ماك بوك إير MacBook Air 2( »2( -أحدث جهاز من »آبل« )Apple(- يحتوي عىل 
رشيحة أرسع، ولكن جاذبيته الحقيقية تكمن يف شاشته األكرب واألكرث سطوعا وكامريا 

الويب املحسنة.
 )Wall Street Journal( »ويف تقريرها الذي نرشته صحيفة »وول سرتيت جورنال
األمريكية، قالت الكاتبة نيكول نغوين إن جهاز »ماك بوك إير 2« من أنحف وأخف 

أجهزة الحاسوب يف العالم، ويأتي مع عدد من امليزات التي تشمل عمرا أطول 
للبطارية.

واكتسب جهاز »ماك بوك إير 2« شهرة واسعة بوصفه جهاز حاسوب محموال وظيفيا 
منذ سنوات. وقد حدث تغيري عام 2020 عندما أطلقت آبل إصدارًا جديدا ألول رشيحة 

.)M1( »1مصنعة من الرشكة، وهي »إم
يعمل جهاز »ماك بوك إير 2« بشكل أرسع وأكرث هدوءا وبرودة بشكل ملحوظ، مقارنة 
باإلصدارات القديمة التي تعمل بنظام »إنتل«)Intel(، وهو يفتح بشكل فوري تقريبا.
 )M2(2″ تقول رشكة »آبل« إن جهاز »ماك بوك إير 2« الجديد الذي يعمل بنظام »إم

قادر عىل تحرير مقاطع فيديو بدقة 4 كيلوبايت و8 كيلوبايت بجودة احرتافية.
وتعد التحسينات الخارجية لهذا الجهاز مركز جاذبيته 

الحقيقية، من حيث شاشته األكرب واألكرث إرشاقا، 
وصف علوي أكرب من املفاتيح.

وهناك فئتان من »ماك بوك إير ″2، األول نموذج 
أسايس يبدأ سعره من 1199 دوالرا والثاني نموذج به 

سعة تخزين أكرب وقدرات بيانية أفضل يبدأ سعره من 
1499 دوالرا. كما يعرض الجهاز بألوان مختلفة، بما يف 

ذلك اللون الفيض الكالسيكي والرمادي الفلكي.
يمكن لألشخاص الذين يتسوقون لرشاء جهاز »ماك 

بوك« الجديد االختيار بني الرسيع واألرسع )جهاز إم 2 
إير الجديد(. ويف ما ييل، أهم التحسينات التي أدخلتها 

آبل عىل اإلصدار الجديد:

شاحن أكثر أماًنا
 MacBook Pro( »يحتوي جهاز »إم 1 برو ماك بوك برو

M1 Pro( عىل شاحن »ماغ سايف« )magsafe(. وهو 
شاحن مغناطييس ينفصل عن الجهاز يف حال قام أي 

شخص بسحب الكابل، مما يقلل من احتمال سقوط جهاز 
الحاسوب الخاص بك عىل األرض.

شاشة أكبر ووزن أقل
يبلغ مقاس الشاشة 13.6 بوصة قطريا. وبفضل إضاءتها الساطعة املحسنة، من 

السهل النظر إىل األماكن الخارجية. كما يعترب اإلصدار الجديد أخف قليال من اإلصدار 
السابق.

كاميرا ويب عالية الدقة ومكبرات صوت أفضل
يحتوي اإلصدار الجديد عىل كامريا بدقة 1080 بكسل، تتميز بصورة أكرث وضوحا. 

ويعد النظام الصوتي املدمج املحسن الذي يدعم اآلن الوسائط املتوافقة مع تقنيات 
الصوت املحيطية واملكانية أفضل من نظام »إم 1 إير«، ولكن أداءه أقل مقارنة 
بمجموعة من سماعات الرأس أو مكربات الصوت التي تعمل بتقنية البلوتوث.

صف من المفاتيح عالية األداء
أصبح الصف العلوي من لوحة املفاتيح، حيث توجد عنارص التحكم يف مستوى 

الصوت، بالحجم الكامل اآلن. ويعد مستشعر اللمس الذي أصبح حجمه أكرب رائعا، 
لذلك أصبح إلغاء قفل الحاسوب والسماح بالدفع ومصادقة مدير كلمات املرور أرسع 

وأسهل.
تقول الرشكة إن عمليات تحرير الفيديو عىل جهاز »إم 2« أرسع بـ15 مرة من جهاز 

»إير« الذي يعمل بمعالج إنتل. ويعد »إم 2« قادرا عىل التعامل بسالسة مع ساعات 
من مقاطع الفيديو بدقة 4 كيلو بيكسل.

وأوضحت الكاتبة أن الجهاز بدأ بالتباطؤ عند فتح 75 عالمة تبويب يف متصفح كروم. 
ويف مراجعة زميلتها جوانا، بدأ »إم 1 إير« بالتباطؤ عند فتح 65 عالمة تبويب وبدأ 

الطراز األقدم من جهاز »إير« الذي يعمل بمعالج إنتل يف 
ترسيع مراوح التربيد عند فتح 35 عالمة تبويب.

وذكرت الكاتبة أن تصنيف بطارية جهاز »إم 2« هو نفسه 
يف جهاز »إم ″1، ما يصل إىل 15 ساعة من تصفح الويب و18 
 Apple( »ساعة من مشاهدة األفالم عىل تطبيق »آبل تي يف

.)TV
ومع يوم كامل من العمل، استمرت البطارية ألكرث من 10 

ساعات بما يف ذلك ساعات من مكاملات الفيديو وكتابة رسائل 
الربيد اإللكرتوني واملستندات والتنقل بني »إنستغرام« 

.)Reddit( »و«ريديت )Twitter( »و«تويرت )Instagram(

هل يجب عليك تحديث جهازك؟
يجب عىل املشرتين املهتمني بالسعر التفكري يف الحصول عىل 

جهاز »إم 1 ماك بوك إير« حيث تبيع آبل األجهزة التي تم 
تجديدها بسعر منخفض يصل إىل 849 دوالرا.

بالنسبة ملعظم مستخدمي ماك، إذا كان جهاز الحاسوب 
الحايل الخاص بك بطيئا وترغب يف أن تكون ضمن نظام آبل 

ألنك تمتلك جهاز »آيفون« )iPhone( أو »آيباد« )iPad( أو أي 
جهاز آبل آخر، فإن جهاز »إم 1ن ماك بوك إير« هو ترقية جديرة باالهتمام.

ما لم تكن تفكر يف القيام بأي عمل عىل برامج »فوتوشوب« )Photoshop( أو »فاينال 
كات برو« )Final Cut Pro(، فلن تضطر إىل االنتقال إىل املستوى األعىل املتضمن 

عىل وحدة معالجة الرسومات ذات 10 نويات. وتويص الكاتبة برتقية السعة التخزينية 
إىل 512 غيغابايت إذا كنت تنوي االحتفاظ بجهاز الحاسوب الخاص بك ألكرث من 3 

سنوات.
ال يتضمن أحدث إصدار من جهاز »إير« نظام التعرف عىل الوجه وال يمكنك ترقية 

الذاكرة أو السعة التخزينية بعد الرشاء وال يوجد منفذ »يو إس بي يس« )USBC( من 
الجانب األيمن. ومع ذلك، تراه الكاتبة جهازا جديرا بالثقة من ماك بوك.

أيهما أفضل.. »ماك بوك إير 2« أم »إير إم ″1؟

Vivo تطلق هاتف أندرويد 
بميزة غير مسبوقة!

تستعد Vivo إلطالق هاتف ذكي يتمتع برسعة شحن عالية 
جدا للبطارية لم تشهدها الهواتف الذكية من قبل.

وتشري الترسيبات إىل أن هاتف iQOO 10 Pro املنتظر 
سيزود ببطارية بسعة 5000 مييل أمبري تقريبا، تعمل مع 

شاحن فائق الرسعة باستطاعة 200 واط، يمكنه ملئ ثلث 
البطارية تقريبا يف غضون 5 دقائق فقط.

 وسيأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده 
)165/75.2/9.2( ملم، وزنه 205 غ، وسيحصل عىل 
شاشة AMOLED بمقاس 6.87 بوصة، دقة عرضها 

)3200/1400( بيكسل، ترددها 120 هريتزا، معدل 
سطوعها األعظمي يصل إىل 510 شمعة/م تقريبا، وتعمل 

.HDR10+ و Dolby Vision مع تقنيات
 Qualcomm وسيضمن األداء الجبار لهذا الهاتف معالج

Snapdragon 8+ Gen 1 5G، وذواكر وصول عشوائي 8 
و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، ونظام 

Android 12. تشغيل
أما الكامريا األساسية له فستحصل عىل 3 عدسات بدقة 

)16+48+50( ميغابيكسل، والكامريا األممية ستكون بدقة 
16 ميغابيكسل.

وسيحصل الهاتف عىل منفذين لرشائح االتصال، ومنفذ 
 ،NFC ورشيحة ،USB-C 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ

وأنظمة لتحديد املواقع، وماسح لبصمات األصابع.

كيفية توفر مساحة تخزين 
كبيرة في اآليفون؟

كشفت صحيفة »ذا صن« الربيطانية ما وصفته بـ«الخطأ 
الفادح«، الذي يرتكبه مستخدمو هواتف آيفون، والذي 

يتسبب لهم يف هدر مساحة تخزين كبرية.
وأوضح املصدر، أن العديد من املستخدمني يهدرون 

الكثري من مساحة التخزين دون أن يشعروا، مما يجعلهم 
يلجؤون إىل الدفع مقابل املزيد من مساحة التخزين 

السحابية االحتياطية أو حذف صورهم وفيديوهاتهم 
الثمينة.

ويتعلق الخطأ بـ«التطبيقات املنسية«، التي يقوم 
املستخدم بتحميلها وال يستخدمها إال نادرا، مما يعني 

استغاللها لسعة التخزين دون االستفادة منها.
وقالت »ذا صن«، إن هناك حال بسيطا لهذا النوع من 

 Offload Unused« التطبيقات، وذلك من خالل خاصية
Apps«، التي تظهر يف إعدادات هاتفك.

وتقوم هذه امليزة بإزالة التطبيقات التي ال تستخدمها 
بانتظام، لكنها يف نفس الوقت تعمل عىل حفظ محتوياتك 

ومعطياتك الشخصية املوجودة داخلها.
وأضافت: »بعد إزالة التطبيقات، يجري االحتفاظ 

بالبيانات عىل مساحة التخزين السحابية، هذا يعني أنه 
بإمكانك إعادة استخدامها مرة أخرى بكل سهولة«.

واختربت »ذا صن« هذه امليزة، فاستطاعت تحرير 38 
جيجا بايت من سعة التخزين.

ويقول املتخصصون، إن هذه امليزة يستفيد منها املستخدم 
من مساحة التخزين التي كانت مستغلة دون فائدة، كما 

أنه يحتفظ بمعطياته كما هي.
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قررت »غوغل« إزالة تطبيق من متجر »بالي ستور« 
بعد تحميله أكرث من مليون مرة، بعد اكتشاف أنه يحتوي 

عىل برامج ضارة سيئة قادرة عىل رسقة بيانات اعتماد 
»فيسبوك« بما يف ذلك أسماء املستخدمني وكلمات املرور. 

 PIP Pic( »وتبني أن التطبيق، املسمى »بيب بك كامريا فوتو إدتري
Camera Photo Editor(، بحسب تقرير 
نرشه موقع إكسربس )Express(، يحتوي 

عىل برامج ضارة.

وبحسب التقرير، من املمكن لهذا 
التطبيق أن يسمح للمتسللني 

بالوصول إىل حسابات املستخدمني 
عىل »فيسبوك« ورسقة البيانات 

الشخصية وإرسال رسائل احتيال 
إىل جهات االتصال.

ويف وقت سابق ، كان برنامج تحرير 
الصور ال يزال متاحاً للتنزيل 

والتثبيت، لكن غوغل حظرت يف 
وقت الحق الوصول بعد أن تم 

تنبيهها إىل مخاطره.

وإذا كنت من بني الذين قاموا 
بالفعل بتثبيت التطبيق عىل 
أجهزتهم، فمن الجيد حذف 
التطبيق من أجهزتك وتغيري 

كلمة مرور »فيسبوك« الخاصة بك 
دون تأخري.

واكتُشف هذا التهديد من قبل فريق دكتور ويب )Dr. Web(، وهو 
ليس التطبيق الوحيد الذي تسبب يف بعض القلق.

ووفقاً ألحدث تقرير لرشكة األمان، هناك 4 تطبيقات أخرى 

تحتوي جميعها عىل برامج ضارة قادرة عىل عرض إعالنات غري 
مرغوب فيها، وتقليص عمر البطارية وحتى إجراء تغيريات غري 

مرصح بها عىل الهاتف نفسه.

وتتضمن التطبيقات: »وايلد آند إكسوتيك أنمال وال بيرب« 
)Wild & Exotic Animal Wallpaper( و«زودي هوروسكوب« 

 )PIP Camera 2022( 2022″ و«بيب كامريا )ZodiHoroscope(
.)Magnifier Flashlight( »و«ماغنفاير فالش اليت

وتمت اآلن إزالة بعض هذه التطبيقات بواسطة 
غوغل، حيث لم يعد كل من »زودي 

هوروسكوب« و«بيب كامريا 
″2022 متاحني للتنزيل.

وُينصح قبل أن تبدأ يف 
تنزيل أي يشء عىل جهازك، 
بالتحقق من الشخص الذي 

طّور الربنامج ثم قراءة أكرب عدد 
ممكن من املراجعات.

ونصح التقرير باالبتعاد عن 
التطبيقات املتحصلة عىل نجمة 

واحدة يف التقييم فضال عن 
استخدام »غوغل بالي بروتيكت« 

)Google Play Protect( للمساعدة 
يف الحفاظ عىل أمان التطبيقات 
وخصوصية بيانات املستخدمني.

ويفحص »غوغل بالي بروتيكت« 
التطبيقات واألجهزة بحثاً عن أي سلوك 

ضار ويقوم بإجراء فحص أمان عىل 
التطبيقات من متجر »بالي« قبل تنزيلها، 

كما يفحص الجهاز بحثا عن التطبيقات التي يحتمل أن تكون 
ضارة من مصادر أخرى.

غوغل تزيل تطبيقا شهيرا يسرق 
البيانات من فيسبوك.. ما هو؟

Announcing the In-
finix Note 12 Pro 
4G phone with a 
108MP main sensor

I nfinix launched its new Infinix Note 12 Pro 
4G, which comes with a 108-megapixel 
main sensor, and a starting price of approx-

imately $ 276.

The Infinix Note 12 Pro 4G phone features a 6.7-
inch AMOLED screen, FullHD Plus display quali-
ty, and the screen includes a drop bump for the 
16-megapixel front camera and f/2.0 lens slot.

The phone is also the first version in the market 
with the new Helio G99 chip from MediaTek, 
which is based on the TSMC manufacturing pro-
cess with a precision of 6 nm, and includes two 
Cortex-A76 cores at 2.2GHz, and 6 Cortex-A55 
cores at 2.0GHz with a Mali-G57 MC2 graphics 
card .

The phone also comes with 8 GB of random 
memory, which reaches with the default mem-
ory of 13 GB of RAM, and a storage capacity of 
256 GB, and the phone also supports external 
storage in microSD.

In the rear camera settings, Infinix supports the 
phone with a 108-megapixel main sensor with 
an f/1.8 lens slot, with two 2-megapixel sensors.

The Infinix Note 12 Pro 4G also supports a 5000 
mAh battery, 33W fast charging technology, and 
the phone features a thickness of 7.8 mm, and 
Infinix offers the phone in gray and blue colors, 
at a price of 275.88 dollars.
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 THE MAN الرجل

سمر حمدي  
يرمز مصطلح »سمارت كاجوال« لستايل املالبس الذي يجمع بني القطع الفورمال الرسمية 

مع القطع الكاجوال بأسلوب شبه رسمي يناسب العمل. عىل الرغم من مظهره املريح 
والعميل، فإن األمر قد يتطلب الكثري من التدقيق عند اختيار األزياء املناسبة، فارتكاب خطأ 

واحد كفيل بإفساد إطاللتك بالكامل. 
يف مقالنا هذا، نتعرف مًعا إىل أهم القواعد لتنسيق إطالالت العمل بستايل سمارت كاجوال. 

أنواع إطالالت السمارت كاجوال للرجال
ال يوجد تعريف محدد ألسلوب السمارت كاجوال ألزياء الرجال، لكن يمكن تعريفه بأنه 
األسلوب األكرث أناقة من البدالت الرياضية واألقل من البدلة الرسمية، لكن يمكن تعريفه 

بشكل مخترص أنه اإلطاللة املكونة من سرتة وقميص أبيض وبنطلون جينز أنيق وزوج من 
أحذية اللوفر بنية اللون. 

يمكن تقسيم أسلوب سمارت كاجوال إىل قسمني أساسيني، وهما:

1- سمارت كاجوال رسمي 

يشمل ذلك ارتداء بعض القطع الرسمية مثل البليزر أو الجاكيت أو البالطو بستايل رسمي 
مع بنطلون كالسيكي بقصة مناسبة بعيًدا عن الجينز، مع قميص بياقة وليس تيرشت 

قطني، واختيار زوج من األحذية الجلدية ليس بالرضورة أن يكون حذاء برباط ولكن ليس 
حذاء رياضيا أو صندالً مفتوًحا. 

تناسب تلك اإلطاللة املناسبات الرسمية كالعمل والتجمعات املهمة.
-2 سمارت كاجوال غري رسمي

ال يزال أسلوب سمارت كاجوال غري الرسمي محرّيًا، مع ذلك، يمكن إدراج بعض القطع 
الكاجوال األنيقة إلطالالتك، وال سيما الجينز األنيق والداكن واملنسق، كما 

يمكن ارتداء القمصان البولو كبديل للقمصان دون ياقة. 

قواعد ذهبية لتطبيق ستايل سمارت كاجوال بأناقة 
بالنسبة للكثريين، فإن ستايل سمارت كاجوال هو البديل املثايل 

للحصول عىل إطاللة أنيقة بعيًدا عن ارتداء املالبس الرسمية املكلفة وغري 
املريحة، فيمنحك هذا الستايل مظهرًا أنيقًا دون عناء. 

عندما يتعلق األمر بتنسيق إطالالتك للسمارت كاجوال، عليك اتباع 
النصائح التالية للحصول عىل مظهر أنيق بشكل بسيط وناجح. 

1- اختيار قطع المالبس العملّية

يؤكد خرباء املوضة واألزياء أن االختيار الذكي للمالبس يتعلق 
بمظهرك أكرث من الستايل الذي تتبعه، ما يعني أن األحذية املصقولة 

والرساويل املنمقة ورابطة العنق املناسبة هي كلها عوامل رضورية 
للمظهر األنيق. 

ال ينبغي أن يقترص األمر عىل اختيار عالمات تجارية باهظة الثمن 
أو قطع املالبس بستايل محدد للحصول عىل مظهر أنيق، لكن ينبغي 

التدقيق عىل اختيار القطع املناسبة والعملية واملريحة. 
عىل سبيل املثال، يمكن أن يبدو القميص األبيض والجينز النييل 

واألحذية الرياضية من عالمة تجارية بسيطة أكرث أناقة من القميص 
املتجعد والرساويل امللطخة واألحذية املبطنة باهظة الثمن. 

مع ذلك، قد ال يناسب القميص والجينز والحذاء الريايض كل املناسبات، 
لكن يمكن أن نقول إن أسلوب السمارت كاجوال أسلوب ذكي ومتحرر يمكنك 

من خالله التغيري املستمر والحفاظ عىل األناقة بسهولة.

2- تنسيق القطع الرسمية مع الكاجوال

يمكن للمبتدئني اتباع أسلوب بسيط وهو اختيار قطعة واحدة رسمية مع باقي 
القطع غري الرسمية كبديل ذكي. 

عىل سبيل املثال، اخرت سرتة كالسيكية مع قميص وبنطلون من الجينز وحذاء 
ريايض، يصبح األمر متناسقًا جًدا. بعد ذلك، يمكن استبدال قطعة أخرى من القطع 

غري الرسمية مع قطعة رسمية، وهكذا يمكنك االستمرار يف تبديل القطع للحصول 

عىل إطالالت متعددة بشكل أنيق. 

3- التركيز على الدرجات الغامقة

قد ال تحتاج نهائًيّا إىل استبدال القطع الكاجوال لتعديل املظهر غري الرسمي إلطاللتك، 
فتميل األلوان الداكنة ألن تصبح رسمية أكرث، لذا، يمكنك أن تستثمر فيها بشكل ذكي. 

عىل سبيل املثال، اخرت سرتة من الجينز أو الكتان باللون األخرض الزيتوني مع قميص 
أبيض وبنطلون جينز وحذاء ريايض أبيض، واآلن، استبدل بالسرتة أخرى من الكحيل أو 

الجينز املصبوغ الداكن باللون النييل، فسيبدو األمر أكرث أناقة. 
األنماط املكونة هي نفسها تماًما ، لكن التأثري العام مختلف تماًما. والعكس صحيح.

4- المزج بين الملمس الخشن والناعم

قد يتناسب ذلك مع اإلطالالت الشتوية أكرث، فيمكن استبدال الكنزات الناعمة بالصوفية 
ذات امللمس الخشن.

تغيري امللمس من الحيل الجذابة التي يجهلها الكثريون، فيؤدي ذلك إىل جعل الثوب يبدو 
أكرث أناقة ويضفي مظهرًا رسمًيا عىل املالبس الكاجوال. 

يمكنك تطبيق تلك الحيلة السهلة عىل أي من القطع سواء كانت القمصان أم الرساويل 
وحتى األحذية. 

5- اختيار السترات المناسبة

قد يفضل البعض ارتداء السرتات فوق التيرشت القطني مع الجينز والحذاء الريايض 
للحصول عىل مظهر جذاب بشكل سهل، لكن هناك بعض الحيل البسيطة التي تضفي 

ملسة غاية يف األناقة. 
كل السرتات ليست متشابهة يف تفاصيلها، باختيار التصاميم الخالية من األكتاف املبطنة 
والصدر املغطى يمكنك الحصول عىل مزيد من الراحة، كما تزيد من أناقتك دون مجهود. 

ينصح خرباء املوضة كذلك باختيار األنواع ذات طية الصدر األقل حجًما مع الجيوب 
الصغرية.

6- تنسيق التيشرت القطني

قد يتسم التيرشت القطني بأنه كاجوال وغري مناسب ألسلوب سمارت 
كاجوال، لكن يمكن تنسيقه يف حالة اختيار التيرشتات البولو ذات األزرار 

والياقة. 
تضفي تلك التيرشتات القطنية ملسة من األناقة عىل الرغم من مظهرها 

الريايض عند ارتدائها أسفل سرتة من الكتان أو الجينز الداكن. 

7- تنسيق البنطلون المناسب

عادًة ما تكون الرساويل املناسبة لستايل سمارت كاجوال نقطة 
شائكة، فيظن األغلب أن الجينز غري مناسب وهو أمر خاطئ كلًيّا. 

يمكن تنسيق الجينز بلونه الداكن والقصة املناسبة بعيًدا عن 
الطبعات أو القطعات غري التقليدية، ركز اختيارك عىل البنطلونات 

السبور العادية. 
يمكن كذلك االختيار بني خامات الكتان الناعمة أو الجربدين بألوانه 

الحيادية لتنسيق إطاللة بسيطة وشبه رسمية.

8- تنسيق الحذاء المناسب 

كما هو الحال مع الجينز، هناك القليل من األحذية غري الرسمية 
التي قد تجعل التخيل عن األحذية الرياضية أمر صعب.

اختيار لون الحذاء أكرث ما يجعله مناسًبا لستايل سمارت 
كاجوال، يبقى األسود هو اللون األكرث ذكاًءا، والبني األكرث أناقة. 

كما تبقى األحذية الجلدية البديلة لحذاء األكسفورد الرسمي هي 
املستديرة من األمام مع نعل سميك ومظهر غري المع.

دليلك 
الرتداء سمارت 

كاجوال 
إلطالالت 

العمل

F-80 SKELETON .. ساعة 
أنيقة بسوار مستدام

يميز االبتكار واإلبداع يف استخدام املواد مسار »سالفاتوري فرياجامو«، 
إحدى عالمات األزياء التجارية الرائدة يف العالم يف مجال السلع 

الكمالية. 

فلسنوات، كانت الرشكة تويل اهتماًما متزايًدا للتأثري البيئي ألنشطتها، 
بهدف تقديم منتجات عالية الجودة ومسؤولة ومستدامة.

وبمناسبة شهر يونيو املخصص للمحيطات، تكشف الدار النقاب عن 
ساعة F-80 Skeleton With Sustainable Strap ، وهي إعادة إصدار 

حرصي لواحدة من أنجح الساعات الرجايل يف مفتاح مستدام.
يتوافر طراز F-80 Skeleton الجديد املزود بحزام مستدام يف نسختني 

جديدتني باللونني األخرض واألزرق، يف سلسلة محدودة. وتزدان الساعة 
يف علبتها األنيقة املصنوعة من الفوالذ املطيل بالساتان.

أما الحركة فهي أوتوماتيكية مرئية من خالل شفافية ظهر العلبة 
وامليناء الهيكيل.

الحزام مصنوع من مواد ذات تأثري بيئي أقل: طبقة رقيقة من الفلني 
املعتمد من FSC تغطي الجزء الداخيل، بينما الجزء الخارجي مصنوع 

من قماش مكون من ألياف البويل إيثيلني ترييفثاالت، املُعاد تدويرها 
بعد االستهالك مع أغطية فتحات من الجلد املدبوغ بالنباتات.

يميز االبتكار واإلبداع يف استخدام املواد مسار »سالفاتوري فرياجامو«، 
إحدى عالمات األزياء التجارية الرائدة يف العالم يف مجال السلع 

الكمالية.
فلسنوات، كانت الرشكة تويل اهتماًما متزايًدا للتأثري البيئي ألنشطتها، 

بهدف تقديم منتجات عالية الجودة ومسؤولة ومستدامة.
وبمناسبة شهر يونيو املخصص للمحيطات، تكشف الدار النقاب عن 
ساعة F-80 Skeleton With Sustainable Strap ، وهي إعادة إصدار 

حرصي لواحدة من أنجح الساعات الرجايل يف مفتاح مستدام.
يتوافر طراز F-80 Skeleton الجديد املزود بحزام مستدام يف نسختني 

جديدتني باللونني األخرض واألزرق، يف سلسلة محدودة. وتزدان الساعة 
يف علبتها األنيقة املصنوعة من الفوالذ املطيل بالساتان.

أما الحركة فهي أوتوماتيكية مرئية من خالل شفافية ظهر العلبة 
وامليناء الهيكيل.

الحزام مصنوع من مواد ذات تأثري بيئي أقل: طبقة رقيقة من الفلني 
املعتمد من FSC تغطي الجزء الداخيل، بينما الجزء الخارجي مصنوع 

من قماش مكون من ألياف البويل إيثيلني ترييفثاالت، املُعاد تدويرها 
بعد االستهالك مع أغطية فتحات من الجلد املدبوغ بالنباتات.

 F-80 Skeleton With Sustainable Strap وفوق هذا وذاك تُقدم ساعة
يف عبوات خاصة، مصنوعة أيًضا من مواد ذات تأثري منخفض عىل 

البيئة: الصندوق مصنوع من الورق املقوى املعتمد من FSC )مجلس 
رعاية الغابات، وهي منظمة دولية غري ربحية متعددة املصالح تأسست 

عام 1993(.
 بينما الحقيبة الواقية من الخشب واملعدن )متوفرة بلونني لتتناسب 

مع تلك املوجودة يف الساعة( مبطنة داخليا بالقنب وخارجًيا بنسيج 
مصنوع من ألياف البويل إيثيلني ترييفثاالت املُعاد تدويرها بعد 

االستهالك.
 أما وسادة الساعة فمصنوعة من مادة بالستيكية حيوية مشتقة 

%100 من قصب السكر.
 F-80 Skeleton With جدير بالذكر أنه سيتم طرح ساعة 

Sustainable Strap الجديدة للبيع اعتبارًا من نهاية شهر يونيو 
الجاري يف متاجر سالفاتور فرياجامو يف متاجر التجزئة املعتمدين 

وعرب اإلنرتنت.

مواصفات الساعة الفنية
العلبة: قطر 41 ملليمرتًا من الفوالذ املقاوم للصدأ.

الحركة: ميناء سويرسي الصنع )3 عقارب(.
السوار: قماش من ألياف البويل إيثيلني ترييفثاالت ُمعاد تدويره بعد 

االستهالك.
مقاومة املاء: 50 مرتًا.
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 قد تعتقد أن حمل حقيبة ال يليق بالرجل، 
لكن هذا االعتقاد خاطئ، فالرجل األنيق 

يستطيع أن يحمل حقيبة. واالستثمار يف 
حقيبة يومية مهم ألي رجل ألن الحقيبة 

تكشف الكثري عن شخصية الرجل وذوقه.

وإذا كنت ترغب يف حمل حقيبة فيجب أن 
تحرص عىل أن تكون عملية وكافية لحمل 
كل رضورياتك، وكل ما تحتاج إليه خالل 
اليوم، مثل الالب توب والتليفون وامللفات 

وغريها.

كيف تختار الحقيبة المناسبة؟

- إذا كنت تنتعل أحذية بنية بشكل مستمر، 
فأنت تحتاج إىل حقيبة بنية، وإذا كنت 
تنتعل حذاًء أسود دائما فاخرت حقيبة 

سوداء.

- يف حال كنت تعمل يف بيئة عمل غري 
رسمية يمكن أن تختار حقيبة مصنوعة 

من الكانفا أو الكتان أو ممزوجة بني الجلد 
والكانفا.

- يمكن أن تختار حقيبة ظهر من الجلد.

- يجب أن تكون الحقيبة متناسقة مع 
أسلوب مالبسك، فحقيبة tote مناسبة 

للتنقل اليومي للذهاب إىل العمل. بينما 
حقيبة الظهر املصنوعة من الكانفا يجب أال 

تُحمل مع بدلة رسمية.

- الحقيبة يجب أن تالئم الزي، صحيح 
من املمكن حمل حقيبة ملفات للمكتب أو 

حقيبة ظهر مع بدلة، لكن من املهم تنسيق 
اإلطاللة.

- من الرضوري البحث عن مواد فاخرة 

ومتينة لحقائبك.

- ال تقلل من أهمية اللون، ابدأ باأللوان 
األساسية ألنها رس األناقة، وهذا يعني 

الكحيل واألسود ولون الجلد البني قبل أي 
لون آخر.

- بعد أن تتقن لعبة اللون يمكن أن تختار 

حقائب بألوان فاقعة، أو طبعات أو خامات 
مختلفة، إن كنت تملك الجرأة لذلك.

- الحقيبة ذات اللون الحيادي يمكن 
تنسيقها مع الكثري من املالبس ما يجعلها 

متنوعة.

- الحقيبة يجب أن تالئم املناسبة، ويجب 
أن تكون عملية.

- إذا كنت ترغب يف حقيبة جلدية فإنها 
يجب أن تكون مصنوعة من الجلد األصيل.

نصائح لطلة أنيقة
- ال تشرت حقيبة من دون جيوب أو غري 

مقسمة، ألنك ستحتاج إىل حقيبة مقسمة 
لتنظيم أغراضك، وما ستحتاج إليه خالل 
يومك، أو للغرض الذي تحمل الحقيبة من 

أجله. وإن كنت ال تريد حقيبة بجيوب كثرية 
فابحث عن حقيبة مع جيوب جانبية.

- من املهم االعتناء بالحقيبة الجلدية أو 
املصنوعة من الجلد املقلوب وتنظيفها 

باستمرار .

وتذكر أن الجلد املقلوب يحتاج إىل تنظيفه 
بالفرشاة الناعمة للتخلص من الغبار، كي 

يظل ناعًما، بينما الجلد األصيل يحتاج إىل 
مسحه بمواد مرطبة

- الحقيبة يجب أن تكون مناسبة ملا 
سيوضع فيها بحيث ال تكون فارغة وكأنها 

بالون فارغ من الهواء، وال منتفخة وكأنها 
تكاد تنفجر من كرثة ما فيها، ألن كال 

املظهرين غري مرتب.
هذا يعني أنه إن لم يكن لديك الكثري من 

األمور لوضعها فاخرت حقيبة صغرية 
والعكس صحيح.

 THE MAN الرجل

New Breitling Su-
perocean Is the Ulti-
mate Beach Watch
by Michael Charboneau

D ive watches look great and are highly function-
al, but how many of them actually get used for 
diving? Probably very few, especially since digital 

dive computers have largely taken the place of mechan-
ical timepieces for most divers. Dive watches need a 
rebrand, and that’s exactly what Breitling has done with 
its expansive new Superocean collection. The Breitling 
Superocean watches draw on the distinctive design of 
the brand’s SuperOcean Slow Motion from the ’60s and 
’70s, but now with modern features and plenty of color. 
And Breitling is clear about how these watches should 
be used: They’re not strictly for diving. Think of them as 
all-purpose, beach-friendly watches suitable for swim-
ming, surfing, and (of course) wearing on land. You don’t 
need to have your scuba certification to appreciate these 
timepieces.

The Breitling Superocean collection traces its roots to the original 
SuperOcean watch, which was developed in the 1960s as a tool 
for the new sport of scuba diving. It was a unique watch because it 
focused squarely on its mission: Breitling’s designers deleted tra-
ditional watch features—like small indices and even the seconds 
hand—that wouldn’t help divers underwater. It had a high-con-
trast minutes scale; large indices for good legibility; and used a 
minutes-based chronograph, which slowly tracked around the 
dial, making a full rotation every hour. This earned it the “Slow 
Motion” nickname.
The new Breitling Superocean watches draw on similar aesthetic 
hallmarks and combine them with modern features geared toward 
everyday wearability. First off, there’s a lot of variety. The watches 
are available in four case sizes (46, 44, 42, and 36 mm), and there 
are three different case materials available: steel, steel-gold, and 
bronze. The 42mm and 44mm bronze models utilize a special alloy 
that resists corrosion (a key feature for anything designed to in-
teract with saltwater) but will still develop a patina the more you 
wear it—a beloved aspect of bronze timepieces.
You can also choose from a wide range of dial colors, including 
blue, black, forest green, and orange. All of the models in the new 
collection feature contrasting minute tracks on the dials—like the 
original Slow Motion watches—and the indices and hands are 
coated in Super-LumiNova for excellent visibility. The minute had 
wears a distinctive square shape, while the seconds hand has a 
small circle—a reference to the circular chronograph status win-
dow on the original SuperOcean watches.

قواعد حمل الحقيبة لطلة أنيقة وجذابة
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»مدينة الصفوة أو األغنياء« هكذا يطلق عىل 
منطقة سهل حشيش، إحدى كربى املناطق 

الساحلية التي تشتهر باالستثمار السياحي 
يف البحر األحمر.

تقع منطقة سهل حشيش عىل الساحل 
الغربي للبحر األحمر يف الجهة الجنوبية 

الغربية من مرص، وتبعد 18 كيلومرتا جنوبا 
عن مطار الغردقة الدويل.

الموقع:

تقع منطقة سهل حشيش عىل ساحل البحر 
األحمر، وتبعد 25 كيلومرتا جنوب مدينة الغردقة، 

العاصمة اإلدارية ملحافظة البحر األحمر، رشق 
مرص.

وتتمتع بطقس مشمس طوال العام، حيث تصل 
درجات الحرارة يف الشتاء إىل 25 درجة مئوية مع 
رياح خفيفة، وترتاوح بني 28 إىل 35 درجة مئوية 

صيفا.

أما مساحة املنطقة فتبلغ 12 كيلومرتا مربعا، 
وتشكل نسبة مساحة البناء فيها %13 إىل 14%، 

والباقي مقسم بني حدائق وصحراء.

السكان:

تصنف سهل حشيش عىل أنها منطقة فنادق 
ومنتجعات فقط، فهي سياحية بالكامل، وال يوجد 

بها أي مساكن أهلية، ويقصدها األوروبيون بكرثة 
خاصة األملان واإلنجليز.

التاريخ:

بدأت الحكومة املرصية يف تخصيص منطقة سهل 
حشيش ملرشوع »مدينة األغنياء« عام 1993، 

وافتتح عام 2007.

ويف 1 يوليو/تموز الجاري، توفيت سيدة نمساوية 
بأزمة قلبية بعد مهاجمة سمك قرش لها أثناء 
سباحتها يف شاطئ سهل حشيش، فأصدرت 
محافظة البحر األحمر أمرا بإغالق الشواطئ 

وتعليق السباحة من منطقة سهل حشيش حتى 
منطقة مكادي.

االقتصاد والمعالم:

تعد سهل حشيش كربى مناطق االستثمار 
السياحي يف البحر األحمر.

وتضم 14 فندقا حاصال عىل تقييم 5 نجوم، وقرية 
سياحية تستهدف األثرياء والصفوة، لذا يطلق 

عليها »مدينة األغنياء«.

كما تضم »سهل حشيش« مجمعا ضخما للسينما، 
وجرسا )كوبري( علويا داخل حدود البحر يصل 

طوله إىل 250 مرتا.

وتحوي ملعبني لرياضة الغولف، ومدينة كاملة تحت 
املاء تسمى »املدينة الفرعونية« األوىل من نوعها 

لهواة الغطس.

سهل حشيش.. مدينة األغنياء في مصر
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عند اإلعالن عن أفضل املدن يف العالم، فإنه 
يؤخذ بعني االعتبار الفنادق واملطاعم الحائزة 

تصنيف ميشالن، والرتاث الثقايف الغني وأفضل 
مناطق الجذب يف السنوات األخرية، باإلضافة إىل 

بروتوكوالت »كوفيد19-«.

ثم يتم بعد ذلك عد األصوات، وتحطيم األرقام، 
والوصول إىل نتيجة لكل مدينة، ويف النهاية ترتيب 

أفضل 25 يف جميع أنحاء العالم، بمجرد الكشف 
 Travel +« عن قوائم أفضل املدن الذي أعلنت عنها

Leisure«، يقوم مئات اآلالف من األشخاص بفحص 
النتائج، ويخطط املسافرون للرحالت بناًء عىل هذه 

الوجهات. 
وخالل تصنيف هذا العام، ألجمل مدن يف العالم، 

فقد عادت فلورنسا إىل املدن الخمس األوىل، حيث 
ارتفعت من املرتبة السادسة إىل املرتبة الرابعة، بينما 

تراجعت مدينة أودايبور الهندية إىل املركز العارش 
من رقم 2، واحتلت مدينة سان ميغيل دي أليندي 

الفائزة العام املايض املرتبة الثانية هذا العام. 
كما تراجعت مدينة كيوتو اليابانية يف القائمة، 

من املرتبة الخامسة إىل املرتبة 14، لكن إسطنبول 
)رقم 5( وأوبود، إندونيسيا )رقم 3(، ظلتا يف املراكز 

الخمسة األوىل، تابع القراءة ملعرفة سبب تتويج 
أواكساكا كأفضل مدينة يف العالم، وما محاور العالم 

األخرى التي صنعت القائمة. 

1 . أواكساكا - المكسيك

بعد خسارة الصدارة لصالح سان ميغيل دي أليندي 
العام املايض، عادت هذه املدينة الواقعة جنوب 

غرب املكسيك مرة أخرى إىل صدارة قائمة القراء 
للمدن املفضلة حول العالم، إنها وجهة تحلم بتذوق 

الطعام.
تؤثر ثقافة الزابوتيك األصلية املهيمنة عىل املطبخ 

املحيل، والذي يتم عرضه بالكامل يف مدينة 
أواكساكا، حيث أبدى الكثري من الزائرين إعجابهم 

بالطعام، واألجواء املُفعمة بالحيوية، جنباً إىل جنب 
مع لطف سكانها.

2 . سان ميغيل دي أليندي - املكسيك.
3 . أوبود - إندونيسيا.

4 . فلورنسا.
5 . إسطنبول.

6 . مكسيكو سيتي - املكسيك.
7 . شيانغ ماي - تايالند.

8 . جايبور - الهند.
9 . أوساكا - اليابان.

10 . أودايبور - الهند.
11 . إشبيلية - إسبانيا.
12 . مرييدا - املكسيك.

13. طوكيو.
14 . كيوتو - اليابان.

15 . سييم ريب - كمبوديا.
16 . سيؤول.

17 . بودروم - تركيا.
18 . روما.

19 . مسقط - عمان.
20 . هوي آن - فيتنام.

21 . كوزكو - بريو.
22 . كيب تاون.

23 . تشارلستون - ساوث كارولينا.
24 . بانكوك.

25 . ليوبليانا - سلوفينيا.

أفضل 25 
مدينة في 

العالم
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TRAVEL & TOURISM سياحة و سفر

ستوكهولم هي عاصمة السويد وأكرب مدينة 
بها وواحدة من أكرث املدن السياحية يف املنطقة 

اإلسكندنافية، إليكم أماكن السياحة يف ستوكهولم.

تشتهر ستوكهولم يف جميع أنحاء العالم بجمالها، 
وهي ُمزينة بمبان وهندسة معمارية ذات ذوق رفيع 

من فرتات تاريخية ُمختلفة، وتضم حدائق واسعة 
وقنوات جميلة.

يطلق عىل ستوكهولم اسم »فينيسيا الشمال« 
وتتكون من 14 جزيرة ُمرتبطة ببعضها البعض 

عن طريق القنوات والجسور الرائعة، من أهم 
املدن السياحية بها املدينة القديمة »جامال 

ستان« والتي تضم أقدم وأهم املباني املعمارية يف 
ستوكهولم.

تقع املدينة يف وسط السويد وهي ُمتصلة تماًما 
ببقية مناطق البالد ومع املراكز السياحية يف 
املنطقة، كما أن لديها روابط مواصالت جيدة 

مع جميع املدن الرئيسية يف شمال أوروبا مثل 
هلسنكي، كوبنهاغن، هامبورج، روستوك، كوزالني 

وغريها، ومن هنا نأخذكم يف جولة رسيعة مع أماكن 
السياحة يف ستوكهولم وأفضل الفنادق بها.
أماكن السياحة يف ستوكهولم األكرث شعبية

1. متحف فاسا
غرقت سفينة فاسا الحربية ُمنُذ يوم إطالقها 

عام 1628 وتم إنتشالها عام 1961 بعد 333 عاًما 
ووضعها يف متحف فاسا، ُيمكنك هناك اإلستمتاع 

بروعتها، فكل ما عليك هو إصطحاب مرشد 
سياحي للتعرف عىل روعتها وأرسارها.

2. متحف سكانسن المفتوح
سكانسن هو أقدم متحف يف الهواء الطلق يف 

العالم، يضم متحفها اإلقليمي منازل قديمة من 
فرتات ُمختلفة، كما يضم أيًضا حديقة حيوانات 

بها مجموعة من الحيوانات الربية منها واملحلية، 
ومركزًا لالحتفاالت التقليدية.

3. مدينة جامال ستان القديمة
مدينة جامال ستان هي املركز التاريخي 

لستوكهولم، وتتصف بالشوارع الضيقة األثرية 
القديمة، يبلغ عرض األزقة فيها 90 سم فقط، 

تحتوي املدينة عىل معالم تاريخية عديدة ومحالت 
تجارية صغرية ومطاعم فريدة من نوعها.

مدينة جامال ستان واحد من أهم أماكن السياحة 
يف ستوكهولم حيث يأتي إليها الزائرون لإلستمتاع 
بشوارعها الضيقة واملباني القديمة ذات الهندسة 

املعمارية الفريدة.

4. القصر الملكي »الباالسيو ريال«
القرص امللكي يف ستوكهولم هو املقر الرسمي 

لجاللة ملك السويد وهو أحد أكرب القصور 
يف أوروبا وواحًدا من أهم أماكن السياحة يف 

ستوكهولم، حيث يرجع تاريخه إىل القرن السابع 
عرش، ُيمكن للسياح الوصول إىل أجزاء ُمعينة من 

القرص للزيارة.
ويف محيط القرص ُيمكنك زيارة تغيري الحارس كل 
يوم يف الساعة 12:15 وسط إحتفاالت رائعة، كما 

ُيمكن الوصول إىل الداخل عن طريق رشاء التذكرة 
من القرص نفسه أو ُيمكنك زيارته مجانًا إذا كان 

لديك البطاقة السياحية.

5.  متحف الصور الفوتوغرافية

ال ُيعد »Fotografiska« الواقع يف جزيرة سودرمالم 
بجوار أرصفة السفن الكبرية متحفًا للتصوير 

الفوتوغرايف العادي، بل إنه نقطة التقاء هامة تتيح 
لك فرصة استكشاف 4 معارض كربى فيه بالجانب 

مشاهدة تصميمه الجميل عىل الطراز فن نوفو، 
ويضم املتحف مجموعات من التصوير الفوتوغرايف 

الحديث عىل مساحة تزيد عن 2500 مرت مربع.
يستضيف املتحف أربعة معارض كبرية سنوًيا وما 
بني 15 و 20 معرًضا أصغر، كل عام يجذب أكرث من 

500000 زائر.

6. حديقة جرونا لوند
حديقة »Gröna Lund« هي مدينة مالهي 

 »Kungliga Djurgården« تاريخية تقع يف جزيرة
.»Skansen« بجوار

ُيمكنك اإلستمتاع بوقاياتها الدوارة ومناطق 
الجذب بها للبالغني واألطفال، فهي واحدة من أهم 
األماكن السياحية يف ستوكهولم املناسبة للعوائل.

أفضل 5 فنادق يف ستوكهولم بناًءا عىل تقييم الزوار
تتعدد الفنادق يف ستوكهولم وتقدم العديد من 

املزايا لضمان راحة الزائر يف مكان اإلقامة، ومن 
أفضل 5 فنادق يف ستوكهولم ما ييل:-

.»Comfort Hotel Solna « فندق
.»Generator Stockholm« فندق

فندق راديسون بلو.
بيست ويسرتن آند هوتيل.

فندق هيلتون ستوكهولم سلوسن.
جميع الفنادق قريبة من أماكن الجذب السياحي 

يف ستوكهولم، مما يوفر عىل الزائر العديد من 
املزايا، جميع الغرف تحتوي عىل ميني ثالجة 

وتلفاز بشاشة مسطحة وخدمة الواي فاي 
املجانية.

ترتاوح تكلفة اإلقامة يف فنادق ستوكهولم ما بني 
100 دوالر إىل 370 دوالرًا أمريكًا لشخصني بالغني يف 

الليلة الواحدة.

أفضل وقت للسياحة في ستوكهولم
أفضل وقت للسياحة يف ستوكهولم هو فصل 
الصيف عىل الرغم من ارتفاع األسعار يف هذه 

الفرتة، إال يكون الطقس ُمعتدل وأكرث سحرًا وضوء 
النهار يستمر لفرتة أطول.

السياحة في ستوكهولم.. 6 وجهات ساحرة 
بـ»فينيسيا الشمال« وتكلفة الزيارة

كورسيكا.. جنة فرنسية 
لعشاق سياحة »الكانيونينج«

تعترب جزيرة كورسيكا الواقعة يف جنوب رشق فرنسا بمثابة جنة لعشاق 
املغامرات.

وتزخر الجزيرة بالقمم الجبلية الجرانيتية، التي تجتذب عشاق تسلق الجبال 
من جميع أنحاء العالم، كما أنها تعترب ِقبلة لعشاق رياضة »الكانيونينج« 

املفعمة باإلثارة، باإلضافة إىل أن الطبيعة الجبلية الوعرة تلبي متطلبات عشاق 
التجول وامليش ملسافات طويلة.

أبطال خارقون
وتظهر املرشدة السياحية »إليزا كورتوا« عىل الصخرة يف هيئة النينجا؛ حيث 

ترتدي بذلة الغوص الضيقة مع غطاء للرأس وقناع عىل األنف، وتبدو مثل 
األبطال الخارقني عندما تقفز إىل أسفل الشالل من ارتفاع يصل إىل 9 أمتار.
وتنحدر املرشدة السياحية البالغة من العمر 41 عاما من منطقة شاموني، 

وعملت مرشدة سياحية لرياضة »الكانيونينج« أو رياضة التجول يف األودية يف 
جزيرة ريونيون ملدة 12 عاما، ولكنها أوضحت أنه ال يوجد مكان أفضل لرياضة 

املغامرة أفضل من جزيرة كورسيكا، وأضافت قائلة: »تمتاز املياه هنا بأنها دافئة 
وصافية بشكل غري معتاد، كما تعترب منطقة بافيال بمثابة الجنة«.

ويطلق عىل منطقة بافيال الواقعة يف جنوب رشق الجزيرة اسم »دولوميت 
كورسيكا«، وتشتهر بالقمم الجبلية الجرانيتية، التي تجتذب عشاق تسلق 
الجبال من جميع أرجاء العالم، ولكن معظم السياح يأتون إىل هذه املنطقة 
بسبب الجداول املائية املنترشة يف األخاديد والوديان العميقة، والتي تعترب 

مقصدا لعشاق التجديف يف األنهار.

حمامات سباحة طبيعية
ويشاهد السياح حمامات السباحة الطبيعية األوىل وهو يقودون سياراتهم من 

الساحل حتى ممر بافيال؛ حيث حفر نهر »سولينزارا« الصغري عددا من أحواض 
السباحة الطبيعية، وتظهر املياه هنا باللون الفريوزي وينعم السياح باملياه 

الدافئة وال يحتاجون هنا إىل أية تجهيزات؛ حيث يستغرق األمر بعض دقائق 
فقط للسري من مخيم »يو روزومارينو« حتى الوصول عىل الصخور الوردية 

والقفز يف أي حوض سباحة طبيعي.
وأكدت املرشدة السياحية »إليزا كورتوا« أنه يتم السري دائما باتجاه املصب 

عند ممارسة رياضة التجول يف األودية أو »الكانيونينج«، وهي من التعليمات 
األساسية عندما يتعلق األمر بالقفز يف األحواض الطبيعية، عىل غرار ارتداء بذلة 

الغوص وأحذية الكانيونينج وحقيبة الظهر املثقبة، التي تسمح بترصيف املياه.
وتتواىل الشالالت، التي تمنح السياح فرصة القفز يف 

أحواض املياه الطبيعية والسباحة، وتحظى هذه 
الجولة بإعجاب السياح؛ ألن الصعود قصري 

ويمكن للسياح النزول يف أي مكان.

زحام شديد
وتصطحب املرشدة السياحية 

»إليزا كورتوا« ثالث مجموعات يف 
اليوم خالل ذروة املوسم السياحي، 

وأضافت قائلة: »قد اضطر إىل 
االنتظار ملدة ساعة حتى يقوم السياح 

بالقفز يف املاء، نظرا لوجود 15 مجموعة 
أخرى تسبقني«.

وقد يتجمع أكرث من 1000 سائح من عشاق 
رياضة الكانيونينج خالل أيام الصيف يف جداول 

حوض بافيال الشهرية مثل »بوليشيلو« أو »فيوميتشييل«، ولكن 
السباحة »بوركاراشيا« يعترب من أكرث املواقع جذبا للسياح.

وأوضح سوفور جريسوني رئيس جمعية املرشدين السياحني يف الهواء الطلق 
قائال: »هناك أكرث من 120 نهرا يف جزيرة كورسيكا، تتيح للسياح ممارسة رياضة 

الكانيونينج«، وتعترب سياحة املغامرات من أهم األنشطة االقتصادية يف جزيرة 
كورسيكا، والتي يوجد بها 14 رشكة لسياحة الكانيونينج، وهناك الكثري من 

السياح، الذين يتجولون بمفردهم وعىل مسؤوليتهم الشخصية.

بذالت الغوص
وتنتهي رحلة الصعود إىل الهضبة الصخرية الصغرية بعد ساعة ونصف، 
ويرتدي السياح بذالت الغوص املصنوعة من النيوبرين بسمك 5 ملم مع 

أحزمة التسلق واملآزر البالستيكية، ودائما ما يتحقق املرشد السياحي سوفور 
جريسوني من أن املعدات مناسبة بشكل صحيح، ودائما ما يحذر السياح قائال: 

»نحن هنا يف الطبيعة الربية«.
وأوضح املرشد السياحي أنه يتوافر أمام السياح ما يبلغ مجموعه 7 منزلقات 

صخرية وموقعني للهبوط من القمم الجبلية وثالثة مواقع للقفز يف املياه، وتمتاز 
املياه هنا بدرجة حرارة معتدلة تبلغ 15 درجة مئوية، ولكنها تصل يف بداية 

املوسم السياحي خالل شهر أبريل/نيسان املايض إىل 8 درجات مئوية.

التحدي األكبر
ويتمثل التحدي األكرب أمام السياح يف حوض »بوركاراشيا« يف الهبوط من القمم 

الجبلية إىل جانب شالل بعمق 40 مرتا، ويف منتصف االرتفاع تندفع املياه إىل 
أقدام السياح، الذين قد يتعرضون لالنزالق.

ويبدو األمر بسيطا من أسفل خاصة مع املرشد السياحي، الذي يهبط برسعة يف 
بضع ثوان، وخالل الجولة التالية يقفز بشجاعة كبرية فوق حافة الجرف، ولكن 

ليس بنفس طريقة النينجا.
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TRAVEL & TOURISM سياحة و سفر

بلقيس عبد الرضا
ليس من السهل اختيار وجهة سياحية ترفيهية خالل هذا 

الصيف، ألسباب عديدة، منها القوانني التي تتغري بشكل 
دوري، تماشياً مع الحالة العامة لألوبئة واألمراض.

وثائق مهمة
صحيح أّن الكثري من السياح، بدأوا بكرس العزلة التي 

فرضتها جائحة فريوس كورونا، وقصدوا وجهات عديدة 
سواء للعمل، أو السياحة، إال أن ذلك ال يمنع من ارتفاع 

حدة الشكاوى من قبل السياح، الذين لم يحالفهم الحظ 
يف رحالت عديدة بسبب نقص البيانات أو حتى بسبب 

الجهل بالقواعد اإلجرائية التي تحدثها الئحة كل دولة، 
بالتعاون مع منظمة السياحة العاملية.

فإن كنتم تخططون لرحلة بعيدة عن املتاعب إىل كّل من 
غرب أوروبا، والبلقان، ودول الرشق األوسط، إليكم قائمة 
باألشياء التي قد تشكل عائقاً أمامكم، بدءاً من جوازات 

السفر إىل االختبارات واألقنعة وتطبيقات ومستندات 
السفر، واللوائح التي تفرضها منظمة السياحة العاملية 

لسفر ناجح، من دون أّي تكاليف إضافية.

الحقائب واألجهزة اإللكترونية
العديد من السياح يجهلون حقاً نوع الحقائب واألوزان 

التي تسمح بها رشكات الطريان، عادة يرتاوح وزن الحقيبة 
املسموح بها ما بني 20 و30 كيلوغراماً، فيما يسمح 

بحقيبة ال تتعدى 10 كيلوغرامات يمكن حملها باليد، 
إضافة إىل إمكانية حمل حقيبة صغرية لألطفال الرضع، 

ناهيك عن حقيبة اليد لوضع األوراق الالزمة.
يزداد حجم الحقائب للسائح عىل درجة األعمال، إذ 

يسمح له بحقيبتني بإجمايل وزن يرتاوح ما بني 60 و90 

كيلوغراماً.
إضافة إىل ذلك، يسمح لكّل راكب باقتناء حقيبة تضم 

أجهزة إلكرتونية مثل جهاز الالبتوب، أو اآليباد وغريها.
وعادة ما تطلب األجهزة األمنية يف املطارات بفحص هذه 
األدوات الكهربائية خشية أن تكون أجهزة معدة للتفجري 

أو التجسس.
ويسمح باستخدام هذه األجهزة عىل منت 

الطائرة، ولكن بعد اإلقالع مبارشة، حتى 
ال يتم التشويش عىل أجهزة الطائرة.

ولذا إن كنت زائراً إىل إحدى 
الوجهات يف الرشق األوسط أو 
أوروبا، يمكنك الحصول عىل 

نحو 40 كيلوغراماً من دون 
تسديد أي تكاليف إضافية.

التأمين الصحي الالزم
كثري من األشخاص يجهلون 
أّن التأمني الصحي الخاص 
بهم يف دولهم يغطي العديد 

من الوجهات السياحية.
عادة ما يتطلب التأمني الصحي 

الدويل دفع تكاليف ال تزيد عن 
50 دوالراً سنوياً، أي بمعنى يمكن 

تحويل التأمني الصحي الداخيل إىل دويل 
بدفع رسوم مالية بسيطة، والتي يسمح من خاللها 

للسائح بالسفر من دون الحصول عىل تأمني إضايف.
يف حال لم تتمكن من تحويل التأمني الصحي الداخيل إىل 

دويل، عليك الحصول عىل بوليصة تأمني تغطي تكاليف 
العالج يف املستشفيات واملراكز الصحية العاملية، عىل أن 

تغطي بوليصة التأمني تكاليف عالج تصل إىل 35 ألف 
دوالر.

أضف إىل ذلك، عىل السائح أن يتحقق قبل السفر، من 
حجز بطاقة تأمني خاصة بتسديد تكاليف اإلصابة 

بفريوس كورونا، والتي تطلبها بعض الدول، خصوصاً يف 
جنوب آسيا وأوروبا.

وينصح خرباء السياحة، برضورة الحصول 
عىل تأمني خاص بالرحلة السياحية، 

بحيث يشمل تعويض عن الحقائب 
يف حال فقدانها، إضافة إىل 

تعويض عن فقدان أي أشياء 
ثمينة يتم الترصيح عنها.

التسجيل المسبق عبر 
اإلنترنت

صحيح أّن جائحة فريوس 
كورونا بدلت الكثري من 

املفاهيم لدى السياح، سواء 
لناحية اإلجراءات الطبية 

 pcr »وفحوصات »بي يس آر
والتي ما زالت تطلبها الكثري من 

الدول خاصة يف منطقة الخليج، 
وبعض الوجهات األوروبية، مثل 

فرنسا، وإيطاليا، وأملانيا، إضافة إىل اململكة 
املتحدة.

لكن هناك وثائق مهمة قد يجهلها الكثري من السياح، 
خصوصاً إن كانت الوجهة إىل االتحاد األوروبي أو دول 

جنوب آسيا عىل غرار تايالند، والصني.
تتطلب هذه الوثائق التي يمكن الحصول عليها عرب 

 EU Digital passenger اإلنرتنت، والتي يطلق عليها اسم
أو Thailand Digital passenger، معلومات عن الحالة 

الصحية للسائح، عدد املرات التي أصيب بها السائح 
بفريوس كورونا، ونوعية اللقاح وتاريخ الحصول عليه، 

إضافة إىل معلومات صحية أخرى.
التوقيع عىل هذه الوثائق ال يؤثر عىل زيارة السائح أو 

منحه التأشريات الالزمة، بل هي إجراءات للتعرف عىل 
الحالة الصحية للسائح.

جواز سفر صالح لمدة 6 أشهر
ُيعد جواز السفر األداة الوحيدة التي يسمح من خاللها 
للزائر باالنتقال من مكان إىل آخر، وركوب الطائرة. عادة 

ما يتطلب أن يكون جواز السفر صالحاً ملدة 6 أشهر، 
خصوصاً الوجهات إىل الدول األوروبية.

إضافة إىل ذلك، يتطلب أيضاً أن تكون تأشرية السفر 
صالحة وضمن الفرتة الزمنية املحددة للسفر، فإن حصلت 

عىل تأشرية دخول إىل أوروبا أو اململكة املتحدة ملدة 
شهرين، عليك السفر خالل هذه الفرتة منذ تاريخ إصدار 

التأشرية.
كذلك، عىل السياح التأكد من فرتة اإلقامة املمنوحة 

لهم بموجب القوانني، إذ ال يمكن البقاء يف أي دولة أكرث 
من الفرتة املرصح بها، وإال يعد ذلك تعدياً عىل القوانني 

الداخلية.
خالل الرحلة، يتطلب عادة االحتفاظ بجواز السفر 
والوثائق املهمة، مثل تذكرة السفر، بطاقة التأمني يف 

الفندق، فيما يمكنكم أخذ صور طبق األصل عن هذه 
الوثائق خالل االنتقال من مكان إىل آخر، واالستمتاع 

بالفاعليات الرتفيهية يف أكرث من دولة.

كل ما تحتاج إليه في رحلتك السياحية المقبلة

Michelle Rae Uy

W hile Los Cabos’ breathless coast 
might be its most valued lure, 
many first-time travelers to this 

Baja California escape do not realize that 
many of the beaches here are not suitable 
for swimming.

Most of Cabo’s beaches are off-limits to swimmers be-
cause the Sea of Cortez boasts strong waves and some 
powerful undercurrent. 
Don’t let that ruin your hopes for some quality time in 
the water, however. Tucked into its tempestuous coast-
line and rocky bluffs are little pockets of seashore with 
water mild enough for even the smallest of swimmers. 
You might not be able to get in the water right in front 
of your favorite resort, but you can spend a day cavort-
ing at one of these five swimmable beaches located 
just a quick drive away.
Medano Beach 
Medano Beach is considered the main swimming beach 
in San Lucas. Full of beach restaurants, vendors and 
beach lounger rentals, it often gets overcrowded with 

tourists. However, if you don’t mind all the commerce, 
you’ll definitely satisfy that need for time in the water. 
For added perks such as water sports equipment rent-
als, head to one of the area’s beach clubs.
Chileno Beach 
While Medano Beach is touristy, Chileno Beach along 
the hotel zone is a favorite among locals. This 
low-key spot may not have all the luxu-
ries of Medano, but it offers some 
useful amenities such as palapas, 
portable restrooms and a 
nearby restaurant. More 
importantly, it features a 
calm bay that is as good 
for snorkeling as it is for 
swimming. In fact, it’s one 
of Cabo’s best snorkeling 
spots, easily accessible 
by bus or cab. Take a nice, 
refreshing dip first, and 
then go snorkeling for an 
hour. You might be able to 
spot lobsters, sea urchins and 
even stingrays.
Palmilla Beach 

If you want a quiet spot with few vendors, Palmilla 
Beach in San Jose del Cabo might just be the ticket. Pla-
ya Palmilla may be a tad tricky to get to — you’ll need 
a car — and it might not have much as far as beach 
amenities, but its crescent-shaped shore is certainly 
worth the hassle. In fact, it is San Jose’s most cher-

ished beach, with plenty of snorkeling and 
swimming opportunities. There are a 

few beach palapas for shade too, 
but rental umbrellas are also on 

hand. Pack a picnic and some 
beach blankets as there are 

no restaurants nearby, and 
do remember to bring 
your snorkeling gear.
Cannery Beaches 
Some claim that the 
beaches of Coral Negro 
and Balconcito, also 

known collectively as 
Cannery Beaches, might 

just be the best in all of Los 
Cabos. And in many ways, 

they would be right. 
These beaches set just outside the 

marina before you reach Land’s End have fewer vendors 
than their counterparts and therefore aren’t as crowd-
ed. Best of all, they feature massive boulders to sit on 
or take refuge from the sun, and the water is fantastic 
for swimming. Some visitors snorkel here, but they’re 
not the best spots for that. Better save that for Chileno 
or Santa Maria, and simply enjoy a day of splashing in 
the water.
Santa Maria Beach  
Speaking of Santa Maria Beach, it is arguably Los Cabo’s 
most famed snorkeling spot, thanks to the abundance 
of coral reefs in its bay. Due to its popularity, consider 
going elsewhere if you’re interested in just swimming. 
Because of its reputation, this beach might be a little 
crowded with tour companies that dock their boats 
here for snorkeling excursions. 
The good news is there aren’t a lot of vendors touting 
their wares, which means that the beach isn’t as busy. 
Onsite amenities include restrooms, showers and a 
parking lot. During whale-watching season (particularly 
in January and February), keep an eye out for occasional 
spouts and breaching.

https://www.travelagewest.com/Travel/Mexico/5-of-
the-Best-Swimmable-Los-Cabos-Beaches

5 of the Best Swimmable Los Cabos Beaches
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World Cultures ثقافات الشعوب

محمد غنيم 
يعترب الرقص الشعبي من الفنون املؤثرة يف ثقافة الشعوب حيث 

يشتهر كل دولة بفنونها االستعراضية املختلفة، ويعد الرقص 
الشعبي هو الشكل التقليدي للرقص لدى شعب، أو 

مجموعة عرقية وعىل مر التاريخ، تكاد تكون معظم 
الحضارات قد اتخذت لها رقصات خاصة بها.

 
وانتقلت هذه الرقصات من جيل إىل جيل، وألّفت 
الشعوب أغاني راقصة، ونشأت أغلب الرقصات 
الشعبية شكالً من أشكال االحتفال، أو الشعائر 

الدينية أو طريقة للسيطرة عىل قوى خفية، 
وبنيت أشكال وحركات كثري من هذه الرقصات 

عىل معتقدات خرافية،  ويف بعض الثقافات 
القديمة كان هناك اعتقاد بأن الحركة الدائرية 

تجلب الحظ السعيد أو تبعد السوء.
 

استخدمت الشعوب القديمة رقصات لالحتفال 
باملناسبات كالوالدة، والزواج، واملوت. كما كانت 

هناك رقصات أخرى، تؤّدى لعالج األمراض 
أو لنيل الخريات، كمحاصيل وفرية، أو لالحتفال 

بالنرص يف موقعة. ونشأت رقصة التارانتيال اإليطالية يف 
األصل وسيلة لعالج لسعة العنكبوت السام. ورقصة السيف 

األسكتلندية لالحتفال باالنتصار يف الحرب. أما رقصة موِريس 

اإلنجليزية فهي يف األصل رقص الخصوبة. وما زالت تؤديها فرق خاصة مدربة 
من الرجال أو النساء.

 
طرح مجلس الرقص العاملي باالشرتاك مع منظمة اليونسكو،عام 1982، 
يوما خاصا لالحتفال الرقص العاملى وكان الغرض الرئييس من 
يوم الرقص العاملي هو جذب انتباه أكرب جمهور ممكن إىل 

فن الرقص وثقافته.
 

يقوم كل عام رئيس مجلس الرقص العاملي 
بإرسال رسالة رسمية إىل مختلف دول العالم، 
بهدف الرتويج لهذا اليوم، وكذلك الرتكيز عىل 

جذب انتباه جمهور جديد، يشمل األشخاص 
الذين ال يتابعون أحداث الرقص خالل العام.

 
تم تحديد يوم 29 أبريل، ثم اقرتح أن يكون 

هذا اليوم عطلة رسمية من قبل لجنة 
الرقص الدولية يف معهد املرسح الدويل التابع 

لليونسكو، وذلك عام 1982.
 

وجاء االقرتاح كنوع من إحياء ذكرى جان-جورج 
نوڤر، وهو مصمم رقصات فرنيس ولد يف 29 أبريل 

1727، وكان أستاذاً لرقص الباليه ابتداء من أربعينيات 
القرن الثامن عرش.

 

الرقص 
من الفنون 

المؤثرة 
فى ثقافة 
الشعوب  

“Abu Dhabi Hunting” 
launches for the first time 
the “Most Beautiful Fal-
conry Burqa” Contest

T he Abu Dhabi International Hunting and Equestri-
an Exhibition announced the launch of a unique 
competition for the first time in its history that 

aims to select the most beautiful and best falcon bur-
qas, which contributes to supporting and encouraging 
craftsmen, creators and companies specializing in the 
manufacture of falconry tools and equipment, due to 
the symbolism of falcon patches. Historic and authentic 
heritage value.

The upcoming 19th edition of the International Hunting and 
Equestrian Exhibition “Abu Dhabi 2022” will be held from 
September 26 to October 2, organized by the Emirates Fal-
coners Club and officially sponsored by the Environment 
Agency.

The burqa is a vital tool in training falcons to hunt, and it 
is important to ensure the falcon’s comfortable size. It is a 
cover that the falcon puts on the entire head of the falcon/
prevents it from seeing/ and it has a small opening from 
which its beak comes out. It is usually made of soft leather 
and may take different shapes and colors.

The burqa is 
made either 
manually accord-
ing to its type 
or automatically 
by companies 
concerned with 
falconry tools. 
It is considered 
necessary for the 
falcon so that it 
does not jump 
from the hand 
of its falconer 

unnecessarily, and so that he does not launch on the prey 
prematurely, so his strength becomes weak and his resolve 
weakens, and the burqa helps the falcon to rest by blocking 
the rays and light about his eyes.

The criteria adopted in the evaluation are the degree of ef-
ficiency and usefulness of the burqa manufactured for the 
bird, so that it feels better comfortable, the general aesthet-
ic appearance of the burqa and the quality of the materials 
from which the burqa is made, and that the price of the bur-
qa is appropriate, i.e. not exaggerating its price, in addition 
to the aesthetic image from a heritage point of view. Partic-
ipation is limited to handmade falcon patch manufacturers, 
falconers, artisans and companies alike.

The competition jury is composed of experts specialized in 
the falconry sector and its equipment, and members of the 
Emirates Falconers Club.

In early July, the Abu Dhabi International Hunting and Eques-
trian Exhibition announced the start of candidacy to partici-
pate in its specialized heritage, artistic and cultural competi-
tions, which include 27 branches and categories, noting that 
registration is available until the end of next month, where 
45 prizes have been allocated for various competitions.

The theme of the event for the next session was adopted, 
“Sustainability and Heritage… in a Renewed Spirit”, as a re-
flection of Abu Dhabi and the world’s efforts to enhance the 
sustainability of the environment, fishing, heritage sports 
and related businesses, and to formulate a comprehensive 
strategy to develop the event and create more events and 
activities that build on the successes of the past sessions in 
a creative renewed spirit.
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 HISTORY & PLACES تاريخ وأماكن

كتب ..عبد الرحمن حبيب
يقع ميدان مونا ستارياكي Monastiraki Square يف 

قلب أثينا وهو مزيج فريد من األساليب والثقافات 
والعصور املتغرية والنابضة بالحياة يف العاصمة 

اليونانية.
إذا وقفت يف وسط ميدان موناستارياكي وألقيت نظرة 

جيدة حولك يمكنك تكوين صورة كاملة إيل حد ما 
ملايض أثينا والحارض يف نطاق بضعة أمتار مربعة 

فالتنوع املذهل يف الهندسة املعمارية ملبانيها وحدها 
يلخص تاريخ اليونان.

عيل جانب واحد من الساحة توجد الكنيسة 
األرثوذكسية للسيدة العذراء مريم بانتاناسا بينما 

يوجد عيل الجانب اآلخر مسجد تزيستاراكيس الذي 

يعود إيل العرص العثماني.
تم بناء أعمدة مكتبة هادريان يف القرن الثاني 

بعد امليالد وال يزال من املمكن رؤية أعمدة مكتبة 
هادريان من خالل أقواس املسجد، بينما يظهر معبد 

األكروبوليس فوقها مبارشًة، مما يشكل خلفية مذهلة 
للمشهد.

ويضيف عدد من املباني الكالسيكية الجديدة التي 
تحيط بامليدان بما يف ذلك محطة املرتو حقبة أخري 

إيل قائمة تلك التي يتم تمثيلها يف هذه املساحة 
الصغرية.

تم تجديد الساحة نفسها مؤخرًا وهي مرصوفة 
بتدفقات فسيفساء من الرخام والحجر والحديد 

املطاوع مما يرمز إيل تنوع البحر األبيض املتوسط.

وتماًما مثل أي مكان آخر يف أثينا أدي إنشاء املرتو إيل 
اكتشاف اآلثار القديمة، والتي يتم عرض بعضها يف 
املحطة نفسها وفقا ملوقع جريك ريبورتر اليوناني.

وعندما بدأت أعمال البناء ملحطة املرتو الجديدة يف 
عام 2004، كانت هناك العديد من الصعوبات يف هذا 
الجزء من املدينة ألنه يتاخم مجري نهر إريدانوس، 

الذي كان نهرًا مقدًسا بالنسبة لألثينيني القدماء.
ويتدفق نهر إريدانوس من منبعه عيل منحدرات تل 

ليكابيتوس يف أثينا، والذي يرتفع 300 مرت )908 قدم( 
فوق مستوي سطح البحر. وتتدفق مياهه عرب يف أثينا 

القديمة إيل موقع كرياميكوس األثري، وهي مقربة 
قديمة ال يزال قاعها مرئًيا.

ميدان موناستارياكي.. مزيج من التاريخ 
اليوناني في قلب أثينا

يقود ممر يشبه دهاليز الكهوف الجبلية إىل ساحة رخامية عتيقة تتوسطها 
نافورة مياه مثمنة الشكل وتحيطها عىل جانبيها إيوانات، سقفها عبارة عن قبة 

ذات فتحات مستديرة معشقة بالزجاج امللون تتسلل عربها أشعة الشمس.. 
هنا حمام السمرة أحد املعالم التاريخية األثرية ملدينة غزة القديمة والوحيد 

املتبقي باملدينة الفلسطينية والذي يعيد من يدخله مئات السنني إىل 
الوراء عندما كانت هذه الحمامات جزءاً أساسياً من الحضارات 

القديمة، ويعترب الحماَم الوحيد املتبقي بقطاع غزة، الذي 
أنشئ ورُمم قبل 867 عاماً.

حمامات العصور اإلسالمية 
وارتبطت إقامة حمامات االستحمام العامة يف 

الحضارات القديمة بالحياة الدينية وأمور الطهارة، 
ويف العرص اإلسالمي كان لها دور بارز يف الحياة 

االجتماعية.
وأنشئت يف غزة العديد من الحمامات العامة يف 

العصور اإلسالمية املختلفة لخدمة سكان املدينة 
وغريهم من املسافرين والتجار، وقد كانت مصدراً لرثاء 

العديد من األمراء والسالطني وكبار التجار.
وجرت العادة بأن يتم بناء الحمامات من الحجر الرخامي 

الذي يقاوم رطوبة املاء، ولم يبَق منها سوى )حمام السمرة( 
الذي يقع يف حي الزيتون بالبلدة القديمة يف مدينة غزة ويعد 

نموذجاً رائعاً للحمامات.

ويف العرص العثماني تملّك »حمام السمرة« )أويس باشا( وايل دمشق، وقام 
بتجديده وعمارته وإصالحه، ثم آل إىل ابنته )آمنة هانم(. وقد عمل بالحمام 

مجموعة من طائفة اليهود السامريني فسمي باسمهم )حمام السمرة(.

ويمكن الدخول إىل الحمام عرب مدخل خارجي يؤدي إىل ممر يشبه الدهاليز، 
يقود إىل ساحة تحتوي عىل نافورة مياه مثمنة الشكل تستخدم للماء البارد.

وتتكون أرضيته من البالط الرخامي، الذي يتشكل من اللون األحمر واألبيض 
واألسود، بأشكال هندسية جميلة.

وهذه الساحة متصلة بباقي غرف الحمام، منها غرف صغرية 
لخلع املالبس ثم غرفة واسعة لالستحمام، وهي ذات جو 

مشَبّع بالبخار تتألف من أربع خلوات صغرية، تحيطها 
من الجانب الغربي أحواض رخامية قديمة يغرتف منها 

املستحمون املاء الساخن، ويف إحدى زواياه غرفة 
صغرية بها املغطس.

حطب الزيتون والكينيا
ويعتمد الحّمام يف تشغيله بشكل أسايس عىل 
حطب شجر الزيتون والكينيا؛ لكونهما رسيعي 

االشتعال.
ويف حال عدم توافر الحطب بسبب الحصار اإلرسائييل 

عىل قطاع غزة، يتم استخدام الوقود كبديل.
ويرمم الحمام بشكل دوري؛ للحفاظ عليه، إذ تتعرض 

جدرانه للضعف بفعل الرطوبة؛ لكونها معرضة للحرارة 
والبخار باستمرار.

وُيقبل سكان غزة، نساء ورجال، عىل الحمام خاصة يف فصل الشتاء أكرث من 
غريه من الفصول؛ للحصول عىل حمام دافئ وتنشيط الدورة الدموية.

عربي بوست

الوحيد المتبقي بالمدينة وعمره يقارب 900 عام.. 
“حمام السمرة” في غزة

The remains of a turtle and 
its egg were found during 
an excavation in the an-
cient city of Pompeii

E uropean archaeologists have discovered 
the remains of a turtle in the ancient city 
of Pompeii in Italy that was carrying an 

egg and seeking refuge in the ruins of a house 
destroyed by an earthquake and then buried 
with volcanic ash and stones after the eruption 
of Mount Vesuvius in 79 AD, which destroyed the 
city.

Sky News reported that the Free University of Berlin, 
the University of the Orient in Naples and the Uni-
versity of Oxford are excavating in the Stabbian De-
partment of Baths in Pompeii, as well as the ruins of 
Pompeii. The tortoise, which was popular in southern 
Europe, took refuge in the rubble of a house that was 
badly destroyed during the earthquake and is not re-
built.

The channel quoted the Director General of Pompeii 
Gabriel Zuchtregel as saying: It is not the first tortoise 
found in Pompeii, but today’s discovery adds to the 
mosaic of relations between culture, nature, society 
and the environment that represents the history of 
ancient Pompeii.

Zuchtregel pointed out that some places in Pompeii 
were not used after the earthquake and before the 
eruption of the volcano to the point that wild animals 
entered them and wandered in and tried to lay their 
eggs inside them.

It is noteworthy that Pompeii was inhabited by about 
20,000 people, and it is located at the foot of Mount 
Vesuvius near the Gulf of Naples in Italy, and only its 
ancient ruins remained from the city after the volca-
no erupted in a huge devastating eruption in 79 AD 
and destroyed the cities of Pompeii and Herculane-
um and buried Pompeii in ash for 1,600 years. Until it 
was discovered in the eighteenth century.
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 Women Pioneering نساء رأيدات

بعد مواجهة قوية، استطاعت التونسية أنُس جابر، أن تتأهل إىل نهائي بطولة 
ويمبيلدون، بعد أن فازت عىل األملانية تاتيانا ماريا يف نصف نهائي البطولة العاملية.

وحسمت البطلة التونسية املجموعة األوىل لصالحها بنتيجة 6 أشواط مقابل 
شوطني، إال أن تاتيانا ماريا فازت باملجموعة الثانية بستة أشواط مقابل شوط واحد، 

ليتم االحتكام ملجموعة فاصلة، ويف املجموعة الثالثة، اكتسحت البطلة التونسية 
نظريتها بستة أشواط مقابل شوط وحيد، لتحسم املباراة لصالحها، وتتأهل لنهائي 

بطولة ويمبلدون.

وكانت البطلة التونسية أنس جابر قد تأهلت إىل نصف نهائي بطولة ويمبلدون، بعد 
الفوز عىل التشيكية ماري بوزكوفا بمجموعتني دون رد.

واستطاعت أنس جابر الفوز عىل التشيكية ماري بوزكوفا يف املجموعة 
األوىل بنتيجة 6/3، كما فازت أيضا أنس جابر باملجموعة الثانية عىل 

التشيكية ماري بوزكوفا بنتيجة 6/1 وذلك مكنها من إعالن وأهلها 
بشكل رسمي إىل دور نصف النهائي، الذي فازت به اليوم.

وبعد أن حققت أُنس رقًما قياسًيا يف الدور ربع النهائي بتأهلها 
إىل الدور نصف النهائي من بطولة ويمبيلدون، وتصبح أول 

امرأة عربية تتأهل إىل الدور نصف النهائي، استطاعت يف 
مباراة نصف النهائي أن تجدد تكسري األرقام القياسية، 
لتكون أول العبة تنس عربية وإفريقية يف التاريخ تصل 

إىل نهائي البطولة، التي تعترب ضمن بطوالت الجراند 
سالم.

وكانت قد حققت أنس جابر 10 انتصارات عىل 
العشب للعام الثاني عىل التوايل، لتصبح أول 

العبة تحقق 10 انتصارات عىل املالعب العشبية 
لعامني متتاليني منذ الروسية ماريا شارابوفا عامي 2004 

و2005.

وتوجت أنس جابر مؤخرًا بلقب برلني، 
كما حصلت عىل أول لقب يف مسريتها 

الرياضية يف دورة برمنغهام لكرة التنس 
للسيدات العام املايض 2021.

التونسية أُنس جابر.. 
أول امرأة عربية تتأهل لنهائي ويمبيلدون

العراقية ميسون حسن 
تقتحم عالم صيانة 

السّيارات وتحظى بإقبال 
كبير من النساء

بعد العمل يف ورش مختلفة إلصالح السيارات يف العاصمة 
العراقية بغداد، قررت ميسون حسن )38 عاما( فتح 

ورشتها الخاصة.
ترشح ميسون طبيعة عملها، قائلة “أنا أصلح السيارات، 

وعندي ورشة توفر عدة خدمات، من بينها التلميع 
والنانو وتبديل الزيوت، أي نوفر عناية كاملة بالسيارات”.

وعن مدى إقبال الزبائن عىل ورشتها، قالت “لم أكن 
معروفة يف البداية، ولكن -الحمد لله- الورشة تشهد اآلن 
إقباال، خاصة من النساء؛ ألنهن يجدن راحة يف التعامل 

مع امرأة يف هذا املجال”.
واقتحمت ميسون مجال صيانة السيارات بمساعدة 

والدها منذ أن كانت مراهقة، فتقول “بدأت هذا العمل 
منذ أن كان عمري 14 سنة. بدأت بتصليح السيارات مع 

والدي، وأول محرك بدأت العمل عليه كان لسيارة يابانية 
الصنع”.

وتقول سندس عيل -إحدى العميالت بورشة ميسون- 
إنها تشعر باالرتياح عند التعامل مع امرأة مثلها إلصالح 
سيارتها. وأضافت “أستطيع التفاهم معها، ونحن النساء 

ال نفضل التنقل إىل صناعية )منطقة ورش لتصليح 
السيارات(، ال نستطيع التفاهم مع الرجال هناك. هنا 

أجد راحتي، وأجلس يف الورشة يف انتظار أن تكمل 
ميسون عملها”.

وبعد رحيل والدها، تولت ميسون املسؤولية لتوفري دخل 
ألرستها. وتقول إن أكرث من نصف زبائنها من النساء. 

وتأمل أن تتمكن من تطوير الورشة ليعمل بها املزيد من 
النساء، وتستطيع توفري الخدمة ملزيد من الزبائن.

وتابعت “أطمح يف املستقبل إىل أن تكون يل ورشة أكرب 
من هذه، وأوظف عامالت معي؛ فلدينا نساء متمكنات يف 

مجال تصليح السيارات”.
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Maternity  أمومة 

إسراء تريسي
عند رشاء املستلزمات يف األشهر التي تسبق 
الوالدة، قد يكون الكريس الهزاز لألطفال من 

أول األشياء التي يفكر األهل يف رشائها كوسيلة 
لتهدئة الطفل وحتى مساعدته عىل النوم.

لكن الكثري من األطباء يحذرون من استخدام الكرايس 
الهزازة؛ ألنها تعيق تنفس الطفل وتشكل خطراً كبرياً 

يف حال وقع منها أو نام فيها؛ ألنها قد تسبب االختناق 
واملوت املفاجئ.

هذه املخاطر دفعت رئيس الواليات املتحدة، جو بايدن، 
لتوقيع قرار فيدرايل ينص عىل منع تصنيع هزازات 

األطفال والكرايس املائلة وبيعها يف الواليات املتحدة 
األمريكية يف شهر يونيو/حزيران من عام 2022، بعد أن 

تم توثيق حدوث 74 حالة وفاة عىل األقل بني األطفال 
الرضع يف الواليات املتحدة وحدها أثناء استخدام 

الكرايس الهزازة.
تعرفوا معنا يف هذا التقرير عىل مخاطر الكريس الهزاز 
واملقاعد املائلة لألطفال، وما هي البيئة األمثل واألكرث 

أماناً لنوم الطفل.

أواًل، ما هو مبدأ الكرسي الهزاز لألطفال 
ة المائلة المتحركة؟ واألسرَّ

تُعرف هذه األدوات باألرسَّة املائلة أو الكرايس الهزازة أو 
حتى األراجيح، وهي عبارة عن مقاعد مرتفعة قائمة 

بذاتها تتيح للرضيع الجلوس بزاوية شبه مائلة. تصمم 
هذه الكرايس لتسهيل التفاعل مع الطفل الذي ال 

يستطيع الجلوس وحده دون دعم يف السنة األوىل عادة.
كما يمكن أن يكون لها تأثري مهدئ أيضاً عن طريق هز 

الطفل حتى جعله ينام. ولكن استخدامها لحديثي 
الوالدة بشكل غري صحيح خاصة للنوم، قد يكون خطرياً 

لعدة أسباب.

زاوية الميالن الشديدة تسد مجرى التنفس 
وتعرض الطفل لالختناق

املشكلة األساسية هي يف زاوية امليالن التي تصمم فيها 
الكرايس الهزازة، والتي ترتاوح بني 30 و45 درجة من 

الوضع الرأيس، وهو أمر غري مناسب لألطفال حديثي 
الوالدة الذين يمنع جلوسهم يف زاوية ميالن ثابتة تزيد 

عن 10 درجات.

كما أن األطفال الرضع تكون عضالتهم مرنة جداً؛ مما 
يعني زيادة خطر ميالن رؤوسهم لألمام وإعاقة مجرى 

الهواء، وهذا هو السبب يف وضع الطفل عىل ظهره 
بشكل مسطح عندما ينام، خاصة يف السنة األوىل.

ب الطفل في الكرسي قد ُيسبب الوفاة تقلُّ
أما الخطر األكرب فهو عندما يتمكن األطفال من التحرك 

وقلب أنفسهم عىل بطونهم، وهي مرحلة قد تبدأ من 
عمر يقارب 4 أشهر.

فقد وجد الباحثون أن األطفال الذين يوضعون يف هذه 
الكرايس ويحاولون التقلب، مارسوا نشاطاً عضلياً أكرث 
بنسبة ٪250 تقريباً وانخفضت مستويات األوكسجني 
لديهم مرتني، مقارنًة بالوقت الذي كانوا فيه عىل سطح 

مستٍو.
بعد أن يصبح األطفال يف وضعية االستلقاء عىل البطن، 

فإنهم يكافحون لتعديل وضع الرأس والجسم حتى 
يتمكنوا من التنفس، ولكنهم يف النهاية يتعبون وقد 

يختنقون؛ مما يتسبب باملوت.

رغم التحذيرات، فإن هذه الكراسي تودي 
بحياة عدة أطفال

وفقاً ملركز السيطرة عىل األمراض، »يموت حوايل 3400 
طفل يف الواليات املتحدة وحدها بشكل مفاجئ وغري 
متوقع كل عام«؛ بسبب متالزمة موت الرضع املفاجئ 

)SIDS(، واالختناق العريض. والعديد من هذه الحاالت 
حصل يف الكرايس أو األرسَّة الهزازة املائلة. ومن األسباب 
الرئيسية لهذه املتالزمة، نوم الطفل عىل بطنه أو جانبه 
أو النوم عىل سطح ناعم وطري أو رسير مائل يؤدي إىل 

سد مجرى الهواء للرضيع يف جسمه.
وبناء عليه، حذرت السلطات األمريكية ورشكة فيرش 

برايس ألدوات وألعاب األطفال من أن كرايس األطفال 
الهزازة ليست آمنة لنوم األطفال بعد أن تم ربط 13 

حالة وفاة عىل األقل بمنتجات الرشكة بني عاَمي 2009 
.CNN و2021، وفقاً ملوقع

كما تُحذر لجنة سالمة املنتجات االستهالكية األمريكية 
)CPSC( اآلباَء من ترك أطفالهم يف الكريس الهزاز دون 

رقابة دائمة أو النوم فيه، نظراً للمخاطر التي يشكلها 
عىل سالمة الطفل.

ويجدر بالذكر أن رشكة فيرش برايس باعت  أكرث من 17 
مليون هزاز عىل مستوى العالم منذ التسعينيات، وهي 

تحّث اآلباء عىل قراءة جميع معلومات السالمة املتاحة 
قبل وضع الطفل يف الكريس هزاز. ومن بني هذه املحاذير 

عدم ترك الطفل دون رقابة أو أن ينام يف الكريس.
لكَنّ املسؤولني والحقوقيني لم يجدوا كتابة املحاذير 

كافية، وأن إنتاج هذه الكرايس وطريقة التسويق لها يعد 
بحد ذاته خطراً يهدد األطفال، خاصة أن استخدامها 

من ِقَبل معظم اآلباء يكون بهدف ترك الطفل فيها لوقت 
طويل أو لينام مما يشكل خطراً عليه.

ليست هذه هي املرة األوىل التي تتعرض فيها منتجات 
فيرش برايس لالنتقاد؛ ألن منتجات األطفال الخاصة 

بهم تعترب غري آمنة لالستخدام. ففي عام 2021، تم 
سحب أكرث من 50000 قطعة من الكرايس الهزازة من 

األسواق يف كندا بعد تقارير متعددة عن االختناق.

إذًا، ما هي وضعية نوم الطفل اآلمنة أول 
سنتين؟

حتى عيد ميالدهم األول، يجب أن ينام األطفال عىل 
ظهورهم طوال أوقات النوم أثناء القيلولة والليل.

السبب هو أن األطفال الذين ينامون عىل ظهورهم أقل 
عرضة للوفاة بسبب متالزمة موت الرضع املفاجئ 

مقارنة باألطفال الذين ينامون عىل بطونهم أو جوانبهم.

كما يجب التأكد من عدم وجود بطانيات أو وسائد أو 
ألعاب محشوة حول الطفل، بحيث ال يتدحرج عىل 

أي من هذه العنارص، مما قد يمنع تنفسه. باإلضافة إىل 
ذلك، يجب أن تكون املالءة عىل الرسير ُمحكمة وال يمكن 
أن تتحرك وتغطي الطفل، وأن يكون سطح الرسير صلباً 

ومستوياً.
بمجرد أن يبلغ الطفل 18 شهراً، ال بأس أن ينام ببطانية 

خفيفة ووسادة ولعبة الفراء املفضلة لديه. ولكن يجب 
التأكد من أن البطانية والحيوان املحشو صغريان 

بدرجة كافية، حتى ال يتمكن من استخدامها للتسلق 
عىل الجانب والسقوط من الرسير.

من األفضل خفض مرتبة رسير الطفل قبل أن يصل إىل 
عامه األول، أي بمجرد أن يتمكن من الجلوس بمفرده 

)عادة بني 4 و7 أشهر( أو سحب نفسه إىل وضع 
الوقوف.

وإذا كان الطفل قادراً عىل التسلق من رسيره حتى مع 
وجود املرتبة يف أدنى مستوى، يجب نقله إىل رسير طفل 

صغري مستقل آمن وغري مرتفع.

كرسي األطفال الهزاز يهدد حياة طفلك 
أثناء نومه لهذا السبب

Essential factors that 
influence a child’s de-
velopment

M any factors influence the child’s development. 
These are physical, intellectual, spiritual, economic, 
and social. Family structure, child-rearing meth-

odology, and child care services are three critical factors 
considered in child development.
Factors that influence child’s development
1)The family structure
The type of family has a significant influence on a child’s de-
velopment. Two major types of families are nuclear and ex-
tended.

What are the critical factors that matter in the development 
of your child 
A) NUCLEAR
This family comprises parents who live with their children 
without any grandparents or other relatives cohabitation. The 
parents are responsible for education, health care, discipline, 
etc. This type is most suitable for child adoption as they have 
no interference from relatives. They can grow up in a healthy 
atmosphere with complete freedom to express themselves. 
But they lack the love and care of the child’s grandparents and 
cousins. But they possess good understanding and relation-
ships among themselves. This is the nuclear family’s influence 
on a child’s development.

B) EXTENDED
The family comprises blood relatives of the child. This type 
is found in Asia, Africa, Latin America, etc. The child gets all 
their love, affection, attention here. He has more opportuni-
ties to learn moral values like sharing etc. He does not lack the 
company of other children. They are financially stable, which 
means a child can get higher education quickly if he qualifies 
for it. But this type is not suitable for child adoption as a child 
cannot be given full freedom or privacy even within family 
members.

2) Age factor
There are different stages of a child’s development (infant, 
toddler, adolescent ) in a child’s life. A child is in the initial 
stage of development; the child needs more care and love 
than his elder child, who has already learned many things. 
He plays with the child easily gets irritated when a child cries 
or breaks something. He is less productive since he does not 
want to leave a child alone at home.

3) Physical factor
In the initial stage, a child’s development is purely dependent 
on the child’s physical environment, the number of child care-
givers, food, etc.; when the child becomes an elder child’s 
physical environment has less influence on the child’s devel-
opment. But it cannot be denied that a child’s physical needs 
are fulfilled at this age also. If a child does not get his share 
in the property after the father/elder child’s death, the child 
can adopt illegal means to fulfil his physical need, adversely 
affecting his life and health.
4) Social Factor
At present social factors have a significant impact on a child’s 
development. Many children follow different cultures by 
watching movies TV serials, coming in contact with different 
child-caregivers, etc. Some children are influenced by child la-
bour due to social pressure. These children follow child labour 
at an early age which affects a child’s development.

https://www.orchidsinternationalschool.com/parents-cor-
ner/childs-development/
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Eve حواء

ُيقال إن التنمر كفيل بتدمري حياة املرء، وكذا 
هو التنمر الوظيفي الذي ُيدّمر املسار املهني، 

خصوصًا مع تغايض املؤسسات عنه. يف السطور 
اآلتية، تتحّدث االختصاصّية يف التطوير التنظيمي 

أماني نايف عن ماهّية التنمر الوظيفي؟ باإلضافة 
إىل سبب تجاه الغالبّية اإلبالغ عن املتنمرين، يف 

املنظمات.

يف التعريف عن التنّمر الوظيفي، تقول 
االختصاصّية نايف إن »التنّمر الوظيفي هو بمثابة 
آفة، ومؤرّش إىل فشل املنظّمات، إذ هو ال يعيق الفرد 

عن التطّور املهني واألداء الجّيد فحسب بل هو 
مسؤول عن مشكالت أكرب يف العمل، منها: ازدياد 

معّدل »دوران العمل« الناتج عن استقالة املوظف، 
أو االحرتاق الوظيفي الذي قد يؤدي يف كثري من دول 

العالم إىل االنتحار، كما يرفع التنمر الوظيفي من 
معدل االعتمادية وعدم التأكد التنظيمي«. أضف 
اىل ذلك، يعيق التنّمر التواصل الفعال بني املتنمر 

عليه وزمالئه يف العمل، ويؤثر يف البيئة التنظيمية.

عن أسباب التنمر الوظيفي، توّضح االختصاصّية 
أنّه يحدث نتيجة غياب الرقابة السلوكية من اإلدارة 

أو النقص يف القوى العاملة أو اختيار موظّفني غري 

مناسبني ملناصب معّينة أو إعطائهم سلطة الوصول 
للمعلومات والصالحيات.

عن أنواع التنمر الوظيفي، تقول املتخّصصة نايف 
إن »للتنمر وجهني رئيسني هما: »التنمر املبارش 
والتنمر غري املبارش«، وتوّضح كل نوع منهما يف 

اآلتي:
 تشتمل مظاهر التنمر غري املبارشة، عىل: التواصل 

العدواني، مثل: اإلشارة باليد بشكل سلبي إىل 
أحد واتهامه أو الكالم بصوت مرتفع يف حضوره 
أو التجاهل املتعمد له أو عدم الرد عىل التحية 

والسالم. أضف إىل ذلك، تمثّل الشائعات يف بيئة 
العمل إحدى مظاهر التنمر الوظيفي غري املبارشة، 

مثل: وصف أحدهم بشكل صحيح، كالقول إنّه »غري 
متعاون« أو »عدواني« أو »ال يرغب بالتعلّم« أو 

»غري منظم«...
وقد تتطور تلك الشائعات بشكل غري واع لتصنف 

تحت خانة التنمر الجماعي املبارش.

 التنمر املبارش واضح؛ يف هذا اإلطار تشارك 
مجموعة يف تصغري شخٍص واحد. يزداد التنمر 

املبارش يف الوظائف الدنيا أي كلّما اتجهنا عمودّياً 
لألسفل وبشكل أفقي، لذا تتجنّب غالبّية املنظمات 

االحرتافية تعيني موظف واحد يف الوظائف التنفيذّية 
بل تلجأ إىل استقطاب مجموعة كاملة لتجنب 

التحزبات التنظيمية والتنمر. حسب املتخّصصة 
نايف، كلما ازداد التنمر غري املبارش، اتجهنا عموديًّا 

ألعىل الهيكل التنظيمي.

تجيب املتخّصصة نايف عن السؤال املتعلّق 
بأسباب امتناع الطرف الذي يتعرّض للتنمر يف مكان 

العمل عن تقديم شكوى، قائلًة: »يرجع ذلك إىل 
الخوف من أن يظهر الشخص يف موضع الضعيف، 

أو إىل جهل الفرد بحقوقه أو الخوف من خسارة 
الوظيفة«، مضيفة أن »ضعف ثقة الفرد بكفاءة 

النظام اإلداري قد يكون السبب، يف بعض األحيان«.
وتلفت إىل أن »اإلدارات ذات الكفاءه العالية 

تستطيع التعرّف إىل مظاهر التنّمر الوظيفي عرب 
املراقبة أي تقييم األداء املهني من املدراء واملسؤولني 

التنفيذيني، مع ربط التقييم بالرقابة السلوكية أي 
باختبار لوائح االنضباط السلوكي من مسؤويل 

املوارد البرشية«. أضف إىل ذلك، يمكن التعرّف إىل 
سلوكيات التنمر من االختصاصيني التنظيميني 

يف املجاالت املختلفة أو املستشاريني اإلدارين 
الداخليني أو الخارجيني.

سيدتي

كيفّية مواجهة التنمر الوظيفي؟

Boost your self-con-
fidence with these 
simple tips

W e all want to be successful, so who 
doesn’t want to be able to achieve 
their dreams and financial gains as 

well? However, there is one thing that can stand 
between you and your success, and that is your 
confidence.

The feeling of self-confidence is one of the best feel-
ings that a person acquires throughout his life, both in 
your abilities and qualities, but for that you must know 
how to build confidence, fortunately there are sever-
al ways in which you can increase your confidence in 
yourself, we will introduce you to them through this 
report.

1. Focus on your abilities

  Make sure you always focus on your strengths, and 
reinforce them in your mind, by giving yourself a re-
minder of them.

2. Always trust yourself

Most confident people have a strong value system that 
they believe in, and ultimately make their decisions 
based on that. Be the best version of yourself to get 
there, and then practice skills to be able to develop 
belief in your ability to do things that are part of your 
work and personal life.

3 . Avoid negative thoughts

  Avoid any activity that tends to increase anxiety, and 
don’t forget that any negative feeling or negative self-
talk can limit your abilities by making you believe that 
you cannot do something, or that it is difficult for you 
to deal with.

4 . Monitor progress

  Break the tasks and activities that you have to do 
into smaller parts so that they are easier to handle, 
strengthen yourself in every step that makes you able 
to get the job done, and always keep a tab of your 
progress, not only will it help you stay on the right 
track, but you will see more confidence in yourself, The 
more progress you make.

5. Increased challenges
  Create a hierarchy in which you gradually increase the 
complexity of tasks, it will see your progress in a row, 
and help you feel more confident that you can take on 
the next, more complex task.
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YOUR  HOME بيتك

املنظفات الطبيعية غري السامة أصبحت واسعة 
االنتشار، والخل األبيض وصودا الخبز من الخيارات 

الشائعة يف هذا الخصوص، إذ يعرف معظم الناس 
أن صودا الخبز منظف قوي ومزيل للروائح الكريهة، 

وأن الخل يحتوي عىل مواد مضادة للبكترييا 
ومقاومة للصدأ، ورغم أن كل مادة بمفردها منظف 

فعال، فهما مجتمعتان لهما تأثري مضاعف.

استخدامات صودا الخبز والخل األبيض
حني يمتزج الخل )حمض األسيتيك املخفف( 
بصودا الخبز )بيكربونات الصوديوم(، تتفاعل 

املادتان وتكونان مزيجاً رغوياً ينتج غاز ثاني 
أكسيد الكربون، إضافة إىل املاء السائل وأيونات 
األسيتات وأيونات الصوديوم، وغاز ثاني أكسيد 

الكربون هو ما ُيحدث الفقاعات، وفقاً ملا ذكره موقع 
HowStuffWorks األمريكي.

وحاملا يتبخر املاء السائل وتذوب صودا الخبز 
الصلبة، ترتسب أسيتات الصوديوم، لكن هذه 
املادة الفعالة يف التنظيف توجد بمواد أخرى 

وليس املنتجات املنزلية فقط، فهي مكون رئييس يف 
املنسوجات ومستحرضات التجميل، بل تضاف إىل 

األغذية!
واآلن بعدما عرفت قليالً من املعلومات العلمية 

عن هذا التفاعل املذهل، حان الوقت لتعرف كيف 
تسخره لصالحك.

فيما ييل، 8 نصائح ممتازة الستخدام مزيج صودا 
الخبز والخل لتحقيق أقىص قدر من الفائدة.

1. تنظيف األواني والمقالي
لو احرتق طعامك يف قاع إناء أو مقالة مرة أخرى، 

فاستخدم مزيج صودا الخبز والخل لتصحيح 
الوضع.

ضع بعض املاء وكوباً واحداً )240 مل( من الخل يف 
قاع املقالة، ثم سخنها قليالً.

ارفع املقالة عن النار ثم أضف 2 ملعقة كبرية )28 
غراماً( من صودا الخبز.

اترك املزيج يف املقالة حتى تختفي الفقاعات، ثم 
افركها بإسفنجة تنظيف وستالحظ تساقط القشور.

2. تسليك المصرف
ُيستخدم خليط صودا الخبز والخل أيضاً كحل 

مثايل النسداد املصارف.
تحتوي منظفات الرصف الكاوية التي نستخدمها 

لفك انسدادها، عىل هيدروكسيد الصوديوم أو 
حمض الكربيتيك، عىل الرغم من أن هذه الحلول 

تعمل بكفاءة، فإنها تعترب شديدة الخطورة عىل 

.The Green Cities البيئة، وفقاً ملا ذكره موقع
أوالً، صَبّ بعض املاء املغيل يف البالوعة.

ثم اسكب نصف كوب من صودا الخبز واتركها يف 
البالوعة من 3 إىل 5 دقائق.

ثم أِضف كوباً من الخل، وكوباً من املاء الساخن.
انتظر من 5 إىل 10 دقائق. ثم اغسله بمزيد من املاء 

املغيل.

3. تنظيف غسالة األطباق
بعض غساالت األطباق ترتاكم عليها األوساخ بسبب 

بقايا الطعام، فضالً عن بقع الصدأ التي تغطيها.
ولحسن الحظ، الخل وصودا الخبز مثاليان لعالج 

هذه املشكالت.
ما عليك سوى وضع كوب مملوء بالخل عىل الرف 

العلوي لغسالة األطباق.
ل دورة املاء الساخن، وبعد انتهائها، رَشّ  ثم شِغّ

قليالً من صودا الخبز عىل طول الجزء السفيل من 
ل دورة ماء ساخن أقرص مدة. الغسالة، ثم شِغّ

4. تنظيف غسالة المالبس 
إذا كانت غسالة مالبسك تحتوي عىل بقع أو رواسب 
كلسَيّة داخلها فقد حان الوقت لتنظيفها باستخدام 

صودا الخبز والخل.

وينصحك موقع One Crazy Mom بملء الغسالة 
بالكامل باملاء الساخن.

أضف نحو كوب واحد من صودا الخبز واترك اآللة 
تعمل )ال تضع أي مالبس أو أي يشء فيها(.

عندما تدخل الغسالة يف دورة الشطف، استخِدم 
الخل بدالً من منّعم األقمشة السائل.

5. تنظيف المناشف
هل فقدت مناشفك رائحتها النظيفة والجديدة؟ 

إحدى الطرق املفضلة لتجديد املناشف هي 
استخدام صودا الخبز والخل.

ما عليك سوى إضافة نحو نصف كوب من صودا 
الخبز بدالً من منظف الغسيل املعتاد، ثم أضف 

الخل بدالً من منعم املالبس يف أثناء دورة الشطف 
اللغسالة.

6. تلميع البالط 
ترتاكم البقع بمرور الوقت عىل البالط، خاصة يف 

املطبخ الذي تتناثر عليه الصلصات عادة.

وإلعادة البالط إىل حالته »األصلية«، رش بعض 
صودا الخبز عىل البقع.

ثم رش عليه بعض الخل باستخدام زجاجة رش، 
واترك املزيج بعض الوقت، ثم افرك البالط باستخدام 

فرشاة فرك أو فرشاة أسنان أو أي يشء مشابه.

اشطف البالط حسب الحاجة وامسح األوساخ 
الزائدة بخرقة نظيفة ومبللة.

7. إزالة البقع عن المكواة
إذا كانت لديك مكواة أصبحت قاعدتها مليئة 

باألوساخ صعبة اإلزالة، فحاِول تنظيفها بصودا 
الخبز والخل.

اصنع عجينة من صودا الخبز واملاء، ثم افركه يف 
جميع أنحاء قاعدة املكواة حتى تنظف.

8. التخلص من رائحة المرحاض الكريهة
رَشّ نحو نصفمنزل كوب من صودا الخبز يف 

املرحاض، وصب نحو نصف كوب من الخل فوق 
صودا الخبز.

اترك الفقاعات تقوم بعملها ملدة 10 دقائق، ثم 
افركها بفرشاة املرحاض، وبمجرد أن تعمل الفقاعات 

عملها، امسح كل يشء بقطعة قماش مبللة نظيفة 
حتى ترى الفرق.

استخدامات رائعة للخل وصودا 8 
الخبز في تنظيف المنزل

5 Hallway Styling Ideas: 
From The Right Entrance 
Table To Glamorous Decor

I t doesn’t matter if you call it an entryway or foyer, it’s 
the first thing people see when they step into your 
home so it has to look great. This is the first impres-

sion people have of your home and you want it to feel 
luxe, special and welcoming. Whether you are blessed 
with soaring ceilings and a dedicated foyer area or are 
working with a cramped corner, it is possible to transform 
your space into a stylish entry. Read on for our must-
know tips to elevate your entryway and really dial up the 
wow factor.
1. Simple And Chic
Pull together an effortlessly simple and chic entryway that is a 
win for minimalists, lovers of California cool and eclectic style. An 
occasional chair draped with a sheepskin or throw paired with a 
statement rug to bring in some colour and pattern is a good place 
to start. A console table or bench seat adds a unique and functional 
design feature and you can finish the look with a large, oversized 
mirror – perfect for reflecting space, amplifying light and checking 
outfit details on your way out the door. The best thing? This is a 
look that will work in spaces large and small.
2. All Out Grand And Glam
Welcome friends and family in style with a glam entryway. If you 
are lucky to have some space to work with, or even a simple blank 
wall beside the door, wallpapering is a shortcut to instant opulence. 
Go bold and create a style statement by mashing up patterns to 
achieve a thoroughly confident foyer. Of course, declutter the ev-
eryday detritus and introduce some decorative objects for max-
imum impact. As ever, it goes without saying that a bench seat, 
statement chair or console is all important to define the space. And 
did somebody say chandelier?         
3. It’s All In The Details…
Say hello to statement lighting, a great rug and artwork you love 
Designers have been telling us for an age that a large light fixture 
can make your space feel larger and taller. So go ahead and make 
an entrance with a bright first impression! Finishing touches in the 
form of a great rug and some artwork you love are
all you need to complete the look and showcase your pro design 
skills. Go oversized with the artwork or curate a collection for a 
gallery wall. Bonus points for painting the door a bold colour for 
added style.
4. Storage Solutions Can Be Pretty Too
Reclaim the space around your entrance way by introducing some 
storage for the day-to-day essentials such as shoes, umbrellas and 
beach towels. A combination of baskets and hooks can create a 
beautiful and functional first impression in your entrance way. Hav-
ing a hook for guests to hang their jackets and hats in the cooler 
months is a practical but welcoming gesture. If you have some floor 
room to play with, a stunning console with storage is another way 
to create a wee ‘destination station’ for keys and other bits and 
bobs.
5. A Large Mirror For the Win
Large, preferably round mirrors are definitely having a moment 
right now and with good reason. These sparkling beauties create 
a super chic design moment when positioned above a console or 
bench seat, as well as doing double duty by adding interest by pro-
viding a subtle counterpoint to the straight lines that are typically 
found in hallways. A mirror opens up spaces, increases light and 
looks good doing it. No wonder they’re beloved of designers as 
must-haves when styling a space!
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سارة سمير
يعد الصيف أفضل شهور العام للسفر والتجوال حول 

العالم، ما يجعلك تبحثني دائماً عن القطع املثالية 
لرحالت السفر، التي يمكن تنسيقها بأكرث 
من أسلوب، باإلضافة إىل تمتعها بالراحة، 

وسهولة التخزين يف حقائب السفر.
يف هذا التقرير، اكتشفي معنا أفضل 

القطع التي يجب أن ترافقِك إلطالالت 
صيفية أنيقة خالل رحلتِك إىل دول 

العالم.

1. القميص
يعد القميص الكالسيكي املعتاد 

من أفضل القطع التي يجب 
اصطحابها معِك يف السفر، ألنه 

سهل التنسيق مع البناطيل 
الواسعة أو البناطيل الدنيم 

أو مع الفساتني االنسيابية أو 
حتى مع الجواكت، فهو من 

الخيارات التي ال غنى عنها 
يف خزانتِك بالعموم.

وتعد األلوان الفاتحة هي 
األفضل لفصل الصيف، 

باإلضافة إىل إمكانية 
تنسيقها بسهولة، عىل 
سبيل املثال: القميص 
األبيض دائماً مناسب 
مع اإلطالالت النهارية 

واملسائية أيضاً، كما 
يمكنِك تنسيقه مع 

البناطيل الدنيم أو حتى األقمشة 
األخرى، وبواسطة إكسسوارات ذات ألوان ُمبهجة 

يمكنِك الحصول عىل إطاللة نابضة بالحيوية.

2. البلوزة دون أكمام
تعترب البلوزة من دون أكمام من القطع الرئيسية الرائجة 

للغاية يف صيف 2022، حيث برزت بشكل غري متوقع 

يف عروض أزياء العالمات األشهر حول العالم، ويمكن 
تنسيقها بسهولة أيضاً، حيث تتناسب مع البنطال 

الدنيم أو اآلخر الكتان، أو حتى الرساويل القصرية.

3. الفستان بأسلوب القميص
الفستان بأسلوب القميص يوفر 

إطاللة ناعمة وبسيطة 
ورسيعة، حيث يمكنِك 

التألق بها يف النزهات 
النهارية، مع حقيبة 
كبرية الحجم وحذاء 

ساليد، وترسيحة شعر 
مناسبة، وسوف تحصلني 

عىل إطاللة غاية يف الروعة.
يمكنِك اختيار الفستان 

بأسلوب القميص من 
عالمات تجارية متعددة، 
ألنه من القطع الرائجة يف 

صيف 2022، لذلك اعتمدته 
أغلب العالمات يف املجموعات 

الصيفية الخاصة بها، وقد 
شاهدناه كثرياً يف »سرتيت 

ستايل« لعروض دور األزياء 
العاملية خالل الفرتة املاضية.

4. بنطال واسع الساقين
من أهم القطع التي عليِك أخذها 

معِك يف رحالتِك الصيفية، فهو خفيف 
الوزن وسهل االرتداء والتنسيق مع 
العديد من القطع، ويمكنِك اختياره 
بقماش الكتان والتويل، الذي يسمح 

بمرور الهواء يف درجات الحرارة العالية، 
ما يسهل عليِك االستمتاع برحلتِك، كما 

أنه مناسب لألحذية الرياضية أو الساليد املريحة، أو 
حتى األحذية ذات الكعب العايل للسهرات واإلطالالت 

املسائية، فال تتخيل عن البنطال واسع الساقني يف 
حقيبة سفرِك خالل الصيف.

كيف تنسقين إطالالتِك في 
رحالت الصيف؟

ميرنا عادل

سيطرت الساعات املزينة بزخارف الورود 
بشكل الفت عىل موسم صيف 2022، فقدمتها 

دور املجوهرات العاملية بأفخم وأجمل 
التصاميم املنعشة والحيوية التي تفضلها 

النساء والفتيات يف معظم اإلطالالت.

جمعنا لكّن أجمل ساعات نسائية مزينة 
بالورود لتنتقي من بينهم الساعة املناسبة 

حسب شكل معصمك وذوقك.

ساعة Premier Sunflower من هاري 
Harry Winston وينستون

 Harry أعجبتنا هذه الساعة من هاري وينستون
Winston حيث صممت من الذهب األبيض 

عيار 18 قرياطًا مع مينا من عرق اللؤلؤ األزرق 
مرصعة بورود من املاس وأحجار ياقوت 

زرقاء بقطع بريانت، كذلك رصع إطار 
العلبة باملاس، وصمم سوار الساعة من 

جلد التمساح اللؤلؤي األزرق.

تابعي املزيد موديالت ساعات نسائية 
باللون الرمادي لصيف 2022

 L.U.C XP ESPRIT DE ساعة
FLEURIER PEONY من شوبارد 

Chopard

قدمت عالمة شوبارد 
Chopard العديد من 

الساعات املزينة بالورود 
واخرتنا لك هذه الساعة 

املصنوعة من الذهب الوردي 
عيار 18 قرياطًا بمينا مزينة بورود 

وردية وجسور محفورة باليد مع 
تاج الساعة املصمم من الذهب 

الوردي عيار 18 قرياطًا، جاء إطارها مرصع 
بماسات المعة مع حزام من جلد 

التمساح األخرض.

 Altiplano Rose ساعة
Bouquet من بياجيه 

Piaget

ساعة ألتيبالنو من 
املجوهرات الراقية من 

بياجيه Piaget وصممت علبتها من الذهب 
الوردي عيار 18 قرياطًا مرصعة بـ279 
ماسة قطع بريانت و48 ماسة قطع 

باغيت. وميناء يصور باقة وردة بياجيه 
مرصّع بـ 37 ماسة قطع بريانت و 9 

ماس قطع بريانت مزينة، اإلطار جاء 
مرصع بماسات المعة والسوار من جلد 

التمساح باللون الوردي.

ساعة epure tourbillon fuchsia من 
Boucheron بورشون

إلطاللة عرصية نهارية يمكنك اعتماد هذه الساعة 
من بورشون Boucheron املصممة من الذهب 

األبيض عيار 18 قرياطًا وإطار مرصع بأملاس 
قطع باغيت، وجاءت بتوربيون طائر ُمصنّع 

مع ذراع ميزان سويرسي مع الجسور 
السفلية املخرمة بزخارف منقوشة، 
تظهر أزهار الفوشية متألقة باملينا 

الوردي وتعزّزها السيقان املصنوعة من 
الزمرّد األخرض.

ساعة Lady Arpels Poème Rose من فان 

Van cleef&Arpels كليف آند أربلز

 Ladyوساعة ،Extraordinary Dials وإىل مجموعة
 Van من فان كليف آند أربلز Arpels Poème Rose

cleef&Arpels حيث صممت علبتها من الذهب 
األبيض واإلطار مرصع بماسات مستديرة، املينا 

مزينة بالورود واألوراق: مرصعة بالياقوت الوردي 
الكابوشون امللون، مع لوحة مصغرة عىل الذهب 
األبيض. تاج الساعة من الذهب األبيض مرصع 
باملاس الدائري؛ مع رشيطني من جلد التمساح 

الفوشيه قابلني للتبديل.

ساعات نسائية مزينة بالورود لصيف 2022
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T he trend of colorful bags for summer 2022 
has emerged to enjoy a fun and optimistic 
look. Do not hesitate to adopt it because it 

removes boredom from your appearance remarkably. 
In addition, many international fashion houses have 
presented colorful bags, whether they are large, small 
or medium in size.

Gorgeous summer look

With regard to the ways of coordinating colored bags, they dif-
fer and are numerous; You can wear it in a monochrome look 
for a fresh look, or you can coordinate it with strong, contrast-
ing colors that have a bold and striking look. But if you prefer 
not to take a lot of risks in your looks, do not hesitate to carry 
a fun-colored bag with clothes in calm shades such as black, 
white or beige. Many of the bags’ colors topped the list of 
summer 2022 fashion, so I made sure to choose them during 
this season, most of the fashion blogs, to ensure a great 
summer look. If you are a fan of adopting colored bags for a 
lively look, you should discover the most popular bags colors 
this season, which will guarantee you a successful look. The 
trend of red bags has caught the attention, whether through 
clothes or bags, such as those we saw at Valentino House, 
with a modern design to add a wonderful, or even distinctive, 
charm to your daytime and even evening appearance.
 Pair it with classic and modern clothes colored in bright 
shades such as fuchsia and pink in a distinctive way. For a so-
phisticated look that keeps pace with fashion, choose the me-
dium-sized practical bag from Chloe in its bright colors, as it is 
one of the most popular models this season that can give you 
an attractive look in a distinctive way. Therefore, you should 
try to coordinate it with clothes of different colors, whether 
bright, soft or neon, to ensure a charming look that suits you 
at all times.

Fashionable appearance

Most of the fashion and bag designers gathered to present 
the bags in the colors of pastel yellow and attractive blue in 
the summer fashion of 2022. That is why most fashion blog-
gers were keen on choosing it in a great way, whether through 
modern or classic bags, which succeeded in reflecting a won-
derful appearance for the woman in a striking way. Pair it if 
you like with clothes in neutral tones or the same colors as the 
bag. If you are looking for a modern and charming look, there 

is nothing better than keeping up with the fashion of colorful 
bags in several colors within the summer trends of 2022, such 
as the model presented by Marques Almeida, where you can 
reveal the extent of your creativity in coordinating bags with 
clothes, whether colored suits or casual operation that re-
flects an appearance Fashionable and wonderful for you in all 
times and occasions. Finally, remember that colored bags can 
match clothes at different times, whether in a formal, classic 
or modern way that suits your personality. This method will 
ensure that you get an impressively distinctive look.

Colorful bags for summer 2022 

أطقم مجوهرات سيراميك أبيض 
وأسود.. لمسة عصرية تحتاجينها 

هذا الصيف
رنا الطوسي

أصبح إدخال السرياميك إىل املجوهرات أمراً شائعاً مؤخراً، حيث أدخلته أشهر دور 
املجوهرات العاملية إىل تصميم املجوهرات كاألساور، األقراط، الخواتم والقالدات، كذلك 

نجده اليوم يف مينا الكثري من الساعات الفاخرة. فكيف يتم صنع السرياميك وملاذا تفضله 
دور املجوهرات؟

يتألف السرياميك من مكونات غري عضوية وغري معدنية، يتم طحنها لتصح بودرة، 
من ثم تُضغط إىل درجة عالية جداً وهنا يتم تشكيلها وفق التصميم املستهدف، بعدها 
يتم تعريضها لدرجة حرارة عالية تصل إىل 1600 درجة مئوية لتتم أكسدة السرياميك 

وتصبح طبقته الخارجية قوية جداً يصعب تأثرّها بالعوامل الخارجية، يمّر السرياميك 
بعدة مراحل كالتلميع الذي يمنحه السطح األملس الرباق والذي نراه يف أجمل قطع 

املجوهرات، كذلك يتم استخدام السرياميك عىل شكل طالء شديد الصالبة باستخدام 
.)PVD( تقنية تعرف باسم الرتسيب الفيزيائي للبخار القويس الكاثودي

إذاً يتميز السرياميك بصالبته، متانته، مقاومته للعوامل 
الخارجية، عدا عن خفة وزنه ما يجعله الخيار األمثل 

إلدخاله يف قطع املجوهرات العرصية، حيث يتماىش 
مع الذهب األبيض واألصفر والوردي.

ويف هذا املقال سندرج لك أطقم مجوهرات من 
السرياميك من أشهر دور املجوهرات العاملية.

مجوهرات Quatre White Edition من 
Boucheron بورشون

عند ذكر املجوهرات التي تتألق بالسرياميك 
تأتي دار مجوهرات بورشون Boucheron يف 

املقدمة، كمجموعة Quatre White Edition التي تأتي 
قطع املجوهرات فيها بتصميم حلقات متجاورة ومتالصقة 

وكل منها مشغول من مادة ثمينة، فهنالك حلقتان من الذهب األصفر والوردي، بينهما 
حلقة مرصوفة باملاس وأخرى بالسرياميك األبيض، ومن هذه املجموعة اخرتنا لك أقراط 

Hoop وخاتم عريض!
Bulgari من بلغاري B.zero1 مجوهرات

يستوحى تصميم مجوهرات B.zero1 من بلغاري Bulgari من واحد من أقدم املدرجات 
األثرية يف العالم وهو مدرج الكولوسيوم the Colosseum البيضاوي يف وسط روما 

بإيطاليا، وقد ُشغلت قطع مجوهرات هذه املجموعة التي تدمج املايض بالحارض بطريقة 
إبداعية من الذهب والسرياميك، اخرتنا لك منها أقراط وخاتم 

B.zero1 املشغولة من الذهب الوردي عيار 18 قرياطاً 
والسرياميك األبيض.

Cartier من كارتييه Love مجوهرات
من الذهب األبيض واألملاس املرصوف والسرياميك 

األسود ُشغلت بعض قطع مجوهرات Love من كارتييه 
Cartier، وهي املجموعة الشهرية التي ابتكرت عام 
1970 لتتغنى بالحب الطفويل النقي والتي تشتهر 

بتصميم املسامري املحفورة يف الذهب أو املسامري 
املطعمة بأحجار كريمة أو غريها من املواد كالسرياميك 

األسود يف القطع التي اخرتناها لك من خاتم مرصوف بـ66 
أملاسة قطع برليانت وسوار مرصوف بـ204 أملاسة قطع برليانت.

Chanel من شانيل Ultra مجوهرات
كذلك زاد السرياميك األبيض وحتى األسود من جمالية وحداثة مجوهرات Ultra من 
شانيل Chanel والتي اخرتنا لك منها سوار مشغول من السرياميك األبيض املحاط 

بالذهب األبيض عيار 18 قرياطاً واملرصوف باملاس، وكذلك قالدة مستوحاة من التصميم 
واملواد ذاتها.

Shay من مجوهرات Ceramic مجموعة
كذلك ابتكرت مجوهرات شاي Shay عدد كبري من قطع املجوهرات اإلبداعية من 

السرياميك األبيض واألسود عىل شكل مشابك الورق العرصية والتي يأتي بعضها 
 PAVE & 3 من الذهب املرصع باألملاس يف القطعة الواحدة واخرتنا لك منها خاتم

 DIAMOND SINGLE PAVE & BLACK وسوار BLACK CERAMIC MEDIUM LINK
.CERAMIC ESSENTIAL LINK
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    APPETITE  لقمة شهية

من املتعارف عليه بأن حشوة املحايش مكونة 
من األرز مع اللحم املفروم، جددي من وصفاتك 
وقدمي وصفات محيش الكوسا بحشوة الربغل 

الخفيفة، جربيها وشاركينا تجربتك باملذاق.

وقت الطهى
120 دقيقة

يكفي لــ 3 أشخاص

المقادير

- مقادير املرق :
زيت الزيتون : ربع كوب

عصري الليمون : ربع كوب
دبس الرمان : 5 مالعق كبرية

ماء ساخن : 4 اكواب
- الكوسا : كيلو )مقّورة من الداخل(

- البصل : نصف كوب )مفروم(
- الجوز : نصف كوب )مفروم(

- طماطم : نصف كوب )مفرومة(
- برغل : نصف كوب

- بقدونس : نصف كوب )مفروم(
- زيت الزيتون : ربع كوب

- عصري الليمون : ربع كوب
- الثوم : 5 فصوص )مهروس(

- ملح : ملعقة صغرية
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغرية

- بابريكا : نصف ملعقة صغرية
- النعناع : نصف كوب )أخرض / مفروم(

طريقة التحضير

اغسيل الربغل جيداً وانقعيه يف كوبني من املاء 
الفاتر ملدة نصف ساعة.

قومي بإحضار وعاء عميق وضعي الربغل املنقوع، 
والبصل، والجوز، والطماطم، والبقدونس، وزيت 

الزيتون، والثوم املهروس، وامللح، والفلفل األسود، 
والبابريكا، والنعناع األخرض، وقلبي جيداً حتى 

تتجانس املكونات مع بعضها.
أضيفي عصري الليمون والزيت وقلبي مرة أخرى 

جيداً واتركي الخليط نصف ساعة جانباً.
إبدئي يف حشو الكوسا بكمية مناسبة من الحشو 
واتركي مقدار عقلة إصبع حتى تسمحي للربغل 

بالتمدد يف الكوسا أثناء النضج.
لتحضري املرق: اخلطي جميع مكونات املرق معاً 

وضعيها عىل النار حتى تغيل.
ريص الكوسا وأضيفي إليها املرق واتركي املزيج 
يغيل ثم خففي النار قلياًل وغطي القدر واتركي 

املحيش ينضج 45 دقيقة إىل ساعة.
يف طبق تقديم ريص فيه محيش الكوسا وقدميه 

ساخناً.

محشي كوسا بالبرغل.. طبق لذيذ 
سهل التحضير

وصفات من املأكوالت البحرية املحرضة 
بطريقة مبتكرة وجديدة، جربي كرات 
الجمربي املقلية وقدميها عىل سفرتك 

كطبق جانبي ساخن ولذيذ.

وقت الطهى
40 دقيقة

يكفي لــ 4 أشخاص
املقادير

- مقادير التتبيلة :
البيض : 1 حبة )مخفوق(

طحني : كوب
بيكنج بودر : ملعقة صغرية

الزيت النباتي : 3 مالعق صغرية
املاء : قليل

- الجمربي : نصف كيلو )منظف(
- براعم الخيزران : نصف كوب

- الفطر : نصف كوب )معلّب ومصفّى(
- البصل األخرض : ضمة

- زيت السمسم : ملعقة صغرية
- بياض البيض : 1 حبة

- الزيت النباتي : 3 اكواب )للقيل(
- ملح : نصف ملعقة صغرية

- بهار : ملعقة صغرية

طريقة التحضير
قطعي الجمربي وبراعم الخيزران، 
والفطر، والبصل األخرض إىل قطع 

صغرية الحجم وضعيها يف وعاء عميق.
أضيفي الطحني، والبيكنج باودر، 

وامللح، والبهار، وزيت السمسم، وبياض 
البيضة، وقلبي املزيج حتى يمتزج 

جيداً.
اصنعي من املزيج كرات صغرية الحجم.

اخفقي مكونات التتبيلة جيداً حتى 

تكثف، ثم أضيفي القليل من املاء.
إغميس الكرات يف التتبيلة، ثم حّمي 

الزيت يف مقالة وإقليها عىل نار عالية 
حتى تصبح ذهبية اللون.

صفّي الكرات من الزيت جيداً، ثم 
ضعيها يف طبق التقديم وقدميها.

كرات الجمبري المقلية.. من المأكوالت 
البحرية بحرية لذيذة

طريقة عمل أرز بخاري باللحم، األرز 
البخاري من أشهر األكالت السعودية 

اللذيذة، ويمكن تحضريه بأكرث من طريقة، 
مثل: طريقة عمل أرز بخاري اللحم التي 

نقدمها اليوم.

وتعد طريقة عمل أرز بخاري باللحم أحد 
الوصفات الشهية التي يمكنك تعلمها 

معنا لتقدميه ألفراد أرستك، ويف العزائم 
واملناسبات.

المقادير
3 أكواب أرز بسمتي مغسول ومنقوع

1كيلو لحم مقطع مكعبات كبرية
عصري 3 حبة طماطم

2 ملعقة كبرية معجون طماطم
3 حبة جزر مقطعة مثل أعواد كثري يف 

حجم متوسط
1 حبة بصل كبرية مفرومة

1 كوب حمص مسلوق

10 عيدان قرنفل
6 حبات هيل

1ملعقة صغرية فلفل أسود
1 ملعقة كبرية قرفة

4 عود قرفة
ملح حسب الحاجة
ماء حسب الحاجة

3 ملعقة كبرية زيت ذرة
2 ملعقة كبري زبدة

2 حبة لومي مجفف
1 ملعقة كبرية كركم

طريقة التحضير
يف قدر مناسب به ماء مغيل ضعي بصلة 

كبرية وفلفل أسود ومسحوق الهيل 
وانتظري حتى الغليان ثم أضيفي اللحم 

واتركيه عىل نار هادئة حتى ينضج.
يف قدر مناسب ضعي به الزيت والزبدة ثم 

أضيفي البصل وقلبي جيداً.
أضيفي معجون الطماطم ثم عصري 

الطماطم وحركي جيداً.
أضيفي البهارات جميعها والكركم وامللح ثم 

ضعي الجزر وقلبي جيداً.
ازييل اللحم بعد نضجه من الشوربة ثم 

أضيفيه إىل الجزر.
ثم أضيفي الحمص املسلوق بعد أن يدخل 

الجزر يف النضج مع اللحم واتركيهما 
جانباً.

يف قدر كبري عىل النار ضعي كمية مناسبة 
من املاء وبه قليل من عيدان القرفة 

والقرنفل و3 حبات من الهيل واتركيه 
حتى يغيل.

ضعي األزر البسمتي ليتم سلقه بنسبة 
%70 ثم تصفيته.

يف قدر كبري به ملعقة زبدة وقليل من 
الزيت، ضعي كمية معقولة من األرز 

املصفى بعد خلطه بقليل من الكركم 
املخلوط باملاء.ثم أضيفي كمية اللحم 

بالجزر ثم أضيفي باقي األرز واتركيه حتى 
ينضج.

أرز بخاري باللحم.. وصفة شهية تقدم لألسرة 
وفي العزائم والمناسبات
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    YOUR KITCHEN  مطبخك

ما لم تكن أحد أفراد السالالت النادرة من 
البرش التي تستمتع بالخرضوات فعالً 

ضمن وجباتك اليومية، فعىل األرجح أنت 
مثل معظمنا وتأكل الخرضوات لجني 

الفوائد الغذائية ال أكرث، وللحصول عىل 
نظام صحي متوازن ومتنوع من األطعمة.

أما إذا لم تقم بإعدادها بشكل صحيح، فقد ال 
تحصل بالفعل عىل التأثري الكامل للفيتامينات 

واملعادن يف تلك الخرضوات.
ويف حني أن معظم الخرضوات تكون أفضل وأكرث 
فائدة وهي نيئة وطازجة، فإن هناك الكثري منها 

أيضاً يجب طهيه لتحقيق االستفادة األمثل.

1- المشروم

يحتوي الفطر، أو املرشوم، عىل كميات 
كبرية من مضادات األكسدة التي تُدعى 

بـ)ergothioneine(، والتي عادة ما يتم إطالقها 
وتعزيزها أثناء الطهي.

تساعد مضادات األكسدة تلك عند تناولها 
يف تكسري »الجذور الحرة«، واملواد الكيميائية 
التي يمكن أن تدمر خاليانا، وتسبب األمراض 

والشيخوخة.

وقد اكتشفت دراسة أجريت عام 2006، ونرشت يف 
مجلة Food Chemistry، أن تعريض هذا النوع 
من الخرضوات )عملياً فطريات( للحرارة يعزز 

بشكل كبري أنشطتها املضادة لألكسدة.
وكمكافأة إضافية، يحتوي الفطر املطبوخ عىل 

مستويات أعىل من البوتاسيوم والنياسني 
والزنك، وهي املركبات الصحية ضمن النظام 

الغذائي.
ليس هذا فقط، ولكن بعض أنواع الفطر النيء 

تحتوي عىل مادة األجاريتني، وهي مادة ُيحتمل 
أن تكون مسببة للرسطانات، ومع ذلك يساعد 
طهيها عىل التخلص من هذا السم، والحفاظ 

عىل الفوائد وتعزيزها.

2- السبانخ

السبانخ غنية بالعنارص الغذائية املتنوعة، بما 
يف ذلك الحديد واملغنيسيوم والكالسيوم والزنك. 

ومع ذلك، يتم إهدار هذه العنارص الغذائية 
بسهولة عند عدم طهي السبانخ.

وذلك ألن السبانخ مليئة بحمض األكساليك 
)مركب موجود يف العديد من النباتات(، الذي 

يمنع امتصاص الحديد والكالسيوم. لكن يؤدي 
تسخني السبانخ إىل إطالق الكالسيوم، مما 

يجعله متاحاً أكرث المتصاص الجسم.
وتشري األبحاث إىل أن تبخري السبانخ يحافظ 

عىل مستويات حمض الفوليك )B9( فيها، مما 
قد يقلل من خطر اإلصابة ببعض أنواع الرسطان، 

ويعزز صحة الجسم.

3- الطماطم ُتطهى بكل الطرق

طهي الطماطم بأي طريقة يزيد بشكل كبري من 
مادة الليكوبني املضادة لألكسدة يف هذا النوع من 
الخرضوات. ويرتبط الليكوبني بانخفاض مخاطر 

اإلصابة بمجموعة من األمراض املزمنة، بما يف 
ذلك أمراض القلب والرسطان.

تأتي هذه الكمية املتزايدة من الليكوبني من 
الحرارة التي تساعد عىل تكسري جدران الخاليا 

السميكة يف الطماطم، والتي تحتوي عىل العديد 
من العنارص الغذائية املهمة.

وعىل الرغم من أن طهي الطماطم يقلل محتواها 
من فيتامني يس بنسبة %29، فإن محتواها 

من الليكوبني يرتفع بنسبة تزيد عىل %50 يف 
 The غضون 30 دقيقة من الطهي، بحسب موقع

.Conversation

4- الجزر المطبوخ لتعزيز فيتامين أ

يحتوي الجزر املطبوخ عىل بيتا كاروتني أكرث 
من الجزر النيء، وهي مادة يحولها الجسم إىل 

فيتامني أ. يدعم هذا الفيتامني، القابل للذوبان يف 
الدهون، نمو العظام والرؤية والجهاز املناعي.

كما أن طهي الجزر بقرشه يضاعف قوته املضادة 
لألكسدة. لذلك يجب سلق الجزر كامالً قبل 

تقطيعه؛ ألنه يمنع هذه العنارص الغذائية من 
الترسب إىل مياه الطهي.

5- طهي الفلفل الحلو لتعزيز جهاز 
المناعة

يعترب الفلفل الحلو مصدراً كبرياً ملضادات 
األكسدة التي تعزز جهاز املناعة، وخاصة 

الكاروتينات وبيتا كاروتني وبيتا كريبتوكسانثني 
ولوتني.

وعند طهي الفلفل الحلو، تعمل الحرارة عىل 
تكسري جدران الخاليا، مما يسهل عىل الجسم 

امتصاص تلك الكاروتينات.

لكن كما هو الحال مع الطماطم، ُيفقد فيتامني 
يس عند غليان الفلفل أو طهيه عىل البخار؛ 

ألنه قد يترسب إىل املاء. لذلك ُينصح بتحمريه يف 
نقطة من الزيت النباتي يف ِقدر عىل النار وحرارة 

معتدلة.

6- الفاصوليا الخضراء

الفاصوليا الخرضاء هي واحدة ضمن العديد من 
الخرضوات التي يجب طبخها لتحقيق املزيد 

من الفوائد.
بشكل صحي، ووفقاً لدراسة أجريت عام 

2007 يف مجلة Nutrition Research، قد يكون 
للفاصوليا الخرضاء املطبوخة عىل البخار فوائد 

أكرب يف خفض الكوليسرتول، مقارنة بالفاصوليا 
الخرضاء النيئة.

ومع ذلك، فإن الطريقة الوحيدة لجني 
هذه املكافآت الغذائية هي طهيها بالطريقة 

الصحيحة.

 Food إذ كشفت األبحاث املنشورة يف مجلة
Science أن الفاصوليا الخرضاء تحتوي عىل 

مستويات أعىل من مضادات األكسدة عندما يتم 
شويها أو طهيها يف امليكروويف، أو حتى قليها يف 

قليل من الزيت النباتي.

7- الباذنجان

من املحتمل أنك تقوم بطهي الباذنجان أكرث من 
تناوله نيئاً – ولكن إليك حافزاً إضافياً لتسخني 

هذه الخرضوات اللذيذة.

فقد وجدت دراسة أجريت عام 2007 يف مجلة 
Nutrition Research أيضاً، أن سلق الباذنجان 
بالبخار يسمح ملكوناته باالرتباط مع األحماض 

الصفراوية فيه، مما يسمح للكبد بتكسري 
الكوليسرتول بسهولة أكرب، وتقليل وجوده يف 

مجرى الدم.

ولكن ليست كل طرق الطهي متساوية عندما 
يتعلق األمر بالباذنجان. حيث أظهرت دراسة 

 Food Chemistry أجريت عام 2016 يف مجلة
أنه عند شوي الباذنجان، يحتفظ هذا النبات 
بكميات أعىل من حمض الكلوروجينيك، مما 

يبطئ إطالق الجلوكوز يف مجرى الدم )وبالتايل 
من املحتمل أن يخفض ضغط الدم لديك، 
ويهددك بخطر اإلصابة بمرض السكري(.

طهيها يضاعف قيمتها الغذائية.. 7 خضروات 
مفيدة ال ُينصح بتناولها نيئة

6 Ways to Save on Kitch-
en Remodeling Costs
 by JOHNATHAN BREWER

C onfronted with the prospect of a toweringly expensive full-scale 
kitchen remodel project, many homeowners start wondering if it’s 
even possible to pare down costs. Yes, you can refresh your kitchen 

space for a much lower budget than you might expect. You can do so by 
employing simple methods that have worked for homeowners for years.

Retain the Kitchen Footprint
Most kitchens come in one of several pre-determined shapes. Few kitchen 
designers ever do anything different, mainly because these shapes work so 
well, but also because kitchens typically have such limited spaces.
Whether it is the one-wall kitchen layout, corridor or galley, L-shape, or 
U-shape, your existing kitchen layout probably works better than you may 
think it does. The problem may be more in the arrangement of your services 
within that shape than the shape itself.
Keep Appliances in Place If Possible
Any home remodel that involves moving plumbing, gas, or electrical lines will 
add to your budget and timeline.
The concept of leaving appliances in place as much as practically possible of-
ten works hand in hand with the concept of retaining the kitchen’s footprint. 
But not always. You can retain the footprint but still end up moving appliances 
all over the place.

One way around this is to move appliances intelligently. As long as 
you do not move their hook-ups, you can move the appli-

ance with greater ease.
For example, homeowners often want to move 

the dishwasher. A dishwasher can usually be 
moved to the other side of a sink because 

the washer’s plumbing lines actually come 
from that central point under the sink. So, 
it doesn’t matter if it’s on the right or left 
side.
Install Functional Flooring
Along with bathrooms, kitchens are one 

space where the flooring really needs to 
perform. A less attractive resilient or ceram-

ic tile that does the job well might be a com-
promise over a high-end impractical solid hard-

wood that soaks up spills and drains your budget.
Vinyl sheet, luxury vinyl plank, and ceramic tile 

are on the easier end for most do-it-yourselfers. Most 
importantly, make sure the flooring resists water, though it 

doesn’t necessarily have to be waterproof. Laminate flooring can often be 
installed over existing flooring, obviating the need for demolition. If installing 
sheet vinyl over tile, be sure to skim coat the floor so as to avoid the grout 
lines showing through the vinyl.
Install Stock or RTA Cabinets
Stock kitchen cabinets are getting better and better all the time. No longer 
are you forced into choosing between three melamine-faced particle board 
cabinets. It is simple and easy to find kitchen cabinetry from your local home 
center. These cabinets are vastly cheaper than custom builds, and almost any 
general contractor or handyman can install them.
Another shortcut that saves money is cabinet refacing. As long as the cabinet 
boxes or carcasses are in good condition, they can be refaced. Technicians 
come to your home and re-veneer the cabinet boxes’ sides and fronts. The 
doors are usually entirely replaced. Drawer fronts are replaced, too, and new 
hardware is added.
 Best Cabinet Refacing Companies of 2022
Ready-to-assemble, or RTA, cabinets are an increasingly popular way for 
homeowners to slash their kitchen remodel budget. RTA cabinets arrive at 
your house via freight delivery flat-packed and ready for assembly. Because 
most RTA cabinets employ a cam-lock system of assembly, only a few tools are 
needed to put the cabinets together.
Choose Practical Countertops
Kitchen countertops can break your budget. Concrete, stainless steel, natural 
stone, and quartz are all quality materials, very desirable, but expensive.
Consider lower-cost alternatives such as laminate, solid surface, or ceramic 
tile. All of these materials are serviceable, inexpensive, and easy to maintain.
Use Permits as a High-Cost Alert
Never avoid permitting. Pulling permits must be done when permits are nec-
essary. Use permits as a bellwether that your anticipated kitchen remodels 
may cost you a lot of money.
It’s not that the permits alone cost a lot of money. Rather, anything that re-
quires a permit is a signal that this job has ratcheted up your costs. Plumbing, 
electrical, and changing exterior walls all involve permits.
Usually, a permit is not needed to lay a tile floor. However, adding radiant heat 
below the tile triggers permitting, creating a domino effect. Unless you are a 
confident amateur electrician, properly certified by your jurisdiction to per-
form amateur repairs, adding radiant heat usually requires a licensed installer.
Painting, flooring, cabinet installation, and one-for-one appliance installation 
are examples of kitchen remodel tasks that often do not require permits.
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   The life  الحياة

وسام السيد
نشعر أحيانا أننا بحاجة إىل إجازة، لكننا يف 

الوقت نفسه نشعر أن ضغوط االستعداد لإلجازة 
قد تثنينا حيث نفكر أننا يمكن أن نتخىل عن 

اإلجازة حتى ال نقوم بكل التجهيزات املطلوبة 
قبلها وربما تكون ضغوط العمل أكرب من رغبتنا 

يف اإلجازة.

يمكن لهذه املخاوف والضغوط أن تمنع البعض من 
اإلجازة تماما وبالنسبة لآلخرين فإنها تجعلهم 

ينخرطون تماما يف أفكار وسلوكيات غري مفيدة مثل 
محاولة إنجاز كل العمل قبل املغادرة أو مغادرة العمل 

جسديا فقط مع استمرار الضغط العقيل للعمل 
والشعور باستياء البعد عن العمل، لذلك هناك بعض 
اإلسرتاتيجيات التي تساعد عىل إزالة التوتر والتهيؤ 

لإلجازة حتى يمكننا االستمتاع بها قدر اإلمكان.
إذا كنت تريد قضاء أسبوع أو أكرث بعيدا عن ضغوط 

العمل يفضل أن تخطط لذلك بطريقة صحيحة. 
فعليك حل األمور العالقة يف العمل قبل املغادرة 

بأسبوعني عىل األقل حتى تتمكن من جدولة 
أعباء العمل عىل مدى طويل نسبيا، 

وبالتايل يمكن تحديد األولويات 
وتجهيز قائمة بها، ليبقى أي 

يشء خارج هذه القائمة 
ضمن املهام غري العاجلة.

بعد القائمة، حاول 
االنتهاء من املهمة 
تلو األخرى، حتى 

تنتهي من كل 
األعمال العالقة يف 

موعد مناسب، حتى 
لو استغرقت املهام 

وقتا أطول من املتوقع 
وهو ما يحدث غالبا، 
سيكون هناك متسع 

من الوقت لالنتهاء قبل 
اإلجازة.

التعاون مع الزمالء
من املحتمل أن تحتاج إىل التعاون مع 

الزمالء ليتوىل أحدهم مهامك العاجلة أثناء فرتة 
اإلجازة، لكن ال يمكن مفاجأة أحد بهذه الرغبة، 

لكن يجب التحقق من األمر قبل اإلجازة بفرتة زمنية 
مناسبة، فزميل العمل الذي يعمل معك يف نفس الفريق 

أو نفس املرشوع هو االختيار األفضل دائما لكن إذا لم 
يكن ذلك متاحا يفضل الحديث مع رئيسك يف العمل 

لريشح شخصا ما يتوىل مهامك أثناء غيابك.
وبمجرد تحديد الشخص الذي سيتوىل مهامك أثناء 

غيابك، اكتب له أي مواعيد نهائية وأي معلومات 
اتصال سيكون بحاجة لها إلنجاز العمل أو للتواصل 

مع العمالء. ويمكن رشح األمر يف رسالة بالربيد 
اإللكرتوني، لكن بالطبع يفضل عقد اجتماع مصغر أو 

عىل األقل مكاملة هاتفية للتأكد من املهام والتوقعات.

اإلجازة فرصة للتجديد حقا
نذهب إىل العمل ونحن نفكر يف العمل ويف نيتنا تقديم 

كل جهودنا من أجل العمل، نحن بحاجة إىل تطبيق 
نفس الفكرة عىل االستمتاع باإلجازة، قرر أنك سرتكز 

عىل الشعور بالبهجة والنشاط واستعادة الطاقة.
انفصل تماما عن العمل لتصل إىل االسرتخاء املنشود 

وحاول أن تقلل من استخدام وسائل التواصل 
االجتماعي ألنها ربما تعيدك إىل أجواء العمل ومشاكل 

الزمالء، وغالبا ما يتسبب يف ضياع وقت االستمتاع أو 
حتى الراحة يف التصفح.

انغمس في الطبيعة
حاول أن تستمتع باإلجازة بكل حواسك، كل مكان هو 
مكان مناسب إلنعاش الحواس، اسمع األصوات واشتم 

رائحة الهواء النقي واستمتع بالسباحة أو بملمس 
الرمال تحت قدميك.

فاألشخاص الذين ينخرطون يف تلك األنشطة الحسية 
ينتهي بهم األمر إىل الشعور براحة واستمتاع أكرب 

يف اإلجازة ويعودون إىل العمل برغبة 
كبرية يف اإلنجاز عكس األشخاص 

الذين ال يأخذون من اإلجازة 
سوى االنفصال الجسدي 
عن العمل ليس أكرث ألن 

االنفصال التام والفعيل 
عن العمل يشعرك 

بالتحرر عندما تدرك 
أن العالم سيستمر 

من دونك ما يقلل 
من التوتر ويحسن 

النوم، ويعزز الذاكرة 
والرتكيز والقدرات 

اإلبداعية.

ما بعد اإلجازة
إذا خططت جيدا إلجازتك 

من قبلها واستمتعت بها جيدا 
فستحقق عودة أقل إرهاقا إىل 

العمل مع قدرة أكرب عىل التواصل لكن 
حتى إذا فشلت الرحلة وتحولت إىل فوىض من 

الرحالت املتأخرة أو الطعام السيئ أو رصاخ األطفال 
فال تزال هناك أشياء يمكن القيام بها لتخفيف وطأة 

العودة إىل العمل وأهمها هي أن يكون هناك فاصل 
زمني -ولو قصريا- بني نهاية اإلجازة وبني العودة إىل 

العمل ويفضل أن يكون هناك يوم راحة يف املنزل قبل 
مواصلة العمل.

بعد العودة إىل العمل خذ 30 دقيقة لتستعيد نشاطك 
الذهني وترتب األعمال يف عقلك ثم بعد ذلك يمكنك 

التحقق من رسائل الربيد اإللكرتوني والعودة إىل أجواء 
العمل بشكل تدريجي لكن دون أن تعطل العمل ألن 

اإلجازة انتهت بالفعل.

إجازة ممتعة 
دون ضغط 

العمل.. 
خطوات
 سهلة

BY MANDY KLOPPERS

I t’s time to care less. Yep, that’s right. 
Sometimes we take the world on our 
shoulders, and instead of making the 

world a better place, all we end up doing 
is creating more stress for ourselves. Here 
are simple tips to ease that heavy mental 
load and feel more carefree.

1. What others think
Dance to your own beat. Act dumb. Do whatever you 
have to but don’t take on board what others think. It’s 
your life, your decisions and choices. Others love to 
judge, and why should you care if they do? Only you 
define yourself, so let them be amused if it makes them 
happy. When you care too much about that others will 
say, you live your life for them and not yourself.
2. Past mistakes
We all make mistakes and mess up in life. That’s just 
how life goes. Don’t be hard on yourself, though. Accept 
that everyone gets it wrong sometimes; it’s part of the 
human condition. You really are allowed to cut yourself 
some slack. Learn to forgive yourself more often.
3. Failure
The big “F” word that everyone fears. It doesn’t have to 
be a scary concept, though. Ultimately, it depends on 
your attitude to failure. If you see failure as not being 
perfect, you’re going to be permanently miserable. A 
more realistic idea of failure is giving up. If you haven’t 
given up, you haven’t failed. See failure as a learning 
curve, a trial and error process. See failure as your 
friend – it’s no big deal unless you allow it to be.
4. What you don’t have
The human default position tends to err on the side of 
lack rather than abundance, which is not conducive to 
feeling carefree. We focus on what we don’t have and 
end up feeling thoroughly deprived. What’s the point 
of that? I often tell my clients to focus on the positives 
of what they have and the negatives of what they don’t 
have. Why would you want to torture yourself with all 
the things you don’t have? That type of thinking will not 
serve you in any productive way at all. Make a list of 
all the things in your life that you appreciate. There will 
always be others with more and others with less. What 
you have is enough.
5. “What Ifs”
We can drive ourselves crazy worrying about what 
might happen in the future. No one can predict the fu-
ture (psychics might dispute this), and there is no point 
in torturing yourself unnecessarily about things that 
may never come to pass. Remind yourself that this type 
of worry is wasted energy and distract yourself. Face 
worry head on – if you can do something in the present 
moment, go for it. If not, distract yourself and ‘shelve’ 

the worries.
6. “I’ll be happy when…” thoughts
When we believe that we will be happy once something 
has happened, we effectively put our life on hold until 
the event happens. Wishing your current life is away is 
a precious waste of happy moments in life. Be in the 
moment more and care less about being happy in the 
future. Decide to be happy now. Happiness is not a des-
tination, it is a manner of traveling.
7. Regrets
Regret is a part of life. The past cannot be undone, so it 
pays to look at what you have done in life philosophical-
ly. Did you learn something from it? If you learned never 
to do it again or to try a different approach, then you’ve 
ended up with a positive result. Accept what has gone 
before, make allowances for human error and move on.
8. Rejection
Many of us are so afraid of rejection that we stay in 
our comfort zones and never risk true intimacy. Wear 
your heart on your sleeve and risk being vulnerable. 
The more you hide out of fear, the greater the fear will 
grow. Show yourself that you can express your feelings 
and live with the consequences. You will conquer fear of 
rejection in this way and feel more carefree. Even if the 
outcome is not as expected, you will soon realize that it 
wasn’t as bad as you anticipated and that you can deal 
with it. Be a little more thick skinned, be brave and see 
life as an adventure.
9. Society’s expectations
Be thin, be beautiful. Show off your wealth and status 
and then you’ll be adored. What nonsense. When you 
like and accept yourself as you are, you don’t need to 
prove yourself to anyone. Don’t buy into the constant 
media images of perfection. Most of the images are air-
brushed and lead us to believe that we should all look 
as perfect. Try not to take it to heart. We all like to see 
perfect images, but don’t lose sight of the fact that most 
of it is digitally enhanced and not natural. Love yourself, 
imperfections and all. Self acceptance is true freedom.
10. Being good enough
It’s easy to feel that we don’t measure up somehow. We 
live in a competitive world. It’s okay and even healthy 
to want to improve and grow as a person. It becomes 
unhealthy, though, when we internalize negative ideas 
about how we aren’t good enough. Always challenge 
this type of thinking. What is “good enough”? Where 
is the international rule book that clarifies what “good 
enough” is? As long as you feel happy with who you are, 
where you are and how far you have come, that is all 
that matters.
We all worry unnecessarily and create inner misery for 
ourselves. Remember the above ten points, as they are 
definitely items you can immediately remove from your 
worry list. Hopefully you’ll feel a little lighter and a little 
more carefree too!

10 Things To Stop Caring 
About If You Want To 
Be Happier
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Beauty & Health صحتك وجمالك

I f your hairs also feel dull and dry, worry not. There are 
numerous proven home remedies that you can try to 
get thicker and healthier hair. Listed below are 5 times 

tested recipes for bouncy, thick hair. Try them now and get 
the locks that you have always wished to have.

Protein Treatment with Eggs:

A regular protein treatment is necessary if you want bouncy, 
thick locks. Almost every beauty salon offers protein treatment 
but they are quite expensive and not everybody can afford 
them. An inexpensive and easy way of giving your hair a protein 
boost at home is to apply beaten egg on your hair regularly.

Take 2 or 3 eggs, depending on your hair length, and beat them 
thoroughly. Apply the beaten egg on your wet hair 
and leave it on for half an hour. Wash your hair 
with lukewarm water and mild shampoo. 
Repeat this remedy once or twice every 
month to see the results.

Coconut Oil Massage:
Coconut oil is rich in nutrients 
essential for hair growth. It 
contains lauric acid and capric 
acid, both of which help pro-
tect your hair against fungal 
infections. Coconut oil is also 
rich in vitamin A and essential 
fatty acids, which help lock 
the natural moisture of the 
hair besides providing them 
the right nutrition for healthy 
growth.
Take some lukewarm coconut oil 
and rub it between your palms to 
feel its warmth. Now apply this oil to 
your scalp and massage gently with your 
fingertips. Apply some oil on your hair strands 
as well and keep on massaging for a good 15 to 20 
minutes. This will not only allow absorption of oil in the scalp 
but will also stimulate blood circulation, which is ultimately 
good for your hair follicles. Now take a clean towel and dip it in 
warm water – not hot water. Wring out excess water and wrap 
your hair in the towel, making sure it has covered your entire 
scalp. Leave the towel on for half an hour and then wash your 
hair with a mild shampoo and lukewarm water.
Repeat this twice or thrice a week for thicker and stronger hair.

Honey Treatment:
One major cause of fragile hair is the lack of essential nutri-
ents. If you are not consuming a balanced diet, containing all 
the nutrients essential for your hair growth – such as protein, 
iron, vitamins, zinc, selenium, omega 3 fatty acids – your hair 
follicles will become weak over time and eventually start falling 
out. While there is no alternative to oral consumption of es-
sential nutrients, some ingredients help nourish your hair when 
applied directly to the hair, and honey is one of them. When 
applied directly to the hair, honey helps keep them hydrated 

and thus prevents them from breaking due to dryness.
Combine one tablespoon honey with half a tablespoon olive oil 
or coconut oil and mix thoroughly to get a smooth paste. Add 
1 tablespoon of dried sage leaves into it and then blend in half 
cup water. Mix it well. Apply this natural hair tonic to your scalp 
and massage for 5 to 10 minutes. Let it sit for 30 minutes and 
then wash off with some mild shampoo and warm water. Re-
peat this procedure once every week and see your hair becom-
ing thick, strong, and healthy within a few weeks.
Avocado Mask for Thick and Long Hair:
Avocado is a powerhouse of essential nutrients your body 
needs for healthy hair growth. It is a rich source of protein and 
various vitamins including vitamins A, D, and E. It also contains 
biotin, magnesium, iron, and amino acids. All these nutrients 
play a key role in the nourishment and growth of hair.

Take one avocado, deseeded. Take its pulp and 
mash it properly. Mix it with one roughly 

beaten egg white. Mix two tablespoons 
of honey and a few drops of olive oil 

into it and mix thoroughly. Apply 
this mask to your hair and let it sit 

for half an hour. Now wash it off 
with your regular shampoo or 
an herbal shampoo if you have 
any. Repeat this once or twice 
a week and see the results.

Onion Juice for Thicker Head 
of Hair:

Onions are known for making 
tasty stews and salads but did 

you ever know they can also feed 
your hair. Yes, the high sulfur con-

tent in onion makes it an ideal home 
remedy to get thicker and healthier 

hair. Sulfur is a mineral that makes your 
hair stronger by increasing the blood circula-

tion in the scalp, allowing the maximum supply of 
nutrients to the hair follicles. It also helps stimulate collagen 

production in the scalp tissues, which also helps in hair growth.

Take 2 to 3 medium-sized onions, based on the length of your 
hair. Peel them and cut in a small cube. Then crush the onion 
cubes and squeeze them to get onion juice. Apply this freshly 
squeezed onion juice on your scalp and let it sit for 15 minutes 
then wash off with a mild shampoo and cold water. Repeat this 
once or twice a week for a couple of months and feel the dif-
ference.

Free Consultation:
If you are seeking an effective and permanent solution for bald-
ness or thinning hair, getting a hair transplant may be the right 
option for you. Hair Transplant Dubai Clinic is a leading hair 
restoration facility in Dubai. We also offer free online consulta-
tions. If you are interested, book a free online appointment now 
by filling the form below.

ال تجعلي حرارة الصيف تضر 
بصحتك.. احذري »التجفاف«

مع ارتفاع درجة حرارة الجو يف فصل الصيف، سيزداد خطر 
الوقوع يف واحد من أهم املحاذير الصحية، هو التجفاف، 

و«التجفاف« حالة تصيب اإلنسان عندما يهبط محتوى املاء 
يف الجسم دون الحد الطبيعي، وذلك بسبب خسارة السوائل 

)عن طريق التعرق أو التنفس أو التبول(، وتكون نسبة خسارة 
الجسم للماء أعىل من نسبة اكتسابه )عن طريق املرشوبات 

واألطعمة الغنية باملاء(. ويمكن تصنيف التجفاف حسب درجته 
بالخفيف واملتوسط والشديد. ومن املعروف أن التجفاف الشديد 

له نتائج ضارة لكل األعضاء، وقد ينتهي باملوت.

أضرار التجفاف
أهم األرضار الناجمة عن التجفاف تأذي الكليتني )خاصة إن كانتا 

مصابتني باألساس بدرجة من القصور(، ونقص حجم الدم الذي قد يؤدي 
النخفاض الضغط وانسداد الرشايني املتضيقة )عند بعض الناس، الذين 
يكون لديهم استعداد لإلصابة بالنوبات القلبية، أو السكتات الدماغية(، 

واإلمساك، وآالم الرأس، وتغيم الوعي، والحمى، وحتى الهذيان.
وبعكس ما يعتقد الكثريون، فإن التجفاف وتبعاته أو آثاره الضارة، ال تأتي 

من ارتفاع درجة الحرارة والتعرق الذي ينتج عنه فحسب، فقد يضعف 
تقدير اإلنسان لحاجته للماء مع تقدم العمر، أو يكره رشب الكثري من 

املاء ليتفادى زيارة عدد مرات احتياجه لدخول املرحاض )كما يحدث 
للمصابني بتضخم الربوستاتا(، وقد تخرس الكليتان قدرتهما عىل التحكم 

يف ميزان السوائل بالجسم، كما قد تلعب األدوية التي يتعاطاها املرء 
)مثل: املدرات ومضادات الحساسية وبعض األدوية النفسية( دوراً مهماً 

يف زيادة فرص حدوث التجفاف.

عالمات اإلصابة بالتجفاف
لعل أبسط طريقة ملعرفة ما إن كنت تأخذ نصيبك الكايف من املاء 

والسوائل يف األشهر الحارة القادمة أم ال، هي مالحظة لون البول. فالبول 
يف الحالة الطبيعية يجب أن يكون رائقاً مائالً قليالً للصفرة، فإذا ازدادت 

درجة صفاره عن األصفر الفاتح، فهذه عالمة تدل عىل رشوع اإلصابة 
بالتجفاف. )لكن علينا أاَل ننىس أن بعض املعادن واألدوية تجعل البول 

قاتم اللون، كالحديد وفيتامني 12، كما أن البول يصبح بنياً يف الحاالت 
املرضية التي تتميز بالريقان(.

التجفاف الخفيف:
يؤلف املاء %75 من وزن اإلنسان البالغ العادي. ويقال عن املرء إنه مصاب 

بدرجة خفيفة من التجفاف عندما يخرس %3-2 مما يحتويه جسده من 
املاء. ونعرض يف ما ييل أهم األعراض والعالمات الدالة عىل قرب حدوث 

التجفاف:
- التبدالت الذهنية: وجد باحثون يف جامعة كونيتيكت أن التجفاف يعطل 

توازن شوارد الدم، ما يؤثر سلباً عىل مراكز الدماغ املعنية باملحاكمات 
العقلية، فتختل بذلك القدرة عىل الرتكيز، وتضعف الذاكرة، كما يقل إفراز 

هرمون السريوتونني، ما يجعل املرء أقل استعداداً للبهجة واالستمتاع 
بالحياة.

اإلحساس بالدوار )الدوخة(:
خاصة خالل )أو بعد( بذل مجهود عضيل، ألن جهد العضالت يتطلب 

توسع أوعيتها لتستهلك املزيد من الدم، ما ينقص كمية الدم املتوفر 
للدماغ، كما أن ارتفاع درجة الحرارة وتسارع التنفس أثناء التمرين، من 

شأنهما أن يوسعا أوعية الدماغ، وحصيلة كل ذلك نوبة من الدوار.
- ألم الرأس: يحصل ألم الرأس جراء أي اختالل توازن يف العمليات 

الفيزيولوجية الطبيعية بالجسم، لذلك من الطبيعي أن ترافق آالم الرأس 
ظاهرة التجفاف، التي تختل فيها شوارد الدم، والتي يصبح الدم فيها أكرث 

تركيزا وكثافة، ما يجعل بروتينات االلتهاب يف الدم تخرش أعصاب األلم 
املحيطة بالدماغ.

5 Home 
Remedies 
to Get 
Thicker 
Hair



    WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

    Arab American TodayArab American Today  العربي األمريكي اليوم  العربي األمريكي اليوم

يوليو يوليو 20222022 م - السنة العاشرة - العدد:  م - السنة العاشرة - العدد: 8484115

YOUR VOICE صوتك

رندة حيدر

يقف لبنان، خالل الشهرين املقبلني، يف مواجهة 
استحقاق كبري ومصريي، يف مسألة نزاعه مع 

إرسائيل عىل ترسيم حدوده البحرية وحقوقه يف 
التنقيب واستخراج الغاز. يأتي هذا بعد تهديد 

األمني العام لحزب الله، حسن نرص الله، قبل أيام، 
بأنه لن يسمح إلرسائيل باستخراج الغاز من حقل 
»كاريش«، إذا لم يتمكّن لبنان من حل نزاعه معها 

وبدء التنقيب عن الغاز يف حقوله البحرية، وأن 
مسرّيات املقاومة تستطيع أن تصل إىل »كاريش« 

وما بعد بعد »كاريش«.

أتى تهديد األمني العام لحزب الله بعد إطالق 

ات يف اتجاه الحقل، رّداً عىل  الحزب ثالث مسريَّ
تخطيط إرسائيل للبدء باستخراج الغاز يف 

سبتمرب/ أيلول املقبل، أي بعد شهرين، ويف ضوء 
عدم حصول لبنان عىل رد إرسائييل عىل املقرتح 
اللبناني الذي قدمه رئيس الجمهورية، ميشال 
عون، إىل الوسيط األمريكي، آموس هوكشتاين، 

يف الشهر املايض )يونيو/ حزيران( بشأن تراجع 
لبنان عن املطالبة بالخط 29 وقبوله بالخط 23 
رشط حصول لبنان عىل حقل قانا كامالً. ورأى 

الحزب أن تحرّكه، أخرياً، هو للضغط عىل إرسائيل 
لترسيع رّدها، ومن أجل تحسني رشوط لبنان 

التفاوضية، فإىل أي حدٍّ هذا صحيح؟

الخالفات عىل الحدود البحرية أمٌر مألوٌف ومنترٌش 
بني الدول، سيما مع مشكلة الحدود العابرة 

للحدود البحرية املشرتكة، وغالباً تلجأ الدول لحل 
خالفتها البحرية إىل القانون الدويل، وتستعني 

بأطراف محايدة وموضوعية، للتوصّل إىل تسوية 
تضمن حقوق الطرفني، واألمثلة كثرية يف العالم عىل 

ما تسّمى اتفاقيات املشاركة يف الحقول العابرة 
للحدود املشرتكة. وقد كانت هذه مهمة املفاوضات 

غري املبارشة بني إرسائيل ولبنان يف نهاية 2020، 
ومهمة الوساطة األمريكية أخرياً. لكن عدم وجود 
سلطة لبنانية سياسية قادرة ومؤهلة إلدارة هذا 

امللف، شديد األهمية والحيوي، إلخراج لبنان من 
ضائقته االقتصادية، أدخل هذا امللف يف مزايداٍت 

سياسيٍة وتجاذبات وعدم وضوح يف الرؤية ويف 
الهدف. وطوال الفرتة املاضية، حرص حزب الله عىل 

القول إنه فّوض إىل السلطات السياسية يف لبنان 
مهمة التوصل إىل حل لهذه القضية، وإنه يدعم 

قراراتها، فما الذي تغري فجأة، كي يعلن الحزب أنه 
هو الذي سيدير عملية التفاوض، ويسرتجع حقوق 

لبنان التي تهّدد إرسائيل بنهبها.

موقف حزب الله الذي، يف رأيه، يهدف، بالدرجة 
األوىل، إىل الدفاع عن مصلحة لبنان، أخرج 

موضوع النزاع بني لبنان وإرسائيل عىل ترسيم 
الحدود البحرية من إطاره اللبناني، ومن محتواه 

االقتصادي، ولكونه قضية تتعلق بحقوق لبنان يف 
االستفادة من ثرواته الطبيعية يف مياهه اإلقليمية، 

ونقله إىل مستويات أخرى أشّد تعقيداً وتشابكاً، 
لها عالقة بملفات إقليمية ودولية. وقد قرأوا يف 

إرسائيل إطالق املسرّيات وتهديدات نرص الله 
محاولة تصعيد إيرانية إزاء إرسائيل يف ضوء زيارة 
الرئيس جو بايدن للمنطقة، والحديث عن تطبيع 

محتمل للعالقات بني إرسائيل والسعودية، وعن 
إنشاء تحالف إقليمي دفاعي بني دول الخليج 

ومرص واألردن وإرسائيل يف مواجهة التهديد 
اإليراني. وهناك من رأى أن تهديد نرص الله بمنع 
إرسائيل من استخراج الغاز من »كاريش« يخدم 

مصلحة روسيا التي تريد عرقلة االتفاق بني 
إرسائيل ودول االتحاد األوروبي عىل استرياد الغاز 

من إرسائيل للتحّرر من تبعية أوروبا للغاز الرويس. 
وهناك من ذهب إىل أبعد من ذلك، ورأى يف رفع 

مستوى التصعيد بني الحزب وإرسائيل محاولة 
إيرانية للضغط عىل الواليات املتحدة يف إطار 

املساعي لتوقيع اتفاق نووي جديد ورفع العقوبات 
عنها.

لن أدخل هنا يف التأويالت اإلرسائيلية ألهداف 

حزب الله الداخلية من تهديداته، ألن أقل ما يمكن 
القول عنها أنها منقطعة عن الواقع. الجمهور 

اللبناني ليس يف حاجة إىل دليل جديد كي يقتنع 
بأن حزب الله هو املسيطر األول واألخري عىل 

مجريات السياسة الداخلية اللبنانية، بغّض النظر 
عن ميزان القوى الذي أفرزته االنتخابات النيابية 

أخرياً، وهو يدرك تماماً أن قرار الحرب والسلم يف يد 
الحزب وحده الذي ال يستشري أحداً يف قراراته.

عىل الرغم من كل التهويل اإلرسائييل، ليس من 
مصلحة أحد أن يؤّدي النزاع عىل ترسيم الحدود 

إىل مواجهة عسكرية بني إرسائيل وحزب الله. 
ومع ذلك، يجب االنتباه إىل أن إرسائيل تستغل 

ات يف  تهديدات زعيم حزب الله وإطالق املسريَّ
اتجاه حقل »كاريش«، التهام الحزب بأنه يسعى 
إليجاد توازن ردع جديد، تكون فيه منّصات الغاز 

اإلرسائيلية هدفاً يف املواجهة العسكرية املقبلة، 
باإلضافة إىل الجبهة الداخلية اإلرسائيلية، وأنه 

يريد تقليص حرية تحرّك سالح الجو اإلرسائييل. 
وهي تحاول، من خالل ذلك، التمهيد إلمكانية شّن 

اعتداء عىل لبنان، بحّجة الدفاع عن نفسها يف وجه 
تهديدات حزب الله الجديدة، ومحاوالته لتغيري 

قواعد اللعبة.

لبنان بحاجة ماّسة إىل حل مشكلة ترسيم الحدود 
بالطرق الدبلوماسية، وثّمة مؤرّشات إيجابية يف هذا 
الصدد، والخوف كل الخوف أن يضّيع لبنان فرصته 
مرة أخرى يف أن يصبح عىل خريطة الدول املنتجة 

للغاز.

لبنان أمام استحقاق مصيري

Heba Yosry

T wo recent tragic incidents shook the 
Arab world to its core. First, a young 
woman in Egypt, Nayiera Ashraf, 

was stabbed multiple times in front of her 
university in Mansoura. Her murderer was 
a young man who proposed to her and 
couldn’t handle her rejection.

A second incident followed of another young 
woman Eman Ersheed, in Jordan. Eman was 
shot inside her university campus by a man ex-
periencing unreciprocated love.

A slew of commentary has been haemorrhag-
ing, especially from Western news outlets 
written primarily by Arabs living abroad. They 

lamented not merely the tragic death of these 
young women but the sorry state of women in 
an oppressive region. Being told that those in-
cidents manifest how little women are worth in 
the Arab world is silly.

That both Nayiera and Eman aren’t anoma-
lies but victims of their patriarchal societies is 
tragic. Two young men didn’t brutally murder 
Nayiera and Eman. Instead, it was the apathy 
of their respective communities that murdered 
them.

A plausible narrative holds all the elements that 
can appeal to a western audience. There’s the 
oppression of women in our less civilized soci-
eties.

There are the beautiful young women who 
were scapegoats placed on the altar of a pre-
vailing patriarchal system. And there are the In-
cels, the males that believe and object to being 
unattractive to women.

These creepy young men lurk in the shadows of 
virtuality, waiting to pounce on their objects of 
desire because they harbor an innate need to 
harm women. A narrative appropriates all the 
particularities of what happened and weaves it 
into a coherent story that attracts western ears.

Yet one can only wonder about the impact of 
such commentaries fueled with anger towards 
“less civilized” societies. The first problem from 

this account is that the victims are glossed over 
in a hurried rush to fit into the larger schemes 
of things. Their horrendous murders become 
symbolic. It is as if it erased their identities. 
Their individuality vanished, and their deaths 
became a vehicle to tell the world how inferior 
Arabs are.

The second problem is that the language used 
to describe the crimes is from a different culture 
that writers impose upon our reality regardless 
of the context. The word Incels stands for invol-
untary celibates. The term refers to groups of 
young men who are present online and express 
abhorrent views regarding women they believe 
are the cause of their celibacy.

The word assumes a society where premarital 
sexual relations are allowed and accepted. In 
Egypt and Jordan, premarital sexual relations 
are frowned upon. Incels are angry because 
they are frustrated. Not to mention that the 
men who perpetrated the crimes weren’t prob-
ably part of an online hate group or were moti-
vated by a general hatred for women.

Some might accuse me of providing apologet-
ics to heinous crimes against innocent women. 
Quite the contrary, I would say. We should not 
reduce Nayiera and Eman’s deaths to another 
time of women murdered in the Arab world. 
Their death demands an investigation that re-
veals the true causes that led two empowered 
young women to their tragic end. Perhaps we 

should search for the reasons beyond the blan-
ket statements and overarching narrative con-
demning the region.

Nayiera and Eman both said “no” to men. They 
were empowered by their families and by their 
education to say no. The men, however, were 
unable and unwilling to accept their rejection. 
Maybe the problem doesn’t reside in a society 
that doesn’t value women but in the discrepan-
cy of messages communicated to women and 
men.

The issue at the heart of these tragedies is the 
lack of education. Various initiatives have tar-
geted girls and their families to ingrain the idea 
that women can choose to be anything they 
want. Girls have agency over their bodies and 
their future.
Nevertheless, there is minimal effort to inform 
boys that they aren’t naturally entitled to what-
ever they desire. Instilling aspirations in boys is 
lacking, while girls aim for the sky. Antiquated 
beliefs then fill this vacuum about male enti-
tlement reinforced with poor parenting that 
convinces the boy that he is the center of the 
universe.

The road to hell is paved with good intentions. 
I have no reason to doubt the positive purpose 
of the commentaries written. However, writers 
of all people should be mindful that imposing 
alien notions on realities might muddle the 
public view rather than inform it.

The apathy of communities allows young men to murder women
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MEDIA ميديا

كتبت- نورا طارق
أصبحت مواقع التواصل االجتماعي خالل هذه 
الفرتة من أهم وسائل التواصل يف حياتنا، حيث 

استطاعت أن تجعل العالم قرية صغرية وساعدت 
عىل نرش األخبار بشكل أرسع سواء عن طريق نرش 
الصور أو الفيديوهات، أو كتابة منشور، وبمناسبة 
يوم وسائل التواصل االجتماعي، نستعرض يف هذا 

التقرير، أنواع األشخاص عىل السوشيال ميديا.

أنواع األشخاص على السوشيال ميديا
 

ناقد فنى
يخصص بعض األشخاص منشوراتهم عىل 

صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل االجتماعى، 
للنقد فقط، سواء من خالل كتابة رأيه عن دور 

ممثل يف عمل فنى معني أو حتى رأيه يف أغنية 
جديدة ولم يكتفى بذلك فقط، بل يمتد لنقد 

إطالالت املشاهري يف الفعاليات الفنية املختلفة.

برياقب ىف صمت
يفضل بعض األشخاص مراقبة اآلخرين ىف 

صمت، وهؤالء ال يجددون صورهم الشخصية عىل 
صفحاتهم الخاصة، وال يكتبون منشورا كل فرتة، 

ودائماً ما يتواجدون عىل مواقع التواصل »أوف 
الين«.

عارضة األزياء
تحرص بعض الفتيات والنساء من خالل 

صفحاتهن عىل مواقع التواصل االجتماعى، 
أن ينرشن بني الحني واآلخر، أحدث صورهم 

الشخصية بإطالالتهن املختلفة.

بيقول رأيه يف كل حاجة

يتعمد بعض األشخاص عىل مواقع التواصل 
االجتماعى، أن ينرشون آراءهم ىف مختلف القضايا 

االجتماعية واألحداث وحتى املجاالت املختلفة.
موهوب عايز حد يكتشفه

يستغل بعض األشخاص مواقع التواصل 
االجتماعى، إلبراز مواهبهم الفنية سواء ىف الغناء 

أو التمثيل والرسم وغريها من املواهب الفنية 
املختلفة.

ماىش مع الريح

يتبع بعض األشخاص عىل مواقع التواصل 
االجتماعى، االتجاه السائد يف املجاالت املختلفة، 

حتى إنه يكرر بعض املنشورات السائدة عىل 
السوشيال ميديا.

يوم وسائل التواصل االجتماعي.. 6 أشخاص 
الزم تقابلهم على السوشيال ميديا

Facebook removes Af-
ghan media pages con-
trolled by Taliban

F acebook has removed the accounts of at least two 
state-owned media outlets in Afghanistan, the 
company confirmed , saying it was complying with 

laws in the United States listing the Taliban as a “terror-
ist organization.”

The Taliban have made liberal use of Facebook and Twitter 
since seizing power in August last year, and have a firm grip 
on state-owned media in the country — including radio and 
TV stations, and newspapers.

While Facebook parent Meta did not list the banned media 
outlets, state broadcaster National Radio Television Afghani-
stan (RTA) and the government-owned Bakhtar news agency 
both said that they had been blocked.

The Facebook pages of privately owned media houses 
seemed unaffected.
“The Taliban is sanctioned as a terrorist organization under 
US law and they are banned from using our services,” a Meta 
spokesperson told AFP in a statement.
“We remove accounts maintained by or on behalf of the 
Taliban and prohibit praise, support, and representation of 
them,” it added.
Government spokesman Zabihullah Mujahid criticized the 
blocking, saying it showed “impatience and intolerance” by 
the US firm.
“The slogan ‘Freedom of expression’ is used to deceive other 
nations,” he tweeted.

RTA director Ahmadullah Wasiq said in a video statement 
that the Pashto and Dari-language pages of the organization 
on Facebook and Instagram had been closed “for unknown 
reasons.”

“RTA is a national institution — the voice of the nation,” he 
said.
Bakhtar also urged Facebook to reconsider, saying on Twit-
ter: “The only goal of this news agency is to share accurate, 
timely and comprehensive information to its audiences.”
On Thursday, the hashtag “#BanTaliban” was trending on 
Twitter, with thousands of users calling for Taliban accounts 
on that platform to be blocked.

The Taliban have made prolific use of Twitter since seizing 
power.
While most accounts linked to the former Western-backed 
government have been dormant since the takeover, new 
“official” ones have proliferated — although none with Twit-
ter’s blue tick of authenticity. كتبت - ياسمين الصاوي:

تعد مواقع التواصل االجتماعي جزًءا ال يتجزأ من 
الحياة اليومية بالنسبة لكثري من األشخاص، 

حيث يعتادون عىل قضاء ساعات طويلة يف 
تصفحها، ولكن ماذا يحدث إذا تم االبتعاد 

عنها ملدة أسبوع؟

كشفت دراسة حديثة، أن التوقف عن 
تصفح مواقع التواصل االجتماعي 
ملدة 7 أيام له تأثريات إيجابية عىل 

الصحة العقلية، حيث يساعد عىل 
تحسني الحالة املزاجية.

وتوصلت الدراسة لهذه النتيجة، 
عن طريق عقد مقارنة بني 

مجموعتني من األشخاص، بلغ 
عددهم 154 وتراوحت أعمارهم 
بني 18 و72 عاًما، حسبما نرش 

.»WebMD« موقع
وألزم الباحثون املجموعة األوىل 

بعدم استخدام مواقع »فيس بوك وتويرت وانستجرام وتيك توك« 
ملدة 7 أيام، يف املقابل سمحوا للمجموعة الثانية 

بتصفح هذه املنصات يومًيا كاملعتاد.

ووجد باحثو الدراسة أن األشخاص يف 
املجموعة األوىل شهدت حالتهم النفسية 

تحسنًا كبريًا، حيث انخفض معدل 
شعورهم بالقلق واالكتئاب وازداد 

إحساسهم بالراحة والرفاهية، عىل 
عكس املجموعة الثانية.

وقبل بدء التجربة، أفاد جميع 
املشاركني بأنهم يقضون ما يعادل 8 

ساعات أسبوعًيا عىل السوشيال 
ميديا.

ويخطط الفريق البحثي اآلن، لدراسة 
ما إذا كان باإلمكان االستفادة من 
أخذ اسرتاحة قصرية من املنصات 
االجتماعية عىل الذين يعانون من 

حاالت صحية وبدنية عقلية ملدة تزيد 
عن أسبوع.

ماذا يحدث لعقلك عند تجنب مواقع التواصل 
االجتماعي لمدة أسبوع؟
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    Health Medical صحة وطب

مع تغري الفصول والرياح املوسمية التي تسبب عدوى 
فريوسية، قد يصبح من الصعب التمييز بني أعراض كورونا 

وأعراض الحساسية، ومع ذلك ، إذا أصبت بالتهاب يف 
الحلق، يعتقد الخرباء أن مدة األعراض الخاصة بك يمكن أن 

تكشف ما إذا كنت مصاًبا بفريوس كورونا أم ال، بحسب موقع 
»تايمز أوف إنديا«.

كيف يبدو التهاب الحلق الناتج عن فيروس كورونا

ال يوجد دليل يدعم أن التهاب الحلق الناتج عن 
فريوس كورونا يختلف عن التهاب الحلق الناجم 

عن األنفلونزا أو نزالت الربد. ومع ذلك، بشكل عام ، 
إذا كنت تعاني من التهاب يف الحلق بسبب كورونا 

، فقد تعاني من ألم وخدش وسماكة يف حلقك ، 
خاصة أثناء ابتالع يشء ما. 

قد يكون هناك شعور جاف ومزعج قد يكون نتيجة 
التهاب يف مؤخرة الحلق.

هل يمكن أن يكون فريوس كورونا أم نزلة برد؟

فريوس كورونا هو مرض تنفيس مثل نزالت الربد أو 
األنفلونزا يمكن أن يؤثر عىل كل من الجهاز التنفيس 

العلوي والسفيل مما يعطي الضوء للعديد من 
األعراض.

يعد التهاب الحلق من أكرث 
األعراض شيوًعا التي تنشأ مع 

التهابات الجهاز التنفيس. 
 

بخالف ذلك ، فإن الحمى 
والسعال وسيالن األنف 

والعطس هي بعض األعراض 

األخرى األكرث شيوًعا التي يتم اإلبالغ عنها عند األشخاص املصابني 
بكورونا أو نزالت الربد / األنفلونزا.

 
أفضل طريقة للتمييز بني كورونا ونزالت الربد / األنفلونزا هي من 

خالل النظر يف شدة املرض ومدى رسعة انتقال الفريوسات.
 يبدو أن كورونا ينترش بسهولة أكرب من األنفلونزا أو نزالت الربد 

ويستغرق وقتًا أطول عندما يتعلق األمر بالشفاء.
 قد تساعد مدة التهاب الحلق املصحوب بفريوس كورونا يف تمييزه 

عن نزالت الربد العادية
 

 ZOE Covid وفقًا للبيانات التي تم جمعها بواسطة تطبيق
Symptom Study يف اململكة املتحدة ، يف حني أن التهاب 

الحلق هو عرض أقل شهرة من أعراض كورونا ، فهو عالمة 
مبكرة عىل املرض وشائع بني األطفال والبالغني الذين 

ترتاوح أعمارهم بني 65 وما فوق.
 

إىل جانب كونه »خفيفًا نسبًيا« ، يشري الخرباء 
املسؤولون عن التطبيق إىل أن التهاب الحلق الناجم 

عن كورونا ال يستمر أكرث من خمسة أيام.
 

يجب عىل أي شخص يعاني من التهاب الحلق ألكرث 
من خمسة أيام أن يخضع لفحص بعض األمراض 

األخرى، وفقًا للخرباء.
التهاب الحلق الناتج عن كورونا 

يظهر »عادة« يف األسبوع األول 
من املرض ويمكن أن يتحسن 

»برسعة كبرية« حيث أن األمر 
يزداد سوًءا يف اليوم األول من 
اإلصابة ولكنه يتحسن يف كل 

يوم تايل«.
 

احتقان الحلق لمدة 5 أيام عالمة 
على إصابتك بكورونا

مشروب الرمان مفيد 
لمرضى السكري

كتبت رشا مراد

يعد مرض السكري من النوع 2 حالة مزمنة ناجمة عن 
ضعف إنتاج اإلنسولني، حيث يكافح الجسم إلنتاج ما يكفيه 
من هذا الهرمون الحيوي، والحفاظ عىل معدله يف الدم، وعند 

حرمانك من هذا الهرمون األسايس، يمكن أن يصل مستوى 
الجلوكوز يف الدم إىل مستويات خطرية.

ويف حني أن البنكرياس قد ال يكون قادرا عىل إنتاج األنسولني 
بشكل كاف، إال أن نظامك الغذائي يمكن أن يساعد يف 

التحكم يف مستويات السكر يف الدم، ووفقا للبحث، أحد 
املرشوبات اللذيذة التي يمكن أن تساعد يف فعل ذلك هو 

عصري الرمان.

 Current Developments in وبحثت دراسة نرُشت يف مجلة
Nutrition، يف آثار تناول جرعة واحدة من عصري الرمان 

سعة ثمانية أونصات عىل مستويات 
السكر يف الدم.

وقام الباحثون بتجنيد 21 فردا 
يتمتعون بوزن صحي و«طبيعي«، وتم 
إخبار هؤالء املشاركني بشكل عشوائي 

برشب املاء وعصري الرمان ومرشوب قائم 
عىل املاء ملطابقة محتوى السكر يف 

عصري الرمان.
ويف حني أن تناول املاء لم 

يغري مستويات السكر يف الدم 
لدى أي مشارك، فقد حقق 
عصري الرمان نتائج واعدة، 

وتعرض أولئك الذين يعانون 
من انخفاض األنسولني يف الدم 
أثناء الصيام النخفاض »كبري« 
يف جلوكوز الدم لديهم خالل 15 

دقيقة.

وخلصت الدراسة إىل أن النتائج التي توصلوا إليها تشري 
إىل أن املكونات املوجودة يف عصري الرمان »من املحتمل« 
أن تنظم عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز لدى البرش، 

ويحتوي الرمان عىل نسبة عالية من األنثوسيانني، وهي 
أصباغ تعطي العصري لونه املميز، وهذه األشياء الجيدة غنية 

بمضادات األكسدة.
وتقول إحدى النظريات إن مضادات األكسدة قادرة عىل 

االرتباط بالسكر وتمنع التأثري الكبري عىل مستويات 
األنسولني لديك، ويف حني أن اآلليات الكامنة وراء عصري 

الرمان ومستويات السكر يف الدم ليست واضحة تماما، إال أن 
هناك املزيد من األبحاث التي تدعم تأثريه.

ووجدت دراسة نرُشت يف مجلة Nutrition Research أن 
عصري الرمان كان قادرا عىل خفض مستوى الجلوكوز يف 

الدم أثناء الصيام وتقليل مقاومة األنسولني لدى املصابني 
بداء السكري من النوع 2، وعىل غرار البحث السابق، كانت 

هذه النتائج واضحة برسعة كبرية، بعد 3 ساعات فقط من 
االستمتاع بمرشوب الفواكه.
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كتبت فاطمة خليل
النقرس هو أحد أكرث أشكال التهاب املفاصل شيوًعا يحدث عندما ينتج 

الجسم الكثري من حمض البوليك الذي يهاجم املفاصل املفصل األكرث 
إصابة هو إصبع القدم الكبري ، عىل الرغم من أن الحالة يمكن أن تؤثر 

أيًضا عىل الركبتني والكاحلني واملعصمني، وهو أكرث شيوًعا عند الرجال 
.piedmont منه عند النساء، بحسب موقع

 
النقرس يمكن أن يؤثر بشكل كبري عىل نوعية حياتك ويمكن أن يجعل 

امليش وارتداء الجوارب واألحذية أمرًا صعًبا ، ويمكن أن يجعل األنشطة 
اليومية مؤملة.

نوبات النقرس املتكررة والنقرس غري املعالج يمكن أن يسبب تشوهات يف 
املفاصل ويقلل من نطاق الحركة بسبب االلتهاب املستمر هذا هو السبب 

يف أن منع حدوث نوبات النقرس أمر بالغ األهمية. 
نصائح لتقليل خطر اإلصابة بنوبة النقرس

1. قلل من األطعمة التي تزيد من خطر اإلصابة بالنقرس
األطعمة التالية يمكن أن تزيد من خطر اإلصابة بنوبة النقرس:

 -اللحوم الحمراء ، بما يف ذلك لحم البقر ولحم الضأن
 -اللحوم العضوية ، بما يف ذلك الخبز والكبد والكىل

- محار البحر
-أنواع معينة من األسماك ، بما يف ذلك التونة واألنشوجة والرسدين

-األطعمة السكرية ، مثل البسكويت والكعك والحلويات وألواح الجرانوال 
والحبوب املحالة والوجبات الخفيفة املصنعة األخرى

يف حني أنك لست مضطرًا بالرضورة إىل استبعاد هذه األطعمة من نظامك 
الغذائي، فقد يكون التقليل من هذه األطعمة مفيًدا إذا كنت عرضة لنوبات 

النقرس ومن األفضل تجنبها إذا كنت تعاني حالًيا من نوبة النقرس.

بدالً من ذلك ، ركز نظامك الغذائي عىل األطعمة املضادة لاللتهابات مثل:
-الربوتني الخايل من الدهون ، بما يف ذلك الدجاج والديك الرومي 

والسلمون والبيض والفاصوليا
-الدهون الصحية مثل األفوكادو وزيت الزيتون واملكرسات والبذور

 -خرضوات
 -فاكهة

 الحبوب الكاملة ، مثل الكينوا واألرز البني ودقيق الشوفان

 2. الحد من المشروبات الغنية بالسكر
املرشوبات املحالة مثل الصودا وعصري الفاكهة والشاي الحلو يمكن أن 

تؤدي أيًضا إىل نوبة النقرس ويفضل استبدالها باملاء.

3. فقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة
إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، فإن فقدان الوزن سيساعد يف 

تقليل خطر اإلصابة بنوبات النقرس
ويويص باتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام للمساعدة 

يف إنقاص الوزن وتقليل االلتهابات يف الجسم.

 4. تحدث إلى طبيبك حول كيفية منع نوبات النقرس
بعض الناس أكرث عرضة لإلصابة بالنقرس بسبب جيناتهم أو تاريخ 

عائالتهم لدى البعض اآلخر املزيد من حمض اليوريك يف أجسامهم. قد 
ال يزال هؤالء األفراد يعانون من نوبات النقرس حتى لو فعلوا كل يشء 

بشكل صحيح .
إذا كنت تعاني من نوبات النقرس بشكل كبري سنوًيا ، فاسأل طبيبك عن 

األدوية التي تمنع حدوث نوبات النقرس.
 

طرق لتقليل خطر اإلصابة بنوبات 4 
النقرس.. اعرف التفاصيل

3 ways to lower cho-
lesterol naturally

I f you have high cholesterol, you’ll know that your risk of heart 
disease and heart attacks is higher than most. And while med-
ications can help, there are also ways you can tweak your diet 

to help lower your numbers. Our dietitians give their three top 
tips to help naturally lower your cholesterol.

1. Seek out plant sterols
Plant sterols are natural compounds found in plant foods. They work to improve your 
cholesterol level by blocking the absorption of LDL cholesterol. In fact, studies have 
shown that consuming just 2g of plant sterols each day can lower your cholesterol 
levels by up to 10 per cent. The catch is, consuming this quantity of plant sterols is 
quite hard – so you need to look for products that are fortified such as milk, spreads 
and breakfast cereals.
HFG recommends:
• Sanitarium Weet-Bix Cholesterol Lowering
• Tablelands Heart Smart Reduce Cholesterol Absorption
• Dairy Farmers Heart Active Light Milk
2. Up your intake of soluble fibre
Fibre isn’t just good for your gut – it’s also a key component of a heart-healthy diet. 
Soluble fibre, in particular, supports heart health, because it binds to cholesterol in 
your body which, again, reduces its absorption. Beta-glucan is a special type of soluble 
fibre that is particularly effective in lowering cholesterol. One of the best sources of 
beta-glucan is the humble rolled oat – and research has shown that regularly eating 
oats can reduce cholesterol levels by up to 7 per cent.
HFG recommends:
• Rolled oats – great for porridge, muesli or overnight oats
• Lentils, chickpeas and kidney beans/4-bean mix
• Fruits such as apples, pears, blueberries and oranges
3. Add more healthy fats
Dietary fats can be divided into good-for-you unsaturated fats and not-so-good-for-
you saturated fat. While it’s important to reduce your intake of saturated fat to lower 
your ‘bad’ LDL cholesterol level, it’s just as important to increase your intake of unsat-
urated fats to boost your ‘good’ HDL cholesterol level.
HFG recommends:
• Avocado
• Nuts and seeds
• Extra-virgin olive oil
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CARS سيارات

 AMG C43 أطلقت رشكة مرسيدس سيارتها
الجديدة بسعر يبدأ من 71 ألف و460 يورو.

 AMG وأوضحت الرشكة األملانية أن السيارة
C43 الجديدة تعتمد عىل سواعد محرك رباعي 

األسطوانات سعة 2 لرت وبقوة 300 كيلووات/408 
حصان.

ويتم دعم هذا املحرك بنظام دفع هجني معتدل 
48 فولت لتشغيل مولد بدء بقوة 10 كيلووات/14 

حصان.

وبفضل عزم الدوران األقىص البالغ 500 نيوتن مرت، 
فإن السيارة تتسارع من الثبات إىل 100 كلم/س يف 
غضون 4.6 ثانية، لتقف بعد ذلك عىل أعتاب 250 
كلم/س. ويبلغ معدل استهالك الوقود يف أحسن 

الحاالت 8.7 لرت/100 كلم.
وتتميز النسخة الجديدة من الفئة C من خالل رتوش 

تصميمية عىل املآزر، والعتبات، واملقاعد الداخلية 
ذات املظهر الريايض، ومجموعة التعليق الخاصة 

ونظام التوجيه األكرث دقة.

احتفال مرسيدس
وقبل عدة أيام احتفلت رشكة مرسيدس بمرور 55 

عاًما عىل تدشني فرعها الريايض AMG بإطالق 
.GLE من أيقونتها ”Edition 55“ اإلصدار الخاص

 SUVو SUV يف شكل »GLE« وتتوفر أيقونة مرسيدس
كوبيه.

وأوضحت الرشكة األملانية أن املوديل الخاص يتوفر 

باللون األبيض أو األسود، مع طبقة رقاقات خاصة 
.AMG عىل جوانب السيارة وشعار

وتقف السيارة عىل عجالت قياس 22 بوصة مطلية 
باللون الرمادي املطفأ، كما يتم التوقيع بالعدد 55 

عليها.

وتتميز نسخ Night Package القياسية من خالل 
اللون األسود شديد اللمعان عىل 

بعض املكونات الخارجية 
مثل املشتت 

األمامي وأرشطة الزينة عىل املئزر األمامي وغطاء 
املرايا وأطر النوافذ، فضال عن النوافذ املعتمة.

وتتميز املقصورة الداخلية بالتباين بني اللونني األسود 
واألحمر. وتستقبل عتبات األبواب املصنوعة من 

الفوالذ الركاب بحروف AMG املضيئة باللون األحمر، 
مع سجاد من القطيفة السوداء، كما يتم التعريف 

بالنسخة من خالل العديد من امللصقات الخاصة 
والعديد من املكونات املصنوعة من ألياف 

الكربون باللون األسود املطفأ.

 Edition 55ويتوفر اإلصدار
 AMG GLE 53 بجميع محركات
 + GLE 63 4Matic4 + وMatic

.+ GLE 63 S 4Maticو

مرسيدس تطلق AMG C43 الجديدة بمواصفات شرسة

سيارة »هوندا 
أكورد« 2024 

بتصميم مختلف
لم ينتِه بعد عرص سيارات الصالون يف رشكة »هوندا« اليابانية التي هي 

بصدد إطالق نسخة جديدة لجيلها الـ11 موديل 2024، بحيث يفصل 
ممتص الصدمات شبكة التهوية عن الفتحات املوجودة يف الواجهة 

السفلية. ويبدو غطاء املحرك أكرث انبساطاً، فيما يبدو الجزء أمام 
العجالت األمامية أقرص.

واملتوافر حالياً من فئة »أكورد« مزود بمحركات من 4 أسطوانات مع 
شاحن هواء توربو، سعة 1.5 لرت بقوة 192 حصاناً، وسعة لرتين بقوة 

252 حصاناً، إضافة إىل سيارة هجينة تستخدم محركاً سعته لرتان يؤازره 
محرك كهربائي بقدرة 212 حصاناً.

كما من املتوقع أن تصنع الرشكة اليابانية الرائدة املزيد من السيارات 
تتيح من خاللها خيارات بمحركات هجينة وكهربائية، بحسب خطط 

وضعتها الرشكة ملواكبة متغريات الطلب يف سوق السيارات العاملي.
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K ia has announced the changes it 
has made to Seltos vehicles to in-
crease the attractiveness of these 

vehicles, most of which are known for 
their unique designs.

Looking at photos and videos released 
recently by Kia, we noticed that the 
car has received a lot of changes 
compared to previous Seltos vehicles, 
as the design of the front-end grille 
and the chrome strips that deco-
rate it have changed, and the 
fog lights. has been changed. 
it was equipped with 
modern LED lights and 
the wheels became 
18 inches and the 
design of the discs was 
changed to have more 
gravity.

The changes made to 
the car were not only 
limited to the exte-
rior design, but the 
shape of the driver 
interface was also 
changed and the 

small touch screen on the interface 
was replaced by a large screen that 
extends from the front of the driver 
to the middle. . The gear lever and 
drive mode have been replaced by an 
elegant chrome rotating disc.

The vehicle is equipped with heating 
systems for the seats, steering wheel 
and side mirrors, airbags to protect 
passengers in emergencies, blind spot 

system to prevent 
accidents, cruise 

control system, 
light 

and rain sensors, distance sensors and 
front and rear. rear cameras. .
Kia is expected to launch in South 
Korea with a 1.6-liter T-GDI turbo 
engine and 177 horsepower, front and 
all-wheel drive systems and 7-speed 
automatic transmissions.

Source: moto1

Elegant and exquisite .. Kia unveils 
the new Seltos

»فيراري 296 جي تي 
بي«.. مواصفات فائقة
تتميز سيارة »فرياري 296 جي تي بي« بأداء 

عال جدا يكاد يتجاوز مواصفاتها، عىل حد 
تعبري خرباء »موتور1«، بعدما حقق فريق 

الرشكة يف سباقات »فورموال ون« 16 بطولة 
عالم للصانعني و15 لقبا للسائقني و239 
انتصارا بجائزة كربى والعديد غريها من 

اإلنجازات يف عالم السباق.

فالسيارة تحظى بمحرك من 8 و12 أسطوانة 
ومنظومة هجينة ضمن تركيبة ميكانيكية 

ديناميكية سمحت لعجالتها بأن تجتاز 
حلبة فيورانو بزمن أرسع بثانية ونصف عن 

شقيقتها »أف8 تريبوتو«.

وهذا اإلنجاز لم يكن ممكنا لوال تحرر 
املهندسني من أي قيد يف تركيبة ديناميكية 

فعالة تنسجم مع متطلبات العرص يف مجال 
خفض اإلصدارات الضارة بالبيئة وتتمتع 

بتوازن مثايل يف آن معا.

Suzuki اليابانية 
تطلق سيارة شبابية 
أنيقة واقتصادية في 

استهالك الوقود
 Maruti اليابانية عن سيارة Maruti كشفت
الجديدة التي صممت لتكون مركبة شبابية 

أنيقة واقتصادية وسعرها منافس.

بنيت السيارة عىل منصة معدلة عن منصات 
سيارات Suzuki Swift، وحصلت عىل هيكل 

بطول 3 أمتار و99 سنتيمرتا، عرضه 179 
سم، ارتفاعه 168 سم، واملسافة بني محوري 

العجالت فيه 255 سم.
وحصلت املركبة من الداخل عىل صفني من 

املقاعد التي تتسع لـ 5 ركاب، وجهزت واجهة 
القيادة فيها بنظام مولتيميديا متطور، 

وشاشة ملسية بمقاس 7 بوصات تعمل مع 
نظام +Smartplay Pro، كما ستحصل 

اإلصدارات األكرث ثمنا عىل شاشات أكرث 
تطورا بمقاس 9 بوصات ونظام صوتيات 

.Arkamys
وصممت هذه السيارة لتكون قادرة عىل 

اجتياز الطرق الوعرة إذ زودت بأنظمة تعليق 
وعجالت خاصة، كما حصلت عىل أنظمة 

قيادة مختلفة، ونظام للحفاظ عىل الثبات 
عىل املنحدرات واملنعطفات، وحساسات 

للضوء واملطر، وحساسات مسافات وكامريات 
أمامية وخلفية.
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Alternative Medicine الطـب البديــل

نادين طاهر
املريمية Sage هي ما تعرف بحديقة املروج أو الساملية أو القصعني 

لها رائحة عطرة لذلك عشبة املريمية تستخدم بكرثة كمنكه للطعام، 
ولعشبة املريمية الكثري من الفوائد عىل الصحة وقد استخدمت قديماً 

مثل عالج للعديد من األمراض.

فوائد الميرمية للسكري
خفض مستويات السكر يف الدم، إذ أن استخدامها يؤدي إىل خفض مستويات 

السكر املرتفعة عن معدالتها الطبيعية، ما يجنب مرىض السكري العديد من 
املضاعفات الصحية التي قد تنتج عن هذا األمر من هنا فإن املريمية وخصوصاً يف 
حال استخدام منقوع املريمية تكون تأثرياتها مدهشة وفعالة فيما يخص تقليص 

منسوب او معدل السكريات يف الجسم، مما يعطي املر يض حالة من االستقرار 
يف معدل السكري، إذا ترافق ذلك باألكل املعتدل واالبتعاد يف اإلفراط يف تناول 

السكر.
التخفيف من الوزن والتنحيف وهذا يعد هاماً ملرىض السكري، وتعود قدرة 

هذه النبتة عىل التنحيف وتأثريها اإليجابي عىل حرق الدهون وتعزيز الشعور 
بالشبع من خالل رشب املريمية املغلية، األمر الذي يؤدي إىل عدم تناول املزيد 

من الطعام.
حماية األعصاب ومقاومة االلتهابات، تعترب املريمية قادرة عىل حماية األعصاب 

يف الجسم من التعب او التلف خصوصاً عند استهالكها مغلية، كما تعرف 
عىل تأثريها الفعال عىل مقاومة االلتهابات عىل الجسم وذلك الحتوائها عىل 

خصائص مضادة لاللتهابات رغم الفوائد املتعددة للمريمية عىل مرىض السكري 
لكن يجب االنتباه إىل الجرعة التي يتم استخدامها من املريمية، نظراً لقدرة هذه 

النبتة عىل خفض مستوى السكر يف الدم بشكل فعال وملحوظ، إذا كان املريض 
ال يتناول سكريات فإن استهالكه للمريمية بشكل مفرط قد يؤدي إىل اضطرابات 

يف معدالت السكر يف الدم.

فوائد شرب منقوع الميرمية
مضاد للميكروبات والفريوسات والجراثيم

مدر للبول
منبه للمخ

مقوي للذاكرة
طارد للبلغم من الصدر

يحمي من مرض الزهايمر
منشط للدماغ

مقوي لألسنان واللثة
يعالج الغازات

منظم للدورة الشهرية
يساعد عىل نمو الشعر وذلك بغسله بمغيل 

املريمية

فوائد شرب الميرمية 
لتخفيف الوزن

املريمية تحتوي عىل القليل من 
السعرات الحرارية فهي تساعد عىل انقاص 

الوزن وأيضاً تساعد عىل الهضم والرجيم أيضاً 
وتخلص من السمنة وذلك باملداومة عىل رشب 

منقوع املريمية باستمرار.
هل ترشب املريمية عىل الريق؟

نعم ترشب املريمية عىل الريق فهي تساعد يف 

التقليل من خطر اإلصابة بااللتهابات املختلفة، السبب وراء ذلك غري محدد 
بعد، لكن ُيعتقد أن املريمية تحتوي عىل مجموعة من املركبات النباتية ذات 

الخصائص املضادة لاللتهابات.

هل يجوز شرب الميرمية اثناء الدورة الشهرية؟
نعم ألنه للمريمية خصائص مضادة للتوتر تزودها بالقدرة عىل التقليل من 

الشعور بالتهيج واالكتاب والحزن والتوتر وتقلبات املزاج ايضاً والتي تظهر قبل 
وخالل الدورة الشهرية.

هل الميرمية تضر الكلى؟
من فوائد املريمية أنها تساهم يف تخليص الجسم من األمالح واملعادن الضارة 

عن طريق البول والعرق، بسبب احتوائها عىل عنارص غذائية تعمل عىل تعزيز 
صحة الكىل والكبد، اللذين يقع عىل عاتقمها مسئولية تنقية الدم من السموم 

املرتاكمة به.

فوائد شرب الميرمية للحامل
من فوائد رشب املريمية للحامل أنها تساعد عىل الحمل من خالل تنشيط 

املبايض وزيادة قدرتها عىل اإلخصاب، وتساهم أيضاً عىل ضبط الهرمونات وذلك 
عن طريق نقع أوراق املريمية باملاء الساخن ملدة ربع ساعة، وعندما يصبح لون 

املاء أصفر يتم رشبه بمقدار كوبني يف اليوم بعد الوجبات، حيث يمكن تحليته 
بالعسل، ويمكن إضافة ورق املريمية إىل كوب الشاي الساخن ويمكن أيضاً 

استخدامها كنوع من البهار حيث يتم تجفيف األوراق ثم طحنها وإضافتها إىل 
الطعام.

األمراض التي تعالجها عشبة الميرمية
التهاب الحلق وذلك بالغرغرة

السعال
الجروح

نزيف الدورة الشهرية
الروماتيزم

التهاب الحنجرة
التهاب الجيوب األنفية واللوزتني

مشاكل الرئة
التعرق اللييل

انقطاع الدورة الشهرية
التهاب اللثة والفم

الربو
الصلع

الشعر األبيض
تساقط الشعر

التهاب فروة الرأس
التهاب الجلد

أرضار املريمية 
يجب عدم رشب املريمية بكميات 

كبرية أو استعمالها لفرتة طويلة، لذلك ينصح 
بعدم استعمال املريمية من طرف املرضعة 

والحامل.
عىل مرىض السكري يجب استشارة 

الطبيب قبل رشب املريمية.

الفوائد 
الصحية 
لعشبة 

الميرمية 
لعالج 

فوائد الصمغ 
العربي للرجال

 

اعتدال مسعود
ُيمكن أن ُيساهم استهالك الرجال للصمغ العربي يف توفري العديد من 
الفوائد الصحية، إذ أشارت إحدى الدراسات إىل أنَّه ُيمكن أن يزيد من 

معدالت الخصوبة لدى الرجال من خالل زيادة النشاط الجنيس لديهم، 
وذلك ملحتواه الغني ببعض املركبات النباتية التي تُساهم يف ذلك، باإلضافة 
إىل أنَّه ُيمكن أن ُيساعد عىل تحسني قدرة مضادات األكسدة يف تعزيز صحة 

الخصيتني كما أظهرت إحدى الدراسات الحيوانية، ولكن ال يزال هناك 
حاجة إلجراء املزيد من الدراسات لتأكيد ذلك.

فوائد أخرى للصمغ العربي للرجال
توجد بعض الفوائد الصحية األخرى التي ُيمكن للمعظم الحصول عليها 

عند استهالك الصمغ العربي بما يف ذلك الرجال، ولكن تجدر اإلشارة إىل أنَّ 
بعضها ال يزال بحاجة للمزيد من الدراسات لتأكيده، ومنها ما يأتي:

تعزيز صحة القلب
يحتوي الصمغ العربي عىل نسبٍة عاليٍة من األلياف القابلة للذوبان والتي 
ُيساهم استهالكها يف التقليل من احتمالية اإلصابة بأمراض القلب وتعزيز 
صحته من خالل خفض مستويات الكوليسرتول يف الدم عن طريق خفض 

معدل امتصاصه يف األمعاء وزيادة إفراز الصفراء.

تحسين صحة الهضم
ُيمكن أن ُيساهم محتوى الصمغ العربي من األلياف يف زيادة حجم الرباز 

وتليينه، مّما ُيساعد عىل التخفيف من ِحدة حاالت اإلمساك، وتحسني 
معدل طرد الفضالت من الجسم، باإلضافة إىل توفري الغذاء املناسبة 

للبكترييا النافعة يف األمعاء، وبالتايل تعزيز التوازن البكتريي فيها، وتحسني 
صحة الجهاز الهضمي.

فوائد أخرى
توضح النقاط اآلتية بعض الفوائد األخرى املحتملة الستهالك الرجال 

للصمغ العربي:

خفض املستويات املرتفعة للسكر، وتحسني مقاومة الخاليا لألنسولني، مّما 
ُيقلل من احتمالية اإلصابة بالسكري من النوع الثاني.

التخفيف من ِحدة األعراض املرافقة لإلصابة بالقولون العصبي كاإلمساك.
زيادة احتمالية خسارة الوزن من خالل زيادة مدة الشعور بالشبع، وبالتايل 

خفض إجمايل عدد السعرات الحرارية املستهلكة خالل اليوم.
تعزيز صحة األسنان واللثة.

طرق استخدام الرجال للصمغ العربي
ُيمكن استهالك الصمغ العربي عىل شكل مسحوق تتم إضافته لبعض 

املرشوبات، والعصائر، والشوربات، أو عىل شكل مكمل غذائي، ولكن ُينصح 
باستهالكه مع كمياٍت كافية من املاء لتقليل من احتمالية اإلصابة ببعض 

اآلثار الجانبية الناتجة عن استهالك كمياٍت كبرية من األلياف الغذائية.
ال توجد دراسات علمية كافية حول الكمية املسموح باستهالكها من 

الصمغ العربي دون اإلصابة بأي آثار جانبية، لذا ُينصح بااللتزام بتعليمات 
االستخدام املوضحة يف ملصق املعلومات الغذائية للمنتجات واستشارة 

الطبيب املُختص قبل استهالك أي منها.

أضرار استهالك الصمغ العربي للرجال
ُيعد استهالك الرجال للصمغ العربي بالكميات املوجودة يف الطعام أمرًا 

غري ضارًا للمعظم، إال أنَّه ُيمكن أن يؤدي استهالكه إىل ظهور بعض اآلثار 
الجانبية الخفيفة لدى البعض كالغازات، واالنتفاخ، والغثيان، وغريها، 

باإلضافة إىل أنَّه ُيمكن أن يؤدي إىل ظهور بعض ردود الفعل التحسسية يف 
حال استهالكه من ِقبل الذين ُيعانون من الحساسية اتجاه لحاء الكاِلََجة؛ 
لذا ُينصح بالتوقف عن استهالكه يف حال ظهور أي آثار جانبية واستشارة 

الطبيب املُختص فورًا.
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KIDS أطفال

مع وجود الهواتف، وأجهزة التلفزيون، وأجهزة iPad يف كل مكان، قد 
يبدو من الصعب التفكري يف الحد من وقت مكوث األطفال أمام كل هذه 

املغريات من الشاشات.
 يف حني أنه قد يكون من املغري السماح لطفلك بالوقت الذي يقضيه 

أمام الشاشة متى أراد ذلك، فقد تكون هناك آثار جانبية. وفقًا 
لألكاديمية األمريكية للطب النفيس لألطفال واملراهقني، وتشمل اآلثار 

الجانبية لوقت طويل أمام الشاشات ما ييل:

مشاكل النوم، ضعف الصورة الذاتية وصورة الجسم، قراءة كتب أقل، 
قضاء وقت أقل يف الخارج، درجات أقل يف املدرسة، صعوبة الحفاظ عىل 

وزن معتدل، نطاق أضيق من املصالح، واضطرابات املزاج أو االنتباه.

  مع وضع املخاطر املحتملة يف االعتبار، ربما تتساءل عن مقدار الوقت 
املناسب أمام الشاشة، ومقدار ما يميل األطفال اآلخرون إىل 

الحصول عليه. يف حني أن هناك العديد من اآلراء، 
يتفق معظم الخرباء عىل أن قضاء وقت أقل أمام 

الشاشات أفضل، خاصة بالنسبة للرضع 
واألطفال الصغار.

  إذا كنت قلقًا من أن طفلك يقيض 
وقتًا أطول أمام الشاشة أكرث من هذا، 
فلست وحدك، ويف عالم اليوم امليلء 

بالتكنولوجيا، يحصل العديد من 
األطفال والكبار عىل وقت أمام الشاشات 

أكرث مما هو موىص به.

  حتى بالنسبة لألطفال الصغار جداً، 
تسمح معظم التوصيات ببعض وقت 

الشاشة إلجراء مكاملة فيديو. عىل سبيل 
املثال، االتصال باألجداد الذين يعيشون يف مكان 

بعيد أو والد خارج املدينة للعمل. إذ يمكن أن يكون 
هذا وسيلة رائعة للعائالت للبقاء عىل اتصال ملسافات 

طويلة.
  ومع ذلك، ُيظهر بحث صدر عام 2018 أن األطفال يجدون صعوبة يف 
فهم التجربة دون أن يقوم شخص بالغ بنمذجتها ورشحها، وتأكد من 
أن شخًصا ما موجود مع الطفل دائماً يشجع عىل املشاركة أثناء هذه 

املكاملات.

  إذا كنت غري متأكد من أين تبدأ وضع حدود حول وقت الشاشة 
ألطفالك، فإنها فكرة رائعة أن تفتح حواراً مع أطفالك حول الكيفية 

التي تجعلهم وسائل التواصل االجتماعي وعالم اإلنرتنت يشعرون.   

 ويف ما ييل بعض القواعد العامة واإلرشادات التي قد تكون مفيدة:

- استخدم أدوات الرقابة األبوية عند الرضورة للحد من املحتوى الذي 

يمكن لألطفال الصغار مشاهدته.

- اعمل مع األطفال األكرب سناً واملراهقني لوضع حدودهم الخاصة 
لقضاء وقت صحي أمام الشاشات.

- أغلق جميع الشاشات قبل النوم بنصف ساعة إىل ساعة.

- تقييد األجهزة اإللكرتونية عىل مائدة العشاء أو أثناء األنشطة 
العائلية.

- قد يلزم إكمال األعمال املنزلية والواجبات املنزلية واألنشطة األخرى 
أوالً.

- ساعدهم عىل فهم سبب تقليل وقت الشاشة الذي يمكن أن 
يكون أكرث صحة وعقلياً وجسدياً.

- كن رصيحاً معهم بشأن مدى صعوبة ذلك 
وامتدح قدرتهم عىل املتابعة.

- تأكد من أن مقدمي الرعاية اآلخرين يف 
حياتهم يعرفون ويتفقون مع هذه الحدود.

- من املهم أيضاً فهم مقدار التغريات 
التي تحدث يف السياقات االجتماعية 

التي تتم عرب اإلنرتنت يف الوقت الحارض. 
مع تقدم األطفال يف السن، سيحتاجون 

ملعرفة التغريات يف األعراف االجتماعية التي 
ينشئها جيلهم، والتي يعتمد الكثري منها عىل 

وسائل التواصل االجتماعي والعالم االفرتايض.

  - ال تنَس أن تصنع بنفسك نموذجاً جيداً ألوالدك، إذا 
وجدت نفسك تواجه صعوبة يف إدارة وقت الشاشات بالنسبة 

لك، فهناك العديد من التطبيقات املجانية التي تتيح لك مراقبة 
استخدامك وتقييد الوصول إىل التطبيقات التي تشعر بأنها تستهلك 

الكثري من وقتك. 

 يف حني أن هناك بعض اإلرشادات املوىص بها، ال توجد إجابة واحدة 
مثالية عندما يتعلق األمر بالوقت الذي يجب أن يقضيه أطفالك أمام 

الشاشة. ويختلف مقدار ونوع الوقت الذي ُيسمح فيه لألطفال أمام 
الشاشة من عائلة إىل أخرى. ويمكن أن يختلف أيضاً من يوم آلخر ومن 

طفل آلخر.
بمجرد وضع الحدود، ابذل قصارى جهدك لاللتزام بها وتشجيع وقت 

الشاشة كطريقة ملواصلة تعليم طفلك. ضع يف اعتبارك أن مثالك 
الخاص يف التقاط كتاب أو الخروج للنزهة يمكن أن يقطع شوطًا طوياًل 

يف تشجيع العادات الجيدة.

قواعد مفيدة لضبط أوقات لعب 
األطفال على األجهزة اللوحية

Board Games for Kids 
With a Healthy Twist
By Catherine Holecko

F or your next family game night, try one of these board 
games for kids (and parents). Many of them will get 
you up and  moving and others teach important les-

sons about health, fitness, and nutrition. Some do both—
and all are fun to play!
1.PongCano
This game can be played solo or with a group of up to six people; it’s recom-
mended for ages 8 and up. The object is simple: Toss the ball into the volcano. 
If you miss, give up a gold token. It’s harder than it looks, but the eye-hand co-
ordination challenge just may hook you on this game for a whole evening. Yes, 
you could approximate the game with your own Ping-pong ball and a plastic 
vase, but the volcano, tokens, and tiki tribes make this version a lot more fun.
2.Bounce-Off
This bouncing-ball game has some features in common with PongCano. They 
both work on eye-hand coordination skills, with an added movement bonus 
of chasing down errant balls that fly off the game table. In Bounce-Off, you’re 
aiming the balls (plural) at a special grid, trying to recreate a pattern in order 
to beat your opponent. Play head-to-head or in teams of two.
3.Sturdy Birdy
Consider this an update on Twister, with a little more balance challenge and 
the addition of some counting practice too. Instead of twisting together, play-
ers take turns attempting the balancing poses one by one. It’s recommended 
for ages 5 and up. 
4. Jake and the Never Land Pirates Never Land Challenge
This game will appeal to fans of the Disney Junior show “Jake and the Never 
Land Pirates,” but is also fun for kids who aren’t familiar with the program 
(especially if they are into pirates). Kids take on physical challenges and work 
as a team to defeat that famous baddie, Captain Hook.
5. Angelina Ballerina Dance With Me Game
With each spin of the spinner and flip of the card, players create a brand-
new ballet routine, learning the moves step by step. No sitting still with this 
one! The game comes with an audio CD, too. It’s recommended for budding 
ballerinas ages 3 and up.
6. Schwinn The Biking Game
If your family enjoys bicycling, this is the perfect post-ride game for you. De-
signed for 2 to 8 players, ages 4 and up, it incorporates lots of bike trivia (with 
a range of questions, so younger kids or those not as into biking won’t be at 
a big disadvantage) with board game play. But it also offers opportunities to 
recall and share biking adventures from real life.
7. The Cat in the Hat - I Can Do That! Game
Fans of Dr. Seuss’s famous feline will love this charming game, designed for 
kids ages 4 to 8. Follow the deceptively simple commands to show that you 
can do what that cat can do. Or can you?
8. Jungle Jive
Believe it or not, this board game boosts your child’s balance, flexibility, and 
coordination. To play, he must hold the game’s “amazing egg,” then perform 
the action shown on a playing card. The challenge: Don’t wake the baby bird 
inside the egg!
9. Memo Yoga and Yogi Cards
These two simple, cleverly illustrated games help introduce young children to 
basic yoga poses. Game play follows familiar patterns so it’s easy to pick up.
10. FamilyTime Fun Dinner Games
Research draws a link between shared family meals and kids’ physical and 
mental health. Prompt revealing conversations, or contagious giggles, with 
Original Dinner Games or its sequels, like Gather ‘Round Dinner Game or Pizza 
Night Family Dinner Game.
11. Capture the Gag
This hide-and-seek/treasure-hunt combo is versatile, clever, and fun. The 
“Gags” are two cute critters that can hide almost anywhere, thanks to their 
built-in suction cups, magnets, clips, and grabbers. Players divide into two 
teams and each hides one Gag; then they try to find their opponents’ Gag 
first.
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Education تعليم

يبدو أن التعلم بدون االلتحاق باملدارس، من األفكار األكرث إثارة للجدل 
يف مجال التعليم يف الوقت الحايل. وعىل الرغم من عدم وجود تعريف 

محدد رسميا له، فإن الـ »المدرسية« أو التعلم بدون االلتحاق بمدارس، 
هو عموما نهج يسمح لألطفال بمتابعة اهتماماتهم عندما يتعلق األمر 

بالتعلم.

وتقول الكاتبة واملحللة كولني هرونسيتش، يف تقرير لها نرشه معهد »كاتو« 
االمريكي، إن مفهوم »عدم االلتحاق باملدارس« يعترب راديكاليا بالنسبة 

للكثري من األشخاص الذين اعتادوا عىل نظام الدراسة الحايل. ولكن 
بالنظر إىل ما وراء نظام »كيه 12« الحايل )ويقصد به املراحل التعليمية 
من رياض االطفال وحتى الصف االثنى عرش(، فمن الواضح أن األفكار 

التي تكمن وراء الالمدرسية لها تاريخ طويل، حتى وإن لم يكن املصطلح 
كذلك.

ومن املعروف أن األطفال يتعلمون منذ نعومة أظافرهم. 
فهم يتعلمون كيفية التدحرج عىل االرض والجلوس 

والوقوف والسري والتحدث واألكل والرشب، 
بدون أن يقضوا لحظة واحدة داخل الفصل 

الدرايس مع املعلمني. إنهم يف سعي دائم 
للتعرف عىل كل ما يحيط بهم، وكيفية 

عمل األشياء، وماذا سيحدث يف 
حال ملسوا شيئا ما.

وتوضح هرونسيتش أنه مع تقدم 
املرء يف العمر، من املمكن أن 

يحفز هذا الفضول الطبيعي 
لديه كل أنواع التعلم، إذا كان 

لديه الحرية يف مواصلته. ويعد 
هذا صحيحا بشكل خاص يف 

عرص اإلنرتنت، حيث يمكننا 
البحث عن أي يشء من خالل 

مجرد ضغطة زر واحدة.

ويمكن لألطفال أن يصريوا 
مستكشفني للطبيعة التي حولهم، 
من خالل قيامهم بمغامرة بسيطة 

يف الفناء الخلفي للمنزل، أو يف إحدى 
الحدائق املحلية، أو يف غابة قريبة عىل سبيل 

املثال. يمكنهم البحث بصورة أعمق )بمساعدة 
شخص بالغ عند الحاجة إليه( مع االستعانة باملكتبة أو 

اإلنرتنت أو بمجموعة متنوعة من التطبيقات.

ومن الناحية التاريخية، فقد كان الكثري من التعلم يتم يف املنزل من خالل 
اآلباء أو مع االستعانة بمعلم، وذلك قبل أن يتوفر نظام الدراسة الحديث. 
وكان األطفال يتعلمون املهارات الحياتية التي يحتاجون إليها من خالل 
عائالتهم، مثل تعلم الزراعة والطهي والصيد والحفاظ عىل الطعام. كما 

تعلموا التجارة لكي يصريوا من ذوي املهن. أما القراءة والكتابة فغالبا 
ما كان يتم تعلمهما يف املنزل، وصارتا بوابة لتعلم املزيد. وبدال من تلقي 

التوجيهات الرسمية، فكان األطفال يتعلمون يف األغلب من خالل العمل.
وتقول هرونسيتش إنه يف كثري من األحيان يف الوقت الحايل، يتم القضاء 

عىل الفضول الطبيعي الذي يكون لدى االطفال من خالل نظامنا 
املدريس الحديث. فعىل سبيل املثال، دق الجرس كإشارة للتحرك بدال من 

استعداد الطفل للميض قدما، يتسبب يف منع تساؤالت األطفال. ويجب 
عىل األطفال الذين يحتاجون إىل وقت إضايف أن يمضوا قدما بدون أن 

يكون لديهم فهم كامل. ويتعلم األطفال يف سن مبكر أن النجاح يف املدرسة 
يتعلق باتباع القواعد. وغالبا ما يكون التعليم فكرة ترد متأخرة يف أحسن 

األحوال.
وترى الكاتبة واملحللة أن تعليم األطفال بدون إلحاقهم باملدارس، يوفر لهم 

طريقة أخرى للتعلم، كما أنه طريقة تحافظ عىل فضولهم الطبيعي 
وتغذيه أيضا، مضيفة أن ذلك ال يعني عدم وجود قواعد 

أو أبوة أو معلمني. إنه يعني فقط تتبع اهتمامات 
الطفل بدال من أن يمىل عليه ما يتعلمه.

وقد تبدو مساعدة الطفل عىل متابعة 
اهتماماته أمرا مزعجا. ولحسن 

الحظ، أن هناك مراكز ملوارد 
الالمدرسية، كما أن هناك 

»مدارس« بدوام كامل لفكرة 
الالمدرسية، يمكنها أن تساعد 

يف ذلك. ومن املمكن العثور 
عىل تلك املدارس من خالل 
اإلنرتنت، عن طريق التعلم 

من املنزل واملجموعات 
األخرى املتعلقة بالتعليم. 

ويوجد لدى الالمدرسيني عدة 
فصول تتضمن أمثلة، مع كيفية 
العثور عىل املزيد. أو، يف حال لم 
يتوفر ذلك يف منطقة ما، فإنه من 
املمكن للمرء حتى أن يبدأ بنفسه. 
ومع االهتمام املتزايد بالتعلم املوجه 

لألطفال، صارت هناك فرص عمل مثرية 
متاحة ألصحاب املشاريع الناشئة.

ومن املمكن أن يكون التعلم بدون االلتحاق 
باملدارس غري متاح للجميع، شأنه شأن أي طريقة 

تعليمية أخرى. وهناك بعض األطفال الذيني يكونون مهيئني لهذا 
النوع من التعليم، ولكن البعض اآلخر ال يتماىش معه. وتقول الكاتبة أنها 

وجدت مع أبنائها أن هذا النوع من التعلم ينجح يف بعض املواد بشكل 
أفضل من غريها، وذلك ربما ألن هناك موارد أفضل متاحة للبعض، مؤكدة 

عىل أن األمر يستحق النظر فيه، يف حال كان املرء يريد إعادة تنشيط 
أبنائه وتشجيع روح الفضول لديهم.

التعلم بدون االلتحاق بمدارس.. نهج تعليمي 
مثير للجدل يسمح لألطفال بمتابعة اهتماماتهم

Indonesia school helps 
students recite Qur’an 
in sign language

C oncerned about how Indonesian students with 
hearing impairments often miss out on religious 
education, cleric Abdul Kahfi founded an Islamic 

boarding school to help them study and recite scripture 
from the Qur’an using sign language.
Opened in 2019 in the city of Yogyakarta in central Java, the 
Darul A’shom school now has 12 staff and teaches 115 students 
aged between seven and 28 years from across the world’s big-
gest Muslim-majority country.

Abdul hopes the school will make it easier for future genera-
tions to learn about Islam.
“Nowadays hearing-impaired adults barely know religion in 
depth because from school age they have never learned about 
it,” said the cleric, noting how interest in his school had spread 
quickly.
In Indonesia, the curriculum in public schools provides limited 
religious teaching to children with special needs, starting at the 
age of eight or nine rather than at kindergarten as is the case 
for many other students.
Only three out of 10 children with disabilities in Indonesia are 
able to go to school, according to a survey by the United Na-
tions children’s agency (UNICEF).
Hearing-impaired students typically take about five years to 
learn to recite and memorize the Qur’an at the school.
“Now I am able to read and memorize 30 juz (parts) of the 
Qur’an,” said Muhammad Farhad, a 10-year-old student, who 
said he wanted to become a cleric one day so he can pass on 
his knowledge to others.
Indonesia has tens of thousands of Islamic boarding schools 
and other religious schools that often provide the only way for 
children from poorer families to get an education.
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Fitness لياقة

ال شك أن الرياضة طريقة رائعة لتنشيط 
الجسم والحفاظ عىل قوام رشيق. عىل 
الرغم من أن حرق السعرات الحرارية 

ليس هو املقياس الوحيد لقيمة التمرين، 
فقد يخربك معدل السعرات بمدى صعوبة 

عملك وتأثريه عىل جسمك.

نتعرف من خالل املقال إىل أفضل التمارين 
الرياضية التي ينصح األطباء بممارستها لتحسني 

صحة الجسم وتنسيق الوزن، كما نتعرف إىل أكرث 
رياضة تحرق سعرات حرارية.

أكرث رياضة تحرق سعرات حرارية

يبقى السؤال عن أكرث رياضة تحرق سعرات حرارية 
سؤاالً شائًعا يجول بخاطر الكثري من األشخاص. 

بشكل عام، رياضة الجري هي األكرث حرقًا للسعرات 
الحرارية خالل ساعة واحدة، كما تأتي رياضة ركوب 

الدراجات الثابتة والسباحة وامليش من الخيارات 
املثالية كذلك.

تمارين HIIT أيًضا من أفضل التمارين الفّعالة لحرق 
السعرات الحرارية، فيستمر الجسم يف حرق السعرات 
الحرارية بعد ممارستها ملدة تصل إىل 24 ساعة، وهي 

عبارة عن مجموعة من تمارين األيروبكس ملُدة معينة يتم 
القيام بها عىل دورات متتابعة.

 
إن كنت ترغب يف بدء ممارسة التمارين الرياضية بشكل روتيني، 

ننصحك باستشارة طبيبك الخاص واستشارة مدرب شخيص 
أو معالج فيزيائي للحصول عىل اإلرشادات املناسبة لتجنب 

اإلصابات.

رياضة 
الجري.. أكثر 
رياضة تحرق 

سعرات 
حرارية؟

فوائد ممارسة تمرين 
متسلق الجبال بانتظام

مريم أبو شاهين

إذا كنت تبحث عن تمرين عضيل ثابت، فستكتشف أن متسلق الجبال خيار 
رائع، عندما تدفع قدميك بقوة ورسعة، ويرتفع معدل رضبات قلبك، وتتصبب 
عرقاً، كما يقول خبري اللياقة البدنية إبنيزر صموئيل. وقد لخص موقع “أونيل 

ماي هيلث” فوائد ممارسة تمرين متسلق الجبال، يف اآلتي: 
مفيد لتقوية قلبك.

يقلل من الدهون يف الجسم، ويساعد يف إنقاص الوزن.
مفيد جداً لزيادة قدرتك عىل التحمل.

فعال يف تطوير عضالت الصدر للرجال.
يساعد يف زيادة خفة الحركة.

يساعد عىل تقوية الجزء العلوي من 
الجسم، مثل الكتفني واليدين 

والصدر.
يحسن تدفق الدم يف 

الجسم، ويجعله مرناً.

Walter Hinchman

A strong set of hammies, can set you up for 
more explosive power and performance 
in the gym and in your functional move-

ment. Your hamstrings are recruited in nearly every 
human movement pattern you perform, whether it’s 
running, cycling, walking, or hiking, your hamstrings 
are crucial to wellness and athletic performance. 
With the right hamstring exercises you can efficiently 
isolate and strengthen your hamstrings to improve 
all-around performance and wellbeing.

What Are The Hamstrings 
Your hamstrings are a collection of three muscles ex-
tending from your hips to the back of knees, comprised 
of the semitendinosus, semimembranosus, and biceps 
femoris muscles.
Your hamstrings cross two major joints – the hip and 
the knee, making them more complex than other mus-
cle groups. Together these muscles work to bend your 
knees, extend the hips, and tilt your pelvis posterior-
ly. Hamstrings are one of the most commonly injured 
muscles in sports performance, therefore stretching 
and strengthening your hamstrings can help prevent 
injuries. Some of the most common injuries are strains, 
tears, and contusions. These injuries often range from 
mild to severe, characterized by pain, inflammation, 
swelling, and restricted range of motion. Therefore 
by adding effective hamstring exercises to your trainin 
program, you can help achieve better functional move-
ment and prevent yourself from strain or injury.
5 Best Hamstring Exercises For Strength And Power

1. Romanian Deadlift
Romanian deadlifts are at the top of the list when 
it comes to the best hamstring exercises. Romanian 
deadlifts aka RDLs, firmly isolate your hamstrings 
with slow and controlled movement to stretch and 
strengthen your hamstrings. Unlike a conventional 
deadlift, the movement pattern hinges at your hips 
placing a majority of the load in your hamstrings as 
opposed to your lower back.
Like most compound movements, what’s great 
about the RDL is that this hamstring 
exercise has a ton of variations. 
You can use different training 
implements such as a barbell, 
kettlebells, or dumbbells. You 
can perform them as a sin-
gle-leg movement, or sup-
erset them and pair them 
up with lunges, squats, 
light weight snatches, or 
cleans. The possibilities 
are really endless.
2. Good Mornings
Good mornings are a 
heavily underutilized and 
effective hamstring exercise. 
Essentially the good morning is a 
mix between a squat and a deadlift, 
mimicking the movement pattern of a 
Romanian deadlift. However, unlike the RDL the 
weight is positioned behind your neck like a squat, 
not positioned in your hands. Hinging at your hips, 
good mornings heavily recruit the muscles in your 

posterior chain, like your hip flexors, abductors, lower 
back muscles, hamstrings, glutes, and quads. When 
done correctly the good morning can provide better 
hip mobility and functional strength for better power 
and performance.
3. Conventional Deadlift
Deadlifts are a tried-and-true compound functional 
strength movement and one of the best exercises to 
build strong solid hamstrings. Deadlifts however not 

only build leg and lower body strength, but 
they also build total body strength by 

stimulating multiple muscle groups, 
joints, and stabilizing muscles 

within one fluid movement. 
With the proper form, the 

deadlift can add a ton of 
performance and health 
benefits, to your training 
program, improving 
posture, mobility, body 
composition, and athletic 
performance.

4. Bulgarian Split Squats
The Bulgarian-split squat is 

a single-leg squat variation. 
Compared to a traditional bar-

bell squat, it removes all the pres-
sure and load from your lower back 

and places it directly into your quads, glu-
tes, and hamstrings. Bulgarian split-squat allows for 

a greater range of motion and more achievable depth 
supporting the development of more muscle mass and 
strength. Bulgarian split squats are a great exercise to 

build your hamstrings, core stability, and produce addi-
tional raw strength and power.
As a single-leg unilateral movement, the Bulgarian split 
squat forces your core to actively engage stabilizing 
and balancing your body when driving the load back 
up on the positive phase of the lift into your heel. It 
also activates your glutes, and quads, which can help 
build a bigger, more solid foundation in your lower 
body strength. 
5. Box Squats 
Just like a traditional barbell back squat, the box squat 
is a compound functional strength movement that 
works multiple muscle groups, joints, and secondary 
stabilizing muscles. Primarily the box squat targets the 
muscles in your posterior chain and legs, such as the 
quadriceps, hamstrings, glutes, and core.
A plyobox is positioned behind you while performing a 
barbell back squat. Once you start the eccentric phase 
or decent of the squat, you sit on the box, pause, and 
explode back up driving the weightlternative to tradi-
tional back squats, to help heighten awareness of form 
and technique. What’s great about the box squat, is 
that forces you to channel more power and strength. 
Traditional squats position your weight differently and 
anteriorly load your center of gravity. Box squats force 
your hips to reach back placing greater emphasis on 
your posterior chain (hips, glutes, hamstrings, back), 
taking the focus away from the quads. Instead of your 
knees breaking, your hips and glutes push back first 
placing more emphasis on the hamstrings, glutes, and 
core. From the pause on the box, the ascent or concen-
tric phase, will help develop explosive power, as you 
stand back up using your posterior chain.  

5 Best Hamstring Exercises To Stack Strength And Size
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اكتشف باحثون يف جامعة كولونيا وجامعة ماساريك يف برنو 
)جمهورية التشيك(   أرسع نجم معروف، والذي يدور حول 

ثقب أسود يف وقت قيايس.

 Sagittarius( *يدور حول منطقة الرامي أ S4716 والنجم
A*(، الثقب األسود يف مركز مجرتنا درب التبانة، 

يف غضون أربع سنوات، وتصل رسعته إىل 
نحو 8000 كيلومرت يف الثانية، بحسب 

 The نتائج الدراسة التي نرُشت يف مجلة
.Astrophysical Journal

ويقرتب S4716 من الثقب األسود بمقدار 
100 وحدة فلكية )AU(، وهي مسافة 
صغرية وفقا للمعايري الفلكية. وتعادل 

وحدة فلكية واحدة 149597870 كيلومرتا.
وبالقرب من الثقب األسود يف مركز مجرتنا 

توجد مجموعة كثيفة من النجوم، والتي 
تسمى »العناقيد النجمية إس«، وهي موطن 

ملا يزيد عن مائة نجم تختلف يف سطوعها 
وكتلتها. والنجوم »إس« تتحرك برسعة خاصة.

وقال الدكتور فلوريان بيسكر، املؤلف الرئييس للدراسة 
 ،)S2( 2 الجديدة: »أحد األعضاء البارزين، النجم إس

يترصف مثل شخص كبري يجلس أمامك يف السينما: إنه يحجب الرؤية 
عنك ملا هو مهم. لذلك، غالبا ما يحجب إس 2 املنظر إىل مركز مجرتنا. 

ومع ذلك، يف لحظات وجيزة، يمكننا مراقبة املناطق املحيطة بالثقب 
األسود املركزي«.

وعن طريق التنقيح املستمر ألساليب التحليل، جنبا إىل جنب مع 
املالحظات التي تغطي ما يقارب عرشين عاما، حدد العلماء اآلن بال شك 

نجما يسافر حول الثقب األسود املركزي الهائل يف غضون أربع سنوات 
فقط.

وقام ما مجموعه خمسة تلسكوبات بمراقبة النجم، 
حيث وقع دمج أربعة من هذه الخمسة يف 

تلسكوب واحد كبري للسماح بمالحظات أكرث 
دقة وتفصيال. وقال بيسكر: »كان وجود نجم 

يف مدار مستقر قريبا جدا ورسيعا بالقرب 
من ثقب أسود فائق الكتلة أمرا غري متوقع 

تماما ويمثل الحد الذي يمكن مالحظته 
باستخدام التلسكوبات التقليدية«.

وعالوة عىل ذلك، يلقي هذا االكتشاف 
الضوء عىل أصل وتطور مدار النجوم رسيعة 

الحركة يف قلب مجرة   درب التبانة.

وقال مايكل زاجيك، عالم الفيزياء الفلكية يف 
جامعة ماساريك يف برنو الذي شارك يف الدراسة: 

»إن املدار القصري املدى واملضغوط لـ S4716 محري 
للغاية. ال يمكن أن تتشكل النجوم بسهولة بالقرب من الثقب 

األسود. وكان عىل S4716 أن يتحرك إىل الداخل، عىل سبيل املثال عن 
طريق االقرتاب من النجوم واألجسام األخرى يف العنقود النجمي إس، ما 

تسبب يف تقلص مداره بشكل كبري«.

اكتشاف أسرع نجم يدور حول الثقب 
األسود الهائل في مركز مجرتنا

الواليات المتحدة تخطط 
إلرسال مفاعل نووي 

حراري إلى الفضاء

تخطط وزارة الدفاع األمريكية، إلرسال مفاعل نووي حراري صغري إىل 
الفضاء، وقد وقعت مع رشكة Avalanche Energy عقدا لتنفيذ هذا املرشوع 

قبل عام 2027.
ويشري روبني النغرتي رئيس الرشكة يف ترصيح لـ Newsweek، إىل أن مبدأ 

عمل هذا املفاعل النووي الحراري الصغري Orbitron يكمن يف التقاط 
أيونات عالية الرسعة حول قطب سالب الشحنة. ويضمن هذا الجهاز 

الصغري تشكيل بالزما أيونية. ولكن هذه التقنية تحتاج إىل قدرة هائلة، وهذه 
املسألة بحاجة إىل حل.

ويضيف، إذا نجحت هذه العملية، فإن الطاقة التي سينتجها املفاعل 
ستخفض كثريا األسعار يف قطاع الصناعات الفضائية. ويخطط مصممو 
املرشوع للبدء من مليون دوالر للكيلوواط، ومن ثم التخفيض إىل 100 ألف 

دوالر أو 3000 دوالر للكيلوواط. ويمكن استخدام هذه الطاقة يف طائرات من 
دون طيار ووقود للمركبات الفضائية ويف مجاالت أخرى.

ويذكر أن حسابات علماء جامعة كاليفورنيا يف بريكيل، أظهرت أن استخدام 
البطاريات الشمسية يف الرحلة إىل كوكب املريخ، ستكون أكرث فعالية وأقل 

تكلفة من نقل وبناء مفاعالت نووية.

R esearchers have found new types 
of crystal hidden within tiny grains 
of well-preserved meteorite dust, 

after it hit Earth 9 years ago over Russia’s 
Chelyabinsk region.

On February 15, 2013, an asteroid with a di-
ameter of 18 meters and a weight of 12,125 
tons entered the Earth’s atmosphere at a 
speed of about 66,950 km / h. Fortunate-
ly, the meteorite fragmented about 23.3 
kilometers above the city of Chelyabinsk, 
in southern Russia, scattering parts of it in 
the vicinity of the area above which it ex-
ploded.

The impact was then an opportunity for 
experts to sound the alarm about the 
threats that meteorites pose to our planet. 
The Chelyabinsk meteor explosion was the 
largest of its kind to occur in Earth’s atmo-
sphere since the Tunguska event of 1908.

In a recent study, researchers analyzed 
some of the small fragments of space rock 
left over after a meteorite eruption, known 
as meteorite dust. Researchers have discov-
ered new types of crystals while examining 
specks of dust under a standard micro-
scope.

These discovered crystals have distinct 
properties to the crystal we know on planet 
Earth. The team suspects it formed under 
the high-temperature and high-pressure 
conditions caused by a meteorite crash, 
although the exact mechanism remains un-
clear.

In the future, scientists hope to track other 
samples of meteorite dust from other space 
rocks to see if these crystals are a common 
byproduct of meteorite blasts or are unique 
to the Chelyabinsk meteorite blast.

Scientists discover a new type of crystal from outer space
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    Environment بيئة

تشهد مناطق يف إسبانيا والربتغال جفافاً 
غري مسبوق منذ ألف عام، وسط تحول 

يطاول اإلعصار العكيس يف جزر األزور 
تحت تأثري تغري املناخ، بحسب دراسة 

نرُشت مؤخراً تحذر نتائجها من عواقب 
وخيمة عىل زراعة الكروم وأشجار 

الزيتون.

ويأتي هذا يف الوقت الذي أعلنت فيه إيطاليا 
حالة الطوارئ يف خمس مناطق يف شمال 

البالد، وأقرّت تمويالً عاجالً ملواجهة تداعيات 
موجة الجفاف التي اجتاحت وادي بو يف 

األسابيع األخرية، وال تنفّك تزداد سوءاً.

ويف الدراسة التي نرشت نتائجها مجلة »نيترش 
جيوساينس« العلمية، بخصوص إسبانيا 

والربتغال، أظهر الباحثون أن نظام الضغط 
الجوي املرتفع »تغري جذرياً خالل القرن 

املايض، وأن هذه التغيريات غري مسبوقة يف مناخ 
شمال األطليس خالل األلفية املاضية«.

ويؤدي إعصار األزور العكيس الذي يحصل 
عندما يكون الضغط يف منطقة من الغالف 

الجوي أعىل من املناطق املجاورة الواقعة عىل 
االرتفاع عينه واملوجودة بشكل رئييس قرب 
أرخبيل جزر األزور، دوراً مهماً عىل صعيد 

الطقس واالتجاهات املناخية يف أوروبا الغربية 
عىل املدى الطويل.

ودرس الباحثون التغريات يف الضغط الجوي 
يف هذه املنطقة عىل مدى السنوات الـ1200 

املاضية، ووجدوا أن اإلعصار العكيس يغطي 
مساحة أكرب منذ نحو 200 عام، وهو ما يتزامن 

تقريباً مع الثورة الصناعية.
خالل فصل الصيف، ُيرسل إعصار األزور 
العكيس هواًء ساخناً وجافاً نحو الربتغال 

وإسبانيا، وكذلك إىل دول أخرى يف غرب القارة 
مثل فرنسا.

ومع ذلك، خالل فصل الشتاء، يمكن أن تكون 
هذه الظاهرة مرادفة للرطوبة واملطر.

ويشري معدو الدراسة إىل أن تساقط األمطار يف 
الشتاء »حيوي« للصحة البيئية واالقتصادية 

لشبه الجزيرة األيبريية.
وستزداد قوة إعصار األزور العكيس يف القرن 

الحادي والعرشين تحت تأثري تغرّي املناخ.
وبنتيجة ذلك، انخفض معدل تساقط األمطار، 

وخصوصاً منذ النصف الثاني من القرن 

العرشين، ومن املتوقع أن ينخفض املستوى 
بنسبة إضافية تراوح بني %10 و%20 بحلول 
نهاية القرن الحايل، ما يجعل الزراعة يف شبه 
الجزيرة األيبريية »من أكرث املناطق ضعفاً يف 

أوروبا«.
وأخفقت دراسات سابقة يف تحديد مسؤولية 

تغري املناخ الناجم عن األنشطة البرشية يف 
تعديل املناخ يف شمال املحيط األطليس. ونجح 
الباحثون يف هذه الدراسة يف تحديد هذا الرابط.

وبدأ مزارعو الكروم يبحثون يف كيفية التكيف 
مع هذا الوضع، يف ظل مخاوف من احتمال 

انحسار املناطق املناسبة لزراعة الكرمة بمقدار 
الربع عىل األقل، أو حتى تختفي تقريباً 

بحلول عام 2050 يف شبه الجزيرة األيبريية، 
بينما قد ينخفض إنتاج الزيتون يف جنوب 

إسبانيا بنسبة %30 بحلول عام 2100، بحسب 
دراسات سابقة.

أما يف إيطاليا، فقد قالت الحكومة يف بيان، 
إنّها أقرّت حالة الطوارئ يف خمس مناطق، 

هي إمييل-رومانيا، وفروييل-فينيسيا جوليان، 
ولومبارديا، وبيدمونت، وفينيتو، وذلك حتى 31 

ديسمرب/كانون األول.

وأضافت أنّها قّررت أيضاً تخصيص مبلغ قدره 
36.5 مليون يورو )39.5 مليون دوالر( ملساعدة 

املترضرين.
وتواجه إيطاليا موجة حّر مبكرة غري عادية 

ونقصاً يف تساقط األمطار، وال سّيما يف وادي 
بو الزراعي يف شمال البالد، الذي تعرّض ألسوأ 

موجة جفاف منذ 70 عاماً.

وتوفر حالة الطوارئ »صالحيات استثنائية« 
للمساعدة يف ضمان السالمة العامة والتعويض 

عن الخسائر، مع السعي لضمان ظروف 
معيشية طبيعية ملن هم يف املنطقة.

وبحسب نقابة »كولديريتي« الزراعية األكرب 
يف البالد، يهّدد الجفاف أكرث من 30 باملئة من 
اإلنتاج الزراعي الوطني، ونحو نصف إنتاج 

مزارع وادي بو للموايش.

كذلك ترّضرت بحريتا ماغيوري وغاردا بسبب 
انخفاض منسوب املياه عن املعتاد يف هذا الوقت 

من العام، بينما انخفض أيضاً منسوب نهر 
التيرب جنوباً، الذي يمّر عرب روما.

ويمثّل نهر بو أكرب خزان للمياه يف شبه الجزيرة 
ويستخدم املزارعون معظمه.

واخرياً فرضت بلديات عدة قيوداً عىل استخدام 
املياه، حيث قامت مدينة فريونا التي يبلغ عدد 

سكانها ربع مليون نسمة برتشيد استخدام 
مياه الرشب، فيما أعلنت ميالنو إغالق نوافريها 

املزخرفة.
ومن التبعات األخرى للجفاف، انخفاض إنتاج 

الطاقة الكهرومائية بشكل حاّد.
وتشكّل املحطّات الكهرومائية، ومعظمها يف 

املناطق الجبلية شمايّل البالد، ما يقرب من 20 
باملائة من إنتاج الطاقة الوطني.

ويأتي هذا اإلعالن بعد يوم واحد من مرصع 
سبعة أشخاص عىل األقّل يف انهيار جليدي 

يف جبال األلب اإليطالية، اعترب رئيس الوزراء 
ماريو دراغي أنّه مرتبط »دون شّك« بالتغرّي 

املناخي.

يذكر أّن منظمة األمم املتحدة، سبق أن حذرت 
يف تقرير بعنوان »الجفاف باألرقام 2022«، من 

موجة جفاف عاملية قد تؤثر بثالثة أرباع سكان 
األرض بحلول عام 2050، مشرية إىل أن الجفاف 
زاد خالل العقدين األخريين بنسبة 29 يف املائة.

جفاف غير مسبوق منذ أكثر من ألف سنة 
في بعض مناطق إسبانيا والبرتغال وحالة 

طوارئ في إيطاليا

1.81 billion people 
at risk of 1-in-100 
year flood

1 .81 billion people may be exposed to inundation 
depths greater than 0.15 metres in the event of 
a 1-in-100 year flood, with the majority residing 

in South and East Asia, suggests a study published in 
Nature Communications. The research also reveals 
that 780 million people living on under US$5.50 a day 
are at risk from these floods and may have implica-
tions for targeted mitigation measures and policy.

Flooding is one of the most prevalent natural hazards 
and its impacts can be particularly acute for lower-in-
come countries. While heightened flood risk is already 
a reality for many parts of the world, climate models 
have indicated flooding frequency could increase sub-
stantially in Africa, Asia and Latin America, which poses 
a risk for socioeconomic development. Although flood 
exposure assessments have been done at the local and 
national levels, a lack of global assessments limits our 
understanding of the impacts for lower-income coun-
tries and subregions.

Jun Rentschler and colleagues present results from a 
high-resolution global exposure assessment for 188 
countries, using flood data from terrain and hydro-
graphic models, and population maps to assess popula-
tion exposure to flood risk.

They combined this with poverty estimates from the 
World Bank’s Global Subnational Atlas of Poverty. The 
authors found that 23% of the world’s population (1.81 
billion people) may be exposed to inundation depths 
greater than 0.15 metres in the event of 1-in-100 year 
floods (floods with a 1% chance of occurring in a given 
year), with the majority living in South and East Asia. 
They suggest China and India account for over one third 
of the global exposure. The study also finds that 89% 
of those facing flood exposure reside in low- and mid-
dle-income countries. The authors show that over 780 
million people living on under US$5.50 per day face 
high flood risk, highlighting the relationship between 
flood exposure and poverty.
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BREAK استراحة

سيدة في البيرو تفوز 
بحكم قضائي من أجل 

السماح لها بالموت
بعد معركة قانونية طويلة يف بريو من أجل الحق يف املوت، قالت آنا 

إسرتادا إنها تشعر اآلن بالحرية يف تجنب املعاناة من مرض عضال 
وموهن ابتليت بها عىل مدى ثالثة عقود.

وأكدت املحكمة العليا يف بريو مؤخراً، حكًما سابقًا يسمح إلسرتادا، 
وهي طبيبة نفسية تبلغ من العمر 44 عاًما، بإنهاء حياتها بعد 

معركة قانونية استمرت خمس سنوات وسنوات من املرض.
بموجب القانون البريويف، فإن مساعدة شخص ما عىل االنتحار 

وقتل مريض مصاب بمرض عضال يعاقب عليها بالسجن.
يف بلد روماني كاثوليكي عميق، حيث ال يزال اإلجهاض وزواج 

املثليني غري قانونيني، ُينظر إىل قرار املحكمة عىل أنه عالمة فارقة 
يف الجدل حول القتل الرحيم. ففي أمريكا الالتينية، كولومبيا فقط 

هي التي تسمح بهذا اإلجراء، ولكن برشوط معينة.
وقالت لوكالة رويرتز: »هذا االنتصار سيساعدني عىل التعامل 

بشكل أفضل مع هذا التدهور الوشيك والحتمي للمرض. سوف 
يمنحني راحة البال والهدوء«.

تعاني إسرتادا من التهاب العضالت، وهو مرض نادر يهاجم 
عضالتها بتدهور تنكيس. لقد أمضت معظم حياتها مستلقية عىل 

رسير متصل بجهاز تنفس ميكانيكي وبمساعدة شبه يومية من 
ممرضة.

وصادق حكم املحكمة العليا الصادر مخراً، عىل قرار سابق 
للمحكمة يطالب التأمني الصحي الحكومي يف بريو بتوفري »جميع 

الرشوط« للقتل الرحيم لدى إسرتادا، والتي يجب تنفيذها يف 
غضون 10 أيام من التاريخ الذي عربت فيه عن رغبتها يف إنهاء 

حياتها.
وأعفت املحكمة العليا الطبيب الذي قام يف النهاية بتزويد إسرتادا 

بدواء يهدف إىل إنهاء حياتها من أي عقوبة.
وقالت إسرتادا وهي مستلقية عىل الرسير بعد أن وضعت ممرضتها 

وسادة عليها: »ملاذا املوت بكرامة؟ ألنني أريد أن أتجنب املعاناة، 
أريد أن أتجنب األلم، ولكن قبل كل يشء ألن األمر يتعلق بالحياة 

ويتعلق بالحرية«.

ماعز بأذنين طويلتين 
يصبح نجمًا على مواقع 

التواصل في باكستان
أصبح ماعز صغري ذو أذنني طويلتني للغاية نجماً عىل وسائل 

التواصل االجتماعي يف باكستان، إذ يدعي مالكه أنه كرس رقماً 
قياسياً قد ال يكون موجوداً يف األساس.

يعيش املاعز »سيمبا« اآلن حياة مدللة يف كراتيش، حيث ُولد 
الشهر املايض بأذنني طويلتني نمتا مذاك ليصل طولهما إىل 54 

سنتيمرتا.
ويقول املربي محمد حسن ناريجو إنه اتصل بموسوعة غينيس 

لألرقام القياسية ملعرفة ما إذا كان باإلمكان إدخال الحيوان إليها، 
رغم عدم وجود فئة »أطول أذنَي ماعز« يف الوقت الراهن عىل موقع 

املنظمة اإللكرتوني.

وروى ناريجو بفخر »بالكاد بعد 10 إىل 12 يوماً من والدته، بدأ 
الحيوان يظهر يف وسائل اإلعالم املحلية والعاملية وفاز بمسابقة 

جمالية«.

وأضاف: »بعد 30 يوماً، أصبح محبوبا لدرجة أن شخصية مشهورة 
ستحتاج إىل 25 إىل 30 عاماً لتحقيق الشهرة نفسها«.

أذنا »سيمبا« ممدودتان لدرجة أن ناريجو اضطر إىل ثنيهما عىل 
ظهره ملنع الحيوان الصغري من الدوس عليهما.

كما صمم حزاماً حتى يتمكن الحيوان الصغري من وضع أذنيه 
حول رقبته.

ويبدي ناريجو بعض القلق بشأن االهتمام الذي يحصل عليه 
»سيمبا«، بما يف ذلك من املربني املنافسني. وهو يلجأ إىل الصلوات 

والتقاليد طلباً للحماية للماعز الصغري.
وأوضح ناريجو: »نتلو آيات من القرآن وننفخ عليه لدرء عني 

الحّساد«، مضيفاً »عمالً بتقليد ورثناه عن أسالفنا، ربطنا حوله 
خيطاً أسود محصناً بآيات من القرآن«.

وهو يعتزم اآلن رعاية »سيمبا« للرتويج لباكستان كدولة رئيسية يف 
قطاع تربية املاعز.

)فرانس برس(

A n American mechanic found a pre-
cious treasure worth millions of 
dollars, inside a garbage container 

in an abandoned barn in Waterbury, Con-
necticut, USA.
 
Mechanic finds millions in treasure inside 
a trash can

An American mechanic has found a valu-
able treasure worth millions of dollars, 
inside a garbage container in an aban-
doned barn in Waterbury, Connecticut, 
USA.

The American mechanic found paintings 
and artwork buried under the dirt in an 
abandoned barn, which later turned out 
to be the collection of works by the late 
artist Francis Haynes.

Jared Whipple, an auto mechanic in Wa-
terbury, Connecticut, was given notice by 

a contractor to take back parts covered 
in dirt since 2017, from a trash can 
containing materials from a Watertown 
barn.

Hearst Connecticut me-
dia group reported 
that Whipple later 
discovered that 
these paintings 
and works were 
by Francis 
Haynes, an ab-
stract expres-
sionist painter 
who died in 
2016 at the age 
of 96 and kept 
his works stored 
in the barn.

His paintings and art-
work have been compared 

to the art of Christo and Jean-Claude, 
who were famous for their artwork pack-
aging throughout Europe, including the 

Arc de Triomphe in Paris.

In this context, art coor-
dinator and historian 

Peter Hastings Falk 
told the Hearst 
Connecticut 
media group 
that Heinz has 
enveloped 
more than a 
dozen build-
ings in New 
York, including 

the Washing-
ton Square Arch 

monument and JFK 
Airport.

And Port Authority Bus 
Station.

Whipple exhibited some of the art at an 
exhibition in Waterbury last year, and 
recently decided to sell some of the art.

Currently, Whipple is collaborating with 
the Hollis Taggart Gallery in New York 
City, to organize exhibitions in New York 
and Connecticut starting next month.

Since the treasure was found, Whipple 
has researched Heinz’s work and contact-
ed the late artist’s family, who he said 
allowed him to keep and sell the artwork.

“I pulled her out of that trash can, I fell in 
love with her, I hooked up with her, and 
I want Heinz to enter the history books,” 
Whipple told the news site.

Follow our latest local and sports news 
and the latest political and economic 
developments via Google news

Mechanic finds millions in treasure inside a trash can
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أسواق الرضا
بجميع فروعه في خدمتكم

تشكيلة واسعة من الخضار والفواكهتشكيلة واسعة من الخضار والفواكه

عالية الجودة وبأقل األسعارعالية الجودة وبأقل األسعار

تخفيضات كل يوم 
أربعاء

14615 Warren 
Dearborn, MI 48126

(313) 945-8891

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

shop papaya online at :
papayaexpress.com

تابعونا على :



معرض هاني عميسان
لبيع أحدث السيارات األمريكية واليابانية واألوربية والكورية

BUY - SELL - TRADEBUY - 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

FOR MORE DETAILS VISIT WWW. TOPGEARZ.COM
3540 E.DAVISON* DETROIT,  MI  48212        313 -  368 -  7000  
haniomasan@gmail.com                            hamza.omasan@gmail.com

20
 عامًا في خدمة 

الجالية

Serving The 
Community 

For Over
 20 year

 
ملكية 

نظيفة وأسعار 
مدهشة

 clean titles -
great prices

نعطيك 
أفضل قيمة 

لسيارتك عند الشراء

1 year warranty 
engine & 

transmission


