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كل عام 
وأنتم بخير

Happy New Year

أحداث أحداث 
هزت هزت 

العالم العالم 
في عام في عام 

20222022
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ــربية..ميسي  ــاءة العـ ــا العبــ مرتديــ
يرفــع الــكأس األغلــى ويهديــه لنــا!!

قطر تنجح في حتدي كأس العالم وتذهل اجلميع
QATAR SUCCEEDS IN CHALLENGING THE 
WORLD CUP AND AMAZES EVERYONE
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w w w . p u r e t a x o n e . c o m

PURE TAX & IMMIGRATION SERVICES 
الصفاء لخدمات الضرائب والمحاسبة

هل معك مشاكل مع  State and IRS  وتحتاج 
إلى المساعدة ؟ اتصل بنا ونحن بعون اهللا 

سنحل جميع مشاكلك معهم .
Do You Have Problems With IRS or State . Let us help you.

Accounting

Tax (Individual 
& Corporation)

Income/Expense 
Budget

Feasibility 
Studies 

Business 
Consulting

Immigration 
Services 

Translation 
Services

Payroll Services

Reporting & Analysis

Forecast Support

15350 N. Commerce Rd. Ste 101
Dearborn , MI 48120

 DFCU بجانب مكتب البريد، خلف بنك  
Tel:313.581.6605
Fax:313.483.1721

Amin Ali:
 313-995-1754
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مرتديا العباءة العربية..
ميسي يرفع كأس 

العالم ويهديه لنا!!
عبدالناصر مجلي

لم تكن هذه مباراة يف كرة القدم فحسب، بل كانت معركة بكافة 
األسلحة السلمية املمكنة

التي لم نشهد لها مثيال من قبل يف تاريخ النهائيات
كانت رواية مجنونة مليئة بالجمال والرعب والقلق واألبداع والفن 

واألساطري
كانت سباقا عارما وقاسيا الهوداة فيه وال استسالم

بني جياد اسطورية خرجت من كتب الالمعقول الذي لم تكتب بعد
وكنا نحن فقراء العالم نتابع وأيدينا عىل قلوبنا

ويف عيوننا تثور دموع التاريخ للحظة فرح عارم الطاقة لنا به 
انتظرناه طويال

كل دقيقة كانت قرنا كامال من الوجع
وكل ساعة كانت بمثابة دهرا من الرتقب والخوف والتمني

كان جنونا محببا ورائعا ومذهال ورصاعا يف االرادات النضري له.
هجمة من هنا

وثالث مرتدات من هناك
هدف هنا تم نحته يف فوالذ املواجهة الغاضبة

وهدفان قاسيان كرماح مسمومة تنغرس بكل قسوة يف األكباد يف 
الجهة املقابلة

كأن األمر كما لوكان رصاعا بني أمواج عاتية الشقفة فيها والرحمة.
امطرت

وأرعدت
وزلزلت االرض زلزالها

ونحن تتقاذفنا املخاوفها كلها
واألماني كلها من كل حدب وصوب

وأظلمت األرجاء بنا وعلينا وظننا بجيادنا الظنون
حى ارشقت علينا شمس االنتصار الساطعة بهية وضاءة وساحرة

ويف الختام أقبل قائد التانغو مييس محموال عىل األعناق محجال 
يف األبهة

حامال يف يده الكاس األروع واألغىل واألندر وأهداه لروح األرجنتني 
الهادرة

ومن بعدها لنا نحن أبناء الثورات والعرثات واألفراح القليلة
يف كل مكان عىل ظهر هذا الكوكب الذي اليكاد يرانا

قائال هي لكم ممهورة بماء روحي وبعشقكم للجمال والحب 
والسالم

وآن يل أن أسرتيح ولو لربهة بعد هذه املشوار الوعر والصعب 
والطويل.
فيفا قطر

فيفا مييس
فيفا كتيبة التانغو العاصفة

فيفا أرجنتينا
فيفا ياكل شعوب األرض

فيفا ياكل ثوار العالم وفقراءه ورشفاءه
وشهداءه الذين اليذكرهم أحد.

______________________________
*هامش :

فيفا: كلمة باألسبانية تعني عاش أو يعيش

16 -13

19 -18

تغطية خاصة

تغطية خاصة رحيل رائد الحداثة األدبية الشاعر 
واألديب اليمني عبد العزيز المقالح 

2021
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صيدلية سبأ 
٣ فروع لخدمتكم

locations to serve you
Abdulla Shariff, Pharmacist

Fas t & Friendly Care

3

PHARMACY

10136 Vernor Hwy 
Dearborn MI 4812O
Phone : 313-841-8820
Fax : 313-841-8846

HOURS
MON - FRI . 9AM - 6PM

SAT . 10AM - 4 PM

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

HOURS
MON - FRI . 9AM - 6PM

SAT . Closed

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

HOURS
MON - FRI . 9AM - 6PM

SAT . 10AM - 2 PM
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U.S.A أمريكا

تعهد جو بايدن، بأنه لن يلتزم الصمت 
يف مواجهة تنامي معاداة السامية يف 

الواليات املتحدة ، حيث استضاف الرئيس 
حفل استقبال يف البيت األبيض لالحتفال 

بعيد هانوكا ، عيد األنوار اليهودي.
قال بايدن وهو يقف بجانب الشمعدان 

اليهودي التقليدي ، الذي أضاءه 
الضيوف بمناسبة الثانية من ليايل العيد 
الثمانية: »إنني أدرك خوفك ، وجرحك ، 
وقلقك من أن هذا الحقري والسم أصبحا 

طبيعيني للغاية«.

قال الرئيس »الصمت تواطؤ«. »يجب أال 
نبقى صامتني ... لن أصمت. أمريكا لن 

تصمت«.

وكان من بني الضيوف الناجية من 
الهولوكوست برونيا براندمان ، وتشاريل 

سيرتون ووكر ، الحاخام يف مجمع بيث 
إرسائيل ، وهو كنيس يهودي يف كوليفيل 
، تكساس الذي كان مرسًحا ألخذ رهائن 

يف يناير.

وفقًا لرابطة مكافحة التشهري، شهدت 
الواليات املتحدة عدًدا قياسًيا من األفعال 

املعادية للسامية يبلغ 2717 ، مثل 
االعتداءات والهجمات اللفظية وتدمري 
املمتلكات يف عام 2021 ، بزيادة سنوية 

قدرها 34 يف املائة.

يف تقريرها الخاص، قالت اللجنة اليهودية 
األمريكية ، وهي إحدى أقدم منظمات 

الدفاع عن اليهود يف البالد ، إن 39 يف 
املائة من اليهود األمريكيني أقروا بأنهم 

»غريوا سلوكهم ، وحدوا أنشطتهم وأخفوا 
يهوديتهم بسبب مخاوف بشأن معاداة 

السامية«. يف حني أن حوايل واحد من 
كل أربعة كان هو نفسه ضحية ملعاداة 

السامية خالل العام املايض.

أعرب الخرباء عن قلقهم من أنهم 
يشهدون التقليل من الخطاب املعادي 

لليهود ، وهو ما أبرزته شخصيات عامة 
بما يف ذلك مغني الراب كاني ويست ، 

الذي قال مؤخرًا »أنا أحب هتلر« خالل 
مقابلة عرب اإلنرتنت مع أحد منظري 

املؤامرة.

من جانبه ، أثار الرئيس السابق دونالد 
ترامب موجة من الغضب بسبب تناوله 

الطعام مع شخص معروف بتفوق العرق 
األبيض ومنكر للهولوكوست الشهر املايض 

يف منزله يف ماراالغو بوالية فلوريدا.

بايدن: لن نصمت ازاء تصاعد 
معاداة السامية

لجنة تحقيق 
الكابيتول: ترمب 

عديم األهلية 
لتولي أي منصب 

رسمي

قالت نائبة رئيس لجنة نيابية أمريكية تحقّق يف 
هجوم استهدف مقر الكونغرس يف السادس من كانون 

الثاني/يناير 2021، إن رفض الرئيس األمريكي السابق 
دونالد ترمب التدخل فورا ملنع الواقعة يجعله »عديم 

األهلية لتويل أي منصب رسمي«.
وأضافت ليز تشيني أن »من ترصّف عىل ذاك النحو 

يف ذاك الحني ال يمكنه أن يتوىل مجدداً أي منصب 
رسمي يف بالدنا«.

إىل ذلك، أوصت لجنة التحقيق الربملانية، بإجماع 
أعضائها، بإطالق مالحقات جنائية بحق الرئيس 

السابق، تشمل إحداها الدعوة إىل العصيان.
كذلك، أوصت بأن تتم مالحقة ترمب أمام القضاء 

إلعاقته إتمام آلية رسمية )املصادقة عىل نتائج 
االنتخابات الرئاسية( والتآمر عىل الدولة األمريكية 

واإلدالء بترصيحات كاذبة.
مالحقة جنائية

وقبيل التصويت، قال عضو مجلس النواب جيمي 
راسكن، إن »اللجنة جمعت أدلة ذات داللة تظهر 

أن الرئيس ترمب كان يعتزم التشويش عىل االنتقال 
السلمي للسلطة كما ينص عليه دستورنا«.

وأضاف »نعتقد أن األدلة التي جمعت خالل تحقيقنا 
تربر التوصية بمالحقات جنائية ضد دونالد ترمب«.

ويواجه من تساق هذه االتهامات بحقه عقوبة 
السجن، وقد يمنع من ممارسة أي وظيفة عامة.

ال سلطة للجنة
وال تملك اللجنة سلطة مبارشة هذه املالحقات 

الجنائية، وال تتعدى صالحياتها رفع توصية يف هذا 
الصدد إىل وزارة العدل املخولة وحدها توجيه اتهامات 

إىل الرئيس األمريكي السابق.

ويف السادس من كانون الثاني/يناير 2021، هاجم 
أنصار ترمب مقر الكونغرس يف واشنطن ملنعه من 
املصادقة عىل انتخاب جو بايدن رئيسا للواليات 

املتحدة، ما أثار صدمة يف البالد والخارج.
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كتبت: نهال أبو السعود

أظهر استطالع للرأي أن معظم الناخبني املؤيدين للحزب 
الجمهوري األمريكي يفضلون حاكم فلوريدا رون ديسانتيس 

عىل الرئيس السابق دونالد ترامب كمرشحهم لالنتخابات 
الرئاسية يف عام 2024.

وفقا ليو اس ايه توداي، اختار 56 يف املئة من الناخبني 
ديسانتيس بينما حصل ترامب الذي أطلق حملته رسميا 

الشهر املايض عىل 33 يف املئة فقط، ووجد االستطالع أن الرئيس 
األمريكي الحايل جو بايدن، يحظى بشعبية تفوق سلفه ترامب، 

وجاء ذلك يف أعقاب نتائج متباينة للمرشحني املدعومني من 
ترامب يف االنتخابات النصفية األمريكية.

وقال ديفيد باليولوجوس، مدير مركز البحوث السياسية 
بجامعة سوفولك: »ديسانتيس يتفوق عىل ترامب ليس فقط 
بني الناخبني عموما، ولكن أيضا بني الناخبني من ذوي امليول 

الجمهورية الذين كانوا القاعدة الشعبية للرئيس السابق«، 
واضاف: »الجمهوريون واملستقلون املحافظون يريدون عىل 

نحو متزايد الرتامبية بدون ترامب«.

وفقا لالستطالع، يتقدم ديسانتيس عىل بايدن أيضا، فقد 
حصل عىل نسبة 47 يف املئة مقابل 43 يف املئة من بني جميع 

الناخبني يف انتخابات افرتاضية، بينما لم يحسم سبعة يف املئة 
أمرهم.

وقد أعيد انتخاب ديسانتيس، 44 عاما، يف نوفمرب لوالية جديدة 
يف منصب حاكم فلوريدا، حيث فاز بأغلبية ساحقة بأكرث من 

مليون ونصف صوت، وهو أكرب هامش ألي حاكم والية لفلوريدا 
منذ 40 عاما.

ويف األيام التالية العادة انتخاب ديسانتس، هاجم ترامب 
منافسه املحتمل، وحذره من الرتشح للرئاسة، وقال لشبكة 

فوكس نيوز »أعتقد أنه إذا ترشح، فقد يؤذي نفسه بشدة«.

كما وجد االستطالع أن أكرث من 60 يف املئة من الناخبني 
يفضلون أال يرتشح ترامب وال بايدن يف سباق 2024.

ترامب يخسر دعم الجمهوريين 
امام ديسانتيس للرئاسة 2024.. 

56 % يؤيدون حاكم فلوريدا

U.S. scientists reach 
historic nuclear fu-
sion breakthrough

U .S. government scientists on announced that they made 
a breakthrough in the pursuit of limitless, zero-carbon 
power by achieving a nuclear fusion reaction – technol-

ogy seen as a possible revolutionary alternative power source.

Physicists have since the 1950s sought to harness the fusion reac-
tion that powers the sun, but no group had been able to produce 
more energy from the reaction than it consumes.

The Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) said an ex-
periment it conducted “produced more energy from fusion than 
the laser energy used to drive it,” paving the way for “advance-
ments in national defense and the future of clean power.”

LLNL conducted the first controlled fusion experiment in history 
to reach this first-of-its-kind milestone that 

will provide invaluable insights 
into the prospects of clean 

fusion energy and could 
be a game-changer for 

efforts to achieve 
worldwide goals of 

net-zero carbon.

“This milestone 
will undoubtedly 
spark even more 
discovery,” said 
U.S. Secretary of 
Energy Jenni-

fer Granholm. 
“[Washington] is 

committed to sup-
porting our world-class 

scientists whose work 
will help us solve humanity’s 

most complex and pressing prob-
lems, like providing clean power to combat 

climate change and maintaining a nuclear deterrent without 
nuclear testing.”

Fusion is the process by which two light nuclei combine to form a 
single heavier nucleus, releasing a large amount of energy. 
To pursue this concept, LLNL built a series of increasingly power-
ful laser systems, leading to the creation of NIF, the world’s larg-
est and most energetic laser system. Located in California and the 
size of a sports stadium, NIF uses powerful laser beams to create 
temperatures and pressures like those in the cores of stars, giant 
planets, and inside exploding nuclear weapons.

Many advanced science and technology developments are still 
needed to achieve simple, affordable fusion to power homes and 
businesses.

“The pursuit of fusion ignition in the laboratory is one of the most 
significant scientific challenges ever tackled by humanity, and 
achieving it is a triumph of science, engineering, and most of all, 
people,” LLNL Director Dr. Kim Budil said. 

“Crossing this threshold is the vision that has driven 60 years of 
dedicated pursuit — a continual process of learning, building, ex-
panding knowledge and capability, and then finding ways to over-
come the new challenges that emerged. These are the problems 
that the U.S. national laboratories were created to solve.”
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اتهم الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب لجنة 
التحقيق الربملانية يف أحداث اقتحام الكونجرس 
بالسعي ملنعه من الرتشح لالنتخابات الرئاسية 
املقبلة يف عام 2024، وذلك من خالل توصياتها 

لوزارة العدل بتوجيه اتهامات وصفها بـ »الزائفة 
إليه«.

وقال ترامب، يف منشور عىل منصته للتواصل 
االجتماعي، وفقا لقناة )الحرة(، إن كل هذه األفعال 

الرامية ملالحقته عىل غرار محاكمة عزله، مضيفا 
أنها محاولة حزبية إلقصائه مع الحزب الجمهوري 

من االنتخابات الرئاسية املقبلة.

وكانت لجنة التحقيق الربملانية حول الهجوم عىل 

الكابيتول صوتت يف وقت سابق لصالح توجيه 
اتهامات جنائية للرئيس األمريكي السابق دونالد 

ترامب،

وصوتت اللجنة، التي تحقق يف اقتحام الكونجرس، 
باملوافقة عىل نتائج تقريرها النهائي، الذي تضمن 

إحاالت جنائية لوزارة العدل بحق دونالد ترامب.

وتتعلق االتهامات بالدعوة إىل التمرد وعرقلة إجراء 
رسمي )املصادقة عىل االنتخابات الرئاسية(، 

والتآمر ضد الدولة األمريكية، واعترب أعضاء اللجنة 
سبعة ديمقراطيني وجمهوريان، أن ترامب »عديم 

األهلية لتويل أي منصب رسمي«، وذلك يف جلستها 
الختامية إلعالن نتائج 18 شهرا من التحقيقات.

ترامب يتهم لجنة التحقيق بأحداث الكونجرس بالسعي 
لمنعه من الترشح لالنتخابات المقبلة

تعتزم الخارجية األمريكية تعزيز مكافحة التضليل 
اإلعالمي الذي مصدره روسيا والصني خصوصا، وكلّفت 
املتحدث السابق باسمها جيمي روبن اإلرشاف عىل هذه 

املهمة.
سريأس روبن خلية خاصة داخل وزارة الخارجية 

مسؤولة عن “تحديد وفهم وكشف ومكافحة الدعاية 
واملعلومات املضللة” من الدول األجنبية والجهات 

الفاعلة غري الحكومية “التي تهدد أمن الواليات 
املتحدة وحلفائها ورشكائها”، وفق بيان صادر عن وزير 

الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن.

وسيكون مسؤوالً خصوصا عن “مكافحة املعلومات 
املضللة والدعاية من الجهات األجنبية بما يف ذلك 

روسيا والصني وإيران واملنظمات املتطرفة مثل تنظيمي 
الدولة اإلسالمية والقاعدة”، وفق نفس املصدر.

كان جيمي روبن )62 عاًما( املتحدث الرسمي باسم 
وزيرة الخارجية مادلني أولربايت من 1997 إىل 2000 

تحت إدارة الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون.

وكان شخصية مشهورة يف الواليات املتحدة، وقد عمل 
أيضا يف التدريس والتعليق يف قنوات تلفزيونية قبل أن 
ينتقل إىل لندن مع زوجته يف ذلك الوقت مراسلة “يس 

إن إن” كريستيان أمانبور.

تم إنشاء هذه الخلية داخل وزارة الخارجية عام 
2016 بهدف مكافحة املعلومات املضللة التي تنرشها 

الجماعات املتطرفة، لكن جرى بعد ذلك تركيز عملها 
عىل الصني وروسيا مع اتهام األخرية بشن حملة تضليل 

واسعة النطاق بعد بدء غزوها ألوكرانيا.

الخارجية األمريكية تنشئ خلية 
لمكافحة التضليل اإلعالمي
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L awmakers investigating last year’s 
assault on the US Capitol recom-
mended that Donald Trump be 

charged with multiple offenses including 
insurrection - raising the stakes in a par-
allel criminal investigation that could put 
the former president in jail.

The House of Representatives select com-
mittee called for the indictment - as well 
as charges of obstruction of an official 
proceeding and conspiracy to defraud the 
United States - after an 18-month probe 
into the storming of Congress on January 
6, 2021.

At least five people died after a mob 
whipped up by Trump’s false claims of a 
stolen election, and directed to march 
on Congress by the defeated president, 
ransacked the seat of US democracy in a 
thwarted bid to prevent the transfer of 
power to President Joe Biden.

The bipartisan committee voted unani-
mously to refer the charges to the Justice 
Department after openingremarks by 
vice-chair Liz Cheney in which she accused 
Trump of “a clear dereliction of duty” in 
failing to immediately attempt to stop the 
riot and called him “unfit for any office.”

“No man who would behave that way at 
that moment in time can ever serve in any 
position of authority in our nation again,” 
she said.

The referrals are seen as largely symbolic, 
as the panel has no control over charging 
decisions, which rest with the Justice 
Department.

Jack Smith, a largely independent special 
prosecutor appointed by Attorney General 
Merrick Garland, is leading his own inves-
tigation into Trump related to the 2020 
election.

 Major blow
Trump issued a statement claiming that 

the purpose of the investigation was to 
“keep me from running for president 
because they know I’ll win” and that any 
prosecution would be “a partisan attempt 
to sideline me.”

Trump’s approval ratings are underwater 
- at minus-20 percentage points in the 
RealClearPolitics average, compared with 
minus-eight percent for Biden.

But the lawmakers’ move is nevertheless 
historic, as Congress has never made a 
criminal referral against a sitting or former 
president, and it will add to the clamor 
among Trump’s opponents for prosecu-
tion.

It is also a major blow to Trump amid 
a series of missteps in the weeks since 
he announced a comeback bid for the 
White House - including the Republicans’ 
poor midterm election showing in states 
where the tycoon endorsed candidates.

Charges could result in a ban from public 
office for the 76-year-old Republican, 
who still wields considerable power in 
the Republican Party, and even prison 
time.

“To cast a vote in the United States is an 
act of faith and hope,” committee chair-
man Bennie Thompson said.

“That faith in our system is the founda-
tion of American democracy. If the faith 
is broken, so is our democracy. Donald 
Trump broke that faith.”

The seven Democratic and two Repub-
lican panel members are winding down 
their work before the end of the year, 
and have compiled their findings into an 
eight-chapter report set to be released 
on Wednesday.

The committee’s case is that Trump 
“oversaw and coordinated a sophisti-
cated seven-part plan to overturn the 

presidential election and prevent the 
transfer of presidential power.”
 ‘Trump knew he lost’

Investigators say the plot began with 
Trump’s campaign to spread allegations 
he knew were false that the election was 
marred by widespread fraud.

He is accused of trying to corrupt the 
Justice Department and of pressuring 
his vice president Mike Pence, as well as 
state election officials and legislators, to 
overturn the vote by violating the Consti-
tution and the law.

Trump is also accused of summoning and 
assembling the mob in Washington, and 
directing it toward the Capitol despite 
knowing it was armed with assault rifles, 
handguns and numerous other weapons.

And for hours he ignored pleas from his 
team to take action to stop the violence, 
lawmakers say.

Democratic panel member Zoe Lofgren 
said Trump’s false fraud claims - far 
from being spontaneous - were part of 
a deliberate attempt to sow distrust in 
democracy that began long before the 
insurrection.

Lofgren repeated the panel’s suggestion 
that Trump allies had engaged in witness 
tampering, alleging that someone linked 
to the former president had offered 
potential employment to a witness prior 
to their testimony.

Lofgren said a witness was also told by 
a lawyer linked to Trump that she could 
pretend to not remember facts as she 
was giving evidence.

Lofgren also returned to an accusation 
previously leveled by the panel that 
Trump had “raised hundreds of millions 
of dollars with false representations 
made to his online donors.”

US lawmakers call for criminal charges 
against Trump

فاوتشي ردا على إيلون 
ماسك: "تويتر" بؤرة 

للمعلومات المضللة
رد مدير املعهد الوطني لألمراض املعدية األمريكي، أنتوني 

فاوتيش، عىل االنتقادات التي وجهها له مالك موقع »تويرت« 
إيلون ماسك.

وقال فاوتيش: »أنا ال أهتم بذلك وال أعريه أي اهتمام.. نعم لدى 
ماسك قاعدة كبرية للتواصل. لكن عالم تويرت أصبح هائجا 

مؤخرا، وبؤرة للمعلومات املضللة«.

كما أضاف »ما يقوم به مجرد إلهاء، وال يوجد أي قيمة إضافية 
لترصيحاته«، وفق ما نقلته صحيفة »ذا هيل«.

مقاضاة
وكان امللياردير األمريكي، إيلون ماسك، دعا قبل أيام إىل مقاضاة 

أنتوني فاوتيش، وغرد قائال إن »الضمائر التي يفضلها هي 
»مقاضاة فاوتيش« بزعم الكذب بشأن تمويل األبحاث يف مخترب 

ووهان يف الصني.

وردا عىل ذلك، دانت املتحدثة باسم البيت األبيض، كارين جان 
بيري، ترصيحات ماسك، معتربة أن »هذه هجمات شخصية 
خطرية للغاية.. والتغريدات مثرية لالشمئزاز ومنفصلة عن 

الواقع«.

ويستعد فاوتيش للتنحي عن منصبه بعد خمسة عقود يف 
مجال الصحة العامة، فيما يواجه مزيدا من التحقيقات من 

قبل القيادة الجمهورية حول ارتباطه، خالل توليه منصب مدير 
املعهد الوطني للحساسية واألمراض املعدية )NIAID( بأصل 

.»Fox News« جائحة كوفيد 19 يف تمويل عقود أبحاث، وفقا لـ

وأوضح فاوتيش مؤخرا يف مقابلة تلفزيونية جديدة من املقرر 
بثها،  أنه ال يمكن أن يكون »متواطئا« يف مسألة نرش ترمب 

معلومات مضللة حول فريوس كورونا، يف إشارة إىل تعليقات 
ترمب بشأن هيدروكيس كلوروكني واملبيض.

هذا ويعد فاوتيش من األسماء املعروفة يف عالم األمراض املعدية 
ومكافحة اإليدز، إال أنه بات محور اهتمام العالم يف 2020 

بعد انضمامه للخلية الرئاسية األمريكية الخاصة بالتصدي 
لكوفيد19- يف عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.

كما أنه انتقد إخفاقات الواليات املتحدة يف مواجهة الوباء يف 
بداياته، األمر الذي أدخله يف مواجهة مع ترمب.
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أبقت املحكمة األمريكية العليا، عىل إجراء فرضته إدارة الرئيس 
السابق دونالد ترمب يف مارس )آذار( 2020 للحّد من تفيّش جائحة 

»كوفيد19-« لكنّه يتيح منع ماليني املهاجرين، بمن فيهم طالبو 
اللجوء، من دخول الحدود الجنوبية الغربية للبالد.

وكان من املفرتض أن يتوقّف العمل باإلجراء املسّمى »تايتل 42« 
والذي أتاح للسلطات استخدام بروتوكوالت السالمة املرتبطة 

بمكافحة »كوفيد19-« ملنع دخول ماليني املهاجرين، لكّن رئيس 
املحكمة العليا القايض جون روبرتس أصدر، قراراً أمر بموجبه 

باإلبقاء عىل هذا اإلجراء.

ويف مارس )آذار( 2020 فّعلت إدارة ترمب هذا اإلجراء الصّحي 
لتتمكّن من أن تطرد يف الحال املهاجرين غري الرشعيني الذين 

يتم توقيفهم عىل الحدود الربّية، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة 
الفرنسية.

وهذا اإلجراء الذي أتاح للحكومة بأن تطرد فوراً املهاجرين غري 
الرشعيني حرم هؤالء من الحّق بأن يطعنوا أمام القضاء بقرار 

ترحيلهم وكذلك أيضاً من الحّق بإعادتهم تلقائياً إىل بلدهم األم.
وكان من املقّرر أن ينتهي العمل بهذا اإلجراء يف 23 مايو )أيار( 

املايض، لكّن قاضياً يف والية لويزيانا منع وقف العمل به.

ويف قرار معاكس صدر يف 15 نوفمرب )ترشين الثاني(، أمر قاض 
فيدرايل يف واشنطن إدارة الرئيس جو بايدن بأن توقف العمل 

بقرارات طرد املهاجرين املستندة إىل هذا اإلجراء. وبناء عليه، تقّرر 
وقف العمل بـ»تايتل 42«، األربعاء.

لكّن عرشين والية أمريكية محافظة قّدمت، مراجعة طارئة إىل 
املحكمة العليا طالبتها فيها بوقف تنفيذ قرار القايض الفيدرايل.
ووافقت املحكمة العليا عىل طلب هذه الواليات وقف تنفيذ قرار 

القايض الفيدرايل لحني صدور قرار نهائي يف هذه القضية.
و»تايتل 42« هو إجراء خاص يرمي لحماية الصّحة العاّمة أقّر يف 

1893 لحماية الواليات املتحدة من أوبئة الكولريا والحّمى الصفراء 
التي كانت تحدث بصورة متكّررة آنذاك. ونادراً ما تّم اللجوء إىل 

هذا اإلجراء منذ ذلك الحني.
وبحسب نشطاء حقوقيني وخرباء يف مجال حقوق اإلنسان، فإّن 

»تايتل 42« ينتهك القانون الدويل. ويقول هؤالء الحقوقيون إن 
منع طالبي اللجوء من تقديم طلب بهذا املعنى هو أمر »غري 

إنساني«.

المحكمة األميركية العليا ُتبقي على إجراء 
يحّد من الهجرة ُفرض في عهد ترمب

واشنطن تنشر وثائق 
جديدة بشأن اغتيال 

الرئيس كينيدي
أصدرت املحفوظات الوطنية األمريكية مجموعة جديدة من امللفات 

املتعلقة باغتيال الرئيس جون إف كينيدي يف نوفمرب/ترشين الثاني 
.1963

وقالت املحفوظات إنه تم 
نرش ما مجموعه 12 ألفا 
و879 وثيقة، لكن البيت 

األبيض منع نرش آالف غريها 
بسبب ما وصفها بمخاوف 

تتعلق باألمن القومي.

وأضافت أن %97 من 
السجالت )نحو 5 ماليني 

صفحة موجودة لدى 
املحفوظات( قد نرشت.

وقال الرئيس األمريكي جو 
بايدن يف مذكرة إن عددا 

»محدودا« من الوثائق 
سيبقى غري قابل للنرش.

وأضاف أن »مواصلة 
التأجيل املؤقت للنرش 

العلني ملثل هذه املعلومات 
رضورية للحماية من رضر 

ال يمكن تحديده للدفاع 
العسكري أو عمليات االستخبارات أو إنفاذ القانون أو مسار العالقات 

الخارجية«.
يذكر أن الكونغرس قد أقر عام 1992 قانون جون كينيدي للسجالت 

املتعلقة باغتياله، والذي كان جزئيا وراء اعتماده الغضب الناجم عن 
فيلم املخرج الشهري أوليفر ستون »جيه إف كيه« )JFK(، وتنترش العديد 
من نظريات املؤامرة املتعلقة بحادثة اغتيال الرئيس الكاثوليكي األول يف 

التاريخ األمريكي.
ونص القانون عىل رضورة الكشف علنا عن جميع السجالت املرتبطة 

باغتيال كينيدي بحلول أكتوبر/ترشين األول 2017، لكن الرئيس السابق 
دونالد ترامب ومن بعده الرئيس جو بايدن سمحا بتأجيالت متعددة 

لنرش الوثائق بناء عىل توصيات من مكتب التحقيقات الفدرايل ووكالة 
االستخبارات املركزية ووكاالت األمن القومي األخرى.

وأمر ترامب يف نهاية املطاف بنرش عرشات اآلالف من الوثائق، إال أن 
معظمها كان يتضمن بعض التنقيحات.

واغتيل كينيدي يوم 22 نوفمرب/ترشين الثاني 1963 عن عمر ناهز 46 
عاما حينما أطلق عليه الرصاص وهو مار يف الشارع يف سيارة مكشوفة 

وبرفقته زوجته جاكلني كينيدي يف زيارة رسمية إىل مدينة داالس بوالية 
تكساس، واتهم يل هاريف أوزوالد باغتياله.
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ملبوسات ركن االناقه
THE SUIT CO. & CLOTHING

رجال . شباب - اطفال 
تطقيم العرس

THOBES - JANABI 
- ACCESSORIES

االثنين الى السبت 10 صباحا الى 7 مساًء 
االحد من 10 صباحًا الى 6 مساًء

باسعار مناسبه

7 Days A Week From 10-7pm Sundays From 10-6pmCONTACT US

 Michigan Ave 14207تخفيضات جيدة بمناسبة االفتتاح
Dearborn Mi 48126

(313)438-0128
Thesuitco.mi

المحل يفتح سبعة ايام
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» يقدم لكم اشهى االكالت بأيدي  طباخين  مهرة «

14633 W. Warren Ave. Dearborn, MI 48126
 (Corner of Chase Rd. and Warren Ave. next to Papaya Supermarket)

PH: (313) 846-9330  WWW.MENDIHOUSE.COM

يقدم لكم

" نعلن لزبائننا الكرام عن بدء وجبتي االفطار من الساعه التاسعه صباحا 
" 11am ثم الغداء ابتداء من الساعه الحاديه عشره

Open 7 Days a Week
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special coverage تغطية خاصة

بعد حياة أدبية وثقافية حافلة تويف الشاعر واألديب اليمني عبد 
العزيز املقالح عن عمر ناهز 85 عاما يف صنعاء، تويف يف العاصمة 

اليمنية صنعاء األديب اليمني البارز، عبدالعزيز املقالح، عن عمر 
ناهز الخامسة والثمانني عاماً بعد رصاع طويل مع املرض يوم االثنني 

28 ترشين الثاني/نوفمرب 2022(.

ونعاه اتحاد األدباء والكتاب اليمنيني يف بيان قائال إن »اليمن واألمة العربية 
والعالم خرسوا بوفاة شاعر اليمن الكبري املقالح واحدا من أهم األسماء 

الشعرية التي مثلت إضافة ورصيدا لقصيدة التفعيلة والنقد العربي الحديث، 
عالوة عىل التعليم األكاديمي الذي كان املقالح من أبرز أعالمه«.

وأضاف البيان: »ما تمتعت به قصيدته الحديثة ومقاله الرصني من سمات 
عززت من مكانته وكرست حضوره اإلبداعي واإلنساني اسما كبريا وعلما 

عظيما من أعالم القصيدة العربية«.

كما نعى مسؤولون حكوميون وأدباء األديب والشاعر البارز، إذ قال 
عبدالباسط القاعدي، وكيل وزارة اإلعالم اليمنية، عىل تويرت، إن »اليمن 

فقدت املثقف واألديب والشاعر الكبري الدكتور عبدالعزيز املقالح الذي وافته 
املنية اليوم بعد حياة حافلة بالكفاح والبذل والعطاء واإلنتاج الفكري واألديب 

العزير«.

المقالح أحد رواد الحداثة الشعرية العربية في العصر الحديث

وكتب وزير الثقافة األسبق خالد الرويشان عىل صفحته يف فيسبوك: »مات 
الدكتور عبدالعزيز املقالح.. لم يمت لوحده .. مت أنا معه .. كنا نموُت معاً .. 

ماتت بالٌد .. مات عرٌص وزمان ».
ترك املقالح »أثراً يف وجدان أجيال من الشعراء واألدباء والكتاب واملثقفني يف 
بالده والعالم العربي، وترددت وطنياته العصماء بأصوات اآلالف من تالمذته 

وعشاق أدبه، كما كتب أنور العنيس يف مقال لهيئة اإلذاعة الربيطانية.
يقول املقالح يف إحدى قصائده:

»يف ضمريي َيَمْن
تحَت ِجلْدي تعيُش اليمْن

خلَف َجفْني تناُم
وتصحو الَيَمْن،

رصُت ال أعرُف الفرَق ما بينَنا
أُيّنا يا بالدي يكوُن اليمْن؟«

كتاب مختارات من قصائد الشاعر الراحل عبد العزيز املقالح بعنوان »حروٌف 
ُمبـرَّأٌة ِمن غبار الكالم«، والذي احتوى عىل 62 قصيدة تم اختيارها من مجمل 

االنتاج الشعري املنشور للشاعر. 
كتاب مختارات من قصائد الشاعر الراحل عبد العزيز املقالح بعنوان »حروٌف 
ُمبـرَّأٌة ِمن غبار الكالم«، والذي احتوى عىل 62 قصيدة تم اختيارها من مجمل 

االنتاج الشعري املنشور للشاعر.
 وتحولت مواقع التواصل االجتماعي يف  اليمن إىل ساحة عزاء يف وفاة الشاعر 
املقالح، حيث اعتربه كثريون بأنه أحد أبرز األدباء والكتاب واملثقفني يف الوطني 

العربي.

ولد عبد العزيز املقالح عام 1937 يف قرية املقالح بمحافظة إب وحصل عىل 
درجتي املاجستري والدكتوراه يف اللغة العربية وآدابها من جامعة عني شمس 

يف مرص. تميزت كتاباته يف البداية بيشء من الكالسيكية، لكنه رسعان ما 
انفتح عىل الحداثة وأصدر نحو 15 ديوانا شعريا إىل جانب مؤلفاته النقدية 

والدراسات واملقاالت الصحفيةداخل اليمن وخارجه.

تقلد العديد من املناصب منها رئيس جامعة صنعاء ورئيس مركز الدراسات 
والبحوث اليمني ورئيس املجمع العلمي اللغوي اليمني ومستشار الرئيس 

اليمني للشئون الثقافية.

حاز جوائز وأوسمة كثرية من بينها وسام فارس يف اآلداب والفنون من فرنسا 
عام 2003 وجائزة الشعر من مؤسسة سلطان بن عيل العويس الثقافية يف 

اإلمارات وجائزة أحمد شوقي لإلبداع الشعري من اتحاد كتاب مرص عام 
  .2019

رحيل رائد الحداثة األدبية الشاعر 
واألديب اليمني عبد العزيز المقالح 

رحيل عبد العزيز 
المقالح: حياة بين 

الشعر والعمل 
الثقافي

لم يمِض شهٌر بعُد عىل األمسية التكريمية التي استضافتها »مكتبة 
قطر الوطنية«، واحتفت، يف بداية ترشين الثاني/ نوفمرب املايض، 

بالشاعر اليمني عبد العزيز املقالح. وها هو املقالح، الذي تبادل التحّية 
مع حضور تلك األمسية من رسير مرضه يف صنعاء، يغادر عاملنا يف 

صنعاء نفسها، عن ُعمر ناهز الخامسة والثمانني عاماً.

ورغم وضعه الصّحي، الذي بات أكرث هشاشة منذ عامني، إاّل أن 
املقالح )من مواليد قرية املقالح بمحافظة إب عام 1937(، لم يقطع 

مع َمن طرقوا بابه من زّوار جاؤوا ملواساته يف مرضه، أو تالميذ وزمالء 
وشخصيات جاءت لتكريمه أو حتى لالحتفال معه بالذكرى الستنّي 

لثورة 26 أيلول/ سبتمرب 1962، قبل شهرين، كما نَرى ذلك يف صور عىل 
صفحته الشخصية يف فيسبوك.

عىل أن هذا العام صادف ذكرى مناسبٍة أُخرى أساسية بالنسبة إىل 
الشاعر اليمني الراحل: مرور نصف قرن عىل صدور مجموعته األوىل 

»ال بّد من صنعاء« )1972(. مجموعٌة بَدت يف قطيعة مع زمنها من 
الناحية الفنّية ــ زمن القصيدة الحديثة وقصيدة النرث ــ، لكنّها ِبلُغتها 

وغنائّيتها جاءت وفّية لألجواء الثورية التي كان يعيشها بلُده.

منذ ذلك الوقت، أصدر املقالح أكرث من ثالثني كتاباً، بني مجموعات 
شعرية ونصوص أدبية ونقدية، كان من آخرها »بالقرب من حدائق 

طاغور« )دار االنتشار، 2018( و«ذاكرة املعاني« )دائرة الثقافة 
بالشارقة، 2018(.

لكّن مسرية صاحب »عبد النارص واليمن« لم تنحرص يوماً يف األدب 
والكتابة، حيث ُعرف كشخصية ثقافية وسياسية، إذ شغل مناصب 

عديدة، مثل رئاسته لنحو عقدين لـ«جامعة صنعاء« )1982 ـ 2001(، 
وكذلك لـ«املجمع العلمي اللغوي اليمني«، وعمله مستشاراً ثقافياً 
للرئاسة اليمنية، إىل جانب مناصب أُخرى عىل املستوى اليمني أو 

العربي. 

تجربٌة يف اإلدارة والعمل الثقايف كرّمته عليها، وعىل أعماله يف الشعر، 
مؤّسسات عّدة، مثل »يونسكو« )2002(، و«املنظمة العربية للرتبية 

والثقافة والعلوم« )2004(، أو مثل مؤّسسة »سلطان بن عيل العويس« 
التي منحته جائزة الشعر عن مجمل منَجزه )2010(.

يف األمسية التكريمية التي استضافتها الدوحة مطلع هذا الشهر، أشار 
الشاعر والناقد التونيس نزار شقرون إىل هذا الحضور الذي حّول املقالح 

إىل شخصية ثقافية تخطر يف البال كلّما ُذكر اليمن. يضيف شقرون: 
»ما إن تقرتب منه حتى يتلّبس بك اليمن، ما من فنان أو شاعر جالَسه 

إال وكتب نّصاً عن اليمن، وتلك النصوص شهادات حقيقية عىل صلتهم 
الوثيقة باألرض وبشاعر أيقونة، لكأنّهم كتبوا بعينيه«.
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متابعات
يعترب عبدالعزيز املقالح- رحمه الله– أحد رواد 

الحداثة الشعرية العربية يف العرص الحديث، 
وأصدر عرشات الدواوين الشعرية والكتب 

واملؤلفات األدبية والنقدية التي ترجم معظمها 
إىل لغات عاملية عدة، وأعدت عن تجربته 

األدبية عرشات الدراسات واألطروحات يف عديد 
من الجامعات العربية واألجنبية. 

تميزت كتابات عبدالعزيز املقالح يف البداية بيشء من 
الكالسيكية لكنه رسعان ما انفتح عىل الحداثة. أصدر 

ثالثة وعرشين ديواناً من الشعر، ونحو ثالثة وثالثني 
كتاباً يف النقد األدبي، ومئات الدراسات واألبحاث 

واملقاالت. وترك املقالح أثرا يف وجدان أجيال من 
الشعراء واألدباء والكتاب واملثقفني يف بالده والعالم 

العربي، وترددت وطنياته العصماء بأصوات اآلالف من 
تالمذته وعشاق أدبه. 

ٌعرف عبدالعزيز املقالح بدوره التجديدي يف القصيدة 
اليمنية ، ثم بدوره كأحد رواد الحداثة العربية. وكان 

بني الكبار أمثال عبدالوهاب البياتي وسعدي يوسف 
وأدونيس وصالح عبدالصبو وأحمد عبداملعطي 

حجازي وغريهم. 

من هو عبد العزيز المقالح؟ 
عبد العزيز صالح املَقالِح، أديب وشاعر وناقد يمني، 

توىل رئاسة املجمع العلمي اللغوي اليمني. ُيعد يف 
مقدمة شعراء اليمن املعارصين، وأحد أبرز الشعراء 

العرب يف العرص الحديث. وُيعترب “رائد القصيدة 
اليمنية املعارصة”، وتدين له أجيال من شعراء اليمن 

الشباب باألبوة الرمزية. 

ولد عبدالعزيز املقالح عام 1937 يف قرية املقالح 
بمحافظة إب يف جنوب اليمن وحصل عىل درجتي 

املاجستري والدكتوراه يف اللغة العربية وآدابها من 
جامعة عني شمس يف مرص.

بدأ كتابة الشعر عندما بلغ الرابعة عرش، ودرس 
عىل مجموعة من العلماء واألدباء يف مدينة صنعاء. 
تخرج من دار املعلمني يف صنعاء عام 1960، وواصل 

تحصيله العلمي حتى حصل عىل الشهادة الجامعية 
عام 1970، كما حصل عىل شهادة املاجستري من 

كلية اآلداب بجامعة عني شمس عام 1973، وشهادة 
الدكتوراه من جامعة عني شمس عام 1977، وهو أستاذ 
األدب والنقد الحديث يف كلية اآلداب – جامعة صنعاء، 

ورئيس جامعة صنعاء من 1982 – 2001م، ورئيس 
مركز الدراسات والبحوث اليمني ورئيس املجمع 

العلمي اللغوي اليمني. وخالل تويل عبدالعزيز 
املقالح رئاسة جامعة صنعاء تحولت العاصمة اليمنية 

إىل مقصد لكبار الشعراء واملفكرين واملثقفني العرب 
واألجانب، وأللوف من عشاق اآلداب والعلوم والفنون. 

حاز جوائز وأوسمة كثيرة من بينها: 
- جائزة )اللُّوتس( عام 1986م

- وسام الفنون واآلداب– عدن 1980م 
- وسام الفنون واآلداب- صنعاء 1982م 

- جائزة الشارقة للثقافة العربية، بالتعاون مع 
اليونسكو، باريس 2002م 

- وسام الفارس يف اآلداب والفنون من فرنسا عام 2003 
- جائزة الثقافة العربية من املنظمة العربية للرتبية 

والثقافة والعلوم 2004 

- جائزة الشعر من مؤسسة سلطان بن عيل العويس 
الثقافية يف اإلمارات 

- جائزة أحمد شوقي لإلبداع الشعري من اتحاد كُتاب 
مرص عام 2019. 

دواوينه وإصداراته 
أصدر عبد العزيز املقالح 15 ديوانا شعريا أبرزها 

“ال بد من صنعاء” و”أبجدية الروح” و”عودة وضاح 
اليمن” و”بالقرب من حدائق طاغور”، كما ألف أكرث 

من 20 كتابا منها “صنعاء” و”شعر العامية يف اليمن” 
و”عبد النارص واليمن” و”شعراء من اليمن” و”أزمة 

القصيدة الجديدة”. 

ويمكن إجمال أهم مؤلفـــات عبد العزيز املقالح يف 

ما ييل:

الدواوين الشعرية  
-1 ال بد من صنعاء

-2  مأرب يتكلّم )باالشرتاك مع السفري عبده عثمان(
3 - رسالة إىل سيف بن ذي يزن 

-4 هوامش يمانية عىل تغريبة ابن زريق البغدادي 
-5 عودة وضاح اليمن 

-6 الكتابة بسيف الثائر عيل بن الفضل
-7 الخروج من دوائر الساعة السليمانّية 

-8 وراق الجسد العائد من املوت
-9 أبجدية الروح كتاب صنعاء 

-10 كتاب القرية
-11 كتاب األصدقاء 

-12 كتاب بلقيس وقصائد ملياه األحزان كتاب املدن
-13 الدراسات األدبية والفكرية

-14 قراءة يف أدب اليمن املعارص 
-15 شعر العامية يف اليمن 

-16 األبعاد املوضوعية والفنية لحركة الشعر املعارص 
يف اليمن 

-17 أصوات من الزمن الجديد 
-18 قراءة يف فكر الزيدية واملعتزلة 

-19 الحورش الشهيد املربي أزمة القصيدة العربية 
-20 عيل أحمد باكثري رائد التحديث يف الشعر العربي 

املعارص
-21 أولّيات النقد األدبي يف اليمن 

-22 عمالقة عند مطلع القرن
-23  شعراء من اليمن 

-24 الزبريي ضمري اليمن الثائر

دراسات عن شعـره : 

* إضاءات نقدية: د. عز الدين إسماعيل و د. أحمد 
عبد املعطي حجازي وآخرون

* النص املفتوح دراسات يف شعر د. عبد العزيز املقالح: 
مجموعة من النقاد بنية الخطاب الشعري: د. عبد 

امللك مرتاض شعرية القصيدة: د. عبد امللك مرتاض 
* الحداثة املتوازنة )عبد العزيز املقالح: الحرف، 

الذات، والحياة(: د. إبراهيم الجرادي 
* املضامني السيكولوجية يف شعر د. عبد العزيز 

املقالح: جاسم كريم حبيب 
* ثالثة شعراء معارصين من اليمن )باللغة 

اإلنجليزية(: بهجت رياض صليب 
* الدكتور عبد العزيز املقالح ناقداً : د. ثابت بداري. 

للتواصل

عبدالعزيز 
المقالح 
.. صوت 
الشعر 
العربي 

االستثنائي
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رائد القصيدة اليمنية المعاصرة 

يعد عبدالعزيز املقالح رائد القصيدة اليمنية املعارصة، 
وتدين له أجيال من شعراء اليمن الشباب باألبوة 

الرمزية، وهو يعد إىل جانب عيل أحمد باكثري )-1910
1969( من أبرز األدباء اليمنيني الذي لهم حضور 

وحظوة كبرية يف الوطن العربي. وكتب الشاعر الراحل 
أوىل محاوالته وهو بعد طفل عىل ضفاف الحزن 

الشفيف، ونرشها باسم “ابن الشاطئ” غري مصدق أن 
ما يكتبه شعر. ومن إيقاعات حزن عديدة جمع أيضا 
محاوالته الشعرية يف ديوان سماه “دموع يف الظالم” 
كانت أوىل قصائد املقالح املوقعة باسمه وتحمل اسم 

“من أجل فلسطني” أواسط خمسينيات القرن املايض، 
وظلت فلسطني وقضايا األمة منذ ذلك التاريخ قبسا 

مستمرا يف دواوينه الكثرية، وبعد أن أصبح شاعرا 
وناقدا ومثقفا علما.

نماذج من شعر المقالح 

صدحت بأشعار املقالح حناجر أشهر الفنانني 
خصوصاً يف اليمن ودول الخليج العربية كأغنية 

“ظبي اليمن” الشهرية بالعامية اليمنية، التي غناها 
الفنانان أبو بكر سالم بلفقيه وأحمد فتحي، وتقول 

كلماتها:

ملا يغيب القمر والعقل به مربوش تسأل عليه العيون 
يل فوقها منقوش 

قال السحاب يف اىس من امس ما شفتوش 
شل النجوم واختفى وجه السما موحوش 

ال افتش مغطى وال اغطي عىل مفتوش 
ظبي اليمن يا حاله يا روح من يهواك 

حاولت انساك لكن ما استطعت انساك 
انساك كيف والحشا يا فاتني مرعاك 

والقلب لك يف الطريق هل تبرصه مفروش 
لفتيش مغطى وال غطي عىل مفتوش

يقول املقالح يف إحدى قصائده الوطنية: 

يف ضمريي َيَمْن 
تحَت ِجلْدي تعيُش اليمْن 

خلَف َجفْني تناُم 
وتصحو الَيَمْن،

رصُت ال أعرُف الفرَق ما بينَنا 
أُيّنا يا بالدي يكوُن اليمْن؟

ماذا قال عبد العزيز المقالح عن الشعر؟ 

يقول عبد العزيز املقالح “إنني أعطيت الشعر 
الجانب األكرب من حياتي، وإنه لم يبخل عيل، 

وأعطاني شيئا مما كنت أحلم به، وأقول شيئا ولم أقل 
كل ما كنت أحلم بقوله، فقد كنت -وما زلت- أبحث عن 

قصيدة العمر التي يظل الشعراء يحلمون بها طوال 
حياتهم، وما زال عندي أمل بأن تأتي هذه القصيدة يف 

يوم من األيام”. 
واعترب املقالح أنه يف استطاعة الشاعر الذي يتعاطى 

النقد أو الناقد الذي يتعاطى الشعر أن يفصل بني 
هاتني الحالتني: حالة الكتابة الشعرية، وحالة الكتابة 
النقدية، وإذا جاز للناقد أن يستعني بحدسه الشعري 

أثناء تعاطيه النقد فإن من واجبه أن ينىس أنه ناقد 
أثناء الكتابة الشعرية، ألن لحظة حضور القصيدة 

إنما تنبثق عن العفوية والتلقائية واالنبهار بهذا 
الكائن الجميل، واالستمتاع بحضوره وألقه، وهذا 
ال يمنع الشاعر يف ما بعد من أن يجري عىل نصه 
الشعري بعض املراجعات النقدية التي يرى أنها 

رضورية إلبرازه بصورة فنية أبهى وأكرث إرشاقا. وأضاف 
“يف اعتقادي أن شعرنا العربي املعارص تجاوز جدلية 

هذه الثنائية، خاصة أن كبار النقاد فيه شعراء، مثل 
أدونيس وعيل جعفر العالق وكمال أبو ديب وحاتم 

الصكر، وأسماء أخرى كثرية استطاعت أن تحقق 
حضورا الفتا يف الحقلني: حقل الشعر والنقد”. وقال 

املقالح “شديد التفاؤل بأن يف هذا الجيل من املبدعني 
من يحمل راية الشعر باقتدار، ويهيئ نفسه لكي يحل 

محل الراحلني العظام، وقد ال يكون بنفس املستوى، 
لكنه مع ذلك قادر عىل أن يحفظ للشعر مكانته ودوره 

يف الحياة”. 

وعن العوملة والشعر، اعترب املقالح أنه مما ال ريب فيه 
أن العوملة جنت عىل العالم العربي اقتصاديا وسياسيا 
واجتماعيا، وجنايتها عىل الثقافة واألدب كانت أفدح، 

فهي جناية تالمس الروح والهوية، وتسعى إىل خلخلة 
مفاهيم ورؤى ونرش النمطية والعدوان عىل اللغات 

واستهداف األمة يف أخص خصوصياتها. وقد يكون 
الشعر أول ضحايا هذه الهجمة الخطرية”. 

تكريم قطري للمقالح 
كانت مكتبة قطر الوطنية قد أقامت فعالية احتفاء 

بمرور 51 عاما عىل صدور باكورة دواوين الشاعر 
الراحل، وتضمنت الفعالية -التي شهدها كل من 

الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الدولة 
القطري ورئيس مكتبة قطر الوطنية وسفري جمهورية 

اليمن لدى دولة قطر راجح حسني بادي عرض فيلم 
قصري عن املقالح وكلمة للروائي التونيس نزار شقرون، 
فضال عن أنشطة ثقافية وفنية أخرى، منها قراءات يف 

شعر املقالح وعزف منفرد عىل العود. 
وأكد الكواري يف كلمته بالفعالية أن املقالح يعد صوتا 

استثنائيا للشعرية العربية، فقلمه لصيق بوطنه، وقد 
حمل منذ صباه ليس أوجاع اليمن فقط، بل أوجاع 

أوطان العرب جميعا، موضحا أن املقالح استطاع أن 
يحفر مجرى نهره الخاص يف الشعر العربي، فعربت 

شعريته عن حاجات اإلنسان وآماله بلغة جديدة 
ومتجذرة يف بيئته املحلية ومتجاوزة لها يف آن واحد 

التصالها بمحن اإلنسان العربي. 

صوت استثنائي للشعرية العربية 
قال الكواري أنه ال يمكن ألي مثقف عربي أن ينكر 

فضل الشاعر والناقد اليمني الكبري عىل الشعر 
والثقافة العربية حتى أصبح عالمة مضيئة يف الوطن 

العربي، مشريا إىل أن تكريم املقالح يأتي بمناسبة 
مرور أكرث من نصف قرن عىل أول كتاب صدر له 

وبمناسبة إهدائه مؤلفاته ملكتبة قطر الوطنية. 
وأوضح أن هذا االحتفال يف حد ذاته هو أحد دالئل 
الصداقة، خاصة يف هذه األيام التي تعيشها قطر، 

وأنه عىل الرغم من الرتكيز عىل استحقاق كأس العالم 
فإن الحياة مستمرة يف جميع املجاالت، ومنها املجال 

الثقايف. وأشار إىل أن االحتفاء ليس مقصورا عىل 
العرب فقط، فمنذ أيام قليلة تم االحتفاء بشعراء من 
آسيا الوسطى وأفريقيا وأمريكا الالتينية، موضحا أن 

الرصوح الكبرية مثل مكتبة قطر بنيت من أجل رسالة 
مهمة، وهي أن تكون الدوحة عاصمة أبدية للثقافة 

العربية. 
وأضاف أن األمم تتفاخر وتزهو بأدبائها ومفكريها أكرث 
من مواردها وثرواتها واقتصادها، موضحا أن هذا األمر 

جزء أصيل من رسالة املكتبة ورؤيتها. 

المقالح ُموحد الشعراء 
من جهته، قال السفري اليمني يف الدوحة راجح بادي 
أن الشاعر عبد العزيز املقالح لم يحمل هموم اليمن 

فقط، بل حمل هموم العرب جميعا منذ بدايته يف نظم 
الشعر قبل أكرث من نصف قرن، موضحا أن املقالح 

دائما ما يعرب يف كلماته عن الحب والتقدير لكل ما هو 
عربي. وأشار بادي إىل أن املقالح لم يكن يمنيا فقط، 
بل كان عربيا خالصا “فقد استطاع توحيد الشعراء 

وجعل صنعاء قبلة املثقفني والشعراء العرب الكبار 
أمثال محمود درويش وأحمد عيل سعيد )أدونيس( 

وغريهما من الكثريين الذين عشقوا صنعاء حبا يف 
الشاعر عبد العزيز املقالح”. وتابع “لكن املؤكد أنه 

قامة عربية كبرية وينتمي لجيل الكبار، فال يكاد يوجد 
شاعر أو مثقف عربي ال يعلم من هو املقالح وال يعرف 

إضافاته للشعر العربي وللمكتبة الثقافية اليمنية 
والعربية، ولكن الظروف التي مر بها اليمن أثرت كثريا 

عىل حضور الشاعر الكبري يف املحافل الدولية”. 

رائد في القصيدة الحديثة 

يقول الشاعر واألديب املستشار يف وزارة الثقافة 
القطرية نزار شقرون إن الحديث عن الشعر اليمني 

بشكل خاص والعربي بصفة عامة ال يستقيم إال بذكر 
الشاعر اليمني عبد العزيز املقالح الذي كان شعره 

للوطن وللعروبة، وكان شاعرا مجددا يف تجربة الشعر 
العربي الحديث، فهو إضافة إىل انتمائه لحركة رواد 

الشعر يف القصيدة الحديثة استطاع أن يبني لنفسه 
أسلوبا شعريا خاصا، وأن يحرر القصيدة التقليدية 

بحيث يبني من خاللها عاملا شعريا قابال للتأقلم مع 
السياقات االجتماعية والحضارية الجديدة. وأضاف 

شقرون أن انتماء املقالح إىل حركة الشعر العربي 
هو انتماء الثائر، ألنه كان يف تصوره للشعر ثوريا، 

وبقدر ما كان يؤمن بأهمية اإليقاع واملوسيقى والوزن 

يف القصيدة والصورة -فلم يكن منغلقا عىل الشعرية 
الجديدة- فقد استطاع أن يرسم أفقا جديدا للشعرية 

العربية. 
وأشار إىل أن امليزة يف عبد العزيز املقالح هي قدرته 

عىل نقل الشعر اليمني نقلة كبرية إىل شعر الحداثة، 
إذ أصبحت املعاني الشعرية حديثة يف مستوى 

القضايا، ولكنها يف مستوى الشكل واألسلوب بقيت 
عىل وفائها قدر االستطاعة للشعرية العربية القديمة، 

ولذلك فإن شعره قريب لقارئه. 

مشعل الحداثة الشعرية في الوطن العربي 
أما األديب واألكاديمي الجزائري عز الدين جالوجي 

فقال أنه يمكن اعتبار املقالح أحد أقطاب الجيل 
الشعري الذي تال جيل النهضة العربية األوىل، 

موضحا أنه انفتح عىل التجارب الغربية والعاملية، مما 
مكنه من حمل مشعل الحداثة الشعرية يف الوطن 
العربي. وأشار إىل أن املضمار كان مكتظا والسباق 

محموما، وأفرز قامات مثل السياب ونازك وعبد 
الصبور والربدوني، وال شك يف أن عبد العزيز املقالح 

كان واحدا منهم بما امتلكه من أدوات فتحت أمامه 
الباب واسعا، فهو إضافة إىل موهبة املبدع لديه، ناقد 

عميق النظر يف املنجز الشعري العربي. وأضاف أن 
املقالح له إسهامات مهمة، منها “الشعر بني الرؤيا 

والتشكيل”، و”أزمة القصيدة الجديدة”، وقد تشكلت 
لديه بفعل تكوينه األكاديمي الرصني ومتابعاته 

الذكية للقصيدة العربية التي شهدت آنذاك تخلقاتها 
العميقة وتحوالتها الكربى. وأكد أن عبدالعزيز املقالح 

تجاوز القصيدة العربية الكالسيكية التي ظلت سيدة 
املشهد حتى مع شعراء النهضة العربية األوىل، إضافة 

إىل املضامني الفكرية التي اكتنزت بها نصوصه، فقد 
كان يؤمن بأن الشعر رسالة يف الرؤية، فارتبط شعره 

بقضايا اإلنسان عموما، والعربي خصوصا. 

وفاته 

تويف األديب اليمني البارز عبد العزيز املقالح قبل أيام 
قليلة )28 نوفمرب 2022( يف العاصمة اليمنية صنعاء، 

عن عمر ناهز الخامسة والثمانني عاما. وقد نعاه 
اتحاد األدباء والكُتاب اليمنيني يف بيان قائال إن “اليمن 

واألمة العربية والعالم خرسوا بوفاة شاعر اليمن 
الكبري املقالح واحدا من أهم األسماء الشعرية التي 

مثلت إضافة ورصيدا لقصيدة التفعيلة والنقد العربي 
الحديث، عالوة عىل التعليم األكاديمي الذي كان 

املقالح من أبرز أعالمه”. وأضاف البيان “ما تمتعت 
به قصيدته الحديثة ومقاله الرصني من سمات عززت 

من مكانته وكرست حضوره اإلبداعي واإلنساني اسما 
كبريا وعلما عظيما من أعالم القصيدة العربية. كما 
نعاه مسؤولون حكوميون ومثقفون وأدباء، مؤكدين 

مكانته الثقافية واألدبية يف اليمن والعالم العربي، 
إذ قال عبدالباسط القاعدي، وكيل وزارة اإلعالم 

اليمنية، عىل تويرت: “إن اليمن فقدت املثقف واألديب 
والشاعر الكبري الدكتور عبدالعزيز املقالح الذي وافته 
املنية اليوم بعد حياة حافلة بالكفاح والبذل والعطاء 

واإلنتاج الفكري واألديب العزير”.
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I was one of the ninety-year-old genera-
tion of poetry in Yemen who were over-
whelmed by Al-Maqaleh’s care, pen and 
reading.

And from experience, I noticed how 
much the great man of poetry, culture, 
and value was affectionate towards our 
generation and generations before us, 
on purpose and love, and not for any 
other reason.

Al-Maqaleh wrote hundreds, and per-
haps more, of prefaces and introduc-
tions to novels, poetry collections, heri-
tage books, and criticism. He did not care 
about all those voices that were rising 
loudly criticizing his method of present-
ing everyone. Al-Maqaleh was always 
right, as many of the names he present-
ed and encouraged formed important 
signs in the march of Yemeni poetry.
The two great poets Abd al-Aziz al-Ma-
qaleh and Abdullah al-Baradouni were 
two Yemeni stars in the skies of Arabic 
poetry and culture. Because of Al-Bara-
douni’s poetic and personal privacy, 
Al-Maqaleh was one of the pioneers 
of the modern poem at the time of his 
greats Salah Abdel-Sabour, Amal Dunqul, 
Ahmed Abdel-Moati Hijazi, Adonis, Ab-
del-Wahhab Al-Bayati and others, just as 
Al-Baradouni was one of the pioneers of 
modern classics in Arabic poetry.

Although they are from two different 
schools of poetry, Al-Maqaleh denied 
those who described this as a disagree-
ment, and described it as a difference 
in two schools of poetry, saying that his 
relationship with Al-Baradouni, which 
began in 1957, continued as a strong 
friendship, to the extent that they used 
to read books and then discuss about 
them, expressing his happiness that he is 
one of my scholars. Al-Baradouni’s poet-
ic experience and writing introductions 
to some of his books.

Al-Maqaleh’s rich poetic and intellec-
tual experience, which began with his 
issuance of the collection “It Must Be 
Sana’a” in 1972, continued to form 23 
collections of poetry, ending with his 
last collection, “Utopia and Poems of 
the Sun and Rain,” which was published 
in 2020. It is noticeable that Al-Maqaleh 
is the Arab poet who was distinguished 
by persistence and persistence in writing 

despite his progress. in age;
He used to amaze us at every stage of his 
poetry with a new experience in which 
the mystic, the patriotic, the philosoph-
ical, and the spatial - from “The Alpha-
bet of the Soul”, to “The Village Book”, 
“The Book of Friends”, “The Book of 
Love”, and “Near Tagore Gardens” - he 
He did not stop writing poetry, and the 
same applies to his literary and intellec-
tual publications, which amounted to 33 
books in criticism, heritage, history, and 
popular literature, starting with his book 
“Collective Poetry in Yemen,” which was 
published in 1972, and passing through 
“The Crisis of the Arabic Poem,” and 
“Al-Zubairi, The Cultural Conscience of 
the Nation.” “, And the”

Dr. Al-Maqaleh was exceptional in every-
thing in his poetic, cultural, intellectual, 
personal and institutional project, and 
it is rare to find a poet or intellectual in 
his discipline and loyalty to the project 
of authorship and culture, and at the 
same time his interest in establishing 
his personal relationships and allocating 
enough time for cultural meetings in his 
home or the homes of his friends and 
giving importance to his meetings Poets 
and writers and write about them and 
read their production.

As for his presidency of the Center for 
Studies and Research, in which he re-
mained until the last days of his life, and 
before that, his presidency of the most 
important educational and cultural edi-
fice in Yemen, which is Sana’a University, 
it was a bright and distinguished sign in 
the history of university education.

He was able to bring in the largest ac-
ademic and cultural names in the Arab 
world to teach and work at the univer-
sity.
The last years of the revolutionary life of 
Al-Maqaleh - who was one of the fighters 
of the revolution of September 26 / Sep-
tember 1962 - witnessed brokenness and 
pain as the voice of the revolution and 
the republic in Yemen and its pen, as he 
saw with his eyes the dreams of the rev-
olution and the republic in Yemen while 
they were dying, and its castles were 
collapsing, and he witnessed the dawn 
of the Yemeni revolution, Sanaa And it 
falls into the clutches of the 2014 coup, 
in a situation that does not resemble the 

dreams of the first revolutionaries or the 
dream of the subsequent generations of 
September, and there is no doubt that 
this blew in the heart of the great poet 
a rain of sadness and pain, which he ex-
pressed in dozens of broken and sad po-
ems, the most prominent of which was 
his poem that declared despair that Writ-
ten 4 years before his death:

I am
definitely doomed
, so what is
the
reason for
postponing
my
death
?
Al-Maqaleh expressed his sadness and 
pain over the situation in Yemen and the 
Yemenis, so he went to paint the scene, 
as if he wrote his last scene in his last po-
ems:
Wrap me up,
let me embrace in the passion of eternal 
awakening,
leave the miserable homeland of yester-
day, and today in
which
birds are starving
and

wolves
are
fattening
. .

Far from the story of the war that threat-
ened all the beauties of the wounded Ye-
men, including Al-Maqaleh, who found 
himself besieged by the ugliness of the 
war and its disappointments, the great 
poet maintained his calmness, his med-
itations, his mysticism, his cultural and 
poetic achievement, his bias towards the 
values   of the homeland, his love for po-
etry, the people and the country he was 
addicted to, its mornings and evenings, 
its private councils and windows. And its 
markets and stones, and he wrote about 
it and about it, sometimes loving and 
sometimes admonishing his good com-
panions and his poor enemies for love, 
and he did not forget - with all that - to 
underline his supplications to God:

To give the heart a bit of light, a
bit of prayer that purifies this ancient en-
tity and
washes away from it the blackness of sin
, washing it from the remnants of mad-
ness
and from the waves of fire.
Source: aljazeera

Abdul Aziz Al-Maqaleh..
In the presence of a Yemeni 
name that will not be repeated

A bdel Aziz Al-Maqaleh is one of Yemen’s moons in the modern era, 
rather he is the most prominent and most present in the hearts and 
minds of Yemeni generations of poets, intellectuals, politicians and 

revolutionaries.
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شهدت العاصمة القطرية الدوحة، حفال ختاميا 
ملهما لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي 

استضافتها دولة قطر.

وأقيم حفل الختام للمونديال يف ملعب لوسيل 
قبل املباراة النهائية بني األرجنتني وفرنسا، يف آخر 

أيام املونديال الـ28 التي شهدت 63 مباراة.

واستغرق حفل الختام 15 دقيقة يف االستاد الذي 
يتسع لـ88 ألف مقعد، وأعقبها 15 دقيقة لالعبني 
لإلحماء قبل املباراة النهائية واالستعداد للمباراة.

وقدم يف الحفل الذي ركز عىل رسالة “بناء جرس 
بني الثقافات”، عدة فعاليات فنية، تخللتها أغان 

وأشعار وعروض استعراضية.

قدمت قطر عرضا جميال لختام عرس املونديال، 
أظهرت فيه عروضا مرئية وغنائية.

ومع األغاني االفتتاحية، استخدم منظمو الحفل 
تقنيات برصية، نرشت من خاللها مجسمات 
واقعية لدالفني وحيتان يف أرجاء امللعنب بدت 

وكأنها تحلق يف استاد لوسيل، يف منظر مبهر 
برصيا.

كما شارك عدد من الفنانني العرب يف أغاني 
االفتتاح، أبرزهم الرباعي النسائي: اإلماراتية 

بلقيس، والعراقية رحمة رياض، واملغربيتان منال 
ونورة فتحي.

وانضم املغني النيجريي دافيدو وآخرين لكتيبة 
املغنني يف الحفل الختامي، الذي تضمن كذلك 

عروضا راقصة وكرات ألعالم الدول التي شاركت 
يف املونديال.

ولم يستمر حفل الختام طويال، وانتهى بعد أقل 
من 15 دقيقة، قبل دخول الالعبني لبدء عمليات 

اإلحماء.

حفل ختامي ملهم لمونديال 
قطر 2022.. دالفين وحيتان 

في السماء وغناء عربي

A Night To Remember: 
Spectacular closing 
ceremony precedes 
World Cup final

Q atar began to draw the curtains on the 2022 
World Cup with a mesmerising closing cere-
mony on , an hour before the final kicked off 

between Argentina and France at the Lusail Stadium.

Titled ‘A Night To Remember’, the ceremony lifted off 
with colourful lamps representing each team in the com-
petition released into the air. Only two remained floating 
above the pitch - those representing France and Argen-
tina. 
The first performance of the evening was a rendition of  
Louis Armstrong’s ‘What A Wonderful World’ by Qatari 
artist Dana al Fardan. The tempo soon rose after her 
performance as ‘Dreamers’ by BTS star Jung Kook blared 
around the stadium, with fans dancing and clapping to 
the song.
Davido, Aisha, and Trinidad Cardona emerged to per-
form ‘Hayya Hayya’, part of the official soundtrack for 
the tournament. A host of other musicians from around 
the world - Ozuna, Balqees, Rahma Riad, Manal, Nora 
Fatehi and Gims - all took to the stage during the cere-
mony.
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special coverage تغطية خاصة

كتب : محمد الشافعي
حقق منتخب كرواتيا فوزًا غالًيا عىل نظريه املغرب، 

بهدفني مقابل واحد، يف املباراة التي أقيمت اليوم 
السبت، عىل ملعب خليفة الدويل، ضمن منافسات 

مباراة تحديد املركز الثالث يف كأس العالم 2022.
ويف الدقيقة السابعة نجح يوشكو جوارديول، العب 

كرواتيا يف تسجيل هدف التقدم ملنتخب بالده، 
من رأسية سكنت عىل يمني ياسني بونو، ورسعان 
ما نجح أرشف داري يف تعديل النتيجة بتسجيل 
الهدف األول للمغرب يف الدقيقة التاسعة برأسية 

سكنت عىل يسار الحارس.
وأضاف ميسالف أوريسيتش الهدف الثاني 

ملنتخب كرواتيا بطريقة رائعة يف مرمى ياسني بونو 
بالدقيقة 42، ليتقدم مجدًدا يف مباراة املغرب ضد 

كرواتيا بمباراة تحديد املركز الثالث.
وبعد ما حققه منتخب املغرب، أصبح أسود 

األطلس أول منتخب عربي وإفريقي يتواجد يف 
مباراة تحديد املركز الثالث والرابع بكأس العالم 

قطر 2022.
يستعرض »Kora Plus«، خالل التقرير التايل، 

مشوار منتخب املغرب يف بطولة كأس العالم قطر 
2022

يف البداية أوقعت قرعة كأس العالم 2022، البطولة 
التي احتضنتها دولة قطر يف الفرتة من 20 نوفمرب 

املايض حتى 18 ديسمرب الجاري، منتخب املغرب يف 
املجموعة السادسة بدور املجموعات.

جاءت املجموعة السادسة يف دور املجموعات 
ببطولة كأس العالم 2022، التي تزينها املغرب 

بجوار كاًل من كرواتيا وبلجيكا وكندا.

المغرب في دور مجموعات كأس العالم 
2022

املباراة األوىل: استهل منتخب املغرب مبارياته يف 
دور املجموعات بمواجهة كرواتيا يف الجولة األوىل، 
عىل ستاد البيت، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي 

بدون أهداف.
املباراة الثانية: حقق منتخب أسود األطلس 

املفاجأة من خالل تحقيق الفوز عىل بلجيكا، 
بهدفني دون رد، يف الجولة الثانية بدور املجموعات، 

وسجل الهدفني رومان سايس وزكريا أبو خالل، 
باملباراة التى احتضنها ملعب الثمامة.

املباراة الثالثة: واصل منتخب املغرب مفاجأته 
بتحقيق الفوز عىل نظريه كندا، بهدفني مقابل 

واحد، يف املباراة التي أقيمت عىل ملعب الثمامة،  
وسجل هديف أسود األطلس، كاًل من حكيم زياش 

ويوسف النصريي.
وبعد انتهاء دور املجموعات، تصدر منتخب املغرب 

ترتيب املجموعة السادسة برصيد 7 نقاط ويأتي 

من بعده يف وصافة املجموعة كرواتيا برصيد 5 
نقاط.

المغرب في دور الـ16 بكأس العالم 
2022

تقابل منتخب املغرب أمام نظريه إسبانيا، يف دور 
الـ16 ببطولة كأس العالم قطر 2022، وانتهت 

املباراة والوقت اإلضايف بالتعادل السلبي، ومع 
الوصول إىل رضبات الرتجيح، تألق ياسني بونو 

الحارس، وانترص أسود األطلس بـ)3-0(.

المغرب في دور ربع نهائي كأس العالم 
2022

رضب منتخب املغرب موعًدا مع نظريه الربتغال يف 
ربع نهائي كأس العالم 2022، ويواصل تحطيم 

األرقام التاريخية، عندما نجح منتخب أسود 
األطلس يف الفوز عىل رفاق كريستيانو رونالدو، 

بهدف دون رد، والتأهل إىل دور نصف نهائي 

املونديال.

المغرب في دور نصف نهائي كأس 
العالم 2022

تواجه منتخب املغرب أمام نظريه فرنسا، يف نصف 
نهائي كأس العالم 2022، وانتهت املباراة بفوز 
الديوك، بهدفني دون رد، ليصل منتخب أسود 

األطلس إىل مباراة تحديد املركز الثالث والرابع يف 
املونديال.

المغرب في مباراة تحديد المركز الثالث 
والرابع بكأس العالم 2022

حسم منتخب املغرب املركز الرابع يف بطولة كأس 
العالم قطر 2022، وذلك بعدما سقط يف الخسارة 
أمام كرواتيا، بهدفني مقابل واحد، يف املباراة التي 
أقيمت ضمن تحديد املركز الثالث والرابع يف كأس 

العالم.

بعد اإلنجاز التاريخي.. تعرف على مشوار 
منتخب المغرب في كأس العالم 2022

اختام مونديال قطر 2022... 
ليلة العمر ضد النسيان

محمد هديب
عاشت قطر ساعات تاريخية يف ختام مونديال 2022 الذي تزامن 
مع يومها الوطني، فكانت االحتفاالت التي عّمت البالد أكرب مرسح 
جماهريي أقيم عىل أرض عربية وشاهده مئات املاليني عرب العالم.

وكان استاد لوسيل، أكرب استادات قطر الثمانية التي احتضنت عىل 
مدار أربعة أسابيع مونديال قطر 2022، يحتشد بثمانية وثمانني ألفاً 

من الحضور، يتقدمهم عدد من قادة الدول واملسؤولني، ليشاهدوا 
النهائي بني منتخبي األرجنتني وفرنسا، وهي املباراة رقم 10 بني 

63 مباراة يف ضيافة االستاد املبني بأحدث طرز العمارة املستلهمة 
من عنارص الرتاث العربي اإلسالمي. وإىل جانب الحضور السيايس 

والريايض الرسمي، كان الفتاً حضور امللياردير األمريكي إيلون ماسك.
هذه حوايل ربع ساعة احتفالية سبقت املباراة، وتكثفت فيها فنون 

برصية من أرضية امللعب حتى أعىل نقطة من سمائه املفتوحة، مع 
توليفات غنائية ضمت مقاطع من الرتاث القطري، وخصوصاً األهازيج 

التي تصاحب العرضة، ومقطعاً أثرياً من األغنية الخليجية الشهرية 
»ليلة«.

كما أدى فريق نسائي من املغنية والراقصة الهندية املغربية األصل 
 Light الكندية املولد نورة فتحي ورحمة رياض وبلقيس ومنال أغنية

the Sky، وقدم املغني النيجريي دافيدو وعايشة أغنية »هيا هيا«، 
والبويرتوريكي أوزونا والكنغويل الفرنيس غيمز أغنية »أرحبو«، وهي 

من األغاني الرسمية لكأس العالم التي ضمها األلبوم الغنائي الذي 
أصدرته الفيفا.

وللشعراء الذين يبنون أبياتاً يف اللغة مستعارة من بيوت البرش، كان 
الشاعران الفلسطيني تميم الربغوثي واملوريتاني محمد ولد بمبا 

يقدمان نصاً بالتناوب بينهما مستلهماً من يوم عربي يف حضور عاملي، 
أو يوم عاملي عىل أرض عربية.

ويف بعض ما قاله الربغوثي تساءل »ما 
الذي يدعو الحزين إىل الغناء؟ ما 

الذي يأتي بشاعر مثيل إىل احتفال 
كهذا؟«، مجيباً أن »اللعب زيارة 

قصرية لعالم بديل. ساعتان 
من املساواة والعدل. فال ترى 

فريقاً يلعب بأحذية نفاثة 
وفريقاً حافياً، وفريقاً يركض 
يف طول امللعب وعرضه وآخر 

يحتاج لتأشريات ليجتاز 
خط الوسط«.

ابتدأت التظاهرة الكربى يف 
قطر منذ النهار يف البحر، حيث 
السفن الرشاعية تجوب شاطئ 
الدوحة، وعىل الرب يف كل مناطق 

املشجعني والشوارع التي اندمجت 
فيها فعاليات اليوم الوطني، وخصوصاً 

»درب الساعي«، االحتفال التقليدي املواكب سنوياً 
لليوم الوطني، ومظاهر ضجت بها كتارا، ومشريب، وكورنيش الدوحة، 

ومناطق االحتفاالت يف املدن القطرية األخرى شماالً وجنوباً.
ويف السماء جابت تشكيالت من الطائرات االستعراضية، بينما كانت 

الجماهري من مختلف دول العالم تؤدي عروضها.
29 يوماً بالتمام والكمال عرفت فيها قطر تجربة نادرة، استقبلت فيها 

أكرث من مليون و400 ألف زائر من أنحاء العالم، بينما كان الحضور 
الجماهريي ملباريات البطولة يقارب 3.4 ماليني مشجع، بمتوسط 

حضور للمباراة الواحدة يتجاوز 53 ألف مشجع، وبطاقة استيعابية 
إجمالية تجاوزت %96، بحسب بيان اللجنة العليا للمشاريع واإلرث.

سجلت هذه املناسبة العاملية حكاية استثنائية بني البطوالت التي 
شهدها تاريخ كأس العالم منذ 1930، حيث صُممت املالعب الثمانية 

عىل جغرافية متقاربة، ما مكن اآلالف من حضور أكرث من مباراة يف يوم 
واحد خالل املراحل األوىل من منافسات البطولة. 

واكبت هذه املناسبة العاملية أطياف واسعة من األنشطة الثقافية 
التي حرص املنظمون بدقة عىل تمثيلها من قارات العالم. لم تكن 

الدول االثنتان والثالثون فقط يف ساحات ومسارح قطر، بل احتفت 
الفعاليات بحضور واسع من ثقافات وفنون من أوروبا وأمريكا الالتينية 
وآسيا وأفريقيا، يف تجّمع قائم عىل الحوار واملعرفة بني اللغات والفنون 

ذات التنوع واملشرتك يف آن.
اختتمت الرسدية الكربى يف لوسيل، املدينة الحديثة، عىل بعد 15 

كيلومرتاً شمال العاصمة القطرية الدوحة، لتظل مفتوحة عىل رسد 
جديد، كما منحتنا أيقونة العالم العربية األصل »ألف ليلة وليلة«.

وإذ يحفر العرب يف ذاكرتهم هذه املناسبة التاريخية، فإنهم عرب هذه 
األسابيع تابعوا ألول مرة وصول منتخب عربي إىل نصف النهائي، يف 

ظاهرة لم تخف عىل العني جمعت 400 مليون عربي يف مشهد وحدوي 
افتُقد منذ زمن، كما سبقه منذ اليوم األول للمونديال حضور فلسطني، 

املنتخب رقم 33، بحسب ما وصفته صحيفة برازيلية، فكانت أعالم 
فلسطني رمزاً أخذ مكانه بقوة يف املالعب، وكل أركان العاصمة القطرية 

بني املشجعني العرب وحتى األجانب.
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انتقد رئيس مجلس القيادة الرئايس يف اليمن، رشاد 
العليمي، الواليات املتحدة األمريكية، واملجتمع الدويل 

بشأن الرصاع الدائر يف البلد منذ نحو ثماني سنوات.
وأضاف العليمي، يف مقابلة مع قناة »العربية« املمولة 
من السعودية، أن »املصالح تحرك موقف أمريكا فيما 

يخص األزمة يف اليمن ».

وذكر أنه تم »تسليم اإلدارة األمريكية 20 ملفاً حول 
تورط إيران يف اليمن«، مبيناً أن »أمريكا ترد عىل 

األدلة التي نقدمها لهم حول تورط إيران بأنها غري 
كافية«.

وقال رئيس املجلس الرئايس، إن »الخاليا اإليرانية 
بدأت تتشكل يف اليمن منذ عام 1983 بالتزامن مع 

تشكيل حزب الله يف لبنان«، مؤكداً أن تدخالت إيران 
يف اليمن قديمة وليست وليدة الحرب الحالية.
كما انتقد موقف مجلس األمن الدويل، بقوله: 

»الحوثيون رسقوا 45 مليار ريال يمني من البنك 
املركزي ولم يحرك مجلس األمن الدويل ساكناً«.

وأشار العليمي إىل أن كل الدول لديها حساباتها 
ومصالحها يف اليمن، موضحاً أن الحوثيني لديهم 

عنارص متواجدة يف أملانيا، وأنهم راهنوا كثريا عىل 
املوقف األملاني.

وتابع: »املجتمع الدويل يضغط عىل الحكومة الرشعية 
بحجة أننا مؤسسة، ويكتفي باإلدانة للحوثيني ونحن 

نريد أفعاالً«.
وأردف عىل املجتمع الدويل أن ال يقدم حوافز 

للحوثيني، ألن ذلك يشجعهم، معترباً أن ال اختالف 
بني ممارسات الحوثي وتنظيم القاعدة وداعش.

واتهم العليمي جماعة أنصار الله )الحوثيني(، 
بـ«اإلفراج عن معتقلني من تنظيم القاعدة وإرسالهم 

ملناطق الرشعية«، و«تسخري إعالمها لتفكيك مجلس 
القيادة الرئايس«.

واستطرد قائالً إن »الحوثيني ومن خلفهم إيران 
اعتربوا تشكيل مجلس قيادة يف اليمن مقلقاً.. 

ويدفعون بعدم استقرار محافظات الجنوب إلسقاط 
مجلس القيادة اليمني«.

ورأى أن »الحوثيني فضلوا مصلحة إيران عىل 
مصلحة الشعب اليمني«، الفتاً إىل أن »الشعب 

اليمني لن يقبل بالوجود اإليراني وانقالب الحوثيني 
سيسقط«، حسب تعبريه.

الرئاسي اليمني ينتقد أمريكا 
والمجتمع الدولي : جميع الدول 

تتحرك وفق مصالحها

US navy says seizes 
1m rounds of ammu-
nition en route from 
Iran to Yemen

T he US Navy said it had seized one million rounds of 
ammunition along with rocket fuses and propel-
lant being smuggled on a fishing trawler from Iran 

to war-torn Yemen.

The cargo was discovered on “during a flag verification 
boarding”, the Bahrain-based United States Fifth Fleet 
said in a statement, noting it was the “second major ille-
gal weapons seizure within a month” along the maritime 
route.

“This significant interdiction clearly shows that Iran’s un-
lawful transfer of lethal aid and destabilising behaviour 
continues,” Vice Admiral Brad Cooper said.
“US naval forces remain focused on deterring and disrupt-
ing dangerous and irresponsible maritime activity in the 
region.”
The Iran-backed Houthi rebels seized the Yemeni capital 
Sanaa in 2014, prompting a Saudi-led coalition to inter-
vene the following year.

Since then, a grinding war has killed hundreds of thou-
sands and pushed the impoverished nation to the brink 
of famine.

A UN-brokered ceasefire that took effect in April brought 
a sharp reduction in hostilities. The truce expired in Octo-
ber, though fighting largely remains on hold.

The fishing trawler intercepted on Thursday was carrying 
nearly 7,000 rocket fuses and “over 2,100 kilograms of 
propellant used to launch rocket propelled grenades”, the 
statement said.

“The direct or indirect supply, sale or transfer of weapons 
to the Houthis in Yemen violates UN Security Council Res-
olution 2216 and international law,” it added.
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أعلنت جماعة أنصار الله )الحوثيني( عن وجود 
اتصاالت من أجل وقف الحرب يف اليمن.

وقال ما يسمى باملجلس السيايس األعىل 
للجماعة، يف بيان أصدره عقب اجتماع يف العاصمة 

صنعاء، إنه اطلع عىل االتصاالت القائمة بشأن 
املباحثات بني اليمن والتحالف املتعلقة »بوقف 

العدوان ورفع الحصار وما تمخضت عنه من 
نتائج«.

ولم يكشف املجلس التابع للجماعة عن طبيعة 
هذه االتصاالت، لكنه حذر من »مخاطر استمرار 

حالة الالسلم والالحرب يف اليمن«، مشددا عىل 
أنها لن تستمر بال نهاية.

وأشار إىل أن الجماعة »ستتخذ اإلجراءات الالزمة 
عندما يحني الوقت املناسب لذلك وبما يمنع 

مخطط التحالف إليقاع اليمن يف هذا الفخ«، وفق 
تعبريه.

وشدد عىل أن الحرص عىل تحقيق السالم يف اليمن 
ينبغي أن يتجسد من خالل االستجابة لحقوق 

املواطنني، ويف مقدمتها رصف املرتبات لكل موظفي 
الدولة، وفتح جميع املطارات واملوانئ اليمنية، ورفع 

جميع القيود عن الواردات وعىل رأسها املشتقات 
واملواد الغذائية والدواء عرب جميع املوانئ واملطارات 

ويف مقدمها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدويل.
كما شدد عىل فصل امللف اإلنساني عن السيايس 

والعسكري، مشريا إىل أن التقدم يف هذا امللف 
هو املؤرش للمصداقية يف إنجاح أي وساطات أو 

اتصاالت أو مباحثات.
ويشهد اليمن منذ 8 سنوات حربا بني القوات 

الحكومية املسنودة بقوات التحالف الذي تقوده 
السعودية من جهة، وجماعة الحوثي املتهمة 

بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، وذلك منذ 
سيطرة الحوثيني عىل صنعاء يف سبتمرب/أيلول 

.2014

وفشلت األطراف املتحاربة يف اليمن يف تمديد 
اتفاق هدنة بالبالد استمرت 6 أشهر برعاية األمم 

املتحدة، وانتهت يف الثاني من أكتوبر/ترشين األول 
املايض.

وخالل الفرتة القليلة املاضية، تكثفت الجهود 
األممية والدولية الرامية لتجديد الهدنة وتوسيعها، 

تمهيدا لتحقيق تسوية سياسية للنزاع يف اليمن.

الحوثيون يكشفون عن اتصاالت 
لوقف الحرب باليمن

متابعات/مجلة العربي االمريكي اليوم
تعز )الجمهورية اليمنية( - استكملت مؤسسة الحياة life لإلغاثة 

والتنمية - مكتب اليمن مرشوع تطوير وصيانة محطة التعاون 
لتعبئة األكسجني يف مستشفى التعاون بمحافظة تعز.

واستأنفت املحطة عملها عقب استكمال الصيانة، 
وتركيب وحدة تعبئة اسطوانات الغاز، وجهاز التربيد 

الخاص بهذه الوحدة والتي قدمتها املؤسسة ، 
باإلضافة اىل عدد من اسطوانات الغاز.

وقال جعفر الرشيف مدير املؤسسة إن مرشوع تطوير 
وصيانة محطة التعاون لتعبئة األكسجني واحد من 

املشاريع املهمة والتي تسهم يف التخفيف من معاناة 
املرىض خصوصا األطفال املصابني باألمراض املزمنة.

ويف ترصيح له عرب الرشيف عن شكره لقيادة السلطة 
املحلية يف املحافظة عىل تعاونهم الكبري واملستمر يف 

 life تسهيل عمل املؤسسة ، مشريا اىل أن تدخالت مؤسسة

متواصل يف مجال الصحة ،والتعليم، واألمن الغذائي.
بدوره أكد عبد عيل محمد مدير مكتب الشؤون االجتماعية والعمل 

بمحافظة تعز عىل أهمية مرشوع توسعة وإعادة تأهيل محطة 
التعاون إلنتاج األكسجني كون املحافظة تعاني من أمراض 

الحميات والربو وغريها والتي تتطلب توفري األكسجني 
بكميات كثرية، معربا عن خالص امتنان السلطة 

املحلية ملؤسسة الحياة عىل ما تقدم من مشاريع 
للمحافظة.

من جانبها عربت ادارة مستشفى التعاون عن 
شكرها ملؤسسة الحياة عىل استكمال مرشوع صيانة 

وتطوير محطة األكسجني، متطلعة اىل مساهمة 
املؤسسة يف الصيانة الدورية للمحطة.

يذكر أن محطة التعاون لتوليد األكسجني املحطة 
الوحيدة يف املدينة، وتنتج نحو 80 اسطوانة اكسجني 

بشكل يومي يستفيد منها كافة املستشفيات واملرىض يف 
املحافظة.

عبر مكتبها في اليمن : مؤسسة الحياة تستكمل تطوير 
وصيانة محطة التعاون لتعبئة األكسجين في تعز

Yemen: More than 
11,000 children killed 
or wounded in war-torn 
country since 2015

M ore than 11,000 children have been killed or 
wounded in the conflict in Yemen since 2015, 
the UN Children’s Emergency Fund (UNICEF) 

said on , a week after it launched a multi-billion global 
funding drive.

“The urgent renewal of the truce would be a positive first 
step that would allow critical humanitarian access,” Exec-
utive Director Catherine Russell said as UNICEF reported 
over 11,000 boys and girls killed or injured since 2015.

The agency however pointed out this number was likely to 
be “far higher”, as these are only the UN-verified deaths.

Although the warring sides had in April agreed to a nation-
wide truce, UNICEF said 164 people were killed or injured 
by landmines and unexploded ordnance between July and 
September, among whom at least 74 were children.

UNICEF last week launched a $10.3 billion Humanitarian 
Action for Children (HAC) appeal for 2023 to assist chil-
dren affected by conflicts and disasters worldwide.
It aims to raise nearly $484.5 million throughout the year 
for Yemen, where about three quarters of the population 
need assistance and protection.

“Thousands of children have lost their lives, hundreds of 
thousands more remain at risk of death from preventable 
disease or starvation,” Russell said.

UNICEF estimates that almost 540,000 children under five 
suffer from severe acute malnutrition in Yemen.
It noted that more than 17.8 million Yemenis also lack ac-
cess to safe water, sanitation and hygiene services, as only 
half of the country’s health facilities are functional.
This leaves around 10 million children without adequate 
access to care, it said.
The UN and partners earlier this month appealed for a 
record $51.5 billion in aid money for 2023, a 25 percent 
increase on 2022 and more than five times the amount 
sought a decade ago. 
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أعلنت الواليات املتحدة األمريكية تخصيص دعم مايل بقيمة أكرث من 
36 مليون دوالر ملواجهة األزمة االنسانية املتفاقمة يف اليمن خالل العام 

الجديد 2023.

وقالت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية USAID ، بأن 
مكتب املساعدة اإلنسانية التابع لها سيقدم دعماً 

جديداً لليمن بقيمة 36,37 مليون دوالر لتمويل 
برامج االستجابة لألزمة اإلنسانية يف اليمن.

وذكرت الوكالة أن هذا التمويل سيقدم 
إىل برنامج الغذاء العاملي WFP، لتمويل 

األنشطة والربامج التي يقدمها 
الربنامج يف التخفيف من حدة األزمة 

اإلنسانية املتفاقمة التي تشهدها 
البالد.

وأوضحت أن جزء من هذا التمويل، 
يقدر بنحو 20 مليون دوالر سيخصص 

لدعم برنامج الغذاء العاملي يف نقل 
شحنات القمح التي تربعت بها حكومة 

أوكرانيا ملساعدة األشخاص الذين يعانون 
من انعدام األمن الغذائي يف اليمن.

فيما سيخصص املبلغ املتبقي واملقدر بأكرث من 16,37 
مليون دوالر يف تمويل الربامج االغاثية وتقديم املساعدات 

الغذائية ألكرث الفئات احتياجاً، وفق ما أفاد البيان.

أعلنت الواليات املتحدة األمريكية تخصيص دعم مايل بقيمة أكرث من 
36 مليون دوالر ملواجهة األزمة االنسانية املتفاقمة يف اليمن خالل العام 

الجديد 2023.

 ، USAID وقالت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
بأن مكتب املساعدة اإلنسانية التابع لها سيقدم 
دعماً جديداً لليمن بقيمة 36,37 مليون دوالر 
لتمويل برامج االستجابة لألزمة اإلنسانية 

يف اليمن.

وذكرت الوكالة أن هذا التمويل سيقدم 
 ،WFP إىل برنامج الغذاء العاملي
لتمويل األنشطة والربامج التي 

يقدمها الربنامج يف التخفيف من 
حدة األزمة اإلنسانية املتفاقمة التي 

تشهدها البالد.

وأوضحت أن جزء من هذا التمويل، 
يقدر بنحو 20 مليون دوالر سيخصص 

لدعم برنامج الغذاء العاملي يف نقل 
شحنات القمح التي تربعت بها حكومة 

أوكرانيا ملساعدة األشخاص الذين يعانون من 
انعدام األمن الغذائي يف اليمن.

فيما سيخصص املبلغ املتبقي واملقدر بأكرث من 16,37 مليون 
دوالر يف تمويل الربامج االغاثية وتقديم املساعدات الغذائية ألكرث 

الفئات احتياجاً، وفق ما أفاد البيان.
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دعم امريكي بأكثر من 36 مليون دوالر 
لمواجهة األزمة االنسانية في اليمن

الحكومة اليمنية تؤكد 
حرصها على سالمة بعثات 

المنظمات الدولية
أكدت الحكومة اليمنية املعرتف بها دولياً، حرصها عىل سالمة بعثات 

املنظمات الدولية العاملة يف البالد، وذلك بعد أيام عىل هجوم استهدف 
موكب فريق تابع لألمم املتحدة يف محافظة حرضموت رشقي البالد.
واستعرض وزير الداخلية يف الحكومة اليمنية اللواء الركن إبراهيم 

حيدان، خالل لقائه مستشار أمن منظمات األمم املتحدة، عمرو 
النشارتي، »جهود 

وزارة الداخلية املقدمة 
للمنظمات الدولية يف 

تأمني بعثاتها«، بحسب 
وكالة األنباء اليمنية 

»سبأ« بنسختها يف عدن.
وقال الوزير اليمني، إن 
الداخلية حريصة عىل 
صحة وسالمة موظفي 

املنظمات الدولية ملمارسة 
مهامهم اإلنسانية«.

وأشاد بـ »جهود منظمات 
األمم املتحدة يف التخفيف 

من معاناة املواطنني من اآلثار التي يخلفها الحوثيون، متهماً الجماعة 
بـ »التعنت يف رفضها للسالم ونرشها للفوىض واألعمال اإلرهابية 

وإقالق السكينة العامة ومواصلتها النتهاكات حقوق اإلنسان من خالل 
استهدافها للمدنيني«، عىل حد قوله.

من جانبه، رحب مستشار أمن منظمات األمم املتحدة، بـ »التنسيق 
املشرتك بني وزارة الداخلية واملنظمات الدولية ومواصلة أجهزتها األمنية 

يف حماية وتأمني موظفي منظمات األمم املتحدة«، وفقاً للوكالة اليمنية.
وأعلنت املنظمة الدولية للهجرة التابعة لألمم املتحدة، أنها بصدد تقييم 

قدرتها عىل االستمرار يف عملياتها بمناطق رشقي اليمن، وذلك غداة 
تعرض قافلة تقل موظفني لها إىل كمني نصبه مسلحون خالل سفرها يف 

مهمة إنسانية من مدينة سيئون إىل محافظة مأرب، مؤكدة نجاة طاقمها 
فيما قُتل اثنان من أفراد الحماية اليمنية وأُصيب آخرون.

وصول أكثر من 67 ألف مهاجر 
أفريقي إلى اليمن منذ مطلع 2022

أعلنت املنظمة الدولية للهجرة، عن وصول مايزيد عن 67 ألف 
مهاجر أفريقي إىل اليمن منذ مطلع العام 2022.

وقالت املنظمة التابعة 
لألمم املتحدة يف بيان، 
بمناسبة اليوم العاملي 

للمهاجرين، املوافق 18 
ديسمرب من كل عام، إن 

مصفوفة تتبع النزوح 
التابعة لها  وثقت وصول 

حوايل 67,500 مهاجر من 
القرن األفريقي إىل اليمن 

هذا العام.
وأوضح البيان أن 

املصفوفة تقوم بتوثيق 
وصول املهاجرين إىل السواحل اليمنية يومياً.

ودعت املنظمة، إىل »تكريس املزيد من الجهود لحماية ومساعدة 
األشخاص املتنقلني.«

ويصل آالف املهاجرين من القرن اإلفريقي أغلبهم من أثيوبيا إىل 
اليمن، الذي يعد محطة عبور لهم إىل اململكة العربية السعودية 

التي تربطها حدود برية طويلة مع اليمن، وذلك من أجل تحسني 
أوضاعهم املعيشية.
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        Arabs Today العرب اليوم

أعلنت وزارة املوارد املائية العراقية، أن نسبة اإليرادات املتحققة من األمطار 
والسيول بالفرتة املاضية تسببت بتحسني الواقع اإلروائي. وفيما أشارت إىل أن 

الشح املائي ال يزال قائماً، كشفت عن اتفاق عراقي تركي حول الحصص املائية.

وقال املتحدث باسم الوزارة عيل رايض ثامر، يف ترصيح لوكالة األنباء العراقية، 
إن »الشح املائي ال يزال يؤثر عىل الواقع اإلروائي يف العراق، وهناك فراغ خزني 

كبري نتيجة قلة اإليرادات املائية السيما يف نهري دجلة والفرات«، مبيناً أن 
»أسباباً عديدة تقف وراء الشح املائي، منها فنية بسبب توسع 

تركيا يف إنشاء السدود والخزانات واملشاريع اإلروائية، 
إضافة إىل التوسع السكاني الكبري، فضالً عن 

التأثريات الطبيعية التي تتعلق بطبيعة السنة 
املائية والتغريات املناخية التي أثرت يف العراق 

بشكل كبري«.

وأوضح أن »البالد شهدت خالل الفرتة 
املاضية تساقط أمطار وسيول تسببت 
بتحسن نسبي، حيث بلغت اإليرادات 

املتحققة أكرث من 600 مليون مرت 
مكعب«، مشرياً إىل أن »الكمية بسيطة 

مقارنًة بالفراغ الخزني املوجود، 
السيما يف سدود املوصل ودوكان 

ودربندخان«.

وأضاف أنه »تم تأمني نحو %25 لتعزيز 
التخزين املائي، والكمية األكرب تم 

إطالقها يف نهري دجلة والفرات، من أجل 
تعزيز املناطق التي عانت من الشح الكبري، 
وكذلك تعزيز الري األويل للموسم الزراعي 

الشتوي ومناطق األهوار وتحسني بيئة شط 
العرب، باإلضافة إىل تأمني املياه ملحطات اإلسالة«.

وأشار إىل أن »الوزارة أعدت خطة اسرتاتيجية للتحكم باإلطالقات 
املائية مما أسهم يف املحافظة عىل التخزين املائي من جهة، وتأمني االحتياجات 

للقطاعات كافة من جهة أخرى، مما ساعد يف تخفيف الضغط عىل املياه 
السطحية«.

وتابع: »الوزارة أعدت خطة للتوسع بإنشاء سدود حصاد املياه )السدود 
الصغرية( لالستفادة من كميات املياه الواردة للعراق عرب املنخفضات والوديان 

ومناطق ورود السيول«، مبيناً أن »التنسيق جار مع وزارة الزراعة بشأن 
استخدام تقنيات الري الحديثة بغية تقليل استخدام املياه والحد من آثار 
الشح املائي والحفاظ عىل املوارد املائية والتحكم يف كمية اإلطالقات املائية 

باملناطق، عالوة عىل مواجهة التجاوزات الحاصلة عىل الحصة املائية ومقاطع 
األنهر«.

ولفت ثامر إىل أنه »من بني خطط الوزارة ملواجهة الشح املائي، استخدام تقنية 
التغليف اللحاف الخرساني أو استخدام األنابيب يف نقل املياه، 

والذي بدوره سيسهم يف التخفيف من االستهالكات املائية، 
باإلضافة إىل معالجة مياه املنازل وتدويرها، إىل جانب 

خطط تتعلق بوزارات أخرى«.

وأكد أن »الحكومة املركزية تعمل بشكل 
جدي عىل تحلية مياه البحر، مما 
سيسهم يف معالجة مياه الرصف 
الصحي وتأمني مصادر إضافية 

للمياه وتخفيف الضغط عىل املياه 
السطحية«، مشرياً إىل أن »هناك 

تطورا ودعما كبريا من قبل الحكومة 
املركزية فيما يتعلق بتقوية ملف املياه 

ودعم التفاوض العراقي«.

ونوه بأن »وزير املوارد املائية التقى 
سفري الجمهورية اإليرانية، وتم التداول 
حول ملف املياه ورضورة تقاسم الرضر يف 
فرتات الشح املائي«، الفتاً إىل أن »اللقاءات 
املستمرة وعىل مستويات مختلفة ستسهم يف 

عودة املباحثات الفنية والزيارات املشرتكة وضمان 
حصول العراق عىل حصة عادلة من املياه«.

وتابع: »اتصاالت مبارشة تمت من قبل وزير املوارد املائية واملبعوث 
الخاص بملف املياه بالجانب الرتكي، وتم االتفاق عىل عودة املفاوضات 

وتبادل الزيارات املشرتكة، إذ تم توجيه كتاب لزيارة وفد عراقي إىل تركيا بهذا 
الخصوص«.

وأعرب عن أمله »بحدوث تطور جديد بشأن ملف التفاوض، خاصة أن هناك 
دعماً حكومياً مميزاً بهذا الصدد«، مشرياً إىل أن »هذا امللف سيسهم يف حصول 

العراق: نعاني شحًا مائيًا بسبب 
توسع تركيا في السدود

Palestinian PM calls 
for deployment of 
UN observers to 
document Israel’s 
violations

I n light of the escalation of violence by the 
Israeli occupation and its settlers, Palestinian 
Prime Minister Mohammed Shtayyeh has 

requested that UN crews in Palestine deploy 
surveillance patrols on roads and in target areas, 
the Palestine News and Info Agency reported.

This followed the killing of two Palestinian broth-
ers on in Nablus when an Israeli settler rammed 
into them with his car.
During a government session , Shtayyeh outlined 
that the UN has over 400 vehicles and over 1,000 
personnel who can be trained to operate as UN 
observers to monitor and document violations 

committed by 
Israeli soldiers 
and settlers in or-
der to prosecute 
them. 
He expressed his 
concerns about 
Israel’s designat-
ed prime min-
ister Benjamin 
Netanyahu, who 
stated on Sunday 
that peace with 
Palestinians will 
be based on giv-
ing them powers 
to rule them-

selves without sovereignty, while Israel will retain 
control over security. 

Shtayyeh said Netanyahu’s remarks blatantly sub-
vert the Palestinian people’s right to establish an 
independent state, a right that followed lengthy 
concessions and is enshrined by international 
law.
“This right was achieved after great sacrifices 
and was endorsed by international laws, and it 
will not be dropped by a statement or a decision 
from any Israeli official,” Shtayyeh said.

“Our people will not cease their legitimate 
struggle before they win their legitimate rights 
and establish their independent state on the 
June 4, 1967 lines with Jerusalem as its capital,” 
Shtayyeh added.
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اعتقلت الرشطة التونسية رئيس الوزراء 
السابق عىل العريض، بحسب ما أعلن حزبه 
»النهضة« املستوحى من اإلسالميني، متهما 

السلطات بمحاولة رصف االنتباه عن الدعوات 
املوجهة للرئيس قيس سعيد لالستقالة.

يأتي اعتقال الرجل الثاني يف حزب النهضة 
بعد أيام فقط من مقاطعة ما يقرب من 90 باملئة 
من الناخبني انتخابات برملان جديد بال أسنان 

أنشأه سعيد عقب استيالئه عىل سلطات 
واسعة يف عام 2021.

اعتقل العريض ، الذي شغل منصب رئيس 
الوزراء من 2013 إىل 2014 ، كجزء من تحقيق يف 
تواطؤ مزعوم يف رحيل آالف الشباب التونسيني 

للقتال مع الجماعات الجهادية يف الخارج.
سافر ما يصل إىل 6000 تونيس إىل ليبيا والعراق 

وسوريا للتطوع كمقاتلني أجانب ، وهو رقم 
تقول جماعات املعارضة العلمانية إنه يشري إىل 

إهمال متعمد.
وبدأ التحقيق ، الذي استهدف أيًضا زعيم 

النهضة املخرضم راشد الغنويش ، بعد أن أقال 
الرئيس املناهض لإلسالميني الحكومة وعلق 

الربملان يف يوليو / تموز 2021.
دافع سعيد عن انتزاع السلطة باعتباره رضورًيا 

إلنهاء األزمات السياسية املتكررة التي رافقت 
انتقال الدولة الواقعة يف شمال إفريقيا إىل 

الديمقراطية يف أعقاب ثورات الربيع العربي 
األوىل يف عام 2011.

لكن جهوده إلضفاء الرشعية عىل سلطاته 
الجديدة قوبلت بتجاهل متكرر من قبل 

الناخبني ، أوالً يف استفتاء يوليو / تموز الذي 
قاطع عىل نطاق واسع ثم يف االنتخابات 

الربملانية.
واتهمت النهضة ، التي قاطعت االقرتاع مثلها 

مثل جميع األحزاب التونسية تقريبا ، حكومة 
سعيد »باستهداف منهجي« لقيادتها.

وقال الحزب إن اعتقال العريض يمثل »محاولة 
يائسة من قبل إدارة االنقالب ورئيسها قيس 

سعيد للتغطية عىل مهزلة االنتخابات الربملانية 
التي قاطعها 90 يف املائة من الناخبني«.

وقال أحمد نجيب الشابي ، رئيس تحالف 
املعارضة الرئييس يف البالد ، للصحفيني يوم 

الثالثاء إن االعتقال كان يهدف إىل »تشتيت 
االنتباه عن نتائج االنتخابات التي تجاهلها 

الجمهور«.
وقالت جبهة اإلنقاذ الوطني التي يتزعمها 
الشابي ، والتي تضم النهضة ، إن املشاركة 

الضئيلة يف االنتخابات يجب أن تكون إشارة 
لسعيد للتنحي.

لكن سعّيد رد عىل منتقديه ، مشريا إىل أن 
بعضهم يواجه اتهامات جنائية معلقة عليهم 
، يف إشارة مسترتة إىل التحقيقات مع مسؤويل 

النهضة.

الشرطة التونسية تعتقل رئيس الوزراء 
السابق بسبب رحيل جهاديين

الرئيس السوداني 
السابق يعلن تحمل 

مسؤولية انقالب 1989
أقر الرئيس السوداني السابق عمر البشري، بمسؤوليته الكاملة عن انقالب 

اإلنقاذ 1989 والذي أطاح بحكومة رئيس الوزراء حينها الراحل الصادق املهدي.

وأنكر البشري أي دور للمدنيني وأعضاء مجلس قيادة الثورة من العسكريني يف 
التخطيط والتنفيذ لالستيالء عىل السلطة.

ويخضع البشري وعدد من قيادات الحركة اإلسالمية مدنيني وعسكريني و3 
من قادة حزب املؤتمر الشعبي بتهم تقويض النظام الدستوري واالنقالب عىل 

السلطة املنتخبة حينها، وهي تهمة تصل عقوبتها اإلعدام يف حال اإلدانة وفقا 
للقانون الجنائي السوداني.

وقال البشري لدى اإلدالء بأقواله أمام املحكمة التي تنظر يف القضية، »أقف أمام 
هذه املحكمة، وأقول بكل فخر وإعزاز، بأنني قائد ومفجر ثورة اإلنقاذ الوطني، 

وأتحمل كل املسؤولية عن ما جرى يف يونيو 1989«.

وأضاف أنه كان يتابع باستمتاع محاوالت هيئة االتهام وإتيانها بمقاطع الفيديو 
إلثبات تورطه يف اإلنقالب.

وأوضح البشري يف إفادته بأن كل 
أعضاء مجلس قيادة الثورة املتهمني 

يف البالغ ليس لديهم أي دور يف 
التخطيط والتنفيذ لالستيالء عىل 
الحكم، مرجعا اختيارهم يف كابينة 

القيادة حينها لتمثيل وحداتهم 
العسكرية وبعض الجهات.

كما نفى وجود مدنيني ساعدوا يف 
دعم تحرك العسكر، مؤكدا أنه هو 

عمل  عسكري بحت ولم يكن يف 
حاجة للمدنيني ملساعدتهم.

وتناقض شهادة البشري التي أدىل 
بها أمام املحكمة رواية عراب الحركة 

اإلسالمية الراحل حسن الرتابي، 
الذي تحدث خالل مقابلة لربنامج 

»شاهد عىل العرص« كاشفا حينها 
أن االنقالب خططته »الحركة 

اإلسالمية« وأن البشري لم يعلم 
باألمر إال قبل يوم من التنفيذ، حيث 

جيء به من مناطق العمليات يف 
جنوب البالد وأن رتبته  فقط هي التي جعلته يقود االنقالب.

وأشار البشري لألوضاع السيئة التي كان يعاني منها الجيش قبل استيالئهم 
عىل السلطة وسقوط بعض املدن يف جنوب السودان يف أيدي املتمردين، مبينا 

أن مذكرة القوات املسلحة التي قدمت للقيادة السياسية قبل وقت وجيز من 
سيطرتهم عىل الحكم كانت السقوط الحقيقي للحكومة حينها.

وأردف »مذكرة القوات املسلحة ووضحت حجم الخطر عىل البالد نتيجة 
للضعف الذي كان يعاني منه الجيش، والنقص الكبري يف اآلليات والذخرية 

واألدوية، وأن الذخرية املستخدمة يف ذلك الوقت والتي تحصلت عليها الحكومة 
من بعض الدول لم يتمكن الجنود من استخدامها لعدم مطابقتها وهي كلها 
نماذج لسوء األحوال ومنحت املذكرة الحكومة 7 ايام لتنفيذ بنودها ولم يتم 

الوفاء ولم يكن هناك كثري وقت لالنتظار«.

وأكد أن الجيش استند يف تحركه عىل املادة 15 من دستور السودان لسنة 1965 
املعدل وهي املادة التي تتحدث »عن أن حماية ومكتسبات ثورة رجب أمانة لدى 

القوات املسلحة«، ورأى بأن تدخل القوات كان نتيجة لعجز اإلدارة السياسية 
والفشل الذي الزم أداء األحزاب.

وتباهى البشري باإلنجازات التي حققها إبان توليه حكم السودان يف مجاالت 
البنى التحتية والطرق والجسور والجهود التي بذلت يف تطوير قطاع الكهرباء 

عالوة عىل االهتمام بالتعليم العام والعايل وترقية الخدمات الصحية وتوسيع 
مظلة التأمني الصحي إضافة إىل إنشاء املئات من املراكز الصحية، فضال عن 

استخراج البرتول ورصف عائداته يف التنمية وترقية الخدمات.

وقال »كنا ندير البالد ألكرث من 10 سنوات بموازنة أقل من مليار دوالر رغم ذلك 
كنا نعمل يف التنمية وحققنا نجاحات عديدة، ولم نأت حبا للسلطة خدمنا 

شعبنا وقدمنا له ما يستحق«.
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العام 2022، ال يمكن وصفه بأنه مجرد عام عادي، 
ألن األحداث التي عاشها من عارص هذا العام هي 
أحداث استثنائية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، 
وقد ال تتكرر يف كل قرن أو عقد من الزمان، بسبب 

خصوصيتها وتأثريها عىل العالم أجمع.

نقدم قائمة بأهم 10 أحداث شهدها عام 2022، 
والتي كان لها تأثريا عامليا أو تفاعل معها الجمهور 

أو وسائل اإلعالم عىل مستوى العالم بسبب 
خصوصيتها أو خصوصية األشخاص الذين كانوا 

هم الحدث بحد ذاته، أو بسبب الجدل العاملي الذي 
أحدثته. وهذه األحداث هي:

1- العملية العسكرية الروسية الخاصة

أعلن الرئيس الرويس فالديمري بوتني، صباح 
الخميس املوافق لـ24 فرباير/ شباط، يف خطاب 

وجهه إىل الشعب الرويس، إطالق عملية عسكرية 
خاصة يف دونباس.

وأشار بوتني إىل أن: 
»هدف العملية هو 
حماية األشخاص 

الذين تعرضوا للتنمر 
واإلبادة الجماعية من 

قبل نظام كييف ملدة 
ثماني سنوات، ولهذا 
سنسعى جاهدين لنزع 

السالح وتقديمهم إىل العدالة، 
وكذلك أولئك الذين ارتكبوا جرائم دموية عديدة ضد 

املدنيني بمن فيهم مواطنون روس«.

وتبع إطالق العملية الروسية مجموعة من ردود 
األفعال الغربية، عىل رأسها اإلعالن عن مجموعة 

واسعة من العقوبات االقتصادية التي تسببت 
بتقطع قنوات التجارة العاملية. باإلضافة إىل تفجري 
خطوط التيار الشمايل لنقل الغاز الرويس. وتم ضم 

أرايض جديدة إىل روسيا بتاريخ 30 سبتمرب/ أيلول، 
بعد القيام بعملية تصويت يف جمهوريتي لوغانسك 

ودنيتسك الشعبيتني ومقاطعتي زابوروجيه 
وخريسون، حيث قرر املواطنون باإلجماع االنضمام 

إىل روسيا.

2- مونديال قطر 2022 وتتويج األرجنتين 
وميسي

توجت األرجنتني للمرة الثالثة يف تاريخها بكأس 
العالم، بتاريخ 18 ديسمرب/ كانون األول، بعد فوزها 
يف النهائي عىل فرنسا بركالت الرتجيح، عقب انتهاء 

الوقت األصيل واإلضايف بالتعادل 3-3، يف املونديال 

الذي استضافته قطر عىل أراضيها.

وجه أمري قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
»الشكر إىل كل املنتخبات عىل اللعب الرائع 

والجماهري التي شجعت بكل حماس يف كأس العالم 
قطر 2022«، وأضاف »أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة 

استثنائية يف بالد العرب، أتاحت للشعوب أن تتعرف 
عىل ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا«.

استطاعت قطر تحقيق نجاح كبري يف املونديال 
من حيث البنية التحتية والتنظيم الجميل وتوفري 
جميع الظروف املناسبة واملثالية للمشجعني عىل 
الرغم من الهجمة غري املربرة التي تعرضت لها من 

قبل وسائل إعالم وشخصيات غربية التي شككت 
بنجاح البطولة، لكن هذه املزاعم دحضت عىل أرض 

الواقع.

3- رحيل الملكة إليزابيث... بداية فك عقد 
"الكومنولث"

أعلن قرص باكنغهام يف الثامن من سبتمرب / أيلول، 
وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 
الـ 97 عاما، بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية.

وبعد وفاة امللكة الربيطانية، أصبحت هيمنة النظام 
امللكي أقل اتساًعا ووالء رعاياها أكرث تراجعا. ففي 

غضون أيام من وفاة إليزابيث، 
أعلنت دولة أنتيغوا 
وبربودا عن خطط 

للتصويت عىل عزل 
امللك تشارلز الثالث 

من رئاسة الدولة.

وكانت جامايكا قد 
أعلنت سابقا أنها 

تريد االنتقال بعيًدا 
عن امللكية الدستورية 

بحلول عام 2025، وبدورها 
كشفت مصادر إعالمية عن تحركات يف نيوزيلندا 

وأسرتاليا وكندا عن تراجع شعبية انضمام البالد إىل 
التاج الربيطاني وظهور بوادر انفصال.

4- احتجاجات إيران... هل تغير وجه 
الشرق األوسط؟

اندلعت موجة من االحتجاجات يف سبتمرب/ أيلول 
املايض، ضد الحكومة اإليرانية الحالية يف جميع 

أنحاء البالد، واشتعلت أعمال الشغب عقب وفاة 
مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، بعد 

»اعتقالها من قبل رشطة األخالق الرتدائها الحجاب 

10 أحداث هزت العالم في عام 2022
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بشكل غري صحيح«.
وتتهم السلطات اإليرانية الواليات املتحدة والدول 

الغربية األخرى بدعم أعمال الشغب والدعوة 
إىل اإلطاحة بالحكومة، وقالت إن مثريي الشغب 

يهاجمون قوات أمن الدولة بشكل منهجي، بما يف 
ذلك الحرس الثوري اإليراني.

ووجه وزير الداخلية اإليراني، أحمد وحيدي، 
اتهامات لخمس دول بالوقوف وراء االضطرابات 

األخرية يف بالده، مؤكدا أن بالده أقوى من أن تؤثر 
فيها تلك االضطرابات.

5- زيارة بيلوسي إلى تايوان... واشنطن 
حاولت إشعال حرب دولية

زارت رئيسة مجلس النواب األمريكي، نانيس 
بيلويس، عاصمة تايوان الصينية تايبيه يف 

أغسطس/ آب املايض، أثناء 
قيامها بجولة آسيوية 

عىل الرغم من 
تحذيرات الصني 
من تبعات هذه 
الذيارة، حيث 

تعترب بكيكن 
جزيرة تايوان 

جزًءا من أراضيها 
وتعارض أي اتصاالت 

خارجية رسمية مبارشة 
مع الجزيرة.

وأصبحت الزيارة نقطة توتر جديدة وكبرية جدا 
يف العالقات األمريكية الصينية يف مضيق تايوان 

حيث أطلقت بكني مناورات عسكرية مكثفة. حيث 
حشدت لها طائرات وسفنا حربية وصواريخ 
باليستية يف سياق ما اعتربه محللون محاكاة 

لحصار تايوان واجتياحها.

6- التنين الصيني في السعودية... قمة 
عربية و"صراخ" في واشنطن

وصل الرئيس الصيني يش جني بينغ، السعودية 
يف السابع من ديسمرب/ كانون األول يف زيارة 

تاريخية للتنني الصيني وعمالق االقتصاد العاملي 
إىل بوابة الطاقة العاملية، حيث اجتمع مع قادة 

العرب، يف الوقت الذي ظهرت 
فيه ترصيحات غربية 

تستنكر الزيارة.
واعتربت واشنطن 
أن زيارة الرئيس 

الصيني إىل 
السعودية هي 

نموذج ملحاوالت 
بكني »ممارسة 

نفوذها« وأن هذا »لن 
يغري السياسة األمريكية 

تجاه الرشق األوسط«.

قال وزير الخارجية السابق مايك بومبيو إن زيارة 
الرئيس الصيني إىل السعودية، والتي تشري إىل 
دفء العالقات يف وقت تصاعدت فيه التوترات 

بني الواليات املتحدة وكال البلدين، كانت نتيجة 
»سياسة أمريكية سيئة«.

7- إيلون ماسك يسيطر على تويتر... 
وترامب يعود إلى العصفور األزرق

استحوذ إيلون ماسك، بتاريخ 25 أبريل / نيسان 
عىل منصة التواصل االجتماعي العمالقة تويرت، يف 
صفقة بلغت قيمتها اإلجمالية نحو 44 مليار دوالر.

وأعربت جماعات حقوق اإلنسان عن مخاوفها من 
أن يؤدي »االفتقار إىل االعتدال يف املنصة إىل زيادة 

يف خطاب الكراهية«، بحسب وسائل إعالم أمريكية.

وأحدث ماسك الكثري 
من الجدل مع اإلدارة 

األمريكية يف عدد 
من املناسبات، 
خصوصا بعد 

إعادة وتنشيط 
حساب الرئيس 

األمريكي السابق 
دونالد ترامب عىل 

املنصة، ليحصد األخري 
أكرث من 87 مليون متابع 

خالل أقل من 48 ساعة.

8- جولة بايدن في الشرق األوسط... 
الرئيس األمريكي في السعودية

وصل الرئيس األمريكي جو بايدن يف الخامس عرش 
من يوليو/ تموز إىل السعودية خالل جولة قام 

بها إىل الرشق األوسط، يف زيارة أحدثت الكثري من 
الجدل يف وسائل اإلعالم األمريكية، خصوصا بعد 

ترصيحات الرئيس األمريكي السابقة التي هاجم 
فيها السعودية.

وكان ملف الطاقة، 
من أهم امللفات 

التي ركزت عليها 
زيارة بايدن، 

خصوصا عىل 
أزمة الطاقة التي 

تشهدها أوروبا 
بسبب العقوبات 

الغربية ضد روسيا، 
حيث أكدت السعودية 

أن قرارات »أوبك +« مبنية عىل سياسات السوق 
ودعم استقرار قطاع الطاقة عامليا، يف حني حاولت 

اإلدارة األمريكية فرض سياساتها عىل قطاع الطاقة، 
األمري الذي لم يلق أذانا صاغية لدى تحالف 

»أوبك +«.

9- صواريخ كوريا الشمالية... بحر اليابان 
على "صفيح ساخن"

أطلقت كوريا الشمالية يف شهر أكتوبر / ترشين 
األول صاروخاً باليستيا فوق اليابان، حيث عرب 

صاروخ مسافة بلغت نحو 4500 كلم، قبل أن يسقط 
يف املحيط األطليس.

ووفقا لهيئة األركان املشرتكة للجيش يف كوريا 
الجنوبية فإن الصاروخ الكوري الشمايل العابرا 

للقارات )ICBM( مصمما لرضب أهداف عىل 
الجانب اآلخر من العالم.

ونفذت كوريا الشمالية عدة اختبارات متتالية 
لتنفيذ عمليات إطالق صواريخ باليستية، وسط 

مخاوف غربية زعمت أنها من أنها ستخترب قريبا 
سالحا نوويا، األمر الذي جعل بحر اليابان »يغيل 

عىل صفيح ساخن«، خصوصا بعد عدة طلعات 
تجريبية ملقاتالت من كوريا الشمالية والغربية 

نفذت وسط توتر كبري.

10- الطفل ريان... 5 أيام هزت العالم

هزت قضية سقوط الطفل املغربي ريان العالم، 
عىل الرغم من أنها ليست القصة الوحيدة لسقوط 

طفل يف أعماق برئ عميق، لكن قصة ريان أخذت 
أبعادا عاملية، ربما بسبب 

التغطية الواسعة التي 
حصل عليها الطفل 

الراحل عن طريق 
وسائل التواصل 

االجتماعي، 
ليتحول الحقا إىل 

حديث الصحف 
العاملية.

بدأت القصة عندما 
سقط ريان )5 سنوات(، 

1 فرباير/ شباط، يف برئ جافة 
بعمق 62 مرتا بقرية أغران بإقليم شفشاون شمايل 

املغرب.

وبعد عدة أيام من عمليات الحفر والجهود املضنية 
التي شاركت فيها مؤسسات مختلفة من الحكومة 

املغربية، تم إخراجه يف السادس من فرباير/ شباط 
2022، ميتا، ليخيب أمل املاليني حول العالم، الذين 
تابعوا الحدث منتظرين لحظة خروج ريان وعودة 

الطفل إىل أرسته حيا.

»سبوتنيك«
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قال بابا الفاتيكان، فرانسيس، إنه كتب استقالته ووقعها يف عام 2013 احرتازيا، 
وخوفا من عدم تمكنه من أداء مهامه بسبب املشاكل الصحية.

وكشف يف مقابلة، مع صحيفة »إيه.بي.يس« اإلسبانية، ما إن كان خائفا من أن 
تحول املشاكل الصحية بينه وبني خدمة الكنيسة.

وأتم البابا 86 عاما السبت، ويبدو أنه بصحة جيدة باستثناء 
مشاكل يف الركبة.

وقال فرانسيس إنه سلم خطاب االستقالة لوزير خارجية 
الفاتيكان آنذاك الكاردينال تارسيسيو بريتوني، الذي ظل 
يف املنصب ملدة ستة أشهر تقريبا بعد انتخاب فرانسيس 

يف 13 آذار/ مارس عام 2013.

ودأب فرانسيس عىل القول إنه سيستقيل إذا أعاقته حالته 
الصحية عن إدارة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية التي ينتمي 

إليها 1.3 مليار شخص.

وُسئل فرانسيس عن ما إذا كان يعتقد بوجوب وضع قاعدة رسمية للحاالت 
التي تعيق فيها مشاكل صحية أو حادث، عمل البابا.

ونقل عنه قوله: »لقد وقعت استقالتي بالفعل. كان تارسيسيو بريتوني وزيرا 
للخارجية. وقعت عليها وقلت له: يف حالة وجود إعاقة إلسباب طبية أو أي 

يشء آخر، ها هي استقالتي«.
وأضاف: »ال أعرف ملن أعطاها الكاردينال بريتوني لكنني أعطيته إياها عندما 

كان وزيرا للخارجية« مضيفا أنه يكشف عنها للمرة األوىل علنا.

وكان البابا قد قام منذ تموز/ يوليو بثالث رحالت دولية إىل كندا 
وكازاخستان والبحرين، ويعتزم زيارة جمهورية الكونغو 

الديمقراطية وجنوب السودان يف الفرتة من 31 كانون الثاني/ 
يناير إىل الخامس من شباط/ فرباير.

وكان من املقرر القيام بهذه الرحلة يف تموز/ يوليو، لكن 
مشكلة ركبته أجربته عىل تأجيلها.

ويستخدم البابا اآلن عكازا للسري ملسافات قصرية وكرسيا 
متحركا للمسافات الداخلية األطول.

ويف ترشين الثاني/ نوفمرب املايض، استدعى الفاتيكان رئيس 
الخدمات الطبية يف نادي أتلتيكو مدريد اإلسباني، ملساعدة 

البابا يف معالجة مشكلة يف ركبته حّدت من قدرته عىل امليش.

وقال خوسيه ماريا فيالون إلذاعة »كوبي« اإلسبانية إنه كان ضمن مجموعة 
من املتخصصني الذين استدعتهم سفارة الفاتيكان يف إسبانيا ملقابلة البابا.

وقال: »إنه لرشف كبري أن يكون لدي هذا املريض«.

البابا فرانسيس: استقالتي مكتوبة 
منذ انتخابي عام 2013

Putin signs bill banning 
surrogacy for foreigners

R ussian President Vladimir Putin signed a bill ban-
ning the services of surrogate mothers in Russia 
for foreigners, as well as for single men, according 

to the government’s legal data portal.

The law states that the services of surrogate mothers can 
be provided only to Russian citizens in a marriage of a sin-
gle Russian woman, who for health reasons can’t bear or 
give birth to a child on her own.

The bill establishes the right of former spouses to be for-
malized as the parents of the child born by a surrogate 
mother only if the court does not find that their dissolved 
marriage was a sham. If one of the spouses has died 
during the pregnancy of a surrogate mother, or one or 
both of the spouses or the single woman have stopped 
being Russian nationals, they can be registered as the par-
ents with the consent of the surrogate mother.

A child born to a surrogate mother in Russia would be giv-
en Russian citizenship.

The bill prohibits the simplified procedure of the renunci-
ation of citizenship for children born to surrogate mothers 
if one of the parents is a Russian national and the other a 
foreigner, or both parents are foreigners.

The law will take effect on the day of its official publica-
tion. The clause that grants Russian citizenship to a child 
born to a surrogate mother applies to cases when a sur-
rogate mother is pregnant or has given birth to a child by 
agreement with the potential parents as of the day the 
law enters into force.

The requirement of a registered marriage and Russian cit-
izenship of one of the potential parents, single women or 
surrogate mothers doesn’t apply if the surrogate mother 
is already carrying the child as of the day the law enters 
into force.

TASS

تحطّم حوض مائي ضخم يحتوي عىل مليون 
لرت من املاء يف بهو فندق راديسون بلو يف برلني، 

ما أدى إىل إغراق الفندق والشوارع املجاورة.

ويبلغ ارتفاع »أكوا دوم«، الذي يضم 1500 
سمكة استوائية، 14 مرتاً، ووصف بأنه أكرب 

حوض أسماك أسطواني قائم بذاته يف العالم.

وقال ناطق باسم فرق اإلنقاذ إّن املياه 
واألسماك تدفّقت يف الطابق األريض وإن النزالء 

أُخرجوا من الفندق، وأكّد ناطق باسم فرق 
اإلنقاذ أّن االنفجار ليس ناجًما عن تشقق 
بسيط يف حوض األسماك، بل ما حدث هو 

»انفجار للحوض«.

فيما أشارت صحيفة بيلد إىل أّن االنفجار ناتج 

عن اهرتاء يف أجزاء من الحوض، الفتًة إىل أّن 
»أكوا دوم« أُعيد فتحه أمام الزوار الصيف 

املايض، بعد أعمال ترميم وتجديد كلّفت نحو 
2.5 مليون يورو.

وقال متحدث باسم فرقة اإلطفاء يف برلني، إن 
الغالبية العظمى من األسماك نفقت، خصوصاً 

أن الطقس البارد جعل عملية إنقاذها صعبة. 
وكان الحوض يضم أكرث من 100 نوع مختلفة.

وأصيب شخصان بسبب الزجاج املتناثر، 
وقالت الرشطة إن أرضاراً »ال تصدق« وقعت 

جراء انفجار الحوض الضخم.
وأظهر مقطع فيديو صهريجاً فارغاً واملياه 

تتدفق إىل الردهة والحطام متناثر يف كل مكان.
وتفقدت عمدة برلني، فرانزيسكا جيفي، 

األرضار ووصفت انفجار الصهريج الزجاجي 
الضخم بأنه مثل تسونامي.

وأعربت عن ارتياحها أن الحادث وقع يف وقت 
مبكر من الصباح، قائلة إنه بعد ساعة أو نحو 
ذلك، ستكون ردهة الفندق والشارع يف الخارج 

مزدحمني بالنزالء واملارة، وكثري منهم أطفال.

وقال مصدر يف الرشطة لوسائل إعالم محلية 
إنه ال يوجد دليل عىل أن االنفجار كان نتيجة 

لهجوم مستهدف، وفق »بي بي يس«.

وتم افتتاح أكوادوم يف كانون األول/ ديسمرب 
2003 ودخل موسوعة غينيس لألرقام القياسية 

كأكرب حوض أسماك أسطواني يف العالم.

تحطم أكبر حوض أسماك أسطواني بالعالم في برلين 
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شيماء األبيض
تعترب دورة الليل والنهار من األمور العادية عند جميع الناس، 

إذ إنها تقوم برتتيب الساعات اليومية بني العمل والنوم، لكن قد 
يستغرق قدوم الليل يف بعض الدول 76 يوماً، وذلك بسبب ميالن 

األرض إىل مستوى املدار حول الشمس.
إذ ال تغيب عنها الشمس من منتصف أبريل/نيسان وأواخر 

أغسطس/آب، إذ تتسبب يف انهيار الساعة البيولوجية بسبب 
ترسّب أشعة الشمس باستمرار، ما يؤثر عىل القدرة عىل النوم 

بالنسبة لكثريين، أما من الجانب اآلخر فيترصف البعض 
بطريقة اجتماعية أكرب إذ يقومون بحفالت للشواء، أو الخروج يف 

وقت جد متأخر، لكن تحت أشعة الشمس.
من بني الدول املضيئة طوال اليوم، والتي ال تغيب عنها الشمس 

نجد:

مملكة النرويج شمالي أوروبا  
حسب »indiatimes« تعترب الرنويج من الدول القديمة التي 

تشتهر بالفايكينغ واألساطري، تمتد من األودية الخاللية املذهلة 
إىل الرب الرئييس، ما يعطيها مناظر طبيعية دراماتيكية تجذب 

السياح.
يبلغ عدد سكان الرنويج حوايل 5.5 ماليني نسمة، وُيعرف 

الرنويجيون بوالئهم إىل الوطن ودفاعهم الشديد عن أنظمة 
الرفاه االجتماعي التي تمتزج مع اقتصادها القوي.

تتيح ساعات النهار الطويلة يف الرنويج للمسافرين فرصاً 
الستكشاف الريف الرنويجي، باإلضافة إىل تجارب أخرى مثل  
لعب الغولف يف منتصف الليل، سكنت بعض الشعوب الرنويج 

قبل 13 ألف سنة، إذ تتميز األرض بوفرة األرايض واألسماك.
تُعرف الرنويج حالياً بالفخامة والطبيعة الخالبة التي تجذب 

إليها السياح من مختلف أنحاء العالم.

والية أالسكا بالواليات المتحدة األمريكية
تُعرف أالسكا بأنها آخر الحدود الربية للواليات املتحدة 

األمريكية، إذ تصل مساحتها إىل أكرث من 600 كلم، فيما يعيش 
بها أكرث من 730 ألف مواطن، رغم الربودة الشديدة للمنطقة.  

تشتهر املنطقة بتكرر ظاهرة الشفق القطبي، الذي ُيعرف أيضاً 
بعرض األلعاب النارية الخارق للطبيعة لكوكب األرض، يف هذه 

املنطقة الواقعة أقىص الشمال. وتضم هذه املنطقة الربية واحداً 
من السواحل القليلة التي يفرتس فيها الحوت القاتل حيوان 

املوظ، الذي يبحث عن الطعام بني الجزر.
تشتهر بعض املجتمعات الريفية بآالسكا بالتناوب أثناء النوم 

إلبقاء معاقلهم ساخنة؛ ألنها تعتمد عىل الوقود الخشبي يف 
ذلك، يقدر الناس يف أالسكا بداية تواصل ظهور ضوء الشمس 

الذي ال ينتهي عىل مدار اليوم، ألنه يعني أن الربودة الشديدة يف 
الشتاء قد انتهت.  

إذ تصبح األنشطة املخصصة خالل النهار فقط صالحة عىل 
مدار اليوم، إذ يأتي املتنزهون ويذهبون طوال ساعات »الليل«. 

صحيٌح أن زيادة ساعات النهار بمقدار ساعة كاملة أسبوعياً 
يمكن أن يكون مربكاً، لكن بالنظر إىل الجمال املذهل للربية 

يف أالسكا، فثمة احتمالية كبرية أن زوارها سيكونون مذهولني 
بالفعل.

المدينة الروسية نوريلسك
تقع نوريلسك فوق ترسبات من النيكل والفحم، كما يقطن 

باملدينة 180 ألف نسمة، وهي أبعد مدينة يف اتجاه أقىص الشمال 
عىل وجه األرض يعيش فيها هذا العدد من السكان، تشتهر 

املدينة بالتعدين باإلضافة إىل املالبس الجلدية التي تعترب 
األسايس للحفاظ عىل حرارة الجسم يف درجة حرارة منخفضة.
عىل الرغم من صعوبة العيش يف هذه املدينة، فإنها كانت معقالً 

للعديد من الحضارات، إذ كان سكانها يمارسون أنشطة التعدين 
والصهر يف املنطقة منذ العرص الربونزي.

أما يف يومنا الحايل فيحظر الدخول إىل املدينة إال بترصيح 
خاص، بعد ترسيب هائل لوقود الديزل سنة 2020، ما جعل 

النظم البيئية املحلية التي تغطي مساحة كبرية.
أما من الناحية الجمالية، بنيت املدينة استناداً إىل فلسفة 

العمارة القاسية، وهو أسلوب معماري تبسيطي يعطي أولوية 
للوظيفة التي يؤديها البناء. صحيٌح أن مدينة نوريلسك ربما ال 
تحتل مكاناً ضمن أفضل 10 وجهات صيفية، لكن ذلك ال يعني 

أنها ال تستحق قدراً من االحتفاء.

شمال أوروبا.. فنلندا 
يف هذا البلد الذي يقع يف أقىص الشمال، كان 

الوقود الذي يحصل عليه األشخاص من 
الغابات التي ال تنتهي، منظراً مريحاً 

للمهاجرين املرتعشني من شدة 
الربد، وذلك عىل مدى حوايل 120 

ألف سنة.
لكن بسبب التأثري املتذبذب 

ملحور األرض، تتباين شدة 
األشهر املوسمية خالل 

الدورة التي تستغرق 13 
ألف سنة، وهو ما يفرس 

السبب يف أن فنلندا كانت 
مستوطنة بصورة دائمة يف 

عام 8500 قبل امليالد.
يستمتع 5.5 ماليني فنلندي 

بخصوصية منطقتهم املعزولة، 
وهو ما يتضح بصورة خاصة يف 

هوسهم الثقايف بحمامات البخار. فضالً 
عن أنه يف ظل ساعات النهار الطويلة التي 

تسمح بالعمل عىل املرشوعات اإلبداعية، ازدهرت 
السينما واملشهد الفني يف فنلندا عىل مدى القرون القليلة 

املاضية. 
وبسبب استمرار النهار يف هذا البلد لحوايل 76 يوماً سنوياً، فإن 
املطبخ الفنلندي يدور حول املكونات األساسية لوجبة اإلفطار، 

مثل التوت ومنتجات األلبان، ومنتجات الحبوب الكاملة. 
وبالنظر إىل غرائبية فنلندا وسموها، يعد هذا البلد كجوهرة يف 

الشمال القايس.

أوروبا.. السويد 
تعرف السويد بـ«أرض شمس منتصف الليل« يضم 10.5 مليون 
شخص سعداء وأصحاء فوق مساحة تصل إىل 173 ميالً مربعاً.

اشتهر هذا البلد يف املايض بمقاتيل العصور الوسطى الذين ال 
يضاهيهم أحد، لكن السويد اآلن مكان مسالم بصورة مذهلة، 

وترتفع فيه تقييمات جودة الحياة. السياسات الديناميكية 
املشهودة مع جريانها خالل القرون القليلة املاضية، لم تمنعها 

من االنضمام إىل منظمة الناتو أو االتحاد األوروبي. 

تنطوي هذه املساحة الكبرية لهذا البلد عىل تنوع مناخي، فال 
يعيش سوى %13 من السكان يف الشمال املتجمد. وبجانب 

شهرتها باحتوائها عىل مجموعة من أكرب البحريات يف أوروبا 
ذات الجمال الطبيعي، تُعرف السويد أيضاً باحتفاظها بمشاهد 

باهرة لعمارة عرص النهضة. 
أما الشعب السويدي املتواضع، برغم ما لديه من أسباب تجعله 

يفتخر ببالده، فإنهم يستغلون زيادة ساعات النهار لديهم 
لالستمتاع واإلعجاب ببلدهم النبيل.

ُيعّد مستوى املعيشة يف السويد واحداً من أعىل املستويات 
املعيشية يف العالم. والسويد تقع ضمن الدول األوروبية الرائدة 

يف عدد السيارات والهواتف وأجهزة التلفاز مقارنة مع عدد 
سكانها. 

وهناك مقياس آخر حول غنى هذه الدولة وهو أن السويدِيّني 
تزداد نفقاتهم يف العطالت أكرث من أي شعب آخر. ويملك ُخمس 

العائالت السويدية يف أوروبا منازل يف األرياف، حيث ُيمكِنهم 
االستمتاع بقضاء عطالت نهاية األسبوع.

جزر المعزولة..آيسلندا
تعد آيسلندا بلداً جزرياً معزوالً، وال تشتهر 

بكرثة الجليد مثل جارتها غرينالند، 
وتقع تحت محيط الدائرة القطبية 

الشمالية مبارشة. استقرت 
الشعوب يف آيسلندا ألول مرة 

يف القرن التاسع، وكان يجري 
تبادل حكمها بني الرنويج 

والدنمارك حتى صوت 
اآليسلنديون يف نهاية املطاف 

للحصول عىل االستقالل يف 
عام 1944. 

صحيح أن غالبية السكان 
البالغ عددهم 367 ألف نسمة 

يعيشون يف العاصمة ريكيافيك، 
لكن كثرياً من املستوطنات تحتضن 

الساحل اآليسلندي، ويستمتع 
سكانها بالعزلة التي تأتي معها. 

بسبب النشاط الجيولوجي الديناميكي، 
تنترش السخانات يف الريف حول الرباكني التي نشط 

أحدثها عام 2021. أما املنحدرات وشبه الجزر الخالبة، مثل 
ديرهوالي يف الجنوب، فإنها تمنح الزوار فهماً للقوى الهائلة 

للطبيعة. 
خالل فرتة االنقالب الصيفي، ثمة تقليد بني اآليسلنديني 

بالتدحرج بدون مالبس عرب الحقول للوصول إىل سحر 
االستشفاء. ولعل عدم القدرة عىل النوم يف منتصف الليل بسبب 

سطوع الشمس يفرس السبب وراء بعض من هذه املعتقدات 
الخرافية، ولكن إن كان األمر ينجح حقاً، فال بأس!

األرض الخضراء ..«غرينالند« 
حسب »World Atlas« تتسم غرينالند بأنها بلد ذو مساحة 

شاسعة وتعداد سكاني قليل، لكنها ليست خرضاء عىل اإلطالق. 
أطلق سكان العصور الوسطى هذا االسم عليها ملحاولة إقناع 

الناس بالهجرة إليها، لكن التعداد السكاني البالغ 56 ألف نسمة 
يف الوقت الحايل يوضح أن غالبية الناس لم ينخدعوا باالسم. 

فيما تغطي الطبقة الجليدية %80 من مساحة الجزيرة، ما 

أجرب غالبية املدن عىل التشكل عند السواحل بعيداً عن منطقة 
الوسط بأرضها القاحلة الباردة. 

ومع ذلك يستمتع السكان بالخروج للتزلج، ويشتهر فريق كرة 
اليد للرجال بأنه ذو تصنيف متقدم. ويعد حيوان الفقمة ضمن 

املأكوالت التي يتناولها السكان هناك، نظراً إىل أن املحيط هو 
املصدر األسايس ملكونات املطبخ يف ظل غياب الزراعة. 

يحتفي أهل غرينالند بالشمس التي تسطع يف منتصف الليل، 
ويستمتعون بالخروج يف هذه األوقات مع الطاقة اإلضافية 

املتصورة التي تمنحهم إياها، ويف كثري من األحيان يجد 
املهاجرون إلهاماً وارتياحاً من الشمس التي تحيط بهم.

شمال القارة األمريكية.. كندا
تعيش األقاليم الشمالية يف كندا، وتحديداً إقليم يوكون وإقليم 
نونافوت واألقاليم الشمالية الغربية،  يف نفس الجداول الزمنية 

الصيفية والطبيعة الجغرافية املشهودة يف والية أالسكا 
األمريكية. 

برغم غرابة بعض األنشطة التي يؤدونها، لكنهم يشعرون 
بالفخر، إذ يستمتع الكنديون بالعذر املكفول لهم لتنظيم 

السباقات وممارسة الرياضات يف الـ11 مساًء، بينما تسطع 
الشمس. 

صحيٌح أن السياح ُيصدمون عند مشاهدة هذا األمر، لكن هذا 
النوع من التغري الشديد يف ساعات اليوم هو املعتاد بالنسبة 
لشعب اإلسكيمو أو اإلنويت، الذين سكنوا هذه األرض منذ 5 

آالف عام. 
تمثل هذه املجموعات من السكان األصليني أصعب مسارات 
البرشية، بغض النظر عن تاريخهم املتعلق بالبقاء عىل قيد 
الحياة استناداً إىل الحمية الغذائية التي تعتمد عىل الصيد 

بسبب غياب الزراعة.
حتى الحيتان لم تكن محصنة أمام اسرتاتيجيات الصيد التي 
يعتمدون عليها، وهو ما قد يفرس السبب وراء عيش اإلسكيمو 
داخل منازل مصنوعة من كتل الثلج قبل تبني أسلوب البناء 

األوروبي. ال شك أن كندا بلد كبري للغاية يضم بعضاً من 
الشعوب املذهلة، لكنها لن تفشل أبداً يف إبهار زوارها.

القارة القطبية الجنوبية
تقدم القارة القطبية الجنوبية تعريفاً للقسوة فيما يتعلق 

بدرجات الحرارة والظروف، إذ تغطي طبقة جليدية القارة كلها، 
فال تصلح إال لعدد قليل من حيوانات مثل الفقمة والبطاريق 

والكائنات الحية الدقيقة. 
يقع القطب الجنوبي بالقرب من املنتصف، ما يسمح بنفس 

الشكل من أشكال زيادة سطوع الشمس فوق رؤوس األشخاص 
الذين يسكنون هذه املنطقة يف املراكز البحثية. وبرغم ذلك، فإن 
أوقات السنة التي تكون فيها الشمس بهذا السطوع هي عكس 

أوقات سطوعها يف نصف الكرة الشمايل؛ والسبب أن نصف الكرة 
الجنوبي يشهد فصل الصيف خالل فصول الشتاء يف الشمال. 

تغطي 30 دولة هذه الكتلة األرضية، وبرغم الترشيعات الصارمة 
حول األنشطة البرشية، فإن صفائح الثلوج األسطورية التي 
التُقطت صور لها قبل 100 عام، تختفي برسعة بسبب التغري 

املناخي. 
املفارقة أن ساعات النهار التي ال تنتهي يف فصل الصيف لم تؤثر 

قط عىل درجات الحرارة بنفس شدة تأثري االحرتار االصطناعي.

من بينها النرويج وكندا.. بلدان على وجه األرض “ال 
تغيب عنها الشمس” لهذا السبب
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  Religion & life دين ودنيا

نورا عالم
يبحث الكثريون عن سنن العمرة للتعرف عليها قبل 

البدء يف أداء مناسك العمرة، وذلك لالقتداء برسول الله 
صىل الله عليه وسلم واتباعه هديه.

هناك العديد من سنن العمرة عند زيارة بيت الله الحرام 
ألدائها، حيث يمكن أن يطلق عليها الحج األصغر، يقوم 

املسلمون بأداء مناسك وعبادات محددة تشمل عىل 
الطواف حول الكعبة املرشفة والسعي بني الصفا واملروة.
يكون مرصح بأداء مناسك العمرة يف أي وقت من السنة 

ما عدا أيام الحج. من املعروف أن العمرة من السنن 
املؤكدة عن رسول الله صىل الله عليه وسلم، بينما يكون 
الحج أحد أركان اإلسالم الخمسة. فقد قال نبي الله عن 
فضل العمرة »العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما، والحج 

املربور ليس له جزاء إال الجنة.«

سنن العمرة ومناسكها
هناك عدة سنن ملناسك العمرة يفضل اتباعها عند تأدية 

العمرة، يكون أبرزها التايل:
يجب قبل بدء مناسك العمرة عقد النية وقول التلبية واإلكثار 

منها عند اإلحرام حتى بدء الطواف، من أول استالم الحجر 
األسود،

وتكون التلبية هي »لبيك اللهم لبيك، لبيك ال رشيك لك لبيك، 
ِإن الحمد والنعمة لك وامللك، ال رشيك لك«.

كما يمكن قول التلبية مع اإلحرام.

يسن اإلكثار من الدعاء والذكر عند اإلحرام 
وحتى انتهاء مناسك العمرة

كما يفضل اإلكثار من الذكر والدعاء لنفسه ولغريه يف أمور الدين 
والدنيا.

واحرتام الطائفني والحرص عىل عدم إيذائهم.
يسن االغتسال قبل بدء اإلحرام وقبل لبس مالبس اإلحرام.

تطييب البدن قبل اإلحرام مع االبتعاد عن تطيب الثوب.

ما يستحب فعله في العمرة؟
أداء ركعتني أو صالة الفريضة قبل بدء اإلحرام.

يجب بدء الطواف قبل الحجر األسود بقليل، ثم استقباله مقاباًل 
لصدر ووجه املعتمر،

كما يجب اإلشارة اتجاهه باليد اليمنى.
يكون من السنن املؤكدة تقبيل الحجر األسود واستالمه بيده يف 
كل شوط إن أمكن، ويف حالة عدم املقدرة للوصول إليه فال حرج 

يف ذلك.
يجب تكرار بسم الله الله أكرب عند بدء كل شوط.

تكرار الدعاء املأثور بني الركنني الحجر األسود واليماني »ربنا 
آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار«.

البدء بالركن اليماني من الكعبة باملسح باليد عليه مع التكبري 
ولكن بدون تقبيل، ويف حالة عدم االستطاعة فال حرج يف ذلك، 

حيث يمكن اإلشارة باليد اليمنى إليه وامليش بدون حذاء حافًيا.

سنن العمرة للرجال والنساء
كما يسن للرجل دون املرأة الرمل، وهو امليش بخطوات رسيعة 

ومتقاربة، ولكن بدون إيذاء الطائفني.
من سنن العمرة للرجل االضطباع، وهو أن يكشف عن املنكب 

األيمن، وجعل الرداء تحت اإلبط.

من األعمال المستحبة في العمرة
أداء ركعتني خلف مقام إبراهيم بعد الطواف، فإن لم تستطع 

فيمكن صالتهم يف أي مكان يف الحرم، وهذا يف مذهب الشافعية 
والحنابلة.

التضلع والرشب من ماء زمزم، حيث يسن للمعتمر التضلع بماء 
زمزم بعد إنهاء ركعتي الطواف، وذلك عن طريق رشب ماء زمزم 

حتى يتخلل األضالع.
املواالة بني مناسك العمرة من الطواف والسعي، وهي عندما 

ينهي الطواف، يجب أن يبدأ بالسعي مبارشًة.
كذلك يفضل املواالة يف أشواط السعي بني الصفا واملروة بدون 

فاصل أو اسرتاحة.
من السنة املؤكدة أن ينوي املعتمر للسعي، وأن يكون عىل طهارة 

من الحدثني األصغر واألكرب، وأن يكون ثوبه وبدنه طاهرين.
ومن سنن العمرة أن عند بلوغ قمة الصفا واملروة استقبال القبلة 

يف كل مرة مع املداومة عىل الدعاء والتكبري والتهليل.
أداء طواف النفل.

أركان العمرة األساسية ما هى؟
هناك ثالثة أركان أساسية ألداء مناسك العمرة، حيث ال يمكن 

أن تتم إال بأدائهم، كالتايل:

أواًل: اإلحرام
يعرف اإلحرام عىل أنه النية قبل بدء مناسك الحج أو العمرة، 
ويكون ذلك عند الوصول إىل أماكن حددها النبي محمد صىل 

الله عليه وسلم، والتي تعرف باملواقيت، ويقصدها من 
يريد أداء فريضة الحج أو العمرة، مثل:

ذا الحليفة:
تعرف اآلن بآبار عيل، وهي تعترب أبعد املواقيت 

عن مكة املكرمة، حيث تم تخصيصه ألهل 
املدينة املنورة، وجميع من يمر عليها من 

غري أهلها.
الجحفة:

وهي امليقات املخصص ألهل الشام ومرص 
والسودان ودول املغرب العربي.

قرن املنازل:
يطلق عليه ميقات السيل الكبري، وهو 

مخصص ألهل نجد، ودول الخليج 
العربي.

يلملم:
سمي هذا امليقات نسبة لجبل يلملم، 

والذي ُخصص ألهل اليمن، وجميع من 
يمر من ذلك الطريق.

ذات عرق:
هو ميقات مخصص لبالد العراق.

عند الوصول إىل امليقات، يجب عىل املعتمر 
االغتسال والتجرد من املالبس املخيطة وارتداء 
مالبس اإلحرام، وهي إزاٍر ورداء أبيضني للرجل، 

بينما يمكن للمرأة اإلحرام باملالبس العادية، لكن 
برشط أن تخلو من الزينة.

ثانًيا: الطواف
ينوي املعتمر عند بدء مناسك العمرة بقلبه 

ويقول »اللهم لبيك عمرة«، ثم يقول تلبية النبي صىل الله 

عليه وسلم »لبيك اللهم لبيك، لبيك ال رشيك لك لبيك، إن 
الحمد والنعمة لك وامللك، ال رشيك لك«، حتى الوصول إىل 

الكعبة املرشفة، ثم يتوقف عن التلبية ويتجه إىل الحجر األسود 
مع محاولة االقرتاب منه وتقبيله، ولكن يف حالة عدم االستطاعة 

من االقرتاب منه فال حرج فذ ذلك ويشري إليه ويكرب.
يبدأ املعتمر بطواف بيت الله الحرام، حيث يجعله عن يساره 

ويطوف به سبعة أشواط مع االقرتاب من الحجر األسود 
ومحاولة تقبيله عند محاذاته، أو يشري إليه املعتمر والتكبري كما 
ذكرنا ذلك سابقًا. وبعد انتهاء مناسك الطواف، يجب أن يصيل 

املعتمر ركعتني خلف املقام، كما يمكن أن يصيل يف أي موضع من 
املسجد، حيث يقرأ فيهما سورة الفاتحة، ثم سورة الكافرون يف 
الركعة األوىل، ويف الركعة الثانية يقرأ سورة اإلخالص بعد سورة 

الفاتحة.

ثالًثا: السعي
وبعد االنتهاء من الطواف، يجب عىل املعتمر أن يبدأ بالسعي 

بني الصفا واملروة، حيث يخرج أواًل إىل الصفا ويقول »إن الصفا 
واملروة من شعائر الله«، ثم يدعو الله تعاىل بما يريد، وهو رافًعا 

يديه مع تكرار الذكر ثالث مرات، ثم ينزل ويميش إىل 
املروة، ويكرر ما فعله عند الصفا مع تكرار ذلك سبع 

مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط.

سنن ما بعد السعي للرجال والنساء
وبعد اكتمال السعي يجب عىل الرجل أن يحلق 

شعره أو يقرصه، بينما يجب عىل املرأة أن تجمع 
شعرها وتقص منه قدر أنملة أو أقل. وبذلك 

تكون تمت العمرة ويمكن للمحرم أن يفك 
اإلحرام ويحل له كل ما حرم عليه أثناء 

اإلحرام.

محظورات اإلحرام في 
العمرة للنساء والرجال

هناك بعض األمور املحظورة التي تبطل 
إحرام املعتمر إذا فعلها عن عمد، ولكن 

إذا فعلها ناسًيا أو عن جهل فال يشء 
عليه يف ذلك، ومنها:

تغطية الرجل لرأسه بغطاء مالصق.
قص أظافر اليدين أو الرجلني.

لبس املرأة للنقاب أو القفازين.
لبس الرجل للمخيط.
التطيب بعد اإلحرام.

املبارشة بشهوة.
عقد النكاح.
إزالة الشعر.
قتل الصيد.

هل يجوز لبس مالبس اإلحرام من البيت؟
نعم، يجوز أن يلبس املعتمر مالبس اإلحرام 
من بيته، يف حالة أنه مسافر بالطائرة، وعند 

اقرتاب امليقات يحرم، حيث يكون اإلحرام 
بعقد النية وليس بلبس الرداء واإلزار.

هل يجوز االغتسال للعمرة 
بدون غسل الشعر؟

نعم، يجوز الغسل بدون غسل الشعر، بينما 

يكون الغسل يف البيت كاف، لكنه مستحب عند أداء مناسك 
الحج والعمرة قبل اإلحرام، يف حالة إذا تيرست الظروف لذلك 

وليس بإلزام.

هل يمكن عمل عمرتين متتاليتين؟
يجوز تكرار العمرة يف اليوم الواحد، فال يوجد مانع يف ذلك.

أفضل ما يقال في العمرة؟
نبدأ الدعاء باسم الله حامدين وشاكرين لنعم الله التي ال 

تحىص فنقول:
»بسم الله، والحمد لله، والصالة والسالم عىل رسول الله«

ندعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العال، فنقول:
»يا أرحم الراحمني، برحمتك أستغيث، أصلح يل شأني كله وال 

تكلني إىل نفيس طرفة عني..«
ونلح يف الدعاء، وندعو الله مقنني باإلجابة فنقول:

»اللهم إني أسألك العفو والعافية يف ديني ودنياي وأهيل ومايل، 
اللهم اسرت عوراتي, وآمن روعاتي اللهم احفظني من بني يدي 

ومن خلفي, وعن يميني وعن شمايل ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك 
أن أغتال من تحتي«

ثم ندعو ألنفسنا:
»اللهم إني أسألك الرىض بعد القضاء, وبرد العيش بعد املوت, 
ولذة النظر إىل وجهك الكريم, والشوق إىل لقائك يف غري رضاء 

مرضة وال فتنة مضلة, وأعوذ بك أن أَظلم أو أُظلم, أو أَعتدي أو 
ُيعتدى عيل, أو أكتسب خطيئة أو ذنبا ال تغفره«

وأخريًا، ندعو للجميع:
»اللهم اغفر يل ولعبادك األتقياء الصالحني، وارزقهم الخري، والرب 

يف كل أمر«
ونختم الدعاء بالصالة عىل النبي بصيغة الصالة اإلبراهيمية 

فنقول:
ٍد، كََما صَلَّْيَت َعىَل ِإْبرَاِهيَم،  ٍد، َوَعىَل آِل ُمَحمَّ »اللَُّهمَّ صَلِّ َعىَل ُمَحمَّ

ٍد، َوَعىَل آِل  َوَعىَل آِل ِإْبرَاِهيَم، ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد، َوَبارِْك َعىَل ُمَحمَّ
ٍد، كََما َبارَكَْت َعىَل ِإْبرَاِهيَم، َوَعىَل آِل ِإْبرَاِهيَم، يِف الَْعالَِمنَي ِإنََّك  ُمَحمَّ

َحِميٌد َمِجيٌد«

ماذا يقول المعتمر اثناء العمره؟
من املعروف أن العمرة وزيارة بيت الله الحرام فرصة للدعاء 

بأي صيغة وأي لغة، رشيطة استحضار النية، فادعو الله بما 
تريد وقتما تريد، ولكن ورد عن الصالحني واجتهادات عباد الله 

املخلصني بعض األدعية لعل أهمها ما ييل:

1( دعاء الصفا واملروة يف كل شوط

فَا َوالَْمْرَوَة ِمن َشَعاِئِر اللَّـِه فََمْن َحجَّ الَْبْيَت أَِو اْعتََمَر فاََل  ِإنَّ الصَّ
ُجنَاَح َعلَْيِه أَن َيطَّوََّف ِبِهَما َوَمن تَطَوََّع َخرْيًا فَِإنَّ اللَّـَه َشاكٌِر َعلِيٌم

2( دعاء الطواف

نَْيا َحَسنًَة َويِف اآْلِخرَِة َحَسنًَة َوِقنَا َعَذاَب النَّاِر َربَّنَا آِتنَا يِف الدُّ
3( دعاء السعي

ال إله إال الله وحده ال رشيك له، له املُلْك وله الحمد، وهو عىل كلِّ 
يشٍء قدير، ال إله إال الله وحده، أَنَْجز وعَده، ونرص عبَده، وَهزَم 

األحزاب وحَده(، عند الوقوف عىل جبيل الصفا واملروة عند بدء 
السعي وعند االنتهاء منه وبني األشواط.

سنن العمرة وأركانها األساسية والمحظورات السبعة عند اإلحرام
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Muslims Around The World  مسلمون حول العالم

يشكل املسلمون ثاني أكرب ديانة يف هولندا، بعد املسيحية، بنسبة 8 يف املائة، لكنه 
األول من حيث معدل االنتشار بني الهولنديني.

ففي تقرير سابق صدر عن املركز القومي لإلحصاء يف هولندا، توقع أنه وبحلول 
عام 2020 سيصبح 80 يف املائة من سكان املدن الكربي يف هولندا تحت سن الثامنة 

عرشة من أصل مسلم.

وتنتمي غالبية املسلمني يف هولندا إىل املذهب السني. يقيم الكثري منهم يف املدن 
األربع الرئيسية يف البالد، أمسرتدام وروتردام والهاي وأوتريخت.

نمو هائل للمسلمني يف هولندا
ورصد تقرير سابق عن صدر عن املركز القومي لإلحصاء يف 

هولندا، تحوالً ديموغرافًيا هائالً يف املدن الكربي الرئيسية 
مثل أمسرتدام )العاصمة الثقافية( وروتردام )أكرب 

ميناء يف العالم( والهاى )العاصمة السياسية(؛ 
أصبح فيه املسلمون من أصول مغاربية وتركية 

يشكلون نسبة 80 يف املائة من تعداد األجانب 
املقيمني فيها .

يمكن تتبع التاريخ املبكر لإلسالم يف هولندا 
مع سقوط دولة اإلسالم يف األندلس يف نهاية 

القرن الخامس عرش امليالدي )1492م( 
واحتمال وصول مسلمني هاربني من محاكم 
التفتيش النرصانية التي نصبها الكاثوليك 

للمسلمني بعد سقوط دولتهم.
ويف القرن السادس عرش، بدأ عدد صغري من 
التجار العثمانيني باالستقرار يف مدن املوانئ 

يف البالد. نتيجة لذلك أنشأت املساجد ألول مرة 
يف أمسرتدام يف أوائل القرن السابع عرش.

وبعد احتاللها إلندونيسيا – أكرب دولة مسلمة من 
حيث تعداد السكان- يف 1799م، ربما مثل املسلمون 

األندونيسيون الذين هاجروا يف هذا التوقيت إىل هولندا النواة 
األويل للوجود اإلسالمي فيها. ومع ذلك كان عدُد املسلمني يف هولندا 

منخفًضا للغاية حيُث يمثلون أقل من 0.1 يف املائة من السكان.

االستعانة بالعمالة المسلمة

وأدى انتعاش االقتصادي الهولندي بني عامي 1960 و1973 بالحكومة الهولندية 
إىل توظيف العمالة املهاجرة، وخاصة من تركيا واملغرب.

ووصلت يف وقت الحق موجات من املهاجرين من خالل لم شمل األرسة وطلب 
اللجوء.

كما وصل عدد كبري ِمن املهاجرين املسلمني ِمن املستعمرات املستقلة اآلن وخاصة 
إندونيسيا وسورينام.

ومع الهجرة الكثيفة وارتفاع معدالت النمو، تضاعف عدد املسلمني يف نصف القرن 
املايض عدة مرات، فبلغ يف نهاية الثمانيات )1989( 408 ألف نسمة، ثم تضاعف 
العدد يف عرش سنوات فقط حتي بلغ وفقًا لإلحصاءات الرسمية بنحو 800 ألف 

نسمة، فيما تشري تقديرات غري الرسمية إىل أن عددهم يقارب املليون.

450 مسجًدا

ويوجد يف هولندا أكرث من 450 مسجًدا، يف العاصمة 
الثقافية أمسرتدام وحدها أكرث من أربعني مسجًدا، 

يتجاوز دورها كدار للعبادة ليتحول إىل مؤسسة 
اجتماعية وثقافية وسياسية بل واقتصادية 

أيًضا.

وتأسس املسجد الكبري يف أمسرتدام يف عام 
1971 أول مسجد يف هولندا، وقام بتأسيسة 

عدد من املهاجرين عىل رأسهم الشيخ 
محمد الرشوطي رئيس مجلس اتحاد 

املساجد املغاربية، ومنه انطلقت حركة بناء 
املساجد وامتدت إىل بقية املدن األخري.

ومن أشهر هذه املساجد آيا صوفيا والرحمة 
والتوحيد ) يف أمسرتدام ( ، والنرص وموالنا ) 

يف روتردام( واألخري هو أضخم وأكرب املساجد 
التي تأسست يف السنوات األخرية.

ويوجد يف هولندا جامعتان إسالميتان، إىل جانب عدد 
من املعاهد اإلسالمية الخاصة مثل معهد األئمة الهولندية، 

وتأسست الجامعة األويل )روتردام اإلسالمية( يف عام 1998، 
وتسيطر جماعة النورسيني الرتكية عىل إدارتها يف حني أسس الثانية 
)أوربا اإلسالمية( يف عام 2001 مجموعة من الشخصيات اإلسالمية من كل 

العرقيات اإلسالمية، ولم تحصل الجامعتان عىل االعرتاف الرسمي من الحكومة 
الهولندية بعد.

وقد واجه املسلمون بغضب عرض فيلم “الفتة” الذي أنتجه السيايس الهولندي 
املتطرف “جريت ويلدرز”، ولم تكتف ردة فعلهم بشتمهم والدعاء عليهم، بل إنها 
اتخذت وسائل عملية مفيدة من أجل التعريف باإلسالم والنبي محمد صىل الله 

عليه وسلم.

املصدر: تواصل

المسلمون في هولندا.. نمو سكاني 
هائل و450 مسجًدا تصدح باألذان

Cost of Living Crisis: Calls 
for better finance options 
for UK Muslims as new 
study finds they are strug-
gling to pay bills

A lack of options on no-interest financial products means 
British Muslims are being disproportionately affected by 
the cost-of-living crisis, a new study suggests

One in five Muslims living in the UK are struggling to afford their 
household bills and have been dependent on a food bank since 
August 2021, according to research conducted by Muslim Census. 
The organisation surveyed 1, 568 Muslims and noted that 65% of 
respondents had to take out a loan of some form in order to man-
age their everyday costs and bills, whilst almost a third missed a 
meal in the last year to afford them. 
The new research, which was published this month by the indepen-
dent organisation for working for the interests of Muslims in the UK 
noted that some Muslims living in the UK are finding it difficult to 
keep a roof over their heads. 45% said they had either missed or 
were late to pay their rent or mortgage at some point in the last 
year.
“What we’ve seen is that inflation is rising, wages are not maintain-
ing their real value, and there’s a backdrop of huge gas prices in-
creases, and electricity increases,” Usmaan Mufti, Head of Research 
at Muslim Census, told the Evening Standard.
He added: “The Institute of Fiscal Studies noted that the annual 
rate of inflation for the poorest percent of households is a quite a 
bit higher. It’s three percent higher than it is for the richest 10% of 
households.” 
“The majority of the British Muslim population sits at the intersec-
tion of working class, urban and low-income communities.
“They have less liquidated assets, they have less of an ability to 
absorb those rising costs, and data suggests half of the Muslim 
population is in poverty compared to 18% or one out of five of the 
general population of the UK.”
That likely means that the Muslim population is disproportionately 
represented in that poorest 10% of households in the UK, he said.
A failure to account for the ethical considerations that Muslims 
must make when it comes to managing their finances worsens their 
situation, he said. He said Islamic mortgages were typically more 
expensive than conventional mortgages.
“One of the interesting things that we found was that homeowners 
with Islamic mortgages seem to be quite disproportionately impact-
ed. One of the findings we had was that over half of Muslims with 
Islamic mortgages have had to choose to pay one bill at the expense 
of another, so not paying one bill,” Mr Mufti said.
“That’s almost 20% more than homeowners with conventional 
mortgages”, he added.
The difference between conventional and Islamic mortgages is the 
latter does not involve interest on loans, which is forbidden under 
Islamic law. Instead, it relies on a partnership model whereby prof-
its are divided according to pre-agreed distributions and losses are 
shared in proportion to contribution.
“The ethical considerations of Muslims are perhaps having an im-
pact, but it perhaps points towards necessity of affordable alterna-
tives to the mainstream financial products,” said Mr Mufti.
During Ramadan, food banks saw a surge in the number of Muslims 
requiring support.
Mr Mufti said: “The onus is on the Muslim community but also on 
policymakers to cater and develop those solutions for us. Of course, 
not just policymakers but existing financial institutions, to explore 
options that cater to Muslim communities and cater to other com-
munities that perhaps don’t want to take interest bearing financial 
products.”
Earlier this year, a Treasury-backed no interest loan pilot scheme 
was tested. The No-interest Loan Scheme (NILS) rolled out to the 
rest of the UK in September with hopes to support as many as 20, 
000 people.
Source: Evening Standard 
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Islamophobia  اسالموفوبيا

يف مشهٍد جديد من مسلسل اإلسالموفوبيا يف 
الواليات املتحدة، ظهرت يف اآلونة األخرية شاحنة 

متنقلة تعرض صورًا معادية للمسلمني، حيث 
تجولت يف أنحاء والية نيوجرييس، وتوقفت خارج 3 

مراكز إسالمية عىل األقل.
ووفقًا ملجلس العالقات اإلسالمية األمريكية، بثّت 

هذه الشاحنة من خالل شاشة مثبتة عليها مقاطع 
فيديو وصورًا من هجمات مومباي الهندية، أواخر 

نوفمرب/ ترشين الثاني 2008.

كما نقل موقع »ميدل إيست أي« عن نشطاء، 
أن الشاحنة توقفت أمام مسجٍد وأظهرت مشاهد 

انفجارات وأسماء ووجوه املشتبه فيهم يف هجمات 
مومباي، مرفقًة برسائل كراهية دامت 45 دقيقة.

محاولة لجلب العار
واعترب املدير التنفيذي ملجلس »كري« يف 

نيوجرييس صالح الدين مقصود أن الهدف من هذا 

الحادث هو دفع املجتمع املسلم يف الوالية للرّد أو 
الشعور بالعار، من حدٍث ال يتعلق بهم وحصل 

بشكٍل مستقٍل عنهم.

وأضاف مقصود يف تغريدة: »من املهم أن يدين 
املسؤولون املنتخبون اإلسالموفوبيا وجميع أشكال 

الكراهية«.

إدانة و«اشمئزاز«
بدورهم، أصدر سياسيون كرث بيانات إدانة ودعوات 

إلجراء تحقيق كان أولهم حاكم والية نيوجرييس 
فيل مرييف الذي استنكر الواقعة يف تغريدة عرب 

حسابه الرسمي عىل تويرت.
فكتب مرييف: »تكتيكات التخويف املعادية 

للمسلمني غري مقبولة ومخزية تماًما. ال ينبغي 
ألحد أن يخىش التعرض للمضايقة يف مكان عبادته 

أو يف مجتمعه«.
وعرّب عن وقوفه إىل جانب املجتمع املسلم يف الوالية 

مدينًا ما وصفه بالـ«العمل الشنيع والتعصب 
األعمى«.

كذلك، قال السيناتور الديمقراطي بوب منديز 
إنه يشعر »باالشمئزاز من هذا العمل املتعصب 

ضد املجتمع املسلم«، مؤكًدا وقوف نيوجرييس إىل 
جانب املسلمني فيها، »وستدافع دائًما عن حقهم 

يف العبادة بحرية من دون خوف من الرتهيب«، وفق 
ما جاء يف تغريدته.

أما املدعي العام يف نيوجرييس مات بالتكني، 
فغرد قائاًل: »ال يمكن السماح بأن يواجه املقيمون 

التحيز أو الرتهيب بسبب شكلهم أو طريقة 
عبادتهم«.

وتوعد املدعي العام بمحاسبة كل من يستخدم 
الكراهية سالًحا يف والية نيوجرييس.

املصدر: العربي 

اإلسالموفوبيا في أميركا.. شاحنة تجوب 
نيوجيرسي تحمل شعارات ضد المسلمين

French court fines 
restaurant owner 
for banning Mus-
lim woman

A French court fined a restaurant own-
er in southwest France for prohibiting 
the entry of a Muslim woman for 

wearing the Islamic headscarf (also known as 
the hijab).

The court in the city of Bayonne in the Basque 
region ruled that the 64-year-old female 
restaurant owner was guilty of discrimination 
based on religion for asking the customer to 
remove her headscarf.

The incident took place on Mother’s Day in 
July, when the Muslim woman went to the 
restaurant to have dinner with her son.

Footage obtained during the incident shows 
the mother and son arriving at the restaurant 
door, and the woman who owns the business 
said she will not let the two customers into 
the restaurant because her mother is wearing 
a “headscarf from the Dark Ages.”

The restaurant owner, who is believed to be a 
Christian because she was wearing a religious 
symbol – a cross around her neck – claimed 
that “the headscarf is a tool to subdue wom-
en” to her Muslim client, whom she then 
refused to let in.

The customer, who stated that he was 
shocked by the words directed at him, went to 
the police station and filed a complaint on the 
grounds that they were discriminated against.

With the implementation of laws targeting 
Muslims in France, Islamophobic and discrim-
inatory attacks against headscarved women, 
Muslims and Islamic establishments and plac-
es of worship have increased, which appear to 
have emboldened anti-Muslim racist attacks.

Recently, the decision of the municipality of 
Grenoble to allow veiled swimwear on public 
beaches and swimming pools in the country 
was suspended by a court upon the instruc-
tions of Interior Minister Gerald Darmanin.

Source: Daily Sabah 

انتقدت منظمات إسالمية يف هولندا مرشوع قرار يفرض رقابة عىل معاهد تحفيظ 
القرآن الكريم يف البالد.

وكان وزير التعليم الهولندي دينيس ويرسما قدم، يف نوفمرب املايض، مرشوع قرار 
يتيح فرض رقابة عىل املؤسسات التعليمية غري التابعة لوزارته وغري املمولة منها، 

بما يف ذلك معاهد تحفيظ القرآن يف املساجد.
وأوضح الوزير الهولندي أن مرشوع القرار املذكور يهدف إىل مكافحة »األفكار غري 

الديمقراطية« يف هذه املعاهد.
كما ينص مرشوع القرار عىل تخصيص خط اتصال لتلقّي شكاوى الطالب وأولياء 

األمور بخصوص املؤسسات التعليمية هذه.
ويف سياق متصل، تقدمت منظمات إسالمية يف هولندا بشكوى قضائية ضد 

الوزير ويرسما.

وقال مدير منصة ريجنموند للمنظمات اإلسالمية نور الدين األوايل لوكالة 
»األناضول«: إن مرشوع القرار الذي تقدم به الوزير يثري قلق املنظمات اإلسالمية.

وأكد أن مرشوع القرار يتعارض مع مبادئ حرية العقيدة والتعبري.

بدوره، قال محسن غوكطاش، رئيس جهاز االتصال بني الدولة واملسلمني يف 
هولندا: إنه وبحسب مفهوم الدولة العلمانية، فإن الدولة ال تتدخل يف شؤون 

املؤسسات الدينية.

وأضاف أنه من غري املمكن قيام الوزير الهولندي بعملية املراقبة التي يعتزمها يف 
ظل الدستور الحايل للبالد.

المنظمات اإلسالمية بهولندا قلقة من الرقابة 
على معاهد تحفيظ القرآن
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فاروق يوسف
كاتب عراقي

“ال بّد من صنعاء” ذلك هو عنوان كتابه 
الشعري الذي صدر عام 1972 أي قبل خمسني 

سنة. و«ال بّد من عبدالعزيز املقالح« لكي 
تكون اليمن موجودة عىل خارطة الشعر 

العربي بل وخارطة الوعي الثقايف العربي.

كان املقالح سفري اليمن الشعري إىل الخارج وممثل 
الشعر العربي يف اليمن. لذلك كان الشعراء العرب 

بمختلف مستوياتهم وتوجهاتهم يتوافدون عىل عدن 
وصنعاء كما لو أنهم يذهبون إىل بيوتهم.

كان املقالح صديق كل الشعراء العرب. ولم يكن 
االختالف يف األفكار السياسية ليشكل حاجزا يقف ما 
بينه وبني أحد. كان الشعر وحده هو بوصلة صداقاته 

املمتدة من املحيط إىل الخليج.
يف الوقت نفسه كان املقالح حارضا يف األوقات التي 

سبقت االنقالب الحوثي يف املشهد السيايس فهو 
صديق الرؤساء، من عبدالله السالل إىل عيل عبدالله 

صالح. األهم من ذلك أن التعليم يف اليمن شهد 
تطورا نوعيا كبريا أثناء رئاسته للجامعة. فالرجل 

كان منفتحا عىل أساليب التعليم الحديث ووسائله 
وتقنياته ومقوماته. ومثلما كان رائد الحداثة الشعرية 

يف اليمن فإنه كان واضع أسس التعليم الجامعي 
الحديث.

المعّلم بثوبه األكاديمي
استقبلت الجامعة اليمنية يوم كان رئيسا لها كبار 
املدرسني العرب، سواء من خالل ضمهم إىل كادرها 

التعليمي الثابت أو من خالل استضافتهم زوارا 
مؤقتني.

“الشعر هو البقية الباقية التي تحفظ ألرواحنا 
شفافيتها ورؤيتها الصحيحة”. هذا ما قاله رائد 

التنوير الذي صار يرى بالده تعود إىل العتمة التي 
ُيفرتض أنها غادرتها بعد التحرر من نظام اإلمامة.

لقد شعر الرجل يف لحظة يأس أّن ال يشء سوى 
الشعر سيبقيه عىل قيد التنفس يف بالد تلوث هواؤها 

باألفكار والطقوس والسياسات الظالمية التي ال 
يمكن للشعر سوى أن يقاومها. كانت صنعاء وهي 

املدينة التي عاش فيها الجزء األكرب من حياته 
تختفي تحت غبار العمائم لذلك صار يكتب لها ومن 

أجلها النشيد تلو اآلخر.
بالنسبة إليه وهو الذي عمل عىل االرتقاء ببالده 

حضاريا ما من صنعاء أخرى. صنعاؤه هي 
الـ”صنعاء” الوحيدة التي يمكن أن تكون شاهدا عىل 
يوم القيامة. كانت صنعاء هي مختربه الشعري وهي 

قيامته.
حني أغمض املقالح عينيه للمرة األخرية يوم 28 

نوفمرب املايض انتبه الكثريون أنهم من خالل رثائه 
إنما يرثون اليمن، وبالذات صنعاءه التي عمل من 

أجل إضاءة أرواح سكانها بنور الشعر.
ولد عام 1937 يف قرية املقالح بمديرية السدة من 

أْعمال محافظة إب جنوبي اليمن. تعلم هناك مبادئ 
القراءة والكتابة وانتقل بعدها إىل صنعاء ليدرس 

عىل أيدي كبار علمائها ويتخرج عام 1960 من دار 
املعلمني. غادر بعد ذلك إىل القاهرة وحصل عام 1977 

عىل شهادة الدكتوراه من جامعة عني شمس بعد أن 
كان قد حصل عىل املاجستري من الجامعة نفسها 

عام 1973.
ما بني عامي 1982 و2001 ترأس املقالح جامعة 

صنعاء بعد أن كان مدرسا فيها. كما توىل رئاسة 
املجمع اللغوي اليمني وكان عضوا يف املجمعني 

اللغويني يف القاهرة ودمشق. وأخريا 
أصبح مستشارا ثقافيا يف رئاسة 

الجمهورية وهو منصبه 
األخري.

أصدر 33 كتابا توزعت بني 
الشعر والنقد والبحوث 

األكاديمية. انطالقاً 
من العام 1972 عندما 

أصدر كتابه األول 
”ال بّد من صنعاء” 

وحتى العام 2018 حني 
أصدر كتابني؛ األول 

شعري هو “بالقرب من 
حدائق طاغور” والثاني 

كتاب نقدي هو »ذاكرة 
املعاني«.

طوق نجاة
حاز عىل وسام فارس 
يف اآلداب والفنون من 

فرنسا. وقبلها نال 
جائزة أحمد شوقي 
من اتحاد الكتاب يف 

مرص. وقد منحته 
مؤسسة العويس يف 

اإلمارات عام 2010 
جائزتها.

لم يعد الشعر طوق 
نجاة

يف قصيدته »آه« 
يقول املقالح:

“آه يا وطني
الشعراء يف ذرى األوليمب 

عند قوس النرص
يغرقون يف الكؤوسكتاب

يفتشون عن أغاني 

الحب
عن فينوس

 وأنت مصلوب وليلك العبوس
ينام يف  العيون
أشباحه املدى

تداعب األعناق تحصد الرؤوس
تحرتق النجوم يف سماك تطفئ الشموس

 والشعراء صامتون
 عىل مشانق الحروف ميتون«.

حني انهارت الدولة الحديثة يف اليمن أدرك رجل 
الحداثة والتنوير أن يف صدره “آه” بحجم وطن 
ضائع، غري أنه يف الوقت نفسه كان ينظر بأىس 

إىل الفشل الذي انتهت إليه محاوالت أجيال من 
الشعراء من أجل أن يكون لهم محل يف 

إعراب البناء اإلنساني الذي أثبت أن 
مقاومته أضعف من أن تقف أمام 

رياح التخلف بظالميتها. لقد 
أطبق املقالح عينيه عىل اليأس، 

حيث صار الخراب يحيط به من 
كل الجهات. حتى الشعر لم يعد 

طوق نجاة.

لقد عاش املقالح كل التحوالت 
السياسية التي شهدها اليمن 

عرب االنقالبات العسكرية 
التي كانت تنطوي عىل 
رغبة مضللة يف التحرر 
من القيم العشائرية ويف 

الوقت نفسه كان يكتب 
شعرا ويرعى شعراء، هم أبناء 

زمن آخر. فإذا به يف نهاية حياته 
يكتشف أن يف إمكان الصدام 

بني القوتني أن يدفع بمحاوالت 
التحديث كلها إىل الهاوية. 

وهو ما لم يكن مهيئا ملالقاته. 
لم تعد اليمن يمنه وال 

صار يف إمكان الشعر أن 
ينوء بحمل ذلك الشعور 

باألىس.

خشونة التاريخ

ظل وفيا ملواصفات 
القصيدة الحديثة كما 

انتهى إليها رواد الشعر 
العربي الحديث، وباألخص بدر 
شاكر السياب وعبدالوهاب البياتي. 

ظل حريصا عىل اإليقاع 

الخارجي والوصف والوقوف عند القافية بني حني 
وآخر. غري أن املقالح بالرغم من أنه لم يخرج بموهبته 

من تلك املنطقة فإنه لم يكن محافظا أو متشددا يف 
تعامله مع محاوالت التحديث التي انتقلت بالقصيدة 

العربية خارج منطقة الحداثة األوىل.

بمشكالته التي تمتد بجذورها إلى عصر ما 
قبل الدولة؟

بالنسبة إىل املقالح وهو رجل شعر وسياسة كان 
الشعر رهانا يتخطى املسلمات الثقافية السائدة 

ومن خالله استطاع أن يحرك الواقع الثقايف الراكد. 
كانت السياسة هي الحائط الذي استند إليه املقالح 

يف تنفيذ مرشوع انفتاحه الشعري عىل العالم. أما 
وقد سقط ذلك الجدار بطريقة رثة تتضمن الكثري من 

عنارص الفوىض فقد لجأ الشاعر إىل كتابة املرثيات.
يقول املقالح:

“وطني
 مغلقة أبواب الله

 ولم يبق سوى باب مفتوح
 ذلك باب السلم

وآن لنا أن ندخله طوعا أو كرها
 ولنعلن للمأل الحائر
أن ثالثة أعوامكتاب 

 من عمر الدم النازف
 تكفي«.

لم يكتف برثاء الوطن بل رثى أيضا مرشوعه الشعري 
الذي كان يف أساسه مرشوعا تنويريا وطنيا. يقول:

“أبعدوا الشعر عني
خذوه بعيدا

بعيدا
فقد رابني

أثقلت روحَي الكلمات
وأجهدني البحث عن لغة

ال تموت إذا هطلت
يف سطور الكتابة

من فضلكم
أبعدوا الشعر عني

لقد حال بيني
وبني الفضاء الذي

كنت أميش عليه بقلبي
واصطاد ما أشتهي

من نجوم
 ومن سحب شاردة«

لقد اصطدم عبدالعزيز املقالح بجدار الوطن. سالت 
لغته عىل ذلك الجدار كما لو أنها كانت دائما بقعة 

دم.

عبدالعزيز المقالح شاعر التنوير الذي انتهى إلى الرثاء
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إبراهيم مشارة

يف 18 كانون األول/ ديسمرب 1973 صدر قرار الجمعية 
العامة 3140 )د28 ( الذي نص عىل إدخال اللغة العربية 

ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل يف األمم املتحدة، واعترب 
يوم الثامن عرش من ديسمرب يوما عامليا للغة العربية، 

هذه اللغة التي يتكلم بها أكرث من 400 مليون إنسان ليس 
فقط يف العالم العربي، بل يف تركيا وتشاد ومايل والسنغال 

وإريرتيا وامتد تأثريها إىل اللغات الرتكية والفارسية والكردية 
واألوردية واملاليزية واإلندونيسية واأللبانية، وحتى اللغات 
األوروبية كاإلسبانية والربتغالية واملالطية والصقلية، وكما 

هي لغة شعائرية فبها نزل القرآن الكريم وبها ُيتَعبد الله يف 
الصلوات، هي كذلك لغة شعائرية رئيسية لعدد من الكنائس 

املسيحية يف املنطقة العربية، كما كتب بها الكثري من 
األعمال الدينية والفكرية اليهودية يف العصور الوسطى.

إن اللغة العربية ـ وهذا تحصيل حاصل- كانت لغة العلم والفكر واألدب 
والفلسفة يف العرص األموي والعرص العبايس حتى نهايته عام 656 هجرية 

بمعنى أنها كانت لغة عاملية تمثلت وهضمت الفكر اإلغريقي والهندي 
والفاريس، كما استطاعت استيعاب مضمون الخطاب اإللهي والترشيعات 
األصولية والفقهية والسلوكية املنبثقة عنه، ما جعلها لغة دين ودنيا، ولغة 

فكر وفلسفة، فن وحضارة وصار ترجمة اآلثار العربية إىل اللغة الالتينية 
رشطا للتمدن والتحرض يف أوروبا يف العرص الوسيط، كما أن الفلسفة 

اإلغريقية ورشوح ابن رشد ألرسطو تم تمثلها ونقلها إىل الالتينية عرب املرور 
بالبوابة العربية، وهكذا فعال كانت العربية لغة األنسنة والحداثة والتمدن 
والتفلسف يف العرص الزاهر للحضارة اإلسالمية يف بغداد ودمشق وقرطبة 
وطليطلة وصقلية والقاهرة وفاس، ومن يراجع فهارس املكتبات األوروبية 

واألمريكية والعربية وغريها، يجد ما ال يحىص من املؤلفات التي تناولت 
التأثري اللغوي والحضاري واإلنساني للحضارة اإلسالمية بلغتها العربية.

إن ثنائية اللغة والدين كانت سلبية وإيجابية معا بالنسبة للعربية، فال شك 
يف أن القرآن الذي نزل بلسان عربي وبلغة قريش، رسم هذه اللغة واختار من 

اللفظ املأنوس امليرس املتداول واملتوافق مع الذوق، والدال عىل املعنى بدقة، 
وتحاىش الحويش والغريب واملتنافر الحروف، فكثري من األلفاظ العربية 

تتسم بهذه الصفة، أي الحوشية والتنافر نتيجة تأثري البيئة الصحراوية 
وقساوة الطبيعة وغياب البحر والغابة والنهر، لوال أن مكانة قريش التجارية 

ووجود الكعبة يف مكة، وتوطن الناس فيها هيأ لهم لغة تجارية متداولة، أي 
لغة تعامل تجاري ولياقة، فجاءت لغة قريش هي اللغة الوسطى بني سائر 

اللهجات العربية التي اندثرت بفعل التطور التاريخي والحضاري. وبما 
أن القرآن رسالة عاملية وخالدة هيأت هذه اللغة الوسطى إمكانية القراءة 
والفهم وإمكانية الرتجمة إىل اللغات األخرى، ما أعطى هذه اللغة هيمنة 

ومركزية، فعربها مّر الخطاب اإللهي إىل اللغات األخرى ويظل النص العربي 
املنت الرئيس، ولوال القرآن لربما اندثرت العربية كما اندثرت لغات شتى، تعد 

باآلالف يف إحصائية األمم املتحدة، فالقرآن هو الذي رسم العربية وعممها 
يف البالد العربية وما وراء النهرين، وإىل تخوم افريقيا السوداء.

أما الجانب الذي عاد بالسلب عىل العربية فهو الدوغمائية من لدن بعض 
املفكرين واألصوليني الذي نظروا إىل العربية نظرة تقديس مثل تقديس 

النص الديني، فحالوا بينها وبني التطور والحداثة والعرصنة، وجوبه كثري 
من املحاوالت يف هذا الجانب بالتخوين واإلدانة والرفض. فاللغة عندهم 

تماهت مع املقدس، مع أن اللغة مثل الكائن الحي تمر بأطواره، فالهدم 
والبناء يف الكائن الحي هما اللذان يتيحان له البقاء واملقاومة واالستمرار 
ضد أشكال اإلفناء كافة، التي يتعرض لها من لدن الطبيعة، فكذلك اللغة 

يموت كثري من مفرداتها ويتخذ طريقه إىل املعاجم وتولد ألفاظ جديدة 
مستحدثة أو منقولة عن لغات أخرى بفعل االختالط والتثاقف والرتجمة.

فاللغة آلة الفكر ووعاؤه كما نص هيغل، وكلما كان الفكر منتجا مخصبا 
مبدعا وانفتحت الحياة عىل العطاء واإلخصاب واإلنتاج، تجىل ذلك يف 

اللغة، فكرثت مرادفات التحرض والتمدن واإلبداع العميل والفكري والفلسفي، 
وهكذا تغدو اللغة لغة حضارية مالئمة لروح العرص مطلوبة من الغري 

للحاجة إىل االقتباس من منجزات تلك اللغة، التي كرست بها أشكال اإلبداع 
الحضاري يف كل تجلياته والعكس صحيح.

إن اللغة يف حد ذاتها آلة تواصل، ويف كل لغة خصائص بنيوية وصوتية 
وإيقاعية، والعربة بتفوق لغة عىل أخرى وعامليتها يكون باإلبداع والعطاء 
الحضاري، وإثراء تلك اللغة بمختلف املعارف واملنجزات، ما يجعلها لغة 

مطلوبة من الغري لحاجتهم إىل تلك األمة، وكذلك األمر بالنسبة للعربية 
يف العرص العبايس، فعطاؤها العلمي والفكري والديني والفلسفي واملدني 

جعل أوروبا وغريها محتاجة إليها، مما كرسها لغة كونية بامتياز كما رشح 
ذلك آدم ميتز مثال يف كتابة »الحضارة اإلسالمية يف القرن الرابع الهجري« 

وغوستاف لوبون يف »حضارة العرب« وسارتون يف »مقدمة لتاريخ العلم« 

وجرجي زيدان يف »تاريخ التمدن اإلسالمي« ومن غري شك انفراد العربية 
بمزية االشتقاق، وثراؤها املفرداتي وطواعيتها يجعلها لغة مطواعة قابلة 

لتلقي املعارف واإلبداع، واملنافسة الحضارية، كما أن قابليتها لالنفتاح عىل 
اللغات األخرى وصالحيتها لخاصية التعريب بإدخال األجنبي إىل ساحة 

التعبري العربي، يجعلها قابلة للمواكبة الحضارية دون عجز أو تخلف أو 
خذالن والقرآن ذاته احتوى عىل كثري من األلفاظ غري العربية، كما ينص 

املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم، ويف الحضارة العربية املئات من 
األلفاظ املنقولة عن اليونانية والفارسية والرومية، التي اتخذت طريقها إىل 

التوطني يف اللسان العربي ويف قواميسه، وهي مبثوثة يف مفردات التمدن ويف 
الشعر والفلسفة والفكر وسائر شؤون االجتماع البرشي.

إن اللغة العربية ما تزال حية موجودة يتكلمها أكرث من 400 مليون من 
األنفس، وما تزال ترثي الحقول األدبية والدينية والثقافية والفنية، ولو أنه 

قليل وشحيح بالقياس إىل عطاء اللغات األخرى، التي توسم بالحية ال 
لتخلف يف العربية وأسبقية لتلك اللغات، لكن لقصور العقل العربي الراهن 
وتخلفه عن املنافسة العلمية الحضارية، ويعد الخط العربي آية يف الجمال 
فهو يتحرى املطلق، وقد قال بيكاسو مرة )كلما فكرت يف يشء وجدت الخط 
العربي قد سبقني إليه(. وبعيدا عن أدبيات التقديس والتمجيد املعتادة يف 

مثل هذه املناسبة وهو تحصيل حاصل أو تكرار مكرر.

إن هذا العرص هو عرص التواصل والثورة الرقمية بعد التكنولوجية، عرص 
غدا فيه العالم قرية واحدة وهذه الطفرات الرقمية والعلمية تزيد يف األعباء 

امللقاة عىل كاهل األمة العربية، ويف معاناتها الحضارية بسبب القصور 
العلمي والفلسفي والفكري والثقايف عامة، بالقياس إىل األمم الناهضة 
املتطورة ومراجعة لإلحصائيات الرسمية فما تنتجه إسبانيا من كتب 

وترتجمه يتفوق عىل العالم العربي برمته، بل إن إرسائيل تتفوق علينا يف 
هذا الجانب، فماذا سيغني ترديد الشعر والتحميس عرب ترديد ما قيل من 

تمجيد للغة العربية، يف حني أن قصب السبق، هو للفعل الحضاري واإلبداع 
العلمي والفكري الذي تتبوأ به اللغة مكانتها عامليا؟

يف النصف األول من القرن العرشين جوبهت املجامع اللغوية العربية 
كمجمع دمشق وبغداد والقاهرة وعمان بسيل عارم من املفردات العلمية 

والتقنية والفلسفية والحضارية، التي تريد مقابال يف العربية، ما اضطر 
املجمع إىل استغالل خصائص األلفاظ العربية وطواعيتها وروح العربية 

القابلة للحوار واالقرتاب من اآلخر يف التعريب، أي نقل الدخيل واملولد 
وصبغه بصبغة عربية كما حدث يف العرص العبايس مثال، يف حني ظل العقل 

العربي منفعال غري فاعل ومستقبال غري مؤثر ومستهلكا غري منتج، رغم 
الرصخات والتحذيرات من لدن مفكرين كبار اعتنوا بأزمة التخلف كزكي 

نجيب محمود »مجتمع جديد أو الكارثة« وفؤاد زكريا »خطاب إىل العقل 
العربي« وطه حسني يف »مستقبل الثقافة يف مرص« ولم يجد عبد الله 

العروي صاحب »األيديولوجيا العربية املعارصة »غري تبني حل طرحه 
الفيلسوف اللبناني شارل مالك يف ترك املايض برمته ورميه يف البحر 

والتعامل بعملة العرص وثقافته فاللحاق بالغرب مستحيل، وليس من حل إال 
خلع الجلد ولبس جلد الغربي كحل املشكلة التخلف والعجز العربي.

ومازالت مشكلة العجز والقصور الفكري العربي وتماهي املقدس مع 
الدنيوي واللغة مع النص القرآني تثري أطاريح ثورية ال تجد لها لألسف 

التجاوب يف املجتمع العربي املستسلم لخطاب ديني سلفي، يرجح املايض 
عىل الحارض والديني عىل الدنيوي ويرفض التعاطي مع املسألة السياسية 

بشفافية، عرب الديمقراطية الحقيقية التي تحفظ الحريات األساسية 
وترفض اإلقصاء للفئات املهمشة والطفولة الهشة، وأصحاب الحاجات 

الخاصة واملرأة، أي الوصول إىل املجتمع املتناغم الذي يرى فيه الفرد نفسه 
إنسانا ال رقما وال عالة عىل أحد مهما كانت ميوله الفكرية والنفسية وبنيته 

الجسدية. وهذا ما نجد صداه يف دراسات أركون والجابري وبرهان غليون 
وناصيف نصار وأدونيس وغريهم. وما تزال الدعوات إىل التحديث والتيسري 

والعرصنة للعربية تلقى الشجب واإلدانة، من قبل تيارات أصولية وسلفية 
يف الغالب فهي تنظر إىل اللغة نظرتها إىل القرآن، مع أنهما شيئان مختلفان، 
وكان فطاحلة العربية يف القرن العرشين كأنستاس ماري الكرميل وعبد الله 

العالييل والبشري اإلبراهيمي وأحمد فارس الشدياق وبطرس البستاني يف 
القرن التاسع عرش، قد بحثوا يف العامي وعالقته بالفصحى قصد تعميم 

اللغة وتيسريها، بحثا عن املضمون الفكري والعلمي، وما زلنا نجابه 
بأساليب البالغة القديمة املنفعلة بالتورية وحساب الجمل والترصيع 

والسجع وكأن العرص يف وادي ونحن يف وادي آخر مصداقا لقول القصيمي 
يف كتابه الذائع »العرب ظاهرة صوتية« حيث أننا لم نتحرر من لغة الخطابة 

التي الءمت العرص الجاهيل، فالطبيعة القبلية والحاجة إىل الغارة تقتيض 
التحميس والتجييش وهذا يناسب اللغة الخطابية ال اللغة العلمية التي 

تبحث عن املضمون ال اللعب عىل حبال الفصاحة والبالغة.

كما أن دعوات تبسيط تدريس النحو العربي ما تزال تراوح مكانها، لم تجد 
النجاعة والفاعلية، فتدريس النحو إشكالية كربى فعادة يهرب من دروسه 

الطلبة ويعتربونه صعبا وجافا، وحتى إن درسوه تعرف لغتهم التعرث واللحن 
إىل الحد الذي يلوذ فيه الكاتب باملصححني اللغويني، ويف كثري من البالد 

العربية ما زال النحو تحفظ ألفيته وتعتمد رشوحها، فمتى ينرصف الطالب 
إىل املضمون؟ مع أن دعوات التيسري والتجديد قدمها أمثال عيل الجارم 

وعيل أمني وعباس حسن وشوقي ضيف وغريهما.

وكان مجمع اللغة العربية قد طرح يف النصف األول من القرن املنرصم 
إشكالية الكتابة العربية واإلمالء، فكثري من الحروف ترسم وال تلفظ 

وبعض األلفاظ تكتب بطريقة مخالفة بني هذا البلد وذاك فرسم كلمة »مئة 
»يختلف بني من يثبت األلف، ومن يحذفها وكانت الحاجة وقتها للتفريق 

بني كلمتي »مئة ومنه« يوم لم يكن هناك تنقيط. ما حدا بعبد العزيز 
فهمي إىل اقرتاح الكتابة باألحرف الالتينية لتفادي ذلك كله، خاصة مشكلة 

اإلعراب »أي أواخر الكلمات وحركاتها اإلعرابية« ورفض مجمع اللغة طرحه 
واقرتح الحكيم التسكني عمال بالقاعدة »سكن تسلم« لكن صار مبعثا للتندر 

ألنه بهذا املقرتح سيعقد األمر أكرث. كل ذلك يحيل عىل اإلشكاالت اللغوية 
الكثرية والتي ظلت بال حل علمي ال يجدي فيها التقديس والتمجيد.

إن تكريس 18 ديسمرب من كل عام يوما عامليا للغة العربية، هو انتصار 
لهذه اللغة الحضارية التي يتكلمها عالم عربي له مكانته الجيوسياسية 

واالسرتاتيجية فهو يتوسط العالم ويزخر بمختلف الرثوات واألسواق 
والتعامالت مع العالم، ويعرف كثريا من املشاكل السياسية واإلثنية 

والطائفية، والردات الحضارية وسط صعود التيارات الدينية وتراجع 
الخطاب العلمي والعقيل، وغلبة العاطفة واالنفعال، والركون إىل الدعة 

واالستهالك ومجابهة كل أشكال املطالبة باملساواة بني الرجل واملرأة 
والديمقراطية والتضييق عىل الحريات الفردية وغياب الشفافية والعدالة 

االجتماعية والفصل بني السلطات وسيادة القانون، لن يكون ذلك كله 
يف مصلحة العرب وال العربية، ألن اللغة ليست سوى صدى لنتاج العقل 

وعطائه وتفاعله مع محيطه اإلنساني، إن تطور املجتمع العربي وسريورته 
نحو الديمقراطية والتناغم بني مختلف فئاته والرتكيز عىل الحلول العلمية 

للواقع كفيل بتجديد املجتمع، ودفعه إىل واجهة املنافسة مع الشعوب 
املجاورة والنامية وبهذا تستعيد العربية مكانتها الحقيقية عامليا ويوصل 

الحارض الطامح باملايض الزاهر.

كاتب جزائري

في يومها العالمي: هل العربية لغة كونية؟
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    Criticism Literary نقد

عاطف محمد عبد المجيد
الحروب ظاهرة اجتماعية عرفتها البرشية منذ بدء الخليقة، وهي 

تنشأ نتيجة تعارض املصالح بني الجماعات والدول، وقد تطورت 
أساليب ووسائل الحرب منذ القدم، وارتبط تطورها وتقدمها بتطور 

العرص الذي أفرزها، حيث يمكن اعتبار الرصاع وسماته وتطوره 
ترجمة لتقدم العرص الذي أفرزه، بل إن التقدم العلمي والتقني 
لم يعد يخدم الرصاع والحرب فقط، بل أصبحت الحاجة لتطور 

وسائل الرصاع وأدواته تكاد تكون هي املوجه الرئييس نحو الوصول 
إىل كل ما هو جديد ومستحدث لتلبية متطلباته وخدمة أهدافه، 

وينعكس عىل باقي نواحي الحياة األخرى، هذا ما يقوله كمال 
أحمد عامر يف كلمته التي قدم بها كتاب »حروب الجيل الرابع.. 

وتداعياتها السياسية عىل األمن القومي املرصي والعربي« ملؤلفه 
عمر محمد عيل محمد، الصادر عن الهيئة املرصية العامة للكتاب. 
ما يود التأكيد عليه هنا عامر، أن حروب الجيل الرابع جاءت لرتكز 

عىل الرسعة يف املعرفة، واستغالل قاعدة التسارع الستمرار الضغط 
عىل الخصم، مع تطويع كل منجزات العلم وتطوير القدرات لصالح 

الرصاع الذي ُيدار يف مرسح الحرب، الذي أصبح متسعا يشمل كل 
األبعاد، إضافة إىل البعد الفضائي. يف حني يقول املؤلف، برز اهتمام 

عدد كبري من املحللني العسكريني واالسرتاتيجيني لفهم ورصد 
واسترشاف التحوالت التي طرأت عىل أشكال الحروب، وهو ما 

انعكس يف تطوير عدد من املفاهيم واملصطلحات التي سعت لفهم 
التحوالت الحادثة يف الحروب واسترشاف مستقبلها، ومن أهم هذه 

املفاهيم حروب الجيل الخامس، الحروب الهجينة، املناطق الرمادية، 
الحروب غري املقيدة، حروب القرن الواحد والعرشين، والحروب 

الجديدة وغريها.
هنا أيضا يقول الكاتب، إن املنطقة العربية 

تشهد حروبا ورصاعات متعددة أدت إىل 
انهيار الدولة وتفكك مؤسساتها، إضافة 

إىل تفيش ظاهرة الجماعات املتطرفة، التي 
تهدف إىل تقويض األنظمة السياسية يف 
الدول، وخلق حالة من االنهيار الداخيل 
فيها، وصوال إىل تقسيم الدولة، ذاكرا أن 

هذا ما تشهده منطقة الرشق األوسط 
التي أضحت مرسحا لهذه الحروب، 

وبصفة خاصة املنطقة العربية التي 
شهدت أول بوادر االنقسام منذ الثورة 

العربية الكربى.

أجيال الحروب
املؤلف الذي يرى، أنه خالل 

املراحل التاريخية التي مرّت بها 
الشعوب يف رصاعاتها تطورت 

أجيال الحروب املتعاقبة لتلبي 
االحتياجات املتزايدة إلدارة 

تلك الرصاعات يف شتى أنحاء 
العالم، يرى كذلك أن أجيال 

الحروب قد انتقلت عرب السنني 
من مرحلة إىل أخرى يف تطور 

طبيعي حمل أفكارا ورؤى أدت 
إىل تحديث النظريات والخطط 

العسكرية املتبعة فيها.
الكاتب الذي يقسم أجيال الحروب هنا إىل أربعة أجيال، يؤكد أن 

أجيال الحروب غري محددة بزمن وعدد سنني، بل هي رهن لطبيعة 
الحرب ذاتها وتطورها الذي عادة ما يصاحب التطور الفكري 

والتقني لألمم والشعوب، يعرّف حروب الجيل الرابع بأنها الحرب 
عىل املنظمات اإلرهابية التي يكون طرفا الحرب فيها جيشا نظاميا 

لدولة ما مقابل ال دولة أو لعدو أو خاليا خفية منترشة يف أنحاء 
العالم، وهي تعد ظاهرة جديدة نسبّيا، كما أنها عرفت تمددا الفتا يف 

اآلونة األخرية، خاصة يف املنطقة العربية. أما ما يميز هذه الحروب، 
حسب قول املؤلف، فإن أهم وأخطر سماتها هو التماهي أو زوال 

خطوط الفصل بني ما هو مدني وما هو عسكري، وبني ممارسة 
العمل السيايس وخوض رصاع عسكري، مشريا إىل أن هذه الحروب 
يمكن فيها توظيف أدوات العمل السيايس بدال من خوض رصاعات 

عسكرية، وقد تلعب فيه السياسة األدوار ذاتها التي كانت تتم 
من قبل عرب الحروب واملعارك، وقد يقوم فيه املدني بالتايل بدور 

العسكري.
هنا ينقل الكاتب عن شادي عبد الوهاب منصور قوله، إن ما 

يمكن استخالصه هنا من حروب الجيل الرابع، أن أهداف األطراف 
الخارجية واملوقدة لهذه الحروب تكون غري مرتابطة ومتدنية مقارنًة 

بالخسائر املادية واملخاطر األمنية التي تنطوي عليها إرادتهم 

للرصاع، ذاكرا أن حروب الجيل تنحرص يف مجموعة من امليليشيات 
غري النظامية املنترشة يف أماكن عديدة تواجه دولة نظامية تحركها 
دوافع أيديولوجية أو دينية، تنشط لصالح أطراف خارجية بهدف 
زعزعة وإفشال الدولة. مضيفا أن لهذه الحروب أهدافا اقتصادية 
وسياسية واجتماعية وثقافية وإنسانية، وهي تعمل عىل إحداث 

أوضاع غريبة وقاسية، وهي تعرب عن عقلية مجرمة دبرت وخططت 
لهذه الحروب.

الجيش المصري
املؤلف الذي يرى، أن حروب الجيل الرابع حروب غري تقليدية، ليس 

لها بدايات واضحة، يشري إىل أنها ال تستهدف تحطيم القدرات 
العسكرية حسب، بل تعمل عىل نرش الفنت والقالقل وإثارة االقتتال 

الداخيل وزعزعة االستقرار، ومن خصائصها، يقول املؤلف، نكران 
األطراف غري املبارشة تدخلها ومشاركتها يف الرصاع، كما تعتمد 

عىل أسلوب حرب العصابات، كما تعتمد هذه الحروب، عىل حروب 
املعلومات التي تعتمد عىل التقدم التكنولوجي، كذلك يذكر املؤلف 

هنا أدوات الجيل الرابع معددا منها األدوات االستخباراتية، وسائل 
االتصال، التمويالت املالية، األنظمة الحاكمة، اسرتاتيجية الالعنف. 

كذلك يكتب املؤلف عن املقومات السياسية لحروب الجيل الرابع، 
وعن العوامل املسببة لها، مشريا إىل أن الجيش املرصي يمثل الهوية 

الوطنية املرصية، ويعد أكرب وأنجح املؤسسات املرصية يف اآلونة 
األخرية، وهو املؤسسة التي لم تتأثر سلبا بالتطورات السياسية يف 

الدولة خالل السنوات األخرية، ولم تنحز إال ملصلحة الشعب، ولم 
ولن تتحزب، فبقاؤها وحفاظها عىل تلك املبادئ هما صمام األمان 

للدولة املرصية سياسّيا وشعبّيا، فلن تتمكن أي دولة من تحقيق 
تقدم اقتصادي واستقرار اجتماعي يف ظل تهديدات 

ترتبص بها خارجّيا وداخلّيا، 
ووجود جيش قوي هو السبيل 

لتحقيق بيئة أمنية مناسبة 
لالستقرار والتقدم.

هنا أيضا يكتب عمر محمد 
عيل عن مجاالت حروب الجيل 

الرابع وتأثريها يف األمن القومي 
املرصي والعربي، عن أبرز 

أشكال هذه الحروب، عن الحروب 
بالوكالة، عن الحروب املعلوماتية، 

عن حروب املوارد، عن الحروب 
البيولوجية، وعن حروب املخدرات 

وعن الحروب الفكرية التي يراها 
من أسوأ أنواع الحروب الحديثة، 
التي تعمل عىل تدمري املعتقدات 
الفكرية واأليديولوجية للخصوم، 
ويعمل العدو عىل تحسني صورته 

لدى الخصم من خالل بث األفكار التي 
تتعلق بالسالم والحريات والديمقراطية 
وأهمية تطبيقها، وتصاحب هذه األفكار 

واملعتقدات مجموعة من األهداف الخفية 
املسمومة.

الجيل الخامس
يف السياق نفسه يتحدث املؤلف عن آليات 

مواجهة مخاطر حروب الجيل الرابع وطرق 
الوقاية منها يف مرص والوطن العربي، ذاكرا أن هناك العديد من 

اآلليات والوسائل السياسية ملواجهة مخاطر هذه الحروب ترتكز 
عىل التحسني املادي لجوانب الضعف يف النظام االجتماعي، إضافة 

إىل توفري فرص عمل لألجيال الشابة يف املجتمعات املستهدفة، كما 
يرى أن أفضل اآلليات ملواجهة مثل هذه الحروب يتم من خالل 

تحصني املجتمع، والرتكيز عىل كسب والء املواطنني، كما يدعو إىل 
توظيف القوى الناعمة يف مواجهة هذه الحروب، وتوعية األفراد، 

واستخدام التحليل العلمي، والبعد عن الرصاعات اإلقليمية.
أخريا ينهي املؤلف كتابه هذا بفصل يتحدث فيه عن الرؤية 

املستقبلية لتطور حروب الجيل الرابع وآفاقها يف القرن العرشين، 
مؤكدا أن حروب الجيل الخامس تختلف عما سبق يف كونها تجاوزت 
مجاالت الرصاع التقليدية لتكون بمنزلة نوع من الحروب غري املقيدة، 

التي تجمع بني عدة أنواع من الحروب يف الوقت ذاته، كما يقول إن 
حروب الجيل الخامس تختلف عن حروب الجيل الرابع من حيث 

استخدام التحالفات، أي تطويع الحلفاء من الدول التي تشرتك يف 
املصالح، أو لديها قواسم مشرتكة.

كاتب مرصي

حروب الجيل الرابع: السياسة 
بدال من الصراعات العسكرية

روزا ياسين حسن تروي متاهة 
المنفى: عن الوقوف في الوسط 

بين يأسين

حسن داوود
املهاجرون يف أوروبا ليسوا يف املشهد التي تخّيلوا فيه أنفسهم وهم يغامرون بركوب البحر. 

»لم يجدوا هناك ما يرّس يف »القطارات املنتظمة كالساعات، وال يف الشوارع الجميلة 
النظيفة كرسوم األطفال، وال يف ساحات العّشاق حيث يمارسون حّبهم املبارك عىل املأل«. 

يف البداية، وهذا ما تمعن الرواية يف رسد تفاصيله، لم ُيستقَبلوا بما يليق بتلك الصورة 
املتخّيلة أو املنتظرَة. هناك يف املخّيم، حيث جرى تجميعهم، كان الجّو غاصّا ومحقونا 

وقابال لالنفجار يف أّي لحظة. ليس فقط بسبب االكتظاظ والحجز، بل ألنهم جميعا، عىل 
اختالف البلدان التي قدموا منها، يعانون من صدمات الحروب وأهوالها. كما يعانون من 

ذلك االختالط الذي لم يعرفوه من قبل: »جميعنا يعاني الخوف وعدم األمان، قادمون من 
ثقافات مختلفة ومتباينة، وينبغي أن نعيش مجربين يف مكان واحد«.

تستغرق الحياة يف املخّيم، االنتقالية بحسب ما ينبغي، الثلث األول من الرواية. كما 
نتعرّف يف تلك الصفحات، عىل شخصيات الرواية التي تفاجئنا باختالفها. ال يف كونهم قد 

جاؤوا من بلدان متعددة هذه املرة، فمن تبقيهم 
الرواية حارضين يف سياق رسدها هم السوريون 

أنفسهم، وإن توزّعت مواقفهم تبعا لعقائدهم 
وانتماءاتهم واملطارح التي قدموا منها. 

كما يذهب االختالف إىل أبعد من الخطوط 
العريضة للجماعات قبل مجيئها إىل أوروبا، 

فنعيش، مثال، مع محنة رسمد، املثيّل الذي 
يحّصل عيشه من زبائن بشعني وقساة. كما 

نعيش أيضا محنة الرسام املنتقل إىل عالم 
ال يعرف شيئا من عاداته ومن املداخل 

املوصلة إىل مجتمعه الفني. كما سنتعرف 
عىل شخصيات مثل الدكتور سعيد 

اللومي، الذي اعتاد اإلقامة والتكيف يف 
هامبورغ )حيث تجري أحداث الرواية 

ووقائعها( والذي، بالنظر إىل خربته، بات 
قادرا عىل أن يكون براغماتيكيا وبانيا 
ألحد مساجد املدينة. ويف الرواية نقرأ 

عن العاشقني هديل وميالد، ثم عن 
ميالد وكندة، وناريمان وابنها عمر 

الذي أخذه الحنني إىل سوريا إىل أن 
يلبث معظم وقته يف الجامع، مبتعدا 

عن أمه املغالية يف تحّررها بحسبه.
كثريون هم، تمتلئ بهم الرواية إىل 

حّد أن أحدهم يبدو مزاحما اآلخرين 
من أجل توسيع حّيزه. لكنهم، رغم كرثتهم، نجحوا يف صنع 

مرسحهم الواسع.
»يف الحقيقة لم أعرف بلدي حقيقة إال يف املنفى. كّم الشخصيات واألمزجة والحكايات 
والتناقضات التي رأيتها من أهل بلدي، لم أكن أتخّيل أنها موجودة قبال«. هكذا يصف 
أحد أولئك املهاجرين أبناء بلده يف مغرتبهم، بدوا له كثريين، عددا ونماذج، ومختلفني 

ويصعب فهمهم، مع أنهم، إن كانوا هناك يف بلدهم، كانوا جاهلني ببعضهم بعضا: »سألني 
شاب من دير الزور إن كان العلويون ينكحون بناتهم قبل الزواج« يقول آخر مستهجنا 

كيف أن الخرافات التي كانت حارضة هناك ما زالت حارضة هنا. إنهم يف الوسط بني مكانني 
كل منهما يطردهم عىل طريقته. وعىل الرغم من تنازع بعضهم عىل قاعدة سابقة عىل 

مجيئهم إىل أملانيا، كما هو الخالف بني يحيى ورودي عمو عىل سورّيِة عفرين أو كردّيتها، 
إىل أن تذكّر سوريا، من قبل املختلفنَْي، يأتي مشوبا بالشعور بظلمها. كان ينبغي الرجوع 

إىل زمن حنني افرتايض كي يكون التذكّر سلسا وصافيا، كأن يعود املتذكّر لسوريا إىل زمن ما 
قبل حربها، حيث الحارة والبائع ودكانه والحي املتواّدون أهله. لم يعد ذاك الحي موجودا. 

حلّت محلّه صدمات الحرب وانقساماتها وتمزيقها للجغرافيا إىل مناطق متعادية.
أما يف املكان اآلخر، يف هامبورغ، فاملهاجرون يعيشون عىل هامش الحياة، ذلك النسيج 

املتألّف من تداخل البرش والصانع لروح املدينة، هل سيتبّدل مع مقدِمنا إليها. هل يمكن 
أن نكون ذات يوم جزءا من الروح؟

يف فصول الكتاب الثالثة، أو أيامه الثالثة، ما دام أن الرواية مقّسمة عىل ثالثة أيام غري 
متعاقبة، إذ تفصل بني أحدها واآلخر مَدٌد وأحداث غرّيت الشخصيات، رجاال ونساء، يظهر 
املنفى كونه متاهة ال يعرف الداخل فيها كيف هي طريق التقّدم، وكيف هي طريق الرجوع. 
»أنا يا إليانور أحّس بأني فأر يف قفص.. أو ما اسمه هذا الحيوان الصغري الذي يشبه الفأر. 

هامسرت، كأني هامسرت أدور يف دوالب وسط قفص ضّيق يخنقني« يقول يحيى، معرّبا عن 
حال اآلخرين كما عن حاله هو. ذاك أنه، كدارس للقانون، عليه ليعيش أن يواظب عىل 

تعلّم مهنة ال صلة لها بما صاغ شخصيته، كأن يصري بائعا لسلع ال يفهمها.
الهامسرت، مثله مثل اآلخرين الذين نقلت الرواية مشاهد من حياتهم، أو من يأسهم، يف تلك 

املدينة األملانية. كثريون هم، تمتلئ بهم الرواية إىل حّد أن أحدهم يبدو مزاحما اآلخرين 
من أجل توسيع حّيزه. لكنهم، رغم كرثتهم، نجحوا يف صنع مرسحهم الواسع. هم جعلوا 

يختطفون الكالم من بعضهم بعضا، يرسع املتكلّم منهم إىل البدء بمجرد أن يشعر بأن َمن 
سبقه يكاد يتوقّف عن الكالم. ال راوية واحد يف الرواية.. كلهم رواتها، وكل منهم يبدأ الكالم، 

جارّا الرواية إليه، دون أن يستأذن أحدا، ودون أن يرفع يده ليقول إن الدور اآلن هو يل.
برباعة كانت تنقّل الكاتبة رواتها، بل أبطالها، كي يتزاحموا، لكن ليؤلّفوا مع ذلك صوتهم 

املأساوي الذي أعلنت عن وجهته يف مقدمة الكتاب الصغرية.
»بحثا عن كرة الصوف – ثالثة أيام من متاهة املنفى« رواية روزا ياسني حسن صدرت عن 

دار رياض الريس للنرش والتوزيع يف 286 صفحة – سنة 2022.
كاتب لبناني
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وحده الموت... يستمر
رنا الصيفي

كّل ما قرأت وأقرأ، ال ُيبقي من أثر يفَّ إاّل ابتسامة آنية لفكرة المعة ما، أو طيف 
فكرة إجمالية واحدة يفوق التعبري عنها ستمئة صفحة أحيانا. وأتساءل ما 

جدوى كّل هذه الكتب وهذه الجهود التنويرية، وهذه الِفكَر املعاد تدويرها من 
زمٍن إىل زمٍن إىل زمن؟ أنا نفيس كتبُت، وأكتب، ولو قّيض يل أن أرجع إىل اللحظة 

التي رحت أخّط فيها روايتي األوىل، التي قد تكون األخرية، البتلعت حروفها 
دفعة وأجهضتها قبل أن تولد. فكري ال قيمة له. وال فكر سواي. وال حتى فكر 

عظماء الفالسفة والعلماء واألدباء والخليقة جمعاء. كلنا متساوون يف اعتقادنا 
أن الكلمة قّوة.. أنها يف البدء كانت، أنها من مراتب فيض العقل، أنها تغرّي أمزجة 

وتبلسم أرواحا وتربئ قتلة وتبّدل خرائط وتلغي حدودا وتحّل سالما عامليا أو 
باطنيا بني ذات ال تني تتصارع 

مع ذاتها.

كذب.. لو كان للكلمة قّوة، 
ألصغى إليها البرش »العاقلون« 

ملا تناهشوا كما يفعلون، ملا 
تفننوا يف اخرتاع مدّمرات 

أحيائية وفيزيائية وكيميائية.. 
ملا بقروا باطن أّمهم األرض 

وأفرغوا جوفها األسود ليتخموا 
سواد نفوسهم. لو كان للكلمة 

قّوة، ملا تآكلتنا شتى العلل 
العقلية، ملا تكالبنا عىل بعضنا، 

ملا نََحَر واحدنا اآلخر. حتى 
كلمة الكتب السماوية لم تُجِد 

معنا.. كببغاوات نرّددها وال أحد- عىل األرجح- يطّبقها.

ال أدري لَم أكتب كّل هذا اآلن…من تجّمد وجداني ربما.. وربما من شّدة سأمي 
كّل ما يدور من حويل.. من تيقّني بعد تفكّر منطقي، ال تشاؤمي، أّن الحياة 

حقرية بتطاولها عىل وجودنا الهيوالني التافه بحّق. لست سوداوية وال حتى 
مكتئبة، ولو ظننتم ذلك اآلن ورحتم تؤكّدون عليه يف قرارة نفسكم. فإن جئت إىل 

تعداد الِنَعم التي يل، ألنّبني ضمريي أشّد تأنيب.
أكتب ألخفّف من ثقل الخواء الذي يمألني، والذي أعرف أنّه يمأل كرثا منكم ممن 

بلغتم مثيل عتبة العدمية بمفهومها املبارش. أوَليس من عدم انطلقنا وإىل عدم 
نعود؟ أكتب ألحّرر هذه الفكرة املُطِبقة عىل روحي: الحياة ال معنى لها. مائعة 

هي حّد القرف. متغطرسة لظنّها أننا نكافح من أجلها، أن سكناها أجسادنا 
منّة منها علينا. أنها مستحقّة كّل هذا اللهاث يف العدو خلف ثوانيها. يل يف أّي 

لحظة أن أنهيها. لكنني أختار البقاء ملجرّد أن أثبت لها سخفها. سخيفة يف 
النزر الذي تعطيه. سخيفة يف الكثري الذي تأخذه. نخىش املوت وهو حارض 

فيها. ففي كّل ما نفعل موت. ال حياة يف القلق. ال حياة يف الفشل. ال حياة يف 
الخسارة. ال حياة يف الفقد. ال حياة يف الالتكافؤ. ال حياة يف الحب املرشوط. 

ال حياة يف الصمت. ال حياة يف االغتصاب، أو العنف أو التعذيب أو الَسجن أو 
التسلّط أو االستبداد أو الربد أو الجوع. ال حياة يف الفقر. ال حياة يف القناعة. ال 

حياة تستمر بعد كّل هذا. وحده املوت الحّي فينا يستمّر.

كاتبة لبنانية

رزان الحسيني

تصطادني وحشة األماكن
رغم إتراع عيني بلوحات الورِد القديمة

ويلحُق بي شبُح امرأٍة عاشت يف الخمسينيات
تهمُس يف أذني عن باٍب ُيفتح للُمختارين

يف قاِع الفرات
تُغريني بمهّمِة نقِل الشمِع من األحياِء إىل املوتى

سأكون مالَك الشمع، إذاً؟

ومثل الفرات الذي ال يكتفي بالحىص
وال بالغرقى،

أعِطني ما لديك،
هل تظنُّ بالخطّاِف الصدئ لصوتَك ستصطاُد 

امرأًة ُمصطادة؟
عبثاً، كّل األصوات التي أسمُعها صوت بكاٍء ال 

أكرث.

مجبولة من الكلمات،
حروٌف أُخرى لن تهِدَمني

والضجيج الذي تصنعُه
مرًة ُيضفي جماالً خجوالً

ومرًة أطحنُه بمنظاري املفطور

أخلُق منه أسطوانًة ال تعرُف عن نصوعها شيئاً

ويف الحالتني، ستصدُح سمفونّيتي
متّنزِهًة أبداً مثل فنّاٍن سجني.

ُبرج منارتي ُمضاٌء بالعشِب الصارِخ كلَّ صباح
فلماذا إذن

تهاجُر السفُن مرفأ قلبي
املنيع عىل األوبئة، األصمَّ عن األزمات.

ربما جّف ماؤك، أيها السائل
هل تفقدَت نهرك مرتني؟

أنتظُر الخريف
يتساقُط املرُء فيِه دوَن مالمٍة

أو تطليعٍة فضولّية..

يحدُث أن يصَل وال أجُد سقوطاً أقدّمُه أمامه
أنظُر حويل

ال شجرًة،
ال عشباً،

ال نوافَذ، وال قلوب
أهو ذنبي

حني يكون كلُّ العاِم خريفاً؟

الشعُر الذي يغيل يف معصمّي
ُيحّصنني ضد شموٍس مّيتة

تحاول ضّمي، وتأىس عيّل،
تصارُع أميل املُثلَج دوماً عىل تلك املنارِة الهامدِة

حتى وإن كنّا يف تموز.

أميل
يسقي أرضاً محروقة، ويرسُم لوحَة خلٍق زاهيًة

عن درٍب باألبيض واألسود..

أيها القيُد من الحرير،
أيها األذان بعد الفاجعة!

أريض ورٌق، وسمائي مرعى املأساة
افتح ما شئَت من األبواب

لن تلقى وراءها سوى الهجر والعناكب.

 

* كاتبة ومرتجمة من العراق

قيوٌد من حرير

When you leap over the deer carcasses
that line every garden, you will marvel
at their tidiness, at how bloodless a death
by drought can be. When I crawl through
the highway pieces shattered by heat,
I will admire the clean slits as I kick
aside crumbles of broken stone with little
blistering. When you thread between
the overtaken shores and bodies of el-
ders,
frozen, when I follow the fallen saplings’
directions toward the horizon where
colorless sky and earth meet, we will
remember rippling at the birthday parties
for corporations and framing the ash
of beloved photos burnt in wildfire. When
we think of crossing the river to each
other, you from the gorge of the landslide

to me at the crest of the typhoon, it is 
then
we will find ourselves in a dead imagi-
nary,
in some fictive past where the  you exists,
where I   is not a myth we use to keep
surviving at the cost of bird and glacier,
home and tenderness. Having ruined
the future of  becoming fossils, finally
we will know that it is for nothing we
die, never in place of drowned sea
turtles or swarming locusts, or to foil
cancerous sand and mold, not even for
the dance of subway floods or the grace-
less
eclipse of all our promises and planets.

Source: Poetry

THE END OF CRISIS

BY CINDY JUY-
OUNG OK

 يمكن لنهار األحد أن يكون علًما

أو برقًا يتدىّل منه رفاٌق وأنسباء

ضاعوا يف مثلّث الشيطان لعرشين 

عاًما

وباخت أصواتهم يف املدى الفاصل 

بيننا،

أو فيلًما مستعاًدا النطفاء قافلة

بروث مطاياها الحديدية

وبالحروب التي تواصلت بني 

بطونها

ونفرها القليل

موزًّعا تحت شجر األكاسيا املحرتق

برضبة نرد من أصغر

الورثة.

يمكن لنهار األحد أيًضا

أن ينسحب معي إىل الرسير

ويقف إىل جانب امرأتي صانعة لّب 

النهار

مع الكثري من األطايب لسنة الفراغ

األوىل،

ويمكنه أيًضا أن يصري خفيفًا

يضع قناًعا لجانوس أو بربارة

ويدور عىل تائهي الضواحي

مع عصبة من األطياف الخفاف

تربطهم نجمة من

شملة الرأس البيضاء

ويغنون أغنية الضياع

يف الرباري،

وعندما يصلون أسكب لهم

آخر كأس

للذكرى.

يمكن لألحد أن تصري له

يدان وقلب

نسكن فيهما

مع األطياف

وخالئطهم

جميًعا.

 

*شاعر وروائي وباحث من 

يمكن لنهار األحد...

أنطوان أبو زيد 
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    ART تشكيل

لم يكن ُمفاجئاً أن يلفت التشكييل اإليطايل أنطونيو 
ريكالكاتي األنظار منذ تجربته الفنّية األوىل، التي قّدمها 

يف معرٍض له بمدينة ميالنو عام 1959، بينما كان اسُمه 
مجهوالً يف املشهد الفنّي اإليطايل، وهو الذي لم يكن قد 

دخل مدرسًة للفنون أو تعلّم »املهنة« عىل يد فنّان آخر.

حمل املعرض عنوان »بصمات«، وقّدم فيه ريكالكاتي 
لوحاٍت تشبه صفائح التصوير الشعاعي، حيث كان 

يستلقي عىل اللوحة املطلية باأللوان، أو يجلس فوقها 
ليطبع عليها هذا القسم من جسده أو ذاك، ويحصل 

عىل ما يشبه »بصمات جسدية« له. فكرٌة غريبة يف ذلك 
الوقت، جلبت للرّسام الشاب األضواء وفتحت باب صاالت 

العرض امليالنية أمامه.
عن أربعة وثمانني عاماً، رحل أنطونيو ريكالكاتي يف الرابع 

من ديسمرب/كانون األول ، يف مدينة ميالنو، التي وُلد يف 
إحدى ضواحيها )ضاحية بريّسو( عام 1938.

ورغم بداياته املوفّقة يف ميالنو وإيطاليا بشكل عام، إاّل أنه 
لن يعرف النجاح الفعيل واالعرتاف من ِقَبل أقرانه الفنّانني 
إاّل بعد انتقاله إىل باريس عام 1963، حيث سيلتقي عدداً 
من الرّسامني البارزين، وسيشرتك مع الفرنسيني جيل أّيو 

وبول ُربريول، واإلسباني إدواردو أّرويو، يف وضع واحدٍة من 
أبرز اللوحات وأكرثها إسالًة لحرب الصحافة بني ستينيات 
وسبعينيات القرن املايض، والحديث هنا عن لوحة »عْش 

ودع املوت يأخذ مجراه، أو نهاية مارسل دوشان املأساوية« 
)1965(، واملؤلّفة من ثماني قطع متجاورة ومتكاملة.

وتصّور اللوحات ــ التي أراد الفنانون األربعة أن تكون 
أشبه بمانيفستو ملا سيسّمونه »التشكيل الرسدي« ــ 

ثالثَة فنانني يتعرّضون لدوشان بالرضب قبل أن يقتلوه 

ويحملوا جثمانه يف نعش مغطّى بالعلم األمريكي. 
واللوحة، عىل عنفها، إشارٌة نقدية من فناني هذا التيار 

الرسدي نحو الفن املفهومي والتجريد املّجاني.

بدءاً من السبعينيات، سيبدأ الفنان سلسلة من الرحالت 
حول العالَم، وال سيما يف أمريكا الالتينية والرشق اآلسيوي، 

وهي رحالٌت فتحت آفاقه عىل ثقافات أُخرى، وقّربته أكرث 
من هموم الناس، وساهمت يف ازدياد انتقاده التدخُّالت 
األمريكية وسياسات هذا البلد، التي كان شاهداً عليها 

وعىل تبعاتها، وال سّيما يف كوبا.

وستظهر رؤيته النقدية هذه تجاه الواليات املتّحدة، وتجاه 
إمربياليتها والطابع الرأسمايل لحياتها اليومية، يف العديد 

من لوحاته الالحقة، وال سّيما يف السلسلة التي يصّور 
فيها مشاهد داخلية أمريكية )1972(، ومن ثم لوحاته التي 

ترُبز شوارع ومشاهد عمومية من نيويورك، املدينة التي 
سيقيم فيها خمسة أعوام )1985 ـ 1990(.

بعد التفاته بشكل شبه كيّل، مطلع التسعينيات، إىل 
النحت والسرياميك، سيعود التشكييل الراحل إىل التصوير 

الفني بدءاً من عام 1996، واضعاً العديد من اللوحات 
املستلهمة من زياراته إىل املغرب وغريه من بلدان جنوب 
املتوّسط، قبل أن يعود، يف سنواته األخرية، إىل استعادة 

أسلوب »البصمات« الذي اتسمت به بداياته، وكأنه أراد 
ملسريته أن تكتمل من خالل عودتها إىل النقطة األوىل.

رحيل التشكيلي أنطونيو ريكالكاتي: حين تتحّول اللوحة إلى صورة شعاعية

A self-portrait by expressionist artist 
Max Beckmann smashed the 
record price for a painting sold 

at auction in Germany when it was put 
before buyers in Berlin on.

As the hammer came down, the highest 
bid for Beckmann’s “Selbstbildnis gelb-ro-
sa” (Self-Portrait Yellow-Pink) stood at 20 
million euros ($21 million).

Beckmann’s work, which features the artist 
during his Dutch exile from Nazi Germany, 
is widely considered a masterpiece.

The sum was “the highest price that has 
ever been offered for a painting,” auc-
tioneer Markus Krause told the room to 
applause.

Including fees, the price of the self-por-
trait will come to 23.2 million euros ($24.5 
million), according to the auction house 
Grisebach.
The previous German record was set in 
2018 by another of Beckmann’s works, “Die 

Aegypterin” (The Egyptian Woman), which 
fetched 4.7 million euros.
The record price for a painting by the artist 

was set in 2017 when his work “Hoelle der 
Voegel” (Bird’s Hell) — among Beckmann’s 
most important anti-Nazi statements — 
sold at Christie’s in London in 2017 for £36 
million ($46 million at the time).

Beckmann’s self-portrait was initially a gift 
to his wife Mathilde, known as Quappi, 
who kept it until her death in 1986. The pic-
ture had been in a private Swiss collection 
for decades and had not been shown in 
public since the mid-1990s.

The painting was displayed behind glass at 
a public preview ahead of the auction to 
guard against vandalism by climate activists 
who have recently been targeting artworks.

Beckmann (1884-1950) enjoyed massive 
acclaim in Germany during his lifetime, 
with top dealers placing his work with pri-
vate collectors and major institutions.

That was until the Nazi regime labeled his 
daring, politically charged art “degenerate” 
and removed his paintings from German 

museums in 1937.

Professionally thwarted and increasingly 
under threat, Beckmann left for Amster-
dam, where he lived in self-exile for a 
decade before moving to the United States.

Beckmann would ultimately die in New 
York at the age of 66, of a heart attack on 
a sidewalk on his way to the Metropolitan 
Museum of Art.

Paintings by Beckmann, now considered 
one of the most important artists of the 
20th century, have exploded in value in 
recent decades.

The most paid for an artwork this year was 
$195 million, for an iconic portrait of Mar-
ilyn Monroe by American pop art visionary 
Andy Warhol.

The bumper price tag is the second largest 
all-time behind Leonardo da Vinci’s “Salva-
tor Mundi,” which sold in 2017 for $450.3 
million.

Artist Max Beckmann’s self-portrait from Nazi exile breaks German auction record
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حسام معروف
يقدم املخرج اإلنجليزي مارك ميلود أحداثًا درامية غريبة وصادمة، عرب 

السخرية الدرامية من املجتمع الطبقي، والحياة املادية البحتة، من خالل 
فيلم الكوميديا والرعب »The Menu«، الذي عرض أخريًا يف مهرجان 

تورنتو السينمائي الدويل يف كندا.

وتتمركز أحداث الفيلم حول شخصية الشيف »سولويك«، ويجسده 
املمثل اإلنجليزي »رالف فايس«، حيث يسكن يف جزيرة »هوثورن« 

البعيدة، ويقوم بدعوة نخبة من األغنياء، وشخصيات املجتمع الطبقي 
ليقدم لهم الطعام بشكل مختلف عن املعتاد.

يتعني عىل الضيوف يف هذا العشاء تجربة خمسة 
أطباق من الطعام املستخلص من الطبيعة 

بطريقة مختلفة، لكن الحفل ال يقترص عىل ذلك، 
بل يفاِجئ الشيف ضيوفه بمواقف وأحداث 
غريبة تكشف أرسارهم، وتحيل تلك الرحلة 

لرعب حقيقي عرب أحداث كثرية صادمة، يكون 
عىل الضيوف مواجهتها يف ذلك املكان.

صدمة
ويعتمد املخرج مارك ميلود عىل عنارص 
الصدمة والدهشة والرعب خالل عرضه، 
حيث يستند إىل الال متوقع عرب تجسيد 

الفكرة التي تشبه الصفعة للجمهور، وإذ 
يسري السياق الدرامي يف إطاره العادي، 

تكون اللحظة العاكسة لألمور هي تصور 
ميلود عرب الفكرة الغريبة واملبتكرة التي 

جعلت من قائمة الطعام، بعًدا دارميًّا 
يصنع الفارق يف الحياة.

وتكون البداية هادئة تقليدية عرب نية 
تايلر، ويجسد شخصيته اإلنجليزي 
نيكوالس هولت، اصطحاب صديقته 

مارغو إىل الرحلة بعد انفصاله عن 
حبيبته، لخوض املغامرة مع تذوق 

الطعام، دون إخبارها بما وراء ذلك، 
رغم علمه بكل ما سيحدث، وتكون 

مارغو »آنيا تايلور« يف مسار فكري 
مختلف تماًما عن بقية الحضور بشخصيتها 

املعرتضة الرافضة لكل ما يحدث.

مكان واحد وبعد زمني قصير
وعىل عكس املتوقع، تخلو أحداث الفيلم من الرومانسية، وتدور يف إطار 

الخوف والقلق املستمر من قبل الحضور، وتقترص األحداث عىل مكان 
واحد، وكوادر مكررة من زوايا املكان املغلق عىل الجميع، كما إن التطور 

الدرامي الذي تنساق إليه األحداث يتشكل كله يف بعد زمني قصري.

وتتم األحداث كلها يف ليلة واحدة، جميعها يعتمد عىل الرسد اآلني، فال 
فالش باك خالل العرض، وال مشاهد يتم تصويرها من املايض، وإنما 

مجرد اسرتجاع للمواقف والذكريات، عرب الرسد والتجسيد من قبل 
املمثلني.

وما يميز الفيلم طرحه أفكارًا فلسفية حول الطبقات االجتماعية، فال 
يخلو الحوار من نقد فلسفي للتمييز الطبقي، وهلع ذوي األموال، إذ 
يكون عىل تلك الطبقة املخملية خوض أوقات عصيبة، أمام الشيف 

وفريقه، فيها جرعة من الكوميديا الذكية الالذعة، التي تثري الدهشة.

تدرج وتشويق
وينجح الرسد الدرامي للفيلم يف التدرج بشكل مقنع، عرب تنامي أدوات 

التشويق من الهدوء الكامل بداية الفيلم، وتوقعات املواقف الرومانسية 
إىل االستغراب، عرب املقدمة عن أصناف الطعام، والرغبة باالكتشاف 

الجديد، ثم القلق، عرب انكشاف ذكريات قديمة وفضائح للحضور، 
من خالل طباعتها بالليزر من عقولهم عىل رقاقات الخبز، فمنهم من 

انكشفت خيانته لزوجته، ومنهم من انكشف تالعبه يف فواتري الرضيبة 
للتهرب من القانون.

وبعد ذلك ينتقل الجميع إىل مرحلة الرعب، عرب شخصية تقدم 
عىل االنتحار أمام الحضور، ومن ثم قطع إصبع 

أحد األثرياء، الذي حاول مغادرة 
املكان لشعوره بالقلق.

ويحمل الفيلم رسالة اجتماعية 
ناقدة، حيث تتجسد رؤية سيناريو 

كّل من »سيث ريس« و«ويل 
ترييس« بأن اإلنسان غيب االكتشاف 

والتذوق لألشياء خالل يومياته، 
واعتمد عىل اآللة يف كل يشء، حتى يف 
تناوله للطعام، فغاب الجانب الروحي 

عن الترصف اإلنساني.

مقدمة طويلة
لكن ما يمكن مالحظته حول فيلم قائمة 
الطعام، املقدمة املبالغ فيها والتي خلت 
من املتعة والتشويق، ولو أن هذه املقدمة 

جاءت بعد حدث غامض بداية الفيلم لكان 
ذلك مربرًا، لكن كان عىل الجمهور أن ينتظر 

ملدة أكرث من عرشين دقيقة بداية الفيلم، 
حتى يندمج مع أحداث الفيلم الذي يمتد 

ملئة دقيقة.

ممثل هاري بوتر
ويف ما يتعلق باألداء التمثييل، فقد قدم رالف 

فاينس طريقة مشوقة وجاذبة يف دور الشيف، 
ويمكن اعتبار عمله هنا، من أفضل األدوار التي 

قدمها خالل مسريته الطويلة، بعد شخصية »فولد مورت« يف هاري 
بوتر. إذ تميز أسلوبه بالهدوء والنظرات املريبة، التي تبعث عىل القلق 

لآلخرين، حتى أن الضحكة كانت تخدم خطته إلثارة القلق والحافز 
للمشاهدين.

وقدمت األمريكية آنيا تايلور أداًء تمثيليًّا باهتًا، بالرغم من املكانة 
األساسية لدور مارغو يف الفيلم، فكانت الشخصية التي تسبح عكس 

التيار عرب مواقفها الثابتة، وعنادها ضد خط سري الرحلة..
وبالرغم من البعد الفلسفي النقيض الذي حملته، بهدف إثارة الجدل، 
إال أن مالمحها جاءت باردة، وقدمت الدور دون انفعاالت واضحة تعرب 

عن حالة الشخصية.

فيلم "قائمة الطعام".. هجاء المجتمع 
الطبقي بمزيج من الكوميديا والرعب

‘Broker’ Trailer: Kore-eda 
Hirokazu Directs Song 
Kang-ho in a Cannes-Win-
ning Performance
Ryan Lattanzio

J apan may have snubbed Palme d’Or-winning, Oscar-nominat-
ed director Kore-eda Hirokazu’s new film “Broker” for the Best 
International Feature Academy Award submission, but the 

family drama starring Korean actor Song Kang-ho remains one of 
the most acclaimed films of the year. The regular Bong Joon Ho 
collaborator, from “Memories of Murder” to “Parasite,” won Best 
Actor at the Cannes Film Festival for his portrayal of a laundry op-
erator who traffics children on the black market. Watch the trailer 
below.

The film follows two brokers 
who sell orphaned infants, cir-
cumventing the bureaucracy of 
legal adoption, to affluent cou-
ples who can’t have children 
of their own. After an infant’s 
mother surprises the duo by re-
turning to ensure her child finds 
a good home, the three embark 
on a journey to find the right 
couple, building an unlikely fam-
ily of their own.

Japan wound up submitting 
“Plan 75” as its ambassador in 
the Best International Feature 
race over “Broker.” Kore-eda 
was Oscar-nominated in 2019 
for his family drama “Shoplift-
ers,” which won the Palme d’Or 
at Cannes, and he’s also known 
for unsentimental sprawling 
family dramas like “Nobody 

Knows” and “Still Walking.”

From IndieWire’s review of “Broker” out of Cannes: “The execution 
of this premise is, somehow, miraculous in its sensitivity, asking 
questions about issues of ethics, of choice, of money, and murder, 
and family, and how to find love in all this sorry mess. No answers 
are given — Kore-eda is an empath but has never been a utopian, 
rarely one for an incredible happy ending. There’s an astonishing 
sympathy for the unforgivable decisions we make, a patience for all 
the strange journeys you have to take in order to shake off the re-
sentment passed down by generations. And, somehow, the filmmak-
er always finds a way to see light in it all. It’s ‘Little Miss Sunshine’ 
by way of  ‘Juno’ narratively, but then there’s so much more that 
escapes comparison, as no other filmmaker could balance the sticky 
moral questions that color the film quite like Kore-eda Hirokazu.”

Neon releases “Broker” in New York on December 26 and in Los An-
geles on December 28. The film also stars Gang Dong Wong, Lee Ji 
Eun, Lee Joo Young, and Donna Bae.
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ساندرا كرم
يف الثامن من كانون األول/ ديسمرب، انتُخب املؤّرخ الفرنيس أنطوان ليلتي 

أستاذاً يشغل كريّس »تاريخ األنوار، من القرن الثامن عرش إىل القرن الحادي 
والعرشين« يف »كولّج دو فرانس«.

وُيَعّد ليلتي، الذي لم يبلغ بعُد الخمسني من العمر، من أصغر األساتذة سنّاً يف 
هذه املؤّسسة البحثية والتعليمية الفرنسية، كما أّن مدوّنته ال تتجاوز، من ناحية 

العدد، خمسة كتب. غري أّن كّل هذا لم يكن عائقاً أمام تسميته أستاذاً لتاريخ 
لفرتة األنوار يف »الكولّج«، وذلك بفضل إضافته الكبرية إىل هذا التاريخ من خالل 

ما نرشه من كتب ومقاالت.

يف سلسلة »بلورييل« لدى منشورات »فايار« يف باريس، صدرت حديثاً طبعة 
هرة: 1750 ــ 1850«، والذي  جديدة لواحٍد من أبرز كتب ليلتي: »اخرتاُع الشُّ

صدر للمرّة األوىل عام 2014.

يعود املؤلّف إىل والدة ظاهرة النجومية واملشاهري قبل زمن السينما والتلفزيون، 
وتحديداً يف القرن الثامن عرش، خالل عرص األنوار. لكنّه يفّضل كلمة »اخرتاع« 

عىل »والدة«، يف إشارة إىل أن عملية دخول شخص ما حّيز النجومية لم تكن 
أمراً طبيعياً، بل نتيجة ملا يسّميه بـ«اقتصاد الشهرة«، أو »اقتصاد الفرجة«، 

وهو العامل الذي ساهم يف تسليط الضوء عىل مشاهري املرسح واألوبرا يف ذلك 
الزمان أكرث من غريهم، عرب تداُول أعمال حفرية أو »أفيشات« لهم وألعمالهم أو 

منحوتات صغرية حولهم. كما لعبت »الفضيحة«، يف عالم الفرجة والسياسة، 
دوراً أساسياً يف شهرة بعض نجوم األنوار.

أّما مثقّفو الكتابة والفكر، فقد كانت الصحافة هي الحامل األسايّس لشهرتهم، 
حيث تَرافق »اخرتاع النجومية« مع صعود نجم املنشورات الورقية يف غرب 

أوروبا بني القرنني الثامن عرش والتاسع عرش، لتتحّول الصحافة ــ بكّل أنواعها: 
اليومية واألسبوعية، األدبية والسياسية، الجاّدة والساخرة ــ إىل ما يشبه 

»أفيون« الشعب، إذا ما أردنا الحديث مثل ماركس.

ويدين العديد من رموز الرومانتيكية األملانية، مثل غوته، أو من رموز الفكر 
والكتابة واملرسح يف فرنسا، مثل جان جاك روسو وفولتري، إىل الصحافة بشهرتهم 

التي يقول ليلتي إنها كانت تشبه ُشهرة النجوم يف يومنا هذا.

وإذا كانت الصحافة مدخل »عامة الشعب« إىل معرفة هؤالء املؤلّفني، فإن 
الصالونات كانت وسيلة الطبقة الربجوازية للتقرّب منهم واالطاّلع عىل أعمالهم 

وشخصياتهم.

ويتناول املؤلّف والدة مفهوم »املعَجب«، أو املشّجع«، أو باألحرى املعَجب 
ب )Fan(، يف فرتة األنوار، حيث راح كثري من الناس يتعلّقون بشخص  املتعصِّ

الكاتب أو املفكّر أو املرسحي أو حتى السيايس أكرث من تعلّقهم بإنتاجه وأعماله. 
وهو يمّيز يف هذا السياق بني هذا النمط الجديد من التشجيع وبني مفاهيم 

التذّوق واإلعجاب القديمة؛ حيث يهتّم املعَجب املتعّصب بخصوصية النجم 

الذي يحّبه، ويبحث عن تسليط الضوء عىل معرفته هذه حول دواخل حياة 
النجم؛ وال يرتّدد يف مالحقته من مرسح إىل آخر، وتحبري رسائل إليهم للتعبري عن 

حّبه، ورضاه عن هذه الفعلة، أو عدم رضاه عن تلك املقالة.

ومن األفكار التي يتوقّف عندها أنطوان ليلتي يف دراسته للنجومية، تمييزُه 
بني املجد والشهرة، ووصفه لـ«وحدة الشخص املشهور«، كما هو الحال مع 

جان جاك روسو، أو تعريجه عىل سلطة الشخص املشهور لدى الناس والدور 
السيايس واالجتماعي الذي كان يمكن له أن يلعبه.

هرة في  أنطوان ليلتي: عن الشُّ
زمن فولتير وغوته وروسو

The publication of 
the Arabic edition of 
the book “The Shame 
of Hunger” in the 
Kuwaiti series “The 
World of Knowledge”.

T he Arabic edition of the book “The Shame 
of Hunger”, written by David Reeve and 
translated by Ahmed Abdel Hamid Ahmed, 

was published in the “The World of Knowledge” 
series issued by the National Council for Culture, 
Arts and Literature in Kuwait.

The author raises the following question: Why 
has the world failed to find a solution to the hun-
ger crisis in the twenty-first century? It sets out to 
assess whether an end to extreme poverty and 
widespread hunger is truly within our grasp, as the 
growing promise has promised us.

This book notes that in 2000 world leaders and 
many of their advisors agreed that eradicating hun-
ger was a top priority for the new millennium, and 
a challenge likely to be overcome by the middle of 
this century.
Despite this, the prices of wheat, soybeans, and 
rice have escalated in the past decade, which has 
led to widening the poverty gap and provoking a 
wave of political unrest. They live on less than a 
dollar a day and always work with hunger.
In this context, David Reeve focuses on researching 
the underlying causes of the food security crisis, 
as well as the causes that resulted from climate 
change, mismanagement of crises, and misleading 
optimism.
Here, the author warns of interference practices 
by well-known food rights activists, pointing out 
that the solutions he proposes that are driven by 
interests and businesses empty development of its 
urgent political content.
Finally, the author, a prominent expert in the field 
of humanitarian aid and development, rejects the 
idle hope that food scarcity can be solved through 
technological innovation alone. He also calls on us 
to rethink the fundamental causes of strange dis-
parities in wealth around the world, and sees the 
problem as a challenge.
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صدر يف بريوت، عن »رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش« 
مجموعة شعرية جديدة، بعنوان »تفّاح« للشاعر اللبناني 

سلمان زين الدين، هي السابعة له بعد: »زاد للطريق« 2002، 
»أقواس قزح« 2012، »ضمائر منفصلة« 2015، »دروب« 2017، 

»أحوال املاء« 2019، و«حكايات شعرية« 2022. والشاعر، 
يف هذه املجموعة، كما يف سابقاتها، ال ينفك يتأمل يف أحوال 

اإلنسان ومقاماته، يف هذا الوجود، ويجرّد من تأمالته قصائد 
تطرح أسئلة الحياة واملوت، وترصد بصمات الزمن عىل اإلنسان 

واملكان، وتقف عىل أطالل املايض بطريقة عرصية، وتعيش 
الحارض بكل تحواّلته، وتتلّمس آفاق املستقبل.

وهو غالًبا ما يتّخذ من قصيدة التفعيلة شكالً للتعبري عن 
هواجسه وأحالمه ومواجعه ولواعجه، فيجمع بني مجدي 

اإليقاع املوسيقي الذي هو من صلب الهوية الشعرية من جهة، 
واملعنى العميق الذي يلتقطه ويعيد صياغته بلغة تصويرية 
من جهة ثانية، ويتحّرر من وحدتي الوزن والقافية اللتني قد 

تقمعان املخاض الشعري من جهة ثالثة.
ويف »تفاح« يقول الشاعر العراقي حميد سعيد: »أجمل الشعر 

هو الذي يفاجئك دون انتظار أو توقع، والشعراء الحقيقيون، 
منذ املهلهل التغلبي، أو لنقل منذ أول من غنى من شعراء 

اإلغريق، ليس املرء بحاجة إىل عناء وكد يف أن يتلقى أصواتهم، 
إذ تصل إليه قصائدهم منذ لحظة قراءتها أو االستماع إليها، 

وهذا ما كان يل مع الشاعر سلمان زين الدين، حني قرأت 
مجموعته الشعرية »تفاح« فوجدت فيها ما كنت أبحث عنه، 

موضوًعا ولغة وإيقاًعا، وصوتًا شعريًّا وليس صدى. وجميع 
ما أرشت إليه ُييرسِّ يل القول: إن سلمان زين الدين شاعر 

حقيقي«.
من أجواء املجموعة نختار:

مْن زمان،
آدُم املِسكنُي يميض مرسًعا،

يف قطِفِه التُّفّاح،
كي ُيطفئ جوًعا

أيقظَتُْه القضمُة األوىل،

وراَحْت نارُُه تذكو لهيًبا،
كلَّما أرخى لساقْيِه الِعنان.

أدمَن القضَم، وأضحى لعبة
يلهو بها تفّاُح حّواء

الذي ازداَن بِه حقُل الزَّمان.

صدر حديًثا.."الحياة 
التي عشت" لمحمد 

عبدالله الفسّيل
 

صدر حديثًا عن املؤسسة العربية للدراسات والنرش كتاب 
يف جزأين بعنوان »الحياة التي عشت: حكايتي مع تحوالت 

الفكر والسياسة يف اليمن« للسيايس الراحل محمد عبدالله 
الفسّيل الذي عاش 100 عام وتويف قبل شهر واحد من صدور 

مذكراته.

يقول املؤلف يف مقدمة الكتاب: تعمدت يف محطات أو مراحل 
من حياتي تفصيل بعض األحداث أو الوقائع تفصياًل قد يراه 

بعض القراء غري رضوري، وأنا أعرف أنني بذلك قد جازفت 
مجازفة ربما تزهد هذا القارئ يف مواصلة القراءة، لكني 

وجدت أن تلك التفاصيل مهمة ورضورية، ألنني أكتب اآلن 
ألجيال غري جييل؛ بل ربما للجيل الثالث أو الرابع بعد جييل. 
وهذه األجيال لديها تصور محدود وضبابي للحياة التي كان 

آباؤهم وأجدادهم يعيشونها، ومن املهم جًدا أن يكون تصور 
األجيال الالحقة واضًحا وغري ضبابي.

إن األكرثية الساحقة – إن لم أقل كلها – ال تعرف كيف كانت 
جداتهم وأجدادهم يعيشون، لذلك نرى كثريين منهم اليوم 

يحملون من ساهم يف تغيري الحياة من عهود اإلمامة إىل 
عهود الجمهورية مسؤولية ما فيها من سلبيات تقلل من 

إيجابياتها، نتيجة ما يعانونه من مظالم ومفاسد يف العهد 
الجمهوري، ألنهم لم يعيشوا الحياة التي عاشها آباؤهم 
وأجدادهم، وهي حياة يستحيل عىل األجيال الالحقة أن 

تتصور ما فيها من بشاعة وتخلف وبؤس وفقر ومرض.

يقع الكتاب يف 560 صفحة من القطع الكبري.

صدر حديثًا.."تفاح" مجموعة 
شعرية جديدة لسلمان زين الدين

P ublished by the Egyptian Lebanese Publishing 
House, the fifth edition of the book “legiti-
mate thefts” by the writer Ashraf El-Ashmawy, 

which reviews unknown pages from the history of 
theft, looting and smuggling of Egypt’s antiquities 
and heritage in the last two centuries.

The book deals with issues of theft and smuggling 
of Egyptian antiquities, which took place in secret 
at times and under the cloak of law at other times. 
Of which.

The book also answers, between its lines, many 
questions raised by those interested in antiquities 
about how it left Egypt and tried to recover it. It also 
contains a large collection of documents, reports 
and rare photographs that have not been shown be-
fore.

Counselor Ashraf El-Ashmawy lists, in his book, how 
half of Egypt’s antiquities came out, whether by the 
division system for what is discovered in the ground, 
or by allowing some rulers of Egypt to give them-

selves over the ages to gift hundreds of rare artifacts 
to European kings and princes, as well as some who 
own collections of rare artifacts. By replacing it with 
imitative ones, they smuggled a good part of our 
heritage abroad, and many other ways and means 
that contributed to the theft, looting and smuggling 
of Egypt’s antiquities.

“The Lebanese Egyptian” publishes the fifth 
edition of the book “legitimate thefts”
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    profile بروفايل

ال يزال رييش سوناك رئيس الوزراء الربيطاني يف بداية 
مرحلته، لم يكن حذراً يف السابق، وال يبدو أنه قّرر تغيري 
ذلك، كما لم يكن متهّوراً يف خطابه وإعالنه عن خططه، 

املعلنة منها وتلك التي تم ترسيبها، كما يف حالة منهج 
سوناك للتعامل مع أسماه ”اإلرهاب اإلسالمي“، والذي 

احتّجت عليه دوائر عديدة يف بريطانيا وشنّت من أجل 
التنديد به وسائل إعالم كربى حمالت لم يتعب سوناك 

نفسه بالرد عليها.

قدم أبواه الهنديان، الطبيب والصيدالنية، إىل بريطانيا من 
رشق أفريقيا، أما هو فولد يف ساوثامبتون يف العام 1980. 

والتحق باملدرسة الخاصة “وينشسرت كوليدج“.

عمل نادال يف مطعم خالل العطل الصيفية، قبل أن ينضم 
إىل صفوف طالب جامعة أكسفورد لدراسة الفلسفة 

والسياسة واالقتصاد. وكانت رحلته الدراسية هذه رحلة 
حب ورشاكة أيضاً، ففي أكسفورد تعرّف سوناك عىل 
مورتي نارايانا ابنة امللياردير الهندي ومؤسس رشكة 

تكنولوجيا املعلومات العمالقة ”إنفوسيس“، ولن يمّر وقت 

طويل قبل أن تصبح مورتي زوجة لسوناك.

عمل محلال ماليا يف بنك غولدمان ساكس، منذ العام 
2001 وحتى العام 2004، وأصبح رشيكاً يف اثنني من 

صناديق استثمار تستخدم سياسات وأدوات استثمارية 
متطورة لجني عوائد تفوق متوسط عائد السوق أو معيارا 

ربحيا معينا، دون تحّمل نفس مستوى املخاطر. وُيعتقد 
أنه أحد أغنى أعضاء الربملان الربيطاني.

شغل منصب نائب عن حزب املحافظني لدائرة ريتشموند 
يف يوركشاير يف العام 2015، وأصبح وزيرا يف حكومة 

ترييزا ماي قبل أن يكلفه بوريس جونسون بمنصب وزير 
الخزانة. لكنه استقال قائال إنه شعر أن مقاربته لالقتصاد 

كانت “مختلفة تماما” عن نهج جونسون.
ومنذ أن توىل رئاسة الوزراء يف 25 أكتوبر، والجميع يعّد 

ذلك بمثابة إنجاز يف حد ذاته أن يتوصل السياسيون 
يف اململكة املتحدة إىل شخصية تتوىل قيادة البالد، بعد 
أن قذفوا بسلف سوناك، ليز تراس إىل الذئاب كما كانوا 

يقولون، فالعالم الخارجي يف حالة اضطراب شديد، 
وتحقيق االستقرار الداخيل أمٌر مهم.

بالفعل، فقد نجح أول رئيس وزراء بريطاني ”غري أبيض“ 
بتأمني االستقرار االقتصادي وطمأن الحلفاء من واشنطن 
إىل كييف، وعمل عىل تهدئة االتحاد األوروبي بعد سنوات 
من الخالف بني بريطانيا والكتلة. لكن تحدياته بدأت للتو. 

فهو يواجه تباطؤا يف االقتصاد وأزمة يف تكاليف املعيشة 
وحزب محافظني حاكما منقسما وغري محبوب بعد 12 

عاما يف السلطة.

النسبة األسوأ
ورغم ارتفاع شعبيته إال أن البعض من املحافظني أثاروا 

التساؤالت عما إذا كان ”املليونري“، وكان هذا تلميحاً 
وإشارة لسوناك، يدرك بالفعل حجم الضغوط املعيشية 

التي تواجهها األرس يف بريطانيا.
يقول جدعون سكيرن، رئيس قسم األبحاث السياسية 

يف “إيبسوس”، إن “هذا بالتأكيد أفضل مما كان يحصل 
عليه جونسون يف وقت سابق من هذا العام”. لكنه يرى 
أن شعبية سوناك ال تظهر بوادر لتحسني صورة حزب 

املحافظني.
ويف االستطالع نفسه، كان حزب املحافظني محبوبا بنسبة 

26 يف املئة فقط، ولم يعجب 62 يف املئة من املستجوبني 
وهي أسوأ نسب منذ 15 عاما. وشمل مسح “إيبسوس” 
عرب الهاتف 1004 من األشخاص مع هامش خطأ يقدر 

بأربع نقاط مئوية.
ويرحب العديد من الناخبني بسوناك باعتباره تغيريا عن 
تراس وجونسون الذي استقال يف يوليو بعد ثالث سنوات 
من الجدل يف املنصب. لكن الحزب توىل السلطة منذ العام 

2010، وهو ما ُيصّعب عىل املحافظني تجنب اللوم عن 
مشاكل البالد املالية.

عنّي سوناك مؤخًر محاميا كبريا للتحقيق يف مزاعم التنّمر 
املتعلقة بنائبه دومينيك راب، ألن االتهامات املتعلقة 
بسوء السلوك العالقة بفريقه ال تزال تلطخ صورته.

يعتقد البعض أنه ليس من املستحيل عىل املحافظني 
إعادة بناء شعبيتهم قبل االنتخابات القادمة املقّرر 

إجراؤها بحلول نهاية العام 2024. لكن األمر لن يكون 
سهال، حيث تشري استطالعات الرأي الحالية إىل أن حزب 

العمال قد يفوز بسهولة.

اقتصاد ينكمش
اكتسب سوناك، حني كان رئيس الخزانة، شعبية من 

خالل إنفاق املليارات لدعم الرشكات املغلقة ودفع رواتب 
العمال املسجلني، وذلك خالل جائحة كوفيد – 19. وعليه 
اآلن أن يسلم جرعة ُمرّة، حيث يتأثر االقتصاد الربيطاني 

بالوباء وبسبب خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 
وغزو روسيا ألوكرانيا الذي أدى إىل ارتفاع أسعار الطاقة 

عىل مستوى العالم.
وشهد املاليني من األشخاص يف بريطانيا ارتفاعا 

يف فواتري الطاقة، رغم أن القيود التي فرضتها 
الحكومة حالت دون ارتفاع األسعار أكرث. 

وتسببت األعمال املعطلة بسبب الوباء 
ونقص املوظفني يف فرتات انتظار قياسية فيما 
يخص التمتع بالرعاية الصحية عرب الخدمة 

الوطنية يف بريطانيا.
وازداد الوضع سوءا بسبب حزمة تراس غري 

الحكيمة من التخفيضات الرضيبية غري املمّولة 
يف سبتمرب، حيث نسفت سمعة اململكة املتحدة 

يف الحكمة االقتصادية وأضعفت الجنيه 
اإلسرتليني وزادت تكلفة االقرتاض 

وأدت إىل تدخل البنك املركزي يف 
اإلجراءات الطارئة. واستقالت تراس 

بعد أقل من شهرين يف املنصب.
سوناك قال يف أول خطاب له 

لألمة يف أكتوبر املايض إنه يقدر 
تماما مدى صعوبة األمور، 

محذرا من “القرارات الصعبة 
القادمة”.

وساعدت ميزانية الطوارئ عىل 
دعم الجنيه وتهدئة األسواق بتكلفة 

25 مليار جنيه إسرتليني، أي 
نحو 30 مليار دوالر، من الزيادات 

الرضيبية واحتمال خفض اإلنفاق 
العام يف املستقبل.

وتوقعت منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية أن ينكمش 

اقتصاد اململكة املتحدة بنسبة 0.4 
يف املئة يف 2023 وأن ينمو بنسبة 

0.2 يف املئة فقط يف 2024، وهي 
أسوأ التوقعات بني مجموعة الدول 

الصناعية السبع.
لكنه معتاد عىل التوقعات والعمل يف 
الظروف الصعبة، فحني توىل سوناك 

منصب وزير الخزانة يف فرباير عام 
2020، وجد نفسه مضطرا إلدارة 

اقتصاد بريطانيا وسط أزمة تفيش 
جائحة كورونا وبدء إجراءات 

اإلغالق.
من الذي يحتاج إىل الطمأنة 

صحيح أن رحيل جونسون أثار القلق يف كييف، حيث 
حظي دعمه القوي ملقاومة أوكرانيا للغزو الرويس 

باإلعجاب واالحرتام. لكن سوناك موجود اآلن.
وقد قدمت بريطانيا ألوكرانيا 2.3 مليار جنيه إسرتليني، 

أي ما يعادل 2.8 مليار دوالر، من املساعدات العسكرية 
منذ بداية الحرب، أكرث من أّي دولة أخرى باستثناء 

الواليات املتحدة، وضغطت عىل الحلفاء لبذل املزيد 
ملساعدة كييف.

سافر سوناك إىل كييف لطمأنة الرئيس 
فولوديمري زيلينسكي بأن سياسة 

بريطانيا لن تتغري يف ظل قيادته. وقال 
“أنا فخور بالطريقة التي وقفت بها 

اململكة املتحدة معك منذ البداية. وأنا 
هنا اليوم ألقول إنها ستواصل الوقوف 

إىل جانب أوكرانيا”.

وتواصل لندن تدفق الدعم، حيث أعلنت 
مؤخراً أنها ستقدم أسلحة وتكنولوجيا 

مضادة للطائرات املسرّية وثالث مروحيات 
يس كينغ إىل أوكرانيا.

لكن اإلنفاق الدفاعي قد يواجه 
ضغوطا حتى وإن كان الدعم املقدم 
ألوكرانيا مؤّمنا. وتخىل سوناك عن 

التزام تراس بزيادة اإلنفاق الدفاعي 
إىل 3 يف املئة من الناتج املحيل 

اإلجمايل بحلول 2030.
قصة بريكست وأوهامها

يقول الخرباء اليوم إن بريكست 
أوهمت الربيطانيني أنهم موشكون 
بمجرد الخروج من االتحاد األوروبي 

الذي يضم اآلن 27 دولة، عىل نعيم 
اقتصادي، وعقود رسيعة وسهلة، لكن 

هذا لم يحدث.
عالقات بريطانيا مع أقرب جريانها وأكرب 

رشكائها التجاريني ظلت متوترة منذ أن 
غادرت يف 2020 االتحاد األوروبي. وبدا 
جونسون وتراس مرسورين بإثارة غضب 
الكتلة السرتضاء جناح حزب املحافظني 

القوي املتشكك يف أوروبا.
كان سوناك أكرث مرونة، حيث أجرى 

مكاملات دافئة مع الزعماء األوروبيني يف 
األيام التي أعقبت توليه منصبه. ويعد 

تحقيق تغيري ملموس أكرث صعوبة نظرا 
إىل القوة التي يتمتع بها أنصار بريكست 

املتحمسون داخل املحافظني.
وأدى خروج بريطانيا من االتحاد 

األوروبي يف 2020 إىل إجراءات 
فحوص جمركية وخلق حواجز 

أخرى أمام الرشكات التجارية مع 

االتحاد، وأثار أزمة سياسية يف أيرلندا الشمالية، وأنهى 
التدفق الحر ملواطني االتحاد األوروبي إىل بريطانيا مللء 

الوظائف الشاغرة.
ويمكن لربيطانيا أن تخفف االحتكاك التجاري إذا وافقت 

عىل االنصياع لقواعد االتحاد األوروبي يف بعض املجاالت، 
مثل املعايري البيطرية أو الغذائية. ولكن سوناك قال بعد 

أن أثارت التقارير التي تفيد بأن الحكومة تسعى إىل توثيق 
العالقات غضب املتشككني يف أوروبا، إنه لن يقبل “التوافق 

مع قوانني االتحاد األوروبي”.
وقال الخبري التجاري يف املركز األوروبي لالقتصاد 

السيايس الدويل ديفيد هينيغ إن رد الفعل العكيس “كشف 
مدى عمق مشكلة أوروبا بالنسبة إىل سوناك ولحزب 

املحافظني”.
وقال إن سوناك من مؤيدي خروج بريطانيا من االتحاد 

األوروبي منذ فرتة طويل، ولكنه أيضا براغماتي “يريد 
فقط عالقة ناجحة، ومن الواضح أنها ليست كذلك يف 

الوقت الحايل“. وتابع هينيغ “أعتقد أن املشكلة تكمن يف 
أنه ليست لديه أفكار جديدة حول كيفية إنجاح ذلك، 

ويواجه الكثري من املعارضة الداخلية“.
لعبة سوناك املفضة كانت خالل حملته ضد تراس، هي 
”إثارة الرعب“ من االقتصاد الذي يوشك عىل التدهور، 
حتى كتبت الصحافة الربيطانية أن ترصيحات سوناك 

تبدو وكأنها هجوم يستهدف التخفيضات الرضيبية التي 
وعدت بها تراس.

لكن جميع التخفيضات الرضيبية تم الرتاجع عنها، 
واتضح أن سوناك كان عىل حق. أما مسائل من هذا النوع 
فيعتربها سوناك مجرد تفاصيل فهو يكّرر القول إنه جاء 

إىل منصبه للتصدي لـ”أزمة اقتصادية عميقة” إضافة إىل 
مهمة أخرى وضعها عىل عاتقه هي توحيد حزبه.

اتهمته صحيفة ”إندبندنت“ بأنه يودع أمواال يف مالذات 
رضيبية حول العالم، ونرشت تقريرا يزعم أنه أُدرج 

كمستفيد من صناديق املالذات الرضيبية يف جزر فريجن 
الربيطانية وجزر كايمان يف العام 2020. لكن شيئاً من هذا 

لم يكن بوسع الصحيفة إثباته، بمقابل نفي قطعي من 
سوناك وفريقه القانوني.

يقول سوناك ”يف ما يتعلق بالتنشئة الثقافية، أنا أذهب 
إىل املعبد يف عطلة نهاية األسبوع، أنا هندويس، لكنني 

أحرض مباراة نادي ساوثامبتون لكرة القدم أيضا يوم 
السبت، يمكنك أن تمزج بني الثقافتني وهذا ما أفعله“. 

نافياً أن يكون قد تعرّض ألّي نوع من االضطهاد أو 
العنرصية يف صباه.

بعد هذه الفرتة القصرية يف منصب رئيس الوزراء، تحمل 
استطالعات الرأي لسوناك أخبارا سارة وأخرى سيئة. 

فالربيطانيون يحّبون املرصيف السابق، لكنهم يكرهون 
حزبه. وحسب استطالع رأي لوكالة “إيبسوس”، فقد قال 

47 يف املئة من املستطلعني إنهم يحبون رئيس الوزراء، 
بينما أفاد 41 يف املئة بأنهم يكرهونه.

صحيفة العرب

ريشي سوناك البريطانيون يحّبونه ويكرهون حزبه
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ماجد عزام

جاء مونديال قطر 2022 حافالً بالدالالت السياسية 
والرياضية، لجهة إفشال قطر الحملة العنرصية 
املمنهجة واملمولة ضد استضافتها املونديال، ثم 

األجواء الرائعة التي صاحبته واملهرجانات والكرنفاالت 
متعّددة املستويات، واألبعاد الرتاثية الثقافية والفكرية 

واالجتماعية يف رحابه نحو شهر.

رياضياً، تمثل الحدث األهم بتأهل منتخب املغرب إىل 
نصف نهائي املونديال، ليصبح أول منتخب عربي 

وأفريقي يحقق هذا اإلنجاز. الحدث الذي بات سياسياً 
أو اكتىس إطاراً سياسياً بامتياز، مع االحتفال بالعلم 

الفلسطيني، وااللتفاف الشعبي والجماهريي الواسع 
حول املنتخب املغربي، باعتباره ممثالً للعرب جميعاً، 

مكرّساً حقيقة أن الوحدة العربية لم تنته كما يقول دعاة 
القُطرية واملحلية، وتجاهل فلسطني قضية العرب األوىل 
والهرولة باتجاه التطبيع مع إرسائيل، كما ال تحتاج أي 
الوحدة العربية إىل أنظمة القهر واالستبداد لتكريسها، 

وإنما فقط إشاعة أجواء الحرية والديمقراطية أمام 
الجماهري، والشعوب للتعبري عن إرادتها ومزاجها العام، 

وعقلها الجمعي بعيداً عن ذهنية ال صوت يعلو فوق 
صوت املعركة سيئة الصيت، بمعنى تربير كل السياسات 

الداخلية الخاطئة بالسعي إىل الوحدة العربية وتحرير 
فلسطني، علماً أن هذا ال يمكن أن يتحقق من دون قاعدة 

داخلية صلبة ومتماسكة.

إذن، كان حضور الوحدة العربية ربما االستنتاج األهم 
واألبرز سياسياً مع صعوبة تجاهل التجليات والتعبريات 

الواضحة له، والتي ال تخطئها العني. لقد بدأ األمر عرب 
التصّدي العربي الواسع، خصوصا يف بعده الشعبي 

للحملة العنرصية ضد استضافة قطر املونديال، 
والتشكيك يف أحداثه ومجرياته، وتضخيم سلبيات 

ضئيلة عىل حساب اإليجابيات، رغم أن هذه اإليجابيات 
هي الغالبية العظمى يف املشهد برمته. ويف السياق، جرى 

التعاطي مع مونديال قطر باعتباره مونديال العرب، عرب 
االلتفاف الجماهريي الكبري من املحيط إىل الخليج حول 

قطر ومساعدتها يف إنجاح الحدث، بوصفه نجاحا لجميع 
العرب. ومن هنا تعزّزت حقيقة أن الوحدة العربية ليست 

مجرّد شعار إنشائي من املايض تجاوزه الزمن وبات خارج 
العرص وال وزن وال قيمة له.

تبّدت الحقيقة كذلك يف قضية فلسطني، التي كانت 
تاريخياً تعبرياً أساسياً عن الوحدة العربية، مع االنتباه 

إىل جذور الفكرة القومية الديمقراطية واملتسامحة 
واملنفتحة عىل اإلسالم والجوار، وغري املنغلقة أو 

الشوفينية، والتي تطّورت مع تأسيس جامعة الدول 
العربية منتصف أربعينيات القرن املايض، بناء عىل 

تلك األسس إضافة إىل الدفاع عن فلسطني، مع اشتداد 
الهجمة االستعمارية الصهيونية ضّدها، قبل أن يختطف 
االنقالبيون العسكر الفكرة، ويعجزوا عن تحقيق الوحدة 

العربية أو حتى الوحدة فيما يبنهم، رغم تمكّنهم من 
السلطة يف دول وحوارض عربية مركزية كربى. هنا يمكن 

تذكّر مثال حزب البعث الذي عجز عن إقامة الوحدة 
حتى بني سورية والعراق.

رأينا تجليات القومية واضحة يف املونديال، مع التمّسك 
بفلسطني قضية مركزية، وأن ثّمة ما يجمع العرب ويلتفون 

حوله. وارتباطاً بما سبق، شهدنا رفض التطبيع مع 

إرسائيل، أو االعرتاف بها بأي شكل، أو بوجودها بحد 
ذاته، فقد كان اسمها فلسطني، وال يزال تحديداً من الجيل 

الشاب الذي ترعرع وهو يسمع األنظمة العربية )تبنّت 
جامعة الدول العربية ذلك رسمياً( بهيمنتها التامة عىل 

وسائل اإلعالم، تتحّدث عن السالم خيارا اسرتاتيجيا 
للعرب مع إرسائيل، التي ردت عىل قرار الجامعة يف حينه 

2002 باجتياح رام الله وحصار يارس عرفات ومقاطعته ثم 
اغتياله. ولم تتوقف، طوال السنوات املاضية، عن ارتكاب 

الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، حيث يبدو حصار 
غزّة املمتد مجرّد مثال عىل ذلك، بينما وصل التطرّف مداه 

مع االنتخابات اإلرسائيلية أخريا، والحكومة قيد التشكل 
التي ال تقيم وزناً للسالم شكالً وموضوعاً ونهجاً. كما لم 

يتوقف العائد إىل السلطة، نتنياهو، عن التبّجح بالتطبيع 
مع بعض األنظمة العربية باعتباره إقراراً لألمر الواقع، 

الذي فرضته الدولة العربية عىل األرض بما يف ذلك تجاهل 
القضية الفلسطينية والقفز عنها.

يف السياق، ال بد من االنتباه إىل استغالل بعض األنظمة 
العربية تراجع تلك املدعية القومية وفشلها، لتبني 

سياساٍت قُطرية محلية ضّيقة بعيداً عن اإلطار القومي 
الجامع، رغم أن املصلحة املنطقية والواقعية عىل كل 

الصعد السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية 
الجامعة هي قومية بامتياز، حتى باملعنى القُطري 
الضيق، فمصلحة املغرب مثالً هي يف اإلطار العربي 

املغاربي والعربي الواسع، وأمر مماثل يمكن قوله عن 
اإلمارات يف اإلطار الخليجي والعربي الواسع أيضاً.

أوجدت األنظمة نفسها األجواء السلبية عن الوحدة 
والقومية، ثم استغلتها إلزالة القضية الفلسطينية قضية 

العرب األوىل عن األجندة، ولم تعد تعنيها أو تحرض يف 
تحديد العالقة مع إرسائيل والقوى اإلقليمية والدولية 

بشكل عام، رغم أن فكرة زرع إرسائيل االستعمارية، أصال، 
كانت بغرض الهيمنة، ومنع وحدة العرب ونهضتهم، 

و«لو لم تكن هناك لكان علينا إيجادها«، كما قال رئيس 
للواليات املتحدة بايدن يف أكتوبر/ ترشين األول املايض، 
مع االنتباه إىل رعاية الدول االستعمارية الدولة العربية، 

بوصفها استثمارا استعماريا غربيا يف قلب منطقتنا 
العربية، بل الحوض العربي اإلسالمي كله املمتد من 

ماليزيا إىل طنجة.

كان مونديال قطر مناسبة للتوافق والترصّف كأمة واحدة 
ذات رسالة خالدة فعالً، ولكن ليس باملعنى االستبدادي 

القمعي لحزب البعث، وإنما عرب التواصل الحضاري، 
والكرم والتسامح والتعبري الحضاري السلمي عن املزاج 

الجماهريي العام، رغم الظلم واالستكبار والغطرسة 
التي تعاطى الغرب عربها مع املونديال والعالم العربي 

اإلسالمي بشكل عام. حرض يف املونديال التكاتف 
الجماهريي العربي حول قطر وفلسطني واملنتخبات 

العربية، خصوصا منتخب املغرب. وعموماً، اتضح جلياً 
أن الفكرة القومية الوحدوية متجّذرة يف العقل الجمعي 
العربي، والذاكرة التاريخية للشعوب تتناقلها األجيال، 

واحدا بعد آخر، ويتوارثها األبناء عن اآلباء واألجداد، وال 
تحتاج إىل القهر أو القبضة الحديدية، وإنما إشاعة أجواء 

الحرية والديمقراطية، وإعطاء الشعوب الفرصة للتعبري 
عن إرادتها ومزاجها وعقلها العام كلما وجدت الشعوب 

الجماهري الحرية والديمقراطية عربت عن قناعتها من 
دون خوف أو عقد.

يف السياق، كان ملمثيل الثورات العربية األصيلة وأبنائها 
حضور بارز يف املونديال وأجوائه يف الدوحة، ما عزّز أصالً 

معاني الوحدة العربية، ودفَن التطبيع واالتفاقيات مع 
إرسائيل. وعليه، جاء الحكم الشعبي الجماهريي قاطعاً 
وحاسماً وباتاً وال استئناف عليه. والوحدة العربية التي 

رأينا تعبرياتها يف املعطيات والوقائع السابقة لم تسقط 
ولم تكن يوماً شعارات دعائية أو غري واقعية وصحيحة.

يف األخري، وباختصار وتركيز، وضمن إيجابيات مونديال 
قطر واستنتاجاته، عشنا نحن العرب تجسيد الوحدة 

العربية حقيقة راسخة يف التكاتف الشعبي والجماهريي 
حول قطر ممثلة لنا يف تنظيم املونديال، وبالتايل، يف 

التصّدي للحملة الظاملة والعنرصية ضّدها، ويف االلتفاف 
حول املنتخب املغربي باعتباره ممثالً للعرب جميعاً، كما 

يف حضور فلسطني وقضيتها ورفع علمها يف ساحات 
املونديال وميادينه ومنابره وكأنها املشارك رقم 33 فيه، كما 

يف الرفض القاطع للتطبيع مع الدولة العربية. وقد تحقق 
هذا كله بشكل سلمي وحضاري وديمقراطي، من دون 

إكراه واستبداد وعنف، فاألمر ال يحتاج  ذلك أصالً.

مونديال الوحدة العربية في قطر

Mustafa Fahs

T he protest movement in Iran that 
broke out 13 weeks ago has forced the 
world to change how it deals with the 

Iranian regime in domestic and internation-
al matters. It seems that many of the con-
cerned Western states have decided to aban-
don the flexibility with which they dealt with 
the Iranian regime for decades. They are 
reassessing their approach to Iran’s nuclear 
program and other activities. This is first and 
foremost due to the fact that regime drones 
have come to threaten European collective 

security. Secondly, Western leaders cannot 
meet the developments in the country with 
deaf ears, pretending not to hear the young 
men and women of Iran cry out for freedom 
and social justice in the streets. Indeed, their 
slogans have garnered the support of opin-
ion-makers from across the globe, who have 
expressed solidarity and turned the develop-
ments in Iran into part of the national polit-
ical debate in their countries. This makes it 
impossible for Western leaders, especially 
those in Washington and major European 
capitals, to ignore them.
A clip taken on the fourth of November, the 
eve of the Midterms, could almost be consid-
ered evidence that developments in Iran have 
become a matter of domestic public opinion 
in the US. In it, US President Joe Biden admits 
that the nuclear deal is dead to his Democrat-
ic supporters.
US affirmation of the fact that the deal is dead 
does not necessarily mean that it has totally 
abandoned the idea of finding a diplomatic 
solution, nor does it mean that the West only 
has military options left on the table. Indeed, 
US President Biden has himself stressed that 
his country would not officially declare the 
deal with Iran dead, which indicates that 
doors could still be open to Iran. Nonethe-
less, the terms would be different this time 

around. These new terms begin with the re-
gime’s drones and do not end with the human 
rights abuses that the regime has perpetrated 
against its own people or its foreign interven-
tions.
The crux of what Biden has said is that the 
regime would not benefit from the privileges 
of the nuclear deal politically or economical-
ly, giving us the impression that the White 
House does not believe that concluding a deal 
with this regime is possible. This is the stern-
est message the US has ever sent Iran. After 
decades of tension between the two coun-
tries, we could see Washington take genuine-
ly effective measures aimed at supporting the 
protesters, and it could add new terms at the 
negotiating table in Vienna. This means we 
could see the situation escalate in Iran and 
the region, going in a direction we have not 
seen before. It is no longer possible for the 
regime to turn the page on these protests or 
quell them, and the international community 
cannot foretell how the regime will react to 
this.
So far, the regime has not grasped the es-
calation signals sent by the West related to 
its international behavior in Ukraine and its 
domestic abuses against the protesters. It 
is as though the country’s foreign minister, 
Hossein Amir-Abdollahian, is totally in deni-

al regarding the developments in his country 
and the changes to the Western approach to 
dealing with them. Abdollahian espoused the 
kind of obnoxious rhetoric we have become 
accustomed to hearing from this regime. He 
tried to show that Iran would not abandon its 
terms, saying that a nuclear deal is possible if 
the major powers abide by Iran’s “red lines.” 
This position has angered High Representa-
tive of the EU for Foreign Affairs and Security 
Policy Josep Borrell. In fact, Bloomberg has 
reported that Borrell had scolded Iran for its 
involvement in Ukraine and its abuses against 
the protests, stressing that the nuclear deal 
would only be restored if the terms of the 
global powers were respected.
And, from Josep Borrell to Robert Malley, Teh-
ran’s supposed friend in the White House, to 
others, have been met with deaf ears by the 
regime, which has ignored these top officials’ 
warnings regarding its role in Ukraine and its 
clampdown at home. Its behavior on these 
two fronts has pushed Robert Malley to aban-
don diplomacy and his keenness on keeping 
diplomatic channels open. He has even said 
that the leaders of Iran have imprisoned 
themselves in a closed country because they 
repressed the popular insurgency, in addition 
to their support for Russia, suggesting these 
could be unforgivable sins.

Iran’s Regime and the West’s Stern Messages
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Issue قضية

رّصح الرئيس الصيني يش جني بينغ بترصيح بارز خالل كلمته بالقمة 
الخليجية يف السعودية قائالً: “سنحقق االستفادة الكاملة للبرتول والغاز من 

بورصة شنغهاي كمنطقة لتسوية التجارة النفطية والغازية بالعملة الصينية“.
فتسوية التجارة النفطية والغازية لدول الخليج مع الصني يف بورصة شنغهاي 
وباليوان الصيني تعني التقدم خطوة إضافية فعلية نحو نهاية هيمنة الدوالر 

عىل التجارة الدولية.

كسر هيمنة الدوالر
الواليات املتحدة األمريكية ما كان لها أن تفك ارتباط الدوالر بالذهب يف 1971 لوال موافقة 
السعودية عىل تسعري نفطها بالدوالر، ما ساعد واشنطن عىل طباعة املزيد من الدوالرات 

دون أن يكون لها مقابل من الذهب.
وإن تخلت السعودية - أكرب ُمصّدر للنفط عاملياً بمتوسط 7.5 مليون برميل يومياً - عن 

تسعري النفط بالدوالر واتجهت إىل اليوان، وفعلت قطر نفس اليشء مع غازها 
املسال، سيشكل ذلك رضبة للدوالر تهدد بكرس هيمنته عىل سوق 

العمالت الدولية.
تكمن جدية هذا األمر يف أن الصني أكرب مستورد للنفط والغاز 

يف العالم وثاني أكرب مستهلك لهما، بينما السعودية تعد 
أكرب مصّدر له، وقطر ثاني أكرب مصدر للغاز املسال.

تستورد بكني كميات كبرية من النفط الخليجي، 
واتفقت مع الدوحة عىل استرياد كميات أكرب من الغاز 

املسال، ما يجعل اقتصادات الصني ودول الخليج 
متكاملة.

واستخدام اليوان يف التجارة البينية مع دول 
الخليج أمر ممكن من الناحية النظرية، إال أن هذه 

الخطوة من شأنها إثارة قلق الواليات املتحدة التي 
تتابع عن كثب التمدد الصيني بمناطق نفوذها 

التقليدية يف املنطقة.
إذ اعتربت واشنطن يف 7 ديسمرب/كانون األول املايض 

أن زيارة يش جني بينغ إىل السعودية »مثال عىل 
محاوالت الصني بسط نفوذها حول العالم، وأن ذلك لن 

يغري من سياسة الواليات املتحدة حيال الرشق األوسط«.
وسبق أن نرشت صحيفة »نيويورك تايمز« األمريكية مقاالً يف 

مارس/آذار املايض، بعنوان »السعودية تدرس قبول اليوان بدالً من 
الدوالر عند بيع نفطها للصني«.

فيما تحاول السعودية الضغط عىل واشنطن من أجل الحصول منها عىل 
تنازالت، بخاصة يف ما يتعلق بااللتزام بأمن الخليج وتزويده باألسلحة التي يطلبها يف 

حرب اليمن، ووقف ضغوطاتها وتلويحها بورقة حقوق اإلنسان.

التكنولوجيا الصينية تتحدى األمريكية
لم تعد الصني مجرد دولة تقلد املنتجات الغربية، بل أصبحت تنافس الواليات املتحدة يف 

التكنولوجيا الحديثة، وعىل رأسها خدمة الجيل الخامس لالتصاالت التي توفرها رشكة 
هواوي الصينية، وتثري مخاوف أمنية لدى الواليات املتحدة.

فتوقيع الرياض عىل مذكرة تفاهم مع رشكة هواوي الصينية للتكنولوجيا يف الحوسبة 
السحابية وبناء مجمعات عالية التقنية يف مدن سعودية، تحد آخر لواشنطن التي 

حذرت دول العالم من املخاطر األمنية للسماح لهواوي بتأسيس شبكات الجيل الخامس.
ورغم هذه التحذيرات، إال أن هواوي شاركت يف تأسيس شبكات الجيل الخامس يف معظم 

دول الخليج، ما يشكل فقدان الواليات املتحدة والدول الغربية ألسواق مهمة لها يف 
املنطقة.

وتوقيع امللك السعودي سلمان بن عبد العزيز »اتفاقية رشاكة اسرتاتيجية شاملة« 
مع الرئيس الصيني يف 8 ديسمرب/كانون األول، يمثل مرحلة جديدة لتطوير العالقات، 
ومواءمة مبادرة الحزام والطريق الصينية مع رؤية السعودية 2030، وبخاصة ما تعلق 

بمرشوع »نيوم« الذي من املنتظر أن تساهم رشكات صينية يف تنفيذه.
ورغم أن الجانبني لم يوقعا عىل اتفاقات عسكرية خالل زيارة الرئيس الصيني إىل 

السعودية ما بني 7 و9 ديسمرب/كانون األول للمشاركة يف ثالث قمم مع السعودية ودول 
الخليج والدول العربية، إال أن األخري أعلن دعم بالده »لبناء منظومة أمنية مشرتكة 

وشاملة وتعاونية ومستدامة يف الرشق األوسط«.
ويشري ذلك إىل استعداد الصني للمساهمة يف دعم أمن الخليج، سواء من حيث بيع 

األسلحة الحديثة أو حتى توطني الصناعات العسكرية باملنطقة، بل ومساعدة السعودية 
عىل بناء برنامج نووي »سلمي«.

وتعزيز الصني وجودها العسكري يف الخليج من شأنه إضعاف التحالف 
األمني مع الواليات املتحدة، التي سبق لها وأن رفضت بيع طائرات 
مسرّية إىل السعودية، ولم تحرك ساكناً عندما قصفت منشآت 
نفطية سعودية بطائرات ُمسرّية وصواريخ باليستية يعتقد 

أن الحوثيني املدعومني إيرانياً من أطلقوها.
ومع ذلك ال تبدي السعودية رغبة يف استبدال تحالفها 

مع واشنطن ولكن توسيع رشاكاتها مع أكرث من قوة 
عظمى، وفق ما رصح به وزير الخارجية سعود 

الفيصل، يف 2004، بأن عالقة السعودية والواليات 
املتحدة ليست »زواجاً كاثوليكيا«، ولكن »زواجاً 

إسالمياً«.
فالسعودية ال تستبعد الطالق مع الواليات املتحدة، 

كما تريد أن يكون لها أكرث من رشيك اسرتاتيجي، 
والصني أحد هؤالء، ورغم ذلك ما زالت الرياض 

تحتاج إىل واشنطن التي تعادي إيران، بينما تتحالف 
بكني مع األخرية.

فلسطين مقابل الصين الواحدة
رغم تطور عالقاتها مع إرسائيل يف العقود األخرية، إال أن 

الرئيس الصيني لم يرتدد خالل القمة العربية يف تأكيد دعمه 
إلقامة دولة فلسطينية عىل حدود عام 1967 عاصمتها القدس الرشقية.

وفيما يعد رّداً عىل طلب رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، من 
الصني بدعم »مساعي منح فلسطني صفة العضوية الكاملة يف األمم املتحدة«، قال 

الرئيس الصيني إنه من الرضوري »منح فلسطني العضوية الكاملة يف األمم املتحدة«.
وهو دعم واضح من دولة تتمتع بالعضوية الدائمة يف مجلس األمن الدويل، بأحد 

مخرجات القمة العربية التي عقدت مطلع نوفمرب/ترشين الثاني املايض بالجزائر.
بل ذهب جني بينغ، بعيداً يف دعمه للقضية الفلسطينية، بتأكيد أنه »ال يمكن استمرار 

الظلم التاريخي الذي يعاني منه الفلسطينيون وال املساومة عىل الحقوق املرشوعة«.
باملقابل جدد القادة العرب دعمهم ملبدأ »الصني الواحدة«، يف إشارة إىل اعرتافهم بأن 

تايوان جزء من األرض الصينية.
وجاء يف إعالن الرياض، تأكيد أن »تايوان جزء ال يتجزأ من األرايض الصينية، ورفض 

استقاللها بأشكاله كافة«.
TRT عربي - وكاالت

ما دالالت تسعير الخليج نفطه باليوان 
الصيني بداًل من الدوالر األمريكي؟

India and Pakistan 
tensions rise over Hit-
ler-Modi comparison

P akistan’s Foreign Minister Bilawal Bhutto 
Zardari said that a Hindu group linked to In-
dian Prime Minister Narendra Modi draws in-

spiration from Adolf Hitler, setting off the latest ver-
bal spat between the two often hostile neighbours.

Rashtriya Swayamsevak Sangh, the ideological par-
ent of the ruling Bharatiya Janata Party, draws its 
inspiration from Hitler, said Zardari at the United Na-
tions Security Council .
He was responding to comments from India’s Exter-
nal Affairs Minister Subrahmanyam Jaishankar, call-
ing Pakistan the epicentre of terrorism.
India and Pakistan relations
“I’d like to remind the honourable Minister for Ex-
ternal Affairs of India that Osama Bin Laden is dead 
but the butcher of Gujarat lives and he is the Prime 
Minister of India,” said Zardari, referring to religious 
riots in Modi’s home state in 2002, soon after he be-
came chief minister.
More than 1,000 people, mostly Muslims, were 
killed in Gujarat province in sectarian rioting.
Human rights groups blamed Modi for doing little to 
stop the violence, allegations that were denied by 
him and later dismissed by India’s Supreme Court.
“This is the Prime Minister of the RSS and the For-
eign Minister of the RSS. The RSS draws its inspira-
tion from Hitler’s SS,” Zardari added.
Relations between the two nations have been hos-
tile since both gained independence from British 
rule in 1947.
They’ve fought three wars since then, two over the 
disputed region of Kashmir, an area in the Himala-
yas claimed in full and ruled in part by both. The two 
sides often trade barbs, especially over Kashmir.
India’s Ministry of External Affairs called Zardari’s 
remarks “uncivilised.” “These comments are a new 
low, even for Pakistan,” it said in a statement Friday.
Zardari’s attack on Modi escalated the tone of the 
spat, leading even Indian opposition leaders to jump 
into the fray.
“When it comes to standing up for the country inter-
nationally, we are all one,” Shashi Tharoor, former ju-
nior foreign minister and a lawmaker from the main 
opposition Congress party said on Twitter.

Pakistan has seen a rise in terrorist attacks since the 
Taliban seized power in Afghanistan. Pakistan tops 
the list of countries at the highest risk of experienc-
ing new mass killings, according to a report by the 
Early Warning Project, a research organization that 
identifies countries at risk of mass violence.

India was ranked eighth as Modi’s Hindu nationalist 
government has increased its systematic discrimi-
nation against the country’s Muslim minority, the 
report said.
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منذ استقالل البلَدين، كانت الحدود املشرتكة البالغ طولها 3379 كيلومرتاً 
مصدراً لالحتكاك بني الهند والصني. ال يتفق أي من البلَدين عىل موقعه 

الدقيق ويتهم كالهما اآلخر بانتظام بتجاوزه، أو السعي لتوسيع أراضيه.
مؤخراً انترش مقطع فيديو قصري، ليس من الواضح بالضبط أين أو 

متى جرى التقاطه، ُيظهر اشتباكاً عنيفاً باأليدي بني القوات الهندية 
والصينية، عىل ما يبدو عىل حدودهما املتنازع عليها يف جبال الهيمااليا، 

حيث تتصاعد التوترات بني القوتني النوويتني منذ ستينيات القرن املايض.
وعىل الرغم من أنه ليس من الواضح من صّور الفيديو أو نرشه بدأ تداوله 

عىل وسائل التواصل االجتماعي الهندية بعد ساعات فقط من تأكيد 
وزارة الدفاع الهندية وقوع مشاجرة عىل الحدود يوم الجمعة املايض، يف 

قطاع تاوانغ النائي شمال رشق الهند. وهى أول حادثة جرى اإلبالغ عنها 
منذ ما يقرب من عامني.

ومنذ استقالل البلدين، كانت الحدود املشرتكة البالغ 
طولها 3379 كيلومرتاً مصدراً لالحتكاك بني 
الهند والصني. ال يتفق البلدان عىل موقعه 

الدقيق ويتهم كالهما اآلخر بانتظام 
بتجاوزه، أو السعي لتوسيع أراضيه.

آخر التطورات
أعاد القتال األخري بالعيص 

بني الجنود الهنود والصينيني 
النزاع الحدودي املتفاقم بني 

القوتني النوويتني إىل بؤرة 
االهتمام من جديد، وذلك 

بعد أكرث من عامني من حشد 
الدولتني عرشات اآلالف من 
القوات يف أعقاب اشتباكات 

دامية عىل الحدود املتنازع 
عندما اشتبكت الجيوش 

املتنافسة بقضبان حديدية 
وهراوات يف وادي جالوان يف لداخ 
عىل طول الحدود غري املرسومة. 

وبينما قالت الهند حينها إن 20 من 
جنودها قُتلوا يف االشتباكات، زعمت بكني 

مقتل أربعة فقط من جنودها.
وبينما اتّهم وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ الصني 

الثالثاء بمحاولة »تغيري الوضع القائم بشكل أحادي« بعدما 
ذكرت مصادر هندية أن مواجهة اندلعت بني جييَش البلَدين عند الحدود 

املتنازع عليها بني الطرفني يف الهيمااليا، أكدت الصني أن الوضع »مستقر« 
الثالثاء عند حدودها مع الهند، وقال الناطق باسم الخارجية الصينية 
وانغ وينبني: »عىل حد فهمنا، فإن الوضع الحدودي بني الصني والهند 

مستقر باملجمل«.
وسبق أن أخرب سينغ الربملان الهندي أن القوات الصينية حاولت دخول 
منطقة اليانغتيس يف قطاع تاوانج يف أروناتشال براديش يف شمال رشق 

الهند النائي يف 9 ديسمرب/كانون األول الجاري. فيما زعم جيش التحرير 
الشعبي الصيني أن القوات الهندية عربت حدود الهيمااليا غري املحددة 

بحكم األمر الواقع.

صراع الظل
تشرتك الهند والصني يف حدود غري محددة بنحو 4000 كيلومرت تُعرف 

باسم خط التحكم الفعيل )LAC(. تعرب جبال الهيمااليا العظيمة وتتاخم 

التبت وشينجيانغ عىل الجانب الصيني، وواليات الداخ وأروناتشال 
براديش وسيكيم عىل الجانب الهندي.

تاريخياً ادعت الصني أن أروناتشال براديش جزء من منطقة التبت. 
خاضت الدولتان حرباً مميتة عىل الحدود املتنازع عليها يف أكتوبر/

ترشين األول 1962، واستولت بكني لفرتة وجيزة عىل أجزاء من أروناتشال 
براديش قبل أن تسحب قواتها من جانب واحد يف نهاية الرصاع.

السبب الرئييس لحرب عام 1962 كان مساعي السيطرة عىل إقليم 
أكساي تشني، فيما كانت سلسلة من الحوادث الحدودية العنيفة بعد 

انتفاضة التبت عام 1959، عندما منحت الهند حق اللجوء للداالي الما.
ويقول مانوج جويش، محلل دفاعي هندي ومؤلف كتاب جديد بعنوان 

»فهم حدود الهند والصني«، إنه من غري الواضح سبب انسحاب الصينيني 
رغم انتصارهم يف نوفمرب/ترشين الثاني من نفس العام، 
هل كان ذلك بسبب تمديد خطوط إمدادهم؟ هل 

كانوا خائفني من تدخل الواليات املتحدة؟ أم 
حقيقة أنهم لم يكونوا جادين للغاية بشأن 

مطالباتهم )الحدودية( الرشقية؟«.

ويف عام 2017، أرسلت الصني 
جنود لحماية أعمال شق طريق 

حدودي يف منطقة دوكالم 
املتنازع عليها، لرتد الهند 

بنرش قوات عسكرية حالت 
دون استكمال املرشوع. 

إثرها طالبت بكني القوات 
الهندية التي اجتازت الحدود 

الصينية باالنسحاب فوراً، 
محذرًة من االستهانة بقدرات 

الجيش الصيني التي تتعزز 
باستمرار.

ما مصير العالقات الصينية 
الهندية؟

حاول العمالقان اآلسيويان حل 
الخالفات الحدودية سلمياً، لكن العالقات 
الدبلوماسية ظلت متوترة منذ حادثة جالوان 

يف عام 2020، ال سيما مع تصاعد التوتر السيايس بني 
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظريه الصيني يش جني 

بينغ.
وحسب شبكة يس إن إن األمريكية، أجرى املسؤولون الصينيون والهنود 

سلسلة من املحادثات يف السنوات القليلة املاضية، إذ سحبت الصني 
قواتها وفككت البنية التحتية عىل طول الحدود يف عام 2021 بموجب 

اتفاق فض االشتباك املتبادل. لكن التقدم توقف منذ ذلك الحني، مع 
تدهور العالقات بشكل أكرب مع اقرتاب الهند من الواليات املتحدة، يف حني 

تراجعت العالقات بني الواليات املتحدة والصني إىل مستويات منخفضة 
جديدة.

لكن التوترات املتصاعدة تنطوي عىل خطر التصعيد، وقد يكون ذلك 
مدمراً ألن كال الجانبني قوى نووية راسخة. سيتكون أيضاً تداعيات 
اقتصادية ألن الصني واحدة من أكرب الرشكاء التجاريني للهند. ومع 

ذلك لم تتخل الصني عن مطالباتها بشأن أروناتشال براديش، أخطر 
نقاط املواجهة والتي ُضمت إىل األرايض الهندية خالل حقبة االستعمار 

الربيطاني، وال تزال تشري إىل معظم املنطقة باسم »جنوب التبت«.

ف  حرب في الظل عمرها 60 عامًا.. تعرَّ
تفاصيل النزاع الحدودي بين الصين والهند

Palestine trashes Netan-
yahu’s offer of self-rule 
with Israeli security

P alestine has rejected Israeli Prime Minister-desig-
nate Benjamin Netanyahu’s controversial offer of 
self-rule with security of the occupied Palestinian 

lands to remain in Israel’s hands.

The Palestinian Authority (PA) spokesperson Nabil Abu Rudeineh said 
on restoring the Palestinian rights is the key to security and peace in 
the Middle East, a day after Netanyahu pitched the offer. 
“The Palestinian people have the right to establish their independent 
state with East Jerusalem as its capital, which is the basis for achiev-
ing a just peace based on international legitimacy resolutions,” Abu 
Rudeineh said in a statement cited by WAFA news agency.
“There will be no peace with the policy of annexation and apartheid. 
There will be no peace as long as the Israeli aggression against the 
Palestinian people continues,” he added.

‘Tired of Israeli positions’
The Palestinian spokesperson said the world is “tired” of such Israeli 
positions on the Middle East peacemaking.
Netanyahu said in an interview with the Washington-based National 
Public Radio (NPR) that he would offer Palestinians self-rule with se-
curity issues in Israel’s hands.
“Palestinians have all the powers to govern themselves, but none of 
the powers to threaten our life, which means that security, in whatev-
er political arrangements we’ll have, realistically will have to remain in 
Israel’s hands,” he said.
Peace negotiations between the Palestinians and Israelis collapsed in 
April 2014 as Tel Aviv refused to stop illegal settlement building and 
release Palestinian detainees imprisoned before 1993.
Palestine warns that Netanyahu’s upcoming government will be the 
most radical in terms of dealing with them, expanding illegal settle-
ments construction across the occupied West Bank and violations 
against the flashpoint Al Aqsa Mosque in occupied East Jerusalem.

Israeli occupation
Israel occupied the West Bank, including East Jerusalem, and Gaza 
during the 1967 Middle East War. It annexed the entire East Jerusalem 
city in 1980, claiming it as Israel’s “eternal” capital — a move never 
recognised by the international community.

It pulled back from Gaza — densely populated with 2.3 million people 
— in 2005 and has since then maintained a harsh blockade from land, 
sea and air on the besieged Palestinian enclave.
Palestine sees those territories as part of its country, with East Jerusa-
lem its heartland and ultimate capital.
International law views the West Bank and East Jerusalem as “occu-
pied territory” and considers all Jewish settlement-building activity on 
the land to be illegal.
Palestinians accuse Israel of waging an aggressive campaign to “Ju-
daize” the historic city by effacing its Arab and Islamic identity and 
driving out its Palestinian inhabitants.

Almost 500,000 illegal Israeli settlers live in over 130 settlements dot-
ting the occupied West Bank alongside nearly three million Palestin-
ians living under Israeli military occupation.
The international community views a two-state solution as the only 
realistic way to resolve the century-old conflict.
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Economy اقتصاد

يف خطوة تتفق مع التوقعات رفع االحتياطي الفدرايل 
األمريكي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليخفف 

وترية زيادة الفائدة ألول مرة منذ مارس/آذار املايض، 
لتصل إىل نطاق يرتاوح بني 4.25 و4.50%.

وذكر االحتياطي الفدرايل األمريكي يف بيان عقب اجتماعه 
أن نسبة الفائدة األساسية باتت ترتاوح بني 4.25 و4.50%، 

وهذا أعىل مستوى لها منذ عام 2007.

ويواصل املركزي األمريكي حربه ضد التضخم ولكن هذه 
املرة بوترية أقل حدة، بعد أن ارتفع التضخم السنوي يف 
أمريكا خالل نوفمرب/ترشين الثاني املايض بأقل وترية يف 

نحو عام.

وتوقع الفدرايل األمريكي أن تصل معدالت الفائدة إىل 
مستوى %5.1 يف مارس/آذار القادم، وأفاد بأن التضخم 
سيتباطأ إىل %3.1 فقط عام 2023، فيما خفض بشكل 

كبري توقعات النمو لعام 2023 من %1.2 إىل 0.5%.

ورفع الفدرايل األمريكي سعر الفائدة 7 مرات منذ بداية عام 
2022 يف مارس/آذار املايض، حيث كان سعرها يرتاوح بني 

%0.25 و0.50%.

وارتفع مؤرش أسعار املستهلكني يف الواليات املتحدة 0.1% 
يف نوفمرب/ترشين الثاني املايض، وهو أبطأ %0.2 مما 

توقعه االقتصاديون، وعىل مدار 12 شهرا حتى الشهر 
املايض ارتفع مؤرش أسعار املستهلكني الرئييس %7.1، يف 

أبطأ وترية له منذ نحو عام.
وقال رئيس مجلس االحتياطي الفدرايل جريوم باول إن 

املجلس »شدد سياسته النقدية للغاية« من خالل زياداته 
يف سعر الفائدة، لكنه لن يحاول تحطيم االقتصاد بمزيد 
من الزيادات الحادة ملجرد السيطرة عىل التضخم بشكل 

أرسع.
وأضاف باول »أعتقد أننا تحركنا برسعة كبرية بالنسبة 

لسعر الفائدة كما كان يجب علينا فعله، واآلن نبطئ 
ونصل إىل املكان الذي نعتقد أننا بحاجة إىل أن نكون فيه، 

وباملناسبة هناك قدر كبري من عدم اليقني حيال ذلك«.

وأكد رئيس مجلس االحتياطي الفدرايل أن الزيادات 
الصغرى يف سعر الفائدة من املرجح أن تكون يف املستقبل، 

حتى يف الوقت الذي يرى فيه أن التقدم يف مكافحة 
التضخم غري كاٍف إىل حد كبري.

وأشار باول إىل أن الفدرايل األمريكي بات يف وضع يسمح 
له بتقليل حجم الزيادات يف سعر الفائدة يف أقرب وقت 

اعتبارا من ديسمرب/كانون األول الجاري.

ويحاول املركزي األمريكي كبح التضخم األكرث ارتفاعا منذ 
40 عاما، وسط انتقادات بأنه كان بطيئا يف االستجابة 

الرتفاع األسعار العام املايض.

البنوك المركزية الخليجية تواكب
وحذت معظم البنوك املركزية الخليجية حذو الفدرايل 

األمريكي برفع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية.

فقد رفع البنك املركزي السعودي أسعار إعادة الرشاء 
بمقدار 50 نقطة أساس إىل 5%.

ويف قطر قرر البنك املركزي زيادة أسعار الفائدة نصف نقطة 
مئوية، لرتتفع عىل الودائع إىل %5، واإلقراض إىل 5.5%.

كما رفع مرصف اإلمارات املركزي سعر الفائدة األسايس 
إىل 4.4%.

ويف مسقط رفع البنك املركزي العماني سعر فائدة إعادة 
الرشاء إىل %5. كما رفعت البحرين سعر الفائدة عىل 

الودائع ألجل ليلة واحدة إىل 5%.
وكانت الكويت التي تربط عملتها املحلية الدينار بسلة 

عمالت رفعت سعر الخصم األسبوع املايض بمقدار 50 
نقطة أساس إىل 3.5%.

الفدرالي األميركي يرفع سعر الفائدة 50 نقطة 
أساس.. وبنوك مركزية خليجية تواكب ذلك

T he Bank of England (BoE) 
has hiked its interest rate 
by half a point to 3.5 

percent, the highest level in 14 
years, in a bid to cool sky-high 
inflation.

Increase was the BoE’s ninth in a 
row, while the amount matches 
a hike on Wednesday by the 
United States Federal Reserve.

The European Central Bank later 
on hiked its main interest rate 
by 0.50 percentage points to 2.5 
percent as it battles to reduce 
inflation in the eurozone. 

“The labour market remains 
tight and there has been evi-
dence of inflationary pressures 

in domestic prices and wages 
that could indicate greater 
persistence and thus justifies a 
further forceful monetary policy 
response,” the BoE said in a 
statement following its latest 
rate increase.
The hike was less than in 
November, when the BoE in-
creased borrowing costs by 0.75 
percentage points.

The US Fed also slowed the pace 
of its tightening on Wednesday, 
as inflation eases on both sides 
of the Atlantic.

The BoE on added that it 
expects the United Kingdom’s 
economy to contract 0.1 percent 
in the fourth quarter, better 

than its previous forecast for a 
contraction of 0.3 percent.

The BoE and UK government 
both believe the British econo-
my has entered a recession that 
is expected to last all next year 
on fallout from rocketing energy 
and fuel bills.

UK inflation stands at 10.7 per-
cent, the highest level for about 
40 years.

Surging prices are eroding the 
value of wages, causing public 
and private sector workers to go 
on strike in an attempt to secure 
higher salaries.

SOURCE: NEWS AGENCIES

Bank of England hikes interest rate to 14-year high
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أظهرت بيانات الهيئة العامة لإلحصاء يف السعودية 
ارتفاع مؤرش الرقم القيايس ألسعار املستهلك 

)معدل التضخم( لشهر نوفمرب 2022 بنسبة 2.9% 
مقارنة بالشهر املماثل من 2022.

وتباطأ معدل التضخم يف السعودية خالل نوفمرب 
املايض للشهر الثاني عىل التوايل، عىل أساس 

شهري إىل %3، خالل أكتوبر 2022، مقارنة مع 
%3.1، يف سبتمرب 2022.

وأرجعت الهيئة يف بيان لها، ارتفاع معدل التضخم 

خالل نوفمرب املايض، عىل أساس سنوي، إىل الزيادة 
يف أسعار السكن واملياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود 

أخرى بنسبة %4.7 وأسعار األغذية واملرشوبات 
بنسبة 3.5%.

وسجل قسم السكن واملياه والكهرباء والغاز وأنواع 
وقود أخرى ارتفاعاً بنسبة %4.7 متأثراً بارتفاع 

أسعار اإليجار املدفوع للسكن بنسبة %5.4، والتي 
تأثرت بدورها بارتفاع أسعار إيجارات الشقق بنسبة 
%15.7، وكان الرتفاع هذا القسم تأثري كبري يف ارتفاع 
التضخم السنوي يف شهر نوفمرب املايض نظراً لوزنه 

النسبي يف املؤرش والبالغ 25.5%.
وتأثر قسم األغذية واملرشوبات بارتفاع أسعار 

األغذية بنسبة %3.6، والتي تأثرت بدورها بارتفاع 
أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.5%.

وسجل مؤرش أسعار املستهلك لشهر نوفمرب 2022 
ارتفاعاً هامشياً بنسبة %0.1 مقارنة بشهر أكتوبر 
2022، وتأثر مؤرش التضخم الشهري بارتفاع قسم 
السكن واملياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 

بنسبة %1.4، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار 
اإليجار املدفوع للسكن بنسبة 1.6%.

تباطؤ التضخم السنوي في السعودية 
للشهر الثاني على التوالي خالل نوفمبر

اليابان تسجل 
عجزا تجاريا قدرة 

15 مليار دوالر في 
نوفمبر 2022

أظهرت بيانات وزارة املالية اليابانية أن البالد 
سجلت عجزاً تجارياً بقيمة 2.03 تريليون ين 

»15 مليار دوالر« يف نوفمرب من العام الجاري، بعد 
أن نمت الواردات أكرث من الصادرات وسط ارتفاع 

تكاليف الطاقة وضعف الني .

وجاء يف البيانات التي نرشتها وكالة »كيودو« ، أن 
الواردات املتعلقة بالطاقة رفعت إجمايل الواردات 
بنسبة 30.3 يف املائة عن العام السابق إىل 10.86 

تريليون ين، هذا باملقارنة مع الصادرات التي نمت 
بنسبة 20 يف املائة إىل 8.84 تريليون ين وسط 

شحنات قوية من السيارات واآلالت متجهة إىل 
الواليات املتحدة.

وتراجع الني بشكل حاد يف نوفمرب عىل أساس 
سنوي مقارنة بالدوالر األمريكي ، مما أدى إىل 

تضخم تكاليف االسترياد.

وكانت اليابان يف املنطقة الحمراء للشهر السادس 
عرش عىل التوايل، وتضخم العجز بالفعل إىل 18.51 

تريليون ين هذا العام، متجاوزا بالفعل خسارة 
12.82 تريليون ين التي تم اإلبالغ عنها يف عام 

2014، عندما وصل العجز إىل مستوى قيايس، وفقا 
للوزارة

وصلت الصادرات الرتكية إىل أملانيا، والواليات املتحدة 
ودولة اإلمارات وإيطاليا، خالل أول 11 شهرا من العام 

الحايل 2022، إىل نحو 52 مليار دوالر.

وحققت الصادرات الرتكية إىل الواليات املتحدة رقما 
قياسيا، خالل أول 11 شهرا من العام الحايل، بنسبة 

نمو وصلت إىل %14.8، وبقيمة 13.2 مليار دوالر، 
مقارنة بالفرتة ذاتها من العام املايض، وفق ما نقلت 

»األناضول«.

وبحسب بيانات مجلس املصدرين األتراك، احتلت 
الواليات املتحدة املركز الثاني بعد أملانيا، يف قائمة الدول 
األكرث استريادا من تركيا، خالل الفرتة بني يناير – نوفمرب 

من العام الحايل 2022.

وسجلت الصادرات الرتكية إىل الواليات املتحدة خالل 
الفرتة املذكورة، رقما قياسيا عىل اإلطالق.

أما أملانيا فحلّت يف املركز األول، ضمن قائمة الدول 
األكرث استريادا من تركيا، بواقع 17.3 مليار دوالر، فيما 

جاءت اإلمارات باملركز الثالث بـ 11.25 مليار، ثم إيطاليا 
بـ10.26 مليار دوالر، بحسب املجلس.

52 مليار دوالر صادرات تركيا إلى 4 دول 
حتى نهاية نوفمبر
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 REAL ESTATE عقارات

تراجعت أسعار املنازل يف بريطانيا بأعىل وترية شهرية يف 14 عاما يف نوفمرب، 
.Halifax بعد ارتفاع أسعار الفائدة، بحسب

وانخفضت أسعار املنازل يف نوفمرب %2.3 وهو ثالث انخفاض 
شهري عىل التوايل، ليبلغ متوسط سعر العقار يف اململكة 

الشهر املايض 286 ألف جنيه اسرتليني.

ُيشار إىل أن أسعار املساكن حاليا أعىل بـ %4.7 عما كانت 
عليه قبل عام، عندما بدأ بنك إنجلرتا رفع أسعار الفائدة 

للحد من ارتفاع التضخم.

كانت دراسة حديثة أظهرت أن الطلب عىل العقارات يف 
بريطانيا انخفض بنسبة %44، بعد اإلعالن عن امليزانية املصغرة 

التي هزت السوق يف البالد، وهو انخفاض حاد هو األكرب منذ عرشات 

السنني.

وأظهر بحث أجرته رشكة متخصصة، أن الطلب عىل العقارات 
السكنية يف بريطانيا انخفض إىل النصف تقريباً يف أعقاب 
امليزانية الحكومية التي تم اإلعالن عنها يف شهر سبتمرب 

املايض، وتسببت بموجة من الفزع يف األسواق املالية وانتهت 
باإلطاحة برئيسة الوزراء ليز تراس من منصبها.

تسببت الحزمة املالية، التي تم اإلعالن عنها يف 23 سبتمرب 
املايض، يف عمليات بيع يف السندات وأدت إىل تنبؤات بانهيار 

محتمل يف سوق اإلسكان، حيث ارتفعت توقعات أسعار 
الفائدة بشكل حاد، ويف أعقاب اإلعالن عن امليزانية تم سحب 

عدد قيايس من صفقات الرهن العقاري وأوقف العديد من 
املقرضني العروض مؤقتاً.

أسعار 
المنازل في 

بريطانيا تتراجع 
بأعلى وتيرة 

شهرية في 14 
عاما خالل 

نوفمبر

T urkey has witnessed about 3 million real 
estate sales transactions since the begin-
ning of this year, while the state treasury 

has achieved revenues of more than 35 billion 
liras (1.877 billion) from the fees of those trans-
actions.

According to information from officials of the Gen-
eral Directorate of Land Registry and Cadastre of 
the Turkish Ministry of Environment, Urban De-
velopment and Climate Change, the country wit-
nessed 2,997,668 real estate sales from the begin-
ning of this year until November.

Among the deals; The sale of one million and 254 
thousand and 545 residential apartments, 518 
thousand and 89 plots of land, 862 thousand and 
438 agricultural lands and 135 thousand and 782 
workplaces, while the rest is other real estate.

Istanbul topped the Turkish states in the number 
of deals with 361,492, followed by Ankara with 
187,425, then Izmir with 150,423 deals.

According to the same information, the state trea-
sury achieved about 35 billion and 144 million and 
100 thousand and 467 pounds of title deed fees 
for those properties.

Turkey.. about 3 million real estate sales transactions

1.79 تريليون دوالر 
حجم االستثمار 

العقاري بالصين
يشهد القطاع االستثماري الصيني يف التطوير 

العقاري انخفاضاً بنسبة %9.8 عىل أساس 
سنوي يف الـ11 شهرا األوىل من عام 2022، وفقاً 

لبيانات الهيئة الوطنية لإلحصاء يف الصني .

وأضافت الهيئة أن إجمايل االستثمار يف العقارات 
خالل ذلك الفرتة بلغ 12.39 تريليون يوان )حوايل 

1.79 تريليون دوالر أمريكي(.

وبلغ االستثمار يف املباني السكنية 9.4 تريليون 
يوان، بانخفاض %9.2 عىل أساس سنوي.

ويف نفس الفرتة، بيعت أبنية تجارية بمساحة 
أرضية 1.21 مليار مرت مربع، بانخفاض 23.3% 
عىل أساس سنوي، بينما انخفضت من حيث 
قيمة املبيعات بنسبة %26.6 لتصل إىل 11.86 

تريليون يوان.

وأوضحت الهيئة أن أسعار املساكن يف الصني 
تراجعت يف 70 مدينة كبرية ومتوسطة الحجم 
خالل نوفمرب املايض، حيث شهد عدد أقل من 

املدن انخفاضا يف أسعار املساكن.

وخالل نوفمرب املايض، شهدت 51 من بني تلك 
املدن الـ 70 انخفاضا عىل أساس شهري يف 

أسعار املساكن الجديدة، مقارنة مع 58 مدينة 
يف أكتوبر املايض. وشهدت 62 مدينة انخفاضا 
يف أسعار املساكن املعاد بيعها، وهو ما ال يمثل 

تغيريا مقارنة مع شهر أكتوبر.

وباملقارنة عىل أساس سنوي، ارتفعت أسعار 
املساكن الجديدة يف مدن الدرجة األوىل األربع 

بنسبة %2.5 خالل نوفمرب املايض، مرتاجعة 
بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق له، يف 

حني ارتفعت أسعار املساكن املعاد بيعها يف هذه 
املدن بنسبة 1.2%.
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صوت عرب أمريكا بوابتك الواسعة عىل العامل !!

WNZK 690 / 680 AMعىل محطة

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

في ضيافة 
عبدالناصر مجلي

اآلن وألول مرة يف تاريخ الجالية اليمنية يف الواليات املتحدة

اذاعة صوت اليمن تبث خمسة أيام يف األسبوع 

من األثنني إىل الجمعة

من 9 - وحتى 11 صباحا بتوقيت ديرتويت .

اعالنك معنا طريقك اىل النجاح.



    WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

    Arab American TodayArab American Today  العربي األمريكي اليوم  العربي األمريكي اليوم

ديسمبر ديسمبر 20222022 م - السنة العاشرة - العدد:  م - السنة العاشرة - العدد: 5050120120

    Reports تقارير

ناصر السهلي
يواصل رئيس الوزراء املجري فيكتور أوربان )قومي 

محافظ( تعكري أجواء العمل األوروبي املشرتك 
عىل مستوى االتحاد األوروبي، وهذه املرة من بوابة 

عرقلة تبني األوروبيني لحزمة مساعدات مالية 
عاجلة ألوكرانيا من أجل التغلب عىل مصاعب 

2023، والتي من املفرتض تمريرها قبل انقضاء العام 
الحايل، كما وعد األوروبيون يف وقت سابق.

وقبل عدة اجتماعات عىل مستويات وزارية، 
وقمة أوروبية تشعر بقية الدول الـ26 يف النادي 

األوروبي أن أوربان يتسبب باملزيد من »اإلحباط 
الدبلومايس« بعد أن أفشل مفاوضات تمرير 

املساعدات والقروض إىل كييف.
واستطاعت بودابست خالل اجتماعات عقدت 
مؤخراً يف بروكسل استخدام حق الفيتو لوقف 

تمرير القرض األوروبي املشرتك ألوكرانيا )نحو 
18 مليار يورو( كنوع من ممارسة الضغوط عىل 

بقية دول االتحاد األوروبي يف قضايا أخرى تتعلق 
بمحاوالت أوروبية عىل أوربان للتوقف عما يسمونه 

يف بروكسل »الخروج عن قواعد وقيم االتحاد 
األوروبي«، والتوعد بعقوبات مالية قاسية.

ويتهم بعض الدبلوماسيني والساسة األوروبيني 
أوربان املتشدد قوميا بأنه يترصف بطريقة 

»طفولية« ويأخذ أوروبا رهينة، ما أثار غضب دول 
أوروبا الرشقية ودول البلطيق وهولندا والدنمارك 

والسويد وغريها عىل مستوى القارة.

رهن العمل المشترك لتحقيق تنازالت
ويخىش صناع القرار يف بروكسل، التي شهدت 

اجتماعات لوزراء الخارجية وعىل مستوى القمة، 
من أن ينتهج أوربان سياسات تأخذ العمل املشرتك 
كـ«رهينة« من أجل تحقيق تنازالت وتوقف التهديد 

بمعاقبته ماليا.
ومنذ أكتوبر/ترشين األول العام املايض ارتفع 

الصوت األوروبي املنتقد لسياسات فيكتور أوربان 
خالل األعوام املاضية عىل مستوى السياسة 

والقضاء واإلعالم، بعد أن تراجع بنظر األوروبيني 
عن مبدأ فصل السلطات، حيث علق أوربان 

مرشوعا أوروبيا طموحا منذ ذلك التاريخ يتعلق 
بفرض رضيبة عىل الرشكات العابرة للحدود بنسبة 

15 يف املائة، وهو ما اتفقت عليه أيضا منظمة 

التنمية والتعاون االقتصادي OECD يف خريف 
.2021

"فيل في غرفة االتفاقيات"
ويبدو أن األخطر يف سياسات أوربان األوروبية، وفقا 

لتقديرات عدد من الدول الـ26 األخرى، أن الرجل 
قادر عىل ما يبدو عىل التأثري السلبي يف حشد 
الدعم الالزم لفرض جولة جديدة من العقوبات 

الروسية، ووضع املزيد من األموال يف الخزائن التي 
تمول رشاء األسلحة ألوكرانيا.

وتتطلب القرارات األوروبية املشرتكة إجماعا من 
الدول األعضاء، وهو ما يستغله أوربان عىل ما يبدو 
هذه األيام، يف سياق مكارسة للجم معاقبة بلده عىل 

سياساته، وخصوصا أن بودابست تعيش وضعا 
اقتصاديا صعبا.

ويصف بعض السياسيني والدبلوماسيني األوروبيني 
املتابعني للمفاوضات املحمومة يف بروكسل ما 

يجري كـ«وجود فيل يف غرفة االتفاقيات«. وقال 
مفوض االتحاد األوروبي فالديس دومربوفسكيس، 

إن »أوكرانيا بحاجة إىل املساعدة، وال يمكننا 
ببساطة السماح لدولة عضو واحدة بتأخري وإخراج 

مثل هذا القرار املهم عن مساره، وسنقوم بتسليم 
األموال، سواء كانت الخطة )أ( أو الخطة )ب(.

مرارة العالقة األوروبية املجرية، وباألخص منذ 
تحوالت أوروبان يف 2013 إىل انتهاج سياسات قومية 

متشددة ومتقاربة مع الرئيس الرويس فالديمري 
بوتني، تدفع أوروبا إىل »الخطة )ب(«، وهي التي 

عىل ما يبدو تسري نحو إيالم بودابست ماليا. إذ إن 
خيار طرد املجر، ليس باألمر الهني عىل مستوى 

االتحاد األوروبي، بينما تبقى العقوبات املالية عىل 
الطاولة. 

أما بقية الدول يف املعسكر األوروبي فهي قادرة عىل 
يل ذراع أوربان من خالل تجميد خطة التعايف يف 

املجر، وهي التي إذا لم تمرر من وزراء املالية قبل 
نهاية العام الحايل فسيجري تجميد نحو %70 منها 

)نحو 6 مليارات يورو( يف الوقت الذي تعيش فيه 
البالد عىل شفا أزمة اقتصادية ليست يف مصلحة 

معسكر »فيديز« الحاكم يف بودابست.
وما يعزز التوجه نحو تلك الخطة ما كشفته 
ترصيحات وزيرة املالية السويدية إليزابيث 

سفانتيسون التي قالت فيها، إن ما يجري »مباراة 

)مبارزة( أعتقد أن املجر ستخرسها وسنفوز بها. 
وأفرتض أن املجر تريد أموالها، وهنا الوقت يف 

مصلحتنا«. 

مطالبات بانتهاج خط تصادمي أكثر مع 
سياسات أوربان

وعىل ما يبدو فإن غضب مجموعة من الدول 
)وتحديدا بعض دول رشق القارة والبلطيق 

وإسكندنافيا وهولندا(، ومطالبها بانتهاج خط 
تصادمي أكرث مع سياسات أوربان، غري كاف لجذب 

الدول األوروبية الوازنة إىل نفس السكة، كما هو 
الحال مع أملانيا وفرنسا وإيطاليا )حيث األخرية 

تحكم من يمني قومي متطرف(. 
ويف اجتماعات املجلس األوروبي اكتشفت الدول 
الصغرية أن الدول الكبرية يف القارة غري مستعدة 
بعد لسحب البساط االقتصادي من تحت أقدام 

أوربان، وهم يراهنون عىل قيام املفوضية األوروبية 
بإجراء تقييم للوضع القانوني لفصل السلطات 

داخل املجر.
وأوصت لجان يف املجلس الوزاري األوروبي، بعد 

تقييمات نهاية نوفمرب/ترشين الثاني املايض، 
بتجميد نحو 8 مليارات يورو كمساعدات 

لبودابست، مطالبة األخرية بإجراء إصالحات ألجل 
تحرير املبلغ. 

وتخوض املجر إصالحات خاطفة يف السياق، لكنها 
عىل ما يبدو من رد املفوضية األوروبية غري كافية: 

»فالقوانني الخاطفة تشكل خطرا كبريا، ويمكن أن 
ينتهي األمر بأموال االتحاد األوروبي إىل الفساد 

واملحسوبية، بحيث يتعذر عىل مجلس الوزراء 
اإلفراج عنها«.

بعبارة أخرى فإن سياسة املكارسة بني الطرفني 
املجري واألوروبي، بمستوياته الربملانية والوزارية 

ورئاسة املفوضية، باتت اليوم تواجه أزمة يف العمل 
األوروبي املشرتك، وبانتظار قمة الخميس القادم 

يف بروكسل يف وقت تستمر اسرتاتيجية أوربان 
يف استغالل الواقع الصعب يف القارة العجوز عىل 
مستويات الحرب يف أوكرانيا وأزمة الطاقة وتعقد 

العالقة بموسكو. 
ورغم ذلك فإن ثمة مراهنات أوروبية عىل عامل 

الوقت، ومن زاوية الحاجة املاسة لبودابست لألموال 
األوروبية، وهو ما ستحسمه األيام املتبقية من العام 

.2022

امتعاض أوروبي من تكبيل بودابست 
مساعدات ألوكرانيا

Israeli officials: 
Iran to limit missile 
range sent to Rus-
sia - report

B allistic missile deliveries could violate UN 
Security Council resolution 2331

Iran is attempting to limit the range of missiles provid-
ed to Russia during the ongoing Ukraine war, accord-
ing to news reports.

Axios, citing four senior Israeli officials, reported that 
Iran fears international backlash for providing specific 
weapons to Russia. Ballistic missile deliveries, in par-
ticular, could violate UN Security Council resolution 
2331, and, in return, sanctions could be reimposed on 
Tehran. 

According to the Israeli officials, Iran is not entirely 
deterred and intends to deliver the weapons soon. 
However, Tehran plans to only provide Moscow with 
weapons that have a range of less than 186 miles. 

Additionally, other missiles may be modified to stay 
within the 2015 resolution’s parameters, Axios report-
ed. One of the missiles that may be changed is the 
Fateh-110, an Iranian solid-fueled surface-to-surface 
ballistic missile.

Axios also reported that Iran considered providing 
Russia with the longer-range Zolfaghar, a short-range 
ballistic missile. But, according to the officials, this is 
no longer an option. 

European Union foreign ministers imposed new sanc-
tions on Iran on Monday, partly due to its drone deliv-
eries to Russia. 

“These weapons provided by Iran are being used indis-
criminately by Russia against Ukrainian civilian popu-
lation and infrastructure, causing horrendous destruc-
tion and human suffering,” the statement from the EU 
ministers said. 

while speaking with reporters, U.S. National Security 
Council spokesman John Kirby noted: “Iran has be-
come Russia’s top military backer.”

“Russia’s been using Iranian drones to strike energy in-
frastructure, depriving millions of Ukrainians of power, 
heat, critical services. People in Ukraine today are ac-
tually dying as a result of Iran’s actions.”



    WWW.ARABAMERICANTODAY.NET5151

    Arab American TodayArab American Today  العربي األمريكي اليوم  العربي األمريكي اليوم

December 2022 - Volume : 10 - Issue :120

    Reports تقارير

رّوج الرئيس الصيني يش جني بينغ ، بعالقات وثيقة يف 
مجايل األمن والطاقة مع دول الخليج خالل قمم اململكة 

العربية السعودية التي سلطت الضوء عىل التوترات مع 
واشنطن.

يف اليوم الثالث واألخري من زيارته ، حرض يش اجتماعا 
ملجلس التعاون الخليجي املكون من ستة أعضاء 

واجتماع أوسع لقادة الصني والعرب.

كانت رحلة يش الثالثة فقط خارج الصني منذ أن بدأ 
جائحة الفريوس التاجي.

وجاءت املحادثات يف أعقاب اجتماعات ثنائية مع أفراد 
من العائلة املالكة السعودية أسفرت عن بيان مشرتك أكد 

عىل »أهمية االستقرار« يف أسواق النفط - وهي نقطة 
خالف مع الواليات املتحدة التي حثت السعوديني عىل 

زيادة اإلنتاج.

وقال يش يف بداية قمة الصني ومجلس التعاون الخليجي 
»ستواصل الصني دعم دول مجلس التعاون الخليجي 

بحزم يف الحفاظ عىل أمنها ... وبناء إطار أمني جماعي 
للخليج«.

وقال »ستواصل الصني استرياد كميات كبرية من النفط 
الخام من دول مجلس التعاون الخليجي عىل أساس 

مستمر« ، وتعهد أيضا بتوسيع مجاالت أخرى للتعاون يف 
مجال الطاقة بما يف ذلك واردات الغاز الطبيعي املسال.
باإلضافة إىل ذلك ، قال يش إن الصني ستستفيد بشكل 

كامل من منصة مقرها شنغهاي »لتنفيذ تسوية باليوان 
لتجارة النفط والغاز« - وهي خطوة ، إذا شاركت دول 

الخليج ، يمكن أن تضعف الهيمنة العاملية للدوالر 
األمريكي. .

وردا عىل سؤال يف مؤتمر صحفي ، مع اختتام القمم ، قال 
وزير الخارجية السعودي األمري فيصل بن فرحان ، إنه 

»ليس لديه ما يضيفه«.
وشكل النفط من اململكة العربية 

السعودية وحدها 17 يف املائة من 
واردات الصني العام املايض ، 

ويف الشهر املايض أعلنت 
قطر عن صفقة غاز 

طبيعي مدتها 27 عاًما 
مع الصني.

رفض القطبية 
وتأتي زيارة يش 

وسط ضغينة 
مستمرة بني 

اململكة العربية 
السعودية 

والواليات املتحدة 
، الرشيك والضامن 

األمني   منذ فرتة 
طويلة ، بشأن إنتاج 

النفط وقضايا حقوق 
اإلنسان واألمن اإلقليمي. 

يأتي ذلك بعد زيارة الرئيس 
األمريكي جو بايدن إىل جدة يف يوليو 

، قبل انتخابات التجديد النصفي ، عندما 
فشل يف إقناع السعوديني بضخ املزيد من النفط لخفض 

األسعار.

أدى وصول يش إىل اململكة إىل توبيخ من البيت األبيض ، 
الذي حذر من »التأثري الذي تحاول الصني تنميته حول 

العالم«. 
ووصفت واشنطن أهداف بكني بأنها »ال تفيض 

إىل الحفاظ عىل النظام الدويل القائم 
عىل القواعد«.

أكد املسؤولون السعوديون 
مرارًا أنهم يقدرون 

العالقات العميقة مع 
واشنطن لكنهم لن 

يرتددوا يف استكشاف 
العالقات يف أماكن 

أخرى.

وقال األمري فيصل 
»نحن نركز بشدة 

عىل التعاون مع 
جميع األطراف 

وأعتقد أن املنافسة 
يشء جيد« ، مضيفا 
أن الرياض ستواصل 
أيضا عالقات قوية مع 

الواليات املتحدة »يف جميع 
املجاالت«. 

وأضاف »سنواصل العمل مع جميع 
رشكائنا وال نعتربها لعبة محصلتها صفر بأي 

حال من األحوال«.

المحادثات التجارية 
وألقى ويل العهد السعودي األمري محمد بن سلمان ، 

الحاكم الفعيل للسعودية البالغ من العمر 37 عاًما ، كلمة 
أمام القمتني ، ووعد »بمواصلة التعاون العربي الصيني 

لخدمة أهدافنا املشرتكة وتطلعات شعوبنا«.

تعمل دول الخليج ، الرشكاء االسرتاتيجيون لواشنطن 
، عىل تعزيز العالقات مع الصني كجزء من تحول نحو 

الرشق يتضمن تنويع اقتصاداتها املعتمدة عىل الوقود 
األحفوري. 

يف الوقت نفسه ، تحاول الصني ، التي ترضرت بشدة من 
عمليات إغالق كوفيد ، إنعاش اقتصادها وتوسيع نطاق 

نفوذها ، ال سيما من خالل مبادرة الحزام والطريق التي 
توفر التمويل ملشاريع البنية التحتية يف جميع أنحاء 

العالم. 

كان أحد مجاالت الرتكيز يف القمة بني الصني ودول مجلس 
التعاون الخليجي هو اتفاقية التجارة الحرة قيد املناقشة 

منذ ما يقرب من عقدين. 

وقال روبرت موجيلنيكي من معهد دول الخليج العربية يف 
واشنطن إن إنهاء هذه املفاوضات سيكون »مسألة هيبة 

لبكني«.

»األمر ليس بهذه البساطة بالنسبة لدول مجلس 
التعاون الخليجي ، التي يبدو أنها أكرث استثمارًا يف تعزيز 
العالقات الثنائية وتشارك يف درجات متفاوتة من املنافسة 

االقتصادية اإلقليمية مع الدول األعضاء املجاورة لها.«  

الرئيس الصيني يروج ألمن الشرق األوسط 
وعالقات الطاقة في القمم السعودية



    WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

    Arab American TodayArab American Today  العربي األمريكي اليوم  العربي األمريكي اليوم

ديسمبر ديسمبر 20222022 م - السنة العاشرة - العدد:  م - السنة العاشرة - العدد: 5252120120

    POLITICS سياسة

محمد وتد
يف تشكيل ائتالف حكومي جديد برئاسته، فإن مالمح تشكيل وتوزيع 

الحقائب الوزارية لم تتضح بشكل نهائي بني أعضاء الليكود واألحزاب 
املشاركة يف االئتالف الحكومي التي تمكنت من التغول والسيطرة عىل 

مقاليد الحوكمة والبنية املؤسساتية للحكم، والسيادة الداخلية عىل كل 
فلسطني التاريخية.

وتحظى حكومة نتنياهو الجديدة بدعم 64 من أعضاء الكنيست من 
أصل 120، علما أن 38 من األعضاء الداعمني للحكومة الجديدة ينتمون 

لليمني الديني املتطرف، والتيارات الدينية والحريدية، و14 منهم يقطنون 
باملستوطنات بالضفة الغربية املحتلة.

ورغم التنازالت التي قدمها حزب الليكود -الذي حصل عىل 32 مقعدا يف 
انتخابات الكنيست األخرية- إال أن نتنياهو يسعى إىل التحكم بمقاليد 
حكومته الجديدة التي تشهد تنافسا عىل استحواذ الوزارات السيادية 

وصالحيات كل وزارة مع حزب »شاس« املمثل يف الكنيست بـ11 مقعدا، وهو 
الحزب الذي يعد بمثابة الرشيك اإلسرتاتيجي لنتنياهو، وسيحصل زعيمه 

أرييه درعي عىل منصب نائب رئيس الحكومة.
وأمام نفوذ حزب »شاس« -املحسوب عىل الحريديم الرشقيني )السفارديم(- 

يف الحكومة الجديدة بحصوله عىل وزارات الداخلية والصحة واألديان، 
يسعى تحالف »يهودية التوراة« برئاسة مويش غافني لتثبيت حضوره 

يف مقاليد الحكم من خالل وزارة اإلسكان، ورئاسة لجنة املالية، والعضوية 
يف املجلس الوزاري األمني املصغر »الكابينيت«، علما أنه ينتمي إىل تيار 

الحريديم الغربيني )األشكناز(.
ويف ظل التنافس عىل الوزارات والصالحيات، والسيادة عىل الرشطة، 

واالستيطان والضفة الغربية، تفكك تحالف »الصهيونية الدينية«، ورجع كل 
حزب ليعمل بشكل منفصل: حزب »الصهيونية الدينية« برئاسة بتسلئيل 

سموتريتش، )7 مقاعد(، الذي سيتوىل وزارة املالية، وحزب »عظمة يهودية« 
برئاسة إيتمار بن غفري، )6 مقاعد(، الذي سيتوىل حقيبة األمن القومي، 

وحزب »نوعام« وسيمثله عضو كنيست واحد هو رئيسه آيف عوز.

وزارات وصالحيات
ويرى الباحث يف الشأن اإلرسائييل أنطوان شلحت أن نتنياهو اتجه إىل 

توزيع الوزارات الكبرية، كاملالية، والداخلية، والصحة، واألمن القومي، 
واإلسكان، واالستيطان، عىل الرشكاء يف االئتالف الحكومي من األحزاب 

الحريدية واليمني الديني املتطرف والصهيونية الدينية، إىل جانب منحهم 
صالحيات واسعة مأخوذة من وزارات أخرى ستكون بيد أعضاء الليكود، 

مرجعا ذلك إىل رغبة نتنياهو يف ضمان تشكيل الحكومة، وعدم التوجه 
مجددا النتخابات مبكرة.

وأضاف شلحت أنه ليس واضحا إىل اآلن من سيتوىل الحقائب الوزارية 
املهمة وذات السيادة من داخل حزب الليكود، وأبرزها األمن، والخارجية، 

والرتبية والتعليم، والقضاء، واالقتصاد، والقدس، واملواصالت، إذ إن 
»التنافس داخل الليكود سيخلق حالة من االمتعاض والتوترات واملشاحنات 

بني أعضاء الحزب«.
ووصف شلحت حكومة نتنياهو الجديدة بـ«حكومة يمني صافية« تعتمد 

يف تركيبتها عىل اليمني التقليدي، واليمني الديني، واألحزاب الحريدية، 
وتحالف الصهيونية الدينية، مع تغييب وإقصاء ألي طيف سيايس إرسائييل 

آخر، ولذلك فإنها تُعرّب عن رؤية اليمني املتطرف الذي لديه رؤية الخالص، 
وينظر إىل إرسائيل الحالية كمحطة يف الطريق للوصول إىل »دولة الرشعية« 

التي تحتكم للتوراة.
وأوضح أن االتفاقيات االئتالفية تعكس االتجاه نحو التطرف باملجتمع 

اإلرسائييل، واحتدام الرصاع داخليا حول مالمح وهوية »يهودية الدولة«، 
ويف قضايا الدين والدولة، والديمقراطية، والسجال بني املتدينني والعلمانيني، 

والحريات الفردية واملدنية لألقليات الدينية، والقومية، واالجتماعية.
وعن دالالت تشكيلة الحكومة عىل سياساتها الداخلية وتجاه الفلسطينيني 
وقضايا املنطقة، يقول شلحت إن الفلسطينيني عىل جانبي الخط األخرض 

هم املترضر من الحكومة املقبلة.
وعىل الرغم من اإلجماع الصهيوني بشأن القضية الفلسطينية، واالستيطان، 
والتوافق عىل سيادة إرسائيلية، ُيقّدر شلحت أن الجدل اإلرسائييل سيحتدم، 

وقد يصل إىل حد املواجهة يف القضايا الداخلية.
وأوضح شلحت أنه يتم التعامل من قبل االئتالف الحكومي اليميني مع 

معسكر املعارضة بعداء، يف حني تدفع هذه الحكومة إىل ترسيخ نظام الفصل 
العنرصي )األبرتهايد( يف فلسطني التاريخية، األمر الذي سيكون له 

تداعيات وانعكاسات عىل إرسائيل باملحافل الدولية.

صدام متوقع مع واشنطن
أما عىل الصعيد الخارجي، فيعتقد إلداد شابيت، الباحث يف مركز أبحاث 

األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، أن حكومة نتنياهو الجديدة 
ستصطدم مع إدارة الرئيس األمريكي جو بادين يف مختلف امللفات اإلقليمية 

والدولية، وأبرزها امللف الفلسطيني، والنووي اإليراني، وربما أيضا يف ملف 
الحرب الروسية األوكرانية.

وأوضح شابيت أنه رغم تأكيد اإلدارة األمريكية عىل احرتام نتائج االنتخابات 
اإلرسائيلية، وأنها تنوي التعامل مع سياسات الحكومة الجديدة بغض النظر 

عن األسماء، إال أن قلق أمريكا يتزايد بشأن التداعيات املحتملة لسياسات 
هذه الحكومة عىل العالقات بني تل أبيب وواشنطن.

ورجح شابيب -الذي شغل بالسابق مناصب عليا يف االستخبارات العسكرية 
ومكتب رئيس الحكومة- أن قلق واشنطن يعود باألساس إىل الربامج والخطط 

والخطوات التي تقدمها أحزاب االئتالف، خاصة فيما يتعلق بالقضية 
الفلسطينية والنظام القانوني وحماية حقوق األقليات، قائال إن »رصاع 

حكومة نتنياهو مع اإلدارة األمريكية سيكون حتميا«.
وقّدر شابيت أن ذلك من شأنه أن يرض بقدرة إرسائيل عىل إجراء حوار 

متعمق مع اإلدارة األمريكية حول القضايا الرئيسية واإلقليمية، وأبرزها امللف 
اإليراني.

وأشار الباحث اإلرسائييل إىل أن املساعدة األمريكية عنرص حاسم يف الحفاظ 
عىل األمن القومي اإلرسائييل، وأن التحديات السياسية واألمنية املعقدة التي 

من املتوقع أن تواجهها إرسائيل يف األشهر املقبلة تتطلب التنسيق الكامل 
مع واشنطن، لكنه ال يستبعد -يف الوقت نفسه- أن يكون لسياسة الحكومة 

اإلرسائيلية تأثري سلبي عىل املدى الطويل عىل الدافع األمريكي للحفاظ عىل 
العالقة الخاصة بني واشنطن وتل أبيب.

حكومة نتنياهو السادسة.. 
أزمات داخلية وتحديات خارجية

British PM vows to 
weaken Russia’s ‘ca-
pacity to regroup’

B ritish Prime Minister Rishi Sunak said on that the West 
should work to degrade “Russia’s capability to regroup” 
as it continues its war of aggression in Ukraine, citing 

the drones that Iran has been providing to Moscow.

Sunak spoke at a summit of the Joint Expeditionary Force in the 
Latvian capital Riga.

The UK-led force is a group of 10 northern European nations 
designed to react more quickly in the event of threats like those 
now posed by Russia.

Ukraine President Volodymyr Zelenskyy also spoke by video 
link of the Iranian Shahed drones that Russia has been using 
to attack Ukraine, saying 34 were used in the latest nighttime 
attacks.

“These are Shaheds from the new batch that Russia received 
from Iran; 250 units, that’s how many drones the terrorist state 
has now received. Russian missiles and Iranian drones are con-
stantly used to strike,” Zelenskyy said.

Iran has acknowledged supplying Russia with drones, but 
has insisted that the transfer came before Moscow’s war on 
Ukraine.

Sunak also said the economic consequences for Russia ”must 
continue to be severe”.

the European Union approved a new package of sanctions 
aimed at ramping up pressure on Russia for its war in Ukraine. 
The latest round of sanctions is aimed at Russia’s military-in-
dustrial complex, as well as people and groups that are attack-
ing Ukrainian civilians or kidnapping children.

The UK, which is no longer a member of the EU, has imposed 
broadly similar sanctions on Russia as the bloc.

Finnish President Sauli Niinisto was asked to comment on 
French President Emmanuel Macron’s suggestion that Russia 
be provided security guarantees.

“If Russia can give some kind of security guarantees to its 
neighbours, why not give Russia back a similar level and with 
similar credibility,” Niinisto told reporters.

The Joint Expeditionary Force includes eight NATO members 
plus Sweden and Finland, which have applied for NATO mem-
bership.
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    POLITICS سياسة

كشفت مصادر إعالمية مغربية ـ إسبانية النقاب 
عن وساطة يقودها األردن بني الجزائر ومدريد، ثم 
بني الجزائر والرباط، تهدف إلذابة الجليد بني هذه 

العواصم الثالث.
ووفق صحيفتي »األيام« املغربية و«البانغوارديا« 

اإلسبانية فإن هذه الوساطة السياسية يقودها 
العاهل األردني امللك عبدالله الثاني.

ونقلت الصحيفة اإلسبانية »البانغوارديا« عن 
مصدر جزائري، دعم الوساطة األردنية من أجل 

إعادة  تشغيل األنبوب املغاربي، وأكد أنه »يمكن 
أن يحدث قريباً وسيكون خطوة لتطبيع العالقات 

التجارية مع إسبانيا«.
وخالل لقائه الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون، 
توصل امللك األردني إىل اتفاق مبدئي بإعادة فتح 
خط أنابيب الغاز املغاربي ـ األوروبي املغلق منذ 

31 ترشين األول )أكتوبر( 2021 يف أقرب وقت 
ممكن.

وأضافت الصحيفة اإلسبانية: »إن إعادة فتح 
الخط ستساعد عىل تقليل التوتر السيايس بني 
إسبانيا والجزائر الذي تسبب يف كثري من الرضر 
لعرشات الرشكات اإلسبانية، التي لم تتمكن منذ 

يونيو املايض من الوصول إىل السوق الجزائرية«.
وأورد التقرير أن املوقف الرسمي للجزائر هو أن 
العالقات التجارية مع إسبانيا ستبقى مجمدة 
طاملا أن الحكومة يرأسها بيدرو سانشيز الذي 
لم يرتاجع عن قراره لصالح سيادة املغرب عىل 

الصحراء، حتى وإن قدم »حالً سياسياً مقبوالً 
للطرفني«.

غري أن الصحيفة نقلت عن مصدر دبلومايس 
جزائري فضل عدم ذكر اسمه، قوله: »نحن ندعم 

وساطة امللك عبد الله الثاني. أعتقد أنه يمكن 
أن يحدث قريباً جداً، وسيكون خطوة لتطبيع 

العالقات التجارية مع إسبانيا«.
وأشار التقرير إىل أن ملك األردن قبل وصوله إىل 

الجزائر توقف يف القاهرة والتقى الرئيس عبد 
الفتاح السييس الذي أيد بدوره الوساطة التي 

تعتزم اململكة تنفيذها.
وأحرز العاهل األردني بحسب الصحيفة »تقدماً 

كبرياً جداً« من املمكن أن يفيض إىل اجتماع 
جزائري ـ مغربي يف سويرسا، ويقول الدبلومايس 

الجزائري إن هذا االجتماع »قد يكون قريباً جداً 
أيضاً«.

وتعيش العالقات الجزائرية ـ اإلسبانية أزمة 
متصاعدة منذ إعالن السلطات الجزائرية وقف 

أنبوب املغرب العربي-أوروبا.. الذي كان يزود 
إسبانيا بالغاز عرب املغرب، وكان األخري يستفيد من 
كميات من هذه املادة يف إطار حقوق العبور إلنتاج 

الكهرباء.
وجاء وقف العمل بهذا الخط، عىل خلفية أزمة 
دبلوماسية بني الجزائر واملغرب، سبقها إعالن 

الجزائر قطع عالقاتها مع الجار الغربي يف 
أغسطس/ آب من العام املايض، عىل خلفية 
»أعمال عدائية من الرباط ضدها« بحسب 

الجزائر.
وسبق للسلطات الجزائرية أن أطلقت تحذيرات، 

مفادها أن الغاز املورد إىل إسبانيا عرب خط ميدغاز 
املبارش الذي يصلها بإسبانيا، موجهة حرصيا 

للسوق اإلسبانية، بموجب البنود التعاقدية.
وكان العاهل األردني امللك عبد الله الثاني قد زار 

الجزائر يومي 4 و5 كانون األول )ديسمرب( املايض 

يف سياق جولة خارجية انطلقت من مرص مرورا 
بالجزائر وانتهت يف إيطاليا.

وكان األنبوب يزود إسبانيا بعدة مليارات مرت 
مكعب سنويا من الغاز، إضافة لكميات أخرى 

يقتطعها املغرب تصل إىل مليار مرت مكعب سنويا، 
موجهة إلنتاج الكهرباء عرب محطتني تشتغالن 

بالغاز.
وينطلق هذا األنبوب من حقل »حايس الرمل« 

الضخم جنوب الجزائر وصوال إىل جنوبي إسبانيا، 
مرورا باألرايض املغربية، ويمكنه نقل كميات غاز 

سنوية تصل إىل 12 مليار مرت مكعب.
ويعترب املوقف الجزائري بمثابة نتيجة ملوقف 
مدريد الجديد بشأن النزاع يف إقليم الصحراء 

ودعمها مقرتح الحكم الذاتي، الذي وصفته 
الجزائر بأنه »انقالب« وغري مقبول ال تاريخيا وال 

أخالقيا.
وتشهد العالقات الجزائرية اإلسبانية توترا 

يف الفرتة األخرية، عىل خلفية موقف الحكومة 
اإلسبانية بقيادة بيدرو سانشيز، الذي أعلن دعم 

خطة الحكم الذاتي يف الصحراء، الذي طرحته 
الرباط قبل سنوات.

ويف 18 مارس/ آذار املايض وصفت الحكومة 
اإلسبانية، يف رسالة بعث بها رئيسها بيدرو 

سانشيز، إىل العاهل املغربي محمد السادس، 
مبادرة الرباط للحكم الذاتي يف إقليم الصحراء، بـ 

»األكرث جدية« للتسوية يف اإلقليم املتنازع عليه، 
بحسب بيان للديوان امللكي املغربي.

ويف 19 مارس/ آذار، أعلنت الجزائر استدعاء 
سفريها يف مدريد للتشاور عىل خلفية املوقف 

الجديد ملدريد بشأن قضية الصحراء.

وساطة أردنية إلعادة تصدير غاز الجزائر 
إلى إسبانيا عبر المغرب

Iran FM says held 
‘friendly’ talks with 
Saudi counterpart

I ran’s foreign minister said he held a “friendly conver-
sation” with his Saudi counterpart in Jordan, despite 
Tehran’s repeated accusations that Riyadh has fanned 

months-long protests in the Islamic republic.

Jordan hosted the “Baghdad II” conference on , bringing 
together key Middle East and international players - includ-
ing rivals Iran and Saudi Arabia - in a bid to defuse regional 
tensions.

“On the sidelines of the meeting, I had the opportunity for 
a friendly talk with some of my counterparts, including the 
foreign ministers of Oman, Qatar, Iraq, Kuwait and Saudi 
Arabia,” Hossein Amir-Abdollahian said in an Arabic-lan-
guage post.

“The Saudi minister assured me of his country’s readiness to 
continue dialogue with Iran,” he added.

Protests have rocked Iran since the September 16 death of 
Mahsa Amini, a 22-year-old Iranian Kurd, after her arrest in 
Tehran for an alleged breach of the Islamic Republic’s dress 
code for women.

Officials in the country say hundreds of people have been 
killed in the months-long street violence, including dozens 
of security force personnel, and thousands have been ar-
rested.

Iran has accused its rivals, led by the United States, of stok-
ing the protests. Officials have also accused Saudi Arabia of 
funding “hostile” Persian-language media abroad.

In November, Iranian foreign ministry spokesman Nasser 
Kanani called on Saudi Arabia to change its “unfriendly” 
behaviour. Intelligence Minister Ismail Khatib has warned 
that Iran would retaliate against any move to destabilise the 
country.

Saudi Arabia cut ties with Iran in January 2016, after its em-
bassy in Tehran and consulate in second city Mashhad were 
attacked by protesters following Riyadh’s execution of Shia 
cleric Nimr al-Nimr.

Since April 2021, Iraq has hosted a series of fence-mending 
meetings between the two countries’ security officials.
The talks have stalled in recent months, and no meetings 
have been publicly announced since April 2022.
Iran and Saudi Arabia support rival sides in several conflicts 
around the region, notably in Yemen, where Riyadh has led 
a military intervention in support of the government, while 
Iran supports Shia rebels who control the capital Sanaa and 
much of the north. أعلن الرئيس الرويس فالديمري بوتني أن فرقاطة » األمريال 

غورشكوف« الحديثة املزّودة بصواريخ »تسريكون« الفرط الصوتية 
ستدخل مطلع يناير املقبل الخدمة يف البحرية الروسية.

وأوضح بوتني أن صواريخ »تسريكون« البحرية الفرط الصوتية 
ال مثيل لها يف العالم. وأشار إىل أنه يخطط الحقا لتزويد القوات 

االسرتاتيجية الروسية بأحدث األنواع من األسلحة.
هذا وأعلن وزير الدفاع الرويس، سريغي شويغو عن بدء عملية توريد 

صواريخ »تسريكون« البحرية الفرط الصوتية عىل دفعات للجيش 
الرويس.

وقال: »قد بدأ تسليم صواريخ« تسريكون« البحرية الفرط الصوتية 
عىل دفعات للجيش الرويس«.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد وقّعت يف وقت سابق اتفاقية إنتاج 
دفعة إضافية من صواريخ »تسريكون« الفرط الصوتية.

يذكر أن صواريخ »تسريكون« الروسية الفرط الصوتية تصل رسعتها 
إىل 9 أضعاف رسعة الصوت، ومداها إىل ألف كيلومرت ويمكن إطالقها 

من الجو والرب، والبحر من السفن والغواصات، كما يمكن تزويدها 
برؤوس حربية مختلفة بما فيها النووية.

بوتين: فرقاطة "األميرال غورشكوف " المزّودة بصواريخ فرط 
الصوتية تدخل الخدمة مطلع يناير المقبل
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I have your best interest in mind!
Committed to helping homeowners and home buyers 
find loan options that fit their needs. Whether you're 
Purchasing a new home or Refinancing. I can help you 
find the solution that is right for you!

ملتزمون بمساعدة أصحاب المنازل 
ومشتري البيوت الختيار أفضل القروض التي 
تناسب احتياجاتهم. اذا كنت تريد شراء منزل 

جدید، أو إعادة تمويل لمنزلك الحالي، 

فنحن .. خياركم األفضل.

Al Baalbaki
MORTGAGE  LENDER

 650 N. Telegraph rd Suite# 2 Dearborn MI 48124
 al.baalbaki@supremelending.com

Company NMLS# 2129 · 
Loan officer NMLS# 1387484

عالء بعلبکي

Are you Self-Employed?Do you want to Purchase a house 
and become Homeowner?

هل تريد شراء بيت ؟هل تعمل لحسابك الخاص؟

Do you need help 
Qualifying for a 
home Financing?
هــل تحتــاج إلــى موافقــه لقــرض 

مالــي لشــراء بيــت أحالمــك؟

We Have Special Programs to 
qualify you and a Mortgage 
Solutions just for you.
لدينــا برنامــج خــاص ألصحاب دخــل الـ 1099 واألشــخاص 
العامليــن لحســابهه الخــاص يتيــح لهــم ويأهلهم 
للحصــول علــى القــروض الماليــة لشــراء بيــت أحالمهم

اتصلوا اآلن بأخوكم عالء بعلبكي
313-727-7274

 Attantion self-employed and 1099 Income
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Mid-East Groceries,Fruits & Vegetables

313-584-5849
14301 Ford Rd. Dearborn, MI 48126

أسواق فوردسون
Fordson Market

سمانة عربية
بأنواعها
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    Global Press صحافة عالمية

نرش موقع »نويف فوستوتشيني آبازريني« الرويس تقريرا للكاتب 
فالديمري بالتوف، قال فيه إن اتحاد الجمهوريات االشرتاكية 

السوفياتية كان هو الرائد يف االستكشاف السلمي للفضاء، وهو أول من 
أطلق قمرا صناعيا حول األرض، وأول من نظم رحلة برشية إىل الفضاء 

الخارجي.

وأضاف بأن الواليات املتحدة حاولت التنافس مع االتحاد السوفياتي، 
ففي عام 1969 هبطوا عىل سطح القمر، عىل الرغم من أنه يف العديد 

من البلدان، بما يف ذلك الواليات املتحدة نفسها، ال تزال هناك خالفات 
حول ما إذا كانت هذه حقيقة صحيحة أو مزيفة.

وأشار الكاتب إىل أنه رسعان ما قامت الواليات املتحدة بتحويل 
املنافسة العلمية والتقنية مع االتحاد السوفياتي يف الفضاء إىل عملية 

عسكرية، معتربة الفضاء الخارجي ساحة معركة مستقبلية، خاصة 
بعد تشكيل دونالد ترامب عام 2018 لنوع جديد من القوات املسلحة، 

وهي قوات الفضاء، والتي كان الغرض الرئييس منها تنفيذ عمليات 
عسكرية يف الفضاء.

واستعرض التقرير الوحدات الفضائية العسكرية التي أنشأتها 
الواليات املتحدة والتي تسمى »دلتا الفضاء« بينها »دلتا الفضاء 

3« املتخصصة يف الحرب اإللكرتونية، »دلتا الفضاء 8« املسؤولة عن 
اتصاالت األقمار االصطناعية وحرب املالحة، »دلتا الفضاء 18« التي 
تتمثل مهمتها بمواجهة روسيا والصني يف املدارات القريبة من األرض.

وأفاد بأن »قيادة الفضاء« كانت موجودة بالواليات املتحدة يف برنامج 
»حرب النجوم« الذي أعلنه الرئيس الراحل رونالد ريغان عام 1983، 

والذي كان مبادرة دفاعية إسرتاتيجية هدفها اكتساب الهيمنة يف 
الفضاء من خالل نرش وسائل قادرة عىل اعرتاض صواريخ اآلخرين، 

وهو الربنامج الذي تم وقفه عام 1993.

وذكر التقرير أن هذه السياسة األمريكية تم إيجاد غطاء قانوني لها 
يف أغسطس/آب 2020، حيث صدر قانون يوضح أن قوات الفضاء ال 

تختزل عملها فقط يف الدفاع عن نفسها، ولكن أيضا للهجوم »إذا لزم 
األمر لحماية املصالح الوطنية األمريكية«.

ورشح أنه خالل الفرتة األخرية بدأت تظهر معلومات عن تعزيز 

اإلمكانات التي تمتلكها واشنطن وحلفاؤها يف الفضاء، وخاصة من 
حيث تلقي املعلومات وتوزيعها من األقمار االصطناعية، واستخدامها 

يف الخطط العسكرية اإلسرتاتيجية األمريكية.

ووفق الكاتب فقد بدأت واشنطن إنشاء وحدات من قيادة الفضاء 
اإلقليمية لتنسيق وإدارة أعمال قوات الفضاء األمريكية، حيث تم 

بالفعل إنشاء أوىل هذه الوحدات أوائل نوفمرب/ترشين الثاني 2022 يف 
هيكل قيادة املحيطني الهندي والهادي يف هاواي. وبحلول نهاية 2022، 
تخطط الواليات املتحدة -وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية- 

إلنشاء هيكل مماثل داخل القيادة املركزية للقوات املسلحة املسؤولة 
عن الرشق األوسط، باإلضافة إىل هيكل آخر بكوريا الجنوبية.

موقع روسي: الواليات المتحدة ُتشرك 
دول الشرق في "حرب النجوم"

The Washington 
Post: We hope you 
are “B-21” The last 
manned American 
bomber

O n the occasion of the launch of the new US strate-
gic bomber “B-21” on the second of December, I 
discussed editorial The Washington Post reported 

the manufacture of such a weapon, describing it as very 
expensive, saying that the need for it is not urgent.

The newspaper said that the US Air Force’s record – with re-
gard to building strategic bombers over the past 60 years – is 
somewhat ambiguous. This month, a new bomber known as 
the B-21 Raider came out. It looks like the B-2 but is slight-
ly smaller, with a lower profile over the wing and a slightly 
larger belly underneath, but most of its critical capabilities 
remain classified.

Not cheap

The newspaper added that the “B-21” had already proven 
to be undercover as the project was researched, developed 
and engineered in secret, for fear of what potential enemies 
might conclude, and Congress voted to keep the budget for 
this bomber under wraps. She also said they certainly aren’t 
cheap, and will likely cost around $700 million each before 
they’re in the air.
She explained that the B-21 will be used for two missions: 
penetrating enemy air defenses and delivering nuclear 
and conventional weapons. In conventional warfare, these 
bombers can carry a variety of payloads, and they can, at 
least for the time being, go beyond conventional cruise mis-
siles that face increasing threats. advanced air defenses, and 
these factors make the B-21 a weapon the Chinese will need 
to consider as they flex their muscles in Asia.

technology race
And the “Washington Post” said that the supporters of the 
“B-21” bomber say that it will be the latest in a series of 
stealth aircraft, and therefore it will benefit from what the 
Air Force has learned from decades of covert work, adding 
that this may be the case, but 32 years after the appearance 
of the first stealth fighter. In the Gulf War, stealth technol-
ogy is in a race against technology. “Our enemies may soon 
be able to use artificial intelligence to discover where the 
B-21 is most likely to penetrate their air 
defenses, and then plug those gaps.”
And the newspaper expressed its belief 
that the cost of this launcher over its exis-
tence in service may exceed $ 200 billion, 
noting that the cost of the main weapons 
is inevitably more than the initial alle-
gations. She said: There is uncertainty 
about whether its stated costs include 
all the tasks that the Air Force expects to 
perform.
Not logical
The Washington Post asked whether it 
makes sense to spend tens of billions on 
a manned bomber at a time when rela-
tively inexpensive missiles are sinking 
Russian ships, and drones are wiping out 
Russian shields in Ukraine.
The newspaper concluded that it urged 
the concerned authorities to make the 
“B-21” the last manned bomber for the 
United States.

Source: Aljazeera



    WWW.ARABAMERICANTODAY.NET5757

    Arab American TodayArab American Today  العربي األمريكي اليوم  العربي األمريكي اليوم

December 2022 - Volume : 10 - Issue :120

    Global Press صحافة عالمية

باسل درويش

ذكر موقع »ذي إنرتسبت« يف تقرير، أن 
الجيش األمريكي يريد تخليد ذكرى معركته 
الدموية والرشسة يف مدينة الفلوجة بإطالق 

اسمها عىل بارجة حربية »يو أس أس 
فلوجة«.

وقالت الصحيفة يف تقرير للصحفي بيرت 
ماس، إن فلوجة هي املدينة التي عانت أكرب 

قدر من العنف عىل يد الجيش األمريكي كما 
يجمع املؤرخون يف الرشق األوسط.

وبعد أسابيع من سقوط بغداد عام 2003، 
قتل جنود الفرقة 82 املحمولة جوا 17 مدنيا 

بعد فتح النار عىل حشد من العراقيني.
وكان القتل مقدمة لفيضان من العنف 
والدمار يف عام 2004. وشملت العملية 

الدموية يف ذلك العام مقتل  أكرث من ألف 
مدني وقتل األرسى من نقطة قريبة وتعذيب 

السجناء يف سجن أبو غريب الذي ال يبعد 
سوى 20 ميال عن الفلوجة.

واستمر عقاب الفلوجة حتى بعد الفرتة 
الوحشية لالحتالل األمريكي، ففي السنوات 

التي أعقبت املعركة، شهدت املدينة انتشار 
حاالت الرسطان والوالدات املشوهة بسبب 
استخدام الجيش األمريكي الذخرية التي 

تحتوي عىل اليورانيوم املنضب.
وبدال من اإلعرتاف يما فعلته، فإن الواليات 

املتحدة تريد اختيار اسم الفلوجة لبناء 
بارجة حربية بكلفة 2.4 مليار دوالر. 

وأكد قائد املارينز الجرنال ديفيد بريغر، أن 
الجيش األمريكي قرر التأكيد عىل روايته 
الخيالية عن الفلوجة باعتبارها انتصارا 

أمريكيا قائال: »لقد انترص املارينز ويف ظل 
ظروف غري مواتية، ضد عدو مصمم والذي 

كان يتمتع بكل املميزات للدفاع يف حروب 
املدن«.

وأضاف يف مؤتمر صحفي عندما أعلن عن 
االسم أن »معركة الفلوجة كانت وستظل 

محفورة يف ذهن كل املارينز وستذكر بأمتنا 
وأعدائها، وملاذا يعترب املارينز أنفسهم 

األفضل يف العالم«.
وذكر إعالن املارينز أن 100 من قوات الواليات 

املتحدة وحلفائها قتلوا يف املعركة، ولكنه 
تجاهل عدد الضحايا املدنيني العراقيني 

وتدمري أجزاء واسعة من املدينة باستخدام 
القنابل عالية الكلفة واملشاكل الصحية التي 

تركها الهجوم األمريكي إىل جانب جرائم 
الحرب.

ويف الوقت الذي لم يحدث فيه اإلعالن 
ردة فعل يف الواليات املتحدة، فإن  تبييض 

صفحة الجيش األمريكي أثار غضبا يف 
العراق وأماكن أخرى. وقال أحمد منصور، 

مراسل الجزيرة الذي غطى املعركة: »ال 
يزال ألم الهزيمة يف الفلوجة يالحق الجيش 

األمريكي.. ويريدون تحويل جرائم الحرب 
التي ارتكبت هناك إىل نرص، وكنت شاهدا 

عىل الهزيمة األمريكية يف معركة الفلوجة«.

وقال الناشط العراقي مرتىض الزيدي الذي 
ألقى حذاءه عىل الرئيس جورج دبليو بوش 

عام 2008: »من اإلهانة أن تعترب قتل األبرياء 
انتصارا.. هل تريد التفاخر بقتل الجنود 
ومالحقة األبرياء؟.. وآمل أن تذكركم هذه 

السفينة دائما بعار الغزو وذل االحتالل«. 
وأشار الكاتب بتجربته حيث كان مرفقا مع 
الجيش األمريكي أن الفلوجة كانت أخطر 

منطقة يف العراق بعد االحتالل.
وحدثت معركتان يف الفلوجة، األوىل عندما 

سيطرت القوات األمريكية عىل املدينة جزئيا 
يف آذار/ مارس 2003، وسلمتها للسلطات 

العراقية التي تخلت عنها الحقا للمسلحني، 
وقتل 800 عراقي يف تلك املعركة معظمهم من 

املدنيني.
ثم شنت القوات األمريكية يف نهاية العام 

معركة أوسع وشاركت فيها وحدات عسكرية 

أكرب من أجل السيطرة عىل املدينة بناية بعد 
بناية واستمرت ما بني ترشين الثاني/ نوفمرب 

وكانون األول/ ديسمرب. 
وقام جندي بإطالق النار عىل عراقي ممدد 
عىل األرض وسمع صوت يف التسجيل وهو 

يقول: »حسنا، هو ميت اآلن«. وبعد تحقيق 
يف الحادث وجد أن فعل الجندي متناسب 

مع قواعد االشتباك وقوانني النزاعات 
املسلحة وحق املاريتز األسايس يف الدفاع 

عن النفس. 
وبعد املعركة تم إخراج 700 جثة من بني 
األنقاض معظمها من النساء واألطفال، 

بحسب مدير مستشفى الفلوجة، والذي قال 
إن العد الذي قام به كان جزئيا ألن مناطق يف 

املدينة لم يتم الوصول إليها إلنقاذ املدنيني.

وكانت املعركة الثانية أكرث دموية للمدنيني 
من األوىل بحسب رفاعة العيسوي الذي كتب 

مقاال نرش عام 2005 يف »إيرين نيوز« وهي 
مؤسسة تمولها األمم املتحدة، أشار فيه إىل 

أنها »من أكرث األوضاع إثارة للكآبة وشاهدته 
منذ بداية الحرب«.

 وقال الكاتب إن التاريخ محفور يف الكتب 
واألفالم واملقاتالت والنصب التذكارية، ولكن 

أمريكا تريد تخليد انتصارات جنودها 
الشجعان بإطالق اسم بارجة بدون االعرتاف 

بالضحايا أو الجرائم التي ارتكبت.
وال يستطيع الكاتب فهم السبب وكيف قرر 

قادة البنتاغون اختيار اسم الفلوجة عىل 
اسم بارجة لم تنب بعد، متسائال: »هل هم غري 

عارفني بما جرى؟ وهل هم يعرفون ولكنهم 
قرروا تجنب الحقيقة؟.. هل يعولون عىل 
عدم اهتمام الرأي العام؟ أم إنهم يريدون 

إرسال رسالة بأن أمريكا تستطيع تدمري أي 
مدينة تختارها يف العالم؟«، مطالبا بتحرك 

جماعات الضغط لتغيري اسم السفينة.

إنترسبت: أمريكا ستخلد تدمير الفلوجة 
العراقية ببارجة حربية تحمل اسمها

لوفيغارو: هكذا تحمي 
الصين أطفالها وتجعل 
أطفالنا أغبياء من خالل 

منصة "تيك توك"
قالت صحيفة »لوفيغارو« )Le Figaro( الفرنسية إن االختالفات بني 

النسختني الصينية والدولية من منصة »تيك توك« )TikTok( تثري 
التساؤل حول وجود نية لتحويل األطفال إىل أغبياء عن طريق هذه 

القوة الناعمة.

 ،)Google( »ويقول املوظف السابق املرموق يف رشكة »غوغل
تريستان هاريس لربنامج »60 دقيقة« األمريكي إن »نسخة الصينيني 

من تيك توك تعرض ملن أعمارهم أقل من 14 عاما تجارب علمية 
يمكن القيام بها يف املنزل، أو جوالت يف املتحف، أو مقاطع فيديو 

وطنية أو تعليمية، ويقرصون االستخدام عىل 40 دقيقة فقط يف اليوم. 
م لبقية العالم. وألنهم يعرفون أن  وهذا اإلصدار من تيك توك ال ُيقدَّ

التكنولوجيا تؤثر عىل تطور الشباب، فيبيعون يف سوقهم املحيل 
نسخة فقرية، بينما يقومون بتصدير األفيون إىل بقية العالم«.

وأكد هاريس -الذي ترك غوغل عام 2015 بعد أن حذر أوائل عام 
2010 من اآلثار الخطرية للتقنيات الجديدة عىل انتباهنا- أن 

»دراسات يف الصني والواليات املتحدة سعت الكتشاف املهنة التي 
تلهم الشباب يف مستقبلهم، فكان الجواب يف الواليات املتحدة 

)شخصية مؤثرة عىل وسائل التواصل(، بينما كانت اإلجابة يف 
الصني )رائد فضاء(«.

وأشارت الصحيفة إىل أن مداخلة الرجل -الذي تصفه الصحافة 
األمريكية بأنه »ضمري وادي السليكون«- مخيفة جدا، وأنها تلتقي 

بوصف الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون هذه املنصة بأنها 
»سذاجة مربكة«، وتأكيده »أتحداك أن تجد بها محتوى حول ما 

يحدث يف شينجيانغ أو غريها، وهذا هو املكان الذي تخبأ فيه الدعاية 
الروسية«.

وتشرتك كلمات هاريس وماكرون يف أنها تسلط الضوء عىل حقيقة 
مقلقة، وهي غياب تنظيم هذه الشبكات االجتماعية يف الديمقراطيات 

الغربية والحديثة والليربالية، رغم قانون الخدمات الرقمية الذي 
دخل حيز التنفيذ يف وقت سابق هذا العام يف أوروبا.

ومع ذلك -كما يقول الكاتب- ال يوجد يشء عن التأثري املنهك 
واإلدمان الذي يمكن أن تمثله هذه املنصات، خاصة مع تأثري تيك 

توك الذي تجاوز تأثري غوغل و«فيسبوك« )Facebook( عام 2021، 
ومن املتوقع أن يصل إىل 1.8 مليار مستخدم بنهاية 2022 -وفقا 

لرتيستيان- »فما عواقب هذا التأثري؟ الزمن سيخربك!«.

وتساءل الكاتب »أال يجب أن يكون هناك قانون يحدد قيود السن 
عىل الوصول إىل الشبكات االجتماعية، كما هي الحال بالنسبة 

للكحول والقمار والسجائر؟ أليس القاسم املشرتك بينها هو زيادة 
إنتاج الدوبامني لدى البرش؟«.
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 وكاالت
لم تتوقف محاوالت »إرسائيل« منذ احتالل املدن الفلسطينية 

عام 1948 لتفريغها من أصحابها وسكانها األصليني حتى يومنا 
هذا، متخذة أساليب تفيض لتشتيت وتهجري من بقي منهم، وفق 

مخططات مدعومة بقانون وضع خصيصاً لتحقيق ذلك.
يف مدينة يافا، واستناًدا عىل قانون سّمي بـ«أمالك الغائبني«، 

يواجه 1400 فلسطيني خطر التهجري من بيوتهم، بعد أن وضع 
االحتالل يده عىل املنازل التي ُطرد أصحابها منها إّبان النكبة.

مختصون وناشطون فلسطينيون يجمعون عىل خطورة هذا القانون 
الذي تختبئ خلفه رشكة »عميدار« »اإلرسائيلية«، ويلتقيان يف هضم 

وابتالع كل يشء؛ خدمة للوجود اليهودي البحت، يف الوقت الذي يعاني 
الفلسطينيون يف الداخل املحتل من القوانني املوضوعة يف مواجهة ثباتهم 

وحقهم يف العيش بكرامة فوق أرضهم.

تطبيق قانون الغائبين
ويعترب قانون أمالك الغائبني أحد النصوص التأسيسية لـ«إرسائيل«، 

ويضم يف طياته 39 فصالً، وتعود بداياته ملارس 1950، حني أجيزت مصادرة 
وحجز املمتلكات الفلسطينية بذريعة تركها يف عام 1948، حيث صنفت 

أمالك الفلسطينيني بمقتضاه بأنهم غائبون ولو لم يغادروا الوطن، وأجربوا 
عىل حمل الجنسية »اإلرسائيلية« والهوية الزرقاء.

ممثل فلسطينيي يافا يف املجلس البلدي عبد أبو شحادة، يشري إىل أن 
البداية كانت عقب النكبة، عندما وضعت أمالك الالجئني تحت هيمنة 

الدولة ومؤسساتها والرشكات والقوانني التي تتوافق مع األمالك لنهبها، 
بحسب وكالة »سند«.

ويوضح أبو شحادة إىل أن غالبية أهايل يافا سكنوا عقب النكبة يف بيوت 
وفق عقود لرشكة »عميدار«، مرشوطة بعدم إجراء أي تغيريات يف تلك 

البيوت، األمر الذي كان كافًيا مع األيام للتذرع بعدم االلتزام، وإصدار أوامر 
اإلخالء.

ورشكة »عميدار«، رشكة إسكان »إرسائيلية« تتبع ما يسمى دائرة األمالك 
التابعة لدائرة »أرايض إرسائيل«، وتشكلت عام 1950، وقد أفلحتا مًعا يف 

وضع خطط هيكلية لحي العجمي الفلسطيني عىل مدار 20 عاًما مضت؛ 
تمهيدا للحالة الصعبة التي وصل إليها الفلسطينيون يف الداخل املحتل، 

تبًعا لضيفنا.
ويردف: كان عدد فلسطينيي يافا 120 ألفًا إبان النكبة، تقلّص عددهم 
لنحو 40 ألفاً حالياً، فرضت عليهم األحكام العسكرية، موضًحا أنه تم 

ضم يافا إىل تل أبيب عام 1950، إىل أن وصل الفلسطينيون حالياً إىل صفر 
ملكية، حيث اعترب الجيل األول والثاني سكاناً محميني، بينما الثالث 

والرابع نزعت عنهم الحماية، مع ارتفاع جنوني يف أسعار الشقق السكنية، 
فالبيت الواحد يصل حوايل 4 ماليني دوالر.

ونظراً لتقادم السنوات وحاجة البيوت الفلسطينية املستأجرة من 
»عميدار« يف يافا للرتميم وانعدام االهتمام من الرشكة، اضطر سكانها 
لرتميمها، ليجدوا أنفسهم بني فكي كماشة اإلخالء والتهجري، وفق أبو 

شحادة«
ويميض بالقول: املسألة سياسية بحتة، يقف خلفها العنرصيون يف دائرة 
أرايض »إرسائيل«، الذين يعرقلون بدورهم أي حلول من منطلق عنرصي 
رصف، وبات معها 400 عائلة يمثلون 1400 يافاوي يف مهب رياح التهجري 

واإلجالء، وهو ما حرّكهم للوقوف يف وجهها والتظاهر ضد سياساتها 
العنرصية.

بيوت ومدارس
الناشط واملترضر كايد أبو دين )26 عاًما( من يافا، يقول: إن الهدف 

الرئيس من تلك القوانني واملخططات هي اإلخالء والتهجري، كسياسات 
قديمة متجددة.

ويكشف أن 434 بيتاً يف يافا وصلتهم أوامر إخالء يف األشهر األخرية، وهي 
واقعة يف مناطق إسرتاتيجية حيوية يف قلب األحياء العربية كالجبالية 

والعجمي، أحياء كانت صبغتها العربية %100 تناقصت لتكون 10% 
حالياً.

ويشري إىل أن قرارات اإلخالء ال تقترص عىل البيوت، بل طالت أقدم مدرسة 
تاريخية يف قلب األحياء العربية، وهي مدرسة »الزهراء«، املوجودة قبل 

االحتالل بـ37 عاًما، وأغلقت بحجة عدم كفاية أعداد الطلبة، وهو ما يشري 
للغايات الرئيسة من تهجري وتطهري عرقي، وهو ما حدا بفلسطينيي يافا 

للتظاهر كل يوم جمعة عىل مدار عامني حتى اآلن.
ويتفق الناشط واملتابع لقضايا الهدم والتهجري يف الداخل املحتل 

مقداد عبدالقادر مع سابقيه، يف اعتبار رشكة »عميدار« أساس البالء؛ 
بسيطرتها عىل تلك املساكن بموجب قانون أمالك الغائبني حسب االدعاء 

»اإلرسائييل«.
ويرى عبدالقادر أن مخطط التهجري يأتي ضمن مساع ديمغرافية إلنهاء 

الوجود العربي يف 7 مدن عربية كربى، تعمل املؤسسات »اإلرسائيلية« 
عليها منذ زمن طويل، وهي القدس ويافا وعكا واللد والرملة وحيفا 

والنارصة.
ويقول الناشط: إن تطبيق قانون الغائبني وتهديد »عميدار« للعائالت 

الفلسطينية هدفه حماية األكرثية اليهودية وإنهاء الوجود العربي الذي 
يرون فيه تهديدا لوجودهم ومخططاتهم.

ويشري ضيفنا ألهمية الحراك الوطني ملواجهة املشاريع »اإلرسائيلية« 
أبرزها إثارة الرأي العاملي وإظهار عنرصية قانون الغائبني وسياسة 

التمييز، مبينًا أن ما يجري وجه من وجوه الرصاع عىل املمتلكات واألرض 
متعدد األشكال.

خطة االحتالل الصهيوني 
ونظمت القوى السياسية العربية يف أرايض الـ48، الجمعة، احتجاجاً يف 
مدينة يافا ضد خطة االحتالل الصهيوني لتهجري 1400 فلسطيني من 

املدينة، ورفع املتظاهرون الفتات كتب عليها شعارات ترفض خطط اإلخالء 
»اإلرسائيلية« بموجب قانون ما يعرف بـ«أمالك الغائبني« لعام 1950.

بموجب هذا القانون، تتيح سلطات االحتالل »اإلرسائييل« إمكانية طرد 
املئات من العائالت الفلسطينية األصلية من منازلها لصالح املستوطنني 

»اإلرسائيليني«.
وكتب عىل الالفتات يف االحتجاج: »ممتلكات الغائبني للسكان األصليني، 

وليس للمستثمرين« و«اقتالع السكان وتهويد املدينة هو قنبلة موقوتة«، 
وطالب املحتجون بالتصدي لخطط اإلخالء »اإلرسائيلية« الهادفة إىل 

تعزيز الفصل العنرصي.
وأُجرب معظم سكان يافا الفلسطينيني عىل الفرار من املدينة خالل 

أحداث النكبة الفلسطينية عام 1948، وال يزال مجتمع من حوايل 15000 
فلسطيني، يحملون الجنسية »اإلرسائيلية« اآلن، موجودين يف أرض 

أجدادهم.
وينظمون مظاهرات أسبوعية ضد املخططات »اإلرسائيلية«، بهدف 

حماية وجودهم.
/https://mugtama.com/reports

سياسية عنصرية إسرائيلية تهدد 
1400 فلسطيني بالتهجير من يافا

Dozens Of Lawmakers Urge 
Banks To Stop Discriminat-
ing Against Muslims

E lizabeth Warren (D-Mass.) released a letter on urging the head of U.S. 
banking regulators to reassess policies that actively discriminate against 
Muslim Americans and communities of color.

“Countless U.S. individuals, businesses, and charities have been victims of dis-
criminatory policies and practices that appear to limit their access to financial 
services because of their religion or national origin,” reads the letter signed by 
over a dozen lawmakers. The letter was exclusively shared with HuffPost before 
being sent to Treasury Secretary Janet Yellen and other banking officials. 
“Many Muslim and Arab, Middle Eastern and South Asian Americans, simply be-
cause of their connections — real or perceived — have been systematically cut 
off from financial services,” the lawmakers wrote. 
For American Muslims and individuals from countries impacted by U.S. sanctions, 
operating a bank account or sending money abroad has resulted in a litany of 
challenges that many say are disproportionate and discriminatory. People say 
they have been targeted by financial institutions based on their religious and 
ethnic origin, including having their bank accounts shut down without warning, 
their payments to loved ones abroad flagged and their accounts being unfairly 
scrutinized.
Rep. Ilhan Omar, D-Minn., center, told HuffPost: “I have heard from countless 
people in my district—particularly immigrants, Muslim-Americans and people 
have color—who have had bank accounts closed or not been able to bank due 
to discrimination.” Rep.-elect Jill Tokuda, D-Hawaii, right, and Congressional Pro-
gressive Caucus Chair Rep. Pramila Jayapal, D-Wash., along with Omar attend a 
news conference at the AFL-CIO Building in Washington, D.C., on Nov. 13.
In 2019, a Muslim woman filed a complaint against Citibank in New York after the 
bank allegedly prevented her from opening an account, saying they first need-
ed to investigate her husband, who has an Arabic last name. In 2017, a Muslim 
man, his wife, and his 15-year-old daughter were detained by police when a teller 
called 911 as he tried to deposit a check.
Muslim Americans who run nonprofits have also said that their charities have 
been shut down without reason. A 2014 report by The Los Angeles Times found 
about a dozen account closures involving Muslims and immigrants from the Mid-
dle East and their nonprofits.
“I have heard from countless people in my district — particularly immigrants, 
Muslim-Americans and people of color — who have had bank accounts closed 
or not been able to bank due to discrimination. It has had a chilling effect on 
vital humanitarian assistance, whether in the form of remittances or charitable 
contributions,” Omar told HuffPost in an emailed statement.
The Bank Secrecy Act (BSA), also known as the Currency and Foreign Transactions 
Reporting Act, was passed in 1970 and requires financial institutions to assist the 
government in detecting and preventing money laundering. After the passage 
of the Patriot Act of 2001, the BSA was amended to further require banks and 
other financial institutions to monitor customer accounts for suspicious activity.
But the law has frequently been interpreted in a way that has led to the profiling 
and targeting of Muslims and other individuals from predominantly Arab, Middle 
Eastern and South Asian communities. Many say their financial transactions — 
via U.S.-based banks and services like PayPal and Venmo — have been dispro-
portionately flagged.
“I’m going to stop you right there, that’s what the issue is: Palestine,” a PayPal 
customer relations specialist allegedly told one woman last month after she tried 
purchasing tickets for an event with Palestine in the name.
“Anything that has to do with the Middle East right now is very touchy, so PayPal 
does not support anything that has to do with the Middle East right now,” the 
representative said.
Venmo, which PayPal owns, flags transactions that include the words Iran or Syria 
– a policy the company argues is not discriminatory but is due to sanctions im-
posed by the Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control.
But critics point out that the company doesn’t simply flag the name of countries 
targeted by sanctions. Last year, a Chicago Muslim woman said Venmo racially 
profiled her when the company flagged a payment to her friend labeled with the 
Arabic form of “Amen.”
Source: yahoo news
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The Rights & Freedoms حقوق وحريات

حذّرت منظمات حقوقية من أن العديد من اإليرانيني معرضون 
لخطر اإلعدام الوشيك بسبب التظاهرات التي تهز نظام 

طهران بعد رد فعل دويل شديد عىل أول إعدام مرتبط بالحركة 
االحتجاجية.

اندلعت حركة االحتجاج املستمرة منذ نحو ثالثة أشهر عقب 
وفاة مهسا أميني بعد أيام من توقيفها لدى رشطة األخالق 

النتهاكها املزعوم لقواعد اللباس الصارمة يف الجمهورية 
اإلسالمية.

وتشكل هذه املوجة أكرب تحد للنظام منذ اإلطاحة بالشاه عام 1979.
وتصف إيران االحتجاجات بأنها »أعمال شغب« وتقول إن 

خصومها األجانب يشجعونها.
وردت السلطات بحملة قمع يرى نشطاء أنها 

تهدف إىل بّث الخوف لدى الرأي العام.
وأعدمت إيران الخميس محسن شكاري 

)23 عاما( الذي أدين باالعتداء عىل 
عنرص من قوات األمن. وقالت منظمات 

حقوقية إن إجراءات محاكمته التي 
وصفوها بالصورية اتسمت بترّسع 

غري مربر.
وأعلن القضاء اإليراني إدانة 11 
شخصا باإلعدام حتى اآلن عىل 

خلفية االحتجاجات، لكن نشطاء 
يقولون إن حوايل 12 آخرين يواجهون 

تهماً قد تؤدي إىل تسليط عقوبة 
اإلعدام عليهم.

وقال هادي قائمي، املدير التنفيذي 
لـ«مركز حقوق اإلنسان يف إيران« ومقره 

نيويورك، إنه ما لم »تكثّف الحكومات 
األجنبية بشكل كبري« الضغط الدبلومايس 

واالقتصادي عىل إيران، فإن العالم »يرسل الضوء 
األخرض لهذه املذبحة«.

بدورها، قالت »منظمة العفو الدولية« إن إيران »تستعد 
إلعدام« ماهان صدر )22 عاماً( بعد شهر واحد فقط من محاكمته 

»الجائرة للغاية« وإدانته بسحب سكني خالل االحتجاجات، وهو اتهام 
نفاه بشدة أمام املحكمة.

وأكدت املنظمة أن صدر نقل السبت من سجن طهران الكبري إىل سجن 
رجائي شهر يف مدينة كرج القريبة »ما أثار مخاوف من احتمال التنفيذ 

الوشيك لحكم اإلعدام«.

محاكمة صورية
وقالت »منظمة حقوق اإلنسان يف إيران« ومقرها أوسلو »مثل جميع 

السجناء املحكوم عليهم باإلعدام، ُحرم )صدر( من االتصال بمحاميه 
أثناء االستجوابات واإلجراءات واملحاكمة الصورية«.

وحّذرت »منظمة العفو الدولية« من أن حياة الشاب سهند نور محمد 
زاده الذي اعتقل عىل خلفية االحتجاجات، معرضة أيضا للخطر »بعد 

إجراءات رسيعة ال تشبه املحاكمة«.

وأوضحت املنظمة أنه ُحكم عليه باإلعدام يف ترشين الثاني/نوفمرب 
بتهمة »هدم حواجز طريق رسيعة وإرضام النار يف حاوية قمامة 

وإطارات«.
ومن بني األشخاص الذين صدرت بحقهم نفس العقوبة مغني الراب 

سامان سيدي )24 عاما( وهو من األقلية الكردية يف إيران. وقد ناشدت 
والدته التدخل لصالحه عىل وسائل التواصل االجتماعي يف مقطع فيديو 

قالت فيه »ابني فنان وليس مثري شغب«.
كما أكدت السلطات القضائية اإليرانية الشهر املايض أن مغني الراب 

توماج صالحي الذي أعرب عن دعمه لالحتجاجات املناهضة للنظام، 
متهم »باإلفساد يف األرض« وقد يواجه عقوبة اإلعدام.

وقال خرباء يف األمم املتحدة يف بيان »نخىش عىل حياة 
الفنانني اإليرانيني اللذين وجهت إليهما تهم عقوبتها 
اإلعدام«، يف إشارة إىل قضيتي سيدي وصالحي.
كما أثارت »منظمة العفو الدولية« و«منظمة 

حقوق اإلنسان يف إيران« قضية الطبيب 
حميد غاري حسنلو املحكوم باإلعدام. 

وقالتا إنه تعرض للتعذيب يف الحجز 
وأُجربت زوجته عىل اإلدالء بشهادة 

ضده سعت الحقًا إىل الرتاجع عنها.

ازدراء ال حدود له
وقال مدير »منظمة حقوق اإلنسان 

يف إيران« محمود أمريي مقدم 
إن »عمليات إعدام املتظاهرين 

ال يمكن منعها إال من خالل زيادة 
التكلفة السياسية عىل الجمهورية 

اإلسالمية«، داعياً إىل رد فعل دويل 
»أقوى من أي وقت مىض«.

ودانت الواليات املتحدة ودول من االتحاد 
األوروبي وبريطانيا بشدة إعدام شكاري. 

وقالت وزيرة الخارجية األملانية أنالينا بريبوك إن 
ذلك يظهر »ازدراء ال حدود له لإلنسانية«.

من جهتها، استدعت إيران السبت والجمعة مرة أخرى سفريي 
بريطانيا وأملانيا لالحتجاج عىل ترصفات بلديهما، يف إجراء هو الخامس 
عرش خالل أقل من ثالثة أشهر يشمل دبلوماسيا مع تواصل التظاهرات.

ويريد العديد من النشطاء أن يذهب الرد األجنبي إىل أبعد من ذلك 
ويمتد حتى إىل قطع العالقات الدبلوماسية مع إيران وطرد مبعوثيها من 

العواصم األوروبية.
بعد الغضب الدويل الواسع من إعدام شكاري، قالت إيران إنها تمارس 

ضبط النفس، سواء يف رد قوات األمن أو يف »تناسب« اإلجراءات 
القضائية.

استخدام إيران لعقوبة اإلعدام هو جزء من حملة القمع التي تقول 
»منظمة حقوق اإلنسان يف إيران« إنها أدت إىل مقتل 458 شخصا عىل 

األقل عىل أيدي قوات األمن.
وأوقف عىل خلفية التظاهرات ما ال يقل عن 14 ألف شخص، وفق األمم 

املتحدة.

UN official criticizes 
the world’s margin-
alization of the is-
sue of human rights 
in North Korea

T he United Nations has expressed 
concerns about the marginalization 
of human rights in North Korea amid 

escalating military tensions.

James Heenan, the new director of the UN High 
Commissioner for Human Rights in South Korea, 
said Pyongyang had redirected resources “away 
from services to citizens to military purposes”.

And the UN official continued, during an inter-
view with the South Korean Yonhap News Agency, 
that “when there is a military event such as a bal-
listic missile or a test, the issue of human rights is 
marginalized and this makes it difficult for those 
who focus on human rights, including us, to keep 
this file on the table.” The agenda because every-
one is focused on peace and security, which is a 
very important issue.”

He added that if North Korea conducts a nuclear 
test, it will greatly deepen the country’s isolation, 
stop dialogue and reduce humanitarian support 
for those in need, while exacerbating political re-
pression.
Heenan began his work in South Korea last Octo-
ber, where he held the position, which had been 
vacant for two years, and said he would focus on 
promoting public awareness of the human rights 
problem in North Korea.

The UN official welcomed the appointment of 
Seoul, the first envoy for human rights in North 
Korea in 5 years. Last June, Lee Shin-hwa, a pro-
fessor of international relations at Korea Universi-
ty, was selected as an envoy.
He said his office would continue to explore op-
portunities to engage with North Korea, as he 
hoped to open a United Nations human rights 
office in Pyongyang in the future.

The Office of the United Nations High Commis-
sioner for Human Rights opened in Seoul in June 
2015 as part of global efforts to better monitor 
the human rights situation in North Korea and 
document relevant data and information.

منظمات حقوقية: المزيد من اإليرانيين 
معرضون لخطر اإلعدام الوشيك
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S weden’s Supreme Court on blocked the ex-
tradition of exiled Turkish journalist Bulent 
Kenes, a key demand by Ankara to ratify 

Stockholm’s NATO membership.

There were “several hindrances” to sending back 
the former editor-in-chief of the Zaman daily, who 
Turkey accuses of being involved in a 2016 attempt 
to topple President Recep Tayyip Erdogan, the court 
said.

Some of the accusations against Kenes are not 
crimes in Sweden, which along with the political 
nature of the case and his refugee status, 
made extradition impossible, the 
court added.
“There is also a risk of perse-
cution based on this person’s 
political beliefs. An extradition 
can thusly not take place,” 
judge Petter Asp said in a 
statement.
As a result, “the govern-
ment... is not able to grant 
the extradition request.”

Kenes is the only person 
Erdogan has identified by name 
among dozens of people Ankara 
wants extradited in exchange for ap-
proving Sweden’s NATO membership.
Following decades - or in Sweden’s case centu-
ries - of staying out of a military alliance, the two 
countries made the historic decision to apply to join 
NATO after Russia invaded Ukraine.
Apart from Hungary, which is due to ratify Sweden’s 
and Finland’s membership in early 2023, Turkey is 
the only country to threaten to prevent the two 
countries from joining NATO.
Turkey, which has accused Sweden especially of 
providing a safe haven for outlawed Kurdish groups 
it deems “terrorists” has held back on ratifying their 
NATO applications despite reaching an agreement 
with Sweden and Finland in June.

Ankara says it expects Stockholm in particular to 
take tougher action on several issues, including the 
extradition of criminals.
Swedish Prime Minister Ulf Kristersson travelled to 
Turkey in November to meet Erdogan to discuss the 
issues.
When pressed about “terrorists” he wants extra-
dited from Sweden during a joint press conference, 
Erdogan only named Kenes as one on the list.

Stockholm has repeatedly stressed that its judiciary 
is independent and has the final say in extraditions.

In early December, Sweden extradited to Turkey 
a convicted member of the outlawed 

Kurdistan Workers’ Party (PKK), who 
had fled to Sweden in 2015 but 

had his asylum request denied.

Kenes, who now works for 
the Stockholm Center for 
Freedom - an association 
founded by other Turkish 
dissidents in exile - told 
AFP Monday that he was 
“happy” with the decision, 

saying the allegations against 
him were “fabricated by the 

Erdogan regime”.
“I’m sure that the Erdogan regime 

will produce some other methods 
against me here in Sweden and make my 

life difficult as it can be,” he added.

Ankara has over time increased the number of 
people it wants extradited: first 33, then 45, then 
73, in unofficial lists published by media close to 
the Turkish government.
Speaking to AFP in November, Kenes said he be-
lieved he was singled out by Erdogan “because he 
has known me for decades” due to his long career 
as a journalist, and because it was the first name he 
came up with off the top of his head.

The New Arab& & Agencies

Sweden blocks extradition of jour-
nalist Bulent Kenes sought by Pres-
ident Erdogan

كوريا الشمالية تنّدد 
باالستراتيجية الدفاعية 

اليابانية الجديدة وتهدد 
بتدابير عسكرية

نّددت كوريا الشمالية باالسرتاتيجية الدفاعية الجديدة التي اعتمدتها اليابان، 
محّذرة من أنّها لن تقف مكتوفة اليدين أمام هذا التهديد »الخطري« للسلم العاملي 

وما تسّبب به من »تغيري جذري« يف البيئة األمنية اإلقليمية.

وعرضت اليابان مؤخراً سياستها الدفاعية الجديدة القائمة عىل تعزيز القدرات 
العسكرية للبالد بشكل كبري عىل مدى السنوات الخمس املقبلة، بما يف ذلك القدرة 

عىل شّن هجمات مضاّدة، وذلك رّداً عىل تهديدات مصدرها جارتاها النوويتان: 
الصني وكوريا الشمالية.

وقال املتحّدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية يف بيان إّن »اليابان تخلق 
أزمة أمنية خطرية باعتمادها اسرتاتيجية أمنية جديدة تضفي عملياً طابعاً رسمياً 

عىل امتالكها قدرات لشّن رضبات وقائية ضّد دول أخرى«.
وأضاف البيان الذي أوردته وكالة األنباء الكورية الشمالية الرسمية أّن »إضفاء 

طابع رسمي عىل خط العدوان الياباني الجديد قد غرّي جذرياً البيئة األمنية يف رشق 
آسيا«.

وحّذر املتحّدث الكوري الشمايل من أّن طوكيو ستدرك أّن هذا »الخيار )خطر( 
ويّسء للغاية«، مشّدداً عىل أّن بيونغ يانغ »ستواصل التعبري بإجراءات ملموسة 

عن مدى قلقها واستيائها«.

وتحّذر الوثيقة االسرتاتيجية اليابانية الجديدة من أّن املواقع العسكرية الروسية يف 
آسيا وتعاون موسكو مع بكني يشكاّلن »مصدر قلق أمني شديد«.

من جهته، قال البيت األبيض إّن االسرتاتيجية الدفاعية اليابانية الجديدة ستساهم 
يف »تعزيز وتحديث« التحالف العسكري القائم بني واشنطن وطوكيو.
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قررت حركة طالبان حظر التعليم الجامعي للنساء يف أفغانستان إىل أجل 
غري مسمى، حسب رسالة وجهتها وزارة التعليم العايل إىل جميع الجامعات 

الحكومية والخاصة. وتتعرض حكومة طالبان النتقادات عاملية بسبب موقفها 
من حقوق النساء وتعليم الفتيات.

أبدى األمني العام لألمم املتّحدة أنطونيو غوترييش »قلقه العميق« إزاء قرار 
طالبان منع الفتيات ارتياد الجامعات يف أفغانستان، داعياً الحركة إىل »ضمان 

املساواة يف الحصول عىل التعليم عىل كّل املستويات«.
وقال ستيفان دوجاريك املتحّدث باسم غوترييش يف بيان إّن »األمني العام يجّدد 

التأكيد أن الحرمان من التعليم ال ينتهك املساواة يف الحقوق للنساء والفتيات 
فحسب، بل سيكون أثره مدّمراً عىل مستقبل البالد أيضاً«.

إدانة أمريكية

البيت األبيض بدوره قال إن الواليات املتحدة عىل اتصال بالحلفاء حول قرار 
وزارة التعليم العايل األفغانية التي تديرها حركة طالبان بتعليق دراسة الطالبات 

يف الجامعات حتى إشعار آخر.
وذكرت املتحدثة باسم مجلس األمن القومي أدريان واتسون يف بيان: »الواليات 

املتحدة تدين قرار طالبان الذي ال يمكن الدفاع عنه بمنع األفغانيات تلقي تعليم 

جامعي«.

وقال متحدث الخارجية األمريكية نيد برايس، للصحفيني، إن الواليات املتحدة 
»تدين بأشد العبارات قرار طالبان الذي ال يمكن تربيره بمنع النساء االلتحاق 

بالجامعات«.

وانتقد »إبقاء املدارس الثانوية مغلقة أمام الفتيات، ومواصلة فرض قيود أخرى 
عىل قدرة النساء والفتيات يف أفغانستان عىل ممارسة حقوقهن اإلنسانية 

واألساسية«.

وقال برايس: »قطعت طالبان وعوداً للشعب األفغاني وللمجتمع الدويل بإعادة 
فتح املدارس، وزعموا أن األمر يتعلق بإجراءات وترتيبات«.

وتابع: »اآلن نسمع عكس ذلك، إذ صدر عما يسمى بوزارة التعليم العايل قرار 
ينص عىل أن النساء ال يمكنهن االلتحاق بالجامعات أيضاً«.

وأشار إىل أنه »بتنفيذ هذا املرسوم، لن يتمكن نصف السكان األفغان قريباً من 
الوصول إىل التعليم بعد املرحلة االبتدائية«.

وأوضح برايس أن الحظر الذي فرضته طالبان عىل مشاركة املرأة يف الحياة 
العامة يف أفغانستان »يكلف البالد بالفعل مليار دوالر كل عام«.

ويف وقت سابق ، قررت حركة طالبان حظر التعليم الجامعي للنساء يف 
أفغانستان إىل أجل غري مسمى، حسب رسالة وجهتها وزارة التعليم العايل 

التابعة للحركة، إىل جميع الجامعات الحكومية والخاصة.

وجاء يف الرسالة املوقعة من الوزير ندا محمد نديم: »أبلغكم جميعاً بتنفيذ األمر 
املذكور بوقف تعليم اإلناث حتى إشعار آخر«. وأكّد املتحدث باسم الوزارة ضياء 

الله الهاشمي الذي نرش الرسالة عىل تويرت.
ويف 15 أغسطس/آب 2021، عادت طالبان إىل السلطة يف أفغانستان بعد 

انسحاب القوات األجنبية من البالد وفرار مسؤويل حكومة الرئيس أرشف غني 
إىل الخارج.

وأُطيح بأول إدارة لطالبان يف كاُبل بعد التدخل العسكري األمريكي عام 2001 
بذريعة تورّطها يف إيواء زعيم القاعدة أسامة بن الدن، املسؤول عن تنفيذ 

هجمات 11 سبتمرب/أيلول من العام نفسه.
ورغم مرور عام عىل توليها السلطة يف أفغانستان للمرة الثانية فإن طالبان لم 

تحَظ بعد باعرتاف دويّل، علماً بأن االنقسامات العرقية واإلقليمية والطائفية 
وعدم االستقرار السيايس اختفت من البالد بشكل تلقائّي.

وتواجه حكومة طالبان املؤقتة التي تطلق عىل نفسها »إمارة أفغانستان 
اإلسالمية« تحدياٍت عدة يف قضايا حماية حقوق اإلنسان، إىل جانب توفري 

خدمات الصحة والتعليم واالقتصاد والزراعة، كما تتعرّض النتقادات عاملية 
بسبب موقفها من حقوق النساء وتعليم الفتيات.

إدانات دولية وأمريكية لقرار طالبان 
حظر التعليم الجامعي على النساء

أذربيجان تشكو أرمينيا 
لدى المحكمة األوروبية 

لحقوق األنسان
تقدمت الحكومة األذربيجانية بشكوى إىل املحكمة األوروبية 

لحقوق اإلنسان ضد أرمينيا بسبب انتهاكاتها الجسيمة 
لحقوق اإلنسان ضد األذربيجانيني يف األرايض املحررة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية األذربيجانية بتقديم 
سلسلة من األدلّة إىل املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، حول 

هدم أرمينيا وتخريبها مئات املنازل وأماكن املعيشة األخرى 
عمداً خالل مايو-أغسطس/أيار-آب 2022، قبل إخالء مدينة 

التشني واثنتني من القرى املجاورة.

وأشار البيان إىل أن الحكومة األرمينية لم تتخذ أي خطوات 
ملنع هذا الدمار الواسع خالل الفرتة التي كانت تسيطر فيها 

عىل هذه املناطق.

وأكّد البيان أن السلطات األرمينية كانت تتبع »سياسة األرض 
املحروقة« بفاعلية.

وأردف البيان: »ارتكبت الحكومة األرمينية انتهاكات منهجية 
لحقوق اإلنسان عىل طريق مدينة التشني، حيث تشري 

األدلة املكتشفة حديثاً إىل أن الجيش األرميني زرع األلغام 
يف املساكن واملناطق التي كان يجب إخالؤها وفقاً لإلعالن 

الثالثي )بني أذربيجان وروسيا وأرمينيا( الصادر يف 10 
نوفمرب/ترشين الثاني 2020 .

وتابع البيان: »كجزء من سياسة األرض املحروقة التي اتبعتها 
أرمينيا، فإن هدم املنازل ووضع املتفجرات يف مساكن املدنيني 

عمداً، منع األذربيجانيني الذين نزحوا نتيجة االحتالل 
غري القانوني ألرمينيا للمنطقة قبل 30 عاماً من العودة إىل 

منازلهم«.

وأكد البيان أن »ما فعلته الحكومة األرمينية هو انتهاك 
لحق األذربيجانيني يف الحياة الخاصة والعائلية، وحرية 

التنقل، واالستخدام السلمي للممتلكات، و تطالب أذربيجان 
بالتعويض عن األرضار الناجمة عن االنتهاكات الجسيمة 

لحقوق اإلنسان، وإعادة املنطقة، وإجراء اإلصالحات الالزمة 
باملنطقة وغريها من التكاليف«.

وشّدد البيان عىل أن أذربيجان ستواصل جهودها ملحاكمة 
حكومة أرمينيا عىل انتهاكاتها املستمرة واملتعمدة لحقوق 

اإلنسان الدولية.

ويف 27 سبتمرب/أيلول 2020، أطلق الجيش األذربيجاني 
عملية لتحرير أراضيه املحتلة يف إقليم قره باغ، عقب هجوم 

شنه الجيش األرميني عىل مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً أعلنت روسيا توصُّل 
أذربيجان وأرمينيا إىل اتفاق لوقف إطالق النار برعاية روسية، 

ينّص عىل استعادة أذربيجان السيطرة عىل محافظات محتلة 
قبل نهاية ذلك العام.
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يمكن أن تكون الجروح املزمنة، مثل تقرحات الجلد السكري بالغة البطء يف 
االلتئام، مما يمكن أن يؤدي إىل برت األعضاء أو حتى وفاة املريض يف بعض األحيان.

ويف هذا الشأن، تم الكشف عن ضمادة جديدة »ذكية« تساعد يف رسعة الشفاء عن 
 New طريق توفري تحفيز كهربائي اللتئام الجرح عند الحاجة، وفقا ملا نرشه موقع

.Nature Biotechnology نقاًل عن موقع Atlas

يتكون النموذج األويل للجهاز املبتكر، الذي اخرتعه 
علماء يف جامعة ستانفورد، من طبقتني، العلوية 

منهما يغطيها فيلم بوليمر بسمك 100 ميكرون 
فقط، حيث يتم تركيب املكونات اإللكرتونية 

عليه. وعىل الجانب السفيل توجد الطبقة 
الثانية وهي عبارة عن هيدروجيل 

»مطاطي شبيه بالجلد« يتالمس مع 
الجرح.

مستشعرات حيوية
كما تراقب املستشعرات الحيوية 

املوجودة يف الضمادة باستمرار مقاومة 
الجرح الكهربائية ودرجة الحرارة.

إىل ذلك، أظهرت األبحاث السابقة أن 
املقاومة تزداد مع التئام الجروح، بينما 

تنخفض درجة الحرارة مع انحسار االلتهاب. فإذا 
كانت املقاييس تشري إىل أن الجرح يواجه صعوبة يف 

االلتئام، يتم تشغيل محفز كهربائي يف الضمادة لتوصيل تيار 
صغري إىل النسيج األسايس.

وكما هو الحال مع ضمادات الجرح األخرى، يرجح الباحثون أن التحفيز الكهربائي 
يساعد يف ترسيع إغالق األنسجة ويقلل من العدوى، عن طريق ترسيع معدل 

هجرة الخاليا الكرياتينية )خاليا الجلد( إىل موقع الجرح، وعن طريق قتل 
البكترييا.

تطبيق إلكتروني

وأثناء عمل الضمادة الذكية، يتصل هوائي راديو متناهي الصغر مثبت عليها 
السلكًيا مع تطبيق إلكرتوني عىل الهاتف الذكي. ويمكن للطبيب املعالج استخدام 

التطبيق اإللكرتوني للتحقق من حالة الجرح، دون الحاجة إىل تكرار إزالة الضمادة.

لكن عندما يحني وقت نزع الضمادة، يؤدي تسخينها إىل 40 درجة مئوية إىل 
انفصال الهيدروجيل عن سطح الجرح بشكل غري مؤٍذ.

من جانبه، قال دكتور أرتيم تروسيوك، الباحث املشارك يف الدراسة: »مع دمج 
التحفيز واالستشعار يف جهاز واحد، تعمل الضمادة الذكية عىل ترسيع الشفاء، 

عالوة عىل أنها تتعقب تحسن الجرح، فيما يمثل طريقة جديدة من شأنها تمكني 
اكتشاف بيولوجي جديد واستكشاف فرضيات كان من الصعب اختبارها سابقًا 

حول عملية الشفاء البرشية«.

العربية نت

جديد العلم.. ضمادة "ذكية" 
تسرع التئام الجروح المزمنة

By Alex Gatopoulos

F or the first time in more than 30 years, the 
United States Air Force is unveiling a new 
stealth bomber.

The next-generation stealthy long-range strategic bomber is designed 
to eventually replace the ageing B-1 Lancer and B-2 Spirit aircraft and 
become the backbone of the US Air Force’s bomber fleet.
Remarkably for a large weapons programme, the B-21 has come in 
on time and reportedly within the $25.1bn budget the US Air Force 
allocated it in 2010. Northrop Grumman, which has been developing 
the bomber, appears to have learned from lessons that befell previous 
high-profile programmes like the F-35 and the B-2 bombers.
The 34-year-old B-2 Spirit was a generation ahead of its time. The ad-
vanced materials coating the aircraft, combined with the shape of the 
airframe and engine inlets, meant its radar signature was minute, ren-
dering it virtually “invisible” to radar.
This allowed the aircraft to conduct long-range strike missions in high-
ly-defended areas with a good chance of surviving the mission, some-
thing other bombers, like the B-1 and the venerable B-52 would have 
little chance of succeeding at.
Undetected, the B-2 can already destroy high-value targets deep in en-
emy territory with little to no warning.
So what makes its successor, the B-21, so special?
More of the same?
The programme has been highly classified and Northrop Grumman 
has released few details about the project, but some information has 
trickled out in published reports.

The B-21 Raider clearly draws a lot of its designs from its predecessor, 
such as the flying wing concept with its engines embedded and config-
ured to efficiently reduce its radar signature.
The airframe is slightly smaller than the B-2: its payload – the amount 
of ordinance, bombs and missiles it can carry – is almost halved.

It is not particularly fast – designed to fly at high subsonic speeds – and 
it is not the quantum leap the B-2 stealth bomber was when it was first 
introduced in 1988.

It is, however, significantly cheaper, both to buy and maintain. The B-2 
was horrendously expensive to keep airworthy and the B-21 will great-
ly lower the toll in money and man-hours needed in its upkeep. Cheap-
er planes are more likely to be bought in higher numbers. A hundred 
aircraft have initially been slated for production with that figure likely 
to rise if costs can be kept down.
What’s new?
While stealth is a chief attribute, it is by no means the B-21’s only 
quality. What the Air Force, and the US military as a whole, have been 
working to build is a powerful, distributed network of long-range sen-
sors and strike platforms that transmit and share vast amounts of data 
about the enemy they are fighting.

The B-21 fits into this new strategy network perfectly, able to gather 
intelligence about a potential enemy or area and to carry out a strike. 
In other words, it can gather and relay information to friendly aircraft, 
satellites, radars and more, and it is also an offensive weapon, able to 
destroy targets within its range.

Long-range strikes may be its primary mission but the B-21 bomber will 
be able to gather and share intelligence, helping direct its own fleet of 
weapons that can in turn destroy multiple targets. In short, its “brain” 
is its most valuable asset and the use of open-source software will al-
low the aircraft to be easily upgraded – ensuring it remains flexible and 
cutting-edge while seriously extending its useful life.
The aircraft can be flown in a manned and unmanned configuration 
and its internal weapons bays will allow it to carry the latest long-range 
stealth missiles like the JASSM (Joint Air to Surface Stand-off Missile) as 
well as other conventional and nuclear payloads.
Stealth under threat?
These attributes are all vital if the aircraft is going to survive. There 
are already reports that advances in quantum radar may allow stealth 
aircraft to be detected. China claims to have fielded a radar its military 
says can detect the stealthiest aircraft, an assertion rejected by West-
ern experts.
Still, this is an area of intense focus especially given the obvious mil-
itary applications. For decades, stealth aircraft have dominated the 
skies, so with a quantum radar that actually worked, the significant ad-
vantages US stealth aircraft have enjoyed would disappear overnight. 
Normally unseen and invulnerable aircraft could be detected and shot 
down.
Even without stealth, the B-21s’ other attributes are what makes it 
such a deadly aircraft. It can absorb information at a far greater rate 
than its rivals – meaning it will know where the enemy is and where its 
own assets are – fitting into a vast framework of deadly platforms that 
will be able to destroy their targets from a long way off.
This ability to gather, absorb and assimilate vast amounts of data, the 
B-21’s extended means to keep being updated, and its every sensor 
being the latest and most powerful is what will make the Raider the 
potent weapon it has been designed to be.
The B-21’s rollout on Friday means the start of years of development, 
tweaking, refining and fine-tuning as the bomber undergoes constant 
tests, first on the ground and then in the air under a vast variety of 
conditions (before it will be finally inducted into the US Air Force).
But it is already under way to being one of the weapons any potential 
adversary will fear most as there would be little to no warning of its 
arrival deep inside an enemy’s air space. It is this deterrent factor that 
will be part of the thought calculus of any near competitor when con-
sidering military action.
China, having seen the United Stated field stealth bombers for de-
cades, has now sped up research into building its own, the Xian H-20 
stealth deep-penetration bomber. The B-21 Raider will have its chal-
lengers.

SOURCE: AL JAZEERA

What we know about new US B-21 
stealth bomber, first in 30 years
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محمد الحداد
بخالف االفرتاض السائد بأن زيادة تعرض الخاليا الشمسية للشمس 
تزيد قدرتها عىل توليد الطاقة كشفت دراسة جديدة أن كرثة التعرض 

للشمس والحرارة يمكن أن تقلل كفاءة الخاليا الكهروضوئية.

وأشارت الدراسة إىل أن الخاليا الكهروضوئية تعمل بكفاءة أكرث عندما 
تعمل يف درجات حرارة منخفضة، وهو ما يمكن تحقيقه يف املزارع 

الشمسية التي توزع املصفوفات وتستخدم الرياح لصالحها.

ووفقا للدراسة التي نرشت يوم 29 نوفمرب/ترشين الثاني املايض يف 
دورية »جورنال أوف رينيوابل آند ساستينبل إنرجي« 

 Journal of Renewable and Sustainable(
Energy(، فإنه مع ارتفاع درجة حرارة التشغيل 

بمقدار درجة مئوية واحدة تفقد الخاليا 
الشمسية التقليدية القائمة عىل 

السيليكون حوايل %0.5 من كفاءتها، 
ويف محطة كهروضوئية نموذجية حيث 

تعمل الوحدات بما يقارب 25 درجة 
مئوية فوق درجة الحرارة املحيطة 
يمكن أن تصل خسائر الطاقة إىل 

.12%

آلية التبريد الطبيعية
يتطلب هذا تدابري تربيد فعالة 

ملزارع الطاقة الشمسية حسب ما 
أكدته الدراسة التي أعدها باحثون من 

جامعتي بورتالنsد ستيت ويوتا األمريكيتني 
واملخترب الوطني للطاقة املتجددة »إن آر إي 

إل« )NREL( عن كيفية استغالل هندسة املزارع 
الشمسية لتعزيز آليات التربيد الطبيعي.

ومع استخدام طرق التربيد الحديثة تتفاعل الرياح أو املاء مع 
أسطح األلواح الشمسية، لذلك يستخدم البعض اآلخر مواد محددة 

ذات حساسية حرارية أقل، ومع ذلك تتطلب هذه التقنيات موارد كبرية 
للتشغيل.

يف املقابل، يمكن للمزرعة الشمسية املزودة بألواح متباعدة بشكل 
مثايل أن تربد نفسها من خالل الحمل الحراري باستخدام الرياح 

املحيطة.
وقد قام الفريق بتحسني النماذج التي تحسب كمية الطاقة التي 

ستنتجها محطة طاقة شمسية معينة بناء عىل عوامل مثل املواد 
والظروف البيئية ودرجة حرارة اللوح، وركز بشكل خاص عىل هندسة 

املزارع الشمسية أو مدى وجود فواصل كافية بني األلواح.
ويمهد هذا االرتباط بني هندسة اإلنشاء والكفاءة يف التشغيل الطريق 

لتوليد طاقة أكرث دقة، باإلضافة إىل نماذج للتنبؤ بالتكلفة الالزمة 

لتلبية احتياجات الصناعة من هذه األلواح.

الفرضية الرئيسية
وقالت سارة سميث املؤلفة الرئيسية للدراسة والباحثة يف جامعة 

بورتالند ستيت يف ترصيح للجزيرة نت عرب الربيد اإللكرتوني إن 
الفرضية الرئيسية للدراسة كانت أن التقدير األكرث دقة للحمل 

الحراري يف محطة الطاقة الشمسية وكفاءة اإلنتاج يجب أن تأخذ 
يف االعتبار املزرعة ككل وجميع التغيريات املمكنة يف ترتيب مكونات 

املزرعة من ألواح ومعدات أخرى، إذ يندر أن يكون ألي محطتني 
اإلعدادات نفسها.

وتلفت سميث إىل أن العالقة بني الوحدة الكهروضوئية 
ودرجة الحرارة املحيطة تتأثر كذلك بالعوامل 

البيئية، فإذا انخفضت درجة وضوح السماء 
فإن الوحدة تكون أقل قدرة عىل التربيد، 

مما يؤدي إىل مزيد من تسخني الوحدة 
الكهروضوئية، وبالتايل فقدان القدرة 

عىل التوليد.
وتتسم كل محطة شمسية بتصميم 

مختلف عن األخرى، مما يسهم 
يف تحسني االستفادة من اإلشعاع 

الشميس والتوافق مع البيئة املحيطة 
بها، فاأللواح الشمسية يجب أن 

تكون ذات ارتفاعات مختلفة اعتمادا 
عىل الغطاء النباتي املوجود يف 

املنطقة، ويتغري ميل األلواح الشمسية 
مع خط العرض، ويعتمد تباعد صفوفها 

عىل مدى توفر األرض املالئمة.
وقد أجرى املؤلفون تجارب عالية الدقة ملحاكاة 

حركة الرياح، ثم جمعوا البيانات الالزمة للتأكيد 
صحة نموذجهم، وفقا للبيان الصحفي الصادر عن املعهد 
.)Eurek Alert( »األمريكي للفيزياء واملنشور عىل موقع »يوريك ألرت

كما درس الفريق التسخني والتربيد الكهروضوئي مع اختالفات يف 
ارتفاع الوحدات، وتباعد الصفوف، وزاوية التوجيه، والرياح، ووجدوا 
أن رفع الخاليا الشمسية وزيادة التباعد بني صفوف األلواح يزيدان 

إنتاج الطاقة بنسبة 2 إىل 3%.
وأوضحت الباحثة يف ترصيحها للجزيرة نت أن االكتفاء بما تزيله مياه 
األمطار من ملوثات عالقة عىل أسطح األلواح الشمسية يضعف توليد 

الطاقة بنسبة ترتاوح بني 30 إىل أكرث من %50 سنويا، خاصة يف املناطق 
عالية التلوث والصحراوية.

وأشارت إىل أن حركة الرياح -خصوصا يف أوقات املطر- تتسبب يف 
إضعاف تأثري الحرارة، لكنه يتفاوت بشكل مختلف يف كل محطة 

للطاقة الشمسية بناء عىل ترتيب ألواحها يف الصف، مما يؤدي يف 
النهاية إىل تغيري مدى كفاءة إزالة الحرارة من أسطح الوحدات.

على عكس االعتقاد الشائع.. انخفاض الحرارة 
يحسن كفاءة عمل الخاليا الكهروضوئية

تقنية أسرع وأكثر كفاءة لمراقبة 
الفيضانات وتقييم آثارها المدمرة 

عبر األقمار الصناعية
عبد الحكيم محمود

ابتكر الباحثون يف جامعة »كوينزالند« األسرتالية تقنية جديدة ملراقبة الفيضانات، تعتمد 
عىل استخدام أقمار صناعية مزودة بأجهزة استشعار للتصوير بالرادار لرؤية الغيوم، 

والتي يمكن من خاللها تحسني رسم خرائط الفيضانات وتوقعات أحداثها.
 Remote( »وقال الباحثون يف دراستهم التي نرشت يف دورية »ريموت سينسنغ

Sensing(، إن هذه التقنية يمكن أن توفر معلومات أرسع وأكرث تفصيال تساعد عىل 
مواجهة الفيضانات املدمرة للبيئة بكل مكوناتها البرشية والطبيعية، وتعمل أيضا عىل 

تقييم األرضار بعد وقوع الكارثة، كما تساعد يف التخطيط لجهود التعايف وإصالح آثار ما 
دمرته تلك الفيضانات مبارشة بعد حدوثها.

الحاجة إلى تحسين مراقبة الفيضانات
مع التغريات املناخية التي يشهدها كوكب األرض، أصبحت الفيضانات التي تتجاوز 

حدودها الطبيعية، من أكرب الكوارث انتشارا يف كل مكان يف عاملنا املعارص، إذ إنها تعمل 
عىل إتالف املنشآت واملنازل وتتسبب يف جرف الطبقة العليا للرتبة، وقد تؤدي إىل فيضان 

األنهار والبحار عىل الشواطئ.
ويقول البيان الصحفي الصادر من جامعة كوينزالند يف 23 نوفمرب/ترشين الثاني 

املايض »شهدت أسرتاليا عواقب وتأثريات يمكن أن تشكل ما يمكن اعتباره عواقب ظاهرة 
.»)La Niña( »النينيا«

وتتجىل بعض األنماط املناخية املدمرة للطبيعة بسبب 
الفيضانات يف تلك الجداول املنتفخة واملشبعة باملياه، 

واألنهار التي تفيض عىل ضفافها مع زحف 
الفيضانات ببطء وأحيانا برسعة مخيفة.

ويضيف البيان »تشرتك هذه األحداث 
يف شيئني، األرض الرطبة التي ال 

يمكنها ببساطة امتصاص املزيد من 
املياه، والحاجة إىل تحسني مراقبة 
الفيضانات حتى نتمكن من تقييم 
التغريات املناخية واالستجابة لها 

بشكل أفضل«.
ويقول الربوفيسور نعوم ليفني من 
كلية علوم األرض والبيئة بجامعة 

كوينزالند يف ترصيحه الذي تضمنه 
بيان الجامعة إن »مراقبة الفيضانات 

يف البلدان واملدن تمثل تحديا كبريا، حيث 
غالبا ما ترتفع مياه الفيضانات ثم تنحرس يف 

غضون أيام قليلة، وبالتايل تربز الحاجة إىل تحسني 
مراقبة الفيضانات حتى نتمكن من تقييم التغريات 

املناخية واالستجابة لها بشكل أفضل«.

تقنية جديدة متطورة
ووفقا للبيان فإن رصد الفيضانات يمثل تحديا، خاصة يف ما يتعلق برصد تغرياتها 

الرسيعة واألرضار املرتتبة عن تلك التغريات. ومن املفارقات يف هذه التقنية الجديدة أن 
املساعدة يف رصد الفيضانات والتنبؤ بتأثرياتها، ووضع االستعدادات والخطط ملواجهتها 

يمكن أن تأتي من الغيوم املسؤولة عن تلك الفيضانات املسببة للكوارث.
وحول التقنية الجديدة التي ابتكرها الفريق العلمي يف جامعة كوينزالند يقول 

الربوفيسور ليفني إنها »تتمثل يف مرشوع لجمع صور من »األقمار الصناعية الضوئية« 
 ،)radar satellites( »مع معلومات من »أقمار التصوير بالرادار )optical satellites(

وهي امتداد لجهود علمية سابقة يف استخدام األقمار الصناعية يف رصد الفيضانات، 
حيث قدمت األقمار الصناعية الكبرية يف املايض صورا كل 7 إىل 14 يوما، بينما يمكن اآلن 

ملجموعات من األقمار الصناعية الصغرية جمع عدة صور يوميا يف املوقع نفسه«.

التصوير في الظالم
ووفق بيان الجامعة فإن ما يميز التقنية الجديدة هو قدرتها عىل التصوير يف الظالم، 

حيث يمكن أن توفر مستشعرات التصوير بالرادار صورا يف الليل، أو يف األيام ذات الغطاء 
السحابي السميك، وهي ميزة كبرية يف الظروف العاصفة.

وملواجهة الغطاء السحابي والدخان يستخدم الباحثون »فالشا ضوئيا« مثل فالش 
الكامريا، ويتم إرسال الضوء بأطوال موجية ترتاوح بني 1 مليمرت و1.0 مرت يمكنها أن تمر 

عرب السحب والدخان.
وحول ميزة التصوير يف الظلمة وتجاوز األغطية السحابية والدخانية يقول ليفني 

»مكنتنا هذه الخاصية يف التقنية الجديدة من أن نرى املناطق التي أصبحت مظلمة مع 
زحف مياه الفيضان«.

من ناحية أخرى كان الباحثون قد أجروا تجارب عىل هذه التقنية الجديدة خالل 
فيضانات »بريسبني« )Brisbane(، عاصمة والية »كوينزالند« األسرتالية، يف فرباير/

شباط 2022، إذ دمج الباحثون -عند رصدهم لتلك الفيضانات- صور األقمار الصناعية 
النهارية التي تُظهر مدى الفيضان مع رادار التصوير وبيانات الليل البرصية لألضواء 

املرتبطة بالنشاط البرشي.
ويقول ليفني إن هذه التقنية يمكن أن تلعب دورا حيويا يف حماية األسرتاليني أثناء 

أحداث الفيضانات املستقبلية. ويضيف »باملقارنة مع تقنيات مراقبة ونمذجة الفيضانات 
الحالية، يمكن لألقمار الصناعية أن تغري الطريقة التي نراقب بها أحداث الفيضانات 

الكربى، وفهم كيفية حدوثها، وتوجيه االستجابات لحاالت الطوارئ وغريها«.
املصدر : مواقع إلكرتونية
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بدأ هاتف سامسونج جاالكيس A71 5G الذي تم تقديمه أول مرة 
يف 2020 مع نظام تشغيل اندرويد 10 يف تلقي تحديث اندرويد 13 

.One UI 5.0 مع واجهة سامسونج

وبهذا يكون الهاف قد حصل عىل ثالث تحديثات رئيسية حتى 
اآلن وهم، اندرويد 11 مع واجهة One UI 3.0 يف بداية 2021، ثم 

اندرويد 12 مع واجهة One UI 4.1 يف مارس 2022، واآلن حصل 
عىل تحديث اندرويد 13.

بدأت هواتف جاالكيس A71 5G يف استقبال النظام الجديد عرب 
التحديث A716BXXU6EVL2، ويبدو أن دولة اإلمارات العربية 

املتحدة هي أول من حصل عليه حتى اآلن، وسوف يصل إىل املزيد 
من الدول بما فيها أوروبا وآسيا تباعاً بعد ذلك.

يتضمن التحديث إصدارات جديدة من تطبيقات سامسونج 
الرئيسية، بما يف ذلك الكامريا واملعرض ولوحة 

املفاتيح )التي لديها اآلن خيار مسح النص من 
صورة وتحويله إىل يشء يمكنك نسخه(. هناك 

 ، AR New Emojis أيًضا إضافات ممتعة مثل
.Kaomojis وأزواج الرموز التعبريية و

وتشمل بعض التغيريات عىل القوائم إضافة األجهزة املتصلة ودمج 
صفحات األمان والخصوصية، ويتضمن التحديث أيًضا تصحيح 

أمان ديسمرب 2022.

هذا التحديث خاص باإلصدار 5Gمن الهاتف، أما هاتف جاالكيس 
A71 4G فقد حصل هو اآلخر عىل التحديث يف نوفمرب، وباألمس 

حصل جاالكيس A51 5G هو اآلخر عىل اندرويد 13.
إىل جانب A71 5G، حصل أيضاً جاالكيس S10 اليت الذي 

تم إطالقه يف بداية 2020 عىل تحديث اندرويد 13 مع واجهة 
.One UI 5.0 سامسونج

 .G770FXXU6HVK5 ويحمل التحديث الجديد رقم إصدار
ويشمل تصحيح األمن يف نوفمرب 2022، وتم رصده يف هولندا أوالً، 

وسوف يص إىل املزيد من املناطق الحقاً.
أخرياً، فقد وصل التحديث كذلك إىل أجهزة سامسونج اللوحية 

Galaxy Tab S7 Fe تحت إصدار رقم T736BXXU1CVL1 مع 
تصحيحات األمان الخاصة بشهر نوفمر، وقد 

تم رصده أوالً يف انجلرتا، وسوف يصل إىل باقي 
املستخدمني تباعاً.

 Oppo A58x 5G arrives 
with 700 and 5000 mAh 
batteries

O ppo is making headlines again with the launch of 
two new foldable phones – Oppo Find N2 and N2 
Flip. The first is a sequel to the original foldable 

phone, while the second is completely new with a foldable 
design. Also, the Oppo Find N2 Flip marks the company’s 
debut in the global foldable device scene. While these 
devices are getting all the attention, the company has some-
thing a little less fancy to offer – the Oppo A58x 5G.

If you’ve been following Oppo’s releases in the mid-range 
smartphone segment, this will sound like Dejavú. The truth is 
that almost two months ago, Oppo unveiled the Oppo A58. 
So what is the point of the new Oppo A58x variant? Upgrad-
ed specs? Well, not exactly, the A58x is more than just an 
upgrade. Changes the camera and charging speed, although 
both units are very similar.

Specifications of the Oppo A58x phone

The Oppo A58x has a 6.56-inch IPS LCD display with a 90Hz 
refresh rate and a dot notch. The cutout is home to the 
8MP selfie camera. Moving to 
the back we have two 
big circles. The 

first contains a 
13-megapix-
el primary 
camera, 

while the sec-
ond includes a 

2-megapixel depth 
sensor and an LED flash. 

This is our first discount for 
the Oppo A58x. Camera reso-

lution drops to 13MP from 50MP 
in the regular Oppo A58.

Under the hood, the Oppo A58x packs 
the same aging 700 SoC. The modest SoC ensures 5G connec-
tivity and enough power for everyday tasks. It is paired with 
up to 8GB of RAM and 128GB of internal storage. There is 
also a micro SD card slot for further memory expansion.

The Oppo A58x draws its power from a 5,000mAh battery 
with just 10W charging. This is the second downgrade be-
cause the regular A58 features 33W charging. So, if you’re in 
the market for the A58x, be aware of how long it will take to 
get a full charge.

Other specifications include stereo speakers, a 3.5mm audio 
jack, dual-band Wi-Fi 5, and Bluetooth 5.3. The phone runs 
on the old ColorOS 12.1 based on Android 12, so you will 
have to wait for an update that brings Android 13 and Colo-
rOS 13 to it.
The Oppo A58x comes in black, blue and purple colors. The 
phone will sell for just CNY 1,200 ($173) on Oppo’s website.

اندرويد 13 يصل إلى سامسونج 
جاالكسي A71 5G و S10 اليت
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تعمل املعالجات يف الحواسيب عن طريق جمل منطقية، والتي 
تقوم بتشغيل عملية ثنائية، وهي 1 و 0. وتتم هذه العملية 

املنطقية، يف معالجات الحاسوب التقليدية إلكرتونًيا، دوائر 
كهربائية.

ولكن الباحثني اكتشفوا طريقة لتشغيل هذه الجمل املنطقية 
باالعتماد عىل الضوء، وهي أرسع مليون مرة من الطريقة 

اإللكرتونية التقليدية.
وتم الكشف عن هذا بدراسة أجريت يف جامعة  آلتو )AALTO( يف 

.)Science Advances( فنلندا، ونرشت بمجلة ساينس ادفانسيس

احتياجات الحوسبة للجيل القادم
ومن أجل تلبية احتياجات معالجة البيانات من الجيل التايل، 

مثل تقييم مجموعة بيانات الذكاء االصطناعي، وتحديد مصادر 
االستدالل الخوارزمي، يجب أن تعمل الجمل املنطقية يف الحوسبة 

بشكل أرسع.

والحاجة لهذا التطوير لترسيع أوقات املعالجة نابعة من زيادة 
مجموعات البيانات الهائلة من إنرتنت األشياء. إن الكميات 

املتزايدة باستمرار من البيانات من مصادر أجهزة االستشعار 

والخوارزميات املرتبطة بجمع وتقييم، ثم إجراء عمليات استنتاج 
من البيانات، تحتاج إىل رسعات حسابية أعىل من الحالية بعدة 

مرات.

آليات تشغيل منطقية بصرية جديدة
يتم تشغيل اآلليات املنطقية البرصية الجديدة -والتي تم 

تصميمها وتطويرها بواسطة فريق من علماء جامعة آلتو- بمعدل 
أرسع بنحو مليون مرة من البوابات املنطقية السابقة.

وتستخدم هذه املعالجة الرسيعة للغاية ضوًءا مستقطًبا دائرًيا 
بدالً من اإلشارة الكهربائية، معتمدة إىل حد كبري عىل استخدام 

الشعاع املستقطب دائرًيا، من خالل مادة بلورية حساسة لشعاع 
الضوء.

ويحدد اتجاه انحناء شعاع الضوء من خالل شكل البلورة التي 
يمر بها. وهي بذلك تنحني إما إىل جانب أو آخر، إما الجهة 

اليمنى أو اليرسى وهو ما يعادل اإلشارة الكهربائية 0 أو 1 يف 
الحواسيب التقليدية ولكن برسعة أكرب بكثري.

أسرع مليون مرة من الحواسيب التقليدية.. 
هكذا تعمل أجهزة الحاسوب الضوئية

اإلعالن عن هاتف Moto X40 برقاقة 
Moto G53 مع هاتف SD 8 Gen 2

 Snapdragon وهو أول إصدار للرشكة برقاقة Moto X40 أعلنت رشكة موتوروال رسمياً عن هاتف
.5G الذي يأتي بتقنية Moto G53 8 الجديدة، كما قدمت هاتف Gen 2

يتميز هاتف Moto X40 بحجم شاشة 6.7 إنش، بدقة عرض 1080 يف 2400 بيكسل، عمق ألوان 
10 بت، كما يدعم تقنية +HDR10، وتعتيم DC، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة يف 

.165Hz الشاشة، كما تدعم الشاشة معدل تحديث
أيضاً يأتي بكرت شاشة Adreno 740 لدعم تجربة أفضل لأللعاب، ويتميز هذا اإلصدار 

برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، مع نظام تربيد يتضمن 11 مرحلة ويشمل غرف حرارية 
بمساحة 3002 ملم مربع.

ويتميز الهاتف أيضاً بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام يف LPDDR5X، وسعة تخزين 128 
.UFS 4.0 أو 256 أو 512 جيجا بايت

كما يأتي الهاتف بفتحة تدعم اثنان من رشائح 
 IP68 فقط، أيضاً يدعم الهاتف معايري SIM

يف مقاومة املاء والغبار، ويدعم الهاتف 
 Gorilla Glass طبقة حماية من زجاج

.Victus
ويأتي هاتف Moto X40 بإعدادات ثالثية 

يف الكامرية الخلفية والتي تشمل مستشعر 
رئييس بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم 

مستشعر 1/1.56، والذي يأتي بميزة 
 1.0µm التثبيت البرصي، وحجم بيكسل

ودعم تقنية دمج البيكسل 4 يف 1.
أيضاً يأتي املستشعر الثاني بدقة 50 

ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 117 
درجة، وحجم بيكسل 1.3µm، ويأتي هذا 
املستشعر بميزة الرتكيز التلقائي، ويدعم 

.macro هذا املستشعر أيضاً لقطات
ويدعم مستشعر IMX663 الثالث دقة 12 

ميجا بيكسل وتكبري برصي حتى مرتني، 
بحجم بيكسل 1.22µm، كما يضم الهاتف 

كامرية سيلفي بدقة 60 ميجا بيكسل.
كما ينطلق هذا اإلصدار بقدرة بطارية 4600 

 ،15W 125، والشحن الالسلكي بقدرةW ويدعم أيضاً تقنية الشحن الرسيع بقدرة ،mAh
وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13 وواجهة My UI 5.0، ويتميز X40 بسماكة 8.6مم، 

ووزن 199 جرام، عىل أن يتوفر بألوان األزرق واألسود بسعر يبدأ من 490 دوالر.
ينطلق هاتف Moto G53 بميزة اإلتصال بشبكات 5G، ويضم شاشة AMOLED بحجم 6.6 

إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، ويتوسط الشاشة ثقب 
للكامرية األمامية املميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

 ،0.64µm ويأتي املستشعر الرئييس يف الكامرية الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم بيكسل
ودعم تقنية دمج البيكسل لحجم أكرب 1.3µm، كما يأتي املستشعر الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل 

.macro لدعم لقطات
كما يضم الهاتف بطارية بقدرة mAh 5000، ويدعم تقنية الشحن بقدرة 18W إال أن موتوروال 

تقدم شاحن 10W فقط يف محتوى الصندوق.
ويتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 4 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما 

يتوفر الهاتف بألوان األبيض واألسود، ويبدأ سعر الهاتف من 130 دوالر.

كتبت هبة السيد
 iOS 16 أطلقت آبل التحديث الرئييس الثاني لنظام

ملستخدمي آيفون ىف سبتمرب من هذا العام مع إطالق سلسلة 
آيفون 14. يف أكتوبر طرحت آبل تحديث iOS 16.1 ويأتي اآلن 

تحديث iOS 16.2. يتوفر iOS16.2 عىل أجهزة آبل آيفون 8 وما 
فوقها من أجهزة آيفون.

ويجلب تحديث Apple iOS 16.2 العديد من امليزات الجديدة 
إىل أجهزة آيفون.

 Apple Music وميزة FreeForm ويتضمن التحديث تطبيق
 iCloud وحماية البيانات املتقدمة لـ Sing املسماة karaoke

ووظائف شاشة القفل املحّسنة واملزيد. 
قبل تنزيل التحديث الجديد تأكد من االحتفاظ بنسخة 

 iPhone احتياطية من بياناتك وأيًضا يجب أن يحتوي جهاز
الخاص بك عىل بطارية تزيد عن ٪50. أيًضا، يجب أن يكون 

.iOS 16.2 صالح لتنزيل تحديث Wi-Fi لديك اتصال
إنه تحديث OTA وستتلقى إشعارًا فورًيا لتثبيته، كذلك يمكنك 

البحث يدوًيا عن التحديث باتباع بعض الخطوات البسيطة.
كيفية تنزيل تحديث iOS 16.2 وتثبيته

الخطوة 1: عىل جهاز iPhone الخاص بك ، انتقل إىل 
اإلعدادات

General الخطوة 2: اذهب اآلن إىل
الخطوة 3: بعد ذلك اضغط عىل تحديث الربنامج

 الخطوة 4: عليك فقط االنتظار لبضع ثوان وسيظهر 
التحديث.

الخطوة 5: اضغط عىل خيار التنزيل والتثبيت
iOS 16.2 إليك الجديد يف تحديث

شكل حر
و Freeform هو تطبيق جديد للعمل بشكل إبداعي مع 

iPhone و iPad و Mac األصدقاء أو الزمالء عىل أجهزة
- تتيح لك اللوحة القماشية املرنة إضافة امللفات والصور 

وامللصقات وغريها.
- تتيح لك أدوات الرسم رسم أي مكان عىل القماش بإصبعك

 أبل ميوزيك سينج
- طريقة جديدة للغناء مع املاليني من األغاني املفضلة لديك 

 Apple Music يف
- تتيح لك األصوات القابلة للتعديل بالكامل 

دويتو مع الفنان األصيل أو الغناء الفردي 
أو مزجها

 - تجعل كلمات النغمة املحّسنة حديثًا 
من السهل متابعتها إيل جانب 

املوسيقى
- يعمل الخيار الجديد عىل 
زيادة العدد اإلجمايل لفئات 

بيانات iCloud املحمية 
باستخدام التشفري من 

طرف إىل طرف إىل 
23 - بما يف ذلك 

النسخ االحتياطي عىل iCloud واملالحظات والصور - لحماية 
معلوماتك حتى يف حالة خرق البيانات يف السحابة

اقفل الشاشة
- تسمح لك اإلعدادات الجديدة بإخفاء الخلفية أو اإلشعارات 

 iPhone 14 و iPhone 14 Pro عند تمكني العرض الدائم عىل
Pro Max

- تتيح لك أداة النوم عرض أحدث بيانات النوم الخاصة بك
- تتيح لك أداة األدوية عرض التذكريات والوصول برسعة إىل 

جدولك الزمني

مركز االلعاب
 Game Center يف SharePlay دعم -

لأللعاب متعددة الالعبني حتى تتمكن 
من اللعب مع األشخاص الذين 
 FaceTime تجري مكاملة عرب

معهم
- يسمح لك عنرص واجهة 

النشاط بمشاهدة ما يلعبه 
أصدقاؤك ويحققونه يف 

األلعاب مبارشة من 
شاشتك الرئيسية 

- تتيح لك 
األنشطة 

املبارشة لتطبيق Apple TV متابعة فرقك املفضلة من خالل 
 Dynamic النتائج املبارشة مبارشة عىل شاشة القفل أو يف

 iPhone 14 Pro Max و iPhone 14 Pro عىل Island

مسكن
- موثوقية وكفاءة محّسنة للتواصل بني ملحقات املنزل الذكي 

Apple وأجهزة
يتضمن هذا التحديث أيًضا التحسينات التالية وإصالحات 

األخطاء:
- يتيح لك البحث املحّسن يف الرسائل العثور عىل الصور بناًء 

عىل محتواها، مثل كلب أو سيارة أو شخص أو نص.
 iCloud ملستخدمي IP يتيح إعداد إيقاف إخفاء عنوان -

.Safari تعطيل الخدمة مؤقتًا ملوقع معني يف Private Relay
- تعرض املقاالت اإلخبارية يف الطقس معلومات ذات صلة 

بالطقس يف ذلك املوقع
- تتيح لك مؤرشات املشاركة يف Notes رؤية املؤرشات الحية 

بينما يقوم اآلخرون بإجراء تحديثات يف مالحظة مشرتكة
- يعود AirDrop اآلن تلقائًيا إىل جهات االتصال فقط بعد 10 

دقائق ملنع الطلبات غري املرغوب فيها لتلقي املحتوى
- تحسينات اكتشاف األعطال عىل طرازي iPhone 14 و 

iPhone 14 Pro
- يصلح مشكلة تؤدي إىل عدم مزامنة بعض املالحظات مع 

iCloud بعد إجراء التحديثات

كيفية تنزيل تحديث iOS 16.2 وتثبيته على جهاز آيفون الخاص بك
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الشتاء هو موسم الربد وهطول األمطار، مما قد يؤثّر بشكل أسايس عىل 
األحذية. وألن الرجال األكرث عرضة بشكل مبارش للجو الشتوي والسري 

فيه، نظراً لطبيعتهم الحركية، فهم دائماً بحاجة إىل نوع من الجزمات 
املناسبة إلطالالت دافئة؛ تضمن لهم عدة أشياء يحتاجونها منها األناقة 

واملتعة. يف حال كنت تبحث عن جزمات شتوية ذات طابع عرصي 
وشبابي، برز العديد من موديالتها وتصاميمها بألوان منّوعة وأقمشة 

سميكة مناسبة للشتاء؛ العتمادها خالل مختلف مناسباتك االجتماعية 
وحتى للعمل.

أنيق وكالسيكي
تعترب الجزمات الشتوية أحد اإلكسسوارات األساسية املهمة يف إطاللة 

الرجال خالل أيام الشتاء، وهناك تصاميم مختلفة منها ما بني تلك 
الكالسيكية املصنوعة من الجلد الطري، والتي تصل ألعىل الكاحلني، 

وبني العرصية والشبابية التي يتم صناعتها من الجلد أو القماش، وكذلك 
املزّينة بسحابات أو أرشطة زادتها حيوية. يمكنك اختيار منها ما يناسب 

إطاللتك للعمل أو للمناسبات املختلفة، بحيث تعطيك يف الوقت نفسه 
التدفئة املطلوبة. لذلك كشفت عدد من املاركات العاملية عن تصاميمها 

وموديالتها وجعلتها تتوافق مع أناقة الرجال، حيث يمكنك انتعال 
جزمتك الشتوية مع البدلة بشكل ممّيز، ولكن برشط أن تختارها بتصميم 

أنيق وكالسيكي.
تعترب عالمة كنزو Kenzo من املاركات العاملية التي كشفت عن تصاميمها 

باللون األسود والبني، وهما اللونان األكرث اعتماداً من جانب الرجال، 
ويمكن تنسيقهما مع عدد من اإلطالالت العرصية وخاصة الجينز مع 

ملسة أنيقة. أيضاً برزت الجزمات الشتوية بألوان ممّيزة كالبيج أو الرمادي 
أو حتى الزيتي، ويمكن تنسيقها خالل إطاللتك الشتوية.

تعترب األلوان املتدرّجة بشكل عام بني األسود والبني والعسيل والبيج 
والرمادي، هي أكرث األلوان السائدة والتي يعتمدها الرجال يف إطاللتهم 

الشتوية. وهناك أيضاً جزمات مصنوعة من الجلود الطبيعية أو الشامواه 
الفاخر، والتي تكون يف األغلب مع ساق عالية تصل لحّد الكاحل أو أعىل 

حّد الكاحل، من أجل أن تحمي من الربد، كما أنها تشكّل أناقة خاصة بها 
خاصة املزّينة بربطات، وبعضها بسحابات، أو ببكل معدنية.

يمكنك انتعال هذه الجزمة من عالمة جيل ساندر Jil Sander، سواء 
بإطاللتك الكاجوال أو الرسمية مع بنطلون قمايش أسود وقميص باللون 

نفسه، ونسق معها جاكيت شتوياً، أو يمكنك حتى ارتداؤها مع بنطلون 
جينز وكنزة قطنية، حيث يمكنك تنسيقها بالشكل املالئم لك.

الكاجوال الشبابي
يمكنك اعتماد جزمة مصنوعة من الجلد باللون البني الغامق، ذات الرقبة 

الطويلة بشكل عرصي وشبابي، مع رباط بنفس اللون من األمام. كما 
يمكنك انتعال جزمة باللون البني الفاتح أو الجميل وهي من التصاميم 

الرائجة يف الفرتة األخرية، ومن أبرز صيحات موضة األحذية الرجالية لهذا 
املوسم.

لكل رجل يحب مواكبة املوضة، ننصحك بانتعال جزمة من الجلد بالساق 
العايل، والتي جاءت بنية اللون، ويتناسب ارتداؤها مع أسلوب الكاجوال 

الشبابي، من خالل القميص الكاجوال والجينز، كما بإمكانك اختيار 
جزمة جلدية، تتّسم باألناقة وصّممت بطريقة عرصية، مع الربطات 

البيضاء، والرسومات الجميلة املطّرزة باأللوان، وهذا النوع من الجزمات 
يتالءم مع أذواق الرجال الذي يبحثون عن إطالالت أنيقة خارجة عن 

املألوف.
وأخرياً، برزت بالطبع الجزمات الكالسيكية ذات اللون العنابي واملصنوعة 

من الجلد الفاخر، والتي تناسب الرجل الذي يبحث عن الحذاء 
الكالسيكي الرسمي للحصول عىل إطاللة مسائية متمّيزة. كما تّم تسليط 

الضوء عىل الجزمات املصنوعة من الجلد، وذات لون أسود ومزّودة 
بالصوف من الداخل، فهي توفّر األناقة الالزمة للرجل، وتتناسب هذه 
الجزمة مع الجينز أو البنطلون القمايش األنيق، وهو ما يمنح الرجل 

إطاللة أنيقة وراقية.

جزمات شتوية إلطالالت دافئة للرجل

4 Ways to Wear a Suit 
Jacket with Jeans

Ralph Lauretta

A few decades ago, wearing a suit jacket with jeans was for wacky 
stand-up comics and college professors whose students called 
them by their first name. These days, however, guys everywhere 

are embracing this winning combination.

One of the great things about this look is that it’s so democratic; any man can look 
good in this getup. It is ideal for any guy who wants to look fashionable and rugged, 
and it has an appealingly laid-back quality as well.
That’s not to say you can go into your closet, grab any old jacket and pair of ratty 
jeans, put them on and instantly look cool. To the contrary, there’s a definite art 
to this combo. The wrong jacket-and-jeans pairing will make you look like you got 
dressed in the dark or in a drunken stupor. Thus, heed the following tips to prevent 
a fashion nightmare.
1. Find the Perfect Jacket
When wearing a suit jacket with jeans, you’ll probably want a sports coat rather 
than a dressier and more structured coat.
Many men love sports jackets because of their ability to enhance their appearance. 
A guy often seems to have more muscle mass and definition when he wears one; 
Sports coats are a little like Spanx for shoulders and chests.
Not to mention, those jackets just feel good. You’ll discover they’re roomy yet snug, 
and having one on is a little like being wrapped in a cozy quilt that Grandma made. 
Plus, since sports jackets were originally designed for outdoor activities, they have 
an easygoing vibe that fits jeans well.
A light-colored coat is appropriate for wearing with jeans because sports coats and 
pants are supposed to have contrasting colors. Look for one with soft shoulders, 
elbow patches and a thick, textured quality; tweeds are fine choices. Moreover, 
make sure that your jacket fits you well. It should never be wrinkled or too loose.
2. Get the Right Jeans (and More)
Now that you have a relatively casual sports jacket, grab a pair of jeans that look 
somewhat elegant. That way, those two items will meet in the middle and comple-
ment one another.
Specifically, hunt for jeans that are made of dark denim and that aren’t overly loose. 
They should be in excellent shape ― no rips or tears are allowed. The pant legs 
shouldn’t reach the ground, either. Tailored jeans that you’ve rarely worn are ideal.
In addition, the shirt you wear should fall somewhere between a formal shirt and 
a T-shirt. Buttons should go all the way down, but an open collar is a good way 
to keep the shirt from looking too dressy. A vest or a sweater could enhance this 
outfit, as well.
3. Be Extra Careful with Formal Jackets and Blazers
You might want to avoid wearing a formal suit jacket with jeans. After all, can you 
think of any type of social occasion where it would be equally acceptable to show 
up in a suit or in jeans? The answer is probably no; thus, trying to mix jeans and 
formal jackets can go wrong very quickly.
Nevertheless, some leading fashion designers are beginning to embrace the idea of 
wearing a formal suit jacket with jeans. However, they’re often relying on specially 
designed suit jackets and products that are less structured. Those jackets are looser, 
and they have narrow lapels and little in the way of stuffing.
In any event, wearing a formal suit jacket with jeans is still a risky fashion choice. If 
you decide to try it, stay away from chalk stripes and pinstripes, and go for one with 
a patch pocket instead.
How about wearing a blazer with jeans? Blazers are more formal than sports jackets 
but less formal than other suit jackets. In many cases, this blend won’t seem quite 
right. However, if you have an especially thick blazer and you’re skilled at color 
coordination, you might be able to sport this look successfully.
4. Figure Out Where to Go with This Combo
What’s really delightful about this outfit is that you can wear it in so many different 
places. Whenever you’re invited to an event that’s described as business casual or 
casual, you can go ahead and iron your sports jacket and jeans the night before.
Likewise, this combination will make you a sartorial standout at family reunions, 
picnics, airports, train stations, church events, your dentist’s office and anyplace 
else where you don’t want to appear too dressed up or too dressed down. For that 
reason, suit jackets with jeans are great for going on dates, especially early on in 
a relationship. You’ll show your significant other that you care about looking good 
when you’re out together, but you won’t come across as trying to outshine that 
person.
As a word of warning, don’t try wearing a suit jacket with jeans at any type of formal 
event that you attend, such as a wedding. Please.
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عالم املوضة يتغري برسعة لكنه ال يقدم فقط إمكانيات ال حرص لها، بل أسئلة 
أيًضا مثل »ما الذي يجب أن أرتديه اليوم؟« وغالًبا ما يكون ارتداء تيشريتات 

رجايل هو اإلجابة السهلة لهذا السؤال املحري.
سواء كان برقبة دائرية أو رقبة عىل شكل V، فإن التيشريت الكالسيكي 

يناسب كل مناسبة وهو جزء ال يتجزأ من خزانة مالبسك وكل رجل يمتلك 
العديد منه بتصميمات مختلفة. يعترب التيشريت مثالًيا لجميع املناسبات 

حيث أن كل ما عليك فعله هو اختيار التيشريت املناسب. إن 
التيشريتات الرجايل هي الحل الذي يمكنك من ارتداء 

مالبس مثالية يف الصباح خالل دقائق قليلة.
عندما يتعلق األمر بالتيشريتات واألناقة، غالًبا 
ما تنقسم اآلراء إىل قسمني. هناك هؤالء الرجال 

الذين يرون التيشريتات بمثابة قطعة أساسية 
يف خزانة املالبس والتي تناسب كل مناسبة 

تقريًبا، ويمكن ارتداؤها دون تفكري. ثم هناك 
التقليديون الذين يشعرون أن التيشريتات ال 

يمكن أن تكون أنيقة وال ينبغي ارتداؤها خارج 
الجيم أو بعيًدا عن الشاطئ. لذلك سوف 

نتعرف أكرث عىل كيفية ارتداء أنواع التيشريتات 
املختلفة بأسلوب أنيق ونكتشف كيف ترتديها 

لتناسب جميع املناسبات.
1 - تيشريت أبيض رجايل مع جينز أزرق
يعترب ارتداء تيشريت أبيض رجايل أو تيشريت 

رجايل سادة مع جينز أزرق أسهل وأكرث الطرق أناقة 
الرتداء التيشريتات. هذا الستايل دائًما رائع، دائماً مناسب 

للموضة ودائماً أنيق. هذا املزيج مناسب للقاء األصدقاء وأيًضا 
الجتماعات العمل. تعترب التيشريتات الرجايل السادة خالدة وبسيطة حيث 

تضيف ملسة جمالية ليس لها مثيل إىل مالبسك الكاجوال. ومع ذلك، فإن 
الرشط األسايس هو أن يكون التيشريت والجينز مناسبني بشكل جيد، إذا 

حصلت عىل هذا التناسق السهل والجذاب ال يشء يمكن أن يقف يف طريق 
أناقتك.

2 - تيشريت بولو رجايل مع بنطلون كالسيكي
عندما يرتدي الرجل تيشريت بولو رجايل أنيق مع بنطلون كالسيكي جذاب، 

يظهر هذا املزيج مظهر كالسيكي وعرصي يتناسب مع املناسبات الرسمية 
والخاصة. يمكنك ارتداء التيشريتات البولو يف أي مكان بألوانها املختلفة 

واملتنوعة بتصميماتها العرصية األنيقة لتلفت أنظار الجميع. تتناسب هذه 
التيشريتات األنيقة مع البنطلونات الجينز بألوانها وتصميماتها املختلفة 
أيضاً لتضيف إىل مالبسك الكاجوال العديد من االختيارات التي ليس لها 

حدود.
3 - تي شريت رجايل صيفي تحت قميص مفتوح

عندما تنتهي ليايل الصيف الدافئة، فإن ارتداء تيشريت رجايل صيفي 
تحت قميص مفتوح وبنطلون جينز يعترب املظهر األمثل 

ملوسم الخريف. عندما يكون الجو داىفًء ال يحتاج إىل 
جاكت لكنه ال يتناسب مع ارتداء تيشريت فقط أيضاً، 

يضيف هذا املظهر األنيق الجاذبية والدفء إىل 
مالبس الخريف. يمكنك ارتداء ألوان التيشريتات 

املختلفة مع تغيري ستايالت القمصان 
والبناطيل الجينز وألوانها للحصول عىل 

أطقم متنوعة ومتعددة أليام الخريف 
املختلفة.

-4 تي شريت صيفي رجايل أبيض 
كطبقة تحت املالبس

يف البداية كان أصل ارتداء التيشريتات كطبقة 
داخلية تحت املالبس. يمكنك اآلن العودة 

إىل البدايات بأسلوب عرصي وأنيق بارتداء تي 
شريت صيفي رجايل أبيض تحت قميص أو بلوفر. 

يعترب هذا الستايل من أفضل الستايالت لفصل 
الشتاء مهما كان لون البلوفر أو القميص. يعطي هذا 

املزيج أقىص درجات األناقة حيث يمكن للتيشريت أن يربز 
أسفل البلوفر ليضيف الجاذبية إىل مالبسك الشتوية.

5 - تي شريت خريفي رجايل تحت جاكيت أو بليزر
امنح مالبسك الكاجوال ملسة من األناقة وأضف لها اإلثارة من خالل تجربة 

شيًئا جديًدا مثل استبدال القميص بتيشريت. إذا كنت تريد أن تضفي 
عىل عملك ملسة جمالية وغري رسمية، يمكنك ارتداء تي شريت خريفي 
رجايل تحت جاكت او بليزر مع بنطلون كالسيكي أو جينز. يمنحك هذا 

املظهر خيارًا حديثًا ومعارصًا تماًما يتناسب مع اجتماعات العمل أو مقابلة 
األصدقاء يف مطعم راقي لتناول العشاء. اعتماًدا عىل نوع السرتة، يمكنك أن 

تحدد إذا كنت تريد أن تبدو أكرث أناقة أو رياضية. القاعدة الوحيدة امللزمة يف 
هذا الستايل هي أن يكون عنق التيشريت مستدير!

دليلك لتنسيق تيشيرتات رجالي مختلفة 
لمظهر كاجوال

عفت شهاب الدين
يتمّيز فصل الشتاء باملالبس األنيقة والكالسيكية مثل 

السرتات القصرية للرجال والبدل بمختلف أشكالها. مهما 
تغرّيت اتجاهات املوضة، سيظل فصل الشتاء هو املعرّب عن 

األناقة بشكلها التقليدي.

أنيقة وعملية في نفس الوقت
عىل الرغم من أن تنسيق السرتة القصرية مع البلوفر ذي 

الرقبة العالية يعترب ذا طابع كالسيكي إال أنه يف نفس الوقت 
عرصي، وهذا ما يجعلها مناسبة لالرتداء يف مختلف األوقات 
خاصة فيما يتعلق بالعمل؛ ألنها تضمن للرجل إطاللة أنيقة 

وعملية يف نفس الوقت. لم ال تنّسق السرتة أيضاً مع بلوفر 
وقميص فهي من الخيارات الكاجوال التي يمكن اللجوء 

إليها يف العمل بشكل خاص إذا كان البنطال املعتمد معها 
من الجينز أو الجربدين. يف حال كنت من محّبي اإلطالالت 

الكالسيكية فارتداء السرتة مع بدلة كاملة بربطة عنق أو 
بدون، من الخيارات املناسبة للعمل وملقابالت العمل بوجه 

عام، ولكنها غري محّبذة ويراها البعض مبالغاً فيها للخروج 
مع األصدقاء أو الزيارات العائلية. إن صيحة ارتداء طبقات 
متعّددة من املالبس واحدة من الصيحات التي القت رواجاً 

يف عالم املوضة يف الفرتة األخرية، وهذه الصيحة شبابية، 
ويمكن اعتمادها يف مختلف أوقات النهار بالطبع، ويف 

مختلف املناسبات؛ ألنها تجمع بني األناقة والعملية يف نفس 
الوقت. ملحّبي املالبس الرياضية بات بإمكانك اعتماد السرتة 

الرياضية مع املالبس الرياضية، ولكن هذه اإلطاللة ال يمكن 
تطبيقها يف كل وقت وال يف اإلطارات الرسمية مثل العمل، 

لذلك قد يرى البعض أنها ال تناسب املالبس الرياضية، ولكن 
ال مانع من ارتدائها معها عىل اإلطالق ألن تنسيقها بات 

متاحاً بأكرث من طريقة وأسلوب. مع اقرتاب فصل الشتاء، 
ال تزال تبحث بالتأكيد عن سرتات رجالية تحميك من 

البارد القارس، وتوفر لك الدفء أينما ذهبت. وهذا العنرص 

من املالبس الخارجية ال يمكنك أن تستغنى عنه كعنرص 
أسايس يف خزانة مالبسك. ما رأيك بهذا املوديل من عالمة 

بول سميث Paul Smith بلونه األسود األنيق وقّصته الناعمة 
جداً.

الكالسيكية والرياضية
ثمة سرتات رجالية قصرية عديدة متنّوعة من حيث املوديالت 

واأللوان. سواء سرتتديها مع بنطلون جينز وقميص، أو 
مع ثالث قطع كالسيكية وربطة عنق، أو حتى مع أحذية 

أوكسفورد أو أحذية الصحراء القاسية، فإن السرتة الرجالية 
سوف تكمل مظهرك تماماً وتجعلك تشعر بالدفء يف 

الطقس البارد خاصة وأنها تعّد من بني املالبس التي يسهل 
عليك تنسيقها بطرق وأشكال مختلفة تالئم إطاللتك 

سواء الكاجوال منها أو الكالسيك. فعىل سبيل املثال 
يكون يف مقدورك أن تنّسق سرتتك لإلطالالت الكاجوال، مع 

تيشريت أبيض وبنطال جينز أو حتى جربدين. ويف حال 
ساد الربد القارس، يمكنك أيضاً استبدال السويت شريت 

بقطعة التيشريت. أما بخصوص السرتات الواقية من املطر، 
فهذه يمكن تنسيقها عرب ارتدائها مع البدالت بأنواعها 

وتصميماتها املختلفة. وإذا كنت ترتدي بذلة كاملة فيكون 
يف مقدورك أيضاً أن تنسق السرتة مع بدلتك سواء أكانت 

لإلطالالت الرسمية أو حتى مع بلوفر. هذا وقد برزت خالل 
هذا املوسم السرتات الكاروهات التي سيكون باستطاعتك 

ارتداء البنطال الكاروهات معها أيضاً. هناك سرتات رجالية 
قصرية مثل هذا التصميم الذي برز لدى عالمة سرتيت فاشن 

Street Fashion هو مثايل للرجال طوال القامة. هنا ينبغي 
عليك أن تمزج بني السرتة القصرية مع مالبس يف أنماط 

متنّوعة، من الكالسيكية إىل الرياضية األنيقة. هذه السرتة 
تحمي تماماً من رياح الشتاء الباردة والصقيع. وأخرياً فيما 

يتعلق بألوان السرتات الرجالية القصرية لهذا املوسم واألكرث 
شيوعاً فقد برز منها األسود، األزرق الداكن والرمادي.

طرق تنسيق السترات القصيرة للرجال



    WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

    Arab American TodayArab American Today  العربي األمريكي اليوم  العربي األمريكي اليوم

ديسمبر ديسمبر 20222022 م - السنة العاشرة - العدد:  م - السنة العاشرة - العدد: 6868120120

CITIES  مدن

تشتهر مدينة »بوردو« بمزيج جّذاب يرجع إىل 
عظمة القرن الثامن عرش، ويشتمل عىل متاحف 

وكنائس قديمة، باإلضافة إىل أحياء نابضة 
بالحياة. كان ُجّدد املركز التاريخي للمدينة ليعود 

إىل مجده، فيما تصطف عىل ضفاف نهر »جارون« 
الحدائق واملتنزهات واملقاهي يف الهواء الطلق. 

بفضل جغرافّية املدينة املسطحة، كان امليش 
وركوب الدراجة وسيلتي النقل يف بوردو، لكن نظام 

الرتام الجديد جعل التنقل يف املدينة أسهل.

ُشّيد جرس »بونت دي بيري«، األكرث قدًما يف بوردو، 
يف أوائل القرن التاسع عرش، بأمر من نابليون 

بونابرت. يف التصميم املمّيز، تُمثّل األقواس السبعة 
عرش 17 حرفًا من اسم اإلمرباطور. كانت التيارات 

القوية لنهر غارون جعلت من بناء الجسور يف 
بوردو تحّدًيا، وكان جرس بونت دي بيري بمثابة 
الجرس الوحيد يف املدينة حتى عام 1965. يوفر 

الجرس الحجري إطالالت رائعة عىل رصيف ميناء 
بوردو املجّدد.

يعّد متحف آكيتني من األماكن الجديرة 
باالستكشاف، فهو يسمح بالتعرّف إىل عصور ما 
قبل التاريخ وصواًل إىل العرص الفرنيس الحديث. 
كان افتتح املتحف يف عام 1987، وهو املكان الذي 

دفن فيه رجل الدولة والفيلسوف واملؤلف ميشيل 
إيكويم دي مونتني. حياة إليانور آكيتاين ممثلة 

جيًدا هنا أيًضا، وكذلك إدوارد أوف وودستوك، ابن 
امللك إدوارد الثالث املعروف يف فرنسا باسم األمري 

األسود. هناك نسخة مفصلة عن بعض لوحات 
الكهوف التي تعود إىل عصور ما قبل التاريخ من 

Lascaux املعروضة أيًضا.
صّمم املهندس املعماري الشهري فيكتور لويس، 

املرسح الكبري الذي يرجع إىل القرن الثامن عرش. 
يمثّل املرسح راهنًا، نقطة جذب ثقافية للنجوم يف 

بوردو. بناء املرسح الخارجي كالسيكي حديث، 

وهو مزّود باألعمدة الكورنثية، أّما يف الداخل، فإن 
البهو يتزّين بتماثيل رخامية تقود إىل قاعة مذهلة 
باللونني األزرق والذهبي، ومزينة بلوحات جدارية 
وثريا كريستالية ضخمة. كان افتتح املرسح يف عام 

1780، فرّمم يف عام 1991، وهو موطن لـ«أوبرا بوردو 
الوطنّية«، واملكان الذي أقام فيه ماريوس بيتيبا 
عروض الباليه يف أربعينيات القرن التاسع عرش.

سينبهر عّشاق الفن بـ«متحف بوردو للفنون 
الجميلة«، مع ضّم األخري مجموعة دائمة موزعة 

عىل جناحني يعرضان روائع من القرن الخامس 
عرش إىل القرن العرشين. تشتمل املعروضات، 

التي أثريت بالفن الذي تم االستيالء عليه خالل 
الحروب النابليونية، عىل أعمال ألعظم الفنّانني يف 
أوروبا، من تيتيان وفريونيز إىل رينوار وروبنز. يتم 
تمثيل الفن الفرنيس والهولندي من القرن التاسع 

عرش بشكل جيد.

مدينة "بوردو" الفرنسّية.. مدينة "بوردو" الفرنسّية.. 
مزيج من األناقة العصرية والمشاهد التاريخيةمزيج من األناقة العصرية والمشاهد التاريخية
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تعد بانكوك عاصمة تايالند واحدة من أكرث الوجهات 
السياحية استقطاباً حول العالم، نظراً لهندستها 
املعمارية الفريدة، واحتضانها مزيجاً مختلفاً من 

ثقافات جنوب آسيا، إضافة إىل كونها واحدة من أقدم 
العواصم اآلسيوية. هذا التاريخ الفريد لها، إضافة إىل 

احتوائها عىل مناطق جذب طبيعية، جعلها املدينة 
األكرث استقطاباً للسياح.

عىل الرغم من عدم وجود كثرٍي من مناطق الجذب 
السياحية التقليدية التي يمكن زيارتها يف املدينة، 

إال أن هناك الكثري من األنشطة القائمة عىل الطعام 
والثقافة والتي يمكن أن تمنح الزائر إحساساً بالحياة 
الحقيقية يف بانكوك خارج نطاق السياحة التقليدية.

جولة ميدانية
أول األشياء التي يمكن للسائح القيام بها فور وصوله 

إىل وجهة جديدة كالعاصمة بانكوك، هو القيام 
بجولة يف قلب املدينة، حيث سيتمكن من رؤية املعالم 
الرئيسية، وتعلم القليل من التاريخ، والبدء يف التعرف 

إىل الثقافة.

خالل هذه الجولة، والتي ال تستغرق أكرث من ساعتني، 
سيكون السائح عىل موعد للتعرف إىل القرص الكبري، 

وهو املقر الرئييس للملك، وقد تم بناء القرص يف األصل 
من الخشب، ويمكن أن زيارة جزء منه خالل فرتة 

الصباح.
بعدها، سينتقل السائح إىل زيارة املعابد الدينية، ومنها 

معبد »وات فو«، املعروف باسم معبد بوذا املتكئ، 
بتمثال بوذا الذهبي الضخم، ومعبد »وات ارون« الواقع 

عىل حافة نهر تشاو فرايا الشهري. يقول مات »الجولة 
هناك ليست فقط اللتقاط الصور والتنزه، بل هي أيضاً 

فرصة لالستجمام، حيث تقع املدرسة التايالندية للطب 
والتدليك والتي ستكون أول النشاطات غري االعتيادية 

التي يمكن القيام بها«.

طريق الرحالة
يف شارع خاو سان الرئييس، سيعيش السائح تجربة 

مختلفة. يطلق عىل الشارع اسم عاصمة الرحالة 
العاملية، ألنه شكل محوراً رئيسياً لعبور الرحالة بني 

الدول اآلسيوية. اليوم بات هذا الطريق ذو الوجه 
التاريخي مقراً لالستمتاع بطعام الشارع، والتعرف إىل 
الباعة املتجولني. ينصح مات بتناول الشاي التقليدي 
مع بعض فطائر املوز، والتعرف ليس فقط إىل السكان، 

بل أيضاً إىل السياح الذين يمرون به لالنتقال من مكان 
إىل آخر.

املكان اآلخر الجدير بالزيارة هو الحي الصيني، حيث 
تبدأ رحلة جديدة. فهو موطن لبعض املطاعم اللذيذة 

وأطعمة الشوارع باإلضافة إىل أماكن التسوق. وإذا كنت 
من محّبي املأكوالت البحرية، فتأكد من قضاء بعض 

الوقت يف التجول يف الشوارع الضيقة وتذوق كل يشء. 

إذا لم تكن متأكداً من مكان لتناول الطعام، فما عليك 
سوى اختيار كشك فيه كثري من السكان املحليني الذين 

يأكلون هناك.

األسواق العائمة
ربما ال تجذب األسواق العائمة بكرثة السياح إال 

اللتقاط الصور، لكن يف الحقيقة زيارتها ممتعة للغاية، 
خاصة إذ انتقل السائح بني العربات املائية. السوقان 

 Khlong Lat العائمان الرئيسيان يف املدينة هما
Mayom وThaling Chan، األخري هو األكرث شعبية، 

نظراً لكرب مساحته وهندسته املعمارية الفريدة، حيث 
األلوان واألضواء.

يقوم السكان املحليون بتجديف قواربهم الصغرية 
حول املياه، لعرض بضائعهم وسلعهم، خاصة الفاكهة 

والحلويات التقليدية.

ويف سوق »شاتاشوك«، أحد أكرب األسواق املفتوحة يف 
العالم، يوجد أكرث من 15000 كشك ومقصورة، يستقبل 

السوق ما يزيد عن 400000 زائر يف نهاية كل أسبوع، 
نظراً لالحتفاالت الفنية والكرنفاالت املوسيقية، وقائمة 

الطعام التي توفرها املطاعم الصغرية. يعد السوق مكاناً 
مهماً لرشاء الهدايا أو التذكارات والعثور عىل املنتجات 

املقلدة واملقايضة وتناول الطعام اللذيذ.

رحلة إلى عالم الخيال

املعابد والقصور تعد من أبرز رموز تايالند، نظراً 
لتعرض البالد إىل غزوات عديدة عرب التاريخ. زيارة هذه 

اآلثار، تتطلب من الزائر االبتعاد عن العاصمة، وزيارة 
مدينة Ayutthaya والتي كانت العاصمة األوىل لتايالند. 

تأسست املدينة عام 1350، ودمرت يف عام 1767 ولم 
يبق سوى أنقاض وبعض املعابد والقصور.

يف عام 1991 ، أصبحت هذه املدينة أحد مواقع الرتاث 
العاملي لليونسكو ووجهة شهرية للرحالت اليومية من 

بانكوك، إذ تبعد 90 دقيقة فقط.

يف هذه املدينة، ينصح دائماً بحضور مباراة »ماي 
تاي«؛ أي املالكمة التايالندية، وهي رياضة قتالية 

تعترب األكرث شعبية يف البالد، إذ يتدرب املقاتلون 
لسنوات إلتقان هذا الفن. تقام أسبوعياً مباريات مهمة 

يف هذه الرياضة، وتجذب العديد من السكان املحليني 
وحتى السياح. تستمر املباريات عادة حوايل 25 دقيقة 

ما لم يكن هناك خروج للمغلوب وعادة ما يكون هناك 
9-7 مباريات يف الليلة.

الوجه اآلخر

تعد بانكوك واحدة من أكرب العواصم االقتصادية يف 
العالم، تستقطب رؤوس األموال لتوظيفها يف مجال 

الخدمات املالية. شهدت بانكوك تطوراً يف مجال 
السياحة وقطاع الفنادق بسبب تنوع أماكنها الطبيعية 

واألثرية، وهو ما أثر بشكل واضح عىل زيادة إيرادات 
الدولة، إذ يقصدها سنوياً أكرث من 10 ماليني سائح.

يعد اقتصاد تايالند عموماً من االقتصاديات الصناعية 
الحديثة، إذ إنه يعتمد بشكل كبري عىل الصادرات، 

حيث تمثل ثلثي الناتج املحيل اإلجمايل، كما شهدت 
تايالند نمو الناتج املحيل اإلجمايل إىل أكرث من 8%، 

ما يجعلها واحداً من أرسع اقتصاديات آسيا نمواً 
وتحديداً األرسع نمواً يف منطقة رشق آسيا.

التكاليف إىل العاصمة بانكوك تختلف بحسب السائح، 
فيمكن أن تصل التكاليف اىل أكرث من 5000 دوالر يف 

حال أراد السائح اإلقامة يف املنتجعات السياحية 
الفاخرة، ولكن باملجمل يمكن للسائح االختيار بني 

قائمة كبرية من الفنادق ذات األسعار املقبولة، والتي 
ترتاوح ما بني 50 دوالراً يف الليلة الواحدة و150 دوالراً.

أما بالنسبة اىل التنقالت من مكان إىل أخر، فيحذر 
خرباء السياحة من استخدام وسيلة محلية تعرف 

بالتوك توك، إذ عادة ما يتعرض السياح لعمليات رسقة 
واحتيال، ولذا يفضل استخدام وسائل النقل العامة 

وسيارات األجرة.

بانكوك... مدينة سياحية معطرة 
باألصالة وعبق التاريخ

»هالستات 
النمساوية«.. 

المدينة الساحرة 
التي ألهمت »فروزن«

يعد السفر إىل »هالستات«، التي تقع يف واحدة من 
أجمل مناطق النمسا، فرصة للتعرف إىل وجهة رائعة 

ألولئك الذين يرغبون يف اكتشاف مدن القصص 
الخيالية. 

تقع هذه املدينة عىل ضفاف بحرية، وكانت مصدر 
إلهام لفيلم ديزني »فروزن«. ويقل عدد سكانها عن 
ألف نسمة، لكنها بالتأكيد واحدة من أشهر األماكن 

يف النمسا، ألن هذه املدينة الواقعة عىل سفح الجبال 
وضفاف البحرية، تتميز بمنازلها الجميلة، وأزقتها، 

وآثارها ومناظرها الطبيعية الخالبة. ومنذ عام 1997، 
تم ضم جبال داشستني إىل قائمة الرتاث العاملي 

لليونيسكو.
وتعد »هالستات« مدينة جبال األلب، حيث يمكنك 

أن تشعر بأجواء املدن الجبلية املثالية، وتنشق هواء 
نقي، وسماع أصوات الطبيعة، واالستمتاع بالهندسة 

املعمارية التقليدية، التي ترافقها قصة خيالية أكرث من 
كونها مجرد خريطة ومدينة. 

وتعد مساحات املدينة الطبيعية وجيبها الجبيل 
وتراثها مفاتيح السياحة يف »هالستات«. وشهد تاريخ 

املدينة أكرث األحداث إثارة لالهتمام بال شك، إذ يقال 
إنها احتضنت مستوطنات برشية مما قبل التاريخ. 

واملنطقة غنية بامللح، حيث كانت مناجم امللح وتجارته 
من األنشطة الرئيسية فيها، ويشكل جبل امللح أكرث 

األماكن جاذبية للسياح، إذ يضم أحد أقدم مناجم 
امللح يف العالم، وتحفظ فيه جثة رجل من عصور ما 

قبل التاريخ، ويمكن اعتباره املكان املثايل للتعرف أكرث 
عىل تاريخ »هالستات«، ملا يحتويه من قصص. 

ويجذب وسط املدينة االنتباه يف حد ذاته، فال يمكن 
أن تفوتك زيارة الساحة الرئيسية، وكنيسة األبرشية 

الكاثوليكية القديمة، وكنيسة كالفارينبريغ، والكنيسة 
الربوتستانتية. وباإلضافة إىل ذلك، تضم »هالستات« 

مناظر طبيعية خالبة، تسحر كل من يشاهدها. 
وعىل الرغم من كونها مدينة صغرية، فإن هناك الكثري 
لتفعله يف »هالستات«، فهناك أنشطة تناسب جميع 

أفراد األرسة، وإذا كنت تحب السياحة الخارجية، 
فهناك العديد من املسارات والنقاط ذات اإلطالالت 

البانورامية، فضالً عن ركوب القوارب، والقطار الجبيل 
املائل والتلفريك، وغري ذلك الكثري.
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TRAVEL & TOURISM سياحة و سفر

ابتسام رفعت
تكمن شهرة جزر املالديف يف كونها وجهة 

سياحية مميزة لألزواج خاصة الراغبني منهم يف 
قضاء شهر العسل.

لكن هناك مميزات تتمتع بها تلك الجزر الخالبة 
تجعلها واحدة من أهم الوجهات املثالية لتلك 

املرأة القوية التي تبحث عن املغامرة وقضاء 
عطلة فردية مميزة.

1- األمان والسالمة

تتمتع جزر املالديف بكل عوامل األمن والسالمة 
إذ لم تشهد أي حوادث مع السائحني من قبل.

وبناء عىل تجربة العديد من السيدات ممن 
زرن املالديف، فإنها تعد من أهم وأكرث الوجهات 

السياحية التي تتسم باألمان.

2- الخصوصية

تقدم جزر املالديف للسيدات الباحثات عن 
املغامرة ولحظات الهدوء وجهات خاصة ومريحة 
مليئة بأجواء السالم والسكينة وهو ما يمنح املرأة 

الكثري من الخصوصية.

وتوفر الجزر للزوار عاملًا خاصًّا ومالًذا رسًيّا 
هادًئا يتيح لهم تجديد النشاط واستعادة الطاقة 
والحيوية وتعزيز الصحة الجسدية والنفسية، يف 

أثناء االستمتاع باملغامرات املبتكرة.

3-  إقامة مخصصة

تتميز منتجعات املالديف بتقديم معايري ضيافة 
عاملية باإلضافة إىل أعىل مستويات الرفاهية 

والخدمات املخصصة لتلبي تطلعات الضيوف 
من مختلف األذواق. 

وتشمل اإلقامة يف املالديف غرف نوم وحمامات 
خاصة وحمامات سباحة وركن مرشوبات صغري، 

وإطالالت مميزة عىل الحدائق الرائعة التي تفصل 
بني الفلل وتمنحها منظرًا جذاًبا. 

ويمكن الحصول عىل إقامة مميزة من خالل 
الفلل الشاطئية أو الفلل العائمة، ويوفر كل 

منهما خدمات خاصة، إذ تتمايز الفلل الشاطئية 
بوجود شاطئ خاص وحمامات سباحة، أما 

الفلل العائمة فتم بناؤها بطريقة مميزة وسط 
البحريات الشاطئية، ما يمنحها االفضلية 

لعشاق االسرتخاء واملناظر الطبيعية ملا تضمه 
من أرجوحة شبكية معلقة فوق املاء وحمامات 

سباحة خاصة.
أما بالنسبة للمطاعم فيوجد عدد من وجهات 

الطعام الرائعة واملختلفة، ما ُيلبي جميع األذواق 
بما فيها مطاعم للمأكوالت الصحية.

4- تجارب استرخاء فريدة

توفر املالديف مجموعة من تجارب االسرتخاء 
التي تشمل عالجات السبا واليوغا وتجارب 

الصحة والعافية، ويمكن أن تكون فردية أو ضمن 
مجموعات، باإلضافة إىل الجوالت النهارية أو 

حجز نزهات خاصة عىل الشواطئ الذهبية.
كما يمكن تناول الوجبات اللذيذة تحت السماء 

املرصعة بالنجوم.

5- مغامرات حماسية 

يمكن لعاشقات املغامرة أن يحظني بالكثري من 
املرح واألنشطة الحماسية املمتعة.

وتتضمن قائمة املغامرات مجموعة ممتعة تتنوع 
بني ركوب األمواج والغوص وركوب األمواج، والتزلج 

الهوائي، وألواح التجديف.

أسباب تجعل جزر المالديف وجهة 
مثالية لعاشقات الرحالت الفردية 5

إرشادات سياحية عند 
السفر إلى كرواتيا

كرواتيا، إحدى الدول األوروبّية الجميلة الزاخرة باألماكن 
السياحية، سواء التاريخّية من قالع ومتاحف وعمارة قديمة أو 
الطبيعية الساحرة كالتي تعكسها املنتزّهات والحدائق العاّمة.

نظرًا للعروض الرثية التي تقّدمها كرواتيا، فقد يكون من الصعب 
مقاومة ضّم الكثري من املعالم السياحّية، يف الزيارة األوىل، لكن 
األمر يستحق املقاومة إذا كان الوقت محدوًدا، مع الرتكيز عىل 

مكان أو مكانني أكرث فائدة لزيادة الشعور باالستمتاع داخل 
الوجهة السياحية.

إجراء البحث والحجز مقّدًما بوقت كاٍف، وذلك لتأمني اإلقامة 
املثالية للمسافر يف كرواتيا، مع اإلشارة إىل تعّدد أماكن اإلقامة يف 

»دوبروفنيك« املقصودة، عىل الصعيد السياحي، يف كّل أّيام العام.
ف

ي حني تُصنّف كرواتيا بأنّها وجهة بحرّية، لكن ال ُيغفل عن 
اكتشاف زواياها الربية، خصوصًا للسائحني من هواة املغامرات 

يف الهواء الطلق. يف هذا اإلطار، يوفّر منتزّه »باكلينتشا« الوطني 
رياضة امليش ملسافات طويلة والتسلق، يف محيط عبارة عن جبال 

رائعة وبحريات وشالالت، مع 12 مسارًا الستكشافها.

إىل جانب االستمتاع بأشعة الشمس والهواء الطلق، يقصد 
كرواتيا املسافرون الحريصون عىل اكتشاف التاريخ والثقافة 

واملعالم األثرية الضخمة.
بفضل موقع كرواتيا، هي تمتلك أفضل ما يف عوالم الطهي، 

ال سيما املأكوالت البحرية وتلك من أوروبا الوسطى، من دون 
اإلغفال عن املنتجات العضوية واملحلية.

إذا كان املسافر يرغب باالستمتاع بتناول الطعام والرشاب، 
عىل غرار السكان املحليني، يمكن محاولة تعلّم بعض الكلمات 

الخاصّة بالوجهة السياحية، مع اإلشارة من جهة ثانية إىل 
أن اللغة اإلنجليزية شائعة عىل نطاق واسع. يف كل األحوال، 

تفيد تطبيقات الرتجمة الفورية من الكرواتية إىل اإلنجليزية أو 
بالعكس، عىل »املوبايل«، يف هذا اإلطار.
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T housands of Hindu temples dotted all over the 
island are famous Bali destinations that earn 
the country the title of ‘Island of the Gods’. 

But that is only a fraction of Bali points of interests. 
From the moment one steps foot in Bali, humid trop-
ical ambiance imbued with the aroma of spices and 
rain, and the sight of greenery hits the senses like in-
toxication. Thanks to the ever-growing South Asian 
tourism and bestselling book/movie Eat, Pray, Love 
– Bali sightseeing has become quite a sensation, and 
rightfully so. Here are some of the best places to visit 
in Bali:

Tegallalang and Jatiluwih Rice Terraces
The name of the place, Bali, inevitably brings 
the image of lush green fields of rice 
along slanting terraces, stretching 
over for miles. Teggallalang is 
one of the popular places to 
visit in Bali (Indonesia), while 
Jatiluwih covers more than 
600 hectares. These two are 
among the most famous 
rice fields in Bali, and also 
the most beautiful and pic-
turesque. Whether visitors 
want to go for a hike along 
the trails or simply enjoy 
the emerald spread from 
a café – these rice fields are 
among the best places to visit 
in Bali.  

Pura Besakih
‘Pura’ means ‘temple’ in Balinese, and Pura Be-
sakih is the oldest, largest and holiest Hindu temple 
complex in Bali. Perched 1000 meters high along the 
slopes of Mount Agung in eastern Bali, the six levels of 
Pura Besakih have 23 different shrines within its com-
plex, but all of them are related in some way or other. 
This is one of the top destinations in Bali.

Pura Tanah Lot

The nickname of Bali is an explanation enough that 
most of Bali tourist attractions are sites of spirituali-
ty. Pura Tanah Lot is located at the tip of a rocky is-
let heading out to the sea, with white waves crashing 
at its 16th-century base. The visitors have to walk 
through a maze set up by a number of hawkers and 

then climb up the temple shrine for a spectacular view 
of the brilliant blue stretched till the horizon. Sunsets 
here are a rewarding experience to have and features 
as top Bali sightseeing places.

Ubud Art Market
There are many museums and galleries that display 
the fruits of the famous Balinese Art Movement, but 
at Ubud Art Market, one of the most interesting places 
to visit in Bali, tourists get to choose and take souve-
nirs home. Bamboo and wood carvings, jewelry, sculp-
tures, paintings, decors and typical clothing pieces of 
Bali – sarong, and sash – everything is available here at 
affordable prices. During evenings, the center square 

of the mart hosts folk dance performances. There 
are art and craft workshops as well.

Goa Gajah
Goa Gajah is different from 

other Bali tourist destina-
tions. It is an archaeological 
cave remains from the 9th 
century a few kilometers 
from Ubud region in 
western Bali. Though the 
exact historical origin is un-
certain, it is assumed that 

Goa Gajah elephant caves 
served as a spiritual center 

for early Hindu sages. It is 
open for the tourists to descend 

and explore the relics – rock wall 
carvings, bathing pools, desolate 

fountains and a chief cave supposedly for 
meditation.

Apart from the above mentioned top tourist attrac-
tions in Bali, Uluwatu Temple, Ubud Monkey For-
est, and Kintamani Volcano and Mount Batur along 
with its Crater Lake command a visit. Exploring Bali 
main attractions is incomplete without visiting these 
hotspots. From honking of the tuk-tuks to jangling of 
roadside stalls, from exotic hiking trails to numerous 
attraction sites – there are Bali attractions for every 
traveler. Since Bali offers something for everyone – it is 
up to the choice of the traveler to decide whether to 
visit all the temples in Bali or explore the jungle trails 
or indulge in art and craft galleries.

https://traveltriangle.com/

Tourist Places In Bali
طرق رخيصة للسفر 

حول العالم
تتعّدد الطرق قليلة التكلفة، عىل مستوى العالم، للسفر… يف عدد الخطوات اآلتية، 

ملحة عنها لسفر مريح.
كيفية السفر حول العالم من دون إنفاق الكثري من املال؟

البحث عن جوالت باملجان: يف كّل مرّة يتوّجه فيها املرء إىل وجهة جديدة، فإن 
البحث عن جوالت امليش باملجان مرغوب. يقف خلف هذه الجوالت أدلة هم من طالب 
الجامعات، الذين يرشحون عن الوجهة وتاريخها، باإلضافة إىل توصيات مذهلة حول 

املطاعم و… الوقت املفّضل لحجز الجولة باملجان هو يف بداية الرحلة السياحية، 
لإلفادة من التوصيات، مع إحضار بعض النقود لإلكرامية )عىل الرغم من أن ذلك ليس 

مطلوًبا(.

استخدام مواقع الفنادق املخفضة للحصول عىل أماكن إقامة رخيصة: يف حال البحث 
عن إقامة مخفضة السعر، يف فنادق مندرجة تحت فئة 3 إىل 5 نجوم، قد يبنّي البحث 

عىل مواقع البحث الخاصة بالسفر والفنادق عن “صفقات رائعة”!

القيام بزيارة البلدان ذات التكلفة املنخفضة للمعيشة وأسعار الرصف: حسب قّوة 
عملة البلد وتكلفة املعيشة يف الوجهة التي يريد املسافر زيارتها، يمكن تصنيف 

الوجهات بني رخيصة ومتوسطة ومرتفعة التكلفة. لذا، عند اختيار وجهة السفر، يمكن 
البحث عن أدلة امليزانية اليومية ومعلومات سعر الرصف، كما أنه من املهم اختيار 

البلدان التي تتميز بتكاليف منخفضة متعلّقة بالطعام والنقل املحيّل.

رحالت العمل: ليس املسافر مضطّرًا، لرتك العمل للسفر حول العالم، فإذا كانت 
الوظيفة تتطلب السفر بأي شكل من األشكال، فيجب عىل املسافر التسجيل للحصول 
عليها. عىل سبيل املثال، إذا كانت هناك تدريبات متعلقة بالعمل )أو حتى املؤتمرات(، 

يمكن عرضها عىل الرئيس يف العمل حتى التمكن من الخروج إىل هناك.
استخدام نقاط املكافآت للحصول عىل خصم للسفر

إذا كانت لدى املسافر بطاقة ائتمان )أو التسوق عرب اإلنرتنت(، فإن إنفاق األموال عىل 
الوقود أو تناول الطعام يجعل حامل البطاقة يفيد من نقاط املكافآت مقابل السفر 

الرخيص، فهناك الكثري من النقاط والعروض املفيدة للحصول عىل رحلة رخيصة. أّما 
إذا لم يكن لدى املسافر أفضل بطاقات ائتمان للسفر، يمكن حتى استخدام بوابات 
التسوق الخاصة برشكات الطريان لكسب أميال / نقاط عىل عمليات الرشاء املؤهلة.
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World Cultures ثقافات الشعوب

B edouins and other native Arab 
cultures consider the Arabian 
horse a gift from God and they 

treat them as such.  Indeed, the bond 
between Arabs and their horses over 
the years has played a vital role in 
Arab culture. After all, how many 
grand poems have been written to 
the Arabian horse? And how many 
songs have Bedouins sung by their 
desert campfires at night praising 
these noble beasts?

Horses in Arab History
There are many theories surrounding 
the history of Arabian horses. Some 
believe they were born in the desert 
and have been in contact with hu-
mans since at least 3,500 B.C. Ancient 
artifacts such as the cylinder seal of 
the Achaemenid Persian King Darius 
only seem to prove this theory. Dating 
from 522-483 B.C.E., it shows the 
might king hunting lions in a horse-
drawn chariot.  
Another theory is that the Arabian 
horse has its origins in the Sabean 
Kingdom, what we know today as Ye-
men. Equine scholars believe that the 
Queen of Sheba gifted Arabian horses 
to King Solomon. The king, in turn, 
gave one to some visiting Omanis. This 
stallion would go on to produce 
157 descendants throughout 
southern Arabia. In the 
hundreds of years that 
would pass, India would 
import untold numbers 
of the beautiful beasts.
Who’s Gonna Ride Your 
Wild Horses?
In early cultures, 
horses slowly became 
a means of fast 
transport where 
they used to pull 
chariots. People 
also used them 
for riding, as evidenced 
by a 4,000-year-old 

Mesopotamian terra cotta mold found 
in modern-day Iraq. In fact, it’s one 
of the first pictures of a horse and 
rider known to exist. What’s more, 
archaeologists also unearthed a tomb 
painting depicting a horse and rider 
that they believe Egyptians painted 
around 1,400 B.C.

Indeed, horses were vital not only 
as early forms of transport, but also 
crucial when it came to warfare and 
hunting. The famous Achaemenid 
Persians were some of the first to use 
horses to deliver messages during bat-

tle. Also, the Ro-
mans seemed to 
have a profound 

respect for 
their Parthian 
foes and their 

eponymous 
“Parthian 
shot”.  With 

this shot, a 
horseman in retreat 

would turn around 
on his horse and 
shoot his arrow. 
The shot usually 
meant a mortal 
wound to his foe.

The Arabian 
Horse in Islam 
and Bedouin 
Culture

Since the 7th Centu-
ry A.D., the Arabian 

horse has become be a vital part of 
both Arab and Islamic culture. Indeed, 
the lightweight and swift Arabian 
horse was crucial in spreading Islam 
as far away as China and Spain. As a 
result, even the Prophet Mohamed 
spoke highly of horses and told his 
followers to take care of them.

Since then, horses have also become 
a vital part of Bedouin life, and they 
prize Arabian horses for their grace, 
spirit, courage and vigor. In fact, there 
is a story about a prize winning horse 
called Al-Kahila. One day a thief made 
away with his horse and his Bedouin 
owner sent his son to retrieve him. 
However, deep in his heart he really 
hoped that his son would never find 
him. He preferred to lose his beloved 
Al-Kahila rather than find out that the 
horse could be overcome.

Types of Arabian Horses

Today, nearly all Arab countries devote 
themselves to breeding and racing 
Arabian horses. In doing so, they carry 
on a vital part of both their customs 
and their culture. What’s more, they 
often live in palace-like stables com-
plete with nearly everything a horse 
could want, including air-conditioning. 
Over 1,000 of them registered in the 
United Arab Emirates alone are cared 
for by and trained by experts.

Nevertheless, in the thousands of 
years that they have been bred, there 
are mainly six types of Arabian horses 
that are purebloods. They are Egyp-
tian, Russian, Polish, Spanish, Crabbet, 
and Shagya – all of which experts 
consider to be true Arabian horses.

https://kaleela.com/en/a-brief-histo-
ry-of-arabian-horses-and-their-impor-
tance-in-arab-culture

A Brief History of Arabian Horses and 
Their Importance in Arab Culture

موروث عريق : ُعمان 
تحافظ على موروث ركض 

العرضة بالمهرجانات
نظّمت لجنة الخيل واإلبل بوالية إبراء يف محافظة شمال الرشقية يف سلطنة عمان 

مهرجان الخيل واإلبل الرتاثي األهيل السادس لركضة العرضة، التي تعترب فنا وتراثا 
وتاريخا ورياضة توارثها العمانيون عرب العصور وحافظ عليها الشباب.

وقد استطاعت سلطنة عمان يف عام 2018 إدراج عرضة الخيل واإلبل العمانية، يف قائمة 
اليونسكو للرتاث الثقايف غري املادي.

وقد شهد املهرجان الذي أقيم يف ميدان الرحاب، إقباال كبريا من محّبي رياضة الخيل 
واإلبل من داخل سلطنة ُعمان وخارجها، حيث تضّمن املهرجان إقامة ركضة العرضة 
بمشاركة أكرث من 500 من الخيل واإلبل، إضافة إىل تقديم فنون الخيل واإلبل وأبرزها 

الهمبل واملحورب، واستعراض مهارات الفرسان عىل صهوات جيادهم.
وتخلّل فقرات املهرجان تقديم الفنون الُعمانية املغنّاة والقصائد الشعرية املعرّبة.

وتمارس سباقات الهجن بأنواعها املختلفة يف عمان خالل األعياد الدينية والوطنية 
واملناسبات الشعبية.

وتبدأ العرضة بدخول الخيل أو الجمال أو كليهما معا يف شكل صفوف ترحيبية، وتكون 
بكامل زينتها وجمالها.

ويردد الفرسان أو راكبو الجمال فنونا شعبية وأبياتا شعرية تسمى بالهمبل الذي 
يؤدى بطريقة اإلنشاد أو الشلة، وهم عىل ظهورها، بعدها تبدأ فقرة املحورب، وهي 

امليش بالخيول واإلبل يف امليدان ببطء بشكل طويل حيث يتقدم كبار السن ثم يليهم 
الشباب.

من رشوط العرضة دخول الخيول يف املقدمة تليها الهجن إذا كان االستعراض مشرتكا، 
تيل هذه املرحلة ركضة العرضة حيث تكون الخيول يف خط مستقيم متساو، ويقوم 

الفرسان بلقطات متنوعة كالوقوف عىل ظهور الخيل والتشابك باأليدي إلظهار 
براعتهم وقدراتهم.

أما الجمال، فتكون باركة عىل األرض وتنطلق مبارشة عند ركوب املشارك عىل ظهرها، 
وتسمى هذه العملية بـ”الزجر”، وتنتهي العرضة بالتنويم، وهو نوع من املهارة لدى 

املشاركني تظهر العالقة واالنسجام مع الخيل واإلبل، والقدرة عىل ترويضه.
ويتميز ركض العرضة عن السباق بانطالق حصانني أو ناقتني فقط يف كل شوط بمحاذاة 

بعضهما البعض دون أن تتجاوز املطية منافستها ملسافة كيلومرت واحد.
ويقوم الراكب الذي يمتطي الناقة بشد الخطام، وهو الحبل املربوط برأس الناقة، 

للخلف بشدة حتى تحافظ عىل بقائها جنب الناقة املتسابقة معها وبذلك تعترب الناقة 
التي يشد راكبها خطامها للخلف هي الفائزة. ويسمى فوز العرضة بـ”الناموس”.

ويف بعض األحيان يقوم الركبي خالل ركض العرضة بإظهار بعض املهارات التي تميزه 
عن الركبي اآلخر، ويف بعض األحيان يشابك بعض الركبان أياديهم، فضالً عن الوقوف 
عىل ظهر الناقة أثناء الركض، وهو نوع من املهارة العالية التي تتطلب الخربة الكافية، 

وإحكام التوازن ملنع السقوط.
ومن العادة، يف ركض العرضة أن يقوم أصحاب الهجن بتزيني نوقهم للمشاركة يف 

املسابقات بعتاد خاص )كالصدار والخرج والجاعد والخزامة الفضية والخطام والخزام 
الجديدين والزانة الحمراء املزركشة بالنسيج اليدوي(.

وهناك نوع آخر من السباق، هو عبارة عن مسابقات، ينقسم إىل قسمني، هما “املزاينة” 
لتحديد جمال اإلبل، و”املحالبة” لتحديد مدى درها للحليب.

وتتميز هجن املزاينة بكرب رأسها وتناسق األذن مع الرأس وجمال قوامها فضال عن 
تناسق حجم الرأس مع طول الرقبة وكافة أجزاء الجسم األخرى. أما املحالبة فيكون 

معيار التنافس فيها تحديد قدرة اإلبل عىل در الحليب، ويتمركز هذا النوع من السباق 
يف محافظة ظفار جنوبي السلطنة.

وملماريس هذا الفن أدوارهم ومهامهم الخاصة، فإضافة إىل الفرسان وراكبي اإلبل الذين 
يقومون بتقديم العروض، نجد مربي الهجن والخيل، ومهمتهم إعداد اإلبل والخيول 

للعرضة، وذلك بتدريبها والعناية بها، كما تناط بهم مسؤولية تدريب الشباب.
ويقوم أصحاب ميادين االستعراض أو املنظمون بتجهيزها وتنظيم قدوم الجماهري 

واملشاركني، كما نجد مقدمي الفنون الشعبية، ومنها الهمبل ومحورب الخيل، وأيضا 
صناع األدوات التقليدية املرتبطة بالعرضة فاألفراس أو اإلبل تنزل امليدان بكامل زينتها 

التي يقوم بصناعتها حرفيون عمانيون.
وأثبتت العمانيات قدرتهن عىل القيام بدور الفروسية الحقيقية، فضال عن تمتعهن 

بقدر كبري من املهارة يف تقديم أفضل العروض عىل صهوات الخيول، كالقيام بحركات 
صعبة مثل الوقوف عىل ظهر الحصان وهو يجري برسعة كبرية.
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 HISTORY & PLACES تاريخ وأماكن

أعلنت وزارة اآلثار والسياحة يف غزة، اكتشاف عرشات 
القبور بمقربة رومانية تعود إىل نحو ألفي عام قرب 

مخيم الشاطئ شمال غرب القطاع.

وقال فضل العطل رئيس فريق التنقيب الذي يضم 
12 فنيا ومتخصصا، لوكالة األنباء الفرنسية إنه »تم 

العثور حتى اآلن عىل 51 قربا رومانيا تعود للقرن األول 
امليالدي، ونتوقع العثور عىل ما بني 75 و80 قربا«.

وأشار العطل إىل أنها املرة األوىل التي يتم فيها العثور 
عىل قبور ذات »شكل هرمي، ومقربة كاملة من العهد 

الروماني يف غزة، وهذا دليل عىل أن الطريق الروماني 
القديم كان موجودا، إذ لدينا 4 أنواع من القبور 

الرومانية«.
ويستخدم الفنيون أدوات بدائية وهم يقومون بأعمال 

التنقيب والحفر تحت األرض، يف محيط القبور التي تم 
العثور عليها، وذلك عىل بعد عرشات األمتار من مدينة 

سكنية جديدة تقيمها مرص لدعم سكان قطاع غزة.
ويف يونيو/ حزيران عرث عمال بناء عىل عدد من القبور 

يف هذه املنطقة أثناء إقامة املدينة السكنية املرصية.

وعرث عىل عدد من القطع األثرية والجرار الفخارية 
وبعض األواني الزجاجية بحسب فضل العطل، الذي 

أضاف: »نحن يف مرحلة التوثيق والبحث والحماية، 
ومن ثم نريد معرفة عدد األشخاص يف القبور وسبب 

الوفاة وستتم دراسة املكان بالكامل«.

وقال مدير عام اآلثار يف الوزارة جمال أبو ريدة إن 
الوزارة بدأت مرشوع »التنقيب عن اآلثار يف املقربة 

الرومانية القديمة« قرب مخيم الشاطئ.
واعترب أبوريدة أن املوقع يتميز »بأهمية بالغة، ويعد 
بمثابة امتداد ملوقع مدينة األنثيدون األثرية )مدينة 

البالخية(، والذي كان عبارة عن ميناء غزة القديم 
خالل الفرتة اليونانية والرومانية«.

وتستمر أعمال التنقيب التي تقدر تكلفتها بمئات 
آالف الدوالرات، لفرتة خمسة شهور يف هذه املقربة، 

بتمويل من صندوق حماية الرتاث يف املجلس الثقايف 
الربيطاني.

تعود للقرن الميالدي األول.. اكتشاف 51 قبرا رومانيا في غزة 

BY ASPEN PFLUGHOEFT

A rchaeologists in Northamptonshire un-
covered a 1,300-year-old gold necklace, 
the Harpole treasure, in the grave of an 

elite medieval woman. Photo from Museum of 
London Archaeology

Archaeologists uncovered gold and gemstone 
treasures from the grave of “the most signifi-
cant” medieval woman’s burial ever found in the 
U.K., experts said.

In preparation for the construction of a housing 
development in Northamptonshire, archaeol-
ogists excavated a “completely unremarkable” 
area, the Museum of London Archaeology said in 
. news release. The “unremarkable” area, howev-
er, contained a very remarkable find.

Museum of London Archaeology site supervisor, 
Levente-Bence Baláz, said “When the first glints 
of gold started to emerge from the soil we knew 
this was something significant. However, we 
didn’t quite realize how special this was going to 
be.”
The excavation unearthed a woman’s burial site 

containing gold and gemstone pendants of a 
necklace, archaeologists said. Named the Har-
pole treasure, the necklace dated back 1,300 
years to an early medieval period between 630 
and 670 A.D.
The “astonishing” necklace is “the richest of its 
type ever uncovered” in the U.K., the release 
said. Archaeologists found 30 pendants and 
beads made of “Roman coins, gold, garnets, glass 
and semi-precious stones.”

The centerpiece of the necklace is a rectangular 
pendant with an intricate cross design, photos 
show. Deep red garnets set in gold form the main 
design with smaller gold spirals forming the back-
drop.

Archaeologists are still excavating another “large 
ornate cross” found in the woman’s grave, the re-
lease said. This cross had silver-cast human faces 
at the end of two arms, X-ray photos show.
Excavations also unearthed two decorated pots 
and a smaller copper dish, the release said. Ex-
cept for tiny fragments of tooth enamel, the skel-
eton has fully decomposed. Archaeologists spec-
ulated about what the necklace and grave may 
have looked like originally, photos show.

Experts believe the grave belonged to an elite, 
high status woman based on the treasures found 
there, the museum said. The cross motifs may in-
dicate the woman was a leader of the early Chris-
tian church. Alternatively, she may have been 
royalty — or both.

“This find is truly a once-in-a-lifetime discovery,” 
RPS Archaeology Consultant Simon Mortimer 
said in the release, “the sort of thing you read 
about in textbooks and not something you ex-

pect to see coming out of the ground in front of 
you.”
Researchers will continue studying the grave and 
its treasures, looking for any remaining organic 
material or residues that will shed light onto how 
the items were used, the release said.
Northamptonshire is about 70 miles northwest 
of London.

https://www.kentucky.com/news/nation-world/
world/article269729966.html

‘Astonishing’ jewelry found in 
grave of ‘most significant’ medi-
eval woman in the UK
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أصبحت الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابار أول امرأة تدير مباراة يف كأس 
العالم للرجال يف مونديال كأس العالم املقام 2022 بقطر؛ حيث أدارت مباراة 
أملانيا وكوستاريكا، التي انتهت بفوز املنتخب األملاني 4/2، ما جعلها مباراة 

تاريخية يف كرة القدم ويف البطولة الدولية.

وفقاً للمدونة املبارشة للفيفا ).fifa.com/ar/blogs (ألول مرة يف تاريخ 
كأس العالم لكرة القدم، توىل فريق من النساء إدارة مباراة يف البطولة، وهي 

مباراة أملانيا وكوستاريكا.

وكانت الفرنسية ستيفاني فرابارتنوش، هي الحكم الرابع يف مباراة 
املجموعة الثالثة بني بولندا واملكسيك والربتغال وغانا ضمن منافسات دور 

املجموعات.

شارك يف التحكيم مع فرابار 
كل من الربازيلية نيوزا 

واملكسيكية دياز، وساعد 
الفريق النسائي داخل امللعب 

فريق آخر من الحكمات املساعدات 
خارج امللعب.

وقال بيريلويجي كولينا، رئيس لجنة التحكيم يف الفيفا: 
إن النساء يف فريق التحكيم التابع للمنظمة »ليسوا هنا يف كأس 

العالم ألنهن نساء، إنهن هنا كحكام يف FIFA«، وأكد كولينا أن 
تعيني النساء يف فرق التحكيم هو »دليل عىل أن الجودة يف 

العمل وليس الجنس« هو العامل املهم.

وأدرجت فرابار والرواندية سليمة موكانسانغا، واليابانية 
يوشيمي ياماشيتا ضمن قائمة 36 حكماً اختارهم فيفا 

ملونديال قطر.

قال رئيس لجنة التحكيم يف الفيفا: إن تعيني النساء يف فرق 
التحكيم هو »دليل عىل أن الجودة يف العمل وليس الجنس« 

هو العامل املهم.

دخلت الفرنسية ستيفاني فرابارت التاريخ، بعد أن قادت مباراة 
أملانيا وكوستاريكا تحكيمياً، يف آخر جوالت املجموعة الخامسة 

بمونديال قطر 2022 عىل ملعب الخور، والتي انتهت بفوز 
“املاكينات” 4-2.

ساعدها يف اللقاء الربازيلية نيوزا باك، واملكسيكية كارين دياز 
مدينة، كحكمتي راية.

وكان الهندوري سعيد مارتينيز الحكم الرابع.

نموذج ُيحتذى به

وقبل انطالق فعاليات البطولة الكربى، قالت فرابار: 
»نحن اآلن يف دائرة الضوء«.. »شجعت دائماً عىل 

أنه يجب االنتباه إىل إنجازاتنا وليس جنسنا«.

كانت فرابار تدير املباريات الرجالية وهي يف سن 
التاسعة عرشة، وبدأت مسريتها يف التحكيم 

الدويل يف عام 2011. ويقول متابعون ملسريتها 
يف التحكيم: إنها لطاملا عرفت منذ صغرها كيف 

تثبت نفسها - بسلوكها الرسمي وإيماءاتها 
النشطة وتعليماتها املتسقة.

تقول الفرنسية فرابار )38 عاماً( التي عادًة ما 
تتلقى تقييمات جيدة بشكل مثري لإلعجاب: »أنا 

لست طويلة القامة )1.64 مرت( لست قوية بدنياً 
مثل بعض زمالئي الذكور، لكنني سأظل مسموعة عىل 

أي حال«.

صعود متسارع يف السنوات األخرية
وبدا اختيار فرابار لكأس العالم بمثابة الخطوة املنطقية 

التالية، بعد الصعود الرسيع لها يف مجال التحكيم عىل أعىل 
مستوى يف أوروبا.

وأصبحت فرابار هي الحكم الرئييس )حكم الساحة( لتحقق 
إنجازاً جديداً يف مسريتها بعد أن أصبحت أول امرأة تدير مباراة 

بتصفيات كأس العالم للرجال يف مارس/ آذار وكذلك مباراة يف 
دوري أبطال أوروبا عام 2020.

 Women Pioneering نساء رأيدات

الفرنسية فرابار أول "حكمة رئيسية" 
في كأس العالم للرجال

المحامية اليمنية معين العبيدي 
ضمن 100 امرأة ملهمة في 

BBC العالم على قائمة
كشفت بي بي يس عن قائمتها التي 

تضم 100 امرأة من األكرث تأثريا 
وإلهاما حول العالم لعام 2022.

وتحتفي قائمة هذا العام باملوسم 
العارش إلطالق املبادرة بالرتكيز عىل 

اإلنجازات التي حققتها النساء. ومن 
بني الشخصيات املئة، هناك تسع 
نساء من املنطقة العربية، بينهن 

املحامية اليمنية معني العبيدي.
وقال موقع BBC إنه مع تصاعد حدة 

الحرب األهلية يف اليمن هذا العام، 
تواصل املحامية معني العبيدي 

الرتكيز عىل محاوالت بناء السالم يف 
مدينة تعز املحارصة.

وأضاف، أن العبيدي، سبق أن تولت 
دور الوسيط يف تسهيل عمليات تبادل األرسى بني الجماعات املتصارعة. وإذا 

كانت ال تنجح دائما يف إعادة املقاتلني أحياء إىل عائالتهم، فهي تحاول عىل 
األقل العمل عىل إعادة جثث القتىل إىل ذويهم.

وذكر، أن معني العبيدي تطوعت يف اتحاد نساء اليمن ودافعت من خالله عن 
النساء السجينات والنساء املعنفات. كما كانت أول امرأة تصل إىل مجلس نقابة 

املحامني كمرشفة عىل لجنة حقوق اإلنسان والحريات.

رنو الجاف أول قائدة مروحية 
حربية في العراق

صالح حسن بابان
حققت الضابط برتبة مالزم رنو الجاف )28 عاما( حلمها بأن تصبح أول قائدة مروحية 

حربية يف إقليم كردستان والعراق، بعد أن فشلت العديد من النسوة قبلها يف تحقيق ذلك.
وتعرثت الشابة التي تنحدر من مدينة السليمانية ملرّات عّدة خالل فرتة التدريب ال سيما 

وأنها خاضت تدريبات عسكرية قاسية وصعبة لم تعتد عليها من قبل، لكن تصميمها 
وإرادتها قاداها لتحقيق شغفها بأن تُكمل فرتة التدريب وتصبح أول قائدة مروحية يف 

البالد.
تحمُل الجاف 3 شهادات أكاديمية، األوىل بكالوريوس يف إدارة األعمال عام 2016، دبلوم 

معهد هندسة الطريان عام 2019، شهادة كابنت طريان عام 2022، لكنها لم تجد ضالتها إال 
يف األخرية رغم أن فُرص التعيني كانت متوفرة أمامها يف املجاالت األخرى إال أنها اختارت 

السلك العسكري لتحقق طموحها.

عقبات في طريق الحلم
طالت االنتقادات االجتماعية الجاف، لكن ُمساندة عائلتها لها وقائد فريق طريان 

السليمانية واعتمادها عىل ذاتها وإرادتها حفّزها عىل كرس القيود والعادات واجتيازها 
التحديات، وهي ذات األسباب التي وقفت أمام إكمال العديد من النساء ملسريتهن يف 

مجال قيادة املروحيات العسكرية.
وتتحدث الجاف عن طموحها بأن تصبح قائدة طائرة إنقاذ بشكل أفضل، وذلك بتعمقها 

أكرث من خالل التدريب واملُمارسة بعد أن اجتازت أكرث من 150 ساعة تحليق يف الجو 
بقيادة مروحية وواجبات ُمختلفة وصعبة، كما قالت للجزيرة نت.

ذكريات مؤلمة
نجحت الشابة العراقية حتى اآلن يف إنقاذ حياة الكثري من املواطنني بطائرتها، منهم من 

علق يف مرتفعات جبلية، ومنهم من تعرض لحوادث خطرة كالحرق أو الغرق.
وتروي قصة واحدة من أبشع الذكريات خالل عملها حدثت أثناء العثور عىل جثث 3 

شبان بعد 3 أسابيع من فقدانهم، حيث قضوا نحبهم غرقا يف أحد األنهر.
وبعد أن أصبحت أول قائدة مروحية، تحث الجاف جميع النساء لعدم االلتفات إىل 

املعوقات التي تقف أمامهن للبدء بأي عمٍل أو مرشوع، مؤكدًة أن االستمرارية تُحقق 
الهدف املنشود مهما كانت التحديات كبرية وعميقة.
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Maternity  أمومة 

لينا الحوراني
خالل أشهر الشتاء، يمكن أن يؤثر الطقس والبيئة عىل صحة عني طفلك. 

إذ تحتاج عيونهم الحساسة إىل العناية مثل أي جزء آخر من الجسم. 
فيما ييل بعض مشاكل العني الشائعة التي قد يعاني منها األطفال خالل 

فصل الشتاء ونصائح لك ملكافحتها، كما ينصحك األطباء من متخصيص 
أمراض العيون.

عيون دامعة
ال يتسبب الشتاء يف جفاف عيون األطفال فحسب، بل يمكن أن تؤثر 

األشهر الباردة أيضاً عىل العني من خالل إفراز الدموع بشكل مفرط. هذا 
يمكن أن يجعل رؤيتهم ضبابية وتتسبب بتهيج العينني، من أفضل الطرق 
ملنع العيون الدامعة جعل طفلك يرتدي نظارات واقية أو نظارات شمسية 
عندما يكون بالخارج لحماية عينيه من الرياح. وإذا كان يعاني من دموع 

العني، فحددي موعداً مع طبيب العيون الخاص بك حتى يتمكن من 
فحصهما ألن الدموع املفرطة يمكن أن تنتج أيضاً عن حاالت أخرى مثل 

العدوى أو انسداد القنوات الدمعية أو جفاف العني.

جفاف العيون
»الشتاء والجفاف يسريان جنباً إىل جنب. حيث يحب الكبار والصغار، 
أن يلتصقوا بجانب مدفأة خالل أشهر الشتاء، لكن النتيجة هي فقدان 

الرطوبة ليس فقط من برشتهم ولكن من العني أيضاً. ومع ذلك، هناك عالج 
لذلك - فالحفاظ عىل رطوبة الجسم يكون عن طريق رشب كميات وفرية 

من املاء. لكن حاويل تجنب الحرارة املبارشة عىل وجه طفلك قدر اإلمكان 
عن طريق توجيه تدفق الهواء بعيداً عن وجهه. ويف يوم عاصف، اجعليه 

يرتدي نظارات واقية ملنع فقدان الرطوبة من عيونه. وإذا كان طفلك يعاني 
بالفعل من جفاف العني، فمن األفضل دائماً التحدث مع طبيب العيون 

الخاص بك ألنه سيقدم لك النصح باإلجراءات التي يجب اتخاذها 
لتجنب جفاف العني خالل فصل الشتاء.

عيون حساسة للضوء
تظهر لدى بعض األطفال حساسية تجاه الضوء خاصة خالل أشهر 

الشتاء. يمكن أن يسبب ذلك صعوبة يف الرؤية، خاصة أثناء النظر إىل 
السبورة. لذلك، اطلبي منهم ارتداء النظارات الشمسية كما يفعلون خالل 

فصل الصيف. يمكن للنظارات الشمسية أن تحمي عيونهم من أشعة 
الشمس فوق البنفسجية التي قد تؤدي إىل العديد من مشاكل العني، مثل 

الحساسية. عالوة عىل ذلك، فإن فحوصات العني املنتظمة رضورية إذا 
رأيت طفلك يحدق بشدة أو يفرك عينيه.

تعب العيون
إن املهام اليومية مثل القراءة يمكن أن تسبب إجهاداً لعني طفلك، ما يؤدي 

إىل إجهاد عينيه. يمكن لخطوة صغرية مثل وجود مصباح طاولة عىل 
مكتبه أن تحسن بشكل كبري من تركيز الضوء الالزم للقراءة والكتابة أثناء 

إكمال الواجبات املنزلية. باإلضافة إىل ذلك، لتقليل إجهاد العني بسبب 
زيادة وقت الشاشة، يمكنك مساعدته يف ممارسة قاعدة 20-20-20: اقيض 

20 ثانية عىل األقل كل 20 دقيقة يف النظر إىل يشء عىل بعد 20 قدماً.
احمرار العيون

يمكن أن تكون العيون الحمراء، واملعروفة أيضاً باسم العيون املحتقنة 
بالدم، عالمة عىل سلسلة من األشياء، بما يف ذلك التعب والجفاف 

والدموع املفرطة والحساسية املوسمية والعدوى وااللتهاب. قد يعاني 
بعض األطفال من احمرار يف العني بسبب الطقس، بينما قد يواجهه 

آخرون بسبب التعرض املبارش ألشعة الشمس لفرتات طويلة. قد 
يؤدي ذلك إىل التهاب واحمرار يف العني. لذلك ، يوىص بارتداء النظارات 

الشمسية عند الخروج للعب أو املدرسة خالل فصل الشتاء أيضاً.

كيف تعتنين بعيون أطفالك في الشتاء؟

5 Tips to Protect Your 
Kids From Allergies

by Dr Hemapriya

I f your child is allergic to anything, you’re probably familiar with the constant 
anxiety about your child coming in touch with the thing they are allergic to 
and having a severe reaction. Although you can’t protect your child from 

every flu and cold, there are things you can do to improve their immunity and 
minimize the effects of allergies. Instead of resorting to vaccines and medica-
tions right away, here are a couple of natural and fairly simple things you can to 
protect your kids from allergies.
1. Clean regularly
The more stuff you have lying around, the more room dust mites will have to 
thrive in. Since they are one of the most common allergens, it’s important to keep 
them under control. This is why you should establish a cleaning routine and get 
rid of all the potential clutter. Vacuum your home as often as you can, especially 
the carpets, pillows, covers, and your child’s plush toys, since they can accumu-
late a lot of allergens. Also, pay attention to the kind of cleaning products you 
use; some of them might have ingredients that can irritate your child. If you can, 
use only eco-friendly cleaning solutions, and many of them you can even make 
yourself.
2. Encourage Healthy Habits
If you want to boost your child’s immunity, you should encourage them to change 
their habits. For example, physical activity is extremely important for your child’s 
health, but many children today would rather play computer games than go out-
side. Luckily, there are many ways to motivate your child to spend time outdoors. 
For example, you can ride bikes together, go for walks, or play with a ball. Feel 
free to get creative, since it’s important to make exercising fun for your child. Plus, 
you’d get to spend some quality time together.
Also, make sure your child gets plenty of sleep so their body can rest and recover. 
It’s okay to let them stay up occasionally, but not every night. Usually, they should 

sleep between ten and 14 hours, depending on their age. 
In addition, try to make it a rule for them not to 

use any technology an hour before bedtime, 
since phones and computers emit blue 

light, which can reduce the quality of 
your child’s sleep.

3. Include Healing Foods
Another great way to improve 
your child’s immunity and over-
all health is to make sure they 
get all the nutrition they need. 
So, instead of unhealthy snacks, 
introduce fruit, nuts, and other 
healthier alternatives. Pineap-

ple, for instance, can reduce nasal 
swelling, which can help your child 

breathe more easily. Fish like salm-
on, tuna, and sardines are also a great 

choice, because they contain healthy 
omega acids that have anti-inflammatory 

properties.
4. Ensure Air Purity

One of the most important steps in reducing the amount of airborne pollutants 
is purifying the air inside your home. First, you should make sure to get the best 
air purifier for allergies so you can clean the air from harmful mold spores and 
improve its quality. It should have a HEPA filter, though, as purifiers with the filter 
reduce the number of the harmful particles to a minimum. Just make sure to add 
a purifier to every room where you and your child spend a lot of time.
Moreover, try to keep the humidity of your home below 40%, because moisture 
can lead to mold and mildew. Of course, a good air purifier would take care of 
mold as well, but it’s better to be safe by not creating a mold-friendly environ-
ment in the first place.
5. Always be Prepared
No matter how many preventive measures you take, it’s still important to have 
all the medication you might need. Consult your child’s doctor in order to get the 
right medication, and make sure to keep it somewhere where you can always 
reach it quickly and easily. Needless to say, your child should also know what 
they are allergic to, so they don’t accidentally eat something they shouldn’t. This 
also means that if they are traveling somewhere with their friends, you should 
inform those in charge, and you should still make sure your child knows how to 
recognize symptoms of an allergic reaction and carries with them all the neces-
sary medication.
Protecting your child from allergies means that you should do whatever you can 
to make them as healthy as possible. Of course, it cannot erase their allergies, 
but it can help them have less severe reactions and recover more easily. So, ad-
just your child’s diet, and improve their lifestyle by motivating them to be more 
physically active. Clean your home regularly, and get quality air purifiers. Finally, 
make sure your child understands what allergies are, what do to if they have an 
allergic reaction, and how to protect themselves from allergies even when you 
are not around. This way, you will feel much more at ease no matter the season, 
as you’ll know that you’ve done everything you could do to keep your child safe.

https://www.mylittlemoppet.com/tips-to-protect-your-kids-from-allergies
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Eve حواء

محمد سناجلة
هناك عدد غري قليل من النساء الناجحات يف العالم، ولكن النجاح ليس شيئا سهال 

بالنسبة للنساء يف هذا العالم؛ والحقيقة أن النجاح ليس أمرا سهال عىل الجميع لكنه عىل 
النساء أصعب يف ظل األعراف والتقاليد االجتماعية التي تنظر للنساء نظرة دونية يف 

مختلف املجتمعات والحضارات، وفق مالحظني.
ترى كيف تحقق النجاح لهؤالء النساء رغم املصاعب واملعوقات التي واجهتهن يف 

الطريق؟ وما الصفات التي يشرتكن فيها بغض النظر عن جنسياتهن أو لونهن أو املكان 
الذي نشأن فيه؟

نعرض لكم يف هذا التقرير 6 من أهم الصفات التي تشرتك فيها جميع النساء 
الناجحات يف العالم، حسب ما أجمعت عليه عدد من املواقع واملنصات 

املتخصصة.

1- اإليجابية
النساء الناجحات دائما إيجابيات يف التعامل مع الحياة، ويملكن طاقة 

وحيوية تشع من أرواحهن، ويملكن حضورا قويا تشعر به بمجرد دخول 
إحداهن. واملوقف اإليجابي هو الوقود الذي يحرك هؤالء النساء، ويدفعهن من 

تصور فكرة ما إىل إدراكها ومن ثم العمل عىل تحقيقها وإنجازها.
واإليجابية جهد واع يقبض عىل األفكار السلبية ويرميها بعيدا ويستبدلها 

بأفكار إيجابية، وهن يف هذا السياق يستمعن إىل األصوات 
الداخلية يف عقولهن، ويستخدمن كلمات تشحذ هممهن، 

ويركزن عىل الحقائق املوجودة، ويرصفن النظر عن املخاوف 
واألوهام. كما يحرصن أيضا عىل إحاطة أنفسهن بأشخاص 

إيجابيني يشجعونهن ويلهمونهن ويؤمنون بقدراتهن عىل 
العمل والبناء والنجاح يف النهاية، وفق ما ذكرته منصة 

»أنرتبرينور« )entrepreneur( يف تقرير لها مؤخرا.

2- التغلب على العقبات
تمتلك النساء اللواتي كافحن يف حياتهن قوة داخلية مذهلة 

وطاقة هائلة قادرة عىل التغلب عىل مختلف املشاكل والعقبات 
التي قد تعرتض طريقهن، وهن يستخدمن الشدائد واملحن 

لصالحهن، ومن خاللها يصبحن أقوى وأكرث قدرة وتطورا.
تقول هيلني كيلر »ال يمكن تطوير الشخصية بسهولة وهدوء؛ 

التطور يحدث فقط من خالل التجربة واملعاناة والكفاح والقدرة عىل 
التغلب عىل املشكالت مهما كانت. املعاناة تقوي الروح، وتوضح 

الرؤية، وتلهم الشخص، وتجعله أكرث طموحا وقدرة عىل النجاح«.
والنساء الناجحات ال يخفن من الرصاع والعقبات، بل يواجهنها 

بقوة وإقدام وشجاعة من أجل تحقيق أهدافهن يف النهاية، وفق ما 
ذكره املصدر السابق.

3- الثقة بالنفس
يمكن لألشخاص الواثقني من أنفسهم أن يثقوا يف حكمهم عىل 

األشياء، فهم يعرفون االتجاه الذي يريدون الذهاب إليه، وال 
يعتمدون عىل اآلخرين إلخبارهم بما هو األفضل لهم.

والنساء الناجحات يملكن هذه الصفة املهمة؛ فهن يؤمن بمعرفتهن 

وقدراتهن، حتى عندما ال يتفق ذلك مع ما يعتقده اآلخرون، وهذا ال يعني التصلب بالرأي 
حيث يمكنهن تغيري آرائهن إذا ظهرت معلومات جديدة، لكن ليس ملجرد أن شخصا آخر 

قد عرب عن رأي قد يكون مختلفا عن رأيهن، حسب ما ذكرته منصة »وومن إنفنتس« 
)womeninevents.org( يف تقرير لها مؤخرا.

وهن ال يرتددن يف املخاطرة ألنهن يؤمن بأنفسهن بغض النظر عن كيفية سري األمور. إن 
الثقة بالنفس أمر حاسم يف تحمل املسؤولية إذا حدث الفشل، وهي أيضا نشوة كربى يف 

حالة النجاح والوصول إىل األهداف املرسومة مسبقا.

4- منفتحات على التغيير
النساء الناجحات ال يخفن من األشياء الجديدة، بل يسعني لتبني كل ابتكار حديث، 

فهن يعتربن التغيري طريقة للنمو وتوسيع إمكاناتهن بدال من محاربة كل ما هو 
جديد، كما يفعل القادة التقليديون يف كثري من األحيان بسبب الخوف من 

املجهول.
وهن يعلمن أن الثبات يعني الركود والجمود والبقاء يف موقف لن يتمكن فيه من 

تحقيق أي تقدم ذي مغزى.
وتعد القدرة عىل االنفتاح والتغيري أمرا مهما بشكل خاص يف بيئة األعمال 

العاملية اليوم، حيث يتطلب إجراء التغيريات يف كثري من األحيان االنفتاح عىل 
طرق جديدة للقيام باألشياء أو التأقلم مع ثقافات أخرى لتحقيق النجاح. ومن 

غري املرجح أن ينجح األشخاص الذين يرفضون القيام بذلك، وفق ما 
ذكره املصدر السابق.

5- يتقن فن قراءة لغة الجسد
بسبب خربتهن يف الرتبية والرعاية ومراقبة نمو األطفال، 

أصبحت لدى النساء قدرات مذهلة لقراءة املعنى الضمني 
ولغات الجسد. ويجب أن يكون األمر كذلك، وعلينا أن 

نتخيل فقط كم من الوقت سيتعني عىل األطفال االنتظار 
إذا لم تتمكن أمهاتهم من فهم احتياجاتهم والتغيريات 

الطفيفة يف سلوكهم ونموهم.
وساعدت هذه القوى العظمى العديد من سيدات األعمال 
الناجحات يف الوصول إىل آفاق عالية من خالل فهم وإدارة 

 )success( »فرقهن بشكل أفضل، كما تذكر منصة »ساكسس
يف تقرير لها مؤخرا.

6- يطلبن االعتراف بإنجازاتهن
وثقت الدراسات »فجوة الثقة« لدى النساء التي تمنعهن غالبا من 

التقدم للوظائف واملناصب الجديرة بهن، أو املطالبة بزيادات يف الراتب 
عىل إنجازاتهن ونجاحهن، وقد تجد كثريات عاديات األعذار ألنفسهن 

أو ملديرهن إذا لم يقدروهن حق التقدير، ولم يعرتفوا بما أنجزنه من 
عمل.

لكن النساء الناجحات ال يفعلن ذلك، بل يطالنب بحقوقهن وال يسكنت 
أو يتغاضني عما أنجزنه. هن يجدن دائما طرقا مبتكرة لإلعالن عن 

إنجازاتهن ويطلنب االعرتاف بهذه اإلنجازات.
كما أنهن ال يخشني من التقدم للوظائف واملناصب التي يعتقدن أنهن 
يستحققنها بل يقاتلن من أجل نيل حقوقهن غري منقوصة، حسب ما 

ذكرته منصة »ساكسس« يف تقريرها آنف الذكر.

7 things.. Do them to 
become a successful 
entrepreneur

T he concept of success is determined by each indi-
vidual, and it sometimes goes beyond being a prof-
itable business from an economic point of view. 

However, we can say that a project is successful when it 
becomes a business, contributes to the development of 
the people who practice it, is profitable, and stands out 
from the competition.

Here are 7 keys to success that you must take care of as an 
entrepreneur to lead you to success.

1. Get trained
Develop a habit of continuous learning, not just about your 
product or service, but about topics that will make you ad-
vance your business in some way. Taxes, marketing, digital 
media, and online sales are just some of the topics you will 
need to learn, to take your business to another level.
2. Get to know your customers
With all of these verbatim, make sure you know what your 
customers like, what they worry about, what they don’t like, 
and what they’re looking for in a service or product. How do 
you do it? Ask them, find a way to engage with them, and 
create a base with all those concerns and main points.
3. Use the digital world
Even if your business is traditional and you’re doing offline, 
you must understand that social networks, online sales, and 
the way people search for your products will be key in the 
coming years to keep you up to date.
4. Learn to form teams
The people you will work with should have something in 
common, and creating your own culture around your work 
will help you choose collaborators who can truly support 
your project. And when looking for employees, be sure to 
share your company’s vision.
5. The purpose of your business
Don’t base your business solely on the purpose of making 
money, think about what drives you, and why you get out 
of bed. What is your great goal? It could be based on solv-
ing a problem for your customers, creating a new service, 
or changing something. Think about it, and make it part of 
your job.
6- Create your own ritual
As an entrepreneur, it is highly recommended that you cre-
ate your own habits or rituals and follow them. I’m talking 
about daily rituals, and routines, that you can follow to keep 
you focused, and make sure you get through all the tasks 
that come your way. Going to bed and getting up at the 
same time, eating breakfast at the same place, exercising or 
reading at a certain time will help you maintain your active 
habits, and you will be able to better define your activities.
7- Take care of yourself
An entrepreneur is not just a working machine. Take care of 
the person who works for his dream. Food, exercise, medi-
tation and personal care are something you should not ne-
glect. Because your body and mind are the main tools you 
have as an entrepreneur.

صفات تشترك فيها جميع النساء 6 
الناجحات.. تعرف عليها
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YOUR  HOME بيتك

يرتبط موسم الشتاء بمجموعٍة من قطع األثاث 
واألكسسوارات واألعمال التصميمّية واأللوان، 

التي تهدف إىل إشاعة جّو دافئ، ومريح، يف 
املساحات الداخلّية. يف الصالون »املودرن«، 

عىل وجه الخصوص، ُيركّز املصّمم عىل أعمال 
الجدران، ويحّول األخرية إىل لوحات خلفّية 

بعيدة عن البساطة والتقّشف، مع االشتغال 
بدراية عىل »إخراج« الغرفة التي يجتمع أهل 
املنزل فيها بالضيوف، بصورة تعرّب عن الرثاء 

والذوق والرتحيب.. فما هو السبيل إىل غمر 
الديكور بالتوّهج ولفت أنظار الضيوف، عن 

طريق الجدران؟
تتعّدد األفكار املتعلّقة بديكورات الجدران، يف 

الصالون »املودرن«؛ يف اآلتي، 6 منها، ترسدها 
املهندسة تاال للقرّاء:

 توزيع اللوحات الجدارية الضخمة ذات 
األلوان النارية.توزيع مجموعة من اللوحات 

الصغرية، باإلضافة إىل األكسسوارات الجدارية 
)املعلّقات( األخرى. تكسية السقف والجدران 

بالخشب )الجوز(، ما يبّث شعورًا عارًما 
بالدفء. إعداد ديكورات خشبية عبارة عن 

رفوف، مثاًل، جنًبا إىل جنب اللوحات الجدارية 
واألكسسوارات.

تقول مهندسة الديكور الداخيل تاال ذوق 
لـ«سيدتي. نت« إن »االشتغال عىل الجدران، 
يف الصالون، لجعل الديكورات مطبوعة بطابع 

الشتاء، يرتكّز عىل اإلكثار يف توزيع عنارص 
التحلية عىل األسطح املذكورة، كما اختيار 

العنارص كبرية الحجم«، مضيفة أن »القاعدتني 
املذكورتني سالفًا تُشعران الجالس يف الغرفة 

بأنّها دافئة«.
 تكسية الجدران بالحجر املناسب. يف هذا 

اإلطار، تقول املهندسة تاال إن »اللون الرمادي 
الضارب إىل البيج )الغريج( املختار للحجر 

يعرّب عن الطابع »املودرن« ويناسب كل تصميم 
داخيل«.إضافة املدفأة الكهربائية إىل جدار 
التلفاز، علًما أن املدفأة ال تحتاج سوى إىل 

نقطة للكهرباء.
طالء الجدران )أو جدار واحد لغرض التمييز(، 

بطالء ذي لون ترابي متوسط أو داكن، األمر 
الذي يدفئ الصالون. تلبيس الجدران )أو جدار 

واحد لغرض التمييز(، بورق الجدران السادة 
ذي اللون الرتابي الدافئ، أو املطبوع بصورة 

يعرّب فيها عن طبيعة شتوية. يف هذه الحالة، 
يمكن تفصيل ورق الجدران، حسب الطلب.

ديكورات الجدران في الصالون "المودرن" الشتوي

هبة الله حسين
تحتاج األبواب الخشب داخل املنزل إىل عملية 

التنظيف العميق، بصورة دورّية... بعض 
الخطوات املثالّية والصحيحة يف 

تنظيف األبواب الخشب، موّضحة 
يف اآلتي.

4 خطوات لتنظيف 
األبواب الخشبية

1 نفض الغبار، بانتظام، عن 
األبواب الخشب والحواف 

واإلطارات، بوساطة منفضة 
الريش أو فرشاة الرسم 

النظيفة، األداة التي تستطيع 
بلوغ الفجوات الضيقة.

2 الغسل الخفيف، باستخدام 
سائل الجيل الخفيف واملاء الدافئ. 
يف هذا اإلطار، تُبلّل إسفنجة نظيفة 

)غري كاشطة(، باملحلول، إلزالة أي عالمات 
أو أوساخ، من دون اإلغفال عن مسح الحواف 

واإلطارات. ثّم، يصّح مسح الباب ببعض املاء النظيف 

الذي يبلل منشفة نظيفة أو توجيه مروحة نحو الباب.
3 للتخلّص من البقع »الصعبة«، يجب ارتداء زوجني من القفّازات 

املطّاط، ثّم ترطيب فوطة نظيفة ببضع قطرات من 
مخفّف الطالء، مع الفرك. ثّم، يمسح الباب 
باملاء النظيف إلزالة أي مواد كيميائية، 

فيجفّف.

4 الخطوة األخرية بعد التنظيف، 
تتمثّل يف تطبيق ملمع األثاث 

السائل، يف حالة استخدام أداة 
إزالة الطالء يف الخطوة أعاله أو 

يف الحالة العادية، حيث يرّش 
ملّمع األثاث السائل عىل فوطة 
نظيفة، مع مسح الخشب إلبراز 

اللمعان الجميل.

تعقيم مقابض األبواب
تعترب مقابض األبواب من 

أكرث األماكن اتساًخا، وهي بيئة 
للجراثيم، جرّاء األيدي التي 

تالمسها. يف إطار التنظيف والتعقيم، ال 
بّد من العناية باملقابض املذكورة عن طريق 

البّخاخ املعقّم، وفوطة نظيفة، وذلك بانتظام، 
بغض النظر عن موعد تنظيف األبواب العميق.

خطوات خاصة بتنظيف األبواب الخشبية

Quick Tip - How To Get Oil 
Stains Out Of Your Carpet 

I t is common for an oil stain to appear on your car-
pet. Getting rid of oil and fat stains is not always 
easy, however, there are several effective ways to 

deal with this unpleasant problem. If the stain is se-
rious, stubborn and has sat in your carpet for a long 
time you should look for a professional cleaning solu-
tion. A professional cleaning company can steam clean 
your carpets and treat the stain using special cleaning 
detergents and equipment. 

It is not always easy to remove oil stains from your car-
pets. There are several effective methods you can use 
to eliminate fat stains from your carpet, however, these 
stains are some of the most stubborn and hard to deal 
with stains, so the challenge you are faced with is sig-
nificant. 

Here we will list a few carpet cleaning solutions and tips 
you can use to attempt to eliminate fresh and old oil 
stains from your carpet. 
1. Soak the stain with a piece of paper towel or a cloth.
The most important part of the cleaning process is to 
avoid scrubbing the stain. Half the battle lies in treating 
the stain before it has had the chance to dry. If you do 
not you will not be able to deal with the stain at a later 
stage. You then need to apply an absorbent material to 
the stains. You can use baking soda, baby powder or 
talcum powder. These materials absorb a large amount 
of grease. Use a soft brush to gently rub the powder of 
your choice into the stain until the powder starts form-
ing lumps. 
2. Try and use alcohol on your carpet.
Apply a small amount of high proof alcohol, to the 
stains and leave for 10 to 15 minutes. After just wash 
the carpet with a clean sponge and water.
3. Make your own, homemade, carpet cleaning solu-
tion.
Mix hot water with vinegar and dishwashing liquid in 
a 25:2:1 ratio. Use this liquid to wash the spot on your 
carpet the stain was on after wipe with a clean towel. 
 4. Using special carpet cleaning solutions.
If you have a detergent designed for stain removal you 
can try and use that. Apply a bit of the stain remover 
over the oil stain wait until it sets and dry with a vac-
uum cleaner. If the stain is removed just remember to 
wash that area again with a little bit of cold water next 
time you have to clean your home. 

https://www.bonuscleaning.co.uk/en/articles/how-to-
get-oil-stains-out-of-your-carpet
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روال زعزع عّياد

ال يختلف اثنان عىل كون القميص األبيض قطعة أساسية 
وكالسيكية يف خزانة كل سيدة، بحيث ال يمكن أن يغيب عن 

إطالالتها يف مختلف املناسبات واملواسم. وهناك الكثري من 
التنسيقات التي يمكن أن يشكل فيها القميص األبيض عنرصاً 

رئيساً وأنيقاً.

القميص األبيض في إطاللة كاجوال

هي إطاللة مريحة تعشقها الشابات بشكل خاص. ارتدي 
القميص األبيض مع رسوال الجينز وأكميل اإلطاللة ببعض 

اإلكسسوارات العرصية والجريئة، كما يمكن أن تختاري معها 
بعض اإلكسسوارات الشبابية كحذاء ريايض وحقيبة حزام.. أو 

أن تحوّليها إىل نمط سبور-شيك مع ارتداء سرتة بليزر معهما.

إطاللة أنثوية مع التنورة

إذا كنت ترغبني يف الحصول عىل إطاللة أنثوية بامتياز، يمكنك 
 pencil skirt أن تنّسقي القميص األبيض مع تنورة بقّصة

مستقيمة أو مع تنورة قصرية مزّينة بالكرسات إلطاللة ناعمة 
تشبه إطاللة فتيات املدرسة، وأكميل هذه اإلطاللة بحذاء 

بالريين ذات تصميم ناعم.

إطاللة كالسيكية مع البدلة

هي من أكرث اإلطالالت التي يزّينها القميص األبيض حيث 
أن البدالت استطاعت أن تحجز مكانتها يف خزانة السيدة، 

وتحديداً سيدات األعمال. يمكنك أن تنّسقي القميص مع بدلة 
بتصميم كالسيكي، مؤلفة من رسوال أو تنورة، وأن تزيدي من 

أناقة طلّتك من خالل إكسسوارات ممّيز كحقيبة Tote جلدية 
وحذاء Pump بكعب الفت، وأن تضعي نظارات شمسية بإطار 

ضخم يلفت األنظار.

كيف تنّسقين القميص األبيض 
الكالسيكي في إطالالت متنّوعة؟

موديالت كنزات صوفية 
للمحجبات

سارا محمد
عىل الرغم من تعدد صيحات األزياء يف مواسم الخريف والشتاء، فإن 

الكنزة الصوفية هي القطعة األساسية يف خزانة كل فتاة، لتوفر لها 
الراحة يف إطاللتها والتميز، وقد اخرتنا لك عدة تنسيقات من مدونات 

املوضة املحجبات للوك كاجوال مثايل.
بنطلونات الجينز أساس اإلطالالت الكاجوال لدى الكثريات من النساء، 

وعن نادية الخويل فقد نسقت كنزة زهرية برقبة مرتفعة مع بنطلون 
جينز، وأكملت اللوك بحجاب وحذاء باللون األبيض للوك كاجوال 

أنثوي مناسب لجميع اإلطالالت اليومية.
ال غنى عن كنزات الصوف يف الخريف والشتاء، وقد تنوعت املوديالت 

واأللوان، وكان للنغمات الرتابية حضور الفت عىل منصات العروض 
وضمن إطالالت الشارع، وقد اخرتنا لك إطاللة مدونة املوضة املرصية 

منة السني بكنزة بيج مطبعة بالدبب الكرتونية، مع بنطلون بني 
بخرص مرتفع، مع قبعة وحجاب باللون البني، وانتعلت حذاًء رياضياً 

باللونني البني واألبيض، إىل جانب االكسسوارات الذهبية.
تنسيق األلوان الحيادية كالبني واألبيض يف إطاللة واحدة هو خيار 

شتوي مميز تلجأ له الكثريات من النساء، ومنه اعتمدت مدونة املوضة 
املرصية حنان الحكيم كنزة صوفية بنية برقبة مرتفعة وبنطلوناً 

من الجينز األبيض، مع بوت من الجلد البني، وحقيبة بيج مزدانة 
بالكريستاالت.

تلجأ مدونة املوضة املرصية غادة حسن لتنسيق الكنزة مع تنورات 
الصوف يف العديد من اإلطالالت، ويف إطاللتها األوىل تميزت باختيار 

درجات اللون البني بشكل مختلف، فلجأت إىل كنزة بيج مصممة 
بمربعات ومعينات بنية وتنورة بنية من الصوف مع حقيبة وبوت من 

الجلد البيج وحجاب بيج ناعم من القطن، أما يف اللوك الثاني فاختارت 
إطاللة هادئة بتنسيق كنزة نيود منفوخة مع قميص أبيض كالسيكي 
وتنورة بقصة مستقيمة باللون البيج، واعتمدت البوت الجلدي البيج 

والحجاب األبيض، وتزينت بقبعة وحقيبة باللون الزهري للمسة 
أنثوية.
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But there is a solution to this. You can shrink 
your jeans. Yes, you read it right. Shrunk jeans 
is the new trend. These jeans are much tighter 
than regular jeans and more form-fitting than 
skinny jeans. Their crotch area is higher up 
on the waistline and makes your legs, hips, 
and butt look slimmer. All you need is a bunch 
of simple tricks right up your sleeves 
(cuffs, we mean). Discover these 
techniques in this post and 
never let a pair of jeans 
bother you again.

7 Best Ways To Shrink 
Jeans Easily

1. Use Dry Ice
Seal your jeans inside 
a plastic bag, put it into 
another plastic bag, and 
tie it up. Place it in a chunk 
of dry ice and leave it alone 
for a couple of hours to allow it to 
shrink. But be wary as certain fabrics 
may become stiff or get damaged once the dry 
ice evaporates.

2. Use An Iron
Shrink your jeans by ironing themSave

Dampen any of the loose areas on your jeans 
using hot water. These could be the waist-
band, thigh areas, or the knees. Switch your 
iron to the cotton setting and run it over the 
dampened areas of your jeans. Ensure you 
aren’t pausing on an area for too long. You can 
put on the jeans once they are completely dry.

Do remember to just dampen the 
problem areas on your jeans, 

and not soak them.

3. Get Into The Bath

While this may seem a 
little uncomfortable, it 
works well. Fill the bath-

tub with hot water. Re-
member, no soap. Put on 

your jeans and get into the 
bathtub. Wait until the water 

cools down, and then step out. 
Shake off the excess water and 

step outside. You may walk around a bit 
too, but ensure the jeans are completely dry 
so that they naturally fit to your form.

4. Shrink Jeans Using A Paddle
Fill up your sink with warm water and sub-
merge the jeans. Once wet, remove the jeans 

and wring them until they are damp. Then 
tap all over the fabric using a wooden paddle/
spoon for about ten minutes and repeat on 
the other side. This method will help you 
shrink the jeans by increasing the friction in 
certain regions.

5. Use The Freezer Method

Throw your jeans into the freezer overnight 
and take them out the next morning. After a 
day or two, your pants will shrink and be ready 
for wear. However, this method is not recom-
mended for items made of cotton because the 
material will become stiff and uncomfortable 
after drying.

6. Throw Them In The Dryer

This technique is simple. Put your stretched-
out jeans into the washer and set to the hot-

test temperature. Once done, throw them in 
the dryer. Wait till they have dried completely. 
Your shrunk jeans would be ready to be used. 
However, practice caution if your jeans are 
made of delicate fabric – try reducing the tem-
perature in the washer appropriately.

7. Use The Boiling Method
Shrink your jeans by placing them in boiling 
waterSave
Fill a large pan or pot with boiled water. Now 
turn your jeans inside out and leave them 
over the pan. Ensure the jeans are submerged 
completely. As the water is hot, you may use 
a spoon or a ladle to push the denims down 
under. Leave them for about 20 to 30 minutes. 
Stir the water once a while. Afterward, you can 
drain the water and dry the jeans.

https://www.stylecraze.com

7 Best And Easy Ways 
To Shrink Jeans

By- Sushmita Barman

W e all know how annoying a pair of stretched jeans can be – but isn’t it just the 
way it is? The waistband suddenly doesn’t feel so form-fitting and the knees 
have creased because you have been sitting all day. Relatable?
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    APPETITE  لقمة شهية

شوربة الشوفان بالدجاج والخضار .... وصفة شوربة مفعمة باملكونات 
املفيدة والطيبة والصحية، جربي طريقة تقديم شوربة الشوفان اللذيذة، 

وقدميها عىل سفرتك بجانب خبز التوست املحمص.

وقت الطهى
30 دقيقة

يكفي لـ 3 أشخاص
املقادير

- الربوكويل : ربع كوب
- الجزر : ربع كيلو

- طماطم : ربع كيلو
- الكوسا : ربع كيلو

- البصل : 1 حبة )متوسط الحجم ومبشور(
- ملح : رّشة

- فلفل ابيض : رّشة
- بهارات الكاري : رّشة

- شوربة الدجاج الجاهزة : 3 اكواب
- الشوفان : 5 مالعق كبرية

- صدر الدجاج : ربع كيلو )مقطع قطع صغرية(
- زيت الزيتون : ملعقة كبرية

طريقة التحضير
قطعي كل املكونات إىل مكعبات صغرية ثم ابرشي الجزر.

تبيل قطع الدجاج بامللح، والبهارات، ثم قومي بطهيها يف ملعقة من زيت 
الزيتون حتى يتغري لون قطع الدجاج.

أضيفي 3 أكواب من شوربة الدجاج ثم اتركي املزيج عىل النار حتى يغيل.
أضيفي الشوفان إىل املزيج، وخففي النار مع التقليب ملدة 3 دقائق.

ارفعي الشوربة عن النار، واسكبيها يف أطباق، وقدميها ساخنة.

شوربة 
الشوفان 

بالدجاج 
والخضار

سباغتي بصلصة الريحان
طبق السباغتي من األطباق اإليطالية املشهورة، التي تتميز بمذاقها اللذيذ، 

عدا سهولة طهوها، فهي تمد الجسم بالطاقة الالزمة حيث إن كل غرام من 
الكربوهيدرات يساوي 4 سعرات حرارية، كما تضفي بعض أنواع األطعمة 

عىل املعكرونة عموماً أثناء الطهو مثل السبانخ قيمة غذائية، وتكون مناسبة 
ملتبعي الحمية إذا صنعت أيضاً من الحبوب الكاملة، أو كانت خالية من 
الغلوتني لتناسب من يعانون حساسية الغلوتني.. إليك طريقة التحضري 

واملكونات.
املقادير واملكونات:

500 غرام من السباغتي.
500 غرام من عصري الطماطم.

ملعقة كبرية من معجون الطماطم.
ملعقة كبرية من أوراق الريحان الجافة.

رشة ملح، حسب الرغبة.
رشة من مسحوق الفلفل األسود.
ملعقتان كبريتان من زيت الطعام.

بعض أوراق الريحان الطازجة، للتزيني.
طريقة التحضري:

- يف قدر عىل النار تسلق السباغتي.
- تصفى، وترتك جانباً.

- يف قدر نظيف، نضع زيت الطعام وعصري الطماطم، ونطهو ملدة 7 دقائق 
تقريباً.

- نضيف امللح والفلفل األسود، ونحرك حتى تتجانس املقادير.
- نضيف أوراق الريحان الجافة قبل إطفاء النار مبارشة حتى تحتفظ 

برائحتها الشهية.
- يف صحن التقديم، تسكب السباغتي املسلوقة.

- تضاف لها صلصة الطماطم، وتزين بأوراق الريحان األخرض الطازجة، وتقدم 
ساخنة.

يف بعض األحيان يرفض األطفال تناول األسماك، رغم فوائدها 
الصحية الكثرية، التي تعزز نمو أجسادهم، عدا أوميغا 3، التي 
تساهم يف تعزيز صحة الدماغ، وغريه من الفيتامينات واملعادن.

إليك طريقة تحضري برغر السمك بطريقة لذيذة، سيعشقها 
أطفالك، ويطلبون منك إعدادها يف كل وقت.

المقادير والمكونات:
500 غرام من فيليه السمك الهامور.

رشة من امللح، حسب الرغبة.
ملعقة صغرية من البابريكا.

رشة من بودرة الفلفل الحار، حسب الرغبة.
ملعقة كبرية من بودرة البصل.

ملعقة كبرية من بودرة الثوم.
نصف ملعقة صغرية من الكمون.

نصف ملعقة صغرية من الكزبرة الجافة.
باقة من الكزبرة الخرضاء الطازجة.

باقة من البقدونس، للتزيني.

طريقة التحضير:
نضع جميع املكونات يف محرض الطعام، ونخلط جيداً.

نخلط مرة ثانية، حتى نحصل عىل عجينة متماسكة القوام.
نضع رشة من الطحني يف صحن مستٍو.

نشكل العجينة عىل هيئة دوائر متوسطة السماكة، مثل برغر 

اللحم، ونضعها يف الصحن عىل الطحني.
يف مقالة غري الصقة، نضع ملعقة من زيت الطعام، ونقوم بيش 

برغر السمك حتى تمام النضج.
يف صحن التقديم نضع البقدونس املفروم، ونرص دوائر الربغر 

بطريقة مميزة.
يقدم مع صوص الثومية اللذيذ، وأصابع البطاطا املقلية.

برغر السمك بطريقة لذيذة
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    YOUR KITCHEN  مطبخك

هبة الله حسين
عندما تنبعث من الثالجة الروائح املزعجة والكريهة، 
ال بّد من اللجوء إىل بعض الطرق والخطوات الكفيلة 

بامتصاص روائح الطعام، كما التعطري.

7 مكّونات منزلّية فّعالة في نزع رائحة 
الثاّلجة الكريهة

1 صودا الخبز: لهذا املسحوق خصائص تقيض 
عىل الرائحة املزعجة املنبعثة من الثاّلجة. لذا، ُيمأل 

وعاء بصودا الخبز، ويوضع داخل الثالجة، مع غلق 
الباب، واالنتظار لبضع ساعات.

2 الخّل األبيض: ُيساعد الخّل األبيض يف القضاء 
عىل الرائحة الكريهة، التي تخرج من الثالجة. يف 

هذا اإلطار، ُيصّب الخّل يف وعاء، ويوضع داخل 
الثالجة، للحصول عىل التأثري املطلوب.

3 دقيق الشوفان: ينزع دقيق الشوفان الرائحة 

الكريهة، عند التخزين يف الثالجة، يف وعاء مصنوع 
من األلومنيوم.

4 رشائح الليمون الحامض: يوزّع بضع رشائح 
من الليمون الحامض داخل الثالجة، األمر الذي 

ُيساعد يف امتصاص الرائحة الكريهة.
5 الزيت العطري: ُينقع بضع كرات قطنية بالزيت 

العطري، مع التوزيع يف الثاّلجة، وغلق الباب ليوم 
واحد.

6 الفحم: توضع قطعة من الفحم، يف وعاء داخل 
الثاّلجة، مع ضبط درجة حرارة الثالجة عىل الحد 
األدنى، وإيداع باب الثالجة مغلقًا ملّدة ثالثة أّيام.

7 حبوب القهوة املطحونة: هي توزّع عىل ورقة 
الخبز، يف الثالجة طوال الليل، ما يمتّص أي رائحة 

كريهة.

خطوات "مضمونة" للقضاء على رائحة 
الثاّلجة المزعجة

تنظيف صينّية الثاّلجة: تستوعب الصينّية 
أي سوائل يف الثالجة، وتمنع الترسّب إىل أرضّية 

املطبخ، لكن مع تراكم السوائل، تصدر رائحة كريهة، 
ما يستوجب الوصول إىل هذه الصينّية، من خالل 

كتّيب إرشادات الرشكة املصنعة، أو عرب اإلنرتنت، 
وذلك للتخلّص من العفن، من خالل استخدام 

السائل املبّيض املخفّف باملاء )أو محلول الخل 
واملاء(، ثم الشطف باملاء، فالتجفيف.

تهوية الثاّلجة ذات الرائحة الكريهة: توفّر 
الثالجة الرطبة املليئة بالطعام بيئًة مثالّيًة لنمّو 

البكترييا والعفن، وهذه األخرية قد تترسّب إىل 
الجدران واألرفف، ما يستدعي يف املواجهة، تفريغ 

الثاّلجة من العنارص، وتخزينها يف مربدات، مع فصل 
التّيار الكهربائي عن الثالجة ومسح الجزء الداخيل، 
وإيداع الباب مفتوًحا ملدة ساعة قبل إرجاع الطعام.

الفحم املنّشط: هو ُيسّمى أيًضا بـ«الكربون 
املنشط«، وعبارة عن مسحوق أسود ناعم يعمل 

كإسفنجة المتصاص الجزيئات الصغرية التي 
تتسبب بأي رائحة كريهة منبعثة من الثالجة. يمكن 

رشاء أكياس الفحم املنّشط من تّجار التجزئة.

كيفية تعطير الثالجة؟

5 kitchen cleaning tips to keep 
your home fresh and tidy

T he kitchen is the heart of the home so keeping yours 
clean from ceiling to floor will have a major impact 
on how your home looks and feels. To help you keep 

your kitchen in tip-top shape, we’ve pulled together our es-
sential kitchen cleaning tips.
A fresh, sparkling kitchen is the hallmark of hygiene. Not only does a 
clean modern kitchen make the whole family feel happier, but you’ll 
feel more inclined to relax and linger in the social hub if it’s in good 
condition.
In addition to this, the cleanliness of your kitchen can have a major 
impact on the health of the whole family as almost all of your food 
preparation and cooking will take place here.
From larger cleaning projects to quick tips for a speedy refresh, here 
are our favourite tips for keeping a clean kitchen.
TIP 1: STAY ON TOP OF YOUR CHORES
A routine makes maintaining a shiny kitchen far less overwhelming 
so it’s important to break down what needs to be done regularly, and 
what can be done less frequently.
Wiping down all benchtops for example should be done at least once 

a day, while deep oven cleans can be done once a 
month, or even less regularly depending 

on how you like to cook.
TIP 2: CLEAN YOUR DISHWASH-

ER – PROPERLY!
The dishwasher is one 

of the hardest workers 
in the home so it’s 
important to make 
sure you take care of 
it, so it can take care 
of you.
While your dishwash-
er might look clean 

at first glance, it’s the 
stuff that you can’t see 

beneath filters, pipes, 
pumps and drains that can 

quickly build up and impact 
the quality of your wash cycle.

These components can become 
clogged with grease and limescale over 

time, affecting the efficiency and life cycle of your machine.
TIP 3: GIVE YOUR OVEN A MONTHLY OVERNIGHT MASK
Baking soda is a surprisingly hard worker when it comes to cleaning 
and we love using it to refresh our ovens without requiring a whole 
lot of elbow grease.
MIX
¾ cup of baking soda
¼ cupe of salt
¼ of water
Apply the mixture all around the inside of the oven (avoiding bare 
metal and using foil to seal any openings) and leave overnight. In 
the morning you should be able to simply wipe clean and reveal an 
almost-new oven.
TIP 4: PURGE THE FRIDGE AND PANTRY
Keeping your fridge and pantry spaces under control and in a clean 
condition will go a long way to ensuring the whole family can pre-
serve and enjoy their food for longer.
Knowing which food belongs in the fridge or the pantry is the best 
place to start, and from there it’s vital to ensure you’re storing and 
sealing your food adequately.
Airtight containers will keep your pantry staples more fresh over a 
longer period of time, and removing mouldy and expired goods will 
make a difference too.
Keep these areas fresh and orderly with a regular inventory…
PANTRY: Remove all items, wipe down the shelves using a damp 
cloth and all-purpose cleaner, then dry. Throw out any expired goods 
before neatly restacking shelves.
FRIDGE: Every month remove all items from the fridge disposing of 
anything old. Working top to bottom, clean each shelf and bin using 
warm soapy water. Wipe down the walls. Dry thoroughly.
TIP 5: MAKE IT SMELL GOOD, NATURALLY
From scented candles to fragranced sprays, there’s a number of 
different ways to help keep your kitchen smelling fresh and clean 
for longer. If you’re looking for an au naturale solution to keep your 
home smelling amazing, here are some of our favourite ideas.
- Keep an open box of baking soda in the fridge, or a small, open 
bowl of coffee grounds
- Place a ball of cotton wool soaked with a few drops of vanilla es-
sence in the rubbish bin
- Put lemon pieces through the garbage disposal unit every few days
- Boil lemon slices in water for 15 minutes to imbue the kitchen with 
a fresh aroma.
https://www.homestolove.com.au/kitchen-cleaning-tips-10117
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   The life  الحياة

أظهرت الدراسات أن روح الدعابة يمكن أن 
تُحّسن صحتك العقلية والجسدية، إىل جانب 

تعزيز جاذبيتك، ومهاراتك القيادية.

 )bigthink( »ويف تقرير نرشه موقع »بيغ ثينك
األمريكي، قال الكاتب »مات ديفيس« إن الدعابة 

تالمس كل جانب من جوانب الحياة تقريبا، 
وليس هناك شك يف أنها تعد مهارة حياتية 

يحتاجها الجميع، لكن كيف نحددها؟ وهل 
يمكن تدريسها؟

ما فوائد الفكاهة؟
أشار الكاتب إىل أنه ربما يكون التمتع بحس 

الدعابة أحد أفضل األشياء التي يمكنك القيام 
بها من أجل صحتك، فيمكن اعتبار التمتع بروح 

الدعابة -بشكل تقريبي- جهاز املناعة الخاص 
بعقلك.

وبنّي أن األشخاص املعرّضون لخطر اإلصابة 
باالكتئاب معرضون للمرور بنوبات اكتئاب عند 
تعرضهم لنوع من املحفزات السلبية. ومع ذلك؛ 

فإن إعادة صياغة حدث سلبي يف ضوء روح 
الدعابة تكون نوعا من املرشح العاطفي، وتمنع 

املحفزات السلبية من إثارة نوبة اكتئاب.
والفكاهة ال تحمي فقط من االكتئاب، بل إنها 

تحّسن نوعية حياة الناس بشكل عام. ففي 
الواقع؛ وجد الباحثون أن األشخاص الذين 

يتمتعون بحس دعابة عاٍل يتمتعون بتقدير 
أفضل للذات وتأثري أكرث إيجابية وكفاءة 

ذاتية أكرب وتحكم أكرب يف القلق وأداء أفضل يف 
التفاعالت االجتماعية.

ووفقا للكاتب؛ فإنه باإلضافة إىل العمل كجهاز 
مناعي للعقل، أظهرت األبحاث أن الفكاهة يمكن 

أن تعزز جهاز املناعة يف الجسم.
وباإلضافة إىل تحسني صحتك؛ يمكن أن يؤدي 

الضحك إىل زيادة اإلبداع واألداة اإلنتاجية أيضا، 
كما أن الضحك يثري القرشة الحزامية األمامية، 

وهي منطقة من الدماغ مرتبطة باالنتباه واتخاذ 
القرار.

الضحك يثري القرشة الحزامية األمامية، وهي 
منطقة من الدماغ مرتبطة باالنتباه واتخاذ القرار 

)غيتي(

ما أنواع الفكاهة؟
ليست كل أنواع الفكاهة متساوية. ففي نفس 
الدراسة؛ حدد الباحثون 4 أنواع من الفكاهة:

الفكاهة املصممة لتقوية الروابط االجتماعية.
الفكاهة املعزِّزة للذات.

الفكاهة العدوانية، مثل االستهزاء باآلخرين.
روح الدعابة املدمرة للذات، التي تستنكر الذات.

لذلك، عند تنمية روح الدعابة لديك، من املهم أن 
تسعى جاهدا للوصول إىل النوع املناسب.

هل يمكن تعلم الفكاهة؟
يؤكد الكاتب عىل أن فوائد حس الدعابة عميقة 

للغاية لدرجة أن الجامعات مثل ستانفورد تقدم 
دورات يف األعمال حول الفكاهة يف مكان العمل، 

وذلك من أجل تعليم الطالب كيفية »تحقيق 
أهداف العمل، وبناء منظمات أكرث فاعلية 

وابتكارا، وتنمية روابط أقوى، وتسجيل ذكريات 
أكرث ديمومة«، لكن األمر ال يتوقف عند هذا الحد؛ 

حيث يعتقد األساتذة أن الفكاهة لها القدرة 
عىل »إحداث تغيري إيجابي يف العالم وتوسيع 

نطاقه«.
وأفاد الكاتب بأنه كل إنسان يتمتع بحس دعابة 

فطري، لكن ال يتمتع جميعهم بحس دعابة جيد؛ 
حيث إن التعرف عىل نظريات الفكاهة، عىل 

الرغم من كونها مثرية لالهتمام وثاقبة، ال يضمن 
تحسن حس الدعابة لدى الفرد بأي درجة يمكن 

قياسها، وسيكون من املحزن معرفة املزيد عن 
الفوائد العديدة للفكاهة فقط الكتشاف أنها نتاج 

علم الوراثة بالكامل.

كيف تمارس الفكاهة والمرح؟
 )lavidalucida( »تطرقت مجلة »ال فيدا لوثيدا

اإلسبانية إىل أنه يف بعض األحيان، يمكن للفكاهة 
أن تولد وضعا متوترا ومحرجا لدى األشخاص 

الذين ال يشعرون بالسعادة يف حياتهم. لكن 
يمكن لهم ممارسة الفكاهة من القيام بما ييل:

رسد نكات مضحكة: إذا كنت تجيد رسد النكات 
فأظهر مهاراتك يف كل مرة تصبح فيها األمور 

متوترة للغاية، يمكنك أن تمزح عىل نفسك أو 
وضعك أو أي يشء آخر. فقط عليك أن تحافظ 

عىل إيجابيتك.
غرّي لهجتك: إذا أصبحت األمور أكرث جدية يف 

محادثة ما حول يشء غري مهم، يجب عليك 
تغيري لهجتك وأن تتحدث عن املسألة بطريقة 

إيجابية. يمكن أن يساعدك ذلك عىل تحويل 
الحالة املزاجية السيئة إىل يشء أكرث إنتاجية.
تحدث عن األشياء السعيدة: عندما تتاح لك 

الفرصة لبدء محادثة مع أشخاص غري سعداء 
يف حياتهم، تحدث عن يشء إيجابي يجعلك 

سعيدا، ألنه يمكن لذلك أن يمنع الشخص اآلخر 
من الشكوى.

الضحك مسألة جدية
»يجب أن تضحك قبل أن تكون سعيدا، مخافة 

أن تموت دون أن تضحك«، هذا ما كتبه الفرنيس 
الشهري جان دي ال برويري يف كتابه »الطبائع«، 

وهو ما عرب عنه كذلك شنايدر أّمان عضو 
املجلس الفدرايل الذي ذاع صيته بفضل ما يتمتع 

به من روح دعابة الفتة حني قال »الضحك مفيد 
لصحتك«.

بهذه الكلمات استهل الكاتب فريونيك دريفوس 
 )letemps( »باجانو تقريره يف صحيفة »لوتان

السويرسية داعيا قرّاءه إللقاء نظرة عىل هذه 
التجربة الرائعة التي قام بها فرانسوا رابليه 

-أحد الكتاب الفرنسيني يف عرص النهضة وكان 
أيضا طبيبا- يجعل مرضاه يضحكون للتخفيف 

عنهم، ويف سبيل هذا الهدف ألّف روايتني من 
أشهر رواياته يف سبيل تخفيف معاناة مرضاه.

الوظائف العالجية للضحك
يؤكد الكاتب أن مختلف علوم الطب تؤكد بقوة 
عىل وظائف الضحك العالجية، سواء بالنسبة 

لألطفال املرىض أو لعالج أمراض مثل أمراض 
القلب واألوعية الدموية.

وفرس الكاتب بأن النشاط البدني للضحك 
يعد محررا للنفس، ويحفز إفراز اإلندورفني 

وتدليك األضالع والحجاب الحاجز، وتزويد الدم 
باألكسجني، وتقليل اإلجهاد، وزيادة املناعة، 
وتقوية عضالت البطن. كما يزيد من التفاؤل 

ويعزز االندماج االجتماعي.
من جانبه، قال مالكوم دي شازال )1902-1981( 

إن »الضحك هو أفضل مطّهر للكبد«، مؤكدا أنه 
يجنبنا الكثري من املرارة.

التحلي بخفة الروح ليس باألمر الهين
يستشهد الكاتب بقول فيلسوف القرن الـ18 

نيكوال شامفور »األيام التي ال نضحك فيها 
هي أيام أهدرناها«. ويستدرك قائال إنه من باب 

املفارقات أن الضحك يف ظروف معينة يتطلب 
الكثري من الشجاعة. التحول من الجدية إىل 

التحيل بخفة الروح ليس باألمر الهني. لكن األمر 
يستحق ذلك إذا كنت تتمتع بما يكفي من القوة 

لتجاوز مأساة الواقع الذي يحيط بنا وقراءته 
بطريقة أخرى.

املصدر : الجزيرة + مواقع إلكرتونية

الضحك مسألة مهمة.. وحس الدعابة مهارة 
أساسية في الحياة يجب تعلمها

7 tips to live a hap-
pier life

by- Jolene Hanson

D o you wake up feeling sluggish most mornings? Have caf-
feinated beverages become a necessity to help power you 
through the day?

If this sounds familiar, it’s time to ditch the quick fixes you rely on, and de-
velop an energy management plan. Getting started may seem daunting, but 
soon you’ll be energized to keep going once you recap the benefits of a 
happier, healthier and more productive lifestyle.
What is energy management?
Think of your energy as a limited resource, like money in an account. You 
begin the day with a certain amount to spend. The amount varies from per-
son to person based on factors, such as age, sleep, stress levels, medical 
conditions and lifestyle.
Activities and interactions withdraw energy from or deposit energy into your 
account. While you may not always have control over activities that deplete 
your energy, you can take steps to deposit more energy into your account.
Follow these seven tips to increase your energy and live a happier, healthier, 
more productive life:
1. Eat nourishing food.
A well-balanced, healthy diet is at the core of well-being. But it’s common 
to regard healthy eating primarily as a tool for weight loss. According to 
the 2020 Dietary Guidelines for Americans, a balanced diet high in fruits 
and vegetables, lean protein, low-fat dairy and whole grains is needed for 
optimal energy. You really are what you eat.
Consume a variety of foods from all the food groups to get a range of nutri-
ents to provide energy throughout the day. Opt for fresh or frozen fruits and 
vegetables, especially nutrient-dense dark, leafy greens and broccoli, as well 
as orange vegetables, like carrots and sweet potatoes. You can choose from 
many types of fish and legumes to choose from for healthy protein options. 
Aim to eat 3 ounces of whole-grain cereals, breads, rice or pasta daily.
2. Sleep seven to eight hours per night.
Prioritizing sleep is one of the best things you can do to set yourself up for a 
successful, energized day. Sleep deprivation can perpetuate serious health 
conditions, as well as negatively affect your mood, motivation and energy 
levels. Getting quality sleep is a healthy habit many people need to improve. 
Most adults need at least seven to eight hours of shut-eye each night, so 
what prevents them from getting it?
Observe your sleep patterns if you struggle with sleep. Take note of how 
much you sleep each night, factors that contribute to your sleep or lack of it, 
how rested you feel, and how much energy you have during your day. Then 
try sleep strategies to improve your sleep, like creating a relaxing and restful 
environment, minimizing light and noise, establishing a bedtime routine, 
managing stress, and turning off electronic devices.
Whatever you decide to start with, be consistent. Utilizing the same sleep 
routine and sleep strategies will help develop your body’s internal alarm 
clock and can lead to improved sleep quality. With improved sleep quality, 
people experience better health, and improved emotional well-being, lower 
risk of diseases, and are more productive.
3. Keep company with good people.
Maximize the amount of time that you spend with people you enjoy being 
around. Connecting with others who radiate positivity and have similar in-
terests will excite and energize you.
On the other side, people you don’t relate to or who have negative outlooks, 
complain often, or make poor choices will only drain your energy account. 
Be selective about the company you keep.
It’s important to set limits and boundaries to protect yourself and conserve 
your energy when around people who do not refill your energy reserves.
4. Avoid news overdose.
Consuming news is an important way to stay connected to what’s happening 
in the world. It can be educational, entertaining and even uplifting.
Unfortunately, the news too frequently is filled with stories of suffering. 
These stories can skew your view of the world and cause you to focus on 
your worst fears instead of recognizing the good that surrounds you.
You can’t avoid these stories altogether, but try to minimize your exposure 
when you can, especially during trying times.
To read the rest of the article go to :
https://www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/speaking-of-
health/7-tips-to-live-a-happier-life
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Beauty & Health صحتك وجمالك

سارة نبيل
يلعب فيتامني ب 12 دوراً أساسياً يف تكوين 

خاليا الدم الحمراء، واستقالب الخاليا، 
ووظيفة األعصاب، وإنتاج الحمض 

النووي، والجزيئيات املوجودة داخل 
الخاليا التي تحمل املعلومات الجينية.. 

وتشمل أعراض نقص فيتامني ب 12: 
التعب، وتدهور الحالة املزاجية، ومشاكل 

األعصاب.. وتظهر العديد من أعراض نقص 
فيتامني ب 12؛ ألنه بسبب نقص خاليا الدم 

السليمة؛ إذ يحتاج الجسم إىل الكثري من 
هذه الخاليا للحصول عىل األكسجني يف 

جميع أنحاء الجسم والحفاظ عىل صحة 
األعضاء، يمكن أن يؤدي نقص فيتامني 

ب 12 إىل مشاكل جسدية ونفسية؛ حيث 
يؤثر عىل الصحة العقلية والجسدية 

لإلنسان بشكل كبري.. ومن املهم تناول 
األطعمة التي تحتوي عىل فيتامني ب 

12 بشكل منتظم؛ إذ يحتاج البالغون إىل 
حوايل 2.4 ميكروغرام من فيتامني ب 12 

كل يوم.. ويوجد فيتامني ب 12 يف األطعمة 
الحيوانية، مثل: اللحوم الحمراء والدواجن 
والبيض واأللبان والسمك.. إذا كان الشخص 
ال يأكل املنتجات الحيوانية؛ فسوف يحتاج 

إىل إضافة مصادر نباتية لفيتامني ب 12 
إىل نظامه الغذائي، وتشمل هذه املصادر: 

الحبوب املدّعمة، وحليب النباتات، والخبز 
والخمرية الغذائية. نظراً إىل أن أعراض 
نقص فيتامني B12 تشرتك مع أعراض 

نقص التغذية وحاالت صحية أخرى؛ فمن 
املحتمل أال يالحظه األشخاص أو يحصلوا 

عىل تشخيص واضح له.

نقص فيتامين ب 12: األعراض الجسدية

1- وخز اليدين أو القدمين
قد يسبب نقص فيتامني ب 12 وخزاً يف اليدين 
أو القدمني؛ ألنه يلعب دوراً حاسماً يف الجهاز 

العصبي، وغيابه يمكن أن يتسبب يف إصابة 
األشخاص بمشاكل يف التوصيل العصبي أو 
تلف األعصاب.. يف الجهاز العصبي، يساعد 

فيتامني ب 12 عىل إنتاج مادة تسمى املايلني، 
وهي طبقة واقية تحمي األعصاب وتساعدها 
عىل نقل األحاسيس.. وقد ال ُينتج األشخاص 

الذين يعانون من نقص فيتامني ب 12 ما يكفي 
من املايلني لتغطية أعصابهم، ومن دونه يمكن أن 

تتلف األعصاب، وتكون املشاكل أكرث شيوعاً يف 
أعصاب اليدين والقدمني، والتي تسمى األعصاب 

املحيطية.. وقد يؤدي تلف األعصاب املحيطية إىل 
وخز يف هذه األجزاء من الجسم.

2- شحوب الجلد
قد يكون الجلد الشاحب أو األصفر الذي يسمى 

الريقان، أحد أعراض نقص فيتامني ب 12، ويحدث 

الريقان عندما ال يكون جسم الشخص قادراً عىل 
إنتاج ما يكفي من خاليا الدم الحمراء، التي تدور 

تحت الجلد وتزّوده بلونه الطبيعي، ومن دون ما 
يكفي من هذه الخاليا، قد يبدو الجلد شاحباً.

3- التعب
قد يؤدي فقر الدم الناتج عن نقص فيتامني ب 12، 
إىل شعور الشخص بالتعب، ومن دون وجود خاليا 

دم حمراء كافية لحمل األكسجني حول الجسم، 

يمكن أن يشعر اإلنسان بالتعب الشديد.

4- سرعة دقات القلب
قد يكون معدل رضبات القلب الرسيع وضيق 

التنفس، من أعراض نقص فيتامني ب 12، وقد 
يبدأ القلب يف الخفقان بشكل أرسع للتعويض عن 

انخفاض عدد خاليا الدم الحمراء يف الجسم؛ إذ 
يضغط فقر الدم عىل القلب لضخ كمية أكرب من 
الدم يف الجسم، والقيام بذلك برسعة أكرب، وهذه 

االستجابة هي طريقة الجسم ملحاولة التأكد من 
أن كميًة كافية من األكسجني تدور يف جميع أجهزة 

الجسم، وتصل إىل جميع األعضاء.

نقص فيتامين ب 12: األعراض النفسية

1- مشاكل التفكير
قد يسبب نقص فيتامني ب 12 مشاكل يف التفكري، 

والتي يشري إليها األطباء عىل أنها ضعف يف 
اإلدراك، وتتضمن هذه املشاكل: صعوبة التفكري، أو 
صعوبة التفكري املنطقي، وفقدان الذاكرة.. وربطت 
إحدى الدراسات بني انخفاض مستويات فيتامني 

ب 12 وزيادة خطر اإلصابة بمرض األلزهايمر، 
والخرف الوعائي، ومرض باركنسون، وقد يكون 

انخفاض كمية األكسجني التي تصل إىل الدماغ، 
هو السبب يف مشاكل التفكري التي ُيسببها نقص 

فيتامني ب 12.

ج 2- التهيُّ
يمكن أن يؤثر نقص فيتامني ب 12 عىل الحالة 

املزاجية للشخص، ومن املحتمل أن يسبب 
التهيُّج، وتشري إحدى الدراسات إىل أن فيتامني 

ب 12 يساعد يف تكسري مادة كيميائية يف الدماغ 
تسمى الهوموسيستني، قد يؤدي وجود الكثري 

من الهوموسيستني يف الدماغ إىل مشاكل صحية 
عقلية.

3- االكتئاب
االكتئاب هو أحد األعراض النفسية الشائعة 
لنقص فيتامني ب 12، ويشارك فيتامني ب 12 

يف إنتاج مركّب SAME، الذي يوجد يف السائل 
الدماغي الشوكي، ويساعد عىل إنتاج وتنظيم 

الهرمونات، والحفاظ عىل أغشية الخاليا يف 
السائل الدماغي الشوكي.. وأكدت دراسات أن 

هناك انخفاضاً يف مركّب SAME لدى املرىض 
الذين يعانون من االكتئاب الشديد؛ لذلك ُيوىص 

بمعالجة جميع املرىض الذين يعانون من مؤرشات 
نقص فيتامني ب 12 كجزء من عالج االكتئاب.

أعراض نقص فيتامين ب 12 النفسية 
والجسدية ال يجب إهمالها

How to get rid of 
open pores in the 
hands and feet?
Olive oil and sugar to get rid of pores

One of the most used recipes to get rid of leg pores is 
exfoliation. It helps remove dead cells from the skin lay-
er, and also contributes to getting rid of bacteria. In ad-
dition, exfoliation plays a role in reducing the chances of 
hair growth under the skin, so sugar works to exfoliate 
the body, and this is enhanced by olive oil, which can 
be replaced with avocado oil or Coconut oil, and this 
recipe can be used to treat the problem of the pores 
of the legs and hands, by mixing two tablespoons of 
sugar with 4 tablespoons of olive oil and massaging the 
area to be treated with circular motions using a towel 
or body loofah for several minutes, and then washing 
with hot water and then cold water to close the pores.

Sugar, aloe vera and lemon to get rid of pores

Aloe vera is used to get rid of leg pores, because it con-
tains good therapeutic properties for the skin, and its 
continuous use helps to keep the skin moist, and it is 
also able to reduce skin infections, and citrus fruits such 
as lemon are used in these recipes; Because it contains 
citric acid, which contributes to solving the problem, 
and brown sugar is characterized by its ability to exfo-
liate, and to apply this recipe, mix two tablespoons of 
brown sugar with two tablespoons of aloe vera and a 
teaspoon of lemon juice until you get a cohesive dough, 
then apply it on the leg and massage it in the form of 
Circular motions for a few minutes using a towel or 
body loofah, and wash with hot water, then cold water 
to close the pores.

Cucumber juice to get rid of pores

Cucumber has important properties to solve the prob-
lem of dark pores in the body, in addition to helping 
it maintain the health and softness of the skin, where 
cucumber juice can be applied to the leg or the area of 
wide pores, and leave it for 10 minutes or a quarter of 
an hour and then wash it with cold water, and to get 
the best results it is recommended Repeat the recipe 
twice a day.
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YOUR VOICE صوتك

دالل البزري

اشتعلت باريس بأعمال الشغب إثر خسارة املغرب أمام 
فرنسا يف املباراة نصف النهائية ملونديال كرة القدم يف 

قطر. لم يكن بني املشاغبني عرب من الضواحي، كما يمكن 
أن يتصوَّر بعضهم. إنما شباٌب باملئات، من الفرنسيني 
»األصليني«، ذوي العرق واألجداد الفرنسَيني. اعتقلت 

الرشطة حوايل الثالثمئة منهم، بعدما وجدت يف حقائب 
الظهر التي يحملونها أسلحة بيضاء، من خناجر 

وسكاكني جيب وهراوات إلكرتونية ويدوية، وقنابل دخانية 
وأخرى مسيلة للدموع، وأقنعة وقفازات عسكرية .. إلخ. 

كثريون من بينهم أصحاب سوابق، وغالبيتهم ينتمي 
إىل »بيئة« اليمني املتطرّف، أحزاب صغرية ومجموعات 

َملَكية أو معادية للجمهورية من أساسها. وجميعهم كانوا 
يستعّدون ملهاجمة الفرنسيني العرب، يف هذه املناسبة 
التي سوف يخرجون بها إىل الشوارع، بحسب تقارير 

الرشطة.
وال عجب من ذلك، فاليمني الفرنيس املتطرّف ليس يتيماً، 

وال مستجّداً. يف االنتخابات الرئاسية يف الربيع املايض، 
نالت مرّشحة اليمني املتطرف، مارين لوبان، ما يوازي 

نصف أصوات الناخبني يف الدورة الثانية، أي أن أقل بقليل 
من ثالثة عرش مليون فرنيس صوّتوا لها. ورافقها يف الدورة 

األوىل من هذه االنتخابات »مفكّر« يمني اليمني املتطرّف 
إريك زيمور. واالثنان صّبا حمالتهما عىل املهاجرين 

العرب.

وال تقترص هذه القوة »السياسية« التي يتمتّع بها اليمني 
املتطرّف عىل أحزاب سياسية، أو »مفكّرين« متَسلِّقني. وال 

عىل سالح، إال األبيض منه. إنما ثّمة قوة ناعمة، أّخاذة، 
حارضة يف اإلعالم واألدب، ففي وقت كانت فيه الرشطة 

الفرنسية تعتقل أولئك الشباب املتأهبني لالعتداء عىل 
مواطنيهم »غري األصليني«، صدَر عدٌد خاص ملجلة 

»الجبهة الشعبية« التي يرأسها الفيلسوف ميشال 
أونفري الذي يصف نفسه بـ«اليساري االشرتاكي«، 

و«الشعبوي« رصاحًة. وخالصة فكرته: نهاية إرث األنوار 
والنهضة األوروبَيني، الهَوس بـ«سقوط املسيحية«، 

وبخسارة الهوية الفرنسية. ولسان حاله يقول للعرب 
واملسلمني: »لنا أنوارنا، ولكم رشيعتكم«. أما موضوع العدد 

الخاص يف املجلة، فهو بأكلمه للحوار بني هذا الفيلسوف 
وسمّيه، الروائي والشاعر األبرز، ميشال أُوَلْبيك، صاحب 
القوة اليمينية املتطرّفة األكرث َسالَسة من أية قوة أخرى. 

هو الروائي الفرنيس الحّي األكرث قراءة، األكرث ترجمة )40 
لغة(، األكرث انتشاراً عىل الشاشة )أنتج أربعة أفالم، لعَب 

دور البطولة يف تسعة أفالم، كتب سيناريو ستة أفالم(، 
األكرث تشويقاً واستفزازاً يف مقابالته الصحافية. يف جميع 

رواياته، التي قاربت العرشة، خلفية، علنية وشبه علنية، 
يمكنك اعتبارها نواًة ملتفرّعات عنها. اسم هذه النواة 

»االستبدال الكبري«، وتعني أن لدى العرب املسلمني خطة 
جهنمية، أن ينقلوا املهاجرين إىل فرنسا، »يفرْنسونهم«، 

ويزداد عددهم، فُيستبدلون بالسكان األصليني، أحفاد 
األرض الفرنسية »التاريخية«. ولنظرية »االستبدال 

الكبري« صاحب، هو الكاتب رينيه كامو. ولها مرّوج 

»سيايس«، هو إريك زيمور املذكور آنفاً، اعتمدها شعاراً 
يف حملته. ومارين لوبان تلّمح إليه. أي أن النظرية رائجة 

وراسخة يف بيئة اليمني املتطرّف، ولكن التفرّعات التي 
يبتدعها الروائي ميشال أَولْبيك تذهب بها بعيداً. 

يكره الروائي كل تعبريات الحداثة. الكنيسة الكاثوليكية 
تنال من أسهمه، يأخذ عليها »ميوعتها« تجاه »الرضبات 

الحداثية«. يكره املثْليني، واإلجهاض واملوت الرحيم 
والحمل عن الغري... وكل هذا ليس باليشء الفظيع 

إذا ما قورن بما تبثّه رواياته من كراهية للمهاجرين 
املسلمني وللنساء. نظرية »االستبدال الكبري« هي 

بخدمة كراهيته للمسلمني. وكراهيته الحداثة بخدمة 
كراهيته نساء العرص. ال يشء يحّد هاتني الكراهيتنَي غري 

مؤّخرة املراهقات. عدا ذلك، هو بالغ القسوة مع نساء 
أصِنب بعيوٍب جسدية مع الشيخوخة، نساء مستقالت 
يعملن، يتقَْن إىل الحرية...  يحلم بـ«العودة إىل النظام 

البطريركي«، كما يقول، حيث كانت النساء ممنوعاٍت من 
الخروج، عامالت من الصباح إىل املساء يف الطبخ ... يحرتم 
بائعات الهوى، ومهنتهن »التي تدّر عليهن الكثري« .. إلخ.

يف العدد الحواري بينه وبني ميشال أونفري، يكّرر ميشال 
أُوَلْبيك نظرية »االستبدال الكبري«، وإن الخطر األسايس 

الذي يهّدد بتدمري فرنسا هو الفرنسيون املسلمون، 
فيالحظ أن »الناس بدأت تتسلّح« )»الناس« هنا هم 

الفرنسيون »األصليون«(، وأن هناك »أعمال مقاومة« 
)الحظ معنى »مقاومة« هنا(، وأن هؤالء الناس يصّوبون 

»نحو املساجد«، و«نحو املقاهي التي يرتادها املسلمون«. 
ويعرّب عن أمله بأن »يتوقف اآلن املسلمون عن رسقتنا 

وعن االعتداء علينا«. ومسمار املقابلة برّمتها: »فرصتنا 
الوحيدة للبقاء عىل قيد الحياة )نحن الفرنسيني(، هو 
تحّول نظرية تفّوق العرق األبيض )سوْبريماتيزم( إىل 

تيار جارف يف الواليات املتحدة«، أي الشعار نفسه الذي 
خاض به دونالد ترامب معركته االنتخابية، وما زال.

يف إحدى أهم رواياته، وعنوانها »خضوع«، الصادرة عام 

2015، يتوقع ميشال أُوَلْبيك أن يصعد، بعد خمسة أعوام، 
إىل رئاسة الجمهورية، رئيس حزب إسالمي يقيم الرشيعة. 
البطل - الراوي، وهو فرنيس »أصيل«، حائر بأمره. صديقه 

املسلم يرشح له فوائد اإلسالم. يف ظل الرئيس اإلسالمي 
الجديد، استطاع هذا الصديق الستيني أن يتزوج مراِهقة 

عمرها 15 عاماً، وأن يبقي عىل زوجته األوىل، للخدمة... 
يقرأ البطل كتّيباً يمّده به صديقه، فيؤْسلم، ويقّرر الزواج 

من ثالث مراهقات دفعة واحدة.

بعد سنة وقليل عىل صدور هذه الرواية، قلّد الرئيس 
الجديد إيمانويل ماكرون ميشال أوَلْبيك وسام 

االستحقاق الفرنيس من رتبة فارس. أين العجب؟ للرئيس 
الفرنيس برنامج انتخابي يف ما يخص النساء واملهاجرين، 
يقف عىل نقيض ما يحمله أُوَلْبيك يف رواياته وترصيحاته 

وأفالمه. فهل تخىّل الرئيس الفرنيس عن برنامجه، أم 
أنه انزاح نحو مجد فرنسا الزائل، أم أنه يساير القاعدة 

العريضة لقرّاء أُوَلْبيك يف فرنسا ويف أوروبا وأمريكا، أولئك 
الذين سحروا بأسلوبه البسيط ورصاحته البورنوغرافية 

املرتدية ثياب الحمل، أم أنه يستجيب ألفكار عميقة 
يف دواخلهم وخوارجهم، ال يستطيع، حتى رئيس 

الجمهورية، غري أن يداريها؟
قد يقول قائل: هذا روائي، وهو حّر باخرتاع الشخصيات 
والحبكات التي يدرّها عليه خياله. ولكن ميشال أَُولْبيك 

ليس كأي روائي. رواياته أيديولوجية، ولكنها جّذابة، وهو 
يتبنّى أفكار أبطاله الرواة. هويتهم هي هويته، هويته 

الفنية هي هويته الشخصية، لكل فصولها تفسريٌ مسبق، 
»لم يمّزق الستارة املنصوبة بينه وبني العالم«، كما يقول 

الروائي التشيكي - الفرنيس ميالن كونديرا، يف كتابه 
النقدي »الستارة« عن الرواية األوروبية. ومعياره هو 

ميغيل دي رسْفانتيس، صاحب »دون كيشوت«، مؤسس 
الرواية األوروبية، فهل يكون رسْفانتيس ابن عرص النهوض 

األوروبي، وأُوَلْبيك ابن قعوده؟

القوة الناعمة للظالمية في بالد األنوار

Heba Yosry

T he irony isn’t lost on me. As I write 
these words, there is a distinct pos-
sibility to absorb them within an AI 

system that can regurgitate them and pres-
ent them once again, devoid of any trace 
that can point them back to me. And don’t 
get me wrong, my fear isn’t about how par-
ticular my words are or even the integrity 
of my point of view. My fear is one of loss. 
Primarily, I’m afraid of losing myself, and 
you should fear that too.

Around the world, on different university 
campuses and within various intellectual 
realms, AI-generated essays have mor-

phed from being a distant possibility of 
plagiarism to a lived reality. Professors are 
fighting an uphill battle to validate wheth-
er their students write their papers or del-
egate them to a proficient AI. I’ve heard 
one professor articulate the change in the 
academic milieu by saying: “our roles have 
changed from being teachers to being de-
tectives.” Various academic and non-ac-
ademic intellectuals have toyed with the 
new free AI system ChatGPT to find out 
what the fuss is all about. Some were high-
ly impressed with the results, while others 
were dismayed.

ChatGPT is a prototype offered by Ope-
nAI that generates detailed text based on 
prompts provided by its user. The quality 
of the text depends on the level of so-
phistication of the prompt. Nevertheless, 
if the query contains too many nuances, 
ChatGPT disappoints because it still needs 
to exhibit the level of complexity of an in-
tellectual. But it can mimic the status of a 
senior undergraduate student, bringing a 
dangerous precedent.

We could plausibly discuss how ChatGPT, 
and other similar language-learning plat-
forms hammer the last nail in the coffin 
of our intellectual and cultural decay. We 
could go over the eradication of human 
imagination and the atrophy of the human 
mind. We could even delve deeper and 
say that ChatGPT privileges the collective 

over the individual resulting in a society of 
replicas. We should discuss all those con-
sequences later. For now, let’s focus on the 
direct impact of ChatGPT and other similar 
AI on the future of human learning.

As a teacher, I work on two levels with my 
students. The first level is to reach deep 
inside them and try to reignite the child-
hood curiosity that is most of the time ex-
tinguished. I instil the idea that learning, 
especially disciplines such as psychology 
and philosophy, accords with their innate 
desire to explore the world around them 
and within themselves. Aristotle once said 
philosophy starts with wonder. I seek to 
rekindle the sparkle in their eyes. To be 
in awe of everydayness and reflect upon 
the mundane with a fresh outlook. The 
second tier is to introduce new material 
where they can apply this new perspective 
and garner new insights. I integrate the 
dormant children with the adults they are 
about to become.

Naturally, ChatGPT has complicated things. 
I rely heavily on writing as the primary as-
sessment method to gauge my ways’ effi-
cacy. Whenever I receive a student essay, I 
wonder whether it was created using AI or 
a student’s original work. The only judge, 
in this case, would be my prior knowledge 
of a student’s academic standing and sim-
ply blind faith. Is my method guaranteed 
to catch those who opted for using AI to do 

their work instead of doing it themselves? 
Of course not. I do not doubt that when 
humans face hard work or an easy way 
out, some will inevitably choose the easy 
way. I also am very conscious that not ev-
eryone has the gift of writing. I also whol-
ly know that AI will alter education and, 
sometimes, impart irreparable damage to 
young minds.

So, what should we do? I honestly don’t 
have a clear answer to the dilemma posed 
by ChatGPT. It is addictive and alluring. If 
you don’t believe me, peer into Twitter 
and witness philosophers and writers 
experimenting with it incessantly, even 
when they are adamant about its damage. 
So, what do we expect from young minds 
who are accustomed to technology, are 
overwhelmed with their workload and 
constantly feel inferior to the projected 
image of perfection that hovers above 
their heads?

The answer resides in reacquainting stu-
dents with the joy of learning and allowing 
them to see that they are good enough 
and that they shouldn’t outsource their 
mental work to a faceless machine. When 
they do that, they lose their voice and 
themselves, perhaps my words will be ab-
sorbed by an AI, but even from within the 
cacophony of the collective, I must insist 
that you are unique, and your voice must 
be heard.

Hearing one’s voice in the face of ChatGPT content is difficult
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تعرَّض الفلسطينيون إىل 72 انتهاكاً عىل مواقع 
التواصل االجتماعي وشبكة اإلنرتنت خالل 

شهر ترشين الثاني/نوفمرب املايض وحده، 
حيث تم حذف الكثري من املحتوى الفلسطيني 
بما يف ذلك حذف حسابات بأكملها، حسب ما 
رصد تقرير صدر عن مركز متخصص بمراقبة 

هذه االنتهاكات.

وقال مركز مركز »صدى سوشال« إن 
الفلسطينيني تعرضوا لـ72 انتهاكاً أصابت 

املحتوى الفلسطيني عرب منصات التواصل 
االجتماعي خالل شهر ترشين الثاني/نوفمرب 

املايض، منها 40 حذفاً لحسابات وصفحات 
بشكل كامل عن الفضاء الرقمي.

ولفت املركز يف بيان صحايف إىل أن الصحافيني 
واملؤسسات اإلعالمية ال يزالون األكرث عرضة 

لالنتهاكات املوثقة، بمعدل 79 يف املئة من 
االنتهاكات، حيث تم توثيق 32 انتهاكاً بحق 

صفحات تابعة ملؤسسات إعالمية وحسابات 
لصحافيني، منهم من ُحذفت حساباتهم بشكٍل 

كامل، و25 حساباً لناشطني فلسطينيني كتبوا 
يف القضية الفلسطينية.

وتوزعت االنتهاكات التي رصدتها »صدى 
سوشال« عرب منصات التواصل االجتماعي 

املختلفة كما يأتي:
جاءت املنصات التي تديرها رشكة ميتا يف 

مقدمة املنصات ارتكابا لالنتهاكات )61 
انتهاكاً، 41 عىل »فيسبوك« و20 عىل 

»إنستغرام«( تنوعت ما بني حذف املنشور، 
تبعه تقييد الوصول ومنع النرش ومنع 

استخدام بعض الخصائص، مثل البث املبارش 
واإلعالنات واملشاركة يف املجموعات لفرتة زمنية 

معينة وحذف الحساب كلياً.
ثالثة انتهاكات رصدها املركز عرب تطبيق 

واتساب، وخمسة انتهاكات عرب موقع »تويرت« 
وانتهاك واحد عرب موقع يوتيوب، وانتهاك 

واحد عرب تطبيق تيك توك.
أما عن توزيع االنتهاكات حسب نوع الحساب، 

فرصد املركز 36 حساباً شخصياً تعرض 
أصحابها لالنتهاكات الرقمية )34 صفحة 

عامة، ومجموعتان عىل »فيسبوك(«.

وحول طبيعة املحتوى املنتهك املتعلق 
بالقضية الفلسطينية، رصد مركز »صدى 

سوشال« اآلتي:
– 25 يف املئة كان عبارة عن نصوص وكلمات 

تتعلق بالقضية الفلسطينية.
– 40 يف املئة محتوى يتضمن صوراً فلسطينية 

لشهداء أو أحداث تصف اعتداء االحتالل.
– 32 يف املئة من االنتهاكات كانت ملقاطع 

فيديو تضمنت يف أغلبها تشييع الشهداء 
الفلسطينيني الذين ارتقوا خالل الشهر املايض، 

حيث تعترب الخوارزميات هذه املضامني إشادة 
بأشخاص ومنظمات تصنّفها »ميتا« بأنها 

»خطرية«.
وأكد مركز »صدى سوشال« رضورة اإلبالغ عن 

أي انتهاك لحرية النرش، أو خطاب كراهية 
أو تحريض ضد الفلسطينيني عىل الفضاء 

الرقمي، وأهمية توثيق هذه االنتهاكات انطالقاً 
من أهمية الحضور عىل املنصات الرقمية ونقل 

الرواية الفلسطينية، واحرتام حرية التعبري 
كحق تضمنه املواثيق الدولية كافة.

شبكات التواصل العالمية استهدفت 
المحتوى الفلسطيني 72 مرة خالل شهر

The social media app 
for everyone who 
hates social media

T he Bereal app wants to make unfiltered every-
day life more visible. Spontaneous snapshots 
of life are uploaded once a day.

As the name suggests, Bereal wants to bring more genuineness and 
authenticity to social media life. The concept is simple: one snap-
shot per day including a selfie, unfiltered, unedited. These snapshots 
from everyday life are currently a hype. Young people in particular 
like to share spontaneous photos with their friends and acquain-
tances.
Bereal was released in 2020 by two French developers. In many plac-
es, however, the app has only taken off since the end of summer: 
According to experts, the appeal of the app lies in the fact that it 
represents a contrast to TikTok or Instagram: “On the other apps, 
people think a lot about what and how to post. At Bereal everything 
is spontaneous even if the selfie isn’t perfect,” says Alexandra Sutter, 
project manager for social media at Monami, “people want more 
authenticity on social media”.
How the app works:
A push notification comes up once a day and asks you to take a pho-
to within two minutes. Both mobile phone cameras, on the front 
and back, are triggered simultaneously. The snapshot including the 
selfie will then be visible on a feed for all manually added friends. 
Those who feel extroverted can also make their photos public.
What if I don’t take a photo on time?
The time of day the push request comes varies daily. However, all 
users get these at the same time. If you miss the call, you can still 
upload a picture afterwards. However, the delay is then made visible 
in terms of time. Photos of friends can also only be viewed if you 
have uploaded a picture yourself.
Still, young users should be careful. It is precisely this spontaneity 
that ensures that personal details can quickly be accidentally shared. 
An example: Often a Bereal push message takes place during work-
ing hours. Quite a few quickly share a photo of their PC screen, 
which could contain sensitive (personal) data.
Potential for brands and companies
At the social media agency Monami, the app is not only used by 
customers, but also internally. “It always makes you curious to see 
what friends and colleagues are up to,” says Sutter. The principle has 
become so popular that TikTok with Tiktok Now and Instagram have 
introduced a similar function.
The social media expert also sees great potential for brands for PR 
purposes. “Switzerland Tourism regularly gives a glimpse behind the 
scenes at Bereal and takes the community with it on their travels,” 
says Sutter. Influencers could also present themselves in a more au-
thentic and real way. So far, however, there are still few who use it.
Is the hype leveling off again?
The app is interesting, but the hype doesn’t last very long for many. 
Many uninstalled the app after a few days or weeks. According to 
the users, there is often a lack of motivation to post something every 
day in the long term. With Sutter, the motivation is still there: “I still 
post regularly. Many stop, but I wanted to go through with it. I find 
that the larger the circle of friends and acquaintances, the more the 
attraction increases.”
The project manager does not believe that the app will stagnate in 
the coming months. “There’s still a great need for an uncensored 
and unfamed social media life. To me, that continues to make Be-
real appealing to everyone, including people who aren’t too fond 
of social media.”

قررت »يوتيوب« اتخاذ إجراءات أكرث حزماً تجاه املسيئني عىل املنصة؛ 
إذ ستحذف التعليقات املسيئة التي ترصدها أنظمة »يوتيوب«، 

وستبلغ مطلقها بأنه انتهك قوانينها، وإذا استمر املستخدم نفسه 
بنرش اإلساءات فسيمنع من التعليق مدة 24 ساعة.

وأصدرت »يوتيوب« بياناً أوضحت فيه أن »االختبار الذي أجرته أظهر 
أن هذه التحذيرات واملهل الزمنية تميل إىل ردع املستخدمني عن ترك 

تعليقات مسيئة مجدداً«.

ويشتهر قسم التعليقات يف »يوتيوب« بأنه من األكرث استقطاباً 
لإلساءات بني منصات التواصل االجتماعي، كما تعج فيه الحسابات 

الوهمية.

وملعالجة هذه املشكلة، أكدت »يوتيوب« أنها »تعمل عىل تحسني 
أنظمة الكشف اآليل ونماذج التعلم اآليل، لتحديد الرسائل غري املرغوب 

فيها وإزالتها«.

وأشارت إىل أنها حذفت أكرث من 1.1 مليار تعليق غري مرغوب فيه 
يف النصف األول من عام 2022، مشرية إىل أن نماذجها للتعلم اآليل 

تتحسن باستمرار، ملواكبة املسيئني الذين يغريون تكتيكاتهم.

"يوتيوب" تفرض إجراءات أكثر حزمًا على المعّلقين المسيئين
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    Health Medical صحة وطب

تعرف النوبات القلبية بأنها أحداث حادة نادرا ما تسبقها 
عالمات تحذيرية واضحة، ولكن األعراض قد تحدث أحيانا قبل 

ساعات أو أسابيع من الحدث القلبي.

وتنصح غالبية الهيئات الصحية بالبحث عن عالمات ضيق 
التنفس أو آالم الكتف أو عدم الراحة يف الصدر. ووفقا إلحدى 

الدراسات، قد يكون األلم يف الساقني أيضا إشارة مهمة إىل نوبة 
قلبية وشيكة.

ويمكن أن يعكس ألم الجسم أنواعا مختلفة من أمراض األوعية 
الدموية اعتمادا عىل مكان حدوثه يف الجسم.

وعندما تؤثر حرصيا عىل األطراف السفلية، عىل سبيل املثال، 
يمكن أن تشري إىل مشاكل يف تدفق الدم بسبب مرض الرشيان 

املحيطي.

ومع ذلك، من املهم مالحظة أن ألم الساق ليس من أعراض النوبة 
القلبية، ولكنه قد يكون عالمة عىل اإلصابة بأمراض القلب.

وأثبتت دراسة نرشت يف مجلة “جاما كرديولوجي” أن حوايل 5 
يف املئة من األشخاص املصابني باعتالل الرشايني املحيطية 
يعانون من نوبة قلبية يف غضون 30 شهرا، حددت الدراسة 

نوعني من النوبات القلبية، مع احتشاء عضلة القلب من 
النوع األول الناجم عن أحداث الرشيان التاجي الحادة.

ومن ناحية أخرى، يميل احتشاء عضلة القلب من النوع 
الثاني إىل اتباع اختالل حاد يف التوازن بني 

العرض والطلب عىل األكسجني.

وذكر التقرير أن األعراض 
املتقدمة لألطراف هي مؤرش 

أقوى عىل اإلصابة باحتشاء 
عضلة القلب من النوع 

الثاني مقارنة بالنوع 
األول من احتشاء 

عضلة القلب. 
وارتبط احتشاء 
عضلة القلب يف 
املرىض املصابني 

باعتالل الرشايني 
املحيطية بزيادة 

خطر الوفاة بأمراض القلب واألوعية 
الدموية واألحداث التي تتطلب دخول 

املستشفى.

ويف املراحل األوىل من مرض الرشايني املحيطية يمكن أن تكون 
األعراض نادرة، حيث تظهر معظم املضاعفات حرصيا أثناء 

التمرين وتتوقف عند الراحة.

وقالت عيادة كليفالند “األعراض األوىل العتالل الرشايني 
املحيطية عادة ما تكون األلم أو التشنج أو عدم الراحة يف ساقيك 
أو أردافك. ويحدث هذا عندما تكون نشطا وتختفي عندما تكون 

مسرتيحا”.

ومع تقدم الحالة، قد يصبح العرج واضحا يف الليل، عندما يكون 
الجسم مسرتخيا تماما. وهذه عالمة عىل أن انسداد الرشايني 

يعيق تدفق الدم إىل األطراف ويحرم األطراف من األكسجني.

تجدر اإلشارة إىل أن داء الرشايني املحيطية يميل إىل التطور عىل 
مدار عقود، وأحيانا يستغرق 50 عاما أو نحو ذلك لتظهر بشكل 

عريض.

وتمثل عالمات داء الرشايني املحيطية أيضا طيفا من شدة 
املرض، مع ظهور بعض الحاالت بشكل مقارب.

ويف الواقع، ما يقرب من 20 إىل 50 يف املئة 
من املرىض الذين تم تشخيصهم بالحالة 

ال يعانون من أعراض، عىل الرغم من ظهور 
عالمات املرض الواضح عند االختبار.

وتوضح وكالة أبحاث الرعاية الصحية والجودة 
)آي إيتش أر كيو( أنه مع تقدم املرض وتضّيق 

األوعية الدموية يزداد تدفق الرشايني إىل األطراف 
السفلية سوءا، وقد تظهر األعراض إما عرجا 

متقطعا كالسيكيا أو عرجا غري معتاد أو 
انزعاجا يف الساق.

وكلما تقدم املرض بشكل أكرب، زادت 
فرص إصابة الشخص بالعرج 

الشديد، ما قد يقلل من مسافة امليش 
ويسبب له األلم عند الراحة.

وتُعرّف املرحلة األخرية من اعتالل 
الرشايني املحيطية، التي يطلق عليها 

رسيريا اسم نقص تروية األطراف 
الحرجة، بأنها ألم راحة يستمر 

ألكرث من 14 يوما، أو تقرح أو أنسجة 
غرغرينا.

ضيق التنفس وآالم الكتف 
عالمتان على نوبة قلبية وشيكة

خطوات لحماية رئتيك من 
الفيروسات المنتشرة 

وملوثات الهواء
كتبت فاطمة خليل

يزداد انتشار فريوسات الجهاز التنفيس بشكل أكرب خالل أشهر الشتاء، حيث يكون 
ارتفاع متزايد يف حاالت الربد واإلنفلونزا والحساسية عالوة عىل فريوس كورونا، لذا من 

املهم للغاية اتخاذ االحتياطات املناسبة، كما تؤثر نوعية الهواء الرديئة عىل رئتينا وصحة 
الجهاز التنفيس، يف هذا التقرير نقدم خطوات يمكنك القيام بها لحماية نفسك من 

الفريوسات وملوثات الهواء الضارة، بحسب موقع »تايمز أوف إنديا«.

1- اعرف األعراض التي تعاني منها
تتسبب جميع التهابات الجهاز التنفيس تقريًبا يف حدوث ضائقة يف الرئة، سواء أكان ذلك 

فريوس كورونا أو األنفلونزا أو الربد.
 عندما يتعلق األمر بفريوس كورونا فإن بعض األمراض األكرث شيوًعا تشمل الحمى 

الخفيفة والسعال والتهاب الحلق والصداع والتعب وآالم الجسم واأللم وغري ذلك. 
 قد يعاني األشخاص املصابون بعدوى األنفلونزا أو نزالت الربد من نفس األعراض يف حني 

أن الشدة قد تختلف ، فإن التحديات الصحية غالًبا ما تظل كما هي.
إذا كنت تعاني بشكل خاص من احتقان األنف والسعال وتهيج الحلق ، برصف النظر عن 

الربد أو كورونا أو األنفلونزا ، فقد يكون ذلك أيًضا بسبب التلوث.

2- ارتداء الكمامة 
من أفضل الطرق لحماية نفسك من الفريوسات املعدية وملوثات الهواء الضارة ارتداء قناع 

مناسب، حيث إن تغطية فمك وأنفك بقناع يوفر قدرًا كبريًا من الحماية ليس فقط من 
العدوى رسيعة االنتشار، ولكن أيًضا من التلوث.

3- تجنب األنشطة الخارجية وزيارة األماكن المزدحمة
نظرًا للعدد املتزايد من التهابات الجهاز التنفيس ويف ضوء نوعية الهواء الرديئة، فمن 

األفضل تجنب الخروج وزيارة األماكن املزدحمة وأفضل طريقة لتجنب اإلصابة بالعدوى 
والتأثر بالتلوث هي البقاء يف املنزل.

يجب عىل األشخاص املعرضني للخطر، مثل كبار السن، والذين يعانون من ظروف صحية 
موجودة مسبقًا واألشخاص الذين يعانون من نقص املناعة ، اتخاذ احتياطات إضافية من 

أجل حماية صحتهم.
عالوة عىل ذلك ، يجب عىل األشخاص املصابني بالربو ومرض االنسداد الرئوي املزمن 

والتهاب الشعب الهوائية وأمراض الجهاز التنفيس الحادة الحد من ممارسة التمارين يف 
الهواء الطلق يف حالة التلوث والضباب الدخاني.

4- تناول األطعمة المقوية للرئة
يمكن أن تستفيد رئتيك كثريًا من اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن هذا يعني أنه يجب 

عليك تضمني األطعمة الغنية بالعنارص الغذائية املختلفة والفيتامينات واملعادن.
ويقال إن األطعمة املعالجة والغنية بالكربوهيدرات املكررة والدهنية والسكرية تؤثر عىل 
الصحة العامة، بما يف ذلك الرئتني. هذه تسبب فقط التهاب يف الجسم وتزيد من إجهاد 

الرئتني.
بدالً من ذلك، يجب تناول األطعمة والفواكه الغنية باأللياف والخصائص املضادة 
لاللتهابات ومضادات األكسدة وتشمل الحبوب الكاملة والتوت واملكرسات والبذور 

والخرضوات ذات األوراق الخرضاء.

5- تمارين التنفس تساعد في تحسين وظائف الجهاز التنفسي
يجانب اتخاذ التدابري الوقائية وتناول األطعمة الصحية والحد من العادات غري الصحية 

مثل التدخني يمكنك أيًضا أداء تمارين التنفس لتقوية رئتيك.

6- اتبع النظافة الصحيحة لليدين
من املهم للغاية أيًضا الحفاظ عىل نظافة اليدين اغسل يديك باملاء والصابون بعد 

مالمستك لألسطح امللوثة بشكل متكرر. تميل الفريوسات والجراثيم إىل البقاء عىل 
األسطح ويمكن أن تنتقل من شخص آلخر لذلك بعد ملس أي سطح، يعد غسل يديك أو 

تعقيمهما رضوريا قبل ملس وجهك.
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D iabetes is an energy processing problem, 
meaning that it affects how your body 
uses glucose for energy. The main prob-

lem with diabetes is related to the hormone in-
sulin, which is produced in the pancreas.

In a person without diabetes, the pancreas pro-
duces enough insulin to allow the body’s cells to 
pull glucose (sugar) from the bloodstream to be 
used for energy..
According to the website goodrx In diabetes, 
either the pancreas does not produce enough 
insulin (type 1 diabetes), or the body does not 
respond normally to insulin (type 2 diabetes), 
and this leads to high levels of glucose in the 
bloodstream (and no amount). enough glucose 
to store when needed), which is why high blood 
glucose is the main sign of diabetes.

You may not have any symptoms in the early 
stages of diabetes, but as diabetes progresses, 
high levels of glucose in the blood begin to cause 
problems such as::

Frequent urination because your kidneys are 
working overtime to flush excess glucose out of 
water

Extreme hunger and thirst as a result of frequent 
urination
Fatigue and weight loss because your body is in 
crisis and is struggling to find energy
Increased risk of infection such as thrush (candi-
diasis) and slow skin healing .
Symptoms sometimes appear slowly over time. 
And other times it can make you very sick all of a 
sudden — especially if you didn’t know you had 
diabetes.
The difference between type 1 diabetes and type 
2 diabetes
Type 1 diabetes
In type 1 diabetes, your immune system destroys 
the cells in the pancreas that make insulin. As a 
result, the pancreas does not produce insulin. 
Without insulin, blood glucose levels rise, which 
is the main factor health providers look for to 
diagnose diabetes. People with type 1 diabetes 
need insulin injections into their bodies to re-

place or copy the normal insulin.
Most people with type 1 diabetes are diagnosed 
when they are children or young adults.
People with type 1 diabetes need to take insu-
lin from the onset of the disease because insulin 
therapy is essential for survival. Anyone taking 
insulin needs to monitor their blood glucose lev-
els regularly so that they can match the insulin 
they need with the insulin they take..

Most type 1 diabetics use a syringe and needle or 
a pre-filled injection pen to inject insulin into the 
fatty areas under the skin. Different types of insu-
lin last for different lengths of time. Short-acting 
insulin starts working within 15 minutes and lasts 
for 2 to 4 hours. another dose of insulin slowly 
over 6 hours, 12 hours, 24 hours, or even longer.
Common health problems experienced by peo-
ple with diabetes include:
Eye damage, which leads to blindness
Kidney damage, which leads to kidney failure
Neuropathy (nerve damage), which leads to pain 
and numbness in the hands and feet
Increase (double) the risk of heart disease and 
death from heart problems
Increased risk of ischemic strokes (disability from 
strokes) and death
Keeping your blood glucose levels within the nor-
mal range as much as possible will help prevent 

these complications.
Type 2 diabetes
Type 2 diabetes is the most common form of dia-
betes. In type 2 diabetes, the pancreas produces 
insulin, but the body does not respond to it in 
the normal way and this is the main difference 
between T1D and T2D.

Insulin normally allows your body to use glucose 
from the bloodstream for energy, but in type 2 
diabetes, your body begins to ignore insulin, and 
the glucose stays in your bloodstream instead of 
being used as energy. This is called insulin resis-
tance. Type 1, it causes high blood glucose levels 
(although insulin levels are usually normal).

In the early stages of type 2 diabetes, the pan-
creas goes into overdrive and pumps out more 
and more insulin in an effort to overcome insulin 
resistance. Over time, the pancreas wears down 
and struggles to produce insulin. Ending up tak-
ing insulin injections for a long time – just like 
those with T1D.
Type 2 diabetes usually begins in adulthood. 
However, children and adolescents who are 
overweight can also develop type 2 diabetes..
The keys to treating type 2 diabetes are eating 
healthy, staying physically active, and maintain-
ing a healthy weight .
Healthy eating: Eat a variety of vegetables and 
fruits, whole grains, fat-free or low-fat dairy 
products, and lean proteins. Watch your portion 
sizes and try not to get “empty” calories from 
sugary foods and drinks.

Physical activity: Staying active throughout the 
day and getting regular exercise will lower your 
blood glucose as your muscles use the glucose as 
an energy Source. Aim to exercise for 150 min-
utes a week, or 30 minutes 5 days a week.
Lose weight: Eating healthy and getting more ex-
ercise will put you on track to lose excess weight, 
which can help lower blood sugar levels and slow 
the progression of type 2 diabetes..
Your risk of developing type 2 diabetes increases 
if you have any of the following risk factors:
Age 45 years or older

Overweight (body mass index of 25 or higher) or 
obesity
– high blood pressure
Exercising less than three times a week
for women only:
Polycystic ovary syndrome (polycystic ovary syn-
drome)
Diabetes during pregnancy
She gave birth to a baby who weighed more than 
9 pounds
Hyperglycemic state (HHS) It is a life-threatening 
condition that occurs in type 2 diabetes when 
blood sugar levels are too high. It is similar in 
many ways to DKA Medical emergency for T1D. 
Symptoms include..
– Increased thirst and urination
– Weakness
Dry mouth
fast heartbeat
– confusion
Coma or death

Learn the difference between 
type 1 and type 2 diabetes
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CARS سيارات

أضافت صانعة السيارات األملانية »بي إم دبليو« إىل مركباتها 
عام 2022، طراز »3.0 يس إس إل« BMW 3.0 CSL الذي 

ُيعد نسخة مطورة من سيارتها الكالسيكية التي 
اكتسبت لقب »باتموبيل« Batmobile لشبه 

ذيلها بسيارة الرجل الوطواط »باتمان«.
وقالت الرشكة يف بيان صحايف، إنها 
قررت إنتاج 50 سيارة فقط من هذا 
الطراز الذي سيتوافر حرصا بعلبة 

تروس يدوية من 6 رسعات، تنقل 
القوة إىل العجالت الخلفية، وفقا 

للمجلة املتخصصة »موتور1«.
تحتضن السيارة محركا سدايس 

األسطوانات سعة 3.0 لرتات مع 
شاحني تريبو، وهو املحرك ذاته يف 

طراز »إم4«، وجرى تعديل إعدادات 
الضبط بما يمكّن من إنتاج 553 حصانا، 

لكن جرى تخفيض عزم الدوران لغاية 550 

نيوتن مرت، مقابل 650 نيوتن مرت يف »إم4 كومبيتشن« و«يس 
إس إل«.

وتتمتع واجهتها بتصميم شبكة تهوئة مماثل كثريا للطراز 
االختباري »3.0 يس إس إل هوماج« الذي ظهر عام 

2015، ومن أبرز ميزاته التخيل عن الحجم الكبري 
للشبكة يف »إم4« االعتيادي لتساعد أكرث يف 

تربيد املحرك.

أما الجهة الخلفية فهي األكرث تأثرا 
بنظريتها الكالسيكية، وتحديدا الجناح 

الخلفي، فيما يربز الجناح الصغري أعىل 
الزجاج الخلفي.

وتتميز املقصورة من خالل وجود املقاعد 
املشابهة لسيارات السباق، من خالل وجود 

األطراف البارزة لتثبيت الركاب بإحكام، 
ويمكن معرفة التسلسل اإلنتاجي للسيارة من 

خالل وجود الرقم عىل لوحة القيادة.

"بي إم دبليو" تعيد إحياء سيارة "الوطواط" بإنتاج 50 وحدة

BY DEIVIS CENTEN

A fter seven intensive months of official 
sneak peeks from GM’s Brazilian subsid-
iary, the all-new 2024 Chevy Montana 

has just made its world debut in Brazil as the 
first compact unibody pickup in Chevrolet‘s his-
tory.

The automaker officially revealed the all-new 
2024 Chevy Montana during a special broadcast 
on the Chevrolet Brasil YouTube channel, antici-
pating the brand’s most important and strategic 
launch for next year both in the country and 
throughout South America. GM claims that the 
new 2024 Montana inaugurates a new compact 
pickup concept by combining the comfort of a 
utility vehicle with the versatility and robustness 
of a truck.

“This innovative concept from new Montana fits 
perfectly with the new habits, values and needs 
of the consumer, who seeks a healthier lifestyle, 

with better harmony between work and leisure, 
with more productivity and satisfaction,” said 
President and CEO of GM South America, Santi-
ago Chamorro, in an official press release. “Only 
such a multifunctional and disruptive car could 
deliver all this with quality and prestige,” he add-
ed.

Based on an extended variant of the GEM plat-
form, the all-new 2024 Chevy Montana com-
bines a crew cab body with Chevrolet’s glob-
al design language sporting a 
Chevy Blazer-inspired front 
end, organic lines 

and a raised cargo bed that bring unique pro-
portions. Black plastic cladding adorns the lower 
body section, while the most-equipped variants 
include roof rails and a sport bar above the bed.

However, the most distinctive feature of the all-
new 2024 Chevy Montana is the new Multi-Flex 
cargo bed designed to function as a giant 874-li-
ter (30.87 cu. ft.) trunk. It comes with an ad-
vanced tonneau cover sealing system that gives 

it the best waterproofing protec-
tion in the segment and 

offers an extensive 
line of accessories 

that allow multiple solutions for cargo transpor-
tation, in a combination that no other vehicle on 
the market offers.

All versions of the 2024 Chevy Montana come 
standard with a custom-calibrated 1.2L turbo-
charged engine that develops an output of 133 
horsepower and 155 pound-feet of torque. The 
block can be mated to six-speed manual or au-
tomatic transmissions that will offer the best 
acceleration and the lowest fuel consumption in 
the segment, respectively. Apparently, the new 
Montana will only be offered with FWD.

The all-new 2024 Chevy Montana has just en-
tered a special pre-sale period and will begin 
arriving at the extensive network of Chevrolet 
dealers in Brazil starting in February of next year. 
As the new entry-level model in the Bow Tie 
brand’s pickup portfolio, the new Montana will 
be manufactured at the GM São Caetano do Sul 
plant to supply the Brazilian market and export 
to other countries in the American continent.

Here Is the All-New 2024 Chevy Montana Pickup
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CARS سيارات

أطلقت صانعة السيارات اإليطالية »فيات« رسميا سيارتها الكهربائية »فيات 
500 إي« بجيلها الثاني، خالل فعاليات »معرض لوس أنجليس للسيارات 

2022«، علما أن الجيل األول مطروح للبيع يف أوروبا منذ نحو 4 أعوام.
ُيشار إىل أن »فيات« كانت سابقا جزءا من رشكة »فيات 

كرايسلر«، لكنها أصبحت منذ عام 2021 تابعة لرشكة 
»ستيالنتيس«، من خالل قسمها املحيل »ستيالنتس 

إيطاليا«.
وأزاحت الرشكة خالل املعرض الستار 

عن 3 إصدارات من الجيل الثاني يف 
أمريكا الشمالية، من إعداد املصّممني 

»جيورجيو أرماني« و«كارتيل« 
و«بولغاري«، حيث إن كل إصدار 
تم تخصيصه بالكامل وفقا لرغبة 

املصمم من الداخل والخارج، حسبما 
نقلت عن الرشكة مجلة »موتور1« 

املتخصصة.

ويوجد خيار واحد من املحركات الكهربائية يف »فيات 500 إي« مثبت يف الجهة 
األمامية من السيارة، وُينتج قوة 117 حصانا بعزم دوران لغاية 220 نيوتن مرت.

أما مدى السري، فإنه يعتمد عىل البطارية، حيث يوجد 
خياران: األول سعة 24 كيلوواط/ساعة مع إمكان 

قطع مسافة 185 كيلومرتا يف الشحنة الواحدة. 
والثاني خيار أكرب سعة 42 كيلوواط/ساعة 

بمسافة 320 كيلومرتا للشحنة.
ويعود قرص املدى الذي تقطعه السيارة يف 

الشحنة إىل أنها مخصصة للقيادة داخل 
املدن، نظرا لسهولة ركنها بفضل حجمها 

الصغري املدمج.
وال يزال الجيل األول من »فيات 500« 
رائجا يف أسواق أوروبا بمحرك الوقود 

التقليدي، يف حني أن هذا الطراز لم يعد 
متوافرا يف األسواق األمريكية الشمالية 

منذ عام 2019. 

إطالق سيارة "فيات 500 إي" كهربائية بمزايا إضافية

الصين تكتسح األسواق العالمية 
بواحدة من أجمل السيارات

أعلنت رشكة JAC الصينية عن نيتها طرح سيارة » JS6« يف روسيا وبعض 
األسواق العاملية الكربى.

وأكرث ما يميز هذه السيارة هو تصميمها األنيق وهيكلها املدروس وفقا ألحدث 
معايري ديناميكية الهواء، فضال عن تقنيات اإلضاءة املمتازة فيها والتي تعتمد 

.LED مصابيح
 Geely Tugella و Toyota RAV4 وأتت هذه السيارة بأبعاد تشبه أبعاد سيارات

الجديدة، إذ حصلت عىل هيكل بطول 4 أمتار و60 سنتيمرتا، عرضه 198 سم، 
ارتفاعه 170 سم، واملسافة بني محوري العجالت فيه 272 سم، أما مسافة 

الخلوص األريض له فـ 160 ملم.
وتميزت »JS6« من حيث التقنيات الداخلية إذ زودت بنظام إضاءة داخيل 

متطور، ونظام مولتيميديا  يمكن التحكم به عرب األوامر الصوتية، وأنظمة 
تدفئة وتربيد للمقاعد، ونظام شحن السلكي للهواتف، كما ثبتت بني املقاعد 

األمامية لوحة ملسية للتحكم بأنظمة الصوت وأنظمة التكييف وبعض 
التقنيات، وحصلت واجهة القيادة عىل لوحة كبرية تحوي شاشتني ملسيتني 

بمقاس 12.3 لكل واحدة.
وزودتها JAC بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب، ونظام للحفاظ 

عىل الثبات عىل املنحدرات  واملنعطفات، ونظام تثبيت الرسعة، ونظام تشغيل 
املحرك واملصابيح عن بعد، وحساسات متطورة للضوء واملطر، وحساسات 

مسافات وكامريات أمامية وخلفية.
وستطرح هذه السيارة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليرت وعزم 180  

و184حصانا، وتعمل هذه املحركات مع علب رسعة أوتوماتيكية بست رسعات.
moto1 :املصدر

نيسان تطلق سيارة عائلية 
متطورة بسعر منافس

كشفت رشكة نيسان عن سيارة Serena الجديدة التي صممتها لتكون منافسا 
قويا يف أسواق املركبات العائلية.

وجاءت السيارة الجديدة بهيكل ميني فان أنيق التصميم، واختلفت بشكل 
ملحوظ عن مركبات Serena السابقة وخصوصا من حيث الشكل الخارجي 

إذ حصلت عىل تصميم جديد للواجهات وعىل مصابيح أنيقة مزينة بخطوط 
مميزة من الكروم وتعمل بأحدث تقنيات LED  لتوفري إضاءة ممتازة.

وأتى هيكلها بطول 4 أمتار و69 سنتيمرتا، عرضه 169 سم، وارتفاعه 187 سم، 
أما قمرتها فجّهزت بثالث صفوف من املقاعد املريحة املخصصة لـ 6 ركاب، 

وحصلت املقاعد عىل أنظمة تدفئة وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها.
وزودت السيارة بواجهة قيادة جديدة كليا أيضا، وحصلت هذه الواجهة عىل 

شاشة قبالة السائق، وشاشة ملسية متطورة يف املنتصف، وضعت أسفلها 
لوحة رقمية مميزة للتحكم بأنظمة الصوت وأنظمة التكييف.

وحصلت املركبة عىل نظام مولتيميديا متطور، ونظام للحفاظ عىل الثبات 
عىل املنعطفات، ونظام لتثبيت الرسعة أثناء السفر، وحساسات للضوء واملطر 

وحساسات مسافات أمامية وخلفية.
وستأتي النسخة األساسية من هذه السيارة بمحركات بنزين بسعة 2.0 ليرت 

بعزم 150 حصانا، كما ستطرح منها نسج مجهزة بمحركات هجينة اقتصادية 
يف استهالك الوقود، وستبدأ أسعار هذه النسخ من 23 ألف دوالر تقريبا.

moto1 :املصدر

عمر عبد المقصود
كشفت عالمة »هوندا« اليابانية أنها بصدد االنتهاء من تفاصيل إطالق 

سيارتها الكهربائية الجديدة »ZR-V« الجديدة يف أوروبا، وذلك بعد أن تم 
تسعريها بالفعل يف موطنها األم »اليابان« وهي عىل وشك الوصول 

للتجار.
وستقدم السيارة يف أوروبا بحلول العام 2023 حرصًيا 

بمحرك هجني.. حيث ستبدأ »ZR-V« رحلتها 
التجارية يف 21 أبريل املقبل، وسيتم طرحها للبيع 

يف اليابان كبداية.
وتأتي هوندا ZR-V املدمجة لتغطية الفجوة بني 
 C-SUV حيث ستنافس يف فئة ..CR-V و HR-V

وبالتايل، ستقدم نفسها عىل أنها »األخت 
الصغرى« لـ CR-V حيث يبلغ طولها 4.45 مرت.

Almasria
وتوصف هوندا سيارتها الجديدة »ZR-V« بأنها 

»نموذج يجمع بني التطبيق العميل والقيمة 
األساسية لسيارات الدفع الرباعي واالعتمادية 

القائمة عىل أحدث ميزات السالمة وأداء السالمة 
السلبي والتصميم املميز، مع حضور قوي وتجربة 

قيادة مريحة، وكل ذلك عىل مستوى عاٍل«.

منظومات الحركة فيZR-V الجديدة:
وفيما يتعلق بالقسم امليكانيكي، ستتوفر ZR-V اليابانية مع مجموعة 

متنوعة من املحركات.. حيث سيتم تسويق طراز هوندا الجديد يف موطنه 
األصيل بنسخة بنزين وبنسخة هجينة ذاتية الشحن )HEV( مع نظام دفع 

بالعجالت األمامية والدفع الرباعي.. ويف كل الخيارات، سيكون ناقل الحركة 
.CVT أوتوماتيكي بتكنولوجيا

وسوف تصل هوندا ZR-V الجديدة إىل أوروبا حرصًيا بنسخة هجينة، تتكون 
من محرك بنزين يعمل بسعة 2.0 لرت ومحركني كهربائيني صغريين.. 

.CVT معناقل حركة
وأكدت هوندا عىل أنها قامت بتحسني تقنيتها الكهربائية 

للسيارات الهجني ذاتية الشحن HEV عىل مستوى 
األجهزة والربامج لزيادة مستوى الكفاءة إىل جانب 

األداء.
عالوة عىل ذلك ، كشفت هوندا عن أنه بإمكان 

ZR-V تحقيق تسارع مماثل لذلك  للتسارع 
الذي يحققه محرك بنزين V6 بسعة 3.0 
لرت.. وذلك من خالل محدد وضع القيادة، 

حيث يمكنك االختيار بني األوضاع العادية ، 
االقتصادية ، الرياضية والثلجية.. واعتماًدا 

عىل الوضع املحدد، سيتم إعطاء األولوية لألداء 
أو الكفاءة أو سيتم تكييف الجر وفقًا لحالة 

الطريق.

 »ZR-V تاريخ إصدار وأسعار »هوندا
الجديدة:

أكدت هوندا أن ZR-V الجديدة ستبدأ رحلتها التجارية يف 
األرايض األوروبية يف وقت ما يف عام 2023.. وال تزال األسعار املخصصة 

لألسواق األوروبية غري معروفة.. ولكن يف حالة النسخة اليابانية يف إصدارها 
الهجني، فهي متوفرة بحوايل 22،750 يورو وفقًا لسعر الرصف الحايل.

هوندا تستعد إلطالق »ZR-V« الجديدة في اليابان 
استعداًدا لطرحها في أوروبا
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Alternative Medicine الطـب البديــل

عفاف شهاب الدين
العرثب عشبة لها لون أخرض يميل إىل الحمرة، تتمّيز بأزهار وردية تنمو عىل 

قمة رؤوس األغصان، باإلضافة إىل أوراق عىل شكل عناقيد يمكن تناولها. 
موطنها األصيل هو اململكة العربية السعودية، كما تنمو يف اليمن. تعترب من 

النباتات املعّمرة، ويتم استخدامها يف عالج الكثري من األمراض الجلدية، 
باإلضافة إىل عالج أمراض الجهاز الهضمي...

حول فوائد عشبة العرثب تؤكد الدكتورة يف علم التغذية والغذاء سينتيا 
الحاج عىل أنها »تحتوي عىل خصائص عالجية فريدة وممّيزة، فتستخدم 

لحماية الكىل من تكوين الحصوات، تساهم يف تليني البطن وتسكني آالم 
املغص وتمنع القيء. هذه العشبة تعترب من الكنوز الثمينة بفضل 

خصائصها العالجية وفوائدها الدوائية املتعّددة، فهي ملطّف 
قاطع للعطش، مفتّتة لحصاة الكىل، مدرّة للطمث، تعمل 

عىل تسكني غثيان الصفراء، طاردة للبلغم ومهّدئة 
لألعصاب«. وترشج الدكتورة الحاج حديثها حول 

فوائد عشبة العرثب يف اآلتي:
فوائد عشبة العرثب للتخلص من السموم
تعمل عىل تخليص الجسم من السموم وتنقية 

الدم. كما تساهم بمعالجة األمراض املزمنة 
عىل املدى الطويل وخصوصاً األمراض املعوية 

واملعدية، وتدخل عشبة العرثب يف تركيبات 
لعالج بعض األمراض الرسطانية.

فوائد عشبة العرثب يف عالج اإلمساك
- يتم تناول عشبة العرثب طازجة للعمل عىل 

تنشيط عمل الكبد، وعالج اإلمساك املزمن، وضعف 
الشهية وسوء الهضم.

- تعالج العرثب اإلمساك واحتقان الصفراء لدى النساء 
املتقدمات بالعمر، وذلك من خالل تناول البعض منها مع 

السلطات، أو رشب ملعقة أو ملعقتني من عصريها الذي تّم تحليته 
بالسكر، حيث يحتوي عىل مواد تعمل عىل تنقية الدم.

- يستخدم رشاب العرثب من أجل عالج الحصبة، الجدري، الجرب والحكّة 
باإلضافة إىل عالج السعال وآالم األسنان املربحة.

فوائد عشبة العرثب وقروح الفم
- تعمل عىل عالج بعض األمراض التي تصيب الفم مثل قروح الفم، أوجاع 

األسنان والتهاب اللثة من خالل املضمضة بعصارتها.
- تعترب ملطّفاً قوياً ألنها تعمل عىل منع العطش.

فوائد عشبة العرثب وصحة الجسم
- تساعد يف تنشيط عمل الكبد.

- تحتوي عىل عنرص النحاس الذي يساعد يف الوقاية من هشاشة العظام.
- تساعد يف الوقاية من األمراض الرسطانية.

- تحتوي عىل عنرص الفسفور الذي يساعد يف تنظيم هرمونات الجسم.
- تساعد يف الوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي.

- تعمل عىل تسكني آالم الجسم.
- تساعد يف تهدئة األعصاب والتخلص من التوتر.

- تعمل عىل فتح الشهية.
- تحتوي عشبة العرثب عىل نسبة من الصوديوم الذي يساعد يف ضبط 

مستوى السوائل يف الجسم.
- تحتوي عىل العديد من العنارص الغذائية املفيدة للجسم كاملغنسيوم 

والحديد، تساعد يف الوقاية من فقر الدم واألنيميا ويف الحفاظ عىل صحة 
الجسم والوقاية من األمراض املزمنة.

فوائد صحية منوّعة إضافية لعشبة العرثب:
- تحّد من الغثيان املصاحب للصفراء، كما تعمل عىل تخفيف حّدته.

-طبخ عشبة العرثب يساعد يف مكافحة أورام الطحال، كما يخفّف 
من آالم الحلق ويطرد البلغم.

-تساعد عشبة العرثب يف تهدئة األعصاب.
-تعمل العرثب عىل عالج األمراض املعوية، كما تقي 

من اإلصابة باألمراض املعدية والرسطان.
-تناول العرثب وهي طازجة تساعد يف تعزيز عمل 

وظائف الكبد، كما تقي من اإلصابة باإلمساك 
وسوء الهضم، وتساعد يف مكافحة ضعف 

الشهية وعدم الرغبة يف تناول الطعام.
-تعالج احتقان الصفراء الذي تتعرّض له 

النساء مع التقدم يف السن.
-رشاب العرثب يعالج الحصبة، كما أن له فاعلية 

كبرية يف عالج األمراض الجلدية مثل الجدري 
والجرب، ويخفّف الرغبة يف الحكّة.

-تساعد يف عالج السعال وتسكّن آالم األسنان.
-تعمل بذور العرثب عىل شفاء الجسم من اآلثار 

السلبية الناتجة عن لدغة الثعابني والعقارب، كما تساعد 
يف عالج اإلسهال وتقّرح املعدة.

-عند خلط عشبة العرثب باملاء وطبخها وتطبيق الخليط عىل الجلد، 
فإن تلك الطريقة تساعد يف التخفيف من الرغبة يف الحكّة.

-استخدام عصارة العرثب يف املضمضة يساعد يف عالج أمراض الفم مثل آالم 
األسنان وتقرّحات اللثّة والتهابها.

-تحتوي عىل الكثري من العنارص املهمة التي يحتاجها الجسم مثل عنرص 
املغنسيوم، الفسفور، النحاس والصوديوم. كما تحتوي عشبة العرثب عىل 

الحديد الذي يقي من اإلصابة بفقر الدم ويعزّز من صحة الجسم.
-تساعد العرثب يف الحّد من الرغبة يف القيء، كما تعمل عىل تنظيم الدورة 

الشهرية لدى النساء.
-لها فعالية كبرية يف عالج الكثري من األمراض التي تصاب بها النساء منها 

العقم، كما تحافظ عىل صحة الرحم وتقيه من األمراض.
-تساعد يف زيادة نسبة الخصوبة، وزيادة فرصة النساء يف الحمل واإلنجاب.

- تساعد يف تنظيم الدورة الشهرية لدى النساء.

عشبة العثرب.. كنز صحي عالجي

األوريجانو.. فوائد صحية 
للوقاية من االمراض

فوائد األوريجانو كثرية ومتعددة، حيث يعد األوريجانو من النباتات الورقية العشبية 
التي تعد نوع من التوابل التي لها ميزتها الخاصة يف األطعمة املختلفة، كما له فوائد 
طبية متعددة، فهو نبات عطري له نكهة مميزة يف الطعام، حيث تم استخدام عشب 

األوريجانو يف الطهي من آالف السنني وهو يتشابه مع عشبة الزعرت، كما يشرتك معه يف 
عدة خصائص مميزة ويستخدم بداًل من الزعرت يف الوصفات املختلفة.

ما هو األوريجانو؟ 
األوريجانو هو عشب يتكون من أوراق نبات Oregano الطازج أو املجفف، كما يحتوي 

النبات أيًضا عىل أوراق صغرية تضفي رائحة نفاذة ونكهة قوية ملجموعة متنوعة من 
األطعمة، فهو خايل من الغلوتني ومناسب لألنظمة الغذائية النباتية.

وتُعرف عشبة األوريجانو باسم مردقوش شائع )Origanum vulgare(، وهي كلمة 
يونانية تعني “بهجة الجبال”، ويمكن أن تنمو يف الربية عىل سفوح اليونان ودول البحر 

األبيض املتوسط   األخرى وتعترب أكرث األعشاب شعبية.
ما هي فوائد األوريجانو؟ 

باإلضافة إىل مضادات األكسدة، يحتوي Oregano عىل الكثري من الفيتامينات وبعض 
املعادن املهمة مثل الحديد والكالسيوم، لذلك فهو يحتوي عىل العديد من الفوائد منها: 

الوقاية من الرسطان من املعروف أن عشب االوريجانو يحتوي عىل كمية كبرية من 
مضادات األكسدة أيًضا امليكروبات التي تعمل عىل محاربة نمو الخاليا الرسطانية 
يف الجسم، حيث تحتوي عشبة األوريجانو عىل أهم مكونني هما: )حمض الثمول 

وروزمربنك( فهما من املركبات التي تعد مضادة لألكسدة بشكل قوي التي تستخدم 
يف املساعدة لحماية الخاليا من أي تأثري ضار ينتج عن جزيئات حرة عن طريق عمله 

الذي يقوم به كمطهر طبيعي يساعد يف منع انتشار أي خاليا رسطانية.
فوائد األوريجانو للجهاز التنفيس 

يستخدم عشب االوريجانو لوقاية الجهاز التنفيس من األمراض التي تنتج عن نزالت 
الربد منها ألم يف األذن واألنف والحنجرة ألن Oregano يحتوي عىل نسبة من مادة 

الكارفكرول بنسبة مرتفعة، فهي مادة تتميز بالخصائص املضادة للميكروبات.
فهي تساعد يف اخرتاق غشاء الخلية الخارجي للفريوس أو للبكترييا، لذا، نجد أنها 

تضعف من حالتها وتكون ضعيفة أمام الجهاز املناعي للجسم حيث يسهل يف املقاومة 
والقضاء عليه. 

فوائد األوريجانو لصحة القلب 
يساعد األوريجانو يف تحسني أداء كل األوعية الدموية املوجودة يف القلب ويقلل من 

مخاطر اإلصابة بأمراض القلب املتعددة وسكتات القلب املفاجئة، ويمنع من تراكم 
مستوى الكوليسرتول املرض الذي يسبب يف اإلصابة بتصلب يف الرشايني. 

كما أن من فوائد األوريجانو أنه يحافظ عىل صمامات القلب وتسهل من عملها بصورة 
صحيحة ويتم ذلك عن طريق تنشيط الدورة الدموية ففي هذه الحالة يؤدي إىل توسيع 

الرشايني واألوردة وتسمح لهم مرور الدم بكفاءة وينتج عن ذلك قله الضغط عىل الدم 
وعدم إجهاد عضلة القلب. 

يخلص الجسم من السموم
يعد األوريجانو غنى باملغذيات مثل املنغنيز وفيتامني K والحديد وأيًضا األلياف حيث 
يحتوي Oregano عىل مجموعة كبرية من بعض املركبات العضوية، حيث جعلت منه 

عشب مثايل مميز يف إزالة السموم من جسم اإلنسان. وتظهر األبحاث العلمية املتعددة 
أن عشب االوريجانو يساهم يف كفاءة عمل الكبد ويقيض عىل سموم الجسم املختلفة، 

لذا، نجد الكثري من األشخاص يستخدم هذا العشب يف عالج مختلف األمراض. 
فوائد األوريجانو لصحة العظام 

يحتوي Oregano عىل كمية كبرية من الحديد والكالسيوم واملنجنيز الذي يعد من أكرث 
املعادن أهمية لعالج العظام، فهو غني بفيتامني ك الذي يعمل عىل تعزيز نمو العظام، 

حيث يحافظ أيًضا عىل كثافة العظام مما يساهم يف الوقاية من هشاشة العظام أو 
اإلصابة بأي كسور يف الجسم. 

زيادة مستوى الطاقة 
عشب األوريجانو يحتوي عىل فيتامني B الذي يساعد يف تحسني عملية ومستوى 

التمثيل الغذائي ويجدد من نشاط الجسم املستمر ومن حيويته، حيث أن هذه العشبة 
غنية بعنرص الحديد الذي يساعد يف رفع مستوى الهيموجلوبني بالدم ويساهم أيًضا 
يف وصول نسبة األكسجني بشكل كيل ألجزاء وخاليا الجسم املختلفة وأيًضا عضالت 

الجسم فيزيد من القوة والطاقة. 
فوائد األوريجانو للشعر 

يساعد عىل تحفيز نمو الشعر ويمنع تقصف األطراف وتساقطها، برصف النظر عن 
القضاء عىل قرشة الرأس، فإنه يجعل الشعر يبدو صحًيا والمًعا ذو مظهر جميل. 

مضاد قوي للجراثيم 
يحتوي األوريجانو عىل املركبات العضوية املهمة التي لها خصائص مضادة للبكترييا 
والجراثيم والتي تؤثر عىل جلد اإلنسان وتؤثر عىل األمعاء وأجزاء مختلفة من الجسم 
فهي تحفز الجسم عىل إنتاج خاليا الدم البيضاء مما يجعل تعاىف الفرد يحدث بشكل 

رسيع من أي أمراض شائعة.
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KIDS أطفال

لينا الحوراني
يولد أطفالنا بإمكانات ال نهاية لها.. ومن الخطأ أن نحّد من إبداعهم 

ونبعدهم عن التعلم املنظم يف وقت مبكر جداً من أعمارهم. يمكننا غرس 
هذه املهارات من خالل تعريضهم مبكراً للعديد من األدوات اإلبداعية مثل 
Sudoku وCrosswords ومكعب Rubik و )اآلن( Vexors. بدالً من قضاء 

الوقت عىل وسائل التواصل االجتماعي وألعاب الفيديو غري املوجهة، 
حيث يمكن لهذه األلعاب أن تشجع األطفال عىل التفكري النقدي وتطوير 

فن حل املشكالت بطريقة منظمة.

الكلمات المتقاطعة
يتكون لغز الكلمات املتقاطعة من رسم بياني، عادة ما يكون مستطيالً، 

مقسم إىل مربعات فارغة )بيضاء( وملغاة )سوداء، أو مظللة(. هذا 
الرسم البياني مصحوب بقائمتني من التعريفات أو القرائن املرقمة، 

واحدة للكلمات األفقية )أو العرضية( واألخرى للكلمات الرأسية )أو 
السفلية(، األرقام املقابلة لألرقام املتطابقة يف الرسم التخطيطي. يف كل 

مربع من املربعات الفارغة يف الرسم التخطيطي، يجب إدخال حرف 
أبجدي معني، لتشكيل الكلمات التي تناسب التعريفات املرقمة أو 

القرائن. الكلمات تتقاطع مع بعضها البعض، ما يعطي اللغز اسمه. هذا 
يمكن أن يساعد األطفال عىل تطوير املهارات املعرفية.

فيكسورز
A Vexor هو لغز منطقي يعزز التفكري االستنتاجي عند األطفال. يحتوي 

كل Vexor عىل ثالثة عنارص أساسية - القصة والقرائن واملصفوفة 
املطابقة. تحدد القصة سياق اللغز وتحدد املوضوعات الرئيسية للغز، 

وعادة ما تكون مرقمة بني 3 و6، كما تجعل القصة الالعب عىل دراية 

بخصائص أو سمات املوضوعات التي يحتاج الالعب ملطابقتها. ثم هناك 
القرائن. القرائن هي الدليل لحل Vexor، حيث ستسمح القرائن لالعب 

بإلغاء االختيارات أو اتخاذ قرارات حتمية حول املوضوعات، وبالتايل 
حل Vexor. يمكن أن ترتفع القرائن بني زوجني إىل ما يصل إىل اثني 

عرش. أخرياً، هناك مصفوفة االختيارات. يجب أن يتطابق كل موضوع 
مع سماته الفريدة. يصل الالعب إىل الحل الصحيح من خالل مطابقة 
هذه السمات مع املوضوعات باستخدام عمليات االستبعاد أو التفكري 
االستنتاجي. وبالتأكيد سيغرس هذا التفكري املنطقي يف ابنك املراهق.

سودوكو
سودوكو هي لعبة ألغاز تعتمد عىل املنطق وتوضع األرقام. يف لعبة 

Sudoku الكالسيكية، يتمثل الهدف يف ملء شبكة 9 × 9 بأرقام، بحيث 
يحتوي كل عمود، وكل صف، وكل من الشبكات املربعة التسع 3 × 3 التي 

تشكل الشبكة الكلية، عىل جميع األرقام من 1 إىل 9 بدون تكرار. جعلت 
لعبة Sudoku تحريك الدماغ واحدة من أفضل األدوات لزيادة قدرة 

الدماغ ومهارات حل املشكالت.

مكعب روبيك
مكعب روبيك عبارة عن أحجية ثالثية األبعاد، تم اخرتاعها يف األصل عام 

1974 من قبل النحات املجري وأستاذ الهندسة املعمارية إرني روبيك. 
عىل الرغم من وجود طرق متعددة لحل مكعب روبيك، فإن املنطق الكامن 

وراء اللغز يظل كما هو: يقوم الالعب بتحريك قطع مختلفة من املكعب؛ 
حتى يكون لكل وجوهه الستة قطع من نفس اللون عىل كل جانب. 

األلوان الستة املوجودة يف املكعب األصيل هي األحمر واألبيض واألصفر 
واألخرض واألزرق والربتقايل. من املعروف أن مكعب روبيك يقوم بتمرين 

الدماغ وزيادة ذاكرته ووظائفه اإلدراكية.

ألعاب لتعليم األطفال المراهقين 
التفكير المنطقي

Video games may bring cog-
nitive benefits to kids: study
by Amy Norton

S chool-age kids who spend hours a day playing video games may 
outperform their peers on certain tests of mental agility, a new 
study suggests.

Researchers found that compared with children who never played video games, 
those who regularly spent hours gaming had higher scores on two standard cogni-
tive tests: one measuring short-term memory and another gauging impulse control.
Experts stressed that the findings do not prove that gaming sharpens kids’ minds. It 
could be that children who excel in certain mental tasks are drawn to video games.
“We’re not demonstrating causation in this study,” said lead researcher Bader 
Chaarani, a professor of psychiatry at the University of Vermont.
But, he added, past research into the potential effects of kids’ video gaming has 
often focused on the negative: Is it associated with problems like aggression, vio-
lence or depression?
Fewer studies have looked into the possibility that video gaming, which requires 
active mental engagement, could have some benefits—at least compared with 
“passive” screen time like watching TV or scrolling through social media.
“Our study suggests that video gaming is at least not worse than other screen 
time,” Chaarani said. “And it may even have some advantages.”
He and his colleagues report the findings in the Oct. 24 issue of JAMA Network 
Open.
The question of how much “screen time” is too much for kids, and what the con-
tent should be, has long been studied and debated. But now that children not only 

watch old-fashioned TV, but carry their own personal screens 
everywhere, the issue has only grown hotter.

Right now, the American Academy of Pediatrics rec-
ommends strict screen-time limits for children 

younger than 6.
With older kids, things are murkier—partly 

because research is mixed as to the possi-
ble harms or benefits of various forms of 
screen time. But the AAP does stress that 
screens should not interfere with exercise 
and sleep: Older children and teenagers 
should get at least an hour of physical ac-
tivity each day, and adequate sleep (8-12 
hours, depending on their age).
To get a better handle on how various 

exposures—including screen time—may af-
fect older kids’ brain development, the U.S. 

National Institutes of Health is conducting a 
study called ABCD.

It is following nearly 12,000 U.S. schoolchildren, 
starting at age 9 to 10, and using functional MRI scans 

to examine their brain activity while performing various 
tasks.

For the current study, Chaarani’s team used publicly available data from that re-
search project. They focused on more than 2,000 children, separated into two 
groups: Video gamers who played at least three hours a day, and kids who never 
gamed.
On average, the researchers found, gamers scored higher on tasks measuring im-
pulse control and working memory. The latter refers to the ability to temporarily 
hold information, such as asking for directions and remembering them until the 
destination is reached.
And while three hours a day is a lot of gaming, the study also found no evidence 
that those kids were worse off in terms of mental health, rule breaking or attention 
problems.
However, the chicken-and-egg question remains, said Dr. Kirk Welker, an associate 
professor of radiology at the Mayo Clinic in Rochester, Minn.
It’s possible that certain brain characteristics make kids gravitate toward video 
games, said Welker, who wrote an editorial published with the study.
He also pointed out that cognitive tests performed during fMRI scans share sim-
ilarities to video games: They’re done while a person lies in a scanner, viewing a 
display screen or using video goggles, and pushing buttons on a handheld device.
It’s possible, Welker said, that regular gaming primes kids to perform well in that 
type of setting.
He and Chaarani noted another key question. What role does the “genre” of video 
game play? A military-style “shooting” game, an abstract visuospatial game, and a 
fantasy role-playing game are all different in the cognitive skills they engage and 
the emotional impact.
Those caveats made, Welker said a strength of the study was its large size. It’s likely 
that the differences in task performances were real, and not a chance finding, he 
said.
At this point, both experts said, no recommendations can be made based on the 
findings. And the study does not prove that video gaming causes no harm, Welker 
pointed out.
Instead, he said, the picture is more complex.
“There may be certain benefits of video games that we don’t fully understand yet,” 
Welker said. “But there are still large knowledge gaps in this area.”
The ABCD study is following kids to young adulthood. Chaarani said that will allow 
researchers to see whether video gaming actually precedes any improvements in 
cognitive abilities.
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Education تعليم

من تدني األجور إىل تدهور ظروف العمل، ومن 
أملانيا إىل النيجر مرورا بالواليات املتحدة، تعاني 
مهنة التدريس من صعوبات كبرية يف استقطاب 

معلمني يف عدد كبري من دول العالم، يف ظاهرة 
تفاقمت منذ أزمة وباء كوفيد19-. 

وتتحدث وثيقة ملنظمة األمم املتحدة للرتبية 
والثقافة والعلوم )يونسكو( نرشت يف ترشين 

األول/أكتوبر عن نقص 69 مليون معلم يف جميع 
أنحاء العالم لتحقيق »تعليم أسايس شامل 

بحلول 2030«.
ويرى إريك شاربونييه الخبري يف التعليم يف منظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي »يمكننا 
القول إن أزمة كوفيد كشفت أهمية مهنة التدريس، 
ونتيجة لذلك اكتسب موضوع جاذبية املهنة التي 

كانت قائمة من قبل، أهمية«. 

ويضيف »لدينا أربعة آالف وظيفة شاغرة ملعلمني 
هذا العام يف فرنسا، وهو رقم يدل عىل ارتفاع لكن 

الوضع ليس أفضل يف أي مكان آخر«. 

يف فرنسا، دفعت الصعوبات غري املسبوقة يف 
التوظيف عضو مجلس الشيوخ الفرنيس جريار 

لونغيه إىل تمديد املوعد النهائي للتسجيل يف 
املسابقات لبداية العام الدرايس 2023، أسبوعني يف 
ترشين الثاني/نوفمرب، حتى الجمعة، بسبب نقص 

املرشحني. 

ويف تقرير قدمه يف حزيران/يونيو، تحدث اليميني 
لونغيه عىل املستوى األوروبي عن »جاذبية مهنة 
التدريس« بصفتها »مشكلة عامة للبلدان، بغض 

النظر عن مستوى األجور«. 

وتفيد تقديرات وطنية، سيكون هناك نقص حجمه 
25 ألف مدرس بحلول 2025 يف أملانيا مثال وثالثني 

ألفا يف الربتغال بحلول 2030. 

ويضيف إريك شاربونييه أن أملانيا والربتغال 
والسويد وإيطاليا تواجه »موجة تقاعد كبرية مما 

سيفاقم املشكلة«. 
يف التفاصيل وعىل مستوى املدارس االبتدائية، 

تجاوز ستون باملئة من املعلمني سن الخمسني يف 
إيطاليا. وتبلغ هذه النسبة 37 باملئة يف أملانيا و42 

باملئة يف الربتغال و36 باملئة يف السويد و23 باملئة يف 
فرنسا، حسب منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي.

نقص كارثي
ويمكن اإلشارة إىل أسباب مختلفة، حسب ريجي 

ماليه أستاذ علوم الرتبية يف جامعة بوردو، من 
بينها »انخفاض مستوى األجور وخصوصا يف 

فرنسا وكذلك تدهور ظروف العمل واألوضاع 
القانونية إىل جانب بعد له داللة قوية يظهر 

بوضوح وهو النقص يف االعتبار ويف االمتنان«.

وقال ماليه العضو يف معهد فرنسا الجامعي لوكالة 
فرانس برس، إنه يف عدد من البلدان ال سيما يف 

فرنسا، تم االنتقال »من مهنة ذات قيمة اجتماعية 
مضافة عالية ومكانة، إىل شكل من عدم اليقني يف 

املهمات املطلوبة وفقدان املعنى وأخريا التضارب« 

بني املدرسة والحياة.
وتعاني من هذا النقص القارات األخرى أيضا.

وقال برهان شقرون مدير قسم السياسات ونظم 
التعليم يف اليونسكو، لوكالة فرانس برس إنه  يف 

إفريقيا جنوب الصحراء »هناك يف املتوسط مدرس 
مؤهل واحد لكل 56 تلميذا يف املرحلة االبتدائية 

ومعلم واحد مؤهل ل55 تلميذا يف املرحلة 
الثانوية«. 

وأضاف أنه بحلول 2030 »سيكون عىل تشاد 
والنيجر مضاعفة عدد معلمي املدارس االبتدائية 

لديهما«. 
وتابع أنه يف هذا الجزء من العالم، عدد املعلمني 

الذين يتم تعيينهم »أقل من االحتياجات الحالية 
واملتوقعة، ويجب توظيف 16,5 مليون مدرس 

إضايف بحلول 2030«. 

وتشهد الواليات املتحدة أزمة »غري 
مسبوقة«، بحسب إريك شاربونييه. ويف 

نهاية آب/أغسطس تحدثت صحيفة 
»واشنطن بوست« عن »نقص كارثي«، 

موضحة أن البالد »لم تشهد يوما وضعا عىل 
هذه الدرجة من الخطورة«.

وأكد خبري منظمة التعاون والتنمية 
يف امليدان االقتصادي أن النقص يف 
املعلمني »مسألة مثرية للقلق يجب 

التحرك بشأنها« لكنها »ليست 
حتمية«. 

واضاف أن »فنلندا وكوريا الجنوبية 
وإيرلندا تسجل أداء جيدا 

بفضل سياسات تعتمد 
عىل التطوع مع تقدير 

للمهنة من قبل 
املجتمع«. 

يف فرنسا بدأت 
مشاورات لزيادة 

رواتب املعلمني يف 
ترشين األول/أكتوبر، 

يفرتض أن تنتهي يف 
أواخر شباط/فرباير أو 

بداية آذار/مارس.

نقص المعلمين مصدر قلق لعدد 
كبير من دول العالم

9 Steps to Create a Suc-
cessful Self-Learning Plan

Omar Eldeeb

Y ou’ve probably made self-learning plans in the past 
but had difficulty in sticking with them. The good 
news is, you can always start over.

The beginning of a new year is an opportunity to prepare a list of 
things you hope to achieve. But for dreams to come true, they must 
be translated into specific goals with a clear and measurable time 
frame.
If you are a student, or a graduate looking to develop your skills, you 
probably aspire to be more productive in the new year. Increasing the 
rate of self-learning is the ideal way to achieve this ambition.
Following are nine steps that will help you identify your goal, create 
a self-learning plan for achieving it, and commit to seeing the plan 
through.
1. Determine your goal.
The most important thing in any self-learning plan is to know two 
things: where are you now, and where do you want to go?
First, define your current state in some detail. Reflect on your educa-
tional and career situation, identifying the things you do well and the 
things you still want to learn properly.
Second, determine the goal you want to reach, and a specific time 
frame for achieving it.
Perhaps your goal is to increase your skills in your academic field, or 
to advance in your job, or to change your field completely and enter 
a new field that matches your passion. By specifying what the goal 
of self-learning is, you will save a lot of time and effort that may be 
wasted on things that will not benefit you.
2. Decide what you want to learn.
Identifying the field that you want to learn, in general, is not enough. 
You must also specify the part that you want to learn in this field. It is 
not enough to say, I want to learn programming, or graphic design, or 
marketing. All of these are broad areas that include a lot of special-
izations. In each, there are many parts that you must learn separately.
To determine your next step, look back to how you defined your cur-
rent situation in Step 1: Are you a complete beginner? Or do you have 
some previous experience? Is your expertise average? Or you have a 
lot of experience and are looking for more professionalism in your 
field? With that in mind, you can set a more specific goal, such as: I 
want to learn the basics of Facebook advertising, PHP programming 
or design by using Illustrator, etc.
3. Decide how you will learn.
After you have identified your learning objective and what you want 
to learn, you must determine how you intend to learn. Is the content 
you want to learn available in books? Or is it available in education 
centers in your city? Or can you learn it through online courses? 
The Internet is an excellent option for self-learning, with its ease of 
choosing the right time to learn, and the provision of great educa-
tional content.
You can view the most prominent Arab and international e-learning 
platforms at a resource provided by Al-Fanar Media, “A Guide to Top 
Platforms for Online Courses”.
Browse educational websites in this resource and search for courses 
in your specialization. You will see many results. Choose the courses 
that are appropriate for you, and your level in the educational field. 
Read the content of each course carefully to know which is the best 
place for you to start.
4. Choose an appropriate template for your self-learning plan.
The study plan may be daily, weekly, or monthly. Search online for a 
template that works for you. You may combine more than one type, 
meaning that you specify the topics you want to study in the monthly 
plan, define more details in the weekly plan, and finally define the 
very fine details in the daily plan.
You can choose between paper or electronic forms. If you prefer a 
paper form, you can download and print one. Or you can search for 
a suitable mobile application using the keywords: “Study planner”.
To read the rest of the article go to :
https://al-fanarmedia.org/
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Fitness لياقة

حسين فاروق  
هل تريد اختبار مستوى لياقتك البدنية؟ 

األمر يبدو صعًبا للبعض، لكنه يف الواقع 
يمكنهم ذلك دون الحاجة إىل خبري أو مدرب 

ريايض، وذلك عن طريق بعض االختبارات 
السهلة والبسيطة التي تكشف بعض الخلل 
يف برنامجك التدريبي وهو ما يجب معالجته 

فورًا والتي يمكن ذكرها يف النقاط التالية:ـ

اختبار الجلوس والوقوف: وهو اختبار 
يمكنك أن تقوم به عىل األرض بحيث تجلس 
القرفصاء، ثم تنهض بتكرار 10 مرات ويجب 

خالل ذلك االختبار أن تستمر عىل توازنك 
دون أن تلمس بجسدك أي نقطة عىل األرض، 

والحد األدنى للنجاح فيه 8 مرات فقط.
اختبار الهروب الرسيع: وهو اختبار 

يتعلق برد الفعل الرسيع، حيث تقوم برد 
فعل رسيع ومفاجئ للهروب من موقف معني، 
وهو يحدد القوة اإلنفجارية الرسيعة، والقوة 

األساسية للعضالت واملرونة.
صعود االرتفاعات: ويف هذا التمرين 

تستعني بحقيبة عىل ظهرك، ثم تحاول أن 
تصعد عىل مرتفع ملسافة ميل واحد خالل 

16 دقيقة.
اختبار التوازن: ويف هذا االختبار تقف عىل 

ساق واحدة، ثم تغلق عينيك وتحاول الحفاظ 

عىل التوازن عىل األقل ملدة 30 ثانية، مع 
التكرار عىل كل جانب.

اختبار القفز: وهو عبارة عن تمارين قفز 

عادية مع ثني الركبتني، مع اتخاذ قفزة 
عمودية ثابتة والحد األقىص ملسافة القفز 26 

بوصة.
اختبار قوة القلب من خالل القيام بتمارين 

القلب بشكل مكثف ثم قياس نبضات القلب 
ملعرفة قدرة قلبك عىل ممارسة التمارين 

الهوائية، وأفضل معدل لتلك التمارين أكرث من 
50 نبضة يف الدقيقة.

صعود الساللم: ويف ذلك التمارين حاول 
االختبار بصعود الدرجة يف وقت يصل إىل 60 

ثانية، وهو اختبار للقوة الهوائية.
امليش ملسافات طويلة، مع اسرتخاء كتفيك 

عىل أن يتجاوز عدد الخطوات التي تقوم 
بها 200 خطوة، وهو يحدد قدراتك البدنية 

والهوائية يف نفس الوقت.
اختبار الضغط مع االستناد عىل ذراع 

واحدة، مع بدء تشغيل جهاز ضبط الوقت 
ملدة دقيقة، مع السماح للوركني بالتحرك، 

وحاول أن تعرف ما املدى الذي يمكن أن تصل 
له بالتكرار يف الدقيقة، وهو يحدد بشكل كبري 

قوة الذراعني والوركني.
اختبار القرفصاء مع القفز: وخالل ذلك 

التمرين تقوم باتخاذ وضع القرفصاء ثم القفز 
مبارشة والتكرار ثالثة مرات، واحتساب كل 

تكرار تقوم به، وهو يحدد قوة عضالت الساقني 
لديك.

 10
اختبارات 
لقياس 
لياقتك 
البدنية؟

The 6 Best Exercises to 
Help Relieve Knee Pain

I t may seem counter-intuitive to consider exercising when you’re expe-
riencing knee pain, but according to the American Academy of Ortho-
pedic Surgeons, it might be exactly what the doctor orders. How does 

using the muscles above, below, and around the knee help provide relief? 
The mechanism of the knee itself is a hinge, made of bones, cartilage, lig-
aments and other soft tissues, but it’s the muscles that surround it that ei-
ther support or strain. Targeted exercises can improve both strength and 
flexibility, which are great ways to keep knees healthy, improve stability, 
and prevent further damage. What are the best low-impact exercises to 
relieve knee pain?

Reclined Hamstring Curls
Warming up your muscles and joints with simple movements can make more chal-
lenging exercises more comfortable and less straining. A reclined hamstring curl uses 
the muscles at the front and back of the thighs, and non-impact movement of the 
knee joint improves lubrication. Rest on your back with knees bent and thighs verti-
cal. Extend the knees to press the soles of the feet up toward the ceiling, then keep 
feet flexed as you bend at the knees and firmly pull heels toward your seat. Repeat.
Tip: Draw thighs together and keep feet flexed to engage the most muscle in the legs.
Dynamic Bridge
“Bridge” pose is great for strengthening the back of the legs, hips, and seat, and for 

stretching the muscles on the front of the thighs. Rest on your back 
with knees bent and ankles stacked below. Rest arms at 

your sides with palms down; movement here involves 
strengthening through the back side of the body 

to lift and lower the seat.
Tip: Move slowly with your breath, and 

squeeze a foam block or rolled towel be-
tween the knees. Tight hip and thigh mus-
cles can cause the knees to pull apart 
when lifting, making this quad-stretch-
ing exercise less efficient.
Straight Leg Raise
Strong thigh muscles are essential for 
supporting a sensitive knee joint, and 
straight leg raises are a great way to 

build them. Rest on your back with one 
knee bent and the other leg extended. 

Gently flatten through the lower back 
to engage the core muscles, then push 

through the extended heel, flexing toes to-
ward the knee to strengthen leg muscles. Slow-

ly lift the extended leg up about 6 inches off the 
floor, then lower, and relax the muscles. Repeat multi-

ple times on each side.
Tip: Re-engage the core and leg muscles before each lift to train the 

body to prepare for safe, supported movement.
One Leg Stand
One challenge of knee pain and injury is the feeling of compromised stability, and 
balancing exercises are a great way to develop body awareness through propriocep-
tion, which reduces your risk of a fall and helps you move more confidently. Stand 
near a table or chairback for support, with feet stacked under your hips. Shift your 
weight to one leg, and practice balancing on one foot for 30 seconds, then change 
sides.
Tip: Keep the standing hip muscles engaged by standing tall, and pay attention to the 
micro-movements you notice in the ankles and knees.
Supported Squats
An important exercise for building every muscle that supports the knee uses isomet-
ric contraction to hold them in a bent position. Stand with your back and seat against 
a wall, with feet hip distance apart and heels 12-16 inches from the wall. Slide your 
back down the wall until knees are comfortably bent, and hold the position for a 
number of breaths. Progressively deepen the bend and lengthen the hold as you 
build strength in the muscles of the thighs.
Tip: Squeeze a foam block or rolled towel between the knees to engage the inner 
thigh muscles.
Clamshell
Strong muscles around the hips and seat are essential for maintaining good posture; 
when muscles are weak, others compensate by tightening or overdeveloping, and 
these imbalances can pull on the structures of the knee. To try the clamshell, rest 
on your side with back, seat, and heels against a wall, knees stacked and bent. Using 
your top hand to stabilize the torso, squeeze the muscles across the seat and sacrum 
to “open” the top leg, release and repeat.
Tip: Lift and lower slowly to maximize strengthening in muscles like the glutes and 
piriformis.
Living with Knee Pain In Chicago?
Whether you’re experiencing acute knee pain or it’s become a constant, chronic con-
dition, it’s a debilitating experience that impacts every facet of your life. If pain is 
keeping you from the active lifestyle needed to stay healthy, an integrated, innova-
tive approach for relief is just a call away at Midwest Anesthesia and Pain Specialists. 
Make your appointment to learn more today!
https://www.mwpain.com/the-6-best-exercises-to-help-relieve-knee-pain/
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SPACE فضاء

9494

يتكّشف سباق جديد عىل الفضاء، لكن هذه املرة ليس بني القوى 
العظمى ويف مقدمتها الواليات املتحدة والصني، أو مليارديرات 

التقنية مثل إيلون ماسك، وإنما بني رشكات الطريان املدني الكربى، 
وعىل رأسها »إيرباص«.

وحسب تقرير يف نرشة »أويل برايس« األمريكية نرشته مؤخراً، 
فقد أظهرت تجربة حديثة أجرتها رشكة »إيرباص« األوروبية، 

عمالق الطريان املدني، أن إرسال الطاقة الشمسية مبارشة 
إىل األرض من الفضاء الخارجي يمكن أن يكون 

احتماالً حقيقياً، وربما لن يكون أكرث تكلفة 
من البنية التحتية للطاقة املوجودة عىل 

األرض.

ويف حني أن األمر يبدو وكأنه من 
الخيال العلمي، يعتقد العلماء 
يف جميع أنحاء العالم، حسب 

التقرير، أنه يمكن أن يكون 
واقعاً يغري قواعد اللعبة يف 

مجال الطاقة، حيث تتنافس 
املختربات عىل االستثمار 

إلجراء تحقيقات عىل مدار 
سنوات لتحقيق الفكرة.

ويشري التقرير إىل أن العرض 
التوضيحي الخارق لرشكة 

 X-Works »إيرباص« يف مصنع«
» لالبتكار التابع لرشكة »إيرباص« 

يف أملانيا يف سبتمرب/أيلول يشري إىل 
أن العلماء يف »إيرباص« نجحوا يف نقل 

الطاقة الكهربائية عىل شكل أفران ميكروويف 
من لوحة كهروضوئية إىل جهاز استقبال.

ووفق موقع Space.com، فقد »تمكنت الطاقة التي تم بثها خالل 
التجربة من إضاءات مدينة نموذجية وشّغلت مولًدا للهيدروجني 

وثالجة«. 

وحتى اآلن، تمكن نظام النقل الالسلكي يف »إيرباص« من إرسال 
طاقة تزيد قليالً عن 100 قدم )30 مرتاً(، وهي بعيدة كل البعد عن 

املسافة إىل الفضاء، لكن املهندسني قالوا إن لديهم القليل من الشك 

يف أنه يمكنهم الوصول إىل تلك املسافة ضمن العرش سنوات املقبلة.

وحسب »أويل برايس«، فإن الخطوة التالية ستكون إرسال الطاقة 
الشمسية إىل األرض من منصة جوية.

ويرى خرباء أنه ال ينبغي أن يكون مفاجئاً أن رشكة إيرباص مهتمة 
بالتكنولوجيا الجديدة باعتبارها »عامل تغيري لقواعد اللعبة 

بالنسبة للطائرات«.

وتقوم الفكرة عىل تجميع الطاقة وإرسالها 
مبارشة إىل الطائرات، كما أن الطائرات 

نفسها يمكن أن تكون بمثابة منصات 
متنقلة لنقل الطاقة يف جميع أنحاء 
العالم. لكن إمكانيات التكنولوجيا 

تتجاوز قطاع الطريان.

وال يستبعد أن يكون إلشعاع 
الطاقة الشمسية مبارشة من 
الفضاء تداعيات كبرية عىل 
إزالة الكربون امللوث للبيئة، 

وتفادي نقص الطاقة يف 
املستقبل

وال يستبعد خرباء أن يكون 
إلشعاع الطاقة الشمسية مبارشة 

من الفضاء تداعيات كبرية عىل 
إزالة الكربون امللوث للبيئة، باإلضافة 

إىل تفادي نقص الطاقة يف املستقبل، 
وهي املشكلة الضخمة التي تعاني منها 

دول أوروبا وغريها من دول العالم حاليا.

كما يمكن تجميع الطاقة الشمسية بكفاءة أكرب خارج الغالف 
الجوي لألرض، حيث تعرتض السحب والجسيمات وصولها.

وقال كبري املديرين يف قسم »بلو سكاي« املبتكر يف إيرباص، جان 
دومينيك كوست يف بيان: »ستمكّن تقنيات إشعاع الطاقة من إنشاء 

شبكات طاقة جديدة يف السماء، ويمكن أن تساعد يف حل مشكلة 
الطاقة يف املستقبل«.

العربي الجديد

China launches three astronauts 
to Tiangong space station

C hina has launched the Shenzhou-15 spacecraft carrying 
three astronauts to its space station, where they will 
complete the country’s first-ever crew handover in orbit, 

state news agency Xinhua reported.

The trio blasted off on in a Long March-2F rocket from the Jiuquan launch 
centre in northwestern China’s Gobi desert, Xinhua said, citing the China 
Manned Space Administration (CMSA).
The team for the six-month mission is led by veteran Fei Junlong and two 
first-time astronauts Deng Qingming and Zhang Lu, the agency said at a news 
conference on Monday.
Fei, 57, is returning to space after 17 years, having commanded the Shen-
zhou-6 mission in 2005.
His team will join three other astronauts on board the Tiangong space sta-
tion, who arrived in early June.
Tiangong has room to accommodate six astronauts at a time and the hando-
ver will take about a week. Previous missions to the space station have taken 
about 13 hours from liftoff to docking.
Anu Ojha, director of the UK national space academy, said that the crew are 
currently catching up with the Tiangong space station.
“They’re doing a ‘fast rendezvous’, and what this means is they’ve got to 
catch up with the space station, they’ve got to dock with the space station,” 
Ojha told Al Jazeera.
“One of the reasons China has been so proud and so confident of this … is 
that this is a milestone,” he said.
“This is a new structure, new science laboratories, so new capacity to be 
able to conduct the sorts of research in biomedicine, in pharmaceuticals, in 
material science … without the effect of gravity,” Ojha added. “That gives us 
new insights into all of these sciences.”
Main responsibilities
“The … main responsibilities for the mission are … achieving the first crew 
handover in orbit, installing … equipment and facilities inside and outside 
the space station and carrying out scientific experiments,” Ji Qiming, a 
spokesman for CMSA said.
“During the stay, the Shenzhou-15 crew will welcome the visiting Tianzhou-6 
cargo ship and hand over [operations to] the Shenzhou-16 manned space-
ship, and are planning to return to China’s Dongfeng landing site in May next 
year.”
The Tiangong space station is a crown jewel in Beijing’s ambitious space pro-
gramme – which has landed robotic rovers on Mars and the Moon, and made 
the country the third to put humans in orbit – as it looks to catch up with 
major spacefaring powers the United States and Russia.
Tiangong’s final module successfully docked with the core structure earlier 
this month, state media said, a key step in its completion by year’s end.
“I expect that China will declare construction completion during or at end 
of the Shenzhou-15 mission,” independent Chinese space analyst Chen Lan 
said.
China has been excluded from the International Space Station (ISS) since 
2011, when the United States banned NASA from engaging with the country.
Once completed, the Tiangong space station is expected to have a mass of 90 
tonnes – about a quarter of the ISS – or similar in size to the Soviet-built Mir 
station that orbited Earth from the 1980s until 2001.
Tiangong, which means “heavenly palace”, will operate for approximately a 
decade and host a variety of experiments in near-zero gravity.
Next year, Beijing plans to launch the Xuntian space telescope with a field of 
view 350 times that of NASA’s Hubble Space Telescope.

SOURCE: AL JAZEERA AND NEWS AGENCIES

سباق جديد على توليد الطاقة الشمسية 
في الفضاء... "إيرباص" تجري تجربة ناجحة
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    Environment بيئة

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات ثاني أوكسيد الكربون يف الغالف الجوي لألرض إىل 
اللجوء ملضاعفة الجهود املبذولة لتنظيف غالفنا املزدحم بشكل متزايد بالنفايات 

الفضائية التي تدور يف الفضاء.
 

ووفقاً لدراستني جديدتني، ساهمت الغازات الدفيئة بشكل كبري يف انكماش الغالف 
الجوي العلوي، وهو ما افرتضه العلماء منذ عقود. واآلن، وألول مرة، تمت مالحظته 

بالفعل.
 

بعض هذا االنكماش امللحوظ أمر طبيعي، وسوف يرتد مرة أخرى، لكن العلماء يقولون 
إن املساهمة التي يقدمها ثاني أوكسيد الكربون ربما تكون دائمة.

 وهذا يعني أن األقمار اإلصطناعية البائدة، وغريها من أجزاء التكنولوجيا القديمة يف 
املدار األريض املنخفض، من املرجح أن تظل يف مكانها لفرتة أطول بسبب 

إضعافنا مقاومة الغالف الجوي، ما يؤدي إىل تشوش املنطقة 
والتسبب يف مشاكل لألقمار اإلصطناعية األحدث وعمليات 

رصد الفضاء.
 

ويوضح عالِم الفضاء الجغرايف، مارتن ملينجاك، من 
مركز النغيل لألبحاث التابع لوكالة ناسا: »إحدى 

النتائج ستكون أن األقمار اإلصطناعية ستظل 
تعمل لفرتة أطول، وهو أمر رائع، ألن العلماء 

يريدون أن تظل أقمارهم اإلصطناعية يف 
األعىل. لكن الحطام سيبقى أيضاً لفرتة أطول 

ومن املحتمل أن يزيد من احتمال أن تحتاج 
األقمار اإلصطناعية وغريها من األجسام 

الفضائية القّيمة إىل تعديل مسارها لتجنب 
االصطدامات«.

 وتحدد أوصاف الغالف الجوي لألرض عموماً 
الطبقات عىل ارتفاعات محددة، ولكن الحقيقة 

هي أن حجم الغازات املحيطة بعاملنا ليس ثابتاً، 
وهو يتوسع ويتقلص استجابة لتأثريات مختلفة، ربما 

يكون أكربها تأثري الشمس.
 

واآلن، الشمس ليست ثابتة أيضاً، حيث أنها تمر بدورات من 
النشاط، من األعىل إىل األدنى، والعودة مرة أخرى، تقريباً كل 11 

عاماً. ونحن حالياً يف خضم الدورة الخامسة والعرشين من هذا القبيل منذ بدء 
الحساب، وهي دورة بدأت يف شهر كانون األول )ديسمرب( 2019 تقريباً.

 
وكانت الدورة السابقة، رقم 24، خافتة بشكل غري عادي حتى يف ذروة النشاط 

الشميس، وهذا ما مكّن ملينجاك وزمالئه من أخذ قياسات االنكماش الجوي.
 

وتركز اهتمامهم عىل طبقتني، تعرفان معا باسم MLT: طبقة امليزوسفري، والتي تبدأ 
عىل ارتفاع نحو 60 كيلومرتاً، والغالف الحراري السفيل، والذي يبدأ عند نحو 90 

كيلومرتاً.

 
وقّدمت بيانات من القمر اإلصطناعي TIMED، التابع لناسا، وهو مرصد يجمع 

البيانات عن الغالف الجوي العلوي، معلومات عن الضغط ودرجة الحرارة لـ MLT ملدة 
تقارب 20 عاماً، من 2002 إىل 2021.

 
ويف بعض الطبقات السفىل من الغالف الجوي، يخلق ثاني أوكسيد الكربون تأثرياً 

دافئاً عن طريق امتصاص وإعادة إصدار األشعة تحت الحمراء يف جميع االتجاهات، 
ما يؤدي إىل محارصة جزء منه بشكل فعال.

 
ومع ذلك، فإن بعض األشعة تحت الحمراء املنبعثة من ثاني أوكسيد الكربون تترسب 

إىل الفضاء، وتحمل الحرارة بشكل فعال وتربد الغالف الجوي العلوي. وكلّما ارتفع 
ثاني أوكسيد الكربون، كان الجو أكرث برودة.

 
وأشار الفريق: »كنا نعلم بالفعل أن هذا التربيد يتسبب يف 
انكماش طبقة السرتاتوسفري. واآلن يمكننا أن نرى أنه 

يفعل اليشء نفسه مع طبقة امليزوسفري والغالف 
الحراري فوقه أيضاً«. وباستخدام البيانات من 

TIMED، وجد ملينجاك وفريقه أن MLT تقلص 
بنحو 1333 مرتاً. وما يقارب 342 مرتاً منها كانت 

نتيجة التربيد اإلشعاعي الناجم عن ثاني 
أوكسيد الكربون.

 
ويقول ملينجاك: »كان هناك الكثري من 

االهتمام ملعرفة ما إذا كان بإمكاننا بالفعل 
مالحظة تأثري التربيد والتقليص هذا عىل 

الغالف الجوي. وأخرياً نقدم هذه املالحظات يف 
هذه الورقة البحثية. نحن أول من أظهر تقلّص 

الغالف الجوي مثل هذا، عىل أساس عاملي«.
 

وبالنظر إىل أن الغالف الحراري يمتد إىل عدة مئات 
من الكيلومرتات، فإن 342 مرتاً قد ال تبدو شيئاً كثرياً. ومع 

ذلك، أظهرت ورقة بحثية نرُشت يف أيلول )سبتمرب( املايض 
من قبل الفيزيائية إنغريد كنوسن، من هيئة املسح الربيطانية 

ألنتاركتيكا يف اململكة املتحدة، أن تربيد الغالف الحراري يمكن أن 
يؤدي إىل انخفاض بنسبة 33 يف املئة يف مقاومة الغالف الجوي بحلول عام 

.2070
والسحب الجوي هو ما يساعد األقمار اإلصطناعية ومراحل الصواريخ عىل دخول 

املدار بعد انتهاء مهامها. ووجد كنوسن أن هذا االنخفاض يف السحب يمكن أن يطيل 
العمر املداري للخردة الفضائية البائدة بنسبة 30 يف املئة بحلول عام 2070.

 
ومع إطالق املزيد من األقمار اإلصطناعية يف مدار أريض منخفض، ستتفاقم هذه 

املشكلة، مع عدم وجود تدابري تخفيف حقيقية يف األفق - إما لتقليل عدد األقمار 
اإلصطناعية، أو لتقليل كمية ثاني أوكسيد الكربون.

علماء يحّذرون: الكربون يؤدي بال هوادة إلى 
انكماش الغالف الجوي العلوي لألرض

Air Pollution Killed 
238,000 People In 
Europe In 2020
By David Sadler 

P ollution caused by fine particles in the air caused 
238,000 premature deaths in the European 
Union in 2020, according to a report by the 

European Environment Agency, published , which re-
flects a slight increase from 2019 due to the spread of 
“Covid-19”.
And the European Environment Agency indicated in a 
new report that “exposure to fine particles more con-
centrated than recommended by the World Health Or-
ganization led to the premature death of 238 thousand 
people” in the European Union countries.
This number reflects a slight increase from what was re-
corded in 2019, when fine particles that penetrate deep 
into the lungs caused 231,000 premature deaths.
This increase contrasts with the steady decline over the 
past 20 years, as a total decrease of 45% was recorded 
between 2005 and 2020, although the recorded figure 
remains “important”, according to the study.
This increase in the death rate is explained by the fact 
that the “Covid-19” pandemic affected people with dis-
eases related to air pollution, such as cancer, pulmonary 
diseases, and type 2 diabetes, more severely.
And the report of the European Environment Agency 
adds, “If we compare the year 2020 with 2019, it be-
comes clear that the number of premature deaths at-
tributed to air pollution increased for PM2.5, while it 
decreased for nitrogen dioxide, NO2, and ozone, O3.”
With regard to ozone particles emitted specifically from 
traffic and industrial activities, the death rates associ-
ated with them decreased in 2020, with 24,000 deaths 
recorded, a decrease of 3% from the previous year.
As for nitrogen dioxide, which is emitted mainly from 
vehicles and thermal power plants, more than 49,000 
related premature deaths were recorded, with a de-
crease of 22% due in part to reduced traffic during the 
pandemic.
The Copenhagen-based agency does not collect data 
figures, which it believes would lead to double counting.
In its annual report, it indicated that the European 
Union is on the right track to achieve its goal of reducing 
premature deaths by more than 50% in 2030 compared 
to 2005.
At the beginning of the 1990s, fine particulate matter 
caused nearly a million premature deaths in the 27 Eu-
ropean Union countries. In 2005, this number reached 
431,000 premature deaths.
Air pollution remains the biggest environmental threat 
to the health of Europeans.
The number of deaths reflects a slight increase from 
what was recorded in 2019, when fine particles that 
penetrate deep into the lungs caused 231,000 prema-
ture deaths.
The European Union is on track to achieve its goal of 
reducing premature deaths by more than 50% in 2030 
compared to 2005.
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BREAK استراحة

كان الحظ حليفا لربازييل خاض تجربة 
مروعة، إذ عاد إىل الحياة بعد 5 ساعات 

من إعالن وفاته رسميا وإرساله إىل دار 
الجنازات.

وعانى خوسيه ريبريودا سيلفا 62 عاما، 
من مرض رسطان الفم، الذي دخل عىل 
إثره مستشفى »إيستادول دو سينرتو 

نوتري غويانو« يف مدينة أورواكو.

وأمىض خوسيه عدة أيام يف املستشفى، 
قبل إعالن وفاته رسميا نتيجة إصابته 
بمضاعفات رسطان الفم، وفقا ملا ورد يف 

صحيفة »مريور« الربيطانية.

ورسعان ما تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
للتعامل مع »جثة« خوسيه، وإخطار 

أهله بالخرب املحزن، كما تم تسليم الجثة 
لألرسة لبدء ترتيبات الجنازة، إال أن 

املفاجأة الصادمة كانت يف انتظار األرسة 
وخوسيه نفسه.

إذ قالت شقيقته »أباراسيدا« إن 

املستشفى أخطر األرسة بوفاة شقيقها 
وبدأوا بالفعل ترتيبات الجنازة، حيث تم 

نقل خوسيه من املستشفى إىل دار جنازة 
يف مدينة رياملا التي تبعد أكرث من 100 كم 

عن املستشفى.

وظل خوسيه يف كيس حفظ الجثة ملدة 
5 ساعات، حتى الوصول إىل دار الجنازة 

لبدء املراسم.

إال أن الحظ كان حليف خوسيه، حيث 
الحظ أحد العمال بالصدفة أن عيني 
خوسيه مفتوحتان عند فتح الكيس، 

وحينها تم إخطار مسؤويل الدار إليقاف 
املراسم عىل الفور وإبالغ األرسة بالواقعة 

املؤسفة.
وكما هو متوقع، كانت حالة خوسيه 

سيئة، وقال العامل إنه كان ال يزال 
يتنفس، لكن بصعوبة شديدة، ورسعان ما 
اتصلت الدار بالطوارئ، وتم نقل خوسيه 

إىل مستشفى قريب لتلقي الرعاية 
املطلوبة.

وفيما يتعلق بتلك املفاجأة الصادمة، 

قالت أباريسيدا: »تواصل معي أحد 
العاملني يف دار الجنازة وأرص عىل عودتي 

إىل الدار، قبل أن يفاجئني بأن شقيقي 
ال يزال عىل قيد الحياة، ما حدث ال 

يصدق، أمىض شقيقي 5 ساعات يف كيس 
بالستيكي بارد، فاألمر مروع وهذا الوضع 

غري مقبول عىل اإلطالق«.

وتقدمت شقيقة خوسيه بشكوى رسمية 
للرشطة وتم فتح تحقيق ال يزال جاريا، 

كما رصح املستشفى بأنه تم فصل 
الطبيب الذي وقع عىل شهادة الوفاة.

وزعم الطبيب الرشعي أن بعض العاملني 
يف املستشفى حاولوا دفعه إىل التسرت عىل 
خطأ توقيع شهادة الوفاة، لكنه رفض، كما 

قال طبيب آخر إن مريضا تم إرساله إىل 
املرشحة بينما كان ال يزال عىل قيد الحياة 

وربما حاول الخروج من الكيس.
من ناحية أخرى، سافر مدير املستشفى 

إىل مدينة رياملا لتقديم املساعدة ألرسة 
خوسيه، كلفتة لطيفة وسط رسيان 

التحقيق.

رجل يعود إلى الحياة بعد 5 ساعات 
من إعالن وفاته

A pair of miner’s jeans pulled from 
a log dating back to 1857 in a 
shipwreck off the coast of North 

Carolina has been sold for $114,000.

These work pants, which auction officials 
said are the oldest known jeans in the 
world, are characterized as durable, with 
five buttons, and were sold among 270 
artifacts dating back to the era of the 
gold rush, for a total amount of nearly 
one million dollars in Reno,” according to 
Holabird Western American Collections.

There is a dispute over whether these 
expensive pants have any connection with 
the first father of modern blue jeans, Levi 
Strauss, who preceded him by 16 years 
as the first pair officially manufactured by 
Levi’s in San Francisco in 1873.

Some say that historical evidence indi-

cates a link between him and Strauss, 
who was a wealthy wholesaler of dry 
goods at the time, and that the 
pants could be a very early 
version of the jeans that 
have recently become 
iconic in the fashion 
world.

But company 
historian and 
archivist Tracy 
Pannick says any 
claims about its 
origin would be 
pure speculation.

“The pants are not 
Levi’s, and I don’t 
think they are miners’ 
work pants,” she wrote in 
an email to reporters.

She said that Levi’s & Co. and Jacob 
Davis (Renault tailor) obtained a 

US patent in May 1873 for 
“improvements in pocket 

openings.”

Months later, the 
company began 
manufacturing 
the famous 
“Levi’s 501 
Jeans,” the first 
modern blue 
jeans.

It stated before the 
auction that what 

was found in the ship-
wreck does not have a 

company trademark such 
as patches, buttons, or the 

like, and the innovation was patented in 
1873.

Regardless of its origin, it cannot be de-
nied that the jeans were made before the 
sinking of the SS Central America in a hur-
ricane on September 12, 1857, which was 
packed with passengers who had started 
their journey in San Francisco, and were 
on their way to New York via Panama, and 
there is no indication it dates back to the 
gold rush era.

Other items sold at auction, which had 
been buried for more than a century in 
the shipwreck deep in the Atlantic Ocean, 
included the observer’s keys to the trea-
sure chamber, where tons of gold coins 
and calibration dies were stored, and sold 
for $103,200.

Gulf Today

World’s oldest known jeans sell for $114,000
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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
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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


