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U.S.A أمريكا

كتبت ريم عبد الحميد

تعرض الرئيس األمريكي جو بايدن النتقادات بعد 
ترصيحه الذى قال فيه أن جائحة كورونا قد انتهت 

يف الواليات املتحدة.

وقالت صحيفة وول سرتيت جورنال أن تأكيد بايدن 
بأن الوباء قد انتهى قد أغضبت كال من الجمهوريني 

وبعض مسئويل الصحة العامة، الذين قالوا إنه 
من املبكر إعالن االنتصار عىل كوفيد 19، وإن هذا 

اإلعالن يمكن أن يقوض جهود اإلدارة لتأمني مزيد 
من التمويل من الكونجرس.

وكان بايدن قد قال يف مقابلة مع برنامج 60 دقيقة 
املذاع عىل قناة CBS أن الجائحة قد انتهت، ومازلنا 
نواجه مشكلة مع الفريوس، ومازلنا نقوم بعمل كثري 

لكن الجائحة انتهت.

وكان البيت األبيض قد طلب ىف سبتمرب من 
الكونجرس 22.4 مليار دوالر للتعامل مع كورونا، 

وتضغط اإلدارة لتشمل أمواال ملواصلة قرار يجب 
تمريره بحلول نهاية سبتمرب 2022 من أجل إبقاء 

عمل الحكومة.

وقال مسئولون فيدراليون أن التمويل عام 
للمساعدة ىف تطوير ورشاء مزيد من اللقاحات 

املستدامة التى تمنح انتقال العدوى. وعارض 
الجمهوريون حتى اآلن كل املخصصات الجديدة، 

وقالوا أن تمويالت إغاثة كورونا التى لم يتم إنفاقها 
يجب إنفاقها أوال.

والتزمت اإلدارة لتجديد حالة طوارئ الصحة العامة 
عىل الرغم من أن بعض الجمهوريني الذين يقولون 

إنه لم يعد رضوريا. وقدم هذا اإلعالن للبيت األبيض 
مرونة إضافية يف مكافحة كورونا.

وقال بعض مسئويل الصحة العامة أن اإلعالن 
بأن الوباء انتهاء ترصف غري مسئول ألن الوفيات 

اليومية ترتاوح حول 400، وهناك ما يصل إىل 23 
مليون أمريكي يتعايشون مع أعراض كوفيد طويلة 

األمد، وفقا ملكتب املحاسبة الحكومية.

انتقادات لبايدن إلعالنه انتهاء جائحة كورونا فى 
أمريكا ووصفها بغير المسئولة

Trump: Melania Felt ‘Extreme-
ly Violated’ During FBI Search 
Of Her Wardrobe

F ormer US President Donald Trump said former first lady 
Melania Trump felt “extremely violated” after the FBI 
carried out a search warrant at their home last month..

According to Russia Today,Trump said that Melania “felt very vio-
lated. This is horrible. They searched her wardrobe, checked her 
clothes, and who knows what else they did.. They didn’t leave any-
thing as it is,” adding: “I’m not going into my house and saying that’s 
great.” A reference to the chaos left by the inspection process.

The former president described the search process as a “disgrace”, 
stressing that he had done nothing wrong by keeping secret docu-
ments in his home after the end of his presidency..

It is reported that Trump was in New York City on the day of the raid 
on August 8, and announced a few days ago that he would return to 
his home to “see the damage caused by the FBI raid.”“.
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انضمت الواليات املتحدة إىل االتحاد األوروبي فضال عن بلدان 
أوروبية عدة، للتنديد بترصيحات الرئيس الرويس فالديمري بوتني.

فقد أكد جون كريبي، املتحدث باسم مجلس األمن القومي بالبيت األبيض، 
أن بالده »تأخذ عىل محمل الجد تهديد بوتني باستخدام األسلحة النووية يف 

النزاع مع أوكرانيا«.
وقال يف مقابلة مع شبكة إي بي يس«: »عليه أن يتوقع عواقب وخيمة إذا 

لجأ إىل ذلك«، يف إشارة إىل لجوء الرئيس الرويس إىل السالح النووي

خطاب غير مسؤول
كما شدد عىل أن »هذا خطاب غري مسؤول من قوة نووية عاملية«، بحسب ما 

نقلت فرانس برس..
إىل ذلك، أكد أن واشنطن تراقب الوضع الرويس االسرتاتيجي بأفضل ما 

تستطيع حتى تتمكن من تغيري موقفها إذا لزم األمر.، لكنه أردف أن ال يشء 
يف الوقت الحارض ييش برضورة التغيري.

خطاب خطير
بدوره، شجب األمني العام لحلف الناتو ينس ستولتنربغ خطاب الرئيس 

الرويس الذي أكد فيه أنه مستعد الستخدام »كل الوسائل« يف ترسانته ضد 
الغرب. وقال ستولتنربغ عىل هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم املتحدة 

يف نيويورك اليوم »هذا خطاب نووي خطري ومتهور«.

لكنه أشار إىل أن تلك التهديدات ليست بالجديدة، معترباً أن »بوتني فعل ذلك 
مرات عدة من قبل«. وختم مؤكد أن الناتو »سيحافظ عىل هدوئه وسيواصل 

دعم أوكرانيا«.

وكان بوتني أعلن يف وقت سابق التعبئة الجزئية للجيش الرويس، من 
أجل رفد جبهات القتال يف أوكرانيا، مشددا عىل أنه ال يمزح بشأن سعيه 
الستعمال كل الوسائل بما فيها أسلحة الدمار الشامل للدفاع عن بالده 

وصيانة أمنها وأراضيها، بمواجهة ما وصفه باالبتزاز النووي الغربي.
أتى قرار سيد الكرملني هذا وسط تراجع للقوات الروسية خالل األيام املاضية 

يف شمال رشقي أوكرانيا السيما يف إقليم خاركيف، إثر هجوم مضاد شنته 
القوات األوكرانية  مؤخراً الستعادة بلدات ظلت أشهرا طويلة تحت السيطرة 

الروسية، حيث حققت تقدماً ملحوظاً.

العربية نت

أمريكا: فليتوقع بوتين عواقب وخيمة 
إن لجأ إلى النووي

World Alzheimer’s 
Day.. 200,000 infect-
ed people in America 
under the age of 65

T he World Alzheimer’s Day is celebrated on 
September 21 of each year, and on this day 
the world focuses its efforts on spreading 

awareness of Alzheimer’s disease, and this disease 
is one of the most prevalent forms of dementia, a 
group of disorders that disrupt mental function.

The National Today site pointed out that it is certain 
that advancing age is one of the main causes of Alz-
heimer’s disease, but it is not a disease related to the 
elderly only, as there are about 200,000 people under 
the age of 65 years who suffer from Alzheimer’s dis-
ease in the United States alone.

The site said that World Alzheimer’s Day is an ideal op-
portunity for us to raise our voices and find new ways 
to combat the effects of the disease.

Alzheimer’s disease is a form of dementia that affects 
memory and impairs daily function, and is responsible 
for between 60% and 80% of dementia cases. The Ger-
man psychiatrist Alois Alzheimer was the first to dis-
cover the disease while treating a German woman in 
1901, and named the disease after him..

The condition is often considered a family disease due 
to its impact on the people closest to us. Alzheimer’s 
disease is a leading cause of death in the United States. 
There are no preventative measures or treatment for 
it, and even the progression of the disease cannot be 
slowed..

Founded in 1984, Alzheimer’s Disease International 
(ADI) is tasked with supporting victims and conducting 
outreach to educate people and accelerate related 
policies.

The site added that in 1994, the World Alzheimer’s 
Organization presented World Disease Day in Edin-
burgh during its annual conference on September 21 
to celebrate its tenth anniversary, as the organization 
works to coordinate World Alzheimer’s Day and World 
Alzheimer’s Month around the world, and works with 
member organizations and associations to organize 
events and create awareness.

The site confirmed that the first global report on Alz-
heimer’s disease was launched in 2009 on World Dis-
ease Day, and annual reports have been issued every 
year since then, stressing that despite the widespread 
impact of the celebration, the information gap and 
stigma related to dementia remain a problem. Many 
people see disease as a normal part of the aging pro-
cess.

بلينكن: أي استفتاءات صورية لروسيا 
في أوكرانيا ستكون غير شرعية

قال وزير الخارجية األمريكي ، أنتوني بلينكن، إن أي »استفتاءات صورية« تعتزم روسيا 
إجراءها يف أوكرانيا ستكون غري رشعية.

وأضاف بلينكن يف تغريدة عرب حسابه عىل تويرت أن مثل هذه االستفتاءات ستكون »إهانة 
ملبادئ السيادة والسالمة اإلقليمية التي تشكل أساس ميثاق األمم املتحدة يف الوقت الذي 

يجتمع فيه قادة العالم يف الجمعية العامة لألمم املتحدة«.
وترسع موسكو من خططها لضم املناطق التي سيطرت عليها يف أوكرانيا وسط هجوم كييف 

املضاد الخاطف، الذي يهدد باستعادة األرايض التي استولت عليها القوات الروسية منذ بداية 
الحرب.

وقال االنفصاليون املدعومون من موسكو الثالثاء إنه ستجرى استفتاءات يف لوهانسك 
ودونيتسك وخريسون وزابوريجيا يف وقت الحق من هذا الشهر، مما أثار انتقادات من العديد من 

قادة العالم.
وجاء رد كييف هادئا عىل »االستفتاءات« التي أعلنتها موسكو والسلطات املوالية لها.

وذكر وزير الخارجية األوكراني دميرتو كوليبا يف تغريدة عىل تويرت: »لن تغري االستفتاءات 
الزائفة وال التعبئة املختلطة أي يشء«.

ويطالب االنفصاليون بإجراء عمليات تصويت عىل وجه الرسعة، مع استعادة القوات األوكرانية 
السيطرة عىل أراض يف جنوب ورشق البالد.
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أعلن الرئيس األمريكي جو بايدن، أنه لم يقرر بعد إذا 
كان سيرتشح لوالية رئاسية ثانية عام 2024. وقال بايدن 

لربنامج »60 دقيقة«، إن إعادة الرتشح هي »نية« موجودة 
لديه، مضيفاً »غري أنها مجرد نية، لكن هل هو قرار نهائي 

بأنني سأترشح مجددا؟ يبقى أن نرى ذلك«.

واعترب بايدن، يف مقابلة بثتها محطة »يس 
بي إس«، أنه »من املبكر جداً« الحديث 

عن الرتشح لوالية ثانية، واصفاً نفسه بأنه 
شخص »يحرتم القدر كثرياً«.

وبايدن هو الرئيس األكرب سناً يف تاريخ 
الواليات املتحدة، وسيبلغ الثمانني يف 

20 نوفمرب/ترشين الثاني. وسيكون يف 
الثانية والثمانني من عمره يف بداية والية 

رئاسية ثانية محتملة، ويف السادسة 
والثمانني يف نهايتها.

وجاءت ترصيحات الرئيس مغايرة 
ملوقفه السابق املتمثل يف خوضه 

الرتشح مرة أخرى. وبحسب ما ورد قال 
بايدن للرئيس السابق باراك أوباما يف وقت سابق 

من هذا العام، إنه يخطط بصدق للرتشح مرة أخرى، يف محاولة 
واضحة للتغلب عىل التكهنات بأنه سيتقاعد.

ومع ذلك، قال بعض أعضاء الحزب الديمقراطي، إن الرئيس 
يجب أن يسمح لجيل الشباب بتويل املسؤولية يف البيت 

األبيض.

وقال تيم رايان، املرشح الديمقراطي ملجلس 
الشيوخ عن والية أوهايو، يف وقت سابق من 

هذا الشهر: »أعتقد أن الناس يريدون بعض 
التغيري.. أعتقد أن الوقت قد حان لتغيري بعض 
األجيال، وهو ما كنت بالطبع أحاول القيام به 

منذ فرتة«.
وشكك الجمهوريون يف تركيز بايدن العقيل 

مع بلوغه الثمانني يف نوفمرب، مما يجعله 
أكرب رئيس يف تاريخ البالد.

وقال الرئيس ملحاوره: »أحرتم حقيقة 
أن الناس سيقولون، كما تعلمون«، 
أنت كبري يف السن، لكنني أعتقد أن 
األمر يتعلق بكمية الطاقة التي لديك 

وما إذا كانت الوظيفة التي تقوم بها تتفق مع ما 
يمكن ألي شخص يف أي عمر القيام به«.

»النية موجودة«.. بايدن لم يحسم 
قرار ترشحه النهائي لوالية ثانية

واشنطن: لن نقّدم أي 
تنازالت لطهران

يف وقت تشري فيه التطورات إىل عدم حدوث انفراجة قريبة 
يف عملية إحياء االتفاق النووي اإليراني املربم عام 2015، 

شدد مصدر مطلع يف وزارة الخارجية األمريكية عىل أن 
واشنطن لن تقدم أي تنازالت لطهران.

كما أضاف يف ترصيح لـ«العربية/الحدث«، أن الواليات 
املتحدة تعلم تماما بكل تجاوزات النظام اإليراني، 

خصوصا تمويله لإلرهاب.
دعم الشعب اإليراني

وتابع، أن وزارة الخارجية األمريكية تدين بأشد العبارات 
مقتل الشابة اإليرانية مهسا أميني، التي قضت عىل يد 

قوات األمن قبل أيام، وترفض طبعاً قمع الشعب اإليراني.
وشدد املصدر أيضاً عىل أن واشنطن لديها آليات لدعم 

اإليرانيني.
وأتت هذه التطورات يف حني أكد البيت األبيض، أن الواليات 

املتحدة ال تتوقع انفراجة يف عملية إحياء االتفاق النووي 
اإليراني املربم عام 2015 خالل الجمعية العامة لألمم 

املتحدة هذا األسبوع، لكن واشنطن تظل منفتحة عىل 
استئناف الجانبني االمتثال لالتفاق.

بدوره، أبلغ جيك سوليفان مستشار األمن القومي بالبيت 
األبيض الصحافيني، أن واشنطن ال تتوقع انفراجة يف 

نيويورك، مضيفا أن الرئيس جو بايدن سيكرر التأكيد عىل 
أن الواليات املتحدة مستعدة المتثال الجانبني لالتفاق.
وأكد أنه يف حال كانت إيران جّدية يف الوفاء بالتزاماتها 

وقبول تلك الصيغة، فيمكن أن التوصل إىل اتفاق.
املقرتح األوروبي

يذكر أن االتحاد األوروبي كان قدم يف الثامن من أغسطس 
املايض 2022، وبعد جوالت ومفاوضات طويلة ومعقدة 
انطلقت يف أبريل املايض )2021( بفيينا، واستمرت 16 

شهرا، نصاً نهائياً للتغلب عىل مأزق إحياء هذا االتفاق.
وقد تسلم بوريل الرد اإليراني األول يف منتصف أغسطس، 

تاله الرد األمريكي عىل املالحظات واملطالب اإليرانية.

ليأتي الحقا رد طهران، الذي تضمن املطالبة بوقف 
تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول 3 مواقع 
إيرانية غري معلن عنها عرث فيها قبل سنوات عىل آثار 

يورانيوم، فضالً عن التزام واشنطن بعدم االنسحاب ثانية 
من االتفاقية كما حصل يف 2018، ويضع املحادثات ثانية 

يف مهب الريح.
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يف خضم بلورته إمكان ترّشحه لوالية رئاسية ثانية يف العام 2024، 
يعمد دونالد ترامب الذي يواجه متاعب قضائية إىل إعادة إحياء 

حركة »كيو أنون« ملروجي نظرية املؤامرة التي كرّسه أعضاؤها أيقونة 
لهم.

وفيما يتوارى املؤسس املجهول للحركة اليمينية املتطرفة املعروف 
باسم »كيو« )Q( عن األنظار، بدا جلّيا خالل تجّمع ملؤيدي ترامب 
مؤخراً يف والية أوهايو أن الحركة ما زالت قوة داعمة للرئيس السابق.

وتم تداول مشاهد ملنارصين لرتامب يرفعون أذرعتهم مع توجيه 
السبابة إىل األعىل لدى انتهاء خطاب ترامب، عىل وقع موسيقى 
إلكرتونية قال مركز »ميديا ماترز« لألبحاث التقدمية إنها نشيد 

الحركة وشعارها »حيثما نذهب مجتمعني، نذهب بكامل زخمنا«.
وسبق أن استخدم ترامب هذه املقطوعة املوسيقية يف التاسع من 

آب/أغسطس يف فيديو احتج فيه عىل تفتيش وحدة تابعة ملكتب 
التحقيقات الفدرايل دارته يف فلوريدا، ويف مناسبات أخرى عدة، وهو 

ما الحظه أنصار »كيو أنون« عىل شبكات التواصل االجتماعي.
من جهة أخرى، يستعيد ترامب بشكل متزايد أفكار »كيو أنون« عىل 

شبكته للتواصل االجتماعي »تروث سوشال«.
يف 13 أيلول/سبتمرب نرش صورة معّدلة له تظهره واضعا شعار »كيو« 

عىل سرتته.
وتفيد إحدى نظريات »كيو أنون« بأن الرئيس األمريكي جو بايدن 

والحزب الديموقراطي ضالعون يف مؤامرة عاملية شيطانية وللتحرش 
باألطفال.

ومن أتباع الحركة جيكوب تشانسيل ولقبه »تشامان« الذي شارك يف 
اقتحام الكونغرس يف السادس من كانون الثاني/يناير 2021 عاري 

الصدر حامال حربة ومعتمرا خوذة بقرنني.
ويقول خرباء إن الحركة باتت تتبع بشكل متزايد نظريات »ترامبية« 

عىل غرار إنكار فوز بايدن يف االنتخابات الرئاسية التي أجريت 
يف العام 2020، وأيضا مصطلح »الدولة العميقة« الذي غالبا ما 

يستخدمه الرئيس السابق للتنديد بموظفني حكوميني يقول إنهم 
يعملون عىل تقويض سلطات الرئيس.

وتقول الخبرية يف شؤون اليمني املتطرف يف مركز »ساذرن بوفرتي 
لو« ريتشل غولدوارس إنه بات حاليا »من الصعب أن نجد فارقا« 

بني »كيو أنون« وحركة »ماغا« )جعل أمريكا عظيمة مجددا( التي 
أطلقها ترامب.

 ترامب »بطل« منّظري المؤامرة 

وتعترب غولدوارس أن امللياردير أصبح حاليا »نوعا ما بطال لنظرية 

املؤامرة«.
حركة »كيو أنون« التي ولدت يف العام 2017 يف الواليات املتحدة، 

تستمد اسمها من رسائل غامضة نرشها شخص يدعى »Q« ُيعتقد 
أنه مسؤول أمريكي رفيع مقرّب من ترامب.

وعىل مر السنني تزايدت أعداد أتباع هذه النظريات يف صفوف 
األمريكيني، ووضع مكتب التحقيقات الفدرايل املجموعة اليمينية 

املتطرفة تحت الرقابة لخطورتها املحتملة.
وشارك عدد من نشطاء »كيو أنون« يف تجّمعات انتخابية لدونالد 

ترامب رافعني الفتات تحمل اسمل حركتهم أو ارتدوا قمصانا تحمل 
.»Q« حرف

ولم يعلن ترامب يوما تأييده رسميا الحركة لكنه لم ينأى يوما بنفسه 
عنها.

وبعد هزيمته االنتخابية وتحديدا بعد اقتحام الكونغرس يف السادس 
من كانون الثاني/يناير، تالشت الحركة وانقطعت رسائل »Q« كما 

دعا شخص عىل صلة بموقع إلكرتوني للتواصل مع أتباع الحركة إىل 
اإلقرار بفوز بايدن. 

وبعدما نبذتهم شبكات التواصل االجتماعي الكربى، تحّول أتباع 
»كيو أنون« إىل تطبيق تلغرام ومن ثم إىل شبكة »تروث سوشال« 

التي أطلقت يف شباط/فرباير 2022.

مؤثرون

وبعدما تقلّصت، عادت الحركة للرتكيز عىل تزوير مفرتض لالنتخابات 
أدى إىل خسارة ترامب االستحقاق الرئايس، بدفع من مؤثرين كرث 

نظّموا تجّمعات بهذا الشأن.
ويف العام 2021 نظّم جون سابال املعروف بـ«كيو أنون جون« تجّمعا 

كبريا يف داالس، وهو يعتزم تنظيم تجّمع جديد يف ترشين الثاني/
نوفمرب.

ويجري مستشار البيت األبيض األسبق لألمن القومي الجرنال 
السابق مايكل فلني جوالت مكوكية يف الواليات األمريكية للرتويج 

للنظريات نفسها. ومن دون ذكر »كيو أنون«، يستخدم فلني عبارة 
»العاصفة آتية« التي تستخدمها الحركة اليمينية املتطرفة.

وأظهرت مشاهد التُقطت خالل جمع تربّعات يف كاليفورنيا يف 18 
ايلول/سبتمرب فلني وآخرين يستمعون إىل امرأة تؤدي نشيد »حيثما 

نذهب مجتمعني، نذهب بكامل زخمنا«.

قبل ذلك، لم يكن رفع السبابة نحو السماء حركة عىل صلة بـ«كيو 
أنون«، لكن تسجيل ذلك خالل تجّمع ألنصار ترامب أثار مخاوف 
كثرية، فمشاهد منارصي الرئيس السابق يرفعون أذرعتهم ُشّبهت 

بأداء التحية النازية.

في مواجهة متاعبه القضائية ترامب يحيي 
حركة »كيو أنون« لمنظري المؤامرة

Drought destroys 
cotton fields in Texas

A lmost nothing is left of his cotton fields, perhaps 
20 percent can still be saved. The drought ravaging 
part of the US has wiped out most of the produc-

tion of Sutton Page, a farmer in Texas.

This year’s harvest “isn’t the best,” he says with the reticence of a man 
who’s been through a lot. The reality is a catastrophe: In his region in the 
north of the state, he assures the AFP news agency by telephone, almost 
all of his colleagues will not even harvest their cotton and will leave their 
fields “bare, bare”.
Harvest could be halved
Almost half of US cotton is grown in Texas, with the US being the world’s 
third largest supplier after India and China. This year, statewide production 
will fall to its lowest level since 2015, down 21 percent year-on-year, and 
Texas will suffer a 58 percent slump, according to the latest US Department 
of Agriculture estimates.
In the northwest of the state, where “cotton is king” and water is scarce, 
the 2022 crop could be “one of the worst in 30 years,” fears Darren Hudson, 
a professor of agricultural economics at Texas Tech University. Coupled with 
the cascading impact on the rest of the textile industry, he estimated the 
region’s economic losses at $2 billion in August.
Landon Orman, 30, farms 2,000 acres near Abilene, three hours west of 
Dallas. His unirrigated cotton “didn’t even germinate,” while the partially 
irrigated one grew, but the yield was probably cut in half. Overall, he esti-
mates, production is 85 percent lower than in a normal year.
Second hottest summer
Like so many others, he has crop insurance, so “financially it’s fine”. But as 
a farmer, it’s really annoying that we can’t grow our crops, but that’s what 
I like,” he says.
In Lubbock, the local cotton capital, rainfall for the past 12 months — be-
fore rains that came late in August — was only half normal.
“From January to May we had literally no rain,” summarizes 48-year-old 
Sutton Page. Minimal rains in winter and spring left very dry soil at the time 
of sowing. “And from May there were days with temperatures above 37 °C 
and wind speeds of 50 kilometers per hour, and everything burned up,” he 
recalls. Texas experienced its second hottest summer on record.
“It’s a bit depressing, you work hard all year round, preparing your crops, 
spreading fertilizer and your plants don’t grow,” continued the farmer, who 
is also chairman of the Rolling Plains Cotton Producers Association “is one 
of those years you’ll tell your grandkids about,” notes Barry Evans Of his 
800 acres of cotton fields near Lubbock, only the irrigated quarter is har-
vested, the rest is abandoned.
Are droughts becoming more frequent?
As a farmer on the Texas highlands, “you know there’s going to be bad 
years,” says Evans, “it’s part of life here.” “You don’t forget 2011, with its 
drought and very poor harvest,” says the 60-year-old farmer. That of 2022, 
which closes at the end of the year, could be even worse. Will they become 
more common then?
The region is “suffering from worse conditions than last year,” and those 
conditions are settling over time, notes Curtis Riganti, a climatologist for 
a research center that studies drought. However, he is wary of attributing 
this to climate change, which is causing extreme weather events to become 
more frequent and intense around the world.
“In the last 10 years, there have been maybe five or six drought years, and 
one or two of them have been catastrophic,” says Kody Bessent, director of 
the Lubbock Region Cotton Farmers’ Association.
There’s a lot of debate among farmers: “It’s been such a hot summer,” 
“We’re all wondering: are droughts getting more common?” Barry Evans 
notes. It’s “a main topic of conversation”. These farmers from Texas, a state 
with many climate skeptics; they, in turn, are more likely to see cycles re-
peating themselves without being sure. While waiting for answers, every-
one tries to keep the soil moist. AFP
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أ ف ب- االمة برس
أعلن البيت األبيض ، سلسلة التزامات اتخذتها 

رشكات، بينها عمالقة يف مجال الصناعات 
الغذائية أو مطاعم الوجبات الرسيعة، ومنظمات 
غري حكومية بهدف القضاء عىل الجوع والبدانة.

وأشارت الرئاسة األمريكية يف بيان إىل أن قيمة هذه 
االلتزامات مجتمعة تقرب من ثمانية مليارات 

دوالر.
ويغطي هذا الرقم تعهدات بتقدمات عينية 

والتزامات مالية، بينها استثمار مليارين ونصف 
مليار دوالر يف رشكات ناشئة متخصصة يف مجال 

الغذاء، وأكرث من أربعة مليارات دوالر مخصصة 
لألعمال الخريية والجمعيات.

وقدم الرئيس جو بايدن خطة العمل خالل 
مؤتمر كبري مخصص للتغذية، هو األول من 

نوعه بحسب البيت األبيض منذ عهد ريتشارد 
نيكسون.

وحدد الرئيس الديموقراطي البالغ 79 عاما، 

هدفاً له بالقضاء عىل الجوع يف الواليات املتحدة 
بحلول 2030، بموازاة التصدي لسوء التغذية 

والتشجيع عىل األنشطة الجسدية، يف بلد تطال 
فيه البدانة أكرث من %40 من السكان البالغني، 

وحواىل 20 % من األطفال وفق السلطات 
الصحية.

وتشري تقديرات السلطات إىل أن 10 % من 
السكان يواجهون انعدام األمن الغذائي.

وأكد مسؤول يف البيت األبيض خالل مؤتمر 
صحايف أن أكرث من مئة رشكة ومنظمة »قطعوا 
وعوداً جريئة، وبعضهم حتى غرّي مقاربته، ما 
سيحسن بطريقة الفتة مجال التغذية، ويروج 
للنشاط الجسدي ويحد من الجوع واألمراض 

املرتبطة بالتغذية«.
لكن ال توقعات بإقرار آلية رسمية ملتابعة مسار 

تحقيق هذه التعهدات.
ومن بني التعهدات غري املالية املقدمة والتي ُيتوقع 

أن يشيد بها بايدن خالل حدث عام، ثمة عىل 
سبيل املثال تعهد من مجموعة »دانون« العمالقة 

يف مجال الصناعات الغذائية بتقليص مستوى 
السكر يف املنتجات املوجهة لألطفال.

كما تتعهد الجمعية الوطنية للمطاعم، والتي 
تضم شبكات للوجبات الرسيعة بينها »برغر 

كينغ« و«صب واي«، من جانبها بدعم املطاعم 
املنضوية تحت لوائها لتقديم خيارات صحية أكرث 

لألطفال.
كذلك أبدت الرئاسة األمريكية رضاها عن انضمام 

منصات مثل »دورداش« لتوصيل الطعام، 
و«إنستاكارت« لتوصيل املشرتيات من محال 

البقالة، إضافة إىل شبكات سوبرماركت إىل هذا 
التحالف وتقديمها وعوداً بتحسني منتجاتها 

الطازجة من فواكه وخرض، أو أيضا للتعهدات من 
رشكات يف قطاع الرياضة والرتفيه.

وبحسب السلطات الصحية األمريكية، يتناول 
أقل من شخص بالغ من كل عرشة يف البالد كميات 

كافية من الخرض والفواكه، كما يتناول أكرث من 
نصف األطفال عبوة من املرشوبات املحالة عىل 

األقل يومياً.

بايدن يجند القطاع الخاص لمكافحة 
الجوع وسوء التغذية  

50 عضوًا في الكونغرس 
يحذرون من االستثمارات 

الصينية بالقرب من 
القواعد العسكرية

بندر الدوشي 

أرسل 51 مرشعاً جمهورياً رسالة إىل ثالثة من وزراء حكومة الرئيس 
بايدن، يحذرون فيها من أن األمن القومي مهدد من قبل جهود 

الرشكات املرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني، والتي نجحت يف 
رشاء أراض زراعية بالقرب من قاعدة جوية يف والية نورث داكوتا.

وأرسل النائب الجمهوري كارلوس جيمينيز مع 50 من زمالئه، 
نسخة من الرسالة إىل وزير الدفاع لويد أوسنت ووزراء آخرين يف 

إدارة بايدن، تحذر من عمليات االستحواذ عىل األرايض بالقرب من 
قاعدة غراند فوركس الجوية يف والية نورث داكوتا من قبل الرشكة 

الصينية مجموعة فوفينج.
وتحذر الرسالة من »التطور املثري للقلق« عىل األمن القومي 

 Fufeng Group األمريكي من خالل السماح ملجموعة فيوفينق
برشاء األرض القريبة جًدا من القاعدة.

وكتب املرشعون: »وفقًا للجنة املراجعة االقتصادية واألمنية 
األمريكية - الصينية، تتمتع قاعدة جراند فوركس الجوية بقدرات 

استخباراتية ومراقبة واستطالع استثنائي، مما يجعل األرض التي 
تم رشاؤها مؤخرًا موقًعا مثالًيا ملراقبة النشاط العسكري عن كثب 

والتنصت عليه«.
وحذروا من أن«وجود رشكة تابعة للحزب الشيوعي الصيني 

بالقرب من منشأة عسكرية من املحتمل أن يقوض سالمة قواعدنا 
العسكرية ذات القدرة العالية ويهدد مصالحنا االسرتاتيجية«.

وأوضح الجمهوريون أن الرشكة املرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني 
»ستحظى بفرص مفيدة محتملة لتنفيذ عمليات التجسس، بما يف 

ذلك األعمال واألنشطة التي تتم تحت غطاء تجاري أو غريها«.
وكتبوا: »وفقًا لوزارة الزراعة األمريكية )USDA(، يف بداية عام2021، 

امتلك املستثمرون األجانب حصة يف حوايل 37.6 مليون فدان من 
األرايض الزراعية األمريكية، ومن املتوقع أن يزداد هذا االتجاه خالل 

السنوات القليلة املقبلة، ما يثري مخاوف بشأن اآلثار السلبية 
املحتملة عىل إنتاج الغذاء املحيل واألمن الغذائي الوطني«.

وبحسب »فوكس نيوز« فقد تم إلغاء مرشوع لطاقة الرياح بالقرب 
من ديل ريو يف والية تكساس، بعد أن تم الكشف عن أن مساحة 130 

ألف فدان أي ما يعادل حجم مدينة تولسا يف والية أوكالهوما كانت 
عىل بعد أميال فقط من قاعدة الفلني الجوية حيث يتم تدريب 

الطيارين.
وأظهرت معلومات تفيد بأن امللياردير الصيني الذي يمتلك الرشكة 

التي تقف وراء مشاريع الطاقة GH America Energy قد خدم 
سابقًا يف الجيش الصيني وله عالقات عميقة مع الحزب الشيوعي 

الصيني. وأثارت عمليات الرشاء تحذيرات حمراء يف واشنطن، 
حيث قدم النائب الجمهوري عن والية تكساس توني غونزاليس، 

الذي يمثل ديل ريو، مرشوع قانون للحد من رشاء األعداء األجانب 
لألرايض يف أي مكان بالقرب من املنشآت العسكرية األمريكية.

ودفعت مجموعة Fufeng الزراعية مبلغ 2.3 مليون دوالر لرشاء 300 
فدان من األرض عىل بعد 12 ميالً فقط من قاعدة غراند فوركس 

الجوية، وتخطط الرشكة الستثمار 700 مليون دوالر لفتح املصنع 
وفقا للتقرير.

U S President Joe Biden will host French Presi-
dent Emmanuel Macron at the White House 
on December 1 for the first full-scale state 

visit of his administration, Press Secretary Karine 
Jean-Pierre said .

The visit will “underscore the deep and enduring rela-
tionship between the United States and France, our old-
est ally,” Jean-Pierre told reporters at the White House.
State visits, which feature more pomp and ceremony 
than the frequent bilateral meetings hosted by US pres-
idents for foreign leaders, have not taken place so far 
during Biden’s presidency, which Jean-Pierre attributed 
to COVID-19 pandemic restrictions.
Asked why France had been chosen for the honor 
ahead of other US allies, Jean-Pierre said “we deeply 
value our relationship with France.”
The link between the two countries is “founded on 
shared democratic values, economic ties, and defense 
and security cooperation,” she said.
Relations between Paris and Washington hit a major 
crisis last year when Australia abruptly announced it 
was ditching a contract to buy conventional French 
submarines in favor of a US nuclear-powered subma-
rine deal.

Biden to host Macron for state visit at 
White House Dec. 1
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املسلمون األمريكيون يتقدمون إىل األمام يف 
املجتمع األمريكي، وهم أكرث احتماال من غريهم 

من السكان أن يفتحوا مرشوًعا تجارًيا أو يعملوا 
بدوام كامل، وفقًا الستطالع جديد.

من بني جميع الفئات السكانية التي شملها 
استطالع أجراه معهد السياسة االجتماعية 

والتفاهم )ISPU(، فإن املسلمني األمريكيني هم 
أيًضا أكرث احتماال لتبني وجهة نظر متفائلة 

بشأن االتجاه الذي تسري فيه الواليات املتحدة. 
كما أن العديد منهم يتطوع للخدمة يف الجيش 

األمريكي، بمعدل خدمة عسكرية أعىل قليال من 
عموم الشعب.

قال معهد السياسة االجتماعية والتفاهم 
)ISPU(، الذي يتابع االتجاهات العامة التي 

تؤثر عىل املسلمني األمريكيني، يف ’استطالع 
عن املسلمني األمريكيني للعام 2022: تقرير 

 American( ‘حالة بشأن السياسة والجائحة
 Muslim Poll 2022: A Politics and Pandemic

Status Report(، “إن هذا االستطالع يعرض 
ملفا ديموغرافًيا محدثًا للمسلمني األمريكيني، 
إذ يتعمق يف املؤرشات التي تم تقديمها سابقا 

وأخرى جديدة، بما يف ذلك الخدمة العسكرية 

والوظائف التي تم خلقها، لعرض صورة أوضح 
عن هذا املجتمع املتنامي واملتغري.”

ُيعّد التقرير، الذي صدر يف آب/أغسطس، 
سادس تقرير للمعهد يستطلع أحوال املسلمني، 
باإلضافة إىل الفئات الدينية األخرى واألشخاص 

الذين ال ينتمون إىل أي دين. ويسلط التقرير 
الضوء عىل إسهامات املسلمني يف االقتصاد 

األمريكي واألوساط األكاديمية األمريكية.

يقول معهد السياسة االجتماعية والتفاهم 
)ISPU(، إن املسلمني يف الواليات املتحدة هم 

أكرث احتماال أن يكونوا قد حصلوا عىل شهادة 
جامعية من غريهم من عموم الشعب األمريكي 

ممن تبلغ أعمارهم 25 عاًما أو أكرث، حيث يتخرج 
٪46 من املسلمني من الجامعات مقارنة بـ 38٪ 

من عموم األمريكيني بشكل عام.

كما وجد االستطالع أن ٪8 من املسلمني 
األمريكيني يعملون لحسابهم الخاص أو 

يمتلكون مرشوعاتهم التجارية الخاصة. 
ويقول املعهد إن أصحاب األعمال التجارية 

من املسلمني يوظفون ما معدله ثمانية عمال، 
مما يدعم ما يقدر بنحو 1.37 مليون وظيفة يف 

الواليات املتحدة.
تعد الرشكات التجارية الصغرية )التي تضم 

أقل من 500 موظف( حيوية القتصاد الواليات 
املتحدة. وهذه الرشكات الصغرية التي يبلغ 

عددها 32.5 مليون رشكة تشكل غالبية الرشكات 
األمريكية.

قال مايكل فريشوت، مدير مركز االستشارات 
وتطوير األعمال يف كلية فوسرت لألعمال 

بجامعة واشنطن، ملوقع ’ شري أمريكا‘ 
)ShareAmerica(، إن ملكية املسلمني للرشكات 

التجارية الصغرية تتزايد مع اقرتاب عدد 
املسلمني يف أمريكا من 4 ماليني نسمة.

ويستشهد فريشوت بالرشكات التجارية اململوكة 
للمسلمني البالغ عددها 96 ألف رشكة يف مدينة 

نيويورك، وتلك البالغ عددها 36 ألف رشكة 
يف والية ميشيغان، كمقياس لريادة األعمال 
املتزايدة للمسلمني األمريكيني والتي تخدم 

السكان املحليني والعالم عىل حد سواء.

وقال فريشوت “إنه من املثري أن نرى ظهور 
الرشكات التجارية الصغرية التي يملكها 

مسلمون أمريكيون والتي تلبي احتياجات 
العمالء يف جميع أنحاء العالم.”

المسلمون يحرزون نجاًحا في المجتمع األميركي

فعالية لنشر اإلسالم 
بمسجد في مدينة 

لويفيل األمريكية
فتح مركُز النور اإلسالمي بمدينة »لويفيل« بوالية كنتاكي 

األمريكية - أبواَبه أمام الجميع للتعرف عىل اإلسالم يف إطار 
فعالية »يوم املسجد املفتوح« التي تَهدف إىل نرش اإلسالم 

وتصحيح املعلومات الخاطئة عنه.

وأُقيم يوم املسجد املفتوح بمركز النور اإلسالمي، بالتعاون مع 
مركز Gain Peace املتخصص يف نرش الثقافة اإلسالمية.

وقال الدكتور سبيل أحمد مدير مركز Gain Peace: »يفتح 
املسلمون أبواب املساجد أمام الجريان، إلتاحة الفرصة للتعرف 

عىل الجالية املسلمة واإلسالم، وبدورها ستقوم املساجد بتثقيف 
الناس، والرد عىل أسئلتهم عن اإلسالم«.

ن اليوُم تقديَم وجبة غذاء مميزة للزوَّار واملشاركني، كما  وتضمَّ
أُقيمت بعض األنشطة العلمية والثقافية والرتفيهية للكبار 

واألطفال؛ مثل: ورشة الخط العربي، وكشك الحجاب، واملشغوالت 
اليدوية ذات التصميم اإلسالمي، وغريها من األنشطة.

عادًة ما يفتح املسلمون يف جميع أنحاء العالم أبواَب مساجدهم 
للضيوف، لتمكينهم من إلقاء نظرة عىل دينهم اإلسالمي، وفَْهم 

تعاليمه بشكل صحيح.
ويف الشهر املايض استضاف املركُز اإلسالمي يف مدينة »ديس 

بلينس« الواقعة بوالية »إلينوي« األمريكية - فعاليَة يوم املسجد 
املفتوح بمقر املركز اإلسالمي، لتعريف أفراد مجتمع مدينة ديس 

.Gain Peace بلينس باإلسالم، وأُقيم الحدث تحت رعاية مركز
 املصدر: شبكة األلوكة.

تسبب حادث اطالق نار كثيف يف مدينة اوكالند 
بوالية كاليفورنيا األمريكية بمقتل شاب عربي 

واصابة اخرين بجروح .
 

والشاب الذي توىف يمني الجنسية يدعى 
»عصام العجوري« قتل إىل جانب شخص 

آخر ، وذلك حالل تواجده يف مطعم »الواحة« 
باملنطقة , بينما أصيب شابان يمنيان بجروح 

ايضا.ً
وقالت الرشطة : إن شخصني قتال برصاص 
مسلح مجهول يف متجرين مختلفني بينما 

أصيب شخص ثالث.

وأشارت إىل أن الجاني فر قبل وصول الرشطة 
التي أعلنت عن جائزة قدرها 15 ألف دوالر ملن 

يديل بمعلومات عنه.

وتكررت حوادث قتل املغرتبني اليمنيني يف عدد 
من الواليات واملقاطعات األمريكية، وذلك خالل 

بدايات العام الجاري، أو حتى خالل األعوام 
املاضية، وتمت كثري من حوادث القتل تلك 

ليمنيني يعملون يف محال تجارية.

مقتل شاب يمني اثر اطالق نار في 
مدينة أوكالند بأمريكا
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قلة هم الذين يمثلون بشكل أفضل كيف أصبح العرب 
األمريكيون قوة اجتماعية وسياسية قوية يف أمريكا من 

جوزيف إلجني.
منذ أن وصل اللبناني األصل عام 1980 للدراسة يف جامعة 

إلينوي ، عمل مع الصليب األحمر األمريكي ، والكليات 
املحلية ، ومجموعات إصالح الرشطة ، باإلضافة إىل 

التطوع لبناء منازل جديدة ، ومساعدة الالجئني. ومؤخراً 
، مدينة شقيقة تم تأسيس العالقة. بني دايتون وأوهايو 
ومدينة سلفيت الفلسطينية يف الضفة الغربية املحتلة.

إلهامه الدافع: تصوير األمريكيني العرب بشكل إيجابي 
يف أعقاب انكشاف املجتمع يف السنوات التي أعقبت 11 

سبتمرب.
يقول يوسف إلجني ، “لقد بدأت أحاول تنظيم مجتمعي 

يف قوة يمكن أن يكون لها رأي يف االنتخابات. 
“كان اإللهام األول 11 سبتمرب ، لكن مع تقدمي يف السن 

، أدركت ذلك قد يكون هناك تحرك لتوحيدنا كعرب أو 
مسلمني “.

“بدأت أحاول تنظيم مجتمعي يف قوة يمكنها التحدث عن 
نفسها يف االنتخابات”.

عندما فرضت إدارة ترامب ما يسمى بحظر املسلمني يف 
عام 2017 – وهو أمر يقيد السفر وإعادة توطني الالجئني 
ألشخاص من العديد من البلدان ذات األغلبية املسلمة – 

ارتقى السيد إلزين بهذه املشاركة إىل مستوى جديد.

بدأ بتجميع رجال األعمال العرب األمريكيني لعقد 
اجتماعات مع شخصيات سياسية أمريكية قوية كان 
يأمل أن تساعد يف تعزيز احتياجات وحقوق املجتمع.

الجئون سوريون يأملون يف رفع حظر ترامب عىل املسلمني 
– فيديو

بعد سنوات عديدة ، ال يزال يعمل ملساعدة العرب 
األمريكيني واملسلمني عىل إدراك إمكاناتهم السياسية – 

وقد يكون هذا العام نقطة تحول: مع اقرتاب انتخابات 
التجديد النصفي لشهر نوفمرب ، أمريكا املجتمعات 

العربية واإلسالمية يف الواليات املتحدة مستعدة للعب 
دور مهم يف نتائجه. و

مع عدد سكان يقدر بحوايل 3.7 مليون نسمة ، أصبح 
العرب األمريكيون قوة سياسية محتملة.

يف ساحة معركة مهمة مثل ميشيغان ، يشكلون 
حوايل 5 يف املائة من السكان. يف ترشين 

الثاني )نوفمرب( املايض ، تم انتخاب 
أول مجلس مدينة يف أمريكا يضم 

جميع املسلمني يف همرتاك 
، وهي بلدة تقع شمال 

ديرتويت. يف نفس الشهر ، 
انتخبت مدينة ديربورن 

أول عمدة عربي لها.

والسيد الزين ليس 
وحده يف جهوده. يف 

املساجد يف جميع 
أنحاء البالد هذا الصيف 

، يدير مجلس العالقات 
األمريكية اإلسالمية 

)CAIR( ، وهو مجموعة 
رائدة يف مجال الحقوق املدنية 

واملنارصة ، حملة لتسجيل 
الناخبني ، مع التخطيط للمزيد يف 

األسابيع واألشهر التي تسبق االنتخابات 
النصفية.

بالنسبة للسيد الزين ، يشري هذا إىل الدليل املتزايد عىل 
أن العرب األمريكيني يتحولون إىل قوة سياسية كبرية.

يف والية أوهايو ، اتصل بمفويض املدينة ورؤساء البلديات 
والسياسيني ملناقشة القوة املحتملة للتصويت العربي. 

كما قاموا بدراسة قواعد بيانات تسجيل الناخبني لتقدير 
عدد األشخاص من أصل عربي يف منطقة معينة.

يقول السيد Elzin: “عندما يتم تحديد االنتخابات بأقل 
من 100 صوت ، يمكننا تغيري املد يف االنتخابات املحلية 

واملحلية ، وال يساورني شك يف ذلك”.

لكن إحدى القضايا الرئيسية التي واجهها املنظمون 
العرب األمريكيون منذ سنوات هي تصنيف 

مكتب اإلحصاء األمريكي – وهو أداة 
حيوية عندما يتعلق األمر بصنع 

السياسات املحلية والوالئية 
والفيدرالية والتمويل ، 

باإلضافة إىل العديد من 
املقاييس االقتصادية 

االجتماعية املهمة 
األخرى.

يعترب مكتب اإلحصاء 
أن األمريكيني ينتمون 

إىل عدة أعراق ، لكن 
املليارات ليسوا من بني 

هؤالء ، عىل الرغم من 
كونهم باملاليني.

قال لوسيان جراح ، املدير 
التنفيذي ملجلس الرتاث العربي 

األمريكي ، وهو مجتمع غري ربحي قائم 
عىل خدمات املجتمع والهجرة يف فلينت بوالية 

ميشيغان – وهي مدينة يقطنها ما يقدر بنحو 20 ألف 
مليار أمريكي.

وتقول: “ُيظهر التصويت أن األمريكيني العرب يميلون 
إىل الديمقراطيني ، عىل الرغم من أن هناك بالتأكيد نسبة 

كبرية ممن يتعاطفون مع القيم املحافظة”. “كانت هناك 

مجموعة كبرية يف مقاطعتنا صوتت لرتامب يف عام 2016”.

أستطالع جديد ظهرت بعض األفكار املفاجئة من 525 
مسلًما أمريكًيا أجراها مجلس العالقات اإلسالمية 

األمريكية بعنوان “املسلمون األمريكيون وانتخابات 
منتصف املدة لعام 2022”.

بالنسبة للكثريين ، فإن الرئيس جو بايدن ، الذي قام 
بحملة لجعل القضايا اإلسالمية جزًءا رئيسًيا من إدارته 
يف عام 2020 ، لم يصل إىل تقديره ، حيث وافق 28 باملائة 

فقط من املستطلعني عىل أدائه و 49 باملائة رفضوا.

وجد االستطالع أن القضايا الرئيسية عىل األجندة 
الوطنية ، مثل مراقبة السالح وحقوق اإلجهاض ، مهمة 

ألفراد املجتمعات املسلمة يف أمريكا.

قال 7.2 يف املائة ممن شملهم االستطالع إنهم سيدعمون 
القوانني التي تحظر اإلجهاض تماًما ، بينما قال ما يقرب 

من 14 يف املائة إنهم سيدعمون القوانني التي تسمح 
باإلجهاض يف أي مرحلة من مراحل الحمل حتى الوالدة.

بينما أثبتت املجتمعات العربية األمريكية واملسلمة أنها 
تكتالت تصويتية قوية ، فقد لفتت انتباه الجماعات 

اليمينية املتطرفة.
يف ديسمرب ، كري. اهتز املجتمع من التقارير التي كشفت 

عن فصل من تم اخرتاقه من قبل أولئك الذين كانوا 
يقدمون املعلومات ملجموعة معروفة معادية لإلسالم 

تسمى مرشوع التحقيق يف اإلرهاب.

عىل الرغم من مستوى النقد الالذع املوجه إىل كل من 
املجتمعات العربية األمريكية واملسلمة يف السنوات 

التي أعقبت هجمات 11 سبتمرب – باإلضافة إىل كونها 
هدفًا ملزيد من التدقيق من قبل سلطات إنفاذ القانون 
– يقول السيد الزين إن االنقسامات منترشة داخل كال 

املجموعتني.

كيف يمكن للعرب األمريكيين أن يلعبوا دوًرا رئيسًيا 
في تحديد انتخابات التجديد النصفي األمريكية
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يأتي العيد الوطني الـ ٦٠ لثورة الـ ٢٦ من سبتمرب ١٩٦٢م الخالدة، ضد نظام اإلمامة 
الكهنوتي، ليؤكد حاجة اليمنيني للحفاظ عىل النظام الجمهوري، ومواصلة مسرية 

النضال الوطني.
 لقد مثلت هذه املناسبة الوطنية عالمة فارقة ومنجزاً تاريخياً، وتحوالً هاماً شهدته 

اليمن يف العرص الحديث، انتقل معها الوطن من عهد الظالم اإلمامي الكهنوتي 
إىل عهد النظام الجمهوري والدولة التي تتسع لجميع أبنائها، تؤكد أيضاً إيمان 
اليمنيون بأهمية الخالص من االنقالب الحوثي وإنهاء الحرب، والرشوع بإعادة 

بناء الدولة املدنية الحديثة القائمة عىل أسس الديمقراطية والحرية 
والعدالة واملساواة والتوزيع العادل للسلطة والرثوة بني كافة أبناء 

الوطن بدون استثناء، مع مراعاة معالجة األخطاء واملظالم 
التي حدثت يف املايض، واالنطالق بخطوات ثابتة صوب 

املستقبل وتجسيد وتعميق ثقافة السالم والتنمية يف 
كافة ربوع الوطن وتعزيز روح اإلنتماء الوطني. 
 إن االحتفاء بهذه املناسبة يتزامن مع متغريات 

سياسية وميدانية عىل الصعيد الوطني، عنوانها 
األبرز »تعزيز وحدة الصف الوطني لالنتصار 

لليمن واليمنيني«، وتجسد ذلك جلياً من خالل 
االصطفاف الواسع لجميع القوى الوطنية، 

وتشكيل مجلس القيادة الرئايس برئاسة 
الرئيس الدكتور رشاد العليمي، عىل قاعدة 

التوافق والرشاكة ، الستكمال تنفيذ مهام املرحلة 
االنتقالية والعمل عىل إنهاء الحرب وإحالل 

السالم، وقوبل ذلك التحول الهام بمواقف تأييد 
ومباركة ودعم وإسناد واسعة النطاق عىل مختلف 

املستويات محلياً وإقليمياً وعربياً ودوليا.
 

وبرهن اليمنيون تشبتهم بثورة 26 سبتمرب الخالدة، من 
خالل التفافهم خلف القيادة السياسية الجديدة ممثلة 

باملجلس الرئايس، وتجسيدهم عىل أرض الواقع تعزيز الصف 
الوطني، ونبذ التعصب والكراهية والتباينات، وتغليب املصلحة الوطنية 

العليا، وتجسيد الهوية العربية الخالصة، والتأكيد عىل رفضهم إلستنساخ التجربة 
اإليرانية وتطبيقها عليهم واستحالة إعادة عجلة الزمن إىل الوراء مهما كلف األمر من 
ثمن، واستعدادهم بكل إرصار وعزيمة وبأس وشدة الستكمال خوض معركة التصدي 

ملحاولة إعادة إنتاج نظام اإلمامة البائد.
ولن ينسوا اليمنيون املواقف املرشفة لألشقاء يف تحالف دعم الرشعية يف اليمن بقيادة 

اململكة العربية السعودية واألصدقاء يف دول العالم، والتي جسدتها حقيقة مواقفهم 
الثابتة والدائمة إىل جانب اليمن واليمنيني يف هذه املرحلة الراهنة املعقدة والخطرية، 
وقوبلت كافة مواقف األشقاء واألصدقاء املساندة والداعمة للقيادة السياسية ممثلة 

باملجلس الرئايس والحكومة وأبناء الشعب اليمني، بتقدير واسع من جانب اليمن 
قيادة وحكومة وشعبا.

 
حيث جددت مواقف األشقاء واألصدقاء، التأكيد عىل مواصلة املساندة والدعم 

للرشعية والحكومة والشعب اليمني يف شتى مجاالت وقطاعات 
الحياة، لتعزيز فرص تحقيق السالم الشامل والدائم املبني عىل 

املرجعيات املتوافق عليها محلياً واملؤيدة إقليمياً ودولياً، 
وتحسني األوضاع املعيشية وتعايف القطاعني الخدمي 

واالقتصادي، واملساهمة يف إنهاء مغامرة االنقالب الذي 
أدتى إلدخال الوطن يف أتون حرٍب كارثية، وتسببت 
بعواقب وخيمة و ألحقت بالغ األثر بحياة املواطن 

اليمني عىل مختلف األصعدة.
 ولطاملا جددت القيادة السياسية يف الحكومة 

الرشعية املعرتف بها دولياً ، تأكيدها مراراً وتكراراً 
انها تستمد قوتها من الشعب اليمني الثائر، 

ويساندها بذلك تحالف دعم الرشعية ، وسعت 
وتسعى عىل الدوام إىل إنهاء معاناة اليمن 

واليمنيني ، عرب كافة املسارات، مجسدة نواياها 
وتوجهاتها عىل أرض الواقع من خالل التعامل 

بجدية وإيجابية مع مبادرات وجهود السالم عىل 
املستويات اإلقليمية والدولية واألممية، وااللتزام 
التام ببنود الهدنة األممية وفعل كل ما يجب فعله 

لتحقيق السالم الشامل والدائم، والحفاظ عىل سيادة 
الوطن ومكتسباته.

وهنا يف حقيقة األمر، يستوجب عىل املجتمع الدويل والجانب 
األممي، تعزيز موقف الرشعية يف تعاطيها املسؤول والجدي 

إلنجاح عملية السالم يف اليمن، وإعالن موقف دويل وأممي رصيح 
وبشفافية مطلقة إزاء تمادي الحوثيني أمام مرأى ومسمع العالم من خالل االستمراء 

يف عرقلة عملية السالم، وكذا اتخاذ إجراءات دولية وأممية صارمة ورادعة إلنهاء 
مسلسل الحوثيني بإهدار فرص السالم، بعيداً عن التواري الدويل واألممي خلف 

املواقف الدبلوماسية والضبابية تجاه الواقع، والتي عادة ما يكون ضحيتها والخارس 
الوحيد من ورائها هو الشعب اليمني الصابر والصامد.

اليمنيون يحتفون بثورة سبتمبر ويجددون 
العهد بالحفاظ على النظام الجمهوري

الــ 26 من ســبتمبر 
تاريخ التحوالت الوطنية 

الكبرى في اليمن

مطيع سعيد المخالفي 
تطل علينا الذكرى ال 60 لثورة الـٕ 26 من سبتمرب الخالدة 
التي خلصت الشعب اليمني من النظام اإلمامي والوراثي 

املتخلف الذي كبل حياة الشعب اليمني بقيود الجهل 
والفقر والجوع والخوف واملرض وبسالسل الظلم والذل 

واالستبداد واالستعباد.
يف ذلك اليوم التاريخي املجيد تخلص الشعب اليمني من 

أسوأ نظام إمامي ورجعي وقمعي متخلف ..وتحرر من قيود 
الظلم واالستبداد الكهنوتي املستبد.. وأعلن ثورته املباركة 

وبداية عهد نظام جمهوريته الحديثة.
لقد قامت ثورة الــ26 من سبتمرب املجيدة معربة عن إرادة 
الشعب اليمني بأكمله ومحققة ألهداف وآمال وتطلعات 

الشعب اليمني يف بناء دولة النظام والقانون وتحقيق 
العدل واملساواة وبناء جيشاً وطني وقوي وحماية السيادة 

الوطنية وإرساء مبادئ الحرية والديمقراطية ورفع مستوى 
الشعب اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وتحقيق الوحدة 

اليمنية يف إطار الوحدة العربية الشاملة وإقامة العالقات 
الخارجية القائمة عىل أساس االحرتام املتبادل واحرتام 

املواثيق الدولية واألممية والقضاء عىل الفقر والجهل 
والظلم والتخلف واملرض...

بعد كفاح ونضال متواصل نجحت 
ثورة الـ 26 من سبتمرب وتحققت 

أهداف الثورة ونفذت أحالم وأمال 
وطموح الشعب 
اليمني املرجوة 

وشهدت 
البالد 

نهضة 
تنموية يف كل 

مجاالت الحياة 
وتحققت 

الوحدة 
اليمنية 

وأرسيت 
مبادئ الحرية 
والديمقراطية 

والتعددية السياسية 
وشهدت الجمهورية تحوالت 

تاريخية ووطنية ومرحلة ازدهار تنموية واقتصادية 
وسياسية وتعليمية وصحية وقضائية ويف كل جوانب 

الحياة املختلفة.
لقد تحققت معظم وأغلب أهداف ثورة ال 26 من سبتمرب 

يف عهد حكم املؤتمر الشعبي العام بقيادة زعيم األمة ورمز 
تقدمها ونهضتها الشهيد القائد الزعيم عيل عبد الله صالح 

الذي اختتم تاريخ نضاله ومشوار حياته بتقديم روحه 
الطاهرة فداء للوطن ودفاعاً عن الوطن ونظامه الجمهوري 

ووحدته املباركة...
وبعد أن شهدت الجمهورية اليمنية كل هذه التحوالت 

واإلنجازات واملنجزات التي عمت كل أرجاء الجمهورية ها 
نحن نحتفل اليوم بالعيد ال 60 للثورة السبتمربية املجيدة 

يف ظل أوضاع مأساوية وظروفاً كارثية ونكبات إجرامية 
استهدفت الوطن واملواطن ودمرت االقتصاد والبنى التحتية 

وأسأت للوحدة والديمقراطية وإعادة الجهل والفقر 
والظلم واملرض والتخلف من جديد وزىعت العداء والرصاع 
والحروب املأساوية وفرطت باالستقالل والسيادة الوطنية 

ودمرت املؤسسة األمنية والعسكرية وأخلت بالنظام 
الجمهوري وحولت حياة الشعب إىل جحيم مظلم ونار 

ملتهبة...
نحتفل اليوم بالذكرى ال 60 لثورة الشعب السبتمربية 

التي تم تجميد وإيقاف العمل بأهدافها ومبادئها ونظامها 
الجمهوري والعمل بأهداف ومبادئ وقيم مخلفات اإلمامة 

واالستعمار التي عبثت وما زالت تعبث بالوطن وأمنه 
وسيادته وممتلكاتهم ومنجزاته واستقراره..

نحتفل اليوم بالذكرى ال 60 لثورة السادس والعرشين 
من سبتمرب املجيدة والشعب اليمني يتطلع إىل استعادة 

الجمهورية ونظام الدولة املدنية الحديثة والتنموية 
واألمنية واملستقرة وعودة الحياة الطبيعية وإنهاء 

املخلفات واآلفات والرشاذم والعصابات والجماعات 
املناطقية والطائفية والعميلة والتخريبية...

special coverage تغطية خاصة

اليوبيل الماسياليوبيل الماسي
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اليوبيل الماسياليوبيل الماسي

بتفاعل غري مسبوق وعىل غري العادة، 
احتفى اليمنيون يف الداخل والخارج، 
بثورة السادس والعرشين من سبتمرب 
املجيدة 1962م، يف ذكراها الـ 60، التي 

يعتربها اليمنيون أهم حدث تأريخي يف 
القرن األخري.

وعىل الرغم من الحرب التي تشهدها البالد منذ 
ثمان سنوات، إال أن تلك الذكرى لم تتأثر أو 

تتزعزع بتلك األحداث واملجريات التي حولتها 
اىل »عقيدة وطنية«، يحتفى بها اليمنيون كل 
عام، وينسون بذلك مآسيهم ومعاناتهم التي 

تسبب بها االنقالب.

أيقونات سبتمبرية

مع دخول األيام األوىل من الشهر الحايل، 
تحولت ايقونات اليمنيني عىل صفحات وسائل 

التواصل االجتماعي إىل شعلة سبتمربية، 
وشهدت هذه املنصات تداوالً واسعاً لألغاني 

واألناشيد الوطنية الجديدة أو تلك التي 
عزفت عىل مدى العقود املاضية لهذا اليوم 

وقوبلت بتفاعل كبري، كما انترشت عىل منصات 
التواصل صور ومقوالت أبرز مناضيل ثورة الـ 

26 من سبتمرب، الذين واجهوا نظام اإلمامة 
لسنوات حتى حققوا هذه الثورة.

وأعلنت وزارة اإلعالم ومبادرات شبابية وشعبية 
إطالق حملة إلكرتونية واسعة يف كافة مواقع 

التواصل االجتماعي، مساء يوم األحد، املوافق 

25 سبتمرب، احتفاء بالعيد الوطني الـ 60 
لثورة 26 سبتمرب، وتعزيزا ملبادئ الثورة 

الخالدة، وذلك تحت هشتاق  #ميالد_
وطن_26سبتمرب.

سبتمبر في المنفى

ويحتفي اليمنيون املغرتبون 
يف الخارج 

واملهاجرون 
إىل 

مختلف 
دول 

العالم بالذكرى 
الستني لثورة 26 

سبتمرب 1962 
التي أنهت 

الحكم 
اإلمامي 

وقيام النظام 
الجمهوري، 
حيث بدأت 

الجاليات اليمنية 
منذ األسبوع 

املايض عدد من مدن 
العالم بإقامة االحتفاالت 

والندوات اإلحتفائية بهذه الذكرى 
املجيدة.

وينظم املشاركون حفالت خطابية وفنية 

مستمرة، تصدرتها األغاني الوطنية والرقاصات 
الشعبية اليمنية، كما يرفعون يف وقفات 

بشوارع وقاعات االحتفاالت األعالم اليمنية 
وصور قادة الثورة إىل جانب ارتدائهم الزي 

اليمني.

محافظات جمهورية

احتفلت العديد من املدارس 
واملعسكرات يف عدد من 

املحافظات املحررة 
بذكرى 26 سبتمرب، 

حيث أقيمت عرض 
عسكري مصغر 

يف مدينة تعز، 
فيما نظم 

الطالب يف 
مارب وتعز 

العروض 
الكشفية.

وتزينت شوارع 
مدن مارب وتعز 

واملباني الحكومية 
واملباني الخاصة واملحالت 
باألعالم اليمنية، وشعار ثورة الـ 26 

من سبتمرب استعدادا لذكراه الخالدة.
وتم إيقاد الشعلة مساء يوم السادس والعشني 

من سبتمرب يف عدد من املحافظات اليمنية فيما 

اقيم مهرجان خطابي وفني يف مدينة مأرب 
احتفاء بثورة 26 سبتمرب التاريخية، التي مر 

60 عاما عىل ذكرى رشارتها األوىل.

احتفاالت فردية

يأتي هذا يف الوقت الذي تخلو املناطق 
الخاضعة لسيطرة لجماعة الحوثي ، من 
املظاهر اإلحتفائية بهذه املناسبة وغياب 

الشعارات واالعالم الجمهورية، يف محاولة من 
سلطة األمر الواقع لطمس مرياث تلك الثورة، 

خالتي أنهت الحكم اإلمامي يف البالد، رغم 
احتفاالت شكلية خافتة باملناسبة أقامتها 
يف سنوات سابقة اال انها بدأت بالتضييق 

تدريجياً عىل املحتفيني بهذه املناسبة 
العظيمة.

وعىل الرغم من غياب االحتفاء الرسمي 
الحوثي بهذا املناسبة، إال أن األغاني 

الجمهورية، تمأل شوارع تلك املدن، حيث تعم 
وسائل النقل أصوات هذه األغاني الوطنية 

وترفع مع مواطنني االعالم اليمنية، فني حني 
يستعد اخرون إليقاد شعلة ذكرى 26 سبتمرب 

املجيدة من عىل أسطح منازلهم.

ويحتفل اليمنيون بذكرى الثورة التي تعود إىل 
26 سبتمرب/أيلول 1962، والتي قامت ضد نظام 

حكم األئمة يف اليمن وسط متغريات سياسية 
ومستجدات، ويف ظل مخاوف من أن يعاد البلد 

إىل عهد ما قبل تلك الثورة.

بشكل أكثر من المعتاد.. اليمنيون يحيون 
ثورة الـ 26 من سبتمبر في ذكراها الـ 60
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بالل الطيب
بعد عدة ُمحاوالت فَاشلة الغتياله، تويف اإلمام 

أحمد يحيى حميد الدين يف مدينة تعز 19سبتمرب 
1962م، فخلفه ولده محمد البدر ذو الـ 33 عاًما، 
تلقب األخري بـ )املنصور(، وأعلن بعد يومني من 

الجامع الكبري بصنعاء خريطة طريق ُحكمه، 
وأنَّه لن يحيد قيد أنمله عن نهج والده، قَائاًل: أنَّه 

سيتبع الطريق املُستقيم؛ األمر الذي جعل الضباط 
األحرار ُيعجلون بالتعيش به قبل أْن يفطر بهم.

أجمع الضباط األحرار أمرهم عىل اإلطاحة ِبحكم اإلمامة، 
ووضعوا ألجل ذلك ُخطة ُمستعجلة، وَمهدوا لتنفيذها ِبفَرض 

َحالة الطَوارئ يف الكلية الحربية، وَمدرسة األسلحة، وذلك بدًءا 
من الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم األربعاء 26 سبتمرب 1962م، 
وأصدروا توجيهات من القيادة ِبتواجد باقي الضباط يف املكانني 

املذكورين، وقاموا بعد ُمرور أربع ساعات ِبفتح املستودعات، 
وتوزيع األسلحة.

تَفرَّد الدكتور محمد سعيد العطار ِبذكر رواية ُمتصلة، َمفادها 
أنَّ 40 ضابط من أصل 400 ضابط، هم مجموع ضباط الجيش 
اليمني أنداك، كانوا ُمنضمني للجنة الثورية، ووضعوا أقرانهم 

خالل تلك الليلة أمام األمر والواقع. صحيح أنَّه – أي العطار – لم 
ُيحدد هوية أولئك األقران، إال أنَّهم إجمااًل كانوا من الضباط 

غري املنضوين يف تنظيم الضباط األحرار، باإلضافة إىل عدد من 
الشخصيات املدنية، وبعض أبناء املشايخ.

كان من املُقرر أْن يقوم النقيب ُحسني السكري بقتل اإلمام محمد 
البدر فَور ُخروجه من اجتماعه مع وزرائه يف قرص البشائر، وهو 

االجتماع الذي انتهى يف تمام الساعة العارشة من مساء ذلك 
اليوم، وَحرضه العميد عبدالله السالل، والقايض عبدالرحمن 

اإلرياني، والشيخ محمد عيل عثمان، وعىل أْن تكون طَلقات 
التصفية إيذانًا بالتحرك، إال أنَّ تلك الطلقات تَعذر ُخروجها، 

وبذلك فشل السكري يف مهمته، وتم القبض عليه واحتجازه 
حتى الصباح.

َجعل الضباط األحرار من مبنى الكلية الحربية َمقرًا لعملياتهم 
العسكرية، وتوىل املقدم عبدالله جزيالن والنقيب عبداللطيف 

ضيف الله واملالزم عيل عبداملغني القيادة العامة، وبدأوا تحركهم 
يف تمام الساعة الحادية عرشة، ويف الوقت الذي توىل فيه املالزم 

ناجي عيل األشول قيادة املجموعة التي تولت حماية مبنى 
الكلية الحربية )كانت ُمغلقة حينها(، توجهت باقي املجموعات 

للسيطرة عىل باقي املواقع االسرتاتيجية، وكان أكربها عىل 
اإلطالق املجموعة التي توجهت صوب قرص البشائر.

من 12 دبابة هي قوام الدبابات التي كانت تحت ترَصف الثوار، 
توجهت ست منها للسيطرة عىل قرص البشائر، وعىل ُدفعتني، 
الدفعة األوىل ُمكونة من دبابتي اقتحام بقيادة املالزم عبدالله 

عبدالسالم صربة، واملالزم محمد الرشاعي، والدفعة الثانية ُمكونة 
من أربع دبابات مع طواقمها بقيادة املالزمني عبدالله محسن 

املؤيد، ويحيى جحاف، وأحمد مطهر زيد، وعبده قائد، وانضمت 
اليهم بعد بدأ الهجوم دبابة سابعة بقيادة املالزم عبدالكريم 
املنصور، يف حني توىل املالزم أحمد الرحومي قيادة عدد من 

السيارات املدرعة لتأمني ذلك الهجوم. 

اتخذت تلك القوات 
َمواقعها حول قرص 

البشائر، وتوىل املالزم 
محمد الرساجي ُمناداة 

ُحراس القرص الستقطابهم، 
ولكن دون جدوى، أغلق األخريون 

البوابة، ووضعوا الحواجز املعيقة، وردوا 
عىل َمصدر الصوت بالرضب املُكثف، يف حني اكتفى 

املُهاجمون بالرضب املحدود، دون إحراز أي تقدم؛ نَظرًا النطفاء 
الكهرباء، ولعدم قيام طالب مدرسة األسلحة – كما هو مخطط 
– عىل املنازل املحيطة، وملحدودية املجال األريض الذي َيسمح 
بالتحرك املرن، ولقلة الذخائر املوزعة، حيث لم يكن مع الثوار 
ليلتها سوى 30 قذيفة، تم توزيعها عىل أغلب الدبابات، وهي 

اإلشكالية التي كان ُيراهن عليها اإلمام املُحارص لحسم املوقف 
لصالحه.

كانت إشكالية نقص الذخرية َهم الجميع الشاغل، ولتاليف ذلك 
القصور، تَواصل الضباط األحرار مع العميد عبدالله السالل، 

واختاروه قائًدا لهم، وأرسلوا قبل أن ينبلج فجر تلك الليلة سيارة 
ُمصفحة إلحضاره إىل مقر القيادة، وقد بدأ أوىل َمهامه بإصدار 

أوامره لقيادة َمفرزتي قرص السالح بفتح بوابة القرص لنقل 
الذخرية، وذلك بصفته السابقة )قائد الحرس امللكي(؛ ُمستفيًدا 

من االنطباع السائد ليلتها بأنَّ أنصار األمري الحسن تَحركوا 
لإلطاحة بحكم اإلمام البدر، وهو الترصف الذي أنقذ املوقف، 

ورجح كفة الثوار.
عىل الرغم من استشهاد املالزم محمد الرشاعي واملالزم 

عبدالرحمن املحبيش والعريف أحمد العزكي حرقًا داخل 
الدبابة التي كانت تُقلهم، إال أنَّ املوقف َميدانًيا تغري لصالح 

الثوار، ولم ترُشق شمس صباح اليوم التايل حتى َحسمت 
مدفعية امليدان الرابضة يف منطقة خزيمة بقيادة املالزم محمد 

مطهر زيد األمر، حيث قامت بنسف واجهة قرص البشائر 
الجنوبية، واجربت اإلمام املخلوع عىل املُغادرة.

صحيح أنَّ َمعركة السيطرة عىل قرَص البشائر كانت هي معركة 
الثوار الرئيسية، إال أنَّ هناك يف املقابل تحركات أخرى ال تقل 
أهمية عنها، حيث توجهت قوات بقيادة املالزم صالح األشول 

للسيطرة عىل اإلذاعة، َمسنودة بدبابة، وُمدرعة، وهي السيطرة 
الرسيعة التي تخللتها ُمناوشات محدودة أسفرت عن إصابة 

املالزم عيل أبو لحوم، لتبدأ صنعاء بحلول الساعة السابعة 
صباًحا بثها اإلذاعي، ُمعلنة قيام الجمهورية، عىل وقع نشيد 

)الله أكرب يا بالدي كربي(.
وإىل برئ خريان تم إرسال دبابتني بقيادة املالزم عبدالكريم 

الحوري، واملالزم عبدالكريم املنصور، وقد توجه األخري – كما 
سبق أْن ذكرنا – لتعزيز الهجوم عىل قرص البشائر. وإىل دار 

الوصول )القرص الجمهوري( توجهت دبابة بقيادة املالزم عيل 
الحيمي، وقد تعامل األخري مع رَسية الجيش الرباني التي رفضت 
االستسالم بعنف، وقبض عىل أفرادها الذين كان جلهم من قبيلة 

األهنوم، وأرسلهم إىل مقر القيادة.
وإىل قرص السالح تم إرسال دبابتني مع طَواقمها بقيادة املالزم 

حسني رشف الكبيس، واملالزم عيل محمد الشامي، ورغم أنَّه 
أحد أعضاء تنظيم الضباط األحرار، لم ُيوافق َمسؤول ِحراسة 

القرص املالزم 
صالح العرويس 

عىل فتح املخازن إال 
بأوامر من قائد الحرس 

امللكي العميد السالل، 
ُمخالفًا بذلك ما تم االتفاق 

عليه ُمسبقًا، ويبدوا أنَّ َعدم حسم 
َمعركة قرص البشائر، وتوارُد اإلشاعات 

بنفاد الذخرية، واتصال اإلمام محمد البدر ببعض 
أفراد الحراسة، كان سبب تغري َموقفه املفاجئ، والجزئية األخرية 

تُوضح مدى اإلرباك الذي الزم الثوار ليلتها، حيث لم يقوموا 
بقطع جميع خطوط االتصاالت املُرتبطة باإلمام املُحارص.

ويف الوقت الذي قام به الثوار بكسب والء مفرزتي الكلية 
الحربية، واإلذاعة، وأفراد مدرسة اإلشارة، نجحوا أيًضا يف 
تحييد مفرزة جبل نقم، ومفرزة باب اليمن، ومفرزتي قرص 

السالح بشقيها النظامي والرباني، ولم يمض من الوقت الكثري 
حتى رفض أفراد املفرزة األخرية، والذين كان جلهم من أبناء 

قبيلة األهنوم االنتقال إىل معسكر الجيش الدفاعي، وأتبعوا ذلك 
بقتل املالزم صالح الرحبي زميلهم يف املفرزة األخرى؛ األمر جعل 

الثوار ُيسارعون بإخماد ذلك التمرد قبل أْن يستفحل خطره.

كما سيطر الثوار عىل مقر فوج البدر، ومقر الجيش النظامي، 
ومقر الجيش الدفاعي، ومدرسة ضباط الصف، وأتبعوا ذلك 

بشل حركة القوات املُرابطة يف معسكر سالح املدفعية، القريب 
من مقر القيادة، والذي تسلل إليه أمري الجيش الدفاعي محمد 

الضمني، وأمري الجيش املظفر العقيد عبدالقادر أبو طالب، 
وأجربوا القائدين اإلماميني عىل التوجه إىل جبل نقم.

تولت مجموعة من الثوار بقيادة النقيب حسني الدفعي ُمالحقة 
أفراد األرسة الحاكمة والعنارص املوالية لهم، وإىل جانب قيامها 

بالقبض عىل أمريي الجيش الدفاعي واملظفر يف جبل نقم، 
تمكنت من القبض عىل األمري عيل بن يحيى، وولده الحسن، 

وأخيه إسماعيل، وابن أخيه عيل بن إبراهيم، وقد تعامل الثوار 
مع األخري بلطف تقديرًا لجهود والده، يف حني قاموا بإعدام 

الثالثة األوائل، وعدًدا من أعوانهم.
وإىل جانب اإلمام محمد البدر تمكن األمري عبدالله بن الحسن 

ومعه األمري محمد بن الحسن من الهرب، بعد أْن قادا صباح 
اليوم األول للثورة ُمقاومة محدودة يف قرص الشكر، وقد كان 

لثالثتهم وعدًدا من أمراء بيت حميد الدين املتواجدين يف 
الخارج دور رئييس يف قيادة معارك إنهاك الجمهورية الوليدة 
التي سنأتي عىل تناولها، يف حني أعلن قريبهم األمري القاسم 
بن اإلمام يحيى تأييده للثوار، والجزئية األخرية تَفرَّد بذكرها 

املراسل الحربي أوبالنس.
وهكذا، حقق الثوار بخطة ُمستعجلة، وقوات ُمتواضعة 

انتصارهم، ولم يأِت َعرص َيوم الثورة األول إال وصنعاء وُمعظم 
املدن الرئيسية تحت قبضتهم، حيث فَرضوا خالل وقٍت قيايس 

أمرًا واقًعا، ودانت اليمن للعهد الجديد من باب املندب حتى 
صعدة، وكان لصدى بياناتهم الحماسية عرب أثري إذاعة صنعاء، 

وقعها اإليجابي يف نفوس اليمنيني التواقني للتحرر من الظلم 
والكهنوت، رغم احتوائها لخرب مقتل اإلمام محمد البدر تحت 

األنقاض الكاذب.

صحيح أنَّه كان لذلك الخرب عظيم األثر يف تَهاوي أركان بيت 
الحكم اإلمامي، وزيادة التأييد الشعبي، إال أنَّ نفي عدد من 

وكاالت األنباء والصحف واإلذاعات األجنبية والعربية لصحته؛ 
أعطى اإلماميني فرصة كبرية الستعادة أنفاسهم، وقد تداولت 

تلك الوسائل ذلك النفي نقاًل عن الجرنال األمريكي بروس كندي 
الذي كان أثناء قيام الثورة يف صنعاء، وغادرها جًوا عرب إحدى 
الطائرات التي غريت َمسارها فجأة من تعز إىل عدن، ويف مطار 

األخرية عقد ُمؤتمرًا صحفًيا، حرضه عدد من املراسلني.
وكان هذا الجرنال قد قدم إىل اليمن قبل عرش سنوات ِبصحبة 

األمري عبدالله بن اإلمام يحيى بعد أْن توطدت عالقته به يف 
أمريكا، ولم يمض من الوقت الكثري حتى أعلن يف مدينة تعز 

إسالمه، وغري اسمه إىل )عبدالرحمن(، وساند بعد قيام الثورة 
اإلمام محمد البدر، وعمل ُمستشارًا له، وأعطي رتبة لواء، وتوجه 

بعد عقده املُؤتمر السابق ذكره إىل أوربا ُمجنًدا عرشات املرتزقة 
للقتال إىل جانب اإلماميني.

وحقيقة األمر أنَّ اإلمام محمد البدر نجا من املوت بأعجوبة، 
وتمكن بعد ُمرور عرش ساعات من بدء الهجوم عىل قرَصه، من 

الهروب ُمتسلاًل إىل عدٍد من املنازل املُجاورة، ُمتنكرًا بمالبس غري 
مالبسه، ُمصطحًبا معه العميد يحيى العرويس وخمسة من 

َعساكره، وما أْن حل الظالم، حتى توجه إىل ُضالع همدان، وأخذ 
هناك اسرتاحة قصرية بضيافة الشيخ عاطف املصىل )أعدمه 
الثوار فيما بعد(، ويف صباح اليوم التايل )الجمعة 28 سبتمرب 

1962م( كان وصوله إىل معسكر قشلة عمران، ولم تغرب شمس 
ذلك اليوم حتى يمم ُخطاه صوب مدينة حجة، َعازًما عىل تكرار 

سيناريوا والده يف إخماد ثورة فرباير 1948م الدستورية.
بعد ُمرور خمسة أيام عىل هروبه، وبعد أْن تجمع له َحوايل ألفي 

ُمقاتل، ُمعظمهم من رعايا الشيخني عيل بن يحيى الصعر، وعيل 
بن مهدي األدبعي، قاد اإلمام املخلوع ُهجوًما عنيفًا عىل حجة، 
َجاعاًل من مركز بيت عذاقة ُمنطلقًا لهجومه، وقد وصل بالفعل 
إىل أبواب تلك املدينة 2 أكتوبر 1962م، إال أنَّ ثوارها تحت قيادة 

النقيب عيل سيف الخوالني تصدوا له، وأجربوه عىل ُمواصلة 
رحلته اليائسة شمااًل.

بعد انتكاسته الثانية يف مدينة حجة، توجه اإلمام محمد البدر 
إىل املحابشة، ثم كرش، ثم العبيسة، ثم وشحة، ولم يمكث يف 

األخرية سوى ليلة واحدة، واصل رحلته صوب بكيل املري، 
وتصدت له أثناء مروره يف وادى تعرش بالقرب من املالحيظ قوات 

جمهورية ُمعظم أفرادها من قبيلة حاشد، تحت قيادة الشيخ 
مجاهد أبو شوارب، ودارت معركة صغرية استشهد فيها الشيخ 

محمد حميد نجاد، والشيخ هادي الشطبي.
وهكذا، وحني لم يجد اإلمام املخلوع أرًضا يمنية يتمركز فيها، وال 

قوة قبلية تُسانده، وأدرك أنَّ القوات الجمهورية تاُلحقه، حيث 
خرجت مجموعتني لذات املهمة، واحده من صنعاء، وأخرى من 

الحديدة، حتى سارع مع بداية الشهر التايل بالتوجه إىل الخوبة، 
متجاوزًا الحدود اليمنية صوب السعودية، واضًعا رهانه عىل 

الخارج، وهو الرهان الخارس الذي كان له ما بعده.

* مقتطفات من دراسة ُمطولة ستنرش قريًبا، والصورة املرفقة 
لقصاصات صُحف واكبت أحداث تلك الثورة العظيمة.

ُبناة الفجر الذين 
َمرغوا وجه 

اإلمامة.. تفاصيل 
الليلة األولى لثورة 

26 سبتمبر في 
اليمن
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ثورة 26 سبتمرب هي ثورة قامت ضد اململكة املتوكلية اليمنية 
يف شمال اليمن عام 1962 وقامت خاللها حرب أهلية بني 

املوالني للمملكة املتوكلية وبني املواليني للجمهورّية العربية 
اليمنية واستمرت الحرب ثمان سنوات )1962 - 1970(، وقد 
سيطرت الفصائل الجمهورية عىل الحكم يف نهاية الحرب 

وانتهت اململكة وقامت الجمهورية العربية اليمنية.

بدأت الحرب عقب انقالب املشري عبد الله السالل عىل اإلمام محمد 
البدر حميد الدين وإعالنه قيام الجمهورية يف اليمن،وهرب اإلمام إىل 

السعودية وبدأ بالثورة املضادة من هناك.
تلقى اإلمام البدر وأنصاره الدعم من 
السعودية واألردن وبريطانيا وتلقى 

الجمهوريني الدعم من مرص جمال عبد 
النارص. وقد جرت معارك الحرب الضارية 

يف املدن واألماكن الريفية، وشارك فيها 
أفراد أجانب غري نظاميني فضالً عن 

الجيوش التقليدية النظامية.
أرسل جمال عبد النارص ما يقارب 

70,000 جندي مرصي وعىل 
الرغم من الجهود العسكرية 

والدبلوماسية، وصلت الحرب 
إىل طريق مسدودة واستنزفت 

السعودية بدعمها املتواصل لإلمام 
طاقة الجيش املرصي وأثرت عىل 

مستواه يف حرب 1967 وأدرك 
جمال صعوبة إبقاء الجيش 

املرصي يف اليمن.
انتهت املعارك بانتصار 

الجمهوريني وفكهم الحصار 
امللكي عىل صنعاء يف 
فرباير 1968 وسبقها 

أيضاً انسحاب بريطانيا 
من جنوب اليمن وقيام 

جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية.

اهم االحداث يف ثورة 26 
سبتمرب

حصلت العديد من 
االحداث املهمة يف ثورة 

26 سبتمرب والتي كان من اهمها:
يف شهر سبتمرب سنة 1962 ميالدي اعرتفت مرص يف 

الجمهورية العربية اليمنية.
ويف شهر أكتوبر سنة 1962 ميالدي تم وصول الدعم العسكري 

املرصي مليناء الحديدة.
ويف شهر أكتوبر سنة 1962 ميالدي تم مبايعة أرسة حميد الدين إىل 

األمري سيف اإلسالم الحسني.
وكذلك يف أكتوبر سنة 1962 ميالدي إعالن والدستور إىل الجمهورية 

العربية اليمنية.

ويف 28 سبتمرب 1962 تم تشكيل مجلس قيادة الثورة مكون من 9 
أعضاء برئاسة الزعيم عبد الله السالل أول رئيس للجمهورية، 

وتشكيل أول حكومة للثورة برئاسته، وقد شكل أول مجلس لقيادة 
الثورة عىل النحو التايل:

الزعيم حمود الجايفي الزعيم عبد الله السالل   
النقيب عبد الله جزيالن    النقيب عبد الله ضيف الله  

املالزم صالح األشول املالزم عيل عبد املغني   
املالزم صالح الرحبي املالزم أحمد الرحومي   

املالزم محمد مفرح.
وقد تشكلت أول حكومة للثورة برئاسة الزعيم عبد الله السالل رئيس 

الجمهورية عىل النحو التايل:
الدكتور عبد الرحمن البيضاني            نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً 

لالقتصاد والرثوة املعدنية
محسن أحمد العيني                  وزيراً 

للخارجية
القايض محمد محمود 

الزبريي           وزيراً 
للمعارف )الرتبية 

والتعليم(
النقيب عبد الله ضيف الله     

وزيراً للداخلية 
الزعيم حمود الجائفي          

وزيراً للحربية 
عبد الغني مطهر               

وزيراً    
للتجارة 

يحيى منصور بن نرص            
وزيراً للزراعة   

عيل محمد سعيد                  
وزيراً للصحة 

الدكتور عبد الغني عيل أحمد            
      وزيراً للخزانة )املالية(

القايض عبد الرحمن اإلرياني          
  وزيراً للعدل

املالزم أول محمد األهنومي                 
وزيراً لشئون البلديات

أحمد حسني املروني                        
وزيراً لإلرشاد القومي

املهندس عبد الله حسني الكرشمي         
وزيراً لألشغال

القايض عبد السالم محمد صربه           
وزيراً لألوقاف  

محمد سعد القباطي                     
وزيراً للدولة

وزيراً للدولة الشيخ أمني عبد الواسع نعمان           
وزيراً للمواصالت  العقيد حسن بن حسني العمري       

وزيراً للطريان  الطيار عبد الرحيم عبد الله     
وزيراً لإلعالم. عيل محمد األحمدي                   

ويذكر أنه يف وقت الحق عني قحطان محمد الشعبي مستشاراً لرئاسة 
الجمهورية لشئون الجنوب اليمني املحتل.

أول حكومة لليمن بعد ثورة 26 
سبتمبر 1962 وأهم االحداث التي 

رافقت الثورة الشعبية ضد االماميين

سبتمبر الفكرة التي 
ال تموت

أحمد ناصر حميدان

ثورة سبتمرب هي شعلة من نور تتوهج يف وجدان املتطلعني للحرية والكرامة , 
والطامحني للدولة املحرتمة الضامنة للمواطنة , نورا تعرض األعاصري لم يفل 
, والزال هذا النور يعيش يف وجدان شعب , يحاول ان يكرس كل الحواجز التي 

تحاول ان تعرتض نور سبتمرب , وتعيق اضاءة هذا النور للمسار الثوري , ليحقق 
أهدافه , وتحقيق طموحات املتطلعني بالحرية والكرامة واملواطنة , وتضع الثورة 

مولودها املنتظر الدولة الوطنية .

هي فكرة والفكرة ال تموت ,هي كالروح باقية ال تفنى ,تحمل عىل عاتقها امل 
الناس يف الخالص , فيها مبادئ ذلك الخالص , قد تعرتضها منافع ,اوجاع واالم 
, سماتها اصيله حيث يعلو فيها الحق وإن كان ضعيفا , ويزهق الباطل وان كان 

قويا .

والفكرة تحمل يف داخلها التحدي واإلرادة التي ال تعرف املستحيل, واالنطالقة 
التي ال تضع للحسابات املادية والنفعية أي اعتبار.

فكرة الثورة هي امانة يحملها ثائر , يقاوم من اجلها اىل الرمق األخري، ويقدم روحه 
من أجلها , تتعرض للفشل , وتتعلم منه وتنهض, والفشل خريا من االستسالم 

للعدو والرضوخ واالرتهان والتبعية , والخيانة لعنة أبدية .

لم تكن سبتمرب يوما عابرا , بل يوما من الدهر لم تصنع اشعته شمس الضحى 
بل صنعناه بدماء طاهرة , وايدي بيضاء , وعقول ناصعة, وطموح وتطلع للعالء , 

يوما من املستحيل ان ال يثمر , رغم كل املؤامرات .

فالثورة فكرة تتخمر يف العقول, وتبقى جذوتها مشتعلة ال تخبو لعلها تتقد يوما 
نارا ملتهبة تحرق االستبداد والظلم والقهر , وكل محاوالت اغتيال فكرة الثورة, 

ومحاوالت تدمريها او تشويهها , لتفسح املجال للضالل والرداءة , واي أفكار بالية 
رفضتها سبتمرب وأكتوبر العظيمتني .

لن يستطيع البغاة مهما كانت قوتهم وجربوتهم , ان يقدموا بديال ل 26 سبتمرب 
التي ظلت 60 عاما تتخمر يف وجدان اإلنسان اليمني يف الشمال والجنوب, 

وتسكن الذهنية العامة للوطن ,لن يستطيع الحوثي اقناع ذلك الرجل البسيط ان 
سبتمرب هي 21 الصورة املزورة , وظل يردد امام كامريا املسرية  26 سبتمرب , واملذيع 

يكرر 21, 21, واملواطن البسيط وحوله مدججني بالسالح والتعصب االمامي 
الكهنوتي, وهو يردد 26 سبتمرب , فكرة ال تستطيع أي قوة تنتزعها من وجدان 

هذا املواطن, فكرة تعيش يف ذهنية مجتمع بحاله 60 عاما, توارثها أجيال , ومن 
الصعب ان يخذلوها , سوى اقتنع الحوثي او لم يقتنع .

وهكذا بالنسبة للمشاريع األخرى التي تريد ان تدمر سبتمرب وانجازاتها عىل 
مستوى الجنوب والشمال, ستبقى ثورة 14 أكتوبر هي امتداد للفكرة ذاتها 

, وشكال معا ثورتي الوطن الكبري, وتعرض معا للمؤامرة التي تحاول إجهاض 
مولود الثورتني وهي الدولة الوطنية , التي تتعرض اليوم ملؤامرة الخارج واذنابه 

بالداخل.
ستبقى سبتمرب الفكرة الحقه التي تقاوم للخالص , من الظلم والقهر واالستبداد 

والطغيان , تقاوم االرتهان والتبعية, والتدخالت الخارجية, اإلقليمية والدولية, 
وتحمل يف احشائها مولودها املنتظر الدولة الوطنية, دولة املواطنة والحريات 

والكرامة والعدالة, والبقية هم الطرف االخر , الفكر الضال, والباطل الذي يتصدى 
ويعيق نهضة اليمن وتطوره, حريته وكرامته وعزته, وتقدمه , بالرضورة ان تنترص 

سبتمرب , ألنه انتصار للحق ضد الباطل ان الباطل كان زهوقا .
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علي الحبيشي:
شعر ثورة اليمن الخالدة 26 سبتمرب موضوع خصب، 
حظي بمكانة كبرية، وكان له دور بارز يف الثورة، إال أنه 

لم تصدر حتى اآلن دراسات متخصصة توضح طبيعة 
تلك اآلدوار ومراحل تطور شعر الثورة وخصائصه، ويف 

هذا التقرير يمكن أن نشري إىل بعض تلك األدوار.

الشعر في ثورة سبتمبر
أرسج الشعر خيل الثورة ضد حكم األئمة منذ البدايات 
األوىل لتململ الجماهري وشعورهم بالغنب وفقد الحيلة 

يف كشف الظلم  ودفع االستبداد، وتجلت أوىل مالمح 
الثورة اليمنية يف طليعة من الشعراء الذين كانوا أكرث 

قدرة عىل ترجمة الواقع واكرتاثا بمعاناة الشعب وصدقا 
يف اعتناق همومه وقضاياه

فقد شكلت حركة الشعر يف معارضة حكم األئمة 
اإلرهاصات األوىل للثورة، وصارت بعد ذلك مصدر إلهام 

للجماهري وبوصلة نضال حاكمة لعملية الرصاع والتمرد 
التي قادت أخرياً لثورة السادس والعرشين من سبتمرب.

ومن أهم األسباب التي جعلت الشعر يحظى بهذه 
املكانة ويكون له هذا الدور البارز يف الثورة هو أن قادة 

الثورة ورموزها هم رأس تلك الطليعة من الشعراء، فقد 
كانوا رجال دولة وسياسة وفرسان نضال وميدان ونخبة 

فكر وثقافة وكانوا شعراء أيضا ويأتي يف مقدمتهم 
أبو األحرار الشهيد محمد محمود الزبريي والرئيس 

الفيلسوف والفقيه العالم القايض عبدالرحمن االرياني 
والقائد عيل بن نارص القردعي وقائمة طويلة فيها )زيد 

املوشكي، ومحمد عبده غانم، ، إبراهيم الحرضاني، 
عبده عثمان، عيل عبد العزيز نرص، مطهر بن عيل 

اإلرياني، وصالح سحلول، عبدالعزيز املقالح والشاعر 
الكبري عبدالله الربدوني وآخرين(.

الشعر مجس الكتشاف الحاكم
استطاعت هذه النخبة الثورية أن تكتشف مآالت 

العالقة بني الحاكم الطاغية والشعب من خالل عدد من 
القصائد التي كانت بمثابة مجس دقيق الكتشاف أغوار 

الحاكم وإدراك حقيقة نواياه تجاه مطالب الشعب 
امللحة والتي كانت تتقدم بها للطاغية يحي أو الطاغية 

أحمد، وسواء تقدمت بتلك املطالب شخصيات وطنية 
من داخل جهاز الحكم أو من خارجه.

ويف هذا السياق يقول الزبريي وهو يتحدث عن قصائده 
املرسلة للطاغية أحمد: »ولقد كان شعر املدح يف هذه 

الفرتة البدائية هو الرائد واملستكشف األول وهو املجس 
العميق الدقيق الذي تغلغل إىل أغوار نفس اإلمام 

وأعطانا املقاييس واملعايري لتقدير الحد البعيد الذي 
ذهب إليه الطاغية من التأله والقسوة«.

 قناة تواصل مع الجماهير
من جهة ثانية، كان الشعر هو الوسيلة املتاحة- أكرث 

من أي وسيلة أخرى- لتعميق وعي الجمهور بقضاياه 
وتحديد أولوياته ونقل همومه وتجسيد معاناته 

واستطاع الثوار من خالله دغدغة عواطف الشعب، 
وتحريك بواعث القوة الحسية واملعنوية فيه، وتعزيز 

ثقته بنفسه وبقدرته عىل الخالص واالنعتاق من الظلم 
واالستبداد والفقر والتخلف املتمثل بالحكم االمامي.

وهذا ما نجده يف أبيات الزبريي وهو يقول :
قم يا يراُع إىل بالدك نادها

إن كان عندك للشعوب كالم
فلطاملا أشعلَت شعرك حولها

ومن القوايف شعلة ورضام
ويف ظل القمع املفروض من النظام ومصادرة الحريات 

وحقوق التعبري أو التجمع أو التداول كانت القصيدة 
هي األكرث قدرة عىل النفاذ والوصول إىل الجماهري 

باملشافهة أو الرسائل املكتوبة، أو كتابتها  يف قصاصات 
وتعليقها رسا يف بعض األحياء كصنعاء القديمة يف 

محطات نادرة مرت بها الثورة.

ميالد قضية والتبشير بعصر حديث
من خالل ما تمتاز به القصيدة من قدرة عىل الرمز 

والكناية وتهييج الخيال استطاع الثوار أن يبذروا أفكار 
التمرد عىل األوضاع القائمة آنذاك داخل قصائد املديح 

للحاكم نفسها، ويف هذا يقول الشهيد محمد محمود 
الزبريي »إن القضية ولدت هناك يف تعز عىل صورة 

قصائد طنانة كنا نلقيها عىل الجماهري يف محافل 
االعياد الضخمة لويل العهد، لقد كان عملنا يومئذ يعترب 
تقدمية ونهضة، وجرأة عىل تطوير األساليب القديمة يف 

األدب والشعر، وجرأة عىل الظهور والطموح، والتبشري 
بوجود عرص حديث لم يكن للناس به علم يف بالدنا...«.

وهنا يمكن القول إن القصيدة كانت إطاراً نظرياً احتوى 
قضية اليمن وشعبه، فقد كانت القصيدة لسان حال 

الشعب ولسان الثوار، وساهمت إىل حد كبري يف البعث 
النفيس واملعنوي لليمنيني من خالل ما استدعته من 

تأريخهم العريق وأمجادهم التليدة، وروح وقيم ومبادئ 
االسالم.

يقول األديب والباحث السيايس ثابت األحمدي 
:«الشعُر أحد روافد الثورة ومحرك وجدانها، منذ 

األربعينيات فالخمسينيات حتى تفجرت قصائده 
حمما غاضبة ال تقل عن تفجر الجبهات العسكرية، 

وبني يدينا أشهر الشعراء الجمهوريني عبدالله الربدوني 
يف قصيدته الشهرية ومطلعها:

أفقنا عىل فجر يوم صبي    فيا ضحوات املُنى أطربي
 أتدرين يا شمس ماذا جرى؟   سلبنا الدجى فجره 

املختبي!«.
ويضيف األحمدي« الشعر لزيم الثورات كل الثورات، 

ومنها ثورة السادس والعرشين من سبتمرب املعظم؛ 
لسببني:

األول يتعلق بالشاعر نفسه، باعتباره مثقفا منحازًا 
لضمري األمة وخيارات املجتمع، كغريه من الفئات 

االجتماعية األخرى.
الثاني يتعلق بالشعر نفسه، فطبيعة الكلمة املنظومة 

شعرا غري الكلمة املكتوبة نرثا. للشعر حالوته وطراوته، 
وهو يعمل يف القلوب والعقول عمل السحر. وكم ألهب 

الشعراء بشعرهم من عقول وقلوب..«.

سمات شعر الثورة
وفيما يتعلق بسمات شعر ثورة اليمن 26سبتمرب يجيب 

األحمدي:« أظنه يبتعد عن شعر ثورات تلك املرحلة 
كثريا، كان كالسيكيا متجددا يف أغلبه، وبني يدينا من 
شعراء مرص يف تلك املرحلة صالح جاهني الذي امتد 

متدفقا بالشعر حتى بعد النكسة. ويف العراق أيضا 
يظل اسم الشاعر محمد مهدي الجواهري متصدرا 

املشهد الثوري«.
وقد اتسم شعر هؤالء بصدق االنتماء للقضية األم، 

لسبتمرب الثورة، لسبتمرب الحياة التي ولدت من جديد؛ 
ألن ثورة سبتمرب 62م لليمنيني قد أوجدتهم من العدم، 

فكان الشعُر صادقا فياضا بحجم املعاناة وبحجم 
الحدث الذي أزاح ظالمات القرون.

ثمة قصائد كثرية تمثل أيقونات سبتمربية رائعة لعل 
أهمها »حكاية سنني« للربدوني وهي أطول قصائده 

الشعرية وفيها لخص القضية اليمنية كاملة، ويف 
ختامها رثى الزبريي بأحر مرثية. قصائد كانت تنطق 

بلغة الشعب، وتخاطب الشعب، لم يتم توظيفها 
التوظيف اإليجابي الخالق لألسف الشديد، وهذا هو 

رس نجاح سبتمرب الثورة/ الفعل، وإخفاق سبتمرب 
الثقافة.

الشعر واألدب
إن الشعر وإن كان أحد فنون األدب إال أنه »كاد يكون 

كل أدب ما قبل الثورة اليمنية » السبتمربية« - عىل حد 
وصف شاعر اليمن الكبري الدكتور عبدالعزيز املقالح- 

سواء الشعر بذاته أو الشعر كمادة للخطابة واملحارضة 
وكمادة لألغنية واالنشودة فيما بعد، ولم يقترص 

شعر الثورة عىل نوع أو نمط واحد بل نجد الفصيح 
والحميني والشعبي والنبطي والنبطي الفصيح ونجد 

كذلك من فروع الشعر الزامل واالهزوجة .
نذكر هنا زامل للشيخ والشاعر عيل نارص القردعي 

قاله بعد نجاحه يف اإلفالت من سجن الطاغية يحيى 
يف صنعاء:

يا ذي الشوامخ ذي بديتي
مايش عىل الشارد مالمه
قولوا ليحي بن محمد  

با نلتقي يوم القيامة

الشعر والفن
كانت ثورة سبتمرب ثورة خلق وإبداع، وقد تدفق الشعر 

فياضاً عىل ألسنة الشعراء بكل أشكاله وألوانه، فتلقفه 
الفنانون وأنتجوا العديد من األغاني واألناشيد الخالدة 

بعد اندالع الثورة ثم شهدت االغنية ازدهارا الفتاً بعد 
انتصار الثورة وراح الفنانون يغنون لكل يشء يف الوطن.

يقول األديب ورئيس مركز نشوان الحمريي للدراسات 
واإلعالم، عادل األحمدي: »كعادة أّي مرشوٍع فنٍي 

عظيم، ثمة ثنائية بالغة التطابق، بني الكلمة والصوت، 
بني الشاعر والفنان، بني مطهر بن عيل اإلرياني 

وعيل بن عيل اآلنيس، بني عبدالله عبدالوهاب نعمان 
وأيوب طارش العبيس، بني حسني املحضار وأبوبكر 

سالم. وعندما يجتمع علَمان عىل هذا القدر من العلو 
كاإلرياني واآلنيس، فإن املحصلة تكون وال ريب؛ فناً 

خالداً يربط اإلنسان باألرض والحب والنب، وبني املايض 
الحمريي العريق مع الواقع الجمهوري املتوثب«.

ويضيف :«حينما كان الهواء السبتمربي يمأل رئة 
الشاعر والفنان، كان ثمة موجٌة مدروسة من الفن 

املوّجه نحو الزارع والعامل والصياد والعاشق والجندي 
والتلميذ، تربط الوطنية باإلنتاج، والحب بالنب، والصرب 

بالنرص. ذلك الفن العظيم، هو نتاج الـ٢٦ من سبتمرب 
والـ١٤ من أكتوبر، وقد كان رديفا لكل معاني الحياة 

والسعادة والنشاط والجمال«.

الشعر في ثورة 
26 سبتمبر.. 
ميالد قضية 

وتبشير بعهد 
جمهورية 

الحرية 
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نجالء حبريري
احتشد عرشات آالف الربيطانيني، يف شوارع لندن لتوديع امللكة إليزابيث 

الثانية، بعد فرتة حداد وطني شهدت مراسم جنائزية تاريخية.
وحظيت امللكة الراحلة بجنازة رسمية، شارك فيها مئات الزعماء والقادة 

واملسؤولني، وتّوجت فرتة حداد وطني استمرت 10 أيام. وشارك الربيطانيون 
يف الجنازة األضخم يف تاريخ اململكة املتحدة، بالصمت والدموع تارة، 

والتصفيق تارة أخرى، وتابعوا نقل نعش امللكة من كاتدرائية وستمنسرت إىل 
مثواها األخري يف قلعة ويندسور غربي لندن.

ويف عملية أمنية هي الكربى يف تاريخ العاصمة الربيطانية، نُقل نعش امللكة 
الراحلة ملفوفاً بالراية امللكية، ويعتليه تاج اإلمرباطورية وإكليل ورود 

يحمل توقيع وريث عرشها، من قاعة وستمنسرت إىل الكاتدرائية عىل منت 
عربة مدفع، هي نفسها التي حملت نعوش امللكة فيكتوريا وامللك جورج 

السادس ورئيس الحكومة األسبق وينستون تشريشل.
وشهد التأبني مراسم حملت ملسات امللكة الراحلة، من اختيار الرتانيم 

واملقطوعات املوسيقية التي رافقت املوكب الجنائزي، إىل الرتتيبات 
الربوتوكولية التي سبقت دفنها. وبقيادة ملك بريطانيا الجديد تشارلز 

الثالث، شارك أبناء امللكة وأحفادها يف املراسم، وساروا وراء املوكب 
الجنائزي يف جميع تحركاته.

وحرض 2000 معّز الجنازة الرسمية، كان بينهم 500 من رؤساء الدول 
وامللوك واألمراء ومسؤولون رفيعون يمثلون نحو 200 دولة.

وطوت بريطانيا بذلك صفحة أطول ملوكها جلوساً عىل العرش، لتُستأنف 
الحياة السياسية اليوم عىل خلفية تحديات اقتصادية غري مسبوقة.

حضور عالمي
تحوّلت جنازة امللكة إىل أكرب حدث دبلومايس تستضيفه اململكة املتحدة 
يف التاريخ الحديث، وشهدت توافد عرشات الزعماء وقادة الدول لتقديم 

العزاء مللك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث، وحضور جنازة تابعها املاليني 
حول العالم. ووسط إجاءات أمنية مشددة، توّجه املدعوون صباح أمس إىل 

»كاتدرائية وستمنسرت«، كان بينهم الرئيس األمريكي جو بايدن والفرنيس 
إيمانويل ماكرون واألملاني فرانك - والرت شتاينماير وإمرباطور اليابان 

ناروهيتو وملوك إسبانيا وبلجيكا والدنمارك والسويد والرنويج.
عربياً، شارك نيابة عن خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبد 

العزيز، األمري تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو 
مجلس الوزراء السعودي، يف مراسم العزاء الرسمية يف وفاة امللكة إليزابيث 

الثانية. ونقل وزير الدولة السعودي تعازي خادم الحرمني الرشيفني امللك 
سلمان بن عبد العزيز، واألمري محمد بن سلمان بن عبد العزيز ويل العهد 

نائب رئيس مجلس الوزراء، للملك تشارلز الثالث.
كما حرض مراسم الجنازة الرسمية كل من ملك األردن عبد الله الثاني 

وامللكة رانيا، وويل عهد البحرين األمري سلمان بن حمد آل خليفة، واألمري 
موالي رشيد الذي مثّل ملك املغرب محمد السادس، ورئيس الصومال 

حسن شيخ محمود، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح الربهان.
وعشية الجنازة، استقبل امللك تشارلز الثالث زعماء دوليني وعرب يف قرص 

باكنغهام، كان بينهم ملك البحرين حمد بن عيىس آل الخليفة، وأمري 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسلطان عمان هيثم بن طارق، وويل 

عهد الكويت الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح، ونائب رئيس اإلمارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس 

الوزراء مصطفى مدبويل الذي شارك نيابة عن الرئيس املرصي عبد الفتاح 
السييس.

جنازة تاريخية
استغرق تأبني امللكة إليزابيث عدة ساعات، بدأت بنقل نعشها إىل 

»كاتدرائية وستمنسرت«، وانتهت بمراسم دفن عائلية يف كنيسة القديس 
جورج يف ويندسور.

ونُقل نعش امللكة الراحلة، صباحاً، من قاعة وستمنسرت عىل أنغام مزامري 
القربى وقرع الطبول، عزفها عنارص من البحرية امللكية. وحمل النعش 

امللفوف بالراية امللكية الذي يعلوه تاج اإلمرباطورية وإكليل ورود، ثمانية 
عنارص من الحرس امللكي، ووضع عىل عربة مدفع يف مسرية إىل الكاتدرائية.

وكان امللك تشارلز، البالغ 73 عاماً، مصحوباً بإخوانه الثالثة آن وأندرو 
وإدوارد، يميش وراء املوكب الجنائزي برفقة وريث عرشه ويليام، الذي 

بات أمرياً لويلز وابنه الثاني األمري هاري الذي شارك بلباس مدني بعدما 
انسحب من نشاطات العائلة امللكية قبل سنتني. وانضمت إىل األرسة داخل 

الكاتدرائية قرينة امللك كاميال، وزوجة ويليام أمرية ويلز كاثرين، وزوجة 
األمري هاري ميغان. وكان أصغر املشاركني يف املوكب األمري جورج )تسع 

سنوات( واألمرية شارلوت )سبع سنوات(، طفيل أمري وأمرية ويلز.
وتحمل كاتدرائية وستمنسرت رمزية خاصة يف تاريخ العرش الربيطاني، ويف 

مسرية امللكة إليزابيث نفسها. ففيها تزوجت عندما كانت ال تزال أمرية يف 
سن الحادية والعرشين يف نوفمرب )ترشين الثاني( 1947 فيليب ماونتباتن، 

كما تُّوجت فيها يف الثاني من يونيو )حزيران( 1953، ودقت ساعة »برج 
إليزابيث« كل دقيقة 96 مرة، وهو عمر امللكة عند وفاتها قبل بدء املراسم 

يف الكاتدرائية.

موكب الوداع
نُقل النعش يف ختام مراسم الجنازة الرسمية بكاتدرائية وستمنسرت يف 

»موكب وداع« أخري شارك فيه أكرث من 6 آالف عسكري إىل ويندسور، التي 
تبعد 35 كيلومرتاً غرب لندن؛ حيث ووريت امللكة الراحلة الرثى. واصطف 

عرشات اآلالف يف شوارع العاصمة ملرافقة امللكة يف رحلتها األخرية، فيما 
احتشد آالف آخرون خارج أبواب قلعة وندسور الستقبالها يف مثواها 

األخري. وشارك نحو 800 ضيف يف مراسم تسبق دفن الجثمان.
وعىل مدى عدد من السنوات، شاركت امللكة يف نقاشات حول ترتيب 

القداس يف جنازتها، ووافقت عىل اختيار الصلوات والرتانيم واملوسيقى 
املصاحبة. ونزوالً عند طلبها، بدأت املراسم بغناء الجوقة للمزمور 121، 

الذي عزفه السري هرني والفورد ديفيز، الذي عمل سابقاً كعازف أرغن يف 
الكنيسة. وقبل انتهاء املراسم، تم إبعاد التاج والكرة امللكية والصولجان، 

وهي رموز سلطة امللكة، عن النعش ووضعها عىل مذبح الكنيسة. ثم كرس 
كبري أمناء البالط امللكي عصا خدمته، بما يؤذن بنهاية وقت عمله يف خدمة 

امللكة، ووضعها عىل النعش قبل أن يتم إنزاله ببطء للقبو امللكي.
وجرى إنزال نعش إليزابيث الثانية إىل القبو امللكي يف كنيسة القديس 

جورج، بعد مراسم اختتمت بعزف مقطوعة لرثاء امللكة من عازف املزمار 
الخاص بها. وأنهى رئيس أساقفة كانرتبري املراسم بصالة قبل أن يغني 

املجتمعون النشيد الوطني، فيما بدا أن امللك تشارلز يغالب دموعه. 
وتم دفن امللكة إىل جانب والدها امللك جورج ووالدتها امللكة األم، وأختها 

الصغرى مارغريت. كما تم نقل رفات زوجها األمري فيليب لُيدفن بجوارها.

البريطانيون يوّدعون 
ملكتهم في جنازة تاريخية

الملكة الراحلة إليزابيث الثانية..

70 عاًما على عرش بريطانيا 
- جابت ملكة بريطانيا الراحلة العالم بمعدل 42 مرة

- كلّفت 15 رئيساً للوزراء من ونستون ترششل إىل ليز تراس
- عارصت 13 رئيًسا أمريكيا و4 باباوات للفاتيكان

- شهدت حروب وأزمات عاملية منها الحرب العاملية الثانية وجائحة كورونا
- استمر زواجها من األمري فيليب 73 عاماً وأنجبنت منه أربعة أبناء

مع إعالن قرص باكنغهام يف الثامن من سبتمرب 2022، وفاة امللكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاًما، 
تسدل بريطانيا الستار عىل أطول فرتة حكم بني ملوكها.

وتربعت امللكة الراحلة عىل عرش بريطانيا منذ عام 1952، حيث تولّت الحكم آنذاك عندما كان عمرها 25 
عاًما.

لم تكن لتصبح ملكة عند الوالدة، لكن التاج آل إليها بعد والدها امللك جورج بعد أن تنازل عّمها عن العرش 
ليتزّوج من امرأة ال يسمح القانون امللكي باالرتباط بها.

وخالل قرابة قرن من الزمن جابت امللكة العالم مراراً، وكلّفت 15 رئيساً للوزراء، من ونستون ترششل )-1952
1955( إىل ليز تراس.

كما عارصت امللكة الراحلة 14 رئيساً أمريكياً و4 باباوات للفاتيكان، وشهدت العديد من الحروب واألزمات 
العاملية، بينها الحرب العاملية الثانية وجائحة كورونا.

ويف آخر ظهور علنّي لها الثالثاء، صادقت امللكة رسمًيا عىل تعيني ليز تراس بمنصب رئيسة الوزراء، لتصبح 
رئيس الحكومة الـ15 يف ظل حكم امللكة.

 70 عاًما من الحكم
يف مطلع يونيو/حزيران املايض، احتفل الربيطانيون عىل مدى 
4 أيام بمرور 70 عاًما عىل اعتالء امللكة إليزابيث الثانية العرش.

وبصفتها ملكة بريطانيا، التقت 13 رئيًسا من الرؤساء الـ14 
األمريكيني، منذ هاري ترومان )1953-1945( إىل جو بايدن، 

باستثناء الرئيس ليندون جونسون )1963-1969(.
كما قابلت امللكة )رئيسة الكنيسة األنغليكانية وتُعرف بتدّينها 
وممارستها لواجباتها الدينية بشكٍل منتظم( 4 باباوات خالل 

زيارات رسمية، هم يوحنا الثالث والعرشون )1961( ويوحنا 
بولس الثاني )1980، 1982، 2000(، وبنديكتوس السادس عرش 

)2010( وفرنسيس )2014(.
وشهدت العديد من الحروب واألزمات العاملية وإنهاء االستعمار 

يف العديد من الدول والحرب الكورية والحرب الباردة وحرب 
جزر فوكالند، وكذلك خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
ومع اندالع الحرب العاملية الثانية عام 1939 كانت إليزابيث 

تبلغ 13 عاًما، ومن هناك أذاعت أول خطاباتها اإلذاعية، 
طمأنت فيه أطفال بريطانيا الذين تم إجالؤهم وأرسهم من 

منازلهم.
ملكة األرقام القياسية

جابت امللكة الراحلة العالم بمعدل 42 مرة، قبل أن تتوقف عن 
السفر إىل الخارج يف نوفمرب/ترشين الثاني 2015 عندما كانت 
تبلغ 89 عاًما، بحسب بيانات نرشتها صحيفة »دييل تلغراف«.

زارت بصفتها ملكة أكرث من 100 دولة، وهو رقٌم قيايس آخر 
لعاهل بريطاني، وقامت بأكرث من 150 زيارة إىل »رابطة الشعوب الربيطانية« دول الكومنِولث.

و«دول الكومنولث« أو »الكومنولث الربيطاني« هي اتحاد طوعّي مكّون من 53 دولة جميعها من واليات 
اإلمرباطورية الربيطانية سابقًا، باستثناء موزمبيق ورواندا.

وكانت إليزابيث الثانية أول ملك بريطاني يلقي كلمة أمام مجلس النواب األمريكي يف 16 مايو/أيار1991، 
وأول عاهل بريطاني يزور الصني، وذلك يف 1996.

أرسلت أول بريد إلكرتوني خاص بها يف 26 مارس/ آذار 1976، خالل زيارة كانت تجريها ملركز أبحاث تابع 
لوزارة الدفاع.

وعام 1997، أطلقت أول موقع إلكرتوني رسمي لقرص باكنغهام، املقر الرسمي لألرسة امللكية يف العاصمة 
الربيطانية لندن.

وكتبت أول تغريدة لها يف تويرت عام 2014، فيما نرشت أول منشور لها عرب انستغرام عام 2019.
حياتها الشخصية وهواياتها

استمّر زواجها من األمري فيليب 73 عاًما )أطول فرتة زواج مللك بريطاني( ورزقت منه بأربعة أبناء هم: األمري 
تشارلز )وريث العرش( واألمرية آن واألمري أندرو دوق يورك واألمري إدوارد.

امللكة املعروفة بأناقتها، هي واحدة من أكرث النساء اللواتي التقطت لهّن صور يف التاريخ، ورسمت لها أكرث من 
200 لوحة بورتريه، كانت أولها يف سن السابعة.

حرصت عىل إظهار شخصية ثابتة واثقة من نفسها، ويرى البعض أنها قاسية بعض اليشء إال أن رباطة 
جأشها تعّد سمة مكتسبة، وهي رضورية للتغلب عىل تحديات ومسؤوليات الحياة بنظر الجمهور.

وتعرف شخصية امللكة إليزابيث الثانية بأنها حساسة ودقيقة وحاسمة، وتحتفظ ببعض الثوابت والعادات 
اليومية.

ورغم أنها لم تكن تتبع نظام تمارين رياضية صارم إال أن النشاط البدنّي كان جزًءا من حياتها اليومية عىل 
مدى عقود، إذ واظبت عىل ممارسة أنشطة مثل امليش املنتظم وليس بالرضورة الرسيع، وركوب الخيل، وتأخذ 

كالبها يف نزهة بعد الظهر حول الحدائق يف قرص باكنغهام.
يف عيد ميالدها الحادي والعرشين، قالت حني كانت ال تزال أمرية: »أرصّح أمامكم أن حياتي كلها، أكانت 

طويلة أم قصرية، سأكرّسها لخدمتكم«، بحسب وسائل إعالم محلية.
ولدت امللكة يف 21 أبريل/ نيسان 1926، ومع ذلك، تحتفل بريطانيا بعيد ميالدها الرسمي يف يونيو/حزيران، 
يف موكب احتفايل سنوي يطلق عليه اسم »Trooping the Colour«، والذي يعد احتفاالً تقليدًيا تم اعتماده 

منذ عام 1748.
وسّجل ملكان فقط فرتة حكم أطول من إليزابيث الثانية، هما امللك الفرنيس لويس الرابع عرش )حكم ألكرث 

من 72 عاماً بني عامي 1643 و1715( وملك تايالند بوميبول أدولياديج )امتدت فرتة حكمه 70 عاماً و4 أشهر، 
من 9 يونيو 1946 حتى 13 أكتوبر/ ترشين األول 2016(.

يف حني استمرّت فرتة حكم ملكة بريطانيا فيكتوريا )جدة جد إليزابيث الثانية( 63 عاًما و7 أشهر ويومني 
)من 20 يونيو 1837 حتى وفاتها يف 22 يناير/ كانون الثاني 1901(.

األناضول
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Chronology of the Queen’s life and reign:

A pril 21, 1926 – Elizabeth was born at 2:40 am lo-
cal time at 17 Bruton Street in London and was 
baptized on May 29 of that year in the chapel 

attached to Buckingham Palace.
December 11, 1936 She became the heir to the throne at 
the age of ten when her uncle Edward VIII abdicated and 
her father replaced him as King George VI.
November 20, 1947 she married Lieutenant-Colonel Phil-
ip Mountbatten, a Greek prince, at Westminster Abbey, 
London.
November 14, 1948 birth of her eldest son Charles.
August 15, 1950 the birth of her daughter Princess Anne.
February 1952 Princess Elizabeth and her husband 
Prince Philip set out on a tour of Africa and Asia in place 
of her ailing father, King George VI.
On February 6, 1952, she received news of the death 
of her father, the King, while she was in Kenya, which 
means that she became the first queen to assume the 
throne while abroad in more than 200 years.
June 2, 1953 The coronation of Queen Elizabeth at West-
minster Abbey in the first televised coronation ceremo-
ny.
November 24, 1953 The Queen’s first tour of the Com-
monwealth of Nations, covering a distance of 70,196 km.
February 19, 1960 the birth of her second son, Prince 
Andrew.
March 10, 1964 The birth of her youngest son, Prince 
Edward.
March 1970 – During a visit to New Zealand, the Queen 
takes her first “royal tour” which has become a tradition 
for the public to meet with members of the royal family.
1977 Queen Elizabeth celebrated the Silver Jubilee mark-
ing the 25th anniversary of her accession to the throne 
by touring the Commonwealth of Nations and participat-
ing in huge celebrations in Britain.
Marriage of Crown Prince Charles

July 29, 1981 Prince Charles marries Lady Diana Spencer 
in an impressive ceremony.
June 21, 1982 Prince William, the first child of Charles 
and Diana, is born.
September 15, 1984 Prince Harry, the youngest son of 
Diana and Charles, is born.
July 23, 1986 Prince Andrew marries Sarah Ferguson, ex-
ecutive director of publishing, better known as (Fergie). 
The couple became the Duke and Duchess of York.

May 14-26, 1991 The Queen tours the United States and 
becomes the first queen to address Congress.
1992 The Queen celebrates her 40th year on the throne, 
which she calls a “terrible year” amid marital problems 
in the family and mounting public criticism.
March 19, 1992 – Prince Andrew separates from his wife 
Sarah.
April 13, 1992 – The Palace announces that Princess 
Anne and Mark Phillips are divorcing.
November 10, 1992 – Windsor Castle is badly damaged 
by a fire.
November 26, 1992 – The Queen agrees to pay income 
tax.
December 9, 1992 – Prince Charles and Diana announce 
their separation.
March 20, 1995 The Queen delivers the first speech by 
a British monarch before the Parliament of South Africa 
since 1947.
December 20, 1995 Buckingham Palace confirms that 
the Queen wrote to Charles and Diana urging them to 
divorce.
August 28, 1996 Charles and Diana divorced.
August 31, 1997 Diana and fellow millionaire Dodi Al-
Fayed are killed when their car crashes while being 
chased by paparazzi on motorbikes through Paris. The 
Queen and the royal family have been criticized for the 
conservative reaction.
November 20, 1997 Large crowds gather to greet the 
Queen and Philip at their 50th wedding anniversary 
celebration. In an uncharacteristically frank speech, the 
Queen acknowledged that monarchies can survive only 
with the support of the public.
February 9, 2002 The Queen’s sister, Princess Margaret, 
died at the age of 71, after a life surrounded by glamor 
and tragedies.
March 30, 2002 Queen Elizabeth, the Queen Mother, 
dies at Windsor Castle at the age of 101.
1-4 June 2002 Britain witnesses 4 days of celebrations 
across the country marking the Queen’s Golden Jubilee.
April 9, 2005 Crown Prince Charles marries Camilla Park-
er Bowles in a civil ceremony in Windsor.
April 29, 2011 The Queen attends the wedding of her 
grandson Prince William to Kate Middleton.
May 17-20, 2011 The Queen is on a 4-day official visit to 
Ireland, which is the first visit by a British king and queen 
to Ireland since its independence from London in 1921.
June 2-5, 2012 4-day celebrations marking the Queen’s 
Diamond Jubilee accession to the throne 60 years ago 

in June with a nationwide tour. About a million people 
gathered for a huge party on the banks of the River 
Thames, and millions more attended other parties in the 
streets.
July 22, 2013 Prince William’s wife Kate gives birth to 
Prince George.
June 23-26, 2014 The Queen embarks on a visit to Ger-
many, which was her last visit to a foreign country.
September 9, 2014, at about 5:30 pm local time, Eliza-
beth became the country’s longest-reigning monarch, 
surpassing her great-grandmother Queen Victoria.
May 2, 2015 Prince William and Kate welcome Princess 
Charlotte.
Queen’s 90th birthday

April 21, 2016 Queen Elizabeth celebrates her 90th birth-
day, the first to ascend to the throne and reached that 
age.
August 2, 2017 Her husband Philip is relinquishing his 
public duties after supporting his wife for 65 years.
November 20, 2017 Elizabeth and Philip celebrated their 
70th wedding anniversary with a private ceremony at 
Windsor Castle.
April 23, 2018 Prince Louis, younger son of Prince Wil-
liam and Kate, is born.
May 19, 2018 Prince Harry, the Queen’s grandson, mar-
ries Meghan Markle, the American actress, in a celebrity 
wedding at Windsor Castle.

October 20, 2019 The family feud between Princes Wil-
liam and Harry became public, with the younger prince 
confirming rumors of a rift between them.
November 15, 2019 Prince Andrew gave a disastrous in-
terview to BBC television in an attempt to distance him-
self from a sex scandal. Days later, he was forced to step 
down from his royal duties due to his ties to US business-
man Jeffrey Epstein, who was imprisoned in 2008 after 
being convicted of child sex crimes.
January 8, 2020 Harry and Meghan announced that they 
will no longer be working members of the royal family 
and will move to Los Angeles in March.
April 5, 2020 The Queen delivered the fifth special tele-
vised address of her reign to galvanize energy amid the 
COVID-19 outbreak.
April 9, 2021 Prince Philip, husband of the Queen for 73 
years, died at the age of 99 at Windsor Castle.
October 20, 2021 The Queen spends a night in hospital 
for the first time in years for what Buckingham Palace has 

described as “initial checks”.
November 30, 2021 Barbados becomes a republic, which 
means that the Queen becomes the leader of a com-
monwealth of only 15 countries.
January 13, 2022 Buckingham Palace announced that 
Prince Andrew had been stripped of his military rank, 
his role in sponsoring associations, and the title of “His 
Royal Highness” while he was defending his position in 
a US lawsuit brought against him by Virginia Joffrey, who 
said he sexually assaulted her when she was a teenager.
February 6, 2022 The Queen celebrates the 70th anni-
versary of her accession to the throne and takes advan-
tage of this occasion to give her blessing that Camilla, 
Charles’s second wife, will be crowned Queen upon his 
accession to the throne.
February 15, 2022 Prince Andrew paid an undisclosed 
amount to settle the US lawsuit, but did not admit any 
wrongdoing.
February 20, 2022 The Queen tested positive for 
COVID-19 and was said to have mild cold-like symptoms. 
And soon she returned to her official duties.
May 9, 2022 The Queen withdraws from the opening cer-
emony of Parliament due to movement problems.
June 2-5, 2022 – 4-day celebrations mark the platinum 
jubilee of the Queen’s accession to the throne. Queen 
Elizabeth had to miss a number of events due to “move-
ment problems” but says the support she received 
during the festivities “shattered her humility”.

September 6, 2022 The Queen performs what will be her 
last public official duty by accepting the resignation of 
Boris Johnson as Prime Minister at Balmoral Castle and 
welcoming Liz Terrace, who appointed her to succeed 
him and become the 15th Prime Minister under Queen 
Elizabeth II.
The death of Queen Elizabeth II

September 8, 2022 Queen Elizabeth II dies in Balmoral 
at the age of 96.
September 11, 2022 Her coffin was carried to Edinburgh, 
with tens of thousands of mourners lined up along the 
road.
September 13, 2022 Tens of thousands line the streets of 
London as the casket is flown to the capital and then by 
carriage to Buckingham Palace.
14-19 September 2022 The Queen’s body rests in West-
minster Hall. Hundreds of thousands of people queued 
for hours to take a farewell look at the casket.

Over the course of 7 decades.. milestones in the 
life of Queen Elizabeth
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فرناندو دوارتيه
تواجه امللكية الربيطانية تحديات ال توصف بالسلسة 

مثلما حدث يف مراسم الخالفة امللكية والتي شهدت بعد 
أقل من 48 ساعة من وفاة امللكة إليزابيث الثانية، إعالن 

امللك تشارلز الثالث رسميا امللك الجديد لربيطانيا.

وعىل الرغم من ذلك، فاألمور ليست بهذه البساطة كما 
تبدو، فقد اعتىل تشارلز العرش يف وقت ميلء بالتحديات 

بالنسبة للمملكة املتحدة والعائلة امللكية، ويعتقد 
املؤرخون الذين أجرت معهم بي بي يس مقابالت أن امللك 

الجديد يواجه »تحديات غري مسبوقة« من شأنها أن 
تحدد - لألفضل أو لألسوأ - عهده والعهود التالية له.

ينتظر امللك تشارلز الثالث تحديات، تتفاوت من تعامله 
مع تأثري أزمة الطاقة عىل البالد، إىل مواجهة تغري النظرة 

والفكر تجاه النظام امللكي يف البالد بعد حكم والدته 
الراحلة الذي دام 70 عاما.

وفيما ييل عرض لبعض القضايا الرئيسية التي يحتاج 
امللك الجديد الرتكيز عليها.

ملكية »متواضعة«
تواجه ماليني العائالت يف بريطانيا نقصا محتمال يف 

الوقود هذا الشتاء بسبب زيادة الضغوط التي تواجه 
أسعار الطاقة بسبب الحرب يف أوكرانيا، وتشري التوقعات 

األكرث تشاؤما إىل أن ما يصل إىل 45 مليون شخص 
سيكافحون من أجل دفع فواتريهم، أي ثلثي سكان البالد.

ومن املرجح أن يدفع مثل هذا السيناريو الشؤون املالية 
للعائلة امللكية إىل الخضوع ملزيد من التدقيق أكرث من 

املعتاد، ويف الواقع، حتى قبل الحرب )األوكرانية(، كانت 
ثمة شائعات يف الصحافة الربيطانية تقول إن أمري ويلز 

آنذاك، تشارلز، عىل استعداد إىل تقليص فخامة املناسبات 
امللكية، وبالتحديد تتويجه.

وتكهنت صحيفة »دييل تلغراف« الربيطانية يف 13 
سبتمرب/أيلول أن املناسبة ستخالف املراسم الفخمة 

لتتويج امللكة الراحلة يف عام 1953، وهي أول مراسم تُبث 
عىل التلفزيون.

ونقلت الصحيفة عن مصادر ملكية، أن مراسم تتويج 
تشارلز الثالث، التي ال ُيتوقع تنظيمها قبل يونيو/حزيران 

العام املقبل، ستكون أقرص و«أقل تكلفة«، واألهم من ذلك 
أنها ستتميز بتعدد ثقايف عىل نحو يعكس التنوع داخل 

املجتمع الربيطاني.

وكان تشارلز قد تحدث يف وقت سابق عن رغبته يف أن 
يكون لديه نظام ملكي أقل حجما، والذي من املرجح أن 

ُيرتجم يف مجموعة أساسية أصغر من أفراد العائلة امللكية، 
امللك وامللكة القرينة كاميال، واألمري وليام وزوجته كاثرين.

وتقول مؤرخة الشؤون امللكية، كييل سواب، لبي بي يس: 
»من املحتمل جدا أن نشهد تقليصا يف أمور عديدة، ال 

سيما التتويج«.
وتضيف: »البد أن ُينظر إىل العائلة امللكية عىل أنها عاملة 

بما يجري يف البالد يف هذه األوقات الصعبة«.
وتعترب الشؤون املالية للعائلة امللكية مسألة معقدة، 

وهي غالبا ما تتصدر القضايا املناهضة للملكية، إذ تأتي 
األموال بشكل أسايس من مدفوعات سنوية ممولة من 

دافعي الرضائب، تُعرف باسم املنحة السيادية.
وكانت هذه املنحة قد تحددت خالل الفرتة من 2021 إىل 

2022، بمبلغ 99.8 مليون دوالر، أي ما يعادل 1.49 دوالرا 
للفرد يف اململكة املتحدة، بيد أن ذلك ال يشمل تكاليف 

األمن الجوهرية ألفراد العائلة امللكية.

تراجع دعم الملكية
سجل دعم امللكية أدنى مستوياته منذ أكرث من 30 

عاما عىل األقل، وفقا ملسح خاص بالسلوك االجتماعي 
الربيطاني، والذي يقيس بصفة دورية مشاعر عينة من 

السكان الربيطانيني تجاه أفراد العائلة امللكية.
وأظهرت نتائج استطالع رأي، نرُش يف عام 2021، أن 55 يف 

املئة فقط من الربيطانيني يعتقدون أنه من »املهم جدا« 
أو »مهم إىل حد كبري« أن يكون هناك نظام ملكي. وكان 
هذا الدعم قد تأرجح يف العقود املاضية بني 60 يف املئة و 

70 يف املئة.

ويف مايو/أيار العام املايض، حل تشارلز يف املركز الثالث 
عىل قائمة أفراد العائلة امللكية املفضلني، بعد امللكة وابنه 

األكرب األمري وليام، بينما أظهرت استطالعات رأي أجريت 
بعد وفاة امللكة إليزابيث الثانية دعما متزايدا للملك 

الجديد، وثمة دالئل تشري إىل أن تشارلز الثالث أمامه 
مجموعة من األعمال يجب عليه إنجازها فيما يتعلق 

بسمعة امللكية.

ويقول مؤرخ الشؤون امللكية، ريتشارد فيتزويليامز: »أحد 
التحديات التي تواجه امللك تشارلز الثالث هو جعل 

امللكية جذابة بالنسبة لألجيال الشابة«.
ويؤيد رأي فيتزويليامز استطالع رأي للسلوك االجتماعي 

الربيطاني يظهر أنه يف عام 2021، اعترب 14 يف املئة فقط 
من األشخاص، الذين ترتاوح أعمارهم بني 18 و 34 عاما، 
أنه من »املهم جدا« لربيطانيا أن يكون لها نظام ملكي، 

بينما كانت النسبة 44 يف املئة بني أولئك الذين تزيد 
أعمارهم عىل 55 عاما.

ووفقا الستطالع رأي أجرته مؤسسة »يو غوف« لصالح 
مجموعة »جمهورية« املناهضة للملكية يف مايو/أيار، فإن 

27 يف املئة من السكان يؤيدون إلغاء النظام امللكي تماما، 
وهذه زيادة ملحوظة عن نسبة 15 يف املئة التي كانت 

قاعدة سادت معظم هذا القرن، فضال عن تسجيل نسبة 
عالية من عدم الرضا بني األجيال الشابة.

وتشري كييل سواب أيضا إىل أن »األمور تغريت كثريا منذ 
عام 1952« )العام الذي أصبحت فيه إليزابيث الثانية 

ملكة(، وتتحدث تحديدا عن االحتجاجات املتفرقة 
املناهضة للملكية التي حدثت يف األيام القليلة املاضية.

وتقول: »هناك دعم أقل للنظام امللكي هذه األيام، مع مزيد 
من التدقيق للعائلة امللكية«.

وتضيف: »هذا يشء البد أن يفكر فيه امللك تشارلز«.

»حياد سياسي«

يعد امللك تشارلز الثالث عىل رأس دولة اململكة املتحدة، 
بيد أنه يف ظل النظام امللكي الدستوري الربيطاني، فإن 

السلطات امللكية هي يف الغالب رمزية ورشفية، وبناء 
عليه من املتوقع أن يظل أفراد العائلة امللكية عىل الحياد 

سياسيا.
وقد رأى الكثريون ضبط النفس الذي تبنته امللكة الراحلة 

نتيجة إيمانها بالقول املأثور »ال تتذمر، ال تربر«.
وكان تشارلز قد اعتاد يف املايض التحدث علنا بشأن 

قضايا مختلفة تهمه، ففي عام 2015، كُشف عن كتابته 
عرشات الرسائل لوزراء الحكومة يعرب فيها عن قلقه بشأن 

قضايا مختلفة من الشؤون املالية إىل القوات املسلحة.

هل سيتغري موقفه؟ يعتقد ذلك الخبري الدستوري البارز، 
فرينون بوغدانور، إذ يقول: »أدرك )تشارلز( منذ أيامه 
األوىل أن أسلوبه يجب أن يتغري، الجمهور ال يريد ملكا 

ناشطا يف حملة لدعم قضية«.
ويف 12 سبتمرب/أيلول، أثناء كلمته ألعضاء الربملان، 

أعطى امللك الجديد بالفعل إشارات عىل نهج معّدل، 
باإلضافة إىل االعرتاف بوجود مصالح لم يعد بإمكانه 

تحقيقها، وقال تشارلز الثالث إن الربملان هو »األداة الحية 
واملتنفس« للديمقراطية الربيطانية.

تراث الكومنولث واالستعمار
أصبح امللك تشارلز الثالث، بعد وفاة والدته، رئيسا 

للكومنولث، وهو اتحاد سيايس يضم 56 دولة، معظمها 
مستعمرات بريطانية سابقة، وهو أيضا رئيس دولة من 14 
دولة إىل جانب اململكة املتحدة، وهي قائمة تشمل أسرتاليا 

وكندا وجامايكا ونيوزيلندا.
وعىل الرغم من ذلك بدأت بعض دول الكومنولث، يف 

السنوات املاضية، مناقشة عالقتها بالتاج الربيطاني. ويف 
هذا اإلطار اتخذت بربادوس قرارا بأن تصبح جمهورية يف 

أواخر عام 2021، مما أدى فعليا إىل إزاحة امللكة الراحلة 
كرئيس للدولة وإنهاء قرون من النفوذ الربيطاني عىل 
الدولة الجزيرة، والتي كانت مركزا لتجارة الرقيق عرب 

املحيط األطليس ألكرث من 200 عام.
كما دفعت جولة األمري ويليام يف منطقة البحر الكاريبي 
يف أوائل عام 2022 إىل احتجاجات مناهضة لالستعمار 

ودعوات إىل التعويض عن االسرتقاق، وأخرب رئيس الوزراء 
الجامايكي، أندرو هولنس، األمري علنا أن البالد »ستميض 

قدما«.
ويعتقد شون كوغالن، مراسل الشؤون امللكية لبي بي يس، 

أن إعادة صياغة عالقة أكرث حداثة مع دول الكومنولث 
ستشكل »تحديا كبريا« أمام امللك تشارلز الثالث.

ويقول: »كرئيس جديد للكومنولث، كيف يمكن لزياراته 
إىل دوله أن تتجاوز اإلرث الصعب لالستعمار وقضايا مثل 

االسرتقاق؟«

ملك »مخضرم«
يعد تشارلز الثالث، البالغ من العمر 73 عاما، أكرب شخص 

سنا يعتيل العرش الربيطاني عىل اإلطالق، ومن بني 
األسئلة التي تُطرح بشأن الحياة اليومية لعهده امللكي، 

هو حجم قائمة الواجبات امللكية واسعة النطاق التي من 
املتوقع أن يقوم بها بنفسه.

وتوجد كثري من التكهنات بأن ابنه ووريث العرش، األمري 
وليام، سيتقاسم عبء الواجبات امللكية، وخاصة الجوالت 
الخارجية. وكانت امللكة إليزابيث الثانية نفسها قد توقفت 

عن السفر إىل الخارج يف الثمانينيات من عمرها.
وتعتقد املؤرخة سواب أن »تشارلز ملك عجوز، ال يمكنه 

عمل كل يشء«.
وتضيف: »أتوقع أننا سرنى الكثري من األمري وليام نتيجة 

لذلك«.

تحديات هائلة
كانت امللكة إليزابيث الثانية تتمتع بشعبية كبرية، كما 

يتضح من تدفق مشاعر الحزن عليها يف شتى أرجاء 
البالد بعد وفاتها.

ويعد ذلك يف حد ذاته تحديا للملك الجديد، ولكنه ليس 
تحديا يصعب التغلب عليه، وفقا ملؤرخة الشؤون امللكية، 

إيفالني بروتون.
وتشري بروتون إىل الظروف التي ورث فيها امللك إدوارد 

السابع التاج يف عام 1901 بعد وفاة امللكة فيكتوريا، وهي 
ملكة أخرى محبوبة.

وتقول بروتون: »هناك أوجه تشابه مثرية لالهتمام بني 
اللحظة التي نعيشها اآلن ونهاية العرص الفيكتوري«.

وتضيف: »توىل كل من إدوارد السابع وتشارلز الثالث زمام 
األمور يف فرتات اتسمت بالتغري االجتماعي يف بريطانيا. 

وكالهما ال يحظى بشعبية مقارنة بوالدتيهما«.
توىل إدوارد السابع السلطة ملدة تسع سنوات فقط 

)1910-1901(، ولكن ُيذكر اسمه باعتزاز كملك شارك 
يف الجهود الدبلوماسية التي أرست التفاقيات »الوفاق 

الودي«، وهي سلسلة من االتفاقيات البارزة بني اململكة 
املتحدة وفرنسا وقّعت يف عام 1904.

وتعتقد بروتون أن »إدوارد السابع قام بعمل جيد للغاية 
وليس هناك ما يشري إىل أن تشارلز لن ُيذكر كملك مهم 

أيضا«.
وتقول: »لديه امللكة إليزابيث الثانية كنموذج يحتذي به، 

كما تمتع بالوقت لالستعداد للمهمة«.

الملك تشارلز 
الثالث: ما هي 
أبرز التحديات 
التي تنتظره؟
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أمريكا تؤكد دعمها 
لإلصالحات التي تتبناها 

الحكومة اليمنية
أكدت الواليات املتحدة األمريكية عىل لسان وزير خارجيتها انتوني 

بلينكن، إلتزامها بدعم الحكومة اليمنية املعرتف بها دوليا.

وقال وزير الخارجية االمريكي خالل اجتماع له مع رئيس مجلس 
القيادة الرئايس اليمني رشاد العليمي، عىل هامش اجتماعات 

الجمعية العامة لألمم املتحدة املنعقدة حاليا يف نيويورك، أن 
واشنطن ملتزمة بدعم جهود املجلس الرئايس والحكومة اليمنية 

لتحقيق االصالحات االقتصادية والخدمية واملؤسسية.

وأشاد بلينكن بالتعاطي االيجابي من جانب مجلس القيادة 
الرئايس والحكومة مع الجهود الرامية لتثبيت الهدنة، واحياء مسار 

السالم يف اليمن،بما يف ذلك القرارات االستثنائية بتسهيل دخول 
املشتقات النفطية اىل موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيني.

من جانبه أكد الرئيس اليمني رشاد العليمي ثبات موقف املجلس 
الرئايس والحكومة املعرتف بها دوليا يف اليمن من القضايا الرئيسة 

يف ملف السالم والهدنة القائمة، ويف مقدمتها رضورة الزام الجماعة 
الحوثية بفتح الطرق يف تعز، واملحافظات االخرى، ودفع مرتبات 

املوظفني من عائدات موانئ الحديدة، واالفراج عن كافة السجناء 
واملحتجزين، وانهاء ممارساتها املعيقة ملعالجة مشكلة السفينة 

صافر التي تنذر بكارثة بيئية مدمرة.

 كما جرى خالل االجتماع بحث مستجدات امللف اليمني، والجهود 
االمريكية املنسقة مع االمم املتحدة واملجتمع الدويل لتمديد الهدنة 

االنسانية، يف ظل الخروقات الحوثية املستمرة، حسبما نقلت وكالة 
األنباء الرسمية سبأ بنسختها يف عدن.

T he Gulf Cooperation Council called on for 
the international community to intensify 
the “pressure” on the Houthi group in 

Yemen to engage in the peace process and resolve 
the crisis in the country. The GCC call was made 
during a meeting in Riyadh between its Secretary 
General, Nayef Al-Hajraf, and the US Special Envoy 
to Yemen, Timothy Lenderking.

According to a statement from the GCC, the two 
officials reviewed international efforts to end the 
conflict in Yemen. These include the ceasefire agree-
ment announced by the UN Special Envoy to Yemen 

and the importance of supporting the Presidential 
Leadership Council to achieve security, peace and 
stability in the country, as well as development ef-
forts.

Al-Hajraf affirmed during the meeting the GCC’s 
support for all UN efforts to promote security, sta-
bility and peace in Yemen.

The UN envoy to the war-torn country, Hans Grund-
berg, announced on 15 August that negotiations are 
ongoing to reach an expanded ceasefire agreement 
in Yemen that could end the crisis.

Yemen: GCC calls for pressure on Houthis 
to engage in peace process
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أعلنت الحكومة اليمنية املعرتف بها دولياً، استعدادها 
لتنفيذ اتفاق تبادل األرسى واملعتقلني مع جماعة 

أنصار الله )الحوثيني( وفق مبدأ »الكل مقابل الكل«.

وقال رئيس الفريق الحكومي يف مفاوضات األرسى 
هادي هيج، يف تغريدة عىل »تويرت«، إن »ملف 

األرسى إنساني ومن غري الالئق التالعب به واملساومة 
بامللفات األخرى عىل حسابه«.

واتهم املسؤول الحكومي الحوثيني بـ »رفض إفراد 
ملف األرسى وينتقي منهم الخاصني بفئة ورشيحة 

معينة«، لإلفراج عنهم .

وأكد استعداد الحكومة لتبادل كافة األرسى وفق مبدأ 
الكل مقابل الكل للخروج من االنتقائية، حد قوله.

وأبدى هيج، االستعداد للقبول بلجنة دولية من األمم 
املتحدة أو أي جهة يتم التوافق عليها لتنفيذ االتفاق.

ويوم السبت اتهمت جماعة أنصار الله )الحوثيني( 
عىل لسان مسؤول ملف األرسى عبدالقادر املرتىض، 

التحالف العربي الذي تقوده السعودية بالتحايل 
وااللتفاف عىل صفقة تبادل األرسى التي جرى 

االتفاق عليها يف مارس املايض.

وقال املرتىض يف ترصيح صحفي، إن التحالف يرفض 
اتمام صفقة التبادل وفق قاعدة الكل مقابل الكل، 
ويسعى إىل االنتقائية من خالل اإلفراج فقط عن 
الجنود السعوديني، وأسماء محددة من القيادات 

العسكرية يف صفوف قوات الحكومة اليمنية األرسى 
لدى جماعته يف صنعاء.

ويف وقت سابق األحد قال التحالف العربي إن تعنت 
الحوثيني يف محادثات عّمان األخرية أفشل جهود 

إطالق جميع أرسى الحرب.

وكان الحوثيون قد أعلنوا أواخر مارس املايض، أنه تم 
التوافق عىل صفقة تبادل أرسى تشمل 1400 أسري 

من مقاتيل الجماعة، يف مقابل 823 من الطرف اآلخر 
)الحكومة اليمنية( بينهم 16 أسريا سعوديا، و3 

سودانيني. 

الحكومة اليمنية تؤكد 
استعدادها لتبادل األسرى مع 
الحوثيين »الكل مقابل الكل«

UN allocates $20 million 
to strengthen humanitari-
an operations in Yemen

T he United Nations Office for the Coordination of Human-
itarian Affairs “OCHA” announced the allocation of $ 20 
million to strengthen humanitarian operations in Yemen. 

In a statement, the OCHA office said that $100 million has been 
allocated from the Central Emergency Response Fund (CERF) to 
strengthen underfunded humanitarian operations in 11 countries, 
including Yemen ($20 million). 
According to the United Nations, about 19 million people in Yemen 
(6 out of 10 people) suffer from acute food insecurity. 
The UN Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and 
Emergency Relief Coordinator, Martin Griffiths, said at the UN 
Security Council session on armed conflict and food security, “an 
estimated 160,000 Yemenis face catastrophic conditions, while 
538,000 children suffer from severe malnutrition.
The United Nations notes that the situation may be exacerbated 
by humanitarian response funding gaps and ongoing economic in-
stability. 
Disruptions in commercial imports could exacerbate food insecu-
rity - a possibility that has become all too real in recent weeks, as 
funding shortfalls threaten the operations of the United Nations 
Verification and Inspection Mechanism, which inspects all com-
mercial imports, including food, into Red Sea ports Yemen, accord-
ing to the United Nations News website.
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اتهمت الواليات املتحدة االمريكية، جماعة 
أنصار الله )الحوثيني( بالوقوف كحجر عرثة 

يف طريق جهود األمم املتحدة املنسقة مع 
املجتمع الدويل، الهادفة اىل توسيع الهدنة 

يف اليمن والبناء عليها للوصول اىل حل دائم 
وشامل ينهي الحرب املستمرة منذ ثمان 

سنوات.
وقال املبعوث األمريكي الخاص اىل اليمن 
تيموثي ليندركينغ أن »جماعة الحوثي ال 

تزال تمثل العقبة الوحيدة أمام التوصل إىل 
اتفاق لتوسيع الهدنة اإلنسانية التي توسطت 

فيها األمم املتحدة يف اليمن«.
وهذه هي املرة األوىل التي يتم فيها توجيه 

انتقادات بصورة مبارشة للجماعة الحوثية 
وتحميلها مسؤولية تعرث جهود السالم 

القائمة التي تقودها األمم املتحدة.

ونقلت دائرة الرشق األدنى بوزارة الخارجية 
األمريكية يف بيان مقتضب نرشته عىل 

حسابها الرسمي بمنصة تويرت، عن مبعوثها 
الخاص لليمن دعوته الحوثيني للتعاطي 

بإيجابية مع تلك الجهود.
وأضاف : »يف حال تعاون الحوثيون، 

سنستطيع توسيع فوائد الهدنة، حتى يتمكن 
موظفو الخدمة املدنية واملعلمون واملمرضات 

من الحصول عىل رواتبهم«.
وجدد ليندركينغ التأكيد عىل التزام الواليات 

املتحدة بدعم الجهود األممية املبذولة 
لتوسيع الهدنة«..

وشدد عىل رضورة »ضمان إبقاء ملف اليمن 
يف طليعة القضايا العاملية التي تم مناقشتها 
بني قادة العالم، ومن بينهم رشكائنا الدوليني 

يف األسبوع رفيع املستوى«.

وكانت جماعة أنصار الله )الحوثيني( قللت 
يف وقت سابق - عىل لسان أحد مسؤوليها 

البارزين، من أهمية الترصيحات االمريكية، 
ومن الجهود الدولية الرامية لتمديد الهدنة 

السارية يف اليمن التي تنتهي يف غضون أيام.
وقال جالل الرويشان نائب رئيس حكومة 

اإلنقاذ التي شكلها الحوثيون بصنعاء، إنه 
»ال قيمة ملا يعلنه األمريكيون أو غريهم إذا لم 
يرفع الحصار بشكل كامل ويكون هناك حل 

مناسب للرواتب املنقطعة«.
وأضاف يف ترصيحات نقلتها قناة »املسرية« 

الناطقة باسم الجماعة الحوثية، أن »جماعته 
ال تعول عىل الترصيحات األمريكية أو 

الدولية مالم ترتجم فعليا عىل األرض ويلمس 
اليمنيون رفعا للمعاناة«، حد تعبريه.

المبعوث االمريكي: جماعة الحوثي التزال 
حجر عثرة أمام اتفاق توسيع الهدنة

الحوثيون يطرحون ثالثة مطالب 
لتحقيق االستقرار باليمن

طرحت جماعة أنصار الله الحوثية، مؤخراً، ثالثة مطالب لتحقيق االستقرار 
يف اليمن.

وقال الناطق الرسمي للجماعة محمد عبدالسالم يف ترصيح نقلته قناة 
املسرية الفضائية التابعة للحوثيني، إن »رصف املرتبات، وإنهاء الحصار عىل 

مطار صنعاء وميناء الحديدة، وتثبيت وقف إطالق النار، خطوات رضورية 
الستقرار حقيقي يلمسه الشعب اليمني«.

وأضاف »تلك هي مطالب حق وليست ِمنة من أحد، وغري ذلك لن يكون له أي 
معنى«.

يأتي ذلك مع استمرار الهدنة بني جماعة الحوثي املدعومة من إيران والقوات 
الحكومية املسنودة من السعودية ، منذ مطلع نيسان/أبريل املايض.

ومؤخراً، برزت تحركات دبلوماسية أممية ودولية متعددة، تهدف إلقناع 
أطراف الرصاع بتمديد الهدنة وتوسيعها، التي مقرر انتهاؤها يف الثاني من 

الشهر املقبل.

الصحة العالمية: 46 % من أطفال 
اليمن يعانون التقزم

أعلنت منظمة الصحة العاملية التابعة لألمم املتحدة ، أن %46 من أطفال اليمن يعانون من مرض 
التقزم وسط انتشار سوء التغذية يف البالد.

وقالت املنظمة يف تقرير: »يعاني حوايل ٪46 من األطفال دون سن الخامسة يف اليمن من 
التقزم املزمن، الذي سيعيق نموهم العقيل والبدني وإنتاجيتهم مدى الحياة، مع زيادة التعرض 

لألمراض املزمنة يف مرحلة البلوغ، ما يعرض رأس املال البرشي للخطر«.
وأضاف التقرير أن » التقديرات تشري أيضا إىل أن ما ال يقل عن 362 ألف طفل دون سن الخامسة 

يعانون من سوء التغذية الحاد واملزمن عىل حد سواء ».
وحذر التقرير من أن« األطفال املتأثرون بنقص التغذية أكرث عرضة للوفاة بـ 9 مرات عىل األقل 

مقارنة بأقرانهم«.
ويشهد اليمن نزاعا عنيفا منذ قرابة ثماني سنوات، بني القوات الحكومية يدعمها تحالف تقوده 

السعودية، وجماعة الحوثي املدعومة من إيران، ما خلف واحدة من أسوأ األزمات اإلنسانية 
واالقتصادية بالعالم.

مقتل وإصابة 242 مدنيا جراء األلغام 
ومخلفات الحرب في الحديدة باليمن 

منذ نوفمبر 2021
أعلنت األمم املتحدة مقتل وإصابة 242 مدنيا منذ نوفمرب املايض بسبب األلغام األرضية 

واملتفجرات األخرى من مخلفات الحرب يف محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.
وقالت البعثة األممية يف بيان صاد عنها إنه »منذ نوفمرب 2021، تم اإلبالغ عن وقوع 242 ضحية 
مدنية يف الُحديدة من بينها 101 شخص قىض جراء ذلك و141 أصيبوا بسبب األلغام األرضية 

واملتفجرات األخرى من مخلفات الحرب«.
وأضاف البيان »مؤخراً، تم تسجيل وقوع 15 ضحية جراء األلغام األرضية واملتفجرات من 

مخلفات الحرب، بما يف ذلك وفاة طفل واحد وإصابة 12 طفال آخرين«.
واعترب البيان أن »هذه الحصيلة املؤسفة تُعد بمثابة تذكري باألثر املدمر ملخلفات الحرب عىل 

السكان املدنيني يف املحافظة«.
وجددت البعثة األممية دعواتها التخاذ تدابري »عاجلة وملموسة« لتطهري املناطق امللوثة يف 

محافظة الحديدة، مشرية إىل أنها »ال تزال ملتزمة بدعم األطراف وتوفري التنسيق والدعم الفني 
لألعمال املتعلقة باأللغام، بما يف ذلك دعم التوعية بمخاطر األلغام األرضية واملتفجرات من 

مخلفات الحرب«.
وأشار بيان البعثة األممية يف اليمن اىل رضورة »اتخاذ جميع التدابري لضمان سالمة أكرث الفئات 
ضعفا يف الحديدة ، وال سيما النساء واألطفال، الذين ما برحوا يتأثرون بنحو متباين بمخلفات 

الحرب الخطرية والعشوائية«.
وقال مصدر محيل مسؤول لوكالة أنباء ))شينخوا(( إن مقذوفا من مخلفات الحرب انفجر يف 

منطقة »الجاح« بمديرية »بيت الفقية« يف الجهة الجنوبية من محافظة الحديدة، مما تسبب يف 
إصابة عرشة أطفال بعضهم حالته حرجة.

ويف اليوم ذاته سجل املرصد اليمني لأللغام )غري حكومي( مقتل فتاة وإصابة طفلني من 
أشقائها، بانفجار لغم يف مديرية »حيس« جنوبي محافظة الحديدة.

وتعاني الحديدة من ارتفاع مستوى التلوث باأللغام واملقذوفات من مخلفات الحرب، حيث 
شهدت املحافظة الساحلية معارك ضارية منذ عام 2017 بني القوات الحكومية اليمنية وجماعة 

الحوثي. 
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أكدت القوات املسلحة السودانية، أنها تعمل عىل 
تأمني الفرتة االنتقالية من أي اختطاف دون أن 

تتدخل بشكل مبارش يف املعرتك السيايس ، مشرية 
إىل أنه »ليس هناك إنقالبيون يف صفوفها وهي تثق 
يف حكمة قيادتها وقدرتها عىل اتخاذ ما يلزم لتأمني 

البالد«.
جاء ذلك توضيحا من الناطق الرسمي باسم 

القوات املسلحة السودانية بخصوص بيان قوى 
الحرية والتغيري » املجلس املركزي ».

وقال املتحدث ، يف بيان عرب موقع التواصل 
االجتماعي »فيسبوك«:« من الجيد أن تعمل بعض  

القوى السياسية عىل تصحيح مواقفها من القوات 
املسلحة، التي تتفهم جيدا التحديات التي تجابه 
البالد يف هذه املرحلة وأخطرها محاوالت اتخاذها 

مطية لتحقيق مأربها يف الوصول للسلطة دون 
تفويض شعبي«.

وأضاف أنه ليس بمقدور أحد التالعب بالقوات 
املسلحة وتجيريها لخدمة أجندته الذاتية ، مشريا 
إىل أن »القوات املسلحة تعرف جيدا كيف تحصن 
أفرادها ضد اي اخرتاقات وتتعامل مع التحديات 

الراهنة بحكمة ودراية تامة بأهداف الفاعلني يف 
امللعب السيايس الراهن« .

وأشار إىل أن القوات املسلحة منرصفة تماما 
لتجويد أدائها ومنتبهة لواجباتها ويف نفس الوقت 
تعمل عىل تأمني الفرتة االنتقالية من أي اختطاف 

دون أن تتدخل بشكل مبارش يف املعرتك السيايس«.
وأوضح أن »القوات املسلحة مدرسة قديمة حنكتها 

التجارب والتقلبات التي مرت بالبالد وتعرف كيف 
تتعامل بطريقة مناسبة مع التحديات األمنية 

الحالية واملستقبلية بالبالد، الفتا إىل أن القوات 
املسلحة  تتعامل  مع متغريات اتفاقية جوبا للسالم 

طبقا لرؤية واضحة تتمثل يف امليض قدما يف إنفاذ 
الرتتيبات األمنية الشاملة بما يحفظ أمن الوطن 

واملواطن من أي تداعيات محتملة.
وكانت قوى الحرية والتغيري قالت ، يف بيان نرشته 

عىل صفحتها بموقع الفيسبوك أمس األربعاء ، 
إنها تتابع  »الحملة املمنهجة التي يقودها عنارص 

النظام البائد هذه األيام، والتي ترمي لخلق ُشقة 
واسعة بني املؤسسة العسكرية واملدنيني من جهة، 
والدفع للصدام داخل املؤسسة العسكرية نفسها 

من جهة أخرى«.
وأوضحت أنها »حملة مرتبة ومعلومة الدوافع، 

يرجو منها من اسقطتهم ثورة كانون األول / 
ديسمرب املجيدة، وقربت نظامهم الذي َمكّن للفساد 

واملحسوبيِة والعنرصيِة وقتل السودانيني ، أن 
يعودوا للمشهد مرة أخرى ولو كلف األمر البالد 

حرباً طاحنة بني مكوناتِه املختلفة« .
وأضافت أن القوات املسلحة السودانية هي ملك 

للشعب السوداني وهي مؤسسة عريقة تقرتب 
من إكمال عامها املائة منذ التأسيس، خالل هذه 

العقود ترضرت من مغامرات االنقالبيني ومشاريع 
املستبدين الذين استغلوا إسمها لتمرير مشاريع 

سياسية ال عالقة لها بمهامها ».
وأكدت أن نضالها  بالوسائل املدنيِة والسياسية 

ضد هذه املجموعات االنقالبية لخالفها مع 
مرشوعها السيايس وليس مع بزتها العسكرية«، 

مشرية إىل أن »املؤسسة العسكرية تظل دوماً موقع 
احرتامها وتقديرها ويحمل مرشوعها يف جوهره 

إعادة االعتبار لها بالنأي بها عن أي أجندة 
سياسية حزبية، وتأسيس دولة ديمقراطية تتوفر 

فيها فرصة حقيقية للمؤسسة العسكرية إىل أن 
تتوحد بإنهاء أي وجود لتعدد الجيوش ، وأن 

تصبح مؤسسة حديثة حسنة التدريب والتسليح 
معربة عن تعدد البالد وتنوعها وحامية لها من 

املهددات الخارجية التي ترتبص بها«.
وأشارت إىل أن »من يستهدف املؤسسة العسكرية 

هو من يزج بها يف أتون الرصاع السيايس ، ونحن 
األحرص عىل تقديرها واحرتامها ومساعدتها عىل 

أداء مهامها املنصوص عليها يف الدستور والقانون 
بإبعادها بها عن أي شكل من أشكال االستقطاب 

السيايس«.
ويشهد السودان احتجاجات ومظاهرات منذ 

الخامس والعرشين من ترشين أول/أكتوبر  
2021عندما أطاح رئيس مجلس السيادة اإلنتقايل 

القائد العام للقوات املسلحة السودانية الفريق أول 
ركن عبد الفتاح الربهان  بالحكومة االنتقالية املدنية 

التي كان يرأسها انذاك عبد الله حمدوك وأعلن 
حالة الطوارئ ، فيما اعتربته قوى سياسية ومدنية 
»انقالبا عسكريا« ، فيما نفي الجيش أن تكون هذه 

اإلجراءات انقالبا بل وصفها بأنها تصحيح ملسار 
الثورة التي أطاحت بالرئيس عمر البشري .

الجيش السوداني 
يؤكد تأمين الفترة 
االنتقالية من أي 

اختطاف دون تدخل 
مباشر في المعترك 

السياسي

»جبهة الخالص« التونسية 
المعارضة: االنتخابات سقطت 

قبل أن تتم وقيس سعيد 
يستهدف قيادات الصف األول

اعترب رئيس جبهة الخالص الوطني املعارضة يف تونس، أحمد نجيب الشابي، 
أن االنتخابات الترشيعية املقبلة »سقطت قبل أن تتم، بفعل مقاطعة أغلب 

الساحة السياسية«.
وعىل خلفية احتجاز رئيس الحكومة األسبق عيل العريض، والتحقيق مع 

رئيس حركة النهضة راشد الغنويش، قال الشابي، يف مؤتمر صحايف: »ثبتت 
توقعاتنا السابقة بأّن )الرئيس( قيس سعّيد يستهدف الشخصيات املعارضة 

من الصف األول، واألحداث اليوم تؤكد ذلك«.
وبخصوص القانون االنتخابي الجديد، قال الشابي إن »الرئيس سعيد انفرد 

بذلك كما انفرد بصياغة الدستور‹‹. 
ووصف الشابي رشوط الرتشح للربملان بـ«التعجيزية«، 

عىل غرار الرشط املتعلق بتوفري 400 تزكية، 
معترباً أن »هذا القانون غري صالح 

للمشاركة االنتخابية، وهو مجرد 
قانون يساهم يف بناء النظام 

القاعدي للرئيس سعيد«، منتقداً 
»تمكني الهيئة العليا املستقلة 

لالنتخابات من صالحيات 
مطلقة«.

وبخصوص املرسوم 54 املتعلق 
بمكافحة الجرائم املتصلة 

بأنظمة املعلومات واالتصال، أكد 
الشابي أن »رئيس الجمهورية ال 

يمكنه التدّخل وحده يف هذا الباب 
باعتباره يشمل الحرّيات العامة«، 

مشرياً إىل أن »رصد مثل هذه الجرائم هو 
مسألة قابلة للنقاش«، ومعترباً أنه »ال يوجد 

فراغ قانوني باعتبار أن هناك أحكاماً واردة يف 
املجلّة الجزائية، وهي أحكام مخفّفة ليس فيها عقوبات سجن 

من 5 إىل 10 سنوات، كما يفرضها القانون الجديد«.
وأضاف رئيس جبهة الخالص الوطني أن »هذه الطرق إرهابية لقمع الناس، 

وهناك سعي من السلطات لبث الرعب يف الناس بغاية تكميم األفواه، ولكن هذا 
لن يجدي نفعاً يف عرص املعلومات، وهذا ُجرّب يف السابق ولم ينجح«.

من جهته، قال عضو تنفيذية جبهة الخالص، رضا بلحاج: »نحن ال نزال 
نعترب الغنويش رئيساً للربملان الرشعي، وما حصل معه يف مكتب التحقيق يعترب 

تنكيالً به، وملف االتهامات فارغ«.
وقررت النيابة العامة التونسية، تأجيل االستماع إىل رئيس حركة النهضة، يف 

قضية »التسفري إىل بؤر التوتر«، إىل منتصف النهار، وتقرر االحتفاظ بنائب 
رئيس الحركة ورئيس الحكومة األسبق عيل العريض، بعد نحو 7 ساعات من 

االستنطاق.
ويف مداخلته، شدد املتحدث باسم حركة النهضة التونسية عماد الخمريي 

عىل أّن »ما يحدث ال يخيفنا، وسنواصل النضال السلمي إلسقاط االنقالب 
والعودة إىل الديمقراطية«، معترباً أن »إيقاف رئيس الحكومة األسبق، 

عيل العريض، يأتي يف مرحلة سيطر فيها قيس سعّيد عىل كل السلطات، 
التنفيذية والترشيعية والقضائية، وحتى التأسيسية، ولكننا ال نزال عىل ثقة 

بالقضاء املستقل الذي يدافع عنه قضاة رشفاء«.
وأكد الخمريي أن ما يحدث »إنما هو سعي من السلطة إللهاء التونسيني عن 

األزمة االقتصادية وارتفاع األسعار، وغياب سلع أساسية من األسواق«.

Basma El Atti

M orocco confirmed the visit of 
Algeria’s justice minister Ab-
derrachid Tabi to Rabat to hand 

Moroccan officials an invitation to attend 
the Arab summit next November.

In a press release, Morocco’s ministry of foreign 
affairs said that the Algerian authorities have decided 
to dispatch several emissaries to the Arab capitals, 
“bearers of invitations to all the heads of state of the 
member countries of the Arab League”.

“It is in this context that the Algerian Minister of Jus-
tice will be received in Morocco,” said the ministry.

This will be the first official visit between the North 
African frenemies, after a year of diplomatic stale-
mate and a long-standing political tit-for-tat.

In 2021, Algeria halted ties with 
Rabat over the kingdom’s “hostile 
acts”, mainly the Moroccan-Is-
raeli normalisation deal.

Meanwhile, Morocco 
held a grudge against 
its Algerian neighbour 
over its unconditional 
support to the separatist 
movement of Polisario 
that fights against Rabat 
in the disputed territory of 

Western Sahara.
Nevertheless, Rabat has repeatedly voiced its will to 
mend ties with Algeria. 

The expected visit increased hopes for a 
future in which Rabat and Algiers 

end their conflicts and open their 
borders.

However, Said Saddiki, a 
Moroccan professor of 
international relations at  
Univesity Mohammed 
Ben Abdellah, says Tabi’s 
visit to Rabat is likely 
false hope.
“The visit of the Algerian 

minister to Morocco is a 
matter of an obligation as a 

host of the Arab summit, no more. It is unlikely that 
after this visit anything will change between the two 
countries considering the historical disputes and 
mistrust dividing them,” the Moroccan expert said.

The Moroccan-Algerian conflict stretches back to the 
early 1960s when Rabat attempted to seize a piece of 
desert territory that French colonial administrators 
had awarded to Algeria after independence. 
The Moroccan move led to a brief outbreak of 
fighting between the two countries, dubbed the 
“Sand War”. 
The Western Sahara dispute deepened the conflict.
Since then the North African neighbours have been 
on an ongoing diplomatic standoff, with border clo-
sures and envoys being recalled whenever tensions 
mount.

Morocco to receive Algerian minister of justice at upcoming Arab Summit, after a year of dispute
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عبد الكريم سليم
دعا حزب اإلصالح والتنمية املرصيني املعارضني يف الخارج للعودة 
إىل وطنهم، يف إطار مبادرة وطنية »وافقت عليها مؤسسات الدولة، 

يف ظل أجواء الحوار الوطني الذي يرعاه الرئيس عبد الفتاح 
السييس«، بحسب بيان صادر عن الحزب.

وطالب الحزب املرصيني املعارضني يف الخارج بإرسال بياناتهم 
إىل بريد إلكرتوني يخص »جمعية السادات للتنمية والرعاية 

االجتماعية« )تأسست عام 2004(، التي يرأسها رئيس الحزب 
محمد أنور السادات، وهو أيضاً ابن شقيق الرئيس الراحل أنور 

السادات.
وألقت أجهزة األمن املرصية القبض عىل عرشات الصحافيني 

والباحثني واألكاديميني من مطار القاهرة الدويل، يف أثناء عودتهم 
يف إجازة اعتيادية خالل األعوام األخرية، إذ أُدرجوا عىل ذمة قضايا 

تتعلق بـ«االنتماء إىل جماعة إرهابية«، و«نرش أخبار كاذبة عن 
البالد«، عىل خلفية تدوينات نرشوها عىل صفحاتهم  الشخصية 

بمواقع التواصل االجتماعي، انتقدوا فيها بعض األمور املتعلقة 
بطريقة إدارة الحكم يف مرص.

وطالب حزب السادات املرصيني يف الخارج بالعودة إىل بلدهم لفتح 
قنوات التواصل مع املرصيني، باعتبارها »فرصة جيدة لتوسيع 

دائرة عودة من سافر وترك الوطن ويخىش العودة، والحد من معاناة 
الكثريين من املرصيني وأرسهم«.

ونقل البيان تأكيد رئيس الحزب، واملنسق العام للمبادرة، أن بعض 
املرصيني »توجهوا إىل دول مختلفة عىل خلفية التخوفات من إلقاء 

القبض عليهم، أو االحتجاز بسبب النشاط السيايس أو االنتماء 
إىل تنظيمات سياسية أو مدنية، أو بسبب العمل يف وسائل اإلعالم 

والصحافة، أو من املدافعني عن حقوق اإلنسان، والعاملني يف 
منظمات حقوقية داخل مرص وخارجها«.

وأضاف أن »خروج هؤالء من البالد خلق حالة من االحتقان لديهم، 
ترتب عنها القيام من دون قصد باإلساءة إىل صورة الدولة املرصية 

يف الخارج، وإبداء خشيتهم من العودة إلمكانية القبض عليهم«.

إال أن السادات اشرتط، يف مبادرته، أال يكون الراغب يف العودة إىل 
مرص قد صدر ضده أحكام قضائية، أو تورط يف قضايا عنف أو 

تحريض، أو ثبت انتماؤه إىل جماعات أو تنظيمات إرهابية محظورة 
وفق القوانني ذات الصلة، وأن تكون عودته مرشوطة بعدم مخالفته 

القوانني والترشيعات الوطنية، ودستور البالد، يف حال رغبته يف 
ممارسة العمل السيايس أو أي نشاط اجتماعي أو مدني.

وتأتي املبادرة رغم مغادرة سياسيني للبالد أخرياً خشية االعتقال 

وفق مراقبني، ومنهم رئيس حزب »الكرامة«، عضو الربملان السابق 
أحمد الطنطاوي، الذي غادر البالد قبل أسابيع إىل لبنان، يف أعقاب 
انتقاده طريقة الحوار الوطني، وأساليب إدارته، وتواصل االعتقاالت 

بحق نشطاء وسياسيني داخل البالد.

يف املقابل، أُفِرج عن عدد محدود للغاية من السياسيني والنشطاء 
الذين كانوا رهن الحبس االحتياطي عىل ذمة قضايا سياسية، 
ووصل إىل مرص مؤسس صفحة »كلنا خالد سعيد« عىل موقع 

»فيسبوك«، الناشط البارز وائل غنيم، بعد 9 سنوات من سفره 
إىل الواليات املتحدة، وهي الصفحة التي دعت إىل تظاهرات يوم 
الخامس والعرشين من يناير/ كانون الثاني 2011، ومثلت بداية 

لثورة عارمة أطاحت نظام الرئيس املخلوع الراحل حسني مبارك.
والسادات كان عضواً يف الربملان املرصي، قبل إسقاط عضويته 

بعد حديثه عن الزيادات املتوالية يف معاشات العسكريني، وقارنها 
بمعاشات بقية املواطنني من املدنيني.

واستقبل عدد من املغردين والنشطاء يف الخارج الدعوة بمزيد من 
الحذر، خشية الوقوع يف مصيدة السجن، أو أن يكون ثمن العودة 

هو الصمت عّما يجري، وعدم معارضة سياسات النظام الحايل.
وقالت الناشطة السياسية املقيمة يف تركيا غادة نجيب، تعليقاً 

عىل املبادرة: »سيبك من أنها دعوة مرشوطة، وكأنها عزبة أبوهم... 
وسيبك من أن بالرشوط دي ماحدش هايرجع... خليك يف الجملة 

اليل بيقول فيها: إن الشباب تركوا البلد عىل خلفية شائعات 
باالعتقال أو االحتجاز عل خلفية نشاط سيايس!«.

بينما كتب وكيل لجنة حقوق اإلنسان يف مجلس الشورى، سابقاً، 
عز الدين الكومي، تغريدة تحت عنوان »أالعيب شيحة«، قائالً: 

»بلغت السذاجة باألجهزة األمنية أن تكلف محمد أنور السادات 
إطالق مبادرة لعودة آمنة للمعارضني املرصيني بالخارج، ونظام 

االنقالب رحب بها... أوالً آمنة ماتت من زمان الله يرحمها، وثانياً 
يقول املثل العربي: كيف أعاهدك، وهذا أثر فأسك؟ وثالثاً من هذا 

الساذج الذي ينخدع بهذه األالعيب«.

وقال محمد صالح: »عاوز يودع أهله... أنور السادات رئيس حزب 
اإلصالح والتنمية يعلن إطالق مبادرة لعودة آمنة للمرصيني 

بالخارج ممن ترك مرص ويخىش العودة، برشوط منها: عدم مخالفة 
دستور البالد، وأال يكون صادراً ضده أحكام أو متورطاً يف عنف، ولم 

يثبت انتماؤه إىل جماعة إرهابية«.
ونرش الكاتب الصحايف عمار عيل حسن بيان الحزب، من دون أن 

يعلق عىل املبادرة، قائالً: »حزب اإلصالح والتنمية يدعو إىل عودة 
آمنة لشباب مرصيني يف الخارج من أجل حوار وطني حقيقي«.

حزب السادات يدعو المعارضين في الخارج إلى »عودة 
آمنة« إلى الوطن.. ومغّردون مصريون يشككون

عون: مفاوضات ترسيم حدود لبنان 
البحرية باتت في مراحلها األخيرة  

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن »املفاوضات لرتسيم الحدود البحرية 
الجنوبية  باتت يف مراحلها األخرية بما يضمن حقوق لبنان يف التنقيب عن الغاز 

والنفط يف الحقول املحددة يف املنطقة االقتصادية الخالصة له«.

وقال عون ، خالل استقباله املنسقة 
الخاصة لألمم املتحدة يف لبنان جوانا 
فرونيسكا ، إن » التواصل مع الوسيط 

األمريكي آموس هوكشتاين مستمر حول 
بعض التفاصيل التقنية املرتبطة بعملية 

الرتسيم«.

وأعرب عون عن أمله يف أن يساهم 
التنقيب يف املياه اللبنانية يف إعادة إنهاض 
االقتصاد اللبناني الذي شهد تراجعا كبريا 

خالل السنوات املاضية فضال عن تعزيز 
األمن واالستقرار يف الجنوب.

وجدد رئيس الجمهورية« التأكيد عىل 
التزام لبنان القرارات الدولية وال سيما منها القرار 1701 لفت اىل أهمية تطبيق كل 

مندرجاته«.
وقال عون »إن التنسيق بني القوات الدولية العاملة يف الجنوب »اليونيفيل« 
والجيش اللبناني أمر رضوري لتأمني نجاح مهمة حفظ  االمن والسالم عىل 

الحدود«، مشددا عىل »وجوب توفري املناخات املالئمة ملنع حصول أي صدام بني 
األهايل والجنود الدوليني«.

وأطلعت فرونيسكا الرئيس عون »عىل املداوالت التي رافقت تمديد مجلس األمن 
الدويل  للقوات الدولية العاملة يف الجنوب يف نهاية الشهر املايض والدعم الذي 

سيقدم إىل الجيش اللبناني«.
ووفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية ، بحث الجانبان  »تطورات عملية 

ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وتشكيل الحكومة مركزة عىل رضورة اجراء 
االستحقاقات الدستورية يف موعدها«.

يذكر أن مجلس األمن الدويل كان قد مدد  مهمة »يونيفل« يف نهاية آب/ أغسطس  
املايض لسنة أخرى ، بناء عىل طلب من الحكومة اللبنانية.

وأعلن مجلس األمن الدويل يف قرار التمديد أن » يونيفيل ال تحتاج إىل إذن مسبق 
أو إذن من أي شخص لالضطالع باملهام املوكلة إليها، وأنه ُيسمح لها بإجراء 

عملياتها بشكل مستقل«، داعيا »األطراف إىل ضمان حرية حركة اليونيفيل، بما 
يف ذلك السماح بتسيري الدوريات املعلنة وغري املعلن عنها«.

الكاظمي: األزمة التي يمر بها 
العراق هي األصعب منذ 2003
وسط استمرار لالنسداد السيايس يف العراق منذ 11 شهراً ، أكد رئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي، العزم عىل إيجاد حلول لتجاوز تلك األزمة الصعبة.
وأعرب يف بيان نرشه مكتبه اإلعالمي، مؤخراً، عن »أمله وعزمه عىل إيجاد حلول 

لتجاوز هذه األزمة من أجل العبور وامليض نحو عراق آمن ومستقر«.
كما شدد عىل أن البالد تمر بأزمة سياسية قد تكون من أصعب األزمات منذ 

2003«، يف إشارة إىل العام الذي دخلت فيه القوات األمريكية البالد.
شلل تام

يذكر أن العراق يشهد منذ االنتخابات الربملانية املبكرة التي جرت يف العارش من 
أكتوبر 2021، شلالً سياسياً تاماً، تأزم أكرث منذ يوليو 2022 مع نزول طريف الخالف 

األبرز إىل الشارع واعتصامهم وسط بغداد )الصدر واإلطار التنسيقي الذي يضم 
نوري املالكي وتحالف الفتح وفصائل وأحزاباً أخرى موالية إليران(.

فقد بلغ الخالف أوجه مع بدء مطالبة التيار الصدري منذ شهرين بحل مجلس 
النواب وإجراء انتخابات ترشيعية مبكرة من أجل السري بالبالد عىل طريق 

اإلصالحات يف ظل رفض خصومه هذا التوجه، وإرصارهم عىل تشكيل حكومة قبل 
أي انتخابات جديدة.

وتطور الخالف أواخر الشهر املايض )أغسطس( إىل اشتباكات عنيفة بني الطرفني 
يف وسط بغداد أدت إىل مقتل 30 شخصاً، وفتحت األبواب عىل احتمال عودة 

التصعيد بشكل خطري يف البالد.
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ذكر تقرير لألمم املتحدة أن املهاجرين 
الفنزويليني يخاطرون بحياتهم عىل أمل 

الوصول إىل مستقبل أفضل متحملني الطقس 
القايس والسري لعبور الحدود ومواجهة قطاع 

الطرق طول الطريق.
وتناول تقرير األمم املتحدة- الذي أوردته عىل 
موقعها اإللكرتوني قصصا ملهاجرين يائسني 

أثناء محاولتهم الهجرة من بالدهم فرارا من 
األزمة االقتصادية يف بالدهم وسعيا للوصول إىل 

مستقبل أفضل.
ومن بني حمله التقرير، قصة ألرسة صغرية 

لشاب يدعى جوني ، 26 عاًما ، وزوجته الحامل، 
كريبسل ، 19 عاًما ، مع طفليهما يف مركز 

استقبال املهاجرين يف تشييل. حيث أثرت عليهم 
الظروف املناخية حيث بدت عليهم حروق أشعة 

الشمس ويلهثون من أجل التنفس، بعد أن 
سافرت األرسة ملسافة 5 آالف كيلومرت سريا عىل 

األقدام خالل رحلة استغرقت شهرين.
وأشار التقرير إىل أن قصة األرسة ليست حالة 
معزولة، لكنها يف الغالب تتكون يف مجموعات 

صغرية ، يتنقل األشخاص املرهقون عىل طول 
أحد أكرث طرق الهجرة انتشارًا يف العالم، ويبدأون 

بشكل أسايس سريًا عىل األقدام مع فرتات زمنية 
دورية بالحافالت وسيارات األجرة وأشكال النقل 

األخرى.
بالنسبة للفنزويليني الذين يسافرون إىل تشييل 
، فإن العقبة األخرية هي صحراء أتاكاما املرهقة، 

وهي أعىل هضبة وجفاف يف العالم عىل ارتفاع 
4000 مرت تقريًبا فوق مستوى سطح البحر مع 

انخفاض درجات الحرارة إىل ما دون 10 درجة 

مئوية تحت الصفر.
ويسافر العديد من املهاجرين والالجئني بشكل 
غري نظامي عرب هذه الطرق، ويواجهون مخاطر 

مثل الرسقة وخطر االستغالل واالنتهاك 
الجنسيني من قبل الجماعات اإلجرامية. 

وأفادت التقارير بأن سبعة أشخاص لقوا حتفهم 
منذ بداية عام 2022 ، إما بسبب التعرض لظروف 

قاسية أو بسبب املضاعفات الصحية الناجمة 
عن الظروف الطبية املوجودة مسبقًا والتي 

تفاقمت بسبب التضاريس الوعرة يف صحراء 
أتاكاما.

وأشار التقرير إىل أنه حتى شهر يوليو املايض 
دخل ما يقرب من 127 ألف مهاجر إىل تشييل يف 

عام 2022 من خالل العبور غري النظامي، وفقًا 
لتقديرات السلطات التشيلية.

األمم المتحدة: المهاجرون الفنزويليون 
يخاطرون بحياتهم »من أجل مستقبل أفضل«

Pope comments on ‘mo-
rality’ of arming Ukraine

S upplying Kiev with weapons may be a morally justi-
fied thing to do under certain conditions, Pope Francis 
said on when asked about nations arming Ukraine.

Speaking to journalists on his plane as he returned from a three-day trip to 
Kazakhstan, the pope explained that motivation played a key part in judging 
whether an action was morally acceptable or not.
Selling weapons to another nation can be “morally acceptable if done under 
the conditions of morality,” he said. But an arms shipment “can be immoral 
if done with intentions of making more war” or to profit from it in some 
way, he added, as quoted by the Catholic News Service.
The cause of self-defense is “not only licit, it’s also an expression of love 
toward one’s homeland,” the pope explained.
Pope Francis reflected on the Catholic concept of a “just war” and how 
the lines were often blurred, especially since there are currently hostilities 
ongoing in many places. Russia served as a peacekeeper in the conflict be-
tween Armenia and Azerbaijan, but at the same time has engaged in mili-
tary action against Ukraine, he pointed out.
Like many other public figures, the pope condemned Russia for sending 
troops into Ukraine in late February, but some of his positions on the con-
flict angered Kiev. Ukraine’s ambassador to the Vatican, Andrey Yurash, 
chastised him last month for condemning the bomb assassination of Rus-
sian journalist and political commentator Darya Dugina.
Russia has accused Ukraine of sending the suspected killer into Russia, 
which Kiev has denied. The pope called the bombing victim a “poor girl” 
and lamented how the conflict was claiming lives on all sides. Kiev has im-
plied that Dugina, the daughter of controversial Russian philosopher Alek-
sandr Dugin, was killed by the Russian government in a false flag operation.

Poland opens a canal to the 
Baltic to avoid Russian waters

P oland opens a canal to the Baltic to avoid Russian waters.. Before 
that, in order to reach the high seas, ships departing to reach an 
opening near the town of Pletsk through the Gulf of Kaliningrad, 

had to sail along a peninsula partly belonging to Poland and partly to 
Russia, from which permission to cross had to be sought, which Warsaw 
wanted to avoid, According to “AFP”.
“This path had to be built so that we would no longer have to ask for the 
approval of a country that is not our friend,” Polish President Andrzej Duda 
said during the channel’s opening ceremony.
Currently, only small ships can cross the waterway through this channel, 
and it is assumed, according to the Polish Ministry of Infrastructure, that 
ships of 100 meters in length, 20 meters in width and 4.5 meters in draft 
will eventually be allowed to pass, reaching the port of Elblag, 25 kilometers 
away.
The dredging and development of various transport infrastructures are ex-
pected to be completed by September 2023, and the total project cost is 
estimated at two billion zlotys (420 million euros).
The project sparked controversy, especially among supporters of the new 
canal to the Baltic Sea and ecologists who spoke of its dangers to animals 
and plants that could be affected with the increased salinity of the water 
in the delta.

تجمع عرشات املتظاهرين أمام مقّر رشطة العاصمة لندن 
احتجاًجا عىل مقتل مغنّي الراب األسود كريس كابا البالغ 24 

عاما برصاص عنارص من الرشطة.

وينظر محققون إذا كانت العنرصية دافعا 
وراء إطالق النار عىل كابا يف الخامس من 
سبتمرب2022 وقتلِه، بعد مطاردة الرشطة 

لسيارته يف جنوب لندن.

وقتل كابا داخل سيارته بعيار ناري 
أطلقه رشطي يف جنوب غربي لندن، 
حينما كانت تالحقه دورية. وحسب 

»املكتب املستقل ملراقبة سلوك الرشطة«، 
فقد أُطلق عيار ناري وأصيب كابا الذي 

لم يكن مسلحا، وتويف ليال يف املستشفى.
وكانت احتجاجات مماثلة قد وقعت ، 

وشارك فيها مئات األشخاص أمام مقر 
رشطة العاصمة الربيطانية )لندن(، يف حني 

طالبت عائلة كابا بفتح تحقيق لكشف مالبسات 
مقتله، وتساءلت -يف بيان لها- عّما إذا كان كريس 

كابا سيذهب ضحية »لو لم يكن أسود«.
وتم تعليق عمل أحد الضباط بينما يجري »املكتب املستقل 

لسلوك الرشطة« تحقيقا جنائيا يف حادثة القتل. وطالبت عائلة كابا 

بإجراء تحقيق رسيع، لكن املحققني قالوا إن األمر قد يستغرق نحو 9 
أشهر.

وقالت أماندا بريسون مساعدة مفوض رشطة لندن »نواصل 
دعمنا الكامل لتحقيق املكتب املستقل لسلوك 

الرشطة الذي يعمل عىل إثبات الحقائق ومحاولة 
اإلجابة عىل العديد من األسئلة التي تطرحها 

عائلة كابا وآخرون حول وفاته املأساوية«.

وقبل عامني، أثريت ضجة عقب توقيف 
الرشطة الربيطانية العّداء األسود 

ريكاردو دو سانتوس حينما كان برفقة 
رشيكته وطفلهما.

وأدى التوقيف إىل فتح تحقيق موسع يف 
سلوك عنارص الرشطة الربيطانية الذي 
ينطوي عىل تمييز عنرصي، وأسفر عن 

اتخاذ إجراءات تأديبية بحق 5 عنارص.
ويف فرباير/شباط املايض، استقالت قائدة 

رشطة لندن، كريسيدا ديك، عىل خلفية 
تقرير للمكتب املستقل ملراقبة سلوك الرشطة، 

أشار إىل سلوك لعنارص رشطة لندن ينطوي عىل 
عنرصية وتمييز وكراهية للنساء.

املصدر : وكاالت

احتجاجات في لندن بعد مقتل مغني راب أسود 
برصاص الشرطة
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قُتل شاب ثالثيني من أصل تونيس بمدينة نيس 
الفرنسية بعد إطالق النار عليه من قبل رشطي 

بعد رفضه التوقف للتفتيش، فيما قالت الرشطة 
إن السيارة كانت مرسوقة.

ووفقا لرواية وقائع املدعي العام، فقد وقعت 
الحادثة حوايل الساعة الـ4:30 مساء بالتوقيت 
املحيل، حيث طاردت فرقة سالمة الطرق سيارة 

كان سائقها يضاعف »التعرجات« عىل الطريق. 

وبحسب النيابة العامة، استدار السائق ليجد 
نفسه وجهاً لوجه مع سيارة الرشطة التي صدمها 
»يف مناسبتني« ما أدى إىل إصابة اثنني من ضباط 

الرشطة بجروح طفيفة، تم نقلهما الحقا إىل 
مستشفى باستري يف »حالة صدمة«.

وخالل ذلك، نزل أحد رجال الرشطة من سيارته 

وصوب سالحه وأطلق النار »مرة واحدة فقط« 
فيما تم إيقاف مرافق السائق، بحسب املدعي 

العام.

وأصيب السائق برصاصة، وتتوىل خدمات 
الطوارئ رعايته، وعىل الرغم من محاوالت تدليك 

القلب فإنه تويف بعد فرتة وجيزة، فيما احتجزت 
الرشطة الضابط الذي أطلق النار عىل ذمة 

التحقيق.

وقالت النيابة إن الرجل حاول الفرار عدة مرات 
عن طريق اصطدامه بسيارة الرشطة لكنه ظل 

محجوًبا، وخالل محاولة جديدة للهروب، أطلق 
ضابط الرشطة النار بالقرب من إحدى نوافذ 

السيارة، بعد أن حاول الرجل االصطدام بالرشطة.

وكان رجالً تونيس األصل يف الثالثينيات من عمره، 

وكان يعيش يف املنطقة منذ عام، وفقًا للمعطيات 
التي قدمها أنطوني بوري، النائب األول لرئيس 

بلدية نيس، قائال لوكالة األنباء الفرنسية إن 
السيارة كانت مرسوقة.

والحقا، تداول نشطاء عىل مواقع التواصل 
االجتماعي مقطع فيديو يثبت أن سائق السيارة 

كان يحاول الفرار من خالل الرجوع للخلف، 
عندما فتح الرشطي النار، فيما لم يتعرض 

األخري لتهديد مبارش.

وقررت النيابة العامة فتح تحقيقني، األول 
من أجل »تحديد الظروف التي حدث فيها 

إطالق النار«، والثاني بخصوص »محاولة قتل 
شخص يتوىل السلطة العامة، ورفض االمتثال 

وإخفاء رسقة سيارة«.

شرطي فرنسي يقتل تونسيا.. وفيديو يورط القاتل 

هدية من امرأة تثير ضحك 
الملك تشارلز أمام حشد 

من الناس.. ذّكرته بمواقفه 
المحرجة مع األقالم! 

سجلت لقطات مقطع فيديو، موقفاً طريفاً تعرض له امللك الربيطاني الجديد 
تشارلز الثالث، حينما فاجأته امرأة من بني املهنئني أثناء تجوله يف كارديف؛ 

لتعطيه قلماً »للحيطة فقط«، وذلك بعد يومني من ظهوره غاضباً من حرب قلم 
كان يوِقّع به يف أيرلندا.

ُيظهر مقطع الفيديو امرأًة يف الحشد تسلّم القلم للملك، بينما تبتسم له بخفة، 
ليبدأ الحشد املحيط بالتصفيق والضحك عىل الهدية. بينما أخذ امللك تشارلز 

القلم برشاقة، ونظر إليه يف يده وبدأ يضحك، ومن الواضح أنه مستمتع بهذا 
اإلهداء، حسب صحيفة Daily Mail الربيطانية.

وقالت الصحيفة إنه من الواضح أن الجمهور شعر بإحباطه بعد أن بدأت 
مقاطع للملك تنترش عرب اإلنرتنت تُظهره بشكل واضح مستاًء من محنة القلم.

»ال أستطيع تحّمل هذا الشيء اللعين«

وظهر امللك تشارلز، وهو منزعج جداً أمام الكامريات من ترسّب الحرب من القلم، 
خالل توقيعه كتاباً للزوار يف قرص هيلزبورو جنوب بلفاست؛ إذ كان رفقة زوجته 

كاميال يحرضان حفل استقبال يف القلعة، حيث التقى بأعضاء مجلس أيرلندا 
الشمالية.

يبدأ املقطع يف قلعة هيلزبورو بسؤال تشارلز عن التاريخ، بينما يستعد لتوقيع 
كتاب للزوار أمام الكامريات، قبل أن تتسبب بضع قطرات من الحرب يف توتر مزاج 

تشارلز، حيث بدا مرتبكاً بسبب تقطري الحرب أثناء محاولته التوقيع عىل كتاب 
يف نهاية زيارته.

واشتكى تشارلز من القلم الذي كان يستخدمه لتوقيع اسمه، معلناً أنه »ال 
يستطيع تحمل هذا اليشء اللعني«، حيث بدا وكأنه يفرك الحرب بشدة من 

أصابعه.
بينما قالت زوجته، امللقبة بامللكة كونسورت يف وقت الحق، إنه كان هناك ترسب 

يف الحرب وطلبت قلماً بديالً، حيث أدار امللك ظهره برسعة وترك الغرفة محاطة 
بمساعديه. 

وأُزيَل القلم املعيب برسعة، وحَلّ محله قلٌم آخر قبل جلوس كاميال للتوقيع عىل 
الكتاب بنفسها، بعد أن عرَبّ امللك الجديد عن إحباطه عندما بدأ القلم يف تقطري 

الحرب، رصخ قائالً: »يا إلهي، أنا أكره هذا القلم«، وهو يسلمه إىل امللكة. 

محنة تشارلز مع األقالم
كانت هذه هي املرة الثانية التي يتصّدر فيها امللك تشارلز الثالث عناوين 

الصحف بسبب »قلم«، حيث شوهد تشارلز يف يوم إعالنه رسمياً ملكاً جديداً 
خالل حفل التوقيع وهو يطلب من مساعده إزالة حاملة األقالم من 

فوق مكتبه قبل االستمرار.
وظهر امللك الجديد مشتتاً عندما أشار بتوتر إىل أحد مساعديه 

إلزالة إناء من الحرب، وعندما ذهب للتوقيع عىل اإلعالن 
التاريخي، أشار امللك بقلق إىل أحد مساعديه لنقل صندوق 
أقالم من مكتبه، والذي وصفه املشاهدون بأنه »صغري جداً« 

بالنسبة للوثيقة. 

رغم خطورة اللحظة، لم يستطع املشاهدون إال أن 
يالحظوا الصعوبة الواضحة التي واجهها 

امللك مع القلم. حيث طلب تشارلز 
من أحد مساعديه القريبني إخراج 

الصندوق من الطاولة حتى يتمكن 
من توقيع الجزء الثاني من املستند 

الكبري.

يشار إىل أن امللك تشارلز وصل 
برفقة زوجته إىل ويلز، الجمعة، 

يف أول زيارة لهما منذ وفاة 
امللكة إليزابيث الثانية.

وشق الزوجان امللكيان 
طريقهما إىل كاتدرائية 

النداف لحضور صالة وتأمل 
ألمه الراحلة، التي حازت 

لقب األطول حكماً بني ملوك 
بريطانيا، حيث حكمت 70 

عاماً متواصلة.

لكن امللك هذه املرة، جاء 
ُمجهزاً بقلمه الخاص، 

والتُِقطَت له صوٌر وهو يوقع 
الورقة يف الكاتدرائية، قبل تمرير 

قلمه والكتاب إىل زوجته، حيث 
اتخذ قراراً بحمل قلم حرب خاص به 

بعد الحوادث التي سببت له مواقف محرجة أمام 
الكامريات.

تسلق آالن روبري، امللقب بـ«الرجل العنكبوت الفرنيس«، ناطحة سحاب 
مؤلفة من 48 طابقاً يف باريس، محققاً الهدف الذي حدده لنفسه بمجرد 

بلوغه سن الستني.

بمالبس حمراء رفع روبرت ذراعيه عالياً عندما وصل إىل 
قمة مبنى »تور توتال إنرجيز«، الذي يبلغ ارتفاعه 187 

مرتاً يف حي األعمال ال ديفونس بالعاصمة الفرنسية.

حيث قال الرجل العنكبوت الفرنيس: »أريد أن 
أرسل للناس رسالة مفادها أن كونك يف الستني 

من العمر ال يعد شيئاً. ال يزال بإمكانك ممارسة 
الرياضة والنشاط والقيام بأشياء رائعة«.

كما أضاف: »وعدت نفيس منذ عدة سنوات بأنه 
عندما أبلغ الستني من عمري سأصعد هذا الربج 

مرة أخرى، ألن الستني ترمز إىل سن التقاعد يف فرنسا، 
واعتقدت أن هذه ملسة لطيفة«.

كان الرجل العنكبوت الفرنيس الذي أراد أيضاً استخدام التسلق لزيادة 
الوعي حول الحاجة إىل اتخاذ إجراءات بشأن تغري املناخ، قد تسلق بالفعل 

برج »توتال إنرجيز« يف مناسبات عديدة.

بدأ روبري التسلق عام 1975، حني تدرب 
عىل منحدرات بالقرب من مسقط 

رأسه يف فالينس بجنوب 
فرنسا. وبدأ التسلق بمفرده 

عام 1977، ورسعان ما أصبح 
من كبار املتسلقني.

منذ ذلك الحني تسلق أكرث من 150 
مبنى شاهقاً بالعالم، بما يف ذلك برج 

خليفة يف دبي، املبنى األطول يف العالم، 
وبرج إيفل، وجرس البوابة الذهبية )جولدن 

جيت( يف سان فرانسيسكو.

غالباً ما كان يتسلق الرجل العنكبوت الفرنيس 
دون ترصيح من السلطات املعنية، وقد تم اعتقاله 
مراراً. ويتسلق روبري بدون حزام، مستخدماً يديه فقط 

وأحذية تسلق وكيساً من مسحوق الطباشري إلزالة العرق.

“الرجل العنكبوت الفرنسي” .. تسلق مبنى من 48 
طابقًا في باريس لالحتفال بعيد ميالده الستين 
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  Religion & life دين ودنيا

ما ينفع امليت بعد موته أمور كثرية؛ فامليت يحتاج إىل املزيد من الحسنات 
واألجر والثواب، وال يستطيع القيام بها سوى َمن َبعده؛ فقد قال رسول الله 
- صىل الله عليه وسلّم:- »إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالٍث: صدقة 
جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له«، وهنا أفضل ما ينفع امليت 

بعد موته من األعمال التي يصل ثوابها له.

من أفضل ما يقدمه اإلنسان للميت ما ييل:

- الدعاء: الدعاء للميت بظهر الغيب من أفضل األمور التي تنفع 1 
امليت، حيث يدعو اإلنسان له بالرحمة واملغفرة، وأن يعفو الله عنه 

ويتجاوز عن سيئاته، وأن يرفع درجاته يف الجنة.

- الصدقة: هي من أفضل ما يقدم للميت، وتكون 2 
الصدقة بجميع أنواع املال من نقد وطعام 

وغريه.

- قضاء ديون امليت: حيث يجب 3 
أن يبادر أولياء امليت وأقربائه إىل 

قضاء ديونه من ماله، فإذا لم يكن له 
مال سددوا دينه من أموالهم فكان 
ذلك نوًعا من أنواع الوفاء للميت.

- قضاء ما فاته من 4 
الصيام: وهذا مرشوع عن 
النبي- صىل الله عليه وسلم-؛ 

فمن تويف وكان عليه صيام 
فريضة أو كفارة أو نذر يرشع 

ألوليائه أن يصوموا عنه ألَنّ قضاء 
دين الله أحق بالوفاء، وألَنّ هذا 

العمل مما ينفع امليت ويصله ثوابه.
تعريف املوت

املوت هو: خروج الروح من جسد االنسان، 
لتنتهي به رحلته يف هذه الدنيا، ويبدأ الرحلة 

األبدّية يف عالم اآلخرة، فإما إىل نعيم مقيم، أو إىل شقاء، 
والشقاء نوعان: إما شقاء إىل أجل عند الله معلوم، أو شقاٌء أبدٌيّ 

خالٌد مخلٌد يف العذاب.

هل يشعر المّيت بمن هم حوله ويسمعهم؟
إن املّيت يسمع قرع نعال من حرض الجنازة وهم منرصفني، وقد اختلف 

العلماء يف سماع املوتى لألحياء فذهب بعضهم إىل سماعه لهم واستدلوا 
بأحاديث كثريٍة، وذهب بعضهم إىل عدم سماعه لهم وانّما سماع قرع النعال 
إنّما هو مختٌصّ باللحظات األوىل من موته، أما سماع األموات للنبي _ صىّل 

الله عليه وسلم- فقد ذهبوا إىل أنه خاص بالنبي دون غريه.

هل ُيسأل المّيت فور دفنه؟
إّن املّيت إذا دفن وانرصف عنه أهله، تعاد الروح إىل جسده، فيأتيه ملكان 

وُيجلسانه، ويسأالنه من ربك؟ وما دينك؟ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فإن كان من أهل التّقى والصالح فيجيب بكِلّ طمأنينة وسكينة، فيفسح 

له يف قربه مّد برصه ويكون روضة من رياض الجنّة، أّما إن كان غري ذلك؛ فال 
يستطيع أن يجيب، ويكون يف حالة من الخوف واالرتباك، فيضّيق عليه 

قربه.

أين يذهب المّيت بعد موته؟
تبدأ رحلة اآلخرة منذ اللحظة األوىل التي يكشف فيها الغطاء عن عني 

اإلنسان، فريى املالئكة، إىل أن تخرج الروح من الجسد فرتى مقعدها 
من الجنّة وترى مقعدها من النّار، ثم تنتقل الجنازة يف طريقها إىل القرب، 
وتسّمى الفرتة التي ينتظر فيها اإلنسان يف قربه إىل قيام الساعة 

»فرتة الربزخ«، ففي القرب ُيسأل العبد، وإما أن يكون قربه 
روضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر النريان، 

فيستمّر عىل ذلك إىل أن ينفخ يف الصور نفخة 
البعث والنشور، فتقوم كل املخلوقات 

ليوم الحساب، فتبدأ مرحلة جديدة، 
وهي يوم القيامة، وهو يوم يقّدر 

بخمسني ألف سنة من أيامنا هذه، 
فيه يحاسب العباد، ويفصل 

بني املتخاصمني، وفيه يقتص 
من كل من ظلم، إىل أن يدخل 

أهل الجنة، ويدخل أهل النار 
جهنّم.

هل من عمل يعمله 
اإلنسان ويظل أجره قائًما 

بعد موته؟
كّل األعمال ينقطع ثوابها بعد موت 

اإلنسان إاّل ثالثة أعمال: وهي صدقة 
جارية، أو علٌم ينفع به غريه من النّاس، أو 

ابٌن صالٌح يدعو له بعد موته، فكل هذه األعمال 
تنفع املّيت بعد موته وتظل مستمرّة، وكذلك من مات 

مرابطًا يف سبيل الله، يستمر أجر الرباط إىل يوم القيامة.

هل ينتفع الميت من غيره من الناس بعد موته؟
إن املّيت إذا مات وانقطع عن الدنيا، ال يستطيع أن ينفع نفسه إاّل بما كان 
قد أعّد يف حياته، ولكن إن املّيت إن كان حسن السرية يف الدنيا، فبالتأكيد 
سوف يجد من ينفعه من الناس، فسيجد من يدعو له، وقد يكون قد ترك 
خلفه ابنًا صالًحا قد أحسن تربيته فيدعو له، فالدعاء هو إحدى أجمل 

الهدايا التي يقدمها الناس للمّيت، والصدقات أيًضا هدّية جميلة جًدا 
يقدمها الناس ملّيتهم، فيعطوا الصدقات عن روحه، باإلضافة إىل أعمال 

الخري والحّج نيابة عنه، فكل تلك األمور هدايا جميلة وقّيمة جًدا تُعطى 
للمّيت، ويشرتط فيها النّية، شأنها يف ذلك شأن سائر العبادات.

ما ينفع الميت بعد موته..

4 أعمال يصل ثوابها له

How Can You Deal With The 
Guilt Of Sin?
NADIA QURAISHI

N o one is perfect. We all make mistakes, and sometimes we feel guilty about the 
things we have done wrong. And, if you are a Muslim, it can be especially difficult to 
deal with the guilt of sin. You may feel ashamed and unworthy of Allah’s mercy. But 

remember that Allah is always willing to forgive us if we repent sincerely. 

Here are some tips on how to deal with the guilt of sin: 
1) Acknowledge your mistake and repent honestly
Many people feel guilty after committing a sin. This feeling of guilt is what makes us among the 
people of Ihsan. Al-Ihsan is the third degree of the faith.
This guilt can manifest in different ways, such as feeling ashamed, we think we are not worthy 
of Allah’s forgiveness, or our sin is too great to be forgiven. But, these thoughts which are the 
whispers of the Shaytaan are more dangerous to our Imaan.
So the first thing to do to deal with the guilt of sin is to honestly, earnestly acknowledge it.
Acknowledging the fact that we have sinned and feeling a sense of guilt after sinning is a pos-
itive sign. In fact, that acknowledgment is a sign that we have Imaan (faith) in our hearts. On 
the other hand, if we do not accept that we did something wrong and do not feel bad about 
it is a problem. 
But, what should we do after acknowledging our sin? We make sincere taubah (repentance) 
hoping for Allah’s forgiveness. Indeed he is Ar-Rahman (The Most Beneficent) and Ar-Raheem 
(The Most Merciful). He forgives sincere repentance from a sincere heart. And Allah knows 
best.
“Every son of Adam is a sinner, but the best of sinners are those who repent often.” (At-Tir-
midhi- Hasan)
2) Don’t dwell on your guilt – focus on moving forward positively
Once you have acknowledged your mistake and repented, it is important not to dwell on your 
guilt. This only makes things worse.
Keep asking for Allah’s forgiveness (SWT) with a firm intention to change and kill that feeling 
of guilt. And, focus on moving forward positively. Make a plan to change your ways and avoid 
sin in the future.
S o m e people are habituated to certain sins like watching porn, drinking alcohol, 

or haram relationships. It can be really difficult to let go of these 
sins. To deal with such sins, try to realize the triggers that 

lead you to commit those sins. For example, when you are 
alone in your bedroom, you have a laptop, you watch 

a short clip that triggers you and that may end up in 
you watching far more filthy stuff. So, how do you 
avoid it?
If you have the urge to commit a sin when you are 
alone, try to be around someone. When you have 
the urge to drink, try engaging in other good deeds 
instead. If you kill the triggers, the chances of you 
going back to that sin are less. This will help you to 

avoid that sin and feel guilty later on.
Allah (SWT)  says: “Take one step toward me, I will 

take ten steps towards you. Walk towards me, I will run 
towards you.”

3) Seek out counseling or spiritual guidance if needed
If you are still struggling to deal with the guilt of sin, it is import-

a n t to seek out counseling or spiritual guidance if needed.
There are many imams and counselors who can help you through such difficult times. Some-
times, all we need is someone to talk to who will understand our situation and help us find a 
way to move forward.
ADVERTISE ON TMV
If you are feeling lost and confused, don’t hesitate to seek out help. It is nothing to be ashamed 
of. We all need help from time to time, and there is no shame in asking for it.
4) Don’t take advantage of Allah’s (SWT) mercy
Many people make the mistake of taking advantage of Allah’s mercy. They think that because 
Allah is merciful and forgiving, they can sin as much as they want and He will forgive them. But 
this is not the case. We must never take advantage of Allah’s mercy or think that He will always 
forgive us no matter what we do.
Allah (SWT) is AL-‘ALEEM and He knows the state of our hearts. If we continue to sin without 
feeling any remorse or guilt, then we are in danger of hardening our hearts. And if our hearts 
become hardened, it will be much harder for us to repent and turn back to Allah.
So, we must never take advantage of Allah’s mercy. We must always strive to do our best and 
avoid sinning. If we do sin, then we must immediately repent and turn back to Him.
The Prophet Muhammad (saw)  said: “Actions are according to intentions, and everyone will 
get what was intended.” [Bukhari and Muslim]
5) Make dua
Make a lot of dua to Allah (SWT) to keep you on a straight path and fill your heart with Imaan.
It is said that ‘prevention is better than cure’. In this case, ‘Prevention is better than feeling 
guilty’. Make sincere dua and avoid the triggers of sins to prevent you from feeling that shame 
and gaining Allah’s (SWT) anger.
Ali (RA) reported: The Messenger of Allah (SWT) said to me, 
Recite:  ْدِني اللَُّهمَّ اْهِدني ، وَسدِّ
‘Allaahummah-dinee wa saddidnee’
(O Allah! Guide me and grant me success)  [Sahih Muslim 2725]
We should never lose hope in the Mercy of Allah. No matter how great our sin may be, we 
should never forget he is the Most Merciful and the Most Forgiving. If we repent sincerely, He 
will forgive us and help us to start anew. And Allah knows (SWT) best.
May Allah help us all to find forgiveness and to turn back to Him with sincere repentance. 
Ameen.
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Muslims Around The World  مسلمون حول العالم

فتح أكرث من 250 مسجًدا يف جميع أنحاء بريطانيا أبوابه 
الستقبال الزوار للتعرف عىل اإلسالم يف إطار فعالية زُر 

مسجدي »Visit My Mosque« التي أُقيمت مطلع 
سبتمرب.

ويشارك يف فعالية زُر مسجدي أكرب املساجد 
يف بريطانيا؛ كمسجد نيوكسل املركزي، 

 Karimia مركز كامربيدج اإلسالمي، ومعهد
اإلسالمي، ومركز رحيل اإلسالمي، وغريها 

من املساجد واملراكز اإلسالمية.
وتعود املساجد الربيطانية لفتح أبوابها 

من جديد خالل فعالية زُر مسجدي تحت 
إرشاف املجلس اإلسالمي الربيطاني، بعد أن 

توقَّفت الفعالية لعامني بسبب استمرار القيود 
املفروضة للحد من انتشار فريوس كورونا.

وتنظِّم املساجد الربيطانية عدًدا من األنشطة 
اإلسالمية والثقافية خالل فعالية زُر مسجدي للتعريف 

باإلسالم، كالجوالت اإلرشادية حول املساجد، واملحارضات والندوات 
وورش العمل عن الخط العربي، والتعريف بالقرآن الكريم، 

فضاًل عن اإلجابة عىل أسئلة الزوَّار التي تخص 
اإلسالم واملسلمني، إىل جانب بعض األنشطة 

الخاص باألطفال واألنشطة الرتفيهية.
وتُقيم املساجد يف اململكة املتحدة الربيطانية 

أياًما مفتوحة لزيارة املسجد منذ عقود، بينما 
يتم تنظيم فعالية زُر مسجدي ألول مرة يف 

فرباير 2015 بمشاركة حوايل 20 مسجًدا 
تحت مظلة املجلس اإلسالمي الربيطاني.

ه مركُز يورك  ويف نهاية الشهر املايض وجَّ
اإلسالمي الواقع بمدينة »يورك« شمايل 

غرب إنجلرتا - دعوته للجميع من أجل زيارة 
املركز خالل فعالية يوم املسجد املفتوح التي 

أُقيمت خاللها جوالت تعريفية باملسجد، وعروض 
تقديمية للتعرف باإلسالم.

 املصدر: شبكة األلوكة

مئات المساجد في بريطانيا تفتح أبوابها 
للتعرف على اإلسالم

كوسوفا.. قرية “موشنيكوفا” 
تحتفل بتعلم 13 شاب وفتاة من 

أبنائها التالوة الصحيحة للقرآن

احتفلت قرية “موشنيكوفا”، بمحافظة بريزرن، يف جنوب دولة كوسوفا، يف الرابع 
من سبتمرب ، بتعلم 13 شاب وفتاة من أبنائها التالوة الصحيحة للقرآن .

وقد نظمت املشيخة اإلسالمية )الفرعية( ملحافظة بريزرن، احتفالية خاصة لهذه 
املناسبة، وأثنت عىل إنجاز إمام مسجد قرية “موشنيكوفا”، وذلك بتعليمه 13 

شاب وفتاة من املنتظمني يف دورة تعلم التالوة الصحيحة للقرآن الكريم واالنتهاء 
بنجاح وتخرجهم من الدورة.

نظمت االحتفالية بمسجد القرية وبدأت بختمة تالوة قرآنية وانتهت بدعاء 
الختمة وهو من التقاليد التي يحافظ عليها املسلمون يف كوسوفا يف احتفاالتهم 

القرآنية.
حرض االحتفالية عائالت الطلبة والطالبات، ورواد املسجد، وعدد من األئمة 

ومسئويل املشيخة اإلسالمية يف املنطقة ذات التاريخ العريق يف اإلسالم.
وألقى مسئولو الحفل كلمات عربتهم عن تقديريهم لعائالت الطلبة يف تشجيع 

أبنائهم عىل تعلم التالوة الصحيحة للقرآن الكريم وحفظ ما يتيرس لهم من سوره 
الرشيفة.

Mosque at ‘heart’ of Merseyside town 
hoping to ‘build bridges’ across region

A mosque at the “heart” of a Wirral town is opening its 
doors to the public in a bid to unite people across the 
borough.

Wirral Deen Centre was set up in 2016 by a group of local British Mus-
lims who wanted to establish, not only a place of worship, but a com-
munity hub to serve the people of Birkenhead. Situated on Borough 
Road, the centre operates under the motto ‘We stand together’; an 
ethos which has perhaps never been more potent than right now when 
Merseyside has been rocked by a spate of horrific crimes and the rising 
cost of living is sparking crisis in Wirral and beyond.
“It’s a very important building in a very prominent place,” Pauline Cock-
er, Patron of Wirral Deen Centre, told the ECHO. “It serves its own com-
munity well but it’s also open to any faith. It was set up in the first place 
by young people who wanted it to be more outward looking.

Source: ECHO
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Islamophobia  اسالموفوبيا

بعد اتهامه بالفشل يف إتمام عملية ترحيل 
اإلمام حسن إيكويسن، الذي ُحول بني 

عشية وضحاها إىل عدو للجمهورية، يعمل 
وزير الداخلية الفرنيس عىل إعداد قائمة 

برجال دين مسلمني آخرين إلبعادهم، 
 )Mediapart( »وفقاً ملوقع »ميديا بارت

الفرنيس.
ويف هذا اإلطار، يقول املوقع: إنه اطلع عىل 

ما يظهر أن جريالد دارمانان حدد العديد 
من األئمة الذين سيسعى الستبعادهم، بما 

يف ذلك الرئيس السابق التحاد املنظمات 
اإلسالمية يف فرنسا، الحليف التاريخي 

لوزارة الداخلية، حسب »ميديابارت«.
فعىل من سيكون الدور القادم؟ تتساءل 

ليو سرياه يف تحقيقها الذي أعدته للموقع، 
مربزة ما كشفه دارمانان يف ظهور إعالمي 

يوم الجمعة من أن وزارته تعمل بالفعل عىل 
صياغة قائمة تشمل أقل من 100 شخص، 

تضم دعاة ورؤساء جمعيات، قد يعانون 
مصري إيكويسن نفسه، حسب قول الوزير.

ولفتت سرياه إىل أن دارمانان رحب بحكم 
مجلس الدولة الذي جعل من املمكن طلب 

طرد شخص حتى لو كان مولوداً يف فرنسا 
ومتزوجاً فيها ولديه أطفال، مما يفتح الباب، 

حسب الوزير، للبت يف قضايا مماثلة، 
وأوضح الوزير أن 734 أجنبياً متطرفاً تم 

طردهم منذ انتخاب الرئيس إيمانويل 
ماكرون، بينهم 72 يف األشهر السبعة 

املاضية.
غري أن محامية إيكويسن، مي لويس 

سيمون، استنكرت املطاردة التي تخدم فقط 
سياسة عرض العضالت لجريالد دارمانان، 

معتربة أن ما يقوم به هذا الوزير يدخل يف 
خانة التمثيل، خصوصا أنه يحرص عىل 

أن تكون املداهمات أمام الكامريات، إذ يريد 
أن تنترش صور رجال الدين املستهدفني 
وهم مكبلو األيدي مبارشة عىل القنوات 

اإلخبارية، وهو ما لم ينجح يف تحقيقه حتى 
اآلن، وفقاً للمحامية.

ويبدو أن حملة الوزير بدأت تطال حتى 
اتحاد املنظمات اإلسالمية املعروف 

بتأييده ملاكرون ومطالبته بالتصويت له 
يف االنتخابات، فضالً عن كونه الحليف 

التاريخي للحكومة الفرنسية.

فوفقاً ملعلومات يقول »ميديا بارت«: 
إنه اطلع عليها، يبدو أن الوزير يتوجه 

الستهداف أحمد جاب الله الرئيس السابق 
لهذا التنظيم اإلسالمي الذي يعيش عىل 

األرايض الفرنسية منذ الثمانينيات، وينتظر 
منذ 20 سبتمرب 2019 تجديد إقامته.

فمنذ 3 سنوات والسلطات الفرنسية تتلكأ 
يف تمديد إقامته وتكتفي بإعطائه 3 أشهر، 
ليفتح ذلك املجال أمام طرده متى ما قررت 

وزارة الداخلية ذلك.
فكم عدد املستهدفني بهذه اإلجراءات؟ 

يتساءل »ميديا بارت«، قبل أن يرد بأنه من 
املستحيل تحديد عدد معني فهناك طيف 
من أعداء الجمهورية، الذين تربطهم بما 

تسميه النظام البيئي اإلسالمي الواسع 
النطاق.

وقبل أن تختم تحقيقها تساءلت سرياه إىل 
أي مدى سيذهب جريالد دارمانان؟ لرتد 

بأن ثمة مخاوف يف األوساط اإلسالمية من 
أن يقدم دارمانان عىل حل تجمع مسلمي 

فرنسا، وهو مطلب قديم لحزب التجمع 
.)RN( الوطني املتطرف

موقع فرنسي: وزير الداخلية يعد قائمة 
طويلة من األئمة المسلمين لترحيلهم

UK: Muslim students 
threaten to disaffiliate 
from NUS after Islamo-
phobia claims

T he Federation of Student Islamic Societies (Fosis), the na-
tional body for Muslim students in Britain, has threatened 
to launch a disaffiliation campaign against the National 

Union of Students (NUS) after the NUS suspended its presi-
dent-elect, Shaima Dallali. 

Earlier this year, Jewish students accused Dallali of antisemitism and ho-
mophobia over old tweets she posted. 
Dallali denied the claims and welcomed the QC-led investigation into her 
actions.
But following a leaked report that the NUS had suspended an elected pres-
ident for the first time in its one-hundred-year history, Fosis said it would 
urge its members to launch disaffiliation campaigns across the UK against 
the national body. 
In a statement published , Fosis said the NUS had a track record of failing 
to help Muslim students acting in elected positions within the organisation 
and student unions across the country. 
“For many years, Fosis has dealt with troubling cases of Islamophobia ex-
perienced by Islamic Societies, Muslim sabbatical officers and the wider 
Muslim student community in both Higher and Further Education,” Fosis 
said in a statement. 
“This active targeting of Muslim students through a systematic pattern of 
over-scrutiny, bad faith allegations and subjugation to a disproportionate 
level of disciplinaries using Islamophobic tropes reflects prejudice and en-
demic bigotry that spans the entire educational journey of Muslim stu-
dents.
“What Shaima is experiencing is a clear extension of institutional Islam-
ophobia within the education sector, and it is apparent that NUS’ attitude 
towards Shaima is a manifestation of this oppression.”
Following her election, Dallali, a Black Muslim woman of Tunisian descent, 
told the Guardian that she feared for her safety after receiving a torrent of 
online abuse and threats.
Before she was elected NUS president, Dallali served as president at City 
University in London. 
Dallali was then duly elected to serve as NUS president at the body’s last 
national conference, which saw hundreds of delegates from across the UK 
vote for her. 
She was due to start her new role in July, and serve in that position for a 
two-year term. 
In May, following Dallali’s election, the UK government’s education min-
ister said it would sever ties to the NUS over antisemitism claims and re-
place it with “alternative” student representation. 
Founded in 1963, Fosis serves as an umbrella body serving Muslim stu-
dents attending universities and further education institutions across the 
UK and Ireland. 
Dallali did not respond to requests for comment at the time of writing.
An NUS spokesperson declined to comment on the claims that Dallali had 
been suspended from the organisation. 
“We cannot comment at this time as we are in the middle of an indepen-
dent QC-led investigation into allegations of antisemitism. But as we have 
said before, we are prepared to take any and all actions recommended by 
Rebecca Tuck’s investigation,” the NUS spokesperson told MEE.

هدمت سلطات والية آسام الهندية مدرسة مركز املعارف القرآنية، 
بعد اعتقال 37 شخًصا من بينهم إمام املدرسة واملعلمون، بزعم 

صلة املدرسة بتنظيمات متطرفة، لتكون املدرسة الثالثة التي 
تهدمها حكومة آسام بعد االعتقاالت، وفق وسائل 

إعالم هندية.
وقال مسؤولون باملنطقة لوسائل اإلعالم 
إن املدرسة ضعيفة من الناحية الهيكلية 

وغري آمنة للوجود البرشي ألن مبانيها 
لم تُبنى وفقًا للمواصفات الفنية.

وأوضحوا أن الرشطة أجرت عملية 
بحث مع شخص معتقل مرتبط 

بالقاعدة وأنصار الله يف املدرسة، 
ومن ثم بدأت عملية هدم املدرسة، 

وأن الهدم تم بموجب قانون الكوارث 
وقانون منع األنشطة غري املرشوعة.

وتُعد “املعارف القرآنية” ثالث مدرسة 
إسالمية تهدمها الحكومة الهندية يف 

والية آسام، ففي أوائل أغسطس/آب، 
ُهدمت مدرسة أخرى يف منطقة موريغاون، 

واعتُقل مفتيها بسبب “صِالته املزعومة بجماعة 

أنصار اإلسالم اإلرهابية يف بنغالديش”.

وقالت الرشطة إن مدرسة “الجماعة” يف منطقة مرياباري -التي 
أُغلِقت بعد اعتقال مفتيها مؤخرًا- ُهدمت بواسطة 

الجرافات أيًضا.
وقبل عام، تداول مستخدمو مواقع التواصل 

االجتماعي مقطع فيديو ألفراد من الرشطة 
الهندية وهم يطلقون الرصاص من 

مسافة قريبة عىل مسلم يف والية آسام، 
وواصلوا ركل الرجل ورضبه بالعيص 
وهو راقد عىل األرض بمشاركة أحد 

املصورين، وهو املشهد الذي أشعل 
غضًبا عربيًّا وإسالميًّا، وانطلقت عىل 
إثره حملة ملقاطعة املنتجات الهندية.

وذكرت تقارير حينها أن السلطات 
الهندية هّجرت اآلالف من املسلمني 

من الوالية، وأزالت مساكنهم بحجة أنها 
مقامة عىل أراٍض مملوكة للدولة.

املصدر: وكاالت

السلطات الهندية تهدم مدرسة المعارف اإلسالمية 
وتعتقل 37 شخًصا بينهم معلمون
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أعلنت »جمعية املرُتجمني األدبّيني األمريكّيني« 
)ALTA(، عن القاِئَمة القصرية لجوائزها املختلفة يف 

دورة 2022، والتي تضّم »جوائز الرتجمة القومية« 
National Translation Awards يف حقيَل الشعر 

 Italian Prose »والنرث، و«جائزة النرث اإليطايل املرتجم
in Translation Award و«جائزة لوسيان سرتايك 

 Lucien Stryk Asian Translation »اآلسيوية للرتجمة
Prize و«جائزة املؤّسسة األمريكية اإلسبانية 

 the inaugural Spain-USA Foundation »للرتجمة
.Translation Award

وضّمت القائمة القصرية لـ«جوائز الرتجمة القومية«، 
يف حقل الشعر، مجموعة الزميل، الشاعر الفلسطيني 

نجوان درويش »تَِعَب املُعلَّقون« )»مرَهقون عىل 
الصليب« يف عنوانها اإلنكليزي( بتوقيع املرتجم 

والكاتب األمريكي من أصل مرصي كريم جيمس أبو 
زيد، الصادرة عن دار »نيويورك ريفيو بوكس«.

وهذه هي املرّة الثانية التي يصل فيها عمل لـ الشاعر 
 Nothing إىل الجائزة، إذ سبق أن رُّشحت مجموعته

More to Lose )عنوانها األصيل بالعربية »استيقظنا 
مرًّة يف الجنّة«( يف دورة 2015، وهي بتوقيع أبو زيد 

أيضاً.

ورأت لجنة التحكيم يف »تعب املعلّقون« بأنّها 
»مجموعة شجّية وصافية وغري هّيابة وإنسانية بعمق. 
مجموعة تغمر املعاناَة التي يسببها االحتالل، والحزَن، 

والرشَط البرشيَّ بشعرية غنائية مذهلة. كذلك تدعونا 
ترجمة كريم جيمس أبو زيد التي ال تُنىس، يف صفائها 
ووضوحها وبراعتها النغمية، إىل سرب تعّدد مستويات 
شعر درويش، وطواعية لغته العربية، ورؤيته املقاِومة 
التي ال تساِوم يف مواجهة االضطهاد والتي تنبض يف 

قلب هذا الكتاب املُذهل«.

صدرت »تَِعَب املُعلَّقون« بداية بالعربية عام 2018 عن 
»دار الفيل« و«املؤّسسة العربية للدراسات والنرش«، 

أّما طبعتها اإلنكليزية فصدرت يف شباط/ فرباير 2021، 
وحظَيت باحتفاء واسع؛ إذ وصلت إىل القائمة القصرية 

 ،PEN Award for Poetry in Translation لـ جائزة
التي تُمنح ألفضل كتاب شعري مرتَجم يف أمريكا، 

ووصلت يف تّموز/ يوليو املايض إىل القائمة القصرية 
لـ«جائزة ديريك والكوت للشعر« التي ُينتظر اإلعالن 
عن نتائجها يف الثالث عرش من ترشين األول/ أكتوبر 

املقبل.
وإىل جانب عمل نجوان درويش، تتنافس ثالثة أعمال 

يف قائمة الشعر؛ وهي: »أرض سوداء: مختارات شعرية 
ونرثية« لـ أوسيب ماندلشتام، والذي ترجمه عن 

الروسية بيرت فرانك )دار »نيو دايركشنز«(، »املطهر« 
)الكوميديا اإللهية( لـ دانتي أليغيريي، والذي ترجمه 

عن اإليطالية دي. أم. بالك )كالسيكيات »نيويورك 

ريفيو بوكس«(، و«األيام املنفلتة لألمل والحزن« لـ 
ناتالكا بيلوترسكيفتش، والذي ترجمه عن األوكرانية 

عيل كنسيال وزافينبا أورلوفسكي )منشورات »لوست 
هورس«(.

وستعلَن الكتب الفائزة بالجوائز يف حفل تقيمه 
»جمعية املرُتجمني األدبّيني األمريكّيني« يف السادس من 

ترشين األول/ أكتوبر املقبل.

ُيذكَر أن كريم أبو زيد أكاديمي وكاتب ومرتجم أمريكي 
من أصل مرصي، له إصدارات نقدية وترجمات عديدة 

عن العربية، من بينها: »أغاني مهيار الدمشقي« 
ألدونيس، ورواية »االعرتفات« لربيع جابر، يف حني 
صدر لنجوان درويش يف العقدين األخريين ثمانية 

إصدارات شعرية، من بينها: »لسَت شاعراً يف غرناطة« 
و«كلّما اقرتبت من عاصفة« و«كريس عىل سور عكاّ«، 

و«استيقظنا مرًّة يف الجنّة«.

قون«  »جوائز الترجمة القومية« األميركية: »َتِعب الُمعلَّ
لنجوان درويش في القائمة القصيرة

يف 8 سبتمرب من كل عام، يحتفل العالم بـ اليوم الدويل ملحو 
األمية، وذلك منذ عام 1967، وىف هذا السياق، وجهت منظمة 

األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، منظمة اليونسكو، رسالة 
إىل العالم يف هذا املناسبة، حيث قالت يف بيان رسمي عرب موقعها 

أن الغاية من االحتفال بـ اليوم الدويل ملحو األمية تتمثل يف 
تذكري الشعوب بأهمية محو األمية باعتباره مسألة من مسائل 

الكرامة وحقوق اإلنسان، وكذلك النهوض بخطة محو األمية 
للميض قدماً نحو مجتمعات مستدامة وأكرث إملاماً بمهارات 

القراءة والكتابة. 
وقالت اليونسكو: ال تزال التحديات التي تواجه محو األمية 

ماثلة بالرغم من التقّدم املُحرز، إذ ال يزال ما ال يقل عن 
771 مليون شخص من الشباب والكبار غري ملّمني باملهارات 

األساسية للقراءة والكتابة، حتى يومنا هذا. 

وأضافت اليونسكو: لقد اتخذت التغريات الرسيعة التي عصفت 
بالسياق العاملي إّبان السنوات األخرية منحى جديداً، مما 

فرض عقبات تعوق إحراز التقّدم نحو محو األمية عىل مستوى 
العالم. فمن املرجح أال يتمكّن ما يقرب من 24 مليون متعلم من 

استئناف التعليم النظامي يف أعقاب الجائحة، ومنهم 11 مليون 
فتاة وشابة. ولضمان عدم ترك أحد خلف الركب، علينا إثراء 

وتغيري هياكل التعلّم ملحو األمية من خالل نهج متكامل، وإتاحة 
تعليم مهارات القراءة والكتابة مدى الحياة. 

 وتابعت اليونسكو: يتمحور احتفال العالم أجمع باليوم الدويل 
ملحو األمية لهذا العام حول موضوع »تغيري هياكل التعلم ملحو 

األمية«، وسيقّدم الفرصة لوضع تصّور جديد لألهمية األساسية 
لتعلم القراءة والكتابة، وبناء القدرة عىل الصمود وضمان تقديم 

تعليم جّيد وعادل وشامل للجميع.  

اليونسكو :771 مليون شخص ال يعرفون 
مهارات القراءة
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واحدة من األعلى قيمة مادًيا.. 
جائزة كيركوس تعلن القائمة 

القصيرة لعام 2022
كتب عبد الرحمن حبيب

تعد جائزة كريكوس التي دخلت عامها التاسع اآلن واحدة من أغنى الجوائز 
األدبية السنوية يف العالم، حيث يحصل الفائزون يف كل فئة عىل 50000 دوالر، وتم 

اختيار املتأهلني النهائيني الـ 18 لجائزة كريكوس لهذا العام من 512 عنوانًا أدبًيا 
للقراء الشباب و478 عنوانًا خيالًيا و446 عنوانًا غري خيايل.

 
يقول توم بري، رئيس تحرير«Kirkus Reviews«: »مجموعة هذا العام من املتأهلني للتصفيات 
النهائية لجائزة Kirkus عبارة عن مجموعة متنوعة ومبهجة من الكتب حول مجموعة واسعة 

من املوضوعات من مؤلفني من جميع أنحاء الواليات املتحدة وحول العالم. تم اختيار هذه 
العناوين من قبل حاكمنا من بني أفضل الكتب التي راجعها نقادنا العام املايض«.

 
وبتحكيم من قبل ديشا فيلياو، وبائع الكتب لويس كوريا، وويندي سميث، ومحرر القصص 

الخيالية يف كريكوس لوري موشنيك، فإن املتأهلني للتصفيات النهائية لجائزة كريكوس للكتب 
الخيالية »الروايات« لعام 2022 هم:

 
ميشيل دي كريترس، وحوش مخيفة 

هرينان دياز، الثقة

إرينزى إيفياكاندو، أطفال الله هم أشياء صغرية مكسورة

سوزان سرتيت، مكة 

يوكو تاوادا، مرتجم بواسطة مارجريت ميتسوتاني، متناثر يف جميع أنحاء األرض.

أولجا توكارتشوك، مرتجم بواسطة جينيفر كروفت.

واملتأهلون للتصفيات النهائية للكتاب غري الخيالية هم:
مارجريت أ بورنهام، باأليدي املعروفة اآلن: الجالدون القانونيون لجيم كرو 

لينديس فيتزاريس، صانع الوجوه: معركة الجراح البصرية إلصالح الجنود املشوهني يف الحرب 
العاملية األول

نيكول هانا جونز، وكيتلني روبر، وإلينا سيلفرمان، وجيك سيلفرشتاين، مرشوع 1619: قصة 
أصل جديد

آن باتشيت، هذه األيام الثمينة: مقاالت

تانا، مالحظات للشعب

إد يونج، عالم ضخم: كيف تكشف حواس الحيوانات عن العوالم الخفية من حولنا 
وسيتم اإلعالن عن الفائزين بجائزة Kirkus 2022 يف أكتوبر املقبل بعد إعالن القوائم القصرية.

 

T he prestigious British literary prize 
“Booker” announced the names 
of the six writers who qualified for 

the final stage of the competition for its 
title, and explained that they belong to 
four continents and their books deal with 
topics “that concern us all”.

Jury Chairman Neil MacGregor said in a 
statement that the six shortlisted books 
deal with stories that “happen in 
different places and at differ-
ent times in history, all of 
which evoke events that 
happen somewhat 
everywhere and 
concern us all.”

The list of qual-
ified writers 
includes men and 
women from four 
continents and five 
nationalities.

Briton Alan Garner 
was chosen, for his novel 
“Treacle Walker”, and he 
became dean of nominees in the 
history of the award, and he is 88 years old 
on the day of the awards ceremony next 
October.
The shortlist of nominations also included 
Small Things Like This, a short novel by 
Irish writer Claire Keegan, which won the 
Orwell Prize for political novels in mid-July, 

for the story of a timber and coal merchant 
in Ireland in 1985.
The list included two other novelists who 
were previously nominated for the Booker 
Prize, No Violet Bulawayo from Zimbabwe 
for “Glory” and the American Elizabeth 
Strout for “Oh William!”.
Among the six candidates is the Sri Lankan 
writer Sheehan Karunatilaka for his book 
“The Seven Moons of Maali Almeida”, 

which is set during the civil war in the 
writer’s country.

American Percival Everett was 
also chosen for his novel 

“The Trees”, which cen-
ters on the 1955 mur-
der of African-Ameri-
can boy Emmett Till in 
Mississippi.
Last year, the prize 
was awarded to 
South African novelist 
and playwright Damon 

Galgot for his book 
“The Promise” about a 

family of white farmers 
in South Africa experienc-

ing changes after the end of 
apartheid.

The preliminary list of nominations was 
announced in mid-July and included 13 
writers. The winner will be announced 
on October 17, and he will receive a cash 
prize of 50 thousand pounds (about 60 
thousand dollars) in addition to the global 
fame that the title provides him.

6 writers from 5 national-
ities… the list of finalists 
for the Booker Prize
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    Criticism Literary نقد

محمود منير
يف الجزء األول من رسائله، يقول الجاحظ إن العرب »لم 
يكونوا.. صنّاعاً، وال أطباء«، ويروي يف كتابه »البخالء« 

قّصة أسد بن جاني الذي ُسئل مرة عن كساد مهنته رغم 
انتشار األوبئة، وهو الطبيب العالم صاحب البيان واملعرفة، 
والصرب والخدمة، فأشار إىل االعتقاد الشائع أن املسلمني ال 
ُيفلحون يف الطب، وأضاف بأن لفظه لفٌظ عربي، بينما كان 

ينبغي أن تكون لغته لغة أهل جنديسابور، أي لغة أعجمية، 
لينال تقدير الناس لِعلمه.

بهذه املفارقة، يفتتح اللغوي وأستاذ النحو واللسانيات 
الفلسطيني األردني، نهاد املوىس )1942 – 2022(، الذي 

رحل يف تموز/يوليو املايض، كتابه »اللغة العربية يف العرص 
الحديث: قَيم الثبوت وقوى التحّول«، الذي صدرت طبعته 

األوىل عام 2007، يف محاولة بحثية رصينة للرّد عىل دراسات 
»انقراض اللغات« التي راجت يف التسعينيات، واسترشافه 
ملرشوع نهضوي عربي يتمركز حول ارتباط اللغة بالتنمية.

بالعودة إىل الجاحظ، يعقد املؤلّف مقارنة لنموذج سيميائي 
عن واقع الحال يف القرن التاسع امليالدي، وواقعه اليوم؛ 

حيث لم تكن اللغة العربية يف تلك الحقبة تحديداً تشتمل 
ألفاظاً تقنية تجعل منها وسيطاً مناسباً للرتجمات العلمية 

مثلما كانت الرسيانية والفارسية، إذ انتقلت إليها املعارف 
العلمية والفلسفية والطبية عربهما، قبل أن تصبح لغة 

عاملية يف زمن الحق.

بعد تشخيص عالقة العربية بهوّية األمة من حيث هي 
»رمز« وما شهدته هذه العالقة من مّد وجزر يف تحواّلت 

الزمن العربي الحديث، يقف املوىس عند قَيم الثبوت، فهي 
التي تحفظ للعربية مكانتها وقوّتها واستمراريتها، مثل 

عالقتها باملقّدس والرتاث، ويقّدم يف هذا املبحث مالحظات 
جريئة واستخالصات واقعية ال تجنح نحو أوهاٍم يتشّبث 

بها كثريون.
ويف قوى التحّول، يزاوج بني تشخيص قوى العوملة وأدواتها 

التكنولوجية يف عالم االتصال واإلنرتنت والفضائيات، 

واستيعاب التجاذب بني تلك القيم والقوى يف مجاالت 
التعليم والرتجمة واإلعالم واإلعالن واالقتصاد، وأبرز 

الظواهر املاثلة يف تداول العربية، مثل االزدواجية والثنائية 
اللغوية، والعوامل السياسية واالقتصادية والسكّانية 

والثقافية يف حياة اللغة.
املوىس، الذي ُيهدي كتابه إىل طائر العنقاء، باعتباره 

رمزاً لالنبعاث املتجّدد، يوّضح بأن الثبوت هو ذاك الذي 
يستطيع معه الطالب العربي يف الكتاب 

املدريس أن يتناول النّص القرآني 
والحديث الرشيف وخطب البلغاء واملقالة 

األدبية والثقافية والرواية والقصة 
القصرية وهو يشعر أنها تنتمي إىل بنية 

لغوية واحدة تقوم عىل نظام جامع 
مشرتك من األحكام، بينما يتنّوع املراد 
من التحّول عرب تناول أسئلة العربية 
يف عرص العوملة بأبعادها ومنطوياتها 
يف صريورة الزمان وسريورة الحال من 

منظور لساني اجتماعي.

وعند تفّحص العالقة بني العربية 
واملقّدس، ينّبه إىل مسألة أساسية 

تتعلّق بالفرق الجوهري بني 
القرآن، الذي هو إلهيٌّ ومقّدس، 
وبني العربية التي هي إنسانية، 

وبذلك يكون الوحّي مقّدساً، 
بينما كالم العرب وغري العرب 

من الناطقني بالعربية ليس 
كذلك، ليخلص إىل أهمية العامل القومي 

والديني إذا اندغما واجتمعت إليهما حاجة حيوية إىل 
التواصل مع النّص املقدس واتخاذه مرجعاً، مستشهداً 

بالعربية مثاالً للغة ماتت رغم ارتباطها بنّص مقدس، 
وبنموذج إحيائها يف العرص الحديث الذي تأّسس عىل 

عامل قومي وديني.
ويف استعادته للرتاث باعتباره منجزاً تاريخياً إنسانياً خارج 

إطار القداسة، ومتفاوتاً يف قيمته الثبوتية، يرى املوىس 
أن جزءاً كبرياً منه ال يزال صالحاً برشط تطوير »مناهج« 

مناسبة لقراءته وتقريبه للطلبة والدارسني يف زمن باتت فيه 
جّل مواد »لسان العرب« غري متداولة، ونصوص العربية 
األوىل مستغلقة عىل الناشئة، ما يتطلّب جهداً منهجياً 

نوعياً وتأويالً مقنعاً لجعلهم يتقّبلونه عىل نحو وظيفي أو 
تاريخي آثاري.

ويتتّبع الكتاب أيضاً العالقة بني العربية من حيث هي 
لسان، والعرب من حيث هم أّمة، واإلسالم بما هو دين، يف 

مثلّث عضوّي االرتباط، حيث أفىض انتشار اإلسالم إىل 
توّسع العربية وامتدادها، لكن الضاد هي 

التي رسمت الحدود الجغرافية 
البرشية لألّمة العربية يف نهاية 

األمر. وهنا يستحرض صاحب 
كتاب »العربية يف مرآة اآلخر« 

لحظتني تاريخيتني يف مقاربة 
موضوع اللغة والهوية، تتمثاّلن 

يف خطاب قسطنطني زريق 
عام 1938 حول حيوية العربية 

التي يدعو أبناءها إىل استكشاف 
أرسارها من أجل تنظيم حارضهم 

وبناء مستقبلهم، وبني خطابه بعد 
ستنّي عاماً، الذي ال يشري فيه إىل 

العربية مطلقاً، بل يتحّدث عن األخذ 
بالعقالنية وأسباب التقّدم والرقّي بما 

هي موجودة لدى اآلخر )الغربّي(.

يويل املوىس تعليم اللغة الصدارة يف 
دراسته لواقعها املعارص، حيث مناهج 

العربية غري منضبطة وتشوبها الفوىض 
والعشوائية وغياب األهداف اللغوية 

املحّددة، وكذلك الرتاكم من دون ضبط علمي يربط املادة 
بأعمار دارسيها ومتطلّباتهم الحياتية، باإلضافة إىل طرائق 

التدريس التقليدية التي تعتمد التحفيظ والتلقني. وتؤكّد 
هذه املعطيات عىل رضورة القول إن تعليم اللغة العربية هو 

الذي يحفظ استمراريتها أساساً.
ويضع املؤلّف الرتجمَة يف املقام الثاني ضمن مسعى امليّض 

نحو نهضة عربية، مستعيداً تجربة رفاعة الطهطاوي يف 

نقل أكرث من ألفَْي كتاب مع تالمذته، تركّزت معظمها حول 
العلوم والصناعات الحديثة، وما يمثّله ذلك من حمولة 

معرفية تمثّل مدداً للعربية وتوسيعاً الستعمالها يف مجاالت 
علمية متنّوعة، وما تحدثه الرتجمة من تغيريات يف بنية 

العربية ونظامها، والذي يأتي بنتائج سلبية، كما أن نوعية 
ما ُيرتَجم وكيفية ترجمته تُحّددان مسألة التبعية واالرتهان 

لآلخر أو ال.
ينتقل املوىس إىل مستويات لغة الصحافة املكتوبة 

والفضائيات العربية، ويقف عىل أبرز مفارقاتها يف خلّوها 
من االنسجام، خاصّة يف الربامج التعليمية وتعريب الشكل 
وتغريب املضمون يف برامج األطفال، وأن العربية يف وسائل 

اإلعالم ليست عربية واحدة بل مستويات وتنويعات 
متعّددة بني فصحى ووسطى ومحكية وهجينة. ويف عالقة 

العربية باالقتصاد، يجادل أصحاب القول الشائع بأنها 
لغة ال تصلح ملقتضيات األسواق اليوم، بينما يجد املوىس 

أنها تمتلك كفاية مهنية تسويقية عالية غري مسبوقة 
يف هذا املجال، دون أن يغفل رضورة ترشيد العالقة بني 

االقتصادي والثقايف من خالل »حوار« لساني ال يقيص 
االقتصادي الذي يلجأ إىل العاميات واللغات األجنبية يف 

الرتويج واإلعالن واألنشطة التجارية، بل يسعى إىل ترشيده 
وانفتاحه عىل الثقافة بشكل أعمق.

عن توّسع العربية يف مجال االقتصاد ألسباب استهالكية 
بشكل رئيس، يذهب املؤلّف إىل أن املمكن املأمول يتمثّل 

يف تنامي الوعي الرتباط اللغة بالتنمية، والتي تظّل 
منقوصة الفاعلية يف جانب علمي تكنولوجي تستحوذ 
عليه اإلنكليزية، وآخر اقتصادي إنتاجي يهيمن عليه 

فيُض ما يتدفق عليها من اآلخر؛ داعياً إىل إعادة النظر يف 
تعليم العلوم بالعربية بعد أن تبنّي أن تعليمها باإلنكليزية 

أو الفرنسية لم يحقق تغيرياً عىل مستوى اإلنتاج املعريف 
والتكنولوجي.

ويختم املوىس بالتأكيد عىل أن أمر اللغة منوٌط باالئتالف 
املنسجم بني الثقايف واالقتصادي، وأن قيم الثبوت وقوى 

التحّول مشتكبة بسائر الرشوط والعوامل التي تناولها 
الكتاب، وليس أّي منهما قائماً بمعزل عن اآلخر.

نهاد الموسى.. تفنيد أطروحات موت العربية

سمير حاج
يف ِسفْرِها الشعري الجديد »صَفَوْنا مع الدهر« الصادر عن 
األهلية 2021، تعود الكاتبة الفلسطينية األردنية إىل مرفئها 

القديم.. الشعر، ُمختزلة مسريتها الشعرية بني ديوانها األول 
»العْوَدة من النبع الحالم« 1960، وهذا املزمور الطويل السافح 

قصائده عىل 237 صفحة، واملُذيل بـ20 قصيدة من ديوانها 
األول، كما أن صورة الشاعرة الزاهية الباسمة املُلونة تُهدهُد 

الغالف.
سلمى الجيويس تعود للشعر بعد قطيعة 61 عاما، من نرش 

أناشيدها ومزامريها. وتُمخُر سفينتها الثانية )صفَوْنا مع 
الدهر( طافحة بالشعر املائي الشفاف واملُفردات الجمالية 
املَُموسقة، وصور النقاء واالنتماء اإلنساني الكَوني والحب 

الصويف، ُمتماهية ِبَعنوَنَة الديوان مع السموأل بقوله: »صَفَوْنا 
فلم نكدر وأخلَص رسنا / إناٌث أطاَبْت حملنا وفُحوُل«.

سلمى الجيويس كما يف قصائدها الدائرية، بدأت شاعرة 
وعادت شاعرة إىل نبعها الحالم، رُغم انشغالها ُعقودا 

بالرتجمة والدراسة والبحث. هذه القامة الثقافية الشامخة، 
املُحتفية قريبا بإتمام ِعرشينيتها الخامسة، تشكل أيقونة 

عرص ورافعة لألدب الفلسطيني بشكل خاص والعربي بشكل 
 PROTA »عام، بمرشوعها الريادي النهضوي الحداثي »بروتا

الذي أبدع برتجمة ونرش رموز وأصوات الثقافة العربية إىل 
اإلنكليزية، عدا عن إبداعاتها امللونة من بحث أكاديمي رصني 

وشعر وفن عمراني.
والشاعرة من رواد القصيدة النرثية الحداثية مع أعضاء 

»مجلة شعر« اللبنانية التي أسسها يوسف الخال عام 1957، 
وضمت يف بداياتها أدونيس وخليل حاوي ونذير العظمة. 

كما أنها شاعرة تموزية، ويتجىل ذلك يف قصيدتها )تموز( 
املنشورة يف عدد ترشين األول/أكتوبر 1957 ملجلة »شعر« 

املرُتعة بلوعة الفراق والحزن والذكرى، إذ تقول: »تموز ودعنا 
ومات وخلّف الذكرى لنا / أيقظت يا تموز نجوانا ولم ترفق بنا 

/ واصطدت من دنيا الكواكب حلمنا«.

يف آذار/مارس 1960 إبان الصخب والجدل حول حركة الشعر 
العربي الحديث، نرشت سلمى الجيويس يف مجلة »اآلداب« 

مقاال جريئا بعنوان »قضية الشعر العربي الحديث« دافعت 
فيه وسط أصوات الهجوم والرفض عن الشعر الحديث، 

وأبدت تأييدها للحداثة الشعرية العربية 
واسترشفت بعني الرائية نجاحها »لكننا، 
نحن الشعراء الحديثني، أصحاب قضية 

نؤمن بها إيمانا عميقا.. عليه فإنه ال 
يسعني أن أقول ملن يؤمن بالحركة 

الحديثة إال أن يصرب ويرتفق يف حكمه، 
فأنا مؤمنة يف الشعر الحديث ويف 

مستقبله، وأجد لزاما عيّل أن أدعو له 
وأدافع عنه وألح عىل مزاياه ورشوطه 
وأصالته«. ويف املقال نفسه أدانت ما 

تفرع عن هذه الحركة من محاوالت 
شعرية، لطفيليني ال يملكون 

املواهب والعمق، يف فهم ومواكبة 
هذه الحداثة، كما رأت فيهم ظاهرة 

طبيعية لكل حركة جديدة.
يف عام 2007 شاركت بورقة يف 
مؤتمر »األدب الفلسطيني يف 

الشتات« يف جامعة بيت لحم، 
وهناك حظيت بلقاء الشاعرة 

سلمى الجيويس التي جرى تكريمها يف هذا 
املؤتمر. يف لقائنا تحدثنا عن املدينة وصورها يف الشعر 
العربي، وقد أبدت غضبها عىل املؤرخ األمريكي لويس 

ممفورد صاحب مؤلف The City in History املرتجم تحت 
عنوان »املدينة عىل مّر العصور« فرغم شمولية وأهمية كتاب 
ممفورد، إال أنه لم ُيدخل يف عمله وال مدينة إسالمية واحدة، 

وفق ما وصفت الجيويس »كما لو أن املدن اإلسالمية تأسست 
وسكنت خارج العمران البرشي، بل خارج التاريخ البرشي 

نفسه« ورصّحت أمامي بأنها تعد مؤلفا باإلنكليزية حول 
املدينة اإلسالمية للرد عىل كتاب ممفورد، وقد استقطبت يف 
مرشوعها هذا كبار املؤرخني والباحثني، وصدر املجلد األول 

 The منه بتحريرها عام 2008 باللغة اإلنكليزية، تحت عنوان
City in the Islamic World، كما تُرجم وصدر بالعربية عام 
2014، عن مركز دراسات الوحدة العربية بُعنوان »املدينة يف 

العالم اإلسالمي« .

هذا الديوان الجديد الحامل نقاَء 
البجعة وجمالها، واملُستَهٌل بمزموٍر 
شعري دائري ُمَموَسق، »وما رشبتُه 

السماُء أعادتُْه« واملنثور بالصور 
والرسومات الشعرية الجميلة، دون أن 

ييش بتواريخ كتابة القصائد، يؤرُخ صريورة 
الحياة بوجعها ومآسيها، وسريورة الشاعرة 

الفلسطينية الحزينة، الحاملة صوت 
الذاكرة الجمعية يف التغريبة الفلسطينية 

الوجيعة، ويف النكبات عرب السنني الطويلة، 
كما يف قصيدة »حزيران 1967« لكنُه عابٌق 

بالشذا والهوى والصفاء واسترشاف النور 
والحنني، رُغم تجاعيد العمر، وكما تومُئ وترسُم 
كلماتها املَُمْوَسقَة، ُمعرفة داللة العنوان: »صَفَوْنا 

مع الدهر، كالبحر مرّت علينا الرياح/ وهبت 
علينا العواصف لم تَغِونا/ ولم تنتقص من هوانا 

السننْي/ وما رشبتُه السماء أعادتُه/ حتى النهاية 
يبقى الحننْي/ إىل نكهة لم نذقها/ إىل رحلة لم 

نُمارس ضناها/ إىل نجمة خارج األفق لم نكتشف مرتقاها/ 
إىل بسمة من إله بديع ييضء الحنايا سناها / صفونا مع 

الدهر/ لم تنتقص من هوانا السننْي/ وهذي التجاعيد حول 
الجفون شذاها« فهوى الشاعرة وحنينها خالٌد ورسمدي، يكربُ 

معها وينرث عطره مع تجاعيد الجسد.
سلمى الخرضا الجيويس شاعرة مائية بامتياز، عىل غرار 

زميلها ابن جيلها بدر شاكر السياب صاحب »أنشودة املطر« 
فالنبع يف ديوانها األول أصبح بحرا تمخُر فيها ُسفنُها، بدءا 

من »السفينة العاشقة« بوابة الديوان، املحملة بالشوق 
والعشق والحب، الفائض عىل الجميع، وصوت الشاعرة 

مختال بمايض شعبها وذراه، رُغم أنُه أضحى من التائهني 
والناعسني، لكنها تسترشف األمل والنهوض يف نهاية القصيدة 

»غطني يا حبيب بصدرك تاَهْت هنا أعني اآلخريْن/ آٍه كيَف 
تشُق السفينة موج البحاْر/ تتهادى عىل منكبيها األمريْين، 
أي انسياب/ وحدها، وحدها، مع هدير املُحيط، مع املد/ ال 

تستفيْق/ تتهادى تطوف عىل املوج/ تغرق يف عتمات القرار/ 
اعتقوني / دنا النجُم / إني عىل الريح، أمسك رس الرؤى 

والجمال« وهي يف »السفينة الغارقة »برتميزها تعرّب عن 
عذابات األم األنثى الفلسطينية املنكوبة، املحرومة من الحب 

والوطن والدار، »هل جاءتك أخباري؟/ أنا أم، أنا أنثى بال 
حب/ وأمس قضيت من عاري/ بال قلب، بال وطن، بال دار«.
تكثف الشاعرة يف استخدام القاموس املائي مثل، مرادفات 

البحر واملاء والنبع وأسطورة أخيل، كما أن عناوين قصائدها 
مغمورة باملاء رمز الطهارة والُعماد والخصوبة والنسغ.

هذه السمفونية الفلسطينية الجميلة الحزينة.. تحمل يف 
أفيائها موناليزا األدب العربي الحداثي قاطبة، وصوت املرأة 

املُرهفة واملُرهقة.. إنها املرأة التنويرية املوسوعية املبدعة، 
الرائدة يف نقل أصوات املبدعني العرب للقراء األجانب، وهي 

الشاعرة املائية الصافية اللغة الدائرية الشعر املسكونة 
بالينابيع، بدءا من »العودة من النبع الحالم« ورُجوعا إليه يف 
»العودة إىل النبع« من ديوانها الجديد. وهي رحالة سندبادية 

التغريبة، حروفها نازفة وجعا »لقد ُجبُت يف الكون، يا منهل 
العمر، ضعُت/ وعرْيُت قلبي لعصف الرياْح / وعانقت مأساة 

شعبي، عشقُت حنني الجراح / وسالْت دمائي دمعا من الصرب 
واليأس لكن رجعت«.

كاتب فلسطيني

سلمى الخضراء الجيوسي: رائدة »القصيدة المائية« في شعر المرأة العربية



    WWW.ARABAMERICANTODAY.NET3737

    Arab American TodayArab American Today  العربي األمريكي اليوم  العربي األمريكي اليوم

September 2022 - Volume : 10 - Issue :117

    Provision نصوص

فق النَّ
يقولون لها: »أنت لسِت امرأة«... وهي تعرف معنى ذلك، بل تعرف 

أكرث من ذلك، فهي لم تعِد امرأًة منذ زمن طويل، وألنّها لم تعد امرأة، 
أصبحت كثرياً من األشياء ويمكن أن تصبح أشياَء أُخرى اآلن أو يف 

املستقبل. لكنّها تعرف أنّها بال مستقبل وبال غٍد، وأّن هاتني الكلمتني 
قد فرغتا بالنسبة إليها من نُور الحلم ومن دغدغة األمل. إنّهما 

كلَمتان فارَغتان، وكّل ما تقومان به من أجلها هو تحديد اتجاه الزمن 
يف حياتها التي تدور يف مكاٍن واحد.

هي أّي يشء، هي شارع وتعيش يف الشارع، لها مكان معروف. ولها 
طريق معروف تذرعه جيئة وذهاباً، حاملة حقيبة يد قديمة تفتقر إىل 

الذوق. تلبس ثياباً ال تنمُّ هي األُخرى عن الذوق أو القيمة. تضع أحمر 
شفاه رخيصاً، يتضارب لونُه مع لون برشتها النحاسية التي تبدو 

ُبنّيًة ممتزجًة بلون داكن يف مواضع أُخرى؛ من أثر الوقوف الطويل 
تحت الشمس والعيش يف الَعراء وبني أحضان الشارع وبعض طارقيه. 
وحينما يرمونها بهذه الجملة: »أنت لست امرأة!«، ال تُفاجأ. هي تعلم 

أنّها لم تعد كذلك، فما الجديد يف هذا الكالم الذي لم يعد منذ أجيال 
يطنُّ يف أذنيها كالشتيمة بل أصبح مجرّد استنتاج يؤكّده لها اآلخرون.

امرأة الشارع الذي أُلقَيت فيه فجأة تبحث عن يشء من الدفء

إنها تعلم ما هي، فهي نفٌق يمّر عربه الكثري من املجهولني، نفق بال 
هوّية، نفٌق أسوُد له ماٍض وال مستقبل له، ورّبما سيظلم النفق أكرث 
فأكرث ويبتلعها يف النهاية. هي امرأة الشارع الذي رُميت فيه فجأًة، 

لتجد نفسها بعد ذلك تبحث عن مكاٍن ال يسقط فيه املطر، وفيه يشء 
من الدفء. مكاٌن ُيخفيها عن العيون املفرتِسة واملتأفّفة والاّلعنة، 

حينما تتعب أنفاقها وترغب يف قليل من النوم.

وهي جسٌد افرتق عن روحه منذ زمن، بل لم تسنح له الفرصة ليتعرف 
إىل روحه منذ أن ُخلِق، فهي جسد بال روح. جسد يعلوه وجٌه استقرّت 

فيه عينان تعلّمتا البحَث عن فرصة، عن بعض املال، عن صحن من 
األكل الساخن.

وهي تقف يف هذا املكان، وأحمر الشفاه الصارخ والبشع عىل شفتيها 
املدهوستني عالمة. أو تميش يف الشارع شارعها وكأنّها ستذهب إىل 

أشغالها، ولكنها ما تلبث أن تعود لتميض يف االتجاه املعاكس بنفس 
الجّدية، تنتظر أن تقع عليها عني. »أنِت لسِت امرأة«. أعلم، قالت. 
أنا الشارع وأنا شارع. تمرُّون فيه دون أن تعريوه اهتماماً، تدوسونه 

وال تشعرون بآالمه، لكنّه شارٌع فقَد كّل إحساس، وأنا نفق تأتونه من 
حيث شئتم، ترمون فيه وسخكم وقماماِتكم وتمضون.

هي تعلم أنّها لم تعِد امرأًة ومع ذلك يبحثون عنها حينما تستبدُّ بهم 
الرغبة الجامحة، فتمنحهم ما تملكه املرأة. لكنّها ليست كذلك. هي 

تعلم.

* كاتبة من الجزائر

تحسين علي جابرراضية تومي
شاعر من العراق

ال ساقاِن تحَت جسدي
وال كالٌب تعوي يف الذاكرة

هناَك فقط ترحاٌل متئٌد
بنَي عاملني..

يف إيهما أجُد نفيس؟
وأنا: الذي أعيُش كي ال أوجد!

مثَل الضباِب، يف الصباحات
أغّبُش الزجاَج امللّوَن

بوجودي الشفيف
وأختفي يف الالمكان

الليُل مأواي، والسهُد قدري
واللّذُة التي أرتجيها

تشبه الثمرَة املحرّمة
أنا الذي ارتحلت كما السندباد
لكن، بال بحٍر تحتي، وال سماء

الذي يراني، رآني، والذي لم يرني
كأنه لم يَر شيًئا، ومن لم يرد رؤيتي؛

فها أنا ماثٌل هناك، كما الشيطاُن
يف أوِل الخلق، فال جدران يخرتقها

وال إنساَن ليوسوَس له
أنا الفراغُ املوحش بني املوِت

وما تسّمى حياة، أنا النزق الذي يعرتي
أصحاّب اليمنِي أحيانًا

وأنا الجنديُّ الذي اختار املعركة بيتًا له
املرايا تراني وال أرى نفيس

وال أهتم؛ فأنا أُدعى الالوجود أحيانًا
هذا الذي ال دليَل عىل عدمه، أو وجوده

وأنا املشكلة الكبرية للكثريين
وأنا الخيُط الذي يربُط الحذاء

النسور ذاُت األعناق البيضاء
والشياُه الضائعة يف وادي املوت

ال تراني أيًضا؛ فأنا الحياُة القصريُة 
للموت

وأنا املوُت الطويُل لتلَك الحياة.

أعيُش كي ال أوجد

ملك عبد الله

إىل جّدتي حليمة.
 

َمدخل:

»َذرني أجعُل حياتي بسيطة 
مستقيمة شبيهة بقصبة الناي 

حتى تقدر أنت أن تمألها 
بموسيقاك«.  

چيتنچايل/ رابندرانات طاغور.
 ال أريُد أن أرَحَل يف يوٍم ماِطر

وال يف يوٍم ربيعّي،
وال يف يوٍم تتفتّح فيه األزهار هنا

أو يف مكاٍن آخر يف العالم.
ال أريد أن أرحل يف يوٍم تكوُن السماء 

فيه
غيمة واحدة منداحة. ال.

أُريُد أن أرَحَل يف يوٍم تنادينني فيه
عندما يبلُُغ َشوقي إليِك من الحزِن 

أعماَق كينونتي.
اليوم الذي تضجرين فيه من 

ك يف عزلِتك. التنسُّ
حينها،

دفِّئيني بعباءتك الرَّحبة
أو بيديك اللتني ُهما اآلن ُعشب 

املوت النرِض.
يديِك املتّشحتني ِبظاللِه،

ودعينا نحِمُل معنا ُسْمرَة الجبل
ومدًى ترُجُف فيه شمُس الغروب.

دعينا نأخذ معنا ُخفوَت الفَْجر
ومساءاٍت باهتة.

نأخُذ كّل ما ال يعبأ به األحياء:
الُجدران الضاّجة برصخاِت أعواٍم 

مَضت،
وبيوت الجبل البالية.

دعينا نَرَْهُن أحالَمنا
يف سبيِل أن نحظى بذكرى تركناها 

هناك
وهي ال تزال خفّاقًة يف داخلنا.

ألُشارِكِك كينونتي
ونُصِبُح مًعا جدواًل يشقُّ طريقَُه 

بال عودة،
عنَدها،

ما أجَمَل أن نكوَن من جديٍد
أحرارًا.

كما يف العَدم!

لحظَة ُأعاِنُق الموَت أُلعاِنَقك

Mere reproduction, you could carry it 
with you,
you could carry it in your arms;

small enough—                                            but 
I crumble,
                                                                  erode, 
at its feet.
I grew up on this ground, in my grand-
mother’s house.
On every surface, a statue. Every wall

with cloth-turbaned chieftains, women 
gathering water
with babies on their backs,
men on horses who point the way
deep in snow. Like our home was the mu-
seum,
                                           as though the 
museum saw you
                                                 every which 
way, at last,
and why not—collect the Russells, Mill-
ers, Wyeths, too.
What any of us knew of us
in the what was left.
I ask who got the Remingtons, the repli-

cas,
when she passed.
Just another Indian
slumped on his horse.
 As though I could
                                              in more than 
memory
hold the object aloft,
an urn, trembling,
a photograph you can’t quite make out
 like that Bible which has lain beside it
so many years, survived a newer war;
 survived the bombs;
but the bombs brought on the flood,
 and now the book of martyrs is wa-
ter-stained;
speaking only through the edges’
 

marginalia. Everyone did that
in those days—I’m told,
you hold the object aloft. You ask.
No stories issue forth.
In those years of quiet,
nothing but the archives;
no childhood photographs, no language
tucked in the corner of the page—

he is only catching his breath,
he’ll live past them all,

he is, after all,
made of stone.
 End or enduring?
Wish I could tell you—
 
—this particular silhouette,
a bronze greening over years—
 

the placard is so small.
No explanation fits.
No firmer ground
sculpted in the corners.
In the great leather armchair that was her 
throne,
she’d point out every tilted frame, tell me:
The Indian in His Solitude
lies crooked.
The Last of the Buffalo,
Last of the Mohicans,
all that last
outlasting us both.
Never forget,
even if you could,

who you are.
Their eyes still watch
from the walls, from the graves.
This is no end.
Sometimes the stories wait for you
to begin.
To whom does it belong now,
I ask my mother, who knows the path
every stitch of jewelry has taken,
the Wedgwood, Frankoma, all the little 
statues,
but she doesn’t know where it’s gone,
the delicate copper reins I can still feel
bend beneath my hands,
the perfectly wrought
pistols, horse spines
twisting, hooves
churning
in brilliant motion

                                            like the metal 
might fair leap
                                                        from the plinth.
 

Source: Poetry (September 2022)
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End of the Trail

BY KENZIE ALLEN



    WWW.ARABAMERICANTODAY.NET سبتمبر سبتمبر 20222022 م - السنة العاشرة - العدد:  م - السنة العاشرة - العدد: 3838117

    ART تشكيل

عندما اندلعت الحرب األهلية يف الواليات املتحدة عام 1861، أرسلت مجلة 
»هاربر« وينسلو هومر، الذي كان ال يزال فناناً مغموراً، إىل ساحات القتال 

من أجل رسم الوقائع عىل األرض كجزء من تغطية الحرب آنذاك، حيث 
ظهرت رسوماته الصادمة عىل صفحات املجلّة.

صّور الفنان التشكييل األمريكي )1836 - 1910( القنّاصة الذين 
كانوا يجلسون فوق األشجار ويمضون وقتاً طويالً يف مراقبة 

خصومهم، حيث يصوبون بنادقهم بمنظار تلسكوبي، إال 
أن مالمح القنّاصة بدت ملتبسة كما غريه من املتقاتلني، 

ما أثار اهتمام النقّاد بالقلق والغموض والحرية عىل 
وجوههم.

وافتتح يف العارش من سبتمرب يف »الغالريي 
الوطني« بلندن، معرض »وينسلو هومر: قوة 

الطبيعة« ويتواصل حتى الثامن من كانون 
الثاني/ يناير املقبل، والذي تُعرض فيه مجموعة 

مختارة من أعمال واحد من أبرز رموز الواقعية 
يف بالده، عرب توثيقه الحرب األهلية األمريكية 

والتمييز العنرصي وغريهما من القضايا الحّساسة 
يف زمنه.

الفنان املولود يف مدينة بوسطن، كان يتعامل مع 
الرصاع الذي اندلع يف جنوب بالده من زاوية الشغف، 
حيث لم يكن موظفاً رسمياً يف املجلة، إنما كان يمتلك 

استوديو خاصاً به وذهب مدفوعاً لفهم تداعيات الحرب، خاصة 
عىل املجتمع يف رشائحه املتعّددة؛ النساء واألطفال واملسننّي والعبيد 

املحّررين.
تظهر يف اللوحات املعروضة عنارص أساسية تتكّرر يف معظم تجربته ممثّلة 
بمشاهد مستّمدة من الحياة الريفية التي تعترب وثيقة برصية مهمة يف فهم 
النصف الثاني من القرن التاسع عرش عىل امتداد ساحل املحيط األطليس 

وواليات الجنوب خاصة، وكذلك البحار بأمواجها املضطربة وشخصيات 
البّحارة املتسمة بالقوة والعنف غالباً، وعمليات اإلنقاذ البطولية التي جرت 

خالل الحرب األهلية للجرحى والسكّان املحلّيني.
يتضّمن املعرض واحداً من أبرز أعمال هومر، والذي يحمل عنوان »تيار 
الخليج«، وفيه رجل أسود قوّي البنية، وعاري الصدر، ممّدد عىل 

سطح قارب دّمرت أرشعته بعد تعرّضه لعاصفة هوجاء؛ حيث 
يتأرجح القارب يف بحر هائج وال تزال رياح األعاصري تظهر 

يف يمني اللوحة بينما توجد يف املقدمة أربع أسماك 
قرش تقرتب من القارب.

عىل مدار أكرث من أربعة عقود، لم تلق لوحات 
هومر استحساناً من قبل الجمهور، أو انتباهاً 

لدى النقاد، واستمر الحال حتى رحيله، لتنطلق 
بعد ذلك دراسات متعّددة حول رّس لوحته التي 

سّجلت مرحلة عصيبة من التاريخ األمريكي، من 
خالل تقديمه صورة عن طبيعة العالقات بني 
الشمال وبني الجنوب الذي ضّم إحدى عرشة 

والية سعت لالنفصال حينها بسبب رفضها إلغاء 
الرقيق، وانتهت بانتصار الشمال وإعادة توحيد 
الواليات املتحدة التي كان نظامها الفيدرايل مهدداً 

باالنهيار.
ينظر الدارسون إىل أعمال وينسلو هومر يف هذا السياق عرب 

تصويرها أحوال املجتمع يف الجبهة الداخلية؛ والناس البسطاء 
أثناء القتال، ويف لوحاته العديدة حول األفارقة األمريكيني الذين تحّرروا، 

وذكرياتهم حول ماٍض ارتكب بحقهم العديد من االنتهاكات والجرائم، 
والطريقة التي عاشوا بها كأحرار. لقد اهتّم بتوثيق تلك املرحلة، دون أن يعلم 
أنه سيصبح الحقاً أحد رموز الواليات املتحدة الوطنية بما تركه من رسومات 

تحيل إىل مفاهيم التعايش والوحدة والوئام االجتماعي.

الفنان التشكيلي وينسلو هومر.. ذاكرة 
العنصرية والحرب في أميركا

لم يكِد املشهد الفني السوري يوّدع واحداً من 
أبرز وجوهه؛ التشكييل ممدوح قشالن، الذي رحل 

عن عاملنا قبل أيام )1929 ــ 2022(، حتى جاء 
نبأ وفاة رمز آخر من رموزه: الفنّان إلياس الزيات، 

الذي غادر عاملنا يف الرابع من سبتمرب عن 87 عاماً 
)1935 ــ 2022(.

ُيَعّد الزيات، الذي وُلد ورحل يف دمشق، من أبرز 
أسماء الجيل الثاني يف التشكيل السوري، وهو 
الجيل الذي مأسس العمل الفنّي يف البالد، عرب 
إنشاء »كلّية الفنون الجميلة« يف دمشق، والتي 

عمل فيها الفنان الراحل مدرّساً بني عاَمْي 1980 
و2000، تاركاً أثراً كبرياً عىل عرشات من الفنّانني 

السوريني الذين حرضوا دروسه.

بعد نيله شهادة التعليم الثانوي من »املدرسة 
األرثوذكسية« يف دمشق منتصف الخمسينيات، 

تلقّى الزّيات تعاليمه األوىل عىل يد ميشيل كرشه 
)1900 ــ 1973(، أحد رّواد التشكيل السوري، 

قبل أن يغادر بلده للدراسة يف »أكاديمية صوفيا 
للفنون الجميلة« ببلغاريا، وبعدها يف »كلّية 

الفنون الجميلة« يف القاهرة، حيث تخّصص يف 
التصوير الزيتي، وهو تخّصٌص وّسعه، الحقاً، عرب 
دراسته تقنيات الرتميم الفني يف بودابست باملجر.

ُعرف الراحل بكونه واحداً من أبرز األسماء 
السورية، إن لم يكن أبرزها، يف فن األيقونات والفن 
الكَنيَّس، حيث ساهم يف التأريخ لرسومات األيقونة 

يف سورية، كما عمل، خالل عقود، عىل إعادة 

تأهيل هذا التوّجه الفنّي ــ الديني ضمن الفن 
املعارص، إضافة إىل ترميمه ووضعه للعديد من 

األيقونات والجداريات يف الكنائس ودور العبادة 
بسورية.

وإضافة إىل تأثري األيقونة يف فنّه ــ حيث الوجوه 
ذات التقاسيم األبدية، والهاالت التي تُحيط بها ــ 
فقد انفتحت تجربة الراحل عىل مختلف التّيارات 

والتوّجهات الفنية، إْذ رسم املناظر الطبيعية 
والطبيعة الصامتة، كما برز يف بداياته ضمن فّن 
البورتريه، وقد أظهر يف مختلف أعماله ميالً إىل 

األشكال والشخوص واألغراض الحّية أو الساكنة، 
مع ابتعاٍد عن الفن التجريدي الذي توّجه إليه 

عدٌد من أبناء جيله من الفنانني السوريني.

Found A Painting Un-
der The Painting “The 
Maid” By Artist Ver-
meer.. I Know The Story

A dvanced scanning technology revealed 
two objects that were later drawn in Jo-
hannes Vermeer’s 1657-58 painting, The 

Handmaid, providing new insight into the Dutch 
painter’s artistic process.

This “discovery” was announced at a press conference 
at the Rijksmuseum in Amsterdam, which is planning a 
major exhibition of the artist next year, according to Art-
News.

Recent scans have shown the presence of an underpaint, 
a rough outline of the composition which provides a basis 
upon which the painting is to be laid. Originally, this low-
er painting included a pitcher-holder and fire-basket that 
Vermeer later painted.
“So much work has already been done on The Handmaid 
that we never expected something so definitive to look 
like this thanks to modern technology,” Taco Dibbets, the 
museum’s general director, said in a statement.
Using the new scanning technique, the researchers dis-
covered behind the young woman’s head, a sketch in 
black paint depicting a jug holder with several jugs. The 
jug stand, a wooden plank with cutouts, could be used in 
17th century kitchens to hang ceramic jugs by their han-
dle. Vermeer had a similar copy in his home pantry.

رحيل التشكيلي إلياس الزيات: أيقوناٌت أقّل في التشكيل السوري



    WWW.ARABAMERICANTODAY.NET3939

    Arab American TodayArab American Today  العربي األمريكي اليوم  العربي األمريكي اليوم

September 2022 - Volume : 10 - Issue :117

CINEMA سينما

فيلٌم جديد بعنوان Laal Singh Chaddah، ألدفايت شاندن، ُيعترب النسخة 
الهندية من »فوريست غامب« )1994(، لألمريكي روبرت زيميكس. بدءاً من 

11 أغسطس/آب 2022، تعرضه صاالت فرنسية عّدة، و«بروميري«، املجلة 
السينمائية الشهرية الفرنسية، تنرش حواراً مع عامر خان )1965( يف عددها 

األخري )سبتمرب/أيلول 2022(، »نجم« الفيلم الرائع 
»النهر )Lagaan(«، الذي ُينجزه الهندي آشوتاش 

ُغواريكر عام 2001.
التغيري الهندي قليٌل للغاية. السياق العام ُمحافٌظ 

عليه، لكّن الخصوصية األمريكية تُصبح هندية، 
والشوكوالته تختفي لصالح الـPanipuri: وجبة 

أكل خفيفة، معروفة يف مناطق هندية عّدة، 
 .Phuchhkaو Golgappa :ولها اسمان آخران

إنّها »كرة من الخبز املقيّل، بحجم كرة 
الـ«بينغ بونغ«، ُمجّوفة ومليئة بالبصل 

والفلفل، والحّمص أو البطاطا«، يقول خان، 
مفرّساً ملحاوره غايل غولُن )رئيس تحرير 

»بروميري«( أّن أول مذاٍق يشعر به آكلُها 
»يجعله يسعل«، لكنّه سيدمن عليها 

رسيعاً، منذ املرة الالحقة«. ُيضيف، بعد 
وصف مذاقها بـ«لذيذ«، أنّه حني يتناول 

املرء تلك الوجبة، »لن يعرف أبداً ما 
الذي ُيمكن أْن ُيصادفه«.

التغيري حاصٌل يف إدخال أغنيتني 
اثنتني إىل النسخة الهندية، لكّن 
هذا لن ُيدرج الفيلم يف الصناعة 
البوليوودية؛ وكّل الجزء املتعلّق 

بالتاريخ األمريكي ُيصبح تاريخاً 
هندياً. غري أّن املسألة غري محصورة بهذين 

التغيريين، إْذ إنّه من غري املُرّجح، أصالً، تخّيل نسخة هندية من فيلٍم 
أمريكي كلّياً. يقول عامر خان: »هذا يقوله الجميع يل. لكنّي أحّب كثرياً فيلم 

روبرت زيميكس، منذ مشاهدتي إياه يف تسعينيات القرن الـ20. بل أقول إنّي 
مغرٌم به جداً. بالتأكيد، لم أتخّيل أبداً أْن أصنع نسخة جديدة منه، أو أْن 

»أواجه« مرشوعاً كهذا«.

تقول الحكاية إّن عامر خان يتلقّى، ذات مساء، اتصاالً هاتفياً من صديقه، 
املمثل أتول كولكارني، يسأله فيه عن أفالٍم ُيفّضلها أكرث من غريها، فيذكر 

له »فوريست غامب«. بعد أسبوعني، يتصل كولكانري به مجّدداً، قائالً إّن 

لديه نّصاً أّول له، يتمثّل باقتباس هندي لهذا الفيلم. يسأله خان عن سبب 
عدم رغبته يف التمثيل فيه، قبل أْن ُيدرك أّن هذا النص، املتحّول رسيعاً إىل 
سيناريو متكامل، سيكون أول كتابة سينمائية لصديقه: »سأكون رصيحاً 

معك: عند إخباره إياي بهذا، ضحكُت كثرياً«.

اللقاء بتوم هانكس )مؤّدي شخصية فوريست غامب يف النسخة 
األمريكية( يحصل الحقاً، وملرة واحدة فقط. هانكس 

مشغوٌل بتصوير املشهد األخري من 
»جرس الجواسيس« )2015( 

لستيفن سبلبريغ، الذي يدعو خان 
إىل البالتوه، عىل الجرس الربليني 
نفسه: »توم موجوٌد هناك. اللقاء 

لنصف ساعة فقط. إنّه )اللقاء( مفيٌد 
للغاية، ملا فيه من إرشاٍد وتثقيف. 

حينها، أنا غري مالٍك حقوق »فوريست 
غامب«. لذا، أنا غري متمكّن من تناول 

املوضوع معه«. دعوة خان إىل بالتوه 
»جرس الجواسيس« متأتية من رغبته 

ل سبيلبريغ تواصله مع روبرت  يف أْن ُيسهِّ
زيميكس، للحصول عىل حقوق إنتاج 

ٍم أبداً. نسخة هندية. هذا غري ُمتمَّ

عنوان النسخة الهندية اسُم الشخصية 
الرئيسية، كما يف النسخة األمريكية: متابعة 

املسار الحياتي لرجل طّيب القلب وبسيط 
التفكري، يمتد بني سبعينيات القرن العرشين 
واألعوام العرشة األوىل من القرن الـ21، متوقّفاً 
عند محطّات أساسية يف تاريخ الهند. إيراداته 

الدولية، بني 11 أغسطس/آب و1 سبتمرب/أيلول 
2022، تبلغ 11 مليوناً و94 ألفاً و327 دوالرا أمريكيا، 

بحسب »موجو بوكس أوفيس« )موقع إلكرتوني 
متخّصص باإليرادات(، بينما تُشري معلومات 

»ويكيبيديا« اإلنكليزية إىل أّن اإليرادات يف الهند تبلغ 69 مليوناً و260 ألف 
روبية )نحو 8 ماليني و700 ألف دوالر أمريكي(، وخارج الهند 59 مليوناً و720 

ألف روبية )نحو 7 ماليني ونصف مليون دوالر أمريكي(، منذ 22 أغسطس/
آب 2022. هذا يف مقابل ميزانية إنتاج تساوي 180 مليون روبّية )نحو 22 

مليوناً و600 ألف دوالر أمريكي(، بحسب »تايمز أوف إنديا« )14 يوليو/تموز 
.)2022

نسخة هندية من »فوريست غامب«: 
ليس بوليووديًا لكّنه يروي تاريخ الهند

The touching film After 
Sun wins the Grand Prix 
at the Deauville Film 
Festival

A fter Sun”, directed by Charlotte Wells, won 
the grand prize at the 48th American Film 
Festival in Deauville, France,  a touching 

tape about a father’s relationship on vacation with 
his 11-year-old daughter.

This work of fiction won the most important prize 
at the festival, succeeding the film “Down with the 
King” directed by Diego Ungaro, which won it last 
year.

The films of unknown directors dominated the list 
of works that competed for the award this year, as 
they numbered eight out of the 13 that were includ-
ed in the competition.
After Sun is the first feature film directed by Char-
lotte Wells, who was born in 1987 in Scotland and 
lives in New York. Wells, in a video speech that was 

shown in 
the Grand 
Festival Hall, 
expressed 
her pride in 
winning the 
award.

This highly 
personal 
film is about 
a summer 
vacation 
spent in 
the late 
1990s by an 
Englishman 

in his thirties, played by Paul Mescal (particularly 
known in “Normal People”) with his 11-year-old 
daughter (played by Frankie Curio) on the Turkish 
coast.

The film begins with scenes of joy and smiles, then 
gradually the features of loss and pain appear on 
this divorced man who captures with the video 
camera moments of happiness with the vibrant 
Sophie.

Jury chief Arnaud Deplechane told AFP that Char-
lotte Wells “made a miracle out of every moment 
depicted in the film with the art of directing.”

The film also subtly accompanies Sophie’s transi-
tion from childhood to pre-teenage, as she weaves 
relationships with teens at a vacation club and 
discovers her first courtships. “After Sun” deals with 
the topics of happiness, family ties, parenting and 
memories in a fluid and personal way.

The jury prize was awarded to two films: “War 
Pony,” in which directors Gina Gammell and Riley 
Keough delve into the world of Native Americans, 
and “Palm Trees and Power Lines,” in which director 
Jamie Duck deals with adolescence.

The critical jury, which included five journalists, 
awarded its prize to “After Sun”, which won last May 
the “French Touch” award at the Cannes Festival.
The Audience Award, given to the film with the 
most audience votes during the festival, went to 
“Emily the Criminal”, which tells the story of a wom-
an who gets involved in crime and fraud.

حصل الفيلم الروائي نزوح للمخرجة سؤدد كعدان والنجمة كندة علوش عىل 
جائزتني خالل حفل ختام النسخة 79 من مهرجان فينسيا السينمائي الدويل 
الذي أقيم يف العارش من أيلول/سبتمرب. وفاز الفيلم الذي شهد عرضه العاملي 

األول يف مسابقة Orizzonti Extra بـجائزة الجمهور التي تقدمها رشكة أرماني 
الراعي الرسمي للمهرجان ليصبح أول فيلم عربي يحصل عليها، وجائزة النرتنا 

ماجيكا التي تمنحها جمعية تشينيتشريكويل الوطنية االجتماعية 
الثقافية للشباب، وبذلك يصبح يف رصيد املخرجة سؤدد كعدان 

ثالث جوائز من مهرجان فينيسيا إذ فاز فيلمها السابق يوم 
أضعت ظيل بـجائزة أسد املستقبل عام 2018.

وقد نال الفيلم إشادة نقدية كبرية بعد عرضه إذ 
كتبت آنا سميث من موقع Deadline »فيلم نزوح 

هو تجربة مشاهدة ساحرة تمزج الحكاية الخيالية 
النسوية بالدراما الواقعية« وكتب أيضاً جوناثان 
هوالند يف موقع سكرين داييل »فيلم قوي ورقيق 

يسعى بشجاعة إىل تغيري التوقعات املرتبطة 
باألعمال الدرامية السورية التي عادة ما توحي 

بالعنف وسقوط الضحايا«، كما وصفه فابيان 
لومريسيه من موقع Cineurope بأنه »فيلم يفيض 

باألفكار الرسيالية الرائعة«.

ومن املقرر أن يكمل »نزوح« جولته يف املهرجانات الدولية، إذ 
سيكون مهرجان لندن السينمائي املحطة التالية حيث ينافس 

يف املسابقة الرسمية، تدور أحداث الفيلم يف سوريا خالل رصاعات 
السنوات املاضية، حني يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة »هالة زين« ذات 

الـ 14 سنة، لتنام بعدها تحت النجوم للمرة األوىل، وتقيم صداقة مع عامر »نزار 
العاني« الصبي باملنزل املجاور، ومع تصاعد العنف ترُص والدتها هالة »كندة 
علوش« عىل الرحيل وتدخل يف رصاع مع زوجها معتز »سامر املرصي« الذي 

يرفض أن يتحول لالجئ ويمنع عائلته من ترك املنزل.

وكان مرشوع الفيلم قد حصل عىل جائزة باومي للسيناريو من برلني، ويف مهرجان 
كان السينمائي فاز بجائزة تلفزيون ARTE، وجائزة سورفوند، ضمن ورشة 

سينيفونداسيون، كما نال دعًما من تورينو فيلم الب ومؤسسة الدوحة لألفالم، 
معهد الفيلم الربيطاني )منحة تمويل الياناصيب الوطني(.

الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان وتم تصويره يف تركيا، وهو من إنتاج 
رشكة وهو من إنتاج رشكة كاف لإلنتاج )سؤدد كعدان(، ورشكة بريكيل 

ميديا جروب ) يو فاي سوين( و يشارك يف االنتاج أكس نيلو 
) مارك بوردور( ، ومن بطولة كندة علوش، سامر املرصي، 

هالة زين ونزار العاني، و دارينا الجندي، وتولت تصويره 
مديرة التصوير الشهرية هيلني لوفار، وتتويل رشكة 

ماد سوليشنز  مهام توزيع الفيلم يف العالم العربي، 
فيما تتوىل رشكة MK2 مبيعات الفيلم بأنحاء 

 ،PYRAMIDE العالم. بينما توزعه يف فرنسا رشكة
 Starو ،FILM4 وتم تمويل إنتاجه من خالل

.Collective
سؤدد كعدان مخرجة سورية، وُلدت يف فرنسا. 

درست النقد املرسحي يف املعهد العايل للفنون 
املرسحية بسوريا وتخرجت من معهد الدراسات 
املرسحية والسمعية املرئية والسينمائية بجامعة 

القديس يوسف )IESAV( يف لبنان. أول فيلم روائي 
طويل لها يوم أضعت ظيل والذي تم اختيارها للمنافسة 
بمهرجان فينيسيا حيث فاز ، كما حصل عىل جائزة لجنة 

التحكيم يف مهرجان لوس أنجلوس السينمائي.

وقبل أشهر بدأت منصة نتفليكس عرض 3 أفالم لسؤدد، هي: الروائي الطويل 
»يوم أضعت ظيل«، والفيلمان القصريان »عزيزة« و«خبز الحصار«، وكلها متاحة 

حتى اآلن للمشاهدة حول العالم، وتسلط أفالم سؤدد الضوء عىل الوضع يف 
سوريا خالل الِعقد املايض، وحصدت عرشات الجوائز الدولية.

فيلم »نزوح« يفوز بجائزتين في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي
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BOOKS كتب

عن »املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات«، 
صدر حديثًا كتاب »املناخ والحضارة: بالد الرافدين 

نموذًجا« لألكاديمي والباحث العراقي خميس 
دحام مصلح السبهاني، وفيه يناقش العالقة بني 

املناخ والحضارة يف بالد الرافدين خالل ثالثة آالف 
عام قبل امليالد، ليخلص إىل أّن املناخ كان العامل 

الحاسم يف توجيه مجتمعات بالد الرافدين.

يعزو السبهاني اختياره بالد الرافدين نموذًجا 
لدراسة تلك العالقة إىل سببني؛ أّولهما أّن هذه 

املنطقة انتقاليٌة تتالقى فيها األنماط املناخية 
العاملية املختلفة، مصحوبة بالتنّوع الطوبوغرايف؛ 

ما يؤّدي إىل تنّوع أنظمتها املناخية زمانًيا ومكانًيا، 
ويجعل أّي اختالل يف التوازن يقود إىل تغريات 

مناخية حرجة.

أّما السبب الثاني، فهو أّن بالد الرافدين تُعدُّ 
مهد الحضارات اإلنسانية األوىل الناضجة يف 

جميع جوانبها املادية، والعماد االقتصادي لهذه 
الحضارات هو الزراعة واإلنتاج الزراعي، وأّي تغري 

يف املناخ له تأثريات مبارشة يف اإلنتاج وما يتبعه من 
تأثريات يف األنظمة االقتصادية واالجتماعية، وأخريًا 

السياسية.

بعد فصل خّصه للواقع الجغرايف لبالد الرافدين 
وما يجاورها وآخر عن الظروف املناخية وتغرياتها، 

ينتقل املؤلّف إىل الحديث عن »التغريات املناخية 
ومراحل تطّور املجتمعات البرشية يف بالد 

الرافدين«، مشريًا إىل وجود دور محوري للمناخ 
يف نشأة الحضارات يف بالد الرافدين ونضجها ثم 

انهيارها، سواء كان بطريقة مبارشة أو غري مبارشة.

ويوّضح بأّن الطريقة املبارشة كانت أكرث وضوًحا 
يف املناطق التي تعتمد يف اقتصادها عىل الزراعة 
الديمية )البعلية(، ممثلة بشمال بالد الرافدين، 

وكان ألي تغري يف كمية األمطار الساقطة انعكاس 
مبارش عىل كمية اإلنتاج الزراعي ونوعه سلًبا أو 
إيجاًبا، ومن ثم انعكاسه عىل استقرار املجتمعني 

الزراعي والرعوي وعدم استقرارهما عىل حّد سواء.

أّما التأثري غري املبارش، فيضيف بأنّه يتمحور يف 
جنوب بالد الرافدين بشكل أوضح؛ إذ أّن االنخفاض 

يف كمية األمطار ساهم يف ارتفاع أعداد السكان 
يف مدن الجنوب، القادمني من املناطق الهامشية 

نتيجة املحيطة وخصوصًا من الشمال، 
املجاعات التي خلّفها فشل 

املحصول هنالك، بشكل 
يفوق طاقة الزراعة املروية. 

يضاف إىل ذلك انخفاض 
إنتاجية األرايض الزراعية 

املروية نتيجة ارتفاع نسبة 
امللوحة فيها؛ ما أدى إىل 

تفكّك املجتمعات، وانهيار 
كامل للكياننَي السيايس 
واإلداري، وأخريًا اندثار 
الحضارة، والعكس كان 

واضًحا.

يلفت الكاتب إىل ظهور 
ثالث مدد زمنية شهدث 

تأثريًا إيجابًيا للمناخ 
يف الهيكل الحضاري، 

اثنتان منها شهدتا 
تحّسنًا مناخًيا 

كبريًا؛ إذ ارتفعت 
كمية األمطار 

الساقطة، ورافق 
ذلك زيادة التعقيد 

يف البنية االجتماعية والسياسية 
للمجتمعات البرشية حتى وصلت إىل مستوى 

اإلمرباطورية العظمى، ومركزها يف بالد الرافدين، 
وخضعت لها مناطق الرشق األدنى كلها وصواًل إىل 

أواسط آسيا، وتحكمت يف جميع الخطوط التجارية 
الرئيسة يف العالم القديم.

ويضيف بأّن هاتني املّدتني شغلتا معظم األلفية 

الثالثة واألوىل ق.م؛ إذ بدأت األوىل يف القرن التاسع 
والعرشين ق.م، وانتهت يف القرن الثالث والعرشين 

ق.م، يف حني امتدت الثانية من القرن التاسع ق. 
م إىل نهاية القرن السادس ق. م تقريًبا، وشملت 
كلتاهما ظهور اإلمرباطوريات العظمى يف تاريخ 

العراق القديم »السومرية »عرص السالالت األوىل«، 
واإلمرباطورية األكدية، واإلمرباطورية اآلشورية 

الحديثة، فضاًل عن اإلمرباطورية البابلية 
الحديثة(.

أّما يف ما يتعلّق 
باملدة الثالثة، 

فعىل الرغم من 
تحسن املناخ 

تحسنًا واضًحا، 
وظهور املجتمعات 

ذات التعقيد يف 
الرتكيب االجتماعي 

والسيايس واالقتصادي 
فيها، متمثلة يف ساللة 
بابل األوىل أو ما ُيعرف 

بمدة حكم حمورابي، 
والعهد الكييش والساللة 

اآلشورية املتوسطة، 
فإنها لم تصل إىل مستوى 

املّدتني السابقتني، ال من 
حيث مستوى التحسن يف 

املناخ، وال من حيث التعقيد 
االجتماعي وحجم اإلمرباطوية 

وقوّتها.

وتمثّل الجانب السلبي 
مليكانيكية العالقة، يف ظهور مدتني بارزتني شديدتي 

الجفاف يف بالد الرافدين وإقليم رشق البحر 
املتوسط والرشق األدنى كله أيًضا، بالتزامن مع 

انهيار كامل للمجتمعات الحرضية يف بالد الرافدين 
حتى أُطلق عىل املدتني ما ُيعرف بـ »العصور 

املظلمة«، فشملت املدة األوىل نهاية األلفية الثالثة 

وبداية األلفية الثانية ق. م، يف حني شملت املدة 
الثانية نهاية األلفية الثانية وبداية األلفية األوىل 

ق. م.

احتوت املدتان شديدتا الجفاف املشار إليهما 
سابقًا، فاصلتني ال يتجاوز زمن الفاصلة الواحدة 

منها قرنًا واحًدا، يشهد فيهما املناخ تحسنًا كبريًا، 
متبوًعا بانتعاش حضاري بارز؛ إذ اقرتنت الفاصلة 

األوىل - من وجهة النظر التاريخية - بظهور 
إمرباطورية أور الثالثة، »االنبعاث السومري«، 
يف حني اقرتنت الفاصلة الثانية بانبثاق اململكة 

اآلشورية الوسطى، وعرص تجالت بالرس األول.

وتحكّمت الظروف املناخية تحكًما غري مبارش 
بانتقال مراكز الحضارة بني أقسام بالد الرافدين من 

الجنوب إىل الشمال، عىل شكل مراحل متباعدة 
كاآلتي: يف املرحلة األوىل، انتقل مركز القيادة 

السياسية واالقتصادية من السهل الجنوبي إىل 
وسط بالد الرافدين )بابل( يف حدود القرن التاسع 
عرش ق. م، وما عاد إىل جنوب بالد الرافدين إطالقًا، 

عىل األقل خالل مدة الدراسة، بعد أن كان موقعه 
يراوح بني الجنوب والوسط. وجاء هذا االنتقال بعد 

أن تدهورت إنتاجية األرايض الزراعية يف جنوب 
بالد الرافدين نتيجة تشبعها بامللوحة الناجمة عن 

التدهور املناخي، كما بّينا آنفًا، والتي لم تتعاَف 
منها بعد هذا التاريخ.

أّما االنتقال الثاني، فكان متزامنًا مع توثيق ذروة 
امللوحة الثانية، حيث أثبت وجودها يف األرايض 

الزراعية ضمن إقليم بابل يف وسط بالد الرافدين 
يف بداية عام 1300 ق. م؛ إذ الحظنا انتقال املركز 

السيايس من مدينة بابل إىل مدينة آشور يف شمال 
بالد الرافدين، وما عاد إىل وسط بالد الرافدين حتى 
نهاية القرن السابع ق.م نتيجة االزدهار الزراعي يف 
إقليم بابل، والذي نتج من سيادة املناخ األمثل ملدة 

طويلة من الزمن، وساهم يف تقليل نسبة امللوحة 
هنالك.

المناخ والحضارة في بالد الرافدين لألكاديمي والباحث 
العراقي خميس السبهاني

A l-Baidar Center for Studies and 
Planning recently published a book 
entitled (Ukraine with Neutral eye) 

by Professor Diaa Al-Nasiri.

This  book   is a set of sequential topics that 
closely dealt with the Ukrainian reality. During 
his field presence in the Ukrainian theater, 
the writer documented the most important 
events, information and figures for the first 
hundred days since the start of the conflict 
or the Russian military action on February 
24, 2022, with an explanatory analysis in an 

attempt by the writer to synthesize some data 
or dismantling them to anticipate some of the 
expected results in the future of this conflict.  
Al-Baidar Center for Studies and Planning is 
keen, through it publishes of research and 
studies on the Russian-Ukrainian conflict, to 
be useful and fruitful, and for this book to be 
useful to all those interested and researchers 
on the Russian-Ukrainian conflict, with its 
documented of important field events and 
data that may illuminate some It may illumi-
nate some perspectives of the nature of this 
conflict and cast a shadow over the under-
standing of its effects.

“Ukraine with Neutral Eyes” is the title 
of a book by academician Diaa Al-Nasiri
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عن »منشورات فرنسا الجامعية« صدرت 
طبعة جديدة من كتاب »فلسفة الشّم« 
للباحثة الفرنسية شانتال جاكيه، التي 
تَُعّد من قالئل الباحثني الذين سعوا إىل 
التفكري باألنف، والشّم، فلسفياً، وحتى 

جمالياً، كما فعلت يف كتاب نرشته عام 
2018 حول فلسفة الكودو أو العطور 

اليابانية.

ال تخفي املؤلّفة هدف كتابها: 
مساعدة القرّاء عىل »اكتشاف نُبل 

الشّم«، هذه »الحاّسة املُهملة« 
التي غالباً ما تُحيل، يف املخيال 

الجمعي، إىل البدائية، وعالم 
الحيوانات، أو إىل الضعف 

والتفكّك والتحلّل. صورٌة مسبقة 
تتطلّب »إعادة تأهيل« ملفهوم 
الشّم عرب تبيان دوره األسايس 

يف هوية الفرد ويف عالقته 
باآلخرين.

تدرس املؤلّفة تاريخ التفكري الفلسفي بالشّم، بدءاً 
من أرسطو، الذي لم تلَق هذه 

الحاّسة تقديراً كبرياً منه وال 
من اليونانيني القدماء بشكل 
عام، حيث بدا الشّم، وما يزال 

حتى اليوم، حاّسًة ال تؤثّر بشكل 
مبارش يف االجتماع والعمران 

البرشّيني، وال يف حياة املدينة ــ 
بخالف النظر واللمس، عىل سبيل 

املثال.

وتستكمل جاكيه أبحاثها مع فالسفة 
الحداثة الذين درسوا األحاسيس 
واالنطباعات بشكل مفّصل، مثل 

هيوم وهوبز ولوك، لتعّرج بعد ذلك عىل 
أعمال أدبية عّدة، وال سّيما »بحثاً عن 
الزمن الضائع« ملارسيل بروست، حيث 

تلعب الرائحة دوراً أساسياً يف الفصل بني 
عوالم الداخل والخارج، بني الرغبة والكره، 

سٌة للذاكرة يف أدب  كما أنها حاّسة مؤسِّ
الروائي الفرنيس.

ضمن »سلسلة ترجمان« يف »املركز العربي 
لألبحاث ودراسة السياسات«، صدرت حديثًا 

النسخة العربية من كتاب »مدرسة فرانكفورت: 
تاريخها وتطّورها النظري وأهميتها السياسية« 

للباحث األملاني رولف فيغرسهاوس؛ برتجمة 
عصام سليمان وغانم هنا.

يحّدد الكتاب الخطوط العريضة لتاريخ 
هذه املدرسة منذ تأسيس »معهد 

البحث االجتماعي« يف عهد جمهورية 
فايمار، والذي أصبح بعد عام 1930 
مركزًا للفكر اليساري، مرورًا بانتقال 

أعضائها إىل املنفى )بداية إىل 
جنيف والحقًا إىل نيويورك( بعد 

وصول النازيني إىل السلطة، 
فعودتهم إىل أملانيا بعد الحرب، 

وصواًل إىل أوائل سبعينيات القرن 
املايض. 

يجمع الكتاب بني السري الذاتية 
التي أُعيد بناؤها بشكل نقدي، 
وتاريخ املعهد، وتطور النظرية، 

ويعرض البيئة العلمية 
والخلفيَّتني االجتماعية 

والسياسية، إذ بدا أن املدير 
الجديد للمعهد ماكس 

هوركهايمر يترصف منذ 
البداية انطالقًا من قناعته 

بأنه حامل رسالة ثورية، كان 
إيصالها ساملة وسط كل املخاطر الكبرية هو األكرث 

أهمية.

حاول هوركهايمر، بحسب املؤلّف، أن يتجاوز أزمة 
م الحديث يف ميدان العلم  املاركسية بربطها بالتقدُّ

»الربجوازي« والفلسفة، وعىل خلفية رفض ماكس فيرب 
وهايدغر للتنظريات حول معنى الكون املعطى مسبقًا 
والجوهر فوق التاريخي لإلنسان، ربط هوركهايمر بني 
إنقاذ لوكاتش وكورش العنارص الفلسفية يف املاركسية، 

وإدراج ماكس شيلر للعلم التجريبي يف الفلسفة.

يقّصل الكتاب آراء أبرز مفكرّي هذه املدرسة، حيث تحدث 
يورغن هابرماس يف محارضته االفتتاحية يف فرانكفورت عن 

الطبيعة الرخوة الحارضة يف الفرد بوصفها ليبيدو، والتي 
تلّح عىل التحقق اليوتوبي، وإرنست بلوخ الذي سطع 

نجمه يف الستينيات يف أملانيا الغربية، والقى إقبااًل 
كبرياً عندما ألقى، عىل سبيل 

املثال، يف كانون الثاني/ 
يناير 1965 يف فرانكفورت، 

محارضة عنوانها 
»الوضعية، واملثالية، 

واملادية«، وطبيعة العالقة بني 
بلوخ وتيودر أدورنو اللذين 

كانا خصَمني أكرث منهما 
حليفنَي.

رأى بلوخ يف أدورنو تلميًذا 
خائنًا، بينما رفض أدورنو بلوخ 
بسبب ما سّماه نمط التفلسف 

غري املنضبط و«املتفاخر«. كذلك 
لم يكن مقبواًل، بالنسبة إليه، رفع 

األمل إىل مستوى مبدأ، ومفهوم 
التصالح مع الطبيعة الذي ضّم 

تصّور طبيعة طابعة؛ أي طبيعة ال 
تنعكس عىل نفسها من حيث هي 

ذات، وفق الكتاب.

ُيذكر أن رولف فيغرسهاوس درس 
الفلسفة وعلم االجتماع واآلداب األملانية 

تحت إرشاف تيودور أدورنو وغريه من 
أساتذة االختصاص، وأكمل الدكتوراه يف »فرانكفورت أم 

ماين« تحت إرشاف يورغن هربماس. يعمل منذ ذلك الحني 
إعالمًيا مستقاًل ومحارضًا يف جامعات مختلفة يف داخل 

أملانيا وخارجها. نرُِش كتابه »مدرسة فرانكفورت« عام 
1986، وأصبح من وقتها عماًل مرجعًيا تُرجم إىل لغات عدة، 
كما له مؤلفات أخرى عن أدورنو وفيتغنشتاين وهابرماس.

BOOKS كتب

O n the identity of Egypt and the Egyptians, the title of the 
book prepared and edited by the historian Dr. Ahmed 
Zakaria Al-Shallaq, in which he discusses the issue of the 

identity of Egypt and the Egyptians, and when this issue began to 
appear, and how its appearance was linked to the crises facing the 
Egyptians.

“Al-Shalaq” begins his talk about the issue of the identity of Egypt and 
the Egyptians, by tracing the history of the emergence of this issue, 
saying: “It seems that the issue or issue of the identity of Egypt, with 
all its manifestations and its social, cultural, historical, geographical, 
philosophical and linguistic origins, occupied many intellectual writers 
in the wake of the new wave of the Egyptian national movement Which 
was represented in the January 2011 revolution and its repercussions, 
and one of the results of that was that our cultural body collapsed to 
republish the books that expressed the identity and personality of Egypt 
for the rising generations.

“Al-Shalaq” indicates that talking about the issue of identity began in the 
twenties of the last century, following the 1919 revolution. We find that 
Dr. Muhammad Hussein Heikal broke into the field of literature, in what 
he called “national literature,” when he wrote in the mid-twenties some 

articles and 
contributions 
The creativity 
with which he 
extended from 
the Pharaonic 
era to the era 
in which he 
lives, when he 
was affected by 
his visit to the 
monuments of 
Tutankhamun 
and the Valley 
of the Kings, so 
he was inspired 
by the visit of 

two stories, “Apis” and “Semiramis”, which he published in his book “Lei-
sure Times” in 1925, adding chapters about National literature, which he 
continued to talk about in his next book, “Literature Revolution” 1933, 
added chapters on this national literature, and the relationship of history 
to it, then presented new creative attempts in the same field “on Isis, the 
patroness of Hathor, and Aphrodite.”

Al-Shalaq adds: that he did not continue in this direction, content with 
what he wrote, because he returned to writing Egyptian stories from the 
reality of his contemporary life, drawing inspiration from their material, 
as national literature, from the reality in which he lives. Perhaps this 
reminds us of Naguib Mahfouz, who decided to formulate the history 
of ancient Egypt in forty novels, and perhaps he would go after the rest 
of Egyptian history, but he only completed three well-known novels of 
them, because reality, with its temptations and social and political strug-
gles, drew him to what his critics called the realistic stage.

“Al-Shalaq” points out that Dr. Muhammad Hussein Heikal: opinion that 
the Egyptian literature that distinguishes the character of Egypt has its 
origins from ancient Egypt to modern Egypt, and that this literature is a 
feature of the features of Egypt’s formation and its own identity, so he 
expressed the close psychological connection between ancient Egypt 
and modern Egypt And he showed that people are mistaken when they 
think that what has happened to Egypt since the times of the Pharaohs 
of the elements of the life of nations, has separated the present Egyptian 
nation and the ancient Egyptian nation in a decisive chapter, making us 
to the Romans and the Arabs closer than us to those who built the Nile 
Valley in the thousands of years that preceded Christianity. Although the 
blood that runs in their veins runs in ours.

Al-Shalak explains: Haykal used the expression “our literary nationalism” 
to explain that ancient Egyptian literature was no longer a component of 
national nations.

رولف فيغرسهاوس.. تاريخ مدرسة 
فرانكفورت وتياراتها

»فلسفة الشّم« للباحثة الفرنسية شانتال جاكيه

“On Egypt and the Egyptians” .. 
A book that traces the history 
of the emergence of identity
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إبراهيم الجبين
كان عىل العالم أن ينتظر ما الذي سيقوله ملك بريطانيا 
الجديد تشارلز الثالث يف أول خطاب رسمي يلقيه لألمة، 

قبل أن يسارع إىل تنميط شخصيته واعتبارها متلعثمة 
ضعيفة، كما فعلت وكاالت األنباء. والواقع أن امللك تشارلز 

الثالث الذي عايشناه منذ أن كنا نتناقل رشيط فيديو حفل 
زفافه األسطوري من األمرية ديانا سبنرس، كان يترصف كملك 

بجدارة، بكل ما يف تلك الكلمة من املعاني الدرامية.

من نظر إىل األمري الذي أصبح ولياً للعهد وهو ما يزال طفالً، 
دون إرادة منه، بعد أن تويف جّده جورج السادس الذي صار 
ملكاً أيضاً دون إرادة هو اآلخر، خلفاً لشقيقه امللك املتنحي 

إدوارد الثامن، سيجده ما يزال ذلك الفتى الذي يستلهم هيئة 
األمري ليس فقط من تراث طويل للعرش الربيطاني، بل أيضاً 

مما ركّب به املؤرخون واألدباء عالم البطوالت التي خاضها 
أبطال هذه األرسة يف املايض، ولكن أبرز مصادر وينابيع امللك 

تشارلز الثالث كانت والدته امللكة إليزابيث الثانية، فهي 
الصخرة التي منعت سيل انهيار امللكية يف بالدها رغم انحسار 

إمرباطوريتها التي لم تكن تغيب عنها الشمس.

خطاب ملك
عاد امللك تشارلز الثالث إىل قرص باكنغهام يف لندن، وذهب 

إىل إحدى غرف القرص، كما كان جّده الراحل يفعل، وهو يعّد 
الكلمات التي سوف يضطر إىل قراءتها بلسان معقود، سوف 
يصبح ارتباكه وتأتأته الحقاً مدرسة يف إلقاء الخطابات سار 

عليها امللوك، ترك تحضريات مراسم حفل تأبني والدته يف 
كاتدرائية القديس بولس بحضور رئيسة الوزراء ليز تراس، 

وبدأ بمخاطبة األمة.
لم يبتعد عن الحقيقة حني قال إن والدته كانت “مصدر إلهام 

يل ولجميع أفراد العائلة، وملكة خدمت شعوب العديد من 
الدول”، عىل الرغم من كل ما تم تصويره من رصاع إرادات بني 

األمري الذي كانه وامللكة التي تتحكم به، وبدالً من أن ينقلب 
عىل سطوتها ويتخلّص أخرياً من قيدها، أعلن أنه سيسري 

عىل خطاها، وسيخدم جميع الربيطانيني والناس باختالف 
مشاربهم الثقافية أو الدينية بكل “إخالص واحرتام ومحبة”.

قال امللك تشارلز الثالث “عىل مدى 70 عاما املاضية، رأينا 
أن مجتمعنا أصبح متعدد الثقافات واألديان”، ومن يعرف 

حساسية موقع امللك يف الهرم االجتماعي الربيطاني سيدرك 
أهمية إشارته وهو رأس الكنيسة إىل التغري الذي طرأ عىل هذا 

الصعيد، وتحديداً يف الفرتة التي حددها والتي هي عهد أمه 
امللكة الراحلة.

ملاذا يستغرب البعض انفتاح امللك تشارلز الثالث 
عىل الثقافات األخرى، وهو الذي درس األركيولوجيا 

واألنرثوبولوجيا والتاريخ يف جامعة كامربيدج، وكان أول أفراد 
األرسة الحاكمة الذي يحصل عىل شهادة جامعية مرموقة. 

امللك املثقف الذي رفض قرار الحكومة الربيطانية ترحيل 
طالبي اللجوء إىل رواندا، معترباً إياه خطأ غري إنساني وال 

يتناسب مع القيم الربيطانية.
معرفته التي ورثها عن جدته امللكة فيكتوريا، امللقبة بأم 

أوروبا، والتي كانت قريبة جداً من اإلسالم، ال بفضل قربها 
من خادمها ومستشارها الهندي املسلم عبدالكريم يف األعوام 

األخرية من حياتها، وفقاً للوثائق التي نرشتها “اإلندبندنت” 
وما كشفه املؤرخون والسينما الحقاً، إنما أيضاً لكونها سلطانة 

الهند واملستعمرات مرتامية األطراف التي ضّمت يف ما ضّمته 
عرشات املاليني من املسلمني، وعىل نهجها سار امللك تشارلز 
الثالث حني تعلّم اللغة العربية ووطد عالقته مع املسلمني يف 

بريطانيا وحول العالم، وباتت ترصيحاته عن اإلسالم تثري 
الجدل يف كل مرّة يطلقها، كما حني قال إن “العالم اإلسالمي 
هو القِيّم عىل واحد من أعظم كنوز الحكمة واملعرفة الروحية 

املرتاكمة املتاحة للبرشية”، أو عندما تحدث عن املتغريات 
املناخية فربطها باإلسالم وتعاليمه، قائالً “لطاملا علّم اإلسالم 
هذا، وتجاُهل هذا الدرس يعني التقصري يف َعقدنا مع الخالق”.

كثريون شكّلوا شخصية امللك تشارلز الثالث، مقربون منه، 
وخصوم له، ولعب والده األمري اللفتنانت فيليب مونتباتن الذي 
لم يتمتع بلقب “امللك” الدور األبرز يف صقل شخصيته، باملزيد 
من القسوة يف الرتبية، عىل النقيض مما قد يتخيل من يرون يف 
الوالد من تمرّد وانفالت ويف قرينته امللك من انضباط ورصامة. 

جلب الوالد للملك تشارلز الثالث ما كان ينقصه، فهو فارس بال 
جواد، يف زمن أخذت تتآكل فيه صالحيات األمراء وامللوك، ولم 

يتبق لورثة العروش سوى االهتمام بتزويد أنفسهم برتسانة 
من املعارف والتقاليد، سيكون عليها أن تكون جدار القلعة 

األخري أمام انهيار امللكية الظاهرة التي كان القرن العرشون قد 
بدأ يشهدها بشكل جارف، لوال عناد وصمود بعض العروش 

القليلة حول العالم، وعىل رأسها العرش الربيطاني.
وكي يصبح امللك ملكاً لجميع مواطنيه، عليه أن يتحّول إىل 

رأس لكل العقائد، ال للربوتستانتية وحدها، مسار كان صعباً 
للغاية عىل كيان ترتكّز فيه كل السلطات بمعانيها الرمزية 
والوطنية، وحتى االستعمارية، لكن امللكة الراحلة قطعته 
بالكثري من الصرب والعناد والتمسك بالتقاليد امللكية التي 

لوالها النفرط عقدها منذ زمن بعيد. 

ملكية تحت تهديد االنهيار
وبينما يتهم امللك تشارلز الثالث بأنه متمرّد، تكال إىل والدته 

املدائح لتشّبثها بالتقاليد، والواقع أن أول من كرس تلك األسس 
كانت امللكة إليزابيث الثانية بزواجها من خارج األرسة بل من 

خارج بريطانيا، حني ارتبطت بأمري يوناني انهار عرش أجداده 
يف أثينا.

وما زالت مقولة ملك مرص املخلوع فاروق األول التي 
قالها قبل أيام من نفيه عام 1952 ترتّدد منذرة 

عروش ملوك العالم، حني تنبأ بسقوط 
األنظمة امللكية، حتى لن يبقى عىل األرض 

إال 5 ملوك فقط “أربعة بالكوتشينة 
وملكة بريطانيا” التي كانت حينها 
إليزابيث الثانية والدة امللك تشارلز 

الثالث التي تمكنت حتى لحظة رحيلها 
من إنقاذ امللكية العاملية من االندثار 

لتحل األنظمة الجمهورية محلّها.
كانت الرتبية القاسية التي تلقاها امللك 

تشارلز الثالث بمثابة اختبار عزيمة مزمن 
ال حدود له، خوف والده من أن يالقي العرش 
الربيطاني ما القاه عرش أجداده جعله يزرع 

كل ذلك القلق يف ابنه البكر امللك تشارلز 
الثالث، حتى انخرط يف السلك 

العسكري وأصبح طياراً يف 
سالح الجو الربيطاني وبقي 

يف الخدمة العسكرية 
سبع سنوات، وصوالً إىل 

اللحظة التي منحته 
فيها والدته امللكة 

إليزابيث الثانية 
أعىل وسام 

عسكري 
يف البالد، 

برتبة 
أدمريال 
القوات 

البحرية، 
ومارشال 

القوات الربية 
والجوية.

يرتّدد أن امللك تشارلز الثالث 
سوف يقوم باتخاذ املزيد 

من القرارات التي سوف تهّدد استمرار امللكية، وأنه سوف 
يقلّص مهام األمراء، بينما كان أول قرار يتخذه هو تعيني ابنه 

ويليام ولياً للعهد لضمان االستمرار.
وتورد الصحافة الربيطانية تفاصيل ذلك يف خطة “الجرس” 

التي بموجبها سيكون امللك الجديد جرس عبور من عهد امللكة 
إليزابيث الثانية إىل عهد ويليام، ويخىش املؤمنون بارتباط 
الديمقراطية الربيطانية بالتاج من أن أي تغيري يف التوازن 
الذي خلقته امللكة الراحلة وثبتته طيلة عقود حكمها، قد 

يطيح بما هو أبعد من امللكية ويتسبب برضر يف بنية الدولة 
واملجتمع الربيطانيني. 

وفور رحيل امللكة إليزابيث الثانية انطلق سيل التساؤالت 
حول مصري امللكية، وكتبت “التايمز” إن الطريقة املناسبة 

لفهم املسار الذي تميض فيه امللكية الربيطانية هو النظر 
إىل البداية التي بدأتها مع نهاية العرص الحايل، وعادت 

الصحيفة العريقة إىل ما نرشته يف أبريل عام 1926 
قرب أخبار االضطرابات يف مجلس الوزراء 

األملاني وكان خرباً يقول “أنجبت دوقة يورك 
بسالم أمرية يف الساعة 2:40 صباحا، 
واألم والبنت بخري”. وتلك الطفلة 

ستصبح امللكة إليزابيث الثانية، وكان 
املجتمع الربيطاني آنذاك “مجتمعا 

آمنا وطبقياً”، وكانت بريطانيا ال تزال 
إمربيالية واستعمارية.

حدود السياسة
ويتخّوف من رصد عهد امللكة إليزابيث 

الثانية من طرح يحمل مرارة كانت متوقعة 
وغري متوقعة، يتمثل يف السؤال “هل انتهى 

العرص اإلليزابيثي”، عرص تحوّلت فيه 
امللكية من حال إىل حال، حتى 
وصلت إىل ملكية القرن 
الحادي والعرشين 

التي قد تواجه فيه 
مصرياً يشبه مصري 
الطبقة املتوسطة. 

وهل سيقترص 
األمر عىل حرص 

امللكية يف بعدها 
االقتصادي 

وحسب، أم أنها 
ستدخل طوراً 
جديداً تظهر 

فيه أن 
لديها قيمة 

ثقافية 
ربحية 
رضورية 

لربيطانيا؟
يفكّر الربيطانيون يف 

ما واجهه العرص اإلليزابيثي من تصادم مع الحداثة، 
ويستحرضون كيف أسهمت “بي.بي.يس” يف اخرتاق رسية 

القرص امللكي وغرفه وحياة األرسة املالكة، وكان ذلك بقرار 
لم تتخذه امللكة إليزابيث الثانية بل بدفع من زوجها األمري 
فيليب، لكنها لم تعارض بل استسلمت لتدشني زمن جديد.

كل ما جاء بعد ذلك، من فضائح وحوادث موت وانفصال 
وقضايا خرق للقانون، لم يكن سوى تضاريس لطريق عربته 

امللكية، تمكنت امللكة إليزابيث الثانية من إنقاذها منها كل 
مرة. لقد اكتشفت واكتشف معها من سوف يصبح امللك 

تشارلز الثالث أن الحل أمام ذلك كله التأكيد عىل أن األرسة 
املالكة ليست كما كانت عليه الحال أيام والدها وجدها امللك 

جورج الخامس، مرتبطة بالسماء واألب واالبن والروح القدس، 
بل هي أرسة عادية وأفرادها مثل بقية املواطنني، كانت تلك 
إسرتاتيجية وحيدة وحتمية للصمود. ويرضب الربيطانيون 
مثالً عىل ذلك يف شخصية دوقة كامربيدج كاثرين ميدلتون، 

زوجة األمري ويليام الذي أصبح ولياً للعهد، بمواصفاتها 
املناسبة للمهمة، فهي “متعلمة ومهذبة وحسنة الهندام 

ومزركشة يف مالبسها ومن عائلة متوسطة وال تمثل تهديدا”، 
ولذلك كتبوا عنها أنه يمكن لها أن ترتدي الجينز بنفس 

الطريقة التي ترتدي بها التاج، وأن ال تقول أي يشء مهم حني 
تتحدث.

التزمت امللكة الراحلة بحدود معينة للتدخل يف السياسة، 
وتركت للجالسني أمامها حني يأتون ألداء القسم وتويل منصب 

رئاسة الوزراء الفرصة كاملة للنجاح أو اإلخفاق، أو حتى اتخاذ 
القرارات املصريية، ومثلما جلس أمامها وينستون ترششل 

جلس أمامها بوريس جونسون وقبل أيام تراس، وبينهما 
مفصل حساس شهده زمن مارغريت ثاترش حني تصادمت 

قوتان نسائيتان ببعضهما البعض، قوة امللكة الذهبية إليزابيث 
الثانية وقوة املرأة الحديدية ثاترش، وحينها تباهت األخرية 

وأرخت لها امللكة العنان حتى سقطت. 
لم تنس امللكة إليزابيث الثانية أن قرار تنصيب والدها خلفاً 

لشقيقه كان قراراً اتخذ خارج القرص، ونطق به ترششل ونفّذه، 
وهو ما سيأتي بها إىل العرش الحقاً، ويف الوقت ذاته عرفت 
أنه لوال قوة العرش ملا كان ألي من السياسيني الربيطانيني 
محافظني أو عمال أو غريهم أية قدرة تذكر عىل تحقيق ما 

حققوه يف بالدهم أو يف الخارج.
امللك تشارلز الثالث مختلف، وربما كان صمته الطويل، 

وخجله الذي لم يكن يخفيه تغرّي لون برشة وجهه يف املواقف 
العامة، نوعاً من الصرب يشبه صرب والدته، وهذا زمن انتهى 

اآلن. فحني يقول امللك تشارلز الثالث إنه ال يمانع من انفصال 
أي إقليم عن التاج فهذا تدخل مبارش يف السياسة، وحني 

يعارض قرارات الحكومة فهذا تدخل آخر، لن يعامل بمثل ما 
عوملت به بقية أخبار األرسة املالكة. وعندها سيبدأ العرص 
التشارلزي انطالقاً من تغيري النشيد والعملة والرمز امللكي 

وخطاب امللك وهالته التي ستكون بال شك مختلفة عما 
عرفها عنه العالم أيام كان ولياً للعهد. غري أنه كان عنيداً جداً 

يف الورطات التي وجد نفسه بمواجهتها يف مراحل حياته 
السابقة، وفعل ما أراد يف نهاية املطاف، ولن يكون أقل عناداً 

مما كان عليه يف املايض.

    profile بروفايل

الملك تشارلز الثالث يمسك بمصير الملكية في أعرق الديمقراطيات
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أمل عبد العزيز الهزاني
كاتبة سعودية

منذ تويل جو بايدن الرئاسة يف الواليات املتحدة، 
لم يكن االتفاق النووي مع إيران مرشحاً للتوقيع 

فوراً. طال أمد التفاوض حتى وصلنا لنقطة 
حاسمة بالنسبة لإلدارة األمريكية، وهي انتخابات 

الكونغرس بعد شهرين من اآلن، فالرئيس وفريقه من 
الديمقراطيني لم يحبذوا دخول االنتخابات وعىل 

كاهلهم التوافق مع دولة داعمة لإلرهاب.

واشنطن تعتقد أنها أعلم بمصلحة دول الرشق 
األوسط الكربى؛ دول الخليج، إرسائيل، ومرص، 
وأن االتفاق يصب يف صالحها، ألنه يمنع عنها 

كارثة محققة. وهذه الدول بدورها رشحت إلدارتني 
ديمقراطيتني أن الخوف من سالح نووي إيراني ليس 
كل ما يقلقهم من إيران، فهي دولة يحكمها متطرفون 

تسببوا يف فوىض ودمار يف كل بلد دخلوا إليه، وأن 
برنامج تطوير األسلحة الباليستية هو عمود فقري 

لكل أطماعها. هل الرئيس األسبق باراك أوباما، أو 
الحايل جو بايدن، ال يدركان ذلك؟ الصورة واضحة، 

لكن عىل دول الخليج ومرص وإرسائيل إدراك أن هذا 
أقىص ما ستصله إدارة بايدن اليوم، ألن املواجهة 

مع إيران غري ممكنة وال شهية ملحاسبتها عىل 
نشاطاتها اإلجرامية يف كل قارة. العبء كبري، ولن 

تستطيع إدارة بايدن رفع شعار محاربة الرش وتقديم 
تضحيات بجنودها وأموالها حتى يهدأ الرشق 

األوسط. والحقيقة أن طهران أحرجت الغرب كثرياً 
بوضوحها الشديد، فهي ال تخبئ أفعالها، بل تقدم 

نفسها كما هي. خالل أسبوع واحد استفاقت أملانيا، 
أكرب دول االتحاد األوروبي، عىل شحنة مخدرات هي 
األضخم يف تاريخها، ومصدرها إيران، يف الوقت الذي 
اشتكت فيه ألبانيا من أعمال تجسسية يف حواسيب 

النقل والحدود جاءت من مخرتقني إيرانيني. وظهر 
السفري األمريكي لدى البحرين ستيفن بوندي، 

ليقول إن إيران تشكل أفضل مثال عىل أمة ال تلتزم 
بالنظام الدويل القائم عىل القواعد.

هذه الدولة التي يحكمها املتطرفون، لم توفر رشورها 
عىل أحد، لكنها تظل يف نظر السياسة الغربية دولة 

ذات إمكانات من الصعب تجاهلها، حسب وجهة 
نظرهم، بداية من جماعات الضغط التي تعيش يف 

الخارج، وتمارس ضغوطات اقتصادية وإعالمية 
وسياسية عىل الحكومات تتماىش مع رضورة 

التوقيع عىل االتفاق، وحتى الحاجة اليوم ملصدر 
طاقة ال تحكمه قوانني. بالنسبة للواليات املتحدة، 

رغم ما يشاع من أنها تميل إىل نرصة إرسائيل بشكل 
حتمي، لكّن أصواتاً نافذة يف الداخل أصبحت 

تتحدث عن أن أمريكا، أياً كانت اإلدارة، بحاجة 
لتحقيق التوازن بني القوى الثالث يف الرشق األوسط؛ 

السعودية وإيران وإرسائيل، وأنه عىل الرغم مما 
يبدو من عداء بني الغرب وسلوك إيران يف العالم، 

إال أنه من املهم اإلبقاء عىل إيران غري نووية، يمكن 
التواصل معها عىل أن تكون ناشزاً متمردة، قد ال 

تصبح حليفة يف املستقبل املنظور مثل السعودية 
وإرسائيل، لكن تأثري سلوكها املتمدد داخل البالد 

العربية رغم سلبيته، أعطاها دوراً مهماً. يف سوريا 
مثالً، الوجود اإليراني الداعم لبشار األسد منذ 
البداية ينافس الوجود الرويس، وهذا أمر مريح 

لواشنطن. يف العراق، حيث األوضاع غري مستقرة، 
تعتقد اإلدارة األمريكية أن التدخل اإليراني فيه، وإن 

كان مدمراً، يشق الصف، ويؤخر االستقرار، أفضل 

بكثري من مالحقة تنظيم »داعش«، وكابوس تنظيم 
»داعش«، وأن أي واقع سيفرضه أي طرف شيعي 

سيكون مقبوالً لواشنطن.
هل ممكن أن تعيش املنطقة وتنمو وتزدهر يف وجود 

دولة مخربة مزعزعة؟
راهن البعض عىل أن التنمية تتقاطع مع عدم 

االستقرار، وأن حالة االحرتاب يف إقليمنا ستعوق 
تقدم الدول فيها. نظرياً قد يبدو ذلك معقوالً، 

لكن يف الواقع أن إرسائيل دولة متطورة، متقدمة يف 
التكنولوجيا، رغم أنها تنمو بني أعدائها، وتسمع 

تهديدات مسحها من عىل الخريطة، ورغم املوازنة 
الدفاعية العالية. ويف مرص، يقود الرئيس عبد 

الفتاح السييس، بالده من بني الخراب لتسجل نمواً 
الفتاً يفوق 6 يف املائة هذا العام مقارنة باملايض، 
مع أن مرص ال تزال تحارب اإلرهاب والتطرف يف 

سيناء بسبب غزة املجاورة املنحازة للمرشوع 
اإليراني، وعىل حدودها ليبيا املشتعلة بالخالفات. 

أما السعودية، فهي تواجه إيران من خالل وكيلها 
الحوثي يف اليمن، وهذه الحرب الدائرة لم تعجز 

السعوديني عن تنفيذ برنامج إصالحي هيكيل هائل 
يشمل كل القطاعات.

طاملا أن نظام الحكم يف إيران لم يتغري، بوجود 
خامنئي أو من يخلفه، تبقى إيران برعونتها 

وأطماعها واقعاً عىل املنطقة التعامل معه، برصف 
النظر عن هوية سيد البيت األبيض، ألنه من املقامرة 

التعويل عليه؛ رئيس يوقع، وآخر يمحو.

اتفاق رغم الفوضى والعنف

Abdulrahman al-Rashed

A fter Queen Elizabeth’s passing, 
Britain may never be the same 
again, for reasons that cannot 

be attributed exclusively to Bucking-
ham Palace.

Today, a combination of factors threat-
ens the long-standing entity that the 
United Kingdom has known. Starting 
with Brexit and the receding influence 
of the Commonwealth that binds the 
UK to its old colonies, and not ending 
with the rising separatist calls, specifi-
cally in Scotland.

The monarchy itself is alive and well 
in Britain. In my opinion, Charles III’s 
ascension to the throne will maintain 
the monarchy’s popularity. As a crown 
prince, the King was always in the public 
eye and remained close to the people. 
A one-man protest during the King’s 
coronation and anti-monarchy demon-
strations here and there are not news. 
Such acts of protest have always been 
there, but they have never succeed-
ed in gaining traction and bringing in 
sweeping popular or political currents.

Until recently, Britain was the largest 
empire known to mankind, despite its 
small size. It dominated the world, from 
China to California. A quarter of the 
world’s population fell under its rule, 
thanks to its battleship cannons and 
fierce sailors. For two centuries, it led 
the worlds of science and capitalism. 
Through its expansion, it brought civ-
ilization to the farthest corners of the 
world and became a prosperous state 
using the resources of its colonies. Its 
rail network ran for 350,000 kilometers 
across the world, while the rest of the 
world had only 30,000 kilometers com-
bined. The British transported soldiers, 
horses, and supplies on their trains and 
ships and ruled the world in the nine-
teenth century, despite having a popu-
lation of merely 18 million at the time.

Historically, all empires had a colonial 

past: The Romans, Persians, Arabs, 
Turks, French, Russians, Dutch, Bel-
gians, Portuguese, and Spaniards were 
all colonizers, just as the British were. 
There is a dark side to all empires with 
slavery, wars, and borders, coming to 
the fore, and the British were no excep-
tion. On the bright side, the British Em-
pire brought along their science, arts, 
architecture, medicine, new machines, 
and modern political systems.

Some summarize the history of the 
British empire to the slave trade and 
exploitation, but this is a trait shared 
by all major empires. The English, just 
like the Arabs and Romans, collect-
ed outposts and traded in slaves. The 
Turks brought along what was known 
as Janissaries: orphaned children tak-
en as prisoners of war, kidnapped from 
Europe, and raised to fight in the Sul-
tan’s Guard and the Imperial Army. The 
difference is that Britain allows the dis-
cussion and criticism of the sins com-
mitted by the empire in its schools and 
media, while the Arabs, Persians, and 
Turks only boast about the bright sides 
of their glorious history.

The old era of empires and the con-
quest of the world by major armies has 
ended, making way for cyber armies 
and multinational corporations. The 
ugliness of World Wars I and II con-
vinced the West that colonial conflicts 

threaten the existence of states and the 
world. Britain’s victory in both wars did 
not prevent its empire’s rapid demise 
and the rise of the American and Soviet 
powers.

Britain’s past is crystal clear, but its 
future is uncertain. It may not be as 
jeweled as it was in the Victorian era, 
nor will it retain all the legacy of the 
empire from the reign of Elizabeth II. 
As it shrinks geographically and loses 
major markets, the UK’s global position 
is threatened with relegation to just 
another former major empire, as hap-
pened with Spain.

Britain will increasingly turn to markets 
in our region and Oceania to compen-
sate for Brexit. As for Charles III, de-
spite having no political functions per 
se, his ascension to the throne will help 
the British government market its proj-
ects to the world, thanks to the King’s 
long-standing and far-ranging connec-
tions. He has known the royal families 
of the Middle East for a long time and 
enjoys friendly ties with them, and 
many governments still see London as 
the gateway to influence Washington 
and as the mediator that’s most cogni-
zant of politics and history.

This article was originally published in, 
and translated from, Pan-Arab daily 
Asharq al-Awsat.

Will King Charles preserve the throne?
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بعد االنتصارات التي قالت إن قواتها حققتها عىل جبهة خاركيف شمال 
رشقي البالد، وإعالنها اسرتداد 6 آالف كيلومرت من أراضيها التي كانت 

واقعة تحت السيطرة الروسية، تزيد املخاوف يف كييف من هجوم رويس 
عىل تلك األرايض، مع تكثيف قوات موسكو رضباتها ملواقع الجيش 

األوكراني هناك.

دفع األمر السلطات األوكرانية إىل اإللحاح عىل مطالبها بدعمها بمساعدات 
عسكرية إضافية، عىل رأسها أنظمة دفاع جوي ودبابات ومدرعات، من أجل 

»الضغط أكرث عىل الروس وإنقاذ الشعب من املذابح« عىل حد تعبري وزير الخارجية 
األوكراني ديميرتو كوليبا، يف ترصيحات له مؤخراً.

وكانت آمال األوكرانيني معقودة عىل خطاب رئيسة املفوضية األوروبية 
أورسوال فون دير الين، أمام الربملان األوروبي ، يف أن تحمل أخباراً 

سارة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة. فيما لم يأت أي 
من ذلك خالل خطاب فون دير الين، والذي ركز أكرث عىل 

أزمة الطاقة التي تعرفها دول االتحاد األوروبي.

انتظارات وتطلعات
وحتى قبل إجراء فون دير الين خطابها املنتظر، كتبت 

مجلة »بوليتيكو« األمريكية، أنه »إذا كان األوكرانيون 
يأملون بأن خطاب األربعاء سيحمل برشى باملزيد 

من املساعدة العسكرية امللموسة لجهودهم الحربية، 
فعليهم التفكري يف ذلك مرة أخرى«. مرجحني أن 

حديث رئيسة املفوضية سيقترص يف جزء منه عىل آلية 
ترسيع إدخال أوكرانيا إىل السوق األوروبية الحرة، ويف 

أغلبه عىل أزمة الطاقة التي تؤرق حكومات االتحاد.
وذلك ما حصل، أي أن فون دير الين وعدت باستمرار 

العقوبات عىل روسيا، مجددة دعمها ألوكرانيا وحقها يف الدفاع 
عن أراضيها. كما قالت إنها ستتوجه بعد الخطاب إىل كييف، حيث 

ستتباحث مع املسؤولني األوكرانيني آلية ترسيع إدماج البالد يف السوق 
األوروبية الحرة. باملقابل، ركزت يف باقي حديثها عىل أزمة الطاقة، وعن سبل جديدة 

للخروج من املأزق الذي وضعت فيه روسيا دول االتحاد األوروبي.
واقرتحت رئيسة املفوضية األوروبية، خطة تضمنت إصالح سوق الطاقة يف دول 

االتحاد، وتوفر حزمة مالية من أجل دعم األوروبيني يف مواجهة األزمة. وتشمل هذه 
الخطة تسقيف أسعار الطاقة، حيث »ستوفر 140 مليار يورو ملساعدة املترضرين يف 

دول االتحاد من هذه األزمة ومواجهة ارتفاع األسعار«، عىل حد قول فون دير الين.
وشددت عىل رضورة إصالح سوق الطاقة يف االتحاد »بشكل عميق وشامل للتعامل 

بشكل صحيح مع أزمة ارتفاع أسعار الطاقة التي ترض الرشكات واألرس األوروبية«، 
والذي تحقق فيه رشكات الكهرباء أرباحاً »قياسية« بسبب الحرب يف أوكرانيا 

ومشكالت تغري املناخ.

هل توقف أوروبا دعمها العسكري لكييف؟
ما زال ملف تقديم مساعدات عسكرية ألوكرانيا يشهد تأرجحاً داخل االتحاد 

األوروبي، حيث تستمر بعض الدول يف إبداء تحفظاتها بخصوص األمر. عىل رأس 

هذه الدول أملانيا، التي رفضت مؤخراً منح كييف دبابات »ليوبارد 2« أملانية الصنع، 
متحججة عىل لسان وزيرة خارجيتها أنالينا بريبوك: بأن بالدها »منحت ما يكفي 

من األسلحة الثقيلة ألوكرانيا«.
وبعد االنتصارات األخرية التي حققتها القوات األوكرانية عىل شبهة الشمال 

الرشقي، باسرتدادها ثالث بلدات اسرتاتيجية يف منطقة خاركيف، وطرد الروس من 
مساحة قدرت بـ6 آالف كيلومرت مربع، اعترب مسؤولون يف البنتاغون بأن األوكرانيني 

بهذا الهجوم املضاد »أثبتوا أنهم فعالون للغاية يف استخدام املركبات املدرعة«.
فيما يربط محللون بني القرار األملاني وعدم إعالن بروكسيل عن مساعدات 

عسكرية جديدة لكييف، بأزمة الطاقة التي يشهدها االتحاد نتيجة الحرب الدائرة 
رشقه. ويعزز ذلك ما عرفه عدد من الدول األوروبية مؤخراً من مظاهرات منددة 

بارتفاع أسعار الطاقة، حيث طالب املحتجون حكومتهم باالهتمام بهم 
أوالً قبل االهتمام بأوكرانيا.

وشهدت العاصمة التشيكية براغ، يف 3 سبتمرب/أيلول ، 
مظاهرات حاشدة هتف خاللها املحتجون بشعارات 

مناهضة لالتحاد األوروبي وحلف الناتو، كما رفعوا 
شعار »تشيك أوالً«. فيما تكشف استطالعات رأي 

حديثة بأن أغلبية التشيكيني يفضلون خيار الجلوس 
إىل طاولة التفاوض مع روسيا، وبحث مخرج ألزمة 

الطاقة الجارية.
ويف إيطاليا، املقبلة يف غضون عرشة أيام عىل انتخابات 

برملانية، من املرجح أن يتصدرها تحالف اليمني 
املتطرف. قال زعيم حزب »ال ليغا« ماتيو سالفيني، يف 

أحد تجمعات حملته االنتخابية، األربعاء، بأن أوروبا 
»أخطأت حساباتها حني فرضت عقوبات عىل روسيا«، وأن 

عىل الحكومة املقبلة أن تجد حالً ملأزق الطاقة »كي ال يقيض 
ماليني اإليطاليني شتاءهم يف الربد والظالم«.

وحسب استطالع آخر ملؤسسة »YouGov«، فإن نسب االمتعاض الشعبي من 
األوضاع االقتصادية ترتفع بشكل متسارع يف عدد من الدول األوروبية. وفقاً له حلت 

بولندا يف رأس التصنيف كأكرث البالد تهديداً باندالع اضطرابات اجتماعية، حيث 
%75 من مواطنيها مستعدون لالحتجاج ضد األوضاع املعيشية، و%63 مستعدون 

لخوض إرضابات. وحلت فرنسا يف املرتبة الثانية بني دول االتحاد، حيث يبدي 
%69 استعدادهم للتظاهر و%65 لإلرضاب، ثم أملانيا ثالثاً بـ%64 للتظاهر و44% 

لإلرضاب.

هذا وتخىش الحكومة األملانية من أن يوحد االمتعاض من أزمة الطاقة بني قوى 
اليمني واليسار املتطرفني، غري الراضني عن السياسة الطاقية للحكومة والذين 

يتهمونها بـ«تفضيل الرتويج ملصالح كييف عىل حساب املواطنني األملان«، وفق ما 
كتبت صحيفة »دي فيلت« األملانية.

ووفقاً لهذه املعطيات، يرى مراقبون بأن أية حزمة مساعدات عسكرية أوروبية 
جديدة ألوكرانيا، ستكون ذات تكلفة سياسية كبرية لحكومات االتحاد وللمفوضية 

أمام الربملان األوروبي.

بسبب أزمة الطاقة.. هل توقف أوروبا 
دعمها العسكري ألوكرانيا؟

Türkiye condemns US arms 
embargo waiver on Greek 
Cypriot administration

T ürkiye has “strongly” condemned the US 
decision to lift the arms embargo on the 
Greek Cypriot administration.

“We strongly condemn the expansion of the scope of 
the decision taken by the US in September 2020 to lift 
the arms embargo towards the Greek Cypriot Admin-
istration,” the Turkish Foreign Ministry said in a state-
ment on .

“This decision, which is in contradiction to the principle 
of equality of the two sides on the Island, and which 
will further strengthen the Greek Cypriot side’s intran-
sigence, will negatively affect the efforts to resettle the 
Cyprus issue; and it will lead to an arms race on the Is-
land, harming peace and stability in the Eastern Medi-
terranean,” it added.

The US lifted defence trade restrictions on the Greek 
Cypriot administration for the 2023 fiscal year, the State 
Department said on Friday.

“Secretary of State Antony J. Blinken determined and 
certified to Congress that the Republic of Cyprus has 
met the necessary conditions under relevant legislation 
to allow the approval of exports, re-exports, and trans-
fers of defence articles,” State Department spokesman 
Ned Price said. 
Türkiye calls on US to reconsider decision
The US policy requires the denial of exports, re-ex-
ports or transfers of defence articles to Cyprus unless 
the president determines and certifies to congressio-
nal committees authorities there are cooperating with 
Washington to implement anti-money laundering regu-
lations and financial regulatory oversight reforms.

Ankara called on the US “to reconsider this decision and 
to pursue a balanced policy towards the two sides on 
the Island”.

“The international community, including the US, should 
reaffirm the sovereign equality and equal international 
status of the Turkish Cypriot people, which were also 
confirmed by the 1959-60 Agreements, and act accord-
ingly,” it said.

“In any case, Türkiye, as guarantor country, in line with 
its legal and historical responsibilities, will continue to 
take necessary steps for the existence, security and se-
renity of the Turkish Cypriots, by all means.”

TRT
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أدت موجة من الهجمات اإللكرتونية التي استهدفت حكومات أربع دول يف غرب 
البلقان إىل شل املواقع الرسمية وخدمات املرافق العامة، بل وأدت إىل خالف 

دبلومايس بني ألبانيا وإيران فيما ُينظر إليه عىل أنه هجوم منسق عىل أعضاء 
الناتو.

واجهت دولة الجبل األسود أسوأ هجمات عىل اإلنرتنت أدت إىل تعطيل الخدمات 
الحكومية ودفعت شبكة الكهرباء يف البالد إىل التحول إىل آلية التحكم اليدوي. 
اضطرت الحكومة إىل طلب املساعدة من الواليات املتحدة، التي أرسلت برسعة 

فريقًا من خرباء اإلنرتنت التابعني ملكتب التحقيقات الفيدرايل للتحقيق يف الهجمات 
الضخمة املنسقة.

أبلغت ألبانيا، التي تواجه سلسلة من الهجمات اإللكرتونية منذ 15 يوليو/تموز، 
عن أحدث اخرتاق رقمي من هذا القبيل يف 10 سبتمرب/أيلول عندما استهدف 

قراصنة نظام TIMS الخاص بها، والذي ينظم دخول وخروج األفراد من وإىل البالد 
ويشكل أساس السيطرة عىل الحدود.

وقد نُقل عن ميالن ستيفانوسكي، خبري إدارة األمن ونائب رئيس جمعية أمن 
الرشكات ومقرها سكوبي، وهي منظمة غري حكومية، قوله إن منطقة البلقان تواجه 

»حرًبا خاصة عىل اإلنرتنت من نوع ما«.

من منظور إيران
يف منتصف يوليو، ألقى رئيس الوزراء األلباني إيدي راما باللوم عىل أربع مجموعات 

من القراصنة مرتبطة بإيران يف استهداف عدائي ملنصة ألبانيا اإللكرتونية التي 
تعرف بـ e-Albania، مما أجرب وزارة التعليم والرياضة عىل تأجيل املوعد النهائي 

لتسجيل طالب املدارس االبتدائية لفرتة غري محددة من زمن. كما اضطرت وزارة 
الداخلية يف ألبانيا إىل إعادة فتح مكاتب السجل املدني لبعض الوقت.

وقد تراجعت العالقات بني ألبانيا وإيران يف عام 2014، عندما وفرت الدولة 
البلقانية مالًذا لنحو 3000 عضو من جماعة مجاهدي خلق اإليرانية 

املعارضة يف املنفى. واستقرت املجموعة منذ ذلك الحني يف مخيم بالقرب 
من دوريس، امليناء الرئييس يف ألبانيا.

يف 7 سبتمرب/أيلول، قطعت تريانا العالقات الدبلوماسية مع طهران 
وأمرت جميع الدبلوماسيني اإليرانيني وموظفي السفارة باملغادرة 
يف غضون 24 ساعة. تم اتخاذ القرار بعد أن ألقى تحقيق مشرتك 

مع الواليات املتحدة باللوم عىل إيران يف سلسلة الهجمات 
اإللكرتونية.

وبررت تريانا »هذه االستجابة الشديدة« بأنها »تتناسب 
تماًما مع خطورة واملخاطر الناجمة عن الهجوم 

اإللكرتوني الذي هدد بشل الخدمات العامة 
املدنية، ومحو األنظمة الرقمية واخرتاق 

سجالت الدولة، ورسقة االتصاالت اإللكرتونية 
عىل الشبكة الداخلية الحكومية، وإثارة 

الفوىض وانعدام األمن يف البالد«.

الجبل األسود تحت الحصار
تم إطالق العنان للهجوم اإللكرتوني 

األكرث تعقيًدا واستدامة يف اآلونة 

األخرية عىل الجبل األسود بواسطة مجموعة من القراصنة اإللكرتونيني تطلق عىل 
نفسها »Ransomware Cuba« التي تم إلقاء اللوم عليها يف استهداف البنية 

التحتية الرقمية للبالد.
أكدت سلطات الجبل األسود أن هذه الهجمات، التي بدأت يف أغسطس / آب، تتكون 

.DoS من مزيج من عدة طرق مختلفة، بما يف ذلك برامج الفدية ورفض الخدمة
وقال وزير اإلدارة العامة، ماراس دوكاج، للتلفزيون الحكومي، إن املجموعة أنشأت 
فريوسا خاصا للهجوم يسمى Zerodate والذي أصاب 150 محطة عمل داخل 10 

مؤسسات حكومية.
وقد أعلنت مجموعة Cuba Ransomware مسؤوليتها عن الهجوم عىل شبكة 

اإلنرتنت العميقة Dark Web، وقالت إنها حصلت عىل »مستندات مالية، ومراسالت 
مع موظفي البنوك، وحركات الحسابات، وامليزانيات العمومية، واملستندات 

الرضيبية«، من برملان الجبل األسود. لكن الحكومة قالت إن الكشف املبكر عن 
الهجوم سمح لها بضمان بقاء األنظمة الرئيسية محمية.

يذكر أن دولة البلقان قد انضمت إىل الناتو يف عام 2017 عىل الرغم من املعارضة 
القوية من الكرملني. كما انضمت إىل العقوبات الغربية ضد موسكو إثر الهجوم 

الرويس عىل أوكرانيا.
كوسوف خارج التغطية

تم قطع اتصال املؤسسات العامة يف كوسوفو عن اإلنرتنت يف هجوم إلكرتوني شّن 
من خارج البالد.

وقال املتحدث باسم الحكومة بريباريم كريزيو إن الهجوم اإللكرتوني لم يتمكن من 
اخرتاق البنية التحتية لشبكة الكمبيوتر الحكومية ألنه تم حظره بواسطة »معدات 

أمنية مناسبة«.
»تم تحديد أن الهجوم اإللكرتوني جاء من خارج كوسوفو، وكان الهدف هو 

عنوان IP حيث تتاح العديد من مواقع الويب الخاصة بمؤسسات جمهورية 
كوسوفو. وقد اتخذت وكالة مجتمع املعلومات، أو باألحرى فريق األمن 

السيرباني، إجراءات محددة للتغلب عىل هذا الهجوم السيرباني 
واستعادة خدمة اإلنرتنت.

مقدونيا الشمالية ليست محصنة
كما تعطل موقع وزارة التعليم والعلوم يف شمال مقدونيا أيًضا 

نتيجة لهجوم إلكرتوني. وأعلن رئاسة الوزراء وبالتعاون 
مع مؤسسات الدولة األخرى، أنهم يعملون عىل إعادة 

تفعيل املوقع وأن بيانات املواطنني آمنة.
وقد حث املركز الوطني لالستجابة لحوادث 

الكمبيوتر جميع مؤسسات الدولة عىل التحقق 
من بروتوكوالت األمان عرب اإلنرتنت وتعزيزها 

ضد الهجمات اإللكرتونية املحتملة بعد 
االستهداف األخري ملوقع الوزارة.

يف العام املايض، تم تسجيل هجمات 
إلكرتونية ضد مكتب اإلحصاء 

الحكومي أثناء إجراء عملية تعداد 
سكاني يف البالد.

حرب سايبرانية على دول البلقان .. 
هل إليران دور في ذلك؟

وسط »برود سياسي«.. هل بدأت 
شركات فرنسية مغادرة المغرب ؟

تَُعّد فرنسا ثاني أكرب رشيك تجاري للمغرب، بعد إسبانيا املتصدرة لتلك 
العالقات التجارية مع اململكة. من جهة أخرى فاملغرب هو الوجهة األوىل 

لالستثمارات الفرنسية يف إفريقيا، إذ فيه أكرث من 950 فرعاً لرشكات 
فرنسية توفّر نحو 100 ألف فرصة عمل.

ولكن ال تبدو هذه الروابط االقتصادية الكبرية يف أفضل حاالتها، أسوة بما 
يمّس نظريتها الدبلوماسية من توترات، وهو ما تكشفه تقارير إعالمية 

مغربية تتحدث عن أن عدداً من الرشكات الفرنسية الكربى يستعّد ملغادرة 
اململكة.

شركات فرنسية تغادر المغرب
يشري تقرير ملوقع »العمق« املغربي، إىل أن عدداً من الرشكات الفرنسية 

الكربى يستعد لسحب استثماراته ومغادرة املغرب، عىل رأسها رشكة 
»ليديك« املكلفة التدبري املفوض للكهرباء واملاء والتطهري السائل يف الدار 

البيضاء، العاصمة االقتصادية للمملكة.
وأعلنت »الهيئة املغربية لسوق الرساميل« )سوق رأس املال(، املنظّمة 
لتداول األسهم ببورصة الدار البيضاء، يف يونيو/حزيران املايض، إيداع 

مرشوع عرض عمومي إجباري لسحب أسھم رشكة »ليديك« الفرنسية. 
وبعدها بأقّل من شهر يف 25 يوليو/تموز، طلبت الهيئة من بورصة الدار 

البيضاء وقف تداول أسهم الرشكة املذكورة.
يأتي هذا بعد أشهر من إعالن مجموعة »جرييف دانون« الفرنسية، التي 
تمتلك حصة بـ%99.68 يف مجموعة »سنطرال دانون« ملنتجات األلبان 

باملغرب، استحواذها الكامل عىل ما تبقى من أسهم الرشكة املغربية، يف 
عملية فرسها التقرير الصحفي املذكور بأنها »إعداد النسحاب سنطرال 

دانون من بورصة الدار البيضاء«.
يف ذات السياق توصل بنك »مرصف املغرب« التابع للمجموعة الفرنسية 

»كريدي أغريكول« إىل اتفاق مع مجموعة »هوملاركوم« املغربية، تستحوذ 
بموجبه األخرية عىل حصص الفرع املغربي للمجموعة الفرنسية، حسب 

ما أُعلَن يف بالغ شهر أبريل/نيسان املايض.

منافسة محلية قوية
وحسب تقرير املوقع »املغربي« فإن عزم انسحاب »ليديك« من املغرب 

مرتبط بمرشوع الرشكات الجهوية الذي رشعت فيه اململكة، وتسهر عليه 
وزارة داخليتها مبارشة، إذ ستدّبر مؤسسات محلية قطاع توزيع املاء 

والكهرباء يف املدن املغربية، وفق هياكل جديدة.
وأثارت رشكات تدبري املاء والكهرباء الفرنسية باملغرب، عىل رأسها 

»ليديك«، مرات عديدة سخط املغاربة، الذين اشتكوا سوء تدبري تلك 
الرشكات وارتفاع فواتريها.

إىل نفس السبب ترجع »العمق« نية »جرييف 
دانون« االنسحاب من املغرب، إذ إن 

»هوامش الرشكة لم تُعد كما كانت 
ه البالد  منذ ما قبل 2018، ثم تُوجَّ

نحو اسرتاتيجية السيادة 
الغذائية وتشجيع وتحفيز 

الرشكات املحلية، ومنها 
باألساس املنافس املبارش 

لـ«سنطرال دانون«، 
مجموعة »كوباك« التعاونية 

املغربية الخالصة«.

هل تمتد األزمة 
الدبلوماسية إلى 

االقتصاد؟
تشهد العالقات الدبلوماسية بني الرباط 

وباريس يف اآلونة األخرية فتوراً كبرياً يبلغ حّد 
وصف إعالمياً بـ«األزمة الصامتة«، فيما تعود جذور هذا الوضع إىل 

االختالف حول عدد من امللفات، عىل رأسها ملف إقليم الصحراء الذي 
يعّده املغرب قضيته الوطنية األوىل.

ويف خطابه األخري الذي خّصص جزءاً كبرياً منه مللف الصحراء، قال 
العاهل املغربي محمد السادس: »ننتظر من الدول التي تتبنّى مواقف 

غري واضحة بخصوص مغربية الصحراء أن توضح مواقفها بشكل ال 
يقبل التأويل«، وأن »ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها املغرب إىل 

العالم، وهو املعيار الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الرشاكات«، 
يف رسالة اعتربها مراقبون موجهة إىل فرنسا.

إضافة إىل هذا امللف، يظهر موضوع تأشريات دخول الرتاب الفرنيس الذي 
أصبح يثري امتعاضاً كبرياً لدى املغاربة، ومطالبة باملعاملة باملثل وفرض 
تأشريات عىل الفرنسيني، بعد أن قررت باريس يف ديسمرب/كانون األول 
املايض تشديد رشوط منح املغاربة الفيزا، ما اعتربته الخارجية املغربية 

»قراراً غري مربَّر«.
يف املقابل لم تربط التقارير الصحفية املغربية بني التوترات الدبلوماسية 

وانسحاب الرشكات الفرنسية من املغرب، غري أنها تكشف جانباً من 
التقلبات التي تعرفها العالقات االقتصادية بني رشيكني اقتصاديني 

تقليديني، يف وقت أصبح فيه املغرب قبلة لعدد من االستثمارات األجنبية 
الجديدة من دول أخرى.

TRT عربي
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أصدرت هيئة قناة السويس قرارات جديدة بشأن 
رسوم عبور السفن للقناة، واملُقرر تطبيقها بداية من 

كانون الثاني/يناير 2023.

وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، زيادة 
رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة 
بنسبة %15 خالل عام 2023 ، فيما تزيد رسوم 

عبور سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 
%10، عىل أن يبدأ تطبيق الزيادة املُقررة بداية من 

شهر كانون الثاني/يناير املقبل، بحسب بيان نرشته 
الهيئة عىل موقعها اإللكرتوني.

وأكد الفريق ربيع »حرص الهيئة عىل تطبيق 
اسرتاتيجية تسعريية وتسويقية متوازنة ومرنة 

تحقق املصالح املشرتكة للهيئة وعمالئها، وتراعي 
الظروف االقتصادية العاملية ومتغرياتها املختلفة 

عرب آليات واضحة تتضمن تقدير رسوم عبور السفن 
اعتماداً عىل الوفر الذي تحققه القناة للسفن 

العابرة«.
وتعليقاً عىل أسباب زيادة رسوم عبور السفن 

العابرة للقناة، أوضح رئيس الهيئة أن »القرار يأتي 
يف ضوء املتابعة املستمرة ملستجدات املتغريات 

السوقية لقطاع النقل البحري والتي ترصد استمرار 
ارتفاع فئات التأجري الزمني اليومي ملعظم أنواع 

السفن ملستويات غري مسبوقة وتوقعات استمرارها 
خالل العام القادم ، ُمستدالً بذلك عىل ارتفاع قيم 

تأجري ناقالت البرتول الخام بنسبة زيادة 88% 
عن متوسط عام 2021، وكذلك ارتفاع قيم تأجري 

ناقالت الغاز الطبيعي املسال بنسبة زيادة %11 عن 
متوسط عام 2021«.

ونقل بيان هيئة قناة السويس عن الفريق ربيع: 
»تحديد رسوم عبور السفن عرب قناة السويس 

يتوقف عىل عدة عوامل، أبرزها متوسط أسعار 
نوالني الشحن ملختلف فئات السفن«.

كما أشار إىل تأثري ارتفاع أسعار الطاقة عىل معادلة 
حساب الرسوم »حيث يؤدي استمرار ارتفاع أسعار 

البرتول الخام فوق مستوي ال 90 دوالر للربميل، 
وارتفاع متوسط اسعار الغاز الطبيعي املسال أعىل 

من مستوى 30 دوالر/مليون وحدة حرارية إىل 
ارتفاع متوسط سعر وقود السفن وبالتايل زيادة 

الوفر الذي تحققه قناة السويس باملقارنة بالطرق 
البديلة األخرى«.

قناة السويس 
ترفع رسوم 
عبور السفن 
بنسبة 15 % 

في 2023

U S GDP will increase 1.1% in 
2023 compared with a forecast 
of 1.5%, investment bank says

Goldman Sachs Group cut its US eco-
nomic growth estimates for 2023 after 
recently boosting its predictions for 
Federal Reserve interest rate hikes.

US gross domestic product will increase 
1.1 per cent in 2023, economists in-
cluding Jan Hatzius wrote in a note on , 
compared with a forecast of 1.5 per cent 
previously.

The projection for 2022 was left un-
changed at 0 per cent.

Goldman raised its federal funds rate 
forecast by 75 basis points over the past 

two weeks for a terminal rate forecast of 
4 per cent to 4.25 per cent by the end 
of 2022.

“This higher rates path combined with 
recent tightening in financial conditions 
implies a somewhat worse outlook for 
growth and employment next year,” the 
economists said.

“Our growth forecast is slightly below 
consensus and implies a below-potential 
growth trajectory that we believe is nec-
essary to cool wage and price inflation.”

The Fed’s rate hike path has been a top 
focus for economists and investors this 
year as the central bank seeks to cool 
stubbornly high inflation.

Goldman cuts US growth forecast for 
2023 after change in Fed rate hike path



    WWW.ARABAMERICANTODAY.NET4747

    Arab American TodayArab American Today  العربي األمريكي اليوم  العربي األمريكي اليوم

September 2022 - Volume : 10 - Issue :117

Economy اقتصاد

أظهرت »النرشة الشهرية للصناعة 
والتعدين« لشهر يوليو 2022، الصادرة عن 

وزارة الصناعة والرثوة املعدنية يف السعودية، 
أن حجم االستثمارات اإلجمالية يف القطاع 

الصناعي حتى شهر يوليو املايض الذي بلغ 
1.367 تريليون ريال، فيما بلغ إجمايل عدد 

املصانع 10,685 مصنعا.
وبحسب النرشة، فإن عدد الرخص التعدينية 
السارية يف القطاع بلغت 2,099 رخصة بواقع 

1,342 رخصة محاجر مواد البناء، و534 

رخصة استكشاف، و167 رخصة استغالل، 
وأخريًا 32 رخصة استطالع و24 رخصة 

فائض خامات معدنية.
وأوضحت النرشة أن عدد الرتاخيص 

الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة 
منذ يناير عام 2022 وحتى نهاية شهر يوليو 
بلغت 531، بحجم استثمارات يبلغ 14 مليار 
ريال، فيما بدأ 743 مصنًعا عمليات اإلنتاج 

خالل الفرتة نفسها باستثمارات تصل إىل 20 
مليار ريال، كما وفر القطاع الصناعي خالل 

الفرتة نفسها أكرث من 26 ألف وظيفة.
ُيذكر أن وزارة الصناعة والرثوة املعدنية 

تصدر »النرشة الشهرية للصناعة 
والتعدين«؛ إلبراز التغري اإليجابي الذي 

يشهده القطاعان، ولتحقيق أهداف برنامج 
تطوير الصناعة الوطنية والخدمات 

اللوجستية التي تهدف إىل تحويل اململكة 
إىل قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية 
عاملية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة 

للصناعة الوطنية.

السعودية.. 743 مصنعًا تبدأ اإلنتاج 
خالل 2022 باستثمارات 20 مليار ريال

أكد رئيس صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن الحميدي، عىل 
استمرار قدرة املصارف العربية عىل اإلقراض حتى يف ظل رفع الفائدة.

وتوقع الحميدي يف كلمته االفتتاحية ضمن اجتماع الدورة االعتيادية الـ46 
ملجلس محافظي املصارف املركزية ومؤسسات النقد، أن تحقق االقتصادات 

العربية نمواً بنحو 5.4 و%4.0 يف عامي 2022 و2023 عىل الرتتيب.

وحول املوجة التضخمية الحالية، أشار رئيس مجلس إدارة صندوق النقد 
العربي إىل ارتفاع معدل التضخم العاملي، ليبلغ %8.3 يف عام 2022، و5.7%، 

يف عام 2023، مشرياً إىل توقع صندوق النقد العربي تسجيل الدول العربية 
مستوى تضخم مرتفع نسبياً خالل عامي 2022 و2023 يبلغ حوايل 7.6% 

و%7.1، عىل التوايل، يف ظل استمرار التطورات الدولية الراهنة.

من جانب آخر، أشاد الحميدي بجهود املصارف املركزية العربية يف ضبط 
أوضاع القطاع املايل واملرصيف وتعزيز سالمته، مشرياً إىل أنه من غري املتوقع 

أن يكون هناك أثر جوهري الرتفاع أسعار الفائدة عىل أدوات السياسة 
النقدية، عىل قدرة القطاع املرصيف العربي عىل اإلقراض، حيث حققت 

مؤرشات املتانة املالية للقطاع املرصيف يف الدول العربية نتائج جيدة يف عام 
2021، فعىل صعيد كفاية رأس املال، بلغ متوسط النسبة يف املنطقة العربية 
حوايل %17.8 يف نهاية عام 2021، األمر الذي ُيشري إىل تمتع القطاع املرصيف 
العربي بمالءة عالية بما يعزز من قدرته عىل استيعاب الخسائر املحتملة، 

فيما وصلت نسبة األصول السائلة إىل إجمايل األصول لهذا القطاع نحو 
.32.7%

وأوضح أن نسبة تغطية مخصصات القروض إىل إجمايل القروض غري 
املنتظمة للمصارف العربية بلغت نحو %91.1 يف نهاية عام 2021، الفتا 

إىل أن مسارات النمو يف الدول العربية تتأثر بثالثة عوامل رئيسة، هي 
التطورات املتعلقة باستمرار العمل باإلجراءات والرتتيبات والحزم املالية 

الحتواء التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا، والتأثريات الناتجة عن 
التطورات العاملية الراهنة عىل االقتصادات العربية، إضافة إىل املسار املتوقع 

للسياسات االقتصادية الكلية خاصة السياسة النقدية.

رئيس صندوق النقد العربي: اقتصادات 
المنطقة العربية ستنمو 5.4 % في 2022

The Great Recession…the 
world economy faces the chal-
lenge of raising interest rates

T he World Bank predicts a global recession in 2023, 
as it said that the world may be heading towards 
a global recession, as central banks raise interest 

rates simultaneously to combat persistent inflation.

The bank said in a new study that the world’s three largest economies – the 
United States, China and the eurozone – are slowing sharply, and even “the 
moderate move of the global economy over the next year may push it into 
recession.”

Conditions indicate that the global economy is now undergoing its sharpest 
slowdown in the wake of the recovery that followed the recession since 
1970, and that consumer confidence has already fallen more sharply than 
in the period leading up to previous global recessions.

“Global growth is slowing sharply, with the potential for a further slow-
down as more countries enter recession,” World Bank President David 
Malpass said, adding his concern that these trends would continue, with 
serious consequences for emerging markets and developing economies. .

He added that simultaneous increases in current interest rates globally and 
related policy measures are likely to continue well into the coming year, 
but may not be sufficient to return inflation to levels it was at before the 
Covid pandemic.

Unless supply disruptions and labor market pressures abate, global core in-
flation, excluding energy, could remain at around 5% in 2023, nearly double 
the five-year average before the pandemic.

He pointed out that the only solution to stave off inflation downward, cen-
tral banks may need to raise interest rates by an additional two percentage 
points, on top of the increase of two percentage points already seen above 
the 2021 average.

But an increase in that volume, combined with financial market pressures, 
would slow global GDP growth to 0.5% in 2023, or a contraction of 0.4% 
in per capita terms, which would meet the technical definition of a global 
recession. added.
Malpass said policymakers should shift their focus from reducing consump-
tion to boosting production, including efforts to generate additional invest-
ment and productivity gains.

The bank noted that previous recessions showed the risks of allowing infla-
tion to remain high for a long time while growth was weak, noting that the 
economic recession in 1982 caused more than 40 debt crises and heralded 
a decade of lost growth in many developing economies.

World Bank Vice President Ayhan Kose explained that the recent tightening 
of monetary and fiscal policies should help reduce inflation, but the highly 
synchronized nature of the measures could worsen the situation and exac-
erbate the slowdown in global growth.

The study suggested that central banks can combat inflation without touch-
ing a global recession by clearly communicating their policy decisions, 
while policy makers should develop credible medium-term fiscal plans and 
continue to provide targeted relief to vulnerable households.
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 REAL ESTATE عقارات

يؤدي ارتفاع تكاليف االقرتاض حول العالم، إىل 
الضغط عىل مشرتي املساكن وأصحاب العقارات 

عىل حد سواء. فمن سيدني إىل ستوكهولم إىل 
سياتل، بدأ املشرتون يف الرتاجع مع قيام البنوك 

املركزية برفع أسعار الفائدة بأرسع وترية منذ 
عقود، مما أدى إىل انخفاض أسعار املنازل.

يف الوقت نفسه، يواجه ماليني األشخاص الذين 
اقرتضوا بثمن بخس لرشاء منازل خالل فرتة 

انتشار الوباء مدفوعات أعىل، مع إعادة ضبط 
القروض.

ويهدد التباطؤ الرسيع يف قطاع العقارات - وهو 
مصدر رئييس لرثوة األرسة - بتفاقم التباطؤ 

االقتصادي العاملي. ويف حني أن الركود حتى اآلن 
ال يقرتب من مستويات األزمة املالية للعام 2008، 

يكافح محافظو البنوك املركزية لكبح جماح 
التضخم دون اإلرضار بثقة املستهلك وإحداث 

ركود عميق.
بالفعل، تواجه األسواق البارزة مثل أسرتاليا وكندا 

انخفاضاً يف أسعار املنازل، ويعتقد االقتصاديون 
أن االنكماش العاملي قد بدأ للتو.

قال هيدياكي هرياتا من جامعة Hosei، وهو 
اقتصادي سابق يف بنك اليابان وشارك يف تأليف 

ورقة صندوق النقد الدويل حول أسعار املنازل 
العاملية: »سنالحظ تباطؤًا عاملًيا متزامنًا يف سوق 

اإلسكان يف العامني 2023 و2024«. وفق ما نقلته 
»بلومربغ«.

أثرت تكاليف التمويل العقاري املرتفعة عىل 
االقتصادات بطرق متعددة. فاألرس التي لديها 

قروض تشد أحزمتها، يف حني أن مدفوعات الرهن 
العقاري املتزايدة تثني املشرتين املحتملني عن 

دخول السوق، مما يؤثر عىل أسعار العقارات 
والتنمية.

ويعد هذا التباطؤ تحوالً صارخاً من الطفرة 
التي غذتها سياسات التمويل الرخيص للبنوك 

املركزية يف السنوات التي أعقبت األزمة املالية، 
والتي عززها الوباء بعدما دفع الناس إىل البحث 

عن مساحات أكرب ومنازل مواتية للعمل عن بعد. 
اآلن، يواجه العديد من األشخاص الذين دفعوا 

أسعاراً قياسية قروضاً أعىل بسبب إعادة ضبطها 
مع ارتفاع التضخم والركود املحتمل.

ويختلف مدى تعرض املقرتضني للمعدالت 
املرتفعة بشكل ملحوظ حسب البلد. ففي 

الواليات املتحدة، عىل سبيل املثال، يعتمد معظم 
املشرتين عىل قروض املنازل ذات الفائدة الثابتة 
ملدة تصل إىل 30 عاماً. ومثلت القروض العقارية 
ذات الفائدة القابلة للتعديل، يف املتوسط، حوايل 
٪7 من القروض التقليدية يف السنوات الخمس 

املاضية. عىل النقيض من ذلك، عادة ما يكون 
لدى الدول األخرى قروض ثابتة ملدة ال تزيد عن 

عام، أو قروض عقارية متغرية الفائدة تتماىش 
بشكل وثيق مع أسعار الفائدة الرسمية.

كان ألسرتاليا وإسبانيا واململكة املتحدة وكندا، 
أعىل تركيز للقروض متغرية الفائدة كحصة من 

األصول الجديدة يف العام 2020، وفقاً لتقرير مايو 
من وكالة فيتش للتصنيفات االئتمانية.

تغّيرات أسعار الفائدة تضغط على أكثر أسواق 
اإلسكان زخمًا في العالم

إنجاز 1106 مباٍن جديدة في 
دبي خالل 7 أشهر

كشفت بيانات صادرة عن بلدية دبي، ونرشها مركز دبي لإلحصاء، أن عدد 
املباني املنجزة يف إمارة دبي خالل األشهر السبعة األوىل من العام الجاري، بلغ 

1106 مبان جديدة.
وأوضحت البيانات، وفقاً لصحيفة »اإلمارات اليوم«، أن املباني الجديدة 

توزعت خالل الفرتة املمتدة بني يناير ويوليو 
املاضيني بني 708 مباٍن لـ »فلل خاصة«، 

و161 مبنى لـ«فلل استثمارية«، و93 »مبنى 
متعدد الطوابق«، فيما بلغ عدد املباني 

العامة 83 مبنى، والصناعية 61 مبنى.
وتصّدرت الفلل الخاصة قائمة املباني 

املنجزة، مستحوذة عىل نسبة %64 من 
إجمايل املباني، تلتها الفلل االستثمارية 

بحصة %14.6، ثم املباني املتعددة الطوابق 
بنسبة %8.4، تلتها املباني العامة بنسبة 

%7.5، مقابل %5.5 للمباني الصناعية.
ووصل إجمايل عدد املباني املنجزة، خالل 

يناير املايض إىل 146 مبنى، مقابل 153 مبنى خالل فرباير، لريتفع العدد إىل 205 
مباٍن خالل مارس، مقابل 158 مبنى يف أبريل 2021.

وبلغ عدد املباني املنجزة خالل مايو 113 مبنى، مقابل 168 مبنى خالل يونيو 
و163 مبنى يف يوليو املايض.

واستحوذت الفلل الخاصة واالستثمارية عىل نسبة بلغت %78.6 من إجمايل 
عدد املباني املنجزة يف دبي بـ869 مبنى.

يشار إىل أن هذه البيانات تخص املباني املنجزة يف مناطق خاضعة وتحت 
إرشاف بلدية دبي خالل الفرتة املحددة بني يناير ويوليو 2022.

أسعار المنازل تتراجع في مدن 
الصين الرئيسية

ذكرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية لإلحصاء، أن أسعار املنازل يف 70 مدينة 
كبرية ومتوسطة الحجم يف الصني شهدت انخفاضا يف أغسطس املايض، حيث 

سجلت املزيد من املدن تراجعاً يف أسعار املنازل.
وأضافت الهيئة، أن 50 مدينة من أصل 70 مدينة صينية شهدت انخفاضا عىل 

أساس شهري يف أسعار املنازل املباعة 
حديثا، بزيادة عن الرقم املسجل عند 40 
مدينة يف يوليو. وشهد إجمايل 56 مدينة 
انخفاضا يف أسعار املنازل املعاد بيعها، 

بزيادة عن 51 مدينة يف الشهر املايض.
وبحسب البيانات، ازدادت أسعار املنازل 

الجديدة يف 4 مدن عىل املستوى األول وهي: 
بكني وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، 

بنسبة %0.1 عىل أساس شهري يف 
أغسطس، مرتاجعة بواقع 0.2 نقطة مئوية 

عن الشهر السابق.
وانخفضت أسعار املنازل الجديدة يف 31 

مدينة عىل املستوى الثاني بنسبة %0.2 عىل أساس شهري، بينما شهدت 35 
مدينة عىل املستوى الثالث انخفاضا بنسبة %0.4 عىل أساس شهري، بزيادة 

0.1 نقطة مئوية عما ُسجل يف يوليو.
وبقيت أسعار املنازل املعاد بيعها يف 4 مدن عىل املستوى األول دون تغيري عىل 

أساس شهري يف أغسطس. وشهدت املدن عىل املستوى الثاني واملستوى 
الثالث انخفاضا يف أسعار املنازل املعاد بيعها بنسبتي %0.3 و%0.5 عىل 

أساس شهري برتتيب، وفقا للبيانات املذكورة.

R ising interest rates and con-
tinuing high home prices in the 
United States have reduced 

the ability of many Americans to buy 
homes for them, while the latest 
numbers and surveys show that the 
ability to buy homes in the United 
States today is the worst since the era 
of President Ronald Reagan more than 
37 years ago. .

According to figures published by the 
“Black Knight” company, which spe-
cializes in mortgages, and reported by 
American press reports, paying the in-
stallment for buying a home in America 

today needs about 35.51% of the aver-
age family income, meaning that 
more than a third of the 
average American family 
income is drained in 
the payment. Mort-
gage, the worst situ-
ation for American 
families in more 
than 37 years.

The company says 
this is the high-
est percentage of 
payments relative to 
income since October 

1985, when a family needed 36.01% of 
their income to make this pay-

ment. In January alone, the 
ratio was 24.61%.

These figures come 
after the 30-year 
fixed-rate mortgage 
rate reached 5.89% 
last week, its high-
est point in more 
than a decade and 

an increase of more 
than 2.5 percentage 

points since the begin-
ning of this year, which 

increases the anxiety among Americans 
looking for a home.

“The record low interest rates we’ve 
seen in the last two and a half years 
have really allowed home price growth 
to significantly outpace income 
growth,” said Andy Walden, vice pres-
ident of corporate research firm Black 
Knight.

“Now all of a sudden when prices are 
going up again towards their long-
term standards, we’re seeing a lot of 
pressure in terms of affordability,” he 
added.

Americans’ ability to buy homes is the worst in 37 years
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ترقبونا كل أحد 
من الساعة 10 صباحاً إىل  1ظهراً

من كل أسبوع 
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    Reports تقارير

أنور الزيادات
قال رئيس الوزراء األردني األسبق، عبد 

الرؤوف الروابدة، إن العالم العربي 
سيشهد من جديد وقريباً انفجاراً مشابهاً 

ملا حدث عام 2011 ضمن موجة »الربيع 
العربي«، متوقعاً أن الفارق سيكون 

بحجم االنفجار وتوقيته وشكله.
وأضاف أن »العالم العربي محتقن، 

ولديه حجم كبري من اإلحباطات«، وذلك 
خالل كلمته يف صالون السبت الثقايف يف 
مركز الحسني الثقايف التابع ألمانة عّمان 

الكربى، ملناقشة كتابه »هكذا أفكر: آراء 
ومواقف«.

ورأى الروابدة أن القضية الفلسطينية 
وحدها سبب كاٍف لغضب وإحباط 

كل عربي صادق، الفتاً إىل أن اإلحباط 
يف نفوس الشعوب العربية وصل إىل 

الدرجات القصوى.
وأضاف أن من أسباب االحتقان أيضاً 
عدم احرتام الكرامة اإلنسانية، قائالً: 
»فمن ال يشعر بكرامته وإنسانيته يف 
وطنه ال يدافع عنه«، منتقداً »غياب 

التنمية والفلسفة واالسرتاتيجية التي 
تجعل املواطن جزءاً من دوالب الدولة 

وحركتها«، قائالً كذلك إن »التغري الرسيع 
يف القيادات، وغياب اإلدارة، تزيد من 

االحتقان«.

وتساءل الروابدة: »هل من املعقول أن 
مصادرة عربة بائع خضار يف تونس 
تسبب انفجاراً يف الوطن العربي؟«، 
يف إشارة إىل الشاب التونيس محمد 

البوعزيزي الذي سّبب إحراق نفسه 
أواخر عام 2010 يف محافظة سيدي 

بوزيد اندالع الثورة التونسية.
وتابع قائالً: »هذا يدل عىل يشء واحد، أن 

املرجل كان يف حالة غليان، فقط بحاجة 
إىل فتح الصمام، لينفجر العالم العربي 

من رشقه اىل غربه، وليس تونس فحسب«.

وقال كذلك: »لنتفق أن االنفجار األكرب 
وقع يف الدول التي تعترب ذات أنظمة 

ثورية )الجمهوريات( وبشكل أكرب من 
الدول الرجعية، فالدول الثورية قامت 

للحرية والكرامة والتنمية، لكن تحولت إىل 
أنظمة دكتاتورية الحزب الواحد«.

وحول حركة »حماس« الفلسطينية، 
قال الراوبدة إنها »حركة نضالية 

جهادية نقّدر دورها يف الرصاع العربي 
اإلرسائييل، لكن لدينا قرار أال يقوم عىل 
األرض األردنية تنظيم غري أردني يقوده 

أردنيون«. وكان الروابدة متشدداً ضد 
وجود قادة للحركة يف اململكة األردنية، 
ل عدد منهم إىل خارج البالد  حيث رُحِّ

خالل رئاسته للحكومة عام 1999.
ودعا الروابدة إىل »عقد لقاءات مع 

حماس تكون فيها الصورة واضحة، وعىل 
مستويات عليا يف الدولة وليس لقاءات 

شعبية، معترباً أن »القضية الفلسطينية 
ليست لحماس، فهي قضية عربية«.

وطرح الروابدة رؤاه بخصوص العديد 
من القضايا املحلية والتحديات التي 
تواجه األردن، قائالً إن »الديمقراطية 
الحقيقية يف األردن غري موجودة، ويف 

السنوات األخرية رجعنا إىل النقطة 
الصفر«، مضيفاً: »علينا االتفاق عىل 

أن الديمقراطية ليست كلها خري، لكنها 
أفضل نظام موجود حتى اآلن إلدارة 

الدول«.
وتابع: »من املمكن أن أؤلف كتاباً 

بحسنات النظام األردني، كما أستطيع 
أن أؤلف كتاباً باألخطاء، لكن وظيفتنا 

كيف نحل هذه األخطاء، وعندما نتحدث 
عن اإلصالح يجب أال نكون ناقمني أو 

كارهني، أو رافضني، فاملعارض يقدم البديل 
واملعارضة املطلقة ليست لنا وكذلك الوالء 

املطلق، بل نعتمد عىل تقديم الرأي«.
إىل ذلك، أعرب الروابدة عن اعتقاده بعدم 

وجود حركة حزبية حقيقية يف األردن، 
رغم التغريات الترشيعية والقانونية 

األخرية، مضيفاً: »هناك 7 ماليني مواطن 
و70 حزباً وال يجوز أن يكون هنالك 10 

أحزاب بذات الفكر«.
وقال: »الحزب الذي ال يستطيع 

إنجاح نائب عليه أن يخرج من الحياة 
السياسة«، مشرياً إىل أن »برامج األحزاب 

كربامج مرشحي االنتخابات الربملانية تَُعّد 
يف ليلة واحدة، وعندما ينجح النائب يف 
االنتخابات يتخىل عن برامجه يف اليوم 

األول«.

ووفق الروابدة، فإن »أهم املشكالت 
واملعضالت التي تواجه الدولة األردنية، 

عدم الحديث برصاحة وشفافية مع 
املواطنني عند اتخاذ أي قرار أو موقف، 

وهو ما يسبب فقدان ثقة املواطن 
بالحكومة«، محذراً مما وصفه »بانهيار 

اإلدارة الحكومية وضعف تحمل 
املسؤولية«، معترباً يف اآلن نفسه »أنها 

إدارة مرعوبة ال تجرؤ عىل اتخاذ القرار«.
يذكر أن الروابدة أول رئيس وزراء 
يف اململكة األردنية الرابعة، وكلفه 

العاهل األردني، امللك عبد الله الثاني، 
تشكيل الحكومة بعد تسلمه سلطاته 
الدستورية، وكان وزيراً لخمس مرات، 
ورئيساً ملجلس األعيان ونائباً لخمس 

دورات وعضواً بمجلس األعيان خمس 
مرات. وكان يف بداية نشاطه السيايس 
مع اإلخوان املسلمني، وانتهى به األمر 

أميناً عاماً لحزب »اليقظة« الذي اندمج 
يف عام 1996 ضمن »الحزب الوطني 
الدستوري«، حيث توىل موقع نائب 

األمني العام للحزب، وبعد ذلك انقطع عن 
الحياة الحزبية.

رئيس وزراء أردني أسبق يتوقع انبعاث 
الربيع العربي قريبًا وبشكل أقوى

US predicted IS group would regain for-
mer strength, reveals declassified report

U S intelligence officials predicted two years ago that the Islamic State group 
would likely regain much of its former strength and global influence, 
particularly if American and other Western forces reduced their role in 

countering the extremist movement, according to a newly declassified report.

Analysts said many of the judgments in the 2020 report appear prescient today, 
particularly as the group is resurgent in Afghanistan following President Joe Biden’s 
withdrawal of American forces last year.
The Islamic State group is no longer controlling huge swaths of territory or staging 
attacks in the United States as it did several years ago before a major US-led offen-
sive. But it is now slowly rebuilding some core capabilities in Iraq and Syria and 
increasingly fighting local governments in places including Afghanistan, where an 
affiliate of the IS group, also known by the acronym ISIS, is fighting the ruling Taliban 
following the US withdrawal.
“If the United States and our partners pull back or withdraw further from areas 
where ISIS is active, the group’s trajectory will increasingly depend on local gov-
ernments’ will and capability to fill the resulting security voids,” says the report, 
originally published in classified form in May 2020, months after then-President 
Donald Trump’s administration reached an agreement with the Taliban to pull out 
American troops.
Biden and top national security officials have cited the recent strike killing al-Qaeda 
head Ayman al-Zawahri as evidence that America maintains an “over-the-horizon” 
counterterrorism capacity in Afghanistan after the withdrawal. US special forces also 
killed the head of the Islamic State group in a February raid in northwest Syria.
“The fact of those operations are, I think, reflective how serious this threat envi-
ronment remains,” said Christy Abizaid, director of the National Counterterrorism 
Center, on Thursday. But she added that analysts believe the terrorist threat to the 
US homeland is “less acute than we’ve seen it” at any time since the September 11, 
2001, attacks.
Analysts have recently seen growth in IS group branches around the world, particu-
larly in Africa, said Abizaid, who spoke at the Intelligence and 

National Security Summit outside Washington.
“Afghanistan is a really interesting story along 

those lines about where the ISIS affiliate is 
and how we continue to be concerned 

about it,” she said.
Some outside analysts say al-Zawahri’s 
apparent presence in downtown Ka-
bul suggests that extremist groups are 
more comfortable operating in Afghan-
istan — and that it will be tougher to 
counter the Islamic State group as it 

grows across the country.
Bruce Hoffman, senior fellow for coun-

terterrorism at the Washington-based 
Council on Foreign Relations, called the 

May 2020 report “very clear-eyed and forth-
right”. 

“It’s very different operating against ISIS in the iso-
lat- ed mountain redoubts or deep valleys of Afghanistan,” he 
said. “The advantages that enabled us to so brilliantly take out al-Zawahri, I would 
guess, are absent outside of Kabul.”
While the White House last month released declassified points from an intelligence 
assessment saying al-Qaeda had not reconstituted in Afghanistan, the points did not 
address the Islamic State in Khorasan, the local IS group affiliate. IS-K was responsi-
ble for killing 13 US troops outside the Kabul airport during the withdrawal and has 
continued to mount an insurgency against the Taliban now in control of the country.
The National Security Council said in a statement that the US is working to deny 
“ISIS-K access to financing, disrupt and deter foreign terrorist fighters from reaching 
Afghanistan and the region, and counter ISIS-K’s violent extremism”. 
The May 2020 report was declassified this August and published online last week by 
the US Office of the Director of National Intelligence. The ODNI periodically declassi-
fies and releases older intelligence assessments. A spokesperson for the ODNI’s Na-
tional Counterterrorism Center declined to answer questions about the assessment 
or address the intelligence community’s current view on the Islamic State group.
The report predicts that the Islamic State group’s global branches are likely to in-
crease its capability to conduct attacks in many regions of the world, including the 
West.’ The U.S. would more likely face attacks from people inspired by the group’s 
ideology than plots directed or supported by the group, the report said.
Pressure by local governments where the IS group is active and their international 
partners “almost certainly will shape the scale of ISIS’ resurgence in Iraq and Syria 
and its expansion worldwide,” the report said.
Experts commonly agree with the report’s predictions, said Colin Clarke, an expert 
on counterterrorism who is director of research for The Soufan Group, an intelli-
gence and security consultancy. But top intelligence analysts would have been 
involved in drafting and reviewing the assessment, formally known as a national 
intelligence estimate, he said.
Clarke noted several recent IS-linked attacks in Afghanistan, including an apparent 
suicide bombing outside the Russian embassy in Kabul that killed two diplomats, 
as well as ongoing fighting between militants and US-backed forces at a sprawling 
camp in Syria.
“There are some things that have happened in the last few weeks,” he said, “that 
make you wonder if the situation is not more dire than is being presented.”
The New Arab Staff & Agencies
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    Reports تقارير

د ب أ- األمة برس
يقول الكاتب والناقد الفني ستيفن سيلفر إن كل أسبوع تقريبا طوال 

العام والنصف املاضيني شهد نرش كتاب جديد عن إدارة ترامب. 
وبعض تلك الكتب كتبها صحفيون، من املتعاطفني أو غري املتعاطفني 

مع تلك اإلدارة، بينما كتب غريها عاملون سابقون بالبيت األبيض. 
ومع ذلك بدا أن جميعها تقدم روايات مذهلة لم يتم ذكرها مطلقا 

عندما وقعت األحداث بالفعل.

وذكر سيلفر يف تقرير نرشته مجلة ناشونال انرتيست األمريكية أن 
أحدث هذه الكتب اشتمل عىل أحد أكرث االدعاءات إثارة للصدمة 

من فرتة رئاسة ترامب: وهو أنه تردد أن الرئيس السابق دونالد ترامب 
عرض تقديم الضفة الغربية مللك األردن.

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست فإن هذه الرواية مصدرها كتاب« 
الحاجز : ترامب يف البيت األبيض2017-2021«.

وهذا الكتاب لم ينرش بعد ، وهو من تأليف سوزان جالرس، الكاتبة 
يف مجلة “نيويوركر”، وبيرت بيكر، مراسل البيت األبيض لصحيفة 

“نيويورك تايمز”.

ويزعم الكتاب أن ترامب عرض يف كانون الثاني/ يناير عام 2018 عىل 
العاهل األردني امللك عبدالله الثاني الضفة الغربية، التي كانت تحت 

سيطرة األردن حتى احتلتها إرسائيل يف أعقاب 
حرب األيام الستة عام 1967.

والغريب أنه طوال السنوات الكثرية من 
املفاوضات حول من سوف تكون له 

السلطة عىل أي أجزاء من الضفة الغربية 
يف اتفاقية الوضع النهائي، لم يتم عموما 

أخذ إمكانية سلطة األردنية 
عليها يف االعتبار . واألهم من 

ذلك هو أن الضفة الغربية 
ال تخص الواليات املتحدة، 

لذلك لن يكون بوسع 
الرئيس تقديمها لدولة 

أخرى.

وذكر الكتاب إن ترامب 
كان يعتقد أنه يسدي 

»معروفا« للملك، 
ويبدو أنه لم يكن مدركا 

لتداعيات مثل هذه الخطوة. ولم ُيعرف ما إذا كانت إرسائيل عىل 
علم بالعرض يف ذلك الوقت. وتردد أن امللك قال لصديق أمريكي عن 

شعوره بالنسبة لعرض ترامب » اعتقدت أنني تعرضت ألزمة قلبية... 
لم استطع التنفس«.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إرسائيل أن االقرتاح الذي أورده الكتاب 
طُرح بعد وقت قصري من إعالن ترامب رسميا عن اعرتاف الواليات 

املتحدة بالقدس عاصمة إلرسائيل وعن نية إدارته نقل السفارة 
األمريكية إىل هناك من تل أبيب.

وأنه بعد ذلك بعامني، أعلن رئيس الوزراء آنذاك بنيامني نتنياهو عن 
خطته ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو اقرتاح تم تعليقه يف النهاية.

وكتب املؤلفان بيكر وجالرس أنهما استندا يف كتابهما إىل تقارير و300 
مقابلة حرصية، إىل جانب مذكرات خاصة، ومالحظات، ورسائل بريد 
إليكرتوني، ورسائل نصية، ووثائق أخرى القت الضوء عىل فرتة رئاسة 

ترامب
وأورد تقرير نرشته صحيفة »ذا فوروارد« املزيد من التفاصيل عن 
دبلوماسية عهد ترامب، بما يف ذلك الكشف عن أن جاريد كوشرن 

صهر الرئيس » التزم شخصيا بتغطية أي تكاليف 
محتملة لتوقيع اتفاقات ابراهام يف البيت األبيض 

بعدما أبدت ميالنيا ترامب زوجة ترامب عن« 
قلقها ملا سيتعرض له العشب يف املكان.« 

فقد كان قد تم إعادة تجديد طبقة العشب 
يف حديقة البيت األبيض قبل وقت قصري 

من االحتفال، وعرض كوشرن دفع 80 
الف دوالر يمكن أن تتكلفها إعادة 

العشب إىل ما كان عليه، عىل 
الرغم من أن احتفال التوقيع 

تم دون أن يلحق أي رضر 
بالعشب.

يذكر أن اتفاقات ابراهام 
هي اتفاقيات دبلوماسية 

بني إرسائيل والبحرين 
واالمارات العربية املتحدة، 

بمباركة الواليات املتحدة. ويقول 
سيلفر إنه عىل الرغم من أن هذه 

االتفاقيات تاريخية، لم تشمل أي نوع 
من أنواع اتفاق السالم بني إرسائيل 

والفلسطينيني.

تقرير: ترامب عرض تقديم 
الضفة الغربية لملك األردن

االنتخابات اإلسرائيلية: فوضى اليسار 
وتفكك العرب ووحدة معسكر نتنياهو

نضال محمد وتد
دخلت املعركة االنتخابية يف إرسائيل طوراً جديداً، مع اختالف يف الحسابات االنتخابية لكل طرف، بعد 

أن تم نهائياً تقديم اللوائح االنتخابية لألحزاب املشاركة يف االنتخابات.
فقد تقّدمت 40 الئحة للمشاركة يف االنتخابات املقرر إجراؤها يف األول من نوفمرب/ ترشين الثاني املقبل، 

وُينتظر أال تنجح عرشين قائمة منها عىل األقل يف اجتياز نسبة الحسم املحددة بـ3.25 يف املائة من 
األصوات الصحيحة، وهي الحد األدنى املطلوب لكل حزب كي يدخل الكنيست، ويحصل عىل 4 مقاعد 

عىل األقل.
تفكك »القائمة املشرتكة«

وشهدت ليلة تقديم اللوائح يف الساعة األخرية منها دراما تفكك »القائمة املشرتكة« املكوّنة من ثالثة 
أحزاب، هي »التجمع الوطني الديمقراطي« بقيادة سامي أبو شحادة، و«الجبهة الديمقراطية« 

و«الحزب الشيوعي« اإلرسائييل بقيادة أيمن عودة، و«العربية للتغيري« بقيادة أحمد طيبي.
هذا األمر اعتربه املراقبون، بشكل مغلوط، الحدث األبرز لجهة التأثري عىل موازين القوى يف االنتخابات 

العامة، لجهة تعزيز فرص رئيس الحكومة الحايل يئري لبيد بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن اتضح أن 
السبب الرئييس لتفكك القائمة هو رفض تحالف »الحزب الشيوعي« اإلرسائييل و«العربية للتغيري« 

التعهد بعدم التوصية عىل أي من قادة األحزاب اإلرسائيلية، لتشكيل الحكومة املقبلة.
وحاول كل من عضو الكنيست أيمن عودة وعضو الكنيست أحمد طيبي، مع تقديم الئحة حزبيهما 

الثنائية من دون »التجّمع الوطني الديمقراطي«، ومع تفكيكهما لـ«القائمة املشرتكة«، اإليهام بأن 
حصول تحالفهما عىل ستة مقاعد سيكون صاحب القول الفصل يف 

ترجيح معسكر لبيد، بزعم أن معسكر زعيم »الليكود« بنيامني 
نتنياهو يملك بحسب االستطالعات حالياً 59 مقعداً، بينما 

يحصل املعسكر املناهض له عىل 55 مقعداً، وبالتايل 
فإن حصول تحالفهما عىل ستة مقاعد سيجعل منه 

الطرف الذي سيحدد هوية من سيشكل الحكومة 
املقبلة.

وسّببت »الدراما« التي رّوج لها أيضاً اإلعالم 
اإلرسائييل انطباعاً مغلوطاً، وكأن الصوت 

العربي الفلسطيني يف الداخل وحجم التمثيل 
العربي يف الكنيست هو الذي سيحسم املعركة 

االنتخابية، أو أن تفكك »القائمة املشرتكة« 
سيتيح أخرياً قبول األحزاب الصهيونية ببناء 

ائتالفها بمشاركة أحزاب عربية أو االعتماد عليها، 
عىل الرغم من ترصيحات واضحة من حزب الجرنال 

بني غانتس بأنه لن يكون رشيكاً يف ائتالف يعتمد عىل 
دعم من »القائمة املشرتكة«.

ً تراجع فرص لبيد للحصول عىل 61 صوتا
وفيما أبدى »الليكود«، كجزء من حربه الدعائية، فرحاً بتفكك 

»القائمة املشرتكة« إىل قائمتني، للتأثري املتوقع لهذا التفكك عىل خفض 
نسبة التصويت لدى الفلسطينيني يف الداخل، فإن كافة املؤرشات تشري إىل أن فرص يئري لبيد بالحصول 

عىل توصية من 61 من أعضاء الكنيست لتشكيل حكومة جديدة ترتاجع باستمرار.
وزاد عىل ذلك اتجاه حزب غانتس إىل تعميم ضعف هذه الفرص. فقد أعلن الوزير يف الحكومة، زئيف 

إلكني، من حزب »املعسكر العام« الذي يقوده بني غانتس وجدعون ساعر وغادي أيزنكوط، يف مقابلة مع 
»يرسائيل هيوم« قبل يومني، أن لبيد لن يتمكن بأي حال من الوصول إىل ائتالف حكومي من دون توصية 

»املشرتكة« )إضافة إىل الدعم الحايل املتوفر له من حزب »القائمة اإلسالمية« بقيادة منصور عباس(، 
وأنه يف مثل هذه الحالة فإن حزب »املعسكر العام« لن يكون رشيكاً يف ائتالف كهذا، ما يعني فقدان لبيد 

أي أغلبية أو أفضلية قد توفرها له األحزاب العربية، ما يعيده إىل ما دون 61 عضواً. 
وتزيد يف ضعف فرص لبيد حقيقة الحرب الداخلية والتنافس بني مجمل األحزاب املحسوبة عىل 
معسكره، والتنافس الداخيل عىل األصوات نفسها تقريباً، من دون أي قدرة عىل جلب أصوات من 

املعسكر املنارص لنتنياهو. بل إن هذا املعسكر قد يربح 4 مقاعد عىل األقل يف حال تمكن حزب »البيت 
اليهودي«، بقيادة أيليت شاكيد، من اجتياز نسبة الحسم.

فقد أعلنت شاكيد أنها تفّضل حكومة يمني واسعة، لكن ملنع انتخابات معادة فإنها ستكون مستعدة هذه 
املرة للتحالف مع معسكر نتنياهو لتشكيل حكومة يمني ضيقة مستقرة، معتربة أن تجربة حكومة نفتايل 

بينت كانت خاطئة.
أما يف حال فشلت شاكيد يف اجتياز نسبة الحسم، فإن معسكر نتنياهو قد يربح مقعدين من جمهور 

مصوتي حزب »يمينا« الذي كان يقوده رئيس الحكومة السابق نفتايل بينت، والذي تفكك عملياً، وانتقل 
اثنان من أعضائه، وهما أفيحاي شيكيل وعيديت سيلمان، ليصبحا مرشحني عىل الئحة »الليكود«، 

وهما يتمتعان بقاعدة انتخابية يف جمهور الصهيونية الدينية.
كما يملك معسكر نتنياهو أيضاً فرصاً يف رفع نسبة املشاركة لدى جمهور اليمني التقليدي، وجمهور 

مصوّتي »الليكود« الذين لم يشاركوا يف االنتخابات املاضية، مقابل خطر ترضر املعسكر املناهض 
لنتنياهو من تراجع نسبة التصويت، ليس فقط عند فلسطينيي الداخل وإنما أيضاً يف أوساط اليسار 

اإلرسائييل.
ويسهم الترشذم والتنافس الداخيل يف معسكر األحزاب املناهضة لنتنياهو، عىل األصوات نفسها تقريباً، 

مثل تنافس حزبي العمل ومريتس عىل أصوات اليسار الصهيوني، والتنافس الشديد بني حزب غانتس 
وحزب لبيد عىل أصوات الوسط ويمني الوسط، إذا جاز التعبري، ومع بروز حزب جديد يّدعي تمثيل 

الجمهور الرويس األصل ومنافسته لحزب أفيغدور ليربمان، يف بث حالة تشاؤم وعدم القدرة عىل تحقيق 
هدف إبعاد نتنياهو من الحكم، وبالتايل خفض نسبة املصوّتني، مما يصب كله يف نهاية املطاف يف صالح 

أحزاب معسكر نتنياهو.
وتبدو الصورة األوىل للمعركة االنتخابية اإلرسائيلية هذه املرة تقرتب أكرث من أي وقت مىض من عودة 

نتنياهو للحكم، منذ قرر بمبادرته يف ديسمرب/ كانون األول 2018 حل حكومته، والذهاب إىل انتخابات يف 
إبريل/ نيسان 2019، سعياً للهرب من تقديم لوائح اتهام ضده. 

وفيما تمكّن نتنياهو طيلة هذه املدة من الحفاظ عىل معسكر موّحد خلفه ومعه، عىل الرغم من لوائح 
االتهام ضده، فإن حكومة نفتايل بينت واعتمادها عىل »القائمة املوحدة اإلسالمية«، تحت شعار »إال 

نتنياهو«، أثبتت فشالً يف تأمني االستقرار السيايس الداخيل، ما رضب وأضعف االلتفاف تحت شعار »إال 
نتنياهو« حتى يف أوساط مناهضة لحزب الليكود وزعيمه نتنياهو.
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    POLITICS سياسة

أحمد صقر

عربت شخصيات فلسطينية؛ رسمية ومجتمعية وفصائلية، 
عن رفضها الكبري لعزم بريطانيا عىل نقل سفارتها لدى 

االحتالل اإلرسائييل إىل مدينة القدس املحتلة. 
 

وسبق أن أكد رئيس حكومة االحتالل اإلرسائييل يائري البيد، أن رئيسة 
الوزراء الربيطانية الجديدة ليز تراس، أبلغته بأنها »تفكر يف نقل 

السفارة الربيطانية من تل أبيب إىل القدس« املحتلة. 

 السلطة تستوضح 

ويف أول تعليق رسمي فلسطيني عىل نية بريطانيا نقل سفارتها إىل 
القدس املحتلة، قال السفري أحمد الديك، املستشار السيايس لوزير 
الخارجية الفلسطيني رياض املالكي: »نريد أوال أن نتأكد من صحة 

املوقف الربيطاني، وسنستفرس من الحكومة الربيطانية عن مدى 
صحة هذا املوقف عرب القنوات الرسمية«. 

 وأعرب، عن أمله يف أن »يكون هذا املوقف غري صحيح، وأن تؤكد لنا 
الحكومة الربيطانية، أن ما جرى الحديث عنه )نية بريطانيا نقل 

سفارتها من تل أبيب إىل القدس املحتلة( غري صحيح«. 

 وأضاف الديك: »أما يف حال عربت بريطانيا عن نيتها ذلك، فنحن 
لدينا موقف معروف، وهذا ليس من حق أي دولة، وأي دولة تقدم عىل 

مثل هذه الخطوة سرنفع عليها دعاوى يف املحاكم الدولية«. 
 ونّبه السفري، إىل أن نقل أي دولة سفارتها لدى االحتالل اإلرسائييل 

إىل مدينة القدس املحتلة، »إجراء مناقض للرشعية الدولية«. 
من جانبه، قال رئيس الهيئة اإلسالمية العليا يف مدينة القدس 

املحتلة وخطيب املسجد األقىص، الشيخ عكرمة صربي: »هذا ليس 
باألمر الغريب عىل بريطانيا، التي هي أساس املشكلة الفلسطينية، 

فقضية فلسطني بدأت من بريطانيا، واألخرية تريد أن تكمل جريمتها 
بهذا اإلجراء«. 

 
وأضاف يف ترصيح خاص لـ«عربي21«: »نحن ال نتوقع من بريطانيا 

أي خري للقضية الفلسطينية، فهي من مهدت األوضاع لالحتالل 
اإلرسائييل منذ إصدار »وعد بلفور«، وتاريخها بالنسبة لنا أسود«. 

 
وأوضح صربي، وهو من أبرز علماء مدينة القدس، أن »أمر نقل 

السفارة بالنسبة لهم إجراء عادي، من أجل ترسيخ عدائهم ألهل 
فلسطني«، رافضا مثل هذه الخطوة الربيطانية. 

 ونوه إىل أنه »طُلب من بريطانيا االعتذار عن ما ارتكبته من جريمة 
بحق الشعب الفلسطيني يف ذكرى »وعد بلفور« والنكبة ويف ذكريات 

أخرى مؤملة، فلم تعتذر ولن تعتذر، وهذا واضح بالنسبة لنا«. 

 فصائل ترفض 

بدروها، أوضحت حركة املقاومة اإلسالمية »حماس« عىل لسان 
املتحدث باسمها، حازم قاسم، أن »الحديث عن تفكري بريطانية 
يف نقل سفارتها للقدس املحتلة، ستكون جريمة جديدة ترتكبها 

بريطانيا بحق الشعب الفلسطيني«. 
 وأكد ، أن نقل السفارة الربيطانية إىل القدس املحتلة »سيكون 

مخالفة فاضحة للقانون الدويل، وهي خطوة ستؤجج العداء 
لربيطانيا يف املنطقة، وستصب الزيت عىل النار«. 

 ونبه قاسم، إىل أن »نقل السفارة، يشجع االحتالل اإلرسائييل عىل 
تصعيد عدوانه يف املنطقة، وتكون بريطانيا بذلك رشيكة كاملة يف 

العدوان عىل شعبنا الفلسطيني«. 
 

من جهته، قال عضو املكتب السيايس للجبهة الديمقراطية، طالل أبو 
ظريفة: »نحن ننتظر املوقف الربيطاني بخطورة، ألنه يأتي استكماال 
للخطيئة التي اقرتفتها بريطانيا بحق شعبنا الفلسطيني منذ »وعد 

بلفور« وسك االنتداب، وبالتايل فهي تريد استكمال هذه الخطيئة 
بخطيئة أخرى يف اإلقرار برشعية مدينة القدس املحتلة لالحتالل من 

خالل نقل سفارتها«. 
 

وأضاف : »نقل السفارة الربيطانية، يأتي استجابة للضغوط 
اإلرسائيلية-األمريكية، وإرضاء إلرسائيل من املحافظني يف بريطانيا، 

لعلها تشكل مرتكزا لهذا الحزب الذي يقود الحكومة يف بريطانيا، من 
أجل كسب ود الجماعات اليهودية يف بريطانيا لالستفادة منها يف 

محطات انتخابية«. 
 

وحذر أبو ظريفة، »بريطانيا من مغبة اإلقدام عىل هذه الخطوة التي 
تتعاكس مع كل قرارات الرشعية الدولية بما فيها قرار »2334« لعام 

2016، الذي صادقت عليه بريطانيا يف مجلس األمن؛ وهو القرار 
الذي يعترب االستيطان غري رشعي ويقر بأن القدس جزء ال يتجزأ من 

األرايض املحتلة يف عدوان حزيران/ يونيو 1967«. 
 

ودعا القيادي الفلسطيني بريطانيا إىل »الكف عن ارتكاب الخطايا 
بحق شعبنا الفلسطيني وحقوقنا الوطنية«، موضحا أن »هذا املوقف 

الربيطاني مدان ومستنكر ولن يجد من شعبنا سوى التعبري بكل 
األشكال عن رفضه لهذه السياسية الضارة بحقوق شعبنا«.

رفض فلسطيني رسمي وفصائلي لنية 
بريطانيا نقل سفارتها للقدس

Putin and the Saudi 
crown prince express 
their satisfaction with 
the prisoner-of-war ex-
change with Ukraine

R ussian President Vladimir Putin and Sau-
di Crown Prince Mohammed bin Salman 
expressed their “satisfaction” after the 

exchange of prisoners of war with Ukraine, 
which included foreign fighters, mediated by 
Riyadh.

The Kremlin confirmed in a statement that the 
two leaders, during a phone call , “expressed 
their satisfaction regarding the transfer of for-
eign prisoners of war to Saudi Arabia… in an 
operation that was personally mediated by the 
Crown Prince.”

The Saudi Press Agency reported that Putin 
thanked the Crown Prince for his “active and 
distinguished contribution to the success of the 
prisoner exchange process” and that bin Salman 
expressed the Kingdom’s readiness to contrib-
ute to “efforts to reach a political solution to the 
crisis.”

On Kyiv announced the return of 215 Ukrainian 
and foreign fighters who were captured by the 
Russian forces in an exchange with Moscow, 
which in turn repatriated 55 Russian prisoners, 
including Viktor Medvedchuk, a former Ukrainian 
lawmaker close to Putin, whom Ukraine accuses 
of high treason.

Before the Kyiv announcement, Saudi Arabia 
confirmed that it had mediated the transfer 
of five Britons, two Americans, a Moroccan, 
a Swedish and a Croat as part of the exchange 
process.

The five liberated Britons returned to their coun-
try.
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صابر غل عنبري
حذرت السلطات العسكرية اإليرانية اليوم الخميس، من زعزعة األمن 

ومن أي تغيري عىل حدودها الجغرافية، فضالً عن استعراض القوات 
املسلحة اإليرانية أسلحة جديدة يف ذكرى الحرب مع العراق، وإجراء 

مناورات عسكرية يف مياه الخليج، وحديث رسمي عن مناورات مشرتكة 
قريباً مع روسيا والصني يف املحيط الهندي.

وقال رئيس هيئة األركان العامة للقوات املسلحة اإليرانية الجرنال محمد 
باقري، عىل صفحته بمنصة »روبيكا«، إن »القوات املسلحة اإليرانية، إذ 
تحرتم بالكامل حسن الجوار مع الجريان وتلتزم باملقررات الدولية املبنية 

عىل املصالح املشرتكة، تعلن أنها لن تتحمل أي زعزعة لألمن وأي تغيريات 
حدودية ستشكل تهديداً ملنافع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية«.

ولم يرش باقري إىل التطورات عىل أي من الحدود اإليرانية، لكنه عىل 
األغلب يقصد التطورات عىل الحدود اإليرانية يف القوقاز الجنوبي وسط 

اتهامات إيرانية لرتكيا وأذربيجان بالسعي إلنهاء الحدود اإليرانية مع 
أرمينيا.

ويف السياق، راقبت إيران بقلق شديد االشتباكات الحدودية املسلحة بني 
جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا لتداعياتها املحتملة الكبرية عىل حدودها 

مع البلدين، وموقعها الجيوسيايس يف القوقاز الجنوبي، وذلك وسط 
مخاوف إيرانية من مساع أذربيجانية وتركية للربط الربي بني أرايض 

نخجوان وأذربيجان عىل ضفتي الحدود اإليرانية األرمينية لوصول تركيا 
إىل آسيا الوسطى، مما سيمحو حدود إيران وأرمينيا بطول 38 كيلومرتاً، 
والتي تكتسب أهمية كبرية لطهران ليس فقط لكونها تربط بأرمينيا، بل 

ألنها أيضاً أحد املمرات املهمة لوصول إيران إىل أوروبا ودول أخرى، فضالً 
عن أن إزالتها ستصب ملصلحة تركيا وتقلل من نفوذها الجيوسيايس يف 

القوقاز.

استعراض للقوات اإليرانية
أجرت القوات املسلحة اإليرانية يف طهران، يف ذكرى الحرب اإليرانية 

العراقية، استعراضاً عسكرياً بجوار مزار مؤسس الجمهورية اإلسالمية 
اإليرانية، آية الله روح الله الخميني، كاشفة فيها عن أسلحة جديدة، 

منها صواريخ بالستية.
وكشفت قوات الحرس الثوري اإليراني، عن صاروخي »خيرب شكن« 

ورضوان، بعيدي املدى، مشريًة إىل أنها »قادرة عىل إصابة أهدافها بدقة 

عالية«.
علماً بأن صاروخ »خيرب شكن« يوصف بأنه »صاروخ اسرتاتيجي« وهو 

من الجيل الثالث للصواريخ بعيدة املدى للحرس، يعمل بوقود صلب، وذو 
وزن خفيف، كما ويتمتع الصاروخ برسعة عالية حسب املصادر اإليرانية، 

ويمكنها إصابة أهدافها عىل شعاع ألف و450 كيلومرتا.
كذلك، أعلن الحرس الثوري اإليراني عن صواريخ جديدة للدفاع الجوي، 

معلنا رفع مدى صواريخ منظومة »سوم خرداد« للدفاع الجوي إىل 200 
كيلومرت، فيما كان يبلغ مدى صواريخها سابقا 105 كيلومرتات.

مناورات في الخليج
أجرت القوات املسلحة اإليرانية، مؤخراً، »مناورات بحرية كبرية« يف مياه 

الخليج ومضيق هرمز، مستعرضًة فيها أسلحة بحرية جديدة.
وأفاد التلفزيون اإليراني، بأن الحرس الثوري استعرض ألول مرة بارجة 

تحمل اسم قائد فيلق القدس السابق، الجرنال قاسم سليماني، مشرياً 
إىل أن البارجة مزودة بمنظومة قاذفة للصواريخ قصرية املدى ومتوسطة 

السطح.
وأعلن املتحدث باسم الحرس الثوري اإليراني، رمضان رشيف، أن القوات 

البحرية اإليرانية من الجيش والحرس الثوري شاركت يف املناورات 
العسكرية يف الخليج ومضيق هرمز، مضيفا أن 1444 قطعة بحرية 

إيرانية ثقيلة وخفيفة ومتوسطة، تشاركت يف هذه املناورات، لـ«إظهار 
السيادة البحرية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية يف الخليج ومضيق هرمز 

االسرتاتيجي«.

مناورات مشتركة مع الصين وروسيا
يف نفس السياق، أعلن رئيس هيئة األركان العامة للقوات املسلحة 

اإليرانية، الجرنال محمد باقري، أن بالده ستجري مع روسيا والصني 
مناورات مشرتكة قريباً.

وأضاف باقري وفق وكاالت األنباء اإليرانية، أن هذه املناورات ستجري 
شمال املحيط الهندي، قائالً إن دوالً أخرى مثل باكستان وسلطنة عمان 

قد تشارك فيها أيضاً.
كما وأكد باقري أن »ردع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية قد بلغ مرحلة 
االستدامة والفاعلية، واألعداء ال يجرؤون عىل اإلعالن عن تهديداتهم 

وإجراءاتهم ضد إيران«، عىل حد تعبريه.

إيران تحذر من أي تغيير على حدودها 
وتستعرض أسلحة جديدة

عمران خان يعلن حراكًا جديدًا 
لدفع الحكومة الباكستانية إلى 

إجراء االنتخابات المبكرة
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق وزعيم »حركة اإلنصاف« عمران 

خان تشكيل حراك جديد للضغط عىل الحكومة من أجل تحديد موعد 
االنتخابات املبكرة، مع إعطائها مهلة حتى السبت املقبل، فيما أعلنت 

رشطة إسالم أباد حالة أمنية استثنائية، وعززت قواتها يف املناطق 
الحساسة تحّسباً للحراك.

وقال خان، يف كلمة له أمام اجتماع املحامني يف مدينة الهور: »إننا لن 
نصمت عىل ما تقوم به الحكومة، التي حملت عىل الشعب، وفشلت يف 

كل امللفات.. نعلن حراكاً جديداً للضغط عليها أو إلسقاطها يوم السبت 
املقبل، ونمهلها أن تعلن قبل ذلك موعد االنتخابات املبكرة”.

وحذر خان من أّن باكستان تمّر بمرحلة حرجة يف كل الجوانب، معترباً أنها 
بحاجة إىل اتخاذ خطوات »جريئة«، وهذا ال يمكن أن تقوم به »حكومة 

أتت بدعم أجنبي إىل سدة الحكم، من هنا ال بد من إجراء انتخابات مبكرة 
حتى تُعنّي حكومة جديدة لديها قوة وصالحية التخاذ خطوات مهمة 

وكبرية«، بحسب قوله.

كما طلب عمران خان من جميع املحامني املشاركة يف املسرية الكربى التي 
ستنطلق قريباً صوب العاصمة، يف حال عدم إعالن الحكومة الباكستانية 

موعد االنتخابات. وتوجه إىل الباكستانيني بالقول إّن »من واجبكم 
املشاركة يف املسرية، فحراكنا بحاجة إىل املحامني ونقاباتهم من أجل 

الوصول إىل األهداف املنشودة«. ولم يعلن خان تاريخ انطالق املسرية صوب 
إسالم أباد.

وطلب خان من أنصاره الخروج إىل الشوارع ضد الغالء املسترشي وفشل 
الحكومة يف التصدي للوضع االقتصادي الهش.

من جانبها، أعلنت رشطة إسالم أباد عن اتخاذ خطوات استثنائية تحّسباً 
ألي حراك سيايس وأغلقت املنطقة الخرضاء من كل األطراف.

وقالت الرشطة، يف بيان ، إنها أغلقت الطرق املؤدية إىل املنطقة الخرضاء 
واتخذت خطوات الزمة تحّسباً ألي حراك سيايس صوب العاصمة. وقال 

وزير الداخلية رانا ثناء الله، للصحافيني يف إسالم أباد، إّن الحكومة ستقوم 
بواجباتها إلحالل األمن و«التصدي ألي خطوة غري قانونية”.

وحذر ثناء الله الحكومات اإلقليمية من املساهمة يف املسرية الكربى صوب 
العاصمة، مهدداً باتخاذ الحكومة املركزية خطوات ضدها، منها إلغاء 

الحكومات املحلية، وإدارتها من قبل الحكومة املركزية.
يذكر أّن حزب عمران خان ما زال يرتأس حكومة كل من إقليمي البنجاب 

وخيرببختونخوا.
وأكدت الحكومة الباكستانية عىل لسان أكرث من مسؤول فيها، آخرهم 

وزير الداخلية رانا ثناء الله، أنها ستكمل فرتتها وأّن االنتخابات ستكون يف 
موعدها، وأنها لن تقبل أي ضغط بهذا الخصوص.

وتنتهي فرتة الحكومة الحالية يف 13 أغسطس/ آب 2023. ووفق الدستور 
الباكستاني، تجرى االنتخابات خالل 90 يوماً بعد إكمال الحكومة فرتتها، 

من هنا تكون االنتخابات العامة املقبلة يف أكتوبر/ ترشين األول 2023، لكن 
عمران خان يطلب إجراءها يف موعد أبكر.

الرئيس الصيني يدعو الجيش 
إلى تعزيز الجاهزية القتالية

قال الرئيس الصيني يش جني بينج، مجددا ترصيحات أدىل بها من قبل، يف 
ندوة للجيش ، أن القوات املسلحة للبالد ال بد أن تركز يف مهمتها لالستعداد 

للحرب بناء عىل »متطالبات الوضع واملهمات الجديدة«، حسبما ذكر التلفزيون 
الرسمي.

وذكر يش أنه تم تحقيق »إنجازات تاريخية« يف إصالح الجيش عىل مدار العقد 
املايض، حسبما أفادت وكالة بلومربج لألنباء.

وذكر التقرير أن الندوة تعد ترتيبات لإلصالحات املستقبلية للجيش.
تأتي ترصيحات يش يف وقت يشهد توترات بني الصني والواليات املتحدة عقب 

زيارة رئيسة مجلس النواب األمريكية نانيس بيلويس لتايوان والتي تعتربها بكني 
جزءا اليتجزاء من أراضيها ، مشرية إىل رضورة إعادتها للوطن لو اقتيض األمر 

استخدام القوة.
وشعرت الصني بغضب شديد جراء تعهد الرئيس األمريكي جو بايدن، بدعم 

تايوان يف حالة تعرضها لهجوم من جانب بكني .
وقالت املتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج للصحافة يف بكني، إن 

الترصيحات هي »انتهاك خطري« لـ »مبدأ الصني الواحدة«.
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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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A lthough the clashes have stopped between 
militias in the “Green Zone” in central Bagh-
dad, after 30 people were killed and 600 

wounded recently, the fires of civil war still threaten 
the Iraqi “Shiite House” because there is currently 
neither reconciliation nor a perceived compromise 
between the supporters of Shiite leader Muqtada 
al-Sadr and the framework coordination.

This is how the French website Mediapart opened article 
For the journalist Jean-Pierre Perrin, who has been inter-
ested in the Middle East for a long time, he said that it was 
the first time since the US invasion of Iraq in 2003 that 
the country came close to falling into a war between the 
Shiites, and the reference in the cities of Najaf and Tehran, 
which has wide influence in Iraq, remained standing in the 
face of this war.
According to the website, the reason for the confrontation 
between the supporters of the cleric Muqtada al-Sadr and 
Shiite militias and formations affiliated with Iran is that 
al-Sadr promised that if he won the elections he would 
bring about a deep revolution in political life, and sought 
to impose a majority government formed by the winning 
parties of Shiites, Sunnis and Kurds, but his opponents in 
the coordinating framework do not They absolutely ac-
cept this new rule.
The article refers to the stalemate, where the Sadrists and 
their Sunni and Kurdish allies were unable to form a new 
government, which eventually led to the disintegration of 
their alliance, so that political life was organized around 
the confrontation between the Sadrist movement and 
the Shiite coordination framework, including the coalition 
for the rule of law and the political branch of the Popular 
Mobilization that His forces included a disparate group of 
about 100 militias.
final withdrawal
The writer said that al-Sadr, when he felt unable to form 
his government, announced his “final withdrawal” from 
political life and the closure of a number of institutions 
under his control, but this came a day after the cleric Ka-
zem al-Hairi announced his resignation from his senior 
positions for “health reasons” and his advice to all his fol-
lowers, including Among them are the Sadrists, who fol-
low the Iranian guide Ali Khamenei, which the Sadrists see 
as placing Iraq under Tehran’s control, which they reject.
According to the writer, Al-Haeri’s announcement sug-
gested targeting Al-Sadr, who has only an intermediate 
rank among the Shiite clerics, especially since Muhammad 
Sadiq (Al-Sadr’s father) was the one who appointed Al-
Haeri to succeed him. It is no secret that Tehran’s maneu-
vers are behind the statements of Al-Haeri, who is known 
to be close to it. Therefore, Al-Sadr felt that he was target-

ed and even threatened by these statements, which are 
a denial of his personality, so he “decided to withdraw,” 
as Adel Baqawan, director of the French Center for Iraq 
Research confirms.
However, the Sadrist strategy is unclear and raises a num-
ber of questions. A senior state official said that the Sa-
drist attack on the “Green Zone” was intended to “arrest 
all the leaders of the Shiite coordination framework” and 
added, “I think that the balance of power was unequal, 
and for this he asked the His followers withdraw.”

Pull the sew of the Iraqi camel
According to the writer, al-Sadr’s resignation does not 
solve any problem, and the “Shiite House” is still severely 
fractured and is even threatened with an internal explo-
sion, especially since Tehran, which has so far seemed 
conciliatory towards al-Sadr, has shown through al-Hairi’s 
statements that its patience has limits.
At the same time – the writer says – what is happening in 
the streets hides another battle for the succession of the 
supreme Shiite authority in Iraq, Ali al-Sistani (92 years), 
who died recently, who was seen as a possible successor 
to al-Sistani, i.e. Muhammad Saeed al-Hakim, and Haeri 
directed his followers to follow the leader Khamenei and 
not Sistani, who occupies a higher rank in the religious hi-
erarchy, and this must have generated a feeling in Najaf 
that he was a great insult, even if Sistani did not respond 
to him.

“Al-Haeri’s adherence to Khamenei can be understood as 
an attempt to contain the chest, but perhaps also a way 
to show his muscles in a more significant way by playing 
a role in the succession of Sistani,” says Muhannad Omar 
Ali, a researcher at the Carnegie Middle East Center, and 
this is what Al-Sadr understood, writing that “Najaf The 
sacred is the greatest source of tradition.

The director of the French Center for Iraqi Affairs, Adel 
Bakwan, said, “With 30 dead in one day, Iraq is close to 
civil war, but what can prevent it is billions of dollars in oil 
revenues that all political actors benefit from, especially 
since the war does not want anyone not in Iraq.” Nor in 
the Gulf.

The writer concludes: At the present time, the situation 
is still completely closed, as the coordinating framework 
did not offer any initiatives, and the Sadrists remained 
confused after the announcement of the “retirement” of 
their leader, so a relative of al-Sadr (Saleh Muhammad al-
Iraqi) called on Tehran to “tighten the saddle of its Iraqi 
beauty, otherwise It will be too late.”

Source: Aljazeera

Mediapart: In the absence of a clear ho-
rizon for a solution… the fires of civil war 
threaten the Shiite house in Iraq

التلغراف البريطانية: 
»اإلمبراطورية الروسية 

تتداعى«
تناولت صحيفة التلغراف، يف مقال للضابط السابق بالجيش امللكي الربيطاني 

ريتشارد كيمب، فرضية تداعي »اإلمرباطورية الروسية« وتفككها.

وذكر كاتب املقال أن البعض توقع أن تتفكك روسيا أمام ما تعرضت له من 
خسائر يف أوكرانيا، ولكن ما بدأنا بالفعل يف رؤية عالمات عليه هو ضعف سيطرة 
موسكو عىل ما تسميه بـ »الخارج القريب«، وهي الدول السوفيتية السابقة التي 

ظلت تحت النفوذ الرويس الوثيق.

وقال كيمب إن الهيمنة عىل إمرباطورية موسكو السابقة أمر حيوي للرئيس 
الرويس فالديمري بوتني حتى تصبح بالده قوة عظمى، لكن »حربه الكارثية« يف 

أوكرانيا ربما تكون قد قوضت تلك الهيمنة.

ورأى املسؤول السابق بالجيش الربيطاني أن الرصاع يف أوكرانيا تسبب يف إلحاق 
أرضار اقتصادية بجميع دول االتحاد السوفيتي السابق، والتي تعتمد بدرجة أو 

بأخرى عىل موسكو.
كما لفت إىل أن الغزو الرويس ألوكرانيا أثر أيًضا عىل املخاوف األمنية لتلك 
الدول، حيث يخىش البعض عىل استقالله، والبعض اآلخر يدرك أنه قد ال 

يكون قادرا عىل االعتماد عىل موسكو املتعرثة للحصول عىل املساعدة عندما 
يحتاجون إليها.

وقال الكاتب الربيطاني إنه عىل سبيل املثال شنت أذربيجان األسبوع املايض 
هجوماً مميتاً عىل البلدات األرمينية خارج ناغورنو قره باغ، واختربت رغبة 

موسكو يف التدخل أثناء غزوها ألوكرانيا.
وأضاف الضابط السابق بالجيش امللكي أن كال من أرمينيا وأذربيجان يتطلعان 

بشكل متزايد نحو الغرب.

والشهر املايض، وجه رئيس الوزراء األرميني، نيكول باشينيان، انتقادات غري 
مسبوقة لحليفه الرويس، مشككًا يف فعالية قوات حفظ السالم، وطلب مساعدة 

يعلم أن موسكو ليست يف وضع يمكنها من تقديمها.

وذكر الكاتب أنه حتى كازاخستان، وهي حليف وثيق وطويل األمد لروسيا، بقيت 
عىل الحياد بشأن الحرب، ورفضت مساعدة موسكو يف التهرب من العقوبات 

ورفضت املطالب الروسية باالعرتاف باستقالل دونيتسك ولوغانسك، بل إنها 
عرضت زيادة إمدادات الطاقة إىل االتحاد األوروبي وإيجاد طريق للغاز يتجاوز 

روسيا.



    WWW.ARABAMERICANTODAY.NET5757

    Arab American TodayArab American Today  العربي األمريكي اليوم  العربي األمريكي اليوم

September 2022 - Volume : 10 - Issue :117

    Global Press صحافة عالمية

كشف تقرير ملجلة »اإليكونوميست« الربيطانية 
ارتفاع حاالت الطالق يف العديد من الدول العربية، 

مشريا إىل ارتفاع نسبة النساء اللواتي يبدأن 
إجراءات الطالق مقارنة بالسنوات املاضية.

وأوضح التقرير أن النساء العربيات املطلقات كن 
يف السابق موضع انتقاد، لكنهن اليوم يتحدين 
التقاليد واألعراف سواء يف املحكمة أو يف رسير 

الزوجية أو لدى رجال الدين.
وأصبحت ظاهرة الطالق أمرا شائعا بشكل متزايد 

مؤخرا يف الدول العربية فيما تراجعت نسبها يف 

الدول الغربية، بحسب التقرير.
وتضاعفت حاالت الطالق يف مرص منذ العام 2000 
بعدما أصبحت العملية أسهل عىل النساء نتيجة 

تعديالت بالقوانني.

أما يف األردن ولبنان وقطر واإلمارات العربية 
املتحدة، تنتهي أكرث من ثلث الزيجات بالطالق، 

ويف الكويت تتجاوز ذلك وتصل إىل النصف 
تقريبا.

وأضافت املجلة الربيطانية أن أحد أسباب ارتفاع 

هذه األرقام هو نتيجة تسهيل إجراءات تقديم 
املرأة لطلب الطالق يف العديد من البلدان العربية، 

عىل غرار مرص والجزائر واألردن واملغرب.

كما ذكرت اإليكونوميست أن من أبرز أسباب 
الطالق، تراجع تأثري األهل عىل إدامة الزيجات 

»غري السعيدة« وزيادة الزيجات التي تعتمد عىل 
الحب وليس عىل الزواج الذي يرتبه األهل.

وقالت عاملة االجتماع املغربية، سمية نعمان 
جسوس، للمجلة إن الزواج يف البلدان العربية 

»تحول من قرار جماعي إىل اختيار فردي«.
وإضافة إىل تراجع تأثري الشخصيات الدينية 

وأفراد األرسة عىل قرار الطالق، تقول املجلة إن 
مشاركة اإلناث يف القوى العاملة منح االستقالل 

املايل ملاليني النساء.

وأشارت دراسات بحثية عديدة يف الرشق األوسط 
إىل انتشار حاالت الطالق يف الـ22 دولة عربية 
التي يقطنها أكرث من 400 مليون عربي؛ حيث 
أصبح الطالق ظاهرة ترصدها جهات حكومية 

رسمية كل دقيقة.

إيكونوميست: هذه أسباب ارتفاع معدالت الطالق بين العرب

قالت مجلة نيوزويك؛ إن الرئيس األمريكي السابق، دونالد ترامب، 
يتعمد تأجيج العنف، ومغازلة عنارص الجماعة اليمينية املتطرفة »كيو 

آنون« التي تؤمن بنظرية املؤامرة.

وقالت املجلة؛ إن ترامب ألقى كلمة يف تجمع حاشد، وكان يف خلفية 
الحفل، موسيقى شبيهة باملوسيقى التي يسمعها عنارص كيو 

آنون، التي تمثل شعارهم، يف خطوة اعتربت دعما لنظرياتهم، وكانت 
منشورات ترامب األخرية وكأنها تنادي املؤمنني بنظرياتهم.

ويعتقد أتباع كيو آنون، أن ترامب سيستويل يف نهاية املطاف عىل 
السلطة يف البالد، وسيعتقل وربما يعدم الديمقراطيني واملشاهري 
وغريهم من املؤثرين، باعتبارهم »شياطني يشتهون لحم البرش«.

وقال روبرت بابي األستاذ بجامعة شيكاغو؛ إن تواصل ترامب مع 
جماعة كيو آنون خطري، ومن »الواضح« أن ترامب عىل دراية بما 

تنطوي عليه كيو آنون، وأن إشاراته ملؤيديها يمكن أن يكون لها 
تداعيات عنيفة يف االنتخابات املقبلة. كما حذر من أن أبحاثه تشري 

إىل أن 13 مليون أمريكي »يدعمون استخدام إعادة دونالد ترامب إىل 
الرئاسة بالقوة«.

وقال: »املشكلة التي نواجهها هي أنه مرارا وتكرارا يف تغريدات الرئيس 
السابق، أنه يتعمد إذكاء نريان الغضب، ليس فقط ما يمنحه الدعم 

السيايس، ولكن الحرائق التي أدت إىل هذا العنف«.

نيوزويك: 13 مليون أمريكي يدعمون عودة ترامب ولو بالعنف
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    Against Racism  ضد العنصرية

استقال أكرث من 120 ألف عامل من األقليات العرقية من وظائفهم 
بسبب العنرصية، كما تشري دراسة بارزة أجراها مؤتمر نقابات العمال 

الربيطاني، التي وجدت أَنّ التمييز يف مكان العمل يقوض ثقة جزء كبري 
من القوة العاملة يف اململكة املتحدة. 

إذ كشفت الدراسة أَنّ %8 من الضحايا تركوا وظائفهم نتيجة للعنرصية 
التي عانوا منها، بحسب صحيفة The Guardian الربيطانية.

نكات عنصرية
وفقاً ملا ُيعترَب أكرب استطالع تمثييل أُجِري لـ3.9 مليون 

عامل من األقليات العرقية يف اململكة املتحدة، 
تعرض أكرث من واحد من كل أربعة عمال من 

ذوي الخلفيات العرقية السوداء واألقليات 
العرقية لنكات عنرصية يف العمل، يف 

السنوات الخمس املاضية، وقال 35% 
إَنّ ذلك جعلهم يشعرون بثقة أقل يف 

العمل. 
بدورها، قالت األمينة العامة ملؤتمر 

نقابات العمال الربيطاني، فرانسيس 
أوغرادي: »أخربنا الكثريون أنهم 

تعرضوا للتنمر العنرصي واملضايقات، 
بل وأسوأ من ذلك. واملثري للقلق أَنّ 
الغالبية العظمى لم تُبلِّغ أصحاب 

العمل عن ذلك… يحتاج الوزراء إىل 
تغيري القانون، بحيث يتحمل أصحاب 

العمل مسؤولية حماية عمالهم ومنع 
العنرصية يف أماكن العمل«.

فيما قالت إحدى املحارضين السود من منطقة 
الكاريبي، يف جنوب غرب إنجلرتا للباحثني: »أقود 

سيارة جميلة، وسألني أحد املوظفني إذا كنت تاجر مخدرات، 
وإال فكيف يمكنني تحمل تكاليفها؟«. وحني أبلغت عن الحادث قيل 

لها: »إنه بسبب منطقة البلد الذي نعيش فيه، التي يغلب عليها السكان 
البيض«.

»مالبس مضحكة«

كما قالت امرأة بريطانية هندية من لندن إنها أُخِطرَت بإزاحتها من 
وظيفة، ألَنّ الرشكة ال تريد أن يتواجد موظفون يف الواجهة يرتدون 

»مالبس مضحكة«، ولم تبلغ قط عن أي حادث عنرصي، ألنها كانت 

تخىش فقدان وظيفتها. 
كما وجد االستطالع أَنّ %19 فقط ممن تعرضوا للمضايقات أبلغوا 

صاحب العمل بآخر حادثة تعرضوا لها. وما يقرب من نصفهم يخشون 
أنهم لن يؤخذوا عىل محمل الجد.

إىل ذلك، قالت الدكتورة حليمة بيغوم، الرئيسة التنفيذية ملؤسسة 
Runnymede Trust، وهي مؤسسة بحثية عن املساواة العرقية، إَنّ 
النتائج أظهرت أَنّ العديد من أصحاب العمل يفتقرون إىل 

»هياكل مساءلة تدعم املوظفني لإلبالغ عن الحوادث 
العنرصية«.

الدكتورة حليمة أضافت: »بدون اتخاذ أرباب 
العمل إلجراءات مناسبة يتزايد انتشار 
العنرصية، وهذا االفتقار إىل املساءلة 

هو الذي ينقل أي اتهام واحد داخل 
مكان العمل من عنرص فردي فاسد إىل 

مشكلة مؤسسية«.

األقليات يواجهون التمييز 
ويف السياق ذاته قال معهد تشارترد 

لألفراد والتنمية، الذي يمثل 
املتخصصني يف املوارد البرشية، إَنّ 

االستطالع الذي شمل 1750 شخصاً 
يمثل »تذكرياً صارخاً بأَنّ عدداً كبرياً 

جداً من العمال السود واألقليات العرقية 
ال يزالون يواجهون التمييز يف مكان العمل 

باستمرار«. وأشار أيضاً إىل أَنّ النتائج يجب أن 
توفر دفعة جديدة للحكومة لتقديم تقارير إلزامية 

عن األجور التي يتلقاها األشخاص من أصول عرقية.
وتراوحت أمثلة الحوادث العنرصية املُبلَّغ عنها يف مجموعات 

الرتكيز؛ من األطفال الذين يسألون معلماً بلهجة غري بريطانية من أين 
أصولهم، إىل األشخاص الذين ُيطلَب منهم »ُعودوا إىل بلدكم«. وكان 

العمال الذين ترتاوح أعمارهم بني 18 و24 عاماً أكرث عرضة للعنرصية من 
العمال األكرب سناً.

بينما حث معهد تشارترد لألفراد والتنمية الرشكات عىل االلتزام باإلبالغ 
عن فجوة األجور العرقية، وتحديد أهداف واضحة لتحسني التمثيل عىل 

مستوى مجلس اإلدارة والقيادة العليا.
عربي بوست

70 years after wrong-
fully executing a Brit-
ish Somali man, UK po-
lice apologize

T he family of a British Somali man executed in a British 
prison after being wrongly convicted of murder 70 years 
ago has formally received a police apology for the “terri-

ble suffering” the miscarriage of justice caused.

According to media reports, Mahmood Mattan, a father of three, 
was hanged aged 28 in September 1952 after he was convicted of 
killing Lily Volpert in her Cardiff clothes store. 

He protested his innocence to the end.

However, in 1998 after tireless campaigning by his family, his 
conviction was the first Criminal Case Review Commission referral 
to be quashed at the court of appeal.

Jeremy Vaughan, chief constable of South Wales police, said: “This 
is a case very much of its time – racism, bias and prejudice would 
have been prevalent throughout society, including the criminal 
justice system.

“There is no doubt that Mahmood Mattan was the victim of a 
miscarriage of justice as a result of a flawed prosecution, of which 

policing was clearly a 
part.”

Detectives from Cardiff 
city police, now part 
of South Wales police, 
investigated the killing 
of Volpert, 41, whose 
throat had been slit at 
the shop in the docks 
area in March 1952.

Vaughan said that while 
the investigation “pre-
dates the formation of 
South Wales police”, he 

added: “It is right and proper that an apology is made on behalf 
of policing for what went so badly wrong in this case 70 years ago 
and for the terrible suffering of Mr Mattan’s family and all those 
affected by this tragedy for many years.

“Even to this day, we are still working hard to ensure that racism 
and prejudice are eradicated from society and policing.”

Mattan’s wife, Laura, and their three sons David, Omar and 
Mervyn, also known as Eddie, campaigned for 46 years for his 
name to be cleared but have all since died.

Tanya Mattan, a granddaughter of Mattan, told the BBC the apol-
ogy was “far too late for the people directly affected as they are 
no longer with us and still, we are yet to hear the words I am/we 
are sorry.”

Mattan, a former seaman who was originally from Hargeisa in 
what was then known as British Somaliland, was arrested within 
hours of Volpert’s murder.

He was charged and convicted by an all-white jury in a three-day 
trial in Swansea.

This was despite there being no forensic evidence and Mattan 
having his alibi backed up by witnesses.

Mattan spoke very little English and during the trial his own de-
fence barrister called him a “semi-civilised savage”.

التنمر يتسبب في استقالة أكثر من 120 
ألف عامل ببريطانيا.. دراسة تكشف تفاصيل 

المعاناة التي تواجه األقليات العرقية
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The Rights & Freedoms حقوق وحريات

قالت مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق 
اإلنسان املنتهية واليتها ميشيل باشيليت يف 
تقرير طال انتظاره إن »االحتجاز التعسفي 

والتمييزي« لألويغور وغريهم من املسلمني يف 
منطقة شينجيانغ يف الصني »قد يشكل جرائم 

ضد اإلنسانية«.
وأصدرت باشيليت، التي واجهت اتهامات من 

بعض الدبلوماسيني والجماعات الحقوقية 
بأنها متساهلة للغاية مع الصني، التقرير قبل 

دقائق فقط من انتهاء فرتة واليتها التي استمرت 
أربع سنوات يوم األربعاء. وكانت قد زارت الصني 

يف مايو أيار.
وقال التقرير املطول املؤلف من 48 صفحة إن 

»انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان قد ارتكبت« 
يف شينجيانغ »يف سياق تطبيق الحكومة 

السرتاتيجيات مكافحة اإلرهاب و«التطرف«. 
وورد يف تقرير األمم املتحدة أن »مدى االعتقال 

التعسفي والتمييزي لألويغور وغريهم من 
الجماعات ذات الغالبية املسلمة... قد يشكل 
جرائم دولية، ال سيما جرائم ضد اإلنسانية«.

وأوصت باشيليت الحكومة الصينية باتخاذ 
خطوات فورية لإلفراج عن جميع املحتجزين 
يف ما يعرف بـ«مراكز التدريب« أو السجون أو 

مراكز االحتجاز. وقال التقرير »ثمة مؤرشات 
موثوقة عىل انتهاكات لحقوق اإلنجاب من 

خالل التطبيق القرسي لسياسات تنظيم األرسة 
منذ عام 2017«. وأضاف أن نقص البيانات 

الحكومية »يجعل من الصعب استخالص 
استنتاجات بشأن املدى الكامل للتطبيق 
الحايل لهذه السياسات وما يرتبط بها من 

انتهاكات للحقوق اإلنجابية«.
الصني تتحدث عن »كذبة ملفقة«

وتتهم جماعات حقوقية بكني بارتكاب انتهاكات 
ضد األويغور، وهم أقلية عرقية مسلمة يبلغ 
عددها حوايل عرشة ماليني نسمة يف منطقة 
شينجيانغ الغربية، بما يف ذلك االستخدام 
الجماعي للسخرة يف معسكرات االعتقال. 

وتتهم الواليات املتحدة الصني بارتكاب » إبادة 
جماعية ».

وتنفي الصني بشدة هذه االتهامات. وأصدرت 
ردا من 131 صفحة عىل التقرير األخري ملفوضية 

األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، الذي وصفته 
بعثة بكني يف جنيف بأنه »مهزلة« من تخطيط 

الواليات املتحدة ودول الغرب والقوى املعادية 
للصني وقالت إنه يستند إىل افرتاض الذنب 

ويستخدم معلومات غري صحيحة.

ويف حديثه قبيل إصدار التقرير، قال تشانغ 
جون، سفري الصني لدى األمم املتحدة، إن بكني 
أعربت مرارا عن معارضتها للتقرير، مضيفا أنه 
يتعني أال تتدخل مفوضة األمم املتحدة لحقوق 

اإلنسان يف الشؤون الداخلية لبالده.
وقال تشانغ للصحفيني »نعلم جميعا جيدا أن 
ما يسمى بقضية شينجيانغ كذبة ملفقة تماما 

تنبع من دوافع سياسية وهدفها بالتأكيد هو 
تقويض استقرار الصني وعرقلة التنمية بها«. 

وأضاف »ال نعتقد أنه سيسفر عن أي نفع 
ألحد، إنه ببساطة يقوض التعاون بني األمم 

املتحدة ودولة عضو«.
ضغوط لعرقلة إصدار التقرير

من جهته قال ديلكسات راكسيت من مؤتمر 
األويغور العاملي، وهو منظمة دولية لجماعات 

االويغور يف الخارج، إن التقرير أكد وجود 
»أدلة قوية عىل الفظائع« التي ترتكب بحق 

األويغور، لكنه كان يتمنى لو ذهب إىل أبعد من 
ذلك. وقال لرويرتز يف رسالة بالربيد اإللكرتوني 

»يؤسفني أن مكتب املفوضة السامية لألمم 
املتحدة لحقوق اإلنسان لم يصف هذه الفظائع 

الجسيمة يف الصني بأنها إبادة جماعية«. 
وذكرت رويرتز الشهر املايض أن الصني طلبت 

من باشيليت عدم إصدار التقرير، وفقا لرسالة 
صينية أكدها دبلوماسيون.

وأكدت باشيليت أنها تلقت الرسالة التي قالت 
إنها موقعة من نحو 40 دولة أخرى، مضيفة 
أن مكتبها لن يستجيب ملثل هذه الضغوط. 

وتخطط باشيليت )70 عاما( للعودة إىل تشييل 
للتقاعد.

وتقدم العديد من املرشحني لشغل منصبها، 
لكن لم يعني األمني العام أنطونيو جوترييش 

خلفا لها، ويجب بعد ذلك أن توافق الجمعية 
العامة لألمم املتحدة عىل اختياره.

تقرير أممي 
يتهم الصين 

بارتكاب 
جرائم 

إنسانية ضد 
مسلمي 
األويغور

مفّوضة حقوق اإلنسان 
تنتقد إسرائيل لعدم منحها 

تأشيرات لموظفين أممين
نددت املفّوضة السامية لحقوق اإلنسان يف األمم املتحدة ميشيل باشليه بامتناع 

إرسائيل عن إصدار أو تجديد تأشريات املوظّفني املكلفني بمراقبة أوضاع حقوق 
اإلنسان يف األرايض املحتلة، متسائلة عما تحاول إخفاءه، ورّدت تل أبيب بانتقاد 

»انحياز« املفوضة. 
وأصدرت باشليه - بيانا ينتقد إرسائيل، وذلك قبل يوم من مغادرة منصبها يف 

األمم املتحدة الذي تشغله منذ 4 سنوات، وقد كانت رئيسة تشييل سابقا.
وقالت باشليه يف البيان إنه »يف عام 2020، لم يكن أمام املوظفني الدوليني الخمسة 

عرش يف مكتبي يف فلسطني، والذي يعمل يف البالد منذ 26 عاما، من خيار آخر 
سوى املغادرة«.

وأكدت املفوضة األممية أن إرسائيل لم ترد عىل الطلبات املتالحقة للحصول عىل 
تأشريات أو تجديدها منذ عامني، مؤكدة أنها كانت تحاول إيجاد حلٍّ لهذا الوضع، 

لكن إرسائيل واصلت عدم التعاون.
واعتربت باشليه أنه يتعني عىل إرسائيل التعاون مع األمم املتحدة بحسن نية، 

والسماح ملسؤويل املنظمة بأداء واجباتهم، معتربة أن ما حدث »ال يتوافق مع هذه 
املعايري«.

وأضافت يف البيان أن »ذلك أثار تساؤالت عما تحاول السلطات اإلرسائيلية 
إخفاءه بالضبط«، وتعهدت بأن يواصل مكتبها اإلبالغ عن الوضع يف قطاع غزة 

والضفة الغربية املحتلة.
واعتربت أن معاملة إرسائيل ملوظفيها جزء من »توجه أوسع ومثري للقلق ملنع 

وصول )طواقم( حقوق اإلنسان« إىل األرايض الفلسطينية.
وأوضح البيان أن القوات اإلرسائيلية قتلت 320 فلسطينيا عام 2021، وهي »زيادة 

بعرشة أضعاف عن عدد القتىل عام ″2020، كما أصابت 17 ألفا و42 شخصا 
بجراح، أي 6 أضعاف عدد املصابني عام 2020.

ووفقا للبيان، فقد »قتلت القوات اإلرسائيلية حتى اآلن خالل عام 2022 ما ال يقل 
عن 111 فلسطينيا آخرين«.

وأضاف البيان »نحن نبلغ علنا عن االنتهاكات التي ترتكبها إرسائيل، وعن 
االنتهاكات التي ترتكبها فلسطني أيضا من قبل حركة حماس يف غزة والجماعات 

الفلسطينية املسلحة«.
املصدر : وكاالت

The Council of Europe criticizes 
Netherlands over refugee situation

T he Netherlands must act urgently to improve reception conditions for asylum seek-
ers, Council of Europe Commissioner for Human Rights, Dunja Mijatović, wrote to 
the Dutch government. In particular, the Commissioner criticizes the treatment of 

refugees at the Ter Apel reception desk in the north of the country.

hundreds of asylum seekers have been spending the night outdoors in front of the Ter Apel re-
ception center. The reason is the lack of seats. It was criticized by, among others Red Cross and 
Doctors Without Borders.

Prime Minister Mark Rutte’s government was criticized by the Council of Europe’s Human Rights 
Commissioner, who demands urgent action to resolve the crisis.

“Asylum seekers are entitled to adequate shelter, food, clean drinking water and sanitation,” 
wrote Mijatović in a letter to Asylum Secretary of State Eric van der Burg.

The Commissioner believes that the problems in the Netherlands are not caused by a “sudden and 
unforeseen” increase in the number of asylum seekers, but are due to “structural shortcomings”.
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بعد أن جرى تأخريه لشهور، أصبح التقرير السنوي 
لصفقات بيع السالح الخارجية لفرنسا متاحاً للعموم، ليس 

عرب موقع الوزارة كما جرت العادة، بل يف ترسيب نرشته 
منظمة »ديسكلوز« الفرنسية املختصة يف التحقيقات 

الصحفية، والتي اتهمت وزارة دفاع البالد بمحاولة إقبار ذلك 
التقرير.

ويكشف التقرير املرسب إقدام فرنسا، سنة 2021، عىل توريد شحنة 
معدات عسكرية بقيمة 7 ماليني يورو إىل الجيش الرويس، متحايلة 

عىل قانون كان قد سنّه االتحاد األوروبي لحظر توريد 
السالح لروسيا، منذ اندالع أوىل رشارات النزاع 

الرويس األوكراني يف سنة 2014.

يف الوقت الذي ال تعد فيه هذه هي املرة 
األوىل التي تخرق فيها فرنسا ذلك 
الحظر، حسب ما يكشف تحقيق 

آخر لذات املنظمة، بل منذ سنة 
2015 وباريس تورد موسكو 

معدات عسكرية، وثق استعمال 
معظمها خالل الهجوم األخري 
عىل أوكرانيا، املستمر منذ 27 

فرباير/شباط املايض.

سالح فرنسي ضد أوكرانيا
وأورد تحقيق سابق نرشته املنظمة 

ذاتها، يف مارس/آذار املنرصم، أنه 
يف الفرتة ما بني 2015 و2020، ورّدت 

فرنسا للجيش الرويس سالحاً بقيمة 
152 مليون يورو موزعة عىل 76 صفقة. 

واستمر ذلك إىل حدود صيف 2021، حينما 
باعت ملوسكو قمراً صناعياً يستخدم ألغراض 

عسكرية، ومناظري حرارية من تصنيع رشكة »تاليس« 
املحلية، يف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 7 مليون يورو.

ويف سنة 2015، باعت الرشكة املذكورة للجيش الرويس كامريات 
حرارية متطورة من طراز »Catherine XP« غالباً ما تجهز بها 

الدبابات واملدرعات القتالية. وتمكن هذه الكامريات من تحديد موقع 
أهداف برشية ومركبات يف الظالم من عىل بعد 10 كيلومرتات. وحسب 

تقديرات موقع »Euobserver«، فإن حوايل 1000 دبابة روسية 
من طراز »T-72« جرى تجهيزها بكامريات من صناعة »تاليس« 

الفرنسية.
وليست »تاليس« رشكة الصناعة الدفاعية الفرنسية الوحيدة التي 

تربم صفقات مع الروس، بل وردت رشكة »سافران« هي األخرى 
T-« والتي تجهز بها دبابات ،»Matis STD« كامريات حرارية من طراز

72« و«T-90« و«T-81 BVM« الروسية الصنع.

وأثناء االستهداف األول الذي طال محطة زاباروجيا النووية، يف 4 
مارس/آذار، اتهم الرئيس األوكراني روسيا بارتكاب »إرهاب نووي«، 

مشدداً عىل أن القذائف التي طالت املحطة لم تكن بالخطأ ألن 
»الدبابات الروسية تعرف جيداً أهدافها«، يف تلميح إىل تكنولوجيا 

الكامريات الحرارية املزودة بها.

إضافة إىل هذا، ويف الفرتة ما بني 2014 و2018، 
زودت »تاليس« الفرنسية 60 مقاتلة سوخوي 

الروسية من طراز »Su-30« بنظام 
املالحة الجوي »TACAN«، وشاشة 

»SMD55S« ونظام التصويب 
»HUD«. هذه املقاتالت التي 

وثقت وهي تدك مدينة سومي 
وتشرينهف وميكواليف، خالل 

األيام األوىل للحرب.

خرق للحظر وتعتيم 
التقرير

وحسب منظمة »ديسكلوز«، 
خرقت فرنسا الحظر األوروبي 

لبيع السالح إىل روسيا، سنة 
2014، مستغلة ثغرة أن هذا القانون 

»لم يكن بأثر رجعي«، أي أنه ال 
يشمل العقود املوقعة قبل تاريخ بدء 

العمل به.
ورجحت املنظمة أن وزارة الدفاع الفرنسية 

حاولت طمس تقريرها السنوي للصادرات الدفاعية 
الفرنسية، حيث إن القانون الفرنيس ينص عىل عرض ذلك 
التقرير عىل الربملان يف يونيو/حزيران املايض، وبعده ينرش مبارشة 

للعموم، لكن الوزارة املذكورة أّخرت عرضه عىل النواب بشهر كامل، ولم 
تنرشه بعد عىل موقها الرسمي.

ويف إجابته عىل استفسارات صحفيي »ديسكلوز« حول أسباب هذا 
التأخري، أجاب وزير الدفاع الفرنيس الجديد سيباستيان لوكارنو بأن 

»تاريخ نرش التقرير للعموم راجع لقرار نواب الربملان«.

TRT عربي

في صفقة بــ 7 ماليين يورو... كيف خرقت 
فرنسا حظر توريد السالح األوروبي لروسيا؟

Biden Threatens Russia 
with International Re-
percussions if Nuclear 
Arms Used in Ukraine

U S President Joe Biden has warned that Russia 
would face international consequences if it uses 
chemical or tactical nuclear weapons in Ukraine 

in an interview with CBS made.

The American leader was asked as to what he would say to 
Russian President Vladimir Putin “if he is considering us-
ing chemical or tactical nuclear weapons.” “Don’t. You will 
change the face of war unlike anything since World War II,” 
Biden replied.

When asked about the US’ reaction in this case, the US presi-
dent stated: “You think I would tell you if I knew exactly what 
it would be? Of course, I’m not gonna tell you. It’ll be conse-
quential. They’ll become more of a pariah in the world than 
they ever have been. And depending on the extent of what 
they do will determine what response would occur.”

Last month, head of the Russian Foreign Ministry’s Depart-
ment for Nonproliferation and Arms Control Alexander Tro-
fimov rejected “absolutely groundless and unacceptable 
accusations of Russia allegedly threatening to use nuclear 
weapons, in particular in Ukraine.” He did not rule out that 
this was being done “intentionally, in order to intensify the 
anti-Russian hysteria.” The diplomat reiterated that Russia 
hypothetically allows “using nuclear response solely to re-
spond to aggression with the use of the weapons of mass 
destruction or to respond to aggression using conventional 
arms if the existence of the state itself is threatened.” The 
diplomat added that “none of those hypothetic scenarios 
has anything to do with the Ukrainian situation.” Moscow 
considers “all Five Nuclear-Weapon States remaining com-
mitted to the postulate on the prevention of a nuclear war 
confirmed by them in a top-level joint statement in January” 
one of the most important tasks, he stressed.

On February 24, Russian President Vladimir Putin said in a 
televised address that in response to a request by the heads 
of the Donbass republics he had made a decision to carry out 
a special military operation in order to protect people “who 
have been suffering from abuse and genocide by the Kiev 
regime for eight years.” Following this, the US and its allies 
announced the introduction of sweeping sanctions against 
Russia and stepped up arms deliveries to Kiev.

Source: Agencies
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حتى يونيو/ تموز املايض، لم تؤثر الحرب يف أوكرانيا وما لحقها من 
عزم غربي عىل فك االرتباط مع الغاز الرويس، عىل عائدات »غازبروم« 

الروسية. إذ ظلت هذه العائدات عند مستوياتها ما قبل الحرب، بما 
يعادل 100 مليون يورو يف اليوم فقط من الصادرات نحو أوروبا، عىل 

الرغم من خفض تلك بما يقارب 25%.

وأرجع محللون استقرار تلك العائدات إىل ارتفاع أسعار الغاز يف 
السوق الدولية، فيما يبقى االقتصاد الرويس مهدداً بالترضر إذا 

انهارت تلك األسعار يف السوق الدولية. األمر الذي يفرض عىل موسكو 
البحث عن زبائن جدد لهذا الصنف من الصادرات الطاقية، ما دفعها 

إىل االلتفات نحو الصني لتكون الزبون املستقبيل األكرث أهمية.
وهو ما أتى تزامناً مع قمة شنغهاي التي استضافتها العاصمة 

األوزبكية سمرقند، التي التقى فيها الرئيس الرويس فالديمري بوتني 
نظريه الصيني يش جني بينغ، حينما أعلن وزير طاقة روسيا ألكسندر 

نوفاك، أن بالده بصدد توقيع اتفاق مع الصني من أجل تصدير 50 
مليار مرت مكعب من الغاز، عرب أنبوب »قوة سيبرييا 2« الذي يربط 

البلدين.

الغاز محور تقارب صيني-روسي
وحسبما نقله التلفزيون الرسمي 

الرويس الخميس أشار وزير الطاقة 
ألكسندر نوفاك، إىل أن روسيا والصني 

ستوقعان قريباً صفقة لتسليم »50 
مليار مرت مكعب من الغاز« سنوياً، 

عرب خط أنابيب »قوة سيبرييا 
2« الرابط بني البلدين 

عرب منطقة ألتاي يف 
منغوليا.

ويف ذات السياق، 
أضاف الوزير أن 

صادرات الغاز 
الرويس يف 2022 

ستنخفض بمقدار 
50 مليار مرت مكعب، 

وهي نفس الكمية 
التي تنوي البالد 

تصديرها رشقاً نحو 
االقتصاد الصيني 

املتعطش للطاقة.
يف 2021، بلغ استهالك 

الصني من الغاز 

الطبيعي ما يزيد بقليل عن مليار مرت مكعب يومياً، أي نحو 367 مليار 
مرت مكعب يف السنة. وبلغت الواردات الصينية من الغاز الرويس، برسم 

نفس العام، مقدار 16.5 مليار مرت مكعب. وبموجب االتفاق الجديد 
تقفز هذه الواردات إىل عتبة 56.5 مليار مرت مكعب يف السنة.

وأوردت وكالة »بلومبريغ«، يف تقرير لها، أن الصني أحد الرابحني الكبار 
من الحرب يف أوكرانيا، إذ حافظت عىل موقف متوازن مما يقع هناك، 

باملقابل لم تغلق الباب يف وجه روسيا، ما جعلها تستفيد اقتصادياً 
وسياسياً من هذه الوضعية. وذكرت الوكالة أن الصني اشرتت شحنات 

غاز مسال رويس بنصف ثمنها، وأن الصادرات الصينية نحو روسيا 
زادت بـ %50 خالل األشهر الثمانية األخرية.

بديل »نورد ستريم 2«
وتطمح موسكو إىل أن يعوض خط »قوة سيبرييا 2« نظريه »نورد 

سرتيم 2«، املوقوف عن العمل منذ اندالع الحرب يف أوكرانيا. وهو ما 
أكده وزير الطاقة الرويس، يف حديثه الخميس، بالقول: »نعم، سيحل 

خط األنابيب األسيوي )قوة سيبرييا 2( محل نورد سرتيم 2«.
ويعود إعالن بناء خط »قوة سيبرييا 2« إىل سنة 2011، إثر زيارة 

بوتني لبكني، حيث أعلن أن القدرة االستيعابية للخط الجديد ستبلغ 
80 مليار مرت مكعب من الغاز يف السنة، بميزانية إجمالية ترتاوح بني 
10 و13 مليار دوالر أمريكي. وسيبلغ 

طول هذا الخط نحو 6700 
ح االنتهاء من  كيلومرت، وُيرجَّ

أشغاله بحلول 2024.
ويكافئ هذا الخط الجديد 

نظريه املتوجه نحو أوروبا »نورد 
سرتيم 2«، الذي تبلغ قدراته 

االستيعابية 55 مليار 
مرت مكعب من الغاز يف 

السنة.
ويغطي االتفاق 

الصيني-الرويس 
املرتقب حول الغاز 

الكميات ما يعادل ثلث 
واردات أوروبا من الغاز 

الرويس، والتي بلغت 
سنة 2021 حوايل 155 
مليار مرت مكعب، كما 

الكمية التي من املرجح 
أن تخرسها روسيا من 

تلك الواردات خالل 
السنة الجارية.

»قوة سيبيريا«.. هل تصبح بكين بوابة 
روسيا لتجاوز العقوبات الغربية على الغاز؟

ما أسباب النزاعات الحدودية بين 
قرغيزستان وطاجيكستان؟

محمد وسام
نزاعات متكررة بني طاجيكستان، وقرغيزستان، تتسبب بوقوع مواجهات عسكرية بني الجانبني، 
بسبب الخالف عىل ترسيم الحدود الربية، التي تمتد إىل ألف كيلو مرت، وسط آسيا، فما هو تاريخ 

الخالفات بني الدولتني؟.
مواجهات عسكرية

مواجهات عسكرية شهدتها الحدود املشرتكة مؤخراً، وقد أسفرت عن مقتل وإصابة أشخاص 
من الجانبني، وذلك يف تصعيد متجدد، بعدما دخل الجانبني العام املايض مواجهة وُصفت 

بـ“العنيفة”، وكادت أن تؤدي إىل حرب مفتوحة.
الخالفات الحدودية بني طاجيكستان، وقرغيزستان، اللتان كانتا جزء من االتحاد السوفييتي، 

ظهرت بعد انهيار االتحاد عام 1991، وانفصال الجمهوريات السوفييتية، للتحول بعدها إىل 
أحداث عنف بني الجانبني يف أعقاب تلك الفرتة.

تتشارك الدولتان بنحو ألف كيلو مرت من الحدود الربية املتعرجة، وتشهد ثلث هذه املنطقة 
نزاعات متكررة، بسبب القيود املفروضة عىل إمكانية الوصول للمياه واألرايض التي يعتربها 

السكان املحليون ملكا لهم، وكثريا ما أدت تلك الخالفات إىل اشتباكات عنيفة يف املايض.
ويتخوف مراقبون من اندالع حرب مفتوحة بني الجانبني، السيما بعد أن توسعت املواجهات 

العسكرية بينهما خالل العامني املاضيني، ووقعت املواجهة األخري مطلع شهر حزيران/يونيو 
املايض، حيث اتهمت طاجيكستان، جارتها قرغيزستان بإثارة االشتباك الحدودي؛ بعد أن عرب 

جنودها بالقرب من قرية “فوروخ” الطاجيكية، وهو ما أدى إىل تبادل إطالق النار، لكن يف النهاية 
اتفق الجانبان عىل وقف إطالق النار.

ويف مطلع العام الجاري، وقع تبادل إلطالق النار بني قوات حرس الحدود الطاجيكية، والقرغيزية 
بسبب غلق أحد الطرق. وقالت السلطات القرغيزية، حينها إن مواطننَي طاجيكيني، أغلقوا 

طريقا بني مقاطعة باتكني، وقرية إسفانا، القرغيزية. وعىل الرغم من أن حرس الحدود من كال 
الجانبني نجحوا يف فتح الطريق، اندلع القتال بعدها قبل أن 

تتدارك الدولتان تحوله لرصاع أكرب.
كذلك بسبب النزاع عىل حقوق املياه، فإن واحدة 

من أسوأ املواجهات وقعت يف نيسان/أبريل من 
العام املايض 2021، وبحسب تقارير، تطورت 

االشتباكات بالحجارة إىل تبادل إلطالق 
النار، وجرى االتفاق عىل عقد هدنة وسحب 

القوات، ولكن إطالق النار استمر لفرتة، 
ليسفر يف النهاية عن مقتل العرشات، 

وإصابات أكرث من 300 شخص.
ترسيم الحدود

وبقي ملف ترسيم الحدود بني الجانبني 
عالقا، منذ انهيار االتحاد السوفييتي، ما 

أسفر عن نزاعات متكررة عىل مصادر املياه 
والحدود، بني الدولتني اللتان تستضيفان قاعد 
عسكرية روسية، وتُعدان حليفتني مقربتني من 

موسكو، إال أن اتفاقات الحدود بينهما تتسبب يف 
أزمات بني الفينة واألخرى.

ويدفع هذا الرصاع روسيا دوما، إىل محاولة 
يف التهدئة بني الجانبني، تجنبا ألي رصاعات جديدة 

محيطها السوفيتي السابق، وذلك بعد أن تمكنت من وقف الحرب يف جنوب القوقاز بني أرمينيا، 
وأذربيجان يف إقليم ناغورنو قره باغ، يف ترشين الثاني/نوفمرب 2020.

وساهمت معاناة القارة اآلسيوية من نقص باملوارد املائية، يف اشتداد وترية الرصاع بني الجانبني 
خالل السنوات املاضية فقد عانت آسيا الوسطى من مشاكل حادة مع نقص املوارد املائية. 

وتضاعفت كمية املياه املستهلكة مرتني يف األعوام الخمسني األخرية يف املناطق الحدودية التي 
تعتمد أساسا عىل الزراعات املروية. ومع تقادم البنى التحتية لشبكات الرصف وتوصيل املياه، 

وتضاعف عدد السكان مرات عدة، ازدادت أزمة نقص املياه.
تراجع النفوذ الرويس؟

وبحسب تقرير بصحيفة “عربي بوست“، فقد أجربت ظروف التاريخ والجغرافيا جمهوريات 
آسيا الوسطى، والقوقاز عىل أن تبقى تابعة ملوسكو، بشكل أو بآخر حتى بعد انهيار االتحاد 

السوفييتي، رغم خروجها من القفص الرويس الحديدي، الذي ظلت تكتوي به لقرون 
سواء بنسخته القيرصية أو السوفييتية، وذلك ألن من تمرد عىل موسكو بعد انهيار االتحاد 

السوفييتي القى عقابا فوريا.
ويذهب التقرير إىل اإلشارة إىل أن: “االشتباكات الحدودية بني قرغيزستان، وطاجيكستان قد 

تكون مؤرشا عىل تراجع هيمنة موسكو، وقدرتها عىل توجيه دول املنطقة“، ذلك عىل الرغم من 
أنها ال ترتبط ارتباطا مبارشا بالحرب يف أوكرانيا.

وأثارت الحرب الروسية يف أوكرانيا، قلق قادة دول آسيا الوسطى، الذين طاملا قِبلوا بنفوذ موسكو 
االقتصادي والسيايس القوي.

كانت الدول السوفييتية الخمس، “كازاخستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، 
وأوزبكستان“، متحفظة عىل تأييد الغزو الرويس ألوكرانيا، كما أن عزلتها الجغرافية، واعتمادها 

املستمر عىل روسيا، يف طرق التصدير واملساعدة األمنية وأسواق العمل، جعلتها مرتددة أيضا يف 
إدانة ترصفات بوتني.

خوفا من أن تنقلب موسكو عىل آسيا الوسطى، كما اقرتح بعض الشخصيات الروسية البارزة 
بالفعل، حاول قادة املنطقة التحوط يف مواقفهم إزاء أزمة أوكرانيا، بطرق قد تجدها موسكو 

مزعجة، حسبما ورد يف تقرير ملوقع قناة الجزيرة باللغة اإلنجليزية.
ومن أجل وقف الرصاع بني الدولتني، يعتقد محللون أن الحل األمثل قد يتمثل يف ترسيم الحدود 

“بشكل نهائي وعادل بإرشاف دويل“، إال أنهم يشريون أيضا إىل أن هذه العملية ستكون مكلفة 
وبحاجة إىل وقت طويل، ال سيما وأن الحدود تقع يف مناطق ذات طبيعة جغرافية صعبة.

وحول تاريخ عملية ترسيم الحدود أوضح تقرير “عربي بوست“، أنه: “طوال ثالثني عاما، لم 
يتمكّن البلدان إال من ترسيم نحو 500 كيلومرت من أصل 980 كيلومرتا، وهناك أكرث من سبعني 

نقطة حدودية خالفية يقطنها مزيج من السكان، وتتداخل فيها األرايض الزراعية والتجّمعات 
السكانية، فالحدود يف الحقبة السوفييتية كانت فقط لرسم الحدود اإلدارية يف بالد واحدة. 

فيما ينطلق البلدان يف إثبات حقوقهما الحدودية من خرائط مختلفة للحقبة السوفييتية منذ 
انضمام البلدين إىل االتحاد، وانفصالهما عنه“.
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    Sciences علوم

طارق قابيل
يمتلك الهيدروجني األخرض -وسمى باألخرض ألنه ناتج عن التحليل 

الكهربائي للمياه باستخدام الطاقة املتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة 
الشمسية- إمكانات هائلة كوقود نظيف، فهو متوفر بشكل أسايس يف 

مركبات مثل املاء، وال ينتج عنه أي انبعاثات ضارة.
مع ذلك، فإن هناك تحديا يتمثل يف إنتاج ما يكفي من الهيدروجني 

األخرض بطريقة عملية وأسعار معقولة، فضال عن تحدي التغلب عىل 
ما قد يتطلبه فصل الهيدروجني عن املاء من تقنية معقدة، ويعتمد 
أيضا عىل املياه العذبة النقية، وهي ليست متوفرة بكرثة يف كل مكان.

ومؤخرا، تم استعراض طريقة جديدة الستخراج املاء من الهواء 
إلنتاج الهيدروجني األخرض يف بحث نرُش مؤخراً، بدورية »نيترش 

كوميونيكشنز« )Nature Communications( وقد يمكّن تطبيق هذه 
النتائج البحثية العلماء من التوصل ألجهزة تحول الطاقة الشمسية 

إىل وقود والعمل يف أي مكان عىل األرض.
وبحسب الدراسة، ابتكر الباحثون نموذجا أوليا جديدا 

لجهاز يمكنه تجميع املياه من الهواء باملناطق 
منخفضة الرطوبة، وتحويلها إىل هيدروجني، 

وقاموا بتشغيل الجهاز باستخدام الطاقة 
املتجددة )الطاقة الشمسية أو طاقة 

الرياح( ملدة 12 يوما متتاليا. كما اتضح 
أيضا أن الجهاز يمكنه العمل بكفاءة 

يف بيئة جافة تبلغ نسبة الرطوبة فيها 
حوايل %4، دون الحاجة إىل املاء السائل.

الهيدروجين األخضر

الهيدروجني األخرض أحد مصادر الطاقة 
الجديدة، وسمى باألخرض ألنه ناتج عن 

التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الطاقة 
املتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية. 

ومن املتوقع أن يكون وقود املستقبل، حيث يمثل 
بديال محتمال للوقود األحفوري الذي ينبعث منه 

ثاني أكسيد الكربون.
ولكن إنتاج الهيدروجني األخرض غالبا ما يتطلب أجهزة معقدة، 

ومعادن نادرة، والوصول إىل املياه النقية، مما قد يؤدي إىل املنافسة مع 
اإلمدادات املحدودة من مياه الرشب، وترفع هذه العوامل التكاليف وتحد 

من التنفيذ عىل نطاق واسع.
ومن أجل التغلب عىل هذه الصعوبات، طور جانج كيفني يل املحارض 

 University of( يف قسم الهندسة الكيميائية بجامعة ملبورن
Melbourne( يف أسرتاليا، وزمالؤه، نموذجا أوليا ملحلل كهربائي 

يحصد الهواء الرطب بدال من املاء السائل، ويمتص الرطوبة من الهواء 
وَيْشطُر املاء املتجمع إىل هيدروجني وأكسجني.

التحليل الكهربائي المائي

يري الباحثون يف دراستهم أن استخدام التحليل الكهربائي املائي مقيد 
جغرافيا بتوافر املياه العذبة، والتي، مع ذلك، يمكن أن تكون سلعة نادرة 

يف الكثري من دول العالم، ألن أكرث من ثلث سطح األرض جاف أو شبه 
قاحل، حيث يصعب للغاية الوصول إىل املياه العذبة للحياة اليومية، 

ناهيك عن استخدام التحليل الكهربائي.
ومؤخرا، تفاقمت ندرة املياه بسبب التلوث واالستهالك الصناعي 

واالحتباس الحراري، ومن ناحية أخرى، فإن املناطق الغنية بالطاقات 
املتجددة عادة ما تعاني من نقص يف إمدادات املياه، ولهذا يقرتح 

الباحثون تشغيل املحلل الكهربائي بمصادر طاقة متجددة، كما يمكن 
استخدام تحلية املياه لتسهيل التحليل الكهربائي للمياه يف املناطق 

الساحلية.
الجهاز قابل للتطوير ويمكن استخدامه لتوفري وقود الهيدروجني 

للمناطق النائية والقاحلة وشبه القاحلة، مع الحد األدنى من التأثري 
البيئي. ويقول الباحثون يف الدراسة املنشورة »يف هذا العمل، نؤكد أن 

الرطوبة يف الهواء يمكن استخدامها مبارشة إلنتاج الهيدروجني عن 
طريق التحليل الكهربائي، نظرا لتوافرها العاملي وعدم استنفادها 

الطبيعي«.

نماذج أولية

وقد تم تصميم نموذج أويل يعمل بالطاقة 
الشمسية مع 5 أجهزة تحليل كهربائية 

متوازية للعمل بالهواء الطلق، مما يحقق 
معدل توليد هيدروجني متوسطا قدره 

745 لرتا يف اليوم.
ويقول الباحثون يف الدراسة »هنا، 

نعرض طريقة إلنتاج هيدروجني عايل 
النقاء عن طريق التحليل الكهربائي 

يف املوقع.. ويعمل املَُحلِّل الكهربائي 
بثبات يف نطاق واسع من الرطوبة النسبية 

املنخفضة التي تصل إىل %4، بينما ينتج 
هيدروجني عايل النقاء بكفاءة حوايل 95 ألكرث 

من 12 يوما متتاليا، دون أي مدخالت من املاء 
السائل«.

ويؤكدون أن هناك 12.9 تريليون طن من املاء يف الهواء 
يف أي لحظة. وهو يف توازن ديناميكي مع املجال املائي. وتم 

عرض نموذج أويل يعمل بالرياح إلنتاج غاز الهيدروجني من الهواء، 
ويفتح هذا العمل مسارا مستداما إلنتاج الهيدروجني األخرض دون 

استهالك املياه السائلة.
كما يشري تقرير -حول الدراسة نرش عىل موقع »ساينس ألرت« 

)Science Alert( فإن التحسني اإلضايف لوحدة التحليل الكهربي 
املبارش يمكن أن يحقق أداء استثنائيا يف ظل ظروف محددة، مثل 

التشغيل عند رطوبة نسبية منخفضة تصل إىل 4%.
وتجدر اإلشارة إىل أن هذه التقنية ال تزال يف مراحلها األوىل، فقد أسفرت 

تركيبات، ومواد التحليل الكهربي املبارش املختلفة، عن نتائج مختلفة 
من حيث الكفاءة وتوليد الطاقة. ولدى العلماء اآلن طرق متعددة 

للمتابعة عندما يتعلق األمر بجعل طاقة الهيدروجني حقيقة منترشة، 
ومع ذلك، فإن الفريق واثق من إمكانية تحسني أجهزتهم وتوسيع 

نطاقها مستقبال.

ابتكار جهاز 
جديد يجمع 

الماء من الهواء 
لصنع وقود 
الهيدروجين 

األخضر

Self-sterilising plastic 
kills viruses like Covid
By James Gallagher

S cientists have developed a virus-killing plastic that 
could make it harder for bugs, including Covid, to 
spread in hospitals and care homes.

The team at Queen’s University Belfast say their plastic film is cheap 
and could be fashioned into protective gear such as aprons.
It works by reacting with light to release chemicals that break the vi-
rus.
The study showed it could kill viruses by the million, even in tough 
species which linger on clothes and surfaces.
The research was accelerated as part of the UK’s response to the Covid 
pandemic.
Studies had shown the Covid virus was able to survive for up to 72 
hours on some surfaces, but that is nothing compared to sturdier 
species. Norovirus - known as the winter vomiting bug - can survive 
outside the body for two weeks while waiting for somebody new to 
infect.
The team of chemists and virologists investigated self-sterilising ma-
terials that reduce the risk of contaminated surfaces spreading infec-
tions.
The idea is to make a material so hostile to a virus that it cannot sur-
vive there. The metal copper has been shown to kill microbes on con-
tact, but is not very flexible.
So the researchers used thin sheets of plastic that contained nanopar-
ticles of titanium dioxide. These react with ultraviolet light - even the 
tiny amount released from a fluorescent bulb - to release molecules 
called reactive oxygen species.
These are just itching to get involved in any chemical reaction. They 
react with the virus’s genetic material, the proteins it uses to invade 
our body and the fatty sphere that holds it all together. The end result 
is a dead and useless virus.
“This is the first time that anything like this has been developed,” said 
Prof Andrew Mills, from the university’s chemistry department.
He added: “This film could replace many of the disposable plastic 
films used in the healthcare industry as it has the added value of being 
self-sterilising at no real extra cost.”
The material was tested in the laboratory against four types of virus - 
two influenzas, the Covid virus and a picornavirus, which has the traits 
that make a virus highly stable outside the body.
In controlled laboratory conditions, about one million virus parti-
cles were placed on the self-sterilising plastic. This is far beyond the 
amount of virus that would be needed to start an infection.
“It goes from one million viruses down to nothing, and we can see an 
effect in less than one hour and maximum death in two hours,” said Dr 
Connor Bamford, from the school of medicine at Queen’s.
“But we are adding a super-amount of virus to really challenge the 
system, it is likely there is an effect in the first few minutes.”
He said current personal protective equipment used in hospitals did a 
good job, but “infections can take place when you take off or put on 
the PPE, so this can help”.
Other areas being investigated include hospital tablecloths and cur-
tains, as well as in the food processing industry.
However, it will take proper trials in the real world to work out how big 
a difference self-sterilising protective gear could make.



    WWW.ARABAMERICANTODAY.NET6363

    Arab American TodayArab American Today  العربي األمريكي اليوم  العربي األمريكي اليوم

September 2022 - Volume : 10 - Issue :117

    Sciences علوم

طور علماء »عدسات ذكية« للعينني لديها قدرة عىل تشخيص اإلصابة بمرض 
الرسطان يف مراحله املبكرة، عرب التعرف إىل إفرازات كيماوية مرتبطة بالورم، 

موجودة يف الدموع.

ويمهد هذا االبتكار العلمي الطريق أمام برنامج فحوص يستهدف أنواعاً 
متعددة من املرض تكلفته بسيطة و«مناسب للجميع«.

وترصد هذه التقنية ناقالت »اإلكسوزومات«، وهي أشبه بحويصالت مشتقة 
من الخلية تفرز يف الدم واللعاب والبول والدموع، وإحدى وظائفها توصيل 

اإلشارات بني الخاليا.  وتحمل هذه املواد عىل سطحها مجموعة كبرية من 
الربوتينات، يغذي بعضها الرسطان أو عدوى فريوسية أو إصابة جسدية ما.

وتسهم »اإلكسوزومات« يف ضبط الورم وتطوره وانتشاره، ما يوفر األمل يف عالج 
أكرث استهدافاً وفاعلية، ال سيما أن تلقي العالج املبكر  يرفع معدالت البقاء عىل 

قيد الحياة بني مرىض الرسطان إىل حد بعيد.

ونسبت مجلة »االندبندنت« إىل الربوفيسور الذي يتوىل اإلرشاف عىل املرشوع 

عيل خادم حسيني من »معهد ترياساكي لالبتكار الطبي الحيوي« يف الواليات 
املتحدة، قوله إن العدسات قادرة عىل رصد اإلكسوزومات، يف مختلف السوائل 

املشتقة من مختلف خطوط الخاليا.  ويمكن للعدسات أيضاً تحديد الربوتينات 
املوجودة عىل سطح اإلكسوزومات باعتبارها مؤرشات بيولوجية إىل الرسطان.

وزودت العدسات بحجريات متناهية الصغر متصلة بأجسام مضادة تلتصق بها 
اإلكسوزومات.

ونجح العلماء يف اختبار الجهاز عىل إكسوزومات أفرزتها يف سوائل مخربية 
عرشة خطوط مختلفة من األنسجة والخاليا الرسطانية، إضافة إىل دموع 

مأخوذة من 10 متطوعني.

وتحدث الحسيني عن امكانية تبقيع العدسات الالصقة بأجسام مضادة 
محددة موسومة بجسيمات نانوية متناهية الصغر من أجل الحصول عىل 

رؤية انتقائية، معلناً أن الجيل املقبل من العدسات الالصقة الذكية عبارة عن 
»منصة رقابة سهلة االستخدام ورسيعة وغري توغلية للفحص املسبق للرسطان 

والتشخيص الداعم«.

علماء يبتكرون عدسات الصقة ذكية 
تشخص السرطان فى مراحله المبكرة

اكتشاف آلية بناء ونقل 
معامالت الحديد المهمة 

في إنتاج طاقة الجسم 
ووظائفه الحيوية

عمرو راجح
ُيعّد عنرص الحديد أحد أهم العنارص املسؤولة عن الحفاظ عىل صحة 

اإلنسان وسائر الكائنات الحية، لدوره يف مختلف العمليات الحيوية 
التي تتضمن صناعة الهيموغلوبني املسؤول عن نقل األكسجني إىل 

.)DNA( خاليا الجسم، وصناعة الحمض النووي
 Iron Sulfer( وُيسهم الحديد أيًضا يف صنع معامالت الحديد والكربيت

Co-factors(، وهي بروتينات تشرتك يف تفاعالت حيوية ال غنى 
عنها للجسم، وقد أدرك علماء الكيمياء الحيوية أن »امليتوكوندريا« 
)مصانع الطاقة داخل الخاليا( تلعب دورًا رئيًسا يف تنشئة معامالت 

الحديد تلك ونقلها بني خلية وأخرى، إال أنهم لم يستطيعوا يف السابق 
تحديد كيفية حدوث هذه العمليات.

 Nature( »ويف دراسة جديدة نرُشت يف دورية »نيترش كوميونيكيشنز
Communications(، توصل الباحثون إىل معرفة كيفية تنشئة 

معامالت الحديد والكربيت 
داخل الخاليا، وآلية 
انتقالها إىل مختلف 

أعضاء الجسم، كذلك 
تسهم نتائج الدراسة يف 

تطوير فهمنا لكيمياء 
الجسم الحيوية، مما 

يحسن القدرة عىل 
تشخيص بعض األمراض 

وعالجها.
معامالت الحديد والكربيت

تشرتك معامالت الحديد يف 
تفاعالت كيميائية متعددة 
يف الجسم بما يحافظ عىل 

صحته ويعزز نموه، منها 
التفاعالت الخلوية التي 

تُسهم يف إنتاج الطاقة، 
والتنفس، واستنساخ 

الحمض النووي )DNA replication(، وعمليات التدمري املربمج 
.)Apoptosis( للخاليا

ويؤدي عدم أداء معامالت الحديد والكربيت لوظائفها عىل النحو 
األمثل إىل إصابة الجسم بأمراض متعددة تتضمن أنواعا نادرة من 

 ،)Friedreich‘s ataxia( »األنيميا، لعل أشهرها »فريدركس أتاكسيا
وهو مرض يتلف الجهاز العصبي تدريجيا، كما ُيسبب فقدان وظائف 

معامالت الحديد اإلصابة بأمراض عصبية وأيضية أخرى.
وطبقًا للبيان الصحفي املنشور عىل موقع »جامعة والية أوهايو« 

)Ohio State University( األمريكية بتاريخ الثاني من سبتمرب/أيلول 
الجاري، فقد توصل الباحثون إىل أن معامالت الحديد والكربيت تعتمد 
يف انتقالها عرب الخاليا عىل مادة »غلوتاثيون« )Glutathione(، وهي 

مادة مضادة لألكسدة تحمي الخاليا من التلف بنقل تلك املعامالت 
عرب الحاجز الغشائي. وتساعد مادة »غلوتاثيون« أيًضا يف نقل بعض 

أنواع املعادن، منها الحديد الذي تستخدمه خاليا الدم الحمراء يف 
تصنيع الهيموغلوبني.

االعتماد على الفطريات
 C.( »اعتمد الباحثون يف دراستهم عىل استخدام فطر »ثريموفايلم

thermophilum(، واستخلصوا منه بروتينًا مشابًها وظيفيًّا لربوتني 
»إيه بي يس بي ABCB7( »7( البرشي، وهو الربوتني املسؤول عن نقل 

معامالت الحديد والكربيت داخل الجسم، وأنتجوا من ذلك الربوتني 
الفطري كميات كبرية.

واستخدام الباحثون تقنيات شديدة التطور للوصول إىل نتائج 
الدراسة، باملزج بني تقنيتي الفحص املجهري اإللكرتوني بالتربيد 

الذي يعتمد عىل فحص العينات يف درجات حرارة شديدة االنخفاض، 
وتقنية النمذجة الحاسوبية التي تعني استخدام برامج الحاسوب 

ملحاكاة ودراسة األنظمة املعقدة اعتمادا عىل املعادالت الرياضية 
والفيزيائية.

وقد ساعدت تلك التقنيات الفريق البحثي عىل تطوير سلسلة من 
النماذج تشري تفصيال إىل املسار الذي تتبعه امليتوكوندريا لتصدير 

معامالت الحديد إىل مختلف املناطق يف الجسم.
ويوضح جيمز كوان األستاذ الجامعي الفخري يف قسم الكيمياء 

والكيمياء الحيوية بجامعة والية أوهايو واملؤلف املشارك يف الدراسة 
أهمية نتائجها يف الحفاظ عىل صحة اإلنسان، قائال إن »التعرف عىل 
آليات تهيئة ونقل معامالت الحديد داخل الجسم ُيمكننا يف املستقبل 

من منع إصابة اإلنسان ببعض األمراض أو الحد من أعراضها، كما 
تُمثل النتائج أرضية خصبة إلجراء مزيد من األبحاث املهتمة بفهم 

كيمياء الجسم الخلوية«.
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TECHNOLOGY تكنولوجيا

كتب مؤنس حواس

أطلقت أبل أحدث سلسلة هواتفها الذكية iPhone 14 مؤخراً 
، أطلقت رشكة التكنولوجيا العمالقة ومقرها كوبرتينو أربعة 

 iPhone و iPhone 14 Plus و iPhone 14 - أجهزة ايفون جديدة
Pro 14 و iPhone 14 Pro Max، حيث مرت أيام فقط منذ أن 
أطلقت أبل أجهزة iPhone الجديدة واآلن بدأت الشائعات 

حول الجيل التايل من أجهزة iPhone بالظهور بالفعل.
 

وكشف املحلل الشهري لرشكة أبل Ming-Chi Kuo عن بعض املعلومات 
حول سلسلة iPhone 15 القادمة، ويشعر كو أنه يف العام املقبل 

 iPhone 15 مختلفة عن طرازات iPhone 15 Pro ستجعل أبل طرازات
من أجل زيادة عدد شحنات إصدارات Pro، ويضيف أيًضا أن الرشكة 

قد تميز أيًضا بني iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max لجعله أكرث 
تركيزًا عىل املستهلك.

 
وقال Kuo إن السوق قد وصل 

إىل نقطة التشبع وسيتعني 
عىل أبل العمل يف تجزئة 
املنتج من أجل الحصول 

عىل مزيد من الجر، ويضيف 

املحلل أيًضا أن أبل قد ال تستخدم مجموعة الرشائح الخاصة بها يف 
 5G لعام 2023 حيث تمكنت الرشكة من صنع مودم iPhone أجهزة

 Qualcomm الخاص بها، وهناك احتمالية أن تقوم أبل بتضمني طراز
5G يف طرز iPhone القادمة.

 
من املتوقع أن توسع أبل ميزة Dynamic Island لتشمل جميع الطرز 

، لكن من املتوقع أن يحتوي هاتف iPhone 15 Pro Max األغىل ثمناً 
عىل نظام كامريا للتصوير عن ُبعد periscope15، وُيقال أيًضا أن رشكة 

أبل ستغري اسم iPhone املتطور، فهناك احتماالت بأن يقوم عمالق 
التكنولوجيا بجعل الطراز الراقي مثل iPhone 15 ultra بدالً من 

.iPhone 15 Pro Max
 

تقرير: هواتف أيفون 15 ستحصل 
ultra على إصدار

Motorola Edge 30 Neo.. 
Motorola’s new mid-
range smartphone

M otorola has launched its new smartphone 
Motorola Edge 30 Neo, which has a stylish 
mid-range design.

The American company clarified that its new smartphone 
Motorola Edge 30 Neo has a 6.3-inch screen with a resolu-
tion of 2400 x 1080 pixels, with an image refresh rate of 120 
Hz.

Motorola Edge 30 Neo specifications
Inside the phone, the Qualcomm Snapdragon 695 octa-core 
processor runs at 2.2 GHz with 6 or 8 GB of RAM, while the 
internal memory is 128 or 256 GB.
The new phone comes with a rear camera consisting of a 
64-megapixel main lens and a 13-megapixel wide-angle lens, 
in addition to a 32-megapixel front camera for selfies.
Motorola Edge 30 Neo measures 152.9 x 71.2 x 7.8 mm, 
weighs 155 grams, and supports Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / 
ac, Bluetooth 5.1 and NFC.
The new Edge 30 Neo smartphone runs on Android 12, is 
equipped with a 4,020 mAh battery and is available in Very 
Peri, Black Onyx, Ice Palace or Aqua Foam colours.
Motorola recently revealed the specifications of another 
new phone with modern technologies and many features 
that compete with the best Android phones currently of-
fered.
The new Moto S30 Pro phone comes with a body of met-
al, plastic and glass that is resistant to shocks and scratches, 
with dimensions (158.5 / 71.2 / 7.5) mm and a weight of 
172 grams.
As for its screen, it is P-OLED, 6.55 inches, its screen reso-
lution is (2400/1080) pixels, its frequency is up to 144 Hz, 
and it works with HDR10 + technologies, making it among 
the best phone screens. Capable of handling HD video and 
modern video games. .
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طرحت مايكروسوفت تحديثا جديدا لربنامج 
 ،S و Xbox Series X النظام لوحدات تحكم األلعاب
ويضيف التحديث الجديد ميزة دردشة جماعية إىل 
جانب خيار الستخدام اللقطات داخل اللعبة التي 

يشاركها األصدقاء. 
 

وستدعم Xbox Series X و S اآلن أداة جديدة ملنع 
الضوضاء يف الدردشة الجماعية التي ستسمح 

لالعبني بتقليل الضوضاء غري املرغوب فيها مثل 
تنفس امليكروفون ونقرات وحدة التحكم وحتى 

موسيقى الخلفية الخفيفة.

 وبرصف النظر عن هذا، سيضيف التحديث األخري 
أيًضا خيارًا جديًدا للقطات املشرتكة من األصدقاء، 
وسيكون لدى املستخدمني اآلن خيار القفز مبارشة 

إىل لعبة أثناء مشاهدتهم لقطات شاشة داخل 
اللعبة أو مقاطع شاركها أصدقاؤهم، ولقد اجتازت 

هذه امليزات الجديدة بالفعل االختبار الداخيل 
وستكون متاحة لوحدات التحكم عرب التصحيح 

الجديد.
 يمكن للمستخدمني تمكني ميزة الدردشة الجماعية 

أو تعطيلها من الخيارات املوجودة يف القائمة 
املنسدلة املتوفرة يف عالمة التبويب األطراف 

والدردشات والتي يمكن العثور عليها بالنقر 
فوق الزر دليل Xbox، وتمت إضافة خاصية منع 

الضوضاء مؤخرًا إىل العديد من األنظمة األساسية 
مثل Discord التي قامت Microsoft بدمجها 

مؤخرًا مع وحدات التحكم. 

 وتمتلك Nvidia أيًضا خاصية منع الضوضاء 
 RTX التي تعمل بالذكاء االصطناعي والتي تسمى

 Call وهذه امليزة مفيدة جًدا لأللعاب مثل ،Voice
of Duty: Warzone وألعاب الحركة األخرى حيث 
يكون الوعي بالتأثريات الصوتية أمرًا بالغ األهمية، 

وتساعد ميزة قمع الضوضاء يف تصفية ضوضاء 
الخلفية غري املرغوب فيها لالعبني للرتكيز عىل 

محيطهم داخل اللعبة.
 وإىل جانب منع الضوضاء يف الخلفية، أضاف 

التحديث األخري أيًضا طريقة جديدة ملستخدمي 
وحدة تحكم Xbox لالنتقال مبارشًة إىل لعبة 

من لقطات الشاشة والتسجيالت التي شاركها 
أصدقاؤهم، ومع ذلك، لكي تعمل هذه امليزة، 

يتعني عىل املستخدمني امتالك اللعبة ويمكنهم 
الضغط عىل خيار التشغيل الجديد عىل اللقطات 

والتسجيالت لالنتقال مبارشة إىل اللعبة.

مايكروسوفت تطرح تحديثا جديدا لوحدات تحكم 
Xbox Series X | S.. اعرف مميزاته

 Galaxy A04s كشفت رشكة سامسونج عن هاتفها الذكي
الجديد، الذي يمتاز بشاشة PLS قياس 6.5 بوصة وبدقة 

وضوح 1600 × 720 بيكسل.

ويبلغ معدل تنشيط الصورة 90 هرتز، حيث أوضحت 
الرشكة الكورية الجنوبية أن هاتفها الجديد ينبض 
بداخله املعالج سامسونج Exynos 850 برسعة 2.0 

جيجاهرتز مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 3 أو 4 
جيجابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 32 حتى 

128 جيجابايت، مع إمكانية زيادتها بواسطة بطاقة 
.microSD

ويشتمل الهاتف الجديد عىل كامريا خلفية ثالثية تتألف 
من عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وعدسة للعمق 

وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل لكل منهما، إىل 

جانب كامريا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل اللتقاط صور 
السيلفي.

وتم تزويد الهاتف الجديد 
بمستشعر بصمة اإلصبع، 

وبطارية سعة 5000 مليل 
أمبري ساعة، والتي يمكن 

شحنها عرب منفذ 
USB-C، ويتوفر 

الهاتف الذكي 
 Galaxy A04s

الجديد 
باأللوان: 

األسود 

واألبيض واألخرض والنحايس، ويف أغسطس/آب املايض، 
 Galaxy كانت رشكة سامسونج قد أطلقت هاتفها الذكي

A04 الجديد.
وأوضحت الرشكة الكورية 

الجنوبية أن جهازها 
الجديد من الفئة 

األساسية 
يمتاز بكامريا 

مزدوجة 
بدقة 50 

ميجابيكسل 
وذاكرة وصول 

عشوائي بسعة حتى 
8 جيجابايت وبطارية 

سعة 5000 مليل أمبري 

ساعة.
وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي الجديد 

 x عىل شاشة قياس 6.5 بوصة تعمل بدقة الوضوح
1600 720 بيكسل، وتظهر بالجانب األمامي فتحة 

الكامريا األمامية وحافة سفلية عريضة، وتعمل كامريا 
السيلفي بدقة 5 ميجابيسكل مع مستشعر العمق بدقة 

2 ميجابيكسل.
وتروج الرشكة الكورية الجنوبية لهاتفها الذكي الجديد 

من خالل تجهيزه بكامريا رئيسية بمستشعر جديد بدقة 
50 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/1.8، ويتوافر هاتف 

سامسونج Galaxy A04 الجديد بذاكرة وصول عشوائي 
سعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت مع ذاكرة داخلية بسعة من 
32 إىل 128 جيجابايت، ويمكن زيادة السعة التخزينية 

حتى واحد تريابايت عن طريق بطاقات الذاكرة 
.microSD الخارجية

سامسونج تكشف عن هاتف Galaxy A04s الجديد
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 THE MAN الرجل

يعترب تنسيق القميص امللّون مع البنطلون أحد 
أنواع املالبس الكالسيكية التقليدية، وباستخدام 
العديد من الطرق املمّيزة يف اللبس تظهر الرجل 

بشكل ملفت ومختلف باستمرار. دائماً ما يتم 
ارتداء القميص امللّون بشكل رسمي أو حتى 

كاجوال بأكمامه الطويلة أو القصرية؛ ألنه من أكرث 
قطع املالبس أهمية يف خزانة أي رجل، ويمكن 

تنسيقه مع البنطلون إلطالالت ال حرص لها.

أناقة وجاذبية

شكّلت عىل مّر السنوات تصميمات القمصان 
امللوّنة املختلفة محور أناقة وجاذبية الرجل، 

خصوصاً إذا نّسقه بطريقة صحيحة يف 
املناسبات املختلفة.

الجينز مع القميص امللّون من 
التنسيقات الشائعة التي يظن 

البعض أنها ال تحتاج إىل أي 
جهد. فمهما اختلفت قصات 
رسوال الجينز يوفّر القميص 

امللّون اختياراً مضموناً ومناسباً 
للعمل. ال ترتّدد بانتقاء هذا 

القميص من عالمة سيلني 
Celine ملظهر شبابي، عرصي 

ومتجّدد.
عىل الرغم من بساطة التنسيق، 

فإنك تحتاج إىل الرتكيز عىل 
التفاصيل، حيث يعّد اختيار 
قميص بنمط مناسب أمراً يف 

غاية األهمية، ويمكنك اختيار 
قصات القمصان غري الرسمية 

بخامات القطن املدعم أو 
البوبلني، ويفّضل أن يكون بياقة 

وأزرار لألسفل.
قد يكون ارتداء البنطلون السبور 

مع القميص امللّون أمراً غري 
محبب، لكن بتنسيق القميص مع 

بعض الحيل يمكنك الحصول 
عىل إطاللة استثنائية. ويمنح 

ارتداؤه مع بنطلون من الكتان باللون البني 
الفاتح عىل سبيل املثال إطاللة أنيقة وجذابة 

 Pablo كما شاهدناه لدى عالمة بابلو إيروز
Erroz. يمكنك أيضاً إضافة املزيد من األنماط 
لستايلك من خالل ارتداء القميص امللّون مع 

بنطلون بطباعة مقلّمة، أو بعض األنماط 
األكرث جرأة.

هذا وال يفضل كثري من الرجال ارتداء 
األلوان الفاتحة معاً، لكن هذا النمط هو 

األكرث جاذبية بني محّبي األناقة، خاصًة 
يف املناسبات مثل حفالت الزفاف أو 
السهرات. لذلك إن ارتداء القميص 

امللّون مع البدلة بستايل شبه رسمي 
يمنحك مظهراً يجمع بني األناقة 
والبساطة، ويميز أسلوبك بالثقة 

الشديدة. لتُكمل تلك اإلطاللة، اخرت 
ربطة العنق، ومنديل جيب بلون أغمق 

لحدوث تباين يف األلوان.

إطاللة شبابية

يمنح القميص امللّون الرجل إطاللة شبابية مهما 
كان عمره، وارتداؤه مع رسوال كحيل أو أزرق 

تبعاً للون القميص يمنحك جاذبية وراحة. ويناسب هذا النمط 
األنيق غري الرسمي املناسبات عىل اختالفها خصوصاً إذا نسقته 

مع اإلكسسوارات املناسبة مثل الساعة، الحزام، وحتى الحذاء 
وحقيبة اليد...

إلطاللة سمارت كاجوال للمناسبات غري الرسمية، يمكن تنسيق 
القميص امللّون مع رسوال من الجينز وبليزر أنيق، وال تنَس 

انتعال حذاء جلدي مناسب مع اإلكسسوارات مثل ساعة اليد 
بسوار بسيط. ومن الحيل الجذابة التي تمنحك ستايْل كالسيكياً 

رسمياً ارتداء القميص امللّون مع البنطلون الكالسيكي، ويمكنك 
إضافة سرتة بدلة لتلك اإلطاللة أو التخيل عنها، وال تنس نظارات 

شمسية للحصول عىل إطاللة ساحرة.
ال شّك أن الرساويل القماش من القطع األساسية يف خزانة أي 

رجل خالل فصل الخريف. ال يزال يف إمكانك ارتداء القميص 
امللّون معها، فقط اخرت التصاميم ذات النمط البسيط باللون 

الداكن.

تنسيق القميص الملّون مع البنطلون 
للرجل لخريف 2022

by Michael Charboneau

G -Shock has been on a roll late-
ly. Hot on the heels of the 
titanium-clad, sci-fi-inspired 

GMW-B5000TVB, the brand has released 
a new lineup of metal watches: G-Shock 
GMB2100 series. The series contains three 
timepieces kitted out with full metal cases 
and bracelets, and each one features a 
different finish: silver, dark gray, and cop-
per. They’re also equipped with polished 
octagonal bezels that recall the famed “Ca-
siOak” series of metal G-Shock watches. 
If you’re a fan of the brand but not a 
fan of wearing a hunk of plastic on your 
wrist, this new collection definitely 
deserves a look.

The GMB2100 series includes three 
watches: silver-finished GMB2100D-1A, 
dark gray GMB2100BD-1A, and copper-fin-
ished GMB2100GD-5A. All the watches fea-
ture the hallmark CasiOak octagonal bezel, 
and G-Shock went to great lengths to make 

these watches shine (literally). The compa-
ny used a three-step finishing process to 
create a circular hairline finish on the top 
surfaces of the watches, a vertical hairline 
finish on the sides, and a bright, mirror-like 
gleam on the bezel. Combined, these finish-
ing techniques really show off the metallic 

construction of 
the three 

models.

The black dial utilizes a vapor deposition 
treatment on the indices for a sharp, 
hi-definition appearance, and G-Shock also 
put a lot of thought into the construction of 
the case. Resin buffers between the bezel 

and the inner 
part of the 

case absorb shocks to protect the watch’s 
inner workings, and G-Shock even managed 
to slim down the profile—the GMB2100 
watches are 0.2mm slimmer than the 
GMWB5000, one of the brand’s previous 
full-metal watch releases. With its premium 
finishes and thoughtful construction, these 
new G-Shocks show the brand is putting an 
emphasis on upscale style without sacrific-
ing its reputation for ruggedness.

The GMB2100 watches offer plenty of 
capability to go along with their polished 

looks. They’re equipped with G-Shock’s 
Tough Solar Technology, so they can 
derive power from the sun and even 
weak sources of light, and they’re 
Bluetooth-equipped to sync with the 
G-Shock Connected app. The app opens 
up all kinds of functionality, including 

automatic time updates, setting the time 
on the watch face, calendar reminders, and 

more. Of course, these watches are also 
built tough: They’re shock resistant and 
water resistant to 200 meters.

G-Shock Releases Sleek and Sporty GMB2100 Series of Full-Metal Watches
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ميرنا عادل

قدمت أشهر املاركات العاملية تصاميم مختلفة ومميزة 
لألحذية الرجالية باللون البني؛ لتتناسب مع مختلف 
اإلطالالت الرسمية والكالسيكية والكاجوال باختالف 

تصاميمها وأشكالها؛ كالجلد والشامواه، وهذا ما جعل 
الرجال يهتمون بشكل كبري بقطع موديالت األحذية 

املختلفة.

يف السطور التالية، نقدم للرجل 
أحذية أنيقة باللون البني؛ 
إلطالالته املهمة من أشهر 

املاركات العاملية.

حذاء باللون البني 
Tod’s من تودز

قدمت ماركة تودز 
Tod‘s العديد من 
التصاميم الراقية 

ألحذية الرجل 
باللون البني، 

أعجبنا منها هذا 
التصميم الذي 

يجمع بني العرصية 
واألناقة، حيث صُمم 

الحذاء من الجلد البني 
الداكن بمقدمة أمامية طويلة 

وبارزة، وصممت بشكل عريض، 
فيما صُمم نعل الحذاء الخارجي 

باللون األسود، مع كعب قصري وعريض 
باللون األسود، وجاءت مفتوحة مع قطعة جلد إضافية 

يف املنتصف وبإبزيم معدني صغري؛ إلطاللة أنيقة 
تناسب املناسبات.

حذاء باللون البني من إمبيوريو أرماني 
Emporio Armani

لإلطالالت العملية وتناسب أوقات العمل، يمكنك 
اعتماد هذا الحذاء من عالمة إمبيوريو أرماني 

Emporio Armani حيث صمم من الجلد باللون البني 

الفاتح بشكل مرتفع وعريض بمقدمة دائرية، فيما جاء 
النعل بتصميم عريض وطويل باللون البيج، وصممت 

من الجانبني بأربطة متداخلة بشكل أنيق ورباط طويل 
باللون البني.

حذاء باللون البني من سلفاتوري فرياغامو 
Salvatore Ferragamo

اخرتنا لك من عالمة سلفاتوري 
 Salvatore Ferragamo فرياغامو

يمكنك اعتمادها للسهرات 
الكالسيكية، هذا الحذاء 

املصنوع من الجلد 
باللون البني صُمم 

بمقدمة دائرية 
ُمدببة مع كعب 

قصري ونعل 
خارجي مرتفع 
باللون األسود، 

كما جاء الحذاء 
بتصميم أنيق 

برقبة مفتوحة مع 
أربطة رفيعة باللون 
باللون البني الداكن.

حذاء باللون البني 
Santoni من سانتوني

 Santoni قدمت عالمة سانتوني
عدة تصاميم لألحذية الرجالية وخاصة 

باللون البني، وأعجبنا منها هذا الحذاء املميز 
املصنوع من جلد التمساح الالمع باللون الُبني الداكن 

والفاتح، وجاء بمقدمة ُمدببة أمامية، وصُمم نعل 
الحذاء بتصميم مطاطي رفيع باللون األسود مع 

نعل داخيل مصنوع من جلد العجل باللون 
األسود، مع كعب عريض 

باللون األسود، وصُمم 
الحذاء بإبزيم 

معدني عىل جانبي 
الحذاء.

أحذية باللون البني للرجل 
العصري واألنيق

أطلقت H.Moser  دار الساعات السويرسية الراقية ساعة جديدة 
استخدمت يف طالء قرصها مادة »فانتابالك« Vantablack شديدة السواد.

طورت املادة السوداء أكرث من اللون األسود املخترب الفيزيائي الوطني يف 
سويرسا وتستخدم يف األدوات العلمية مثل مناظري الفضاء والكامريات املا 

فوق البنفسجية وغريها.
دخلت استعماالتها أخريًا يف السيارات والبعض الفنون والساعات مع 

.H.Moser
استخدم صانعو الساعات يف H.Moser مادة Vantablack يف عدد قليل 

 Perpetual Moon من الساعات ابتداء من عام 2018، كان أولها طراز

 Streamliner وأخريًا يف معرض »عجائب الساعات« يف ساعة Concept
Chronograph Blacker Than Black

واليوم قدمت الرشكة طراز Streamliner Tourbillon Vantablack الذي 
تجمع فيه بني األسود الشديد ولون الذهب الوردي الجذاب.

 صنعت علبة ساعة Streamliner الكالسيكية املدمجة بالسوار من الذهب 
الوردي بطيف قريب من لون النحاس الكثيف كما استعمل هذا اللون يف 

تحديد مؤرشات الوقت والعقارب عىل القرص.
وقد خلق هذا املزج انكسارًا لطيفًا عند النظر اىل الساعة من زوايا مختلفة.

يظهر توربيون الدقيقة الواحدة املحلق يف قرص الساعة عند مؤرش الساعة 

6، ليبدو عىل القرص األسود وكأنه معلق أو طاٍف يف »الال يشء«.
جهزت الساعة بكاليرب HMC 804  األوتوماتيكي مزود بزنربك شعري مزدوج 

ملزيد من الدقة واالعتمادية.
رغم أن قطر علبة الساعة ال يتجاوز 40 ملم فإنها تبدو أوسع بفضل بنائها 

املتقن.  
 H. لن تصدر الساعة بنسخ محدودة، وستكون متوفرة يف بوتيكات ونقاط بيع

Moser حول العالم بسعر 119,900 دوالر أمريكي )قد يختلف من مكان اىل 
آخر بحسب الرضائب(.

توربيون معلق بالسواد ساعات أنيقة
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CITIES  مدن

مليكة أحمد
ما بني الجبال الصخرية واملنحدرات الكارسة 

التي تحّد من مّد وجزر األمواج الغاضبة، تربض 
»جزيرة سانتوريني« رشق اليونان، بارزة من 

بعيد، إذ تطل فوقها تالل خرضاء وبيوت متفرقة 
ملونة بلون السماء، وأخرى بيضاء ذات قباب 
زرقاء يحط فوقها حمام وطيور نورس تدعو 

للسالم.

»سانتوريني«.. واحدة من أصل أجمل الجزر يف العالم، 
وأصغر الجزر يف اليونان، تختلف عن بقية الجزر 

اليونانية، بتنوعها املناخي والجغرايف الذي جعلها تتبوأ 
املركز األول من حيث السياحة. لم تكن »سانتوريني« 
منطقة تاريخية بقدر شقيقاتها من الجزر، حيث تكاد 
تجد فيها القليل من بقايا العمارة الفينيقية، تاريخها 

غامض يعود لعصور خلت، قامت عليها إحدى أهّم وأقدم 
الحضارات يف أوروبا »املينوسية« التي تعود للعرص 

الربونزي يف الفرتة املمتدة بني )1200 و3000 قبل امليالد(، 
نسبة إىل امللك مينوس حاكم جزيرة كريت، وكانت 

الجزيرة يف البداية تحمل اسم »سرتوجييل«، قبل أن تقيم 
بها قبائل »الدوريانز« اليونانية وأطلقوا عليها اسم »ثريا« 

وهو االسم األصيل لـ»سانتوريني«.

شواطئ نادرة
تضم الجزيرة مجموعة من أجمل وأندر الشواطئ 

يف العالم بطبيعتها وتفردها، أبرزها شاطئا »برييس 
وكاماري«، اللذان ينفردان بحىص ورمال سوداء اللون، 

تتناغم مع الطبيعة الربكانية للجزيرة، مما يجعلهما 
محّط أنظار الكثري من السياح والزوار، فضالً عن 

الشاطئ األحمر الواقع بالقرب من منطقة »أكروتريي« 
التي تقام فيها عمليات التنقيب، كونها املكان الوحيد يف 
»سانتوريني« الذي يضّم ويحوي البعض من متبقيات 

اآلثار الفينيقية، كما أنها غنية بكروم العنب، ويصنع فيها 
أجود وأفخر أنواع املرشوبات.

بيوت تعانق السحاب
ستذهلكم »سانتوريني« منذ البداية، ببيوتها البيضاء 

املرتاصة جنباً إىل جنب وهي تعانق السحاب، مرتبعة فوق 
جبال شاهقة مطلة عىل بحرية هائلة تسمى »كالديرا«، 
أي البحرية الربكانية. تتوزع يف الجزيرة حوايل 20 قرية، 

تميزها الشوارع البيضاء املرصوفة بالحىص ويجمع بينها 
صخب املحالت التجارية والنوادي والفنادق واملقاهي 
املرتامية أعىل حافة »بحرية كالديرا« بارتفاع حوايل 90 
مرتاً فوق سطح البحر. أغلب السياح يمرون يف البداية 

عىل منطقة أو قرية »إيمريوفيجيل« القريبة من امليناء، 

تقع عىل منحدر شديد االرتفاع، يعمها الهدوء والسالم، 
هناك ستلتقطون أجمل الصور ومن مختلف الزوايا،  فيها 

وجهات سياحية وحواري شعبية صغرية مثل جونيا 
وفوتوناس.

سحر وجاذبية
قرية »أويا« هي األكرث 

سحراً وجاذبية بني قرى 
»سانتوريني«، أغلب 
زوارها حديثو الزواج، 

يقبلون عليها لتمضية 
شهر العسل، فأويا 
الغنية بالتفاصيل 

الحميمة، التي تعكس 
الحياة الحقيقية لريف 
»سانتوريني« الخالب، 

ترتبع فوق منحدر جبيل 
يكشف عن إطاللة ساحرة 

عىل »بحرية كالديرا«، وأكرث 
ما يميز أويا ضمها أحد أشهر 

الفنادق واملنتجعات السياحية 
يف العالم، »كانافيس أويا«، وهو فندق 

أسطوري ساحر، يرتبع عىل أجمل مرتفع يف 
»سانتوريني«، بمساحة شاسعة يكسوها لون أبيض 
ناصع، يتناغم ولون السماء والبحر، مما يضفي عىل 

املكان جواً شاعرياً ال يضاهى، خاصة وقت الغروب.

قرى مدفونة

قرية »أكروتريي« كانت كما يقال، مدينة قديمة مدفونة 
تحت الرماد الربكاني، تاريخية يطغى عليها اللون 

الرمادي الربكاني تشتهر بمنارتها العالية، وبرج املراقبة 
الذي يكشف عن أروع املناظر الساحرة، تنفرد القرية 

بخاصية جميلة، وهي ضمها بعض 
البقايا األثرية التي تعود للحضارة 

»املينوسية«. تقع بمحاذاتها 
قريتا »برييسا وبرييفولوس« 

ذواتا الطابع الربكاني، 
لديهما مساحة شاطئية 

شاسعة، تتوزع عليها 
مجموعة من الشاليهات 
واملنتجعات. بينما تضم 

قرية »ميجالوشوري« 
عدداً ضخماً من 

األرايض الصالحة 
للزراعة، تزينها 

مجموعة معتربة من 
الكروم، يمكنكم زيارة برج 
الساعة، وهو نصب تذكاري 

عىل شكل قوس، ينتصف 
الساحة املركزية، يستخدم 

كممىش للسياح، الذين يفدون إليه 
من أجل التقاط صور تذكارية تحته، تقع 

بالقرب منه كنيسة القداس املميزة برموزها الدينية 
األرثوذكسية، وقد حفر عىل بوابتها الرئيسية تقويم يضّم 

مجموعة 365 فسيفساء.

سلسلة جبال
أما »بريجوس« الواقعة جنوب »سانتوريني«، فتتمتع 

بسلسلة من التالل األعىل ارتفاعاً يف الجزيرة،  ذات إطاللة 
شاملة ذات مناظر تأرس القلوب، تتخلل القرية مجموعة 

من الكنائس الجميلة، أجملها »دير الكاهن إيليا«، 
ويحظى الزائر بربنامج ترفيهي حافل، تنظمه مجموعة 

من املنتجعات السياحية بداية من رحالت امليش عىل 
طول كالديرا سانتوري، وتنطلق من قرية فريا إىل أويا، 
فضالً عن رحالت القوارب داخل مياه الكالديرا مساء، 
وتسلق املنحدرات ملشاهدة مدينة ثريا القديمة، حيث 

املشاهد الرائعة لبحر إيجا والشواطئ والجزيرة بأكملها. 
لزيارة املتاحف نصيب األسد يف »سانتوريني«، فهنالك 
متحف »ثريا« الغني باملعلومات التاريخية والجغرافية 

بالجزيرة منذ العهد الربونزي، ويقع يف وسط القرية، 
يضم مجموعة قيمة من الفخاريات واللوحات الجدارية 

القديمة. إىل جانب متحف الهواء الطلق، املرتبع قرب 
املدينة األثرية القديمة، فيه عدد من القطع األثرية يعود 

للحضارة اإلغريقية.

فعاليات ومهرجانات
يمكن االستمتاع يف الجزيرة بالفعاليات التي تقام عىل 

مدار السنة، من احتفاالت ومهرجانات ترفيهية ممتعة، 
بعضها يرتبط بأعياد دينية واآلخر بطقوس تقليدية 

وشعبية، مثل عيد الفصح اليوناني األرثوذكيس، املزدحم 
بالحضور الغفري يف شهر أبريل من كل عام. فضالً 

عن مهرجان التسوق، حيث تعرض فيه مجموعة من 
الصناعات املحلية يدوية الصنع، من النسيج واملشغوالت 

الطينية التي ازدهرت بها الجزيرة يف الفرتة الهيلينية، 
وهي الفرتة التي صاحبت العرص الكالسيكي يف أوائل 

القرن الرابع.

بيوت غريبة
ُيخيل لكل من يرى بيوت قرية »كارتريادوس« أنها بيوت 
مدفونة،  فالبيوت التي تتوزع عىل مساحات صغرية عىل 
أطراف الوديان، مشيدة بطريقة غريبة، يستشعر معها 

الناظر جمال الحياة البدائية البسيطة، وأسلوب العيش 
املمتع، إذ يعتمد سكانها عىل طرق تقليدية جداً لكسب 

القوت، من زراعة وصيد، كما تنترش حولها بعض الكنائس 
الحجرية القديمة، التي ستغوص بكم يف ماٍض عميق، 
ملا تضمه من دهاليز مختبئة تحت األرض. تشبهها يف 
السكينة والهدوء والتفاصيل نفسها قرية »فوتوناس« 

التي تبعد عن فريا بمسافة خمسة كيلومرتات، هي قرية 
تختبئ وراء الصخور، وتتقدمها كنيسة »سانت آن« 
األقدم عىل اإلطالق يف جزيرة »سانتوريني« برمتها، 

حيث يعود تاريخ بنائها لعام 1827، واجهتها مشغولة من 
الخشب، وقد حفرت عليها مجموعة من وصايا املسيح.

»سانتوريني« 
اليونانية 
.. مدينة 

الشواطئ 
النادرة
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CITIES  مدن

تعد مدينة الرنكا إحدى مدن جمهورية قربص 
الواقعة عىل الساحل الجنوبي لها، وتتمتّع بشهرة 
واسعة بني السياح لكونها أقدم مدينة سياحية يف 

العالم، حيث تمتلئ باألماكن السياحية والوجهات 
التاريخية التي تعود إىل القرن الثالث عرش امليالدي، 

وذلك إىل جانب الحدائق والشواطئ البديعة وذات 
األجواء الساحرة؛ لذلك تقدم لكم نبذة عن أجمل 

األماكن السياحية يف الرنكا.
تعد بحرية الرنكا املالحة عبارة عن سلسلة من 

البحريات ذات األحجام املتفاوتة، إذ تُعترب موطناً 
ومحطة اسرتاحة لطيور النحام )الفالمنغو( وبعض 

الطيور املائية املُهاجرة األخرى.
تعترب قلعة الرنكا الواقعة عىل الساحل 

الجنوبي لقربص من الوجهات 
التاريخية املميزة وكانت ُبنيت يف 

العصور الوسطى، وتم إنشاءها 
من أجل حماية املدينة، وقد تم 

تحويلها اليوم إىل متحف يشمل 
الكثري من القطع األثرية التي تعود 

بأصولها إىل الفرتة املسيحية املبكرة 
)من القرن الرابع 

إىل السابع( 
باإلضافة إىل 

مقتنيات 
تعود إىل 

فرتة الحكم 
العثماني 

للبالد )من 
القرن 

الثامن 
عرش 

إىل القرن 
التاسع عرش(

يعد الجامع الكبري 
يف مدينة الرنكا أحد 

األماكن السياحية 
العريقة حيث يعود 

تاريخه إىل القرن الثالث 

عرش، وكان قد تم بناء املسجد من الحجر الجريي 
ويحتوي عىل مئذنة واحدة ذات إطاللة رائعة عىل 
املدينة العريقة، ويعد املسجد مكاناً مفتوحاً لزوار 

وسياح مدينة الرنكا خارج أوقات الصالة.
تعد كنيسة القديس الزاروس رمزاً من رموز مدينة 

الرنكا التاريخية وواحدٌة من كنوزها األثرية العريقة، 
حيث ُبنيت يف أواخر القرن التاسع امليالدي، وتتميز 
بتصميم معماري بيزنطي وثالث قباب وبرج جرس 

رائع، كما تعد موطناً للحاجز األيقوني املطيل 
بالذهب والذي ُيعّد مثاالً ممّيزاً عىل فن النحت 

الباروكي.
تعرف قناة كاماريس املائية باسم قناة بكري 

باشا، وقد بنيت عىل الطراز الروماني 
عام 1750م مكونة من 75 قوس حجري 

ال تزال 20 منها فقط سليمة، وكانت 
مصدراً رئيسياً إلمداد املدينة باملياه 

حتى عام 1939م، إىل أن أصبحت واحدة 
من الوجهات و األماكن التاريخية يف 

مدينة الرنكا.
يعترب متحف منطقة الرنكا األثري فرصة 

للتعرف إىل تاريخ وتطور مدينة 
الرنكا العريق حيث يقع بالقرب 

من مركز املدينة وتم 
افتتاحه عام 1969م، 

ويتكون املتحف من 
4 صاالت عرض 

كبرية تضم 
مقتنيات ُمرتبة 

وفقاً للتسلسل 
الزمني الخاص 

بتطّور املدينة، 
حيث 

يحتوي 
عىل القطع 

األثرية القديمة 
واملنحوتات الحجرية 

والخزفية.

مدينة الرنكا في قبرص.. موطنًا ومحطة استراحة 
لطيور )الفالمنغو( 
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ال تحظر دول إسالمية مثل تركيا وماليزيا 
ارتداء البوركيني يف املسابح والشواطئ العامة، 
مع ذلك نجد أن بعض الفنادق الخاصة تحظر 

هذا النوع من اللباس يف املسابح والشواطئ 
الخاصة بها، باإلضافة إىل ذلك فإن الكثري من 

النساء املحجبات ال يشعرن بالراحة عند 
قضاء عطلتهن يف األماكن املختلطة.. من هنا 
نشأ مفهوم السياحة »اإلسالمية« والفنادق 

»الحالل«، التي توفر بيئة صديقة للمسلمني 
لقضاء إجازاتهم بشكل مريح، وال يخالف 

قيمهم يف الوقت ذاته.. فلنتعرف أكرث عىل هذه 
الفنادق..

تاريخ الفنادق »الحالل«
تنترش الفنادق »الحالل« التي توفر بيئة مالئمة 
للمسلمني بشكل خاص يف ماليزيا وإندونيسيا 
وتركيا، وهي دول سياحية يزورها الكثريون من 

مختلف دول العالم.
ويعود تاريخ أول الفنادق »الصديقة« للمسلمني 

إىل سبعينيات القرن املايض، وفقاً لعمر تيكني، 
األستاذ يف قسم السياحة يف جامعة أكدنيز، 

لكن تلك الفنادق تطورت بشكل أكرب خالل 
التسعينيات وازدهرت بشكل خاص منذ عام 
2006، عندما بدأ الشباب املسلمون يف الدول 

املجاورة بالسفر بشكل أكرث استقاللية بهدف 
السياحة واستكشاف العالم، وقد كانت دول 

مثل تركيا أحد أبرز خيارات هؤالء الشباب.
ما يميز الفنادق »الحالل« عن غريها، هو أنها 

فنادق تؤّمن بيئة مالئمة للمسلمني، فعىل 
سبيل املثال ال تقدم ضمن الئحة طعامها 

لحوم الخنزير كما تمتنع عن تقديم املرشوبات 
الكحولية، وتوفر أماكن خاصة للنساء للسباحة 

أو االستجمام باستخدام خدمات مثل الساونا 
وغريها.

سوق السياحة اإلسالمية  
عىل رغم أن سوق الفنادق »اإلسالمية« يزدهر 
بشكل واسع إال أن هذه الفنادق ال تزال عاجزة 
عن تلبية الطلب الكبري عليها؛ ما يؤدي بالتايل 

إىل ارتفاع أسعارها، وعىل الرغم من األسعار 
املرتفعة إال أن الفنادق التي تعتمد مبدأ 

السياحة »الحالل« ال تخلو من السياح طوال 
املوسم السياحي.

ووفقاً لإلحصائيات فإن سوق السياحة 
الصديقة للمسلمني تمثل %5 فقط من سوق 

السياحة العاملية.
يقول تيكني: »األفراد الذين يذهبون يف إجازة إىل 
الفنادق التي تتبنى مفهوم السياحة اإلسالمية 

هم عموماً عائالت كبرية تتكون من 6-5 أشخاص 

عىل األقل، وينفقون الكثري من املال«. ويتابع: 
»عىل الرغم من أن سوق السياحة اإلسالمية هو 

سوق صغري من حيث الكمية، إال أنه سوق ذو 
قيمة عالية للغاية من حيث الجودة«.

ومن املالحظ أن السياحة التي توفر بيئة 
صديقة للمسلمني يف طريقها إىل االزدهار بشكل 

أكرب. يقول تيكني إن السوق »ستزداد برسعة 
يف املستقبل القريب« بسبب الزيادة يف عدد 
السكان املسلمني يف العالم، فضالً عن ارتفاع 

مستواهم املعييش ودخلهم، وتساهم العنرصية 
ضدهم كذلك يف ارتفاع أسهم السياحة 

اإلسالمية«.
ويضيف: »بعد 11 سبتمرب، نرى أن 

اإلسالموفوبيا قد انترشت واستقرت يف العديد 
من البلدان غري اإلسالمية، وخاصة الواليات 

املتحدة األمريكية… تجذب هذه الفنادق الكثري 
من االهتمام؛ ألن املسلمني يشعرون بأمان 

وراحة أكرب هنا. وهي تهدف يف املقام األول إىل 
ضمان تمتع النساء واألطفال بعطلة سعيدة من 

خالل توفري املزيد من الفرص. يف الواقع، يوفر 
عدد كبري من هذه الفنادق أيضاً حلوالً صديقة 

لألطفال. لهذا السبب، ال نرى أنها الخيار 
املفضل لدى السياح املحافظني فحسب، بل 

يفضل عدد من السياح العلمانيون كذلك هذه 
الفنادق«.

لماذا يزدهر هذا النوع من السياحة؟
تزدهر السياحة »اإلسالمية« والفنادق التي 

توفر بيئة صديقة للمسلمني ألنها توفر خيارات 
متعددة، وهامشاً أكرب من الحرية للنساء 

املحجبات عىل وجه التحديد.
فعىل الرغم من أن ارتداء البوركيني عىل سبيل 
املثال ليس ممنوعاً يف دول إسالمية مثل تركيا 

وماليزيا، إال أن بعض الفنادق تحظر ارتداءه 

يف املسابح والشواطئ التابعة لها. مثل هذه 
التقييدات عىل املحجبات يف الفنادق األخرى 
فسح املجال أمام الفنادق »الحالل« كي توفر 

خياراً غري متاح يف أماكن أخرى عديدة.
وتعلق بعض النساء اللواتي يفضلن قضاء 

إجازاتهن يف مثل هذه الفنادق بأنهن ال يشعرن 
بالتمييز ضدهن كنساء محجبات يف دولة مثل 

تركيا عىل سبيل املثال، مع ذلك فإن حظر 
البوركيني يف بعض الفنادق يدفعهن الختيار 

الفنادق الحالل بشكل حرصي، فهي توفر 
الراحة والخصوصية يف آٍن معاً.

أمثلة عن الفنادق »الحالل« في تركيا
إذا زرتم مدينة أنطاليا الرتكية وأردتم اإلقامة يف 

مكان يتيح للنساء حرية الحركة والسباحة، 
فقد يكون فندق Adin Beach خياراً مثالياً.

تم إنشاء هذا الفندق عام 1984، وتم توسيعه 
بشكل كبري منذ ذلك الحني ليشمل أحواض 

استحمام ساخنة يف الرشفات والفيالت مع 
حمامات الساونا الخاصة بكل غرفة، لكن 

األهم من ذلك هو شهرة الفندق بتوفريه بيئة 
»صديقة« للمسلمني واملحجبات عىل وجه 

الخصوص.
تقول هالل نامال، نائبة رئيس مجلس إدارة 

الفندق ملوقع Middle East Monitor، إن 
الفندق يوفر بيئة مثالية للمحجبات، وتعلق: 

»بالنسبة للنساء، السباحة بالبوركيني ليست 
سهلة، إذ ال تشعر النساء بالراحة ألنهن يبدون 

مختلفات. كذلك، فإنهن بحاجة للحصول 
عىل جرعات من فيتامني د عرب التعرض املبارش 

للشمس«.
وتوضح نامال أن الفندق يوفر 3 شواطئ 

مختلفة؛ واحداً للنساء، وواحداً للعائالت، وثالثاً 
للرجال، وتؤكد أن شاطئ النساء منعزل تماماً؛ 

لذلك تملك النساء الحرية التامة يف ارتداء ما 
يحلو لهن عىل الشاطئ.

وتضيف بأن الفندق هو خيار جيد للعديد من 
النساء، بما يف ذلك غري املحجبات، إذ تقول: 

»بعض النساء اللواتي ال يرتدين الحجاب يأتني 
إىل الفندق ألنهن يشعرن براحة أكرب يف ارتداء 

البكيني عىل شاطئ السيدات«.
وكما سبق أن ذكرنا، فإن هذا النوع من الفنادق 
غالباً ما يكون بسعٍر عال بسبب الجودة التي 

يقدمها وارتفاع الطلب عليه، لذلك قد يصل 
سعر الفيال يف فندق Adin Beach إىل ما يقارب 

1000 دوالر يف الليلة، وعىل الرغم من هذا السعر 
فإن الفندق يبقى محجوزاً بالكامل طوال موسم 

السياحة.
عربي بوست

ما هي الفنادق “الحالل”؟ وكيف ازدهرت السياحة 
“اإلسالمية” في دول مثل تركيا وماليزيا؟

9 Wonderful Reasons 
to Visit Maldives

M aldives is a country of splendid tropical beauty. It is an island 
nation on the Indian Ocean consisting of 26 atolls, which are ring 
shaped coral islands. One of the most desired diving destinations 

in the world, Maldives is reputed as the flattest land on earth. With the 
ground being only 2.3 meters higher than the sea level, it is assumed that 
the islands of Maldives will go under water if the sea level rises. If this is 
not reason enough to see this romantically beautiful country here are 9 
wonderful reasons to visit Maldives:

01. Captivating Water Sights
Maldives is a land of countless interconnected islands among which only 200 
islands are inhabited. Filled with coral reefs and spectacular lagoons, these is-
lands present a beauty like no other. Crystal clear blue waters along with white 
sandy beaches offer the tourists a breathtaking tropical experience. Trumpet 
fish, Sweetlip emperor, Royal Angel fish, the islands are filled with exclusive 
marine life and spectacular corals. A paradise for the photographers, Maldives 
creates colorful and magnificent sights all around.
02. Divers Heaven
The wide and extensive network of coral islands present the perfect oppor-
tunity for diving. For both novice and advanced divers, Maldives has plenty 
in store. Providing proper equipment collections and plenty of exciting diving 

spots, Maldives may just give you 
the best diving experience ever. 
With a fascinating deep and shal-
low underwater world waiting to 
be explored, Maldives is an abso-
lute heaven for the divers. This is 
surely one of the reasons divers 
from all around the world visit 
Maldives.
03. Snorkeling Adventure
The amazing blue lagoons in Mal-
dives are very safe and comfort-
able to do a little snorkeling. Here 
the vibrant colorful and mesmeriz-
ing underwater world is absolute-
ly breathtaking. The abundance of 
marine life makes for some million 
dollar photo snaps.
04. Bit of Watersport
Choose from a wide range of wa-
ter sports with the loved ones in 
the midst of tropical delight. You 
can tie up the net for an hour of 
sunny volleyball or go on an ad-
venture on the nearby islands 
on a catamaran. Or may be a bit 
or beach tennis or a bicycle tour 
around the island.
05. Seafood Everywhere
In Maldives, you will always find 
some fresh and pure seafood 
around your plate. Most of the 
restaurants and hotels will offer 
you exotic and special made sea-
food that will give your taste buds 
the memory of a lifetime. This 
makes for a top reason to visit 
Maldives.

06. Wonderful Floating Cottages
One of the most unique things that set Maldives aside as a tropical heaven is 
its charming floating cottages in the shore sides. These are holiday homes that 
are suspended above shallow water and provides delightful accommodation. 
It will offer you some memorable sunrise and sunsets in the radiant Indian 
Ocean.
07. Private Islands
There is a unique feature in Maldives called “one resort per island”. It means 
that there will be only one resort in many of the island to offer the visitors 
an “At home” feel. The sensation of being on a delightful home on your own 
island can be something mesmeric.
08. Comforting Spa
Although being close to a fascinating oceanic environment is refreshing itself 
but still if you want to relax like there was no yesterday then you can arrange 
for spa session and gain a renewing experience. You can always set the treat-
ment to your own likings and preference.
09. Picturesque Beaches
The beaches in Maldives are indeed among the most romantic beaches in the 
world. Whether it is a little sports or a peaceful walk down the silky sands, the 
beaches here will blow your mind. The sparkling sands in the quite light of 
dawn and dusk are something you can cherish in your memory for a long time.
Please let us know some more reasons to visit Maldives in the comment sec-
tion.
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TRAVEL & TOURISM سياحة و سفر

نسمة العربي
تُعد الكهوف الجليدية واحدة من أروع 

ظواهر الطبيعة وتتشكل جدرانها من األنهار 
الجليدية التي تتجمد مياهها، مما يؤدي 

إىل ظهور هياكل ُمختلفة ولكنها جميلة جًدا 
وبالذات يف فصل الشتاء.

ومن أكرب الكهوف الكهف األزرق يف العالم يف 
النمسا إىل أكرث الكهوف املجهولة يف شبه 

جزيرة كامتشاتكا الروسية نتعرف سوًيا يف 
التقرير التايل عىل أكرب الكهوف الجليدية يف 

العالم.. ابقى معنا

1. كهف كامتشاتكا )روسيا(
تم تشكيل هذا الكهف الجليدي الذي يبلغ 

طوله نصف ميل والواقع يف شبه جزيرة 
كامتشاتكا الروسية بواسطة ينبوع ساخن 
يتدفق تحت الجليد من بركان موتنوفسكي 

القريب.
الكهف يتميز بسقفه الرقيق لدرجة أن 

ضوء الشمس يمر عربه مما ييضء الهياكل 
الجليدية بداخله، تحافظ الجزيرة عىل 

تراثها الطبيعي سليًما عملًيا.

2. كهف » Eisriesenwelt » ) النمسا(
يعترب كهف » Eisriesenwelt« أكرب كهف 

جليدي يف العالم، يمتد هذا الكهف ألكرث من 
42 كيلو مرتًا يف جبال »Tennen« بالقرب من 

مدينة »Salzburg« النمساوية.
يتميز الكهف بتشكيالت جليدية مهيبة، 

الكهف مفتوح للزوار، ُيمكنك هناك مشاهدة 
هذه التشكيالت عىل ضوء املصابيح عمال 

املناجم التقليدية.

3. كهف أثباسكا )كندا(
أحد جواهر منتزه جاسرب الوطني الواقع يف 

مقاطعة ألربتا الكندية وُيعد الكهف واحًدا 
من أكرب الكهوف الجليدية يف العالم، وهو أكرب 

الكهوف يف العالم ُمنُذ عام 2000 تم إدراجه 
يف قائمة اليونسكو للرتاث العاملي، واآلن هو 
مفتوح للزوار حيث يمكن للزائر امليش فيه 

ملسافة 500 مرت وسط التشكيالت الجليدية 
الجميلة.

4. كهف ميندهول )الواليات 
المتحدة األمريكية(

 Mendenhall Glacier« الوصول إىل كهف
Ice Caves« يف جونو يف أالسكا، ُيمكنك 

هناك ركوب قوارب الكاياك إىل حافة النهر 
الجليدي ثم الصعود إىل املدخل فهي تجربة 

ُمذهلة يف حد ذاتها.
هو عبارة عن مغارة يتدفق املاء فيها بني 

الصخور وفوق الجدران الجليدية مما يخلق 
مشهًدا طبيعًيا ال مثيل له.

5. كهف سكاريسوارا )رومانيا(
ُيعد كهف »Scarisoara Ice Cave« موطنًا 

لثاني أكرب نهر جليدي تحت األرض يف 
جنوب رشق أوروبا، ولهذا السبب هو واحًدا 

من أهم الكهوف يف رومانيا.
يعترب الكهف من أهم أماكن الجذب السياحي 
يف رومانيا التي يأتي إليها السياح من جميع 

أنحاء البلد، لالستمتاع باملناظر الجليدية 
داخل الكهف والنهر الجليدي به.

أكبر الكهوف الجليدية في العالم

أشهر الوجهات 
السياحية في أمريكا

أحمد جمال أحمد
عند زيارتك للواليات املتحدة، من املهم انتقاء الوقت األنسب لزيارة أماكن بعينها، هذا 

التوقيت تكون به هذه الوجهات بقمة تألقها خالل العام.

ويقدم موقع »ذا ترافيل« ضمن هذه القائمة، األوقات األنسب لزيارة عدد مختار من 
أشهر الوجهات السياحية يف الواليات املتحدة عىل مدار العام.

متنزه وادي الموت الوطني

من أشهر الحدائق الوطنية التي قصدها زوار والية كاليفورنيا األمريكية، حديقة 
 ،Death Valley National Park
هذه الحديقة تمتد عىل مساحة 

تربط بني واليتي كاليفورنيا 
ونيفادا، والوقت املناسب 

لزيارتها عىل مدار العام يف شهر 
يناير/كانون الثاني العتدال 

األجواء.

نيويورك

مدينة نيويورك، من أكرث 
الوجهات جذبا للسياح عند 

زيارة الواليات املتحدة، وتكون 
املدينة يف أكرث درجات تألقها 

بعدد معني من التوقيتات عىل 
مدار العام، أبرزها يف موسم 

احتفاالت الكريسماس.

لذا نصح خرباء موقع »ذا 
ترافيل« بالقيام بزيارة مدينة 

نيويورك خالل فرتة أعياد 
الكريسماس أكرث من أي وقت 

آخر عىل مدار العام.

العاصمة واشنطن

من الوجهات التي يرغب زوار الواليات املتحدة بزيارتها، العاصمة واشنطن، ونصح 
املوقع بأن أفضل توقيت لزيارتها يكون يف يوم الرابع من يوليو/تموز.

هذا التوقيت هو اليوم الوطني للواليات املتحدة، الذي تحتفل به سنويا باالستقالل 
عن االحتالل اإلنجليزي.

األخدود العظيم

من الوجهات السياحية األبرز يف أمريكا، منطقة األخدود األعظم الذي يعرف بكونه 
حديقة وطنية تضم عددا من أبرز املعالم الطبيعية يف الواليات املتحدة، بما يف ذلك 

جبال روكي.
ورشح موقع »ذا ترافيل« الوقت األنسب لزيارة لزيارة منطقة األخدود األعظم يف فرتة 

الصيف.
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World Cultures ثقافات الشعوب

عاد مهرجان »ال توماتينا« الشهري الذي يرتاشق املشاركون فيه بالطماطم 
ويجذب آالف السياح إىل منطقة بونيول )رشق إسبانيا(، بعد توقّف لعامني 

بسبب جائحة كوفيد19-.
وشارك يف املعركة نحو 15 ألف شخص استخدموا 130 طنّاً من الطماطم 

الناضجة، بحسب ما أظهرت أرقام وفّرتها البلدية.

وبعد دقائق قليلة من انطالق املعركة، بدت املدينة وكأنها مطلية باألحمر عىل 
غرار مالبس املشاركني الذين يرتدون عادًة مالبس بيضاء.

وكان عدد كبري من املشاركني يضعون نظارات شمسية أو تلك الخاصة 
بالسباحة أو قناع غطس لتجنب أن تدخل يف عيونهم الطماطم املُفرغة من 

الشاحنات أو تلك التي يرميها املشاركون املوجودون يف خلفية املركبات.
وقال باتريسيو، وهو سائح مكسيكي، يف حديث إىل قناة »ا بونت« املحلية 

»نشارك يف +ال توماتينا+ ألنّه الحدث األكرث جنوناً عىل اإلطالق«.

وقالت ماريا فاييس، وهي املسؤولة عن السياحة يف هذه املنطقة التي تضم 
9500 نسمة »كنا نرغب بشدة يف أن نشارك مجدداً يف الحدث املحبوب وأن 

نرتاشق مجدداً بالطماطم ونشعر باألدرينالني الذي ُحرمنا من اإلحساس به 
خالل العامني الفائتني«.

وتبعت املعركة التي تستمر ساعة واحدة حفلة تدوم حتى املساء.

وتجذب »توماتينا« محّبيها من مختلف أنحاء العالم لكن هذه السنة لم تُبع 
التذاكر كلها التي تبلغ عادة 20 ألف تذكرة.

وتعزو ماريا سبب انخفاض عدد املشاركني إىل القيود الصحية التي ال تزال 
سارية يف بعض الدول.

ويعود تاريخ املهرجان إىل شجار وقع خالل حفلة كانت ُمقامة سنة 1945 يف 
املدينة وانتهى بمعركة تراشق بالطماطم أُخذت من كشك لبيع الخرض.
وتطال املهرجان منذ تلك الفرتة انتقادات عدة تنّدد بعملية هدر الطعام 

الناجمة منه.

وتقول ماريا »يعتقد كرث أننا نرمي الطعام، لكن الطماطم املستخدمة تُزرع 
خصيصاً لـ+توماتينا+«، مضيفًة »ما كنّا لنزرعها لوال وجود املهرجان«.

مهرجان التراشق بالطماطم »ال توماتينا« 
يعود إلى اسبانيا بعد توقف عامين

Indonesian knights 
keep medieval 
sword-fighting alive

A rmed with blunt swords, a dozen would-be che-
valiers are put through their paces in a gallant 
effort to keep alive European medieval martial 

arts taught hundreds of years ago.

But this is not a scene from Game of Thrones or the Adven-
tures of Robin Hood -- it’s a breezy Sunday afternoon in the 
middle of Jakarta, one of the world’s biggest megacities.

The fighters are practicing sword-fighting techniques that 
were honed across Europe from the 14th to 18th centuries 
-- known as Historical European Martial Arts (HEMA).

After a quick warm-up, members of the Gwaith-i-Megyr 
group take turns to show off their swordsmanship outside 
the massive Gelora Bung Karno stadium.

“The training is beyond my expectation. As we spar using 
weapons, the adrenaline rush from attacking and defending 

is more keenly felt compared to hand-
to-hand combat,” said Gede In-

dra Krisega, a 23-year-old 
civil servant.

‘Fellowship of 
Swordsmen’

The Gwaith-
i-Megyr was 
established 
in 2016 
after several 
members of a 
local fan club of 

English author 
JRR Tolkien -- who 

wrote the Lord 
of the Rings trilogy 

-- showed an interest in 
HEMA.

Nearly 50 people have recently 
joined the group in Jakarta and its sis-

ter branch in the Javan city of Bandung.
The group’s name means “Fellowship of Swordsmen” and 
comes from the Sindarin language, one of the fictional lan-
guages created by Tolkien in his novels, said Ahmad Rizal 
Soulisa, one of the founding members of the group.

HEMA enthusiasts usually pore over manuals left behind 
by past masters as they learn, train and revive the moves, 
Soulisa said.

But it is not only the fighting and fandom of films that inspire 
the duellists -- they also love studying the history of Europe-
an sword-fighting.
‘World tournaments’
Sekar Widya Putri did not have high hopes when she was 
invited by her friend to join the Gwaith-i-Megyr in 2017, but 
she said she has come to appreciate the education associat-
ed with HEMA.
“I love learning about such details from the arts -- why we 
need to parry this way, which body parts that are open [to 
attack],” she said.
After years of training, the 30-year-old copywriter wants to 
see her name on the international HEMA rankings, which 
track tournaments around the world.
There is currently just one Indonesian on that list of 9,000 
competitors -– a man who took part in a Taiwan tournament 
in 2019.
“I would like to add one more Indonesian to the list,” said 
Putri.

source - agencies
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 HISTORY & PLACES تاريخ وأماكن

اكتشف علماء األحافري تحليل أحفوري جديد، حيث وجدوا  ديناصورًا طويل 
العنق له أسنان خشنة وذيل طويل جاب زيمبابوي قبل 230 مليون عام، مما 

يجعله أقدم هيكل عظمي لديناصور عرث عليه حتى اآلن يف إفريقيا بشمال 
زيمبابوي.

وكان طول الديناصور، امللقب حديثًا بـ »مبرييسوروس راثي« 
)Mbiresaurus raathi(، 1.8 مرت وله ذيل كبري، ووزن يرتاوح 

بني 30-9 كم، وهو أقدم ديناصور وقع العثور عليه يف 
إفريقيا حتى اآلن.

وقال الدكتور كريستوفر غريفني، من كلية فريجينيا 
التقنية للعلوم: »اكتشاف مبرييسوروس راثي يمأل 

فجوة جغرافية حاسمة يف السجل األحفوري 
ألقدم الديناصورات، ويظهر قوة العمل امليداني 

القائم عىل الفرضيات الختبار التنبؤات حول 
املايض القديم«.

وعرث عىل الهيكل العظمي لـ«مبرييسوروس راثي« 
يف   شمال زيمبابوي، مع كون أجزاء فقط من يده 

وأجزاء من جمجمته مفقودة.
وقال الدكتور ستريلنغ نيسبيت، أستاذ علوم األرض 

املشارك يف الدراسة: »تظهر الديناصورات املبكرة مثل 
مبرييسوروس راثي أن التطور املبكر للديناصورات ما يزال 

قيد الكتابة مع كل اكتشاف جديد، وأن ظهور الديناصورات كان 
أكرث تعقيدا بكثري مما كان متوقعا يف السابق«.

ووفقا للدكتور غريفني، استنادا إىل تحليل بقاياها املتحجرة يرجح العلماء أن 

»مبرييسوروس راثي«، وهو من بني أقارب أشباه الصوروبوديات أو شبيهات 
عظائيات األرجل، كان يقف عىل قدمني وله رأس صغري نسبيا وله أسنان صغرية 

مسننة مثلثة الشكل. وهذا يشري إىل أنه من املحتمل أن يكون من الحيوانات 
العاشبة أو آكلة اللحوم.

وقال الدكتور غريفني: »لم نتوقع أبدا العثور عىل مثل هذا الهيكل 
العظمي للديناصور الكامل واملحفوظ جيدا، وعندما وجدت 
عظم الفخذ ملبرييسوروس، أدركت عىل الفور أنه ينتمي 

إىل ديناصور وعرفت أنني أحمل أقدم ديناصور تم 
العثور عليه يف إفريقيا«.

وتابع: »عندما واصلت الحفر ووجدت عظم الفخذ 
الورك )الحوض( بجوار عظم الفخذ األيرس، وكان 

عيل أن أتوقف وآخذ نفسا - كنت أعلم أن الكثري من 
الهيكل العظمي ربما كان هناك، وال يزال متصال 

معا مثل ما كان عليه خالل حياته«.
ويأمل العلماء يف أن يساعد االكتشاف الجديد يف 

إلقاء الضوء توقيت وموقع هجرات الديناصورات 
املبكرة، عندما كانت قارات األرض مجتمعة يف قارة 

واحدة عمالقة تُعرف باسم بانجيا.
وقال ميشيل زوندو، أمني متحف التاريخ الطبيعي يف 
زيمبابوي: »إن اكتشاف مبرييسوروس هو اكتشاف مثري 

وخاص لزيمبابوي ومجال الحفريات بأكمله«.
ويشار إىل أن حقيقة أن الهيكل العظمي ملبرييسوروس شبه مكتمل يجعله 

مادة مرجعية مثالية ملزيد من االكتشافات. 

اكتشاف أقدم 
ديناصور في 

أفريقيا.. ظهر 
قبل 230 
مليون عام

كتب عبد الرحمن حبيب
أدى التنقيب عن موقع الدفن يف القرن الثاني قبل امليالد يف منطقة توسكانا 

الجنوبية بإيطاليا إىل توفري معلومات جديدة عن الهوية األترورية التي 
نجت من الغزو الروماني إلتريا، تم اكتشاف املوقع يف عام 2017 خالل 
مرشوع بناء، وكشف عن مستوطنة وما يرتبط بها من مدافن والتي تم 

دراستها من قبل الباحثني يف ذلك الوقت ولكن لم يتم نرشها.

ووفقًا للباحثني يف جامعة بافالو األمريكية الذين أجروا دراسة حديثة 
عن املوقع األُثري فإن الخصائص الراسخة واملتميزة ألبناء الحضارة 

األتروسكانية قد نجت يف وجود القوة الرومانية املهيمنة والقانون املرتبط 
بها.

استمرت التقاليد األتروسكانية ألكرث من قرنني من الزمان بعد الغزو 
الروماني وشكلت املنطقة املحلية بدمج كل من العادات االجتماعية 
والثقافية واالقتصادية للحضارة، حتى دمرت املنطقة خالل الحرب 

االجتماعية بني الجمهورية الرومانية والعديد من حلفائها املستقلني يف 
ايطاليا.

يقول أليساندرو سيباستياني، مؤلف الورقة البحثية واألستاذ املساعد يف 
قسم الكالسيكيات بجاعة بافالو األمريكية: »تُظهر لنا هذه النتائج كيف 

ينبغي أن نتحدث أكرث عن التبادل الثقايف واالجتماعي بدالً من تبعية 
مجموعة سكانية ألخرى كما يكشف التحليل عن العالقة املثرية واملعقدة 
بني األتروسكان والرومان، حيث تعيش املجتمعات األترورية وتتكيف مع 

العالم الروماني.«

يقول سيباستياني: »افتتحنا ثالثة مقابر إتروسكانية متأخرة كانت سليمة 
تماًما، مما يلقي ضوًءا جديًدا عىل التمثيل املجتمعي للعائالت التي تعيش 

وتعمل يف القرية، ونظرًا ألنه تم نهب هذه املواقع بحثًا عن الذهب، فمن 
النادر جًدا العثور عىل موقع لم يمس، مع وجود جميع البضائع الجنائزية 

بعد أكرث من 2200 عام، بما يف ذلك األقراط الذهبية، والتيجان الذهبية، 
والحلقات الربونزية مع تمثيل هرقل، وصناديق حديدية وأداة لتنظيف 

الجسم والفخار الناعم.

يتابع سيباستياني: »يقدم املوقع األثري قطًعا جديدة لألحجية املعقدة 
للمستوطنات التاريخية يف إتروريا خالل الفرتة االنتقالية للغزو الروماني، 

وتطورها يف النظام السيايس اإلمرباطوري، والفرتة القديمة املتأخرة، وصعود 
مجتمع القرون الوسطى«.

موقع أثرى يكشف عن كنوز الحضارة األتروسكانية 
في العصر الروماني

Massive 3,000-Year-Old 
Mythical Bronze Creature 
Unearthed in China

A big legendary creature forged in bronze, 
amongst different relics, was discovered 
at Sanxingdui, an archaelogical web site in 

southwest China. The artifact, weighing 330 kilos with a 
size and peak of three toes, is the biggest and most full 
animal-shaped bronze unearthed on the web site.

The huge animal has a sacred tree engraved on its chest and 
a horn on its head with a bronze statue of a person standing 
on it. The determine’s skinny body is clothed in an extended 
gown. Archaeologists imagine the person is likely to be mak-
ing an attempt to manage the legendary creature.
Sanxingdui is a Bronze Age web site within the Sichuan area 
of China. It was first uncovered in 1986, although locals had 
discovered proof of historic cultures as early as 1927. The 
web site has been linked with the traditional kingdom of 
Shu, which existed up till 316 B.C.E. The most essential finds 
on the web site focus on a collection of sacrificial pits stuffed 
hundreds of gold, bronze, jade, and different artifacts.

“Since the first excavation at Sanxingdui in 1986, the un-
earthed mythical beasts have been smaller in size, only 
about 20 to 30 centimeters long,”  Zhao Hao, a workforce 
member from No. 8 pit’s excavation, advised China Global 
Television Network. “The tree is engraved directly on it and 
can be seen as Sanxingdui people’s worship of the sacred 
tree, or has taken the sacred tree as a kind of divine pres-
ence.”

Of the roughly 14,000 artifacts uncovered on the 3,000-year-
old sacrificial pits at Sanxingdui, this artifact is the primary 
of its sort.

Archaeologists have been excavating sacrificial pit No. 8, 
which is predicted to be accomplished between late Sep-
tember and early October. The workforce plans to focus sub-
sequent efforts on analysis and restoration.

Excavations at Sanxingdui have yielded quite a lot of un-
common finds, together with a rare bronze box and altar, in 
addition to two millennia-old gold masks inside the final 12 
months alone.
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 Women Pioneering نساء رأيدات

أصبحت مها سكر أول أسرتالية مسلمة تصل إىل رتبة 
Senior sergeant يف الرشطة يف أسرتاليا يف إنجاز 

وصفه مساعد مفوض الرشطة يف فيكتوريا بأنه إنجاز 
مهم يجعل من مها وجه التعددية الثقافية يف الرشطة.

تقول رشطة والية فيكتوريا إنها ملتزمة بالتنوع 
املجتمعي وتعمل عىل زيادة عدد العنارص الذين 

يتحدرون من خلفيات وانتماءات وديانات 
وأعمار وقدرات متعددة، لكي تكون مرآة 

للمجتمع التي تعمل يف خدمته. وتؤكد الرشطة 
إنها ملتزمة بزيادة تمثيل النساء، وذوي 

االحتياجات الخاصة، واملواطنني 
املتحدرين من خلفيات ثقافية 
ولغوية مختلفة، باإلضافة إىل 
السكان األصليني يف صفوفها. 

وبأنها تهدف إىل تأمني 
بيئة حاضنة، وخالية من 

التمييز والتحرش الجنيس، 
واالستقواء والتنمر، وبأنها 

تعمل عىل زيادة عدد 

العنارص الذين يتحدرون من خلفيات وانتماءات 
وديانات وأعمار وقدرات متعددة، لكي تكون الرشطة 

مرآة للمجتمع التي تعمل يف خدمته.
ويف ملبورن اقيم لقاء لالحتفال برتقية مها سكر إىل 
رتبة senior sergeant كونها أول امرأة اسرتالية 

مسلمة ومحجبة تصل إىل هذه الرتبة يف 
أسرتاليا. ومنذ دخولها سلك الرشطة يف عام 

2004 لفتت مها سكر األنظار ألنها كانت أول 
عنرص يف رشطة اسرتالية ُيسمح لها باعتمار 

الحجاب، كجزء من الزي الرسمي للرشطة.
ويف حفل تخرجها من أكاديمية الرشطة 
استعانت مها بالقرآن ألداء القسم 

لرشطة فيكتوريا قبل استالم 
شاراتها من املفوضة حينها 

كريستني نيكسون.
هي رائدة حقيقية قامت 

باخرتاق العقبات وتركت أثرا 
يتبعه الكثريون من طالبها 

يف أكاديمية الرشطة.

مها سكر أول امرأة أسترالية مسلمة تصل 
إلى رتبة Senior Sergeant في سلك الشرطة

جميل أن يكون لديك طموح وتسعى لتحقيق أهدافك، 
وتضع نصب عينيك الوصول إىل مبتغاك مهما كان 

صعباً.. تلك هي فلسفة »فالغوني« املرأة الهندية البالغة 
من العمر 58 عاماً، والتي نجحت يف أن تكون أثرى امرأة 

عصامية يف الهند.

فالغوني التي كانت تعمل بوظيفة يف أحد 
البنوك، قررت ترك وظيفتها واالهتمام 
برشكة تعمل عىل إنتاج مستحرضات 

التجميل واألزياء، وهو ما جعلها 
أغنى امرأة عصامية يف الهند، فقد 

 )Nykaa( حققت رشكتها نايكا
مكاسب تاريخية حني تضاعفت 

أسهمها يف أول تداول لها اليوم 
األربعاء ببورصة مومباي.

سعر اإلدراج يف البورصة كان 2018 
روبية، هو زيادة هائلة بنسبة %79 عىل 

سعر اإلصدار البالغ 1125 روبية، وقد منح ذلك 
الرشكة تقييًما بقيمة 13 مليار دوالر، حيث تبلغ حصة 
نايار 52.6 %، وهو ما يجعل ثروتها تصل إىل 6.8 مليار 

دوالر.

تركيز واستراتيجية
فالغوني صبت جم تركيزها عىل رشكة »نايكا«، وحاولت 

أن تقدم لها الكثري وتركز يف عملها عىل أن تكون األفضل، 
وهو ما جعل الرشكة التي بدأت يف قيادتها منذ 2012 

تنمو بشكل كبري لتصبح رشكة البيع بالتجزئة الرائدة يف 
مجال مستحرضات التجميل يف الهند.

اسرتاتيجية فالغوني ارتكزت عىل الدفع وبقوة لتعزيز 
املبيعات عىل األنرتنت، فقد كانت تعلم أن البيع 

بالتجزئة عرب املواقع سيكون مهماً جداً 
لرشكتها من أجل التقدم واملنافسة بني 

باقي الرشكات، فلجأت إىل االستعانة 
بمقاطع فيديو ترويجية ملنتجات 
الرشكة يقوم بتصويرها ممثلون 

ومشاهري يف بوليوود، بل إنها 
وصلت إىل حد االتفاق مع أكرث من 

3000 شخصية مؤثرة، بما فيهم 
شباب جيل زاد )أو شباب األلفية(، 

وهي الفئة التي تهتم بالنرش عىل 
وسائل التواصل االجتماعي واألكرث 

تواجداً وتأثرياً يف مواقع مثل »تيك توك« أو 
»سناب شات« أو غريها من املواقع، وهذا ما جعل 
الرشكة تسجل ارتفاعاً ملحوظاً يف املبيعات بنسبة 35 

% لتصل إىل 330 مليون دوالر يف العام املنتهي يف مارس، 
وقد كانت نسبة مبيعات الرشكة من األنرتنت %63، وفق 

ما أوردته مجلة »فوربس« االقتصادية، زيادة عىل 80 
متجراً الذين كانت تملكهم الرشكة يف 40 مدينة مختلفة 

من الهند.

فالغوني.. أغنى امرأة عصامية في الهند

by Hannah Martin

T he tech industry is often 
thought of as a boys club, 
but that is changing rapidly. 

Here are five women leading the 
charge and changing the face of 
the tech industry.

Each of these women has made 
her unique mark on the industry, 
and they continue to inspire other 
young women to enter tech careers.
Why are women important for the 
future of tech?
It is no secret that men have long 
dominated the tech industry. 
However, there are signs that this is 
slowly starting to change. Women 
are now being better represented in 
the industry and making vital contri-
butions to the field of technology.
Recent studies have shown that 
companies with more women 
in leadership positions tend to 
outperform their male-dominated 
counterparts.
This is likely because women bring a 
different perspective and are more 
likely to champion innovative new 
ideas, such as improving upon a self-
signed certificate in certificate chain.
As more women enter the tech 
industry, it is clear that they have 
the potential to change the future 
of tech for the better. Equality and 
inclusion are vital for the industry’s 
continued success, and it is encour-
aging to see progress in this area.
1) Jane Wurwand – Dermalogica 
founder
Jane Wurwand is the founder 
of Dermalogica, a professional 
skin care company. She is also a 
pioneer in the tech industry, having 
developed one of the first software 
programs for facial recognition. 
Wurwand’s program has been used 
by major corporations and govern-
ments worldwide, and she has been 
featured in Time Magazine and On 
the Forbes 400 list.
In addition to working in the tech 
industry, Wurwand is a philanthro-
pist and an advocate for women’s 
rights. In 2012, she founded The 
Jane Wurwand Foundation, which 
provides financial support to 
women entrepreneurs. Wurwand 
is a powerful force in the business 
world, and her innovative work 

is changing the face of the tech 
industry.
2) Diane Greene – VMware 
co-founder and former Google 
Cloud CEO
Diane Greene is the co-founder 
of VMware and the former CEO 
of Google Cloud. She is a leading 
figure in the tech industry, and she 
has made significant contributions 
to the field of cloud computing. 
Greene is also a strong advocate 
for diversity in the tech industry, 
and she has worked to increase 
the representation of women and 
minorities in leadership positions.
Greene’s work has profoundly 
impacted the tech industry, and she 
continues to be a powerful voice 
for change. In 2017, she was named 

one of Fortune’s Most Powerful 
Women in Business.
3) Meg Whitman – HP CEO
Meg Whitman is the current CEO 
of HP, one of the largest tech com-
panies in the world. She is a highly 
respected business leader and has 
made significant contributions to 
the tech industry during her tenure 
at HP. Whitman has been a vocal 
advocate for diversity in the work-
place and has worked to increase 
the representation of women and 
minorities in leadership positions.
Under Whitman’s leadership, HP 
has become a leading voice for 
inclusion and diversity in the tech 
industry. In 2016, HP was named 
one of the Best Companies for 
Diverse & Inclusive Workplaces by 
Forbes.
4) Ursula Burns – former Xerox 
Chairman and CEO
Ursula Burns is the former 
Chairman and CEO of Xerox. She 
is a powerful force in the business 
world, and she has made significant 
contributions to the tech industry 
during her career. Burns is a strong 
advocate for diversity and has 
worked to increase the represen-
tation of women and minorities in 
leadership positions. In 2009, she 
was named one of Fortune’s Most 
Powerful Women in Business.
Burns is a powerful voice for change 
in the business world, and her work 
profoundly impacts the tech indus-
try. In 2016, she was inducted into 
the National Academy of Engineer-
ing and continued to be a leading 
voice for inclusion and diversity in 
the tech industry.
5) Ginni Rometty – IBM Chairman, 
President, And CEO
Ginni Rometty is currently the 
Chairman, President, and CEO 
of IBM. She is a highly respected 
business leader and has made 
significant contributions to the tech 
industry during her tenure at IBM. 
Rometty is a strong advocate for di-
versity and has worked to increase 
the representation of women and 
minorities in leadership positions.
Under Rometty’s leadership, IBM 
has become a leading voice for 
inclusion and diversity in the tech 
industry. In 2016, IBM was named 
one of the Best Companies for 
Diverse & Inclusive Workplaces by 
Forbes.

Five women in tech who are changing 
the face of the industry
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Maternity  أمومة 

لينا الحوراني
تحب األم رؤية الطفل يتعلم كيف يجلس بمفرده، 

فهو إنجاز بالنسبة له. حينها تعلم أنه وصل إىل 
مرحلة مهمة، وأن طفلها الصغري ينمو بشكل 

جيد. يسّهل الجلوس عىل طفلك اللعب بألعابه، 
كما يمنحه القليل من التحكم يف جسده، ومع 

ذلك هناك يشء آخر يجب أن تكوني حذرة 
بشأنه عندما يبدأ طفلك يف الجلوس؛ وهو طريقة 

جلوسه. إليِك طريقة الجلوس التي تسبب 
األرضار، كما يرشحها لِك األطباء واملتخصصون.

ما هي W-position؟
يشري وضع W إىل الجلوس يف األسفل مع ثني 

الركبتني وكلتا الساقني عىل الجانب الخارجي من 
.W الوركني، فيبدو وضع الجلوس مثل حرف

يجد األطفال أن وضع الجلوس هذا مريح للغاية؛ 
ألن لديهم املزيد من دوران الورك الداخيل ونطاق 

الحركة مقارنة بالبالغني. أسلوب الجلوس هذا 
سهل، ولذلك غالباً ما يجلس األطفال يف هذه 

الطريقة يف البداية.
ملاذا ليس من الجيد الجلوس يف هذه الطريقة؟

 W يظهر األطفال الرغبة يف الجلوس بطريقة
يف السنة األوىل من أعمارهم، ومع مرور الوقت 

تتالىش هذه العادة. ليس ضاراً إذا كان طفلك 
يجلس يف هذه الطريقة أحياناً. لكن عىل املدى 

الطويل، يمكن أن تكون ضارة بصحته. فيما ييل 

بعض عيوب الجلوس يف هذه الطريقة:

يعاني من ضعف الساق:

قد يكون طفلك جالساً يف هذه الطريقة؛ ألن 
جذعه وساقيه ليست قوية لتحمل وزن الجسم.

لديه مشكلة يف العظام أو العضالت:
يمكن أن يكون تصلب العضالت يف الساقني 

والوركني سبباً آخر وراء تفضيل طفلك الصغري 
للجلوس يف هذه الطريقة. من املحتمل أن تكون 

عضالته مشدودة، وهذا يسبب اضطراباً يف نطاق 
حركته الطبيعي.

الشلل الدماغي:
يمكن أن تكون مشكلة التنسيق الثنائي أو الشلل 

الدماغي أو بعض الحاالت العصبية بعض 
األسباب التي تجعل طفلك يختار الجلوس عىل 

هذا النحو.

أمور انتبهي إليها
- شجعيه عىل الجلوس يف وضع متقاطع.

- أحرضي له طاولته وكرسيه، وعلميه كيفية 
الجلوس بشكل صحيح عىل الكريس.

- اطلبي املساعدة الطبية إذا احتجِت لذلك.

طريقة جلوس يمكن أن تسبب مشاكل 
لدى األطفال الصغار!

ال تفسدي طفلك بهذه 
المغريات

ال أحد يحب الطفل أكرث من أمه وأبيه، سوى أجداده، ومقدار الدالل والعاطفة 
الذي يمنحه هؤالء جميعاً للطفل، وستحدد مستقبالً طريقة عيشه، واتخاذ 

قراراته، ورؤيته لألمور من حوله.
وقد يكون مسموحاً لكم بتدليل أطفالكم كثرياً، لكن يجب الحد من الدالل 

الكبري والعاطفة الزائدة عىل الحد، عندما يصبح الطفل يف سن اإلدراك 
واملعرفة، حينها قد ينقلب السحر عىل الساحر، ويتحول طفلكم املدلل إىل 

شخص اتكايل غري مباٍل بما يدور حوله، كونه تعود أن يصله كل يشء إىل يديه.
عندما يخطئ الطفل.. يجب أن يشعر باألسف والندم عىل فعلته، ألنه إن لم 
يتم توجيهه سيتمادى مستقبالً يف أخطائه، واألنكى أنه قد يستسيغ األمر، 

وال يشعر باملسؤولية الحقاً.
وال يمكن تربير أخطاء الطفل أبداً والتغايض عنها، ولألسف إن بعض األهل 

يقومون بالتساهل حتى مع تلك الترصفات العدوانية والخطرية. 
لذا، عىل الوالدين االنتباه لترصفات طفلهما، ومساءلته عىل أي خطأ قد 

يقوم به، وهذه أمثلة عىل أفعال قد تغري الطفل لالستمرار يف ترصفاته غري 
السليمة:

كرس األشياء أو تحطيمها: 

قد يكرس الطفل هاتف والده أو والدته، بعمد أو دون عمد، وأمامه يتحمل أحد 
الوالدين املسؤولية، بحجة أنه من قام بإعطائه هاتفه. وقد يخرم الطفل باب 

املنزل، أو يكرس آنية الزهور، وال تتم مساءلته أو توبيخه أو إشعاره بالذنب، ما 
يعظم هذا الفعل يف نفسه، ويجعله يدرك أنه مهما فعل لن يصيبه أي مالمة 

أو مسؤولية.

رضب أشقائه أو زمالئه:
يف مرحلة إثبات الذات، قد يلجأ الطفل إىل رضب أشقائه يف البيت أو زمالئه يف 
املدرسة، أو افتعال مشكلة مع أصدقائه يف الحي، عندما يمارسون أي نشاط 

ريايض.
هنا، عىل الطفل املخطئ تحمل مسؤولياته، ونتيجة 

أفعاله، لكن إن تصدى والده ودافع عنه حتى 
وهو مخطئ، سيشعر الطفل بأن محمي مهما 
فعل، ألنكم ستدركون صعوبة األمر عندما يكرب 
ويصبح أكرث عدوانية ومنعزالً بسبب أسلوبكم 

يف تربيته.

ال تتجاهلوا موضع األخالق

إذا كنتم ترغبون يف أن يصبح طفلكم 
شخصاً جيداً، فيجب أن ترشحوا له 

الفرق بني الصواب والخطأ، فهو 
الوسيلة الوحيدة التي تدفعه إىل 

اتخاذ قرارات لصالحه ولصالح 
اآلخرين مستقبالً؛ فالرتكيز عىل 

الرتبية األخالقية مهم جداً، 
وتدريبه عىل قول الصدق وعدم 

الكذب وااللتزام بالقوانني.

G etting your toddler to eat veggies 
can be challenging. Some kids 
embrace vegetables and new foods, 

while others may need repeated exposure 
or different preparations.

Not only do vegetables provide important nutrients 
for growth and development, but introducing them 
at a young age can help your kids become more 
well-rounded eaters in the future.
If you’re having a hard time getting your toddlers to 
gobble up their veggies, these 6 tips may help.
1. Keep exposing them to vegetables
If your kid refuses a vegetable, it’s easy to get 
discouraged, especially if you have already offered 
it several times to no avail. Still, if you keep offering 
that same vegetable, there’s a good chance they will 
eventually try it.
When exposing your toddler to a new vegetable or 
one they have not liked in the past, keep portion siz-

es and preparation styles in mind. Start with a small 
portion, like one or two bites, to prevent them from 
being turned off or overwhelmed by a full serving.
2. Get them involved with shopping and prepara-
tion
If you’re able to bring your kids to the 
grocery store, spend some time with 
them in the produce section to 
get them comfortable with 
veggies.
For example, have them 
pick out a butternut 
squash or point to the 
exact tomato they want 
from the stack. Talk with 
them about what the 
veggie is called and how 
it tastes.
Even if you don’t bring your 
kids to the store, you can 
have them pick out vegetables 
from a catalog before you go, or 
get them to unpack groceries with 
you when you get back.
3. Use foods they like as vehicles for vege-
tables
Some kids may take a long time to warm up to vege-

tables, especially if they are served as a side on their 
own. In these instances, incorporating veggies into 
meals they already enjoy can be helpful.
For example, if your toddler loves scrambled eggs, 

mac and cheese, or tacos, try adding chopped or 
shredded vegetables to these dishes. For 

spaghetti lovers, add some zucchini 
noodles to the mix.

4. Use fun shapes and brightly 
colored serving dishes

Sometimes other aspects 
of a meal, and not the 
vegetable itself, can 
influence a kid’s desire to 
eat veggies.
If your toddler refuses 
vegetables when they 

are sliced or chopped, try 
cutting them into stars, 

hearts, or other shapes 
instead. You can make these 

shapes using a knife or buy fruit 
and vegetable cutters to make it 

easier.
When offering vegetables with a meal, serve 

them on brightly colored bowls or plates. There are 
also many fun forks and spoons available, such as 

dinosaurs, construction tools, or animal-themed 
options.
5. Add veggies to sauces, oatmeal, smoothies, 
muffins, meatballs, and more
One of the great characteristics of vegetables is that 
they can easily be mixed into dishes, often in hardly 
noticeable ways. The opportunities to add veggies to 
meals are practically endless.
You can hide veggies in sauces and dips by blending 
them with other ingredients. For example, try making 
green mac and cheese, veggie tomato sauce, or 
caramelized onion dip.
6. Be selective about packaged foods with veggies
Many packaged foods claim to be veggie-loaded. You 
may be tempted to try some of these options to help 
your toddler eat more vegetables.
Although some of these foods are good to include as 
part of a varied diet that incorporates lots of different 
veggie preparations, avoid making them the only 
veggies you offer.
They may end up being your toddler’s preferred 
vegetable preparation, making it harder to serve any 
fresh or home-cooked alternatives. Further, some of 
these products are not suitable for toddlers.

https://www.healthline.com/nutrition/how-to-get-
toddler-to-eat-vegetables

6 Clever Ways to Get Your 
Toddler to Eat Vegetables
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Eve حواء

تعد إدارة العمل والحياة أمراً صعباً، ويمكن أن تصبح 
محمومة للجميع، إذ إن قضاء أكرب قدر ممكن من 

الوقت يف محاولة إحراز تقدم بحياتِك املهنية يبدو 
كأنه خطوة واضحة، عندما يبدأ كل من حولنا يف 

قياس قيمتنا، من خالل نجاح مسريتنا.
ومع ذلك، إذا لم تتمكني من تحقيق التوازن 
بني العمل والحياة الشخصية، فستشعرين 

أيضاً بعد التقدم وإحراز أهدافِك املتعددة 
يف الحياة، ما يؤدي إىل الشعور بالسخط، 

وزيادة التوتر يف املنزل.. لذا، دعينا نناقش 
معاً كيفية تحقيق التوازن بني العمل والحياة 

الشخصية.

1 . إدارة الوقت

يبدو أنه يتعارض مع تحقيق 
الهدف املنشود، أن تقيض الوقت يف 
التخطيط ليومِك، لكن إدارة الوقت 

مهمة، وتختلف استجاباتنا 
للمنبهات، وبالتايل ال توجد 

قاعدة صارمة ورسيعة يمكنِك 
اتباعها بشأن إدارة وقتِك، 

لكن إذا استغرقِت بضع 
دقائق للتفكري يف يومِك 
والتخطيط ألنشطتِك 

وفقاً الحتياجاتِك ومدى 
مالءمتها، فستجعلني 

الحياة أسهل. 

2 . اتبعي الجدول 
الزمني

إذا لم تتمكني من إعادة 
رسد ما حققته يف يوم أو أسبوع، 

فقد تقضني وقتِك يف وضع ضبابي، 
وسُيظهر لِك التخطيط وااللتزام 

بجدول زمني ما تفعلينه بوقتِك. حددي 
األولويات، وقومي بإنشاء جدول زمني 

حول هذه األولويات، ويجب أن يكون 
هناك وقت مخصص للعمل والحياة 

الشخصية، تعلمي أن تقويل: »ال« 
للتوقعات الزائدة من العمل، أو حتى 
الحياة الشخصية، ويضمن هذا عدم 
الوقوع يف مشتتات تؤثر عىل جدولِك 

الزمني.

3 . ال للتسويف

التسويف عقبة شائعة يواجهها 
الكثري من الناس، وأنِت تعلمني أن 

لديِك جدوالً زمنياً ضيقاً، لكنِك 
تنتظرين حتى الساعة األخرية 

إلكماله والسماح لعملِك وحياتِك 
الشخصية باالندماج، ألنك 

معتادة التسويف. 
بمجرد أن تبدئي هذه العادة، 

من الصعب التخلص منها، وإذا 
كنِت شخصاً ينظر إىل املهام من الخارج، 
ويستصعب البدء فيها، فإن تقسيم 

األشياء إىل أهداف قابلة للتحقيق 
سوف يجعلِك تتجهني بشكل أرسع 

نحو إنجازها.

4 . تجنب المشتتات

يف أحيان كثرية قد تجدين أنه 
مرت ساعتان عليِك من دون 
إنجاز أي يشء يف عملِك أو 

حتى يف منزلِك، ملجرد النظر 
يف الهاتف املحمول، ومتابعة 
مواقع التواصل االجتماعي، 

وتندهشني من عدد عوامل 
اإللهاء من حولِك، ومقدار 

الوقت الذي تستهلكينه. 
ساعدي نفسِك عىل أن تكوني 

أكرث إنتاجية وإدارة الوقت، 
عن طريق إيقاف تشغيل 

اإلشعارات عىل هاتفِك أو جهاز 
الكمبيوتر الخاص بِك، ويمكنِك 

أيضاً إبقاء هاتفِك صامتاً، وإغالق 
نوافذ معينة حتى تكميل املهمة، ثم 

قومي بإنشاء مساحة عمل خالية 
من الفوىض، وتأكدي من الحد من 

املشتتات الجسدية، ملساعدتِك عىل 
تحقيق التوازن بني العمل والحياة يف 

هذه األثناء. 

كيف تحققين التوازن بين حياتك المهنية

7 tips for women en-
tering the workforce

E ntering the workforce for the first time can be 
daunting. What can you do to prepare? Here are 
seven tips that will have you heading into your 

new career with confidence.

1 . Build your personal brand
Why does your personal brand matter? Your personal brand is simply your 

perception out there in the world, who you really are and what it is that you 
stand for. Why is this important? Because it will help differentiate you from 
the competition, and potential employers and recruiters will use social me-
dia to learn more about you, to establish your skills, values, and what your 
passions are.
Start by asking yourself the following questions:
What do you want to be known for? (What drives you, what are you passion-
ate about?)
How do you want to show your talent to the world? (You know you are a rock-
star but how are you going to show everyone else?)
What kind of reputation do you want? (Professional, approachable, an expert 
in your field?)

2. Advocate for yourself
Learning to advocate for yourself takes time and practice, it means know-

ing what your needs are and speaking up for yourself to ensure your needs 
are met. By learning to advocate for yourself you are setting boundaries and 
expectations and helping others to understand exactly what you need and 
how they can best support you. (Remember, no one’s a mind reader!)

3. Ask for feedback
The best way to learn and grow in your career is by consistently and pro-

actively asking for feedback. (Scary we know, but worth it!) This can be easier 
said than done as it can be hard to hear sometimes, but try to leave your 
emotions out of it and use the feedback to help you to learn and grow. A good 
place to start is to ask for feedback on your resume. Do you have any friends 
or family in HR? Reach out and ask them if they can review your resume and 
give you feedback. Going for an interview? Ask for feedback from the recruiter 
at the end of the interview.

4. Make connections
Reach out, make connections and expand your network. (Be genuine, peo-

ple will see through you if you are not!)This may or may not come naturally to 
you, but pushing yourself out of your comfort zone to meet new people will 
help you build your interpersonal skills and confidence. Building your network 
can help you throughout your career in finding mentors, exchanging ideas, 
building your brand, and exposing you to new opportunities.

5. Run your own race
Don’t fall into the trap of comparing your life or success to others. (In the 

workplace and in your personal life.) We all have our strengths and weakness-
es. Let your strengths shine, make these stand out from everyone else while 
working to improve on your weaker skills. The key is to know what these are 
and play to your strengths and minimize your weaknesses.

6. Find an employer who is right for you
When looking to enter the workforce, keep in mind that the employer is 

just as important (if not more) than the job itself. Knowing what you want 
from an employer is key to finding the right fit. Is it an employer that offers 
flexible working? Or maybe professional development opportunities are most 
important to you. Whatever it may be, figure out what you value most in an 
employer and keep that in mind during your job search.

7. Keep positive and be patient
When entering the workforce don’t be in a rush and put pressure on your-

self to find the ‘perfect job’. This is a great time for you to learn your strengths, 
weaknesses, likes, and dislikes. Often it will take time (and several jobs) to find 
the right fit for you, enjoy the journey!

https://work180.com
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YOUR  HOME بيتك

تنظيف املنزل مهّمة ال تخلو من مشقّة، خصوصًا 
عندما ال يتعاون الزوجان يف أدائها. لكن، قد تساعد 

األدوات اآلتية، يف أداء أعمال التنظيف، بفعالّية، وربما 
تقلّل من الجهد املبذول.

أدوات غير شائعة في التنظيف

بكرة الوبر: يصّح استخدام بكرة الوبر، يف نزع األغربة 1 
عن أغطية املصابيح والنوافذ واألرائك الجلدّية وعن 

أي مكان، فهي عىل النقيض من منفضة الريش التي 
تحرّك جزيئات الغبار يف الهواء، تحتفظ بالوبر عىل 

سطحها.

ورق الجرائد: ينفع استخدام ورق الجرائد 2 
القديمة، يف التخلّص من طبقة الشحوم التي تلّوث 

املقايل والحلل، فالورق املذكور بعمل بشكل جيد عىل 
إزالة الزيت. ثّم، ال مناّص من القيام بجيل املقايل والحلل 

وفق الطريقة املعتادة.

فالتر القهوة: ُيفيد تلميع زجاج النوافذ، 3 
باستخدام محلول مؤلّف من جزء من الخّل 

األبيض وأربعة أجزاء من املاء، مع الفرك باستخدام 
أوراق فلرتة القهوة. لن ترتك األلياف الصغرية الخاصّة 

باألوراق أي خطوط أو عالمات عىل النوافذ.

ُمعّطر الفحم النشط: الفحم النشط عبارة 4 
عن مادة ماصّة؛ فهي 

تقيض عىل أي رائحة كريهة 
يف املنزل. يف هذا اإلطار، يصّح 

رشاء كيس معطّر من الفحم 

املنشط، ووضعه يف مكان مخفي من الغرفة.

شمع السّيارة: هو مناسب ملسح أجهزة 5 
املطبخ املصنوعة من الفوالذ املقاوم للصدأ 

)الستاينلس ستيل(، وجعلها خالية من البقع، 
إذ يكفي تطبيق طبقة خفيفة من شمع السيارة 

عىل الجهاز املرغوب، واالنتظار لبعض الوقت 
حتى يجّف، ثّم املسح ملقاومة بصمات األصابع 

واللطخات.

مرضب التنس: تمتّص املفروشات املنجدة 6 
الكثري من األغربة، ثّم ترسل األخرية يف الهواء 
يف كل مرة يجلس أحد عليها، لذا يصح رضب الوسائد 

يف البلكونة، يف يوم عاصف، للتخلّص من الجزيئات.

كرة التنس: تستخدم الكرة الصغرية املذكورة، 7 
عىل أن تكون نظيفة وجافّة، يف نزع آثار األحذية 

عن األرضيات »الفينيل«.

منّظف منزلّي الصنع
محلول التنظيف اآلتي »صديق« للبيئة، وهو ينفع 
يف أداء غالبية املهام املنزلّية، منها: تنظيف البالط 
وأسطح املطبخ والخشبّيات. لكن، ال يبدو املنظّف 

املذكور مناسًبا للمرايا واألسطح الزجاج. يف دلو 
سعة 5 لرت، يصّب كوب واحد من الخّل املقطّر 

)يسخن الخّل، مع االنتظار حتّى تفرت حرارته( 
و3 مالعق كبرية من البورق وجالون واحد من املاء 

الساخن ونصف الكوب من سائل الجيل و15 قطرة من زيت 
شجرة الشاي )أو زيت الالفندر(. تخلط املكونات، ثّم تسكب 

يف زجاجة مزّودة ببّخاخ، مع حفظ الباقي يف وعاء محكم الغلق 
لالستخدام الالحق.

أدوات غير معروفة 7 
وفّعالة في 

التنظيف المنزلي

أفضل طاوالت القهوة.. للمسة 
عصرية في منزلِك

سارة سمير
هناك العديد من العنارص، التي تدخل يف تخطيط غرفة املعيشة املثالية، وربما كنِت تخططني 

لالستثمار يف أريكة مريحة؛ أو مجموعة من الوسائد الرائعة، لكن ال تكتمل الغرفة من دون طاولة 
القهوة، التي تكون بمثابة نقطة محورية ملساحتِك بأكملها.

أفضل طاوالت القهوة املوجودة هناك تحدد كل هذه املتطلبات وأكرث، إذ تخدم األغراض الجمالية 
والوظيفية، وحتى التخزين، لذلك سوف نشاركها للحصول عىل قطعة مميزة وعملية يف 

مساحتِك.. راجعي معنا هذه القائمة قبل عملية الرشاء.

أفضل طاوالت القهوة
 WLIVE Wood Lift Top Coffee Table .1

With Hidden Compartment
تعد هذه الطاولة األكرث مبيعاً عىل 

موقع أمازون لسبب ما، فأثناء 
جلوسِك عىل األريكة، يمكنك رفع 
الجزء العلوي القابل للتمديد من 
هذه الطاولة، إلنشاء مقعد مثايل 

لجهاز الكمبيوتر املحمول أو 
املرشوبات.

وتوفر حجرٌة مخفية أخرى 
أسفلها مساحة أكرب للتخزين 

لحفظ أجهزة التحكم عن ُبعد، 
وألعاب الفيديو، وهناك منطقة ثالثة 

ملزيد من املساحة، ويمكن تكديس 
الرف املزدوج عىل جانب الطاولة باملجالت 

والكتب واملزيد، فكل ذلك يجعلها طاولة 
القهوة األفضل يف منزلِك.

Acrylic Coffee Table .2 
ال توجد قطعة عرصية أكرث من طاولة القهوة األكريليك الشفافة 

بالكامل يف منتصف غرفة املعيشة، وهذا االكتشاف املتطور يطفو عملياً بمظهر سلس، وسوف 
ترفع هذه الطاولة أي يشء تضعينه فوقه، وستكسب ثناًء كبرياً من الضيوف، لكنها أيضاً لن 

تشغل مساحة برصية كبرية داخل غرفة املعيشة، وهذا كله يجعلها القطعة املثالية للشقق صغرية 
املساحة.

Union Oval Nesting Coffee Table with Stools .3
مع طاولة القهوة املبتكرة هذه، لن تحتاجي إىل املزيد من الكريس يف الغرفة لضيوفِك، ألنها تخفي 

برباعة مقعدين أنيقني ومريحني ومنجدين، يقفان يف وضع االستعداد ألي زيارة عائلية كبرية.
Industrial Storage Pop-Up Coffee Table .4

إذا أصبحت غرفة املعيشة الخاصة بِك املقر الرئييس للعائلة، ومساحة تناول الغذاء، وكذلك 
مكانِك املفضل للعمل من املنزل، فهذه القطعة التي يمكن رفعها ألعىل األمثل بالنسبة لك، فلن 

تنحني بعد اآلن عىل طاولة قهوة منخفضة للغاية. 
ويرفع سطح الطاولة إليِك بحركة واحدة، وهناك مساحة أسفله للتخزين، وطاولة القهوة هذه 

ليست عملية فحسب، إذ إنها جميلة وأنيقة أيضاً، ومصنوعة من مصادر مستدامة.
Coral Cape Coffee Table .5

إذا كنِت ترغبني يف تخزين بعض العنارص الثقيلة، مثل لعبة لوحية أو بطانية، فابحثي عن واحدة 
بها خزانة مالبس كاملة الحجم مثل الدرج، إذ توفر أيضاً سطحاً فسيحاً ملزيد من التخزين.

 Cottesmore Solid Wood Coffee Table .6
هذه القطعة من األثاث توفر لِك مظهراً أنيقاً للغاية يف غرفة املعيشة، حيث إنها تشبه رشائح 

الجدار الخشبية، وتحتوي عىل تفاصيل مميزة للغاية.

W e are seeing a proliferation of 
layouts with multipurpose spac-
es that make the most of square 

footage. Partitions are the most popular 
design feature used to define different 
areas of a compact home, but it is not the 
only option. Here are 10 ways to break an 
open-plan layout into smaller zones.

Introduce a Shelf Wall
Create a shelf wall as it is a wonderful way to partition 
spaces in open-plan homes. The biggest advantage 
of a shelf wall is that it allows light to pass through 
and offers plenty of storage as well as display space. 
Consider a shelf wall with closed storage below and 
display shelves above.
Create an Accent Screen
Give a quick makeover to your home décor with a 
highly functional and decorative accent screen or 
perforated lattice screen. Go for wooden slats, a metal 
grid or CNC cut panels in materials like wood, solid 

surface or metal.
Let Furniture Do Double-Duty
Why go for partitions when low-height pieces of fur-
niture can compartmentalize the home into different 
sections. Introduce a sectional sofa or a long bench 
to divide the living room from the dining space. If you 
have a spacious bedroom then a tall headboard can 
demarcate the bedroom into two sections. 
Go for a rotating TV unit which can 
divide the sleeping and seating area 
of the bedroom. In open-plan 
kitchens, the island counter 
can work as a visual divider 
between the open kitchen 
and rest of the home.
Use a Glass Partition
A glass partition or door is 
a stylish way to segregate 
two areas without blocking 
views. Go for a clear glass 
partition or opt for an etched, 

stained glass or a translucent glass partition so that no 
one bangs onto it.
Introduce Sliding Doors
Sliding doors are best suited for compact homes 
because they offer privacy when closed and can be 
opened when required. It is highly recommended to 

go for solid doors for optimum privacy and 
glass sliding doors for demarcating 

semi-private areas. In addition, 
consider pocket doors which 

can be tucked inside a com-
partment when not in use.

Flooring and Ceiling 
Design
Use different colours 
of marble, tiles or any 
other flooring material 
to differentiate sections 
of the home. You can 

also design a drop ceiling, 
or use separate false 

ceiling materials to visually segregate different areas.  
Sunken areas and volume can also be used to carve 
out spaces. 
Use The Right Rug
Demarcate different zones and infuse colour, pattern 
and warmth with area rugs or carpets. These exquisite 
pieces are available in different sizes and in natural or 
synthetic materials.
Go for Folding Screens
If you do not want to commit to a permanent partition 
then go for a folding screen on casters. These screens 
are light in weight; they are easy to move around and 
can be folded when not in use. Folding screens are 
available in numerous designs and finishes and are 
one of the best ways to create a private corner or 
nook in the house.
Sheer Curtains for the Win 
Blinds and sheer curtains are one of the most cost-ef-
fective ways to instantly demarcate spaces. Blinds 
work as a semi-open screen while sheer curtains bring 
in an element of lightness and allow passage of light.

How to design an open-plan home to maximise space
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روال زعزع عّياد

يف ما مىض كانت الحقائب ذات الحجم 
الصغري، والتي غالباً ما تأتي من دون 

مقبض أو حزام، حكراً عىل السهرات 
واملناسبات الليلة الهامة. إال أن تضافر 

جهود املصّممني والعالمات التجارية 
الكربى، وضع أمامنا خيارات متنوّعة من 

الحقائب الصغرية ذات التصاميم الغنّية 
التي تناسب مختلف األوقات واإلطالالت.

كيف تختارين تصميم الحقيبة؟

اختاري إطاللة مونوكروم، بلون واحد، إلبراز 
الحقيبة. عىل سبيل املاثل، بإمكانك أن ترتدي 

جمبسوت باللون األسود وأن تنّسقي معه 
حقيبة كالتش باللون األحمر أو الذهبي. أو 

بإمكانك أن تختاري حقيبة كالتش مصنوعة 
من قماش فاخر كاملخمل أو الفرو، أو حقيبة 

صغرية مزخرفة لتزيني إطاللتك البسيط 
بالفستان أو الجينز مثالً لتزيدي من أناقة 

طلّتك وتحدثي تناقضاً جذاباً يلفت األنظار 
نحوك.

لإلطالالت الرسمية، نّسقي حقيبة كالتش 
بتصميم أنيق مع بذلة كالسيكية. بإمكانك 

أن تختاري بدلة مؤلفة من رسوال كالسيكي 
وسرتة مطّرزة او ملوّنة، وأن تختاري الحقيبة 
بلون الرسوال. ستجدين يف األسواق تصاميم 

كثرية من الحقائب الصغرية، منها تلك املزّينة 
برسومات وألوان مرحة. اختاري هذا النوع 

من التصاميم إلطالالتك الكاجوال بالجينز 
وأضيفي ملسة حيوّية وأنيقة عىل أزيائك.

اختاري الحقيبة حسب جسمك

إذا كنت صاحبة جسم ممتلئ فإن اختيار 

الحقيبة ذات الحجم الكبري قرار مناسب لك. 
أما إذا كنت ترغبني باقتناء حقيبة صغرية 

فننصحك باختيار التصميم الذي يأتي عىل 
شكل علبة مستطيلة، إذ ان الخطوط الحادة 

ستكون متناسقة مع شكل جسمك.

أما إذا كانت قامتك صغرية فهذا ال يعني أنك 
ال تستطيعني اقتناء حقيبة بحجم كبري، ولكن 

حقائب الكالتش التي تأتي مرفقة بسلسلة 
رفيعة والتي تحمل بواسطة الكتف ستزيد من 

نعومة إطاللتك وتمنحك طلّة أنثوية جذابة. 
وإذا كنت صاحبة قامة ممشوقة اختاري 

حقائب الكتف التي ستظهر طولك بشكل الفت. 
أما بالنسبة إىل الحقائب الصغرية فبإمكانك 

اختيار التصميم الذي يعجبك.

الحقائب الصغيرة قطعة أساسية في خزانة السيدة

كيف تنسقين جاكيت 
الدنيم مع الحجاب؟

يعد جاكيت الدنيم من أهم القطع يف فصل الخريف، نظراً إلمكانية 
تنسيقه بسهولة مع العديد من اإلطالالت، أو استخدامه كقطعة 

إضافية يف اإلطاللة املسائية، لتجنب الشعور بلسعات الربد.

لذلك، تستخدمه الكثريات من مدونات املوضة الشابات، بمختلف 
موديالته وألوانه، ويبتكرن طرق تنسيقه مع اإلطالالت املحتشمة 
لتتناسب مع الفتاة املحجبة. من وحي الفاشينيستات ومؤثرات 

املوضة، اكتشفي طرقاً مختلفة لتنسيق جاكيت الدنيم مع 
إطالالتِك.

  1. الجاكيت الطويل
يمنحِك جاكيت الدنيم الطويل إطاللة استثنائية للغاية، حيث 
يمكنِك تنسيقه مع رساويل الجينز أو القماش، أو حتى تنسيقه 

مع التنانري للحصول عىل »لوك« أكرث احتشاماً، ومن املميز يف 
جاكيت الجينز الطويل أنه يناسب جميع الفتيات، وليس حكراً عىل 

صاحبات القامة الطويلة.

  2. الجاكيت بموديل القميص

من أشهر موضات جاكيت الدنيم هو ذلك املصمم بستايل القميص، 
إذ يعد من الصيحات املحتشمة املناسبة للمحجبات أيضاً، حيث 

يمكنِك تنسيقه مع البنطال الجينز بألوان متعددة، واختيار التوب 
بموديالته املختلفة مع الحجاب، واألحذية الرياضية التي تمنحِك 

»لوك« عرصياً وحيوياً.

 3. الجاكيت المطرز

  أصبح جاكيت الدنيم املطرز قطعة فاخرة تحول إطاللتِك من 
األسلوب التقليدي إىل آخر عرصي ومميز. اختاري الجاكيت القصري 

املطرز باللؤلؤ األبيض أو الكريستاالت الصغرية املتناثرة بشكل 
عفوي عىل القميص، مع بنطال بصيحة »Slouchy« بلون مختلف 

عن الجاكيت املطرز، مع حجاب أبيض أو أسود أو لون محايد، 
وانتعيل حذاء رياضياً، لتكميل إطاللتِك الحيوية والعرصية.

 4. الجاكيت المنتفخ الكمين
  موضة الـ«Puffy sleeves« من أبرز الصيحات الرائجة يف صيف 

2022، ويبدو أنها مستمرة يف خريف هذا العام أيضاً. اختاري 
تصمياً من جاكيت الدنيم القصري املزود بـ«Puffy sleeves«، مع 

بنطال أسود واسع، وأكميل إطاللتِك املميزة بحذاء ريايض أو آخر 
ذي كعب عاٍل للحصول عىل »لوك« أنيق، واختاري حجاباً بألوان 

الباستيل، للحفاظ عىل أناقة ونعومة إطاللتِك.
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I f you love attention, jewelry is the best way 
to stand out in the crowds. Whether it’s 
your wedding or you are going to a party or 

occasion, jewelry is a must. Since ancient times 
jewelry has been a way to flaunt beauty.

But many scams happened in a jewelry shop 
with the quality. And it is hard to trust and buy 
the ornament.
Here are a few tips that might help you find a 
store you trust.
1. Certificate of Authenticity: 
Knowing the authenticity of a piece of metal 
is not enough. When purchasing jewelry, 
even if the seller is reliable, you should have 
a confirmation of your own. The certificate of 
authenticity is proof of authentication of the 
interaction between the client and the server.  
So, if you find the ornaments or gemstones 
you have bought are not genuine, you can 
complain to them.
You can e legal action against the jewelry shop.
2. Hallmarking: 
The hallmark is a print forged on jewelry to 
certify the purity of the metals and stones like 

gold, silver, diamond, etc.
It proves that the jewelry has gone through 
several tests to prove its genuineness. Pure 
gold jewelry has a hallmark signifying its karat 
count. 
The Ministry of Finance in India has 
declared via the press that gold 
hallmarking is mandatory. This 
rule helps you to get consum-
er protection. 
So, if a shop declines to 
show a hallmark on a 
piece of jewelry, leave 
the shop. 
3. Ask for Reference: 
If you’re a first-time buy-
er of jewelry gemstones, 
it’s a good idea to learn 
beforehand about them. 
You can ask your friends or 
relatives for suggestions.
They can give you ideas 
regarding:
Quality:   
Quality is one of the most crucial things you 
should know when purchasing jewelry.
Metals like gold, platinum, and silver are 

expensive. When making a piece of jewelry, 
these metals combine with other metals like 
copper, bronze, etc. 
Take help from your family or friends for this 
purpose. So you don’t feel overwhelmed when 

going to buy your goods.
4. Designs Available: 

Choose a shop that offers a 
wide variety of designs. 

Whether you desire 
traditional jewelry or 
unique jewels of today 
with trendy design, 
determine this before 
you venture to a jewelry 
shop.
gold-jewelry

Photo by Vaibhav Nagare 
on Unsplash

If you are searching for 
bridal jewelry, then go to 

a shop that offers a wedding 
collection. You can look for day-to-

day jewelry also. 
5. Varieties of Gems & Stones: 
If you never went shopping for jewelry or 
gemstones, it is reasonable to understand the 

types of goods available in the market. Which 
kt of gold, diamond, or other gems you should 
purchase.
For example, you can see numerous terms 
with tags like 14kt, 18kt, 22kt while visiting a 
jewelry shop. If you don’t have any idea what 
this is, there is a chance that you might just get 
scammed if you go to an unreputable seller 
and they figure out you are a first-timer.
So, research thoroughly about the variation of 
gems and metals. 
6. Compare Prices:  
If you don’t have a sound idea about jewelry 
prices, comparing prices at different shops is 
the best choice.
 Keep this tip in mind when you go to a jewelry 
shop for jewelry. And that is, don’t purchase 
the first thing you see. 
Look around different stores. Jewelry stores of-
fer various rates of making charges on jewelry. 
You might uncover the same piece of jewelry at 
a lower price in another place.
7. Search on the Internet: 
 In this 21st century, we have the blessing of 
the internet. So, take this opportunity to solve 
your concern, research on the internet about 
the best jewelry shops. Check on: 

7 Tips 
to Find 

The Best 
Jewelry 

Shop

 سارة نبيل
العباية السوداء قطعة أساسية ال غنى عنها داخل خزانة 

أغلب النساء العربيات، نظرًا ألناقتها وإمكانية تنسيقها 
مع مختلف اإلطالالت اليومية، وإلضفاء مظهرًا أكرث 

فخامة عىل العباية السوداء، ستحتاجني إىل مجوهرات 
بتصاميم راقية، مثل األساور والخواتم.

وحظي الذهب الوردي برواج ملحوظ يف السنوات األخرية، 
خاصة بعد أن قدمته أشهر دور املجوهرات العاملية 

بتصاميم أنثوية جذابة تمنح املرأة إطاللة تجمع بني 
الفخامة واألناقة.

وإذا كانت العباية السوداء خيارًا مفضاًل لديِك، نصحبك 
يف السطور التالية يف جولة نشاهد خاللها أجمل 

موديالت أساور ذهب وردي وأصفر بتصاميم فخمة 
تناسب العباية السوداء.

Marli من ماريل Cleo Jazz سوار
 Cleo سوار Marli بتصميم مبتكر وجذاب، قدمت دار

Jazz الذي يتميز بخطوط رسومية وألوان غنية معززة 
بأحجار املاس واألونيكس امليضء يف كل مكان مما يعكس 

الهندسة املعمارية ملدينة نيويورك، وموسيقى الجاز 
املستوحاة من الروح الحاملة لهذه املدينة، حيث يجسد 

الجاز القوة داخل الذات لتحويل األحالم إىل حقيقة.

صُمم السوار من الذهب عيار 18 قرياطًا، وجاء 
مرصوفًا بـ4 قرياط من األملاس األبيض، 

وأحجار األونيكس السوداء، مما يجعله 
خيارًا مثالًيا يمنحِك إطاللة فخمة 

بالعباية السوداء.

سوار Possession من بياجيه 
Piaget

 Piaget قدمت دار بياجيه
سوار Possession بتصميم 

أنثوي ساحر، حيث 
يجتمع الجمال الطبيعي 
للذهب وكثافة املاس مًعا 

إلنشاء سوار بتصميم 
فخم من الذهب الوردي، 

ويتم تكثيف التألق 
الفائق لهذه القطعة من 

املجوهرات الفاخرة بقطع 

األملاس الالمعة املرصعة عىل كل من 
السوار والحلقات الدوارة عىل 

الطرفني.
صُمم السوار املفتوح من الذهب 

الوردي عيار 18 قرياطًا، وجاء 
مرصوفًا باألملاس األبيض 

ملنحِك إطاللة أكرث 
جاذبية.

 Panthère de سوار
Cartier من كارتييه 

Cartier
بتصميم أكرث جرأة يسحر 

العيون، أعجبنا سوار 
Panthère de Cartier من 

دار كارتييه Cartier، الذي 
صُمم من الذهب الوردي عيار 
18 قرياط، عىل شكل نمر صغري، 
جاء مرصوفًا باألونيكس والورنيش 

األسود، ومرصع بحجرين من عقيق 
تسافوريت عىل عيون النمر.

Chaumet من شوميه Jeux de Liens سوار
إذا كنِت تُفضلني األساور ذات التصاميم التي تجمع بني 
الرقّي والنعومة، وترغبني يف تنسيقها بأسلوب التكديس 

 Jeux de Liens مع العباية السوداء، نرشح لِك سوار
من شوميه Chaumet، الذي جاء ليعرب عن االحتفاء 

بالصلة بني شخصني، من خالل إعادة تفسري معارصة 
للمجوهرات الرومانسية، مع ألوان الزاهية وبريق األملاس 

والذهب الوردي.
صُمم السوار من الذهب الوردي عيار 18 قرياط، وجاء 

مرصوفًا 92 ماسة قطع بريانت بوزن 0.81 قرياط.
Bvlgari من بلغاري Serpenti سوار

أبدعت دار بلغاري Bvlgari يف تجسيد قوة وجاذبية 
الثعبان يف قطع مجوهرات Serpenti الساحرة، أعجبنا 

منها هذا السوار، حيث تلتف هذه الجوهرة املتطورة 
والرائعة حول املعصم لتتألق بجمال الحراشف الثمني 

واالنسيابية املميزة للثعبان، لتمنحِك إطاللة ساحرة 
تخطف العيون والقلوب.

صُمم السوار من الذهب الوردي عيار 18 قرياطًا، وجاء 
مرصوفًا باألملاس بوزن 7.44 قرياطًا، مع حجر روبيليت 

بلونه الجذاب.

موديالت أساور ذهب بتصاميم فخمة تناسب العباية السوداء
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    APPETITE  لقمة شهية

يعترب الشمندر من الخرضوات الغنية 
بمضادات األكسدة والفيتامينات واملعادن، 
التي تعمل عىل تعزيز الصحة العامة، عدا 

مذاقه اللذيذ الذي يفضله الكبار والصغار.. 
إليك طريقة تحضري سلطة الشمندر مع 

الربتقال، بطريقة سهلة ومكونات متوفرة يف 
كل بيت.

المقادير والمكونات:

3 ثمرات من الشمندر، متوسطة الحجم.
50 غراماً من امللح.

4 ثمرات من الربتقال.

40 مل من زيت الزيتون.
10 مل من عصري الربتقال.

½ ملعقة صغرية من مسحوق القرفة.
أوراق النعناع الطازجة.

رشة من مسحوق الفلفل األسود.
رشة من امللح.

الطريقة

- يتم تسخني الفرن مسبقاً عىل حرارة 200 
درجة مئوية.

- نقوم بفرد طبقتني من ورق األملنيوم.
- نرش امللح عىل ورق األملنيوم، ونضع الشمندر 

فوقه.
- نرفع حواف ورق األملنيوم حول الشمندر، 

ليكون مثل الوعاء، ثم نضعه يف الفرن.
- يوضع الشمندر يف الفرن مدة 50 إىل 60 

دقيقة، استخدمي شوكة للتأكد من نضجه.
- نضع الشمندر جانباً كي يربد.
- يقرش الشمندر ويقطع رشائح.

- يقرش الربتقال جيداً، وتتم إزالة األلياف 
البيضاء منه.

- نقوم بتقطيع الربتقال بشكل رشائح، وننزع 
البذور.

- امزجي جميع املكونات يف وعاء.
- تصب يف صحن التقديم.

طبق سلطة 
الشمندر 
والبرتقال

رحاب الشيخ
يحتوي صحن الدجاج باملرشوم عىل قيمة غذائية 
عالية، وهو أيضاً مناسب ملتبعي الحمية الغذائية، 
الحتوائه عىل الشوفان الغني بمضادات األكسدة، 

الذي يساعد عىل الشعور بالشبع، وهو قليل 
السعرات الحرارية، مقارنة بالدقيق األبيض.. إليك 

طريقة التحضري:

المقادير والمكونات:
اثنان من صدور الدجاج املخلية.

رشة ملح، حسب الرغبة.
ملعقة كبرية 7 بهارات.

رشة فلفل أسود مطحون.
كوب شوفان.

ملعقتان من الدقيق.
ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة باكينغ بودر.
بصلة مفرومة.

كوب صغري من املرشوم املقطع.

ربع كوب ماء.

طريقة التحضير:
يف وعاء عميق، نضع الشوفان، والدقيق والباكينغ 

بودر مع ربع كوب ماء، ويقلب حتى يصبح متماسك 
القوام، ويرتك جانباً.

تقىل البصلة املفرومة مع املرشوم املقطع يف ملعقة من 
زيت الزيتون.

يقطع الدجاج رشائح صغرية، مثل الشاورما.
يضاف الدجاج إىل البصل واملرشوم مع القليل من 

املاء، ويطهى حتى تمام النضج.
تدهن صينية خبز بالقليل من الزيت، ثم يتم فرد 

نصف عجينة الشوفان.

نضع كمية الدجاج، التي تم تجهيزها مسبقاً.
نفرد النصف اآلخر من عجينة الشوفان عىل الوجه. 
تخبز يف فرن متوسط الحرارة ملدة 10 دقائق تقريباً، 

حتى تكتسب اللون الذهبي الشهي.
تقطع عىل شكل مثلثات، وتقدم ساخنة، إىل جانب 

سالطة الزبادي، حسب الرغبة.

تورتة الدجاج بالمشروم.. قيمة 
غذائية عالية
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    YOUR KITCHEN  مطبخك

حذرت دراسة حديثة من أن إضافة »املواد الكيميائية« إىل منتجات 
الطهي الشهرية بما يف ذلك املقايل غري الالصقة، وكذلك املواد 

الكيميائية الصناعية الشائعة يف تغليف املواد الغذائية وبعض أدوات 
املطبخ قد تضاعف من خطر اإلصابة برسطان الكبد أربع مرات، 

حسب صحيفة »الدييل ميل« الربيطانية.

واكتشف الباحثون يف جامعة جنوب كاليفورنيا 
يف لوس أنجليس أن ما تُعرف بـ»املواد 

الكيميائية الدائمة« يمكن أن تزيد من خطر 
إصابة الشخص برسطان الخاليا الكبدية 

غري الفريوسية - وهو رسطان شائع يف 
الكبد.

وكشف الباحثون أن األشخاص الذين 
تعرّضوا للسموم التي يصنعها اإلنسان 

ُعرضة أكرث من غريهم لإلصابة بزيادة خطر 
تشخيص إصابتهم باملرض بواقع 4.5 ضعف 

مقارنًة بأولئك الذين لم يتعرضوا لهذه السموم.

وحذر »مركز الحد من األمراض والوقاية منها« من أن 
هذه املواد الكيميائية موجودة يف كل مكان -من أدوات الطهي 

غري الالصقة، ومياه الصنبور، واملأكوالت البحرية، واملالبس املقاومة 

للماء، ومنتجات التنظيف، حتى الشامبو.

وجاءت الدراسة ضمن مجموعة متزايدة من األبحاث التي تُظهر 
خطورة هذه املركبات التي لم تكن معروفة نسبياً حتى السنوات 

األخرية.

وُيذكر أن »وكالة حماية البيئة« كانت قد 
خفضت املستوى املقبول يف املنتجات املنزلية 

بأكرث من 99 يف املائة يف يونيو )حزيران(.

ويخىش الخرباء من أن الرضر قد يكون 
قد حدث بالفعل وأن الكثري من األمريكيني 

قد يواجهون مشكالت صحية كبرية يف 
املستقبل.

وضّمت مجموعة االختبار أكرث من 200 ألف 
شخص، اختري من بينهم 50 شخصاً أُصيبوا 

برسطان الكبد ومطابقتهم مع 50 آخرين لم 
يصابوا. وقام الباحثون بتحليل عينات الدم من 

مرىض الرسطان قبل تشخيصهم، وقارنوها باملجموعة 
الضابطة ألولئك الذين لم يصابوا باملرض قط.

احذِر من 
األواني 

القاتلة في 
مطبخِك

5 Tips on How to Or-
ganize Your Kitchen 
and Pantry

Y our kitchen, the heart of the home, is a busy area where 
family and friends come together to spend quality 
time and dine. Keeping that kitchen orderly and at the 

ready can pose a challenge, especially when you love to cook. 
Occasional inventory and organization of utensils, appliances, 
and stored foods can help you get the most out of your kitchen, 
while maintaining its luxury look. This spring, get your kitchen 
in tip-top shape with Organized Living’s best pointers on how to 
bring order to your pantry and kitchen.

Hit restart
Before you begin to think about organizational systems or organizing 
tools, take everything out of your pantry. Throw away anything that 
has expired, donate foods you will not eat, and consolidate open 
products if possible. Now is the time to clear the kitchen and the 
pantry and get a better idea of what you have hidden away in the 
cupboards.
At the ready
Create an organized space that is ready when you are to make meal 
prep and snack time a breeze. As the French say, mise en place, or 
“everything in its place.” Knowing where everything is located helps 
when it comes to crafting an excellent meal. As ingredients are 
chopped and measured, you won’t be thrown off course if you need 
a last-minute spice or canned good. A pantry with everything in its’ 
place will not only add to your kitchen experience, but also make 
cleaning up more pleasant.
Implement a system
Take the time to architect a system that will work for you and your 
family’s needs. Whether it is new shelving or organizational tools like 
risers or baskets, the right system will help you stay organized in the 
long run. One option is to use FreedomRail, as it is both strong and 
adjustable and efficiently organizes your goods for a picture-perfect 
pantry.
Organize by zones
Give each space a purpose by separating your pantry into zones. For 
instance, group by activity like dinner prep, lunch packing, or bak-
ing ingredients. Items can also be categorized by how often you use 
them or by food groups. Similar to selecting foods from a grocery 
store aisle, streamlining your pantry by grouping like items together 
will ensure easy access for everyone in the household.
Maintain
With so many family members using the kitchen, it is easy for the 
cabinets and pantry to become unruly. Establish ground rules for 
everyone in the house to help maintain organization. For example, 
if you use it, wash it and put it away. Simple, easy-to-follow rules 
ensure your luxury kitchen stays organized.
Experience the benefits of your Toll Brothers home for years to come. 
Be prepared whether you are cooking for a dinner party or crafting 
a quick snack. An organized kitchen will put your mind at ease, and 
create a sense of familiarity and comfort in your most-loved space.

سارة سمير
عند التخطيط إلعادة إحياء مطبخِك، فأنت تريدين أن يتطابق، أو يكمل 

ديكور منزلِك الداخيل، سواء كان ذلك يعني إبقاءه كالسيكياً أو عرصياً.
ويمكن أن تساعدِك العنارص الجديدة يف إضفاء مظهر جديد عىل 

مطبخِك، لذلك يف هذا التقرير سوف نرصد لِك 5 أفكار ال بد من امتالكها، 
إلعادة إحياء املطبخ مرة أخرى.

1 . تقسيم األدراج
قد يكون لديِك درج مطبخ كبري، تستخدمينه لتخزين األطباق واألواني 
وكل أدوات املطبخ، لكنه ليس عميقاً بما يكفي الستيعابها جميعاً، هذا 

هو املكان الذي يمكن أن يكون فيه منظم 
األدراج أفضل صديق لِك، فهو طريقة رائعة 

لتحسني املساحة يف خزائن مطبخِك، ما 
يمنحِك مساحة كافية إلخفاء جميع األطباق 

الخاصة بِك، وتم تصميم منظم األدراج 
»Rev-A-Shelf« بقوة فائقة، إذ يمكنه حمل 

أوزان ثقيلة.

2 . منطقة أسفل الحوض
هل تعلمني أن درج اإلرشاد املوجود أسفل 
الحوض، ال يساعد فقط يف زيادة مساحة 

التخزين إىل الحد األقىص، لكنه يساعد أيضاً 
عندما تكونني يف عجلة من أمرك؟ 

يمكن أن تحتوي هذه املنطقة عىل العديد 
من الرضوريات، مثل: الصابون واإلسفنج 

ومنتجات التنظيف، وتأتي معظم أحواض 
الزينة مزودة بصينية مدمجة، ومع ذلك 

يمكنك إضافة واحدة إذا لم يكن حوضِك 

يحتوي عىل واحد.

3 . جزيرة المطبخ
للوهلة األوىل، تضيف الجزيرة املضافة للمطبخ املزيد من األعباء، لكنها يف 

الحقيقة مميزة جداً وال بد من توافرها، ألنها تزيد مساحة سطح العمل، 
حيث ال تقترص عىل الطاوالت يف محيط املطبخ، بل تتعداه للفراغ يف 

املنتصف الذي كان يف السابق يرتك فارغاً للحركة فقط أو يستغل بوضع 
طاولة طعام.

4 . تلفزيون بشاشة مسطحة
يعد التلفزيون املسطح يف املطبخ إحدى األفكار املميزة، التي يمكن أن 

تضيف قيمة ورفاهية إىل منزلِك، وهذا 
يستحق التصوير إذا كنِت ترغبني 
يف االستمتاع بمنظر رائع وجميل 
للتلفزيون الخاص بِك، والتزالني 

تنجزين مهامك اليومية. 

5 . خزانة من األرض إلى 
السقف

الكل يريد املزيد من السعة التخزينية، 
إنها طريقة سهلة إلضافة بعض 

الوحدات املربعة إىل مطبخِك، واملزيد 
من الخزائن يمكن أن يمنحِك الفصل 

بني مناطق العمل، بدالً من تجميع كل 
يشء عىل قطعة واحدة من األثاث، 

ويعد تركيب الخزانات املمتدة من 
األرض إىل السقف إحدى الطرق 

السهلة لتحقيق ذلك، مع توفري 
مساحة تخزين إضافية أيضاً.

5 أشياء ضرورية إلعادة إحياء مطبخِك
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   The life  الحياة

يارا حسين

الدوبامني أو ما ُيعرف بهرمون السعادة هو ناقل عصبي يدخل يف تنظيم 
العديد من العمليات يف مختلف أنحاء الجسم مثل تنظيم الحالة املزاجية 

وتنظيم حركات الجسم وتعزيز املشاعر اإليجابية والذاكرة واالنتباه. هنا 
نضع أهم األشياء التي تزيد مستويات الدوبامني بشكل طبيعي.

تناول كمية كافية من البروتين

يلعب الحمض األميني التريوزين دوراً مهماً يف إنتاج الدوبامني، لذلك فإن 
وجود مستويات كافية من التريوزين مهم إلنتاج الدوبامني. ويمكن للجسم 

صنع التريوزين من حمض أميني آخر يسمى فينيل أالنني. ويتواجد كل 
من التريوزين والفينيل أالنني بشكل طبيعي يف األطعمة الغنية بالربوتني 
مثل الديك الرومي ولحم البقر والبيض، ومنتجات األلبان، وفول الصويا 

والبقوليات. وتشري الدراسات إىل أن زيادة كمية التريوزين والفينيل أالنني يف 
النظام الغذائي يمكن أن تزيد من مستويات الدوبامني يف الدماغ.

تناول البروبيوتيك

تحتوي القناة الهضمية عىل عدد كبري من الخاليا العصبية، لذلك  
تُسمى بالدماغ الثاني. وهذه الخاليا العصبية تنتج العديد من 

الناقالت العصبية بما يف ذلك الدوبامني. ووجدت الدراسات أن أنواعاً 
معينة من البكترييا التي تعيش يف األمعاء )الربوبيوتك( قادرة عىل 

إنتاج الدوبامني، فعند تناولها بكميات كبرية بما يكفي يمكن أن تقلل 
من أعراض القلق واالكتئاب وتحسن الحالة املزاجية والسلوك.

ممارسة الرياضة

تعزز التمارين الرياضية من مستويات 
الدوبامني 
يف الدماغ 
وتحسن 

الحالة 
املزاجية، ويمكن 

مالحظة التحسن يف الحالة املزاجية 
بعد أقل من 10 دقائق من النشاط الهوائي وتكون أعىل بعد 
20 دقيقة عىل األقل. وتفيد التمارين الهوائية املتكررة أيضاً 

األشخاص املصابني بمرض باركنسون، وهي حالة تؤدي 
فيها مستويات الدوبامني املنخفضة إىل تعطيل قدرة 

الدماغ عىل التحكم يف حركات الجسم. ووجدت دراسة أن 
ممارسة ساعة واحدة من اليوغا ملدة 6 أيام يف األسبوع 

أدت إىل زيادة كبرية يف مستويات الدوبامني يف الدماغ.

النوم لفترات كافية

تشري الدراسات إىل أن الدوبامني يعزز اليقظة ويتم إفرازه بكميات كبرية يف 
الصباح عندما يحني وقت االستيقاظ بينما تنخفض مستويات الدوبامني 

بشكل طبيعي يف املساء عندما يحني وقت النوم. وتقلل قلة النوم من 
حساسية الدوبامني يف الدماغ، فعندما يضطر الناس إىل البقاء مستيقظني 
طوال الليل يقل توافر مستقبالت الدوبامني يف أدمغتهم بشكل كبري بحلول 

صباح اليوم التايل مما يؤدي إىل انخفاض الرتكيز وضعف األداء. لذلك 
يويص األطباء بأن يحصل البالغون عىل 9-7 ساعات من النوم املنتظم وعايل 
الجودة كل ليلة للحفاظ عىل توازن مستويات الدوبامني والشعور بمزيد من 

اليقظة واألداء العايل خالل اليوم. 

التعرض لضوء الشمس

يؤدي التعرض ألشعة الشمس إىل زيادة مستويات الناقالت العصبية 
املعززة للمزاج الجيد، بما يف ذلك الدوبامني. فقد وجدت إحدى الدراسات 
التي أجريت عىل 68 من البالغني األصحاء أن أولئك الذين تلقوا أكرب قدر 

من التعرض ألشعة الشمس كان لديهم أعىل كثافة ملستقبالت الدوبامني يف 
أدمغتهم وحسن من حالتهم املزاجية. ومن املهم االلتزام بإرشادات 

السالمة واالعتدال بالتعرض للشمس ألن التعرض املفرط للشمس 
يمكن أن يكون ضاراً وربما يؤدي إىل تلف الجلد وزيادة خطر 

اإلصابة برسطان الجلد.

االستماع إلى الموسيقى

وجدت العديد من دراسات التصوير الدماغي أن االستماع 
إىل املوسيقى واألغاني املفضلة واملحببة يزيد من 

مستويات الدوبامني يف الدماغ بنسبة 9 يف املائة. 
كما أن االستماع إىل املوسيقى يساعد 
األشخاص املصابني بمرض 

باركنسون عىل 
تحسني تحكمهم الحركي 

الدقيق.

تناول المكمالت الغذائية

باإلضافة إىل التغذية السليمة، تم ربط العديد من املكمالت 
الغذائية بزيادة مستويات الدوبامني، إذ يحتاج الجسم 

إىل العديد من الفيتامينات واملعادن إلنتاج الدوبامني، بما 
يف ذلك الحديد وفيتامني د وفيتامينات ب واملغنزيوم و 

أوميغا 3.

نصائح بسيطة لزيادة 7 
هرمون السعادة

4 ways to help you 
sleep early

 

T here are many important reasons why one does not 
go to sleep early. But if one finds oneself regretting 
the hours spent just swiping a finger on their smart-

phone late at night, help is available. Here are four ways to 
help oneself

There are many important reasons why one does not go to 
sleep early.

But if one finds oneself regretting the hours spent just swiping a 
finger on their smartphone late at night, help is available.

Here are four ways to help oneself fall asleep early:

Tip 1: Keep the consequences of staying up late in mind

Sleep doctor, Alfred Witter, says that delaying bedtime can 
quickly deprive a person of sleep, which is the most dangerous 
thing to avoid.

After all, one needs sleep in order to maintain a healthy im-
mune system, cardiovascular system, and metabolism.

Tip 2: Understand why you put off bedtime

One has to ask oneself what causes him to delay bedtime when 
it comes to falling asleep, says psychologist Anna Hooker.

Is it about one finally getting a little time for oneself?

“So you have to add more joy, joy, freedom, and purposeful ac-
tivities to your day, so you don’t feel like you have to steal that 
from the night,” Hooker explains.

Tip 3: Discipline thanks to the use of the alarm clock

Alfred Witter says that the most important procedure is to set 
the alarm, and what he means is not to set it at the time you 
want to wake up, but at the time you want to go to sleep.

The alarm will remind you when you usually have to go to sleep 
in order to get the sleep you need.

Tip 4: Create your own routine to help you relax

Everyone rests better with an evening ritual, sleep specialists 
say.
So one should try to replace swiping his finger on his smart-
phone with reading, doing crossword puzzles or a set of re-
laxation exercises, because all of this will help him fall asleep 
faster.
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Beauty & Health صحتك وجمالك

كارين إليان ضاهر
هل تشكني من بطء يف نمو شعرك؟ لكل مشكلة حل. إذا كانت هذه من 
املشكالت املزعجة كونها تتعلّق بشعرك الذي يشكل جزءاً أساسياً من 

جاذبيتك، يجب أن تعريف أسبابها أوالً حتى تتمكني من مواجهتها بشكل 
أفضل، وإيجاد الحلول املناسبة لها.

يجب أن تعريف أوالً، أنك عندما تولدين تملكني عدد بصيالت الشعر نفسه 
الذي لديك طوال أيام حياتك، والذي يراوح بني 80.000 و120.000. ومن 

الطبيعي أن تخرسي يومياً نحو 100 شعرة، فيجب أال تقلقي حيال ذلك. 
الدم يف فروة الرأس يتوجه إىل بصيلة الشعر ويؤمن األوكسجني واملكونات 

الغذائية لجذور الشعر حتى ينمو. وفيما ينمو الشعر، يخرق الجلد مروراً 
بالغدة الدهنية التي تؤمن له ملعانه ونعومته. وصحيح أّن العامل الجيني 

يلعب دوراً يف الحفاظ عىل صحة الشعر وحسن نمّوه، إال أن عوامل أخرى 
عدة يمكن أن تؤثر يف ذلك. وقد ال يتوافر الحل السحري لنمو رسيع للشعر، 

فيما يمكن لبعض الخطوات أن تساعد يف ذلك وأن تحمي الشعر من 
التكرّس.

تجنبي الحمية الصارمة
ال يمكن التحكم بكافة العوامل التي تسبب البطء يف نمو الشعر، لكن 

الغذاء من العوامل التي تؤثر بشكل واضح يف هذا املجال. فالحمية الصارمة 
تساهم يف تراجع معدالت املكونات الغذائية الرضورية لنمو الشعر. ويعترب 

بطء نمو الشعر أحد اآلثار الجانبية الناتجة عن الحمية الصارمة، 
العتبارها تؤثر يف وظائف عدة يف الجسم. لكن حتى بعد وقف الحمية 
الصارمة املتبعة، يستمر تساقط الشعر والبطء يف نموه خالل أشهر. 

ويحصل ذلك أيضاً يف حال االنخفاض الرسيع للوزن بسبب النقص يف 
.B3 النياسني أو الفيتامني

التركيز على تناول البروتينات ومستحضرات الكافيين
إضافة إىل الحمية الصارمة التي تسبب تساقط الشعر وضعفاً يف نمّوه، 

يمكن للنقص يف معدالت الربوتينات أن يؤدي إىل ذلك أيضاً. لذلك، يجب 
الحرص عىل الحصول عىل معدالت كافية من الربوتينات لبلوغ أقىص 

معدالت نمو الشعر. ُينصح بالحصول عىل 50 غ من الربوتينات كحد أدنى 
يف اليوم. وتبني أن الكافيني املستخدم يف الشامبو او املنتجات الخاصة 

بالشعر يساهم يف نمو الشعر ويساعد عىل الوقاية من تساقطه. وُينَصح 
باللجوء إىل الزيوت األساسية، إْذ تساهم أيضاً يف تعزيز نمو الشعر. وتبني 
يف إحدى الدراسات أن استخدام زيت بذور اليقطني للشعر يزيد من نموه. 

كذلك بالنسبة إىل زيت إكليل الجبل وزيت النعناع والخزامى.

الحد من تعرض الشعر وفروة الرأس للحرارة
تسبب الحرارة الناتجة عن مجفف الشعر وغريه من أجهزة تصفيف الشعر 

أرضاراً فيه وتؤدي إىل تكرسه. لذلك يجب الحد من استخدامها أو خفض 
الحرارة املستخدمة فيها. يمكن أيضاً استخدام منتج خاص لحماية الشعر 

من الحرارة عند اللجوء إىل هذه األدوات. فهذه العالجات الخاصة لحماية 
الشعر من الحرارة تساعد عىل الوقاية من تقصف الشعر وتكرسه عرب توفري 

حاجز وقائي للحفاظ عىل رطوبة الشعر.

تلوين الشعر بمعدل أقل
عند تلوين الشعر تتغري تركيبته بسبب املواد الكيماوية، ما يؤذيه ويؤدي 

إىل تكرّسه. تمكن مواجهة هذه املشكلة عرب الحد من تلوين الشعر ما يجعله 
ينمو بشكل أرسع. وقد تبني يف دراسة عام 2021 أن التلوين الدائم للشعر 

يقيض عىل األحماض الدهنية الطبيعية التي فيه.

الفيتامينات والمعادن
تعترب بعض الفيتامينات واملعادن واألحماض الدهنية رضورية للصحة 

عامًة وأيضاً لنمو الشعر، وأهمها البيوتني والفيتامينات A وD وE والزنك 
والحديد.

قص الشعر
يفضل قّص الشعر كل بضعة أشهر، إْذ يسمح ذلك بالتخلص من األطراف 
املتقصفة والحد من تكرّس الشعر. لكن بعكس ما يعتقد كثريون لن يساعد 

ذلك عىل نمو الشعر برسعة كربى فهو ينمو بمعدل ثابت حتى يف حال 
قّصه.

حيل 
لتحسين 

نمو الشعر.. 
تعرفي 
عليها

عالمات نقص فيتامين إي عند 
النساء.. ال تستهيني بها

فيتامني إي E هو فيتامني أسايس قابل للذوبان يف الدهون، مما يعني أنه يتطلب 
امتصاص الدهون من النظام الغذائي بشكل صحيح، ويتم تخزينه يف الكبد قبل 

إطالقه يف مجرى الدم الستخدامه.

يوجد فيتامني إي يف ثمانية أشكال كيميائية، وعادة ما يكون املستوى الطبيعي 
لفيتامني إي يف حدود 17-5.5 )ملجم/ لرت(. وعندما يكون مستوى فيتامني إي 
لدى الشخص البالغ أقل من 4 ملجم/لرت، فعادًة ما يحتاج إىل مكمالت غذائية 

تحتوي عىل هذا الفيتامني املهم.

تتشابه أعراض نقص فيتامني إي لدى النساء والرجال، ويف السطور التالية، 
نقدم لِك »سيدتي » عالمات نقص فيتامني إي عند النساء:

1 - حدوث ارتباك ومشاكل يف الرؤية؛ ألنَّ نقص فيتامني إي يمكن أن 
ُيضعف مستقبالت الضوء يف شبكية العني وخاليا أخرى يف العني، وهذا يمكن أن 

يؤدي إىل فقدان البرص مع مرور الوقت.
2 - ضعف العضالت؛ ألنَّ فيتامني إي رضوري للجهاز العصبي املركزي، حيث 
يعترب من بني مضادات األكسدة الرئيسية يف الجسم، ويؤدي نقصه إىل اإلجهاد 

التأكسدي الذي يمكن أن يؤدي إىل ضعف العضالت.

3 - صعوبات يف التوازن وامليش: يمكن أن يتسبب النقص يف تحلل بعض 
الخاليا العصبية، مما يرضُّ بقدرتها عىل نقل اإلشارات بني املخ واألطراف.

4 - التنميل والوخز: يمكن أن يمنع تلف األلياف العصبية األعصاب من 
إرسال اإلشارات بشكل صحيح، مما يؤدي إىل الشعور بالتنميل والوخز، وهي 

أعراض تسمى أيضاً االعتالل العصبي املحيطي.

5 - مشاكل الجهاز املناعي: يشري بعض األبحاث إىل أن 
نقص فيتامني إي يمكن أن يثبط عمل الخاليا املناعية، وقد 

يكون كبار السن يف خطر بشكل خاص.

6 - أعراض عصبية تشري إىل تلف الجهاز 
العصبي املركزي واملحيطي؛ والجهاز 

املحيطي هو شبكة من األعصاب املوجودة خارج 
الدماغ والحبل الشوكي، وهذه الخاليا العصبية 

تمرر الرسائل يف جميع أنحاء الجسم، 
حيث يتواصل الجهاز العصبي 

املركزي بني الدماغ والحبل 
الشوكي.

وتتكون أغلفة الخاليا العصبية 
يف الغالب من الدهون، عندما 

يكون مستوى فيتامني 
إي قليالً جداً يف الجسم، 

فهذا يعني كمية قليلة من 
مضادات األكسدة التي 

تحمي هذه الدهون، فتتفكك 
وظيفة الجهاز العصبي.

T he chemicals used in makeup can 
damage your skin cells. You are also 
exposed to a considerable amount 

of air pollution when you travel. But that 
doesn’t mean you should regret your 
lifestyle

When you’re in college, you try to explore 
a lot of new things. You try new makeup 
trends, visit new places with your friends, 
etc. By engaging in these fun activities, you 
are forgetting one very important thing.

You are neglecting the care your skin needs. 
The chemicals used in makeup can damage 
your skin cells.

You are also exposed to a considerable 
amount of air pollution when you travel. 
But that doesn’t mean you should regret 

your lifestyle. It is possible for you to have 
flawless, healthy and glowing skin even after 
all of this.

Here are 5 skincare tips for 
college students to have 
flawless skin:

Use skin cleansers daily
You are exposed to 
many harmful pol-
lutants and bacteria 
when you are outdoors 
for long periods of time. 
This leads to your skin 
pores becoming clogged. 
Because of this, your skin 
does not get enough oxygen. 
So, you should cleanse your skin 
with a mild cleanser after you come 

indoors.
Apply sunscreen

Whenever you go out, don’t forget 
to apply a good amount of sun-

screen. Choose the sun cream 
or lotion according to your 

skin type. Don’t just apply 
it to your face, apply it 
to other exposed parts 
like your hands and 
feet.

Exfoliate your skin
Exfoliating your skin is 

a great way to slough off 
dead skin cells. Dead skin 

cells block the pores of the 
skin making it difficult for the 

skin to get needed nutrients. This 
ultimately leads to dullness of the skin. 

Therefore, you should exfoliate your skin 
once or twice a week.
Stay hydrated
Drinking plenty of water not only releases all 
the toxins from your body, but also nourishes 
and hydrates your skin. This leads to glowing 
and refreshed skin.
Exercise
Even if you have a busy schedule, you should 
devote at least 30 minutes to exercise every 
day. It will improve your blood circulation 
and purify it. This will lead to glowing skin.
Balanced diet
You must include antioxidants, vitamin C and 
vitamin A in your diet. Fruits and vegetables 
are an example of antioxidants. You can get 
vitamin C from green tea and vitamin A from 
eggs, cheese, etc. Following a healthy diet 
will give you a healthy body and beautiful 
skin.

5 skin care tips for college students to have flawless skin
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YOUR VOICE صوتك

مي عّزام
وصف امللياردير األمريكي، إيلون ماسك، يف مقابلة 

تلفزيونية معه، االقتصاد، بأنّه ليس األموال 
املتداولة، وإنّما تبادل السلع والخامات والخدمات. 

وربما يؤكّد الوضع العاملي هذا التعريف البسيط، 
فهناك أموال )بنكنوت( وفرية، لكن ال توجد مقابلها 

سلع متوفرة، وهو ما يؤّدي إىل التضخم، وتدني 
القيمة الرشائية للعمالت.

كانت جائحة كورونا بداية األزمة، أّدى اإلغالق إىل 
مشكالت يف سالسل اإلمدادات، وما إن بدأ العالم 
يف التعايف من آثار الجائحة واستبرش خرياً، حتى 

بدأت روسيا عملياتها العسكرية يف أوكرانيا، ليدخل 
العالم يف دائرٍة جهنميٍة مغلقة، وأزمة اقتصادية 

طاحنة بسبب القرارات السياسية غري املدروسة 
التي واجه بها الغرب االجتياح الرويس، وفرض 

عقوبات غري مسبوقة عليها، وهو ما أّدى إىل أزمة يف 
الطاقة والخامات والحبوب، من تداعياتها تضخم 

وغالء معيشة وتأثر الصناعة يف القارّة العجوز 
وحالة من الركود والرتاجع االقتصادي عىل مستوى 

العالم. 
تظاهر، قبل أيام، أكرث من 70 ألف شخص يف 

العاصمة التشيكية براغ، وأعربوا عن مخاوفهم 
من ارتفاع تكلفة فواتري الطاقة والكهرباء. لم تكن 

أول تظاهرة يف أوروبا ضد التضّخم وغالء املعيشة، 
سبقتها تظاهرات يف بريطانيا وأملانيا، لكّن تظاهرة 
براغ كانت األكرب، وهي أول تظاهرة شعبية أوروبية 

تنّدد بسياسات االتحاد األوروبي وحلف الناتو. 
وطالب منظّموها بحياد بلدهم عسكرياً وإبرام 

عقود مبارشة مع مورّدي الغاز، ومنهم روسيا. خرج 
املتظاهرون عىل أمل إيجاد حّل ملشكلة أسعار 

الطاقة التي سيعانون منها يف فصل الشتاء.
كانت التشيك إحدى أكرب الدول الداعمة ألوكرانيا 

ضد االجتياح الرويس، وقّدمت املالذ اآلمن ألكرث 
من 40 ألف أوكراني عىل أرضها، باإلضافة إىل 

الدعم العسكري واملساعدات اإلنسانية لحكومة 
كييف، كان هذا هو املوقف الرسمي والشعبي. وبعد 

سبعة شهور من بدء الحرب، لم تعد آثارها قارصًة 
عىل مواطني أوكرانيا، امتّدت إىل جيب كّل مواطن 

أوروبي، فالتضّخم وصل إىل أرقام قياسية، غالء 
املعيشة وفواتري الطاقة )الكهرباء والغاز( تلهب 
ظهور األوروبيني، وهو ما دعا الرئيس الفرنيس، 
ماكرون، إىل مصارحة شعبه بأن »عهد الرفاهية 

انتهى ونعيش اآلن نهاية زمن الوفرة«. وطالب 
الفرنسيني باالستعداد والتضحية بسبب األزمات 

املتتالية ىف الطاقة والغذاء والجفاف، وبأّن عليهم أن 
يدفعوا ثمن الحرية!

ورغم أّن رئيسة الوزراء الربيطانية الجديدة، ليز 
تراس، تعهدت، يف أول خطاب لها بعد توليها 
منصبها، بتقديم خطة جريئة تساعد بالدها 

عىل اجتياز املصاعب االقتصادية التي وصفتها 
بالعاصفة، إال أنها لم تنس التعهد بدعم الحرية 

والديمقراطية يف العالم، فهي تسري عىل نهج سلفها 
بوريس جونسون ودعمه أوكرانيا. ولكن بمرور 

الوقت، ودخول فصل الشتاء، قد تواجه تحّديا يف 
إقناع الربيطانيني بتحّمل فاتورة الدفاع عن أوكرانيا. 

وهناك بالفعل حركة »ال تدفع« ىف اململكة املتحدة، 
بدأت بعدد محدود من الناشطني واملتطوعني يف 

يونيو/ حزيران املايض، يزداد عددهم يوما بعد يوم، 
هدفها جمع مليون تعهد من املواطنني بالتوقف 

عن دفع فواتري الطاقة التي ستتضاعف بداية من 
أكتوبر/ ترشين األول املقبل، للضغط عىل رشكات 

الطاقة لتخفيض أسعارها، فقد حققت تلك الرشكات 
أرباحا طائلة بسبب القفزة يف أسعار الوقود 

عىل حساب املواطن البسيط. وتستلهم الحركة 
الربيطانية موقفها من حركة السرتات الصفراء يف 

فرنسا التي نجحت يف عام 2018 يف إيقاف رضيبة 
قّررتها الحكومة عىل الوقود. ليس للحركتني ظهري 

سيايس أو حزبي، إال أنهما جزء من سياق عام 
غاضب من أداء الحكومات، يمكن أن يتطّور إىل حالٍة 

أقرب إىل عصيان مدني يؤّدي إىل اضطرابات أوسع.

اعتاد املواطن األوروبي منذ عقود عىل الوفرة 
والرفاهية، ما يحُدث اآلن يعّد انقالبا عىل حياته 

اآلمنة، وهذا سيؤّدي إىل موجاٍت من السخط 
والغضب والتظاهرات، والتظاهرات معدية كما 

يؤكّد علماء االجتماع، وستنتقل بني دول الجوار، 
ومن املتوقع أن تشهد عواصم أوروبية تظاهرات 

احتجاجية أكرب عددا وأكرث عنفاً من تظاهرات براغ.
تكافح معظم الدول مع ارتفاع أسعار الطاقة، لكّن 
أوروبا تتعرّض لضغوط أشد قسوة، خصوصاً مع 

اقرتاب فصل الشتاء، فعليها عبء توفري الطاقة 
ملواطنيها وأيضاً دعم أوكرانيا، وهو ما جعل القادة 

األوروبيني يضعون خططاً عاجلة لخفض استهالك 
الطاقة وترشيده، وإجراءات طوارئ للتخفيف 

من األعباء األليمة التي سيتحّملها املواطنون يف 
الشتاء، لكّن ذلك كله سيكون محدود التأثري. 

مع استمرار أزمة الطاقة واقرتاب فصل الشتاء، 
سيشعر األوروبي باملعاناة، وسيحّمل قادته 

الذنب يف ما يحُدث له، بسبب القرارات السياسية 
العقابية ضد روسيا واالنخراط يف الحرب األوكرانية. 
وسيؤّدي ذلك إىل أزمات سياسية داخلية، وستزداد 

حّدة الخالفات بني بلدان االتحاد األوروبي بشأن 
تقاسم الغاز، وستنقسم اآلراء بشأن املشاركة يف دعم 

أوكرانيا ومقاطعة الغاز الرويس. وتزداد املخاوف من 
أن يكون األمر بداية خريف أوروبي عىل غرار الربيع 

العربي، وهو ما سينهك اقتصاديات الدول الغربية 
الراكدة، وسيلقي بظالله عىل التحالف األوروبي/ 

األمريكي، وربما يكون من آثاره التعجيل بسقوط 
النظام العاملي الحايل، وكذلك النظام االقتصادي 

الذي هيمنت عليه املؤّسسات املالية املوالية ألمريكا، 
وتراجع الدوالر يف املعامالت الدولية، كما حدث مع 

األنظمة العربية التي سقطت بسبب الربيع العربي.
القادة األوروبيون أمام وضع صعب للغاية، فإما 

الذهاب إىل الهاوية والفوىض أو وضع خطة عاجلة 
إلنهاء األزمة األوكرانية التي أصبحت تداعياتها 

أسوأ من توقعاتهم، وتقديم تنازالٍت ستؤّدي أيضاً 
إىل تغرياٍت يف موازين القوى .. كّل الدروب تؤّدي إىل 

سقوط النظام العاملي الحايل.

خريف الغضب األوروبي

Dalia Al-Aqidi

D espite her advanced age and her 
absence from several official events 
this year, the death of Britain’s 

Queen Elizabeth has spread a global 
sadness. The world has lost a brilliant, 
wise and remarkable woman, who was the 
longest-reigning monarch in British history. 
A recent poll showed how popular she 
was, with 75 percent of the people in the 
UK liking her and approving of her work.

French President Emmanuel Macron was 
not wrong when he sent his condolences 

to the people of Britain and said to them: 
“To you, she was your queen. To us, she 
was the queen.”

Americans closely followed the queen’s 
health updates through all major US me-
dia outlets and they mourned her as if 
she were one of their own.

Shortly after her death, US President Joe 
Biden and First Lady Jill Biden released 
a statement in which they passed the 
prayers of people all across the US to the 
people of the UK and the Commonwealth 
in their time of grief. “Queen Elizabeth was 
a stateswoman of unmatched dignity and 
constancy who deepened the bedrock al-
liance between the United Kingdom and 
the United States. She helped make our 
relationship special,” the statement read. 
It added that she stood in solidarity with 
the US after 9/11, when she poignantly 
reminded the country that grief was the 
price paid for love. On Friday, Biden an-
nounced that he would travel to the UK 
to attend the queen’s funeral, along with 
several other world leaders.

It is well known that, after the 9/11 ter-
rorist attacks, the queen instructed that 
the US national anthem, “The Star-Span-
gled Banner,” be played outside Bucking-

ham Palace as a way to show solidarity 
with America.

US Ambassador to the UK Jane Hartley 
reiterated that there was no closer ally 
to the US than the queen herself. Hartley 
told US news network CBS that Elizabeth 
had always been close to the US. “I think 
she loved America, and we loved her. 
When I first arrived, it was right before 
the Platinum Jubilee, and I was amazed at 
the number of people on the street that 
just adored her. And there was so much 
respect. But there were many, many 
Americans there,” she said.
Condolences and prayers for the queen 
poured in from politicians, celebrities and 
people across the US.

“Like so many, Mi1chelle and I are grate-
ful to have witnessed Her Majesty’s ded-
icated leadership, and we are awed by 
her legacy of tireless, dignified public 
service,” former President Barack Obama 
said. Meanwhile, the 42nd president, Bill 
Clinton, described the late monarch as a 
“source of stability, serenity and strength 
in sunshine or storm.”

The queen had cultivated a seventy-year 
friendship with the White House. She met 
every American president since Dwight 

Eisenhower, except for Lyndon Johnson, 
who did not visit Britain during his pres-
idency. She also visited the US several 
times as both a princess and a queen.

According to several sources, the queen 
was a friend of Nancy and Ronald Reagan, 
whose family ranch she visited in 1983. 
Six years later, she granted Ronald Reagan 
an honorary knighthood in recognition of 
his assistance to the UK in the Falkland 
War. This award is the highest distinction 
the UK awards foreigners.

This unique relationship between the two 
countries is expected to continue, with 
King Charles having limited genuine polit-
ical power. These ties were built through 
decades of allyship and the sharing of se-
crets.

Both countries need the other to help face 
the challenges of the Russian war, eco-
nomic troubles, global inflation and the 
deadly pandemic’s consequences. Britain 
is now starting a new era with both a new 
king and a new prime minister.
Charles must continue his mother’s policy 
of maintaining the monarchy’s impartiali-
ty and refrain from declaring his personal 
positions, leaving the politics to 10 Down-
ing Street.

Queen Elizabeth ‘loved America and we loved her’
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MEDIA ميديا

كتبت هبة السيد
سيشاهد الكثري من مستخدمي تويرت مالحظات التحقق 

من صحة األخبار عىل التغريدات قريباً، حيث يتوسع 
برنامج Birdwatch ، وهو الربنامج التجريبي لفحص 
الحقائق يف املجتمع عىل تويرت، ويحصل عىل بعض 

التحديثات.
 وبالنسبة للمستخدمني يف الواليات املتحدة، فإن هذا 

يعني أن املزيد منهم سيشاهد بعض التغريدات يف 
جداولهم الزمنية التي تحتوي عىل مالحظات تضيف 

سياقًا إىل التغريدات بأنفسهم.
 ونرش الحساب الرسمي لربنامج Birdwatch التابع 

لتطبيق تويرت سلسلة من التغريدات لإلعالن عن 
توسعها.

 ومن بني التغيريات التي تم اإلعالن عنها، برز اثنان 
منها: ستعمل Birdwatch عىل زيادة عدد املساهمني 

بها وستشهد مالحظات تغريدة Birdwatch هذه زيادة 
يف الرؤية يف الجداول الزمنية ملستخدمي Twitter يف 

الواليات املتحدة.
وفقًا إلعالن نرش مدونة تويرت، ستتم إضافة مجموعات 

أكرب من املتقدمني املساهمني املؤهلني إىل الربنامج بشكل 
متكرر.

 يف حني أن منشور املدونة لم يحدد عدد املتقدمني 
الذين سيتم قبولهم، فإن إعالن سلسلة التغريدات 

الرسمية فعل: 1000 مساهم مؤهل يف األسبوع، )وفقًا 
لدليل Birdwatch عىل تويرت، املساهمون هم يف األساس 

مستخدمو تويرت الذين تطوعوا لكتابة مالحظات إلضافة 
سياق إىل التغريدات التي قد تكون مضللة وفقا ملا نقله 

.Digitartlends موقع
 ويقيم املساهمون أيًضا فائدة وجودة مالحظات 

زمالئهم املساهمني.( مع زيادة عدد املساهمني ، يبدو أنه 
سيتم السماح ملزيد من مستخدمي تويرت باالنضمام 

إىل الربنامج، ولكن ال يزال يتعني عليهم تلبية بعض 
املتطلبات مثل كرقم هاتف تم التحقق منه وحساب تويرت 

موجود منذ ستة أشهر عىل األقل.
من املتوقع أيًضا أن تكتسب Birdwatch مزيًدا من 

الظهور بني مستخدمي الواليات املتحدة. ستصبح 
مالحظات Birdwatch هذه أكرث وضوًحا لهؤالء 

املستخدمني »يف األسابيع املقبلة«.
 ووفقًا إلعالن سلسلة التغريدات، إذا تم تصنيف 
مالحظة Birdwatch عىل أنها »مفيدة« من قبل 

املساهمني، فستكون هذه املالحظة مرئية »لـ ٪50 من 
األشخاص الذين يستخدمون Twitter يف الواليات 

املتحدة!« أوضحت إحدى التغريدات يف سلسلة الرسائل 
أيًضا أن زيادة وضوح هذه املالحظات ستبدأ »خالل 

األسبوع املقبل«.
 تم تقديم برنامج Birdwatch ألول مرة يف عام 2021 

كطريقة تجريبية للتعامل مع املعلومات الخاطئة عىل 
 .Twitter

بشكل عام تحتوي مالحظات Birdwatch عادًة عىل 
سياق إضايف لتوضيح أو دحض االدعاءات الواردة يف 

التغريدات التي قد تكون مضللة.
 

مالحظات للتحقق من صحة األخبار على 
تغريدات تويتر

زينب ترحيني
يف نهاية شهر أغسطس/آب، نرش حساب املعجم الفرنيس الشهري »لو بوتي روبري« 

Le Petit Robert، عرب موقع تويرت، تضمينه كلمة جديدة إىل الئحة كلماته باللغة 
الفرنسية. جذر هذه الكلمة هو »إنستغرام«، أّما هي نفسها فال ُمعادل لها باللغة 

العربية. الكلمة الجديدة هي: »إنستغرامور« Instagrameur للمذكر و«إنستغراموز« 
Instagrameuse للمؤنث، وتأتي للتعبري عن صنّاع املحتوى أو املؤثرين الذين 

ُيمارسون عملهم من خالل نرش الصور أو الفيديوهات عرب تطبيق إنستغرام. 

هذه ليست املرة األوىل التي ُيطّور فيها معجم فرنيس مضمونه 
عرب إدخال مصطلحات جديدة، كما أنها ليست املرة األوىل 

التي تدخل املُعجم كلمة متعلقة بالتكنولوجيا أو وسائل 
التواصل االجتماعي، عدا عن أّن تطوير اللغة ليس 
حرصّياً بالقّيمني عىل اللغة الفرنسية، بل يمتّد إىل 

لغات أخرى كثرية. وهو ما يشكّل مؤرشاً إضافياً عىل 
تسارع التطور الرقمي، واقتحامه وتجّذره يف الحياة 
اليومية، بشكل صار من الرضوري أن يجد مكانه يف 

اللغة.

هذا تحديداً ما ُيحاول اللغويون حول العالم فعله، أي 
تطوير لغتهم بشكل مستمّر، لتتمكن من مجاراة الواقع 
بكل ما يحمله من تحوالت ووالدات جديدة. عىل سبيل 

املثال، عام 2017، تّمت إضافة كلمة »يوتيوبر« )الشخص 
الذي ينرش فيديوهات خاصة عىل موقع يوتيوب( إىل املعجم 

باللغة الفرنسية، ويف عام 2019، تّمت إضافة كلمات متعلقة بالُعمالت 
الرقمية... يدفعنا هذا إىل البحث عن الرقمي/امليديا الجديدة/التكنولوجيا )...( 

يف اللغة العربية. أين لغتنا من محاوالت املعاجم واللغويني مواكبة العرص والتطوير؟ 
أين اللغة العربية من تمّدد اإلنرتنت يف حيوات الناس، وحاجتهم املُلّحة لوضع كلمات 

عىل تفاصيل صارت بديهّية ويومية وُمتجّذرة ال مهرب منها؟
عند سؤال أحد العاملني يف مجال التدقيق اللغوي يف واحدة من دور النرش يف بريوت، 

يؤكد أن اللغة العربية تُعاني مشكلًة يف هذا املجال. إذ لم تتمكّن حتى اآلن من 
التحديث أو إدخال كلمات جديدة قادرة عىل التعبري عن التحوالت التكنولوجية أو 

الرقمية. وهذا التأّخر ليس خاصاً بالتكنولوجيا وعالم اإلنرتنت فقط، بل هو جموٌد 
عام يحول دون الرؤية إىل اللغة كأداة تواكب الحداثة والرقمنة. جموٌد ال ُيمكن تربيره 

بالقول إن اللغة العربية »قارص«. هذا غري دقيق، فاللغة العربية قابلة للتطوير، سواء 
يف قدرتها االشتقاقية أو بنيتها الرصفية، ولكن املشكلة تكمن يف انعدام مرجعّية ثابتة، 

قادرة وراغبة بإجراء هذا النوع من التحديث العاجل. يعمل املتخصصون يف اللغة 
العربية فرادى وبجهد، ولكن ال قالب ُمحّددا يجمع هذه املجهودات يف مكان واحد 

ورسمي. 
إدخال كلمة »إنستغرامور« إىل املعجم ال يأتي من عبث. هذه مهنة قائمة، 
ولو استمّر نكران الواقع سنوات. مهنة، ربما لنا الخيار أن نصري من 

أربابها أو أن نبقى من زبائنها بغري إرادتنا. ال حلول وسطى 
بني األمرين. نتعرّض بشكل يومي إىل منتجات، ليس فقط 
عرب اإلعالنات املبارشة، ولكن عرب متابعات يومية عادية. 

مشاهداتنا هي مصدر ربح لكثريين حجزوا مكانهم 
يف قائمة الوظائف الرقمية، وهذه ليست باملعلومة 
الجديدة. نحن يف عالم جديد، عىل أبوابه أو ربما 

عربنا وما زلنا رافضني التصديق. عندما اشرتى مارك 
زوكربريغ »إنستغرام«، يف العام 2012، بمبلغ وقدره 
مليار دوالر، لم يكن التطبيق مصدراً لجني األرباح 
الطائلة. بعد 18 شهراً من امتالك فيسبوك )رشكة 

»ميتا«( لتطبيق إنستغرام، وبعد تجاوز األخري الـ 150 
مليون مشرتك، أقّر زوكربريغ سياسة اعتماد اإلعالنات 

الخاصة بإنستغرام. هذا السوق الرقمي يتطّور بني لحظة 
وأخرى. تتفرّع منه وظائف وأفكار وكذلك أطنان من املشاكل، 

وكلّه يحتاج إىل التعريف والفهم، تماماً كما يحتاج إىل مواكبة لغوية 
ُمتمكّنة من التعبري الدقيق. كيف لنا مثالً أن نرُتجم كلمة »إنستغرامابل«، 

أي اليشء، أو الديكور أو املكان الذي يصلح أن يكون مادة عرب تطبيق إنستغرام؟

تتجه املطاعم ومحالت املالبس واملطارات واألوتيالت وغريها، إىل أن تصري مكاناً جاذباً 
ملستخدمي تطبيق إنستغرام، وذلك عرب إعادة تنظيم املكان والقوائم بما يتالءم وهذا 

السوق الرقمي. ما سبق مثال رسيع وبسيط، ولكن هي عوالم مختلفة ومتشعبة، كُلّها 
يسعى المتالك مكانه يف هذا السوق. لهذا ال ُبّد من جهوزّية لغوية تكون عىل مستوى 

هذه التحوالت والعوالم الناشئة، أمالً بامتالك أرضّية صلبة مفتاحها اللغة.  

تجّذر مواقع التواصل في حياتنا... كيف ُنعّبر عنه لغوّيًا؟

How do you protect 
your mental health 
from social media?

S ocial media is generally not a bad thing, and 
it can be used in a healthy way to achieve the 
greatest benefit and potential.

Several studies offer a number of tips to help create a 
healthy balance between social media use and mental 
and emotional health.

Reduce your time on social media

According to a study conducted by the American Univer-
sity of Pennsylvania, limiting the use of social media to 
30 minutes can improve your mental health, according to 
the cnet website on technology and its effects.

And if you think social media is negatively affecting your 
mental health, be conscious about the amount of time 
you spend after logging into it on your personal accounts.

Try setting time limits for your screen time or setting a 
timeline for when you’ll check on social media.

Professionals advise thinking realistically about what you 
want from social media and what it takes to get there.

Mental health professionals’ advice emphasizes that you 
should not start or end your day with social media.

Timing turns out to be important; Instead of starting or 
ending your day with a potentially negative note, replace 
it with activities you enjoy.

A 2018 study found that those who browsed Facebook 
at night were more likely to feel unhappy or depressed.

Use this time for something else
There is no doubt that social media has a great benefit, 
but if you are logging in to browse during your downtime, 
you may run into a problem.
Specialists advise to think carefully about why you are 
logging in to your accounts on social networking sites.
This helps you shift your focus from social media to other 
activities; Like taking up a new hobby or taking up a new 
hobby.
– Spend time with friends and family
Although social media platforms are a place to connect, 
they can also lead to loneliness when you don’t get what 
you expect from society.
Know that social media is not a substitute for face-to-face 
communication with colleagues and family members, 
and that the fun times are the ones that come with real 
company.

So making time to spend time with friends and family can 
help combat loneliness and overcome feelings of social 
isolation.
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    Health Medical صحة وطب

كتبت إيناس البنا
يف دراسة جديدة أجرتها جامعة الكااليف إسبانيا، وجد 

الباحثون أن الحصول عىل لقاح سنوي ضد األنفلونزا قد 
يقلل من خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية.

قال مؤلف الدراسة فرانسيسكو جيه دي أباجو، دكتوراه 
يف الطب من جامعة الكاال يف مدريد، إسبانيا وفقًا ملوقع 

»timesnownews«، أظهرت الدراسات أن اإلصابة 
باإلنفلونزا تزيد من خطر إصابتك بسكتة دماغية، ولكن 
ال يزال يتم جمع األبحاث حول ما إذا كان الحصول عىل 

لقاح اإلنفلونزا يمكن أن يساعد يف الحماية من السكتة 
الدماغية«.

»تشري هذه الدراسة القائمة عىل املالحظة إىل أن أولئك 
الذين حصلوا عىل لقاح اإلنفلونزا لديهم مخاطر أقل 
لإلصابة بالسكتة الدماغية، ولتحديد ما إذا كان هذا 

بسبب تأثري وقائي للقاح نفسه أو إىل عوامل أخرى، هناك 

حاجة إىل مزيد من البحث«.
ونظرت الدراسة يف السكتة الدماغية التي تنتج عن 
انسداد تدفق الدم إىل املخ وهي أكرث أنواع السكتات 

الدماغية شيوًعا.

بالنسبة للدراسة نظر الباحثون يف قاعدة بيانات للرعاية 
الصحية يف إسبانيا وحددوا األشخاص الذين ال يقل 

عمرهم عن 40 عاًما وأصيبوا بجلطة دماغية ألول مرة 
خالل فرتة 14 عاًما.

وتم مقارنة كل شخص أصيب بسكتة دماغية بخمسة 
أشخاص من نفس العمر والجنس، وكان هناك 14322 

شخًصا أصيبوا بسكتة دماغية و71610 شخًصا لم 
يصابوا بسكتة دماغية.

ثم نظر الباحثون يف ما إذا كان األشخاص قد تلقوا 
لقاح ضد االنفلونزا بما ال يقل عن 14 يوًما قبل السكتة 
الدماغية أو قبل نفس التاريخ ألولئك الذين لم يصابوا 

بسكتة دماغية.

تلقى ما مجموعه %41.4 من الذين أصيبوا بجلطة 
دماغية لقاح اإلنفلونزا ، مقارنة بـ 40.5 % ممن لم يصابوا 

بجلطة دماغية، لكن األشخاص الذين حصلوا عىل 
الحقنة كانوا أكرث عرضة ألن يكونوا أكرب سناً وأن يعانون 

من حاالت أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع ضغط 
الدم والكوليسرتول من شأنه أن يجعلهم أكرث عرضة 

لإلصابة بسكتة دماغية.

بمجرد تعديل الباحثني لهذه العوامل ، وجدوا أن أولئك 
الذين تلقوا لقاح األنفلونزا كانوا أقل عرضة لإلصابة 

بسكتة دماغية بنسبة 12 % من أولئك الذين لم يحصلوا 
عليها.

وقال دي أباجو: »هذه النتائج سبب آخر للناس للحصول 
عىل لقاح اإلنفلونزا السنوي ، خاصة إذا كانوا يف خطر 

متزايد لإلصابة بسكتة دماغية«. »أن تكون قادرًا عىل 
تقليل خطر اإلصابة بسكتة دماغية عن طريق اتخاذ مثل 

هذا اإلجراء البسيط هو أمر مقنع للغاية.«

نظرًا ألن الدراسة كانت قائمة عىل املالحظة ، فإنها ال 
تثبت أن الحصول عىل لقاح اإلنفلونزا يقلل من خطر 

اإلصابة بالسكتة الدماغية، ويظهر فقط ارتباط بينهم، 
فقد تكون هناك عوامل أخرى لم يتم قياسها ويمكن أن 

تؤثر عىل خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية.

لقاح اإلنفلونزا يمكن أن يقلل من خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية

A new medical study has found that 
a simple blood test can detect 
multiple types of cancer before 

patients develop symptoms.

According to the newspaper, “The Guardian”, 
the study collected blood tests for more than 
6,600 adults aged 50 years and over, and suc-
ceeded in detecting cases early without hav-
ing obvious symptoms.
“I think what’s exciting about this new model 
and concept is that many of the cases were 
cancers for which we don’t have any screen-
ing,” the study’s lead researcher at Memorial 
Sloan Kettering Cancer Center in New York, D. 
standard for her.
Doctors hope this study will eventually save 
lives by detecting cancer early enough to 
make surgery and treatment more effective, 
but the technology is still being developed.

Tests confirmed the presence of tumors or 

leukemia in 35 people, representing 1.4 per-
cent of the study group. The test also detected 
two types of cancer in a woman with breast 
and endometrial tumors.
In addition to detecting the presence of dis-
ease, the test predicts where the cancer is lo-
cated, allowing doctors to accurately identify 
and confirm the infection.
Further analyzes found that the blood test was 
negative for 99.1 percent of those without 
cancer, meaning that only a small percentage 
of healthy people received a false positive re-
sult.
It turns out that about 38 percent of those 
who tested positive had cancer.
Schrag said the new blood test was not yet 
ready to be implemented and that people 
should continue their regular cancer screening 
while the technology was developed.
“But it does give a glimpse of what the future 
may hold with an entirely different approach 
to cancer screening.”

A revolutionary new test detects cancer early
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    Health Medical صحة وطب

i f you want to maintain the health of your 
heart, you should be careful to avoid eating too 
much of some foods that have negative effects 

on your body, including:

sweets

Sweets are high in added sugar, which may contrib-
ute to increased risk factors for heart disease, such 
as obesity, inflammation, high cholesterol, and dia-
betes..
Baked sweets are one of the most harmful foods for 
the heart, according to the Web Medicine website.

refined carbohydrates

Refined carbohydrates are often prepared with sug-
ar and additives, and these increase the risk of heart 
disease.
The most common sources of sugar and refined car-
bohydrates are salad dressings, pasta sauces, bread, 
and low-fat milk.
burgers

Eating saturated fats from animals, especially when 

combined with carbohydrates, may have a detri-
mental effect on heart health.
It is recommended to avoid fast food restaurants, 
which tend to use lower quality ingredients, and use 
unhealthy methods of cooking.

Processed meat

Processed meats, such as sausages, can be high in 
saturated fat, as well as being very high in salt, which 
can lead to high blood pressure, which affects heart 
health.
fried foods

Several studies have linked consumption of fried 
foods such as potatoes, chicken, and fried snacks to 
reduced heart health.
Frying food may raise the bad cholesterol and re-
duce the beneficial kind.
Soft drinks

Along with foods, soft drinks can raise blood sugar 
levels, which can put more pressure on the walls of 
your heart’s arteries, thus increasing your risk of car-
diovascular disease.

6 Foods That Hurt Your Heart… 
Avoid Them

دراسة تكشف العالقة بين 
مرض السكري واالكتئاب

كشفت دراسة جديدة من جامعة ملبورن األسرتالية عن أن ما يقارب نصف األشخاص 
الذين وقع تشخيص إصابتهم بمرض السكري من النوع الثاني يعانون أيضاً من 

االكتئاب.
ونظرت الدراسة يف سجالت 230932 مريضاً بالغاً، ووجد العلماء أن املستويات 

املتزايدة من داء السكري من النوع الثاني يمكن أن ترتبط بزيادة معدل االكتئاب، 
خاصة بني الشباب، وأظهرت بيانات من عام 2017 أن %43 من املصابني بداء السكري 

من النوع الثاني يعانون من االكتئاب، مقارنة بنسبة %29 قبل عقد من الزمن.
وقال الربوفيسور سانجوي بول، املؤلف الرئييس للدراسة: »تسلط النتائج التي 

توصلنا إليها الضوء بوضوح عىل اآلثار املرتتبة عىل الصحة العقلية لتطور مرض 
السكري من النوع الثاني يف سن مبكرة، وأهمية الجهود املبذولة للوقاية منه يف وقت 

مبكر من الحياة«.
وتابع: »يمكن تفسري ارتفاع مخاطر اإلصابة باالكتئاب مع مرض السكري لدى الشباب 

جزئياً من طريق زيادة عبء عوامل الخطر األخرى، بما يف ذلك السمنة والتدخني«.
من جهتها، قالت الدكتورة فاي راييل، من جمعية السكري الخريية يف اململكة املتحدة: 

»يمكن أن يسبب مرض السكري رضراً جسدياً خطرياً، ولكن غالباً ما ُيتغاىض عن 
التأثري النفيس للعيش مع هذه الحالة القاسية«، مضيفة: »يعاني الكثري من مرىض 

السكري من النوع الثاني من مشاكل يف الصحة العقلية، وتكشف هذه الدراسة أن 
االكتئاب لدى املصابني بهذه الحالة أمر شائع ومتزايد«.

وتشري الدراسة أيضاً إىل أن األشخاص األصغر سناً املصابني بداء السكري من النوع 
الثاني يكونون أكرث عرضة لإلصابة باالكتئاب مقارنة بأولئك الذين ُشخِّصوا الحقاً يف 

الحياة.
ويمكن أن تشمل األسباب التي تجعل الناس يعانون من االكتئاب ما يعانيه هؤالء من 

صعوبة يف مواكبة تناول األدوية، وانخفاض نوعية الحياة، باإلضافة إىل زيادة خطر 
حدوث مضاعفات صحية.

يذكر أن النوع الثاني من السكري عادة يصيب كبار السن، ولكنه أصبح أكرث شيوعاً 
لدى الشباب، وغالباً ما يكون األشخاص، الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً، مع ارتفاع 

متوسط مستوى السكر يف الدم عند التشخيص يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

)قنا(
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كشفت تويوتا عن سيارة Sienta الجديدة التي صممت 
لتكون مركبة عائلية بامتياز، ولتوفر لركابها أفضل 

معايري الراحة والرفاهية.

باإلضافة إىل التصميم املميز 
والعرصي حصلت السيارة عىل 
هيكل ميني فان بطول 4 أمتار 

و26 سنتيمرتا، عرضه 169 سم، 
ومجهز بثالثة صفوف من املقاعد 

املريحة التي تتسع لـ 7 ركاب.

وجهزت مقاعد هذه السيارة بأنظمة 

تدفئة وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها، كما حصلت 
هذه املقاعد عىل حوامل لألكواب وقوارير املياه، وعىل 

منافذ USB لشحن الهواتف واألجهزة اإللكرتونية، ومنافذ 
خاصة باستطاعة 110 واط لتشغيل األجهزة الكهربائية.

وصممت األبواب الجانبية لهذه السيارة لتنزلق بشكل 
سلس لتؤمن دخول وخروج الركاب منها بسهولة، أما 

الباب الخلفي فصمم ليساعد عىل دخول الكرايس 
املتحركة املخصصة لذوي االحتياجات الخاصة، أما 

واجهة القيادة فجهزت بأحدث أنظمة املولتيميديا 
وحصلت عىل شاشة ملسية متطورة.

وزودت تويوتا سيارتها الجديدة بوسادات أمان هوائية 
لحماية جميع الركاب، إضافة إىل أنظمة أمان وفرملة 

متطورة، وجهزتها بحساسات للضوء واملطر، وحساسات 
مسافات أمامية وخلفية.

وستطرح Sienta الجديدة بمحركات بنزين اقتصادية 
بسعة 1.5 ليرت وعزم 120 حصانا، وستجهز بعجالت 
بمقاس 15 إنشا، كما ستزود نوافذها بستائر خاصة 

لحماية الركاب من ضوء الشمس واألشعة ما فوق 
البنفسجية.

moto1 :املصدر

تويوتا تكشف عن واحدة من أفضل السيارات العائلية

Lucid األمريكية تكشف عن 
واحدة من أقوى السيارات 

وأكثرها تطورا!
كشفت Lucid األمريكية عن مركبتها الجديدة التي صممت لتكون واحدة من أقوى 

وأكرث سيارات السيدان تطورا.

وأكرث ما يميز سيارة Lucid Air الجديدة بنسخة Sapphire هو االنسيابية العالية 
للهيكل، واللمسات التي تجمع البساطة واألناقة يف التصميم الخارجي وخصوصا 

تصميم الفتحات الهوائية واملصابيح وممتصات الصدمات.

ومن األمور املميزة يف هذه املركبة أيضا هو سقفها البانورامي الذي يتداخل زجاجه 
مع الزجاج األمامي بشكل أنيق، والعجالت الرياضة الكبرية والعريضة التي جاءت 

 LED بمقاس 21 إنشا، واملصابيح التي توفر إضاءة قوية جدا بفضل تقنيات
الحديثة.

أما مقصورة هذه املركبة فصممت لتوفر للركاب أفضل معايري الرفاهية والحداثة، 
إذ زودت بمقاعد مجهزة بأنظمة تدفئة وتربيد، وتزينت أجزاؤها بعنارص من الجلد 

والكروم والخشب الفاخر، أما واجهة القيادة فحصلت عىل شاشة ملسية طولية 
بمقاس 20 بوصة، وثبتت يف منتصف الواجهة بني الراكبني األماميني شاشة طولية 

كبرية أيضا للتحكم بمعظم تقنيات السيارة.

وتتميز هذه السيارة بقدرات عالية عىل املناورة بفضل محركاتها الكهربائية املوزعة 
عىل عجالتها األربع، كما يمكنها التسارع من 0 إىل 100 كلم/سا يف ظرف 1.99 ثانية 

بفضل عزم محركاتها الجبار الذي يعادل 1200 حصان تقريبا.
moto1:املصدر
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M ercedes-Benz unveiled the new T-Class 
in April this year and now celebrates its 
market launch with the addition of a 

camper version. The T-Class Marco Polo takes the 
position of the brand’s entry-level motorhome, 
slotted below the V-Class Marco Polo. The vehicle 
will be displayed during the 2022 Caravan Salon in 
Düsseldorf starting tomorrow.

It’s important to note that this is not a fully integrated 
camper van but rather a camper module that can be 
installed on already purchased T-Class vehicles. Mer-
cedes explains a fully integrated micro camper will be 
introduced in the second half of next year further ex-
panding the automaker’s RV product range.

The Marco Polo module comes with two available 
kits. The standard package includes a large sleeping 
area for two people with a four-inch thick mattress. 
During journeys, the frame with the mattress stays 
in the boot and can be pulled out frontwards easily 
when it’s time for camping. All windows are equipped 
with curtains and there’s also a ventilation grille with 
an insect screen.

If you upgrade to the optional kitchen unit, it adds a 
push-to-open and soft-close mechanism for a fold-
able kitchenette. The equipment includes a sink with 
an easily accessible 12-liter water tank, a refrigerator 
box, and a gas cartridge cooker. Two camping chairs 
are also part of the package, as well as a small table 
for two people. The table can be either set up out-
doors or mounted behind the center console of the 
T-Class.

Probably the best part of the Marco Polo module is 
that it can be easily installed or removed by two peo-
ple in just a few steps. Mercedes says that turning the 
T-Class from an everyday ride into a micro camper 
takes only a few minutes. The package is not available 
for orders yet though, and the automaker says it will 
release full pricing details closer to its market launch 
later this year.

Mercedes sells the T-Class with prices starting at just 
under €30,000, or about $30,000 with the current ex-
change rates. The base T160 model comes has a 1.3-li-
ter gas engine and a manual transmission. 

Source: motor1

Mercedes T-Class Compact Van Gets 
Marco Polo Camper Upfit

سيارة تستوعب 4 أسّرة.. 
نسخة كارافان مميزة من أوبل 

Zafira e-Life
.Zafira e-Life من سيارتها Crosscamp Flex أزاحت رشكة أوبل الستار عن نسخة الكارافان

جاء ذلك خالل مشاركتها ضمن فعاليات معرض دوسلدورف للسيارات الكارافان )حتى الرابع 
من أيلول/سبتمرب (.

مقاعد أمامية
وأوضحت الرشكة األملانية أن السيارة Zafira e-Life الجديدة تم تجهيزها بمقاعد أمامية يمكن 

تدويرها بزاوية 180 درجة ووحدة مطبخ ومقصورات للتخزين، مع 4أرسّة تتوزع عىل املنطقة 
الخلفية من السيارة والسقف الذي يتم نصبه يف األعىل.

وتعتمد السيارة عىل سواعد محرك كهربائي بقوة 136 حصانا، مع بطارية سعة 75 كيلووات 
ساعة، تبلغ بالسيارة مدى السري 320 كلم، وبطارية أخرى 95 أمبري ساعة لتوفري التيار الالزم 

.USB لبعض التجهيزات مثل األضواء والثالجة وشحن أجهزة

كارافان
 T وقبل عدة أيام أطلقت مرسيدس لعشاق السفر والتخييم، نسخة كارافان من الفئة

بإمكانيات ومواصفات هائلة.
وأوضحت الرشكة األملانية، أن السيارة الكارافان الجديدة، التي يبلغ طولها 4.5 مرت، تشتمل 

عىل وحدة رسير قياسية يف حيز األمتعة مع مرتبة مطوية من ثالثة أجزاء فوق كتلة املطبخ. 
ويأتي الرسير بأبعاد 2×1.15 مرت، وهو ما يكفي لشخصني.

وتشتمل وحدة املطبخ عىل مغسلة بخزان مياه سعته 12 لرتا وثالجة سعة 15 لرتا وموقد غاز.
وتوفر األدراج مساحة تخزين جيدة الستيعاب أدوات املائدة واألواني.

أحدث كارافان لعشاق السفر والتخييم.. منزل فخم عىل »عجالت«
وباإلضافة إىل ذلك، تشتمل وحدة املطبخ عىل مقعدين وطاولة للجلوس يف الهواء الطلق أو 

تثبيتها يف الداخل خلف الكونسول األوسط.

»سكودا فيجن 7 إس« كهربائية 
بالكامل

كشفت العالمة التشيكية »سكودا« عن سيارة دفع رباعي كهربائية بالكامل، علما أن سياراتها 
من أكرث املركبات عمالنية وتُباع بأسعار معقولة.

وتتمتع السيارة بمقصورة مريحة وعملية، بقالب سيارة ُرباعية صندوقية التصميم، بلغة 
تصميم جديدة جريئة تسمى »الصالبة العرصية«، معروضة يف شكل مركبة رياضية عمالنية 

كبرية، ال تشبه مجموعة سيارات الدفع الرباعي السابقة من »سكودا«.
وأبرز ما يميز التصميم الجديد الواجهة األمامية املجددة بالكامل.

وتتسع املقصورة لسبعة ركاب بوضعية مقعدين لكل صف، إضافًة ملقعد لطفٍل صغري مدمج يف 
الكونسول الوسطي بني صفي املقاعد.

كما قدمت سيارة العرض شاشة نظام معلوماتي - ترفيهي مثبتة عمودًيا، ألول مرة يف منتج من 
الرشكة التشيكية، بحسب »موتور1«.
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اعتدال مسعود

هل القرنفل مفيد للربو؟
ال توجد دراسات علمية كافية حول فوائد تناول 

القرنفل يف التخفيف من األعراض املرافقة لإلصابة 
بالربو، إال أنَّ استخدام زيته من خالل تدليك الصدر 

به أو استنشاق بخار ماء يحتوي عىل بضع قطراٍت 
منه يف التخفيف من األعراض املرافقة كالصفري، 

وألم الصدر، وصعوبة التنفس، ولكن تجدر اإلشارة 
إىل أنَّ رضورة استشارة الطبيب املُختص للحصول 

عىل العالج الدوائي املناسب لتخفيف من األعراض 
املرافقة للربو.

هل هناك أعشاب أخرى مفيدة للربو؟
ُيمكن أن ُيساعد تناول بعض أنواع األعشاب يف 

التخفيف من األعراض املرافقة لإلصابة بالربو، ولكن 
تجدر اإلشارة إىل أنَّه ال يزال هناك حاجة إلجراء 

املزيد من الدراسات لتأكيد فعالية هذه األعشاب 
لتخفيف أعراض الربو، باإلضافة إىل اآلثار الجانبية 

املحتملة لبعضها يف حال تناولها مع األدوية، لذا 
ُينصح باستشارة الطبيب املُختص قبل تناول أي من 

األعشاب اآلتية:
الزنجبيل: أشارت إحدى الدراسات التي أجريت 

عىل الفرئان أنَّ تناول مستخلصات الزنجبيل ُيمكن 
أن ُيساعد عىل التخفيف من األعراض املرافقة 

لإلصابة بالربو؛ وذلك ملحتواه من املركبات املضادة 
لالكتئاب.

الجينسنغ: ُيشاع تناوله مع الثوم لتحسني 
األعراض املرافقة لإلصابة بالربو؛ وذلك من خالل 

تحسني صحة الجهاز املناعي، وتخفيف االلتهابات 
يف الجسم كالتهاب الرئتني.

الكركم: ُيعد الكركم أحد أنواع التوابل التي ُيمكن 
أن ُيساهم تناولها يف خفض مستويات التهاب يف 

الجسم، مّما قد ُيخفف من األعراض املرافقة للربو؛ 
وذلك ملحتواه الغني بالكركمني.

ما الطب البديل لتخفيف الربو؟
توجد بعض الطرق من الطب البديل التي ُيمكن أن 

ُيساهم عملها يف التخفيف من ِحدة األعراض املرافقة 
لإلصابة للربو، وتوضح النقاط اآلتية بعًضا منها، 

ولكن تجدر اإلشارة إىل أنَّ ال يزال هناك حاجة للمزيد 
من الدراسات لتأكيد فعالية بعضها:

استنشاق البخار
ُيعد احتقان األنف وتهيج الشعب الهوائّية أحد 

األعراض املرافقة للربو، وعادًة ما يتم التخفيف من 
ِحدتها من خالل استنشاق بخار املاء الدافئ مع قيام 

البعض بإضافة قطرات من الزيوت العطرية للماء 
لزيادة فعالية البخار، ولكن يجب االنتباه إىل رضورة 
تجنب بخار املاء الساخن جداً؛ ألنَّ التعرض املبارش 

له ُيمكن أن يؤدي إىل اإلصابة بحروٍق يف الجلد.

الوخز باإلبر

ُيشاع عمل الوخز باإلبر الصينية ملرىض الربو 
لتخفيف من ِحدة األعراض املرافقة لإلصابة، وذلك 

من خالل قيام معالج ُمختص بإدخال إبر رفيعة جًدا 
يف مناطق ُمحددة من الجسم.

تمارين التنفس
ُيمكن أن تُساعد ممارسة تمارين التنفس واليوغا 

عىل التخفيف من ِحدة األعراض، وذلك من خالل 
خفض مستويات التوتر واإلجهاد يف الجسم، وزيادة 

الشعور باالسرتخاء، مّما ُيساهم يف جعل عملية 
التنفس أكرث كفاءة.

المساج
أظهرت بعض الدراسات التي أجريت عىل أطفال 

مصابني بالربو أنَّ عمل مساج للظهر لهم ُيمكن أن 
ُيساعد عىل تخفيف األعراض املرافقة، باإلضافة إىل 

تحسني وظائف الرئة لديهم.

Alternative Medicine الطـب البديــل

 رائد الديب
يستخدم نبات الشيح، منذ آالف السنني يف 

الطب والتداوي باألعشاب، فشاع استخدامه 
قديما يف الصني واليابان وأوروبا، وأطلق عليه 

الرومان عشبة حماية املسافر، ملا لها من قدرات 
عالية يف تخفيف آالم السفر الطويل، وكانت 

أحد األعشاب التي يعتمد عليها املسافرون عرب 
العصور لتخفيف أالم السفر، واسمها العلمي 

»Artemisia«، ولها 400 نوع مختلفة، ومن خالل 
السطور التالية نتعرف عىل فوائد الشيح الكثرية 

للجسم ـ وفقا ملا جاء يف موقع Healthline، املعني 
بالصحة والتغذية.

فوائد الشيح
للشيح استخدامات وفوائد متنوعة ومختلفة، 

ويمكن الحصول عىل منافع الشيح من خالل رشب 
شاي النبتة أو تناول أقراص تحوي مسحوق 
عشبة الشيح أو بأوراق الشيح املجففة التي 

تستخدم يف بعض وصفات الطعام، ومن أبرزها:
1 -عالج اضطرابات الجهاز الهضمي:

عرس الهضم، اإلسهال، املغص، التقيؤ، التشنجات، 
اإلمساك، الغازات.

2 - استخدامات الشيح للجهاز العصبي:
تستخدم أيضا يف عالج الجهاز العصبي، فتعترب 

وسيلة فعالة لتهدئة األعصاب والتخلص من 
األرق، واضطرابات النوم، وعالج الصداع.

3 - منشط للدورة الدموية:
تعمل عشبة الشيح عىل رفع طاقة الجسم عن 

طريق تنشيط الدورة الدموية.
4 - صحة الكبد:

يستخدم الشيح يف دعم صحة الكبد وطرد السموم 
من الجسم.

5 - مدر للبول:
يستخدم الشيح كمدر للبول فيمكن تناوله يف 

عالج الخصوات وطرد السموم من الجسم عن 
طريق البول، وأيضا يف خسارة الوزن.

6 - الوقاية من الرسطان
يعترب من أفضل األعشاب لعالج والوقاية من 
الرسطان، فأثبت الدراسات فعاليته يف عالج 

رسطان القولون عن طريق تثبيط مواد العشبة 
لتكاثر خاليا رسطان القولون، ما يؤدي إىل منع نمو 

األورام.
 7 - عشبة الشيح والخصوبة

للشيح تأثري يف عالج الخصوبة، حيث يحسن 
الدورة الدموية ويرفع طاقة الجسم ما يعود 

بالفائدة عىل الصحة بشكل عام ومن ضمنها 
الصحة الجنسية والخصوبة لدى الرجال، وتوزان 

العشبة الهرمونات الجنسية، وتعالج ضعف 
االنتصاب عند الرجال.

فوائد عشبة الشيح لصحة الجسم

هل يمكن 
عالج الربو 
بالقرنفل؟
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KIDS أطفال

The Good And The Bad Effects Of 
Video Games On Children

F or many years, parents have been concerned about the effects of video games on their children’s 
development.  For the most part, parents have felt that video games take time away from more 
worthwhile activities and there is concern about violent video games which promote violent and 

anti-social behavior in children.  However, many scientists and psychologists believe that video games 
do have some benefits – one of these is that they can make children smarter.  So, just how good or 
bad are video games for our children? 

Positive Effects of Video Games:
Despite the concerns of many parents, not all video games are harmful to child development.  Many 
games provide interactive forms of education for children.  They help teach children about a variety of 
skills.
1- Provide children with problem solving skills and enhance creativity
Games such as “Legend of Zelda” provide children the opportunity to think creatively as obstacles arise.  
The character in the game searches, navigates, plans and tries different approaches to advance through 
the game.  Other games such as “Bakugan: Defenders of the Core” also involve planning and opportunities 
to problem-solve.  “Minecraft” is a popular game that encourages players to utilize “modding” (modi-
fication) options to customize their character’s appearance.  They can develop new worlds and levels. 
Modding gives children opportunities for self-expression.
2- Teach kids about history and culture
Certain games are focused around real-life historical events such as “Age of Empires”, “Civilization” and 
“Mythology”. These games can stimulate an interest in geography, world history, ancient culture and in-
ternational relationships.  Parents can then tie these games to books, museums and media about culture 
and geography to inspire learning.
3- Help children make friends
Video games can encourage children to make friends as it is an opportunity for social activity.  Video 

games create a common interest for your children to make friends with others who 
share the same interest. Children can create peer circles both locally and on-

line.  Research shows that boys frequently converse about video games 
with their peers.  Making friends through video games carries over 

into the teenage years.
4- Allow kids to share the joy of competition

Competition for recognition among peers is a normal and 
healthy behavior. Surveys note that one of the popular 

reasons for playing video games is to compete with oth-
er people.  It is a safe form of competitive expression 
and can give children who are not good at sports an 
opportunity to excel at something.
5- Enhance leadership skills in children
When children play games in groups, they take turns 
leading and following. Teens who play in groups on-
line feel like they gain leadership skills in persuasion, 

motivation and mediation.  Online games also expose 
children to other children of different ages and nation-

alities as they play together in mixed age groups.
6- Motivate children to teach others

Many children enjoy playing video games with other chil-
dren because they like to teach others how to play.  They 

teach each other how to go from one point to another, collect 
certain items, and combine different elements of a game to suc-

ceed.
7- Improve children’s memory

Video games can help improve a children’s memory even when they no longer play 
the games. Studies show that video games facilitate cognitive changes in the brain.  Adults who have had 
experience with video games before adolescence perform better at memory tasks than those who have 
not had video game experience as a child.
Negative Effects of Video Games:
Video games can have a negative effect on a child’s development.  This is particularly related to aspects of 
violence, antisocial behaviors and increased aggressive thoughts and feelings.
1-Encourage violent behavior
Studies show that those who watch simulated violence, like that in video games, can become immune to 
the violence and more inclined to act violently themselves.  There has been a correlation between violent 
game use and aggressive behavior. There is insufficient evidence to link violent video games to criminal 
behavior.  The interactive nature of some of the video games can worsen the effects of the game violence 
on children by encouraging repetition and rewards for the behaviors.
2- Promote social isolation and anti-social behavior
Spending too much time playing video games can isolate children. They may spend less time doing other 
activities such as reading, sports, homework and interaction with family and friends.  However, amongst 
video gamers, being a loner is not the norm.  Video games can actually augment a child’s social life.
3- Discourage children to do well in school
There are studies that show that the more time children spend playing video games, the lower their 
performance is in school.  A study found that video game addicts have lower grades and have more 
destructive behaviors such as arguing and fighting with parents and teachers.   Some students admit that 
their video game habits affect their school performance. 
What are parents to do?  Parents need to be involved in monitoring their children’s video game playing 
habits.  This includes being aware of which video games their children are playing and knowing when to 
intervene in their children’s gaming.  Be mindful of any kind of video games with violence and its effects 
on your children.  In addition, parents need to establish boundaries for their children in relation to their 
game playing to prevent it from becoming a bad habit.  Never allow your children to spend hours and 
hours playing video games.  Balance and moderation are key.  Be proactive in your children’s gaming 
activities and be involved in the video game world with your child.  As fun and educational as video games 
can be, it is important that parents be aware that they can be both beneficial and detrimental to your 
child’s development.

لمياء جمال
قواعد وآداب أساسية يجب تعليمها لألطفال يف سن املدرسة، 

ويعد أبرزها مهارات تعامل الطفل مع اآلخرين يف البيئة من 
حوله، والتفرقة بني الصواب والخطأ، وهو أمر بالغ األهمية للطفل 

لتعزيز سلوكه اإليجابي يف املدرسة ومنحه املهارات االجتماعية 
.»webmd« الالزمة وآداب التعامل الصحيحة وفقاً ملوقع

تعد املدرسة هي املكان املثايل للطفل لتعلم املهارات االجتماعية 
وآداب التعامل مع اآلخرين يف املدرسة إليك أبرز تلك اآلداب:

1. احترام اآلخرين
تعد من أبرز آداب التعامل مع اآلخرين 

التي يجب تعليمها للطفل أثناء 
تواجده يف املدرسة هي عدم التنمر 

أو السخرية من أحد زمالئه، 
وتعليمه أن االحرتام هو أساس 

التعامل بني الجميع، وأنه 
من غري املقبول التعامل مع 
أحد زمالئه بطريقة تزعجه 
أو حتى إظهار تعابري وجه 

ساخرة أمامه، ويجب 
تعليم الطفل أيضاً القيام 

بتقديم الشكر عندما يقوم 
شخص آخر بيشء بتقديم 

أي مساعدة له .
ومن أهم آداب التعامل التي 
يجب تعليمها للطفل أيضاً 

أهمية التواصل البرصي وأهمية 
النظر يف عيني الشخص عندما 

يتحدث إىل الطفل، وذلك إلظهار الثقة 
واالحرتام.

2. تعليم األطفال التدابير الوقائية واحتياطات 
السالمة

يجب أن تنتبه األم لتعليم طفلها التدابري الوقائية واحتياطات 
السالمة للحفاظ عىل صحته وصحة اآلخرين، أبرزها القيام 

باستخدام املناديل عند السعال أو العطس لضمان صحة الطفل، 
وحتى ال تنترش الجراثيم والفريوسات لألطفال اآلخرين.

3. عدم االقتراض من اآلخرين
يعد عدم االقرتاض من اآلخرين من آداب التعامل التي يجب 

تعليمها للطفل يف سن املدرسة، فيجب التأكيد عىل الطفل أن 
يذهب إىل املدرسة ومعه جميع أدواته ومستلزماته األخرى حتى 

ال يقرتض من اآلخرين.
لتفادى أن يقوم الطفل باقرتاض أية أدوات مدرسية من أقرانه 

يجب تعليمه النظام ألن الفوىض تسبب له تشتيت االنتباه، لذا 
يجب التأكد من أن لديه مساحة لتخزين املستلزمات املدرسية 

التي يجب رشاؤها باستمرار وبهذه الطريقة، ستعرفني أنت 
وطفلك متى تنفد تلك املستلزمات ولن يضطر إىل االقرتاض من 

زمالئه.

4. احترام جميع الثقافات
قد يلتقي الطفل يف املدرسة بأطفال آخرين من 

جنسيات مختلفة؛ لذلك من املهم أن يتم تعليم 
األطفال تقدير واحرتام جميع الثقافات 

واالنفتاح عىل ما يمكن أن يتعلمه من 
اآلخرين من ثقافات.

5. عدم مقاطعة حديث 
اآلخرين

تعد املقاطعة عادة سيئة 
لدى الكثري من األطفال، 

فينبغي تعليم الطفل عدم 
مقاطعة معلمه يف املدرسة 

أو زمالئه وعدم التحدث 
فقط إال بعد قول »معذرة 

من فضلك« وتعليم الطفل أن 
يكون منتبهاً ملا يقوله املعلم يف 

الفصل وأال يجادل معلمه أبداً.

6. قول الحقيقة
يجب تعليم األطفال أهمية قول الحقيقة 

وأال يخفوا أي يشء عنك حتى لو اعتقدوا 
أن قول الحقيقة سيؤدي إىل توبيخهم فيجب أن 

تكون األم أفضل صديق ألطفالها، وأن يتحدثوا إليها دون أي 
خوف أو إحراج.

7. ممارسة النظافة
يجب تعليم أطفالك أن يغسلوا أيديهم بشكل صحيح قبل فتح 

الالنش بوكس الخاص بهم والحفاظ عىل مالبسهم املدرسية 
وأحذيتهم نظيفة.

يف النهاية يجب االنتباه إىل أن تلك اآلداب واملهارت البسيطة 
يجب أن يعرفها طفلك منذ طفولته حتى يكون له مستقبل أفضل 

وتعزيز ثقته يف نفسه.

أساسية يجب تعليمها لألطفال 
في سن المدرسة
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Education تعليم

ركّزت الكثري من الدراسات عىل تأثريات فريوس كورونا الصحية والنفسية، لكن 
التأثريات األكاديمية لم تأخذ حيزاً كبرياً من االهتمام عىل الرغم من أهميتها، 

بحسب ما خلصت إليه نتائج االختبارات الوطنية األمريكية األخرية.

وكشفت االختبارات التي أجريت عىل الطالب يف سن التاسعة تراجعاً ملحوظاً 
بمواد الرياضيات والقراءة إىل مستويات لم تسجلها الواليات املتحدة منذ عقدين، 
وتبني أن الطالب من جميع األجناس واملستويات سجلوا نقاطاً مرتاجعة مقارنة مع 

آخر اختبار أجري عام 2020، بحسب ما ذكرته صحيفة »نيويورك تايمز« األمريكية.
ووفق النتائج، تباين االنخفاض يف مادة الرياضيات ما بني ثالث نقاط إىل 12 نقطة.
وتبني أّن الطالب من أصحاب البرشة السوداء فقدوا 13 نقطة، مقارنة بخمس نقاط 

للطالب البيض، ما يزيد من الفجوة بني الفئتني، وال سيما أّن الكثري من املدارس 
يف املجتمعات امللونة يف الواليات املتحدة اضطرت إىل مواصلة »التعليم عن بعد« 

لفرتات أطول من غريها، بسبب تأثريات الفريوس.
أما بالنسبة للقراءة، فقد تبني أّن انخفاض الدرجات ناتج عن عدم قدرة الطالب عىل 

فهم النصوص كاملة، فيما جزء من الطالب لم يكن قادراً عىل فهم ما يقرأه بالكامل.
ويمكن أن تكون لهذه النتائج عواقب وخيمة عىل جيل من األطفال بات عليه تجاوز 

األساسيات يف املدرسة االبتدائية لتحقيق النجاح يف وقت الحق، بحسب ما تورده 
الصحيفة نقالً عن خرباء.

وترُتجم خسارة نقطة واحدة يف االمتحان الوطني تقريباً إىل نقص يف التعليم لنحو 
ثالثة أسابيع، وهذا يعني أّن الطالب صاحب األداء األفضل والذي فقد ثالث نقاط 

يف الرياضيات يمكنه اللحاق وتعويض ما فاته يف أقل من تسعة أسابيع، بينما 
يحتاج الطالب ذو األداء املنخفض الذي فقد 12 نقطة إىل 36 أسبوعاً، أو ما يقرب 

من تسعة أشهر لتعويض النتيجة.

نتائج صادمة   
لم تخِف مفوضة املركز الوطني إلحصاءات التعليم )وكالة فيدرالية( بيجي 
جي كار، والتي أرشفت عىل امتحانات يف وقت سابق من هذا العام، تفاجئها 

من هذه النتائج، وقالت »تم إجراء االختبارات عىل عينة وطنية من 14800 طفل 
يبلغون من العمر 9 سنوات، وتمت مقارنتها بنتائج االختبارات التي أجرتها الفئة 

العمرية نفسها يف أوائل عام 2020، كان األداء ما قبل الفريوس وما بعده صادماً 
جداً«.

هذه النتائج، بحسب جي كار، تشري إىل احتمال كبري أال 
يتمكن الطالب من إكمال مسريتهم الدراسية، إذ يمكن أن 

يؤثر الضعف يف األساسيات الخاصة بالرياضيات والقراءة 
عىل مستقبلهم الدرايس، وقد يقلل من احتمال تخرجهم 

من الثانوية العامة وااللتحاق بالجامعة.

تقييم أساسي  
يعترب التقييم الوطني للتقدم التعليمي معياراً مهماً 
لتقييم الطالب عىل مستوى الواليات املتحدة ككل. 

وعىل عكس اختبارات الواليات منفردة، فإّن هذا 

التقييم يساعد يف فهم مستقبل التعليم يف الواليات املتحدة، التي تعد واحدة من 
الدول الرائدة يف هذا املجال.

منذ سنوات، كان االتجاه العام يف التعليم األمريكي مرتفعاً، بمعنى كانت االختبارات 
تأتي دائماً بنتائج تصاعدية منذ بدء إجراء االختبار ألول مرة يف أوائل السبعينيات 

من القرن املايض، ولذا فإّن النتائج الجديدة تعد صادمة وتشري إىل ضعف يف 
مستوى التعليم، وفق الصحيفة.

وعىل الرغم من أّن موجة الوباء التي رضبت الواليات املتحدة كانت متباينة بني 
منطقة وأخرى، إذ أعيد فتح املدارس يف العديد من الواليات بالخريف األول للوباء، 
أي يف العام 2020، إال أنه يف مناطق أخرى بقيت املدارس مغلقة، واضطر املدرسون 
إىل استخدام املنصات اإللكرتونية لتلقني الطالب وتعليمهم، بيد أّن تأثري الفريوس 

كان سلبياً جداً.
وطالبت مديرة مدارس شيكاغو العامة جانيس ك.جاكسون، التي أدرات هذه 

املدارس حتى العام املايض، وهي اآلن عضو مجلس إدارة منظمة »مدراء من أجل 
التغيري« الخاصة بالتعليم، الحكومة الفيدرالية برضورة اإلرساع يف إيجاد أفكار 
جديدة أو خطط عىل غرار »خطة مارشال« االقتصادية، التي ساعدت يف بناء 

أوروبا بعد الحرب العاملية الثانية، من أجل إنقاذ الطالب يف الواليات املتحدة.
واعترب األستاذ يف كلية الدراسات العليا بجامعة هارفارد مارتن ويست، وهو عضو 

مجلس إدارة التقييم الوطني الذي يرشف عىل االختبار، أن إمكانية تصحيح 
النتائج قد ال تكون سهلة، ويتعني عىل الطالب ذوي األداء املنخفض 

بذل املزيد من الوقت يف التعلم، سواء كان ذلك عىل شكل دروس 
خصوصية أو ممتدة يف أيام املدرسة أو املدرسة الصيفية.

وخصصت الحكومة الفيدرالية 122 مليار دوالر ملساعدة 
الطالب عىل التعايف، وهو أكرب استثمار منفرد يف املدارس 

األمريكية، وال بد، بحسب الخرباء، من إنفاق %20 عىل األقل 
من هذه األموال للحاق بالركب األكاديمي، ومع ذلك فهناك 

العديد من التحديات، بما يف ذلك النقص يف الكادر التعليمي.
نتائج هذا االختبار سبق وحذرت منها دراسات أمريكية يف بداية 

الوباء، وعىل الرغم من عدم إجراء أي مسح إحصائي حول 
املستوى التعليمي، إال أّن دراسة صادرة يف العام 2020، عن مركز 

»إيديوتوبيا« األمريكي املتخصص بالشؤون التعليمية، حذرت من أّن 
الوباء سيرتك تأثريات أكاديمية عىل الطالب.

ووفق دراسة املركز، سيقيض فريوس كورونا عىل شهور من 
املكاسب األكاديمية، إذ توقعت الدراسة أن يبدأ الطالب 

العام الدرايس الجديد حينها، أي عام 2021، بمتوسط 
%66 من مكاسب التعلم يف القراءة، و%44 من مكاسب 

التعلم يف الرياضيات، مقارنة باملكاسب التي تحققت يف 
العام الدرايس النموذجي.

العربي الجديد

نتائج صادمة.. هكذا أثر كورونا على قدرة 
التعلم عند الطالب األميركيين

UNESCO: 244 
million children 
wont start the new 
school year

A s the new school year begins in 
many parts of the world, new 
UNESCO data shows that 244 

million children and youth between the 
ages of six and 18 worldwide are still out 
of school.

Audrey Azoulay, UNESCO Director-General, 
calls for collective mobilization to ensure 
that the right of every child to access qual-
ity education is respected, the organization 
said in a press release issued.

The new estimates show that sub-Saharan 
Africa remains the region with the most 
children and youth out of school, with a to-
tal of 98 million children. It is also the only 
region where this number is increasing: 
out-ofschool rates are falling more slowly 
than the rate at which the school-age popu-
lation is growing.

The region with the second highest out-of-
school population is Central and Southern 
Asia, with 85 million.

In view of these results, the objective of 
quality education for all by 2030, set by the 
United Nations, risks not being achieved. 
“We need a global mobilization to place ed-
ucation at the top of the international agen-
da,” Azoulay stated.

She will renew this call at the Transforming 
Education Summit to be held on September 
19 convened by the UN Secretary General, 
which will bring together Heads of State and 
Governments.
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محمد عبد السند
 Carpal tunnel ُيصاب الشخص بمتالزمة النفق الرسغي

syndrome عندما يقع ضغط عىل العصب املتوسط يف الرسغ، ما 
قد يسبب أملًا وتنميالً يف اليد. وهناك تمارين لتقوية أعصاب اليد، 

التي يمكن أن تساعد عىل تخفيف الضغط عىل العصب املتوسط، 
ومن ثم تخفيف األعراض.

فيما ييل أبرز التمارين التي تقوي أعصاب اليد:
Wrist extension 1 - إطالة املعصم

إطالة املعصم من أهم تمارين لتقوية أعصاب اليد ويعمل هذا 
التمرين عىل شد عضالت الجزء الداخيل من الساعد.

كيفية أداء التمرين:
أمسك ذراًعا واحًدا بشكل مستقيم أمام الجسم عىل ارتفاع الكتف.

حاول أال تقفل الكوع عند مد ذراعك للخارج.
قم بثني الرسغ للخلف كما لو كنت تقوم بعمل إشارة »قف«.
استخدم اليد املعاكسة لسحب راحة اليد برفق نحو الجسم 

لتشعر بتمدد يف الساعد الداخيل.
استمر ملدة 15 ثانية.

يمكن لألشخاص تكرار هذا التسلسل حتى 
أربع مرات يومًيّا، من 5 إىل 7 أيام يف 

األسبوع. يعمل هذا التمرين أيًضا بشكل 
جيد كإطالة إحماء قبل األنشطة 

األخرى.
Wrist flexion 2 - ثني املعصم

ثني املعصم من أشهر تمارين 
لتقوية أعصاب اليد ويعد هذا من 

بني أبرز تمارين لتقوية أعصاب 
اليد، ويعمل هذا التمرين عىل شد 

عضالت الساعد الخارجي.
كيفية أداء التمرين:

قم بمد ذراع واحدة أمام الجسم عىل 
ارتفاع الكتف.

حاول أال تقفل الكوع عند مد ذراعك 
للخارج.

مع توجيه راحة اليد ألسفل، قم بثني الرسغ، 
بحيث تشري األصابع إىل األرض.

باستخدام اليد األخرى، اسحب اليد املنحنية برفق تجاه 
الجسم لتشعر بتمدد يف الساعد الخارجي.

استمر ملدة 15 ثانية.
يمكن لألشخاص تكرار هذا التسلسل حتى أربع مرات يومًيّا، من 5 

إىل 7 أيام يف األسبوع. يمكن ألي شخص أيًضا استخدامه كإطالة 
إحماء قبل القيام بأنشطة أخرى. 

Median nerve glide 3 - انزالق العصب املتوسط
االنزالق هو  من تمارين لتقوية أعصاب اليدين، وهو تمرين شد 

للمساعدة يف تحسني حركة العصب املضغوط، مثل العصب 
املتوسط.

كيفية أداء التمرين:
اصنع قبضة بيد واحدة وحافظ عىل اإلبهام من الخارج.

قم بفك تجعيد األصابع، ومّدها بشكل مستقيم مع إبقاء اإلبهام 
مضغوطًا عىل جانب اليد.

قم بثني اليد برفق للخلف باتجاه الساعد، ثم افرد اإلبهام إىل 
الجانب.

باستخدام اليد املعاكسة، اضغط برفق عىل اإلبهام لتمديده.
لكل تغيري يف الوضع، استمر ملدة 7-3 ثوان.

يمكن للناس تكرار هذا التمرين 15-10 مرة يف اليوم ، 7-6 أيام يف 
األسبوع.

قد يساعد وضع كمادة باردة، مثل كيس ثلج يف منشفة ملفوفة أو 
كيس من البازالء املجمدة، عىل اليد ملدة 20 دقيقة بعد التمرين، 

عىل منع االلتهاب.
Tendon glides 4 - انزالق الوتر

يعمل هذا التمرين وهو من بني أفضل تمارين لتقوية أعصاب اليد،  
عىل شد األوتار املوجودة يف النفق الرسغي بلطف. تظهر األبحاث 

أن استخدام الجبرية وأداء تمارين انزالق األوتار واألعصاب يحسن 
متالزمة النفق الرسغي أكرث من استخدام الجبرية وحدها.

يمكن للناس تكرار هذه التمارين بكلتا يديها يف نفس الوقت أو 
التبديل بني كل يد.

كيفية أداء التمرين:
قم بثني الكوع بحيث يشري الساعد بشكل مستقيم.

افرد األصابع واإلبهام عىل نفس الخط مع الرسغ، بحيث تشري 
جميع األصابع بشكل مستقيم ألعىل.

قم بثني الجزء العلوي من األصابع لعمل خطاف.
ثم قم بثني األصابع يف قبضة ضيقة، مع وضع اإلبهام أعىل 

األصابع.
 قم بعمل كل تلك األوضاع ملدة 3 ثوان.

Wrist lift 5 - شد املعصم
شد املعصم من بني تمارين اليد واألصابع 
املهمة. ويعمل هذا التمرين عىل تقوية 

عضالت الساعد:
كيفية أداء التمرين:

ضع كفًّا واحدة عىل منضدة.
ضع اليد األخرى مبارشة يف الزاوية 

اليمنى عرب املفاصل.
ارفع معصم وأصابع اليد السفلية 
مع الضغط ألسفل باليد العلوية.

استمر ملدة 5 ثوان، ثم اسرتخ.
كرر 10 مرات.

كرر مع اليد املعاكسة.
Hand squeeze 6 - ضغط اليد

من بني تمارين لتقوية أعصاب اليد 
بالصور هو تمرين ضغط اليد. يعمل 

هذا التمرين عىل تقوية عضالت الساعد. 
سيحتاج الناس إىل كرة مطاطية ناعمة لهذا 

التمرين أو زوجا من الجوارب امللفوفة.
كيفية أداء التمرين:

أمسك الكرة بيد واحدة.
اضغط ملدة 5 ثواٍن ثم اتركها.

كرر هذا التمرين 10 مرات.
قم بإجراء ثالث مجموعات من التكرار ثم قم بتبديلها باليد 

األخرى.
Wrist stretch with weights 7 - إطالة املعصم باألثقال

يعمل إطالة املعصم باألثقال، وهو من بني أهم تمارين لتقوية 
أعصاب اليد، عىل شد عضالت الساعد. سيحتاج الناس إىل وزن 
خفيف ألداء هذا التمرين. إذا شعرت بالراحة، يمكنك استخدام 

أوزان أثقل تدريجًيّا.

كيفية أداء التمرين:
أمسك الوزن يف اليد وقد بمد الذراع بشكل مستقيم لألمام، بحيث 

تكون راحة اليد متجهة ألسفل.
 ارفع اليد ببطء إىل أعىل وارجع نحو الذراع، مع ثني املعصم.

عد ببطء إىل وضع البداية.
كرر التمرين 10 مرات ملدة ثالث مجموعات.

قم بالتبديل إىل اتجاه آخر وكرر األمر.

تمارين لتقوية 
أعصاب 

اليد يمكن 
ممارستها 

بسهولة

7 Moves In 7 Minutes To Build 
Lean Muscle In Your Upper Body
By Lucy Gornall

W hen time is of the essence, it’s useful to have a short 
routine you can fit into even in the shortest of breaks. This 
dumbbell workout created exclusively for Coach by Geor-

gie Spurling, PT and founder of GS Wellness(opens in new tab), is 
short and sweet, targeting the muscles in the upper body. It can also 
be repeated three or four times to work as a longer session.

“This workout uses time under tension to challenge muscles in the upper body,” 
says Spurling. “It also engages your core, and the moves strengthen stabiliser 
muscles as well as building muscle in the arms, back and chest. Spend one minute 
on each exercise with no breaks, and then rest before repeating.”
The beauty of this workout is that anyone can try it – just adjust the weight of 
the dumbbells to your level. And since it’s just seven minutes, the workout is well 
suited to doing at home. If you’re in need of weights, start your shopping with our 
recommendations of the best dumbbells. You may want to invest in a set of ad-
justable weights which are more versatile. As well as having a setting that’s heavy 
enough to provide a challenge for the leg exercises in this dumbbell workout plan, 
they will also have one light enough to suit many of the exercises below – when 

your muscles are going to be kept under tension for a 
minute, a light dumbbell begins to feel awfully 

heavy by the end of the set.
1 Rotator cuff dumbbell drop

Time 60sec
Hold light dumbbells with your palms 

facing forwards and your elbows at 
shoulder height and bent at 90°. 

Your upper arms should be out 
to the sides, as if you’re setting 
up to do a dumbbell overhead 
press. Rotate your upper arms, 
keeping them in the same po-
sition, to lower the dumbbells 
until your palms are facing the 
floor and your wrists are in line 

with your shoulders – don’t 
drop your wrists any lower than 

the elbows. Return the dumbbells 
to the starting position, then low-

er them straight down and back up. 
Perform this slowly and exhale on the 

way up.
2 Hug a tree 

Time 60sec
Hold dumbbells out to the sides with your palms fac-

ing forwards and arms extended, so you form a letter T. Imagine 
there is a huge tree in front of you and “hug” it, bringing the dumbbells together 
and forming a circle with your arms. Then extend your arms back out to the sides, 
using the muscles in your back. 
3 Decline alternate overhead press
Time 60sec
Hold dumbbells above your head with your arms extended and palms facing for-
wards. Lower one dumbbell to shoulder height, letting your elbow flare to the 
side, then press it back up. Alternate sides with each rep.
4 Reverse flye 
Time 60sec
Slightly bend your knees and hinge forwards from your hips to bend over, keeping 
your back flat. Hold the dumbbells below your chest, with your palms facing and 
a slight bend in your elbows. Raise the dumbbells out to the sides, keeping the 
slight bend in your arms. Lower slowly back to the start.
5 Renegade row
Time 60sec
Adopt a high plank position, supporting your weight on your toes, with your 
hands holding dumbbells. Your hands should be directly under your shoulders 
and your body should form a straight line from head to heels. Engage your core 
and lift one dumbbell to your ribs, leading the movement with your elbow, then 
lower it under control. Aim to keep your hips as still as possible. Alternate sides 
with each rep.
6 Commando plank
Time 60sec
Put your dumbbells to one side. Start in a low plank position, supporting your 
weight on your toes and forearms, elbows directly under your shoulders. Place 
one hand under a shoulder and extend your arm, then repeat on the other side to 
finish in the high plank position. Reverse the movements back to the start. Keep 
your hips as still as possible as you move.
7 Press-up
Time 60sec
In a high plank position, bend your elbows to lower your body slowly – over a 
count of four – to the floor, then explosively push back up to the start. To make it 
easier, perform the press-up on your knees. To make it harder, lower all the way 
to the floor and briefly lift your hands up before pressing back up.
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ُيحتمل أّن تحتوي بعض الكواكب عىل أنهر من األملاس، وفق دراسة إلعادة 
إنشاء الظروف التي أدت لوجود األملاس يف جوف كوكبي أورانوس ونبتون.
ووضع العلماء فرضية بأّن ضغوطاً هائلة تحّول الهيدروجني والكربون إىل 

أملاس، يتدفق عىل عمق آالف الكيلومرتات تحت السطحني الغازيني للكوكبني 
العمالقني الجليديني.

وأشارت الدراسة املنشورة يف مجلة »ساينس أدفانسز« إىل أّن احتكاك 
األكسجني بهذا املزيج يسّهل تكوين األملاس. وأوضح دومينيك كراوس، وهو 

عالم فيزياء من مخترب األبحاث األملاني »اتش زد دي آر« وأحد املشاركني يف 
إعداد الدراسة، أّن هذه األنهر هي عىل األرجح من نوع مميز جداً.

وأوضح كراوس لوكالة فرانس برس أّن االملاس يتشكل عىل األرجح من »سائل 
حار وكثيف«، قبل أن يتدفق ببطء نحو املنطقة الصخرية املوجودة وسط 
الكوكبني عىل عمق 10 آالف كيلومرت تحت سطحهما. ثم ينترش السائل يف 

طبقات »عىل مسافة تصل إىل مئات الكيلومرتات أو أكرث«.
ويحاول علماء من مخترب »اتش زد دي آر« وجامعة »روستوك« األملانية 

و«إيكول بوليتكنيك« الفرنسية إعادة إنشاء الرشوط التي تتشكل فيها أنهر 
األملاس.

واستخدم العلماء نوعاً بسيطاً من البالستيك يلعب دوراً يف مزج املكونات 
الرضورية لتشكيل األملاس وهي الكربون والهيدروجني واألكسجني. وهذا 

النوع من البالستيك هو نفسه املُستخدم يف تصنيع عبوات املرشوبات الغازية، 
ثم عرّضوه للحرارة عرب استخدام ليزر قوي يف مخترب »سالك« يف ستانفورد 

األمريكية.

وأشار كراوس إىل أّن األملاس النانوي الذي تشكّل تمت رؤيته من خالل أشعة 
سينية بسيطة جداً لكن ذات كثافة مذهلة، وهو صغري لدرجة أّن رؤيته بالعني 

املجردة مستحيلة.

وسّهل األكسجني »املوجود بكميات كبرية يف هذين الكوكبني« عملية تشكيل 
األملاس. ويعتقد العلماء أن األملاس الذي يتشكّل عىل هذين الكوكبني قد يكون 

حجمه أكرب من ذلك املكوَّن يف االختبارات املنجزة عىل األرض، وقد يوازي 
حجمه ماليني القراريط، حسب بيان نرُش مع الدراسة.

ويمّهد هذا االكتشاف الطريق أمام أسلوب جديد إلنتاج األملاس النانوي 
الذي ُيستخدم بشكل متزايد يف مجاالت عدة من بينها املجسات الطبية، 

والجراحات غري التقليدية أو تقنيات معالجة الكمية.
وتتمثل الطريقة الصناعية لتصنيع األملاس النانوي يف تعريض مواد غنية 

بالكربون النفجارات قوية جداً. وقال بنيامني أوفوري-أوكاي، وهو عالم من 
مخترب »سالك« وأحد معّدي الدراسة: »إّن إنتاج األملاس النانوي بالليزر 

يشكل طريقة نظيفة أكرث من تلك التقليدية، ويمكن التحكم فيها بسهولة 
أكرب«.

أما بالنسبة لألملاس املكّون عىل كوكبي نبتون وأورانوس، وهما أبعد كوكبني يف 
النظام الشميس، فيتعنّي انتظار مهمات فضائية مستقبلية ملعرفة معلومات 

أكرث عنه. ولم ُيرَسل حتى اليوم إىل الكوكبني الجليديني سوى مسبار واحد 
تابع لناسا هو »فوييجر 2«.

علماء يكتشفون أنهارا من 
األلماس في الفضاء.. ما القصة؟

علماء يابانيون يكتشفون مجرة 
الحلقة القطبية الجديدة

حازم بدر
أعلن علماء فلك يابانيون عن اكتشاف مجرة ذات حلقة قطبية جديدة، 

باستخدام البيانات التي تم الحصول عليها عرب تلسكوب »سوبارو«.
يعد هذا جزءا من برنامج »هايرب سوبريم كام«، وهي كامريا رقمية عمالقة 

بالتلسكوب بطول 8.2 مرت، وتم تفصيل االكتشاف يف ورقة نرُشت يف 26 
.)arXiv( »أغسطس عىل موقع »ما قبل نرش األبحاث

املجرات ذات الحلقة القطبية )PRGs(، هي أنظمة تتكون من مجرة 
محدبة وحلقة قطبية، وهذه الحلقات القطبية الخارجية، املكونة من الغاز 

والنجوم، تصطف تقريبا يف اتجاه عمودي فيما يتعلق باملحور الرئييس 
للمجرة املضيفة املركزية.

وعىل الرغم من اكتشاف أكرث من 400 مرشح ألن يكون من نوعية »املجرات 
ذات الحلقة القطبية« حتى اآلن، إال أنه تم تأكيد العرشات منها فقط من 

خالل متابعة الرصد الطيفي.
ومن أجل توسيع القائمة القصرية 

املؤكدة لـ«املجرات ذات الحلقة 
القطبية«، أجرى فريق من 

علماء الفلك بقيادة مينورو 
نيشيمورا، من جامعة اليابان 

املفتوحة، دراسة مفصلة 
لعينة من هذه املجرات 
املرشحة، وباستخدام 
البيانات من تلسكوب 

»سوبارو«، استطاعوا تأكيد 
انتماء مجرة لهذا النوع، وتم 

.)J0953 ( إعطاؤها اسم
وتم تحديد )J0953( يف البداية 
عىل أنها مجرة مرشحة يف عام 

2000، بواسطة مسح سلون الرقمي 
للسماء )SDSS(، ومع ذلك، نظرا لعدم 

إجراء أي مالحظات طيفية لم يتم تأكيدها 
كمجرة إال مؤخرا.

وفقا للدراسة، فإن املجرة الجديدة لها كتلة نجمية تبلغ نحو 38.5 مليار 
كتلة شمسية ومعدل تكوين نجمي يبلغ نحو 2.66 كتلة شمسية سنويا.

والكتلة النجمية للمجرة املضيفة والبنية القطبية 26.18 و4.23 مليار كتلة 
شمسية، عىل التوايل، وتم قياس نصف قطر املجرة املضيفة ليكون 0.89 

ثانية قوسية، بينما ُوجد أن نصف قطر الهيكل القطبي هو 2.12 ثانية 
قوسية.

والحظ علماء الفلك أن بنية الحلقة القطبية للمجرة تبدو متعامدة 
تقريبا عىل قرص مجرتها املضيفة، وأفادوا بأن البنية القطبية زرقاء وربما 

أصغر من املجرة املضيفة.
وأكد مؤلفو الدراسة أنه يجب إجراء املزيد من املالحظات الطيفية، وعىل 

وجه الخصوص، يلزم إجراء مزيد من التحقيق يف الخصائص الحركية 
لكل من املجرة املضيفة والبنية القطبية.

A research team led by scientists 
from the University of Montreal, 
Canada, was able to discover a 

new planet similar to the Earth in its posi-
tion from the sun, but it does not contain 
any land, but rather is an entire ocean of 
water, one huge crashing waves.

For these results, which were published in the 
journalThe Astronomical Journal(The Astronomi-
cal Journal), the researchers used data obtained 
from the space observatory.he-goat(TESS) of the 
US Space Agency (NASA).

TESS is an observatory designed to search for 
planets outside the solar system, in an area about 
400 times wider than its predecessor, Kepler. It 
was launched in 2018, and in just two years, re-
searchers were able to discover more than 20 
thousand planets outside the solar system.
cross planets
According to the study, based on TESS data, it 
appeared that there is a slight decrease in the 
brightness of a very small star compared to the 

sun called “TOI-1452” (TOI-1452), which occurs 
every 11 days, which prompted re-
searchers to predict that a planet 
is larger in size. About 70% of 
the Earth revolves around it.

To understand the idea, 
imagine that you pass a 
small iron ball in front 
of a lighted lamp. As 
the ball passes be-
tween you and the 
lamp, the amount of 
light coming from it 
will decrease to your 
eyes. This is exactly 
what happens when 
scientists point their tele-
scopes at a star for a long 
time, in specific periods they 
find that how much The bright-
ness of the star decreases for a spe-
cific period and then rises again, this happens 
because a planet passed in front of the star, as 

happened with the iron ball.
But TESS alone was not enough to learn 

about the new planet’s mass and 
water content, so the research-

ers used data from a special 
camera installed on the 

Montreal Observatory 
of Canada and the Uni-
versity of Montreal, 
as well as the SPIRou 
spectrograph of the 
same university. To-
gether, the three of 
them created a close-
up of the new planet.

Wondrous world

The new planet was called 
“TOI-1452 b”, and is located 

from Earth at a distance of 100 
light years, and researchers’ observa-

tions have shown that it is a “Water World”, but 
with further research they found that it is deeper 

than that. .

The research of this team revealed that it is a rocky 
planet like Earth and is located from its star at an 
average distance that allows liquid water to exist 
on its surface, but water on Earth constitutes only 
a small part of its mass, about only 0.05%, while in 
the case of “Tui-1452b”, the study showed Water 
may constitute up to 30% of its mass.

This drew the attention of scientists greatly, be-
cause this ratio is similar to that found in some 
natural moons in our solar system, such as Jupi-
ter’s moons Ganymede and Callisto, and Saturn’s 
moons Titan and Enceladus.

Therefore, this research team suggests, accord-
ing to press release An official release from the 
University of Montreal says TUI-1452b is an ideal 
candidate for further observation using the James 
Webb Space Telescope, as it is one of the best 
models of oceanic worlds known to date.

Source: Aljazeera

100 light-years away .. the discovery of an exoplanet suitable for life, 
completely covered by one ocean of water
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    Environment بيئة

Australia’s ‘Black Summer’ fires 
affected ozone layer: study

A ustralian bushfires in 2019 and 2020 were so 
bad they affected the hole in the ozone layer, 
researchers say.

Australia’s catastrophic “Black Summer” bushfires significantly affected 
the hole in the Earth’s ozone layer, according to a new report published.
The report, which appeared in the Nature journal Scientific Reports, 
traced a link from the unprecedented smoke released by the fires to the 
ozone hole above Antarctica.
The fires, which burned through 5.8 million hectares of Australia’s east 
in late 2019 and early 2020, were so intense they caused dozens of 
smoke-infused pyrocumulonimbus clouds to form.
Pyrocumulonimbus clouds, referred to as the “fire-breathing dragon 
of clouds” by NASA, are so powerful they can affect the local weather, 
causing fire tornadoes and lightning storms.
During the “Black Summer”, these clouds shot more smoke high into the 
atmosphere than the previous record, set by the 2017 North American 
wildfires.
Around New Year 2019, uncontrolled fires along Australia’s east coast 
caused a pyrocumulonimbus event that stretched on for days.
The result was “millions of metric tons of smoke and associated gases 
being injected into the upper troposphere and lower stratosphere”, ac-
cording to researchers from the University of Exeter and the University 
of Manchester.
A build-up of smoke particles, in turn, caused the lower stratosphere to 
warm to levels not seen since the eruption of Mount Pinatubo in 1991, 
they found.
Because of this stratospheric warming, the fires also prolonged the 
Antarctic ozone hole, which appears above Antarctica each spring and 
“reached record levels in observations in 2020”.

Ozone gains threatened
The hole was first created by human pollution—particularly the chloro-
fluorocarbons (CFCs) that were once emitted from many refrigerators—
but in recent decades, global cooperation has given the ozone layer a 
chance to repair.
The Montreal Protocol, signed in 1987 and since ratified by 195 coun-
tries, sharply reduced the amount of CFCs in the atmosphere, and the 
ozone layer was expected to fully recover by 2060, according to United 
Nations modeling.
However, the researchers warn that because climate change will in-
crease the frequency and intensity of bushfires, similar events—in 
which pyrocumulonimbus clouds shoot smoke high into the strato-
sphere—will become more likely.
Professor James Haywood told AFP that climate change could “abso-
lutely” stymie the gains made by the Montreal Protocol.
“Our climate models suggest an increase in frequency and intensity of 
wildfires in the future under global warming. This may lead to more 
events like that in 2020, which could in turn lead to more ozone deple-
tion,” he said.

“So the considerable efforts that we’ve put in protecting the ozone hole 
could be thwarted by global warming.”

تزداد سخونة العالم، وهو ما يهدد إمكانية السكن يف العديد من املناطق 
حول خط االستواء.

 
ويف هذه املرحلة، حتى لو تمكنا من الحّد من االحتباس الحراري إىل 

درجتني مئويتني فوق مستويات ما قبل الصناعة، تشري التقديرات 
الجديدة إىل أن املناطق املدارية وشبه االستوائية، بما يف ذلك الهند وشبه 

الجزيرة العربية وإفريقيا جنوب الصحراء الكربى، ستشهد درجات حرارة 
شديدة الخطورة يف معظم أيام العالم عام 2100.

 
ويف غضون ذلك، ستشهد خطوط العرض الوسطى يف العالم موجات 

حرارة شديدة كل عام عىل األقل. ويف مدينة شيكاغو يف الواليات املتحدة، 
عىل سبيل املثال، يتوقع الباحثون زيادة 16 ضعفاً يف موجات 

الحرارة الخطرية بحلول نهاية القرن.
 

ويقول الباحثون إن العالم سيتجاوز درجتني 
مئويتني من االحرتار بحلول عام 2050.

 
ويف هذه الحالة، يقول الباحثون 

إن »اإلجهاد الحراري الخطري 
للغاية سيكون سمة معتادة من 
سمات املناخ يف إفريقيا جنوب 

الصحراء الكربى، وأجزاء من 
شبه الجزيرة العربية، وجزء 

كبري من شبه القارة الهندية«.
 

وما لم يتمكن العالم من 
العمل معاً لتنفيذ تدابري 
التكيُّف الرسيع والواسع 

النطاق، فمن املحتمل أن يكون 
هناك العديد من الوفيات. لكن 
كل جزء يمكّننا خفض درجات 

الحرارة ما زال مهماً، ألن كل جزء 
من درجة حرارة أقل سينقذ أرواحاً.

 
وتشري التقديرات األخرية إىل أن االحتباس 
الحراري مسؤول بالفعل عن وفاة واحدة 

من كل ثالث حاالت وفاة مرتبطة بالحرارة عىل 
مستوى العالم.

 
وبناًء عىل هذه املعدالت، تتوقع دراسات أخرى أن يموت البرش بأرقام 
قياسية يف العقود القادمة حيث ُيحكم تغريُّ املناخ قبضته عىل كوكبنا.

 
ومع ذلك، فإن كيفية تعامل البرش مع اإلجهاد الحراري معقدة بسبب 

عوامل أخرى، مثل الرطوبة. وتستند التقديرات الحالية إىل مقياس ُيعرف 
باسم مؤرش الحرارة، والذي يأخذ يف االعتبار الرطوبة النسبية حتى 

درجات حرارة معينة.
 

وهذا هو القياس التقليدي الذي يستخدمه الباحثون لقياس اإلجهاد 
الحراري، ومع ذلك فقد وجدت الدراسات الحديثة أن جسم اإلنسان قد ال 

يكون قادراً عىل التعامل مع قدر الحرارة والرطوبة كما يشري هذا املؤرش.

 
وكما هو الحال، فإن 93 درجة مئوية )200 درجة فهرنهايت( عىل مؤرش 

الحرارة تعترب سقفاً ما يمكن النجاة منه.
 

ولكن عند مستوى الرطوبة بنسبة 100 يف املئة، تشري األبحاث الجديدة إىل 
أنه حتى األشخاص األصحاء والشباب قد ال يتجاوزون 31 درجة مئوية.

 
ومع ذلك، يف مؤرش الحرارة التقليدي، تعترب درجات الحرارة خطرية عندما 

تتجاوز 40 درجة مئوية )103 درجة فهرنهايت( وخطرية للغاية عندما 
تتجاوز 51 درجة مئوية.

 
وهذه هي العتبات التي استخدمتها الدراسة الحالية للتنبؤ 

بإمكانية العيش يف املستقبل، وهناك فرصة جيدة ألن 
تكون أقل تقديراً ملا سيأتي.

 
ومع ذلك، حتى من خالل هذا املقياس، 

فإن آفاق البرشية تبدو رهيبة.
 

وبني عامي 1979 و1998، تم 
تجاوز عتبة مؤرش الحرارة 

الخطرة يف املناطق املدارية 
وشبه االستوائية يف 15 يف 

املئة من األيام كل عام.
 

وخالل هذا الوقت، كان من 
النادر أن تصبح درجات 

الحرارة شديدة الخطورة 
وفقاً ملؤرش الحرارة. ولألسف، 

ال يمكن قول اليشء نفسه 
عن اليوم، واملشكلة تزداد 

سوءاً.
 

وبحلول عام 2050، يف املناطق 
االستوائية، يمكن تجاوز مؤرش 

الحرارة الخطري يف 50 يف املئة من األيام 
كل عام. وبحلول عام 2100، يمكن تجاوزه 

يف معظم األيام.
 

واألكرث من ذلك، أن حوايل 25 يف املئة من تلك األيام يمكن أن 
تكون شديدة الحرارة، ويمكن أن تتجاوز عتبات شديدة الخطورة.

 
وكتب الباحثون: »من املحتمل أنه بدون تخفيضات كبرية يف االنبعاثات، 

فإن أجزاء كبرية من املناطق املدارية وشبه االستوائية العاملية ستشهد 
مستويات مؤرش حرارة أعىل مما يعترب »خطرياً« لغالبية العام بحلول 

نهاية القرن. وبدون تدابري التكيُّف، سيؤدي ذلك إىل زيادة كبرية يف حدوث 
األمراض املرتبطة بالحرارة وتقليل القدرة عىل العمل يف الهواء الطلق يف 

العديد من املناطق حيث تكون زراعة الكفاف مهمة«. وال شك أن العواقب 
الصحية واملجتمعية ستكون عميقة.

 .Communications Earth & Environment نرُشت الدراسة يف مجلة 
)عن »ساينس ألريت«(

الحرارة 
الشديدة 
ستجعل 

معظم 
كوكبنا خطيرًا 

بحلول عام 
!2100
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يف قصة أغرب من الخيال بوالية سنار بالسودان، تحول شاب سوداني 
من راعي أغنام بسيط إىل مليونري يف ملحة برص، حني عرث عىل كنز من 

الذهب.
ولم يتوقع الشاب السوداني الذي يبلغ من العمر 18 عاما، أن صدفة 

سعيدة ستقلب كيانه رأسا عىل عقب، وتحول حياته من الفقر إىل الغنى 
يف لحظات.

 وتضاربت الروايات حول تفاصيل هذه القصة، ففيما قال البعض إنه 
»وجد بالصدفة جرة مليئة بالذهب، حيث حظي بفخارة أثناء اسرتخائه 
بعد أن جرفت السيول الرتاب حولها وما إن انكشف الجزء العلوي منها، 

حتى رضب بعصاه الجزء املكشوف ليتفاجأ بوهج املعدن النفيس، فأخرج 
الجرة وبداخلها أساور وقالئد وسبائك ذهبية مختلفة الحجم والوزن«.

أما الرواية الثانية، فرسدها ابن عم الراعي حيث أفاد بأن الواقعة حدثت 
، »عندما كان ابن عمه يرعى غنم القوم مع صديقه يف منطقة فنقوقة 

الجبل«.
وأضاف أن »الشاب صادف رجال وصل إىل املنطقة عىل منت عربة نصف 

نقل، ثم بدأ بتشغيل جهاز يدوي للتنقيب عن الذهب، ولم يلبث إال قليال 
حتى أصدر الجهاز صافرات تشري إىل وجود املعدن، فحمل ما يستطيع 

حمله وغادر املكان مرسعا وخوفا عىل حياته«.
وتابع قريب الشاب أن »ابن عمه الراعي وصديقه بدآ يف البحث والتنقيب 
إىل أن وجدا الذهب أيضا، ثم توجها إىل مدينة سنجة حارضة والية سنار 

لبيعه هناك«.
يذكر أن جبل موية يقع بوالية سنار، ويبعد حواىل 25 كلم عن النيل 

األزرق.
ويشتهر املوقع بمدافنه األثرية التي تعود إىل مملكة سنار أو سلطنة 

الفونج )1504 - 1821م(.

أغرب من الخيال.. راعي أغنام يصبح 
مليونيرا في لحظة..!

ثور يقفز من الحلبة باتجاه حشد من المتفرجين في فلوريدا 
أصيب حشد يف مسابقات رعاة البقر )الروديو( يف أرض املعارض بوالية فلوريدا بالذعر بعدما هرب ثور 

وقفز فوق الحاجز الذي يفصل املتفرجني عن الحدث.
تُظهر اللقطات التي التقطها كريستوفر ثورنتون الثور يجري بحرية بعد اخرتاق جانب املزلق 

بينما يتسابق املختصان للسيطرة عليه.
وقال الشاب الذي التقط املقطع: »كان الجميع يركضون، كان اآلباء يمسكون بأطفالهم )...( كان 
الناس يقفزون من فوق الكرايس، أول يشء خطر يل هو أن أبدأ بتسجيل الحادثة، لقد كانت املرة 

األوىل التي أحرض فيها فعالية كهذه«.
وانتهى الحادث دون إصابات بعد السيطرة عىل الثور الجامح.

وتعترب الروديو رياضة رسمية يف بعض مناطق غرب الواليات املتحدة وسط معارضة من منارصي 
حقوق الحيوان.

BREAK استراحة

T he young man who climbed the tall-
est building in Britain had to be taken 
away, the police arrested him along 

with two companions.

Adventure-loving teenager Adam Lockwood 
climbs Britain’s tallest building, The Shard, un-
aided, as bystanders watch in awe.

By the time the young man came down from 
the building, bystanders had already posted 
videos of the scene on social media.

A foreign news agency According to the report 
Adam Lockwood is famous for scaling several of 
the tallest buildings in the world.

he was seen climbing the tallest building, The 
Shard, at around 5 am and taking a selfie at the 
top of the skyscraper.

On receiving the information, the Metropolitan 
Police, London Fire Brigade and London Ambu-

lance Service rushed to the spot and brought 
down the youth, after which the situation was 
brought under control.

During this operation, the police cordoned off 
the area around The Shard to deal with any un-
toward incident.

Police immediately detained 21-year-old Lock-
wood and two of his accomplices, charged with 
creating a public nuisance and trespassing.

According to the report, Lockwood has success-
fully climbed several tall buildings before.

He once hung from the rafters of the San Siro 
stadium in Milan, he also climbed a high beam 
at a power station in Croatia and did some 
push-ups.

Lockwood does not carry protective clothing 
or tools for climbing any building. His entire life 
depended on the grip of his hands and his phys-
ical strength.

Young man climbing the tallest building, watching the video scared people
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معرض هاني عميسان
لبيع أحدث السيارات األمريكية واليابانية واألوربية والكورية
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 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
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