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المسيطر  العنوان  هو  االسرائيلي  العربي  الصراع  كان 
منذ  كبيرة  حروب  تخللتها  طويلة،  عقوداً  األجيال  على 
اطالق  الصعب  من  اليوم  السبعينات.  حتى  االربعينات 
هذا العنوان على عواهنه، وبات بحاجة الى تقنين اجرائي 
الصراع  اليوم هو  للواقع  األقرب  العنوان  انَّ  ذلك  دقيق. 
الفلسطيني االسرائيلي، فهو الباقي معلّقاً في انتظار العودة 

المستعصية لطاولة المفاوضات.
وما  المتتالية  االسرائيلية  العربية  التطبيع  عمليات  بعد 
سيأتي بعدها، لم يبق في الميدان سوى ما يمكن أن نطلق 
عليه ملفات الصراع العربي -العربي . ذلك اّن هناك ألغاماً 
قابلة للتفّجر بين دول عربية على نحو ثنائي أو ثالثي أو 
الوصف  المقلقة،  االجواء  هذه  في  وبات،   . شبه جماعي 
األدق الى التقارب العراقي السعودي هو أّنه مكسب كبير 
في زمن من االنهيارات في العالقات أو زمن من الصالت 
الهشة والكاذبة والمخادعة بين دولة عربية وأخرى، بسبب 
حيناً  الوصاية  معاني  تتضمن  كثيرة  وتدخالت  تداخالت 
وطمع الكبير بالصغير حيناً آخر واستغالل القوي للضعيف 
في بعض المرات واضطرار الفقير للغني في وجوه كثيرة.
غير انَّ العالقة بين العراق والسعودية التي وصفها ولي 
اعتماد  الى  تحتاج   ، بالتاريخية  امس  السعودي  العهد 
للهدم  القابل  غير  االستراتيجي  والبناء  اإلدامة  ضمانات 
مع تبدل الحكومات. تلك هي مشكلة اساسية من السذاجة 
وربما  العراقي،  الوضع  تحليل  في  يغوص  لمن  تجاهلها 
من باب التكتيك السياسي غض النظر عنها، لكنها مشكلة 
تحتاج الى عالج وال تنتهي من حالها أو بالتقادم الزمني .

تطبيع  الى  يحتاج  بات  العربية  الدول  بعض  بين  ماحدث 
أوضاع وليس تفاهمات عابرة أو لقاءات الوقت الضائع.

العراق والسعودية بلدان استراتيجيان مدعوان الى اعتماد 
المعايير الراسخة في العالقات بينهما، بما يفوق مذكرات 
التجارية والتنسيق االمني الحدودي .  التفاهم واالتفاقيات 

وتفصيل ذلك يدركه زعماء البلدين .

َصاِحبِي..َوالِِدي

عبداحلق بن رحمون
املغرب

 - ب(  ف  )أ  نيويورك-  باريس,- 
توقعت الوكالة الدولية للطاقة أن تصبح 
الطاقة املتجددة التي ازداد استخدامها 
بدرجة كبيرة هذه السنة رغم اجلائحة، 
املصدر األول لتوليد الكهرباء في العالم 
إلى  داعية  الفحم،  أمام   2025 سنة 
في  احلكومية  املساعدات  على  اإلبقاء 

هذا اجملال.
فاحت  للوكالة  التنفيذي  املدير  وقال 
عن  الثالثاء  الصادر  التقرير  في  بيرول 
 ،2020 لسنة  املتجددة  الطاقة  مصادر 
مقاومة  على  "قادرة  املصادر  هذه  إن 
أزمة كوفيد لكنها لن تقوى على مكامن 

الغموض السياسي".
الطاقة  مصادر  انهيار  ظل  وفي 
استحوذت  العام،  هذا  األحفورية 
يقرب  ما  على  املتجددة  الطاقة  مصادر 
اإلنتاجية  القدرات  من   ,  90 من 
الطاقة  من  خصوصا  بدفع  اجلديدة، 
واملصادر  الرياح  وطاقة  الشمسية 
الواليات  في  خاص  بشكل  الكهرمائية، 
تبلغ  أن  املتوقع  ومن  والصني.  املتحدة 
قياسيا  مستوى  اجلديدة  القدرات  هذه 
جديدا عند 200 غيغاوات. ومن املتوقع 
أن تتسارع هذه احلركة في 2021 لتبلغ 
 ،2019 منذ  مسبوق  غير  منو  مستوى 
مع  خصوصا  السنوي،  التقرير  وفق 

إجناز مشاريع معلقة بسبب اجلائحة.
اإلنتاجية  القدرات  في  االرتفاع  هذا 

 2021 سنة   ,  10 من  تقرب  بنسبة 
في  خاص  بشكل  واضحا  سيكون 
االحتاد األوروبي والهند، وفق التقرير.

املتصلة  القدرات  تتخطى  أن  وُيتوقع 
مبصادر طاقة الرياح واأللواح الضوئية 
تلك املتصلة بالغاز سنة 2023، ثم على 
مصادر الفحم سنة 2024، وفق الوكالة 
على  عدة  لبلدان  استشارات  تقدم  التي 
صعيد السياسة في مجال الطاقة. ولفت 
املتجددة  الطاقة  مصادر  أن  إلى  بيرول 

الرئيسي  املصدر  "ستصبح سنة 2025 
العالم، ما ينهي  الكهربائي في  لإلنتاج 
موقع  على  السباق  من  عقود  خمسة 
وهي  الفحم".  استخدام  في  الصدارة 
في  الكهربائي  اإلنتاج  ثلث  ستوفر 
العالم، مع قدرات توازي ضعف القدرات 
املصادر  كل  من  احلالية  الصينية 

مجتمعة.
كذلك ستشهد السنوات املقبلة خصوصا 
طفرة في مجال مصادر طاقة الرياح في 

التراجع  من  خصوصا  بدفع  البحر، 
السريع في تكاليف اإلنتاج: ففي 2025، 
البحر  في  الطاقة  مصادر  ستستحوذ 
وفق  الرياح،  طاقة  سوق  ُخمس  على 

الوكالة الدولية للطاقة.
على  السباق  كان  العام،  هذا  وفي 
الواليات  في  جدا  واضحا  التجهيزات 
املتحدة والصني، حيث سعى املطورون 
احلكومية  املساعدات  من  اإلفادة  إلى 
الدولية  الوكالة  ودعت  حديثا.  املقدمة 

في  الطفرة  دعم  إلى  احلكومات  للطاقة 
مجال الطاقة املتجددة، مبدية القلق إزاء 
األسواق  في بعض  الدعم  تدابير  إنهاء 
الرئيسية كما فعلت الصني على صعيد 

األلواح الضوئية.
موتورز"  "جنرال  مجموعة  فيماأعلنت 
االثنني  للسيارات  املصنعة  األميركية 
وخبير  مهندس  آالف  ثالثة  توظيف 
بهدف  خصوصا  ومصمم،  معلوماتية 
تطوير مركبات كهربائية وذاتية القيادة.

بعمليات  اجملموعة  باشرت  وقد 
حتى  تستمر  أن  على  هذه  التوظيف 

الربع األول من 2021.
مارك  موتورز"  "جنرال  رئيس  وشدد 
اجملموعة  مواصلة  أهمية  على  رويس 
منوعة  مبواهب  واالستعانة  "التوظيف 

جديدة"، وفق بيان صحافي.
أننا  بوضوح  يظهر  "هذا  أن  واعتبر 
تطوير  في  االستمرار  على  مصممون 
للهيمنة  إليها  نحتاج  التي  البرمجيات 
الكهربائية،  املركبات  سوق  على 
واحلصول  الزبائن  جتربة  وحتسني 
على يد عاملة من ذوي اخلبرة في مجال 

البرمجيات".
لها  التي تتخذ مقرا  وتسعى اجملموعة 
من  20 طرازا  تطوير  إلى  ديترويت  في 
بحلول  بالكامل  الكهربائية  املركبات 
مبواجهة  لها  مكان  حلجز   ،2023

"تيسال"، أبرز األسماء في هذا اجملال.

الدكتور عبد الوهاب اجلبوري

والذكور  االناث  املرض  هذا  يصيب 
على  العمروتظهراعراضه  متوسط  في 
هيئة آالم بالكتف تزداد مع رفع الذراع 
روماتيزم  حالة  في  أما   ، اعلى  الى 
يشابه  بألم  يشعر  املريض  فان  الكعب 
باسفله  أودبوس  مسمار  وجود 
لالصابة  محددًا  سببًا  ،واليعرف 
ان  اال  الروماتيزم  من  النوعني  بهذين 
التليف  من  نوع  لها  يحدث  العضالت 
أوالتكلس قد يتطلب من املريض اجراء 
،وعادة  االصابة  ملكان  باألشعة  فحص 
في  املوضعية  الكورتيزون  حقن  تفيد 

تخفيف هذا النوع من االالم كما ميكن 
للكتف  الرياضية  التمرينات  تفيد  ان 
كذلك  ،وتستخدم  الكعب  تدليك  أو 
للعالج  الروماتيزم  واقراص  دهانات 
اذا  اجلراحة  الى  نلجأ  قد  وأخيرًا   ،
لتخفيف  العالجات  هذه  كل  تفد  لم 
الغضروفي  الروماتيزم  االالم.  تلك 
من  النوع  هذا  يصيب  للركبة:  املزمن 
سن  بعد  خاصة  الركبة  الروماتيزم 
غضاريف  يصيب  قد  انه  ،اال  االربعني 
اوأسفل  الرقبة  في  فتظهراالالم  الظهر 
الظهر في املنطقة القطنية ، وتأتي هذه 
لفترات  االنسان  لوقوف  نتيجة  االالم 
غضاريف  على  يؤثرسلبًا  مما  طويلة 

وفي   ، الفقري  والعمود  الركبة  مفصل 
الروماتيزم  النوع من  ان هذا  احلقيقة 
اساليب  من  عليه  ماتعودنا  الى  يعود 
على  كاجللوس  خاطئة  معيشة 
الركبتني او  السجاد واالرائك مع ثني 
حيث  القرفصاء  اوبجلسة  احداهما 
الطرق باجللوس تضغط على  ان هذه 
غضاريف الركبة ومتنعها من احلصول 
املفصلي  السائل  من  تغذيتها  على 
دموية  شعيرات  المتتلك  فهي  للركبة 
من  غذائها  على  حتصل  بل  تغذيها 
املفصل  داخل  املوجود  اللزج  السائل 
وهومايتيح لها حرية احلركة واملرونة 
تقل  حينما  لها  مايحدث  عكس  على 

وتتصلب  تخشن  فانها  تغذيتها 
صعود  أو  املشي  عند  االلم  وتسبب 
الساللم وبعد اجللوس والوقوف ،لذلك 
السلوكيات  هذه  في  االستمرار  فان 
في  الزيادة  الى  باالضافة  اخلاطئة 
تؤدي  رئيسية  عوامل  تعتبر  الوزن 
منها  وتزيد  االالم  بهذه  الشعور  الى 
،لذلك البد من انقاص وزن اجلسم ليقل 
الثقل الذي يتحمله مفصل الركبة ومن 
بعض  في  أوتختفي  االالم  تخف  ثم 
النصيحة  هذه  اتباع  ولعل   ، األحيان 
واحلقن  بالكورتيزون  العالج  مع 
املوضعي بحرص وتعقيم كامل ملفصل 
الركبة يفيد في التخلص من االلم ،أما 

في حالة وجود تآكل في غضاريفها أو 
املسمى  اجلراحي  التداخل  فان  تشوه 

بتنظيف الركبة يصبح حتميًا.
الروماتيزم الغضروفي للظهر :

يصيب هذا النوع من الروماتيزم غالبًا 
اخلامس  أو  الرابع  العقد  من جتاوزو 
من العمر ،ويعود لالستعمال اخلاطيء 
قادرة  الله  جعلها  التي  اجلسم  آللية 
على حتمل اجملهودات الشاقة لكنها مع 
مرورالوقت وتقدم العمر تبدي استياءا 
آالم حادة في اسفل  يترجم على هيئة 
القطنية  بالفقرات  مايعرف  أو  الظهر 
يكون  ما  وغالبًا  الفقري،  العمود  من 

الضغط  االالم  هذه  حدوث  في  السبب 
التي تخرج من  على أطراف األعصاب 
الفقري  للعمود  الظهرية  الفقرات  بني 
الغضروفي  باالنزالق  مايعرف  مسببًا 
بعد  الصباح  في  شديد  امله  ويكون 
االستيقاظ من النوم اوعند القيام بعد 
فترة من اجللوس ، ويفضل أن يرتاح 
أدوية  تناول  على  ويداوم  املريض 
الدهانات  واستخدام  الكورتيزون 
الطبيعي  بالعالج  وااللتزام  املوضعية 
التدخل  يكون  احلاالت  بعض  وفي 
لتخفيف  االخير  األمل  هو  اجلراحي 
هذه االالم .                 طبيب اخصائي

"مقابر  قلب  في   - ب(  ف  القاهرة,-)أ 
أمام  الزجاج  نافخو  يعمل  املماليك"، 
حرارتها  تزيد  التي  احلجرية  أفرانهم 
بالتراث من  درجة في حي غني  عن 50 
أحياء القاهرة االسالمية يشهد عمليات 
وورشة  جنار  وانضم  واسعة.  تطوير 
لتصنيع اجللود وأخرى لصناعة احللي 
الى مجموعة احلرفيني املتخصصني في 
صناعة الزجاج الذين يشتهر بهم املكان 
مسجد  بجوار  أخيرا  يتركزون  والذين 
وحتاوط  قايتباي.  اململوكي  السلطان 
للقرن  العائدة  املعمارية  التحفة  بهذه 
أوراق  على  واملطبوعة  عشر  اخلامس 
النقد املصرية من فئة جنيه واحد، مدافن 
ضخمة وأزقة مغبّرة ومساكن عشوائية 
في منطقة مقابر املماليك املأهولة والتي 

متتد ملسافة تزيد عن ستة كيلومترات.
مشروعات  غّيرت   ،2014 العام  منذ 
هذا  شكل  األوروبي  االحتاد  ميولها 
 57( رامي  أبو  عصام  ويقول  احلي. 
أمام  صغيرا  مطعما  ميلك  الذي  عاما( 
هناك  كانت  املشروعات  "قبل  املسجد 
في  مكان  كل  في  القمامة  من  أكوام 
الشوارع، اآلن تأتي شاحنة يوميا جلمع 
في  الفقير  احلي  هذا  وفي  القمامة". 
اإلنتاج احمللي  يباع  املصرية،  العاصمة 
حجرية  قباب  أسفل  أنيقة  محالت  في 
بدأ  اإلنترنت.  عبر  أيضا  ولكن  مرممة، 
خالل  من  سنوات  ست  قبل  التطوير 

جتديد "حوض" كان مخصصا في األصل 
ليشرب منه احليوانات، ثم جرى ترميم 
مقر  في  االستقبال  قاعة  وهي  "املقعد" 
االوروبي  االحتاد  وبدأ  السلطان.  إقامة 
املشروع األخير في العام 2018 وساهم 
تقريبا  يورو  مليون  مبقدار  متويله  في 
األحياء  أجل  من  "التراث  عليه  وأطلق 
في مقابر املماليك". ويركز هذا املشروع 

على التنمية اجملتمعية. وتضطلع مديرة 
أنييتسا  املعمارية  املهندسة  املشروع 
دوبروفولسكا بدور أساسي في التحول 
على  أشرفت  اذ  احلي،  يشهده  الذي 
الورش  وجتديد  األثرية  املباني  ترميم 
وحتى على تصميمات احللي واملنتجات 
الزخارف  تستلهم  التي  اجللدية 

اململوكية.

روماتيزم الكتف والكعب.. أعراض وعالجات

طوكيو-)أ ف ب( - في حدث منتظر منذ أشهر، 
اجلديد  جهازها  الثالثاء  "مايكروسوفت"  تطرح 
قبل  سيريز"،  بوكس  "إكس  الفيديو  أللعاب 
يومني من إطالق "سوني" اجلهاز املنافس "بالي 
هذه  من  جديد  جيل  بذلك  لينطلق   ،"5 ستايشن 

األجهزة.
منهما  كل  يتوافر  اللذان  اجلهازان  ويتنافس 
على  خصوصا  مختلفني،  وسعرين  بنسختني 
أعياد  موسم  خالل  وجيوبهم  الالعبني  قلوب 
لهذا  األهمية  بالغة  فترة  وهي  السنة،  نهاية 
"إكس  جهاز  "مايكروسوفت"  وتطرح  القطاع. 
بوكس سيريس إكس" من طراز "برمييوم" بسعر 
بوكس  "إكس  األصغر  والطراز  دوالرا،   499
من  األدنى  التقنية  املواصفات  ذات  إس"  سيريز 
أدنى  وسعر  أقل  وبحجم  أسطوانات  قارئ  دون 

يبلغ 299 دوالرا.
وحققت مبيعات جهاز "إكس بوكس وان"، الطراز 
توازي  مستويات  "مايكروسوفت"،  من  السابق 
تلك التي سجلتها منافستها اليابانية مع أجهزة 

"بالي ستايشن 4"، بعد صدورهما نهاية 2013.
غير أن هذه الصفحة اجلديدة في مسار أجهزة 
ألعاب الفيديو لن تكون كسابقاتها، إذ لن تترافق 
عمليات اإلطالق مع أي أحداث ضخمة كتلك التي 
كانت تقام سابقا، وذلك بسبب جائحة كوفيد19- 
والقيود املفروضة في بلدان عدة. وقال موريس 
إن  "فيوتشرسكور"  شركة  في  احمللل  غارارد 
"اجلائحة لها أثر بالغ" على سلوكيات املستهلكني 
مع "اعتماد واسع النطاق للتجارة اإللكترونية"، 
معتبرا أن أكثرية املشتريات ستحصل عن طريق 

طلبيات توصيل إلى املنازل.
أجهزتها  من  أيا  تبيع  لن  أنها  "سوني"  وأعلنت 
 "5 ستايشن  "بالي  إطالق  أيام  في  اجلديدة 
احمليط   - آسيا  في  عدة  بلدان  في  )اخلميس 
تشرين   19 في  ثم  الشمالية،  وأميركا  الهادئ 
سالمة  أجل  "من  أوروبا(،  في  الثاني/نوفمبر 

الالعبني والباعة".

الطاقة املتجددة أول مصدر للكهرباء في 2025 
واملستقبل للسيارة ذاتية القيادة

احلياة تبعث من جديد
في مقابر املماليك في القاهرة

ماريلني  من   - ب(  ف  باريس,-)أ 
مرورا  "بيتلز"  فرقة  إلى  مونرو 
وإديت  كالي  علي  ومحمد  ببيكاسو 
بياف، ُتعرض 191 صورة شهيرة من 
مجلة "اليف" األميركية قبل طرحها في 
مزاد للمرة األولى في أوروبا، على ما 
سان  دو  كورنيت  املزادات  دار  أعلنت 

سير.
والسبت،  األربعاء  بني  املعرض  ويقام 
في املوعد الذي كان مقررا خالله تنظيم 
املعارض  أبرز  فوتو"،  "باريس  معرض 
قبل  للتصوير،  اخملصصة  العاملية 

إلغائه بفعل األزمة الصحية.
املشاهير  من  كوكبة  الصور  وتظهر 
في  السياسيني  والقادة  والشخصيات 
حلظات  في  مختلفة،  عمرية  مراحل 
من  رئيسية  محطات  أو  خاصة 
أخرى  صور  تغوص  كما  مسيرتهم. 
بينها  كبرى  تاريخية  مراحل  في 
خالل  نورماندي  في  احللفاء  إنزال 
وتنصيب  الثانية،  العاملية  احلرب 
جون كينيدي رئيسا للواليات املتحدة، 

وحرب  كينغ،  لوثر  مارتن  وخطاب 
القمر.  إلى  "أبولو 11"  فيتنام وإطالق 
غالف  منها  عدة  صور  تصدرت  وقد 
توقيع  الـ191  الصور  وحتمل  اجمللة. 
األشهر  بني  من  حوالى ستني مصورا 
في تاريخ مجلة "اليف"، من مارغاريت 
إيزنشتات  ألفريد  إلى  بورك-وايت 
وجون  باركس  بغوردون  مرورا 
دومينيس. وكان عدد النسخ املطبوعة 
ثلث  يطاول  أوجها  في  اجمللة  من 
األميركيني تقريبا. وبعد 1972، غّيرت 
األسبوعية  إصداراتها  وتيرة  اجمللة 

إلى أن أصبحت شهرية في 1978.
وتضم اجمللة اململوكة حاليا جملموعة 
أكبر  أحد  كوربوريشن"  "ميريديت 
وهي  العالم،  في  الصور  مخزونات 
أكثر  وتضم  نيويورك  في  محفوظة 
التقطها  صورة  ماليني  عشرة  من 
حتقيق  ألف   120 في  مصّوروها 

صحافي.
اإلنترنت  عبر  مباشرة  املزاد  وُينقل 

.Drouotonline.com السبت على موقع

مزاد في باريس على أشهر صور مجلة اليف األميركية

اطالقX بوكس اجلديد 
قبل يومني من طرح 

بالي ستايشن 5
)1(

في الَْجِريَدِة ..
َجاِلسًا في ُرْكٍن َأْنَتِظُرَك

َها الَْوَسِميُّ أيُّ
ِلَتْقَرَأ ُصوَرَتَك وُصوَرِتي

َأْنَبِهُر ِبَك
َوأْنَت َشاِمٌخ في َبَياِض الَْعْرِش

الَْملَِكيِّ
الَ َأِجُد َما أُقوُل ِلَمْوالْي

الله في َكْيُنوَنِتَك في ُكلِّ َمَكاٍن وَزَماٍن
)2( 

َصاِحِبي ...َيا َواِلدي
َيا َبهاَء النُّور

َرَحلَْت في َغْيٍم َأْبَيَض
ُفَك الَْماَلِئَكُة ُتَطوِّ

َعاَدِة َرَحلَْت ِلَتلَْقى َربَّك َوَصاِحَبَة السَّ
)3(

اِولَِة َأَنا َوَصاِحِبي َوالَْجريَدُة َعلى الطَّ
َصاِحِبي الِذي ُكْنُت َأْسَأُلُه

ْعِر َوُيَعلُِّمِني َتأِْويَل الُْحبِّ َوالشِّ
َصاِحِبي َأَبَد األَِبِديَن

َتَشاَرْكَنا َصاَلَة الَْفْجِر
اِرَح َوَكاَن ِإَماِمي الشَّ

َقْوَل ِلَساِني
َصاِحِبي، لَْم َيْرَحْل

َدَعاُه َمْوالَُه َواْسَتَجاَب
َقاَل ِلي : "َماُيِريُدُه اللُه لََك

ُيلِْهُمَك إيَّاُه "
َوَرَحْل

)4(
ُقْم َيا َواِلِدي ِمَن النَّْوِم

َر َعْن ِنَداِء: لَْيَس ِمْن َعاَدِتَك َأْن َتَتَأخَّ
ْوِم" اَلُة َخْيُر ِمَن النَّ اَلِة...الصَّ "َحيَّ على الصَّ

ْوِم َظلَّْت ُمْغلََقًة ُغْرَفُة النَّ
َحاَن َوْقُت الَْفْجِر
الِْمْصَباُح ُمْنَطِفٌئ

َتْسخنِي  آِنَيُة 
الَْماِء

َفْوَق الَْمْوِقِد
الَْبْحِث  لََحَظَة 

َيُمِم َعْن َحَجِر التَّ
ِبَدْوِرَها َجاِثَمٌة

في ُرْكٍن َقِصيٍّ ِمَن الِْغَياِب

لَِف َصْعٌب َهَذا الِْغَياُب ِعْنَد الزُّ
َوَهَذا الَْغْيُم الّطاِفُح علَى َصْدِري

َغاَبْت َشْمِسي..َغاَب َقَمِري..
َعاَدِة َوَرَحَل َصاِحِبي َرَحلَْت َصاِحَبُة السَّ

ٍة َوأَنا َقاِعٌد في اْحِتَماِل ُلَغٍة لَْيِليَّ
الَ ُنوَر َساِطٌع علَى ُسُكوِن َصَفاِئَها.

الِذي َيَتَراَقُص في األَْشَجاِن
َغْيٌم َيْحُرُس َخَزاِئَن الَْبَياِض ،

الَْوْجُه الِذي َكاَن َيُقوُم ِلَصاَلِة الَْفْجِر ُهو َأَنا،
الَْوْجُه الِذي ُأْشِبُهُه ُهَو ُصوَرُة َصاِحِبي

ِبَوْجٍه َقْمِحيٍّ ،
َوَحِننٍي ُروِحيٍّ في ِديَواِن الَْقلَِق

َوالَْأَمِل ،
ِفْكٌر َشاِرٌد

َقلِْبي َأْقَداُمُه َحاِفَيٌة
َتِميُل ِبي األَْرُض َكَأنِّي َفَراَشٌة

َغَطَسْت َجَسَدَها في آِخِر الْبَياِض ،
ى استْسلَْمُت ِللُْحمَّ

ى اإللَِهيَُّة الُْحمَّ
َجْيَراُت َنْحِوي ِبَسَبِبَها َمالَِت الشُّ

َوِصْرُت َبْرًدا َوَساَلًما
َوَأَصاَبِني الَْخْوُف لَْحَظَة الَْبْحِث َعْن َشْيٍء

لَْحَظَة َسِمْعُت ... َنَبَأ َواِلِدي ... َماْت
َفَنَظْرُت إلَى َوْجِهِه الَْملَِكيِّ

َوَجاَءْتِني اإلَشاَراُت في ُحُروِف
َرْعَشٍة َعاِلَياٍت َفآمَنِني َربُّ الَْعالَِمنَي ِمْن َخْوٍف

)5(
األبُّ َواألمُّ

ُحبٌّ في األْرِض
َماِء َوالسَّ

ِلِلَقاِء َحِبيِبِهمَا .
ُهَما َشَجرٌة

اَلِل َواِرَفُة الظِّ
ُمَتَعاِنَقُة الَْمِديْح
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شيرين عبدالوهاب 
حتسم الشائعات 

بكلمتني
القاهرة- الزمان 

ردت الفنانة املصرية شيرين عبدالوهاب على شائعات طالتها مع زوجها الفنان حسام 
حبيب، الذي قالت شائعة انه قام  بسحب أموال تخص زوجته ، رذ أنها قامت من قبل 

بتكليفه رسميا بإدارة أعمالها.
واردفت شائعة اخرى  أن شيرين اكتشفت تغييرا في إيرادات لم تعلم بها شيء، كما 
لفسخ  دفعها  ما  وهو  إليها،  الرجوع  دون  زوجها  أمتها  التي  العقود  بعض  اكتشفت 

الشراكة التي جتمعهما، كما سيعلنان طالقهما قريبًا.
اشارت  مقتضب،  بتعليق  األنباء  هذه  على  لتعلق  عن صمتها  املصرية خرجت  الفنانة 
خالله لعدم صحة هذه األنباء، حيث كتبت، على حسابها مبوقع "تويتر": " السالم عليكم 

ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير".
موقع  على  اخلاص  حسابه  على  شيرين،  يحتضن  وهو  له  صورة  نشر  حبيب  حسام 

"انستجرام"، وعلق قائال: "دمتي لي شيئا جميال ال ينتهي".
وتابع: "كل سنه وانت احلى واطيب واجمل و احن و اجدع شيرين في الدنيا.. ربنا ما 

يحرمنيش منك و يبعد عنك و عننا كل حاجه وحشه".

غربان  تعرف   - ب(  ف  باريس-)أ 
التي  األداة  كيف حتّدد مسبقا  كاليدونيا 
ستسمح لها الحقا بالوصول إلى مصدر 
تقّدم  حديثة  دراسة  كشفت  ما  وفق  قوت، 
دليال إضافيا على القدرات اإلدراكية لهذا 
النوع من الطيور. وكان من املعلوم أن هذه 
احليوانات تستخدم "أدوات"، مثل أغصان 
دقيقة، للوصول إلى دودة متغلغلة في جذع 
شجرة. والحظ علماء في سياق جتربة أن 
استخدام  أيضا  احليوانات  وسع  في 
آخر  على  للحصول  جّدا  قصير  غصن 
أطول يتيح لها النفاذ إلى مكافأة. وذهب 
جامعة  من  بوكله  ماركوس  البروفسور 
فيينا أبعد من ذلك، مظهرا مع فريقه أن في 
لعملية  التخطيط  كاليدونيا  مقدور غربان 
مقبلة، وهي إحدى القدرات املمّيزة للذكاء 
استخدام  على  الطيور  وُدّربت  البشري. 
أدوات، هي غضن وحصى وشنكل،  ثالث 
به  آلية خاصة  كّل منها حصرا مع  يعمل 
حتتوي على قطعة صغيرة من اللحم. ثم 
محّددة  اتّباع سلسلة  على  الغربان  ُدّربت 
مع اآللية التي تعمل بالغصن ال غير، وهي 

الصلب،  البالستيك  من  أنبوب  عن  كناية 
وفق ما جاء في هذه الدراسة التي نشرت 
رويال  ذي  أوف  "بروسيدينغز  مجّلة  في 
املقصورات،  إحدى  وفي  سوساييتي". 
يحتوي  الذي  األنبوب  عليها  ُيعرض 
يوضع  ثم  دقيقة  ملّدة  حلم  قطعة  على 
له  تقّدم  محاذية  مقصورة  في  الغراب 
هي  قطع،  خمس  دقائق  خمس  بعد  فيها 
التلهية  ألغراض  وكرة  الثالث  األدوات 
جزء  وهي  البطاطا،  من  صغيرة  وقطعة 
الغذائي. وبعد اختياره قطعة  من نظامه 

دقائق  لعشر  ينتظر  بينها،  من  واحدة 
حيث  األولى  املقصورة  إلى  إعادته  قبل 
قطعة  على  يحتوي  الذي  األنبوب  يوجد 
الغصن.  بواسطة  يأخذها  التي  اللحم 
وقد اجتازت الغربان بنجاح ما يعرف بـ 
بعرض  تقضي  التي  مارشميلو"  "جتربة 
قطعة حلوى على طفل )هي قطعة البطاطا 
في حالة الغراب( مع اإلشارة إلى أنه في 
على  سيحصل  تناولها  عن  امتنع  حال 
في  اللحم  )قطعة  الحقا  منها  أكبر  عدد 

حالة الغراب(.

غربان ذكية قادرة على التخطيط لتأمني قوتها


