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واحد أبواللطف

قفزة في أعداد املتابعني 
 Netflix خلدمات

من كبار السن.

الكويت تهدي اجلزائر
 ٦ آليات إطفاء ملواجهة 

حرائق الغابات.

  عمرنا ما قصرنا مع أحد..   هذا ما يفعله «كورونا»!
      وما ننسى الواجب.

أبعد من الكلمات
«في البداية غزونا أفغانســتان، أما اآلن 
فالالجئون األفغان سيغزون بلدنا بالماليين»

تاكر كارلســون، معلق سياسي 
أميركي بقناة فوكس نيوز، يسخر 
مــن جلب األفغان إلــى الواليات 

املتحدة.

«العهد بيننا وبين من ساعدونا في أفغانستان 
البد من احترامه»

الكونغرس  نائبــة  إلهان عمــر، 
األميركــي، عن ضــرورة جلب 
الذين عاونوا األميركيني  األفغان 

في أفغانستان.

«كنت أخبئ كتب المدرسة تحت الحجاب 
ألنهم منعوا تعليم الفتيات»

مالال يوسفزاي، الناشطة احلقوقية 
الباكستانية، تتحدث عن ذكرياتها 
حتت حكم طالبان في وادي سوات.

«وضعوني في نادي (الملغيين)»

كريسي تيغان، املمثلة األميركية، 
تقول إنها تواجه محاوالت تهدف 
إلــى «إلغائها» بعد اتهامات ضدها 

بالتنمر.

«ال ينبغي للحكومات إجبار الناس على اللقاح 
أو الكمام»

غريج أبوت، حاكم والية تكساس، 
قبل إصابته بكوڤيد-١٩ أمس، بعد 
حضوره مؤمتر دون التزام بارتداء 

الكمام أو اللقاح.

البقاء هللا

لولوه عبداهللا عبداحملســن الفارس: أرملة عبداهللا سنان محمد 
السنان: ٨٥ عاما ـ ت: ٩٩٧٥٣١١٩ ـ ٩٩٦٨٣٣٣٥ ـ شيعت.

صالح عباس حسن: ٧٨ عاماـ  ت: ٦٦٩٧٩٧٨٨ـ  ٩٩١٣٤٩٨٩ـ  شيع.
مطره ناصر سالم: زوجة ســعد مبارك العازمي: ٦٩ عاما ـ ت: 

٩٩٨٢٩٥٤٢ ـ شيعت.
خليفة حسني علي بومطيع: ٥٤ عاماـ  ت: ٩٦٦٦٧٩٩١ـ  ٥٠٨٢٥٠٨٤ 

ـ شيع.
جمال صالح علي احلداد: ٦٣ عاما ـ ت : ٦٦٣٦١٥٥٥ ـ شيع.

عادل عبدالعزيز إبراهيم الدوسري: ٥٥ عاماـ  ت: ٦٦٢١٢١٥٩ـ  شيع.
عبدالعزيز ناصر نايف املطيري: ١٨ عاما ـ ت: ٩٩٨١٥٥٣٢ ـ شيع.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية
 فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

٣:٥٤الفجر
٥:١٨الشروق

١١:٥٢الظهر
٣:٢٧العصر

٦:٢٥املغرب
٧:٤٧العشاء

أعلى مد: ٥:١٨ ص ـ ١٠:٤٣م
أدنى جزر: ١:٣٩ ص ـ ٣:٤٨ م

العظمى: ٤٤           الصغرى:  ٢٨

في رحاب األدب
جتديداً الهتمام الشــاعر األديب احلاج علي 
املتروك (رحمه اهللا) مبشاركته السنوية في إحياء 
النهضة احلسينية بأدبه وقصائده التي أثرى بها 
أدب الطّف آثرنا نشر قصيدته اخلالدة (اْحلَُسْنيُ 
عِائداً) إلفضاء الــروح والراحة لروحه الطاهرة 
ووفاء حلبه وتكرمه ملبادئه.. وعليه نشر شآبيب 

الرحمة حتّفه إلى يوم حشره.

َسْنيُ عِائدًا اْحلُ
ٍد وَيُعــوُد َيوُمَك يا ْبَن بِْنــِت ُمَحمَّ

َفُيْبِهــُر األبــيُّ  َمْوقُفــَك  وُيِطــلُّ 
مــاُن َوَتْنطــِوي أَياُمــُه َيبَلــى الزَّ

ُر (٢) َعْجَلى َوَيبَقــى َصوُتَك اْملَُتَجذِّ
َياْبَن اُألوَلى ِمْن هاِشــٍم وَســليَلها

من َفْيِض ما أْعطيَت فاَضْت أْبُحُر
ى ُنوُع وما َعَسى أَن ُيرَجتَ أَُهَو اْخلُ

مْنــُه ِســوى َعْيــٍش َذليــٍل َيعُبُر
ــْدَتها تــي َجسَّ الَّ َمباِدُئــَك  َلــْوال 

ُيْذكــُر يــْوٌم  لْألَحــراِر  كاَن  مــا 
شــاِئكًا َدْربــًا  ــواِر  لِلثُّ ــْدَت  َعبَّ

ــهاَدِة واْلُبطوَلــِة َيْزَخُر(٣) بَدِم الشَّ
أْفِديــَك مْقُتــوًال َعَلــى َعَرصاِتهــا

ــُر ملُصابِــِه ُصــمُّ اَحلَصــى َيتَفطَّ
اِئريــَن وَلــْم َيَزْل هــذا َطريــُق الثَّ

ِة َيْســَخُر مــان ِمــَن اَملّذلَّ َعْبــَر الزَّ
يــا َســّيَد اْألَْحــراِر عْنــِدي َنْفَثــٌة

ــُر َتَتَفجَّ َلواِعجــًا  َأبــثُّ  فْيهــا 
أســِبْغ َعَلْينا مــْن ِســماِتك َنْفَحًة

ُفوُس َوَتْطُهُر. مْن ِطيِبها َتْصُفو النُّ

١ - هذه القصيدة نظمها الشاعر في رثاء السبط الشهيد 
احلسني گ في يوم العاشر من احملرم لعام: (١٤٢٣هـ).

٢ـ  بِلي الزمان: فِني وزال، وتصرمت أيامه. والَعْجلَى: 
أي الْعاِجلَةُ، واْملُْسِرَعة.

ـَد الّطريَق: َجَعلَها ُممَّهدة، ذات معالم واضحة.  ٣- َعبـَّ
ويْزَخُر: أي يَْفَخُر.

علي املتروك (رحمه اهللا)

(١)

املبيدات احلشرية وتدمير املوائل 
الطبيعية أبرز عوامل فقدان النحل

(أ.ف.پ): خلصــت جلنة خبراء دوليــني أخيرا، إلى أن 
تدمير الطبيعة وتفشــي اســتخدام املبيدات احلشرية هما 
الدافعان الرئيســيان وراء الفقدان املتسارع للنحل وأنواع 

امللقحات األخرى في مختلف أنحاء العالم.
وقد ساهمت بشكل كبير التحوالت في استخدام األراضي 
ملصلحة احملاصيل األحادية وتوسيع رعي املاشية واالستخدام 
الواسع النطاق لألسمدة الكيميائية، في القضاء على النحل، 

بحسب مؤشر عاملي ألسباب تراجع امللقحات وآثار ذلك.
ولتضــاؤل أعــداد امللقحات عواقب وخيمــة قد تصيب 

السكان في العالم أجمع.
ويرتدي النحل والفراشات والدبابير واخلنافس واخلفافيش 
والذباب والطيور الطنانة التي توزع حبوب اللقاح أهمية كبيرة 
لتكاثر أكثر من ثالثة أرباع احملاصيل الغذائية والنباتات املزهرة، 

مبا فيها النب والسلجم ومعظم أنواع الفواكه.
وقالت لني ديكس وهي أستاذة في قسم علم احليوان 
فــي جامعــة كامبريدج واملعدة الرئيســية للدراســة 
التي نشــرت نتائجها مجلة «نيتشــر إيكولوجي أند 
إيفوليوشن»، إن «ما يحدث للملقحات ميكن أن تكون 

له آثار ضارة هائلة على البشرية».
وأضافت في بيان «تلعب هذه املخلوقات الصغيرة أدوارا 
مركزية في النظم البيئية في العالم، مبا يشمل أنظمة يعتمد 

عليها البشر واحليوانات األخرى في التغذية».
وحذرت ديســك من أنه «في حال زوال النحل، سنكون 

أمام وضع حرج».

(رويترز): انطلقت الشابة زارا (١٩ عاما) في محاولة للطيران 
تستغرق ثالثة أشهر للفوز بلقب أصغر امرأة تطير وحدها حول 
العالم. وقد أقلعت رذرفورد من مطار كورتريك-ويفلجيم الدولي 
غرب بلجيكا على منت طائرتها (شارك) خفيفة الوزن، وهي أسرع 

طائرة خفيفة في العالم.
وتأمل الفتاة البريطانية البلجيكية أن تشجع رحلتها الفتيات 
والنساء على دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

وأن تثير اهتمام الفتيات بالطيران.
وقالــت لرويتــرز: «كبــرت وأنــا أحــب الطيــران والعلــوم 
والتكنولوجيا والهندســة والرياضيات، لكنني لم أر العديد من 
النســاء أو الفتيات األخريات يفعلن ذلك. كنت أرى على الدوام 
أن ذلك أمر محزن جدا أو محبط... أمتنى أن أشجع الفتيات على 
دخول هذا املجال»وتسعى رذرفورد الى انتزاع اللقب من شايستا 
ويس التي أصبحت أصغر امرأة تطير وحدها حول العالم وعمرها 
٣٠ عاما. وأصغر حامل للقب من الذكور هو ميسون آندروز، الذي 

كان عمره ١٨ عاما عندما أكمل تلك الرحلة.
وسوف تستغرق رحلة رذرفورد نحو ثالثة أشهر ستتوقف 
خاللهــا في ٥٢ دولة، بينها غرينالند والصني ونيكاراغوا، حيث 

ستقيم مع عائالت من الكان أو في فنادق.
وتبدأ رذرفورد، املولودة ألبوين طيارين، دراستها اجلامعية 

العام املقبل، وحتلم بأن تصبح رائدة فضاء.
وقالت «أعشــق املغامرة وأعتقد أن الفضــاء رمبا ميثل أكبر 

مغامرة».

فستان «ديرندل»... موضة متجددة 
من جبال األلب النمساوية

(أ.ف.پ): شكلت فساتني 
«ديرنــدل» منذ القــدم رمزا 
النمســاوية،  األلــب  جلبال 
ومتكنت من أن تواكب العصر 
لدرجة أنها استعادت شبابها 
في السنوات األخيرة، سواء 

في معقلها أو خارجه.
التــي  الفســاتني  وهــذه 
تتميــز بصدارهــا األبيــض 
ومئزرها وتنورتها الواسعة، 
«متثل بالنســبة إلى النمسا 
مــا متثلــه تنــورة الكيلت 

الكيمونو  ألسكتلندا وثوب 
لليابــان»، علــى ما تشــرح 
تكال فايسنغروبر، املسؤولة 
عن املعرض الــذي يقام في 
باد إيشــلي (وسط النمسا) 
ويســتعيد تاريخ هذا الزي 
األلبي املنشــأ. وشهدت هذه 
املنطقة املشهورة ببحيرات 
سالتزكامرغوت، والتي كانت 
مقصدا لعائلة هابســبورغ 
املالكــة، رواجــا متجددا في 
اآلونــة األخيــرة للفســتان 

القطني الــذي ترتديه كذلك 
النســاء فــي واليــة باڤاريا 
األملانية وفــي والية تيرول 
النمساوية. وكانت الفالحات 
الشابات واخلادمات أول من 
ارتدى هذا الفستان العملي 
والزهيد الثمن، علما أن كلمة 
«ديرنــدل» ميكــن أن تعني 

«فتاة» باللهجات احمللية.
وفي نهاية القرن التاسع 
عشر باتت ســيدات البالط 
يرتدين هذا الفســتان خالل 

وجودهن في املنطقة صيفا 
بغرض االستجمام، إذ وجدنه 
مناسبا لنزهاتهن في احلقول 

واملراعي اجلبلية احمليطة.
وتذكر فايســنغروبر أن 
نساء ڤيينا في تلك احلقبة 
كن يرتدين مشدات اخلصر 
باستمرار حتت كل مالبسهن، 
ووجدن تاليا سبيال «للتحرر 
منها خــالل اإلجازة» بفضل 
ذات  «ديرنــدل»  فســاتني 
«القصات األخف وامللونة».

رذرفورد.. هل ستكون أصغر امرأة تطير وحدها حول العالم؟

«أم األلف طفل».. قلقة على أيتام أفغانستان
(رويترز): ال تنعم محبوبة 
راوي بقدر واف من النوم هذه 
األيام.. يعصف بها القلق على 
«األلف طفل» الذين ترعاهم 
منظمتهــا اخليريــة (وعــد 

محبوبة) في أفغانستان.
وفــي اتصــال هاتفي من 
سيدني في الساعات األولى 
حتدثــت محبوبة إلــى أحد 

يحدث مستقبال في عملي».
 ٥٢) محبوبــة  فــرت 
عامــا) مــن أفغانســتان في 
الثمانينيــات بعــد اجتياح 
روسيا (االحتاد السوڤييتي 
حينئذ) البالد ووصلت إلى 
أستراليا في ١٩٨٤ وهي ابنة 
الثامنــة عشــرة. وفي ١٩٩٢ 
فقدت ابنها البالغ من العمر 

ســتة أعوام في حادث غرق 
وتعهــدت بعدهــا بتكريس 

حياتها إلنقاذ األطفال.
وتأسســت منظمة (وعد 
محبوبــة). وإلى جانب دور 
األيتام األربع تدير منظمتها 
عيادة طبية وخمس مدارس 
فــي  واألرامــل  لألطفــال 

أفغانستان.

املوظفــني فــي إحــدى دور 
األيتام األربــع التي تديرها 
أفغانســتان.  منظمتهــا في 
وأبلغها املوظف بأن العاملني 

خائفون اآلن.
قالت «أشعر باخلوف على 
حيــاة أطفالي. أنــا أم أللف 
طفل. أنــا قلقة علــى أمنهم 
وسالمتهم وقلقة على ما قد 


