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تركيا تنشط ذاكرة العالم بمخطوطات جالل الدين الرومي
بغداد  -متابعة

ال يزال نداء جالل الدين الرومي" :تعالَ  ..تعالَ  ،ال يهم من
أنت ،وال �إىل �أي طريقِ تنتهي ،تعالَ  ..ال يهم من تكون" الذي
� َ
خاطب به جميع املعتقدات والأع��راق ،يلقى ال�صدى حول
العامل رغم مرور �ستة قرون على وفاته.
حتول الرومي بعد وفاته بقرون �إىل رمز الت�صوف واملحبة
اخلال�صة بني الب�رش وال يزال ُي�ستثمر يف الع�رص احلديث
كداللة على جوهر الدين ال��ذي حت�رض فيه حمبة اهلل ال
اخلوف منه ،وها هو اليوم ،قبيل ذكرى ميالده بقليل (17
دي�سمرب) ،يطلق احلدث مرة �أخرى� .إذ تعمل تركيا حالي ًا
على �إدراج جمموعة خمطوطات ال�شاعر والعامل ال�صويف
جالل الدين الرومي �ضمن �سجل "ذاكرة العامل" التابع
ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة "يون�سكو"،

بالإ�ضافة �إىل �أر�شيف �صور ال�سلطان العثماين عبد احلميد
الثاين ،ح�سب ما �أعلنه رئي�س اللجنة الرتكية لدى الينو�سكو
�أوجال �أوغوز.
و�رصح �أوغوز �أن الفريق الرتكي يجمع خمطوطات الرومي
مب�شاركة  10دول ،لتن�ضم �إىل �سبعة �آث��ار ُتركية �ضمن
قائمة الينو�سكو.
ولفت �إىل �أن االجتماع الأول يف ه��ذا ال�ش�أنُ ،عقد يف
�أنطاليا الرتكية بح�ضور فرن�سا و�إيران و�أملانيا وبلغاريا
و�أفغان�ستان ،وهي دول متتلك خمطوطات الرومي بهدف
تقدمي تلك املخطوطات الحق ًا لت�سجل يف "ذاكرة العامل”،
وه��و �سجل �أدرج��ت��ه يون�سكو ع��ام  1992بهدف حماية
الرتاث الوثائقي العاملي من التلف.
وت�سعى تركيا يف الآن ذات��ه �إىل تر�شيح �أر�شيف �صور
ال�سلطان العثماين عبد احلميد الثاين (ت��وىل احلكم عام

 1876حتى عام .)1909
وو�صف �أوغ��وز ُتركيا ب�أنها "بلد حم��وري ونقطة التقاء
للعديد من ح�ضارات العامل التي ا�ست�ضافتها على مر
التاريخ"ُ ،م�ستهجن ًا قلة عدد الآثار الرتكية �ضمن قائمة
الرتاث العاملية ،مو�ضح ًا �أن هناك يف املقابل عدداً ال ب�أ�س
به من �آثار تعود لدول بحوزتها مرياث تاريخي �أقل من
تركيا ،مثل فرن�سا ،و�أملانيا ،وبريطانيا و�إ�سبانيا.
و�أ�ضاف �أن اهتمام امل�ؤ�س�سات الرتكية والوعي ال�شعبي
بخ�صو�ص احلفاظ على الآثار كان ُمنخف�ض ًا يف ال�سنوات
املا�ضية ،ولكن احلال تغري خالل الـ� 12سنة الأخرية ،وهذا
ما دفع تركيا لرت�شيح �آثار تاريخية �سنوي ًا لقائمة الرتاث
العاملي ليون�سكو ،حتى بلغ عددها اليوم � ،17آخرها موقع
"غوبكلي تبه" يف والية �شانلي �أورفة ،كما لفت �أوغوز �إىل
وجود � 16أثراً تركي ًا لدى قائمة الرتاث العاملي غري املادي

للمنظمة.
وت�أتي تركيا �ضمن املراتب اخلم�س الأوىل التي متتلك �آثاراً
تاريخية �ضمن قائمة الرتاث العاملي غري امل��ادي ،وفق ًا
لأوغوز.
وقد �أطلقت اليون�سكو �سجل "ذاكرة العامل" عام  1992لـ
"الوقاية من فقدان الذاكرة اجلماعي" ،بح�سب املنظمة،
وحفاظ ًا على الآثار التي على و�شك الزوال نتيجة احلروب
والكوارث الطبيعية ،وحمايتها عرب رقمنتها .تتمثل ر�ؤيتها
ب��أن ال�تراث ينتمي �إىل اجلميع ،ويجب �أن يكون متاح ًا
للجميع كذلك.
ي�ضم �سجل ذاك��رة العامل  427وثيقة ،منها ذاك��رة قناة
ال�سوي�س (م�رص) ،و�إ�سطوانات املو�سيقي كارلو�س غارديل
(�أوروغواي) ،والقوائم الذهبية لالمتحانات الإمرباطورية
يف ع�رص �أ�رسة كينغ (ال�صني).
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اليوم

الحمل
حت�س��ن الأح��وال مينح��ك طاق��ة �أك�بر يف
مهني��اًّ :
العم��ل ،وحت�صد ثمار ذلك قريب��ا ج ّداً عرب جناح �أحد
م�شاريع��ك التي حاز ثقة اجلمي��ع عاطفياً :عليك �أن
تبذل جهداً �أكرب لإقناع ال�رشيك ،فهو ينظر �إىل الأمور
بج ّدي��ة �أكرب ،ويفكر ملي�� ًا قبل املوافق��ة على كل ما
تطرحه عليه

الثور
مهني�� ًا :الأجواء الإيجابية هي الف��ارق بالن�سبة �إليك ،وهذا ما
ينعك���س ارتياح ًا كب�يراً على العالق��ة بالزمالء وعل��ى �أجواء
العمل ب�شكل عام عاطفي ًا :ت�سود عالقات هادئة وتتوا�صل مع
ال�رشي��ك ،وتب��دي �إرادة قوية و�شجاعة وتع��رف نقا�ش ًا حامي ًا
لكنه بنّاء ومفيد

الجوزاء
مهني�� ًا :تبدو الأعم��ال �ضاغطة ومتعبة ،لك��ن ال تف�سح يف
املج��ال �أم��ام �أح��د ليخدع��ك �أو يغ�� ّر ب��ك ويوقع��ك يف فخ
االحتي��ال عاطفي�� ًا :ال ت�ض��ع ح��دوداً لعالقت��ك مب��ن حتب
صرف على طبيعتك ،ف�أنت حمب��وب هكذا ،فحافظ على
وت�� ّ
هذه ال�صورة

السرطان
مهني�� ًا :ال ت�ؤج��ل العمل املطل��وب منك �إجنازه م��رة جديدة،
فه��ذا ي�ؤثر يف م�ستقبل��ك ويرتك انطباع ًا غ�ير �إيجابي حول
قدرات��ك الفعلي��ة عاطفي�� ًا :الت�شكيك يف م��دى ج ّدية ال�رشيك
لي���س جي��داً ،لأنك ق��د تكت�شف يوم�� ًا ما �أنه �أك�ثر جدية منك
و�أكرث منك حر�ص ًا على م�صلحتك

االسد

مهني�� ًا :يخ��رج مرك��ور م��ن برج��ك لينتق��ل �إىل الع��ذراء،
ويجعل��ك منكب ًا �أك�ثر على �ش�ؤون مادي��ة ومالية ،وتتجنّب
الأخط��اء والتهور والت� ّرسع عاطفي ًا :الأخطاء الكبرية ميكن
�أن ت�ؤث��ر يف العالق��ة ،ح��اول النهو�ض جم��دداً ،فالأ�سلحة
الالزمة بني يديك

العذراء
الساعات

السويسرية القديمة تدخل المعركة
مع أبل

يح��اول �صن��اع ال�ساعات التقليدي��ة القدمية مواكب��ة التط��ورات التكنولوجية
والدخول �إىل �سوق الذكاء اال�صطناعي ،ال �سيما بعد �إطالق �أبل �ساعتها الذكية
الأوىل يف ع��ام  .2015وتعمل عالمات جتاري��ة �سوي�رسية يف عامل ال�ساعات
التقليدية مثل "ت��اغ هوير" و"�سوات�ش" بالتعاون مع �رشكات برجميات ذكية
كربى مثل �إنتل و�ألفابيت لتقدمي مناذج هجينة من ال�ساعات ،جتمع بني ال�شكل
الق��دمي والوظائف الذكية .و�أطلقت "تاغ هوير" �ساعتها الذكية الأوىل يف وقت
�ساب��ق هذا العام� ،إذ ت�ضم خ�صائ�ص ذكية ،مثل ا�ستقبال التنبيهات والرد على
املكاملات وعر�ض العالمات احليوية للج�سم.
�إال �أن ال�رشك��ة تعمدت �أن تكون ال�ساعة "هجين��ة" ،بحيث حافظت على �شكلها
الق��دمي م��ع �إدخ��ال املي��زات الذكي��ة ،وبقي��ت �شا�شته��ا ال تعم��ل باللم�س ،بل
بخا�صية بلوتوث ،وهي ثمرة تعاون مع �إنتل وغوغل.

لمن يعاني هشاشة العظام10 ..
أطعمة لها مفعول "سحري"
ي�صي��ب مر�ض ه�شا�شة العظ��ام �أكرث من مليوين �شخ�ص
�سنويا حول الع��امل ،ويعد العالج الوقائي �أف�ضل طريقة
للتعام��ل مع ه��ذا املر�ض ،هذا �إىل جان��ب احلر�ص على
تناول جمموعة من الأطعمة التي تقوي العظام ،كما يف
القائمة التالية التي ن�رشها موقع "فيت �آند نيوتري�شن".
القرنبي��ط والربوكل��ي :يحتويان عل��ى م�ستويات عالية
م��ن املغني�سي��وم وفيتام�ين (ك) وحم���ض الفولي��ك
وفيتام�ين (ب  )6والكال�سي��وم ،وه��ي مكونات حا�سمة
لبن��اء العظام و�إعطائه��ا قوة .اخل�س :ي�ض��م اخل�س على
الكال�سي��وم والب��ورون ،وفيتام�ين (ك) املفي��د للعظام،
وذلك خالفا ملا يعتقده كثريون ب�أنه يحتوي على كمية
كب�يرة من امل��اء فق��ط .ال�سبانخ :هذه اخل�ض��ار الورقية
اخل��ضراء حتتوي على كمي��ات كبرية من فيتامني (ك)،
وكذلك م�ستويات كبرية من فيتامني (ب  )6والكال�سيوم
واملغني�سي��وم .ال�ش��اي الأخ��ضر :يع��د ه��ذا امل��شروب
ال�صح��ي غني��ا بالعديد م��ن العنا�رص املطلوب��ة لتعزيز
بني��ة العظام وقوته��ا ،بالإ�ضافة �إىل �إ�ص�لاح الأن�سجة
املمزق��ة .البقدون�س :ي�ساعد تناول القليل من البقدون�س
على امت�صا�ص املزيد من الفيتامينات مثل (ك  )1و(ك
 )2اللذي��ن لهم��ا دور فعال يف تن�شيط �أحد الربوتينات
املهمة يف حت�سني منو العظام وقوتها.
ال�شوف��ان :يوفر ال�شوفان ب�شكل عام جمموعة كبرية من
املكون��ات الأ�سا�سية لتح�س�ين �صحة العظام ،لكن عليك
جتنب ال�شوف��ان املحلى �أو ذلك الذي يكون حمفوظا يف
علب لفرتات طويلة.
الليم��ون :تدعم املواد القلوية املتوفرة يف الليمون بنية
العظام ،ومن بينها فيتام�ين (�سي) الذي ي�ساعد اجل�سم
على امت�صا�ص الكال�سيوم.
امللف��وف :يتمي��ز امللف��وف باحتوائ��ه عل��ى م�ستويات
عالي��ة م��ن فيتام�ين (ك) وفيتام�ين (ب  )6وحم���ض
الفوليك .وميكن �أن ي�ساعد تناول امللفوف على مكافحة
ترقق العظام يف امل�ستقبل.

كلمات

سامسونغ

تجري تعديال ثوريا على شاشة
هاتفها القادم

ك�شف��ت تقارير �إعالمية �أن �رشكة "�سام�سونغ" الكورية اجلنوبية قد تخرج عن امل�ألوف
يف املنتج��ات الت��ي تقدمها ،وت�صدر هاتف��ا ذكيا رائدا ،يختلف ع��ن الأجهزة ال�سابقة،
خ�صو�صا من ناحية ت�صميم ال�شا�شة الأمامية.
وق��ال موق��ع "�إندبندن��ت"� ،إن الهات��ف املقب��ل لل�رشكة "غاالك�س��ي �إ���س � "10سي�شهد
تعديالت على م�ستوى ال�شا�شة ،م�شريا �إىل �أن �سام�سونغ قدمت طلبا للح�صول على براءة
اخرتاع من �أجل اعتماد هذا التغيري يف الهاتف ،الذي �سي�صدر العام املقبل.
وتظه��ر ب��راءة االخرتاع �أن الهاتف ق��د ي�ضم دائرة �صغرية يف �أعلى ي�س��ار ال�شا�شة من
�أجل دمج كامريا �أمامية.
ووذك��ر م�ص��در لل�صحيفة الربيطانية� ،أن �سام�سونغ يبدو �أنها �ستحاكي �أبل يف هاتفها
�آيفون  ،Xبالرغم من �أنها �سخرت منها �أول مرة ب�سبب ال�شق الأمامي الذي مت ت�ضمينه
يف اجلزء العلوي من ال�شا�شة.

متقاطعة

ل��و جتولت يف �أي مدينة رئي�سية يف ال�صني� ،ست�شاهد متاجر و�إعالنات �رشكة هواوي يف
كل م��كان ،ه��ذا لأن الهاتف ال�صيني �أ�صبح العبا �أ�سا�سي��ا يف �أكرب �سوق للهواتف الذكية
يف الع��امل .وتفوقت �رشكة التكنولوجيا ال�صينية عل��ى �رشكة �أبل الأمريكية لت�صبح ثاين
�أكرب مورد للهواتف الذكية يف العامل من حيث احل�صة ال�سوقية يف نهاية الربع الثاين من
العام ،ولكنها الآن تخطط للح�صول على املركز الأول.
ويف مقابلة مع حمطة "�سي �إن بي �سي" ،قال الرئي�س التنفيذي لل�رشكة ،ريت�شارد يو� ،إن
ال�رشكة ت�سعى للو�صول للمركز الأول من حيث احل�صة ال�سوقية بحلول عام  ،2020وهو
املركز الذي حتتله �رشكة �سام�سونغ الكورية.
وقال يو يف املقابلة" " :يف العام املقبل� ،سنكون قريبني جدا من رقم واحد ،رمبا �سنكون
على قدم امل�ساواة مع �سام�سونغ .وعلى الأقل يف ال�سنة التالية ،رمبا لدينا فر�صة (لنكون
رقم واحد)  ،عام ."2020

ً
عموديا

�أفقي ًا

 1ح�رص يف مكان �ضيق  oمفرقعة (باالجنبية)
 oحزم �شيئا يف القما�ش
 2حرف ن�صب � oضمري متكلم  oاح�سا�س ي�سبب
ال�ضيق
 3نه�ض �أو �أم�سك عن امل�شي  oنا�ضلوا (متفرقة)
 4يحرك الطري جناحيه  oجبل يف املدينة �سميت
به معركة يف التاريخ اال�سالمي (معكو�سة)
 5خط ي�ستوي عنده الليل والنهار
� 6أ�رسة (بالعامية)  oخذ واح�صل على ال�شيء
 7النق��اط الداكن��ة عل��ى اجللد  oتق��ال للأعلى
رتبة
 8من برعاهم امللك (معكو�سة)  oح�سام
 9م��ن �آلهة الفراعنة  oم��ن �ألعاب الت�سلية على
الطاولة  oيحدد بالكلمة والن�ص
 10حالة ال�شخ�ص النف�سية � oأم الب�رشية

مهني�� ًا� :أن�ص��ح ل��ك التح ّل��ي باله��دوء و�ضب��ط النف���س وعدم
االجن��رار وراء االنفع��االت يف العم��ل ،وت��صرف بوع��ي مع
الزم�لاء فه��ذا �أف�ض��ل ل��ك وله��م عاطفي�� ًا� :إذا بات��ت مطالب
ال�رشي��ك ت�ش ّكل عبئ ًا عليك ،ف�إن و�ض��ع ح ّد لذلك �أف�ضل بكثري
من عدم تلبيتها والدخول يف مهاترات �شبه يومية

العقرب
مهني�� ًا :ي��وم دقّيق ق��د يحمل خيب��ة لبع�ضه��م وفراق ًا
لبع�ضه��م الآخ��ر� ،أو تراجع�� ًا ع��ن ق��رار وبلبل��ة يف
االت�ص��االت و�س��وء تفاه��م ب�ين الزم�لاء عاطفي�� ًا:
ت�رصفات��ك الطائ�ش��ه ق��د تبع��د احلبيب عن��ك فتتطور
بع�ض الأمور يف العالقة نحو ال�سلبية

مهني�� ًا :تبد�أ هذا الي��وم بن�شاط وحيو ّي��ة وتفرح لعودة
احلياة املهني��ة �إىل طبيعتها وع��ودة العالقات الطيبة
مع الزمالء عاطفي ًا :حتاول �أن ترا�ضي احلبيب وتك�سب
وده ،فت�ؤمنه اعلى �أ�رسارك ال�ستعادة الثقة بينكما

الجدي
مهني ًا :عراقيل مفاجئة لن تثنيك عن القيام مبا تخطط
له من��ذ زمن ،لكن ت��ر ّددك يف الإق��دام يجعلك �ضعيف
الإرادة �أمام املحيطني بك ،فكن جريئ ًا وغامر عاطفي ًا:
تغ�ير مفاج��ئ يف و�ضعك العاطفي يقل��ب الأمور ر�أ�س ًا
على عقب ،و�أمر م�ستجد مينعك من متابعة م�ساعيك

الدلو

أيهما أفضل للصحة ..الماء البارد أم الفاتر؟
تختل��ف رغباتن��ا وعاداتن��ا يف ��شرب امل��اء،
ب�ين م��ن يف�ضلونه ب��اردا ،وب�ين �آخرين
ال ي�ست�سيغون��ه �إال فات��را ،ف�أيهم��ا �أف�ضل
ل�صحتن��ا .وح�س��ب متخ�ص�ص�ين ،ف���إن
الأف�ض��ل لن��ا ه��و امل��اء الفات��ر ،خا�صة يف
ال�صب��اح عن��د ا�ستيقاظن��ا ،كون��ه ي�ساعد يف
تن�شي��ط عملي��ة اله�ض��م ،ع�بر حتفي��ز حرك��ة
الأمع��اء ،كم��ا ي�ساع��د عل��ى ا�سرتخ��اء القن��اة
اله�ضمية والأوعية الدموي��ة .ومن منافع املاء

الميزان

القوس

 1مذاق حمبب  oوقع وعقد �صفقة
 2مدين��ة �أثري��ة يف موريتاني��ا o
قل وغال
 3ح�ضارته��م كان فيه��ا اال�سبوع
ع�رشة ايام
 4خمرتع البن�سلني
� 5ستة ع�رش بحرا بال ماء
 6م�شاع��ر حتدث يف امل�سابقات o
فرتة من الزمان
-7
 8فيه��ا �أك�بر جتم��ع للرباكني يف
العامل
 9قاهر ال�صليبيني
 10كامل�ستج�ير منه��ا بالن��ار o
يبني ويو�ضح بالكالم

الداف��ىء حمايت��ه للج�س��م م��ن ت�صل��ب امل��واد
الد�سم��ة� ،إال �أن��ه يج��ب مراع��اة ع��دم ��شرب
كمي��ات كبرية م��ن امل��اء يف �أثن��اء الطعام،
لأن ذل��ك يت�سب��ب يف زيادة ن�سب��ة الأحما�ض
يف املعدة .ح�سب ما ذكر املوقع املتخ�ص�ص
"دكت��ور نيوتري�ش��ن" .وي���ؤدي ��شرب املاء
الدافىء يف يوم حار لزيادة التعرق ،ما ي�ساعد
على تخلي�ص اجل�سم من ال�سموم وتنقية جمرى
الدم ،كما ي�ساعد �رشب كوب من املاء الفاتر على

مهني��ا :دخل مركور برجك ،فتقدم ه��ذا اليوم على عمل غري
متوق��ع ،ي�ضم��ن لك م�ستقب� ً
لا م�رشق ًا ويرفع م��ن معنوياتك
ويزيدك ثق��ة بالنف�س عاطفي ًاّ :
تخف االنفع��االت العاطفية،
وتك��ون بحاج��ة اىل �إحاطة نف�س��ك بالأ�صدق��اء واملق ّربني،
الذين جتد بقربهم االطمئنان والهدوء

توازن اجل�سم واحلفاظ على درجة حرارته ما يعزز من
عمل الإنزميات� .أما بالن�سبة للماء البارد ،ف�إنه ي�ساعد
عل��ى �إنقا�ص الوزن ،لأن اجل�سم يق��وم بتعديل حرارته
م��ا ي�ؤدي �إىل ارتف��اع معدل حرق ال�سع��رات احلرارية.
ويف�ض��ل ��شرب امل��اء الب��ارد بع��د املجهود الب��دين �أو
ممار�س��ة الريا�ض��ة ،لأنه ي�ساع��د على تربي��د و�إنعا�ش
اجل�س��م ،كم��ا ي�ساعد تن��اول املاء الب��ارد على تنظيف
املج��اري البولية ومقاوم��ة االلتهاب��ات ،خا�صة عند
�إ�ضافة ع�صري الليمون �أو �رشائحه الرقيقة.

مهني�� ًا :تب�ست��م لك االق��دار وحتمل �إليك خ�براً �سا ّراً �أو
فر�ص��ة ممت��ازة �أو ت�صحيح�� ًا لو�ضع �آمل��ك ،قد ترتبط
مبوعد مهم مع �شخ�ص م�ؤثر ونافذ عاطفي ًا :ال تت� ّرسع
يف املوافق��ة على قرار مهم قبل �أن تدر�س الو�ضع من
جوانبه كافة ،لأن الندم قد ال يفيدك الحق ًا

الحوت
مهني�� ًا :حتقق تقدم�� ًا ملمو�س ًا الي��وم يف جمال العمل
ي�ساع��دك عل��ى �أن ترتق��ي و تت�أه��ل ملن�ص��ب جدي��د
عاطفي�� ًا :يوم مهم للعالق��ات املميزة .قد تعي�ش ق�صة
حب غريبة ،لكن يف اجلو نقا�شات غينة ومفيدة جداً

