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23 عامًا من »غوغل«: حقائق وأرقام

فضائح »فيسبوك« تعيق خطط »إنستغرام كيدز«

واشنطن ـ العربي الجديد

ــة الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــمــاقــة  ــركـ تــحــتــفــل شـ
الـ23.  الشهر، بعيد ميادها  »غوغل«، هذا 
ــوالـــب من  ــنـــن املــــاضــــي، نـــشـــرت قـ يــــوم اإلثـ
»دودل« على صفحتها الرئيسّية  الحلوى كـ
على محّرك البحث احتفااًل. تأتي املناسبة 
هـــذا الــعــام فــي ظــل تحقيق الــشــركــة املــزيــد 
وبطبيعة  والتوسع،  والشعبية  النمو  من 
أكتوبر/  العائدات. ففي  الكثير من  الحال: 
تشرين األول 2020، احتلت »غوغل« املرتبة 
األولى بن مواقع الويب متعددة املنصات 
ــارة فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة، بما  ــ األكـــثـــر زيـ
زائــر فريد في   عــن 270 مليون 

ً
يزيد قليا

الــــواليــــات املــتــحــدة وحــصــة ســوقــيــة تبلغ 
الــرائــدة  البحث  مــحــركــات  بــن  باملئة   61.4

في الباد.

القيمة السوقية لغوغل واألرباح
عــام 2020، جــاءت غالبية إيـــرادات الشركة 
من  أمــيــركــي  دوالر  مــلــيــار   181.7 الــبــالــغــة 
اإلعــانــات عبر مــواقــع »غــوغــل« أو مواقع 
شــبــكــة »غـــوغـــل«. وفـــي الــعــام نــفــســه بلغت 
عــائــدات إعــانــات مــواقــع »غــوغــل« 123.83 
ــدات  ــائـ عـ أمـــيـــركـــي. وبـــلـــغـــت  مـــلـــيـــار دوالر 
»غوغل«  شبكة  ملواقع  السنوية  اإلعانات 

أكثر من 23 مليار دوالر أميركي. 
ــام 2015، تــم إنــشــاء الــتــكــتــل األمــيــركــي  وعــ
ليكون   Alphabet Inc الجنسيات  مــتــعــدد 
مــن  ــــد  ــديـ ــ ــعـ ــ والـ »غـــــوغـــــل«  لــــــ األم  ــة  ــركــ ــشــ الــ
»غوغل«  الشركات األخرى اململوكة سابقًا لـ
أو املــرتــبــطــة بــهــا. اكــتــمــلــت إعـــــادة تنظيم 
»غــــوغــــل« فـــي »ألـــفـــابـــيـــت« فـــي 2 أكــتــوبــر/ 
فــبــرايــر/ شــبــاط  فـــي  األول 2015.  تــشــريــن 
 1.4 للشركة  السوقية  القيمة  بلغت   ،2021

تريليون دوالر أميركي.
ــدارات املترجمة  ــ وتــتــوفــر الــعــديــد مــن اإلصـ
ــن بــــن مــحــركــات  ــن مـــحـــرك »غـــــوغـــــل«. مــ مــ
البحث الــرائــدة، بلغت حصة »غــوغــل« في 
الثاني  كانون  يناير/  في  العاملية  السوق 

2021 ما يقرب من 88 باملئة. 
 

»يوتيوب«... الصفقة المربحة
عــلــى الــرغــم مــن أن »غـــوغـــل« كــانــت تعتمد 
ــل عـــلـــى الـــبـــحـــث عـــبـــر اإلنـــتـــرنـــت،  ــ فــــي األصــ
كبير  الشركة خدماتها بشكل  فقد وسعت 

منوعات
أشرف 

غني
كابول ـ العربي الجديد

في  غني،  أشــرف  السابق  األفغاني  الرئيس  أكــد 
تغريدة له على تويتر، أن صفحته على »فيسبوك« 
اخترقت يــوم األحــد، وذلــك بعدما نشرت رسالة 
على صفحته تدعو املجتمع الدولي إلى االعتراف 
أفغانستان.  أصــول  التجميد عن  ورفــع  بطالبان 
وقال غني إن هناك محاوالت الستعادة الصفحة 

بالرئيس  لــه  عــاقــة  نــشــر عليها ال  مــا  كــل  وإن 
األفــغــانــي. ودعــت رســالــة منشورة على صفحة 
غني على »فيسبوك« دول العالم واألمــم املتحدة 
ومــجــلــس األمــــن إلـــى الــتــعــامــل مـــع الــحــركــة الــتــي 
كما  األفغاني.  التراب  كامل  على  حاليا  تسيطر 
جــاء في الرسالة أن من الحقائق املــوجــودة على 
األراضي األفغانية أن الحكومة األفغانية السابقة 
قد انتهت وأن جميع السفراء السابقني ال يمثلون 

الــشــعــب األفــغــانــي، مــشــيــًرا إلـــى أن بــعــض الـــدول 
من  السابقني  السفراء  بعض  تسعى الستخدام 
أغراضهم ومصالحهم، وهو  إلــى  الوصول  أجــل 
أمــر مــؤســف. وأتـــى ضمن الــرســالــة أن شخصا 
يــدعــى غـــام مــحــمــد إســحــاقــزاي سيلقي كلمة 
اإلثــنــني فــي مجلس األمـــن بــاإلنــابــة عــن الشعب، 
وهـــو أمـــر غــيــر مــســتــحــســن، ألن إســحــاقــزاي ال 
الــشــعــب ولــيــســت وراءه أي حــكــومــة. كما  يــمــثــل 

أن يعمل  الــدولــي  املجتمع  أن على  الرسالة  أكــدت 
ألفغانستان اآلمنة، ألن تجربة العقدين السابقني 

أثبتت أن العداء ليس في صالح أحد.
وفي نهاية الرسالة املنسوبة إلى الرئيس السابق، 
جاء أن بعضا من رفاقه قد يحزنه ما جاء في 
املــوجــودة على  الحقائق  هــذه هي  لكن  الرسالة، 
األرض. وبعد ساعة من تغريدات غني، يبدو أّن 

الرسالة على »فيسبوك« حذفت.

عــلــى مــر الــســنــن. مــوقــع مــشــاركــة محتوى 
الفيديو »يوتيوب« كان أحد أكثر عمليات 
»غوغل«،  االستحواذ غزارة وكلفة بالنسبة لـ
ــــود »غـــوغـــل« فـــي اإلنــتــرنــت  ز وجـ

ّ
ــز ــ لــكــنــه عـ

بشكل كبير، حيث أدى انتشاره في جميع 
ــــى تــغــيــيــر ديــنــامــيــكــيــات  أنــــحــــاء الـــعـــالـــم إلـ
ــتـــخـــدمـــون  املــــحــــتــــوى الـــــــــذي يـــنـــشـــئـــه املـــسـ

وقــــوانــــن الــفــيــديــو عــبــر اإلنـــتـــرنـــت. الــيــوم 
ــيــــوب« بــشــعــبــيــة بــن  ــع »يــــوتــ ــوقـ يــحــظــى مـ
جــمــيــع الـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة، وكــــانــــت الــقــنــاة 
األكثر شهرة على »يوتيوب« في  الشريكة 
آب 2020  فــي أغسطس/  املتحدة  الــواليــات 
هــي قــنــاة »وورنـــــر مـــيـــوزك« الــتــي حصدت 

37.54 مليون مستخدم فريد.

سيطرة »أندرويد«
تــشــعــبــت »غـــوغـــل« لــتــشــمــل صــنــاعــة أنظمة 
ــن خـــــــال نــــظــــامــــهــــا الـــشـــهـــيـــر  ــ الـــتـــشـــغـــيـــل مــ
ــة، والـــــذي  ــمـــولـ »أنــــــدرويــــــد« لـــلـــهـــواتـــف املـــحـ
يونيو/ حزيران 2021 على  استحوذ حتى 
مـــا يـــقـــرب مـــن 73 بــاملــئــة مـــن ســــوق أنــظــمــة 
الــعــاملــيــة. ويمكن  الــذكــيــة  الــهــواتــف  تشغيل 
»أندرويد«  بأجهزة  الخاص  املحتوى  شراء 
ــــاي«، املــمــلــوك أيــضــًا  عــبــر مــتــجــر »غـــوغـــل بـ
»غــوغــل«، والــذي يتوفر على ما يقرب من  لـــ
3 ماين تطبيق. وعام 2020، حققت »غوغل 
بــــاي« إيـــــرادات إجــمــالــيــة تــقــارب 40 مليار 
دوالر من خال تطبيقات األجهزة املحمولة، 
أي زيـــادة فــي اإلنــفــاق االســتــهــاكــي العاملي 
السابق.  بالعام  مقارنة  املئة  فــي   25 بنحو 
ووصــل إجمالي اإليــــرادات إلــى أكثر مــن 70 
أميركي، فظل متجر تطبيقات  مليار دوالر 
 Google آبــل« في الــصــدارة. واحتل تطبيق«
Meet الــصــدارة فــي عــام 2020. وكـــان النوع 
املنصة  على  التطبيقات  مــن  األكــثــر شيوعًا 

هو تطبيق األلعاب. 

أجهزة وأنظمة غوغل المتشعبة
ــمـــوعـــة واســـــعـــــة مــن  ــل« مـــجـ ــ ــوغــ ــ تـــمـــتـــلـــك »غــ
املنتجات، بما في ذلــك على سبيل املثال ال 
التشغيل  ونظام  »كـــروم«،  الحصر متصفح 
الــدفــع  نـــظـــام  إلــــى  بـــاإلضـــافـــة   ،ChromeOS
عبر اإلنترنت »غوغل بــاي«. كما استثمرت 
الــشــركــة فــي األجـــهـــزة، مــثــل »كــرومــكــاســت«، 
لــلــشــركــة، مثل  وسلسلة األجــهــزة املــحــمــولــة 

أجهزة »نيكسوس« و»بيكسل«. 
وفــــــي اآلونـــــــــة األخــــــيــــــرة، حـــقـــقـــت »غــــوغــــل« 
الــذكــاء االصطناعي من  عــالــم  فــي  نجاحات 
خــــال املـــســـاعـــد االفـــتـــراضـــي »غـــوغـــل نـــاو« 
و»غـــوغـــل أســيــســتــنــت«. وتــســتــثــمــر الــشــركــة 
حــالــيــًا فــي املــســاعــدات الــصــوتــيــة واألجــهــزة 
املنزلية الذكية التي يتم التحكم بها صوتيًا، 

مثل سلسلة »غوغل هوم«.
الشركة  أربـــاح  فــي  ليست  الضخمة  األرقــــام 
وانــتــشــارهــا فــقــط، بـــل أيــضــًا فـــي الــغــرامــات 
املفروضة عليها، واملعارك القضائّية ضّدها 
أعلنت  يــومــن،  مــن صعيد. وقبل  أكثر  على 
ـــهـــا ســتــتــجــه إلــــى مــحــكــمــة الــعــدل 

ّ
الــشــركــة أن

األوروبية لاستئناف ضد أكبر غرامة على 
اإلطـــاق، فــي تهم االحــتــكــار، وتبلغ قيمتها 
4.34 مليارات يورو )خمسة مليارات دوالر(.

يستحوذ »أندرويد« 
على 73% من سوق 

أنظمة الهواتف الذكية

»سجل غير مستقر« 
لفيسبوك في حماية 
األطفال على منصاته

لندن ـ العربي الجديد

بدأت تأثيرات الفضائح األخيرة ضّد شركة 
الشركة،  أعلنت  فقد  بــالــظــهــور.  »فــيــســبــوك« 
ــــي مـــشـــروعـــهـــا  االثـــــنـــــن، تـــجـــمـــيـــد الـــعـــمـــل فـ
ــن تــطــبــيــقــهــا إنــســتــغــرام  إلطــــــاق نــســخــة مــ
الـــثـــالـــثـــة  ســـــن  دون  لــــأطــــفــــال  مـــخـــصـــصـــة 
التي طاولته حتى  االنــتــقــادات  عــشــرة، بعد 
قبل إطــاقــه بسبب املــخــاوف مــن أثـــره على 
رئيس  وأوضـــح  لــأطــفــال.  الذهنية  الصحة 
عبر  رســالــة  فــي  آدم موسيري،  »إنستغرام« 
املدونة التابعة للشبكة، أن فيسبوك تعتزم 
أخــذ وقــت أطـــول »مــن أجــل العمل مــع األهــل 
اع القرار السياسين إلظهار 

ّ
والخبراء وصن

القيمة والحاجة إلى هذه الخدمة«.
ــــج لـــتـــطـــبـــيـــق »إنــــســــتــــغــــرام  ــــرويـ ــتـ ــ وجــــــــرى الـ
الوالدين  موافقة  أنــه سيتطلب  على  كــيــدز« 
ــيــــا مــن  ــالــ لــــانــــضــــمــــام إلـــــيـــــه، وســــيــــكــــون خــ
لهذه  مناسبا  محتوى  ومتضمنا  الــدعــايــة 
الـــفـــئـــة الـــعـــمـــريـــة. لـــكـــن مـــشـــرعـــن أمــيــركــيــن 
التواصل  عماق  تحث  حقوقية  وجماعات 
ــــاق  ــطــــط إطــ ــاء خــ ــ ــغــ ــ ــلــــى إلــ االجــــتــــمــــاعــــي عــ
ــاوف تتعلق  ــخـ الــتــطــبــيــق، مــشــيــريــن إلــــى مـ
وقـــال جوش  »رويـــتـــرز«.  بالسامة، بحسب 
فيرباي  لجماعة  التنفيذي  املــديــر  جــولــن، 
املعنية باألطفال: »لن نكف عن الضغط على 

فيسبوك إلى أن يلغي هذا األمر نهائيا«.
يأتي اإلعان في أعقاب سلسلة من املقاالت 
السلبية التي نشرتها صحيفة »وول ستريت 
جورنال«، والتي ذكرت أن شركة »فيسبوك« 
ــتــــخــــدام بــعــض  كــــانــــت عـــلـــى درايــــــــة بـــــأن اســ
الــفــتــيــات املـــراهـــقـــات لــتــطــبــيــق »إنــســتــغــرام« 
أصابهن بالقلق وبمشكات تتعلق بالصحة 
»إنستغرام  تطبيق  تطوير  أن  غير  العقلية. 
كـــيـــدز« لــلــجــمــهــور األصـــغـــر ســنــًا قــوبــل بــرد 

فعل سلبي فوري تقريبًا وعلى نطاق واسع، 
شركة  وكانت  بــرس«.  »أسوشييتد  بحسب 
»فيسبوك« قد أعلنت عن تطوير نسخة من 
تطبيق »إنــســتــغــرام » لأطفال فــي مــارس/ 
إنها »تستكشف  آنــذاك  آذار املاضي، وقالت 

تجربة يتحكم فيها الوالدان«.
وأكدت الشبكة أنها ال تزال مقتنعة بالفائدة 
من تطوير نسخة مخصصة للمستخدمن 
الــصــغــار، قائلة إن »األطــفــال بــاتــوا يملكون 

هــواتــف فــي أعــمــار أصــغــر، ويــكــذبــون بشأن 
ــلـــون تــطــبــيــقــات مــوجــهــة  ــّمـ أعــــمــــارهــــم ويـــحـ
لأشخاص في سن الثالثة عشرة وما فوق«. 
الــازم  الــوقــت  ل أخــذ 

ّ
لكنها قالت إنها تفض

لشرح موقفها في مواجهة االنتقادات التي 
تدعو فيسبوك إلى التخلي عن املشروع.

ــة قد  ــ ــان املــــدعــــون الـــعـــامـــون فـــي 44 واليـ ــ وكـ
وجهوا في أيــار/ مايو رسالة إلــى مؤسس 
املـــجـــمـــوعـــة األمـــيـــركـــيـــة الـــعـــمـــاقـــة تــحــدثــوا 

بن  ارتباطًا  تظهر  بحث  عمليات  عن  فيها 
و»ارتــفــاع  االجتماعية  الشبكات  اســتــخــدام 
األســــى الــنــفــســي والــســلــوكــيــات االنــتــحــاريــة 
لـــدى الـــشـــبـــاب«. وبــحــســب »فـــرانـــس بـــرس«، 
ــــؤالء فـــي الـــرســـالـــة خــصــوصــًا إلــى  تـــطـــرق هـ
جراء  الصغار  باملستخدمن  الاحق  األذى 
بأقرانهم،  يجرونها  التي  املستمرة  املقارنة 
)كفقدان  الغذائية  االضــطــرابــات  يشمل  بما 
الــشــهــيــة أو الـــشـــره املــــرضــــي(، إضـــافـــة إلــى 
أخطار املضايقات اإللكترونية من مراهقن 
ــــارت  آخـــريـــن أو مـــن مــجــرمــن بــالــغــن. وأشـ
املجموعة في رسالتها إلى تزايد التنمر عبر 
اإلنترنت، والضعف املحتمل أمام املحتالن 
عبر اإلنترنت، وما أطلقوا عليه اسم »سجل 
غير مستقر« لفيسبوك، في حماية األطفال 

على منصات التطبيق.
تطبيق  تطوير  تعليق  أن  فيسبوك  وأكـــدت 
»إنــســتــغــرام كــيــدز« ال يعني أنــهــا »تــقــر بأن 
املـــشـــروع فــكــرة ســيــئــة«. وتــكــمــن الــفــكــرة في 
إطاق نسخة لأشخاص بن سن العاشرة 
والثانية عشرة تختلف عن النسخة األصلية 
للمستخدمن األكبر سنا، تكون خالية من 
كما  مائمة  مضامن  وتتضمن  اإلعــانــات 

تتطلب االستحصال على إذن األهل.
ــن ســلــســلــة  وتـــعـــتـــزم املـــجـــمـــوعـــة اإلعــــــــان عــ
املقبلة، وهي  خصائص جديدة في األشهر 
كــشــفــت أخــــيــــرا عــــن جــمــلــة تـــدابـــيـــر لــتــعــزيــز 
حماية املستخدمن القّصر، بما يشمل جعل 

حساباتهم خاصة بصورة تلقائية.
واجــهــت »فــيــســبــوك« انــتــقــادات مــمــاثــلــة في 
العام 2017 عندما أطلق تطبيق »ماسينجر 
كــيــدز«، الــذي تــم الترويج لــه كطريقة تمكن 
ــع أفـــــــراد األســـــرة  ــن الـــــدردشـــــة مــ ــال مــ ــ ــفـ ــ األطـ
واألصـــدقـــاء الــذيــن يــوافــق اآلبـــاء على قبول 

طلبات صداقتهم.

إجمالي إيرادات »غوغل بالي« 40 مليار دوالر )آالن جوكارد/فرانس برس(

)Getty/آدم موسيري أكد تأجيل الخطط وليس إلغاءها )مات وينكلماير

مّر 23 عامًا على انطالق شركة »غوغل« التي باتت العبًا مسيطرًا على سوق التكنولوجيا، وتنتج عددًا من األجهزة واألنظمة األكثر 
استخدامًا في العالم. هنا نتوقف عند أبرز األرقام الخاصة بالشركة في عيدها
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عاًما  الخمسة عشر  مــدار  على  أكبر  بشكل 
ــــال زيـــــــادة طـــلـــب الــطــبــقــة  املـــاضـــيـــة، مــــن خـ
املتوسطة املتنامية في جميع أنحاء العالم 
وظـــهـــور »املـــوضـــة الــســريــعــة«، مـــا أدى إلــى 
مضاعفة اإلنتاج خال الفترة ذاتها، وذلك 
الخيرية  للمؤسسة  جــديــد  تــقــريــر  بحسب 
تهدف  التي  مــاكــآرثــر«،  »إيــلــن  البريطانية 

إلى إنشاء اقتصاد دائري.
من  التخلص  يتم  أنــه  إلــى  التقديرات  تشير 
أكــثــر مـــن نــصــف األزيــــــاء الــســريــعــة املنتجة 

النظام الحالي   
ّ
أقــل من عــام تقريبًا، وأن في 

إلنـــتـــاج املـــابـــس وتــوزيــعــهــا واســتــخــدامــهــا 
يــعــمــل بــطــريــقــة »خــطــيــة« بــالــكــامــل تــقــريــًبــا، 
حيث يتم استخراج كميات كبيرة من املوارد 
غير املتجددة إلنتاج املابس التي غالًبا ما 
النظام  ويعّد  فقط.  قصيرة  لفترة  تستخدم 
الــخــطــي ســلــبــيــًا، كـــونـــه ال يــســتــغــل الــفــرص 
ويلوث  املـــوارد،  على  ويضغط  االقتصادية، 
سلبا  يــؤثــر  مــا  ونــظــمــهــا،  الطبيعية  البيئة 
املحلية  املستويات  املجتمع على جميع  في 

لندن ـ كاتيا يوسف

ـــف صــنــاعــة املـــوضـــة مــئــات 
ّ
تـــوظ

ــرادات كــبــيــرة،  ــ ــ املـــايـــن، وتــــدر إيـ
تقريًبا  الجميع  تمس  أنــهــا  كما 
 ظاهرة املوضة السريعة 

ّ
في كل مكان. بيد أن

جلبت فــي الــســنــوات األخـــيـــرة، بشكل عــام، 
 على البيئة، قد ال يكون 

ً
تأثيًرا سلبًيا هائا

كثير مــن الــنــاس على درايـــة بــه. ومصطلح 
املتمثل  االتــجــاه  يعني  السريعة«  »املــوضــة 
فـــي املـــابـــس الــعــصــريــة مــنــخــفــضــة الــكــلــفــة، 
العماقة،  التجارية  العامات  تبيعها  التي 

وأّدت إلى تسريع الضرر بالبيئة.
ــاء  ومـــن املــتــوقــع أن تستخدم صــنــاعــة األزيـ
العاملية  الكربون  ميزانية  من  املائة  في   25
واحـــدة من  مــا يجعلها   ،2050 عــام  بحلول 
املرتبة  فــي  لتأتي  ا 

ً
تلويث الصناعات  أكثر 

الثانية بعد النفط.
ومــنــذ الــقــرن الــعــشــريــن، ازداد عـــدد الــنــاس 
فترة  بعد  مابسهم  مــن  صون 

ّ
يتخل الــذيــن 

قصيرة من استخدامها، وأصبحت صناعة 
ــذا االتــجــاه  املـــوضـــة مــعــوملــة لــلــغــايــة. بـــرز هـ

صور مباشرة لها هدف 
يتمثّل في هاجس التأريخ 

لفّن التطريز

تعتمد صناعة 
المنسوجات غالبًا على 

موارد غير متجددة

تحّسن األطعمة 
الوظيفية أداء الجهاز 
الهضمي وتحمي من 

األمراض

2223
منوعات

معّدل  انخفض  كذلك،  والعاملية.  واإلقليمية 
استخدام املابس في جميع أنحاء العالم؛ إذ 
يبلغ متوسط عدد املرات التي تستخدم فيها 
 
ً
مقارنة  ،%36 منها  ص 

ّ
التخل قبل  املــابــس 

ــان عــلــيــه الـــحـــال قــبــل 15 عـــاًمـــا. وفــي  بــمــا كــ
حن أن العديد من البلدان منخفضة الدخل 
لــديــهــا مــعــدل مــرتــفــع نــســبــًيــا فـــي اســتــخــدام 
املــابــس، لكن املــعــدالت في أماكن أخــرى أقل 
الــواليــات املتحدة، يتم  مــن ذلــك بكثير. ففي 
ارتداء املابس فقط في حدود ربع املتوسط 

ــى الــنــمــط ذاتــــه فــي الــصــن، 
ّ
الــعــاملــي. ويــتــجــل

حــيــث انــخــفــض اســـتـــخـــدام املـــابـــس بنسبة 
70% خال الخمسة عشر عاًما املاضية.

فــي هـــذا الـــشـــأن، يــقــول عــبــد الــلــه أبـــو ملحم، 
مـــديـــر الــتــعــلــيــم فــــي مــــدرســــة لـــنـــدن لـــأزيـــاء 
والتصميم Instituto Marangoni، في حديثه 
الحقيقي:  الــســؤال   

ّ
إن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ

»مـــا هــي املــوضــة املــســتــدامــة؟«. تــدعــي كثير 
مـــن الــعــامــات الــتــجــاريــة أنــهــا تــتــبــع قــواعــد 
مــحــددة مــن أجــل االســتــدامــة، لكنها لأسف 
»املــســؤولــيــة«  ــر بـــ تــقــّصــر عــنــدمــا يتعلق األمـ
وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  والحوكمة 
 .ESGالـــشـــركـــات املـــعـــروفـــة بـــاإلنـــكـــلـــيـــزيـــة بـــــــ
ه يجب التعامل مع االقتصاد 

ّ
ويشير إلى أن

ــــري والـــحـــلـــول املـــســـتـــدامـــة مــــن جــمــيــع  ــدائـ ــ الـ
ا مـــن نـــمـــاذج األعـــمـــال  ــدًء ــ وجـــهـــات الــنــظــر، بــ
القيمة  إنشاء  كيفية  واأليديولوجيات حول 

والتقاطها. 
ــم أن االقــتــصــاد  ــزعـ ـــــه ُيـ

ّ
يــكــمــل أبــــو مــلــحــم أن

ــاعـــد املـــجـــتـــمـــعـــات واألعــــمــــال  ــري يـــسـ ــ ــدائــ ــ الــ
ــك، ُيــســاء  ــ ــع ذلـ ــتـــدامـــة. ومــ لــتــصــبــح أكـــثـــر اسـ
واســـع، وغالبًا  الفكرة على نطاق  هــذه  فهم 
مــا تــتــم املــبــالــغــة فــيــهــا. مــا نــحــتــاج إلــيــه هو 
حول  يتمحور  بالكامل  جــديــد  بيئي  نــظــام 
جوانب  ا 

ً
أيض هناك  ولكن  فقط،  االستدامة 

مهمة أخـــرى مــن »املــســؤولــيــة« الــتــي تتفوق 
 التعليم 

ّ
الــبــيــئــيــة. ويـــرى أن الــجــوانــب  عــلــى 

هـــو املـــفـــتـــاح، وهــــذا يــســتــدعــي حــاجــة قــويــة 
إلعـــــــــادة تـــصـــمـــيـــم مـــنـــاهـــجـــنـــا األكـــاديـــمـــيـــة 
حـــول مــوضــوعــات مــهــمــة، مــثــل »مــمــارســات 
االجتماعية  املسؤولة« واملسؤولية  األعمال 

للشركات، واألساليب الجديدة لاقتصاد.
في الواقع، تعتمد صناعة املنسوجات غالبًا 
ــوارد غــيــر مـــتـــجـــددة، يــبــلــغ حجمها  ــ عــلــى مــ
ــا، بــمــا في  اإلجــمــالــي 98 مــلــيــون طـــن ســنــوًي
ــيـــاف االصــطــنــاعــيــة  ذلـــك الــنــفــط، إلنـــتـــاج األلـ
الكيميائية  واملــواد  القطن  لزراعة  واألسمدة 
ــات.  ــنــــســــوجــ إلنـــــتـــــاج وصــــبــــغ األلــــــيــــــاف واملــ
يستخدم إنــتــاج املــنــســوجــات )بــمــا فــي ذلــك 
ا 93 مليار متر مكعب من 

ً
زراعة القطن( أيض

املياه سنويًا، ما يساهم في حــدوث مشاكل 
في بعض املناطق التي تعاني من شح املياه.  
تــمــتــد الـــبـــصـــمـــة الـــهـــائـــلـــة لـــهـــذه الــصــنــاعــة 
ــواد الـــخـــام. ففي  إلـــى أبــعــد مــن اســتــخــدام املــ
عـــام 2015، بــلــغ إجــمــالــي انــبــعــاثــات غـــازات 
املنسوجات  إنتاج  من  الــحــراري  االحتباس 
1.2 مــلــيــار طــن مــن ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون؛ 
الجوية  الرحات  أكثر من جميع  يعادل  ما 
الدولية والشحن البحري مجتمعن. ولهذه 
مباشرة،  محلية  تــأثــيــرات  ــا 

ً
أيــض الصناعة 

ألن استخدام املــواد املثيرة للقلق في إنتاج 
ــار سلبية عــلــى املــزارعــن  املــنــســوجــات لــه آثـ
حن  في  املحيطة.  والبيئة  املصانع  وعمال 
أن هــنــاك الــقــلــيــل مــن الــبــيــانــات حـــول حجم 
جميع  فــي  املستخدمة  للقلق  املثيرة  املـــواد 
أنــــــواع هــــذه الـــصـــنـــاعـــة، فــمــن املــســلــم بـــه أن 
ــتـــاج املــنــســوجــات يــحــتــاج إلــى  تــصــريــف إنـ
التي تحتوي على  املــيــاه  مــن  كبيرة  كميات 
مواد كيميائية خطرة في البيئة. على سبيل 
املثال، ُيعزى 20% من تلوث املياه الصناعية 
على مستوى العالم إلى صباغة املنسوجات 

ومعالجتها.
فــي الــســنــوات األخـــيـــرة، تــم تــحــديــد صناعة 
املــنــســوجــات كــمــســاهــم رئــيــســي فـــي قضية 
دخول الباستيك إلى املحيط، وهو مصدر 
قلق متزايد بسبب اآلثار البيئية والصحية 
الــســلــبــيــة املــرتــبــطــة بــهــا. تــشــيــر الــتــقــديــرات 
إلــى أن قرابة نصف مليون طن من األلياف 
غسل  أثــنــاء  تتساقط  الباستيكية  الدقيقة 
البوليستر  مثل  الباستيكية،  املنسوجات 
والــنــايــلــون واألكــريــلــيــك، وينتهي بها األمــر 

في املحيط سنوًيا.

A

إبراهيم علي

العربي  العالم  فــي  الفنية  الفعاليات  تــحــاول 
العودة بعد انقطاع دام قرابة سنتن، بسبب 

انتشار فيروس كورونا في العالم.
قبل أشهر قليلة، عانى األردن واملغرب وتونس 
حاالت من الخوف بعد انتشار املرض بشكل 
ا 

ً
كبير، ليعود الهدوء وتخف اإلصابات، تزامن

مع حمات التلقيح التي ال تزال مستمرة، ما 
دفع مجموعة من منظمي املهرجانات للعودة 
ــا تــبــقــى مـــن فصل  ــى الـــعـــمـــل، واســـتـــغـــال مـ إلــ

الصيف لتنظيم هذه الفعاليات.
ــم يـــكـــن مــشــهــد اإلصـــــــــــدارات الـــغـــنـــائـــيـــة هـــذا  لــ
الصيف مغرًيا، ولم يحمل إضافات تستحق 
األغاني  من  كثيرًا. مجموعة  عندها  الــوقــوف 
املــنــفــردة اســتــحــوذت عــلــى متابعة واســتــمــاع 
ــع الـــخـــاصـــة  ــ ــواقــ ــ ــر املــــنــــصــــات واملــ ــبـ الــــنــــاس عـ
بــالــتــحــمــيــل. حــســن الــجــســمــي كـــان جــيــدًا في 
حــصــولــه عــلــى مــوقــع مــتــقــدم فـــي ثــــاث أغـــان 
أصدرها هذه السنة، وكذلك وائل كفوري الذي 
ا عبر أغنيتن فقط، ولم 

ً
حقق تقدًما ملحوظ

إصــدار  فــي  متابعيه  على  يبخل فضل شاكر 

في  البساطة  مــن  نــوٌع  الحديثة  على  طغى 
ــشــاهــد والــبــورتــريــهــات الشخصية، 

َ
امل أخـــذ 

والذاكرة،  والتاريخ  بــاألرض  االرتباط  ذات 
مــقــارنــة بــالــجــديــدة املــهــووســة أكــثــر بفتنة 
ـــي فــــي مــعــالــجــة 

ّ
الـــشـــكـــل والـــتـــجـــريـــب الـــفـــن

سياسيًا  البلد  طــاولــت  وإشـــكـــاالٍت  قضايا 
فكريًا في  ذلــك، يشتركان  واجتماعيًا. ومع 
وما  الفلسطينّي،  ــشــهــد 

َ
امل توثيق  خاصية 

ــّم بــه سياسيًا واجــتــمــاعــيــًا وثــقــافــيــًا منذ  ألـ
التوثيق   هاجس 

ّ
أن إال  اليوم.  النكبة حتى 

ــــدادي وعـــــلـــــول، لــكــونــه  ــغـ ــ ــبـ ــ ــعــــرض الـ ــــي مــ فـ
ي، على 

ّ
الفن التجريب  أكبر من عامل  يبدو 

خــلــفــّيــة بــســاطــة أعــمــالــهــمــا الــفــوتــوغــرافــيــة 
وارتـــكـــازهـــا عــلــى اإلظـــهـــار، حــيــث الــصــورة 
ل في هاجس 

ّ
مباشرة لها هدف ُمعّن يتمث

 الــتــطــريــز، وإبــــراز خصائصه 
ّ
الــتــأريــخ لــفــن

 
ّ
الفن داخــل  وُمكّوناته  وجمالّياته  وَمعامله 
الــشــعــبــي الــفــلــســطــيــنــي، ومــــا يـــزخـــر بـــه من 
رموٍز وتاريٍخ وذاكــرة. لكن، بهذا املعنى، ال 
ُيمكن اعتبار فوتوغرافيا البغدادي وعلول 
السبب   

ْ
إذ الحديثة،  للفوتوغرافيا  امــتــدادًا 

ــلــــون الـــفـــوتـــوغـــرافـــي  ــذا الــ ــ  هـ
ّ
ــــى أن راجـــــــٌع إلـ

)التراثي( يقتصر في اشتغاالته على النقل 
والرمز  االضمار  بــدل  والتأريخ،  والتوثيق 

أشرف الحساني

ــــذي  ــة غــــــــــرزة«، الـ ــايــ ــكــ ــعــــرض »حــ ــــدرج مــ ــنـ ــ يـ
ــمــه قــبــل أيـــــاٍم قــلــيــلــة مــهــرجــان الــصــورة 

ّ
نــظ

انتن خلود 
ّ
للفن في مدينة عّمان األردنية، 

عــلــول وفــاطــمــة الـــبـــغـــدادي، فــيــمــا ُيــســّمــى بـ 
بتوثيق  املعنّية  التراثية«،  »الفوتوغرافيا 

ة الفنون البصرّية ذات الُبعد التراثي.
ّ
كاف

املعرض  مــع خصوصية  األعــمــال  تتماشى 
الفلسطينّي، على خلفية  التطريز   

ّ
حول فن

الدورة الخاّصة هذه السنة بتراث فلسطن 
التصويرّي.

حضرت   
ْ
وإن قليلة،  التراثية  الفوتوغرافيا 

في معارض   
ّ

أقــل تبرز بشكٍل  ها 
ّ
فإن عربيًا؛ 

أما  لبنان وفلسطن واألردن وســوريــة.  في 
الغربي  التأثير   

ّ
فــإن املغاربّية،  البلدان  فــي 

واالســــتــــشــــراقــــي، يــجــعــل مــــن فــوتــوغــرافــيــا 
هـــذه الــبــلــدان تــابــعــة لــلــنــســق الــغــربــي على 
ــيـــب، والـــجـــري  ــركـ ــتـ ُمـــســـتـــوى األســــلــــوب والـ
عّبرت  وتــيــاراٍت  ومفاهيم  كليشيهاٍت  وراء 
عنها الفوتوغرافيا املعاصرة. مقابل بلدان 
التراثية  الفوتوغرافيا  فيها  تحتل  أخـــرى، 
مــكــانــة بـــــــارزة، إذ لـــآخـــر األجـــنـــبـــي عــاقــة 
خلخلة مفاهيم العروبة والتاريخ والذاكرة، 
مط الفوتوغرافي يبرز إلى 

ّ
ما يجهل هذا الن

السطح، كُمقاومٍة تهدف إلى حماية التراث 
الــشــعــبــي وتــرمــيــمــه والــعــنــايــة بــه تشكيليًا 
طالعنا 

ُ
ت كــمــا  وســيــنــمــائــيــًا وفــوتــوغــرافــيــا، 

ــلــــود عــلــول  ــغــــدادي وخــ ــبــ ــال فـــاطـــمـــة الــ ــمــ أعــ
الفلسطينّي  الــتــطــريــز   

ّ
لــفــن توثيقهما  فــي 

وجمالّياته.
الفلسطينّية  الــفــوتــوغــرافــيــا  ــّددت  ــعـ تـ لــقــد 
بــن املــرحــلــة الــحــديــثــة واملـــعـــاصـــرة، بحيث 

بــاقــة مــن األغــانــي الــتــي لقيت رواًجــــا سريًعا، 
يوتيوب.  على  عالية  نسبة مشاهدة  وحققت 
وتـــحـــاول شــركــة روتـــانـــا اســتــمــالــة شــاكــر في 
االنـــضـــمـــام إلــيــهــا مــــجــــددًا، ويـــبـــدو أن بــدايــة 

االتفاق النهائي ستكون بداية السنة املقبلة.
تصّدر مهرجان »جرش« في األردن املشهد 
ــفـــاوت حــضــور  ــم تـ ــ األســــبــــوع املــــاضــــي. ورغـ
ــيـــة،  ــتـــاريـــخـ الـــجـــمـــهـــور عـــلـــى املــــــدرجــــــات الـ
أثبتت الدورة األخيرة للمهرجان أن بعض 
كبيرًا  يزالون يحققون حضورًا  الفنانن ال 

من خال الحفات املباشرة.
الــفــنــانــة مــاجــدة الـــرومـــي عــــادت إلـــى جــرش 
بعد غياب أكثر من عشرين عاًما. وكالعادة، 
التجديد  أو  التطوير  إلــى  الــرومــي  لــم تسَع 
على املسرح، على الرغم من الجمهورالكبير 
الــرومــي بحفل  اكتفت  الــذي شهد عرضها. 
مــــن دون أي جــــديــــد، ال  بـــســـيـــط،  تـــقـــلـــيـــدي، 
عــلــى الــصــعــيــد املــوســيــقــي وال فـــي أدائـــهـــا 
الــذي خانها، وظهر ذلك واضًحا  وصوتها 
من خال الفيديوهات التي تصدرت مواقع 
عدم  ذلــك،  من  وأكثر  االجتماعي،  التواصل 
ســعــي الــــرومــــي لــتــقــديــم مـــا هـــو جـــديـــد في 
حفل يفترض أن يؤرخ بعد هذا الغياب عن 
األردن، الذي ساهم في نجاح الرومي نهاية 

الثمانينينيات والتسعينيات.
ــنـــي الـــــســـــوري جــــورج  ــفـــل املـــغـ ــكـــن حـ ــم يـ ــ ولــ
وســـــوف أفـــضـــل حـــــااًل مـــن زمــيــلــتــه مــاجــدة 
الرومي. فرغم أعداد الحاضرين، كان هناك 
غياب تام عن تقديم أي جديد غنائي ألبي 
الــذي خانه صوته هو أيضًا، بسبب  وديــع 
الغناء  سوء وضعه الصحي، ومغاالته في 

بطريقة تبدو منفرة.
يصح القول إن حفل املغنية اللبنانية نجوى 

كرم في »جرش« يعتبر األكثر نجاًحا. كرم لم 
تــغــب كــثــيــرًا عــن الــحــفــات وال عــن النشاطات 
خــــال فــتــرة كــــورونــــا، بـــل تــخــطــت فـــي عملها 
على  وهــو سيطرتها  بسيط،  لسبب  العقبات 
اللبناني،  الغناء  في  الشعبي  لونها  مساحة 
تــفــاعــل جــمــهــور جـــرش معها بطريقة  بــدلــيــل 

بـــدت أكــثــر حــمــاًســا مـــن تــفــاعــلــه مـــع زميلتها 
ــه  كـــرم  ــّبـ ــنـ ــرة« أو تـ ــ ــذاكــ ــ ــذلــــك »مــ الـــــرومـــــي، وكــ
جــيــدًا ألجــــــواء  الــحــفــل املـــســـرحـــي، عـــن طــريــق 
الــتــي تتقنها مــن خــال التناغم  »اإلضـــافـــات« 
التام بينها وبن فرقتها املوسيقية، والقبض 
على عامل الوقت املخصص للسهرة، بتنسيق 

موسيقي تسبقه »بروفات« متواصلة، والثقة 
في دفع الحضور إلى التفاعل في حال حاول 

اإلفات دقائق من »نجمة« املهرجان.
لــواقــع غنائي  الــصــورة املختصرة  بــدت  هكذا 
عربي يعاني هو اآلخر من تداعيات وأزمات، 

يلزمه متسع من الوقت ليعود إلى طبيعته.

األفــق، يأتي  والتركيب والتجريب. في هذا 
ــفـــاء املـــهـــرجـــان بـــالـــتـــراث الــتــصــويــري  ــتـ احـ
»حكاية  معرض  تنظيم  ومعه  الفلسطينّي 
ــًا 

ّ
غــــــرزة« الــــخــــاّص بــالــتــطــريــز، بــوصــفــه فــن

اللون  دّونة البصرّية. فهذا 
ُ
امل شعبيًا داخل 

الفلسطينّية  املـــرأة  بــرعــت فيه  الـــذي  ــي 
ّ
الــفــن

واألوانــي  املابس  تزين  في  عليه  ُمعتمدة 
منتصف  منذ  التطريز  أضــحــى  والـــزرابـــي، 
القرن العشرين بمثابة حرفة مهنّية تعيش 
الفلسطينّية  الــعــائــات  مـــن  الــعــديــد  مــنــهــا 
انتن؛ 

ّ
ذات النشأة الفنّية. أما بالنسبة للفن

فــقــد وجــدتــا فــيــه مــــاذًا آمــنــًا فــي اســتــخــدام 
أفــٍق بصرّي جديٍد  َمــواده وألوانه الجتراح 
تأطير  يتم  الفوتوغرافية، حيث  ألعمالهما 
ــتـــجـــات الــــيــــدويــــة وجـــعـــلـــهـــا تـــدخـــل فــي  ــنـ ـ

ُ
امل

ســـيـــرورة املـــرئـــي الـــفـــوتـــوغـــرافـــي مـــن خــال 
بوصفه  املطّرز،  الثوب  ُيظهر  تأطيٍر  براعة 
صورة فوتوغرافية أو لوحٍة فنّية تستحق 
تعانق  بحكم  والتفكير،  التأويل  من  كثيرًا 
الـــخـــطـــاب  أْي  ــــورة،  ــــصـ ــالـ ــ بـ ــــّص  ــنـ ــ الـ ومـــــــزج 
رة وذات 

ّ
املكتوب باملرئي، بما يجعلها ُمؤث

تاريخ  قــوّيــة تستكنه عمق  بــصــرّيــة  بــاغــٍة 
ــيــة 

ّ
املــحــل ألـــوانـــهـــا  املـــمـــارســـة ودالالت  ــذه  هــ

سطح  على  ستشرية 
ُ
امل البصرّية  ورموزها 

الــثــوب. لكن فــي غــمــرة هــذا الــتــوثــيــق، يبرز 
في  ُمضمرًا  مفهومًا  بوصفه  املقاومة  فعل 
الفوتوغرافيا  كينونة األعمال، حيث تغدو 
الواقع  تصّحر  ُمقاومة  وسائل  من  وسيلة 
ــهــا 

ّ
ــتــــال، إن الـــعـــربـــي ومــيــثــولــوجــيــات االحــ

ــرّمــم ذاكـــرة املــمــارســة وتاريخها 
ُ
مــن جهة ت

قها 
ّ
وتعل ارتباطها  مــدى  أخــرى  ومــن جهة 

وجدانيًا بجسد املرأة الفلسطينّية وطريقة 
عيشها داخل االجتماع الفلسطينّي.

حصاد الصيف الغنائي: تراجع وانتظار»حكاية غرزة«... فوتوغرافيا لتلك البالد الُمطرّزة
ها قد أغلق موسم 

الصيف أبوابه بإصدارات 
غنائية خجولة وعودة 

ال بأس بها للمهرجانات 
والعروض والحية، بعد 

عامين من كورونا

يارا حسين

ــــدى املــســتــهــلــك فــي  مــــع زيـــــــادة الــــوعــــي الـــصـــحـــي لـ
الــســنــوات األخـــيـــرة، اكــتــســبــت األطــعــمــة الوظيفية 
شــعــبــيــة كـــبـــيـــرة فــــي مــــجــــال الـــصـــحـــة والـــتـــغـــذيـــة. 
ــا هــــي الـــفـــوائـــد  ــ مــــا هــــي األطـــعـــمـــة الـــوظـــيـــفـــيـــة؟ ومـ

واالستخدامات املحتملة لها؟  
األطــعــمــة الــوظــيــفــيــة هــي األغــذيــة الــتــي لــهــا فــوائــد 
صحية محتملة على الصحة، بما يتجاوز التغذية 
األساسية، فهي تساهم في تحسن الصحة والحد 
مــــن اإلصــــابــــة بــبــعــض األمـــــــــراض، وتـــمـــنـــع نــقــص 
املغذيات وتعزز النمو والتطور. ويقسم هذا النوع 
مـــن األطــعــمــة عــمــوًمــا إلــــى مــجــمــوعــتــن: األطــعــمــة 

الوظيفية التقليدية، واألطعمة الوظيفية املعدلة. 
كاملة  طبيعية  مــكــونــات  هــي  التقليدية  األطــعــمــة 
الـــغـــذاء غــنــيــة بــالــعــنــاصــر الــغــذائــيــة الـــهـــامـــة، مثل 
ــنـــات واملــــــعــــــادن ومــــــضــــــادات األكــــســــدة  ــيـ ــتـــامـ ــيـ ــفـ الـ
أمثلتها:  للقلب، ومــن  املفيدة  الدهنية  واألحــمــاض 
ــأكــــوالت الــبــحــريــة؛ ســمــك الــســلــمــون والــســرديــن  املــ
واملـــاكـــريـــل، الـــفـــواكـــه؛ الـــتـــوت والــكــيــوي والــكــمــثــرى 
والــــخــــوخ والـــتـــفـــاح والـــبـــرتـــقـــال واملـــــــوز؛ الــخــضــار: 
والكوسا؛  واللفت والسبانخ  والقرنبيط  البروكلي 
املـــكـــســـرات: الـــلـــوز والــكــاجــو والــفــســتــق واملــكــســرات 
ــذور الــكــتــان  ــ الــبــرازيــلــيــة؛ الـــبـــذور: بــــذور الــشــيــا وبـ
والفاصوليا  الحمص  البقوليات:  اليقطن؛  وبذور 
والـــعـــدس؛ الــحــبــوب الــكــامــلــة: الــشــوفــان والــشــعــيــر 

البني؛ األطعمة املخمرة:  والحنطة السوداء واألرز 
ــفــــوف ومـــــشـــــروب الــكــيــفــيــر؛  ــلــ مـــخـــلـــل الــــخــــيــــار واملــ
الــكــركــم والــقــرفــة والزنجبيل  األعـــشـــاب والـــتـــوابـــل: 
والفلفل الحار؛ املشروبات: القهوة والشاي األخضر 
ــــود. أمـــا األغـــذيـــة الــوظــيــفــيــة املــعــدلــة؛  والـــشـــاي األسـ
فهي األطعمة املدعمة بالفيتامينات أو املعادن أو 
املدعمة  العصائر  مثل  األلــيــاف،  أو  البروبيوتيك 
ــبـــان  بــفــيــتــامــن C، والـــكـــالـــســـيـــوم، ومـــنـــتـــجـــات األلـ
املدّعمة، مثل الحليب والزبادي املدعم بالكالسيوم، 
وفـــيـــتـــامـــن D ومـــنـــتـــجـــات الـــحـــبـــوب مـــثـــل الــخــبــز 

واملعكرونة املدّعمن بالحديد وحمض الفوليك.
 ما تكون األطعمة الوظيفية غنية بالعناصر 

ً
عادة

والدهون  واملعادن  كالفيتامينات  املهمة،  الغذائية 
اتباع نظام  أن يساعد  الصحية واأللــيــاف. ويمكن 
ــذائــــي غـــنـــي بــمــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــــن األطــعــمــة  غــ
الــوظــيــفــيــة )األطـــعـــمـــة الــتــقــلــيــديــة واملــــدعــــمــــة( فــي 
يحتاجها  التي  الغذائية  العناصر  على  الحصول 

الغذائية.  العناصر  نقص  مــن  والــحــمــايــة  الــجــســم، 
كبير  املغذيات بشكل  انتشار نقص  انخفض  وقــد 
في جميع أنحاء العالم منذ إدخال األطعمة املدعمة، 
 Advances in Nutrition اذ أظهرت دراسة نشرت في
انخفاض نسبة معدالت فقر الدم الناجم عن نقص 
الحديد بن األطفال في األردن إلى النصف تقريًبا 

بعد استهاك دقيق القمح املدعم بالحديد.
تــوفــر األطــعــمــة الــوظــيــفــيــة عــنــاصــر غــذائــيــة مهمة 
يمكن أن تساعد في الحماية من األمراض، ومنها 
مضادات األكسدة التي تساعد في تحييد املركبات 
الحرة، ما يساعد  الجذور  الضارة املعروفة باسم 
ــة مـــن اإلصـــابـــة  ــايـ ــوقـ عــلــى مــنــع تــلــف الـــخـــايـــا والـ
بــبــعــض األمــــــراض املـــزمـــنـــة، بــمــا فـــي ذلــــك أمــــراض 
كما تحتوي بعض  والــســكــري.  والــســرطــان  القلب 
ــا عــلــى نــســبــة عــالــيــة من 

ً
األطــعــمــة الــوظــيــفــيــة أيــض

األحماض الدهنية الصحية، مثل أوميغا 3، الذي 
من شأنه أن يقلل االلتهاب ويعزز وظائف وصحة 

القلب والدماغ.
باأللياف  الغنية  الوظيفية  األطعمة  تساعد  كما 
فــي الــســيــطــرة عــلــى نــســبــة الــســكــر فــي الــــدم بشكل 
أفضل، وتحمي من أمراض مثل السكري والسمنة 
تساعد  وقــد  الــدمــاغــيــة.  والسكتة  القلب  وأمــــراض 
ــــات الـــجـــهـــاز  ــرابـ ــ ــــطـ ــع اضـ ــنـ ــــي مـ ــا فـ ــ ـ

ً
ــــض األلـــــيـــــاف أيـ

الــهــضــمــي، بــمــا فــي ذلـــك الــتــهــاب الـــرتـــوج )جــيــوب 
مــتــورمــة صــغــيــرة فـــي الــقــنــاة الــهــضــمــيــة( وقــرحــة 

املعدة والبواسير واالرتجاع الحمضي.

العالم يخلع مالبسه ويرتدي السموم

نجوى كرم حققت حضورًا وتفاعًال في مهرجان »جرش« )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

تحتوي 
األطعمة 
الوظيفية على 
نسبة عالية من 
فيتامين سي 
)Getty(

يحتفي المهرجان بالتراث التصويري الفلسطينّي )حازم بدر/ فرانس برس(

)TASS/انخفض معّدل استخدام المالبس في جميع أنحاء العالم )غافريل غريغوروف

تسعى شركات تصنيع المالبس العمالقة دائمًا إلى تخفيض تكاليف إنتاجها، بهدف ضمان 
ربح أعلى وأسرع.. لكن هذا يتطلّب أيدي عاملة رخيصة، ويكلّف البيئة أضرارًا كبيرة

الموضة السريعة

ما هي األطعمة الوظيفية؟

فنون وكوكتيل
قضية

صحة

رصدمعرض

بحسب بيانات تقرير »نبض 
صناعة األزياء« )2019(، 

ترتبط صناعة األزياء 
بصناعة الثروة الحيوانية، 
واعتبرت آنذاك ثالث أكثر 

الصناعات تلويًثا في العالم 
على األقل، وتحديدًا 

عندما يتعلق األمر 
بانبعاثات غازات االحتباس 

الحراري، لكّن آثارها 
المدمرة للبيئة تأتي بعد 

الكهرباء والحرارة والزراعة 
وطرق النقل، وإنتاج النفط 

والغاز. يعّد هذا تأثيًرا 
هائًال بدأ يلفت انتباه العالم 

للتحرّك والقيام بشيء 
حياله.

انتباه للكارثة
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