
والدة
بنت المستكفي
من  عربية  وشاعرة  أندلسية  أميرة 
بيت الخالفة اموية في اندلس، 
با�.  المستكفي  الخليفة  ابنة 
والشعر،  بالفصاحة  اشتهرت 
في  مشهود  مجلس  لها  وكان 
والشعراء  اعيان  يؤمه  قرطبة 
الشعر  شؤون  في  ليتحدثوا 
اموية  الخالفة  زوال  بعد  وادب 

في اندلس.
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وّالدة بنت المستكفي (٩٩٤ - ٢٦ مارس ١٠٩١م)، أميرة أندلسية وشاعرة عربية من بيت الخالفة ا�موية في ا�ندلس، ابنة 
والشعراء  ا�عيان  يؤمه  لها مجلس مشهود في قرطبة  والشعر، وكان  بالفصاحة  اشتهرت  با¯.  المستكفي  الخليفة 

ليتحدثوا في شؤون الشعر وا�دب بعد زوال الخالفة ا�موية في ا�ندلس.

تشتهر ببيتين شهيرين من الشعر قيل أنها كانت تكتب كل واحد منهما على جهة من ثوبها:

أنا وا¯ أصلح للمعالي                      وأمشي مشيتي وأتيه تيه²
أمكن عاشقي من صحن خدي                      وأعطي قبلتي من يشتهيها

هي

وّالدة بنت محمد المستكفي با� بن عبد الرحمن بن عبيد ا� بن عبد الرحمن الناصر لدين ا� بن محمد بن عبد ا� بن محمد بن 
عبد الرحمن بن الحكم الربضي بن هشام الرضا بن عبد الرحمن الداخل اموية القرشية

أمها هي جارية إسبانية اسمها سكرى وقد ورثت منها بشرتها البيضاء وشعرها اصهب وعينيها الزرقاوين وكانت تخالط الشعراء 
في زمانها وتجالسهم بل وتنافسهم.

عالقتها بابن زيدون

بعد مقتل أبيها الخليفة المستكفي جعلت وّالدة دارها منتدى لرجال ادب وانصرفت إلى اللهو. وفي تلك الفترة اتصلت وّلادة بابن 
زيدون واشتهرا بقصة حب إال أن هذا الغرام لم يدم طويًال قيل سباب كثيرة إال أن أرجحها هو أن ابن زيدون تعلق بجارية سوداء بارعة 

في الغناء ليثير غيرة وّالدة فتُعود إليه بعد أن انصرفت عنه وقد عاتبت وّالدة ابن زيدون قائلة:

َلو كنت تنصُف في الهوى ما بيننا                      لم تهَو جاريتي ولم تتخّيِر
َوتركَت غصن² مثمر¿ بجماله                      وجنحَت للغصِن الذي لم يثمِر

ولقد علمت بأّنني بدر السما                      َلكن دهيت لشقوتي بالمشتري

وحاول ابن زيدون إستدرار عطفها ببراعته الشعرية فاهداها نونيته الشهيرة والتي مطلعها

أْضَحى الّتنائي َبديًال عْن َتداِنيَنا،                      َوَناَب َعْن طيِب ُلْقياَنا تجافيَنا

إال أن وّالدة لم تأبه به وأرادت ان تجازيه غيظ¾ فألقت شباكها على رجل قليل الذكاء وواسع الثراء هو الوزير أبو عامر بن عبدوس ثم 
قطعت عالقتها بابن زيدون.

وفاتها 

الشعر، وقد تركت وفاتها فراغ¾ كبيرÀ في نفوس  زمانها، وكانت لها مكانة مميزة في  الشعراء وادباء في  أروع  كانت وّالدة من 
محبيها وقد عمرت عمرÀ طويًال، ولم تتزوج وماتت لليلتين خلتا من صفر سنة ٤٨٤ هـ (الموافق لـ ٢٦ مارس ١٠٩١).

https://bit.ly/2XoDqUQ المصدر

١

والدة
بنت المستكفي



قالت لجنة بوزارة الصحة اليابانية، االثنين، إن علماء يابانيين 
متعددة  المستحثة  الجذعية  الخاليا  استخدام  سيجربون 

القدرات في عالج إصابات الحبل الشوكي.
الفريق  يعتزم  الصحة،  وزارة  عليها  وافقت  التي  للخطة  ووفقا 
البحثي المنتمي لجامعة كيو في طوكيو حقن نحو مليونين من 
المناطق  في  القدرات  متعددة  المستحثة  الجذعية  الخاليا 

المصابة لدى مريض واحد وبحث النتائج على مدى عام.
ويتم إنتاج الخاليا الجذعية المستحثة متعددة القدرات عن طريق 
استخراج خاليا مكتملة النمو من أحد اشخاص، تكون في كثير 
من احيان من الجلد، ثم إعادة برمجتها لكي تقوم بدور الخاليا 

الجذعية الجنينية.
وبدأ إجراء تجارب سريرية في اليابان العام الماضي على استخدام 
الرعاش  الشلل  مرض  لعالج  برمجتها  إعادة  تم  جذعية  خاليا 

(باركنسون).
الضوء  بالفعل  أعطت  قد  الصحة  لوزارة  التابعة  اللجنة  وكانت 
القدرات  متعددة  المستحثة  الجذعية  الخاليا  الستخدام  اخضر 

في عالج مصابين بأمراض نادرة بالعيون أو الدم.
وسيبحث فريق جامعة كيو بقيادة استاذين هيديوكي أوكانو 
وماسايا ناكامورا عن أربعة مرضى أعمارهم ١٨ عاما أو أكثر فقدوا 
وظائف حركية وحسية بسبب إصابة في الحبل الشوكي تعرضوا 

لها قبل أسبوعين إلى أربعة أسابيع.
ولم يتسن الحصول على تعليق من استاذين الجامعيين.

وتفيد تقديرات مؤسسة الحبل الشوكي اليابانية بوجود أكثر من 
١٠٠ ألف شخص تعرضوا Ñصابات في الحبل الشوكي في البالد.

٢

اليابان توافق على تجربة عالج
الحبل الشوكي بخاليا جذعية

أخبار التکنولوجیا

https://bit.ly/2T2kOLK المصدر:

لسفن  تصميمها  عن  صينية  حربي  تصنيع  شركة  كشفت 
البحرية  القدرات  تعزز  أن  يمكنها  صغيرة،  روبوتية  حربية 
الصينية وتفوقها على نظيرتها ا�ميركية الموجودة غربي 

المحيط الهادئ، وفقا لصحيفة ميرور البريطانية.
الروبوتية الصغيرة غير المأهولة أن  ويمكن لهذه السفن الحربية 

تتنقل لمسافة تصل إلى ٥٠٠ ميل بحري، وبسرعة ٤٣ عقدة.
ويبلغ طول السفينة القاتلة، المعروفة اختصارا باسم "جاي إيه آر 
آي"، التي قام بتطويرها وتصنيعها حوض تصنيع السفن الصيني، 

١٥ مترا وتزن ٢٠ طنا.
عامودي  إطالق  خاليا  بثماني  القاتلة  السفينة  تزويد  ويمكن 
في  آلي  رشاش  وبسالح  الطوربيدات،  إطالق  ومنصات  صغيرة، 
المواجهات  في  صواريخ  إطالق  منصة  إلى  باÑضافة  المقدمة، 

البحرية.
والسفينة هذه تشبه المدمرة الصينية "تايب ٥٥" الكبيرة الحجم، 
بها  تقوم  أن  يمكن  التي  بالمهمات  القيام  تستطيع  لكنها 

المدمرة.
وتم تزويد السفينة الروبوتية بجهاز استشعار كهرو-بصري، ورادار 
الجوية  الدرونات  واستهداف  عن  للكشف  وسونار  إشعاعي 
"أخبار  مجلة  ذكرته  لما  وفقا  المعادية،  والغواصات  والسفن 

الدفاع".
في  آيدكس  معرض  في  الصينية  الحربية  السفينة  وعرضت 

أبوظبي.
ويأتي الكشف عن هذه السفينة المتطورة في وقت تستعد فيه 
البحرية اميركية للكشف عن سفنها الروبوتية الخاصة بها، بما 
فيها سفينتان غير مأهولتين، واحدة استكشافية صغيرة الحجم 
يمكن  كبيرة  واخرى  ورادار،  استشعار  أجهزة  حمل  يمكنها 

تزويدها بمنصات إطالق صواريخ.

جديد الصناعة الصينية..
"سفن" روبوتية فتاكة

https://bit.ly/2EwGCGu المصدر:



٣

أخبار التکنولوجیا

كشفت صورة مسربة لهاتف أبل الجديد صحة التكهنات التي أثيرت قبل فترة بشأن بالجيل القادم من هواتف "آيفون"، 
التي ستأتي بتغيير ثوري في مجال الكاميرات.

XS ماكس" الجديد، وبه ٣ كاميرات خلفية، نقال عن مدونة تمتلك  ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية صورة مسربة لهاتف "آيفون 
سجال حافال في تسريب معلومات دقيقة بشأن منتجات أبل المتوقع إصدارها في عام ٢٠١٩.

وكان تقرير سابق نشرته صحيفة "إيكونومي ديلي نيوز" في تايوان، قد زعم أن نظام الكاميرا الثالثي سوف يتكون من ٣ عدسات ١٢ 
ميغابيكسل، وسيكون قادرا على تكبير الصورة ٥ مرات.

وستأتي جميع الموديالت الثالث بخيار بلوري زجاجي، كما أنها تتميز باتصال واسع النطاق للوضعية الداخلية والمالحة.

وبحسب التقرير، سيدعم نظام التصوير "الصور ثالثية ابعاد"، مما سيزيد من كفاءة وفاعلية التطبيقات التي تعتمد تقنية الواقع 
المعزز.

وستدمج الكاميرات ماسحا ليزريا بدال من النظام القديم القائم على المسح باÑسقاط، بحيث يمكن التقاط اجسام واشياء من 
مسافات بعيدة.

من  المستخدمين  سيمكن  مما   ،USB-C بمنفذ  بكابل  الشحن  على  الجديدة  الهواتف  ستعتمد  الثالث،  الكاميرات  جانب  وإلى 
الشركة  أجهزة  مع  النفع"  "عديمة  ستصبح  ولكنها  وهواوي،  سامسونغ  مثل  أخرى  شركات  أجهزة  مع  الشواحن  ذات  استعمال 

اميركية اقدم.

وفي مسعى لمواجهة التراجع المقلق لمبيعاتها خالل الربع اخير 
إلى خفض  تتجه  أبل  أن  تقارير صحفية  الماضي، كشفت  العام  من 

أسعار هواتف آيفون قريبا.

آيفون  مبيعات  انخفاض  الشركة  أرقام  أظهرت  الماضي،  يناير  وفي 
إلى ٨٤٫٣  بالمئة لتصل  بـ٥  الشركة  إيرادات  تراجعت  الصين، كما  في 

مليار دوالر.

من  اسد  حصة  تشكل  التي  آيفون  عائدات  أن  ارقام  وأوضحت 
مدخالت الشركة، تراجعت بنسبة ١٥ بالمئة خالل الربع اخير من ٢٠١٨، 

مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠١٧.

صدقت التسريبات..
صورة تؤكد مفاجأة أبل

في هاتفها الجديد

https://bit.ly/2ICS9YW المصدر:



٤

أن  اÑنجليزية  و“التليجراف“  اÑسبانية  ”ماركا“  صحيفتى  أكدت 
المدافع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت يريد االنتقال إلى 

نادي برشلونة اÑسباني من صفوف آياكس أمستردام.

نادي  أن  الموثوقة،  اÑنجليزية  ”التليجراف“  صحيفة  وذكرت 
برشلونة هو اãخر يريد التعاقد مع المدافع الشاب ماتياس دي 

ليخت، اخير الذي ينتظر مستقبل كبير في عالم كرة القدم.

وتابعت الصحيفة اÑنجليزية تقريرها، أن برشلونة سوف يوافق 
مع  التعاقد  أجل  من  المادية  أمستردام  آياكس  طلبات  على 

المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت.

مبلغ  لدفع  مستعد  برشلونة  أن  المعلومات،  هذه  وأفادت 
قيمته ٩٠ مليون جنية استرليني من أجل التعاقد مع ماتياس 
تاريخ  في  اغلى  المدافع  آياكس  مدافع  وجعل  ليخت،  دي 

اللعبة.

الدفاعية  اخطاء  من  الموسم  هذا   Àكثير برشلونة  وعانى 
المتكررة من مدافعيه، وأيض¾ إصابة نجم خط دفاع صامويل 

أومتيتي وغيابه عن معظم مباريات الموسم إلى اãن.

دي ليخت يوافق على االنتقال
إلى برشلونة في صفقة تاريخية

https://bit.ly/2IyIfXZ المصدر:

كريم  االسباني،  مدريد  ريال  لفريق  الفرنسي  المهاجم  نجح 
خالل  الملكي  الفريق  في  العب  افضل  جائزة  بحسم  بنزيما 
في  تألقه  بعد  االخير  الثاني  تشرين  شهر  مباريات  فعاليات 
العديد من المناسبات ومساعدته الميرينغي لتحقيق االنتصار 

في اكثر من مباراة مصيرية.

ريال مدريد  الفرنسي بفرض نفسه كأفضل هداٍف في  ونجح 
في  الثاني  المركز  أيض¾  واحتل  أهداف   ١٠ برصيد  الموسم  هذا 
للتمريرات  تقديم¾  اكثر  المدريديستا  الالعبين  تصنيف 

الحاسمة للتسجيل.

بنزيما يفوز بجائزة العب
شهر في ريال مدريد

https://bit.ly/2EbfGKV المصدر:



٥

أعلن برشلونة تجديد عقد مدربه اÑسباني إرنستو فالفيردي لموسم إضافي، ليستمر على رأس الجهاز الفني للفريق الكتالوني حتى 
نهاية موسم (٢٠١٩-٢٠٢٠).

وأفاد النادي عبر موقعه الرسمي صباح الجمعة أنه توصل التفاق مع فالفيردي على تجديد عقد المدرب حتى ٢٠٢٠، مع وجود خيار 
بإمكانية التمديد لموسم إضافي حتى ٢٠٢١ باتفاق الطرفين.

ووقع المدرب على العقد الجديد رسميا في مكتب رئيس النادي باستاد كامب نو، على أن يظهر أمام وسائل اÑعالم في مؤتمر 
صحفي بتمام الساعة الخامسة مساًء.

الموسم  برشلونة خالل  المدرب  إنريكي، وقاد  للويس  للفريق في مايو ٢٠١٧ خلًفا  أعلن تعيين فالفيردي مديرا فنيا  برشلونة  وكان 
الماضي (٢٠١٧-١٨) للتتويج بالدوري اÑسباني والكأس والسوبر.

منافسات  ضمن  السبت،  غد  نو  كامب  ملعب  على  الوليد  بلد  لمواجهة  حالًيا  يستعد  الليجا  ترتيب  متصدر  البارسا  أن  بالذكر  جدير 
اسبوع الـ٢٤ من المسابقة.

رسمًيا..
برشلونة يجدد
عقد فالفيردي

https://bit.ly/2tGFDwU المصدر:
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