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العالم يتعايش مع كورونا..
The world coexists with Corona ..

الرئيس ترامب يتهم 
أوباما بـ»الخيانة«

مخاوف مهاجرين عرب في 
أمريكا.. فهل أوروبا هي البديل؟

قانون االنتخابات العراقي 
ينذر بأزمة سياسية جديدة

ثالثة سيناريوهات لموازين 
القوة في عالم ما بعد كورونا

الرئيس اليمني: اتفاق الرياض 
كفيل بإنهاء األزمة مع االنتقالي

UN: Yemen coronavirus 
fatality rate is nearly 25 
percent 

US Senate approves 
China sanctions bill on 
Hong Kong law

Europeans working 
with U.S. to restructure 
WHO, top official says
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Deserves
Good 
Deserves

In Michigan
EVERY PERSON

Access To 

HEALTHCARE
To fund life-saving programs like MIChild, 

urgent care, Medicaid and Medicare YOU and YOUR FAMILY must 
be counted in the 2020 CENSUS this spring.

The 2020 CENSUS Is quick and EASY to fi ll out. Use it to count 
EVERYONE in your home. And by law, it is 100% CONFIDENTIAL

For more information go to 
www.mivoicecounts.org
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CINEMA سينما

What are the most moving movies to cry?I f you are among those who quietly cry when watching an impressive movie, 

here’s this warning: put aside an extra box of tissue before you watch the 

films mentioned in this report.
When American film critic Kevin Lee wrote a tweet last week in which he asked 

the audience about “the hardest thing he ever cried in a movie or TV show,” he 

was not expecting this stormy attack in response to his tweet.

“Within the first six hours, the responses were not foreseen at all, you would be a 

little surprised to hear the truth,” he says.
Film fans lavished on him the names of films that caused many tears, and his sur-

prise more than anything else was that some of the responses were accompanied 

by personal stories that explain the interest in these films.

 “The responses were very beautiful, and they were very different.”

BBC was able to analyze 35,000 responses, and it was the two most prominent 

films that shook feelings for tears, not from the type of epics or heavy drama, but 

rather from the type of family films that moved the hearts with.

Top of the list is the animated movie “Coco”, produced by Disney / Pixar, 2017 

Oscar winner, thanks to his powerful story of a Mexican boy crossing the “land of 

the dead” and discovering the secrets of his family while trying to fulfill his dream 

of becoming a musician.He will be followed on the list by a 2008 movie, “Marley and Me”, and it tells the 

story of the couple, Owen Wilson and Jennifer Aniston, who adopted a Labrador 

riot dog accompanying them during their family lives.

These two films top the list compared to other films, and that is not a scientific 

survey of course, but there is a list of the top 10 films mentioned in the audience’s 

interaction with Kevin Lee’s tweet.
I was not surprised by the top movie “Coco”, and he told the BBC: “I like this 

movie, and it gets more admired with every view.”

“The story is very touching and the characters are very close in life. I think this is 

what has reached many audiences.”
It also included a list of the top ten films, three of a kind of animation, all pro-

duced by Disney / Pixar, among them the movie “Fog”, which is a film transmitted 

by generations, and “Toy Story 3”, which was described by “BuzzFeed” as “one of 

the saddest films.” Most likely in this generation. ”

He tells me that he is a “lover” of animated films, for easy transition to the worlds 

they create, and diving deep into them.
“Animated films are very free to invent their own idea,” he explains. “This idea 

transcends the story you want to tell, so it is very easy to abstract while letting the 

story take me to its world.”He says the audience’s responses have generally focused on two types of influenc-

ing stories.He adds: “One cries for the death of a character, either because he has become 

emotionally attached to that character and his heart grieves over it, or he feels 

the same details of the character’s story, especially when he remem-

bers losing someone close to him.”
A user contacted him and told him that he was particularly affect-

ed when watching “Coco”, because his grandmother recently 

passed away (and the grandmother’s character is the focus 

of the Coco movie’s story).The best and the worst in humans
“Another common feature I noticed was those films whose 

story is based on real historical facts,” Schindler’s List films said. “Life is Beautiful, Sufi Choice, Saving Pri-vate Ryan, the Grave of Fireflies.”He adds: “There are many historical films that show the darkest chapters of human his-tory and actually reach the audience.To read the rest of the article go to :https://m.saudi24.news/

وسام السيد 
تناولت السينما األمريكية يف العديد من أفالمها قضايا العرق 

والعنرصية تجاه األمريكيني من أصول أفريقية، وجاءت قضية مقتل 

الرجل األمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد لتعيد إىل أذهاننا 

مجددا األفالم والوثائقيات التي أنتجت يف السينما األمريكية، لتحكي 
»كربياء« )Pride(حكايات االضطهاد يف بالد العم سام.

يتناول فيلم »كربياء« القائم عىل قصة حقيقية قصة فريق 

السباحني األمريكيني من أصول أفريقية الذين واجهوا التحيز 

والعنرصية والفقر والتحامل املستمر ضدهم يف سعيهم لتحقيق 
النجاح.

ويبدأ الفيلم -الذي أنتج عام -2007 بتساؤل: هل سبق أن رأيت شخصا 

يف الحياة الواقعية يعامل بشكل غري عادل دون سبب؟ ماذا ستفعل 
إذا شعرت بالتمييز ضد صديق لك أو 

يحكي الفيلم القصة الحقيقية )Hidden figures(»شخصيات مطموسة« بناء عىل لون برشته؟رأيت شخصا يحجم عن أهدافه 
أفريقية عملن يف وكالة ناسا لثالث نساء أمريكيات من أصول 
ويعطي الفيلم نظرة واقعية يف الخمسينيات والستينيات، 

إلنجازات السيدات الثالث يف عىل التوترات العرقية والتجاهل 
عرص املناداة بالحقوق املدنية، 

باإلضافة إىل العديد من الرسائل 
والعمل الجماعي.اإليجابية بشأن النزاهة واملثابرة 
الرياضيات كاثرين جونسون تدور أحداث الفيلم حول عاملة 
وزميلتيها دورثي فون وماري 

إلطالق صاروخ رائد الفضاء جاكسون صاحبات التخطيط 
»جون غلني« ليصبح أول أمريكي 

يدور يف مدار األرض عام 1960.

)And the children shall lead( »ويقود األطفال«

تدور أحداث فيلم »ويقود األطفال« -الذي أنتج عام -1985 يف والية 

ميسيسيبي يف أوائل الستينيات حول فتاة أمريكية من أصل أفريقي 

تحاول مع أصدقائها البيض تخفيف التوترات العرقية املتزايدة، 

والتصدي للعنرصية ضد األمريكيني ذوي األصول األفريقية.

ويصف الفيلم بشكل مبارش وحساس كيفية قيام حركة الحقوق 

املدنية بقلب الجنوب األمريكي رأسا عىل عقب يف الستينيات، وقد 

صنع بشكل مبارش وجذاب ليخاطب جمهور املراهقني، لكنه يف الوقت 

نفسه يجذب العائلة بالكامل للمشاهدة واملناقشة بشأن قضايا العرق 
واللون.

)The great debaters( »املناظرون العظماء«

يقوم فيلم »املناظرون العظماء« 2007 عىل قصة حقيقية عن مدرب 

املناظرات دنزل واشنطن الذي ألهم طالب كلية وايلس يف تكساس 

-وهي من أقدم الكليات املخصصة للطلبة السود- لتكوين فريق 

منهم ملناظرة طالب الكليات األخرى يف فرتة الكساد األمريكي.

وأصبح الفريق من املناظرين العظماء، وتمت دعوة أعضائه 

للمشاركة يف أول نقاش بني األعراق يف والية أوكالهوما عام 1930.

ويستكشف الفيلم البنى االجتماعية يف والية تكساس خالل فرتة 

الكساد الكبري، واإلهانات اليومية التي عانى منها األمريكيون من 

أصل أفريقي، والتي كانت تصل إىل حد اإلعدام بال جريمة.
)Hoop dreams( »أحالم هوب«

يتتبع الفيلم الوثائقي »أحالم هوب« قصة حياة شابني 

هما: وليام غيتس، وآرثر أجي، ويحاول املراهقان 

من أصل أفريقي إحراز تقدم كبري يف لعبة كرة 

السلة، ويتحمل الشابان التدريبات الطويلة 
والطريق الشاق بني البيت واملدرسة، 

لتحسني مهاراتهما الرياضية وقدرتهما 
نتيجة أصلهما األفريقي.عىل املنافسة، يف ظل التضييق عليهما 
ويثري الفيلم -الذي أنتج عام -1994 
عددا من القضايا املتعلقة بالعرق 

والطبقة االجتماعية واالقتصادية 
والتعليم والقيم اإلنسانية التي تقوم 

عليها الواليات املتحدة األمريكية.

العنصرية في أميركاأفالم تناولت حوادث 
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U.S.A أمريكا

  ما   هو   التعداد   السكاني؟

–   يشرتط   دستور   الواليات   املتحدة   أن   تقوم   الحكومة  
 الفدرالية   بإحصاء   كل   شخص   يقيم   عىل   األرايض  

 األمريكية،   ويتم   إجراء   التعداد   كل   10   سنوات   منذ   عام  
1790.

  ما   أهمية   التعداد   السكاني؟

–   كل   عام،   تمنح   الحكومة   الفدرالية   األموال   التي   تجمعها  
 من   الرضائب   للواليات   األمريكية،   ويعتمد   مقدار   املبالغ  

 التي   تحصل   عليها   كل   والية   عىل   عدد   األشخاص   الذين  
 يعيشون   فيها.

وبحسب   التعداد   الذي   يجرى   كل   10   سنوات،   يتم  
 تحديد   عدد   املقيمني   يف   الوالية   وتحديد   املبالغ   املستحقة  

 لها،   وكلما   كان   عدد   السكان   منخفضاً،   تكون   األموال  
ً   لتعداد،2010حصلت    الفدرالية   املمنوحة   أقل.ووفقا
 ميشيغن   عىل   حوايل   30   مليار   دوالر   سنوياً،   عىل   مدار  

 العقد   املايض.
إضافة   لذلك،   يعتمد   عدد   نواب   كل   والية   يف   الكونغرس  

 األمريكي   عىل   عدد   السكان   يف   الوالية،   وبسبب   انخفاض  
 عدد   سكان   ميشيغن   يف   تعداد،2010خرست   الوالية  

ً   تحت   قبة   الكابيتول   يف   واشنطن،   وبات   عدد   نواب    مقعدا
ً   بدالً   من.15  ميشيغن   يف   الكونغرس   األمريكي   14   نائبا

  أين   تصرف   األموال   الفدرالية؟

–   إن   الـ   30مليار   دوالر   التي   تحصل   عليها   والية   ميشيغن  
ً   من   الحكومة   الفدرالية،   يتم   استخدامها   من   قبل    سنويا

 حكومة   الوالية   وحكومات   املقاطعات   واملدن   يف   تمويل  
 الربامج   التي   تخدم   مجتمعاتنا.فمن   تلك   املبالغ   يتم  

 تمويل   تعليم   أطفالنا،   عرب   دعم   برامج   القروض   الطالبية،  
 منح »    بيل    « الجامعية،   ووجبات   الفطور   والغداء  

 املدرسية،   وبرنامج »    هيدستارت « ،   وتمويل   املدارس.
كما   أنها   تساعد   يف   تمويل   برامج   الرعاية   الصحية  

 )ميديكري،   ميديكيد،   الرعاية   العاجلة،   التأمني   الصحي  
 لألطفال   املعروف   بـ»أم   آي   تشايلد،( « وتستخدم  

 كذلك   يف   تمويل   برامج   املساعدات   الغذائية )  املكمالت  
 الغذائية،   بريدج   كارد،   املساعدات   الغذائية   ألصحاب  
 االحتياجات   الخاصة   املعروف   بـ»ميلز   أون   ويلز،( «  

 إضافة   إىل   استخدامها   يف   تمويل   قروض   اإلسكان،   وبناء  
 الطرق،   وتمويل   العديد   من   الربامج   األخرى   التي   تساعد  

 مجتمعاتنا   عىل   النمو   واالزدهار.

  ماذا   يحدث   إذا   كان   التعداد   منخفضًا؟

–   إذا   كان   التعداد   منخفضاً،   فسوف   تحصل   ميشيغن،  
 وجميع   مقاطعاتها   ومدنها   عىل   أموال   أقل   بكثري  

 لجميع   الربامج   التي   يتم   تمويلها   من   األموال   الفدرالية  
 املمنوحة   عىل   أساس   عدد   سكان   الوالية،   فكل   شخص  

 ال   يتم   احتسابه   يف   اإلحصاء   بمدينة   ديرتويت،   مثالً،  
 سيكلف   املدينة   خسارة   بمقدار   500 , 5   دوالر   سنوياً،  

 طوال   السنوات   العرش   القادمة.وعىل   سبيل   املثال،   إذا   لم  
 يتم   احتساب   3   باملئة   من   الديرتويتيني )  حوايل   20   ألف  

 شخص،(فسوف   تخرس   مدينة   ديرتويت   حوايل   مليار  
 دوالر   من   املخصصات   الفدرالية   عىل   مدى   العقد   القادم.

  من   هم   الذين   يجب   أن   يشملهم   التعداد؟

–   الجميع   يجب   أن   يكونوا   مشمولني   يف   التعداد. 
 فاإلحصاء   يجب   أن   يشمل   كل   شخص   يعيش   يف   أمريكا،  

ً   عىل   الجنسية   األمريكية   أم   ال.  وال   يهم   إن   كان   حائزا
إذا   كانت   لديك   بطاقة   إقامة   دائمة )  غرين   كارد،(أو   إذا  

ً   يف   أمريكا   بموجب   تأشرية   زيارة،(  ً )  متواجدا  كنت   زائرا
 أو   لديك   تأشرية   منتهية   الصالحية،   أو   تأشرية   طالب  

 »  أف « 1   ،   أو   تأشرية   عمل »    أتش–   1بي « ،   فيجب   أن   تكون  
 مشموالً   بالتعداد   السكاني.

األشخاص   الوحيدون   الذين   ُيستثنون   من   اإلحصاء  
 هم   أولئك   املتواجدون   عىل   األرايض   األمريكية   كسائحني  
 ويعتزمون   العودة   إىل   بلدانهم،   وكل   شخص   عدا   هؤالء  

 يجب   عّده،   ومن   املهم   للغاية   أن   يشمله   التعداد.

كما   يجب   االنتباه   إىل   أهمية   عدّ   جميع   األفراد   الذين  
 يقيمون   يف   العقار   السكني )  هاوس   هولد.(

  ما   هو   العقار   السكني )  هاوس   هولد ( ؟

–   بالنسبة   للتعداد   السكاني،   العقار   السكني   هو   عنوان. 
 اإلحصاء   ال   يحتوي   عىل   أسماء،   وإنما   يحتوي   عىل  

 عناوين   فقط.يوجد   حوايل   140   مليون   عنوان   يف   الواليات  
 املتحدة،   وسيتم   إرسال   التعداد   السكاني   إىل   جميع   تلك  

ً   احتساب   األشخاص   الذين    العناوين.كما   يتم   أيضا
 يعيشون   بمجموعات   يف   عنوان   سكني   موحد،   مثل  

 السجون   واملستشفيات   ودور   رعاية   املسنني   واملدارس  
 الداخلية   وما   إىل   ذلك.

  هل   التعداد   السكاني   سّري؟

–   لدى   الواليات   املتحدة   قانون   خاص   بالتعداد  
 السكاني،   لضمان   رسيته   بنسبة   100   باملئة،   ويؤكد  

 الفصل   12   من »    قانون   التعداد   السكاني    « عىل   أنه   من  
ً   بني   القوانني   الفدرالية.   أكرث   القوانني   الرسية   تشددا

 وعليه،   فإن   املعلومات   التي   تجمع   بواسطة   التعداد   ال  
 يمكن   مشاركتها   مع   أي   وكالة   أخرى،   وال   يمكن   تقديمها  

 لـ»وكالة   الهجرة   والجمارك )   « آيس،(أو »    مكتب  
 التحقيقات   الفدرايل )   « أف   بي   آي،(أو   وزارة   الداخلية،  

 أو   وزارة   العدل،   أو   مصلحة   الرضائب )  آي   آر   أس،(أو  
 الرشطة   املحلية،   أو   مكاتب   الرشيف،   أو   وكاالت   الخدمة  

 االجتماعية،   أو   أية   جهة   أو   شخص   آخر.
وعىل   مدار   السنوات   الخمسني   املاضية،   لم   يتم   خرق   ذلك  

 القانون،   وال   حتى   ملرة   واحدة،   وألي   سبب   كان.

  كم   عدد   األسئلة   التي   يطرحها   التعداد؟

–   التعداد   يشتمل   عىل   9   أسئلة   فقط،   وال   يوجد   أي   سؤال  
 بينها   حول   الجنسية   أو   نوع   التأشرية.إذ   يقترص   اهتمام  

ً   يف   الواليات    التعداد   فقط   عىل   معرفة   ما   إذا   كنت   مقيما
 املتحدة   أم   ال.

  ماذا   يصلك   عبر   البريد؟

–   يف   املايض،   كان   التعداد   السكاني   يتم   ورقياً،   أما   هذا  
 العام،   فمعظم   الناس   سيتلقون   بطاقة )  كارد  ( عرب   الربيد،  

ً )  آي   دي  ( لكي   يتم   استخدامه   يف   ً   خاصا  تحمل   معرّفا
 ملء   بيانات   التعداد   عرب   االنرتنت.ويف   حال   كان   اإلنرتنت  
ً   أو   غري   متوفر،   سيحصل   األشخاص   عىل   النسخة    بطيئا
 الورقية   مللئها   وإعادة   إرسالها   بواسطة   الربيد،   كما   يمكن  

ً   وملء   البيانات   عرب   الهاتف. ً   االتصال   هاتفيا  أيضا
سيبدأ   إرسال   استبيان   التعداد   عرب   الربيد   يف   12   شباط  

 )مارس  ( املقبل،   وإذا   لم   تتم   االستجابة،   فسوف   يتم  
 إرسال   تذكريات   دورية،   يف   16   مارس،   ثم   يف   23   مارس،   ثم  

 يف   8   أبريل،   ثم   يف   20   أبريل.

  هل   سيطرق   أحٌد   بابك؟

–   إذا   لم   تقم   بإعادة   إرسال   ورقة   التعداد   بعد   ملئها،  
 بحلول   نهاية   نيسان )  أبريل،(سيأتي   موظفو   التعداد  

 ويطرقون   بابك.ستكون   لديهم   شارات   وهويات   من  
 »  مكتب   اإلحصاء « ،   وسوف   يطلبون   منك   ملء   بيانات  

 التعداد.
لذلك   من   األفضل،   أن   تمأل   البيانات   بنفسك،   وأال   تنتظر  
 حتى   يأتي   موظفو   التعداد،   فبهذه   الطريقة   نحصل   عىل  

 عدّ   أفضل.

    * أستاذ   مادة   االتصاالت   يف   كلية   الصحافة  
 واإلعالم   بـ»جامعة   وين   ستايت    « يف   ديرتويت،   
ومدير   منظمة»   نيو   ميشيغن   ميديا    « اإلعالمية

كل   ما   عليك   أن   تعرفه   حول 

  التعداد   السكاني 2020

د  . هايغ   أوشيغان * 
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اتهمالرئيساألمريكيدونالدترمب،سلفه
الرئيسالسابقباراكأوبامابارتكابخيانة
فيمايتعلقبالتحقيقيفمزاعماتصاالت

حملةترمب2016معروسيا.
وقالترمبيفمقابلةمعشبكة»يسبيإن
نيوز«CBN News،رداعىلسؤالنوعية
الجرائمالتيارتكبهاأوباما:»خيانة،

خيانة،خيانة«.
ولميوضحالرئيستهمةمحددة،لكنهكرر
تأكيدهعىلأناإلدارةالسابقة»تجسست«

عىلحملتهيفسياقالتحقيقالرويس.
وأوضحترمب»لقدكانوايتجسسونعىل
حملتي،اتضحأننيكنتعىلحق،دعونا

نرىمايحدثلهماآلن«.
وأشارترمبإىلأنهيتطلعإىلنتائج

التحقيقالجاريللمدعياألمريكيجون
دورهاميفأصولالتحقيقالرويس،ووصف
املدعيالعاميفكونيتيكتبأنه»محرتم

للغاية«وأثنىعىلالنائبالعاموليامبار.
وقالترمب»أريدأنأبقىخارجذلكألنه
بخالفذلكسيبدوسياسيا،دعونانرىما

توصلواإليه«.
واتهمترمبوحلفاؤهمنذفرتةطويلةبأن
عمالءمكتبالتحقيقاتالفيدرايلكانوا
مدفوعنيبالتحيزالسيايسيفاستهداف
حملتهلعام2016كجزءمنالتحقيقيف

التدخلالرويسيفاالنتخابات،والذيتوىل
إدارتهيفنهايةاملطافاملستشارالخاص
السابقروبرتمولر.وطاردالتحقيقترمب
خاللأولعامنيلهيفاملنصب،وكانترمب

يسخرمنهبانتظامباعتباره»مطاردة
الساحرات«-وفقموقع»العربية.نت«.

ورداعىلسؤالللتصديلترصيحاتترمب
بشأنأوبامايفمايو،قالوليامبارإنهال
يتوقعإجراءتحقيقجنائيمعأوباماأو
نائبالرئيسالسابقجوبايدن،منافس

ترمبالديمقراطيلعام2020.
وقالبارخاللمؤتمرصحايف:»بناءعىل

املعلوماتالتيلدياليوم،الأتوقعأنيؤدي
عملالسيددورهامإىلتحقيقجنائيألي
منالرجلني.إنقلقنابشأناإلجراماملحتمل

يرتكزعىلاآلخرين«.
لكنبارقاللشبكةفوكسنيوزيفمقابلة
يوماألحد،إنهيتوقعتطوراتيفتحقيق

دورهاميفوقتماهذاالصيف.

الرئيس ترامب يتهم أوباما بـ»الخيانة«: 

كانوا يتجسسون على حملتي

اقالة المدعي العام 
األمريكي جيفري 

بيرمان الذي يحقق 
مع مقربين من ترامب
قالوزيرالعدلاألمريكيوليامبار–وهوحليفمقربمنالرئيس
األمريكي-إنالرئيسدونالدترامبأقالرئيسدائرةاالدعاءالعام
يفمنهاتنجيفريبريمانمنمنصبهبعدأنرفضاألخريالتنحي.

وأعلنبريمانأنهعلمبنبأإقالتهيفبيانصحفيأصدرهاملدعي
العاموليامبار،وأرصعىلأنهسيبقىيفمنصبهويواصل

تحقيقاته.

وكانبارقدأخرببريمانأنهطلبمنالرئيسإبعادهعىلالفور
،وأنهقداستجابلذلكوقالترئيسةمجلسالنواباألمريكي
نانيسبيلويس،وهيعضوةبارزةبالحزبالديموقراطي،إنها

تعتقدأنهناك»دوافعمشكوكةفيهاوراءإقالةبريمانوأناملدعى
العام»يجبأنيحاسبعىلأفعاله«.

اعتربتالوالياتاملتحدةأنالصني»ملزمة«باالنضمامإىل
محادثاتالحدمنالتسلحالتياستؤنفتبنيروسياوالواليات
املتحدةلبتمصريآخراتفاقثنائياليزالسارياًللحدمن

األسلحةالنووية.
وقالاملفاوضاألمريكيمارشلبيلينغسيل،يفمؤتمرصحفي
غداةاستئنافاملحادثاتيففيينابنيموسكووواشنطن:»من
الواضحأنبكنيتشعربالحرج.إنهمملزمونبالتفاوضبحسن

نيةمعناومعالروس«.
وأضافأنهبغيابهاعنهذااالجتماعفإن»الصنيلمتعاندفقط

الوالياتاملتحدةوروسياوإنماالعالمأجمع«.
ويرصالرئيساألمريكيدونالدترمبعىلمشاركةبكنييفاتفاق
مستقبيليكونبديالًمنمعاهدةخفضاألسلحةاالسرتاتيجية
»نيوستارت«الثنائيةاملوقعةعام2010والتيينتهيمفعولها

يف5شباط/فرباير2021.

وعقدتجلسةمفاوضاتأمريكيةروسيةللميضقدماًيفهذه
املسألة.

وتُعدمعاهدة»نيوستارت«آخراتفاقنوويسارياملفعول
بعدماسحبترمببالدهمنثالثةاتفاقاتدوليةحولالحّدمن

التسلّح.

وقالبيلينغسيل،ممثلالرئيساألمريكيلشؤونالتسلّح،إنه
أجرىمعنائبوزيرالخارجيةالرويسسريغيريابكوف»تبادالً

رصيًحاًلآلراءعنالرؤيةاألمريكيةلشكلاالتفاقالثالثي«
املرتقب.

وحولمخزوناألسلحةللصني،قالاملفاوضاألمريكي»أتيحت
لناالفرصةأيضاًلتخصيصكثريمنالوقتلتقديممعلومات
تفصيلية..بشأنتحليلنالربامجزعزعةاالستقراراملتسارع

واملقلقالذيتنفذهدولةثالثة«.

واعرتفبيلينغسيلبوجودخالفيفوجهاتالنظرمعروسيا
حولمشاركةالصنييفاملحادثات،لكنهأشارإىلأناملفاوضات
معموسكوستستمر،وسيعقداجتماعآخر»أواخرتموز/يوليو

أوأوائلآب/أغسطس«بنيممثيلالبلدين.

منجهتها،اعتربتروسياأنإرصارالوالياتاملتحدةعىل
إرشاكالصنييفمحادثاتالحدمنالتسلحأمر»غريواقعي«،
موضحًةأنهاالتنوي»استخدامنفوذهالدىالصنيكمايرغب

األمريكيون«لجلببكنيإىلطاولةاملفاوضات.

أميركا: الصين تعاند العالم بغيابها 
عن مباحثات الحد من التسلح



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET009

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

June 2020 - Volume : 8 - Issue :90

Arab America عرب أمريكا

استطالع رأي: تنافس شديد بين 
ترمب وبايدن في ميشيغن

أظهراستطالعجديدللرأيأنالرئيساألمريكيدونالدترمبعىلبعدنقطةواحدةمناملرشح
الرئايسالديمقراطياملفرتضجوبايدنيفواليةميشيغناملتأرجحةالحاسمة.

،Daily CallerذاتامليولالجمهوريةوحصلتعليهTrafalgarوأظهراستطالعأجرتهمجموعة
أن%46.2منالناخبنياملحتملنيلعام2020يفميشيغنيدعمونبايدن،مقارنةبـ%45.3يؤيدون

ترمب.
وقال%4.5تقريًبامناملستطلعنيإنهمسيصوتونملرشححزبثالث،يفحنيقال%4منالناخبني
املحتملنيإنهملميقرروابعد.وأجرتمجموعةTrafalgarمسًحاعىل1101مستطلعا،وكانهامش

الخطأيفاالستطالع2.95%.

أهمية االستطالع
اليتماىشاالستطالعمعاستطالعاتالرأياألخريةالتيأظهرتأنبايدنيتقدمبفارقمريحيف
الوالية.ووجداستطالعأجرتهرشكةاستطالعميشيغنEPIC-MRA،ونرشيفوقتسابقيفيونيو،
نائبالرئيسالسابقيقودترمببنسبة%16يفالوالية.كمايقودبايدنحالًياترمببنسبة%8يف

.RealClearPoliticsالوالية،وفقًاملتوسطاستطالعاتالرأيلـ

ترمب أول جمهوري يفوز بميشيغن
وفازترمببميشيغنبفارقضئيليفعام2016،ليصبحأولمرشحجمهورييفوزبالواليةمنذ

الرئيسالسابقجورجإتشدبليوبوشعام1988.
وصعدتمجموعةTrafalgarإىلالصدارةخاللاالنتخاباتالرئاسيةلعام2016بعدأنكانتالوحيدة
الذيتوقعبشكلصحيحانتصاراتترمبيفميشيغنوبنسلفانيا.وكانتاملجموعةأيًضاخدمة
االقرتاعالوحيدةالتيتنبأتبشكلصحيحباالنتصاراتاالنتخابيةلعام2018للجمهورينييف

.RealClearPoliticsفلوريدارونديسانتيسوريكسكوت،وفقًالـ
وأصدرتمجموعةTrafalgarأيًضااستطالًعاحرصًيايفليلةاالنتخابات2016أظهرترمبمعتقدم

طفيفعىلخصمهيفذلكالوقت،وزيرةالخارجيةالسابقةهيالريكلينتون.

ترمب مهاجمًا إلهان 
عمر: تريد جعل أميركا 

مثل الصومال
اتهمالرئيساألمريكي،دونالدترمب،النائبةالديمقراطية،إلهانعمر،برغبتهايفجعل

حكومةالوالياتاملتحدةمثلالبلدالذيهربتمنهوهيالصومال

يذكرأنإلهانعمرمواطنةأمريكيةكانتالجئةصوماليةيفمرحلةالطفولةوحصلتعىل
الجنسيةاألمريكية.

جاءذلكخاللكلمةألقاهايفتجمعانتخابيحاشديفمدينةتوسالبواليةأوكالهوماهو
األولمننوعهمنذآذار/مارسبسببفريوسكورونا.

كماانتقدترمبعمر،عضوالكونغرسمنواليةمينيسوتا،والنائبةالديمقراطية،ألكسندريا
أوكاسيوكورتيز،مننيويورك.

وتابع:»إلهانعمرستشاركبشكلكبرييفحكومةبايدن.سيضعونهذهالجبهةاالشرتاكية
املليئةبالكراهية،التيتهاجمأمريكا،ويركزونيفتقريرمصريعائالتكموبلدكم«.

إىلذلكأضاف:»هيترغبيفجعلحكومةبالدنامثلالدولةالتيأتتمنها،الصومال،
حيثالحكومةوالأمنوالرشطة،اليشء.مجردفوىض.واآلنتخربنابكيفيةإدارةبلدنا«.

وختمقائالً:»ال،شكراًلك.أتوقعأنناسنحققنرصاًكبرياًيفمينيسوتا!«.

A tourist managed to crack 
the clear glass floor of 
the largest pedestrian 

suspension bridge in the United 
States, forcing the Gatlinburg, 
Tennessee, landmark to close night 
for repairs.
Gatlinburg’s SkyBridge stretches 
680 feet across a valley in the Great 
Smokey Mountains and has three 
glass panels in the middle that 
allow visitors to see the ground 140 
feet below.
The guest ignored the bridge’s “no 
running, jumping, or bouncing” 

rule and attempted to do a “base-
ball-style slide” across glass panels, 
according to a news release from 
Gatlinburg SkyLift Park.
«Upon impact, a metal object on 
the guest’s clothing chipped the 
glass, resulting in noticeable cracks 
in the protective top layer of one 
glass panel,” the release said.
Christy Grimes, an employee at 
CNN affiliate WAFF, was vacation-
ing in Gatlinburg and was turned 
away from the attraction.
«An employee told us that some-
one managed to break the top 

layer of glass,” Grimes told affiliate 
WVLT.
According to the park, the top layer 
of glass is designed to protect the 
other two layers of the material 
and the damage did not affect the 
structural integrity of the bridge.
No one was injured in the incident, 
and park officials said no one was 
ever in danger.
Developers used more than a 
million pounds of concrete for its 
foundation, 3 miles of cable and 
1,400 cedar planks to build the 
bridge, which opened in May 2019.

The Gatlinburg SkyBridge was shut down after a 
tourist cracked the glass doing a baseball slide
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تمثلالتظاهراتالتيتشهدهاالوالياتاملتحدة
حاليا،صدمةللعديدمنالعرباملقيمنيهناك.فهل
تبقىأمريكاوجهةالعربالهاربنيمنالرشقاألوسط
أمأنهاستتحولإىلأوروبا.مهاجرنيوزيحاورعربا
يعيشونحاليايفالوالياتاملتحدةاألمريكيةويف

أملانياللردعىلهذهالتساؤالت.
معبدايةأيمنناجيحديثهمعمهاجرنيوز،ظهرت
أصواتصافراتسياراتالرشطةواضحةمنخلف
سماعةالهاتف.الشاباملرصييعيشيفالعاصمة
األمريكيةواشنطنالتيتشهدحاليا،معمدن

أمريكيةأخرى،تظاهراتكبريةعقبحادثمقتل
مواطنأمريكيمنأصولأفريقيةتحتقدمرشطي.
تعدأمريكاوأوروباوجهةلكثريينيبحثونعناألمان
أوبحثاعنحياةأفضل.ولهؤالءبالتحديدتمثل

مشاهدالتظاهراتاألمريكيةبكلتفاصيلها”صدمة“
تعيدألذهانهمماكانواشاهداعليهيفبالدهميوماما.

”ميدان تحرير“ في الواليات المتحدة!
بحسالسخريةاملعتادلدىكثريمناملرصيني،

يحكياملرصيأيمنناجيعنأولردفعلله،عند
نزولقواتالجيشللشوارع،يقولإنه”ضحك“عند
املقارنةبنيتطوراألحداثيفالوالياتاملتحدةوثورة

ينايريفمرصعام2011.
إالأنأصواتصافراتسياراتالرشطةيفالشوارع
وتحليقطائراتالجيشيفسماءواشنطنأثارت
لدىناجيذكرياتمشاعراألياماألوىلللثورة
املرصيةليشعروكأنهعادمرةأخرىمليدان

التحريريفالقاهرة،عىلحدوصفه.وأرادناجي
يفبدايةالتظاهراتيفأمريكاالنزولللشارع

وتصويرمايحدثوتوثيقه،ولكنالشاباملرصي
غريالحاملللجنسيةاألمريكيةتراجعرسيعا
عنالفكرة”بعداالستماعلخطاباتترامب“.

وكانالرئيساألمريكيدونالدترامبقددعاحكام
الوالياتوعمداءاملدناألمريكيةخاللمؤتمرصحفي
بالبيتاألبيضإىل»خلقحضورمتفوقالقوةيتغلب
عىلالعنف«،ماضياًإىلالتهديدبالقول»وإالسننرش

جيشالوالياتاملتحدةاألمريكيةبرسعةلنحل
املشكلةبدالًعنهم«.

سأرحل لو نجح ترامب في االنتخابات!
ويخىشناجيمنتطورالوضعألسوأبسبب

مشكلتيالعنرصيةوامتالكالكثريمناألمريكني
للسالح،عىلحدتعبريه.ولكنهيرىأنماقديزيد

منصعوبةالوضعبشكلعامهوفوزالرئيسالحايل
بواليةثانية،بمايدفعالشاباملرصينحوالتفكري

جديةيفالرحيلعنالوالياتاملتحدة.
ويقولناجي:”حتىمنقبلاألزمة،قررت

تركالوالياتاملتحدةيفحالةنجاحترامبيف
االنتخابات“،ويضيف:”أشتاقكثرياإىلمرصوأفكر
أحيانايفالعودةلها،إالأنالقراريحتاجإىلتفكري
جيدوحساباتدقيقة“.ومنذاألياماألوىلأعلنت

إدارةالرئيساألمريكيدونالدترامببشكلواضحعن

موقفهاغرياملرحبباملهاجرينوالالجئني.

”ماذا سيحدث لطالبي اللجوء مثلي؟
رشابدوي،أممرصيةشابةسافرتمعأوالدها

للوالياتاملتحدةمنذحوايلثالثسنوات،بالنسبة
لهافإنفكرةالعودةإىلمرصربماليستخيارامتاحا

أمامهاحاليا،حيثتقدمتبطلبلجوءوهييف
انتظارالبتفيه.

وتقولرشا:”أناالأصدقأنهذايحدثهنا…البلد
الذيكنانراهمصدرللحرياتوقدمناإليهحتىيقوم
بحمايتنا،وإنكانتالرشطةتمارسهذاالعنفمع
املواطننيهنا،فماالذييمكنأنيحدثملنهممثيل

منطالبياللجوء؟!«.
واليعدهذاالتساؤلالوحيدلدىرشا،فهيتشعر
بالخوفوتخىشعىلمصريهاوأوالدهاممايمكن

لرتامبالقيامبه،عىلحدتعبريها،حتىبعدانتهاء
األحداثالحاليةالتيتشهدهاالوالياتاملتحدة.

وقوعمنزلرشاوبالرغممن
بعدعرشةعىل

فقطمندقائق
قررتاالبتعادالبيتاألبيض،

كليةعناملناطقالتيتشهداألحداثتجنباإللقاء
القبضعليهاأليسببوترحيلها.ووصلخوفرشا

لخشيةالتقاطأيصورةلهابشكلعشوائيمن
قبلالسلطاتاألمريكيةإنتواجدتصدفةبجوار

األحداث،بمايؤثربالسلبعىلطلبلجوئها.

»الضعفاء ليس لهم مكان«!
وتدفعماتشهدهالوالياتاملتحدةمنأحداثرشا
للتفكرييفالخياراتاملتاحةأمامهايفحالةتطور

الوضعبشكلسلبي.وتؤكداألمالشابةتضامنهامع
األقلياتيفالدفاععنحقوقهم،لكنهاتخىشمن
انزالقاألمرنحوالعنفوالتخريبخوفامنكونها

ضمن”أولمنسيتمالتضحيةبهم«.

كمااكتشفترشا،عىلحدتعبريها،أنهاليوجدما
يسمىحريةيفأيمكانيفالعالمحيثتقول:”هذه
مجردشعاراتويفوقتالجدسيتمسحلكفالضعفاء
ليسلهممكانيفأيدولة،وسنظلدائمايفخوف

بأيمكانحتىوإنحصلناعىلالجنسيةاألمريكية
غدا«.

ولكنإنكانعددمنالعرباملوجودينحاليا
بالوالياتاملتحدةقدبدأالتفكرييفالخياراتاألخرى
املتاحةيفحالةالرحيلمنالوالياتاملتحدة،فهل

تعتربأوروباخياراأفضل؟

عنصرية في أوروبا؟
استقبلتأوروباحوايلمليونيطالبلجوءمابني

عامي2014و2018،وفقاللمفوضيةالساميةلشؤون
الالجئني.بينمااستقبلتأملانيايفعام2015أكرثمن
مليونالجئأغلبهممندولالرشقاألوسطوشمال

أفريقيا.
وبالرغممنقراراملستشارةاألملانيةأنغيالمريكل

باستقبالطالبياللجوءومايعكسهمنترحيبكبري
بهم،فهذااليعنيخلوأملانيامنمظاهرالتمييز

والعنرصية.
الشاباملغربي،مولودمثوار،يرىأنالعنرصيةيف
أملانياتعتمدعىلاملدينةالتييعيشفيها،حيث

تختلفمعدالتهامنمدينةألخرى.ويحكيالطالب
الجامعيعناضطرارهتغيرياملدينةالتيكانيعيش
فيهالتعرضههناكآلكرثمنموقفعنرصي،عىل

حدوصفه.
ويشريمولود،صاحبالبرشةالسمراء،لتعرضهيف
بعضاملواقفللعنرصيةبسببجنسيتهحيث
يقول:”العنرصيةالترتبطبلونالبرشةفقطفأنا
كمغربيأعانيمنربطبعضاألملانللمغاربةببيع

املخدراتأوممارسةالسحرعىلسبيلاملثال«.

»عنصرية في ألمانيا أم إهانة في مكان 
آخر ؟«

ويشكوطالباللجوءالفلسطيني،م.فمنتكرار
تلقيهتعليقاتمنبعضاألملانعنشعورهمبالضيق

”لدفعهمرضائبتذهبلالجئني“.ويحكيم.عن
وصولاألمرلسماعذلكالتعليقمنموظفةأملانية

لدىمحاولتهالتقدمبطلبللحصولعىلرسومتعلم
اللغةاألملانية،لينتهياألمربقرارهالعمليفتوصيل

الطعامللمنازللجمعاملالالالزملدفعتكلفةالدورات.
وبالرغممنتعرضهلبعضاملواقفالعنرصيةيف

أملانيا،يعتربم.نفسهسعيدالحظللحياةبهاقائال:
”أناراضعنحياتيهنافأناقادممنوطنُمدَمرال

توجدبهفرصللعيشوالعملإطالقا«.
ويضيف:”الكليمكنإنيتعرضملواقفعنرصية

ولكنحتىيفأسوأاألحوالأناهناإنسانلديهكرامة
عىلعكسدولأخرىرأيتفيهاالذلواإلهانة،ولهذا
أفضلمواجهةألفموقفعنرصيهناعنتكرارما

واجهتههناك“.

مخاوف مهاجرين عرب في أمريكا.. 
فهل أوروبا هي البديل؟

غضب واسع بعد إجبار شرطة 
ميامي بامريكا متظاهرة 

مسلمة على خلع الحجاب

وقعأكرثمن104آالفشخصعىلعريضةعرباإلنرتنتتندد
بمعاملةالرشطةاألمريكيةملتظاهرةمسلمةأجربتعىلخلع

حجابهامنقبلرشطةميامي.
قالمركزالعالقاتاألمريكيةاإلسالمية»كري«،إنامرأةمسلمة
تبلغمنالعمر18عاماأجربتعىلخلعحجابهااللتقاطصورة

للحفظالجنائيلها،بعداعتقالهايفمياميهذاالشهر.
وبحسبمانرشتصحيفة»نيويوركتايمز«،فإنالشابةآالء
املرصي،منمدينةميامي،شاركتيفإحدىاملظاهراتيفموقع
تماثيلكريستوفركولومبوسوخوانبونسديليون،بالقرب

منساحةسوقبايسايديف10يونيو/حزيران،وفقاًإلدارةرشطة
ميامي.

وبحسبترصيحاتللرشطة،فإنعددامناملتظاهرينشاركوايف
تخريبالتماثيل،ورشهابالطالءورسومات=املطرقةواملنجل،
وقامتالرشطةبإبعاداملتظاهرينومنعحدوثصداممعهم.
وتوجهأحدالضباطآمراعدةأشخاصآخرينبالخروجمن

الشارعو«تواجه«معآالءاملرصي،التيثارتعندمابدأبطردها
منالشارعلتقومبلكمهعىلكتفه،األمرالذيدفعهالعتقالها

بتهمةاالعتداءعىلضابط.
وخضعتلفحصيفمركزإصالحوتأهيلمقاطعةمياميديد،

وهناك،ووفقالحسنشبيل،املديرالتنفيذيلفرعمنظمة»كري«
يففلوريدا،نزعضباطاملركزحجابهاعنها.

وقالشبيل:»لقدصورتبطريقةخاطئةوغريدستوريةدون
حجابها،وأتيحتصورتهالعدداليحىصمنوسائلاإلعالم«.

عرب أمريكا في شيكاغو 
يحملون السالح للدفاع 

عن متاجرهم-

تداولنشطاءمواقعالتواصلاالجتماعييفالوالياتاملتحدة
مقاطعفيديوللتجارالعربوهميحملونأسلحةللدفاععن
متاجرهميفمدينةشيكاغواألمريكية،حيثاستغلبعض

“الغوغاء”االحتجاجاتالسلميةضدمقتلجورجفلويدللقيام
بإعمالنهبوعنفيفجميعأنحاءالبالد.

وكشفتمقاطعالفيديوعنعملياتتخريبونهبتعرضتلها
املتاجر،كمايمكنرؤيةالعديدمناملوظفنيالعربيفاملتاجر

وهميحملونبنادقوأسلحةيفمحاولةملنعاللصوصمندخول
املتاجرمرةأخرى.

وقدهزتأعمالالعنفمدينةشيكاغويفواليةإلينوي،وقال
مراقبونإنهناكالكثريمنمثرييالشغبيحاولوناالستفادة

منحركةاالحتجاجاتعىلمقتلفلويد.
وأسفرتاالضطراباتعنمقتلشخصنيعىلاألقليفشيكاغو
وتعتقلالرشطةالعرشاتمناالشخاصبتهمةنهباألعمال

التجارية،ويمكنرؤيةالعرشاتمناألشخاصوهميركضونمع
أشياءمرسوقةمناملتاجر.

وأفادتتقاريرعناحتقانعرقيجديدبنيالسكانالسود
والسكانمنأصلالتيني،وصلتإىلحدمضايقةاملجتمعات.
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تعرضرجلاألعمالاألمريكيمنأصلفلسطينيمحمد
حديدلهجوموانتقاداتحادةبسببمنشوراتهعرب

إنستغرامذاتالصلةبالرصاعالفلسطينياإلرسائييل.
هجوممنالجانبنياليهوديوالفلسطينيعىلالسواء
وكأنمااليحقأليشخصيةبارزةالتعبريعنآرائها

علنياً.

وكانحديد،مالكرشكاتالتطويرالعقارييفلوس
أنجلسووالدعارضتياألزياءجيجيوبيالحديد،قد

شارك،يف30أيار/مايو،صورةلرشطيأمريكييركععىل
عنقرجلأمريكيمنأصلإفريقيوهويحتضنجندياً

إرسائيلياًيقومبنفسالفعلمعمواطنفلسطيني.وأرفق
املنشوراألصيلالذيشاركهبتعليق:»وجهانلعملة

واحدة«.

جاءمنشورمطورالعقاراتالبارزضمنالتفاعالتحول
حادثةمقتلاألمريكيجورجفلويدبطريقةبشعةعىل
أيديرجالالرشطة،إذعّمتوالياتأمريكيةومناطق

أخرىمنالعالماحتجاجاتغاضبةبشأنها.

وقدشاركأحداألشخاصصورةملنشورحديديفتعليق
عىلتغريدةكتبهاجوناثانغرينبالت،املديرالتنفيذي

ملنظمةمكافحةالتشهريضدالشعباليهودي،وتحديداً
عىلتغريدةقالفيهاإنالعام2019شهدأكربعددمن

حاالت/حوادثمعاداةالساميةمنذعام1979.

»أعتذر. لم يكن وقتًا مناسبًا«
تعرّضحديدعىلالفورلهجومالذعواتهاماتبأن
منشوره»تفوحمنهالكراهية«و«عنرصي«و«فيه

تحريضضداليهود«،إلخ،واضطرمطورالعقاراتالبارز
إىلاالعتذاروحذفمنشوره.

يفمنشوراالعتذارالذيأرفقهبصورةلجنديإرسائييل
يتكئعليهأحدالشيوخالفلسطينيني،يف31أيار/مايو،

كتبحديد:»صورةكهذهتمنحنياألملبأنهقديأتي
اليومالذينستطيعأننتعايشفيهمعاًعىلهذهاألرض

املقدسة…حيثالقويينحنيملساندةالضعيف«.

وأضاف:»أننعيشبسالمواحرتاملبعضناالبعض.
حادثةإطالقالنارعىلشابفلسطينيأعزلمصاب
بالتوحديفالقدسوقتلهآملتنيبشدة،إذاكانتعبريي
أظهرمعاداةساميةتجاهالشعباليهوديفأناأعتذر«.
كانحديديشريإىلحادثةاغتيالالشابإيادالحالق،يف
30أيار/مايو،بينماكانمتجهاًرفقةمعلمتهإىلمدرسته

الخاصة.

انتقادات فلسطينية 
إسرائيلية لمحمد 
حديد )أبو جيجي(..

عرب أمريكا بين 
المطرقة والسندان

بقلم: عالء بيومي
يحتاجاملسلمونوالعربألدواتجديدةتمكنهممن
الدفاععنمصالحهميفالوالياتاملتحدة،ومنأهم
األدواتاملطلوبة-والتيتكشفعنهاخربةمسلمي

وعربأمريكاخاللالفرتةالراهنة–املؤسسات
الجماهرييةاملحرتفة.

املؤسساتالجماهرييةاملحرتفةهينوعمنأنواع
الهيئاتالتييمكنأنتقومعىلرعايةمصالح

املسلمنيوالعربيفأمريكا،ولتوضيحمعنىتلكاألداة
الهامةسوفنلخصخصائصهايفصفاتأربعة

أساسية.
الصفةاألوىلهيالتنظيم،فاملؤسساتتبدأكمنظمات
تمتلكتصورواضحلدورهايفاملجتمعاألمريكييعرفه

القائمونعليهاواملساندونلهاواملتعاملونمعها.
الصفةالثانيةهياالحرتاف،فلكيتصبحمنظمةما
محرتفةيجبأنتكونعىلمستوىعايلمنالتنظيم
والتقسيماإلداريالداخيل،وذاتقدرةعىلالقيام

بعدةوظائفمتميزةداخلاملجتمعاألمريكيتصب
بشكلمبارشيفتحقيقأهدافهاويفتحقيقمصالح

مسانديها.
كمايجبأنتعتمديفعملهاعىلخرباءيتمتعون

باملعرفةوالخربةالعمليةيفمجالتخصصهموبقدرما
مناالستقراريفوظائفهم،فعىلسبيلاملثاليستحيل
بناءمنظمةتدافععنصورةاإلسالميفأمريكادون
أنيقومعىلقيادتهاعددكايفمنخرباءاإلعالم

والعالقاتالعامةاألمريكينيأواملدربنيلسنواتكافية
بالوالياتاملتحدة.

ويفمجالالشئونالسياسيةتحتاجمنظمات
املسلمنيوالعرباألمريكينيلخرباءيفمجالاللوبي
والعالقاتالعامةيصعبتنشئتهمخارجاملؤسسات
السياسيةاألمريكيةنفسهامثلالكونجرسوالبيت
األبيضوالوزاراتاملختلفةعالوةعىلرشكاتاللوبي

والعالقاتالعامةالتيتكتظبهاواشنطن.
الصفةالثالثةهياملؤسساتية،ألناحرتافاملنظمات
اليكفيلكييجعلهامؤسساتإذتحتاجاملنظمات
لتحقيقهذاالهدفألنتستمريفعملهالسنوات
طويلةوأنتتفوقوتتميزيفأدائهابشكليزيدمن
مسانديهاويجعلهمراغبنييفاالنضمامإليهاونرش

فكرهاالواضحوأسلوبعملهااملتميزوافتتاحفروع
ومكاتبجديدةلهاتكررتجربتهاعىلمستويات

جغرافيةومهنيةمختلفة.

فعىلسبيلاملثاللكيتتحولمنظمةماقائمةعىل
حمايةحقوقاملسلمنيوالعرباملدنيةيفأمريكاإىل
مؤسسةحقوقمدنيةتحتاجهذهاملؤسسةلسنوات

منالعملالجادواملتميزلكيتثبتملسانديها
ولخصومهاأنهاقادرةعىلالدفاععنحقوقاملسلمني

والعرببالشكلوباألسلوبالصحيحنيبدرجة
تجعلمسانديهاراغبنيطواعيةيفتحملأعباء

تكرارتجربتهاأينماكانوا،واملساهمةيفنرشأفكارها
وأسلوبعملهاوثقافةالحقوقاملدنيةالتيبنتهاعرب

سننيعملها.
الصفةالرابعةهيالجماهريية،ولكيتصبحمؤسسة
مامؤسسةجماهرييةالبدوأنتكونمستقلةبشكل
شبهكاملعنالدعمالحكومي،وأنتعتمديفجمع
غالبيةمواردهاعىلتربعاتمسانديهامناألفراد

والهيئاتغريالحكومية،وأنتجدصيغةمامناسبة
ومعروفةتعطيمسانديهاالقدرةعىلالتأثرييف

قراراتها،وأنتصبحمسئولةأماممسانديهاومحكومة
بإرادتهم.

جماهرييةاملؤسساتاملسلمةوالعربيةاألمريكيةهي
خاصيةرضوريةيصعباالستغناءعنهالعدةأسباب
عىلرأسهاطبيعةالوالياتاملتحدةكدولةترتكجزء
كبريمنسلطةالتأثريعىلالرأيالعاموصناعللقرار
للمجتمعاملدنيذاته،كماأناملجتمعاألمريكيحر
مفتوحبعيدعنسلطةالدولةيفأغلباألحيان،ولذا
التوجدأيةصيغةحكوميةتربطاملجتمعاتاإلثنية
والدينيةوالعرقيةاألمريكيةاملختلفةبالدولة،فليس
هناكمجلسأوهيئةحكوميةترعىشئوناملسلمني
أواملسيحينيأوالعربأواليهوداألمريكيني،فدور

الدولةاألمريكيةبعيدعنهذااملجالاملرتوكللجماهري
أنفسهم.

كماأنجماهرييةاملؤسساتاملسلمةوالعربية
األمريكيةهيضمانةأساسيةلعدمانحرافهاعن

مسارهاالصحيحوهيخدمةقضاياغالبيةاملسلمني
والعرب،ومنثمكلمازادترقعةمسانديمنظمةما
كلماكانذلكعالمةعىلصحتهاوقدرتهاعىلالتأثري.

املؤسساتالجماهرييةاملحرتفةبخصائصهااألربعة
السابقة-وهيالتنظيمواالحرتافواملؤسساتية

والجماهريية-يندرالعثورعليهايفاألوساطاملسلمة
والعربيةاألمريكيةإاليفحاالتنادرةألسبابعديدة
مثلقلةخربةاملسلمنيوالعرباملهاجرينبالعمل
املؤسيساملنظميفمجاالتالحياةاالجتماعية

والسياسيةبسببنشأتهميفمجتمعاتالتشجع
النشاطالسيايسأومجتمعاتتقومعىلرعاية
النشاطاالجتماعيفيهامؤسساتتقليديةمثل
األرسةاملمتدةأواألصدقاءأواملعارفأواملحيط

االجتماعيالعاماملسلم.
أضفإىلذلكندرةالخرباءاملسلمنيوالعربيف

مجاالتالعملالسيايسواإلعالميوالقانونيبسبب
عدموجودأعدادكافيةمنهمباملؤسساتاألمريكية

الكربىاملتخصصةبتلكاملجاالت.
كماأنطبيعةاملسلمنيوالعربيفأمريكاشديدة

التعدد-خاصةيفأوساطاملسلمنياألمريكينيوالذين
ينتمونإىلعددكبريجدامنالجماعاتاإلثنية

والعرقيةواللغوية-تجعلمنخربةالعملالجماعي
تحدياكبريا.

أضفإىلذلكأناملؤسساتتحتاجلوقتطويل
ومواردضخمةلبنائهاكماتنفقجزءمنمواردهايف
تقويةجذورهااإلداريةورأسمالهاالبرشيواملادي
وهيأموراليحتاجهااألفرادعىلسبيلاملثال.
التحدياتالسابقةلمتمنعمننشأةعددمتزايد
مناملنظماتاملسلمةوالعربيةيسريبعضهاحاليا

بخطىثابتةنحوبناءقواعدهاكمؤسساتجماهريية
محرتفة.

الدرساألسايسهناهورضورةأنيغرياملسلمون
والعربفكرهمفيمايتعلقبسبلالعملمعالشعب
األمريكيمنالداخل،وأنيتعمدواالتفكرييفاألدوات
والربامجالتيأثبتتفعاليتهايفالتأثريعىلأمريكا،
وآاليكتفوابالجدلحولإمكانيةوأهدافالعمل

منداخلالوالياتاملتحدةلخدمةقضايااملسلمني
والعرب،ألنمثلهذاالجدل-إنلميكنمدعوما

بتقييمعلميلخربةمسلميوعربأمريكاوالجماعات
األمريكياألخرىيفالعملمنداخلالنظاماألمريكي

-لنيقودإىلأيةحلولعمليةعىلأرضالواقع.

كيف يؤثر عرب أمريكا على سياساتها؟ دور المؤسسات الجماهيرية
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YEMEN اليمن

الرئيس اليمني: اتفاق 
الرياض كفيل بإنهاء 

األزمة مع االنتقالي
دعاالرئيساليمنيعبدربهمنصورهادي،إىلتغليباملصلحةالعامةوتوحيدالجبهاتبنياليمنيني

ضداالنقالبالحوثي.
وشددخاللاجتماعمعأعضاءهيئةرئاسةمجلسالنواب،بحضوررئيسالوزراء،لبحثالوضع
السيايسوامليداني،عىلأناتفاقالرياضيمثلاملخرجالوحيدإلنهاءاألزمةمعاملجلساالنتقايل،

داعياًلتنفيذهووقفنزيفالدم.
كماأشارإىلأنهوجهلاللتزامبوقفالناريفأبنياستجابةلجهودالسعودية.

وأضافقائالًإن»اتفاقالرياضيمثلاملخرجاآلمنإلنهاءأسبابومظاهروتداعياتالتمرداملسلح
يفالعاصمةاملؤقتةعدن،وبعضاملناطقاملحررة،بمايغلباملصلحةالوطنيةالعليا،ويوحدالجهود
ملواجهةاالنقالبالحوثي،واستيعابالجميعيفإطارالدولةومؤسساتهاالعسكريةواألمنيةواملدنية،

لكنتنفيذهتعرثلفرتةطويلةنتيجةبعضاملمارساتالتصعيديةالتيكانمنهاإعالنمايسمى
(االدارةالذاتية(يفمحافظةأرخبيلسقطرى»

نكثالتعهدات
ويفمايتعلقبجماعةالحوثي،أكدالرئيساليمنيأنهاتلجأدائماإىلنكث

تعهداتها،وتقابلحرصالرشعيةعىلالسالمبالتصعيد.
ورأىأنالحوثياتخذمناليمنقاعدةالستهدافاألشقاء

بالصواريخاإليرانية،مؤكداًأنامليليشياتاالنقالبيةرفضت
الدعواتاألمميةللحوار،وتركيزالجهودعىلمكافحةكورونا.

وقفشاملللنار
يذكرأنتحالفدعمالرشعيةيفاليمن،كانأعلنمؤخراً،

التطوراتالتصعيديةالتيشهدتهاجزيرةسقطرىومحافظة
أبني،استجابةالحكومةاليمنيةواملجلساالنتقايللطلب

وقفإطالقالنارالشاملوعقداجتماعيفالسعوديةللتنفيذ
العاجلالتفاقالرياض.

ومنذمارس/آذار2015،يقفتحالفعسكريلدولعربية
بقيادةالسعوديةإىلجانبالحكومةاليمنية،ويفديسمرب/

كانوناألول2018،اجتمعتأطرافالنزاعيفاليمنألولمرةمنذ
عدةسنواتإىلطاولةمفاوضاتنظمتبرعايةاألمماملتحدةيف

ستوكهولم.وتمكنالفرقاءمنالتوصلإىلعددمناالتفاقاتالهامة،
وعىلوجهالخصوص،بشأنتبادلاألرسىووقفإطالقالناريفالحديدة،

مدينةساحليةعىلالبحراألحمر،ونقلهاإلرشافاألمماملتحدة.

يفظلالنقصالحاديفاألدويةوقلّة
املستشفياتبفعلالحرب،لجأالعديدمن
اليمنينيإىلاألعشابوالبهاراتظنّامنهم
أنّهاقادرةعىلحمايتهممنفريوسكورونا
املستجديفبلدفقرييعانيمنانهيارقطاعه

الصحي.
وبدأالوباءبالتفيشيفاليمنيفمطلعمايو،
متسّببابوفاة255شخصا،إالأنأعداد

الضحاياقدتكونأعىلبكثرينظراإىلعجز
املؤسساتالصحيةعنتحديدأسبابالوفاة

يفالكثريمنالحاالت.
يفتعزجنوبغرباليمن،يكّدسباعةأمام
متاجرهميفسوقشعبيأكياساألعشاب
والبهاراتبألوانهااملتنوعة،منالزنجبيل

إىلالكركممرورابالثوموحبةالربكةوالقسط
الهندي،وهيتباعبأسعارمقبولةيفمقابل

أسعاراالدويةاملرتفعةرغمقلّتها.

والحظالتاجربشارالعصاريفسوق
الشنينيزيادةكبريةيفإقبالاليمنينيعىل
رشاءوصفاتمختلفةيفاألسابيعاألخرية،
وقاللوكالةفرانسبرس:»بسببفريوس

كورونااملستجد،يأتيالكثريمنالناسلرشاء
األعشابالطبيةكونهاوصفاتناجحة

ملكافحةالفريوس«.
وبحسبالتاجر،فإنهناكوصفات»مضمونة
ومجربةوفعالة«ملكافحةالفريوس،موضحا
أّن»األنواعالتينبيعها(...(تعتربعالجات

لرفعاملناعة«.
وتعز،إحدىأكرثاملدنتأثّرابالحربمنذبداية
النزاعيفمنتصف2014،خرست50منأبنائها
بسببفريوسكورونااملستجد،يفأعىلمعّدل
وفياتيفمدينةيمنيةبعدحرضموت،وفقا

إلحصائياتالحكومة.
وتخضعاملدينةالتيتحيطبهاالجبال
ويسكنهانحو600ألفشخص،لسيطرة

القواتالحكومية،لكنالحوثينييحارصونها
منذسنوات،ويقصفونهابشكلمتكرر.

أصبحت ضرورة
منذاندالعهيفمنتصفيونيو2014،تسّبب
النزاععىلالحكميفأفقردولشبهالجزيرة
العربيةبنيالحوثينيوالسلطةاملعرتفبها

دوليابأسوأأزمةانسانيةيفالعالموفقالألمم
املتحدةوبانهيارالقطاعالصحياملعتمدعىل

املساعداتالخارجية.
ويفالبالدالتيتواجهالكولرياواملالرياوحمى
الضنك،فإنفريوسكوروناباتيشكّلعبئا

إضافياعىلالعاملنييفهذاالقطاع،ويزيدمن
معاناةمالينياليمنينيالذينيواجهونخطر
املجاعة،وآخريننازحنييعيشونيفمخيمات

عشوائيةتفتقرللنظافةواملياه.
وذكرتالطبيبةإرشاقالسباعياملتحّدثة

باسماللجنةالوطنيةالعلياملواجهةكورونا
التابعةللحكومةاليمنية،انّهاليوجديفتعز
سوى»ثالثةمراكزعزلو40رسيراوستة

أجهزةتنفسصناعيوهناكنقصيفالكادر
الطبيويفاألدوية«.

كماحّذرتمنأّنإحدى»املشاكلالتيتواجه
تعزاللجوءاىلعالجاالعشابغرياملدروسة
ممايؤثرعليهمووضعهمالصحيسلبيا«.
ورغمعدموجوددراساتتثبتفعاليةأي

أعشابأوغريهايفالوقايةمنوباءكوفيد19-،
يزداداإلقبالعىلاألعشابيفظلالعجزالذي

يعانيهالقطاعالصحي.
وأضافالعصارأنهيفالسابق»كانالطلب
عليهااليتجاوز%5،اليومالطلبعليها
%100.كلالزبائنعندماتشرتيبهارات
تشرتيمعهاهذهاألعشاب.لقدأصبحت

رضورة«.

ال تنسوا اليمن 
منبنيهؤالءمنريأحمدغالبالذيجاء
إىلاملتجرلرشاءبعضاألعشاب،ورصحأن
أسعاراألدويةارتفعتبشكلجنوني،مما
يضطراملواطنللجوءإىلاألسواقالشعبية

ألخذحاجياتهمناألعشابالطبيةمثلالثوم
وأعشابمضادةلفريوسكورونا.

وكانتمنظّماتإغاثةحّذرتيفالسابقمنأن
وصولالفريوسإىلاليمنينذربكارثةبسبب

القطاعالصحياملنهار،داعيةإىلدعمه.
وجمعتاألمماملتحدةهذاالشهر1.35مليار
دوالرمناملساعداتاإلنسانيةلليمنيفمؤتمر

للمانحنياستضافتهالسعوديةالتيتقود
تحالفاعسكريادعماللحكومةيفهذاالبلد،
إالأنهذاالرقميوازينحونصفالتمويل

املطلوبوالبالغ2.41مليارا.
ورأىمكتبمنّسقالشؤوناالنسانيةالتابع
لألمماملتحدةيفاليمنيفبيانانهطاملا»لم
يفالداعمونبوعودهم،ومندونتمويل

إضايف،فإنالربامجالرئيسيةومنبينهاالرعاية
الصحيةتواجهخطرالتقليصأواالغالق«.
وقالتمنظمةالصحةيفتغريدةلها»بينما

يواصلالعالممحاربةهذاالوباءالعاملي،يجب
أالينىسبلداًمثلاليمنالذييحتاجدعمه

بشدة«.
وتعانيمستشفياتاليمن،وخصوصايفعدن
املقراملفرتضللسلطةاملناهضةللمتمردين،
منضغطكبريواكتظاظيفأعداداملرىضيف

غرفهابسببفريوسكورونااملستجد،بحسب
أطباءوسكّان،بينمايلفالغموضالوضعيف

صنعاءالخاضعةلسيطرةالحوثيني.
وبحسبدراسةأجرتهاكليةلندنلحفظ
الصحةوطباملناطقالحارةفإنّهقديكون

هناكبني180ألفاإىل3مالينيإصابةيفاليمن
بعدأشهرقليلةمنتفيشالفريوس،متوقّعة
وفاةبني62و85ألفامنبني11مليونإصابة.
ويؤكدالطبيبيفقسمالطوارئيفإحدى

مستشفياتعدنجاللنارص»اليوجدلدينا
أيتجهيزاتوالأجهزة،والتوجدعالجات
كافيةملواجهةانتشارالوباءوهناكنقص

شديديفالطواقمالطبية«،وحّذربالقول»ال
يوجدطاقممدربللتعاملمعالجائحة«.

يمنيون يلجأون لألعشاب لمحاربة 
كورونا في ظل نقص األدوية
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تحذير من زيادة كبيرة 
في معدل سوء التغذية 

بين أطفال اليمن
كشفتمنظمةاألمماملتحدةللطفولة»يونيسف«عنأنعدداألطفالالذين
يعانونمنسوءالتغذيةيفاليمنقديرتفعإىل2.4مليونبنهايةالعامبسبب

النقصالكبرييفتمويلاملساعداتاإلنسانية.
وحذرتقريرصادرعناملنظمةمنارتفاعبنسبة20يفاملئةيفعدداألطفال

الذينيعانونمنسوءالتغذيةدونسنالخامسة،أيمايقربمننصفعدد
األطفاليفهذاالعمريفالبالد.

وقالتمندوبةيونيسفيفاليمنسارةبيزولونيانتي:»إذالمنتلقتمويال
عاجال،فسيجداألطفالأنفسهمعىلشفااملجاعةوسيتوىفالكثريون«.

وقالتاألمماملتحدةإنهاالتملكالتمويلالكايفللحفاظعىلتدفقاملساعدات،
وهياألكربيفالعالم.وجمعمؤتمرمانحنيهذاالشهرنصفماهومطلوب،
ومناملقررأنتغلقبرامجاملساعدةالتيتؤثرعىلاملالينييفاألسابيعاملقبلة.
وتناشديونيسفمنحها461مليوندوالرالستجابتهااإلنسانية،التيتمول

حاليا39يفاملئةمنهافقط،و53مليوندوالرالستجابتهاملرضكوفيد19-التي
تمول10يفاملئةمنهافقط.

وتواجهبرامجالتطهريوالتطعيمومحاربةسوءالتغذيةخطراإلغالقوتراجع
أعدادها.

ويقفالنظامالصحياليمنيعىلحافةاالنهيار،وكانتاملساعداتهيما
أعانهعىلاالستمرار.

وانترشتالكولرياواملالرياوحمىالدنجوسطالسكانالذينيعانونمنسوء
التغذيةحتىقبلتفيشفريوسكورونا.

وقالتيونيسفإنحوايل7.8مليونطفلخارجاملدارساآلن،ممايعرضهم
لخطرعمالةاألطفالوالتجنيديفالجماعاتاملسلحةوزواجاألطفال.

وقالتنيانتي»سبقأنقالتيونيسفوتكررمرةأخرىأناليمنأسوأمكانيف
العالمبالنسبةلألطفال،وأنالوضعاليتحسن«.

I n a report released the UN 
highlighted Yemen’s “alarm-
ingly high” COVID-19 fatality 

rate of nearly 25 percent. 

Yemen’s coronavirus-related 
death rate – which eclipses the 
world’s next-highest rates in Bel-
gium (16.2 percent), France (15.3 
percent) and Italy (14.5 percent) 
– is based on a comparatively 
small sample size, given the limit-
ed number of tests conducted in 
the war-torn country.

The rate was calculated based 
on data from Yemen’s Nation-
al Emergency Committee for 
Coronavirus, which reported 
486 COVID-19 cases, including 
112 deaths, between April 10 
and June 6. The fatality rates of 
European countries, by contrast, 
are based on hundreds of thou-
sands of infections and tens of 
thousands of deaths.

The United Nations Office for the 
Coordination of Humanitarian 
Affairs (UNCHA) report said that 
more than 75 percent of the 

confirmed cases of coronavirus 
in Yemen are men between the 
ages of 45 and 59. This demo-
graphic is also most likely to die 
of the novel coronavirus. 

«Individuals with mild and 
moderate symptoms are often 
not seeking health care and only 
seek treatment when they are 
critically ill,” the report said.

This may be explained by a fear 
of stigma, safety concerns and 
inability to access proper testing, 
the report added.

Meanwhile, UN Under-Secre-
tary-General for Humanitarian 
Affairs Mark Lowcock warned 
Tuesday that Yemen, Afghani-
stan, Pakistan, Colombia, Nigeria, 
the Philippines and Ukraine 
will see the peak spread of the 
coronavirus in the next three to 
six months.

During a remote meeting of the 
UN Economic and Social Council, 
Lowcock added that “people in 
these countries will suffer not 

only from the direct effects of 
the virus, but also from dis-
ruptions to ongoing life-saving 
health services.»

«In Yemen, people are dying 
alone in their homes or shelters 
...We face many uncertainties 
We do not know when we will 
see a vaccine, or how effective 
containment measures will be.»

Yemen’s five-year-long civil war 
has left only half of its health 
facilities fully functioning.

«UNICEF warns that the pan-
demic could cause an additional 
6,000 children to die every day 
from preventable causes this 
year,” Lowcock warned.

«We can expect to see cases 
of measles, cholera and other 
diseases rise as vaccinations 
are put on hold, medical supply 
chains are disrupted, and health 
systems buckle under the strain,” 
he added.

--

yemen’s coronavirus-related death rate is the highest in the world
UN: Yemen coronavirus fatality 
rate is nearly 25 percent 
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بقلم: د. مصطفى البرغوثي

مثلماكشفوباءالكوروناعيوبالنظامالنيوليربايل
العاملي،فإنهعرىوفضحالسياساتالعنرصية،
وأنماطالتسلطوالهيمنةاالقتصاديةوالسياسية.

وأظهرالوباءقصورالسياساتالعامليةيفمعظم
دولالعالم،عنتوفرياملواردللصحة،والتعليم،

والبحثالعلمي،وجاءتفداحةالكارثةالتيحلت
بالبرشيةجمعاءلتجرماملنظومةالقائمةعىلقياس
كليشءبمنظارالربحالرأسمايل،مماأدىسابقا
إىلإغالقآالفاملستشفيات،وإفقارمئاتمراكز
البحثالعلميوالجامعات،وحرصاالستثمارات
فقطفيماينتجربحا،دونأدنىاحرتاملصحة

اإلنسانوسالمتهباعتبارهاالربحاألكربللبرشية.

وقدصارمؤكداأنكارثةالكوروناستؤديإىلأزمة
اقتصاديةعامليةغريمسبوقة،وخسارةتقدر
برتيليوناتالدوالرات،وكسادقديفوقالكساد
العامليالكبريعام1929,والذيأنتجالفاشية،

والنازية،والحربالعامليةالثانية.

كلماجرىيؤكدالحاجةإىلثورةاجتماعية
عامليةشاملةتعيدتوجيهمسارالبرشية،نحو

العدالةاالجتماعية،وتطويراملؤسساتوالقدرات
الصحية،ومراكزالبحثالعلمي.ثورةتعيدهيكلة
النظاماالقتصاديالعامليبمايوقفتلوثالبيئة،

ويكرساملواردللوقايةمنأيأوبئةأوكوارثطبيعية
محتملة.

ومثلمااجتاحوباءكوروناالعالم،دوناعتبار
لحدود،أوجدرانأوحواجز،فإنمواجهةآثارهال
يمكنأنتُحرصيفبلدأوبلدان،بلالبدأنتكون
عامليةيفعرصصارتمعهالبرشيةتعيشيفقرية

عامليةاسمهاالكرةاألرضية.

لكنيخطئمنيظنأنالقوىاالستغاللية،
والعنرصية،واالستعماريةستستسلمللتغيري

بسهولة،والشكأنهاستحاولاستخدامكلقوة
ممكنةللحفاظعىلمصالحهااألنانية.

وهلهناكدليلعىلذلكأفضلمنسلوكدونالد

ترامبالذيارتكبخطيئةتجاهشعبه،بتجاهل
تحذيراتالخرباءواألطباءمنانتشاروباءكورونا،
وتقاعسهعنالقيامباإلجراءاتالوقائيةنزوالعند

أطماعداعميهمنكباراالحتكاريني.

وبدلأنيعرتفبأخطائه،يواصلبأسلوبهستريي
البحثعنأكباشفداءإللقاءاللومعليها،بموت
آالفاألمريكينيوإصابةمئاتاآلالفبالوباء.

فمنمهاجمةالصنيوتسميةوباءكورونابالفريوس
الصيني،إىلمهاجمةحكاموالياته،إىلتحريض
الناسبأسلوبشعبويضدإجراءاتالوقاية
الصحية،وأخرياالهجومعىلمنظمةالصحة

العاملية،وارتكابأمالخطايابقطعالتمويلعنها،يف
وقتتقودفيهاملواجهةالعامليةلوباءكورونا.

وهذااالتجاهالخطرييمكنبسهولةأنيتحولنحو
الفاشيةلحمايةمصالحهكماجرىيفثالثينات

القرناملايض.
لنتستطيعقوىالتغيريلصالحالبرشية
واإلنسانيةأنتواجهوتنترصعىلغوغائية

وشعبويةترامبوأمثاله،إالبتنظيمنفسهاشعبيا
وسياسيا،وتبنينهجتغيريثوريوجذري.

ولنيستطيعشبابوشاباتالعالمأنيحموا

مستقبلهموإنسانيتهممنتوحشالنيوليربالية
ومخاطرالفاشيةإالإذاانخرطوايفحركات

اجتماعيةوتنظيماتسياسيةتكافحمنأجل
مستقبلأفضلللبرشية.

أخطأتالبرشيةخطأفادحاعندماتسامحتمع
صعودالنازيةبعداألزمةالعامليةعام1929,فدفعت
ثمناباهظابمقتلخمسةوثماننيمليونإنسان،
وتدمريآالفاملدنوالقرىخاللالحربالعاملية

الثانية.

واليجوزأبداالتقليلمناحتماالت
ظهورنزعاتفاشيةخطرية،
فبوادرذلككانتواضحةيف
تصاعدالشعبويةوالتطرف

العنرصيالبغيضيف
الوالياتاملتحدة،
وعددمنالبلدان
األوروبية،ويف
تعاظمظواهر
كرهاألجانب،
والالجئني،
واملهاجرين،
ويفالتسامح
معظهور
نظام

أبارتهايد
عنرصي

جديدعىل
يدحكام
إرسائيل.
ليسأمام
العالمبعد

جائحةالكورونا
إالواحدمن

طريقني،إماثورة
اجتماعيةتحقق

العدالةاالجتماعية
واإلنسانية،أومواجهة
خطرصعودالفاشيةمن

جديد.

 

العالم بعد كورونا.. إما ثورة 
اجتماعية أو الفاشية؟!

هل يخفي 
الصيف كورونا؟.. 

دراسة تبشر
هليخفيهالصيفأمال؟مازالفريوسكورونااملستجدحديث
العلماءوالخرباء،فبعدمانفتمنظمةالصحةالعاملةيفمارس/
آذاراملايضفرضيةتراجعالوباءمعالحرأوبسببه،مؤكدةأن
عىلالجميعاالفرتاضأنالفريوسسيظليتمتعبالقدرةعىل

االنتشار،وأنهمنالخطأاالعتقادأنهسيكونموسمياويختفي
يفالصيفمثلاإلنفلونزا،مشريةإىلأنهذااالحتمالهوافرتاض
دوندليل،كشفتدراسةحديثةأنأشعةالشمسالقويةيففرتة
الظهريةقادرةعىلتعطيل%90أوأكرثمنتأثريالوباء،يفغضون

34دقيقة.
كماخلصمؤلفاالدراسةوهماالعاملانخوسيهلويس

ساغريبانتيويسديفيدليتل،إىلأنأشعةالشمسلديهاتأثري
قويعىلمعدلانتشارفريوسكوروناوانتقالهبنيالبرش،مضيفني
وكليهماعمالسابقايفالجيشاألمريكيووكالةالغذاءوالدواء،

أنالفريوسيصبحغريفعالبشكلرسيعخاللفصلالصيفيف
العديدمناملدناملكتظةبالسكانحولالعالم.

الفيروسات تتفكك
كذلكوجدتالدراسة،التينرشتيفمجلةالكيمياءالضوئية

وعلماألحياءالضوئية،أنهخاللالفرتةمنديسمرب/كانوناألول،
وحتىمارس/آذارعىلسبيلاملثاليظلالفريوسمعدياملدة
يومأوأكرثيفالشتاء،معخطربقائهيفالهباءالجويوانتقاله،
معتقدينأنسببذلكيعودإىلأنقطراتالجهازالتنفيستبقى
يفالجوملدةأطوليفالطقسالبارد،وأنالفريوساتتتفككبشكل
أرسععىلاألسطحاألسخننظراإىلأنطبقةالدهنالواقيةالتي

تغلفهاتجفبشكلأرسع.

هل زاد البقاء في المنزل اإلصابات؟
ويرىالعاملاناألمريكيانأنأوامرالبقاءيفاملنزلالتيصدرت
للحدمنتفيشالفريوسربمازادتمننسبةالعدوىبنيأفراد
األرسةالواحدة،قائلني:»عكسذلك،كانمناملمكنأنيتعرض

األشخاصاألصحاءلجرعةأقلمنالفريوسمعفرصأكربلتكوين
استجابةمناعيةفعالة،يفحالتواجدوايفالهواءالطلقتحت

أشعةالشمس«.
يشارإىلأنأشعةالشمسلطاملاعرفتبقدرتهاعىلالتعقيم

وذلكبفضلاألشعةفوقالبنفسجية،التي
يحتويهاضوءالشمس،فهي
تدمرالرتكيبيةالجينية
للفريوساتوقدرتها
عىلالتكاثر.
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استعرضتصحيفةلومونددبلوماتيكسيناريوهاتاملشهدالجيوسيايس
يفالعالميفأعقاباألزمةاالقتصاديةالتينجمتعنتفيشفريوسكورونا
وتجلتيفاختالالتكثريةيفدورةاإلنتاجوالتوزيعواالستهالكبالنظرإىل

تشعبالعالقاتبنيكلاألطرافالدوليةيفإطارالعوملة.
وجاءيفمقالضمنعددالصحيفةلشهريونيو/حزيران،يحملتوقيع
فيليبغولوبوهوأستاذيفالجامعةاألمريكيةيفباريس،أنهناكثالثة
سيناريوهاتممكنةملوازينالقوةيفالعالمبعدالصدمةالكبريةالتي
يعيشهاحالياتحتوقعأزمةكوروناحيثيعيشنحوأربعةمليارات

شخصيفحالةحجرصحي.

تعاون وتكافل
ويرىكاتباملقالأنحالةاالنكماشالعميقةوالطويلةالتيستطبع

االقتصادالعامليقدتتجهنحوسيناريوأولينبنيعىلمزيدمنالتعاون
والتكافلبنيكلاألطرافعنطريقاملنظماتالدولية،باعتمادسياسات

عامليةناجعةيفمجالالصحةوالطاقةوالتغذيةومحاربةالفقر.

احتدام المنافسة
ويفظلأجواءالشكوالريبةالتيانتابتالعالمجراءأزمةكورونا،يرى

األكاديميغولوبأنالسيناريوالثانياملحتمليتمثليفاحتداماملنافسة
بنيكلاألطرافالدولية،حيثستسعىالوالياتاملتحدةلتعزيزقوتهاوهو
ماسيعيدالعالمإىلمنطقاملنافسةوالروحالفرديةالتيسادتيفالساحة

الدوليةيفأواخرالقرنالتاسععرشومطلعالقرنالعرشين،وهيالحقبة
التيشهدتإحدىلحظاتاالنهياراالقتصادالعاملي.

مزيج من التعاون والتنافس
أماالسيناريوالثالثفاملتوقع،حسبالكاتب،أنيكونمزيجامنالتعاون
والتنافسيفالكثريمنمجاالتالسياسةالعاملية.ويقولالكاتبإنهذا
السيناريوهواألكرثترجيحاومعقوليةحيثسيكونالعالمقريبامن
األجواءالتيسادتيفالساحةالدوليةبعدعام1947يفأعقابالحرب

العامليةالثانية.
ويفتحليلهللسيناريوهاتالجيوسياسيةاملحتملةملابعدأزمة
كورونا،تساءلالكاتبعناحتمالاستفادةالوالياتاملتحدة

والصنيمنتداعياتهذهاألزمة،وقالإنهمنشأنهذهالظرفيةأن
ترّسععمليةإعادةهيكلةالنظامالرأسمايلاملعولموتحقيقالتوازن

بنيالرشقوالغرب.
وأجرىالكاتبمقارناتبنيالصنيوالوالياتاملتحدة،وأكدأناألزمة

الحاليةأنهكتاقتصادالبلدينوقالإنوضعهمايفموازينالقوىالعاملية
حالياليسأحسنممامىض.

ويوضحالكاتبأناقتصادالصنيأكرثعوملةمناالقتصاداألمريكيوله
نقاطقوةكثريةبينهاالقدراتالكبريةعىلالتدخلاالقتصادييفالكثري

منمناطقالعالم،لكنهاليخلومننقاطضعفبينهااالعتماداملتزايدعرب
العقوداألخريةعىلمصادرخارجيةفيمايتعلقبالطاقةواملوادالزراعية،

وهومايجعلاألمنالغذائيتحدياكبريابالنسبةللصني.

لوموند: ثالثة سيناريوهات لموازين 
القوة في عالم ما بعد كورونا

بوتين: واقع جديد يتشكل 
في العالم بعد كورونا

أكدالرئيسالرويسفالديمريبوتني،أناآلثاراالقتصاديةجراءوباءكورونااملستجدلم
يتمتقييمهابعد،ولكنمنالواضحبالفعلأنواقعاجديدايتشكليفالعالم.

قالبوتنييفكلمةموجهةللشعبالرويس،»العواقب،لميتمبعدتقييمعمقهذهاألزمة.
ولكنمنالواضحبالفعل،أنواقعاجديدايتشكليفالعالم.حيثتخضععملياتالعوملة
واالندماجالختباراتصعبة،وتختارالدولالرائدةاالستقاللالصناعيالتكنولوجي،

مدركةأنهيفمسائلاألمنوالتنميةحالياويفهذهالحالة،يمكننااالعتمادبشكلأسايس
عىلأنفسنا،عىلاإلمكاناتالبرشيةوالعلمية«.

وأشاربوتنيإىلأن»وباءفريوسكورونااملستجدوجهرضبةقويةلالقتصادالعاملي،ويف
الواقع،بدأركودعاملي«.

وأردف»وجهالوباءرضبةقاسيةلالقتصادالعاملي.يبدوأنالتجارة،وعملالرشكات،
والعالقاتالتعاونيةتتعرثعىلخطىالحجرالصحي

والقيود«،مضيفاأنه»يفالواقع،بدأركودعاملي،وركوديف
االقتصادالعاملي«.

وكانتوكالة»موديز«للتصنيفاالئتمانيقدقالت،إن
»فريوسكوروناسريفعمستوياتالدينيفالدولاألكرث
ثراءيفالعالمبنحو20نقطةمئويةيفاملتوسطيفالعام
الجاريوهوتقريبامثلالرضرالذيشهدتهإباناألزمة

املالية«.
ووفقالتقريرصدرمؤخراًعنمركزالتجارة
الدولية،فقدخرساالقتصاد

العامليمااليقلعن126مليار
دوالريفعام2020بسبب
التعطلالعامليلسالسل

التوريديفالوالياتاملتحدة
واالتحاداألوروبيوالصني

بسببوباء»كورونا«.

وهناكالعديدمنالتوقعات
الدوليةحولتأثريجائحةكوروناواإلجراءات
املرتتبةعليهاعىلاالقتصادالعامليوكانمن

بنيالتوقعات»املتشائمة«ماذكرهبنكالتنمية
اآلسيوي،أناالقتصادالعامليقديخرسما
بني5.8إىل8.8تريليوندوالر،نتيجةلوباء

»كوفيد19-«.
وأوضحالبنك،يفتقريرهأنالخسائر

االقتصاديةيفآسياواملحيطالهادئيمكن
أنترتاوحمن1.7تريليوندوالريفظل

اإلغالقالقصريملدةثالثةأشهر،إىل2.5 
تريليوندوالريفحالةاإلغالقالطويل

ملدة6أشهر.

اعتربوزيرالخارجيةالفرنيسجانإيفلودريان،
أنوباءكوفيد19-يفاقم»االنقسامات«العاملية
والخصومةالصينيةاألمريكيةوُيضعفيفنهاية

املطافالتعدديةالدولية.

وقاليفمقابلةمعصحيفة»لوموند«»أخىشأن
يصبحعالممابعد(الوباء(مشابهاًكثرياًلعالمما

قبله،لكنأسوأ«.

وأضاف:»يبدويلأننانشهدتفاقماالنقسامات
التيتقّوضالنظامالعامليمنذسنوات.الوباء
يمثّلاستمراريةالرصاعبنيالقوىمنخالل

وسائلأخرى«.

وّعلقالرئيساألمريكيدونالدترامبخصوصاً
املساهمةاملاليةاألمريكيةيفمنظمةالصحة

العامليةالتييتّهمهابأنهامنحازةإىلالصنيمنشأ
كوفيد19-،يفخضّمأزمةالوباءالعاملي.

 »تنظيم عالقات القوة«
وقالالوزيرالفرنيس»إنهالتشكيكالقديمعينه

بتعدديةاألطراف«،إذإنالوالياتاملتحدةسبقأن

علقتتمويلهاللعديدمناملنظماتالدوليةيفظّل
رئاسةترامب.

وتابعلودريان:»هذاالرصاع(بنيالقوى(هو
تنظيمعالقاتالقوةالذيكنانشهدهقبل(األزمة
الصحية(معتفاقمالخصومةالصينيةاألمريكية«.

ويتّهمرئيسالوالياتاملتحدة،الدولةاألكرثترضراً
بالوباءيفالعالم،الصنيحيثظهراملرض،بأنها

»أخفت«خطورةالفريوسوالعددالحقيقي
لضحاياه.

وتتكررالتوتراتالدبلوماسيةبنيالبلدينمنذ
وصولترامبإىلالبيتاألبيضمطلعالعام2017.
وتهاجمواشنطنبكنيعىلعدةجبهاتأخرى
منالتنديدبتوسعهاالعسكرييفبحرالصني

الجنوبيإىلاالتهاماتبتجسسصناعي.غريأن
القوتنيتوصلتايفينايرإىلاتفاقتجاريعىلشكل

هدنةيفحربهمااملتمثلةبفرضرسومجمركية
متبادلة.

»انغالق« أميركا و«طموح« الصين

ونددلودريانبـ«توسيعاملنافسةالدولية،وحتى
املواجهة،يفكلالقطاعات«بمايفذلك»ميدان

املعلومات«حيثتتنافسالقوىالعظمىللمقارنة
بنينماذجهايفإدارةأزمةكوفيد19-.

وقالإن»انغالق«الوالياتاملتحدةالتي»يبدو
أنهامرتددةيفأداءدورالقائدعىلاملستوى
الدويل«يعقّدكل»خطوةمشرتكة«بشأن

التحدياتالعامليةالكبريةويشّجعتطلعاتالصني
إىلالسلطة.

وأكدأن:»نتيجةذلكتشعرالصنيأنهاقادرةعىل
قوليوماًما(أناالقوةوالقيادة(«.

وشددعىلأنيفلعبةالقوى،أوروبالديهامكانها
و«عليهاأنتجدمصريقيادة«بدالًمن»أنتطرح
أسئلةعىلنفسها«كماتفعليفاألزمةالصحية

الراهنة.

ورأىأنهينبغيعىلالصنيأن»تحرتم«االتحاد
األوروبي»وهذهليستالحالدائًما«،مضيفا:
»أحياناًبكنيتلعبعىلاالنقساماتيفاالتحاد

األوروبي«.

فرنسا تحذر: عالم ما بعد كورونا قد يكون »أسوأ«
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رصحتنائبةاألمنيالعاملألمماملتحدةأمينةمحمد،يفمنتدىدويلعقد
مؤخراً،بأنالعالماليستطيعالعودةإىل»الوضعالطبيعيالسابق«
بعدتقديماالستجاباتاالجتماعيةواالقتصاديةوسطجائحةفريوس

»كورونا«،وفقاًلشبكة»فوكسنيوز«.

وقالتمحمديفمعرضتناولهالخطورةالفريوسالتاجيعاملياً:»يجب
أننضعيفاعتبارناخطورةالوضع.إنالعودةإىلالحياةالطبيعيةيف

بعضاملناطقيجبأالتخدعناإىلشعورزائفباألمان«.

وأوضحتمحمدأنعديداًمنالبلدانتشهدأسوأانتشار
للوباءاآلن،وتقدرمنظمةالعملالدوليةأنهيمكنفقدان

300مليونوظيفة،وهورقميزيد15مرةعنفقدان
الوظائفالذيحصلخاللاألزمةاملاليةعام2008.
وأصابالفريوسالتاجيأكرثمن9مالينيشخص،
وقتلأكرثمن472ألفاًعىلمستوى

العالم.
وبحسبماورد،قدر
البنكالدويلأنه

يمكندفع70 
إىل100 
مليون
شخص

إىلبراثنالفقراملدقع،ويمكنللعالمأنيشهدأكربانخفاضحاديفدخل
الفردمنذسبعيناتالقرنالتاسععرش.

وقالتمحمدإنبرنامجالغذاءالعامليالتابعلألمماملتحدةحذركذلكمن
أن265مليونشخص»قديواجهونانعداماألمنالغذائيالحادبحلول

نهايةالعام،وهوضعفالعدداملعرضللخطرقبلاألزمة«.
وأضافت:»إنجائحة(كورونا(جعلتأهدافالتنميةاملستدامةأكرث
أهميةوحيويةمنأيوقتمىض.إناألزمةتذكريصارخبأنأيتعاٍف

يفشليفمعالجةأسبابضعفناالحايليحكمعلينابأزماتأكرثحدةيف
املستقبل«.

وتفيدالتقاريربأناألمماملتحدةتعداستجاباتلخمسة
مجاالتحاسمةلكلبلد،والتيتشملحمايةأنظمة

الرعايةالصحية،وضمانالوصولإىلالحماية
االجتماعيةمنأجلمساعدةاملجتمعات

الضعيفة،واملساعدةيفخلقفرص
العملودعمالدخل،ومساعدة

البلدانعىل»التنقليف
خياراتاالقتصادالكيل
املعقدة«،وأخرياًالعمل

معالدوللتطوير
حلولمحلية
للتعايفمن

األزمة.

األمم المتحدة: العالم لن يعود 
إلى وضعه الطبيعي بعد كورونا

وزير الخارجية الصيني 
يكشف كيف سيكون 

العالم بعد كورونا
أعلنوزيرالخارجيةالصينىوانغيى،أنالعالملنيكونعىلحالهبعد
وباءفريوس»كورونا«املستجد،الذيأثبتأنهالتوجددولةيمكنها

مواجهةهذهالتحدياتوحدها.

وقالوانغيي،حاللاملؤتمرالصحفيالسنوي:»العالملنيكون
كماهو،ألنالتاريخيميضقدما.وطوالتاريخها،تطورتاإلنسانية

وتقدمتيفمكافحةالكوارث.وتعتقدالصنيأنهمادامتجميعالبلدان
تلتزمباالختيارالصحيحواالتجاهالصحيح،فإنعاملنابالتأكيدسوف

ينتظر«مستقبلأكرثإرشاقاعقبهزيمةالوباء».

وأضافأنالعوملةاتجاهالمفرمنهيسهميفتنميةالسالموتقدم
البرشية،وأنمحاوالترفضالعوملةواستعادةالحمائيةليسلها

مستقبل.

وأشارإىلأنه:»بجبااللتزامبتوزيععامليرشيدللمواردوضمانأفضل
كفاءةاقتصادية،ويجبعليناأيضاأننويلاملزيدمناالهتمامملعالجة

أوجهالقصورالتيتسببهاالعوملة،بمايفذلكتوسيعالفجوةبني
األغنياءوالفقراءوالتفاوتبالتنميةيفاملناطق«.

كماقالوانغيي،إنالوباءالحايلأظهرأنهبغضالنظرعنمدىقوة
البالد،فإنهاليمكنألحدالتعاملمعهذاالتحديبشكلأحادي،لذلك
منالرضوريالدفاععنالتعدديةوتطويرهابشكلحاسم،أولئكالذين
اليزالونغريمبالنيبحزناآلخرين،ونتيجةلذلك،فإنهمسيرضون

أنفسهم،وسوفبفقدونهيبتهميفنهايةاملطاف.

وشددعىلأنه:»يفمواجهةالتحدياتالعامليةاملستمرة،لنيتمكن
املجتمعالدويلمنالتغلبعىلالصعوباتإالإذاتوحد«.

واختتموزيرالخارجيةالصينىوانغيى،قائالإن:»العالملنيكون
هونفسه،وأنالصنيلنتتوقفعنامليضقدما،بعدالوباء،وسيصبح

االقتصادالصينيأقوىوأكرثاستقرارا«.

توقعاملؤرخالهولنديروتخربريخمانأنتشجعجائحةكوروناالجيل
األصغرسناعىلالنأيعنثقافةاألنانية،إذيرغبالشباناآلنيفممارسة

وظائفتمكنهممنمساعدةاآلخرين.

وقاليفمقابلةمعرويرتزإنهيشعرأنأزمةكوروناتظهرأنهناكتغريات
تحدثوإنهناكتحوال»يطرأعىلروحالعرص«بالنسبةللجيلاألصغر

سنا.

وأضاف»نميضاآلنإىلعرصمننوعجديديتعلقأكرثبالخدمةالعامة،
بالتعاون،وباألساس،بماهوالئق«.وتابعأنالحكوماتنرشتقوائم

بالوظائفالرضوريةخاللاألزمة،وهوماقديكونلهتأثريهائلعىلجيل
بأكمله.

وأضاف»إذانظرتإىلهذهالقوائم،ستتساءل،أينمديروصناديقالتحوط؟
أيناملرصفيونأوخرباءالتسويق؟«.

وأكدأنهباتمنالواضحأنمنيقومونبالوظائفاملهمةهمالعاملونيف
التمريضوالتعليموالصحافة.

كماتوقعبريخمانتراجعايفالسفربعدالوباءوتقديراأكربمنالناسللقيم
املحلية.

ورداعىلسؤالعماإذاكانتاملصافحةوالعناقسيختفيانبعداألزمةوشهور
منالتباعداالجتماعي،قالبريخمان»الأعتقدأنبإمكانكالقضاءعىل

التصافحأوالعناق،خاصةالعناق«.

مؤرخ هولندي يستشرف مستقبل العالم 
بعد جائحة كورونا
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بقلــوب مؤمنــة بقضــاء اهلل وقدره نتقدم 
بخالــص العــزاء وصادق المواســاة القلبية 

القاضي/ إلى 

 سامل سالمة  
وإلــى آل ســامة الكرام وذلك في 

والدتهم وفاة 

بقلــوب مؤمنــة بقضــاء اهلل وقدره نتقدم 
بخالــص العــزاء وصادق المواســاة القلبية 

إلى األخ/

 نبيل اجلماعي  
وإلــى آل الجماعــي الكرام وذلك 

فــي وفاة نجله

احلجة / فاطمة ابراهيم سالمة صادق نبيل اجلماعي
ســائلين اهلل العلــي القديــر أن يتغمدها 

بواســع رحمته وأن يســكنها فســيح 
جناتــه وأن يلهــم أهلهــا وذويها الصبر 

والسلوان..

جــراء حادثــً آليم، ســائلين اهلل العلي 
القديــر أن يتغمــده بواســع رحمته وأن 
يســكنه فســيح جناتــه وأن يلهم أهله 

وذويه الصبر والســلوان..
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أعلنتالسعوديةإقامةالحجهذاالعام،حرصاًلحجاجالداخل
مناململكةوبأعدادمحدودةجداً،يفظلاستمرارجائحة

»كورونا«.وقالتوزارةالحجوالعمرة،إنالقراريأتي»حرصاً
عىلإقامةالرشيعة«بشكلآمنصحياً،وبمايحققمتطلبات
الوقايةوالتباعداالجتماعيالالزملضمانسالمةاإلنسان،

»تحقيقاًملقاصدالرشيعةاإلسالميةيفحفظالنفسالبرشية«.

وأكدتاململكة،أنه»انطالقاًمنحرصهاالدائمعىلتمكني
ضيوفبيتاللهالحراموزواراملسجدالنبويمنأداءمناسك
الحجوالعمرةيفأمنوصحةوسالمة،حرصتمنذبدءظهور
اإلصاباتبفريوسكوروناوانتقالالعدوىإىلبعضالدول،
عىلاتخاذاإلجراءاتاالحرتازيةلحمايةضيوفالرحمن،
بتعليققدوماملعتمرينوالعنايةباملعتمريناملوجودينيف
األرايضاملقدسة،وهوماالقىمباركةإسالميةودوليةملا
كانلهمنإسهامكبرييفمواجهةالجائحةعاملياً،ودعماً

لجهودالدولواملنظماتالصحيةالدوليةيفمحارصةانتشار
الفريوس«.

وكانتالسعوديةاتخذتاحرتازاتمشددةللمحافظةعىلأمن
وسالمةأرواحزواراألماكناملقدسة؛إذأوقفتالعمرةمنذالرابع
منمارس(آذار(املايض،كماأوقفتيفذلكالحنيالصلواتيف

املساجد،وكذلكتأشرياتالدخولألداءالعمرة.

وقالبيانوزارةالحجوالعمرة،إنه»نظراًملايشهدهالعالم

منتفٍشلفريوسكورونااملستجديفأكرثمن180دولةحول
العالم،وبناًءعىلماأوضحتهوزارةالصحةالسعوديةحيال
استمرارمخاطرهذهالجائحةوعدمتوفراللقاحوالعالج
للمصابنيبعدوىالفريوسحولالعالموللحفاظعىل

األمنالصحيالعاملي،خصوصاًمعارتفاعمعدلاإلصابات
يفمعظمالدولوفقالتقاريرالصادرةمنالهيئاتومراكز

األبحاثالصحيةالعاملية،ولخطورةتفيشالعدوىواإلصابة
يفالتجمعاتالبرشيةالتييصعبتوفريالتباعداآلمنبني
أفرادها،ويفظلاستمرارهذهالجائحة،وخطورةتفيش

العدوىيفالتجمعاتوالحشودالبرشية،والتنقالتبنيدول
العالم،وازديادمعدالتاإلصاباتعاملياً،فقدتقررإقامةحج
هذاالعام(1441هـ-2020م(بأعدادمحدودةجداًللراغبني

يفأداءمناسكالحجملختلفالجنسياتمناملوجودينداخل
اململكة«.

وأوضحالبيان،أنالقرارجاء»حرصاًعىلإقامةالشعرية
بشكلآمنصحياً،وبمايحققمتطلباتالوقايةوالتباعد

االجتماعيالالزملضمانسالمةاإلنسانوحمايتهمنمهددات
هذهالجائحة،وتحقيقاًملقاصدالرشيعةاإلسالميةيفحفظ
النفسالبرشية«.وقالإن»حكومةخادمالحرمنيالرشيفني،
وهيتترشفبخدمةمالينيالحجاجواملعتمرينيفكلعام،
لتؤكدأنهذاالقراريأتيمنحرصهاالدائمعىلأمنقاصدي
الحرمنيالرشيفنيوسالمتهمحتىعودتهمإىلبلدانهم«.

السعودية تقرر إقامة موسم الحج 
لهذا العام بعدد »محدود جدا«

تحفظت4دولمناألعضاءبالجامعةالعربية،هي
قطروتونسوالصومالوليبيا،عىلالبيانالختامي
ملجلسالجامعةالذيانعقدمؤخراًعىلمستوى
وزراءالخارجيةعربتقنية»الفيديوكونفرانس«.

حيثتحفظتتونسعىلالفقرة(8(منالقرار،كما
تحفظتعىلالسطراألخريمنالفقرة7منالقرار
والذينصعىل»التحذيرمنمغبةاالستمراريف
العملالعسكريلتحريكالخطوطالتيتوجد
عليهااألطرافحالياتفاديالتوسعاملواجهة«.
فيماتحفظتجمهوريةالصومالالفدراليةعىل

البنودالسابع،والثامن،والحاديعرش،منمرشوع
القرارالذيأعدتهلجنةالصياغةاملصغرةاملكونة

منمرص،وتونس،والجزائر،واملغرب،وليبيا.
فيماقالممثلدولةقطرإنهاتوافقرئاسةاملجلس
عىلرضورةرفعالبنديناملختلفعليهمابنيمرص

وليبيا،وهماالثامنوالحاديعرشمنمرشوع
القرار،إىلاألمنيالعاملدراستهما،ويفحالعدم
القبولبذلكفإندولةقطرتتحفظعىلالبندين

السابع،والثامن.

منجهتهاأكدتليبياعىلوجوبالتفريقبني
القواتاملوجودةيفليبيابطريقةرشعية،وتم
استدعاؤهاباتفاقمعلنومكتوبمعالحكومة
الرشعيةومودعلدىاألمماملتحدة،وبنيقوات

أخرىأقحمتنفسهايفالرصاعبشكلغريرشعي،
مضيفةأنهاتستغربمنازدواجيةاملعايريالتي
اتبعتهاالجامعةالعربيةيفالتعاملمعالوضعيف
ليبيا،حنيلميصدرقراريدعوالقواتاملعتدية
وداعميها،حنيكانتالعاصمةطرابلستحت
قصفالطريانونرياناملدافع،لوقفعدوانهم
وعملياتهمالعسكرية،واليوم،وبعدأنتمكن

الجيشالليبي،التابعللحكومةالرشعية،والقوات
املساندةلهمندحرالعدوانواتجهنحواسرتجاع

املدناملختطفةوبسطسيطرةالدولةعليها،تتم
املطالبةبرسمالخطوطالحمراءعىلذلك،ولذلك
تتحفظدولةليبياعىلالفقرةالسابعةبدايةمن

املطالبةبسحبالقواتوإىلنهايةالفقرة.
كماأكدممثلليبياعىلأنها»تتحفظعىلالفقرة
الثامنةمننصالقرار،وتؤكدعىلأنمنيريدلعب
دورالوساطةيجبأنيكونعىلمسافةواحدة
منجميعاألطراف،وأالينحازلطرفدونآخر،
ونظراًألنهلمتتمدعوةحكومةالوفاق،الحكومة
الرشعية،أواستشارتهايفهذهاملبادرة،عالوةعىل
أنهاالتستندإىلمرجعياتالتسويةالسياسيةيف
ليبياسواءاالتفاقالسيايسالليبياملوقعيفمدينة
الصخرياتأومبادرةبرلني،أوقرارمجلساألمن
2510،ولذلكتتحفظدولةليبياعىلكاملنص

الفقرةالثامنة«.
يذكرأنمجلسالجامعةعىلمستوىوزراء

الخارجيةأكدعىلااللتزامبوحدةوسالمةاألرايض
الليبيةولحمتهاالوطنيةوالحفاظعىلأمنها

واستقرارهاورفاهيةشعبها.

كماأكداملجلسأهميةالحلالسيايسالشامل
لألزمةالليبيةوالعملعىلالتنفيذالكامللالتفاق

السيايسالليبياملوقعبمدينةالصخريات،والتأكيد
عىلالتسويةالسياسيةبنيجميعالليبيني،

بمختلفانتماءاتهم،باعتبارهاالحلالوحيدلعودة
األمنواالستقراروالقضاءعىلاإلرهاب.

وأكداملجلسرضورةالتوصلإىلاتفاقلوقف
إطالقالناربشكلدائم،وأهميةقياماألمماملتحدة
واملجتمعالدويلبإلزامكافةالجهاتالخارجية

بإخراجاملرتزقةمنكافةالجهاتالليبية،والعمل
عىلتوحيداملؤسساتالعسكريةواألمنيةضمن

الحلالسيايسوتفكيكاملليشياتوتسليم
أسلحتهاوفقاملخرجاتمؤتمربرلني.

دول تتحفظ على بيان 4 
الجامعة العربية بشأن ليبيا

أعلنوزيراالخارجية،العراقيفؤادحسني،واألردني
أيمنالصفدي،االتفاقعىلالتعاونيفمجاالتبينها

مكافحةاإلرهاب.

وقالفؤادحسنيخاللمؤتمرصحفيمشرتكيف
بغدادأنهبحثمعالصفدي»التعاونيفاملجالاألمني

واالقتصادوالصحة،وتوسيعالعالقاتالثنائية«.

ويفاملؤتمرذاته،أضافالصفدي:»اتفقناعىلالتعاون
يفمجاالتالطاقةالكهربائيةوالنفطوالتجارةومكافحة

اإلرهاب«،دونتفاصيلعنطبيعةذلكالتعاون.

يفسياقمتصل،بحثرئيسالوزراءالعراقيمصطفى
الكاظمي،خالللقاءمعالصفدي،التعاونيفاملجاالت

االقتصاديةوالقضاياذاتاالهتماماملشرتك.
وتعدزيارةالصفدي،غريمحددةاملدةللعراق،الثانية

منذمطلعالعام.

ويفيناير/كانونالثاني،زارالصفديبغداديفذروة
التوتربنيواشنطنوطهرانعىلاألرايضالعراقيةعىل
خلفيةمقتلقائدفيلقالقدساإليرانيقاسمسليماني

يفرضبةجويةأمريكيةقربمطاربغداد.
   

اتفاق عراقي أردني على التعاون 
في مكافحة اإلرهاب
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صادقأعضاءالربملانالجزائري،عىل
قانونيجعلمنمجازر8أيار/مايو1945 
»يوماًللذاكرة«حتىالتُنىس»جرائم

االستعمار«الفرنيسيفالجزائر.
وصوتالنوابباإلجماععىلقانون

يتضمن»اعتماد8ماي)مايو/أيار(1945 
يوماًوطنياًللذاكرة«قدمتهالحكومة،
خاللجلسةعلنيةحرضهاوزير

املجاهدين)محاربوحربالتحرير-1954
1962(الطيبزيتوني.

وخاللتقديمهمرشوعالقانون،أكد
الطيبزيتونيأن»االستعمارالفرنيسلم
يتوانيفقمعاملتظاهرينبحملةرشسة
خلفتعرشاتآالفالضحاياالذين

تعرضواألبشعأنواعالتعذيبوالتنكيل
والبطشالهمجيوالتقتيل«.

ويفالثامنمنأيار/مايو1945بينماكانت

فرنسااملستعمرةللجزائرتحتفلبنرصها
يفالحربعىلالنازية،خرجالجزائريون
يفتظاهراتحاملنياألعالمالجزائرية

للمطالبةباالستقالليفمدنسطيفوقاملة
وخراّطة،يفرشقالبالد.

وقمعتقواتاالحتاللالفرنيساملتظاهرين
بالقوة،ماأسفرعنآالفالقتىل.ويتحدث
الجزائريونعن45ألفقتيلعىلاألقل

بينمابلغعددالضحايابالنسبةللسلطات
الفرنسيةبني15ألفاو20ألفقتيل،منهم

103مناألوروبيني.
ورأىرئيسمجلسالنوابسليمانشنني
أن»مطلبإدراجقانونيجرماالستعمار
هومطلبشعبيوليسفقطمطلبنواب
الربملانأوحكومةأوإداراتسيادية«،
بحسبمانقلتوكالةاألنباءالجزائرية.
واعتربنائبمنحزبجبهةالتحرير

الوطني،صاحباألكرثيةيفاملجلس،أن
عىل»فرنسااالعرتافبجرائمهايفالجزائر
خاللالفرتةاالستعماريةوعليهاأنتقدم

اعتذاراًعىلذلك«.
وجاءالقانونبطلبمنالرئيسعبد
املجيدتبونبمناسبةإحياءالذكرى
الـ75لـ«مجازر8ماي«،وقدوصفها

بأنها»جرائمضداإلنسانيةوضدالقيم
الحضارية،ألنهدفهاكانالتطهري

العرقيالستبدالالسكاناألصلينيبسكان
أجانب«.

وكانالرئيسالفرنيسإيمانويلماكرون
وصفيفشباط/فرباير2017،بينما

كانمرشحاًللرئاسة،يفحوارمعقناة
جزائرية،االستعماربأنه»جريمةضد
اإلنسانية«و«بربرية«،ماأثارردودفعل

منتقدةمناليمنيالفرنيس.

الجزائر تعتمد يومًا للذاكرة إلدانة

»جرائم االستعمار« الفرنسي

»العدالة والتنمية« 
المغربي يواجه امتحان 

النزاهة والشفافية
الرباط–عادلنجدي

اتخذالجدلالذيأثارهترسيبتسجيلصوتييتهموزيرالدولةاملكلفبحقوقاإلنسان
والعالقاتمعالربملاناملغربيمصطفىالرميد،بعدمإعطاءسكرتريةمكتباملحاماةالذي
كانيرأسهقبلتعيينهوزيراًيف2012،حقوقهاالوظيفية،وعىلرأسهاالترصيحبشأنها
لدىالصندوقالوطنيللضماناالجتماعي،أبعاداًجديدة،بعدتكليفاألمنيالعام

لحزب»العدالةوالتنمية«رئيسالحكومةسعدالدينالعثماني،اللجنةاملركزيةللنزاهة
والشفافيةيفالحزبباالستماعللوزير.

وشكلتالضجةالواسعةالتيأثارهااكتشافأنالوزيرلميرصحبشأنسكرتريةمكتبه،
التيفارقتالحياةأخرياً،كموظفةلديهطيلةفرتةعملهااملمتدةلنحو24سنة،ورقة

ضغطعىل»العدالةوالتنمية«منقبلخصومهالسياسيني،بعدارتفاعأصواتمطالبة
بإقالتهمنمنصبهأوتقديماستقالتهتفادياًللحرج،وتعبرياًعنتحملهللمسؤولية،بحكم
منصبهكوزيردولةمكلفبحقوقاإلنسانعمااعترب»خرقاًسافراًللقانونوتسببهيف

هضمأبسطحقوقسكرتريته«.
يفاملقابل،دافعقياديونيف»العدالةوالتنمية«عنالوزير،معتربينأنعالقةهذااألخري
بمكتباملحاماةيفالدارالبيضاءانقطعتمنذتوليهوزارةالعدليفحكومةعبداإلله

بنكريان،وبالضبطمنذيناير/كانونالثاني2012،وهوالوضعاملستمرحالياًيفحكومة
سعدالدينالعثماني.

كماأكدواأنجميعالحقوقاالجتماعيةكانتمضمونةللراحلةالتيلقيتعنايةخاصة
منالوزيريفالسنواتاألخريةالتيقضتهابنيتلقيهاللعالجوعملهاكاتبةيفمكتب

املحاماة.وهواملوقفذاتهالذيعربتعنهعائلةالراحلة،حيثأكدتأنالرميد»أعطى
وأوىفلها«،وأنهاممتنةلهملاقدمه،مادياًومعنوياً،للراحلة.

ويفالوقتالذيينتظرأنتستمعاللجنةاملركزيةللنزاهةوالشفافيةلحزب»العدالة
والتنمية«،خاللالساعاتاملقبلة،إىلالرميد،قبلأنترفعتقريرهاإىلاألمانةالعامة
للحزبالتخاذماتراهمناسبامنقراراتبشأنالواقعة،يواجهالحزبامتحاناصعبا

يختربمقوماتتجربتهالتنظيميةوالسياسيةالقائمةعىلتعزيزقيمالنزاهةوالشفافية
يفالعملالحزبيويفإدارةالشأنالعامالوطنيواملحيل.

بنى»العدالةوالتنمية«،منذدخولهمعرتكالسياسةيفتسعينياتالقرناملايض،كل
مجدهالسيايسعىلاملصداقيةوالنزاهةاألخالقية،والحرصعىلتحقيقذلك،منخالل
وضعقواعدالتنظيموالقيماألخالقيةالتيينتظموفقهاعمله،تسهرعىلتفعيلهابنية
تنظيميةمهيكلة،تتمثليفهيئةالتحكيمالوطنيةواللجنةاملركزيةللنزاهةوالشفافية،
واللتنيتؤديانأدواراًهامةيفالتصديلكلاالختالالتواالنحرافاتوالخروقاتالتي

يمكنأنيرتكبهااألفرادأوالهيئات.
ويرى»العدالةوالتنمية«،يفأدبياته،أنالحفاظعىلالريادةيفاملشهدالسيايساملغربي
ومصداقيتهلدىاملواطننيرهنيبمدىتمسكمناضليهومناضالتهباملنظومةالقيمية
والقانونيةاملؤطرةلعملهالتنظيميوالسيايس.فالحزبيحددأنمنواجباتاالنتماء

إليههيالنزاهة،كماهومنصوصعليهيفقوانينهالداخلية.
لكنيفظلالوضعالتيخلفهترسيبالتسجيلالصوتيالخاصبسكرتريةوزيرالدولة،
تبدولجنةالنزاهةوالشفافية،ومنورائهاقيادة»العدالةوالتنمية«،بنينارين:نارتقديم
دليلملموسعىلصدقيةمايرفعهالحزبمنشعاراتبشأنالنزاهةوالشفافيةوالحفاظ

عىلرأسمالهاملعنوي،وناراالنتقاداتوالحمالتاإلعالميةالتيتستهدفهوتحاول
إضعافهمعنويا،يفسياقتدافعسيايسسابقلالنتخاباتاملقبلةيف2021.

ورأىأستاذالقانونالدستورييفجامعةابنطفيليفالقنيطرةرشيدلزرق،،أنإحالة
قضيةوزيرالدولةإىللجنةالنزاهةوالشفافيةمحاولةللسيطرةعىلتبعاتواقعخرق
الوزيرللقانونبعدمتسجيلكاتبتهيفصندوقالضماناالجتماعي،ومحاولةلكسب

الوقتملعالجةمااعترُبفضيحةسياسيةوأخالقية.
ويفالوقتالذياستبعدلزرقأنتصدرلجنةالنزاهةوالشفافيةقراراًضدقياداتالصف

األوليف»العدالةوالتنمية«،رأىقيادييفالحزب،طلبعدمالكشفعنهويته،أن
»تقريراللجنةسيكونتقريراًموضوعياًوشفافاً«،إىلأنعملاللجنةليسصورياً،فهي
تقومبدراسةامللفاتوالتحقيقفيهاواالستماعإىلجميعاألطراف،ثمترفعماتوصلت

إليهإىلاألمانةالعامةللحزبالتيلهاسلطةاتخاذالقرار.

S udan is finalising a deal with the Unit-
ed States to compensate the victims 
of the 1998 US Embassy bombings in 

Kenya and Tanzania, Foreign Minister Asmaa 
Abdallah said.

The twin blasts took place in August 1998 
when a truck bomb hit the US consulate in 
downtown Nairobi, followed by an explosion 
at the one in Dar-es-Salaam.

«The final touches of a settlement with 
victims of embassy bombings in Nairobi and 
Dar-es-Salaam are being finalised,” Abdallah 

told AFP news agency.
«We now have a delegation in Washington 
negotiating with the victims’ lawyers and offi-
cials at the US Department of State,” she said.

The attacks claimed by al-Qaeda killed a total 
of 224 people and wounded 5,000 - almost 
all of them Africans.

The US has accused Sudan of aiding the at-
tackers linked to the bombings and demand-
ed compensation for victims’ families.
The US Supreme Court in February appeared 
open to reinstating $4.3bn in punitive dam-

ages against Sudan in lawsuits accusing the 
now-overthrown regime of strongman Omar 
al-Bashir of complicity in the bombings that 
killed 224 people.

After reaching a deal, Sudan “will have 
fulfilled all the requirements” to be removed 
from the US blacklist of “state sponsors of 
terrorism”, Abdullah said.

In February, Khartoum agreed to compensate 
the families of 17 US Navy sailors killed in an 
al-Qaeda attack on the USS Cole warship in 
Yemen nearly 20 years ago.

Sudan Says Near 
Settlement With 
US for 1998 Em-
bassy Bombings
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قالإلياسمرزوقي،الرئيساملؤسسملعهد
اإلمامالقرطبييفالعاصمةالكولومبيةبوغوتا،
إناالهتمامبالتعرفعىلاإلسالميتزايدبني

الشبابالكولومبييومابعديوم.
وأضافمرزوقيلــ«األناضول«،أنكولومبيا
تحتضنجاليةمسلمةكبرية،ويعتنقاإلسالم

شخصانأوثالثةأسبوعًيامعظمهممن
الطالب.

وتابع:إناملعتنقنيالجددلإلسالمباتوا

يشكلونمانسبته80-70باملئةمنأبناء
الجاليةاملسلمةيفكولومبيا.مشريًاأننسبة
النساءاملعتنقاتلإلسالمأكرثمننظرائهن

منالرجال.
وعنحياتهالخاصة،لفتاملرزوقيأنهولد

ونشأيفأرسةتونسيةيففرنسا،قبلأنيذهب
إىلسورياعام2003؛لدراسةالفقهاإلسالمي

فيهاملدة5سنوات،حيثالتقىبزوجته
الكولومبيةاملسلمةهناك.

وقالإنهبعدزواجهوبدالمنالعودةإىلأوروبا
لنرشالدعوة،انتقلإىلكولومبياوأسسمعهد

اإلمامالقرطبي،الذييضمأيًضامسجًدا

ومدرسةلتدريسالفقهاإلسالميوالفلسفة.
باإلضافةإىلاألنشطةالتييجريهامرزوقي
يفمعهده،فإنهيشاركيفإلقاءمحارضاتعن
التاريخاإلسالمييفجامعةروزاريويفبوغوتا.
ولفتمرزوقيأنإدارةمعهداإلمامالقرطبي
واصلتالقيامبأنشطةالدعوةعربشبكة

اإلنرتنت،ومعذلككانشهررمضانهذاالعام
صعًباعىلاملسلمنيالجدد.حيثلمنستطع

تنظيمموائداإلفطارالجماعيوالعقدالدروس
الدينيةيفاملسجدكما
كنًانفعلكلعامبسبب

إجراءاتالحظر.
وذكرأنغالبيةاملسلمني
الذينقدمواإىلمسجد

اإلمامالقرطبييفبوغوتا،
كانوامناألشخاصالذين
اختاروااإلسالمبنيسن
15و40،موضًحاأنهذا
الجيلينتميإىلالطبقة
االقتصاديةاملتوسطةويتميزباهتمامهالبالغ

بالتعرفعىلاإلسالم.
ونوهمرزوقيإىلأنمعهداإلمامالقرطبي،
واملسجدواملدرسةاملوجودتانضمناملعهد،
تعتربمركزًالألنشطةاالجتماعيةالخاصة

بأبناءالجاليةاملسلمةيفبوغوتا،والتقترص
أنشطتهافقطعىلأداءالعبادات.

 ال تمييز ضد المسلمين
وذكرمرزوقيأنهناكجاليةمسلمةلبنانية
يفالعاصمةقدمتمنذسنواتعديدة،ويتميز

الكولومبيونبقبولهملآلخروبطبيعةمنفتحة
ويتقبلوناالختالفاتيفاملجتمع.

وتابعالقول:اليوجدرصاعبنياملسلمنيوغري
املسلمنيبشكلعاميفأمريكاالجنوبية،ولم
تقعمثلهذهاألحداثعربالتاريخ.فاليوم
تعتربالجاليةاملسلمةيفالربازيلمنأقوى

الجالياتيفأمريكاالجنوبية.
وبماأناإلسالميفكولومبيايعتربجديدانوًعا
ما،وفتياجًدا،لذااليمكنكرؤيةاملسلمني

واملظاهراإلسالميةيفالشوارع.
ولفتمرزوقيإىلأنهاليوجدتمييزأوهجمات

عنرصيةضداملسلمنييفكولومبيا،كماأن
أبناءالجاليةاملسلمةيستطيعونالعيش

وممارسةالنشاطاتالدينيةالخاصةبهميف
املجتمعدونأيضغوطأوتمييز.

وأشارإىلعدموجودجاليةتركيةكبريةيف
كولومبيا،وأنقلةمناألتراكالذينيعملونيف

الغالببالتجارةيعيشونيفبوغوتا.
ولفتمرزوقيإىلأنهقىضشهررمضانالعام
املايضيفمدينةقونيةالرتكية(وسط(،معرًبا
عنكثريإعجابهباألجواءالرمضانيةالتي

عاشها.
وأشارإىلعدموجودجامعةللدراسات

اإلسالميةيفكولومبيا،محبذاإقامةاملشاريع
األكاديميةبنيتركياوكولومبيا.

وقال:منالجيدجًداأنيكونهناكقسما
للدراساتاإلسالميةيفأيمنجامعات

كولومبيا،الحتضانالراغبنيبالتعرفعىل
اإلسالموقيمهمنخاللالدراسةاألكاديمية.

تزايد االهتمام بالتعرف على

اإلسالم في كولومبيا

المعتنقون الجدد لإلسالم باتوا 
يشكلون ما نسبته 70-80 بالمئة من 

أبناء الجالية المسلمة في كولومبيا

»أنا صرت مسلمة«.. مدونة فيديو كورية تفاجئ 
متابعيها بنطق الشهادتين بعد إنكار لألديان

»أنارصتمسلمة«،كانعنوانفيديوعىليوتيوبنرشتهشابةتدعىجنة
كوريا،القىكثريامنالرتحيبعىلمواقعالتواصلاالجتماعي،يفوقتجعل

فيهفريوسكوروناشعورالسعادةغايةصعبةاملنال.

من هي جنة كوريا؟
جنةهيفتاةمنكورياالجنوبية،تعملعىلتدريساللغةالكوريةللعرب

منخاللمقاطعفيديوعىليوتيوبوتدويناتمصورةقصريةعىل
مواقعالتواصل،ملساعدةالسياحالعربيفالتواصلببلدها

بأبسطالكلمات،ومشاركةمعلوماتعنمحالتوخدماتحالل
للمسلمني.وحفزهااهتمامالعرببتعلماملزيدعنالثقافةالكورية
ولغتهاعىلتدشنيموقعهاالرسمي،وزادتلكنتهاوعفويتهامن

جذباملتابعنيعىلقناةيوتيوب.
ولدتجنةألرسةبوذية،وعاشتحياتهاالسابقةمنكرة

لألديانووجوداإلله،وتحدثتمعمتابعيهامراتعنرضورة
عدمالخوضمعهايفتلكالنقاشات،وسؤالهماملتكررلها
عنديانتهاالحقيقية،يفحنيأنهاببلدهااألماليوجدمن
يهتمبتلكالتفاصيلالخاصة.ثميففرتةقريبة،وتحديدايف
العام2018،مرتجنةبتغرياتنفسيةبسببأحداثمؤملة

عايشتها،ممادفعهاللبحثعندينتلجأله.

حياتي صعبة من دون ربي
درستاألديان،لكنتجربتهامعاإلسالمكانت

مختلفة،فشعرتبأنهالديناألقربلهاوأنه»الدين
الصحيح«،وتأخرتيفتحديدموقفهابسبب

خوفهامنكرثةالفروضلتكونمسلمةصالحة،
حسبقولها،منمثلالحجابوالصلواتالخمس

والصيام.
سجلتجنةبدايةإعجابهابالديناإلسالمييف
الفيديواألخريالذيأعلنتفيهإسالمها،ففي

عام2013تعرفتعىلشابمسلم،وبسببهكوّنت
فكرةجيدةعناإلسالم.ويفيناير/كانونالثاني2016 

كانتاملرةاألوىلالتيدخلتفيهاجنةإىلمسجديفكوريا،واحتاجتإىل
ثالثسنواتلكيتكررالتجربة،وتزورمسجداكورياآخرمنأجلتصوير
فيديووهيتتعلمخطواتالصالة،ولكنهافوجئتبيشءخارجخطتهاحني
جاءهاإماماملسجدليخربهاأن»اللهيحبككثريًا«.ملستالكلماتالثالث

قلبجنة،وأخذتتبكيبشدة.
كررتجنةالتجربةبعدأشهرعندزيارتهالبنان،فدخلتأحداملساجد،
والتزمتبالرداءالرشعي،وأخذتتصيلوتبكي.ومنذذلكالوقتأصبح
لديهاالعديدمنالصديقاتاملسلماتاللواتيساعدنهاعىلتخطي
القلقمنعدمااللتزامبأركاناإلسالممناليوماألول،وتلقتالعديد
منالهداياوالدروسلتحفيظهاالقرآنوفهمه،وقررتنقلحياتها
للبلدانالعربية،حتىنرشتفيديوتجربتهااألوىلمعصيام

شهررمضانيفأبريل/نيساناملايض.

منصات كورية للدعوة
يشاركالعديدمنالشباباألجانب،وخاصةالكوريني،

تجربتهممعاإلسالمواملسلمنيعربيوتيوب،ربما
أشهرهمهوالكوريداودكيم،الذيأعلنإسالمهقبل
ثمانيةشهور،وأصبحتقناتهمنذذلكالوقتمنصة
لتعريفالكورينيكثريامنتعاليمالديناإلسالمي
وتصحيحاملفاهيماملغلوطة،وكانأجرأفيديوهاته
عندماأقامالصالةيفمكانعامبكوريا،ورصد

ردودالفعل.
تجذبهذهالفيديوهاتمالينيالعرب

واملسلمني،املهتمنيبمتابعةأجانبيتحدون
أرسهمومجتمعاتهم،ويقرؤونالقرآنبلكنة

مميزة.ويسعىالكثريونملساعدتهم
والدعوةلهمبالصالح،وإرشادهمأحيانا
إىلبعضالشيوخوسورالقرآنلرشح

قلوبهم.
يفالجانباآلخريقفمنيرونيفذلكمتاجرة

بالدينوالعباداتمنأجلجمعاملشاهدات،السيمامن
الجمهورالعربي.

مسلمو السنغال.. 
نموذج في الوعي البيئي

يفوقتيشهدجدالًحولإنشاءاتغريقانونيةتنفذهارشكاتغربيةيفمناطقالساحل
املحمية،أطلقمسلموالسنغالحملةتشجريبهدفحمايةالشواطئ.

بعدأداءصالةالجمعةيف»مسجداإللهيات«قربشواطئاملحيطاألطليسبالعاصمة
دكار،قاممصلونسنغاليونبغرسشتالتنخيلونباتاتأخرىيفاملساحاتالخاليةحول

املسجد.
وارتدىاملصلونثياباًبيضاءتنفيذاًلوصيةبانياملسجدبينماكانوايغرسونالشتالت،فيما

انطلقأطفاليلعبونعىلالشاطئ،فتشكلتمنهمجميعاًلوحةمزهوةباأللوان.
وتستقبلالشواطئالسنغالية،التييشكلاملسلمونأكرثمن%95سمنسكانهاوتعج

باملدارساإلسالميةواملراكزالصوفية،زوارهامنالرياضينيواملصلنيعىلحدسواء.
وقالعمرفال،أحداملشاركنيبحملةالتشجري،يفترصيحلوكالة»األناضول«:إنمدينةدكار

تستمدجمالهامنشواطئهااملفتوحةللعامة.
وأضاف:يأتيالناسإىلالشاطئبعداالنتهاءمنأعمالهم،ملمارسةرياضةالجري،ويقيض

آخرونأوقاتاًممتعةبصحبةعائالتهم.
وأوضحأنرشكاتأجنبيةتسعىلبناءفنادقومطاعم،رغمحظراإلعماريفاملنطقة،مشرياًإىل

أنهملنيسمحوالذلكبالحدوث.
وأكدفالأنهمسيواصلونعملياتالتشجرييفاملناطقالقريبةمنالشواطئ،الفتاًإىلأنمدناً

ساحليةغريدكاربدأتتحذوحذوهم.
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F amilies are considered to be at the heart 
of every Muslim community. Family life 
was created by Allah to keep society to-

gether and Muslims should follow the example 
of the Prophet Muhammad, who was married 
and raised a family.

The traditional Muslim family is an extended 

family. It usually includes parents, children, 
grandparents and elderly relatives. Most 
Muslims believe that extended families mean 

greater stability, continuity, love and 
support for each other.

Roles of men and women
Islamic law and practice recognise 
the differences between the sexes, 
resulting in different roles and obliga-
tions for men and women. However, 
many Muslims believe that men and 

women complement each other. 
In many Islamic societies, the woman’s role is 
in the home and the man’s role is in the public 
realm of the working world.

The Qur’an and the Hadith refer to the 
biological differences that mean men are 
generally physically stronger than women. Men, 
therefore, are regarded as protectors of women 
and families, and providers of financial support. 
Women are expected to have children and to 
fulfil the role of wife and mother.

Protection and nurturing
Many Muslims believe that family life is the 
foundation of human society providing a secure, 
healthy and nurturing environment for parents 
and growing children. The best place to pass on 
and develop human virtues such as love, kind-
ness, mercy and compassion is in a family.
ad the rest of the article go to :
https://www.bbc.co.uk
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  Religion & life دين ودنيا

 أكدتاألبحاثالطبيةالحديثةأهميةتحيلِّ
اإلنسانبالجانباإليمانيوالدينالذي

ُيَشكِّلدرًعاواقًيالحمايتهمناليأسوالوفاة
مبكرًا.

وتوصلتالدراسةالتيأُجريتيفعامي
2018و2019إىلأنأولئكالذينيحرضون
الدروسالدينيةمرةواحدةيفاألسبوعأقل
عرضةللوفاةبسبباالنتحارأوالجرعات
الزائدةمناملخدراتأوالتسممبالكحول.
وقالالدكتوربينجتشنيعالِمالبياناتيف
معهدالعلوماالجتماعيةيفجامعةهارفارد
األمريكية:“ربماتكونهذهالنتائجمذهلة
بشكلخاصوسطجائحةفريوسكورونا

املستجد(كوفيد–19(”،
مشريًاإىلأنبحثًاسابقًاأظهرأنالدينقد
يلعبدورًايفتقليلاملخاطراملتعلقةباليأس

مثلاإلفراطيفتناولالكحولوإساءة
استخداماملوادواالنتحار.

وقالتايلرفاندروييلأستاذعلماألوبئة
يفجامعةهارفاردتيإتشللصحةالعامة:
“اليأسيشءيمكنأنيواجهأيشخص

يتعاملمعصعوباتأوخسارةشديدة،ويف
حنيأنمصطلح“وفياتاليأس”قدصِيغ
يفاألصليفسياقاألمريكينيمنالطبقة
العاملةالذينيعانونمنالبطالة،إالأنها
ظاهرةأوسعنطاقًاذاتصلةباملتخصصني
يفالرعايةالصحيةالذينقديعانونمن

العملاملفرطوالتعبأوأيشخصيواجه

الخسارة”.
وجمعالباحثونلهذهالدراسةبياناتعن
أكرثمن66ألفامرأةكانتجزًءامندراسة
صحةاملمرضاتوأكرثمن43ألفرجلمن
دراسةمتابعةاملهنينيالصحيني،ومنبني
النساء،تُوفيت75امرأةمناليأس،موزعة
كالتايل:43حالةانتحار،و20منالتسمم،
و12منأمراضالكبدوتليفالكبد،أمامن
بنيالرجال،حدثتأكرثمن300حالةوفاة
بسبباليأس،موزعةكالتايل:197حالة
انتحار،و6حاالتتسمم،و103بسبب

أمراضالكبدوتليفالكبد.
ورغمذلك،وجدفريقالباحثنيأنالنساء
اللواتيحرضنخدماتالعبادةمرةواحدة
يفاألسبوععىلاألقليقللديهنخطر

املوتبسبباليأسبنسبة%68مقارنةبمن
لميذهنبإىلأيةخدماتللعبادة،كماوجد

الفريقأنالرجالالذينيمارسون
أعمالهماإليمانيةأسبوعًياعىل
األقللديهممخاطرأقلبنسبة

.33%
وقالالباحثونبحسب“أشأ”إنالدين
قديكونترياقًامهًمالليأس،ممايمنح
الناسشعورًاباألمل،وقديعززالدين
أيًضااملرونةالنفسيةاالجتماعيةمن

خاللإضفاءإحساسبالسالموالنظرة
اإليجابيةوالرتابطاالجتماعي.
وقالالدكتوربينجتشنيإنه“يف

ضوءوباءكوروناالحايل،تُعتربالنتائج
مذهلة،ألناألطباءيواجهونمتطلبات
العملالشديدةوالظروفالصعبة،وألن

العديدمنالخدماتالدينيةقدتمتعليقها،
ونحنبحاجةإىلالتفكرييفما
يمكنالقيامبهلتقديم
املساعدةملنهميف

خطراليأس”.

النزعة الروحانية 
تحميك من اليأس والوفاة المبكرة

أركان العالقة الزوجية 
في اإلسالم

إنااللتزامبـأركانالعالقةالزوجيةهيأساسنجاحهذهالعالقة،ألنالزواجهي
عالقةتحافظعىلعدمزوالالجنسالبرشىذاتهويفالزواجوالعالقةاألرسيةتتم
تربيةاألوالديفنطاقاألرسةوتحتسقفالزواجوالعالقةالزوجيةالناجحةتبني

عىلعدةأركانأهمهاكاآلتي:
اكتمالأركانعقدالزواج:اإليجابوالقبولواألهليةالزوجنيوالرضا،وعدماإلجبار

والكراهيةعىلالزواجمنرشوطصحته،كذلكوجودشاهدينوويلالزوجة.
اجتماعالزوجنيعىلرضاالله:فمنيجتمعونيفمحبةورضااللهسبحانهوتعاىل

بالتأكيد،سوفتكونعالقتهمشديدةالنجاح،وتقامالعالقةعىلرضااللهبأنيعينوا
بعضهمالبعضعىلطاعةاللهوأداءالصلواتوفعلالخريواجتناباملعايص

االحرتاماملتبادل:فيجبأنتقومالعالقةبنيالزوجنيعىلاالحرتاموالودواملحبة
بنيالطرفني،وأنتبنىالعالقةعىلالرقيواحرتاماآلراءوتبادلهاواملناقشةوالعرشة

باملعروف.
واجباتالزوجوالزوجة:لكلمنالزوجوالزوجةواجباتمختلفةكلمنهاتناسب
مقدرتهعىلالنحوالذىخلقهاللهبهفالزوجمنواجبهاإلنفاقعىلبيتهوزوجته

وتلبيةاحتياجاتهموبذلالجهدلتحملاملسؤوليةتلكعىلعاتقهوالعملعىلذلك
واملرأةأيضالديهاواجباتيفرعايةاملنزلوإعدادالطعامورعايةشؤونالزوج.

عدمإفشاءأرسارزوجية:ويندرجتحتاألرسارتلككلمايحدثبنيالزوجوزوجته
يفمنزلهمأوكلأموربيتهموشؤونهمالخاصةومنرشأسوأاألشياءإفشاءأرسار
الزواجوعىلكلمنالزوجنيمسؤوليةالحفاظعىلتلكاألمورمناإلفشاءحفاظا

عىلعالقتهم.

قداسةالعالقةالعالقةالزوجيةعالقةمقدسة،ويجبأنتقامعىلالحبوالرصاحة
والحفاظعىلالعالقةبقداسةاألشياءاملقدسة،فتلكالعالقةمنأسمىوأرقى

العالقات.

االختياراملناسبوالصحيحلألزواج:يجبأنتختارأوتختاريرشيكحياتكبعنايه
فائقة،ويجباتباعأنيكونمناسبالكلأمورك،وأنحياتكتتناسبمعكلشؤون
حياتهأوانهمناسبليتالءممعكلظروفكالشخصيةواالجتماعية،وذلكتجنباملا

يمكنأنيحدثنتيجةاالختالف.

What does Islam say 
about family life?
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»المعرض االفتراضي 
للكتاب العربي«: 
مبادرة في تركيا
أعلنت»الجمعيةالدوليةلنارشيالكتابالعربييفتركيا«عنإطالق»املعرض

االفرتايضللكتابالعربي«،مابني27منيونيووحتىالخامسمنتموز/يوليواملقبل.
وبحسبمنسقاملعرضمحمدخليل،فإنالجمعيةاملهتمةبشكلأسايسبقطاعالنرش
باللغةالعربيةيفتركيا،وتنظيماملعارضوامللتقياتالفكريةوالثقافيةالعربية،»أطلق
حديثًاهذهاملبادرةعربمنصةافرتاضيةستنطلققبلاملعرض،بهدفتزويدالقارئ

العربيوإطالعهعىلالعناوينالجديدةمنالكتب«.
ويضيفخليلإناملبادرةتسعىأيضاًإىلتوفريخصوماتجيدةتدعمالنشاط

التجاريللنارشين،الذيالشكأنهترّضربسببحالةاإلغالقالتيتعرفهاالبالداليوم.
يقولخليلإنهذهالفعاليةتقاممنخاللبثمبارشملدةتسعةأياممن12ظهراًوحتى
العارشةمساء،عرباملنّصةاالفرتاضيةومنّصاتالتواصلاالجتماعيالخاصبالجمعية.
يخّصصاملعرضبثاًلكلدارنرشمشاركة،تعرضخاللهتعريفاًبالداروأبرزإصداراتها،
إىلجانباألنشطةالتيتشاركبهاكاملحارضاتوالندوات،وتبّثهذهالفرتةعربصفحة

الداراملشاركةأيضاً،وبعضاملحطاتاإلعالميةالداعمة.
يذكرخليلإناملعرضسوفيتضّمنفعالياتثقافيةوندواتلميجرتأكيدعناوينها
بشكلنهائيحتىكتابةهذهالسطور،وأنعددالدوراملشاركةيفوقالـ25داراًداخل
تركياو120توكيللدورنرشمنخارجتركياوبمجموعأكرثمنخمسنيألفعنوان.

تخّصصالدارقسماًلكتباألطفال،وتوفركتباًللشباب،إىلجانبأقسامالكتبالرتاثية
واألكاديميةواللغاتوالتعليمواإلدارةوغريها،ولتشجيعالقراءتوفرالدارتوصيالً

مجانياًللكتببقيمةمعّينة،إىلجانبالهداياوالخصوماتالتيقدمتهاالدوراملشاركة
وتصلإىل60%.

باريس-شوقيبنحسن
معاإلنهاءالتدريجيإلجراءاتالحجرالصحي،تبدو
املؤسساتالثقافيةيفآخرطابورالعائدين،ففيفرنسا
فتحتاملؤسساتالعموميةأبوابهاوباتتتعملبنسق
عاديمنذقرابةشهر،ثمفتحتاملقاهيوالحدائق
العامةبعدأسبوعنيمنذلك،فيمابقيتاملسارح

وقاعاتالسينماواملكتباتمغلقةإىلاليوم.
ويفانتظارفتحأبوابهاُمجّدداً،تقرتحاملكتباتالعمومية
والجامعيةمجموعةمناإلجراءاتكيالتنقطعالشعرة
بنيالكتبوقرّائهابشكلكيّل.لكن،معإغالقالقاعات
وعدمإمكانيةارتيادالقرّاءللرفوفالختيارالكتب

التيسيستعريونها،كيفيمكنأنتصلالكتبإىلمن
يحتاجها؟

أبرزاإلجراءاتالتيجرىإطالقها»خدمةكرافت«
التيتقّدمهاعّدةشبكاتللمكتباتالعموميةالفرنسية،

وتتمثّليفتوفريقوائمالكتبإلكرتونياًوإتاحةعددمن
صفحاتها،منهاالفهارسكتعويضلعمليةالتقليب
التييقومبهاالقراءعادةقبلتحديدالكتبالتي
يأخذونهامعهم.أمااستالمالكتبفيتّمعرببوابات
املكتباتيفأكياسمنورقالكرافت،ومنهناجاءت

تسميةالخدمة.
تُِعّداملكتباتأيضاًمجموعاتمنستةكتبيفأكياس
الكرافتملشرتكنييأتونإىلاملكتبةدونتحديداملؤلفات
التييوّدوناستعارتها،وهذهالكتبقدتكونضمنفئة
مخصوصة(رواية،فكر،علوم..(أوعشوائيةبشكل
كامل.علماًأنغرياملشرتكنييمكنهماالستفادةمن

نفسالخدمةيفحالقّدمواطلباشرتاك.

»ما الذي كان يمنع كل هذه التسهيالت أن 
تنجز في األيام العادية؟ «

عىلصعيدآخر،فتحتاملكتباتالعموميةعدد
االستعاراتاملمكنةمن25كتاباًكحّدأقىصإىلعددال
نهائيعىلأنيتماستعارةالكتببشكلمتدّرج،بنسق
ستّةكتبأسبوعياً،تأميناًلتداولهابنيالقراء،وهو

إجراءيجعلالوصولللكتبأسهلللقراءمنالسابق.
إذاكانتهذهاإلجراءاتمرتبطةبسياقمحّدد،فهي
رغمذلكتفتحعىلفرضياتعّدة،ومنهالوأُعجب
القرّاءبخدماتاملكتباتبهذهالصيغة،فهلسيؤخذ
ذلكبعنياالعتبارحنيتعوداألمورإىلماكانتعليه،
فيبقىنظاماإلعارةبهذهاملرونة.ماالذيكانيمنعكّل
هذهالتسهيالتأنتنجزيفاأليامالعادية؟لكنلوتحقّق
ذلك،هلتبقىاملكتباتكمانعرفها؟ربماتنتهيتقاليد
الجلوسلساعاتيفاملكتبة،بماأنكّلقارئيستطيع

تلبيةحاجتهمنالكتبمنباباملكتبةبعدأنيحجزما
يحتاجهعربالعالماالفرتايض.

ويفحالتواصلاإلتاحةاملفتوحةلإلعارةمّدةطويلة،
كيفسيكونموقفقطاعالنرشخصوصاًوأناملكتبات
الجامعيةوالعموميةتستوعبأربعةأخماسالكتب
الصادرةيففرنسا،مايعنيأنكّلكتابباتمتاحاً

مجانياًومناليسريالوصولإليهيفهذهاملكتبةأوتلك
منخاللالخدماتالجديدة.

التصلنامناملكتباتيفالبالدالعربيةأصداءكثرية
عنتعاملهامعالجائحةوخططهاالسرتجاعالقراء

ناهيكعناستدراجالعزفنيعنلقراءةإىلعالمالكتب.
التصلنايفالغالبإالإجراءاتالغلقالظريفأوفرض
التباعد،وهييفذلكمثلأّيةمؤسسةإدارية.وإذالم
تكناهتزازاتالوباءقدأثارتنوازعالتفكرييفتغيري
التعاملمعالقراء،فماالذييحرّكسواكناملكتبات

العربية؟

المكتبات والقارئ: نحو بناء عالقة جديدة؟
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كاتب األدب البوليسي روجيه 
بورنيش: رحيل عن 101

إذاكانتالروايةالبوليسيةالتقاءبنيعاملَْياألدبوالجريمة،فإنُصنّاعهاليسوا
دائماًعارفنيبكواليسهذهالفضاءيناملتباعدين،ولذلكيجريالتعويلعادةعىل
املخيالكماهوالحالمعأبرزكتّابالروايةالبوليسيةمثلأرثركوناندويلالذي
كانطبيباًأوأغاثاكريستيالتيكانترّبةبيتمعبعضاألنشطةاألركيولوجية.

يفاملقابل،يوجدمؤلِّفونيفاألدبالبولييسينطلقونمنخربةحقيقية،ومنهم
الكاتبالفرنيسروجيهبورنيشالذيرحلعنعاملنااألربعاءاملايضمتجاوزاًاملئة

سنةبعام،حيثولديف1919،وانضّميفشبابهللجيشالفرنيسقبلأنيلتحق
بجهازالبوليسيفأربعينياتالقرناملايض،وهيفرتةتوافقالحربالعامليةالثانية
والتياحتلّتأملانياخاللهافرنسا،ونصّبْتحكومَةفييشاملواليةلها،وهومادفع
بورنيشإىلاالستقالةقبلأنيعودإىلموقعهيف1944بعدخسارةالنازينيللحرب.
تحرُضمثلهذهالخلفياتيفمؤلفاتبورنيش،وقبلأنيخوضمغامرتهاألدبية

ُعرفاسمهيفنرشاتاألنباءمعإرشافهعىلالقبضعىلعددمنأبرزرجال
العصاباتيفالخمسينياتمثلإيميلبويسونورونيهالكان،وهيقضاياكربى

َسلّطتعليهاألضواءيفوقتكاناملزاجالشعبيمهّيأملثلهذهاألحداثوهذاالنوع
منالبطوالت.

ستحرضهذهالقضاياعربأحداثرواياتعّدة،مثلعملهاألدبياألول»فليك
ستوري«)1973(والذيحاولفيهفهمالعالقةاملعقّدةالتيتقومبنياملحقِّق
واملُجِرم،ويف1974أصدرعمالًبعنوان»رونيهالكان:لعبةالشطرنجبنيعقل

إجراميورشطيذوخيالواسع«،وفيهكرسالحدودبنيعوالِمالروايةوالواقع
بشكلأثارإعجابالنقادوالجمهور،وقّدمشخصيةرجلالعصابةوكأنهيكتب

عمالًبيوغرافياًعنفنانمعروفأورجلسياسيةشهري.
مناألعمالاألخرىالتيلقيتصدىطّيباً؛»العصابة«)1975،الصورة(،

و«املُخرِب«)1977(التيتعتربلحظةاكتمالصنعتهاألدبية.ومنأعمالهاألخرى:
»املالطي«)1981(،و«النمر«)1982(،و«اختطاف«)1990(،و«ملفاتخاصة

جداً«)1999(.

يذكرأنبورنيشفصلبنيمسريتيهاملهنيةواألدبيةحيثبدأتالثانيةبعد
استقالتهيف1965وبعدعددمنالسنواتاشتغلفيهاكمحقّقخاصيفمكتبأنشأه
بنفسهوتخصّصيفالجرائماملالية.ومعتحقيقهلشهرةأدبيةرسيعةكانينسحب
بالتدريجمنعالمالتحقيقاتالبوليسيةالواقعيةإىلعالمالتحقيقاتعربالرواية،

ليبدووكأنهُيحّبأنيتأملالجريمةعنُبعدويرُسممالِمَحهامنخاللاألدب.

استفادالكاتبالفرنيسمنالسينماالتيزادتهشهرة،وقداختارأنيعيشلسنوات
يفالوالياتاملتحدةاألمريكيةبعيداًعناألضواءيفبالدهالتيعادإليهابشكلنهائي
يف2015،ليستقريفمدينةكانCannesعىلالساحلاملتوسطيحيثرحلبهدوء

بعيداًعنصخبرواياته.

خيمالصمتوالهدوءعىلالقطاعالثقايفوأنشطته
األشهرالقليلةاملاضية،تأثراًبقراراتاإلغالقوتدابري
الصحةوالوقايةالتياتخذتهاالسلطاتالحكومية

يفأغلبدولالعالمتجنباًلتفيشأكرثفداحة
لجائحةفريوسكورونا.

وبحلولمارس/آذارأغلقتمعظماملؤسساتالثقافية
يفجميعأنحاءالعالمإىلأجلغريمسمى،أوعىلاألقل
تقلصتخدماتهابشكلجذري،إىلجانبوقفاملؤتمرات

والندوات،والفعالياتالثقافية،وإغالقاملتاحفمثلاملتحف
الربيطانيواللوفرالفرنيسوغريهما.

كماألغتمعارضكتابمثل»معرضباريسالسنوي«يف
دورتهاألربعني،ومعارضتونسوبغدادللكتاب،وكذلكجرى
تعليقأنشطةاتحاداتاألدباءوالكتابواألمسياتالثقافية،

وصاالتالسينماواملسارح،واكتفتالهيئاتالثقافية
بفعالياتإلكرتونيةبديلةالترويظمأاملجتمعاتللثقافة.
ومعتخفيفإجراءاتالحظرواإلغالقبدأتالفعاليات

تعاودالظهور،لكنالتخفيضاتالحكوميةوالخاصةبتمويل
الثقافةوالفنونيفالدولاملختلفةتهددالعاملنيبالقطاع

الثقايفبطريقةلميشهدهامنذعقود،كماأنالعديد
منالعاملنييفقطاعالثقافةبشكلمؤقت

أوبعقوددائمةأويفوظائفوأعمال
مختلفةخرسواوظائفهم،مما

يشكلتأثرياًمبارشةعىل
خدماتالثقافةعاملياً.

أوروبا وبريطانيا
أعلنرئيسالوزراء
الربيطانيبوريس

جونسونعن
السماحبفتح

مجموعةمناألماكن
العامةيفإنجلرتا،

بمايفذلكاملتاحف
واملعارضالفنية،يف
4يوليو/تموزاملقبل.
ويحاولالعاملونيف
القطاعالثقايفتوفري

بيئةآمنةوشاملةومرحبة
لتحفيزالناسمرةأخرىعىل
االنخراطيفاألنشطةالثقافية.
لكنمكتسباتنضالعقودمن

الزمنلرفعتمويلالثقافةوالفنونيفالبالد
تبدومهددةمعخططتقشفيةتلوحيفاألفق،رغم

تحدثالعديدمنالعاملنييفالقطاعالثقايفعنالحاجة
االستثنائيةلتوفريمحتوىثقايفأكرثتحفيزًاإلقناع
الجماهريبالعودةرغممحاذيرالسالمةالصحية.

ويفالسنواتالثمانياملاضيةجرىاقتطاعقرابة400مليون
جنيهإسرتلينيمنقطاعاملكتباتواملتاحفواملعارض

الفنيةمماجعلقرابة300مكتبةعامةيفبريطانياتعلق
أبوابهاالسنواتاألربعاألخرية.

وطوالفرتةاإلغالقكانمتوسطخسائراإليرادات
األسبوعيةاملبلغعنهايفقطاعاملتاحفاألوروبية80%،
وبسببحقيقةأنقطاعالفنونوالثقافةمناالقتصادات
الوطنيةفإنهيتميزبنسبةعاليةبشكلخاصمنالعقود
املؤقتةوالعملالحر،وكانتالخسائرالشخصيةعىل

املوظفنيمضاعفة.
وأدىاإلغالقاملتزامنللقطاعالثقايف،والعزلاملنزيللجمهور

الثقافة،إىلرغبةلدىكثريينلالستفادةمناألنشطة
الثقافيةإلكرتونياًوعربالواقعاالفرتايض،وخففالعديدمن
النارشينالقيوداملفروضةعىلالتوزيعالرقميألعمالهم

املحميةبحقوقالنرش.

المكتبات والمحفوظات
واجهتاملكتباتأوضاعاًمختلفةتراوحتبنياإلغالق

الكاملوالجزئي،وعىلالرغممنأنمعهدخدماتاملتاحف
واملكتباتاألمريكياعتربأنخطرانتقالفريوسكوروناعرب
ورقالكتبمنخفضنسبياًاستناداًألبحاثنرشتيفمجالت
طبية،الحظ»االتحادالدويللجمعياتاملكتبات«أنبعض
املكتباتفرضتفرتةانتظارقبلالتعاملمعالكتباملرتجعة

واملعارة.
ومنجانبآخرازدادتأهميةالخدماتاملكتبيةالتيلم
تنقطعفرتةالحجرالزمنيواإلغالقمثلاملكتباتالطبية
ومكتباتالسجونومرافقرعايةاملسنني،ورشعتالعديد
مناملكتباتالحكوميةيفبلدان-مثلاألرجنتنيوالربتغال
والرنويج-بتوصيلالكتبللقراءيفبيوتهمتجنباًللتكدس

يفاملكتبة.
وأتاحتالعديدمناملكتباتحولالعالم،بينهااملكتبة

الوطنيةاملغربية،تحميلكتبمنموقعهااإللكرتوني،ووفرت
بعضهذهاملكتباتكتباصوتيةمسموعةملنيوداالستماع

إليها.
وأتاحتمكتبةقطرالوطنيةالعديدمناملصادرإلكرتونياً
للتصفح،بينهاكتبودورياتومجالتوصحفإلكرتونية

ومقاطعفيديووموسيقى.
وتضمنتاإلجراءاتالجديدةاستالمالكتبعربخزائن
خاصة(يفكورياالجنوبية(والحدمنعدداملستفيدين
يفالوقتذاته(يفاليابان(والحدمنوجودالقراءداخل

املبانياملغلقة(مثلتايوانالتيأعادتترتيباملقاعدداخل
مكتباتها(ووضعبروتوكوالتجديدةللنظافةالشخصية
للموظفنيواملستفيدين(مثلارتداءالقفازاتعندجمع

الكتباملرتجعةيفأسرتاليا(

اآلداب والنشر
وبعدأنتمإلغاءوتأجيل

العديدمناملهرجاناتاألدبية
ومعارضالكتب،ترضرت
صناعةالنرشوالطباعة،
يفحنيتكيفالعديد
منبائعيالكتبعرب

االستفادةمنخدمات
الشحنوالنقلبدالً
منالبيعاملبارش
يفمتاجرالكتب

واملعارض.
وشهدتاملوضوعات

األدبيةاملرتبطة
باألوبئة،بمافيهابعض
الرواياتالكالسيكية،
طفرةيفاملبيعاتوأصبح
بعضهامناألكرثمبيعاً،مثل
روايةاألديبالفرنيسألبريكامو

»الطاعون«وألغتبعضاملجالتنظام
االشرتاكاملدفوع،وأتاحتوصولالجمهور
ملوادهامجاناًلفرتاتتراوحتبنييومنيوثالثةأشهر.

المتاحف
بعدإغالقاملتاحفيفمعظمبلدانالعالم،تحولتكثريمن
خدماتهاإىلالعالماالفرتايضالجتذابزوارإلكرتونيني،وبعد
تخفيفإجراءاتالحظرمؤخراًبدأتبعضاملتاحففتح
أبوابهاوسطتدابريصحية،مثلاملعرضالوطنيللفنونيف
الوالياتاملتحدةالذيفرضعىلزوارهارتداءالكمامات.
واستغلتبعضاملتاحففرتةاإلغالقيفمحاولةدعم

أرشيفهابقطعوأدلةترتبطباألحداثالحاليةوالطرقالتي
تغرياملجتمعخاللها،وبدأتالعديدمناملتاحفبرامج
»جمعاالستجابةالرسيعة«يفمحاولةلتوثيقواكتساب
القطعاألثرية،واستغلتمؤسساتمختلفةفرتةاإلغالق
إلعادةترتيبأولوياتمشاريعها،وقاممتحفالتقسيم
يفأمريتساربالهندبأعمالالربمجةوالتسجيلوالتحرير

والرتجمةألدلةاملرشدينالجددعنبعد.
ويستعرضاملتحفالذيافتتحعام2007القصصواملواد
األثريةوالوثائقاملتعلقةبأعمالالشغببعدتقسيمالهند
الربيطانيةإىلدولتنيمستقلتنيهماالهندوباكستانعام

.1947
وألنهاليعرفعىلوجهالتحديدمتىيتوقعأنتعودالحياة
لطبيعتهالينتعشقطاعالثقافةعامليامنجديد،يتشبث
العديدمنالعاملنييفاملجالالثقايفبأملتطويرلقاح
لفريوسكورونا،كمايعولونعىلخططالدعموالتحفيز

واإلنعاشالحكوميمنجهة،والتربعاتواملنحالخاصةمن
جهةأخرىملواجهةتداعياتأزمةجعلتالقطاعبرمته

مغلقاًحتىإشعارآخر.

رغم مخاوف الجائحة والركود العالمي.. 

مكتبات ومعارض قطاع الثقافة 
تسترد عافيتها ببطء وحذر
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تلكهيالدعامةالرسديةاألساسيةالتيتنطلقمنها
رواية»أشدألم«للكاتبالبريويفسانتياغورونكاغليولو،
الذيرشحهالعديدمنالنقادبعدهذهالروايةضمنستة
كتابيمكنأنيكونوامعادلنيألسلوبوطريقةالروائي
الشهريجابرييلجارسياماركيز،تتميزالروايةالتي

صدرتنسختهاالعربيةعندارمسعىللنرشسنة2019 
برتجمةمحمدالفويل،ببعدهاالبولييسالذياليستغرق
القارئبعيداًعنأبعادهااالجتماعيةوالسياسيةالتي
تناولتحقبةخاصةهناكيفالبريو،شهدتالعديدمن

 عملياتالخطفواالغتياالتوغريها.
لكنالروايةمالنحواالستغراقيفاملسارالبولييس

بأنهيجتذبالقرّاءلها،األمرالذيقديروقللكثريين،
وهذابالطبعليسعمالًتجارًياعىلاإلطالق،فهي
روايةحقيقيةمنالنوعالجادوسطإطارتشويقي،

لكنالخطوطالقويةجًداالتيفتحهاالكاتب،ربماكان
يمكنأنتكونأفضلمنذلككثريًالوكانخففقلياًل
منحدةتلكالحبكةالبوليسيةواهتمأكرثبالعامل

النفيس،كماكانلصياغةالروايةبشكلبولييستشويقي
عاملمهميفجذبانتباهاملطّلعوتركيزهملواصلةقراءة
الروايةومعرفةمافيهامنمفاجآت،وهوالذينجحفيه
»سانتياغو«إىلحٍدكبري،ممايجعلهعىلقائمةالكتاب
الذينيجمعونبنيالتشويقواملتعة،وبنيالكتابةاألدبية
الرصينةالتيتعرّبعناملجتمعالغربيوآالمهبصدق

وشفافية.

زوايا الظروف السياسية المنعكسة في 
الرواية

يبدوالعالمالذييرسمهالروائيالبريويف»سانتياغو
رونكاغليلو«يفروايته»أشدألم«،شديدالقربوالشبه
بكثرٍيمنأحداثالعالمالثالث،إذتتشابهالظروف

السياسيةوالسيطرةالعسكريةالتيعاشتفيها»بريو«
وجارتها»األرجنتني«معكثرٍيممايحدثيفدولالرشق
األوسط،ومايدورداخلأنظمتهاالعسكريةالشمولية

 منقمٍعوظلٍموتسلط.
تبدوخطبالسياسينيواحدة،تختلفاألزمنةواألماكن،
منالرشقللغربومندولالعالمالثالثإىلدولالعالم
األولاملتحرض،ولكنتبدوالسياساتمتشابهة،ويبدو
القمعواحًداأيًضا.هكذاينقل»سانتياغو«القارئإىل
األوضاعالسياسيةواالجتماعيةالصعبةواملعقدةالتي

كانيعيشهاالناسيفذلكالوقت،والتيتعكسقدرًاكبريًا
منتغولالسلطةوقمعها،وكيفأصبحالقتلواالعتقال
عىلأبسطاألسبابمنأيرسوسائلالسلطةللحصول

 عىلماتريد.
بدونخطابيةزاعقة،ومنخاللمواقفوأحداث

متالحقةيتعاطفمعهاالقارئبكاملكيانه،ومنخالل
مشاهدمرسومةبشكلسينمائيمتقن،استطاعالكاتب
أنينقلناإىلأحداثروايتهوعامله،وأنيدينبشكٍلبالغ

قوىالظلموالتسلطالعسكريةالغاشمة.

انعكاسات واقع الحياة االجتماعية

نتعرّفيفالروايةعىلعائلة»فليليكستشاكالتانا«ذلك
املوظفالذييحياحياةبسيطة،بالآماٍلعريضةوال
أحالمأكربمنأنيحصلعىلرضاحبيبتهالصحفية
»سيسيليا«التييقفبينهوبينهاتلك

العقباتاملعتادةيف

البدايةمنشخٍصبسيط،
ولكنهاالتلبثأنتتعقد
معتلكاألحداثالغريبة
التييمربها.كمانتعرّف
عىلصديقه»خواكني«
الذييفاجأبمقتله

ويسعىملعرفةقاتله،ممايورطهيف
سلسلةمناملواقفواألحداثويعرفهعىلالكثريمن
األمورالتيلميكنيعرفشيًئاعنها.كمانتعرفعىل
مديرهغرياملبايلالذييتابعمبارياتكرةالقدمبرتكيز
واهتماممتجاهالًكلاملهامالرسميةالتييتوجبعليه

 القيامبها.
استطاعالكاتبأنيرسمشخصيةأبطالهبكلدقة،
وأنيعرّبعنهمببساطة،السيمامعاستعانتهبتقنية

»الراويالعليم«الذييعرفأبطالالحكايةكلها،ويقّدم
 املعلوماتعنهايفالوقتاملناسبتبًعالتطوراألحداث.
ورغمأنالروايةبوليسيةحافلةباألحداثالشيقة،
فإنهاستطاعأنيعكسمنخاللهاأيًضاواقعالحياة
االجتماعيةبأبطالروايته،بمختلففئاتهموطبقاتهم
االجتماعية،وأنيرسمصورًةواقعية،شديدةاملأساوية
ملايتعرضونلهمنقمٍعوقهريفكثرٍيمناألحيان،وكيف
يمكنأنيتحّولالبسطاءإىلأدواٍتيفأيديالسلطة

القمعيةالغائمةيستغلونهالتحقيقمصالحهمبدعوى
الحفاظعىلالوطنواألمنالعامللبالد.

تضمينات كرة القدم.. في الخلفية
عىلالرغممماتبدوعليهكرةالقدممنكونهالعبة

شعبيةتجمعالجماهريويتماعتبارهاواحدةمنأدوات
التسليةالكربى،فإنأحداثًاعامليةمثل
تنظيمكأس

العالمواملشاركةيفمبارياتاملونديالالشكيتدخلفيها
سياساتكربىللدول،وتجعلالدولةاملستضيفةمحط
أنظارالعالم،بلوربمايدفعبعضالسياسينيالستغالل
تلكاألحداثالجماهرييةللقيامببعضالتجاوزاتالتي

 ربمالنتفلتأنظارالعامةيفذلكالوقت.
ولعلهذامادفعالكاتبالروائيسانتياغوألنيجعل
أحداثالروايةتدوربينمايقاممونديالكأسالعالم

الذيفازتبهاألرجنتنيعام1978،يفالوقتنفسهالذي
تستعدفيهدولةبريوالنتخاباتتزعمأنهاديمقراطيةيف
ظلحاكمهاالديكتاتوريالذييحبسكلفكٍرمختلف
ويعتقلكلصوٍتمعارض،ولعلهذهاللعبةالذكيةكانت
واحدٍةمنعواملالجذبيفالرواية،إذكانتالتعليقات
عىلمشاهداملبارياتبمثابةاملوسيقىالتصويريةالتي
يرتكهاالكاتبكلمرةبينماتدورأحداٌثأخرىبنيأبطال

 الروايةيفاملقدمة.
تتصاعدوتريةاألحداثمعنهايةالرواية،ويكتشف

القارئالكثريمناألرسارالغامضةالتيلمتكنواضحة،
ومعهاتتسارعحدةاللعبيفاملونديال،وينتظرالناس
بكثرٍيمنالتشويقواإلثارةتسديداألهدافالتيتحسم

بطلاملوندياليفذلكالعام،فتضيعصيحاتطلب
النجدةوالنجاةمناملوتمعرصخاتوهتافاتاملشجعني

يفكلأنحاءالبالد،وتبدوكرةالقدمخريوسيلة
بالفعلإللهاءالشعوبعنكلمايدوريفكواليس

 السياسةمنحولهم.
تجدراإلشارةإىلأن»سانتياغورونكاغليولو«روائي
ومرتجمبريويفشابحائزعىلستجوائزأدبيةأبرزها
جائزة»ألفاغوارا«عام2006عنروايته»إبريلأحمر«.
صدرتروايته»أشدألم«عام2014،وهيالروايةاألوىل

 التيترجمتلهبالعربية.
ويفالختام،«روايةأشدألم»مننوعاإلثارة،تدعوإىل
التأملمنخاللاللمساتالفكاهية،كماتتداخلفيها
السياسةمعكرةالقدموالنضالمنأجلالحياة،حيث
تتزامنمبارياتمونديالاألرجنتنيمعلحظاتاملؤامرات
السياسيةمايؤدىإىلتغريىفاألحداثمناختفاءات
وجرائمقتلوتدخالتعسكرية،كماتقدمالروايةنظرة

انتقاديةللسياسةوالتعصبالريايض.

رواية »أشد ألم « :
نظرات في الحبكة البوليسية 

للسياسة والتعصب الرياضي
د.محمد منصور الهدوي – الهند

خاللمونديال1978يفاألرجنتني،ُيقتلخواكنيصديقاملواطنالبسيطفيليكستشاكاتانا،
فتنقلبحياةاألخريمنمجردموظفيعيشعىلالهامش،واليبحثعناألزماتويتفاداها،
ويكرسجلوقتهيفمحاولةتفادياألحالمواآلمال،ودفننفسهيفطموحاتجدعادية.
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 طه الجند *

 أنابالأصدقاء

 بالرغبةأكيدةليٍشءما

 بالأممنذزمن

 أعرفالأحديهمهاألمر

الأحديستندإىلظلوينصتإىل

 البعيد

 الأحديصيليفالغسق

 الأحديناموهويحتضنزوجته

 الاحديرىالسهلمنثقباإلبرة

 الأحديسألعنخنجرهالثمني

 عنوتريفالغيب

 عنرائحةتقرتبلذئبخائب

عنالتفاتةمباغتةألفقالراعي

 املبتعد

 أنابالأصدقاء

 بالغرامأحرثهيفالصيف

 بالجداركفيفأقودهيفالزحام

 منقريةيفالجبلأتيت

 يراهاالقادمونمنالجنوب

 العابرونمنالرشقبميالن

 أراهاأنامنكلالجهات

 أراهاتحتاملطر

 آرىالزهرمندهشا

 الطائروهويحلم

 أراهايفالليلتنتبذ

 النباحوهويقفز

 أرىفوانيسخافتة

 الحكاياتمنلحافالجدةتطل

 تنهبأرضاًوتشعلأخرى

 األطفالتحملقولعابهايسيل

 أرىالطلحخلفيبيقني

 أرىمايكفيمنالحطب

 أرىأشياءالتخصكم

 أناهناكبعدالعاصفة

 كمنيصحويفمكانأخر

 كمنيرسييفليلبعيد

كمنيستيقظمعاملراكبواليذهب

 إىلالصيد

 أناهناكيفالجزءاملمتىلء

 يفالنصفاملفقودمنالزفرةاالوىل

دعونيأوضح...دعونيأتذكرما

 جرى

 منمنكمبالحكاية

 منيراهاتترشنقفالينرصف

 منيراهاعاريةفاليتشفى

 منيرىنملةالتعملفهوكفيف

 منيرانيبالحكمةفهومحق

 تعالواأدلكم

تعالوانتهادىكالعميانيفهذاالحيز

 املتبقى

 تعالوانقرتبمنالحافة

نلقينظرةعىلفيالقالرياح

 املدججة

 نتعلمكيفنموت

 كيفنعودإىلركنيفالغيب

 نهشعزلتناالشهباء

 أناهناكقطرةتتأملالسقوط

 ظلحائريفنجد

 ذبابةوحيدةيفإسطبل

 أناهناكيفالطرفالقيصمنالنص

 أنصتلنواياالعشب

 لقامةالليلالرهيفة

 ملصائربأقدامذهبية

 لدبيبالغيبيفالدروب

 بماذاتذكرونيأيهاالصبار

 ملاذاتقفبنيصخوراملنحدرات

ً  غامقاًومتهدجا

 كمنفقدرجاه

 كالخائفمنالبوح

 منالرغبةيفالحضور

 عىلمشارفالشفقإتكىء

 األرضالخصبة

 التجعلمنالعابرسيداً.

 *شاعريمني

*منمجموعة)أشياءالتخصكم(.

 من قرية في الجبل أتيت
ابنة الجدار

إيناس فليب

لقدجئتمنخرمالحائط
لذاكنتأتحّوللجدارعندمايقرتبالخوفمني،

ويفالليلكنتأصريمروحةوأناأتذكرعدداملراتالتيُدرتفيها
وأناأبحثعنضوءيدلنيعىلالطريق

اليومرصتأنىسقدميكلماحاولتالخروج
ورأيسصارأرجوحةمعلّقةيفالهواء،

ثمةيشءيسحبنينحوه
ليسلهرائحةواللون
والأعرفإنكانثقياًل
أنهيشءفحسب،

لديمحاوالتكثريةللنجاةمنالحياة
تلكالتييقولونإنهاوسيلةالضعفاء،

باملناسبة:»طز«
فاليوجدضعفأكربمنالوقوفخلفخطوط

رسمهاأولئكالذينيربوزوناألشياء
أولئكالذييحملونالوقتوالزمانعىلأكتافهم

الوقتخدعةكبرية
والزمنمرهونلألخطاء

آلخرشعرةوآخرحذاءمنأينبي
للحروبالتيالتشبع،

ففيهذاالعالمالكثريمناملطبات
والقليلمنالفضيلة،

وإنكنتتريدأنتحيابمأمنعليكأنتكونحرشةأوسلحفاة
وإنكنتتريدأنتعيشمثلنبي

تكتبعنهالروايات
عليكأنتكونخطأمقصوًدا
وإنكنتتريدأنتلمساملعنى

وتقرشالبؤسيفالذاكرة
قلطزأيهاالعالم..

*شاعرةمنالعراق

Firas Suleiman

You slide the curtain to watch this long 
memory show. Many lives come out 
of black bubbles ... dead people come 
out and perform their poor roles to 
the fullest. There is a grave digger who 
talks, makes a move, makes orders, and 
he runs the show.

No one will be exhausted in conveying 
the entire play, dialogues and mono-
logues lost in remorse. Yes, this is far 
from being tolerated (you are the whole 
audience), but pathetic actors are fight-
ing ... buzzing, reconstructing the ruins 
and beauty of their past as if they have 
not learned anything from the lessons 
of silence that have been thrown at 
them at the Institute of Absence. As if 
their death was a picnic in sleep.

You kept one scene.

A living dead actor who resembles you, 
with the power banging on the stage, 

is the observer and one of the actors 
/ who does not want to arouse the 
enthusiasm of anyone, who wants to 
end this farce play / ... The whole decor 
without uttering a word.

You are the audience. Clap, clap ... and 
suddenly
Alone
Alone
Alone
On stage
Nobody watches you.

* A Syrian poet residing in New York

The whole audience is you
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    ART تشكيل

لطاملااحتلاملسلمونوالعرببشكلعاممساحة
عريضةمنتاريخالفنالتشكييلالغربيمنذالحمالت
الصليبيةعىلالرشق.وهناكعددضخممنالرسامني
املسترشقنيالذينصورواحياةالعربونقلوهاللغربيف

لوحاتهم.
ونرىأنالحجبوصفهأحدالعباداتاألكرثأهميةيف

حياةاملسلمنيقداحتلهواآلخرمساحةكبريةيفذاك
التصويراالسترشاقيالذينقلإىللغرب.كماأنهناك
عددامناللوحاتالعامليةالتيتصوربالفعلالحج

ذهاباوإيابالبالدالحجاز.
وقدكانالحجحسبمايظهريفتلكاللوحات،وكما
نقلتكتبالتاريخأيضا،ينطويعىلقدرمناملشقة

التييفجوهرهاجزءمناملتعةالروحيةللحج.
أربعلوحاتلرسامنيأوروبينيتصورذلكاملنسك
الروحي.وتتمتعتلكاللوحاتبشهرةكبريةعامليا

وتحتلقوائملوحاتاالسترشاقيفعددكبريمنمعارض
ومتاحفالفنمثلمتحفأورسيهيففرنسا.

لوحة »حجاج في طريقهم إلى مكة«
وتتصدرتلكالقائمةلوحة»حجاجيفطريقهمإىل
مكة«،للرسامالفرنيسليونأوغستأدولفبييل

(1877-1827(،وهيمعروضةيفمتحفأورسيهيف
فرنسا.وقدقدمهايفصالون1861،وحصلبموجبها
عىلميداليةمنالدرجةاألوىلبسببجمالوضخامة

العمل.ويستهلمتحفأورسيهتقديمهللوحةعىل
موقعهاإللكرتونيبقوله:

»منذاللحظةالتيقدمتفيها،قدرلهاأنتكونتحفة
فناالسترشاق.فقداختاربييلتقديمموضوعطموح

عىللوحةكبريةالحجمبشكلغريعادي.
إنهيصورقافلةطويلةمنالحجاج
تعربالصحراء،وهيتشقطريقها

نحومكة،أقدسمدينةيف
اإلسالمومكانالحجلجميع

املسلمني«.
ووفقاللمتحف،قدمالفنان

بعداعامليايفلوحاته.
حيثنجدعىليمني

اللوحةمجموعةمنثالثة
أشخاص،رجليميش

بجانبهامرأةوطفلهاعىل
حمار.وهيإشارةالفتةإىل

رحلةالسيدةمريموطفلهاإىل
مرص.

اللوحة الثانية »وصول المحمل 
لواحة في طريقه لمكة«

اللوحةالثانيةهي»وصولاملحمللواحةيفطريقه
ملكة«،للرسامجورجإيمانويلأوبيز(1775-1841(.

وهومسترشقأملانيرسماللوحةعام1805.وهيلوحة
ضخمةأيضاالتخلومنالرموزواإليماءات.

فقدقدمجورجإيمانويلأوبيزيفلوحتهقافلةمن
األشخاصالذينيقومونبهذهالرحلةمعالكنهمأتوايف
الوقتعينهمنخلفياتمختلفة.فنحننرىيف
عددمنالشخصياتالعثمانيةعىلاليمني
وآخرونيسرتيحونعىلاليسار،تنوعا
كبريايفالعرقواللون،إالأنهمجميعا

توحدواباإليمان.

اللوحة الثالثة هي »موكب 
المحمل في شوارع 

القاهرة«
اللوحةالثالثةهي»موكب
املحمليفشوارعالقاهرة«،

رسمتعام1909،وهيللرسام
النمساويلودفيغدويتش

(1935-1855(،الذيعرفباهتمامه
املفرطبحياةالرشقولوحاتهعنالعرب

واملسلمني.
ونرىيفاللوحةعددامنالحجاجبمالبساإلحرام
يحيطونباملحملوتظللهمالزينةوسطغيومالبخور
البيضاءويلوحونتعبرياعنابتهاجهمبزيارةاألرايض

املقدسة.

ورغمأناللوحةالتصورالوصولإىلمكةفإنهاتظهرأن
الرحلةهياملقصدملافيهامنصداقةوإخاء.

ووفقاللرسام،فقدكانتتلكالقافلةتميضيفطريقها
منأماماملجمعاملزدوجملسجدالسلطانالغوري،آخر
املبانياململوكيةالعظيمةالتيشيدتيفأوائلالقرن
السادسعرش.ويظهربالفعلجزءمناملسجدعىل

يساراللوحة.

اللوحة الرابعة هي »عودة الحجاج من مكة«
اللوحةالرابعةهي»عودةالحجاجمنمكة«للرسام

الربيطانيهرنيوارن(1879-1794(.رسمتعام1848،
كانتمعروضةيفمتحفلندنحتىعام1976.ونرى
فيهاعددامنالحجاجيفواحةيسرتيحونمنوعثاء

السفر.
وكعادةمعظملوحاتالحجللمسترشقنياألجانب،نرى
املحملعىلالجمليتوسطاللوحةمعوجوددواب

أخرىكوسيلةنقلمثلالحمريواألحصنة.كمايبدويف
اللوحةأنمناسكالحجقدانتهتبالفعلحيثاليوجد

أحدبلباساإلحرام.
الشاهد،كلتلكاللوحاتتظهرفيهاروحانيةالحج
ومشقةالسعيلهكنوعمناملتعةالتيتظللهاالزينة

والهتافات.ورغمأنتلكاللوحاترسمتبيدمسترشقني
أجانباليدينونباإلسالم،فإنهاكانتأكرثقدرةعىل

إظهارجوهرالفريضة.

أربع لوحات عالمية جسدت تجربة الحج قديما

B ulgarian-born artist Christo, best 
known for wrapping buildings 
and famous landmarks in fabric 

or plastic, has died at his home in New 
York, aged 84.
He passed away of natural causes on  
according to a statement posted on the 
artist’s official Facebook page.
Christo, who always worked with his wife 
Jeanne-Claude, famously covered the 
Reichstag in Berlin and the Pont-Neuf in 
Paris with reams of cloth.
His artworks “brought people together” 
around the world, the statement says.
«Christo lived his life to the fullest, not 
only dreaming up what seemed impossi-
ble, but realising it,” it reads, adding that 
the couple’s art “lives on in our hearts 
and memories».
A 2016 installation entitled The Floating 
Piers consisted of 100,000 sq m of bright 
yellow fabric floating on polyethylene 
cubes on Lake Iseo, in Sulzano, Italy.
Shakespeare told us ‘all the world’s a 
stage’, Christo showed us all the world’s 
an art gallery. The Bulgarian-born artist 
wasn’t interested in the sterile white 
walls of the modern museum where 

objects exist apart from everyday life.
He wanted to turn everyday life into art, 
to make people look again and think 
again about their surroundings. He 
did this by way of intervention - either 
by wrapping a building such as the 
Reichstag in Berlin in blue material, or 
a section of the Australian coastline in 
one million square feet of fabric - in both 
cases turning cold, hard structures into 
sensuous, fragile sculptures.

He worked in collaboration with his wife 
Jeanne-Claude, whom he met in Paris in 
1958. They made their first major out-
door work three years later in Germany, 
covering oil barrels stacked in Cologne 
harbour with material. Jeanne-Claude 
died in 2009 leaving Christo to continue 
alone, which he did, with a plan to 
wrap the L’Arc de Triomphe in Paris next 
year - a project that will probably still be 
realised.
In 2018, a Christo artwork - his first 
major outdoor piece to appear in the 
UK - was unveiled at the Serpentine in 
London’s Hyde Park. The London Masta-
ba was a colourful sculpture in the shape 

of a trapezoid and made from more than 
7,500 200-litre barrels stacked together, 
displayed on a floating platform.

Born Christo Vladimirov Javacheff in Ga-
brovo, Bulgaria, in 1935, he spent time in 
Austria and Switzerland before moving 
to France, where he met Jeanne-Claude 
Denat de Guillebon in Paris.
Along with transforming large-scale 
landmarks, the couple also created 
monumental environmental works of 
art together in natural settings, before 
Jeanne-Claude’s death in 2009, aged 74.
An unfinished project in Paris entitled 
L’Arc de Triomphe, Wrapped is planned 
to be completed and exhibited in 
September 2021, in accordance with 
Christo’s wishes.
«We borrow space and create gentle 
disturbances for a few days,” Christo 
once said.

statement concludes: “In a 1958 letter 
Christo wrote, ‘Beauty, science and art 
will always triumph’. We hold those 
words closely today.»

Christo: Bulgarian-born artist who famously 
wrapped landmarks dies at 84
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CINEMA سينما

What are the most 
moving movies to cry?
I f you are among those who quietly cry when watching an impressive movie, 

here’s this warning: put aside an extra box of tissue before you watch the 
films mentioned in this report.

When American film critic Kevin Lee wrote a tweet last week in which he asked 
the audience about “the hardest thing he ever cried in a movie or TV show,” he 
was not expecting this stormy attack in response to his tweet.
“Within the first six hours, the responses were not foreseen at all, you would be a 
little surprised to hear the truth,” he says.
Film fans lavished on him the names of films that caused many tears, and his sur-
prise more than anything else was that some of the responses were accompanied 
by personal stories that explain the interest in these films.
 “The responses were very beautiful, and they were very different.”
BBC was able to analyze 35,000 responses, and it was the two most prominent 
films that shook feelings for tears, not from the type of epics or heavy drama, but 
rather from the type of family films that moved the hearts with.
Top of the list is the animated movie “Coco”, produced by Disney / Pixar, 2017 
Oscar winner, thanks to his powerful story of a Mexican boy crossing the “land of 
the dead” and discovering the secrets of his family while trying to fulfill his dream 
of becoming a musician.
He will be followed on the list by a 2008 movie, “Marley and Me”, and it tells the 
story of the couple, Owen Wilson and Jennifer Aniston, who adopted a Labrador 
riot dog accompanying them during their family lives.
These two films top the list compared to other films, and that is not a scientific 
survey of course, but there is a list of the top 10 films mentioned in the audience’s 
interaction with Kevin Lee’s tweet.
I was not surprised by the top movie “Coco”, and he told the BBC: “I like this 
movie, and it gets more admired with every view.”
“The story is very touching and the characters are very close in life. I think this is 
what has reached many audiences.”
It also included a list of the top ten films, three of a kind of animation, all pro-
duced by Disney / Pixar, among them the movie “Fog”, which is a film transmitted 
by generations, and “Toy Story 3”, which was described by “BuzzFeed” as “one of 
the saddest films.” Most likely in this generation. ”
He tells me that he is a “lover” of animated films, for easy transition to the worlds 
they create, and diving deep into them.
“Animated films are very free to invent their own idea,” he explains. “This idea 
transcends the story you want to tell, so it is very easy to abstract while letting the 
story take me to its world.”
He says the audience’s responses have generally focused on two types of influenc-
ing stories.
He adds: “One cries for the death of a character, either because he has become 
emotionally attached to that character and his heart grieves over it, or he feels 

the same details of the character’s story, especially when he remem-
bers losing someone close to him.”

A user contacted him and told him that he was particularly affect-
ed when watching “Coco”, because his grandmother recently 

passed away (and the grandmother’s character is the focus 
of the Coco movie’s story).
The best and the worst in humans
“Another common feature I noticed was those films whose 

story is based on real historical 
facts,” Schindler’s List films 

said. “Life is Beautiful, 
Sufi Choice, Saving Pri-
vate Ryan, the Grave 
of Fireflies.”
He adds: “There are 
many historical films 
that show the darkest 

chapters of human his-
tory and actually reach 

the audience.
To read the rest of the 

article go to :
https://m.saudi24.news/

وسام السيد 
تناولتالسينمااألمريكيةيفالعديدمنأفالمهاقضاياالعرق

والعنرصيةتجاهاألمريكينيمنأصولأفريقية،وجاءتقضيةمقتل
الرجلاألمريكيمنأصلأفريقيجورجفلويدلتعيدإىلأذهاننا

مجددااألفالموالوثائقياتالتيأنتجتيفالسينمااألمريكية،لتحكي
حكاياتاالضطهاديفبالدالعمسام.

)Pride(»كربياء«
يتناولفيلم»كربياء«القائمعىلقصةحقيقيةقصةفريق
السباحنياألمريكينيمنأصولأفريقيةالذينواجهواالتحيز

والعنرصيةوالفقروالتحاملاملستمرضدهميفسعيهملتحقيق
النجاح.

ويبدأالفيلم-الذيأنتجعام-2007بتساؤل:هلسبقأنرأيتشخصا
يفالحياةالواقعيةيعاملبشكلغريعادلدونسبب؟ماذاستفعل

إذاشعرتبالتمييزضدصديقلكأو
رأيتشخصايحجمعنأهدافه

بناءعىللونبرشته؟

»شخصياتمطموسة«
)Hiddenfigures(

يحكيالفيلمالقصةالحقيقية
لثالثنساءأمريكياتمنأصول
أفريقيةعملنيفوكالةناسا
يفالخمسينياتوالستينيات،
ويعطيالفيلمنظرةواقعية

عىلالتوتراتالعرقيةوالتجاهل
إلنجازاتالسيداتالثالثيف

عرصاملناداةبالحقوقاملدنية،
باإلضافةإىلالعديدمنالرسائل
اإليجابيةبشأنالنزاهةواملثابرة

والعملالجماعي.
تدورأحداثالفيلمحولعاملة
الرياضياتكاثرينجونسون
وزميلتيهادورثيفونوماري
جاكسونصاحباتالتخطيط
إلطالقصاروخرائدالفضاء

»جونغلني«ليصبحأولأمريكي

يدوريفمداراألرضعام1960.

)Andthechildrenshalllead(»ويقوداألطفال«
تدورأحداثفيلم»ويقوداألطفال«-الذيأنتجعام-1985يفوالية
ميسيسيبييفأوائلالستينياتحولفتاةأمريكيةمنأصلأفريقي
تحاولمعأصدقائهاالبيضتخفيفالتوتراتالعرقيةاملتزايدة،

والتصديللعنرصيةضداألمريكينيذوياألصولاألفريقية.
ويصفالفيلمبشكلمبارشوحساسكيفيةقيامحركةالحقوق
املدنيةبقلبالجنوباألمريكيرأساعىلعقبيفالستينيات،وقد

صنعبشكلمبارشوجذابليخاطبجمهوراملراهقني،لكنهيفالوقت
نفسهيجذبالعائلةبالكاملللمشاهدةواملناقشةبشأنقضاياالعرق

واللون.

)Thegreatdebaters(»املناظرونالعظماء«
يقومفيلم»املناظرونالعظماء«2007عىلقصةحقيقيةعنمدرب
املناظراتدنزلواشنطنالذيألهمطالبكليةوايلسيفتكساس
-وهيمنأقدمالكلياتاملخصصةللطلبةالسود-لتكوينفريق
منهمملناظرةطالبالكلياتاألخرىيففرتةالكساداألمريكي.
وأصبحالفريقمناملناظرينالعظماء،وتمتدعوةأعضائه

للمشاركةيفأولنقاشبنياألعراقيفواليةأوكالهوماعام1930.
ويستكشفالفيلمالبنىاالجتماعيةيفواليةتكساسخاللفرتة
الكسادالكبري،واإلهاناتاليوميةالتيعانىمنهااألمريكيونمن

أصلأفريقي،والتيكانتتصلإىلحداإلعدامبالجريمة.

)Hoopdreams(»أحالمهوب«
يتتبعالفيلمالوثائقي»أحالمهوب«قصةحياةشابني
هما:وليامغيتس،وآرثرأجي،ويحاولاملراهقان
منأصلأفريقيإحرازتقدمكبرييفلعبةكرة
السلة،ويتحملالشابانالتدريباتالطويلة

والطريقالشاقبنيالبيتواملدرسة،
لتحسنيمهاراتهماالرياضيةوقدرتهما
عىلاملنافسة،يفظلالتضييقعليهما

نتيجةأصلهمااألفريقي.
ويثريالفيلم-الذيأنتجعام-1994 
عددامنالقضايااملتعلقةبالعرق
والطبقةاالجتماعيةواالقتصادية
والتعليموالقيماإلنسانيةالتيتقوم
عليهاالوالياتاملتحدةاألمريكية.

أفالم تناولت حوادث 
العنصرية في أميركا
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»رسائل نيتشه مختارات 
من سيرته وفلسفته«: 

فكر ووجع
صدرحديثاًعنداري»الرافدين«و«تكوين«كتاب
»رسائلنيتشهمختاراتمنسريتهوفلسفته«

للفيلسوفاألملانيفريدريكنيتشه(1900-1844(،
برتجمةحيدرعبدالواحدوأحمدرضا،وفيهمجموعة
مختارةمنرسائلصاحب»هكذاتكلّمزرادشت«،إىل

عائلتهوأصدقائهوصديقاته،وهيرسائلكتبها-منبني
رسائلأخرى-تكشفعنجوانبعديدةمنعالقاتهمع
فالسفةومفكّرينومبدعنيوموسيقّيني،ومنبينهاكتاباته
شبهالشهريةإىلأُّمهوأُختهالتييتناولفيهاتارةشغفه
باملوسيقى،ويصفأوجاعهوآالمهيفرحلتهمعاملرض

تارًةأُخرى.

وجاءيفنبذةعنالكتاب:

نقّدمللقارئالعربيمجموعةمختارةمنرسائل
الفيلسوفاألملانيفريدريكنيتشه(

كماأنهاتكشفعنيومّياتهذاالفيلسوفوافراإلنتاج
ومواقفهحولقضاياكانتمحطاهتمامه،رسائلتكشف
عننيتشهاإلنسان،عنمشاعرهوأحاسيسه،عنحبه

وغضبه،عنكتاباتهشبهالشهريةإىلأمهوأخته،ونيتشه
الفنانعاشقاملوسيقىوعازفها.

رسائلعنأوجاعوآالمنيتشهيفرحلتهمعاملرضالذي
كانينالمنه،وهيتبنّيللقارئالكيفيةالتيكانهذا
الفيلسوفيكتبفيهاتأريخهالشخيصاليوميعىل
هامشكتابةمؤلفاتهالكربىالتييعتزبهاالتاريخ

الفلسفيالحديثواملعارص.

BOOKS كتب

ترُبزالعديدمنالدراساتالحديثةالتباساملقولةالتيترىممارسةالحكميف
التاريخاإلسالميواحدةيفمختلفمراحله،أوتغّيبوجودتنّوعيفاالتجاهات

والتياراتيستندإىلاختالفوجهاتالنظرواملصالححولالرصاعاتاالجتماعية
والسياسيةوتطّوربنيةاملجتمعواملؤّسساتالحاكمة.

»اإلسالموالسياسةيفالعرصالوسيط«عنوانالنسخةالعربيةمنكتابالباحث
يفالفلسفةالعربيةمكرمعباس،والتيصدرتحديثاًعن»مركزنهوضللدراسات
والنرش«برتجمةاألكاديميمحمدالحاجسالم،وتتضّمنمساءلةللمفاهيموظهور
األفكاروتشكّلالتقاليدونشوءالنماذجالرئيسيةللفكرالسيايسيفحقبةتاريخية.

يدرساملؤلّفثالثطرقلفهمالسياسة،تربزاألوىليفكتاباتمؤلّفي»اآلداب
السلطانية«التيتركّزعىلقيمالحكم،واحتياجهاللحكمةواالعتباربالتجارب

السياسيةسواءتلكالتيجرتداخلسياقالتاريخاإلسالمي،أزتلكاملستمّدةمن
خارجه(الفرس،الروم،الهند(.

وتعكسالثانيةطريقةالفقهاءالذينيرىعباسأنهمانشغلوابإشكاليةالفتنة،
وبالغوايفالرتكيزعىلأولوّيةاألمن،بينمامثّلالثالثةفالسفةمثلالفارابيوابن
سينامنخاللالتفكريباملسألةالسياسيةمنمنظورالقانونالطبيعيوبمقصد

تحقيقكمالاإلنسان،مستلهمةالثقافةالعلميةوالفلسفيةاملتداولةيفزمنهم.
وقدانتهىالباحثإىلأنكتّاباآلدابالسلطانيةكانوايقفونإىلجانبالعدل،
بينمالميعنتالفقهاءبالعدلبقدراهتمامهمبمسألة»املفيدوالرضوري«فحّبذوا

استبدادالسلطةملافيهمن»فائدةيفحفظاألمن«،يفحنيوقفالفالسفةإىلحانب
الخريوفكرة»الكمال«.

ويأتيالكتاببمثابةرّدعىلعالماالجتماعاألملانيماكسفيرب،الذياختزل
التصوراتاملحّددةلعالقةالسياسةبالدينيفاملجالاملجتمعياإلسالميبتصور

يجدمنبعه،عىلحدقوله،يفالثقافةالغربيةيفالفصلبينهما،وآخريقولبالتماهي
بنياملجالنيالدينيوالسيايسمعهيمنةاألول.

وتشرياملقدمةإىلأنفيربتركأثراًواضحاًيفكثريمنالدراساتالتياهتّمتبالفكر
السيايسيفاإلسالم،متبنّيًةموقفهالذييرجعالسياسةإىلماهوإلهي،نافية
مرشوعيةاالجتهادالبرشييفتنظيمالحياةاملدنيةالعامة،والترشيعللقواعد

املنظمةللعالقاتالسياسيةواالجتماعية.

ويقّدمصاحب»الثوراتالعربيةوالالهوتالسيايس«يفهذاالكتابمحاولةلنقد
هذاالتصور،بالرتكيزعىلبيانتنّوعالفكرالسيايساإلسالمي،كماتجىّليفتراثنا

الثقايف،وكماتفاعلمعتطّوراتاملجتمعخاللالتاريخ

»اإلسالم والسياسة في العصر 
الوسيط«: نماذج ثالثة

صدرعناملركزالعربيلألبحاثودراسةالسياسات
كتاباملدينةالعربية:تحدياتالتمدينيفمجتمعات
متحولة،ومنطلقهذاالكتابأنالبحوثبشأناملدينة

والتمدينتتجّددباستمراربتجّددأشكالالتمدين
وتحدياتهورهاناته؛ومنهاأّنمعظمسكانالبلدان

العربيةأصبحوايعيشوناليوميفاملدن،وأّناملجتمعات
العربيةاملعارصةأضحتتشهدتحوالٍتعميقةمتصلة
بديناميةالتمدُين.وقداستثُمرتبحوثمهمة،سابقًا،
يفالبلدانالعربيةيفدرسإشكاالتاملدينةوتحليلها،
يفأبعادهاالتاريخية،وأيًضايفأبعادهاالجغرافية،
واالجتماعية،واالقتصادية،والثقافية،ويفمجال

التخطيطالحرضيوإعدادالرتابالوطني.
يتألفالكتابمن840صفحة،تضم20فصاًلموزعةيف

خمسةأقسام.
يفالقسماألولالذييحملعنوان“التحوالت
االجتماعيةللمدينةالعربية”،يتناولعبد

الرحمنرشيقالسياسةالعمرانية
والعالقاتاالجتماعيةيفاملغرب،

كمايتناولهانيخميس
عبدهاملدناملُسّيجةيف
املجتمعاملرصيخالل
األلفيةالجديدة:بني

النموالحرضيواملكانة
االجتماعية،ويعالجإبراهيم
فريدمحاجنةتجلّياتالتمّدن

االجتماعيلسكاناملدينة
العربيةاملنشأةيفظلالكولونيالية
اإلرسائيلية،وتتناولنوريةسواملية
واقعالجواريفاملدينةالجزائرية:

دراسةحالةمدينةأرزيو،ويفختام
هذاالقسميدرسخليفةعبدالقادرإعادة
تشكلالبنىاالجتماعيةيفمدنالصحراء

الجزائرية.
يفالقسمالثانيالذييحملعنوان“التغيريات

املورفولوجيةيفاملدينةالعربيةاملعارصة”،يقّدمإدريس
مقبولمقاربةحولاملدينةالعربيةالحديثة:قراءة
سوسيو-لسانيةيفأعراضمرضالتمدن،ويتناول

الكبريعطوفالتمدينوالهجرةوالتحوالتاالجتماعية
يفتاريخالدارالبيضاءيفظّلإكراهاتاملايضوتحديات

الحارض)2014-1912(،كمايتناولمهديمربوك
نفاياتاملدينةيفسياقانتقالديمقراطيعربواقَع
املدنالتونسيةيفمرحلةالتحولالديمقراطي،ثّم

يدرسالحسناملحدادولكبريأحجوومحمدجداوي
تحوالتاملدينةالعربيةوتحدياتاملنظوماتاملائية

الحرضية:حالةمدنساحلاملحيطاألطليس.
يفالقسمالثالثالذييحملعنوانإشكالياتالتخطيط

العمرانيوالحرضيوحوكمةاملدنالعربية،يبحث
معاويةسعيدونييفأزمةالتحديثوالتخطيط

العمرانييفالجزائر:جذورها،واقعها،آفاقها،ويبحث
صالحالنشاطيفحوكمةاملدينةمنخاللفاعلية
التخطيطاالسرتاتيجيونجاعةالتنفيذ،ويتناول
أحمدمالكيحوكمةاملدنوإشكاليةالتخطيط

الحرضي:حالةمخططاتالتهيئةيفاملغرب،وأخريًا
يتناولأحمدحرضانيحوكمةاملدنوإشكاليةالبطء
املؤّسيسللمخططاتالتنظيميةللمدنالعربية:حالة

مدينةالدار.
يفالقسمالرابعالذييحملعنوان“التحواّلتالعمرانية
للمدينةالعربيةوآفاقاملدينةاإلبداعيةواملدينة

االفرتاضية”،يدرسعيلعبدالرؤوف
الفوىضالعمرانيةالخاّلقةيففضاءات
مدينةالقاهرةبعدثورةكانون
الثاني/يناير2011:جسور

النيلوميدانالتحرير،
ويعرضطهلحميداني
العمارةالكولونياليةيف

مدينةالرباط:مالمحالتشكل
والوظيفة،ويبحثعيلعبد
الرازقجلبياملدناإلبداعية
ورأساملالاملعريف:إمارةدبي
أنموذًجا،وأخرياًيدرسنديم

منصوريالحياةالرقميةيفاملدينة
االفرتاضية:نماذجوآفاق.

يفالقسمالخامسالذييحملعنوان
“املدينةالعربيةوإشكالياتالتهميشوالسكن
العشوائيوالرتييف”يبحثكّلمنبوشتىالخزان
وحسنضايضيفالديناميةاملجاليةملدينةفاس
وتعّددأشكالاإلقصاءوالتهميش،ويدرسالهادي
بوشّمةاملدينةالعربيةوأزمةالتحرض:مقاربة

سوسيو–مجاليةيفعالقةالعشوائياتالحرضية
بالهجراتالقبلية)مدينةتلمسانأنموذًجا(،فيما
يعرضبكاراملرتجيوحيدارحمدانمظاهرالبداوة
يفمدنجنوباملغرب:بقايانمطحياةزائلأمآليات
محّددةلهويةحرضيةحية؟دراسةحالةمدينة

طانطان.

»المدينة العربية: تحديات التمدين في 
مجتمعات متحولة« كتاب جديد للمركز العربي

»كورونا 
والخطاب: 

مقدمات 
ويوميات«

صدرحديثاًعن»مؤسسةمقاربات
للصناعاتالثقافية«يففاس،كتاب»كورونا
والخطاب:مقّدماتويوميات«ألستاذعلم

االجتماعاملغربيأحمدرشاك.

يحتويالعملعىلمقاالتتتناولمحاور
مختلفةحولعالقةكورونابالتعليمعن

بعد،والثقافة،والتضامن،والقراءة،واإلبداع،
واإلعالم،واالحتجاج،واإلشاعة،والبحث
العلمي،والهشاشةاالجتماعية،واألطفال،
والحجرالثقايف،والسوسيولوجيا،واملثقف،
والكمامةوغريهامنالثيمات.الكتابيجمع
السؤالالسوسيولوجيبتأمالتالكاتب

اليوميةيفالظواهرالتيانترشتمعانتشار
فريوسكوفيد-19.

يقعالكتابيف144صفحةمنالقطعاملتوسط
وقدأتاحتهمؤسسةمقارباتإلكرتونيالقرائها

يفإطاراسرتاتيجيتهالتشجيعالقراءةيف
فرتةالحجرالصحيومواكبةللحدثوتثمينا
لثقافةالتضامنالتييعيشهااملغربيفظل

أزمةكورونا.
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الشافعيأبتدون

أثارإقرارالربملانالصومايلبأغلبيةساحقةقانونحصة
املرأةالصوماليةيفالربملان(مجلسالشيوخومجلس
الشعب(،جدالًواسعاًيفالبالد،ففيحنيرأىمؤيدو
هذهالخطوةأنهاتعززمكانةاملرأةسياسياًيفاملجتمع،
اعتربمعارضوهاأنهاتقطعالطريقأمامرغبةالقبائليف
تغيريممثليهايفالربملان،فضالًعنتداعياتهذااملرشوع

بتأجيجالنزاعاتالسياسيةوالقبليةيفالبالد.

وحظيقانونكوتااملرأةالصومالية،الذييقيضبأحقية
الصومالياتبنحو30يفاملئةمنمقاعدالربملان،بتأييد
134نائباًيفمجلسالشعب،واعرتاض7آخرين.وكانت
الربملاناتالسابقةقدخصصتنسبة30يفاملئةمن

املقاعدللمرأة،إالأنهالمتحصلعىلتلكالنسبةبسبب
تفضيلالقبائلترشيحالرجال،فيماينصاالقرتاح

الجديدعىلأنتتنافسالنساءفقطيفاملقاعداملخصصة
لهنلضمانحصولهنعىلكاملحصتهن.

وقالتالنائبةمريمةهارون،أمامأعضاءالربملان
الصومايل،إناملرأةوالرجلمتساويانيفحق

اإلدالءبصوتيهمايفاالنتخابات،لكنفيمايتعلق
بالتمثيلالسيايسهناكنقصشديدلوجود
املرأةيفالعمليةالسياسية،مشريةإىلأنحصة
املرأةحالياًيفالربملانهي24يفاملئةمنمقاعده،
وهذاالتمثيلللمرأةغريكاٍف،والبدمنتمثيل
سيايسأكربللصومالياتيفاملشهدالسيايسيف
البالد.وأوضحتأندوراملرأةلنيقترصبعداآلن
عىلبيعالخرضةيفاألسواق،بلينبغيأنتربز

الصومالياتيفاملشهدالسيايسمنخاللالتمثيل
والعضويةيفالربملان،ألنهالتتوافررشوطتعجيزية

تذكر،سوىالحصولعىلشهادةالثانوية.
منجهتها،قالتعضواللجنةالربملانيةلحقوقاإلنسان،
زهرةعمرمالن،إن»هناكحقوقاًوواجباٍتيتساوىفيها
املرأةوالرجل،السيمايفالتمثيلالسيايسواالجتماعي،
لتقريرمصرياألمة،وهذهالحقوقاملفقودةللمرأةهي
التيتدفعناللبحثعنهاعربالقوانني«.وأشارتإىلأن
أعدادالنساءيفالبالدتربوعىل70يفاملئةمناملجتمع
الصومايل،وعىلالرغممنذلكالتتعدىحصتهانسبة
قليلةمنمقاعدالربملان،مضيفةأنالقانونالذيأجازه

الربملانيؤكدامليضقدماًنحوالتفكريبمصرياألمة

الصوماليةبشكلجاد،ألناملرأةكانتاملعيلالوحيد
للمجتمعأثناءالحرباألهليةيفالبالد.

ورداًعىلإمكانيةحدوثنزاعاتقبليةبسببهذا
القانون،قالتإنبعضالقبائلالصوماليةلديها

سيداتيفالربملان،لكنثمةقبائللمتمنحمقاعدخاصة
للمرأة،وهذامايتعارضمعالحصةالتيأقرّهاالدستور
الصومايل،أيأنالقبيلةالتيلديهاثالثةمقاعد،البدأن

تخصصمقعداًللمرأة.
وتبلغحصةاملرأةيفالربملانالصومايلبمجلسيهالشعب
والشيوخ80مقعداً،منها67يفمجلسالشعبو13يف
الشيوخ،ممايعنيأنحصةاملرأةالكليةهي24يفاملئة

منمقاعدالربملان.
أماالناشطةعنبحسنعلمي،فرأتأنهذاالقانون

سيعززمكانة
املرأة

سياسياً
يفاملجتمع،وهومكافأة

لكفاحهنالطويلمنذالحرباألهلية(1991(،وأن
مشاركةاملرأةيفالعمليةالسيايستعدبحدذاتهاجزءاً
منحلاملشكلةالصومالية،منخاللدورهنيفالوساطة

وحلاملشاكليفالحكوماتالصومالية.وأشارتإىلأن
هذههياملرةاألوىلالتييجيزالربملانمرشوعاًيخص
املرأةالصوماليةبدفعمن132نائباًيفمجلسالشعب.

مقابلذلك،تربزاعرتاضاتعىلالكوتاالنسائية.ورأت
النائبةيفمجلسالشيوخزمزمطاهرمحمود،أنهناك
حاجةملّحةلتخصيصمقاعدخاصةللسيداتمن
دونترشيحهنمنالقبائل،مشريةإىلأنهاتؤيدقرار
الربملانبإجازةقانونحصةاملرأةيفالصومال.لكنها

أضافتأنمناملحتملأنيؤديالقانونالجديدملشاكل
سياسيةبنيالقبائل،وهذاماسُيفقدالصومالياتمقاعد

يفالربملان.وأكدتزمزمأهميةدوراملرأةيفالتمثيل
السيايسمنخاللعضويةالربملان،لكنآليةإكسابها
لتمثيلهاالسيايسربماتكونأحياناًمختلفةومتنوعة،
وهومايحتاجإىلجهدكبريمنأجلالحدمنالتعديات

السياسيةواالجتماعيةضداملرأةالصومالية.
منجهته،رأىالنائبالسابقيفالربملانمحمدمحمود

جودر،يفحديثلهأنخطوةالربملانبإقرارقانونحصة
املرأةتخالفالدستورالصومايل،الذييعطيالقبائل
حقاختيارممثليهايفالربملانمنالجنسني،مشرياً
إىلأنهذهالخطوةغريدستورية،ولهاتداعيات

وخيمةعىلالنسقاالجتماعيوالسيايس
يفالبالد.وأشارجودرإىلأنأعضاءالربملان
الذينصوّتوالهذاالقانون،يفكرونيفالعودة

إىلمجلسالشعبمنجديد،ويريدون
الحدمناختياراتشيوخالقبائلالسيما
النائباتيفالربملان،مضيفاًأنالقانونُيبقي

النوابالحالينييفمقاعدهممندونأن
يحقللناخبنياختيارنوابجدد،وهذاما
سيتعارضمعقانوناالنتخاباتالجديد.
وأوضحالنائبالسابق،الذييسعىللعودة
حالياًإىلقبةالربملان،أنقانونحصةاملرأة
سيؤديإىلأزمةسياسيةجديدةبنيرؤساء
الوالياتالفيدراليةوالحكومةالصومالية،ويحد

منقدرةشيوخالقبائلورؤساءالواليات
الفيدراليةعىلانتخابممثليهم،معترباً
أنالحكومةتريدمنخاللهذاالقانون

خلقنزاعاتسياسيةواجتماعية،إليجاد
مربراتواقعيةلتمديدفرتةحكمهايفالبالد
التيستنقيضبعدسبعةأشهرمناآلن.

الصومال: كوتا المرأة البرلمانية تثير 
جداًل سياسيًا واجتماعيًا

ماليزيا: لم يعد 
بإمكاننا قبول المزيد 

من الجئي الروهينغا
أكدرئيسوزراءماليزيامحييالدينياسني،أنهلميعدبإمكان
بالدهاستقبالاملزيدمنالجئيالروهينغاالفارينمنميانمار،
مشرياإىلمتاعبيفاالقتصادوانخفاضيفاملواردبسببكورونا.

ماليزيا:لميعدبإمكانناقبولاملزيدمنالجئي
الروهينغابنغالديشتضعمئاتالروهينغايفالحجرالصحي
وقالياسنييفمؤتمرعنبعدمعقادةالدولالعرشاألعضاءيف
رابطةدولجنوبرشقآسيا(آسيان(:»لميعدبإمكانناقبول
املزيدمنالالجئني،يفالوقتالذيتتعرضفيهمواردنابالفعل

لالستنزافوهومافاقمتهجائحة(كوفيد19-(«.

وأضاف:»مازالمتوقعامنماليزياعىلنحوغريمنصف،أن
تفعلاملزيدالستيعابالالجئنيالقادمني«.

وماليزيا،التيتسكنهاأغلبيةمسلمة،مقصدمفضلمنذوقت
طويللالجئنيالروهينغااملسلمني،والساعنيإىلحياةأفضلبعد
فرارهممنحملةقادهاالجيشيفميانمارومنمخيماتالالجئني

يفبنغالدش.

وأبعدتماليزيا،التيالتعرتفبوضعاللجوء،يفاآلونةاألخرية
قواربالجئنيوألقتالقبضعىلاملئاتمنالروهينغاوسطغضب

متصاعدمناألجانباملتهمنيبنرشفريوسكورونايفالبالد.
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خدمة 
الحجاج 
شرف 

نفتخر به

خبرة 11 
سنة في 

خدمة 
الحجاج

حملة الفارس للسفريات  والحج والعمرة

T R AV E L  G AT E
H A J J  G R O U P  U S A

2020
1441

خيـــر رفيق إلـــى البيت العتيق
البرنامج يشمل :

الوثائق المطلوبة :

يرافق الرحلة 

البرنامج ال يشمل رسوم الحج والتأمين واألضحية

تذاكر الطيران : ديترويت - المدينة - ديترويت	 
االنتقال في باصات حديثة مكيفة 	 
الفطار والعشاء بوفية مفتوح 	 
ثياب اإلحرام	 
زيارة األماكن التاريخية في المدينة	 
توفير الفندق لإلقامة فيه خالل المناسبات	 
خيام حديثة مكيفة في منى	 

جواز سفر صالح لستة أشهر على األقل	 
صورتين بخلفية بيضاء	 
شهادة التطعيم ضد اإللتهاب السحائي	 

الشيخ نبيل الهيجةالشيخ ياسر عبدالسالم

مكة 
فندق التوفيق بالزا

830 متر  بجانب الحرم

مكة 
فندق ابراج هلتون

 أمام   الحرم مباشرة

المدينة 
فندق الحرم

المدينة 
فندق بلعان زمزم

21

16

$6,800

$ 8,250

يومـــــًا 

يومـــــًا 

17 يونيـــــو -
 6 أغسطس

21 يونيـــــو -
 6 أغسطس

االقتصادي

الفاخر

على الشخص

على الشخص

1 3 2 5 1  Mi c h i g a n  Ave .
De a r b o r n ,  M I  4 8 2 1 2

1 1 3 4 1  j o s e p h   c a m p a u
h a mt ra m c k ,  M I  4 8 2 1 2

Tel: 866-515-2209 / 313.707.6327
www.etravelgate.com sales@etravelgate.com
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MAX ACCOUNTING & TAX SERVICE, CPA

ضرائب األشخاص   •
ضرائب الشركات  •

إيداع مباشر للعائد ضريبي   •
محاسبة المحالت  •

محاسبة األجور والرواتب  •
ترجمة ومعامالت الهجرة  •

تصديق الوثائق  •

• Personal Taxes
• Business Taxes
• Tax Refund Direct Deposit
• 1099 & W2 Filling
• Tax Overview
• Bookkeeping
•   Complete Payroll Service

•  عائد ضريبي للدخل يصل إلى  6,557 $
عائد ضريبي لكل طفل يصل الى 2,000 $  •

عائد ضريبي إضافي يصل الى 1,400 $  •
عوائد ضريبية لمالك المنازل والمستأجرين  •

عائد ضريبي للتدفئة  •

• Earned Income Credit To $ 6,557 
• Child Credit Up To $ 2,000 Per Child
• Additional Child Credit $ 1,400 Per Child
• Education Credit Up To $ 2,500
• Home Owner And Rental Credit 
• Home Energy Credit

معين احمد جابر عثمان
Maeen Ahmed Gaber OthmanWatheeq Mansoor Al-Kubaty

وثيق منصور القباطي

أكبر عائد ضريبي ممكن
 Biggest Refund Possible

20%
 BUSINESS INCOME DEDUCTION

FAST REFUND 

CALL US TODAY:
(313) 406 6732

24607 FORD RD 
DEARBORN, MI 48128

Email Documents To
Maeen@Maxaccounting.com

www.maxaccountingtax.com

MONDAY -  SATURDAY 
9:00 AM - 6:00 PM

ماكس للمحاسبة والضرائب 

WE ARE A CPA FIRM
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    Opinion كتابات

جيمس ستافريديس

بعداالنفراجةالتيشهدتهاالصنيوالهندإثرأسابيعمن
التصعيدالعسكريعىلطولالحدوداملشرتكةالتيتجمع
بينهمايفجبالالهيمااليا،أفادتالتقاريراإلخباريةمن
مواقعاألحداثبأنالقواتالصينيةقدأسقطتمااليقل
عن20جندياهنديارصعىاالشتباكاتاألخرية،معما

تكبدتهالقواتالصينيةمنخسائريفاألرواحغريأنهالم
تعلنعنهاحتىاآلن.وتعّداالشتباكاتالداميةاألخرية
بنيالقوتنيالكبريتنيهياألوىلمننوعهامنذمنتصف
سبعينياتالقرناملايض،وهيتعكسمدىمابلغته

العالقاتالثنائيةاملتوترةواملشحونةللغايةبنيأكربدولتني
عىلمستوىالعالممنحيثعددالسكان.ورغمالرصامة
والجديةاللتنيتتسمبهمااملخاطرالجيوسياسيةيفتلك
املنطقةامللتهبة،فإنتلكاألزمةتتيحفرصةسانحةأمام
الحكومةاألمريكيةلصياغةذلكالنوعمنالعالقاتالقوية
التيتربطهابالهند،والتيكانتواشنطنتتوقإليهامنذ

أكرثمنعرشينعاما.
بدأالرصاعالراهنقبلعدةأسابيععندماقامتالصني
بتحريكاآلالفمنجنودهاإىلوادي»غالوان«يفإقليم
»لدخ«،عىلطولماُيعرفبخطالسيطرةالفعليةبني

الجانبني.
وكانالسبباملبارشوراءالتحركاتالعسكريةالصينية،
هوقرارالحكومةالهنديةبالرشوعيفتشييدطريقتؤدي
إىلقاعدةجويةمتقدمة.وتمثلتاالستجابةالصينية
يفرفععددالقواتيفاإلقليم،معجلبمزيدمنالعتاد

العسكريالثقيلمثل(الحفارات،وناقالتالجنداملدرعة،

وربمابعضبطارياتاملدفعية(،معبناءمخيماتاإلعاشة
إليواءالجنود.ومنواقعذلك،دخلتالقواتاملسلحة
الصينيةبالفعلإىلمنطقةكانتتعّدمنذفرتةطويلة

خاضعةللجانبالهنديمنالحدود.
وبرصفالنظرتماماعنالجانبالذييرتاجعأوال،
فإنالحقيقةالواضحةأنالتصعيدالصينيكانهو
الخطوةالحاسمة،وهيالخطوةالتيتعكساألهداف
االسرتاتيجيةاملتزايدةلدىالحكومةالصينية،ليسيف
جبالالهيمااليافحسب-أوقمةالعالمكمايروقلهم
تسميتها-وإنماعىلالصعيدالعامليبأرسه.فهلأي
منتلكاملجرياتهيذاتأهميةبالنسبةإىلالواليات
املتحدةوسياساتهاالخارجيةاملشتتة؟يجبأنيكون

األمركذلك،نظراألنالرهاناتالحاليةهيأعىلبكثريمن
مجردخطوطحدوديةعىلالخريطة،تصورمساحةمن
األرايضالقاحلةعىلارتفاعيبلغ14ألفقدمفوقمستوى

سطحالبحر.
جمعنيلقاءقبلعدةسنواتمعمستشاراألمنالقومي
الهندي-يفمؤتمرميونيخلألمن-حيثتناقشنايفقضية
الرصاعاتالحدوديةاملستمرةمنذفرتةطويلة.ولقدأطلق
عليهااسم»الجرحالقديماملتقيح«؛إذتعتقدالحكومة

الهنديةأنالصنيتحتلمايقربمن40ألفكيلومرتمربع
منأراضيها،ولقدجرىاالستيالءعىلهذهاألرايضإبان
حربعام1962،التيُهزمتفيهاالهندهزيمةحاسمة.
والتزالمشاعراملهانةمستمرة،وعكستتوغالتالقوات
الصينيةاألخرية،القليلمنالخياراتاملتاحةأمامالهند،
إلجبارالحكومةالصينيةعىلاالنسحابمناملناطقالتي

تزعمخضوعهالسيادتها.
ولقدشهدتالتوتراتبنيالجانبنيالصينيوالهندي
مواجهةسابقةيفعام2017،تلكالتياستمرتقرابة
شهرينكاملني،يفهضبة»دوكالم«.ولقدفازتالصني
أيضايفهذهاملواجهة،منخاللامليضقدماعىلطريق
إنشاءقاعدةعسكريةلهاهناك.ولقدانخرطتالدولتان
الكبريتانيفعددمنجوالتاملحادثاتاملتتالية،ولكنغري
املستمرةعربالسنواتاملاضية،بيدأنالتوجهاتالصارمة

األخريةمنجانبالحكومةالصينية،تعكسمستوى
جديداتمامامنالعدائية.

تتسقكلهذهالتطوراتمعالتحركاتالتيتنتهجها
الحكومةالصينيةعىلالصعيديناالسرتاتيجي

والتكتيكي،التيرشعتفيهابكنياعتبارامنأوائلعام
2020الحايل،السيمامعانتقالتركيزواهتماماملجتمع

الدويلبأرسهإىلمجابهةجائحةفريوسكورونااملستجد؛
إذالحظناارتفاعايفالنشاطالعسكريالبحريمن

جانببكنييفبحرالصنيالجنوبي،ذلكالنشاطالذي
يتخذمنحىعدوانيابصورةمتزايدة-يفمواجهةالوجود
العسكريالبحرياألمريكييفاملنطقةنفسها،معإغراق

أحدقواربالصيدالفيتنامية،وإلحاقاألرضاربأحد
حفاراتالنفطاملاليزية-ذلكفضالعنتصعيدالضغوط

الدبلوماسيةواللهجةالخطابيةضدتايوان.
كماتستعنيالصنيباملحفزاتاالقتصاديةواإلنسانية
يفترسيخمبادرة»حزامواحدوطريقواحد«عرببلدان
جنوبآسيا،السيمامعباكستان.كماتحاولالحكومة
الصينيةيفاآلونةالراهنةتحويلجزيرةصغريةمنجزر
املالديفإىلقاعدةملبارشةالعملياتالجويةالعسكرية
يفاملنطقة،تماماكمافعلتمعالجزراالصطناعيةالتي

أقامتهايفبحرالصنيالجنوبي.
ويمكنناقراءةذلكاملشهدالعاممنثالثزوايا؛أوال،كونه
محاولةمنالحزبالشيوعيالصينيالحاكملزيادة

املشاعرالقومية-تلكاملعنوياتغرياملوجهةإىلالهند
فحسب،وإنماضدبلدانأخرىيفاملنطقة،وكذلكضد
الوالياتاملتحدة.ومرجعذلكبصورةجزئيةإىلأسباب

حزبية،إذتحولهذهالتطوراتمنأنظارواهتمامالشعب
الصينيعناآلثاراالقتصاديةالفادحةالناجمةعن

التباطؤاالقتصاديالعاملياملحتمل،الذييلوحيفاألفق
بسببجائحةفريوسكوروناالعاملية.

ثانيا،تعززتلكاملجرياتالراهنةمنقبضةالرئيس
الصينييشجينبينغالقويةوصفتهكزعيمقادروصارم،
استناداإىلالنجاحاتالتيتزعمحكومتهإحرازهايف

معرضمواجهتهاالعنيفةضدالفريوسالقاتلالذييفتك
بمواطنيالبالد.

وأخريا،عىلالصعيدالجيواسرتاتيجي،تعّدالخطوات
املتخذةيفمنطقةجبالالهيمااليامنبنياملحاوالت

الصينيةملمارسةمزيدمنالضغوطعىلالحكومةالهندية،
بغيةاملحافظةعىلمسافةمعتربةبعيداعنفلكالواليات

املتحدة.عىلالرغممنوجودفرصةالرجوعبنتائج
عكسيةلذلك،منحيثتحركالهندمبارشةللتواصلمع
الحكومةاألمريكيةيفأعقاباالشتباكاتالداميةالتي
وقعتعىلالحدودبنيالبلدينحديثا،بيدأنالجانب
الصينييملكثقةعاليةبقوتهالعسكريةالوطنية،ولم
تستشعربكنيارتياحايفحالةالتقارباملستمرةالتي
جمعتبنيواشنطنونيودلهيعىلمدارالسنوات

الخمساملاضية.وهناكأيضامشكلةكبريةتتعلقبمباردة
»حزامواحدوطريقواحد«الصينية،أالوهيالهند،التي
تقفعقبةكؤوداعىلمساراتالتجارةالتيتحاولالصني
االستعانةبهايفالسيطرةعىلاملجرياتاالسرتاتيجيةيف
االشتباكات القرنالحاديوالعرشين.وبهذااملعنى،فإنَّ
التيجرت،والتزالمستمرةبدرجةما،يفمنطقةجبال

الهيماالياهيمعنيةيفاملقاماألولببسطالهيمنةالكاملة
عىلاملحيطالهندي.يفاألثناءذاتها،تملكالواليات

املتحدةراهنا،قدراغريكبريمنالنفوذالذييخوللها
االنخراطبقوةيفهذاالرصاعاآلسيويالقائم.

ومناألهميةبمكانيفخضمهذاالسياق،العملعىلإنهاء
النزاعبشأنالرسومالجمركيةالذيبدأبجهوداإلدارة
األمريكيةغرياملدروسةجيدا،بهدفتخفيفالضغوط
عىلالعجزالتجارياألمريكيمعالصني.وعىلالصعيد
العسكري،منشأنالخطواتاألوىلالجيدةأنتتمثليف
دعوةالحكومةالهندية،ذاتالطموحاتالبحريةالكبرية،
إىلاملشاركةالكاملةيفاملناوراتوالتدريباتالبحريةالتي
تُنظممرةكلعامنييفمياهاملحيطالهادي.وماذاعن
فكرةاألسطولالبحريالهنديالذييشاركاألساطيل
البحريةاألمريكية،واليابانية،واألسرتاليةيفمثلهذه

املناوراتالبحرية؟
ينبغيللعالقاتالقويةالتيتجمعالوالياتاملتحدة

بالحكومةالهنديةأنتشكلجزءااليتجزأمن
اسرتاتيجيةأكرب،معنيةباملجرياتوالتطوراتالراهنةيف
تلكاملنطقة.كماينبغيعىلالوالياتاملتحدةمواصلة
استكشافطرقاالقرتابوالعملالوثيقمعتايوان،مع

تطبيقكاملللعقوباتاالقتصاديةاملناسبةعىلالحكومة
الصينية،بسبباإلجراءاتالقمعيةالتيتتخذهايف

هونغكونغ.ومنشأنالعملعىلاستمراردورياتالحرية
املالحيةيفبحرالصنيالجنوبي.وتحتاجالوالياتاملتحدة
يفذلكإىلبناءكتلةقويةمنالبلداناملمانعةالستعراض
القوةالعسكريةواالقتصاديةمنجانببكني،والتشتمل
تلكالكتلةاملمانعةعىلالهندفحسب،وإنمااليابان،
وكورياالجنوبية،وأسرتاليا،وسنغافورة،ورشكاءدوليني

آخرين.
تعدالتوتراتالجاريةيفتلكاملنطقةمنالعالممهمة
وخطريةللغاية،ولكنينبغيحلهايفسياقاملقاربة

األوسعنطاقاالتيتعتمدهاالوالياتاملتحدةيفمواجهة
الصني.

التصعيد العسكري بين الصين والهند ومقاربة واشنطن

 Hanin Ghaddar

H ezbollah’s control of the Syrian-Lebanese 
border is attracting renewed controversy in 
Lebanon, where cross-border smuggling has 

recently intensified, and abroad, with the internation-
al community discussing Lebanon’s failure to establish 
sovereignty over its territory in line with UNSCR 
1559. Lebanon can no longer ignore the economic 
repercussions of costly smuggling on its already fragile 
economy. As the country enters into negotiations for a 
bailout from the International Monetary Fund contin-
gent on reform, controlling its borders is becoming an 
utmost priority for the Lebanese government.

It is the Lebanese Army’s duty to stop smuggling, 
arrest smugglers, and close off illegal borders. 

However, the recent measures it has taken appear to 
be superficial acts, designed as a show for the inter-
national community. The real issue is that Hezbollah 
is smuggling weapons and fighters from Lebanon to 
Syria and beyond, and vice versa. In addition to its 
military operations, Hezbollah has smuggled goods 
from Iran and Syria to sell in Lebanon. Meanwhile, 
fuel, US dollars, and flour, have crossed from Leba-
non into Syria.

Hezbollah’s control of the borders, and the way it 
has used these borders to benefit Iran’s and Syria’s 
economy – at the expense of Lebanon’s economy – 
has recently been exposed and caused much uproar 
by activists and opposition figures. The new wave of 
the protests, expected to restart on June 6, will likely 
see this scandal placed at the center of corruption 
charges brought by protesters against the state, 
and it will implicate Hezbollah and Assad allies in 
Lebanon.

Last month, Lebanon’s Central Bank Governor Riad 
Salemeh hinted that the country has lost $4 billion a 
year to smuggling, at a time when Lebanon is asking 
the IMF for $10 billion in aid.

In response, Hezbollah’s leader Hassan Nasrallah 
has called for “bilateral cooperation” with the 
Assad regime to control smuggling. A few days 

later, Hezbollah’s officials stated that Hezbollah will 
not allow the closure of illegal borders with Syria, 
because “Hezbollah needs to bring in weapons for 
the resistance.”

Despite some of the measures implemented by the 
Lebanese Armed Forces such the closure of some 
illegal crossings and a few arrests of smugglers, the 
issue has not been – and will not be – resolved any-
time soon, at least not without a major concession 
from Hezbollah to the international community. 
Hezbollah will not be forced to cease its smuggling 
operations unless it is forced to do so.

This kind of concession will not be achieved without 
a serious maximum pressure campaign on Hezbollah 
itself, not on Iran and by default Hezbollah. A max-
imum pressure campaign on Hezbollah also means 
that Hezbollah’s network of allies and the business 
community – from all sects – needs to be put under 
pressure and sanctions. It also means that Hezbol-
lah’s influence within security institutions should be 
weakened through using aid as leverage.

For example, US assistance to the Lebanese Armed 
Forces could come with conditions catered to cut 
Hezbollah’s influence over certain military units 
and figures in the army. Otherwise, Hezbollah will 
continue to influence Lebanon’s economic, diplomat-

ic and security decisions, and vital issues such as 
border control and smuggling will never be properly 
addressed.

This is a game that Hezbollah and its allies are 
good at playing. When they are cornered, they buy 
time. Today, Hezbollah’s government is cornered 
as the economy in Lebanon is deteriorating, and 
no measures have been implemented to stop this 
deterioration. The permission Hezbollah gave to the 
government to negotiate with the IMF is another 
way to buy time as they continue their smuggling 
operation along the Lebanese-Syrian borders.

It has become clear for many observers in Lebanon 
that receiving IMF aid seems unlikely as reforms are 
yet to materialize – at least not with this govern-
ment. Between the IMF package that could save 
Lebanon, and Iran’s land bridge from Tehran to 
Beirut and the south of Lebanon, Hezbollah will 
chose Iran over Lebanon. For Hezbollah, a Venezuela 
scenario for Lebanon is better than cutting Iran’s 
route to Lebanon.

Therefore, the only solution is pressure on Hez-
bollah – a dual pressure that comes from both the 
Lebanese streets and the international community 
in a firm attempt to regain the political balance once 
Lebanon enjoyed.

The Lebanese-Syrian borders and Hezbollah’s priorities
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Economy اقتصاد

أظهرتبياناترسمية،أنالصينيني
اشرتواسلعاًبقيمة2.4تريليوندوالر،
خاللمهرجانللتسوقعرباإلنرتنت
استمر18يوماً،بزيادةبلغتنسبتها

%52عنالعاماملايض2019،حيثعززت
جائحةكوروناالتسوقعنبعديفثاني

أكرباقتصادبالعالم.
وشهدمهرجانالتسوقعرباإلنرتنت
ملنتصفالعاميفالصني،والذياستمر

مناألولمنيونيو/حزيرانحتىالثامن
عرشمنهذاالشهر26.18مليارصفقة،
وفقماذكرتاملقاصةالصينيةللدفع
عرباإلنرتنت»نتسيونيونكلريينج

كوروبوريشن«.
وبلغعددالصفقاتخاللاليوماألولفقط
وفقمانقلتوكالةأنباءشينخوا،نحو

1.6مليارصفقة،مايعدرقماقياسياًلعدد
الصفقاتاملسجلةيفيومواحد.وبحسب
املقاصة،فإنوباءفريوسكوروناالجديد،

عززاعتيادالناسالتسوقمنخالل

اإلنرتنت.
منناحيةأخرى،أظهرتبياناتصادرة
عنمصلحةالدولةلإلحصاء،أنإنتاج

الروبوتاتالصناعيةيفالصنيقفزبنسبة
%16.9عىلأساسسنويىفمايو/أيار

املايض،ليصلإىل17794وحدة.
ويفالفرتةبنييناير/كانونالثانيومايو/

أيار،أنتجتالصني72619وحدةمن
الروبوتاتالصناعية،بزيادة%6.7عن

نفسالفرتةمنالعاماملايض.
وتسعىالصنيجاهدةلرتقيةقطاع

التصنيعمنخاللاالبتكارالتكنولوجي،
حيثتواجهانكماشاًيفعددالسكانيف

سنالعملوزيادةتكاليفالعمالة.
ويفعام2016،أصدرتالبالدمبادئ

توجيهيةتتعهدفيهابتوسيعاستخدام
الروبوتاتيفصناعاتمثلتصنيع

السياراتواإللكرتونياتواألجهزةاملنزلية
والطريانواملنسوجاتواملوادالكيميائية.

الصينيون يشترون سلعًا عبر اإلنترنت 
بـ 2.4 تريليون دوالر في 18 يومًا

أقرتالحكومةاملرصيةأضخمموازنة
عامةيفتاريخالبالدللعاماملايل-2020
2021الذيينطلقيفاألولمنيوليو

املقبل،بقيمة2.2تريليونجنيه(136.4 
ملياردوالر(،منها105.4مليوندوالر

للمرصوفات.
وتمثلاملرصوفاتاملتوقعةزيادةبـ8.9% 
عنموازنةالعاماملايلاملايضبسببزيادة
اإلنفاقعىلالصحةوالتعليموالبحث

العلمي،حيثتمتخصيصنحوخمسة
ملياراتوثمانمئةمليوندوالرلقطاع

الرعايةالصحية،بزيادة%28عنموازنة
العاماملايلالجاري.

أماإجمايلاإليراداتاملتوقعةباملوازنة
فتقدربـ79ملياردوالروهومايمثل

زيادةبـ%13.6عنالعاماملايلالجاري،
علماأناملوازنةالجديدةتمإعدادهايف

الفرتةمننوفمرباملايضوحتىيناير2020 
وبالتايللمتتضمناآلثاراالقتصادية

لجائحةكورونا.
وتستهدفاملوازنةاملرصيةخفضالدين
العامإىل83%منالناتجاملحيلاإلجمايل،
وخفضالعجزالكيلإىل%6.3منالناتج
املحيلاإلجمايلمقارنةمع%7.2كان
متوقعايفموازنةالعاماملايلالحايل.
ووضعتالحكومةاملرصيةثالثة

سيناريواتملستهدفاتموازنةالعاماملايل
املقبلتستندعىلتطوراتفريوسكورونا.

ويفرتضالسيناريواألولانتهاءأزمة
كورونايفسبتمرباملقبل،وبالتايليتوقع

تراجعاإليراداتعنماهومستهدفيف
املوازنة%6.8إىل74.3ملياردوالروزيادة
العجزالكيلإىل%7.5منالناتجاملحىل

اإلجمايل.
ويفرتضالسيناريوالثانياستمرار

كوروناحتىنهايةعام2020،األمرالذي
سيخفضاإليراداتاملتوقعةبـ11.5% 
إىل71ملياردوالروسريفعالعجزالكيل

إىل8.4%.
أماالسيناريوالثالثفيفرتضامتداد
الجائحةحتىيونيو2021،وبالتايل

تراجعاإليراداتاملتوقعةبـ%14إىل96 
ملياردوالروارتفاعالعجزالكيلإىل9%.

مصر تقر أضخم موازنة في تاريخها.. 
حجمها 2.2 تريليون

لمتمثلالبياناتالتيصدرتمؤخرا
عنانخفاضأرباحالبنوكاألمريكية
بنسبةتقارب%70-لتصلإىل18.5 
ملياردوالريفالربعاألولمن-2020 
خربامزعجالكثريمناالقتصاديني

األمريكيني.
وعىلالرغممنإعالنأكرثمننصف
البنوكاألمريكيةانخفاضأرباحها،
وبينما%7.3منالبنوكلمتسجل
أرباحا،اعتربمحللوناقتصاديون

تلكاألخبارمتوقعةبلومربرةيفظل
ظروفاالقتصاداألمريكياملتأرجحة
بسببتداعياتاإلغالقاالقتصادي

إثرانتشاروباءكوفيد19-.
وقالرشيقعثمانالخبرياملايل
بمؤسسةواشنطنآناليتيكا

بالعاصمةاألمريكية،ماشاهدناه
ترجمةحرفيةآللياتتعاملقطاع

البنوكأثناءمواجهةأزماتاقتصادية
كبرية«.

ورشحالخبري-الذيسبقلهالعمل
ألكرثمنعرشينعامايفعددمن

كربياتاملؤسساتاملالية-تلكاآللية
بقوله»عندمايتوقعالبنكتعرثأداء
الرشكاتاملدينةله،يبادربتخفيض
التوقعاتويشطباألموالاملتوقع

اسرتدادهامنتلكالرشكاتلعددمن
الشهوراملصاحبةلحالةالتدهور
االقتصادي،ويدفعذلكالنخفاض

أرباحالبنوك«.
ويتبعذلكتخفيضالبنوكتوقعات

األرباح،لكنلفرتةمؤقتةترتبط
باستمرارأسبابالتدهوراالقتصادي
العامالتيتؤثرعىلأداءالرشكات
املدينةلهذهالبنوك،ويختلفوضع
قطاعالبنوكيفظلأزمةاالقتصاد

أثناءاألزمةاملاليةلعامي-2008 
.2009

وطبقاللخبرياملايلالعامليمحمد
العريان،فالترتبطاألزمةالحالية
التيتتعرضلهاالوالياتاملتحدة
والعالمبالقطاعاملايل،فاألزمةحاليا
اقتصاديةعىلعكسالوضععندما
انهارعددمنالبنوكواملؤسسات

املاليةيفاألزمةالسابقة.
ويعتقدالعريانأنثوابتالنظام
املايلالعاملي،بمافيهاالبنوك،

مستقرةعىلالرغم
منحالةالركود
االقتصادي

التي

تتعرضلهاالوالياتاملتحدة.

أسهم البنوك في ارتفاع
ولمتنعكسالتقاريرالحكوميةحول
أرباحالبنوكسلبياعىلقيمةأسهم

كربىالبنوكاألمريكيةالتيشهدتقفزة
قدرها1.2تريليوندوالر(أو8.5%) 

يفالودائعخاللالربعاألولمقارنةمع
األشهرالثالثةالسابقة.

وحققسهمبنكأوفأمريكاارتفاعابـ
%8خاللالشهراألخريحيثزادمن23 
دوالراللسهميوم18مايو/أيارليصلإىل

25دوالرا.
أماسهمسيتيبنكفقدقفزبنسبة

%17خاللالشهراألخريحيثزادمن
45دوالرايوم18مايو/أيارليصل
إىل53دوالرايفبورصة

نيويورك.
وقفزسهم
رشكة

مورغانستانيلبنسبة%18من40دوالرا
يوم18مايو/أيارليصلإىل48دوالرا

األربعاء،أماسهمجيبيمورغانفقفز
بنسبة%10خاللالشهراألخريليصل
إىل99دوالراللسهم،وبدأيف18مايو/أيار

بتسعنيدوالراللسهم.

أنباء اقتصادية جيدة
دفعتعدةعواملإىلبدءظهورمؤرشات
تحسناالقتصاداألمريكيالذيالزال

يعانيمنتأثرياإلغالقالذيشلالحياة
االقتصاديةبسببجائحةكوفيد19-.
وأشارتبياناتوزارةالتجارةملايو/أيار
إىلنموقطاعمبيعاتالتجزئةبنسبة
%17.7يفقفزةإيجابيةكبريةتشريإىل
بدءعودةثقةاملستهلكني،كماشهد
الشهراملايضانخفاضعددطلبات

الحصولعىلإعاناتالبطالةللمرةاألوىل
منذبدءانتشارالفريوس.

ورغموصولأعدادالعاطلنيإىلأربعني
مليونأمريكي،يرىالخبرياملايلرشيف
عثمانأناألسوأأصبحوراءنافيما

يتعلقبسوقالعمالةيفالوالياتاملتحدة،
وتوقعأنينعكسذلكعىلبقيةقطاعات

االقتصادخاللاألسابيعواألشهر
القادمة.

وقالأيضا»سيساعدالتوصلإىللقاح
فعالأومصللوقفانتشارفريوس

كوفيد19-يفتعجيلالتحسنيفأركان
االقتصاداألمريكي«.

البنوك األميركية تخسر 70 % من أرباحها.. 
لماذا ال يقلق االقتصاديون؟

Russia’s Economy Coming 
In Worse Than Expected 
Because Of Pandemic

T he economic unraveling of Russia won’t be as bad as it 
is in Brazil, Italy, Spain and France, but it’s going to be 
worse than expected, says Fitch.

Russia’s GDP will contract by 5% this year. Fitch first estimated 
the pandemic to trim 3.3% off of Russia’s already relatively 
lackluster growth rate. Next year won’t be enough to replace 
this year’s loss. Fitch is looking at gains of just 3%, meaning 
Russia will need 2022 to recover from just around three 
months of forced economic closures in 2020.
Like almost every other country, Russia took draconian mea-
sures to hide from the coronavirus and flatten the infection 
curve. The lockdowns are being lifted now in Moscow, but the 
country’s infection rate has only plateaued. They are not yet 
in deceleration phase, based on data and graphs compiled by 
Johns Hopkins University.
Russia’s ruble is set to weaken even more.
Fitch is forecasting 72 rubles per dollar before the year’s up. 
The ruble is already at 70 to 1. The ruble hasn’t been this week 
since February 2016.
The Russian Ministry of Economy also expects a 5% economic 
contraction this year, including 9.5% decline in the second 
quarter versus a year ago. If lockdowns are lifted and Russians 
are feeling excited to be out and about, then growth will return 
next year. Russia’s official projections have the economy grow-
ing over 3% for 2022 and 2023. If that looks low, Russia was 
growing at about half that rate for much of the last two years.
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إصابة أول رئيس دولة بفيروس 
كورونا.. واصل عمله عن بعد

أصيبأولرئيسدولةيفالعالمبفريوسكورونااملستجد»كوفيد19-«،وذلكبعدتسجيلبالدهنحو9 
آالفو656إصابةبالفريوس،تويفمنها330شخصا،وتعاىفألفو75مريضا.

وأعلنرئيسدولةهندوراسخوانأورالندوهرينانديز،أن»الفحوصاتأكدتإصابتهبفريوسكورونا
املستجد،وأنهيتلقىالعالج،وسوفيبارشعملهعنبعدومنخاللمساعديه«.

وقالهرينانديزخاللخطاببثهالتلفزيونالرسمي:»باعتباريرئيساللبالدومواطنامسؤوال،أودأن
أقولانيبدأتأشعربحالةمنعدماالرتياح،وجرىتشخييصبأننيمصاببمرضكوفيد19-«.
وأشارإىلأناألطباءأوصوهباالسرتاحة،مستدركا:»لكننيسأواصلالعملعنبعدومنخالل
املساعدين«،الفتاإىلأنهيعانيمنأعراضبسيطة،وبدأيفتلقيالعالجويشعربتحسن.

وجرىأيضاتشخيصإصابةزوجتهواثننيمنمساعديهبفريوسكورونا،ويخضعونجميعاللعالج.

السلطات السويسرية تبحث 
عن مسافر نسي 3 كيلوغرامات 

ذهب بالقطار
نرشتمجلةلوبوانالفرنسية-نقالعنهيئةاإلذاعةالربيطانية(بيبييس(أن

السلطاتالسويرسيةتبحثعنصاحبثالثةكيلوغراماتمنالذهبوجدتبأحد
القطاراتيفأكتوبر/ترشيناألولاملايض.

وذكرتأنالسلطاتقررتنرشهذاالخرببعدثمانيةأشهرمنالبحثعنالشخص
املذكوروالذيكانمسافرابنيمدينتيسينتغالولورسنالواقعتنيرشقالبالد،وذلك

ليتسنىألكربعددمنالناساالطالععىلاألمر.

وقالتأيضاإنذلكالراكبتركبعدنهايةالرحلةالتيتستغرقساعتنيونصف
الساعةكميةمنالذهبقيمتها170ألفيورو(حوايل191ألفاو310دوالرات(.

وينصالقانونالسويرسيعىلأنمالكهذااملاليمكنهاسرتجاعهمتىماجاء،وذلك
يفغضونخمسسنواتكحدأقىص.

وعلقأحدالقراءعىلالخربقائال»دعونانفكريفبعضالفرضيات،أوالأنهذا
الشخصليسأبلهوإنماربماهوشخصمشتتالذاكرةوربمافاقدللذاكرةواليتذكر

أينينىساألشياء«.

وأضاف»لكنربمايكونأحداألثرياءأصحابامللياراتممنيرتددونأحياناعىل
سويرساوربمانيسهذهالرصة،وهيبالنسبةلهكفقدانأحدنابضعةسنتات،فال

يكرتثبالبحثعنهاألنهامضيعةلوقته«.

أماالسيناريواألخري-حسبهذاالقارئ-فربمايكون»صاحبالذهبأحداملحتالني
عىلالرضائبأوتجاراملخدراتممنيحاولونتبييضاألموال،أوربمايكونبكل

بساطةلصاكانقدرسقهاواليريداملطالبةبهاحتىالينكشفأمره«.

افتتاح مهرجان لحوم 
الكالب في الصين رغم 

االنتقادات القاسية
أعيدافتتاحمهرجانلحومالكالبيفالصنيعىلالرغممنتصنيف

الحكومةاألخريللكالبكحيواناتأليفةوليستمواش.ويأمل
الناشطونيفأنتكوندورةهذاالعامهياألخريةيفتاريخاملهرجان.
ويقامهذااملعرضالسنويملدة10أياميفيولني،وهيمدينةيفجنوب

غربالصني،منذعام2009،لالحتفالباالنقالبالصيفي.
باإلضافةإىللحومالكالب،التييعتقدالبعضأنهاتجلبالحظ

والصحةالجيدةإذاتمتناولهايفالصيف،يتمبيعلحوم
القططوالليتيشالطازجةواملرشوباتالكحولية.

ويحيطالجدلباملهرجانداخلالصنيوعىلالصعيد
الدويل،إذيقولالناشطونإنبعضالحيواناتيتم

ذبحهابشكلغريإنسانيوأنالحدثاليفيبمعايري
النظافة،كمايشتكونمنجلبالكالبإىلاملدينةيف

ظروفقاسية.
ووفقاًملنظمةالصحةالعاملية،فإنتجارةالكالبتشكل
أيضاًمخاطرصحيةمنخاللانتشارداءالكَلَبوزيادة

فرصةاإلصابةبالكولريا.
وتنقلصحيفة»ذيإندبندنت«الربيطانيةعن

ناشطنيأنعددالكالبالتييتمعرضهاللعمالءيف
أقفاصضيقةخاللاملهرجانانخفضهذاالعام.

وتعكفالحكومةالصينيةحالياًعىلصياغةقوانني
جديدةلحظرتجارةالحياةالربيةبعدتفيشفريوس
كورونا،الذييعتقدأنهبدأيفسوقيفمدينةووهان.

 Humaneوقالأخصائيالسياسةيفالصنيلدى
Society International،وهيمجموعةلحقوق

الحيوان،بيرتيل:»إنالزخميتزايديفالصنيللتعامل
معتجارةلحومالكالبوالقطط،الأعتقدأنأيشخص
يتوقعإغالقتجارةلحومالكالببنيليلةوضحاها،لكن
يمكنأنيشريماشهدهالناشطونإىلأناألمورتتغري

حتىيفيولني«.

بجعة تموت حزنًا بعدما 
كسر مراهقون بيضها 

وهجرها زوجها
توفيتبجعةبعدماقامتمجموعةمناملراهقنيبتحطيمبيضها،

الذيلميفقسبعد،بإلقاءالحجارةوالطوبعليها،الشهراملايضيف
بولتون،يفمانشسرتالربيطانية،بحسبماأوردتهصحيفة»مانشسرت

إيفننغنيوز«.
وتمرصدالفتيانوهميرمونالحجارةوالطوبعىلعشالبجععىل

طولقناةمانشسرتيفكريسيل،يف20مايو/آذاراملايض.
وقالشهودإنهمكانوايستهدفونالجزيرةالتيَبنَتفيهاالبجعة

عشاًوتركواثالثاًمنالبيضاتالستمحطمة.

وقالناشطوالحياةالربية،الذينكانوايراقبونالبجع،إناملزيدمن
البيضفُقديفاألسابيعاألخرية،وبقيتبيضةواحدةفقطعىلقيد

الحياة.
وأضافواأنذكرالبجعةاألبابتعدمغادراًالعشبسببالتوترمنذ

أسبوعنيولميعدمنذذلكالحني.

وتعرضتالبجعةللمضايقةمنقبلالدجاجاتوالبطوكلبمنذ
مهاجمةبيضهاالذيلميفقس،ويفنهايةاملطافوجدالناشطون

البجعةميتةيفعشهاقبلأيام.

ورّجحالناشطساموودروأنه»ربماماتتمنقلبمكسورألنهكانلها
رشيكدائمملدىالحياة،وكانمدفوعاًبالضغوط«.

وتقولمنظمةSwan Lifelineملساعدةالبجعإنهمناملعروفأن
البجعاتتموتبسببقلبمكسورعندماتفقدرشيكحياتها،حيث

تتزاوجالبجعاتبشكلعامملدىالحياة.
ورشحتمنظمةSwan Sanctuaryأنهإذاقُتلرفيقحياةالبجعةأو
اختفى،فإنالطائرالناجييمربعمليةحزنمماثلةللبرش،ثميجد
امتداداًآخرمناملاءللعيشفيه،أويطريلالنضمامإىلقطيعآخرأو

يبقىيفمكانه.
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يبدوأنامللكةإليزابيثالبالغةمنالعمر94عاماًتملك
صفحًةرسيًةعىلفيسبوكتستخدمهالتظلعىل

تواصٍلمعأفرادالعائلةاملالكة.كماتقولالتقاريركذلك
إنالعاهلةالربيطانيةتستخدمبرنامجزووملتتحدثإىل

العائلةأثناءالعزلالذاتييفقلعةوندسور.
كذلككشفتاملؤرخةامللكيةمارلنيكوينغعنأنالعائلة

امللكيةتتواصلكذلكعربتطبيقاملحادثةالفورية
واتساب،حسبصحيفةExpressالربيطانية.

وقالتمارلنيمتحدثًةلصحيفةExpressالربيطانية:
»قرأتأنللملكةصفحًةرسيًةعىلفيسبوكلتتواصل
منخاللهامعأفرادعائلتها«.وتابعت:»يستخدمأفراد

العائلةاملالكةتطبيقواتسابللتواصل«.
وأضافت:»تعملامللكةعنكثٍبمعرؤساءالوزارة،لذلك

هناكتغيريٌسيايٌسيفاململكةاملتحدة.لقدشاهدت

اململكةاملتحدةوهيتتزحزحمنموقعهااملنظميف
أوروبا«.

وتابعت:»أعتقدأنامللكيةبخرٍي،أعتقدأناألمر
سيختلفحنيُيصبحتشارلزملكاً،لكنالرتكيزسيكون
عىلدوقودوقةكامربيدج-األمريويلياموزوجتهكيت

ميدلتون«.
يأتيهذاالكشفيفالوقتالذيكشفتفيهاملعلقتان
امللكيتانراشيلبويوروبريتافيوريتوعنأولمكاملة
فيديوتُجريهاامللكة.وقالتاإنابنتهااألمريةآنتساعد

امللكةفيمايتعلقبالتكنولوجيا.
وآن،حالهاحالالكثريمناألبناء،كانتعىلأهبة

االستعدادملعاونةامللكةيفأيةأموٍرتقنية.
 Royallyوقالتبوييفبرنامجهااإلذاعياملسمى

Obsessed:»جاءتاملكاملةيفأسبوعمقدميالرعايةيف

اململكةاملتحدةتحديداًيوم
الخميسالرابعمنيونيو/
حزيران،لكنهالمتُنرش

عىلإنستغرامإالالخميس
التايل11يونيو/حزيران«.

وتقول:»كانتاألمرية
آنمعهايفاملكاملةحتى
تتدخلوتطمئنهاإذاطرأ

خطٌبما«.
وقالتروبريتا:»أحبعالقتهما
حقاً،وأودلوأرىاألمريةآنأكرث
أعتقدأنهاتملكتلكالطاقة

الطبيعيةالرائعةحيالنفسها«.

حساب سري على فيسبوك وآخر في زووم.. 

الكشف عن وسائل الملكة إليزابيث 
للتواصل مع اآلخرين

بعد انتصاره أمام القضاء 
الفرنسي.. الديك موريس 

يتوقف عن الصياح

نفقالديكموريسالذيباترمزاللحياةالريفيةيففرنسا
بعدمامثلأمامالقضاءبسببصياحهالذيأزعججريانه

املنتقلنيمناملدينةإىلالريف،وفقماقالتهمالكته.
وأوضحتكورينفيسوالتيكانتتملكالديكمنذ6سنوات
»لقدنفقجراءمرضهبالزكاميفالشهراملايضخاللفرتة
العزلاملنزيل..وجدناهنافقاأمامقنالدجاج«،وقدكان
مريضامنذأشهرعدة.وأضافتأن»موريسكانرمزا

للحياةالريفيةوبطال«.
وكانالقضاءالفرنيسقدسمحيفالصيفاملايضللديكموريس
بمواصلةصياحهيفجزيرة»أولريون«السياحيةيفجنوب
غربيفرنسا،رافضاشكوىجريانكانصياحهالصباحي

يوقظهم.
وأصبحتالقضيةرمزاللخالفاتبني»السكاناملحليني«
والوافدينالجددمناملدن،يفحنيباتتأصواتالريف

وروائحهموضعنزاعاتقضائيةعدةبتهمةاإلزعاج.
وتزامنهذاالجدلالذيكانلهصدىكبرييفوسائلاإلعالم
العاملية،معحملةإعالميةللدفاععنأصواتاملناطقالريفية

وروائحها،دفعتالنوابخصوصاإىلإقراراقرتاحقانونيفيناير/
كانونالثانياملايضيدرجمفهوم»تراثالحواس«لألريافيف

القانونالفرنيس.

امرأة صينية أنجبت شقيقين 
توأمين بفارق 10 سنوات

يفحادثةمثرية،تكشفمدىالتقدمالعلميبمجالالتلقيح
والزراعةواإلنجاب،أعلنأحداملستشفياتالصينيةبأنامرأة
صينيةأنجبتطفالًيتمتعبصحةجيدةمنبويضةمتجمدة
ملدة10سنوات..ولعلاملثرييفالقصةأنالبويضةالتيجمدت،
كانتمنذاتالبويضةالتيأنجبتمنهاابنهااألكربمنجولة

التلقيحالصناعينفسها.
وبحسبمانرشتصحيفةدييلميلفقدلجأتوانغالبالغةمن
العمر41عاماً،إىلأخصائييالخصوبةللمساعدةيفعام2009 
بعدمحاوالتهاالفاشلةلإلنجاب،ملدةخمسسنوات،بحسبما

ذكرتهصحيفة»دييلميل«الربيطانية.
وقالاألطباءإنهمزرعوامجموعةمناألجنةباستخدامنفس
الحيواناتاملنويةوالبويضات.وتمزرعواحدةمنهايفوانغعىل

الفور،وتمتجميدالباقي.
وُولِداالبناألكربلوانغ،امللقببـ«لولو«،يفحزيران،يونيو2010.
يفمستشفىهوبيلرعايةاألموالطفليفوسطالصني،وُولِدابنها

األصغرامللقب»تونغتونغ«يومالثالثاءاملايضيفاملستشفى
نفسه.

وقالتزينغجي،وهيطبيبةمنمركزالخصوبةباملستشفى:
»منوجهةنظرطبية،(لولو(و(تونغتونغ(شقيقانتوأمان«،
ولمتعطالدكتورةمزيداًمنالتفاصيلعنالتوائملكنهاقالتإن

الشقيقنيبلغوزنهماعندالوالدة3.48كغ.

T he Food and Drug Administration has warned 
that several types of hand sanitizer made 
in Mexico may contain methanol, a type of 

alcohol that can be toxic when applied to the skin or 
ingested.
The FDA highlighted nine products from the Mexican 
manufacturer Eskbiochem SA de CV, though the agen-
cy did not say where in the U.S. the products were 
sold. The products are:

All-Clean Hand Sanitizer
Esk Biochem Hand Sanitizer
CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% 
Alcohol
Lavar 70 Gel Hand Sanitizer
The Good Gel Antibacterial Gel Hand Sanitizer
CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% 
Alcohol
CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% 
Alcohol
CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% 
Alcohol
Saniderm Advanced Hand Sanitizer
When FDA researchers tested two of the products, 

Lavar Gel and ClearCare No Germ, they detected 
methanol, the agency said in a statement on Friday. 
They noted, however, that they were not aware 
of any reports of adverse reactions related to the 
products.

There is no safe level of methanol in hand sanitizer. 
It can cause skin irritation, and if ingested, lead to 
a range of problems including headache, dizziness, 
blurred vision, kidney failure, coma and death, 
according to the Centers for Disease Control and 
Prevention.

Methanol-containing products can be harmful when 
used on the hands, but they’re especially dangerous 
when ingested. Young children who accidentally swal-
low the product and adolescents or adults who drink 
it as an alcohol substitute face the greatest risk.

An April study, from researchers 
at the CDC, found that calls to U.S. 
poison control centers related to 
cleaning products went up in the ear-

ly days of the pandemic. Many calls involved children 
under 5, including one case of a preschool-age child 
who drank from a bottle of hand sanitizer, and fell 
and hit her head.

9 hand sanitizers may contain toxic metha-
nol, FDA warns



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

A&T UNITED SERVICES, INC.

مكتب 
العماري 

لخدمات التاكس والهجرة 

Authorized E-Filer

Immigration And Tax Services 

8542 Joseph Campau St.
Hamtramck, MI 48212

U.S.A

Ali Ammari
Owner/Director 

 Office: (313) 758-0790 Fax: (313) 974-7629
at- united@sbcglobal.net

FORDSON MARKET

أسواق 
فوردسون

Mid-East Groceries,Fruits & Vegetables

سمانة 
عربية 

بأنواعها

313-584-5849 بإدارة الحاج/
محمد عثمان

Mohamed
Osman

5280 ford rd. Dearborn, MI 48126

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

يونيو 2020 م - السنة الثامنة - العدد: 004290



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

3306 Caniff St. Hamtramck, MI 48212
Tel : 313.870.9748 - Fax: 313.871.0920 - ghamdan09@yahoo.com

MOHAMED  JARALLAH
REALTOR

Master Level Producer

Office: (313) 274-1700 Ext. 276
Fax: (3130274-6987
Cell: (313) 674-1700
24711 Michigan Avenue
Dearborn, MI 48124

mohamed.garallah@century21.com www.centurycc.com

Curran & Oberski

العالناتكم  في مجلة 

االتصال على 

مجلة

األولى

عرب أمريكا مجلة عرب 
أمريكا األولى

 First Arab
American Magazine

3 1 3  - 4 0 9 - 9 5 4 1
0043

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

June 2020 - Volume : 8 - Issue :90



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

يونيو 2020 م - السنة الثامنة - العدد: 004490

كشفمسؤولأوروبيكبريبقطاع
الصحةأّنحكوماتأوروبيةتعكف
معالوالياتاملتحدةعىلدراسة
خططإلصالحمنظمةالصحة
العاملية،مشرياًإىلأناألوروبيني
لديهمبعضبواعثالقلقالتي

دفعتواشنطنإلعالنعزمهاعىل
االنسحابمناملنظمة.

ونقلتوكالة»رويرتز«،عناملسؤول
الذيطلبعدمنرشاسمهألنه

يناقشمبادراتلمتعلنبعد،تأكيده
أّنبريطانياوأملانياوإيطالياتبحث
معالوالياتاملتحدة،عىلاملستوى

الفني،إدخالإصالحاتعىل
منظمةالصحةالعاملية.وأوضحأن
الهدفمنذلكهوضماناستقالل
املنظمة،يفإشارةواضحةإىلاملزاعم
بأناملنظمةكانتمقربةللغايةمن
الصنيأثناءتعاملهااألويلمعأزمة
تفيشفريوسكورونا،أوائلالعام

الحايل.

وقالاملسؤول:»نبحثسبالًلفصل
آليةإدارةحاالتالطوارئعنأي

نفوذلدولةمنفردة«.وتابعاملسؤول
أّناإلصالحاتستتضمنتغيرياًيف

نظامتمويلمنظمةالصحةالعاملية،
حتىيكونالتمويلطويلاملدى
بشكلأكرب.وأضافأناملنظمة
تعملحالياًعىلأساسميزانية
ملدةسنتني،وهوأمر»قديرض

باستقالليتها«إذااضطرتلجمع
أموالمندولمانحةيفخضموجود

حالةطارئة.
وكانالرئيساألمريكيدونالدترامب
قداتهممنظمةالصحةالعامليةبأنها
مقّربةللغايةمنالصني،وأعلنعزمه
عىلسحبتمويلها.وتدعوالدول
األوروبيةبنيالحنيواآلخرإلصالح
املنظمة،لكنهادافعتعنهايفوجه
االنتقاداتالحادةالتيوجهتها

إليهاواشنطن.وعادةماكاناملوقف
األوروبياملعلنيتمثليفأنأي
إصالحينبغيأنيتمبعدتقييم

تعاملاملنظمةمعأزمةوباءكورونا.
لكنمؤتمراً،عربدائرةتلفزيونية
مغلقةلوزراءالصحةاألوروبيني
ُعقد،مؤخراًاقرتحأنتتخذالدول
األوروبيةموقفاًأقوى،وأنتسعى
إىلممارسةمزيدمنالنفوذداخل

منظمةالصحةالعامليةيفاملستقبل.
وأبلغالوزيراناألملانيوالفرنيس

املؤتمربأن»تقييممنظمةالصحة
العامليةوإصالحهاباتامطلوَبني«.

وهذهالصيغةأقوىمّماورد
يفمرشوعقراروضعهاالتحاد
األوروبي،الشهراملايض،وأقرّته
الدولاألعضاءباملنظمةوعددها
192.ويدعوالقرارلتقييمالرّدعىل
أزمةكورونا،لكنهلميصلإىلحد

الدعوةإلجراءإصالحات.
كماأبلغالوزيراناألملانيوالفرنيس
املؤتمربأّن»عىلاالتحاداألوروبي
والدولاألعضاءبهلعبدورأكرب

عىلاملستوىالعاملي«.

حكومات أوروبية تعمل مع أميركا إلعادة هيكلة 

منظمة الصحة العالمية

    Reports تقارير

الصين تكشف تفاصيل قانون األمن 
القومي الخاص بهونغ كونغ

أعلنتالصنيتفاصيلمسودةترشيعجديدلألمنالقوميسيطبَّقيفهونغكونغ،مّمايمّهد
الطريقألكربتغيريجذريتشهدهاملدينةمنذعودتهالحكمالصنييف1997.

وذكرتوكالةأنباءالصنيالجديدة(شينخوا(أنبكنيقالتإناملسودةتشملإنشاءمكتب
جديدلألمنالقوميخاصبهونغكونغلجمعمعلوماتاملخابراتوالتعاملمعالجرائمالتي

تمّساألمنالقومي.
وأوضحتالصنيأنالقانونيهدفإىلمواجهةاألنشطةاالنفصاليةوالرقابةومكافحةاإلرهاب

والتآمرمعقوىأجنبية.لكنمنتقدينللقانونيخشونأنيؤديإىلسحقالحرياتالتي
تعتربأساسيةلوضعهونغكونغكمركزمايلعاملي.

وسيكونللقانونالذييجرىإعدادهأسبقيةعىلقواننيتتعارضمعهيفاملستعمرة
الربيطانيةالسابقة،وفقاملرشوعالذييعملالنظامالشيوعيعىلفرضه،عىلالرغممن

دعواتالدولالغربيةالتيتخىشأنهسينهيالحكمالذاتييفهونغكونغ.
وبعدالتظاهراتالحاشدةالعاماملايضيفهونغكونغضدنفوذبكني،أعلنالرئيسالصيني

يشجنيبينغالشهراملايضعنقانونلألمنالقومييفهونغكونغ،ترىاملعارضةالديمقراطية
املحليةأنهوسيلةإلسكاتها.

واعتمدالربملانالصينيأواخرمايو/أياراملايضمبدأصياغةهذاالقانونخاللجلسته
السنوية،وكُلّفتبموجبهلجنتهالدائمةمهمةصياغةمرشوعالقانونالذينرشتنّصهاليوم
السبتوكالة»شينخوا«.وتنّصالوثيقةعىلإنشاءوكالةلألمنالقومييرأسهارئيسالسلطة

التنفيذيةيفهونغكونغ.وتتوىلكاريالمحالياًرئاسةالسلطةالتنفيذية،لكنخصومها
يعتربونهاخاضعةلبكني.ولميجِرإعالنموعدالعتمادالنص،لكنالوكالةالصينيةقالتإن

الصيغةالنهائيةللمرشوعسوفتستكمل»قريباً«.
واختتمتالهيئةالتيتتعاملمعمعظمالترشيعاتألعىلهيئةترشيعيةيفالصنياجتماعها
األخريمؤخراً.وقالاملندوبالوحيدلهونغكونغيفاللجنةالدائمة،تاميوتشونغ،ملحطةهونغ
كونغالعامة»أرتياتشكيه«،إنالقانونقدتمتمراجعتهولكنلميتمالتصويتعليه،ولم
يكنمنالواضحمتىسيتمفحصهمرةأخرى،معالعلمأناللجنةالدائمةتجتمعكلشهرين.
وشهدتاملستعمرةالربيطانيةالسابقةبنييونيو/حزيرانوديسمرب/كانوناألولاملاضيني
أسوأأزمةسياسيةمنذإعادتهاإىلبكنييف1997،تمثلتبتحركاتوتظاهراتشبهيومية،ويف

بعضاألحيانعنيفة.
وعززفوزاملؤيدينللديمقراطيةيفاالنتخاباتاملحليةالتيجرتيفترشينالثاني/نوفمرب
هذهالتعبئة،لكنهاهدأتيفبدايةالعامبسبباعتقالاآلالفمنقبلالرشطة،وخصوصاً

بسببالقيودالتيفُرضتعىلالتجمعاتالحتواءوباءكورونا.
ويرىكثريونيفتوجهبكنيأخطرمساٍسحتىاليومبشبهالحكمالذاتيالذيتتمتعبه

هونغكونغ.

E uropean governments are working with 
the United States on plans to overhaul 
the World Health Organization, a top 

health official for a European country said, 
signalling that Europe shares some of the con-
cerns that led Washington to say it would quit.

The European health official, who spoke 
on condition of anonymity while discussing 
initiatives that are not public, said Britain, 
France, Germany and Italy were discussing 
WHO reforms with the United States at the 
technical level.

The aim, the official said, was to ensure 

WHO’s independence, an apparent reference 
to allegations that the body was too close to 
China during its initial response to the corona-
virus crisis early this year.

“We are discussing ways to separate WHO’s 
emergency management mechanism from any 
single country influence,” said the official.

Reforms would involve changing the WHO’s 
funding system to make it more long-term, 
the official said. The WHO now operates on 
a two-year budget, which “could hurt WHO’s 
independence” if it has to raise funds from do-
nor countries in the middle of an emergency, 

the official said.

U.S. President Donald Trump has accused 
the WHO of being too close to China and an-
nounced plans to quit and withdraw funding.

European countries have occasionally called 
for reform of the WHO but have generally 
shielded the organisation from the most 
intense criticism by Washington. In public the 
European position has usually been that any 
reform should come only after an evaluation 
of the response to the coronavirus crisis.
ad the rest of the article go to :
https://www.voanews.com/

Europeans working with U.S. to restructure 
WHO, top official says
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معالعلمأنهلميتّمإرسالقانوناالنتخاباتالجديد،
الذيصّوتعليهالربملانالعراقينهايةالعاماملايض
استجابةملطالباملتظاهرين،إىلرئاسةالجمهورية

للمصادقةعليه،بسببعدماكتمالالجداولاملتعلقة
بعددالدوائراالنتخابيةوطبيعتهاوخارطتهاالجغرافية
واإلحصاءاتالسكانيةيفكلمدينة،فضالًعنعدمإقرار

كوتاالنساء.
يفالسياق،يشريأحدأعضاءالربملان،إىلأن»الكتل

الكبريةتسعىحالياًلتعديلالفقراتالتيتخّصالدوائر
املتعددةيفاملحافظات،يفمحاولةمنهاإىلالعودة
للدائرةاالنتخابيةالواحدةداخلاملحافظةوليس

الدائرةعىلمستوىاألقضيةوالنواحي«،مضيفاًأن
»تلكالكتلمنخاللنوابهاوثقلهابالربملانتحاول

إيجادثغرةأوفرصةلتعديلتفصيالتقديراهااملواطن
عادية،لكنهاتخّلبالحساباتاالنتخابيةاملتعلقة

باألصواتوالسقفاالنتخابياملطلوبللفوزباملقعد
الربملاني،وتسعىبعضالكتلللمماطلةمنأجلتضييع
الوقتوتعطيلاالنتخاباتاملبكرةالتيتعهدتالحكومة
بإجرائها«.ويلفتإىلأن»الخالفتكرّسيفآخراجتماع
داخلاللجنةالقانونيةالربملانية،التيتضّمنواباًمن

الكتلاملعرتضة،إذشهداختالفاًكبرياً«،مؤكداً»صعوبة
الخروجبتوافقعىلالتعديالت«.

وتوالتاالقرتاحاتالتيتسعىالكتلالكبريةلتمريرها،
معتقديمكتلة»بدر«الربملانيةضمنتحالف»الفتح«
يفالربملان،مقرتحاًيتضمناحتسابدائرةانتخابيةلكل
400ألفنسمة،بينماأعلنتحالف»سائرون«بزعامة
مقتدىالصدر،تمسكهبالدوائراالنتخابيةاملتعددة
وعددها240دائرة،فيمانأتالكتلالكرديةوالعربية

السنيةبنفسهاعنتلكاملناكفات.

ويرىعضواللجنةالقانونية،النائبمحمدالغزي،أن
»قانوناالنتخاباتهواملوضوعاألكرثإثارةللخالفات
بنيالكتلالسياسية،ملالهمنأهميةيفاملرحلةاملقبلة
ألنهسريسمالشكلالسيايسللبلد«،مشّدداًعىلأنه
»يجبأنتكونهناكدوائرانتخابيةمتعددةعىل

مستوىاملحافظاتعىلاعتبارأنالقانونينصعىل
ذلك.واملشكلةالرئيسيةتتعلقبطبيعةتلكالدوائر،وما
إذاكانتدائرةانتخابيةعىلمستوىاألقضيةوالنواحي

أمعىلمستوىتقسيماملحافظةألجزاءعدة؟«.

ويقولالغزي:»نحنكلجنةقانونيةرأيناأنيكونهناك
معيارثابتلكلاملحافظات،وأاليكونهناكتفاوتبني
محافظةوأخرى،إضافةإىلأنهيجبأنيكونهناك

رأيللمفوضيةخصوصاًيفالجانبالفنيالالجانب
القانوني،ويفأيدائرةممكنأنتطّبقويتمعىلضوئها
إجراءاالنتخابات«،مضيفاًأن»اللجنةالقانونيةهي
اللجنةالوحيدةاملختصةباملوضوع،وهياللجنةالتي

تقّررطبيعةتلكالدوائرومنثمُيعرضماتقررهاللجنة
عىلالربملانللتصويتعليه،وتتلقىاللجنةالطلباتمن
الكتلالسياسيةوالتيتتمدراستهاواألخذبهاوالخروج

برأيموّحدبشأنهاثمعرضهاعىلالربملانوهيئة
الرئاسةللتصويتعليها«.

أماالنائبعنتيارالحكمة،عيلالبديري،فيقولإن
»الكتلالسياسيةانقسمتلفريقنيمتقاطعنيتجاه
االنتخاباتاملبكرةوقانونها،األوليرصعىلأنيكون
قانوناالنتخابوفقاًلالنتخابالفردي،أيأنمن

يحصلعىلأعىلاألصواتيكونلهالحقباملقعد،وهو
مايمنحاملجالللكتلالصغريةبالحصولعىلمقاعد
برملانية«،منّوهاًإىلأن»الفريقالثانييرفضذلك

ويسعىإىلاكتمالالدورةالربملانيةالحالية«.ويضيف
أن»الشارعيضغط،ويجبأنيكونلهرأيه،وأنيكون
هذاالرأيهواملعتمديفالقانون«.ويؤكدمراقبونأن
فقرةتعددالدوائراالنتخابية،هيمنأهممايتميزبه
قانوناالنتخابات،والتيتضعففرصعودةالكتل

السياسيةالكبريةباالنتخاباتاملقبلة.

بدوره،يعتربالخبرييفالشأنالسيايسالعراقي،حسن
العبودي،يفحديٍثلـ«العربيالجديد«،أن»الكتل
الكبريةالتياحتكرتالسلطةالتنفيذيةيفالعراق

لسنواتطويلةترىيففقرةتعددالدوائرعىلمستوى
القضاءوالناحية،تهديداًلبقائها،وأنهاستمنحالقوائم
الصغريةفرصةالفوزعىلحسابالقوائمالكبرية،األمر
الذيتسبببالخالفبشأنها«.ويشريإىلأن»تلك

الكتل(الكبرية(ستستخدمنفوذهاوقوتهاوكلوسائلها
يفسبيلالعودةإىلطريقةالتمثيلالنسبيباعتبار

املحافظةدائرةانتخابيةواحدة«.

ويشّددالعبوديعىلأن»أزمةقانوناالنتخاباتمعقّدة
جداً،وأنالخروجمنهاصعبللغاية،السيماأنالكتل
الكبريةتملكقوةاملالوالسالحوالجماعاتاملسلحة،
وقدبنتنفوذهاعىلمدى17عاماً،واليمكنأنتفرّط
به«،مرجحاً»استمرارالخالفبشأنالقانون،وعرقلة
إجراءانتخاباتمبكرة،وأنذلكسيكونيفصالحالكتل

الكبريةالتيتعملعىلإعادةترتيبنفوذها«.

    Reports تقارير

قانون االنتخابات العراقي 
ينذر بأزمة سياسية جديدة

بغداد ــ أكثم سيف الدين

انقسمتالكتلالسياسيةالعراقيةبشأنقانوناالنتخاباتالذيينويالربملانالتصويت
عىلملحقالتعديالتاملفرتضةعليه،يفظّلسعيهاإىلإجراءتعديالتتنسجممع

إرادتهاوتمنحهافرصةالفوزبأكربعددمناملقاعديفاالنتخاباتالربملانيةاملقبلة،وسط
تقاطعاتمعكتلأخرىمعارضةلها.األمرالذيقديدفعباتجاهتعطيلإجراءاالنتخابات

املبكرةوفقاًلتعهداتحكومةمصطفىالكاظمي.

O ccupying Israeli authorities gave a 
Palestinian from a village near Beth-
lehem an eviction notice, forcing 

him to leave his own land.
Hassan Brejeya, director of the Colonisation 
and Wall Resistance Commission in Bethle-
hem, told Palestinian Authority news agency 
WAFA that Israeli forces handed Bassam 
Ghnaim, a local citizen the eviction notice on 
Sunday.
He is being ordered to leave his 6,000 square 
metre land in al-Khader village, close to the 
illegal Israeli settlement of El’azar.

Residents of al-Khader are repeatedly 
subjected to settlers’ violence and violations 
such as land razing, uprooting of trees and 
prevention of farmers from accessing their 
land.
Israel has occupied the West Bank illegally 
since 1967, and commits various abuses 
against Palestinian civilians, human rights 
groups say.
More than 600,000 Israeli Jews live in settle-
ments in the occupied West Bank and East 
Jerusalem, in constructions considered illegal 
under international law.

The Oslo agreement of 1995 divided the 
occupied West Bank into three: Area A, Area 
B and Area C.
Area A is under the administrative and secu-
rity control of the Palestinian Authority (PA). 
Area B’s administration is controlled by the 
Palestinian Authority, with Israel controlling 
security. Area C is under full administrative 
and security control of Israel.
The move comes amid widepsread contro-
versy over Israel’s intentions to annex parts 
of the West Bank.
The plans to annex approximately one third 

of the West Bank was greenlighted by US 
President Donald Trump’s so-called “Deal of 
the Century”. The plan also envisages the 
creation of a severely restricted Palestinian 
state. 
The annexations have been criticised as a 
barrier to “lasting peace” by opposition and 
Palestinains are denouncing it as yet another 
violation of their sovereignty and human 
rights.
Israel could begin implementing annexations 
as soon as 1 July.

Palestinian family forced out of home as Israel gears up for 
West Bank annexation
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أعلنتالوالياتاملتحدةرفعالسعوديةمنقائمة
»أسوأالدوليفمكافحةاالتجاربالبرش«،وأدرجت

الجزائر.
ونقلموقعشبكة»يسأنأن«عنتقريرللخارجية

األمريكيةعناالتجاربالبرشلعام2020،أن
»السعوديةنفذتأولآليةإحالةوطنيةلهاعىل

اإلطالق،وأبلغتالحكومة(األمريكية(بشفافيةعن
مجموعاتمنالبياناتتشملزيادةاملحاكمات
واإلداناتبموجبقانونمكافحةاالتجاربالبرش«.
ونتيجةلذلك،بحسبالتقرير،»تمنقلالسعودية

مناملستوىالثالثإىلاملستوىالثاني«،موضحاأن
الدولاملدرجةيفاملستوىالثالث»التستويفالحد

األدنىمناملعايريللقضاءعىلاالتجاربالبرشبشكل
كاملوالتبذلأيجهدللقيامبذلك«.

وقررتالخارجيةاألمريكيةأيضارفعخمسدول
أخرىمنقائمةأسوأالدوليفمواجهةاالتجار

بالبرشوهي:بوتان،وجمهوريةالكونغوالديمقراطية،
وغينيااالستوائية،وغامبيا،بينماأضافتأربع
دولللقائمة،هي:الجزائروأفغانستانوليسوتو

ونيكاراغوا.

ويشريالتقريرإىلأنالدوليفاملستوىالثالثقد
تواجهتخفيضاتيف»املساعداتالخارجيةغري
اإلنسانيةوغرياملتعلقةبالتجارة«،ويؤثرذلك

التصنيفأيضاعىل»مشاركةاملسؤولنيالحكوميني
أواملوظفنييفبرامجالتبادلالتعليميوالثقايف«.
وينقلالتقريرعنوزيرالخارجيةاألمريكيمايك
بومبيو،قوله؛إنجهودإدارةالرئيسدونالدترامب
إلنهاءاالتجاربالبرشهيجزءمن»التقليدالنبيل«

للوالياتاملتحدة.
وأضافبومبيوأنالوالياتاملتحدةلنتساندأيدولة
لديهاسياسةأونمطلالتجاربالبرشوترتكمواطنيها

لهذاالنوعمنالقمع،بحسب»يسأنأن«.

أمريكا ترفع السعودية من قائمة 
»االتجار بالبشر« وتضيف الجزائر

فلسطين ترحب بقرار 
بلجيكا المناهض لضم 

االحتالل بالضفة
رحبتالسلطةالفلسطينيةالجمعة،بتبنيالربملان

البلجيكيإجراءاتمناهضةلخطةاالحتاللاإلرسائييل،
القاضيةبضمأجزاءواسعةمنالضفةالغربيةاملحتلة

ومنطقةغوراألردن.

وقالوزيرالخارجيةالفلسطينيرياضاملالكييفبيان،
إن»قرارالربملانالبلجيكييأتييفسياقتصاعدالرد

الدويلضدمخططاتالضماإلرسائيلية،ويدلعىلتشكل
جبهةدوليةعريضةرافضةله«،مضيفاأننا»نرىكل
يوممؤرشاتعىلتآكلالدعمإلرسائيل،وللحصانةالتي

تمتعتبهالعقودمنالزمنرغمتوايلانتهاكاتها«.
ورأىاملالكيأنالقرارالبلجيكي»إشارةواضحةأن
املحاكمالدوليةواملجتمعاملدنيالعامليوالربملانات
والحكومات؛لنتقبلبخطةالضماإلرسائيلية«،وفق

تقديره.
يشارإىلأنالربملانالبلجيكيصادقعىلمرشوعقرار
يعرتفبفلسطنيكدولة،ومقرتحلفرضعقوباتعىل
االحتاللاإلرسائييل،حالنفذمخططضمأجزاءمن

الضفةالغربيةاملحتلة.
وأيداملرشوع101نائببلجيكيمقابلامتناع39آخرين،
وطالبالقرارالحكومةالبلجيكيةبأخذزماماملبادرة،

لتحولدونتنفيذاالحتاللاإلرسائييلملخططاتهبضم
أجزاءمناألرضالفلسطينيةاملحتلة.

اإلمارات تعلن رسميًا 
إطالق مشاريع مشتركة 

مع االحتالل اإلسرائيلي
أعلنتاإلماراترسمياً،إطالقمشاريعمشرتكةمعاالحتالل

اإلرسائييليفاملجالالطبيومكافحةفريوسكورونا،وذلكبعيد
ساعاتعىلإعالنرئيسحكومةاالحتاللبنيامنينتنياهوعن

»تعاون«معدولةاإلماراتالتيالتربطهامعاهدةسالمبإرسائيل،
يفمجالمكافحةوباءكوفيد19-.

ووفقبيانأوردتهوكالةاألنباءاإلماراتيةالرسمية،»أعلنترشكتان
منالقطاعالخاصاإلماراتيورشكتانإرسائيليتانإطالقعدة
مشاريعمشرتكةيفاملجالالطبيومكافحةكورونا«.وأضافأّن

»هذهالرشاكةالعلميةوالطبيةتأتيلتتجاوزالتحدياتالسياسية
التاريخيةيفاملنطقة،ضمنأولويةإنسانيةوتعاونبناءيهدفإىل
التصديلجائحةكوروناوالتعاونألجلصحةمواطنياملنطقة«.
وأشارالبيانإىلأنه»يفظلهذهالجائحة،التيانترشتيفجميع
دولالعالم،فإنهمنالواجبوضعمصلحةاإلنسانوالبرشية

وحمايتهايفمقدمةاألولويات،للعملمعاًمنأجلالتخلصمن
جائحةلميشهدالعالممثيالًلها«،حسبالبيانذاته.

وتتصاعدحملةتطبيعتقودهادولخليجيةمعإرسائيل،حيث
هبطت،يفالتاسعمنالشهرالجاري،طائرةلرشكة»االتحاد

للطريان«اإلماراتيةيفمطاراللد(بنغوريون(يفإرسائيلبحجة
نقلاملساعداتللفلسطينينييفإطارالتغلبعىلوباءكورونا،يف
خطوةرأتهاالسلطةالفلسطينية»تطبيعاً«.وكانتطائرةإماراتية

أخرىقدحطّتيفمايو/أياربمطارإرسائييل،وقالتأبوظبي
حينهاإنهاطائرةتحملمساعداتمقدمةللفلسطينيني،األمر

الذينفتهالسلطةالفلسطينية،وقالتإنهالمتتبلغمناإلمارات
بهذاالخصوص.

ويفالثانيعرشمنيونيو/حزيرانالحايل،أفردتصحيفة
»يديعوتأحرونوت«اإلرسائيليةالنصفالعلويمنالصفحة

الثانيةملقاٍلللسفرياإلماراتيلدىواشنطنيوسفالعتيبة،أحد
أكربمؤيديالتطبيعمعدولةاالحتالل،والذيتربطهعالقات
جيدةمعالسفرياإلرسائييليفواشنطنروندريمري.وشدد

العتيبةيفمقالهعىلأنالضمهونقيضالتطبيع،قائالً:»رغبتنا
يفاإلماراتالعربيةاملتحدة،ويفجزءكبريمنالعالمالعربي،أن

نؤمن(نصدق(أنإرسائيلهيفرصةوليستعدواً«.

T he Senate approved a bipartisan measure 
that would penalize banks doing business 
with Chinese officials involved in the 

national security law the country is seeking to 
impose on Hong Kong.

The measure sponsored by Democrat Chris Van 
Hollen of Maryland and Republican Pat Toomey 
of Pennsylvania was approved by voice vote. 
Companion legislation has been introduced in 
the House with bipartisan support; it would 
need to pass that chamber before it reaches 
President Donald Trump’s desk.

«The mandatory sanctions established in this bill 
will punish those in China who seek to under-
mine Hong Kong’s autonomy or erode the basic 
freedoms promised to Hongkongers,” Toomey 
said in a statement.

Congress has been increasingly assertive in 
trying to pressure China as tensions escalate 
between the world’s two largest economies. Ear-
lier this month, Trump signed legislation aimed 
at punishing Chinese officials for oppression of 
Uighurs and members of other Muslim minority 
groups.

Van Hollen and Toomey combined their legis-

lation with a symbolic resolution sponsored by 
Republican Senator Josh Hawley of Missouri that 
condemns the Chinese government for breaking 
its obligations under the 1984 Sino-British Joint 
Declaration and the Hong Kong Basic Law. They 
are planning to also file it as an amendment 
to the 2021 National Defense Authorization 
Act, which is a must-pass piece of legislation 
for Congress every year and gives the 
legislation a stronger chance of 
making it into law.

In making the case for 
his bill, Van Hollen 
took a swipe at 
Hawley’s reso-
lution and said 
the sanctions 
legislation would 
have actual 
consequences 
for the Chinese 
Communist 
Party.

«From the per-
spective of the gov-
ernment of China, 
passing a resolution as 

the consequence to their action is hardly going 
to be taken seriously in Beijing,” Van Hollen said.

The bill would require the State Department to 
report to Congress every year about officials 
who seek to undermine the “one country, two 
systems” model that applies to Hong Kong. It 
gives the president the power to seize the assets 

of and block entry to the U.S. for those 
individuals.

In that respect, it is 
similar to the Hong 

Kong Human Rights 
and Democracy 

Act passed by 
Congress last year 
and signed into 
law by Trump. 
But it goes a 
step further, 
applying those 
same sanctions 
to financial 

institutions that 
work with Chinese 

officials found to be 
interfering in Hong 

Kong affairs.

The Trump administration sought changes to the 
original language before the bill could advance 
in the Senate, Van Hollen said.

The amended legislation would apply sanctions 
against financial institutions only if a bank 
knowingly does business with an official who 
has already been sanctioned. The changes are 
intended to keep the penalties from capturing 
a broad swath of U.S. companies, according to 
an administration official familiar with the dis-
cussions. It gives banks a chance to know what 
entities are on the sanctions list before penalties 
are imposed, the person said.

The bill includes a provision that allows Congress 
to overrule the president should the adminis-
tration decide to unilaterally lift sanctions on 
someone.
Toomey thanked Treasury Department officials 
“with whom we worked extensively to get to 
the point where they are in agreement with this 
legislation.»

Some senators at a recent hearing asked wheth-
er unilateral U.S. sanctions would have any 
effect on the situation in the city, and suggested 
such an approach might actually backfire.

US Senate approves China sanctions bill on Hong Kong law
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قالتصحيفةالغارديانالربيطانية،إنحزبالعمالالذي
تعرضلهزيمةيفانتخاباتعام2019،»أمامهطريق

طويل«،إذاأرادالعودةإىلسدةالحكم.
ولفتتالصحيفةيفتقريرهااىلأناملواقفالسلبية،من
زعيمالحزبجريميكوربني،أسهمتيفالهزيمةالكبرية

العاماملايض.
وأجرتالصحيفةمقابالتمعمسؤولنيبارزينيفالحزب،

باإلضافةإىلاستطالعاتداخلية،كشفتعنشكوك
الناسيفبيانالحزبالذيترافقمعتردديفقضية

الخروجمناإلتحاداألوروبي.
ولفتتإىلأناملراجعةجاءتيف154صفحةوأعدتها
مجموعة»العمالمعا«،وتحدثتأيضاعنعقدينمن
التغرياتالسكانيةوالسياسيةالتيأثرتعىلقواعد

الحزب،وربماهددتحظوظهيفعام2024.
وقالتالصحيفةإنالتحالفاإلنتخابيالداعملحزب
العمال،»ترشذممنوقتطويلوكانمتحطمايفعام
2019.وخرسكلأنواعالناخبنييفكلمكان،مقارنةمع

2017باستثناءلندن«.
وأخذتاملراجعةبعنياإلعتبارماجرىمنمماحكات
سياسية،استمرت18شهراحولالطريقةاملناسبة
لتحقيقالخروجمناإلتحاداألوروبي»الربيكست«.

وكشفتاملراجعةأنحزبالعمال،خاضانتخاباتعام
2019»بدوناسرتاتيجيةواضحةومقنعةللناخبني«.
وأضافتالصحيفة:»فشليفتشكيلرسالةمتماسكة
كتلكالتيقدمهاعام2017،معكثريمنالناخبني

وليسقلة.وأشارتاملراجعةإىلغيابالقيادةيفالحملة

اإلنتخابية،ولميكنواضحامنهوالذييديرها.
وتدهورتالعالقاتبنيرموزالحزبالتيجاءتنتاجا

لالقتتالالداخيلوخلقتثقافةسامةوعجزااسرتاتيجيا
وعملياتيا«.

وأشارتإىلأنحزبالعمال»هزميفاملعركةالرقميةالتي
خاضهاحزباملحافظني،وبرسائللميتمتنسيقهابشكل
جيدأولمتصلأبعدمنقاعدةالحزب.وبمساعدةمن
رسالةلنتمالخروجمناإلتحاداألوروبي،قررمليونان
ممنلميصوتواقبلذلكيفزيادةحصةاملحافظنيمن
األصوات.ولمتكنطريقةاستهدافالحزبللمقاعد

واقعيةأوقائمةعىلأدلة.وشعرمعظماملرشحنيأنهملم
يحصلواعىلالدعمالكايفمنالقيادةالوطنية«.

ولفتتإىلأناللجنةالتيشكلهاالزعيمالجديدللحزب
كريستامر،وتحملاسم»عمالمعا«،وتضميفعضويتها

عددامنأفرادحكومةالظل،ونواب،وجدتأنقيادة
كوربني،كانت»عمااليفنتائجانتخابات2019،وانهارت
شعبيتهعندماقررتمجموعةمنالنوابتركالحزب

وإنشاءمجموعةمستقلة،احتجاجاعىلمعاداةالسامية
يفالحزب،وسياستهاملتعلقةبالربيكست«بحسب

الصحيفة.
وقالالتقريرإنحملة»أوقفواجريميكوربن«،كانت
الدافعالكبرييفنجاحاملحافظنيويفكلالجماعات

اإلنتخابية،بمنفيهممنلميصوتوايفاملايض.
وأشارتإىلأنهلوظلتشعبيةكوربنكماكانتيفكانون
األول/ديسمرب،وكماكانتقبلعامنيلكانمتقدمابنسبة
%6منشعبيتهيفأثناءاإلنتخابات.وعندماتماإلعالن

عنبيانالحزباإلنتخابييفتجمعانتخابيبربمنجهام
وجداملحللونأنالسياساتالواردةفيهشعبيةلكن
الشكبشأنالقيادةجعلتمنإمكانيةالتنفيذلكل

الربنامجمحالللتساؤل.
وقالتالصحيفةإنبياناتاستطالعاترأي،كشفت
أنالكثريمنالناس،توصلواإىلنتيجةوهيأنالبيان

اإلنتخابيغريواقعيومخاطرةواليمكنتنفيذه،وقدأثر
هذاعىلسياساتشعبيةمعينةوقللمنمصداقيتها.

وكشفالتقريرأننتائجانتخاباتجيدة،أخفتحقيقة
استمرارالرتاجعداخلقواعدالحزبالتقليديةالتي

خرسهابعدعامنيلصالحاملحافظني.
وكشفتاملراجعةإمكانيةخسارةالحزب58مقعداآخر،
وحثتعىلعدمالتباطؤخاصةأننسبةتمثيلههيأقل

منأيوقتعام1935.
وقالتالصحيفةإنهمنأجلالفوزيفاإلنتخابات،

فالحزببحاجةإىل124مقعدالتشكيلحكومةأغلبية
عام2024وعليهأنيزيدنسبةالنواببـ%60وهوأمرلم

يتمكنأيحزبمنتحقيقهمنقبل.
وأضافت»لولميقمالحزببتحسنيوضعهيفاسكتلندا،
بطريقةجيدة،فعليهالفوزبسلسلةمناملقاعديفإنكلرتا،

بمافيهاقواعدتابعةللمحافظني«.
يشارإىلأنستامرالذيوصلإىلقيادةالحزبيف

نيسان/أبريل،لميعلنعنسياساتجديدةولكنهركز
عىلطريقةالحكومةيفإدارةعمليةمواجهةفريوس

كورونا.

الغارديان: لهذه األسباب خسر »العمال« 
البريطاني االنتخابات

Report: US administra-
tion suspends talks with 
Israel on annexation plan

T he US administration has suspended talks with the Israeli 
government on the plans to annex large parts of the West 
Bank, due to the dispute over the plan and its imple-

mentation between Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, 
and leaders of the Blue and White party, Defence Minister Benny 
Gantz and Foreign Minister Gabi Ashkenazi.
Maariv reported on  that following a dispute that occurred 
between the aforementioned parties during a meeting attended 
by US Ambassador to Israel David Friedman: “It was decided that 
the talks would not continue until the partners in the government 
reach mutual understandings.”

Netanyahu, Gantz and Ashkenazi are continuing discussions on 
the annexation plan. Netanyahu seeks to declare the imposition of 
Israel’s “sovereignty” over the settlements, “and perhaps over the 
[occupied] territories as well”, according to Maariv, while the issue 
of recognition of the Palestinian state was not mentioned.

While the Blue and White party opposed this demarche, parties 
close to Gantz confirm that he is committed to all the principles of 
the “deal of the century” proposed by US President Donald Trump.

Sources in the Likud and Blue and White parties indicated that 
Netanyahu and Gantz will meet separately in an attempt to reach 
understandings.

The newspaper quoted sources familiar with the talks stating that: 
“Ashkenazi is the one to insist on not conceding to Netanyahu and 
demanded recognition of the entire peace plan.”

Gantz and Ashkenazi have also established a parallel and inde-
pendent communication channel with Trump’s son-in-law, Jared 
Kushner: “In an attempt to influence the US position, they have 
scored a certain success in this endeavour, and this is a matter of 
concern to Netanyahu,” added Maariv. 

Early elections 

Right-wing newspaper Israel Hayom indicated that Netanyahu 
does not intend to wait for the Blue and White party’s approval 
on the annexation plan, and that: “Next week is the date to imple-
ment the plan to impose Israeli sovereignty.”

Israel Hayom added that Netanyahu handed Friedman several 
maps of the areas to be annexed, but: “None of the maps were 
similar to the concept map published by the Americans a few 
months ago. If he gets the green light to pursue one of the alter-
nate maps, Netanyahu will take it and run full steam ahead.”

ad the rest of the article go to :
https://www.middleeastmonitor.com/

»معاريف«: فريدمان أوقف وساطة 
بين نتنياهو وغانتس

قالتصحيفةمعاريفالعربية،إنالسفرياألمريكيلدىاالحتالل،ديفيدفريدمان،أوقفمحاوالت
الوساطةبنيرئيسالحكومةاإلرسائيلية،بنيامنينتنياهو،وبنيغانتسوغابيأشكنازي،للوصول

إىلاتفاقحكوميبشأنتطبيقخطةضمالضفةالغربية.
وبحسبالصحيفة،أعطىفريدمانلألطرافرقمهاتفه،بهدفاالتصالبهعندمايتخذونقرارًايف
هذاالشأن.بسببوجودخالفاتجوهريةبنينتنياهووغانتسوأشكنازي،حيثيسعىنتنياهو
إىلتعزيزتطبيقالضميفاملستقبلالقريب،بينمايريدغانتسوأشكنازينقلالقضيةدولًيا.
ومنغريالواضح،وفقًاللصحيفة،إنكانقراروقفالوساطةصدرعنفريدمانأوعنكبري

مستشاريالرئيساألمريكيوصهره،جاريدكوشرن.
وذكرتالصحيفةأّناإلدارةاألمريكيةأوقفتاملحادثاتمعالحكومةاإلرسائيليةحولالضّم،بسبب

الخالفحولاملخططوشكلتنفيذهبنينتنياهووغانتسوأشكنازي.
وقالتإنهإثرالخالفبنيالجانبنيخاللاجتماعحرضهالسفريفريدمان»تقررعدماستمرار

املحادثاتإىلحنييتوصلالرشكاءيفالحكومةإىلتفاهماتفيمابينهم«.
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 Women Pioneering نساء رأيدات

استطاعتالنساءوتحديداًالشاباتمنهناقتحامعالم
الجمالمنأوسعأبوابه،وتحقيقثروةهائلة،وتأسيس
امرباطورياتيفعالمالجمال،ولعلاالسماألبرزيفهذا
املجالهدىقطاناملعروفةبـ»هدىبيوتي«،التي

استطاعتأنتحققشهرةوثروةجراءتأسيسهالعالمتها
»هدىبيوتي«لتصبحاليوممنبنيأهمرائداتاألعمال

يفهذااملجال،تعرفوامنخاللالقائمةالتاليةعىلأقوى5 
رائداتيفعالمالجمال:

هدى قطان
تنحدرهدىقطانمنأصولعراقية،استطاعتخاللفرتة
وجيزةأنتصبحمنبنيأهماملؤثراتيفعالمالجمال،بدأت
رحلتهامنخاللتجربةمستحرضات
تجميل،ونقلخربتهاللمتابعني
عربمدونتها»هدىبيوتي«،
باإلضافةلعملاملاسكات

الطبيعيةالخاصةبالعناية
بالشعروالبرشة،حيث

حصدتشعبيةواسعةدفعتها
إلطالقخطالرموشالخاص
بهاعام2013،لتتواىلهدىيف
إطالقالعديدمنمستحرضات
التجميلالخاصةبهامنبني:ظالل
العيون،أحمرالشفاه،ومؤخراقامتبإطالقخطالعناية

بالبرشة.

هدى بيوتي
صنفتهدىقطانيفاملرتبةاألوىليف»قائمةإنستغرام
للمؤثرين«لعام2017،حيثكسبت18000دوالرلكل

مشاركةيفاملحتوىاملدعوم،كماصنفتواحدةمن»أقوى
عرشمؤثرينيفعالمالجمال«منقبلمجلةفوربس،

وضمنأكرث25شخصيةمؤثرةيفاألنرتنتمنقبلمجلةتايم
سنة2017.

كايلي جينر
تعتربعالمة»كاييلكوزمتيكس«
األكرثنمواًبنيمثيالتهايفعالم
الجمال،واستطاعتكاييلأن
تحصدلقبأصغرمليارديرة
عصاميةيفالعالمبفضل
عالمتهاالتجارية،حيث

استطاعتالرتويجبنفسها
ملستحرضاتهاالجمالية،
األمرالذيسببمايشبه

الهسترييابنيعالماملراهقات،
الالتيتسابقنلرشائها.

بدأتكاييلأوالًبإطالقخطأحمرالشفاه،ثمبدأتبإطالق
مستحرضاتتجميلأخرىمثل:ظاللالعيونوالهاياليت،

تعتربعالمتهامنبنيأرسعالعالماتالجماليةنمواًيف
العالم.

ريهانا
رغمنجاحهااملدوييفعالم
الغناء،فإنهذااألمرلميكِف

املغنيةريهانا،واقتحمتعالم
الجمالمنخاللمنتجات

»فينتيبيوتي«التيأحدثت
ضجةيفعالماملكياج،وأطلقت
مجموعةمكياجمكونةمن

كريمأساس،وهاياليتوكونتور،
لتلحقهافيمابعدبمجموعةمن

ملمعاتالشفاهالتيالقتاستحسان
العديدمناملستهلكاتحولالعالم،تبلغثروةريهاناحسب

بعضاملصادر260مليوندوالريف2018.

أناستازيا بيفرلي هيلز
عملتخبريةالتجميلواملكياجمنأصولرومانيةأناستازيا
ألنتصلللعاملية،وهيتعتربمنرائدات
األعمالالعصامياتحولالعالم،
حيثبدأتمسريتهابوصفها

خبريةيفتشذيبالحواجبيف
أحدالصالوناتيفالواليات
املتحدة،حيثفوجئتيف
إحدىاملراتبزيارةكلمن

نعوميكامبلوسينديكروفرد
عندماكانتايفالتاسعةعرشمن
عمريهما،حيثحرضتاللصالون

لتشذيبحواجبهما.
لتنطلقبعدهاإىلعالماملكياج،وتفتتحمراكزتجميل
خاصةبها،لتصبحكيمكاردشيانمنالزبائناملفضلني

لديها،وغريهنمنالنجماتالعامليات.
تعتربمستحرضاتAnastasiaBeverlyHillsاملفضلةلدى

العديدمنالسيداتحولالعالم،حيثاستطاعتالعالمة
أنتكسبثقةمستهلكيهانظراًلجودتهاوألوانهااملميزة.

شارلوت تيلبري
حصلتتشارلوتتيلربيعىلنحو
80جائزةعامليةخالل4سنوات
 CharlotteTilburyفقط،أصبحت
منالعالماتالتجارّيةاألكرث
طلباًيفالعالم،لينموحسها
اإلبداعيويدفعهالتأسيس
عالمتهاالخاصة،عملت

كمستشارةإبداعيةيفالعديد
منمخترباتدورجمالية

 CosmeticsوTomFordعاملية،مثل
 HelenaRubinsteinوChanelوM.A.C

وغريها.عام2013كاننقطةالتحّولبالنسبةإليهاحني
أطلقتدارهاالخاصةبشكلرسميوسكبتكلخربتهايف

مستحرضاتها.

أقوى 5 رائدات في عالم الجمال

اللبنانية »كرولين شبطيني« 
تحصد لقب غينيس لألرقام 

القياسية مرتين
بعدأشهرمنالعملبمفردها،استطاعتالناشطةالبيئيةاللبنانيةكارولنيشبطينيحصدلقب

غينيسلألرقامالقياسيةللمرةالثانية،بعدأنشكلتأكربفسيفساء(موزاييك(منأغطيةالعبوات
وذلكيفحديقةعامةيفبلدتهامزيارةشماللبنان.

واعتمدقياسهذاالرقمالقيايسبشكلأسايسعىلاملساحةاإلجماليةللشكلوالتيبلغت196.94 
مرتمربع،محطمةالرقمالقيايسالسابقالذيوقفعند108.568مرتمربعاملسجلبإسماليابانيف

العام2019.
ولمتكنهذههياملرةاألوىلالتيتحصدفيهاشبطينيلقب
غينيسلألرقامالقياسية،حيثكرسترقماًآخرنهايةالعام

السابقألكربمجسممنعبواتالبالستيكبلغارتفاعه
28.1مرتوشكلشجرةلعيدامليالدبالتعاونمعبلدية

شكا.
وبارشتالناشطةالبيئيةحملتهااألخريةبدعوة
متابعيهاعربوسائلالتواصلاالجتماعيداعية

إياهمإلمدادهابأكربعددممكنمنأغطيةالعبوات
البالستيكية،لتنهالعليهااملشاركاتمنداخلوخارج
لبنان.وبحسبإحصائياتهاالشخصيةفقدجمعتنحو
مليونغطاء،واستخدمتنحو400ألفغطاءفقطبسبب

محدوديةمساحةاألرضالتيتوزعاألغطيةفوقها.وشكلتبذلكرسمة
هالليزينهنجوممنخمسةألوان،أربعةمنهامنأطيافاللوناألزرقباإلضافةإىلاللوناألبيض.
بدأتشبطينيبرسمإطارالهاللبلصقاإلطارالخارجيللشكلفقطعىلاألرضملنعهمنالتطاير
بفعلالرياح،ثمالتزمتبعدملصقاألغطيةاألخرىلضمانإمكانيةاستخدامهايفإعادةالتدوير
الحقاً.األمرالذيكلفهاإعادةترتيباألغطيةبشكلشبهكاملأربعمراتبعدأناقتلعتالرياح

معظمأجزاءالشكلعدةمرات.
كارولنيالتيعملتبمفردهاعىلرصفهذهاألغطيةبسبباشرتاطاتالتباعداالجتماعياملفروضة،
قامتبإرسالجميعاألغطيةإىلرشكةمتخصصةيفإعادةالتدويرليعودريعهذاالناتجإىلمؤسسة
“كيدزفريست”اإلنسانيةالتيتعتنيباألطفالاملصابنيبالرسطان،تحديداًالذيناليجدونمصدراً

لتكبدتكاليفعالجهم.
وقالت:“كاناملخططارشاكأكربقدرمناملتطوعنيمنكافةأنحاءلبنان،وعرضهذااملرشوعضمن
حضورجماهرييكبري.إالأناشرتاطاتالتباعداالجتماعياقتضتأنأنجزهذااملرشوعبمفردي،
حيثاستغرقمنيذلكنحو160ساعةتقريباً.اضطررتبسبباألحوالالجويةانجازأجزاءكبرية

منالعملمجدداً،ولكننيسعيدةوأهديهذااإلنجازإىللبنانوالبيئةوأطفالالعالمالعربي”.
يذكرأنكارولنياستخدمتنحو100ألفعبوةبالستيكيةيفمرشوعهااألول،وأكرثمن400ألف

غطاءيفالثانيبغرضارسالرسالةمناألملإىلالعالميفظلالوضعالراهن.

أعلنتمجلةصيحاتاملوضةوالفنواملشاهري»هاربرزبازار«تعينيسمرية
نرصرئيسةتحريرنسختهااألمريكية،لتكوناملرأةالسوداءاألوىلالتي

تستلمهذااملنصب،منذإطالقاملجلةقبل153عاماً.

وأوضحت»هاربرزبازار«أنسمريةنرصستمارسمهامهااعتباراًمن6 
يوليو/تموزاملقبل،علماًأنهاكانتتشغلأخرياًمنصبمديرةاألزياء
التنفيذيةيفمجلة»فانيتيفري«حيثأرشفتعىلقسماملوضةوكل

املحتوىاملتعلقباألزياء،بمايفذلكتصميماألغلفةالبارزةالتيأطلت
فيهانجماتمثلنيكولكيدمانولوبيتانيونغو.

واعتربتسمريةنرصأن»هاربرزبازار«واملوضة»مرتادفتان«،وقالتإنه
»امتيازكبريأنُيعهدإليهابنقلهذهالعالمةالتجاريةذاتاإلرثالعريقإىل

عرصجديد؛عرصزاهومتنوعيحتفلبجمالاألزياءعىلاملنصاتكافة.
عملتنرصمسؤولةلقسماألزياءيفمجلة»إيل«ملدة5أعوام،وكانت
مسؤولةاملوضةيف»إنستايل«.وإضافةإىلالعملمعأفضلمجالت

املوضة،صممتنرصحمالتملاركاتاألزياءوالجمال،بينها»تيفانيأند
كو«و«لوريال«و«توريبورش«.بدأتحياتهااملهنيةيفمجالاألزياء

بالعملمساعدةللمديرةاإلبداعيةالسابقةيف»فوغ«غرايسكودنغنت،بعد
تخرجهامنقسمالصحافةيف»جامعةنيويورك«.

سميرة نصر أول رئيسة تحرير سوداء 
لـ«هاربرز بازار« منذ 153 عامًا
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دعتمنظمةهيومنرايتسووتشاإلماراتإىل
اتخاذإجراءاتلحمايةالسجناء،وسطإفادات
عنتفيشفريوسكورونايفثالثةمراكزاحتجاز.
جاءذلكيفبيانمدعومبشهاداتألرسسجناء
يفاإلماراتنرشتهاملنظمةالحقوقيةالدولية

-وهيمنظمةغريحكوميةمقرهانيويورك-عرب
موقعهااإللكرتوني.

وقالالبيان»ينبغيلسلطاتالسجونيف
اإلماراتاتخاذإجراءاتطارئةلحمايةالصحة
العقليةوالبدنيةللسجناء،وسطإفاداتعن
تفيشكورونايف3مراكزاحتجازعىلاألقليف

البالد«.
ونقلتاملنظمةشهاداتوإفاداتمنأرس
املحتجزين)لمتسمهمخشيةاملالحقات

األمنية(يفسجنالوثبةقربأبوظبي،والعوير
املركزي،ومركزاحتجازالربشاءالجديديفدبي.
واشتكتأرساملحتجنيمناكتظاظالسجناء،
وعدمتقديمالرعايةالصحية،وعدمفرض
إجراءاتاحرتازيةللحدمنتفيشالفريوس،

وعدمتوفريأدواتالوقايةكاملعقماتوالكمامات
والقفازات.

وأكدعددمنأرساملحتجزينللمنظمةأن
»السجناءيفهذهاملراكزظهرتعليهمأعراض
اإلصابةبفريوسكوروناأوثبتتإصابتهم«،

بحسبتقريربثتهاألناضول.

وأوضحمايكلبيجنائبمديرةقسمالرشق
األوسطيفاملنظمةالحقوقيةأن»االكتظاظ

وانعدامالظروفالصحيةوالحرمانمنالرعاية
الطبيةليستأموراجديدةيفمراكزاالحتجاز

اإلماراتيةسيئةالسمعة«.
وتابع»لكنالوباء)كورونا(املستمريمثل

تهديداإضافياخطرياللسجناء،أفضلطريقة
أمامالسلطاتاإلماراتيةلتهدئةمخاوفأرس

السجناءهيالسماحبالتفتيشمنقبلمراقبني
دولينيمستقلني«.

وقالبيج»ينبغيأنتكونالسلطاتاإلماراتية
رصيحةبشأنمايجري،وأنتتحركبرسعة
لتجنبانتشارالفريوسعىلنطاقأوسع،مما

قديعرضحياةالسجناءلخطرشديد«.
كمادعترايتسووتشالسلطاتاإلماراتيةإىل
تمكنيالسجناءمنتطبيقالتباعداالجتماعي،
وعدماللجوءإىلالظروفالعقابيةكالحبس
االنفرادي،وضمانحصولاملحتجزينعىل

الرعايةالصحية،وفقالبيانذاته.
ولمتعلقالسلطاتاإلماراتيةعىلبياناملنظمة،
وعادةماتواجهاإلماراتانتقاداتدوليةبشأن

توقيفمعارضنيسياسينيوتقييدحرية
التعبري،غريأنالسلطاتتؤكدمراراحرصها
عىلااللتزامبالقانونومبادئحقوقاإلنسان.

هيومن رايتس تطالب اإلمارات بإجراءات 
عاجلة بعد تفشي كورونا في 3 سجون

وثّقتمنظمةالعفوالدولية،االنتهاكاتاملتزايدةمن
السلطاتالكرواتيةضداملهاجرينوطالبياللجوءعىل

حدودهامعالبوسنةوالهرسك.
وقالتاملنظمةيفبيان،إن»الرشطةالكرواتيةعذبت

مهاجرينوطالبيلجوءعىلحدودها«،منوهةإىلأنها
أجرتمقابالتمعباكستانينيوأفغانتعرضواللرضب
والتعذيبمنقبلالرشطةالكرواتية،أثناءعبورهم
منمنطقةقريبةمن»بحرياتبليتفيتش«الكرواتية

الحدوديةمعالبوسنةوالهرسك.
وأوضحتأنأفرادامنقواتاملهامالخاصةالكرواتية
أطلقواالناريفالهواء،ثمركلواطالبياللجوءبأقدامهم

بعدأنربطوهم،ورضبوهمبالهراواتوالقضبان
الحديديةوعربأخمصاملسدسات،ومنثمأفرغوا

زجاجات»املايونيز«و«كاتشب«املوجودةيفحقائب
املهاجرينفوقرؤوسهماملدماةوعىلرساويلهم.

وأضافتاملنظمةأنالكادرالطبيالذيعالجطالبي
اللجوءيفمدينة»فيليكاكالدوسا«البوسنية،أكد
تلقيهمرضباتعىلرؤوسهمبآالتغريحادة.

وتعليقاعىلاملوضوع،قالماسيموموراتي،نائبمدير
البحوثيفبرنامجأوروبابمنظمةالعفوالدولية،إنه
اليمكنلالتحاداألوروبيأنيتعمدتجاهلالعنف

واالنتهاكاتالتيترتكبهاالرشطةالكرواتية.

وشددموراتيعىلأنصمتأوروبايسمحأوحتى
يشجعاملسؤولنيعىلمواصلةهذهاالنتهاكاتدونأي
عقوبة،موضحاأنه»إذالميتماتخاذالخطواتالالزمة
عىلالفور،فإناملمارساتغرياإلنسانيةالكرواتيةضد
الالجئنيوطالبياللجوءستجعلاالتحاداألوروبي

رشيكايفاالنتهاكاتالجسيمةلحقوقاإلنساناملرتكبة
عىلعتبةأبوابه«.

وأوردتاملنظمةترصيحالباكستانييدعىأمري،تهشم
أنفهوكرستذراعهجراءعنفالرشطةالكرواتية.

وقالأمريإنهتوسللرجالالرشطةكييرأفوابه،مضيفا
»ربطوناولمنكننستطيعالحركة،ولميكنهناكسبب

ملواصلتهميفرضبناوتعذيبنا«.

أماطارقالذيكرستذراعهوساقه،فقالإنأحد
عنارصالرشطةرضبهبأخمصالسالحعىلرأسه،وأنه

فقدوعيهمراتعديدةطوالالليل.
بدوره،قالطالباللجوء،فيصل،إنالرشطةقالتلهم

»احملواغريالقادرينعىلامليشوغادروا«.
وأكدتمنظمةالعفوالدولية،أنهاأطلعتالداخلية

الكرواتيةعىلتفاصيلهذهالقضيةلكنهالمتتلقردا
رسميا.

»العفو الدولية« توثق انتهاكات 
كرواتيا ضد طالبي اللجوء

A frican countries called  on the 
United Nations Human Rights 
Council to urgently debate racism 

and police brutality amid the unrest in the 
United States and beyond over George 
Floyd’s death.
In a letter written on behalf of 54 African 
countries, Burkina Faso’s ambassador to the 
UN in Geneva asked the UN’s top rights body 
for an “urgent debate” on “racially inspired 
human rights violations, police brutality 
against people of African descent and the 
violence against the peaceful protests that 
call for these injustices to stop».
The letter, addressed to rights council 
president Elisabeth Tichy-Fisslberger of 
Austria, requested that this debate be held 
next week, when the council’s 43rd session 
resumes, after it was interrupted in March 
due to the COVID-19 pandemic.
The call came after Floyd’s family, along 
with the families of other victims of police 
violence and more than 600 NGOs this week 
called on the council to urgently address sys-

temic racism and police impunity in the US.
For the council to consider such a request, 
it needs to have the backing of at least one 
country.
With the request now coming from a large 
group of states, “that increases the chances” 
it will take place, a council spokesman told 
AFP.
letter pointed to the case of George Floyd, 
a 46-year-old Black man who died in police 
custody in Minneapolis on May 25 after a 
white officer, who has since been charged 
with murder, pressed his knee on his neck 
for nearly nine minutes.
‹Unchecked police brutality›
His death, which was caught on video and 
has sparked massive protests across the US 
and around the world, “is unfortunately not 
an isolated incident, with many previous 
cases of unarmed persons of African descent 
suffering the same fate due to unchecked 
police brutality,” it said.
UN Human Rights Council session in Geneva
The letter, addressed to rights council pres-

ident Elisabeth Tichy-Fisslberger of Austria, 
requested that this debate be held hen the 
council’s 43rd session resumes.
«Sadly, the fates of many other victims 
attracted no attention, as they were not 
captured on social media for all to see,” 
Ambassador Dieudonne Desire Sougouri 
wrote on behalf of the African Group at the 
council.
While the letter called for a debate on 
racism around the globe, it, in particular, 
highlighted the situation in the US.
«The protests the world is witnessing are a 
rejection of the fundamental racial inequal-
ity and discrimination that characterise life 
in the United States for black people, and 
other people of colour,” it said.
Several countries are expected to address 
Floyd’s killing and concerns about police 
violence and racism in the US during the 
resumed 43rd council session, even without 
a special debate.
ad the rest of the article go to :
https://www.msn.com/

African nations call for racism debate at UN Human Rights Council
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يشعربعضالخرباءبالقلقمنأنيكون
التوصلإىللقاحلفريوسكوفيد19-مطلع
العامالقادمأماًلكاذًبا،إذإنهمنالصعبأن
يكتملالبحثيفذلكالوقتمعالتحققمن

سالمةاللقاحالجديدوفعاليته.
وينوهالخرباءأيًضابرضورةتزامنإمدادات
العبواتواملحاقنوغريهامناملستلزمات

الرضوريةمعإنتاجاللقاح،ويضيفونأنثقة
الشعوببهستكونرسالنجاح،بحسبماذكر

.»ibelieveinsci«موقع
ورصحالدكتورأنتونيفويسأنالواليات

املتحدةاألمريكيةسيكونبحوزتهاأكرثمن

100مليونجرعةمنلقاحلفريوسكوفيد19- 
املحتملبحلولمطلعالعامالقادم.لكنفويس

وخرباءآخريننوهوابأنهذاالترصيحهو
طموحوليسوعًدا.

قالفويس:»نحننخاطربإنتاجاللقاح،إذ
نسعىإلنتاجهرغمأنهقداليكونفعااًل.
إنحدثذلكفسنخرسبضعةمالينيمن
الدوالرات.لكناألمريستحقاملجازفة،ألن
عواقبعدمتوفرلقاحجاهزبحلولالشتاء

ستكونوخيمة«.
وأعلنترشكةجونسونأندجونسونرسمًيا
أنهاستبدأمرحلةالتجاربالرسيريةعىل

البرشللتوصلإىلاللقاحاملحتمل.وقد
رصحتالرشكةسابقًاأنهذهالتجارب

ستبدأيفسبتمرب.
يقولالخرباءإنالثقةستكونرضوريًة،
يفظلاحتياج%70منالشعبإىل
عمليةالتلقيحالكتساباملناعة.

ويقولالباحثونإنعليناأننتطلعإىل
الخرباءالحقيقيني،قالشافرن:»نتمنى

أنيصغيالسياسيونوالعامةللخرباء،إن
الوضعيشبهحرًبايمثلفيهاالخبريدور
الجيش.نحنجرناالتهذهالحربضد

كوفيد19-«.

ماذا سيحدث إن لم يتوصل العلماء 
إلى لقاح لكورونا في نهاية عام 2020؟

العلماء يكتشفون آليات 
أجنحة الفراشات في التصدي 

لقطرات المطر القاتلة
مالكمكي

ماهوالرابطبنيأجنحةالفراشاتوقطاعالهندسة؟يخيلللقارئللوهلةاألوىلأن
الفراشاتكائناتخفيفةجميلة،يتغنىبهاالشعراءوالحاملونفحسب،غريأنالدراسات

العلميةالحديثةتحاولأنتستثمريففهمآليةالفراشاتيفالتصديلقطراتاملياهمنأجل
تطويرموادعازلةللمياهيمكنأنيستفادمنهايفقطاعاتعديدةومختلفة.

قطراتاملطروالكائناتالهشة
يقولاملهندسالبيولوجيوالبيئيسنغاونجونغ،منجامعةكورنيليفواليةنيويورك
األمريكية،إنأخطرالحوادثالتيتتعرضلهاالحيواناتالصغريةهيارتطامهابقطرات

املياه.
إذيرشحجونغأنأثرارتطامقطراتاملياهبالكائناتالصغريةالهشةاليرتبطبقوةاالرتطام
فحسب،بليؤثرأيضاعىلرسعةطريانالحرشاتودفءأجسامها.لذاتعترباملدةالزمنية

اللتصاققطراتاملياهعىلأجسامالحيواناتعامالحرجاللكثريمنها.
درسالفريقالبحثيالذييضمجونغوسنغهوكيموباحثني
آخرين،آليةبعضالحيواناتوالنباتاتيفمواجهةالخطر

املحتملمنقطراتاملطر.
فاستخدمالفريقالبحثيكامريافائقةالرسعةملراقبةأثراملياه
عىلأجسامبعضالحيواناتومنها:الفراشة،
وحرشةالعتة،وحرشةاليعسوب،وتعداألخرية

منأرسعالحرشاتيفالعالم،وريشطائر
األطيش،وهوطائربحريينتميإىلفصيلة

البجعيات،وأوراقشجرةكاتسورا.
أشواكوآلياتنانوية

يذكرأندراساتسابقةارتكزتعىلآلياتمراقبةمماثلة
لقطراتمياهذاترسعةأقلمنقطراتاملطرالحقيقية،

التييمكنأنتبلغعرشةأمتاريفالثانية.
غريأنالفريقالبحثي،يفهذهالدراسةالتينرشتمؤخراًيف
دورية»بيإنإيإس«بعنوان»كيفتتحطمقطراتاملياهعىل
األسطحالبيولوجية؟«،رشقاألجسامبقطراتذاترسعةعالية،وسّجل

مختلفالديناميكياتالتييمكنمالحظتها.
الحظالفريقالبحثيأنقطراتاملطرعىلأوراقالشجرأوأجنحةالفراشاتترتطمبأشواك

مجهرية.
وهومايولّدموجات،متداخلةبعضهايفبعض،يفقطراتاملياهالتيتأخذشكالمجعدا
أثناءانتشارها،وبسماكةمختلفةوفقحجمها،وتسمحاألشواكاملجهريةاملوجودةعىل

أسطحاألجنحةبثقبقطراتاملياهوتمزقيهاإىلأجزاءصغريةجدا.
ووجدالباحثونأناألسطحالطبيعيةلهذهالكائناتتضمطبقةمنالشمعجدصغرية(عىل
مقياسنانو(تساعدعىلالتصديلقطراتاملياه،ممايساهم،بالتزامنمعتجزئةالقطرات،

يفتقليصالفرتةالزمنيةاللتصاققطراتاملياهعىلاألسطحإىلأكرثمن70%.
باملقابل،يؤديذلكإىلانخفاضحرارةالحيواناتورسعةانتقالها.ويؤثر،ذلكبشكلكبري،
عىلبعضالحرشاتالتيتحتاجإىلاملحافظةعىلحرارتهاأودفءعضالتهاللتمكنمن

الطريانوالهروبمنالحيواناتاملفرتسة.
يرشحجونغأنوجودهذهالنتوءاتأواألشواكاملجهريةالخشنة،وطبقةالشمععىل

أجسامهذهالكائناتيفرسقدرةهذهالكائناتعىلتصديلقطراتاملياه.
موادمستوحاةمنالطبيعة

يقولالباحثجونغإنهذهالدراسةتعترباألوىليففهمأثرقطراتاملياهذاتالرسعةالفائقة
عىلاألسطحالطبيعيةالكارهةأوالصادةللمياه.

ويساعدفهمعمليةتصدياألشواكاملجهريةاملوجودةعىلأجنحةالفراشاتلقطرات
املياهاملهندسنيعىلتطويرموادعازلةللمياهمستوحاةمنآلياتأوميكانيكياتموجودةيف
الطبيعةمثلماتمتصناعةمالبسمقاومةللمياهبآلياتمستوحاةمنأوراقزهرةاللوتس.
وكمايقولجونغ»هناكسوقوقطاعواسعالستخدامهذاالنوعمناألسطح«،غريأن

»التحدياألكربلهندسةمثلهذهاملنتجاتبهذهاملواديكمنيفتوفريمتانتها

A n American scientific team was able to devise a 
device capable of moving cells through electric 
waves, which could contribute to speeding up 

wound healing and healing, which would open new doors 
in the fields of medicine and cellular engineering sciences. 
Princeton University researchers in America created a 
device that could cut groups of cells Like sheep, guide 
them and move them precisely by treating electric 
fields, and imitating electrical fields present 
in the human body as it heals disease 
and wounds.
According to the physics scientific 
journal Physics, this technology 
opens up new possibilities 
for tissue engineering in the 
body, including methods of 
promoting wound healing, 
vascular repair or tissue 
sculpting. Scientists have 
long known that electro-
chemical signals that occur 
naturally within the body 
can It affects cell migration, 
growth and development. It 
is a phenomenon known as 
electrocautery, and these be-
haviors are not fully understood 
just like chemical affinity, as cells 
respond to differences in chemical 
concentration.
The new system, assembled from inexpensive 
and accessible parts, allows researchers to process and 
measure cultured cell movements in a reliable and fre-

quent manner. The co-author, Professor Tom Zagdale, said 
previous systems for studying cell responses to electrical 
fields “are either detailed and handmade, with problems 
in Reproducibility, or require manufacturing facilities that 
make them expensive and inaccessible to many laborato-
ries. ”
“We wanted to use methods from rapid feedstocks to cre-

ate a new, small, specific device that can be attached 
to anything,” said the lead author of the 

study, Professor Assistant in Mechanical 
and Space Engineering, Daniel Co-

hen, “There is a lot of unknowns 
about how individual cells 

discover such Fields, but the 
beauty of crowd movement 

dynamics (moving cells as 
groups) is that even if you 
don’t understand every-
thing about cells on their 
own, we can still engineer 
their behavior at the group 
level to achieve practical 

results. ”
The “SCHEEPDOG” device 

contains two pairs of 
electrodes that are used to 

generate electric fields along 
the horizontal and vertical axes, 

in addition to measurement records, 
to measure the voltage and integrated 

materials to separate cells from the chemical 
secondary products of the electrodes in addition to a 

small battery.

Scientists create a device that moves cells 
inside the body, such as “sheep flocks”
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TECHNOLOGY تكنولوجيا

تسببتتحديثاتويندوز10الرتاكميةالتيأصدرتها
مايكروسوفتيوم9يونيوالحايللجميعاملستخدمني،يف
حدوثمشكالتيفامللحقاتالطرفيةوأبرزهاالطابعات،

وأخطاءأخرىمثل:حذفبعضاملستنداتوامللفات،وصورة
الخلفية،وتغيرياإلعدادات.

كانمناملفرتضأنيكونالتحديثالرتاكميلشهريونيو
2020تصحيًحامهًمالألشخاصالذينيستخدمونأحدث
إصدارينمننظامويندوز10،ولكنيبدوأنهقدتسببيف

حدوثبعضاألخطاءالجديدة.
حيثأبلغبعضاملستخدمنيأنهمغريقادرينعىلتشغيل

التطبيقات،حيثتظهررسالةخطأتفيدبأنالنظامغريقادر
.”]Windowscannotfind]*.exe“:عىلتشغيلالتطبيق

وعىلسبيلاملثال:عندمحاولةتشغيلتطبيقات
مايكروسوفتأوفيس،مثلWord،يتلقوارسالةالخطأ

التالية:
Windowscannotfind‘C:\ProgramFiles)x86)\“

 MicrosoftOffice\root\Office16\WORD.EXE’.Make
 sure you typed the name correctly, and then try

”.again
تجدراإلشارةإىلأنبرنامجالحمايةضدالفريوسات

(أفاست(Avastأصدرتحديثًاخاللاألياماملاضيةبهخطأ
مشابهيمنعتشغيلبعضالتطبيقات،وُيظهررسالةالخطأ

نفسها.
استناًداإىلالتقارير؛يعملكلمنالتحديثالرتاكميلشهر
يونيولنظامويندوز10،وتحديثبرنامجAvastعىلمنع

تشغيلالتطبيقات.ولحسنالحظ؛تدركرشكةمايكروسوفت
ماحدثوتعملبالفعلعىلاإلصالحالذييمكنإطالقه

قريًبا.
ولكنإذاكنتتعانيمنهذهاملشكلةيفحاسوبكحالًيا،

ولمتستخدمبرنامج(Avast(فيمكنكإلغاءتثبيت
التحديثاتالرتاكميةاألخريةلنظامويندوزالتيتحملأرقام

.KB4557957أوKB4560960
إللغاءتثبيتالتحديثيفحاسوبكيمكنكاتباعالخطوات

التالية:
•انتقلإىلصفحة(اإلعدادات(يفحاسوبكالذييعمل

بنظامالتشغيلويندوز10.

 Update &)اضغطعىلخيار(التحديثواألمان•
.Security

 Windows Update)اضغطعىلخيار(تحديثويندوز•
يفقائمةالخياراتاملوجودةيفالجانباأليمنمنالشاشة.

 View update)اضغطعىلخيار(عرضسجلالتحديث•
.history

 Uninstall)اضغطعىلخيار(إلغاءتثبيتالتحديثات•
updates.ستظهرلكقائمةالتحديثاتالتياملثبتةيف

جهازكمرتبةمناألحدثإىلاألقدم.
•حددالتحديثرقم(KB4560960(إذاكنتتستخدم

إصدارويندوز10رقم(1909(أوالتحديثرقم
(KB4557957(إذاكنتتستخدماإلصداررقم2004.

•بعدتحديدحزمةالتحديث؛اضغطعىلخيار(إلغاء
.Uninstall)التثبيت

•أعدتشغيلحاسوبكعندماُيطلبمنكذلك.
إذاكنتتستخدمبرنامجالحماية(Avast(فستحتاجإىل

تحديثالربنامجإىلأحدثإصدار،حيثيعملعىلحلهذا
الخطأ،وفقًاملاذكرتهالرشكة.

تحديثات ويندوز 10 تمنع تشغيل التطبيقات.. 
كيف تعالجها؟

إطالق الهاتف األكثر غرابة 
من الجيل الخامس

كشفترشكةNubiaالتابعةلرشكةZTEالصينيةعن
أحدثهواتفهااملصممللتعاملمعشبكاتالجيل

الخامس،ويمتازبتصميمغريب.
هاتفRedMagic5GTransparentEditionمخصص
لهواةاأللعاباإللكرتونيةالتيتحتاجلشبكات

اإلنرتنتالرسيعة،وأهممايميزههيكلهالشفافالذي
يسمحبرؤيةاملعالجوالعديدمنأجزائهاإللكرتونية

الداخلية.
ويمتازالجهازبشاشةبمقاس6.65بوصةبدقةعرض
)02340/1080(بيكسل،برتدد144هريتزا،وبداخل
الجهازمعالجSnapdragon865ثمانيالنوى،وجهاز

 LPDDR5مودمخاص،وذواكروصولعشوائي
8/12/16غيغابايت،وذاكرةتخزينداخلية128/256 
غيغابايت،إضافةإىلبطاريةبسعة4500مييلأمبري،

يمكنشحنهابرسعةعربشاحن55وات.
ويحتويالهاتفعىلكامرياأساسيةثالثيةالعدسات
بدقة)2+8+64(ميغابيكسل،فيهاحساسخاص
مننوعSonyIMX686يمنحهاالقدرةعىلالتقاط

صورفائقةالدقة،كمايأتيبكامرياأماميةبدقة12 
ميغابيكسلوخاصيةالتعرفعىلالوجوهلفتحقفل

الشاشة.

Nubia Red Magic 5G Trans-
parent Edition features 
16GB LPDDR5 RAM 

N ubia has announced a limited Red Magic 5G Trans-
parent Edition for the Chinese market. The highlight 
of this variant is its transparent rear glass panel and 

16GB RAM. The handset is priced at 5,199 yuan ($735) and 
will be available to purchase on June 14.
The new Nubia Red Magic 5G Transparent Edition features 
the same specifications as other variants of the device. But it 
comes with a distinct design and a whopping 16GB LPDDR5 
as the high-end regular variant.
As the name suggests, the back of the phone features a 
transparent rear glass panel which showcases the fake inter-
nals just like the Xiaomi Mi 8 and Mi 9 Explorer Editions. 
The Qualcomm Snapdragon 865 SoC seen inside the phone 
is a plastic prop but the layout is accurate. To see the actual 
internals, you might want to have a look at Zach Nelson’s 
(JerryRigEverything) teardown video on YouTube.
Nubia Red Magic 5G Transparent Edition
Having said that, though the rear is fake, it does look cool, 
especially the physical fan and the patterns. 
Unfortunately, if you are interested in buying the Red Magic 
5G Transparent Edition, it is not possible since this version 
of the handset is currently limited to China. The brand is yet 
to reveal if it will be ever made available outside its home 
country.
Anyway, you can still grab the new Hot Rod Red Edition of 
the phone, which has an Iron Man vibe to it.

وضعمستخدموهواتفوأجهزة»أندرويد«اللوحيةيفحالةتأهبقصوىبسببتطبيق
شائعللغاية،يمكنأنيستنزفحساباتهماملرصفيةبهدوء.

وقداعتادمالكوالهواتفالذكيةالتيتعملبنظام»أندرويد«التحذيراتمنباحثي
األمن.وعىلالرغممنالجهودالكبريةالتيتبذلهاغوغل،فإنالربامجالضارةوبرامجالفدية

واألدواتالربمجيةتستمريفالتسللإىلمتجرها،وتجدطريقهاللجمهوربسبب
الشعبيةالكبريةلنظامأندرويد.

آخرهذهالتطبيقات،تطبيقمشهورباسم»سنابتيوب«
(SnapTube(،يعرفبأنهطريقةسهلةلتنزيلمقاطعالفيديومن

»يوتيوب«و«فيسبوك«،وقدتمتنزيلهأكرثمن40مليونمرة.
وكشفتقريرجديدمنرشكة»أبسرتيمسيستيمز«

(UpStreamSystems(املختصةبأمنالهواتفالذكية،أن
املستخدمنيالذينحّملواتطبيق»سنابتيوب«عىلهواتفهم
الذكية،قديجدونأنفسهميدفعونثمناباهظا،ذلكأنهذا

التطبيقيسجلاملستخدمنيبهدوءليحصلمنهمعىلخدمات
متميزةدونعلمهم.

وتُعرفهذهاملمارسةباسمفلييسواير(fleeceware(،أيابتزاز
مطوريالتطبيقاتملستخدميالهواتفالذكيةواألجهزةاللوحيةوجني

أرباحعربفرضرسوماشرتاكعىلتلكالتطبيقاتيفمرحلتهاالتجريبيةأو
بمجرداالشرتاكفيها.

وتسمحغوغلملطوريالجهاتالخارجيةبشحنبطاقةاالئتمانأوالخصماملحفوظةيف
حسابغوغل،لتمكنيبعضالخدماتاألكرثشعبية،مثل»نتفليكس«،منالعملبسالسة

لدىمستخدميالهواتفالذكيةواألجهزةاللوحيةالتيتعملبنظام»أندرويد«.
وعادةمايتمكنمستخدموتطبيق»أندرويد«منإلغاءالفرتةالتجريبيةيدويا،لتجنب

فرضرسومعىلاالشرتاكالكامل.
ومعذلك،فإنالغالبيةالعظمىمناملستخدمنييقومونببساطةبإلغاءتثبيتالتطبيق،

عندمااليكونونمهتمنيأويرغبونيفتجنباالنتقالإىلاالشرتاكغرياملجاني.
وقدينىسالبعضأنهمقداشرتكواحتىيفاشرتاكتجريبيداخلالتطبيقات،عندما
يقومونبإزالتهامنهواتفهمالذكيةأواألجهزةاللوحيةالتيتعملبنظام»أندرويد«.
وإذاقمتبتحميل»سنابتيوب«لتنزيلمقطعفيديوعىل»يوتيوب«أو»فيسبوك«

برسعةثمحذفتالتطبيقونسيته،فربماقدتكونقمتبالتسجيلدونقصديف
خدمةمتميزةمناملطور.

مكاسب هائلة
وتشريالتقديراتإىلأن»سنابتيوب«كسببالفعلعربأنشطته

االحتياليةزهاء100مليوندوالر،مناملستخدمني.
وعندإلقاءالضوءعىلهذهاملمارسة،زعمترشكة»موبيسبيس«

(Mobiuspace(-مطورتطبيق»سنابتيوب«وعددمن
التطبيقاتالناجحةاألخرى-أنهالمتكنعىلعلمباملشكلة،وأنأي
رسومغريمرغوبفيهاللعمالءترجعإىلتطبيقتابعلجهةخارجية،
يتواصلمعهسنابتيوب،األمرالذيرفضتهغوغلعىلمايبدو،حيث

أزالتاآلنسنابتيوبمنمتجر»غوغلبالي«.
وبالطبع،فإنإزالةسنابتيوبمنمتجرغوغل،يعنيأنالهواتفالذكية
واألجهزةاللوحيةالجديدةالتيتعملبنظام»أندرويد«،لنتتمكنمنتنزيل

التطبيق.
وإذاقمتسابقابتنزيل»سنابتيوب«والحظتبعضالرسومغريالعاديةالخارجةمن
حسابكالحايل،فيجبعليكتشغيلتطبيقمتجر»بالي«عىلهاتفكوالنقرعىلزر

القائمةيفالزاويةالعلويةاليرسىمنالشاشة.
بعدذلكتوجهإىلاالشرتاكاتوابحثعنأييشءمرتبطبسنابتيوبوحدده،ثماضغط
عىلإلغاءاالشرتاكواتبعالتعليماتالتيتظهرعىلالشاشةللتخلصمنالرسومالتي

يمكنأنتسحبمنحسابكدونعلمك.

مليون مستخدم ضحية احتيال.. احذف هذا 40 
التطبيق فورا من جهازك
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ربماتشعرونبالضيقالشديدإذاتلقيتمدعوة
لحضورحفلزفافيففصلالصيف،وبخاصةأنكم
تشعرونأنالبدلةتقيدكموتعوقكمعنالتحرك،
والسيماإذاكانتقواعداللبسأكرثرصامة،وكنت
ُمضطراًإىلارتداءمالبسشديدةالرسميةوتصبح

ُمضطراًإىلارتداءبدلةكاملةوربطةعنق.
لهذاالسببتحديداًنُقدملكممجموعةمنالنصائح
التييجبوضعهايفعنياالعتباريفأثناءالذهاب
إىلحفالتالزفافخاللفصلالصيف،التييمكن
اعتبارهابمنزلةدليلإرشاديتتبعه؛كيتشعر

باالرتياحيفأثناءوجودكيفاألعراسالتيتُقاميف
الطقسالحار.

القواعدالرئيسيةالختياراملالبسيفحفالتالزفاف
توجدمجموعةمنالقواعدالتيعليكوضعهايف
عنياالعتبارقبلاختياراملالبسالتيتناسبحفل

الزفاف.

اقرأ الدعوة جيدًا
التعتربدعواتالزفافمجردقطعةمنالورقة
األنيقةذاتاأللوانالزاهيةوبعضالتفاصيل
املُبهجة،ولكنهاتعترببمنزلةدليلاسرتشادي

يمكنكاالعتمادعليهمنأجلارتداءاملالبساملالئمة
للفرح.ربماتجدعىلدعوةالزفافاملوجهةإليك
بعضاملعلوماتالتيتتعلقبامللبسالذيعليك
ارتداؤه،التيعليكااللتزامبهاجيداًواحرتامها.

ضعمكانإقامةالحفليفعنياالعتبار
ليسعليكإلقاءنظرةعىلمكانإقامةحفلالزفاف
عىلموقعTripAdvisorقبلأنتتخذالقراربشأن
مايجبعليكارتداؤه،ولكنضعمكانإقامةالحفل
يفعنياالعتبار،عىلسبيلاملثالإذاكانالحفل

عىلأحدشواطئجزرالبهاماسفعليكارتداءبدلة
ذاتألوانفاتحةوقميصأبيضقصرياألكمام،

ولكناألمرلنيكوننفسهإذاكانالحفليفإحدى
القاعاتالكربىيفالفنادق.

أضف بصمتك
ارتداءالبدلةالرسميةيفحفالتالزفافاليعنيأنك

ُمضطرإىلالتخلصممايميزشخصيتك،حسب
خرباءاألزياءفإنهسواءكانالحفليتطلبارتداء
مالبسرسميةأوغريرسمية،فعليكأنتضيف
شيئاًيعربعنشخصيتك،عىلسبيلاملثالأن

ترتديقطعةإكسسوارخاصةبك،أوإضافةمنديل
جيبمميز.

ال تسرق األضواء
تجنبرسقةاألضواءمنالرجلالرئييسيفحفل
الزفافوهوبالتأكيدالعريس،تجنباملبالغةيف

التفاصيلوالترتِدمالبستخطفاألنظاربسهولة،
فقطاكتِفباملالبساملالئمةمعإضافةملسةبسيطة

منشخصيتكوأسلوبكاألسايس.

اختر اأٌلقمشة المناسبة
منأهماألمورالتيعليكوضعهايفعنياالعتبار
قبلالذهابإىلحفلزفافيففصلالصيفهو
اختيارالقماشاملناسب،تزدادأهميةهذااألمريف
حفالتالزفافالصيفية؛ألنارتفاعدرجاتالحرارة
يتسببيفظهوربقعالعرق،لذلكعليكارتداء
مالبسمصنوعةمنالكتانوالقطنأومزيجمن

االثنني؛ألنهذهاملوادتساعدعىلامتصاصالعرق،
وتسمحلكبالتحركبسهولةوحرية.

ماذا ترتدي في حفالت الزفاف؟
معرفةنوعالزفافالذيتلقيتدعوةلحضورهمن
األموراألساسيةالتيعليكوضعهايفعنياالعتبار

قبلاختياراملالبسالتيترتديهايفاألعراس.

حفل الزفاف التقليدي
سيكونعليكااللتزامبـاملالبسالكالسيكيةيف
حفالتالزفافالتقليدية؛أيمايعنيأنترتدي
البدلةالرماديأوالسوداءالرسميةمعقميص

أبيضوربطةعنق،وحذاءأسودأنيقوكالسيكي،
وتأكدأنكيفحالاالكتفاءبهذهاألمورفقطسوف

تكونشديداألناقةوالتميزيفالحفل.

الحفالت في الخارج
إذاكنتمدعواًإىلحفل
زفافيفبلدغريبلدك
فربماعليكأنتعلم
أنهناكاحتماالًكبرياً
لهطولاألمطار،وما
لمتكنقواعدامللبس
هيارتداءالقمصان

والرساويلالقصريةعىل
سبيلاملثال،فربما

ستحتاجإىلخلقتوازن
وأنتكونُمستعداًألي
يشء.ينصحخرباء
األزياءبارتداءالبدلة
الكتانخاللحفالت
الزفافالتيتُقاميف

األماكنالحارة،وكذلك
عليكارتداءقميص

مصنوعمنالقطنوالكتان،
معتجنبارتداءالحرير،

وارتداءأحذيةُمريحةوأنيقةيف
الوقتنفسه.

األعراس الحديثة
لستُمضطراًإىلالتقيدبـبدلة
رسميةالتقليديةالسوداءيف

حفالتالزفافاملودرنأواألعراس
الحديثة،بإمكانكإضافةمنديل
جيبإىلاإلطاللةأوارتداءرابطة
عنقبهاملسةُمبهجة.ُيستحسن
ارتداءقميصأبيض؛ألنهالخيار
األكرثذكاًءدائماً،ويخاصةأنهال
ُيظهربقعالعرق.وكذلكُينصح
بارتداءاملالبساملصنوعةمن

الكتان؛ألنهاتمتصالعرقوتسمح
بحريةالحركة.

أجمل موديالت دبل خطوبة 2020

دبلة الخطوبة جزءًا 
من أناقة الرجال

دبلخطوبةليستفقطلقضاءليلةالخطوبة،ولكنالدبلةتعتربجزءاًمنأناقة
الرجال؛حيثيمكنهاأنتُضفينوعاًمنالجمالوتعطيكإطاللةأفضلدائماً،
فعىلالرغممنأنهناكبعضالرجاليرتدونالدبلةمنأجلالزينةفقط،فهناك

أيضاًمنيبحثونعنموديالتدبلخطوبةيفعام2020؛فإليكمأجملها.
الدبلاملطليةباللوناألسود:ُيرجحجميعمصممياملجوهراتحولالعالمأن
يكونهذاالنوعمنالدبلهواألكرثانتشاراًيفاملوسمالجاري،ينتجذلكعن

االنتشارالواسعالذيحققههذااملوديلمنالدبليفالفرتةاألخرية؛مايجعلهم
يرجحونرواجهبشكلأكربيف2020.

دبلممزوجةباألحجارالكريمة:يفضلالبعضأنواعاًأخرىمندبلخطوبة
2020،فهناكأشكالدبلممزوجةباألحجارالكريمة،حيثيكرثاستخدامها
ببعضاأللوانمثلاألخرضواألحمرالداكنأيضاً،وينترشهذاالنوعمنالدبل
لدىهؤالءالذينيفضلونالفخامةعندرشاءدبلةالخطوبة؛كونتلكالدبلة

توحيبأناقةالرجل،أكرثمنغريهامندبلالخطوبة.
دبلالخطوبةاإليطايل:ينترشهذاالنوعمنالدبليفمرص؛وذلكلكونها

تتميزبالعديدمناألشكالواملوديالتاملفضلةبعيداًعنمناسبةالخطوبة،
لذاانترشتتلكاألنواعمنالدبلللمقبلنيعىلالخطوبة،ومازالتتالقيرواجاً
هائالًيفمرصوالدولالعربية؛حيثإنهاتتميزبأناقةالتصميموبساطتهيف

الوقتنفسه.
دبلالخطوبةاإلنجليزي:تتميزتلكاألنواعمندبلالخطوبة
بالجودةالعاليةيفتنفيذها،بحيثيصعبإيجادأيعيوبيف
صناعةتلكالدبل،يفماتتميزدبلالخطوبةاإلنجليزيبأنها
لهاتصميماتتقليديةوأخرىكالسيكية،يفضلهاالعديدمن

الرجالاملقبلنيعىلالخطوبةيف2020.
دبلالنقوشالفرعونية:ظهرتمؤخراًبعضأنواعموديالت
الدبلاملُزينةبالنقوشالفرعونية،حيثتظهرعىلإطار

الدبلةامللفوفنقوشفرعونيةمميزة،ُيفضلهابعضاملقبلني
عىلالزواج،يفماتحملمنالداخلأسماءالزوجنيباللغة

الهريوغليفيةالقديمة.
دبلالخطوبةالعريضة:ُيفضلبعضالرجالاملقبلنيعىل

خطوةالخطوبةاقتناءالدبلالعريضة؛حيثإنهاتتميزبكونها
ذاتألوانفضيةتقليدية،ولكنهاعريضةوليستبأناقةالدبل

الرفيعة،ولكنهاأكرثأناقةبالنسبةملنيفضلونها.
دبلالخطوبةالرفيعة:تُعتربتلكالدبلاألكرثأناقةبالنسبة

للمقبلنيعىلالخطوبةيف2020؛حيثتتميزالدبلالرفيعةبأنها
بسيطةيفتصميمهاوذكيةيفشكلها،وتعتربالنوعاألكرثتفضيالً

بالنسبةملعظمالرجال.

للرجل األنيق.. ماذا ترتدي في حفالت 
الزفاف الصيفية؟

What is your impression or reaction when you 
are one of the audience who listens to a person 
who is anxious and tense? Mostly, his feeling 
will pass to you, you will feel his suffering, and 
perhaps you will put yourself in his place, then 
you call God not to be in his place either, for fear 
is a very strong feeling and it is contagious.
It’s normal to be tense when you give a speech 
or talk to a crowd of people, but it is necessary 
to fight this feeling, and do not be afraid because 
it is not difficult all you have to do is to do some 
things to help you control your feelings.
To help you hide your stress and fear when you 
speak in front of an audience, here are 5 proven 

methods by:
1- Breathe
It all starts with self-awareness, know how to 
breathe, and whether you sigh or take a loud 
breath, your listeners will notice it before you 
speak, what transmits your stress and anxiety.
The best way to do this is to focus on exhaling, 
under pressure that causes nervousness and 
tension to breathe faster and louder, so before 
you take the podium take a deep breath and 
take it out very calmly, it is necessary to control 
the speed of your breath, and make sure that 
the voice of yourself remains low until it appears 
more Trust yourself and be quieter.

2- Control your body language
When speakers are tense, they get more active, 
more mobile, and speak quickly, and listeners 
may lose interest in your conversation because of 
your strange behavior, get distracted and unable 
to follow the speech especially since they do not 
understand what you say.
The best way to focus on your speech is to calm 
down, and to help yourself do it, note how fast 
you are moving or walking when you are calm 
and compare it to your speed when you speak or 
talk when you are stressed.
ad the rest of the article go to :

Do you feel nervous while talking to the public ... 5 magic ways to end your crisis
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TRAVEL & TOURISM سياحة و سفر

أسوأ موجة تراجع تضرب 
السياحة العالمية منذ 

الخمسينيات
قالاألمنيالعامملنظمةالسياحةالعامليةالتابعةلألمماملتحدةزوراب

بولوليكاشفييل،إنالسياحةالدوليةبصدداالنخفاض%70هذاالعام،مايمثل
أكربتراجعللقطاعمنذبدءاالحتفاظبسجالتيفمنتصفالخمسيناتمنالقرن

املايض.
ورصحبولوليكاشفييللصحيفةهاندلسباتاألملانية،بأنهذاالتنبؤللقطاع

املترضرمنفريوسكورونايستندإىلافرتاضبأنالدوليفأنحاءالعالمستفتح
تدريجياحدودهااعتبارامنأغسطس/آب.

وتوقعتمنظمةالسياحةالعاملية،مارس/آذاراملايض،أنيرتاجععددالسياحيف
العالمبنسبة20إىل%30يفعام2020بسببفريوسكورونااملستجد(كوفيد

19(،مايهددمالينيالوظائف.
وكشفاملجلسالعامليللسفروالسياحة(WTTC(،يفتقريرصدرنهايةمارس/

آذاراملايض،أنفريوسكورونااملستجديمكنأنيتسببيفخسارة75مليون
وظيفةيفصناعةالسياحةالعاملية،مايؤديإىلخسارةيفالناتجاإلجمايلالعاملي

تصلإىل2.1تريليوندوالرعام2020.
وكانتاألمماملتحدةتوقعتسابقابأنيبلغالرتاجع1إىل3%مقارنةبالعام2019.

وتوقعتوكالةاألمماملتحدةاملتخصصةومقرهايفمدريدأنترتاجعاإليرادات
السياحية300إىل450ملياردوالر،أيقرابةثلثعائدات2019التيبلغت1.5 

تريليوندوالر.
وقالاألمنيالعامللوكالةزوراببولوليكاشفييليفبيان،إن»السياحةمنبني
القطاعاتاالقتصاديةاألكرثترضرا«،مضيفا:»واضح«أنمالينيالوظائفيف

القطاعمهددة.
وأشارتالوكالةإىلأنالسياحةالعامليةتراجعت%4خاللاألزمةاالقتصاديةعام
2009كمافقدت%4عام2003يفأعقابتفيشمتالزمةسارسالتيأودتبحياة

774شخصايفأنحاءالعالم.
وكانتاملنظمةقدتوقعتمطلعالعامأنتسجلالسياحةالعامليةنموابنسبة3إىل
%4،لكنهاعدلتتوقعاتهايف6مارس/آذاربسببالتفيشالرسيعلفريوسكورونا

املستجد(كوفيد19(وتنبأتبأنيبلغالرتاجع1إىل3%.
ومنذمراجعةالتوقعات،فرضمزيدمنالدولقيوداعىلالسفروتمإلغاءمزيد
منالرحالتيفوقتتسعىحكوماتالعالمالحتواءانتشارالفريوسالذيأودى

بحياةأكرثمن23ألفشخصيف
أنحاءالعالم.

تعهدتقربصبإقامةمجانيةكاملةيففنادق4 
نجومللسياحوذويهممعتوفريالغذاءوالعالج
يفحالأصيبأيمنهمبفريوسكوروناعىل

أراضيها.
وقالتقربصإنهاستتكفلبتغطيةالنفقات
الصحيةيفحالأُصيبأحدالسياحبفريوس
كورونافضالعنتحملنفقاتاالستشفاء

والرعايةووجباتالطعام.
ويتضمنالتعهدإيواءأرسةاملصابيففنادق4 
نجومبدالمنالحجرالصحي،وستتكفّل
الحكومةالقربصيةأيضاًبتكاليفوجبات

الطعام.
وكانتقربصقدأغلقتحدودهاقرابة3أشهر
بسببفريوسكورونا،لكنهاتستعدالستقبال

السياحمجددا.
ويعتمدهذاالبلدالعضويفاالتحاداألوروبيإىل
حّدكبريعىلالسياحة(%15منناتجهاملحيل
اإلجمايل(،مع3,97مالينيسائحسنوياً،فيما

يبلغعددسكانهأقّلمنمليوننسمة.
وتتوقعقربصأنينخفضعددزوراهابنحو70% 

بسبباملخاوفاملرتبطةبكورونا.
وقالسافاسبريديوسنائبوزيرالسياحية
القربصلفرانسبرسإن»أحداًهناالينتظر

أرباحاًهذاالعام«.
واعادمطاراالرناكاوبافوسفتحمدرجاتهماأمام
الطائراتالقادمةمن19دولةمنبينهااليونان

وأملانياوإرسائيلومالطاوالسويد
وبولندا.

وسينبغيعىلاملسافرين
إظهاروثيقةصحيةتُثبت

خلّوهممنفريوس
كورونااملستجّدعرب
نتيجةسلبيةلفحص

كوفيد19-أُجري
خاللالساعاتالـ72 
قبلموعدالرحلة.

واعتباراًمنالعرشين
منيونيو/حزيران،
سيرتتبفقطعىل

األشخاصالوافدينمنالدول
التيتُعتربذاتخطورةأكربعىل

مستوىالوضعالوبائي،إظهارنتيجة
الفحص.

والتندرجروسياوالبريطانيااللتانيساوي
رعاياهمنصفعددسّياحالجزيرة،عىلقائمة
الدولالتيتُعترب»آمنة«منجانبالحكومة

القربصيةالتيوعدتبتحديثالالئحةبشكل
منتظم.

وبتسجيلهاأقّلمنألفإصابةبينها17وفاة،
نجحتجمهوريةقربص،التيالتسيطرإال
عىلثلثيمساحةالجزيرةاملنقسمة

جنوباً،يفالحّدمنتفيشالفريوس
عىلأراضيها.

وحولالتعهدبعالجالسياح
قالبريديوس»مانقّدمه

ونبيعه،هوليسفقطالشمس
والبحر،إنماالضيافةوهذا

تمددلضيافتنا«.
وتخصصالبالد100رسيريف
املستشفياتللسياحالذينقد
ُيصابونبالفريوس،كماستقّدم
فنادقأربعنجوم500غرفةألقرباء

املريض.
واتُخذتقربصتدابريأخرىكثرية-من
تعقيموقياسحرارةاملسافرينعندالوصول-

لطمأنةالسياحوكذلكالسكان.
وقالنائبالوزير»لقدقطعناشوطاًكبرياًيف

األمورالتيكانبامكانهاأنتسوءونتمسكبأن
تكونلديناخططبديلة«.

قبرص تتجاوز المألوف لجذب السياح.. إقامة 
مجانية كاملة في هذه الحالة

A fter months of lockdown, travel and tourism 
could soon restart. Discover what the EU 
recommends to ensure safe journeys.

As EU countries gradually lift confinement measures, 
Europeans may be able to travel this summer, provid-
ed the health situation and national restrictions allow.

While people will need to take precautions and follow 
health and safety instructions from national author-
ities, the European Commission has come up with 
guidelines and recommendations to help EU countries 
coordinate the safe lifting of travel restrictions.

10 Commission recommendations for travelling safely 
in coronavirus times

Book tickets and check-in online to avoid queues, 
when possible
Respect social distancing during luggage drop-off, 
security checks, boarding and baggage claim
Fewer passengers may be allowed on board and you 
might be asked to sit at a distance from passengers 

who are not part of your household.
When social distancing is difficult to ensure, you might 
be asked to wear face masks
Food, beverages and other goods may not be available 
on board
Transport companies may install 
protective barriers, for exam-
ple between passengers 
and a coach driver. You 
may be asked to board 
through the back 
door
Drivers should 
open doors 
automatically 
at every stop, 
so passengers 
don’t have to 
touch buttons or 
handles
Stations, ports 
and airports should 

guarantee regular cleaning and disinfection and 
provide sanitising/disinfecting products, including on 
board
There should be appropriate ventilation on all 

transport
Passengers can choose between refund 

or rerouting for cancelled tickets. 
If the transport company offers 

a voucher, you still have the 
right to ask for a refund

In a debate on 28 
May, members of 
the transport and 
tourism committee 
called for financial 
support for the 
tourism industry to 
be delivered quickly 
and suggested a 

dedicated budget for 
the sector.

Committee chair Karima Delli (Greens, France) said: 
“Holidays are upon us. What are we waiting for? More 
information is needed to know where people can go 
or can’t go.»
On 15 May, Parliament approved relief measures for 
the transport sector to minimise the effects of the 
pandemic on airlines, railways, road and shipping 
companies.
Is it safe to stay in hotels?

Guests in hotels and other types of accommodation 
should respect social distancing when in common 
areas, as well as infection prevention and control mea-
sures such as coughing or sneezing into a paper tissue 
or bent elbow, hand hygiene and face masks.
Tourism facilities should provide guests with clear 
information and guidance prior to arrival and should 
have an action plan in place in case of infection in the 
establishment. They should also ensure regular clean-
ing and disinfection of frequently touched surfaces 
and good ventilation systems. Hotel staff should be 
trained in basic infection prevention and control.

Coronavirus: practical advice for safe travel
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World Cultures ثقافات الشعوب

أغرب عادات 
الشعوب في الزواج

تمتلكالشعوبوالثقافاتالعاملّيةُطرقزواجمختلفة،تعتمدعىلمجموعة
منالعاداتوالتقاليدالخاصةبكّلقبيلةأوشعبمنهذهالشعوب،بهدف
أنتكونمراسيموحفالتالزواجواحدةمنأسعداألياميفحياةأّيرشيكني
مقبلنيعىلاالرتباططويلاملدى،فقدطّورتالشعوباملختلفةمجموعة
منأغربعاداتالزواجيفالعالم،ويفهذاالتقريرنتعرفعىلأغربعادات

الشعوبيفالزواجيفالعالمومنها:

اسوداد العروس والعريس
يفاملرتفعاتاالسكتلندية،يوجدتقليداسكتلنديقديمللزواجيضعحرفياًالعروس

والعريسيفوضعصعب،إذتنطويطقوس-سوادالعروس-عىلإلقاءالزوجنيبهدوء
بالسخاموالطحني،وذلكإلبعاداألرواحالرشيرةالتيقدتعيقأوتفشلزواجهما؛
إذيعدمنالجيدأنيلقىعىلالزوجنيباملوادالسوداء،ويعتقدأنهإذاكانالزوجان
يستطيعانتحملاللوناألسود،فتلكإشارةإيجابيةبأنهمايستطيعانالتعاملمع

الزواجوالحياةبنجاح.

بصاق األب على ابنته
واحدةمنأغربعاداتالزواجيفالعالمموجودةيفثقافةماساي؛إذيقوماألب
بالبصقعىلابنته،قبلأنتغادرمنزلهامعالعريس،اعتقاداًمنهمأنهذاالفعل

يجلبالحظالجيدوالحياةالسعيدةللعروس،إنالبصقهورمزللخزيعادة،لكن
يفواليةماساي،ُيعتقدأنهيجلبالحظالسعيد،تغادرالعروسمعزوجهاوالتنظر
إىلالوراءخوفاًمنالتحولإىلحجر،كمايفتراثشعباملاساي،وتعدهذهالتجربة
مخيفًةبالنسبةللعروس،والتيعادةمايرتاوحعمرهابني13إىل16عاماً،ومنأجل
إبعادالنساءعنالحظاليسءمنأرسةالعريس،تقومأرسةالعروسبإهانتهاوهي

تسريإىلمنزلهاالجديدملقابلةزوجها،واليبقىالزوجيفاملنزلالذيتقيمفيهالعروس
طوالاليومنيالتالينيمنالعرس،ووفقاًللعرفاالجتماعييحلقرأسالعروس،هكذا
يبدأحفلالزفاف؛إذيعلنعنارتباطالزوجوالزوجةمدىالحياة،وعادةمايتضمن

االحتفالبالزواجالرقصبالعيصالخشبيةوالقفزإىلأقىصحدممكن.

خطف العريس وتهديد العروس
كذلكمنأغربعاداتالزواجيفالعالماملتواجدةيفبعضاملناطقبالهند،والتي

تقامللتهربمندفعاملهر،قدتختطفعائلةالبنتشاباًويزوجونهقرساًمنابنتهم،
فإذارفض،فقديتعرضللتّهديدبالعنف،وذلكبسببتقليديفالهندوسية،يعدمن
الرضوريأنيتزوجالشباب،ويجبأنتكونالفتياتمتزوجاتيفأقربوقتممكن
قبلبلوغسنمعينة،وأنالزواجيرتّبهالوالدان.أمايفالصني،فتوجدثقافة-يوجور-
والتيتعودإىلآالفالسنني،والتيتتضّمنقيامالعريسيفحفلالزفافبإطالقثالثة
سهامعىلالعروسقبلكرسالقوسوالسهام،لحسنالحظ،فإنالسهامالتحتوي

عىلرؤوس،ولكنهاقدتكونمؤملةللعروس،وإذاتّمالقيامبهذااألمربالشكلالصحيح،
فإّناملوروثالثقايفيقولإنّهماسوفيحبونبعضهماالبعضإىلاألبد.

الحزن والبكاء وتكسير األطباق
يفليلةالعرسيقّدماألصدقاءواألقاربالهداياللعروسني،لكنليسهذاهوالوضع
يفأملانيا،فبعدحفلالزفافيجتمعاألصدقاءواألقاربويقومونبتكسرياألطباق

واألكوابواألوانيالخزفيةيفمنزلالعروسني،ويتوجبعليهماالتنظيف؛لكييتعلما
االعتمادعىلنفسيهماوالبدءيفالحياةالزوجيةبنشاطومسؤولية،أّماشعبالتويجا
يفوسطالصني،فإنلديهمتقليداًخاصاً،يعدمنأغربعاداتالزواجيفالعالم،فعند
إعالنموعدالزفافيجبعىلالعروسأنتبدأبالبكاءملّدةساعةكاملةكليوم،ويف
آخرعرشةأيامقبلالزواجتنضمإليهاوالدتهاوأخواتهاوصديقاتهاوقريباتهاللبكاء
معها،وخاللهذهاأليامتغنيالعروسأغنيةحزينةبألحانمتنوعةاسمها-أغنية

الزواجالباكية-،أماالعرائسوالعرسانالكونغوليونفيجبأنيكتمواسعادتهم،خالل
يومزفافهمبالكامل،منبدايةاالحتفالحتىنهايته؛إذالُيسمحلالثننيباالبتسام،

فإذافعلواذلك،فإنهذايعنيأنّهمليسواجاّدينيفالزواج.

مميزةعنباقيالقارات،لهاعاداتها
وتقاليدهاالتييجباإلملامبهاوالعملعىل
معرفتها،هيدولالقارةاألفريقيةالتي

يذكرهاالتاريخبعاداتهاالتيتعداألغربيف
العالم،بالتأكيدسيصيبكالذهولعندالتعرف
عىلتلكالعاداتوخاصةأنهاالتخطرعىل
بالأحد،فهناكشعباملاسايمثاليرشبدم
البقرممزوجايفالحليبوغريهامنعادات

غريبة.
قدتكونهذهالعاداتبالنسبةلكغريبة

ولكنهاموجودةوجوداإلنساناألفريقي.فهي
تقاليدتتمسكبهاشعوبتلكالقارة،لذلك

نرصدلكميفسياقالتقريرالتايلأغربالعادات
املوجودةداخلالقبائلاألفريقية.

قبيلة الهيمبا 
شعبأوقبيلةالهيمباهوواحدمنالشعوب
الرعويةالرحل،ينتقلونمنمكانألخرىف

ناميبيا،يتحدثونأوجتيهيمباوهيإحدى
لهجاتالهريرو،كمايعيشونحياةبدائية،
ويعتمدونعىلحياتهمالقديمةدوناالنفتاح
عىلالعالماألمرالذىجعلهممقصًداللسياح
الوافدينمنأنحاءالعالم،ولكناألغربهولون
تلكالقبيلةواملائلللوناألصفروذلكبسبب
عجينةمحليةيتمصنعهامنالزبدةوأكسيد
الرصاصاألحمروتستخدمهاالفتياتبمجرد

بلوغهن.

قبيلة سان 
قبيلةسانمجمودةىفجنوبأفريقياحيث
تعمدعىلالزراعةنمطالحياةالبدائية،

فهمعبارةعنقبائلمتنقلةصغرية،تعترب
هذهالقبيلةالرتفيهوالرقصعامالهاماجدا
لجميعاألعمار،فسماعاملوسيقيواالستمتاع
بالرقصاتاملقدسة،فالعاداتوالتقاليدالتى
تحكمقبيلةسانتقدسمندوراملرأةكماأنها
تحظىباحرتامكبري،يصلإىلتقلدهارئاسة

املجموعةالعائلية.
عىلالرغممنالطرقالحديثةىفجمع

وتخزيناملاءإالأنقبيلةسانابتكرتأدوات
أخرىمنالطبيعةتمكنهامنتخزيناملاءمثل

استخدامبيضةنعامفارغةلجمعاملاء.

شعب الماساي
شعباملاسايهممجموعةعرقيةنيلية
وهمشبهرحليتمركزونيفكينياوشمال
تنزانيا،لديهمعاداتوتقاليدمختلفة

كالحجإىلبركانأولدوينيولنغاي،ولكنتلك
القبيلةتعيشعىلالرعيوتربيةاألبقار،
إالأناألغربيفعاداتشعباملاسايهو

قيامأفرادالقبيلةبرشبدمالبقربعدمزجه
بالحليب،العتقادهمأندمالبقريعطي

بروتيناتأكرثمناللحمواللنب،أماالطريقة
التييستخرجونبهاالدممنالبقرفتكون
منخاللغرسسهميفرقبةالبقرةثميجمع
الدميفوعاءويمزجبعدذلكبالحليب،ويتم
رشبدمالبقريفمناسباتخاصةمثلمراسيم

الختانالجماعي.
كمايقدمشعباملاسايدمالبقركذلكللمرىض
والحواملواملرضعات،اعتقادامنهمأنهيعمل
عىلتقويةالجهازاملناعي،ولكنمنضمن

غرائبتلكالقبيلةرضورةقياماملحارببقتل
أسدباستخدامحربة،حيثإنهذاالتقليد
ينمعنتطورالفتىالصغريملحاربومقاتل

شجاع.

قبيلة وودابي من النيجر 
توجدتلكالقبيلةيفدولالنيجر
ونيجريياوشمالرشقالكامريون،
وتعيشعىلالطابعالرعويحيث

انهمينتقلونمعقطعانهم
مناملاشيةمنمكانألخر

وخاصةخاللمواسماألمطارمنالجنوب
إىلالشمال،ويتميزوودابيبأنهمذوات

برشةسمراء،كماأنهميلقبونالفتىبالرجل
عندبلوغالخامسةعرشةويطلقعليها

لقبرجلوعليهيقومونبتقديمضحيةمن
البقراحتفاالبهذهاملناسبة،وعندمايريد
الزواجفإنترتيبالزواجيتممنجانباآلباء

واألمهاتويتمتقديماملهرمناملاشيةوعددها
يتوقفعىلمستوىالغنى.

األغربيفهذهالقبيلةأنالشبابيقيض
ساعاتيفرسموجوههموتزينيأجسادهم،
ثمالرقصبقوةعىلمدارسبعليايلكاملة

إلظهارالتحملوىفالنهايةيقفالرجالجنبا
إىلجنبويتحركونببطءيفدائرة.

شرب دم البقر .. عادات غريبة في 
أفريقيا.. تعرف عليها
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إذاكنتتعتقدأنماتعرفهعنساعةبيغبنأنهاأكربساعة
ُيمكنكمعرفةالوقتمنخاللها،فربماعليكالتفكريمن
جديد.فهناكحقائقوأرسارعنساعةبيغبنأكرثمن

كونعمرهاتجاوزالـ160عاماً،وطولهاالبالغ96مرتاً.وهنا
سنخربكببعضالحقائقغرياملعروفةكثرياًعنأحدأهم

معالملندنالسياحية.

أواًل، من أين جاء اسم ساعة بيغ بن؟
يعتقدأناسمBig Benجاءتكريماًللرجلالذيأرشفعىل

املراحلاألخريةمنبناءالربجوتركيبالجرس،السريبنيامني
هول،فيماتقولنظرياتأخرىإنبناختريتخليداًلبطوالت
مالكمالوزنالثقيلبنيامنيجونت،الذيتقاعدقبلعامني

فقطمناكتمالبناءالربج.
تقعالساعةالضخمةيفالطرفالشمايلمنقرصويستمنسرت،
املعروفباسممبنىالربملان،حيثيلتقيفيهمجلسالعموم

ومجلساللوردات.أمااملبنىالذيتقعفيهالساعةفكان
يعرفبربجالساعة)ClockTower(،لكنمنذالعام2012 
أعيدتتسميتهبرجإليزابيث)ElizabethTower(تخليداً

للملكةإليزابيث،وذلكبمناسبةاالحتفالبـ«اليوبيلاملايس«
)Diamondjubilee(لحكمهاالعرش60عاماً.)االحتفاليقام
بمناسبةمرور60عاماًعىلمرورحدثمعنييفبريطانيا(.

أرقام عن ساعة بيغ بن
هناكبعضاألرقامبالساعةالتيتطلعىلنهرالتايمزوبرج

إليزابيثاملعلقةداخله.
يحتويبرجإليزابيثعىل11طابقاً،و334درجة)أو399 

درجةعىلالفانوسيفقمةالساعة(.
قطرالساعة7أمتار،أماقطرعقربالدقائقيفالساعة4.2 

مرتوطولعقاربالساعات2.7مرت.
الجرسالرئييسيزن13.7طنوقطره2.7مرت.وأجراساألرباع
األربعةأصغريفالحجموالوزنوأبعادهامختلفةلتتمكنمن

إحداثنغماتمختلفة.
كلوجهمنوجوهالساعةاألربعةمصنوعمنأكرثمن312 
قطعةمنزجاجالعقيق،أي1248قطعةفرديةمنالزجاج

الرقيق.
مرةواحدةكل5سنواتيقيضفريقكاملمنمحرتيف

التنظيفيوماًكامالًلتلميعكل
شربمنالساعة.

وصلتتكلفةبناءالساعة392 
ألفدوالرأمريكي.

استغرقبناءالربجالذي
يحملالساعة13عاماً،
وتطلببناؤهاستخدام
2600مرتمكعبمن

الطوب،و850مرتاًمكعباً
منالحجر،وفق
 TheSunصحيفة

الربيطانية.

 سجن مخصص للنواب المخالفين
بعدصعودثلثاملبنىتقريباًخصصتغرفةلسجنالنواب
املخالفنيلقواعدالسلوك.ففيالعام1880رفضنائبملحد
يدعىتشارلزبرادوالأنيقسميمنيالوالءللملكةفيكتوريا
عىلالكتاباملقدسبسببمعتقداتهالدينية،فحبسيفهذه

الغرفةطوالالليل،وفقموقعLondonistالربيطاني.
وهناكمعلومةطريفةبخصوصمراقبةالعمليفبرجالساعة
يفعهدامللكةفيكتوريا)1837إىل1901(،فقدأصدرتاملركة
قراراًبرتكيبأضواءيففانوسالربجأعىلالساعة،لتتمكنمن
مالحظةإذاكاناملسؤولونالحكوميونيفالربملانيعملون

خاللانعقادجلساتالربملان.

هذا الجرس ليس الجرس األصلي 
 WarnersofNortoninالجرساألصيلأنشأتهرشكةتسمى
Stockton-on-Teesبوزن16.5طن،وألنتصميمهانتهىقبل
أنيصبحبرجالساعةجاهزاً،بدأمصممهإدموندبيكيت

دينيسونيفتجربتهخارجالربج،لكنهأرادأنيكونصوته
أعىلفأضافمطرقةبضعفالحجمتقريباً،لكنبعد3أسابيع

فقطكرسالجرس.
أرسلالجرسإىلورشةَصْهروتقطيعإلنشاءآخر،وبالفعل
صنعجرسثاٍنوزنه13.5طن،واستغرقرفعهإىلمكانهيف

الربج32ساعة.ثمبعدشهرينمندخولالجرسيفالخدمة
بافتتاحالربجعام1859تصدعبسببشدةاملطرقة،فجرى
تركيبمطرقةأخفوتحريكالجرسقليالًبحيثالتدق

املطرقةالجديدةعىلالجزءاملتصدع.

له التاريخ  ف ساعة بيغ بن سجَّ توقُّ
يفأبريل/نيسان2013،تمإيقافالجرسيفجنازةرئيسة
الوزراءالسابقةمارغريتتاترشللفرتةبني1975إىل1990.

باستثناءذلكيدقجرسالساعةعىلرأسكلساعةواليتم
إيقافهإالمعأعمالالصيانة.

الساعةنفسهاتوقفتأيضاًعنالعمليفالعام1941.ففي
هذاالوقت،وإبانالحربالعامليةالثانيةوتعرضلندنلغارات
جويةترضرتالساعةبسببإحدىالغاراتاألملانية،حيث

سقطتمطرقةالجرس،لكنهذااألمرالطارئاستمرلـ21 
ساعةفقط،وفقصحيفةTelegraphالربيطانية.

يفالعام1949،تأخرتِدقةالساعة5دقائق،وذلكبسبب
مجموعةمنالطيور!إذوقفرسبمنطيورالزرزورالسوداء

عىلعقربالدقائق،ماتسببيفإبطاءحركته،وفقموقع
.HuffPost

حارس الساعة
ينافسحارسالساعة)KeeperoftheGreatClock(عىل

أفضللقبوظيفييفلندن،ووظيفتههيضمانالحفاظعىل
الساعة،معتغيريالوقتمرتنييفالسنة،واإلرشافعىلفريق

منصانعيالساعاتاملسؤولنيعنضبطوصيانةجميع
ساعاتقرصوستمنسرت.

حقائق وأسرار عن ساعة بيغ بن: 
داخلها سجن مخصص لنواب 

البرلمان المخالفين

شيرين الكردي
أشارخبرياآلثارالدكتورعبدالرحيمريحان
مديرعامالبحوثوالدراساتاألثريةوالنرش
العلميبمناطقآثارجنوبسيناءبوزارة

السياحةواآلثاراملرصيةإىلأنرحلةخروج
بنىإرسائيليفسيناءتبدأبمنطقةعيون
موىس35كمجنوبرشقالسويسوأثبتت
الدراساتالحديثةالتيقامبهافيليب

مايرسونأناملنطقةمنالسويسحتىعيون
موىسمنطقةقاحلةجًداوجافةممايؤكدأن
بنىإرسائيلاستبدبهمالعطشبعدمرورهم
كلهذهاملنطقةحتىتفجرتلهمالعيونوكان

عددها12عنيبعددأسباطبنىإرسائيل.

وأوضحالدكتورريحانأناملحطةالثانيةهي
منطقةمعبدرسابيتالخادم138كم

جنوبرشقالسويسالذىمر
عليهابنوإرسائيلطبقاً
لنصالقرآنيفسورة
األعرافآية138وهى
املنطقةالوحيدةالتي
تقعيفطريقهممن
عيونموىسبها

تماثيلحيثطلب
بنوإرسائيلمن

نبىاللهموىسأن
يجعللهمإلهاَمنهذه
التماثيلواملحطةالثالثة
هيطورسيناء280كم

جنوبالسويسوهىمدينة
ساحليةعبدوافيهاالعجلالذى

صنعهالسامرىوكانتهذهاملنطقةترشفعىل
بحرفلقدخاطبسبحانهوتعاىلالسامرىبأن
هذاالعجلسيحرقثمينسفيفاليم(سورة

طهآية97(.

وأضافالدكتورريحانأنمكانعبادةالعجل
طبقاًلنصالقرآنالكريمهوموقعمتسعيقع
قرببحروهوالبحرالذىنسففيهالعجل
وقدتركنبياللهموىسشعبهيفموقعمدينة
طورسيناءالحاليةالقريبةمنوادىحربان
مدة40يوًماوهىاملدةالذىتوجهفيهانبي
اللهموىسمنفرداًليتلقىألواحالرشيعةوترك
شعبهوراءهاستجابةألمراللهسبحانهوتعاىل
وقدعربطريقوادىحربانوهوالوادياملمتد
منطورسيناءإىلمنطقةالوادياملقدس
وتلقىاأللواحيفالوادياملقدسطوىمن

جانبالجبلالحايلوهوجبلموىسبمنطقة
سانتكاترينحالًياوهىاملنطقةالتيتجىل

فيهاسبحانهوتعاىلمرتنيمرةلنبياللهموىس
يفرحلتهاألوىلوحيًداقبلخروجبنىإرسائيل
وىفهذااملرةتجىلفأنارعندشجرةالعليقة
والثانيةحنيتجىللنبياللهموىسوبنى

إرسائيلحنيطلبأنيرىاللهجهراًفتجىل
سبحانهوتعاىلللجبلفدكالجبل.

ونوهالدكتورريحانإىلأنوادىحربانهو
الواديالذىاستخدمتهاملسيحيونواملسلمون

بعدذلكتربكًابهمنذعام1885حنيتحول
طريقالحجاإلسالميمنطريقوسطسيناء
إىلطريقميناءالطورالبحريأصبحالحجاج
املسيحيونالقادمونمنأوروباعنطريق
اإلسكندريةومنهاعربنهرالنيلإىلالقاهرة
ومنهابرًياإىلميناءالسويسحيثيركبوا

نفسالسفينةمعالحجاجاملسلمونويهبطوا
مًعايفميناءالطورثميأخذواطريق

وادىحربانلزيارةالوادي
املقدسطوى(منطقة
سانتكاترينحالًيا(

لزيارةديرسانتكاترين
وجبلموىسوالجامع
الفاطميداخلالدير
وقدتركالحجاج
املسلمونكتاباتهم

داخلالجامعثميعود
الحجاجاملسلمونعرب
وادىحربانإىلميناء

الطورالستكمالطريقهمىف
خليجالسويسوعمقالبحر
األحمرإىلميناءجدةومنهاإىل

مكةاملكرمةويظلالحجاجاملسيحيونىف
ديرسانتكاترينومنهممنيستكملطريقه

إىلالقدس.
ويوضحالدكتورريحانأنطريقوادىحربان
يبدأمنشمالرشقالطورفتخرتقالقوافل
سهلالقاعإىلفموادىحربانفتصعدفيه
إىلأعالهإىلنقبحربانومنهتنزلإىلوادى
أمصالفثمتقطعحمادةالشبيحةإىلوادى
الشيخثمإىلالطرفاثمالواطيةإىلديرسانت
كاترينوتتوفرىفوادىحرباناملياهبغزارة

حيثيوجدثالثةعيونهىعنيالواطيةوعني
الرّديساتوعنيالحشاوبالوادىكثريمن

النخيلوقدتأثرتبعضالعيونبفعلتراكم
الطحالبفغريتمنلونهاوتحتاجإىلتنظيف
وتحليلاملياهللوصولبهاإىلاملياهالصالحة

العذبةأيامنبياللهموىس.
كمايضمالواديالعديدمنالنباتاتالعطرية
واألعشابالطبيةالتيتستخدميفعالجالكثري

مناألمراضبربكةهذااملوقعاملقدس.

تعرف على معالم الطريق 
الذى اتخذه »نبي الله 

موسى« إلى الوادي المقدس
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كيم جونغ أون يوقف 
خطط التحرك العسكري 

ضد كوريا الجنوبية
ذكرتوكالةاألنباءاملركزيةالكوريةالشمالية،أنالزعيمكيمجونغأون،ترأساجتماعاًللجنة
العسكريةاملركزيةللحزبالحاكم،وقّرروقفخططالتحركالعسكريضدكورياالجنوبية.
وتزايدتحدةالتوتراتالسياسيةبنيالكوريتني؛بسببخططجماعاتيفكورياالجنوبية
إلطالقمنشوراتدعائيةتقولكورياالشماليةإنهاتمثلخرقاًالتفاقبنيالبلدين،استهدف

منعاملواجهةالعسكرية.
وأعادتكورياالشمالية،أمسالثالثاء،تركيبمكرباتالصوتالتيتبثالدعايةعربالحدود،يف
أحدثخطوةمنجانبهاللرتاجععناتفاقاتالسالمبنيالكوريتني،مّمايدفعجيشالجنوب

لبحثاتخاذخطواتمماثلة.
وتصاعدالتوتربنيالكوريتني،مؤخراً،بعدأنفجرالشمالمكتباًمشرتكاًلالتصالعىلجانبه

منالحدود،وأعلنانتهاءالحوار،وهّددبالعملالعسكري.
وقالاملسؤولالعسكرييفالجنوب،إنجيشكورياالشماليةشوهدوهويركبمكرباتالصوت
قرباملنطقةمنزوعةالسالح.وكانتهذهاملكرباتقدأزيلتبعدأنوقعتالكوريتاناتفاقاًعام

2018لوقف»كلالترصفاتالعدائية«.

» دأبت الكوريتان منذ عقود على بث الدعاية من مكبرات كبيرة للصوت، 
كشكل من أشكال الحرب النفسية »

وقالاملسؤول،وفقماأوردته»فرانسبرس«:»نبحثنحنأيضاًإعادةتركيبمكرباتالصوت
الخاصةبنا...لكنالشماللميبدأأيبثبعد،ونحننستعّدلنكونقادرينعىلالرديفأي

وقت«.
ودأبتالكوريتانمنذعقودعىلبثالدعايةمنمكرباتكبريةللصوت،كشكل

منأشكالالحربالنفسية.
واألحد،أعلنتبيونغيانغ،أنهاجّهزتمالينياملنشوراتالدعائيةاملناهضة
لسيولوآالفالبالونات،إلرسالهاإىلكورياالجنوبيةيف»عقابثأري«ضّد

جارتها.
وأوردتوكالةاألنباءالكوريةالشماليةالرسميةالخرب،غداةإعالن

الشمالالتجهيزلحملةترويجمنشوراتمعاديةللجنوبرّداًعىلإرسال
منشوراتمعاديةلنظامبيونغيانغعربالحدود.

ويقففاّرونمنالشمالوراءإرسالتلكاملنشورات،التيتنتقدالزعيم
الكوريالشمايلكيمجونغأونالنتهاكهحقوقاإلنسانوطموحاته

النووية.وتُربطاملنشوراتعادةببالوناتتوّجهإىلالشمال.

ويرىمحلّلونأّنكورياالشماليةتقومبسلسلة
استفزازاتمقصودة،بهدفتحصيلتنازالتمنكّلمن

سيولوواشنطن.
وورديفتقريرنرشتهوكالةاألنباءالكوريةالشمالية،أّن
»التجهيزاتألكربحملةتوزيعمنشوراتضدالعدو
شارفتعىلاالنتهاء«.وأضافأّن»مؤسساتنرش
وطبعمنجميعاملستوياتيفالعاصمةجّهزت12 

مليونمنشورمنجميعاألصناف«.
وأوضحأنّهتمإعدادأكرثمن»ثالثةآالفبالونمن
جميعاألصناف،قادرةعىلإيصالاملنشوراتإىل

عمقكورياالجنوبية«.
وتجّمدتالعالقاتبنيالكوريتنيمنذأشهر،عقب
فشلقّمةيفهانويبنيكيموالرئيساألمريكي
دونالدترامبالعاماملايض.وتعرّثتالقّمةبسبب

خالفحولطبيعةالتنازالتالتييجبأنتقّدمها
كورياالشماليةمقابلتخفيفالعقوباتاملفروضة

عليها.

اتهمتباكستان
الهندبمحاولةرصف
انتباهشعبهابطرد

دبلوماسيني
باكستانيني

بعدأنتعرضت
القواتالهندية

»للدك«عىلأيدي
جنودصينينييف
اشتباكعىلحدود
البلديناملتنازععليها
يفمنطقةالهيمااليا.
وقالوزيرالخارجية
الباكستانيشاهمحمود
قريشإنبالدهتشعربالقلق
منالتوترالقائممنذاالشتباك
الذيداربمنطقةالداخيوم15 
يونيو/حزيرانالحايلولقي

فيه20جندياهنديامرصعهم،
وباألخصمناحتمالجر
باكستانلهذاالخالف.

وأضافقريشيفمقابلةمع
وكالةرويرتزيفمقروزارتهيف
إسالمآباديفوقتمتأخرمن
،»األمورتدهورت..األوضاع

شديدةالحساسية«.

وأدانوزيرالخارجية
الباكستانيإعالنالهند

أنهاستطردنصف

موظفيسفارةباكستانمتهمةإياهم
بالتجسس،وقالإنالهندتحاول

رصفاالنتباهيفالداخل،مشدداعىل
أناالتهاماتالأساسلهامنالصحة.

وتابعأنهليسلدىالهندتفسري
»للدك«الذيتعرضوالهيفالداخ،لذا
ومنأجلإسكاتاملعارضةيفالداخل

يريدونتحويلاالنتباه.
وعرّبالوزيرالباكستانيعنقلقه

منأنتحاولالهندتوريطباكستان

يفالتوتراإلقليميبعملية»ظاهرها
خادع«يتمثليفإثارةواقعةلتقديم
مسوغالتخاذإجراءاتمضادة.

وأضافأنهيخىشأنيدفعأيتحرك
هنديخاطئعىلأراضباكستانية

بالدهللردبالقوة.

وقالقريشإنباكستانتدعمموقف
حليفتهاالصنيفيمايتعلقبمنطقة
الداخ،وإنهأجرىمكاملةأخريامع
دبلوماسينيصينيني،وعربواعن
امتنانهمملوقفباكستانيفهذا

الصدد.
ولدىدولالجوارالثالث،وجميعها

تمتلكأسلحةنووية،نزاعات
قديمةعىلترسيمالحدوديفمنطقة

الهيمااليا.

ولسنوات،اعتربتاملواجهاتبنيالهند
وباكستاناألخطريفتلكالنزاعات،
لكنالصدامالذيوقعبنيالقوات

الهنديةوالصينيةجدداملخاوفمن
خطرنشوبنزاعبنيبكنيونيودلهي.

وتربطالصنيوباكستانعالقات
دبلوماسيةواقتصاديةقوية،إذتعهدت

الصنيبتقديمنحو60ملياردوالر
ملرشوعاتيفباكستانستكونمحورية
يفمبادرةالحزاموالطريقالصينية

لتطويرمساراتتجاريةبريةوبحرية
عربآسياوماوراءها.

باكستان: الهند تتعرض للّدك من 
قبل الصين وترد بطرد دبلوماسيينا
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عرّبتاملستشارةاألملانيةأنجيالمريكلعنشعورهابالقلق
إزاءعدمالتعاونالدويل،الفتةإىلأنالتحوليفالواليات

املتحدةيجرباألوروبينيعىلالوقوفمعا.
وقالتمريكليفحديثصحايفمعصحيفة»زوددويتشه
تسايتونغ«األملانية،وعددمنالصحفاألوروبيةاألخرى،
»نشأناونحننعلمأنأمريكاتريدأنتكونقوةعاملية،وإذا

كانتواشنطنتريداآلنوقفأداءهذاالدوربإرادتهاالخاصة
بها،فيجبعليناالتفكرييفهذااملوضوعبشكلعميق«،يف
إشارةمنهاإىلالعالقةاملستقبليةعربحلفشمالاألطليس.

وبخصوصسحبالجنوداألمريكينيمنأملانيا،أبدت
املستشارةاعتقادهابأنتمركزالقواتاملسلحةاألمريكية
يفبالدهافيهأيضامصلحةلواشنطنوليسلحمايةأملانيا

والجزءاألوروبيمنحلفشمالاألطيس(ناتو(.
وأكدتيفالوقتنفسهعىلأنهسيتعنيعىلحكومتهاإنفاق
املزيدعىلالدفاع،»وهوماحصلخاللالسنواتاألخرية،
وستواصلالقيامبذلكمنأجلتعزيزقدراتناالعسكرية،
يجبعىلأوروباأنتلعبدوراأكربممافعلتيفالحرب

الباردة«.
ويفامللفاالقتصادي،رأتمريكلأنأوروباتواجهأكربتحد

اقتصاديلها،وأنخطةاإلنقاذاملقرتحةهدفهاتجنبالكارثة،
مؤكدةأنصندوقاإلنعاشاالقتصادي»اليمكنأنيحل
جميعمشاكلأوروبا،لكنعدموجودهسيؤديإىلتفاقم

جميعاملشاكل«،وعليهفإنمنمصلحةالدولاألعضاء
الحفاظعىلسوقأوروبيةبينيةقوية.

كورونا: تحد غير مسبوق
ويفمايتعلقبوباءفريوسكورونا،اعتربتاملستشارةاألملانية،

أنوباءكورونا»يطرحأمامناتحدياًغريمسبوقوهناك
ضغوطهائلةللعمل،منعمقالركوداالقتصاديلتغرياملناخ

والرقمنةوالوضعالصعبداخلاالتحاداألوروبيوالنربة
القاسيةاملتصاعدةيفالعالم«.

وأرصتعىلأنهويفمثلهذاالوضعاالستثنائي،»عىلالدول
األعضاءأنتكونمتماسكةولديهااهتماممشرتك،وعندها
سنتمكنمنتنفيذاملرشوعاملركزيللرئاسةاألوروبية«،يف

إشارةمنهاإىلالنزاعحولمدفوعاتاألموالاملقرتحة،وماإذا
كانيمكنأنيتمتقدمكمنحخالصةأوضمنقروض.

وأعلنتأن»التحديالخاصيتطلبنهجاخاصاوبالنسبة
للبلدانالتيلديهابالفعلإجمايلدينمرتفعجدا،فإن

القروضاإلضافيةأقلفائدةمناملنح«،الفتةإىلأنهاتعمل
اآلنإلقناعالدولالتيتطالببالقروضوترفضاملنح،مضيفة
أن»هناكاآلندرجةمختلفةمنالقلقبسببكوروناويجب

أنيكونمفتاحتوزيعاألموالمختلفا«.
ومعضخامةاألزمة،تربرمريكلالتحولالدراماتيكييف

السياسةاألوروبيةاألملانية،التيرفضتيفالسابقالديون

األوروبيةاملشرتكة،لتذكرأنهويفأزمةكهذه،
يتوقعمنالجميعأنيفعلماهورضوري،

وماهورضوريهويشءغريعادي،
وأملانيالديهامعدلديونمنخفض
وبإمكانهاانتحملنفسهاديناأعىل

يفهذهالظروفاالستثنائية.
وشددتعىلأنه»مناملهمأال

تفكرأملانيايفنفسهافحسب،بل
أنتكونمستعدةللقيامبعمل

تضامنياستثنائي«.
عالوةعىلذلك،أشارتإىلأنه
ومنخاللصندوقاإلنعاش
االقتصادي»نواجهاهتزاز
الديمقراطيةاألوروبيةأيضا،
واصفةالتحديبالوجودي،
ومنبهةإىلأنالبطالةاملرتفعة
للغايةيفبلدماتدفعنحو

تطوراتسياسيةخطريةفيه،
وعندئذستكونالديمقراطيةمهددةبشكل

أكرب،وعليهولكيتكونأوروباموجودةيجبأن
يكوناقتصادهاموجوداأيضا«.

المستشارة األلمانية تلّمح إلى إعادة التفكير 
بالعالقات المستقبلية عبر األطلسي

علقتسفريةالوالياتاملتحدةلدىلبنان،دوروثيشيا،عىلقرارقضائي
يمنعهامنالترصيحلوسائلاإلعالماملحلية،بعدإثارتهالجدلواسع.

ونقلتقناة»أمتييف«اللبنانيةعنالسفرية»شيا«تعبريهاخيبةاألمل
إزاءالحكمالقضائي،معتربةأنهيأتييفإطارمحاولة»التشتيت«.

وقالت»شيا«إنعىلاألطرافاللبنانيةاالهتمامباألزمةاالقتصاديةالتي
تواجهبالدهم،مشددةعىلأن»صوتسفارةأمريكالنيتمإسكاته«.

وأشارتالسفريةيفحديثهالـ«أمتييف«إىلأنبريوتاعتذرتإزاء
القرارالقضائي،وهومانفتهوزيرةاإلعالماللبنانيةمنالعبدالصمد،يف

حديثلقناة»الجديد«.

وكانتمحكمةيفمدينةصورقدقررتمنع»شيا«منالحديثلإلعالم
املحيل،لـ«وضعحدترصيحاتهااملثريةلالنقسامالطائفي«.

وأصدرت»شيا«،التيتولتاملنصبيففرباير/شباطاملايض،تعليقات
حادةضد»حزبالله«مؤخرا.وتوصفالسفريةاألمريكيةبأنها

»متشددةومقربةمنالرئيسدونالدترامب«،بحسبتقاريرإعالمية.

قرار قضائي بلبنان ضد سفيرة أمريكا لهذا 
السبب.. واألخيرة ترد
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Eve حواء

هكذا توظف شابات عراقيات 
وقت الفراغ لكسب الرزق

جبار الكناني 
لمتقفالعراقيةرسىاملشهداني(33عاماً(مكتوفةاأليديبعدميضعدةأعواممن
تخرجهامنمعهداملعلماتيفالعاصمةبغداددونعمل،حيثقررتافتتاحمرشوعها
الخاصيفصنع»الكيك«عربموقعالتواصلاالجتماعي»الفيسبوك«واالعتمادعىل

نفسها.
وتديناملشهدانيبالفضلإىلزوجهاالذييساعدهايفرشاءاملواداألوليةيفصنع

»الكيك«،موضحةبأنهاتعملليالحتىالفجريفبعضاألحيانإلنجازقائمةالطلبات
التيتستلمها.

وتقولإنهاتخرجتمنمعهداملعلماتوانتظرتأيفرصةللتعينيبالجدوى،فلجأتإىل
افتتاحمرشوعهاالخاص.

انعدام فرص العمل
ويدخلسنوياأكرثمن٦٠٠ألفخريججامعيإىلسوقالعمليفالعراق،اليجدمعظمهم
فرصاللتوظيفبسببتضخمالقطاعالعاموضعفالقطاعالخاصيفخلقوظائفجديدة
،يفحنييشهداالقتصادالعراقيتراجعايفالنموبسبباألزمةاملاليةالتيتعصفبالبالد.
وتشريإىلأنهاشاهدتبمحضالصدفةعىلموقعالتواصلفتاةصنعتكيكهعىلشكل

حقيبةفراودتهاالفكرةعىلالرغممنأنهاالتملكأيخربةيفهذااملجال.
وأقرتأنهالمتكنيفالبدايةإالمجردهاويه،لكنهاقررتاستغاللوقتالفراغوالرتويج
ملرشوعهاعىلالفيسبوكوأصبحلديهازبائنوباتعملهااليوممصدررزقهاملساعدة

زوجهابمرصوفالبيتومتطلباتاألطفال.
وأكدتأن»الصعوباتتلخصتيفبدايةاألمريفتجهيزاملواداألوليةلعدمتوفرهاأحيانايف

السوقفكنتاجتهدكثرياًللحصولعليها«.
وأعربتعنفخرهابـالشاباتاللواتييعتمدنعىلأنفسهنوعدمانتظاراملساعدةمن
اآلخرين«.وختمتحديثهابالقول»الشغلليسعيباًألنمنتعملستساعدأرستها«.

الطالبة الرسامة
والتختلفرسىاملشهدانيعنالكثريمنالشاباتالعراقياتالتيتخرجنولميحصلن

عىلأيفرصةعمل،فيماتزدادأرقامالعاطلنيعنالعمليوماًبعدآخريفالعراق.
ونتيجةلذلكلجأتبعضالشاباتإىلافتتاحمشاريععربصفحاتاملواقعاالجتماعي

الستالمطلباتالزبائن،بهدفالحصولعىلمردودمايلواستغاللوقتفراغهن.
وعىلغراراملشهداني،تشريالطالبةالجامعيةوالرسامةآيةعبدالقادرإىلأنهاافتتحت
مؤخراًمرشوعاًلبيعلوحاتهابأسعارمعينةعربموقعإنستجرام،وتقولإنها«الحظت
أنبعضالناسيحبونرسومهالذلكقررتاتتاحمرشوعهاالخاصلبيعاللوحاتالتي
اقومبرسمها«،مبينةأن»عددمنالغاياتوراءذلكومنهاانتكونلوحاتيتزينالبيوت

العراقية«.
وحولنجاحاملرشوعمنفشله،قالتإن»أيمرشوعاليكونناجحاباديءاألمر،إالأن
يكربخطوةبخطوةحتىيطلقعليهناجحاً«،مؤكدةأنهالم»لمتواجهأيصعوباتأو

تحديات«.

كاتبات صغيرات
أماالشابةشمسالوائيلصاحبةمرشوع»كاتباتصغريات«،فتقولإن»انطالقتها
باملرشوعكانتمنذسنةونصفتقريباحنيكانتمعظمالكاتباتالناشئاتيبعنثيل
نصوصهنلتنقيحهابحكمتخصيصباللغةالعربيةفاكتشفتيفسطورهنمايفوق

أعمارهن«.
ورأتأنسبباالستمراريفمرشوعهايعودإىلرغبتهايفدعمهؤالءالكاتباتوجمعهنيف
منتدياتإلكرتونيةلتنميةمواهبهن«،مشريةإىلأنهانجحتيفتأهيلهنإلعدادمجموعة

قصصيةمشرتكةبعوان:نسوان«شاركتفيهاأكرثمن30كاتبة.
وأكدتأنفريقهايضماآلنأكرثمن300كاتبةمنالعراقودولعربيةأخرى،مشددةعىل
أن»مرشوعهامستقلواليستهدففئةمعينةفهومرشوعتوعويثقايفلتنميةالثقافة
الكتابيةلدىالنساءكنوعمنأنواعالدعمالتيأقدمهاللنسوةالعربياتولتوعيتهن

بحقوقهنكماهيممارستيلكونيناشطةنسوية.
وخلصتالوائيلإىلأنالنساءبمختلفأعمارهنقادراتعىلاإلبداع،ومنتمسكالقلمال

يصيبهااأللمأبدا.

نعيشحاليافرتةمليئةبالضغطالنفيسوالتوتروهومايمكنأنيؤثرعىلصحتنا
النفسيةوالجسديةحيثيؤديالتوترإىلاإلرهاقوالتعبواإلصابةبصداعمستمر
وقديصلإىلحدالشعوربآالمىفالصدر,هذابخالفاضطراباتالنوموانخفاض

معدلالرتكيزوالعصبيةوالشعوربالكآبةفكيفيمكنالتغلبعليه؟
-ابتعديعنمواقعالتواصلاالجتماعيومتابعةاألخبارالسلبيةواملحزنةتماما،

واجليسمعأشخاصإيجابيني.
-تخيلعنتناولمرشوباتالكافينيبأنواعها،فهذايؤثرعىلمزاجنا،اتبعينظام

تغذيةمتوازنغنيبالخرضاواتوالفاكهة.
-حتىلوكنِتالتخرجنيمناملنزلاجعيللكروتينايوميا،قوميبتزينيرشفة

املنزلواجعليهاأشبهبكافيهتخرجنيفيهبصحبةعائلتكواقيضوقتكيفالشمس
والهواء،لولديكزرعأوزهوراعتنيبها.

-ماريسأيرياضةخفيفةفالرياضةتحفزإفرازهرموناألندروفنياملسئولعن
تحسنياملزاج.

-التكرثيمنالسهرواحريصعىلاالستيقاظيفوقتمبكر.
-التعزيلنفسكعناآلخرين،تحدثيمعاألصدقاءباستمرارهذاسيجعلكتفرغني

الطاقةالسلبيةوتقضنيأوقاتامرحة.

بخطوات بسيطة تخلصي 
من التوتر

A MMAN - Black Arab women are 
drawing inspiration from global 
anti-racism protests to fight 

back against long-standing discrimination 
and Middle Eastern beauty standards 
that favour light skin and straight hair.
Black Arabs in the Middle East and North 
Africa, who descend from sub-Saharan 
Africans, suffer social marginalisation 
and unequal job prospects, and are often 
subjected to racist abuse and derogatory 
portrayals in the media.
Black women, some of whom are African 
migrants, suffer a double discrimination, 
activists say.
"The standard of beauty in our so-
ciety is to be white," said Khawla 
Ksiksi, a feminist and anti-rac-
ism activist who co-founded 
the Voices of Black Tunisian 
Women group.

"Black women are pres-
sured to straighten their 
hair, get rid of their curls 
and to whiten their skin 
in order to be accepted 
by society and fit in by its 
standards," Ksiksi told the 
Thomson Reuters Foundation.
Emboldened by the global Black 
Lives Matter movement, she said 
Black Arab women wanted to highlight 
the day-to-day racial prejudice and abuse 
they face in a region where there is wide-
spread denial about the issue.
Somali-Yemeni activist Amna Ali founded 
the Black Arabs Collective this month, 
an Instagram platform that aims to raise 
awareness about race and racism in the 
region.
She recalled watching adverts for whiten-
ing cream on TV showing women growing 
happier as their complexion gradually 
became lighter.
"It's so damaging to brown and Black girls 
that watch that and think my skin colour 
is bad and if it's lighter, it's better," she 
said by phone from Dubai.
Whitening creams
A surge of global criticism about whiten-
ing creams has forced brands to react, 
however.
Johnson & Johnson said on Friday it 
would stop selling its range of such prod-
ucts in Asia and the Middle East.

In Tunisia, leading sanitary pad brand 
Nana caused outrage on social media 
after sharing a post on June 9 meant to 
celebrate diversity that featured a white, 
blue-eyed model painted in different skin-
tone shades.
Nana Arabia, which swiftly replaced the 
controversial post, said it was "strongly 
against any form of racism."
"We promote diversity in all areas and 
we support 

women in following their 
individual dreams," it said in an emailed 
comment.
But Ksiksi said the use of blackface 
makeup showed that Black women "are 
perceived as not beautiful."
"(Brands) would rather use the image of a 
white woman and paint her face."
Besides racist beauty standards, she said 
Black Arab women are frequently taunted 
over stereotypes that they have high sex 
drives.
In Tunisia, as elsewhere in North Africa 
and the Middle East, they are also 
disproportionately poor and suffer worse 
job prospects as well as increased sexual 
harassment at the hand of employers, or 
while out in the street.
"Economically and socially Black women 
are at the bottom of the pyramid. So if 

someone harasses a Black woman, he 
knows she has no connections... and this 
makes it easier for her to be harassed," 
Ksiksi said.
Tunisia became the first Arab country 
in October 2018 to criminalize racial 
discrimination, with the first conviction 
under the law taking place in February 
2019.
'Proud of my colour'
But from Egypt to the Palestinian territo-
ries, deep-rooted racist views are coming 
under attack.
Earlier this month, Egyptian actor and 

singer Mohamed Ramadan called 
out a woman who commented on 

a photo of his son to say it was 
unfortunate the boy turned out 

Black like his father instead 
of inheriting his mother's 
lighter skin.
"I'm proud of my color... 
and I'm happy my children 
will grow up to be anti-rac-
ism," Ramadan wrote on his 
Facebook page.
In a viral Instagram video, 

Palestinian actress Maryam 
Abu Khaled said she hoped 

future generations would not 
endure the anti-Black comments 

she grew up hearing, such as par-
ents warning their children to avoid 

the sun so they would not look like her.
For Ali, who was often told she was 
"pretty for a black girl", the protests 
sparked by last month's killing of Black 
American George Floyd by a white 
Minneapolis police officer had triggered 
some long-overdue soul searching closer 
to home.
"People are starting to understand that 
'okay, maybe now I should be more 
socially aware of my anti-Blackness'," 
she said.
"This is a huge change from the race 
conversation completely not existing in 
the Arab world to people now calling 
each other out." (Reporting by Ban 
Barkawi @banbarkawi; Editing by Helen 
Popper. Please credit the Thomson 
Reuters Foundation, the charitable arm 
of Thomson Reuters, that covers the 
lives of people around the world who 
struggle to live freely or fairly.

Black Arab women tackle long-standing discrimination
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يبكياالطفالألسبابعديدةوالبكاءهوطريقةالطفليف
التعبريعنمشاعرهولفتاالنتباهاليهعندمايكونبامس
الحاجةله.سيصعبعليكيفبدايةرحلةاالمومةفهم
طفلكولكنمعالوقتيتحسنالتواصلمعاالطفالاكرث

وستعنيحاجاتهوتتعاملنيمعهابشكلاصعب.
يبكيالطفلمنالجوع:بعدخروجالطفلمنرحمك
يصعبعليهاالعتيادعىلاناملوادالغذائيةلنتصلاليه
عىلالدوامعنطريقالحبلالرسي.بعدانتختفياثار
الشبعالتيتيلالرضاعةيشعرالطفلبالميفمعدته

وتظهرنوبةبكاءلديهبوتريةمنتظمة.يمكنكتلبيةطفلك
يفهذهالحالةمنخاللاعتمادعمليةالرضاعةالطبيعية.

لكنأحيانااليجبانتعتمديعىلالطعامكلمابكي
الطفلفهذااليصبيفمصلحتهمستقبال.

يبكيالطفلاذالميكنيشعربالراحة:ينزعج
الطفلمنالربداوالحراوحنييقيضحاجتهوتكون

ثيابهضيقة.عندماتطعمنيطفلكواليتوقفعنالبكاء
قديكونالسببهوانزعاجمنعاملخارجيماويكون
شكلنوباتالبكاءهذهامانحيبهادئاورصاخمدو.

للتخلصمنسبباالنزعاجبديلوضعيةطفلكاواحمليه
بنيذراعيك.

يبكيالطفلمنالتعب:يبذلاالطفالحديثوالوالدة
يفيومهمجهداكبريااماذهنيااوجسديافالطفلمنشغل
باالندماجمعمحيطهالجديدويمربمراحلنمورسيعة
وبعدمروريومحافلقديبداطفلكبالبكاءمنالتعب
خاصةاذاماكانالنهارتتخللهاحداثكثريةمنزيارات

األقاربواألصدقاءواللعبوالنزهات.يمكنكانتعريفبكاء
التعبمنشدةحركةالطفلوتثاؤبهوفركهلعينيه.
يبكيالطفلعندمايحتاجاىلالحنان:الحنان
واملداعبةوالحبمناساسياتالحياةوكيفباألحرى
يفحالةالطفل.يحتاجطفلكليشعرباهتمامكبه

وبقربهمنجسدكالنذلكيبعثفيهالشعورباألمان
والطمأنينة.واذاماافتقرلهذايبكيالطفلبكاءشديدا
ويكفيانتحمليهيفهذهالحالةلكييهدأ.فدليلاذا

طفلكالرضيعواحمليهكماتشائني.
يبكيالطفلألنهبحاجةاىلتغيريوضعيته:ينزعج
الطفلقبلالسنالذييتمكنفيهامنالتحركمناتخاذ

وضعيةواحدةالنذلكيؤثرعىلمجرىالدميفجسده
ويشعرهبامللل.يفهذهالحال،يمكنكانتغرييوضعية

طفلكلتوقفيبكاءهويهدأ.
يبكيالطفلاذاكانمريضا:يصبحبكاءالطفلشديد
االلحاحعندمايكونسببهاملرضوتتخللبكاءهفرتات
صمتمريبةوالتتمكننيمنتهدئتهبكافةالطرقومن

هناسيتسببلكهذابالقلقوهوبمحلهومناألفضلان
تستشرييطبيبايفهذهالحالة.

يبكيالطفلاذاكانيعانيمناملغص:يمكنكان
تعريفانطفلكيبكيمناعراضاملغصللرضععندما
يأتيتوقيتبكائهبعدالطعامومنمؤرشاتاملغص
التواءاتالطفلوانتفاخبطنه.يمكنكيفهذهالحالة
تدليكبطنرضيعكوحملهبنيذراعيكلتهدئته.

اضرار بكاء الرضيع الشديد
زيادةمستوىهرمونالتوترلدىالطفل

زيادةيفرسعةرضباتالقلبوقلةاالكسجنييفالدم
مضاعفاتيفالقلبخاصةاذاكانالطفليعانيأصالمن

عيبخلقيفيه
ارتفاعالحرارةعنداالطفال

التقيؤاملستمر
افرازهرموناالجهادماىؤدياىلتلفبعضالخاليا

املتعلقةبالدماغ
الفتق

فرطالنشاطونقصاالنتباهيفالكرب
فقدانالثقةيفالناسمايؤدياىلمشاكلنفسية

واجتماعية
نموغريطبيعيلجهازاملناعةمايؤدياىلامراض

مستقبال
يفحنيينصحكالبعضاالتنتبهيلبكاءطفلككثريا
النهنوعمنالداللاالانهممخطئون.يجباخذدموع
طفلكعىلمحملالجدفتهدئتهومعالجةاألسبابنوع
مناظهارالحبواالهتمامالرضوريانلتوطيدعالقتكبه
والحفاظعىلصحتهقبلانيكربطفلكويتعلمالتعبري

عنمشاعرهبنفسه.

تعرفي على أسباب بكاء رضيعك بشدة

T he outbreak of COVID-19 is a stressful 
time for everyone. This may be especially 
true for mothers who are breastfeeding 

and concerned about their baby’s health. Howev-
er, new moms can successfully start and maintain 
breastfeeding during the pandemic , with some 
recommended precautions.
Benefits of breastfeed ing d uring a pandemic
Breastfeeding is good for babies. It protects them 
from many infections. While it is still not clear 
if this is true for the COVID-19 virus, breastfed 
infants are generally less likely to have severe 
respiratory symptoms when they get sick.
Breastfeeding i s good for moms. Hormones 
released in the mother’s body during breastfeed-
ing promote wellness and can relieve stress and 
anxiety.
Breast milk is readily available. No purchase 
necessary!
Is breastfeeding and exp ressed breast milk feed-
ing safe during the COVID-19 pandemic?
COVID-19 spreads between people who are in 
close contact, mainly through respiratory droplets 
when an infected person coughs, sneezes, or 
talks. To date, there is no evidence that COVID-19 
is passed from mother to baby in breastmilk. 
Breastfeeding has been shown to be safe when a 
mom has other illnesses like the flu.

Can my baby continue breas tfeeding or drinking 
expressed breast milk if I test positive for 
COVID-19 or if I am a person under investigation?
Yes, babies can still receive breast milk even if 
you test positive for COVID-19. It is recommend-
ed that you pump or express your breast milk 
after carefully cleaning your breasts and hands 
and have a healthy caregiver feed your baby the 
expressed breast milk.
It’s also very important to clean your breast pump 
after each use. Follow CDC guidelines for proper 
cleaning and disinfecting recommendations.
Remind all caregivers to wash hands thoroughly 
before touching bottles, or feeding or caring for 
your baby. If you decide to breastfeed directly, 
take all the recommended steps to prevent the 
potential spread of the virus, including using 
a mask and following careful breast and hand 
hygiene.
If I have COVID-19, can  I stay in the same room 
with my infant?
If you have COVID-19 or are suspected of having 
COVID-19, staying in a different room from your 
baby is the safest way to keep your newborn 
healthy. A healthy caregiver should take care of 
the baby and can feed expressed breast milk.
If you and your family decide to keep your baby in 
the same room as you, keep a distance of at least 

6 feet from your baby. When closer than 6 feet, 
wear a mask and make sure your hands are clean.
If you have COVID-19, you can stop isolating 
yourself from your baby once you are fever-free 
without use of fever medicines (acetaminophen 
or ibuprofen) for at least 72 hours; when your 
other symptoms of COVID-19 are improving; and 
when at least 10 days have passed since your 
symptoms started.
 Tip: Ask your pediatrician  for help with getting 
your baby to latch on again once you can restart 
breastfeeding. 
How can I maintai n my milk supply if I am sick 
with COVID-19?
Hand pumping and hand expressing breast milk 
is especially helpful in the first few days after 
your baby is born to get the milk supply going. 
Frequent pumping (or breastfeeding if you have 
chosen to directly breastfeed and are following 
the strict precautions noted above) should line up 
with your infant’s feeding demands, about 8-10 
times in a 24-hour period.
Most medications are safe to take while breast-
feeding, but always check with your doctor.

ad the rest of the article go to :
https://www.healthychildren.org/

Breastfeeding During the COVID-19 Pandemic
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Fashion Jewelry موضة مجوهرات

ليسهناكأجملمنالفساتنيالصيفية
الناعمةإلطاللةمفعمةباالنتعاشيف
موسمالصيف.فعاشقاتاملوضةال

يتخلنيأبداًعنتلكالتصاميمبمختلف
ألوانهاإلضفاءملسةمناألنوثةاملرتفةعىل

إطالالتهنيفالصيف.

قدمتلناعروضأزياءصيف2020خالل
أسابيعاملوضةالعامليةتصاميموابتكارات
متنوعةمنالفساتنيالصيفيةالناعمة
التيتليقبإطالالتاملوسم،فجاءت
بتوقيعأهماملاركاتالعاملية.فشاهدنا
بعضهاعبارةعنفساتنيقصريةناعمة
وبعضهااآلخرعبارةعنفساتنيطويلة
ناعمة،ذلككيتناسبمختلفاألذواق

والقامات.

تابعيدليلأجملالفساتنيالناعمة
لصيف2020بمختلفقصاتهاواختاري

منهااألنسبلك.
 

فساتنيصيفيةناعمةلصيف2020من
ماركاتعاملية

 
لعاشقاتاإلطالالتالجذابةيفموسم
الصيف،الترتددنيفارتداءالفساتني

القصريةالناعمةملوسمصيف2020،فهي
أساسيةيفخزانةكلامرأةتسعىللوك

عرصيومنعش.

 Valentinoاخرتنالكمنفالنتينو
فستاناًقصرياًناعماًباللونالفوشيا
الحيويإلطاللةمفعمةبالشبابهذا
املوسم.يتميزهذاالتصميمبقصة
الكلوشواألكماماملنفوخةالتي

تعتربآخرموضة.
نسقيهمعصندلأبيضبدون

كعبمنالجلدأوالرافياإلطاللة
نهاريةمريحةوملفتة.

كذلك،اعتمديهذااملوسم
الفساتنيالقصريةالناعمة

،Polkadotsبتصميمالبولكا
فقدجذبنافستانقصريبولكا

باللوننياألسودواألبيضمنكارولينا
هرييراCarolinaHerreraوالذي

يعتربمناسباًجداًلصاحباتالبرشة
البيضاء.

أماإلطاللةمسائيةيفصيف2020،
اختاريالفساتنيالقصريةالناعمة

منالشيفونأوالقماشالناعماملزين
بالكشاكشواألكماماملنفوخة.وقدلفتنا
فستانبطبعاتالورودالناعمةجداًمن
.Giambattista Valliجمباتيستافاي
نسقيهمعصندلبكعب،باألخصوأن
هذاالتصميممناسبجداًللرفيعات

ذواتالقامةالقصرية..حيثسيزيدذلك
منطولهّن.

فساتين 
صيفية ناعمة 

إلطاللة 
منعشة من 

وحي منصات 
عروض صيف 

2020

سارا محمد 
إنكنِتممنَيْحرَتَْنيفاختيارتنسيقاتهن
وأزيائهناليومية،فيمكنكاللجوءإىل

خياراتمدوّناتاملوضة؛لتستوحيمنها
األفكاراملناسبةلِكولصيف٢٠٢٠،وقد
استوحينالِكهذهالخياراتمنمدوّنات

املوضةالخليجيات.

إطالالت اللون األبيض
لنارتداءَاللوناألبيض،فيمكن إنكنِتممنيفضِّ
لحننيالصيفيأنتلهمكبإطاللتهااملكونةمن
قميصأبيضوبنطالسكريواسعمعحجاب
بيج،أوارتديقميصًاأبيضمزينًابالزيتيمع

بنطالجينزكمافعلتمريممحمد،أواستوحي
منفاطمةحسامخيارهالبنطالوبلوزةباللون

األبيضمعمعطفطويللزيبسيطوعميل.

خيارات الفساتين
لهواةالفساتني،يمكنلعايشةاملازميأنتلهمكخيارها

بفستانأبيضبسيطمصممبمطاطيفالخرص،أواختيار
مريممحمدلفستانأبيضناعممصممبوشاحأحمرمزين
بكتاباتذهبية،أوظهورداللالدوببفستانزهريناعم

مصممبرسوماتبيضاءوبأزرار.
تنسيقاتشبابيةللعمل

للتنسيقاتالصيفيةاملناسبةللعمل،أطلتمريممحمدبتنورة
زيتيةمعقميصأبيضبسيطملظهرشبابي،وإلطاللةرسمية
بسيطةارتدتفاطمةحسامبليزروبنطااًلباللونالسكري،
أكملتهماببلوزةوحجابباللوناألبيض،ولخيارعرصي

تأنقتعايشةاملازميببنطالأبيضمعقميصطويلأبيض
مزينبالرسوماتالبنيةوالقماشالفوسفوريالناعم.

إطالالت صيفية للمحجبات من 
وحي مدّونات الموضة

Sure, the most important reason to wear sunglasses is to 
guard against eye diseases like macular degeneration, and 
protect the skin around your eyes from wrinkle-causing 
UV-damage...but it doesn’t hurt to care that they’re cute and 
can help you express your personal style, either.

When it comes to the latter (cool-factor, IYW), the trickiest 
part of shopping for new sunglasses might just be figuring out 
what types of frames best suit your face shape. Most people’s 
faces fall into one of five shapes: heart, square, round, dia-
mond, or oval. Don’t already know which one you are? Below, 
you’ll find a breakdown of the common features associated 
with each, plus an example image for comparison’s sake. And 
trust, you’ll want to figure out your face shape before you 
buy a new pair of frames because doing so will lessen your 
chances of winding up with buyer’s remorse—especially when 
shopping online.
For instance, oval shaped lenses can balance out the strong 
jawline of a square-shaped face. Meanwhile, people with oval-
shaped faces can rock an oversized frame like none other be-

cause the extra length above and below the frames prevents 
them from being swallowed by their sunnies.
But if you’re worried about getting it wrong, don’t be! Many 
online retailers offer the option to try sunglasses on at 
home. So you can shop your heart-shaped face out (in your 
sweatpants if you want to!) and not make any commitments 
right away.
A heart-shaped face typically has a wide forehead and cheek-
bones with a narrow chin. Try choosing sunglasses that direct 
the eye downward to give the appearance of an elongated 
face.
SQUARE-SHAPED FACE
A square-shaped face has a strong jawline and minimal curves 
to the cheekbones. The forehead tends to be broad. Choose 
any curved frame to soften sharp features and add some 
juxtaposition.
ROUND-SHAPED FACE
A round-shaped face has full cheekbones with a narrow fore-
head and jaw. The length of the face is the same size as the 
width of the face. As such, you can really play with extremes...

just avoid oversized or round styles as neither 
will highlight your features, FWIW.
DIAMOND-SHAPED FACE
A diamond-shaped face can be found when 
the width of the forehead is smaller than 
the width of the cheekbones. This 
face shape will also have a narrow 
chin that comes to a slight point. 
Lucky you...pretty much any 
frame style compliments 
your face shape!
OVAL-SHAPED FACE
An oval-shaped face, well...
looks like an oval! This face 
shape has a balanced forehead, 
cheekbones and jawline. Ovals can 
rock all different sunglass shapes, 
so break out of your comfort 
zone and try something new.

The Best Sunglasses For Women, According To Your Face Shape
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YOUR  HOME بيتك

تجدبعضسيداتالبيوتمهّمةتنظيفزجاجالنوافذمتعبة،بيد
أنالطريقةاملناسبةيفالتنظيفتتمبدونجهد،معاتباعاآلتي.
1.اختيارمنظّفالزجاجاملناسبيفتنظيفالنوافذأواستخدام
بعضاملوادالطبيعيةيفالتنظيف،حيثإنهناكالكثريمناملواد

الطبيعية،التيلهافاعليةكبريةيفتنظيفزجاجالنوافذ.
2.اختياريومغائمجزئيًّا،إذإنتنظيفالنوافذتحتأشعة
الشمسيؤديإىلجفافاملنظّفعىلالنوافذقبلمسحها،

وبالتايلتصبحعمليةالتنظيفأكرثصعوبة.
3.تنظيفإطاراتالنوافذوإزالةالغبارعنها،بواسطةقطعة

قماش،أوباستخداماملكنسةالكهربائّية،حتىاليمتزجالغبارمع
املاء،أومعسائلالتنظيف،فيصبحالزجاجموحاًل.

4.التخلّصمنالغبارواألوساخ:ينبغيأواًلالقيامبمسحاألوساخ
والغبارمنإطارالنافذة،بواسطةفرشاة،أوبواسطةالجزء

الخاصبشفطالغباريفاملكنسةالكهربائّيةقبلالبدءبتنظيف
الزجاجبوساطةمحلولالتنظيف،ملنعتحولهذهاألوساخإىل

وحلطينيعندماتختلطباملنظف.وإذاكانشباكالنافذةمليًئا
باألوساخ،ينبغيفكّهمنإطارالنافذةوغسلهباملاءالساخن،

ففركهبفرشاةناعمة،وشطفهبماءنظيف،وتركهحتىيجّفقبل
إرجاعهإىلمكانه.

5.تجهيزمحلولالتنظيف:تويصغالبيةالخرباءبتحضري
محلولالتنظيفمنخاللمزجاملاءمعكميةمنسائلالجيل،
إذيمكنمزجملعقةصغريةمنسائلالجيلمع7ليرتاتونصف

الليرتتقريًبامناملاء.منجهةثانية،يمكنتحضريمحاليل
تنظيفأخرىعربمزجأجزاءمتساويةمناملاءوالخلاألبيض،
أومزجربعالكوبمنكحولاآليزوبروبيل،وذاتالكميةمنالخل،

معملعقةكبريةمننشاءالذرة،وكوبنيمناملاء.
6.استخدامإسفنجةالتنظيفاملناسبة:يمكناستخدام

اإلسفنجةيفمسحالنوافذاملصممةمنمربعاتصغرية،موزعة
بالقربمنبعضهاالبعض،أواستخداماملمسحةاملطاطّية
للنوافذذاتاملساحةاألوسع.تبللاإلسفنجةيفمحلول

التنظيف،ثميتمالتخلصمناملاءالفائض،ومسحالنافذةكاملة،
معالتأكدمنالوصولإىلجميعزواياها.وباإلمكانأيًضاربط

املمسحةأواألداةاملستخدمةيفالتنظيفبمقبضاملكنسةلغرض
تنظيفالنوافذالعاليةمنالخارجبدوناستخدامالساللم.وعند
االنتهاءمنعمليةالتنظيف،ينبغيالقيامبالتجفيفعىلالفور.

7.طريقةالتنظيف:ُينصحبأنتنظّفالنافذةمناألعىلإىل
األسفل،ألنمحلولالتنظيفيتقطرإىلاألسفل.لذا،ينبغياتباع
هذهالطريقةلحدوثعمليةالتنقيطعىلاملناطقالتيلميتم
تنظيفهابعد،األمرالذييضمنعدمتولدقطراتعىلاألسطح
الزجاجيةالتيتّمتنظيفها،وبالتايلالحصولعىلنافذةالمعة.
8.استخدامأعوادالقطن:ترتاكماألوساخيفالزوايا،مايصعب

عادةالوصولإليهاباملمسحة،لذاينصحباستخداماعوادالقطن
يفتنظيفالزوايا.

طرق تنظيف زجاج النوافذ الزجاجية 
بشكل فّعال وسهل

إذاأمعناالنظريفالتفاصيلالصغريةاملوجودة
يفاملنزل،سنجدأنهنالكآالفاألفكاراملذهلة
التيتمكّننامناالستفادةمنأبسطالقطع
واملواداملتوفّرةلدينا،يفوقتنستمتعفيه

بوقتناونمنحأنفسناالفرصةإلخراجإبداعاتنا
الداخليةالتيربمالمنكننعلمبوجودها

منقبل.
وإعادةالتدويرباستخدامالعبواتالفارغة
واملنتجاتالقديمةيفاملنزلقدتكونمدخال
لخلقأجواءجديدةوديكورمختلف،وتساعد

يفكرساملللوابتكارمساحةواسعةمن
التجديدوتغيريديكوراملنزلبأكمله.

لذاتقّدممصممةالديكورسحرغصنالعديد
مناألفكاراإلبداعيةالتيتسلطالضوءعىل
أبسطاملوادمنهاالتالفةأوالقديمةاملوجودة
والتييمكنتحويلهاإىلقطعديكوررائعة:

أغطيةالبالستيكألعمالفنيةمذهلة
استخدامأغطيةالبالستيكامللونةوتحويلها

إىللوحاتفنيةثالثيةاألبعادمذهلة
بأشكالمختلفة،كماتصنعأغطيةالقناني
البالستيكيةالفارغةأرقامالساعة،وعبوات

فارغةأخرىعقاربها،ووسطها.

الزجاجات الفارغة قطع ديكور 
مميزة

استخدامزجاجاتاملياهالبالستيكيةالفارغة،
وقصهامنأعىلومنأسفلبحيثتكون
مفتوحة،ومنثمالقيامبطالئها،ووضع
بعضاألرشطةامللونةمن»الساتان«
لتزيينها،ووضعالصقةمنالخلف

وتثبيتهايفالحائط.
ويمكناستخدامهاحقيبةلتخزين

األكياسالبالستيكيةأومناشفاملطبخ
الصغرية،وبذلكتوفرمساحةوتكون
قطعةديكورمميزةيفاملطبخ،كما
يمكناستخدامهذهالزجاجات

الفارغةبقصهامناملنتصفواالحتفاظ
بجزئهاالسفيل،وتفريغهبآلةحادةساخنة

عىلشكلورودوتزيينهابالكريستال.
ومناملمكناستخدامزجاجاتاملرشوبات

الغازيةمنخاللقطعالجزءالجانبيمنها،
وإدخالحبلمنالطرفني،ووضعترابداخل
هذهالزجاجةوتعليقهابعدزراعةالنباتات

فيها.

علب معدنية إلضاءة رومانسية
علبالصلصةاملعدنيةيمكنتعديلهالعمل
إضاءةرومانسيةمميزةوهادئة،بوضعطالء
العلبالقديمةمنالخارجباللوناملفضل

وتحضريمسامريومطرقة
وشموع

دائرية
صغرية،بعدهايتمدقاملسامري

يفالعلباملعدنيةبمسافاتمتفاوتةوإشعال

الشموعووضعهاداخلالعلببعدإغالق
األنوار،وهنايظهرنورالشموعمنالثقوبيف
العلبةاملعدنيةليتوزعبشكلرائعيفأنحاء

الغرفة.
يمكنالعملأيضاعىلاستخدامعلباألملنيوم

أوالقصديرمنخاللتقطيعهاألشكاٍل
ُمختلفةتُستخدمللزينةبعدتلوينها،وكذلك
ُيمكنقصهالتصبحعلبًةللشموع،وكذلك
ُيمكنتحويلهاإىلزخارفتُزيناملنزل.

تدوير األثاث بشكل مبتكر
األفكارالذكيةالتيتحّولأغراضاوأثاثا

قديماإىلإكسسوارديكوررائع
ربماسيوجدحرصيافقطيفاملنزل
الخاصبك،ولنتجدلهمكانايف

األسواقمنشدةاإلبداعواالبتكاريف
تصميمه.

فمثالًمنقالإنالصناديقالخشبية
قدتصلحيوماوتتحوللطاولةجميلةيف
غرفةاملعيشة؟معتدويراألثاثكليشء
ممكن،وبفضلهذااإلكسسوارالقديمالذي
غالبامانتخلصمنه،يمكنالحصولعىل
طاولةرائعةمعبعضاإلضافاتالبسيطة
كالدهانواألرجلالخشبية،بحسبمصممة

الديكورسحرغصن.
كمايمكنتحويلرسيرخشبيإىلأريكة
خشبيةتصلحيففضاءاملنزلالخارجيأو
الحديقة،وهكذايكونهنالكأثاثجديد.

كمايمكنصناعةوحدةللتلفازملحقةبمكتبة
صغريةمنخفضةاالرتفاعذاتشكلبسيط
وجذابمناأللواح،بعددهانهابطالءشفاف

ليحافظعليهاويعطيهاشكاًلجديًدا.
فإعادةتدويرمصباحقديمليكونحامل

شموعأنيقاوعتيقالطرازيوحيبالرومانسية
والجاذبيةيفاملنزل،ويتمطالؤهباللون
األبيضمعتركبعضاآلثارمنالسطح

القديمإلظهارهبطرازقديموساحرليتناسب
معالشموع.كماتقرتحمصممةالديكورسحر
غصنتحويلالستائرالقديمةإىلوسائد.

أفكار مبتكرة لتجديد بيتك بإعادة تدوير 
األشياء القديمة وتحويلها لتحف فنية

تعّداللوحات،منعنارصالتزينياملرغوبةيف
الديكورالداخيل،لكنلتوظيفهايفتصميمالغرفة
رشوطمعاإلشارةإىلأنمساحةالجدارتلعب
دورًايفهذااإلطار،وماإذاكاناألخريفارًغاأو
يحملتصميًماُمعّينًا.وفقاملهندسةالديكور

ريهامفرّان.
•يحلوتثبيتاللوحاتعىلالحائط،عىل

هيئةمستطيل.
•إذاكانالجداريحتويعىل

ديكورخشبإىليمينهويساره،
توزّعثالثلوحات،طولّية،
بشكلمتواز.أّماإذاكان

الجدارواسًعافيمكنتثبيت
3لوحاتمستطيلةبشكل
متواز،ومناألعىلواألسفل

أيًضاتوزّعلوحاتبمقاسالثالث
لوحاتالتيتتوسطالجدار.

•تُزّوداللوحاتاملرسومةيدويًّا،من
األسفل،بإضاءةمخفّية.

•يمكنوضعلوحتنيمستطيلتيالشكلإىليمني
الجدار،ويساره،ويفالوسطتثبتلوحاتصغرية

الحجم.
•يحلوتثبيتلوحةمستطيلةكبريةالحجمإىل
جانب،ومناألسفلتثبتلوحةمستطيلة،عىل

أنتبدواللوحتانعىلهيئةحرف»إل«L،وفوق
الديكوراملذكورتوزعإطاراتصغريةمتفاوتة

األحجام.
•يفحالكانالسقفالجبسبوردمنخفًضا،
تثّبت3مربعاتبشكلمتوازإىلجانببعضها

البعض،أو4مربعات.
•عىلالجدارالرئيسيفغرفةالجلوس

أواملكتبأوالصالونأوغرف
السفرةاملشغولمنالخشب
أواملغطىبورقجدران،يوزع
20إطارًا،بصورةعشوائّية.
•يفحالوجودجدارطويل
بنيغرفةالسفرةوالصالون،

يمكنتثبيت4مربعات
تحملصورًاأورسومات
كالسيكّيةذاتألوانداكنة.
•فوقاألريكةالرئيسة،توزّع
مربعاتتحملصورًاشخصّيةأو

رسوًماوفقاآلتي:
9مربعاتصغريةعىل3صفوففوقبعضها

البعض،أومستطيلكبرييفالوسطوإىليساره
ويمينه3مستطيالتأصغربالعرض.ويمكن
توزيع4مربعاتمتفرقةعىلشكل+ويرتك

الوسطفارًغا.

نصائح ديكور لتعليق اللوحات 
والصور على الحائط بالمنزل
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    APPETITE  لقمة شهية

المحمرة الحلبية بالجوز.. 
وصفة سريعة وطعمها شهي 

املحمرةالحلبيةبالجوز..يعّدهذاالطبقمناملقبالتالشاميةاملشهورة،
وتتميزاملحمرةبتقديمهامعاملشاويويصنعمنهااملعجنات،وصفةسهلة

ورسيعةوطعمهاشهيجداً

وقت الطهى
20دقيقة

يكفيلــ4أشخاص

المقادير
-بقسماط:كوب(مطحون(

-البصل:1حبة(صغريالحجم/مفرومناعم(
-الجوز:ربعكوب(مجروش(

-املاء:ربعكوب
-زيتالزيتون:3مالعقكبرية

-صلصةالفلفلالحار:3مالعقكبرية(هريس(
-دبسالرمان:2ملعقةكبرية
-الطحينية:2ملعقةكبرية

-سكر:ملعقةصغرية
-الكمون:نصفملعقةصغرية

-ملح:رّشة

طريقة التحضير
يفوعاءكبري،ضعيجميعاملقادير،وقلبيجيًداحتىتُصبحاملحمرةناعمة.

ضعياملحمرةيفطبقالتقديم،ثمزينيهابحباتالجوزوزيتالزيتون.
قدمياملحمرةالحلبيةمعاملشويات.

صينيةسمكبالفرنللرجيم..حرضيعىل
سفرتكأطيبأكالتالسمكالخاصةللرجيم،

بخطواتسهلة،وبطعمخفيفوشهي.

وقت الطهى
50دقيقة

المقادير
-سمكالفيليه:1كيلو

-الزيتالنباتي:2ملعقةكبرية
-عصريالليمون:ملعقةكبرية

-املايونيز:ملعقةكبرية
-بودرةالبصل:ربعملعقةصغرية
-فلفلأسود:ربعملعقةصغرية

-الكمون:ربعملعقةصغرية(مطحون(
-الزبدة:ملعقةكبرية(مذوبة(

-بقدونس:2ملعقةكبرية(طازجومفروم(

-الليمون:1حبة(مقطعرشائح(

طريقة التحضير
سخنيالفرنعىلحرارة425درجة.

ضعيالسمكيفطبقالفرنوادهنيالسمك
بالزيت.

اخلطيعصريالليمونواملايونيزوبودرةالبصل
والكمونوالفلفلاألسوديفوعاءصغري.

وزعيالخليطعىلقطعالسمك.
وزعيالبقسماطفوقالسمكاملبهر.

وزعيالزبدةاملذوبةورشائحالليمونفوقالسمك
وأدخيلالطبقللفرنملدة30 40-دقيقةحتى

ينضج.
انرثيالبقدونساملفرومعىلوجهالطبقوقدميه
ساخناًإىلجانبالبطاطسأوالخضارحسب

الرغبة.

صينية سمك بالفرن للرجيم. 
طعم خفيف وشهي

يعتربطبقألوزيبلحمالخروف
منأشهرأكالتاألرزعىل

السفرةالعربية،تعلميكيفية
تطبيقهبأسهلالخطوات.

المقادير
-للحم:

لحمكتفالخروف:نصفكيلو
)مخيلمنالعظم،ُمقطَّع(

البصل:1حبة)كبريالحجم/
ُمقطَّعإىلرشائح(
ملح:حسبالرغبة

هيل:ملعقةصغرية)مطحون(

القرفة:عود
-لألرز:

زيتدوارالشمس:ملعقةكبرية
أرزبسمتي:2كوب)منقوعيف

املاءلنصفساعة(
البازيالء:كوب

الكركم:نصفملعقةصغرية
الزعفران:نصفملعقةصغرية

املاء:4اكواب

طريقة التحضير
للحم:تُغمرقدرعميقةباملاء،
 وتوضععىلنارعالية،ثمَّ

ُيضافاللحم،والبصل،وامللح،
والهيل،والقرفة.ُيطهىاللحم
عىلالنارلنحوساعتني،وعند
مالحظةنضوجه،ُيصفَّىاملرق،

معاالحتفاظبه.
لألرز:ُيضافزيتدوارالشمس
إىلقدرعىلالنار،فُيضافاألرز
بعدتصفيتهمناملاء،واللحم
املطهي،والبازالء،والكركم،

والزعفران،واملاء.تُغطَّىالقدر،
وتُطهىاملكوِّناتعىلناٍرهادئٍة،

املاء. وذلكحتَّىيجفَّ
طريقةالتقديم:ُيزيَّنالطبق

اتاملرغوبة. باملكرسَّ

األوزي بلحم الخروف



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET0063

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

June 2020 - Volume : 8 - Issue :90

Beauty & Health صحتك وجمالك

زينةعبدالجليل
معدخولنافصلالصيف،تكرثمشكالتالبرشةمن
بينها:الجفاف،أوالتعرق،أوملعانالبرشة،لكنقد
تؤديبعضالعاداتإىللحاقالرضرببرشتكدون

علمك،وهيكالتايل:

عدم تطبيق واقي الشمس

طبقيواقيالشمسبعاملحمايةمرتفع
احريصعىلوضعالكريمالواقيمنالشمسبشكل
يومييفهذهاأليامالحارة،معاختيارالنوعاملالئم

لنوعبرشتك،والذييحتويعىلعاملحمايةمرتفع
مابني%50-30للحمايةمناألشعةفوقالبنفسجية.

وزعيالكريمعىلكاملوجهكويديكواألماكن
املكشوفةبمافيهااألذن!والتتكاسيليفتكرارتطبيقه
يفحالكانتمدةتعرضكللشمسطويلةأوالتعرق

املفرطأوالسباحة.

عدم شرب الماء

يشكلاملاءنسبة70%منجسماإلنسان،لذلكيعترب
املاءمهماًجداًلصحةالجلد،أوالتخلصمنسموم
الجسم،لذلكيسمىالجلد»الكليةالثالثة«،فقدرة

الجلدعىلالتعرقتمكننامنترصيفاألوساخاأليضية
عندقيامناباملجهودالجسماني.

ويهملبعضاألشخاصرشباملياهبكمياتكافية،
والحصولعىلالقدرالكايفمنها،لذلكمناملهم

الحصولعىلالكميةاملطلوبةبرشبنحو8أكواب
يومياً،لعدمتعريضالجسمللجفاف،خصوصاًعند

الذهابللبحرأوممارسةالرياضة.

كثرة استخدام المكياج

تميلبعضالفتياتالستخداماملكياجيففصل

الصيف،لكنقدتكونهذهالعادةمرضةببرشك،
خصوصاًمعارتفاعدرجاتالحرارةوالرطوبة..وارتداء

الكمامةأيضاً!
ُينصحدائماًباالبتعادعناستخدامكريماألساس
يففصلالصيف،واستبدالهبـBBcreamأوالبودرة،
كمايمكنكاالستعانةبأحمرخدودتينتعوضاًعن
بودرةالخدودالتيستمنحكمظهراًطبيعياً،وبرشة

متوهجة.
تذكريأيضاًأناملكياجالطبيعيهياملوضةالسائدة
لهذااملوسم،وكلماكانمكياجغريمتكلفكلمابديِت

أجمل.

التعرض ألشعة الشمس

الحصولعىلبرشةبرونزيةهومطلبالعديدمن
الفتياتيففصلالصيف،حيثيكرثالذهابللمسبح
أوشاطئالبحر،لكنتذكريأنكرثةتعرضكللشمس

سيرسعمنعمليةشيخوخةالبرشة،ويؤدي
النكماشهابسببالتعرضاملبارشللشمسيفأوقات
الذروة،األمرالذييؤديإىلبعضالحروقخصوصاً

لصاحباتالبرشةالفاتحةأوالحساسة.

إهمال تقشير البشرة

بينماتستمتعنيبمشاويرالشاطئوالسمرةالتي
تكتسبينهاإالأنكالتعلمنيبأنجلدكيتقرشكل
3أسابيعبشكلطبيعي،وأنالسباحةوالتعرض
للشمسيفآنواحديزيدانمنرسعةتقرشه،لذاال
يوجدحلللتخلصمنخالياالجلدامليتوالقشور
الناتجةعنتقرشالجلدبعداالسمرارإالبالتقشري
الذييساعدعىلتجديدخالياالبرشةوإعطائها

مظهراًصحّياً.

عادات مضرة ببشرتك في 5 
فصل الصيف.. تجنبيها

أدوية هشاشة 
العظام تحمي من 

االلتهاب الرئوي!
تتعاطىفئةكبريةمنالنساءاألدويةاملخصصةملكافحة
هشاشةالعظام،وهيأدويةمنفئاتمختلفة.لكنهل
تؤمنهذهاألدويةالحمايةللرئتنيأيضاًخصوصاًيف

زمنالكورونا؟
هناكفئةمناألدويةالتيتُستخدمضدهشاشةالعظام

يمكنهاأيضاًأنتحميضدخطراإلصابةبااللتهاب
الرئوي.وهذهطريقةمثريةلالهتماميفهذهاألوقاتالتي

ينترشفيهافريوسكورونا.

هناكعدةفئاتمناألدويةالفّعالةيفعالجهشاشة
 Bisphosphonatesالعظام.ومنبنيهذهاألدويةيعترب
(مثلFosamax®وActonel®(األكرثاستعماالًللحد
منفقدانالعظام.وهذهالعالجاتطويلةاألمد(ملدة
ترتواحمن4إىل5سنواتعىلاألقل(جيدةاالحتمال
للغاية،وتقللبوضوحمنخطراإلصابةبالكسور.

ولكنهليمكنهاكذلكأنتحميناضدأمراضالجهاز
التنفيس؟هذابالفعلماتشريإليهدراسةحديثة.

يفالواقع،أثبتباحثونمنجامعةهونغكونغالتأثري
اإليجابيلهذهالجزيئياتعىلخطرااللتهابالرئوي!
ُسجلتالدراسةالتينرشتنتائجهايفمجلةأبحاث

 Journal of Bone and Mineralالعظمواملعادن
Research،عىلمدىثالثسنواتأكرثمن15ألف
مريضأصيبوابكسوريفالورك.ومنبنيهؤالء،أخذ

 Bisphosphonatesأكرثمنأربعةآالفمريضعالجات
azotes،بينمالميتلَقاآلخرونهذاالعالج.وقدأثبتت

نتائجهموجودصلةبنيأخذهذهاألدويةوانخفاض
خطراإلصابةبااللتهابالرئوي(سالب24يفاملائة(،
بينماشهدتالوفياتبسببااللتهابالرئويانخفاضاً

يفنسبته(سالب35يفاملائة(.
وقدأثبتتأبحاثسابقةأجريتعىلالحيواناتأن
الجزيئياتالتيتوجديفهذهاألدوية؛قدوجدتعند
مستوىاملجاريالتنفسية.ويوضحاملؤلفالرئييس

لهذهالدراسةالتيتمهدالطريقإلجراءأبحاثجديدة
قائالً:»إنخصائصهااملضاّدةلاللتهاباتواملناعية
يمكنأنتوضحسببانخفاضمخاطراإلصابة

بااللتهابالرئوي«.
هذهاملعطياتمثريةلالهتمامعىل ويفواقعاألمرفإنَّ

وجهالخصوصيفهذهالفرتةالتيينترشخاللهافريوس
كوروناكوفيد–19حيثيعتربااللتهابالرئويأحد
املضاعفاتالتنفسيةالشائعةبنياملرىضاملصابني

بالفريوس.

يعتربالجرجريمنالخضارالورقيةالغنيةبالفيتامينات
واملعادنمثلالبوتاسيومواملنغنيزوالحديدوالكالسيوم
ومضادتاألكسدة.كماأنهيحتويعىلنسبةعاليةمن
حمضالفوليكواأللياف.وانطالقاًمنتركيبتهالغذائية
الصحّية،باتالجرجريأحدأبرزاملكوّناتيفوصفات

العنايةبالشعر.

فوائد الجرجير للشعر
1.يعزّزصّحةفروةالرأسويحميها
منالتهّيجاتوااللتهاباتالجلدية

التيقدتصيبهانتيجةبعض
العواملالخارجية.

2.يساعديفتنشيطالدورة
الدمويةويجّددخاليا

فروةالرأس.
3.يساعديفنمّوالشعر
بشكلرسيعوصحّي
ويحميهمنالتلف

والتساقط.
4.يمنحالشعرملمساًناعماًوالمعاً،
بفضلغناهبالبيوتنيوالبوتاسيوم.

وصفاتطبيعيةمنالجرجري

• غسول للشعر من الجرجير
هيمنالوصفاتالسهلةوالعمليةجداًوالتيبإمكانك
اعتمادهابشكليومي.كلماعليكفعلههوتناول
كميةكافيةمنالجرجريوغليهابليرتمناملاءحتى
يصبحلونهاأخرضداكن.اتركياملياهحتىتربد

واحفظيهابقارورةزجاجيةتستخدمينهاغسوالًبعد
كلعمليةاستحمام.

• قناع الجرجير وزيت الزيتون
هذاناملكوّنانيحتويانعىلعنارصغذائيةكثرية،

تساعديفتعزيزصّحةالشعرونضارته.لتحضريهذا
القناعأنتبحاجةإىلكميةقليلةمنأوراقالجرجري
ونصففنجانمنزيتالزيتونوالقليلمنعصري
الليمون.اخلطياملكوّناتجيداًحتىتحصيلعىل
مزيجمتجانستستخدمينهقناعاًعىلشعررطب.
غطيشعركبمنشفةدافئةأوبقبعةبالستيكية

واتركيهمنقوعاًملدةساعةكاملةقبلغسلهجيداً
باملاءوالصابونالبلدي.

• قناع الجرجير وجوز 
الهند

ضعييفالخالطالكهربائي
كميةكافيةمنأوراقالجرجري
وأضيفيإليهانصفكوبمن

زيتجوزالهندواتركيالخالطيعمل
حتىتحصيلعىلخليطمتجانس.ضعي
الخليطعىلفروةرأسك،دلكيهجيداًملدةخمس
دقائقثماتركيالشعرمنقوعاًملدةساعةكاملةقبل

غسلهجيداًباملاءالفاتروالصابون.

• قناع الجرجير والثوم
يفالخالطالكهربائيضعيالقليلمنأوراقالجرجري

معفنجانمنزيتالزيتونوفصنيمنالثوماملهروسني.
دعيالخالطيعملحتىتحصيلعىلمزيجمتجانس.
وزّعياملزيجعىلفروةرأسكوعىلشعركمنجذوره
حتىأطرافه.دلّكيالشعرجيداًواتركيهمنقوعاًملدة

ساعةقبلغسلهباملاءالفاتروالصابونالبلدي.

الجرجير.. 
عالج فّعال للشعر التالف
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حفصاء عمراوي*

أنتُنهشأنثىعنسذاجة،وُيضحكعليها يعّزعيَلّ
بعاطفةليستيفمحلها،فهاأناذاأهُبَكماليسلَك،
وسأعيشعمريفقريًة،هذهليستتضحيًةباملناسبة
أكرثمماهيحماقةوغباوة..مهماأعميتوأغشيت

بصريتِك،إياِكورفَعهذاالشعار،إياِك..فالقلوبمتقلِّبة،
منِك،وقدتندبنيبعدهاحماقات وقديأتيالتغرُيّ

الطيش،فالأحدمنايودأنيستيقظيوماًويجدنفسه
غارقاًيفكابوسالخالصمنه.

هجبان،فالحب الُيقيمطويالًيفموضعُيسرِيّ الحُبّ
رسيعالرتحالإذاماوجدبيئًةيتمفيهاالتواريكّلمرة،
ويغلُبفيهاالتخِفّي،ويكرُثفيهاالالمعقول،فالحب
عزيُزنفٍس،واليرىضأنيتمإاليفأماكَنترفُعُهوال

تدنُسُه،تفخربهوالتطمرُه.
إنأكرثماُيخيفنييفأحيانكثريٍةهو»الجوُع

«،فالأسوأَِمنأْنيرتطَماملرءبجداٍرغريثابت، العاطفُيّ
 وأُسستتهاوَى،ويسأُلنفَسهحينَها:كيفاعتقدُتأَنّ
هذاكانُحباً؟فبعدأنتنطِفئُشعلةهذاالجوع،ويشبُع
اإلنساُنمنهيندُمعىلاجتيازمضماِرطريٍقغاَصفيه
عنطريِقالخطأ،ولذلكفإنأخَذاملسافِةعناملوضوع
يقيمنالوقوعيفِشباكاألوهام،ويحفُظمنتشييد

هالٍكقادٍمالمحالَة.
نوٍع؛إذ إنسفينةنوٍحملَّاأبحرتحملتزوجنيمنكِلّ
الحياةألنثىبعيداًعنذكٍر،والبقاَءلذكٍربعيداًعن
أنثى،فهكذافُِطرنامنذبدِءالخلِق،لكنملاذايضيع

ويتوهالنصُفعننصفه،ويتعلقبَمنليسله،وهويف
األصللمُيخلقمنأجله؟

يفالحقيقة،الألوُمقلباًإْنأُعِجب،والقلَبُمحٍب،فهي
القلوبيفالختام،وسلطانُهاأقوىحتىعلينا،لكنمن
الرضورياملوازنُةبنيالواقعومانَشعُربه،فهلشعوري
مناألفضلنفيهاآلنقبلأن هذاسُيعّمُرطويالً،أمأَنّ

ينفيني؟وماذاعنالشخصالذياستوطََناملضغَة،هل
يليقبيأمأننامهمااستحسنابعضنَاالنليقببعِضنا؟
ويفالغالب،بقلبمحبنتهرَّبمالمُيرضيناالجواب،
ونَركَُنألحالمناالزهرية،ونُنجبيفخيالنااألوالَد،

والعمرالبهّيالذييجمعنا،لدرجةأناألنثىقدتُحيط
املشقاِت،وتستعِذُب التفاصيل،وتصربُعىلكِلّ بكِلّ
الثغرات..فقطألنهااختارتالرجَل،الرجلالذي كَلّ
ُبالجميَع قعيوَبهمهمارأتالكثريَمنها،وتُكِذّ التُصِدّ

يفنفسهاكََوقِْعالسحِريفوجه قإاّله،فيحُطّ والتُصِدّ
املسحوُريفعالٍماليراهغريُه. الناظر؛إذيظُلّ

قبلمايقاربسنتني،صادفُتولداًيفعمِرالثانيَةعرشَة
 يبكي،اقرتبُتمنهألرىماالذيافتعَلهذهالُحرقَةوكَلّ
 هذاالشهيِقيفقلِبهذاالصغري،جلسُتبقرِبه،وَرَبُّتّ
عىلكتفهوقلُتضاحكًة:»ماباُلالرجاِلباتْتتبكي؟«،
مابهأكربُ لكنَّهلميستحسناملزحَةربما،فعلمُتأَنّ
ُتالسؤاَلبعدمارفع منأنتُضحكهطُرفةمتآكلة،غرَيّ

عينيهنحويبانكسار،فقلُتله:»ماذابَك؟هلأستطيع
مرًةأخرى،فحاولُت مساعدتكيفيشء؟«،لكنهلميرَدّ
منجديد:»أتريدأنتحدثنييفاألمر،العليك،فلسُت
إالعابرةوسأميض،لنَيرُضََّكبوُحَك،ومعهذافكيُّلآذان
مصغية«..فبِقَيعىلبكائهوُحرقته،وبقيُتبقربه،إىل

أناعرتفأخرياً.
كانالولُدقداكتشفبعَدعمٍرأنهلقيط،وحسبمعجم

املعانيفاللقيطهوالوليدالذييوجدملقًىعىل
الطريقالُيعرَفأبواه،فبعدسنواتمنالحياةالتي
كانيعيشفيهابُهويٍة،فتحعينيهعىلواقٍعالَيرحُم،
والُهويَةلهفيه،لقدكانالفتىجميالًللغاية،لدرجة
 تساءلُتمعها:»كيفأمكنأمهتركههكذا؟أاليحُنّ
قلُبهاحقاً؟ألمتلتفتنحَوهمرًة؟أََغلََبخوفُهاُحَبّها

لوليدها؟«.
فبعدأنكانالولُديلعُبمعأصدقائه،بدلأنيرمي

أحُدهمالكرةيفالشباكالتيكانيحرصعىلأنتبقى
نظيفًةطيلةاملباراة،ألقىبكرةكرستقلَبهبعدسوءفهٍم
قصري،قالفيه:»اذهبوابحثعنأهلكالحقيقيني،
يعرُف،أنتالوحيُداملنخدُعهنا«،فركضإىل الكُلّ

سةلديه. والديه؛ألنهوجدمايدعمبعَضالشكوكاملتكِدّ
مواضِعالخلِل يفاللحظةالتيواجهفيهاوالديهبكِلّ
التيكانيستشعرُها،اعرتفْتلهأُمهببكاءأنهُوجد

أماممسجد،ويقالإنأُمهوِثقتبشخٍصمافخَذلَها،
ماجعلهاترتككليشءوتذهبلتبدأحياًةجديدة،وال
معلوماتلديهماعنها،لكنهطفلهماالذييحبانه،وهما

اللذانَسِهراعليهوقتبكائه،ولميعترباهقطغريباً
عنهمامنذاليوماألولالذيأحرضاهفيهمنداراأليتام.
وقدكرستنيالطريقةالتييرويبها،والذبحةالتي

يرقصمنها،والبكاءالذيالُيطفئلهيبقلبه،وتخيلت
نفيسبدلهفدارتبيالدنيا.

أالتعرُفمنأُمك؟ومنأبوك؟ويدوركلثانيةبذهنك
ذلكالعتاباملنهكلوالدينغريمسؤولنيلميجيدا
سوىالتجمعيفلحظةرغبة،ولميعرفاسوىالفرقة
بعدها..تتساءلكلمارأيتوجهكيفاملرآة:منأنا؟
فيحملُكتمنيلوأنكلمتوجدعىلظهراألرض،
ليرصخبكصوتالتعرفمصدره:أنتاملنبوذمنذ

الصغر،أنتالتنتميإىلهذااملجتمع،فالتكذْبعىل
نفِسك.لكنالحقيقةأنكضحيٌةبالفعل،ولمتقرتفِمن

الذنبشيئاً.
صديقتيالعزيزة..

تزدادحاالتالتخيلعناألطفالبطريقةمخيفة،هذه
تلقيبابنهايفواٍد،وهذهتضعهأماممسجد،وأخرى

ترميهيفالنفايات..وأناوأنِتقدالنسلُممنالحكمعىل
طفلبريءبنفِساملصري،إذامااتخذنانفَسالطريق

واألسباب،فاقتفاءاألثريؤديإىلنفساملحطة.

بلُيقزّمه، إناملَنَْحيفغريموضعهالُيضاِعفالحَبّ
ويمحيه،ويميتهويميتقبله،ويرّخصك.إنتقدير
والهواَن النفسمهمللغاية،فإذارضيُتلنفيسالذَلّ

فهلسأضمناألفضلوماأستحقهيوماًما؟
إنالعاطفةخّداعة،واملخادُعمحتاٌلماإنيبلغغايتَه
حتىيرميِكبعيداًويتوارى،فالتجعيللقلبِكالسلطَة
الحاكمَة،إنأقسامالنفسحسبفرويدترتكبمن
األناواألنااألعىلوالُهو،واألنااألعىلهيالرقابة،

والصوتالذييقوللِكهذاحراموهذاغريأخالقي
وهذاجيد،والُهوهوالجانبالشهوانيالذينشرتُك

فيهمعالحيوانات،إذإنالُهوقديأمرِكبأفعالالتليق،
واألناهوالسلطةالتيتُواِزنبنيالُهوواألنااألعىلوفقاً
للظروفوماُيوجد،فالتُهميلاالثننيوتنترصيلواحد
فقط،هناكبعضالطلباتالتييمكنتأجيلها،لكنال

يجبقطعاًأننغفلعنالصحيحمنالخاطئ.
صديقتيالعزيزة..

أنِتغاليٌة،فالتفتحيعىلنفسِكباباًلسِتتستطيعني
كبَحعواِقبه،فالفرامللهذاالطريق،فحتىالليايل

الطويلةسيفِتكبِكفيهاالضمريُ،والندُم،والأسوأمن
الندم،والأسوأمنأنيوقداملرءحريقاًلينترصملشاعر

زائفة،فالذييحبِكيحبِكيفالعلن،ويفتخُربِك،
ولنيرىضلِكبماقدُيدنسِك،ويخافحتىالنصيب،
أماصاحبناالذييطلبمنِكمااليريدهألخته،فقد

ضمنِكزوجًةحتىصاريطالبكبحقوقه.
إناملواقفوحَدهامنتُثبتصدَقاملشاعر،وإنكان

الحبهوقضمتفاحةيفبستانليسيفملكيتكفإني
أغسُليديعنحبكهذا،والخطأالشائعاآلخرالذي
يجبأنُيلقىلهباٌلهوأنالِخطبةنفَسهاليستإال
وعداًبالزواج،ويقُععليهامايقععىلمادونها،فكممن

ِخطبةلمتتم،وكممنخطيبفّر!
إنمشكلتنا،وخصوصاًالفتياتاملراهقاتهيالبحث
عنأذنتستمع،وشخصيفهم،ألننامثقلونبشكوى
(يفمعظمهاتكونشكوىتافهة(ونحتاجإىلكلمة
تطبطبعلينا،وقلبيقول:هاأناذامعِك،لسِت

وحَدِك.إىلأننثقونقعيفالفخونُغتالويركضصاحُبنا
إىلالبحثعنفريسة/ضحيةأخرىيستمُعإليها،

يطبطبعليها،يطلبرؤيتها،صورها…إلخ.
الحب الحكايُةيفمعظمهاواحدة،فانتقوايفالهوى،فإَنّ
بغرياختيارُمدنس،فالتزجواالحبإىلغياهبالظلِم
والظلمة،فلَطاملاكاناملالَذاآلمنوالروَحالطاهرَة.وكل
مايقاممنجرائمباسِمِهفليسهواإلحالةالصحيحة

عليها.
صديقتيالعزيزة..

بحفِظامرأٍةتُحفظأرسة،فعلّمواأوالدكمأنمناستغل
أنثىستدورعقاربالزمنعليه،وعلّموابناتكمأنثقتكم
بهنكبرية،واليوجديشءيستحقأنتكرسمنأجله،

وكونوامتنفساًلهن،والتخنقوهنليبحنثعنبديللكم.
وعلموهم-بناٍتوأوالداً-املسؤولية.

وفكِّروايفأطفالكم،حتماًلنتَرضواأنتُنجبواطفالً
ُولدبندبةنقصوشعوربالذنبمذأولرصخةرصخها

-قاصداًمنألم-يفهذاالعالم.

*طالبةفلسفةومهتمةبمجالاألمومةوالطفل

عندما تجتمع أنثى ساذجة مع رجل جبان.. 
هكذا يولد اللقطاء

For Sarah Hegazy: In rage, 
in grief, in exhaustion
Rasha Younes

O n Sunday, June 14, Sarah Hegazy, a 30-year-old Egyptian queer 
feminist whose resistance centered around a deconstruction of 
class power and struggle, took her own life in exile in Canada.

Three years ago, Sarah attended a concert featuring the Lebanese band 
Mashrou’ Leila in Cairo. Elated, she waved a rainbow flag, a symbol of pride 
used by queer and transgender people and movements around the world.
About a week later, Egyptian authorities detained Sarah on charges of 
“joining a banned group aimed at interfering with the constitution.” They 
also arrested dozens of other concertgoers, many on the basis of their real 
or perceived sexual orientation or gender identity. Sarah spoke about being 
tortured by members of the Egyptian police in detention, including the use 
of electric shocks, and solitary confinement. Police incited other detainees 
to sexually assault and verbally abuse her.
Sarah was released on bail after three months, but those who arbitrarily 
deprived her of liberty and tortured her were never held to account.

Marking a year after her arrest, 
from exile in Canada, Sarah wrote, 
“Even after my release, fear of 
everyone, family, friends, and the 
street continued to haunt me.” 
She wrote about how abuse and 
threats in Egypt forced her to 
leave her country, for fear that 
she would be arrested again, or 
killed. She wrote about her alien-
ation and isolation, her suicide 
attempts, and how she could not 
return home to mourn after her 
mother died.
She said, “A year after the 
Mashrou’ Leila concert, a year 
after [Egypt’s] biggest security 

attack against gay people, a year after I announced my difference (Yes, I am 
a gay), I have not forgotten my enemies. I have not forgotten the injustice 
that left black spots carved in my soul and bleeding, spots that doctors had 
never been able to treat.»
What does it mean to arrive to “safety” in a foreign country, to sit alone 
with trauma and grief, robbed of any lifeline, and connected only through a 
computer screen?
When will the work of uprooting patriarchal and economic systems of 
control over queer and women’s bodies stop costing them their lives? How 
do we remain resilient as we watch fighters perish and perpetrators live on 
without consequence?
On March 6, 2020, Sarah wrote, “[In Egypt], every person who is not male, 
Muslim, Sunni, straight, and a supporter of the system, is rejected, re-
pressed, stigmatized, arrested, exiled, or killed. This matter is related to the 
patriarchal system as a whole, since the state cannot practice its repression 
against citizens without a pre-existing oppression since childhood.»
To be precise, from 2013, when Abdel Fattah al-Sisi took power, to 2017, 
when Sarah was arrested, Egyptian authorities arrested or charged tens of 
thousands of people, forcibly disappeared hundreds for months at a time, 
handed down preliminary death sentences to hundreds more, and tried 
thousands of civilians in military courts. The nationwide repression has inex-
orably continued, and hundreds have been detained on the basis of sexual 
orientation or gender identity alone.
To the Egyptian government: We, queer feminists, are the collective force 
etching at your oppression, raising our flags and voices and fists until you 
are held accountable for robbing Sarah and countless others of their bodily 
autonomy, their home, and their lives.
To all the queer and trans people in Egypt checking on their fellow queers to 
make sure they have survived another day, to all of Sarah’s companions and 
loved ones in Egypt and beyond: I cannot fathom your pain.
To Sarah: Rest, just rest, spared from this relentless violence, this state-pow-
ered lethal patriarchy. In rage, in grief, in exhaustion, we resist.  
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يفبدايةالعام،كانتطبيقزووممجردبرنامجيسمع
عنهالبعضويستخدمهرجالاألعمالوأصحاب
الرشكاتلعقدمؤتمراتوورشخاصةبتطوير
األداء،ولكنبعدانتشارفريوسكوروناالتاجي
حولالعالمأصبحيستخدميفأغلباملنازل

للتواصلاآلمن،ولكنعىلالرغممنأنالحديثعىل
التطبيقصوتوصورةكاللقاءالعاديإالأنهغرييف

طريقةالتحدث.
تقولجنيفردورمان،خبريةاللغوياتاالجتماعية
والحديثعىلاإلنرتنت،إن»زووم«غريمنطريقة
التواصلشفهًياوجسدًياوهذاشئالحظهالكثري
ممنيستخدمونالربنامجخاللالحجراملنزيل.

وأضافتأناالتصالالرقميمعاألصدقاءواألحباء
وزمالءالعملعربالربنامجأوغريهمنتطبيقات

التحدثالجماعي،فرضلغةجسدوإيماءاتمبالغ
فيهاوواضحةألنهمعالتأخرياتبسببجودة

اإلنرتنتتصبحهناكحلقاتمفقودةيفالحديث،
وهىاللغةالجسديةولهذاعىلمنيتحدثأن

يصبحمرنًاعندالتواصلبالفيديو.
وأوضحتأنتعابريالوجهالبارزةمهمةجًداوأيًضا

حركةالعنيووضعيةالجسموإخراجالحروف
بطريقةصحيحةوصوتواضححتىيستمتع
الجميعبالتحدث-وفقًاملجلة»ستايالست«
النسائيةاألمريكيةالتيتصدرأسبوعًيا.

وقالتخبريةاللغويات،إنالدراساتاللغويةتشري
إىلأنهيتمنقلمابني%90-70منمعنىمحادثة

الفيديوباإلشاراتغرياللفظية،
أيحركةالعنيوالجسموإيماءات
الفموألنمعمكاملةالفيديويصعب

توصيلكلذلكأصبحالعديديفضل
التحدثبشكلمخترصويبتعدعن

الرثثرةوالتفاصيلالدقيقة.
وأكدتأنهيفبدايةاملحادثاتكانالعديد

يهتمونبمعرفةأخباركلمنيتحدوثونمعهم
خاللالحجراملنزيلولكناآلنأصبحوايضعون
موعًدامحدًداللتحدثواألشياءالتييرغبونيف

قولهادوناالنخراطيفمواضيعجانبيةتتطلببذل
مجهوديفالتعبريالجسدي.

وأوضحتأناملحادثاتبسببذلك،أصبحأغلبها
يميلألنيكونرسميويشبهأسلوبالتحدثمع
املديرينحولالعملحتىلوكانتمعاألصدقاء

واألقاربوبعيدةكثريًاعناملرح،وهذاجعلالتواصل
مملويحاولالكثريإنهاءهرسيًعاأوالتهربمنه

بالحججأوالردبشكلمخترص.
وتوقعتخبريةاللغوياتأنيعودالجميعألسلوب
الحديثاملرحمرةأخرىبمجردتخفيفقيود

اإلغالقألنهمسيجدونأشياءجديدةحدثتلهم
بمجردالعودةللحياةاملجتمعيةوالعملللتحدث
عنهابداًلمنتركيزالحديثعىلالطعاموشعور

املللمنمالزمةاملنزلكمايحدثحالًيا.

كيف غير تطبيق زووم من 
طريقة حديثنا؟

Twitter launches 
voice-to-tweet feature

T witter launched a voice-to-tweet feature for the 
social media platform .
“Tweeting with your voice is not too different from 

tweeting with text,” the company said in a statement. “To 
start, open the Tweet composer and tap the new icon with 
wavelengths. You’ll see your profile photo with the record 
button at the bottom – tap this to record your voice.”
Recordings over 140 seconds will automatically start a 
thread. The feature will be offered to a limited number 
of users initially. It will be more widely available in the 
coming weeks.
“We hope voice tweeting gives you the ability to share your 
perspectives quickly and easily with your voice,” Twitter 
said in a statement. “We can’t wait to see how people will 
use this to make their voices heard and add to the public 
conversation.”

اليتوقفرضراألخبارالزائفةواملعلوماتاملضللة
عىلتعديلاآلراءواألفكاربشكلسطحي،بليمكن
أنتؤديإىلتطوراتكارثيةوصلتإىلحدإثارة
أحداثعنفوهجماتومشاكلصحيةخطرية.

وعندمايتعلقاألمربفريوسكورونااملستجد،يؤكد
الخرباءأنأرضارالشائعاتتتجاوزالفريوسنفسه.
وقالموقع»بيبييس«إنفريقهحقّقيفعرشات

الحاالتالتيأثرتفيهاالشائعاتعىلصحة
وسالمةوحياةمنصدقوها.

وبعدأنسمعالزوجانوانداوغاريلينيوسعن
هيدروكيسكلوروكنيواحتمالفعاليتهيفعالج

كورونا،تجرّعاالثنانمكوناتزجاجةقديمةكانت
لديهمايفبيتهمابسببتشابهاألسماء.

كانتالزجاجةتحويمنظفاًبهمادةكيمياويةسامة
مختلفة.أدىهذاإىلوفاةغاريوبقاءزوجتهيف

املستشفى،ونقلت»بيبييس«عنالزوجةتربيرها
ترصفهمابأن»ترامبظليقولإنهعالججيد«.

وتقولالسلطاتيفإيرانإنمئاتمناألشخاص

ماتوامتسممنيبالكحولبعدانتشارشائعةتقول
إنهيعالجفريوسكورونا.عددالقتىلبلغ796 

شخصاًمعنهايةإبريل/نيساننتيجة»األخبار
الكاذبةعىلوسائلالتواصلاالجتماعي«،كماتقول

السلطاتالصحية.

ورأىصحافيو»بيبييس«اإلشاعاتعن
»العالج«املفرتضتنترشعىلتطبيق»تيليغرام«.

الكحوليفإيرانممنوع،وأكرثمايباعرساًمنهملوث،
والحظالفريقأناإلعالنكانمحرجاًللسلطات
اإليرانية،ربمالذالمتذكرسوىأعداداَقليلة.

وأشارترامبإىلأنحقناملطهراتقدتحيد
الفريوسقبلالرتاجععنهذهاألقوال،لكنمواطنني

أخذواهذاالكالمعىلمحملالجد.تلقتهيئة
مكافحةالتسمممكاملاتهاتفيةتطلبالنصيحة،
وقيلإنشخصاًبلعصابونةبعدمؤتمرلرتامب،

ابتالعهذاالنوعمناملوادقديسببمشاكلصحية
مثلالرسطانونزيفيفالجهازالهضمي.

أدتشائعةتتعلقبكوروناإىلإشعالحرائق

واعتداءات،مثلتدمريأكرثمن70هوائياًخاصاً
 5Gبشبكاتالهواتفبسببإشاعاتحولكون

يسببالفريوس.
ويفإبريل/نيسان،هوجمثالثةمسلمنيبعنفيف

حوادثمنفصلةيفدلهي.ورضباألشخاصالثالثة
بعدانتشارإشاعاتبأناملسلمنيينرشونالفريوس،

وادعتمقاطع»واتساب«أنموظفيالرعاية
الصحيةيأخذوناملسلمنياألصحاءويحقنونهم
بالفريوس.ويفبريطانياظهرتشائعةتقولإن

املرىضغريالبيضتُركوابالرعايةليموتوا.
ونقلاملوقععنرئيسالجمعيةامللكيةلألطباء

العامنييفبريطانيا،مارتنمارشل،أنههووزمالؤه
رأوامرىضأخذوانصائحمضللةمناإلنرتنت،

مثلحبسالنفسكطريقةللفحص،واملرشوبات
الساخنةملكافحةالفريوس،بينماكّرربعضهم

ادعاءاتترامبعناملطهرات.

وقالأطباءيفنيويوركإنأناساًأصيبوابالفريوس
وماتواألنهميعتقدونأنالتباعداالجتماعيغري

فّعال،أوأنفريوسكوروناخدعةومؤامرة.

كوارث سببتها األخبار الكاذبة عن كورونا
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ما دور مسكنات اآلالم 
بالتخفيف عن

مرضى كورونا؟
هليمكنأنتساعدمسكناتاآلالممرىضكوفيد19عىلتخفيفأوجاعاملرضعندما
يصلإىلأوجه؟أيعندمايصلاملصابملرحلةضيقالتنفسوالحاجةألجهزةالتنفس

االصطناعية؟هوسؤاليحاولعلماءبريطانيونالتأكدمنه.
فقدلجأباحثونيفلندنإىلاستخدامنوعمنمسكناإليبوبروفنييدعىفالريناملتوفر
يفالبالد،وهويستخدمعادةلتسكنيآالماملعدة،ملعرفةماإذاكانالدواءناجعالتسكني

آالممصابيكورونا.

تغير مسار العالج
بدوره،أفادريتشاردبيل،أستاذطبالعنايةاملركزةيفأمانةالهيئةالصحيةالوطنيةيف
بريطانيا،بأنهناكخياراتعالجيةمحدودةلكوفيد19بماأنهمرضجديد،مضيفاًأن
التجاربالرسيريةستقومبتقييمماإذاكانتالرتكيبةالفريدةلهذاالدواءاملعروفمفيدة

أمال.
وتابعبيل،أناالختبارلونجحسيشريإىلتحولكبريمسارعالجالوباء،وذلكوفقاً

لتقريرنرشتهوكالة»بلومبريغ«.

تحذيرات سابقة
يشارإىلأنوزيرالصحةالفرنيسأوليفييهفريانكانحّذريفمارس/آذارمنأنهعىل
املرىضاملصابنيبكوروناتجنباألدويةاملضادةلاللتهاباتمثلاأليبوبروفنيألنهقد

يؤديإىلتفاقمالعدوى،إالأنالباحثونكانواأكدواحينهاأنالدليلقوياًيشريعىلأن
اإليبوبروفنييجعلالفريوسأسوأ.

ونّوهتالدراساتاملختربيةالتيأجريتعىلأنفالرينقديكونأكرثفعاليةمن
اإليبوبروفنييفمساعدةمرىضالجائحةعىلتجنبضيقالتنفسالناجمعناإلصابة،

وهميفانتظارالنتائجاألخرية.
إىلذلك،فقدطالفريوسكورونااملستجدالذيظهرألولمرةيفالصنييفديسمرب/

كانونالثانيمنالعاماملايضمايقارب7مالينيإنسانحولالعالم،مسجالًأكرثمن400 
ألفوفاةحتىاليوم،وذلكوسطمحاوالتالعلماءإيجادعالجأولقاحبأرسعوقتممكن

إلنهاءاألزمةالعاملية.

قدتكونلرسطانالدمأعراضخفيةومفاجئة،
وإليكبعضالعالماتالتيتدلعىلاإلصابةبهذا

الداء،والتيقدالننتبهإليهاأحيانا.
وقالتالكاتبةكولنيترافريسيفتقريرنرشتهاحد

املجالتاالمريكيةإنهحسبشونفيرشاختصايص
األورامالطبيةوأمراضالدميفمركزبروفيدنس
سانتجونالصحييشملرسطانالدمأنواعا

عدة،مثلابيضاضالدم(Leukemia(،وورمالغدد
الليمفاوية(Lymphoma(،والورمالنقيياملتعدد
(multiple myeloma(،والتييمكنأنتتفرع
بدورهاإىلالعديدمناألنواعالفرعيةاملختلفة.
ويحدثرسطانالغددالليمفاويةعندماتوجد
خاليارسطانيةيفالجهازاللمفاوي،وينشأ

ابيضاضالدميفالنخاعالعظميعندماينتج
الجسمفائضامنخالياالدمالبيضاءبشكلغري
طبيعي،والتيتتداخلبعدذلكمعإنتاجنخاع
العظامخالياالدمالحمراءوالصفائحالدموية.
ويفحالةالورمالنقيياملتعدديبدأالرسطانيف
الظهوريفالخالياالبالزمية،وهونوعمعنيمن

خالياالدمالبيضاءالتيتوجديفالنخاعالعظمي،
ونظراألنأعراضرسطانالدمتظهرتدريجيافإن
منالسهلجداعدماالنتباهإليهاأوالتغايضعنها.

ونقدمهنا9أعراضلرسطانالدم:

1 - الكدمات
ذكرتالكاتبةأنظهوركدماتعىلالجسمبشكل
غريمربريمكنأنيكوننتيجةتناولأدويةعالج

تخرثالدمأوعدوى،وقديكونأيضاعالمةتحذيرية
لإلصابةبرسطانالدمحسبجاكجاكوب

اختصايصاألوراماملديرالطبيملعهدميموريالكري
للرسطانبمركزأورانجكوستالطبييففاوننتفايل

بكاليفورنيا.
كماأنالكدماتاملفرطةتحدثعادةعندمايرتاجع
عددالصفائحالدمويةيفالجسم،وهيعالمةقد

تشريإىلوجوداضطرابيفالدم.

 2 - نزيف شديد
وفقالجمعيةالرسطاناألمريكية،يمكنأنيكون

النزيفغرياملربرالذياليتوقفبسهولةأحد
األعراضاألخرىلبعضأنواعرسطانالدم.

منجهةأخرى،يمكنألدويةعالجتخرثالدمأن
تعرقلعمليةتجلطالدم،وأنتوقفالنزيف.

 3 - التعب
نقلتالكاتبةماجاءعىللسانفيرشالذيأوضح
أنه»عندماالتكونقادراعىلإنتاجخالياالدم
الحمراءسليمة،عىلغراراألشخاصاملصابني

بأحدرسطاناتالدم،فقدتكونعرضةلإلصابةبفقر
الدم،وهذاماقديؤديبدورهإىلالشعوربالتعب

وتدهورطاقةجسمك«.

 4 - الحمى
يقولدكتورفيرش»نظراألنأجساماألشخاص
املصابنيبرسطانالدمغريقادرةعىلإنتاجخاليا
الدمالبيضاءالسليمةفإنهميتعرضونللعدوى
بشكلمتكرر،قدتشعربأنكمصاببنزلةبردأو
إنفلونزا،ولكنمايجعلكتدركأنماتمربهليس
أمراطبيعياهوارتفاعدرجةحرارةجسمكنحو
102درجةفهرنهايت(38.8درجةمئوية(أوأعىل.

5 - طفح جلدي
 mycosis)»أشارتالكاتبةإىلأن»الفطارالفطراني
fungoides(هومنأعراضاإلصابةبورمالغدد
الليمفاوية،ويحدثهذاالطفحالجلديعندما

تنتقلالخالياالخبيثةيفالدمإىلالجلدويظهرمن
خاللتقرشالجلدوالشعوربالحكة.

وبحسبجاكوب»هذااليعنيأنكلطفحجلدي
هومثريللقلق«،ففيحالظلتاملشكلةمستمرة
ولمتتحسنمنخاللاستعمالاملراهماملوضعية

بمرورالوقتفإنمناملحتملأنيحيلكطبيبكإىل
طبيباألورام.

 6 - تضخم الغدد الليمفاوية
يمكنأنيكونالتورمغرياملؤلميفرقبتكأو
اإلبطنيأومنطقةالفخذعالمةعىلاإلصابة
برسطانالدم،وتحتويالعقدالليمفاويةعىل

خالياالدمالبيضاءالتيتساعدجسمكعىل
مقاومةالعدوىواألمراض،وعندماتنتفخهذه
العقدالليمفاويةوتظلكذلكدونظهورأي

أعراضأخرىمثلآالماألذنأوالحلقفقديكون
ذلكمؤرشاعىلإصابتكبرسطانالدممننوع

رسطانالغددالليمفاوية.

 7 - انتفاخ البطن
أشارتالكاتبةإىلأنهيفحالكنتتشعر

باستمرارباالنتفاخأوالشبعبرسعةبعدتناول
كميةصغريةمنالطعامفقديكونذلكعالمة
تحذيريةعىلحدوثيشءأكرثخطورةدخل

جسمك.
ومنشأناإلصابةبلوكيميااألرومةاللمفاوية
الحادة(Acutelymphocyticleukemia(أن
تتسببيفتضخمالكبدأوالطحال،ممايؤدي
بدورهلتورميفمنطقةالبطن،ويمكنأنيكون

هذاالتورمحاداجدا،ممايجعلمنالصعبعىل
طبيبكأنيتفحصهذهاألعضاء.

 8- آالم العظام أو المفاصل
إنأنواعافرعيةمعينةمنرسطانالدمغالباما
تسببأملايفالعظامأواملفاصلحيثتنمو،ذلك
ألنالخالياالرسطانيةتشغلمساحةيفالنخاع
العظميوتجعلهمتضخما،ممايؤديإىلالشعور

بألميفالعظامأواملفاصلأويفمنطقةقريبة
منها،حيثيوجدنخاعالعظماملصاب.

 9 - التعرق الليلي
أضافتالكاتبةأنهناكالكثريمنالتفسريات
الطبيةلتعرقكالشديديفالليل،ولكنإذاكنت

تعانيمنهذهاملشكلةليلةتلواألخرىفقديكون
ابيضاضالدمأورسطانالغددالليمفاويةسببا

محتمال.
ويفالواقع،يمكنأنتسببالحالتانحمى

تجعلكتعرقيفالليل،حيثيمكنأنتساهم
الخالياالرسطانيةيفإثارةالدماغلرفعدرجة

حرارةالجسم.

عالمات تدل 9 
على اإلصابة 

بسرطان الدم

توصلتدراسةدوليةجديدةإىلأنمرىضفريوس
كوروناالذينيعانونمنارتفاعضغطالدملديهم
ضعفخطراملوتبسببالفريوس،ومناملعروف
أنارتفاعضغطالدميؤديإىلتفاقمخطراإلصابة
بأعراضخطرية،لكنالدراسةالتينرشتيفمجلة
القلباألوروبية،تؤكدنتائجدراساتأخرىحول

خطرارتفاعضغطالدمعىلمرىضكورونا.
وقامالفريقالدويلمنالباحثني،بقيادةFeiLiو

 XijingمنقسمأمراضالقلبيفمستشفىLingTao
يفXianبالصني،بدراسةسجالت2866مريًضاتم

عالجهميفووهانوكانأقلمن٪30منهميعانونمن
ارتفاعضغطالدم.

وقاللينجتاو:»بعدوقتقصريمنبدأنايفعالج
مرىضCovidكورونايفأوائلفربايريفووهان،الحظنا

أنمايقربمننصفاملرىضالذينتوفوايعانونمن
ارتفاعضغطالدم،وهومايمثلنسبةأعىلبكثري
مقارنةمعأولئكالذينيعانونمنأعراضكورونا

الخفيفةفقط«.قالتاويفبيان.
وجدالفريقأن٪4منمرىضارتفاعضغطالدمماتوا،
مقارنةبـ٪1.1منالذينلديهمضغطدمطبيعي،
وبعددراسةاالختالفاتبنياملرىض،أدىذلكإىل

مضاعفةخطراملوتللمرىضالذينيعانونمنارتفاع
ضغطالدمومات٪7.9مناملرىضالذينتوقفواعن

تناولأدويةضغطالدم.
ثمذهبالباحثونإىلمجموعةمنالسجالتالطبية
لـ2300مريضإضايفملعرفةماإذاكانمناملهمتناول

أدويةضغطالدمالتيتناولوها.
وكانتهناكمخاوفبشأناألدويةاملعروفةباسم

مثبطاتACE-2وARBs،والتيتستخدمآليةمشابهة
للمسارالذييستخدمهالفريوسالتاجيللدخول

إىلالخاليا،ويخىشبعضاألطباءمنأنهذهاألدوية
يمكنأنتسهلعىلالفريوسعدوىالخاليالكن

الفريقلميجددليالًعىلذلك.
وقالتاو:»لقدفوجئناتماًمابأنهذهالنتائجلمتدعم
فرضيةالدراسةاألوليةلذلك،نقرتحأناملرىضيجبأال
يوقفواأويغريواعالجهماملعتادالخافضلضغطالدم

مالميأمرهمالطبيببذلك.«
وقاليل:»مناملهمأنيدركاملرىضالذينيعانونمن
ارتفاعضغطالدمأنهممعرضونبشكلمتزايدلخطر
الوفاةمنمرضكوفيد19،يجبأنيعتنوابأنفسهم
خاللهذاالوباءويحتاجونإىلمزيدمناالهتمامإذا

كانوامصابنيبفريوسكورونا».

دراسة: مرضى الضغط لديهم ضعف خطر 
الوفاة بسبب كورونا
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نرشموقعأمريكيتقريرااستعرضخاللهبعضالعاداتالتيمن
شأنهاحمايةاإلنسانمناإلصابةبالنوباتالقلبية.

وقالموقع»ستابتوهيلث«إنهناكالعديدمنالعواملالتيقد
تتسببيفإصابتكبنوبةقلبية.لكنتبنيبعضالعاداتالصحية

يمكنأنيساعدكعىلتقليلهذاالخطر.
وأوضحأنالنوبةالقلبية،املعروفةأيضاباحتشاءعضلةالقلب،
مرضخطريينتجعنانقطاعتدفقالدممايمنعاألنسجةمن

الحصولعىلمايكفيمناألكسجني.ونتيجةلذلك،تبدأعضلة
القلبيفالضمورتدريجياوتعانيمنتلفشديد.

وحذرمنأنبعضاألشخاصأكرثعرضةمنغريهملإلصابةبهذه
الحالة،إماألنلديهمتاريخاعائليامنأمراضالقلب،أوبسبب
حاالتأخرىتزيدمنخطرالتعرضلنوبةقلبية.معذلك،يمكن

تجنبالنوباتالقلبيةمنخاللاتباعأسلوبحياةصحي.
عاداتللمساعدةيفمنعالنوبةالقلبية

للحدمنخطراإلصابةبنوبةقلبيةعليكمعرفةأعراضهايفاملقام
األول،التيتتمثليفألمالصدروالتعرقاملفرطدونسبب،أو

الغثيان،أوالشعوربالتعبوصعوبةيفالتنفس،وهومايستوجب
زيارةالطبيبفورا.

1. اتباع نظام غذائي صحي
أكداملوقعأننظامناالغذائييؤديدورامهماعندمايتعلقاألمر

بالوقايةمنالنوباتالقلبيةوأمراضالقلب
واألوعيةالدموية.ويفحنيأنمتطلباتنا
الغذائيةيمكنأنتختلفاعتماداعىل
العمروالوزنوالصحةالعامة،فإنه

عادةمايوىصبماييل:
-زيادةاستهالكالفاكهةوالخرضوات

الطازجة
-تناولالحبوبالكاملةالغنيةباأللياف

-إضافةالربوتيناتالخاليةمنالدهونإىل
نظامكالغذائي

-تناولاألطعمةواملكمالتالغذائيةالتي
تحتويعىلأوميغا3

-رشبالكثريمناملاءوالسوائلالصحية
األخرى

وأشاراملوقعإىلأنمنظماتمثلجمعية
القلباألمريكية،تؤكدأنتناولاألطعمة

التيتحتويعىلأحماضأوميغا3الدهنية
مرتنييفاألسبوععىلاألقل،مفيدجدالتجنب
أمراضالقلب،ألنهيقللمنارتفاعالكوليسرتول
وضغطالدم.ويمكنكالحصولعىلهذهالعنارص

الغذائيةمن:
-األسماكالدهنية(سمكالسلمونوالرنجةوالرسدين

واملاكريلوغريها(
-الفواكهاملجففةواملكرسات

-زيتالزيتونالبكراملمتاز
-األفوكادو

2. تجنب التدخين
إناألشخاصالذينيدخنونأويتنفسوندخانالسجائر،يكونون

أكرثعرضةلإلصابةبنوبةقلبيةمقارنةبأولئكالذينيتجنبون
التدخني.

3. ممارسة الرياضة
أورداملوقعأنممارسةالرياضةبانتظاملهاالعديدمنالفوائد

الصحيةلقلبك؛إىلجانبتقويةعضلةالقلب،فإنهاتساعدعىل
تقليلضغطالدموالكوليسرتولوالحاالتاألخرىالتيتزيد

منخطراإلصابةبنوبةقلبية،ويمكنهاأيضاأنتقللمنالتوتر
وتحسنمزاجك.

4. التأمل
وفقالبعضاألبحاث،قديكونالتأملاليوميعامالحاسمايف
الوقايةمنمرضالرشيانالتاجيوالنوباتالقلبية،وذلكنظرا

لقدرتهعىلتقليلاإلجهادوضغطالدم.
5.تأثريالوزنعىلصحةقلبك

أكداملوقعأنالوزنالصحييمكنأنيساعديفمنعأمراضالقلب
واألوعيةالدموية.وعىلالرغممنأنالكثريمنالناسيتجاهلون
ذلك،إالأنزيادةالوزنوالسمنةتجهدقلبك،كالهماأيضامن
عواملارتفاعضغطالدموفرطالكوليسرتوليفالدموالسكري،

وغريهامنالحاالتالتيتؤثرعىلالقلب.
ملنعالنوبةالقلبية،يجبأنتفعلكلمايفوسعك
للحفاظعىلوزنصحيومستقر.يمكنك
تحقيقذلكمنخاللااللتزامبعادات

األكلالصحيةوممارسةالرياضةواتباع
أسلوبحياةنشط.

يفالختام،أشاراملوقعإىلأنهناك
العديدمنالعاداتالبسيطة
التييمكنكإضافتهاإىل
روتينكاليومي،لحماية
نفسكمنالنوبةالقلبية
وتحسنيصحةالقلب
واألوعيةالدموية،ولكنال

بدمنااللتزامبهاعىلاملدى
الطويل،واألهممنذلك

زيارةطبيبكبانتظامإلجراء
الفحوصاتاملناسبةعندما

يتوجباألمرذلك.

أمور عليك اتباعها للوقاية من 
النوبات القلبية.. تعرف إليها

يعتربالنظامالغذائيالصحيوالتمارينالبدنيةوالعالجات
التييصفهاالطبيباالسرتاتيجياتالثالثللسيطرةعىل
مرضالسكري،فمااملرشوباتالتيتالئممرىضالسكري؟
قالتالكاتبةأنافيالراسا،يفالتقريرالذينرشتهمجلة
»ميخوركونسالود«اإلسبانية،إنهعندتقديمتوصيات
ملرىضالسكرييميلهؤالءإىلالتفكريبشكلحرصييف

األطعمةالتييمكنهمتناولهاواألخرىالواجبتجنبها.ولكن
نادراماينتبهونإىلاملرشوباتاملتاحةوغرياملتاحةلهم.
اليعنيذلكأنهعىلهؤالءاملرىضاستهالكمرشوبات

محددة،ولكنبعضاملرشوباتاملتوفرةيفالسوقالتناسبهم
نظراالحتوائهاعىلكمياتكبريةمنالكربوهيدراتأو

السكرياتالتيتغرينسبةالسكريفالدم.
وأوردتالكاتبةأنمرىضالسكرييعانونمنمشكلةيف

تنظيمإفرازاألنسولنيوالتحكميفمستوياتالسكريفالدم.
ومعذلك،منالرضوريإدارةهذهاملستوياتبشكلمناسب
ألنارتفاعأونقصالسكريفالدميمكنأنتكونلهعواقب

وخيمةعىلالصحة.
ومناملهماتباعإرشاداتاألكلالصحيللحفاظعىلنمط

حياةجيدة،وأيضامنعظهوراملضاعفاتواألمراضاملحتملة
يفاملستقبلقدراإلمكان.

وقالتالكاتبةإنأفضلاملرشوباتالتيتناسبمرىض
السكريعىلمداراليومهيتلكالتيالتغريقيمالغلوكوز

يفالدمهي:
)Carbonatedwater(املاءواملياهالفوارة

الشكيفأناملاءيعدمناملرشوباتالصحيةاملنصوح
بهاللجميع.يفالواقع،إنهأفضلخيارللرتطيب،فاملاءهو
أحداملكوناتالرئيسيةللجسم،وبفضلهيمكنهأداءبعض
الوظائف،منبينهاتنظيمدرجةالحرارةوحمايةاملفاصل

والتخلصمنالنفايات.
وأضافتالكاتبةأناملاءاليزيدمننسبةالغلوكوزيفالدم،
وهذاأيضاينطبقعىلاملياهالفوارة(وهيمياهتحتوي
عىلغازثانيأكسيدالكربوناملذابممايعطيهوجود

فقاعات،وأيضايطلقعليهااسماملياهالغازية(.
وعىلالرغممنأناملاءالغازيأحداملرشوباتالتي

يمكنملرىضالسكرياستهالكها،فإنهينبغيعدمإساءة
استهالكهألنهيحتويعىلالكثريمنالغازات،وأحيانا

يحتويعىلكمياتكبريةمناألمالح.
إىلجانبذلك،يجبعىلاألشخاصالذينيعانونمن

االرتجاعاملعدياملريئيوالحرقةأنيكونواحذرينأيضاعند
رشباملياهالغازيةألنهاقدتؤديإىلتفاقماألعراضلديهم.

منقوعاألعشابوالشايوالقهوة
أوردتالكاتبةأنمنقوعاألعشابوالقهوةوالشايمن

املرشوباتاملناسبةملرىضالسكريطاملاكانتغريمحالة
بالسكر.باإلضافةإىلذلك،الترويهذهاملرشوباتالعطش

فحسب،وإنمالهافوائدصحيةأخرى.
عىلسبيلاملثال،قديساعدالشاياألخرضيفتقليلمن
القلقويحّسنالذاكرةواالنتباه.كمايمكنأنتشملآثاره
الوقايةمنبعضاألمراضمثلأمراضالقلبواألوعية

الدمويةوالرسطانوالتهاباملفاصلأوارتفاعضغطالدم.
املرشوباتالغازيةالخاليةمنالسكر

أضافتالكاتبةأناملرشوباتالغازيةليستمناملرشوبات
املوىصبهاملرىضالسكري.ومعذلكيوجداليومالعديد
مناملرشوباتالتيالتحتويعىلالسكروالتيتكون
محالةبمحلياتاصطناعيةالترفعسكرالدم،مثل

األسبارتاموالسكرين.
ورغمذلكعليكدائماقراءةامللصقاتللتأكدمنأن

املرشوباليحتويعىلالسكر.كماأنالتوصياتالغذائية
يفهذاالصددهيذاتهابالنسبةلعامةاألشخاص،إذال
ينصحباإلفراطيفرشبهذاالنوعمناملرشوباتألنهاال

تحتويعىلاملغذيات.
املرشوباتغرياملنصوحبهاملرىضالسكري

أوضحتالكاتبةأنهاليمكنملرىضالسكرياستهالك
أينوعمناملرشوباتالتيتحتويعىلنسبةعاليةمن
السكرألنهاقدتغرينسبةالسكريفالدم.لذلكالينصح

باستهالكاملرشوباتالتالية:
العصائر،سواءالجاهزةأواملعصورةيفاملنزلالتيال

تحتويعىلسكرمضاف،ألنهاتحتويعىلالسكريات
املوجودةبشكلطبيعييفالفاكهةولكنيتمامتصاصها

برسعةوترفعسكرالدم.
املرشوباتالغازيةالسكرية.
مخفوقالحليبمعالسكر.
ماذابالنسبةللحليب؟

يمكنرشبحليبالبقرأواملاعزأواألغنامألنهغني
بالعنارصالغذائية،مثلالكالسيوموالربوتني،إالأنهيجب
احتسابالسعراتالتيفيهوخصمهامناملأخوذاليومي.

مشروبات مسموح بها لمريض 6 
السكري.. و3 ممنوعة
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CARS سيارات

بسببقوتهاومتانتهاوقدراتهاالكبريةعىلاجتياز
أصعبالطرق،تعتربHiluxمنبنيأشهرسيارات
البيكآبيفالعالموأكرثهامبيعا،وخصوصايف

أسواقإفريقياوالرشقاألوسط.

ويأتيالنموذجالجديدمنهذهالسياراتبالعديد
منمالمحالجمالالتيتميزهبشكلواضحعن
نماذجHiluxالسابقة،وخصوصامنناحية

التصميمالخارجي.
ظاهريااكتسبتهذهالسيارةممتصاتصدمات
وواجهةأماميةجديدةكليا،زادتفيهمانسبة

العنارصاملصنوعةمنالفايربوالبالستيك،كماتغري
تصميممصابيحالضباب،وكذلكشكلاملصابيح
األساسيةالتيحصلتعىلخطوطإضاءةمميزة

يفمنتصفها.
وزودتالسيارةأيضابعنارصإضاءةثبتتفوق
إطارالعجالتاألمامية،وتغريفيهاتصميماملرايا
الجانبية،وكذلكتغريتأشكالاملصابيحالخلفية،

إذحصلتعىلخطوطLEDحمراءعىل
شكلحرفB،وتزينالصندوقالخلفي

بإطاراتمنأنابيبمعدنيةتمنح
املركبةمظهرالقوةوروحالسيارات

رباعيةالدفع.
أماداخليافحصلتواجهةالقيادة
يفهذهاملركباتعىلشاشةمتطورة
بمقاس8بوصات،تعملمعنظام
مولتيميدياحديثيمكنهاالتصال
معاألجهزةوالهواتفالذكيةعرب

 AndroidوAppleCarPlayتقنيات
.Auto

وتبعاللمعلوماتاملتوفرةفإن
النماذجالحديثةمنهذهالسيارات
صنعتيفمعاملتويوتايفتايالند،

وزودتبمحركاتديزلبسعة2.4 
و2.8ليرتبعزم150و201حصانا.

هكذا أصبحت الجبارة Hilux من بين 
اشهر سيارات البيك آب

أكثر السيارات مبيعا 
في أوروبا هذا العام!
نرشموقعAvtostatقائمةبالسياراتالتيحققتأكرب
شهرةوأعىلنسبمبيعاتيفالبلداناألوروبيةخالل

األشهراألوىلمنالعالمالجاري.

وتصدرالقائمةالتينرشهااملوقعسياراتGolfالشهرية
منفولكسفاغن،حيثأشارتاألرقامإىلأنمبيعاتهايف

األشهراألربعةاألوىلمنعام2020وصلتإىل97ألفاو777 
سيارة.

وبالرغممنهذهاملبيعاتاملمتازةإالأناألشهراألربعة
األوىلمنالعامالفائتشهدتمبيععددأكربمنهذه

السياراتيفأوروبا،بنسبة%39.8مقارنةبنفسالفرتةمن
هذاالعام.

أمااملرتبةالثانيةيفتصنيفأكرثالسياراتمبيعايفأوروبا
لهذاالعامفاحتلتهامركباتRenaultClio،والتيبيع

منهايفأول4أشهرمن2020يفأوروبانحو78951سيارة،
وتلتهايفاملرتبةالثالثةVolkswagenPoloالتيبيعمنهايف

نفسالفرتة77516سيارة.

كماضمتقائمةأكرث10سياراتمبيعايفأوروبالهذاالعام
مركباتVolkswagenTiguan،والتيبيعمنها72178سيارة،
ومركباتSkodaOctaviaبمبيعاتوصلتإىل68977سيارة،
وFordFocusالتيبيعمنها65661سيارةيفالفرتةاملذكورة،

وكذلكPeugeot208التيبيعمنها58168قطعة.

بيجو تطور سيارات 
كهربائية للسفر 

والرحالت العائلية
 Travellerأعلنترشكةبيجوالفرنسيةأنمبيعاتنموذجهاالجديدمنسيارات

العائليةستبدأيفالنصفالثانيمنالعامالجاري.

وتأتيسياراتTravellerبهيكلمينيفانأنيق،مزودببابنيمنزلقنيعىلالجوانب
مايسهلمنعمليةدخولوخروجالركابمنوإىلالسيارةحتىعندركنهايف

األماكنأوالشوارعالضيقة.وبنيتهذهالسياراتعىلمنصاتTravellerالتيمكنت

بيجومنصنعنماذجمختلفةمنهامخصصةلـ5أو9ركاب.
واملميزيفهذهالسياراتأيضاهومقاعدهاالداخليةاملزودةبمناضد
قابلةللطييمكنللركاباالعتمادعليهاكطاوالتصغريةلتناول
وجباتالطعامالخفيفةأووضعالحواسبعليهاملارسةأعمالهم

أثناءالسفر،كمايمكنالتحكمبوضعياتوجهةاملقاعديف
النسخاملخصصةلـ5ركابلتصبحاملقاعدمواجهة
لبعضهاوتوفرمساحةكبريةومريحةللمسافرين.

وستأتيهذهالسياراتبمحركاتكهربائيةبعزم136 
حصانا،تمكنهامنالتسارعمن0إىل100كم/سايف
غضون13.1ثانية،كماستحصلعىلبطاريات
متطورةتكفيهالقطعمسافة330كلمبالشحنة

الواحدة.
وكمايفنماذجTravellerالحاليةمناملتوقع
أنتحصلالسيارةالجديدةعىلعلبرسعة

ميكانيكيةوأتوماتيكيةبـ5أو6مراحل.

A luxury car that 
travels 100 km 
with less than two 
liters of fuel
BMW has unveiled a Plug-in hybrid model from the com-
pact X2 offroad vehicle, which can travel 100 km with less 
than two liters of fuel.
The German company explained that the new hybrid 
model X2 25e relies on a three-cylinder engine with a 
power of 92 kW / 125 hp, with another electric power of 
70 kW / 95 hp that is powered by a current battery capac-
ity of 10 kWh.

The hybrid model has a travel range of 57 km, while the 
top speed is 135 km / h when the electric motor is individ-
ually driven by the thrust process, according to German 
news agency DPA.

The combined efforts of the two engines have a total 
power of 162 kW / 220 hp. Thus, the car accelerates from 
stability to 100 km / h in 6.8 seconds, while the top speed 
stands at the threshold of 195 km / h.

The average fuel consumption is 1.7 liters per 100 km.

BMW is due to launch the new X2 25e hybrid model from 
next July with a starting price of 47,250 euros.
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لجأتإحدىاملدناإليطاليةإىلوسيلةغريبة
لجذبالناسإليهايفوقتتعجفيهالبلدة

باملنازلاملهجورةمنالسكانأواملهملة،حيث
عرضتمدينةشينكويفرونديالتيتقعيف

جنوبكالياريرشاءمنازلهامقابليوروواحد
فقطأيمايوازينحوواحددوالر.

وقالتسلطاتالبلدةإنالهدفمنهذا
القرارجذبسكانجددإليهاوعودةالنشاط
االقتصاديإىلاملدينةاملهجورةالتياليتواجد

بهاأيحاالتإصابةلوباءفريوسكورونا
املستجد،بحسبماذكرتهصحيفة»ذاصن«

الربيطانية.

ومنبنياألسباباألخرىالتيساقتهاسلطات
املدينةوراءهذاالعرضهورغبتهايفتطوير
املنازلالقديمةاملهلكةلديهاالستعادةبريقها

مرةأخرى.

وسيتعنيعىلكلمشرتدفعمبلغإضايفبقيمة
275دوالرامعمهلةزمنيةتبلغنحو3سنوات
لتطويراملنزل،وهوالرشطالذيحالعدم
االلتزامبهسيتوجبعليهدفعغرامةتبلغ

نحو22ألفدوالر،بحسبماذكرتهالصحيفة
الربيطانية.

ويفترصيحاتلشبكة»يس.إن.إن«األمريكية،
قالعمدةالبلدةميشيلكونيا،«الحصولعىل

مالكجددلتلكاملنازلاملهجورةهومفتاح
رئييسيفخطتناإلعادةالجمالإىلمدينتنامرة
أخرىأوباألحرىأجزاءمفقودةبالفعلمن

البلدة«.

وتابع،»هناكالعديدمناألشخاصالذين
هجرواالبلدةمععوائلهمعىلمدارالعقود
املاضيةتاركنيخلفهممنازلمهجورة..ال

يمكننااالستسالملهذااألمرعليناالعملمن
جديدحتىتعودالحياةبكاملمظاهرهاإىل

بلدتنامرةأخرى«.

واستطردكونياقائال:»الطبيعةالخالبةيف
مدينتنامعمناظرالتاللوالبحارالتيتطل
عليهاإضافةإىلنهرصغرييتدفقبالقرب

منقريتناكلهاعواملطبيعيةمنشأنهاأن
تجعلالقريةمركزالجذبالناسإليها...لكن

حينماندركأنهناكضاحيةبالكاملمهجورة
بمنازلخاويةفإنهذاأمرينطويعىل

خطورة«.

ولمتكنتلكهياملرةاألوىلالتيتعرضبها
مدنإيطاليةمنازلهامقابلأسعارزهيدةففي
وقتسابقمنالعامالجاريعرضتإحدى

البلداتيفجنوبجزيرةصقليةمنازلمقابل
نحودوالرواحدأيضارشطتطويراملنزليف

غضونعام.

مدينة إيطالية تسعر المنزل 
فيها بدوالر واحد

تراجع مبيعات المنازل التركية 
45 % في مايو

قالمعهداإلحصاءالرتكيإنمبيعاتاملنازلتراجعت%44.6عىلأساسسنويإىل50ألفاو936 
منزاليفمايو،آخرشهرقبلرشوعالبلديفإجراءاتاحتواءفريوسكورونا.

وهوتمبيعاتاملنازلإىلاألجانب%78.1يفمايوإىل860منزالً،حسبماذكراملعهد.ويفاألشهر
الخمسةاألوىلمنالعام،انخفضتمبيعاتاملنازل2.2%.

تراجعتأسعاراملنازليفبريطانيابأكربوتريةشهريةلهايف
أكرثمن11عاماًيفمايواملايض،نتيجةجائحةكوروناواإلغالق

الذيشهدتهالبالد.
وأظهرتبياناتNationwideتراجعأسعاراملنازلبـ1.7% 
عىلأساسشهرييفمايو،وهيأكربوتريةشهريةللرتاجع

منذفربايرمنالعام2009..وكانتتوقعاتمحليلوكالةرويرتز
أشارتإىلتراجعأسعاراملنازليفبريطانيابنسبة%1فقط.
ولكنعىلأساسسنوي،سجلتأسعاراملنازلالربيطانية
ارتفاعابنسبة%1.8يفمايومقارنةبالفرتةنفسهامنالعام

املايض.

تراجع أسعار المنازل في بريطانيا بأكبر وتيرة 
شهرية منذ 11 عاما

H ouse prices in the UK have suffered 
the largest monthly fall since 
February 2009 and dropped by 

1.7% during May, according to new data 
published by Nationwide.

The society’s latest House Price Index 
revealed that as a result, the annual rate of 
house price growth slowed to 1.8%, from 
3.7% in April.

Nationwide suggested that before the 
coronavirus pandemic struck the UK, the 
housing market had been steadily gath-
ering momentum with activity levels and 
price growth edging upwards thanks to 
continued robust labour market conditions, 
low borrowing costs and a more stable 
political backdrop following the General 
Election in December.

“But housing market activity has slowed 

sharply as a result of the measures imple-
mented to control the spread of the virus,” 
commented Nationwide chief economist, 
Robert Gardner. “Data from 
HMRC showed that residen-
tial property transac-
tions were down 53% 
in April compared 
with the same 
month in 2019.

“Mortgage 
activity has 
also declined 
sharply. 
Nevertheless, 
our ability to 
generate the 
House Price 
Index has not 
been impacted 
to date, as sample 

sizes have remained sufficiently large, and 
representative, to generate robust results.

“Low transaction levels may still make 
gauging price trends difficult in 

the coming months – espe-
cially for regional indices, 

which by their nature 
have lower sample 

sizes.”

Nationwide also 
suggested the 
medium-term 
outlook for the 
housing market 
remains “highly 
uncertain”, with 
much depending on 

the performance of 
the wider economy.

The society’s index reported a “sharp 
economic contraction” as a result of the 
measures implemented to suppress the 
spread of COVID-19.

“The 5.9% decline in UK economic activity 
recorded in March was only a little less 
than the decline recorded over the entire 
financial crisis,” Gardner added.

“However, the raft of policies adopted to 
support the economy, including to protect 
businesses and jobs, to support peoples’ 
incomes and keep borrowing costs down, 
should set the stage for a rebound once 
the shock passes, and help limit long-term 
damage to the economy.
“These same measures should also help 
ensure the impact on the housing market 
will ultimately be less than would normally 
be associated with an economic shock of 
this magnitude.”

UK house prices suffer greatest monthly fall in 11 years
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بإشراف خبير األعشاب : جمال عرقوب
) يجب إستشارة الطبيب قبل االستخدام ( 

Alternative Medicine الطـب البديــل

قهوة عربية وامريكية - بن ميني  
 حوايج مينية وبهارات عربية طازجة

Fresh Arabic & American Coffee 
Fresh Spices & Seasonings

أعشاب مهدئة تمنح 5 
االسترخاء وتساعد في 

التخلص من القلق والتوتر
تسببضغوطومشاكلالحياةالعديدةالشعوربالضغطالنفيسوالتوتروالقلق
الزائدللكثريمناألشخاص،وأغلبهؤالءاألشخاصيفضلوناألعشابالطبيعية

لتفاديهذهاملشاكلواالمتناععناألدويةقدراإلمكان.
وابرزتقريرصحيأفضلاألعشابالطبيةالطبيعيةالتييمكنهاباإلضافة
لفوائدهاالعديدةللجسم،تخفيفالتوتروالقلقومنحالجسماملزيدمن

االسرتخاءوالراحة،ومنها:
النعناع:يعدالنعناعأحداألعشاباملشهورةبنكهتهاورائحتهااملميزةالتييمكن
إضافتهاللعديدمناألطعمةواألطباق،ويعرفاملنثولاملوجوديفالنعناعبدوره
الفعالكمرخيللعضالتومضادللتشنج،كماأنرائحةالنعناعلهافعاليةمميزة

يفتقليلالشعوربالتوتروالقلقواإلحباطواإلرهاق،فيمنحالجسماملزيدمن
الراحةواالسرتخاء.

الالفندر)الخزامي(:يستخدمالالفندربشكلأسايسللمساعدةعىلتهدئة
األعصابوتخفيفالتوتر،وتشرياألبحاثإىلأنزيتالالفندريحتويعىلمواد
كيميائيةتسمى»الرتبينات«التيقديكونلهاتأثريمهدئعىلاملستقبالت

الكيميائيةيفالدماغ،فهومفيدجداًيفعالجاضطراباتالقلقوالضغطالنفيس.
البابونج:يساعدهذاالعشباملزهريفتخفيفالتوتروالقلقبشكلكبري،ومع

ذلكقديتفاعلالعشبمعبعضاألدويةمثلالوارفاريناملضادلتخرثالدم،كما
قديعانيبعضالناسمنالحساسيةتجاهالبابونج،لذاعليكدائماًمراجعة

الطبيبأوالًقبلتناولشايالبابونجأواملكمالتالغذائيةاألخرى.
إكليلالجبل:تتعددالفوائداملذهلةلنباتإكليلالجبلاملميزبرائحتهالعطرة
والتيلهاتأثريفعاليفتخفيفالقلقوالتوترالنفيس،كمالهخصائصمضادة
لاللتهاباتوامليكروباتوالفريوسات،ويعززاملناعةالحتوائهعىلالعديدمن
العنارصالغذائيةواأللياف،ويستخدمأيضاًلتحفيزنموالشعرالخفيفيف

الرأس.
الزنجبيل:يساعدشايالزنجبيلعىلعالجمشاكلاإلجهادالنفيسومايرافقه
منأعراضمثلالشعوربحرقةوألميفاملعدة،ولهفوائدمذهلةوعديدةعند

تناولكوبمنشايالزنجبيليفالصباحالباكر.
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KIDS أطفال

الطقسالدافئوأشعةالشمسيعنيالكثريمن
املرحألولمرةلطفلك.قداليكونطفلكمستعًدا
لصاالترياضةالغابةوكرةWiffleبعد،ولكن
هناكالكثريمناألنشطةالخارجيةالرائعة
لألطفاللالختيارمنبينها.فيماييلبعض

الطرقالبسيطةلتحقيقأقىصاستفادةمنيوم
صيفي.

1.اللعبمعفقاعات
اليقترصاألمرعىلمشاهدةأجواءصابونية

تطفوعىلالنسيم،ولكنهذاالنشاطيعدمفيًدا
لنموالطفلالحيس.فقاعاتتفرقععىلالجلد
هوشعورجديديمكنأنيساعدطفلكالصغري
عىلالتعودعىلالعديدمنالقوام.إذاكانالطفل
كبريًابمايكفي،فقمبلعبفقاعاتباستخدام

أجزاءمختلفةمنالجسم)بدساألصابع
،والدوسباألقدام،وماإىلذلك(-يمارس

نشاطالرتابطاملرحهذامهاراتحركيةهائلة.
»الفقاعات«هيكلمةسهلةجًدايمكنأن

يقولهااملتحدثوناألوائل،لذاالتتفاجأإذابدأ
طفلتكيفاالتصالبالفقاعاتبشكلمنتظم.

2.خذنزهةالطبيعة
ارتداءالطفليفحبالأوالناقلوالذهابيف
نزهةيفالغابة،أوالحديقةاملحليةأويفأي
مكانيمكنكالتفاعلمعالطبيعة.أرشإىل
جميعاملعالمالسياحيةاملختلفة)الزهور
امللونة،والطحلبالغامضعىلاألشجار(

واألصوات)الطيورالنقيق،وهذياناألطفال(
بينماتتحدثنيإىلالطفلحولماتراهوتسمعه.
دعالطفليمديدهوملسالعنارصاآلمنةمثل

األوراق،بتالتوريشالعشب.ببساطةأنتكون
بالخارجطريقةرائعةلجذبحواسالطفل

دوناملبالغةيفتحفيزها.
3.لفةالكرةحولها

إذاكانالطفلجالًسا،فسيحبونتدحرجالكرة
ذهاًباوإياًبامعكعىلالعشب.أحرضمجموعة
منالكراتبألوانوأحجاممختلفةواستعد

لبعضالضحك.جعلهنزهةبعدظهرحقيقي
وحزمنزهة!

4.العثورعىلاملوسيقى
تفضلبوضع»BabyShark«يفوضعإيقاف
مؤقت،وتوجهإىلالخارجللعثورعىلبعض
املهرجاناتاملوسيقيةاملحليةوالحفالت

املوسيقيةيفالهواءالطلقبدالًمنذلك.ضعي
بطانية،ارقيصمعطفلرضيعيفالعشب

واسرتخيمعأخاديدكاملفضلة.لحمايةآذان
األطفال،اخرتمكانًايفالعشبالبعيدةعن

السماعاتوفكريفاستخدامزوجمنسماعات

الرأسلألطفال.اليشءيحدثبالقربمنك؟
احصلعىلبطانيةومظلةشمسيةومكربات
صوتمحمولةوتوجهإىلحديقةمحليةأو

الفناءالخلفيلالستمتاعبمهرجاناملوسيقى
الخاصبك.
5.رشيفاملاء

يحصلمعظماألطفالالصغارعىلركلةكبرية
منالرشيفاملياه،طاملاأنكمترشفونعنكثب،
يمكنأنتكونممارسةاأللعاباملائيةمنأفضل
األنشطةالخارجيةلألطفال.توجهإىلالشاطئ
أوحمامالسباحةاملجتمعي،وابحثعنملعب

محيلبهرشاشات،أوحتىخرجإىلالفناء
الخلفيالخاصبكمع
صندوق
ماء

حيس-
ماعليكسوى
ملءصينيةبالستيكيةببضعبوصاتمناملاء
وإضافةبعضاأللعابالبالستيكية،والسماح
لطفلرضيعواللعبعىلمحتوىقلوبهم.

6.تطريطائرةورقية
حسنًا،ربمايكونالطفلحوايلُعرشحجم
اليشء،لكنمعذلك،فإنالطريانبالطائرة
الورقيةيمكنأنيكوننشاًطاعائلًياممتًعا.
حزمةنزهة،نرشبطانية،اسقططفلرضيع
)التنىسواقيةمنالشمس(،والسماحلهذه
الطائرةالورقيةإىلالسماء.سيحبالطفل
مشاهدةالنسيجامللونوهويرقصيفالهواء
بينماتساعدأنتورشيككيفاملناورةمًعا.

7.اختياربعضالتوت
ستتيحلكالعديدمناملزارعاملحليةالدخول
واختيارالفواكهوالخرضواتالخاصةبك

)الفراولةوالعنبالربيهيالحلوياتالصيفية
املثالية(وعادةماتكونبسعرالسوق.هذه
طريقةرائعةإلظهارالطفلمنأينيأتي
طعامنا،وسوفيحبونتناولوجباتهم

الخاصة.

8.ترتفععىلاألرجوحة
لنتكتملقائمةاألنشطةالخارجيةلألطفال

دوناإلشارةإىلتقلباتامللعب!بمجردأنيتمكن
طفلكالصغريمنالجلوسمعوجودتحكم

جيديفالرأسوالرقبة،قمبالخروجمنامللعب
معتقلباتاألطفال،اربطهايفمكانواحد

وابدأيفالدفع!مناملؤكدأناإلحساساملتأرجح
سيجلباالبتساماتالكبرية.

9.لديكجلسةمربى
احصلعىلبعضأدواتاأللعابوالبطيف
الخارجملمارسةنشاطاملوسيقىاملمتع.

Maracas،الدفوف،البيانووالطبولكلهاتصنع
أدواتممتازةمالئمةلألطفال،لكنكلست
بحاجةإىلأدواتخاصةللتسلية،فاألواني
واملقايلواألوعيةاملعدنيةواملالعقالخشبية
هيأيًضاآمنةلألطفالوتسببالكثريمن

الضوضاءالرتفيهية.

10.تحققمنحديقةالحيوان
يعتربالتحققمنحديقةالحيواناملحلية

نشاًطامثالًيايفالهواءالطلقلألطفال،حتى
لألطفالالصغار.مشاهدةالحيواناتيمكن

أنتكونساحرة؛إنهاأيًضافرصةرائعةلبدء
تعليمأسماءوأصواتحيواناتاألطفالبينما
يمكنهمرؤيةاليشءالحقيقياملوجودأمامهم.

11.هلستوريتيميخارج
انرشبطانيةتحتشجرةمظللةوافتحعدًدا
قليالًمنالكتباملفضلةللطفل.اليوجديشء
مثلقراءةقصةيفالخارجمعنسيميفشعرك.
حاولالبحثعنالكتبالتيتحدثيفالطبيعة
،حتىتتمكنمناإلشارةإىلاألشجاروالعشب

يفالقصةوكذلكحولك.
12.الحصولعىلالتيه

الخروجيفالهواءالطلقليسمنالرضوريأن
ينطويعىلخططمعقدة.ملاذاالتأخذفقط
نزهةإىلمقهىيفالهواءالطلقوتطلبشيئًا
لرّشأوتقذفالهواءالطلقبينمايستمتع

الطفلبالهواءالنقي؟ادعصديقًاوطفالًلها
ملقابلتكملضاعفةاملتعة.

12 أنشطة خارجية ممتعة لألطفال 

أهمية اللعب لألطفال.. تبلور 
قدراته الفكرية والجسدية

تقولاملعالجةالنفسيةديناهالىل:إذاكاناألهليعتربوناللعبنشاطاًتافهاً،
فإنهمناملحتملأاليطّورالطفلقدراتهإىلأقىصحدود،بينماإذاكاناألهل
مقتنعنيبرضورةأنيكونالطفلفاعالًيفمحيطه،فإنعليهمأنيّوفروالهكل
أنواعالنشاطاتمناللعبالحرواملساحةواملوادالتيتساعدهيفبلورةقدراته

الفكريةوالجسدية،وتوفريالفرصلجعلهيلعب.
وأضافت:لألهلدورأسايسيفتعزيزانفتاحالطفلعىلاللعبأوجعلهخائفاً
مرتّدداًويكونمجرّدمراقبفيختارأنيكونمتلقياًأكرثمنهفاعالًيفاللعب
يكتشفالطفلمعوالديهمتعةاللعب،عندماتدعوهوالدتهإىلالنظروملس

واستعمالأشياءمختلفة.وبالنسبةإىلالطفلينتابهشعوررائععندمايلعب
قربوالدته،وبدورهاعىلاألمأنتستغلهذهالفرصةوتشاركيفاللعبمنبعيد
منخاللتعليقأوابتسامةأوتشجيعكأنتقولعباراتمثل»برافو،جميلما

تفعله”..فهذهطريقةتربويةتشددعىلقيمةاللعبوأنهاتوافقهعليه.
ومنخاللاقرتاحاألمعىلطفلهاألعاباًطريفة،تساعدهيفالقيامباختيارات
ألعابويفتطويراستقالليته.وبالتايلفإنهيقررتدريًجاكيفوبماذايريد

اللعب.
عندمايلعبالطفليبتكرفوىضموقتة،فمنغرياملفروضأنيكونكليشء

منظماًومرتباًأثناءاللعب،فاللعبالكثريالتنظيمالفائدةمنه.
واملكانالذييلعبفيهالطفليجبأنيكونفيهبعضالحركةوالضجيجال

سّيماأنمتعةاللعبتظهرببعضاملثرياتمثلالضحكوالحركة.
واللعبيفالهواءالطلقيفاملتنزّهأويفحديقةاملنزلمهمجداًأيضاًللطفل،

فهذاالنوعمناللعبيمنحهتجاربجديدة،فمثالًيتعرّفإىلأجسامجديدة،
ويتدحرجويتزحلق،فضالًعنأنبعضاأللعابيصعبالقيامبهايفاملنزلفيما

يقومبهايفالخارجبسهولةمثلالقفزواللعببالكرة..

5 ألعاب تساعد في تنمية 
مواهب أطفالك

معفرضالعزلاملنزيلنتيجةانتشارفريوسكورونا،وبقاءاألطفاليفاملنازل،
نجدأنهمناملهمالبحثعنطرقمتنوعةلشغلفراغهمبيشءمفيد،وفيما
يىلنعرضمجموعةمنتطبيقاتاأللعابالتىتساعدعىلتطويرالجانب
اإلبداعيللطفل،إذتوفرمجموعةمناملهاراتلتنميةمواهباألطفالخالل

العزلاملنزيل:
:Alphabear2لعبة

هيلعبةألغازحروفوتعتربمناسبةلألطفاليفالسناملبكر،وتتيحلهم
تهجئةالكلماتمنخاللتحديدالحروفعىلشبكةاأللغاز،وعنداستخدام

الحروفاملجاورةلبعضهاالبعضيظهرشكلدب،كلمازادعدداألحرف
التييستخدمهاالطفلزادحجمالدبوعددالنقاطالتي

يكسبها.
:BeckandBoلعبة–

تتيحلألطفالالتعرفعىلاألشياءيفعاملهمأثناءبناء
مفرداتهماللغويةبطريقةمليئةباملرحواألنشطة،
حيثيوفرالتطبيقألبوماتتفاعليةتتضمن

العنارصواألشياءوالكائناتالحية،حيثيمكنهم
تهجئةأسمائهاالصحيحة،ومئاتالتسجيالت

الصوتيةواألصواتملختلفالكائناتالحيةوعنارص
الطبيعة

:CuriousWorldلعبة–
هيلعبةألغازممتعةتتيحتجربةتعليميةإلشباعفضول

األطفال،منخاللتتبعهملشخصنيافرتاضينيداخلاللعبةيف
عالمميلءباملرحوالفضول،والعملعىلحلمجموعةمتنوعةمناأللغاز

املختلفة،باستخداممجموعةأدواتملساعدتهميفذلك.
:Draw and Tell HDلعبة–

تعملهذهاللعبةعىلتنميةمهارةروايةالقصصلدىاألطفالمنخالل
الرسومات،حيثيوفرالتطبيقأكرثمن27قلًماللتلوين،وفرايشللطالء،
و32خلفية،وأكرثمن150ملصقًايحتويعىلأحرفوسياراتوأطعمة
وحيواناتوغريها،ويمكنلألطفالاستخدامهاإلنشاءالرسوماملتحركة

الخاصةبهم،ثمحفظهاومشاركتهامعالعائلةواألصدقاء.
:BuildATruckلعبة–

هيلعبةمناسبةلألطفالالذينيحبونالشاحناتوبناءاألشياء،حيث
يقدملهممهمةبناءشاحنةفريدةخاصةبهمالستخدامهاالحقًايفالسباق،
حيثيجبعىلاألطفالالتفكرييفاألجزاءاملختلفةالتييستخدمونهالبناء
الشاحنةوكيفتتفاعلهذهاألجزاءمعبعضهاالبعضلبناءشاحنةكاملة

منالبدايةإىلالنهاية.
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Education تعليم

التحوالتالتييتسبببهافريوسكورونا
الجديدحولالعالم،يمكنأنترّسعيف
صعودجامعاتآسيا،بحسبتقريرمن

موقع»تايمزهايرإيديوكيشن«األكاديمي
املتخصص.ففيمؤتمر»تايمزهاير

إيديوكيشناالفرتايض-آسيا2020«الذي
نظمأخرياًمنخاللتقنيةالفيديو،دعا

قادةجامعاتآسيويةإىلنظرةأشملنحو
التحدياتالتيتواجهقطاعالتعليمالعايل

واملجتمعاتعموماً،عىلاملدىالبعيد،وذلك
يفأعقابالجائحة،معالتنبهإىلفرصتعزيز
حضورالجامعاتيفالقارة،منخاللتعزيز

حضورهااإلنسانيعىلوجهالتحديد.
وقدحّثاملتحدثونيفاملؤتمر،املؤسسات
التعليميةعىلاعتمادنهجأكرثتركيزاًعىل
اإلنسان،سواءيفمساعدةالطالبمبارشة
يفسّدفجوةالتعليمالرقمي،أويفتقديم

الدعمملجاالتالعلوماإلنسانيةالتيتساعد
املجتمعاتيففهماألوقاتالعصيبة.

يفهذااإلطار،قالرئيسجامعة»نانيانغ«
للتكنولوجيا،يفسنغافورة،سوبراسوريش،
إّنمزيداًمنالطالباآلسيوينياليسافرون
إىلالخارجبهدفالتعليم،فقدتحسنت

جامعاتاملنطقةيفالتصنيفالدويل،كماأّن
القضاياالسياسيةمثلخروجبريطانيامن
االتحاداألوروبيأوالتغرياتالجيوسياسية
يفالوالياتاملتحدةتمنعهممنالسفر،كما
أّن»فريوسكوروناالجديدسيعززهذا
االتجاه«.تابعالربوفيسورسوريشأنّه

عىلالرغممنالتحولالرسيعملؤسستهإىل
التعليمالرقمي،مازالتهناكقيمةحقيقية
يفالتواصلالوجاهي،مشرياًإىلأّنالتعليم
عنبعد»يختلفعنوجودشابيتناقش
مبارشةمعمحارضملهم،وهوماالنريد

التخيلعنه«.كذلك،أشارإىلأّنتعليمالطب،
البّدمنأنيتضمنجانباًإنسانياً،إىلجانب

العلومالتطبيقية«.

بدورها،قالتفانيتشونغ،نائبةرئيس
جامعة»هونغكونغ«الصينية،إّنمؤسستها

جمعتبنيأساتذةالـ«STEM)العلوم
والتكنولوجياوالهندسةوالرياضيات(«
وغريهميفأبحاثهاحولفريوسكورونا

الجديد«.فقدكانمجالاإلعالم،عىلسبيل
املثال،مهماًملساعدةالجمهوريف»التفريق

مابنيالحقائقوالخرافات«بخصوص
الفريوس.وقالتالربوفيسورةتشونغإّن

علماءالنفسوعلماءاالجتماعيمكنهمدراسة
تداعياتالصحةالذهنيةالناشئةعنالوباء،

وكذلكأسبابتفاعلمجتمعاتمختلفة
بالطريقةنفسهامعتدابريالصحةالعامة.

أزمة الوباء قد تعزز حضور جامعات آسيا

تقييم للوقاية في 
مدارس الصين

مععودةالتالميذالصينينيإىلحرماملدارسبعدتعليقالدراسةبسبب
تفيشاملرضالناجمعنفريوسكوروناالجديد،يقولاآلباءواألمهاتيف

البالدإنّهمقلقونمنتدابريالوقايةمنالوباءيفاملدارس.

وبحسبمسحأخري،قالأكرثمن97يفاملائةمنبني2468ويلأمرإنّهم
يراقبونعنكثبماإذاكانيجريتطبيقهذهالتدابريبشكلسليم.

وقالحوايل72يفاملائةمنأولياءاألمورإنّهالبدمنالتأكدمماإذاكانت
املدارستطبقتدابريمكافحةالفريوسبطريقةعلميةوحكيمة.وقالأكرث

من70يفاملائةمنهمإنّهمقلقونمناملخاطراملتزايدةلإلصابةبالفريوس،مع
زيادةتجّمعاألفراديفاملدارس.

وأكدأكرثمن52يفاملائةمنأولياءاألمورعىلالتطهريالسليمالقائميف
املرفقاتاملشرتكةمثلمطاعماملدارس.وأشارواإىلرضورةمراقبةالحالة

الصحيةوالتعقيماملهنيوإدارةشؤوناملوظفنيوكفايةاالحتياطيمنمواد
الوقايةالصحيةالرضوريةللوقايةمناملرضبشكلفعال.

وقال73يفاملائةمنهمإّناملدارستحتاجإىلضمانمسافةمعقولةبني
طاوالتالتالميذ،والتهويةالجيدةيفحجرالدراسة.كذلك،اقرتحأكرثمن

نصفاآلباءالذينشملهماملسحأنتمارساملدارسعدةتدريباتمسبقاً،أو
تقدمخططاستجابةطارئةفعالةضداملخاطرالصحيةاملحتملة.

A ccording to the latest Quacquarelli 
Symonds (QS) World University 
Rankings, Massachusetts Institute 

of Technology (MIT) in the US is ranked the 
world’s best university for a record-break-
ing ninth consecutive year. After MIT, 
the top five include (in order) Stanford 
University, Harvard University, California 
Institute of Technology – all in the US – and 
the University of Oxford in the UK.
While the top 10 is dominated by uni-
versities in the US and UK, the National 
University of Singapore (NUS) is ranked 
11th worldwide and remains the top-
ranked university in Asia. Also in Singapore, 
Nanyang Technological University (NTU) 
has dropped two places in to the 13th 
position worldwide and now ranks second 
in Asia. Singapore Management Univer-
sity (SMU) was the only other Singapore 
university to feature in the rankings; it fell 
from last year’s ranking of 477th to the 
511-520 band.
The 2021 Quacquarelli Symonds (QS) 
World University Rankings ranks the 
world’s top 1,000 universities. It ac-
knowledged that this year’s rankings are 

launched at a “challenging time for the 
whole world, with COVID-19 impacting uni-
versities and students alike”.  Commenting 
on this year’s results, it added:
«While the Massachusetts Institute for 
Technology (MIT) continues its re-
cord-breaking streak at number one - the 
ninth year in a row it’s achieved this feat 
- the big story this year is the impressive 
gains made by Asian universities. 26 insti-
tutions from the continent now feature 
in the global top 100, more than ever 
before.»
China’s Tsinghua University reaches a 

new all-time high (15th), and five of Hong 
Kong’s universities were ranked in the top 
100. The University of Hong Kong (HKU) 
was rated as the city’s best after being 
given 22nd place. The University of Science 
and Technology (HKUST) remained in 27th 
place, and Chinese University (CUHK) was 
up from 46th to 43rd place. City University 
rose to 48th from 52nd, and Polytechnic 
University was ranked 75th, up 15 places 
from last year.
QS surveyed more than 90,000 academ-
ics and 40,000 employers to rank the 
world’s top universities from 82 countries. 

Universities were measured on academic 
reputation, employer reputation, citations 
per faculty, faculty-to-student ratio, and 
the proportions of international faculty 
and international students. The rankings 
are announced at a time when higher 
education has seen campus closures and 
teaching and exams moving online due to 
the Covid-19 pandemic.

NUS and NTU scored full marks for inter-
national faculty ratio, which measures the 
proportion of non-local faculty at an insti-
tution. However, they both received lower 
scores for international student ratio; this 
looks at the proportion of foreign students 
at a university and provides an indicator of 
its ability to attract global talent.

NUS is the oldest higher education institu-
tion in Singapore, and currently has 39,000 
students spread across three campuses. 
It achieved impressive scores in the QS 
ranking indicators, being placed 12th in the 
world for academic reputation, 18th for 
employer reputation and 26th for interna-
tional faculty.

The World’s Best Universities for 2021?



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET0073

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

June 2020 - Volume : 8 - Issue :90

ممارسةالتمارينالرياضيةيفبادئاألمر
بالنسبةإىلاملبتدئنيأمرًاصعًبايستحيل

تطبيقهومتابعتهبشكلدوري،إالأنهمعاتباع
الطرقاملناسبةواملثابرةوالتحمليمكنأن

تصبحيفمنتهىالسهولةتماًما،كتناولالطعام
أورشباملاء.

ويفماييلنقدمإليكقائمةبالتمارينالرياضية
البسيطةالتييمكنللمبتدئنيأداؤهابسهولة،
ولكنهاذاتنتائجرائعة،حيثتساعدهميف

حرقدهونالجسم،وتمنحهممظهرًامتناسقًا.
امليش

ويعدمنأفضلالتمارينالرياضيةالبسيطة
للمبتدئنيوهومنالرياضاتاملمتعةالتيال

تتطلبمجهوًدابدنًياأوذهنًيا،حيثيمارسها
اإلنساندونضغطعليهمنأينوع.

أيًضايستطيعأنيمارسهايفأيوقتمتىأراد
ذلك،وللميشفوائدكثريةمنهاأنهيساعدعىل
تحسنيالصحةبشكلكبرية،وحمايةوتقوية

عضلةالقلب.
اآليروبيك

تُساعدتماريناآليروبيكيفحرقدهون
الجسم،وتمنحهمظهرًامتناسقًاحيثتعمل
عىلحرقالدهون،وبناءالعضالتبداًلعن

الدهون.
كماتُعالجحاالتالسمنةاملُفرطة،وتحّدمن

خطراإلصابةباألمراضاملرتبطةبـالسمنةمما
يجعلهامنأفضلالتمارينالرياضيةالبسيطة

للمبتدئني.
قيادةالدراجة

تعدقيادةالدراجةمنأفضلالتمارينالرياضية
البسيطةللمبتدئني،وهيعبارةعنتمرين
هوائييعملعىلالقسمالسفيلمنالجسم،
وتلعبدورًافعااًليفتعزيزالنظامالقلبي

الوعائي.
تعتربممارسةالتمارينالرياضيةبشكليومي

وسيلةفعالةللحفاظعىلصحةاإلنسان
الجسديةوالنفسيةوالسماحألجهزةالجسم

بالعملبشكلسليم
التمارينالسويدية

وهيتعدمنأفضلالتمارينالرياضية

البسيطةللمبتدئنيحيثتساعدهميفاكتساب
الوزناملثايلوالتخلصمنالدهونالزائدة،

وتقويةالعضالتوشدالجسم.

كماتفيدهذهالتمارينالرياضيةأيًضايف
تنشيطالجسمووقايتهمناألمراضالخطرية

التيتنتجزيادةالوزنوتراكمالدهونيف
الجسم.

وهيعبارةعنمجموعٍة
منالتمارينالخاصة
بالعضالتاألساسية،
وتركزعىلعضالت
الظهرأوالجذع،
وعضالِتالبطن،

واألكتاف.
تمرينالجلوسعىل

زاويةالكريس
وهومنأفضلالتمارين
الرياضيةالبسيطة
للمبتدئنيويتمأداؤه

بالوقوفأمام
الكريسمع
رفعاليدين
لألعىل

ثمالنزول
بالقسم

العلويمن
الجسمنحواألسفلمعثني

الركبتنيلحنيمالمسة
الخلفيةللكريس
دوناالرتكازعليه،
معثنياملرفقني
للداخل،ومن
ثمالعودة

للوضعاألول،
معالتكرار.

تعدالتمارين
الرياضية
إحدى

أنجعالطرق

الطبيعيةلتنشيطالدورةالدمويةوالحفاظ
عىلصحةالعضالتوالعظامكماتُعالجحاالت

السمنةاملُفرطة
السباحة

تحركالسباحةكاملالجسم،وهيطريقة
عظيمةلرفعالنشاطوتشذيبالجسم،تحرك
السباحةملسافاتقصريٍةمعظممجموعات

العضالت.
ويحصلاملرءعىلتمرينهوائيجيديفحال
زيادةالرسعة،كمايمكنأنتساعدالسباحة
أيًضايفإنقاصالوزنيفحالالسباحةبرسعة
ثابتة،ومستمرةيفالجلسةكلها،ممايجعلها
منأفضلالتمارينالرياضيةالبسيطة

للمبتدئني.
تمرينالضغطعىلالكريس
وهومنأفضلالتمارين

الرياضيةالبسيطةللمبتدئني
ويتمأداؤهبتثبيتاليدين

عىلالكريس،معمدالساقني
بشكلمائل،واالرتكازعىل
أصابعالقدمنيثمرفع

الجسملألعىل،عنطريق
مدالذراعنيبالكامل،والثبات
بهذاالوضعلعدةثواٍن،العودة
إىلالوضعاألول،معالتكرار.

اليوغا
وهيتعدمنأفضل
التمارينالرياضية
البسيطةللمبتدئني

حيثيمكنأنتحسن
اليوغامناللياقة
الجسديةوالعافية
العامة،عربسلسلة

منالوضعياتوتمارين
التنفس.

كماتساعدتماريناليوغا
املنتظمةعىلتحسنيالقوة
والتوازنواملرونة،إضافةإىل
ذلكتحسناليوغامناملزاج.

Fitness لياقة

أفضل 8 تمارين رياضية سهلة للمبتدئين

الحجر تسبب في إضعاف 
عضالتك؟.. إليك نصائح الخبراء 

الستعادة لياقتك البدنية من جديد
عانىالكثريونخاللفرتةالحجرالصحيمنضعفعضالتالجسم،وبخاصة
عضالتالعمودالفقريواملفاصل؛لقلةالنشاطالبدنيوالبقاءلفرتاتأطوليف

املنزل.
ونصحمختصالعالجالطبيعيبخطواتبسيطةالستعادةاللياقةالبدنيةبعد

الحجر،وجاءتكالتايل:

 استعادة اللياقة البدنية بعد الحجر 
-ممارسةالرياضةيفالصباحالباكر،ويفضليفالهواءالطلقللحصولعىلأكرب

قدرمناألكسجنيلتجديدخالياالجسم.
-زيادةالثقلعىلعضالتالجسموالعودةإىلالنشاطالبدنيبشكلتدريجي
بدايةمنامليشوامليشالرسيعإىلالركضوالقفزوالسباحةوركوبالدراجات.

-البدءبتمارينبسيطةكامليشوالتنفس،عىلأنيبدأالشخصيفميش10آالف
خطوةيومياًأو7كيلومرتاتيفاليوماألول.

-االنتظاميفممارسةالرياضةوتفاديخطأااللتزامبقدرمعنيمنالتمارين،
وُينصحبزيادةاملقدارومضاعفتهلتفاديكسلالعضالت.

حتى ال تتعرض حياتك للخطر.. تجنب 
هذه األخطاء قبل التمرين 

عىلالرغممنأهميةالرياضة؛فإنممارستهابالشكلالخاطئقديهددحياتك
ويعرضهاللخطر،حيثيصلاألمرللوفاةنتيجةاإلصابةبأزمةقلبيةمفاجئة.

وشهدتالفرتةاألخريةإصابةعددمنالفناننييفأثناءممارستهمالرياضة،حتى
إنالبعضفارقالحياة،منبينهمالفناناملرصيممدوحعبدالعليموعمروسمري

وهيثمأحمدزكي.
لذلكيجبأنتتعرفعىلاألشياءالتييجبأنتحرصعليهاقبلالذهابللجيم

التييأتيمنأهمها:
تناولالوجبات

التهملتناولالطعامقبلممارسةالرياضة،ولكنيجبأنيسبقالذهابللتمرين
تكونالوجباتدسمة؛حتىالتُصاببإعياءيفأثناءالتمرين. بساعتني،وأالَّ

تناولالربوتني
بعدالتمرينبـ30أو45دقيقةحاولتناولوجبةمنالربوتني؛حتىيتمعملية

التعويضالعضيللتكوينالعضالت.
التدخني

يجبأنتقللأوتتوقفعنالتدخنينهائياًإذاقررتممارسةالرياضة؛ألن
النيكوتنيوأولأكسيدالكربونيعمالنعىلتضييقالرشاينيمعالوقت،وهذايسبب
جهداًأكربللقلبلضخالدميفالجسم؛مايزيدمناحتماليةاإلصابةبمشكالت

قلبية.
الكافيني

يحصلالكثريونعىلالطاقةقبلالتمرينمنمصادرالكافينياملختلفة،مثلالقهوة
ومرشوباتالطاقة،ولكناإلكثارمنهاقديسبباضطراباتيفرضباتالقلب.
لذا؛تجباملحافظةعىلممارسةالرياضة،ولكناحذرمنالوقوعيفاألخطاء

السابقة.

B ecause the situation surrounding COVID-19 is constantly evolv-
ing, some information may not be up to date. Stay informed by 
following information from your local officials and by visiting 

the Texas Department of State Health Services website.
Gyms in Texas are opening soon, but is it safe to return 
to your normal exercise routine? There are steps 
you can take to reduce the risk of contracting 
COVID-19, but there is no way to completely 
eliminate the risk when in close quarters 
with other people. Here’s what you need 
to know about going to the gym in the 
time of COVID-19.
Texas' Guidelines for Opening Gyms
The state of Texas has set up some 
requirements gyms must follow as 
they start to gradually reopen. Fitness 
centers are not allowed to exceed 
25% of standard capacity. Additional-
ly, showers and locker rooms should 
remain closed, and fitness equipment 
must be roped off to ensure gym-goers 
maintain at least six feet of distance from 
one another.
Additionally, employees must sanitize equip-
ment with EPA-approved disinfectant after each 
use and customers must wear gloves that cover their 
fingers and hands. Finally, if someone brings in their own 

equipment, they must sanitize it before and after use.
Should You Wear a Mask While Exercising?
By now, you’ve probably heard that wearing a mask can prevent the 

spread of infected respiratory droplets from person to person. 
However, exercising in a mask poses a number of prob-

lems.
Masks can make it more difficult to breathe, 

which can be dangerous while working out. 
Additionally, they can quickly become soaked 

due to sweat and more moisture leaving 
the mouth during heavy breathing, and a 
moist mask is not nearly as effective as a 
dry mask. If you do choose to exercise at 
a fitness center, you may want to remove 
your mask and maintain more distance 
between yourself and other patrons.
Steps to Prevent Infection at the Gym

If you do choose to go to the gym, here 
are some tips you can take to reduce your 

risk of catching and spreading COVID-19:
Wash your hands often, especially right 

before your workout and right after you finish 
exercising. If sinks are unavailable, rub hand 

sanitizer in for at least 20 seconds.

ad the rest of the article go to :
https://www.chistlukeshealth.org/

Gyms Are Reopening! Take These Steps to Limit 
the Spread of COVID-19
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SPACE فضاء

قلب الظالم: اكتشاف قادم من 
قلب ثقب أسود فائق 

أعادالعلماءاكتشاف»نبضات«منثقبأسودفائقالكتلةعىلبعد600مليونسنةضوئية،بعد
اختفائهالعدةسنوات.

وينبضالثقباألسوديفمركزمجرةبعيدةجداتسمىREJ1034+396،اكتُشفألولمرةمنذأكرثمن
عقدمنالزمان،يفعام2007.وتأتيالنبضاتنتيجةسقوطاملادةيفالفوهةوعبورأفقالحدث،وإطالق

دفقاتهائلةمنالطاقةالتيتخلقنمطامتكررايفالعملية.
إنطبيعةهذهالرضباتوالتباعدبينهايطلعالعلماءعىلحجم
الثقباألسودنفسه،وكذلكبنيةوتكوينالفضاءاملحيطبه.
وعندمارُصدتيفالبداية،سجلهاالعلماءكلساعةحتى

حجبتهاشمسنايفعام2011.
ووفقاللمعدالرئيسالدكتورتشيتشوانجني،مناملراصد

الفلكيةالوطنيةيفالصني،وجامعةدورهاميفاململكة
املتحدة،فإنالنبضاتتثبتأناإلشاراتمنالثقوب
السوداءالهائلةيمكنأنتكونقويةومستمرة.وتوفر

للعلماءفرصةفريدةلدراسةهذاالنوعمنالسلوك،بهدف
تحسنيفهمالبرشيةلألحداثالكونيةالوحشيةاملرعبة

الكامنةيفظلمةالكون.
وقالالربوفيسوركريسدون،منمركزجامعةدرهاملعلمالفلك

نفسه،خارجاملجرة:»النظاماآلخرالوحيدالذينعرفهويبدوأنهيفعلاليشء
هوثقبأسودبكتلةمئةمرةأصغريفمجرتنادربالتبانة،يتغذىعليهنجمرفيقثنائي،معملعان

أصغرومقاييسزمنية«.
واآلن،بعدأنأعادالعلماءاكتشافإشارةالنبض،سيجرونتحليالمفصاللهاقبلمقارنةنتائجهم

بسلوكالثقوبالسوداءذاتالكتلةالنجميةيفمجرتنادربالتبانة.

يبتعدقمرتيتانمنكوكبهالحلقي
زحلأرسعبنحو100مرةمماتوقع

العلماءسابقا.
ووفقالدراسةجديدة،فإنأكربقمر
لزحل»ولد«بالقربمنالكوكبإىل
حدما،ولكنعىلمدار4.5مليار
سنة،هاجرإىلحيثيدورحاليا،
عىلبعدنحو1.2مليونكيلومرت

منالكوكب.ويتوسعمدارقمرزحل
بعيداعنالكوكببمعدلأرسع100 

مرةمماتوقعهالعلماءسابقا.
وقالجيمفولر،األستاذاملساعديف
الفيزياءالفلكيةالنظريةيفكالتيك
واملؤلفاملشاركيفالدراسةالجديدة
:»معظماألعمالالسابقةتوقعت
أنأقمارامثلتيتانأوقمراملشرتي
كاليستوتشكلتعىلمسافةمدارية
مشابهةملانراهاآلن،هذايعنيأن
نظامأقمارزحل،وربماحلقاته،
تشكلتوتطورتبشكلديناميكي
أكرثمماكانيعتقديفالسابق«.

وتمارساألقمارقوةجاذبيةصغرية
عىلالكواكبالتيتدورحولها،ما
يحدثتجاذباتعىلالكوكب.وهذا
التفاعلهومايسبباملدوالجزر
يفاملحيطاتهناعىلاألرض.وعىل

كوكبنا،يخلقاالحتكاكداخلاألرض
منهذاالسحبحرارة،ممايغري

مجالالجاذبيةللكوكب.وهذايدفع
القمرتدريجيابعيداعناألرض،

نحو3.8سمكلعام.
ويقومتيتانبممارسةتجاذبات
مماثلةعىلزحل،ولكنيعتقدأن
االحتكاكداخلالكوكبأضعف

منهناعىلاألرضبسببالتكوين
الغازيللكوكب)مقارنةبالطبيعة

الصخريةلألرض(.
واقرتحبحثسابقأنتيتانيتحرك
بعيداعنزحلبنحو0.1سمفقطيف
السنة.ولكنهذاالعملالجديديشري
إىلأنتيتانيتحركبالفعلبعيداعن
كوكبهبمعدلضخميبلغ11سمكل

عام.
ويفهذاالعمل،عملفريقانمن

العلماءلقياسمدارتيتانعىلمدى
10سنوات،حيثيستخدمكلفريق

تقنيةمختلفة.
وقالتفالرييليني،إحدىاملؤلفني

الرئيسينييفالدراسة،يفبيان:
»باستخداممجموعتنيمنالبيانات
املستقلةتماما،الفلكيةوالقياسية،
وبطريقتنيمختلفتنيللتحليل،

حصلناعىلنتائجمتوافقةتماما«.
وتتوافقهذهالنتائجأيضامع

النظريةالتياقرتحهافولريفعام
2016،والتيقدرتأنهجرةتيتان

إىلالخارجتحدثبشكلأرسعبكثري
مماكانمتوقعاسابقا.ووفقالهذه
النظرية،فإنتيتان»يضغط«عىل
كوكبزحلبطريقةتجعلالكوكب

يتذبذب،والطاقةمنهذهالتذبذبات
ستجعلالقمريهاجرأرسعمماكان

متوقعايفالسابق.

قمر تيتان يبتعد عن زحل أسرع 
100 مرة مما كنا نعتقد

For the first time.. 
NASA appoints a 
woman to an impor-
tant position 

N ASA has announced the appointment of Cathy Leaders as the director of 
manned flights to space, becoming the first woman to hold this position, 
and will succeed Cathy Leaders, a 28-year experience in NASA, by Doug 

Lovero, who unexpectedly resigned from the month The past, referring to his deci-
sion for a “mistake” he committed earlier this year, according to CNN..

The appointment of Leaders in this 
important position comes after the US 
space agency after she spent seven 
years leading the NASA commercial 
flight program in which the agency 
cooperates with the private sector, 
and was crowned with success with 
the launch of SpaceX, two astronauts 
for the International Space Station last 
May, according to Sky News. .
Leaders have also worked for years on 
the difficult test program that has seen 
vehicle failures developed by SpaceX 
and Boeing, to verify that they will be 
safe..

In her new position, Leaders will over-
see the “Artemis” program, which was 
revealed by the administration of US 
President Donald Trump last year, and 
aims to deliver astronauts to the moon 
by 2024..

Commenting on the appointment of 
Leaders, NASA President Jim Braiden-
stein said in a statement: “Cathy has 
the exceptional experience and passion 
we need as part of the Artemis pro-
gram, with the goal of landing the first 

woman and man on the moon by 2024.”
The first launch of the Artemis program was delayed until the second half of 2021, 
but 2024 remains the target of the first moon landing since the days of Apollo.
In May of 2019, NASA announced the Artemis program to return to the moon, the 
first mission of the program Artemis 1 , On a flight test of the space launch system 
(SLS) And the Orion crew capsule.

أطلقتالصنييفالحاديعرشمنيونيوقمرا
صناعيامدنيامنطرازHaiyang-1Dلدراسة

موارداملحيطاتوالبحارواإلنذارعناألعاصري
البحريةالقادمة.

وجاءيفصفحةاملؤسسةعىلشبكةالتواصل
 CZ-2CأنصاروخWeChatاالجتماعيالصينية
الحاملالقمرالصناعيأطلقمنمطارتايون
الفضائييفشمالمقاطعةشانيشالصينية.

Haiyang-وأشارتاملؤسسةإىلأنالقمرالصناعي
1Dسيستخدمعندتحقيقمختلفاملشاريع

البيئيةوالزراعيةوكذلكمشاريعالنقل.
وجاءيفبياننرشتهاملؤسسةالصينيةأنالبالد
قدأطلقت334صاروخامنأرسة»تشانغان«

.)CZ(
يذكرأنالصنيتطوربنشاطبرنامجهاالفضائي

وتطلقاألقمارالصناعيةللمالحةالفضائية
واالتصالواإلنرتنتواألرصادالجوية،فضالعن
تطويربرنامجيالرحالتالفضائيةاملأهولة

ودراسةالقمر.

الصين تطلق قمرا صناعيا لدراسة 
األعاصير البحرية
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    Environment بيئة

مايو 2020 األكثر سخونة 
منذ 39 عاما

قالخرباءاملناخيفاالتحاداألوروبي،إنشهرمايو/أياراملايضكانالشهراألكرث
سخونةعىلمستوىالعالم،للشهرنفسه،منذبدءعمليةرصددرجاتالحرارةعامليا
تسجيله،حسبمقاييس يفعام1981،قبل39عاما،وهواألحدثيفسلسلةماتمَّ

باحثياملناخيفاالتحاداألوروبي.
وذكرتخدمة»كوبرنيكوس«للتغرياملناخي،وهيمؤسسةلرصددرجاتحرارة
األرضتابعةلالتحاداألوروبي،أنمتوسطدرجةحرارةالهواءالسطحيالعاملييف
مايو/أيارجاءأعىلبمقدار0.63درجةمئويةعنمتوسطدرجاتالحرارةلشهر

مايو/أياراملسجلةمن1981إىل2010.
وأضافتاملؤسسة،التيتعتمدإىلحدكبريعىلبياناتاألقمارالصناعية،أنأكرب

تسجيلهافوقأالسكاوالقارة قفزاتأعىلمنمتوسطدرجاتالحرارةيفمايو/أيارتمَّ
القطبيةالجنوبية)أنتاركتيكا(وأجزاءمنسيبرييا،حيثكانتأعىلبـ10درجات

مئوية.
وكانمتوسطدرجاتالحرارةالعامليةلألشهرالـ12حتى31مايو/أيارأعىلبنحو0.7 
تسجيلهامنأكتوبر/ترشيناألول درجةمئوية،وهومايعادلأكرث12شهردفئاً،تمَّ

2015إىلسبتمرب/أيلول2016.

كورونـا 
يهدد مكافحة تغير 
المناخ في أفريقيا

حّذرصندوقالنقدالدويل،منأنفريوسكورونااملستجدقديضعفقدرةأفريقيا
جنوبالصحراءالكربىعىلالتكّيفمعتغرياملناخإذإنتدابرياحتواءالوباء

محدودةاملوارد.
وأظهرتدراسةحديثةحولتأثريارتفاعدرجاتالحرارةوالظواهرالجويةالقاسية
عىلالنمو،أنمنطقةأفريقياجنوبالصحراء،وهياملنطقةاألكرثعرضةلظاهرة

تغرياملناخ،ستكونأكرثتأثرابنسبة%60مناألسواقالناشئةواالقتصاداتالنامية
األخرى.

وأشارتتفاصيلالدراسةإىلأنالنشاطاالقتصادييفاملنطقةقدينكمشبنسبة
%1شهرياعندمايكونمتوسطدرجةالحرارةيفذلكالشهر0,5درجةمئويةأعىل

مناملتوسطالعام.
ودعاصندوقالنقدالدويليفدراستهصنّاعالسياساتإىلعدمتجاهلاالستجابات

ملشكلةتغرياملناخخاللالتعاملمعفريوسكورونا.
وأكدتالدراسة»أنالتعاملمعوباءكوفيد19-يؤثرسلباعىلاملوارداملاليةاملحدود
أصاليفإفريقياجنوبالصحراء«،مضيفةأنالتمويلاملخصصملكافحةفريوس

كورونايمكنأنيستخدمأيضا»ملعالجةتغرياملناخيفالوقتنفسه«.
وأشارصندوقالنقدالدويلإىل»الروابطالجوهرية«بنيتفيشالفريوسوتدمري

البيئةوالتلوثمنصنعاإلنسانالذييضعفأجهزةاملناعةلدىالبرش.
وأضاف:»التكيفمعتغرياملناخسيفيدأيضامجاالتالتنميةاألخرىمثلالقدرة

عىلالتكيفمعاألوبئةوتعزيزالنمويفنهايةاملطاف«.
ووفقاللتقرير،فإنالتكيفمعتغرياملناخسيكلفإأفريقياجنوبالصحراءمابني
30و50ملياردوالرسنويايفالعقداملقبل،وهومايعادلحواىل2إىل%3منالناتج

املحيلاإلجمايليفاملنطقة.
وقالالصندوقإنالدعمالدويلستكونله»أهميةكربى«،لكنهأشارأيضاإىلأن

اإلجراءاتالوقائيةتبقىأقلكلفةمناإلغاثةبعدالكوارث. S cientists believe they have identified 
the world’s cleanest air, free from 
particles caused by human activity, 

located over the Southern Ocean, which 
surrounds Antarctica.
In a first-of-its-kind study of the bioaerosol 
composition of the Southern Ocean, research-
ers from Colorado State University identified 
an atmospheric region which remains 
unchanged by human activity.
Weather and climate are closely linked, 
connecting each part of the world with other 
regions. As the climate changes rapidly 

because of human activity, scientists and 
researchers struggle to find a corner of 

the Earth unaffected by people.
However, professor Sonia Kreid-
enweis and her team suspected 
that the air over the Southern 
Ocean would be least affected by 

humans and dust from the world’s 
continents.

Researchers found that the boundary 
layer air, which feeds the lower clouds 

over the Southern Ocean, was free from 
aerosol particles produced by human activ-

ity -- including burning fossil fuels, planting 
certain crops, fertilizer production, and 
wastewater disposal -- or transported from 
other countries around the world.
Air pollution is caused by aerosols, which 

are solid and liquid particles and gases that 
are suspended in the air.
Researchers decided to study what was in the 
air, and where it came from, using bacteria in 
the air as a diagnostic tool to infer the proper-
ties of the lower atmosphere.
Research scientist and co-author of the study 
Thomas Hill explained that “the aerosols con-
trolling the properties of SO (Southern Ocean) 
clouds are strongly linked to ocean biological 
processes, and that Antarctica appears to 
be isolated from southward dispersal of 
microorganisms and nutrient deposition from 
southern continents,” he said in a statement.
«Overall, it suggests that the SO is one of very 
few places on Earth that has been minimally af-
fected by anthropogenic activities,” he added.
Scientists sampled the air in the marine 
boundary level -- the part of the atmosphere 
that has direct contact with the ocean -- while 
aboard a research boat traveling south to the 
Antarctic ice edge from Tasmania, Australia. 
Scientists then examined the composition of 
airborne microbes, which are found in the 
atmosphere and often dispersed thousands of 
kilometers by the wind.
Using DNA sequencing, source tracking and 
wind back trajectories scientist and first 
author Jun Uetake found that the microbes’ 
origins were from the ocean.
From the bacterial composition of the mi-

crobes, researchers concluded that aerosols 
from distant land masses and human activi-
ties, such as pollution or soil emissions caused 
by land use change, were not traveling south 
and into the air.
Scientists say that the results show a stark dif-
ference to all other studies from oceans both 
in the northern hemisphere and subtropics, 
which found that most microbes came from 
upwind continents.
In the study, published Monday in the Pro-
ceedings of the National Academy of Sciences 
journal, scientists described the area as “truly 
pristine.»
Air pollution is already a global public health 
crisis, and kills seven million people each year, 
according to the World Health Organization 
(WHO).
Studies have shown that air pollution increas-
es the risk of heart disease, stroke and lung 
cancer.
More than 80% of people living in urban areas 
that monitor air pollution are exposed to air 
quality levels that exceed WHO guideline 
limits, the health organization said, and low- 
and middle-income countries suffer from the 
highest exposures.
However, as studies have shown, air pollution 
can cross geographical boundaries, and affect 
people hundreds of miles away from where it 
originated.

Scientists say they have found the clean-
est air on Earth
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BREAK استراحة

دخلتامرأةإىلفرعلستاربكسيفساندييغو
األمريكيةبدونكمامة،حيثتمرفضتقديمالخدمة

لها،وملالميعجبهاذلككتبتهعىلفيسبوك،
والنتيجةكانتعكسية!

وقامتبالتقاطصورةللموظف،واسمهلينني
غوترييز،الذيرفضخدمتها،معتعليقأنه

رفضخدمتهاألنهاالترتديكمامة،مضيفة»يف
املرةالقادمةسأنتظررجالالرشطةوأحرضإعفاء

طبيا«.
هذااملنشورأثارردةفعلعكسيةضداملرأةوتعاطفا

معاملوظف،ويبدوأنروادفيسبوكشعرواأن
غوترييزقدتعرضللتنمر،وكتبواأنهمنالخطأ

لومه،فهويقومبوظيفته.

ثمقررأحداألشخاصالذينشاهدوامنشور،
ويدعىماتكوان،البدءيفجمعإكرامياتللموظف

رغمأنهلميكنلهسابقمعرفةبه.
وقالكوانإنهلميتوقعقطأنيصلمجموع

اإلكرامياتإىلأكرثمنألفدوالر.ولكنيفغضون
ثالثةأيامفقطتجاوز32ألفدوالر.

وقالاملوظفإنهفوجئبالدعم،ويفمقطعفيديو
عىلفيسبوكشكركلمنتربع.

وقالإنهبعدأندخلتاملرأةاملتجر،سألهاإذا
كانتلديهاكمامة،وحاولاإلشارةإىلورقةمكتوب
عليهالوائحستاربكس،ولكنهابدأت»عاصفةمن
الشتائم«ثمالتقطتلهصورةمهددةباالتصال

بمكتبالرشكة.

ألف دوالر إكراميات لموظف في 32 
ستاربكس.. والسبب عجيب

عامل منجم يصبح مليونيرًا بعد عثوره على 
أكبر حجري تنزانيت

أصبحعاملاملنجمالتنزاني،سانينيوكورياناليزر،مليونرياً،بعداكتشافاثننيمن
أكربأحجارالتنزانيتالثمينةيفالبالدوبيعهاللحكومة.

وقدعرثسانينيوكورياناليزر(52عاماً(عىلالحجريناللذينيبلغوزنهما
9.27و5.1كيلوغراماتيفتاللمرييراني(شمالالبالد(،وهيمنطقة

سّيجهاالرئيسجونماغوفويلعام2018،لوقفتهريباألحجارالكريمة.
وباعهماللحكومةمقابلمايعادل3.3مالينيدوالرأمريكي.

ُعرثعىلالتنزانيتللمرةاألوىليفسفوحكليمنجاروعام1967،ومنطقة
مانيارايفشمالتنزانياهياملكانالوحيداملعروفالذييضمهذهاألحجار
التييرغبيفالحصولعليهاتجاراملجوهراتلربيقهااألزرقالبنفسجي

الرائع.
وقالوزيرالتعديندوتوبيتكوخاللالحفلةالتيأقيمتلهذااالكتشافيف

مانيارا،أمساألربعاء،إنالحجرينهماأكربالحجارةالتيعرثعليهايفالبالد
حتىاآلن.وأشاراليزرإىلأنهيأمليفاستخداماألمواللتطويرمجتمعه.وأوضحت

الحكومةعىل»تويرت«أنالحجرينسيعرضانيفاملتحفالوطني.

A n 18-year-old Russian woman, 
who has been identified as influ-
encer Anastasia Tropitsel, died 

in a motorbike accident in Bali on Sunday. 
Local authorities said that her vehicle might 
have gotten “out of control” as she was 
riding along Jalan Sunset Road in Seminyak. 

Tropitsel, whose real name is Anastasia 
Zubrina, reportedly suffered severe head in-
juries when she crashed her Kawasaki Ninja 
sportbike and died at the scene. 

“While she was riding she wobbled to the 
right and crashed onto a roadside block. 

It was an extremely hard collision and she 
died,” Ni Luh Tiviasih, who heads the traffic 
management unit at the Denpasar Police, 
said.

According to reports, Tropitsel was driving 
at more than 90 kilometers per hour and 
lost control of the sports bike before she 
eventually collided with the roadside block. 

A video that has circulated online shows the 
aftermath of the accident, wherein Tropitsel 
was lying lifeless on the street, with her 
boyfriend sitting by her side waiting for 

help and people stopping to witness the 
gruesome scene.

On Instagram, where she has more than 1.2 
million followers, Tropitsel described herself 
as a self-made millionaire who amassed her 
wealth at 15. She has reportedly been stay-
ing in Bali amid the coronavirus outbreak. 

The Russian Embassy in Jakarta has con-
firmed the death of their citizen with Coco-
nuts Bali, further adding that their consular 
staff is in touch with her parents in Russia.

Russian millionare  Anastasia Tropitsel dies in motorbike crash in Bali
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معرض هاني عميسان
لبيع أحدث السيارات األمريكية واليابانية واألوربية والكورية
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