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· تجهيز األدوية بأقل من ١٠ دقائق 
· توصيل األدوية مجانًا للمنازل والعيادات وبأسرع وقت

· أقل وأفضل األسعار 
· نقبل جميع أنواع التأمينات 

· استشارات مجانية

صيدلية آزال
AZAAL    PHARMACY

بإدارة الصيدلي: بندر صالح
Bandar Saleh, Pharm D

الدكتور: نبيل سليمان يفتتح عيادته الجديدة
بشرى سارة للجالية الكريمة  في نفس العمارة التي فيها الصيدلية 

· Free Delivery 
· Refill Reminders
· Easy RX Transfer 

· Guaranteed Lowest
· Cash Prices Around

· All Insurance Plans Accepted
· Prescriptions Ready In less Than 10 Minutes
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صيدلية سبأ 
٣ فروع لخدمتكم

locations to serve you
Abdulla Shariff, Pharmacist

Fas t & Friendly Care

3

SHEBA
PHARMACY

10136 Vernor Hwy 
Dearborn MI 4812O
Phone : 313-841-8820
Fax : 313-841-8846

HOURS
MON - FRI . 9AM - 6PM

SAT . 10AM - APM

SHEBA
PHARMACY
4132 Schaefer  Rd. 
Dearborn MI 48126
Phone : 313-406-4006
Fax : 313-551-4799

HOURS
MON - FRI . 9AM - 6PM

SAT . 10AM - APM

PACKARD
PHARMACY
4726 Greenfield  Rd. Ste. 101
Dearborn MI 48126
Phone : 313-633-9310
Fax : 313-551-9706

HOURS
MON - FRI . 9AM - 6PM

SAT . 10AM - APM
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حني عاش العالم عىل وقع الحجر ضمن بثينة عبد العزيز غريبي
اإلجراءات الوقائية من انتشار فريوس 

كورونا، شهدنا عودة للقراءة، وقد فتح هذا 

السياق الباب لفئة من األعمال دون أخرى، 
ومنها ما بات يعرف بأدب الوباء، وهي 

منطقة تفتح عىل جنس فرعي من أجناس 
الرواية، هو أدب الخيال العلمي.

وهو مجال ناشط للغاية يف أوروبا وشمال 

أمريكا واليابان، ولكن الحال يختلف عربيا، 
فهل تحرّك كورونا املياه املتجّمدة لهذا 

الفن؟ سؤال إىل ثالثة من كتّاب هذا األدب، هم 

الباحث والروائي الجزائري فيصل األحمر، 

والكاتب واملرتجم املرصي أحمد سمري سعد، 
والروائي التونيس الهادي ثابت.

 
يف تفسريه لقلة الكتابة ضمن أدب الخيال التخيليةفيصل األحمر: أثر الوباء على العوالم 

العلمي عربيا، ال يربط الكاتب الجزائري بني 

»فقر« البحث العلمي وواقع الخيال العلمي.

يقول: »املعطى التكنولوجي يتقاسمه الناس 

جميعا عىل الكوكب الذي صار مثل القرية. 

جل املدن العاملية مدن ذكية، تسري عن طريق 

من حياتنا.الذكاء االصطناعي، والربمجيات جزء فاعل 
يف ظل العدد املتزايد من الشباب وحتى 

الشابات الذين يلجون بشجاعة كبرية عالم 

العربية يبرش بكل خري.الكتابة أرى أن مستقبل هذا النوع يف البالد 
لعل الدخول املكثف للرجال إىل البيوت 

سيعزز من ظهور النصوص املؤنثة أكرث 

فأكرث، وساعتها يمكننا أن ندعي أن كورونا 

قد ساهمت كثريا يف الهندسة املجتمعية«.

يضيف: »أدب الخيال العميل أدب نظري 

بأبعاد فلسفية، أي أنه ال يخلو أبدا من نقد 

سيايس. تصور املستقبل واإلمكانيات األخرى 
للحياة هو أمر يستفرد به األقوياء دوما.

لهذا نجد دوما تحرجا منه يف البلدان 

املتخلفة سياسيا كحال البلدان العربية. 

األنظمة السياسية العربية أنظمة تحاول 

دوما دفع عجلة الحياة صوب املحافظة عىل 
معلّمات الحياة الحالية كما هي.

إنها أنظمة تنظر اىل اإلنسان العربي كفرد 
مسلوب اإلرادة، وال تحبذ فكرة التغيري 

والثورة. فتمنع عنه التخييل ألن السلوك 
السيايس يبدأ كحلم أو مادة تخييلية 

يرى األحمر بوجود استفادة من جائحة صامتة«.

كورونا عىل املستوى الفكري، وهي استفادة 

شبّهها بـ«صفعة الوعي« وقال أنها »قد 

أخذتها البرشية فاكتشفت صدفة أن كثريا 

من عملنا بال طائل، وكثريا من أسفارنا فارغ، 

وكثري جدا من عاداتنا االستهالكية بال مربر 
وال معنى.

كما أن كثريا من أعمال املنظومة املالية 

وامليادين الخدماتية هي أعمال طفيلية فقط. 

عمال وهميون يعيشون عىل عرق جبني 
غريهم.

كل هذا هو تحقق لنبوءات ماض قريب 

معروف وموصوف يف خ ع. وهذه فائدة ال ريب 

فيها ربما ستظهرها جيدا األيام املقبلة«.

يتابع: »داخل الرواية كما هو معروف كل 

يشء يتحول إىل عالمة سيميائية أو ثقافية. 
الجائحة قد تكون كما أسلفت شخصا كل يشء يصبح حامال للمعنى.

الخارجي.أو نظاما سياسيا أو وجودا من الفضاء 

أعتقد أن الشكل »السوسيولوجي« ألثر 

الجائحة هو أكرث يشء يهمني يف تصوري 

املستقبيل ألثر املرض عىل عواملي التخييلية.

وربما تكون الفكرة األكرث جذبا يل هي فكرة 

استغالل الكيمياء )األدوية واملواد الكيماوية( 

من أجل التأثري عىل اإليديولوجيات. هذه 
سبيل تخييلية أفكر فيها كثريا«.

 
أحمد سمير سعد: في ديستوبيا جماعية 

بامتياز
من جهته، يعترب الكاتب أحمد سمري سعد 

أنه من املبكر جدا الحديث عن عالقة مبارشة 

بني اإلنتاج ضمن الخيال العلمي والجائحة، 

يقول »بشكل عام، أعتقد أن أية أزمة هي 

محفز للكتابة عموما فما بالنا بأزمة ترتبط 

نظمنا اإلنسانية.«بوباء، كشف أمامنا بشكل فج مدى هشاشة 

يضيف: »نعيش لحظة ديستوبيا جماعية 
بامتياز والعلم يبدو سالحنا الوحيد يف 

معركة البقاء. لكن هذه اللحظة تطرح كذلك 
كل املعضالت املثرية لألسئلة التي طاملا 

استخدمها كتاّب الخيال العلمي لطرح 

رؤاهم حول العلم واملستقبل وقدرات اإلنسان 

وتطورات العلوم لذا فهي معني ضخم قادر 
عىل تفجري طاقات األسئلة«.

ويقول الكاتب املرصي: »أظن أن املستقبل 

مفتوح أمام تطور كبري للخيال العلمي، 

ربما نعيش طفرة غري مسبوقة، لم يعد فيها 

العلم مجرد تطبيق أو نظرية بل صار لغة 

حياة وفلسفة وترسّب إىل كل يشء وللمرة 

األوىل صارت الثقافة العلمية للعامة مطلبا 

جماهرييا، ولم تعد حكرا عىل املختصني 
واملثقفني.«

العلمي!الهادي ثابت: مجتمعات ال تقرأ الخيال 
ما ملسناه من تفاؤل يف حديث كل من فيصل 

األحمر وأحمد سمري سعد، يقابله يشء 

من السوداوية يف رسم مشهد أدب الخيال 

العلمي، وهي صورة لها خلفية عميقة، 

حيث أن تجربة ثابت تمتد عىل أربعة عقود 
ويعد »األب الروحي« للخيال العلمي يف 

تونس حيث أن هذا الجنس األدبي خذله 

القراء بداية وعىل صعيد ثان تبدو املتابعة 

اإلعالمية مقرّصة إىل حد كبري، فلم يكتب عن 

وحول الخيال العلمي يف منعطف كورونا، كمال الرياحي.أدب ثابت غري الروائي واإلعالمي التونيس 
يقول ثابت يف حديثه »: »عايشنا هذه 

املرحلة، ويبقى املستقبل غري واضح وبالتايل 

مازال مستقبل الخيال العلمي غري واضح، 

لكن يمكن الحديث بشكل عام عن انسداد 

يعيشه هذا الجنس األدبي؛ يل أربع روايات يف 

الخيال العلمي، ولم أر أي صدى يف املجتمع 

التونيس إىل درجة أني اضطررت إىل الذهاب 
ملرص ألنرش كتابي هناك. ال وجود لقراء 

للخيال العلمي، هذا الوضع يقتل كل رغبة يف 
الكتابة ضمن الخيال العلمي«.

رغم ذلك يشري الكاتب التونيس إىل أنه من 
املمكن أن يتطّور هذا األدب حيث يقول: 

»نحن لسنا معدومي األمل«.

الخيال العلمي العربي: 
أي مستقبل ألدب يتحدث عن المستقبل؟

تويف األديب واملرتجم األردني إلياس فركوح عن عمر ناهز 72 عاما إثر األردني إلياس فركوحاألديب والمترجم والناشر »أرض اليمبوس«.. رحيل مؤسس »أزمنة« ومؤلف 

إصابته بنوبة قلبية حادة يف العاصمة األردنية عمان، واعترب الروائي 

والكاتب الراحل واحداً من أبرز الرموز الثقافية يف املشهد الثقايف األردني 

مطلع تسعينيات القرن املايض.برواياته وقصصه القصرية وبدار »أزمنة للنرش والتوزيع« التي أسسها يف 

وكتب فركوح العديد من مجموعات القصص القصرية التي صدرت له 

منذ نهاية سبعينيات القرن املايض، ومنها »الصفعة« و«طيور عمان 

تحلق منخفضة« و«إحدى وعرشون طلقة للنبي« التي منحتها رابطة 

الكتاب األردنيني جائزة أفضل مجموعة قصصية عام 1982. وأصدر 

األديب األردني الراحل روايات »قامات الزبد« )1987(، »أعمدة الغبار« 
)1996(، »أرض اليمبوس« )2008(.

وولد فركوح عام 1948، ودرس يف مدارس عمان والقدس، وتخرج يف قسم 

الفلسفة وعلم النفس بجامعة بريوت العربية، وعمل يف صناعة النرش 
والصحافة الثقافية والكتابة األدبية.

وترجم الراحل »موسيقيو مدينة بريمن« )1984( لألخوين األملانيني 

غريم، و«الغرينغو العجوز« )1990( للروائي املكسيكي كارلوس 

فوينتس، و«قطار باتاغونيا الرسيع« )2008( للروائي التشييل لويس 

سيبولفيدا، وقدم رواية »ربيع آخر« )2018( للكاتب الياباني تاكايش 
تسوجي.

أرض اليمبوس

ويف ترصيح سابق لألديب الراحل بمناسبة تكريم رابطة الكتاب األردنيني 

له عىل فوزه بجائزة تيسري السبول للرواية عن روايته »أرض اليمبوس«، 

قال فركوح »إننا نعيش أزمة عىل كافة األصعدة، أفرادا وجماعات 

ومجتمعات وسلطات حاكمة وأحزابا معارضة، ونعيش حارضا مشكوكا 

مكابرة قوام اإلجابات عنها«.يف أهلية بقائه، ومستقبال مفتوحا عىل أسئلة ال نملك عمليا ومن دون 

وأرض اليمبوس هي منطقة وسط -حسب املفهوم الكاثوليكي- بني الجنة 

والجحيم، تودع فيها أرواح األطفال األبرياء الذين ماتوا قبل تعميدهم، 

وبحسب خريطة بورخيس هي منطقة مقابل جبل صهيون يف القدس 
الرشيف.

أزمنة
وقال فركوح عن نفسه يف تقديمه لدار أزمنة للنرش والتوزيع أنه »إذا 

كانت الغاية تجارية استثمارية خالصة، فال يحتاج صاحبها سوى 

لرأس مال معقول يبدأ به مع امتالكه، طبعاً، لعقلية السوق وذكائه يف 

الترصف وسط الفوىض العارمة املتحكمة بآليات العمل يف تفاصيله. أما 

إذا كانت الغاية تتمثل يف تحقيق مرشوع ثقايف محدد، يهدف إىل إثارة 

مكامن الجمال واملعرفة املكبوتة داخل اإلنسان العربي لظروف خنقه 

ـَة األسئلة التي تحارصه يف حارضه  املختلفة واختناقه، ومشاركته لَُجّ

الراهن؛ فإن ذلك يتطلب ُعدًة أخرى بمواصفات يف غاية االختالف«.

وأُسست دار أزمنة عام 1991، إثر ما ُسّمي بـ«االنفراج الديمقراطي« يف 

األردن، وعملت يف بداياتها عىل نرش وإشهار النتاجات األدبية الشابة 

األردنية، ونرشت سلسلة كتب باسم »تباشري«، وأطلقت مجموعة أسماء 

أثبتت حضورها من خالل إصداراتها األوىل وكذلك املتتابعة، ومن هذه 

األسماء زياد بركات، وجميلة عمايرة، ومفلح العدوان، ونبيل عبد الكريم، 

وجميلة العجوري، وإبراهيم جابر إبراهيم، ومحمد العامري، وجواهر 

رفايعة، وعبد السالم صالح، وسواها من األسماء، بحسب املوقع الرسمي 
للدار.
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info@purehands.org

Yemen Relief
PURE HANDS 

CAN WE
BRING HOPE
TO ITS
PEOPLE?

AS YEMEN GOES
THROUGH
ITS WORSE

www.purehands.org

DONATE NOW

@PUREHANDS21-800-425-1647

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

يوليو 2020 م - السنة الثامنة - العدد: 00691



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET007 July 2020 - Volume : 8 - Issue :91

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

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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U.S.A أمريكا

يتمسكالرئيساألمريكي،دونالدترمب،بتفاؤلهمقابل
الترصيحاتاملتشائمةملنظمةالصحةالعامليةالتيأكدت
يفأوقاتسابقةأنالوباءالذيطالأكرثمن14مليون

إنسانحولالعالمباٍقمعنالفرتةطويلة.

فقدكررترمبتأكيدهأنفريوسكوروناسيزولعاجالً
أمآجالً،عىلالرغممنكافةالتحذيراتالطبية،مجدداً
رفضهفكرةفرضوضعالكماماتعىلاملستوىالوطني،
فيمايزدادعدداإلصاباتبالفريوساملستجّدبشكلكبري
يفالوالياتاملتحدة.وقاليفمقابلةبثتضمن»فوكس

نيوزصنداي«،»يفالنهايةسأكونعىلحّق.تعلمونقلُت
سيزولوأكّررذلك«.وأضاف»سيزولالفريوسوسأكون

عىلحّق«.
»نزلةبرد«!

كماأشارإىلأّن»العديدمناإلصاباتالجديدةتسجل
يفصفوفالشبابالذينيتعافونيفيومواحد«.وأضاف
»لديهمنزلةبردالكثريمنهذهالحاالتيجبأالتُحتسب

كإصابات«،يفمحاولةمنهلتربيرالفارقالكبريمع
حصيلةأوروبا.وتابع»الُيجرونفحوصاًكثريةلكشف

اإلصابة«.
ويفمايتعلّقبنسبةالوفيات،أكّدترمبأّنبالده»تُسّجل

أحدأدنىاملستوياتورّبمااألدنىيفالعالم.
وعّماإذاكانيفكّريففرضوضعالكمامةعىلاملستوى
الوطنيبعدماجعلتمدنووالياتهذااألمرإلزامّياًيف

األماكنالعامة،قال»الأرفضأنيكونللناسنوعمن
الحّريةوالأوافقمنيزعمونأّنكليشءسيختفيإذا

وضعناالكمامات«.
إىلذلك،قال»سابقاً،كانالجميعيقولونالتضعوا
الكماماتوفجأةباتعىلالجميعوضعها،لكنكما

تعلمون،تسّببالكماماتمشاكلأيضاً«.
فاوتيشواألخطاء

أماعنعالقتهبخبرياألمراضاملعديةأنتونيفاوتيش،
فكررأنعالقتهماجيدةعىلالرغممناعتقادهأنالخبري

األمريكياملرموقيبالغقلياليفمخاوفه.

إىلذلك،رأىأنمديراملعهدالوطنيلألمراضاملعدية

ارتكببعضاألخطاء،قائالً»إنهشديدالقلقدوما«وعدد
ترمببعضامنتلكاألخطاءخاللمقابلتهقائالً:»يف
البدايةقالفاوتيشالترتدواالكمامةثمتراجع،بعدها
طلبمنيعدمحظرالصنيلكننيلمأقتنع«.وأضاف
»بعدذلك،أكدأننيأنقذتعرشاتاآلالفمناألرواح«.
رغمذلك،أوضحالرئيساألمريكيمجدداًأنعالقةجيدة

تجمعهبالطبيبالشهري«.

أتىذلك،بعدأنأفادالعديدمنوسائلاإلعالماملحلية
أنعالقةالرجلنيمتوترة،السيمامعتراجعفاوتيشعن
تصدراملشهدضمنخليةمكافحةالفريوساملستجد
التيأنشأهاترمبمعبداياتتفيشالوباءيفالبالد.

ترمب متفائل.. »كورونا 
سيزول وفاوتشي أخطأ«

تويفجونلويس،الناشطالذيُيعدرمزاًللدفاععن
الحقوقاملدنيةيفالوالياتاملتحدةورفيقدربمارتنلوثر
كينغاالبنوالعضويفالكونغرساألمريكيمنذ1986،عن

80عاماً.
ولويس،أيقونةنضالاألمريكينيالسود،خاضطوال
حياتهمعركةطاحنةضدالتمييزوالظلماالجتماعي.

وتعرضللرضبمنقبلالرشطةوتمتوقيفهعدةمراتيف
احتجاجاتضدقواننيمتعلقةبالهجرة.

وقالمارتنلوثركينغالثالث،وهوالنجلاألكربملارتن
لوثركينغاالبن،لشبكة»يس.إن.إن«:»منمنظور
تاريخي،اليمكنإاللقلةأنيصبحواعمالقة.تحّول

جونلويسحقاًإىلعمالقمنخاللالقدوةالتيمثّلها
بالنسبةإلينا«.

وساهمتمعاركلويس،وهونجلمزارع،منأجلالعدالة
يفتحديدمالمححقبةبأكملها،بينماتركتسلطته
املعنوية،كرجلدولةكبرييفالسناليقهر،بصمةيف

الكونغرس.
وتمتشخيصإصابتهبرسطانالبنكرياسيفاملرحلة

الرابعةأواخرالعام2019.
منجهتها،قالتاملتحّدثةباسمالبيتاألبيض،كاييل
ماكيناني،يفتغريدة:»كانالنائبجونلويسرمزاً

لحركةالحقوقاملدنية،ويرتكخلفهإرثاًراسخاًلنُينىس.
نصيللعائلتهبينمانستذكرمساهماتالنائبجون

لويساملذهلةلبلدنا«.
وتمتنكيسالعلميفالبيتاألبيضويفمبنىالكابيتول

مقرالربملاناألمريكي.

جازف»بحياتهودمه«
ويفسنالـ21،كانلويسبنيمؤسيسحركة»ركاب

الحرية«التيحاربتالتمييزالعنرصييفوسائلالنقل
يفالوالياتاملتحدةمطلعستينياتالقرناملايض.

وكانأصغرقادة»املسريةإىلواشنطن«يف1963التيألقى
فيهامارتنلوثركينغخطابهالشهري»لديحلم«.

وبعدسنتني،كادجونلويسأنُيقتلعىلأيديعنارص
أمنعىلجرسأدموندبيتوسيفمدينةسلمايفوالية
أالباماخاللمسرية،حيثكانيقودمسريةسلميةإىل

مونتغومريضمتمئاتالناشطنيضدالتمييزالعنرصي.
وأصيببكرسيفجمجمتهيفذلكاليومالذيأطلقعليه

»األحدالدامي«.
وبعدخمسنيعاماً،ويف2015،عربمجدداًالجرسبرفقة
باراكأوباما،أولرئيسأسوديفتاريخالوالياتاملتحدة،

إحياءًلذكرىاملسريةمنسلما.
ومنحهأوباماوسامالحريةالرئايسكأرفعمكافأةمدنية

أمريكية،يفمراسمأقيمتيفالبيتاألبيضيف2011.
وكتبأوبامايفتغريده»قالئلمنايعيشونلريواإرثنا

يتطوربهذهالطريقةالرائعةواملهمة،جونلويسحقق
ذلك«،مؤكداًأنالناشط»كانيحببلدهإىلدرجةأنه

جازفبحياتهودمهمنأجلها«.
»ضمريالكونغرس«

ولدجونلويسيفترويبواليةأالبامايف21شباط/
فرباير1940وكانالثالثبنيعرشةأوالد.وعاشيفبيئة
يهيمنعليهاالسودبالكاملتقريباً/ومالبثأنأدرك

حجمالتمييزيفالواليةالواقعةيفجنوبرشقيالواليات

املتحدة.
بدأبتنظيماالعتصاماتأماماملطاعمالتيتمارسالتمييز

العرقيوتمتوقيفهحوايل20مرةخاللاحتجاجات
غريعنيفة،قبلأنيؤسسويقوديفوقتالحق»لجنة
التنسيقالطالبيةلالعنف«حيثكتبخطاباتضد
عنفالرشطةونظمحمالتلتسجيلالناخبنيالسود.

وانتُخبلشغلمقعديفالكونغرسعام1986ورسعانما
تحّولإىلشخصيةتملكسلطةأخالقيةفيه.
وتوالتالترصيحاتالتيأشادتبهمنجانب

الديمقراطينيوالجمهورينيعىلالسواء.
وقالترئيسةمجلسالنواب،نانيسبيلويس،إنلويس
كانيجسد»ضمريالكونغرس«.وتابعت»تنعىأمريكا

أحدأعظمأبطالالتاريخاألمريكي«،واصفًةإياه
بـ«عمالقحركةالحقوقاملدنية«.

ووصفالسيناتورالجمهوري،ميترومني،يفتغريدة
عىل»تويرت«لويسبأنهصاحب»مبادئثابتة

وشخصيةاليمكنالتغلّبعليها«.
وابتعدلويسيفاألشهراألخريةعنمهامهيفالكونغرس،

بينماكانيخضعللعالجمنالرسطان.
لكنهعادإىلواشنطنمطلعحزيران/يونيواملايضيف

خضمالتظاهراتالغاضبةبعدمقتلجورجفلويدعىل
أيديرشطييفمينيابوليس،ليشاركيفمسريات»حياة

السودتهم«قربالبيتاألبيض.
ورصحمؤخراًأياميفجلسةنقاشيفالكونغرستناولت
مسألةالعنرصيةأن»الرياحتهب،التغيريالكبريآت«.

وفاة النائب جون لويس رائد الحقوق المدنية بالواليات المتحدة
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أقاممغنيالرابكانيويست،أولفعاليةخاصةبحملته
االنتخابيةللرئاسةاألمريكية،يفنورثتشارلستونبوالية
ساوثكارولينا،قبليوممناملوعدالنهائيالذيحددته
الواليةلتقديمطلباتالرتشحبالنسبةللمرشحنياملستقلني
الراغبنييفالتنافسباالنتخاباتاملقررةيف3نوفمرب/ترشين

الثانياملقبل.

وظهراملغنيالشهريوالصديقاملقربللرئيساألمريكيأمام
حشدجماهريي،وهويضعالرقم»2020«عىلرأسه،معلناً
تأييدهلجعلاإلجهاضقانونياًمعتوفريالدعمملنيقدمون
عليه،مضيفا:»كلشخصلديهطفليجبأنيحصلعىل

 ABC«مليوندوالرأورقمقريبمنه«،حسبمانقلموقع
.»news

كماتحدثعنعدةمواضيععائليةتتعلقباألوالدايضا،ودعا
سيدتنيشابتنيمنالحضورللتحدثعىلخشبةاملرسح

حولالقضاياالتيتهمهن،مثلعدماملساواةيفالتعليموعنف
الرشطة.

ووفققواننيواليةساوثكارولينا،ينبغيعىلمنيريدالرتشح
لالنتخاباتالرئاسية،الحصولعىل10آالفتوقيع،قبلقبوله

ضمنفئة»املرشحنياملستقلني«.

ومنأجلجمعهذهاألصوات،دعاويستمؤيدوهوجمهوره،
بالتصويتلصالحهليكونضمناملرشحنيعنساوثكارولينا.
كذلكنقلاملوقع،عنمصدرمطلعقولهإنحملةويستتعمل

جيدايفوالياتعديدةلجمعالتوقيعات.
يشارإىلأنويستأكديف8يوليوالجاري،أنهلميعديدعم

الرئيساألمريكي،دونالدترمب،بعدأنكانمنأبرزمنارصيه،
مؤكداأنهدخلسباقانتخاباتالرئاسةاألمريكية»للفوز«.
ونفىويستأنيكونالهدفمنترشحههو»انتزاعأصوات
األمريكينيمنأصولإفريقية«،وتقويضفرصجوبايدن

منافسترمبعنالحزبالديمقراطي.
وكانيويستوهومغٍنأمريكيشهري،ولديفأتالنتاعام1977 
ونشأيفشيكاغوبعدأنانفصلوالداه.تركالدراسةالجامعية

منأجلالغناء،وعملكمنتج،ليصدرأولألبوملهيف2004 
تبعتهألبوماتحازتعىلاملركزاألوللسبعمراتعىلالتوايل.

يفعام2014تزوجويستالذيتقدرثروتهبأكرثمن100 
مليوندوالرمننجمةتلفزيونالواقع،كيمكارداشيان،ويملك
رشكةإنتاجأغاٍنووكالةإبداعيةوخطأزياءوأحذية،وكانقد

رصحيفوقتسابقبأنهمدينبنحو50مليوندوالر.

منافس ترمب في حملته االنتخابية: 

مليون دوالر لكل طفل

U nited States President Donald Trump refused to publicly 
commit to accepting the results of the upcoming presiden-
tial election in November, while also declining to say if the 

Confederate flag was an offensive symbol.
In an interview with Fox News host Chris Wallace broadcast on , 
Trump said it was too early to make such an ironclad guarantee, 
echoing a similar threat he made weeks before the 2016 vote and 
scoffing at recent polls that show him lagging behind presumptive 
Democratic candidate Joe Biden. 
«I have to see. Look ... I have to see,” Trump said. “No, I’m not going 
to just say yes. I’m not going to say no, and I didn’t last time either.»
The Biden campaign responded: “The American people will decide 
this election. And the United States government is perfectly capable 
of escorting trespassers out of the White House.»
While considered remarkable that a sitting president would express 
less than complete confidence in American democracy’s electoral 
process, the statement follows Trump’s  playbook of four years 
ago, when in the closing stages of his race against Hillary Clinton he 
said he would not commit to honouring the election results if the 
Democrat won. 
Pressed during an October 2016 debate about whether he would 
abide by the voters’ will, Trump responded he would “keep you in 
suspense». 
During the interview, Trump also declined to say whether the Con-
federate battle emblem, which has come to represent racial oppres-
sion and slavery for many Americans, was an offensive symbol.
«It depends on who you’re talking about, when you’re talking 
about,” Trump responded. “When people proudly had their Con-
federate flags they’re not talking about racism. They love their flag, 
it represents the South. They like the South... I say it’s freedom of 
many things, but it’s freedom of speech.»
Trump has also promised to veto the annual National Defense 
Authorization Act over an amendment to remove the names of 
Confederate generals from military bases within a year. The position 
breaks with several of his fellow Republicans in Congress.
«We won world wars out of these, out of these military bases, no 
I’m not gonna go changing. I’m not gonna go changing.” Trump said 
in the interview, which was taped on Friday. 

Coronavirus
Trump also defended his handling of the coronavirus pandemic, 
despite the US leading the world in both numbers of cases and 
deaths, and a renewed surge in states that tried to reopen their 
economies early. 
Trump said the US is “the envy of the world” on testing, while repeat-
ing his opposition to any national mandate for mask wearing. 
«I want people to have a certain freedom,” he said.
Referring to what he called an early prediction that the virus would 
someday disappear, he said, “I’ll be right eventually. It’s going to 
disappear and I’ll be right.»
Attack on Biden
Trump assailed Biden as “not competent” to lead the United States, 
speaking as polls over the weekend showed deepening voter disen-
chantment with his own handling of the coronavirus pandemic.
«He’s shot, he’s mentally shot,” Trump said about Biden, adding if 
the former vice president is elected on November 3, he will “destroy 
this country».
Facing the multiple challenges of a spreading pandemic, racial 
unrest and a struggling economy, Trump made several unfounded or 
highly speculative accusations saying Biden would “triple your taxes” 
and “defund the police».
He added broadly “religion will be gone” - referring to Democratic 
officials banning large church services to stem the virus spread.
Wallace told the president a new Fox opinion poll showed Biden 
with a substantial lead over Trump, not only on his ability to manage 
the pandemic (with a 17-point edge) and to deal with racial unrest 
(by 21 points), but even - by a single point - on handling the econo-
my, long a Trump strong point.
And a new Washington Post-ABC News poll has Biden leading Trump 
among registered voters nationwide by a resounding 15-point 
margin, 55-to-40 percent.
Trump dismissed such polling as “fake” saying White House surveys 
show him winning both nationally and in key swing states.
«Let Biden sit through an interview like this, he’ll be on the ground 
crying for Mommy. He’ll say, ‘Mommy, Mommy, please take me 
home,’” the president added.

Trump refuses to commit to accepting 
November election results

U.S.A أمريكا
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مطالبات بتوفير بيئة آمنة 
للعرب االمريكيين لممارسة 

حقهم في التصويت
عقدتوزيراألحوالاملدنّيةيفواليةميشيغان»جوسلنيبينسون«،جلسةلالستماع
ألعضاءاملجتمعاألمريكيالعربيواملسلِميفجنوبرشقميشيغان،وتراوحتالقضايا
منييفمواقعاالقرتاعوالسماحللمراقبني التيأثارهاأعضاءالجاليةبنيالتحّيزالضِّ

بتوفريبيئةآمنةللعرباألمريكينيملمارسةحقّهميفالتصويت.
جلسةاملناقشة،التيتّمتعربِتقنيةالفيديو؛هيجزءمنسلسلةمنالجهودالتي

تبذلهاوزيراألحوالاملدنّية؛منأجلربطاملجتمعاتبالعمليةاالنتخابية.
حرضبجانبالوزيريفالجلسةخرباءمختصونمنإدارتها،وناشطون،وأعضاءيف
مجلسشيوخالوالية؛وذلكللحديثعنعمليةالتصويتخاللالجائحةبمايوضح

للجميعآلياتوإجراءاتسرْيالعمليةاالنتخابية.
عىلالرغممنعددمناألزماتالتينشأتعىلمدارالعامجراءالجائحة،إالأّن
التصويتيظّلرضوريًّالتعزيزاملسؤوليةاملدنّية..ومعذلك،ستكونهناكبعض

التغيريات،حيثتعملمراكزاالقرتاععىلالحّدمنانتشارمرضكوروناعرْبالحّدمن
التجمعات،وسيكونمكتبموظفاملدينةعىلاستعدادلتقديمالخدماتليكونهناك

املزيدمناالقرتاعالغيابيأكرثمنأّيوقتمىض.
يجُبعىلالناخبني،أيًضا،أْنيتوقعواأّنهناكأشياءسوفتتغرّييفالعملية

االنتخابية،حيثُيشّجعوزيراألحوالاملدنّيةأكربعددممكنمناألشخاصعىل
التصويتعربالربيد،منخاللتعبئةاالستماراتالخاصةوإرسالها.

ردوموقفوزارةاألحوالاملدنّيةعىلسريالعمليةاالنتخابيةأثناءالجائحة:
يجُبأْنيتذكرناخبوميشيغانعندماأعلنتوزيراألحوالاملدنّيةأّناقرتاعالغائب
ل…فمنذذلكالحني،نوقشتجدوىبطاقاتاالقرتاعبالربيد حّقلِكّلناخٍبمسجَّ
اعىلالوزيرة،إنهاتمكّنبترصيحهامنإجراءات بشدة،حيثقالالرئيسترامب،ردًّ

تزويرالعمليةاالنتخابية.
وقالتمديراالتصالبوزارةاألحوالاملدنّية»ترييسويمر«:»التصويتعرْبالربيدآِمن
بشكٍلالُيصّدق«،»إنهدقيقوآِمن..هناكوالياتمتعددةنفّذتالتصويتالغيابي؛

وهيمشابهةلِماتتمتعبهميشيغاناآلن،وتجربةهذهالوالياتكانتناجحة،وقدكانوا
عىلماُيراميفاإلجراءاتوالعمليةاالنتخابية«.

وفقًالـ(ويمر(،هناكاعتقادخاطئبأّنالتصويتعربالربيدسيؤديإىلتفضيلحزٍب
ُبللضمان معنّي،وهوأمرتقولإنهتمالنقاشواالختالفحولهمعبحثأفضلالسُّ
نزاهةاالنتخابات،ومعذلك،يمكنأْنُيفرّسيفأّنالرئيس»دونالدترامب«ربمايكون

قدصاغخطابهاملتعلقبالعمليةاالنتخابيةبناًءعىلذلكاالعتقادالخاطئ،مؤكِّدةأّن
»التصويتعربالربيدآِمنبشكٍلالُيصّدق،وفقًاألولئكاملختصنيبالقرار«.

لفيهااحتيالومخالفةمن وأضافت:»يفالواقع،كانتهناكحالةواحدةفقطُسجِّ
ِقبلالناخبنييفميشيغانعىلمدىالسنواتالثماناملاضية«.

أولّوية ُقصوى
بالعودةإىلجلساتاالستماعواملناقشةمعالوزير،هناكالكثريمناإلجراءاتالتي

اتُّخذبشأنهاقراربتعزيزمشاركةالناخبني…ولكنوفقًالوزيراألحوالاملدنّية،سيكون
الرتكيز،اآلن،عىلضمانِفهمالجميعلحقوقهم.

اعىلسؤالعّماهو وزيراألحوالاملدنّية،يفترصيحلصحيفة(اليمنياألمريكي(،ردًّ
هدفهامنالجلسةواملناقشةمعاملجتمعالعربيواملسلِممؤخرًا،قالت:»إّنأولويتي
القصوىكوزيرلألحوالاملدنّيةهيالتأكدمنأّنكّلناخبيفميشيغانيفهمحقوقه

وكيفيةممارستها،السيمايفاملجتمعاتذاتاإلقبالاملنخفضعىلالتصويت
تاريخيًّا«..»لقدكانتهذهاملحادثاتحاسمةبالنسبةلفريقنامنأجلفهٍمأفضل

للعقباتالتيواجههاهؤالءالناخبون؛حتىنتمكنمنمعالجتهامبارشة«.

مخاوف
بالنظرإىلاملخاوفمنجلساتاالستماعمعالوزير،يشعُرالناسبالقلقبشأنحقهم
يفالتصويتبُحّريٍةللمرشحالذييختارونه،وذكرأحدأفرادالجمهورالذينعلّقوامن
خاللتجاربهمالسابقة،أنهُيمكِنأْنيمارَسِضدالناخبمنذويالعقيدةاإلسالمية،
تحّيٌزِضمنيوشكوكحولمسائلكاملواطنةوالجنسية…الليشءإالأِلنهيظهُرمن

شكلهأنهينتميلهذهالعقيدة.
وبالنسبةللمجتمعالذيفقدالثقةيفبلٍديحاوُلمراقبةاملساجدبشكلغريقانوني،
ُيصِبُح،ِوفقناشطني،التصويتنفسهامتداًدالعدمالثقة،ومنالحلوللهذهالقضايا،
يطالبناشطونبأْنتستضيَفاملساجدمراكزالتصويتمثلالكنائس؛وهومايعّده

البعضحالًّلقضايااستمرتلعقوديفالثقافةاملدنّيةاألمريكية،ولمتُحل.
لميكنباإلمكانالتعبريعنهذهاملخاوفالفرديةبدوناجتماعاتكهذهالجلسةالتي

تّمتمؤخرًا.

تعهَدمرشحالحزبالديمقراطيالنتخابات
الرئاسةاألمريكية،جوبايدن،بإنهاءحظر
دخولمواطنيدولإسالميةإىلالواليات
املتحدةفورتقلّدهمنصبالرئاسة،يفحال
صّوتاألمريكيونلصالحهيفاالنتخابات

الرئاسيةاملقررةيفشهرترشينالثاني/نوفمرب
املقبل.

وقالجوبايدن،يفمهرجانانتخابيعرب
اإلنرتنت:»سأنهيالحظر(املفروضعىل(
املسلمني(لدخولأمريكا(يفاليوماألول

لتسلّميرئاسةالبالد«.

«من رأى منكم ُمنكرا فليغيره«

بايدن،الذيشغليفالسابقمنصبنائب
الرئيسباراكأوباما،دعاالناخبنياألمريكيني
منأصولإسالميةإىلمساعدتهيفتخليص

البالدمنالتمييزوالكراهية،منخالل
التصويتلصالحهيفاالنتخاباتالرئاسيةضد

منافسهالجمهوريالرئيسدونالدترامب.
وخطببايدنوّدالناخبنياملسلمنيمنخالل
ذكرهلحديثقالهالنبيمحمد:»منرأىمنكم
ُمنكرافليغريهبيده،فإنلميستطعفبلسانه،
فإنلميستطعفبقلبه..«،وذلكيفإشارةمنه

إىلأنالديناإلسالمييرفضالكراهيةوالتمييز
العنرصي.

بايدنومواجهةجرائمالكراهيةوالتمييز
كالمبايدنجاءيفمهرجانافرتايضحمل
عنوان»مليونصوتمسلم«والذينظمته
جمعية»إيمغاج«التيتأسستقبلنحو
سبعةأعواميفواليةفلوريدا،بهدفتعزيز

حضوراملسلمنياألمريكينييفالحياة
السياسيةبالبالد،وتشجيعهمعىلاملشاركة

كمقرتعنيوكمرشحنييفاالستحقاقات
االنتخابية.

وأكدبايدنيفخطابهأنهيعتزمإرشاكقيادات
مسلمةيفإدارتهالرئاسية،ودعمحقوق

األقلياتاملسلمةيفالعالم،مثلالروهنغيا
واإليغور،إضافةإىلمساندةمنيعيشونيف
بلدانكسورياواليمنوغزة،كماأكددعمه

لقيامدولةفلسطينيةمستقلة.
وأعرببايدنخاللاملهرجانعنحرصه
عىلالعملمعالكونغرسإلصدارترشيع

جديدملواجهةجرائمالكراهيةوالتمييز،التي
تصاعدتبحقاألمريكينيمنأصولإسالمية
وإفريقية،منذأنتسلّمترامبمفاتيحالبيت

األبيضحيثعملعىلنرشالكراهيةوالبغضاء
بسياساتهوترصيحاته،وفقاًلبايدن.

ترامب وحظر دخول مواطنين من 
دول إسالمية

ترامب،الذيجاءإىلسدالحكميفبالده
محموالًعىلأكتافاليمنيالقومي،كاندعا
خاللحملتهاالنتخابيةيفالعام2016إىل
فرضحظرعىلجميعالسياحواملهاجرين
املسلمنيالذينيدخلونالوالياتاملتحدة.

وكانمنأوىلاإلجراءاتالتياتخذهاالرئيس
ترامبيفعام2017،تعليقدخولمواطنني

منسبعدولذاتأغلبيةمسلمةملدةتسعني
يوماًوتلكالدولهي:إيران،العراق،ليبيا،
الصومال،السودان،سورياواليمن،غريأن
دعاوىقضائيةرفعتيفالوالياتاملتحدة

ضدقرارالحظراملذكور.

وبعدأنمنعالقضاةالفيدراليونتنفيذ
الحظراألول،أصدرترامبقرارحظرثان
تمتقييدهأيضاًيفاملحاكمالفيدرالية،ويف
خريفالعام2017،أصدرالبيتاألبيض
صيغةثالثةمنقرارالحظرواشتمل
عىلستدولذاتأغلبيةإسالمية،

ودولتنيأخرينياألغلبيةفيهما
ليستإسالمية.ويفالعامالتايل،
أيدتاملحكمةالعليادستورية

الحظرالثالثالذياليزالساري
املفعولحتىيومناهذا.

إلهان عمر ورشيدة 
طليب

وعىلالرغممن

التصعيديفالخطاباملعاديللمسلمني
بالوالياتاملتحدة،عقبتسلمترامبدفة

الحكميفبالده،ويفخطوةغريمسبوقة،فازت
قبلنحوعامني،امرأتانمسلمتانيفالواليات
املتحدةبمقعدينيفالكونغرسعنالحزب
الديمقراطي،األوىلكانتالالجئةالصومالية
إلهانعمرالتيفازتبمقعدواليةمينيسوتا
يفمجلسالنواب،والثانيةرشيدةطليبذات
األصولالفلسطينيةوالتيفازتبمقعدعن

واليةميشيغان،وأصبحبذلكعدداملسلمنييف
مجلسالنوابثالثة؛إلهانورشيدةإىلجانب

املسلممنأصولأفريقيةأندريكارسون.
ويرىبعضاملراقبنيأنفوزإلهانورشيدة
يفاالنتخاباتالربملانية،يشريإىلأنالحياة
الديمقراطيةيفالوالياتاملتحدةلمترتاجع
يفظلحكمترامب،فيمايرىآخرونأنفوز
النائبنياملذكورتنيماهوإالردةفعلعىل
سياساتترامببحقاإلسالمواملسلمني،

خاصةوأنالنائبإلهانامرأة
محجبة.

بايدن يخطُب وّد الناخبين المسلمين.. 
»من رأى منكم منكرًا فليغيره«
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العرب األميركيون يعتبرون غرامة 
عدم ارتداء الكمامة في ميشيغن 

“أفضل طريقة لاللتزام”
فرضتحاكمواليةميشيغن
استريويتمر،غرامةقدرها
500دوالرعىلَمناليرتدي

الكِمامةيفاألماكنالعامة،ولدى
اختالطهباآلخرين.

يأتيذلكيفظلاستئناف
تصاُعدمؤرشاتاإلصابة

بفريوسكوفيد19-يفالوالية.

وظهرترامبوهويرتديكِمامة
يفأولمرةيظهرمرتدًيالهاأمام
الكامريات،وذلكخاللزيارته
ملستشفىوالرتريدالعسكري
خارجواشنطن،حيثالتقى
بجنودمصابنيوعاملنييف
مجالالرعايةالصحية.
وقاللدىمغادرتهالبيت

األبيض:“لمأعارضيوًمافكرة
ارتداءاألقنعة،لكننيأعتقُد

ببساطةأنّهيوجدوقتًاومكانًا
الرتدائها”.

وكانترامبقال،يفوقٍتسابق،
إنهلنيرتديكِمامة،وسِخرمن
خصمهالسيايسالديمقراطي

جوبايدنلفعلهذلك.
وكانتحاكمميشيغناستري
ويتمرقدفرضتعىلالرئيس
ترامب،خاللزيارتهللوالية،

آيار/مايواملايض،ارتداء
الكِمامة،والتيظهربهاحينها
يفمكانعام…وبالتايلفإّناملرة
األوىلالتيظهرفيهامرتدًيالها

كانتيفميشيغن.

لكنهقال،:“أعتقُدأنهعندما
تكونيفمستشفى،خاصةيف
هذااملكان،حيثتتحدثإىل

الكثريمنالجنودوالناسالذين،

يفبعضالحاالت،خرجواللتو
منغرفالعمليات،أعتقُدأنه
يشءرائعأْنترتديكِمامة”.

وأشادعددمنالعرباألمريكيني
بقرارالحاكمفرضغرامةعىل
كلَمناليرتديكِمامةيفأماكن
عامة،واعتربأحدهم»الغرامة

أفضلطريقةلاللتزام«،
وقالعبداملغنياملاوري،وهو
منسكانديربورن:»هوقرار
صائب،خصوًصامعاستئناف
ارتفاعمؤرشاتاإلصابةبالوباء
وارتفاععدداملتهاوننيبارتداء

الكِمامة«.
فيمايرىتوفيقالُجهيم،وهو

منسكانمدينةهامرتامك،»أنه
بدونالعقوبةلنيلتزممعظم
املواطننيبارتداءالكِمامات،

وسيكونالقرارحربًاعىلورق«.

أمرالرئيساألمريكيدونالدترامبمكتباإلحصاءاألمريكيباستبعاد
املهاجرينالرسينيمنالتعدادالسكانيالذييحددالتمثيليف
الكونغرس،يفخطوةقدتعزّزقوةالحزبالجمهوريعىلاملدى

الطويل.

ويشكّلالقرارغرياملسبوقالصادرمؤخراً،تحّدياللتفويض
الدستورياملعمولبهمنذزمنطويلبإحصاءكلشخصيفالبالد
كلعرشسنواتكأساسلتحديدتمثيلكلواليةيفمجلسالنواب

املكّونمن435مقعدا.

وجاءيفالقرار»لغرضإعادةتقسيمالنواببعدإحصاء2020،
ستكونسياسةالوالياتاملتحدةاستبعاداألجانبمنقاعدةالتقسيم

ممنليسوايفوضعالهجرةالرسية«.وتابعأناستبعاداملهاجرين
غرياملسجلنييفتعينيدوائرالكونغرس»هوأكرثانسجامامعمبادئ

الديمقراطيةالتمثيلية«.

وقالترامبيفقرارهإّنالوالياتالتيلديهاسياساتتشجع
املهاجرينالرسيني»اليجبأنتكافأبتمثيلأكرب«.وأشارإىلوالية

كاليفورنياالديمقراطية،وهيالواليةاألكرثاكتظاظًابالسكانيفالبالد
والتييمثلها53نائباًيفمجلسالنواب.

وأوضحاألمرأّنستةيفاملائةمنسكانالواليةهممناألجانبغري
النظاميني،وإذاتماستبعادهم،فإنالواليةستفقدمقعدينأوثالثة

مقاعديفالكونغرس.

رد فعل عنيف

وأثارالقرارردفعلحادامنالديمقراطيني.وقالترئيسةمجلس
النوابنانيسبيلويس،التيتمثلسانفرانسيسكويفالكونغرس،إن
األمرينتهكالدستوراألمريكيوسيادةالقانون،وهوجزءمن»أجندة

ترامبالقاسيةضداملهاجرين«.

وذكرتبيلويسيفبيان»الدستورواضح:إنهيتطلبتعداًدافعلًيا
لألعدادالكاملةلألشخاصمنأجلإحصاءالسكانوتقسيم(مقاعد(
الكونغرس«.وتابعت»جهودترامبغريالقانونيةتهدفلبثالخوف
وعدمالثقةمرةأخرىيفاملجتمعاتالضعيفةوغرياملحصورةيفشكل

جيدتقليدًيا،فيماتزرعالفوىضمعاإلحصاء«.

ووصفاالتحاداألمريكيللحرياتاملدنيةالقراربأنه»غريدستوري

عىلاإلطالق«.
وقالديلهومديرمرشوعحقوقالتصويتيفاالتحادإّن»الدستور
يتطلبأنيتمحرصكلشخصيفالوالياتاملتحدةيفالتعداد.ال
يمكنللرئيسترامباالنتقاءواالختيار«.وتابع»سرناهيفاملحكمة
ونفوزمرةأخرى«،يفإشارةإىلفوزاالتحادبقضيةأخرىتتعلق

بإدراجسؤالحولالجنسيةيفالتعدادالسكاني.

وأعلنتواليةنيويورك،التيقدتكونمهددةبفقدانمقعديف
الكونغرسإذامىضترامبقدمايفقراره،أنهاستقاضيهملنعهذه
الخطوة.وقالتاملدعيةالعامةيفنيويوركليتيتياجيمسيفبيان

»الأحديفقدكونهإنساناألنهيفتقرإىلالوثائق«.وتابعت»بموجب
القانون،يجبأنيتمحرصكلشخصمقيميفالوالياتاملتحدةأثناء

التعدادبغضالنظرعنوضعه«.

محل نزاع قديم

ظلتقضيةإحصاءغرياملواطننييفالتعدادالسكانيمحلنزاعمنذ
عقود.وأكّدخرباءقانونيونمراراأنتغيريالوضعالحايليتطلبتعديل

الدستور.

ويقولالجمهوريونإّنطريقةاإلحصاءالحاليةتصبيفمصلحة
الديمقراطيني،رغمأنحزبترامبسيطرعىلمجلسالنواب
ملدةثمانيسنواتمتتاليةمن2011إىل2019حتىاستعاده

الديمقراطيون.

وللتعدادتأثريسيايس،لكنليسيفشكلواضحلصالحطرفواحد.
وبعدإحصاءالعام2010،اكتسبتوالياتذاتميولجمهورية،بمايف

ذلكتكساسوفلوريدامقاعدإضافية.

والعاماملايض،رفعتواليةأالباماذاتامليولاملحافظةقضيةالستبعاد
املهاجرينغرياملسجلنيمنالتعدادالسكاني،قائلةإنهاستستفيد

منتمثيلأكربيفالكونغرس.

وسعتإدارةترامبالعاماملايضإىلإضافةسؤالحولالجنسيةإىل
التعدادلنفسالغاية.لكناملحكمةالعلياقضتبأنحجةترامبلم
تكنسليمةدستوريا،مايعنيأنقرارهكانذاتدوافعسياسيةفقط.

ولميرشقرارترامبيفشكلواضحإىلطريقةتمييزاملهاجرين
الرسينيمنغريهميفالتعدادالسكاني.ويطلبالقرارمنوزيرالتجارة

املساعدةيفتحديدهذهاملعلومات.

ترامب يأمر باستبعاد المهاجرين السريين من التعداد السكاني
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YEMEN اليمن

حّذرتمنظماتتابعةلألمماملتحدة،منأّنأزمات
اليمنالغارقبالحربتهّددبزيادةأعدادالذين
يعانونمنمستوياتعاليةمنانعداماألمن

الغذائيبنحو1.2مليونشخصخاللستةأشهر.

وقالبرنامجاألغذيةالعاملي،ومنظمةاألمماملتحدة
للطفولة،ومنظمةاألغذيةوالزراعة،يفبيانمشرتك،
إّن»الصدماتاالقتصادية،والرصاع،والفيضانات،
والجراد،واآلنوباءكوروناتثريعاصفةيمكنأن
تعكساملكاسبالتيتحقّقتعىلصعيداألمن

الغذائي«.

وكاناليمنالبالغعددسكانهنحو27مليوناًتجاوز
خطراملجاعةقبل18شهراعندماتلقّتاملنظمات
اإلغاثيةمبالغساهمتيفضخاملساعدات،لكن

انتشارفريوسكوروناأخرياًقلّصهذهاملساعدات،
معيداًشبحاملجاعةإىلأفقردولشبهالجزيرة

العربية.

وذكرتاملنظماتأّنتحليالًلألوضاعيف133قطاعاً
يفجنوباليمنأظهر»زيادةمقلقة«لألشخاص
الذينيواجهونمستوياتعاليةمنانعداماألمن

الغذائيالحاد.ويبلغالعدداإلجمايلللذين
يواجهونخطرانعداماألمنالغذائييفاليمننحو

عرشةمالينيبحسببرنامجاألغذيةالعاملي.
وتوقّعتاملنظماتأن»يرتفععدداألشخاصالذين
يواجهونمستوياتعاليةمنانعداماألمنالغذائي

الحادمن2مليونإىل3.2مالينيخاللاألشهر

الستةاملقبلة«يفجنوباليمن،عىلأنتصدرنتائج
تحليلآخريفمناطقالشماليفوقتالحقمن

العامالحايل.

ويشهداليمنمنذسنوات»أسوأأزمةإنسانيةيف
العالم«،حسبماتقولاألمماملتحدة.وقتلوأصيب
عرشاتاآلالف،ونزحاملالينيعنمنازلهممنذبدء
نزاععىلالسلطةيف2014،حنيأطلقالحوثيون

حملةمنالشمال،وسيطرواعىلالعاصمة
صنعاءومناطقأخرىجنوبا.

ويفيونيو/حزيراناملايض،جمعتاألمم
املتحدةحواىلنصفاملبلغاملطلوب

ملساعدةاليمن،والبالغ2.41ملياردوالر
يفمؤتمرللمانحنياستضافتهالسعودية
التيتقودمنذ2015تحالفاًعسكرياً
يساندالحكومةاملعرتفبهادولياًيف

مواجهةالحوثيني.

وقالتمنظمةاألمماملتحدةللطفولة
إّن»املزيجالخطريمنالرصاع
والصعوباتاالقتصاديةوندرة

الغذاءوالنظامالصحي
املتدهورتدفعماليني
األطفاليفاليمنإىل

حافةالهاوية«.
وذكرتأّنأزمة
فريوسكورونا

»يمكنأنتجعلاألمورأسوأ.املزيدمناألطفال
الصغارمعرضونلخطرسوءالتغذيةالحاد،

ويتطلبونعالًجاعاجالً«.

وتسببالوباءبوفاة456شخصاًمن
بني1629إصابةسجلتحتىاآلن
يفاليمن.وقالتمنسقةالشؤون
اإلنسانيةاألممية،ليزغراندي،
يفوقتسابق،إّناليمنيقفعىل

حافةمجاعةمنجديدبينماالتملك
األمماملتحدةأمواالًكافيةملواجهة

الكارثةالتيتمتجنبهاقبل
18شهراً.

األمم المتحدة: 1.2 مليون يمني إضافي 
قد يفقدون غذاءهم خالل ستة اشهر

الدولية للهجرة: نزوح 
أكثر من 100 ألف يمني 

منذ مطلع 2020
 

أعلنتاملنظمةالدوليةللهجرة،نزوحأكرثمن100ألفشخص
يفاليمن،منذمطلعالعامالجاري،بسببالرصاعوانعداماألمن

وانتشارفريوسكورونا.

وقالتاملنظمة،يفتقريراطلعتاألناضولعىلنسخةمنه:
»مرتقرابة6سنواتمنذاندالعالحربيفاليمن،لكنالرصاعال

يزالمحتدما«.
وأضافت:»منذمطلعالعامالجاري،نزحأكرثمن100ألف
شخصيفاليمن،معظمهمبسببالقتالوانعداماألمن«.

وتابعت:»معذلك،بدأكورونايفالظهوركسببجديدللنزوح
الداخيليفجميعأنحاءاليمن«.

وتحدثالتقريرأنه»منذ30مارس(آذار(املايض،إىل18يوليو
(تموز(الجاري،سجلتاملنظمةنزوحأكرثمن10آالفشخص،
معظمهمانتقلوابسبببمخاوفمناإلصابةبالفريوس،وتأثري

تفيشاملرضعىلالخدماتواألزمةاالقتصاديةاملتفاقمة«.
ونقلالتقريرعنرئيسةبعثةاملنظمةيفاليمنكريستا

روتنشتايرن،قولهاإن»الوضعيفالبالدصعبللغاية،السيمايف
مناطقمثلمحافظةعدن(جنوب(،حيثترفضاملستشفيات

استقبالالحاالتاملشتبهإصابتهابكورونا«.
وأضافتروتنشتايرن:»أظهرتالتقاريراإلخباريةبشكل

مأساويحفرعددكبريمنالقبور،مايجعلالعائالتتغادر
النقاطالساخنةللفريوس«.

وحذرتمنأن»تفيشالفريوسونقصالتمويليشكالن
تحدياتكبريةأماممجتمعالعملاإلنسانيالذييعملعىل

مساعدةالنازحنيداخليا،والذينيعيشونيفمواقعغريرسمية
مكتظة،معوصولقليلإىلالخدماتاألساسية«.

ويشهداليمنللعامالسادسحرباعنيفةأدتإىلإحدىأسوأ
األزماتاإلنسانيةبالعالم،حيثبات80يفاملئةمنالسكان
بحاجةإىلمساعدات،ودفعالرصاعاملالينيإىلحافةاملجاعة.
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»حربوموتودمار«كلماتأصبحتمرتبطةباسم
اليمن،البلدالعربياملوصوفسابقابـ«السعيد«،
قبلأنيحولهالرصاعإىلساحةلتدخالتخارجية،

لمتعدعىلمواطنيهإالباألوجاعواملآيس.

وإلعادةصورتهاألوىل،وتعريفأهلهقبلغريهم
بماضيهالعريق،وحضارتهالضاربةيفعمقالتاريخ،

أطلقشبانيمنيونمنصةإعالميةعربشبكة
اإلنرتنتسموها»هكذاكاناليمن«،بطاقممكونمن

15شخصايقيمونيفأماكنعدة.
ويشهداليمنمنذنحوستسنوات،حرباعنيفة

أدتإىلإحدىأسوأاألزماتاإلنسانيةبالعالم،حيث
بات80باملئةمنالسكانبحاجةإىلمساعدات،

ودفعالرصاعاملالينيإىلحافةاملجاعة.
وأثرتالحرببشكلكبريعىلواقعالثقافةوالفن،

حيثأغلقتالعديدمناملؤسساتالثقافيةوالفنية
والرتاثية،فيماطالتتبعاتالرصاعمؤسساتأخرى
مازالتتقاومللبقاءرغمالكثريمناملعوقاتيفظل

النزاع.

»صورة خاطئة«

يقولرئيساملنصةأحمدالهجري،إنالفرقالعاملة
فيهاموزعةبنياليمنوماليزياوهولنداواإلمارات
وقطرومرص،ومقسمةإىلعدةأقسام،أبرزهافرق
املصادر،والكتابة،والرتجمة،واملونتاج،والتصميم،

إضافةإىلالرسم.
ويشريالهجري،لألناضول،إىلأنالهدفاألسايس
مناملنصةيتمثليفإيصالرسالةإيجابيةولو

بسيطة،إىلمجتمعأكربمنالناسباختالفأفكارهم
وتوجهاتهم.

ويضيف:»الناسيففرتةالحربتحتاجإىلأيرسالة
أوبصيصأملللتمسكبه،ومايضاليمنكانيف

طياتهالكثريمنالقصصامللهمة،فتاريخناوموروثنا
غنيجدا،والناسبحاجةإىليشءيخاطبها

ويالمسها«.
ويتابعالهجري:»تسودصورةنمطيةخاطئة
عناليمنبسببظروفالحرب،إذأنمعظم

محركاتالبحثعربشبكةاإلنرتنتتتضافرلتشكل
صورةسلبيةعنالبالد،كذلكالحاليفاملجالس

االجتماعية«.
ويوضحأن»الهدفمناملنصةليساملكوثيف

املايض،بلاالستبصاربهليعينناعىلبناءالحارض
لالرتقاءمنأجلاملستقبل«.

وتهدفاملنصةللوصولإىلأوسعنطاقممكنمن
الجمهور،باعتماداللغتنيالعربيةواإلنجليزية،
إضافةإىلنرشثقافةالفنواالطالععىلاملوروث

الشعبيالقديم،بحسبالهجري.

 إلكترونية وميدانية
وعناألنشطةالتيتقومبهااملنصة،يقولالهجري:
»نعملعىلجانبني،أحدهماالنرشيفمواقعالتواصل

االجتماعي،عربإنتاجقصصبأسلوببسيط،
إضافةإىلصنعاألفالم،واملقاالتاملتخصصة«.

أماالجانباآلخر،وفقالهجري،فـ«يتمثلبالعمل
امليدانيكاملعارضالفنيةوالثقافيةالتيتحكيعن
جمالوموروثاليمن،وغريهامنالجمالياتالتيال

يعرفهاالكثريون«.
ويلفتإىلأنهمخاللالفرتةاملايض،نفذواعددامن
األنشطة،بينهاالتوعيةبمخاطرفريوسكورونا

بأسلوبمميز،إضافةإىلإنتاجقصصتحكيعن
اليمنوفنهوتراثهوجماله.

وبخصوصخططاملنصةاملستقبلية،يبنّيالهجري
أنهاتتمثليف»إقامةأرشيفيكونبمثابةمرجعلكل
القصصالتاريخية،وجمعهايفمكانواحد،إضافة
إىلإنتاجمجموعةمنالكتباملهتمةبالتاريخوالفن

اليمنيالقديم«.

البحث عن دعم
ويعربالهجريعنأملهالحصولعىلدعمخالل
الفرتةاملقبلة،ليساعداملنصةعىلاالستمرارية،

وتنفيذأفكارعدة.
ويفمايتعلقبمدىانتشاراملنصة،يحكيالهجري
بأن»هناكنسبةتفاعلكبريةجدامناملتابعني،

فأغلبالقصصتكونلهانتائججميلةنلمسهامن
الجمهورومدىتفاعلهماإليجابيمعها«.

ويبديالهجريسعادتهبأناملتابعبدأيعرفأهمية
الفنواملوروثالثقايفلليمن،ماظهريفكثريمن
الرسائلالتيوصلتاملنصةمنجمهورأجنبي

تضمنتاإلعجابواإلشادةباليمن.
ويوجهالهجريرسالةإىلاليمنيني،مفادها:»يف
بالدناالكثريمناألمورالجميلةوالصفاتالتي
تميزناعنغرينا،لدينامنالشعراءوالفنانني

والشخصياتالتيأحدثتتغيرياإيجابياكبريا،
والحربضيفثقيلعليناأفسدهذهالصورة«.

ويختمحديثهبالقول:»موروثناوتراثناوحضارتنا
تحتاجإىلتوثيقبرصيوكتابيكبري،ونحتاجإىل
إنعاشهيفالواقعوليسفقطاملفاخرةبه،نستطيع
جميعاأننخلقطرقاجديدةلتقديمهواستخدامه

وعرضهللعالمبالشكلاملطلوب«.

»هكذا كان اليمن«.. 
منصة شبابية تدعم الجمال في وجه الحرب 

100,000 Yemenis dis-
placed in 2020 amid 
ongoing conflict

T he International Organization for Migration (IOM) 
said that more than 100,000 people have been 
displaced in Yemen since the beginning of the year 

due to fighting, insecurity and the spread of COVID-19.

The UN organization said in a report posted online that “it 
has been nearly six years since the war erupted in Yemen, 
but the conflict is still raging.»

The IOM’s report added that since the beginning of the 
year, more than 100,000 people have been displaced in 
Yemen, most of them due to the fighting and insecurity.

It warned also against the COVID-19 pandemic “that is 
beginning to emerge as a new cause of internal displace-
ment across the country.»

From March 30 to July 18 the IOM’s Displacement Track-
ing Matrix (DTM) recorded over 10,000 people moving 
due to COVID-19, “mostly out of fear that they may 
contract the virus, the impact of the outbreak on services 
and the worsening economic crisis,” according to the UN 
organization.

It noted that “due to access constraints, IOM DTM cur-
rently only collects data on displacement in part of the 
country -- districts in 12 governorates out of 22. There-
fore, the number of displacements in 2020 is likely to be 
much higher than what has been recorded.»

«The situation in Yemen is so dire, particularly in locations 
like Aden where hospitals are turning away suspected 
cases and news reports have tragically shown large num-
bers of graves being dug, that families are now leaving 
virus hotspots,” the report quoted IOM Yemen’s Chief of 
Mission, Christa Rottensteiner, as saying.
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تقدمعضومجلسالنواباملرصي،لواء
الجيشالسابقحسنالسيد،بطلب

إحاطةموجهإىلوزيرالخارجيةسامح
شكري،بشأنضعفدورجامعةالدول
العربيةيفمواجهةالقضاياالتيتمس

األمنالقوميالعربي،و«ترهلموقفهامن
القضاياالعربية«،مطالباًبإلغائهاوتأجري
مقرهااملطلعىلميدانالتحريربوسط

القاهرة.

ودعاالسيدإىلاحتفاظالربملانالعربي
بمبنىجامعةالدولالعربيةالعريق،
واستغاللهيفعقداجتماعاته،بدعوى
أنهغريمستفادمنه،نظراًلغيابدور

القائمنيعليه،مستطرداًأن»دورالجامعة
العربيةبدأيضعفمنذعجزهاعن

مواجهةأطماعالرئيساألمريكياألسبق
جورجبوش،األمرالذيتسببيفتقسيم
دولةالعراق،وإباحةالتدخالتالخارجية

يفهذهالدولةالشقيقة«.

واتهمالنائبالربملانيالجامعةالعربية
بـ«مساندةحلفالناتو(تحالفعسكري
دويل(يفالتدخلبشؤونالدولةالليبية،
أثناءفرتةمايسمىبالربيعالعربي«،
مضيفاً:»لمنرمساندةحقيقيةوفعالة
منجامعةالدولالعربيةإزاءالقضية
الليبية،وقضيةسدالنهضةاإلثيوبي،
وكذلككانموقفالجامعةضعيفاًتجاه
األزمتنيالسوريةواليمنية«،عىلحد

تعبريه.

وجامعةالدولالعربيةهيمنظمة
إقليميةتضمدوالًعربيةيفآسياوأفريقيا،
وينصميثاقهاعىلالتنسيقبنيالدول
األعضاءيفالشؤوناالقتصادية،ومن

ضمنهاالعالقاتالتجارية،واالتصاالت،
والعالقاتالثقافية،والجنسيات،ووثائق
وأذوناتالسفر،والعالقاتاالجتماعية،
والصحة،ويقعمقرهاالدائميفالقاهرة،
وأمينهاالعامالحايلهووزيرالخارجية

املرصيالسابقأحمدأبوالغيط.

برلماني مصري يدعو 
إللغاء الجامعة 

العربية وتأجير مقرها

عّمان../أنورالزيادات

انقلبأعضاءمجلسالنواباألردنيعىلرئيس
املجلسعاطفالطراونة،والذييجلستحت

قبةالربملانمنذ18عاماًبوصفهنائباً،قىضمنها
7أعوامرئيساًللمجلس،وآخرهاعندمافازقبل
عامنيبرئاسةاملجلسالثامنعرشمنالجولة
األوىل،بعدحصولهعىلغالبيةأصواتاملجلس.

ووقّع85نائباًبياناًهاجموافيهالطراونة،يف
اصطفافواضحإىلجانبالسلطةالتنفيذية،
واتهموهباستعمالمنربرئاسةمجلسالنواب
ألمورخاصةبهوبأرسته،والبحثيفقضايا
ليستموجودةيفاملجلس،بلمنظورةأمام
القضاء،واليسمحالنظامالداخيلللمجلس

بتناولها.

وجاءاملوقفالنيابييفظلتداعياتقضية
توقيفشقيقرئيساملجلسونقيباملقاولني
األردنينيالسابقأحمدالطراونةيفمركزتأهيل
وإصالحالجويدة15يوماًعىلذمةالتحقيق،
عىلخلفّية»مخالفاتيفعطاءالجزءالثاني

منمرشوعالسلطالدائري«،وفقمصدريفهيئة
النزاهةومكافحةالفساد.

جاءاملوقفالنيابيبعداتهامرئيسمجلس
النوابالحكومةباستهدافأرسته،إثرتوقيف

أحدأفرادهايفقضيةفساد

وثارتأركانالدولةاألردنيةبعداتهامرئيس
مجلسالنواباألردنيعاطفالطراونة،يفبيان

األحداملايض،الحكومةبـ«استهدافأرسته
والتغولعىلالسلطةالقضائية«،قائالًإن

»مايجريُيعدسابقةخطريةويتجاوزرشف
الخصومةالسياسية،وصوالًلتشويهمعيب

ألرسةرئيسمجلسالنواب«،معترباًأنالخطوة
األخريةبرهنتعىلأنمايجري»تغطيةألخطاء

الفساداإلداريبالحكوماتاملتعاقبةعرب
اتهاماتمنظمةدونمسّوغقانوني«.مضيفاًأن

»الكرةاآلنيفمرمىالرأيالعام«.

ويفمواجهةذلكأصدرالنواباألردنيوناليوم
بياناًعقباجتماعتداعوالهمنذيومأمسيف

منزلالنائبمجحمالصقورواستهجنوافيهما
وصفوهباستخداممنربالرئاسة،وتشويهصورة
مؤسسةالربملانعربالحديثعناستهداف

مربمجلرئيساملجلسوأرسته.
واستغرباملوقّعون،ذكربيانرئيساملجلسبأن
الكرةيفملعبالرأيالعامبدلأنيقولوفقهم
»إنهايفمحرابالعدالةوأمامالجهاتالقضائية
املختصةمنخاللسيادةالقانونالتينادىبها
املجلسورئيسهمنذسبعسنوات،مؤكدينأن

هذااملنطقهوالذييمثلهم«.
ورحبالبيانبماوصفهباإلجراءاتالحكومية
يفمواجهةالفساد،مشرياًإىلمطالبنيابية
قبلإقرارقانونرضيبةالدخلوبعدهبإيجاد
آليةحكوميةللحدمنانتشارظاهرةالتهرّب
الرضيبي،فضالًعناملطالبالنيابيةاملتكررة
ملواجهةقوىالفسادوكشفهيفكلمكانمن

أجهزةالدولة.
رّحبالبيانباإلجراءاتالحكوميةيفمواجهة
الفساد،وطالببكشفهيفكلمكانمنأجهزة

الدولة
ويفنقدمبارشللطراونةتابعالبيان،»وملّايمّس
اإلجراُءمنيهمناأمره،تقومالقيامةوالتقعد،
متهمةالدولةباختيارشخصأوقضيةبعينها

ألسبابسياسية«،مضيفاًأنالقضاءصاحب
الكلمةالفصليفالرباءةأواإلدانة،أماالخشية
منالذهابإىلالقضاءفتعنيانفالتاألمور

والعودةإىلمنطقرشيعةالغاب.

خرساليومالطراونةمكانتهالسياسية،فهويف
معركةرشسةمعاملرجعياتالرئيسةيفالدولة
ومعالحكومة،وهناكإدانةشديدةاللهجةمن
الزمالءالنوابالذينانقلبواعليه،ويفبداية

العامالحايلخرساملواطننياألردنيني،عندماقال
جملتهاألشهر»مششغلكيامواطن«،وهي
عبارةأطلقهارداًعىلمداخلةألحداملواطنني
منرشفةمجلسالنوابعندماكاناملجلس

يناقشأحدالقواننيفجاءالردعليهبهذهالعبارة
الشهرية،والتيتلقّفهااملواطنونوأصبحتعبارة

للتندرتارةوللسخريةتارةأخرى.

الطراونةهواألكرثمعرفةبمكنوناتعبارته
»مششغلكيامواطن«،وهوالعالمبكلخبايا
الدولةاألردنيةوأرسارهامنخاللموقعهعىل
رأسمجلسالنواب،الغرفةاألوىليفمجلس
األمة.واليحظىالطراونةاليومبتأييدشعبي
كبري،خاصةأنالكثريمناملواطننييعتربون
رئيسمجلسالنوابرشيكاًرئيسياًللحكومة،
وأحداألدواتالتيأوصلتالبالدإىلالوضع

الصعبالحايلعندماكانيجلسعىلقمةهرم
السلطةالترشيعيةالتيمررتالقواننيالتي
مّستباملواطننييفمجايلالحرياتواألوضاع

االقتصادية.

ُيذكرأنالسلطةالترشيعيةممثلةبمجلس
النوابغائبةتماماًعناملشهدالسيايس،فقد

صدرتاإلرادةامللكيةبفضالدورةالعاديةالرابعة
واألخريةملجلساألمةالثامنعرشيفبدايةشهر
مايو/أياراملايض.إالأنالغيابالفعيلملجلس
النوابقدبدأقبلذلكبشهرين،حيثتوقّفت
جلساتهبمجردإعالنالعملبقانونالدفاعيف
شهرمارس/آذاراملايض.ولميتمكّناملجلس
مناالجتماعمنذذلكالتاريخبحجةالقيود
التيفرضتهاأوامرالدفاععىلحريةاالنتقال
والتجمع،وينتظراألردنيونحالياًاإلعالنعن
حّلمجلسالنواببعدانتهاءمدتهالدستورية
واإلعالنعنإجراءانتخاباتنيابيةلتشكيل

املجلسالتاسععرش،والتيمناملتوقعإجراؤها
يفشهرنوفمرب/ترشينالثانياملقبل.

النواب األردنيون ينقلبون على 
رئيس مجلسهم

بعيدإعالنالسعوديةوالعراقاالتفاقعىلتأجيلزيارةرئيسالوزراء،
مصطفىالكاظمي،إىلاململكة،أكداألخريأنهمتفائلبمستقبلالعالقاتبني

البلدين.

كماأكدعىلأهميةتلكالعالقات،قائالًيفتغريدةعىلتويرت:عالقاتالعراق
والسعوديةراسخةوترتكزعىلاإليمانباملصالحاالسرتاتيجيةاملشرتكة،

ومتفائلبمستقبلها.وأضاف:»أتطلعإىلخروجخادمالحرمنيالرشيفنيمن
املستشفىبكاملالصحةوالعافيةيفأقربوقت،كيتتسنىيلزيارةاململكة

واالطمئنانعليهشخصياً«.
وسيطأمرسول

وكانمستشاروالكاظميقالوايفوقتسابقإنزيارتهللرياضتهدفلفتح
مسارجديدللتعاوناالقتصادي،وتعزيزفرصالعراقيفأنيصبحوسيطاً

إقليمياً،بحسبمانقلتوكالةأسوشييتدبرس.
وقالهشامداود،مستشاررئيسالحكومة،إنكالًمنالوالياتاملتحدة

والسعوديةتقبالنبلعبالعراقدورالوساطة»فالخليجواألمريكيونيريدون
للعراقسيادته،»وهذابالنسبةلهميعنيالنأيعنإيران«.

لكنهلفتيفاملقابلإىلأنإيران»تريدمنالعراقأنيصبحرسوالً،لكنهذالن
يكونمقبوالًلدىالعراقوالكاظميأيضا«.

أتىذلك،خاللزيارةوزيرالخارجيةاإليراني،محمدجوادظريف،إىلبغداد
حيثالتقىنظريهالعراقي،الذيشددعىلأنالعراق»يريدعالقاتمتوازنة
معجميعدولالجوارعىلأساساملصالحالعراقيةواملصالحاملشرتكةوعدم

التدخليفالشؤونالداخلية«.

وكانالكاظميقدشددبدورهبعيدلقائهظريفيفبغدادعىلسعيبالده
بشكلحثيثإىلتأكيددورهااملتوازنواإليجابييفصنعالسالموالتقدميف

املنطقة.

متفائل بمستقبلها..

الكاظمي: عالقات العراق والسعودية قوية
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أعلنالرئيسالجزائريعبداملجيدتبون،تعينيمستشارهيفالرئاسة
ومديراألرشيفالوطنيعبداملجيدشيخي،ممثاللهيفاللجنة

العلميةاملصغرةمعفرنساواملكلفةبملفالذاكرة.
وقالالرئيستبون،يفحوارتلفزيونيعىلالتلفزيونالرسمي،إن
»االختياروقععىلشخصشيخيباعتبارهملماًبملفاتالذاكرة

مثلاألرشيف،لتمثيلهيفاملحادثاتمعالجانبالفرنيس
بشأنالقضية«،يفمقابلاملؤرخالفرنيسبنيامنيستورا

الذيعينهالرئيسالفرنيس،إيمانويلماكرون،
لعضويةاللجنةمنالجانبالفرنيس.

ويتوىلكلمنشيخيوستوراتقديممقرتحات
للكيفيةالتييمكنمنخاللهاإيجادتسوية
نهائيةمللفالذاكرةوملفاتالتاريخالعالقة

بنيالبلدينبسبباملايضاالستعماريلفرنسا
يفالجزائر،بينهاأربعملفاتأساسية؛هي
معالجةآثارالتفجرياتالنوويةيفالصحراء
الجزائرية،وملفاألرشيفالجزائرياملوجود

يفباريس،وملفاأللغام،وملفاملفقودينالبالغ
عددهم20ألفمفقوداقدمتالجزائرقائمةأولية

بألفيمفقودمنهم.
وتقودمعالجةهذهامللفاتإىلاعرتاففرنيسرسميكامل

باملسؤوليةعنجرائماالستعمارالفرنيسوآالمالجزائرينيبنيعامي
1962-1830،إضافةإىلتقديماعتذاررسميوتعويضات.

وتبديالجزائريفالفرتةاألخريةإرصاراكبرياعىلالحصولعىل
اعرتافواعتذاروتعويضمنفرنسا.وقالالرئيستبونبوضوحوثقة
»سنسرتجعذاكرتناونحصلعىلاالعرتافبالجرائممنها«،مشرياإىل
أنذلك»سيكونهواألساسوالرشطإلقامةعالقاتنديةوطبيعية
بنيالبلدين«،الفتاإىلأن»الجزائرلمتقصفرنسامنحسابات

الرشاكةاالقتصادية،لكنهالنتأخذأيفرنكملصلحتهادونذلك«.
ويعدعبداملجيدشيخيأحدأبرزاملهتمنيوالعاملنيعىلملف

الذاكرةوالتاريخواملايضاالستعمارييفالجزائر،إذكانيديربرنامجا
تلفزيونيايعنىبالذاكرةوالتاريخ،وأدارمتحفاملجاهدلسنوات،كما
شاركمعجمعيةالثامنمنمايو1945الجزائريةلتكوين
ملفقانونييطالبفرنساباإلقراربجريمةقتل
45ألفجزائرييفاملظاهراتعشيةإعالن

وقفالحربالعامليةالثانية.
واشتغلشيخي،الذييعملمديراملركز
األرشيفالوطنييفالجزائر،عىلملف
استعادةاألرشيفالجزائريمنفرنسا

منذفرتة،وأطلقيفالفرتةاألخرية
تحذيراتمنسنباريسقانوناًيعترب
وثائقاألرشيفالجزائريةيففرنسا
ملكالألمةالفرنسيةاليمكنالتنازل

عنه،كماساهميفإنتاجعددمناألعمال
التلفزيونيةعنالثورةالجزائرية.

وإذاكانتللرئيستبونمربراتهيفاختيار
شيخيممثالًلهيفاللجنةالعلميةاملصغرة،

عىلاعتباردرايتهبملفاتالتاريخوإحاطته
بالجوانبالقانونيةوالتقنيةواإلداريةاملتعلقةبكيفياتمعالجة
ملفاتالذاكرةواألطرالقانونيةاملنظمةلذلك،فإنتحفظات
جزائريةظهرترسيعاعىلتعينيعبداملجيدشيخي،الذي
ليستلهكتاباتكثريةعنالتاريخ،يفمقابلاملؤرخالفرنيس

املعروفبنيامنيستورا،الذينرشعرشاتاملؤلفاتعنالجزائر،
وهوماقديضعفاملوقفالجزائريويعطياألفضليةللجانب

الفرنيس.

الرئيس الجزائري يكلف 
عبدالمجيد شيخي بإدارة ملف 

الذاكرة مع فرنسا

T unisian Prime Minister Elyes 
Fakhfakh has resigned from 
his post, the government said 

in a statement, after a dispute with 
the Ennahdha party that had with-
drawn its support for the govern-
ment.

Fakhfakh handed his resignation to 
Tunisian President Kais Saied on - af-
ter less than five months in office - 
“in order to pave the way to get out 
of the crisis and avert further difficul-
ties for the country”, the statement 
said.

Fakhfakh will now lead a caretak-
er government while the president 
must nominate a replacement to 
start consultations to form a new 
government.

Following his resignation, Fakhfakh 
dismissed six government ministers 
belonging to Ennahdha movement. 
He warned all those who attempt to 
harm the security and interests of 
the country, saying he will continue 
to fully shoulder his responsibilities.

Ennahdha sharply criticised Fakh-
fakh’s move to dismiss the ministers: 
“What the resigned prime minister 
made to exempt the Movement’s 
ministers from their duties, is mess-
ing with institutions and a convulsive 
reaction, and can harm the interests 
of citizens as well as the higher inter-
ests of the country ... especially in 
the health sector amid the coronavi-
rus pandemic,” it said in a statement.

Earlier in the day, Ennahdha, which 
topped the October parliamentary 
elections, had presented a motion of 
no-confidence in Fakhfakh due to an 
alleged conflict of interest.

Last month, an independent mem-
ber of Parliament published docu-
ments indicating the prime minister 
owned shares in companies that had 
won deals worth 44 million dinars 
($15m) from the state.

A judge has opened an investigation, 
and the anti-corruption minister has 
assigned a public watchdog to look 
into the issue and report back.

Fakhfakh denies he did anything im-
proper or corrupt, saying he had sold 
his shares in the companies.

On January 20, Fakhfakh was tasked 
by the president with forming a gov-
ernment. The Parliament approved 
his government on February 27.

«Ennahdha was forced to accept 
[a coalition government] to avoid 
new elections,” said political analyst 
Chokri Bahria.

«But the party finds itself in a gov-
ernment with which it has difficul-
ty dealing and in which it has little 
clout.»

Ennahdha had initially nominated 
an independent for premier but he 
failed to win the support of Parlia-
ment, leading the president to name 
Fakhfakh, a former finance minister, 
for the post.
Tunisia has been praised as a rare 
success story for democratic transi-
tion after the Arab Spring regional 
uprisings sparked by its 2011 revo-
lution.

Tunisia risks fresh political dead-
lock as PM Fakhfakh resigns
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قاعة األفراح         رويلتي مآنر 

حفالت الزفاف - أعياد الميالد -حفالت التخرج - حفالت الحناء - ولجميع 
حفالتكم وافراحكم وتعزياتكم

خدمة ملكية بأسعار 

في متناول الجميع 

القاعة تحتوي على ثالث صاالت 

كل صاله لها مدخل منفصل
 ذكريات ال تنسى ابدًا رويلتي مآنر...

مجالس 
عربية فاخرة

TRADITIONAL ARABIC 
THEME HALL AVILABLE

اتصل اآلن لعمل موعد 
رويلتي مآنر

الدقة والثقة والجمال 
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WWW.ROYALTYMANOR.COM

استفسر عن 
باقة حفلة الزفاف 

كاملة
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• Accounting- CPA
• Tax (Individual & 

Corporation)
• Payroll Services
• Reporting & Analysis
• Income/Expense 

Budget
• Forecast Support
• Feasibility Studies 
• Business Consulting
• Immigration Services 
• Translation Services

Tel:313.581.6605
Fax:313.483.1721

Dearborn , MI 48120
 بجانب مكتب البريد، خلف بنك

DFCU

Amin Ali:
 313-995-1754

هل معك مشاكل مع  State and IRS  وتحتاج إلى المساعدة ؟ 

اتصل بنا ونحن بعون اهللا سنحل جميع مشاكلك معهم . 
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Muslims Around The World  المسلمون حول العالم

أغلقتالسلطاتاليونانيةمسجداًيفمنطقة»برية«
القريبةمنالعاصمةأثينا،بحجةعدموجودترخيص

بذلك.

وأغلقمسؤولونيونانيونأبواباملسجدالذييحمل
اسم»أندلس«الذيكانتأبوابهمفتوحةمنذعام1989،

يرتادهعددكبريمنالسياح.

وعندغلقأبواباملسجدعرّبرواداملسجدعنحزنهم
العميق.

وقالرئيسجمعيةمسلمواليونان»نعيمالغادور«،
لـ«األناضول«:إنهذااملسجدالذيخدماملسلمنيمنذ
32عاماًأغلقاليومبقراروبدونأيأسبابواضحة.
وأشارإىلأنالسلطاتلمتبلغهمعنالسببالواضح

إلغالقاملسجد.
وتساءل:ماذاستستفيدالحكومةاليونانيةمنإغالق
هذااملسجد،يفحنياليوجدأيمسجدرسمييف

العاصمةاليونانيةأثينا.

وأضافأنأثيناالتخلومناملساجدفحسب،بلمنأي
مقربةللمسلمنيأيضاً.

وتساءل:ملاذايتمالتعاملمعاملسلمنييفاليونان
كمواطننيمنالدرجةالثالثة،هلُيرادمنهمأنيكرهوا

هذهالبالد.
وحولقرارالغلق،قالبيانصادرعنجمعية»مسلمو
اليونان«،يفوقتسابق:إناملسلمنيبعيدونكلالبعد

عناملساواةأمامالقانونيفالبالد.

السلطات اليونانية تغلق 
مسجدًا قرب أثينا

أول مقبرة إسالمية 
“ملك” مسلمي 

جزيرة صقلية.
تمدفنالجثةاألوىليفأولمقربةإسالمية
يمتلكهامسلموصقلية،والواقعةيفسان
فيليبو،بقريةتقعباملنطقةالجنوبيةمن
ميسينا،وفقاًلمنرشتهالجريدةاإليطالية

“ديلسود”االلكرتونية.
وتمالحصولعىلهذهاملقربةبفضل

اتفاقيةتمتاملوافقةعليهايفالسنوات
األخريةمعمجلساملدينةالسابق،وجرت
اآلنمراسمأولدفنلرفاتمسلمبهذه

املقربةالجديدة.
تعدصقليةجزيرةايطالية،وأكربجزر
البحراملتوسط،وتعترببوابةأوروبا،
وتقعجنوبشبهالجزيرةاإليطالية،

وهيأيضاًأكرباألقاليمالعرشيناملكونة
لألرايضاإليطالية،وعددسكانهايبلغ
5,1مليوننسمة،أكربمدنهابالريمو،

وهيالعاصمةوتقععىلالساحلالشمايل
الغربيللجزيرة،كماتعدمدينةكتانيا
بمثابةالعاصمةاإلقتصادية،وتعتربمن
أهماملواقعالسياحيةيفإيطاليا.وتصل

نسبةمسلميالجزيرةنحو%5منتعداد
السكان.

شهدتالعاصمةالبلجيكيةبروكسل،احتجاجاتضد
بيانللمحكمةالدستوريةيفالبالد،أعلنتفيهعن

إمكانيةحظرالحجابيفمعهدعاٍلللتعليم.
وتجّمعقرابة4آالفشخص،يفميدانوسطالعاصمة
بروكسل،تلبيةلدعوةأطلقتهامنظماتمجتمعمدني،
للتظاهرضدبياناملحكمةالدستوريةالعليايفالبالد.

ورفعاملحتّجونالفتاتكتبتعليهاعباراتمنقبيل
»الحجابحقإنساني«،و«أينحريتنا؟«،و«كفى«،

مطلقنيشعاراتلدعمالحجاب.

وأفاداملحتّجون،يفبيانلهم،أنالنساءاملسلماتيف
بلجيكايتعرضنللتمييزبسببمعتقداتهنالدينية.
وطالبالبيانالسلطاتالبلجيكيةبوضعالنساء

املسلماتبعنياالعتبارعندسّنالقوانني.

ومطلعيونيواملايض،أعلنتاملحكمةالدستورية
البلجيكيةأنبإمكانمعهد»فرانسيسكوفريير«فرض

حظرعىلكافةالرموزالدينيةبمافيهاالحجاب.

بياناملحكمةالدستوريةصدربناءعىلطلبتقدمت
بهمحكمةالصلحبربوكسل،إلبداءرأيهايفدعوى
قضائيةرفعتهاطالباتمسلماتباملعهدضدفرض

حظرالحجاب.

وانتقدتالعديدمنمنظماتحقوقاإلنسانيفبلجيكا
إعالناملحكمةالدستوريةباعتبارهينتهكالحقوق

األساسيةلإلنسان.
ومناملقررأنتصدرمحكمةالصلحبربوكسل،القرار

النهائييفالدعوى.

احتجاجات ضد حظر الحجاب 
في بروكسل

اعتداء وحشي على امرأة 
مسلمة في روسيا 

بشكلوحيش..اعتدىشخصعىلامرأةمسلمة
بالرضباملربحأمامأعنيأطفالهايفحديقةعامة

بمدينةنيجنكامسكيفترتستانالروسية.
وتداولناشطونعىلشبكاتالتواصلاالجتماعي،

مقطعاًمصوراًمنإحدىكامرياتاملراقبةيفالحديقة،
يظهرامرأةترتديالزياإلسالميومعهاأطفالها

تميشيفأحدالشوارع،وفجأةجاءرجلمرسعاًوركلها
منالخلف؛مماتسببيفوقوعهاأرضاًعىلوجهها

أمامأطفالها.

ولميكتفهذاالشخصاملتطرفبذلك،بلاستمريف
ركلهاأكرثمنمرةكلماحاولتالوقوف؛مماتسببيف

حالةمنالرعبوالفزعألطفالهاالصغار.
ونرشالصحفياألمريكييسجيويرملانوهوناشط
ضد»اإلسالموفوبيا«عىلصفحتهيف»تويرت«املقطع
املصورلالعتداء،وعلقعليهقائالً:اعتداءبوحشية
عىلأممسلمةبرفقةأطفالهايفمدينةنيجنكامسك

بجمهوريةتتارستان.
ونددمتداولواملقطعبعنرصيةاملعتديواألعمال

املتطرفةبحقاملسلمنييفالعديدمنبلدانأوروبا،كما
طالبواالحكومةالروسيةباتخاذمايلزموالتحقيق
يفالحادثملنعتكرارمثلهذهاألفعالالعنرصية

واملتطرفةبحقاملسلمني.
ونرشتمواقعإعالمروسيةأنالشخصاعتدىعىل
خمسنساءأخرياتإحداهنحامل،قبلأنيتم

القبضعليهمنقبلالرشطة.
وأصدرتالرشطةبياناًصحفياًحولاعتقالهذا

الشخصونرشتصورتهفيه،حيثقاللدىسؤاله
عندافعهملهاجمةالنساءبهذهالطريقةإنه»يكره

النساءبشدة«.
وتعدترتستانإحدىالجمهورياتيفالداخلالرويس،
ويبلغتعدادسكانهاقرابةأربعمالينينسمة،وهيتقع
يفالجزءالجنوبيالغربيلروسيا،وقريبةمنجبال
األورالالفاصلةبنيآسياوأوروبا،حيثيعودتاريخ

وجوداملسلمنيفيهاإىلالعام922ميالدية.
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  Religion & life دين ودنيا

 نجالء محفوظ

وحدهماألذكياءالذينيخططونويسعونويثابرونوأبًداال
يرتاجعون؛لريبحواالدينوالدنيامًعا،فاليسمحونللدنيا
باستدراجهمبعيًداعنالدين،والينعزلونعنالدنيابحجة

التدين،ويستخدمونأعمارهمبوعيوعزيمةليسعدوا
ويفوزوابالدارين،وندعولكمبه،وإليكمالخطواتالعملية:

-1نبدأبالنية،فنتدبرالحديثالرشيف»إنمااألعمالبالنيات
وإنمالكلأمرئمانوى..«.

فلتكنالنيةبكلحياتناإرضاءالخالقوإعمارالحياةكما
يحبويرىضسبحانهوتعاىل،ونجددهادائماً،وسنفوز
بالثوابالدينيبمشيئةالله،وستمدنابطاقاتإضافية
نحتاجهابشدةبجهادنااليوميضدالرتاخيوالرتاجع
واالستسالم،وستزرعبداخلناالحياءمنالخالقوالقوة
النفسيةواإليمانيةوهماوقودالنجاحالذيالينفذأبًدا.
-2لنزرعبعقولناوقلوبناالحديثالرشيف»العاملإذا

استعملفأخذالحقوأعطىالحقلميزلكاملجاهدينيف
سبيلاللهحتىيرجعبيته«،وكذلكاآليةالكريمة:(َوقُِل
اْعَملُواْفََسرَيَىاللُّهَعَملَكُْمَورَُسولُُهَوالُْمؤِْمنُوَن((التوبة:
105(،فبتذكرهماسيهونالجهداملبذولبالعملمهما

تعاظموستتضاعفالرغبةوالقدرةإلنجازهبأفضلمايمكن،
وسنسعىالمتالكأدواتالنجاحولننقبلبأيتهاونأوظلم

أونقصان.
دستورومنهاج

اَراآْلِخرََةواََلتَنَسنَِصيَبَكِمَن 3-(َواْبتَِغِفيَماآتَاَكاللَُّهالدَّ
نَْيا((القصص:77(،هذهاآليةالكريمةتضعلنادستور الدُّ
التحررالنفيس؛فلننؤذيأنفسناباللهاثالدنيوي،ولن
نخضعلتنازالت،ولننخدعأنفسنابأنهارضورةللتقدمأو
للنفوذواملال،وسنتذكردوماًأنالدنيارحلة،وأناآلخرةهي

املقر؛فالنفعلبالدنياإالمايسعدناباآلخرةمعالتمتعباملباح
لرتتاحالنفسوتسعدوتكملسعيهابعزةوشموخوالتنحني

إالللرزاق.
4-يخصماالهتمامبمتابعةتفاصيلحياةاآلخرينكثريًا

دينًياودنيوًيا؛ففيالحديثالرشيف:»منُحسنإسالماملرء
تركهمااليعنيه«،ودنيوياًهذااالهتماميأكلطاقاتكووقتك

وعمركوأنتأوىلبهم.
 5-األخذباألسبابعبادةواالعتمادعليهارشك،نصيحة
تشكلمنهاجاملسلمالذكي؛فاليتوانىعنالسعيالحثيث

بجديةومثابرةليفوزبأفضلالنتائجبعباداتهوبعمله
وبصحتهالنفسيةوالجسديةوبعالقاتهاألرسية،ثميهدأ

ويرتكالنتائجللهسبحانه،واليخذلنفسهفيقول:فعلتكذا
وكذاولمأجدمايرضيني؛فهذارشك،فاللهوحدهيختارلنا

األفضلوبأحسنتوقيت،ومنينسذلكيخرسالدينوالدنيا،
واألوىلمعروفة،والثانيةألنهسيسخطوسيتوقفعنبذل

املجهودوسيخرس.
فتنةوتهلكة

6-التحزن،التخف،التغضب،نصائحمهمة؛فالحزن
والخوفوالغضبمشاعرمهلكة؛تسلبالراحةالنفسية

وتهددسالمالعقلوتدفعنالترصفاتترضنا؛فلنهتمبمراقبتها

ونمنعهامنالسيطرةعليناأوالًبأول.
الُْمرْسِِفنَي((األعراف: ُبواْواَلَترُْسِفُواِْإنَُّهالَُيِحبُّ -7(وكُلُواَْوارْشَ
31(،تنبهنااآليةالكريمةلرضورةالرتشيدبالطعاموالرشاب؛
وهومفتاحالصحةويفيداملخوالرتكيزواملزاجالجيداالعتدال

بهما.
8-(أَنََّماأَْمَوالُكُْموَأَواْلَُدكُْمِفتْنٌَة((األنفال:28(،تحذرنااآلية
الكريمةمنأهممسببنيللهمومبالدنياويقودانالبعض

لالنزالقملايغضباللهمنأفعالوأقوال؛فلنحذرهما،ونجعل
املالخادًماوليسسيًدا،واألبناءوسيلةللفوزبرضاالله

بحسنتربيتهمونرفضجعلهمطريقًاللفتنة.
9-(واَلَتُلْقُواِْبأَْيِديكُْمِإىَلالتَّْهلُكَِة((البقرة:195(،تنهىهذه
اآليةعنقتلالنفسوإيذائها،وواجبناحفظأنفسناوعقولنا
وقلوبناوتجنبمايؤذيناصحًياونفسًياونلفظهفوراًونحتفظ

بمايضفإلينامنأفكارومشاعروترصفات.
تجنبالخسائر

10-»أحببحبيبكهونًاما،عىسأنيكونبغيضكيوماً
ما،وأبغضبغيضكهوناًما،عىسأنيكونحبيبكيوًما

ما«،يوصيناالحديثالرشيفباالعتدالبالحبوبالبغض؛
لنستطيعرؤيةحقيقةمننحبومننبغض،فاليعميناالحب

والبغضالزائدين،وهمايسببانتناقصالوعيوالخسائر.
نُْهْمزَْهرََة َعْينَْيَكِإىَلَماَمتَّْعنَاِبِهأَزَْواجاًمِّ نَّ 11-(واََلتَُمدَّ

نَيالِنَفِْتنَُهْمِفيِهَوِرْزُقَربَِّكَخرْيٌوَأَْبقَى((طه:131(، الَْحَياِةالدُّ
تحذرنااآليةالكريمةمنالتطلعملابأيديالغريحتىالنفنت
أنفسنا؛ومنيفعلذلكيخرسدنياهأيضاً؛فتغلبهاملرارة

والحرسةوتتآكلصحتهالنفسيةوالجسدية.
12-(لَِئَشكَرْتُْمألَِزيَدنَّكُْم((إبراهيم:7(،منرحمةالخالق

بناأنيرزقنانعمةالشكر؛فالشكريريضالربثميطمئالقلب
ويهدئالعقلويزيدالنعم،ويوسعالحياةويجعلناأكرثرغبة

يفتجاوزاملنغصاتويحمسنالإلنجازات.
13-(َياأَيَُّهاالَِّذيَنآَمنُواِإنَجاءكُْمفَاِسٌقِبنََبأٍفَتََبيَّنُوا

أَنتُِصيُبواقَْوماًِبَجَهالٍَةفَتُْصِبُحواَعىَلَمافََعلْتُْمنَاِدِمنَي(
(الحجرات:6(؛تنبهنااآليةبأننامطالبونبإعمالالعقل
وعدمترديدأيكالم–مهماذاعوانترش-إالبعدالتأكدمنه؛
ملنعالخسائرالدينيةوالدنيوية،واألوىلنعرفها،والثانية

فلننهدرأوقاتناوطاقاتناونؤذياآلخرينونتألمالكتشافنا
أخطاءنا.

ً تذكردائما
14-الحلموالتؤدةوالصرب؛أهمالنعمالتييجبالتحيلبها؛
فلميخرسأبداًصابر،معتدبرقولالشيخمحمدالغزايل:

»الصربعىلمايمكنتغيريهبالدة«.
15-»إنلربكعليكحقاً،وإنلنفسكعليكحقاً،وألهلك
عليكحقاً،فأعطكلذيحقحقه«،تشكلهذهالنصيحة

النبويةالرشيفةالتوازن؛وهوأساسالنجاحبالحياة
وبالتعامالتوالصحةالنفسية.

16-التتبععوراتأحد؛فالدينينهاناعنذلك؛ونستفيد
دنيوياًمنها؛فتتبعالعوراتيضيعأوقاتناويورثناالكربوتوهم
أنناأفضلمنهمفنرتاجعواألذكىالدعاءلناولهمبالعافية

وحسنالخاتمةواالنرصافلالهتمامبمايفيدنادينياًودنيوياً.
17-التكنإمعة؛نصيحةمنيتجاهلهايقللمنشأنه

ويحرضالناسعىلاإلساءةإليه،وترتاجعقدراتعقله
ويصبحشيًئايحركهاآلخرونويهنينفسهويتناىسرشف

تكريمالخالقعزوجلله.

-18»مناليشكرالناساليشكرالله«؛حديثرشيفيطالبنا
بحسنالخلقوبشكرالناسعىلأيفعلأوقولأفادنا،ويفوز
منيشكرالناسبتعامالتجميلةتسعدهوترضيهويحمي

نفسهمنإفسادالعالقاتويشجعهمعىلاملزيدمناملساندة
والعكسصحيح.

ودوبراح
19-»إنالرفقاليكونيفيشءإالزانه،والينزعمنيشء

إالشانه«،والذكييخاصمالحدةوالعنفويختارالرفقمع
النفسوالغريليقللاملشاحناتويمنعسوءالتفاهمويحسن
املفاوضاتويفوزبأحسنالنتائج،والرفقليسضعفًاوال
يتعارضأبداًمعالقوة،فـ«املؤمنالقويخريوأحب..«،كما

جاءبالحديثالرشيف.
20-»تبسمكيفوجهأخيكصدقة«،هذهالتوصيةالنبوية
الرشيفةتسعدنادينياًودنيوياً؛فثوابالصدقةكلنانحتاجه،
ومردوداالبتسامةواسعجداً؛فريسلرسالةودملننتعامل
معهموتسهلالتعامالتوتزيلالضغينةوتوسعالحياة

للجميع،وأولهماملبتسم.
21-»منرسهأنيبسطلهيفرزقه،وأنينسألهيفأثره،
فليصلرحمه«،هذابعضمكاسبصلةالرحمالدينية،

ودنيوياًيفوزواصلالرحمبعالقاتجيدةمعمنيشبهونه
ويزيدمساحاتالرباحوالودواأللفةبحياتهوينعمبالرضا

عننفسه.
 22-»خريكمأنفعكمللناس«،وكفىبهاجائزةدينية،ودنيوياً

أثبتتاألبحاثالنفسيةأنمنيساعدونالغريبالعمل
التطوعييتمتعونبصحةنفسيةأفضل،ولتكنقدوتنايفذلك
أماملؤمننيالسيدةزينببنتجحشالتيكانتتدبغالجلد

وتبيعهلتتصدقبثمنه.
  23-تقولاآليةالكريمة:(َيْوَماَلَينفَُعَماٌلواََلَبنُوَن}88{ِإالَّ
َمْنأَتَىاللََّهِبقَلٍْبَسلِيٍم((الشعراء(،ويفالحديثالرشيف:
»أالوإنيفالجسدمضغةإذاصلحتصلحالجسدكله،

وإذافسدتفسدالجسدكله«،وهوماينبهنالخطورةالقلب
ومايحتويه،ولنتذكرأناللهسبحانهوتعاىليطّلعدوماًعىل

قلوبنا؛فلنتنافسونجتهديفتطهريهادوماً،ولنعملعىلالفوز
بالقلبالسليمالنابضبالتوحيدوالطاردلكلرشكمهماصغر
أوكرب،والرافضبقوةللبدعوالخايلمنشوائبالحسدوالغل

والكربوالساعيلطاعةالرحمنبحبورضا.
 24-(َوكَفَىِباللَِّهَوكِيالً((األحزاب:3(،فازمنعملبهذه

اآليةالكريمةوجددالتربؤمنحولهوقوتهوتوكلوسلمبصدق
ليفوزبالنفساملطمئنة.

 25-»أناعندظنعبديبي«،حسنالظنباللهواليقنيبأن
كلمايقدرهلناخري،وإنلمندرك،بقصورناحكمته،وطلب
األمانمنهوبهعزوجلوحدهالمنأيأحدمنالبرش،هو

النجاةيفالدارين.

 25
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Tolerance and its 
impact on the indi-
vidual and society

T olerance is defined as the ability to deal 
with something or continue to exist in 
spite of the presence of difficult or bad 

circumstances, and societies are formed by 
individuals who possess specific characteristics 
that enable them to coexist with each other and 
distinguish them from other creatures, despite 
the different cultures, races, religions used, and 
even patterns Living, however, these groups 
are able to adapt and coexist with one anoth-
er depending on many rules and foundations 
that form the basic pillar of building societies. 
Tolerance is one of these pillars that forms a 
solid foundation for a society characterized by 
prosperity in all its political, economic, social and 
even emotional areas. Globalization and modern 
technology in recent times have made the entire 
world like a small village available to all, and 
different cultures have become reciprocal and 
easily accessible at any time, and because of this 
great development in relationships we now need 
a great need to promote the concepts of mutual 
love between individuals and tolerance and 
acceptance of others, especially in the cause Dif-
ferent religions, each member of society has the 
right to convert to religion that is appropriate to 
his ideas and customs Followed, and here comes 
the role of tolerance in reducing the number of 
differences between individuals due to different 
points of view.

Tolerance has many positive effects on the indi-
vidual and society, and these include:

Tolerance is essentially based on refraining from 
minor matters, so we find the tolerant person a 
conscious person, who does not respond to the 
abuse by abusing, but rather seeks to ignore the 
abuse of others, and that makes him a superior 
person, and makes him preoccupied with what 
is more important in his life than replying the 
abuse to others.
A tolerant person feels inner peace and com-
placency, as he tolerates others to achieve a 
supreme goal, and he is pleased with God, his 
love and the great reward. A tolerant person is 
loved among people, and he has a high position 
in their hearts. He is a person distinguished by 
kindness, wide chest, and dream.

Tolerance returns to the whole community with 
good, for forgiveness increases the bonds of love 
among members of society, and extinguishes the 
flames of grudges burning in people’s hearts.

Tolerance reduces crime, revenge in society, and 
reduces violence, conflict, and war.
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حنيعاشالعالمعىلوقعالحجرضمن
اإلجراءاتالوقائيةمنانتشارفريوس

كورونا،شهدناعودةللقراءة،وقدفتحهذا
السياقالبابلفئةمناألعمالدونأخرى،

ومنهاماباتيعرفبأدبالوباء،وهي
منطقةتفتحعىلجنسفرعيمنأجناس

الرواية،هوأدبالخيالالعلمي.
وهومجالناشطللغايةيفأوروباوشمال
أمريكاواليابان،ولكنالحاليختلفعربيا،

فهلتحرّككورونااملياهاملتجّمدةلهذا
الفن؟سؤالإىلثالثةمنكتّابهذااألدب،هم
الباحثوالروائيالجزائريفيصلاألحمر،
والكاتبواملرتجماملرصيأحمدسمريسعد،

والروائيالتونيسالهاديثابت.
 

فيصل األحمر: أثر الوباء على العوالم 
التخيلية

يفتفسريهلقلةالكتابةضمنأدبالخيال
العلميعربيا،اليربطالكاتبالجزائريبني
»فقر«البحثالعلميوواقعالخيالالعلمي.
يقول:»املعطىالتكنولوجييتقاسمهالناس
جميعاعىلالكوكبالذيصارمثلالقرية.

جلاملدنالعامليةمدنذكية،تسريعنطريق
الذكاءاالصطناعي،والربمجياتجزءفاعل

منحياتنا.
يفظلالعدداملتزايدمنالشبابوحتى

الشاباتالذينيلجونبشجاعةكبريةعالم
الكتابةأرىأنمستقبلهذاالنوعيفالبالد

العربيةيبرشبكلخري.
لعلالدخولاملكثفللرجالإىلالبيوت
سيعززمنظهورالنصوصاملؤنثةأكرث

فأكرث،وساعتهايمكنناأنندعيأنكورونا
قدساهمتكثريايفالهندسةاملجتمعية«.
يضيف:»أدبالخيالالعميلأدبنظري

بأبعادفلسفية،أيأنهاليخلوأبدامننقد
سيايس.تصوراملستقبلواإلمكانياتاألخرى

للحياةهوأمريستفردبهاألقوياءدوما.
لهذانجددوماتحرجامنهيفالبلدان

املتخلفةسياسياكحالالبلدانالعربية.
األنظمةالسياسيةالعربيةأنظمةتحاول

دومادفععجلةالحياةصوباملحافظةعىل
معلّماتالحياةالحاليةكماهي.

إنهاأنظمةتنظراىلاإلنسانالعربيكفرد
مسلوباإلرادة،والتحبذفكرةالتغيري

والثورة.فتمنععنهالتخييلألنالسلوك
السيايسيبدأكحلمأومادةتخييلية

صامتة«.

يرىاألحمربوجوداستفادةمنجائحة
كوروناعىلاملستوىالفكري،وهياستفادة
شّبههابـ«صفعةالوعي«وقالأنها»قد
أخذتهاالبرشيةفاكتشفتصدفةأنكثريا

منعملنابالطائل،وكثريامنأسفارنافارغ،
وكثريجدامنعاداتنااالستهالكيةبالمربر

والمعنى.
كماأنكثريامنأعمالاملنظومةاملالية

وامليادينالخدماتيةهيأعمالطفيليةفقط.
عمالوهميونيعيشونعىلعرقجبني

غريهم.
كلهذاهوتحققلنبوءاتماضقريب

معروفوموصوفيفخع.وهذهفائدةالريب
فيهاربماستظهرهاجيدااألياماملقبلة«.
يتابع:»داخلالروايةكماهومعروفكل

يشءيتحولإىلعالمةسيميائيةأوثقافية.
كليشءيصبححامالللمعنى.

الجائحةقدتكونكماأسلفتشخصا
أونظاماسياسياأووجودامنالفضاء

الخارجي.
أعتقدأنالشكل»السوسيولوجي«ألثر
الجائحةهوأكرثيشءيهمنييفتصوري

املستقبيلألثراملرضعىلعوامليالتخييلية.
وربماتكونالفكرةاألكرثجذبايلهيفكرة

استغاللالكيمياء)األدويةواملوادالكيماوية(
منأجلالتأثريعىلاإليديولوجيات.هذه

سبيلتخييليةأفكرفيهاكثريا«.
 

أحمد سمير سعد: في ديستوبيا جماعية 
بامتياز

منجهته،يعتربالكاتبأحمدسمريسعد
أنهمناملبكرجداالحديثعنعالقةمبارشة
بنياإلنتاجضمنالخيالالعلميوالجائحة،
يقول»بشكلعام،أعتقدأنأيةأزمةهي
محفزللكتابةعمومافمابالنابأزمةترتبط
بوباء،كشفأمامنابشكلفجمدىهشاشة

نظمنااإلنسانية.«
يضيف:»نعيشلحظةديستوبياجماعية
بامتيازوالعلميبدوسالحناالوحيديف

معركةالبقاء.لكنهذهاللحظةتطرحكذلك
كلاملعضالتاملثريةلألسئلةالتيطاملا
استخدمهاكتاّبالخيالالعلميلطرح

رؤاهمحولالعلمواملستقبلوقدراتاإلنسان
وتطوراتالعلوملذافهيمعنيضخمقادر

عىلتفجريطاقاتاألسئلة«.
ويقولالكاتباملرصي:»أظنأناملستقبل
مفتوحأمامتطوركبريللخيالالعلمي،

ربمانعيشطفرةغريمسبوقة،لميعدفيها
العلممجردتطبيقأونظريةبلصارلغة
حياةوفلسفةوترسّبإىلكليشءوللمرة
األوىلصارتالثقافةالعلميةللعامةمطلبا
جماهرييا،ولمتعدحكراعىلاملختصني

واملثقفني.«

الهادي ثابت: مجتمعات ال تقرأ الخيال 
العلمي!

ماملسناهمنتفاؤليفحديثكلمنفيصل
األحمروأحمدسمريسعد،يقابلهيشء

منالسوداويةيفرسممشهدأدبالخيال
العلمي،وهيصورةلهاخلفيةعميقة،

حيثأنتجربةثابتتمتدعىلأربعةعقود
ويعد»األبالروحي«للخيالالعلمييف
تونسحيثأنهذاالجنساألدبيخذله
القراءبدايةوعىلصعيدثانتبدواملتابعة

اإلعالميةمقرّصةإىلحدكبري،فلميكتبعن
أدبثابتغريالروائيواإلعالميالتونيس

كمالالرياحي.

وحولالخيالالعلمييفمنعطفكورونا،
يقولثابتيفحديثه»:»عايشناهذه

املرحلة،ويبقىاملستقبلغريواضحوبالتايل
مازالمستقبلالخيالالعلميغريواضح،
لكنيمكنالحديثبشكلعامعنانسداد

يعيشههذاالجنساألدبي؛يلأربعرواياتيف
الخيالالعلمي،ولمأرأيصدىيفاملجتمع
التونيسإىلدرجةأنياضطررتإىلالذهاب

ملرصألنرشكتابيهناك.الوجودلقراء
للخيالالعلمي،هذاالوضعيقتلكلرغبةيف

الكتابةضمنالخيالالعلمي«.
رغمذلكيشريالكاتبالتونيسإىلأنهمن
املمكنأنيتطّورهذااألدبحيثيقول:

»نحنلسنامعدومياألمل«.

الخيال العلمي العربي: 
أي مستقبل ألدب يتحدث عن المستقبل؟

مؤسس »أزمنة« ومؤلف 
»أرض اليمبوس«.. رحيل 
األديب والمترجم والناشر 

األردني إلياس فركوح
تويفاألديبواملرتجماألردنيإلياسفركوحعنعمرناهز72عاماإثر
إصابتهبنوبةقلبيةحادةيفالعاصمةاألردنيةعمان،واعتربالروائي

والكاتبالراحلواحداًمنأبرزالرموزالثقافيةيفاملشهدالثقايفاألردني
برواياتهوقصصهالقصريةوبدار»أزمنةللنرشوالتوزيع«التيأسسهايف

مطلعتسعينياتالقرناملايض.
وكتبفركوحالعديدمنمجموعاتالقصصالقصريةالتيصدرتله
منذنهايةسبعينياتالقرناملايض،ومنها»الصفعة«و«طيورعمان

تحلقمنخفضة«و«إحدىوعرشونطلقةللنبي«التيمنحتهارابطة
الكتاباألردنينيجائزةأفضلمجموعةقصصيةعام1982.وأصدر

األديباألردنيالراحلروايات»قاماتالزبد«(1987(،»أعمدةالغبار«
(1996(،»أرضاليمبوس«(2008(.

وولدفركوحعام1948،ودرسيفمدارسعمانوالقدس،وتخرجيفقسم
الفلسفةوعلمالنفسبجامعةبريوتالعربية،وعمليفصناعةالنرش

والصحافةالثقافيةوالكتابةاألدبية.
وترجمالراحل»موسيقيومدينةبريمن«(1984(لألخويناألملانيني
غريم،و«الغرينغوالعجوز«(1990(للروائياملكسيكيكارلوس

فوينتس،و«قطارباتاغونياالرسيع«(2008(للروائيالتشييللويس
سيبولفيدا،وقدمرواية»ربيعآخر«(2018(للكاتباليابانيتاكايش

تسوجي.

أرض اليمبوس
ويفترصيحسابقلألديبالراحلبمناسبةتكريمرابطةالكتاباألردنيني
لهعىلفوزهبجائزةتيسريالسبولللروايةعنروايته»أرضاليمبوس«،

قالفركوح»إننانعيشأزمةعىلكافةاألصعدة،أفراداوجماعات
ومجتمعاتوسلطاتحاكمةوأحزابامعارضة،ونعيشحارضامشكوكا
يفأهليةبقائه،ومستقبالمفتوحاعىلأسئلةالنملكعملياومندون

مكابرةقواماإلجاباتعنها«.
وأرضاليمبوسهيمنطقةوسط-حسباملفهومالكاثوليكي-بنيالجنة
والجحيم،تودعفيهاأرواحاألطفالاألبرياءالذينماتواقبلتعميدهم،
وبحسبخريطةبورخيسهيمنطقةمقابلجبلصهيونيفالقدس

الرشيف.

أزمنة
وقالفركوحعننفسهيفتقديمهلدارأزمنةللنرشوالتوزيعأنه»إذا
كانتالغايةتجاريةاستثماريةخالصة،فاليحتاجصاحبهاسوى
لرأسمالمعقوليبدأبهمعامتالكه،طبعاً،لعقليةالسوقوذكائهيف
الترصفوسطالفوىضالعارمةاملتحكمةبآلياتالعمليفتفاصيله.أما
إذاكانتالغايةتتمثليفتحقيقمرشوعثقايفمحدد،يهدفإىلإثارة
مكامنالجمالواملعرفةاملكبوتةداخلاإلنسانالعربيلظروفخنقه
ـَةاألسئلةالتيتحارصهيفحارضه املختلفةواختناقه،ومشاركتهلَُجّ
الراهن؛فإنذلكيتطلبُعدًةأخرىبمواصفاتيفغايةاالختالف«.

وأُسستدارأزمنةعام1991،إثرماُسّميبـ«االنفراجالديمقراطي«يف
األردن،وعملتيفبداياتهاعىلنرشوإشهارالنتاجاتاألدبيةالشابة

األردنية،ونرشتسلسلةكتبباسم»تباشري«،وأطلقتمجموعةأسماء
أثبتتحضورهامنخاللإصداراتهااألوىلوكذلكاملتتابعة،ومنهذه

األسماءزيادبركات،وجميلةعمايرة،ومفلحالعدوان،ونبيلعبدالكريم،
وجميلةالعجوري،وإبراهيمجابرإبراهيم،ومحمدالعامري،وجواهر

رفايعة،وعبدالسالمصالح،وسواهامناألسماء،بحسباملوقعالرسمي
للدار.
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جنيأوسنتروائيةإنجليزيةوسعتشهرتها
اآلفاقبسترواياترئيسية،عنحياةطبقة
مالكاألرايضالربيطانيني،نهايةالقرنالـ18 
وتمراليومذكرىرحيلهاإذرحلتعنعاملنايف

مثلهذااليوم18يوليومنعام1817م.

جاينأوسنتالتيولدتيف16ديسمرب1775م،
مازالتروايتهاالرئيسية»كربياءوهوى«والتي
تحولتبعدرحيلهالفيلمسينمائي،وهىثاني
روايةتنرشلها،تنرشحتىاآلنرغمرحيلها
منذ203عاما،وتتناولالروايةاعتمادالنساء
عىلالزواجسعًياوراءمركزاجتماعيودخل

ثابت.

وعىلالرغممناعرتافالنقادأهميةجاين
أوسنتيفتطويرالروايةاإلنجليزية،وأنها

مزجتبنيأساليبالذاتيةوالسخريةلفيلدينج
وأساليبالواقعية،إالأنهالمتشعربهذا

خاللحياتها،ألنهماعرتفوابذلكبعدرحيلها،
وذلكبعدرحيلهابـ52عاما،عندمانرشابن
شقيقتهاسريتهاالذاتية،ولكنخاللحياتها
قللالباحثنيالعملعىلروايتهارغمانتشارها

الواسع.

األمرالغريبأيضاأناألطباءاحتاروايف
تشخيصمرضهاالذىتسببىفرحيلها

وهىيفعمرالـ41عاًما،حيثأنمعظمكتاب
سريةأوسنتاعتمدواعىلالتشخيصالرجعى
املؤقتللطبيبفنسنتكوبعام1964وصنفوا
سببالوفاةبأنهمرضأديسونأيالقصور

الكظرىاألوىلمرضأديسون،تموصفمرضها
األخريبأنهمرتبطبرسطانالغددالليمفاوية
ملفوماهودجكني،ولكنتقرتحكاثرينوايتمن

»مجموعةاملساعدةالذاتيةالربيطانيةملرض
أديسون«أنأوسنتتوفيتعىلاألرجحبسبب
متفطرةبقرية،وهومرضصاراآلنمرتبطًا
بشكلشائعمعرشباللنبغرياملبسرت.

وبعدذلكاكتشفتلينداروبنسونووكرعاماًل
مساهًمايفوفاةأوسنتووصفتهعىلاإلنرتنت
يفعددالشتاءلعام2010منمجلةإليكرتونية

تدعىPersuasionsتخصرابطةمحبى
جنيأوسنتىفشمالأمريكا،تقوللينداإن
هذاالعاملقديكونمرضبريلزينرس»وهو
أحداألشكالالحديثةملرضالتيفوسالذى
أصيبتبهوهىطفلة«،عالقةمرضبريل
زينرسبالتيفوسمثلعالقةالحألالنطاقي
»يسببالطفحالجلدي«بـالجدرىاملائي،

عندمايصابشخصمابالتيفوسمنقبلثم
يتعرضلضغطفيسيولوجى»خاصبوظائف
األعضاء«شديدمثلسوءالتغذيةأوعدوى
أخرى،عندئذيصابالشخصبمرضبريل

زينرس.

تعددتاألسبابواملوتواحد،لرتحلجاينعن
عاملناوترتكأعمالهااألدبيةالتىمنهاماتحول
ألفالمسينمائية،مماجعلهامؤلفةبريطانية
ذاتشهرةعاملية،وألهمترواياتهاصناعة
عدةأفالمبدايةمناألربعينياتمعفيلم

»كربياءوهوى«كربياءوتحاملوفيلم»العقل
والعاطفة«،وفيلم»الحبوالصداقة«.

ومنأعمالها»العقلوالعاطفةالعقلوالعاطفة
1811م،كربياءوهوىكربياء1813م،مانسفيلد
باركمانسفيلدبارك1814م،إيماإيما1815م،
ديرنورثانجرنرشتبعدرحيلها1818م،إقناع«.

كيف اكتسبت جاين 
أوستن شهرة عالمية 
بعد رحيلها بـ52 عاما؟

تعوداألكاديميةواملفكرةالنسويةاألمريكية
أنجيالديفيس(1944(،إىلفرتةوجودها
يفالسجنكمعتقلةسياسيةعام1970،

وتقول»تأثرتبالرسائلاملهربةمناألرسى
الفلسطينينيتنارصنيوأنايفمعتقيل«.

وتضيف»تعلمنامنالنضالالفلسطيني،
وساعدناعىلفهمأكربوأكرثوسعاًوشمولية
ملعنىتحريرالسود«،مستعيدةمجموعة
»عدوالشمس«للشاعرالفلسطينيسميح

القاسمالتيكانتمرتجمةومتداولةبني
املناضلنيالسوديفأمريكايفتلكالفرتة.

تحدثتديفيسيفندوةنظمتهامجلة
»اآلداباللبنانية«افرتاضياًبالتعاونمع
»الربنامجاألكاديميلدراساتالجاليات
 (AMED)»العربيةواملسلمةيفاملهجر
يفجامعةسانفرانسيسكو،الذيترأسه
األكاديميةالفلسطينيةربابعبدالهادي.

الكولونياليةاالستيطانيةمصطلحاليجري
استخدامهيفأمريكاعندالتحدثعن

فلسطني

الندوةالتيأقيمتتحتعنوان»حياة
السود:حريةالسودوالعدالة«ضمتإىل

جانبديفيسوعبدالهادي،كلمناملؤرخني
األكاديمينيروبنجربانكييلوجريالدهورن،
إضافةإىلاألكاديميتنيدايوغورالباحثة

النسويةوأستاذةالدراساتالعرقية،وبيفريل
غيشيفتولالباحثةاملتخصصةيفدراسات

املرأة.

تناولتاملائدةاملستديرةبشكلأسايسقضية
تحريرالسودوعدمقابليةالعدالةللتجزئة،

وعالقةذلكبالقضيةالفلسطينيةمنوجهات
نظرتاريخيةمقارنة.وركّزاملحارضونأيضاً

عىلرصاعاللحظةالتاريخيةالحالية،
وكيففهمالعربواحتضنوانضالالتحّرر
األسودبلوالرصاعاتاملناهضةلالستعمار

والعنرصيةواإلمربيالية.

تطّرقاملشاركونإىلتعريفاللحظةالراهنة
يفسياقالوالياتاملتحدةوأنظمةالقمع

املختلفة،ووضعاللحظةيفالسياقالدويل
(تاريخًياومعارصًا(،والعالقةبنيحركات

االحتجاجوالتحرروالتضامنالدويل،وعالقة
كلذلكبفلسطنيوالحركاتالعربية/العالم
ثالثيةاملناهضةلالستعماروللسلطوية،وماذا

يعنيالتضامنوكيفيمكنتطبيقه.
فلسطنياملكانالذييوجدفيهاالستعماريف

أكرثحاالتهالخام

املؤرخجريالدهورنتناولمسألةالكولونيالية
االستيطانية،الفتاًإىلأنهاليستمصطلحاً
يجرياستخدامهيفالوالياتاملتحدهعند

التحدثعنفلسطنيوالحتىعندالتحدث
عنأرايضالشعوباألصليةيفالواليات

املتحدة،ولميستخدمأيضاًعندالحديثعن
الجزائروفرنسا،ويلفتإىلأنالكولونيالية
التيرزحتتحتهاالبالدالعربيةوأفريقيا
كانلهادورأسايسيفتجارةالعبيدوحركة
أجدادهالقرسيةمنبالدهمإىلأمريكا،من

هنافإنتاريخالسوديفأمريكاوالكولونيالية
يفشمالأفريقيااليمكنفصلهمابشكلأو

بآخر.

املؤرخروبنجربانكييل،يقولإناملقاومة
وتحررالسودومناهضةالعنرصية

والرأسماليةهيكلهاأمورالتنفصلعن
القضيةالفلسطينيةيفجوهرها،وأنهمنذ
أدركهذهالعالقةالعميقةبنىعليهاكل
توجهاتهالسياسيةوبدأتكتاباتهعن

فلسطني،التييرىأنهااملكانالذييوجد
فيهاالستعماريفأكرثحاالتهالخام.

»حياة السود« .. ندوة ثقافية عن فلسطين وقضايا التحرر العالمية

0027
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تواصلالروائيةوالناقدةالسوريةشهالالعجييلمرشوعهاالثقايف،
وبعدعددمناملجموعاتالقصصيةوالرواياتهاهيتصدركتابا
نقدياجديدابعنوان“الهويةالجماليةللروايةالعربية..رؤيةمابعد

استعمارية”.
يفكتابهاالجديدتقاربالعجييلعالقةالنصالروائيالعربيمنذ
نشأتهيفالنصفالثانيمنالقرنالتاسععرش،بسياقاتهالثقافية،
إىلتحولالدولةالدينيةإىلدولةقومية،ومانتجعنذلكمنتغيري
يفشكلالنصالروائي،أيالحالةالليرباليةالتيتشكلتفيها

هويةالنصالروائيالعربيعىلأساسالفرديةيفالرؤيةالجمالية،
والخروجمنصناديقالتياراتواملدارسبمعايريهاالجماليةاملتعارف
عليها،السيماخاللتسعيناتالقرناملايضوصدراأللفيةالثانية.
ويتوقفالكتابأيضاعندعالقةالنصوصباملجتمعاتالعربيةيف
تحولهاالرسيعبعدالحراكالثوريالذيبدأمطلعالعقدالثانيمن
األلفيةالثالثةإىلمجتمعاتبالمرجعية،بعدأنقوضتسلطاتها
الدكتاتوريةالتاريخية،وعمدتإىلفكرة“قتلاألب”،عملياالرمزيا
فحسب،فتحولتهذهاملجتمعاتيففرتةالتتعدىالسنواتالخمس
إىلمجتمعاتتذويتية،أيتصنعمرجعياتهابشكلذاتي،ومؤقت،

ومجزوء،وبراغماتي،بعدأنتخلصتمنمرجعياتهاالسابقةالكلية،
املتمثلةبالسلطةالسياسيةالصادرةبشكلأوبآخرعنأيديولوجيا

كربى.
الكتابيتوقفعندعالقةالنصوصباملجتمعاتالعربيةيفتحولها

الرسيعبعدالحراكالثوري
الكتابيتوقفعندعالقةالنصوصباملجتمعاتالعربيةيفتحولها

الرسيعبعدالحراكالثوري
وتحرصالعجييلبوعيهاالنقديعىلإثباتأنالروايةهيالشكل
الفنيالذيعربعنالهجنةاملعرفيةالتينشأتعنصداموعيني
جمالينيمختلفني،عربيوأوروبي،الذيأفىضيفمابعدالتنوير

إىلالتخيلعنالوعيالقديمالرتاثيالنهضوي،وإىلاختيارالشكل
الفنياألوروبيالجديد.

ترىالعجييلأناملغايرةتبدأعنيفةيفمراحلالثورةعىلالوعي
الجمايلاألقدم،فقدجاءتالنصوصاملبكرةمحاولةتحقيققطيعة
معرفيةمعالقديم،لتستسلملوعيالحداثةالجديد،لكنهاشيئا

فشيئابدأتتقرتبمنأسئلةمجتمعهاالعربي،وتستفيدمنتراثه
الرسدياملتعلقبالثقافتنيالعاملةوغريالعاملة،وتوظفكالمن

السماتاألنرثوبولوجيةللنسقوماتحتاألدبيفيه،يفهذاالشكل
الروائيالجديد.

وهكذاسارتاملغامرةالجماليةللروايةيفخطموازللمغامرة
االجتماعية،فتحولتالروايةالعربيةمنمغامرةجماليةإىلتجربة
تمتلكالخربةالجمالية،ويمكناالحتكامإليها،إذصارتنماذجها
الجماليةمعيارية،وصارتبنيةدالةعىلذاتها،وطالتاملسافة
الجماليةفيها،بتمايزالتجربةاالجتماعية،وبنضجالنماذج

الجمالية،أيبمايسمىقوةالتمييزالجمايل،وقدتركتوراءها
رصاعاتالتأصيلوالتغريب،وبذلكتكونهذهالتجربةالجماليةقد

تحولتإىلعنرصيفعمليةالحياةذاتها.
ثميدرسالكتابالخصائصالجماليةللروايةالعربية،بوصفها

منتجامابعداستعماري،شكلتثيمةالهويةعامالرئيسايفصناعة
تاريخه،وأنمجموعةالحكاياتالتيتكونمادةالنصالروائي،تصري

“أدلوجة”للنسقالثقايف،يتحكمبهاموقعالراوي،ولغته،ورؤيته
الرسدية،حيثيصريالنصبديالللجغرافيااملفقودةأوالجغرافيا

الحلم،التيترجوهانصوصالحراكاتالثوريةاألخرية.
وكتاب“الهويةالجماليةللروايةالعربية..رؤيةمابعداستعمارية”
صدرباالشرتاكبنيمنشوراتضفافيفبريوت،ومجازيفعمان،

واالختالفيفالجزائر،يقعيف250صفحةمنالحجماملتوسط،ويضم
باإلضافةإىلاملقدمةخمسةفصول.

الناقدة شهال العجيلي تبرز خصائص 
الجمالية للرواية العربية

رقية العلمي
لعّلرواية»غطاءدروبادي«للكاتبةاملوريسيةآنانداديفي،
التيصدرتباللغةالفرنسيةعام1993،عالٌممنالسحر

الحقيقيليسالرتباطهابالطقوسوالشعوذةفقط،بلبتبيانها
لالعتقاداتالراسخةاملوروثةوالباقيةيففكراإلنسان،التيال
يتخىلعنها،لذلكيتوجبممارستهاحتىلوكانامليشفوق

النار،لتكفريالخطاياوالذنوب.

تدورأحداثرواية»غطاءدروبادي«يفجزيرةموريس
(موريشيوس(،وتحكيقصةعائلةموريسيةمكونةمن3أفراد،
األبديفواألمأنجايلوالطفلويناملعتّلبداءالسحايا.تواجه
األمرصاعاٍتعدةبسببتواجدهاالدائميفأروقةاملستشفيات
والعيادات،ومراجعةاألطباء،تزعجهاضوضاءاملرىضوأصوات
املمرضات،يتخللكلذلكاقرتاحاتممنحولهابرتكالعالجات
الطبيةوالتوجهإىلالروحانياتوالسحرلعالجالطفلاملعلول.
صحةالطفلوينيفتراجعفهواملتعبواملحموموالضعيف،

املرتجفيفأغلباألحيان،ورغمأنهيفشبهغيبوبة،لكّنحبها
للطفليجعلهاتحسهكماأنهيحسها.جلوسهااملطولبجانب
رسيرالطفلألياموساعات،يفسحاملجالألنجايلبمراجعة
وتقييمعالقتهامعديف،منبداياتتعارفهماليتزوجهابعد
ذلك:»كانديفزوجعادي،تبلورتشخصيتهالسلبية،وطرأ

هناكتغيريسلبيعىلهذهالعالقةبعدوالدةطفلناوين!
استعادديفوجههكرجلاعتيادي،ولميعدالرمزالشميس

الذيتخيلتأننيتزوجتُه«.معاالنتكاساتالصحيةاملتكررة

التييتعرضلهاالطفل،بدأديفبتحميلأنجايلالذنبملرض
الطفل:»كُنتاملسؤولةعنحياةومرضالطفل،كماكنُتاملذنبة

يفمرضه«.
تتغرياألشياءعندمايطلبديفمنأنجايل–بعدأنأصبحت
حياةوينمهددة–تقديمأضحيةمنأجلالطفل،لكيينقذه
مناملرض،وهوامليشفوقالنار.»غطاءدروبادي«حسب

معتقداتالطقوسالهندوسية»إخوةاملراكب«:مجموعةمن
الهنودحلواواستوطنوايفجزيرةموريس،وجلبوامعهمإليها
معتقداٍتوقيماًوعالقاٍتوغريها..وهذهأصولحياةعائلة

الزوجديفي،إذهوينتسبلهذاالتاريخ.»إّنالتقاليدوالطقوس
تجعلهميحصلونعىلشفاءاملرىضعنطريقالسريإىلالطرق

التييعربهاالقديسونالورعون«!
ترتددأنجايليفامليشيفالدربالحارق،كونهامستقلةورافضة

االنصياعلهذهالطقوس،التيالتؤمنبها،فيتفاقمالرصاعبينها
وبنينفسهامنجهة،وبنيالضغوطاتمنالزوجوأهلهوالكاهن
الهندويس،إذيقوللها:»عندماترفضاألمتقديماألضاحي

منأجلشفاءولدهاليستأما«.عملالزوجعىلمسألةتأنيب
ضمريهاوتحميلهاالذنبلعدمشفاءالطفلليصلاألمرإىل

التهديد:»لوماتالولد،فسيكونذلكمنجراءاعتقاداتكأنِت.
ستكونغلطتك،ياأنجايل،بسببرفضكتقديماألضحية.إن
ماتوين،فسيكونيفإمكانك

الذهابإىلالجحيم،فأنالن
أحتفظبِك«.

رواية»غطاءدروبادي«
مشارطوأبرومهدئات
وأمصال،تبقىأنجايل
يفالرصاعالذييدور
يفداخلها،وهييف
انتظارهبةمامن
السماءربما،قد
تشفيالطفل،
عىلالرغممن
أناألطباء
اليقرون
باملعجزات
وهدايا

القدر،واليؤمنونبالخوارق،ولكنإنقالوالكيجبعليك
الصالةمنأجلمريضكم،أعلمبأنأملشفاءاملريضأصبح
معدوماً.إنهاالسماءالبيضاءوضجيجاملدنوالجزرالرمليةيف
بورلويس..رملوملحالبحروصوتالطبلاآلتيمنالدروب
البعيدة،كماأنهّنالنسوةأقرباءديفيعالجنالطفلاملريض

بالسحر.تلجأأنجايلإىلأمهاتلكالتيمارستجميعالطقوس
أثناءمرضأخوأنجيل،ممارساٌتماغرّيتشيئاًمنمجريات
األقدار،وماجنتسوىالخوفمنقرعالطبولوالسحرة

والشعوذةوالكوابيسالليلية.
آخر،سأقوم –»ياأمي،لميعدبمقدورياالستعانةبأّيحٍلّ

بالتضحيةمنأجلوين«
–»أيتضحية؟ماذاتريدينأنتفعيل؟
–»أعتقُدأنني.سأميشفوقالنار«.
–»ماهذا،ماتعنيهذه،التضحية؟«

–»أأنِتمسؤولةعنمرضابنك؟أعليِكأنتُكفريعنه؟أقرأِت
يفمكانما،يفكتابمقدس،أّنعليِكأنتموتيلكييفوز
بحياتهيفاملقابل؟ماالضمانةبأنِكستنجحنييفمسعاِك،
وأنّهسيكونهناكأحد،يفمكانما،يستمعإليِك؟قويليل،

أجيبيني!«
–»ياأمي،أناالأعرف،أنامستعدةللقيامبأّييشٍءمنأجل

ابني،عيّلأنأسعى«
تدورأحداثالروايةبنيبيتهاوالعيادةوبيتأهلها،وتنقل

القارئإىلأجواءاألساطريالهنديةالقديمة،والبيئةالجغرافية
واملناخيةوالنباتيةللجزيرة،وقريةصغرية،فيهاشمٌسوعطوٌر

وشدوعصافري،وأشجاراملوزوالبابايواملانغا
وبتالتالورداملتسللةوخريراملاء
وروائُحاألرض،وأخالُط

النعناعوالزعرت
والكزبرة

والكافور،كما
أنّهاالنارودق
الطبولوامليش
لساعاتلغسل
الذنوبوالسباحة

يفالنهر.
هيروايٌةقدريٌة

مستقاٌةمنالتقاليدالهندوسيةاملؤمنةبمايسمى»الكَرما«
البرشيعيشونيفدورة،فيتقمصونويتناسخونيفكائنات
غريهم،ويفظروفزمنيةمتغريةتتكفلبهاجماعاتفاعلةيف
املجتمع،وتنظمهاطقوسمتناقلةومجربة،ويحرسهاكهنة

مندوبونملتابعةعملالدورة.وهنانرىبأّنكالمزوجهاوتهديده
لهاوإقناعهابأّنالسببيفموتالطفلسيكونبسببعدم
تقديمهالألضحيةيرجعمثلالصدىإىلضمريها،فأخذت

تقتنعشيئاًفشيئاًبتنفيذذلك.تحسمنهايةهذاالرصاعوالدة
ديف:

»تعايلياأنجايل،إجليس،لنامانقولهبيننا.ياعزيزتي،ابنِكيف
خطر«.بقيتآنيةالحقيقةاملتوارثةمناألزماناملاضيةتدقعىل

رأسهالتعلنقائلًة:»أنامستعدة.ماذاتنتظرونمني؟«
»نريدأنتميشفوقالنار!«

حولهاأصوات:
»سرتَينأنّهاعمليةبسيطة،لنتتأمليقط،أتركينفسك،عليِك

أنيحملكإيمانك،أنيغزوك..سنكونهنا،سنساعدك،لن
تشعريأبداًبأنّكوحيدة،هذاوعد،كليشءسيميضبخري،

حتىبالنسبةإىلوين،سرتَين،سرتَين«.
تنظرإىلديفوفيهاالنتشاء،ويهمسلها:»شكراً«

فتقولوالجميعمنحولهاديفوأهله:»ماعدتأفهممعنى
األشياء«.

إىلهناتنتهيالروايةوماتُعلمناإنكانتفعالًقدمشتعىل
غطاءدروبادي؛وماذاكانمصريالطفلوين…هلماتأمشفي

أممازاليصارعاملرض؟
صدرتالرتجمةلرواية»غطاءدروبادي«عناملجلسالوطني
للثقافةوالفنونواآلدابيفدولةالكويتضمنسلسلةإبداعات
عامليةعدد428يفديسمرب/كانونالثاني2018.وقامبرتجمة
الروايةمنالفرنسيةللعربيةاملرتجمواألديباللبنانيرشبل
داغر.وهذهتجربتهالثانيةيفالرتجمةللكاتبةنفسها،ويف
السلسلةنفسها:»الرجالالذينيحادثونني«عام2014.

وقامتبالتحريرواملراجعةكاميلياصبحيأستاذةاللغاتيف
كليةاأللسنيفجامعةعنيشمس.

الكاتبةآنانداديفيمنمواليد1957،نرشتعملهااألدبياألول
وهييفالتاسعةعرشةمنعمرها،ولهاأكرثمنخمسةعرش

عمالًأدبياً.
٭كاتبةفلسطينية

رواية »غطاء دروبادي« آلناندا ديفي: الصراع الداخلي بين الكرما والمشي فوق النار
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ترينو كروز

ُلالضوُء يتحوَّ
يفهذيالقصيدة

إىلسمكٍة-
إنساٍنمجنوٍن

اليوماآلخر. يسقُطُمنهكاًيفظنِّ
لالّضوءإىلصحراء، يتحوَّ
ناسياًالعصافريَوالبحر.

ينزلعىلالفضاءضيفاًكريماً
ويجلُبمَعهمزيداًمنالنور.

وفيمايتحرُّكفُمِكنقّياً،
دونكلمات
أوأجوبة،

تدخلنييفحديقةالكائنات-الزهور
التينسيتَملكَةالتفتُّح،

تدخلنَييفاملساحاتالساحرة
حيثيمكناستقراُءالنَّقاء.

وأرىيفهذهالقصيدة
أماكنآرسة،

تحواّلتغيوٍم،
ورماالًتجرُّهاالرياح.

وندخلمعاًيفهذهالصحراء
الشمَسستمحيُخطانا، ونعرُفأنَّ

الضوَءسينفذ، أنَّ
والبحَر،جنوناً،

يريدأنيصريَامرأًة.
وفيماينتهيالليلبنيالحجارة،

اليموُتمَعاإلنسان، الظنَّ أعرُفأنَّ
بلينبجس،يفهذيالقصيدة،

عندجرفالهاوية.

▬▬▬
كتاُبالغضِبهونفُسهكتاُبالنسيان

اسَمُهمعالتيَّار، كمثلنَهٍرُيغريِّ
غارقاًيفأعماقالبحر
عىلغرارقرٍشمتهّوٍر

َيظهُرفجأًةعندشاطٍئآخَر.
يشء: هكذايختفيكلُّ
الطريقبنياألعشاب

السماء،متكرّسًة،بالعصافري.
وبينماترسُمالجباُلصورتَهاالنقيَّةمثل

الكلمات،
ظهرَُهيل، يديُرالحبُّ

وتنامنَي
فيماتسيَئمعاملةالليل،

وتنسينَني.
هليثمرالفضاءحقّاًكمايبدو؟

وهذاالضوءاملسكوب،
أهوجرٌحأمعناق؟
، علّمناأيُّهاالحبُّ

معجمكشجٌرمنالنسيان. قللناإنَّ

▬▬▬
بنَيالصخور

(تحوُّالت،أنقاضومرايايفالعراء(
يفحنجرةهاويةما،
أحتضُنجرَحِك

تحتليٍلبالمسار.
الّذاكرةبحٌرمناألحالم

هلالغاباتهروب؟
هلالبحرتوّهٌج؟

َمنسيخطُفحلَمناهذهالليلة؟
أحتضُنجرحك،

األنقاضاآلننسغي
والرمادطيني.

وبينماننظرمعاًنحوفضاءاٍتأَُخر
نحَومراياجديدة،

تصمُتأرواٌحوتتأوَّهصحارى
تسأُلعنأجسادها.
أحتضُنُجرحِك

وأرىهاويًةقادمًةمنِكإيلِّ
تداعُبنيوتسكُنجسدي.

أحتضُنُجرحِك
وأرىيفعينيكنسوراًُسوداًمرتنِّحة

تأكُلالفضاء،
أرىمتاهاٍتتجتاُحالنوافذ

يفحرضةمالئكةعابرة
تلبُسمالبَسالِحداد.
ومازلُتأحتضُنجرَحِك

وأرىالفضاَءيتناثربذوراًتسقُطمنرحم
الذاكرة.

أرىالضباَبيلُدالشواطَئ،
والبحُريتَّسُعويتَّسع.

ومازلتأحتضُنُجرحِك
وأرىالنبَعيجريويغرّي

مكانَه.

أهَوعناق؟
أمهجٌرورساب؟

أحتضُنُجرحِكعندماتبّدلنَيِجلدِك
وتنزعنَيجناحيك.

هلجاءوقُتالِخداع؟
َمنمنَّاسيخدُعاآلخر؟

أحتضُنُجرحِك
وهاأناذااآلَنيفحدائق

أزرعممرَّاٍتمنسيَّة،
ةأُبحُرفيهاإىلماالنهاية. قنواٍتحادَّ

هكذاأتنقَُّلعارياً
بنَيفضاٍءوآخر
كمثلجثَّة

ترتُكأعقابهايفمحيطاتُمبحرة
وتنسُجاألُفَقرداًءمفتوحاً.

وأسأل:
منأينيأتيالنبضالتايل؟

أينستنتظرناكائناتالهاوية؟

الظالماآلَنيطفو،
يتمكَّن،

يعربويأوي،
يخونوُيولد،
يلتهموُيعانق،

وهاهوذااآلَنينبُضمنأجلنا.
أحتضُنجرحِك

وأرىيفاألفقوالعمىوالخيانةوالرمادواالنتقام
طرقاًومسارات.

عيخطواتي طريٍقيدَّ غريَأنَّنيالأقنُعبأيِّ
ويمحونبيض.

أحتضُنُجرحِك
والقناُعحياة

والطرُقاملُخترصُةإليِكتستيقُظاآلَنفيك،
يفخطواتِك،

ركٍنمنأركانذاكرتِك يفكلِّ
يقذُفالضوُءمنّياً.
أحتضُنُجرحِك

والشاطُئاآلَنيهرُب
ُيطارُدني

يجريمرسعاً
وُيعانُقاألُفَقخوفاً.

واآلَن،
يفالليلالكاذب،
يشء، ُيفكلِّ أتعرثَّ
يفمرآةرمليَّة،

وأرىاألُفَقشاطئاً
ُ،منجديٍد، وأتعرثَّ

فيِك.

* Trino Cruzشاعرمنمضيقجبلطارق

الت، أنقاض ومرايا تحوُّ

مانويال كياروتينو

يفداخلِكتعتملرغبةشديدةلرتككليشءخلفِكوالهرب.تُخفني
خاللالنهارهذهالرغبة،تفعلنيذلكمنذزمن،منذأناخرتِتأن
تكونيشخًصاآخر...شخصاًيشبهالجميع،شخصاًيمكنأن
نفهمه،ونحبه.لقدطلبمنِكهوذلكوأنتصلّيِتألنتكوني

كمايريدوأحياناًشعرِت،بنيذراعيه،أّنتلكهيسعادتِك.ولكن
بعدأنغداالَشّدأكرثإحكاماً،عىلنحوخلّفكدماتهعىلالنفس
والجسد،تساءلِتهلهذاهوالحبالذيتخلّيِتمنأجلهعىل

جلدِكبنياألمواج؟
التريدينتركه،اليمكنكفعلذلك،تقنعنينفسك،يجبأن

تسرياألمورعىلهذاالنحو،أوسيستحيلكليشءإىلعبث.إذن
احرقيأحالمِك،إىلأنترشقالشمسيفاألفقكجمرةمتوّهجة

توقدالناريفالبحر.

ناٌرتطالكوتلتهمك.

صوٌتداخلكيرصخللهربوللعودةللعيشيفجسدك.ليس
الحبهوالذييحكمعليكباملعاناة،وليسالحبهوالذي

يجعلكتتخلّنيعننفسِك.
أّماهو،فقدنيسالبابمفتوحاً،وكلّهيقنيبأنهيمتلكِك،ممتلئاً
بفخره،أنِتتخرجنيببطء،حافيةالقدمني،كهرّةيفجوفالليل.
غيومصغرية،بيضاءكوسائدحريرية،تطفويفالسماء،املياه
مطّرزةبانعكاساتالقمرالفّضية.تتنفّسنيذلكالهواءالعليل
وتتذكّرينفجأًةمنتكونني.كفىكلماتملقاٍةعىلالوجه،كفى

يدينترتفعانبالرحمة.
تخلعنيمالبسكببطء،يهبالريحيفأذنيكوبنيخصالتشعرك،
كأنهمكاملة.تأخذينأّولخطوةلكداخلاملاءوتتنفّسنيالليل،
دقّاتقلبكتشبهرشقاتالرعدوقرشةجلدكعادتلتشّعيف

الظالم.البحريتغلغليفعينيك،يترسّبعىلطولالحلقويعيد
لِكالنفَسوتلكالحريةاملنسّية.

نظرةأخريةوحيدةإىلاألرضوإىلماضيك،ثمترفعنيذيلحورية
البحروتغمسنينفسكإىلاألبديفأعماقروحِك.

 
* Manuela Chiarottinoقاصّةوروائيةإيطاليةمنمواليد
تورينو،كرستنفسهاكلياللكتابةبعدأنتخلتعنعملهايف
اإلعالماآليل.

أن تعثري على ذاِتك

شيانغ يشيان

أصبحهذاالعدوانّياألزيّلوحشاًيحرتمالقانون

بفضِلباِبالحديقِةالزّجاجّي
يكشُفالجوُع،إضافةإىلدرجاتألوانالخريف

القاتمة،
عنالجماِلالفارِغللغياِبالطويل

دخَلشعاُعالضوءبصمٍت
لينّوَراملآقياملُحتَِقنَةبالّدماء

فازداُدملعاُناألحجاِرالكريمة،وتألُّقالذهْب
حتىالبامبوالذابُلاعتالُهالصفاُر

صاحُبالصوِتالخاّلِبجاهٌل،لذلكتتملّكهالشجاعة،
وسيلتُهالوحيدةللقتال
هيالعيشيفعاملِِهاآلمن

حيثَيعَشُقكّليشٍءرسّاً:الديداُنأوالتفاُحاألخرض.

حتىهذاالنّمرالذيبحجمالجيبمغرٌمبالقتل
لكّنالزمنُيعلُِّمناأنالطيور

أكرثشجاعًةمنّا
فخفُقاألجنحةأرسُعمنقفزاتنا

يرتاجُعاألسوُدالعدوانيُّ
بمقدارمسافٍةقصريٍةمناالزدراء

وتدخُلالحديقُةالضخمُةبأكملهايفالقفص
فيغذوالذبحتدريجياًمجردلعبة.

الداعيإذنللخوف،
فالقلبالطموُحاليائُسيغرّيُاتجاهالرياِحوالسحب.

ُيسمُعدوّينبضاِتالقلِبمنفصلًة

نبضٍةونبضةالريُشوالَشعُروالفرُح ويتقافَُزبنيكلِّ
والحزن

تتكّورالحرّيةامللوّنةعىلنفسها،وتشّدقوُسالحرّية
املزخرفجاهزةللقتال

وَيشَحُذاملنقاُرالنارّيواملخلُبالفيّضالالمُعسالَح
الكلمات:

تفّضلياعزيزيالعدو
إيّلمنهذهالوحدةاألبدية. فرضَبتَُكالقاتلةأحبُّ

* Yixian Xiangشاعرصينيمنمواليد1963يفوان
يوانبمقاطعةسيشوان،ويعيشاليوميفتشنغدو،وهو

أستاذيفجامعةسيشوان.
*ترجمة:عماداألحمد

القطة وطائر النمنمة
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    ART تشكيل

صالح البيضاني
يرىالفناناليمنيزكييافعيأنالفنالتشكييليفاليمنجزءالينفصلعن
حضوراليمنينييفصناعةالحضارةواملوروث،كفنونالغناءوالرقصوالعمارة،
ويشريإىلاالرتباطالوثيقبنيالفنالتشكييلومختلفالفنوناألخرىالتيبرع
فيهااليمنيونعربالتاريخ،انطالقامناإلحساسالفنيكرابطمشرتكيجمع

املشتغلنيبهذهالفنوناملختلفة.

وازدهرتهذهالفنونيفاليمنعربالتاريخ،وكوّنتإرثاجمالياوثقافياتركت
بصمتهالواضحةيفاملشهدالتشكييلاليمني،الذييؤكّديافعيأنهيزخراليوم

بالنجومالذينيستحقونعنجدارةاالنتقالملصافالعاملية.
تحدياتفنية

يكافحزكييافعيالتحدياتالتيأفرزتهاالحرباليمنية،ويقيضمعظموقته
يفمرسمهبصنعاءيفإرصارمنقطعالنظريعىلمجابهةكلالتحوالتاملتسارعة

التيألقتبظاللهااملعتمةعىلاملشهدالثقايفاليمنييفزمنالحرب.

ويعرتفيفحديثهباآلثارالتيتركتهاالحربوتداعياتهاعىلاملشهدالتشكييل
اليمني،والتييصفهابأنهاعدورشسملشاعرالجمالواإلبداعالتييستمد

منهااملبدعقدرتهعىلاإلنجازالفني.
ويضيف“الحربأنهكتاليمنينيوأولمنتأثربهاالفنانون،نتيجةملوجات
الهجرةوالنزوحالتيطالتهيئاتوجهاتكانتتقّدرمنجزهمالفنيوتقتني
أعمالهم،لذلكتوقفالعديدمنالفناننيعنالرسمولجأواملمارسةأعمال

أخرى،ويفظلالحربافتقدناألموركثريةبمايفذلكالخاماتاألصليةالتي
تؤثرسلبياعىلنتاجالفنان”.

ويقسميافعيالفناننيالتشكيلينياليمنينيإىلثالثةأصنافمنحيث
التأثربالحرب،حيثاستسلمبعضهمولميستطعمقاومةالظروفيف

اليمنوفضلالبحثعنطريقمخترصللنجاح،بينماواصلفضلصنف
ثانالبقاءيفاليمنواالغرتافمنجمالاألرضواإلنسان،يفالوقتالذي

توقفالبعضكلياعنالرسم.
وعنالدورالذيلعبتهمواقعالتواصلاالجتماعييفتخفيفآثارالعزلة

التيأصابتاملشهدالثقايفوالفنياليمني،يقول“منخاللمواقعالتواصل
وصلالفناليمنيملرحلةجيدة،ولكنلألسفبجهودذاتية،وهنايجبالتنويه

إىلغياباإلعالماليمنيعندعممعركةبقاءالفنوالثقافةاليمنيةيفظل
انشغالمعظموسائلاإلعالمباملناكفاتالسياسية،متناسنيأنالوجهاملرشف

أليبلدهوالجانبالثقايفواإلبداعي”.

وعنتجربتهالفنيةالخاصةوالظروفالتيساهمتيفاستمرارإبداعهالفني
يفظلمحيطمنالحروبواإلخفاقات،يقولزكييافعي“أناإنسانبطبعي

أعشق
الرسم،كما

أنعشقيلكليشءأصيل
وجميليفاليمنأفادنيكثريايفاختيار

مواضيعي،وأناأرسمبشكليوميألنالرسمهوالحياة
واليومالذيالأداعبفيهاملساحةالبيضاءبألوانيأشعرفيهوكأنيمجردماء
راكد،ِإْنَساَحطَاَبَوإْنلَْمَيْجِرلَْمَيِطِب،وقداستطعتتحقيقحضورجيد
يفاملشهدالتشكييلاليمني،ومثلتاليمنيفالعديدمناملهرجانات،ووصلت

أعمايلإىلأغلبدولالعالم،والفضليفكلذلكيعودلشغفيبالرسموأني
مازلتأرسمباستمتاعبعيداعنكلاملنغصاتالتيتحيطبي”.

ويفسياقحديثه،يشرييافعيإىلاتجاهاتهالتشكيلية،والخلفيات
التيأثرتعىلإبداعهالفني،وجعلتالبيئةاالجتماعيةوالثقافية
واملعماريةاليمنيةحارضةبقوةيفكلأعماله،قائال“أنامنبيئة

ريفيةيفاألصل،حيثعشتطقوسالفالحةوالبناءوخالطتكبار
السنواستمعتألحاديثهمواقرتبتمنجمالأرواحهمالتيتعطي

حتىالنفساألخريبكلطاقةإيجابيةوعطاءومحبة”.
ويضيف“اقرتنتبمثابرتهمالفريدةوكفاحهميفتطويعاألرضوبناء

املدرجاتوتشييدالسدودوالقالع،ومنخاللهذهاألجواءتشكلعشقي
لضوءالشمسوهيتعانقالجباهاملكللةبالتجاعيدوكأنهاتقبلها،تعانق
وتقبلجباههم،وقدانعكسذلكبشكلملفتعىلأعمايلالفنيةإىلدرجة
وصفيمنقبلوسائلاإلعالمبالفنانالذييسكنتجاعيدالكهولو’فنان
البسطاء’وهيألقابأعتزبهاكثريا،فالفنانيجبأنيكونمتشبثابأرضه

وهويته”.
جمالياتواقعية

يعتربزكييافعيأنالفنانالحقيقييجبأنيكونمتحررامنأيأفكار
مناطقيةأوطائفية،مؤكداأنهلميلحظتأثريهذهاألفكارعىلالفنالتشكييل
اليمنيعموما،كمايكشفرفضهكلمحاوالتاالستقطابغريالثقافيةأو

الفنية.
ويضيف“رفضتالكثريمنعروضالعمللصالحقنواتوصحفتحاول
توظيفيلخدمةهذهالتوجهاتاملقيتة،وقلتلهمإنحزبيوطائفتيهي
القيماألصيلةللشارعاليمنيوالرتاثاملشبعبحباألرضوالهويةالوطنية

لليمنيالبسيط،الذيكرستإبداعيلرسمقصصكفاحهوعنادهوشموخه،
والتعبريعنكلمايجوليفنفيسويفتعابريالوجوهواألمكنةالتيأقرأهايف
ثناياالحياةاالجتماعيةاليوميةلليمنينيالبسطاءوزواياالعمارةوأهازيج

األعراس”.

وعىلصعيداألمانيالفنية،يطمحيافعيألنيتمكنمنتجسيدلوحةتساهم
يفمللمةالتهتكالذيلحقبالنسيجاالجتماعي،لتذكرياليمنينيبإرثهمالثقايف

العظيم.

ويقلّلالفنانزكييافعيمنتأثرياملدارسالغربيةعىلالفنالتشكييلاليمني،
حيثتهيمنالواقعيةبنسبة90يفاملئةعىلاألعمالالفنية،كماللطبيعة
كلمتهاوبصمتهاأيضا،إىلجانبالتأثريالطاغيلإلرثالثقايفوالحضاري

والعمارةاليمنيةعىلالفنالتشكييليفاليمن.

زكي يافعي فنان يمني يجابه آثار الحرب برسم وجوه البسطاء

A stolen mural created by the British 
street artist Banksy on a door of the 
Bataclan concert hall in Paris, where 

terrorists killed 90 people in 2015, has been 
recovered in Abruzzo, Italy, prosecutors said 
on.

The work, thought to have been created as a 
tribute to the victims of the Bataclan terror-
ist attack, is one of a series of murals painted 
in the French capital attributed to Banksy. It 
shows a veiled and mournful female figure.

The mural was cut out and removed from one 
of the emergency exit doors at the venue in 
January 2019.

According to French investigators, the theft 
involved “a group of hooded individuals 
armed with angle grinders” who reportedly 
drove away with the artwork in a truck.

“Banksy’s work, a symbol of recollection and 
belonging to all: locals, Parisians, citizens of 
the world, has been taken from us,” the Bata-
clan said at the time on Twitter.
For over a year, investigations have continued 

in several European countries, to no avail, 
until , when a search by Italian police in a 
farmhouse in Teramo, in the Italian region of 
Abruzzo, uncovered the mural.
Michele Renzo, the head of the L’Aquila dis-
trict prosecutor’s office, told la Repubblica: 
“The finding was possible following investiga-
tions conducted by the district prosecutor in 
collaboration with the police and the French 
investigators.”

The prosecutor, who did not disclose details 
about the identity of the suspected thieves 
or the owner of the farmhouse, said further 
information would be released on Thursday.

The Bataclan was stormed by Islamist mil-
itants during a rock concert in November 
2015, as part of coordinated attacks in and 
around Paris that killed 130 people in total.

Some of Banksy’s other works, addressing 
issues such as immigration, were vandalised 
soon after they were put up around Paris, 
while others were protected by screens.
Street art by Banksy, who keeps his real name 
secret, has become a prized attractions for 

collectors. Last October, his artwork depicting 
MPs in the House of Commons as chimpan-
zees sold for close to £10m in what organisers 
said was a record for the artist.
Banksy has recently shown his support for the 
Black Lives Matter movement, saying “people 

of colour are being failed by the system”.
The graffiti artist wrote in an Instagram post: 
“At first I thought I should just shut up and 
listen to black people about this issue. But 
why would I do that? It’s not their problem, 
it’s mine.”

Banksy mural stolen from Bataclan in Paris found by police in Italy
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رغمتعرضسلسلةأفالمKingsman»كينجزمان«إىلكثريمناالنتقادات،
لكنقرارصناعهبتنفيذجزأينآخرينمنالسلسلةاليعدمفاجأة.

وحققالجزءاألولوالثانيمنالسلسلةقرابةامللياردوالريفشباكالتذاكر
العاملي،األمرالذيدفعصانعالسلسلةاملخرجواملؤلفماثيوفون

إىلاستكمالالعملعىلسلسلةأفالماألكشن.
أعلنفون،يفالبدايةتنفيذفيلمتمهيديبعنوان
The King’s Man،وجزءثالثيدورحولمنظمة

الجاسوسيةالتيظهرتيفالجزءالثاني،
ومسلسلتلفزيونييمتدلـ8حلقات.

موقع»ديجيتالسباي«األمريكييرصد
يفالتقريرالتايلكلالتفاصيلالتييحتاج
الجمهورملعرفتهاحولالجزءالثالثمن

السلسلة.

موعد طرح الفيلم
أوضحاملوقع،أنالجزءالقادممنالسلسةيعد

األوليفترتيبالقصةرغمصدورهمتأخرًا،إذتسبق
أحداثهأحداثالجزءاألولوالثاني.

كانمناملفرتضطرحفيلمThe King’s Manيف15 
نوفمرب/ترشينالثانيعام2019،قبلأنيتمتأجيلهحتى

14فرباير/شباط2020،ثمتأجيلهمرةثانيةوأخريةبسببفريوس
كوروناإىلسبتمرب/أيلول2020.

حتىاآلنلميتحددموعدمؤكدلطرحKingsman 3،لكنيمكنتوقع
طرحهيفعام2021.

طاقم الفيلم
مناملؤكدعودةأبطالالفيلمتارونإيجرتونوكولنيفريثيفدوري

إيجزيوهاري،إضافةإىلاملمثلاإلنجليزيمارك
سرتونجواإلنجليزيةصويفكوكسون.
وينضمإىلالجزءالثالثتشانينج

تيتوم،وهايلبرييأيًضا.

حبكة الفيلم
رصح»فون«أنالجمهور
سيشعربالصدمةبشدة
لدىمشاهدتهالجزء
الثالثمنالسلسلة،
إذيبدأالفيلمباتهام
»إيجزي«بقتلاألمري
فيليب،ومحاولةاألخري
إثباتالرباءةوأنهكان

يحاولإنقاذه.
وسيسريالفيلمعىلنفسنهج
سلسلةاألكشنالتيتدورأحداثها
حولشابيدعىإيجزيينضمإىلمنظمة

جاسوسيةرسيةذاتتدريبقتايلعايلمختصةبتجنيد
الشبابملقاومةالرشحولالعالم.

فيلم »كينجزمان«.. 
كل ما تحتاج معرفته عن القصة واألبطال

»نتفليكس« تحدد 
موعد طرح فيلم 
جنهافي كابور 

الجديد
حددتشبكة»نتفليكس«يوم12أغسطس/آب
املقبل،موعداًلطرحفيلمالنجمةالهنديةالشابة
 GunjanSaxena:The«جنهايفكابورالجديد
Kargil Girl«(جونجانساكسينا:فتاة

الكارجيل(.

وأعلنتكابوراملوعدالرسميلطرحالفيلم
عىلموقع»أنستقرام«منخاللمنشور
شاركتهمعمتابعيهاوحظيبقدركبريمن

التفاعل.
ووفقاًملوقع»إندياتوداي«الهنديالناطق

باإلنجليزيةفإنالفيلممستوحىمن
أحداثحقيقيةعنقصةأولسيدة
هنديةتعملكطيارةضمنالقوات
الجويةالهندية،وكانتاألوىلالتي
تشاركفعلياًيفتأديةواجبهاخالل

مواجهاتقتاليةأثناءالحرب.
الفيلممنإخراج»شارانشارما«،ويشارك
يفبطولتهباألدوارالرئيسية»أنجادبيدي«،

و«بانكاجتريباثي«.

T he Russo brothers, who are directing the 
film, have plans to “build out a whole 
universe” through multiple instalments.

La La Land’s Ryan Gosling and Captain America’s 
Chris Evans are reportedly set to join forces for 
Netflix original film The Gray Man.

According to Deadline, the adaptation of Mark 
Greaney’s 2009 novel will be the streamer’s most 
financially ambitious feature film to date, with a 
budget of over $200 million (£159.1 million) set 
aside for the project.

Gosling will reportedly play freelance assassin 
and former CIA operative Court Gentry, who is 
hunted across the globe by his old intelligence 
colleague, Lloyd Hansen (Evans). Brad Pitt and 
Ad Astra director James Gray were reportedly 
attached to the title a few years back but the 
project stalled.

Avengers: Endgame‘s Joe and Anthony Russo 
are set to direct and produce the film through 
their production company AGBO, with Netflix 
reportedly aiming to develop The Gray Man into 

a multi-film franchise.

“The movie is a real mano a mano between 
those two great actors who represent two differ-
ent versions of the CIA, in what it can be, and 
what it can do,” Anthony Russo told Deadline.

Sign up to get alerts for movie news, reviews 
and recommendations plus receive television 
and entertainment email newsletters from our 
award-winning editorial team. You can 
unsubscribe at any time. 
For more 
infor-
mation 
about 
how 
we hold 
your 
personal 
data, 
please see 
our privacy 
policy.

“For those who were fans of Captain America: 
Winter Soldier, this is us moving into that terri-
tory in more of a real-world setting. That’s what 
this movie really means for us.”

Joe Russo, who penned The Gray Man’s script, 
added that the brothers intend for the film to 
compete with any theat- rical release, 
adding that creating the 

project with 
Gosling and 
Evans is “a 
dream” for 
the direct-
ing duo.

“We have 
all com-
mitted 
to the 
first 
movie, 
and 
that’s 
got 

to be great to get us to the second movie. These 
are master assassins, and Gosling’s characters 
gets burned by the CIA and Evans’ character has 
to hunt him down,” he said.

“We have a great working relationship with 
Netflix, and we go back almost 20 years with 
(Netflix’s Head of Original Films) Scott Stuber. 
We formed AGBO to be an agnostic storytelling 
company, where we figure out the best platform. 
We think Netflix is the perfect place for this film.”

The Russo brothers recently produced Ex-
traction, starring Chris Hemsworth, for Netflix, 
with the action flick becoming the streamer’s 
most watched original film in history, according 
to Bloomberg.

The Gray Man will be the Russo brothers’ first 
time working with Gosling, while the pair have 
directed Evans in four Marvel movies, including 
Avengers: Infinity War and Endgame. They are 
currently at the helm of Disney’s live-action 
remake of Hercules, which is in its early stages of 
development.

Ryan Gosling and Chris Evans to star in Netflix film The Gray Man
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BOOKS كتب

كان»املركزالعربيلألبحاثودراسةالسياسات«قد
عقدمؤتمراًيفأيار/مايو2018،تحتعنوان»العرب
والهند:تحوالتالعالقةمعقّوةناشئةومستقبلها«،
شاركتفيهمجموعةمنالباحثني،وقدأصدراملركز

مؤخراًكتاباًبالعنواننفسهيضمثالثةعرشبحثًاقّدمت
خاللاملؤتمر.

األوراقاملنشورةتأتييفعدمحاورأساسية:»العرب
والهندبنياملايضوالحارض«،و«بحوثوترجمات

وعالقاتثقافية«،والحضورالهندييفغربآسيا«،
و«البعداالقتصاديللعالقاتالعربية–الهندية«،و«
مجالالطاقةاملتجددة«،و«العمالةالهنديةيفدول

الخليجالعربية«.

يفاملحوراألول،»العربوالهندبنياملايضوالحارض«،
خمسفصول،يعالجشمسالدينالكيالنييفالفصل
األول،»املتخّيلالعربيعنالهنديفبرهاوبحرها«،

نظرةالعربإىلالهنديفالعرصالوسيط،لفهمماقدمه
العربمنأفكاروأحكاموتخّيالتومواقفعنالهند،

وتوصيفمظاهرتقدمهاالثقايف،يفبرهاوبحرها،وذلك
يفمبحثني،يتعلقأولهمابُمتخيَّلالعربعنالهندبما
تمتلكمنمظاهرالعمران،ويتعلقثانيهمابالتعرفإىل

بحرالهنديفشواطئهالزاخرةبالعمران.

ويدرسصاحبعالماألعظميالندوي،يفالفصل
الثاني،»العالقاتبنيالهندوالجزيرةالعربيةيفعرص

الدولةاملغولية«،التجارَةاملتبادلةبنيشبهالقارة
الهنديةوالجزيرةالعربية،والتيساهمتيفتقوية
عالقاتالهندالتجاريةوالدينيةوالثقافيةبالجزيرة

العربيةيفعرصالدولتنياألمويةوالعباسية.

وتبحثبهيةبنتسعيدبنجمعةالعذوبية،يفالفصل
الثالث،»العالقاتالعسكريةالُعمانية-الهنديةيف
الفرتة1970-1913:دراسةيفالوثائق«،وجوَدالقوات

الهنديةيفُعمانيففرتةحكمالسلطانتيموربنفيصل،
وماترتبعليهابعدذلكمناهتمامبتشكيلالجيش

الُعماني،والتأثرياتالهنديةيفاللغةواألزياءالعسكرية.

بدوره،يناقشجافيدأحمدخانوديباكروبانيفالفصل
الرابع،»البحوثاملعارصةيفالعالقات
العربية-الهنديةبالجامعاتالهندية:
دراسةتقييمية«،مقارباتاألكاديميني
والباحثنيالهنودللعالقاتالعربية-
الهنديةالناشئةيفالعقوداألخرية،
لرصدوتحليلوتقييماملوضوعات

واملسائلاملهملةيفالبحوثاملعارصة
يفالعالقاتالعربية-الهندية.

ويجادلمحمدأفتابأحمد،يف
الفصلالخامس،»دورالرتجمة

يفتعزيزالعالقاتالعربية
–الهندية«،بأّنالرتجمة

ساهمتيفنقلاإلرثالهندي
الثقايفوالعلميإىللغات
العالماملختلفة،ومنبينها
العربية،محاوالًتسليط
الضوءعىلاألعمال

املهمةالتيجرىنقلها
مناللغةالهندية
إىلاللغةالعربية،
والعكس،خالل
القرنالحادي

والعرشين،والتي
أّدتدورًارئيًسا

يفالتبادلالفكريبني
الطرفني.

يفالقسمالثاني،»الحضورالهندييفغربآسيا«،
ثالثةفصول.يتناولعمادقدورةيفالفصلالسادس،

»األهميةالجيوبوليتيكيةللخليجيفاسرتاتيجية
الهند«،مكانَةالخليجالعربيالراهنةودورهاملتنامي

يفالنظاماالقتصاديالدويل،ومكانةالخليجيف

اسرتاتيجيةالهندوسياستهاالخارجية،وتأثريعالقات
الفاعلنياإلقليمينييفتلكاالسرتاتيجية،مثلالصني

وباكستانوإيران.

ويبحثعمريأنس،يفالفصلالسابع،»نهايةسياسة
الهنداملرتددةتجاهغربآسيا«،تحوالت
سياسةالهندتجاهغرب

آسيا،للوقوفعىل
التحديات
التيتواجه
السياسة
الخارجية

الهنديةيفغرب
آسيا،واملتمثلة
يفالسعيإىل
تحقيقالتوازن
بنيالسعودية
وإيرانمنجهة،

و«إرسائيل«
وفلسطنيمنجهة
أخرى،ودورالقوى

الدوليةيفاملنطقةونشوء
التنافساتبنيدولغرب
آسيالفرضنفوذها،وال

سيمايفإثرالثوراتالعربية.

أمايفالفصلالثامن،»إرسائيل
وفلسطني:السياسةالخارجية

الهنديةإشكاليةاملبادئ
وبراغماتيةاملصالح«،فيبحث

أيمنيوسفومحمودالفطافطةيف
تحوالتالسياسةالخارجيةالهندية
تجاهالرصاعالعربي-اإلرسائييل،ويف
بواعثتحّولالسياسةالهنديةمعالرتكيزعىلحاجة

الهنداملاسةإىلالسالح،وسعيهااالسرتاتيجيإىلتعزيز
عالقتهابواشنطن.

يفالقسمالثالث،»البعداالقتصاديللعالقاتالعربية
-الهندية«،يدرسيوسفبنعبداللهالغيالنيوسعاد
بنتعبداللهبيتفاضل،يفالفصلالتاسع،»العالقات
االقتصاديةبنيُعمانوالهندمنذمنتصفالقرنالثامن
عرشحتىمطلعالقرنالعرشين«،طبيعَةالعالقات
االقتصاديةبنيالبلدين،والتغرياتالتيطرأتعليها.

ويبنّينارصبنسيفالسعدي،يفالفصلالعارش،
»الجاليةالهنديةيفمنطقةالخليجالعربيقبلالطفرة
النفطية:دراسةيفجذورعالقةالهندبالخليج«،أن

الهندكانتمنذالقدمسوقًاومصدرًالسلعأهلالخليج
وبضائعهم،وأنوجودالجاليةالهنديةيفبلدانالخليج
ليسأمرًاطارًئاظهرمعظهورالنفط،إنمالهامتداد

بعيديفالتاريخ.

أّمايفالفصلالحاديعرش،»العالقاتالعربية-
الهندية:الطاقةوجوانبأخرى«،فريكّزمحمدأزهرفيه
عىلالجوانباملختلفةللعالقاتاالقتصاديةالعربية

-الهندية،بمايفذلكتجارةاالستريادوالتصديروميزان
املدفوعاتومسألةالقوىالعاملةوالتحويالتاملالية.
يفالفصلالثانيعرش،»العالقاتالعربية-الهندية:

نحوصيغةجديدةيفمجالالطاقةاملتجددة«،يتناول
غرييجيشبانتالتطورالتاريخيلطبيعةالعالقات

العربيةالهندية،معالرتكيزعىلاعتمادالهندعىلقطاع
الطاقة.

أماالفصلالثالثعرش،واألخري،»العمالةالهنديةيف
دولالخليجالعربية:محدداتهاالداخليةودوافعها

الخارجية«،ففيهتدرسسهاممعطاللهموضوعالعمالة
الهنديةيفدولالخليج،منناحيةأثرعدماملساواةيف
توزيعالدخلوالبطالةيفالهنديفهجرةالعمالالهنود
إىلالخليج.كماتدرسوتحللأثرأسعارالنفطيفتدفّق
العمالةالهنديةاملهاجرةإىلالخليج،ويفالتحويالت

املاليةاملرسلةمندولالخليجإىلالهنديفالفرتة-1995
.2016

»العرب والهند«: دراسات في المتخيل والواقع

صدور »حوار المعاني« للكاتب 
الفلسطيني سعيد الشيخ

صدرمؤخراًللكاتبالفلسطينيسعيدالشيخكتابجديد،يتضمنمجموعةمن
الشذراتالفكريةوالتأمالتالفلسفيةيفالواقعالسيايسوالثقايفواالجتماعي
للمشهدالعربي.احتوىالكتابعىل120صفحةمنالحجماملتوسط،عن

منشوراتألوانعربيةيفالسويد.
ينشئسعيدالشيخيفهذاالكتابحوارامعاملعانيواملصطلحاتواملعطيات
التيتفرزهاالحركةالثقافيةوالسياسيةالعربية،بلغةهيأقربإىلاللغة

الصوفية،بقصدتطهرياملعانيواملسمياتمنالفوىضالتييطلقهاالبعض
بقصدأوعنغريقصد،وهيمايعتربهاالكاتببمثابةشوائبتهدفيفماتهدف
إىلتضليلوخداعالجمهورخدمةملشاريعسلطوية.ماأرادهالكاتبوبشكل

جيلأنتفياملعانيواملسميات،معانيهاومسمياتها.
يذكرأنهذاالعملهوالكتابالخامسعرشللكاتب،حيثتوزعتكتبهالسابقة

بنيالروايةوالقصةوالشعر.

ومنالشذراتنقتطف:
لوتكلمتروحالعاشق..ألزهرتالصحراء
أنتالتعرفكليشء..قاليلالكتاب

لوكانالقلققميصاًلكنتخلعته،ولكنالقلقيفأنسجتي.
أرنوإىلالجوهرألكتيسباليقني.

صدرتحديثاًعن»معهداملخطوطاتالعربية«
نصوصمحققةمنكتابه»حانوتعطّار«بدراسة
وجمعوتوثيقعبدالرحمناملفصيل،ويضّمالعمل

تراجملشعراءاألندلسمنذالفتح
اإلسالميوحتىعرصاملؤلّف؛أييف

القرنالحاديعرش.

يتضّمنالفصلاألولدراسةحول
املؤلّفوالكتابتشريإىلانتماءابن
ُشهيدإىلأحدالبيوتاتالقرطبية
التيكانلهاشأنرفيعيفالعلم
والسياسة،وتوىّلأفرادهامناصب

عديدةيفاإلمارةوالحجابة
والوزارةوالكتابة،والتيكان
مؤّهالًلهابمايمتلكهمن

معارف،لكنحالتبينهوبينها
إصابتهبالصمم،وكانت

عاهتههذهمثارسخريةمن
خصومه.

تلكالظروفدفعتهإىلاألدبوالشعر،بحسب
الكتاب،حيثُعرفبالفصاحةوالبالغةوالبيان،كما
مالإىلالسخريةوالهزليفعيشهوبعضكتاباته،

وكانمنبعذلكسخطُهعىلزمانهوشكواهالدائمةمن
عدمإنصافه،وكانلديهمجلسيأنسإليهالكتّاب

واملشتغلونيفاألدب.
يوّضحاملفصيلأن»حانوتعطار«الذيلمُيعرف

حتىاليومحجمهالحقيقيحيثضاعتبعض
أجزائه،يحتويمختاراتشعريةجمعهاابنُشَهيد

ووضععليهامالحظاتهوأحكامهالنقديةالتيتدّلعىل
سعةاطالعهوذائقتهاملتميزة،كماييضءالكتابعىل
حالاألندلسمنخاللاملوضوعاتالتيتطّرق
إليهاأصحابالقصائدطوالفرتة
زمنيةليستبالقصرية.

ويشرياملحقّقإىلأنفقدان
بعضأجزاءالكتابيجعلمن
الصعبتحديداملصادرالتي
اعتمدعليهاابنُشهيديفجمع
هذهاألشعاروتوثيقها،وكذلك
تصّورخطتهيفالتأليفوإنلم

يستبعدأنيكونمنهجهقريباًمن
املنهجالذياتبعهالثعالبييفكتاب
»الذخرية«،حيثتوضعمقتبسات
شعريةوبعضاألخبارعنصاحبها

ثميكتبالنقدحولها.

القسمالثانينصوص»حانوتعطّار«،يضم
والتيتفتتحبرتجمةألبيالقاسمإبراهيمابناإلفلييل
دونذكرأّيمنأبياتهالتيلمتصلبسببضياع
بعضأجزاءالكتاب،لكنتوجدمقتطفاتلشعراء

آخرينمثلمنذربنسعيدالبلوطي،ومحمدبنوهيب
الكاتب،وعبدالرحمنبنهشاماملستظهر،وعبد
الرحمنأبواملطرف،وأبياملخيشعاصمالتميمي.

»حانوت عّطار« البن ُشهيد: تراجم 
لشعراء من األندلس

كتاب “وصايا لهذا 
الزمن” في طبعة ثانية
صدرتللكاتبوالشاعراملغربيمحمدعطيف
الطبعةالثانيةمنكتاب“وصايالهذاالزمن”عن

منشوراتالقلماملغربي،والكتابيقعيف216 
صفحةمنالحجماملتوسط،ويتضمنأقوال200 
مفكروفيلسوفومبدعوسيايس،منعرصنا،ومن
عصورسابقة،ينتمونإىلتياراتمختلفة،كان

لهمتأثريمنخاللكتاباتهموأفعالهم.

وقدجاءيفاملقدمةالتيكتبهاشعيبحليفي
“لعلنايفلحظةقاسيةمنالتحولالعنيف
للزمن،النرىمنهإالمانحياهمنأياموليال
ثقيلةومتغرية،فالنجدمنيبرصهذاالتحول
يفالقيموالوجدانواألفكار،إالاملفكرينواألدباء

وبعضكبارالفاعلنيممنامتلكواُحدوسا
استثنائية..”
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تزامنتالذكرىالـ63إلعالنالجمهوريةالتونسية،
معأزمةسياسيةوحزبيةخانقة،غذتهااستقالة
الحكومةوتصاعدالرصاعبنيمكوناتاملشهد

الربملاني،لتسجلالبالدإلغاءاالحتفاالتالرسمية
للمرةالثانيةعىلالتوايليفتاريخها،كانتاألوىل
العاماملايض؛بسببرحيلالرئيسالباجيقائد

السبيس.

وتعيشتونسأزمةسياسيةحادةنتيجةتصاعد
الخالفاتداخلائتالفالحكموبنيالفرقاء

السياسيني،انتهتبإجباررئيسالحكومة،إلياس
الفخفاخ،عىلاالستقالة،األسبوعاملايض.

وبانفراطالتحالفالحكومي،ارتفعتوترية
الخالفاتبنيالكتلواألحزابالربملانيةوسطجو
مشحونرافقمشاوراتاختياررئيسالحكومة
الجديدتحتقبةالربملان؛بسببتواصلاعتصام

كتلة»الدستوريالحر«وتعطيلهانشاطات
املجلس،منذأسبوعني،والجدلالقائمحولسحب

الثقةمنرئيسالربملان،راشدالغنويش.
وعللترئاسةالربملانالتونيس،يفبيانلها،غياب
احتفاليةهذاالعامبإجراءاتوقائيةبسببفريوس

كورونا،وذلكبعداستشارةالجهاتالصحية،
مكتفيةبموكببروتوكويلمحدود.

وأكدالبيانأنتونس»تمّراليومبلحظةدقيقة
مثقلةبالعديدمنالتحدياتاالقتصادية

واالجتماعية،وبأزمةسياسيةنتيجةاستقالة
الحكومةتتطلبمنالجميعأعىلدرجاتاليقظة
وتغليباملصالحالوطنيةالعلياوالتزامالقانون

والدستور«.
وحّذرمن»خطورةمحاوالتتعطيلالسريالعادي
لعملمجلسنوابالشعب،باعتبارهمركزاًلسيادة
الشعبورمزاًلثورتهوفضاًءإلدارةالتنوعوالتعّدد،
داعياًإىل»التصديلخطابالكراهيةوتقسيم

التونسيني«.

يفمقابلذلك،استغربرئيسالحكومةاألسبق
والنائباألوللرئيس»حركةالنهضة«عيل

العريض،إلغاءاحتفاليةعيدالجمهورية،رغم
اإلعدادلهذهالتظاهرةمنقبلمكتبالربملان،منذ
أسابيع،باالشرتاكوالتعاونمعممثلنيعنرئاسة

الجمهورية.
وقالالعريضعىلصفحتهالرسميةيف»فيسبوك«:
»يبدومعاألسفأنرئاسةالجمهوريةقدأعلمت

رئاسةاملجلسقبلأيامباعتذاررئيسالجمهورية
عنالحضور،والأعرفاألسباب«.

ولفتإىلأنه»هذاهوالعيدالوطنيالوحيدالذي
يتحولفيهرئيسالجمهوريةإىلمقرمجلسنواب
الشعب،ويفكلأعيادناالوطنيةتظهرمؤسسات
الدولةورجالهاونساؤهامجتمعنيومتحدين
ومتجاوزينألياختالفاتقدتكونبينهميف

السياسات«.

ودعاالعريض»رئاسةالجمهوريةإىلتوضيح
األمرللرأيالعامحتىاليتجهالتأويلإىلاعتبار
ذلكموقفاًمناملجلس،وخلطاًبنيرضورةاحرتام
األعرافيفاالحتفالبأعيادناالوطنيةوبنياملواقف

الخاصةمنأشخاصأومؤسسات«.

ويفالسياق،استنكراملكتبالتنفيذيلـ«حركة
النهضة«،يفبالغرسمي،»دعواتإقصاءالحركة
مناملشهدالسيايسوالحكوميخدمةلألجندات
األجنبّيةاملشبوهة«،معرباًعنثقةالحركةبحسن
اختياررئيسالجمهوريةقيسسعيدللشخصية

األقدرعىلتشكيلالحكومةاملقبلة.

ودعت»حركةالنهضة«كل»مكوناتالساحة
السياسيةإىلالتهدئةوالحواروالتزامنهجالتوافق
ودعممقوماتالوحدةالوطنيةوعواملاالستقرار،

وتجنبالتحريضونزوعاتاإلقصاء«.
وأدانت»مواصلةالتوظيفاإلعالميواالستثمار
يفاألزماتالسياسّيةلقضيةالزعيمنياليساريني،
بلعيدوالرباهمي،والتحدثنيابةعنالهيئات
القضائيةاملعنّيةوإطالقاالتهاماتجزافاً،بما

يعّمقاإلساءةإىلاملرفقالقضائيومؤسساتالدولة
عموماً«.

منجهته،أكدالرئيسالتونيسقيسسعيد،أنال
أحدفوقالقانونبشأنملفاالغتياالت،مشدداً
عىلأّنالدولةستوفركلإمكاناتهالكشفحقيقة
اغتيالاملعارضنيالسياسيني،محمدالرباهمي
وشكريبلعيد،اللذيناغتياليفعام2013.

ويتزامنعيدالجمهوريةمعموعدإعالنالرئيس
التونيساسمرئيسالحكومةالجديد،منبنيقائمة
ترشيحاتالكتلواألحزابالربملانية،غريأّنتقارير
إعالميةتناقلتاحتماالتترشيحهالوزيرالسابق
محمدصالحبنعيىسمنخارجدائرةالرتشيحات،

ومديرةالديوانالرئايس،ناديةعكاشة.

وكانالغنويشقداستبعدترشيحسعيدلنبعيىس،
قائالً:»طُرحاسمهذااملرشحخاللجلساتالحوار
الوطنيسنة2014،ولميحظبالقبول«،حسب

تعبريه.
واعترباملحللمحمدالغواري،أّن»هذهالفرتةتعرف
مشاحناتوخالفاتبسببوالدةمنظومةحكم
جديدةمنرحممنظومةغريمتجانسة«،مشرياً
إىلأّن»الديناميكيةمنالطبيعيأنتسبقمرحلة

االستقرار«.

وأوضحالغواريأّن»تصاعدمنسوبالرصاعات
متوقعمنذنتائجاالنتخاباتالتيلمتفرزأغلبية
واضحةللحكم،بمايفرستدافعاألحزابوالكتل

للفوزبمساحةأكربيفالحكومةالجديدة«.
الغواري:تصاعدمنسوبالرصاعاتمتوقعمنذ
نتائجاالنتخاباتالتيلمتفرزأغلبيةواضحة

للحكم
ولفتإىلأّن»األمرالخطريهوعدمجلوساألحزاب
واملنظماتللحواروالنقاشوالتقارب،وهوأمرال

يستقيميفاملمارسةالسياسية«،مذكّراًبأّن
تونسطاملاتجاوزتأزماتهابالحوار.

ورأىالغواريأّن»غياب
عقلسيايسمدبر
أثريفاملسارات

السياسية،كماأن
الغنويشيعيش
غربةسياسية
وصعوبات

حقيقيةلغياب
شخصية
يفمكانته
االعتبارية
يربممعها
االتفاقات

ويحوكمعها
التفاهمات

عىلغراررشيكه
الراحلالسبيس،
ليجدنفسهمنفرداً
أماملعبةسياسية
محكومةباالرتجال

واملفاجآتيفغيابالعبنيمن
الحجمالثقيل«.

تونس تلغي االحتفال بعيد 
الجمهورية وسط أزمة سياسية

ألمانيا: االنقسامات تتهدد حزب 
البديل اليميني الشعبوي

شادي عاكوم
أيدتهيئةالتحكيماالتحاديةيفحزبالبديلمنأجلأملانيااليميني
الشعبوي،قراراملجلسالتنفيذيالقايضبإلغاءعضويةكالبيتز،ممثل
»مجموعةالجناح«األكرثتطرفاً،منصفوفالحزب.وجاءالقرارليزيد

االنقساماتداخلالحزب،ويعززالرصاععىلالسلطةبنيقياداتهواملعسكرات
املختلفةيفصفوفه.

وعللتالهيئة،املؤلفةمنتسعةأعضاءبعداجتماععقدتهيفشتوتغارت،
قرارهاالقايضبإلغاءعضويةاندرياسكالبيتز،رئيسالكتلةالربملانيةللحزب
يفواليةبراندنبورغ،بأناألخريأخفىعضويتهالسابقةيفمنظمة»شباب
أملانيمخلصللوطن«املتطرفةواملحظورةحالياًعندانضمامهإىلالحزب
قبلسبعسنوات.وذكرتالهيئةأنهذهالعضويةكانتستشكلمانعاً

أساسياًلقبولانتسابكالبيتزلصفوفالحزب.
ويفتعليقهعىلالقرارشكّككالبيتزيفقانونيةالحكموصحته،وأعربيف

حديثلهمعشبكةأيهآردياإلخبارية،عنأسفهلكوناالعتباراتالسياسية
كانلهااألسبقيةيفحالته،آمالًباإلنصافعندالتقايضالقادمأماماملحكمة

املدنيةيفبرلني.
يفاملقابل،اعتربالزعيماملشاركللحزبيورغموينتوعرّابفكرةاالستبعاد

واملعارضالرشسلكالبيتزو«مجموعةالجناح«؛أنموقفهمنكالبيتزاليزال
نفسه،وهوأنهيمينيمتطرف،وأضاف:»أعتقدأنالقرارفيهإشارةواضحة
للغايةبأنهاليمكنأنيكونلهمكانداخلحزبالبديل«.وبدورهاعتربعضو
الحزبيفالبوندستاغروالندهارتفيغ،أنإجراءاالستبعادقديشكلزلزاالً

داخلالبديل،ويتسبببرصاعكبريعىلالسلطةيفصفوفه،دونأنيستبعد
إمكانيةحدوثمواجهاتبنياملجموعاتداخلالحزب.

أخفىكالبيتزعضويتهالسابقةيفمنظمة»شبابأملانيمخلصللوطن«
املتطرفةواملحظورة

ونّبهتشبكةأيهآردياإلخباريةأنهناكاشتباهاًلدىاملراقبنيبوجود
اسرتاتيجيةوراءقرارإلغاءالعضويةتهدفإىلمنعوضعالحزبكلهتحت
املراقبةالعاجلةمنقبلمكتبحمايةالدستور،وقدنّبهتأستاذةالعلوم
السياسيةسابنيكروبيفجامعةبرلنيالحرةإىلاألمرنفسه،موضحةأن
موينتيحاولإضعافممثلبارزملايسمى»مجموعةالجناح«يفالحزب،
وهذامهمبالنسبةللحزببأكمله،ولكنهذهالخطوةتبقىمحدودةالتأثري
طاملابقيهناكممثلونبارزونآخرونيفصفوفهمثلبيورنهوكهالصديق
املقربمنكالبيتز.ونبهتإىلأنهمنشأنقراراالستبعادأنُيضعفالحزب
وباألخصخاللانتخاباتالبوندستاغالقادمة،وأشارتإىلأنجمعيات

الحزبيفالوالياتالرشقيةعىلوجهالخصوصلنتستسلمبرسعةللواقع
املستجد،وأنهناكالكثريمناحتماالتوقوعنزاعاتورصاعاتالداخلية
بنيالهياكلالحزبيةللبديل،والتيقدتطولحتىموعداالنتخاباتالعامة

العاماملقبل.كمارأىالكاتبالسيايسألفردشميتأنالقرارقديشكل
وللوهلةاألوىلانتصاراًملوينت،لكنالتكلفةستكونكبريةعىلالحزبمعتشكّل
معسكراتقدترتّبآثاراًوعقباتأخرىمنشأنهاأنتتسبببهزيمةموينت
وأتباعه،ومنذلكتقسيمالحزبإذامااتخذتشخصياتأساسيةقراراً
باالنسحابمنصفوفه،وسطالرصاعالقائمحالياًبنينهجموينتالزعيم
املشاركللبديلالذييسعىلصدالقوىاليمينيةاملتطرفةيفالحزب،وبني
القياديالبارزوالرئيساملشاركالثانيللحزبألكسندرغاوالند،واليس
فايدلرئيسةالكتلةالربملانيةللحزب،الذينعربواعنرفضهمطردكالبيتز.
ويبقىالسؤالاألهم،إىلأيمدىيريدالحزبأنيوّجهنفسهنحواليمني؟
وكيفيريدأنيتطورسياسياً؟وهلستدفعالتطوراتالحاليةوالقادمة

بموينتلتأسيسحزبالبديلالديمقراطي،كحزبيمينيمحافظقديحظى
بأمليفاملشاركةيفالحكم،بعدأنأدركموينتيفوقتمتأخرأنهوأقرانهمن
الذينالينتمونإىلاملعسكراملتطرفداخلالبديل،ليسلديهم

فرصةضدالجناحاليمينيإذاسمحوالهمبالسيطرةعىل
مفاصلالحزب؟أمأنقرارمكتبحمايةالدستور

فرضرقابةعىلالجناحاليمينياملتطرفداخل
البديلسيعززموقفه؟

ُيذكرأنهيئاتالتحكيمالداخلية
يفاألحزاباألملانية،تُعتربإلزامية

بموجبقانوناألحزابالسياسية
يفأملانيا،وعادةماتتشكلمن
كبارصناعالقراريفصفوف

األحزاب،واليتعنيعىلأعضائها
أنيكونوامناملحامنيولكن

أغالبأعضائهامنالقانونيني
عادة،وتكونمداوالتهارسية.

ويمكنمقارنةعملهذهالهيئات
باملحاكماملدنيةالعادية،وتستند
يفالكثريمنقراراتهاإىلقانون

املحاكماتاملدنيةالذييرتكزعىل
األخذباألدلةواإلثباتاتواستجواب

الشهودواالستماعإىلالشخص
املعني.ويفأغلباألحزابتكونهذه
الهيئاتموجودةعىلمستوىالواليات

وعىلاملستوىاالتحادي،وغالباًمايكوندورها
مناقشةقضايااستبعادأفرادمنالحزب.
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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
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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

CAN WE
BRING HOPE
 TO ITS
PEOPLE?

AS YEMEN GOES
THROUGH
ITS WORSE

PURE HANDS 

www.purehands.org

DONATE NOW

info@
purehands.org
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    Opinion كتابات

إياد أبوشقرا

دخلتانتخاباتالرئاسةاألمريكيةمنذسنةتقريباالعد
العكيسباتجاهيوماالقرتاعيفمطلعنوفمرب(ترشين

الثاني(املقبل.وأزعمأنهرغمامناملشاعرالسلبيةعند
كثريينإزاءالرئيسدونالدترامب،فإنإعادةانتخابهقبل

12شهراكانتمرّجحة،إنلمتكنشبهمحسومة.

كيفالواملؤرشاتاالقتصاديةكلهاإيجابية،والفورة
»الوطنية«التيكفلتلهالفوزعام2016كانتالتزال
موجودةوبقوة.بل،إناملحاوالتاملستمرةمنمعاريض
ترامبوكارهيه،سواءمنقياداتالحزبالديمقراطي
أومنابراإلعالمالليربايل،حّصنتهأكرثداخلحزبه

الجمهوريالذيأخذيتماهىمعهخاللالسنواتالثالث
املاضيةبصورةغريمسبوقة.وهكذاانحرسنفوذاملعتدلني

منخصومترامبداخلالحزبالجمهوريوُهّمشوا
تباعا.

منناحيةأخرى،كانلشعبويةالرئيسيفالخارج
أصداٌءداخليةطيبة،وخصوصا،يفتشّددهإزاءالصني،

وهوتشّددخدمهكثريايف»معركته«القانونيةلدرء
تهمتلقيهدعماروسياساعدهعىلالفوزيفانتخابات
2016.وبالفعل،نجحترامبيفتوجيهأصابعاالتهام
إىلالصنيبوصفهامصدرالخطراملستقبيلاألكربعىل
نفوذواشنطن،وإبعادهاعنروسيا.وظلالوضععىل

هذهالوتريةحتىمطلعفرباير(شباط(املايضبعدتفيش
جائحة»كوفيد-19«داخلأمريكا...انطالقامنمدينة

ووهانالصينية.

خاللهذهالفرتةاملبكرةمنعام2020،تركزتويالت
الجائحةيفالصني،ومنهاانتقلتلترضبأوروباالغربية
بدءابإيطالياوإسبانياوفرنسا،ثمبريطانيا.أماالواليات

املتحدةفكانتمازالتبمنأىعناألسوأ.

وبينماكانت»منظمةالصحةالعاملية«مرتبكةيفتقييمها
مدىخطر»كوفيد-19«ومحتارةيفتصنيفهبنيجائحة
كونيةأووباءموضعي،صّعدترامبخطابهضدكلمن

الصنيو»املنظمة«.إذأثارمسألةتكتّمالسلطاتالصينية
طويالعىلحاالتووهان،بدالمناملبادرةإىلإخطار
العالم،واتهم»املنظمة«ليسفقطبالتقصريبلأيضا

بـ»التواطؤ«معبكنيلغاياتسياسية.

هذاالتصعيدلقييفحينهاستحساناواسعايفالشارع
الجمهورياملحافظ،نظراألنتدابري،كإغالقالبالد

وتعطيلاالقتصادوإطالقبرنامجإنفاقحكوميلتأمني
الخدماتالصحية،كانتستؤذيالقطاعالخاصاملرتبط
مصلحيابالحزبالجمهوري،وتدمرفرصالنمووتؤثر

عىلمعدالتالبطالة.

يفأيحال،بدأتاملعاناةأمريكيامعإبالغواليةأوهايو
يوم7يناير(كانونالثاني(2020عنحالةكانتاألوىل
يفالبالد.ويفاليومالتايلأصدر»مركزرصداألمراض«

األمريكيأولإنذارعلني.ثميوم20ينايرُسجلتإصابة
مواطنأمريكيعائدمنووهانإىلواليةواشنطن(عىل

الساحلالغربيللبالد(،ويوم21منهُسجلتحالةيف
واليةكاليفورنيا.ويفاليومالتايل،ُسئلترامبفخففمن

شأنهاورّدقائال:»إنكليشءسيكونعىلمايرام«.

لكّناألمورأخذتتتسارعخاللاأليامواألسابيعالتالية،
فُسّجلتأولوفاةيوم6فرباير(يفكاليفورنيا(.وتحّولت

إىلتحّدجّدييفأولمارس(آذار(معتوّسعمابدأ
كحاالتمحدودةيفواليتيواشنطنوكاليفورنياإىل

والياتأخرى،وبالذات،يفوالياتالشمالالرشقيوعىل
رأسهانيويورك.وحقا،وجدتمدينةنيويوركنفسها
يفقلبعاصفةكارثيةهزّتمرافقهاالطبيةوخدماتها
الصحية،ورسعانماامتدالتفيشإىلالعديدمناملدن
الكربىيفالشمالوالشمالالرشقيمثلديرتويت

وشيكاغووبوسطنوغريها.وبدأتالوالياتالتييسيطر
عليهاالديمقراطيونإصدارأوامرإغالقواتخاذإجراءات
احرتازيةصارمة،بينماأحجمتالوالياتالجمهوريةعن

ذلك.

بحلوليوم20مارستجاوزعدداإلصاباتالـ19ألفا
وبلغتالوفيات289وفاةيفتسارعمقلق.وخالل5أيام

قُتلرجلأسوداسمهجورجفلويد،وهويفقبضةالرشطة
يفمدينةمينيابوليس،ماصّبزيتالظالماتالِعرقية
عىلاالنقساماتالتيفتحتهااملواقفاملتناقضةإزاء

الجائحة.

هنااختلطتالحسابات،وأخذتأبعاداأكرثجّدية
وخطورةتمّستركيبةالبالدالديموغرافيةونسيجها
االجتماعيوبنيتيهاالطبقيةوالِعرقية،وكذلكطبيعة

نظامهاالسيايسوماينطويعليهمنمضامنيدستورية.

ومنثم،غرّيتالخلطةاملتفجرةخاللاألشهراألربعة
األوىلمن2020العديدمناملعطياتالسياسية

واالجتماعيةواالقتصادية.وتعرّضتصورةالرئيس
املستفيدسابقامنأيظرفإىلسيايستحارصه

حساباتمعقدة.فمعدالتالبطالةسجلّتأرقامامفزعة
معفقداننحو50مليونأمريكيوظائفهم،وحسبأرقام
»مكتبإحصائياتالعمليفالوالياتاملتحدة«ارتفع

معدلالبطالةمن%3.6يفمايو(أيار(2019إىل14.7% 
يفأبريل(نيسان(2020،وكانمعدلاالرتفاعوهو10.3% 

األعىليفتاريخهذهاإلحصائياتمنذ1948.

منناحيةأخرى،أشارتدراسةنرُشتيفأواخرأبريل
املايضإىلأنالجائحةرضبتخاللاألشهراألوىل(أي
الربعاألول(من2020ماكاننموااقتصاديامطّردا.

وأفادتالدراسةبأنالناتجالوطنياإلجمايلهبطبمعدل
سنويبلغ%4.8،وهوأولهبوطمنذعام2014وأسوأ
أرقامُربعية(فصلية(منذكسادعام2008.وتوقعت

الدراسةمزيدامنالصعوبات،منهاتقلصالناتجاملحيل
اإلجمايلبنسبةالتقلعن%30إنلميكنأكرث،وهذا

أمرغريمسبوقمنذ»الكسادالكبري«عام1929.أماعن
التعايففإنه،وفقالدراسة،قداليبدأقبلمنتصفعام

.2021

أماعىلاملستوىالسيايسالبحت،فإنالكلفةالباهظة
برشيا(3.68مليونإصابةو141ألفوفاة(للجائحة
وتداعياتهااالقتصاديةالكارثية،أخذتتهّدداإلجماع
السابقخلفترامبداخلالحزبالجمهوري.ومع
أنبعضمنارصيهسجلواأخرياانتصاراتطيبةيف
االنتخاباتالتمهيديةللجمهوريني،فإنحماسة

املرشحنيالحزبينيلهخفتت،وبدأتاستطالعاتالرأي
تشريإىلتراجعهأماممنافسهالديمقراطيجوبايدنيف
والياتمحَوريةأعطتهأصواتهاعام2016مثلفلوريدا
ونورثكارواليناوميشيغانوبنسلفانيا،ناهيكبوالية

تكساس،أكربمعاقلالجمهوريني.
طبعا،الوقتمازالمبكراللجزمبأنترامبمهّدد،إال
أناضطرارهأخريالتغيريمديرحملتهاالنتخابيةيأتي

دليالعىلوجودقلقمتزايدعندهبأنرسالتهملنارصيهما
عادتتصلكمايتوقعويشتهي.

هل يحتفظ دونالد ترامب بمفاتيح البيت األبيض؟

Tasnim Nazeer

I n a sign of callous disrespect, the Sri 
Lankan government has been forcibly 
cremating Muslims who have died as a 

result of Covid-19, leaving family members 
of the country’s minority Muslim community 
unable to fulfil their religious rights when 
burying their dead.
Earlier this month, UK Member of Parliament 
Naz Shah wrote a letter to Prime Minister 
Boris Johnson urging the British government 
to take emergency steps to prevent such 
human rights abuses against Sri Lanka’s Mus-
lim minority. Shah highlighted the UK’s duty 
to address the issue, given Sri Lanka is a UK 
partner and member of the commonwealth. 

As a British Sri Lankan Muslim myself, with 
family in Sri Lanka, I welcome British MP 
Naz Shah’s call on the UK government 

urging them to protect the country’s Muslim 
minority - a community that has endured 
intensifying Islamophobia in recent months, 
and especially since the pandemic outbreak. 
The UK must now leverage its influence as 
a Commonwealth ally, to pressure Sri Lanka 
into ending these forced cremations. 

Indeed in the UK, at the start of the pan-
demic, the British government proposed the 
Coronavirus bill, which would have allowed 
designated local authorities to cremate bod-
ies against the wishes of the deceased. Upon 
an amendment proposed by MP Naz Shah, 
the government agreed to amend the bill to 
include that both national and local author-
ities “must have regard to the desirability of 
disposing of a dead person’s body or other 
remains - in accordance with the person’s 
wishes, if known, or otherwise in a way that 
appears consistent with the person’s religion 
or beliefs, if known.»

This was a testament to the readiness of 
the government to consider the dignity of 
families and those who want to be buried in 
accordance with their religious beliefs. 

The Sri Lankan government however, has 
shown a complete disregard for the basic 
human rights of Muslims in the country, and 

continues to dismiss their pleas. 

Three of the 11 people who have died from 
Covid-19 in Sri Lanka were Muslim, and were 
all cremated against their families wishes. 
Family members were not even allowed to 
see the faces of their loved ones before they 
were cremated. 

Sri Lanka’s Ministry of Health changed their 
guidelines on Covid-19 related deaths stating 
that the Standard Operating Procedure (SOP) 
of the disposing of bodies of those who 
succumb to coronavirus would exclusively be 
cremation. For Sri Lanka’s Muslim minori-
ty - making up 10 per cent of the country’s 
population - this is highly problematic, as 
Islam prescribes burial as part of the funeral 
rites, and prohibits cremation.

Heartbreakingly, Muslims in the country 
are left helpless by a policy that is not only 
a clear violation of human rights, but also 
a testament to the level of anti-Muslim 
sentiment in the country. But Sri Lankan 
authorities have shown complete disregard 
for the religious obligations of Muslims, and 
continue to implement a firm stance on 
cremations. 

According to the World Health Organiza-

tion (WHO), there is no evidence to date of 
infections from exposure to the bodies of 
people who died from Covid-19. And while 
preventative measures are clearly necessary 
to prevent the spread of Covid-19, such 
as social distancing, staying at home and 
following government guidelines, there is no 
valid reason to overlook the human rights of 
minority groups.

In fact, the evidence behind the govern-
ment’s treatment of Muslims points to a 
more sinister motive. Anti-Muslim hatred has 
been stirring both in and out of government, 
and many Muslims perceive the cremations 
policy as a way of further punishing them, as 
the climate of Islamophobia intensifies. 

The International Covenant on Civil and 
Political Rights (ICCPR) which Sri Lanka has 
signed, requires that restrictions on human 
rights in the name of a public health emer-
gency meet requirements of legality. But 
how is depriving a religious minority of their 
religious obligations, legal? 

Human Rights Watch has stressed the need 
for human dignity, and while it’s clear this 
is an unprecedented pandemic, there is no 
reason the Muslims of Sri Lanka should have 
their dignity compromised. 

UK must lobby Sri Lanka to end forced cremation of Muslims
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Economy اقتصاد

هوتصادراتاليابانبنسبٍةيفخانةالعرشات
للشهرالرابععىلالتوايليفيونيو/حزيران،
ممايعززاملؤرشاتعىلأنأزمةفريوسكورونا
انزلقتباالقتصادألسوأفرتةركودمنذمابعد
الحربالعامليةالثانيةوينبئباحتمالتباطؤ

عامليأطولوأشدإيالما.
وانخفضتالشحناتإىلالوالياتاملتحدةلنحو
النصفمرةأخرىنتيجةلتهاويالطلبعىل
السياراتومكوناتها،بينماظلتالصادرات

للصنيضعيفة،بمايشريإىلغيابمحركنمو
قويلالقتصادالعاملي.

وأظهرتبياناتوزارةاملالية،أنصادراتاليابان
هوت26.2يفاملائةيفيونيو/حزيرانمقارنة

بهاقبلعام،لكنهتباطأقليالمنتراجعبنسبة
28.3يفاملائةيفالشهرالسابق-وهواألسوأمنذ

سبتمرب/أيلول2009.
وهوىالطلبالعامليعىلالسياراتوغريها
منالسلعاملعمرةمنذمارس/آذار،إذدفعت
الجائحةالعديدمنالدوللوقفاألنشطة

االقتصادية.
وتراجعتالشحناتاإلجماليةللوالياتاملتحدة

46.6يفاملائة،نتيجةلهبوطصادراتالسيارت
63.3يفاملائةومحركاتالطائرات56يفاملائة

ومكوناتالسيارات58.3يفاملائة.

ويف2018،كانتالوالياتاملتحدةأكربسوق
لصادراتاليابان،تليهاعنكثبالصنيوتأتي

السياراتومكوناتهايفمقدمةالصادرات.

وهبطتالصادراتللصني،أكربرشيكتجاري
لليابان،0.2يفاملائةيفعاٍمحتىيونيو/

حزيرانبسببالرتاجعيفشحناتآالتتصنيع
الرقائقواملوادالكيميائيةوالذيفاقالزيادةيف

شحناتاملعادنوالسيارات.

وتراجعتالشحناتآلسيا،التيتستقطبأكرث
مننصفصادراتاليابان،15.3يفاملائة،يف

حنيهبطتالصادراتلالتحاداألوروبيبنسبة
28.4يفاملائة.

ونتيجةلضعفالطلبوتراجعأسعارالنفط،
انخفضتالوارداتاليابانية14.4يفاملائة،

مقابلتوقعاتاملحللنيبهبوط16.8يفاملائة،

مماأدىإىلعجزتجاري268.8مليارين(2.51 
ملياردوالر(.

ويفالسياق،انخفضتأسهمرشكاتالسيارات
اليابانيةاملترضرةمنتراجعالصادرات،حيث
نزلسهمسوزوكيموتور3.64يفاملائةونيسان
موتورثالثةيفاملائةوميتسوبييشموتورز1.77 

يفاملائة.
ولكنالبورصةعوضتخسائرهااملبكرةوأغلقت
مرتفعةاليوماإلثننيوسطتوقعاتبأنيشرتي
البنكاملركزيأسهمصناديقمؤرشات،مما

عوضأثرالبياناتالضعيفةالتيأظهرتتراجع
صادراتالبالدبنسبٍةيفخانةالعرشات.

وأغلقاملؤرشنيكيالقيايسعىلارتفاع0.09 
يفاملائةعند22717.48نقطة،معوضاخسائر
التعامالتاملبكرة.وارتفع114سهماعىلاملؤرش

مقابلتراجع105أسهم.
وارتفعاملؤرشتوبكساألوسعنطاقا0.2يفاملائة

إىل1577.03نقطة.
(الدوالر=107.08يناتيابانية(

(رويرتز(

تهاوي صادرات اليابان ينذر بتراجع 
اقتصادي طويل

»ستاندرد أند بورز« تتوقع 
زيادة ديون الخليج 100 

مليار دوالر عام 2020
توقعتوكالة»ستاندردأندبورزغلوبال«للتصنيفاالئتماني،
أنترتفعديونحكوماتدولالخليجبرقمقيايسيبلغحوايل
100ملياردوالرهذاالعام،يفظلتناميمتطلباتالتمويل

بسببأزمةفريوسكوروناوانخفاضأسعارالنفط.
وتُقّدرالوكالةأنتسجلالحكوماتاملركزيةلدولمجلس
التعاونالخليجيعجزامجمعابنحو180ملياردوالر.

وقالتيفبيانإنه»استناداالفرتاضاتناالخاصةباالقتصاد
الكيل،نتوقعأنتشهدميزانياتحكوماتمجلسالتعاون
الخليجيتدهوراحتىالعام2023«،بحسب»رويرتز«.

تأتيهذهالتوقعاتبعدأسبوعمنتخفيضصندوقالنقد
الدويلمرةجديدةتوقعاتالنمويفالرشقاألوسطوشمال

أفريقيا،لترتاجعإىلأدنىمستوياتهامنذ50عاما،عىلخلفية
استمرارتداعياتتراجعأسعارالنفطوانتشارفريوسكورونا.
وحّذرالصندوقيفتقريرمنأناألزمةاالقتصاديةيفاملنطقة،
التيتعصفبهااألزمات،ستشهدارتفاعاًيفمعدالتالفقر
والبطالة،ماقديؤّججاالضطراباتاالجتماعيةويزيدعجز

امليزانياتوارتفاعالدينالعام.
ويتوقّعالصندوقأنتنكمشاقتصاداتمنطقةالرشقاألوسط

وشمالأفريقيا%5.7هذاالعام،بانخفاضعنتوقّعاتهيف
إبريل/نيسان.وقدتنكمشاقتصاداتدولتشهدنزاعات

بنسبة13%.
وبحسببياناتالبنكالدويل،فإّنالتوقعاتهياألدنىمنذ
أكرثمن50عاما،وتأتيبعدماسجلتاملنطقةنموامتواضعا

العاماملايض.

اقتصاد بريطانيا يستعيد 
نصف فاقد اإلنتاج 

بسبب كورونا
قالآنديهولدين،كبريالخرباءاالقتصادينييفبنكإنجلرتا
املركزيإناالقتصادالربيطانياستعادنحونصفالفاقد

الهائليفاإلنتاجالذيحدثيفمارسآذاروأبريلنيسانأثناء
ذروةإجراءاتالعزلالعامبسببتفيشفريوسكورونا.

وأبلغهولدينأعضاءالربملانالربيطاني»استعدنامايقربمن
نصففاقدالنشاطالبالغحوايل%25الذيحدثيفمارس

وأبريل،عىلمدارالفرتةمنذذلكالوقت«.
وأضافهولدينأنهيعتقدأناالقتصادينمواآلنبنسبة1% 
تقريبايفاألسبوع،استناداإىلمسوحللرشكاتوأرقامتقليدية

بدرجةأقلمثلبياناتلحركةاملروروالتنقل.
كانهولدينالوحيدمنبنيأعضاءلجنةالسياسةالنقدية

التسعة،الذيعارضالشهراملايضتوسيعبرنامجبنكإنجلرتا
لرشاءاألصول.

غريأنهقالإنالبطالةتتزايدبرسعةوربماتصلاآلنإىلحوايل
%6مقابل%3.9يفأحدثالبياناتالرسمية.

وأضافهولدينأماملجنةشؤونالخزانةبالربملان»كانهناك
بعضاالنقطاعاتيفسالسلالتوريداملحليةوالعامليةوهوما

رفعتكاليفبعضالسلعوالخدمات«.
وأكدقلقهمنأنالبطالةقدترتفعإىلأعىلمستوياتهامنذ
منتصفثمانينياتالقرناملايضألناآلثارالطويلةاملدى
لكوفيد19-تقللالطلبعىلعمالالتجزئةوالضيافة.

T he Swiss watch industry faces 
a 30% drop in exports this year 
as the coronavirus pandemic 

slashes international travel and key 
markets outside China still grap-
ple with the outbreak.

The Federation of the Swiss 
Watch Industry gave the 
forecast after shipments 
declined 36% to 6.9 
billion francs ($7.4 
billion) in the first half. 
A full-year decline 
that big would be the 
worst performance in 
decades.

Swiss watchmakers have 
been struggling to find 
any growth this year, put-
ting pressure on jobs in the 

industry. Swatch Group AG eliminated 
2,400 positions in the first half as it 
shrank its retail network.

One glimmer of hope has been 
mainland China, where exports 
rose 48% in June, paring the 

first-half decline to 15%.
Elsewhere, signs are bleak. 

The U.S., which took the 
throne as the industry’s 

No. 1 market in the first 
half, has yet to get the 

virus under control, 
and Europe is suffer-
ing from the lack of 

international tourism. 
Richemont Chairman 

Johann Rupert in May 
warned of “grave economic 

consequences” that could 
last three years.

Swiss Watch Exports May Slide 
30% This Year on Pandemic 



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

يوليو 2020 م - السنة الثامنة - العدد: 004091

WORLD العالم

مؤسس 
أمازون يكسب 13 

مليار دوالر في يوم واحد.. 
كيف؟

كسباملليارديراألمريكيجيفبيزوس،مؤسسرشكةأمازون،13مليار
دوالرأمريكييفيومواحد،بعدأنارتفعتاألسهميفالرشكةبنسبة8باملئة.

وساهمفريوسكورونايفازديادثروةالرجل،بسببلجوءالناسحول
العالمللرشاءعرباإلنرتنت،يفظلإغالقاملتاجرالعاديةبسبباإلجراءات

االحرتازيةملكافحةالجائحة.

ويبلغبيزوس56عاما،وبدأرشكةأمازونيفمرآبمنزلهيفمنتصف
تسعيناتالقرناملايض،وتوسعتالرشكةبرسعةمنبيعالكتبلتؤسس

إمرباطوريةتجاريةإلكرتونيةتمتدعربالعالم.
ويعترببيزوسأغنىرجليفالعالم،وتتجاوزثروته172ملياردوالر،

وفقاملؤرشبلومبريغللمليارديرات.وقدمبيزوسملياريدوالرلألعمال
الخرييةيفالعام2018،وتعهدبتقديم10ملياراتدوالرملكافحةتغري

املناخ.
كماقدم100مليوندوالرأمريكيملساعدةبنوكالطعاميفخضم

جائحةكورونا،التيأودتبحياةأكرثمن620ألفشخصوأصابتأكرث
من15مليونآخرين.

لكنمنتقديبيزوسيقولونإنهلميتعهدباملزيدمنالدعمللقضايا
العامة،كمافعلمؤسسرشكةمايكروسوفت،بيلغيتس،
املعروفبدعمهلألعمالالخريية،والذييقلثراءعن

بيزوس.

قالتصحيفةThe Guardianالربيطانيةإن
سكانبلدةإيطاليةصغريةيحتفلونبوصول

فردجديد،وهوأولمولودمنذ8أعوام،إذارتفع
تعدادسكانبلدةمورتريوني،التيتعدمجتمعاً
محلياًجبلياًيفإقليملومبارديا،إىل29فرداًبعد

ميالدطفلجديدُيدعىدينيس.

عمدةبلدةمورتريونيأنطونيالإنفرينيتزي
 Corriere dellaقالتيفحديثهالصحيفة
Sera:»إنهحقاًاحتفالللمجتمعبأكمله«.

اتبعوالدااملولوددينيس،ماتيووسارة،التقليد
اإليطايلاملتمثليفاإلعالنعنامليالدبوضع

رشيط-باللوناألزرقعندوالدةصبيوالوردي
عندوالدةفتاة-عىلبابمنزلهما.وهياملرة
األوىلالتييشاَهدفيهاأحدتلكاألرشطةيف
القريةمنذعام2012،عندماولدتطفلة.
سارةوالدةدينيسالذيولديفمستشفى

أليساندرومانتزونييفمدينةليكو،ويبلغوزنه
 Corriere della2.6كغمحسبقولهالصحيفة
Seraعنحملهاأثناءجائحةفريوسكورونا،
الذيأثربشدةعىلإقليملومبارديالكنبلدة

مورتريونينجتمنه.
إذقالت:»لميكنالحملأمراًسهالًيفظل
وجودجائحة«،مضيفًة:»لمتكنقادراًعىل

الخروجأوالذهابورؤيةأحبائك«.
كماأشارتسارةإىلأنهسيكونهناكحفل
بمجردعودةاألرسةمناملستشفى.وأضافت:
»سوفنرحببالجميعبحفاوة..مناملثريأن
يكونصغرييبنيسكانمورتريوني،وأنيزيد

عددالسكانحتىولوقليالً«.

ويأتيميالددينيسبعدأسابيعقليلةمن
ظهوربياناتتشريإىلأنمعدلاملواليديف

إيطالياسجلانخفاضاًقياسياًيفعام2019،إذ
ُولِد420,170طفالً،وهوأدنىمعدلمنذبدأت

عملياتالتسجيليفعام1861.

فيماتُصنَّفمورتريونيبوصفهاأصغربلدة
يفإيطاليانظراًلعددسكانها.انخفضعدد

السكانمؤخراًإىل28بعدوفاةوالدإنفرينيتزي.

قالتإنفرينيتزي:»لقدعدنااآلنإىل29مرة
أخرى«.وأضافت:»التلوححاالتحمل
أخرىيفاألفق،أوعىلاألقلالتوجد
حاالتأعلمعنها…ولكنبالتأكيد

دائماًمايمثّلاملواليدالجدد
بهجةلناجميعاً«.

بلدة إيطالية تحتفل بأول مولد 
منذ 8 أعوام

لهذا أحرق محتج سويسري 
نفسه أمام البرلمان

أقدممحتجسويرسي،عىلإحراقنفسهأماممبنىالربملانبالعاصمة
السويرسيةبرن،بحسبموقع»سويسإنفو«التابعلهيئةاإلذاعة

والتلفزيونالسويرسية.
ونقلاملوقععنالرشطةالسويرسية

أناملحتجأرضمالناريفنفسه،
بمنطقة»بوندسبالتز«،وذلكبعد
مظاهرةمناهضةلسياسةالحكومة

حولاللجوءبالبالد،مايدلعىلسبب
اتخاذههذهالخطوة.

وأوضحتالرشطةأنالرجلأصيببحروق
ونقلإىلاملستشفى،لكنإصابتهالتشكل

خطراعىلحياته،الفتةإىلأنهجرىاستدعاء
املسعفنيوخدماتاإلطفاءوالرشطةإىلاملنطقةبعد

الحادث.
ويشكلالرعايااألجانبوحاملوالجنسيةبسويرسا38باملئةمن8.6مليوننسمة،وأصبحت

قضاياالهجرةواللجوءيفاآلونةاألخرية،مواضيعمثريةللجدل.

يفأحداألحياءالساحليةيفواليةنيوساوثويلزاألسرتالية،
تتعرضاملنازلالفاخرةعىلشاطئالبحرلخطراالنهيار

والسقوطيفاملحيط.

واضطرسكانأكرثمن40منزالًعىلطولشاطئوامربال،
الواقععىلبعد90كيلومرتاًشمالسيدني،إىلإخالئهايفاأليام
األخريةبسببالتآكلالساحيلالذييهددبإتالفاملنازلأو

تدمريها.
وتقعاملمتلكاتالتيتقدربمالينيالدوالراتعىلمنحدرفوق

املاء،لكنتآكلاألرضتسببيفانهياروجهالجرف،تقولشبكة
CNNاألمريكية.

وتظهرمقاطعفيديوموجاتبيضاءتتصاعدفوقالجرف،
وتصلتقريًباإىلاملنازل،تاركةحطاماًوساللممكسورةيف

الرمالمعانسحاباملد.

ويفاألياماألخرية،ابتلعتاملياهالساحةالخلفيةلبعضاملنازل،
فيماانهارتالرشفاتبشكلجزئي.

وأعلنتالسلطاتأّنعرشاتاملنازل»يفخطر«،وتممنح
السكانساعتنيلحزمأمتعتهموإخالءمنازلهمخاللاملد

.CNNالتابعةلـNine Newsاملنخفض،وفقاًلشبكة

وليسمنالواضحمتىسيتمالسماحللسكانبالعودةإىل
منازلهم،فيماأوقفتالسلطاتالكهرباءوالغازواملياهيفأكرث
العقاراتخطورة،وأغلقتمنطقةالخطر،وطلبمجلس
الساحلاملركزيمناألفرادالبقاءبعيداًعناملنطقة.

ودمرتالعواصفالشديدةشاطئوامربالوالساحلاملركزي
املحيطعدةمراتمنذالسبعينيات،مماتسببيفتآكلشديد
وتلفللممتلكاتالسكنية.ومعذلك،لميبدأاملجلس،حتى

العاماملايض،تصميماتأوليةلجداربحري.
ويهددالتآكلالساحيلاملناطقاألخرىيفجميعأنحاءالبالد.
ويتعرّضحوايل39ألفمبنىحولالساحلاألسرتايللخطر

التآكلاملتسارعبسببآثارتغرياملناخ،وفقاًلوكالةعلوماألرض
الحكومية.

ويخلقتغرّياملناخ
أنظمةطقسأكرثقوًة
وتطرفاً،معارتفاع

البحاروالعواصف
املدمرةالتيتشكل
تهديداتجديدة.

منازل األثرياء في أستراليا بدأت بالغرق... 
هذا هو السبب
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نرشموقع»nbcnews«األمريكيتقريراتحدث
فيهعنالوضعالجيولوجيلقارةأفريقياوتصدعها

واحتماليةتولدمحيطجديد.

وقالاملوقع،إنه»يفأحدأكرثاألماكنسخونةعىل
وجهاألرض،عىلامتدادمنطقةقاحلةمنمنطقة
عفاررشقأفريقيا،يمكنكالوقوفعىلاملكانالذي

تنقسمفيهالقارةتحتأعماقاألرض«.

هذااالمتداديقعفوقنقطةتقاطعثالثصفائح
تكتونيةتتقرشببطءشديدوتنزلقبعيدابعضها
عنبعض،وهيعمليةجيولوجيةمعقدةيقول
العلماءإنهاستقسمأفريقياإىلجزأين،وسينشأ
محيطجديدبعدمالينيالسننيمناآلن.وأوضح
دليلحتىاآلنهووجودتصدعيبلغطوله35ميال

يفالصحراءاإلثيوبية.
وقالكريستوفرمور(طالبدكتوراهيفجامعةليدز
يفاململكةاملتحدة(:»هذاهواملكانالوحيدعىل
األرضالذييمكنكمندراسةكيفيتحولصدع

قاريإىلصدعمحيطي«.
وُيعتقدأناملحيطالجديدألفريقياسيستغرقما
اليقلعن5مالينيإىل10مالينيسنةلتشكله.

عىلمدىالثالثنيمليونسنةاملاضية،كانت
الصفيحةالعربيةتتحركبعيداعنأفريقيايف
عمليةنتجتعنها،تكونالبحراألحمروخليج

عدنبنيالكتلاألرضيةاملتصلة.
ومعأنهالتزالالعديدمناألمورمجهولة،بمايف
ذلكماتسببيفتفككالقارات.يعتقدالبعضأن
عموداضخمامنالصخورشديدةالحرارةترتفع
تحترشقأفريقيا،أدتإىلالصدعالقارييف

املنطقة.
وقالكنيماكدونالد،الجيوفيزيائيالبحري:»يف
السنواتاألخريةأحدثتأجهزةالـ(GPS(ثورة
يفمجالالبحث،حيثسمحتللعلماءإجراء
قياساتدقيقةلكيفيةتحركاألرضمعمرور

الوقت«.
وقال:»بينمانحصلعىلاملزيدواملزيدمن

القياساتمننظامتحديداملواقعالعاملي،يمكننا
الحصولعىلفكرةأكرببكثريعمايحدث«.

وقالتسينثياإيبنغر،عاملةجيوفيزياءبجامة
تولنييفنيوأورليند:»لقدتمتسميةمنطقةعفار
بجحيمدانتي،حيثإنالبلدةاألكرثسخونةعىل
سطحاألرضتقفيفمنطقةعفار،وغالباماتكون
درجاتالحرارةنهارا55درجةمئوية،وتنخفض

ليالإىل35درجةمئوية«.
وقالتإيبنغرإناالنقسامالعنيفالذيظهريف

غضونأيام،ماهوإالعمليةنتجتعنبضعمئات
منالسننيمنحركةالصفائحالتكتونية.

وأضافت:»نحاولفهمالقشةالتيقصمتظهر
البعري«.بمرورالوقتسيعيدهذاالصدعتشكيل

القارةاألفريقية.
وقالماكدونالد:»سيغمرخليجعدنوالبحر
األحمرمنطقةعفاروواريريفترشقأفريقيا

وسيصبحمحيطاجديدا،وسيكونهذاالجزءمن
رشقأفريقياقارتهالصغريةاملنفصلة«.

وتنفصلاأللواحالثالثةبرسعاتمختلفة،حيث
تبتعدالصفيحةالعربيةعنأفريقيابمعدلحوايل

1بوصةيفالسنة،بينمااللوحاناألفريقيان
ينفصالنبشكلأبطأبمعدلنصفبوصةإىل0.2 

بوصةيفالسنة،وفقاملاكدونلد.
وقالمور:»يمكنناأننرىأنالقرشةاملحيطية
بدأتتتشكل،ألنهاتختلفبشكلواضحعن

القرشةالقاريةيفتكوينهاوكثافتها«.

قارة أفريقيا تتصدع ببطء وعلماء: 
محيط جديد قد يولد

ليست أول مرّة..عراك 
وعبوات مياه متطايرة 

في برلمان تايوان
أفضتنقاشاتصاخبةيفبرملانتايوانإىلعراكللمرة
الثالثةخالل15يوماً،حتىأناألمروصلببعضالنواب
إىلإلقاءعبواتمائيةعىلمعارضيهم.والنوابالتايوانيون

معروفونبخوضالنقاشاتجسدياًيفبعضاألحيان.

وعاودواالعراكيفاملناقشاتحولتعينيالرئيساملقبل
للوكالةاملكلفةمراقبةمختلفهيئاتالحكومة.وقامنائب
منالحزبالديمقراطيالتقدميالحاكمبتوجيهلكمةإىل

زميللهيفحزبكومينتانغالقومياملعارض.
بعدذلكهاجمنواب»كومينتانغ«ممثيلالحزبالحاكم
بعبواتمائيةمااضطراألخريينإىلاالحتماءبأغطية
مضادةللمياهولوحاتكبريةمنالكرتون.واقرتحالحزب
الديموقراطيالتقدميللمنصبتشنيتشو(70عاماً(
املعروفبمعاركهمنأجلحقوقاإلنسانوسجنست

سنواتخاللالحكماالستبداديللكومينتانغ.وعىلالرغم
منهذهاالشتباكات،أقرتعينيتشنيتشو،إذإنالحزب

الديموقراطيالتقدمييشكلاألغلبيةيفالربملان.

مواطن فرنسي يوقف 
ماكرون في عطلته.. 

هذا ما دار بينهما
تداولروادمواقعالتواصلاالجتماعيمقطعامصورا

إليقافمواطنفرنيسللرئيسإيمانويلماكرونأثناءقيام
األخريبجولةتنزهمعزوجتهيفالعطلةالرسميةبحديقة

»تويلري«عىلبعدأمتارمنقرصاإلليزيه.

وبادراملواطنالرئيسماكرونبالحديثعنعنفالرشطة،
وردماكرون:»أناهادئ..كنتأتمىشيفنزهةوبكلأريحية

معزوجتيويفيومعطلةوأنتمنأوقفني«.
ورداملواطنالفرنيسعىلماكرونقائال:»إنهأمرطبيعي

فأنتموظفعنديسيديالرئيس«.
ولمتستمرفسحةماكرونطويالبسببمجموعةمن
متظاهري»السرتاتالصفراء«،الذينتجمعوامنحول
الرئيس،مطلقنيعليهصيحاتاالستهجانومرددين
شعاراتمنتقدةلسياسةحكومته،ومطالبةباستقالته.
وجاءذلكعقبيومشاقمربهماكرونحيثترأس

مراسماالحتفالبالعيدالوطنيالفرنيس،وأجرىمقابلة
تلفزيونيةمطولةعرضفيهاخطتهللعامنياملتبقنيمن

فرتتهالرئاسية.

 

A 15-year-old girl who has been jailed for over two months 
after she failed to do her online homework has 
been ordered to stay behind bars.

 Oakland County Judge Mary Ellan Brennan said 
that the girl, who is black, has been benefiting 
from a residential treatment program at the 
juvenile correctional center where she has 
been living since mid-May. Judge Brennan, 
the head of the court’s Family Division, 
set another hearing for September, WDIV 
reported, meaning the girl will remain incar-
cerated until then. 

The girl has only been identified by her mid-
dle name, Grace, and her case caused outrage 
after ProPublica Illinois reported on it.
 
ADVERTISEMENT Top articles by Metro UK coro-
navirus hospital deaths up 11 in one of lowest daily 

jumps READ MORE SKIP AD During  hearing, Brennan told Grace that 
it was best for her to stay in the program because she had been 

making positive changes during her time behind bars. ‘Give 
yourself a chance to follow through and finish some-

thing,’ the judge said, according to Detroit News.

‘The right thing is for you and your mom to be sep-
arated for right now.’ MORE: US Gym goer banned 
for pestering women jailed 9 years for smashing 
his car through its window Young boys orphaned 
after coronavirus killed their mother and father 
just weeks apart Boy, 9, who lost leg after attack 
by cop dad’s patrol dog becomes top sportsman 
Grace did not agree with the judge’s order and 

begged to be freed. ‘I miss my mom. I can control 
myself. I can be obedient,’ the girl said. Following 

the hearing, Jonathan Biernat, a lawyer for the 
family, said he has made progress in the case, but the 

‘fight for her release’ is ongoing.

Girl jailed after not doing her homework ordered 
to stay behind bars
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اليزالمخططضماالحتاللأجزاءمنالضفةالغربيةاملحتلة
سيفامسلطاعىلرقابالفلسطينينيالقاطننيباملناطقاملنوي

االستيالءعليهاإرسائيليا.
ورغمتأجيلقرارالضم،الذيكانمقرراالبدءبتنفيذهمطلع
الشهرالحايل،إالأناالحتاللاإلرسائييليواصلالتضييقعىل
الفلسطينينيباملناطقاملرادضمها،لدفعهمنحوهجرةأماكن

سكناهموأراضيهم.
وتعدمعضلة»التعاملمعالفلسطينينيالقاطننيبمناطقالضم«
أحدنقاطالخالفيفاألوساطالسياسيةاإلرسائيلية،حيثيرفض
وزيرالحرببينيغانتسدعمخطةضممناطقبها»العديدمن
السكانالفلسطينيني«،فيماتعهدنتنياهوبأنالفلسطينينيبهذه

املناطق»لنيحصلواعىلاملواطنةاإلرسائيلية«.
ويثريذلكتساؤالتحولالخياراتاملطروحةأماماالحتالل

للتعاملمعالفلسطينينيالقاطننيبمناطقالضم،والبالغعددهم
حوايل140ألفنسمةويعيشونيف73تجمعا،وفقالترصيحات

منسقاللجنةالشعبيةملقاومةالجدارواالستيطان،صالح
الخواجا.

وينوهالخواجاأنهؤالءالفلسطينينيمهددونبـ«التهجري
القرسي«،ويقدرجهازاإلحصاءالفلسطينيأننحو330ألف
نسمةيسكنونيف178تجمعافلسطينيامعرضونلـ«العزل«،

وذلكيفحالانتزعالضم(وفقاللخطةاألمريكية(ألفاو860كيلو
مرتمربعمنأرايضالضفةالغربيةاملحتلة(أينحو30باملئةمن

مساحتهااإلجمالية(.
»التهجريالقرسي«

وبنيالخواجاأناالحتالليرصحبأنالضميستهدف43تجمعا
فلسطينيايقطنها110آالفنسمة،وذلك»بخالفالحقيقة«،

حيثيصلعددالتجمعاتاملستهدفة75تجمعايقطنهانحو140 
ألفنسمة،»لكنتقديراتاالحتاللالتعرتفبـ32تجمعابدويا

تقعبمحيطمنطقةالقدس«.
ويؤكدالخواجاأن»التطهريالعرقيوالتهجريوتفريغالسكان
الفلسطينيني«بدأمنذسنواتوقبلاإلعالنعنخطةالضم،

و«عمليا«بدأالضممنذعام1967بعداحتاللالضفةالغربيةوضم
رشقيالقدس،ويف1990ضماالحتالل10آالفدونمبمنطقةالبحر
امليت،ونهايةعام1999أزالتحكومةإيهودباراكأكرثمن12قرية
جنوبرشقجبالالخليل،كانيقطنهاقرابة700نسمة.ومعبناء
الجداريفعام2002قضمنحو20باملئةمنأرايضالضفةاملحتلة.
ولمتتوقفسياسةاالحتاللبالتهجريالقرسيللفلسطينيني

تمهيداللسيطرةعىلأراضيهم،ففيعام2018حاولتسلطات
االحتاللتهجرينحو2500فلسطينييسكنونيف24تجمعا

بمنطقةالخاناألحمررشقيالقدس،إالأنالفلسطينينيأحبطوا
املخططباعتصاماستمر7شهورمتواصلة،وفقاللخبريبشؤون

االستيطان.
ويقولالخواجا:»هذاالكفاحبمواجهةخطةالتهجريكانتنتائجه
البقاءعىلاألرض،ومماساعديفتباطؤعمليةالتهجريأوتأجليها
قرارمحكمةالجنائيةالدوليةبفتحتحقيقبالجرائميفاألرايض

الفلسطينية..«،منوها:»لكنخيارالتهجريالزالقائمالدى
االحتاللإىلاآلن«.

وبعدنحوعام،وعىلمقربةمنمنطقةالخاناألحمر(21كيلو
مرتاجنوبا(،وقعتأكربعمليةتهجريللفلسطينيني،حيثهدم

االحتالليفتموز/يوليوالعاماملايض10مبانبحيواديالحمص
ببلدةصورباهرجنوبرشقيالقدس،استغرقتعمليةالهدم13 

ساعةلكنهاكانتمساويةإلجمايلماهدمهاالحتاللبالبلدةخالل
عرشسنوات.

ويعتربحمادةحمادة،رئيسلجنةالدفاععنأرايضواديحي
الحمص،أنهدمالبيوتوتهجريسكانباملنطقة»كانتخطوة

أوىلتمهدلعمليةالضم«،موضحاأنصورباهرتعتربمن»أرايض
السلطةفلسطينيةالتيعزلهااالحتاللبالجدارعنمناطق

السلطةبهدفالضم«.
ويقول:»هذهمناملناطقاملرشحةللضمبقوةكونهامعزولةعن
املحيطالفلسطيني،فالالسلطةالفلسطينيةوالسكانمناطق

السلطةيستطيعونالوصوللهاألنهاعزلتبالجدار«.
ويعملاالحتالليفالوقتالحايلعىل»الضغطعىلالفلسطينيني
بقوةعربإصدارقراراتالهدم،وعلمياتاإلخالءاملستمرة«،وأوضح

حمادةأناالحتالل»أصدرقراراتهدمجديدةيفصورباهر،
ورفضطلباتالفلسطنينيللبناءبهذهاملنطقة،ومنعالسكانمن
االنتفاعمنأراضيهم«مادفعببعضالسكانللبحثعنبدائل

»إليوائهميفمناطقأخرى«.
ويغطياالحتاللعمليةتهجريالفلسطينيني»بغالفقانوني«،

بحججمثل:عدمترخيصالبناءأوعدمملكيةأصحاباألرضلها،
ويقولحمادة:»يستخدمالقانوناإلرسائييلالجائريفسبيلمنع
الفلسطينينيمناالنتفاعمنأراضيهموالسكنفيها.هيإحدى

الطرقلعمليةالتهجريمنأجلتنفيذالضمبهذهاملنطقة«.
ويوضحأناالحتاللأصدرقراراتهدمحديثةبحق12شقة
بمنطقةصورباهر،وأنماعطلتنفيذالهدمهوتفيشفريوس

كورونايفاملنطقة«،وأضاف:»مناملتوقعيفاألشهرالقليلةالقادمة
حدوثعمليةهدمواضحة«.

والتقترصأوامروعملياتالهدموالتهجريعىلمنطقة»صور
باهر«،فحسبحمادة،تطالهذهاإلجراءاتجميعاملناطق

املحيطةبجدارالقدسوالتيتتبعالسلطةالفلسطينيةيفمناطق
الشيخسعدوسلوانوغريها،ويقول:»عملياتالهدموالتهجري
وصلتملناطقداخلالقدساملضمومةأصالمنقبلاالحتالل«.
ومخاوفالتهجريليستمحصورةبالفلسطينينيالقاطنني

بمناطقالضم،بلتمتدلتطال3مالينيفلسطينييسكنونالضفة
الغربيةاملحتلة،حيثتعترباألحزاباإلرسائيليةاليمينية،ومنها
»الليكود«الحزبالحاكم،أنجميعالضفةالغربية»تتبعالسيادة

اإلرسائيلية«.
ويفهذااإلطار،نبهصالحالعارورينائبرئيساملكتبالسيايس
لحركة»حماس«خاللمؤتمرمشرتكمعحركة»فتح«يف2تموز/
يوليوالحايلإىلأنتمريرخطةالضمسيمهدلرغبةإرسائيلية

بـ«التخلصمنسكانالضفة(...(عربالتهجريالقرسيوالضغوط
االقتصاديةوالحياتية«.
»العزليفكانتونات«

وإىلجانب»التهجريالقرسي«،يشريصالحالخواجاإىلأن
مناملقرتحاتاملطروحةلدىحكومةاالحتاللللتعاملمع

الفلسطينينيالقاطننيبمناطقالضم،وضعالفلسطينينييف
مناطقمعزولة»كانتوناتكبرية«،أوماأسماه»السجنالكبري«.

وقال:»نحننعيشهذاالواقعبتجاربملموسةيفالضفةالغربية،

عىلسبيلاملثال،منطقةشمالغربالقدسيوجدفيها12تجمعا
فلسطينيابها75ألفنسمة،وهيمحاطةبالكاملبالجدار

واملستوطنات،ويوجدلهافقطبوابةواحدةعبارةعننفقبطول
400مرت«.

وتابعيفداخلهذاالسجنالكبريتوجدقرية»بيتإكسا«عىل
مدخلهاحاجزعسكريوجهازحاسوباليمكنالدخولأو

الخروجلهذهالقريةإالبالتنسيقمعرئيسمجلسهاالذيينسق
معاالحتاللليعطياإلذنبذلكمنخاللالبوابةالعسكرية.

ويعرضمشهدا»أسوأمنذلك«بحالةقرية»النبيصموئيل«،
حيثوضعحاجزعسكريعليهاواليستطيعالدخولإليها
إالسكانالقدس،أواألشخاصمنأرايضاملحتلةعام1948،أو

بترسيحخاصمن»اإلدارةاملدنية«التابعةلالحتالل.
ويقول:»نحننعيشواقعاألبارتايدوالفصلالعنرصي،توجددائرة

يفجيشاالحتاللتريدأنتحولالبلداتوالقرىالفلسطينية
إىل224كانتوناومعزال،عربتقطيعأوصالاملناطقالفلسطينية،

وتعزيزالرتابطبنياملستوطناتعىلحسابعزلاملناطق
الفلسطينية«.

وبلغعدداملواقعاالستيطانيةوالقواعدالعسكريةاإلرسائيليةيف
نهايةالعام2018يفالضفةالغربيةاملحتلة448موقعا،منها150 
مستوطنةو26بؤرةمأهولةتابعةملستوطناتقائمة،و128بؤرة
استيطانية،ويبلغعدداملستوطننييفالضفةالغربيةاملحتلة

671,007مستوطنا،بحسبإحصاءاتفلسطينية.
وحسبخطةترامباملعروفةبـ«صفقةالقرن«واملعلنعنهانهاية
كانونثاني/ينايراملايض،فإنفلسطينينيبقرىالجليلواملثلث

يفالداخلاملحتلعام1948معرضونلسياسة»التبادلالسكاني«.
وأوضحالخواجاأنالخطةتقرتح»التعاملمعسكانهذهاملناطق

(نحو300ألفنسمة(وفقاللمناطقاملصنفة(ج(يفالضفة
الغربية،بحيثتخضعبالكامللدولةاالحتالل،أمايفإطارالصحة

والتعليمتتبعللسلطةالفلسطينية،مقابلالسماحلالحتالل
بتقديمخدماتللمستوطننييفالبؤراالستيطانيةبالضفة«.
ويؤكدأنهاليوجديفالطروحاتاإلرسائيليةإمكانيةإلعطاء

الفلسطينينيباملناطقاملنويضمها»حقاملواطنة«.
ويعتقدالخواجاأنتأجيلاالحتاللللضمهو»محاولةلتضليل
املجتمعالدويل«،مؤكدا:»عمليةالضممستمرةولمتتوقفمنذ

1967إىلاليوم«.
وبرهنعىلكالمهبالقول:»خاللاليومنياملاضينيتمزرع4بؤر
استيطانيةيفمنطقةنحالنيوعصريةالشماليةبالضفة.التمدد

االستيطانيومصادرةاألرايضلميتوقف«.
خريطةتوضحانتشاراملستوطناتاملنويضمهابمناطقالضفة
الغربيةاملحتلة،مصدرهاالجهازاملركزيلإلحصاءالفلسطيني.

جدوليوضحأعداداملستوطناتواملستوطننياملتواجدينبالضفة
الغربيةاملحتلةنهايةعام2018،مصدرهالجهازاملركزيلإلحصاء

الفلسطيني.

التهجير والعزل 
يهدد الفلسطينيين القاطنين بمناطق الضم

of autonomy and broad freedoms, including “the 
right to stand for and take part” in elections.

The imposition of the national security law, howev-
er, grants China wide-ranging new powers to clamp 
down on civil society and dissenting voices in the 
city, and to override local laws to take jurisdiction 
over certain big and complex cases.

Under the new security legislation, all candidates 
for local elections must swear allegiance to Hong 
Kong and pledge to uphold Hong Kong’s mini-con-
stitution, the Basic Law.

Some have refused to make such a pledge, though 
others say it is more important to get on the ballot.
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H ong Kong formally kicked off on 
registration period for candidates 
to run in a key legislative election in 

September, amid fears authorities might try 
to disqualify an assertive young generation of 
democrats.

The poll will be a crucial battleground for the 
city’s democratic opposition to try to reclaim 
some political influence in the wake of tough 
national security laws China imposed on June 
30.

These laws have been decried by critics, includ-

ing the United States, as a death knell for the 
city’s freedoms and autonomy from China.

Chinese and Hong Kong officials, however, say 
the laws will bring stability to the financial hub 
after a restive year, and only affect a very small 
minority of “troublemakers».

A vanguard of young democrats is raring to get 
on the ballot, having stormed to big wins in an 
unofficial “primary” election earlier this month.

These young firebrands, or “localists”, who of-
ten embrace a more confrontational anti-China 

stance, have appealed more broadly to younger, 
disaffected voters who no longer believe the 
moderate rhetoric of veteran democrats.

«For every candidate in the pro-democracy 
camp, we must unify at this time, to avoid 
attacking ourselves and to consolidate our 
strength to challenge the tyranny,” Sam Cheung, 
one young democratic hopeful, said on Face-
book.

In the past four years, authorities have barred 
18 democrats from running in local elections, 
including prominent activist Joshua Wong, 

according to a report by the rights group Civil 
Rights Observer.

Critics say the disqualifications - on grounds 
including a dissenting ideology, or support for 
Hong Kong independence - are meant to curb 
the ascendancy of this new crop of democrats. 
At least six young candidates were barred from 
the previous legislative poll in 2016, including 
pro-independence leader Edward Leung, who 
has since been jailed on rioting charge.

Hong Kong returned from British to Chinese 
rule in 1997 with the promise of a high degree 

Hong Kong kicks off nomination period for key elections

بالتزامنمعخطوتنيمهمتني،إحداهماانسحابالقوات
األمريكيةمنخمسقواعديفرشقوجنوبأفغانستان،
واألخرىبروزخالفاتبنيالحكومةوحركة»طالبان«
بشأناألرسى،ارتفعتوتريةأعمالالعنفيفاأليام

األخرية،فيمادخلتواشنطنعىلالخط،داعيةإىلإكمال
عمليةتبادلاألرسى،وخوضالطرفنيحواراًمبارشاًمن

أجلإيجادحلدائمللمعضلةاألفغانية.

وربطت»طالبان«أخرياًبنيتكثيفوتريةعملياتها
واستمرارالحكومةاألفغانيةبرفضهامواصلةاإلفراجعمن
تبقىمنأرسىالحركة،التيكانتشنتيف13يوليو/

تموزالحايلأكربهجوممنذتوقيعاالتفاقمعواشنطنيف
الدوحةيف29فرباير/شباطاملايض،معاستهدافأربعة
انتحارينيمركزاًلالستخباراتيفإقليمسمنغانشمايل
أفغانستان.ويفحنيأعلنتالسلطاتمقتل13عنرصاً،

وإصابة40،فإنالحركةادعتمقتلوإصابةنحو120من
رجالاالستخبارات.وبررت»طالبان«الهجومبأنهانتقام
ممنيعرقلونعمليةالسالم،وأنالخيارأمامهاسوى
التصعيدضدالحكومة،التيتعرقلعمليةالسالممن

خاللخلقعقباتيفوجهعمليةتبادلاألرسى.

واعترباملبعوثاألمريكيالخاصإىلأفغانستانزملاي
خليلزادأنالهجوميناقضالتعهداتالتيقطعتها
الحركةيفاتفاقالدوحة،مؤكداًأنالهجومغريمقبول
إذإنه»يقويموقفاملعارضنيللسالم«.ودعاجميع

األطرافإىلخفضوتريةالعنف،ومواصلةعمليةتبادل
األرسىوخوضحوارمبارشمنأجلإيجادحلدائم
للمعضلةاألفغانية.منجهتها،حذرتالحكومةمنأن
الهجومقديعصفبعمليةالسالمبرمتها،مؤكدةأن

»طالبان«لمتفبالوعودوهيالتريدالصلح،معتربةأن
مثلهذهاألعمالقدتقيضعىلآمالالشعب،وقدترضب
بجميعالجهوداملبذولةبهذاالخصوصعرضالحائط.
وحذراملجلساالستشاريالوطنياألعىلللمصالحة
الهجوممنأناستمرارهذهالعملياتقدتقيضعىل

عمليةالسالم.
لكنأخطراملواقفجاءعىللساناالستخباراتاألفغانية،
التيأعلنتوضعجميعقواتهايفحالةالتأهبالقصوى.
وأكدت،يفبيان،أنجميعقواتهامستعدةلالنتقاممن

»طالبان«وداعميها،مايعنيأنالتصعيدسيستمر،عىل
الرغممنالدعواتاملحليةوالدوليةلوقفه.ويأتيكلهذا
التصعيدنتيجةالخالفاتبنيالحكومةو«طالبان«بشأن

األرسى.فبعدأنأفرجتالسلطاتاألفغانيةعن4400 

أسريللحركةمنأصلخمسةآالف،مقابلإفراجالحركة
عننحو700أسريللحكومة،أوقفتالسلطاتهذااألمر،

معللةبأنهناكدعاوىإنسانيةوخاصةعىلالـ600 
شخصالباقني،مطالبة»طالبان«باستبدالهم،وهوما

رفضتهالحركةالتيشددتعىلأنهاتوافقتمعواشنطن
عىلهذااألمر،مطالبةاإلدارةاألمريكيةبأالتسمحألحد

بخرقاالتفاق،وااللتزامبتطبيقه.
 

وتعليقاًعىلقضيةاألرسى،قالاملحللالسيايس
واإلعالميويلاللهشاهني،إنه»الخيارأمامالحكومة
إالاإلفراجعناألرسىوفقالقائمةالتيسلمتهالها
طالبان«.واعتربأنه»يمكنللحكومةأنتؤخر(عملية
اإلفراج(لكنهاالتستطيعرفضتطبيقهذااألمربشكل
كامل«.وأشارإىلأنه»اليتوقعأنترتاجعطالبانعن
موقفهابهذاالخصوص،إذإنهتماالتفاقعىلقضية

األرسىيفالدوحة،وبالتايلفإنهالمخرجمناملأزقسوى
تطبيقاتفاقالدوحة«.وكاناملتحدثباسمالرئاسة

األفغانيةصديقصديقياتهم،يفمؤتمرصحايفيفكابول
الثالثاءاملايض،»حركةطالبانباللجوءإىلالعنفبدالًمن
الصلح«،مؤكداًأن»الحكومةأفرجتعنالجزءالكبريمن
األرسى،وعىلطالبانأنتظهرمرونةيفموقفهاإذاأرادت

الخروجمناملأزق،وتسعىإليجادحلدائمللمعضلة
األفغانية«.

ويأتيالتباينيفاملواقفحيالاألرسى،والتينجمعنها
موجةتصعيدجديدة،يفظلاستمرارانسحابالقوات

األمريكيةمنأفغانستان،إذأكدتكابولوواشنطن
انسحابالقواتاألمريكيةمنخمسقواعديفأقاليم
لغمان،وهلمند،وأروزجان،وبكتيكا.وزارقائدالقيادة
املركزيةاألمريكيةالجرنالكينيثماكينزي،العاصمة

األفغانيةكابولاألربعاءاملايض،حيثناقشمعالرئيس
األفغانيأرشفغنيمستجداتعمليةالسالموالوضع
امليدانييفالبالد.ويبدوأنماكينزيكانيحملمعه

رسالةمهمةبشأنمستجداتالوضعاألمنيواملصالحة،
إذأعلنتالرئاسةاألفغانية،يفبيان،أنهأكدلغنيأن

بالدهلنترتكأفغانستانوحدهايفجميعاألحوال،وهي
ستقفمعهامنأجلإنجاحاملصالحة،كماتقفمعها

أمنياً،وأنهوعدبمواصلةوقوفالقواتاألمريكيةإىلجانب
نظريتهااألفغانيةومساندتها.لكنشاهنيرأىأن»القوات
األمريكيةستخرجمنأفغانستانوفقاتفاقيةالدوحة،

متوقعاًأنتثمرجهودالسالميفإيصالالبلدإىلبراألمان،
رغمماتواجههامنالعقباتوالعراقيليفالوقتالراهن.

خالفات الحكومة و«طالبان« تغذي العنف في أفغانستان



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

يوليو 2020 م - السنة الثامنة - العدد: 004691

    POLITICS سياسة

يفتصعيدمتواصلضدرئيسحكومةاالحتالل
اإلرسائييلبنيامنينتنياهو،املتهمبالفساد،
خرجآالفاملستوطنني،يفمظاهراتغاضبة؛
احتجاجاعىلسياسةالحكومةيفالتعامل
معأزمةكورونا،التيتسببتبأزمةاقتصادية

خانقة.
وتظاهرحوايل6000إرسائييلأماماملقر

الرسميلرئيسالحكومةيفمدينةالقدس
املحتلة،مطالبنيباستقالةنتنياهورئيس

الحكومةاإلرسائيليةمنمنصبه.
وبحسبصحيفة»إرسائيلاليوم«،شاركيف
املظاهرةاملناهضةلنتنياهويفالقدسرئيس
»القائمةالعربيةاملشرتكة«عضوالكنيست

أيمنعودة،وزميلهيفالقائمةعضوالكنيست
عوفركسيف،الذيأكدأن»الفريوسأقل
خطورةمناستبدادالبيبي(نتنياهو(،
وكالهمايزدهريفالتعايشاملريض«.

ويفرسالتهلرئيسالحكومةاملتهمبالفساد
وقواتالداخلية،أضافكسيف:»التخيفونا
بساطور،التكرسواأرواحنايفاالعتقاالت«.
وأكدتالصحيفةأناالحتجاجاتالغاضبة
ضدنتنياهوأماممقرإقامتهبالقدس»انتهت
باشتباكاتبنياملتظاهرينوقواتالرشطة«،
موضحةأن»الرشطةاقتحمتاملسرية،ونقلت
مئاتاملتظاهرينبالشاحنات،وتماعتقال12 

متظاهرا«.
ولفتموقع»i24«اإلرسائييلإىلأنقواترشطة

االحتاللأزالتنقاطتفتيشكانتقدأقامتها
مسبقاحولميدانباريس،للسماحللجمهور
اإلرسائييلالكبريالغاضببالتجمعيفامليدان.
وذكرأن»متظاهراإرسائيلياأصيببجروح
طفيفةبطعنةيفالرقبة،يفمواجهةبني

نشطاءحراك»األعالمالسوداء«املناهضة
لنتنياهو،ونشطاءيؤيدونه،كمااعتقلت

الرشطةاإلرسائيليةيفالقدسمتظاهرايلوح
بعلمإرسائييلبألوانالعلمالفلسطيني،وأُطلق

رساحهبعدموافقتهعىلتسليمالعلم«.
واستعدتقواتالرشطة»لتفريقأعمال

الشغب،وجلبتإىلمنطقةمقررئيسالحكومة
3شاحناتمزودةبخراطيماملياه«.

وبنياملوقعأن»نتنياهومكثوعائلتهيف
مسكنهمالخاصيفقيسارية،وتجمعحوايل
500متظاهربالقربمنمنزلهم،وعندماغادر
نتنياهوباتجاهمقرإقامتهالرسمييفالقدس
غادرعربطريقجانبي،دوناملرورمنأمام
املتظاهرين«،وسطتواجدكثيفلعنارص

الرشطة.
ونوهبأن»معاريضنتنياهويحتجونيفكل
مساءسبتعىلالعديدمنتقاطعاتالطرق

والجسور،يفجميعأنحاءإرسائيل«.
كماتجّمعالعديدمناملتظاهرينيفحديقة
»تشارلزكلوري«يفتلأبيب؛لالحتجاج
عىلالصعوباتاالقتصاديةبسببأزمة

كورونا،حاملنيالعدديمنالالفتاتاملطالبة

بـ«مكافحةالفساد«.
وبخصوصقمعقواتالرشطةاإلرسائيلية

للمتظاهرين،علقتحركة»األعالمالسوداء«
وقالت:»اإلجراءاتالتينراهامنالرشطةكنا
نتوقعأننراهاتجاهمنطعنوااملتظاهرين
الليلة..يجبعىلالرشطةأنتقررماإذا

كنانعيشيفديمقراطيةيتمفيها
الحفاظعىلحقالتظاهرأو

رشطةنتنياهو«.
وأشارتالحركةاإلرسائيلية
إىلقيامسيارةمارةبرش
املتظاهرينضدنتنياهو
بالغازاملسيلللدموععىل
الطريقيفمنطقة»رمات
جان«رشق»تلأبيب«.
يشارإىلأناملستشار
القضائيللحكومة
اإلرسائيلية،أفيخاي
ماندلبليت،وجه
لرئيسالوزراء
نتنياهوتهم

»الفساد،وتلقي
الرشوة،والتحايل،وخيانة
األمانة«،يفالقضايااألربع

التيجريالتحقيقمعهفيها،
واملعروفةإعالميابملفات1000،

3000،2000،و4000.

تصاعد الغضب اإلسرائيلي ضد 
نتنياهو ومطالبات برحيله 

غوتيرش يرسم صورة قاتمة 
لوضع الدول العربية بعد كورونا

رسمأمنيعاماألمماملتحدة،أنطونيوغوترييش،صورةقاتمةلوضعالدولالعربيةملابعدأزمة
فريوسكورونا،محذرامنالعواقب»الوخيمة«سياسياواجتماعيا.

وحذرمن»عواقبوخيمةعىلاألوضاعالسياسيةواالجتماعيةبالبلدانالعربيةجراءانتشار
فريوسكورونااملستجد(كوفيد19-(«.

وقالغوترييشيفرسالةبمناسبةإصداره»موجزسياساتخاصابتداعياتفريوسكورونا
عىلالبلدانالعربية«،إنالجائحةالحالية»كشفتهشاشةاالقتصاداتواملجتمعاتالعربية

والصعوباتيفاستجابةبلداناملنطقةللفريوس«.
وحددأمنيعاماألمماملتحدةأربعأولوياترئيسيةيتعنيعىلالدولالعربيةتنفيذهامنأجل

»إعادةالبناءبشكلأفضل«.
وتتمثلاألوىليفرضورة»إجراءاتفوريةإلبطاءانتشاراملرضوإنهاءالنزاعوتلبية

االحتياجاتالعاجلةللفئاتاألكرثضعفاواحرتامالدعوةإىلوقفعامليإلطالقالنار«،
والثانيةيف»تكثيفالجهودملعالجةأوجهعدماملساواةمنخاللاالستثماريف:الصحة

والتعليمالشامل؛وأرضياتالحمايةاالجتماعية؛والتكنولوجيا«.
أمااألولويةالثالثةفتتمثليف»تعزيزاالنتعاشاالقتصاديمنخاللإعادةتصورالنموذج

االقتصاديللمنطقةلصالحاقتصاداتأكرثتنوعاًوخرضاء(أياقتصاداتصديقة
للبيئة(«..واألخريةأن»الوقتحانيفاملنطقةالعربيةلحقوقاإلنسان،وضمانمجتمعمدني
نابضبالحياةووسائطإعالمحرةومؤسساتخاضعةللمساءلةوتقويةالعقداالجتماعي«،

بحسبغوترييش.
وأضاف:»كشفالوباءالعامليعنتحدياتمتوطنةوعانىاقتصاداملنطقةمنصدمات

متعددة-منالفريوسواالنخفاضالحاديفأسعارالنفطوالتحويالتوالسياحة«.
وقال:»ووصلتالتوقعاتاالقتصاديةإىلأدنىمستوياتهايف50عاما،ومناملتوقعأنينكمش
االقتصاداإلقليميبأكرثمن5يفاملئة،حيثستواجهبعضالبلدانانكماشايتكونمنرقمني

(يقصدأكرثمن10يفاملئة(«.
وتابع:»معسقوطاملالينيألسفلالسلماالقتصادي،سيعيشربعالسكان

العرببالكامليففقروذلكوسطمنطقةمليئةبالتوتراتوعدماملساواة،ما
سيكونلهعواقبوخيمةعىلاالستقرارالسيايسواالجتماعي«.

وأوضحغوترييشأن»بعضاملجتمعاتترضرتبشكلخاص-بمايفذلك
النساءواملهاجرون-الذينيمثلون٪40منالقوىالعاملة-و55مليون

شخصيعتمدونبالفعلعىلاملساعدةاإلنسانيةاملنقذةللحياة..و26مليون
الجئومرشدداخلًياعددالعالقنييفنزاعاتمسلحةباملنطقة«.

واعتمدتكذلكالجمعيةالعامةلألمماملتحدة،قرارايدعوقادة
الدولاألعضاءإلرسالأرشطةفيديومسجلةمدتها15دقيقة
بدالمنالقدوملنيويوركإللقاءكلماتبالدهمباجتماعات

الجمعيةالعامةالسنوية.
وقالالقرارإنه»بسببهذهاألوقاتاالستثنائية(املتعلقة

بتفيشفريوسكورونا(،يجوزقبولبياناتالفيديو
املسجلةمسبقًا(أيمنقادةدولالعالم(يفاملناقشة
العامةفقطيفدورتهاالـ75يفأيلول،سبتمرباملقبل«.

ونصقرارالجمعيةالعامةعىل»انعقاداالجتماعالرفيع
املستوىللجمعيةلالحتفالبالذكرىالسنويةالخامسة
والسبعنيلألمماملتحدةيف21سبتمرب،وسيتماعتماد

اإلعالن،رسميايفاالجتماع«.
وشجعقرارالجمعيةالعامة»الدولاألعضاءعىلنقل
جميعاالجتماعاتالجانبيةإىلمنصاتافرتاضيةللحد

منعدداألشخاصداخلمبنىاألمماملتحدة«.
ومنذتأسيساألمماملتحدةعام1945تبدأاالجتماعات
رفيعةاملستويللجمعيةالعامةيفسبتمربمنكلعام،

حيثيلتقيرؤساءوزعماءوملوكالدولاألعضاء(193 
دولة(يفاجتماعاتمبارشةباملقرالرئيسللمنظمة

الدوليةيفنيويورك.

C hina took over the premises of the US consul-
ate in the southwestern city of Chengdu on , 
after ordering the facility to be vacated in re-

taliation for China’s ouster last week from its consulate 
in Houston, Texas.
The seizure capped a dramatic escalation in tensions 
between the world’s two biggest economies that 
began when employees at China’s Houston consulate 
were seen burning documents in a courtyard last 
Tuesday, hours before Beijing announced that it had 
been ordered to leave the facility.
The US consulate in Chengdu, in Sichuan province, 
was closed as of  and Chinese authorities had entered 
the building from the front door, China’s Ministry of 
Foreign Affairs said in a statement.
On Friday, Beijing announced that it had asked the 
United States to close its Chengdu post, and gave the 
Americans 72 hours to vacate, the same amount of 

time China was given to leave its Houston mission, 
which was shut on Friday.
“We are disappointed by the Chinese Communist Par-
ty’s decision and will strive to continue our outreach 
to the people in this important region through our 
other posts in China,” a US State Depart-
ment spokesperson said in an email 
to Reuters.
 police removed a roadblock 
that had restricted access 
to the Chengdu facility, 
and dozens of passersby 
stopped to take photos 
and videos.
One man stood across 
the street and played the 
Chinese national anthem 
from his phone.

Grey sheet-like material was placed over the spot near 
the entrance where a plaque had been affixed, and 
over the place where there was large lettering saying 
“US Consulate General”.
The US embassy issued a video in Chinese on its Twit-

ter feed: “The US consulate in Chengdu has 
been proudly promoting the mutual 

understanding between Americans 
and the people in Sichuan, 

Chongqing, Guizhou, Yunnan 
and Tibet since 1985. We will 
forever miss you,” it said.
The American flag was 
no longer flying at the 
consulate having been 
lowered, according to 
video shot by a journalist 
and shared by state broad-

caster CCTV on its Twitter-like Weibo account.
The eagle on top of the flagpole remained.
 a crane was seen entering the consulate compound 
and hoisting at least one container onto a large truck.
The Chengdu consulate opened in 1985 and had al-
most 200 employees, including about 150 locally hired 
staff, according to its website. It was not immediately 
clear how many had been working there at the time 
of its closure, after US diplomats were evacuated from 
China because of the coronavirus pandemic.
US-China relations have plunged to their worst in 
decades over a range of disputes, from trade and tech-
nology to the COVID-19 pandemic, China’s territorial 
claims in the South China Sea and its clampdown on 
Hong Kong
 US Secretary of State Mike Pompeo gave a speech 
calling a more assertive approach to China the “mis-
sion of our time”.

China seizes US consulate in Chengdu in retaliation for Houston embassy closure 
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نرشتصحيفة»واشنطنبوست«مقاالللكاتبديفيد
إغناطيوسقالفيهإنأمريكالنتغادرالرشقاألوسطقريبا

وإنهذاأمرجيد.

وقالإناملحللنييتحدثونبشكلمستمرعنمرحلة
»مابعدأمريكا«يفالرشقاألوسطو«لكنالقواتالتزال
موجودةوبأعدادمخفضةيفأفغانستانوالعراقوسوريا،
والتوجدإشارةعنعودتهمالقريبةإىلالوطنبحلول

االنتخاباتكماكانيأملالرئيسترامببهذا«.

ويرىالكاتبأنبقاءالقواتاألمريكيةيفاملنطقةعامل
إيجابيقائال:»لوكنتتشاركنيالرأيألنهاتخففمن

حالةعدماالستقراروتحدمننشاطاتأعداءأمريكا.ولكن
بالنسبةلرتامبالذيخاضحملة2016الرئاسيةعىلوعد
سحبالقواتاألمريكيةفاألمرمثريلإلحباط،وكمااكتشف
ترامبفالجيشاألمريكيلديهوزنوزخملميجربهحتى

فريوسكورونااملستجدعىلإعادةنرشه«.

ونقلالكاتبعنالجرنالكينثفرانكماكينزيجونيور،
قائدالقيادةاملركزية:»حتىيفهذاالوقتالنزالرشيكا

ثابتا«.

وقابلإغناطيوسالجرنالماكينزييفقاعدةالعديدبقطر
بعدماأنهىجولةزارفيها10دوليفاملنطقة.وقالماكينزي

إنالبنتاغونتخططلتخفيضعددالقواتيفسوريا
والعراقوأفغانستانلكنهاستواصلدعمالقواتاملحلية

هناك.

ورغمالضغطمنروسياوإيراناللتنيتريدانتعزيزتأثريهما
باملنطقة»فالنزالالرشيكاملفضل«مضيفاأنالحكومات
ربما»مالت«منخاللاللعبمعموسكوأوبيجنيلكن

أسلحةالوالياتاملتحدةوتدريباتهامتفوقة»ألنكلوأردت
بضاعةجيدةفعليكالحصولعىلبضاعتنا«.وزارقائد

القيادةاملركزيةأفغانستانيومالثالثاءملناقشةوضعالقوات
األمريكيةهناك.

وقالإنخفضالقواتمناملستوىالحايل8.600جندي
سيكونمرشوطاويعتمدعىلوفاءحركةطالبانبوعودها
لتخفيضالعنفوالوقوفأمامالقاعدةوتنظيمالدولة
وتجريمحادثاتسالممعالحكومةاألفغانية.وأخرب

مسؤولآخرالكاتبأنالبنتاغونتفكربسحب4.000 
جنديوالحفاظعىل4.500جنديحتىموعداالنتخابات،

إالأنماكينزيرفضمناقشةاألرقام.

وقالقائدالقيادةاملركزيةإنهيواصلالتحقيقيفالتقارير
التيكشفتعنمحاوالتروسيادفعماللحركةطالبان
مقابلاستهدافالجنوداألمريكينييفأفغانستان.وقال:

»الزلتقلقابشأنها«.وكانموقفماكينزيمنالتقارير
حولاملكافآتالروسيةيفكانونالثاني/ينايرهو»واصلوا

البحث«و«العملمستمر«.ووصفترامبالتقارير
بأنها»مزيفة«ولكنترصيحاتماكينزيتعطيفكرةأن

البنتاغونتتعاملمعاملوضوعكقضيةمفتوحة.

ويفالعراقوسورياحاولترامبالضغطباتجاهسحب
القواتاألمريكيةمنهما.ولكنمهمةتحقيقاالستقرار

والدعممستمرةيفكليهماوإنبمستوياتمنخفضة.وقال
ماكينزيإنهبعدزيارةبغداداألسبوعاملايضأصبحواثقا
من»الحفاظعىلوجودعسكرييفالعراق«معأناألعداد

»ستكونأقل«مناملستوىالحايلوهو5آالفجندي.

وأثنىماكينزيعىلرئيسالوزراءالعراقيمصطفى
الكاظميبإصدارهأمراضدكتائبحزبالله،الفصيلاملوايل

إليرانوالذياستهدفالقواتاألمريكية.

وقالماكينزي:»نحنبحاجةألننعطيهمساحةوصربا«.
وأكدأنمحاوالتإيرانطرداألمريكينيمنالعراققدتوقفت

و«أقفلهذاالطريق«وشكرالكاظميعىلتحركاته.

وقالإنمستقبلالقواتاألمريكيةيفالعراقسيقررمن
خالل»الحواراإلسرتاتيجي«معبغدادخاللاألسابيع
املقبلة.ويفسورياأيضااليزالالوجوداألمريكيهناك.
وقالماكينزيإنه»لميتلقأوامرلتحديدعددالقوات«

هناكمنالعددالحايلوهو500جندي.

والتقىقائدالقيادةاملركزيةالجرنالمظلومعبدي،القائد
الكرديلقواتسورياالديمقراطيةوناقشاالدعماألمريكي
للحملةضدبقاياتنظيمالدولةاإلسالميةواملعتقلنيمن
أفراده.وزارماكينزيقاعدةالتنفالواقعةعىلالطريق
الرسيعبغداد-دمشق.والسببوراءالحفاظعىلالقوات
األمريكيةفيهاهوالحدمنتحركاتإيرانالتييقولإن
»هدفهاالوحيدهوإخراجالوالياتاملتحدة«منسوريا.

ويقولماكينزيإنطهران»تعيدالحساب«بعدسلسلةمن
الغاراتيفسورياوالعراقوالسعوديةوالهجماتالجريئة

عىلناقالتالنفط.ووصفالوضعالحايلبأنه»ردعمتساو«.
والسببالذييدعولعدممغادرةالوالياتاملتحدةاملنطقة
هوأناألزماتفيهامتتالية.وربماحدثتأزمةجديدةبعد
التفجرياتاألخريةيفإيرانورضباملفاعلالنووياإليراني

ناتنزومصنعلتجربةالصواريخ.وتتهمإيرانإرسائيلويقول
ماكينزيإنتجربتهمعإيرانتشريإىلأنهمسريدون.ويرى
إغناطيوسأنماأخذهمنحديثهمعماكينزيوجولتهيف
املنطقةهوأنالوجوداألمريكياملستمريفالرشقاألوسط
يجبأنيكونبأعدادقليلةوضحاياأقلورشاكاتجيدة

وأعداءيخيفونجريانهم،وليسأمريكا.

WP: أمريكا باقية في العراق 
قالتوكالة»بلومبريغ«،إنأكرب10رشكاتطريانوسوريا وأفغانستان وبأعداد قليلة

مرتبطةباألثرياءفقدتنحو14ملياردوالرمن
قيمتهاالسوقيةيفخضمأزمةانتشارجائحة
كورونا،التيرضبتصناعةالطريانالعاملية.

وقالالتقرير؛إنرجلاألعمالالربيطاني،ريتشارد
برانسوناضطرإىلدفعنحو250مليوندوالرمن
مالهالخاصإلنقاذرشكة»فريجنيأتالنتيك«من

االنهيارالتام.
وينسبإىلبرانسونقوله،إنه»إذاأردتأنتكون
مليونريا،يتعنيعليكأنتبدأاستثمارابقيمةمليار
دوالروتؤسسرشكةطريان«.وشددتالوكالةعىل
أنأزمةتوقفالطريانيفالعالم،والخسائرالتي

لحقتبهذاالقطاع،دفعتقطباألعمالاألمريكي،
وارنبافيتإىلالتخارجمناستثماراتهيفأكربأربع
رشكاتطريانأمريكية،مسجالخسائرباملليارات

بسببالجائحة.
ويفالسياق،أعلنترشكةLatam Airlines،أكرب
رشكةطريانداخلالقارةاألمريكيةالجنوبية

إفالسها،وتقدمتبطلبإىلاملحكمةيفنيويورك
للحمايةمنالدائنني،بعدأنتبخرتماليني
الدوالراتمنثروةعائلة»يتو«التيتملكها.
واضطررجلاألعمالالربازييلديفيدنيليمان،

مؤسسJetBlueوWestJetالكنديةإىلبيعنحو
%80منأسهمه،منأجلسدادقرضهاميشتبلغ

قيمتهنحو30مليوندوالر.
كمارضبتاألزمةقطاعالصناعاتاملتعلقة

بالطريان،حيثأجربترشكةAir Shuttleالرنويجية
عىلعمليةإعادةهيكلة،وتقليصأعمالها،وسط
ضبابيةكبريةيفعودةقطاعالطريانللعملكسابق

عهده.

بلومبيرغ: أزمة كورونا ضربت 10 
شركات طيران يملكها أثرياء

Steerpike : Philip Hammond 
becomes Saudi advisor
f ormer Chancellor Philip Hammond deliv-

ered a stark warning to Boris Johnson’s 
government about China. Speaking on Ra-

dio 4, the former Tory MP suggested that Britain 
should avoid weakening trade links with the 
world’s second largest economy, and instead be 
‘frank’ in private about our ‘strong differences 
of opinion’.

It was a strange intervention for him to make, 
as China implements its National 
Security Law in Hong Kong which 
threatens to undermine basic 
freedoms in the region. 
But Mr S wonders if Ham-
mond had an entirely 
different regime in mind 
when he made his plea 
to not let human rights 
abuses get in the way 
of the economy…

On the committee 
which oversees business 
appointments for former 
ministers (ACOBA), revealed in 
a set of documents that Hammond 
is taking up a job with the government of 
Saudi Arabia.

According to the documents, Steerpike can dis-
close the former Chancellor will be a paid, part 
time advisor to the Kingdom’s Finance Minister 
as the country prepares to host the G20 Lead-
ers’ summit in November. Hammond reportedly 
told the committee that the role would mean 
‘engaging’ with G20 countries, including the UK, 
on behalf of the Kingdom.

It appears that the former Chancellor, who 
in September said the Tory party is no longer 
‘tolerant’ and has been infected with ‘ideolog-
ical puritanism that brooks no dissent’ has no 
problem working with a regime that regularly 

persecutes government critics, tortures and be-
heads the accused, and is suspected of brutally 
killing the journalist and critic of the regime 
Jamal Khashoggi in 2018.

Hammond has had a close relationship with 
Saudi Arabia for several years. In 2015 when 
Foreign Secretary, he came under fire for 
accepting a watch worth nearly £2,000 from a 

Saudi businessman, despite a ban on 
ministers accepting expensive 

gifts. And in July last year, Ham-
mond visited the country 

as Chancellor, to promote 
economic and social 
reform. On the trip, paid 
for by the taxpayer, he 
met the Minister of 
Finance who would later 
offer him a job.

This did not appear though 
to perturb the business ap-

pointments committee, who 
have rubber-stamped the new 

position. The committee has asked 
that Hammond not be ‘personally involved’ in 

lobbying the government, though that ‘would 
not prevent’ him from having contact with the 
UK government on behalf of the Saudis. The 
Cabinet Office also hopes that Hammond, as 
a former minister, will ‘act in the UK’s national 
interest’. 

Let’s hope that Hammond can bring himself to 
work with this ‘intolerant’ UK government...
A spokesman for Philip Hammond gets in touch: 
‘Saudi Arabia currently holds the rotating 
presidency of the G20 and he is advising the 
Saudi finance minister in that context. The G20 
has a vital role to play in preparing the global 
economy for post-Covid recovery - ensuring the 
recovery is as inclusive as possible›.
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 Women Pioneering نساء رأيدات

المراهقة السويدية 
 Greta Thunberg

حامية األرض!
هيفقطيفالـ16منالعمروقدتّمترشيحهالنيل
جائزةنوبل!انترشاسمGreta Thunbergاملراهقة
السويدّيةبرسعةعىلمواقعالسوشيلميدياكونها

صوتاًصارخاًيفقضاياالبيئة.
وأصبحترمزاللمخاوفالبيئيةلدىالشبابوألهمت
مالينياألشخاصحولالعالملالنخراطيفهذهاملعركة
املناخية،كماأنهاتلقتدعوةإللقاءكلمةأمامقمة

املناخالتينظمتهااألمماملتحدة.
تناديالناشطةالبيئيةبأهميةإنقاذاألرضمن

الزوالمنجرّاءكلالتلّوثالحاصل،وذلكمنخالل
مظاهراتوندواتملهمةلكلاألجيال.خطاباتها

بالفعلقوّية»عليناأننفهمأنماأوصلناإليهالجيل
األكربهوالفوىض،وعليناتنظيفهاوالتعايشمعها،

يجبأننجعلأصواتنامسموعة«.
ماذاستفعلGretaحنيستبلغسّنالرشد!

البحرينية ياسمين آل 
شرف ضمن قائمة 

النساء الرائدات في 
التكنولوجيا المالية

أعلنتمؤسسةInnovate Financeالربيطانيةعنالقائمةالنهائيةلعام2019 
للشخصياتالنسائيةالرائداتيفمجالالتكنولوجياحولالعالم،حيثضّمتالقائمة
رئيسوحدةالتكنولوجيااملاليةواالبتكاربمرصفالبحريناملركزيياسمنيآلرشف،

وذلكيففئةصناعالسياساتوخرباءالجهاتالرقابية.

ورصحتياسمنيآلرشفقائلًة:»بكلفخرواعتزازيرشفنيأنأمثلاملرأةالبحرينيةإىل
جانب200سيدةملهمةمنجميعأنحاءالعالمألكونضمنقائمةالنساءالرائداتيف

 Innovate Financeمجالالتكنولوجيااملاليةللعام2019وهيمبادرةتطلقهامؤسسة
الربيطانيةيفدعمقطاعالتكنولوجيااملالية،حيثتماختياريلفئة»صناعالسياسات

وخرباءالجهاتالرقابية«

ورفعتآلرشفجزيلالشكروالتقديرملؤسسةInnovate Financeعىلاخيارهاضمن
هذهالقائمة،متطلعةإىلرؤيةاملزيدمنالتقدمواالزدهارللسيداتالبحرينيات«.

وتمإطالققائمةأسماءالنساءالرائداتيفمجالالتكنولوجيااملاليةلعام2019تقديراً
للنساءالرائداتيفمجالاالبتكاريفالخدماتاملالية،ونرشتمؤخرًاالقائمةالتيتضم

200امرأةيفهذااملجال.
يذكرأنInnovate Finance UKتعتربهيئةمستقلةتدعممجتمعالتكنولوجيااملالية
العامليوالذييضمالرشكاتالناشئةواملؤسساتاملاليةالعامليةواملستثمرينورشكات

الخدماتاملهنيةومراكزالتكنولوجيااملاليةالعاملية.

نبوية موسى.. 
رائدة تعليم 

الفتيات في مصر
»رائدةتعليمالفتيات«..هكذاكانلقبنبويةموىس،أولفتاةمرصيةتحصل
عىلالبكالوريا،وإحدىالنساءالالتيقمنبأدواربارزةيفتاريخمرصالحديث،
وسقطتأسماؤهنمنذاكرةاألمة،وهيأولفتاةمرصيةتحصلعىلشهادة

البكالوريا،عام1907،وهيأولامرأةمرصيةتتخذمنتعليمالفتياتقضيةوطنية.
وتعدنبويةموىسمناهمالشخصياتالنسائيةاملرصيةيفالقرنالعرشين،دافعت
عنحقوقاملرأةودافعتايضاًعنحريةوطنها.حفرتصورتهايفذاكرةاملرصيني
عندمااعلنتللمجتمعاملرصياناملرأةلنتظلصامتةاومختبئة.وعىلالرغم
منانخراطهايفانشطةعديدة،االانقضيةالتعليمظلتهيشغلهاالشاغل،

فقدادركتانتعليماملرأةهوالطريقالوحيدالذىسيؤدىبهالتحقيقاستقاللها
املاديبمامنشأنهتحقيقذاتهاوالحصولعىلحقوقها.

حصلتعىلشهادةالبكالوريامنمدرسةالسنيةوكرستحياتهابعدذلك
لتشجيعتعليمالبناتوادماجاملدرساتوتقدمهنيفنظامالتعليماملرصي،

واصبحتاولناظرةمدرسةواولكبريةمفتشنييفوزارةاملعارف،واولعضوةيف
نقابةالصحفيني.

ُدعييتموىس،هيوالرائدتانملكحفنيناصفولبيبةهاشمإللقاءمحارضات
يفالجامعةاملرصيةالوليدةحينذاك(التياصبحتفيمابعدجامعةفؤاداألولثم
جامعةالقاهرة(،ومناهممانرشلهاكتاب“املرأةوالعمل”و”ثمرةالحياةيفتعليم
الفتاة”الذىادخلتهوزارةاملعارفكجزءمناملقرراتالدراسية.كتبتنبويةموىس
قصةحياتهاواستعرضتفيهاكفاحهاالطويليفتحريراملرأةيفمجتمعذكوري

وىفدولةتحتاإلحتالل.

لمتتخيلتلكالفتاةذاتالـ15عاما،وهيتهاجرمعأرستهامن
املغربإىلهولندا،أنهايمكنيوماأنتكتبالتاريخ،لتصبحأول

رئيسةبرملانيفأوروبامنأصولعربية.
وبدأتخديجةعريبحياتهاالسياسيةوهيصغريةيفعام1998،
عندماتمانتخابهاعضوةيفالربملانالهولنديعنحزبالعمال،
لتتدرجوتصبحواحدةمنقياداتالحزب،ويتماختيارهايفعام

2016،كرئيسةللربملانالهولندي.
وبعداالتهاماتالعنرصيةالتيواجهتهاخديجةعريب،قررتأن
تحاربتلكالعنرصيةوالتمييزخاللعملهايفمنظماتالرعاية
الصحية،لرتكزعىلقطاعالصحةالعامةوصحةاملرأةخاصة،

بجانبدفاعهاعنحقوقالنساءاملغربياتوالرتكياتاللواتييرتكن
ملصريهنبالبلداألصيل،منطرفأزواجهن،بعدالعطلةالصيفية،
إذيستويلالزوجعىلجوازالسفر،يفالوقتالذيالتجيدفيهاملرأة
الحديثباللغةالهولندية،وقدأوجدت»عريب«حاللهذهاملشكلة،
حيثتمتخصيصموظفنييستقبلونهؤالءالنساءيفالسفارات

الهولنديةباملغربوتركيا.
ومنمحاربتهاللعنرصية،قررتخديجةأنتنتهجطريقالتغيري

وسالمةالفكرواملساواة،وعقبدخولهاالربملانعلقتقائلة:»دخلت
عالمالسياسةالنأموراكثريةالتعجبني،تضايقني،وأرىأنها

يجبأنتتغري.

خديجة عريب.. أول رئيسة برلمان أوروبي
 من أصول عربية
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The Rights & Freedoms حقوق وحريات

أصدرتمنظمةالعفوالدولية،تقريراوثقتفيه»مايكابده
العاملونالصحيونمنمحنيفمختلفأنحاءالعالم
يفأزمةفريوسكورونااملستجد«،الفتةإىلأن»تحليل
املنظمةللبياناتاملتاحةكشفأنهمناملعروفأنأكرث
من3000منالعاملنيالصحينيقدلقواحتفهممنجراء
اإلصابةبفريوسكوفيد19-يفشتىأنحاءالعالم،وأغلب

الظنأنهذاالرقمأقلبكثريمنالعددالحقيقي«.
وطالبتالعفوالدوليةبمحاسبةالحكوماتعىلوفاة

العاملنيالصحينيواألساسينيالذينتقاعستالحكومات
عنتوفريالحمايةلهممنالعدوىبفريوسكوفيد19-.
وقالت:»ممايبعثعىلبالغالقلقأنمنظمةالعفو
الدوليةوثَّقتحاالتلعاملنييفقطاعالصحةأعربوا
عنمخاوفهمبشأنسالمتهميفسياقمكافحةفريوس

كوفيد19-،فتعرضوالشتىاألفعالاالنتقامية،من
االعتقالوالحبسإىلالتهديدوالفصل«.

وحثتالباحثةواملستشارةاملعنيةبالحقوقاالقتصادية
واالجتماعيةوالثقافيةلدىمنظمةالعفوالدولية،
سانهيتاأمباست،الحكوماتعىلأن»تأخذأرواح
العاملنيالصحينيواألساسينيمأخذالجد؛ويجدر

بحكوماتالبلدانالتيلمتشهدوطأةالوباءعىلأشده

بعدأالتكررأخطاءالحكوماتالتيأفىضتقاعسهاعن
حمايةحقوقالعاملنيإىلعواقبوخيمة«.

وأضافتأمباستأن»بعضالحكوماتتعاقبالعاملني
الذينيعربونعنقلقهمبشأنظروفالعملالتيقد
تشكلخطراعىلأرواحهم؛فالعاملونالصحيونيف

الخطوطاألماميةهمأولمنيلمسأيقصوريفسياسة
الحكومة،والسلطاتالتيتسعىإلسكاتأصواتهمال

يمكنأنتكونجادةيفادعائهابأنهاتويلاألولويةللصحة
العامة«.

ونوهتاملنظمةالدوليةإىلأنه»اليجرييفالوقت
الحايلأيرصدعامليمنهجيلعددالعاملنيالصحيني
واألساسينيالذينلقواحتفهممنجراءاإلصابةبفريوس

كوفيد19-«.
واستدركتبالقول:»غريأنمنظمةالعفوالدوليةقامت
بتجميعوتحليلطائفةواسعةمنالبياناتاملتوفرةالتي
تظهرأنهذاالفريوسقدأودىبحياةأكرثمن3000من

العاملنيالصحينييف79بلداً،حسبماُعلم«.
وتابعت:»تبنيمنرصدمنظمةالعفوالدوليةأن

البلدانالتيشهدتأعىلمعدالتالوفياتبنيالعاملني
الصحينيحتىاآلنتشملالوالياتاملتحدة(507(،

وروسيا(545(،واململكةاملتحدة(540منبينهم262 
منأخصائيالرعايةاالجتماعية(،والربازيل(351(،

واملكسيك(248(،وإيطاليا(188(،ومرص(111(،وإيران
(91(،واإلكوادور(82(،وإسبانيا(63(«.

وأردفت:»إىلجانبالنقصالعاملييفإمداداتمعدات
الوقايةالشخصية،فمناملحتملأنتكونالقيودالتجارية
قدأدتإىلتفاقمهذهاملشكلة؛ففيحزيران/يونيو2020،

اتخذت56دولةوتكتالنتجاريان(االتحاداألوروبي
واالتحاداالقتصاديللمنطقةاألوروبيةاآلسيوية(
إجراءاتإمالحظرتصديربعض-أوجميع–أنواع

معداتالوقايةالشخصيةأومكوناتها،أوفرضقيودعىل
هذهالصادرات«.

»إجراءات انتقامية«
ولفتتإىلأنه»اليقلعن31منالبلدانالتيشملتها
الدراسةاالستقصائيةملنظمةالعفوالدولية،سجل

باحثواملنظمةتقاريرعنإرضاباتأوتهديداتباإلرضاب
أومظاهراتللعاملنيالصحينيواألساسينياحتجاجا
عىلظروفالعملغرياآلمنة.وقوبلتمثلهذهاألفعال
بإجراءاتانتقاميةمنجانبالسلطاتيفالعديدمن

البلدان«،مضيفة:»إنالسلطاتتجرباألطباءعىل
االختياربنياملوتوالسجن«.

وحثتالعفوالدوليةجميعالدولاملترضرةمنفريوس
كوفيد19-عىل»إجراءمراجعاتعلنيةمستقلةبشأن
مدىاستعدادهاللوباءواستجابتهاله،بهدفتعزيز
حمايةحقوقاإلنسانوالحفاظعىلاألرواحتحسباً

لتفيشأيوباءأوجائحةيفاملستقبل«.
واستطردتقائلة:»يجبأنيشملذلكالتحققمماإذا
كانتحقوقالعاملنيالصحينيواألساسينيقدحظيت
بالحمايةالكافية،بمايفذلكحقهميفالتمتعبرشوط

عملعادلةومرضية«.
وأكملت:»يجبعىلالحكوماتضمانتقديمتعويضات

كافيةلجميعالعاملنيالصحينيواألساسينيالذين
أصيبوابفريوسكوفيد19-بسببأنشطةتتعلقبعملهم.

ويجبعليهاأيضاالتحقيقيفأيحاالتلعاملني
تعرضواإلجراءاتانتقاميةبسببإعرابهمعنبواعث

قلقهمبشأنصحتهموسالمتهم،وإتاحةسبلالتعويض
الفعالةملنعوملوامعاملةجائرة،ومنهذهالسبلإعادة
العاملنياملفصولنيعنالعملبسبباإلعرابعنآرائهم

إىلوظائفهم«.

العفو الدولية توثق 
االنتهاكات بحق األطقم 

الطبية في أزمة كورونا

A mnesty International called on the 
Israeli occupation authorities to 
immediately abandon their plans to 

“annex” more lands in the occupied West 
Bank, which violates international laws and 
further exacerbates systematic human rights 
violations against Palestinians. 

Amnesty International also calls on the 
international community to take resolute 
action against proposals for “annexation” and 
illegal “Israeli” settlements in the occupied 
territories.

“The international law is very clear in this 
regard – the annexation is illegal,” said Saleh 
Hijazi – Deputy Director of the Regional 
Office for the Middle East and North Africa at 
Amnesty International.

He added that Israel’s continuation of this 
policy illustrates the blatant disregard for in-
ternational law. Such policies do not change 
the legal status of lands under international 
law and the status of their inhabitants under 
occupation, nor do they negate Israel’s re-
sponsibilities as an occupying power – rather 

they refer to the “law of the jungle” which 
should not be It has a place in our world 
today. “

He stressed that “members of the in-
ternational community must act 
to enforce international law, 
and reiterate that the” 
annexation “of any 
part of the occupied 
West Bank is null 
and void.

He stressed 
that they must 
work for an 
immediate 
halt to the 
construction 
or expansion 
of illegal Israeli 
settlements 
and related 
infrastructure in 
the Occupied Pales-
tinian Territories; This 
is as a first step towards 

removing the Israeli civilians who live in 
these settlements.

The organization added that under an agree-
ment to form a coalition government in 

April, the Israeli Prime Minister 
“Benjamin Netanyahu” and 

the politician “Benny 
Gantz” agreed that 

the government and 
parliament will 

hold discussions 
on the local pro-
cess to “annex” 
parts of the 
occupied West 
Bank, which 
includes the 
settlements ” 
Israel ”and the“ 

Jordan Valley 
”region can start 

as of July 1.

The annexation is 
the claim of control 

over territory by force, a 

flagrant violation of international law.

The organization stressed that such a move 
by Israel would violate the Charter of the 
United Nations, peremptory norms of inter-
national law, and obligations under interna-
tional humanitarian law.

The prohibition of control of territory by 
force is enshrined as a fundamental principle 
in Article 2 (4) of the Charter of the United 
Nations.

The organization continued: members of 
the international community must work to 
enforce international law, and reaffirm that 
the “annexation” of any part of the occupied 
West Bank is null and void.

According to reports, the “Israeli” proposal 
may include approximately 33% of the total 
area of the West Bank.

Recently, dozens of United Nations experts 
have expressed concerns that the proposed 
annexation plan would create a “process of 
apartheid in the twenty-first century”.

Amnesty: The Israeli “annexation” establishes the “jungle law”
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    Sciences علوم

قطع خطوة مهمة 
في عالج عقم الرجال

اتضحمنعددمراجعاتاألزواجإىلاألطباءبسببعدمتمكنهممنإنجابوريث،
أنُسبعالرجاليفالعالماليمكنهمأنيصبحواآباءألسبابمختلفة.

ويكمنالسببالرئييسيفهذهاملشكلة،يفصعوبةزرعالخالياالجنسيةالذكرية.
ألنإنتاجالحيواناتاملنويةبصورةطبيعيةحتىيفالجسميعتربمسألةمعقدة.

لذلكموضعهاخارجالجسم،لرضورةالحفاظعىلدرجةحرارةمثالية.
ويحتويالسائلاملنويعىلخاليافريدة،التحتفظبالحمضالنوويعىل

الهستوناتكماالخاليااألخرى،بلعىلالربوتامني(بروتيناتنوويةصغرية(،
وهذايلعبدورامهمايفعمليةاندماجالحمضالنوويالذكريباألنثوي.

وتمكنعلماءكليةالطببجامعةكاليفورنيايفساندييغومنالتقدمخطوةيف
حلهذهاملشكلة.فكماهومعروف،للحصولعىلالحيواناتاملنوية،يجبنقلما
يسمىبالخالياالجذعيةللحيواناتاملنوية(SSC(مننسيجخصيةالرجلإىل

أنبوبةاختبارلزرعها،وبعدذلكتحولإىلحيواناتمنويةنشطة.
وأماجوهرالطريقةالجديدةفيكمنيففصل(SSC(مننسيجخصيةالرجل

وتوفريظروفمثاليةلتبقىحيةيفأنبوبةاالختبار.وأصعبيشءيفهذهالعملية
هوتحديدالظروفاملالئمةلنمو(SSC(يفاملخترب.وكذلكعمليةفصلهامن

الخزعةاملأخوذة.وقداستخدمالباحثونيففصلSSCعنبقيةالخالياطريقة
تسلسلRNAالخاليااألحادية.

وكشفعملالعلماءالدقيقمع30عينةأخذتمنرجالمختلفني،قائمةطويلة
منالجزيئاتاملميزةالتيتساهميفنقلاملعلوماتداخلالخليةوإرسالها.

واتضحمناختباركلجزيئة،أناملكونالرئييسيفهذهالقائمةهومثبطاملسار
ACTالذييتحكميفانقسامالخليةوبقائهاحية.وهذاACTيحافظعىلبقاء
SSCيفوضعية»معلقة«،مايمنعتطورأسالفالحيواناتاملنويةيفمرحلة
متأخرة.وبهذهالطريقةتمكنالخرباءمنزرعخالياذاتخصائصSSCيف

املختربملدة4-2أسابيع.
وتجدراإلشارةهنا،إىلأنبعضمثبطاتACTتستخدميفالوقتالحارضيف

عالجالرسطان،وقدتصبحعالجالعقمالرجالأيضا.
والحيواناتاملنويةليستفقط»بذرة«معقدةفقط،بلوضعيفةأيضا،حيثأن
التغذيةغريالصحيةتؤثرفيهاسلبا.كماأنتعرضاألمخاللفرتةالحملإىل
توترنفيس،يؤثريفالقدراتالجنسيةللمولودالذكر.وعالوةعىلهذا،تضيف

كلسنةمنحياةالرجلطفراتيفالحيواناتاملنوية،مايخفضمنقدرتهاعىل
إنجابطفلسليم،مايخلقمشكالتلألمومولودها.

يسعىالعلماءيفسنغافورةلتطويروسيلة
جديدةلتوليدالكهرباءباالعتمادبصورةكبرية
عىلالظالل،مدفوعنيباألمليفأنيتمكنوا،يوماً
ما،منمساعدةاملدنالتييطلقعليهالقب
»شديدةالتحرض«عىلتزويدنفسهابالطاقة.

ويتمتع»مولدالطاقةبتأثريالظل«الذي
تطورهجامعةسنغافورةالوطنيةبالقدرةعىل
جمعالطاقةوالتحكمفيهامثلماًتفعلالخاليا

الشمسية،لكندونالحاجةإىلمساحات
مفتوحةوضوءمستمر.

ولكييعملبفعالية،يتطلبالجهازشيئني:
الضوءوالظالم.وبنفسفكرةاأللواحالشمسية،

يعتمدعىلتعامدالضوءعىلالسيليكون
لتنشيطاإللكرتونات.

ولكن،باستخدامألواحبهاطبقةرقيقةمنالذهب
أوالفضةأوالبالتنيأوالتنجسنت،فإنالتباينيف
شدةالضوءيدفعاإللكرتوناتمنمناطقالنورإىل

الظل،فتتولدالكهرباءيفاملناطقالظليلة.

وقالرئيسفريقالبحثالدكتورسويتشينج
تان:»يمكنوضعهذااملولديفتلكمناطقمظلمة

لتجميعالضوءالذياعرتضهيشءماوقطع
طريقه«.

واليزالالبحثيفمراحلهاألوىل،لكنفريقتان
يفكربالفعليفإمكانيةإنشاءرشكةليصبح

الجهازمتاحاًلالستخداماملنزيل.

ويبلغحجماأللواحالتييختربهاالفريقحوايل
6سنتيمرتاتمربعةوهيقادرةعىلإنتاجٌربع
فولتفقط،األمرالذييعنيالحاجةإىلحوايل
20لوحالتشغيلمصباحكهربائيأوشحن

هاتفمحمول.

وقالتانإنالبيئةاملثاليةالستخدامهذااملولد
هياملدن،التيتتغريفيهامستوياتالضوء

والظاللطوالاليوم،وهوأمرناتجعنوجودكتل
مناملبانيالشاهقةتحجبضوءالشمسالذي

يتغريموقهايفالسماءعىلمراليوم.

وأضافتان:»وضعألواحشمسيةتقليديةيفمثل
هذهاملدنليسعملياً.لذافقديكونهذاالجهاز
مفيداًيفأماكنمثلاملدناملكتظةبالسكان،حيث

توجدناطحاتالسحابيفكلمكان،والظل
موجودباستمرار«.

علماء يسعون لتوليد الكهرباء 
من الظالم عبر طاقة الظل

ابتكار »قفاز« 
خارق يساعد 

العاجزين عن 
النطق 

توصلعلماءيفجامعةكاليفورنياإىلابتكار
جديد،عربقفازخارق،يتمكنمنقراءةحركة

اإلنسانبربمجياتذكية.
وبحسبمانرشتوسائلإعالم،فإنهذا

القفازيمكنارتداؤهباليدبشكلمرن،عىلأن
يقومبتحويلإيماءاتالشخصولغةإشارته

إىلكالم.
ووفقاملانقلت»إندبندنت«عنمجلة
»نيترش«،فإنالفئةاملستهدفةمنهذا

االخرتاعهماألشخاصالعاجزينعنالنطق،
وقديحلمشكلتهميفتوصيلالكالملآلخرين.
ووفقاللمجلة،فإنمهندسنيعىلدرجةعالية
منالكفاءةوضعواأجهزةاالستشعاراملرنة
يفقفازاترقيقة،تتبعحركةكلأصبعمن

أصابعاليدين،كماتحتويمنظومةالرتجمة
عىلرشيحتنيللوجه،تلصقإحداهمابني

الحاجبنيوالثانيةعىلجانبالفم.
والسببيفذلكهوأنتعابريالوجهتعترب

جزءامنلغةاإليماءات.
وبحسباملجلة،فإنحركةالشخصاملتكلم
تنقلإىلرشيحةاليتجاوزطولها2.5سم،
وهيناقلالسلكيمعالهاتفالذكي،الذي

يكونمثبتاعليهتطبيقمختص.
وكانتالبداية-بحسباملجلة-بتطبيقهذا

االبتكارعىل4أشخاصبكم،وبواقع660 
إيماءةتمتبرمجتهايفالقفاز.

الجديربالذكرأناللغةالتيأدخلتعىلهذا
القفازهياإلنجليزيةفقط،ومناملتوقعأن
يتمإضافةعدةلغاتيفحالحققاالبتكار

نجاحاملموسا.

S cientists may start to feel a little bit uneasy 
after it emerged an autonomous robot 
completed a months-long research project in 

just three days.

The £100,000 robot, which used to work in a car fac-
tory, was reprogrammed by British scientists to work 
in a chemistry lab. It was given enough intelligence to 
perform experiments without any additional input.

And the robot went on to perform up to 700 exper-
iments in a single week – far outpacing its human 
counterparts.

The 400kg robot arm can work around the clock to 
perform experiments, never gets tired and never 
needs to stop to eat or sleep. All it requires is a pause 
to recharge, meaning it puts in a whopping 21.5-hour 
shift each day.

It uses the same scientific equipment as a human re-
searcher and learns from its results in order to refine 
the process as it goes. And because it can work in 
the dark, it can carry out light-sensitive experiments 
much better than a human researcher.

University of Liverpool PhD student Dr Benjamin 
Burger, who built and programmed the robot, said 
the biggest challenge was making it robust.

‘To work autonomously over multiple days, making 
thousands of delicate manipulations, the failure rate 
for each task needs to be very low. But once this is 
done, the robot makes far fewer mistakes than a 
human operator.’

This robot is capable of moving around the lab and 
conducting a range of experiments that involve col-

lecting samples and putting them in different types of 
equipment. It uses laser scanning and touch feedback 
in order to position itself correctly.

The obvious application for the robot is to help 
fight the current Covid-19 pandemic. According to 
Professor Andy Cooper, who put the robot to work in 
his lab – the Department of Chemistry and Materials 
Innovation Factory in Liverpool – says enquiries have 
already been made.
‘We’ve had a lot of interest [in the robot] from labs 
that are doing Covid research,’ he told BBC News.

‘Covid, climate change – there are lots of problems 
that really need international co-operation. So our 
vision is we might have robots like this all across the 
world connected by a centralised brain which can be 
anywhere. We haven’t done that yet – this is the first 
example – but that’s absolutely what we’d like to do.’

‘Robot scientist’ completes months-long 
research project in just three days
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TECHNOLOGY تكنولوجيا

كيف يمكنك حذف كل 
منشوراتك القديمة من 

حساب فيسبوك في 5 
خطوات بسيطة؟

بدءاًمنمايو/أيار2020،أضاففيسبوكميزةجديدة
تمكّنكمنحذفمنشوراتكالقديمةمنفيسبوك

بشكلجماعيبدالًمناالضطرارإىلحذفهاالواحدة
تلواألخرىأوحتىإغالقحسابكوإنشاءحساب

جديد.تأتيامليزةلتلبيةرغباتعديدمناملستخدمني
الذينربمايريدونالتخلصمنماضيهماملزعجأو
بعضالذكرياتأوالفرتاتاملحرجةىفحياتهم.

حتىاآلنفإنتلكامليزةمتاحةعربتطبيقفيسبوك
فقطوليستمتاحةعرباملتصفحأوجهازالكمبيوتر.

لكيتحذفمنشوراتكالقديمةبشكلجماعي،
ينبغيلكاتباعالخطواتالتالية.

طريقةحذفمنشوراتكالقديمةمنفيسبوك

Profile ه إلى صفحتك الشخصية توجَّ
اضغطعىلالنقاطالثالثاألفقيةتحتاسمكبجوار

Add Storyزرإضافةقصة
Activity logاخرتسجلالنشاط

Manage Activity logاضغطعىلإدارةسجلالنشاط
Your postsاخرتمنشوراتك

سيقوماآلنفيسبوكبتحويلكإىلقائمةتحتوىعىل
جميعمنشوراتك،الحظأنهيمكنكاستخدامخيار
Filtersللوصولإىلتاريخزمنيمعنيأونوعمحددمن

املنشورات.
يمكنكاستخدامالخانةيفأعىلالشاشةالختياركل

املنشوراتمرةواحدةوحذفها.

الفرق بين النقل إلى األرشيف وسلة 
المهمالت

الحظأنلديكاآلنخيارينلحذفاملنشورات:الخيار
األولهوالنقللسلةاملهمالتTrash،والخياراآلخر
هوالنقلإىلاألرشيف،املنشوراتالتيستنقلهاإىل
األرشيفستظهرلكفقطوستظلموجودةعىل
فيسبوك،ولكنلنيستطيعأحٌدغريكرؤيتها.

أماإذااخرتتخيارالنقللسلةاملهمالتفسيقوم
فيسبوكبإخفاءاملنشوراتمنعىلملفكالشخيص
ولكنيمكنكالرتاجععنالحذفخاللفرتة30يوماً،
يقومبعدهافيسبوكبحذفاملنشوراتبشكلنهائى.
كيفتستعيدمنشورفيسبوكقمتبحذفهبالخطأ؟
يمكنكاستعادةمنشوراتالفيسبوكالتيحذفتها
بالخطأعربهذهاألداةمنخاللالخطواتاآلتية:

كيف تستعيد منشور فيسبوك قمت بحذفه 
بالخطأ؟

Profileهإىلصفحتكالشخصية توَجّ
اضغطعىلالنقاطالثالثاألفقيةتحتاسمكبجوار

Add Storyزرإضافةقصة
Activity logاخرتسجلالنشاط

Manage Activity logاضغطعىلأداةسجلالنشاط
Your postsاخرتمنشوراتك

Trashاخرتسلةاملهمالت
ستجدقائمةبمنشوراتكاملحذوفة،قمباختيارما
تريداسرتجاعهواسرتجعه،معمالحظةأنهذه

املنشوراتتُحذفبشكلنهائيبعد30يوماً.

تخططسامسونغلعقدفعاليةUnpackedالضخمة
القادمة،يفالخامسمنأغسطس/آب.وكماهو

الحالهذهاأليامفإنالكشفعناملنتجاتالجديدة
مثلهاتفغاالكيسنوتالجديدسيتمعربشبكة

اإلنرتنت،سرياًعىلخطىالفعالياتاالفرتاضيةالكربى
منرشكاتمثلمايكروسوفتوآبل.هيأولفعالية

تعقدهاسامسونغبهذهالطريقة،وقدتمكنتالرشكة
بالكادمنإطالقهاتفغاالكيسS20يففرباير/شباط،

قبلقراراتاإلغالقبسببجائحةكوفيد19-.
وسيكونأبرزعناوينالشهرالقادمبالشكالنسخة
القادمةمنمنتجاتالهاتف/التابلتمنسامسونغ.
وقدترّسبتالكثريمناملعلوماتعنهاتفغاالكيس

نوت20بالفعل،ألنهرشكةسامسونغشهرية
بالترسيبات.

وكانالترسيباألبرزيفبدايةالشهرالحايلحنينرش
املوقعالرويسللرشكةلفرتةوجيزةصورةلنسخة

منهاتفنوت20ألرتا.والدعوةللفعالية بلوٍننحايٍسّ
القادمةمالئمةلذلك،إذتظهرقلمS-Penبلوننحايس

تسيلمنهقطراتيفبركةكبريةباللوننفسه.
وتتمتعالنسخةبريمياممنالهاتفبعدسةزووم

مطوية،مثلهاتفغاالكسS20ألرتا.وهناك

ترسيباتإضافيةتؤكدوجودتغيرياتصغريةيف
تصميمالهاتف،منبينهاتبديلبعضاألزرارمكان
بعضها،وتحريكفتحةقلمS-Penإىليسارمنفذ

الشحن.وبالتأكيدستترسباملزيدمنالتفاصيلمن
اليوموحتىالخامسمنأغسطس/آب،ألناألمور

دائماًماتجريهكذا.

وعىلاألرجعستعرضالرشكةأجهزةأخرىيف
الفعالية.فسامسونغتحبأنتستعرضعضالتها
يففعاليةUnpacked.ومناملتوقعأننرىالكثريمن
اإلكسسواراتواملنتجاتالصوتيةوالقابلةلالرتداء.

وتجدراإلشارةإىلأنسامسونغقدأعلنتأنهاستعقد
حدثاًافرتاضياًخاصاًبهايفأوائلسبتمرب/أيلول

أونحوذلك.وقدكانتالرشكةقدخططتيفالبداية
لحضورمعرضإيفاالدويليفبرلني،ثمعدلتعنذلك.

وستنطلقالفعاليةيومالخامسمنأغسطس/آب،يف
العارشةصباحاًبالتوقيتالرشقيللوالياتاملتحدة،
والسابعةصباحاًبالتوقيتالغربي.وستكونمتاحة

.Samsung.comعربموقع

سامسونغ ستكشف عن هاتف غاالكسي نوت 
الجديد في أغسطس

تحذير.. لوحة المفاتيح 
تقودك إلى غرفة 

العمليات لهذا السبب
لوحةاملفاتيحغرياملريحةأوالفأرةذاتالتصميمغري
املناسبلحركةاليدقدتقوديوماماإىلغرفةالعمليات

إلجراءجراحةعاجلة،وفقاملاحذرتمنهالرابطةاألملانية
ألطباءاألعصاب.

وأوضحتالرابطةأنموظفيالعملاملكتبيأكرثُعرضة
لإلصابةبمايعرفبمتالزمةالنفقالرسغي،التيتحدث

بسببتضيقالعصبيفمعصماليد.
وأضافتالرابطةأنأعراضاملتالزمةتتمثليفالشعور
بوخزأوخدريفاألصابع،خاصةاإلبهاموالسبابة

والوسطى،وغالباماتظهراآلالمليال.
ويفوقتالحقيمكنأنيمتداأللمليشملالساعدوصوال

إىلمنطقةالكتفومؤخرةالعنق.
ويساعدالتشخيصاملبكرملتالزمةالنفقالرسغيعىلمنع

تعرضالعصبملزيدمنالرضر.

بينمايمكنتخفيفالضغطعىلالعصبمنخاللتركيب
جبريةأومنخاللالعالجبالكورتيزونملدةقصرية.

وإذاكانتاملتالزمةيفمرحلةمتقدمة،فسيتعنيعىل
املريضحينئذإجراءجراحةلتجنبحدوثقصوريف

حركةاليدأوضمورعضيل.

ولتجنبهذهاملتاعبينبغيأخذفرتاتراحةمنتظمة
وتجنبالتحميلالخاطىءاملستديم،معمراعاةاستخدام

لوحةمفاتيحوفأرةتتمتعانبتصميممريح.

S amsung’s next big Unpacked event 
is scheduled for August 5. As is the 
trend these days, the unveiling will 

be online-only, following in the footsteps of 
big virtual events from the likes of Micro-
soft and Apple. It’s Samsung’s first crack at 
the format. The company just made it un-
der the pre-COVID-19 shutdown wire back 
in February for the Galaxy S20 launch.

The headliner of next month’s event will 
no doubt be the next version of Samsung’s 
popular phablet line. The Galaxy Note S20 
has leaked online a fair bit already, because 
Samsung. The most notable occasion was 
the beginning of the month, when the 
company’s Russia site briefly posted a cop-
per colored version of the Note 20 Ultra. 
Fittingly, the invite for the event features a 
copper S-Pen dripping into a big similar-
ly-colored puddle. 
The premium version of the handset sports 

a folded zoom lens, much like the Galaxy 
S20 Ultra. Additional leaks appear to con-
firm some minor changes to the handset’s 
design, including the swapping of some 
buttons and moving the S-Pen slot to the 
left of the charging port. Other details will 
almost certainly leak out between now and 
August 5, because that’s just how these 
things go. 

There will likely be a slew of other devices 
on the docket for the event, as well. 
Samsung likes to pack a lot into Unpacked, 
after all. Accessories, audio products and 
wearables are all candidates. 

Notably, Samsung also announced that it 
will be holding its own virtual event in the 
early September time frame. The company 
had initially planned to attend IFA, but ulti-
mately — and understandably — thought 
better of it.

Samsung will reveal the 
next Galaxy Note on 
August 5
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    THE MAN الرجل

الشّكأّنعمليةالبحثعنأفضلالنظارات
الشمسيةالرجاليةلعام2020مهّمةليستسهلة

عىلاإلطالق،فهناكأنواعكثريةقدنراهانحنالرجال
جذابةولكنهاقدتكونيفالحقيقةغريمناسبة

لوجهنا.
قبلأننخربكعنطريقةمعرفةالنظاراتاملناسبة

لكلوجه،سنقدملكقائمةبأفضلالنظارات
الشمسيةالرجاليةلعام2020منأفضلالرشكات

.Business insiderالعامليةوفقموقع

 AO Eyewear Original نظارات
Pilots

بلونعدساتكحيلفاتحوإطارمعدنيذهبيتعترب
نظاراتAO Eyewear Original Pilotsواحدةمن
أجملموديالتالنظاراتالشمسيةالرجالية،ال
سيماأنهاموديلمتجددمنالنظاراتاألمريكية

الكالسيكيةالقديمة.
تأتيهذهالنظاراتمنرشكةبريسولاإليطاليةبعدة
ألوان،ولكناللوناألكرثتميزاًمنهاهوالذييأتي

بعدساتسوداءفاتحةوإطاربالستيكيبنيمموج.
هذااملوديلمنالنظاراتبالشكيعطيأناقةإضافية
أثناءاستخدامهيفالرحالتالرياضيةأوحتىأثناء

قيادةالسيارة.
عدساتهاتأتيبعدةألوانهياألسودالفاتحواألزرق

الفاتحواألخرضواألصفر.
تحتاجهذهالنظاراتالتيتشبهنظاراتخمسينيات
القرناملايضإىلقلبقويالستخدامها،خاصةأّن
البعضقديرىشكلهاأقربللنظاراتالنسائية.

تأتيهذهالنظاراتبإطاربالستيكيأسوديغطي
الطرفالعلويللعدساتفقط،بينمايحيطبالطرف
السفيلإطارذهبيرفيع،وإطاراتهاتأتيبثالثةألوان
هيأسودوبنيوأزرقبينماعدساتهاتأتيبعدة

ألوانهي:(أسود،أزرقفاتح،بنيفاتح،زهريممزوج
باألسود،أصفر،كحيل(.

Oakley Holbrook نظارات

إذاكنتتبحثعننظاراتتظهركمميزاًأثناء
السفرأورحالتالسباحةمعأصدقائكفنظارات
Oakley Holbrookهيالخياراألمثل.إذتعطيك
هذهالنظاراتمظهراًرياضياًبفضلألوانعدساتها

املميزة.
كماأنهذهالعدساتمصممةبحيثتأتيمتينة
وقويةالتنكرسبسهولة،كماتأتيبعدةألوانهي
األسود،والزهري،واألزرق،والزهرياملمزوجباألزرق.

طريقةمعرفةالنظاراتاملناسبةلكلوجه
إليكاآلنالطريقةاألفضلملعرفةأشكالوأحجام

النظاراتالتيتناسبمقاسوجهك:

النظارات المناسبة للوجه الدائري

الوجهالدائريهوالوجهالذييتميزبأنعرضه
وطولهقريبنيمنبعضهما،إضافةإىلنعومةاملالمح

فالتوجدأيعظامبارزةفيه.
 Guidesأماالنظاراتاملناسبةلهفهيبحسبموقع
النظاراتالتيتمنحعيونهذاالشخصاملزيدمن
العرضللحصولعىلتوازنمعباقيأبعادالوجه.
لذلكفإنأفضلالنظاراتهياملربعةأواملستطيلة.

النظارات المناسبة للوجه المربع
مثلالوجهالدائري،يتميزالوجهاملربعأنعرضه
وطولهقريبنيمنبعضهما،لكناالختالفيكون
يفتقاربعرضالجبهةوالخدينوغالباًماتكون

عظامالخدودظاهرة،بينماتكونعظامالفكحادة
وواضحةأماالذقنفيكونمرتفعاً.

النظاراتاملناسبةلهذاالوجههيتلكالتيتمنح
صاحبهاالقليلمنالنعومةوالتوازنوتحدمنحدة
املالمحووضوحها،وأفضلاالختياراتهيالنظارات
معاإلطاراتالناعمةاملنحنيةذاتالتصميمالدائري

مناألسفل.

النظارات المناسبة للوجه المثلث
يتميزالوجهاملثلثبالجبهةالعريضةمقارنةمع

الخدودالضيقةبارزةالعظام،إضافةإىلذقنمدبدب
مععظامفكناعمة.

وتعتربالنظاراتذاتاإلطاراتالناعمةوالنظارات
املربعةواملستطيلةهيالخياراألفضلمنأجل

تخفيفعرضالجبنيوحدةالذقن.

النظارات المناسبة للوجه المستطيل
يتميزالوجهاملستطيلبأنطولالوجهيزيدبشكل

مبالغفيهعنعرضه،كماأنعظامالفكتكون
واضحةوالذقنعريضةوالجبهةكبرية.

لذلكفإنالنظاراتالتيتمنحالوجهاملزيدمن
العرضهيالنظاراتالكبريةذاتاإلطاراتالعريضة،
والتيتتميزبامتدادعريضأكربمنامتدادهاالطويل.

أفضل النظارات الشمسية الرجالية لعام 2020.. 
وكيف تعرف الموديل المناسب لوجهك؟

دراسة: الرجل »األقل 
جاذبية« يحقق 

سعادة أكبر للمرأة
هليمكنإعادةالنظريفالصورةالنمطيةعن»فتىاالحالم«؟.ربما،إذظهرت
نتائجدراسةأمريكيةحديثةأناملرأةالتيترتبطبرجل»يقلعنهاجاذبية«

يجعلهاأكرثسعادة.فماهياألسباب؟

تقدماملسلسالتواألفالمصورةنمطيةلفتىاألحالم،فالبطلهوالرجل
الوسيم،قويالبنيانوكثيفالشعر.غريأندراسةأمريكيةجاءتببرشى

سارةللرجالالذينيفتقدونهذهالصفات،حيثخلصتإىلأنالرجل»غري
الوسيم«أو»األقلجاذبية«هوالذييحققسعادةأكربلرشيكته.

وتوصلتالدراسةالصادرةعنجامعةفلوريدااألمريكيةإىلأنالرجلاألقل
جاذبيةمنرشيكتهأكرثقدرةعىلإسعادهامنالرجلاألكرثوسامة.

وكانالفريقالقائمعىلالدراسةأجرىاستطالعاًلعينةمكونةمن113زوجا
وزوجةترتاوحأعمارهممابني25و29عاماًعنطريقتعبئةنموذجأسئلة

وتقديردرجةجاذبيتهممقارنةبالرشيك.وأظهرتالنتائجأنالعالقاتاألكرث
سعادةكانتبنياألزواجالذينتتساوىجاذبيتهمأوالذينتكوناملرأةهي

األكرثجماالًفيهما.
مااألسباب؟

وتقولالدراسةإنالرجالاألقلجاذبيةيجتهدونأكرثمنغريهمإلسعاد
رشيكتهمحتىالتنجذبإىلرجلأكرثوسامة.ويدفعذلكالخوفالرجال
إىلتعويضنقصصفاتالوسامةالكالسيكيةلديهمعنطريقالرومانسية

ومحاوالتإسعادالرشيكةبشتىالطرق.
وعىلالنقيضمنذلكتتوترالنساءعندمايكونرشيكهنأكرثجاذبيةمنهن.
فبحسبماجاءعىلموقعجامعةفلوريدافإناملرأةاألقلجماالًمنزوجها
قدتندفعلسلوكياتغريصحية،مثلالحمياتالغذائيةالقاسية،حتىال

ينجذبرشيكهالغريها.أمااملرأةاألكرثجماالًمنزوجهاالتشعربهذاالضغط
وبالتايلتكونأكرثسعادةبشكلعام،كمانقلتجريدةصنالربيطانية.

L ong hair for men is a style statement that will 
always be ‘in’ - irrespective of whether celeb-
rities are indulging in it or not. If you’ve had 

long hair, ever, you’d know what we’re talking about. 
It feels amazing to have a head full of hair that’s 
strong, long, and thick. You can leave it open, tie it in 
a man-bun, or try more unorthodox styles - the kinds 
that will always help you turn heads. But the problem 
is, it takes a long time for men to grow hair (or so we 
think). Keeping that in mind, we have compiled a list 
of 7 things to do everyday that will help you grow 
your hair much faster (and thicker too)
1. It might sound weird, but don’t wash your hair 
every day. Most of us like washing our hair really 
frequently, because in a country like India where the 
climate makes us sweat bucketloads, that is just a 
natural urge. However, most of us also don’t know 
that washing our hair very frequently strips hair off 
the natural oils, which is detrimental to hair growth, 
and also aids to hairfall. So, try not washing your hair 

every day with shampoo. Try washing it on alternate 
days (because cleanliness is important as well).
2. Pay more attention to conditioner, as compared 
to shampoo. If you wash your hair everyday, please 
make sure you don’t use shampoo, but always use a 
conditioner post wash. That will keep dryness away, 
and also help you control hairfall, thereby aiding hair 
growth.
3. Eat a lot of protein. No matter what kind of groom-
ing routine you follow, if you don’t ingest the right 
nutrients, you will never be able to grow your hair 
at an optimal rate. A good breakfast with eggs and 
chicken can never be underestimated. Try protein rich 
veggies like broccoli if you’re vegetarian. It will work 
amazingly well for your hair, and also your muscles.
4. Make sure you’re getting all the vitamins and 
minerals. Meet a dietitian and figure out whether you 
need multivitamin supplements. Plus, most Indians 
are Vitamin B and D deficient, which is also respon-
sible for less hair growth and also a bunch of other 

problems. Try taking fish oil supplements.
5. Start getting a champi done once a week. The pow-
er of a good ol’ hair massage with warm coconut/
almond/olive oil is immense, and it will do wonders 
for your hair growth, and overall scalp condition.
6. This may sound ridiculous, but shift to silk/satin 
pillowcases. When we’re growing our hair, pillow 
fabrics with harsh materials can result in a lot of 
hairfall and tangling. Using a silk/satin pillowcase can 
sort that out for you.
7. Know when to comb your hair. Never comb 
when your hair is dripping wet, because that’s the 
time your hair is at its most vulnerable state. If you 
have curly hair or ringlets, try combing it as less as 
possible, because it messes up the natural texture 
and flow of the hair (do head massages to take care 
of the blood circulation that usually happens because 
of combing). If you have straight or wavy hair, comb 
with a wide toothed brush for best results minus the 
breakage.

7 Natural Ways To Grow Your Hair Faster For Men 



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET0053

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

July 2020 - Volume : 8 - Issue :91

TRAVEL & TOURISM سياحة و سفر

االنتقاللإلقامةيفبقعةوسطالطبيعةالبكرمجانا
رغبةتراودالعديدمناألشخاصحولالعالم،الحلم

أصبحتحقيقهمتاحابفضلمبادرةبلدةجبلية
إيطاليةمقابلالعملالتطوعي.

أنشأتلوسرينا،وهيبلدةصغريةتقعيفمقاطعة
ترينتوبشمالإيطاليامبادرةتهدفإىلإتاحةبعض
املنازلمجاناملجموعةمناألشخاصملدة4أعوام،يف

مقابلقيامهمباألعمالالتطوعيةبها.

ووفقاملوقع»greenme«اإليطايل،تخيلالعيشيف
بقعةمنالهدوءيفوسطجبالووديانترينتينوعىل

املنحدراتالجنوبيةلهضبةكبريةعىلارتفاع1350 

مرتا،يفبلدةيسكنهافقطحوايل300شخص،وسط
املساحاتالخرضاء.

»تعالللعيشيفلوسريناوتصبحجزءامنمجتمعنا«،
هذاهوشعاراملبادرةالتيتهدفإىلعكساتجاه

النزوحالسكانيالخطريلهذهاملنطقةوتعزيزاألصول
العقاريةالعامةغرياملستخدمة.

وجاءيفالبيانالصحفيالرسميللمبادرة:»توفر
املبادرةللعائالتالشابةالظروفاملثاليةلتصبح
مستقلة،وبناءمرشوعحياةلألزواجواملساهمةيف

تنميةوإعادةحياةمنطقةجبلية«.
ومنبنيمتطلباتالتقديمللمبادرةالتيستنتهييف3 

أغسطس/آباملقبلوالتيتستهدف4عائالتشابة
معأوبدونأطفال،ويرغبونيفاملشاركةيفبناءحياة
جديدةداخلمجتمعلوسرينا،أنتكونأعمارهمأقل

من40عاما.
كمايجبأنيكونلدىكلأرسةالحداألدنىمن
الدخل،ليكونيفاستطاعتهاإعالةنفسهاماديا.

ستحصلالعائالتاألربعاملختارةعىل4منازلمجانا،
وسيتعنيعليهادفعالتكاليفاملتعلقةباملرافقفقط،يف
مقابلقيامهمباألنشطةالتطوعيةاملفيدة،منوظائف
الصيانةالصغريةإىلاملساعدةيفالواجباتاملنزلية،

وحتىدروساليوجا.

From Chariot 
Racing to Opera: 
Verdi Comes to 
Rome’s Circus 
Maximus

R ome’s Circus Maximus, once home to 
ancient chariot races, is preparing for 
a new season as an opera house as the 

coronavirus pandemic has forced organizers 
to seek huge venues that allow for social 
distancing.

The 2,800-year-old arena, one of the ancient 
world’s biggest public entertainment venues, 
has needed weeks of preparation but its 
generous dimensions and natural structure, 
akin to ancient Greek theaters, makes it an 
ideal site.

«The Circus Maximus is transformed from 
a circus to a theater, an opera house in this 
case,” Rome’s Opera House technical director, 
Francesco Arena, told Reuters.

«It is returning in a way to its origins and its 
function as a show venue.»

The ancient Baths of Caracalla, where the 
Rome Opera normally holds its summer sea-
son, is also outdoors, but it cannot guarantee 
the distancing afforded by the Circus Maximus, 
less than 1 km (0.6 miles) down the road.
Temperature checks, widely spaced seating 
and an especially large stage, are intended 
to provide security for both opera goers and 
performers.

«We tried to transform the limits of interper-
sonal distance into new forms of representa-
tion with great use of technologies that allow 
us to bring the artists closer to each other 
and the artists closer to the spectators,” said 
Carlo Fuortes, superintendent of Rome’s Opera 
Theater.

Last-minute construction work and rehears-
als have been going on feverishly ahead of 
July 16, when 19th-century Italian composer 
Giuseppe Verdi’s Rigoletto will kick off 
the season.
Fuortes said the virus was 
forcing theatres around 
the world to come 
up with creative 
solutions and he 
was confident the 
experience would 
be a rewarding 
one for opera 
goers starved 
of live culture 
during the 
lockdown.
But it will be a 
very different 
atmosphere from 
the rowdy crowds 
cheering on their 
favorite charioteers in 
ancient times.

سياحة وسفر إقامة مجانية في بلدة إيطالية 
لمدة 4 سنوات.. تعرف على التفاصيل

قبلاالنطالقيفالرحالتالصيفيةعىلمنتالسيارةينبغيتحميلاألمتعةبالسيارة
بشكلسليم،حفاظاعىلسالمةالركاب؛نظراألناألغراضغرياملؤمنةبشكلسليمقد
تتحولإىلمقذوفاتعندالكبحالشديدعىلالرسعاتالعالية،ماقديهددسالمةالركاب.

وأوضحسورينهاينزهمنناديالسيارات»أوروبا«أنهيتعنيتحميلجميعاألمتعة
منالبدايةبشكلآمن،كياليتطايريشءمنهايفاملقصورةالداخليةمععملياتالكبح
الشديدة،وكذلكيتموضعالزجاجاتيفالحواملالخاصةبهاوالهاتفيفحاملهالثابت.

األغراضالثقيلةباألسفل
وينصحهاينزهبعدموضعأييشءعىلغطاءحيزاألمتعةلعدمتطايرهإىلاألماممع

الكبحالشديد،وهومايمثلخطورةبالغة.
ومنجانبهاتنصحجوليافومان،مناملجلساألملانيللسالمةعىلالطرق،بمراعاةعدم
وجودفجواتبنياألمتعة،ووضعالثقيلةمنهاوكبريةالحجميفاألسفل،ثماألخفوعدم

طياملقاعدالخلفيةلتعملكحائطأمانوتغطيةالحيزبشبكةأمانأوبغطاء.
ويتعنيبعدالتحميلالتأكدمنعدمإعاقةالرؤيةيفالخلفسواءعنطريقاملرآةأو

بالنظرللخلف.
وتراعياشرتاطاتالتحميلسواءيفالوزنأوالحجم،التيقدينصعليهايفدليل

تشغيلالسيارةبحيثالتؤثرعىلسلوكالقيادةأوتتسببيفوقوعحوادثعىلالطريق.
وينصحهاينزهعنداالضطرارلطياملقعدالخلفيألسفللتحميلأكرببتأمنيكليشء

بحزام،وذلكتفاديالالنزالقذهاباوإياباداخلالسيارة.
صندوقالسقف

ويعتربصندوقالسقفمنالحلولالجيدةالستيعاباملزيدمناألمتعةطاملاتماستيفاء

الرشوطاملطلوبةلتحميلهمثلمراعاةالوزنوعدمتجاوز
الحمولةاملسموحبها،كمايتعنيعدمتجاوزحملقضيب
الجر،وذلكبسببحاملالدراجةالثقيلعىلتجهيزة

القطرعىلسبيلاملثال.
ويمكنمعرفةاملعلوماتالهامةحولالوزن

املسموحبهللسيارةوالسقفعنطريقأوراق
السيارةأودليلالتشغيل.
ضغطهواءاإلطارات

ويجمعالخرباءعىلأنالتحميلالكامل
للسيارةيتطلبضبطضغطهواءاإلطارات

وفقالذلك،وضوءالكشافاتإنأمكن.
ويتعنيقبلالسفراجراءاختباربسيط

ملعرفةمدىتأثرسلوكالقيادةمنتوجيه
وكبحواجتيازاملنعطفاتومناوراتالتجاوز.

ويوىصباصطحابمثلثالتحذيرتحسباألي
أعطالأوتوقفعىلالطريق،وسرتاتالسالمة،
وصندوقاإلسعافاتاألوليةووضعهيفمتناول

اليدويفموضعيسهلالوصولإليه.
وتنصحفومانبالتخطيطلألمربشكلجيدوأخذ

الوقتالكايفلعمليةالتحميل

طريقة مبتكرة لترتيب الحقائب بالسيارة قبل السفر.. أمان ومتعة
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التقليد األغرب على 
اإلطالق: الثعابين 

مهر الزواج في هذا 
المجتمع الهندي

يفتقليدربمايكوناألغربعىلاإلطالق،تُعدالثعابني
السامةجزءاًمنمهرالزواجيفأحداملجتمعاتالهندية،
حيثيقدممجتمعجورياالخاصيفواليةماديابراديس
الهندية،21ثعباناًساماًهديةيفاملهر،يفطقسيعود

تاريخهإىلقرونبعيدة.
ووفقاًلهذاالتقليديضعوالديالعروسيفمجتمعجوريا،
21ثعباناًساماًيفصناديقويقدمونهاهديةلصهرهما.

بحسبموقعNews Track Liveالهندي.
ويرتبطهذااملعتقدبالفألالجيدواليسء،حيثيوقن
سكانجوريايفأنعائلةالعروسإذالمتقدممهر
الثعابنيإىلصهرها،فإنزواجابنتهاسينتهيقريباً.
وبمجردتحديدموعدالزواج،يبدأوالدالعروسيف

اصطيادالثعابنيالسامة،وإذاماتأحدهمفعىلعائلة
العروسحلقشعررؤوسهم.

ويفضوءهذاالتقليدالذييرتبطببناءاألرسةوالحفاظ
عىلاستمرارها،يعداصطيادالثعابنيالسامةمهنة
رئيسيةلدىشعبجورياتعودعليهمبربحوفري

منخاللتوفريهاللعائالتالتيتنتويتزويجبناتها
لتخفيفمشقةالبحثعنهاواصطيادها.

ويفهذااملجتمع،اليخافاألطفالمنالثعابني،بلأنهم
يحملونهاويلعبونمعهابشكلمريح.

هلسمعتمنقبلعنالقريةالهنديةالتي
التظهرسوىشهرواحديفالسنة،وتختفي
تحتاملياهطوالالـ11شهراًاملتبقية؟إنها
قريةكوردييفواليةغواالهنديةالغربية.

يفظاهرةفريدة،التظهرتلكالقريةالهندية
سوىشهرواحديفالسنة،وهوالشهرالذي
ينتظرهسكانهااألصليونالذيناستقروايف
قرىأخرى،لالحتفالببيوتهمأوماتبقى
منها،إذالمتكنعىلعلمبهذهالقرية،إليك

قصتها:
تقعقريةكورديبنيتلنييف
منطقةغاتسالغربيةعىل
نهرساالوليم،وكانتذات
يومقريةمزدهرةحتى
عام1986،عندماتم
بناءسديفالوالية،

ونتيجةلذلك
غمرتاملياهالقرية

بالكامل،لكنيفشهر
مايو/آيارمنكلعام
تنحرساملياهلتكشف

بقاياها.
أرضمتصدعة،جذور

أشجاروبقايامنازل،هذاما
تبقىمنأرضكانتخصبةذاتيوم،وكان
معظمسكانهاالذينيصلعددهمإىلنحو
3000نسمة،يزرعونهاحقوالًلألرزمحاطة

بأشجارجوزالهندواملانجووالجزر.
وكانسكانتلكالقريةمنالهندوس

واملسلمنيواملسيحينييعيشونمعاً،وكان
فيهامعبدرئييسوعدةمعابدأصغروكنيسة

ومسجد.
وعندبناءالسد،أخربتالسلطاتالسكان،

بأنهسيفيدمنطقةجنوبغوابأكملها،
فيقولجاجاتكرديكار،البالغمنالعمر75 
عاماً:قالوالناإنالسدسيغرققريتنا،لكن
تضحياتناستكونمنأجلالصالحاألكرب.

كرديكاروغريهمنالسكانوهمأكرثمن600 
أرسة،أجربواعىلاالنتقالإىلالقرىاملجاورة

لكنهمُمنحواأرضاًوتعويضاً.
يتذكرإيناسيورودريغز،أحدسكانالقرية
ماحدثمعهقائالً:عندماأتيناإىلالقرية
الجديدةلميكنلدينايشءعىلاإلطالق،
وكانعليناالبقاءيفمنازلمؤقتة
حتىنتمكنمنبناءمنازلنا
مننقطةالصفر،بالنسبة

للبعضاستغرقهذااألمر
مايقربمن5سنوات.
يضيفكرديكار:نظام
الصنبورلميصلإىل
جميعقرىجنوبغوا
كماوعدونا،نحنال

نحصلعىلمياهالرشب
منالسد.

ويفشهرمايومنكلعام،
وعندماتنحرساملياه،يزورسكان

كوردياألصليونوطنهماملفقود،
فتتجمعالجاليةاملسيحيةيفصالةسنوية،

ويقيمالهندوسعيداًخاللذلكالرشه.
تقولفينيشافرنانديز،عاملةاجتماعيف

غوا:بالنسبةلشعبكوردي،كانتهويتهم
مبنيةعىلأرضهم،لذلكهمعىلصلةوثيقة
ومبارشةبها،ولهذاالسببربمايتذكرون
ذلكدائماًوبشدة،ويواصلونالعودةإليها
عامبعدعام.بحسباإلذاعةالربيطانيةبي

بييس.

قصة قرية هندية تظهر شهرًا 
واحدًا في السنة ثم تختفي

قدتتفاجألوسمعتأنهناكأماكنيفالقرنالواحد
والعرشينالتزالتمنعالنساءمنالدخولإليهاألسبابمنها
مايتعلقبمعتقداتدينية،وأخرىتتعلقبخرافاتيؤمنبها

أصحابهذهاألماكن.

أماكن تمنع دخول النساء
فماهيهذهاألماكن؟وماالرواياتواألساطريالتيتقفوراء

منعالنساءمنالدخولإليها؟
جبلأثوساليوناني..الأحديدخلهبعدمريمالعذراء

يقعجبلأثوسضمنمقاطعةمقدونيايفاليونانوالذي
ُيعرفأيضاًبـ«الجبلاملقدس«،وهوعبارةعنشبهجزيرة

مساحتها335كيلومرتاًمربعاً.
ورغمأنهيقعشمايلاليونانفإنهاليخضعلسلطة

الحكومةاليونانيةبليخضعهذهالواليةلسلطةبطريرك
القسطنطينيةاملسكوني(الزعيمالروحيللمسيحيني

األرثوذكس(.
ووفقاًللرواياتاألرثوذكسيةفقدأبحرتمريمالعذراءبرفقة

القديسيوحنااإلنجييلإىلقربصلزيارةأحدالقديسني،إالأن
السفينةأخطأتمسارهاورستعىلشاطئآثوس،الذيكان
يسكنهالوثنيونآنذاك،وألنالجزيرةكانتخالبةفقدأطلقت
العذراءعليهااسم»حديقتها«لذلكحرمالرهباندخولامرأة

سواهاإىلاملنطقة.
كماأندخولالنساءإىلاملنطقةقدُيشتتالرهبانعنحياة
الزهدالتياختارواأنيعيشوهايفالجبل،وهذاسببآخر

يدفعهمملنعالنساءمندخوله.
والغريبيفاألمرأنالحظراليشملالنساءفقط،بليشمل
كذلكإناثالحيوانات،باستثناءالقطط،التييجدهاالرهبان

مفيدًةيفصيدالفرئان.

معبد سابريماال الهندوسي

يقعمعبدسابريمااليفواليةكرياالالهندية،وهوواحدمنأكرب
مواقعالحجالسنويةالهندوسيةحيثيزورهسنوياًمايقارب

100مليونمتدّينهندويس.
ويمنعاملعبداملخصصلعبادةاإللهالهندويسذائعالصيت

»أيابان«جميعاإلناثمابنيسنالعرشةأعواموالـ50عاماًمن
.BBCدخولهبحجة»الحيض«بحسبماذكرهموقع

إذإنالكثريمناملناطقالهندية،خاصةالهندوس،ينظرونإىل
املرأةعىلأنها»رجسة«خاللفرتةالحيض.

ورغمأناملحكمةالهنديةالعلياأصدرتحكماً
يسمحللنساءبدخولاملعبدفإنالقرار
لميطبقألنالرجاليحرسوناملعبد

طيلةاألوقاتملنعأيامرأةمن
دخولاملعبدبحجةأناملنعأمر
دينيواليحقللمحاكمالتدخل

فيه.

ضريح حاجي علي دارغا
عىلشبهجزيرةصغرية

وسطالبحريقعأحدأبرز
معالممدينةمومبايالهندية،
يعيل،أوكما وهومسجدحِجّ

يطلقعليهالشعبالهنديمسجد
»حجيعيلدراغا«.

داخلاملسجديقعرضيحرجلالدين
الصويفحاجيعيلدارغاالذيعاشيفالقرن

الخامسعرش،والذييحظرعىلالنساءزيارته؛والسبب
كمايقولالقائمونوفقIndia Todayأنهمناملحرماتأن

تلمسالنساءقبوراألولياءالذكور.
لكّنبعضاملنظماتالحقوقيةالنسويةورجالدينمسلمني
رفعوادعاوىقانونيةلتحديذلكالحظر،وتمكنعددقليل

جداًمنالنساءمنزيارةالرضيحالذييستقطبسنوياً
عرشاتاآلالفمنالزواراملسلمني.

وسيدبريخانأوحاجيعيلكماهومعروفولديف
أوزبكستانوقامبرحلةحولالعالميفأوائلالقرنالخامس
عرشالكتشافنفسهودينهوعاملهويفنهايةاملطافقرر

االستقراريفالهندوتحديداًمدينةمومباي.

جبل سانجو
يقعجبلسانجويفمحافظةناراجنوب

اليابان،وهومعروفأيضاًبجبلأومني
الذييعدالصعودإليهطقساًمن
طقوسالحجلدىالبوذيني.

 Japanويمنعالرهبانوفق
Today،منذأكرثمن1000 

عام،النساءمنصعودالجبل
لالعتقادبأنهنقديرصفن

انتباهالرهبان،إضافةلالعتقاد
بأنصعوداملرأةرفقةالرجال
خاصةأثناءالحجقديرصف
انتباهالحجاجالذكورعنأداء

واجباتهمالدينّية.
يفالعام2004أضيفجبلسانجو
إىلقائمةمنظمةاليونسكوللرتاث
العاملي،لكنمنظماتعامليةلحقوق
اإلنسانشككتيفمدىصوابهذاالقرار،
قائلةإنمنعالنساءمندخولذلكاملكانانتهاك

لحقوقاإلنسان.

جزيرة أوكينوشيما
جبلسانجوليساملكانالوحيديفاليابانالذييمنعالنساء

منالذهابإليهبلإنجزيرةأوكينوشيماهياألخرىتمنع
دخولالنساءإليها.

تقعهذهالجزيرةجنوبغربياليابان،وهيمدرجةعىلقائمة
اليونسكوللرتاثالعاملي،وتضمهذهالجزيرةأرضحةللعبادة

يقصدهاكهنةمونكاتاتايشا،التابعونلديانةالشنتو.
والديانةالشنتويةهيإحدىالدياناتاملوجودةيفاليابان

والتييصعبوصفهاألنهاعىلعكسكلالدياناتاألخرى،إذ
اليعرفلهامؤسسوالمعتقدتقومعليهوالتعاليممحددة،
كماأنهاواحدةمنأقدمالدياناتيفاليابانوتعرفأيضاً
بالكاكيوتعنيتقديساألرواح،كماأنمتبعيهذهالديانة
يقومونبتقديساألرضحةوزيارتهايفكلرأسسنةجديدة.
وهذهالجزيرةتمنعالنساءالنزوليفالجزيرةألسبابغري

واضحة،ولكنبحسبماذكرتهصحيفةThe Guardian،فإن
االعتقادالسائدعندالشنتوهوأندماءالحيضعندالنساء

غريطاهرةوهوالسببوراءمنعهنالنزولعليها.

حديقة Water Slide المائية تمنع النساء 
من بعض ألعابها

قدتكونهذهأغربحالةالعالقةلهاباألديانواألساطرييتم
فيهامنعالنساءمندخولأحداألماكن،ولكنلوفكرناقليالً

 X-Treme Faser Water Slideسنجدأنالقائمنيعىلحديقة
لأللعاباملائيةعىلحقفعالً.

تقعهذهالحديقةيفأملانياولها7أفرع،وفيهاالكثريمن
األلعاباملائيةولكنهاليسجميعهامتاحاًللنساء،إذإنهناك
بعضاأللعابتسببخطراًعىلاألعضاءالتناسليةالنسائية،
السيماأنالكثريمنالنساءعاننيمنإصاباتخطرةبالفعل.
خاصةإحدىألعاباالنزالقالتيتصلالرسعةفيهاإىلنحو

70كيلومرتاًيفالساعة.

ألسباب عقائدية وأخرى صّحية.. أماكن حول العالم تحظر دخول النساء إليها
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عندمايقفالسياحأمامشموخاألهراميفمرص،تأخذهم
رهبتهاوهيبتهاوحجمهاالذييثريالتساؤلحولنجاح

املرصينيالقدماءيفبنائها.لكنمااليعرفهكثريونأناألهرام
تقعضمنالئحةمواقعأثريةيعتقدبعضاملشككنيأن

الكائناتالفضائيةساهمتيفتشييدها!
يفكتابنرُشالعام1968،أشارالكاتبإريكفونداينكنإىل
اعتقادهأنكائناتفضائيةمنخارجكوكباألرضساهمت

يفتشييداألهرامبغرفهاالرسيةومقابرهااملهيبة.
الكتاباسمه»عرباتاآللهة..أرساراملايضالتيلمتَُحل«،

وافرتضكاتبهإمكانيةوجودكائناتفضائيةشكلت
التكنولوجياالقديمة.

يقرتحفونداينكنأنبعضالهياكلوالتحفالقديمةتجسد
معرفةتكنولوجيةأكرثتطوراًمماُيفرتضأنهاكانتعليهيف

األوقاتالتيتمتشييدها.
بليؤكدأنهذهالشواهداألثريةتمإنتاجهاإمامنِقبلزوار
منخارجاألرضأومنِقبلبرشتعلموااملعرفةالالزمةمنهم.
وتشملهذهاآلثاراألهراماملرصية،وصخورستونهنجيف

إنجلرتا،وتماثيلجزيرةالفصحموواي.
تتضمناألمثلةاألخرىخريطةمنالقرونالوسطىتُعرف
باسمخريطةبرييريس(رسمهااألدمريالالرتكيالريس

بريي(والتييصفهافوندانيكنبأنهاتُظهراألرضكماتُرى
منالفضاء.

كمايقرتحأنخطوطنازكايفبريوتمبناؤهامنِقبلالبرش

كنُسخطبقاألصللتصميماتفضائيةتدعوإىلاستحضار
تلكالكائنات.

ماذا يقول العلماء؟
يختلفعلماءاآلثارالسائدونمعفونداينكن،قائلنيإن
املرصينيالقدماءطورواتقاليدهماملذهلةيفالبناءدون

مساعدةمنالكائناتالفضائية.
ورغماتحادالعلماءيفرفضفكرةالكائناتالفضائية،والتي
تُعرفأحياناًباسم»نظريةروادالفضاءالقديمة«،فإنأفكار

فوندانيكناستمرتحتىيومناهذا.
كتب32مجلداًإضافياً،وتمبيعأكرثمن63مليوننسخة.
وتزعمدارنرشPenguin Random Houseأنفونداينكن

هو»املؤلفغريالخيايلاألكرثقراءًةواألكرثنسخاًيفالعالم«.

آثار تيوتيهواكان في المكسيك
يتكهنالبعضبأنموقعتيوتيهواكاناملصنفمنِقبل

اليونسكو،حيثحكمملوكاألزتكذاتيومبالقربمننيو
مكسيكوسيتي،كانميناءللفضاء.

وتشرينظرياتإىلأنوجودمادتيامليكاوالزئبقالسائلبني
األنقاضالتيعفىعليهاالزمندليلعىلذلك.

بالنسبةللسياح،تعتربتيوتيهواكانملحةعنإمرباطورية
قديمةغامضة.

ويعتقدالباحثونأناملدينةتسبقحتىحضارةشعب

األزتك،الذينكانوايعيشونهناكعندماوصلاألوروبيون
إىلاملكسيكألولمرة.

يرىعلماءاآلثار،الذينقاموابعملياتتنقيبمضنية
لقرون،أنهاتتويجلحضارةغريمعروفة،ولكنأسسهاسكان

كوكباألرض.
بدالًمنالنظرإىلالفضاء،حفروايفاألرض؛وأمىضعلماء

اآلثارسنواتيفحفرنفقيفتيوتيهواكان،كانيؤديإىلغرف
مليئةبطقوسيعتقدالبعضأنهاترمزإىلالعالمالسفيل.

خطوط نازكا في بيرو
هذهالخطوطاليمكنرؤيتهامنمستوىاألرض.وملدة
عقود،ظنالبعضأنهاتشريإىلمطارتاريخيلسكان

الفضاء.
ولكنيتفقعلماءبريوعىلأنخطوطنازكاالغامضةمرتبطة

بطقوسلهاعالقةباملياهبدالًمنذلك.
يفالسنواتاألخرية،استخدمالباحثونصوراألقمار

الصناعيةالكتشافأكرثمن140نقشاًجغرافياًإضافياً،
شكلتأنماطاًوأشكاالًونُظماً،منهامثالًصورةهذاالعنكبوت

الضخم.

قلعة بعلبك في لبنان
تضماملدينةالفينيقيةالقلعةبأحجاريصلوزنهاإىل800 
طن،وقدعرثعلماءاآلثارعىلكتلأكربيفمحجرقريب.

يتكهنبعضاملتحمسنيلنظريةالكائناتالفضائيةأنهاربما
استُخدمتكمنصةهبوطللمركباتبنياملجرات.

نظريات عنصرية عن مواقع أثرية
بدورهاترفضعاملةاآلثاربجامعةأالبامايفبرمنغهام،سارة

باركاك،هذهاملزاعم.
وتقولباركاكيفمحارضتهاالتينرشتCNNمقتطفات

منها:»االعتقادبأناألجانببنوااألهرام،أويفالواقعأيأثر
قديم،هورأيعنرصيللغاية«.

وتالحظأنهليسمنقبيلاملصادفةأنتركزنظريات
الكائناتالفضائيةعىلأماكنسكنهاذووالبرشةالسوداءأو

السمراءأوحتىالسكاناألصلينييفاألمريكتني.

وتعتربأنالتعلمعنالبرشالقدماءأمرممتعومهميفالوقت
نفسه.بالنسبةللمسافرينوالباحثنيعىلحدسواء،يلقي
استكشافالعالمالقديمالضوءعىلمانمربهيفالوقت

الحارض،وربمااملستقبل.

وتقولباركاكإنافرتاضوجودكائناتفضائيةمصدرإلهاء
عنعجائباآلثارالحقيقية،»إنهليسرساً،إنهلغز.واأللغاز

تستغرقوقتاًلتجميعها«،عىلحدتعبريها.

أحدها في مصر.. مواقع أثرية يؤمن البعض بأن الكائنات الفضائية شيدتها

A MUMMY found embalmed 
screaming in terror has been 
revealed as an Egyptian Princess 

who died from a heart attack 3,000 years 
ago.
Researchers used CT scans to reveal the 
princess died of a massive heart and was 
preserved in the posture at the moment of 
her death.
The position of the remains - found in a 
hidden location in Luxor, Egypt - suggests 
the woman was not discovered until hours 
after her death.
The time elapsed may have been long 
enough to develop death spasms, with 
embalmers preserving the body as it was 
found.
The body was discovered in 1881 in the 
Royal Cachette of Deir El-Bahari - a site 
used by priests of the 21st and 22nd dynas-
ties to hide the remains of royals.
Up until now her death and her identity 
has remained a mystery.
A study carried out by renowned Egyp-
tologist Zahi Hawass and Sahar Saleem, 

professor of radiology at Cairo University, 
revealed that severe atherosclerosis of 
the coronary arteries led to the princess’ 
sudden death from a heart attack.
Hawass told Ahram Online that the ancient 
Egyptian embalming process had pre-
served the posture of the princess at the 
moment of death.
Writings in the ancient hieratic Egyptian 
language on the linen wraps of the mum-
my read: “The royal daughter, the royal 
sister of Meret Amon.”
The results of CT scan also indicated that 
she died in her sixth decade and received a 
good mummification treatment.
Hawass said that the results indicated that 
the mummy suffered from a severe degree 
of atherosclerosis, which affected many 
arteries of the body.
Atherosclerosis is a degenerative disease 
that progressively affects the arterial wall, 
leading to a narrowing of the cavity and 
blockage of the vessel.
The CT scan showed that she suffered 
from atherosclerosis of the right and left 

coronary arteries, neck arteries, abdominal 
aorta and iliac arteries, as well as the arter-
ies of the lower extremities.
“We assume that the dead body of ‘the 
screaming woman’ might not have been 
discovered until hours later, enough to 
develop rigor mortis,” Hawass explained.
“We assume that the embalmers likely 
mummified the contracted body of the 
‘screaming woman’ before it decomposed 
or relaxed.
«The embalmers were thus unable to 
secure the mouth closed or put the 
contracted body in the state of lying down, 
as was usual with the other mummies, 
thus preserving her facial expression and 
posture at the time of death,” he said.
The Royal Cachette also contained the 
‘mummy of the screaming man’ which was 
recently uncovered as that of Pentawere, 
son of King Ramses III.

The scientific team of the Egyptian 
Mummy Project used CT scans and DNA to 
determine the young royal’s identity.

IT’S A WRAP! ‘Screaming Mummy’ embalmed ‘crying in terror’ re-
vealed as Egyptian Princess who died from heart attack 3000 years 
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    HOT SPOT  نقطة ساخنة

رفعتالوالياتاملتحدةمنحّدةخطابهاوإجراءاتهاضدالصنيبطلبها،إغالق
قنصليتهايفهيوسنت،فيمايتصاعدالتوتربنيالبلدين،والذييكاديغطيكّل
أوجهالخالفبينهما،منبحرالصنيالجنوبيوالحربالتجاريةاملحتدمةبني
العمالقنياآلسيويواألمريكي،وحتىاملمرالتجاريالرويس-الصينياملفرتض
يفالقطبالشمايل،مضافاًإليهمماطرأبسببوباءكورونا،لتصبحقضايامثل

هونغكونغأواإليغور،أوحتىتايوان،ثانوية.

وحتىتلكاإلسقاطاتاألمريكية،والتيمناملمكناعتبارهامبالغاًفيها،كمثل
تحذيروزيرالخارجيةاألمريكيمايكبومبيوأخرياً،منخطرعامليللحزب
الشيوعيالصيني،ودعوتهإىلتشكيلائتالفدويلملحاربته،لنيكونمن
الصعبفهمها،يفظّلتسارعاألحداثوالتطورات،السياسيةواالقتصادية،
وحتىالصحية.ويشعرالعمالقاناآلسيويواألمريكي،اليوم،أكرثمنأّي

وقتمىض،بأنهمايفسباٍقمعالزمنالستعراضالعضالت،وبأنهمايفموقعي
الدفاعوالهجوميفآنيفمواجهةبعضهماالبعض،مايطلقبامتيازحرباً

باردةجديدة،لنتكونقصريةاألمد،ولوأنهاترتبطيفالوقتالحايل،بمناورات
اللحظاتاألخريةاالنتخابيةللرئيساألمريكيدونالدترامب،الذييبدو

مستعداًلفعلكلمايلزملضمانانتخابهلواليةرئاسيةثانيةيفنوفمرب/ترشين
الثانياملقبل.

ويفسياقالتصعيد،أعلنتالصني،أنالوالياتاملتحدةأمرتهابإغالق
قنصليتهايفهيوسنت،يفقراروصفتهبـ«االستفزازالسيايس«،والذيسيسيئ
بشكلإضايفللعالقاتالدبلوماسيةبنيالبلدين.ونقلاملتحدثباسموزارة
الخارجيةالصينية،وانغوين،إدانةبالدهبشدةلـ«هذاالعملالفاضحوغري

املربر«،ودعوتهاالوالياتاملتحدةإىل»سحبقرارهاالخاطئهذافوراً«،مهدداً
واشنطنبـ«الرد«.وخرجتالصحفاملؤيدةللحزبالشيوعيالصينيلتطرح
استطالعاًحولماهيةالردالصيني،وأيمنالقنصلياتاألمريكيةيفالصني
سيتمإغالقها.كماحذرتوزارةالخارجيةالصينيةيفبيان،نرشعىلمواقع
التواصلاالجتماعي،طالبهايفالوالياتاملتحدة،منتوقيفاتواستجوابات

»تعسفية«.

وقالتإن»وكاالتتطبيقالقانوناألمريكيةكثفتيفاآلونةاألخريةاالستجوابات
التعسفيةواملضايقاتومصادرةاملمتلكاتالشخصيةواالعتقاالتالتي

تستهدفالطالبالدولينيالصينينييفالوالياتاملتحدة«.وجاءذلكعقب
اتهاممسؤولنيأمريكيني،الصني،بدعموتمويلشبكة»قراصنةمجرمني«،

الستهدافرشكاتالتكنولوجياالحيويةاألمريكيةالعاملةعىلتطويرلقاحات
وعالجاتلفريوسكورونا.

وسبقهذهالتطوراتبيومدعوةوزيرالخارجيةاألمريكي،خالللقائهرئيس
الوزراءالربيطانيبوريسجونسونيفلندن،»كافةالدولامللتزمةبالحرية
والديمقراطية،إىلفهمالخطرالذييشكلهالحزبالشيوعيالصيني«.

وردتوزارةالخارجيةالصينيةعىلهذاالترصيح،بالقولإنمحاولةواشنطن
التحريضعىلمواجهة،ونرشاإلشاعات(يفإشارةإىلأزمةشبكةالجيل

الخامسلالتصاالتو«غزو«رشكة»هواوي«(منأجلاختالقأزمة،لنتنجح.
يفهذهاألثناء،كانمجلسالنواباألمريكييمررترشيعاً،يدعوفيهالصنيإىل
تخفيفالتوترمعالهندعىلطولخّطالسيطرةالذييرسمالحدودبينهما.
كمارستأنباء،عنسعيالحكومةاألمريكيةإىلفرضحظردخولعىلجميع
أعضاءالحزبالشيوعيالصيني.وكانالفتاًماكشفتهصحيفة»فاينانشال
تايمز«،عنمحاولةدفعكبريأعضاءمجلسالشيوخاملكلفنيبملفالعالقات

الخارجية،الجمهوريجيمريتش،باتجاهمنحواشنطنأسلحةجديدة
ملحارصةممارساتالصنيالتجاريةاملثريةللجدل،بمافيهافرضعقوبات.

وقالريتشللصحيفةإنبالده»تفتقدإىلاسرتاتيجيةطويلةاألمد«لدفع
الصنيإىلااللتزامباملعايريالعامليةاالقتصادية،كماتحتاجإىلمواجهةميزان
قوةعسكريةلميعديفصالحهايفمنطقةالهادئ،منخاللتعزيزالرشاكة
معدولأساسيةكاليابانوكورياالجنوبيةوأسرتاليا.واستبعدالسيناتور

عنإيداهوأنيمرالترشيعقبلنهايةالعام،لكنهقالإنالحزبالديمقراطي
شاركفيه،وهوأعدليتخطى»حقبةترامب«،عىلحّدقوله،وليسلـ«إقالق

الصينيني،بللتأديبهم«.

وفيماخّصتوتراتبحرالصنيالجنوبي،كانالفتاًأيضاً،نجاحالواليات
املتحدةيفإعادةإحياء»رمزية«ملفهومالحوارالرباعياألمنياملعروف
بـ«كواد«،معبدءالبحريةاألمريكية،التيتتمركزثلثقوتهايفاملنطقة،

مناوراتثالثيةيفمياهالفيليبنيمعاليابانوأسرتاليا،يفخطوةمناملؤكدأنها

أثارتحفيظةالصني،كمابدأتمناوراتثنائيةيفالوقتذاتهمعالهنديف
املحيطالهندي،ليبقىالرتكيزماإذاكانتالهندستدعوأسرتالياإىلمناورات
»ماالبار«السنويةمعاليابانوالوالياتاملتحدة،والتيكانتحرمتهامنهاقبل

عامني،خشيةالنظرإليهامنالصنيكـ«ناتو«آسيوي.

وفيماتواصلإدارةدونالدترامبسياسةالضغوطالقصوىعىلإيران،خرجت
كربياتالصحفاألمريكية،وبافتتاحياتإلداراتتحريرها،ناهيكعنتلك
اإلرسائيلية،للتحذيرمنمحورإيران-الصني،بعدورودأنباءعنموافقة

طهرانمبدئياًعىلمسودةصفقةتمتدلـ25عاماً،للتعاوناالقتصاديواألمني
والسيايسمعبكني،قديصلحجماالستثماراتالصينيةفيهاإىل400مليار

دوالر.ومعأنهذهالصفقةكانقدطرحهاالرئيسالصينييشجنيبينغخالل
زيارتهالجمهوريةاإليرانيةيفعام2016،أيبعدعاممنتوقيعاالتفاقالنووي،

إالأنالتوقيتاليومإلعالنإعادةإحيائها،ليسبريئاً،بالنسبةإىلخصوم
إيران،وهوأيضاًأثارحفيظةعدٍدكبريمنالدول،منهامنيتملكه»فوبيا«

الصني،كالهند،أومنيخىشعىلمصالحهيف»طريقالحرير«.

وفيماتعلوكذلكرصخةدولالعالممنالتداعياتاالقتصاديةعليهاجرّاء
فريوسكورونا،أعلنتالصنيأخرياًتسجيلهانمواًنسبته3.2يفاملائةخالل
الربعالثانيمنالعامالحايل،مايعنيدخولأكرباقتصاديفالعالممرحلة

التعايفالرسيع.
واليبدوأنهيوجدأيملفجديديفالتوتراملتصاعدبنيالصنيوالواليات

املتحدةبإمكانهشجباألضواءعنالتصعيداملرتبطبأزمة»كوفيد19«.هذا
املحورتحديداً،والذيتحولإىلرصاعجيواسرتاتيجي،باإلمكانتقسيمهإىل
شقني،يسعىالرئيساألمريكيدونالدترامبإىلتوظيفهماداخلياًيفالسباق
االنتخابياملرتقبيفالخريفاملقبل.ويرتبطالشقاألول،باللهجةاألمريكية
التصعيديةمنذنهايةفرباير/شباطاملايض،ضدالصني،واتهامهابالوقوف

وراءانتشارالوباء،ومحاولةإدارتهبناءملفمتكامليفهذااإلطار،لتسويقه
داخلياً.أماالشقالثاني،فيتعلقبالسباقالعامليعىلإنتاجلقاحكورونا،

والذيستحظىالدولةالرائدةفيهبلقباملطلقةإلعادةعجلةاالقتصادالعاملي
يفمرحلةمابعد»كوفيد19«.

ويفهذااإلطار،تحدثتمجلة»بوليتيكو«عنحملٍةمدروسةإلدارةترامب،
تّمتسعريهاخاللاألسابيعالثالثةاملاضية،إلعالءالخطاباملناوئللصني،
مدفوعًةبسلسلةإجراءاتوترصيحاتومشاريعقواننييفالكونغرس،شملت

حتىحرمانطالبصينينيمنتأشرياتالدخولإىلالوالياتاملتحدة،
وذلكتماشياًمعماتعكسهاستطالعاتالرأيمنتحوليفالنظرةالشعبية
لدىاألمريكينيبالنسبةللصنيوانتقالهامنمجرد»خصماقتصادييرسق

الوظائف«إىل»تهديدأمني«.ورأىدانبلومنتال،مديرالدراساتاآلسيويةيف
معهد»أمريكانانرتبرايز«املحافظ،يفحديثللمجلة،إن»الكثريمنالسياسات

التييروجلهاالصقوريفواشنطنضدالصني،قدوجدتفجأةطريقها
للتنفيذ،منمالحقةهواويإىلبحرالصني«.

يبقىأنسلوكترامباملتقلب،وترصيحاتبومبيو،وحتىإعالنوزيرالدفاع
األمريكيماركإسرب،املعروفأيضاًبتملكه»فوبيا«الصني،عنرغبتهبزيارة
قريبةلبكني،جميعهامعطياتتثريتساؤالتحولماإذاكانتأمريكااليوم

تملكخطةطويلةاألمدومحكمةللتصديللتصعيدالصيني.

أميركا والصين: ترامب يصّعد ألهداف انتخابية
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قالنائبرئيسالوزراءاإلثيوبي،ديميكيمكونن،إن
إتماماملرحلةاألوىلمنعمليةملءسدالنهضةيمثل
إنجازتاريخيينهيماوصفهباالستخدامغريالعادل

لنهرالنيل.
جاءذلكيفترصيحاتنقلتهاوكالةاألنباءاإلثيوبية

الرسمية،خاللاجتماعمراجعةاألداءالسنويلتنسيق
املشاركةالعامةيفبناءسدالنهضة.

وأكدمكوننأن»االنتهاءمنالجولةاألوىلمنملءالسد
يوضحبوضوحنهايةاالستخدامغريالعادللنهرالنيل

لفرتةطويلة«.
وأشارإىلأن»اليومالذيتمفيهوضعحجراألساسلسد

النهضةبرّشبالفصولالتاريخيةلعمليةالسد«.
بدوره،أوضحوزيراملياهوالرياإلثيوبي،سيليشبيكييل،
يفتقريرقدمهبهذاالشأن،أنبالده»استخدمتأقلمن
%10،ممايمكنأنتنتج160ألفغيغاواط،ولديهاالقدرة

عىلإنتاجها«.
ولفتالوزيرإىلأن»توليدالطاقةالكهرومائيةيفالسد
سيبدأاعتبارامنشباط/فربايرونيسان/أبريلالعام
القادم«،مؤكدا»وجودخطةلتثبيت11توربينةللسد

جنباإىلجنبمعهذا«.
ويفاملقابل،قالعضوفريقالتفاوضاملرصيلسد

النهضة،عالءالظواهري،إنهاليوجدتفسريلـ«حالة

االنقالبالشديدة«منجانبإثيوبيا.
وأضافالظواهري،يفترصيحاتإعالمية،أنترصيحات
وزيرخارجيةإثيوبيا،غيدوأندارجاشيو،وقوله»النيل
لنا«،وإنمياههلنتتدفقخارجالبالدتعترب»غريبة

ومستفزة«.
وتساءلالظواهريعماإذاكانتإثيوبياتريدبذلك

دفعمرصإىلاالنسحابمنخاللدفعاملفاوضاتنحو
الهاوية.

إىلذلك،قالاالتحاداألفريقيإن»القمةاألفريقية
املصغرةالتيُعقدتبشأنمفاوضاتسدالنهضة،برئاسة
جنوبأفريقياومشاركةمرصوالسودانوإثيوبيا؛اتفقت

عىلعقدجولةجديدةمناملفاوضات،للتوصليفأقرب
وقتممكنإىلاتفاقملزملجميعاألطرافبشأنملء

وتشغيلالسد«.
وأضافاالتحاد،يفبيانله،أن»االتفاقاملأموليجبأن
يتضمناتفاقاشامالحولالتطوراتاملستقبليةبشأن

نهرالنيل«،مؤكداأنالدولالثالثتعهدتبحلالخالفات
عنطريقالحوار.

ودعابياناالتحادأطرافالنزاعإىلاالمتناععناإلدالء
ببياناتأواتخاذأيإجراءقديقوضالوساطةاألفريقية.

إثيوبيا: ملء سد النهضة إنجاز تاريخي ينهي العهد السابق

شاركاآلالفيفمسريةبمدينة
خاباروفسكيفأقىصرشقروسيا،يفثالث
عطلةنهايةأسبوععىلالتوايل،احتجاجا
عىلطريقةتعاملالرئيسفالديمريبوتني
معأزمةسياسيةمحليةتسببتيفخروج

مظاهرات.

وأبدىسكاناملدينة،الواقعةعىلبعدما
يزيدعنستةآالفكيلومرتإىلالرشق

منموسكو،استياءهمبعداعتقالحاكم
املنطقةسريجيفورجاليفالتاسعمن
يوليوتموزبسبباتهاماتبالضلوعيف

جرائمقتلينفيهاجميعا.
ويقولأنصارفورجالالذييتمتعبشعبية

واسعةإناعتقالهلهدوافعسياسية.
وأظهرتلقطاتللمسريةاملشاركنيوهو
يهتفون»عار«ويرددونشعاراتتطالب

بوتنيباالستقالةبعدمافقدثقةسكان
املنطقة.

وقدرتسلطاتاملدينةعدداملشاركني
بنحو6500،بينماذكرتوسائلإعالم
محليةأنعددهميصلإىل20ألفا.

ويرىأنصارفورجال،وهوعضويفالحزب
الديمقراطيالحر،أناحتجازهليسسوى
عقابتأخربعضاليشءبعدماتغلبعىل
مرشححزبروسيااملتحدةالحاكمالذي
يدعمبوتنييفانتخاباتمحليةجرتعام

.2018
ويفخطوةلتهدئةالتوترعىلمايبدو،عني
بوتنيقائمابأعمالحاكماملنطقة.لكن
املحتجنيقالواإنهمشعرواباإلهانةمن

اختيارميخائيلدجتياريوفالذيالصلة
لهبمنطقتهموطالبوهبالتنحي.

مطالبات برحيل بوتين 
في احتجاجات حاشدة 

شرقي روسيا
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Eve حواء

كيف تنجح حواء في 
العمل والحياة معا ؟

تعانيحواءالعاملةيفمجتمعاتناالرشقيةمنالعديدمناملشاكلوالعقباتالتيتجعلالنجاحيفالعمل
بالنسبةلهاامرشديدالصعوبةوعىلالرغممنمحاوالتحواءالدؤوبةلكىيصبحلهاكيانيفالعمل

وتستطيعالنجاحفيهوخلقتوازنبنيحياتهاالخاصةوبنيالعمل.

االانالعرثاتالتيتالقيهاحواءيفسبيلتحقيقذلكالنجاحكثريةومتعددةولكنليسمنالصعبعىل
حواءالذكيةالقويةانتفتحلنفسهاابوبالنجاحيفالعملوالحياةمعاوىفالسطوراملقبلةسوفنحاول

انتعرضلحواءالعاملةاهمواسهلالطرقالتيتساعدهاعىلالنجاحيفالعملوتمييزفيه.
-1تحديدحواءالولوياتهاهواولطريقالنجاحسواءيفالعملاويفالحياةفمناملهمانتضعحواء
قائمةتنظماولوياتمهامالعملالتييجبانجازهاعىلوجهالرسعةواالخرىالتييمكنارجائها
وكذلكاهماالهدافالتيتريدانتصللهاحواءيفالعملاوالحياةولذلكحتىيكوناملام
حواءخارطةطريقواضحةاملعالملتحقيقالنجاحىفالعملوىفالحياةبسهولةويرس.

-2املشكلةالحقيقيةالتيتواجهاملراةالعاملةهيعدمالقدرةعىلالنجاحىفالعمل
وحياتهاالخاصةمعافاذاكانتحواءمتزوجةوعاملةفأنهاتواجهمشاكلعدةتجعلها
غريقادرةعىلالنجاحيفالعملوالحياةالزوجيةمعاوهنايعتربادارةالوقتبشكلجيد
هوالحلاملثاىللكيتستطيعحواءانتقومبمهامالعملومهامهاكربةمنزلوزوجةوام
عىلاكملوجهفمناملهمانتنظمحواءوقتهابشكلجيدوعادلطبقاالولويتهاوما
يطرأعىليومهامنمستجداتسواءيفالعملاويفحياتهاالخاصةفهذايجعلحواء
قادرةعىلالتكريزبشكلجيدلتنجزكافةمهامهاوتثبتنجاحهايف

العملوىفالحياةالزوجية.
-4عندماتواجهحواءمشكلةيفحياتهااالجتماعيةاوالزوجية

فأنهاتكونغريقادرةعىلالتحكميفمشاعرهاوالسيطرةعليهاوعدم
الخلطبنيالعملوبنيهذهاملشاكلالخاصةوهذابالطبعيمنعحواء
منالناجحيفالعملفادخالمشاكلالحياةالخاصةاىلالعملوجعلها
تتحكمفيههوخطأكبريتدفعحواءثمنهعندمايتأثرنجاحهايفالعمل.

-5النظاموالرتتيبهماحداهمعواملالنجاحفكلمااستطاعتحواءانتكون
منظمةيفالعملوىفحياتهالكماكانالنجاححليفحواءحيثيوفرهذاالنظام
وقتومجهودحواءبشكلكبريويجعلهاقادرةعىلانجازمهامالعملبرسعة
ومهارةوالتضيعوقتطويلىفالبحثعناالشياءوحتىيفحياتهاالخاصةاذا
تخلصتحواءمنالفوىضواتبعتالنظاموالرتتيبسوفتستطيعانتتمتع

بحياتهابعيدعنالعملوانالتكونعائقلنجاحهاىفالعملبلعىلالعكسسوف
تساعدهاعىلذلك.

تملكحواءمنالقوةواملهاراتمايؤهلهاللنجاحيفالعملوالحياةمعافكلماتحتاجه
حواءهوبعضالرتتيبوالنظاموشئمنالصربوالقليلمنالرصاروالعزيمةسوفتصل

اىلقممالنجاحيفالعملوتستمتعبحياةسعيدةوناجحة.

أخطاء صغيرة قد تسّبب مشاكل 4 
كبيرة في عالقتِك مع زوجك

يفالعالقةمعزوجكقدتتعرّضانللعديدمنالصعابوالتحدياتالتييجبأنتجتازاها
سوياً.أمااملرالغريبالذيقديحدثفهوأنالعالقةالزوجيةقدتتحملعددمناألخطاء
الكبرية،لكنهاقدتنهارأمامالعديدمناألخطاءالصغرية.يفكلاألحوال،يجبأنتتناقيش
معرشيكحياتكيفكلمايسببلكماالضيقوالقلق،للتوصلإىلحلوسطيريضكاّلً

منكما.
السوشيلميدياقدتسّببمشاكلكبريةيفعالقتِكمعزوجك

يجبأنيجلسالزوجانمعاًويحدداطريقتهمايفالتعاملعىلالسوشيلميديا،ويتقبل
كالًمنهماطبيعةاآلخرمعاملحافظةعىلالخصوصيةقدراملستطاع.

الهداياقدتسّببمشاكلكبريةيفعالقتِكمعزوجك
بالرغمأنالهداياتزيدمناملحبةبنيالزوجني،لكنيفبعضاألحيانقدتكونمخيبة
لألمالومثريةلإلحباط،عندماينىسالزوجمثالًإحضارهديةجيدةإلحدىاملناسبات

املهمة.قدالتعلّقالزوجةعىلاملوضوعلكنبداخلهايكونهناكالكثريمنالغضبالذي
يمكنأنيهددالزواج،إذااستمرّتهذهالحالة.يجبأنيعلمالزوجنيماذايحبكل

منهماوماهواليشءالذييرغبفيهكهدية،حتىلوكانتيشءبسيط،مثلكتابمميز
أوعشاءيفمطعمفاخر...

العالقاتاألرسيةقدتسّببمشاكلكبريةيفعالقتِكمعزوجك
يجبأنتعلميأنالزواجهوعالقةبنيعائلتني،لذاعليكماأنتتعلماسوياًاحرتام
العائلتنيمعالحفاظعىلمقدارمنالخصوصيةإلنجاحهذاالزواج.يجبأنيعلم

كالًمنكماأنالعائلةخطأحمر،يجباحرتامهالكنيفالوقتنفسه،ينبغيأالتتدخل
العائلتانيفأموركماوحياتكماالخاصة.

إظهارالعاطفةقديسّببمشاكلكبريةيفعالقتِكمعزوجك
بعضالنساءيردنانيظهرلهنازواجهنبعضالعاطفةأمامالناسكأنيقّبلاليدأو

يمسكبهامثالً،لكنبعضالرجالاليحبذنذلكأوالعكسصحيح.لذامناملهمالتوصل
إىلاتفاقعىلطريقةالتعاملعلناًبنيالطرفني،حتىالينزعجاحدمنهما.

W omen who consider their romantic 
partners their best friends and talk 
about everything with them might 

truly be living their best lives. When women with-
hold their feelings, put their needs second and 
don’t talk to their romantic partners, a new study 
suggests they could actually be at greater risk for 
heart disease.
The findings are another example of recent 
research that shows the link between emotional 
wellbeing and overall health.
“There’s a growing literature of how social con-
nections are relevant for health,” Karen Jakubows-
ki, a postdoctoral fellow in the department of 
psychiatry at the University of Pittsburgh and an 
investigator of the research that will be presented 
at North American Menopause Society in Chicago, 
told.
“We wanted to go a step further in that direction,” 
she added, “What is the quality of the communi-
cation that we have with our social connections?”
The researchers looked at information from 304 
pre- and post-menopausal women who were 
part of a study about hot flashes. They women 
filled out numerous questionnaires, including one 
that measured the idea of self-silencing — when 
people don’t communicate their feelings to steer 
away from a fight or save a relationship.

“Are you putting your partner’s needs before 
your own? Are you agreeing with them to 
avoid conflict?” Jakubowski said. “It could 
be the case that women are maybe not 
expressing their feelings and needs in 
relationships and they could relate that 
to their own health.”

The study also looked at 
physical health with some 
tests and measure-
ments, including blood 
tests, body mass 
index calculations 
and ultrasounds of 
their carotid arteries, 
which can show 
plaques that develop 
before symptoms of 
heart disease begin.

The researchers found 
that women who said 
they self-silenced had 
more plaque in their 
carotid arteries than 
those who did not. 
While the study indicates 

a relationship between the two, the researchers 
cannot say that self-silencing is what caused the 

plaques to form.

“We adjusted in our analysis for a 
whole host of different things that are 

thought to be related to cardio-
vascular disease,” Jakubowski 

explained. “Self-silencing is 
related to plaque develop-

ment over and above other 
variables.”

The findings reinforce 
what many experts have 
suspected about how re-
lationships can influence 
overall health, according 
to Dr. Thomas Boyden, a 
cardiologist at Spectrum 
Health in Grand Rapids, 
Michigan, who was not 

involved with the study.

“The behaviors around 
self-silencing definitely 

impact health — depression, 
anger,” he told TODAY. “I can 

certainly see it leading to unhealthy lifestyles.”

Too much stress causes chronic inflammation, 
which can then lead to cardiovascular disease, 
according to Liisa Hantsoo, an assistant profes-
sor at the Penn Center for Women’s Behavioral 
Wellness, who was not involved with the study. 
She investigates the biology of women’s stress in 
her research and said self-silencing can cause a lot 
of extra strain in women’s lives.

“Over time these (self-silencing) behaviors can 
contribute to feeling stressed,” Hantsoo told 
TODAY. “Not expressing your needs can be really 
harmful.”

Boyden said he hears about how his female pa-
tients, friends and family members often put their 
needs after others’, which could mean they’re 
ignoring their own health — and possibly not 
telling anyone when they experience symptoms 
of their own.

“Women have adverse outcomes from cardiovas-
cular disease for many reasons,” he said. “Maybe 
they are not reporting certain things. They have a 
higher rate of death after heart attack than men. 
Maybe they take longer to get help.”

Women who ‘self-silence’ in relationships may have more heart disease risk
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أخطاء تقعين فيها أثناء 
الرضاعة الصناعية

ألسبابخاصةويفأضيقالحدوديمكناللجوءللرضاعةالصناعية،أيعدم
رضاعةاملولودمنحليباألمالطبيعي،ورغمذلكفاليمكنأنتكونفرتة
الرضاعةالصناعيةمجردةمنالعواطفبليجبأنتكونشاملةللجانب

العاطفيللمولودلكيينموويكرب،ولذلكفيجبأنتتعريفعىلبعضاألخطاء
التيترتكبهااألمهاتأثناءالرضاعةالصناعيةحيثماأشارلذلكالدكتور

محمدالقايض،إختصايصطباألطفالوحديثيالوالدةكاآلتي.
كيفيمكنأنتنجحالرضاعةالصناعية؟

يجبأنتحتضناألمطفلهاوتشعرهبحبهاوحنانها،فيالمسجلدها،ويسمع
نبضاتقلبهاوكأنهيرضعمنصدرها.

يجبأنتتأكداألممندرجةحرارةالحليبالصناعيومدىمالئمةدرجة
حرارتهملعدةاملولودلكياليصاببالقيء.

يجبأنتوفريلهالجوالهاديءواملريحمثلهمثلالرضاعةالطبيعية.
ويجبأنتتأكديأنطفلكاليعانيمنمشاكلتؤديلعدمقدرتهعىلمص
حلمةالرضعةالصناعيةمثلقروحالفمووجودفطرياتعىلاللسانوتجويف

الفمالداخيل.
رشوطتقديمالرضعةالصناعيةللمولود

يجبأنتقدمالرضعةالصناعيةللمولودخاللساعةمنتحضريها.
يجبعدمتركالزجاجةمعرضةللذبابوالحرشاتاملحيطة،ومراعاةتغطيتها

جيداَلكياليصاباملولودباألمراضبسببالعدوى.

ويجبأالتضعاالمأيعطورمنفرةحنيتضمالصغريلصدرهاوهويرضعلكي
اليرفضالرضاعةالصناعيةأوالطبيعية.

يجبأنتتأكداألمأنطفلهايحصلعىلكفايته
منالرضاعةالصناعيةحنيينموبشكلصحيح

منخاللمتابعةوزنهوطولهبالنسبةلعمره
وحسبالجداولالتيترفقهاعياداترعاية

الطفولةمعنرشاتالتوعيةأثناءتلقي
التطعيمات.

أخطاءأثناءإعدادالرضعةالصناعيةللرضيع
عدموضعالحليبيفقعرالقننيةثمإضافة

املاء،ولكنيجبالقيامبالعكس.

عدمرجقنينةالرضاعةالصناعيةمناألعىل
لألسفلأومناألسفللالعىل.

يتمرجالرضعةالصناعية»البربونة«
بشكلدائريوليسبالطريقةالسابقة.

ويجبأنتمسكاألمالقنينةبحيث
تكونمفرغةمنالهواءفاملالحظأن
األمهاتيضعنالقنينةتكونالحلمة
غريممتلئةبالحليبوبالتايلفهي
تعطيفرصةلدخولالهواء،فيبلعه

الرضيعممايسبباملغص.

وبعضاألمهاتيضعنيفقنينةالرضاعةبعض
األعشاباملغليةبدالًمنالحليبويفذلك
خداعللطفلممايسبببنقصوزنهوهزاله.

عندماتصبحنيأماًستدركنيتماماًكمهذاالعالم
صعب،وستحرصنيعىلتربيةأطفاليعتمدونعىل
األرسةلحمايتهموتشجيعهم،وهيخطوةجادة

لتوطيدروابطاألخوةبنيأطفالك،وتشجيعهمعىل
االتصالواملرحفيمابينهمرغمطبائعهماملختلفة.
فمنالطبيعيأنيختلفاألطفالويتشاجروا،لكن
املهميفالنهايةأنيحبوابعضهم.الخبريةالرتبوية
واالجتماعيةميالكركيتدلكعىلأفضلالطرق

للتقويةرابطةاألخوةبنياألطفال.

1.دعيهميتقاربونمنذالبداية

عندماتلدينطفالًأوطفلةجميلة،ستجدينمشقة
يفإخبارإخوتهااألكربمنهابوالدتها،خصوصاًإذا
كانوايتقاربونيفالسن،دعيهميعربونعنفرحة

لقائهماألولبهابالعناقوساعديهمعىلذلك،فهذا
يخلقلديهمشعوراًباالنتماء،ثمأسنديإليهم
بعضاملهامالصغريةملساعدتكيفرعايتها،مثل

جلبالحفاضة،وغسلاللهاية.

2.املئيذكرياتهمباملرح

اجعيلتجاربهمواحدة،ومليئةبالذكرياتالجميلة،
فعندمايكربونسيتذكرونيوماًاصطحبتهمخالله

إىلالحديقة،وآخرلتشرتيلهمألعاباً،ولنينسوا
اليومالذيبنوافيهالقالعالرمليةيفرحلةعىل

الشاطئ،حتىالرحالتالتيتسببتلهمبحوادث
سيئة،لنينسوها،وثقيكلذلكيفألبوماتالصور

واكتبيتحتكلصورةالتاريخواملوقفواملكان.

3.تحدثيعنعالقاتاألخوةمعأطفالك

أخربيأطفالككيفكنتأنِت،عندماكانإخوتك
صغارًا،وكيفكنتمتنتظرونوالدكم؛كيتجتمعوا
سوياًللضحكوقولالنكاتيفهمساتصامتة.

سيحبأطفالكهذهالقصص،ويطلبونمنكرسدها
مرارًاوتكرارًا،وهذايعودإىلحسالشقاوةفيهم،لكن
التتكلميعنأيخالفاتسيئةبينكوبنيإخوتك.

4.شجعيهمليتشاركواالهوايات

إذاكانابنكاألكربيعزفاملوسيقى،فاطلبيمنهأن
يعلمأخاهوليتشاركااألوقات.دعيهممثالًيركبون
دراجةثالثيةحولاملمر،أوأنيقرأوالبعضهم

البعض.فهذاسيجعلكلطفليفخربنجاحأخيه.

5–العائلةأوالً

ذكريأطفالكبأناألصدقاءسيأتونويذهبون،لكن

العائلةستبقىإىلاألبد.وإذارأيتطفلكيتجاهل
أشقاءهللذهابإىلاملسبحمثالً،أوصالةالرياضة،
أولعبكرةالقدم،فحاويليفاملرةاألوىلأنتكوني

شديدة،وتطلبيمنهاصطحابأخيه،وهذاسيزيده
حرصاًعليهخارجالبيت.

6.ذكّريأطفالكبالتعاطفمعأشقائهم

قديكونلطفلكأرققلبيفالعالم،لكنهاليشعر
بلحظاتالضعفالتييمربهاشقيقه،هنا
مناملناسبإجراءمحادثاتأكرثرصاحةبني

الشقيقينلكشفالطرقالتييمكنلكلواحدمنهما
منخاللهاإظهارالتعاطفمعاآلخر.

إذاكانابنكاألكربقوياًيفمادةالرياضياتبينما
أختهتكافحللحصولعىلعالماتتحميهامن

الرسوب،فذكرياألخبمدىأهميةمساعدةأخته.
وإذاكانهوباملقابلأقلمهارةاجتماعًيامنأشقائه،
فذكريطفلتك(الفراشةاالجتماعية(؛ملساعدة
شقيقهاعىلالتواصلاالجتماعيفهذهاملساعدات

تجعلكلأخيدركمكامنالضعفوالقوةيفشقيقه،
فيساعدهعىلاستخدامها.

خطوات لتربي طفاًل يعتني بإخوته6 

C onfused about the recommended timeline for starting 
solids? Here’s when to introduce new textures and tastes to 
your infant’s diet.

When to Start Baby Food
Guidance has gone back and forth over the past few decades as to 
when parents should start solids. The American Academy of Pedi-
atrics (AAP) says to wait until about 6 months if you’re ex-
clusively breastfeeding, while the American Academy 
of Allergy, Asthma, and Immunology says 4 to 6 
months is okay. Most pediatricians and pediatric 
dietitians agree babies should start between 
4-6 months, depending on their readiness.
What’s not okay, according to Natalie Muth, 
a pediatrician and co-author of The Picky 
Eater Project, is starting solids before four 
months. “It provides no benefit and can 
cause harm, including the increased risk of 
later weight problems, food allergies, and 
more risk of choking,” she says.
You should also be careful not to start solids 
too late. After six months, breast milk or 
formula alone may no longer be able to meet 
the nutrient needs of infants, so complementary 
foods can help. Solids also introduce babies to textures 
and flavors, which help them become more adventurous in the 
future.
Is Your Baby Ready for Solids?
How can you know if your baby is ready for solids? Follow her cues, 
says Dina DiMaggio, a pediatrician from New York City and co-author 
of The Pediatrician’s Guide to Feeding Babies and Toddlers. 
Most babies show signs of readiness between 5-6 months. They 
include:

Having good head control. Even if your baby can’t quite sit up on her 
own yet, she needs to be able to hold her head up in order to start 
eating solids.
Being able to sit up with support.
No more tongue thrust instinct. This reflex causes a baby’s tongue 
to automatically push food out of his mouth, and it’s meant to stop 

choking.
Showing interest in trying food. “When your baby is 

staring at you while you are eating and trying to 
grab your food, it’s a good sign it’s time to start 

solids,” Dr. DiMaggio says.
What Should I Feed My Baby?
Infant cereals are common first foods, but 
don’t need to be the only option; meats, 
vegetables and fruits can also be 
good choices. The answer might also 
depend on whether you decide on 
baby-led weaning or the tradition-

al spoon-feeding approach.
There’s no specific order to 

introduce foods; just wait two to 
three days in between new foods so it’s 

easier to pinpoint allergies. Potential signs 
include bloating, increased gas, a rash around 

her mouth or anus, diarrhea, runny nose or eyes, and 
unusual crankiness.
As for the notion of offering vegetables first so your child doesn’t 
only like sweet fruits, that’s a myth that has never been tested. 
“There is no proof that veggies work best. But we do know that 
it’s important to expose babies to a variety of flavors, not just the 
sweet they already love,” adds Natalia Stasenko, a London-based 
pediatric dietitian and co-author of Real Baby Food.

When Do Babies Start Eating Solid Food?
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التزالاملالبسالكاروهاتتحتلصدارةصيحاتاملوضةحتىاآلن؛إذسيطرت
عىلمختلفقطعاملالبس،سواءالنسائيةأوالرجالية.

وتفضلالكثريمنالسيداتارتداءالعباياتالكاروهات؛إذتمنحهنإطالالت
متميزةوجذابة،بمختلفأشكالهاوتصاميمهاوألوانها،وتنسيقهامع

اإلكسسواراتاملناسبة؛لتظهرهنبصورةأنيقة،كمايمكنارتداؤهابمختلف
املناسبات،وتناسبأذواقًامتعددةمناملحجباتوغرياملحجبات.

جمعنالِكمجموعةمنتصاميمالعباياتالكاروهات،يمكنأنتناسب
الفتياتاملحجباب،ويمكنِكاالستعانةبها؛لتستوحيمايناسبكمن

بينها؛إلطاللةتجمعبنياألناقةواالحتشام.

1- عباية كاروهات إلطاللة كاجوال

إذاكنِتترغبنييفإطاللةكاجوال؛يمكنِكاعتمادهذهاإلطاللة،
بارتداءعبايةكاروهاتباللوننيالكحيلوالبيج،وبهاصفمن

األزرارعندمنطقةالصدر،وبأكمامواسعةمناألطراف.
ومعهذهاإلطاللة؛يمكنِكتنسيقطرحةسادةباللونالبيج،

ولفهابطريقةأنيقة،تربزبساطتكوأنوثتك.
كمايمكنِكتنسيقشنطةصغريةالحجم،وحذاءريايضباللون
البيج،يمنحإطاللتكمرونةيفالحركة؛إذيمكناعتمادهذه
اإلطاللةيفمشاويرالنهارالرسيعةوعندالذهابللجامعة.

2- عباية كاروهات إلطاللة رسمية

إذاكنِتترغبنييفإطاللةرسمية،وتفضلنيارتداء
عباية،يمكنِكاعتمادهذهاإلطاللة؛بارتداءعباية

بتصميمالكاروهات،باللوننياألزرقواألبيض،وبأكمام
واسعةعنداألطراف.

ويمكنِكتنسيقحذاءذيكعبعاٍلمعهذهاإلطاللة،
وشنطةمتوسطةالحجم،وطرحةسادةباللونالبيج،
واعتمادمكياجهادئوبسيط،يربزجمالكوأنوثتك.

3- عباية كاروهات للمناسبات والسهرات

إذاكنِتمدعوةعىلمناسبةما،كحفلخطوبةأومدعوة
عىلسهرة،وترغبنييفالظهوربإطاللةجذابةوراقية،
يمكنكاعتمادهذهاإلطاللة،بارتداءعبايةكاروهات

باللوناألحمرواألبيض،بتصميممنفوش،وبهاصفمن
األزرارمنعندالخرصوحتىنهايةالفستان.

ويمكنِكتنسيقشنطةصغريةالحجم،وحذاءمفتوح
ذيكعبعاٍلباللوناألبيضأوالبيجالفاتح،معلفةطرحة

أنيقةتربزجمالكوأنوثتك.

العبايات الكاروهات أجمل 
صيحات هذا الموسم

تعتمدالشاباتاملحجباتيفتنسيقاتهن
اليوميةعىلاملالبسالكاجوال؛كونها

تظهرهنأصغرسنًّاوأكرثمرًحا،ومعبروز
األفروالتالجينزالتيتعكسملنيرتديها
انطباًعالشخصيةنشيطةومحبةللحياة

واملرح،فّضلتالكثرياتاختيارهذه
الصيحة،عىلالرغممنعدممعرفتهن
الكافيةبطرقتنسيقهابحشمة،لذا
جمعنالكّنعدةتنسيقاتمناسبة
للمحجبات،معبعضالنصائح

لتطبيقهذهالصيحة.
تنسيقاتاألفروالتالجينزللمحجبات

تتشابهصيحاتاألفروالتالجينز
عامًة،ولكنيجبعليِكمراعاة
تدرجاتهالختياراألنسبللون

لبرشتك،ويمكنِكتنسيقهمعالبلوزات
البيضاءالقطنيةإنكنِتمنذوات
الجسمالنحيل،والتخشنيمايربز
ليهبحجاب تفاصيلجسمك،وجمِّ

أبيضمنقوشأوملون،وعدة
إكسسوارات،أواختارياألفرول
الجينزمعبلوزةبنقشةكرتونية،
وحجابوحقيبةملوَّننَْي؛ملظهرمرح
وشبابي،ويمكنكالتأنقباألفرولاملمزق
بطريقةالترُبزتفاصيلجسدكمعبلوزة

بخطوطعرضيةملونةوحجابوحذاءبلون
محايد،كمااخرتنالِكاألفرولاملزينبالشعارات
امللونةمعبلوزةبيضاءناعمة؛ملظهرعرصي،

ويمكنكاختيارأفرولالجينزامللونبدرجةغري
األزرق؛ملظهرمرحوشبابي.

نصائحاختياراألفروالتوطرقتنسيقها
عادتصيحةاألفروالتالجينز،أوالتيتسمى

بالسالوبيت،مؤخرًا،بشكلكبري،فإنكنِت
-عزيزتياملحجبة-منُمِحبَّاتهذهالصيحة،
والتعلمنيالطريقةالصحيحةالرتدائهامع

الحجاب؛فإليِكهنابعضالنصائحالتيسوف
تساعدكعىلالظهوربإطاللةأنيقةوشبابية.

أفضلطريقةالرتداءاألفروالت،خاصةعندما
تكونبدونأكمام،هيتنسيقهامعبليزرأو

جاكيتقصريومفتوح،فهذايضمنلِكإطاللة
لارتداءالثوبالضيق أنيقةومحتشمة،واليفضَّ
أسفلاألفروالت؛ألنهيفالغالبُيربزتفاصيل
 الجسمبطريقةالتتماىشمعالحجاب،وتَُعدُّ
القمصانبدياًلأمثللها،واحريصعىلتحديد
منطقةالخرصبحزاميتماىشمعالجمبسوت؛
ليضيفاملزيدمناألناقةعىلإطاللتك،ويمكنِك
أيًضااختياراألنواعالتيتكونفضفاضةوبها
كشكشةعندمنطقةالخرص،بداًلمناألحزمة،
وعنداختياركقطًعامحايدة؛فاحريصعىل

كرسإطاللتكباإلكسسواراتالزاهيةأواملميزة،
وابتعديعنالسالوبيتذيالساقالضيقة؛

فهوسيجعلإطاللتكغريمتوازنةمعالطبقات
العلويةاملتعددةمناملالبس،وبّدليهاباألقمشة

الفضفاضةأواملستقيمةعندالساق.

أجمل موديالت أفروالت جينز 
للمحجبات

Accessorize for 
Spring With These 
Chic Luxury Vegan 
Handbags

S pring has sprung, and it’s time to get out 
with a style that swaps winter’s saturated 
hues for something lighter and brighter. No 

matter what adventures you’re planning this spring, 
you’ll need a cute bag to carry all the necessities. 
Spring trends include soft florals, pale tones, under-
stated patterns, and unexpected details—but the 
runways are buzzing with an even more important 
style standard.
Cruelty-free luxury fashion is quickly wiping out 
the antiquated practice of supporting torture by 
wearing the skins and furs of animals. Vegan leather 
is dominating the racks, and luxury designers such 

as Stella McCartney are leading by example. Thank-
fully, luxury vegan handbags are affordable, for the 
simple reason that you’re paying for style rather 
than slaughter. To help you choose from the hottest 
cruelty-free bags, we’ve selected our favorites so 
that you can get yours before they sell out.
Doshi FCSA has a trove of high-quality vegan 
handbags, wallets, backpacks, and briefcases for 
the compassionate fashionista. The Doshi Bucket 
Bag is a stylish and functional bag with a 
scratch-resistant vegan leather shell that’s 
perfect for wherever your adventures 
take you.
In a flirty and fun electric blue, the Flor-
ence crossbody epitomizes 
spring style. Crafted from 
supple vegan leather, 
this carry-all features 
two pockets and an 
adjustable strap. It is 
available in four other 
colors, too. 

A crossbody bag pairs utilitarian convenience with 
on-trend sophistication. The Sofi in white by MeDu-
sa takes it a step further with an embossed pattern 
that adds intrigue to the clean lines of this bright 
white purse. Handmade from vegan leather, this 
gem will set you back just $125—a small price to 
pay for a staple piece that’s equally ideal for a day at 
the office or a night out.
Whether you’re going glamping or visiting family 

for the weekend, a tote is a necessity. The Alicia 
Tote in heavenly pink by cruelty-free designer 
Pixie Mood even has an additional inner pouch 

so you can be sure you have the space to pack 
everything you need.

The Simma Tote by Svala is made 
from Piñatex® material, derived 

from pineapple leaf fibers. 
Svala is at the forefront of 
sustainable fashion, using 
other innovative materials, 
too, like cork and recycled 
materials.

Dark beige is one of those colors that transcends 
seasons, so if you’re looking for a chic handbag that 
you won’t have to stash when the days get shorter, 
the Chris by vegan retailer Mary Point is the bag for 
you. Combining the classic lines of a satchel with 
both an adjustable strap and handle, it’s sure to 
make your friends jealous.
If springtime activities have you pining for smaller 
accessories, the slim and sleek Bora bag by Portu-
guese eco-boutique Eve is just what you need. It 
combines natural cork with a geometric pattern, 
adding sophisticated detail to any outfit.
Whether you’re planning a round of mini-golf or 
heading to a music festival, certain warm-weather 
activities don’t allow you to carry a large bag. The 
runway has embraced the resurgence of the belt 
bag—and with good reason. From its undeniably 
“hip” appeal to its modern makeover, this hands-free 
accessory deserves a place in your closet. Choose 
the bronze belt bag from Hipsters for Sisters, crafted 
from pebbled vegan leather and accented with gold 
hardware and a convertible chain handle.
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YOUR  HOME بيتك

مععاداتالتنظيفالبسيطةهذهسرتى
أّناألمريتطلبجهودبسيطةيومًيا،والتي

ستجعلحياتكأسهلبكثري.

1ـ حافظ على نظافة األرضّيات
إذاأمضيتكليومخمسدقائقيفتنظيف
األرضّيات،سرتىأّنالحفاظعىلنظافتها

سيصبحأكرثسهولة.
بدالًمنتركالغبارأوالنفاياتيرتاكمانعىل

األرضّيات،نظفّهايومًيابممسحةرطبة.
وإذاكانتالتحتاجإىلذلك،ماعليكسوىأن
تكنّسهالتضمنعدموجودأّيةأوساخ.يمكنك

القيامبذلكيومًيابعدالغداء.

2ـ رّتب األسّرة
نعلمأّنالعديدمنالناسيكرهونالقيامبذلك،
لكّنترتيبالرسيرسيمنحكإحساًسابأن
غرفتكمرتبةدائًما.يفّضلالقيامبذلكيف

الصباح،بعدأنتستيقظبقليل.وإذااستطعت
يمكنكأنتفتحالنوافذأيًضامنأجلتهوية

الغرفة.
يجبغسلأغطيةالرسيرمرّةيفاألسبوعباملاء

الساخن.

3ـ حافظ على ثيابك مطوّية أو معلقة 
على الحمالة

إنكانهناكيشءواحدمسؤولعنجعل
املنزلغريمرتبفهووجوداملالبسيفجميع

األرجاء.
لتجنّبهذااألمرعليناأننعتادعىلعدمترك

املالبسخارجمكانهاالصحيح.
عندماتصلإىلاملنزل،بإمكانكتعليق

معطفك.وبعداالستحمام،ضعثيابكاملتسخة
يفسلةالغسيل.

إنأردتتغيريمالبسكمنأجلالخروجأو
النوممثاًليمكنكتركمالبساليومالتايلعىل

كريسماأويفمكانماداخلالخزانة.
إنّهاإجراءاتبسيطةلكنسيكونلهاتأثري

مرئيرائع.

4ـ نّظف الحّمام ومكان االستحمام 
مّرة في اليوم

عىلالرغممنأنّهقديبدومناملبالغفيهأّن
تنظّفمكاناالستحمامبعداالستحمام،إاّلأن

ذلكفّعالللغاية.
يمكنكتمريرقطعةقماشمبللةببعض

املطهراتعىلالجدرانلتتجنّبتراكمالصابون،
الفطرياتوالعفن.

يمكنكأيًضاأنتقيضبضعدقائققبل
االستحماملتنظيفاملرحاضواملغسلةرسيًعا.

سرتىأّنالقليلمنالجهدسيغرّيمظهر
حمامكبشكلجذري.

5ـ خّصص وقًتا لتنظيف جماعي كل 
يوم

خّصصلكلفردمنأفرادالعائلةمهّمة
تنظيفية:غسيلالصحون،إخراجالقمامة،
إطعامالحيواناتاألليفةأومسحاألرضيات.

إنكنتتعيشبمفردك،حاولالقيامبذلككلّه
حتىلوكانسيستغرقمنكوقتًاأطول.

إنّهامسؤولياتصغرية،ولكنهاتحدثفارقًا
حقيقًيا.كماأنهاتساعدعىلتعليمأطفالكم
املسؤوليةكماستساعدكمجميًعاعىلالحياة

بسعادة.
أخريًاوليسآخرًا،منالجديربالذكرأّنذلك
كلّهاليعنيأنتعيشمنأجلالتنظيففقط،
ليسعليكإجهادنفسككثريًالتحقيقالتوازن

والشعوربالراحةيفمنزلك.
إناألمركلهيتعلّقباتباعروتنيمعنّيوخلق

بيئةصحّيةومريحة.اليجبعليكأنتصبح
مهووًسابذلك.

عادات تنظيف للحفاظ 5
على ترتيب المنزل

تقيضقواعدالديكورالداخيلبتحقيق
االنسجامبنيألوانالحوائطواألثاث،سواء

كانتالجدرانمطلّيةأومكسوةبورقالجدران
أوبالحجرأوالخشب.

تشملقواعدالديكوراملتعلقةبالجدران:

•إذكاناألثاثداكناللون(كحيلأوزيتيأو
أحمرداكن(،يستحسناختيارطالءالجدران
بلوناألثاثعينه،لكنبدرجةأفتح.مثاًل:يف
حضوراألثاثزيتياللون،تجذبالجدران

املطليةبدرجةفاتحةمنالزيتي.باملقابل،ثمة
فكرةتدعوإىلتمييزجدارعربطالئهبالزيتي
الخاصباألثاث،فيماالجدراناألخرىبيضاء

أوبيج.

•يستخدماللونالداكنالخاصباألثاثيف
طالءجدارينمتقابلني،لكنبدرجةلونيةللطالء

مائلةإىلالفاتح،والجداريناآلخرينبدرجة
أفتح.علًماأنهمنغرياملقبولطالءالغرفةبلون
داكن،واختياراملفروشاتبلونداكن،بليجب
تحقيقالتناقضاملحببيفالديكور،مايعنيإذا
كانتاملفروشاتبلونداكنيجباختيارلون

الجدرانفاتح،والعكسصحيح.

•إذاكاناألثاثفاتحاللون،يمكنطالءجدارأو

جدراينمتقابلنيبلونداكن.ومنالرائجاعتماد
اللونالكحيلأوالزيتيأوالبنياملحروق.

•إذاكانتاملفروشاتمعرقة؛مثاًل:ظهراألريكة
سادةوالوسائدمعرقة،يحرضورقالجدران
املعرقبلونواحد(األبيضالكريميمثاًل،

والتعريقمنضمنه(.

•إذاكانتاألرائكسادة،والوسائدمعرقة،
يمكناعتمادتصميممعرقبلوننيأوثالثة

ألوانللجدران.وإذاكانتاملساحةكبريةيمكن
تغطيةجدراينبورقجدرانمعرق،أماإذاكانت

املساحةضيقةفيفضلتغطيةجداربورق
الجدران،والجدرانالباقيةسادة.

•يفحالالرغبةبعدمطالءالجداربلونواحد،
يمكنخلفقطعةاألثاث(سواءكانتأريكة
ضخمةأومقعدينيتوسطهماطاولةصغرية(،
اعتمادالتصميماملقلمباألبيضواألسود،وإىل
جهةاليمنيواليساريطىلالجداربطالءأبيض.

•إذاكاناألثاثملونًابألوانترابية،تحلو
تغطيةجداربلونالخشبالداكن،ممايحقق

ظالاًلجّذابة.

فن تنسيق ألوان الحوائط 
مع األثاث
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    APPETITE  لقمة شهية

شيبس التورتيال المشوي منزليًا 
حرضيأطيباألطباقالجانبيةاملميزةعىلسفرتك
يفاملنزل،وتعلميبخطواتسهلةطريقةعملرقائق
الشيبسالشهيةوقدميهابجانبالتغميساتاملفضلة

للعائلة.

وقت الطهى
30دقيقة

يكفيلــ5أشخاص

المقادير
-خبزالتورتيال:12رغيف(مقطعمثلثات(

-زيتالكانوال:ملعقةكبريةونصف
-ملح:حسبالرغبة

طريقة التحضير
ُيسّخنالفرنعىلحرارة350درجةمئوّية.

تُبطّنصينّيةفرنبحجم18*13إنًشابورقالخبز.
تُطىلأرغفةخبزالـ«تورتّيال«بالزيت،بوساطة
الفرشاة.وتُوزّعستّةمنهافوقبعضهاالبعض،

وتُقطّعبوساطةالسكنّيإىل6رشائحصغريةمتساوية
لكّلرغيف.تُكّررالعملّيةللقسماآلخرمنأرغقة

الـ«تورتياّل«.
تُوزّعالرشائح،بدونأنتتزاحم،عىلصينّيةالفرن،
التيتوضععىلالرّفالشبكاألوسطداخلالفرن

الساخن.تُطهىلسبعدقائق،ثّمتقلب،فتطهىلسبع
دقائقأخرى.يوزّعامللحعليها،ثّمترتكجانًباحتّى

تربد.
تقدمإىلجانبالتغميساتمثلتغميسةاألفوكادوأو

الطماطماملكسيكيةحسبالرغبة.

نقدملكأفضلطريقةلعملوصفاتالربيانيالشهية
واملشهورةعىلاملائدةالعربية،تعلميطريقةعمله

السهلةوالبسيطةوقدميهعىلسفرةالغداء.

المقادير
-مكوّناتسلقالدجاج:

القرنفل:10حبات(صحيح(
هيل:10حبات(صحيح(

البصل:1حبة(كبريالحجم/مقطعإىلأرباع(
الدجاج:1كيلو

بقدونس:10عروق
ورقغار:2ورقة

الكركم:ملعقةكبرية
ملح:ملعقةكبرية

فلفلأسود:نصفملعقةصغرية
-مكوّناتسلقاألرز:

زيتالزيتون:2ملعقةكبرية
ماءالورد:ملعقةكبرية
أرزبسمتي:3اكواب

-مكوّناتخليطالخرضاوات:
البازيالء:2كوب

زيتالذرة:ربعكوب
بهارمشكل:ملعقةكبرية

الزنجبيل:ملعقةكبرية(مطحون(
الجزر:2حبة(كبريالحجم/مقطعمكعبات(
البطاطس:2حبة(مقطعةمكعباتصغرية(

البصل:1حبة(كبريالحجم/مقطعرشائح(
الثوم:4فصوص(مهروس(

-مكرسات:حسبالرغبة(مقلية/للتقديم(

طريقة التحضير
لسلقالدجاج:نضعكٍلمنالدجاجوورقالغاروالبصل
والكركموامللحوالفلفلوالهيلوالقرنفلوالبقدونسيف

قدرعميقويغمرالدجاجيفاملاءويرتكعىلالنارملّدة40 
دقيقةإىلأنينضجتماماً.

لسلقاألرز:يغسلاألرزعدةمراتثّمينقعيفاملاءملّدة
30دقيقة.

يصفىالدجاجمناملرقويوضعيفقدرعميقثّميوضع
عىلنارمتوسطةلتغيلاملرقةثّميصفىاألرزويضاف

عىلاملرقة،ويرتكاألرزليغيلملّدةدقائقفقطإىلأنتتفتح
الحبات،ثّميصفىاألرزويوضعجانباً.

لتحضريخليطالخرضاوات:يوضعالزيتيفقدركبري
عىلنارمتوسطةثّميتمإضافةكٍلمن:البصلوالزنجبيل

والثوموتقلباملكوّناتإىلأنيصبحالبصللني.
يتمإضافةكٍلمنالبهاروالجزروالبازيالوالبطاطس

وتقلباملكوّناتلعدةدقائقإىلأنتصبحالخرضاواتلينة.
يتموضعقطعالدجاجعىلالخرضاواتوتوزيعاألرز،

ثّمتوزيعمقدارربعكوبمناملرقةعىلاألرزوتوزيعماء
الوردوالزيت.

يغطىالقدرويرتكعىلدرجةحرارةمنخفضةملّدة30 
دقيقةإىلأنيتسكراألرز.

يسكبالربيانيوتوزعاملكرساتاملقليةثّميقدممبارشة.

رز برياني بالدجاج والخضار..

مكرونة بمكعبات اللحم 
والصلصة ..
لعشاقوصفاتاملكرونةالطيبة،نقدملكطريقة
والأسهللتقديمهابطعممكعباتاللحمالطرية
واملميزة،قدميهاعىلسفرتكساخنةمعرشة

بقدونسللتزيني.

وقت الطهى
60دقيقة

يكفيلــ4أشخاص

المقادير
-فيليهلحم:500غراماً(مفروممكعباتصغرية(

-معكرونة:عبوة(صغريةالحجم(
-البصل:1حبة(مفروم(
-عصريطماطم:2كوب

-معجونالطماطم:3مالعقكبرية
-ملح:ملعقةصغرية

-فلفلأسود:ربعملعقةصغرية

-بابريكا:ربعملعقةصغرية
-الزنجبيل:ربعملعقةصغرية(مطحون(

-الزبدة:ملعقةكبرية
-الزيتالنباتي:ملعقةكبرية

طريقة التحضير
سخنيالزبدةوالزيتيفقدروأضيفيالبصلوقلبي

ملدة5دقائقحتىيطرى.
أضيفياللحموقلبيحتىيصبحاللحمبنياللون
ثمأضيفيامللحوالفلفلوالزنجبيلوالبابريكاوقلبي

حتىيتحمراللحم.
أضيفيصلصةالطماطموعصريالطماطمواتركي

املزيجحتىيبدأبالغليان.
أضيفياملكرونةوغطيالقدروخففيالنارواتركيه

حتىتنضجاملكرونةوتترشبالصلصة.
ضعياملكرونةيفطبقالتقديموقدميهاساخنةمع

رشةبقدونسحسبالرغبة.



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET0063

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

July 2020 - Volume : 8 - Issue :91

Beauty & Health صحتك وجمالك

ليسبالرضورةاتباعرجيم»صارم«،واملغاالةيفممارسةالرياضة،
بهدفخسارةالوزنوإحراقالدهون.وللحفاظعىلالوزناملفقود

بدونرجيم،البدمناتباعالنصائحاآلتية.
•يجبالتمييزبنيالجوعومجردالرغبةيفتناولالطعام،محّددةما
تشعرينبهسواءكانجوًعاأواشتهاءأوتعًباوملاًلأومشاعرسلبية،

لوضعالئحةبأمورتلهيكعنالطعام.
•منالرضورياالحتفاظبوجباتصحيةمجمدة،كيالتضطريإىل

اللجوءإىلخياراتالوجباتالجاهزةغريالصحية.
•يفّضلمضغاألطعمةببطء،عىلأنتستغرقالوجبة20دقيقة.
يفهذااإلطار،يستحسنتصغريحجماللقيمات،مايرّسعيفإفراز

هرموناتالشبع.
•البّدمنالحصولعىلقسطوافرمنالنوم،أيبمعّدل8ساعات

يوميًّا.إشارةإىلأنالنومغريالكايفيعززالشهية.
•يفضلاستهاللالوجبةبتناولكمهاممنالخرضواتلغناهاباملاء
واأللياف،معتجنبإضافةالصلصاتالعاليةبالدهونإىلأطباق
السلطة،واالكتفاءبخلطةزيتالزيتونوالليمونالحامض،أو

الخردل،أوالخلللتتلبلة.
•منالرضوريتجنباملرشوباتالغنيةبالسكر،معالحرصعىل

استعمالاألكوابالطويلةوالرفيعة،مايدفعكإىلرشبحوايل30% 
أقل.

•البّدمنتناولوجبةعشاءصحيةخفيفة،يفساعةمبكرة،كييتم

هضمهاجيًداقبلالنوم.
•يفّضلرشبكمياتكافيةمناملاءخاللاليوم،بخاصةعندالصباح،
قبلتناولالفطور،معاالبتعادعنمرشوباتالطاقةوتلكالغازية.
•منالرضورياستبدالالزيتوالحليبمنزوعالدسم،بالسمن

واملارغرينالغنينيبالدهوناملشبعة.ويفضلاستعمالبّخاخالزيت
يفالقيل،للتخفيفمنكّمالدهونوالسعراتالحراريةاملستهلكة.

•يميلالبعضإىلتناولالوجباتالخفيفةغريالصحّيةحتىعند
الشبع،فقديهدفتناولالطعامإىلالرتويحعنالنفس،يفحنيقد
يتطلّبتناول»الطعامالعاطفي«وقتًالعالجه.ومنالجديرإيجاد
طرقصحيةملواجهةاملوقف،كالتخلّصمناألطعمةالسكرية

واملالحةوالفقريةيفسعراتهامنأدراجاملطبخ.
•يمكنأنتكونالرغبةالشديدةباألكلناجمةعنخفوضمستويات

الطاقة.إذالميكنوقتالوجبةاألساسيةقدحانبعد،فإنتناول
وجبةخفيفةصحّيةيمكنأنيساعديفتجنباللجوءإىلرقائق

البطاطس.ويفهذااإلطار،مناملفيداالحتفاظدائًمابحبةمنالتفاح،
أوالجزر،وغريهامنالوجباتالخفيفةالصحّيةيفمتناولاليد.

•يفّضلحفظاألطعمةالصحيةيفعبواتشفّافةداخلالثالجة،ال
سيماالفاكهةوالخرضوات،للتذكريبتناولهاعندالشعوربالجوع.
•يفضلتناولالطعاميفاملطبخ:عندتناولاألطعمةيفأّيغرفة

مناملنزلأثناءممارسةنشاطاتأخرى،يؤديذلكغالًباإىلإرسال
إشارةإىلالدماغلبدءتناولالطعامعندالتواجديفهذهالغرفة.

الحفاظ على الوزن بدون رجيم

يعتربزيتاللوزالحلومنأفضلأنواعالزيوتاملغذيةوهي
أيضامفيدةللصحةبوجهعاموللجمالبوجهخاص،حيثأنه
غنيبالعديدمنالفيتاميناتواملعادنالرضورية،كمايساعد
زيتاللوزالحلويفمعالجةاملشاكلاملختلفةالتيتتعرضلها
البرشةحيثيقومبتغذيتهاللحصولعىلبرشةمرشقةوناعمة

وصحيةوإليكأهمفوائده:
تبييضالبرشة

يعدزيتاللوزالحلومنأهمالعواملاملساعدةيفتبييض
وتفتيحوتوحيدلونالبرشةوذلكعنطريقإزالةالكلف

والقضاءعىلالبقعالداكنة،لذاتحصلالبرشةعىلإطاللة
مرشقة،هذاويمكنتكوينهذهالوصفةبمزجملعقةطعاممن

الحليبالجافوملعقةمنرذاذالليمونمعملعقةمنالعسلثم
خلطاملكوناتجيدامعملعقتنيمنزيتاللوزالحلوثموضع
املزيجعىلالوجهملدةربعساعةوشطفهباملاءالدافئللحصول

عىلبرشة.
القضاءعىلالهاالتالسوداء

يعانيكثريمناألشخاصوخاصةالسيداتمنمشكلةالهاالت
السوداءاملزعجة،ويمكنالتخلصمنهاعنطريقتدليك

محيطالعيننيبخليطمنزيتاللوزالحلووعصريالليمونكل
ليلةقبلالنوم،وبعدفرتةقصريةمناستخدامالخلطةستالحظ

الفرق.
تنظيفوتقشريالبرشة

يساعدزيتاللوزالحلويفالتخلصمنعيوبوشوائبالبرشة
وذلكعنطريقاستخداممزيجمنملعقةطعاممنهذاالزيت

معملعقةصغريةمنالسكروامللح،ونقومبفركالوجهبهذا
الخليطجيدافيتمالتخلصمنالبثوروالرؤوسالسوداءوحب

الشباب.
حمايةالبرشةمنالتجاعيدوالتقشفات

يساعدزيتاللوزالحلوعىلتأخريظهورعالماتالشيخوخة
نتيجةالتقدميفالعمرويتمذلكمنخاللتدليكالبرشةبهكل
يومقبلالنومثمتركهعىلالوجهلليومالتايل،فيقومهذاالزيت
بوقايةالبرشةمنخطوطالتجاعيدالواضحةويحميهامن

التقشفاتويقيضعىلعالماتالتمددمنخاللشدالبرشةمما
يجعلالبرشةتستمتعبإطاللهناعمةوصحيةلذايساعدعىل

الظهوربعمرأقلمماهويفالواقع.
عالجألمراضالجلدوالبرشةالحساسة

يعالجزيتاللوزالحلوالتهاباتالجلدويحدمنتفاقممشاكل
الجلد،كماأنهمهدئمنالتهيجاملسببللحكةواالحمرار،ويعد
أيضاالعالجاألمثلللصدفيةوالحروقواإلكزيماويتمذلكعن

طريقدهنالجزءاملصاببهذاالزيتكليوم.

زيت اللوز الحلو.. 
فوائد مذهلة للبشرة والجلد
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YOUR VOICE صوتك

رشا عمران

يفقضيٍةأثريتأخريايفمرص،وشغلتالوسطالثقايف
املرصيوالعربيالحارضعىل»السوشالميديا«،باعتبار

أنطريفالقضيةينتميانإىلالوسطالثقايف،اتهمت
شاعرةشابةنارشاكبرياومعروفاجداناشطاثقافيا

وسياسيا،وواحدامنرموزالثقافةورموزثورةينايريف
مرص،بالتحرّشبهاقبلحوايلعامونصفالعام،عندما
كانتيفزيارةلهإىلمكتبه،كعادةغالبيةمثقفيمرص،
وزائرينلهامنالعرب!ويفقضاياالتحرّشيفبالدنا

إشكاالتعديدة،حيثيكاديكونعاما،وحيثمنالنادر
أنأنثىنجتمنه،وهومايجعلاملتهمبالتحرّشمدانا
مبارشة،مندونانتظارأدلةأوإثباتات.الدليلالوحيد
غالباهوكالمالضحيةذاته،وغالبامايتمأخذكالمها

بوصفهحقيقة،بسببالتاريخالطويلللنساءيفالتعرّض
للتحرّشواالغتصابوالعنفالجنيسبكلأنواعه.

ممالفتنييفالضّجةاملثارةبشأنالقضيةاتهامبعضهم
أصدقاءالنارشالحميمني،ممنوقفواإىلجانبه،

ودافعواعنهبرشاسٍةيفوجهاالتهاماتالتيطاولته،أن
حماسهملهولرباءتهوقوفضدالحقوالحقيقة،وموقٌف
الأخالقي،وفيهتمييعلقضاياالنضالالنسويضد
التحرّش،مطالبينهمبمقاطعتهبوصفهمتحرّشا،أو

بالصمتوالتجاهل!ومعتربينأنكلمننفىإمكانيةأن
يقومالنارشبهذاالفعل،أودافععنهمعّددامناقبه،هو
بالرضورةمتحرّشمثلهإنكانذكرا،أوصاحبةمصلحة

إنكانتاملدافعةامرأة.

وبغضالنظرعماتحملهقضاياكهذهمنتصفية
حساباٍتشخصيٍةوعامة،معأطرافالقضيةوضدها،

حنيتثارعلنا،فإنااللتباسيفالتعليقاتاملثارةضد
أصدقاءاملتهمأدهشنيفعال،وجعلنيأفكّربمعنى

الصداقة،وكيفنفهمهاوكيفنتعاملمعأصدقائنا،وما
هيالقضاياالتييمكنأننتخىّلعنأصدقائناألجلها،
وكيفأساسايمكننااملحافظةعىلصداقاٍتطويلٍة

وعميقةتصمد،عىلالرغممنتعرّضهاالختباراٍتكثرية!

»أماأنافالأخلعصاحبي/عارشتهوعرفتهوخربته/ولذا
الأخلعصاحبي«.ربمايعربهذااملقطعالشعريملظفر
النواب،عماأفهمهفعليامنمعنىالصداقة،فأناأراها
انحيازاكامالللصديقمندونترددأوتلكؤ.التحتمل

الصداقةحالةالوسطية،أنتكونصديقاألحديعني
أنتقفمعهيفكلحاالته،أنتقبلهكماهو،وأنتقبل
أخطاءه،وأنتدافععنها،خصوصايفاألزماتواملحن

واألموراملصريية!أنتتخىّلعنصديٍقيفأزمٍةمابذريعة
أنكلمتكنتعرفأخطاءههوكمايقالالعذرالقاتل.
أنتكونصديقاألحديعنيأنتساندهحتىالنهايةيف
األزماتالصعبة،نحننحتاجأصدقاءنايفحاالتالفرح
حتما،نحبأننتشاركمعهملحظاتسعادتنا،لكننا
أكرثاحتياجالهميفلحظاتضعفنا،حنينسقطيففّخ
ما،كاملرضأوالعجزأوالحاجةأوالفضيحةأواالتهام
أوقضيةقانونية...اليشءيربّرتخيّلاألصدقاءعنايف

حاالٍتكهذهسوىأنمنظنناهمأصدقاءلميكونوا
كذلك؟!

قديقولأحدإنثمةقضاياأخالقية،الوقوفمعاملتهم
بالسمعةالشخصيةوبالشأنالعاماملتعلق فيهامرضٌّ
بالقضية،كقضيةالتحرّشمثال.نعم،ربماسوفيدفع
الصديقمنسمعتهثمناالنحيازهألصدقائه،يفزمن
»السوشالميديا«الشبيهبالصحافةالصفراء،حيث
التعرّضللبرشسهلومتاح،والأحديعاقبعليه.ولكن
منقالإنليسلخياراتالحياةأثمانباهظة؟قديكون
األصدقاءالخيارالوحيديفحياتنااملبنيعىلتكامل

العقلوالعاطفة.نحنالنختارهمإالبناًءعىلمعطياٍت
مهمٍةتجعلنانضمنأنناسندلهموهمسندلنا.العائلة
أمٌرآخر،والحبأيضاأمٌرآخر،للعقلفيهنصيبأقل.
عالقتناباملعارفتحتملهذاالتخيل،فهيغالباقائمة
عىلاملصادفةأوعىلاملصلحةاملؤقتةوالدائمة،العىل
معطىإنسانيوأخالقيقيميمهم،كماهيالصداقة!

هلأخطأأصدقاءالنارشاملتهمبمساندتهوالدفاععنه؟
قطعاال.ولوكانصديقيلدافعتعنهبرشاسةوقوة،وال
أقبلأساسامنأصدقائينصفاملوقفبمايخصني

يفأزماتيومعاركي.واليليقبيكصديقةأنأقفنصف
موقفتجاهمايتعرّضلهأصدقائي.ليسألننيأعيل
منشأنالصداقةأعىلمنالقضايااألخالقيةالعامة،

ولكنألنأينقاٍشمعصديٍقمتهميمكنتأجيلهحتى
اكتشافالحقيقة.عندهايمكناالعتذارعنالصداقة
فيمالوكاناالتهامحقيقياواليتناسبمعمعايريي
األخالقية،لكنالتخيّليفوقتاألزمةهودليلعىل

شخصيةجبانة،تتناسبمعحالالصحافةالصفراءعىل
وسائلالتواصل.

»أنا ال أخلع صاحبي«

Aabye-Gayle D. Francis-Favilla

I wish we could clear up this apparent misun-
derstanding once and for all. At least I hope 
it’s a misunderstanding, because the other 

option is rather sinister.

There is a reason “Black Lives Matter” is 
important - as a movement, as a proclama-
tion, as a sentence. It isn’t because Black 

lives matter more than any other lives. It 
isn’t because all lives don’t matter. It is 
because that word “all” can be deceiving 
at times. “We hold these truths to be 
self-evident, that all men are created 

equal.” When those words were written, that “all” 
wasn’t inclusive.

I still support what our country aspired to be at 
its founding - but I am also keenly aware of the 

fact that our founders’ vision of America didn’t 
include my being free.
«All” is not enough when “all” has been used to 
exclude. That is why we get specific. That is why 

Black lives matter.

For much of our country’s history, 
“all” didn’t mean everyone. It didn’t 

mean Native Americans. It didn’t 
mean Black people. It didn’t mean 

women. More recently, we’ve seen 
the need to get specific about 
religion, sexual orientation, men-
tal illness, and all manner of 
categorisations that some have 
used to ensure that all are not 
included and afforded the 
same opportunities, access, 
or rights.

As monuments come under new scrutiny and 
some begin to fall, let us remember that it matters 
what we put on a pedestal. We humans don’t have 
a great track record. We seem to like our history 
texts to read like comic books - with an obvious 
hero, a clear villain, and good winning over evil.

 It isn’t because Black lives matter 
more than any other lives, and it isn’t because all 
lives don’t matter  

Well, that’s not how history works. Much of 
American history (as it’s often taught) presents the 
colonists as “the good guys,” and shows everyone 
with white skin getting to join the winning side.

Such biased accounts of history fail to illuminate 
the harsher realities of revolution, slavery, or 
genocide. Because before they were patriotic, they 
were treasonous. America wasn’t discovered, it 
was taken. Time and time again we see that quite 
often the victor is the villain. But since they’re also 
the ones who write the history books, a lot of evils 
get swept under the rug.

Anyone yearning for the days of the Confederacy 
and sad to see its monuments fall, what exactly 
are we arguing about? The only thing “nostalgic” 
southerners aren’t allowed to have any more is 
slavery (and everything slavery-adjacent).

It matters who you honour. It matters who you 
elevate. It matters who gets a pedestal - and it 
matters when. You can teach history without ven-
erating anyone. Heritage needs honesty, otherwise 
it’s just fairy tales.

The truth of the matter is, America has yet to be 

great for all its citizens. And even the notion of 
who gets to be a full citizen has caveats. In this 
land of the free, we have put limits on the liberties 
of our own. Consider how we reacted after Pearl 
Harbor and 9/11. We have erected obstacles to 
land ownership, apartment rental, small business 
loans, and adequate education that have dispro-
portionately hindered Black and brown bodies.

Life, liberty, and the pursuit of happiness have not 
been realistically accessible to all in this country - 
not ever and not now, as we’re seeing.

For proof, you need only look at the higher mor-
tality rate of Black women during childbirth, and 
people of colour who contract Covid-19. You need 
only consider the longer prison sentences of Black 
and brown men compared to white men found 
guilty of the same crime. For people of colour, life 
and liberty are literally harder to come by.

I say this as someone who loves America and 
wants to see it live up to its ideals. I say this as 
someone who is both overwhelmed with disap-
pointment in my country and full of hope for it.

Patriotism does not require blind loyalty. America 
is flawed. It was built on an incomplete promise. 
There are cracks in every branch of government. 
There is rot in every institution. Pretending the 
problems aren’t there only ensures that they 
persist. Now is the time for us all to work together, 
but first we must all be honest.

Aabye-Gayle D. Francis-Favilla is an editor and 
writer from New York who focuses on matters of 
gender, mental health, and race.

All is not enough: Why ‘Black Lives Matter›
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أظهرتإحصاءاتعامليةحديثة–ضمنتقريراصدرتهرشكة
“Hootsuite”عنحالةاالنرتنتحولالعالموينرشعىلمنصة

“ساليدشري”العاملية-بأنعدداملستخدمنيالنشيطينيملختلفشبكات
التواصلاالجتماعيحولالعالمسجلخاللشهريوليوقرابة3.96 

مليارمستخدمنشط.

وذكرتاالرقامالتينرشتضمنتقريراحصائي-حملعنوان“العالم
الرقمييف2020”-بأنعددمستخدميالسوشيالميدياالنشيطيني
ومعوصولهماىلهذااملستوىفإننسبةانتشاراستخداممختلف

شبكاتواالجتماعيقياسابعددسكانالعالمسجلتخاللشهريوليو
الجاريحوايل51%،حيثيقدرعددسكانالعالماليومبنحو7.8مليار

نسمة.
وأشارتاالحصاءاتاىلانعددمستخدميشبكاتالتواصلاالجتماعي
حولالعالمباتيشكلنسبةتصلاىل%87مناجمايلعددمستخدمي

االنرتنتحولالعالمواملقدرعددهمبحوايل4.6مليارمستخدم.
وشهدعددمستخدميشبكاتالتواصلاالجتماعيحولالعالم

بمختلفانواعهاومنصاتهامثلفيسبوكوتويرتولينكدانوواتساب
وانستغراموغريهامنالشبكاتاقباالواستخدامامتزايدايفجميع
ارجاءالعالمخاللالسنواتاملاضيةوخصوصاانهااصبحتيف

متناولالجميعمنخاللتطبيقاتهاعىلالهواتفالذكية،حيثتظهر
االحصاءاتبأنعددمستخدميشبكاتالتواصلاالجتماعييفالعالم

نمابنسبة11%يففرتةسنة.

واوضحتاالحصاءاتبأنعددمستخدميشبكاتالتواصلاالجتماعي
زادبمقدار376مليونمستخدمخاللسنة،وبنسبة11%،وذلكلدى

املقارنةبعددمستخدميهااملسجليفشهريوليومنالعاماملايض2019 
والذيبلغقرابة3.6مليارمستخدم.

وعىلصعيدمتصلذكرتاالحصاءاتبإنشبكةفيسبوكالعاملية
االجتماعيةتصدرتاالستخدامواكربقاعدةمنمستخدميالتواصل
االجتماعيالنشطنيالسيماوانهاتوفرالعديدمناملزاياوالخدمات
يفمجاالتالتواصلاالجتماعيوالتسويقواالعالمحيثبلغعدد
مستخدميهذهالشبكةالنشطنييفيوليوالجاريحوايل2.6مليار
مستخدمنشط.وبحسباالحصاءاتجاءتمنصة“اليوتيوب”يف

املرتبةالثانيةعامليابحوايل2مليارمستخدمنشط.

وذكرتاالحصاءاتبأنتطبيقالتواصلاالجتماعيوالرتاسلواتساب
اململوكلرشكةفيسبوكالعامليةجاءيفاملرتبةالثانيةايضابحوايل2 

مليارمستخدمنشط.

نصف سكان األرض 
دخلوا لمواقع 

التواصل االجتماعي 
خالل يوليو 2020 !

أشارحازمرشيفرئيستحريرجريدةاملالاالقتصاديةإىلأناإلعالناتاملطبوعة
كانتتستحوذعىلأكرثمنثلثياإليراداتيفالصحفاملطبوعة،يفماتمثل

االشرتاكاتاملدفوعةوالتوزيع%15.لكنبعدأزمة»كورونا«اختلفتاملعادلةوبدأت
الصحفيفالرتكيزعىلرشائحجديدةمنالجمهور،لتعزيزحصةإيراداتاملحتوى

اإللكرتونيلتستحوذبذلكعىل40%.
استعرضحازمتجربةجريدةاملالكجريدةمرصيةمتخصصةيفالشأناالقتصادي

يفالتحولالرقميوتطويرنموذجاألعمال،وذلكخاللجلسةنقاشيةبثتعرب
اإلنرتنتضمنبرنامج»حلولمنصاتالتواصلاالجتماعي«الذيينظمهاملركزالدويل

للصحفينيبالتعاونمعمرشوعفيسبوكللصحافة.
أوضححازمالتحولالرقميالذيخاضتهالجريدةبدأمنذسنواتقريبة،مما

جعلالجريدةمؤهلةملواجهةالتحدياتالتيفرضتهاجائحةكوفيد19عىلصناعة
الصحفاملطبوعة.أوضحأيضاًأنتدريبالفريقالصحفيبالجريدةكاننقطة

االنطالقنحوالعالمالرقمي،حيثخضعكافةاملحررين
يفطاقمالتحريربدًءمنرئيسالتحريرلعدة
تدريباتوورشعملحتىيتمإنتاجمحتوى
رقميجيديتناسبمعاألزمةومابعدها.
تضمنتهذهالتدريباتكيفيةالتعاملمع
السوشيالميدياوكتابةاملحتوىالرقمي
والتعاملمعمحركاتالبحثوكيفية

إنتاجمحتوىتفاعيل.
»إّنماُيصقلالصحفيهوالتجربة
الحياتيةوأنيكونلديهمنهجتفكري

وتحليلعلمي،ولديهقدرةعىل
الكتابةالصحيحةوأنيكون

دائمالتطلعوالقراءة،باإلضافة
إىلالتقاربالفكريبنياملصدر

والصحفيحتىالتتحولالفجوةبينهما
إىلعائقأمامالصحفي«.هكذاوصفحازمالصحفي

املؤهلألنيتحولإىلرائدأعمالويبادريفإطالقمشاريعإعالمية
مستقلةمستغاًلالطلباملتصاعدعىلاإلعالمالرقمي.موضحاًأنكوفيد19 

وجهتالصحافةوالجمهورإىلالصحافةاإللكرتونيةأكرثمنالورقية،ورسعتبوترية
هذاالتحولبمايوازي5سنواتيفالوضعالعادي.

تحديات أزمة كوفيد19
عرضضيفنايفالويبيناربعضالتحدياتالتيتواجهالصحافةاالقتصاديةقبلأزمة

كوفيد19،وهيارتفاعيفإجمايلتكلفةعنارصالصناعةبنسبةالتقليفاملتوسط
عن٣٠٪عقبتعويمالجنيهاملرصي،وزيادةالقيودالتيتكبلانتاجمحتوىخربي
مكتملومتمّيز،باإلضافةإىلضعفالبنيةالتحتيةالتكنولوجيةبشكلعام،ونقص
الكوادراملؤهلةواملدّربة،فضالًعنتراجعوتشّوهسوقاإلعالناتاملوجهةللمؤسسات
الصحفيةمكتفنيبالتوجهباستياءللصحافةالرقميةوتفضيلصحافةالعالقات

العامة.
كماوصفحازمأزمةكوفيد19بأنهاأسوأأزمةمرّتعىلصناعةالصحافةمنذإنشاء
جريدةاملالموضحاًبعضالتحدياتالتيتسببتفيها.وتجلّتبانخفاضاإليرادات
اإلعالنيةبنسبة٢٥٪يفاملتوسطوتراجعنسبةالتحصيلألناملؤسساتتحافظعىل
السيولةوتتأخريفسدادالتزاماتهاللصحف.وتجدراإلشارةأنهحددميزةألزمةكوفيد

19،وقالالبّدأننستغلهاوهيبدءأعدادكبريةمنالقراءيفالتحوللالعتيادعىل
مطالعةالجريدةواألخبارإلكرتونياً،بالتايلإنأنماطوسلوكياتاإلستهالكاإلعالمي

الرقميتتغري!

استهداف شرائح جديدة من الجمهور
حددرئيستحريرجريدةاملالالرشائحاملستهدفةقبلأزمةكوفيد19ومابعدها

بالنسبةللصحفياملتخصصيفالشأناالقتصادي.وهممجتمعاألعمالبقطاعاته،
ودوائرصنعالقرار،ومراكزالدراساتواألبحاثاملتخصصةوطالبالجامعات
والباحثنييفمجالاالقتصادواملحاسبةوالتجاروالرشيحةالعليامنالطبقة

الوسطى.
أماخاللأزمةكوفيد19،أضافرشيفبعضالرشائحاملستهدفةوتحديداًالتي
تتجهإىلالصحافةالرقميةوهمالطبقةالوسطىاملهتمةباإلدخارواالستثماريف

القنواتاملختلفةكالذهبوالدوالروالعقارات،باإلضافةإىلالرشيحةاملهتمة
بأسعارالسلعومتابعةاألسواق،فضالًعناستهدافاملناطقالبعيدة

واملحافظاتودولالخليج.
ويرىحازمأنتطبيقنموذجاألعمالالسابقعىل

الصحفالعامةواملتنوعةيتوقفعىلإمكانية
إنتاجاملؤسسةالصحفيةللمحتوىالقابل

للبيع،وهواألمرالذييميزالصحف
اإلقتصادية،والتييلجأإليها

الجمهورلكونهاجزًءامنطبيعة
عمله.

 نموذج األعمال ما بعد 
كوفيد19

أكدرئيسالتحريرجريدةاملالعىل
أننموذجاألعمالللصحفاالقتصادية
»Business Model«يعتمدباألساسعىل

تحديداإليراداتالخاصةباملرشوع،وتكلفةاملنتج
الذيستقومباصدارهسواءكانمطبوعةورقيةأو

محتوىرقمي،وكيفومتىستغطيهذهالتكلفة؟والعائد
الربحيالذيسيعودعىلاملساهمنينتيجًةلذلك.

وأشارإىلأنهالبدمناالستفادةمناألزمة،منخاللتعديلهيكل
التدفقاتاملاليةللصحفقبلالوقوعيفمخاطراإلفالسالتيتتعرضلهاالعديدمن
صحفالعالم،مضيفاًإىلأندراساتالجدوىالتيتعدعادةللمرشوعاتالصحافية
يتمتخطيطهالتغطيثالثإىلخمسسنواتو«لكنكوفيد19أجربناعىلأنننظرإىل

غداًفقط«بحسبقوله.
ختمحازمالويبيناربالتحّدثعنحّلللبقاءواالستمراردونتكبدخسائرفادحة؛
أالهوالدفعيفاتجاهتقليلحصةاإلعالناتاملطبوعةإىل%40منإجمايلاإليرادات
(مايعنيأنهاتسدأقلمننصفنفقاتالجريدةعىلاألكرث(،يفحنييتّمالدفعنحو
زيادةإيراداتاملحتوىاإللكرتونيإىل%40معالعملعىلزيادةهذهالنسبةباستمرار

لتفاديأيمخاطرمستقبليةمماثلةألزمةكوفيد19.
ملشاهدةالجلسةكاملةيمكنكمزيارةالصفحةالرسميةلشبكةالصحفينيالدوليني،أو

عربملتقىالصحفينييفالرشقاألوسطوشمالأفريقيا.

كوفيد19 يسّرع من وتيرة التحول الرقمي 
للصحف المطبوعة

F acebook Inc and Twitter Inc took down the 
accounts of several high-profile support-
ers of Brazilian President Jair Bolsonaro 

following a Supreme Court order, a move that 
underlines the tricky territory the social media 

titans are navigating in some of the world’s largest 
jurisdictions.

Justice Alexandre de Moraes ordered the removal of 
16 Twitter accounts and 12 Facebook accounts on , 
a decision tied to an ongoing probe into the alleged 
dissemination of disinformation by supporters of the 
right-wing Bolsonaro.
Among the purposes of the “fake news” investigation, 

as it is known in Brazil, is to discover if misinformation 
and threats against Supreme Court officials are being 

funded illicitly.
Among the owners of the suspended accounts is Roberto Jeffer-
son, a former congressman and president of the conservative 
PTB party, as well as businessmen Luciano Hang, Edgar Corona 
and Oscar Fakhoury, and activist Sara Giromini, widely known 

as Sarah Winter.
Moraes had ordered the accounts blocked in a separate 

ruling in May, though the accounts were not removed at the 
time.
order, Moraes said, was meant to stop the accounts from “being 
used as a means of committing possible criminal conduct.»
Facebook said in a statement that it “respects the judiciary and 
complies with valid legal orders.” Twitter in a statement said, 
“Twitter acted strictly to comply with a legal order related to a 
Supreme Court investigation.»
The blocked Twitter accounts themselves, on the pages where 
their accounts would be, said Friday evening they were sus-
pended “in response to a legal order.»
The reaction among Brazil’s conservatives was swift.
The PTB party said in a statement that it was surprised by “yet 
another arbitrary measure” ordered by Moraes, which “im-
pedes the exercise (of Jefferson’s) right to liberty of expression 
and opinion on social media.»
Winter, the activist, said she would complain to “international 
human rights organizations about the serious offense against 
free speech.»
While Bolsonaro did not immediately address the removal of 
the accounts, he has previously spoken against the inquiry, 
calling it a grave threat to free speech.

Twitter, Facebook Block Accounts Of 
Brazil President Jair Bolsonaro’s Allies
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اليزالالبحثجارياًعنتفاصيلوخباياكورونااملستجدالذيأصابحتىاآلنأكرثمن12مليون
إنسانوأودىبحياةأكرثمن550ألفاًحولالعالممنذظهورهبالصنييفأواخركانوناألول/ديسمرب.

ويفجديدالفريوسالتاجيوحولماإذاكانينتقلللجنني،أعلنباحثونمنإيطاليا،أنهمدرسوا31 
امرأةمصابةبكوفيد19-وضعتمولودهايفمارسوأبريل،حيثوجدواآثاراًلكورونايفعددمنعينات

دماءالحبلالرسيواملشيمةويفحالةواحدةلنبالرضاعة.

كماأوضحرئيسالدراسة،املتخصصيفعلماملناعةبجامعةميالنو،كالوديوفينيتسيا،أنهال
يجبأنتشعرالنساءبالذعرفهذااليعنيأنهناكفريوساحيايفتلكاألماكن،الفتاًإىلأنه»من

السابقألوانهإصدارإرشاداتأوتغيريطرقالرعاية«.
غريأنالدراسةتعززدراساتأخرىخاصةلنساءأصنبيفبدايةحملهنمقارنةبهؤالءالنساء،

بحسبفينيتسيا،الذيناقشالنتائجيفمؤتمرطبيعقدعىلاإلنرتنت.
يذكرأنهمنذبدايةالجائحة،تساءلاألطباءعماإذاكانيمكننقلالعدوىيفالرحم،ويمكن

لفريوسنقصاملناعةاملكتسبة»أيدز«و«زيكا«وغريهاأنتصيبالجننيبهذهالطريقة.
وأشارتتقاريرعدةمبكرةمنالصنيإىلأنكوروناقديتمكنمنذلكأيضاً،بالرغممنأن
األطباءيشكونأنتلكالنسوةربمايكنقدنرشنالفريوسألطفالهنخاللأوبعدالوالدة.

»دليلقوي«
إىلذلكتضمنتالدراسةنساءمن3مستشفياتخاللذروةالتفيشيفشمالإيطاليا.وعرث

عىلالرتكيبالجينيللفريوسيفعينةدممنالحبلالرسيوعينةمنلنبالرضاعة،وعرثالعلماء
أيضاًعىلأجساممضادةمحددةللفريوسيفدمالحبلالرسيويفاللنب.

ويفواحدةمنالحاالت،قالفينيتسياإن»هناكدليالقويايشريإىلأنالرضيعولدمصاباًبالفعلألننا
وجدناالفريوسيفدمالحبلالرسيويفاملشيمة«.ويفحالةأخرى،كانلرضيعاألجساماملضادةلكورونا،
التيلمتنتقلإىلاملشيمة،لذااليمكنأنتكونقدجاءتمناألموربما»جاءتمنتعرضالجننياملبارش

للفريوس«.

هل ينتقل كورونا 
إلى الجنين؟ 

حذرتقريرجديدصادرعنإدارةالغذاءوالدواء
األمريكيةمناستخدام5منتجاتمطهرة

لليدينبعدأنتسببتيفوفاةأودخولالبالغني
واألطفال،عىلحدسواء،إىلاملستشفىبعد

االستخدامغريالسليم.

وبحسبمانرشته»دييلميل«الربيطانية،
قامتبتصنيعجميعاملطهراتالخمسةاملحددة

رشكةEskbiochem SA de CVيفسياليا
باملكسيك،وتحتوياملطهراتعىلكميات

خطريةمنامليثانولدونإدراجهاعىلالعبوات
يفقائمةاملكونات،وبداًلمنذلكأدرجتالرشكة
املكسيكيةالكحولاإليثييل(اإليثانول(،وهو
العنرصالنشطاألكرثشيوًعاواألكرثأمانًايف

صناعةمطهراتاليدين،عىلعبواتهاالخاصة.
ولكنأظهرتاالختباراتاألمريكيةأنكلمنتج
منمنتجاتتلكالرشكةيحتويعىلكميات
كبريةمنامليثانول،والتييمكنأنتكونسامة

إذاتمابتالعهاأواستنشاقهاأوحتىامتصاصها
منخاللالجلد.

ووفقًالتقريريفArsTechnica،فإنإحدى
العالماتالتجاريةاملطهرةالتيحددتهاإدارة
الغذاءوالدواءاألمريكيةتحتويعىل%81من
تركيزامليثانولبلالتحتويعىلالكحول

اإليثييلعىلاإلطالق.
ويمكنأنيتسببامليثانوليفالعمىأوحتى

الوفيات.كماأنتناولمايعادلملعقتني
كبريتنيمنهيكونمميتًالألطفال،ومناملعروف
أنالكمياتاألصغرتتسببيفتلفاألعضاء،

وتؤثرسلًباعىلالعصبالبرصي،ممايصيبمن
يتعرضلهبضعفبرصيخطري.

ويحذرتقريرهيئةالغذاءوالدواءاألمريكية
منتوظيف»امليثانولكمكوننشطملطهرات

اليدين«بسببآثارهالسامة.
وأضاف:»التزالتحرياتإدارةاألغذية

والعقاقريمستمرةبشأنامليثانوليفبعض
مطهراتاليدين.وسنقدممعلوماتإضافية

عندماتصبحمتاحة«.
وأشارتإدارةالغذاءوالدواءاألمريكيةإىلحاالت
محددةمنالبالغنيواألطفال،الذينتمإدخالهم
إىلاملستشفىحيثأصيبوابالعمى،بخالف
حاالتالوفياتنتيجةالتعرضللميثانولمن

خاللمنتجاتمطهراليديناملذكورة.
وتشملأعراضالتعرضللميثانولالغثيان
والرؤيةالضبابيةوالصداعالشديدوالنوبات

والغيبوبةوفقدانالقدرةعىلاإلبصار.
وأفادتقريرإدارةالغذاءوالدواءأنه»عىلالرغم
منأنجميعاألشخاصالذينيستخدمونهذه
املنتجاتعىلأيديهممعرضونلخطرالتسمم
بامليثانول،فإناألطفالالصغارالذينيتناولون

هذهاملنتجاتواملراهقنيعنطريقالخطأ
والبالغنيالذينيرشبونهذهاملنتجاتكبديل

(اإليثانول(،هماألكرثعرضةللخطر«.

تحذير أميركي: 5 مطهرات 
لليدين تتسبب بالعمى والوفاة
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نعالج السكري وضغط الدم وأمراض القلب والكوليسترول والكلى األزمة والتهابات الحلق والرئة والبروستات وأمراض المعدة وجميع األمراض الداخلية
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    Health Medical صحة وطب

S tudies continue to reveal SK virus 
mystery Which has claimed the 
lives of more than 556 thousand 

people around the world, and scientists are 
working on trying to solve the mystery of 
the epidemic to confront it.
In a new study, a Chinese study showed 
that patients with high blood sugar levels 
are at double risk of dying from Covid 19.
This is the first time that scientists confirm 
that patients who record high levels of 
sugar in the blood without being diagnosed 
with diabetes, face a greater risk of death 
from the coronavirus, according to what 
was reported in the journal “Diabetology”.
The cause of death
The researchers analyzed death rates for 
605 patients with 19 in COFID Two hospitals 
in Wuhan, China. They wrote that high 
blood sugar levels are “linked” in isolation 
from all other factors, with an increased 
risk of death and complications from the 
virus.
This study has been based on previous 
research conducted on diabetes patients.
In France, one out of every ten patients 
with the epidemic died, also suffering from 
diabetes, which is higher than that record-
ed in people without HIV, without diabetes, 
according to a study published by the same 
magazine in May.
The researchers said in the study published 
Friday that blood clotting and excessive 
interaction of the immune system may have 
a role in this topic.
Glucose level
More than 100 patients died from these 

cases, which allowed doctors to study all 
factors and characteristics in the perfor-
mance of their bodies, which led to their 
deaths, including the level of glucose in 
the blood. It turned out that the death rate 
in patients with a relatively high level of 
sugar (about 7 mmol / L) exceeded the rate 
in other patients by 2.3 times, outside the 
framework of cases of diabetes, obesity, or 
other metabolic disorders.
As for the nature of the relationship 
between blood sugar and the probability 
of dying from “Covid-19” disease, it is not 
clear yet, but there is a hypothesis that the 
glucose overflow in the blood may con-
tribute to the formation of blood clots and 
infections, and it may also negatively affect 
the work of blood vessels.
The study authors also called on hospitals 
to conduct tests for all Covid-19 patients to 
know their blood sugar levels, contrary to 
recommendations to limit this to patients 
with proven diabetes.
However, researchers not participating 
in the study warned against the limits 
of this study. “It is a good report but it is 
completely in line with expectations,” said 
Navid Starr, professor of metabolism at the 
University of Glasgow. “What researchers 
cannot confirm is whether the varying 
targeting of blood sugar levels in patients 
leads to differences in results,” he added.

Sugar and Corona deaths .. A study 
reveals the secret of the relationship

قياسنبضالقلبمنالعملياتاملفيدةجًدا
التيتسمحبالحصولعىلمعلوماتمهمة

عنوظائفالجهازالقلبيالوعائي.
يمكنالشعوربنبضالقلبيفعدةأجزاء
مختلفةمنالجسم.وذلكبسببحركات

التمددواالنقباضالخاصةبالقلبواألوعية
الدموية.

نبضالقلبمرادفملعدلرضباتالقلب،ويتم
التعبريعنهعادًةبعددالرضباتيفالدقيقة

الواحدة.
عىلسبيلاملثال،إذاقمتبقياسنبض

شخصماملدة60ثانيةوعددت70رضبة،
يعنيذلكأنمعدلنبضههو70رضبةيف

الدقيقة.
وبرغمأنقياسنبضالقلبمنالعمليات

املهمةلتشخيصاملشكالتالقلبيةاملحتملة
رسيًعا،إالأنالكثريمنالناساليعرفون

كيفيةتنفيذها.
لذلكنرغباليوميفاستعراضكيفيةالقيام

بذلكبسهولة.
معدلالنبضالطبيعييرتاوحبني60و100 
رضبةيفالدقيقة.وقياسهيساعدناعىل

التحققمماإذاكانيفالحدودالطبيعيةأمال
الكتشافاملشكالتالقلبيةاملحتملة.

عىلسبيلاملثال،قياسالنبضيساعدعىل
اكتشافحالتيترسعالقلبوبطءالقلب.

يفحالةترسعالقلب،تتعدىرضباتهالـ100 
يفالدقيقة.عىلالجانباآلخر،يفحالةبطء

القلب،تقلرضباتهعن60يفالدقيقة.
كالالحالتنيقديشريانإىلأنهناكيشء
يفالجهازالقلبيالوعائياليعملبصورة
طبيعية.وتعديالحداألقىصأواألدنى

للنبضالطبيعيقديشكلخطورةعىل
القلب.

تجدراإلشارةهناإىلأنترسعوبطءالقلب
اليعنياندائًماوجودمشكلةما.فمعظمهذه
الحاالتتحدثيفمواقفطبيعيةيحتاجفيها
القلبللتكيفلتوفريالدملجميعاألعضاء

واألنسجةيفالجسم.
مثاًل،أثناءممارسةالرياضة،منالطبيعي
تماًماأنتتعدىرضباتالقلباملعدل

الطبيعي.يمكنأيًضالحالةترسعالقلب
أنتظهربسببالخوف،الضغطالعصبي،

ومواقفالخطر.
عىلالجانباآلخر،يتمتعمنيمارسون

الرياضةبشكليوميعادًةبمعدلنبضأقل
خاللفرتاتالراحة،والذيقديصلإىل40 
رضبةيفالدقيقةفقطعندبعضالرياضيني.

وذلكاليشريإىلإصابتهمبأيأمراض.
إذن،ملاذاتحتاجإىلقياسنبضالقلب؟

أواًل،هذهاملعلوماتمفيدةللتحققمنالحالة
البدنيةوتتطورهاعندممارسةالرياضة.ثانًيا،
ستكونبذلكواعًياأكرثلحدودجسمكأثناء

التمرن.
بعيًداعنذلك،قياسالنبضقديساعدك
عىلالحصولعىلتشخيصمبكرألمراض

كثريةقدتعانيمنهابدونعلمك.
ويشملذلكبعضاملواقفوالحاالتالخطرية
كتسلخالرشياناألبهر.فقياسمعدلرضبات
القلبيمكنأنيساعدكعىلاكتشافهيف

الوقتاملناسب،فينقذبذلكحياتك.
كيفتقيسمعدلرضباتالقلببسهولة؟
لقياسنبضالقلبيفظروفطبيعية،من
املهمأنتكونهادًئاومسرتخًيا،وأالتكونقد

مارستأيرياضةأومجهودبدنيقبلعملية
القياسمبارشًة.بذلكيمكنكالحصولعىل

قياسدقيقللنبضأثناءالراحة.
يمكنكتنفيذهذهالعمليةعىلأجزاءمختلفة
منالجسم،ولكنأكرثهااستعمااًلهيهي

الرقبةوالرسغ.
يفالواقع،إذاكنتتقيسنبضكألولمرة،
مناألفضلأنتقومبذلكعىلرقبتك،حيث
تستطيعالشعوربهبشكلأكرثوضوًحا.

أواًل،ستحتاجإىلساعةتوقيف
(stopwatch(،ويمكنكاستعمالتطبيق

الساعةاملتاحعىلهاتفك.عندماتكونجاهزًا،
اتبعالخطواتالتاليةبحرص:

ضعإصبعيالسبابةوالوسطىإلحدىيديك
عىلرقبتكتحتذقنكمبارشًة.

اضغطقلياًلعىلاملنطقةللشعوربرضبات
قلبك.التضغطبشكلمفرطكيتتجنب

الحصولعىلنتيجةغريدقيقة.
بعدتثبيتإصبعيكوالتأكدمنشعوركبكل
نبضةبشكلواضح،شغلساعةالتوقيف

وابدأالعد.
يمكنكالقيامبذلكملدةدقيقةأو30ثانية.

إذااخرتالخياراألخري،ضاعفعددالرضبات
التيعددتهاللحصولعىلعددالرضباتيف

الدقيقةالواحدة.
إذاكانالرقمبني60و100أثناءالراحة،

فمعدلكطبيعي.أماإذازادأونقصعنهذه
الحدود،أوإذاالحظتعدمانتظاميفاإليقاع،
استرشطبيًبامتخصًصايفأرسعوقتممكن.

أخريًا،إذاواجهتصعوبةيفتنفيذهذه
العملية،يمكنكاالستعانةدائًمابجهازقياس

النبض.

 كيفية قياس معدل ضربات 
القلب بسهولة
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CARS سيارات

أعلنترشكةأوديعنإطالقموديلSportbackمنسيارتها
الكهربائيةQ4 E-Tronاملدمجة،عىلأنيتمطرحهيفاألسواق

خاللالعامالقادم.
وأوضحتالرشكةاألملانيةأناملوديلSportbackالجديديظهر

بطول4.6مرت،كمايقليفخلوصهاألريضعناملوديلالتقليديمن
Q4ببضعةملليمرتات.

ومنالناحيةالتقنيةيعتمداملوديلالجديدعىلسواعدمحرك
كهربائيعىلكلمحوربقوةكليةتبلغ225كيلووات/306 

حصان.
وبفضلهذهالقوةتتسارعالسيارةمنالثباتإىل100كم/سيف

غضون6.3ثانية.
وتصلالرسعةالقصوىللسيارةعىلأعتاب180كم/س.

وبفضلالبطاريةسعة82كيلوواتساعة،فإنالسيارةتتمتع
بمدىسرييبلغ450كم.

سيارات أودي تواصل استعراض القوة.. 
سيارة كهربائية جديدة في 2021

سوزوكي تعلن عن 
منافس قوي لسيارات 

RAV التي تصنعها تويوتا
طورترشكةسوزوكياليابانيةسيارةكروسأوفراقتصاديةيتوقعأنتصبح

املنافساألقوىلسياراتRAV4التيتنتجهاتويوتا.
وتأتيسيارةAcrossالجديدةشبيهةنوعامابسياراتRAVمنالجيل
الخامس،ولهاهيكلبنفسالحجمتقريبا،لكنهاتختلفمعاألخريةيف
تصميمالواجهةاألماميةوشبكاملربدوشكلاألضواءوممتصالصدمات

األمامي.
كماتتميزهذهاملركبةبالعنارصالبالستيكةالسوداءالتيتدخليفتصميم
الهيكلوممتصاتالصدماتواإلطاراتاملحيطةبالعجالتبصورةأنيقة

ومميزة،فضالعنتصميمأقراصعجالتهااملصنوعةمنالكروم.
وحصلتقمرةهذهاملركبةعىلمقاعدجلديةمريحةمخصصةلـ5ركاب،
وعىلمقودمكسوبالجلدومزودبأزرارللتحكمبأنظمةالرسعةوالصوت

وأزرارللردعىلاملكاملاتالهاتفية.
وزودتهاسوزوكيبحساساتللضوءوحساساتللمطرونظامملنعاالنزالق

عىلاملنعطفاتواملنحدرات،وأنظمةكهربائيةلتدفئةالزجاجواملرايا
واملقاعد،إضافةإىلكامرياتوحساساتمسافةأماميةوخلفيةتساعدعىل

ركنهابشكلآمن.
وتعتمدهذهاملركبةيفالحركةعىلنظامهجنييضممحركبنزينبسعة2.5 
ليرت،ومحركنيكهربائينيمثبتنيعىلمحاورالعجالتمناألماموالخلف،
تمكنهاجميعامنالوصولإىلرسعة185كلم/سا،كمايمكنللبطاريات

الداخليةتخزينالطاقةأثناءالحركةلتساعدالسيارةعىلقطعمسافة75 
كلمباالعتمادعىلاملحركاتالكهربائية.

 Elantra هيونداي تحول
الشهيرة لسيارة رياضية فارهة!

انترشتعىلبعضمواقعوصفحاتاإلنرتنتصوراوفيديوهاتتظهر
التصميمالجديدلسياراتElantraالقادمةمنهيونداي.

 N Lineوتبعاللترسيباتفإنالصورالتيانترشتتظهرتصميمنموذج
القادممنسياراتElantra،والذيسيحلمحلنماذجAvante Sportالتي

انترشتيفكورياوأمريكاوعددمنأسواقالعالم.
وبالنظرللصورنالحظأنتصميمElantraأصبحمختلفاكليا،وحصلت

نماذجهاالجديدةعىلهيكلانسيابيريايضبواجهةغريبةالشكلمزودة
بفتحاتهوائيةكبرية.

ومنأبرزملساتالجمالواألناقةيفهذهالسياراتشكلالفتحاتالتي
ستأتيفيهامصابيحالضباباألمامية،واالنحناءاتالبارزةعىلشكل

حرفYعىلاألبواب،وتصميمصندوقاألمتعةالخلفيالذيخططلقسمه
العلويأنيكونعىلشكلجنحهوائيلزيادةالثباتعىلالرسعاتالعالية،

إضافةإىلتصميموحداتاإلضاءةالخلفيةالتيامتدتعىلشكلخط
أحمرميضءعىلطولالصندوق.

ولمتعرفبعدتفاصيلالتقنياتالداخليةالتيستحصلعليهاقمرةهذه
السيارات،لكنترسيباتأشارتإىلبعضمواصفاتهاالتقنيةاألخرى،حيث

ينتظرأنتحصلعىلمحركاتT-GDIتوربينيةبسعة1.6ليرتوعزم204 
أحصنة،وعلبرسعةميكانيكيةوأوتوماتيكيةبـ6مراحل،كمايفرتضأن

تطرحنسخهجينةمنهابمحركاتتعملبالبنزينوالكهرباء.

L et’s face it, the Kia Carnival, and basically all family vans, have 
never been bought for sex appeal. It’s all about what’s inside that 
matters. And so Kia’s newest details of the new Carnival is the most 

important, revealing a high-tech, premium-appointed cabin that’s even 
bigger inside than before.
Most obvious in change is the move from the current dash to a Mercedes-
Benz-style twin-display. The design essentially mimics what the new 
fourth-generation Kia Sorento SUV will bring, but fits it inside the Korean 
MPV.
The screens measure 12.3-inch across – each – one for the driver and one 
for the central entertainment unit. Below is a much nicer climate control 
unit, and below that we see the automatic transmission gear selector is 
replaced by a fly-by-wire rotary controller. Much neater stuff.
The design looks nicer, with this example strewn together by leather and 
chrome metal switchgear. Practically, the interior grows, 10mm wider 

with a 30mm longer wheelbase to fully accommodate that second row 
of swiveling pilot chairs. There’s also a 30mm longer rear overhang which 
endows the Carnival with what Kia claims as “best in class cargo space 
and storage”.
There is cooling and heating for all rows via triple-zone climate control 
and heated second-row seats. USB ports feature throughout the cabin 
and the front sockets allow Apple CarPlay and Android Auto connectivity.
Driving the fourth-gen Carnival when it arrives are the same engines 
available now; a 3.5-litre petrol V6 develops a punchy 206kW and 336Nm, 
and the 2.2-litre turbo diesel a stout 149kW with 440Nm. Both engines 
are mated to a new dual-clutch eight-speed transmission, which should 
decrease fuel consumption.
Kia will launch the new Carnival this year in its home market and we are 
expecting Kia Australia to announce timing for a 2021 launch.

Kia Reveals What’s Inside New Carnival



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET0069

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

July 2020 - Volume : 8 - Issue :91

 REAL ESTATE عقارات

حكومة مصر توفر 30 مليار جنيه لتنفيذ 
250 ألف وحدة سكنية

اتفقتالحكومةاملرصيةمعالبنكاملركزيعىلتوفري30مليارجنيهبفائدةميرسةعىل3سنواتلتنفيذ250ألفوحدةإسكان
اجتماعي.

ومناملقررأنيكونالطرحاألولللوحداتيفحدود120ألفوحدةسكنية.
منناحيةأخرى،كشفتميعبدالحميدرئيسةصندوقاإلسكاناالجتماعيودعمالتمويلالعقاري،أنمخصصاتالعام

املايلالقادمالستكمالالوحداتالسكنيةتصلإىلنحو21مليارجنيه.
وأشارتإىلانتهاءالصندوقمنإنشاء428ألفوحدة،بكلفةبلغت76مليارجنيه.

وعنتأثرسدادأقساطالتمويلالعقارياإلسكاناالجتماعي،قالتعبدالحميدإنهتمأخذ
إجراءاتاستباقيةمعاملركزياملرصيبتأجيلاألقساط6أشهرإىلسبتمرب

املقبللرتتيبالناسأوضاعهااملتأثرةبفريوسكورونا.
ولفتتإىلأنهقبلأخذالقراربالتأجيل،كانتنسبةالتعرثيف

السدادتشكل%0.1فقط.
تراجع مبيعات العقار باألردن 

44 % في النصف األول
أظهرتبياناترسميةأنقيمةاملبيعاتالعقاريةيفاألردنانخفضت%44يفالنصف
األولمنالعامالحايلإىل1.125ملياردينار(1.58ملياردوالر(مقارنةبنفسالفرتة

منالعامالسابق.

وتشرياألرقامالصادرةعندائرةاألرايضواملساحةإىلأنالعراقينيتصدروا
قائمةاملشرتيناألجانبباستثماراتبلغت27.2مليوندينار،يليهمالسعوديون

باستثماراتقدرها10.7مليوندينار.

وجاءتحملةالوثيقةالغزاويةيفاملرتبةالثالثةباستثماراتبلغت6.8مليون.
وعزاعاملونيفقطاعالعقاراتالرتاجعإىلتأثريإجراءاتمكافحةفريوسكورونا

والتوتراتاإلقليمية.

فرنسا: دعم قطاع التشييد بـ 
5.65 مليار دوالر

ذكرتتقاريرأنفرنساتعتزمتقديمدعمبقيمة5ملياريورو(65ر5ملياردوالر(لقطاعالبناءوالتشييد.
وبحسب»األملانية«ذكرتوكالةبلومربجلألنباءأنوزيرةاالسكانإيمانويلفارجونقالتاليوم»سوف
يتمضخاستثماراتكبريةيفقطاعالبناءوالجامعاتواملدارسواملستشفيات،بجانبمساعدةاألرس

الفرنسية«.
وأوضحتفارجونأنالدعمالذيسوفيحصلعليهقطاعاالسكانيرتاوحمابني4و5ملياريورو.

وأشارتإىلأنهذاالدعميأتيضمنحزمةدعمأوسعنطاقاتقدربـ15ملياريورو.

A total of 624,769 residential properties 
in Turkey were sold in the first half of 
2020, the country’s statistical authority 

announced on.
Housing sales increased 23.5% or 118,973 units in 
the six-month period year-on-year, according to 
the Turkish Statistical Institute (TurkStat) data.
During the first six months of this year, 197,772 
new housing units were sold, while the sec-
ond-hand sales constituted the rest.
Istanbul -- Turkey’s largest city by population and a 
top tourist center -- took the lion’s share in hous-
ing sales with 106,311 units over the same period.
Official data showed the capital Ankara and the 
Aegean province of Izmir followed Istanbul with 
69,078 and 39,331 housing sales, respectively.
Mortgaged housing sales were recorded at 
266,734 -- a 42.5% share of all sales over the same 
period.
In June, housing sales increased rapidly by 109.7% 
to reach 190,012 units -- 58,632 new and around 
131,400 second-hand sales -- on a yearly basis.

Turkish state-lenders lowered interest rates for 
housing loans in June -- 0.64% for new houses and 
0.74% for second-hand houses -- and extended 
loan’s maturity up to 15 years.
Treasury and Finance Minister Berat Al-
bayrak said low interest rates took 
effect and housing sales last 
month reached the historical 
high recorded in any June 
so far.

The minister tweeted 
that housing sector 
also influences 250 
subsectors.

Ahmet Erkurtoglu, 
the deputy head 
of the Contractors’ 
Association of Istanbul’s 
Anatolian Side, said 
lowered interest rates and 

extended maturity term upheld the construction 
sector and recovered housing sales during the 
pandemic period. 

Statistics showed that the sector will 
close this year with better housing 

sales figures than 2019, he said.

He also said the pandemic 
period hit housing sales 

to foreigners but it is re-
markable that Chinese 
people are among 
top five.

«We expect that 
Chinese people’s 
demand for housing 

projects in Turkey will 
continue due to the One 

Belt One Road project,” 
he added.

One Belt One Road Initiative, also known as the 
Silk Railroad, aims to connect Asia, Africa and 
Europe via road and sea lanes uninterruptedly.

Housing sales to foreigners

In January-June, 14,262 housing units were bought 
by foreigners, down from 19,952 units in the first 
half of 2019.

Istanbul was the top city for foreigners with 6,902 
property sales, and the Mediterranean resort city 
of Antalya (2,708 sales) and the capital Ankara 
(964 sales) followed it.

Iranian citizens were top buyers of Turkish proper-
ties with 2,628 housing units. Iraqis, Chinese, Azer-
baijanis, and Russians were among the top five.

In June 2020, foreigners bought 1,664 housing 
units, down from 2,689 on an annual basis.

Turkey: House sales up 23.5% in 1st half of 2020
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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

تنترشاألعشابوالتوابلالتيتدعمالصحةالعقلية،
وقديكونبعضهامنمكوناتالبيوتوالثالجات

ووصفاتالطعاماليومية،فتستخدمكمنكهاتتلقائية
أنتُعطىحقتقديرها.

إذتمحورتدراسةجديدةحولالعديدمنهذه
األعشابوالتوابلملعرفةتأثريهاعىلمرضالزهايمر

مثالً،يفحنيتماختبارغريهالتحديدآثارهاالكليةعىل
تحسنياإلدراك،والعمليةالعقليةالتيتنطويعىل

التفكريوالفهموالتعلموالتذكر.
نتعرفيفهذاالتقريرعىلبعضاألعشابوالتوابل
التيوجدتالدراساتالعلميةأنهاتفيدالدماغ:

1- الميرمية:

منالتوابلاملعروفةبرائحتهاالنفاذة،قدتُحسنعملية
اإلدراكوتساعديفعالجمرضالزهايمر.

وتُشريمراجعةبحثيةنرُشتيفعام2017،إىلأن
املريميةتحتويعىلمركباتقدتكونمفيدةللوظيفة

اإلدراكيةوالعصبية.
حاولإضافةاملريميةإىلالدجاجاملشويأوالديك

الروميأوصلصةالطماطمأويفحساءالدجاج،ويمكن
أيضاًأنتستهلكاملريميةيفشكلالشاي.

2- الكركم:

الكركمهومنالتوابلاملعروفةواملستخدمةمنذفرتة
طويلة،يحتويالكركمعىلمركبيسمىالكركمني،

والذيلهتأثرياتمضادةلألكسدةومضادةلاللتهابات،
وهماعامالنقديفيدانصحةالدماغوالصحةالعامة.
وفقاًللدراسات،تُشريالبحوثاألوليةإىلأنالكركمقد
يعززصحةالدماغويساعدعىلتجنبمرضالزهايمر

عنطريقمسحبيتاأميلويدمنالدماغ.
ومناملعروفأنتراكمبيتاأميلويديشكللويحات

دماغيةمرتبطةبالزهايمر.
باإلضافةإىلذلك،قديحميالكركمصحةالدماغعن

طريقتثبيطانهيارالخالياالعصبيةيفالدماغ.
والكركمهومكونرئييسيفمسحوقالكاري،والذي

يشتملأيضاًعىلتوابلمثلالكزبرةوالكمون.
لزيادةمدخولكمنالكركم،حاولإضافتهعىل

البطاطساملقليةوالحساءواألطباقالنباتية،ُيمكنك
إضافةالقليلمنالفلفلاألسودلتعزيزامتصاص

الكركم.

3-الجنكة بيلوبا:

تُستخدمأوراقالجنكهبيلوبامنذفرتةطويلةكعالج
للخرف،وهوعالجشائعيفالطبالصينيالتقليديو

معروفبفوائده.
ُيعتقدأنالجنكةبيلوباقدتساعديفتحسنيالوظيفة

اإلدراكيةجزئياًعنطريقتحفيزالدورةالدموية
وتعزيزتدفقالدمإىلالدماغ.

عىلالرغممنأناألبحاثالتيأجريت
عىلالجنكهبيلوباقدأسفرت
عننتائجمختلطة،إالأن
هناكبعضاألدلةعىلأن

هذهالعشبةقدتعزز
الوظيفةاإلدراكية
لدىاألشخاص
الذينيعانونمن
مرضالزهايمرأو
ضعفاإلدراك

الخفيف.
عالوةعىل
ذلك،تُشري

مراجعةبحثية
نرُشتيفمجلة
مرضالزهايمر

يفعام2015 
إىلأنخالصة

الجنكهبيلوباتسمى
EGb761قدتكونمفيدة
بشكلخاصيفتباطؤ

انخفاضاإلدراكبنياملرىض
الذينيعانونمنأعراضاألمراض

العصبيةوالنفسيةباإلضافةإىلالضعف
املعريفوالخرف.

4- األشواجاندا:

وجدتالبحوثاألوليةأننباتاألشواجاندايمنع
تشكيللويحاتبيتاأميلويد،وفقاًملراجعةنرشتيف

عام2010.

وتبنيأنأشواجانداقدتفيدالدماغعنطريقالحّدمن
اإلجهادالتأكسدي،وهوعاملقدُيسهميفمنعحدوث

مرضالزهايمروتطوره.

5- الجنسنج:

أحداألعشابالطبيةاملميزةذاتالتأثرياملنشط
والسحري،يحتويالجنسنجعىلموادكيميائية

مضادةلاللتهاباتتسمىجينوسيدات.
ووفقاًملراجعةنرُشتيفعام2018،الحظالعلماء
أنالجينوسيداتقدتساعديفتقليل

مستوياتبيتاأميلويديفالدماغ
وذلكخاللالدراسات
املختربيةاألولية.

6-الجوتوكوال:

اشتهرتعشبة
الجوتوكوالمنذ
القدملكونهامن
أهماألعشاب

التيتساعدعىل
تعزيزالذاكرة
وتنشيطها
وتساعدعىل

الرتكيز.
ويفأنظمةالطب
البديل،لطاملاتم

 Gotuاستخدام
kolaلتحسنيالوضوح

العقيل،وتُشرينتائج
األبحاثالتيأُجريتعىل
الحيواناتإىلأنهذهالعشبة
قدتساعدالدماغأيضاًمنخالل

مكافحةاإلجهادالتأكسدي.
يفدراسةأوليةنرُشتيفعلماألدويةوعلموظائف

األعضاءالرسيريوالتجريبييفعام2003،عىلسبيل
املثال،أظهرتاالختباراتالتيأُجريتعىلالفرئانأن
جوتوكوالقديمنعاإلجهادالتأكسدياملرتبطبمرض

الزهايمرويحسنالوظيفةاإلدراكية.

7- بلسم الليمون:

وهومنالنباتاتاملفيدةجداًيفعالجالعديدمن
األمراضبفضلخصائصهاملضادةلاللتهاب

والفريوسات،يؤخذهذاالعشبمنعائلةالنعناعيف
كثريمناألحيانيفشكلالشاي،وكثرياًماُيستخدم
لتخفيفالقلقواألرق،بلسمالليمونقديساعدأيضاً

يفتحسنيالوظيفةاإلدراكية.
وفقاًلدراسةنرُشتيفمجلةطباألعصابوجراحة

املخواألعصابوالطبالنفيسيفعام2003،تناول42 
مريضاًيعانونمنمرضالزهايمرالخفيفإىلاملعتدل
مستخلصاًمنبلسمالليمونملدةأربعةأشهر،ويف
نهايةالدراسة،أظهراملبحوثنيتحسناًيفالوظيفة

اإلدراكية.

8-    البقدونس والزعتر:

كشفتدراسةمنالربازيلأنهناكُمركباًيفهذه
البهارات،ُيسمىapigenin،عززالصالتبنيالخاليا
العصبيةوحتىالخالياالجذعيةاملحورية،وهي

الخالياالتييمكنهاتكوينخاليامتخصصةأخرى
لتصبحخالياعصبية.

ويفرتضالباحثونأناتباعنظامغذائيغنيبالـ
apigeninقديؤثرعىلتكوينخاليااملخواالتصال

بينها،مماقديساعدنظرياًيفتجنباالكتئابومرض
الزهايمروالشللالرعاش.

9-    شاي النعناع:

وهوشايعشبيمصنوعمنالنعناع،وقدكشفتاألبحاث
التيأُجريتيفاملؤتمرالسنويللجمعيةالربيطانيةلعلم
النفسأنشايالنعناعيساعدعىلتحسنيالذاكرةالعاملة

عىلاملدىالطويللدىالبالغنياألصحاء.
وفحصتدراسةمن180مشاركاًانقسمواإىلثالث
مجموعاترشبتكلمنها:شايالنعناعأوشاي

البابونجأواملاءالساخن.
بعدعرشيندقيقة،تماختبارذاكرتهمووظائفهم

املعرفية،وكذلكحالتهماملزاجية،وقدوجدالباحثون
أنشايالنعناعحّسنبشكلكبريالذاكرةطويلة

املدى،والذاكرةالعاملة،واليقظة،مقارنًةبمجموعتي
املاءالساخنوشايالبابونج.

تعزز التعّلم والذاكرة.. 
أفضل األعشاب والتوابل التي تدعم الصحة العقلية
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KIDS أطفال

نرشموقع»بارنتينغ«األمريكيتقريرا،استعرضفيه
أفضلاملواقعالتعليميةلألطفالالتيتجعلالتعلم
ممتعاوتفاعليا،وتعملكذلكعىلتطويرعقولهم.

1. أي بي سي ماوس
قالاملوقع،يفتقريرهإنموقع»أيبييسماوس«

يقدمنفسهعىلأنهموقعالتعلماألكرثشموال
بالنسبةلألطفالالذينترتاوحأعمارهمبنيسنتني
وسبعسنوات.يمكنلطفلكأنيقرأأويستمعإىل

الكتبواملوسيقى،ويمارساأللعاب،ويلعبباأللوان،
منخاللمستوياتالتعلمالقابلةللتخصيص،
املصممةمنقبلمعلمنيوخرباء.يمكنكتجربة

املوقعمجاناملدةشهر،بعدذلكدفعرسوماالشرتاك
الشهريالبالغة9.95دوالرا.

2. أدفنتشير أكاديمي
تعودملكيةهذاالتطبيقلرشكة»إيدجأوف

لرينينغ«،وهيالرشكةنفسهاالتيأنشأتموقع
»أيبييسماوس«.يأخذالتطبيقاألطفاليف

أكاديميةافرتاضية،حيثيمكنهمالتعلمواالكتشاف
واللعبيفاآلنذاته.وهوُموجهلألطفالمنسن

الثامنةإىلالثالثةعرشة.يمكنهمتعلّممواضيعمثل
الدراساتاالجتماعيةوفنوناللغةوالرياضيات

والعلوم.

3.ريدينغ أي كيو 
أشاراملوقعإىلأنهذاالتطبيقهوعبارةعنمكتبة
خاصةيفمتناوليدك.يمكنلألطفالالذينترتاوح
أعمارهمبنيسنتنيواثنتيعرشةسنةالوصولإىل
أكرثمنسبعةآالفكتاب.يمكنلألطفالاالختيار
منبنيالكتباملصورةوالكتبالدراسيةوالقصص
املصورة،باإلضافةإىلالكتبالتيتحتويعىل

النكاتواألغانياملرحة.وتتوفرجميعالكتبعىل
أجهزةالكمبيوترواألجهزةاللوحيةوالهواتف.كما

يمكنللوالدينتتبعتقدمأطفالهميفقراءة
الكتب.

4. هاياليتس
إنهاياليتسأكرثمنمجردمجلةلألطفال،ذلكأنها
توفرالكثريمناملواردالتعليمية،بمايفذلككراس
للتمارينوالنشاطاتومستلزماتالفنونوالحرف
اليدوية،ومجموعاتعلمية.كمايوفراشرتاكات

لألطفاليطلقعليهااسم»كالبز«،وكلبضعةأسابيع
يتلقىاألطفالمجموعةجديدةمنتلكالسلسلة.

5. بي بي إس كيدز
يحتويموقع»بيبيإسكيدز«عىلالكثريمن

األلعابوالحرفذاتمستوياتصعوبةمختلفة.كما
أنهيوفرمكتبةضخمةمناملطبوعاتليعملعليها

طفلك.

6.ناشيونال جيوغرافيك كيدز
لدىموقعناشيونالجيوغرافيككيدزإجابةعن
جميعأسئلةأطفالك،مثل»ماذاتسمىطيور

البطريقالصغرية؟«ويمكنألطفالكمشاهدةمقاطع
الفيديووتشغيلاأللعاب،ناهيكعنالتعرفإىل

الحيواناتوالطبيعةوالعالممنحولهم.

7.كيريوس وورلد
منخاللموقع»كرييوسوورلد«اليتعلمأطفالك
مهاراتالرياضياتواالستعدادللقراءةفحسب،

بليكتسبونالعديدمناملهاراتاالجتماعيةأيضا.
يتميزهذااملوقعبالبطاقاتالتعليميةالتييمكنك
تخصيصهاحسبعمرطفلكواملوضوعالذي

تريدهأنيتعلمه.وماعليكسوىاختياراملعايريمن
القائمة،واالستمتاعباألنشطةالتييمكنممارستها

يفأيمكانويفأيوقت.

8. فانبراين
مناملؤكد
أناألطفال

يف
مرحلة
ماقبل
املدرسة

سيستمتعونبموقعفانرباين؛نظراألنهموقع
مخصصلألطفاليجعلتطويرمهاراتالرياضيات
والقراءةأمراممتعا.يضمألعاباتعليميةمثلمات

بايسبولوغرامرغوريال.ويمكنلألطفالحتىقراءة
الكتبأثناءالتنقل.

9.بايبي تي في . كوم
يقدمهذااملوقعبرامجتلفزيونيةعىلمدار24ساعة
للصغار.باإلضافةإىلمشاهدةالعروضالتعليمية،

يمكنلألطفالممارسةاأللعاب،واالستماعإىل
األغاني،وممارسةاملزيدمنالنشاطات.

10.أغنويتوس. كوم

ُيقدمموقع»أغنويتوس«تجربةالتعلمامللموس
للطفل.يفعالمُيطلبمناألطفالعدمملساألشياء،
يطلبتطبيقأغنويتوسملسوتتبعاألرقام،والتعرف

إىلعالقاتالحجمواأللوان،ناهيكعنالحروف
الساكنة،وقراءةالكتب،واملزيدمنخاللجهازلوحي.

11.فارفاريا

يفحالسئمتمنقراءةالقصصاململّةذاتها
ألطفالك،فماعليكسوىاللجوءإىل»فارفاريا«،وهو
تطبيقيقدمكتباغريمحدودةلوقتالنومأويفأي
وقت.يمكنكرشاءاشرتاكشهريأوسنويللتطبيق

والتمتعبقراءةالقصصلطفلك.

 12.براين بوب
تقتحمالرسوماملتحركةيفبراينبوبمفاهيمالتعلم

لتغوصيفحياةاألفرادأوالفصولالدراسيةبأكملها.
يتلقىاألطفالمعلوماتحولاألحداثالتاريخية

والعلوم،وحتىسوقاألوراقاملالية،وكلذلك
بمساعدةروبوتشجاعوأصدقائه.

13.سباتوالتا 

ذكراملوقعأنموقعسباتوالتاُيمكّناألطفالمنتعلم
أساسياتالطبخوتجربةوصفاتجديدةمبنيةعىل

أنواعمعينةمنالوجباتواملكوناتاملفضلة
لديهم.

 14.إيبك
بدالمنالقيامبرحلةإىلاملكتبة،يمكن
لطفلكالقيامبرحلةافرتاضيةمنخالل

موقع»إيبك«.عندالتسجيل،سيتمكنطفلكمن
الوصولإىلأكرثمن40ألفكتاب.هذااملوقعموجه
لألطفالمنعمر12سنةفأقل.ويمكنهماالطالع

عىلالكتباملصورةوالقصصالكالسيكيةواملجالت
التعليميةومقاطعالفيديو.

أفضل المواقع التعليمية لطفلك

ألعاب أطفال يدوية
ألعاباألطفالتعداأللعابهياألدواتاملستخدمةيفتسليةوتعليماألطفال،وتختلف

وتتنّوعمنثقافةإىلأخرى،وتعّدالكرةوالطائرةالورقيةمنأقدماأللعاباملصّممةلألطفال،
وتختلفاأللعابمنالبساطةإىلالتعقيد،ويرجعذلكإىلالتطورالذيقّدمألعاًبا

إلكرتونيةوأجهزًةميكانيكيةتختلفعناأللعابالقديمةالبسيطةالتيكانتتُصنعمن
أدواتموجودةحولاإلنسان،وتساعداأللعابيفبناءتجارباألطفالالرتاكميةوإكسابهم
املهاراتواملعرفةملاتتطلبمناستخداماأليديوجميعالحواسواستخدامالعقلوالرتكيز

لألطفالاألكربسنًاوخصوصًايفألعاباأللغاز.
توجدالعديدمناألفكارواملوادالتييمكنصُنعألعاببسيطةلألطفالمنخاللها،كما

يمكنأنيصنعاألطفالألعابهمبأنفسهمبإرشافاألهل،وفيمايأتيذكرها:
الطائرات:يمكنتحويلكراتنيالبيضالفارغةيفاملنزلإىلطائراتهيلوكبرتمنخالل
قّصكّلدائرةفيهاووضعهارأًساعىلعقبووضعقطعمستطيلةمنالكرتونعىلرأسها

لتصبحمروحّياتلها.

القوارب:يمكنصنعقواربصغريةتطفوعىلاملياهمنخاللقّصإسفنجةإىلمربعات
أوأشكالأخرىووضعرشاعمنالكرتونويثبتبعوداألسنانعىلظهرها،ويمكنوضع

القواربيفحوضاالستحماملألطفال.

الطعاماملزّيف:يمكنصنعألعابالطعاملألطفالمنخاللاالستفادةمنبعضاألشياء
املوجودةيفاملنزل،إذيمكنقّصاإلسفنجوتلوينهليصبحأشبهبالكيكأواستخدام

الحجارةالصغريةمثلكراتاللحمووضعهافوقحّباتاملعكرونة،أواستخداممجموعة
منالحجاروتلوينهالتصبحقطعحلوى،وصنعبعضاألطعمةاألخرىباألقمشةوالقطن،
ويجباالنتباهإىلأناأللعابلألطفالالكباريفالسنالذينيعرفونأناألطعمةالتؤكل
وأنهاللعبفقط،كمايجبإبعادهاعنمتناولأيدياألطفالالصغارخوفًامنمحاولة

ابتالعها.

أزياءتنكرية:تحتاجاألزياءإىلاالبتكارواإلبداعيفصنعهاببعضاألقنعةأوامللونات
التييمكناستخدامهاللرسمعىلوجوهاألطفاللجعلهميشبهونشخصياتهمالكرتونية
املفضلة،ويمكنصنعأقنعةملونةلألطفالبالكرتونامللونوخيوطاملطاطلوضعهاحول
رؤوسهم،أواستخدامورقالقصديرالفيضلصنعتاجاألمرياتللبناتالصغريات،ومن
املمكناستخدامعصاخشبيةأوبالستيكيةوتلوينهاوتزينيرأسهابالرشائطامللونةأو

الفراشاتلتصبحعصاسحرية.
الدمى:يمكناستخدامأعوادالشواءالخشبيةلصنعدمىبسيطةلألطفالمنخالل
رسموجهالدميةأوالشخصيةالكرتونيةاملفضلةللطفلعىلكرتونمقوىوتلوينهاثم

إلصاقهاعىلعودالخشب.

ألعاب تعليمية لألطفال 
يعّدالتعلّمبالنسبةلألطفالشيًئامهًماواليجبإغفاله،ويمكنلألهلتعليمأطفالهم
الصغارمنخاللاللعبوبعضاأللعاب،ويمكنصنعألعاببسيطةيفاملنزللألطفال
الرضعتمكنهممناكتشافاأللوانوملساألشياءوالتعرّفعليها،وفيمايأتيذكربعض

األفكارالبسيطةدونتكلفة:
الحقيبةالحسية:وهيعبارةعنحقيبةفيهاسائللزج،تحتويعىلأشكالوألون
عديدةتمكّنالطفلمنملسهاوالتعرفعليهاوالتفريقبنياألشكال،ويمكنصنعها

بحقيبةصغريةشفافةيوضعبداخلهاجّلالشعرأوأّيسائلهالميشفافاللون،ثم
توضعبعضاألشكالالبالستيكيةامللونةمثل؛األحرفوصورالحيوانات،وسيستمتع

األطفالبهاوسيتعلمونالتفريقبنياألشكالواأللواناملختلفةبداخلها.

الطبول:يفحالالحظالوالدانمياًلموسيقًياألحدأطفالهميمكنهماأنيصنعالهطباًل
يفالبيتليتعلّمالعزفعليه،ويمكنصنعهبكتلالفلنّيمنخالللصقهامعبعضها

البعضوتلوينهاأوتزيينهابأقمشةلتصبحأجمل،ويمكناستخدامعصاخشبيةللعزف
عليها،إذإناألطفالمنعمرعامفأكرثسيستمتعونبهاكثريًا.

األلواحالحسية:تشبهالفكرةالحقيبةالحسية،ولكنهاتختلفباملواداملستخدمة
فيهاوبإمكانيةملسالطفلألنواعمختلفةمن
األقمشةوالخاماتواملواد،باإلضافةإىل
مشاهدتهاومعرفةألوانها،ويمكنذلك
بلوٍحخشبيأوبالستيكيوإلصاق

بعضاألشياءعليهمثل؛
األزراروخاماتاألقمشةاملختلفة

والعديدمناألشياءالتييراهااألهل
مناسبًةلعمرطفلهم،وسيقيضاألطفال
الساعاتوهميلمسونهاويفرقونبينها،
باإلضافةإىلأنهمسيتعلمونمعلومات

جديدةحولها.

الكرات:تعدالكراتاملصنوعةمنالنسيجمثاليًةجًدا
لألطفالالصغار،فهيدائريةوناعمةالتشكلخطرًاعليهم،

ويمكنصنعهامنخاللخياطةقطعةقماشوحشوهابالقطن،
وتختلفأحجامهاحسبعمرالطفل.

الزجاجاتاملتأللئة:تعدالفكرةجيدًةلألطفالالرضعالصغار،ويمكن
صنعهامنخاللملئزجاجةشفافةباملاءأوأيسائلآخرووضع
بعضاأللعابالصغريةفيهاأوالقصاصاتالالمعةوامللونةاملثرية

لألطفال،ويجباالنتباهإىلغلقالزجاجةبإحكاملكياليخرجمنها
املاء،ويمكنلصقهابرشيطالصقلضمانإحكامهاأفضل.
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Education تعليم

إعداد: عصام سحمراني
يقرتبالعامالدرايسالجديدمناالنطالقوسطغموض

يفمختلفأنحاءالعالمحولاإلقفالواحتماالت
استمرارهإىلالسنةالدراسية-2020 2021.القطاع

التعليمي،السيماالجامعي،تلقىرضبةقويةخصوصاً
لناحيةالطالبالدولينيالذيناضطرواإىلاملغادرة،

فيماالتسجيلللعامالجديدلميكنمشجعاًحتىاآلن،
فالطالبيخافونمناحتمالالحجرالصحي،وبقاء

اإلقفالعىلماهوعليه،واللجوءإىلالدراسةعنبعدبدالً
منالحياةالجامعيةاملتكاملةأكاديمياًومجتمعياً.

يفكّلاألحوال،تراهنجامعاتكثريةعىلالتمكنمن
استقطابطالبدوليني،وعىلهذااألساستقدمعروضاً،
كالتينقلهاموقع»تايمزهايرإيديوكيشن«عنجامعات

أسرتاليا،إذاحتسبتكاليفالدراسةواملعيشةيفهذا
البلد(األسعارأدناهبالدوالراألمريكي(الذيكانت
تجربتهجيدةيفاحتواءفريوسكوروناالجديد،وإن

تدهورالوضعقليالًيفاألياماألخرية.

يشريالتقريرإىلأّنأسرتالياواحدةمنالوجهاتاألكرث
شعبيةللدراسةالجامعية،لكنّهاأيضاً،مثلبريطانيا

والوالياتاملتحدة،منأكرثاألماكنكلفة.وهكذايجبعىل
الطالبالدولينيأنيتوقعوادفعمبلغيرتاوحبني14ألف
دوالرو31ألفاًملرحلةاإلجازة/البكالوريوسسنوياً.وتبلغ

كلفةدرجةاملاجستري/املاسرتمابني15ألفدوالرو35 
ألفاًسنوياً.

لكّنتلكالكلفةالتيتحدثناعنهاتختصبالعلوم

اإلنسانيةواالجتماعيةوبعضاالختصاصاتالتطبيقية،
أماالعلومالطبيةوالبيطريةفذاتكلفةأعىلبكثريمن
ذلك.عىلسبيلاملثال،فإّنكلفةالبكالوريوسيفالفنون
يفالجامعةالوطنيةاألسرتالية(ANU(،يمكنأنتبلغ
27ألفدوالرسنوياً،فيمادرجةالبكالوريوسيفالعلوم
الطبيةيمكنأنتكلفنحو36ألفدوالرسنوياً،بحسب

املوادالتيسجلالطالبفيها.

أماتكاليفاإلقامةيفأسرتاليافتستندإىلاملنطقةوشكل
الوحدةالسكنية،فاألريافأرخصبكثريمنوالياتغرب
وشمالأسرتاليا،فيمااملناطقاملجاورةملدينةسيدني
فهياألكرثكلفةعىلاإلطالق.يفكّلاألحوال،يمكن

للطالباإلقامةيفالسكنالجامعيبمايرتاوحبني440 
دوالراًو1100دوالرشهرياً.

متوسطفاتورةالغازوالكهرباءيبلغمابني35دوالراًو70 
شهرياً،واإلنرتنتمابني50و70دوالراًشهرياً،ورضيبة
البلدية(مياه،رصفصحي،نفايات(35دوالراًشهرياً.
وتقدرميزانيةالكتبواللوازماألكاديميةبمبلغيرتاوح

بني350دوالراًو700سنوياً،أماالبقالةفتكلفتهانحو60 
دوالراًأسبوعياًلشخصواحد،فيماوجبةواحدةرسيعة

يفمطعمتكلف12دوالراً.

وقبلكّليشء،ومنأجلالدراسةيفأسرتاليا،عليكأن
تقدمإثباتاًبأنّكتملكنحو15ألفدوالريفحسابك.
ويمكنأنتكلفتأشريةالطالبنحو435دوالراً.كذلك،
عليهأنيحصلعىلتغطيةصحيةيفأسرتالياتبلغيف
بعضالرشكاتملدةثالثسنوات307دوالراتالأكرث.

تكاليف دراسة الطالب 
الدوليين في جامعات

أستراليا

ربى أبو عمو
لمتكناملدارسوالجامعاتمستعّدةملاحصل،حنياضطرّت،

وبشكلفجائيوعاجل،إىلاإلغالقوتعليقالدروس،حالهاحال
مختلفالقطاعاتاألخرى،نتيجةتفيشفريوسكوروناالجديد.
وبعدماتبنّيأنفرتةاإلغالقلنتكونقصرية،لميكنمنحّلغري

اللجوءإىلالتعليماإللكرتوني.وإنكانتالحياةتعودشيئاً
فشيئاًيفعددالبأسبهمنالدولبعدالسيطرة
عىلكورونا،اليبدوواضحاًإنكانتاملدارس
ستُعاودفتحأبوابهامعبدءالعامالجديد،
أوأنهاستستمريفاالعتمادعىلالتعليم
اإللكرتوني.لكناألكيدأنهالنتعودإىل

ماكانتعليه.
وتقولإليزابيثسيلف،األستاذة

املساعدةيفقسمالتعليموالتعلّميف
جامعة»فاندربيلت«األمريكية،إّن
»املرونةيفوسائلالتعليمتعدأمراً
إيجابياً،وقدبتناأكرثإدراكاًلتأثري
العواملاألخرى،أيتلكاملوجودة
خارجاملدرسة،عىلتعلماألطفال.
لكنعىلاملدىالقصري،يطلبمنا
إعادةالتفكرييفالكثريمنالوسائل

التعليميةالتيكانتمعتمدة،مندون
أنيكونهناكوقتكاٍف«.يفهذااإلطار،

يعرضموقع»ريدرزدايجست«بعضالتغرّيات
املحتملة،وهي:

1 - استعارة األغراض
عادةماتشجعاملدارسالتالميذعىلمشاركةاملوادأواألغراضالتي
يستخدمونهامعبعضهمبعضاً.لكنمعتفيشكورونا،لنيكونهذا
ممكناً،وعىلكلتلميذاالكتفاءباستعمالأغراضهالشخصية.وتقول

سيلف:»مناملرجحأنيطلبمنكلتلميذاالحتفاظبأغراضه
الخاصةكاألقالمواملقصاتوغريهايفحقيبتهأوخزانتهالخاصة.
إالأنالصعوبةقدتكونأكربيفاملواداملشرتكةيفالصفوفاإلعدادية

والثانوية،مثلاملخترباتأوصفوفاملوسيقى،أوالتناوبعىل
استخدامأجهزةالكمبيوتر.ومراعاةلالجراءاتالوقائية،قدتسعى
املدارسقدراملستطاعإىلالحدمناستخدامكلماهومشرتك،
إضافةإىلوضعموادالتعقيمعىلقائمةاملشرتيات.
وسيصبحالتعقيممناألساسياتيفاملدارس.

2 - تناول الطعام
ستسعىاملدارسإىلالحّدمنعدد

التالميذالذينيتواجدونمعاًيفوقت
واحد.عىلسبيلاملثال،يمكنهمأن
يتناولواالغداءيفالصفوف،ويمكن
تقسيمالتالميذإىلمجموعات

صغريةللعبيفالخارج.

3 - استعارة الكتب
ُيرّجحأنتسعىاملدارسإىلاستبدال

املوادامللموسة(الكتبالورقيةيف
هذهالحالة(بكتبرقمية.كمايمكن

للمكتباتوضعسياساتلتطهريالكتب،
ومنعاستخدامهامنقبلزبونآخرإال

بعدمروربعضالوقتوبالتايلالتأكدمنموت
الفريوساتيفحالكانتموجودة.

4 - الجلوس في مجموعات
غالباًمايجلساألطفالاألصغرسناًيفمجموعات.لكنليسبعد
اآلن،حرصاًعىلتأمنيالتباعداالجتماعي،وهذايعنيأناملعنيني

سيعاودونترتيبالصفوفاملدرسية.

هل تتبدل المدارس والجامعات بعد الحجر الصحي؟

Germany grants €34mln to 
fund new school construction

T he Jordanian and German governments have signed a grant agreement 
 worth €34 million, to fund the third and fourth phases of a public school 
construction project.

In a statement , Minister of Planning and International Cooperation Wissam Rabadi 
said this grant comes as part of efforts exerted to follow up the implementation of 
the German government’s financial commitments and pledges announced during 
the official Jordanian-German talks held at the end of 2019.

This grant aims at improving the quality of basic education in the Kingdom, easing 
the pressure on schools by building and expanding public schools in addition to 
providing them with new furniture and equipment, the minister added.

Rabadi thanked the German government for its continuous support to vital sectors 
including, water and sanitation, education and many other domains, and for help-
ing Jordan face the ramifications of the Syrian refugee crisis.
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اليوغا وكورونا.. مجموعة 
من التمارين السهلة 

لتعزز مناعة جسدك
يساعدالعديدمنالوضعياتالحديثةلليوغاعىلتعزيزمناعةالجسم
ملقاومةاألوبئةواألمراضعىلرأسهافريوسكورونا،إىلجانبتحسني
عملاألعضاءوضخمركباإلندورفنيالذييمنعاإلجهادويحسن

الحالةالعقلةلإلنسان.
وقدمالخرباءمجموعةمنالوضعياتالتيتساعدعىلمحاربةاألمراض

وتعزيزمناعةالجسم،وجاءتكالتايل:
وضع»تشاكراسانا«،قمبثنيساقيكعىلركبتيكمعالتأكدمنالتصاق
قدميكبقوةعىلاألرض،ضعبعدذلكراحتيكبجوارأذنيك،معتوجيه
أصابعكلألمام،استنشقببطءقليالًمنالهواء،ثماضغطعىلراحتيك
وساقيكوارفعجسمكبالكاملعىلشكلقوسمعالحفاظعىلالرأس

مستوىأدنىمنالجسمورقبةمسرتخية.
-وضعية»املوقف«،ابدأبضمقبضةيدكمعإبهامكجيداًداخل

أصابعكاألربعة؛ضعبعدهاقبضتيكعىلجانبيرسةالبطن،أخرج
الهواءمنرئتيكببطء،وابدأبعدهابسحببطنكإىلالداخلمع

االنحناءلألمامببطء،وابدأيفالضغطعىلالرسةبقبضتيك.
خاللالوضعيةالسابقةاحرصعىلجعلظهركمستقيماً،معااللتزام

بالتطلعإىلاألماميفوضعاالنحناءواالستنشاقبهدوءواالرتفاع
بالجسدواالسرتخاء.

-وضع»تحيةالشمس«،الذييبدأباالستلقاءعىلاملعدة،ثمالضغط
عىلالكاحلنيبقوة،معمحاولةرفعالساقنيوالذراعنيقدراإلمكانيف
الوقتنفسه،ثمالعودةإىلوضعيةالجلوسالشهريةبرياضةاليوغا.

يتفاديالكثريونالقيامبالتمارينالرياضيةخوفاًمن
اإلجهادالشديد،وتفادياًآلالمالعضالت،إالأنهميف

املقابليتنازلونعنفوائدجمةمنبينهاحرقالسعرات
الحراريةوتحسنيكفاءةأعضاءالجسم،وبخاصةالقلب
والرئتان،إىلجانبالتخلصمناإلرهاقواإلجهادوالقلق

وتجديدالشباب.
ونصحالخرباءالرياضيونكارهيالتمارينالرياضية

بممارسةالحداألدنىللرياضةيومياً؛لتحقيقاللياقة
البدنية،وللحصولعىلفوائدهادونالتعرضلإلجهاد

الشديد.
وأشارالخرباءإىلأنهيمكنممارسةرياضةامليشأو

السباحةأوالهرولةأوتمارينالقرفصاءيومياًداخلأو
خارجاملنزلملدةترتاوحبني15و20دقيقة؛باإلضافةإىل
السباحةأوالركضيومياًملدةترتاوحبني30و40دقيقة.

إىلجانبرياضةاليوغاالتيتُعدمنأسهلالطرق
للحصولعىلجسممتناسقخالل30دقيقةفقطمن

االسرتخاءوبناءالعضالت.
وتساعدالرياضاتالبسيطةالسابقةعىلتنشيط

الجسم،وتمرينعضالتاألطراف،وبخاصة
الساقان،وتخفيفالضغطعىلاملفاصلوالحدمن

توترالعضالت.

لشباب دائم 
وجسم مثالي.. 
تمارين مناسبة 
لكارهي الرياضة

I f you are studying for your test, brushing 
up for your clients, or just plain curious, 
here’s some key information on breathing 

to consider.

The average person’s lungs move about 0.5 
liters of air with each relaxed breath. That 
amount can jump to 3 liters during vigorous 
exercise.

When you inhale, air travels through your 
nose and mouth and on through the pharynx, 
larynx, trachea, bronchi, and smaller and 
smaller tubes called bronchioles (which are the 
thickness of a hair) to 600 million small sacs in 
the lungs called alveoli. Each alveolus is sur-
rounded by a net of tiny capillaries, where red 
blood cells drop off carbon dioxide and pick up 
oxygen (a process called “gas exchange”).
When you exercise, the levels of carbon 
dioxide and hydrogen ions in your 
bloodstream increase. This leads to a 
drop in blood pH, which triggers an 
increase in breathing rate. In fact, the 
primary driving force behind almost 
all respiration (especially at sea level) 
is a need to remove carbon dioxide, 
not to take in oxygen. (At altitude, 
respiration increases because the blood is 
less saturated with oxygen.)
Exercise increases respiratory system effi-
ciency, but it doesn’t significantly increase 
lung capacity.
SURPRISING OUTCOMES OF BAD 
BREATHING
The diaphragm is a dome-shaped mus-
cle beneath the lungs. When you in-
hale, it flattens and moves downward, 
pressing against the abdominal organs 
so the lungs can expand. However, 
many adults don’t properly engage 
the diaphragm—poor posture, stress, 
and other factors lead people to 

breathe shallowly, moving the upper rib cage 
more than it should. It can also cause discom-
fort in the chest and back muscles, weaken 
the muscles in the pelvic floor and lower back, 
and disrupt proper movement of the shoulders 
and spine.

To help clients practice proper diaphragmatic 
breathing, have them place their hands on 
their lower ribs so they can feel them rise 
and fall as they breathe. The majority of the 
breathing motion should be felt here, not the 
upper chest, during everyday life and especial-
ly during exercise.

WHAT’S YOUR LUNG DISEASE IQ?
Lung disease refers to any condition that pre-
vents the lungs from working properly. People 
with lung disease often experience shortness 
of breath and may fatigue sooner during exer-

cise. Here’s a refresher on the guidelines 
for working with such clients (when 

their doctor has approved exercise).

✔ Clients with 
lung disease 

generally 
tolerate 

aer-

obic 
exer-

cise at 40% 
to 60% of peak 

capacity, three to five 
days a week for 20 to 45 

minutes.

✔ Consider circuit train-

ing in a Peripheral Heart Action (PHA) format 
of 8 to 10 exercises, with one set of 8 to 15 
reps per exercise.

✔ Emphasize breathing control; schedule 
frequent rest intervals.

✔ Consider using a pulse oximeter during 
exercise to track oxygen saturation in the 
blood. Levels should be a minimum of 85% but 
preferably 90%. Below 85%, stop exercise.

THE RIGHT WAY TO BREATHE DURING EXERCISE

The gold standard during strength training 
is to inhale on relaxation and exhale during 
exertion. For cardio, you generally breathe in 
and out through the nose or, when intensity 
ramps up, through the mouth. Here, a few 
breath-control tricks to try with your clients.

✔ For clients who tend to hold their breath, 
encourage them to count each rep out loud.

✔ If clients experience side-stitches while run-
ning, suggest exhaling during the left footfall 
(not the right).

✔ If your client can’t catch his breath, have him 
stand tall with his hands behind his head to 
open the lungs and allow for deeper inhala-
tions—don’t bend over with hands on knees.

✔ To gauge exercise intensity, use the talk test: 
If the person can’t talk much, they’re in the 

high-intensity range. If they can carry on 
a conversation, the intensity is low to 

moderate.

✔ When cooling down or 
stretching, deep, slow breath-
ing helps calm the body and 
aid in recovery.

The right way to breathe during exercise

حتى ال تنشغل عن تمارينك.. كيف 
تحافظ على روتينك الرياضي؟

بعدعودةالحياةلطبيعتهاوانتهاءحالةالعزلةالتيفرضتهاأزمة
فريوسكوروناخاللاألشهراملاضية،عادالكثريونإىلأعمالهموأًصبح
يومهمأكرثانشغاالًعنممارسةروتينهمالريايضالذينحرصواعىل

اتباعهخاللالفرتةاملاضية.
وهناكعددمنالنصائحالتيتساعدكعىلالحفاظعىلروتينك

الريايضدونتراٍخيفظلتكاثراألعباءعليك:
-حاولجعلروتينكالريايضشيئاًاليمكناالستغناءعنهعىلمدار

يومك،مثلهمثلاالهتمامبالنظافةالشخصية،وتخصيصوقتلهحتى
لوبضعدقائققليلة.

-فإذاكانيومكمليئاًباملهماتودائماًماتكونمشغوالً؛فتمكنكممارسة
الرياضةيففرتاتالصباحأوخاللاسرتاحةالغداء.

-أماإذاكنتتفتقدتحديدموعدثابتللغداءأوالحصولعىل
اسرتاحات؛فيمكنكاستغاللفرتةتناولقهوتكملمارسةبعضالتمارين

البسيطةالتيتحافظعىللياقتك.
-عليكبممارسةالتمارينالتيتفضلهاللحصولعىلنتائججيدة،
فإذاكنتالتفضلالجريأورفعاألوزان؛فاليجوزإجبارنفسكعىل

ممارستهما.
-تعاملمعالتمارينالرياضيةباعتبارهانشاطاًبدنياًرضورياً،وتجب

ممارستهبشكلمنتظمبوصفهوسيلةللتخلصمنالتوتروالقلق.
-تجنبالذهابإىلالصاالتالرياضية،واستمريفممارسةتمارينك

بمنزلك؛حتىاليكونذلكسبباًيفانتقالالعدوىلك،خاصةإذاكنت
تعانينقصاملناعة.
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T he US space agency NASA and the European Space 
Agency released the closest images ever taken of the 
sun, and revealed “campfire” spread across its burning 

surface.

The stunning scenes were captured by the Solar Orbiter probe 
orbiting last month while it was flying 47 million miles 
from the sun, about half the distance between 
Earth and our star.

The spacecraft was launched in 
February, and will eventually ap-
proach the surface of the sun by 
26 million miles, which is closer 
than any probe before it.

European and US scientists 
affiliated with the mission 
said that the spacecraft’s 
first images shed new light 
on the sun’s mysterious out-
er layers.

“The first pictures exceed our 
expectations,” said Dr. Daniel 
Muller, scientist on the European 
Space Agency’s Solar Orbiter probe.
The pictures, released on , show small 
solar flares, called “campfire”, spread 
across the surface of the sun.

Solar flares are short bursts of high-energy radiation from the 
sun’s surface, which can interfere with wireless communica-
tions on Earth.

Dr. Caroline Harper, head of space science at the British Space 
Agency, said the experts were excited about the presence of a 
campfire millions of times smaller than the solar flares.

“We don’t really know what the camp fires do, but there is 

speculation that they may play a role in coronal heating, which 
is a mysterious process in which the outer layer of the sun, 
known as the diadem, is about 300 times hotter than the layers 
below. The campfire may contribute to that.” In a way that we 
are not yet aware of. ”

To find out more, scientists will monitor these camp fire tem-
peratures using a spacecraft instrument known as a cor-

onary spectroscopy, or SPICE.

Aside from helping unlock the secrets of cor-
onal heating, the Solar Orbiter will also 

help scientists group the layers of the 
sun’s atmosphere together.

In addition, the probe will analyze the 
solar wind, which is the stream of 
high-energy particles emitted from 
the star.

Understanding more about solar ac-
tivity can help scientists make predic-

tions of space weather events.

Dr. Harper said: “The science will allow 
us to start improving our ability to predict 

space weather, just as we expect the weath-
er here on Earth.”

The spacecraft will orbit around the sun repeatedly, 
causing it to approach it every five months. In the closest ap-
proach, the spacecraft will be only 26 million miles away, clos-
er to the sun than Mercury.

It will use the gravitational force of Venus and Earth to alter 
its path, before entering the orbit of operations in November 
2021.
Dr. Harper said: “At this point, the spacecraft will send back 
more data about the surface of the sun. It will also fly over the 
poles of the sun and take pictures.”

SPACE فضاء

الواليات المتحدة تطلق 
صاروخا يحمل أربعة أقمار 

صناعية تجسسية
ألولمرةمنذعام2017تطلقالوالياتاملتحدةصاروخنقلمننوعMinotaur-4وعىلمتنهأربعة

أقمارصناعيةتجسسية.

ويفيدموقعSpace Flight Now،بأنالصاروخأطلقيف15يوليومنمطاروالوبسالفضائيبوالية
فرجينيا،يفالساعة9.46بالتوقيتاملحيل(الساعة16.46بتوقيتموسكو(،وهويحملأربعة
اقمارصناعيةلإلدارةالوطنيةلالستخباراتالفضائيةالعسكرية.وبالنظرللمهامالرسيةلهذه

األقمار،لمتعلناملداراتالفضائيةالتيستحلقفيها.

وكانتاإلدارةقدأعلنتيفوقتسابق،أنمهمةهذهاألقمارهي»دعماألمنالوطني،منخالل
توفرياملعلوماتاالستخباراتيةللقادةالسياسينييفالوالياتاملتحدةاألمريكيةوأجهزةاملخابرات

ووزارةالدفاع«.

ويذكرأنصواريخمننوعMinotaurالتيتعملبالوقودالصلب،تستخدمهاوزارةالدفاع
األمريكيةإلطالقاألقمارالصناعيةلألغراضالعسكريةوالتجسسية.وأساسهذاالنوعمن
الصواريخهوصاروخMinutemanوصاروخPeacekeeper،الباليستيةالعابرةللقارات.

كويكب خطير يقترب 
بعد 45 يوما من األرض

أعلنتوكالةالفضاءاألمريكية»ناسا«أنالكويكب2011 
الخطريسيقرتبمناألرضيفمطلعسبتمرباملقبل.

ويفيدموقعPlanet News،بأنهوفقالبياناتناسا،تبلغ
رسعةهذاالكويكب»2011«نحو30ألفكيلومرتيف

الساعة،ويبلغقطرهحوايل49مرتا،أيضعفقطرالنيزك
الذيسقطيفتشيليابينسكبروسيايف15فربايرعام

.2013

ووفقالتوقعاتخرباءناسا،سيقرتبهذاالكويكبمناألرض
يوم1سبتمربعام2020.وستكوناملسافةالفاصلةبينه

وبنياألرض71800كيلومرت،وهذهاملسافةأقلبخمسمرات
مناملسافةبنياألرضوالقمر.

ومعأنخرباءناسا،ينسبونهذاالكويكبإىلمجموعة
الكويكباتالخطرةعىلاألرض،إالأنهميؤكدونعىلأنه

حتىيفحالاخرتاقهالغالفالجويلكوكباألرضفإنهلن
يلحقأيأرضار.

اكتشاف أدلة جديدة 
على نشأة القمر.. 

بقيادة عالم مصري
اكتشفعددمنالباحثنييفوكالةاملالحةالجويةوالفضاء
»ناسا«األمريكية،أدلةجديدةتتعلقبنشأةالقمر،من
خاللاستخدامتقنية»االستطالعالراداري«،بالتزامن
معاستخدامأداةالرتددالالسلكياملصغرمينيإف.آر

 (LRO)يفاملركبةالفضائية،الستكشافالقمر)Mini-RF)
التابعةلناسا.

وأفادالفريقالبحثيبقيادةالعالماملرصيعصامحجي،
بأنالقمرغنيباملعادنمثلالحديدوأكاسيدالتيتانيوم،

أكرثمماكانيعتقدسابقا،إىلجانبوجودأدلةمهمةتظهر
أنالقمرهونتاجاصطدامبنيكوكبأويلبحجماملريخ

واألرضالصغرية.

وذكرالباحثونأنالقمرتشكلمنانهيارالجاذبية
للسحابةاملتبقيةمنالحطام،ومنثمفإنالرتكيب

الكيميائيللقمر،يشبهإىلحدكبريتكويناألرض،مشريين
يفالوقتذاتهإىلأن»هناكاختالفاترئيسية،حريت

العلماءمنذفرتةطويلةحولنشأةالقمر«.
بدوره،قالعالمالفلكاملرصيعصامحجيإنه»منخالل
تحسنيالفهملكميةاملعادناملوجودةتحتسطحالقمر،
يمكنللعلماءحلالغموضحولكيفيةتشكلهوتطوره،
وكيفيساهميفالحفاظعىلقابليةالعيشعىلاألرض«.

A space probe takes the closest 
images to the sun
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    Environment بيئة

توقعتاألمماملتحدةأنمتوسطالحرارةيف
العالمبني2024-2020سيكونأعىلبدرجة
مئويةواحدةعىلاألقلمماكانعليهقبل

الحقبةالصناعية.
وأظهرتالتوقعاتاملناخيةالجديدةالصادرة
عناملنظمةالعامليةلألرصادالجويةالتابعة
لألمماملتحدة،أنكلاملناطقتقريباباستثناء

بعضالقطاعاتيفاملحيطاتالجنوبية،
ستسجلدرجاتحرارةأعىلمناملستويات

الحالية.
وسيكونالطقسأكرثرطوبةمقارنةبالسنوات

األخرية،عىلمرتفعاتعاليةيفالعالمويف
منطقةالساحل،وأكرثجفافاعىلاألرجحيف

شمالأمريكاالجنوبيةورشقها.
أماشمالاألطليسفسيشهدرياحاغربية

أقوى،مايتسبببمزيدمنالعواصفيفأوروبا
الغربية،وفقاملاأوردتهوكالةاألنباءالفرنسية.
وبسببنشاطاإلنسان،زادتحرارةاألرض

درجةمئويةواحدةعىلاألقلمنذ1850-1900 

ماأدىإىلتزايدكبرييفالكوارثالطبيعية.
وكانتالسنواتالخمساألخريةاألعواماألكرث

حراالتيتسجلحتىاآلن.

وقالتاملنظمةالعامليةلألرصادالجويةإن
متوسطالحرارةالعامليةستبقىأعىلبدرجة

مئويةواحدةعىلاألقلحتىعام2024.
وتبلغأرجحيةأنتتجاوز1,5درجةمئوية
مقارنةمعاملستوياتاملسجلةقبلالثورة
الصناعيةخاللسنةواحدةعىلاألقلمن

السنواتالخمساملقبلة،نسبة%20.
يفاملقابل،منغرياملرجحأنيتجاوزمتوسط
الحرارةالعامليةخاللالسنواتالخمساملقبلة

(2024-2020) 1,5درجةمئوية.
والتأخذهذهالتوقعاتباالعتبارالتعديالت
يفانبعاثاتغازاتالدفيئةوالرذاذاتاملسجلة
خاللمرحلةالحجراملرتبطةبجائحةفريوس

كورونااملستجد(كوفيد19-(.

توقعات األمم المتحدة للطقس 
حتى 2024.. جفاف وحرارة أعلى

قررتمحكمةاالستئنافيفلوسأنجلوسأنتبقي
الدببةالرمادية(جريزيل(يفمحميةمنتزهيلوستون
الوطنيعىلقائمةاألجناساملحميةحتىإشعارآخر،

معرقلةبذلكمشاريعبعضالصيادين.

وكاناملكتباألمريكيللصيدوللحياةالربيةقررعام
2017سحبهذهالدببةالتيتعيشيفمنتزهيلوستون
منقائمةاألجناساملهددةباالنقراض،نظراًإىلازدياد
أعدادهاعماكانتعليهقبلأعوام،وفقاًلوكالةاألنباء

الفرنسية.

وإذاكانالصيدممنوعاًيفاملنتزهالوطنيالذيتتشاركه
والياتووايومينجوايداهوومونتانا،فهومسموحيف

بعضاملناطقاملجاورة.

وكانتواليتاوايومينجوايداهوقررتاعام2018تنظيم
أنشطةصيدللمرةاألوىلمنذ40عاماً،وقُِتَلحوايل23 

دباًمننوع»جريزيل«خارجحدوداملنتزه.

وبادرعددمنمنظماتالدفاععنالبيئةوالقبائل
الهنديةاألمريكيةإىلمقاضاةمكتب
الصيدوالحياةالربيةللطعنيفقراره.

وربحهؤالءالدعوىيفالدرجة
األوىل،إذاعتربتمحكمة
البدايةأنهذهالدببة
يجبأنتُدَرَجمجدداً
يفقائمةاألجناس
املحميةواليمكن

تالياًصيدها.

وأّيد

قضاةمحكمةاالستئنافيفسانفرانسيسكوهذا
الحكمورأواباإلجماعأناملكتبلميأخذيفاالعتبارأثر
قرارهعىلهذهالدببة،وأمرتاملحكمةاملكتببإعادة

النظريفقرارهعىلأسسعلمية.

ورأىوكيلمنظمة»إيرثجاستيس«غريالحكومية
املحاميتيمبريزوأنهذاالحكميشكل»انتصاراًكبرياً«
للمتمسكنيبيلوستونوبدببةجريزيلالتيترمزإىل
ماتبقىمنالطبيعةومنالحياةالربيةالتيتتعرض

لالعتداءات.

وكانعددهذهالدببةيقترصعىل136عام1975،لكنه
ارتفعاليومإىل700تقريباًيفمنتزهيلوستونوالواليات
املجاورة،ويعتقدأنعددهايصلإىلحوايل1500عىل

كاملأرايضالوالياتاملتحدة،باستثناءأالسكا.

محكمة أمريكية تتدخل 
إلنقاذ الدببة الرمادية

T he world could see annual global temperatures 
pass a key threshold for the first time in the 
coming five years, the U.N. weather agency said 

Thursday.
The World Meteorological Organization said forecasts 
suggest there’s a 20% chance that global temperatures 
will be 1.5 degrees Celsius (2.7 Fahrenheit) higher than 
the pre-industrial average in at least one year between 
2020 and 2024.
The 1.5 C mark is the level countries agreed to cap glob-
al warming at in the 2015 Paris accord. While a new 
annual high might be followed by several years with 
lower average temperatures, breaking that threshold 
would be seen as further evidence that international 
efforts to curb climate change aren’t working.
“It shows how close we’re getting to what the Paris 
Agreement is trying to prevent,” said Maxx Dilley, 
director of climate services at the World Meteorological 
Organization.
Dilley said it’s not impossible that countries will man-
age to achieve the target set in Paris, of keeping global 
warming well below 2 degrees Celsius (3.6 Fahrenheit), 
ideally no more than 1.5 C, by the end of the century.
“But any delay just diminishes the window within which 
there will still be time to reverse these trends and to 
bring the temperature back down into 
those limits,” he told The Associated 
Press.
Scientists say average temperatures 
around the world are already at 
least 1 C higher now than from 
1850-1900 because of man-
made greenhouse emissions.
The Geneva-based WMO 
said there’s a 70% chance 
that the 1.5-degree mark 
will be exceeded in a single 
month between 2020 and 
2024. The five-year period 
is expected to see annual 
average temperatures that 
are 0.91 C to 1.59 C higher 
than pre-industrial averages, 
it said.
The forecast is contained in 

an annual climate outlook based on several long-term 
computer models compiled under the leadership of the 
United Kingdom’s Met Office.
Climate models have proven accurate in the past 
because they are based on well-understood physical 
equations about the effect of greenhouse gases in the 
atmosphere, said Anders Levermann, a scientist at the 
Potsdam Institute for Climate Impact Research near 
Berlin who was not involved in the report.
“We can make more accurate predictions about the 
climate than about the weather,” he said. “The physics 
behind it is solid as a rock.”
Leverman said that while hitting the 1.5-degree thresh-
old was “a screaming warning signal” it should not 
become a distraction from efforts to reduce man-made 
greenhouse gas emissions to zero by 2050.
WMO noted that the models used for the forecast don’t 
consider the impact that the coronavirus pandemic 
might have on reducing emissions of planet-warming 
gases such as carbon dioxide. But experts say any 
pandemic-related dip in emissions is likely to be short-
lived and could actually hurt efforts to end the use of 
fossil fuels.

“The impact of the coronavirus is a par-
tial shutdown of the economy world-
wide,” said Levermann. ”But changing 

the way we do things can only be 
done with a healthy economy.”
Dilley, the WMO official, said record 
temperatures such as those current-
ly seen in the Arctic are the effect of 

emissions pumped into the atmo-
sphere decades ago, so attempts 
to alter the future course of the 
climate need to happen soon.
“This is not something that can 
be stopped on a dime,” he 
said. “It’s like an ocean liner 
that takes a long, long time 
to turn.»
“This is the message that peo-
ple in their daily lives and how 

they vote and every other way 
they should be concerned about,” 

he added.

UN: World could hit 1.5-degree 
warming threshold by 2024
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BREAK استراحة

تقولنغوينثيدينه،وهيامرأةتبلغمنالعمر83عاماً
منمقاطعةبنتريالفيتنامية،إنهاتوقفتعنقص
شعرهاعندماكانتيفالتاسعةعرشةمنعمرها،حتى

صارطولهستةأمتار.
وترسدالسيدةأنهاعانتمنصداعشديدلدرجةأن
والديهاأخذاهالزيارةالطبيب،لكنحتىبعدأخذ

العالجاملوصوفاستمرتاألعراض.وبحسبهالميختِف
الصداعإالعندمابدأشعرهاينمولفرتةأطولمرة

أخرى،لذلكامتنعتعنقطعخصالتهمنذذلكالحني.
وأوضحتملوقعTinmoi.vnاملحيل:»منذذلكالحني
توقفتعنقصشعري،ومعنموهمرةأخرىتحسن

وضعيالصحيتدريجياً«.
وتابعتأن»الغريب،عندماغسلتشعريبدأرأيس

يؤملنيمرةأخرى.لذلكتوقفتعنغسلشعريتماماً
ولمأتركشعرييالمساملاء«.ومعنموهلفرتةأطول،
أصبحالتعاملمعشعرهاأكرثصعوبة،لذلكقامت
بتجميعهيفربطةسميكةبلغطولهاأكرثمن6أمتار،
فصارتتشبهالثعبان.واليزالشعرالسيدةينمو

بمعدلحوايل10سنتمرتاتيفالسنة،وعىلالرغممن
أنهقداليحطمالرقمالقيايسيفموسوعة»غينيس«
ألطولشعريفالعالم،بطول6.1مرت،إالأنهاليزال

مثرياًللدهشة.

هذه المرأة لم تقص شعرها منذ 64 عامًا

ثعلب يسرق أكثر من 100 حذاء في ألمانيا 
دون أن يعرف أحد من الفاعل.. 

أفادتتقاريرإعالميةأملانيةمحليةأنثعلباًرسقنحو100حذاءمنمنازليف
حيزيلندورف،بجنوبغرببرلني.

أحذيةمنجميعاألنواعكانتقدبدأتيفاالختفاءمنأماماملنازليفاملنطقة،
وشملتالرسقاتنعالمنزلوصنادلباإلضافةإىلأحذيةرياضية،وذلكقبلأن

يكشفكريستيانماير،أحدالسكاناملحليني،النقابعناللصالذيلميكنليتوقعه
أحد.

حسبشبكةDW Newsاألملانيةكانمايرأولمنأشارإىلاختفاءحذاءالجري
الخاصبه،ونرشاستعالماًللبحثعنهعىلمنصةNebenan.deاملخصصةملشاركة

.Tagesspiegelاإلعالناتاملجتمعيةيفأملانيا،وفقاًملاذكرتهصحيفة
بعدالنرش،اتضحللجميعأنحذاءمايرلميكنالحذاءالوحيدالذياختفىيف

املنطقة.
مايرترصدللثعلبيفوقتالحقيفإحدىاملناطقالربيةالقريبةمنسكنه،

وتمكنمنالتقاطصورةلهذاالكائن»الذيقبضعليهمتلبساًبرسقةزوجمن
الشباشبالزرقاءيحملهايففمه«.

كشفمايرأيضاًعنرسقةالثعلبلزوجمناألحذيةامللونة.
لكن،ومعاألسف،لميجدمايرحتىاآلنحذاءالجرياملفقودالخاصبه،لكن
ثالثةأزواجأخرىمناألحذيةاكتملتعودتهاإىلأصحابهابعدالكشفعن

الثعلبالسارق.

A 103-year-old man has recovered 
from COVID-19 in Pakistan to be-
come one of the oldest survivors of 

the disease in the world, beating the odds in 
a country with a weak healthcare system, his 
relatives and doctors said.

Aziz Abdul Alim, a resident of a village in the 
mountainous northern district of Chitral, was 
released from an emergency response centre 
after testing positive in early July.

“We were worried for him given his age, but 
he wasn’t worried at all,” Alim’s son Sohail 
Ahmed told from his village, close to Paki-
stan’s border with China and Afghanistan.

Ahmed quoted his father as saying that he had 
been through a lot in life and the coronavirus 
did not scare him. He did however, not like 
being in isolation.

A carpenter until his 70s, Alim has outlived 
three wives and nine sons and daughters, said 
Ahmed, who is himself in his 50s, adding that 
his father had separated from his fourth wife 
and is currently married to his fifth.

Alim also had to be provided with moral and 
psychological support during his isolation and 
treatment, Dr Sardar Nawaz, a senior medical 
officer at the Aga Khan Health Service emer-
gency centre told Reuters.

103 -year-old Pakistani man survives COVID-19
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لبيع أحدث السيارات األمريكية واليابانية واألوربية والكورية

BUY - SELL - TRADE
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