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    cultuer إستطالع لبعض المبدعات العربياتثقافة
من داخل وخارج الوطن العربي

إعداد: إباء اسماعيل 

االبداع يشمل كل مجاالت الحياة . العلوم واآلداب االنسانية والفنون جميعها 

. نحاول يف هذا االستطالع أن نرصد رشيحة من تجارب املبدعات العربيات . 

ستتحدث كل مبدعة عن مجال إبداعها ورسالتها اإلبداعية، وعن الرسالة التي 

توجهها للجيل الجديد من املبدعات  واملبدعني أيضاً يف مجال تخصُّصِها . 

أ. إلهام بدر الدين محفوظ 

د. سامية التمتامي 

أ. رشا األمين 

أوال انا انسانة و زوجة و أم و جدة و فنانة تشكيلية ، تلقيت دراستي 

بعضها يف دمشق سورية و املرحلة الثانوية و الجامعية يف امريكا 

حيث تخرجت من جامعة ايسرتن ميشيغان يف بكالوريوس رسم 

زيتي و سرياميك و مايرن يف تاريخ الفن ، لقد نلت جوائز يف الرسم و 

السرياميك و أقمت ١٣ معرضا شخصيا يف ميشيغان و شاركت يف اكرث 

من ١٣٠ معرض جماعي يف امريكا و أوروبا و قارة آسية ، بعض أعمايل 

يف املتاحف مثل متحف العربي األمريكي يف ميشيغان ، و متحف الفن 

الحديث يف ارمادا ميشيغان و يف متحف حقوق االنسان يف الدنمارك . 

اعمل يف مرسمي يف بيتي و دائما اطالع و أذهب للمتاحف و الغالريي 

لالطالع عىل الجديد و ألقوم يف تطوير أعمايل ، أسلوب أعمايل حديث 

للتعبري عن املوضوع . و معارص و تجريدي ، أعتمد فيه عىل الشكل و الخطوط و األلوان 

أنصح الجميع ان يثقف نفسه و يطلع عىل الجديد و يطور أعماله ، 

و ان يعمل و يقدم االعمال للعرض. املهم ان تُقدم و ليس املهم البيع ، 

ب ، نحتوي بعضنا  املثابرة و التعاون مع الزمالء بدون حزازية أو تعصُّ

م لبعضنا البعض و نساعد بعضنا البعض ، كل جهد  البعض و نقدِّ

سيكون اكرب نجاحا . تساهم يف مساعدة زميلك أو زميلتك هي مساعدة لنفسك املردود لك 

هكذا اعمل و ما ازال اعمل و اساعد األفضل مني أو األقل مني خربة و 

عمرا الننا كلنا برش و نحن بحاجة للتآخي و ان ندعم بعضنا البعض . 

* أرفق لكم  من جديد أعمايل التكوينية املرسومة عىل كانفا مشدودة 

بيدي ألجد او اخرج عن نطاق املألوف و ابحث عن املبتكر الحديث 

رؤية حديثة متجددة و معارصة احاول من خالل تطوير رؤيتي و 

أعمايل اىل االبتكار يف الحداثة و ال أبقى عىل ما الفت عليه . احب 

تطوير أعمايل الفنية و التجديد هذه رؤيتي و انصح كل فتاة تريد 

النجاح ان تثابر عىل عملها و تطالع و تبحث يف إطار التجديد و 

التطوير يف األفكار و االعمال األدبية و الفنية . 

أنا أول طبيبة باحثة تحصل عىل شهادة الدكتوراه 

يف علم الوراثة هذا الفرع الطبي املتخصص والحديث 

من جامعة جون هوبكنز يف مرييالند يف الواليات 

املتحدة عام ١٩٦٦ ، و علم الوراثة من أهم العلوم 

الطبية ألن الطب أصبح مبنياً عىل نتائج الفحوصات 
للجنني .  

أنا أستاذة علم الوراثة يف املركز القومي للبحوث يف 

مرص وأرُشف عىل أكرث من مائتي فرد لنشكِّل جيشاً 

قوياً للتعرُّف عىل جميع األمراض الوراثية. كيف 

نمنعها وكيف نعالجها حتى قبل أن يولد الجنني. 

تمكنُت من اكتشاف أكرث من أربعني مرضاً وراثياً 

 .Timtamy Syndrome مسجالً باسمي يُعرَف ب

وأرشفُت عىل ستني رسالة دكتوراه وخمسني رسالة 

الجوائز يف البلد. ماجستري. ومن تالميذي َمن حصلوا عىل أعىل  

أّما بالنسبة للجيل الجديد ، فأنصحهم بأن عليهم 

دائماً أن يضعوا الهدف أمامهم ويركّزوا عىل أهدافهم 

املفيدة لهم لخدمة البلد والوطن العربي كله ، وأن ال 

ييأسوا بالرغم من كل الصعوبات التي تُصادفهم . 

فباالرصار وحب العلم سيصلون إىل تحقيق أهدافهم.

مهندسة ديكور وباحثة يف علم الطاقة ومديرة تنفيذية لديوان أهل 

القلم. رسالتنا يف ملتقى املبدعات العربيات، تقريب وجهات النظر 

عند جميع املبدعات العربيات اللواتي يقطّن يف جميع األقطار 

العربية واألجنبية . وهدفنا بناء الجسور الثقافية بني الشعوب العربية 

واألجنبية عرب تكريم املرأة املبدعة، ألن االبداع والثقافة يقرّبان الناس. 

حيث السياسة تُفرِّق، الثقافة تجمع. وهذا هو الشعار الذي أطلقته د. 

سلوى الخليل األمني ونحن نتبناه كأعضاء وأنا شخصياً أتبنّى هذا 

عار . ألننا النريد أن تُشكّل املواقف السياسية حاجزاً أمام هذا املّد  الشِّ

واإلشعاع اإلبداعي الذي يزيد ويكرب. نحن نفخر باملرأة العربية التي 

تربهن عىل مدى جهوزيتها ومدى إرصارها للظهور والعطاء للمساهمة 

يف نرش الثقافة العاملية، ألنَّ ثقافتنا العربية هي ثقافة عاملية. ونريد أن 

يتعرّف الغرب علينا عرب هذه الثقافة. 

هي عرب الهندسة وعرب علوم الطاقة اىل دمج العلوم  أنا كمهندسة، توجُّ

املاّدية مع العلوم الروحانية ، تفسري الروحانيات عرب العلوم وعرب 

الهندسة.. هما مرتبطان ببعضهما . تعوَّدنا أنَّ الروحانيات ليس لها 

تفسري، ولكن هناك تفسريات كثرية موجودة . ليس طموحي أن أكون 

مجرد مهندسة معروفة ، بل طموحي كيف أستطيع عرب املهنة والذوق 

واإلبداع، أن ألقي الضوء عىل املكامن الروحية يف الكون. ألن جماالت 

الكون و ُدرر الكون من رب العاملني التي خلقها. ومهم جداً تسليط 

الضوء عليها وجعل الجيل الجديد يتعرَّف عليها بمنظار حضاري 
ومنطقي. 

الشاعرة ٕاباء اسماعيل مع الدكتورة سامية التمتامي
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U.S.A أمريكا

  ما   هو   التعداد   السكاني؟

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

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

  ما   أهمية   التعداد   السكاني؟

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

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

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

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

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

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

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

  أين   تصرف   األموال   الفدرالية؟

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

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

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

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

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

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

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

 مجتمعاتنا   عىل   النمو   واالزدهار.

  ماذا   يحدث   إذا   كان   التعداد   منخفضًا؟

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

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

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

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

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

  من   هم   الذين   يجب   أن   يشملهم   التعداد؟

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

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

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

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

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

 يجب   عّده،   ومن   املهم   للغاية   أن   يشمله   التعداد.

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

  ما   هو   العقار   السكني )  هاوس   هولد ( ؟

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

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

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

 السجون   واملستشفيات   ودور   رعاية   املسنني   واملدارس  
 الداخلية   وما   إىل   ذلك.

  هل   التعداد   السكاني   سّري؟

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

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

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

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

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

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

 القانون،   وال   حتى   ملرة   واحدة،   وألي   سبب   كان.

  كم   عدد   األسئلة   التي   يطرحها   التعداد؟

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

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

  ماذا   يصلك   عبر   البريد؟

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

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

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

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

 يف   8   أبريل،   ثم   يف   20   أبريل.

  هل   سيطرق   أحٌد   بابك؟

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

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

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

 عدّ   أفضل.

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

كل   ما   عليك   أن   تعرفه   حول 

  التعداد   السكاني 2020

د  . هايغ   أوشيغان * 
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يومابعدآخر،يقرتبالديمقراطيبرينيساندرزليصبحاملرشحاألوفر
حظالالصطدامبالرئيسدونالدترامب،يفاالنتخاباتالرئاسية،العام

الحايل.
وبعدفوزهيفثانيانتخاباتفرعيةعىلمستوىالواليات،

يبدوساندرز(78عاما(،عضومجلسالشيوخ
عنواليةفريمونت،أقوىمنافيسترامبيف

االنتخاباتاملقبلة.
وبحسبماذكرتشبكة»بيبييس«،فإن
واليةنيوهامبرش،يفحالنجاحساندرز،
ستكوننقطةانطالقةثورتهالتيتحدث
عنهامرارا،وهيتخالفقليالتوجهات

الديمقراطيني.
وذكّرت»بيبييس«بأولانتصار
سيايسحققهساندرز،وهويعود
لعام1981،عندمافازبمقعدعمدة
مدينةبريلينغتونيفواليةفريمونت،
أماممنافسهالديمقراطيالذيشغل
املنصبلستدورات،وذلكبفارقعرشة

أصوات.
ورغممحاوالتالديمقراطينياملنتمني

للمؤسسةالحزبيةعرقلةاملسريةالسياسية
لساندرز،إالأنهظليفمقعدهألربعدورات
انتخابية،حتىانتُخبلعضويةمجلس
النواباألمريكيعام1990.وكانأول

سيايسمستقليحققمثلهذاالفوزمنذ
أربعةعقود.

ونوهتالقناةإىلأنالتربعاتالتيجمعتهاحملته
وصلتإىل25مليوندوالرخاللكانونالثاني/يناير،
وهومايضمنمايكفيمناملواردللمنافسةيفكلوالية

يفالربنامجاالنتخابيلشهرآذار/مارس.
وتقومحملةساندرزعىلعدةوعود،أبرزها:»ضمان
صحيللجميع،إلغاءالديونالطبيةوالدراسية،دراسة
مجانيةيفالجامعاتوالكلياتواملدارسالحرفية،اتفاقية

خرضاءجديدة،رضيبةعىلالرثوة.
إالأناملخاوفيفعدماإلقبالللتصويتلصالحساندرزتكمن

يفكونهاشرتاكياديمقراطيا.
وبحسبآخراستطالعاتالرأي،فإننصفاألمريكينيلن
يصوتوالرئيس»اشرتاكي«.ودائمامايعدترامبمؤيديهيف
التجمعاتاالنتخابيةبأن»أمريكالنتكونأمةاشرتاكية

أبدا«،بحسب»بيبييس«.
وتقلت»بيبييس«عنفايزشاكر،وهومديرحملة

ساندرز،قوله:»لطاملاآمنتبقوةأنسعيناللرتشحوهزيمة
ترامبيتطلبتوسيعقاعدتناالشعبية«.

وأضاف:»لديناطريقشديدالطموحوالصعوبةللفوز
بهذاالرتشح؛ألنهيتطلب،بطبيعةالحال،حشدالناس

للمشاركة«.

ما هي احتماالت مواجهة ساندرز 
وترامب في االنتخابات؟ وّجهالرئيساألمريكيدونالدترمبانتقادات

الذعةإىلالسيناتوركريسمرييفوإىلوزير
الخارجيةاألمريكياألسبقجونكريي

ملخالفتهماالقواننياألمريكيةإثرعقدهما
اجتماعاًمعوزيرالخارجيةاإليرانيجواد
ظريف،املشمولبعقوباتأمريكية،بينماال
توجدعالقاتدبلوماسيةتربطالبلدين.
كمااتهمترمب،يفتغريدةعىلحسابهيف

»تويرت«،الديموقراطينيبعرقلةإبراماتفاقبني
واشنطنوطهران.

وكتبترمب:»انتهككرييومرييفقانونلوغان.
هذااألمرتسببيفرفضإيرانإلبراماتفاق«،
مشدداًعىلأنهيجبالتعاملمعطهران

»بقوة«.
منجهته،هاجموزيرالخارجيةاألمريكيمايك
بومبيو،مجموعةمنالسياسينيالديمقراطيني

بسبباجتماعهمالرسيمعظريفخالل
مؤتمرميونخلألمن.

وقالبومبيوللصحافيني،
خاللجولتهاإلفريقية،

إنهيخىشأن
يقّوضاالجتماع
االسرتاتيجية
الخارجيةالتي
تتبعهاالواليات
املتحدةمع

إيرانعامًة،ومع
ظريفتحديداً،
الذيصدرت

بحقهعقوباتمن
وزارةالخزانةاألمريكية
بسببرعايتهلإلرهاب

الدويل.
وأضافبومبيو:»ظريفهووزير

خارجيةدولةقتلتأمريكياًيف27ديسمرب/
كانوناألول.وهووزيرخارجيةبلدأكربراٍع

لإلرهابيفالعالم«.
وأضافبومبيومتحدثاًعنظريف:»هو

وزيرخارجيةدولةأسقطتطائرةوالتريد
أنتسلمالصندوقنياألسودين«،يفإشارةإىل
إسقاطالحرسالثورياإليرانيلطائرةالركاب
األوكرانيةبصاروخمطلعشهريناير/كانون

الثانياملايض.
وأردفعناجتماعالديمقراطينيبظريفقائالً:
»إذاالتقوه،الأعرفماذاقالواله.آملأنهم
كانوايعززونسياسةأمريكاالخارجية،وليس

سياستهم«.

ميرفي يعترف ويؤكد أنه ضغط 
على ظريف

وتحتضغطوسائلاإلعالم،اعرتفالسيناتور
الديمقراطيكريسمرييفبحصولاالجتماع

ليلةالسبتاملايض،عىلهامشمؤتمرميونخ.
وعرضروايتهلألحداثعىلحسابهيف»تويرت«

منتقداًترمبلعدمإنشائهقناةدبلوماسية
للمفاوضاتبنيالوالياتاملتحدةوإيران.

وكتبمرييف:»ليسلديأيأوهامبشأنإيران،
فهيخصمنا،وهياملسؤولةعنقتلاآلالف
مناألمريكينيوعندعمغريمقبولللمنظمات

اإلرهابيةيفجميعأنحاءالرشقاألوسط،
لكننيأعتقدأنهمنالخطرعدمالتحدثمع

أعدائك«.
وأكدمرييفأنهضغطعىلظريف

للسيطرةعىلوكالءإيرانيفالعراق،
وطالبهباإلفراجعنمواطننيأمريكيني
محتجزينبصورةغريقانونيةيفإيران،

وكذلكالتدخلللتصديلعرقلةالحوثيني
ألعمالاإلغاثةاإلنسانيةيفاليمن.
وفّجرلقاءمرييفموجةغضبداخل
أمريكا،ووصفالعديدمناملقربني

مناإلدارةاألمريكيةاالجتماع
بـ«الخيانة«التييجبأن

يحاسبعليهاالسيناتور
ومنشاركهيفاالجتماع.
ماهو»قانونلوغان«؟

يذكرأن»قانون
لوغان«يحظرعىل
املواطننياألمريكيني
»غرياملخولني«

التفاوضمعحكومات
أجنبيةليسلديها
عالقاتمعالواليات

املتحدةاألمريكية.
وينصالقانونعىلأن»أي
مواطنيفالوالياتاملتحدة،أينما
كان،يبدأأويقوم،دونسلطةمنالواليات
املتحدة،بصورةمبارشةأوغريمبارشةبأي
مراسالتأواجتماعمعأيحكومةأجنبية
أوأيضابطأوعميللها،يتمتغريمهأو

سجنهملدةالتزيدعىلثالثسنوات،أوكال
العقوبتني«.

وأقر»قانونلوغان«يف30يناير/كانون
الثاني1799،وهوقانوناتحاديللواليات

املتحدةوالقصدمنورائههومنعاملفاوضات
غرياملرصحبهامنتقويضموقفالحكومة

األمريكية.
وصدرالقانونبعدمفاوضاتجورجلوغانغري
املرصحبهامعفرنسايفعام1798.وقدوقع
عليهالرئيساألمريكيجونآدمزيف30يناير/

كانونالثاني1799.
ويخوضاملرشعوناألمريكيونرصاعاتحزبية،
ولطاملاكانهذاالقانونأداةاتهامرئيسيةبني

الجانبني.

ترمب يتهم ديمقراطيين بخرق 
قانون لوغان بجلوسهم مع ظريف

M ichael Bloomberg faced a barrage 
of attacks at his first Democratic 
presidential debate , as his rivals 

rushed to criticize the billionaire businessman for 
his wealth, record on race and history of sexist 
comments.
Bloomberg seemed nervous and hesitant in a 
rough debut before a national audience in a 
debate that gave voters their first unscripted 
look at the media mogul and self-funding former 
New York mayor who has surged in polls while 
spending hundreds of millions of his own dollars 
on television ads.
Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Amy Klobu-
char, Joe Biden and Pete Buttigieg lined up to go 
after Bloomberg, frequently shouting over one 
another as they vied for attention in the most 

contentious of the nine Democratic White House 
debates.
All the contenders accused Bloomberg of trying 
to buy his way into the White House and said his 
record as mayor and a businessman would lead 
the party to defeat in November.
“We’re running against a billionaire who calls 
women fat broads and horse-face lesbians,” said 
Warren, a senator from Massachusetts. “And, no, 
I’m not talking about Donald Trump, I’m talking 
about Mayor Bloomberg.”
“Democrats take a huge risk if we just substitute 
one arrogant billionaire for another,” she added.
Bloomberg accusations over the years
Bloomberg has been accused over the years of 
many sexist and misogynist comments, and sever-
al lawsuits have been filed alleging that women 

were discriminated against at his media company.
He did not respond to Warren’s comments about 
his past remarks about women, which were taken 
from a booklet given to him in 1990 that was said 
to be a compilation of his sayings over the years. 
A campaign spokesman has said that Bloomberg 
“simply did not say the things somebody wrote in 
this gag gift.”
Bloomberg, who entered the race in November 
and is skipping the first four early voting states in 
February to focus on later nominating contests 
in March, said he was using his money for an 
important cause.
“I’m spending that money to get rid of Donald 
Trump - the worst president we’ve ever had. And 
if I can get that done, it will be a great contribu-
tion to America and to my kids,” he said.

Bloomberg rivals criticize billionaire business-
man during presidential debate
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P resident Donald Trump is planning to name a Florida 
official in charge of preparing the state for the effects 
of climate change as his homeland security adviser, 

sources familiar with the matter tell CNN.
Julia Nesheiwat, who holds the title of Florida’s chief resilience 
officer, will replace Coast Guard Rear Adm. Peter Brown, who 
held the position for about six months. The position was also 
previously held by Doug Fears and Tom Bossert.
In her new role, Nesheiwat will work to protect the US from 
terrorist threats, strengthen cyberdefenses and respond to 
natural disasters.
She has worked at the State Department in the Trump adminis-
tration and the Office of the Director of National Intelligence in 
the George W. Bush administration.
Politico first reported that Nesheiwat would be named to the 
position.
In Florida, she worked for Gov. Ron DeSantis preparing the state 

for natural disasters, specifically the “environmental, physical 
and economic impacts of sea level rise.»
Nesheiwat is also a former US Army intelligence officer who 
served tours in Afghanistan and Iraq. As a senior operations 
officer, she managed assessments of terrorist networks in 
Asia and the Middle East and worked as the US military liaison 
officer with regional political parties on governance and threat 
reduction.
At the beginning of his administration, Trump split up the 
Homeland Security Council and National Security Council, 
which President Barack Obama had merged after taking office 
in 2009.
The decision elevated the homeland security adviser post to 
the same stature as the President’s national security adviser, 
currently Robert O’Brien, who Nesheiwat worked with at the 
State Department.

Trump plans to name Florida official 
as homeland security adviser

ديربورن -  العربي االمريكي اليوم - كتب : 
قاسم ماضي

شهدتالفرتاتالقصريةاملنرصمةتناميكبريلظاهرة
إنتشارتعاطياملخدراتيفالوالياتاملتحدةعموما
وميشيغنومدنهاومنهامدينةديربورنالتيتقطنها
أعدادكبريةمنأبناءالجاليةالعربية،االمرالذيبات

يدقناقوسالخطرلدىالعديدمناملؤسساتواملنظمات
العاملةيفالجاليةفضالًعنالجهاتالحكوميةالتي
تحاولالتوعيةوالتنبيهلهذهالظاهرةوآثارهاالخطرية
عىلالشبابالذينيشكلونعصباملجتمعوالغالبية

العظمىلسكاناملدينة.
ويفإطارالجهودالراميةللتوعيةمنهذهاآلفة،نظم

املجلساالمريكيلحقوقاالنسانندوةتوعوية
شاركفيهاعددمنممثيلاملراكزالدينيةوالجمعيات
واملؤسساتواملنظماتاملختلفةاىلجانبعددمن

ممثيلوسائلاالعالمكماشهدتالندوةمشاركةعددمن

الشخصياتالرسميةاالمريكية.
وقدرحباملديرالتنفيذيللمجلساالمريكيلحقوق
االنسانعمادحمدبالحضورمتحدثاعنتلكالظاهرة
ومايرتتبعليهامنتداعياتمدمرةللمجتمعاتواالفراد
وقدتداولحمدعددمناالحصائياتالرسميةالتي
تصدرمنالجهاتالرسميةالتيتبنيإرتفاعمعدالت

التعاطيبنيأوساطالشبابويفذاتالسياقتمالتطرق
اىلظواهراالدمانعىلأدويةوعقاقريطبيةبعينها

وماتشكلهمنخطرعىلالصحةالعامةواالدمانعىل
الكحول.

وقدأكدجميعاملتحدثنيعىلرضورةالتوعيةبقضية
املخدراتمنخاللتنسيقالجهودبنيالكوادرالتعليمية
واالهايلومنظماتاملجتمعاملدنيواملراكزالدينيةوتهيئة
برامجبديلةللشبابملمارسةاالنشطةالتيمنشأنها
إبعادهمعنهذهاآلفةومواصلةالجهودالحكوميةوغري
الحكوميةللتصديلتلكالظاهرةالخطريةواالهتمام

بمراكزالعالجالخاصةباالدمان.

المجلس االمريكي لحقوق االنسان ينظم ندوة لمناقشة 
إنتشار ظاهرة تعاطي المخدرات
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ديربورن-العربياالمريكياليوم-إستربقعزاوي
-إنطلقتحملةإبنالجاليةعضومجلسمفويض
مقاطعةويناالنتخابيةضمنفعاليةإحتفاليةتم
تنظيمهايفمركز(فورد(للفنونويسعىبيضون
اىلإعادةإنتخابهباملنصبذاتهالذييمثلالسلطة

الترشيعيةللمقاطعة(وين(والذييتألفمن15عضوا
،وكانعضومجلساملقاطعةاملذكورةواملرشحالحايل

قدفازيفاالنتخاباتاالخريةالتينظمتيفالعام2018 

عنالدائرةاالنتخابية(13(التيتضمكالمنديربورن
،آلنبارك.

وضمنالرتويجلربنامجهاالنتخابيفقدأكدبيضون
خاللهحديثهلقاعدتهاالنتخابيةبأنهغذامافازلسنتني
قادمتنيفإنهسريكزعىلتحسنيالبنيةالتحيةللمدينتني
املذكورتنياللتنييمثلهمايفاملجلساىلجانبسعيهيف
تعزيزاملشاركةاملدنيةوالخدماتاالجتماعية،وقدعمل

عىلتنظيممؤتمرلكبارالسنيفاملنطقة.

وشهدتالفعاليةاالنتخابيةإلقاءعددمنالكلماتبعد
أنرحبتعريفةالحفلليليانابيضونبالحضوروقدمت
والدهااملرشحسامبيضون،الذيأكدعىلرضورةتعزيز

العالقاتبنيأعضاءمجلساملفوضوين،حيثقال
أننيأدركتأنالطريقةاملثىلإلنجازاالموريتطلببناء

عالقاتقويةمعالزمالءيفاملجلساملذكور.
وعىلصعيدمتصلأثنتإليشابيلرئيسمجلس

املفوضنييفاملقاطعةعىلسامبيضونوخرباتهوحثت

الناخبنيعىلالتصويتله،وقدحرضالفعالية
االنتخابيةعضوالكونغرساالمريكيديبيدنغلعن
ديربورن،وعضوالكزنغرساالمريكيرشيدةطليبعن
ديرتويت،والنائبيفكونغرسواليةميشيغنعبدالله

حمودعنديربورن،وتجدراالشارةاىلأنعضومجلس
مفويضمقاطعي(وين(واملرشحالحايلهوأحدأبرز
الوسطاءالعقارينييفرشكة(سنجري21(ولديهخربة

طويلةيفهذااملجالتمتدزهاء30عاماً

املرشحسام
بيضونمع

الناشطاليمني
األمريكياملخرضم

أ.عيلبالعيد

عضو المجلس التفيذي لمقاطعة )وين ( سام بيضون يبدأ 
حملته االنتخابية من ديربورن

س:منهوأركانالسماوي؟

مواطنأمريكي،اسكنيفواليةميشيغان،منأصل
عراقيتعودجذورياىلمحافظةالسماوةاملطلةعىل

نهرالفرات،اقيمهنامنذبدايةتسعينياتالقرناملايض،
وتلقيتُتعليمييفجامعتي(وينستيت(و(جامعة
ميشيغان(وأحملاملاجسترييفالصحافةواالعالم،

وعملتالناطقالرسميملدةثالثسنواتلرابطةالقلم
العربييفالوالياتاملتحدةاالمريكية،فضالًعنإدارتي
ملوقعموسوعةبالدالرافدينالثقافيةااللكرتونية.ملدة
عرشسنوات،وبعدهامديراالعالمالعراقيااللكرتوني
منميشيغاناالمريكيةألربعسنوات،ثماننيقدمت

برامجإذاعيةوتلفزيونيةومنهااالنسانواملجتمع،وقضايا
الساعة،يفصوتديرتويتالعربيمنميشيغان،وإذاعة
الرشقاألوسطمنميشيغان،باإلضافةاىلالكتابةيف
معظمالصحفالعربيةواألمريكيةيفواليةميشيغان

االمريكية.

س:تمرهذهااليامالذكرىالرابعةلتأسيس
املؤسسةكيفتبلورتفكرةإنشائها؟

منذالطفولةكانلديهاجسوطموحوسعي،أنأنشط
يفاملجالاملدنيواالنسانيألحاولإشاعةثقافةالحب
والتسامحبنيالناس،االمانيوالطموحدائماكانيشدني
ملمارسةهذاالنشاطمنخاللاملواقعالتيعملتبها

ومنهااالعالم،ولعلالسببالرئييسهوالرغبةيفإشاعة

هذهالثقافة،للواقعاالنسانياملرتديالذييعشيه
املجتمعالبرشي،حيثالرصاعاتوالنزاعاتوالحروب
التيتفتكباملجتمعاتالبرشيةيفمعظمبقاعاالرض
ومنهاالعالمالعربي،وتختلطاالسبابالتيتساهميف
إذكاءهذهالرصاعاتمنهاسيايسومنهاالدينيومنها
قوميومذهبيوالسيمايفالعقداالخريمنعاملناالعربي

حيثنرىالحروباالهليةتدمرمجتمعاتناالعربية
،ولهذهاألسبابوغريهاوجدتأنالوقتمناسبإلطالق
مرشوعيتبنىتثقيفالناس،لثقافةالتسامحبطرق

اكاديميةوعلميةونشاطاتفكريةبطرقفنيةمنخالل
إحياءقيمالحبواحرتامالرأيوالرأياالخر،ولهذاتم

إطالقمؤسسةنوراإلنسانيةالعاملية.

س:ماالهدفمنتأسيسهذهاملؤسسة؟

مدالجسورمعمنظماتاملجتمعاملدنيالحكومية
وغريالحكومية،داخلالعراقوالعالمواملساهمةيفدعم
هذهاملنظماتمنخاللصياغةبرامجأكاديميةللناس
والسيمايفاملجتمعاتالتيتعانيالحروبوتحتاج
اىلإعادةتأهيلفكريونفيس،وقدتمكنامنتحقيق
مايسمى(بيوماالنسان(وهواليومالذينقيمفيه
الفعالياتواملهرجانات،التييتممنخاللهاطرحتلك
االفكاروبأساليباحتفاليةوخطابيةاوشعريةاوفنية
وفكريةوبمشاركةمختلفرشائحاملجتمع،عرببرنامج

تفاعيلمبارشيعتمدعىلجمعالناسوإطالقفكرةتبادل

الحوارالبناءالتصالحي،وأشعرانمختلفمنظمات
املجتمعاملدنيهيرشيكةحقيقيةيفمهمةتطوير

املجتمعاتمنخاللتبنيالتجارباالنسانيةالناضجة
وإطالقالعنانللدراساتاالكاديميةالتيتفيدتوصياتها

تلكاملنظماتيفتحديدبوصلةالعملاالنساني.

س:ماهياملنجزاتالتيحققتهااملؤسسة
والذيتسعوناىلتحقيقه؟

املؤسسةتمكنتمنالدخولاىلاملجتمعالعراقييف
الداخلبرغمصعوبةالوضعالسيايسواالمنيوالقيود
التيتوضعضدالناشطنيواملنظماتالناشطة،حيث
أقمناهناكالعديدمناملهرجاناتبيوماالنسانالعاملي
للسالموالتسامحوالتواصلمعاالخر،ومنهايفالعاصمة
العراقيةبغدادويفأربيل،واملثنىباإلضافةاىلمحافظة
البرصة،بالتعاونمعمعهدالرتاثالعراقييفالعام2018 
وبمشاركةمنظماتاملجتمعاملدنيووزارةالثقافةالعراقية

ويفالعام2019أقمنااملهرجاناملذكوريفمحافظةالبرصة
ونحاولتكريسحضورنايفمختلفمحافظاتالعراق.

ونسعىاىلتطويربرنامجناداخلالعراقوخارجهلنتمكن
منتقليصثقافةالعنفوإلغاءاالخروثقافةالتعصببما
يتماىشمعمعطياتاملرحلةالتينعيشهااالن.س:كيف

تقيموضعاملنظماتالتيتعملهنا؟
جميعمنظماتاملجتمعاملدنيتلعبدورامهمايف
تطويرمسريةالجاليةالعربيةيفاملهجراالمريكيمن
خاللالتثقيفوالتوعية،بأموركثريةومنهااالنتخابات
هنا،وقضاياأخرىتهمالجاليةالسيماأنثمةتحديات
واجهتهاالجاليةيفظلالظروفالسياسيةالتيمرت
خاللالعقديناملاضينيوأعتقدأناالدوارالتيتقععىل
عاتقكلمنظمة(التكاملوالتكافل(وهدفهاخدمةأبناء

الجاليةمنمختلفالنواحيالقانونيةواالجتماعية
والفنيةاوالرياضيةوكلمايهماإلنسانيةيفاملجتمعات.

حاورته:استربقالعزاوي

 أركان السماوي يحاول تكريس 
ثقافة السالم والتسامح عبر 

)مؤسسة نور اإلنسانية العالمية( 
منذأنهاجراىلالوالياتاملتحدةيفتسعينياتالقرناملنرصموهويحلميفإطالقمرشوعإنساني

يتبنىتثقيفاملجتمع،لثقافةقائمةعىلفكرةالتسامحواحرتاماآلخروصوالاىلإنهاءحالة
التعصبوالتطرفالدينيوالقوميوالطائفي،االمرالذيدفعهإلنشاءمؤسسةنوراإلنسانية

العامليةوهيمؤسسةغريربحية،تنشطيفالعراقوبلدانأخرىومنهاالوالياتاملتحدة
االمريكيةحيثيقيميفواليةميشيغان،وملناسبةمرورالسنةالرابعةعىلتأسيساملؤسسة

اجرينامعالسيدالسماويهذاالحوار:-
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ديربورن - العربي األمريكي اليوم  - استبرق العزاوي
وسطحضورجماهرييورسميغصتبهقاعة(رويلتي

مانر(ليلةالجمعة2020-2-29يفمدينةديربورنهايتستم
تنظيمحفلالعشاءالخرييلصالحالشعباليمنياملنكوب
،وقدأفتتحالحفلبكلمةلعريفهالدكتورخالدشاجرةالذي
تحدثعناملأساةالتييمربهاالشعباليمنيورضورةحشد
الجهوداإلغاثيةإلنقاذأطفالهمنبراثنالجوعواملرضوالترشد
واملوت،وذكرمايريدهاملجلسالدويلللحقوقواالغاثةهوتأمني
الحاجاتاالساسيةفقطوليسعنارصحياةالرتف،مستعرضا

بعضاالحصائياتاملثريةللقلقالتيتعكسحجمالكارثة
االنسانيةالتييعيشهاالشعباليمني.

بعدهاكانتتالوةعطرةآلياتمنالذكرالحكيمثمكانتكلمة
لعضوالكونغرساالمريكيديبيدنغلالتيرحبتبالجميع

وأثنتعىلدوراملجلسيفمهمةتصديهلجهوداإلغاثةمنتقدة
االطرافالدوليةواالقليميةالتيتحاولإطالةأمدالحرباالهلية
هناك،وذكرتأننحو22مليونيمنيبحاجةاىلمساعدة،وأن

نحو4-3مالينينازحبحاجةاىلمساداتعاجلة،كماتحدثتعن
ملفالهجرةوالقيودالتيوضعهاترامببوجهمنيريدإختيار

الوالياتاملتحدةكوجهةلهومنهممنأبناءالشعباليمنيوذكرت
أننحو12000ملفالزالقيدالدراسةومناملفرتضانيتمالبت
بهيفالسنةالقادمةوأوضحتبهذاالصددأنهاتحدثتاىلوزير
الخارجيةمايكبومبيوعنذلكاالمر،وشكرتدنغليفختام
حديثهااملجلسالدويلللحقوقواالغاثةوأوضحتأناليمن

بحاجةاىلجهوددوليةرسيعةإلعادةاالستقرارله.
وكانللمسؤولالتنفيذللمجلسالدويلللحقوقواالغاثةد.

دحانالنجاركلمةعربخاللهاعنشكرهللحضوروللمشاركنييف
مدالعونللشعباليمنيمستعرضاًأرقاماتعكسحجماالزمة
االنسانيةالتييمربهاالشعباليمنيوذكربأناملجسيوزع
املساعداتالطبيةوالغذائيةملختلفاملناطقاليمنيةوبغض

النظرعنالتوجهاتالسياسيةوالدينيةللمجموعاتاملحتاجة
وقدنوهالنجاراىلرضورةمشاهدةفيلمتسجييليتضمننشاط

املجلساالغاثيواملناطقاملستفيدةمنبرنامجاملساعدات
وشهاداتمنقبلاملسؤولنييفتلكاملناطق.

ويفالسياقذاتهتحدثالنائبيفكونغرسالواليةعبداللهحمود
عناالزمةاليمنيةوقاللقدآناالوانلجلبالعدالةاىلالشعب
اليمنيوتحدثعنتجربتهيفاملجالاالنسانيمنخاللعمله
معاالمماملتحدةيفاالردنلصالحالالجئنيالفلسطيننيوقالمنذ

تلكالتجربةباتيعرفجيداحجماملعاناةالتييتعرضلها
املدنيونيفساحاتالرصاعودعااىلتفعيلالجهودالرسميةوغري
الرسميةلنجدةالشعباليمني،منجانبهألقىاملسؤولاملايل
ملقاطعة(وين(سامبيضونكلمةمقتضبةأثنىخاللهاعىل

جهوداملنظماتالتيتتصدىللعملاالغاثيملساعدةأهلاليمن
ومنهااملجلسالدويلللحقوقواالغاثة،وقالأعلنمساندتي

لليمناملوحدبنيالجنوبوالشمالوشددعىلأنحجمالكارثةيف
اليمنتستوجبمضاعفةالجهودإلنقاذمالينيالناسالذينباتوا
بالمأوىوبالمدارسوأنإستمرارالرصاعيعنيتفاقماالوضاع.
 تكريممجموعةمناملساهمنييفإغاثةالشعباليمني

وتضمنبرنامجالحفلتكريمنخبةمنأبناءالجاليةالذينقاموا
بتقديمالدعمللشعباليمنيمنخاللحمالتالتربعباملعدات

واملوادالطبيةحيثقدمد.دحانالنجارالدروعالتكريميةلهم
ومنهمد.مصطفىهاشم،د.جورجفالنسيا،د.عمادحماد،
والناشطواملسؤولالتنفيذيملنظمةاالياديالنقيةأ.محمد

الحجاجي.
وعنتجربتهاالغاثيةيفاليمنتحدثد.عبادةالزحييلعن

رحلتهاىلاليمنوخوضهتجربةالعملاالنسانياىلجانبنخبة
مناالطباءمنمختلفدولالعالمتركوابلدانهموعملهموتفرغوا

للعمللصالحاملنكوبنييفاليمنحيثذكرأنهكانيعاينمن
60 – 70حالةمرضيةوأنهشاهدالطاقمالطبيالدويلاملتنوع
االختصاصاتيحاولاملساهمةيفتخفيفمعاناةالناسالذين

يمثلونضحاياالحربودعااىلتبنيفكرةالعملاالنسانيكلمن
موقعهبوصفهافكرةفعالةوتحققالرضاللشخصاملبادرداعيا

اىلالتفاعلمعالناساملنكوبنيمنمختلفالنواحي.
وقدأختتمالحفلبفقرةجمعالتربعاتالتيقدمهاالشيخالقادم
منفرجينياصالحأحمدالذيأوضحأناليمنوقبلالحربكان
يعانيمنأوضاعصعبةفكيفلهاالنوهويعيشيفأتونحرب

طاحنةودعاالدمهوراىلالتربعومساندةاملحتاجيفاليمنوغريها
الناالنسانسيسأليومالقيامةعماقدممنإحسانبموجب

تعاليمدينناالحنيفوجميعالدياناتالسماويةالتيتحضعىل
املساعدةواالحسانونجدةاملحتاجوقدأتسمأداؤهبالتميزوهو
يشجعالجمهورعىلالعطاءوقدتمجمعبعضالتربعاتالتي
سوفترصدملساعدةالشعباليمنييفتأمنيبعضالحاجات

االساسيةالغذائيةوالطبيةلبعضاملناطقاالشدحاجة.

Arab America عرب أمريكا

المجلس الدولي للحقوق واإلغاثة ينظم حفل 
عشاء خيري لمنكوبي اليمن

كلمةالدكتوردحانالنجاراملسؤولالتنفيذللمجلسالدويلللحقوقواالغاثةكلمةالسيناتورديبيدينجلالدكتوردحانالنجاريكرممؤسسةبيورهاندز
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6.7 ماليين شخص 
يحتاجون إلى مساعدة.. 

تحّذيرات أممية 
من خطر مجاعة 
جديد في اليمن

حّذرمنّسقالشؤوناإلنسانّيةيفاليمنراميشرجاسينغام،
أماممجلساألمنالدويل،من»خطرمجاعةجديديف

اليمن«،موضًحاأّن»معالتدهورالرسيعلقيمةالريالاليمني
واالضطراباتيفدفعالرواتب،نالحظمجّدًدابعضالعوامل

الرئيسّيةالّتيجعلتاليمنعىلشفريمجاعةقبلعام.علينا
أاّلندعذلكيتكّرر«.

ولفتإىلأّن»برنامجاألغذيةالعامليورشكاؤهيقّدمونالغذاء
ألكرثمن12مليونشخصكّلشهريفمختلفأنحاءالبالد«،

مبّينًاأّن»بدعممنالوكاالتاإلنسانية،فإّنسبعةماليني
شخصيستفيدونمنمياهالشفة.وثمة1,2مليونمعاينةطبّية

كّلشهروأكرثمنألفيمركزطّبيتتلقّىدعًما«.
وركّزرجاسينغامعىلأّن»هذاالعام،سيبقىاليمنالبلدالّذي
يشهدأكربأزمةإنسانّية.نبذلكّلمانستطيعلتخفيفتأثري
تلكاألزمةمعبرامججديدةلزيادةمداخيلالعائالتالّتي

تواجهظروفمجاعة«،معلنًاأّن»يفاملحصلة،نساعد15,6 
مليونشخصهذاالعام،أينصفالسكان«.

ونّددبـ«العوائقالّتييواجههاإيصالاملساعداتاإلنسانية«،
مشريًاإىلأّن»القيودتطاول6,7مالينيشخصيحتاجونإىل

مساعدةيفالبالد،وهذاالرقمهواألكربحتّىاآلن«.

U N aid chief Mark Lowcock warned 
of severe and unfair restrictions 
being placed on humanitarians 

in Yemen and singled out the Iran-aligned 
Houthi rebel group as the worst offender.
Addressing the UN Security Council in New 
York, Lowcock, the emergency relief coor-
dinator said the Houthi rebels who control 
the capital, Sanaa, and much of the north, 
have stepped up attempts to divert and 
control aid flows in recent months.
“Last year, they issued more than 200 
regulations on humanitarian action. By 
the end of the year, the number 
of reported incidents dis-
rupting assistance had 
risen by a factor of 
six,” said Lowcock. 
“About half 
these incidents 
constrained 
movements of 
relief supplies 
or staff, and 
about a quar-
ter involved 
attempts to in-
fluence decisions 
on who receives 
help or otherwise 

interfere with programs.”
Restrictions on aid workers are a problem 
across Yemen, said Lowcock, but while 30% 
of schemes get blocked in the south, hu-
manitarians see 40% of their projects stalled 
in the Houthi-run north.
“Ansar Allah authorities asked NGOs to sign 
agreements that would not be consis-
tent with humanitarian principles,” said 
Lowcock, using an alternate name for the 
Houthi tribal militia of mostly Zaydi Shiites. 
“It has also been-suggested that NGOs pay 
a 2 percent tax to fund the authorities’ aid 

coordination body. The situation 
is unacceptable. Stopping 

the world’s largest aid 
operation would be 

fatal for millions of 

people.”

Yemen has endured years of tumult since 
the Iran-aligned Houthi rebel movement 
ousted President Abd-Rabbu Mansour 
Hadi’s government from Sanaa toward the 
end of 2014, prompting military interven-
tion in 2015 by a coalition led by Saudi 
Arabia and the United Arab Emirates, which 
sought to restore Hadi’s UN-recognized 
government.

The conflict has led to the world’s worst hu-
manitarian crisis, with more than 100,000 
people dead and 24 million civilians, or 80% 
of the population, needing handouts to sur-
vive. Aid groups aim to reach 15.6 million 
people this year, the UN says.

“So far, we have not heard reports of 
famine-like conditions returning in 

high-risk areas,” Lowcock told coun-
cil members.

“In late 2018, we heard such re-
ports from many sources even 
before the formal assessments 
had been completed. I believe 
high levels of aid delivery have 

helped,” he said.

UN: Yemen’s Houthi rebels 
‘restricting aid’
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عززتموجةجديدةمنالوفياتواإلصابات
الناجمةعنفريوس»كورونا«الجديديفإيران
واليابانوكورياالجنوبيةوإيطاليا،املخاوفمن

تحولاملرضإىلوباءعاملي.
وقالمديرعاممنظمةالصحةالعاملية،تيدروس
أدهانومغيربيسوس،إن»االرتفاعاملفاجئيف
عددحاالتاإلصابةبـ(كورونا(مقلقللغاية«؛

لكنهأشارإىلأنهاليزالباإلمكاناحتواؤه.
وأكدغيربيسوسأيضاًعىلرضورةبذلالدول
كلمايفوسعهامنأجل»االستعدادلوباء

عامليمحتمل«.
ونرشتصحيفة»الغارديان«الربيطانيةتقريراً
أوضحتفيهمعنىأنيتحولالفريوسإىلوباء،
والتدابريالتييتعنيعىلالدولاتخاذهايفهذه

الحالة.

ما هو الوباء ومتى يتم إعالنه؟
وفقاًللصحيفة،فإناألوبئةالعالقةلهابخطورة
مرضما؛بلتتعلقبكونهمعدياًوبمدىانتشاره

الجغرايف.

وبحسبمنظمةالصحةالعاملية،يتماإلعالن
عنتحولمرضأوفريوسمعنيإىلوباء،عندما
ينترشهذااملرضأوالفريوسيفجميعأنحاء
العالمبشكليفوقالتوقعات،ويكونللبرش

مناعةضئيلةتجاهه.
وقدانترش»كورونا«عىلنطاقواسعيففرتة

قصريةيفحوايل30دولةيفآسياوأوروباوالرشق
األوسط،وُعزلتمدنوبلداتيفمسعىملنع

انتشارالعدوى.
وقدحذرتمنظمةالصحةمنأنالدولالفقرية

بشكلخاصمعرضةللخطر.

ماذا يعني إعالن تحول »كورونا« إلى 
وباء عالمي؟

قالمديراألمراضاملعديةواملناعةيفمعهد
مينزيسالصحييفكوينزالند،الربوفسور

نايجلماكميالن،إنإعالنتحول»كورونا«إىل
وباءعامليسيتطلباتخاذعددمنالخطوات
استعداداًلهذهاملرحلةالفارقة،مشرياًإىلأن
حظرالسفروإغالقالحدودلنيكوناكافيني

الحتواءاألزمة.
وتابعماكميالن:»منبنيالتدابريالتيسيتم
اتخاذهايفهذهالحالة،توفريجميعاإلمدادات
الطبيةيفاملستشفياتيفمختلفدولالعالم،
وإعدادهاالستقبالأعدادكبريةمناملرىض،

وتخزينجميعمضاداتالفريوسات،باإلضافة
إىلتوزيعمعداتالوقايةالشخصيةعىل

الجماهري،كالكماماتومطهراتاليد،وإجبارهم
عىلاستخدامها«.

وأشارماكميالنإىلأنالتدابريستشملأيضاً
توعيةاملواطننيبرضورةتجنبالتجمعات

الكبريةوالعملعنبعد،والبقاءيفمنازلهميف
حالشعروابعوارضمثلصعوبةالتنفسأو

ارتفعتحرارتهم.
وارتفعتوفياتفريوس»كورونا«يفالصنيإىل

2715حالة،كماارتفعإجمايلاإلصاباتيفالبالد
إىل78064حالة.

وخارجالصنيتمتسجيلأكرثمن40وفاة
و2700حالةإصابة.

ماذا سيحدث لو تحول »كورونا« لوباء عالمي؟

منظمة الصحة العالمية: 
انتشار فيروس كورونا 

وصل إلى نقطة “حاسمة”
جنيف-قالاملديرالعامملنظمةالصحةالعامليةتيدروسأدهانومجربيسوس
إنانتقالفريوسكورونااملتحور(كوفيد-19(داخلدولمثلإيرانوإيطاليا

وكورياالجنوبيةأوصلالعالمإىلمفرتقطرقحيثيمكناحتواءتفيش
الفريوسأوخروجهعنالسيطرة.

وقالجربيسوسيفمؤتمرصحايف“إننايفمرحلةحاسمة”،مضيفاأن“هذا
الفريوسلهإمكانيةانتشاروبائية”.

وعىلالرغممنأنعددالحاالتالجديدةالتيظهرتيفاليومنياملاضيني
كانأعىلخارجالصنيعنداخلها،إالأنجربيسوسقالإنهذاليسوقت

الشعوربالذعر.
وأضافمديرعاماملنظمة“إنهوقتاتخاذإجراءاآلن،ملنعالعدوىوإنقاذ
األرواح”،وحثجميعالحكوماتعىلاالستعدادليسفقطالستقبالأول

حاالت(كوفيد-19(أوقطاعاتالعدوى،ولكنأيضالالنتشارالكامللألوبئة
يفبلدانهم.

وكانتمنظمةالصحةالعامليةحذرت،الخميس2020-2-27،منأنانتشار
فريوسكورونا(كوفيد-19(يمكنأنيذهبيفأياتجاهاعتماداعىلطريقة

ردالفعلوالتعاملمعه.
ووصفتاملنظمةانتشارالفريوسيفإيرانوإيطالياوكورياالجنوبيةبأنه

“أخبارسيئة”.

الصحة العالمية تكشف 
خرافة بشأن الكمامات 

للوقاية من »كورونا«
معاالرتفاعاملتزايدألسعارهاحولالعالم،للوقايةمنفريوس»كورونا«املستجد،كشفت
منظمةالصحةالعاملية،السبت29فرباير2020،عنخرافةمتعلقةبالكماماتالطبية.

وأكدتاملنظمة،عربحسابهاالرسميعىلموقع»تويرت«للتواصلاالجتماعي،أنه»الُينصح
بأنيرتدياألصحاءكمامات،وُينصحبارتدائهافقطعندرعايةشخصُمشتبهيفإصابته

بعدوى(كوفيد19-(”.
كماأشارتإىل»رضورةارتداءالكمامةعندالسعالأوالعطس«،مؤكدةأن»الكمامةفعالةفقط

عنداستخدامهامعغسلاليدينبانتظامباملاءوالصابونأوفركهمابُمطهركحويل”.
واستفادتصناعاتطبيةودوائيةبشكلكبريمنتفيسفريوس»كورونا«املستجد،وخصوصا
صناعة»الكمامات«،التيارتفعتبشكلكبريعربرشكاتهااملدرجةيفبورصاتالعالموالتي

وصلتألكرثمن500%”.
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المعلومات المغلوطة تزيد الخوف من 
تفشي الفيروس

رصدفريوسكورونااملستجديفالصنيأولمرةيف
ديسمرباملايض،ثمانتقلإىلعدةدولحولالعالم،
ليتجاوزعدداملصابنيواملتوفنيبهعرشاتاآلالف.
ورغمخطورةالفريوسإالأنأعراضاإلصابةبه
تتشابهمعأعراضالربدالعادي،وربمالنتتفاقم
األعراضإذاكنتشخصايتمتعبصحةجيدة.
ومعخطورةاملوقفوحالةالذعرالتيانتابت
العالميفاألسابيعاملاضيةبسببزيادةأعداد

اإلصاباتوالوفيات،تبنيأنهناكبعضاملعلومات
املغلوطةعنه،والتيأوردبعضهاموقع»اليف

ساينس”:

األقنعة الجراحية تقي من الفيروس
الواقعأنهاتفيدأكرثاملصابنيبالفريوس،فهيتمنع
انتقالالقطراتمنفماملريضومنثمعدمانتقال

العدوىلآلخرين.
 احتمالاإلصابةبهأقلمناإلصابةباإلنفلونزا

يرجحبعضالعلماءأنالشخصاملصاب
بالفريوسيمكنأنيصيبيفاملتوسط2.2 

شخصوهينسبةأكربمنمتوسطانتقالعدوى
اإلنفلونزا(1.3(.ومعدلالوفاةالسنوييفالواليات

املتحدةمناإلنفلونزاهو0.1يفاملئة،ويفالعام
الحايلوصلتإىل0.5يفاملئة،أماكورونافمعدل
الوفياتبسببهأكرب20ضعفا(2.3يفاملئة(

بحسبوزارةالصحةالصينية.

هو أحد أشكال البرد المتحورة
هذاليسصحيحافالفريوسينتميلعائلةكبرية
منفريوساتكوروناالتيتسببتسالالتمنهايف

انتشاروبائيسارسومريسمنقبل.

مصمم في المعمل
الدليلعلميحتىاآلنيدعمهذهالفكرةاملتداولة.

والفريوسيشبهفريويسسارسومريساللذين
تسببابمقتلاملئاتحولالعالمخاللالسنوات

املاضية.

يؤدي إلى الوفاة
هذاأيضاليسصحيحافنسبة81يفاملئةمن

املصابنيبهلديهمأعراضعاديةوهناك13يفاملئة
فقطأصيبوابأعراضشديدةمثلضيقالتنفس،
و4.7أصيبوابأعراضحرجةمثلعدمالقدرةعىل
التنفس.وتشرياألرقامإىلأن2.3يفاملئةفقطتوفوا

نتيجةاملرض.

الحيوانات األليفة تنقل العدوى
الدليلعلميعىلأنهايمكنأنتصاببالعدوى
أصال،ناهيكعننقلهالإلنسان،بحسبمنظمة

الصحةالعاملية.

األطفال ال يلتقطون العدوى
ليسصحيحافاألطفالأيضايلتقطونالعدوى
ولكنبحسبالدراساتالحاليةتنتقلالعدوى

إليهمبمعدلأقلمنالكبار.وتشريدراسةصينية
إىلأننحو2.2يفاملئةفقطمن44ألفحالة
إصابةبالفريوسيفمقاطعةهوبي،مركزتفيش

املرض،همأطفال.

من السهل معرفة اإلصابة
ليسصحيحافأعراضاملرضتتشابهمعأعراض
اإلصابةبنزالتالربدواألنفلونزا،ويفاملراحلاألولية
قدالتظهرأعراضعىلاإلطالق.وتشملاألعراض

الشائعةللمرضالحمىوالسعالوصعوبة
التنفس،ونادراماتحدثدوخةوغثيانوقيء
وسيالنلألنف،ويفالحاالتالشديدة،يمكنأن
يتطوراملرضإىلأعراضتشبهااللتهابالرئوي.

استالم طرود من الصين ليس آمنا

الفريوساليعيشمدةطويلةيفاملوادالتيتصنع
منهاالخطاباتوالطرود،عىلعكساألسطحمثل
البالستيكوالزجاجواملعادنالتييمكنأنيعيش
عليهالفرتاتطويلة،وفضالعنذلكفهويحتاج
إىلدرجاتحرارةمعينةوعدمالتعرضلألشعة

فوقالبنفسجيةويحتاجإىلبيئةرطبةوهيأمور
التتوافربالرضورةيفالخطاباتوالطرود.
ارتياداملطاعمالصينيةقديسبباملرض
الفريوساليصيبفقطالصينينيفقط،

وإالفامتنعأيضاعنالذهاب
للمطاعماإليطالية
والكوريةواليابانية.

ليس مميتا بالضرورة : 

أفكار خاطئة عن كورونا يفندها العلم

In scramble to stop 
virus, testing rais-
es tough questions
Health officials confronted tough questions and doubts Thursday 
about testing to intercept the fast-spreading virus, with scrutiny 
focused on a four-day delay in screening an infected California 
woman despite her doctors’ early calls to do so.
The questions are global: not just who, when and how to test for 
the illness, but how to make sure that working test kits get out to 
the labs that need them. All those issues apparently came in to 
play in the treatment of the woman in northern California, a case 
officials say may be the first community-spread instance of the 
disease in the U.S.
“This was a clear gap in our preparedness, and the virus went 
right through the gap,” said Dr. Ali Khan, dean of the University of 
Nebraska College of Public Health.
In the wake of the latest California case, U.S. health officials on 
Thursday expanded their criteria for who should get tested, and 
took steps to increase testing.
The debate over testing has taken on added urgency as the 
number of cases worldwide climbed past 82,000, including 2,800 
reported deaths. The rapid spread pushed officials in Saudi Arabia 
to cut travel to Islam’s holiest sites, triggered tougher penalties in 
South Korea for people who break quarantines and ratcheted up 
pressure on investors as U.S. stock markets extended their week-
long plunge. The Dow Jones Industrial Average sank nearly 1,200 
points Thursday, it’s worst one-day drop since 2011.
With the illness rippling across 47 nations in every continent but 
Antarctica, public health officials emphasized the need for rapid 
intervention.
“Aggressive early measures can prevent transmission before the 
virus gets a foothold,” World Health Organization chief Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus said. He cited a study in China of more than 
320,000 test samples that enabled health officials to zero in on 
the 0.14 percent that screened positive for COVID-19, the disease 
caused by the virus.
But catching the disease early will require countries to invest in 
rapid diagnostics, said Dr. Gagandeep Kang, a microbiologist who 
heads the Translational Health Science And Technology Institute 
in India.
Test kits used by the World Health Organization cost less than $5 
each, said Michael Ryan, the group’s emergencies programs direc-
tor. But that figure does not include the expense of medical staff 
and validation screening, and making such investments effective 
goes well beyond the expense involved.
“As we can see from the new sparks on Italy, Iran, Korea, is that 
early identification of cases is crucial. There, the first persons with 
infection were missed,” said Marion Koopmans of the Erasmus 
Medical Center in the Netherlands.
Doctors at the University of California Davis Medical Center were 
mindful of the need for early identification when the hospital 
admitted a female patient on a ventilator and showing symptoms 
of a viral infection on Feb. 19. They asked federal officials to 
test her for the new coronavirus, but were told she 
did not fit federal testing criteria, according 
to an email hospital officials sent to their 
employees. The test was not done until 
four days later, on Feb. 23, and the 
results did not come back until 
Wednesday, a full week after 
she was admitted.
Part of the problem is that 
the number of people 
being tested in the U.S. 
has been limited to 
those who, in addition 
to showing symptoms, 
have a history of travel 
to countries affected 
by the disease or 
contact with those 
who have done so, 
said Lauren Sauer, 
director of operations 
at Johns Hopkins Uni-
versity’s Office of Critical 
Event Preparedness and 
Response.

To read the rest of the article 
go to :
https://thenationpress.net/
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رصحتالدكتورةماريافانكريكوف،الرئيسةالفنيةلربنامج
الطوارئالصحيةبمنظمةالصحةالعاملية،بأنهاليوجدأساس
لالعتقادبأنفريوسكورونااملستجد»كوفيد19-«يتجىلبشكل

مختلفيفظروفمناخيةمختلفة.
وقالتفانكريكوف،خاللمؤتمرصحفي،»عليناأننعتربهذا
الفريوسفريوسايمكنأنينتقليفاملكسيكمثلماهوالحاليف
الصني،ويجبأننكونمستعدينله...يفالوقتالحايل،اليوجد
أساسلالعتقادبأنالفريوسيمكنأنيتجىلبصورمختلفةيف

أحوالمناخيةمختلفة”.
يذكرأنفريوس»كورونا«املستجّداملسّببملرض»كوفيد19-«،
بحسبالتسميةالتيأطلقتهاعليهمنظمةالصحةالعاملية،

ظهر،أوالً،يفأواخركانوناألول/ديسمرب2019يفمدينةووهان
الصينيةيفسوقلبيعالحيواناتالربية،ثمانترشبرسعةمع

حركةانتقالكثيفةللمواطننيلتمضيةعطلةرأسالسنةالقمرية

يفكانونالثاني/يناير.
وأبلغتالسلطاتالصينية،يف31كانوناألول/ديسمرباملايض،
منظمةالصحةالعامليةعنتفيشااللتهابالرئويالناجمعن
فريوس(كوروناالجديد(يفمدينةووهان،الواقعةيفالجزء

األوسطمنالبالد،ومنذذلكالحنيانتقلالفريوسإىللعديدمن
الدول.

ويواصلفريوس»كورونا«تفشيه،إذباتمنترشاًخارجالصني
يفأكرثمن30دولة،تسببفيهابعرشاتالوفياتوأكرثمن2500 

إصابة.
ففيالصنينفسها،تجاوزعدداملصابني78.8ألفشخص،يف
كورياالجنوبية2.3ألف،يفإيرانبلغ388،يفإيطاليا650.ويف

الساعاتالـ24املاضيةتماكتشافأوىلحاالتاإلصابةيفهولندا
ونيجريياوليتوانياوبيالروسونيوزيلنداوأذربيجان.

أحمد حويدق
حالةمنالذعراجتاحتالعالمعىلمدار27يوماًمنذ

ظهورأولحالةإصابةمنفريوس»كورونا«بإقليمووهان
الصيني،يفالـ31منديسمرب/كانوناألولاملايض.
فعىلمداراألسابيعاملاضية،واصلالفريوسالقاتل

انتشارهليصيبأكرثمن75شخصاًفيمايقربمن13 
دولة،كماتسببيفمقتل82شخصاًداخلالصنيوإصابة

أكرثمن2821آخرين
وأمساألحد،أعلنتالسلطاتيفبكنيالتوصللدواءفعال
ملعالجةفريوس»كورونا«،وأكدوزيرالصحةماجياوويه،
يفمؤتمرصحفي،أنالدواءسيكونمتوفراًمجاناًخالل
الساعاتاملقبلة،موضحاًأناملصليفمراحلاالختبار

األخريةقبلبدءاستعمالهللبرش.
التقريرالتايليرصدرحلة»كورونا«منبدايةالظهوريف

الصني..
بدايةالظهور

يفنهايةديسمرب/كانوناألولاملايض،أعلنتالصنيرسمياً
إصابةأولحالةمنفريوس»كورونا«يفمدينةووهان،

وقبلاإلعالنبـ3أسابيعتمتسجيلإصابةمجموعةمن
األشخاصبالتهابرئويمجهولالسبب،ارتبطباألفراد

الذينيعملونيفسوقووهانللمأكوالتالبحرية.
وقالتمنظمةالصحةالعامليةإنفريوسكوروناهي
مجموعةكبريةمنالفريوساتالتيتسببأمراضاً

ترتاوحبنينزالتالربدالشائعة،إىلاألمراضاألكرثحدة،
مثلمتالزمةالرشقاألوسطالتنفسيةومتالزمةالجهاز

التنفيس»الحادةالوخيمة”.
وأضافتأنفريوسكوروناالجديد،الذيلميتمتشخيصه
منقبللدىالبرش،هوساللةجديدة،وفريوساتكورونا
حيوانيةاملصدر،وهذايعنيأنهاتنتقلبنيالحيوانات

والبرش.
وبعدظهورأولحالة،قّدرباحثونمنجامعةهونجكونج،

بناءعىلنماذجحسابية،أنعدداإلصاباتتجاوزالـ40 
ألفاً.

وطالبالباحثونالحكومةباتخاذإجراءات»صارمة«تقيد
تحركاتالناسللسيطرةعىلانتشارفريوسكورونا.

وانترشالفريوسالقاتلخارجحدودالصنيبرسعةكبرية،
وسجلتعدةدولحاالتإصابةكالوالياتاملتحدةوفرنسا

واليابانوأسرتالياوماليزياوباكستانوالفلبني.
استعداداتالصني

ومعمطلعاألسبوعالجاري،كثفتالصنيمنجهودها
الحتواءالفريوس،فعزلتأكرثمن40مليونشخص،بينما

ألغيتاحتفاالتكانتمقررةالسبت؛بمناسبةالسنة
القمريةالجديدة،وأُغلقتمواقعشعبيةتلقىإقباالً.
كماعزلتالصني12مدينة؛حيثأوقفتعملوسائل

النقلالعاموعلقتالتجمعاتالعامة.
وكانالرئيسالصينييشجنيبينجقدحذرمن»تسارع«
انتشارالفريوس،وأنالبالدتواجه»وضعاًخطرياً«،وذلك

أثناءاجتماعحكوميخاصتزامناًمعاحتفاالترأس
السنةالصينيةالجديدة.

واتخذتالسلطاتإجراءاتوقائيةملنعانتشاراملرض،
وفرضتقيودالسفرعىلالعديدمناملدناملتأثرة

بالفريوس.
وقررتالسلطاتحظردخولالسياراتالخاصةإىلمدينة

ووهانيفاملنطقةالوسطىمنالصني.
وذكرتصحيفةالشعباليوميةالحكوميةأنهسيتمبناء

مستشفىطوارئثاٍنيفغضونأسابيع،ملعالجة1300 
مريضجديد،وسيتماالنتهاءمنهيفغضونأسبوعني.
ويعدهذاثانيمستشفىيتمإنشاؤهلعالجضحايا

الفريوس،بعدأنبدأالعملبالفعليفمستشفىآخريضم
1000رسير.

كمااستعانتالسلطاتبالجيشملواجهةاملوقفوانتقلت
فرقطبيةعسكريةمتخصصةإىلمقاطعةهوبى،حيث

تقعمدينةووهان.
وألغيتاحتفاالتالعامالقمريالجديدلسنةالفأر،التي

بدأتيومالسبتيفالعديدمناملدنالصينية.
وتفحصدرجاتحرارةاملسافرينيفجميعأنحاءالصني؛

بحثاًعنعالماتظهورالحمى،كماأغلقتمحطات
القطاراتيفالعديدمناملدن.

بدايةإيجادالدواء
وأمساألحد،أوردتوكالة»شينخوا«الرسميةالصينيةأن
الفريوسnCoV-2019تمالعثورعليهيفعيناتمأخوذة
منسوق»هوانان«للمأكوالتالبحرية،التيتباعفيها

حيواناتبريةأيضاً.
وأشارتالوكالةإىلأن22منأصل585عينةمأخوذةمن
سوق»هوانان«جرىالعثورفيهاعىلالحوامضالنووية
التابعةلفريوس»كورونا«الجديد،وأناإلخصائينيتمكنوا
منفرزالفريوسمنعيناتالبيئة،األمرالذييدلعىلأن
الحيواناتالربيةالتيكانتالتجارةبهاجاريةيفالسوق

املذكورة،هيالتيكانتمصدراًللفريوس.
وذكرتوسائلإعالمصينيةتوصلالعلماءلعالججديد
للفريوس،اخترببنجاحعىل7مصابنييفوقتتوقعرئيس
بلديةووهانالصينيةألفإصابةإضافيةبفريوسكورونا.

يأتيذلكفيماقالمسؤولباملركزالصينيملكافحة
األمراضوالوقايةمنها،إناملركزرشعيفتطويرلقاحات
مضادةلفريوسكوروناالجديد،الذيأثارتاحتماالت

انتشارهوتفشيهمخاوفكبريةيفالصنيوالعالم.
ونقلتالوكالةالرسميةالصينية(شينخوا(،عنرئيس

املعهدالوطنيملكافحةاألمراضالفريوسيةوالوقايةمنها،
شيويونبو،قولهإناملركزتمكنمنعزلالفريوس،ويقوم

حالياًبتحديدساللته.
وأضافأنهميعملونأيضاًعىلفحصأدويةتستهدف
االلتهابالرئويالناجمعنفريوسكوروناالجديد،دون
أنيوضحموعداًإلعطائهاللمصابنيأواملشتبهبإصابتهم

بالفريوس.

يوما من الرعب.. »كورونا« القاتل 27 
من الداء إلى الدواء

هل يتأثر فيروس »كورونا« 
بالمناخات المختلفة؟

T he World Health Organization (WHO) has re-
leased a map showing which countries have 
coronavirus cases, as the illness continues to 

spread around the world.
The interactive map reveals that the virus, which 
was first identified in China in late December, has 
now infected people in every permanently-inhabit-
ed continent.
Countries which have recorded coronavirus infec-
tions are shaded in different colours depending 
on the number of cases they have 
experienced.
 
The worst-affected countries, 
which are shown in dark red, 
are China, Japan, South 
Korea, Iran and Italy.
Nations with the fewest 
recorded cases, such as 
Spain and the Russian 
Federation, which both 
have two cases to date, 
are shaded in pink. 
Other countries, like the 
US and Australia which 
have 59 and 22 confirmed 
cases respectively, appear in 
colours between pink and dark 
red depending on the number of 
people infected.
Viewers can also see the break-down of 
numbers for each particular country.
The map was published shortly after the US warned 
that a pandemic was likely.

The US Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) told Americans to prepare themselves for this 
eventuality, even though the immediate risk in the 
country remains low. 

Anne Schuchat, the CDC’s principal deputy director, 
said on Tuesday: “It’s not a question of if. It’s a 
question of when and how many people will be 
infected.”
Tedros Adhanom Ghebreyesus, the WHO’s chief, 
however, advised against calling the coronavirus 
outbreak a pandemic.
“We should not be too eager to declare a pandemic 
without a careful and clear-minded analysis of the 

facts,” Tedros said in Geneva. 
“Using the word pandemic carelessly has 

no tangible benefit, but it does 
have significant risk in terms 

of amplifying unnecessary 
and unjustified fear and 

stigma, and paralysing 
systems. It may also 
signal that we can no 
longer contain the 
virus, which is not 
true,” he added.
On Wednesday, the 
death toll in China 

rose to over 2,000 
according to Chinese 

health authorities.
Elsewhere, 19 people 

have now died in Iran 
from the virus, making its 

death toll the highest outside 
China. 

The outbreak in northern Italy has also 
worsened, and it was confirmed that the illness has 
spread from there to countries previously unaffect-
ed, including Switzerland and Croatia.
Since individual country declarations are not shown 
on the map until the WHO has verified the statistics, 
the map may lag slightly behind other updates.

Coronavirus mapped: Which countries 
around the world has the virus spread to?
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التزالالسلطاتالعراقيةمستمرةيفاستخدامالقوةاملفرطةضد
املحتجنيمنذاندالعالتظاهراتمطلعأكتوبر/ترشيناألولاملايض،
عىلالرغممنالدعواتاملحليةوالخارجيةاملتكررةلوقفالعنف

ضداملتظاهرين.
وبحسبآخراإلحصائيات،فإّنأكرثمن650متظاهراًقُتلوا،

وأُصيبنحو26ألفاًآخرينبهجماتللقواتالعراقية،وعمليات
اغتيالنفذتهاجهاتمسلحةاكتفتالسلطاتالعراقيةبتسميتها

بـ«الطرفالثالث«.
ووجهمتظاهروناتهاماتلعنارصبمليشيا»رساياالسالم«التابعة
للتيارالصدريبقتلمحتجنيببغدادوالنجفومحافظاتجنوبية

أخرى.
ومعانطالقاالحتجاجاتوتصاعدالدعواتالرافضةللممارسات
القمعيةالتيمارستهاالحكومةدونوجودسندقانوني،برررئيس
الوزراءاملستقيلعادلعبداملهدي،إجراءاتالقواتالعراقيةبأنّها
تمتوفقاًلترشيع»حريةالتجمع«(رقم19لسنة2007(الذي

أصدرهرئيسسلطةاالحتاللاألمريكيللعراقبولبريمر.

وبنّيعبداملهديأّن»الحكومةستتعاملمعفقراتهذاالقانون
إلنهاءأيمظاهرلالحتجاجالتحصلعىلموافقاترسمية«،وهو
مازادمنحدةاالحتجاجاتالتيقابلتهاقواتاألمنبممارسات
قمعيةغريمسبوقةرافقهاانتشارقناصنيمجهولنيتولوامهمة

قتلاملتظاهرين.
ويحظر»قانونبريمر«عىلأيشخصأومجموعةأومنظمة

تسيريمسريةأوتنظيمتجمعأواجتماعأوتجمهر،أواملشاركةيف
أيمنذلكعىلالطرقأوالشوارعالعامةيفأكرثمنمنطقةواحدة

محددة،أويفمكانمحدد،إالإذاكانهذاالنشاطيتمبموجب
ترصيحمنقائدقواتاالئتالف(القواتاألمريكيةوالتشكيالت

املتحالفةمعها(،أومنقائدفرقةأولواءُيشارلهمفيها
باسم»سلطاتالرتخيص«.

وقالالخبريالقانونيالعراقيطارقحرب،
إّنترشيع»حريةالتجمع«الذي
تحدثعنهعبداملهدي»غريقابل
للتطبيقبالعراقيفالوقتالحارض

بسببكرثةمايحملهمنمواد
مجحفة«،موضحاًأّن»هذا
األمرصدريفوقتكانيعاني
العراقمناحتاللوظروف
صعبة،لذافإّنأحكامه
جاءتثقيلةجداً«.

ولفتإىلأّن»تطبيقهيف
الوقتالحارضُيعدبمثابة
عقوبةللعراقيني«،واصفاً

القانونبأنّه»غريمنصف«،
مذكّراًبأّنالسلطاتالعراقية
حاولتتنظيمأمورالتظاهريف
مرشوع»قانونحريةالتعبري«

املوجوديفأدراجالربملانمنذفرتةطويلة.

منجهته،انتقداألكاديمياملتخصصيفمجالحقوقاإلنسان
سعدالقرهغويل،لجوءالسلطاتالعراقيةإىلاستخدامالعنف
املفرطضداملتظاهرين،دونأنتمتلكأيمسوغقانونيلذلك،
مؤكداً،أّن»الدستورالدائمالذيصدرعام2005،ضمنحرية

التعبريوالتظاهريفأكرثمنمادة،إالأنهلميرشيفأيمنموادهإىل
حقالحكومةيفقمعاالحتجاجاتأوحتىمنعها«.

ويفمايتعلقبـ«قانونبريمر«بشأنالتظاهرات،قالالقرهغويل
إّن»جميعاألوامرالتيصدرتعنبريمرانتهتبمجردصدور

الدستور،إالأنالحكوماتاملتعاقبةتعكّزتعىلهذااألمرلتواصل
قمعاملتظاهرين«.

وتابع:»حتىالربملان،فإنهمقيديفهذاالجانبألنإصدارهأي
قانونيقيدالتظاهرسيفتحأبواباالنتقادات،وربماالتدخالت

الخارجية«.
وطالبتالوالياتاملتحدةاألمريكية،السلطاتالعراقيةبرضورة
»وضعحدللممارساتاإلجراميةضداملتظاهرينالسلميني«.
وقالتالسفارةاألمريكيةيفبغداد،يفبيان،إّنمساعدوزير

الخارجيةاألمريكيلشؤونالرشقاألدنىديفيدشينكر،أجرى
زيارةإىلبغداديف18فرباير/شباط،لبحثالعالقاتبنيواشنطن

وبغداد.
وأكدتالسفارةأّنشينكرالتقىرئيسالوزراءبحكومةترصيف

األعمالعادلعبداملهدي،ورئيسالجمهوريةبرهمصالح،ورئيس
مجلسالنوابمحمدالحلبويس،و«سلّطالضوءعىلأهمية

العالقةبنيالوالياتاملتحدةوالعراقوالتعاوناملستمرلدعمعراق
مزدهرومستقروديمقراطي«.

ونقلالبيانعن»مساعدوزيرالخارجيةاألمريكي
تنديدهبالهجماتاملستمرةضداملتظاهرين

السلمينيالذينيمارسونحقهم
الديمقراطييفحريةالتعبري،بمايف

ذلكمطالباتهمباإلصالحالسيايس
واالقتصادي«،داعياًالحكومة
العراقيةإىل»وضعحدلهذه
املمارساتاإلجراميةوتقديم

الجناةإىلالعدالة«.
وأكددعمبالدهللحق
الديمقراطياألسايس
للمواطننيالعراقينييف
حريةالتجمعالسلمي

والتعبري،مجدداًالتشديد
»عىلاحرتامالواليات

املتحدةللدوراملهموالدائم
الذيتؤديهاملرجعيةالدينية

بالنجفيفالعراق«.

العراق بال قانون للتظاهر والحكومات 
المتتالية تتعكز على »قانون بريمر«

تباين آراء األحزاب 
التونسية حول تشكيلة 

حكومة الفخفاخ
تونس ــ بسمة بركات

تباينتآراءاألحزابالسياسيةبشأنتشكيلةحكومةإلياسالفخفاخ،ففيمايؤكد
املشاركونفيهاأنهاضمتمختلفالتياراتالسياسية،وستحظىبثقةالربملان،يرى

غرياملشاركنيفيهاأّنهذهالتياراتغريمنسجمة،وتعانيمنأزمةثقةيفمابينها،ماقد
يقودإىلفشلالحكومةوعدمقدرتهاعىلالقيامباإلصالحاتاملطلوبة.

وشملتتركيبةالفخفاخكالًمن»التيارالديمقراطي«،و«حركةالنهضة«و«حركة
الشعب«و«نداءتونس«و«حزبالبديل«و«تحياتونس«.

ولفتالقيادييفحزب»تحياتونس«مصطفىبنأحمد،الخميس،إىلأّنالحكومة
»ضمتستةأحزابمنمختلفالتياراتالسياسية،وكانيؤملتوسيعالحزامالسيايس
أكرثلتضممزيداًمناألحزاب«،مشرياًإىلأّن»ذلكماأفرزتهاملشاورات«،مرّجحاً»قبول

الرتكيبةالحاليةكماهيألنهاأصبحتأمراًواقعاً«.
واعترببنأحمدأّن»التساؤلالحايليكمنيفمدىحظوظحكومةالفخفاخيفالنجاح«،
مضيفاًأّن»ذلكرهنيعدةعواملتتمثليفحسنتدبريرئيسالحكومةواإلرادةالصادقة
للحزامالسيايس،وإىلعدةظروفاقتصاديةواجتماعيةقدتوفربدورهابعضعوامل

النجاح«.
ولفتإىلأنّهرغممشاركة»تحياتونس«يفالحكومةبوزارتنيفقط،»إالأنناالنعتربذلك
القضيةاألبرز،فمايهمهواإلطارالعاموالتوجهالحكوميوتوفريعواملالنجاحالالزمة

لتتمكنالحكومةمنالعمل«،كمايقول.
منجهته،أعلنالقيادييف»التيارالديمقراطي«هشامالعجبوني،أنّه»رغموجود
العديدمناإلشكالياتواملناكفاتالتيحصلتبنيمختلفالتياراتالحزبية،ومنها

التيارالديمقراطيوحركةالنهضة،إالأنهيجبترككلذلكجانباً«.
ودعاالعجبونيالجميعإىل»تحملاملسؤولية«،مشدداًعىلأّن»الهدفاملشرتكيتمثل

يفإنجاحالحكومةوجعلهاقادرةعىلخدمةالتونسيني«.
وأضافأّن»هناكعديدالتحدياتاملطروحةومنهاتحسنيالوضعاملعييشللتونسيني

ومجابهةالوضعاالقتصاديوهومايتطلبتضافرالجهود«.
ولفتإىلأّن»هذهالتحدياتتتطلبتركالرصاعاتالسياسيةجانباً،واالتفاقعىل
العملاملشرتكضمنوثيقةتعاقديةوأهدافمشرتكة«،منّبهاًإىلأّن»املرحلةتقتيض

تغليباملصلحةالوطنيةوتحكيمصوتالعقلوإعادةالثقةللتونسيني«.
يفاملقابل،قالالنائبعن»ائتالفالكرامة«عبداللطيفالعلوي،إّن»اإلشكالاليكمن
يفتركيبةالحكومة،وإنمايفالظروفالتيقادتإىلتشكيلها،إضافةإىلالتناقضاتالتي

تجمعالتياراتالسياسية«.
واعتربأّن»غيابالثقةوالنواياغريالصادقةستقودإىلمزيدمنالتجاذباتوإىلتعميق

الرصاعاتالسياسية«.
ورأىالعلويأّن»هذاالوضعسيضعالعديدمنالتحدياتأمامالحكومة،مايجعلها
بعيدةعنحكومةاسرتاتيجياتوإصالحاتحقيقية«،معترباًأنّهبعدثالثةأشهرمن
التجاذبات،ولدت»حكومةالدقيقة90«،والتييمكنوصفهابـ«أبغضالحالل«فقط

لتجنبحلالربملان،و«بالتايلاليمكناعتبارهاحكومةإنجازولذلكقررائتالفالكرامة
عدممنحهاثقته«،كمايؤكد.

وقالالعلويإّن»ائتالفالكرامةانسحبمناملشاورات،ألنهاصطدمبالحزامالسيايس
املشكلللحكومة،أيبعضاألحزاباملشاركةومنها(تحياتونس(،والذينعتربهعنوان

الفشل«.
وتابعأّن»بعضاملستقلنيهممحسوبونعىلأحزابسياسية،وبالتايللمتكنهناك
قاعدةفرزواضحة،والاسرتاتيجيةقائمةعىلاإلصالح«،مشدداًعىلأّنحزبه»قدم

العديدمناملشاريع،ولكنهالمترديفالوثيقةالتعاقديةالتيجمعتنابرئيسالحكومة«.
وبدوره،قالالناطقالرسميباسمحزب»قلبتونس«صادقجبنون،إّنهذهالحكومة
»الترتقيإىلحكومةوحدةوطنيةوهيحكومةالصفالثالثمناالنتخاباتالرئاسية

بحزامسيايسضعيف«.
وأضافأنّه»يتمالرتويحإىلأنهاحكومةائتالفوطنيولكنهاليستكذلك،مايجعل

قلبتونسيصطفيفاملعارضةوستكونمعارضةديمقراطيةوقوةاقرتاح،معاالستعداد
لتشكيلالبديليفإطارالتداولالديمقراطي«.

وأشارجبنونإىلأّن»األحزابالتياختارتاملعارضةلنتصوتللحكومة«،مؤكداًعىل
أّن»القرارالنهائيسيكونبيدالهياكلالتقريريةللمجلسالوطنيواملكتبالسيايس

للحزب«.
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عبدالمنعم حالوة
أثارإعالنمرصرسمياعنتخطيعددالسكانبالداخل
حاجز100مليوننسمة،لتصبحأولدولةعربيةتصلإىل
هذاالعددمنالسكان،الكثريمنالتساؤالتحولمستقبل

التنميةيفمرص.
ففيالوقتالذيحذرفيهالبعضمنأنالزيادةالسكانية
قنبلةموقوتةقدتأتيعىلاألخرضواليابس،يرىآخرون
أنهايمكنأنتكونأمراإيجابياباعتبارالسكانوقود

التنميةوالتطوريفأيمجتمع.
لكنالحكومةاملرصيةترىيفهذااألمرمصدرقلق،وتعمل
حالياعىلإعداد(املرشوعالقومىلتنظيماألرسة(،وناقش
مجلسالوزراءاالقرتاحاتالخاصةبتفعيلهذااملرشوع

لتحقيقأهدافه.
وقالرئيسالحكومةاملرصيةمصطفىمدبويل،عقب

االجتماعإنالزيادةالسكانيةتمثل»التحدياألكربأمام
الدولة،وعقبةأمامبناءدولةقوية«،موضحاأنمعدالت
الزيادةالسكانية»تعوقمسارالتنمية،وهومايتطلب

تضافركافةالجهودلتحقيقنجاححقيقييفهذاامللف،
باعتبارهمسؤوليةمجتمعيةمتكاملة«.

ويؤكدالدكتورعىلالجلبي،أستاذعلماالجتماعبجامعة
اإلسكندرية،عىلأنالدولةاملرصيةتحتاجإىلبذلجهود
مضاعفةملواجهةالزيادةالسكانية،وإنكانتالترشيعات

القانونيةمهمةإالأنهيجبالعملعىلتغيريالوعي
واملفاهيماملرتبطةبالثقافةاملجتمعيةحولهذهالقضية.

تعدادإلكرتوني
وقالالجلبيإناالسرتاتيجياتالحكوميةالحاليةيجبأن
تراعيالفرقبنياملوافقةعىلتنظيماألرسةوممارسةتنظيم

األرسةبالفعلوهومايجبدفعاملواطننيإليه.
وأضافأستاذعلماجتماعالسكان،أنالسياسات

الحكوميةالحديثةمثلتطويرأساليبالعدواإلحصاء
السكانيوتوفريالبياناتواملعلوماتأمرهاموفعاليف

مواجهةاملوقفولهتأثريإيجابيمستقبال.
وأجرىالجهازاملركزيللتعبئةالعامةواإلحصاء،أول

تعدادإلكرتونييفتاريخالتعداداتاملرصيةعام2017،وهو
رقم14يفسلسلةالتعداداتالسكانية،وتمتنفيذهبالكامل
باستخداموسائلتكنولوجيةحديثةبالحاسوباللوحي

»التابلت«.
وقالتالدكتورةحنانحسني،مدرسةبحوثالعمليات

واإلحصاءبأكاديميةطيبةلتكنولوجيااإلدارةواملعلومات،
إنطريقةالتعدادالجديدةأثرتإيجابياعىلعملية

اإلحصاءوالوصولإىلرصددقيقلعددالسكانوهوما
سيساعدمتخذالقرارعىلالوصولللقراراتالسليمةيف

الوقتاملناسب.
وأضافت:«دقةالبياناتستساهميفمعرفةاملناطقذات
الكثافةالعاليةوالتيتحتاجإىلتعزيزالخدماتوالبنية
التحتيةفيها،كماستكونفعالةيفجهودالتوعيةونرش
ثقافةتنظيماألرسة،باستهدافتلكاملناطقبحمالت
توعويةمركزةوتوجيهالسكاننحوأهميةالحدمن

اإلنجابوتنظيمالنسل«.
الخصائصالسكانيةميزةإيجابية

يقولالدكتورالجلبي،إناملهمحالياهومعرفةالخصائص
السكانيةيفمرص،واملقصودبهاعدداملتعلمنيوأماكنتركز
السكانوتوزيعهمواحتياجاتكلمنطقةوخصائصها

ونقاطقوتهاوضعفهاللتعاملمعهابواقعية.

ويقولالجلبي»معرفةالخصائصالسكانيةيمكن
منتوظيفهابشكلجيدلخدمةالتنميةوتعزيزالعمل

مستقبالعىلتحسنياألوضاعوإعادةتوزيعالسكانبشكل
جيدواالستفادةمنالشباب«.

وتمتنفيذتعداد2017،وفقاألسلوبالعدالنظري»محل
اإلقامةاملعتاد«،بدالمنمكانالتواجدالفعيلالذيكان
مستخدمايفالتعداداتالسابقة،علمابأنمحلاإلقامة
املعتادهواملكانالذييقيضفيهالفردمعظمالوقتخالل

الفرتةالزمنيةاملرجعية»عادةالعامامليالدي«.
وأوضحتالدكتورةحنان،أنهذاالنظامالجديديضمن

تقليلالخطأوفقداناملعلومات،حيثيتمإرسالالبيانات
فورامنموقعالتعدادإىلقاعدةبياناتمركزاإلحصاءثم

تحليلهابدقة«.
وبحسبوزيرةالتخطيطوالتنميةاملرصيةهالةالسعيد،
فإنهناكارتفاعيفمعدالتاإلنجابالحاليةوصلتإىل
(3.4مولودلكلسيدة(،ومتوقعوصولعددالسكانإىل

192مليوننسمةبحلولعام2052.
وحولمتوسطالزيادةالسكانيةخاللعام2019،كشفت
املؤرشاتإىلأنهيتمزيادة3.3فردكلدقيقة،وهوماينتج

عنهزيادةبأكرثمن1.7مليونفرديفالسنة.
وتقولدكتورةابتساممصطفى،املتخصصةيفقضايا

التنميةواملديرةالتنفيذيةملؤسسةصوتالنيلالتنموية،
إناملواردالبرشيةتمثلعنرصقوةأليدولةورقمصعب

يفمعادلتهااالسرتاتيجيةبرشطحسناستغاللهاوإدارتها
وتحقيقاالستفادةالقصوىمنها.

وأضافت:إنها»سالحذوحدين«،فكمايكونالسكانوقود
للتنميةوأحدأركانتقدماألمموتعزيزقدراتهاالصناعية

والزراعيةوتحقيقاالستفادةالقصوىمنمواردهاالطبيعة،
إالأنهمقديكونوننقمةومشكلةتواجهالدولالتيتعاني
مننقصيفاملواردأوعدمقدرةعىلتحسنيقدراتالسكان

علمياوفكرياوثقافيا.
التكنولوجياعقدتاملشكلة

وتعانيمرصمنتزايدمستمريفأعداداملواليد،ووفقا
للموقعالرسميللتعبئةواإلحصاءخاللالفرتةبنيعامي
1996إىل2017،ارتفعمعدلالنموالسنويللسكاناملرصيني
من2.04يفاملئةخاللالفرتةمن»2006-1996«إىل2.56يف

املائةخاللالفرتة»2006-2017«.
وتوضحالدكتورةابتسامأنالتطورالتكنولوجيمن

أبرزالتحدياتالتيأدتلتفاقمأزمةالزيادةالسكانية،
فأصبحتاآللةاملتطورةوبرامجالذكاءاالصطناعيتقلل
منحجمالعمالةاملطلوبةسواءيفالصناعةأوحتى

الزراعة،التيكانتيفالسابقتحتاجألعدادكبرية،وهوما
يقللاالعتمادعىلالعنرصالبرشيوبالتايلتزايداالتجاه

للحدمناإلنجاب.
يأتيهذاعىلالرغممنتبنيالحكومةبرامجمكثفة

وحمالتتوعيةمستمرةلحثالسكانعىلتنظيماألرسة
والتعريفبخطورةالزيادةالسكانية،وكانهناكمطالبات

باتخاذإجراءاتقاسيةمثلرفعالدعمالحكوميعن
الطفلالثالثيفبطاقةالتموين.

وترىدكتورةابتسامأنالحكومةاملرصيةتأخرتكثريايف
اتخاذاجراءاتصارمةملواجهةالزيادةالسكانية،واهتمت
فقطبالجانبالتوعويوالثقايف،الذيلميحققالهدف

املطلوبمنه.

مصر بعد 100 مليون نسمة..
هل تواجه »قنبلة موقوتة« أم لديها »وقود جديد« للتنمية؟

A lgeria’s new President Abdelmadjid 
Tebboune has urged executives from 
the country’s provinces to complete 

building a “new Algeria” and “stop making false 
promises” to citizens.
Tebboune met with government officials, gover-
nors and local elects in the capital city of Algiers, 
where he addressed the status quo, seemingly 
making good on his promise to dismantle the 
ruling elite by amending the constitution. 
«You are all obliged to make changes at the local 
level, in light of what Algeria is currently facing,” 
he said.
He also encouraged local officials to reach out to 
Algerians to re-establish trust after the two-de-
cades long corrupt rule of the ousted former 
President Abdelaziz Bouteflika.
His words come as protests continue to rage 
across the country every Friday as citizens 
demand an overhauling of the ruling elite, of 
which critics accuse Tebboune of being a part of, 

having been a minister and then prime minister 
under Bouteflika.
One year on
Pro-Democracy protests swept across 
Algeria on 22 February 2019 and 
quickly came to be known as 
Hirak, meaning “move-
ment”, but how far the 
country has come 
since then remains 
to be seen.

Massive an-
ti-government 
protests held 
every Friday and 
later Tuesday 
as well (for 
students) quickly 
gathered mo-
mentum, and six 

weeks in change seemed to be on the horizon 
as President Bouteflika resigned after 20 years 
in power.
Hopes of change were quickly dashed after 

Algeria’s military took control of presi-
dential elections in December, and 

a former Bouteflika ally suc-
ceeded him in a vote deeply 

opposed by protesters and 
shunned by most voters.

Tebboune addressed 
the Hirak – the 
peaceful pro-De-
mocracy movement 
that blossomed in 
the country and led 
to the end of the 

Bouteflika regime, 
calling it representa-

tive of the people’s will.

«With the presidential election, we passed into 
act two, with all the spectre of improbability, 
uncertainty and instability [that entails,” Karima 
Direche, an historian of contemporary North 
Africa told AFP.
«It matches what Algerians have been saying 
for a year: ‘Everything is moving and nothing is 
changing.›»

And while a year of weekly protests has not yet 
brought down “the system” that challenged 
it, the Hirak has profoundly changed Algeria’s 
political landscape.
Bouteflika’s resignation and the imprisonment of 
corrupt businessmen and politicians are “tangi-
ble results, even if the main demand of regime 
change and systemic reform is far from having 
been achieved”, says Dalia Ghanem, a researcher 
with the Carnegie Middle East Centre in Beirut.

Algeria’s president calls on politicians to end ‘false promises’ as protests continue
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Muslims Around The World  المسلمون حول العالم

تقولصحيفةوولسرتيتجورنالإنمالينياملسلمنييفالهندسينتهي
بهماملطافيفمراكزاالحتجازواملستقبلاملجهول،نتيجةتطبيققانون

للجنسيةمثريللجدلُيتوقعأنيدخلالهنديفتوتراتأمنيةالقبللهابها.
ويوضحتقريرللصحيفةأنرئيسالوزراءالهنديناريندراموديوحزبه
الهندويسالقوميبهاراتياجاناتا،ظاليفرسانالدستورالهنديعىلأنه
يدعوالستسالماألقلياتالدينيةيفالهند-مثلاملسلمنيالبالغنيحوايل
%14من1.3مليارنسمةهمسكانالبالد-لألغلبيةالهندوسية،وأنهم

يرونأنأجندةحزبهميجبأنتركزعىلتصحيحمايعتقدونأنهاأخطاء
تاريخيةفُرضتعىلالهندوس،وهيإسرتاتيجيةربماتمكنهممنالفوزيف

االنتخاباتلعقودقادمة.

حوالي مليونين من والية واحدة
وأشارالتقريرإىلأنواليةأسامشمالرشقالهنداملتاخمةلبنغالديش،هي
أولواليةيفالبالد(من28والية(تطّبققانونالجنسية،وأسفرتطبيقهاله
يفأغسطس/آباملايضعناستبعادحوايل1.9مليوننسمةمنالسجل

الوطنيللجنسية،معلقاعىلأنهذهالعمليةرافقتهاأخطاءبرشيةواضحة
وواسعة.

وأضافأنمنيتماستبعادهسيتعرضلسوءاملعاملةوماهوأسوأ،وقال

أيضاإنإثباتالجنسيةيفالهندليسباألمرالسهل،إذيتوجبعىلأي
شخصتقديموثائقتعودلسلسلةمناألسالفالسابقني.

ونسبإىلكبريالباحثنييفمؤسسة»أوبزيرفرريسريش«بنيودلهي
نريانجانساهووالذيكتبكثرياعناالستقطابالسيايس،قولهإنهإذاتم
تطبيقهامشللخطأيفعمليةالتسجيلفستسفرعنتجريد65مليون

نسمةعىلاألقلمنجنسيتهم،وهورقميزيدعىلمجموعسكانإيطاليا،
مضيفاأنهذهالعمليةستؤديإىلاملزيدمناالستقطابداخلاملجتمع

واملشهدالسيايس.

الهند في طريق ميانمار
وقالكريستوفرسبريفلدتكبريالباحثنييفمركزبيرتماكمولنبشأن»من
الدولةلهم«بجامعةملبورناألسرتالية،إنالهندليستالوحيدةالتيتدير
عمليةالتجنيسلالبتعادعناالندماجوتحويلهاألداةمنأجلاالستبعاد،

مشرياإىلميانمار.
وحذرسبريفيلدتمنأنمابدأبواليةأسامويمتدحالياإىلالواليات

األخرى،لهوتهديدكبريللمواطنةالتيكانتتوصفبأنهاالحقاألسايس.
ولفتتوولسرتيتجورنالاالنتباهإىلأنتشددموديوحكومتهتلقيا

دعمادولياضمنيابزيارةالرئيساألمريكيدونالدترامبللهندأمس،ورفضه
مناقشةقانونالجنسيةالهنديرغماالحتجاجاتالداميةالتيهزت

العاصمةالهنديةعىلبعدبضعةكيلومرتاتمنمكانلقاءالزعيمني،مشريا
إىلترامبقالللصحفينيإنهماتحدثاعنالحريةالدينية،لكنعندماضغط

عليهالصحفيونأكرثأجاببأنهيرغبيفتركهذااألمرللهندنفسها.

ماليين المسلمين بالهند عرضة لالحتجاز 
في مراكز تشبه السجون

قالتاملفوضةالساميةلحقوقاإلنسانيفاألمماملتحدة
ميشيلباشليتإنمناملقلقعدممباالةالرشطةالهندية

باالعتداءاتالتييتعرضلهااملسلمونيفالبالد.

وأضافتيفكلمةلهاخاللالدورةالـ43ملجلسحقوق
اإلنساناملنعقدبجنيف،أنأحداثالعنفاملتواصلةيف

الهندأسفرتعنمرصع34شخصامنذ23فرباير/شباط
الجاري.

كماعرّبتاملسؤولةاألمميةعنقلقهاإزاءقانونالجنسية
املثريللجدليفالهند،والذييستثنياملهاجريناملسلمني.

وتطرقتإىلورودأنباءمنالهندحولعدمتحركالرشطة
هناكملنعاالعتداءاتالتييتعرضلهااملسلمونمنقبل

بعضاملجموعات(لمتسمها(،واستخدامهاالعنفضد
املتظاهرينالسلميني.

وتتواصلاالحتجاجاتيفمختلفمناطقالهندتنديدا
بقانونالجنسيةاملثريللجدلالذيأقرهالربملاننهايةالعام

املايض.
ويسمحالقانوناملذكوربمنحالجنسيةالهنديةللمهاجرين
غريالنظامينيالحاملنيلجنسياتبنغالديشوباكستان
وأفغانستان،رشطأاليكونوامسلمنيوأنيكونوايواجهون

اضطهادايفبلدانهم.

وأدىتعديلقانونالجنسيةإىلإثارةاحتجاجاتجماعية
يفأنحاءمتفرقةمنالبالدبسبباستبعادهاملسلمنيالبالغ

عددهمنحو200مليوننسمة.

األمم المتحدة تنتقد تجاهل الشرطة 
الهندية االعتداءات على المسلمين
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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 

royaltymanorbanqet royaltymanorbanqet
7080 GARILING DRDEARBORN HTS MI 48127

WWW.ROYALTYMANOR.COM

استفسر عن 
باقة حفلة الزفاف 

كاملة
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PURE TAX & IMMIGRATION SERVICES 
الصفاء لخدمات الضرائب والمحاسبة

15350 N. Commerce Rd. Ste 101

w w w . p u r e t a x o n e . c o m

• 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 . 

Do You Have Problems With IRS or State . Let us help you.
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  Religion & life دين ودنيا

اإلسالمهوديناللهسبحانهوتعاىلالذي
فرضهعىلاألمةونزلبهعىلسيدنامحمد

صىلاللهعليهوسلم،ويعنياإلسالم
االستسالمإىلاللهعزوجلوطاعتهوتوحيده،
واالنقيادله،عىلأنيتمالتخلصمنالرشك،
وُيعداإلسالممرتبةمنمراتبالدينالثالثة
والتيهياإلسالم،اإليمان،اإلحسان،وعرف

الجميعاركاناالسالمبأنهاخمسةأركان،وهي
شهادةأنالإلهإالاللهوأنمحمًدارسولالله،
وإقامالصالةوإيتاءالزكاةوصومرمضانوحج

البيتملناستطاعإليهسبياًل.

ما هي آداب اإلسالم
ُيعداإلسالمهودينكامليفترشيعاته،

وُيقصدبآداباإلسالممجموعةمنالقواعد
واألحكامواألدعيةواألذكارالتييجبعىل
املسلمأنيلتزمبهايفحياتهاليوميةمن
أجلأنيكونمسلمحقيقي،وتشملآداب

اإلسالمكافةمناحيالحياةاملاديةوالنفسية
والروحية،ونظماإلسالمهياآلدابوهيالتي
ُذكرتيفالنصوصالرشعيةمثلآياتالقرآن

الكريمواألحاديثالنبويةالرشيفةواألذكار
النبويةالتيقيلتعنالرسولعليهالصالة

والسالمباإلضافةإىلاألدعيةاملختلفة.

أمثلة على آداب اإلسالم
آداباإلسالمعديدةولهاالكثريمناألمثلة

والتيمنبينها:
ـآداباإلسالمالتيتنظمالحياةالشخصية،

والتيمنبينهاآدابالسفروالعالقات
الشخصية.

ـآداباإلسالميفالبيعوالرشاء.
ـآداباإلسالميفالرشاب،والتيمنأهمهاعدم

الرشابمنفماإلناء.
ـآدابالعطاس،والتيمنبينهاتشميت

العاطسوالتثاؤبووضعاليدعىلالفمأثناء
التثاؤب.

ـآداباإلسالميفالنومواالستيقاظ.
ـآداباملسجد.

ـآدابدخولالسوق.
آداباإلسالميفالعالقةمعالله

تلكاآلدابهيأحداألمثلةعىلاآلداب

املفروضةعىلاملسلملكييكونمسلًما
حقيقًيا،وهيالتيتنظمعالقةالعبدبربه،
ومنبينهاآدابالصالة،الصياموالدعاء

وآدابالعباداتاملختلفة،وأيًضاآداباإلسالم
معرسولالله،وأهمهاكيفيةالتعاملمع

األحاديثالنبويةالرشيفةمنقولأوفعلأو
تقرير،معاحرتامسريةالنبيصىلاللهعليه

وسلمعندذكره.

أهمية آداب اإلسالم
تُعدآداباإلسالمذاتأهميةكربىوعظيمةيف
حياةاملسلماليومية،حيثأنهاتنظمحياته
وتمنحهالطريقةالصحيحةملمارسته،وعليه
دائًمااإللتزامبهالكييحصلعىلاألجر

والثوابمناللهسبحانهوتعاىل،بآداباإلسالم
تساعدعىلالحفاظعىلمسارحياةاملسلم
لكيتكونمضمونةالنتائجواليدخلفيها
الشيطان،ألناإللتزامبآداباإلسالمتمنع

الشيطانمنأنيكونلهأيسلطانعىلحياة
املسلم،وتعطيهالتحصنيالكبري،ويظهرأثر

النعمةعىلالعبد.

اآلداب العامة في االسالم

الخيانة الزوجية.. خروج عن 
الحقوق الشرعية للزوجين
يعدوفاءالزوجنيمنالدعائماألساسلالستقرارالزواجيوالسعادةاألرسية،
وباملقابلفإنالخيانةالزوجيةواإلشباعالعاطفيخارجحدودالزوجيةيعد
منالعواملالرئيسةيفهدمالبناءاألرسيوانهيارهوتقويضدعائمهوبالتايل

يفإنهاءالعالقةالزوجيةوحدوثالطالق.
وتعدالخيانةالزوجيةخروًجاعنالحقوقالرشعيةللزوجني،فاألصلهو
الوفاءالزواجي،مصداقًالقولاللهسبحانهوتعاىل:}والذينهملفروجهم
حافظونإالعىلأزواجهمأوماملكتأيمانهمفإنهمغريملومني{،ولقـوله
صىلاللهعليهوسلم:»أالأخربكبخريمايكنزاملرء:املرأةالصالحة،إذانظر
إليهارسته،وإذاأمرهاأطاعته،وإذاغابعنهاحفظته«،وتشرياآليةالكريمة
إىلالحقوقاملشرتكةللزوجنيمنإخالصووفاءوعمقاملودةوالسكنبينهما،
كمايشريالحديثالرشيفإىلأنعىلالزوجةأنتحفظعرضزوجهابحفظ

عرضهاورشفها.
وقدترتبطالخيانةالزوجيةأحيانًابفقداناإلشباعالزواجي،فالزواجهو
البيئةالرشعيةلكرسالشهوة،وقدعنياإلسالمبالزواجوحثعليه،قال

رسولاللهصىلاللهعليهوسلم:»يامعرشالشبابمناستطاعمنكمالباءة
فليتزوجفإنهأغضللبرصوأحصنللفرج«،كماجعلأداءهعبادةوصدقة،
قالصىلاللهعليهوسلم:»ويفبضعأحدكمصـدقة،قــالــوا:يارسولالله
أيأتيأحدناشهوتهويكونلهفيهاأجر؟قال:أرأيتملووضعهايفحرام،أكان

عليهفيهاوزر؟فكذلكإذاوضعهايفالحاللكانلهأجر«(.وأوجبعىل
الزوجةأنتعفزوجهاوتحصنهمنكلسوء،قالصىلاللهعليهوسلم:»إذا
دعاالرجلامرأتهإىلفراشهفأبت،فباتغضــبانعلــيها،لعنتهااملالئكة
حتىتصبح«.ويعدالزواجنعمةتفيضإىلالتمازجالنفــيسبنيالزوجني،
عربعنهااللهسبحــــانهوتعـاىلبقـوله:}هنلباسلكموأنتملباسلهن{.
وقدحرصاإلسالمعىلحمايةالعالقةالزوجيةمنأيةخيانةتصدرعنأي
منالزوجني،فجعلعقوبةالرجمبالحجارةحتىاملوتملنيقرتفجريمة
الزناويخونزوجهخيانةرصيحةبشهادةأربعةشهود.كمارشعإقامة

الحدودعىلكلمامنشأنهزعزعتهاأواالقرتابمنسياجالزوجيةبسوء،
وقدجاءذلككلهحفظًالألنسابولألرسةمنالضياعوالترشدوتحصينًا

للبناءاألرسيمنالتفكك.

Is infidelity the chicken or the egg? Is it 
caused by a loveless marriage or rather 
by a marriage partner who is unwilling to 
commit and work through problems? The 
following are some of my thoughts on 
the causes of infidelity in a marriage:
1. The Internet
The Internet is a major facilitator of infi-
delity. It is much easier to find forbidden 
fruit online than it is in person.  There 
are so many websites where people can 
meet with no questions asked. 
2. Running Away from Problems
Running away from problems is a major 
contributor toward infidelity. Making 
excuses rather than facing the music with 
your spouse opens the door to infidelity, 
especially emotional affairs. I have heard 
many examples where a spouse would 
tell me that he or she has found a 
coworker with a shoulder to lean on. It 
should be no surprise that sympathetic 
coworkers regularly become participants 
in illicit affairs.
3. Pornography

Pornography is rampant on the Internet – 
but does this lead to affairs? Does it lead 
to emotional affairs and the death of love 
and trust? Absolutely! Internet and “porn 
addiction” are significant factors causing 
the breakdown of marriages today. 
4. Escort Services
Escort services and the like, including 
“online massages,” etc., are much more 
attainable in our age of social media 
then it ever was before. Scrutinizing 
credit card charges is but one of the 
contributing factors as to why divorces 
are expensive.
5. Facebook
Facebook® is now a contributing factor to 
about a third of all divorces. A couple of 
years ago, that number was 25%. You can 
meet anyone online.  Online fantasy that 
the “grass is greener on the other side” 
is a significant cause in the breakdown of 
marriages today.
6. Boredom
Boredom can lead to an affair. Many 
people fall into routines, including tired 

routines in the bedroom. 
7. Growing Apart with Your Partner
People grow apart. Do you and your 
spouse have the same goals anymore? 
Do you want to ride off into the sunset 
together after the children are grown? Is 
your spouse your best friend?
8. Addiction
Alcohol and drugs often go hand in hand 
with affairs. I have seen many cases 
where a spouse will trade one addiction 
for another. A person’s addiction to drugs 
or alcohol is chemically no different than 
an addiction to the Internet, porn, food, 
or any other unhealthy excess.
9. Not Married for the Right Reasons
Did you marry for the right reason? Or 
better yet, did you become the “right” 
person for your spouse? Do you both 
have enough in common? If not, you will 
often look for that commonality in the 
arms of someone else.

To read the rest of the article go to :
https://www.divorcemag.com/

14 Most Common Causes of Infidelity in a Marriage
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    cultuer ثقافة

إستطالع لبعض المبدعات العربيات
من داخل وخارج الوطن العربي

إعداد: إباء اسماعيل 
االبداعيشملكلمجاالتالحياة.العلومواآلداباالنسانيةوالفنونجميعها
.نحاوليفهذااالستطالعأننرصدرشيحةمنتجارباملبدعاتالعربيات.

ستتحدثكلمبدعةعنمجالإبداعهاورسالتهااإلبداعية،وعنالرسالةالتي
توجههاللجيلالجديدمناملبدعاتواملبدعنيأيضاًيفمجالتخصُّصِها.

أ. إلهام بدر الدين محفوظ 

د. سامية التمتامي 

أ. رشا األمين 

أوالاناانسانةوزوجةوأموجدةوفنانةتشكيلية،تلقيتدراستي
بعضهايفدمشقسوريةواملرحلةالثانويةوالجامعيةيفامريكا
حيثتخرجتمنجامعةايسرتنميشيغانيفبكالوريوسرسم

زيتيوسرياميكومايرنيفتاريخالفن،لقدنلتجوائزيفالرسمو
السرياميكوأقمت١٣معرضاشخصيايفميشيغانوشاركتيفاكرث
من١٣٠معرضجماعييفامريكاوأوروباوقارةآسية،بعضأعمايل
يفاملتاحفمثلمتحفالعربياألمريكييفميشيغان،ومتحفالفن
الحديثيفارماداميشيغانويفمتحفحقوقاالنسانيفالدنمارك.
اعمليفمرسمييفبيتيودائمااطالعوأذهبللمتاحفوالغالريي
لالطالععىلالجديدوألقوميفتطويرأعمايل،أسلوبأعمايلحديث
ومعارصوتجريدي،أعتمدفيهعىلالشكلوالخطوطواأللوان

للتعبريعناملوضوع.

أنصحالجميعانيثقفنفسهويطلععىلالجديدويطورأعماله،
وانيعملويقدماالعمالللعرض.املهمانتُقدموليساملهمالبيع،

ب،نحتويبعضنا املثابرةوالتعاونمعالزمالءبدونحزازيةأوتعصُّ
ملبعضناالبعضونساعدبعضناالبعض،كلجهد البعضونقدِّ

تساهميفمساعدةزميلكأوزميلتكهيمساعدةلنفسكاملردودلك
سيكوناكربنجاحا.

هكذااعملوماازالاعملواساعداألفضلمنيأواألقلمنيخربةو
عمراالنناكلنابرشونحنبحاجةللتآخيوانندعمبعضناالبعض.
*أرفقلكممنجديدأعمايلالتكوينيةاملرسومةعىلكانفامشدودة
بيديألجداواخرجعننطاقاملألوفوابحثعناملبتكرالحديث
رؤيةحديثةمتجددةومعارصةاحاولمنخاللتطويررؤيتيو
أعمايلاىلاالبتكاريفالحداثةوالأبقىعىلماالفتعليه.احب
تطويرأعمايلالفنيةوالتجديدهذهرؤيتيوانصحكلفتاةتريد
النجاحانتثابرعىلعملهاوتطالعوتبحثيفإطارالتجديدو

التطويريفاألفكارواالعمالاألدبيةوالفنية.

أناأولطبيبةباحثةتحصلعىلشهادةالدكتوراه
يفعلمالوراثةهذاالفرعالطبياملتخصصوالحديث

منجامعةجونهوبكنزيفمرييالنديفالواليات
املتحدةعام١٩٦٦،وعلمالوراثةمنأهمالعلوم

الطبيةألنالطبأصبحمبنياًعىلنتائجالفحوصات
للجنني.

أناأستاذةعلمالوراثةيفاملركزالقوميللبحوثيف
مرصوأرُشفعىلأكرثمنمائتيفردلنشكِّلجيشاً
قوياًللتعرُّفعىلجميعاألمراضالوراثية.كيف
نمنعهاوكيفنعالجهاحتىقبلأنيولدالجنني.

تمكنُتمناكتشافأكرثمنأربعنيمرضاًوراثياً
.TimtamySyndromeمسجالًباسميُيعرَفب
وأرشفُتعىلستنيرسالةدكتوراهوخمسنيرسالة
ماجستري.ومنتالميذيَمنحصلواعىلأعىل

الجوائزيفالبلد.
أّمابالنسبةللجيلالجديد،فأنصحهمبأنعليهم
دائماًأنيضعواالهدفأمامهمويركّزواعىلأهدافهم
املفيدةلهملخدمةالبلدوالوطنالعربيكله،وأنال
ييأسوابالرغممنكلالصعوباتالتيتُصادفهم.

فباالرصاروحبالعلمسيصلونإىلتحقيقأهدافهم.

مهندسةديكوروباحثةيفعلمالطاقةومديرةتنفيذيةلديوانأهل
القلم.رسالتنايفملتقىاملبدعاتالعربيات،تقريبوجهاتالنظر
عندجميعاملبدعاتالعربياتاللواتييقطّنيفجميعاألقطار

العربيةواألجنبية.وهدفنابناءالجسورالثقافيةبنيالشعوبالعربية
واألجنبيةعربتكريماملرأةاملبدعة،ألناالبداعوالثقافةيقّربانالناس.
حيثالسياسةتُفرِّق،الثقافةتجمع.وهذاهوالشعارالذيأطلقتهد.
سلوىالخليلاألمنيونحننتبناهكأعضاءوأناشخصياًأتبنّىهذا
عار.ألنناالنريدأنتُشكّلاملواقفالسياسيةحاجزاًأمامهذااملّد الشِّ
واإلشعاعاإلبداعيالذييزيدويكرب.نحننفخرباملرأةالعربيةالتي
تربهنعىلمدىجهوزيتهاومدىإرصارهاللظهوروالعطاءللمساهمة
ثقافتناالعربيةهيثقافةعاملية.ونريدأن يفنرشالثقافةالعاملية،ألنَّ

يتعرّفالغربعليناعربهذهالثقافة.
هيعربالهندسةوعربعلومالطاقةاىلدمجالعلوم أناكمهندسة،توجُّ

املاّديةمعالعلومالروحانية،تفسريالروحانياتعربالعلوموعرب
الروحانياتليسلها الهندسة..همامرتبطانببعضهما.تعوَّدناأنَّ
تفسري،ولكنهناكتفسرياتكثريةموجودة.ليسطموحيأنأكون
مجردمهندسةمعروفة،بلطموحيكيفأستطيععرباملهنةوالذوق
واإلبداع،أنألقيالضوءعىلاملكامنالروحيةيفالكون.ألنجماالت
الكونوُدررالكونمنربالعاملنيالتيخلقها.ومهمجداًتسليط
الضوءعليهاوجعلالجيلالجديديتعرَّفعليهابمنظارحضاري

ومنطقي.

الشاعرةإباءاسماعيلمعالدكتورةساميةالتمتامي

لوحةللفنانةالتشكيليةالهاممحفوظ
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أ. سوزان سامي جميل

أ. لبنى شرارة بزي

د. فاطمة يوسف العلي 

يفطفولتيفطنوالدياىلبذرةحبالِشعريفنفيسفعمل
عىلإروائهابحبهوتشجيعهبمّديبالكتبالتيتساعدهذه
البذرةلتزهروتتتنامى.يفمرحلةاملراهقةيفمدينةاملوصل

 احتوتموهبتيمدرّساتاللغةالعربيةيفاملدرسةالالتيكنَّ
ولثالثسننيمتتاليةيرسلننتاجيالشعريأوالقصيص

للمنافسةيفمسابقاتأدبيةيفاملحافظةألفوزوتفخربفوزي
مدرستيومدرّستي.كانتقراءةكتبالشعروالرواياتهي
املنفذلعالمأحيافيهبهدوءملّون.استمرشغفيبالقراءة
وكتابةالشعروالقصصالقصريةثمالرتجمةالتيجذبتني
بسببحبيللغاتخاصةاالنجليزيةفتمكنتمنإصدار

مجموعةمنالكتبالشعريةوالقصصيةوالرتاجماألدبيةوهي
متوفرةعىلاإلنرتنيت.كماأننيفزتبعدةجوائزيفمجال

الشعروالقصةوشاركتيفمهرجاناتوأمسياتوجلسات
أدبيةعديدةيفمختلفالدول،ورغمحصويلعىلشهادة
البكالوريوسيفالهندسةالزراعيةإالّأنتوّجهيظّلأدبياً.
يفكنداحصلتعىلدبلوماللغةوالحاسوبوالرياضياتمن
كليةموهاكيفكندا،وأنااآلنأعمليفالرتجمةللغاتالعربية
والكرديةواالنجليزيةوأديررشكةأوماغيتللنرشوالرتجمة

ومقرهاتكساس-أمريكا.

أويصالشاباتوالشبابأنيتحلّوابالحبوالُحلْموالصرب
منهذهالعوامللنيتحققالهدفالذي واملعرفةفبغيابأيٍّ
تصبوإليهالنفساملبدعة،وأقول:»إقرأواثمإقرأواثمإقرأوا.«

بدأتمعيهوايةكتابةوقراءةالشعرواألدببصورةعامةمنذالصغر
يفمراحلالدراسةاالبتدائية،وكانتاملطالعةهوايتياملفضلةحيث

كنتأقيضعطلتيالصيفيةجالسةيفغرفتيأقرأماتيرسمن
الكتبعىلاختالفانواعها.بدأتيفكتابةالنصاألدبيوالخاطرة
والومضةالشعريةوانايفالرابعةعرشةمنعمري،حينهاأطلقت

عيلُمدرّسةاللغةالعربيةآنذاكاألستاذةسكنةرشارة(حفظهاالله(
لقب»جربان«،إذتأثرتيفكتاباتيباالديبالكبريجربانخليلجربان

وكنتقدقرأتحينهاكلمجموعتهاالدبية.
تابعتهوايتيومتعتييفالقراءةوالكتابةوتأثرتبكبارالشعراء
وقرأتلهمالكثري،أمثالنزارقبانيوبدرشاكرالسيابومحمود

درويشونازكاملالئكةوأحمدمطرمنالشعراءاملعارصين
وقرأتلكثريمنالشعراءالعربيفمختلفاملراحلالزمنية؛قرأت
لشعراءاملعلقاتوالشاعرالكبرياملتنبيالذيكتبتنبذةمخترصة
عنحياتهوأنايفالصفالخامساالبتدائي،وكنتيفالتاسعةمن
عمري،وقدنرُشتآنذاكيف»مجلةالرباعم«وهيمجلةكانتتصدر
عناملدرسةاملتوسطةللبناتيفبنتحبيلحيثانهيتدراستي

 االبتدائيةواملتوسطة،ورغماملوهبةاالدبيةالتيكنتاتمتعبهاوأَقرَّ
بهاكلاساتذةاللغةالعربيةالذينمرواعيّليفمراحلدراستي،فان
قلةالتشجيعمناألهلعىلاختياراملساراالدبيوتفوقييفاملجال
العلميجعلنياختارهذااالخري،لكنحبالشعركانمغروسايف

قلبيواذابعدتنيالظروفعنالكتابةوالنرشعدتحنيشاءاللهان
اعود..عدتللكتابةمنسنواتوقررتاناويلهذهاملوهبةاهتماما

اكربولماكناصبواىلايلقباوشهرة،فقطكنتاستمتعبممارسة
الهوايةالتياعشقهاالجديفذلكمتعةالتقاسبثمن.

ويفاآلونةاالخريةتعرفتعىلشعرالهايكواليابانياملنشأفاستهواني
كثرياواطلعتعىلمنشوراتكُتّابهذاالجنساالدبيالجميلمن
العربواألجانبفكانتحصيلةتجربتييفكتابةهذاالشعرديواني
الذيصدرمؤخراوعنوانه»حديثالفصولاالربعة«والذيترافق

اصدارهمعاصدارديوانيالثانياملوسومب»ابتسامةمنرحمااللم«
وهوديوانيفالشعرالحر.

انالكتابةمتعةوراحةوسعادةللروحوشعوربالتكاملالذاتي،إذ
يرسماملبدعأحاسيسهومشاعرهويعرّبعنآرائهيفالحياةويضع
باكورةتجاربهبنييديالقارئ؛وهناتكمنمسؤوليةالشاعريف
تقديمالصورةالشعريةبأبهىحلةواعمقاملعاني،لذاانصحكل

منيملكاملوهبةالشعريةانيعملعىلتطويرهاوصقلها،بالقراءة
لكبارالشعراءوالنهلمنمنابعالثقافةالعامة،والسعياىلالتطوير

والتغيريوالتنويع،وعىلاملبدعأنيؤمناوالبنفسهويمتلئثقة
بالذاتواليصغيإىلكالماملحبطنيالذينالغايةلهماالوضع

العراقيليفطريقنجاحالغريوهذامناسوااالمراضالتيتنترشيف
مجتمعناالعربي.

أناكاتبةكويتية.أكتبالروايةوالقصةوالبحثوالنقد
األدبي.عنديأطروحةالدكتوراهموضوعمهّمحوَل
صورةاملرأةيفاالبداعالعربيوملاذاأناأهتمباالبداع

النسويوالوضعالنسويالعربي.املرأةقضيتيدائماًمنذ
السبعيناتوحتىاآلن.إنكاَنيفشكلروايةأوقصةأو

دراسة.ليسألنهاأنثىوأناأنثى،ولكنهيمعاألسف،يف
الوطنالعربيوالخليجالعربيبالتحديد،الجنساألضعف.
الجنسالذيُيستخدمضدهاالعنف.العنفبكافةأشكاله.
العنفالنفيس،العنفاللفظي،العنفالجسدي،العنف
املجتمعاتالتنفِتحإال االقتصادي،العنفاملاّدي.معأنَّ
بالحراكالنسويوالثقافة.ونحنعندنايفالخليج،مع

األسف،قواننياألحوالالشخصيةفيهاالكثريمناالمتهان
دالزوجات، للمرأة.هناكقانونالحضانة،وقانونتعدُّ
كَن.يعنيأناموجوعةلحالاملرأةالعربية وقانونالسَّ
والخليجيةبالذات.فكلرواياتيتدورحولاملرأة.

والخوفألنالكاِتبة أقولللمبدعاتالّشاّبات:إّياكنَّ
 ُمالَحقة،َوُمطارَدة.وهناَكُعنْفعىلالكاِتبةالعربّية،ألنَّ

ية،فإنها االبداعيحتاجإىلُحرّية.وعندماتكتُبِبُحرِّ
تُطارَدمعاألَسفِمنِقَبلاملُتَخلِّفني،ِمنِقَبلالرّجعيني،من
ِقَبلاملُتأسلمني،ِمنِقَبلالذينسيَّسواالّدينلصالحهم،
فبالتايل،نحننرىشيئاًخطرياًيحصل..تراُجعللمبدعة

العربية.صارتاملبدعةترتاجعخوفاً،وصارتترتاَجع
بالحجاب ية.مثلماأغروهنَّ تحتضغطاملُغرياتاملادِّ
وبالنِّقاب،فصاروايغرونالكاتباتماّدّياً..يستخدمون
مختلفاألشكال.أوليشءيستخدموناملادة،الحاجة
،الوظيفة..املُغريات،وعندماالينجحونيفهذااملوقف،
يبدأونيفُمطاردتهاوُمالحقتهاوالتعرُّضلسريتهاالذاتية

وخصوصّيتهاوعرِضهاورشَِفها،فصارْتالكثريمنالكاِتبات،
إّماتنسحنَبمنالساحة،أويتزوجنويتفرَّْغَنلخدمة

الزوجورغباته،أوتتجهلوظيفةثانية.فأناأقولللشاّبات
والَخوف.الثمنباهظ،ولكنسنحصلعىل املبدعاتإّياكُنَّ
مانريد.وأناوصلُتإىلماأريدهولقددفَعُتالثمن.ولكن

هذاأسلوُبالُجَبناء،ليسأسلوبالرجالالحقيقيني،وال
اسلوبالناسالرشيفة!!
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وباتتجميعقيمهاإلنسانيةالتيحملهايفحياته،
وهويطرحهاعربهذاالجنساألدبيالذيأطلقعليه

أحدهم»مرسحيةاملشهدالواحد»التييبحثعنهاكل
منيضعبصمةيفحياتهالتيعاشهاليكونالشاهدلهذا

العرصأوالعصورالتيسبقتنا.
»مرسحية»مقتلالسيدالرئيس»الرئيس»ذنبكمأنكم
سكتمكلذلكالزمن….وسمحتمللرسقات»ص53وهذا
االشتغالالذييعملعليهالبعضومنهمالكاتب»جبار

»يضعناأماممسؤوليةهذااالنفتاحالتأوييلالذي
يشكلبالنسبةللعاملنيفيهأواملشتغلنييفهذاالحقل
املعريفوالجمايلوالفلسفيمهمةكبريةالحدودلها،

وذلكألناملرسحوكمايقالبطبيعته»إشكايل»الشتغاله
يفقراءاتالحرصلهاوتنفتحعىلمنافذمتعددةيفوقتنا
الحايل،فكانمنتبهايفمعظمنصوصهومنها»مقتل
السيدالرئيس،الفوىضالخناقة،هزيمةالشيطان»

وغريها
مهمةالكاتب»جبار»الذيأرادأنيقولشيئاحسب

ماأملتهعليهسياقاتهالذاتيةواملوضوعية،فهينصوص
مجددةباعتقاديعىلمستوىالشكلواملضمون،فهي
نقلةمنمرسحالقضاياالشموليةإىلمرسحالذات،وهي
نصوصموضوعيةوحميميةوهيكشفوتعريةملايدور

يفالواقعالعربيوحتىالعاميل.
مرسحية»أصوات.

املسؤول»بماذايطالبونهذهاملرة؟
مديراملكتب،سيديأنهميطلبونأمراغريبا..ص65 

يقولالباحثالفرنيس»ميشالكورفان»منأجلوصف
مايسمىالكتاباتاملرسحيةالجديدةيفالفضاءالفرنيس
،والفرنكفوني،استعارةتنطبقيفتقديرنابشكلكبري
عىلماآلتإليهالكتاباتاملرسحيةالجديدةاليوميف
العالمالعربيبماأفرزتهمنتنويعاتيفسجالتالكم
وعوالمالتخييلوتقنياتالكتابة،ويكمللعلمايميز
الكتاباتالجديدةاليومهوتحولالسياقالجمايلالعام
الذييؤطرالتجربةاملرسحيةبرمتها،وواقعالكاتب»

جبار»الذييمربأزماتعديدةنتيجةضغوطخارجية
تصدرمنمعايشةهذاالواقعفكانتمرسحياتهالقصرية
تحركذهناملتلقيالذيأدخلهيفمخيلتهاإلبداعية.
يفمرسحية»الفوىضالخناقة»الرجل:هياملصدر

الوحيدملعيشتنا..خدمتيفبالديثالثنيسنة..واخريا
أستلمتقاعديمناالمريكانص68

ولوترجعقليالًإىلالوراءأيهاالقارئ،وأنتتعيد
قراءاتوفلسفةمنأسسلهذاالرصحالجميل،وأقصد
كباررجالاملرسحالذينسبقونا،وهناأقصداملرسحية
الكالسيكية،والتيفهمهاالكاتبوبدأيصوغفلسفته
الخاصةبالكتابةتبعاملعطياتهذاالعرصوهوعرص

الرسعة.

يقولعنهالدكتورعقيلمهدييوسفيفتقديمه»
مرسحيةاملشهدالواحد«أماناحية»التقنية»الدرامية

الكتابيةفإنهاالتذهببعيدايفتفصيالت«البناء
الدرامي»املعهوديفالنصوصاملرسحية»ص7.

تجدهيفهذهاملجموعةيكتبوفقاملعايريالجماليةالتي
تركتفيناالكثريمنالدهشةالنتشارها،حيثأنالزمن

فيهازمننفيس.
ويبقىاملرسحيفوقتناالحايلمرسحامشاكساوخطريا
منخاللمايقدمهعىلخشباتالعروضاملرسحيةالتي
تنتهجنهجاًخاصأًوعميقايفطرحقضاياهاملصريية،

فجاءتمرسحياتالكاتبوالقاصالعراقي»عبدالسادة
جبار»متنوعةيفأشكالها،وهومتمسكيفمرشوعه

بهذااالتجاه،وحثاملتلقيأواملشتغليفهذاالحقلعىل
التذوقاألدبي،معتقدابذلكبأناألعمالالناجحةهي
بالكادذاتخصوصيةمتفردةتعملعىلتحريكذهن

القارئ،وليسهذافقطهيإنسانيةباألساس.
يقولالكاتبوالقاصواملخرجاملرسحي»تجنيس»
التجنيسلهذه»النصوصاملرسحية»وهورهنرأي
النقاد»مشهدمرسحي،مرسحيةقصريةجداً،أوأي

تجنيسآخر»ص11
وهويعيدلناومنخاللنصوصهاملرسحية»50نصاً»
مرسحياًواملعنونةب»واهلية»واهليةوالصادرة
عنمؤسسةثائرالعصامي-بغدادلعام2019وهيمن
القطعاملتوسطويقعيف150صفحةويكملالدكتور

عقيلمهدييوسف

املمهداتاملتعلقةباملشكالتوطبيعةالوضعالسيايس
وااليديولوجيلتعريةالظواهرص7

وظل»جبار»هوالباحثعن»ميكانيزمات»النجاح
التياشتغلعليهاواعادةانتاجهابشفرةمناملمكنأن
يفكهاويفههماالقارئالعربيالمتالكهآليةالتحليل

،وهويأخذعىلعاتقهبزيادةاملطبوعألنالكتابةالتأتي
منالفراغ.وتجدآثارهذهالنصوصاملرسحيةواضحة
وهويتالعبباملشاعرويأخذكيفكلاالتجاهات،وهو
يغوصيفداخلكويحفربعمقيفمخيلتكالصدئةمن
كرثةمايدوريفبلدكالذيتعيشفيهمناضطهادوتجِن

ورسقاتوقتلوعدمإحقاقحقوقاآلخرين.
وهويخاطبكبحوراتقصريةمفعمةباألملوالتشخيص

الصحيحلواقعالحياة،لتكونأنتمنالشخوصيف
أعمالهاملرسحية،وهلأنتضحيةأممحتالوبعبارة
أنتمنأهلالرشأوالخري،وكلهذهاألسئلةاملعمقة

هيتضعكيفمواجهةالسياسةاملعارصة،وهذاالنمط
مناملرسحياتهويحفزذهنيةالقارئالرتباطهابما
عشناهيفواقعنااملزري،وهذهالنصوص»املشهد

الواحد»تشدالقارئعىلاختالفاألعمارواملستويات

،وألننانعلمأناملرسحيرتبطبالحيزبالخشبة،فهل
تصلحهذهالنصوص»املشهدالواحد»بتقديمهاعىل
خشبةاملرسح،الذيتبناهمنذشبابهاملرسحيمنذ
انطالقتهاألوىليفمدينته»الثورة»وفرقتهاملعروفة»
الحضارة»وهيمنالفرقاملهمةيفهذهاملدينةاملتعبة
،وظليقاوممنأجلالبقاءحيايفداخلبلدهكييكمل
مرشوعهاألشتغايلالجمايلواملحركلذهنيةالقارئأو

املشاهدعرفتهمجتهدايفالكتابةفهوقاصولهالعديدمن
املجاميعالقصصيةوالنصوصاملرسحية،وهويخاطب
جمهورهالواعيالنخبويالذييمتلكقدرةالقراءة
بمختلفمستوياتها،واملرسحيفنظرالبعضسيظل

مشاكساوخطرياوهوينتميإىلهؤالء،وألنقدر»جبار
»أنيكونكذلك.

ويفكلنصمننصوصهتجدهيطالببالتغيريويطالب
بالحريةوهويلملمأفكارهليشكلرؤيةلواقعهاملعاش

,وهذهالنصوصالتيكتبهاالكاتب»جبار»والتينرشت
يفكبارالصحفواملجالتالعراقيةومنهاجريدة»البينة
»تعيدرسدأحداثالواقعاملؤلموكذلكتدينسياسة

تدينالحكمالجائروسيطرةمجموعةمناللصوصعىل
مقاليدالحكم.وظلينطلقيفرؤآهمعتقداومنخالل
هذهالنصوص»املشهدالواحد»ليسهناكسقف

لحريةاملبدعإالالسقفالذييضعهلنفسهكرقابةذاتية
،يحاولالكاتبأنيختزلسوءاتالنظامغريالعادل
.متمنياعىلاملشتغلنييفاملعاهدالفنيةوكليةفنون

الجميلةأنيقدمواهذهالنصوصضمنمراحلالدراسة
بوصفهامادةتطبيقيةصالحةللتوظيفيفمختربات
الكليةواملعاهد،وكلنايعرفلميعداملرسحذلكالفن

الهاميشيفعاملناالعربياليوم،بلأصبحتلكاألستعارة
الثقافيةاملمتدةيفالحياةاليوميةوهذاماأرادإيصاله
املبدعالفنانوالكاتب»عبدالسادةجبار»يفكتابه
» 50نصاًمرسحياً»ليوثقملرحلةمهمةيفتاريخنا
املعارص،وهويخرجمنبرجهالعاجيلريسلخطابه
دونمااكرتاث،ويضمهذاالكتابالعديدمنالنصوص
املهمةوهويكرسيفوضعيةالنصاملرسحيوطرائق
كتابته،متمنيالهأنتتحولنصوصهشيئافشيئا

لتصبحجزءامنالذاكرةاملرسحيةيمكنالقولأنموجة
مايسمىاألدبالوجيزالذيباتتتجتاحألواناًأدبية
وابرزهاالشعرالذييشهداآلنتمظهرقصيدةالومضة
التيتوجزالفكرةومضامينهامعانيأدبيةبكلماتوألن
لغةاملرسحتعتمدعىلصيغةالتكثيفيفلغتهالذانجد
يفهذهاملجموعةالتيتعتمداملشهدالواحدإستجابت

إلشرتاطاتمايسمىبخصائصاالدبالوجيز.
قاسممايض-ديرتويت.

الصراع ما بين الماضي 
المقطوع وحواضر 

التكلنوجيا المعاصرة 
في مسرحية المشهد الواحد 
للكاتب العراقي عبد السادة جبار

املرسحمرشوعمتطور،والذييكتبللمرسحعليهمراعاةالرشوط،أوااللتزامبعنارصالنصاملرسحي
والذييتكونمنثالثةعنارصرئيسية،وهيمعروفةلدىاملشتغلنييفهذاالحقلاإلبداعيوهيالقصة

،والحبكة،والشخصيات،والحوار،فوجدُتهذايفنصوص»املشهدالواحد»لدىالكاتبوالقاص
املبدع»عبدالسادةجبار»بعدأناهدانيهذاالكتابالذيأدخلنييفهذاالكمالكبريمنمعاناةالناس
،وهويختزلاألمكنةاملتعددة،فكلشخوصهتجدلهاخصوصيةيفطريقةتفكريهاوحديثهاوترصفاتها

،وتختلفترصفاتهاعنغريها
كانواآلن»املكان،أيمكانعربي،الزمان،هذاالزمان،العربيماذا؟نحناعتمادنايفالحياةعىل»

كان»و.»االن»ينبغيلهأنيعطيه»ص16
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ال يوجد تمثال
منير اإلدريسي

نهاٌرجميٌل..أريدُهلويدوم
أمستاألشجارُمتوّهجةبشمٍسالغروب.

الوقتمبكٌّرحتىتُناراملصابيح
الوقتمبكّر

حتىتُذّهباألوراق
ُقيففراشة أريُدللزمِنأنيتعتَّقخمرًةصافيًة،وأناأحدِّ

حطّتبمحاذاتيعىلظهراملقعِد.
أريُدللغروِبأنيمّدَدأكرثظّلأجنحتهاالهّشةجّداً

عىلالخشِباملتني.
أتوّجُسمنخطوتيالتالية

الغد.
السنةاملقبلة.

لقدكنُتسعيداًطوالالنهار
نهاٌرُمشمٌسوجميٌل،لمأفقْدفيِهأحداً،وأريدُهلويدوم.



املكان!
اليوجدتمثاُلفيلسوف

أومؤلّفسمفونيات،أوشاعر
يفاملنتزه

َدالوحشة. ليبِدّ
ثّمةعقُمبالٍدباٍد...

عرليفكّرمثيل الحجراًُيطِرُقرأساًُمتمِوَّجالشَّ
أوعيننيمنالجّصترفعالنظَراملفرتضإىلسماء

تحبُلبالغيوِم
الجسداًأنثوّياًمنرخامأبيضبارد

يقُفعارياً،حافياًوسطأوراقأشجارالخريف
لُيذكَِّربحروٍبقديمٍةيفالجماِل

اليشَءمنذلك
أبداً.

الحديقُةتلعُببضوِءالشمِسيفملعبالظاّللحتّى تظلُّ
املساء

حرٍّ ُدوَنأنترتفَعِبوعيٍّ
يفصالبِةحديِدأرُجوحاِتها

إىلالجنِّة.

*شاعرمناملغرب

هبة بعيرات

حبة
مرتجفًايتحسسصدره،يتذكرتعليماتصاحبه
املجرب،»ابلعالحبة،ارشبثالثجرعاتمناملاء،

دلّكصدركقلياًلوانتظرلدقيقة«.هكذايقوم
املخدرالحساس،كمايسميهاملوزعون،بالتلوي

يفدمككأفعى،واالنفجاريفدمككصندوق
مفرقعات،واالختفاءيفدمككملعقةسكر،لينطلق
بعدهاكلشعورعشتهيفبدايته،متدفقًا،مسعورًا،

ويربقكعيونالذئاب.
دقيقةوترقرققلبهحًباللمرأةاملمددةعىلالرسير
حتىكاديبكي.دقيقةودارتبهاألرضوتلوت

أمعاؤهحتىكاديسقط.دقيقةوانسحبالدممن
أسفلبطنهثمتفجركآالفالشظاياحتىكاد

يغيب.دقيقةوأصابههوسِبَعضصدرأمهحتى
كاديزعق.دقيقةوانحدرمنممرمعتموضيق

ولزج،وانفجرالضوءيفعينهللمرةاألوىلحتىكاد
يطلقعىلرأسهالنار.

شّك
قبضاتالقروينيالغاضبنيالغليظةتشريباللبس
إىلاألستاذاملوفدمندائرةاملعارف.ليسألحد

مصلحةيفرسقةحبلالضوء،الذياقتنوهبعرقهم
وعرقنسائهم،إالقارئالكتبهذا.كماأنالفاعل
لوكانمنهم،ملاجرؤعىلاستخدامالحبل،وإال
لكُِشفرسه؛فبيوتالقريةفضاءمفتوح،والطني
فيهايشفعمابداخله.الكليعرفتفاصيل

عالقاتاآلخرينالحميمةواللئيمةعىلالسواء.ال
يدخلكيسشعريواليخرجرغيفمنطابونإال
علمبهصغريهموكبريهم،فكيفباللهإًذايختفي

حبلضوءوّهاجبالأثر؟لكنهؤالءاملوفدينإخوان
الشياطني،قلوبهمعىلحجر،واليشاركونأهل

القريةطينًاوالعزاء.وبإمكانهمإرسالمايريدون
للمدنالتيجاؤوامنها.بيدأنالقروينيليسوا

أغبياء،ماالذيسيفعلهحبلضوءيفاملدينة؟فكر
الناسبعودةاللصوصوبناتآوى،والنوماملبكر،
وانقطاعسهراتاألنس،ورقصةالضوءيفعيون

النساء،وكاديجنجنونهم.

نامالناسعىلغيظ،ولفتالعتمةالقرية
ومداخلها،وهناكيفرأسالجبل،فوققربأحد
أوليائهمالغابرين،كانحبلالضوءمشدوًدا،

توصيهرسائلاملجهولنيأنيحرسالقريةالنائمة.

يوتوبيا

الساعةالرابعةصباًحا،الحياةالبديعةنائمة.كل
يشءيفمكانهالصحيحمرتبومنتظم.يدورحول
املائدةاملثبتةعىلالجدار،وكريسملتصقبكل

زاوية،طبقواحدوسكاكنيكثرية،تماًماكماينبغي.
الشمعةيفمنتصفالسقف،حولهاأصصالزهور.
الكتبموزعةعىلالبالطبانتظام،حيثالنوافذ

مفتوحةعىلاألرضالشاسعة،واألبوابمطلةعىل
السماء.

يميشعىلرؤوسأصابعه؛لئاليوقظالعمال
املمدينيفجلساتالتدليك،واملزارعنيالذين

يرشبوننبيذالعنب،والكادحاتاللواتييضعن
قطعالبطاطاعىلعيونهنويغرقنيفمغاطس
الحليب،وسائقيسياراتاألجرةالذينيرافقون
كالبهمالصغريةيفالنزهاتالقصريةويدندنون

باألغنيات.

يميشسعيًدا،خفيفًا،ساطًعاكماينبغي،لئال
يستعجلعماقليل،عندمايصريكليشءمتعرًجا

ولئيًما،ويتثاءبالصباحبملءعيونالبؤساء
واملعدمني،ويعودهوإىلحيثالينتمي،بطاًل

لروايةيوتوبية.
*كاتبةمنفلسطني

يعود إلى حيث ال ينتمي

Basem El Nabris

I n the morning, I pick a notebook and 
pen and start telling myself the world 
is not worth it. I said start, because 

it is not so easy to say the opposite: I 
finish. Indeed, I did not sleep for nights: 
since I came to Belgium.

I think about what’s going on around 
me, what happens to me, then a black 
cloud flashes and disappears.
Born to disappear - I turn around.

This is because the destiny of the human 
being in his inevitable condition is that 
he is born once, and not born again 
forever.
All deliveries do not return the ball.
All births are cheating on us.

I get up to the most expensive tea while 
the morning in Camp Bruchum looks 
like a disingenuous calm. I say to a wall, 
white paint, that if I stay for the next 
two days, I will definitely look like the 
bottom of a well that does not reach a 
beam. I listen to my neighbor while he is 
coughing, and I know: Today is his date 

with the komsaria. He is now out (five 
in the morning), and now he’s riding his 
bike and going. He will go to the nearby 
bus station, and from there to Leer, then 
by train to Brussels. It’s suspended in the 
air like we are all. May break or expel 
fingerprint. There is no third option.

I think of my superior son who rode a 
bike at three and went out to work a 
porter at port. I think of Qatif workers 
from my colleagues, and I go back to 
concluding: What we do in exile is collect-
ing disappointments, then only giving 
them shape.

باسم النبريص

صباحاً،أختاردفرتمالحظاتوقلًماوأبدأ
بإخبارنفيسأنالعالماليستحق.قلتأبدأ،

ألنهليسبتلكالسهولةقولالعكس:أنتهي.
فالحقأننيلمأنممنذليال:مذجئتهذه

البلجيكا.

أفكريفمايجريحويل،ومايجرييل،ثم
تومضغمامةسوداءوتختفي.

ولدتألختفيـأستدرك.

ذلكأنقدرالبرشييفرشطهاملُحتّمهوأنيولد
مرةواحدة،وأاليولدمرةثانيةلألبد.

كلالوالداتالتعاودالكرة.
كلالوالداتتخوننا.

أنهضألغيلشاياًبينماالصباحيفمخيم
بروخميبدوكحالةمنالهدوءاملخادع.أقول
لجدارما،أبيضالدهان،إنأرقيلواستمر

ليومنيقادمني،فحتماًسأبدومثلقاعبرئ
اليصلهشعاع.أستمعلجاريوهويسعل،

وأعرف:اليومموعدهمعالكومساريا.لقدخرج
اآلن(الخامسةفجراً(،وهاهويركبدراجته
الهوائيةويميض.سيذهبإىلمحطةالباص
القريبة،ومنهناكإىللري،ثمبالقطارإىل

بروكسل.إنهمعلّقيفالهواءكحالناجميعاً.
ربمايكرسالبصمةأوُيطرد.مامنخيارثالث.

أفكريفولدياملتفوقالذيركبالدراجةيف
الثالثةوخرجليعملعتاالًيفامليناء.أفكريف
عمالالقطيفمنزمالئي،وأعودألستخلص:
مانقومبهيفاملنفىهوتجميعالخيبات،ثم

منحهاشكالًفحسب.

ولدُت ألختفي

I was born to disappear
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    ART تشكيل

اختتميفالعارشمنفربايرمعرض“تراثاليمن”للتشكييلاليمنيوسام
العنيسيفمقرمركزالهناجرللفنونبداراألوبرااملرصيةيفالقاهرة،وعكست
أعمالهسماتالحياةالريفيةوالحرضيةوالصحراوية،ومالمحوجوهالبرش
منالكباروالصغار،وأزياءالرجالوالنساء،وخصوصيةاألبنيةاملعمارية،

وكلمايتعلقبالطبيعةاليمنيةبسمائهاوأرضهاوأشجارهاومائهاوكائناتها،
ومنظومةالحرفاليدويةواملهنوالصناعاتالتقليديةوالعادات
واملراسماالجتماعيةوالدينية،والتقاليدالباقيةعرباألجيال.
وقّدمعىلمداربانوراماكاملةلسائرأنماطالرتاثاليمني

بمختلفاملناطقواألقاليم،منخاللأكرثمنأربعني
لوحةباأللوانالزيتيةاملشتعلةعىلخامةالقماش

الطّيعة.
يفاملعرضالذيحوىتراثحفيدات“بلقيس”

وأحفادها،تلمسالفنانوسامالعنيساملعالماليمنية
املتجذرةيفالتاريخ،خصوصًامتعلقاتمملكةسبأ

التياشتهرتبسدودهاوعىلرأسهاسدمأرب،وامتالك
نوايصالقوافلوالرحالتالتجاريةوالهيمنةعىلطرائق
البخورواللبانوالعطور،بماجعلهامملكةذاتأهمية

كربىيفالعالمالقديم.
بلغتلوحاتمعرض“تراثاليمن”النابضةمرادهابأقرصالطرق،

باتخاذأيقوناتهذاالرتاثورموزهالحيويةكمفاتيحلألعمالالفنيةومحاور

تدورحولهاالتجربة،وشكلتالبورتريهاتوقسماتالوجوهالبرشيةأبرز
اهتماماتالفنان،برتاكيبهاذاتالطبيعةالخاصة،ونظراتهااملتأملةوالشاردة
يفلحظاتمتباينة،وبلورتوجوهالنساءوكبارالسنواألطفالهذهالصبغة
اليمنيةالتيركزعليهاالفنان،خصوصًاعندانسجامهامعأغطيةالرأس

واألزياءالشعبيةاملميزة.
تعاملالفناناليمنيوسامالعنيسمعاملعماراليمنيبوصفه
مرآةمنمراياالهويةوالشخصية،“فإذاوصفَتالبيَتفقد
وصفَتاإلنسان”،بحّدمقولةباشالر،وأبدعيفتصوير
البيوتوالجدرانوالبواباتوالقبابوالقالعواألكواخ
وغريها،وبخاصةهذهاألبنيةاملعلقةفوقالجبال

والتالل،وذاتاأللوانالزاهيةاملتأّججة،بماتحمله
منوهجوإثارةللتحدي.

وتتّبعالعنيسبأناةسائراملراسمواملمارسات
االجتماعيةوالدينيةاملتنوعة،وأثبتهابإيقاعاتها
الحركية،وانسيابيتهااملوسيقية،سامًحاكذلك
للرياحواألمواجوالخيولواإلبلوأجنحةالطيور

بمشاركةالفئاتاملختلفةمنالبرشصوالتهموجوالتهم
ورحالتهمالالهثة،كسًباللعيش،وتعقبًّالخيوطاألمل

التيالتنقطع،بماجعلاملعرضالحاشدجديرًابعنوانه“تراث
اليمن”.

معرض فني يكشف 
النقاب عن حضارة أحفاد 

»سبأ« وبنات »بلقيس«

محمد عبلة.. تجربة نحتية 
تستلهم النار والبرونز

ُيركّزعملالتشكييلاملرصيمحمدعبلةبشكلأسايسعىلالرسوماتواللوحاتالزيتية،
إذابتكرلنفسهأسلوباًيمزجفيهالتقنيات؛فقدنجداللوحةالواحدةتشرتكيفالكانفاس
والليثيوغرافوالتصويرعىلاألسطحالحّساسةللضوء،وأصبحمعروفاًبهذاالنوعمن

التجاربيفالعقديناألخريين.
لكنفنعبلةاملتعلّقبالتجهيزوالنحتوالحفرظلدائماًخلفاللوحةبمعناها

الكالسيكي،وتصّدرعملَهكرّساماألنواعالبرصيةاألخرىالتييشتغلعليها؛فكثريونال
يعرفونمثالًأنلديهتجاربيففنالفيديو،كماأنهلميكشفعنالجانبالنحتيعندهإاّل

عام2018،يفمعرضبعنوان»خارجالكادر«.
يخّصصعبلة،الذييعتربمنأبرزفنّانيجيلالسبعينياتيفمرص،معرضهالجديد
»اللعببالنار«،الذيانطلقمؤخراًيف»غالرييسماح«بالقاهرةويتواصلحتىيوم

الجمعةاملقبل،لألعمالالنحتيةالتيأنجزهايفالسنتنياألخريتني؛إذيضّمأعماالًنحتية
منالربونزاألخرضوالنحايسوالنييلواللونالخام،بعضهايجّسدإنساناًوبعضها
حيواناتأليفةكالحصانوالديكوالسمكةوالكلب؛هذهالحيواناتالتييحوّلهاإىل

عائلةبروحفنيةوحشيةوفطريةتظهرمعهااملنحوتاتكقطعخردةبالزواياوالخطوط
مستقيمة،بلمجرّدكتلمتعرّجةوتجريديةوتقريبية،بساطتهاالتختلفكثرياًعن

بساطةشخصياتلوحاتهالتيألفناها.
يقولالفنانيفوصفمعرضه:»منقلبالنارتولدرشاراتالبهجةالقاسية.تومضأمام
ناظريتلكالخياالتالقرمزيةاملتوّهجةتكادتنفجريفدّواماتتتطايرفيهاأشكال

ترتاقصيفتدافعاتوكأنهاتؤّديطقوساًسحريةقبلأنيخمدفيهاالوهجوتتحّولإىل
ذلكاللونالذهبيالساحر.عندهايستقيمالشكلمخرتقاًالفضاءأماميمعلناًعنوجوده

الحارضكياناًمكتمالً«.ويضيف:»بفعلالنارتحوّلتالحياةوتبّدلالوجودودخليف
مساراتوفضاءاتأخرى،وامتّدتيداإلنسانإىلقلباألرضتفتّشيفحناياهابحثاًعن

بلوراتاألبدية«.
بهذهاللغةالتيتعودإىلسحرالناراألوىل،تظهراملنحوتاتبدائيةوبخطوطتجريدية
أساسية،إذاليوجدالكثريمنالتفاصيليفالعنارصنفسها،لكنبعضاألعمالمكتظّة
بالعنارصوالشخصيات.ينحتالفنانشخصياتهفرادى،وينحتهاجماعاتتبدوكأنها
واحدةتقومبفعلما:ترقص، تعيشيفعرصقديم،نساءوفتياتيفمرّبعاتمختلفة؛كلُّ
تميش،تلعب،تنظر،تركبحصاناً...بعضاملنحوتاتدقيقةومخترصةيفتفاصيلها،كأنها

منظرطبيعيإلنسانيسرييفالعراءمعكالبهوأغنامه.
بالنسبةإىلعبلة،فإنالنحتهو»فعلالناروذوبانالوجودالصلبوالتحّولألطوار

جديدةتشقالفضاءوتعلنعنوجودهاالالنهائي،حيثاألشكالتخرجمنثناياالرسم
وبدائيةالخطورحمالحكاياتالقديمةالتيكانتيفبداياتهاخطوطاًبسيطةوكأنّهامجرّد
إشاراتإىليشءما،قبلأنيرضبهابرقالسماءفاستحالتوجوداًآخرمملوءاًبالطاقة

والوهجوالرننيالنحايساآلرس«.

A rare portrait of a teenage Wolfgang Amadeus 
Mozart smashed auction estimates to sell for 
over 4 million euros ($4.4 million) in Paris.

The portrait, dating from 1770 and attributed to 
the Italian painter Giambettino Cignaroli, depicts a 
13-year-old Mozart playing a harpsichord, wearing a 
white wig and red dress coat.
It was painted while the young composer was on a 
tour of Italy as part of his artistic education, according 
to the auction house behind the sale, Christie’s, which 
had initially set a guide price of between €800,000 and 
€1.2 million ($882,000 to $1.3 million).
The man on the phone: What’s it like making history’s 
highest auction bid?
«The journey to Italy had become unavoidable on the 
path to recognition for every musician, no matter how 
young they were,” Christie’s said in a statement prior 
to the sale.
The painting was commissioned by Pietro Lugiati, a 
chief tax collector from Venice, after an organ concert 
by Mozart in Verona.
«Pietro Lugiati was very impressed by the talent of the 
young Mozart when he was traveling in Italy with his 
father,” Astrid Centner-d’Oultremont, head of the Old 

Masters department at Christie’s Paris, told Reuters 
earlier this month.
Christie’s said Mozart’s father, Leopold, refers to the 
painting in a letter to his wife on January 7, 1770, in 
which he mentions that it was painted in two succes-
sive sittings.
A sign of things to come? AI-produced artwork sells for 
$433K, smashing expectations
«We were invited to the home of a nobleman, Sig. 
Regazzoni. The receiver general of Venice, Sig. Lugiati, 
asked the cavalieri to inquire with me whether I would 
permit a portrait to be made of Wolfgang; which was 
done yesterday morning,” Leopold writes. “Today, af-
ter mass, the second sitting was meant to take place.»
How do art auctions really work?
Leopold describes how the second sitting was delayed 
after the Bishop of Verona arrived at Lugiati’s house 
and asked Mozart and his father to have lunch with 
him.
«When he learned that we were about to have Wolf-
gang’s portrait painted and that we wanted to con-
tinue our journey, he agreed to let us lunch with Sig. 
Lugiati, but he retained us until one o’clock,” Leopold 
writes. “We then continued with Wolfgang’s portrait 

sitting and we only sat down to eat at three o’clock.»
Christie’s had noted that the portrait is of particular 
importance as it is one of only a few painted during 
Mozart’s lifetime. The auction house added that the 
rediscovery of the painting in 1865 by Leopold von 
Sonnleithner, a friend and patron of Beethoven and 
Schubert, was “no less astonishing.»
Monet’s ‘Haystacks’ sells for $110.7M, setting an 
auction record
The identity of the painter has also been a matter of 
debate among art historians for years.
«All evidence points to it being the work of a Veronese 
painter in the circle of Pietro Lugiati, as the commis-
sion was undertaken with such rapidity,” Christie’s 
noted.
«Two artists from the Cignaroli family were suggested 
at the beginning of the 20th century -- Giuseppe, 
called Fra Felice (1726-1796), and Giandomenico 
(1722-1793); however, a more stylistic approach points 
to it being the work of a more assured painter.
«The suggestion that this is the work of Giambettino 
Cignaroli, the most famous Veronese artist of the 18th 
century and Lugiati’s cousin, is an attractive one.»

Rare portrait of teenage Mozart sells for $4.4 million at auction
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CINEMA سينما

أثارعرض6أفالمعربيةيفمهرجانإرسائييلبمدينة
القدساملحتلةاستياءمخرجياألفالم،حيثيتم

عرضأفالمهميفاملهرجاندونالرجوعإليهمأوأخذ
موافقاتهم.

وعرضيفالقدسفيلم»أريكةيفتونس«للمخرجة
التونسيةمنالالعبيديضمنستةأفالمعربية
ستعرضخاللمهرجان»سينماالرشقاألوسط«

الذيأعلنتعنهصفحة»إرسائيلتتحدثالعربية«
عىلمنصاتالتواصلاالجتماعي.

وسوفيتبعفيلمالعبيديفيلم»صوفيا«للمخرجة
املغربيةمريمبنمبارك،و«املومياء«للمخرجاملرصي
الراحلشاديعبدالسالم،و«مازلتأختبئألدخن«
للمخرجةاملغربيةريحانة،و«الحديثعناألشجار«
للمخرجالسودانيصهيبقسمالباري،و«قضيةرقم

23«للمخرجاللبنانيزياددويري.
وقالتالصفحةالتابعةلوزارةالخارجيةاإلرسائيلية

إن»املهرجانيهدفإىلإظهارأفضلاألعمال
السينمائيةيفالرشقاألوسطللجمهوراإلرسائييل،
وتسليطاألضواءعىلالحضارةوالثقافةوالناسيف
الدولالعربيةوالقضاياالتيتهمهم،وذلكسعيا

لخلقجرسثقايفبهدفتوسيعالعالقةبنياملجتمع
اإلرسائييلواملجتمعاتالرشقأوسطيةاملجاورة«.

تطبيعإجباري
يبدومناختياراتمركز»سيماتيكالقدس«-الذي
يعرضاألفالمالعربيةالستةبغرضخلق»جرس

ثقايف«-أنجرسهامبنيمنطرفواحددوناستئذان
أوموافقةالطرفاآلخر،فقدأعلناملخرجالسوداني
صهيبقسمالباريعربحسابهعىلفيسبوكأن

»هذهاملشاركةتمتدون
علمهودون

موافقته،وال

يعرفحتىاآلنمنأعطىهذهالجهاتاملوافقةعىل
هذهالعروض«.

وأوضحيفبيانهأنه»واملعنينيبالفيلممنأعضاء
جماعةالفيلم(منارالحلو،إبراهيمشداد،سليمان

محمدإبراهيم،الطيبمهدي،هناءسليمان(متفقون
عىلرفضنامشاركةفيلمنايفهذهالفعاليةالتيتقام
تحترعايةنظامفصلعنرصيتقودهحكومةيمينية

متطرفةتنتهكيومياحقالشعبالفلسطينييف
الحياةالكريمةعىلأرضهاملحتلة«.

وتابعاملخرجالسوداني»نبنيموقفناهذاعىل
تضامننااملبدئياإلنسانيوالسيايسمعنضاالتكل
الشعوباملضطهدةالتيترزحتحتالقمعواالحتالل

يفكلمكانوكلزمان،وحقالشعوبيفتقرير
مصريها،نعرفويعرفالعالمكلهكمالظلماليومي
الذييقععىلالفلسطينيني،فكيفنشاركمعمن

يضطهدهميفطمرصوتهمونتحدثمعهيفغيابهم؟«.
التقاربمعاالنتهاكات

منجانبها،وجهت»التنسيقيةالتونسيةللعمل
املشرتكمنأجلفلسطني«رسالةمفتوحةإىل

املخرجةمنالالعبيدي»بأالتسمحيبأنيكونفنك
مدخالللتطبيعمعنظامالتمييزالعنرصيواإلرهاب
الصهيوني!«،واعتربتالتنسيقيةيفبيانهاأنهذا
املهرجانيأتيكأحدمظاهر»التطبيعمعالكيان

الصهيوني«.
وقالاملوقعونعىلالرسالةإناملهرجان»يأتي
إثرإعالنترامبصفقتهالبائسةلتصفيةالحق

الفلسطيني،ويندرجضمناملحاوالتالدنيئةاملسجلة
مؤخرايفتونسوباقيالبلدانالعربيةمنأجلفرض

مضمونهذهالصفقة«.
وهدداملوقعونعىلالرسالةبمقاطعةالفيلمعند
عرضهيفتونسإذالمتطلبمنالالعبيديإلغاء

العرضاإلرسائييل،وأضافتالرسالة»نعلمأنفيلمك
فرنيسالجنسية،وأنرشكةالتوزيعالدوليةالتي

تمتلكحقوقالتوزيعهيالتيوافقتعىلمشاركته
باألرايضاملحتلة،إالأننانعلمكذلكأنحقوقاملؤلف
املعنويةمحفوظةيفقانونامللكيةالفكريةالفرنسية
وغريقابلةللترصف،وعليهفإنهبإمكانكإنشئت
طلبإلغاءهذاالعرض،وهوماسيغنيناعنالدعوة

إىلمقاطعتهعندعرضهقريبايفتونس«.
وعلقاملمثلمجدمستورة-وهوأحدأبطالالفيلم-
داخلالبيان»لوكاناألمريتوقفعيلفسأقاطعهذا
املهرجانالدعائيبحجة»التقارببنيالشعوب«يف
دولةتقتلالشعبالفلسطيني،وتنتهكمعظمحقوق

اإلنساناألساسيةمنذعقود«.
وهومايتفقمعماجاءمنبياناملخرجالسوداني
قسمالباري،إذكتب»ليسمناملرشفللفنانني

يفأيزمانكانواأنيستخدممنتهكو
الحياةفنهم،لغرضاإليهامبأنكل

يشءعىلمايرام،فيماالجرائمالكربى
مستمرة«.

يذكرأنفيلم»صوفيا«للمخرجةاملغربيةمريم
بنمباركسبقأنأدرجتهإدارةمهرجان
»حيفاالسينمائي«الذيينظمهالكيان

الصهيونييفدورتهلعام2018،
لكنبنمباركطالبتبسحبه

عىلالفورمنبرنامج
املهرجان،وأكدت
حينهاأنهتم
إدراجهدون
الرجوع
إليها.

هل هو تطبيع باإلكراه؟.. 
أفالم عربية في مهرجان إسرائيلي

أفالم يجب أال 6 
يفوتك عرضها األول 

في دور السينما
يبدوأنسنة2020ستكونمليئةبالعروضالسينمائيةاملذهلةالتي

ستجعلنانذهبإىلالسينماأكرثمنذيقبل،حيثتتنوعالعروضبني
األفالماملدهشةواألفالمالتيستجعلنانحّنإىلالزمنالجميلواألفالم

االجتماعيةوالدرامية.
وتطرقالتقريرإىلالعروضاألوىلاملبهرةلبعضاألفالمخاللهذهالسنة،

والتيينصحبعدمتضييعفرصةمشاهدتها.
موالن

يرويالفيلماملقتبسمنفيلمديزنيالشهري»موالن«قصةفتاةشجاعة
انضمتإىلالجيشبدالمنوالدهااملريضملحاربةالغزاةلتصبحأعظم

محاربةيفتاريخالصني.
نظمترشكةديزنيتجاربأداءضخمةبحثاعناملمثلةالتيستلعبدور
موالن،وبعدزيارةخمسدولواختبارآالفالفتيات،وقعاالختيارعىل

إحدىأكرثاملمثالتشعبيةيفالصني،أالوهياملمثلةليويفي،ومناملتوقع
عرضالفيلميف25مارس/آذارالقادم.

الخالدون
بعدانتهاءسلسلة»املنتقمون«يفعام2019،تعدإستوديوهاتمارفل
بديالعنهذهالسلسلةالناجحة،حيثيتحداألبطالالخالدونالذين

كانوايختبئونعنالناسإلنقاذالعالممنخطروشيك.
يتكونفريقالعملمنمجموعةمميزةمنالنجوموالفناننيمثلأنجيلينا
جويلوسلمىحايكومييلبوبيبراون،إضافةإىلنجوممناملسلسل
الشهري»رصاعالعروش«،ومناملتوقععرضالفيلميفقاعاتالسينما

بداياتنوفمرب/ترشينالثانيالقادم.
األرملةالسوداء

ستلعباملمثلةسكارليتجوهانسوندورعميلة»الكيجيبي«ناتاشا
رومانوفوستعودإىلوطنهالرؤيةأشباحماضيها،سوفتتذكراألشياء
التيحدثتلهاقبلفرتةطويلةمنانضمامهاإىلفيلم»املنتقمون«،ومن

املتوقععرضالفيلميف24إبريل/نيسانالقادم.
بيلوتيديفمواجهةاملوسيقى

يمثلهذاالفيلمتكملةلقصةرجلنيسيئنييحلمانبأنيصبحانجوم
موسيقىروك،لكنالحياةالواقعيةتضعقواعدهاالخاصةوتجربهماعىل
إيجادوظائفثابتةلتوفريقوتعائلتيهما،ولكنكليشءيتغري
عندمايلتقيانبرجلمناملستقبل،وسوفيعرضالفيلم

يفأغسطس/آبالقادم.
توبغان..مافريك

يعودتومكروزيفهذاالفيلمليكونمرشداللطيارين
الشبان،وإذاحكمنامنخاللالعروضالرتويجية

التيشاهدناها،فإنالفيلمميلءباإلثارة
والتشويقوالخطورةواملعاركاملجنونة،وسوف

يعرضالفيلميفيونيو/حزيرانالقادم.
الوجهذوالندبة

سوفيلعبتومهارديدوراألسطورة
آلكابونييفاألياماألخريةمنحياته
بعدقضاءعقوبةالسجنملدة

10سنوات،وحيداوفاقدا
لقوتهحيثيتذكررئيس
العصابةالسابقجرائمه

املاضيةالصعبة
والعنيفة،وسيعرض
الفيلميفأبريل/
نيساناملقبل.

Writer-director Bong Joon Ho made Oscar history, cap-
turing Oscars for best director and best international 
feature with his dark comic thriller, “Parasite,” the first 
South Korean film to win an Academy Award in any 
category.
In capturing the best director Oscar, Bong beat out 
a cast of previous winners and film legends that 
included Martin Scorsese, Quentin Tarantino and 
Sam Mendes, and he paid tribute to all of them in his 
acceptance speech.
“When I was in school I studied Martin Scorsese’s 
films. Just to be honoured was a huge honour. I never 
thought I would win,” he said. “When people in the US 
were not familiar with my films Quentin always put my 
films on his list.”

He also praised fellow nominees Sam Mendes and 
Todd Phillips as “great directors” he admires, adding 
he wished he could take a “Texas chain saw” and cut 
the Oscar into five pieces so all the nominees could 
share it.
The category featured two previous winners in Scors-
ese and Mendes and a previous two-time nominee in 
Tarantino. This year’s nomination was Scorsese’s ninth.
In addition to his director Oscar, Bong also shared 
the best original screenplay award with his “Parasite” 
co-writer Han Jin Won, while “Parasite” won the award 
for best picture.
“To win just one award would have been a huge 
celebration,” speaking in Korean, he told reporters 
backstage, adding that taking four was such a surreal 

experience that he feared he might wake up and 
discover it never happened.
“Then, switching to English, he added an expletive 
as he said, “It’s … crazy,” to raucous laughter and 
applause.
The best director category was not only one of the 
most competitive this year but also one of the most 
highly criticized for the fact that no women were 
nominated, including previous nominee Greta Gerwig, 
whose film “Little Women” was up for best picture. 
Gerwig herself received a nomination for best adapted 
screenplay.

To read the rest of the article go to :
https://apnews.com

‘Parasite’ director Bong Joon Ho wins best director Oscar
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»الروح التحررية في 
القرآن« للثعالبي: 

ترجمة جديدة
يمثّلعبدالعزيزالثعالبي(1876 – 1944(أحدأبرزالشخصياتالسياسية

أواخرالقرنالتاسععرشيفتونس،والذينبلورواأفكاراًأصالحيةحولاملجتمع
والدولةبعدتلقيهمتعليماًدينياًيف»الزيتونة«،وتعرّضبسببمواقفهاملناهضة

لالستعمارالفرنيسإىلالنفي.
يفمساٍرمواٍز،القتأراؤهالداعيةإىلتخليصالعقيدةمماعلقبهامنخرافات

وأوهامخصوماتكبريةمعالعديدمنرجالالدينالرافضنيلكّلنزعات
التجديد،فُحكمعليهبالحبسعام1904،وماإنغادرالّسجنحتىفكّريف

تأليفكتابللرّدعىلخصومه.

منأبرزمؤلّفاتهيفهذاالسياقكانكتابه»روحالتحّرريفالقرآن«الذينرُش
باللغةالفرنسيةعام1905،وصدرتالنسخةالعربيةمنهعام1985برتجمة

حماديالساحيلومحمداملختارالسالمي،لتصدرترجمةجديدةللباحثزهري
الذوادييفكانوناألول/ديسبمراملايضعن»داراالتّحادللنرشوالتوزيع«

بعنوان»الروحالتحرريةيفالقرآن«.

يحرضسؤالأسايسحولأهميةطرحترجمةثانيةللمؤلَّفنفسهبعدأكرث
منثالثةعقودمنصدورترجمتهاألوىل؟وهلتتعلّقاملسألةباجتهاديفنقل

املحتوىخاصةأنهذااإلصدارتضّمنتقديماًللكتابمناملرتجم؟
يشريالتقديمإىلأنالثعالبيقّرر»تحريرمؤلفهيفسياقالنقاشاتالفكرية

والسياسيةالتيعرفتهاالنخبةالتونسيةخاللمطلعالقرنالعرشين،معترباًأن
مرشوعحياتهالفكريةيختزليفتجديدالتأويلـــالعقالنيــــللقرآنوالقطع

معالتحجرالذهنيوالعقائديالذيهيمنطويالًعىلالعقلاإلسالمي«.
دافعصاحبكتاب»تونسالشهيدة«عنجوهراإلسالمبوصفهمرشوعاً

حضارياًقائماًعىلالتعّددواالنفتاحوقبولهللتحديثوأوليةالعقلعىلالنقل،
داعياًالعربإىلاالستفادةمناإلنجازاتالتيحققهاالغربيفاملجالالصناعي،

والسيايس،والفكري.

وانتقدأيضاًالكثريمنالبدعالتيتمارسبعضالطرقالصوفية،متّهماًإياهم
بالدجلوالتحايلعىلِضعافالعقولعرباّدعاءالكراماتوخوارقالعادات
وكشفالَغيب،ونادىبإلغاءكلالوسائطبنياإلنسانورّبه،وبإغالقالزوايا
التيكانت،يفرأيه،تنرشاألفكاراملتحّجرةاملنافيةللتطّورالعلميوتبثعقائد

الرشكوالخرافات،ضمنرؤيةتوحيدّيةحاسمة.

BOOKS كتب

كتاب »دعوة إلى العقالنية: حوار الفالسفة 
المسلمين مع التراث الغربي« 

صدرتحديثًاترجمةكتاب»دعوةإىلالعقالنية:حوارالفالسفةاملسلمنيمعالرتاثالغربي«لألكاديمي
السنغايلسليمانبشريديان،عنالشبكةالعربيةلألبحاثوالنرش،برتجمةطلعتفاروق.

يناقشديان،وهوأستاذالفلسفةبجامعةكولومبيا،فعَلالتفلسفيفاإلسالموتأثريهعىلرؤية
النصوصالدينيةوجدلالتقاءالدينبالفلسفة،وكيففُهمتالنصوصالفلسفيةاليونانيةبعد

ترجمتهاإىلالعربية.
يناقشاملؤلفكذلكتفاعلالفلسفةاإلسالميةمعالسياسة،وإشكاليةالدولةاإلسالميةالتيتعترب
اإلسالممرجًعاله،أوسؤال:هلاملسلمونأحراريفاستحداثالنظمالسياسيةالتيتتوافقمع

متطلباتأزمانهم،وتسمحلهمبالعيشيفمجتمعاتديمقراطيةمنفتحةيفظلاإلسالم؟.

يفكتابه»اللسانياتالديكارتية،فصليفتاريخ
الفكرالعقالني«يتتّبعاللغويواملفكراألمريكي

نعومتشومسكي(1928(تطّورالنظرية
اللغويةمنديكارتإىلفيلهلمفونهومبولت؛
أيمنفرتةالتنويرمبارشةإىلالرومانسية.
الكتابالذينرُشأّولمرّةعام1966،يصدر
قريباًبالعربيةعن»دارالكتابالجديد«يف
بريوتبرتجمةمحمدالرحايل،وتتضّمنهذه
الطبعةمقّدمةجديدةكتبهاجيمسماك

جيلفري،أعادفيهاتحديثالعملووضعهيف
سياقالقرنالحاديوالعرشين.

يفالكتابمحاولةلتعميقفهمطبيعةاللغة

والعملياتوالهياكلالعقليةالتيتكمنوراء
استخدامهاواكتسابها،حيثيلقيتشومسكي

الضوءعىلهذهالبنىاألساسيةللغة
اإلنسانية،وماإذاكانيمكنللمرءأنيستنتج

طبيعةالكائنالحيمنلغته.
يناقشاملؤلفالعقيدةاملركزيةلعلماللغة
الديكارتيالتيتقومعىلأنالسماتالعامة
للبنيةالنحويةشائعةيفجميعاللغات،

وتعكسبعضالخصائصاألساسيةللعقل.
هذااالفرتاضهوالذيدفعالنحاةالفالسفةإىل
الرتكيزعىلقواعداللغةالعامةبدالًمندراسة
الظروفالعامليةالتيتصفشكلأّيلغة

برشيةهي»قواعداللغةالعامة«.
يرىتشومسكيأنهذهالرشوطالعامليةتوفّر
املبادئالتنظيميةالتيتجعلتعلماللغة

ممكناً،ومنخاللإسنادمثلهذهاملبادئإىل
العقلكملكيةفطرية،يصبحمناملمكنتفسري
الحقيقةالواضحةتماماً،وهيأنمتحّدثاللغة

يعرفالكثريالذيلميتعلّمه.
ُيذكرأنالكتابيفطبعتهالجديدةتضّمن

ترجمةلجميعالنصوصالفرنسيةواألملانية
التيوردتيفالنصاألصيل،كماجرىتحديث
الهوامشوالبيبلوغرافيا،وفرُّستالعالقةبني
الطبعةاألوىلمنهوأعمالاللسانياتاملعارصة.

نعوم تشومسكي.. فصل في تاريخ 
الفكر العقالني

االغتراب في روايات نجيب محفوظ.. كتاب للدكتورة منى بركات
صدرحديثاعنالهيئةاملرصيةالعامةللكتاب،كتاببعنوان»االغرتابيفرواياتنجيبمحفوظ«للدكتورة
منىبركات.تناولالكتابظاهرةاالغرتابالسيايسيفنماذجمنرواياتنجيبمحفوظ،التيتربزعنده

بمظاهرهااملتعددةبصورةواضحةعىلمستوىالشخصيةوالفكرةوالرؤيةوغريها.
وقداختارتاملؤلفةمنالرواياتالفرعونيةالتيكتبهامحفوظيفالثالثينياتروايةكفاحطيبة،ومن

األربعينياتاختارتالقاهرةالجديدة،ومنرواياتالخمسينياتالسكرية،واللصوالكالبمنالستينياتومن
السبعينياتتناولتروايةاملرايا،أماالثمانينياتاختارتأكرثمنروايةمنهاأفراحالقبةورحلةابنفطومة

وقشتمر.
وينقسمالكتابإىلثالثةفصوليتناولالفصلاألولاألسبابوالدوافعالتيتكمنوراءاالغرتابالسيايسيف
رواياتنجيبمحفوظ،والفصلالثانييتناولاملظاهراملختلفةلالغرتابالسيايسيفرواياتنجيبمحفوظ،

وىفالفصلالثالثتجيباملؤلفةعنسؤالحولنتائجاالغرتابالسيايسيفرواياتنجيبمحفوظ.
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بقلــوب مؤمنــة بقضاء اهلل وقدره 
نتقــدم بخالــص العزاء وصادق 
المواســاة القلبيــة إلى كافة

 آل احلاج 
الكــرام وذلــك في وفاة والدهم

الوالد احلاج / عبدالرمحن احلاج
ســائلين اهلل العلــي القديــر أن يتغمده بواســع رحمته 

وأن يســكنه فســيح جناتــه وأن يلهــم أهله وذويه 
الصبر والســلوان..

بقلــوب مؤمنــة بقضاء اهلل وقدره 
نتقــدم بخالص العزاء وصادق المواســاة 

القلبيــة إلى األخ/ 
أمحد علي قفعان 

بقلــوب مؤمنــة بقضاء اهلل وقدره 
نتقــدم بخالص العزاء وصادق المواســاة 

القلبيــة إلى األخ/ 
فائز اجلهمي 

يف وفاة والده  يف وفاة والدته 

ســائلين اهلل العلــي القديــر أن يتغمده بواســع 
رحمتــه وأن يســكنه فســيح جناتــه وأن يلهم 

أهلــه وذويه الصبر والســلوان..

ســائلين اهلل العلــي القديــر أن يتغمدها بواســع 
رحمتــه وأن يســكنها فســيح جناتــه وأن يلهم 

أهلهــا وذويها الصبر والســلوان..

العالناتكم  في مجلة 

االتصال على 

مجلة

األولى

عرب أمريكا مجلة عرب 
أمريكا األولى

 First Arab
American Magazine

3 1 3  - 4 0 9 - 9 5 4 1
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وتضماللجنةالتيبارشتعملهايفاألياماألخرية
-وفقوسائلإعالمإرسائيليةـالسفرياألمريكيلدى
إرسائيلديفدفريدمان،ومستشارهأرييهاليتستون،
واملسؤولبمجلساألمنالقوميسكوتليثعن

الجانباألمريكي.
أماالفريقاإلرسائييلفيضمالسفريلدىالواليات

املتحدةرونديرمر،وروننيبريتسالقائمبأعمالمدير
مكتبرئيسالوزراءبنيامنينتنياهو،والوزيرمنحزب

الليكوديريفليفني.
ويفتغريدهعىلتويرت،قالنتنياهوإنالفريق»سيعمل

معقياداتاالستيطانوالجهاتاألمنيةمنأجل
اكتمالالعملرسيعالتحويلالضفةإىلجزءمن

إرسائيلوإىلاألبد«.
وكانتالخارجيةالفلسطينيةأصدرتبياناهاجمت

فيهاللجنةوقالتإن»لجنةاللصوصاألمريكية
اإلرسائيليةترسمالفصلاألخرييفرسقةاألرض

الفلسطينية«،يفظلإرصار»ترامبونتنياهوعىل
مواصلةعروضهمايفاملوسماالنتخابيعىلحساب

حقوقشعبناالعادلةواملرشوعة«.
وأضافتالوزارةأن»اإلعالنعنهذهاللجنة

بتشكيلتهاعّمقالرشاكةبنيترامبونتنياهووحجم
املؤامرةعىلالقضيةالفلسطينيةكمالخصتهاصفقة
القرن،ويرشفعىلتنفيذهافرقعملمتصهينة«.

مشاريع جاهزة
يوضحخبريالخرائطواالستيطانبجمعية»الدراسات
العربية«يفالقدسخليلالتفكجيأنالخطةاملسماة
»صفقةالقرن«تطبيقللرؤيةواملشاريعاإلرسائيلية
التيبدأتمنذالعام1967،بدءامنمرشوعيغالألون
عام1967حولغوراألردن،ومرشوعمتتياهودروبلس

عام1979إلسكانمليونمستوطنيفالضفة.
ويقولالتفكجيإناملشاريعالسابقة»ُجمعتوأطلق

عليهاصفقةالقرن،وبناءعىلالرؤيةالسياسية
اإلرسائيليةسرتسمحدودالدولةالفلسطينية

املفرتضة،فالخرائطجاهزةوبرسمإرسائييلبحت..ما
تبقىهوالختماألمريكيفقط«.

ويتابعأنه»وفقالرؤيةالسياسيةاإلرسائيليةستتم
السيطرةعىلكلاملواردالفلسطينيةبالاستثناء..
الزراعةيفغوراألردن،حيثاملياهالجوفية،وحتى
الحجارةحيثتنترشكساراتبمساحة12كلم2يف
الضفة،وحينهالنيكونللفلسطينينياقتصادقائم

بذاته،بلسيكونونتحترحمةاملعوناتالخارجية
التيستزدادوتتناقصحسبرؤيةاملمولملدىتنفيذ

السلطةالفلسطينيةللصفقة«.
ولكنماذايتبقىمنأرايض67؟يجيبالخبري

الفلسطينيبأنه»لميتبقيشء،فإرسائيلمسيطرة
عىلاألرضومايفباطنهاومافوقها،وعىلالجوأيضا،
واليمكنأليكانأنيخرجأويدخلإالبإذنإرسائيل

وعربمعابرإرسائيلية«.

 نفي الفلسطيني
أماأستاذالدراساتاألمريكيةيفالجامعةالعربية
األمريكيةبجننيأيمنيوسففيقول»إنالسياسة

األمريكيةيفعهدترامبكالسياسةاإلرسائيليةتعتمد
عىلالخطواتاألحاديةالجانب،ليسعىلمستوى
القضيةالفلسطينيةفحسب،وإنماعىلاملستوى
الدويل،ومنهناستميضاللجنةاملشكلةيفترسيم

الحدودوفقمايخدماملصلحةاإلرسائيلية«.
ويضيفيوسفأن»هناكقناعةمتولدةلدىالطرفني

اإلرسائييلواألمريكيبأنالفلسطينيغريموجود
عىلاألرضبحكمعاملني:باعتبارأنهرفضالتعاطي

املبارشمعالصفقة،وبحكمأنهرشيكضعيفال
يستطيعاتخاذقراراتتناسباملصلحةالفلسطينية

وفقمايرونها«.
وخلصإىلالقولإنعمللجنةالرتسيم»سيتوج
بالخريطةاملعلنعنها،معانطباعواضحلديهما

بأنجيلمابعدالرئيسالفلسطينيمحمودعباس
سيتعاطىمعالخطة،وتحديداالنخبةاألمنيةودعاة

السالماالقتصاديواملطبعني«.
وحسبهيئةمقاومةالجدارواالستيطان،فإنمنبني
مساحةالضفةالغربيةالبالغة5664كلم2،صنفت

مساحة3458كلم2كمنطقة»ج«وفقاتفاقيةأوسلو،
أيتخضعلسيطرةإرسائيليةكاملة،وإنمانسبته
%78منأرايضمنطقة»ج«استهدفتبإجراءات
االحتاللالعسكريةواالستيطانيةوسيطالهاالضم

وترسيمالحدود.
ووفقمعطياتالهيئة،تنترشيفالضفةالغربية176 

مستوطنةيسكنهاقرابة670ألفمستوطن،إضافةإىل
128بؤرةاستيطانيةو94موقعاعسكرياو25موقعا
صناعياو25موقعاسياحياوخدميا،كلهاستكون

ضمنخطةالضم.
وعليهفإنصالحياتالسلطةالفلسطينيةحاليا

تقترصعىلمساحةتبلغ3332كلم2فقط،أينحو
%12منمساحةفلسطنيالتاريخيةالبالغةنحو27 

ألفكلم2.
أمامعطياتمنظمة»بتسيلم«اإلرسائيليةفتشريإىل
أنعمراناملستوطناتيمتداليومعىلمساحةتشكّل
ُعرشمساحةالضفةالغربية،لكنمساحةاألرايض
الواقعةتحتسيطرةهذهاملستوطناتمبارشةتصل
إىل%40،وتشكّل%63منمساحةاملنطقة»ج«.

 األغوار.. سلة الغذاء
أمامنطقةاألغواراألكرثاستهدافابالضمفتمتدمن
صفدشماالوحتىعنيجديوالنقبجنوبا،ومن

نهراألردنرشقاحتىالسفوحالرشقيةللضفةالغربية
غربا،بمساحةإجماليةتقدربنحو720ألفدونم
(الدونيساويألفمرتمربع(.وتوصفاألجزاء
الشماليةبأنهاسلةفلسطنيالغذائيةلخصوبتها

ووفرةمياهها.
كماتشكلمنطقةاألغوارربعمساحةالضفةالغربية،
ويسكنهاقرابة57ألفنسمة(بمافيهامدينةأريحا(

حسبتعدادالعام2017،موزعنيعىل27تجمعا.
وتسيطرإرسائيلعىل400ألفدونمبتصنيفها

»مناطقعسكريةمغلقة«،بينماينترشيفاملنطقة90 
موقعاعسكريا،و36مستوطنةيقطنهاقرابة10آالف

مستوطن.
والتتجاوزاملنطقةالخاضعةلسيطرة

السلطةالفلسطينيةواملصنفة
»أ«نسبة%7.4منمساحة
األغوار،بينمايخضعما
نسبته%4.3ملسؤولية

أمنيةإرسائيلية
ومدنيةفلسطينية.
والباقييصنف
»ج«ويخضع

لسيطرة
إرسائيلية

كاملة،وتشمله
خطةالضم
اإلرسائيلية

األمريكيةويشكل
%88.3منمنطقة

األغوار.

خرائط جاهزة.. هذا ما ستفعله اللجنة 
األميركية اإلسرائيلية بأراضي الضفة

عوض الرجوب

لمتبالغالسلطةالفلسطينيةيفإطالقتسمية»لجنةاللصوص«عىلاللجنةاألمريكيةاإلرسائيليةاملشرتكةلتحديداملناطقالفلسطينيةيف
الضفةالغربية،بعدمااستُبعدالجانبالفلسطينيصاحباألرضوالحقمنهذهاللجنةالتيستحدداألرايضالتيستبتلعهاإرسائيليف

إطارخطةالسالماألمريكية،املعروفةإعالمياباسم»صفقةالقرن«.

شروط صارمة في اللغة 
والمهارات.. بريطانيا 
تكشف مالمح نظام 

الهجرة الجديد
كشفتالحكومةالربيطانيةعنمالمحنظامالهجرةالجديدة

الذييفرتضأنيدخلحيزالتنفيذمطلعالعاماملقبل،
ويفرضإجراءاتصارمةألولمرةمنذعقودمعخروجالبالد

مناالتحاداألوروبي.
ووصفتوزيرةالداخليةالربيطانيةبريتيباتل-وهيمن
عائلةهنديةمهاجرة-استحداثهذاالنظامبأنه»لحظة
تاريخية«،وقالت»سنستقطباألملعواألفضلمنأنحاء
العالم،لنعززاالقتصادومجتمعاتناونطلقالعنانللقدرات

الكاملةلهذاالبلد«.
ومناملقررأنيبدأتطبيقهذاالنظامبعدانتهاءنظامالتنقل
الحربنياالتحاداألوروبيوبريطانيايف31ديسمرب/كانون

األولاملقبل،تاريخنهايةالفرتةاالنتقاليةللربيكست(الخروج
مناالتحاداألوروبي(.

نظام النقاط
ويقتبسالنظامالربيطانيالجديد-كماتقولالحكومة-من
نظامالهجرةاألسرتايلالذييعتمدعىلنقاطتمنحملقدم

الطلبيفنواحعدة،منهامستوىمعرفتهباللغةاإلنجليزية،
وشهادتهالعلمية.

ووفقاملاأعلنتهالحكومة،يتعنيعىلاألجانبالراغبنييف
العملبربيطانيابلوغسبعنينقطة.

وقالتالداخليةالربيطانيةإناألجانبمناالتحاداألوروبي
أومنغريهمنالدولسيتساوونيفاملعاملةعندالقدومإىل

بريطانيا.
وقالتوزيرةالداخليةبريتيباتل-يفسلسلةمناملقابالت

التلفزيونيةواإلذاعيةبشأنالنظامالجديد-إنالحكومةتريد
»تشجيعأصحاباملواهباملناسبة«،و«خفضمستويات

القادمنيإىلبريطانيامنأصحاباملهاراتاملتدنية«.
وأوضحتالحكومةأنهالنتمنحتأشرياتدخول»للعاملني
محدوديالكفاءة«،ودعتأصحابالعملإىلالكفعن
االعتمادعىل»العمالةالرخيصة«القادمةمنأوروبا.

وقالتوزيرةالداخليةإنالرشكاتمدعوةلتوظيفعنارصمن
أصلثمانيةمالينيعاملمحتمل»غريناشطنياقتصاديا«

موجودينداخلبريطانيا.

شرط اللغة
ووفقاللنظامالجديد،يشرتطعىلاملتقدمأنيكونقادراعىل
التحدثباإلنجليزية،وأنيحصلعىلعرضعملبوظيفة
مهارية،وأنيكونله»ضامنمعتمد«منأجلالحصولعىل

خمسنينقطة.
وتمنحالحكومةنقاطاإضافيةمقابلاملؤهالتوالراتب
املعروضوالعمليفقطاعاتتعانيمننقصالعمالة.

ولقيتالتفاصيلالتيأعلنتهاالحكومةتفاعالكبرياعىل
شبكاتالتواصلاالجتماعي،كماقوبلتبانتقاداتمنساسة

بريطانينيمعارضني.

انتقادات
وقالتديانآبوتالنائبةالربملانيةعنحزبالعمالاملعارض
وزيرةالداخليةيفحكومةالظلخاللمقابلةمعتلفزيون
هيئةاإلذاعةالربيطانية(بيبييس(إنالهدفالحقيقي
لحكومةحزباملحافظنيبقيادةبوريسجونسونمنهذا
النظامهوتقليلالهجرةوليستحسنيالوضعاالقتصادي.
ورأتأنالنظامالجديدقديرضحالةاالقتصاد،وأنه
منغرياملجديالرتكيزعىلخفضمستويات
املهاجرينإىلأعدادمحددةدونإعطاء

األولويةالحتياجاتاملجتمعالربيطاني
وسوقالعمل.

منجهةأخرى،قالالرئيس
التنفيذيلرشكة»إبسوس

موري«الربيطانيةالستطالعات
الرأيبنبيجيفتغريدةعىل
تويرتإن%54منالربيطانيني

يفالوقتالراهنيريدون
أنيرواانخفاضايفأعداد
املهاجرين،لكنهقالإن
نسبةهذاالفريقتواصل
االنخفاضمنذيونيو/

حزيران2015أيقبلعاممن
استفتاءالربيكست،إذكانتقد

بلغت67%.
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Special coverage تغطية خاصة

أثاررحيلالرئيساألسبقمحمدحسنيمبارك،عنعمر
يناهز92عاًما،بعدبقائهيفسلطةالحكملنحو30عاماً
وتنحيهعنالحكميوم11فرباير2011،ذكرياتشعبه

وتاريخهوخطاباتهاملؤثرة.
رحلالرجلوبقيتكلماتهالتيجاءتعىللسانهيف

أشهروأحلكالظروفالتيمرتبهامرص.
نستعرضمعكمأشهرالعباراتالتيجاءتعىللسان

الرئيسالراحلمحمدحسنيمبارك:

1-لنأرحمأحدايمديدهإىلاملالالعامحتىلوكان
أقرباألقرباء،إننىالأحباملناصبوالأقبلالشللية
وأكرهالظلم،والأقبلأنيظلمأحدا،وأكرهاستغالل

عالقاتالنسب-يفأكتوبر1981،جريدةمايو.
2-هذهاملظاهراتماكانلهاأنتتملوالمساحاتحرية

الرأياملوجودةيفالبالد.

3-أتمسكبالحفاظعىلأمنمرصواستقرارها،وعدم
االنجرافبشعبهاملنزلقات.

4-الأتحدثإليكماليومكرئيسجمهورية،بلكمرصي
شاءتاألقدارأنيتحملمسؤوليةهذاالوطنحرباً

وسلماً.
5-لمأكنأنتويالرتشحلفرتةرئاسيةجديدة.

6-أويلاهتماماًبمحدوديالدخل-منالعباراتالتي
كانمباركيرددهايففرتةحكمه.

7-لمأكنيوماًطالباًلسلطةأوجاه.
8-إنهذاالوطنالعزيزهووطني،فيهعشتوحاربت
منأجلهوعىلأرضهأموت،وسيحكمالتاريخعيّلوعىل

غرييبمالناأوعلينا.
9-الكليعرفمنهوحسنيمبارك،لذلكيعزعيّل

ماألقاهاليوممنبعضأبناءوطني-يفخطاب10 
فرباير2011قبلالتنحيمبارشة.

10-أيهااإلخوةاملواطنونواإلخوةواألخواتكانتمن
أشهرالعباراتالتيكانيستخدمهامباركيفبداية
خطاباتهاملوجهةللشعباملرصيأويفكلماتهأمام

الحكومةوبدأبهاخطاباتهالتيألقاهاوقتقورة25 
يناير.

11-إنالظروفالتينمربهاتفرضعليناجميعاً
االختيارمابنيالفوىضواالستقرار.

12-مباركالذييتحدثلكميعتزبماقضاهمنسنني
طويلةيفحكممرصوشعبهاوذلكيفأحدخطابتهالتي
ألقاهاقبلتنحيهعنحكمالبالد،عقباشتعالاملوقف

يفالشارعاملرصيواملطالبةبرحيله.
13-إننيأعلمجيداًقدرمعاناةهذاالشعبوهمومه،

التيلمأنفصلعنهايوماً.

 

أشهر 13 عبارة 
مؤثرة في خطابات 

الرئيس المصري 
الراحل محمد 

حسني مبارك

الوجه العسكري لــ» 
محمد حسني مبارك«: 

معلومات لصاحب 
أول ضربة جوية

رحليف25فرباير2020الرئيساملرصياألسبقمحمدحسني
مبارك،عنعمريناهز92عاماً،بعدحياةحافلة،ومسرية

عسكريةطويلةبدأتبالتحاقهطالباًبالكليةالحربية،وانتهت
بتوليهمنصبرئيسالجمهورية.

بدأمباركحياتهالعسكريةبعدماتخرجيفاملدرسةالثانوية
والتحقبالكليةالحربية،والتيحصلمنهاعىلبكالوريوس
العلومالحربيةيفعام1949،وتخرجفيهابرتبةمالزمثان،

ليلتحقبعدهابسالحاملشاة،ويعملكضابطيفاللواءالثاني
امليكانيكيلنحو3أشهر.

عندماعلممباركعنفتحبابالقبوللدفعاتجديدةيف
الكليةالجوية،تقدملاللتحاقبها،واجتازاالختبارات،ثم
تخرجفيهاعام1950بشهادةبكالوريوسعلومالطريان.

ُعنيمباركبعدتخرجهيفالكليةالجويةمبارشةبالقوات
الجويةيفالعريش،ثمانتقلبعدهابعامتقريباًإىلمطارحلون
للتدريبعىلاملقاتالت،وظلهناكحتىعام1953،ثمانتقل
إىلكليةالطريانوعملبهاكمدرس،ثمكمساعدألركانحرب
الكلية،وبعدهاأركانحربالكليةوقائدرسبيفنفسالوقت.
سافرمباركإىلاالتحادالسوفييتييفعدةبعثاتللتدريب

عىلبعضالقاذفاتالحربية،كماأنهتلقىهناكدراساتعليا
بأكاديميةفرونزالعسكريةيفالفرتةمابنيعامي1964-1965،
وعندعودتهإىلمرص،أصبحقائداًللواءقاذفاتقنابل،كماُعني
قائداًبالوكالةلقاعدةغربالقاهرةالجويةحتىأواخريونيو

.1966
كانمحمدحسنيمباركقائداًلقاعدةبنيسويفالجوية
عندماوقعتهزيمةيونيو1967،ويفنوفمربمننفسالعام،
ُعنيمديراًللكليةالجوية،وخاللفرتةحرباالستنزاف،تمت
ترقيتهلرتبةالعميد،حيثشغلمنصبرئيسأركانالقوات
الجوية،ثمقائداًللجواتالجويةيفأبريل1972،ويفنفس

العامُعنينائباًلوزيرالحربية.

قادحسنيمباركالقواتالجويةاملرصيةخاللحربأكتوبر
1973،والتيكانلهادوراًكبرياًيفتحقيقالنرص،حيثُعرف
بأنهصاحبأولرضبةجوية،ويفعام1974،تمتترقيتهإىل

رتبةفريقطيار،ويفالعامالتايل،اختارهالرئيساملرصيالراحل
محمدأنورالساداتليتوىلمنصبنائبرئيسالجمهورية.

وقدظلمباركيشغلهذااملنصبيفالفرتةمابنيعامي-1975
1981،توىلخاللهاأكرثمنمهمةعربيةودولية،لدعمعالقاتها

معمرص.
وبعداغتيالالساداتيف6أكتوبر1981،أقيماستفتاءشعبي،

ليتماختيارمحمدحسنيمباركرئيساًلجمهوريةمرص
العرييةيف14أكتوبر1981،حيثظليشغلهذااملنصبحتى

جاءتثورةيناير2011،والتيتنحىبعدهاعنالحكميف11 
فرباير2011.

أسعد لحظة عاشها مبارك 
قبل الوفاة

توىلحسنيمباركرئاسةجمهوريةمرصالعربيةقرابةالثالثنيعاماً،بعد
اغتيالالرئيساألسبقأنورالسادات،وتنحيعنالحكم،يفالحاديعرشمن

فرباير2011.
وكانتآخرلحظاتالسعادةيفحياةمباركقبلوفاتهخرببراءةنجليهعالء
وجماليفقضيةالتالعببالبورصةوالذيأثلجصدرالرئيسمباركبكل

السعادةوالرسور،بحسبوسائلإعالممرصية.
وأعلنتالرئاسةاملرصيةحالةالحدادالعاميفجميعأنحاءالجمهوريةملدة
ثالثةأيام،حداًداعىلوفاةالرئيساألسبقلجمهوريةمرصالعربيةمحمد

حسنيمبارك.
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خدمة 
الحجاج 
شرف 

نفتخر به

خبرة 11 
سنة في 

خدمة 
الحجاج

حملة الفارس للسفريات  والحج والعمرة

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

2020
1441

خيـــر رفيق إلـــى البيت العتيق
البرنامج يشمل :

الوثائق المطلوبة :

يرافق الرحلة 

البرنامج ال يشمل رسوم الحج والتأمين واألضحية

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

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

الشيخ نبيل الهيجةالشيخ ياسر عبدالسالم

مكة 
فندق التوفيق بالزا

830 متر  بجانب الحرم

مكة 
فندق ابراج هلتون

 أمام   الحرم مباشرة

المدينة 
فندق الحرم

المدينة 
فندق بلعان زمزم

21

16

$6,800

$ 8,250

يومـــــًا 

يومـــــًا 

17 يونيـــــو -
 6 أغسطس

21 يونيـــــو -
 6 أغسطس

االقتصادي

الفاخر

على الشخص

على الشخص

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

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

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

ضرائب األشخاص   •
ضرائب الشركات  •

إيداع مباشر للعائد ضريبي   •
محاسبة المحالت  •

محاسبة األجور والرواتب  •
ترجمة ومعامالت الهجرة  •

تصديق الوثائق  •

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

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

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

عائد ضريبي للتدفئة  •
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معن البياري

تتألفخطّةالرئيساألمريكيترامب»سالممنأجل
االزدهار..رؤيةلتحسنيحياةالشعبنيالفلسطيني

واإلرسائييل«،املنعوتةباسم»صفقةالقرن«،منجزءين،
أولّهما22قسماًوأربعةمالحق،فيماالثانيثالثةأقسام
وملحقاقتصادي.لميكتفالصهاينةمنفريقيرئيس
حكومةاالحتالل،نتنياهو،ومستشارالرئيساألمريكي

وصهره،كوشنري،بماضّمنوهيفالخطّةمنإجراءات
استحواذعىلاألرايضالفلسطينية،ومنترتيباٍتتنزع
عنالفلسطينينيكلحقوقهم،بلرشّقواوغّربواأيضاً
يفغريشأنوشأن.ومنذلكأنالقسمالثامنعرش
منالجزءاألولمنالخطّةهذهتعلقبثقافةالسالم،
وجاءموجزاًجداً،وعىليشٍءمنالتعّجل،غريأن

املحموالتواملضامنيالتياشتملعليهابالغةاألهمية
والحساسية،وإْنليستجديدًةتماماً،فقدجيَءعىل

مثلهايفمداوالٍتفلسطينيٍةإرسائيليٍةيفأثناءمفاوضاٍت
وتفاهماٍتواتفاقياتمرتجلة،ُبَعيدتوقيعاتفاقإعالن
املبادئبنيمنظمةالتحريروحكومةإرسائيل(أوسلو(
يف1993،إالأنه،والحقيقال،قليٌلمنالكالمالفارغفيها

تماألخذبه.
ُيخربناترامب(هلهوترامبحقاً؟(،هنا،أنمناملهم
جداًأنيركّزالتعليمعىلالسالم،لضمانالتزاماألجيال
به.وبحسِبه،سيكونترويجثقافةالسالمعنرصاًمهماً
يفاتفاقيةالسالماإلرسائيليةالفلسطينية،بهدفتهيئة
بيئٍةتضّمقيمالتعايشواالحرتاماملتبادليفجميعأنحاء
املنطقة.ويحتاجقارئهذاالكالم(ومايليه(إىلأعصاٍب
خاصّة،باردة،حتىيحتملهذهاللغةالرسوليةالتيال
تدريأنتإىلمنيتوّجهبهاالرئيساألمريكي(وصهره(.
ويحُسنعدمتلقّيهذاالكالمبحسبانهإنشائياًالُيؤخذ

عىلمحملالجّد،فمايتلوهُيجيلأغراضه،عندمايقول،
بلغٍةآمرٍةإىلحدما،إنإنشاءثقافةالسالميجبأن

للتحريض،بمايفذلكيفوسائلاإلعالم يشملوضعحدٍّ
لتمجيد التيتسيطرعليهاالحكومة،وكذلكوضعحدٍّ
العنفواإلرهابوالشهادة.واليحتاجواحُدناإىلحصافٍة
باهظٍة،حتىيوقنأناملخاطباملستهدفيفهذا»األمر«

هوالجانبالفلسطيني،فُيطالببالكّفعنتمجيد
»العنفواإلرهابوالشهادة«.

كثريٌةالدراساتالتيكشفتأنمضامنيمناهجالتعليم
اإلرسائيلية،يفمختلفمراحلتدريسالتالميذ،

تتبنّىالتحريضعىلالفلسطيني،وترميهبالتحقري
واالستصغار،واليكتفيكثريمنهابهذا،ففياملستوطنات

ومدارسهايتلقىالتلميذاإلرسائييلتعليماًحربياً
يعزّزثقافةقتلالفلسطيني،الهمجيواإلرهابيدائماً.
وهذهدراسٌةجديدٌة،أنجزهاأخرياًمركزمدىالكرمليف
حيفا،توضحأنأهدافالتعليمالرئيسيةيفاألكاديميا

اإلرسائيليةمرّسخةبعمٍقيفالعسكريةالقوميةاليهودية،
وأنالعالقاتالتيتحكُماإلنتاجاملعريفيفالجامعات

اإلرسائيليةتكرّسعالقاتالقوةبنياملستعِمرواملستعَمر.
ومعلوٌمأنعيونناسثقافةالسالمإياها،األمريكيني

ومشايعيهميفغريموضععربي،حواْلء،عندماتتقّصد
اعتبارمضامنيمناهجتدريسفلسطينيةوعربيةتأتي

عىلثقافةاملقاومةوالجهاد،ورّداملعتدي،والقتالمن
أجلاسرتدادحقوأرض،وردعاحتالل،دعواٍتإىلالعنف،

وإىلنبذالسالم.ويتعامىهؤالءعنأرطاٍلمهولٍة،يف
مضامنيمناهجالتعليماإلرسائيلية،منثقافةالتوحش
واالستقواءوتأويلنصوصالديناليهوديوتوظيفها،

وغريذلكممااليريدمنكتبواخطّةترامبللسالم(من
أجلاالزدهار!(أنيعرفواشيئاًمنه.

وملّاقالنتنياهو،أخرياً،إنتنفيذ»صفقةالقرن«سيتم،
وافقعليهاالفلسطينيونأورفضوها،فإنهعىلاألرجح

قََصَدإجراءاتالضموالتهويدورسقةاألرايض،واالستيالء
عىلالقدس،وكثريامثلها،وغريَهامماجرىواقعياًمنذ
شهور،إالأنمااشتملعليهالقسمالخاصبالرتبية
وثقافةالسالم،عنلجنٍةمشرتكٍةسيتمإنشاؤهالقبول
اآلخروالتسامح(!(،يصبحموضعسؤاٍلمربك،كيف
يستقيمتشكيلهذهاللجنة،فيماالطرفاآلخريرفض
الخطّةكلها،إالإذاكاناملقصودلجنًةمشرتكًةإرسائيلية

أمريكية،فذلكسيتسقتماماًمعكلمنطوقالخطّة
املرذولة.وللتسليةفقط،حسٌنأنُيعرَفأناللجنةهذه
إنماللرتكيزعىلالخطواتالتييمكناتّخاذهاملساعدة
الناسمنكالالبلدين(!(عىلالتئامالجروحالناجمة

منالرصاع،وتقريبالناسمنخاللالحوار...

»ثقافة السالم« في خطة ترامب

By Ksenia Svetlova

T he “deal of the century” is here, 
and so is the simmering, centu-
ry-old Israeli-Palestinian conflict. 

Although the publication of the details of 
President Trump’s peace initiative has not 
so far led to an outbreak of violence, as 
some experts predicted, there is little hope 
the new plan will help resume negotiations 
after years of estrangement. It takes two 
to tango, and if one of the partners refuses 
to dance, the outcome may be grim and 
grotesque.

It is time to revisit the one peace initia-

tive that gained support from every Arab 
state in the Middle East: the Arab Peace 
Initiative.

Today, when uncertainly about the future 
of Israeli-Palestinian conflict is rising, the 
Arab Peace Initiative could serve as a good 
basis for relaunching negotiations be-
tween the two sides. Almost 18 years ago, 
then-Saudi Arabian Crown Prince Abdullah 
bin Abdulaziz al Saud presented his peace 
vision during the Arab League summit in 
Beirut, Lebanon. This plan was adopted 
by the Arab League members and it is still 
valid today.

Sadly, no Israeli government has so far of-
ficially reacted to this peace proposal that 
aims at providing a just and acceptable 
solution for the conflict and establishing 
normal relations between Israel and its 
Arab neighbors. Almost two decades have 
passed since its inception, and while some 
updates may be required, this initiative is 
still by far the best platform for resuming 
the bilateral negotiations with much need-
ed regional support.

What will happen if the Trump adminis-
tration’s “deal of the century” does not 
take off? Many in Israel believe the status 
quo is not such a bad thing. We live our 
lives, there is no major violence, and the 
world seems to be less and less interested 
in what is happening in this part of the 

region. But, in fact, nothing can be farther 
from the truth, as the status quo is nothing 
but illusion.

Escalation is here already, even if it doesn’t 
affect daily life of the majority in Israel 
- yet. In recent weeks there were more 
attacks, more clashes in Jerusalem, and 
more desperate and disillusioned young 
Palestinians that increasingly support the 
one-state solution.

In fact, a status quo takes us back to the 
dangers of recent past when the two na-
tions and their leadership lacked commu-
nication, understanding, and compromise. 
While the settlements will grow and the 
Israelis will be busy annexing segments of 
West Bank, more and more Palestinians 
will depart from the two-state solution 
and opt for one state where they will seek 
equal political and civil rights. The pos-
sibility to separate and draw the border 
between two warring nations will be lost 
forever.

Naturally, the Israelis and the Palestinians 
will be the biggest losers, but the conse-
quences might be quite dangerous for the 
broader Middle East region, as well. As the 
situation in Israel and West Bank deterio-
rates - according to Israel Defense Forces 
(IDF) chiefs and Israel Security Agency 
(Shin Bet) leaders, it will, barring real 
progress with negotiations - it inevitably 

will affect the stability of the West Bank 
and Jordan, and also damage relations 
between Israel and the Arab world.

The dream of regional integration, as well 
as forging a powerful alliance between 
all those in the region who seek stabil-
ity and peace will remain just a dream. 
No positive development between the 
Palestinians and Israelis will also mean no 
normalization, integration or advancement 
of cooperation. We don’t need a status 
quo, but a reasonable base to resume the 
negotiations and regional support of the 
process. The Arab Peace initiative provides 
this foundation.

Today we have a clear vision of how a 
partnership in the spheres of technology, 
trade, tourism and defense might look like 
between Israel and the Arab states. The 
only way of getting there is by first taking 
care of the Palestinian-Israeli conflict.

Whoever emerges as the winner in Israel’s 
upcoming parliamentary elections will 
need to focus on two issues: how to 
prevent the deterioration between Israel 
and Palestinian Authority, and how to 
promote Israel’s integration in the region. 
These two issues are interconnected, and 
the Arab Peace Initiative should be the key. 
It’s not too late for that today, however it 
might be too late tomorrow.

Revisiting Arab Peace Initiative is best hope to solve 
Israel-Palestine conflict
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Economy اقتصاد

توقعات ومخاوف بحدوث أزمة جديدة.. 

ماذا تخبئ 2020 لالقتصاد العالمي؟
يعترباحتمالحدوثركودعامليهذهالسنةعاليا،
لذلكفإنمعظمكبارمديريالرشكاتيفمجال

الخدماتاللوجستيةيستعدونلذلك،وقدوصف
ممثلووزارةاملاليةالروسيةاالقتصادالعامليبأنه

وضعماقبلاألزمة،واليعودسببالقلقإىلفريوس
كورونافقطوإنماإىلعواملأخرى.

يفتقريرنرشتهصحيفةنيزافيسيماياغازيتا
الروسية،أكدتالكاتبةأنستاسياباشكاتوفاأن
املستثمرينحذروامنحدوثركودعامليمنذ

العاماملايض،عندماوقعتسجيلتراجعبنيعوائد
السنداتاألمريكيةقصريةوطويلةاألجل.واستنادا

إىلتقديراتالعاماملايض،يبدأالركودنظريايف
مارس/آذار2020عىلالرغممنأنبعضالخرباء

يعتقدونأنهينبغيتوقعحدوثذلكيفوقتالحق،
أيسنة2021.

وأكدتالكاتبةأنمعظممديريرشكاتالخدمات
اللوجستيةيتوقعونحدوثركوديفاالقتصاد

العامليهذاالعام.

توقعات ومخاوف
مثلهذهالتوقعاتتغذيهااملخاوفبشأناآلفاق
غرياملؤكدةللتجارةالعامليةوالتوتراتبنيالواليات

املتحدةوالصني.
عىلوجهالخصوص،وقعاإلبالغعناحتمالحدوث
ركوديفاألشهر12املقبلةمنقبل%64منممثيل
الصناعةالذينشاركوابمؤرشالرشكةالناشئةيف
أجيليتي2020(مؤرشتغيريالسوقاللوجستية(.
ونقلتالكاتبةعنعيىسالصالحالرئيسالتنفيذي

لرشكةأجيليتيغلوباللوجيتيكسقولهإنهال
ينبغياالستهانةأبداباملخاوفمنالركود،خاصة
يفظلحالةالتوتربشأنعواقبتفيشفريوس

كورونا.
وعىلالرغممنأنفريوسكوروناوردبشكل
متزايديفتنبؤاتاالقتصادينياملزعجة،فإنه
ليسالسببالرئييسللقلقعىلاإلطالق.
وقالسريغيستورتشاكنائبوزيراملالية
الرويسإناالقتصادالعاملييفحالةما

قبلاألزمة.
العاماملايض،حذرالعديدمن
املستثمرينواالقتصاديني

منخطرحدوثركودعاملي،ويفمارس/آذار2019 
توافقالعائدعىلسنداتالحكومةاألمريكيةملدة
ثالثةأشهرمعمعدلالسنداتالبالغةمنالعمر

عرشسنوات.
ويفأغسطس/آباملايضكاناملستثمرونقلقني
بشأناالنقالبامللحوظمؤقتايفانعكاسمنحنى

العائدعىلسنداتالحكومةاألمريكية.
ويفهذاالصدد،قدمالعديدمنالخرباءالروس

واألجانبهذااألمرباعتبارهاملؤرشالرئييساألكرث
موثوقيةالذييؤكداحتمالحدوثركودوشيك.

افتراضات زمنية
أوردتالكاتبةأنهيمكنأنيكونالفاصلالزمنيبني
هذااالنعكاس-ملنحنىعائدالسنداتاألمريكية-

وبدايةالركودمنستةأشهرإىلسنة.
وبحسببعضالخرباء،توجدالعديدمناالفرتاضات
حولالفرتةالتييمكنأنيحدثفيهاركودعاملي،
وقالأرتيمديفرئيسقسمتحليلأماركيت»يعترب

احتمالحدوثركودعام2020مرتفعاللغاية«.
وأضاف»يمكنناأننقولإناألزمةاالقتصادية

العامليةقدبدأتبالفعلوإنسبببدايتهاهووباء
كوروناالصينيالذيستكونعواقبهخطريةعىل

االقتصادالعاملي«.
إناملؤرشاألكرثدقةلألزمةالوقتالحايل،هوبلطيق

درو(مؤرشتداولبورصةالبلطيق(الذيظل
يرتاجعمنذستةأشهر،وقدانخفضاآلنبنسبة

.80%
ويعكسهذااملؤرشيفالوقتالفعيلالطلبعىلاملواد
الخاميفجميعأنحاءالعالممنخاللتقديرحجم
تدفقاتالبضائع.يشارإىلأنهقبلأشهرقليلةمن
إعالنأزمة2008،انهارت»بلطيقدرو«

بنسبة90%.
ويحذرالخرباءمنأنركود2020ليس

مجردأزمةلعدةسنوات،وإنماستكون
لهتبعاتخطرية،فهذهأزمة
عامليةللنظاماالقتصادي
للرأسمالية

برمتها،والتيال

يوجدمكانللتوسعفيهاوالمكانلتحقيقالربح.
وعىلهذااألساس،قديمتدالخطاألسوديف
االقتصادالعامليعرشسنواتأوأكرث،كما

ستصاحبفرتاتالركوداملاليةأزماتديموغرافية
واجتماعيةومناخية.

أسباب الركود
يقدرالخرباءاحتمالحدوثركودعامليأوركود

االقتصاداألمريكيهذاالعامبنسبةترتاوحبني10 
و%20،ومعذلكيفاملستقبل،أيسنة2021،خاصة
يفنصفهاالثاني،قديرتفعهذااالحتمالإىلمابني

60و%70وفقالتقديراتالخرباء.
ونقلتالكاتبةعنمديرالتحليلاملايلفاديم

مريكولوفقولهإناحتمالحدوثركودسنة2020 
يقدربنسبةتصلإىلحوايل%30وفقاتقديراته،

ويضيفأنهإذاحدثذلكخالل2020،فمناملرجح
أنيحدثقبيلانتهاءالعامتحديدا.

وبحسبمريكولوف»لسوءالحظمنالصعبالتنبؤ
بسببهذهاألزمة،إالأناألسبابالرئيسيةالتي

نالحظهااآلنهيفريوسكورونافقطيفحالانترش
الوباءيفكافةأنحاءالعالم،إىلجانباالنتخابات
الرئاسيةاألمريكية،فضالعنعبءالديونعىل

املنظماتغرياملالية«.
وبحسبالخرباءفإنعواملالضغطالرئيسية
هيتغيريمرحلةدورةاألعمالالعاملية،وتساهم

الرصاعاتالسياسيةواالقتصاديةوالتجاريةبشكل
مايفالتفككالعاملي،عالوةعىلذلك-بحسب

تقديراتالخرباء-قدتستغرقفرتةالركوديفالنشاط
االقتصاديالعامليمن12إىل18شهرا.

وقالتالكاتبةإنهوفقاللخبريةالروسيةناتاليا
ميلشاكوفا،فإنالعديدمناألموراملتعلقةباألزمة

ستعتمدعىلدينامياتأسعارالنفط.
وتختمالخبرية»بالنسبةلروسيا،فإناألزمةليست
رهيبةحتىتؤديإىلانخفاضأسعارالنفطإىلأقل

منأربعنيدوالراللربميل«.
ولكنإذاحدثذلك،سيتمالتخفيضيفإيرادات
ميزانيةالدولة،وسيكونمنالصعبللغايةتنفيذ
املشاريعالوطنية،وربمايتعنيعىلالدولةالتخيل

عنبعضاملشاريعالطموحة.

صندوق النقد الدولي يحذر 
دول الخليج الغنية من جفاف 

مواردها المالية
حذرصندوقالنقدالدويلدولالخليجالعربيةمنجفافمواردهااملاليةخالل15 

عامااملقبلة،إنهيلمتبارشإصالحاتمالية.
وتقدرثروةالدولالستاألعضاءيفمجلسالتعاونالخليجيبنحو2ترليوندوالر،

وتسهمتلكالدولبخمسإمداداتالنفطالعاملية.
وتمثلإيراداتالنفطمن70إىل90يفاملئةمنالدخلالعاميفدولالخليجالعربية.

ولكنتراجعأسعارالنفط،خالل2014و2015أثرسلبياعىلاقتصادياتدولاملنطقة.
ويقولالصندوقإن»الرثواتاملاليةالحاليةالتيتتمتعبهادولالخليجستجف

خالل15املقبلة،إذابقيالنظاماملايلفيهاكماهوعليهاآلن«.
وقداستثمرتدولالخليجمواردهااملاليةالناتجةعنتصديرالنفطيفصناديق

سياديةيفالخارج.
ولكنانهيارأسعارالنفطيفمنتصف2014ألحقرضرامالياكبريابهذهالدول

فاضطرتإىلاالقرتاضلتغطيةالعجزيفميزانياتها.
وتجمدإجمايلناتجهااملحيل،إذقدرصندوقالنقدالدويلنمواقتصادياتهابنحو0.6 
يفاملئةالعاماملايض،ولميتعديفعام2018نسبة2.0يفاملئة.وهيأرقامبعيدةعن

متوسطالنموالذيكانيعادل4يفاملئةقبلأزمةأسعارالنفط.
ويضيفالصندوقيفتقريرهأنأسواقالطاقةالعامليةتشهدتغرياتكبريةبفضل

التكنولوجياالحديثة.كماأناملخاوفاملناخيةدفعتباتجاهتطويرالطاقاتالبديلة
واملتجددة.

من الذي يتحكم في أسعار النفط؟
ويتوقعالصندوقأنتواجهدولالخليجتحدياتماليةكبريةمستقبال،وعليهاأن
تتأقلممعالطلبالضعيفعىلالنفط.ويذكرأنتراجعأسعارالنفطمابني2014 
و2018أفقدهذهالدول300ملياردوالرمنثرواتهااملالية.وهذاالرتاجعمرشح

لالستمرار،حسبإحصائياتالصندوق.
فقدارتفعتديوندولمجلسالتعاونالخليجيمن100ملياردوالريف2014إىل

400ملياردوالريف2018.وعليهفإنثروتهااملاليةستكونسلبيةبحلولعام2034 
وستتحولإىلدولمستدينة.

ورشعتدولالخليجيفمشاريعلتنويعاقتصادياتهاكماأعلنتعنإصالحاتمن
بينهاخفضالدعمالحكوميورفعأسعارالطاقةوفرضالرضيبةعىلالقيمةاملضافة،

وغريهامناإلجراءاتالجبائية.
ويقولصندوقالنقدالدويلإن»هذهالدولعىلالطريقالصحيح،ولكنهابحاجةإىل
ترسيعاإلصالحاتاملالية.فمشاريعتنويعاالقتصادغريكافيةوالبدمنحفضنفقات

الدولةوإقرارأنظمةمالية«.
وينصحالصندوقدولالخليجبرتشيدالنفقاتوتقليصالوظائفالعامةوخفض

الرواتبيفالقطاعالعامالتيتعدعاليةباملعايريالدولية.
وترىأغلبدولالخليجأنهذهالقضاياحساسةوقدتكونلهانتائجسياسية

واجتماعيةسلبيةألناملواطنالخليجيتعّودعىلالدعمالحكوميوعىلالرضائب
املنخفضة.

T he UK economy saw no growth in the 
final three months of 2019, as manufac-
turing contracted for the third quarter in 

a row and the service sector slowed around the 
time of the election.
The Office for National Statistics (ONS) said 
the car industry had seen a particularly weak 
quarter.
The ONS figures also showed the economy grew 
by 1.4% in 2019, marginally higher than the 
1.3% rate in 2018.
Recent surveys have suggested that the econo-
my has picked up in the new year.

How worried should we be?
Ruth Gregory, senior UK economist at Capital 
Economics, suggested that the flat growth seen 
at the end of the year would “prove to be a low 
point».
She added: “The pick-up in the surveys of 
activity and sentiment suggest the first quarter 
will be much better.
«The GDP figures were not quite as bad as 
we had feared in quarter four. The stagnation 
in GDP beat our forecast of a 0.1% quar-
ter-on-quarter fall.»
In December alone the economy grew by 0.3%, 

the ONS said, reversing the decline seen previ-
ously in November.
«It’s likely that political uncertainty and unwind-
ing stockpiles caused the economy to flag at the 
end of last year,” said Tej Parikh, chief economist 
at the Institute of Directors.
«However, firms entered 2020 with more of a 
spring in their step. Confidence has shot up, 
while hiring plans and investment intentions 
have also risen a notch, but the post-election 
bounce may tail off.»
To read the rest of the article go to :
https://www.bbc.com/

UK economy saw zero growth at the end of 2019
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معازدياداملخاوفعاملياًمنتفيّشفريوس
كوروناالقاتل،انترشتيفاآلونةاألخريةموضة
تنفيذخدعتتعلقبهذاالوباء،وتحويلهامن

مأساةعامليةإىلموضوعللمزاح،أوملقطعفيديو
يالقيرواجاًعىلوسائلالتواصلاالجتماعي،
معتجاهلماقديثريهذلكمنذعربنيالناس.
يفمايأتي4خدععنفريوسكوروناسببت

الذعربنيالناسحولالعالم:

ادعى إصابته بفيروس كورونا فانتهى 
بالسجن

ألقتالسلطاتالروسيةالقبضعىلمخادع
ادعىأنهمصاببفريوسكورونا،وقلدأعراض
املرض،ممثالًاالنهياريفأحدالقطاراتبنّية

املزاح.
وظهرالشابيفمقطعفيديوانترشعىلاإلنرتنت
يف2فرباير/شباط،واضعاًكمامةعىلوجههيف
قطاربموسكو،قبلأنيسقطمرتنحاًعىلاألرض
فجأة،ويرصخأصدقاؤهيفاملقطورةاملزدحمة
زاعمنيأنهمصاببفريوسكورونا،ماسّبب

حالةمنالذعربنيالركاباآلخرين،وفقاًملوقع
»يسإنإن«.

وألقتالرشطةالقبضعىلاملشتبهفيه
كاروماتولودزابوروف،يف8فرباير/شباطبتهمة

ارتكابأعمالشغب،وقديعاقببالسجن5 
سنواتيفروسيا،عىلالرغممنأنهادعىأّن
نّيتهكانتنرشالتوعيةباملرض،وأُلقيأيضاً

القبضعىلاثننيمنأصدقائهاملزعومني،وُمنعوا
منمغادرةالعاصمةالروسية.

خدعة تجبر طائرة على الهبوط 
االضطراري

أجربأحدالركابطائرة»ويستجيت«متجهة
إىلجامايكا،عىلالعودةإىلأونتاريويفكندا

والهبوطاضطرارياًيفمطاربريسونالدويل،بعد
أنأوحىإىلاملسافرينالبالغعددهم242بأنه
مصاببفريوسكورونا،لتصويرمقطعفيديو

يالقيانتشاراً.
ووقفنجموسائلالتواصلاالجتماعيجيمس
بوتوك،بعدساعتنيمنانطالقالرحلةمنكندا،
قائالًإنهكانيفهونانبالصني،وإنهاليشعر
بأنهبخري،ماأوحىإىلاملسافرينأنهكانيف
ووهانحيثبدأانتشارفريوسكورونا،وأنه

مصاببه.
وأُجربأفرادالطاقمبوتوكعىلالجلوسيفمقعد
آخر،وارتداءقفازاتوكمامة،قبلأنينفذالطيار
إجراءاتاألمراضاملعدية،ويعودبالطائرةإىل
أونتاريو،متجاهالًاعرتافالراكببأّنأقواله
كانتخدعة.واعتذربوتوكيفوقتالحقعن

الذعرالذيسّببه،مؤكداًأنهلميتخيلأنتتخذ
خدعتههذااملنحى.ومناملتوقعأنيمثلأمام
املحكمةيفبرامبتونيف9مارس/آذار،بتهمة
تعمدنرشالهلع،وفقاًملوقع»بزنسإنسايدر«.

 مراهقان يدعيان نشر الفيروس في 
قطار بنيويورك

أثارمراهقانالذعريفقطارأنفاقبمدينة
نيويوركبعدأنسكباسائالًمنعلبةعليها

لصاقةتشريإىل»محتوىخطر«،بينماكانا
يرتديانسرتتنيواقيتنيللطوارئواألمراض

املعدية،وقفازاتويضعانكمامتني.
وظهرأحدالركابيفمقطعالفيديوالذيانترش
عىلوسائلالتواصلاالجتماعي،وهويسأل
املراهقنيديفدفلورزوموريسكوردويل،عّما
إذاكانايحمالنفريوسكورونا،قبلأنيسكب
أحدهماالسائلعىلاألرضصائحاً،ويسبب
ذعرالبعضوابتعادهم،وضحَكآخرينممن

عرفواأنهاخدعة،وفقاًملوقع»نيويوركبوست«.

 وضع مستشفى في الحجر الصحي في 
نيجيريا والمشتبهون في السجن

ألقتالرشطةالنيجرييةالقبضعىل5أشخاص
يفأبوجا،بسببتوجههمإىلمستشفى

ووزالعاموادعائهمإصابةأحدهمبفريوس
كورونا.وادعىاملشتبهفيهم،بيغيشاندي
وأبايوميإديدوينيوديفدغولدإنيميغني

وبريشيالأجيسوالوجيكوبأوجي،بعدإلقاء
القبضعليهم،أنهميمثلونمشهداًتمثيلياً
عنالفريوس،مندونأخذترصيحبذلك
منالسلطات،ماسّببنرشالذعروتوقف
املستشفىعنتقديمالخدماتالصحية

العادية.
وزعمشانديأنهكانهووأصدقاؤهينفذون

خدعة،وأنهملميتوقعوانرشحالةمنالذعريف
أنحاءالبلد،الذيلمتكنقدسجلتفيهحالة
إصابةبالفريوسحتىتلكاللحظة،وفقاًملوقع

»توداي«.

نكات وخدع حول كورونا أثارت الذعر 
وانتهت بسجن أصحابها

بوتين: لن أسمح بترقيم الوالدين 
ما دمت رئيسا

أعربالرئيسفالديمريبوتنيعنرفضهالقاطع
لتبنيمفهوم»الوالدرقم1«و«الوالدرقم2«يف
روسيا،عوضاعنكلمتياألبواألماملعهودتني

يفاملجتمعالرويس.
وقالبوتنيخاللاجتماعمعمجموعةالعمل
الخاصةبإعدادالتعديالتعىلالدستور،إن

هذااألمرلنيحدثأبدامادامهورئيسالروسيا.
تجدراإلشارةإىلأنالرئيسبوتني،كانقدتطرق
يفنوفمرباملايضلهذهالقضيةوالجدلالدائر
حولهايفأوروباواعتمادبعضالدولترقيم
األبوينللمساواة،وأكدأنهيأملأاليتم

يفروسياالتخيلعنكلمة»األم«.
استبدالكلمتياألبواألم،

بمفهومي»الوالدرقم1«و«الوالد
رقم2«،انترشمؤخرايفعددمن
الدولالغربية،وتعرضالنتقادات

الذعةمنروسياعىلاملستوينيالعام
والرسمي.

وتستخدمصيغة»الوالدرقم1« 
و«الوالدرقم2«يفالوثائقالرسميةيف

الوالياتاملتحدةوفرنسااعتبارامن2011،
فيماتربرسلطاتالدولالغربيةذلك،
بتزايدعددالعائالتمنجنسواحد.

مدينة أمريكية تحتفل بأول 
مولود فيها منذ 40 عاما

احتفلتواليةنيوجرييساألمريكيةبأولمولوديفمدينة»يسآيسل«منذعام
1977،يفحادثةنادرةيفاملدينةالتياليوجدفيهامستشفىمناألصل.

واتصلالوالدبالطوارئبعدأنشعرتزوجتهبآالماملخاض،وولدالطفلبعد
دقائقمنوصولالفريق،عىلأرضيةغرفةالنوم.

وكرمتاملدينةالفريقالذيأجرىالوالدة،يفبلدةلميولدفيهاطفلمن40عاما.

الروبوت»تيميا«نادلةقدمتيفاآلونة
األخريةللعمليفمطعمللوجباتالرسيعة

يفكابول،يفسابقةبأفغانستانالتي
تمزقهاالحرب.وأصبحتالروبوتاليابانية
شخصيةشهريةيفاملجتمعمنذظهورها

ألولمرةقبلشهر.

تجتذب»تيميا«سكانكابولللحضورإىل
املطعم،يفبلديعانيكرُثمناألشخاصفيه

منويالتالنزاعاتوالحروبيومياً.
وقالمديرمطعم»تايمز«،محمدرافع

شريزاد،:»هدفناهودفعجيلالشبابإىل
رؤيةالروبوت،إلثارةاهتمامهمباالستثمار
يفمثلهذهالتكنولوجيايفالبالد.نريدلهم
االبتكاريفمثلهذهاملبادراتمستقبالً«.

تحرّض»تيميا«الطعاممنمطبخاملطعم،
وتقدمهللعمالء،معتحديدمسارإلكرتوني

معنيلهالتمكينهامناالنتقالإىلكل
طاولةبحرية.

وقالتزبونةللمطعم،وتدعىمسعودة

جانالتيحرضتمعصديقةلهالتناول
الغداء»إنهامبادرةجيدة،أشعربسعادة
بالغةألنأرىبلدييتقدم.هذايشء

ملهم«.
وأشاراملتحدثباسموزارةاالتصاالت
وتكنولوجيااملعلوماتاألفغانية،سيد

حامدمنصور،لوكالة»رويرتز«،إىلأنهذه
هياملرةاألوىلالتييستخدمفيهامطعم
الروبوتكنادلةيفأفغانستان،مضيفاًأنهم
يدعموناملبادرةلتحسنيالتكنولوجيايف

البالد.

الروبوت »تيميا«... 
نادلة في مطعم أفغاني للمرة األولى
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حكمتمحكمةأمريكيةعىلصينيةحاولتاقتحام
منتجعخاصبالرئيساألمريكي،دونالدترامبيفوالية

فلوريدا،بالسجنملدة6أشهر.

ووفقالوسائلاعالميةفإنالصينيةتشينغليو،البالغة
منالعمر56عاما،أدينتبإبداءاملقاومةخاللاعتقالها،

ولمتصدرإدانةبحقهاعىلخلفيةمحاولةالدخول

املتعمدإىلمنتجع»مارالغو«الخاصبرتامب.
وذكرت:»إنالقايضحظرعىلالصينيةاملذكورة
االقرتابمسافةتقلعنميلواحدمنمارالغو«.

وألقترشطةمقاطعةبالمبيتشالقبضعىلتشينغليو
يفالـ18كانوناألول/ديسمرباملايض.

وهذهالصينيةالثانيةالتيتحاولدخولاملقرالرئايس،
حيثكانتاملحاولةاألوىلالعاماملايض،قامتبهاامرأة

تحملجوازسفرصينيا،وجهازكمبيوتر،وأربعةهواتف
محمولة،وهاردديسكخارجيا،ووحدةتخزينبيانات

(فالش(.
وحكمعليهابالسجنملدةثمانيةأشهر،بعدإدانتها
بتهمةالدخولغرياملرشوعإىلأمالكخاصة،واإلدالء

بشهادةزور.

سجن صينية حاولت اقتحام منتجع ترامب بفلوريدا

ضابط روسي يستخدم 
16 دبابة في »طلب 

زواج« بعيد الحب 
طلبضابطرويسيدصديقتهللزواجبمناسبةعيد
الحبمحاطابدباباتقتاليةنظمهاعىل»شكل

قلب«.
وبثتوزارةالدفاعالروسيةمشاهدتظهر16دبابة

منطراز»تي72-بي3«وهيتشكلقلباوسطالثلوج
يفقاعدةأالبينوالعسكريةقربموسكو.

ويظهرالضابطدنيسكاسزانتزيفوهويمسك
يدحبيبتهألكسندراكوبيتوفاوقدعصبعينيها

ويقتادهاإىلوسطالقلبالذيتشكلهالدباباتعىل
ماجاءيفمشاهدبثهاتلفزيونالجيشالرويس

»زفيزدا«.
وقدركعالضابطبعدذلكليطلبيدهاحامالباقة

منالورداألحمر.
وقالمتوجهاإىلكوبيتوفا:»نحنمعامنذفرتةطويلة
جداوتجاوزناالكثريمنالصعاببسبباملسافةالتي
تفصلبينناأحيانا.تزوجيني!«،وقدوافقتحبيبته
بإيماءةرأسقبلأنيضعخاتمالخطبةيفإصبعها.
وقالتالشابةملحطةالجيش:»الأدركحتىاآلنما

حصل.كانذلكغريمتوقعبتاتا!.

مدينة آسيوية تحظر عيد 
الحب »للحفاظ على نقاء 

القيم اإلسالمية«
حظرتمدينةإندونيسيةاالحتفالبعيدالحب
»للحفاظعىلنقاءالقيماإلسالمية«،كماحذرت

املدينةالفنادقواملطاعموأماكنالرتفيهمناستضافة
أيحدثمتعلقبهذهاملناسبة.

وقالتمدينةبانداآتشيه،عاصمةمقاطعةآتشيه
بشمالسومطرةبإندونيسيا،إنالذينسيحتفلون
بهذهاملناسبة»سيتحدونالرشيعةاإلسالمية«.

وأوضحعمدةاملدينة،أمنياللهعثمان،أنه:»للحفاظ
عىلنقاءالقيماإلسالميةوتعزيزالرشيعةاإلسالمية،
نودأننبلغالجمهوربأنيومعيدالحبيتعارضمع
الرشيعةاإلسالميةوليسجزءامنثقافةآتشيه«.

وتابعالعمدةقائالإنهوقّعوأصدرتعميمايوماالثنني
10فرباير،يحثالشبابيفاملدينةعىلاالمتناععن
املشاركةيفأينوعمناألنشطةاالحتفاليةبيوم

عيدالحب.
وقاللوكالةأنتارا:»بعيداعنتحديالرشيعة

اإلسالميةوثقافةآتشيه،فإنعيدالحبيتعارضمع
تقاليدأتشيه«.

وتعدمدينةبانداآتشيه،البالغعددسكانهانحو
270ألفنسمة،هياملنطقةالوحيدةيفإندونيسيا
التيتقطنهاأغلبيةمسلمة،والتيتفرضالرشيعة

اإلسالمية.
 BandungEducationAgencyوأصدرتوكالة
التعليميةيفمقاطعةجاوةالغربية،أحدأقاليم

إندونيسيا،تعميمامماثاليحظرعىلطالباملدارس
االبتدائيةواإلعداديةيفاملدينةاالحتفالبعيدالحب.

I taly’s future is threatened by its diminishing 
birthrate, President Sergio Mattarella said, as 
new data showed the population had shrunk 

once again in 2019.
FILE PHOTO: Elderly people play cards in Rome, 
Italy October 8, 2018. REUTERS/Tony Gentile
Italy’s growing demographic crisis, with births 
falling and life expectancy rising, is one reason 
for its chronically stagnant economy, and the 
situation is getting worse.
National statistics agency ISTAT said there were 
435,000 births last year, down 5,000 on 2018 
and the lowest level ever recorded in Italy. 
Deaths totaled 647,000 in 2019, some 14,000 
more than the year earlier.
“This is a problem that concerns the very 
existence of our country,” Mattarella said shortly 
after the data was released. “The fabric of our 

country is weakening and everything must be 
done to counter this phenomenon.”
“As an old person I am well aware of the falling 
birth rate,” added Mattarella, who is 78.
Italy’s overall population fell by 116,000 to 
60.3 million, with a steady rise in migrant and 
immigrant births helping to offset the declining 
domestic birth rate.
Many other European countries are suffering 
similar challenges, especially in ex-communist 
eastern Europe, while Germany has also seen 
a decline in domestic births partly offset by 
increased migrant and immigrant births.
Birth rates have held up better in France and 
Britain.
Italy’s population had risen virtually every year 
since World War One, hitting a peak in 2015 at 
60.8 million, but has since started to decline.

ISTAT said the gap between births and deaths 
was getting wider, with just 67 newborns last 
year for every 100 people who died. Ten years 
ago there were 96 births for every 100 deaths.
Life expectancy in Italy has continued to push 
up, hitting 85.3 years for women and 81 years 
for men — one of the highest rates in Europe — 
while the average age in Italy is now 45.7.
Successive Italian governments have promised to 
do more to boost births, but have so far failed to 
resolve the problem.
The current administration has offered lower 
income couples grants of up to 160 euros ($175) 
per month to help cover costs during the first 
year of a baby’s life and also promised young 
families up to 3,000 euros a year to cover nurs-
ery charges.

Italy faces existential threat over low 
birthrate: president
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وتضمناالتفاق»قواعدالتشغيلطويلاألمد،
التيتشملالتشغيلبالظروفالهيدرولوجية

الطبيعية،وإجراءاتالتعاملمعحاالتالجفاف
والجفافاملمتدوالسنواتالشحيحة«.

وأشارتالوزارةإىلأن»املفاوضاتتطرقتإىلآلية
التنسيقبنيالدولالثالثالتيستتوىلمتابعة

تنفيذاتفاقملءوتشغيلسدالنهضة«،إىلجانب
»أحكامتتعلقبأمانالسد،والتعاملمعحاالت
الطوارئ،فضالعنآليةملزمةلفضأينزاعات
قدتنشأحولتفسريأوتطبيقهذااالتفاق«.
وجاءتتلكاملفاوضاتيفظلتخوفالقاهرة

منتأثريسلبيمحتملللسدعىلتدفقحصتها
السنويةمنمياهنهرالنيل،البالغة55.5مليارمرت

مكعب،فيمايحصلالسودانعىل18.5مليار.

»الحرص واجب«
ويفتقديرهللموقف،طالباألكاديمياملرصي
حمديعبدالرحمنحسن،املفاوضاملرصي

بالحرصالشديد،مربرادعوتهبالقولإن»السياق
العامتسودهأجواءمنالشكوكوالضغوط

املستمرة،بعدسنواتطويلةمناملماطلةوالخداع
االسرتاتيجيالذيمارستهإثيوبيا«.

أستاذالعلومالسياسية،أنهرغمذلك»فتوجد
إرادةلدىالدولالثالثإثيوبياومرصوالسودان
منأجلالتوصلإىلاتفاقيةشاملةتنظمملء
وتشغيلسدالنهضة«،مشرياإىلأنهسيكون
»اتفاقدويلملزميستندإىلقواعدالقانون

الدويل«.

ويفنظرةتفاؤلمنه،أوضحأنه»منذاتفاق2015 
لميحدثاخرتاقمهم،وكانتاملباحثاتبمثابة
حوارالطرشانإىلأنتدخلتواشنطنوالبنك

الدويلبثقلهماإلحداثهذااالخرتاق،بحوايلعرش

جوالتمناملحادثات«.
وشددحسن،عىلأنه»معذلكفالحرصواجب

وعدماإلفراطيفالتفاؤلأوالتشاؤم،لعدة
أسباب«،موضحا»أولها:أجواءسوءالنية

واملناوراتالسياسيةالتيترتبطبالداخليفكل
دولةوهومايعنيأنالقضيةسياسيةبامتياز«.

وقالاألكاديمياملرصيإن»ثانياألسبابهي
مشكلةاملعلوماتوتباينترصيحاتاملسؤولني،
وأظنأنبعضهالالستهالكاملحيل،وعليهيعتمد
اإلعالمعىلاملعلوماتاملرسبةوالتيقدالتكون

صحيحة،والأحديعرفالدورالحقيقيلواشنطن
والبنكالدويلأهودوراملراقبحقا،أمالوسيط؟

وهلهمامنيتوليانالصياغة؟«.
وختمبقوله:»وعليهفإنالحرصواجبواألخذ
بعنياالعتبارأنناأماماتفاقدويلمهممؤثرعىل

حياةأجيالمنشعوبواديالنيل«.

»إخفاء الشروط«
وأكدالباحثيفالهندسةالبيئيةومعالجةاملياه،

الدكتورعمرالحداد،أنه»حتىاآلنالتوجد
رشوطمعلنةبخصوصمدةملءخزانالسد«،
واصفاذلكبأنه»أخطرنقطةيفهذهالقضية«.
الحداد،أوضح،أنه»لوصدراالتفاقالنهائي

بملءخزانالسديف3سنواتستكونهذهكارثة
بالنسبةملرص،أمالوصدراالتفاقالنهائيبملء
خزانالسديف20سنةمثالفسيكونهذاأفضل

ملرص«.
واستدركالباحثاملرصيبقوله:»لكنمعرغبة

إثيوبيايفبدءتوليدأكربكميةمنالكهرباءبرسعة،
ومعإرصارالجانباإلثيوبي،فليسمناملحتمل
أنتتغرياألوضاعلصالحمرصبصورةإيجابية«.

»انتظاراإلعالن«
وحولوجهةنظرهبالتطوراتاألخرية،قالالخبري
األمميالسابقالدكتورإبراهيمنوار،إن»االتفاق
لمتكتملصياغتهبعد«موضحاأن»وزارةالخزانة
األمريكية،بالتعاونمعالبنكالدويليتوليانحاليا

مسؤوليةإعدادالصيغةالنهائيةلالتفاق«.
وتوقعأنيكون»توقيعاالتفاققبلنهايةالشهر
الحايليفواشنطن،وأنتبدأعمليةملءخزان

سدالنهضة
يفتموز/يوليو

املقبل«.
وأوضحاألكاديمياملرصيالدكتورعادلدوبان،
أنه»لميتماالنتهاءبعدمنصياغةاالتفاق

النهائي،واملتوقعحسبالبياناملنشورالتوصل
إليهخاللثالثةأيام،ثميتبقىالتوقيععليهنهاية

الشهر«.
دوبان،أضافأنه»ولذلكاليستطيعأحد

التكهنبفحوىاالتفاقإالبعدنرشتفاصيله
وبنودهكاملة«،مشرياإىلأنه»وإىلأنيتمذلك،
النستطيعتقييمنتائجاملفاوضاتوهلهييف

صالحمرصأمالعكس؟«.

»األزمة في أرقام«
تستهلكمرصنحو70مليارمرتمكعبمن

املياهسنويا،منها55مليارمرتمكعبمننهر
النيل،و12مليارامعادتدويرها،و6ملياراتمياه
جوفية،فيماأصبحتحصةمرصالـ(55مليار

مرتمكعب(مهددةبعدبناءسدالنهضةاإلثيوبي
بخسارةنحو24مليارمرتمكعب،سنويا.

ويفالوقتالذيتحلفيهمرصيفاملرتبةالرابعة
عامليامنحيثالشحاملائي،فقدأصبحتمهددة
بخسارةنحو51باملئةمناألرايضالزراعيةالتي
تستهلكنحو85باملئةمناملياه،فيمايستهلك

الرشبواالستخداماملنزيلنحو12باملئة.
وأعلنتمرصعندخولهامرحلةالفقراملائي،وهو
مايعنيحسبتعريفاألمماملتحدةانخفاض

نصيبالفردمناملياهسنوياعن1000مرتمكعب،
أيحوايل2700لرتيوميا،فيماانخفضنصيب

املرصيعن555مرتامكعبامناملياهيفعام2018،
وهوحدالندرةتقريبا.

هل ينهي اتفاق واشنطن أزمة سد النهضة 
ويضمن أمن مصر المائي؟

محمد مغاور

أثارإعالنالخارجيةاملرصية،توقيعاتفاقحولسدالنهضةبنيمرصوالسودانوإثيوبياقبلنهايةشباط/فربايرالجاري،التساؤلحول
مدىاعتبارأزمةسدالنهضةوملفالتفاوضالعالقمنذسنواتقدانتهىفعليا؟وماهيمخرجاتذلكاالتفاق؟وهلتضمنملرصأمنهااملائي

وحصتهايفمياهالنيل؟
واختُتمتبالعاصمةاألمريكيةواشنطنجوالتمفاوضاتسدالنهضةبنيوزراءالخارجيةوالرييفمرصوالسودانوإثيوبيابرعايةوزيرالخزانة

األمريكيستيفنمنوشن،وبحضورممثيلالبنكالدويل.
وأوضحتمرصأنهتماستكمالالتفاوضعىلعنارصومكوناتاتفاقملءوتشغيلسدالنهضة،وتحديدإجراءاتالتعاملمعحاالتالجفاف،

والجفافاملمتد،والسنواتالشحيحة،التيقدتتزامنمععمليةملءالسد.
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نيويورك ــ ابتسام عازم
حذرنائبممثلاألمنيالعاملألمماملتحدةيفليبيا،

يعقوبالحلو،منتفاقماألوضاعاإلنسانيةهناك،وقال
إنثمة115ألفطالب،يفطرابلسوحدها،اليمكنهم
الذهابإىلاملدارسبسببامتداداملعاركواقرتابهامن

العاصمةالليبية،بينمااضطراآلالفللنزوحوسطازدحام
املستشفياتواستهدافها،ممايفاقماألوضاعاإلنسانية.

وقاليعقوبالحلوإناألوضاعاإلنسانيةقدازدادتسوءاً،
وخاصةمنذبدءالجرنالاملتقاعدخليفةحفرت،يفأبريل/
نيساناملايض،بعملياتهالعسكرية،واستمرارتزويدجميع
أطرافالنزاعباألسلحةواملعداتالعسكريةوالدعم،مما
يخالفحظراألسلحةاملفروضمنقبلمجلساألمن.

وجاءتأقوالالحلوخاللمؤتمرصحايفعقدهعربالدائرة
املتلفزةمنليبيامعالصحافينياملعتمدينيفمقراألمم
املتحدةيفنيويورك.ويشغلالحلوكذلكمنصبمنسق

مقيمللشؤوناإلنسانيةلألمماملتحدةيفليبيا.
وعنزيادةعددالطائراتمندونطيارالتيتحلق
يفسماءليبياومعهاعملياتهاالعسكريةقالالحلو:
»الحظنازيادةيفعددهاممايؤديكذلكإىلزيادةيف
عملياتهاالعسكرية.وندركأنتركيادخلتعىلالخط
ونشعربأنهازادتعملياتهايفاألسابيعاألخريةلدعم
حكومةالوفاقالوطني(برئاسةفايزالرساج(،ولكن
الجانبالثاني(قواتحفرت(يحصلعىلالدعموله

طائراتهاملسريةكذلكالتيتقومبعملياتها«.
ورشحقائالً»تحصلقواتالجرنالحفرتعىلدعممنكل
مناإلماراتالعربيةاملتحدةوروسيا،أوعىلاألقلرشكات
روسيةخاصةكمايتمالقول،وكذلكمنمرصودولأخرى.
ولكنبالنسبةللدولالتيتساعدفيمايخصالطائرات

املسريةعىلوجهالتحديد،فإنتقاريرتتحدثعنطائرات
صينيةالصنعإماراتيةالتمويل،وهناكتقاريرتشريإىل
بيعاألردنطائراتمسريةلقواتالجرنالخليفةحفرت«.
وشددعىلرضورةأنيتمالحديثوتسميةجميعتلك
الدولبشكلعلني،وخاصةيفهذهاللحظةبعدمؤتمر

برلني،وكذلكقرارمجلساألمنرقم2510.
وحولماإذاكانتتلكالطائراتاملسريةتستهدف

املدنيني،قالالحلو»يفالغالبهناكالكثريمناملنشآت
العسكريةموجودةيفمناطقمدنيةأوبالقربمنها.هذا
يعنياستهدافها،حتىلوادعواأنهميستهدفونمركزاً

عسكرياً،فسيكونهناكدائماًضحايامناملدنيني...وهذا
يعنيأنأيجهةتقومبعملياتهاتدرككذلكأنوقوع

املدنينيشبهحتمي«،مستطرداً:»نعرفأنالبنيةاملدنية
هيالتييتماستهدافهامستشفياتومدارسوغريها،
وقلنايفأكرثمنمناسبةإناستهدافهاقديرقىلجرائم

حربوجرائمضداإلنسانية«.
وكاناملتحدثالرسميلألمنيالعاملألمماملتحدة،ستيفان
دوجاريك،قدأكدلـ«العربيالجديد«يفنيويورك،قبل
أيام،أناألمماملتحدةوطائراتهاالتيتحملاملساعدات
اإلنسانيةوغريهامازالتغريقادرةعىلالتحركيفبعض
املناطقيفليبيا،وأنبعضهافقطتمكنمنذلك،ممايعيق

وصولاملساعداتاإلنسانيةويؤثرعىلحجمها.

ويفالسياق،لفتالحلوإىلأنه»يفاألسابيعاألخرية،
لمتتمكنطائراتتابعةلألمماملتحدةمنالهبوطأو

اإلقالع،معبعضاالستثناءاتيفاملنطقةالغربية،بسبب
منطقةحظرالطريانالتيفرضتهاقواتتابعةللجرنال
خليفةحفرت«،وأضافإنالوصوللبعضاملطاراتالتي
ليستعىلمنطقةالحظريتعذربسببالحاجةللطريان
والتحليقفوقتلكاملناطق،ممايعنيتوسيعالرقعةالتي

اليمكنلطائراتاألمماملتحدةالوصولإليها«.

وعقبالحلوبالقول:»خاللعميليفمناطقرصاععديدة
يفالعقودالثالثةاألخريةلمأرحظراًمنهذاالقبيل

يمنعوعىلهذاالنطاقاألمماملتحدةمنالتحركوالقيام
بالعملياتاإلنسانيةأوتنقلاألشخاصالذينيعملون

معها«.

وحولالسببالرسميالذيتدرجهقواتحفرتملنعاألمم
املتحدةمنالقيامبرحالتهايفبعضاملناطقيفليبياقال
الحلو»رسمياًيقاللناإنهمقلقونعىلأمناألمماملتحدة

وطواقمالعاملنيفيها...إذنهميقولونإنهاليمكننا
التحليقوهذاغريمقبولوهذهليستالطريقةالتيتعمل
بهااألمماملتحدة«،معلالًذلكبالقول:»هناكاتفاقحول
نافذةمحددةخاللاليوماتفقتاألمماملتحدةعليهامع

كلاألطراف،وخاللتلكالنافذة،التيقدتستمرلساعتني
تقريباً،يمكنلألمماملتحدةالتحركوالهبوطواإلقالعدون
أنتكونهناكأيعملياتعسكريةمنأيجهةيفتلك

الفرتة«.
وحولوضعاملهاجرينيفليبيا،قالالحلوإن»األمم
املتحدةتقدرأنهناكحوايل650ألفمهاجريفليبيا

األغلبيةيعيشونويعملونيفالبالدعىلالرغممنالظروف
الصعبةوالحرب«،وأكدأنالسلطاتالليبيةمستمرةيف

الوقتذاتهبمالحقةهؤالءواحتجازهمعندمايحاولون
العبورإىلأوروبا.

وأشارإىلمراكزاالعتقالوقالإن»املهاجرينالذينيتم
احتجازهمفيهاهميفالغالبالذينيحاولوناالستمرار
يفرحلتهموالتوجهإىلأوروبا،وعندمايتمالقبضعليهم
منقبلخفرالسواحلالليبية،املدربةواملدعومةمنقبل
الدولاألوروبية،تتمإعادتهمإىلليبياواعتقالهميفمراكز
االعتقال«.وأشارإىلأن»األعدادكانتعاليةجداًإالأنها
حالياًانخفضتوهناكرسمياًقرابة11مركزاًفيهاحوايل

ألفيمهاجر«.
وتوقعالحلوأن»تزداداألمورتعقيداًبسببوقفتصدير
النفط،كماتحدثعنمشاكليفتوفرالسيولة،وقالإن
ذلكيؤثرعىلالعملياتاإلنسانية،إذإناملنظماتتواجه
صعوباتمنالوصولإىلحساباتهااملرصفيةوإخراج

األموالالتيتحتاجهاللمساعداتاإلنسانية«.
وتوقعأنتتعقداألموربسببوقفوتخفيضتصدير
النفط.وقدرأنتكونخسائرليبيايفاألسابيعالثالثة

األخريةقدوصلتإىلقرابةامللياردوالرعىلاألقل
بسببذلك،وقالإنهذا»يؤثرعىل

النظاماملرصيف«وحذرمنأن
هناكأكرثمنمرصف
يفليبيا»عىلحافة
االنهيار«،وحذرمن
أن»ليبياستواجه

يفالوقت
القريب
مشاكل
يفتزويد
املياه
واملياه

الصالحة
للرشب
بسبب
وقف
إنتاج
النفط

ومعهوقف
عملمولدات
الكهرباء«.

األمم المتحدة تحذر من تدهور 
األوضاع اإلنسانية في ليبيا

Can the defunct 
Middle East Quar-
tet keep Palestini-
an hopes alive?
B ack in the late 2000s, it was led by Britain’s statesman-

like ex-prime minister Tony Blair and brought together 
the powerhouses of the United States, the European 

Union, the United Nations and Russia with genuine hopes of 
cutting a peace deal between Israelis and Palestinians.
And while the Quartet has largely drifted into irrelevance in 
recent years, it was what Palestinian President Mahmoud Abbas 
– under mounting pressure from the US and Israel – hitched his 
wagon to at the UN Security Council.
The long-awaited US peace plan that President Donald Trump 
announced last month was little more than a wish list for Israeli 
settlers that offered Palestinians only “inland islands” that 
looked more like “Swiss cheese” than a country, Abbas told the 
council.
Now, world powers must look beyond Washington, which has 
abandoned its role as the lone, honest broker on Middle East 
peace, and instead turn to the Quartet or another “international 
mechanism” to seize the baton, he added.
«Any other country can join the Quartet... to be honest, the US 
alone cannot be the sole mediator,” Abbas told diplomats from 
the US and Israel among many other countries in the chamber.
‹Wake up Israel, wake up America’: Saeb Erekat leads Palestinian 
pushback against US plan
«Among the Quartet, you are more than welcome. However, as 
the sole mediator, we will not accept. We have tried this now 
and honestly we cannot accept it again.»
Abbas’ chief negotiator Saeb Erekat explained further how the 
Palestinians could navigate between Israel’s hawkish Prime 
Minister Benjamin Netanyahu and a Trump administration deal 
that falls far short of their demands.
In an article with Israeli newspaper Haaretz  Erekat outlined 
plans for an “umbrella group of a number of peace-loving coun-
tries to facilitate a meaningful peace process” based on past UN 
resolutions, not the new US proposal.
«Palestine is offering the world a serious proposal to achieve a 
just and lasting peace,” wrote Erekat. “We are calling upon the 
international community to make sure that a rules-based world 
order, and third party responsibility, is the only way forward for 
everyone.»
On January 28, President Trump released a long-awaited peace 
plan that envisions a disjointed, demilitarised Palestinian state, 
subject to Israeli control over its security, with tracts of desert in 
return for arable land on which Israeli settlers now live.
The Palestinians seek all of the West Bank and East Jerusalem 
– areas captured by Israel in a 1967 war – for an independent 
state and the removal of many of the estimated 700,000 Israeli 
settlers who built homes on those areas.
But under the terms of the 180-page plan hatched by Trump’s 
son-in-law and adviser Jared Kushner these past three years, all 
Israeli settlers would remain in place, and Israel would retain 
sovereignty over these settlements as well as the strategic 
Jordan Valley.
The Palestinian pushback has involved garnering state-
ments against the deal from the Arab League 
and the Organization of Islamic Cooperation 
and culminating in this week’s Security 
Council face-off.
meeting was not the first time the 
Palestinians had suggested the 
US is no longer suited to cut-
ting a deal with the Israelis 
– but it featured their 
most serious proposal 
on charting a different 
course for talks.
Vasily Nebenzya, 
the UN ambassador 
for Russia, which 
is a member of the 
Quartet, in part backed 
Abbas, telling the 
council of the “need to 
revitalise the efforts of the 
Quartet of international 
mediators».
To read the rest of the article 
go to :
https://www.alaraby.co.uk/
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نددتبكنيبقرارواشنطنتشديداإلجراءاتبحق
وسائلاإلعالمالرسميةالصينيةيفالوالياتاملتحدة

وتصنيفهابعثاتأجنبية،معتربةأنه»غريمقبولوغري
منطقي«.

وقالالناطقباسموزارةالخارجيةالصينيةغينغ
شوانغيفترصيحصحفيإن»الوالياتاملتحدةلطاملا
نادتبحريةالصحافةلكنهاتتدخليفالعملاملعتاد
لوسائلاإلعالمالصينيةيفالوالياتاملتحدةوتعرقله«،

محذرامنأنبالده»تحتفظبحقالردعىلهذه
املسألة«.

وأعلنتإدارةالرئيساألمريكيدونالدترامبأنها
ستبدأمعاملةخمسةكياناتإعالميةصينيةتديرها
الدولةلهاعملياتيفالوالياتاملتحدة-منهاوكالة
أنباءالصنيالجديدةالرسمية(شينخوا(وشبكة

تلفزيونالصنيالدوليةو«تشاينادييلدسرتبيوشن
كورب«-مثلالسفاراتاألجنبية،حيثسيتعنيعليها
تسجيلموظفيهاوالعقاراتاألمريكيةالتيتملكهايف

وزارةالخارجيةاألمريكية.
وستمكنهذهاإلجراءاتمنتشديدالقواعدالتي

تحكمعملهذهاملؤسساتاملتهمةمنجانبمسؤولني

أمريكينيبممارسةدعايةلبكني.
وقالتالخارجيةاألمريكيةإنوسائلاإلعالمالصينية
الخمسباتتبموجباإلجراءاتالجديدةبحاجةإىل
موافقةمسبقةمنالوزارةلرشاءأيعقاريفالواليات

املتحدة،كماباتتملزمةبتقديمقوائمبجميعاملوظفني
العاملنيلديها،بمنفيهماملواطنوناألمريكيون.

لكنالوزارةشددتعىلأناإلجراءاتالجديدةلنتقيد
بتاتاممارسةهذهالوسائلعملهااإلعالمييفالواليات

املتحدة.

بكين غاضبة من 
قيود أميركية جديدة 

على وسائل إعالم 
صينية

Macron vows 
to stop foreign 
imams from en-
tering France in 
a bid to counter 
‘separatism›
French President Emmanuel Macron  announced 
measures intended to counter “Islamic extremism” in 
France by giving the government more authority over the 
schooling of Muslim children, the financing of mosques 
and the training of imams.
Macron, during a visit to the city of Mulhouse in eastern 
France, said the government wants to combat “foreign 
interference” in how Islam is practiced and the way its 
religious institutions are organised in the secular country.

«The problem is when in the name of a religion, some 
want to separate themselves from the Republic and 
therefore not respect its laws,” he said.
Macron said he plans to end a program created in 1977 
that allowed nine countries to send teachers to France to 
provide foreign language and culture classes without any 
supervision from French authorities.

Four majority-Muslim countries - Algeria, Tunisia, Mo-
rocco and Turkey - were involved in the program, which 
reaches about 80,000 students every year.

As part of the program, around 300 imams are sent to 
France every year by these countries. Macron announced 
that those who arrived in 2020 would be the last before 
reforms are put in place.

France will instead have bilateral agreements with other 
nations to ensure the French state has control over the 
courses and their content starting in September, the 
French leader said, adding that a new law is being drafted 
to provide transparency in how mosques are financed.

Macron said he asked the French Muslim Council, the 
CFCM, to improve the training of imams in France. He 
said the practice of allowing Algeria, Morocco and Turkey 
to send imams to France would be phased out.

«Mosques financed with transparency with imams 
trained in France and respectful of the Republican values 
and principles, that’s how we will create the conditions 
so that Muslims in France can practice freely their reli-
gion,” Macron said.

The only country with which France 
didn’t reach an agreement on 
the new measures was 
Turkey.

«Turkey today can 
make the choice 
to follow that 
path with us 
or not, but 
I won’t let 
any foreign 
country feed 
a cultural, 
religious or 
identi-
ty-related 
separatism 
on our Repub-
lic’s ground,” 
he said.

«We cannot have 
Turkey’s laws on 
France’s ground. No 
way,” Macron added.

عادالتوترمنجديديفجمهوريةالبوسنةوالهرسك،
بعدتهديداترصبالبوسنةباالنفصالمجددا،

ومطالبتهمبرحيلالقضاةالدولينيالعاملنييفالبالد.
وصّوتالرصبيفالجمهوريةعىلتجميدعمل

املؤسساتالفدرالية،وهددواباالنفصالوطالبوابرحيل
قضاةدولينيمنالبالدعىلاعتبارأنّهم»مناهضون

للرصب«.
ومنشأنالتصويتالذيتميفبرملانكيانرصب

البوسنة(جمهوريةرصبيا(إغراقالبالديفأزمةجديدة
بعدشهرينفقطمنتشكيلحكومةمركزية.

وقالترئيسةكيانرصبالبوسنةجيلكاتسفيانوفيتش
إّن»الرصبمحبطوننتيجةالجهوداملتواصلةالهادفة

لتفكيكهويتهموتقليصالقدراتاملؤسساتية«لكيانهم.
ومنحالنوابالرصبالضوءاألخرضمساءاالثنني،لقرار
أحزابهمالرئيسيةبعرقلةأعمالاملؤسساتالفدرالية.
ومنذالحربالتيدارتبني1992و1995،انقسمت

البوسنةبنيكيانني،األوليتبعالرصبوالثانيللكروات-
البوسنيني،تجمعبينهماحكومةمركزية.

وأعطىالنوابمهلة60يوماللربملاناملركزيإلصالح
املحكمةالدستوريةبشكليضعحداًلوجودقضاة

دولينيفيها.
ومنذنهايةالحرب،تضمهذهاملحكمةستةقضاةمحليني
(رصبينْيوبوسنينْيوكرواتينْي(،باإلضافةإىلثالثةقضاة

دولينيتسميهماملحكمةاألوروبيةلحقوقاإلنسان.

وأعلنسفراءدولغربيةأّن»االنسحاباألحاديمن
املؤسسات،أوعرقلةاتخاذالقراراتغريمقبولني«.

واليعّدماحدثاألولمننوعه،إذسبقللرصبأنأثاروا
مسألةالقضاةالدوليني،وبدأالنزاعهذهاملرةعىلخلفية

قراربشأنملكيةأراض.
وكانتاملحكمةأقرتبعدماتقدمنواببوسنيون

بملفأمامها،بأنملكيةاألرايضالزراعية
غرياملسجلةبسنداتتعودإىلالدولة

املركزيةوليسإىلأحدالكيانني،
معارضةبذلكقانونارصبيا.

ويفاالياماألخرية،أشار
مراراًعضومجلسرئاسة

البوسنةوالهرسك
ميلوراددوديكإىل

رغبتهبإجراءاستفتاء
حولاستقاللالكيان

الرصبي.

وقالإن»الخط
األحمرجرى
تجاوزه«،واتهم
»الدولالغربية«

باملساهمةيف»جهود
(البوسنيني(الهادفةإىل
خنقجمهوريةرصبسكا«.

وتوجهإىلالنواببالقول
»وداعاالبوسنة،أهالبـ+رصبسكا-
إكست+«،يفإشارةإىلالربيكست

الربيطاني.

»صرب البوسنة« يهددون باالنفصال.. 
جمدوا المؤسسات الفدرالية
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نرشتمجلة»بابيلونماغزين«اإليطاليةتقريراسلطتمنخالله
الضوءعىلالسيناريوهاتاملستقبليةوأهدافتنظيمالقاعدةيفشبه
الجزيرةالعربيةبعدمقتلزعيمه،قاسمالريمي،باإلضافةإىلأبرز

األسماءاملرشحةلخالفته.
وأشارتاملجلةيفتقريرها،إىلأنتنظيمالقاعدةيفشبهالجزيرة

العربيةتأسسسنة2009منقبلفرعنيمنتنظيمالقاعدة،أحدهما
يفاليمنواآلخريفاململكةالعربيةالسعودية.وبعدخروجالرئيس
اليمنيصالحمنسدةالحكميفأوائلسنة2012،استفادتنظيم
القاعدةيفشبهالجزيرةالعربيةمناملشهدالسيايساملتذبذب

ليستقربشكلدائميفجنوباليمن.

ومعبدايةالحربيفاليمنعام2015،استغلتنظيمالقاعدةيف
شبهالجزيرةالعربيةالفراغالسيايسلتطوير»دولته«يفاملنطقة
الجنوبية.ويقعمعقلالقاعدةيفشبهالجزيرةالعربيةيفمديرية

املحفديفمحافظةأبنيجنوباليمن.كماأدتالحرباألهليةيفالبالد
إىلتقويةالتنظيمبشكلغريمبارش،بعدأنانتقلتالقواتاليمنية
الغربيةوالسعوديةإىلمناطقأخرىللرتكيزعىلخصومهااملتمردين

الحوثيني.

وأفادتاملجلةأنتنظيمالقاعدةيفشبهالجزيرةالعربيةهوالفرع
األكرثنشاطًاوخطورةيفتنظيمالقاعدة،حيثينتميالعديدمن

أعضائهإىلالقيادةالقاعديةالرئيسية،ولهمتاريخطويلمنالتشدد
صلبالتنظيم،ويضطلعونبأدوارمزدوجةحيثكانواقريبنيمنبن

الدنيفالبدايةوالظواهريبعدذلك.

ويختلفتنظيمالقاعدةيفشبهالجزيرةالعربيةعن»فروع«التنظيم
األخرىمنناحيةدورهيفالتيسريوالتمويلوالتجنيدوالتزويد

باالتصاالتيفشبكةالقاعدةالعاملية.عالوةعىلذلك،تظهرأهمية
تنظيمالقاعدةيفشبهالجزيرةالعربيةيفحقيقةأننارصالوحييش،
أمرياملجموعةالسابق،كانضمنخطةالتنظيملخالفةالظواهرييف

حالمقتلالزعيماملرصياملسن.

وأبرزتاملجلةأنتنظيمالقاعدةيفشبهالجزيرةالعربيةيتميز
بتنظيمهرمي،معتقسيمواضحلألدوار.وتجدراإلشارةإىلأنلديه
فرعاسياسيا،معزعيميقّدمتوجيهاتعامة،وفرًعاعسكرًيايخطط

لتفاصيلالعمليات،وفرعامختصايفالدعاية،ويعمليفمجال
التجنيد،ناهيكعنفرعدينييربرالهجماتوالعملياتاملنظمةمع

تقديمالتوجيهالروحيللمتشددين.

ونوهتاملجلةبأنتمويلالتنظيميأتيبشكلرئييسمنالنهب
والرسقةوالتجارةغرياملرشوعةللنفطوالغاز،والفديةالتييطلبونها
مقابلعملياتاالختطاف،والتربعاتاملقدمةمنالجمعياتالخريية

اإلسالميةوبعضاألفرادالداعمني،ومعظمهممنالسعوديني.

وأضافتاملجلةأنهيفالعديدمناملناطقالتيتسيطرعليها،تحكم
القاعدةيفشبهالجزيرةالعربيةمعاملحاكمالرشعيةوتحاولتلبية
االحتياجاتاألساسيةواالندماجيفالسكانومطابقةلهياكلالحكم
املحيل.ومنذالبداية،قُّدمتالخدماتالعامةللسكان،وُحفرتآبار
جديدةيفمنطقةحرضموت،وُبنيتالجسوروالطرق،كماقُدمت

املساعدةالطبيةيفجميعاملناطقالخاضعةلسيطرتها.

وأوضحتاملجلةأنمعظمالهجماتالتيتشنهاالقاعدةيفشبه
الجزيرةالعربيةموجهةبشكلرئييسضدامليليشياتالتيتدعمها
اإلماراتوخاصةتلكالتيتنتميإىلقواتالحزاماألمنيأوقوات

النخبةيفحرضموتوشبوة.ومناملفارقاتأنهبدالًمنتركيز
الهجماتاألخرىعىلالحوثيني،أضحتموجهةضدالقواتاليمنية
وتنظيمالدولة.وعموما،بدأتاالشتباكاتاملسلحةبنياملجموعتني
الجهاديتنييفمنتصفسنة2018،بسببالخالفاتواملنافسات

املحلية،معالرتكيزبشكلخاصعىلمنطقةالبيضاء.
خلفاءالريمياملحتملون

أوردتاملجلةأنقيادةالتنظيميفشبهالجزيرةالعربيةلمتنرش
أبًدامخططًاتنظيمًياللمجموعة.لذلك،اليمكنالتأكدمنهوية
خليفةالريمي.يفاملقابل،يمكنتقييمملفاتتعريفالعديدمن

قدامىاملحاربنيالبارزينيفتنظيمالقاعدةوفرعهيفشبهالجزيرة
العربيةالذينيمكنتعيينهمكبديلنيله.ويمكنأنيكونخالدسعيد

البطاريف،منخلفاءالريمياملحتملون،حيثُيعرفأيضاباسم
أبياملقدادالكندي،أحداملقاتلنيالسعوديني،ومنقدامىاملحاربني

املهمنييفشبكةالقاعدةالعاملية.

ظهرتصورةالبطاريفضمنمقاطعالفيديوالتيأنتجتهافروع
القاعدةومقاطعفيديوأخرىلطالبان.وقادالبطاريفاملقاتلني

الجهادينييفالتنظيملغزومحافظةأبنييفاليمنيفسنة2011.ومن
بنيالخلفاءاآلخرين،نجداملرصي،إبراهيممحمدصالحالبنا،الذي
كانعضًوايفمجموعةطاللالفتح،وهيفرعمنالجهاداإلسالمي
املرصي،منذسنة1993.بعدذلك،أُرسلالبناإىلاليمنللمساعدة
عىلبناءعالقاتمعالقبائلاليمنيةوبعضاألحزاباملحلية.قام

البنابتدريبعبداملنعمبنعزالدينالبدوي،الذييعتربمنمؤسيس
تنظيمالقاعدةيفشبهالجزيرةالعربية.

وتجدراإلشارةإىلأنإبراهيمأحمدمحمودالقويص،سوداني
الجنسية،الذيكانمحتجزايفغوانتانامومنذسنوات،يعدمنأبرز
املرشحنيلخالفةالريمي.فضالعنذلك،برزاسمسعدبنعاطف
العولقي،وهوقيادييمنيقديم،كانزعيماللقاعدةيفشبهالجزيرة

العربيةيفمحافظةشبوة.
بينتاملجلةأن»الحربضداإلرهاب«التيشنتهاالوالياتاملتحدة
يفاليمنهياألطولزمنيا،حيثلمتكنالعملياتيفاليمنكافية

لهزيمةالتنظيم.وتعودأسبابمرونةتنظيمالقاعدةيفهذهاملنطقة
إىلصعوبةاخرتاقجذورالقاعدةاملحليةالقويةوالعميقةفضالعن
قدرةالتنظيمعىلتعديلوتكييفأهدافهبناءعىلالظروفاملتغرية

عىلأرضالواقعبسببالنزاع.
اسرتاتيجيةثالثيةاألبعاديفاليمن

تتمثلاسرتاتيجيةالوالياتاملتحدةيفاليمنيفقتالالتنظيمعىل
املدىالقصري،وزيادةاملساعدةوتطويرقواتمكافحةاإلرهابيف
البالدباإلضافةإىلتنظيمجبهةدعمدوليةلتحقيقاالستقراريف
البالدتتضمنحلاملشاكلاالجتماعيةواالقتصاديةالتيتدفع
بالسكانوالقبائلاملحليةإىلاالحتفاظبالوالءللقاعدةيفجزيرة

العرب.
ويفالختام،أكدتاملجلةأنتنظيمالقاعدةيفشبهالجزيرةالعربية
أثبتقدرتهعىلفهمالظروفعىلاألرضوالتكيفمعها،مماسمح
لهبالحفاظعىلوجودقوييفالعديدمنمناطقالبالد،وخاصةيف

مناطقشبوةوأبنيوالبيضةوحرضموت.

ما هو مستقبل 
»القاعدة« بشبه 
الجزيرة العربية 

بعد مقتل 
الريمي؟

UK to promote 
Chinese firm ‘im-
plicated’ in Uighur 
rights abuses

T he UK government is to promote a Chinese surveillance 
company that has been blacklisted by the US after it was “im-
plicated” in human rights violations of the country’s Uighur 

Muslim minority.
The Home Office has agreed to allow Hikvision, a surveillance equip-
ment provider active in China’s western Xinjiang province, to attend 
the Security and Policing trade fair it is hosting in Farnborough in 
March.
A Conservative backbencher called on government departments to 
rethink the invitation, which comes a few months after the Trump 
administration accused Hikvision of helping with “high-technology 
surveillance against Uighurs”.
Hikvision was one of nine companies due to attend the event that had 
been accused of threatening human rights, according to an analysis 
of the 300 companies listed to attend, conducted by the internet 
research company Top10VPN and shared with the Guardian.
The Tory MP Bob Seely said he hoped the Home Office would recon-
sider the invitation. “We need to stop having an ethical bypass when it 
comes to China and hi-tech. If we are going to proclaim UK values and 
standards, we need at least the appearance of consistency.”
Last week, the Guardian reported that the British government was to 
host NSO Group at the trade event. The Israeli firm’s hacking technol-
ogy is alleged to have been used to target journalists, academics and 
human rights campaigners. NSO has denied the allegations and said 
its technology is used by its clients to pursue crime and terrorism.
The decision to host Hikvision could cause new tensions between the 
UK and the US just weeks after Boris Johnson’s government approved 
a plan to allow Huawei, the controversial Chinese telecommunications 
equipment maker, to supply 5G equipment to the UK. The US had 
staunchly lobbied against the deal, which it said was a security risk.
Although the UK sought to address the protest by limiting Huawei’s 
share of the new market to 35%, the deal has riled the White House, 
with the vice-president, Mike Pence, suggesting it could delay a US-UK 
trade agreement.
The Farnborough event is a closed trade show that will take place 
from 3-5 March. The Home Office has said the event allowed the UK 
to deepen “our strong security alliances around the world and for our 
international partners to understand and hear about the work we are 
doing to keep our country secure”.
The Home Office did not respond directly to the human rights con-
cerns raised, but said the UK operated stringent arms controls. “The 
government will do all it can to help keep British people and British 
interests safe in the UK and overseas,” a spokesman added.
The US National Security Council and the US Department of State did 
not respond to a request for comment.
One Washington trade expert suggested the UK move to include Hikvi-
sion – and promote its use to other countries – would further rankle 
the Trump administration, which fears the company’s technology 
could be used for surveillance of allies.

To read the rest of the article go to : https://www.theguardian.com
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 Women Pioneering نساء رأيدات

زهاحديد،ِمْعَماريةعراقيةشهرية،تُْعرَف
بتصميمهاملركزروزنتالللفناملَُعارِص
بالوالياتاملتحدةومركزحيدرعلييف
بأذربيجان.تتمَيّزأعمالهابالحداثة
واالنسيابية،معاتباعهانمطالعمارة

التفكيكيةُمتعددةاملناظري.
لامرأةعربيةتحصل وتعدزهاحديدأَوّ

 Pritzkerعىلجائزةبريتزكراملعمارية
.ArchitecturePrize

َةالتيتتسم واشتهرتبتصميماتهااملَُعرِبّ
بانسيابيةمننقاطمنظورمتعددة،وتُعترََب
أحدرَوّادفنالعمارةاملُعارِصة؛كمااشتهرت

عاملًيابتصميماتهااملُبتكرةذاتالنمط
التجريبي،وقدكانتالعقلاملُْبِدعوراءتصميم
مركزلندنللرياضاتالبحريةيفدورةاأللعاب
األوملبيةعام2012،ومتحفإييلوإيديثللفن

 EliandEdytheBroadArtMuseumاملُعارِص
يفالوالياتاملتحدةاألمريكية،باإلضافةإىل
العديدمناإلبداعاتاملعماريةاألخرى.

ُولَِدتزهامحمدحديديف31ترشيناألول/
أكتوبر1950،يفالعاصمةالعراقيةوتلَّقت

تنشئةُمرَفَّهةمعالتحاقهابمدارسداخليةيف
إنجلرتاوسويرسا.درستالرياضياتبالجامعة
األمريكيةيفبريوت،قبلأنتنتقلإىللندن
لدراسةالهندسةاملعماريةبكليةالجمعية

املعماريةهناك.

والحقًاحصلتعىلالجنسيةالربيطانية،
وأنشأتمكتبهاالخاصللهندسةاملعمارية
وحققتنجاًحاهائالًمنخالله.اكتسبت

تصميماتهااملُبتكرةوالتجريديةُشهرًةعاملية،
ويفخاللسنواتأثبتتذاتهاكأحدأشهر
املِْعَمارينيعاملًيا.كمامارستمهنةالتدريس
وبارشتبعضالتصميماتالداخليةعالية

املستوى،إىلجانبأعمالهااملعمارية.
يفعام1972،انتقلتإىللندنلدراسة

الهندسةاملعماريةيفكليةالجمعيةاملعمارية
 ArchitecturalAssociationSchoolof

Architecture.وهناكتعرَّفتعىلالعديدمن
األساتذةوالطلبة،مماكانسبًبايفانطالقها

إىلالحياةالعملية.
إنجازاتزهاحديد

بدأتحياتهاالعمليةيفعام1977،عندما
 Officeتإىلمكتبِمْعَمارالعاصمة انضَمّ

forMetropolitanArchitectureيفهولندا،
وبدأتالتدريسيفكليةالجمعيةاملعمارية.

يفعام1980،تركتزهاالعملباملكتبوأنشأت
مكتبهااملعماريالخاصيفلندن،مكتبزها

 ZahaHadidArchitectsحديداملِْعَماري
والذييعملبهاليومأكرثمن350شخًصا.
أَوّلمشاريعهاالناجحةكانمحطةإطفاء
الحريقفيرتاVitraFireStationيفمدينة

فيلأمراينبأملانيا.واستمرتفرتةالعملعىل
املرشوعمن1990إىل1993،ومنثََمّتحَوّل

املبنىإىلمتحف.
يفعام1994،تماختيارتصميمهاملبنىدار
 CardiffBayOperaخليجكارديفلألوبرا
Houseيفويلزباململكةاملتحدة.ممازادمن
لألسفلمتتماملوافقةعىلبناء شهرتها،ولكَنّ
املبنى؛ألناملدينةقررتإنفاقاملالاملُخصص

لهيفبناءاستادريايضبداًلمنه.
ويفعام1998،حققتنجاًحاباهرًاعندماتم
اختيارتصميمهاملركزروزنتالللفناملَُعارِص
.RosenthalCenterforContemporaryArt

وكانهذاأَوّلمشاريعهابالوالياتاملتحدة
األمريكية،وحصلتصميمهاعىلجائزتني:
جائزةاملعهدامللكيللمعمارينيالربيطانيني

 RoyalInstituteofBritishArchitects
Awardيفعام2004،وجائزةاملِْعَماراألمريكي
AmericanArchitectureAwardمنمتحف

 TheChicagoAthenaeumشيكاغواملِْعَماِري
يفالعامالتايل.

يفعام2005،تماختيارتصميمهاملبنى
الرياضاتالبحريةاألوملبياملُخصصلدورة

األلعاباألوملبية2012يفلندن.ويفعام
2012،تماختيارتصميمهالالستاداألوملبي
املُخصصلدورةاأللعاباألوملبية2020يف

طوكيو.

مهندسة عراقية غزت العالم زها حديد.. 
بتصاميمها المعمارية »نوبل لحقوق اإلنسان« 

لمحامية يمنية اغتيل 
ابنها بسبب مواقفها

»أحلمبعالمتحرتمفيهحقوقالشعباليمنيبأكمله،عالمالتعانيفيه
األمبسببفقدهاطفلهايفظلالحرب«،تخاطباملحاميةاليمنيةالحقوقية
هدىالرصاريالعالممنجنيفحيثتتواجدالستالمجائزة»مارتنإينالز«

التيتمنحهاعرشمنأبرزاملنظماتالحقوقيةحولالعالمللمدافعني
واملدافعاتعنحقوقاإلنسانالذينبرزوامنخاللالتزامهموشجاعتهم،

معرّضنيحياتهمللخطريفأغلباألحيان.

ومنبنياملنظماتالعرشالتياختارتهدىالرصاري(42عاما(منبني
الفائزينبالجائزة،التيكثريامايشارإليهابجائزةنوبللحقوقاإلنسان،
لعام2020،»العفوالدولية«،و«هيومنرايتسووتش«،و«حركةعاملية

لحقوقاإلنسان«،و«املنظمةالدوليةملناهضةالتعذيب«.

وقالتالباحثةاملتخصصةبامللفاليمنيبمنظمة»هيومنرايتسووتش«
أفراحنصار»لقداستحقتالجائزةبالفعل.مازلتأتذكراللحظةالتي

رأيتفيهاشجاعةالرصاريخاللمقابلةمصّورةمع»أسوشيتدبرس«يف
يوليو2017وهيتتكلمعنالسجونالرسيةالتيتديرهااإلماراتيفجنوب
اليمن،علمُتالحقاأنتوثيقهذهاالنتهاكاتماكانليحصللوالالرصاري،
وُدهشتبجرأةهذهالشابة.هذهالشجاعةتلقىاالعرتافالذيتستحقمن

قبلجمهورأكرب«.

وأمضتالرصاريأكرثمنعقديفالعمليفمنظماتحقوقيةونسويةيمنية،
وعملتمععددمناملنظماتللكشفعنشبكةمنالسجونالرسيةتديرها

حكوماتأجنبيةيفاليمنمنذ2015.

يفذلكالعام،تدخلتالسعوديةيفاليمنعىلرأستحالفعسكريضد
املتمردينالحوثينياملدعومنيمنإيران،والذينكانواقدسيطرواعىل

العاصمةصنعاء.
وأودىالنزاعبعرشاتآالفاألشخاصوغالبيتهممناملدنيني،ودفعباملاليني

إىلحافةاملجاعة،وفقمنظماتإنسانية.

ويواجهالناشطون،والصحفيون،وخاصةاملدافعونعنحقوقاإلنسانيف
اليمنخطرادائمايفجميعأنحاءالبالد.تعرضالعديدمنهمللمضايقات،
واالعتداءاتالجسدية،واالحتجاز،وحتىاالغتيالملجردقيامهمبعملهم.

منمنزلهايفمدينةعدنالساحليةالجنوبية،وصفتالرصارياملخاطرالتي
تواجهها،خاصةبعدمقابلةأسوشيتدبرس.

َدْتعىلأنهالن وتقولأفراجنصار»خاللاتصايلبهدىالرصاري،شدَّ
تستسلمرغماملخاطر،وأنهاستواصلالكفاحمنأجلحقوقالضحايايف

جميعأنحاءاليمن«.
وتضيف»لوالالرصاريوأمثالهالكانتالسجونالرسيةيفاليمنالتزال
رسية.وهيلمتتوقفالرصاريعنالنضالمنأجلحقوقاليمنيني

األساسيةرغمالتهديداتبالقتل...وخسارةابنهااملراهقيفمارس2019بني
الضحايااملدنينيللنزاعاتاملسلحةيفعدن«.

وقالالقيمونعىلالجائزةيفبيانإنالرصاري»جمعتأدلةعنأكرثمن250 
حالةانتهاكداخلالسجونونجحتيفإقناعاملنظماتالدوليةمثلمنظمة

العفوالدوليةوهيومنرايتسووتشبمتابعةبالقضية«.
وحيوااملحاميةملواصلتهاالسعيلتحقيقالعدالةرغمتهديداتوحمالت

تشويهضدهاوضدعائلتها.

اسنداالتحاداألردنيلكرةالقدم،مهامإدارةاألمانةالعامةلالتحاد
لسمرنّصار،بعدقبولاالستقالةالتيتقدمبهااألمني

العامالسابقسيزارصوبرمنمنصبه،الثالثاء،
لتصبحأولامرأةتقودأكربوأهماتحادريايضيف

األردن.

ونرشاملوقعالرسميلالتحاداألردنيبياناأكد
فيهأن»األمريعيلبنالحسني،رئيسالهيئة
التنفيذيةالتحادكرةالقدم،أسندمهامإدارة
األمانةالعامةلالتحادلسمرنصار،بعدقبول
االستقالةالتيتقدمبهااألمنيالعامالسابق
سيزارصوبر،لنائبرئيسالهيئةالتنفيذية

مصطفىالطباع،مساءالثالثاء«.

وبعدتعيينهايفاملنصبالجديدألولمرةيفتاريخ
الكرةاألردنية،تقّدمتنصارباستقالتهامنعضويةالهيئة

التنفيذيةلالتحاداألردنيلكرةالقدم،صباحاألربعاء،لتتوىلبالتايل

منصباألمنيالعاملالتحاد،عىلاعتبارأناألمنيالعام»موظف«،وال
يجوزأنيكونعضواًيفاتحاداللعبةوفقاًللقوانني.

ودخلتنصار(42عاماً(،التاريخمنأوسعأبوابه
باعتبارهاأولامرأةتشغلهذااملنصبالهاميفاالتحاد
األردني،خاصةأنالكرةاألردنيةتعانياألمرينيف

الوقتالراهن،كماتأخراملوسمالجديديفاالنطالق
بعدالقراربتأجيلهحتىفرباير/شباطالحايل.
وتُعدنصاررياضيةسابقة،إذكانتتمارس
السباحة،وحققتنجاحاًالفتاًخاللتوليها

منصبالرئيسالتنفيذيللجنةاملنظمةلبطولة
كأسالعالمللشاباتالتيأقيمتيفعام2016 
باألردن،قبلأنتصبحعضواًيفالهيئةالتنفيذية
لالتحاد،كماحازتعىلالعديدمنالجوائزالعاملية

البارزةيفمجالالرياضةواملرأةوتملكخربات
واسعةومتعددةيفمجالالرياضة،وكرةالقدمعىلوجه

الخصوص.

سمر نّصار.. أول امرأة تقود أكبر اتحاد 
رياضي في األردن
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The Rights & Freedoms حقوق وحريات

قالالسفريالربيطانيلدىأنقرةدومينيكتشيلكوتإنبالدهتهدف
الستحداثنظامجديدللهجرةاعتبارامنمطلع2021،تاريخ

انتهاءالفرتةاالنتقاليةملرحلةمابعدالخروجمناالتحاداألوروبي
(بريكست(.

وجاءذلكيفسلسلةإجاباتقدمهاالسفريالربيطاني،عربحسابه
عىلتويرت،رداعىلأسئلةتلقاهامنحساباتتركيةبشأنمستقبل
العالقاتالرتكيةالربيطانيةبعدخروجبالدهمناالتحاداألوروبي.
وأكدتشيلكوتأنبريطانياتهدفإىلاستحداثنظامهجرةجديد
بحلول2021،يشبهنظامأسرتالياالقائمعىلالنقاط،ويفجوهره
مبدأتقييمطلباتاألفرادعىلأساساملهاراتواملساواةبنيجميع

الجنسيات.
وبالنسبةللمواطننياألتراك،أوضحأنبإمكانرجالاألعمالوالعمال
األتراكالراغبنيبتمديدإقاماتهم،الذهابإىلبريطانياوتمديدهاقبل

نهاية31ديسمرب/كانوناألولاملقبل.

وأعربعناعتقادهبعدمتغيرينظامالتأشرياتالحايلللزائرين
األتراكنتيجةمغادرةبريطانيااالتحاداألوروبي.

وأضافأنبريطانياعندماكانتعضوايفاالتحاداألوروبي،كانت
تطبقمبدأحريةالحركةللقوىالعاملة،مستدركاأنذلكسيتغريمع
يناير/كانونالثاني2021،وأوضحأنبريطانيالمتكنيوماجزءامن

اتفاقيةشنغنالخاصةباالتحاداألوروبي.
ويف31يناير/كانونالثانياملايض،خرجتاململكةاملتحدةرسميا

مناالتحاداألوروبيبعد47عامامنعضويتهافيه،وجاءذلكبعد
3.5أعواممنتصويتالربيطانينيبنسبة%52لصالحالخروجمن

االتحادباستفتاءأجريعام2016.
ومعالخروجرسميا،بدأمرحلةانتقاليةتنتهيبنهايةالعامالجاري،
تبقىبريطانياخاللهاملتزمةبالقواننياألوروبية،ومنبينهاحرية

حركةالتجارةواألفراد.

بريطانيا تستهدف نظام هجرة 
جديدا مطلع 2021

ترحيب حقوقي 
بقرار أممي يدين 

شركات المستوطنات 
اإلسرائيلية 

أعربمركزالقاهرةلدراساتحقوقاإلنسان،ومؤسسةالحق،
عنترحيبهمابنرشاألمماملتحدةقاعدةالبياناتحولالرشكات

واألنشطةالتجاريةغريالقانونيةيفاملستوطناتاإلرسائيليةباألرض
الفلسطينيةاملحتلة،باعتبارهارضوريةلضمانمساءلةهذهالرشكات
عنمخالفاتهاللقانونالدويلوالقانونالدويلاإلنسانيبالعمليف

األرضالفلسطينيةاملحتلة،ويفحاالتالنزاعاتاملسلحةواالحتالل
العسكريبشكلعام.

وقاال،يفبيانمشرتكلهما:»يعكسنرشهذهالبياناتالتزام
مكتباملفوضالساميلحقوقاإلنسانبالتمسكبمعايريحقوق

اإلنسانوسيادةالقانونلبلوغالعدالةواملساءلةحمايًةلألشخاص
واملجموعاتاملترضرةيفجميعأنحاءالعالم،وإعادةتأكيداستقالليته

يفمواجهةضغوطسياسيةجمة«.
وأضاف:»عىلمدىالسنواتالثالثاملاضية،سعتاملنظمات

الفلسطينيةواإلقليميةوالدوليةلضمانالوفاءبقرارمجلسحقوق
اإلنسانرقم31/36،والذييكلفمكتباملفوضالساميبإعدادقاعدة
بياناتتضمجميعالرشكاتالتجاريةالعاملة–سواءبشكلمبارشأو
غريمبارش-يفاملستوطنات،والتيمكنّتويرسّتواستفادتمنبناء

ونمواملستوطناتعىلأرضمحتلةباملخالفةللقانون«.
واستطرد:»بعدمراجعة321نشاطاتجارياوالتواصلمع206رشكات،
نرشاملفوضالساميقاعدةالبياناتالتيتضم112رشكةإرسائيلية

ودولية«.
وبحسبتقريرمكتباملفوضالساميلحقوقاإلنسان،ُيلزمقرار
مجلسحقوقاإلنسانرقم36/31املفوضيةاألمميةبالتحديث

السنويلقاعدةالبيانات،ويويصبتشكيلفريقمنالخرباءاملستقلني،
وفقواليةمحددةزمنيا،لتقديمتقاريرمبارشةللمجلسيفهذاالصدد.
وتابعالبيان:»يعدتفيشسياسةاإلفالتمنالعقابالسائدةسببا
رئيسيايفاستمراراالنتهاكاتاإلرسائيلية،وتمكنيهذهالرشكات

وأنشطتهاالتجاريةمنالعملوالتوسعيفاملستوطناتاإلرسائيليةغري
القانونية،يفانتهاكواضحملعايريالقانونالدويل«.

وذكرأنهبموجبتقرير2013لبعثةتقيصالحقائقالدوليةاملستقلة
للتحقيقحولاآلثاراملرتتبةعىلاملستوطناتاإلرسائيليةتساهم
»هذهالرشكاتواألنشطةالتجاريةيفضماناستدامةاملستوطنات
اإلرسائيليةغريالقانونية،وبالتايل،تعتربرشيكةيفانتهاكاتحقوق
اإلنساناإلرسائيليةاملرتكبةضدالشعبالفلسطينيومستفيدة

منها«.
وأكدمديرمؤسسةالحق،شعوانجبارين،أهميةنرشقاعدةالبيانات
يفمكافحةظاهرةاإلفالتمنالعقابالسائدةعىلنطاقواسع،قائال:

»التحديثالدوريلقاعدةالبياناتبالحذفواإلضافة
للرشكاتالتجاريةيضمنوجودحافز
ورادعرضورينيللتعاملمعتوسع

املستوطناتاإلرسائيليةغري
القانوني،وفقالقرارمجلس
حقوقاإلنسانرقم31/36،

ووضعحدلتواطؤ
هذهالرشكاتمع

االحتاللاإلرسائييل
املطولوانتهاكات
حقوقاإلنسان
املمنهجةواسعة
النطاقبحق

الفلسطينيني«.
وأشادمركز
القاهرة
لدراسات

حقوقاإلنسان،
ومؤسسة

الحق،بجهد
املفوضةالسامية
لحقوقاإلنسان

ومكتبهالدعممعايري
االستقالليةوسيادة
القانونرغمالضغوط
السياسيةغرياملربرة،

مؤكدينأن»قاعدةالبيانات
تشكلسابقةوأداةمهمةلوقف

استغاللاملواردالطبيعيةالفلسطينية

M ore than 120 human rights organi-
zations from around the world have 
signed an open letter calling on Face-

book to back down from its plan to strengthen 
the encryption strength of instant messaging 
and online messaging services.
These organizations explained their call that any 
such step would allow pedophiles to use these 
services without being monitored.
Last year, Facebook CEO and founder Mark 
Zuckerberg revealed the company’s intention to 
add a security layer to the chat and messaging 
services, as part of a plan that would allow users 
of its social media apps - WhatsApp, Messenger 
and Instagram - to exchange messages between 
the three applications.
According to the plan, Facebook Messenger 

and Instagram will use, like WhatsApp, the “en-
cryption between the two parties” application, 
which means that no third party other than 
the sender and receiver can see the message, 
including law enforcement.
The open letter - signed by 120 human rights 
organizations led by the National Society for the 
Prevention of Cruelty to Children - says plans 
to boost the Messenger and Instagram code 
should be suspended until adequate safeguards 
are put in place to ensure that these services 
are not used to sexual abuse of children.
«While we could have looked forward to bene-
fiting from complex initiatives over the years (to 
protect children from exploitation) we now see 
Facebook turning a blind eye,” the letter added.
The letter stated that children should not be at 

risk, whether as a result of commercial decisions 
or design options.
For its part, Facebook said that protect-
ing children while they use the 
Internet is “crucial” for cipher 
plans, and it works closely 
with governments, 
organizations, law 
enforcement and 
other technology 
companies to 
keep children 
safe.

Childhood Protection .. Human rights organizations call 
on Facebook to stop promoting encryption
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    Sciences علوم

توصلفريقمنالباحثنييفجامعةكاليفورنيا
إىلتطويرنوعجديدمنالخالياالضوئية،تولد
الكهرباءيفالليلعندإطالقهااألشعةتحت
الحمراء،عكسالخالياالتقليديةالتيتعتمد

لذلكعىلامتصاصأشعةالشمس.
إذرغماالعتماداملتزايدعىلالطاقاتاملتجددة

خاللالعقودالقليلةاملاضية،والسيما
الطاقةالشمسية،فإنمعضلةعدمانتظامها
واستمراريتهاطوالاليومأوعىلمدارالعام،
يمثلعائقاأمامهاملنافسةاملصادراألحفورية

للطاقةبشكلجدي.
ومنثميعملالباحثونبشكلحثيثعىل

تطويرحلولتقنيةلتخزينالفائضمنالطاقة
الستخدامهخاللالليلأويفاأليامالغائمة،لكن
أغلبالتقنياتالتيتمترويجهاإىلاليوملم

تنجحيفتجاوزهذهالعقبة.

خاليا ليلية

وعملباحثونمنجامعةكاليفورنياديفيس
عىلمعالجةاملسألةمنزاويةمختلفة،بتطوير
خالياضوئيةقادرةعىلإنتاجالطاقةليالعندما

اليكونهناكشمسوالحرارة،وفقاللدراسة
الجديدةاملنشورةيفدورية»آييسإس

فوتونيك«.
ووفقالجرييميمونديأستاذالهندسة
الكهربائيةوهندسةالحاسباتيفجامعة
كاليفورنياديفيس،يمكنللخالياالضوئية
املبتكرةتوليدمايصلإىلخمسنيواطامن
الطاقةلكلمرتمربعيفظلظروفمثاليةيف
الليل،أيحوايلربعمايمكنأنتولدهاأللواح

الشمسيةالتقليديةيفالنهار.
ويقولالباحثونإنطريقةعملالخالياالليلية
تشبهالطريقةالتيتعملبهاالخليةالعادية،
ولكنيفاالتجاهاملعاكس.فمناملعروفأنأي

جسمأسخنمنالبيئةاملحيطةبهيشعالحرارة
يفشكلأشعةتحتحمراء،يفاملقابلتمتص

الخليةالتقليديةالباردةالضوء.
لذلك،فإذاكانلديكجسمدافئيفجوبارد
نسبيافإنهسوفيشعالحرارةباتجاهه،وهي
ظاهرةمعروفةمنذالقدم،لكناالهتمامبها

الستخدامهايفمجالإنتاجالطاقةلميظهرإال
يفالسنواتالخمساملاضية.

مبدأ عكسي

يرشحمونديكيفيةتوليدالخالياالجديدة
للطاقة،قائال»إنالخالياالشمسيةالتقليدية
تولدالطاقةعنطريقامتصاصأشعةالشمس

التيتتسببيفظهورالجهدالكهربيعرب
الجهازوتدفقالتيار،لكنيفالخالياالجديدة

التيتستخدمموادمختلفة،يتمإصدارالضوء
(أشعةتحتالحمراء(بدالمنذلك،بينمايسري

التياروالجهديفاالتجاهاملعاكس«.
يشريمؤلفوالدراسةإىلأنالخالياالجديدة

تختلفعننوعآخرمناألجهزةيسمىالخلية
الحراريةالتيتولدالطاقةعنطريقإشعاع
الحرارةإىلمحيطها،وقدتمتطويرهاسابقا
واستخدامهايفالتقاطالحرارةاملهدرةمن

املحركات.
ويقولالباحثونإنالخالياالضوئيةالجديدة

بإمكانهاالعملكذلكخاللفرتاتالنهار
املشمسة،إذاوضعتيفمنطقةظليلةبعيدةعن
أشعةالشمساملبارشةأوتمتوجيههابعيداعن
اتجاهها؛لذلكفهيخيارمثريلالهتماملتحقيق
التوازنيفشبكةالطاقةأثناءدورةالليلوالنهار.

ألول مرة.. تطوير خاليا ضوئية تعمل في الليل

New robot draws blood 
and sees it under the 
skin and more accurate 
than humans 

R esearchers from the American Rutgers Hospital 
have developed a robot that can perform the 
process of drawing blood, and can even see under 

the skin and do the task of drawing blood better than 
humans, which helps reduce problems such as infections 
and thrombosis when trying to start intravenous therapy.
The robot can use the integrated ultrasound to direct 
the syringe to the appropriate vein. The robot system 
includes a sample processing unit and a centrifuge blood 
analyzer.
The researchers emphasized that thanks to the ease of 
access to the veins, the device can successfully withdraw 
blood by 97%, while statistics have shown that between 
27 and 60% of doctors’ attempts to draw blood may fail 
in patients who do not have visible veins, According to 
the site “worldscientific”.
“This device can help doctors obtain blood samples 
quickly and safely, which prevents unnecessary compli-
cations and pain that may result from attempts to insert 
the repeated injection,” said lead researcher Cooper Josh 
Lipheimer.
The new robot is still only a prototype that researchers 
intend to develop to make it 100% successful in drawing 
and analyzing blood. The researchers also intend to make 
more additions to the robot to be used in ambulances 
and emergency rooms to perform operations such as 
catheters and dialysis, according to the website of In 
Gadgets.

عكسماكانمتوقعا،كشفتدراسةعلميةجديدةأنالتيارات
املحيطيةتشهدتسارعاخاللالعقودالثالثةاملاضية.

وأرجعالباحثونذلكإىلزيادةرسعةالرياحفوقسطح
املحيطاتخاصةيفاملناطقاملداريةبسببالتغرياتاملناخية
التيتوقعالعلماءسابقاأنهاستؤديإىلإبطاءهذهالتيارات

وربماتوقفهاتمامايفاملستقبلالبعيد.
وتعدالتياراتاملحيطيةمنالعواملاألساسيةالتيتؤثرعىل
مناخاألرض،فهيتنقلالحرارةمناملناطقاملداريةإىلاملناطق
األكرثبرودة،فتوفربالتايلجواأكرثدفئاخاصةفصلالشتاء.
وقداختلفتالدراساتالعلميةحولمدىتأثريالتغريات

املناخيةيفهذهالرشاينياملحيطية،وأظهرتنتائجالعديدمنها
تباطؤتيار»جتسرتيم«شمالاملحيطاألطليس.

تزداد منذ التسعينيات
لكننتائجالدراسة-التينرشهافريقدويلمنالباحثني

منالوالياتاملتحدةوالصنيوأسرتاليابدورية»ساينتفيك
ريبورت«يفالخامسمنفرباير/شباطالحايل-تشريإىلعكس
ذلك،إذيبدوأنالتغرياتاملناخيةقدأدتإىلتسارعالتيارات

املحيطيةخاصةاملناطقاملدارية.
يفهذهالورقةدرس»شيجيانهو«الباحثبأكاديميةالعلوم

الصينيةوزمالؤهبشكلمفصلكيفيةتغريالتياراتاملحيطية
حولالعالممنخاللجمعبياناتشبكةعامليةلقياس

التياراتمنسطحاملحيطإىلعمقيصلإىلألفيمرتمنذعام
.1959

واستخدمالباحثونإىلجانبذلكسلسلةأخرىمن
القياساتإضافةإىل12محاكاةرقميةمختلفة

لتحديدالطاقةالحركيةللمحيطات
والسلوكالناتجعنها.

وأظهرتالنتائجأنهعىلالرغممن
عدموجوداتجاهاتموحدة
يفتياراتاملحيطقبلعام
1990،فإناألمرتغريبعد

ذلك.
إذتشريجميعسجالت

البياناتإىلاتجاه
صعوديشائع،

فبدايةمنعام1990،
زادتالطاقةالحركية
للمحيطاتمنقدرتها
%15مقارنةبمتوسط

الطاقةالحركيةقبلتسعينياتالقرناملايض.
يقولالباحثونإنهذاالتسارعيمكنمالحظتهيفجميع

األحواضالبحريةالكبريةوصوالإىلعمقألفيمرت،وهوتزايد
تدريجيمنالسطحإىلاألعماق.وسجلتأكربزيادةيفرسعة
التياراتبمناطقاملحيطاتاملداريةحيثارتفعتالطاقة
الحركيةللمحيطاتأكرثبكثريمنتلكالتي
سجلتيفاملناطقالبعيدةعنخط

االستواء.

الرياح محرك رئيسي
لكنملاذاتزايدتحركة

التياراتاملحيطية؟وهل
يمكنأنتكونالتقلبات
الطبيعيةاملعروفةوراء
ذلك؟فمناملعروفأن
بعضالظواهراملناخية
مثلظاهرةالنينيوأو
ظاهرةتذبذباملحيط
الهاديالعكيستؤثر

عىلدرجاتحرارةالبحر

والتياراتاملحيطية.
وبحسبالعلماءفإنهذهالتغيرياتالتيتمالعثورعليهاال
يمكنتفسريهااآلنبمثلهذهالتقلباتالطبيعيةوحدها»لقد
كانهذااالتجاهأقوىبكثريمنالتغريالطبيعييفالعقدين

املاضيني«كمايقولالعلماء.
إذنماهوسببتسارعالتياراتاملحيطية؟وفقاللباحثني،فإن
الرياحهيمحركهذهالتغيريات.فقدأظهرتنتائجتحليل

بياناتالطقسالعامليةأنرسعاتالرياحفوقاملحيطاتزادت
أيضابشكلملحوظيفالعقوداألخرية.

إذتسارعتالرياحيفاملتوسط،بنسبة%1.9يفالعقد.وقد
وجدالباحثونتطابقابنيزيادةرسعةالرياحفوقاألحواض

املحيطيةوتسارعالتياراتاملحيطيةفيها.
يقولالعلماءإنهأصبحمنالواضحعدمصحةاالفرتاضات
السابقةالتيتشريإىلأناالحرتارالعاملييؤديإىلإضعاف

الدورةاملحيطية.
ألنهحتىلولعبارتفاعدرجاتحرارةاملياهوتغريامللوحةدورا
هامايفعملتياراتاملحيطات،فاليبدوأنهاتشكلالعوامل
الرئيسيةيفالتأثريعليها.وبدالمنذلك،يسودتأثريالرياح
التيتدفعاملياهداخلاملحيطاتبشكلأرسعممايعززحركة

التياراتاملحيطية.

ظاهرة تحّير العلماء.. التيارات المحيطية تتسارع على عكس المتوقع
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TECHNOLOGY تكنولوجيا

كشفالنقابمؤخراعنتحالفقوييضمكبارمصنعي
الهواتفالصينيةيفمواجهةهيمنةمتجرغوغل

للتطبيقات،وذلكيفخطوةوصفتبأنهاتهدفلكرس
سيطرةغوغلعىلسوقالتطبيقات.

وتتعاونكلمنشياوميوهواويوأوبووفيفولتكوين
منصةللمطورينخارجالصنيلتحميلالتطبيقاتعىل
جميعمتاجرالتطبيقاتالخاصةبهايفوقتواحد،يف
خطوةيقولمحللونإنهاتهدفإىلتحديهيمنةمتجر

.)GooglePlay)»غوغلبالي«
وتعملالرشكاتاألربععىلحلاملشاكلفيمابينها
واالتحادتحتمسمى»تحالفخدماتاملطورين

العاملية«(GlobalDeveloperServiceAlliance(أوما
يعرفاختصارابـ«جيديإسأي«.

وتهدفاملنصةإىلتسهيلعملمطورياأللعاب
واملوسيقىواألفالموالتطبيقاتاألخرى،لتسويق

تطبيقاتهميفاألسواقالخارجيةعىلهواتفهذهالرشكات
األربع.

وقالتاملصادرإنمنصةتحالف»جيديإسأي«كان
مناملقررأنتنطلقيفمارس/آذاراملقبل،لكنليسمن
الواضحكيفسيتأثرذلكاملوعدبتفيشفريوسكورونا

األخري.

ويقولموقعويبتابعللتحالفالصينيإناملنصة
ستغطييفالبدايةتسعمناطق،منهاالهندوإندونيسيا
وروسيا،ورفضتجميعالرشكاتاألربعالتعليقعىلهذه

القصةلوكالةرويرتز.
 Sensor)»وقالتاملحللةيفرشكة»سينسورسينسور
Sensor(كاتيوليامزإنغوغل-التيتمحظرخدماتها
يفالصني-حصلتيفعام2019عىلحوايل8.8مليارات

دوالرعىلمستوىالعالممنمتجرغوغلبالي.
وتبيعغوغلأيضامحتوىمثلاألفالموالكتبوالتطبيقات

يفمتجرها،وتجمععمولةبنسبة30%.
الرشكاتاألربعقوةاليستهانبها

وشكلتالرشكاتاألربعمجتمعة%40.1منشحنات
الهواتفالعامليةيفالربعاألخريمنعام2019،وفقالرشكة

»آيدييس«االستشارية.
وتتمتعكلمنأوبووفيفووشياوميبإمكانيةالوصول
الكاملإىلخدماتغوغليفاألسواقالدولية،يفحنيأن

هواويفقدتهذهامليزةعىلهواتفهاالجديدةالعاماملايض
بعدأنمنعتالوالياتاملتحدةاملورديناألمريكينيمنبيع

السلعوالخدماتإليهابذريعةتهديداألمنالقومي.
وقالمحللالهواتفالذكيةلدى»آيدييس«ويلوونج
إن»البائعنيالصينينييحاولونالحصولعىلحصةأكرب

منالربمجياتوالخدماتمعتباطؤمبيعاتاألجهزة«.
وأضافأن»متجرالتطبيقاتوالتطبيقاتالسابقة

التحميلواإلعالناتواأللعابهيمجاالتيمكنأنتحقق
إيراداتجديدة«.

وتعملهواويأيضاعىلاالبتعادعنغوغلمنخالل
 (HarmonyOS)»تطويرنظامتشغيل»هارمونيأوإس
الخاصبهاكبديللنظامأندرويدمنغوغلالذيحظر

عليهااستخدامهأيضا.
ويظهريفموقعتحالف»جيديإسأي«عىلاإلنرتنت

شعار»وانكا«(Wanka(،وهونظامتشغيلأسايسلنظام
أندرويدمدرجيفهونغكونغبجوارمعلوماتجهةاتصال

لألمانةالعامةللتحالف»جيديإسأي«.
وقالمحللونإنالتحالفالجديدقديكونقادراعىل
جذببعضمطوريالتطبيقاتمنخاللتوفريمنصة

جديدةللتطبيقات،ويمكنللنظامالجديدأنيوفرحوافز
نقديةأفضل.

ومعذلك،يرونأنإدارةالتحالفقدتشكلتحديا
للرشكاتاألربع،ألنهمنالصعبتحديدالرشكةالتيلديها

الثقلاألكربعىلاملنصة،مماقديؤثرالحقاعىلتطور
املنصةوزيادةاالستثمارفيها.

عمالقة الهواتف 
الصينية يتحدون 

غوغل بمتجر 
تطبيقات 

جديد

تسريبات تكشف 
موعد طرح هاتف 

سامسونغ الجديد 
القابل للطي

كشفتتقاريرتقنية،أنرشكةسامسونغتعتزمطرح
هاتفهاالذكيالجديدالقابلللطي»غاالكيسفولد
2«يفغضونأشهرقليلة،وسطتوقعاتبأنيجري

اإلعالنعنهيفالربعالثانيمنالعامالجاري.
وبحسبموقع»بيجيآر«،فإنالجهازاملرتقب
سيضافإىلالهاتفاألولالقابلللطيالذيتم
طرحهخاللالسنةاملاضية،أي»غاالكيسفولد«.

وقالمطورالويبوالخبرييفالشؤونالتقنية،ماكس
وينباخ،إنسامسونغستعززشاشةالجهازبزجاج
بالغالرقة،فضالعنتخصيصمكانللقلمالذكي.
ويراهناملستخدمونعىلالهاتفالجديدالقابل

للطي،حتىتقوم»سامسونغ«بإدخالتحسينات
عىلتصميمالجهاز.

وبهذهالخطوة،تكونرشكة»سامسونغ«قدأرست
عادةجديدةوهيإصدارهاتفجديدقابلللطييف
كلسنة،وذلكعىلغرارماتفعليفسلسلةالهواتف

األخرى.
ويفغضونذلك،لمتتضحتفاصيلأوىفبشأندقة

الشاشةوسعةالبطارية،لكناملرجحبحسبالخرباء
هوأنالهاتفلكنيكونأقلقوةمنسابقه.

شركة روسية تطلق 
هاتفا ذكيا بسعر 18 

ألف دوالر
أطلقترشكةكافيار»Caviar«هاتفهاالذكي

»Cyberphone«الجديد،وهوعبارةعنالهاتف
آيفونPro 11بتصميميحاكيالشاحنةالكهربائية

.Cybetruckتسال

وأوضحتالرشكةالروسيةأنهاتفهاالذكي
Cyberphoneالجديديمتازبجسممصنوعمن

التيتانيومذيحوافحادةعىلغرارتصميمالشاحنة
.Cybetruckتسال

 Cyberphoneوأشارت»كافيار«إىلأنهاتفهاالذكي
الفريدمننوعهيتوفربإصدارمحدوديقترصعىل99 

نسخةفقطبسعريبدأمن15.920ألفإىل18.220 
ألفدوالرأمريكي.

Russia-based Caviar has developed a reputation for making 
a number of highly-customized versions of high-end smart-
phones, which have a ludicrous price tag to match. Many of the 
company’s phones come covered in gold, 
have built-in solar panels, or even a 
mechanical watch system on the back 
for you to gaze at, which is the case 
with one of its recent models based on 
the iPhone 11 Pro.
Today, the company announced what 
it’s calling the Cyberphone. It’s a custom 
version of the iPhone 11 Pro with a 
design inspired by the straight lines of 
Tesla’s Cybertruck. The Cyberphone re-
places the aluminum and glass sandwich 
design of the regular iPhone 11 Pro with 
a full titanium shell that should withstand 
plenty of abuse. On top of that, it has a 
titanium cover for the screen, which folds 

back when you need to use the phone. It can also serve as a 
kickstand for you to prop up the phone with a multitude of 
degrees to choose from.

Aside from the titanium shell, you’re not getting anything 
overly fancy here, so if you really want a gold-covered 

iPhone with a few diamonds encrusted onto 
the shell, you’ll need to look at the compa-
ny’s other offerings.
With that being said, the Cyberphone will 
still be as expensive as you’d expect from 
Caviar. Mashable reports that the 64GB 
variant of the iPhone 11 Pro starts at 
$5,265, though Caviar’s website says you 
should request a price from the company 
directly. There are only 99 units avail-
able, though, given the price tag, there’s 
likely no reason to rush to order it.

Caviar launches $5,256 titanium-clad iPhone 
11 Pro inspired by Tesla’s Cybertruck
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    THE MAN الرجل

1. تعود على تنظيم كل شيء
تعدالفوىضالعدواألولللعملالجماعي،ولذلك
يتمثلدورككقائديفاالنتباهلكلالتفاصيليف

الوقتنفسه.ومناملهمأنتعرفمنتستشريومن
أينتأتيباملعلومة،ومناملسؤولعنكلجزء
منالعمل،واملهامالتييجبتأديتهايفاليوم

واألسبوعوالشهر.
والفشليفتنظيمأجزاءالعمليؤديإىلفشل

جزءمنها،وبالتايلانهيارعملاملجموعةبأكمله.

2. تعلم حسن التواصل
منالصفاتاإلسرتاتيجيةالتيتجعلالشخص

قائدافذا:التواصلالجيد،وضمانتبادل
املعلوماتبينهوبنياملجموعةالتييرشفعليها.
ومنالرضوريأنيفرقالقائدبنيمايعرفههووما
اليعرفهالبقية،حتىاليقعيفسوءالفهم،مثل
افرتاضأناآلخرينفهمواتعليماتهوسيطبقونها،

بينماهميقومونبالعكس.

3. توضيح األدوار
منالرضوريللقائدأنتكونلهالقدرةعىلتبديد
الشكوك،وتوضيحمتىتبدأمهمةكلشخص

ومتىتنتهي،واملسؤوليةالتييتحملهاكلعنرص
يفاملجموعة.

بهذهالطريقةلنتظهرثغراتأوسوءتفاهمأو

تداخليفاملسؤوليات،باعتبارأنكلشخص
يعرفمكانهبالضبط.

4. خوض التجارب
حتىتكونقائداجيدا،تحتاجدائمالخوض
التجاربيفميدانتخصصك،الكتسابالخربة

الالزمة.
إذإنكعندماتبدأالعملفمناملستحيلأنتكون
لكالقدرةعىلاستباقاألوضاعواملشاكلالتي

ستواجهها،ولكنعندماتمربكلهذهالصعوبات
فإنكتكتسبالقدرةعىلتوقعاملشاكلوتفاديها.

5. تعرف كيف تكلف شخصا آخر بمهمة
منأجلإدارةأفضلللموارداملتاحة،منالرضوري
أحياناأنتعرفأنالوقتحانلتمريربعضاملهام

منشخصآلخر.
إذإناملجموعةتمربفرتاتيكونفيهامنالواجب
تقييماملهاراتاملتوفرةوحجمالعملالذييقوم

بهكلشخص،وتحويلبعضاملسؤولياتلتوزيع
العملبشكلأكرثفاعلية.

6. ال تهرب من الوضعيات المحرجة
القائدالحقيقياليهربمناملواجهة،حتىلو

كانذلكمحرجابالنسبةلهأومزعجاألحدأفراد
الفريق.

إذإنخوضهذهالتجربةغرياملستحبةمناألمور

الرضوريةلحلاملشاكل،ولهذايجبعىلالقائد
أنيحرتمآراءاآلخرين،ويفالوقتنفسهيعرّبعن
رأيهبكلرصاحةويتخذقراراتجريئةحتىلو

تعارضتمعرغبةالبقية.

7. تعلم طرق التحفيز
كلفريقوكلفردلديهآلياتخاصةبهللتحفيز
ورفعدرجةالحماسوالرتكيز.ومعرفةالخلطة

السحريةالناجحةلدفعالفريقنحوأفضلأداء،
هيمناملهاراتاألساسيةالتييجبأنيكتسبها

القائد.

8. تعلم من عملك
يحتاجالقائدملعرفةجيدةباملجالالذيتعملفيه
مجموعتهواألطرافاألخرىالتيتتعاملمعها.
ولهذافإنمناملفيداختباركلأطوارالعمل

وأجزائه،لرؤيةمايقومبهكلفرديفاملجموعةوكل
قسميفاملنظمةأوالرشكة،وتأثريذلكعىلبقية

سلسلةالعمل،الستيعابالنظامبأكمله.

9. استمع إلى النقد والتقييم
هنالكمعلوماتكثريةيمكنالحصولعليهاأثناء

العملمعرشكةأومجموعةمناألفراد.
ومنالرضوريتعلمحسناإلنصاتلردوداألفعال،
منأجلمعرفةاحتياجاتكلفردواملشاكلالتي

يواجهها،واهتماماتهوأهدافه.

نصائح لكي تكون 9 
قائدا جيدا في العمل

تحتاجكلمجموعةمكونةمنأفراد-بقطعالنظرعنتخصصهاومجالنشاطها-لشخصيضطلعبدورالقيادة،وهنالكخالف
حولهذاالدور،لكناملؤكدأنالقيادةالتعنيإصداراألوامروخدمةاملصالحالذاتية،بلهيوضعإسرتاتيجيةتقودالفريقبأكمله

نحوأهدافه،وأنيكونلهتأثريإيجابيعىلاملحيطنيبه،ويقودهمللنجاح.
يقولأرتوروتورسإنالعملالجماعيواحدمنالجوانباألساسية،سواءيفاملؤسساتوالرشكاتأويفاألوساطاألخرىغري

الرسمية،ويتطلبحسنالتنسيقواإلرشافوالتحفيزوتقسيماألدوار،وهناتربزقيمةالقائد.تعرفإىلالنصائحالتالية:

أسباب ظهور قشرة 
اللحية.. وطرق عالجها

تُعترباللحيةدليالًعىلالرجولةوالقوّة،ولكنهاتحتاجإىلعنايةمستمرّةللحفاظ
عىلترتيبهاومظهرهاالخايلمنالعيوب.وتُشكّلالقرشةإحدىاملشاكلالتجميلّية
الشائعةالتييمكنأنتطالاللحيةتاركةانعكاساتسلبّيةعىلكاملاملظهر،فما

هيأسبابهاوكيفيمكنالتخلّصمنها.
-ماأسبابظهورقرشةاللحية؟

ينتجظهورالقرشةعىلشعراللحيةعنأسبابمتعددة:الضغطالنفيس،جفاف
البرشة،التلوث،تبنّيعاداتخاطئةلدىتنظيفها،وحتىاستعمالمستحرضات
غريمناسبةلطبيعةالبرشةأواللحية.يمكنلهذهالعواملأنتتسبببانتشار

نوعمنالفطرياتيؤديإىلجفافالبرشةوتقرّشهاوانتقالالقرشةإىلاللحية.أما
التخلّصمنهذهاملشكلةفيفرضتبنّيعاداتجديدةوتطبيقهابشكليومي،أما

أبرزهذهالعاداتفهيالتالية.
-استعمالشامبومضادللقرشة:

ُينصحباستعمالشامبومضادلقرشةاللحيةبشكليومّي،فاستعمالهذا
املستحرضلغسلاللحيةيساهميفتنظيفالبرشةوالشعريفهذهاملنطقةكما

يحافظعىلترطيبالجلدويحميهمنالجفافالذييزيدمنتفاقمهذهاملشكلة.
اختارواأنواعالشامبوالغنيةبزيتاألفوكادووالفيتامنيEكونهاتغّذيالبرشةوالشعر

يفالوقتالذيتعالجفيهمشكلةالقرشة.
-اختيارزيتالجوجوبا:

يساعدالتدليكاليوميللحيةبزيتالجوجوباعىلترطيبشعرهاوحمايةبرشتها
منالجفاف،خاصًةأنهيشبهيفتكوينهالزهمالذيتفرزهبرشتنابهدفالحفاظ

عىلرطوبتهابشكلطبيعي.يتناسبهذاالزيتمعطبيعةالبرشةالجافةكمايمكن
استعمالهعىلالبرشةالدهنية،عىلأنيتّمغسلاللحيةيفكلمرةيتّمفيهاغسل

الوجهلتجنّبانسداداملسامالذييزيدمنمشاكلالبرشةالدهنّية.
-تطبيقغسولللحية:

تتوفريفاألسواقمجموعةمتنّوعةمنغسولاللحيةالتيُينصحباستعمالهايومياً.
يمكناختيارهابخالصةإكليلالجبلذاتاملفعولاملطّهرومادةاللينالولذات

املفعولالطبيعياملضادللبكتريياوالتيتعتربمصدراًأساسياًللفيتامنيE.وتساهم
خالصةالليمونيفالعنايةبشعراللحية،فيماتقومخالصةالالفندربالتخفيفمن

تجعيدشعراللحيةوتنعيمها.
-االستعانةبمقرّشللوجه:

تؤمناالستعانةبمقرّشللوجهتخليصالبرشةمنالخالياامليتةاملرتاكمةعىل
سطحهاممايحميمنظهورقرشةاللحية.يساهمهذااملستحرضيفتقشريالبرشة
بنعومةممايحميهاأيضاًمنالجفافويعيدإليهاالحيوية.وهويحولدونتكّدس

األوساخيفاللحيةالذييعزّزظهورالقرشةعليها.
-استعمالفرشاةاللحية:

يساهماستعمالالفرشاةالخاصةباللحيةيفتخليصهامنالشوائب،والغبار،
واألوساخ،والخالياامليتةاملرتاكمةعليها.كماتعملهذهالخطوةعىل
تنشيطالدورةالدمويةيفبرشةاللحيةوتساهميفالوقايةمنظهور

القرشةيفهذااملجال.ولكنمنالرضوريتنظيفهذهالفرشاة
بعدكلاستعمالكيالتتسبببانتقالالقرشةإىلاللحية

بعدتنظيفها.
-اعتمادنظامغذائيمتوازن:

يساهمالنظامالغذائياملتوازنيفالحفاظعىلبرشة
صحّيةوحمايةالشعرواللحيةمنمشاكلتجميلّية

مختلفة.يعتمدهذاالنظامبشكلأسايسعىلرشببني
8و10أكوابمناملاءيومياًلرتطيبالجسموالتخلّصمن
السموماملرتاكمة.ويؤّمنتناولالخضاروالفاكهةحاجة

الشعروالبرشةمنالفيتاميناتواملعادناألساسّية.
منالرضوريأيضاًتجنّباملرشوباتالغازّيةواألطعمة

الجاهزةالتيتتسببيفتراكمالسموميفالجسممماينعكس
مشاكالًعىلالبرشةوالشعر.ويساعدالنومملدةترتاوحبني6 

و8ساعاتيفالليلعىلتوزيعاإلفرازاتالزهمّية
بشكلمتناسقعىلالبرشةوالشعر

ممايحافظعىلترطيبها
بشكلطبيعيويحميها

How to Be an 
Elegant Person
H ave you ever seen someone you thought was 

more elegant and graceful than most people? Do 
you wonder what that person’s secret is? You may 

be surprised by how simple it is.
People who know and show proper etiquette are often 
perceived as being elegant. Even if you weren’t born into 
an elegant environment, it is something you can learn by 
watching people you admire, reading guidelines on proper 
etiquette, and following the advice. And then you need to 
practice until it comes as second nature.
Start out being elegant in front of a mirror when you are 

alone, and then show your friends the “new you.” Once 
you’re comfortable with your new public persona, take it 
with you everywhere.
The Way You Look
There is nothing you can do about the fact that people will 
judge you by the way you look, so use it to your advantage. 
You don’t have to drain your bank account to look refined. 
You just have to be wise with your choices.
Here are a few tips on refining the way you look:
Posture: Stand up straight and hold your head up when you 
walk. Don’t slouch when you sit. Your body language says 
a lot about you.
Expression: Don’t frown. You don’t have to constantly 
smile, but try to have a friendly look on your face.
Attire:Dress appropriately. If you are in doubt about what 
to wear to a specific event, contact the sponsor or host and 
find out. Never wear wrinkled or dirty clothing. Take the 

time to polish your shoes.
Makeup: Understated is always better than too much 
makeup. Start with a clean face and pick one feature to 
enhance. Most makeup experts advise clients to play up 
either the eyes or the lips, not both.
The Way You Speak
An elegant woman speaks with confidence about topics 
she knows. She is also a good listener who makes 
the people she’s with comfortable. If you’re 
able to put other people at ease, their 
impression of you will be positive.
How to speak with elegance:
Smile often and make eye contact.

To read the rest of the article 
go to :
https://www.thespruce.com/
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TRAVEL & TOURISM سياحة و سفر

زهراء مجدي
رغمماتعجبهمواقعالتواصلاالجتماعيمنصوروتجارب

ملنقررواالسفرحولالعالمواالستمتاعبالتعرفعىل
الثقافاتاملختلفةفإنحلمالسفرنراهحلمامجنونايظل

غريقابلللتحققرغموجودرشكاتتساعدعىلذلكووجود
مايستحقاملغامرةحولالعالم،ولذلكجمعنالككلما
تحتاجهإذاقررتالقيامبرحلةقدتستمرألشهرحول

العالم.
1-جهزأوراقك

هناكبعضالخططالتيتحتاجللتأكدمنتنفيذها،مثل
امتالككافةاألمتعةالتيقدتحتاجهايفالبيئاتاملختلفة،

ثمالتأكدمنسالمةأوراقكالرسميةكالكشفالطبي
والرتاخيصوالتأشرياتوجوازسفرسارملدةالتقلعن6 

أشهربعدالرحالتاملخططلها،ألنبعضالدولمثلتايلند
وإندونيسياوفيتناموروسياتجعلهذامطلبالدخولها،
لذاتحققمنموقعوزارةالخارجيةعىلاإلنرتنتملعرفة

املتطلباتاملحددةملختلفالبلدان.
ويجبالتأكدمنحاجتكلرخصةقيادةدوليةحسبالدول
التيستختارهايفرحلتك،والتيتسمحلحاملهاالقيادة

داخلالبالدلغرياملقيمنيفيهاملدةستةأشهر.
2-جهزحقيبتك

يرىاملسافرونحولالعالمأنإعدادحقيبةمتوسطةلرحلة
كتلكأصعبمنالتخيلعنوظيفتكوأصدقائك،ومن

املهمالتعقلبنيماتحتاجهيفحقيبتكومايمكنرشاؤهأو
استئجارهمنأيمكانكأدواتالسباحةوالتخييم.
اقرأتدويناتمنخاضواالرحلةقبلك،وكيفنظموا

محتوياتحقيبتهموتخلصوامننصفهاحتىاختاروا
األهم،وعادةماتكوناألجهزةاإللكرتونيةواإلسعافاتاألولية
وأدواتالتجميلبالنسبةللنساءمقابلاملالبسالتييفي

القليلمنهابالغرض.
عندتجهيزحقيبةسفركتجنبتعبئتهابأشياءقابلة
للكرس،وابتعدعناملعداتالصلبة،واتجهإىلاللينةمن

البالستيكعايلالجودةأوالبويلإيثيلني،وأقمشةكمظالت
التخييممثال،واقنتحقيبةفيهاأقفالمدمجةأوتلكالتي
تحتويعىلمزالجمعدنيةبدالمنالسّحاب»السوستة«.

اعالن
3-االشرتاكاتأقرصالطرق
قمبزيارةموقع»تراستدترافلر«
(TrustedTraveler(التابعإلدارة

األمنالداخيلاألمريكي،فهومخصص
لألفرادكثرييالسفروالرحالة،

ويضمنلكاالنضماملهمعضوية
دوليةمعتمدةكمسافرموثوقبهأمنيا،
ويسمحالربنامجباستخداماملمرات

العاجلةيفاملطاراتوعندعبورالحدود
الدولية.

يمكنكتخطيأوقاتاالنتظاريفممرات
التفتيشاألمنييفاملطاراتبالتسجيليف

موقع»تيإسإيبريتشيك«(TSAPreCheck(،وتكلفك
تلكالعضوية85دوالراملدةخمسسنواتمع47رشكة

طريان،وتوفرلكوقتكعندالدخولوالخروجمناملطارات،
فلنتضطرلخلعحزامكوحذائكوسرتتكأوفتححقيبة

الحاسوباملحمول،بحسبمجلةتايم.
4-اعملخاللرحلتك

لديكخيارانلكسبالرزقخاللرحلتك،األولهوأنتجمع
إجازاتالعاممنأجلرحلتكوتبقيعىلوظيفتك،والثاني
يتمثليفالبحثعنعملإلكرتونياليتطلبمنكالجلوس

عىلاملكتبلساعاتأواالستفادةالقصوىمنالسفر
وإنتاجالفيديوهاتوالصوروالتقاريرالسياحية،أوالبدء

يفتدشنيمدونتكعىلأحداملواقعاإللكرتونيةالسياحية،أو
العملاملستقلعربموقع»أبورك«(Upwork(وهويجمع
أفضلاملطورينواملصممنيوالوكاالتالحاضنةللمواهب

ووكاالتالتسويقومديريالحمالتاإلعالنيةوكلالباحثني
عناملواهباملستقلةوهواةالعملالحروأصحاباملشاريع

املميزة.
يمكنكالبدءيفالعملباإلعالنللفنادقواملطاعمعىلمواقع
الحجزالكربىمثل»بوكينغ«(Booking(و«تريبأدفايزر«
(Tripadvisor(،والسفرمجانا-إذاأردت-وذلكمنخالل

 Crew)»متابعةمسابقاتالسفر،أوموقع»كروسيكرز
seekers(للعملعىلاليخوتوالسفربمواعيدمفتوحة
ورحالتلكافةالبلدانمقابلبعضاملهامالبسيطةالتي

تختارها،أوالدخولعىلموقع»بيبيإتش«أو»هوستل
ورلد«(Hostelworld(واختيارالوظيفةالتيتناسبكيف

كلدولةتخططلزيارتها.
5-اخرتبطاقتكاالئتمانية

ستحتاجلالختياربنيأفضلبطاقاتاالئتمان
للمسافرينيفدولتكوفقالرسومالسنويةاملفروضة

والرسومعىلاملعامالت
األجنبيةمقابلبعض
البطاقاتالتيتمنحك

هداياعىلكلرحلة،وقدرة
عىلحجز

تذاكر

الطريانوالفنادق،وبعضالبطاقاتتمنحك300دوالريف
هيئةنقاطلتغطيةتكاليفسفرك،و100دوالرمعدخولك
وخروجكمنصاالتاملطار،مثلبطاقة»تيسسافري

.)ChaseSapphireReserve)»رزيرف
وبعضالبطاقاتمثل»ستارودبريفريدغيستكريدت

 (StarwoodPreferredGuestCreditCard)»كارد
تمنحكنقاطاعىلكلدوالرتدفعهلإلقامةيفبعضسالسل

الفنادق.
6-طريانأرسعوأرخص

مناألفضلأنتشرتيتذكرةالوجهةاملقبلةقبلالسفر
بشهرونصفحتىشهرينمنموعدرحلتك،ولكنإذا
لمتفعلفإنهيمكنكمتابعةرشكاتمثل»إيزيجيت«

(Easyjet(و«رايناير«(Ryanair(،ألنهماأرخصرشكتي
طريان.

وبالنسبةلرحالةحريمكناالستفادةمنهمابشكلآخر،
فعادةإذاماتأخرترشكاتالطريانيفإتمامبيعتذاكر

الرحالتالقريبةتقومبتخفيضسعرالتذاكرليفوزسعيد
الحظبتذكرةرخيصةمعوجبةمجانية،وكلاملطلوبمنه

هوحقيبةجاهزةدوما.
ويعلنموقع»مونارش«(Monarch(و«جيتستار«
(jetstar(و«فريجنيأسرتاليا«(VirginAustralia(عن
مزاداتلبيعالتذاكرالتيلميدفعأصحابهاكاملالسعر،
والتيتصلإىلنصفسعرهاالحقيقيبدونرضائب،
ويستمراملزادأليامأولساعات،ويستمرسعرهايف

االنخفاضحتىتباع.
7-احجزرحلتكحولالعالم

هناكبعضالرشكاتتساعداملسافرينحولالعالمملايصل
حتى15دولةعىلمستوىتذاكرالطريانوالتأشريات.
ويمكناالختياربنيالرشكاتحسبعدد

األميالالتيستقطعهايفرحلتك
برشطأنتكونخطتكللتنقلبني
الدوليفاتجاهواحدمنظمومستقيم
قدراإلمكان،فتتجهمنالوطنالعربينحو
الشمال،ثمتتجهإىلأوروباوأمريكابعدذلك،
والتتجهمنالوطنالعربيمبارشة

إىلأمريكا.
ومنأفضلتلكالرشكاتهناك
»إيرتريكسأوففاليت«،و«وون
ورلد«،و«ستارأالينس«،و«سكايتيم«

 starAlliance،OneWorld،AirTreksofFlight)
.)Center،Skyteam

وقدتكلفكتذكرةرحلةحولالعالمعىلتلكالرشكاتنحو
2000دوالرفقط،ألنتلكاملواقعغالباماتجمعتذاكر

الطرياناألقلسعرايفالسوق،لذاقبلاالشرتاكمعها
تأكدمنأنكتختاراألوفربالنسبةلخطتك،كما
عليكالتأكدمنالتزامكبأولرحلة،ألنكإذا

فوتهافسيتمإلغاءبقيةخطتك.

دليلك الكامل لتفوز برحلة طويلة حول 
العالم بأقل تكلفة

10 Photos of Tourist 
Places You Can’t Post 
on Your Instagram
The glowing lights of the Eiffel Tower, the 
Grand Canyon with its fantastic views, the 
Sistine Chapel with the works of Michelan-
gelo... It seems that these and many other 
sights were created to be admired and 
photographed. And while you can do the 
former, the latter may not be as easy as it 
looks.
 And if, in some cases, it is just limited, then 
in other situations, you can’t even bring 
a camera near the territory of the tourist 
attraction.
Kumsusan Palace of the Sun
The Kumsusan Palace of the Sun in North 
Korea is a building that serves as the mauso-
leum for Kim Il-sung, the founder of North 
Korea, and for his son Kim Jong-il. It is not 
easy to get inside: foreigners can get per-
mission to get inside the palace only during 
the official governmental tour. And the few 
people who manage to get inside the palace 
have to follow several rules. For example, 
taking photos or videos, smoking, and 
speaking are prohibited in any area of the 
mausoleum. Besides, all the visitors have to 
go through a special machine that blows off 
any dust they may have on themselves.
Eiffel Tower
 The Eiffel Tower is one of the most pho-
tographed sights in the world. However, 
there are certain limitations. The thing is, 
its nighttime illumination is a kind of art and 
protected by copyright law. So, it is actually 
forbidden to share the photos of the tower 
without written permission. But if you are a 
non-professional photographer and you take 
a photo just for your own use, you don’t 
need permission.
Neuschwanstein Castle
It is not easy to take a photo of this roman-
tic castle in Germany. Because of the safety 
regulations, you are only allowed to visit 
the castle during the 35-minute-tour with a 
guide and taking photos and videos inside 
is prohibited. Also, you can’t take a baby 
stroller or a backpack inside.
Grand Canyon
One of the deepest canyons in the world 
is visited by 4 million people every year. 
Tourists often go to a special observation 
deck to enjoy the fantastic views from a 
glass bridge. This is where you can’t take 
pictures: tourists are actually prohibited 
from bringing cameras. Also, you will have 
to wear special shoe covers to protect the 
glass from scratches.
Taj Mahal

One of the modern wonders 
of the world can be pho-
tographed as much as you 
want but only from the 
outside. Inside, even pho-
tos are prohibited. Also, 
you can’t eat, make noise, 
or smoke in the Taj Mahal 
and your smartphone 
should be turned off or be 
set to silent mode.
Sistine Chapel
It used to be a church 
and today it is a museum 

and an outstanding 
monument of the 
Renaissance.
To read the rest of 
the article go to :

https://bright-
side.me/
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تعتربمدينةفارانايسالهنديةواحدةمنأقدماملدناملأهولةيف
العالممنذمايقربمنألفعامقبلامليالد،إضافةإىلكونهامدينة
مقدسةلدىالهندوس،يقصدونهاللتخلصمنخطاياهمواملوت

فيها.
كماأناملوتيففارانايسليسمجردعبورهادئللروحمنعالمإىل
آخر،ألناملوتيفتلكاملدينةمرتبطبتقاليداجتماعيةصاخبة.

أين تقع مدينة فاراناسي؟
تقعاملدينةاملقدسةعىلضفافنهر“الغانج”يفوالية“أوتار

براديش”شمالالهند.
ويعودتاريخهاإىلآالفالسننيمنذعرصالحضارةالسومرية،لكن
املدينةإىليومناهذاالتزالتعيشبمعزلعنالتطوراملرتبطبأي
مدينةيفالقرنالحاديوالعرشين،والسببهوأنهاتعترباملدينة

الروحيةللديانةالهندوسية.
إذكرَّستفارانايسنفسهاألنتكون“مدينةاملوت”،فاملوتفيها

يعتربفناًيدعوإىلاالحتفال،وتقليداًللعبورمنجانبآلخر،لدرجة
جعلتشوارعهاتمتلئباألشخاصالذينيمارسونتقاليدمتعلقة

باملوت.
وسببشهرةهذهاملدينةبنيأتباعالديانةالهندوسيةكوجهة
للموت،هوإيمانهمبأنإحراقجثثهمفيهاسيحررأرواحهم،
ويجعلهاجزءاًمنالروحاإللهيةالخالدةيفالنعيم.وتبدأرحلة

تحُرّرالروحتلكعىلعتباتالدرجالذييقودإىلنهر“الغانج”،
حيثتوجداملحارقالتيتُستعمليفالجنازات.

السبب التاريخي وراء قدسية مدينة فاراناسي
يؤمنالهندوسبأنمدينةفارانايسهياملدينةاألكرثقدسيةعىل
وجهاألرض،إذيعتقدونأنأمراءباندافاالخمسة،وهمأبطال

املعركةالتيروتهاأسطورةاملاهاباتاالقديمة،سافرواإىلفارانايس
بعدانتصارهميفحربطاحنةضدأوالدعمومتهم؛منأجلالتطهر

منخطاياالحرب.
لذلكيقْدمالهندوسعىلالسفرإىلهذهاملدينةمنذقرون؛بحثاً

عنالتحررمنالخطايا.
وقدورديفالنصوصالهندوسيةاملقدسةأنمنيموتعىلأرايض
هذهاملدينةوتُحرقجثتهعىلضفافنهر“الغانج”املقدس،يحقق

الخالصويتحررمندورةامليالدواملوت.
رقصالباحثنيعنالتحررمنالخطاياأماممنتُحرقجثثهم!

عىلالرغممنأننهر“الغانج”واحٌدمنأكرثاألنهارتلوثاًيفآسيا،
فإنهاليزاليمثلالنقاءوالطهارةللهندوسالذينيأتونإليهمن
مختلفمدنالهندللتحررمنالخطايا،إذيعتقدونأنماءالنهر،
الذيعكَّرتهالفضالتالصناعيةوالبرشيةحتىصاررمادياً،يغسل

خطايااملذنبني،حتىمناقرتفواأحطأنواعاآلثام.
لذلكفإنأكرثمايثرياالستغرابهورؤيةالنساءواألطفالوالرجال

يبدأونيفالرقصواالستحمام،بالوقتذاتهالذييتمفيهحرق
الجثثعىلأعتابالدرجالذييقودإىلنهر“الغانغ”،يفطقس

غنائي.
فليسمنالغريبرؤيةمجموعةمناملراهقنيوهميلتقطونصورة
“سيلفي”أمامبقاياجثةتحرتق،أوسماعنساءيغننيوهنيغسلن

املالبسعىلأعتاباألدراجعىلضفةنهر“الغانغ”.

 تجارة الموت
حتىيفأموراملوتتوجدتجارةأيضاً،وتعتربرائجةجداًيفهذه

املدينةالغريبة.
فعىلسبيلاملثال،توجديففارانايسفنادقمخصصةلألشخاص
الذينهمعىل“فراشاملوت”،مثلفندق“كايشالبموكتيبافان”،
الذياليقبلسوىالنزالءالذينمناملتوقعأنيوافوامنيتهميف
فرتةالتتجاوز15يوماً،وهومايعنيأنالفندقيوفر،حرفياً،أرسّة

للموت.

1400 دوالر إيجار غرفة الموت!

وتؤويهذهالفنادقالرجالوالنساءالذينجاؤواللعيشواملوتيف
وراسم“ُدورالخالص”. املدينة،ويطلقعىلهذهالُدّ

يقولكيهأغاروال،مديرالعملياتيففندقيدعى“داراملرىض”:
“نتلقىآالفالطلباتسنوياً،لكنبالنظرإىلالعدداملحدودمن

الغرفالتييشغلهاأحياناًبعضالنزالءسنوات،نعطيأولوية
لألشخاصاألكرثاحتياجاًللمساعدة،بعدالتأكدمنأنهمقادرون
لنفقاتهمالشخصيةولديهمأقاربيعتنونبصّحتهم عىلتحُمّ

ويتولونإجراءمراسمحرقالجثةبعدموتهم،والنقبلأيشخص
تحتسن60عاماً”.

ويدفعالنزيلتربعاًقيمتهنحو100ألفروبية،وهومايعادل1400 
صلهغرفة دوالرأمريكيبحسبإمكاناتهاملادية،يفاملقابلتُخَصّ

يفالنُُّزليقيمبهاحتىمماته.
وهذااملبلغاليتضمنالطعامأوالرعايةالصحية،إنهسعرالغرفة

فقط!

غرف التحرر من الخطايا!
وتقبعدارضيافةأخرىيفأحدأزقَّةمدينةفارانايس،تُدعى“دار

التحرر”،ويقولحارسالدار،نارهاريشوكال:“هذاليسفندقاً؛بل
يأتيالناسإىلهناللتكفريعنذنوبهم،ويعيشونحياةخاليةمن

مظاهرالرتف،مثلأجهزةالتكييف”.
والُيسمحللنزيلباإلقامةيفهذهالدارأكرثمن15يوماً،بعدها

تطلباإلدارةمنهالرحيلإنلميوافهاألجل.
ويدفعالنزيل20روبية،أيمايعادلربعدوالريومياً؛لتغطية
تكاليفالكهرباء،وعليهأنيقيضوقتهيفالعبادة،ويوجدمعبد

صغريملحقبالدارينشدفيهاملُصلونترانيمهميومياً.

فاراناسي مدينة هندية 
»ترقص« مع الموت 

وتحوله إلى طقس 
احتفالي!

أياكانتالثقافةوالعقيدةالدينيةالتيتؤمنبهاوتنتميإليها
فحتماًأنتمؤمنبحتميةاملوت.بينمايتبعمعظمناالطرق
الرشعيةوالتقليديةيفدفناملوتىإىلأنبعضالجماعات

القبليةيتبعونطرقعجيبةنابعةمنخلفيةدينيةومعتقدات
ثقافيةغريبةنوعاًما.

يفهذااملوضوعنسلطالضوءعىلبعضتلكالطقوسالتي
مارستهااالممالقديمةومازالتتمارسهابعضالقبائلحتى

يومناهذا.

الدفن في مراكب الفايكنغ 
الفايكنغهمسادةالبحار،الذينعاشوايفالسويدواملناطق
املحيطةبهاووصلوابمراكبهمالصغريةإىلنواحيبعيدةمن
العالم،ولهذاكانوايضعونجثامنيموتاهم،جنًباإىلجنٍب

معمتعلقاتهمالشخصية،يفمراكبطقسية،ومنثميطلقون
املراكبيفاملاءويشعلونبهاالنار.

قربنة الذات(السوتي)
يشيعهذاالطقسيفمناطقمختلفةمنالهند،حيثيتم
حرقجثمانامليتونرثرمادهيفالنهر،وتحرقاملرأةحّية،

طوًعاأوكرها،معزوجهااملتوىفيفبعضالقبائل،وبالرغممن
تجريمهذاالطقسيفأيامناهذه،إالأننالمنزلنشهدبعض

الحاالتاملماثلةمنحنيإىلآخر.

األكفان المعلقة
هذاتقليدمنتقاليدالدفنالصينيةالقديمة،حيثيوضع

املوتىيفأكفانتعلّقكالرثياتيفموضعمرتفع.وقديحدثأن
تسقطهذهاألكفانعىلاألرضفتتناثربقايااملوتىاملتحللة

عىلاألرض.

الدفن السماوي 
يقدمأهلالتبتجثامني
موتاهمصدقاٍتللطيور.
حيثيتمتقطيعجثة
امليتإىلرشائح،ثم

توضعيفمكانمرتفع،
كقمةجبلأوهضبة
عالية،لتولمعليها
الطيوروالجوارح

الجائعة.

التحنيط الذاتي 
جميعناقدسمععن

املومياءاتوكيفيتمتحنيطامليتليحافظعىلجسده
بعدهمماتهولكنهناكتقليدآخرظلشائعاًيفأواخرالقرن
التاسعومارسهالكثريين،حيثيقوماملرءبتحويلجسدهإىل
مومياءباختيارهوبرغبةمنهوهومايسمىبالتحنيطالذاتي
،ومماريسهذاالنوعمنالطقوسيحظةباحرتامكبريبعد

موتهمبالطبع.

الدفن في المستنقعات 
قبلأنينترشالطاعونيفأنحاءأوروباكلها،
كانالناسيمارسونطقًساعجيبامن
طقوسالدفن،حيثكانوايقربون

موتاهميفاملستنقعات.إالأنتفيش
وباءالطاعونأسدلالستارعىل

هذاالطقسالعجيب.

الدوران في الفضاء 
الخارجي 

بالرغممنأنهذاالنموذجلم
يدخلحيزالتنفيذبعد،إال
أنإرسالرمادامليتيفرحلة
فضائية،يعتربأمرًامثريًالدى

البعض.

أبراج الصمت 
يعتقدالزرادشتيون_وهيأحداملعتقداتالدينيةالتيتسود
يفبالدفارسوالبلداناملجاورةلها_يفنجاسةالجسد،وعليه
فالبدمننبذالجثثيفأبراجالصمتبمجردأنتفارقهالروح،
حتىيتسنىللجوارحأنتأكلمنه.وأبراجالصمتهيعبارة

عنحفرةدائريةكبريةتسمحللطيوربرؤيةالجثثحني
تحليقهايفاالعىل.

جثث على الشجر 
اليختلفاألسرتاليونكثريًاعنالزرادشتينيعندمايتعلق
األمربطقوسالدفن،فلقددأباألسرتاليونالقدامىعىل

تعليقجثثموتاهمبفروعاألشجارلتتغذىعليهاالجوارح

التمثيل بالجثث 
عرفعنسكانأسرتاليااألصليني»األبوريجني«أنهمكانوا
إذاماتأحدهم،وضعواجثتهعىلمنصٍةعاليٍةتدثرهاأوراق
األشجاروأغصانها،حتىإذاماتحللتالجثة،جمعواالعظام
وصبغوها،لريتدوهاكقالئدحولأعناقهم،أوليعلقوهاعىل

جدرانمنازلهم.

من ثقافات دفن الموتى عند بعض الشعوب
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وثقتجامعةبابلالعراقيةمقتنياتأثريةبموقعتل
الديلميفمدينةدلباتالتاريخيةجنوبيمدينةالحلة
(100كمجنوببغداد(،أسهمتوألولمرةبالكشف
عنالجزءاملفقودمنتاريخمدينةبابلالتاريخية.
ونقلتمصادراعالميةعراقيةعنمعاوُنالعميد

للشؤونالعلميةيفكليةاالداببجامعةبابلكاظم
جربسلمانقوله،إن«فرقالتنقيبيفقسماآلثاريف
موقعتلالديلم،تمكنتمنالكشفعنأحداملداخل
الرئيسةملدينةدلباتاالثرية،والعثورعىلمجموعة
منالقطعاألثريةبعدعامكاملمنالتنقيبيفاملوقع
االثريالذيأسهمبإزالةالغموضعنالجزءاملفقود

منتاريخاملدينةاالثرية«.
وأوضحأنه»تمالعثوروألولمرةعىلمجموعةمن
النصوصاملسمارية

باللغة

السومريةمنقوشةعىلمجموعةمناآلجرات
(الطابوق(ضمنالجداراملحيطباملعبد«،منوهاإىلأن
هذهاالكتشافاتتعدغايةيفاألهميةلتوثيقهاحقائق
علمية،يفمقدمتهاالحصولألولمرةعىلدليلمادي
ملموسيثبتأنهذااملوقعهوبالفعلبقايامدينة

دلباتاألثرية.
ولفتسلمانإىلأن«املعبداملكتشفيفتنقيباتهذا
املوسمهومعبداإللهاوراشالذييعدااللهالرئيس

للمدينة،وانمنشيدههوامللك(كريكالزو(أحدملوك
الساللةالكيشيةالتيحكمتيفبابلعندمنتصف

األلفالثانيقبلامليالد«.
وأشارإىلأن«األدلةالسابقةبشأنهذااملوضوعكانت
محطشكلدىاآلثاريني،كونهاأخذتمننصوصلم
يتمالعثورعليهايفهذااملوقععنطريقتنقيبات

أثرية،بلجلبت
من

قبل

أهايلاملنطقةلتقعبنيايدياالثاري(هرمزرسام(
خاللالقرنالتاسععرشامليالديوعىلاثرهاقامبأول

تنقيباتأثريةغريعلميةيفاملوقع«.
وأكدأن«البعثةالتنقيبيةيفجامعةبابلوثقتقطعا
أثريةعديدة،منبينهاألواحفخاريةوكرسمنقطع
ذهبيةواشكالنحاسيةوأختاماسطوانيةوفخاريات،

والعديدمناملقتنياتاآلثرية«،مضيفاأنأبـرز
املعوقاتالتيتواجهعملياتالتنقيبتمثلتبقلة

التخصيصاتاملاليةماتسببيفتأخريسرياألعمال.
وأضافأن»مساحةتلالديلمتبلغنحو170دونما

تقريباجنوبمدينةالحلة،ناحيةالكفل،مقاطعةأبو
سميج،إذيعرفهذااملوقعمحلياباسم(تلالديلم(،

الذيهوبقايامدينةعراقيةقديمةعرفتباسم
(دلبات(،ويعودتاريخهاإىلالعرصالبابيلالوسيط

وصوالإىلعرصفجرالسالالت«.
يشارإىلأنمنظمةاألمم
املتحدةللثقافةوالعلوم

(يونسكو(أدرجتيفشهرتموز/يوليواملايضمدينة
بابلالعراقيةضمنمواقعالرتاث
العاملي،بيدأنهااشرتطتأنيتم
التزامالعراقبرشوط

املنظمةوإزالة
املخالفات،وتمامهالهحتى
شهرشباط/فرباير
منالعامالحايل.

ورصدالعراقمبلغ
250مليوندوالرإلزالة

التغيريات،وأبرزهاأنبوب
النفطوقرصصدام

الذيشيدهقرباآلثار
إضافةإىلالزحفالعمراني

واملستنقعات.
وخصصتاللجنةاملاليةيفمجلس

النوابحينها،مبلغ60مليار
دينار(50مليوندوالر(،وأكدت
أناملبلغخاللاألعوامالخمسة
املقبلة،سيكون200ملياردينار.

اكتشاف الجزء المفقود من تاريخ مدينة بابل في العراق

P eloponnesian War, (431–404 BCE), 
war fought between the two lead-
ing city-states in ancient Greece, 

Athens and Sparta. Each stood at the head 
of alliances that, between them, included 
nearly every Greek city-state. The fighting 
engulfed virtually the entire Greek world, 
and it was properly regarded by Thucy-
dides, whose contemporary account of it is 
considered to be among the world’s finest 
works of history, as the most momentous 
war up to that time.
The Athenian alliance was, in fact, an 
empire that included most of the island 
and coastal states around the northern and 
eastern shores of the Aegean Sea. Sparta 
was leader of an alliance of independent 
states that included most of the major land 
powers of the Peloponnese and central 
Greece, as well as the sea power Corinth. 
Thus, the Athenians had the stronger navy 
and the Spartans the stronger army. Fur-

ther, the Athenians were better prepared 
financially than their enemies, owing to 
the large war chest they had amassed from 
the regular tribute they received from their 
empire.
Athens and Sparta had fought each 
other before the outbreak of the Great 
Peloponnesian War (in what is sometimes 
called the First Peloponnesian War) but 
had agreed to a truce, called the Thirty 
Years’ Treaty, in 445. In the following years 
their respective blocs observed an uneasy 
peace. The events that led to renewed 
hostilities began in 433, when Athens 
allied itself with Corcyra (modern Corfu), a 
strategically important colony of Corinth. 
Fighting ensued, and the Athenians then 
took steps that explicitly violated the Thirty 
Years’ Treaty. Sparta and its allies accused 
Athens of aggression and threatened war.
To read the rest of the article go to :
https://www.britannica.com/

PELOPONNESIAN WAR...
Ancient Greek History

مؤرخ يشكك في تسلسل 
بناء وترميم أكبر أهرامات 

الجيزة بمصر
شككمؤرخيفتسلسلبناءوترميمأكربأهراماتالجيزةيف
مرص،والذيتقولدراساتعديدةإنتشييدهاستغرقنحو

20عاما،قبلنحو2560سنةقبلامليالد.
املؤرخماثيوسيبسون،ويفرشحمطول،عربقناة

»املهندسوناملعماريونالقدماء«،قالإنالهرماألكربكان
أصغربكثريمماهوعليهاآلن،عندبنائهللمرةاألوىل.

وأضافأنهتمترميمهوتكبريهإمايفاألرسةاملرصيةالثامنة
عرشة(-1550 1307(قبلامليالد،أواألرسةالسادسة

والعرشين(-664 525(قبلامليالد.
وبحسبسيبسونفإنالفرعون»خوفو«،الذيكان

ُيعبدألكرثمنألفيعامبعدوفاته،هودليلإضايفإىلأن
املرصينيالقدماءربماكانواقدأُلهمواإلعادةبناءموقع

وفاته.
وتابع:»ملجردأناسمخوفورُسمعىلالحجر،اليعنيأنه
كانيجبالقيامبذلكخاللفرتةحكمه،فربمايكونقد

ُبنييفوقتمتأخرمنالتاريختكريمالخوفو«.
وتابعمستدالعىلتشكيكهبأنالهرماألكربمبنيمنذآالف
السنني:»غرفةامللكةضخمةبشكلاليصدق،ملاذاتوجد
غرفةدفنثانوية؟ملاذااليكونلهاأرضيةأصليةوأين
التابوت؟ملاذاأغلقمايسمىمنافذالهواءمنالداخل؟

ملاذالمتمتدإىلخارجالهرم؟«.
يشارإىلأنالهرماألكربأو»هرمخوفو«،هواألثرالوحيد

الباقيمنعجائبالدنياالسبع.
وظلالهرماألكرببارتفاعهاألصيلالذيكانيصلإىل148 

مرتاأعىلبناءأتمهاإلنسانعىلاألرضعىلمدى3800 
سنة.



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

فبراير 2020 م - السنة الثامنة - العدد: 005686

    HOT SPOT  نقطة ساخنة

عىلعكسآراءأوساطمتابعةملستجداتالشأنالليبي،
اليبدوأنلدىالبيتاألبيضسياسةأورؤيةواضحة
تتجهلصنعإرادةالحتواءاألزمةالليبية،أوعىلاألقل

املشاركةالفاعلةيفحلها.
ومامنشكيفأناملوقفاألمريكيالثابتيتمثليف

رفضالحلالعسكرييفليبيا،ورضورةجلوساألطراف
املتنازعةللبحثعنحلسيايس،لكنذلكلميزدعن
حدالدعوةدونتحركجديونشطلفرضهذهالدعوة.

ورغماستشهادأوساطمتفائلةبعودةنشاطواشنطن
يفامللفالليبيبماأحرزهالسفرياألمريكيلدىليبيا،
ريتشاردنورالند،مناخرتاقمؤخراًملواقفاألطراف

الليبيةوإقناعهابالعودةلجلساتالتفاوضيفاملسار
العسكرياملنعقدةيفالعاصمةالسويرسيةجنيف،إال
أنترصيحاتوزيرالداخليةبحكومةالوفاق،فتحي
باشاغا،لصحيفة»بلومبريغ«،أمسالسبت،دعافيها
واشنطنإىلإقامةقاعدةعسكريةيفبالدهللتصدي

لـ«توسعالنفوذالرويسيفإفريقيا«،معرباًعنأملهبأن
»تشملإعادةتمركزالقواتاألمريكيةيفإفريقياتواجداً

داخلليبيا«،قوبلتبانتقادات.
ووصفالباحثالليبييفالعالقاتالدوليةمصطفى
الربقدعوةباشاغابـ«التسولالسيايس«لـ«دغدغة

عواطفواشنطنوالدندنةعىلوترتوجسهامنالتوغل
الرويسيفليبيا«.

ويرىالربق،أن»قادةطريفالرصاعيفليبيايدركون
بشكلجيدطبيعةاملوقفاألمريكيالجامد«،موضحاً

أن»قادةالحكومةلميتوقفواعنالحجإليهايفمحاولة
الستمالتهاوصنعحليفمنها،متخذينمنالرشاكة

معهايفملفمكافحةاإلرهابأساساًلصنعهذهالعالقة،
بينمايستغلالطرفاآلخر،املتمثليفاللواءاملتقاعد

خليفةحفرت،الفراغالذيتركهاملوقفاألمريكييفامللف
الليبيلتحقيقأهدافهالعسكرية«.

وحتىاألطرافأوالشخصياتالتيتعملعىلهامش
األزمة،بدفعمنأطرافإقليمية،ومنبينهاالعارف

النايض،السفريالليبيالسابقلدىأبوظبي،
والذيحاولاالقرتابيفالعديدمن

املراتمنمسؤولنيرفيعي
املستوىيفاإلدارةاألمريكية،
رغمعدمامتالكهأيصفة،
آخرهالقاؤهمعفيكتوريا
كوتس،نائبةمساعد
الرئيسدونالدترامب
ونائبةرئيسمجلس

األمنالقومي
األمريكيلشؤون
الرشقاألوسط
وشمالأفريقيا،

الجمعة.
يفالسياق،يؤكد

خرباءالشأناألمريكي
أنامللفالليبي»اليمثل
أولويةيفسلمسياسات

واشنطن،والخالففيهاليزالقائماًبنيالبيتاألبيض
ووزارةالخارجية،وظهرتمؤرشاتعنذلكيفالعديد
مناملرات،أبرزهاموقفوزيرالخارجيةمايكبومبيو

املعارضواملنتقدلالتصالالهاتفيالذيأجراهترامبمع
حفرت،يفإبريل/نيساناملايض،بلتشددكلترصيحاته
بشأنليبياعىلرضورةوقفحفرتلعملياتهالعسكرية،
عكسماقدُيفهممنمباركةترامبلعملياتهمنخالل

اتصالهالشخيصبه«.
وتبدوأبزرمالمحاالرتباكاألمريكييفامللف

الليبييفعدمالقدرةعىلصياغةموقف
موحدمععواصمالدولاألوروبية
األكرثقرباًمنامللفالليبي،
ربمايدّلعليهعجزها

عنتكوينموقفموحد
معأوروبالتعطيل
قرارحفرتإغالق
املنشآتالنفطية،
وقبلهاتفعيل

مواقفوترصيحات
مسؤوليهابشأن
قلقهممنالتوغل
الرويسيفليبياإىل
إجراءاتفعلية،رغم
قدرتهاعىلكبحجماح
حفرتوإرغامهعىلقطع

عالقتهبروسيا.

ورغمتأكيدالباحثالسيايسالليبيبلقاسمكشادةأن
عدموصولامللفالليبيإىلدرجةمهمةيفسلمأولويات

السياسةاألمريكية،ورغمإقرارهأيضاًبأنتحركات
السفرياألمريكياألخرية»التزالغريمدعومةعملياً

بمواقفرسميةأمريكيةيمكنأنتسهميفحضورأمريكي
أكرثتأثرياً«،إالأنهيشددعىلأن»واشنطنتسرييف
الظل،وتقرتبمنالهامشأحياناً،وتستغلفرصاًمثل
حالةالتهدئةالحاليةيفمحاورالقتالالتيأفضتإىل
اتفاقدويليفبرلني،قبلأنتصلإىلردهاتمجلس
األمنليصادقعىلقراروقفنهائيإلطالقالنار«.
وأضافكشادةأن»عواملأخرىقدتكونشجعت
واشنطنعىلالتحرك،ولوببطء،منهاالتوترالذي
تشهدهالعالقةبنيروسياوتركياحالياً،تزامناًمع
انشغالدول،ومنهافرنساالداعمةلحفرت،بدوامة

تداعياتاملساعيالرتكيةللسيطرةعىلمواقعالغازيف
املتوسط«.

ورغمنشاطشخصياتدبلوماسيةكبريةيفالكونغرس،
مثلالسيناتورعنالحزبالجمهوريلينديسغراهام،

دفعتبمرشوعقانون»تحقيقاالستقراريفليبيا«
بهدفبناءرؤيةأمريكيةبشأنليبيا،إالأنالكونغرس
اليزالعاجزاًمنذتقديمه،أوائلأكتوبر/ترشيناألول

املايض،عنإقناعأعضائهببدءمناقشتهلتمريرهملجلس
الشيوخللمصادقةعليه،يفوقتاليزالالبيتاألبيض
يخفضمنأهميةامللفالليبيإىلدرجةتسليمهكلياً
لنائبةرئيسمجلساألمنالقوميفيكتورياكوتس.

حراك على هامش األزمة الليبية: هل تملك واشنطن رؤية للحل؟

current burgundy design
The Home Office said the manufacturing 
carbon footprint of the passports will be 
reduced to net zero, through projects such 
as planting trees.
It added the new passport will carry 
updated security features, including a 
“super-strength” polycarbonate data page, 
containing embedded technologies to keep 
personal data secure, and involve the “most 
secure printing and design techniques” to 
combat identity theft and forgery.
What’s in a colour?
According to the Passport Index, 81 
countries have blue passports, including 

Australia, the United States, Canada, India 
and Hong Kong.
Several Caribbean countries also favour 
them, including Jamaica, Antigua and 
Barbuda, Barbados and St Vincent and the 
Grenadines.
In Europe, people from Iceland, Croatia and 
Bosnia and Herzegovina carry blue pass-
ports, while it is a popular colour in central 
and south America - including in Argentina, 
Brazil, Costa Rica, El Salvador, Uruguay and 
Venezuela.
Other nations to have blue passports in-
clude Israel, Iraq, Syria and North Korea.
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H ome Secretary Priti Patel holding 
one of the new blue passports
The first blue British passports for 

nearly 30 years will be issued next month, 
the Home Office has said.
The current burgundy design is being 
replaced, following the UK’s departure from 
the European Union.
Blue passports were introduced in 1921 and 
phased out after 1988 when members of 
the then European Economic Community 
agreed to harmonise designs.

Home Secretary Priti Patel said the passport 
will “once again be entwined with our 
national identity».
She said Brexit had given the UK “a unique 
opportunity to... forge a new path in the 
world” and enabled a return to “the iconic 
blue and gold design».
The UK was never formally compelled to 
change the colour of its passport in the 
1980s but did so with other member states.
Securing a change in the design became a 
rallying point for Brexit supporters, with the 

government announcing in December 2017 
that the blue passport would return.
‹Super-strength›
The government estimates that all new-
ly-issued passports will be blue from the 
summer.
Until then, they will be issued alongside 
burgundy passports, which will remain valid 
for travel until they expire.
The UK burgundy passports carried the 
wording European Union on the cover, 
although the Passport Office last year began 

to issue them without such a description as 
older stocks ran out.
The blue passports will be made by 
Gemalto, owned by French firm Thales. 
However, they will be personalised with the 
holder’s details in the UK.
The back cover will carry an embossment 
featuring the floral emblems of England, 
Northern Ireland, Scotland, and Wales.
Image copyrightPA, BBC
Image caption
A new blue British passport alongside the 

New blue British passport rollout to begin in March

بدااملشهدالسيايسبإرسائيلأكرثتعقيداوضبابيةبعدتحديد
موعدبدءمحاكمةرئيسالوزراءبنيامنينتنياهو-الذييرص
عىلالبقاءبالحكملواليةخامسة-بتهمالفسادوالغشوخيانة

األمانةبعدأياممننتائجاالنتخابات.
ويواجهنتنياهوثالثةملفاتفساد،حيثتتهمهالنيابةالعامة
اإلرسائيليةواملستشارالقضائيللحكومةأفيحايمندلبليت
بارتكابمخالفاتتتعلقبالغشوالخداعواالرتشاءواالحتيال

وخيانةاألمانة.
وبمعزلعننتائجانتخاباتالكنيستالتيستجرىيوم2 

مارس/آذاراملقبل،يبقىبدءمحاكمةنتنياهويوم17منالشهر
ذاتهمحطةمفصليةيفالسياسةاإلرسائيليةونقطةفاصلة

يفاملستقبلالسيايسلرئيسالوزراءالذيسيجلسيفقفص
االتهام.

انتخابات رابعة
ومادامنتنياهويرافقاملشهدالسيايس،يبدوأنالسيناريو
األرجحيفظلتعقيداتاملشهداالنتخابيمعبدءمحاكمته
والتقارببنياملعسكراتهوانتخاباترابعةيفالصيفاملقبل،
وهوالسيناريوالذيحذرتمنهمختلفاألحزاباإلرسائيلية
وأرصتمنخاللترصيحاتلقياداتهاعىلتشكيلحكومة

باالنتخاباتالثالثة.
لكنلتجنبانتخاباترابعة،تواجهاألحزاباإلرسائيلية

ومعسكراليمنياملتطرفومعسكراليمنيالتقليديواليسار
الصهيونيثالثةسيناريوهاتلتشكيلالحكومةاملقبلة،ولعل
األبرزهوحكومةوحدةوطنيةشاملةبالتناوببنينتنياهو

ومنافسهزعيمحزبأزرقأبيضبينيغانتس.
يذكرأنسيناريوحكومةالوحدةالوطنيةكانمطروحابعد

انتخاباتسبتمرب/أيلول2019،لكنإرصارنتنياهوعىلأنيكون
أوالبالتناوبحالدونذلك،وقديكونتقديمهللمحاكمةحافزا
لتقديمالتنازالتمنقبلهلضمانبقائهيفاملشهدالسيايس.
يسعىنتنياهوجاهدالحسماالنتخاباتمعكتلةاليمني
وتشكيلحكومةضيقة،وهوسيناريويشابهيفحظوظه

سيناريوحكومةأقليةبرئاسةغانتسمدعومةمنالقائمة
املشرتكةالتيتمنحهااستطالعاتالرأي14مقعدا.

دعم وتكليف
ويفظلالتطوراتالقضائيةضدنتنياهو،ترجحاستطالعات

الرأيبعدتقديماملستشارالقضائيللحكومةأفيحاي
مندلبليتثالثلوائحاتهامضدنتنياهو،تقدمتحالفأزرق

أبيضبفارقثالثةمقاعدعىلحزبالليكود،لكندونحسمأي
مناملعسكرينأغلبية(61عضوابالكنيست(لتشكيلالحكومة

املقبلة.
ويسعىنتنياهوالذييحظىبدعمكتلةاليمنياملتطرف

املؤلفةمن55عضوابالكنيست،إىلحسماالنتخاباتالثالثة
والحصولعىلثقةودعم61عضوا،وذلكلتجنبالجلوس
يفقفصاالتهاميوم17مارس/آذاراملقبل،واملهمأنيحظى
بتكليفمنرئيسالدولةرؤوفنيريفلنيلتشكيلحكومةيمني

ضيقة،وبذلكيتحصنمناملحاكمة.
تبدوهذهاملهمةمستحيلةوفقاللمحللنياإلرسائيلينيالذين

يجمعونعىلأننتنياهو-الذييواجهتهمفساد-فشليفمرتني
يفتشكيلحكومةبغضونأقلمنعام،وقللوامناحتماالت

صمودحكومةضيقةحتىلونجحرئيسالوزراءالذيسيكون
عرضةلالبتزازمناليمنياملتطرفواملستوطننيمقابلالحصول

عىلدعمهموتشكيلالحكومةبغيةالتهربمناملحاكمة

والسجن.

حصانة من المحاكمة

وبحسبمانقلتصحيفةيديعوتأحرونوتعنوزراءيف
الليكودفإنه»إذافازتكتلةاليمنيوأحزابالحريديمالداعمة
لنتنياهوبـ61عضوكنيست،فإننتنياهوسيبادرإىلترشيعما
يطلقعليهالقانونالفرنيس،الذييحظرمحاكمتهماداميتوىل

منصبرئاسةالوزراء«.
كمااليستبعدوزراءعنالليكودإمكانيةأنيطلبنتنياهو،

وفقالهذاالترشيع،الحصانةيفاالتفاقياتاالئتالفيةالتيتمّهد
لتشكيلائتالفحكومييمينيضيف،كمايتوقعأنيطلب

نتنياهومنالكنيستحصانةبرملانيةبهدفتأجيلمحاكمته
إىلمابعدانتهاءواليتهاملقبلة،مؤكدينأن»نتنياهوسيفعلكل

يشءكياليكونيفقفصاالتهام«.
لكنوزراءيفالليكوداليستبعدونسيناريوأنيخرسنتنياهو
االنتخاباتلصالحغانتس،غريأنهماليتوقعونأنيتنحى
أويعتزلالحياةالسياسية،بلسيتوجهبطلب»توقيع

صفقةادعاءمعالنيابةالعامةتحولدونإمكانيةسجنهيف
املستقبل«.

حسم وتأجيل

واستباقالحسمالصندوق،أفادتصحيفةمعاريفنقالعن
قياداتيفالليكودبأننتنياهويجريمشاوراتمعطاقم

محاميهلتقديمطلبعدماملثوليفأوىلجلساتمحاكمتهأمام
املحكمةاملركزيةيفالقدس،وذلكلعدماملساسباحتماالتهيف
تشكيلحكومةبرئاستهإذاحظيبتكليفمنرئيسالدولة،

كماأنمشهدنتنياهويفقفصاالتهامسيلحقرضارابالليكود
بوصفهتيارارئيسيايفمعسكراليمنياملتطرف.

ويرىمراسلالشؤونالقانونيةللصحيفةمتانفارسمانأن
الجلسةاألوىلهييفالواقعتقنية،رغمالزخماملرتبطبهابسبب

توقيتها،بعدأياممننتائجانتخاباتالكنيستواملفاوضات
حولهويةالشخصالذيسيشكلالحكومة،وعليهيقول
»ليسمناملستبعدأنيقدمطاقمالدفاععننتنياهوطلبا

لتأجيلالجلسة«.

غانتس ونتنياهو
منجانبه،يعتقدمحللالشؤونالقضائيةيفموقع»والال«
اإللكرتونيأمريأورنأنتحديداملوعدالنهائيإلسماعالئحة
االتهاممنشأنهأنيؤثرعىلاملجموعةاملرتددةمنالناخبني
اإلرسائيلينيبنينتنياهووغانتس،كماأنهذااإلجراءسيعيق

وسيقللمنفرصنتنياهويفتشكيلالحكومةاملقبلة.
ويرجحمحللالشؤونالقضائيةأنهعىلالرغممننتائج

االنتخاباتوأيضايفحالوجودسيناريوفوزنتنياهو،فإن
»رئيسالدولةوخاللمشاوراتهمعرؤساءاألحزابوخاصة
منكتلةاليمنيسيسألهمماإذاكاننتنياهومؤهالمنناحية
قانونيةملثلهذاالتكليف،وماإذاكانلديكمبديالومرشحا

توافقياداخلاليمنيخلفالهللتوصيةبه«.
ويقدرأورنأنرئيسالدولةإذاحظيغانتسبالتوصيةسيكلفه

بتشكيلالحكومةويمنحهفرتة28يوماوأيضامهلةإضافية14 
يوما،عندهاومعبدءمحاكمةنتنياهوحتىلولميشكلغانتس
حكومةيفأقلمنأسبوعني،سيكونمرشحالرئاسةالوزراء،لكن
يتعنيعىلاملستشارالقضائيللحكومةواملحكمةالعلياالفصل

يفقضيةنتنياهووإلغاءأهليتهبسببالفساد.

نتنياهو بين االنتخابات 
والمحاكمة.. هذه 

سيناريوهات مستقبله 
السياسي
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Eve حواء

-منهيالسيدةنوفيلةحيدر؟

أناقبلكلشيئأمإلبنتنياألوىلعمرها15عاماًوهييفمرحلة
الثانويةالعامةوالثانيةيفعمر12سنة،ومنهذااملنطلق

أشعربأننيمعنيةيفالوسطالتعليميمنزاويةبوصفيأماً
أهتمبواقعالتعليميفديربورنخصوصاًوميشيغنعموماً،
وبوصفيرئيساًملجلساالهايل(بي،تي،آي(عىلصعيد

مقاطعة(وين(كماأننينائبرئيسمجلس(آملنايتأفلليت
بورد(يفجامعةميشيغن،كماأننيمستشارةتعليميةلفئة

طالبالكلياتملدرسة

(ويستورد(وثانوية(روبشار(كماأننيعضويفمنظمة
(أمريكورالوطنية(التيتنشطيفعمومالوالياتاملتحدة

األمريكيةوألعبدوراًمنخاللهذهاملنظمةواملجالسالتيأنا
أعملفيهاألعبدوراًيتمثليفإحتضاناالطفالالذينعادةما
يكونواأولشخصيفعائالتهميحاولالدخولاىلالكليةومن
ذويالدخلاملحدودحيثنقومبتقديماملشورةالتعليميةالتي
تساعدهيفدخولالتخصصالذييناسبه،اىلجانبتقديم
الدعماملاديواملعنوي،والتسهيالتالتييحتاجهايفطريقة
تقديمالطلبملديريةالتمويلالطالبيأوتقديمالطلباتلغرض

الحصولعىلاملنحالدراسية،ومنخالللجنةيفمنظمة(
امريكور(هي(ميشيغنأدفايس(و(ميشيغنكوليجأكسس
نتورك(املنظمةاملذكورةغريربحيةوتعملعىلمساعدةذوي
الدخولاملحدودةجداًيفالحصولعىلفرصدراسيةمناسبة
والجاليةالعربيةمنضويةيفهذهاملنظمةاملعروفةوذاتالطابع

 الوطني.
 التخصصاتالعلميةوميدانالعمل

-ماهوالتحصيلالعلميللناشطةالرتبويةنوفيلةحيدر؟

أناأحملشهادةالبكلوريوسيف(كرمنلجستسكومينكيشن(
كماأحملشهادةاملاجسترييفاالدارةالعامةودرستُيفجامعة
ميشيغنبفرعيهايفديربورن،وآنأربور،وولدتيفلبنانعلما
ًأنعائلتناكانتقدهاجرتاىلالوالياتاملتحدةاالمريكيةمنذ

ستينياتالقرناملنرصماالأنهاعادتلفرتةمنالوقتالذيولدت
ُفيهاهناكثمعادتمجدداًاىلالوالياتاملتحدة.

-ملاذاأخرتتيالقطاعالتعليميلتنشطيمنخالله؟

أعتربهذاالقطاعمنأحبالقطاعاتالعلميةاىلقلبيمنناحية
التفاعلمعقضاياهالسيماأنهالوسطالذيتمرخاللهاالجيال

الذينهمبناتناوأبناؤنااملرالذييخلقشعوراًلنابرضورة
االهتمامبهذاالقطاعاملهم،وألنهالقطاعالذييشهددوماًقدوم
موجاتمنالتالميذاملهاجرينالذينهمبحاجةاىلثمةدليل
يرشدهماىلالقنواتالصحيحةالتييجبأنيسلكوهاكي

يصلوابراالمان،ويفمعرضالحديثعنهذهاالمورالبدلنامن
االشارةبأنالالجئالذييصلاىلاملهجراالمريكيأوايمهجر
آخرسيواجهحزمةمنالتحديات،وأناهناأتحدثعنالالجئ
التلميذالصغري،ومنهذهالتحدياتالقابليةعىلاالندماجيف
البيئةالتعليميةالجديدة،اللغة،واملراحلاالمتحانيةالتي
يجبتخطيهامنقبلالتلميذليتمكنمنتطبيعأوضاعه

التعلمية،هذاالوضعينطبقعىلجميعاملراحلالتعليميةوثمة
فرقكبريبنيتلميذولدهناوألرستهحضوريمتدلثالثةأجيال
،وبنيطفلمهاجريحاولالتأقلمعىلاملجتمعومسؤوليتنايف
املنظماتالتينعملفيهاهواملساعدةيفتطبيعأوضاعالطلبة

مناملهاجرينالجددأوالذينيواجهونظروفاًأقتصادية
وأجتماعيةقاهرة،لذاالعمليتجهدوماًلرصدأمواللربامج

االندماجالتعليميوالتأكيدعىلتأهيلالطلبةمنناحيةاللغة
التيتعدالتحدياالصعبللقادمنيالجددسواءأوالكبارأو
الصغارونحرصعىلتنفيذبرامجتعليميةلهؤالءتمكنهممن
إجتيازاالمتحاناتالثالثةالتيتفرضهاالهيئاتالتعليمية
لسلطةالواليةالنأيتراجعربماسيسببنوعاًمنالتنمر
يفاالوساطاملدرسيةاالمرالذيسينعكسسلباًعىلالوضع

النفيسلالطفال،الذينقدربماهمباالصليعانونمنمشكالت
نفسيةبسببمامروابهمنرصاعاتمسلحةأوحروب.
واليقترصدورناعىلهذهالفئةبلهناكفئاتمناالطفال
يعانونمنالتفككاألرسيالناجمعنحالةاالنفصالبني

االمواالبأواملشكالتالتيتقعبينهماالتيتؤدياىلالطالق
،وتلكاملرحلةالتيأسميها(دراماالطالق(تنالالكثريمن
الصحةالنفسيةللطفلالذييشعربأنحالةاالنقسامبدأت
تدبيفكياناالرسة،وحنييقعالطالقتبدأمشكالتاالنقسام
تتجسديفتقسيمالبيت،تقسيماالثاث،وقدينطبقذلكعىل
االطفالفثمةمنهممنيريدالعيشمعاالبوآخريريدالعيش
معاالموبنيهذاوذاكيبدأعقداالرسةباالنفراط،وماينجم
عنهذهالحاالتمخرجاتسلبيةتبدأبالتمظهربعدرسيان
حالةاالنفصالحيثيعيشالطفلمعاالبأواالموكالهما
يعمالنوأغلبوقتيهمايميضيففرتةالعمللتأمنياملعيشة،
وحنييخلداناىلالراحةيفالبيتيحنيموعدمغادرةاالطفال

اىلاملدارسوهكذايستمرالروتنياليومياالمرالذييخلقفراغاً
أرسياًلدىالطفلالتلميذالذييحتاجاىلمنيساندهويشجعه

يفمسريتهالدراسية،اىلجانبحاجتهاىلمنيساعدهيف
االجراءاتاالداريةالتياليمتلكالتلميذخربةسابقةيفإنجازها

لذاسيشعربحاجةاىلمنيساعده.
وهنايمكننانحنالقيامبهذاالدوروغالباًمنأقومبهذاالدور
منخاللترأيسللجنةاألهايل(بتي،تي،آي(وأوداإلشارة
هنابأناالبأواالمهنابمجردأنهميفإنشغالعنأطفالهم

ليسمعنىذلكأنهمسيئونولكنبرنامجالعملاليوميوتوقيته
اليسمحأويساعديفخلقتواصلمستمربنيالطفلوأبيهأو
أمهاملنهمكنييفتأمنيأحتياجاتالبيتومتطلباتهوبهذالن

يكونثمةوقتُينفقللطالبمنقبلوالديهلتهيئتهاىلالدراسة
الجامعية،لذانحاولنحنأننعوضهذاالدورونقومبواجبنا
وبالتأكيدأنالتالميذالذينيواجهونتحدياتمنهذاالقبيل
ستكونخطواتهمأبطأمنأولئكالذينيمتلكونالدعمالكامل
املعنويواملادي،وهناالأقولأننايمكنناأننحققنتيجة100 
باملئةبقدرمانقولأننانميضيفهذاالطريقونحققنجاحاً
لحاالتعديدةحتىلووصلتاىل50اىل60باملئةفذلكيعني
انناأنجزناشيئاًجيداًسيتذكرهاملستفيدونمنبرامجنايف
مجلساالهايلوبالتايلسيبنىهؤالءذاتالتوجهيفاملستقبل
حينمايتخرجونويدخلونسوقالعمل.ونحنيفهذااملجلس
املذكورنتحدثبإسمالطلبةونساندهملتحقيقمايصبوناليه
منأحالممرشوعةواليقترصدورناعىلمدينةديربورنبليف
مدنأخرىمثل(النسنغ(أووالياتأخرىمثل(واشنطن(

كماأننامعتواصلدائممعنوابالواليةإليصالاملشكالتالتي
تواجهفئةالطالباوالواقعالتعليميبشكلعام.كمانقومبنقل
معاناةاالهايلوهويواجهونمشكالتيفالنامالصحيومشكالت

 أخرى.
املستوىالتعليميلديربورنجيدولكنهجيدجداًيف

 مدنأخرىمنالوالية
-كيفتقيميالواقعالتعليميملدينةديربورنخصوصاً

ومدنواليةميشيغنعموماً؟

مستوىالتعليميفديربورنجيد،ولكنثمةمدنيفواليتنا
مستواهاالتعليميأفضلمنديربورنمنها(نوفاي،ويست
بلومفيلد،ليفونيا(وذلكالنالدخلاملايللألرسهناكأفضل
واملوضوعمرتبطباملعياراالقتصادي،فكلمازادالدخلاملايل

لالرسأوعىلمستوىاملدنأوالوالية،أوالبلداننشهد
مستوياتأفضلعىلشتىاالصعدة.

ومناملشكالتالتيتؤثرعىلالواقعالتعليمييفديربورنهي
مشكلةالقادمنيالجددمنالطلبةاملهاجرينالذينتحدثنا

عناملشكالتالتييواجهونهايفسؤالسابقحيثتحدثناعن
التحدياتالتييواججهاالتلميذاملهاجرالجديد،ولكنهناأريد
التحدثعنالتداعياتالتيتنعكسعىلاملستوىالعامالدرايس

ملدينةديربورن،فهؤالءالتالميذالجددحينمايلجوامدارس
ديربورنمعنىذلكأنهمسيخضعوناىلمعيارالتقييمالعام

االمرالذييؤثرسلباًيفترتيباملدينةضمنالوالية،فليسمن
املعقولأنأقيمتلميذاحديثالعهدبالواقعالتعليميالجديد

بآخرعميقالوجوديفاملدينة،وتربزعادةالتبايناتعنداملقارنة
بنيالحالتنيممايتسببيفإحداثإرباكيفالتقييم،وماهو

مطلوبمنالتلميذالجديدالقادممنالرشقاالوسطعىلسبيل

املثالالتفوقيفأمتحانات(أمأستوب(و(أم،دبليو،آي(
وقديكونهذاالتلميذالجديدالقادمتواًمناملجتهدينيفلغته
االمولكنهيواجهصعوباتمعاللغةالجديدةلذاالبدمنتقديم
 الدعمبمختلفأشكالهكييندمجيفالبيئةالتعليميةالجديدة.
املنهجالتعليمياالمريكيعموماًقديموبحاجةاىل

 تحديث.
-كيفتُقيميمفرداتاملنهجالتعليميملختلفاملراحل

الدراسيةيفديربورنخصوصاً،وأمريكاعموماً؟
يمكنالقولأناملنهجالتعليمياالمريكيقديمليسفقطذلك
املنهجاملعتمديفمدارسديربورنبليفعمومالوالياتاملتحدة
االمريكية،فالطالباليتعلمقضاياعلميةقديستخدمهايف
املستقبلالقريب،بلمايتعلمههواملايضبآلياتهوطروحاته

التيكانتتصلحلذلكالزمنويمكنإعتمادهاكأساسيتمالبناء
عليه،ونظراًلتعايلاالصواتاملناديةبالتحديثفقدتموضع

بعضالتغيرياتعىلمادةالرياضيات،فاآلنإذاأردتأنأساعد
االطفاليفتعليمالرياضياتالبدأنأتعلمماتمإستحداثهمن
تغريات،فمادرستهباتمختلفاًعماهوموجوداآلن،وأعتقد
أنكل10سنواتالبدمنتحديثاملنهجالتعليميلجميعاملواد
التعليميةلتتساوقمعحركةالعلمالحديث،فمنذ100عام
ونحنندرسمادةالجربيفالرياضياتوموادأخرىمعينةيف
العلوموالقراءة،ونتغافلعنتعليمالطفلبعضالبديهيات.
-ماهيهذهالبديهياتالتييجبأنيتعلمهاالطفل؟
البدأننعلمهبديهياتمرتبطةبحياتهاليوميةعىلسبيلاملثال
كيفيكتب(شيكا(أونعلمهماذاتعنيمفاهيمعىلسبيل

املثال(املوركج،االنرتست(أوندربهكيفيدفعفاتورةما،او
كيفيزودالوقودلسيارته،كيفيستخدم(كييفتححساباً

مرصفيا،كيفيستخدمبطاقةالبنك،أوالكردتكارد(هذهأمور
حياتيةإذاقمنابتعلميهالليافعبشكلصحيحفسوفيتجنب
الوقوعيففخالديونبسببجهلهالتعاملمعهذهاالشياءوأجد

أناالطفاليصلوناىلعمرالتخرجمنالثانويةواليجيدون
التعاملمعهذهاملواقف،ونحنكأهايلالنريدالطفلعند

بلوغهعمر22سنةوهيسنةتخرجهأنيكونمغرقاًيفالديون
بسببعدممعرفتهكيفيةالحصولعىلالقرضاملناسببرشوط
وبطريقةرصفمناسبة.وأعتقدأناملدارستعلماالطفالالكثري
مناالمورالتياليستخدمونهايفحياتهموبالطبعكالميهذا
ينطبقعىلاإلناثوالذكوروأتذكرسابقاًهناأويفاوطاننااالم
كانتاملدارستعطيحصةدراسيةبعنواناالدارةاملنزليةوهي

 للبناتفقطكيُيِحّسَنإدارةالبيتوموارده.
 االخالقحصةدراسيةمفقودةمناملناهجالرتبوية.
هذهاالمورالتيذكرتهااىلجانبمفهوماالخالقهيقضايا

بحاجةاىلتدريسمنقبلاملدارسالنهاجميعاتالمسالحياة
اليوميةللشباب،وأقصدباالخالقهيتعليمفنالتعاملمع

اآلخروأدبالتعاملمعمختلفرشائحاملجتمعكيتستقيمحالة
املجتمعوتختفيالظواهرالسلبيةمنهاالتنمروغريهمنالظواهر
االخرىولألسفهذهالحصةمفقودةمناملنهجالتدرييسلذا

تقععىلاالهايلمسؤوليةتعليمأبنائهمهذهاملفاهيماملهمةالتي
تسهميفبناءسلوكأخالقيمتزن،والحديثعناالرسذي
شجونبسببمايعرتيكياناالرسمنضعفيفعرىالعالقة
االرسيةبنياالفرادوخاصةتلكاالرسالتيتشوبهاالخالفات
والرصاعاتالتيتمهدلحاالتالطالقلالسفالذيتزداد

معدالتهيفأوساطجاليتناألسبابعديدة.
منالظواهرالتيتتجىليفمثلهذاالواقعأناالبوينغالباً
مايحاوالناالبتعادعنالتفاعلمعالطفلفيقومانبإعطائه
االجهزةااللكرتونيةمثل(اآليباد،والهاتفالذكي،وغريه(

وهذايعدعاملاًبحدذاتهيواجههالطفلدونماتوعيةأومعرفية
تؤمنلهالسالمةالفكريةحينمايتعاطىمعمفرداتهوتلك
املسألةلطاملانبهتُاالهايلعنهامنخاللعميليفرئاسة
مجلساالهايلعىلمستوىاملقاطعةاىلرضورةالعملعىل

تحقيق(أونالينسيفتي(وهيكيفنضمنعاملالسالمةيف
عمليةإستخدامالطفلللنت،الناملدارستكتفيفقطبتنبيه
الطفلبعدمالصعوداىلسيارةشخصغريب،أوالتأكلشيئا
ًمنأحدالتعرفهقديكونمخدراتأوالتتحدثمعشخص

غريبويفعمركبري،أماالسالمةاملتعلقةبالتعاطيااللكرتوني
فاليوجدثمةمنينبهعنهالذاأحاولالتنبيهعنهادومامن

 خاللمجلساالهايلعىلمستوىاملقاطعة(وين(.
 ديربورنبحاجةاىلبناياتدراسيةجديدة.

-مالذييحتاجهالواقعالتعليمييفديربورن؟
نحنيفديربورنبحاجةاىلبناياتجديدةلتكونمدارسمن
شأنهاإستيعاباالعداداملتزايدةمنالطلبة،فاليعقلمدينة

مثلديربورنيسكنها100ألفنسمةتوجدفيها3ثانوياتعامة
فقط(فوردسون،أسلفورد،ديربورنهاي(واالوىلواالخرية
تعانيانمنالكثافةالعاليةللطلبة،وضيقاملساحاتيفأروقة
املدراسبسببزيادةعددالطلبةكماتحتاجاملدارساىلكوادر
تدريسيةيفمختلفاملواد.وتوجدميزانياتلهذاالغرضولكن

ننتظرتحركاًرسمياًللبدءبهذهالخطوة.

-هلثمةتوجهبجعلاللغةالعربيةمادةأساسيةيف
املنهجالتعليميملدينةديربورن؟

اللغةالعربيةموجودةيفاملناهجالتعليميةللمدارسالخاصة
فقط،وموجودةيفالثانوياتكمادةإختياريةاىلجانبلغات
أخرىكالفرنسية،االملانية،االسبانية،وبالرغممنتنامي
الوجودالعربييفديربورناالأنثمةصعوباتتحولدون

التمكنمنوضعمادةاللغةالعربيةيفاملنهجالتعليمي،منهاأن
الطلبةمنأثنياتأخرىسيكونعليهممنالصعبدراستهااىل
جانبإفتقاراملدارساىلالكوادرالتدريسيةاملؤهلةلتدريسها،
لذاتبقىاملدارساألهلية،ومدارسالسبتواالحدهيالفرصة
الوحيدةلدىأبناءالجاليةلتعليمأبنائهماللغةالعربيةالتي
يمكنإعتمادهاكلغةثانيةاىلجانباللغةاالنجليزيةألبناء
الجالية،وسبقأنتمإعتماداللغةالعربيةيفاملنهجبواقع

حصتنييفاالسبوعكلحصةملدة40دقيقةشأنهاشأنمادة
الرياضياتولكنأثبتتالتجربةأنذلكاليكفي،والكثريمن
الطلبةمنالخلفياتالثقافيةواالثنيةاالوربيةوغريهاقدعانوا

منهذهالحصةاىلجانبالطلبةالعربالذيناليجيدون
الحديثباللغةالعربيةلذايبقىالخيارملنيريديفاملدارس

الخاصة.

التربوية نوفيلة حيدر في ضيافة العربي االمريكي اليوم :

األخالق حصة تربوية ضرورية ألطفالنا ال توجد في المنهج الدراسي 
حاورتها إستبرق عزاوي

شخصيةنسائيةمتميزة،هادئة،مثابرة،تحاولمنخاللفضائهاالعميلأنتلعبدوراًيف
مؤثراًيفأهموأخطرفئةيفاملجتمعوهمالتالميذيفأعمارهماملتباينةوالسيمااليافعنيمنهم
ودروهاالذيتلعبههوإمكانيةوضعأقدامهؤالءعىلالطريقالصحيحمنالناحيةالدراسية
أوالًليتمكنوامنالحصولعىلاملؤهلالعلميبوصفهالبطاقةالتيمنشأنهاإدخالهمأروقة

سوقالعمل،العربياالمريكياليومإلتقتالسيدةنوفيلةحيدروكانمعهاهذاالحوار:-

ديربورن 
بحاجة الى 

بنايات دراسية 
جديدة
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إجازة األمومة هامة!
تقولالعديدمنالدراساتأناألمهاتالالتييحصلنعىل

وقتراحةكافبعدالوالدةخصوصايفاألشهراألوىليساهمن
أكرثيفتغذيةالطفلونموهوكذلكتحسنيصحتهنالبدنية
والعقلية.كماأنهذاالوقتيشجعاملزيدمنالنساءعىل

الرضاعةالطبيعية،والوفاءباحتياجاتهن،والحدمنمخاطر
اكتئابمابعدالوالدة،والتعب.

وبالتايل،مناملهمأخذإجازةمنالعملبعدالحملوالوالدة.يف
عالمتمثلفيهالنساء%40منالقوةالعاملة،تساعدسياسات
إجازةاألمومةالجيدةاألمهاتالجديداتعىلالشعوربالدعم

والعناية.
ووفقًالليونيسيف،فإناإلجازةالتيتؤخذيفبدايةالسنوات
األوىلمنحياةالطفلتعتربمهمةوتساهميفنموالدماغ

ومستقبله.ودعتاليونيسفإىلمنحمااليقلعنستةأشهر
كإجازاتمدفوعةاألجرلآلباءواألمهاتللحصولعىلرعاية
صحيةومرافقجيدة.عىلالرغممنذلك،فإنإجازاتاألمومة
املمنوحةللمرأةتختلفاختالفًاكبريًايفجميعأنحاءالعالم.
وهنانلقينظرةعىلبعضالدولالرائدةيفمنحهذهاإلجازات

عاملًيا:

السويد
تعتربالسويدواحدةمنأكرثاألماكنوديةللعائالتوتبدأ

املزايامنذوقتالحمل.وتعزيزًالبيئةعملتقدميةومتساوية
بنيالجنسني،تقدمالحكومةإجازةأمومةمدفوعةاألجر

تصلإىل480يوًما.يفالواقع،يحقلآلباءأيًضاالحصولعىل
استحقاقاتاألبوة.برصفالنظرعنذلك،يتيحالبلدللنساء
العامالتيفالوظائفالشاقةأوالتيتتطلبالكثريمنالجهد

أخذالوقتللراحةخاللاألياماألوىلبعدإجازةاألمومة،
باإلضافةإىلخيارتقصريساعاتالعملبنسبة25%.

النرويج
تعتربالحكومةالرنويجيةاألفضلعىلمستوىالعالممن

ناحيةتعزيزالحفاظعىلالتوازنبنيالعملوالحياة،وهذايمتد

إىلاآلباءواالمهاتمنالعاملني،فبناًءعىلفرتةالوظيفة-من49 
إىل50أسبوًعا-يتمتقديماسرتاحاتاألمومةاملدفوعةبالكامل

لألمهات.

كرواتيا
تعتربكرواتيامنالدولالصديقةللمرأة،فالحكومةتهتمجيداً
بالنساءالعامالت،وخاصةالحواملمنهن.أوالً،ُيسمحللنساء
بخيارالحصولعىلإجازةأمومةمدفوعةاألجرملدةتصلإىل
عام،باإلضافةإىلاملطالبةبمزايامثلالرعايةالطبيةاملجانية
قبلالوالدةوبعدها،وخيارأخذفرتاتراحةللرضاعةالطبيعية
أثناءالعمل،وأنيكّنيفمأمنمنالطردوالفصلمنالخدمة

خاللالفرتةاملذكورة.

المملكة المتحدة
يفإنجلرتا،مناملمارساتاملعتادةالسماحللنساءبالحصول

عىلإجازةأمومةتصلإىل39أسبوًعا،معتخفيضاألجور.ومع
ذلك،يمكنللمرأةالحاملأخذإجازاتقبل11أسبوًعافقط

منتاريخالوالدة،معاستثناءاتفقطإذاجاءاملولودمبكرًا.كما
ُيسمحللنساءأيًضابالحصولعىلرعايةمجانيةبعدالوالدة
يفبعضاملستشفياتاملسجلة.رغمتباينالفوائد،ومعذلك

وفقًالدراسةأجرتهااليونيسف،تعترباململكةاملتحدةأيًضامن
أقلالدولمالئمةللعائلةيفأوروبا.

الهند
بعدالتعديلعىلقانوناستحقاقاتاألمومة،انضمتالهند
إىلصفوفالبلدانالتيتقدمللمرأةرعايةجيدةلألمومة
واستحقاقاتها.وفقًاملرشوعالقانون،يمكنللمرأةاملطالبة

بإجازةتصلإىل26أسبوعامدفوعة.كماجعلمرشوعالقانون
إلزاًماللرشكات(التيتضمأكرثمن50موظفًا(بتقديممعاملة
خاصةللسيداتالعائداتإىلالقوىالعاملة.بواقع26أسبوًعا،
يعدهذاالرقمجيًدابالنسبةلصفوفالدولالنامية،وهوأفضل
مندولأخرىمثلالصنيوباكستانوسنغافورةوأملانياوحتى

الوالياتاملتحدة.

ما هي البلدان التي تقدم أفضل 
إجازات أمومة في العالم؟

الحملوالوالدة،تجربةثمينةتختصبهاالنساء.ولكنالوقتالذيتقضيهاألمالعاملةمع
الطفلالصغريللرعايةوالتغذيةليستكافيةأبدا.هذاهوالسبب،يفرضورةوجودقوانني

تحمياالموتعززاألمومةوالرعاية.

A s more women wait until their 30s or 
older to start having children, it may 
be difficult for young mothers to know 

exactly how to navigate being a young adult 
and having a child. At a time when it feels like 
most twenty-somethings are barely moving 
out of their parents’ houses in their twenties, 
let alone raising children, becoming a young 
mother might feel rather isolating. 

But if you’re a young mom, you shouldn’t feel 
ashamed. There are a lot of other women who 
are becoming mothers in their twenties and 
many women find a lot of benefits to starting 
their family earlier, such as more flexibility in 
their careers and more reproductive options. If 
you are a young mom or considering becoming 
a young mother, here are some tips on juggling 
motherhood in your early twenties. 

Give Yourself Time to Find Your Passion

If you are worried that having a baby early in 
life will mean that you will lose sight of your 
own passions and dreams, think again. Many 
women who have had babies in their twenties 
have found that having a child early on in life 
has actually helped inspire them to find their 
own passions, whether that be a hobby, going 
back or finishing school, or pursuing a dream 

job. There’s no motivation for knowing your 
little one is watching you reach for the stars. 
And knowing that you have time to figure out 
what your dreams are can bring you comfort, 
even when you’re not completely sure what 
your passions are just yet. 

Get Your Finances in Order

The most important thing you can do as a 
young mother is using your age to your advan-
tage when it comes to saving for the future. 
Brush up on tips on how to save money when 
you have a baby, start a budget, understand 
what health insurance costs you will have, and 
save for retirement. Set up an appointment 
with a financial advisor to help you get started 
on saving for your own retirement now because 
when you’re young, even saving a small amount 
will pay off big time in the long run. An advisor 
can also help you start a savings program for 
your baby as well. 
Get Help Paying for College

There are many assistance programs available 
to young mothers for college. If you are in 
college or are planning to go to college and 
are currently pregnant, be sure to include your 
baby on your FAFSA form. If your due date falls 
during the school year, you may be eligible for 

more financial aid by claiming your baby as 
a dependent when you file your paperwork. 
There are also usually many local and private 
scholarships available for young mothers at 
college, so ask a financial aid counselor what 
programs are available at your own institution. 

Embrace the Benefits of Young Mother-
hood

It seems that biologically speaking, our bodies 
are designed to have babies in our 20s. Studies 
show that very young (teenaged) and older 
moms (over 35) have more complications with 
everything from pregnancy to delivery, so if 
you’re 22 and rocking your first pregnancy, be 
assured your body is probably thanking you for 
it, even if you feel like you’re “too young.»

In the end, the only “right” time to have a baby 
is when it’s the right time for you. But as our 
society moves towards mothers and families 
having babies later, young mothers might 
need a little extra support in preparing for 
and entering into parenthood. Some mothers 
simply have the opportunity to have babies at 
a younger age and when it comes right down 
to it, and mothers at any age can benefit from 
a few helpful resources and tips to navigating 
parenthood.

 Tips for Moms Who Have Children When They Are Young
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Fashion Jewelry موضة مجوهرات

طرق تنسيق الفساتين 
الكاجوال القديمة 

مع الحجاب
الحجاباليعنياالستغناءعنخزانتكالقديمةوما
تمتلئبهمنمالبس،فقديكونبينهاقطعمحببةإيل
قلبكوتكرثيمنارتدائها.إىلجانبأنخطوةتبديل
خزانتككاملًةبمالبستليقمعالحجابقدتحتاجإيل
بذلمجهوًداكبريًاوتكلفكالكثريمنالوقتواملال.لذا
قررناأننبحثيفإطالالتمدونيموضةاملحجبات

ونستلهممنهمكيفيةتنسيقالفساتنيالكاجوالبطرق
أنيقةومختلفةكيتالئمالحجاب.

1 -ارتداءبلوفرشتويعىلالفستانهيأولإطاللة
يمكنكأنتستلهمنيمنهامالبسك.فإذاكنِتمنمحبي

اللوكالفضفاضاملريحهذهاإلطاللةهياختيارك.
2 -أماإذاكانلديِكفستانبأكمامقصريةوبفتحةصدركبرية

يمكنكارتداءقميصبياقةأسفله،وإلطاللةأنيقةيمكنك
تنسيقهمعتوربانوأقراطمميزة.

3 -الجاكيتالجينزقطعةأساسيةيفخزانةكلفتاة،لذا
يمكنكارتدائهبكلسهولةمعالفستانإلطاللةشبابية

ومختلفة.
4 -وإذاكانلديكفستاناقصرياًبعضاليشءوبدون
أكمام،فهذاأيضاًيسهلتنسيقه.كلماعليِكفعلههو

ارتداءقميصأوبلوزةقطنيةأوبلوفربسيطبرقبةعالية
تحتهوأكميلطلتكببوتذورقبةطويلة.

5 -وإذاكنِتمنمفضيلاللوكالرسميفحتماًسيقع
اختياركعيلتنسيقالفستانمعالبليزر،ويمكنك
االعتمادعليهيفمناسباتكالتيتتطلبأنتظهري

بإطاللةغريمعتادة.
6 -أماإذاكانتتحتويخزانتكعيلالفستانذو

األكتافاملكشوفةOff-Shoulderكلماعليكارتداءه
هوبلوزةبرقبةعاليةأوقميصأسفله.

7 -الجاكيتالجلدهوالقطعةاملميزةيفخزانةكل
منّا،لذايمكنكتنسيقهمعفستانبقصةبسيطة

وأضمنلِكلوكأنيقوجذاب.
8 -الجاكيتاملنفوخPuffJacketيمكنكأيضاً

االستعانةبهلتنسقيهمعأحدفساتينكلتظهري
بشكلمميز.

9 -يمكنكارتداءالفساتنيالكاجوالالقصريةمع
البنطلونالجينزإلطاللةعرصيةمالئمةللحجاب

خاصةيفالصباح
10 -املعطفقطعةهامةداخلخزانتك،لهذا

يمكنكاختيارهمعالفساتنيلضمانالحصولعىل

ساعات نسائية جلد 
إلطاللة مليئة بالحيوية!

تميزتالساعاتعىلمرورالوقتبأنهامنأهمالقطعالتياليجبالتخيلعنهايفمختلف
اإلطالالتسواءكانتإطاللةرسمّيةأوكاجوال،فهيالقطعةاألساسيةالتيتمنحالسيدةالفخامة

املطلوبة.
وعىلاعتبارأنهمعبدايةكّلموسمتربزقطعاًحديثةوجديدةتناسباملوسماملقبل،أصبحمن
الرضوريأنتتابعالسيداتأحدثصيحاتالساعاتلكيتنتقيمنهامايناسبهاومايليق

بإطالالتها،وقدبرزتهذاالعاميفالعديدمناملجموعاتالساعاتاملصنوعةمنأفخمأنواعالجلد.
وقدالحظناأنالساعاتجاءتبألوانمتعددةلكيتناسبالجميع.

Emporio Armani ساعة باللون األسود بتصميم أنيق من

بطبيعةالحالالتتخىلالسيداتعنالساعاتذاتاللوناألسود،أوحتى
عناللوناألسوديفمختلفاإلطالالت،خاصةوأنهمناأللوانالقاتمةالتي

تناسبهذاالفصلبشدة.
وقدلفتتناالساعةاألنيقةمنأرمانيEmporioArmaniالتيجاءت
مصنوعةمنالجلداألسودالفاخريفحنيجاءتالعقاربواألرقاممن

اللونالذهبياألنيقوالفخم.
أماموفادوMovadoفقدقدمتساعةاكتستباللوناألسودبشكلكامل،
حيثجاءتمصنوعةمنالجلداألسود،كماأنامليناءأيضاًجاءمناألسود

يفحنيبرزتالعقاربباللونالفيض.

Gucci ساعة باللون الوردي الفاتح من الجلد من

اليمكنإنكارأناللونالورديمناأللواناملفضلةلدىالسيدات
بشكلعاممهماكانتأعمارهن،فهواللونالذييرافقهنمنذ

الوالدةوحتىسنمتقدمة.
ولهذاالسبببرزتالعديدمنالساعاتالجلديةالتيجاءت
مصنوعةمنتدرجاتاللونالوردي،سواءالفاتحةمنهاأو

الغامقة.
فقدلفتتناالساعةمنقوتيشGucciالتيجاءتمصنوعةمن
الجلدذواللونالورديالفاتح،تميزتبمينائهاالورديالزاهي

وبالنقشاتالتيزينتهبشكلكامل.
أمابياجيهPiagetفقدابتعدتعناللونالورديالفاتحواختارت

أنتقدمساعةباللونالورديالغامق،حيثجاءتمصنوعةمنالجلد
الفاخرومرصعةبأحجاراألملاسبشكلكامل.

Hermès ساعة من الجلد باللون الكحلي من

يأتياللونالكحيلكلونأسايسيفالشتاءبعداللوناألسود،خاصة
وأنهمناأللوانالعمليةالتييمكناستخدامهايفمعظماألوقاتومع

مختلفاإلطالالت.
وقداستطاعتالساعةمنهريمسHermèsمنلفتاألنظارإليها
خاصةوأنهاجاءتبشكلمستطيلمرصعةيفجوانبهابأحجار

املاسالفاخر،يفحنيجاءتاألرقامكبريةالحجموواضحة.
أمابوسيالتيBuccellatiفقدقدمتساعةباللونالكحيلُدمجمعها
األسودمنخاللميناءالساعة،أماالعقاربفقدجاءتباللونالفيض.

10 Best Jewelry 
Products to Sell 
in 2020
T he best jewelry products come in the 

form of jewelry trends such as hip hop 
jewelry, charm bracelets, and more. If you 

run an online jewelry store be sure to add these 
10 jewelry products to your store ASAP. In this 
section, you’ll find bracelets for women, necklaces 
for women, and other jewelry online that you’ll 
want to snatch up.
1. Hip Hop Jewelry
Hip hop jewelry started growing in popularity in 
2019, we saw the rise in chains, blinged-out jewel-
ry and more. In 2020, jewelry products with a hip 
hop flair to them will continue to rise. 
2. Charm Bracelet 

 Each year charm bracelets take over sales and 
2020 will be no exception. This charm bracelet has 
been charming customers in recent months. It’s 
expected to continue selling well throughout 2020. 
Recently, it’s generated over 17,400 orders proving 
its a powerhouse for jewelry online. Jewelry prod-
ucts like charm bracelets have been popular for 
years. The keyword “charm bracelets” gets about 
110,000 monthly searches according to Keywords 
Everywhere. So, this jewelry category isn’t going 
away anytime soon. 

3. Solar System Bracelet
  
This simple bracelet has eight planet-like beads 
using natural stone. This bracelet can be worn by 
both men and women due to its simplistic style 
and mass appeal.

4. Pendant Necklace
Searching for the best necklaces for women? 
Consider selling something sentimental and 

completely unique. This pendant necklace has a 
stunning design and projects phrases onto a wall 
when light is flashed into it.
It comes in two colors: silver and rose gold. 

5. Initial Necklace
  
So it’s pretty safe to say that necklaces for women 
like this one are flying off the shelf.

What makes this necklace spectacular is the 
personalization element to it. Personalization will 
continue to be one of the best jewelry trends in 
2020. 

6. Multilayer Necklace
  
In the past six months, it’s had over 150 orders. 
“Multilayer necklace” searches have also been 
steady for a number of years.
To read the rest of the article go to :
 https://www.oberlo.com/
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YOUR  HOME بيتك

فريدة أحمد
تمثلالثالجةتحدياكبرياللمرأةداخلمعظم
البيوت،تحفظفيهابقاياالطعام،وتسهوعن

تنظيفهابسببانشغالهاالدائم،فتكونالنتيجة
يفالنهايةكارثية،ثالجةغريمنظمة،سيئةالشكل،
وربماتحتويعىلبقاياأطعمةوسوائلمسكوبة،
وتمتزجفيهاالروائحلتفسدماتبقىمنالطعام.

وببعضخطواتبسيطةيمكنالحفاظعىلسالمة
الثالجةحتىالتفسد،والحفاظعىلنظافتهادون

عناء.
1-الحفاظعىلمسافةمعالحائط

،)Condenser)»تحتويالثالجةعىل»مكثف
وهوالوحدةاملسؤولةعنإطالقالحرارةمععمل
املوتور،وغالبامايكون»املكثف«يفالجزءالخلفي
منالثالجة،ومعمرورالوقتتجتمعاألتربةوالغبار
عليه،ويفحالالتصاقهبالحائطيضاعفاستخدام
الطاقةملواصلةعمله،بحسب»ذاكيتشني«،ويف

النهايةقدتنهارالثالجةمنالضغطاملتواصلعليها.
2-املكنسةالكهربائية

يمكنكاستخدامالفرشاةالصغريةيفاملكنسة
الكهربائيةلتنظيفالثالجةوالتقاطأجزاءالطعام
الصغرية،خاصةيفالزواياالضيقةالتييصعب

تنظيفهابالطرقالتقليدية،وفقالـ«سيمبلموست«.
3-التنظيفاملستمر

املداومةبشكلمستمرعىلتنظيفالثالجةوإفراغها
مناألطعمةالتيلمتعدتصلحلألكلكلأسبوعأو
اثننيقديجنبك»الصدمة«عندتنظيفهامرةواحدة

بعدمدةطويلة.
4-التخلصمنبقاياالطعام

مناألفضلأنتتخليصمنبقاياالطعامخالل
3أياممنتخزينهيفالثالجة،وإذالمتؤكل
فاألفضلالتخلصمنهاألنهالنتؤكلعادة
بعدتلكاملدة،وتشغلحيزامناملكاندون

فائدة.
5-تزينيالثالجة

يمكنوضعمفارشبسيطةعىلأرففالثالجة،
أوالبالستيكالشفافواستبدالهعندالتنظيف،
ويبدوهذافعااليفحمايةاألرففمنبقعالطعام

ويحافظعليهانظيفة.
6-علبالثالجة

تجنبيوضعالطعاميفأوانيالطهيالتيقدترتك
أثراعىلأرففالثالجة،فضالعنأنهاغريشفافة،
ومناملمكنأنتنيسماتحتويهويبقىملدةطويلة
إىلأنيفسد،فمناألفضلنقلالطعاممنأواني

الطهيإىلعلببالستيكيةأوزجاجية.
7-زجاجاتبدالمناألكواب

عندوضعالسوائلكبقاياالعصريأوالحليبيف
أكوابداخلالثالجةمنالسهلجداأنتنسكب
عندفتحأوإغالقالثالجة،فمناألفضلوضعها
يفزجاجاتمحكمةاإلغالقمعالتأكدمننظافة

الزجاجةمنالخارجوتجفيفهاجيدا.
8-األقدمفاألحدث

الحرصعىلأنتكونبقايااألطعمةاألقدميفمجال
رؤيتك،وأنتكونأقربإىليديكحتىتتمكنيمن

مالحظتهاوتناولهاقبلأنتفسد.
9-حفظالطعام

الحرصعىلأنتكونبقايااألطعمةيفعلبمحكمة
اإلغالقحتىالتمتزجروائح

األطعمةمعاوتفسدأوتنبعثالروائحعندفتح
الثالجة.

10-بيكربوناتالصوداوليمون
تمتصبيكربوناتالصوداالروائح،ومناملمكنوضع
كميةمنهايفكوبصغريأوعلبةغريمغلقةداخل

الثالجةالمتصاصالروائح،ومناملمكنإضافةبعض
قطراتمنالليمونإلضافةرائحةمنعشةعندفتح
الثالجة،معالحفاظعىلتغيريهاكلأسبوعني.
ويمكنأيضاإضافةبضعقطراتمنالفانيليا

السائلةإىلقطعةمنالقطنإلضفاءرائحةطيبةيف
الثالجة،واالستعاضةعنهابأخرىكل3أيام.

11-مناديلمعطرة
بدالمناستخداماألقمشةيفتنظيفالثالجةالتي
قدترتكبقايارائحةغريمرغوبفيهايمكنمسحها

بمناديلمعطرةفعالةيفالتنظيفوتركرائحة
لطيفةيفالداخلوالخارج.

12-الداعيملوادالتنظيف
اليحبذالكثريوناملنظفاتوالصابونأثناءتنظيف
الثالجةخشيةالتأثريعىلاألطعمة،وتنصحأناشكا.
ف-وهيكاتبةمهتمةباألرسةوالبيتواملنتجات
الطبيعية-يفمقالعىلموقع»إكسربتهوم

تيبس«باستخدامكربوناتالصودايفالتنظيف
بدالمناملنظفات،فيمكنكاستخدامإسفنجة
ناعمةملسحكلاألسطحبمحلولمناملاء
وملعقتنيكبريتنيمنبيكربوناتالصودا،ثم

استخداماملاءلشطفهاوتجفيفهابمنشفةنظيفة
أولفافةاملطبخ.
12-التنظيم

مناألفضلفصلاألطعمة،بمعنىأنتوضع
الفاكهةوالخضاريفاألدراج،ويخصصرف

لألجبان،ورفآخرلبقاياالخضاراملطهي،ورف
للخبزوالحلوى،أمابابالثالجةفتوضعفيه

الزجاجاتوالسوائل.
13-تقليلالهدر

التشرتيأطعمةجديدةقبلتنظيفالثالجة
ومعرفةماتحتويهوماتحتاجينهفعاللتقليل

الهدر،وعندالطبخالداعيللكمياتالكبريةالتي
التنتهيوتبقىيفالثالجةفرتةمنالزمنإىلأن

تلقىيفالقمامة.

خطوة للحفاظ على نظافة ثالجتك التخلص من بقع الحبر 13
الجاف من المالبس

أمبنظافةمالبسأبنائها،ولذاهيتغسلهاباستمرار،باستخدام تهتّمكلُّ
أفضلمساحيقغسلاملالبس،معإضافةبعضاملعطّراتالخاصّة،

طريقة لتطّيبهابأجملالروائح.وعندماتتسخاملالبسببقعالحرب؛فإنَّ
د،ومنها:الحرب إزالتهاتختلف،بحسبنوعالحرب،ألّنأنواعالحربتتعدَّ

الجاف،والحربالسائل،وحربأقالمالخطّاط.
طريقةالتخلصمنبقعالحربالجافمناملالبس،يفاآلتي.

أنِتبحاجةإىل:
•معجوناألسنان.

•فرشاةأسنانناعمة.
•ورقاملحارم.

•سائلالغسيل.
•منظّفالزجاجالسائل.
•سرباي(مثّبت(الشعر.

الطريقة األولى
ُمنظفالزجاجالسائل

1.تُرّشبقعالحربالجافبـ«سرباي«الشعر(أوبمنظّفالزجاج(.وبعد
مروردقيقة،يوضعورقاملحارمعىلالبقع؛حتىتترشّبالحرب.تُكرَّر

العمليَّةملرَّات.
2.تُفركقطعةاملالبسبقليلمنسائلالغسيلوالفرشاة،وتغسلباملاء

جيًداقبلوضعهايفالغسالة.

الطريقة الثانية
سربايمثّبتالشعر

1.تُفركبقعالحربالجافبقليلمنمعجوناألسنانوالفرشاة.
2.تُفركقطعةاملالبسبقليلمنسائلالغسيلواملاء،قبلوضعهايف

الغسالة.

املنزلاملرتّبهوماتتمنّاهكلسيِّدة؛ومناألمور
املفيدةيفهذااإلطارإعدادخطَّةودمجها

بسهولةضمناملهاماليوميَّة.ويفاآلتي،بعض
النصائحالعمليَّةالبسيطةاملُتعلِّقة.

•ُيستحسنبدءالعمليفترتيبالغرفة،التي
ام. تكونعمليَّةالفرزفيهاسهلة،مثل:الحمَّ
هناك،يسهلالتخلّصمنعبواتالكريم

والشامبوالفارغة،لتتمعملّيةالفرزبحسب
االستخدامبعدذلك،منخاللتجميعمنتجات
العنايةبالشعرمعبعضهاالبعض.ويرسياألمر

أيًضاعىلمستحرضاتالعنايةبالبرشة.
•منالرضوريتقسيموظيفةترتيباملنزل

إىلمهامصغريةعندالعنايةباملطبخ.ويفهذا
جة ةتنظيمالثالَّ اإلطار،يقسمالعملإىل:مهمَّ
ةترتيبالخزائنواألدراج.علًما واملجمدة،ومهمَّ

مكان. عمليَّةالتنظيمتشملكلَّ أنَّ
الصناديقرضوريَّةيفالرتتيب

الصناديقرضوريَّةيفالرتتيب.ويفهذا •تعدُّ
اإلطار،ُينصحباستعمال4صناديقعندإعادة
تنظيماملنزلوفرزاألغراض،وفقاآلتي:تجمع
يفالصندوقاألوَّلاألغراضالتييرغباملرءيف
االحتفاظبها،ويفالثانياألغراضالتييرغب
االصندوق املرءيفتخزينهايفمكانآخر،أمَّ
الثالثفخاّصباألشياءالتيلمتعدهناك

حاجةإليها،ولكنيمكنإعطاؤهالآلخرين،
ويفالرابعاألشياء،التييحتاجاملرءإىلإعادة

التفكريفيها.
•الفوىضهيالعدّواللدودلعمليَّةترتيباملنزل؛
للتخلُّصمنالفوىضيجبتحديدأماكنثابتة
لألشياءواألغراض،وإالفإنَّهاستنتقلمنمكان
آلخر،ويضيعاملجهود،الذيسبقأنُبذليف

إعادةترتيباملنزل.
لةيفتجنّبالفوىضيف •تتمثَّلالطريقةاملُفضَّ
املنزل،يفالقيامبعمليَّةالرتتيبيوميًّا،معإرجاع
األغراضواألشياءإىلأماكنها،بعداستعمالها

مبارشًة.

نصائح عملية في ترتيب المنزل
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    APPETITE  لقمة شهية

هل سمعتم بشيخ المحشي من 
قبل؟ إليكم طريقة تحضيره

ثمةأنواعكثريةللمحايشوجميعهالذيذةوشهيةولكننيأفضلشيخاملحيش،ألنه
مصنوعمنحباتالكوساالصغريةومحيشباللحم،كماأّنتحضريهليسمعقداًكما

يظنالبعض.

طريقة عمل شيخ المحشي
لذلكسأقدملكماليومطريقةعملشيخاملحيشكمايصنعهاالحلبيونتكفي

لخمسةأشخاص:

مكونات شيخ المحشي:
2كغكوساصغريالحجم

750غمنالكبابةاملفرومةبشكلناعم
50غصنوبرمقيلبالزيت

2كغلنبزبادي
بيضة

ملحوفلفل
كوبزيتنباتي

ماء
رأسثوممقرشومهروس

رشةنعناع

طريقة تحضير شيخ المحشي
نغسلالكوسابشكلجيدونزيلأعناقهبالسكني.

نحفرالكوساونفرغهمناللبثمنغسلهمنالداخلوالخارجونصفيهمدة15دقيقة.
نقيلالكوسابالسمنونضعهجانباً.

يقيلاللحماملفروممعرشةملحوفلفلبملعقةزيتنباتيثمنخلطنصفكمية
الصنوبرمعاللحم.

تحىشحباتالكوسابحشوةاللحمثمتفركمنالخارجبنيراحتياليدلتتوزع
الحشوةداخلها.

نضعحباتالكوسايفقدربشكلمرتبويضافإليهاكوبانمناملاء.
نغطيالقدرونرتكهفوقنارهادئةملدة20دقيقة.

نحرضاللنبالزباديعنطريقوضعالثوموامللحوالنعناعوخلطهامعبعض.
يسكبشيخاملحيشيفطبقالتقديمويزينبالصنوبر.

يؤكلعنطريقتغميسالكوساباللنب،كمايمكنتقديمالرزبجانبه

طريقة الدجاج 
بالعسل والليمون.. 

لمذاق مميز جدًا
أفخاذالدجاجهيالوجبةالتياليمكنأنتخذلك،فإنها
رسيعةالتحضري،وبإمكانكالتنويعيفطريقةطهيها،
حتىتعطيكمعكلمرةمذاقاًمختلفاً،السيماأنها

تحافظعىلعصارتهاونكهتهاحتىعندالتسخني،إليك
طريقةالدجاجبالعسلوالليمون.

وقتالتحضري:40دقيقة
طريقةالدجاجبالعسلوالليمون

تُتبلأفخاذالدجاجوتُقىلإىلأنتتحولإىلاللونالبني
عىلكالالجانبنييفمقالة،بعدهاتُنقلوتُوضعجانباً،
بحيثيمكنللعصارةالخارجةمنهاتشكيلأساسلذيذ
لصوصالليمونوالعسلوعصريالربتقالالطازج،وحفنة

منالزعرتاملجفف.
يمكنتحسنيهذاالصوصبسهولة،معقليلمن

مسحوقالفلفلاألحمرالذييضفيحرارًة،أوحاول
إضافةفّصأوفصنيمنالثوماملفروم.وإذاكنتالتحب
قوامرشائحالليموناعرصليمونتنيمعقليلمنقرش

الليمونلضبطالطعم.

أفخاذالدجاجمعالعسلوالليمون
8أفخاذمنزوعةالجلد(590غمتقريباً(

ملحكورش
فلفلأسودمطحونحديثاً

3مالعقكبريةمنزيتالزيتونالبكر

3/4كوبمنالبصلاألحمراملقطعإىلرشائحرقيقة
(1/2بصلةكبريةتقريباً(

1/4كوبعصريبرتقالطازج(برتقالةكبريةتقريباً(
3مالعقكبريةمنالعسل
2ملعقةكبريةمناملاء

1حبةليمونمقرشةبعناية،ومقطعةإىلرشائحرقيقة
نصفدائرية

1/2ملعقةصغريةمنالتوابل
املجففة

2ملعقةكبريةمنأوراق
الريحانالطازجة
املقطَّعة(اختياري(

الخطوةاألوىل
جِفّفقطعالدجاج
باستخدامفوطة
نظيفة،تِبّلكال
الجانبنيبامللح
والفلفل،دع

الدجاجيسرتيح
يفدرجةحرارة
الغرفةأثناء

إعداداملكونات
األخرى.

نالفرنمسبقاً سِخّ
حتىيصلإىل200 

درجةمئوية.

يفمقالةكبريةغريقابلةلاللتصاق
عىلنارمتوسطةإىلمرتفعة،سِخّن

الزيتحتىالغليان،ثماخفضالحرارةإىلدرجة
متوسطة.

رهادونتحريك، عىلدفعاتمتتالية،ضعاألفخاذوحِمّ
حتىيصبحلونهابنياًذهبياًعىلجانبواحد،وهو
مايستغرق10دقائقتقريباً.اقلبكلقطعة،وكّرر
العمليةعىلالجانباآلخرحتىيصبح

لونهابنياً،وهومايستغرق6دقائق
أخرىتقريباً.

انقلالدجاجاملُحمرإىل
طبقيمكنوضعهيف

الفرن،وغِطّهودفّئهيف
الفرن.

الخطوةالثانية
يفاملقالةنفسها

وعىلنار
متوسطة،أضف
البصلواطهه
حتىيلني،وهو

مايستغرق4 
دقائقتقريباً.
أِضفعصري

الربتقالوالعسل
واملاءورشائح
الليمونوالتوابل

واغِلاملزيج.
أخِفضالنارواتركهاهادئة

ملدةدقيقتني
الخطوةالثالثة

حنيتصبحرشائحالليمونلينةويصبح

الصوصسميكاًأِعداألفخاذإىلاملقالة،معتقليبكل
قطعةعدةمراتلتغطيتهابطبقةمنالصوص.

ضعالدجاجعىلطبقالتقديمالكبري،ثماسكبالصوص
فوقكلقطعةباستخدامملعقة،ورّشالريحانالطازج.

املعلوماتالغذائية
إجمايلالسعراتالحرارية:340.إجمايلالدهون:16 

غراماً.الدهوناملشبعة:3غرامات.الدهونغرياملشبعة:
0جم.الدهونغرياملشبعةاملتعددة:غرامان.الدهونغري
املشبعةاألحادية:10غرامات.الكوليسرتول:130ملغ.
الصوديوم:280ملغ.الكربوهيدرات:28غراماً.األلياف
الغذائية:6غرامات.السكريات:15غراماً.الربوتني:31 

غراماً.
يعتقدالبعضأناألفخاذمليئةبالدهون،لكنالدهون
الزائدةهيالتيتعطيهانكهةورطوبةأكرب.فكلجزء

منالدجاجيعتربمصدراًجيداًللربوتنيالصايفإذاطُهي
دونالجلد.

وفقاًللمجلسالوطنيللدجاجيحتويالصدرالخايل
منالعظمعىل165سعرةحراريةوغراممنالدهون

املشبعةتقريباًلكل(100غم(مناللحم،بينمايحتوي
الفخذعىل209سعراتحرارية،و3غراماتمنالدهون

املشبعة.

ومثلالصدر،يمكنكرشاءأفخاذالدجاجبالعظمأو
مندونالعظم،وبالجلدأومنزوعةالجلد.وإذاكان
املحيطونبكمنأكلةاللحماألبيضفقطفاألفخاذ
املخلَّيةمنالعظمومنزوعةالجلدهيوسيلةجيدة

لتقديماللحوماألكرثُحمرةلهم.
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Beauty & Health صحتك وجمالك

أفضل بودرة للوجه بدون 
إذاكنتالتميلنياىلاستخدامكريماألساسلتغطيةبرشةالوجهوإخفاءكافةكريم أساس

الشوائبوالعيوبفيها،فقدحانالوقتلتجربةأفضلأنواعبودرةالوجه،
ستغنيككلياًعناستخدامالفاونديشن.التيتتوافربرتكيباتوألوانعديدةلتناسبجميعألوانوأنواعالبرشة،وهي
Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finishوملساعدتكيفاالختيار،نرصدلكأفضلبودرةللوجهبدونكريمأساس.
هذهالبودرةناعمةجداًاىلدرجةليسباإلمكانرؤيتهاعىلالوجه،فهي

خفيفةالوزنوتؤمنتغطيةكاملةللبرشةمندونالحاجةاىلاستخدامكريم
MAC Mineralize Skin Finish Naturalالستخدامهاعندالحاجة.أساس.لكنهاالتدوملساعاتطويلة،لذلكاحتفظيبهايفحقيبةمكياجك
ابتكرتعالمةماكبودرةالوجههذهلتوفرللمرأةتغطيةبرشةطبيعيةجداً

بلمسةالمعةخفيفةجداًتمنحبرشةالوجهتوهجاًرائعاً.وهيتتميزبرتكيبتها
Bobbi Brown Skin Weightless Powder Foundationمتساو،وهيستغنيكعناستعمالالفاونديشن.الثابتةالتيتدومطوالاليوم.نظفيوجهكجيداًوطبقيهاعىلوجهكبشكل

تذوببودرةالوجههذهيفالبرشةلتوفرلكتغطيةعالية،وذلكبفضل
تركيبتهاالسلسةالتيتعملعىلإخفاءالشوائبوالعيوبوتدومطويالًعىل
NYX HD Finishing Powderاسفنجةومرآةكبرية،لتستخدميهاأينماكنت.البرشة.وهيتتوافربـ20لوناًلتتناسبمعألوانالبرشةكافة،كماتأتيمع
إذاكنتتجدينأنالكونسيلريجعلمنالتجاعيدوالخطوطالدقيقةأكرث
بروزاً،فإنكبالتأكيدبحاجةاىلتجربةبودرةالوجههذهمنNYX،إذإن
تركيبتهاالشفافةخفيفةالوزنوسهلةاالستخدامحولالعيننيويفأي
Hourglass Ambient Lighting Powderتغطيةبرشةمتألقةوتدومطويالً.منطقةيفالوجهتحتاجاىلتمويهالشوائبوالعيوبفيها،وهيتؤمنلك
تيضءبودرةالوجههذهمنHourglass،برشةالوجه،مندونأنتجعلها

المعة،حيثتخفيالشوائبوالعيوبوترتكالبرشةنديةوذاتمظهرطبيعي
ناعم.طبقيهابواسطةفرشاةكبريةالحجممخصصةلوضعبودرةالوجه.
علماًأنهاتتميزبرتكيبتهاالثابتة،حيثتتغلغليفالبرشةلتؤمنلكتغطية

تدومساعاتطويلة.

اصنعيه بنفسك: 
قناع الجيالتين 

إلزالة الشعر
يعتربالجيالتنيأحدأفضلاملوادالتييمكنك
استخدامهاإلزالةالشعر،واستخدامهعدة
مراتيساعدعىلالتخلصمنشعرالوجه

نهائًيا.ومنفوائدهايضاًيحميالجلدمنأشعة
الشمس،يؤخرظهورالتجاعيدوعالماتتقدم

العمر.يحفزإنتاجالكوالجنييفالبرشة.

المكونات:

بودرةجيالتني

عصريليمون

زيتالفندر

حليب

الطريقة:

اخلطيملعقةكبريةمنبودرةالجيالتنيغري
املضافإليهاأينوعمنأنواعالنكهات،مع
ملعقةكبريةمنعصريالليمون،وملعقةمن

زيتالالفندر،وملعقةمنالحليببحيثتعمل
املكوناتعىلخليطمتماسكأقربيفملمسه
للعجني.افرديالخليطعىلالوجهمن25إىل

30دقيقة،ثمحركييديكبشكلدائريواغسيل
وجهكباملاءالدافئ.

يساعدهذااملاسكعىلإزالةالشعرالزائدمن
الوجهوالتخلصمنشعرياتالوجهدونألم.

لالستمتاعبشعرخاٍلمنالتقصفاتالتيتفقدهجاذبيتهقوميبتجريبالخلطة
الطبيعيةلزيتجوزالهندلتحظيبشعرمميزيفوقتقصري.

المكونات:

1ملعقةزيتجوزالهند

1ملعقةزيتزيتون

2صفاربيض

ملعقتنيعسل

الطريقة :
اخلطياملكوناتيفإناءمناسبحتىتحصيل

عىلخليطمتجانس.
ضعيالخليطعىلشعركبعدغسلهباملاء

الدافئوالبلسمملدة30دقيقة.
قوميبغسلشعركباملاءالباردوجففيه

باستخداممنشفةقطنية.
كرريالعملية3مراتأسبوعًياحتىتالحظي

النتائجالرائعةيفوقتقصري.

خلطة زيت جوز الهند لعالج 
تقصف الشعر الجاف
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مريم الشكيليه /سلطنة عمان

كلماتجولتعينايعىلضفافمالمحكيحكمالحزنقبضتهعىلصدري...

وكلماهطلصوتكعىلوقعمسامعيينتظمنبيضكأنهيسريعىلوقعدقائقصداك....

إيهااملقيميفمدائنروحيكلقناديلوهجكتشعلالنوريفطرقاتي....

حنييتبعرثالفرحمنحقائبيتأتيتقاسيموجهكلتلملمأجزائيويزهرالربيعيفقناني.....

ماذالوإنكترىمدىإكتمالكيفكرياتدميوحربي...

لوإنكتسمعإختناقصوتيوأناأحدثهمعنكوكأننيأرسمكنبضايفوريديدي....

ماذالوإنرموشعينيكتفرتقوتستيقظأللتقطبسماتياملتعرثةبصمتك....

أعتدتأنيكونإسمكخارجسيطرةمخارجإبجديتيفهوينسلكخريرماءمنفمي...

كيفيلأنأعربهوكلمراكبيتسريعىلشواطئك...

شمس في قبضة غيم... 

دالل البزري

تنظيمانشيوعيان
متفاوتاالحضور.الحزب

الشيوعياللبنانيومنظمة
العملالشيوعييفلبنان.
يلتقيان،وعىلفرتاتقريبة،

الشهراملايض(يناير/
كانونالثاني2020(،مع
الحزباليمينياملسيحي
التاريخيالذيكانقبل
الحرباألهلية،ويفأثنائها
وُبعيدها،الخصمالنظري

لكليهما:حزبالكتائباللبنانية.
وهكذا،وقبلالرشوعيفبعضالتفاصيل،سّجلالتنظيمان

الشيوعيانمفارقتنيلنتوقفهماعنمسعاهما،عىلاألرجح؛ولكنهما
تشريانبالتأكيدإىلبواطنسوفيكشفهامسارتلكاللقاءات

والبياناتالصادرةعنها.منأنهما،أوالً،ومنحيثالوالدة،كاناعىل
نقيضحزبالكتائباليميني.األول،الشيوعياللبناني،رأىالنور
بعيدثورةأكتوبرالبلشفية(1924(،واستمدعزوتهمناالتحاد
السوفييتيالناشئالذيانترص،بعدذلك،عىلالنازيةوالفاشية
يفالحربالعامليةالثانية.وكانتمنظمةالعملالشيوعي،األخت
غريالشقيقةللحزب،قدولدتبعدهبعقود،مستمّدةمناإلتحاد

السوفييتيَسنَداً،اليتناقضونقدهاللسفَْيتة(سوفيات(وأحزابها.
فيماالكتائبتفتّحتعام1936،عشيةالحربالعامليةالثانية،بتماٍه
مع»الكتائب«اإلسبانيةالفرانكيةاملنترصةعىلخصومهااليساريني

اإلسبان،ومنبعدها،حليفةهذهالكتائبالفرانكية،أيالنازية
األملانية.تلكالوالدةمنبطونمتعاديةجعلتالشيوعينيوالكتائب
يتعارضونيفكليشء:مناألسسإىلاأليديولوجياإىلالوالءات

واملمارسات...إلخ.

»حزبانشيوعيانمنأصولمتقاربة،يلتقيان،ويتحادثان
معحزٍبنشأعىلالقواعدالنقيضة«

إذن،حزبانشيوعيانمنأصولمتقاربة،يلتقيان،ويتحادثانمع
حزٍبنشأعىلالقواعدالنقيضة.تلكهيأوىلاملفارقات.ثماملفارقة
الثانية:املعروفأنالتعاونبنيمنظمةالعملالشيوعيوالحزب
الشيوعي،بعدازدهار،بدأيتعرّث،يفأكرثاللحظاتخطورة؛عندما

كانايخوضانيفثمانينياتالقرناملايض،مقاومةضدإرسائيلتحت
راية»جمول«(جبهةاملقاومةالوطنيةاللبنانية(.وبعدالتعرّث،كان
التجميدثمالتوقّفعنالتعاون.إذن:مجموعتان،الحزبواملنظمة،
ذاتاألصولالواحدة،لمتتمكّنامنالتفاهم،أوالتحالفأوالتنسيق.
ولكنكلواحدبمفردهاستطاعأنيفتحنافذًةعىلحزٍببنيعىل
عكسهذهاألصولتماما.فخلفهذاالتباعد،كانثّمةخالف

سيايسبنياملجموعتنيالشيوعيتني،وهذاواضحيفالبياناملشرتك
الصادرعنهماإثرلقاءمسؤوليهمابمسؤويلالكتائب؛معاملنظمة.
لحظالبيان،بعباراتممّوهة،الوقوفضدتوجهاتاملمانعة؛إذدان

»إرصاربعضالقوى«يفالسلطة»عىلإبقاءلبنانساحةمرتهنة
للحروباألهليةالقائمةعىلاالنقساماتالطائفيةوالعرقيةيفدول

الجوار«.
أمامعالحزب،فلميأِتالبيانعىلأيةإشارة،ولومفتعلة،إىلموضوع
»الساحة«هذا.ومعذلك،تسّببهذاالبياناملشرتك،بنيالكتائب
والشيوعي،بخّضٍةداخلاألخري،وعىلأطرافه،قسمتأعضاءهبني
مؤيدللقاءمعالحزباليمينيومعارضلهبشّدة:عىلأساسأنهذا
الحزباليمينيمعاٍدملحوراملمانعة.بلهوحزب»عميلإلرسائيل«،

ودورهيفالحرباألهلية..وماشابهمنعباراٍتتيشبتمّسٍك
بالثوابتالعقيدية.

يقولالحزبالشيوعيإنتعاونهمعالكتائبليسجديدا.قبل
قانالتحرّكات،ولكن»عىلالقطعة«؛أيحول الثورة،كاناينسِّ
مطالبمحّددة،وليسحولبرنامٍجشامل.ولكنثورةاللبنانيني
أمّدتاملحموعتنيالشيوعيتنيوحزبالكتائببمايتطلبهاللقاء
بنياالثنني،وربماباملزيدأيضاً.ذلكأنالثورةرضبتالحواجزبني
قواعداملجموعاتالثالث،بأنجمعتمنلميكنيجتمعقبلها.وأن
رئيسحزبالكتائبحوَّلمركزهالحزبييفحّيالصيفي،القريب

منساحةالشهداءإىلمستوصف،يستقبلفيه،معزوجتهاملسلمة،
ضحاياالعنفالبولييسيفأثناءاملواجهاتالتيحصلتقبل

أسابيعبنياملتظاهرينوقواتمكافحةالشغب.واملؤكدأنالصورة
اإلجماليةلحزبالكتائب،ذيالجمهوراملسيحي،قدتغريت،بنظر
أبناءالضفة»اليسارية«،ذاتالغالبيةاملسلمة.وإذاكانمنمقّدمة
لتفسريهذهالجاذبيةاملتبادلةبنيأعداءلدودين،ربمانجدهايفأن
الثورةلمتكنأيديولوجيةعىلاإلطالق.حّررتاملجموعاتالثالث

منترسانتهااأليديولوجية؛فهيالتحتاجإليهالتقولإنماتريده،
ماتظاهرتمنأجلهمنذأربعةأشهر،هومجرّددولة»طبيعية«،

يحكمهاقانونومؤسساتونظافةكّف.إنهاملطلباألقىصواألدنىيف
آن.وهوجعلخصمنيسياسيني،ذويإيديولوجياواحدة،يلتقيان
معخصمأيديولوجيآخر،معاكسلهتماماً.هكذاتبّدتاملفارقة
اآلنفة؛أوعىلاألقليكونحّليشءمنلْغزهابالقليلمنالوقائع.
األطرافالثالثةيقولون،جهراًأوهْمساً،إنهمبهذهاللقاءاتإنما
استفادوا،وَجنوا.ويمكنتخّيلتلكالثمرات:أنالكتائب»انفتح«

عىلاملحيطاملسلم،وخرجمنالغيتوالذيأرستهبهبصمة»العزلة«؛
وقدأطلقهااليساريونعليهعشيةالحرباألهلية،وبقوايصمونه
بها.فيماالشيوعيون،عىلالرغممنأنهممازالوايكابرون،ويقولون
إنهم»عابرون«للطوائف،فقدنالوامجاال،يطمحونإىل»غزوته«؛
فالشيوعياناالثنانمازااليعتقدانأنهما»طليعة«.وكذلكحزب

الكتائب.
ولكن،إذاكانمنالرضوريإبعادهذهاللقاءاتعنشْبهةمجرّد
اإلستفادةبالشعبية،مجرّدحسابات،أوأرقام،ستكونمفيدًةيف
إنتخاباتنيابيةقادمة..فعىلالثالثةأنيوسعوالقاءاتهم،بحيث
التقترصعىل»مسؤوليهم«،أوقيادتهم.بأنيطلقواالعنانلتاَلقي
قواعدهمهذه،صاحبةالجميلالفعيلبهذهاللقاءاتوالبيانات،
فيجتمعساعتهااملعنيونالفعليونبماسوفيرتتّبعىلهذه
اللقاءات»القاعدية«منمراجعةحقيقية:لتاريخالحرب،وملا

ارتكبتهكلاألطراف،كلها..بحقالوطن،وماتالهذاالخرابمنذاكرة
مثقوبة،تحتاجإىلمنيمألفراغاتها،وبامللموس.

هل ألغت الثورة اللبنانية اليسار واليمين؟

Zarqa Parvez

O thering” and “belonging” are two funda-
mental concepts that have contributed to 
shaping 21st century societies. Beginning 

with modern state systems to building more cohesive 
societies based on national identities, contemporary 

world systems 
seem to thrive on 
highlighting the dif-
ferences between 
“us” and “them». 
The process of 
“othering” takes 
place on several 
levels, ranging 
from global and 
local institutions, 
policy making 
and legal bodies, 
trickling all the 

way down to individual identities where the “self” is 
defined in relation to the “other».
Civil rights expert and law professor John Powell 

writes that othering exists when a “generalised set 
of common processes deny someone’s full humanity 
based on a perception of them being less adequate 
than a certain group. It can happen if these groups are 
also perceived as a threat to others. ‘Othering’ can be 
based on ability, gender, ethnicity, religion, race, class, 
skin tone, religion or age.»
He goes on to describe it as “set of dynamics, pro-
cesses, and structures that engender marginality and 
persistent inequality across any of the full range of 
human differences based on group identities». 
Abandoning orientalist views 
«Othering” is a global reality, and the Middle East is 
often highlighted as a victim of this process, because 
of the West’s orientalist and unwavering fascination 
with the “exotic East». 
These orientalist views manifest in certain reductionist 
tropes of the East, including the notions of subservient 
Eastern women, violent Middle Eastern men, extrem-
ist communities, and extravagant lifestyles.
Binaries of modernisation, or, by contrast, tradition, 
have long plagued the West’s distorted view and “oth-
ering” of the East. In addition western interest and 
study of the East is often linked to colonial missions 

facilitated through education systems established to 
study the “East”, through the prism of the West.
These institutions further crystalised the distorted 
orientalist views of the East, serving only to reinforce 
western superiority over the East. 
In the Middle East, “othering” is a process that is 
often internalised. This internalisation contributes to 
disjointed, unequal and divided societies, as well as 
ineffective systems and structures. These ultimately 
help perpetuate and even facilitate orientalist views.
So our responsibility lies in shifting our narrative 
of victimisation to one of responsibility, or in other 
words, moving from “othering” to “belonging». 
Reconstructing our sense of belonging 
The opposite of “othering” is not of all of us being 
“same”, but rather “belonging».
We do not all have to be the same to belong, or to be 
considered equally human in our rights, opportunities 
and integration. Karen Barkey, professor of sociology 
defines “belonging” as the same set of “dynamics, 
processes, and structures that make it possible for 
comprehensive membership in the community.» 
This is necessary if we are to deconstruct narratives of 
“othering”, and reconstruct narratives and structures 

of “belonging” in their place.
The problem is not that of human differences, as 
these are a natural aspect of human existence; the 
problem begins when we grant certain privileges and 
political advantages to some of these differences over 
others, and then institutionalise these privileges and 
advantages.
Such inequality becomes ingrained in our societies 
and reproduces systems of discrimination, which are 
difficult to break and reshape. 
This concept of “othering” is instilled in our minds 
every day, through our educational institutions, 
households, and public spaces. In addition, daily 
reminders of what divides us rather than what unites 
us can be seen in television commercials, social media 
campaigns, billboards, language constructs, and more.  
In the Middle East, gender-based “othering” is its most 
common form. Such patriarchal constructions and 
control of women’s lives have led to cases of so-called 
“honor killings”, the most recent example being the 
murder of Israa Ghrayeb in Palestine.

To read the rest of the article go to :
https://www.alaraby.co.uk

Othering and belonging in the Middle East: It’s time to shift our narratives
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MEDIA ميديا

ذكرتدراسةنرشتحديثاً،أن»األخبارالكاذبة«،بما
فيهااملعلوماتالخاطئةوالنصائحغريالسليمةعىل

وسائلالتواصلاالجتماعي،قدتجعلانتشاراألمراض
أسوأ.

ويفتحليلملدىتأثرياملعلوماتالخاطئةعىل
انتشاراألمراض،قالعلماءبجامعةإيست

أنجليا(يو.إي.إيه(الربيطانيةإنأي
جهودتنجحيفمنعالناسمننرش

أخباركاذبةيمكنأنتسهميف
إنقاذأرواح.

وفيمايتعلقبفريوسكورونا
الجديد(كوفيد19-(املنترشيف

الصنيحالياقالبولهنرتأستاذ
الطببجامعةيو.إي.إيهوأحد
قادةفريقالبحث»هناكالكثري
منالتكهناتواملعلوماتالخاطئة
واألخبارالكاذبةعىلاإلنرتنت..عن

كيفيةنشوءالفريوسومسبباتهوكيفيةانتشاره«.
وتابعقائال»املعلوماتاملغلوطةتعنيإمكانيةانتشار
النصائحالخاطئةبرسعةشديدة،وهييمكنأنتغري
السلوكالبرشيبمايفتحاملجالأماممخاطرأكرب«.
وأضاف»األخبارالكاذبةتُختلقدوناكرتاث
بالدقةوتقومغالباعىلنظريةاملؤامرة«.
ويفالدراسةالتينرشتيفدوريات

تخضعللمراجعةمننظراءيفنفس
املجال،قامالباحثونبمحاكاة

لتفيشأمراضمثلالنوروفريوس
واإلنفلونزاوجدريالقرود.

ووجدالباحثونأنتقليالبنسبة
عرشةيفاملئةيفكمالنصائح
الضارةاملتداولةيحدمنتفاقم
تفيشاملرض،وأنمنعالناسمن
تداولتلكالنصائحبنسبة20يف

املئةلهنفساألثراإليجابي.

عدد مستخدمي 
واتساب يكسر حاجز 

المليارين وتوجه 
لتحويله إلى خدمة 

مدفوعة
قالترشكةفيسبوكاملشغلةلواتسابإنعدد
مشرتكيالتطبيقبلغملياريمستخدمليصبح
ثانيمنصةللتواصلاالجتماعييفالعالمتصل

إىلهذاالرقم.

ولميحددواتسابكيفحسبعدداملستخدمني،
لكنهكانقدذكريف2014أنلديه500مليون

مشرتك،عندمااشرتتفيسبوكالتطبيقيفصفقة
قيمتها19ملياردوالرلتعزيزشعبيتهاوالسيما

بنياملستخدمنياألصغرسنا.

وتحاولفيسبوكتعزيزإيراداتهامنوحداتها
التيتنمونموارسيعامثلتطبيقالصورإنستغرام
وواتساب.وتطورالرشكةأدواتالتطبيقللتجارة
اإللكرتونيةيفالوقتالذيتتجهفيهلتحويل

التطبيقإىلخدمةبمقابلمادي.

وكانتفيسبوكقدذكرتيفوقتسابقإنعدد
املستخدمنيالنشطنيشهريابلغ2.50مليار

مستخدمحتى31ديسمرب.

دراسة مثيرة تكشف كيف تسببت 
مواقع التواصل بانتشار كورونا

»تيك توك« يمنح 
األهل رقابة على 

حسابات أطفالهم
أضافتطبيق»تيكتوك«خاصية»وضعاألمان
العائيل«،ملنحاألهلرقابةصارمةعىلسلوكيات
أوالدهماملراهقنيعىلالهاتفاملحمول،عربربط

حساباتهمبحساباتأطفالهم.
وستسمحالخاصيةلألهلبربطحساباتهمعىل»تيك
توك«بحساباتأبنائهم،وتشغيلامليزاتوإيقافهاعن
بعد،وفقماأوضحموقع»هيئةاإلذاعةالربيطانية«

(بيبييس(.
كماتسمحبفلرتةاملحتوى،الستبعادغرياملناسبمنه

وإيقافالرسائل.
يحدد»تيكتوك«عمر13سنةحداًأدنىالستخدامه،

لكنالكثريممنلميبلغواسناملراهقةيستخدمون
التطبيقاململوكلرشكةصينية»بايتدانس«.

يمكنلألهلممنلهمحساباتعىل»تيكتوك«ربط
حساباتهمبحساباتأطفالهم،للتحكماملبارشيف

ضوابطاألمان.
ويجبعىلالبالغنيفتحالتطبيقعىلالهاتفني،
والتوجهإىلضوابط»الرفاهيةالرقمية«،وتحديد

الهاتفالذييمتلكونه،وأيمنهمايستخدمهالطفل،
 QR«ثمعليهممسحشيفرةرمزاالستجابةالرسيع
Cod«بنيالهاتفنيلربطالحسابات،مايتيحلألهل

حمايةعددمنامليزاتعربكلمةرس.

T witter Inc (TWTR.N) said on that it 
was testing a new community mod-
eration approach that would enable 

users to identify misleading information 
posted by politicians and public figures and 
add brightly colored labels under those 
tweets.

NBC News earlier reported that Twitter 
company documents showing a mockup 
of the new approach were accessible on a 
publicly available website, although it did 
not identify the site.

The company said that the leaked illustra-
tions showed one possible iteration of a 
new approach to combat misinformation.

“We’re exploring a number of ways to 
address misinformation and provide more 
context for Tweets on Twitter,” Twitter said 
in a statement. “This is a design mockup for 

one option that would involve community 
feedback. Misinformation is a critical issue 
and we will be testing many different ways 
to address it.”

A spokesman 
said the 
project 
was in 
the early 
stages and 
not currently 
staffed.
The mockup 
obtained by 
NBC News 
showed a plan 
to develop a “com-
munity reports” fea-
ture, which Twitter 
likened to Wikipedia. 
Twitter users would earn points 

and badges for rating “harmfully mislead-
ing” content.
Twitter and other social media 

companies are under 
intense pressure to stem 

lies and misinforma-
tion on their 
platforms.

They have 
introduced 

measures in 
recent months 
designed to 
head off inter-

ference in the 
U.S. presiden-
tial election 
in November, 

although critics say they 
are insufficient compared 

to the scale of the problem.

Twitter announced in the summer that it 
would label and de-emphasize tweets that 
broke its rules but came from important 
public figures like politicians. But it has not 
yet done so for any tweets.
The company also banned political ads in 
the fall and said earlier this month that 
it would apply “false” warning labels to 
tweets containing synthetic or deceptively 
edited forms of media and remove any that 
are likely to cause harm.
Democratic presidential contender Mike 
Bloomberg on tweeted a video of debate 
edited to make it appear as though other 
candidates were rendered speechless 
when he asked if any of them had started 
businesses.
The Twitter spokesman said the company 
would likely label Bloomberg’s tweet under 
the new policy on synthetic and deceptive-
ly edited media, which is set to come into 
effect on March 5.

Twitter tests labels, community moderation for lies by public figures
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أعلنتمنظمةالصحةالعامليةتعزيزاالختباراتيفنحو7 
آالفمختربحولالعالمملواجهةفريوسكوروناالجديد.
وقالتاملنظمةيفمؤتمرصحفي،إنهناكجهوداًمكثفة
للوصولإىلعقارفعالضدفريوسكورونا،مشريةإىلعدم

العلمبعدبقدراتالفريوسومدىإمكانيةانتشاره.

وشددتعىلأنإجراءاتالسالمةالشخصيةالبسيطة
مهمةجداًملنعانتشارالفريوسوالتيتتمثليفالغسيل

املستمرلليدينباملاءوالصابون،
وتغطيةاألنفوالفموقت

العطسوالكحة.
وتابعتأنفريوس

كوروناعدومجهول
حتىاآلن

ومواجهتهواجبعاملي،و«النشجعالتخميناتيفهذه
املرحلةوإنماتكثيفالتعاون«.

وذكرتاملنظمةأنهمنالسابقألوانهالقولإنانتشار
فريوسكوروناالجديديفالصنيبلغذروته،لكنهاأوضحت
أنهوأوليوميرتاجعفيهالعدداإلجمايللحاالتاإلصابة

الجديدةيفالصني.
وارتفععددالوفياتالناجمةعنالفريوسيفالصنيإىل563 
بعدوفاة73حالةجديدة،فيماوصلعددحاالتاإلصابة
املؤكدةباملرضإىلأكرثمن28ألفحالةداخلالصنيثاني

أكرباقتصاديفالعالم.
وقالمايكرياناملسؤولبمنظمةالصحةالعامليةإنهناك
زيادةمستمرةيفالحاالتبإقليمهوبي،بؤرةتفيشاملرض،
لكنهأوضحأنهذهالزيادةلمتحدثيفاألقاليماألخرى.

الصحة العالمية: 7 آالف مختبر 
حول العالم لمواجهة »كورونا«

قالباحثونصينيونإنآكلالنمل
الحرشفي،وهوحيوانمنالثديياتيتاجر
بهبطريقةغريمرشوعة،يعدعائالوسيطا
محتماللفريوسكوروناالجديدالذيأودى

بحياةأكرثمن600شخصيفالصني.

وقالتجامعةجنوبالصنيالزراعية
التيقادتالبحثيفبيانبموقعهاعىل

اإلنرتنت»هذااالكتشافاألخريسيكونذا
أهميةكبريةللوقايةوالسيطرةعىلمنشأ

(الفريوس(«.

ووفقاملعطياتسابقةعنفريوسكورونا
فإنالخفافيشقدتكوننقلتهإىلالثعابني،

والثعابنينقلتهإىلالبرش.

وبدأتفيشفريوسكورونايفمدينةووهان
يفالصنييفديسمرب/كانوناألولاملايض
يفسوقلألطعمةكانيبيعحيواناتبرية
بطريقةغريمرشوعة،وقالتلجنةالصحة
الوطنيةيفالصنيإنعددوفياتالفريوس
يفبرالصنيالرئييسارتفعإىل636شخصا
اليومالجمعة،حيثتوفيت73حالةجديدة
إضافةإىل3143إصابةجديدةمؤكدة،مما

يرفععدداإلصاباتاإلجمايلإىل31161 
شخصا.

وانترشالفريوسيفأنحاءالعالموأظهرت
حساباترويرتزالتياستندتإىلبيانات

رسميةأنهناك320حالةإصابةيف27دولة
ومنطقةخارجبرالصنيالرئييس.

وأطلقعىلالفريوسالجديداسم»-2019أن.
يس.أو.يف«،ويمكنهأنينتقلبنيالبرش

وينتميإىلعائلةفريوسكورونانفسها،مثل
متالزمةااللتهابالرئويالحاد(سارس(.

وترتاوحفرتةحضانةالفريوسبنييومو14 
يوما،وعىلعكسسارسالذينشأيفالصني

أيضا،يمكنأنينترشالفريوسالجديد
خاللفرتةالحضانة.

ولعدوىفريوسكورونامجموعةواسعةمن
األعراض،منبينهاالحمىوالسعالوضيق
التنفسوصعوباتيفالتنفس.ويمكنأن
تسببحاالتاإلصابةالشديدةااللتهاب
الرئويومتالزمةااللتهابالرئويالحاد

والفشلالكلويوالوفاة.

والفريوسالجديدمنفريوساتالحمض
النوويالريبوزي،إذيمثلالحمضالنووي
الريبوزياملادةالجينيةللفريوسوليس
الحمضالنووي،وهذايعنيأنالفريوس

يمتزجمعالحمضالنوويللعائلويمكنهأن
يتحوربرسعة.

حيوان لن يخطر على بالك 
قد ينقل كورونا المميت

تسببانتشارفريوسكوروناالجديدبأنحاءالعالميف
تفيشالعنرصية،إذباتاآلسيويون،وتحديداًالصينيون

موضعشكوريبةأينماحلوا.

وأصيبتالطبيبةالجراحةرياليانجبالصدمة،عندما
رفضتمريضةيفمدينةجولدكوستاألسرتاليةالسياحية

مصافحتها،عازيةاألمرإىلالفريوسالذيأودىباملئات،
لكنبعدنرشتغريداتعنالحادث،والحصولعىلسيلمن

الردود،أدركتالطبيبةأنتجربتها»ممارسةشائعة«.

وتزايدتالتقاريرعنتعرّضأشخاصصينيني،أومنذوي
أصولآسيوية،لخطابعنرصيةبغضالنظرعنمسألةإن

كانواسافرواإىلبؤرةالفريوسأوتعرضواله.

وذكرتتقاريرإعالميةتعرضسياحصينينييففينيسيا
اإليطاليةللتنمر،بينمااتهمتعائلةتعيشيفتورينو

بحملالفريوس،فيمااستخدمتأمهاتيفميالنووسائل
التواصلاالجتماعي،لحضاألطفالعىلاالبتعادعنزمالئهم

الصينيني.

ويفكندا،أظهرتسجيلمصورداخلموقفللسياراتيف
أحدمراكزالتسوق،شخصاًأبيضالبرشةيقولالمرأةصينية
تحملالجنسيةكندية:»أينفريوسكوروناالذيتحملينه؟«.

أمايفماليزيا،فحظيتعريضةتدعوإىل»منعالصينينيمن
دخولالبالد«بنحو500ألفتوقيعخاللأسبوع.

ولطاملاترافقاملرضمعالشكباألجانب،انطالقاًمنربط
املهاجريناأليرلندينيبـ«تيفوئيدماري«يفمطلعالقرنالـ20 

يفالوالياتاملتحدة،وصوالًإىلاتهامجنودحفظالسالم
النيبالينيبجلبالكولرياإىلهايتيلدىتعرضهالزلزالالعقد

املايض.

وقالمديرالصحةواألمنالحيوييفهيئةالبحوثاألسرتالية
روبجرينفل»إنهاظاهرةشائعة،معتفيشاألوبئةعربتاريخ

البرشية«.

وأفاديفمعرضحديثهعنفريوسكوروناالجديد:»بالتأكيد

ظهريفالصني،لكنهذاليسسبباًالتهامالشعبالصيني«.

ويفمقالنرشهيف»املجلةالطبيةالربيطانية«،حذرالطبيب
أبراركارانمنأنهمنشأنهذاالسلوكأنيثنياألشخاص

الذينيعانونمنعوارضاملرضعناالعرتافباألمر.

بدورها،أشارتكلريهوكر،املحارضةيفمجالالصحةيف
جامعةسيدني،إىلأنردودفعلالحكوماتقدتكونفاقمت

منحدةاألحكاماملسبقة.

وحذرتمنظمةالصحةالعامليةمنأي»إجراءاتتشكّل
تدخالًالمعنىلهيفالتجارةوالسفرالدوليني«،إالأنذلكلم

يمنععرشاتالدولمنإصدارقراراتحظرسفر.

وقالت»هوكر«إنقرارات»حظرالسفرتستجيببمعظمها
ملخاوفالناس«،ويفحنيتكونمربرةيفبعضاألحيان،إال

أنهاعادةمايكونلديهاأثرعىل»ترسيخالربطبنيالصينيني
والفريوساتاملخيفة«.

كورونا ينشر العنصرية حول العالم
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رالدكتورأحمدزغلول،استشاريالعظاميف حذَّ
مرص،مننمطالحياةغريالصحيالذييتمثل
يفعدمممارسةالرياضةواتباععاداتخاطئةيف
الجلوسوامليشأوالجلوسلفرتاتطويلةدون

حركة،ملالكلذلكمنتأثريسلبيعىلصحةالعمود
الفقري.

آالمالعمودالفقريتحدثنتيجة وقالزغلولإنَّ
عواملعدةتؤثِّرعىلالفقراتمسببةآالماًمربحةيف

الظهرككل،ومنأهمهذهاألسبابماييل:

.تتسببهشاشةالعظاميفتآكلالفقرات1
وضعفهامايسببألمالعمودالفقري،وتمتد
هذهاآلالمعىلطولالعمودالفقريحسبدرجة
تأثرالفقراتبهشاشةالعظامومدىالتأثريالذي

تسببههذهالهشاشة.

.تنتجآالمالعمودالفقريبسببوجودضغط2
زائدعىلالفقراتنتيجةحملاألوزانالثقيلة،
مايزيدالعبءعىلفقراتالظهرويسببتولداأللم.

.املمارساتاليوميةالخاطئةالتيتعرّض3
العمودالفقريلأللمكالجلوسيفوضعيات

خاطئةأوالجلوسلفرتاتطويلة،أوالحركةبشكل
مفاجئ،أوقلةالحركة،أوعدمممارسةالرياضةعىل
نحومنتظم،أوالنوميفوضعياتترضبصحةالعمود
الفقري،قديؤديكلذلكبهإىلانحرافهإىلأحد

الجانبنيعنموضعهالطبيعي.

.التهاباملفاصليؤديإىلألميفالفقرات4
بسببضيقاملساحةحولالحبلالشوكي.

.تمزقالغرضوفالداعمللفقراتيفالعمود5
الفقري:وهذامايعملعىلتزحزحالفقراتمن
مكانهاالطبيعيويولداأللمبسببإحداثضغط

عىلاألعصاب.

.اإلصابةباألورامالعظميةيفمنطقةالعمود6
الفقريأومايسمىبرسطانالعظم.

.زيادةالوزنأواإلصابةبالسمنةاملفرطة،حيث7
يشكلذلكضغطاًعىلالفقراتمايسببأملاًيف

العمودالفقري.

.بذلجهدبدنييفالعملأوالعملتحت8
ضغطكبري.

وأوضحاستشاريالعظاميفمرصأنهناكحلوالً
لعالجآالمالعمودالفقريبعيداًعنالجراحات،تبدأ
بتغيرينمطالحياةاليوميوممارسةالرياضةوعدم
الجلوسلفرتاتطويلة،أوالقيادةلفرتاتطويلة،

أيضاًالحذرأثناءدخولالسيارة،باإلضافةإىلتناول
األطعمةالغنيةبالكالسيومكالحليبواملوزلزيادة

قوةالعظاموالفقرات.

ونصحزغلولبرشبكمياتكبريةمناملاء(12كوباً
عىلاألقل(للحفاظعىلصحةالعظاموالعضالت
معاً،واستشارةالطبيباملتخصصيفحالةالشعور
بألممستمر،أيضاًنصحبالحفاظعىلوزنمثايل

وتناولالغذاءالصحي.

أسباب آلالم العمود الفقري 8

إنفلونزا الطيور.. مرض عمره 
100 عام يهدد العالم

أثارمرضإنفلونزاالطيورالذعرمنجديديفالعالمبإعالنالسعوديةاكتشافإحدىساللتهيف
مزرعةطيور،وإعدامها358ألفاللسيطرةعىلاألمورقبلتفيشالعدوىوانتقالهاإىلمزارعأخرى.
هذااملرضظهرقبلأكرثمن100عاميفإيطاليا،وكانيعرفوقتهابـ«طاعونالطيور«،وهومرض
فريويسيصيبالحيواناتعموماوالطيوربشكلخاص،وتكمنخطورتهيفتطورهوقدرتهعىل

االنتقالمنالطيورإىلاإلنسانوالحيوان.
يكمنالفريوسيفدماءالطيورولعابهاوأمعائهاوأنوفها،فتخرجيفبرازهاالذييجفليتحولإىل
ذراتغبارمتطايرةيستنشقهاالدجاجواإلنسانالقريبمنالدجاج.ويعترباألوزوالبطوالدجاج

هياألكرثإصابةبهذاالفريوس.
ويعد»H5N1«منأخطرأنواعإنفلونزاالطيوروأكرثهاشيوعا،إذينتقلعنطريقاالتصال
البرشيبالطيور،ويوجدالكثريمناألنواعمنها»H5N8«الذيظهرمؤخرايفالسعودية.

نستعرضأعراضاملرضوكيفيةانتقالالفريوسوطرق
الوقايةمنها.
األعراض

-التهابالحلق
-صداعشديد

-سعال
-إسهالمتكرر
-ألميفالعضالت

-اإلصابةبالحمىبمعدلفوق38 
درجةمئوية

-سيالناألنف
-صعوبةيفالتنفس

املضاعفاتوالعدوى
-اختالليفوظائفالكىل

-التهابرئوي
-مشكالتبالقلب
-توقفالتنفس

وينتقلالفريوسعنطريقاالتصالاملبارشمع
الطيورالحاملةللفريوس،سواءكانتحيةأوميتة،

فضالعنمالمسةفضالتهاووضعاليدعىلالفمأوالعني،أو
التنفسيفاألماكنالتيتوجدفيهاهذهالفضالت.

العالج
يختلفعالجالحاالتاملصابةبفريوسإنفلونزاالطيورطبقالوضعكلمنها،وتعترباألدوية

املضادةللفريوساتمناألنواعالتيتقللمنحدةاملرض.
وغالبايصفالطبيببعضأنواعاألدويةالتيتساعدعىلالتقليلمنالحمىواأللم،لكنبعض
الحاالتتتطلبالعزلسواءباملنزلأواملستشفى،منعاالنتشاراملرضوانتقالالعدوىلآلخرين.
ويجبأثناءفرتةالعالجمنالفريوستناولالغذاءالصحيوالكثريمنالسوائل؛للمساعدةعىل
تقويةالجسم،فضالعنالحرصعىلالراحةالتامةأثناءفرتةالعالجوعدمبذلمجهودبدني.

طرقالوقاية
-تجنباألماكنالتيتوجدفيهاالطيوروارتداءالكمامةحالاالحتكاكبها

-عدمملسفضالتالطيور
-طهيالدواجنجيداقبلتناوللحومها

-غسلالبيضجيداقبلكرسهوطهيهجيدا
-الحرصعىلنظافةاليديندائماواستخداماملطهرات

-غسلأدواتتقطيعالدواجنجيداوتطهريهامثلالسكنيولوحةالتقطيع
-أخذلقاحاإلنفلونزاالذييقللمناحتماليةاإلصابة

تناولاألطعمةالتيتقوياملناعة،ومنهاالحمضياتمثلالربتقالواليوسفيوالربوكيلوالفلفل
األحمروالشاياألخرضوالزنجبيل
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CARS سيارات

أطلقترشكةصناعةالسياراتالفارهةاألملانيةأوديبرنامجا
ترويجيالسيارتهاالكهربائية»إيترون«منالسياراتمتعددة
األغراضذاتالتجهيزالريايض،بمنحمشرتييالسيارةاشرتاكاً
مجانياًمدته10أعوام،يفمحطةطاقةشمسية،ومايعنيتوفري
مبالغكربىمنفاتورةالكهرباءاملنزليةلهؤالءالعمالءيفالواليات

املتحدة.
وأشارموقعموتورترينداملتخصصيفالسياراتإىلأنأوديتقدم
هذاالربنامجباالشرتاكمعرشكةأركادياالتيتربطاملستخدمني

بمحطاتالطاقةالشمسية.
يذكرأنهعندمايبدأمرشوعالطاقةالشمسيةإنتاج
الكهرباء،فإنرشكاتاملرافقتشرتياإلنتاجبأسعار

مخفضة،كمايحصلاملستهلكونعىلجزء
منالتخفيضيفاألسعارمقابلربط

منازلهمباملرشوع،حسبموقع
أركادياعىلاإلنرتنت.

ويحصلاملستهلكونعىلمقابل
االشرتاكيفاملرشوععربفاتورة

الكهرباءالتييمكنهمسدادهاعربأركاديا،كمايمكنهممتابعة
استهالكهمللكهرباءمنخاللموقعالرشكة.

وحسبأوديفإنالعرضمتاحللعمالءالذينسيتسلمون
سيارةأويإيترونالكهربائيةطراز2019سواءكانتجديدةأو
مستعملةاعتباراًمن4فرباير(شباط(الجاري.ويمكنملنيشرتي

السيارةأويستأجرهااالستفادةمنالعرض.
ويوجدبرنامجأركاديايفجميعالوالياتاألمريكية،مايعنيأن

العميللنيكونمضطراًإىلالتخيلعناشرتاكهإذاانتقلمنوالية
إىلأخرى.

تقولأوديإنتعاونهامعأركاديا
يمكنأنيوفردعمابحوايل29ألف

ميغاوات/ساعةمنالكهرباءاملولدة
منالطاقةالشمسية،مايعني
توفريمايعادل22ألفطنمن

انبعاثاتثانيأكسيدالكربون،أو
مايعادل2.3مليونغالونبنزين.

أودي تمنح أصحاب »إي ترون« الكهربائية 
اشتراكًا مجانيًا في محطات الطاقة الشمسية

»سيارة كل الطرق« الجديدة 
Jeep من

أرستJeepقلوبعشاقاملغامراتيفالصحاريوالجبالهذاالعامبنموذججديد
.Gladiatorومميزمنسياراتالبيكآبالشهرية

واكتسبتGladiatorهذاالعاممظهراجذاباوأنيقا،ميزهالتصميمالجديد
ملمتصاتالصدماتاألماميةوالخلفية،وتداخلاللوناألسودمعاأللوان

األساسيةللهيكل،فضالعناإلطاراتالكبريةاملزودةبأقراصفضيةوسوداء
مصنوعةمنالكروماملتني.

وجاءتهذهاملركبةبهيكلبطول5أمتارو18سنتيمرتا،وصندوقحمولةخلفي
بطولمرتونصفاملرتتقريبا،مخصصالستيعاببضائعوحموالتبوزن700 

كلغ.
كماحصلتGladiatorالجديدةعىلالعديدمنأنظمةالقيادةالتيتجعلها
رشيقةالحركةعىلالجبالوالطرقالصخريةأوحتىعىلرمالالصحاري،

إضافةإىلنظامأوتوماتيكييحميهامناالنقالبعىلالطرقالوعرة.
وزودتالنماذجاملخصصةللسوقاألمريكيةواآلسيويةمنهابمحركاتبنزين
بسعة3.6ليرتوعزم285حصانا،ومحركاتديزيلبسعة3ليرتاتوعزم260 

حصانا،وعلبرسعةأوتوماتيكيةبـ8مراحل.

Camry ستظهر بحلة 
جديدة كليا!

بدأترشكةتويوتااليابانيةباستقبالطلباتالرشاءاملسبقةلنموذجمعدلجديد
منسياراتCamry،حصلعىلمواصفاتخاصةومميزة.

وتأتيCamryS-Editionالجديدةبمظهرريايضيتميزبالعديدمنالتعديالت
التيتشملاملظهرالعام،فالنموذجاألبيضمنهذهالسياراتحصلعىلعنارص

سوداءاللونمتداخلةمعاللوناألسايسللهيكل.
فتزينتباألسودممتصاتالصدمات،والخطوطالجانبيةعىلاألبواب،واملرايا
،والشبكاألماميلغطاءاملربد،الذيحصلأيضاعىلعنارصمطليةبالكروم

اللماع،كماحصلتهذهالسيارةعىلسقفأسودكبريومميز.
وتغريتيفCamryS-Editionاملصابيحأيضا،وزودتبرشائطإضاءةتعمل

بتقنيةLED،كمازودتهذهالسيارةبنظامToyotaSafetySense2.0لألمان،
والذييضمميزاتهامةمنبينهاالفرملةالتلقائيةملنعاالصطدامباملارة

والسياراتعىلالطرقات،وميزةالتعديلاالوتوماتيكيللحركةللحفاظعىل
املسار،ونظامخاصللتعرفعىلإشاراتاملرور.

وزودتهاتويوتابحساساتللضوءواملطر،وكامرياتأماميةوخلفية،وأنظمة
لتسخنيالزجاجواملرايا،وأنظمةتكييفممتازة،وأنظمةكهربائيةلتدفئة

 Winterوتربيداملقاعد،إضافةلعجالترياضيةبمقاس18إنشا،إضافةلنظام
Comfortلتكونمناسبةللبلدانالباردة.

وتعملهذهالسيارةبمحركاتبنزينبأربعأسطواناتوسعة2.5ليرتوعزم181 
حصانا،وعلبرسعةأوتوماتيكيةبـ6مراحل.

Honda unveiled the new model from 
its compact Civic Type R sports icon.
The Japanese company explained 
that the new model shines with an 
exclusive new blue paint named 
Boost Blue, with a slight increase in 
the size of the radiator grille in order 
to improve air intake, in addition to 

adjusting the discs and brake linings 
in order to increase the braking 
force, and the interior also shines 
with a new handle covered with 
Alcantara brushes Luxurious.

On the technical front, the sports car 
still relies on the cranes of a 2-liter 

turbocharged engine, with a power 
of 320 hp, with a maximum torque 
of 420 Nm.
Honda did not disclose the date or 
prices of the new model from its 
sporting icon.

Honda unveils a new model
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 REAL ESTATE عقارات

السعر غير قابل 
للنقاش.. أغلى منزل 

بأميركا يبحث عن مشتر
بعدسبعسنواتتقريباًمنالعمل،سيصبحأغىلمنزليفالواليات
املتحدةجاهزاللسكن،إذيضعمشيدوهاللمساتالنهائيةالستقبال

ساكنيه.
وتصلمساحةاملنزلإىل100ألفقدممربعةويقعيفمنطقةبيلإير
» Bel-Air«يفلوسأنجلوس،ويسعىمالكهالحايلنايلنيامي،منتج

األفالمواملطورالعقاري،بيعهيفالسوقبسعر500مليوندوالر.
ويضماملنزل،ملهىليليا،وأربعحماماتسباحة،وصالةبولينغ.

وبينماظهرتمشاكليفالترصيحالخاصبالبناءوالتمويل،وتأخرت
اإلنشاءات،مازادالتكهناتبشأناكتمالاملنزلالفخم،قالنياميإن

اإلنشاءاتاكتملتتقريبا.
ويضعنياميمنزلهيفمرتبةتقارباملوناليزامنحيثالقيمة،إذقال
يفحوارسابق:»إذاكنتتمتلكشيئانادرامثلاملوناليزا،تستطيعأن
تطلبماتشاء(ثمناله(«،مؤكداأنأحدث9صفقاتبسوقالعقارات
الفاخرةيفلوسأنجلوس،تؤكدأنتقييمهليسهدفهجذباألنظار

إليه.
وأضاف:»عندمابدأتتشييدهذااملنزل،لميكنلديمربراتلطلب

500مليوندوالرلبيعاملنزل،ولكناآلنهناكمبيعاتيفلوسأنجلوس،
ويفالعالمالتيتطلبأسعاراليستمنطقية«.

ولميسمحنياميأليشخصللدخولإىلاملنزل،لكنهقالإنالعنارص
املميزةجذبتاالهتماممنمشرتينمحتملني.ويتحدثنياميمعهم

اآلن،لكنهرفضاإلفصاحعنتفاصيل.وأوضحأنهسيتمالسماحبرؤية
املنزلعنداالنتهاءمنالتصميماتالداخليةللمنزل.

مدينة عربية تحتضن أكبر مبنى 
مطبوع ثالثي األبعاد بالعالم

انتهتبلديةدبيمنبناءأكربمبنىمطبوعثالثياألبعاديفالعالم
بمساحةإجماليةتبلغنحو6900قدممربعةومكونمنطابقني،بحسب

ماذكرتصحيفة»داييلميلالربيطانية«.
واملبنىالذيتماالنتهاءمنهتمبناؤهبالتعاونمعرشكة»أبيسكور«التي

تتخذمنمدينةبوسطناألمريكيةمقرالها.
وعىلالرغممنأناملبنىليسأطولمبنىثالثياألبعاديفالعالمإالأنه
هواألكرببالعالممنحيثاملساحةيفالفئةثالثيةاألبعاد،فيمايأتي
مبنىسكنيثالثياألبعاديفالصنيبصدارةأكرثاملبانيطوالبالعالم

واملؤلفمنخمسةطوابق.
وتعتربالطباعةثالثيةاألبعادوسيلةسهلة،ومنخفضةالتكلفةوفعالة
لتشييداملبانيعنطريقتصميمهامسبقاًبواسطةبرنامجمتخصص،

قبلأنيتمتحميلالنماذجاألوليةعىلطابعةليتمبناؤها.
وتستخدمهذهالتقنيةحالياًيفكافةأنحاءدبييفإطارخطةحكومية

الستخدامالطباعةثالثيةاألبعاديفبناءنحو%25مناإلنشاءات
باملدينةبحلول2030.

ويفأكتوبراملايض،أعلنتحكومةدبيعندخولاملبنىموسوعةغينيس
لألرقامالقياسية،وقالتيفحينهاإنتكلفةبناءاملبنىتبلغنحومليوني

درهمفقط.
وتمتشييداملبنىعىلأساساتخرسانيةمسبقةالصبوتماستخدام
طباعةثالثيةاألبعادمعاستخداممزيجرسيعالجفافمنمخلفات

البناءاملعادتدويرهاوموادبناءأخرى.
وتقدرحكومةدبيأناستخدامتقنيةالباعةثالثيةاألبعاديفبناءاملنازل
ستخفضالعمالةالالزمةللبناءبنحو%70باإلضافةإىلخفضالتكاليف

بنحو90%.
وعرفتتقنيةالطباعةثالثيةاألبعاديفعملياتالبناءللمرةاألوىليف

ثمانينياتالقرناملايضعىليداملهندستشاكهال.

امتلك منزاًل في إيطاليا 
مقابل يورو واحد

لجأتمدينةإيطاليةإىلحيلةغريبةلجذبالناسإليهاوالعيشبها،حيث
يمكنكامتالكمنزليفهذهاملدينةمقابل1يوروفقط،يفإطارمساعتبذلها

املدينةلزيادةعددسكانها.

ويأملاملسؤولونيفمدينةتارنتواإليطالية،وهيمدينةساحلية،أنتسهم
املساكنالرخيصةيفتشجيعالناسللقدوموالعيشبها،معصورةذهنيةسيئة

حولاملدينةتتعلقبالتلوثجراءوجودمصنعللحديدوالصلببها.

ويبلغعددسكاناملدينةبالوقتالحايلنحو3آالفشخصفقط،فيماكان
يعيشبهابالسابقنحو40ألفنسمةمعنزوحعددكبريمنالسكاناملحليني

خوفامنأخطارالتلوثالناجمةعناملصنع.

ورغمذلكتتمتعاملدينةبمناظرطبيعيةخالبةمعمنازلمطلةعىلالبحريف
أجزاءكبريةمنها،بحسبماذكرتهالصحيفة،والتيأضافتأناملدينةيوجدبها

أيضاعددمنالقالعالتاريخيةوالكاتدرائيات.

ويستهدفمسؤولواملدينةجذبنحو25ألفشخصيفاملرحلةاألوىل،قبل
إتاحةاملزيدمناملنازليفمراحلالحقة.

is Could Be America’s Most 
Expensive Home Ever- If It 
Can Find a Buyer

R eal estate developer Nile Niami spent seven years 
building a house that is ready to go on the market. 
The asking price is $500 million, which would make it 

the most expensive home ever sold in the US. Now, three acres 
in Los Angeles will bring a pretty penny, but most of the cost 
comes from the 100,000-square-foot structure.
Replete with a nightclub, four swimming pools, bowling alley 
and 360-degree vistas of sun-dappled Southern California,  the 
symbol of America’s latest gilded age has generated a flood of 
media coverage since the price was announced in 2015.
Is it worth that much? As with anything, this home is worth 
exactly as much as someone is willing to pay for it. Niami says 
he has interested parties, but the number of potential buyers is 
relatively small. If you had a half a billion to spend on a home, 
wouldn’t you prefer to have it built to your own tastes? And if 
you were a real estate developer, wouldn’t it be more prudent 
to build 500 homes to sell for a million dollars each? Read 
about the nation’s most expensive home at Bloomberg. -via 
Digg
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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

يوجد عدة أنواع من العرعر أهمها:

J.phoeniceaوJuniperusProceraالنوعاألولهو
األكرثواملعروفلدىعامةالناسولهثمارعنبيةذات
لونأزرقإىلبنفسجيبينماالنوعالثانيلهلونبني
واصغرعادةيفالحجممنالنوعاألول،وثمارالعرعر
لهاطعمحلوتتلوهمرارةمعقبضيسري.تفرزأغصان
وجذوعأشجارالعرعرمادةراتنجيةعىلهيئةدموع
صغريةتشبهيفشكلهااملصطكيإالأنلونهاأغمق.

- االستعماالت :

يستعملالعرعرعىلنطاقواسعفيستخدميفاملناطق
التيينموفيهالتحضريالقطراناألسودوتحضري
زيتالقطرانوالذييسمى»صفوة«،ويستعمل
القطرانوزيتهالصايفألغراضكثرية،فيستخدم
يفالجنوبلطالءاألبوابوالنوافذوأزياراملاء
الفخارية،وكذلكدهانالجزءاألسفلمن

جدرانالحماماتالقديمة،وكذلككمطهروقاتل
للبكترييا،كماتدهنبهبعضسقوف
املنازلالخشبيةكمضادلألرضةوهو
نوعمنالنملاألبيضاآلكلللخشب،
أمازيتالقطرانواملعروفبالصفوة
فيستخدمعىلنطاقواسعلقتل

القردانوالرباغيثيفاألغنام،وكذلك
الجرب،وقتلالقملوالصيبانالذييتكون
يفشعرالرأسوهومنأفضلاألدويةيفهذا
املجال،تستخدمأوراقالعرعرالطازجة
شعبياًعىلهيئةمنقوعلعالجالسل
الرئوييفاملناطقالذيينموفيههذا
النبات،كماتستخدملبعضحاالت
الربو،باإلضافةإىلأنمنقوعأوراق

العرعرالجافةتخففمنالريقان.

- ماذا قال الطب القديم عن العرعر؟

لقدوردذكرالعرعريفوصفاتفرعونيةيفبردية
»هريست«و«ايربز«كوصفاتعالجيةلتسكنياآلالم،
وأمراضالقلب،والرصع،ولعالجالتهاباتاملسالك
البوليةوإلدرارالبول،ولتسكنياملغصالكلوي،وضد
حاالتالحمى،وإلدرارالطمثوإلزالةآالماملفاصل

والروماتيزم.موضعياًلعالجالحروق،وصنعالفراعنة
منثمارالعرعررشاباًضدالدودةالرشيطيةولعالج

النزالتاملعويةولعالج
السعالوالربو،ومماهو
جديربالذكرأنالعرعر
جاءيفعرشينوصفة

معظمهاإلدرارالبولوملنع
الشيب

يف

الرأس،وقال
ابنسينا

عنالعرعر:
»العرعرمسخنوملطف

جيدلشدخالعضل
وأوجاعالصدر

والسعال،ينقيويفتح
السددفيها،وهوللمعدة
رشاباً،جيدلضيقالرحموأوجاعه«،وقالابنالبيطار:
»العرعرمسخنملطفلرفعرضرلسعالهواموطرد

الهواموالذبابتدخيناً«وقالداوداألنطاكي:»العرعر
حاريفاألولوعودهباردوثمرهحاريفالثانيةوكلهيابس
يفالثالثةيلحمالجراحويحبسالدمملطفاً،ويخفف

القروححيثكانتويحللاألورامويجلواألبخار
وخصوصاًالربصطالًءورشباً.الغرغرة

بطبخهيسكنأوجاعاألسنانوقروحاللثة
ويشدرخاوتها،وثمرهطرياًيشدويلحم
الفتقأكالوضماداًوانعجنبالعسل

ولعقابرأالسعالاملزمن.ثمرهباملاءوالخل
وطبخهبالدهنلدهانالشعريسودهويمنع
سقوطه،وكذايجربالكرسورضاملفصلوضعف

العصب.

- أما الطب الحديث فيقول عن 
العرعر:

جيدألوجاعالصدروالغازاتاملعوية
والسعالوضيقالرحم،يستعملمغيلثمار

العرعربنسبة25حبةلكلكوبماء،والجرعة
املناسبةثالثأكوابيومياً.

يستعملمرشوبأوراقالعرعربنسبة25جم+
180ميلماءمغيل+5جمنرتاتالبوتاسيوم+15جم

عسل
نقي،والجرعة

من2إىل
3أكوابيومياً،

وذلكلعالج
عرسالبولوحصواتاملجاريالبولية

واالستسقاء.

يستعملمغيلالعرعر20جملكلكوبماء،والجرعة
من4-3أكوابيومياً،وذلكلعالجاألمراضالجلدية

املزمنةوالبثوروالدمامل.

 

يستعملحبالعرعريفاملستحرضاتالطبيةأكرث
ممايستعمليفاملأكوالت،ولكنهذااليمنعمنأن

نفيدمنخواصهالتيتجعلبعضالطيورتقبلعليه
بنهمشديدإىلدرجةتصبحمعهالحومهاذاترائحة
عطريةواضحةومنفرةلدىاآلكلني.وُيصنعيفبعض
بالدأوروبامسحوقاًمنحبالعرعروالشعرييرشب

بدلالقهوة.

ويستعملحبالعرعريفعالجرائحةالفمالكريهة
وثقلاملعدة،وذلكبأنيتناولاملصابمنستإىل

عرشحبات،وأمازيتالهارلمالذييستعملهاملصابون
باملغصالكلويفانهُيستخلصمنتربنتنيالعرعر.
ويفيدحبالعرعريفعالجالشهقةحيثيؤخذ

مسحوقاًومذاباًيفاملاءبمعدل

فوائد عشبة العرعر
-الوصف:شجريةأوشجرةمعمرةدائمةالخرضةتنمويفاملناطقالباردة،ويوجدمنهاذكروأنثى،وهيتشكل
أغلبالغطاءالخرضيابتداءًمنالطائفوحتىنهايةسلسلةجبالالرسواتجنوباً،ويقالأنأشجارالعرعر

تعمرمئاتالسنني،وهيمناألشجارالجذابةالظليلةوذاترائحةمنعشةملاتحويهمنكميةوفريةمن
الزيوتالطيارة،كماأنللعرعررائحةجميلةعندحرقه،ويعتربنباتالعرعرمنالنباتاتعاريةالبذور.
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KIDS أطفال

دراسة تكشف اضطرابا 
»خطيرا« لدى األطفال 

بسبب األجهزة
يقدمبعضاآلباءأجهزةإلكرتونيةألبنائهمألجلمساعدتهمعىل

التسليةأوللتخلصمنإزعاجهم،لكنالصغارالذينيواظبونعىلهذه
الشاشاتمعرضونلإلصابةباضطراباتلغويةخطريةحسبدراسة

فرنسيةحديثة.
وأجرىباحثونمنجامعةريندراسةمفصلة،وواكبواعينة167طفال

ترتاوحأعمارهمبني3و6سنوات،ممنجرىتشخيصاالضطراباللغوي
لديهم.

وموازاةمعذلك،قامالباحثونبدراسةعينةأخرىمن109طفاللم
يسبقلهمأنعانوامنأياضطرابعىلمستوىاللغة.

وكشفتالنتائجأناألطفالالذينيتعاملونمعاألجهزةاإللكرتونية
ويحدقونيفالشاشاتيصبحونأكرثعرضةللمعاناةمناضطرابات

لغوية،بواقعثالثةمرات.
وأوضحالباحثونأناألطفالالذينيتعاملونمعالشاشاتيعانون

االضطراباللغوي،حتىوإنكانوايقضونفرتاتقصريةأماماألجهزة.
وتشملهذهاالضطراباتاللغوية،مايصاببهاألطفالمنجراءالعادات
املتبعة،والتضمهذهالفئةمايعرفباالضطراباتاللغويةالثانويةأي

تلكالناجمةعنعواملجينيةوعصبية.
أمااألطفالالذينيستخدموناألجهزة،ويشاهدوناملحتوىاإللكرتونية
دونأيرقابةمناآلباء،فارتفعلديهماحتمالاالضطراباللغويبواقع

ستمرات.
وتشملاألجهزةاإللكرتونيةكافةوسائلالرتفيهمثلالتلفزيونواأللواح
اإللكرتونيةوالهواتفالذكية،وحذرتدراساتسابقةمنانعكاسهذا

اإلدمانعىلقدراتاألطفالالتواصلية.

ميليا بو جوده

ثمانونعاماً.عمربحاله!عىل
الرغممنتلكالعقودالطويلة،

لميشختوموالجريي.مازالالقّط
األزرقالرمادّيوالفأرالبنّيفتيَّنيوبكاملحيوّيتهما
ونشاطهما،ومازاالمنخرطنَييفمغامراتوعملّياتكّر
وفّرالتحىصتبثّهاقنواتتلفزةمختلفةحولالعالم.
قبلأّيام،أطفأتوموجرييشمعاتهماالثمانني،هما

اللذانأبرصاالنور،البلُسّجلتإطاللتهمااألوىلأمام
الجمهورالعريضيفالوالياتاملتحدةاألمريكّية،يف
العارشمنفرباير/شباطمنعام1940.حدثذلك
يففيلمرسوممتحرّكةقصريمنتأليفوإخراجوليام
حنّاوجوزفباربريااللَذينكاناقدأتيابمحاوالت

سابقةذاتصلةلمتلَقترحيباًمنقبلالقائمنيعىل
رشكةاإلنتاجاألمريكّية»مرتوغولدوينماير«.ففي

عام1939،رفضرئيسقسماألفالمالقصريةيفالرشكة
فريدكويمبيماقّدماهله،بحّجةأّنفكرةالعداءما

بنيالقططةوالفرئان»مبتذلةبعضاليشء«.لكّنحنّا

وباربريا
أرصّا

عىلامليّضقدماً
بمرشوعهما،معبطلَيهما»جاسرب«القّط

و«جينكس«الفأر.هكذاكاناُيدعيانيفالفيلمويف
الحلقاتاألوىلمنالسلسلةالتيأُطلقعليهاالحقاً
»توم&جريي«تيّمناًباالسَمنيالجديَدينللبطلنَي

اللَذينحقّقانجاحاًعاملّياًباهراًتخطّىكّلالتوقّعات.
بمظهَريهمااملحّبَبني،رافقناتوموجريييفخالل

سنّيطفولتنا،ومازاالاليوميثريانيفنفوسناشعوراً
اليتكّرر.هوكنايةعننوستالجيامعطوفةعىل

بهجةغريمتكلّفةوكذلكعىلحماسةيصّحوصفها
بالربيئة،فنحنماعدنانختربهامنذزمنطويل.
ونرىأنفسناوقدتسّمرناأمامشاشةتلفاز،كلّما
شاهدنامطاردةمابنيالقّطاألزرقالرمادّيوالفأر

البنّي.أنتكونالحلقةمكّررة،أمرغريمهّم.الملليف
ذلكالتكرار.ففيكّلمرّة،يجدالواحدمنّانفسهيفما
يشبهحالةانخطاف.االستمتاعكبري،البلالمتناٍه.

ففيكّلواحدةمنحلقاتالسلسلةتشويق،
فيماالضحكاتتصدحمنالقلب.الشّكيف

أنّنايفحاجةإىلهامشمماثل،بعيداًعنضغوط
يومّياتنا.ويفخاللمشاهدتناتلك،اليومكمايف

األمس،نجدأنفسناوقدانحزناإىلواحدمنالطرفنَي.
بمعظمنا،نرىأنفسنامتعاطفنيمعجريي.رّبما
كانحجمهالصغريهومايدفعناإىلذلكأودهاؤه
الكبري.ففيحنييرىكثريونيفتوم»الرّشاملطلق«
ويعّدونهمثاالًلـ«الظالم«،يغّضونالطرفعنكّل
فعلاستفزازيأتيبهجريي...وماأكرثتلكاألفعال.

قدتكون»الشفقة«واجبةعىلاألّول.
يفاألعواماألخرية،ذهبمحلّلونإىلالتحذيرمن
»عنف«تتضّمنهسلسلة»توم&جريي«،يفحني

عّدهاآخرون»غريتثقيفّية«.لننخوضيفذلكهنا،
السّيماأنّنالننكونحيادّيني،عىلاألرجح.ارتباطنا
العاطفّيبتلكالسلسلةلنيسمحلنابأّي»تحليل
منطقّي«،غريأنّهيكفيناأنّهامنذاكرتناالجميلة

وتجعلنانبتسموسطكّلالغّماملحيطبنا.

توم & جيري.. 
يطفئان شمعتهما 

الثمانين

5 أسباب تفسر 
ضرورة تعليم األطفال 

لعبة الشطرنج
يمتلكاألطفاليفسنالرابعةبالفعلمايكفيمناملهارات

املعرفيةلتعلمتحريكالقطععىلرقعةالشطرنج.
ويستطيعاآلباءتحفيزأطفالهمخاللهذهاملرحلةالعمرية
عىلتعلمقواعدلعبةالشطرنج؛نظراألنهثبتأنهذهاللعبة
تحديدامفيدةللغايةعىلاملستوينياملعريفوالذهنيللطفل.
وتبنيالكاتبةجنيفرديلغادو،يفتقريرلها،خمسةأسباب

تفرّسرضورةتعليماألطفاللعبةالشطرنج،وهي:
1.تحسنيمعدلالذكاء

لعبةالشطرنجتُعدتمريناممتازالتدريبالعقلوتعزيز
الذكاء،كمايساعدلعبالشطرنجعىلإنشاءمساراتعصبية
جديدة،معتنشيطعمليةالتفكريوتشجيعالطفلعىلحل

املشاكل.
وأثبتخرباءمنجامعةليفربولباململكةاملتحدةهذهالفوائد

بفضلالتحليلالذيقاموابه.وعموما،حلّلهؤالءالخرباء24 
دراسةسابقةحولتأثريلعبةالشطرنجعىلالتطوراملعريف

ألكرثمن2700شاب.

وخلصتالنتائجإىلأنممارسةهذهالرياضةلهاتأثريإيجابي
عىلتنميةالقدراتالفكرية،خاصةيفمجالالرياضيات.

2.تعزيزتنميةاملهاراتاالجتماعية
مناملمكنأنيستفيداألطفالالذينيواجهونصعوبةيف

التفاعلوالتعاملمعاآلخرينمنلعبةالشطرنج.ويفالواقع،
تبنيذلكمنخاللدراسةأجراهاخرباءمنجامعةالالغونا

اإلسبانية.
واعتمدتالدراسةعىلتحليلفوائدممارسةلعبةالشطرنج

املنتظمةيفالتنميةاالجتماعيةالعاطفيةملجموعةتضم170 
تلميًذاترتاوحأعمارهمبنيستو16سنة.

وكشفتنتائجهذهالدراسةأنلعبالشطرنجال
يحفّزالتفاعالتفحسب،بليحّسنأيًضا

املهاراتاالجتماعيةوالقدراتالالزمة
لتكوينصداقاتجديدة.ويفنهاية
السنةالدراسية،أصبحاألطفال
الذينشاركوايفبرنامجالشطرنج

أكرثتواصالًوتعاطفاوتقبالً
لآلخرينمقارنةبالفرتةالتي

سبقتبدايةالتدريب.
3.الشطرنجيساعدعىل

الرتكيز
لعبالشطرنجمنذسنمبكرة
يمكنأنيصبحبمثابةتدريب
ممتازلتحسنيالرتكيز.ووجدت

دراسةأجريتيفجامعة»الريوخا«الدوليةأناألطفالالذين
يلعبونلعبةالشطرنجبشكلمنتظملديهمقدرةأكربعىل

الرتكيزمقارنةبأولئكالذيناليمارسونهذهاللعبة.
وطّبقتهذهالدراسةاختباراتمعرفيةمختلفةمنأجل
الوصولإىلهذهالنتائج،ولعلمنأبرزهااالختباراتالتي
تقّيمنسبةالرتكيزلدىاألطفالضمنمجموعاتتتكونمن
ستنيطالًباابتدائًيّا،منبينهمثالثونطالباشاركوايفبرنامج

الشطرنج.
ونقلتالكاتبةماجاءعىللسانالخرباءالذينأفادوابأن
السببالذييجعلالشطرنجتدريبافعلياعىلالرتكيزهو

كونهذهاللعبةتجرباألطفالعىلاالنتباهوالرتكيز
أثناءاللعبلتحليلالخياراتاملمكنة
أمامهم،وهومايجعلهممنفصلني
تماماعنكلمايحيطبهم.
4.الشطرنجيحفّزحل

املشاكل
إحدىالدراساتالكندية
قّيمتالقدرةعىلحل
املشاكللدى437طفال

منطالبالصفالخامس،
الذينتمتوزيعهمعىل
ثالثمجموعات.وتلقت
املجموعةاألوىلدورة

الرياضياتالتقليديةطوال

فرتةالدراسة.
أمااملجموعةالثانية،فتلقتخطةالرياضياتالتقليدية
يفالصفاألولثمبرنامًجاغنًيابتعليمالشطرنج.وتلقت

املجموعةاألخريةمنهجالرياضياتاملدّعمبالشطرنجخالل
الصفالدرايساألول.

وأثبتتأناملجموعةالتيلعبتلعبةالشطرنجانطالقامن
الصفاألولحصلتعىلدرجةاختبارأعىللتقييمحل

املشاكلبمتوسط%81.2مقارنةبأولئكالذينبدؤواممارسة
الشطرنجيفوقتالحقأوبأولئكالذينلميلعبوامطلقا

الشطرنجيفحياتهم.
5.تحسنيالحساإلبداعي

لعبالشطرنجمنذسنمبكرةيحفزاإلبداعلدىاألطفال.
ويفالحقيقة،تأكدذلكمنخاللالتحقيقالذيقّيممن

خاللهالحساإلبداعيلدىمجموعةمنالطالببعدمرور
32أسبوًعامنممارسةلعبةالشطرنجأوأينشاطآخرمن

اختيارهم.
وكشفتالنتائجأندرجةاختباراإلبداعزادتبمعدل10.53 

بالنسبةللطالبالذينلعبوالعبةالشطرنجمقارنة1.86 
بالنسبةألولئكالذينلميراهنواعىلهذاالتدريب.

وذكرتالكاتبةأنإحدىالدراساتاألملانيةالتيأُجريتيف
جامعةتوبغنأكدتأنلعبالشطرنجينّشطويمّرننصفي
الكرةاملخية،ممايحسنأداءالدماغويعززالعالقةبنيالخاليا

العصبية.
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Education تعليم

ترددالكثريخاللالسنواتاألخريةعنأساليبالتعلماملتنوعة،
وصارتهناكنظريةمفادهاأنالبعضيفضلالتعلمعرب

الصورواملشاهدواملراجعاألخرىالتيتأخذحيزامكانيا،يف
حنييتعلماآلخرونأفضلعربالكلمات،شفاهياأوكتابيا،
واليزالآخرونيحبذوناألساليبالسمعيةأوالبدنيةأو

االجتماعية.
ولكنوفقالفتىنمساوياليزالبعديفسناملراهقة،هناك

أمرمامفقودداخلالفصولالدراسية،وهومنشأنه،إنوجد،
أنيساعدالتالميذعىلالتعلمعىلنحوأرسعوأفضل،بغض
النظرعنأسلوبالتعلم،وهووسائلالتواصلاالجتماعي.
ونرشبنيامنيهادريجان،الذييبلغمنالعمر17عاما،كتابا
مؤخرايحملاسم“فوزالتعلم”.ويدعوهادريجانيفكتابهإىل
نهججديديفالتعلمباستخدامتطبيقاتإنستغراموسناب
شاتوواتساب،يفحنييوجهنقداحاداللنظامالتعليمي

التقليديداخلاملدارس.
وقاليففعاليةأقيمتبالعاصمةالنمساويةفيينا“بدأت

ببطاقاتتوضيحية(بطاقاتاستذكار(ولكننيكنتأفقدها
باستمرار”،ولذلكبدأيفتصويرهاعىلهاتفهالذكي.

وبطاقاتاالستذكارهيمجموعةمنالبطاقاتالتييمكن
أنتحتوىعىلأهممعانيالكلماتأواملعلوماتأوالتواريخ،

وغريهامناملواداملعرضةللنسيان،وهيتستخدمعادةيف
املدارسلتوصيلاملعلوماتإىلالطالبوتثبيتها،وعادةماتكون
املعلومةيفشكلسؤالوجواب.ويفوقتالحق،بدأهادريجان
استخدامتطبيقإنستغراملتنظيمالبطاقاتيففئاتمختلفة،
وتجميعهايف“قصص”.وخاللهذهالطريقـة،يظهرسؤال
عىلالشاشة،تعقبهاإلجابةاملناسبةيفصورةتالية.وأخذ
هادريجانببساطةيضغطعىلكل“قصة”حتىاستحرض

جميعاإلجابات.
ويعتقدهادريجانأننهجههذايساعدعىلتكييفعملية

التعليممعاحتياجاتالطلبةوحياتهماليومية،ويرىأنهذا
هواألمراملميزيفإنستغراموالتطبيقاتاألخرى.ويقول“تحول
الطالبإىلالرقمنةمنذوقتطويل،أمااملدرسونفليسبعد”.
ويبدوالفتىاملتحمسوهويتحدثبفصاحةودونتردد،وكأنه
طالبيدرسمنأجلنيلدرجةاملاجستري،وليسابنالسبعة

عرشةربيعاالذيلمينهدراستهالثانويةبعد.
ويقول:“يفاملدرسة،عىلاألقليفالنمسا،النعلمشيئاعنأي
نوعمنالدارسنيوالأساليبالتعليماملوجودة”.وبعدعاممن
اإلخفاقالذريعيفمادةالنحو،قررالفتىأنيعلمنفسهبنفسه.

ويهدفكتابهادريجانإىلتقديماإلرشاداتوالتوجيهات
للطالب،ليسمنأجلالتمردعىلالنظام،ولكنعنكيفية

التعاملمعه.ويستطيعالقراءمنخاللملءاستمارةاستبيان
أنيكتشفواإذاماكانالواحدمنهميستطيعالتعلمبشكل

أفضلعنطريقالسمعأوالرؤيةأومناقشةاملحتوى.
ثميصفالكتابكيفيمكنلقصصإنستغراموالدردشة

الجماعيةعربتطبيقواتساب،عىلسبيلاملثال،أنتساعد
الطالبعىلالتعلم،سواءبمفردهمأومجموعاتبشكلمنتظم.
والكتابمفعمبعباراتقويةوجزلةوفعالةتدعوإىلاالعتماد
عىلالذات،وبينها“الضغطمنأجلالنجاحبدالمنالضغط

منأجلاألداء”و”ضعهدفكأمامكدوما”.
ويقول:“قمتبشكلشخيصبتعليم200طالب…علمتهم

فقطكيفيتعلمون”.
ويعتقدأناملشكلةالتكمنفحسبيفمحتوىاملواداملدرسية،

ورغمذلك،لميعديذهبإىلاملدرسة.إنهيقومباملذاكرة
واالستعداد،عىلنحوشخيص،المتحاناتاملدرسةالعليا
(الثانوية(،ويفنفسالوقتيدرس“قانوناألعمال”يف

العاصمةالنمساويةفيينا.
ويرىهادريجانأن“النظماملدرسيةالترتقيباألفراد،فهي
أشبهبالدمى،جميعهامتماثلة”.ويعتقدأنهقدآناألوانكي

يأخذالطالباألمورعىلعاتقهم.

وسائل التواصل االجتماعي توفر تعليما أسرع وأفضل

البعض يعاني مع إتقانها.. 
إليك طرقًا لتحسين سرعتك في 

الكتابة على لوحة المفاتيح

إذاكنتتقيضمثلمعظمالناسوقتاًطويالًمنيومكتنقر
عىللوحةاملفاتيح،لكنكمنزعجمنرسعةودقةكتابتك،
فإنهلحسنالحظيسهلتحسنيرسعتكبحيلبسيطة
قليلة.وإليك5طرقلتحسنيرسعةالكتابةعىللوحة
.MakeTechEasierاملفاتيح،بحسبمانصحبهموقع

استخدمأسسكتابةمناسبة
إذاكنتتجهلأسسالكتابةعىللوحةاملفاتيحبالفعل،
فعليكأنتبدأباألساسيات.عِوّدنفَسكعىلشكِللوحة
املفاتيح،وتعلَّمأساسياتالكتابةباللمس(دونالنظر
إىللوحةاملفاتيح(،مثلأينتضعيديك،وكيفتصلإىل
املفاتيحاألخرىحولمفاتيحاألساس.إذاكنتتدخل
عادةكمياتكبريةمنالبياناتالرقمية،ربمايكونتعلم
تقنيةالكتابةبعرشأرقامفكرةجيدة،وتتطلبالتقنية
استخداملوحةاألرقاميفلوحةمفاتيحكللتمرن.

التنظرإىللوحةاملفاتيحأثناءالكتابة.قدتكونهذهعادة
يصعبالتخلصمنهاإذاتعلمتالنظرللوحةاملفاتيح
الختيارالحرف،ثمنقرهبالسبابةأثناءالكتابة،لكن

الحاجةللنظرذهاباًوإياباًبنيالشاشةولوحةاملفاتيح
سُيحّجمرسعةكتابتك.إذاكنتترغبيفرفعرسعة

كتابتكألقىصحدجرِّبتعلُّمالكتابةباللمس.
 5طرقلتحسنيرسعةالكتابةعىللوحةاملفاتيح

تعلماالختصاراتالهامة
يوفركلنظامتشغيلكبريمجموعةمناالختصارات

املفيدةالتيتتيحلكأداءالعملياتمثلالرتاجع،والنسخ،
والقص،واللصق.

تعلُّمهذهاالختصاراتيغنيكعنالحاجةإىلالفأرةيفكل
مرةتحتاجفيهاإىلالرتاجعبرسعةأونسخنصصغري.
استخدمألعابالكتابةواألدلةالتوجيهيةللكتابة

تتوفرأعدادضخمةمناأللعاب،والربامج،واألدلة
التوجيهيةالخاصةبالكتابةعىلاإلنرتنت-منهامدفوع

ومنهامجاني-ويمكنهاتعريفكعىلاملفاهيماألساسيةيف
الكتابة،ومساعدتكللتعرفعىلطرقالكتابةاملختلفة.
حاِفظعىلبيئةعملووضعيةجلوسمريحة

يمكنأنتكونتمضيةأوقاتطويلةيفالعملعىلالحاسب
اآليلذاتأثرسلبيعىلجسدك،خاصًةعىليديك.

عندالكتابة،تأكدأنكتتبعخطواتلجعلوضعيةجسدك
ومساحةعملكمريحتني.يساعدالجلوسيفوضعية
مناسبة،واتخاذوضعيةكتابةمريحةيفالحفاظعىل
زيادةرسعتكيفالكتابةلوقتأطول،وتقليلخطرأن
تصيبنفسكعنغريعمدباإلجهاداملتكررحنيتكتب

لوقتطويل.
منأهم5طرقلتحسنيرسعةالكتابةعىللوحة

املفاتيح..تمّرن
مثلأيمهارةأخرىتتحسنباملمارسة،تعلماختصارات
جديدةبانتظام،ولعبألعابالكتابة،أواستخدامأدوات
الكتابةكيتساعدكيفزيادةرسعتكيفالكتابةبشكل
طبيعيمعميضالوقت.توصلتأبحاثإىلأنأرسع

الكُتابهمَمنمارسواالكتابةالرسيعةبشكلمنتظمكل
يوم،لذافإناملمارسةقدراالستطاعةهيأفضلطريقة

لتحسنيرسعتكيفالكتابةعىللوحةاملفاتيح.
 5طرقلتحسنيرسعةالكتابةعىللوحةاملفاتيح
سوفتتيحلكاملمارسةاملنتظمةأيضاًفرصةتجربة
أساسياتالكتابة،باإلضافةإىلالحفاظعىلوضعية
جسدكيفشكلمريح،مايساعدكعىلالكتابةأرسع

وملدةأطول.
كيفترسعكتابتك؟

نقيضجميعاًوقتاًطويالًمنيومنايفالكتابة،مايعنيأن
الكتابةبشكلأرسعتعدأمراًشديداألهمية.إذالمتكن
راضياًعنرسعتكيفالكتابة،فهناكلحسنالحظطرق

لتحسينها.يمكنكتحسنيرسعتكيفالكتابةبمرورالوقت
عنطريقتعلمأساسياتالكتابةاملالئمةلك،واتخاذ

وضعيةجسدجيدة،واملمارسةاملنتظمة.
T he company’s designers have designed 

HP’s most powerful educational computer 
to date, waterproof, shockproof, and the 

keyboard is ideal for teaching and learning. The 
sleek, yet durable design of the laptop offers 360 
degrees of versatility and versatility. With the HP 
School Park software suite, dual camera, touch-
based and pen-driven interactions, users can create 
and consume content on the device in the way they 
feel most comfortable. The HP ProBook x360 11 is 
the world’s first rugged converter that supports book 
mode (s) and offers a seamless reading experience.
What’s New in the HP ProBook x360 11 G5 Education 
Edition:
Durable and durable design – Slim and lightweight 
yet durable, the machine can withstand the 

challenges of school days. The device comes with 
improved impact elements and reinforced corners to 
withstand falls from up to 122 cm (ii). The reinforced 
connectors protect against external influences, and 
the keyboard is not a problem if it is crushed or in 
a smaller amount of liquid. The laptop passed both 
the advanced training tests (iii) and the 13 MIL-STD 
810G tests.
Smart and effective education and learning – With 
the latest HP laptop, students can easily switch 
between tasks, whether editing documents, running 
STEM applications, or editing video using the latest 
Intel® processors (iv).
Fast and reliable network connections for cloud-
based learning – The Education Edition ProBook 
is the world’s first rugged convertible device (v) 

optionally available with (vi) Wi-Fi 6 (802.11 AX) 
(vii) technology, a huge step forward in wireless 
connectivity. The device provides gigabit speeds and 
reliable access even on a school network connected 
to countless different devices (viii).
User-friendly control for easy set-up and student 
data protection – HP BIOSphere Gen5 (ix) and HP 
Manageability Integration Kit (x) integrated software 
tools make it easy to manage student tools. The 
HP BIOSphere Gen5 firmware ecosystem provides 
automated updates and security checks. The HP 
ProBook x360 11 G5 is the world’s first rugged con-
vertible device with built-in privacy camera (xi). The 
HP Privacy Camera also protects against malicious 
intruders with physical locking and security firmware 
solutions.

HP Education Edition laptops – for school use – technocrat
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Fitness لياقة

يمكنكعملتمارينلياقهبدنيةعامة
وبسيطةيفاملنزلدونالحاجةللذهابلصالة
األلعابالرياضيةأوحتىاقتناءأيأثقال
أوأجهزةرياضيةباملنزل.تعرفوامعناعىل

تماريناللياقةالبدنيةمنوخطواتعملهامن
خاللاآلتي.

 supermanالتمريناألول
استلقي(عىلبطنك(معتمديدساقيك،
والكاحلنيمشدودينقليالً(أصابعالقدم

تشريبعيداًعنساقيك(،وذراعانممدودتان
بأعىلبينماتواجهكفوفاليدبعضهما
البعض.قمبإرخاءرأسكملواءمتهامع
عمودكالفقري.معالزفري،قمبتقليص

عضالتالجذعوالبطنلتثبيتالعمودالفقري
وتمديدالوركنيببطء(رفعكالالساقني(عىل
بعدبضعبوصاتمناألرضمعرفعالذراعني
يفنفسالوقتلبضعبوصاتعناألرض.
قمبالحفاظعىلتمديدالساقنيوالذراعني
وتجنبأيدورانيفكلمنهما.حافظعىل
وضعرأسكوجذعك،وتجنبأيتقوسيف

ظهركأورفعرأسك.استنشقبرفقوقمبإنزال
ساقيكوذراعيكباتجاهموضعالبدايةدون

أيحركةيفأسفلالظهرأوالوركني.
 push upالتمرينالثاني

انحنىببطءلألماملتضعراحةيدك
عىلالسجادة.حركوزنكببطء
إىلاألمامحتىيتموضعكتفيك
مبارشًةعىليديك.أعدوضع

يديكحسبالحاجة
للسماحبالتمدد

الكامل
لجسمك

دون
أي
ثني
عند

الوركني
أو

الركبتني.

شدجذعكمنخاللتقليصعضالت
الجذعوالبطنوعضالتالفخذ

ومواءمةرأسكمعالعمودالفقري.
تأكدمن
استقامة

جسمكوأن
أصابعقدمكتشري
نحوساقيك.قمبخفض
جسمكببطءنحواألرضمع
الحفاظعىلاستقامةالجذع
والتأكدمنأنرأسكمحاذي
للعمودالفقري.استمريف

إنزالنفسكحتىيلمسصدرك
أوذقنكاألرض.

اضغطألعىلعنطريق

االستنادعىلذراعيكمعالحفاظعىلالجذع
مشدوداًورأسكبمحاذاةالعمودالفقري

الخاصبك.التسمحبرتاجعظهركأوالوركني
أثناءاالرتفاعلألعىل.

 squatsالتمرينالثالث
ابدأبالوقوفمعاملباعدةبنيقدميكبمسافة
مقبولة.ابقركبتيكفوقكاحليك،وقمبثني

ركبتيك،وحركمؤخرتككمالوكنتستجلس
عىلكريس.يجبأنتشكلركبتيكوساقك
السفليةزاوية90درجة.تأكدمنعدمثني
ركبتيكأكرثمنالالزمبحيثتتجاوزخط

أصابعقدميك.قمبتكرارهذهالحركة10مرات،
عىلثالثمجموعات،ملدةمرتنيإىلثالثمرات

يفاألسبوع.
 lungesالتمرينالرابع

يجبأنتكونإحدىالساقنيلألمام.
ويجبأنيكونكعبالساقالخلفية

لألعىل.قمبثنيركبتيك،مع
الحفاظعىلالركبةاألماميةعىل
الكاحلني.يجبأنتقومكلمن
الساقاألماميةوالساقالخلفية
بتصنيعزواياتبلغ90درجة.كرر
هذهالحركة10مرات،عىلثالث

مجموعات،ملدةمرتنيلثالثمراتيف
األسبوع.

 pull upsالتمرينالخامس
قمبالوقوفتحتالعارضة،ثمقم
بإمساكالعارضةمعالحرصعىل
وجودمسافةكافيةبنيكتفيك.

اسحبنفسكحتىتصلذقنكإىل
البار(العارضة(.قمبخفضنفسك

ببطء،بحيثتكونذراعيك
مستقيمةوالتلمسقدمك

األرض.ابدأبتكرارهذهالحركة
خمسمرات،عىلمجموعتني،
مرتنيلثالثمراتيفاألسبوع
وقمبزيادةعدداملراتيف

األسبوعبالتدريج.

تمارين لياقه 
بدنية يمكنك 
القيام بها في 

المنزل ببساطة 
The best fitness trends in 2020
F itness has become important for everyone today and has turned into 

a trend for many people to improve their health and lose weight.
The Times of India has published a list of some of the most important 

fitness trends for the new year, as follows:
- Functional fitness
Job fitness basically means repeating the usual activities that people perform 
in their daily lives. They may do these activities at home, at work or in the 
gym. Functional fitness helps your muscles to work together and prepare 
your body for daily tasks, and it also adapts your muscles to do all the tasks 
with the same strength.
-Active fitness
Active fitness is a group of low-intensity exercises, which contribute to grad-
ually relaxing the muscles. One of the most important of these exercises is to 
improve the body’s fitness, movement and flexibility. Also, this approach is 
useful in preventing the muscles from ulceration.
- Workplace health and wellness programs
Many people sit at their desks longer than they should, and this is not at all 
healthy for our bodies, so many workplaces have started promoting health 
programs, organizing meditation sessions and exercising. This also helps to 
increase productivity and manage stress.
- Nutrition and healthy food programs
Whether you exercise or not, eating a nutritious meal is always important, 
so the trend towards fitness, nutrition and healthy eating programs will defi-
nitely see a noticeable increase in the new year. Fitness cannot be achieved 
by simply being in the gym, as the importance of diet is as important as 
exercising.

أحمد شريف
ممارسةامليشمنأفضلالرياضاتالتييمكنتأديتها
واالستمتاعبها،فهيالتحتاجإىلالذهابلصاالت

التمارينالرياضية،وليستمكلفةعىلاإلطالق؛بلكلما
تحتاجإليهمابني30دقيقةإىل60دقيقةمنيومكفقط،
وحذاءرياضًيا،ثمابدأبممارستها.وللميشفوائدالتعد

والتحىصللجسم،ويفالتقريرالتايلنرصدلكفوائدامليش
للجسموالشعروالبرشة.
فوائدامليشالرسيع

امليشالرسيعواحدمنالتمريناتالرياضيةاملفيدة،حيث
يعملعىلزيادةمعدالترضباتالقلب،ويملكالقدرةعىل
تحسنيعملاألوعيةالدمويةيفالجسم،إىلجانبقدرته
عىلإنقاصالوزنفقط،فضالعنزيادةالقدرةالبدنية

والتحمل،كمايعملعىلزيادةمرونةاملفاصلوالعضالت.
ويؤديامليشالرسيعدوراًكبرياًيفبناءالعظامالقوية،

والحدمنخطورةهشاشتها،وتحسنياملزاجالعام،إضافة
إىلتحسنيالتوازنالعاموشدالجسموجعلهأكرثقوة،
كمايعملعىلتحسنيالصحةالعامة،والتحكميفالوزن

للحصولعىلجسممثايل.
فوائدامليشللبرشة

فوائدرياضةامليشللبرشةعديدة،منهاتزويدالجلد
بكمياتكبريةمنالدمالذييحتويعىلاألكسجني،

وهومامنحبرشةالوجهنرضةيحتاجإليها،إىلجانبأنه
يعملعىلتقليلعالماتالشيخوخةوتقدمالسنمثل

التجاعيد؛بفضلقدرتهيفالحفاظعىلمستوياتهرمون
»الكورتيزول«،لذلكفإنالحفاظعىلمستوياتهمعتدلة

منهيقللمنمخاطرظهورالتجاعيدوالرتهليفالوجه.كما
تملكرياضةامليشالقدرةعىلمكافحةحبالشباب،ألنها

تعملعىلتنظيمالدورةالدموية،ممايساعدعىلتغذية
البرشةجيداًبفضلتدفقاألكسجنيوالدمإليها،إىلجانب
زيادةالتعرقمماينظفمسامالوجهاملسدودة،ويقلل

منإنتاجالغدةالكظريةالتيتسببحبالشباب،وأيضاً
يملكالقدرةعىلتطهريالبرشةمنالسموم،وتخليصهامن

امليكروباتوالشوائبالتيتحدثبسببهاااللتهابات.
فوائدامليشيفالصباح

ممارسةالرياضةيفالصباحمناألمورالهامةلجميع
األعمار،ومنفوائدامليشيفالصباحزيادةطاقةالجسم،
عنطريقتنشيطاألجهزةبداخله،وتحسنياملزاجطوال
اليوم،وتزيدمنتوازنالهرمونات،وتنشيطالدورةالدموية.
عالوةعىلقدرتهاعىلإنقاصالوزن،فممارسةرياضةامليش
بشكلمنتظميفالصباحالباكريومياًلهادوركبرييفإنقاص
الوزن،ولكنيجبرشباملاءبكميةكبريةأثناءالتمرينحتى

اليتعرضجسمكللجفاف.
كماأنملمارسةامليشيفالصباحفاعليةلتحسنيصحة
القلبعنطريقالحركةالدائمةالتيتحافظعىلالقلب
صحياًوقوياً،وامليشيومياًملسافة6.5كيلومرتمربعيقلل
منمخاطراإلصابةبأمراضالقلببنسبة%40،كمايقلل

خطرالتعرضللنوباتالقلبيةالخطرية.
فوائدامليشللتخلصمنالكرش

تعدممارسةرياضةامليشمنأفضلالوسائلالفعالةيف
التخلصمنالكرشنهائياً،حيثتعملعىلتقويةعضالت
البطن،والتقليلمنترهالتالجلد،وتخلصالجسممن

الدهوناملرتاكمةالثالثيةوالكوليسرتولالضار.
وتمثلرياضةامليشفرصةكبريةلحرقالدهونالزائدة،

وتستطيعأنتقيضعىل200سعرحراريعندممارستها
ُمدةساعة،وتزيدوفقمدةامليشورسعته.

ومنالفوائداملذهلةلرياضةامليشأنهاتؤديإىلتهدئة

األعصاب،واالسرتخاء،وتخفضمستوياتالتوتر،إىل
جانبدورهايفتحفيزعمليةاأليض،وضبطضغطالدم،
وتنشيطالدورةالدموية،وتقللمنمخاطراإلصابةبمرض

السكري.

فوائدامليشللشعر

تستطيعرياضةامليشأنتفيدشعراإلنسان،حيثإنها
تعملعىلتنشيطالدورةالدموية،ومنثميزيدمنتدفق
الدمإىلفروةرأسالشخص،فيزيدوصولاألكسجني
والغذاءلجذورالشعرويعملعىلزيادةمتانتهوقوته

وتغذيته.
إىلجانبقدرةرياضةامليشعىلتقليلتساقطالشعر،
ويقويالبصيالتوالجذور،ولهاقدرةكذلكعىلتأخري
ظهورالشيبالذييعدالتوترسببارئيساالذييقيض

عليهامليش؛ممايعودباإليجابعىلصحةالشعر.
تحذيراتأثناءممارسةرياضةامليش

هناكمجموعةمنالتحذيراتوالنصائحالهامةالتييجب
عليكاتباعهاعندممارسةرياضةامليش،منهاالتوقف
تماماًعنامليشإذاشعرتبدوارأوصعوبةيفالتنفسأو
إرهاقشديد،ورضورةااللتزامبامليشباألماكناملخصصة

واألرصفةلتفاديالسيارات.
ويجباالهتمامبرشباملاءبشكلمستمرأثناءامليش،

وتجنبممارستهاأثناءهطولاألمطار،واالهتمامبارتداء
املالبساملريحةوالدافئةأثناءفرتاتالربدةحتىالتصاب

باإلنفلونزا،كمايجباالبتعادعنامليشفوقاألماكن
الخطرة،وااللتزامبعدماألكلأثناءامليشأوقبلممارسته

بفرتةنصفساعةحتىالتتعرضللتعبالشديدأو
اضطرابيفعمليةالهضم.

فوائد المشي للجسم والشعر والبشرة

5
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SPACE فضاء

A monster galaxy that existed about 12 billion years 
ago, when the universe was only 1.8 billion years old, 
has baffled scientists because of the way it lived fast 
and died young.
The galaxy, known as XMM-2599, formed an immense 
number of stars by the time the universe was only one 
billion-years-old.
But a mere eight million years later, it suddenly 
became inactive, astronomers at the University of 
California, Riverside, claim – and it is not clear why.
Before the universe had reached two billion years, 
XMM-2599 had managed to form a mass of more than 
300 billion suns, postdoctoral researcher Benjamin 
Forrest explained in the Astrophysical Journal.

At its peak, this monster galaxy gave birth to more 
than 1,000 solar masses a year. By comparison, the 
Milky Way forms about one new star a year.
Researchers were able to make the detailed mea-
surements and calculate the distance using powerful 
spectroscopic observational equipment located at the 
Keck Observatory on Maunakea in Hawaii.
‹What makes XMM-2599 so interesting, unusual, and 
surprising is that it is no longer forming stars, perhaps 
because it stopped getting fuel or its black hole began 
to turn on,’ said Gillian Wilson, a professor of physics 
and astronomy.
One major question that remains on on scientists’ 
lips is what will become of the galaxy now its heyday 

is over?
‹We do not know what it will turn into by the present 
day,’ Professor Wilson continued.
‹We know it cannot lose mass. An interesting question 
is what happens around it.
‹As time goes by, could it gravitationally attract nearby 
star-forming galaxies and become a bright city of 
galaxies?›
The team behind the research have been granted 
additional time at the observatory to look into some 
of the mysteries that still remain around XMM-2599.
Monster galaxies, also known as starburst galaxies, are 
thought to be ancestors of massive galaxies like the 
Milky Way in today’s universe.

The ancient objects appeared shortly after the big 
bang and are characterised by rapid star formation 
and mass growth, birthing new stars at rates thou-
sands of times above that of our own galaxy.
This leads to small but incredibly dense galaxies that 
quickly burn through all of their cosmic gas - the ‘fuel’ 
used to create new stars.
Once they use up this gas, some within around 100 
million years of birth, they become quiescent or ‘red 
and dead’ galaxies - common in our universe today.
Scientists hope that studying the mysterious objects 
will provide answers to key questions about the 
formation and evolution of modern galaxies, such as 
the Milky Way.

Monster galaxy that birthed the equivalent of 1,000 suns a 
year old baffles scientists

حطمترائدةالفضاءاألمريكيةكريستيناكوك،التي
قادتأولمهمةنسائيةخالصةللسرييفالفضاءيفالعام
2019،الرقمالقيايسألطولمدةتقضيهاامرأةيفالفضاء.
وعادتكريستيناكوكبعدأنقضت328يومايفمحطة

الفضاءالدولية،إىلاألرضيفالسادسمنفراير2020 
منهيةبذلكمهمةحافلةقدتقدممعلوماتمهمةبشأن

السفريفالفضاءالبعيد.
وأظهربثمبارشمنوكالةالفضاءالروسية

»روسكوزموس«هبوطكبسولةمننوعسويوزيف
كازاخستان،وعىلمتنها3روادفضاء،منبينهمكوك،

البالغةمنالعمر41عاما،بعدماأنأمضتقرابة11شهرا
يفاملحطةاملداريةالدولية.

وكانبرفقةكوك،عندماحطتعىلاألرض،كلمن
رائدالفضاءاإليطايللوكابارميتانووالرويسألكسندر

سكفورتسوف،اللذينقضيا201يومايفالفضاء،بحسب
وكالةرويرتز.

وحطمتمهمةكوكالفضائيةالرقمالقيايسألطولمدة
تقضيهاامرأةيفالفضاءبشكلمتواصل،والذيكان

بحوزةرائدةالفضاءاألمريكيةبيغيويتسون.
كماحققتكوكأيضاإنجازابارزاللمرأةبمهمةسري

فضائيدوريةنسبيامعزميلتهايف»ناسا«جيسيكاماير
يفأكتوبراملايض،لتسجالبذلكاملرةاألوىللخروجامرأتني

معايفنفسالوقتبمهمةخارجاملحطة.

بعد مهمة »تاريخية«.. رائدة فضاء 
أميركية تحطم رقما قياسيا

مجرة »وحشية« عمالقة تحير 
العلماء بعد وفاتها

اكتشفعلماءالفلكمجرة»وحشية«نادرةنمتبرسعةمذهلةيفاألياماملبكرةللكون،ثمسكتتبرسعة
مفاجئة.

وأظهرتالدراسةالجديدةأناملجرةالعمالقةاملكتشفةحديثا،واملعروفةباسمXMM-2599،تبلغمنالعمر12 
مليارسنة،عندماكانالكونصغريا،ويبلغ1.8مليارعاممنالعمر.

لكناألمراملحريبالنسبةللعلماءيفجامعةكاليفورنيايفريفرسايد،كانالكيفيةالتيماتتبها»املجرةفائقة
الكتلة«فجأة،وهوأمراليتالءممعالنماذجالحاليةللكوناملبكر.

وعىلالرغممنالعمرالقصرينسبياللمجرة،إالأننظامالنجومكانمنتجابشكلهائلوأنشأ»كتلةأكرببـ300 
مليارشمس«،إىلأنبلغتاملجرة1.8مليارسنةمنالعمرفقط،حيثأنهوفقاللمؤلفالرئييسللدراسة،

بنيامنيفوريست،فإندربالتبانةعىلسبيلاملثالينتجنحونجمةواحدةيفالسنة.
ومعذلك،فإنXMM-2599»هلكتبشكلمفاجئوغريمفهوم«،ولميتمكنالعلماءمنتحديدسببوفاة

املجرة،والتييتكهنالعلماءأنهاحدثتبسبب»توقفاملجرةعنالحصولعىلالوقود،أوأنثقبهااألسودبدأ
يعمل«.

ومعذلك،يشريجيليانويلسون،أستاذالفيزياءوعلمالفلكبجامعةكاليفورنيا،حيثأجريتالدراسة،إىلأن
املوتاملفاجئللمجرةقديؤديإىلتغيرياتجذريةيففهمنالكيفيةتكوينالنجوموتوقفهاعنذلك.

كمايتكهنأنهذاالحدثقديعكسمستقبالمختلفاللمجرة،أيأنهاربماستتحولإىليشءآخر،أوحتى
»تعملعىلجذباملجراتالقريبةاملكونةللنجوموتصبحمدينةمرشقةمناملجرات«.

.XMM-2599لرسمنموذجأفضللحياة،KeckObservatoryويأملالفريقبمواصلةاستخدامصورمرصد
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    Environment بيئة

تعدالكوارثالطبيعيةمنأكرباملخاطرالتيتهدد
البرشية،ومناملمكنأنيتسببأيزلزالأوتسونامي

أوفيضانأوإعصاريفتأثريمأساويعىلحياة
اآلالفمنالناسيفغضوندقائق،فقدأسفرتكارثة
تسونامياملحيطالهنديوحدهاعام2004يفوفاة

230ألفشخصيف14دولة.
ويعتربالعقداملايضاألسوأمنحيثالخسائر
الناجمةعنالكوارثالطبيعية،التيبلغتثالثة
تريليوناتدوالرعىلمستوىالعالم؛ممايجعلنا
يفحاجةللتعرفعىلكيفيةاالستعدادملواجهتها
والتقليلمنآثارها،وهوماحاولتدراسةبعنوان:
»الظواهرالطبيعية..نحوبناءثقافةالوقايةمن
كوارثهايفالبلدانالعربية«،صادرةعن»مكتب

اليونيسكواإلقليميبالقاهرة«املساعدةيفتحقيقه.
الزالزل

يجبتعريفاألرسةبالزالزلواحتياطاتالتقليلمن
مخاطرهابصورةعامة،السيماإنكانتالبالدمهددة
بخطرالزالزلأوتوابعها،وعليكالتعريفبكيفية
فصلالكهرباءواملياهوالغاز،وترتيبقطعاألثاث
يفالبيتبشكليسمحبالحركةوالتنقلبسهولة

للوصوللألماكناألكرثأمنا،وتثبيتاألرففوالخزائن
واألوانيبشكليحولدونانقالبهاأوسقوطاألشياء

الثقيلةمنفوقها.
وكذلكإعدادحقيبتيإسعافوطوارئ،وحفظ

األوراقوالوثائقاملهمةيفمكانآمن.
يفحاالتالكوارثالطبيعيةبصورةعامة،يحذر

استخدامالوالعاتأوأعوادالثقاب،واألفضلاستخدم
مصباحيعملبالبطاريةلإلضاءة.

اتركاألبوابمفتوحة،ووفرلنفسكوملنمعكالحماية
يفزواياالغرفأوتحتطاوالتمتينة،وابتعدعن

األشياءالقابلةللسقوطباالهتزاز،كالزجاجوالرثيات
والرفوفوالخزائنغرياملثبتة.

اخرتالوقتاملناسبملغادرةاملبنىبنظامودونتدافع،
واستخدمالدرج،وابتعدعناملصاعد.

إذاكنتيفالشارعأويفمكانغريمغلق،فابتعدعن
املباني،خاصةاملرتفعةمنها،تفادياالحتمالحدوث
انهيارات،وابتعدعناألشجارالكبريةوأعمدةاإلنارة
والهاتفوأبراجالطاقةالكهربائية،وكذلكتجنب
املرورتحتاألسالكالكهربائية،وفوقالجسورأو

تحتها،وابقبعيداعنشاطئالبحر.
تأكدمنسالمتكوسالمةمنمعك،وحافظعىل

أقدامكمنبقايازجاجالنوافذاملحطمة،وتحققمن
سالمةتمديداتاملياهوالغازوالكهرباء،وقمبإغالقها،

والتستعملالهاتفإالللرضورة.
إنوجدتترسبايفالغازفقمبفتحاألبوابوالنوافذ،

واخِلاملكانفورادونتدافع.
أمواجتسونامي

تسوناميمصطلحيابانييعنيأمواجاعاتيةترضب
السواحل،بعدزلزالكبرييفقاعاملحيط؛لذلكإذا

تواجدتيفبالدتعرضتلهذهالكارثةالطبيعيةفابق
بعيداعناملناطقاملغمورةباملياه،وعنالحطامالطايف

عىلسطحاملاء،والتعدإىلمنزلكإالإذاسمحت

السلطاتاملختصةبذلك،فقدتأتيموجةتسونامي
أخرىأقوى.

تابعالنرشاتالجويةيفوسائلاإلعالمملعرفةإذاكان
هناكتحذيرمنحدوثأمواجتسونامية،وعندحدوث
هزةأرضيةفهناكاحتماللتشكلأمواجتسونامية،

فغادرفوراإىلمكانمرتفع.
الفيضانات

إذاسمعتبقربحدوثفيضانيفمنطقتك،فتوجه
معذويكإىلأرضمرتفعةنسبيا،واعزلالتجهيزات
الكهربائية،مثلالغسالةوالثالجة،بوضعهاعىلألواح
خشبيةأوبالستيكية،وتأكدأنمصارفاملياهداخل

املنزلويفاألسطحواألقبيةغريمسدودة.
بعدحدوثالفيضان،التحاولالسريأوالسباحة
يفاملياهاملتدفقة،والتستخدمالسيارةيفاملناطق
املغمورةباملياه،فقدتُفقدكمياهالفيضانالجارفة

السيطرةعليها.
ابقبعيداعنخطوطالطاقةالكهربائية،فانقطاعهاال
يعنيأنهاآمنة،وتابعتوجيهاتالسلطاتعربوسائل

اإلعالم.
األعاصري

إذاتعرضتمدينتكإلعصارفاحرصعىلفصلالتيار
الكهربائيوإغالقشبكةاملياه،وتوجهإىلأكرثمكان
منخفضيفمنزلك،أوإىلأيةغرفةواحتميتحت

أثاثمتنيبعيداعنالنوافذ.
أماإذاكنتخارجاملنزلفحاولأنتجدمكانا

منخفضا،بعيداعناألشجاروأعمدةالكهرباء،أما

إذاكنتتسبحأوكنتقربالشاطئفابتعدفوراعن
املياه،وابحثعنأقربملجأ.

ويفحالوجودكبالسيارة،غادرهانحوأقربمكان
آمنتحتميبه،قبلأنتنقلببكبفعلالرياح

العاتية،وإذاسمعتأمراباإلخالءعنطريقوسائل
اإلعالمفافعلذلكيفالحال.

حرائقالغابات
تتعرضبعضالبالدلحرائقضخمةيفالغابات

كحرائقغاباتكاليفورنياوأسرتالياولبنان،وربما
تتعرضمدينةصغريةإىلحريقمحدودبإحدى
الغابات،يفالحالتنيعليكإبعادخزاناتاملواد
النفطيةوأسطواناتالغازملسافةعرشةأمتارمن

منزلك،وارتداءمالبسواقيةمنالحريقإناستطعت.
كمايجبإزالةاملوادوالتجهيزاتالقابلةلالشتعال
منحولاملنزل،كأكوامالحطبوغريها،وإغالق

مصادرالطاقةكالكهرباءوالغازوالوقود،وكذلكإغالق
األبوابوالنوافذللتخفيفمنالحرارةاملنترشة،وإزالة

الستائر،وتجهيزخراطيممياهالحديقة،ووصلها
بالصنابري.

واحرصعىلوضعالوثائقواألوراقالرسميةواملهمة
يفالسيارة،واالستعدادللمغادرةمعأفرادأرستكإذا

استدعىاألمر.
ويفجميعالظروفيجبأنتقتنيمطفأةحريقيف

املنزل،ومعرفةكيفيةاستخدامها.

الكوارث الطبيعية أكبر خطر يهدد البشرية

O n a hot summer’s day in southern 
Uruguay, Graciela Martinez weighs her 
plastic waste before dropping it in a 

designated container by the beach.
In return, she’ll receive some virtual money on 
her phone that she can use for discounts on 
purchases at restaurants or partnered shops.
It’s part of a pilot environmental project called 
“Plasticoin” aimed at encouraging plastic recy-
cling in the South American country.
«Our mission is to take care of the beach,” said 
Juan Rivero, 34, a telecommunications technician 
who launched the fledgling project alongside 
32-year-old industrial designer Nicole Wyaux.
Their test area is a popular seaside resort called 
Piriapolis.
Participants register online and then deposit their 
plastic waste at one of three collection points.

The minimum deposit is two pounds (one 
kilogram), for which participants are rewarded 
with 100-400 Plasticoins, depending on the type 
of waste: 100 for household waste, 200 for beach 
waste and 400 for microplastics of less than a 
quarter-inch (half a centimeter).
«It’s good to recycle for yourself, for your chil-
dren and your grandchildren,” said Martinez, 50, 
who says she recycles “everything.»
Plasticoins are delivered electronically to a mo-
bile phone and can be used to get coupons and 
discounts at the participating eateries and stores.
Nicole Wyaux, co-founder of the “Plasticoin” 
project, fills up a container with plastic waste in 
Piriapolis, eastern Uruguay
Plastic didn’t exist when the Piriapolis resort was 
built during the “Belle Epoque” in 1893, inspired 
by the French towns of Biarritz and Nice.

Now, though, 13 million tons of the material is 
dumped in the world’s oceans every year, accord-
ing to the United Nations.
The Plasticoin project has been a much greater 
success than its creators anticipated when it 
began in early January with a $5,000 grant from a 
government development agency.
They had hoped to attract 100 users in the first 
four months; in less than three weeks, they 
already have almost a thousand.
Mayor Mario Invernizzi said he welcomed the 
project “with open arms” as a complement to the 
town’s existing recycling initiatives.
But in the country of 3.4 million people, recycling 
faces numerous barriers beyond a lack of wide-
spread awareness and opportunity.

Uruguayan project uses virtual money to encourage plastic recycling
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BREAK استراحة

شقيقتان بعمر الـ 100 تلتقيان بعد فراق 
نحو نصف قرن

اجتمعتشقيقتانمنكمبوديا،بعدفراقنحو
نصفقرن،بعدظنكلمنهماأناألخرىفارقت

الحياة.
وذكرتشبكة»بيبييس«أنالشقيقتني(98 

عاما(،و(101عاما(،التقتاأيضامعشقيقلهما
يبلغمنالعمر92عاما،واللتاناعتقدتاأنهتويف

أيضا.
وكانتآخرمرةالتقتفيهاالشقيقتان،بنسنوبن
شيايفسنة1973،أيقبلعامنيمنسيطرةبوب

بوتالشيوعيعىلكمبوديا.

وبحسبإحصائياتغريرسمية،فإنحوايلمليوني
شخصقُتلواتحتحكمالخمريالحمر.

وبعدحكمالخمريالحمر،تفككتالعديدمنالعوائل
التيجردتمنأطفالها،كمافقدتبنسنزوجها
تحتحكمنظامبولبوت-الذيتماالنقالبعليه

عام1979-ثماستقرتإىلجانبمكبستانغ
مينيشللنفاياتيفالعاصمةبنومبنه.

وذكرت»بيبييس«أنالحلماملتبقيلـ«بنسن«
هوزيارةقريتهايفمحافظةكامبونغشام،التيتقع
عىلبعد90ميالًرشقيبنومبنه،إالأنكربسنها،

ضيف »غير مرغوب به« في أغرب مكان
فاجأفرسنهرعمالقالسائقنيوالعاملنييفإحدىمحطاتالتزودبالوقوديفسانتلوسيا

بجنوبإفريقيا،بعدماظهرليالقرباملحطةبشكلمباغت.
وأظهرمقطعفيديونرشتهصحيفة»صندايتايمز«الربيطانية،فرسالنهر
وهويتجولقربمضخاتالوقودباملحطة،يفالوقتالذيكانالعمالء

واملوظفنيينظرونإليه.
وبحسبمالكاملحطةفإناملشهدكانغريمألوف،رغم
انتشارهذاالحيوانبكرثةيفاملنطقةالتيتشتهر
أيضاباحتضانهاألعدادكبريةمنالسالحف

والتماسيح.
وينصحزواراملنطقةباستمراربتحايشاالقرتابمن
أفراسالنهرأوتسليطاألضواءألعينها،إذيمكنأن

تثريمثلهذهالسلوكياتالروحالعدوانيةلديها.
وبمقدورأفراسالنهرالركضبرسعةتصلإىل32كيلومرتا

يفالساعةتقريبا،علماأنهاتكونأكرثخطورةعندما
تتواجديفاملياه،حيثتستخدمفكوكهاالقويةيفمواجهة

التماسيح.

B angladesh’s biggest zoo has 
called time on elephant 
rides following a long-run-

ning campaign by activists.
The ban was quietly introduced last 
month, Dhaka zoo curator Nurul 
Islam told AFP, adding it would never 
been lifted.

«We agree that these rides were not 
good for the animals,” Islam said, 
acknowledging the efforts of animal 

rights groups.
«Elephant rides are a kind of animal 
abuse and cruelty towards the 
animal.»

The zoo in Bangladesh’s capital has 
five Asian elephants aged between 
10 and 30.

It is home to more than 2,500 crea-
tures from 137 species -- including 
eight endangered Bengal tigers.

Islam said the elephants had previ-
ously been made to give rides to up 
to 1,000 spectators a day before the 
ban.

«The mahouts (elephant caretak-
ers) are unhappy that we stopped 
a source of their income, but it was 
clear that the animals were suffering 
for the rides,” he added.

Bangladesh’s biggest zoo calls time on elephant rides
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