
ترامب يعاند الخبراء 
الصحيين ويتعامل بعقلية 

التاجر مع كورونا

اليمن يستعد لمواجهة كورونا 
بنظام صحي هش

زعماء مجموعة العشرين 
يتعهدون بجبهة موحدة 

ضد كورونا

دراسة »متفائلة« حول 
فيروس كورونا الجديد

Survey reveals Yemen war’s 
‘devastating impact’ on 

child mental health

World Bank could deploy 
$150 billion over 15 months 

in coronavirus battle

“Contigen” film predicted 
outbreaks of Corona virus 

10 years ago 

أمريكا في وجه العاصفة !!
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Deserves
Good 
Deserves

In Michigan
EVERY PERSON

Access To 

HEALTHCARE
To fund life-saving programs like MIChild, 

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

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

For more information go to 
www.mivoicecounts.org
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    Provision نصوص

ذلك وجٌه لن أنساه أبداً. إنه وجه إديت. سيّدة غدير أبو سنينة

بسيطة تنتمي إىل شعب الغونا من السكّان 

األصلينّي الذين يعيشون يف بنما، وعىل حدودها 

مع كولومبيا. التقيتها وأنا أشرتي منها بعض 

املشغوالت اليدوية يف العاصمة البنمية. تبدو 

واضحة لكنتُها الغريبة وهي تتحّدث اإلسبانية. 
يف قريتها، تتحّدث لغة محلية.

ليس غراماً باملدينة، لكنها قلّة الحيلة التي 

حملتها عىل مغادرة بلدتها غونا ياال، حيث 

يعتمد السكّان عىل الزراعة وصيد األسماك. وحني 

يشعر أفراد القبائل بشظف العيش يتّجهون إىل 

املدينة. تصنع النساء مشغوالت يدوية ويبعنها 

معروضة باملّجان.للسيّاح، هّن أيضا يتحوّلن إىل منتجات سياحية، 

حاولُت أن أصّورها بعد استئذانها. رفَضْت. 

بّررت يل رفضها بأنها وَجدت يوماً وجهها فجأة 

مرسوماً عىل جدار يف املدينة القديمة ببنما 

»كاسكو بييخو«، دون أن يستأذنها أحد.

أحٌد ما، يُقال إنه فنّان، التقط مالمح السيّدة، 

وطبعها دون إذنها عىل جداٍر تمّر هي من أمامه 

يومياً. يلتقط السيّاح الصور مع صورتها عىل 

الجدار. ببساطة، أخضعها »الفنان« لألمر 

الواقع. ُسقت ثروات تلك الشعوب، حوِربت 

ثقافتهم، ثم جاء فنّان مّدع ليستبيح حّقهم يف 

تقرير مصرٍي صغري، أاّل تُستغلَّ مالمحهم.
«

يف تقرير مصرٍي صغريُسقت ثرواتهم ثم جاء فنّان مّدع ليستبيح حّقهم 
«

ال بّد أن ذلك »الفنّان« قد وضع يف سريته الذاتية 

أنه شارك يف رسم جداريات مستوحات من الحياة 

اليومية يف املدينة، ولم يذكر انتهاكه خصوصية 

السيّدة. تلك التي يربع كثريون يف إبداء تعاطفهم 

مع حقوق شعبها، ثم ينتهكون أدنى حقوقهم 

املتعلّقة بالخصوصية، دون خوٍف من مالحقة 

قانونية أو أخالقية. السيّدة إيديت تستمر يف 

صنع مشغوالتها وبيعها. لم تجِن من تلك الصورة 

أية أرباح. لم يسألها أحٌد عن موقفها. من يأبه 
حّقاً بما تفكر إيديت؟ من يهتم؟

وافقْت عىل أن تجمعنا صورة، صورة ودية، ليست 

للنرش. أتفّهم حساسية سكّان تلك األرض من 

تحويلهم إىل أيقونات سياحية وكأنهم أغراب يف 

بالدهم. ذنبهم يف هذا انصهار اآلخرين يف مظهر 

عوملي واحد، بمن فيهم رجال تلك الشعوب. ففي 

باملوروث الشعبي.مسألة اللباس تحديداً، تتمّسك النساء - حرصاً - 

معظم نساء الغونا يقصصن شعرهن حسب 

التقاليد، يتزيّنَّ بالذهب املتوارث عن األّمهات 

والجّدات. يلففن أيديهن وأرجلهّن بمرابط مطّرزة 

يدوياً. تقول إيديت إنها تزور مسقط رأسها 

* كاتبة ومرتجمة فلسطينية أردنية مقيمة يف األشجار وقرب األنهار«.من حني آلخر، حيث تُميض الوقت »يف أحضان 

نيكاراغوا

وجه إيديت

زهرة التوليب

عبد الجواد العوفير*

الشتاء يطرق الباب
كي يدخل الحب؟فهل أفتح القلببمعطٍف حزين

من أجل جمال آخر.من أجل مطر شفيٍف ودافئ،واملختبؤن يف ذواتهمأذكر حنوّناً عىل عشب خفيٍف
يا هالدا1 نسيناك يف مقهًى فقري

ولم تربح إاّل نفسك.خرست كل الحروبللعائدين من حروب خاسة.ناظراً عرب الزجاجباسم الحب
وقلَت: هذا هو الحب.أذكر أنك أرشت إىل زهرة توليب

حامالً سّه وزهوراً صفراء؟كي يدخل النسيانفهل أفتح الباب

* شاعر من املغرب

نصف سماء 
كئيبة

عمر الشيخ *
للجلوس هنا، عىل كأس،قضيت عمراً بالنظر إىل حياتكم، دعوتها 

رميت لها كل الحلوى ألجذب هوسها 
كانت أثقل من كحول العالم...بالجمال، لكن املرارات التي سنقولها

كانت حياتكم طازجة نشيطة بجراحكم 
وأحالمكم.

كنت أهذي معها كما اآللهة يف وقت األرق،
أرسم عىل هذه الزجاجات؟ماذا سيبقى من حياتكم سوى ما أريد أن 

أنا أرى وأنتم تتكلمون،
والوجود يحتاج عيوننا حتى يكون وجوداً
سواءً كنا يف الشيخوخة أو يف دفاتر القتلة

كانت الحجارة يف خيالنا تماثيل تنمو
وليلة جاز عابرة، استمعت فيها النباتات إىل 

أيادينا...
أشجار الزينة ليست وحيدة عىل شوارع 

ليلة امليالد
نحن نسعى لألعىل وربما اإلله يسعى معنا

يشاركنا جسده يف روح ال حدود لها.
جثث النبيذ،عىل أبواب حياتكم أسطّر الخريف وألوّن 

ظاللنا بنصف سماء كئيبة...التعاسة جثة الشهوة وبحر الرنكا يقيس 

* شاعر سوري مقيم يف الرنكا القربصية

Abdoun ownerPoet from Iraq

1The dead starve and trem-ble
This is what I said to the genie

When he asked me to 

interview
But all of the jinn disap-peared from the earthWhen we invented the camera!

2All who killed the storkWhen he built a nest of clayAbove the head of the minaret
Their souls were sourTheir legs are redSimilar to the legs of the 

dove!

3When you analyze the heart 
of a thousand guardians and 

prophets
And God created me from the spray of their heartsI did not see all thisI had a dark well in my eyesGolden bats come outBats that cling to everythingThe world losesHe wins himself!

This is what I said to the genie
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صيدلية سبأ 
٣ فروع لخدمتكم

locations to serve you
Abdulla Shariff, Pharmacist

Fas t & Friendly Care

3

SHEBA
PHARMACY

PACKARD
PHARMACY

SHEBA
PHARMACY

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

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

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

HOURS
MON - FRI . 9AM - 6PM

SAT . 10AM - APM

HOURS
MON - FRI . 9AM - 6PM

SAT . 10AM - APM

HOURS
MON - FRI . 9AM - 6PM

SAT . 10AM - APM
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info@purehands.org

Yemen Relief
PURE HANDS 

CAN WE
BRING HOPE
TO ITS
PEOPLE?

AS YEMEN GOES
THROUGH
ITS WORSE

www.purehands.org

DONATE NOW

@PUREHANDS21-800-425-1647

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

مارس 2020 م - السنة الثامنة - العدد: 00687



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET007 March 2020 - Volume : 8 - Issue :87

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

U.S.A أمريكا

  ما   هو   التعداد   السكاني؟

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

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

  ما   أهمية   التعداد   السكاني؟

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

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

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

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

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

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

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

  أين   تصرف   األموال   الفدرالية؟

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

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

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

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

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

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

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

 مجتمعاتنا   عىل   النمو   واالزدهار.

  ماذا   يحدث   إذا   كان   التعداد   منخفضًا؟

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

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

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

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

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

  من   هم   الذين   يجب   أن   يشملهم   التعداد؟

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

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

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

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

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

 يجب   عّده،   ومن   املهم   للغاية   أن   يشمله   التعداد.

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

  ما   هو   العقار   السكني )  هاوس   هولد ( ؟

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

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

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

 السجون   واملستشفيات   ودور   رعاية   املسنني   واملدارس  
 الداخلية   وما   إىل   ذلك.

  هل   التعداد   السكاني   سّري؟

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

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

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

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

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

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

 القانون،   وال   حتى   ملرة   واحدة،   وألي   سبب   كان.

  كم   عدد   األسئلة   التي   يطرحها   التعداد؟

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

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

  ماذا   يصلك   عبر   البريد؟

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

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

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

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

 يف   8   أبريل،   ثم   يف   20   أبريل.

  هل   سيطرق   أحٌد   بابك؟

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

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

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

 عدّ   أفضل.

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

كل   ما   عليك   أن   تعرفه   حول 

  التعداد   السكاني 2020

د  . هايغ   أوشيغان * 
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وضعالرئيساألمريكينفسهيفمسارتصادميمعخربائه
الصحينيبتحديدهموعدانهائيالتنشيطاالقتصاد،رغمحث

السلطاتاملحليةيفنيويوركسكاناملدينةعىلفرضحجرذاتي
للوقايةمنكورونا.

وقالالرئيسدونالدترامبللصحفيني،إنهيهدفإىلإعادة
فتح»أجزاءكبريةمنالبالد«قبلعيدالفصح،معأناملسؤولني

الصحينينصحواأيشخصغادرنيويوركمؤخرابوضعنفسهيف
الحجرالذاتيملدةأسبوعني.

واعتربدونأيدليل،أناإلغالقالحايلللبالد»سيؤديإىلاملزيد
منالوفياتأكرثمنالفريوسالتاجينفسه«.

وأعلنترامبيفمؤتمرصحفييفالبيتاألبيض:»آملأننتمكن
منالقيامبذلك)إلغاءاإلغالق(بحلولعيدالفصح.أعتقدأنذلك

سيكونأمرارائعالبلدنا«.
وأفصحإنهاختارعيدالفصح»ألننياعتقدتللتوأنهوقتجميل،

وجدولزمنيجميل،إنهيومعظيم«.
وأشارإىلأنهناك»أجزاءكبريةمنبالدناتعملبشكلجيد
للغاية«مع»أعدادصغرية«منعدوىالفريوساتالتاجية.

واملوعدالنهائيالذيحددهترامبلفتحاإلغالق)عيد
الفصح(يتعارضبشكلصارخمعالتدابرييف
اململكةاملتحدةوالهندوبلدانأخرى،وقال
يفمقابلةسابقةعىلقناةفوكسنيوز:
»ستكتضالكنائسيفجميعأنحاء
بالدنا...أعتقدأنهاستكونفرتة

جميلة«.
وأثارتترصيحاتالرئيسهذه
انتقاداتواسعةالنطاق.وقال
الحاخامجاكمولني،رئيس
تحالفاألديان:»إنإرصار
الرئيسعىلمهلةتعسفية-
رمزية-قديعرضاملزيدمن
األرواحللخطر.إناالقرتاح
القائلبأنخطرهذاالوباء

سوفيمرمنخاللعيدالفصح
التؤكدهاألدلةالعلمية«.

وذكرت»غارديان«الربيطانيةإنخطابترامبيفتجمعرعته
شبكة»فوكسنيوز«املواليةلهبواشنطنعكسحقيقةمرعبة

وهيأنه»مثلكابنتالطائرةالذييعلنفجأةأنهسيهبطعىلاملاء
وهويضعكمامةعىلعينيه«.

وأضافت:»يفذلكاليومالذيدعافيهترامبإىلإنهاءحالةاإلغالق
والعزليفأمريكاتحدثتتقاريرعنوفاةاملئاتمناألمريكيني
جراءإصابتهمبفريوسكورونا…ومنالواضحأندعوةترامب

إلعادةفتحاألسواقبحلولعيدالفصحيفالـ12منالشهراملقبل
كانتنابعةمنغريزتهالتجاريةومنحملتهاالنتخابية،وليس

عىلأساسالعلم«.
وتابعتالصحيفة»راقبناترامبوهويلقيكلمتهمنمقعديبعد
30قدماعنالحارضين،وشهدناكيفأنهذاالرئيسيمتلكقوة

مخيفةللسيطرةعىلحياةوموتاألمريكيني)…(إنحياةالشعب
األمريكييفهذهاألزمةهيعبءكبرياليمكنلرتامبأنيتحمله،
ألنهشخصغريمؤهل،وهوالوحيدالذيأقاميفالبيتاألبيض

كرئيسدونأيخربةسياسةأوعسكرية«.
ولفتتالصحيفةإىلأنالخطاباألخريلرتامبَمثّل»تحوال

كبرياآخر«يفسياستهإذأعلنيفالبدايةأنه
الرضورةللقلقوأنالفريوسسيختفي
بمعجزة،قبلأنيعلنيفوقتالحق
أنه»رئيسيففرتةحرب«ويدعو

شعبهإىلالبقاءيفمنازلهموعدم
االختالط.

وختمتالصحيفة:»اآلننراه
يعودللموقفاألولبعزمه
إعادةفتحاألسواقويرص
عىلتسميتهبالفريوس
الصيني،ويفالوقتذاته

يدعواألمريكينيإىلحماية
املواطننيمنأصلآسيوي،
ألنتفيشفريوسكورونا

ليسخطأهم!«.

الغارديان: ترامب يعاند الخبراء 
الصحيين ويتعامل بعقلية 

التاجر مع كورونا

بومبيو: معاناة 
اإليرانيين طالت 

بسبب النظام
انتقدوزيرالخارجيةاألمريكيمايكبومبيو،إيرانلطردهافريقامن

منظمةأطباءبالحدود.

وقالالوزيراألمريكييفتغريدةلهنرشهاعربحسابهيفتويرت،إن
النظاماإليرانيقامبطردفريقطبيتابعملنظمةأطباءبالحدودكان
يعمليفمستشفىميدانيملساعدةمرىضضعفاءمصابنيبفريوس

كورونااملستجد.
وأضافأنالشعباإليرانيهوالضحيةالتيطالتمعاناتهامنهذا

النظام.
وكانتطهرانقدمنعتفريقاًأرسلتهمنظمةأطباءبالحدود،

ملساعدةالبالدعىلمكافحةفريوسكورونااملستجّدمنالعمليف
إيران،وصفتأعضاؤه»قوىأجنبية«غريمرّحببهاعىلاألرايض

اإليرانية،ماأثاراستنكاراملنظّمةالطبيةاإلنسانية.

بدوره،اعتربعيلرضاوهابزاده،مستشاروزيرالصحةاإليراني،أنه
ونظراًلتطبيقخطةالتعبئةالوطنيةالحتواءفريوسكوروناوالزّج

بكاملالقدراتالطبيةللقواتاملسلحة،ليسمنالرضورييفالوقت
الراهنإنشاءأرسّةمستشفياتمنقبل»القوىاألجنبية«،ووجودها

مستبعد،بحسبتعبريه.

جاءذلكيفتغريدةأطلقهاوهابزادهبعدماضاعفاملحافظون
هجماتهميفالصحافةوعىلوسائلالتواصلاالجتماعيعىلأعضاء

املنظمةمتّهمينهمبأنهم»جواسيس«وطالبوابمنعدخولهم.

مستشفىميدانيوفريقطوارئ

منجهتهها،أعلنتاملنظمةالفرنسيةغريالحكوميةعنإرسال
مستشفىميدانيبسعة50رسيرا،وفريقطوارئمنتسعةأشخاص
إىلأصفهانثانيةكربىاملدناإليرانية،بهدفتخفيف»الضغطعىل
النظامالصحياملحيل«،حسبمانقلتوكالةالصحافةالفرنسية.

كمااستنكرتاملنظمةيفبياناملوقفاإليرانيبعدترصيحاتلوزير
الصحةورفضالسلطاتاإليرانيةعرضاملساعدةالذيقّدمتهمن
أجلمعالجةاإلصاباتالخطرةيفأصفهان،قائلةإنموقفوزارة
الصحةجاءبعدهبوططائرتيشحنمحّملتنيبكلالتجهيزات
الالزمةيومياألحدواالثننييفطهران،ووصولفريقهااملؤلف

منتسعةأشخاصإىلأصفهان،حيثلقيترحيباًمنالسلطات
الصحيةاملحلية.

كماأبدتاملنظمةاستعدادهالنقلبعثتهاوقدراتهاالعالجيةرسيعاً
إىلمكانآخريفإيرانأوإىلبلدآخريفاملنطقةبحاجةماسةإليها.
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أعادالرئيساألمريكيدونالدترامبتأكيدهبأنهيريد
عودةالبالدإىلالعملبحلولعيدالفصحيف12أبريل،
محدداهذااملوعد»إلنهاءهذهاملعركةمعالعدوالخفي«.

وقالترامبيفمؤتمرصحفيملجموعةأزمةالبيت
األبيضملكافحةتفيشوباءكورونااملستجدإن»األمر
سيستمرلفرتةولكنناسننترص،ونحاولأنننهيهذا
بحلولعيدالفصحفهويومخاصبالنسبةلكثريين،
وهذاهواملوعدالذينحددهألنفسننا،آملأنيعود

األمريكيونللعملبحلولعيدالفصح«.
وفرضعددكبريمنالوالياتاألمريكيةتدابريعزلترتاوح
بني»التباعداالجتماعي«(عدماالختالط(والحجر،ما

أبطأعجلةأكرباقتصاديفالعالم.
وأضافترامبإنإدارتهمستمرةيفتقييمبياناتتطور

فريوسكورونااملستجد»الذييهاجم149دولة«،مطالبا
األمريكينيبـ«البقاءأقوياءلهزيمةالفريوس«.

وحولجهودإدارتهقال»منخاللإدارةالطوارئتوزع
الحكومةأكرثمن8مليونكمامةوجهو2.4مليونحاجز
للوجهو13مليونقفاز،وأربعةآالفجهازتنفسيفوالية

نيويوركاألكرثترضرامنالفريوس«.
وأضافأنسالحالهندسةيفالجيشاألمريكيوالحرس
الوطنييبنونأربعةمرافقمستشفياتيفنيويورك،كما
ستذهبسفينةإىلميناءنيويوركوسفينةأخرىإىل

لوسأنجليس،ونبنيمستشفياتهناككمانعملعىل

ذلكيفواليةواشنطن«.
وبعدمطالباتحكامبتفعيلقانوناإلنتاجالدفاعي

إللزامالرشكاتالخاصةبإنتاجأجهزةومواردطبيةتساعد
العاملنييفمجالالصحةيفمكافحةانتشارالفريوس،
قالترامب»لننرتدديفاستخدامالقانونإلجبارهمعىل
عملمايجبأنيفعلوه،لكنالرشكاتالخاصةتستمع
للدعواتإلنتاجموادوأجهزةطبيةوتفعلماعليهاأن
تفعله،وكانشيئاعظيماأننرىهذاالصباحثالثامن
الرشكاتبدأتيفإنتاجأجهزةالتنفسوتعملسوياولم
نكنمجربينعىلاستخدامالقانونونحنغريمضطرين

لذلك«.

وحولمستقبلترشيعيتيحرصفحزمةإلنعاش
االقتصادوالحدمنتداعياتتفيشالوباء،قالترامب
إنوزيرالخزانةستيفنمنوشنييعملعنكثبمع

الكونغرس،وأضاف»نعملعىلاعتمادأكربحزمةإغاثة
يفالتاريخلتخصيص2تريليونإلنقاذاالقتصاد،وتسمح
بقروضللرشكاتالصغريةومنعفصلالعمال«،مضيفا
أنالديمقراطينيوالجمهورينياقرتبوامنصفقةمنصفة

للشعباألمريكي.
وأصبحتالوالياتاملتحدةتحتلاملرتبةالثالثةيفقائمة
الدولاألكرثتسجياللإلصاباتاملؤكدةبكوفيد19-،خلف

الصنيوإيطاليا.

الرئيس ترامب يحدد موعدا 
لهزيمة كورونا وعودة 

األميركيين إلى أعمالهم

T he Trump administration will 
appoint Victoria Coates as 
special energy representative 

to Saudi Arabia as Washington strug-
gles to deal with a global oil price 
crash that has been dragging 
on the economy and 
threatening US energy 
producers, an En-
ergy Department 
official said on .
Coates, who 
was one of 
President Don-
ald Trump’s 
longest-serving 
security aides, 
moved from the 
White House in 
February to become 
a senior adviser to Ener-
gy Secretary Dan Brouillette.
“Coates will be based in Saudi Arabia 
to ensure the Department of Energy 
has an added presence in the region,” 
the official said. “While her assign-
ment comes at a pivotal time for 
global oil markets, it has been in the 
works for a while.” Coates’ start date 

is unknown due to the coronavirus 
outbreak.

Trump, who is running for re-election 
in November, has said he wants to 

find a medium ground regard-
ing the oil price crash.

An art historian and 
a former blogger 

for the conser-
vative website 
RedState, 
Coates advised 
Senator Ted 
Cruz on foreign 

policy in his 
2016 campaign 

for president. Un-
der Trump, she was a 

deputy national security 
adviser on the national secu-

rity council, and helped to implement 
his Middle East policy.
Coates will work in the kingdom 
for months at least alongside State 
Department officials and an existing 
energy attache, Scott Hutchins.

US to appoint Victoria Coates 
as special energy envoy to 
Saudi Arabia: Energy Depart-
ment اتهموزيرالخارجيةاألمريكي،مايكبومبيو،السلطاتالصينية

بحجبمعلوماتعنالعالمتخصتفيشفريوسكورونا،مادفع
بكنيإىلالردبدعوةواشنطنللتوقفعن»تسييسالوباء«.

ويفترصيحاتأدىلبهايفمقابلةمعبرنامج»واشنطنووتش«
اإلذاعي،كرررئيسالدبلوماسيةاألمريكيةاتهاماتسابقةيف

حقبكني،قائالإنتأخرالسلطاتالصينيةيفمشاركةاملعلومات
حولالفريوسسّببمخاطرللناسيفأنحاءالعالم،األمرالذي

»عرّضحقاحياةاأللوفللخطر«.
وتابعقائال:»مايقلقنيهوأنهذاالتعتيموهذاالتضليلالذي
يشاركفيهالحزبالشيوعيالصينياليزاليحرمالعالممن
املعلوماتالتييحتاجهاكييتسنىلنامنعحدوثإصابات

جديدةأوتكراريشءكهذامرةأخرى«.

واتهمبومبيوكذلكإيرانوروسيابشنحمالتتضليلبخصوص
الفريوس،قائال:»يقولونإنهجاءمنالجيشاألمريكيويقولون
إنهربمابدأيفإيطاليا،يقولونكليشءمنأجلالتنصلمن

املسؤولية«.
وقال:»سيحنيوقتتوجيهاالتهامات«،لكنهأضافأنمناملهم

أنيعرفالعالممايحدثبالفعل.
ويفبكني،أكداملتحدثباسموزارةالخارجية،كنغتشوانغ،إن
الصنيتعاملتبشفافيةوأتاحتاملعلوماتملنظمةالصحة

العامليةولعدةدول،منهاالوالياتاملتحدة.
وأردفاملتحدث:»نحثالوالياتاملتحدةعىلالتوقفعن

تسييسالوباءوالكفعنمهاجمةالصنيوتشويهصورتها«.

امريكا تتهم الصين بحجب المعلومات حول كورونا عن العالم
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Arab America عرب أمريكا

نيويورك - ابتسام عازم

تحاولاملؤسساتالعربيةاملحليةيف
نيويوركونيوجرييسالقيامبجهود
كبريةيفماخصالثقافةوالحضارة

العربيتنَي،رغمغيابرأساملالالعربي،
أوالدعممنالدولالعربية،والتيتهدر
أموالهاعىلمشاريعغريذاتصلة،
وأهمهاتلكالتيترصفعىلالسالح،
بدالًمناستثمارهابطريقةأفضل،
بمافيهادعمالجاليات،إنيفأمريكا

الشماليةأوأوروبا.
وينطلقأبناءالجالياتالعربية،
املقيمونيفالوالياتاملتحدة،يف

تأسيسهمملؤسساتهمالثقافية،من
أهميةالدورالذييمكنأنيلعبههؤالءيف
تجسريالهوةوالعرضالصحيحللثقافة
والحضارةالعربيتنيبنياألمريكينيوأبناء

األجيالالعربيةاملولودةيفالخارج.
ويويلهؤالءالفنوالثقافةأهميةبسبب
دورهمااإليجابيبنياألجيالواملحيط،

خصوصايفزمنالرهابمنالعرب
واملسلمني.

مساٍع ثقافية
وبالرغممنغياباالستثماريفمثل

تلكاملشاريع،فقداستمرتمنذسنوات
عملياتتأسيسمثلتلكاملراكز،ويعد
مركز»ألوان«للفنونيفنيويوركوالذي
أسسعام1998بجهودتطوعيةوفردية،

واحداًمنأهمها.
يعملاملركزعىلتقديمعروضأسبوعية
تتنوعبنياملحارضاتواملوسيقىالعربية

والرشقأوسطية.ويستضيفاملركز
فناننيعرباًمقيمنييفنيويوركأو

زائرين.ترتاوحالعروضبنياملوسيقى
التقليديةالعربية،كاملقامالعراقيأو
موسيقىلسيددرويشأوموسيقى

العودوغريها،وكذلكعروضملوسيقى
الجازأوالفالمنغو،وأدخلاملركزيف

السنواتاألخرية،وبدءامنعام2003،
النشاطالسينمائيلألفالمالقصريةضمن

فعاليات»مهرجاننيويوركلألفالم
العربيةوجنوبآسيا«.

يحاولاملركزفتحنافذةألهلنيويورك

عىلالثقافةواملوسيقىالعربيتنيبشكل
خاص،كمايتعاونمعمراكزأمريكية
ومتاحفيفنيويوركلتنفيذبرامج

مختلفة.ورغمأنالجهودتقومعىلمبدأ
التطوعيةوالفرديةيفأعمالونشاطات
هذااملركز،إالأنمساحتهوإمكانياته
املاديةتبقىمحدودة،كماأنعروض
األعمالالفنية،كاللوحاتالفنيةيبقى

صعباًتحقيقهايفإطاره.
ومنهناجاءتمبادرةجديدة،أسست
قبلحوايلالسنتنيتحتاسم»مؤسسة

الفنالعربيواإلسالمي«.وعند
تأسيسهامنقبلالقطريالشيخمحمد
راشدآلثاني،كانتالرغبةبتطويرها

لتحتضنكذلكالندواتوالقراءات
والعروضومكتبةوبرامجإقامةفنية.
لكناألزمةالخليجيةألقتبظاللهاعىل
املرشوع.واضطرإلغالقأبوابهبشكل

مؤقتلالنتقالإىلمكانآخرمنمنطقة
مانهاتنالسفىليفنيويورك.

أما»أوركسرتانيويوركالعربية«فقد
عادتللحيزالعاموالعملقبلقرابة
السنة،بعدتوقفبرامجهالسنوات.

وعادتاألوركسرتااآلنللعمل،وكانتقد
تأّسستعام2007،كمؤسسةغريربحية
يفمحاولةللحفاظعىلاالستمرارية،

والدخولبشكلأفضلإىلنسيج
نيويوركاملتنّوع.

وأسساألوركسرتااملوسيقاراللبناني
بسامسابا،والعازفةاألمريكيةآبريل
سينرتون.وتضّماألوركسرتاقرابة45 

عازفاًوعازفة،أغلبهمليسوامنأصول
عربية.وتعملاألوركسرتاعىلخلقحيز
يفنيويوركتكونفيهاملوسيقىالعربية
جزءاعضويامننسيجثقافاتنيويورك
املوسيقيةالغنيةوتوسيعرقعةاالهتمام
بهالتشملهؤالءالذيهمخارجالثقافة
العربيةعموما،كمالتعملعىلترسيخ

املوسيقىالعربيةعندجيلأبناء
املهاجرين،الذيولديفالوالياتاملتحدة.
اليقترصعملاألوركسرتاعىلتقديم
العروضاملوسيقية،فقدوَضعبسابا
وسينرتونبرنامجاًلتعليماملوسيقى

وتقديمالورشكجزءمنمهّمات
األوركسرتا.إىلجانبمحاولتهخلق
برنامجثابتلحفالته،يقّدمالفريق

أيضاًدروساًيفاملوسيقىالعربيةلطاّلب
الجامعات،ودوراتتثقيفيةللعرب

األمريكيني،كمايعملالفريقمعالجئني
يفواليتينيويوركونيوجرييس.

مركز اجتماعي
عىلصعيداملراكزاالجتماعية،هناك
»املركزالعربياألمريكيللخدمات
االجتماعية«والذيكانقدتأسس
يفنيويوركعام1994.ويقدماملركز
الخدماتملئاتالعائالتالعربية

واملسلمة،خاصةمحدوديالدخل.
وتهدففعالياتاملركزإىلتمكنيالعائالت
الفقريةومساعدتها.ومنضمنبرامجه
مكافحةالعنفاألرسي،وتعليمالكبار
ومحواألمية،وبرامجمتنوعةللشباب،
وخدماتقانونيةوخدماتصحية.

وتتطلببرامجاملركزميزانيةكبريةنسبيا
حيثيعملفيهنحوالخمسنيشخصاً
ناهيكبوجودعرشاتاملتطوعني.وتصل
ميزانيتهسنويالقرابةالثالثةماليني
دوالر،يحصلعىلأغلبهامنبلدية
نيويوركوواليةنيويوركوتربعات.

ويركزاملركزعىلقضايامحاربةالكراهية
والعنفوالعنفاألرسيومعالجةالقضايا

النفسيةالناجمةعنالصدمات،ألن
تلكاالضطراباتتفرضنفسهاوتؤدي،
بسببالحروبومعاناةالكثريينممن
يتحدرونمنمناطقالرشقاألوسط،
إىلصدماتنفسيةعديدة.وتؤثرتلك
الصدماتكذلكعىلحياةأبناءوبنات
الجالياتالعربيةاملقيمنييفالواليات
املتحدة،كماعىلأبنائهماملولودين
يفأمريكا.كماتؤثراألحداثاألمريكية
وسياسةالوالياتاملتحدةالخارجية

تأثرياكبرياعىلتلكالجالياتوخاصة
بعدهجماتالحاديعرشمنأيلول
2001،وبكلآثارهاالسلبيةجداعىل
حياةالعربواملسلمنييفالواليات

املتحدة.ويتعاملاملركزمعرشيحةذات
دخلمنخفضتحتاجملساعداتمادية
ومعنوية.كماتجهليفبعضاألحيان

طريقةالحصولعىلمساعداتصحية
أونفسيةمنأجلمساعدتهاعىل

مواجهةالتحدياتالحياتيةيفالواليات
املتحدة.

عرب نيويورك.. جهود لتجسير 
الهوة للثقافة بين األميركيين

عرب أمريكا في الخطوط األولى 
لمحاربة فيروس كورونا ..طبيبة 
مصرية تساهم في القضاء على 

الوباء القاتل؟
وسطاملعركةالرشسةالتيتخوضهاالبرشيةضدفريوسكوروناالذيأصبح
العدواألولللجميع،تعتربخطوةالكشفعنالعدوىمبكراًحجرالزاويةيف

تحديدالطرفاملنترص،لهذايصبحخربالتوصلالختباررسيعلكشفالفريوس
رائعاًواألكرثروعةأنتكونطبيبةمرصيةيفأمريكامساهمةيفاالكتشاف،فما

القصة؟ومنهيالطبيبة؟

ما أهمية االختبار؟
تكمنأهميةالكشفاملبكرعنالعدوىالفريوسيةيفالحدمنتفيشالفريوس

ومحارصته،وتزدادأهميةهذهالخطوةيفحالةفريوسكورونا(كوفيد19-) 
الذيينترشبرسعةمخيفةوتحولإىلالعدواألكرثرشاسةللبرشجميعاًيف

العرصالحديث،ويفهذاالسياقتأتيأهميةخربتطويرجامعة»جونزهوبكنز«
األمريكيةاختبارلفحصالفريوسمنشأنهأنيتيحاختبار1000شخصيومياً،
مماقديخففالضغطعىلاملعامل،ويتيحكشفأكربلعدداملصابنييفالعالم.
تطويراالختبارتمبواسطةإخصائيتنييفعلماألحياءالدقيقة،واحدةمنهما
هيالطبيبةاملرصيةهبةمصطفى،ووفقاًملوقع»جونزهوبكنز«،فالطبيبتان
كارنكارولوهبةمصطفىنجحتايفتطويراختباراتالفحص،يفظلتوقعات
بتزايدأعداداإلصاباتيفالوالياتاملتحدةوحولالعالميفاألسابيعاملقبلة.
وقالتهبةمصطفى،مديرةمختربالفريوساتالجزيئيةيفمستشفىجامعة
»جونزهوبكنز«،إن»هذاسيسمحبالتحكميفالتعرضلحاالتأكرث،كما

سيمكننامنتشخيصعددأكرب«،واستخدمتالجامعةاالختبارالذييعتمد
عىلأخذمسحمناألنفأوالفم،ألولمرة،يوم11مارس/آذارالجاري،وتم

إجراءحوايل85اختباراًيفاأليامالثالثةاألوىل.
وأضافتأنه“مناملتوقعأنترتفعالطاقةاالستيعابيةلالختباربرسعة،لتصلإىل
180شخصاًيومياً،و500شخصيفاألسبوعالتايل،ويمكنأننصلإىلإجراء
1000اختباريومياًبحلولشهرأبريل/نيساناملقبل«،مشريةإىلأنإجراء

اختبارداخىليقللالعبءعىلاملخترباتالحكومية،وتخرجنتيجةاالختباريف
غضون24ساعةتقريباً،ويقولاألطباءإنهميأملونيفاختصارذلكالوقتإىل

3ساعات.

من هي هبة مصطفى؟
الدكتورةهبةمصطفىتخرجتيفكليةالطبجامعةاإلسكندريةعام2004ثم
أجرتدراساتكمتدربةمقيمةيفالجامعةيفعلماألمراضالرسيرية،ثمسافرت

إىلالوالياتاملتحدةاألمريكيةحيثحصلتعىلالدكتوراهيفعلماألحياء
وامليكروباتمنجامعةكانساسعام2014.

وأثناءتحضريهاللدكتوراه،درستالدكتورةهبةالتداخلبنيالفريوسوالخلية
التييصيبها،وكشفبحثهايفهذااملجالعنجوانبإبداعيةمختلفةبشأن

الوظائفواألدواراملختلفةللربوتيناتالفريوسيةوالتكاثروإعادةتنشيط
الفريوسات،وتمنرشبحثهايفدورياتعلميةمتخصصة.

وبعدحصولهاعىلالدكتوراه،عملتيفمستشفىسانتجودألبحاثاألطفال
يفممفيسكزميلةوركزتأبحاثهاعىلعلمتشخيصالفريوساتوانتشارها
وعالقتهامعجهازاملناعة،وبعدذلكقضتعامنييفجامعةروتشيسرت

بنيويوركيفقسماألحياءالبيولوجيةوامليكروبات،وهياآلنمديرةمخترب
الفريوساتالجزيئيةيفمستشفىجامعة»جونزهوبكنز«.

اقرتاناسمالدكتورةهبةمصطفىبشكلإيجابييفاملعركةالرشسةالتي
يخوضهاالعالميفمواجهةفريوسكورونايأتيكخربإيجابيتلقفهكثريمن

املرصينيمنخاللمنصاتالتواصلاالجتماعي،وسطأجواءالقلقمنالفريوس
املخيف،وسماهاالبعض“فخرالعرب”.

لقب“فخرالعرب”أطلقهكثريمناملرصينيعىلالعبكرةالقدممحمدصالح
املحرتفضمنصفوفناديليفربولاإلنجليزيوالحاصلعىللقبأفضل

العبيفإفريقياعامنيمتتاليني2017و2018،لكنمعتوقفأنشطةكرةالقدم
–شأنهاشأنكليشءآخر–بسببفريوسكورونا،أصبحاألطباءوالعلماءهم
حديثالساعةومحطاألنظار،بينماينتظرالعالمالتوصلللقاحأوعالجللوباء

املخيف.
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YEMEN اليمن

رويرتز
لمتسجلأيإصابةمؤكدةبفريوسكورونايفاليمن،إالأنالبلدالذي

يعانيمنذسنواتمنالحرب،يحاولاالستعدادلوصولموجة
تفيشالفريوسإليه،عىلالرغممناإلمكاناتالصحية

الضعيفة.ففيمصنعمهجورمنذفرتةطويلة
بالعاصمةاليمنيةصنعاءتنحنينحو
20امرأةعىلماكيناتخياطةلحياكة
الكماماتالتيتساعدعىلالحماية

مناالصابةبفريوسكورونا.

ويقولعبداإللهشيبان،مدير
املصنعالذيأعيدافتتاحهقبل
ثالثةأيامفقط،إنمادفعإىل
إنشاءاملصنعهوالحاجة،
خصوصاًأن»الفريوسيدق
كلأبوابالعالم،واليمنبلد
محارص«،ومنشآتهتعمل
بأقلقدرممكنمنقدراتها

اإلنتاجية.
وأودىالرصاعاملستعر
منذخمسسنوات
بحياةأكرثمن

مئةألفشخص،
وأطلقالعنانألزمة
إنسانيةتسببت
يفوفاةعديدمن

األشخاصاآلخرين.
عاصفةهوجاء

وينذردمارالبنية
التحتيةللرعايةالصحية
يفاليمنوحالةالوهن

الفعيللسكانه،بإمكانيةتفيش

الفريوسرسيعاًيفحالوصولهإىلالبالد.
وقالألطفموساني،ممثلمنظمةالصحةالعامليةيفاليمن،
»ستكونعاصفةهوجاءلودخلهذاالفريوس)إىلاليمن(«.

وتنترشالكولرياوحمىالضنكواملالريا،كماأنمرافق
الرصفالصحيسيئة،ويعتمدحواىل80يفاملئةمن
اليمنينيعىلاملساعداتاإلنسانيةبينمايعيش
مالينيعىلشفااملجاعة،وهومايجعلهم

عرضةألشكالأخرىمناألمراض.
إجراءاتمشددة

ويفأنحاءالبلداملنقسم،يشدد
اليمنإجراءاتهالحتواءفريوس
كوروناوالتخفيفمنآثارهيف
حالرصده،بمايفذلكفحص

وتتبعالوافدين.

وأدىاإلقبالعىلرشاء
الكماماتنتيجةزيادةوعي
الناسيفصنعاءباملرض،إىل
ارتفاعأسعارهابشكلكبري.

ولدىاليمنحالياًقدرةعىل
إجراءبضعمئاتمناالختبارات
للتأكدمناإلصابةبالفريوسيف

مراكزبصنعاءوعدن.وقالموساني
إنمزيداًمناألجهزةستصلالختبار

بضعةآالفمناألشخاص.

ويشريموسانيإىلأنالنظامالصحيالهش
يفالبالديعملبنحونصفطاقته،وظهورفريوس

كوروناسوف»يزيدالضغطعليهبشكلبالغ«.

اليمن يستعد لمواجهة 
كورونا بنظام صحي هش

يعمل 
القطاع الطبي 

بنحو نصف طاقته 
ويعتمد 80 في المئة 

من اليمنيين على 
المساعدات 

األمم المتحدة تدعو 
لوقف القتال في 

اليمن وبذل الجهود 
لمواجهة فيروس 

»كورونا«

دعتاألمماملتحدةاألطرافاملتحاربةيفاليمنإىلوقف
القتالوبذلالجهودملواجهةاالنتشاراملحتمللفريوس

كورونا.
ويفبيانصحفيللمتحدثباسماألمنيالعاملألمماملتحدة
»ستيفاندوجاريك«بشأناليمن،دعااألمنيالعاملألمم
املتحدةاليوماألطرافاملتقاتلةيفاليمنإىلالوقفالفوري
لألعمالالعدائية،والرتكيزعىلالتوصلإىلتسويةسياسية

عنطريقالتفاوض.
ودعاالبياناألطرافإىل»بذلقصارىجهدهمملواجهة

االنتشاراملحتمللـفريوسكوفيد19-«.
وقالالبيان»لقددمرالرصاعالذياستمرألكرثمنخمس
سنواتحياةعرشاتاملالينيمناليمنيني،كمايهددالقتال

الدائرحالًيايفالجوفومأرببالتسببيفزيادةحدة
املعاناةاإلنسانية«.

ودعااألمنيالعاماألطرافإىلالعملمعمبعوثهالخاص
منأجلالتوصللخفضالتصعيدعىلمستوىالبالد،

وتحقيقتقدميفاإلجراءاتاالقتصاديةواإلنسانيةالتيمن
شأنهاالتخفيفمنمعاناةالشعباليمنيوبناءالثقةبني
األطراف،واستئنافعمليةسياسيةبقيادةيمنيةتشمل

الجميع.

وأكدالبيان»أنالحلالسيايسهوالسبيلالوحيدلحل
شاملومستدامللرصاعيفاليمن«.
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يكّررخرباءالصحةنصيحةغسلاليدينباملياهوالصابون،
كسبيلالوقايةمنفريوسكوروناالجديدالذيينترشحالياً
يفالعالم،لكنكيفيمكنملالينياليمنينيالقيامبذلكوسط

شٍحشديدللمياه؟.
ولمتُسّجليفاليمنحيثأسوأأزمةإنسانيةيفالعالم،أي
إصابةبعد،وفقاًملنظمةالصحةالعاملية،لكنهناكخشية
كربىمنأنيتسّببوباءكورونا،حالبلوغهأفقردولشبه

الجزيرةالعربية،بكارثةبرشية.
فبعدخمسسنواتمنتصاعدالنزاعإثرتدخلالسعودية
عىلرأستحالفعسكريلوقفتقّدمالحوثيني،يشهد

اليمنانهياراًيفقطاعهالصحي،فيمايعيشأكرثمن3,3 
مالينينازحيفمدارسومخيماتتتفىشفيهااألمراض

كالكولريابفعلندرةاملياهالنظيفة.

وتقولمديرةمشاريعمنظمة»أطباءبالحدود«يفاليمن
والعراقواألردن،كارولنيسيغني،لوكالة»فرانسبرس«،إّن
اليمنيني»اليمكنهمالحصولعىلمياهنظيفة،وبعضهمال
يمكنهالحصولحتىعىلالصابون«.وسألت»يمكنناأن
نويصبغسلاليدين،ولكنماذالولميكنلديكأييشء

لتغسليديكبه؟«.
ومعحلولالذكرىالخامسةلبدءعملياتالتحالف،تقول
»يونيسيف«إّن18مليوننسمةبينهم9,2مليونطفل
يفاليمن،القدرةلديهمللوصولمبارشةإىل»املياهاآلمنة

والرصفالصحيوالنظافةالصحية«.
ومنبنيهؤالءاألطفال،محمدعيلطيب،يفمحافظةحجة
شمالغربصنعاء،والذييخرجكلصباحمعشقيقتهعىل
ظهرالحمارالللذهابإىلاملدرسة،بللجلبمياه،قدتكون

ملوثة،الستهالكالعائلةاليومي.
ويقطعالطفالنأحياناًمسافاتتصلإىلثالثةكيلومرتات
للحصولعىلاملياه.وينتظرالفتى(11عاماً(دورهيفصف
طويللتعبئةالعبواتالبالستيكيةالتيكانتيفالسابق
تستخدملتخزينزيوتاملحركات،منبرئزراعيعرب

خرطوميبدوقذراً.
ويقول،لـ«فرانسبرس«،»يفالصباح،أقومبتحضري

الحمار(..(ثممنالساعةالسابعةوالنصفأذهب(لجلب
املياه(واستمرذهاباًوإياباًحتىالعارشة«يفنقلالعبوات

البالستيكية.
وليستهذهالعائلةالوحيدةيفأفقردولالجزيرةالعربية
التيتعتمدعىلمياهغريصحيةلتغطيةاحتياجاتها

اليومية؛بسببشحاملياهالنظيفةومياهالرشب.

ويقولمديراالتصاليف»يونيسيف«فرعاليمنبيسمارك
سوانجني،لـ«فرانسبرس«،إّن»الوصولإىلمياهالرشب
تأثّربشدةنتيجةسنواتمنقلةاالستثماريفأنظمةاملياه

والرصفالصحيوالنزاعالدائرالذيقىضعىلأنظمة
املياه«.

واليرتبطسوىثلثسكاناليمنالبالغعددهمنحو27 
مليوننسمةبشبكاتأنابيباملياه،بحسبسوانجني.

كولرياوأمراض

قُتليفالبلدالفقريمنذبدءعملياتالتحالف،يف26مارس/
آذار2015،آالفاملدنيني،فيماانهارقطاعهالصحي،وسط

معاناةمننقصحاديفاألدوية،ومنانتشارلألمراض
كالكولرياالذيتسّبببوفاةمئات،يفوقتيواجهماليني

السكانخطراملجاعة.
وساهميفتفيشالكولرياندرةاملياهالنظيفة،والكولرياالتهاب
معويتسببهجراثيمتتنقّليفاملياهغريالنظيفة.وللمرض
عالج،لكنالتأخريفالحصولعليهقديؤديإىلالوفاة.

ويفمركزالجعدةالطبييفحرضيفمحافظةحجة،يؤكد
طبيبالطوارئمحمدعقيل،أّناملركزيتعامليومياًمعنحو
300حالة.ويقولإّنغالبيةالحاالتالتيتحرضإىلاملركز
تكونيفالغالب»متعلّقةبأمراضمنقولةبسبباملياهغري

الصالحةللرشب«.
ووفقاًلسوانجني،فإّن»الوصولإىلاملياهالنظيفةيعدأمراً

بالغاألهميةملنعانتشاراألمراضالتيتنقلهااملياه«.
وعانىاليمنيف2017منأكربانتشارللكولرياواإلسهال

الحاديفالعالم،إذتسّبببوفاةأكرثمنألفيشخص.واليوم
الثالثاء،حّذرتمنظمة»أوكسفام«منأّنموسماألمطار
القادمقديشهدموجةجديدةللكولريايمكنأنتتفاقم

بشكلكبري،يفظلتهديدفريوسكوروناالجديد.
ورأىاملديراإلقليميللمنظمةمحسنصديقيأنه»بعد

خمسسنواتمناملوتواملرضوالنزوحويفمواجهةتهديد
متزايدمنوباءعاملي،يحتاجاليمنيونبشدةإىلموافقة
جميعاألطرافاملتحاربةعىلوقففوريإلطالقالنار«.

»كارثة«
وينذراحتمالوصولوباءكوروناالجديد،بكارثةتطاول

القطاعالصحياملنهاربفعلسنواتالحرب،بحسبمنظمة
»أطباءبالحدود«.وكتبتاللجنةالدوليةللصليباألحمر
عىل»تويرت«،»ُيقالإّنغسلاأليديبشكلمتكررهوسبيل
الوقايةاألبرزمنفريوسكورونا.ماذايفعلأكرثمننصف

الشعباليمني،الذييفتقرإىلاملياهالنظيفة؟«.
وبدأالحوثيونالذينيسيطرونعىلالعاصمةصنعاء

ومناطقأخرىيفشمالالبالد،باستعداداتوقائيةبينها
إغالقمدارسوتعليقرحالتاألمماملتحدةالتيتحطيف

صنعاء،فيمابدتاإلجراءاتأقليفجنوبالبالدحيثاملقر
املؤقتللسلطةاملعرتفبها.

وتؤكدمنظمةالصحةالعامليةيفاليمن،أنه»لميعديمكن
إرهاقالنظامالصحيالهشبالفعليفاليمن«،مشريةإىلأّن
»دخولاملرضإىلاليمنسيثقلكاهلاملستشفياتواملرافق

الصحية«.
وأسفركوروناالجديدعنوفاةأكرثمن15آالفشخص،
منذظهورهيفديسمرب/كانوناألول،غالبيتهميفأوروبا

حيثأصبحتبعضاملستشفياتاألكرثتطوراًعىلمستوى
العالمتنازعللسيطرةعىلالوباء.

ويفالخليجسجلتالدولالست،أكرثمن1900إصابة،
وأربعوفيات،وسجلتالسعودية562إصابةحتىاآلن.
وقالسوانجني»نرىبالفعلكارثةيفأوروباحيثمن

املفرتضأنيكونلديناأفضلأنظمةصحيةيفالعالم،ويف
اليمننعرفأّنهناكنظاما(صحيا(منهارا،والكثريمن
مخيماتالنازحنيتعانيمننقصيفالنظافةالشخصية
واملياهالنظيفة«.وختمتبالقول»نحنقلقونللغاية«.

اغسل يديك... ماليين اليمنيين بال مياه

Survey reveals Yemen 
war’s ‘devastating impact’ 
on child mental health

T he long war in Yemen has had a “devastating im-
pact” on the mental health of children, with more 
than half saying they feel sad and depressed, Save 

the Children said.
The government - backed by a Saudi-led military coalition 
- has been battling the Iran-aligned Houthi for more than 
five years in a conflict that has plunged the country into 
what the United Nations says is the world’s worst human-
itarian crisis.
«More than half the children surveyed said they struggle 
with feelings of sadness and depression, with more than 
one in ten saying they feel that way constantly,” the chari-
ty group said in a report.
«Around one in five children said they are always afraid 
and always grieving.»
The group said the survey was the largest of its kind 
among children and parents since the war broke out.
Save the Children interviewed 629 children between the 
ages of 13 and 17 and 627 parents and other caregivers in 
three Yemeni regions.
The study comes at a time when Yemen, which has long 
been the most impoverished country in the Arabian Penin-
sula, faces the looming threat of the novel coronavirus.
While it has not recorded any COVID-19 cases to date, the 
possibility of an outbreak threatens the already fragile 
healthcare system.
Save the Children said the conflict has forced two million 
children from their homes and at least two million out of 
their schools.
More than 7,522 youngsters have been killed or maimed 
over the past five years, the report said, adding some 2.1 
million children under five are acutely malnourished.
«The children we spoke to are terrified,” said the organisa-
tion’s CEO Inger Ashing.
«This is what five years of war does to the mental wellbe-
ing of children.»
«With COVID-19 now a worldwide epidemic, the potential-
ly devastating threat of a coronavirus outbreak in Yemen 
makes urgent action to pressure parties to end the war 
more important than ever.»
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وتتوقعكليةالطبيفجامعةواشنطن
إذامااستمراملسارالحايل،أنيتم

تسجيلذروةيفانتشارالوباءقرابة
منتصفنيسان/أبريل،عىلأنيصل
عددالوفياتإىلحوايل80ألفاًكمعدل
وسطياعتباراًمنحزيران/يونيو.
ويشريالنموذجالذيوضعتهالكلية
إىلأنهذاالعددسيرتاوحبني38ألف
وفاةكحدأدنىو162ألفاكحدأقىص.

ترامب والنظام السياسي؟
يفبدايةأزمةانتشارالوباء،اتُّهم
الرئيسدونالدترامببالتقليلمن
خطورتها،بتأكيدهخالفاًلرأي

مسؤويلالصحةأنانتشارالفريوس
محلياًليسأمراً»محتوماً«.ومعتوايل
اإلصابات،بداالبلدعاجزاًعنرصد
األشخاصالذينكانواعىلتواصل
معاملصابنيبشكلفعاللعدمتوافر
فحوصعىلنطاقواسعلكشف

اإلصاباتبالفريوس.
ورفضتالحكومةيفبادئاألمررفع

بعضالقيودللسماحللوالياتبتطوير
فحوصهابنفسها،مازادمنالتأخري
يفمواجهةاألوضاع.كماأرسلتمراكز
مكافحةاألمراضفحوصاغريصالحة
إىلالواليات،مازادمنالتأخري،ولم
ترفعالحكومةالقيوداملفروضةإاليف
29شباط/فرباير،يومحصولأول

وفاةيفالوالياتاملتحدة،وبعدأكرثمن
شهرعىلرصدأولإصابة.

ويقولغابوركيلنمديرقسمطب

الطوارئيفجامعةجونهوبكينز
لوكالةفرانسبرس:»لوتمكنامن
الوصولإىلرصدالذينتواصلوامع
األشخاصاملصابني،لكناربماعرثنا
عىلاملزيدمنالحاالتبشكلرسيع،

وعزلنامواقعاالنتشارالكبري«.
وسعىاملسؤولوناألمريكيونللدفاع

عنأنفسهمفرددواأنالفحوص
التيطورتهاكورياالجنوبية،البلد
النموذجيعىلصعيداسرتاتيجية
الرصدالجماعيلإلصابات،كانت

تعطيأحياناًنتائجإيجابيةبالخطأ.
لكنغابوركيلنيرد:»األمرالذي
أعلّمهلتالميذييفالطب:أييشء
أفضلمناليشء،وكلماكانالوقت

أبكركاناألمرمجدياًأكرث«.
وقالأستاذالصحةالعامةيفجامعة
هارفردتوماستسايلفرانسبرس

إن»الوالياتاملتحدةليستمجموعة
موحدة،فهناكخمسونواليةمع
تحركاتمختلفةقررهاالحكام

وإداراتالصحةالعامةاملحلية«،
مضيفاً:»نحنبحاجةإىلمجهود

وطنيحقيقيبالتنسيق«،محذراًمن
أناالستمراريف»ردودمتباينة«بني

الوالياتتستهدفحركةاألشخاصقد
تجعلوالياتجديدةتشهدانتشارا
للوباءشبيهابمايحصليفنيويورك.

والحل؟
بدأتالوالياتاملتحدةفرضالحجر
املنزيلاعتباراًمنبعدظهرالجمعة

عىلأكرثمن%60مناألمريكيني،ما
يعنيأنحوايل%30منأصلتعداد
إجمايلقدره330مليوننسمةغري

خاضعنيلهذاالتدبري.

يتفقالجميععىلنقطةواحدة
وهيأنتدابرياالبتعاداالجتماعي
رضوريةلالستمراريف»خفض

مسار«انتشارالوباء،أيإبطاءعدد
اإلصاباتالجديدةورسعةتسجيلها
لتفاديقدراإلمكاناستنفادطاقات
املستشفياتكمايحصليفنيويورك.
ومايبعثعىلاألملهوأنمعدل
الوفياتالوطنياملستندإىلعدد
اإلصاباتاملثبتةيبقىيفالوقت

الحارضمتدنياًنسبياً،بمستوى1,5% 
باملقارنةمع%7,7يفإسبانياو%10يف

إيطاليا.
لكنهذهالنسبةالتطمئنن،إذقال

خبريعلماألوبئةيفجامعةتورونتو
ديفيدفيسمانلفرانسبرسإننسبة
الوفيات»ستزدادألناألمريستغرق
وقتاحتىتحصلوفيات.أتوقعأن

تكونالوالياتاملتحدةعىلأبوابوباء
كارثيباملطلق«.

ومناملحتملمنوجهةنظرعلميةأن
يتحولالفريوسمعالوقتإىلشكل
أقلفتكاً،برأيغابوركيلن،كماأن
الحروالرطوبةقديبطئانانتشاره.

لماذا غدت الواليات المتحدة 
البؤرة الجديدة لكورونا عالميًا؟
أضحتالوالياتاملتحدةهيالبؤرةاألوىللفريوسكورونااملستجد)كوفيد19-(،بعدماكانيدعي
الرئيسدونالدترامبأنهابمأمنمنالفريوس.فماهياألسبابالتيأوصلتاألمورلهذهالنقطة

الحرجة؟وكيفيمكنإنقاذمايمكنإنقاذه؟
انتقلتالوالياتاملتحدةمنرصدأولإصابةبفريوسكورونااملستجدعىلأراضيهايفنهايةكانون
الثاني/يناير2020إىلإعالنحصيلةرسميةالجمعةتفوقمئةألفإصابةحسبآخرإحصاءاليوم

السبت)28آذار/مارس2020(مايجعلهذاالبلديحتلاملرتبةاألوىليفالعالميفعدداإلصابات
بجائحةكوفيد19-،علماًأننسبةالوفيات)1600شخص(التزالمنخفضةيفالبلدمقارنةبدول

أخرى.وباتتواليةنيويوركبؤرةالوباءيفالوالياتاملتحدةمعتسجيلحواىل45ألفإصابةوأكرثمن
500وفاةحتىالجمعة،وهيأرقامتشهدتطوراًرسيعاً.

الفيروس وحده من يحدد وقت رحيله..

رؤية متشائمة لكبير 
خبراء األمراض المعدية 
بأمريكا بخصوص كورونا

كشفالدكتورأنتونيفويس،كبريخرباءاألمراضاملعديةيفالوالياتاملتحدة
األمريكيةيفرسالةواضحةومبارشة،مؤخراً،عّمايعتقدهبخصوصاملدة

املتوقعةلتأثريفريوسكورونااملُستجدعىلالحياةاليوميةيفالوالياتاملتحدة
د”. األمريكية،قائالً:“أنتالتحددالجدولالزمني،الفريوسهواملُحِدّ

قالفويسلكريسكومويفبرنامجهالتلفزيونيPrime Time،املُذاععىلشبكة
CNNاألمريكية:“البدأنتكونواقعياً”.

الجدول الزمني لكورونا
الدكتورأنتونيفويس،كبريخرباءاألمراضاملعديةيفالوالياتاملتحدة

األمريكيةأضافيفحوارهمعالشبكةاألمريكية:“والبدأنتفهمأنكلستمن
د،لذلكالبدأنتستجيبملاتراه يحددالجدولالزمني،بلالفريوسهواملُحِدّ
يحدث.وإذااستمررتيفرؤيةهذاالتسارعفاليهمماتقوله:أسبوع،أسبوعان،

ثالثةأسابيع،البدأنتسايرالوضععىلأرضالواقع”.
تبدوتعليقاتفويسمخالفةلرغباتالرئيسدونالدترامباملتزايدةلتخفيف
إرشاداتالصحةالعامةالتيأغلقتكلاملحالتالتجارية،وجعلتالعاملني
يلزمونمنازلهم،بينماينترشالفريوس،لدرجةأنالرئيسترامبقالإنهيريد
لألمةأنتكون“منفتحة،وتّواقهلالحتفالبعيدالفصح”،وهذااليومعىلبعد

أسابيعفقط،واليتوقعمعظمخرباءالصحةأنهذهفرتةكافيةالحتواءالتفيش.

لكنفويسقالمشرياًإىلإبطاءرسعةالتفيش:“قدترىهذايففرتةأقرص
نسبياً،عندماترىعالماتتسطيحاملنحنى،وهبوطه”،مضيفاً:“لكنمثلما

تعلم،اليمكنكاتخاذإجراءاتاعتباطيةحتىترىماالذيتتعاملمعه،إنك
بحاجةإىلالبيانات”.

ولميخَشفويسأيضاً،الطبيباملحارب،ِمنتكذيبترامبيفوجهه.

رأي ترامب في الجدول الزمني لكورونا

كانهذاالتطورجلياًعندماُسئلترامبيفوقتسابقمنهذااألسبوععن
الجدولالزمنيللتوصلإىلاملصل،يفأثناءاجتماعبالبيتاألبيض،مسموح

فيهبحضورالصحفيني.

حيثقالترامب:“الأعلمموعداًمحدداً،سمعُتمواعيدقريبةللغاية،ربما
تكونشهوراً،وسمعتأنعاماًسيكونهوالحداألقىص.أعتقدأنهذاليس
نطاقاًسيئاً،لكنإذاكنتتتحدثعنفرتةمنثالثةإىلأربعةأشهريفبعض

الحاالتفستكونالفرتةعاماًيفحاالتأخرى”.

حعىلالفورماقالهالرئيس،فقال:“دعني لكنفويسالذيكانيفالغرفةصَحّ
أتأكدأنكوصلتكاملعلومة…املصلالذيتصنعهوتبدأاختبارهيفخاللعام

ليسمصالًقابالًلإلنتاجعىلنطاقواسع”.
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تفاصيل أول حالة 
لفيروس كورونا 

في أمريكا
تبادلاألطباءبعضالتفاصيلالجديدةحولأولحالةلفريوس
كوروناالتاجييفالوالياتاملتحدةاألمريكية،يفتقريرنرُشيف
.»New England Journal of Medicine«مجلةنيوإنجلندالطبية
ويصفاألطباءيفالتقرير،كيفيةتطورحالةالرجلمنأعراض

خفيفةغريمحددةيفالبداية،إىلالتهابرئوييفاليومالتاسعمن
.»CNN«مرضه،وفقاملانرشهموقع

ولميكنللمريضاملقيميفمقاطعةسنوهوميشيفواشنطن،والذي
يبلغمنالعمر35عاماً،أيتاريخمناملشكالتالصحيةالكبرية،

ولكنهكانعائداًمنزيارةأرستهمنووهانبالصني،بتاريخ15 
يناير،ولميقماملريضبزيارةسوقاملأكوالتالبحريةالذيظهرت
فيهأوىلحاالتاإلصابةبالفريوس،كمالمتكنلديهأياتصاالتمع

حاالتمصابةخاللفرتةزيارته.
ومعذلك،فقدعرفالرجلبحالةالتأهبالصحيمنقبلاملراكز
األمريكيةللسيطرةعىلاألمراضوالوقايةمنها،وقررزيارةعيادة
رعايةعاجلةيف19يناير،بعدمعاناتهمنسعالاستمرملدةأربعة

أيام.
ويفالكشفاألويل،لميجداألطباءأييشءغريطبيعييفاألشعة
السينيةللصدر،ولكنهمأرسلواعيناتإىلمركزالسيطرةعىل
األمراضبسببزيارةاملريضلووهانالصينية،وبحلولاليوم

التايل،أييفتاريخ20يناير،تمتأكيدإصابةالرجلبفريوسكورونا
التاجي.

ويفتلكاملرحلة،تمقبولالرجليفمركزبروفيدنساإلقليمي
الطبييفمنطقةإيفرتبواليةواشنطن،ووضعهيفحجرصحي،
وعانىاملريضمنبعضاألعراضمثل:الحمى،والسعال،والتعب،

والغثيان،والقيء،واإلسهال،وسيالناألنف.
ولكنيفاليومالخامسللمريضيفاملستشفى،والتاسعمنإصابته
بالفريوس،أظهرتاألشعةالسينيةعالماتالتهابرئوييفالفص
السفيلمنالرئةاليرسى.ويفاليومالتايل،أظهرتاألشعةالسينية
أيضاًعتاماتثابتةيفقواعدالرئة،مشريةإىلاحتمالوجودإصابة

بالتهابرئويغريشائع.
ويفيومهالثامنيفاملستشفى،تحسنتحالةاملريض.وبحلول
30ينايرلميعديعانيمنالحمى،واختفتاألعراضالتيظهرت
عليهباستثناءالسعال،الذيكان»يتناقصيفشدته«كماجاءيف
تقريراألطباء.ويراقباملسؤولوناألمريكيوناالتصاالتالتيقام
بهااملريض،ولكنهملميعرثواعىلأدلةتثبتنقلهالفريوسإىلأي

شخصآخر.

معبدايةانتشارفريوسكورونافكرالبعضيف
استغاللالوضعورشاءبعضاللوازمالصحية
بكمياتكبريةوانتظارالفرصةلبيعهابأثمان
باهظة.الفكرةنفذهاشقيقانأمريكيان،بيد
أنالعدالةكانتلهماباملرصاد،فماذاكان

عقابهما؟
انترشتصورملرآبمكدسبكمياتكبريةمن
معقماليدينوالكماماتومناديلمضادة
للبكترييايفالوالياتاملتحدة.املستلزمات
الصحيةتلكتعودألخوينأمريكينيقاما

بعرضهاللبيعيفأمازونبأثمنةباهظةماأثار
سخطمستخدميوسائلالتواصلاالجتماعي
ووصفوااألخوينبأنهما»أنانينيوجشعني«،
حسبماجاءيفموقع»فايلنيوزاليف«

األمريكي.
يفاملقابلةالتيأجرتهاصحيفة»نيويورك

تايمز«معاألخوين،قاالإنهماقامابرحلةكبرية
عربواليتنيلرشاءهذاالكممنالبضائعبقيمة
15ألفدوالر.وبماأنأحداألخوينيعمليف
مجالالبيعبالتجزئةعرباإلنرتنتمنذخمس
سنوات،فإنهماتوقعاتحقيقأرباحخيالية

عندتفيشفريوسكورونااملستجديفالواليات
املتحدةبشكلأوسعوتهافتالناسعىل

عرضهمايفأمازون،كماذكرموقع»موقعدييو
إسسان«األمريكي.

لكنبعدأنأغلقتأمازونالحسابالذيكان
الشقيقانيعرضافيهبضاعتهما،حيثكانا

يبيعاكلقارورةمنمعقماليدينبسعر70 
دوالراًللقارورةالواحدة،فتحمكتباملدعيالعام
يفتينييستحقيقاضداألخوينبتهمةالتالعب

باألسعار.
املدعيالعاميفتينييسهربرتسالتاريقال

يفبيان:»لننتسامحمعالتالعبباألسعار
يفهذاالوقتالذينحنيفحاجةشديدة

ملثلهذهالبضائع،وسنتخذإجراءاتصارمة
لوقفذلك«.وأردف:»يفهذهاملرحلةبالذات

معتفيشهذاالوباءنطلبمنكماإلبالغعنكل
نشاطمشبوهفيمايتعلقباستغاللاملستهلكني
والتبليغعناألفرادأوالرشكاتالتينحاول
التالعبباألسعار.سيتممعالجةالشكاوى

عنكثبونحنعىلاستعدادبتطبيقإجراءات
صارمةلحمايةسكانواليةتينييس«.

الشقيقانقامابتحديثموقعهاللتجارة
اإللكرتونيةيفنهايةهذااألسبوعوأكدايفبيان
أنهماسيقومانبالتربعباملنتجاتلكنيسةيف
املنطقة.وشاركمراسلتلفزيونيمقطعفيديو
ملوظفياإلدعاءالعاموهميشحنونصناديق

املنتجاتالصحية.

امريكا.. هكذا عوقب من حاول 
استغالل وباء كورونا لجني المال!

يفخطوةحاسمةضدفريوسكورونا،أعلنتهيئةالغذاء
والدواءاألمريكيةعنموافقتهاعىلجهازيظهرنتيجة
الفحصخالل15دقيقةفقط،وهوماقديعجلبجهود

مكافحةالفريوسوعزلاملرىضقبلظهوراألعراضبوقت
كافبدلمنعزلالجميع.

وأصدرتإدارةالغذاءوالدواءاألمريكية)FDA(ترصيًحا
الستخدامجهازفحصجديدالختبارفريوس

كوروناالجديدالذييستغرق15دقيقة
فقطإلظهارالنتيجة.وقدأعلنترشكة

»أبوت«صانعةالجهازالنبأمساء
الجمعةيفبيانصحفي،قائلةإنها
تعتزمالبدءيفتقديم50ألفاختبار
يوميا،اعتبارامناألسبوعالقادم

.The Hillوفقالصحيفة
وستقومرشكة»أبوت«بتشغيل

 ID NOWاالختباراتعىلمنصة
الخاصةبها،وهيمنصةمحمولة
تزنأقلمن7أرطالويمكننرشها

يفالنقاطالساخنةللفريوس

التاجي.وقالتالرشكةإنهاتتوقعإجراءحوايل5ماليني
اختبارشهرًيا.

وهويمثلواحدةمنأرسعاالختباراتلـCOVID-19املتاحة
ويأتيبعدأسبوعواحدفقطمنموافقةإدارةاألغذية

والعقاقريلجهازآخريجرياالختباريفغضون45دقيقة.
وتأتيهذهاملوافقةيفالوقتالذيتتدافعفيهاملدن

يفجميعأنحاءالبالدإلجراءاالختباراتومنع
انتشارالفريوسالتاجي.

وأصبحتالوالياتاملتحدةصاحبةأكرب
عددمنالحاالت،متجاوزةالصني

وإيطاليا.
ويقولالخرباءإنأحدالعوامل

الرئيسيةيفإنهاءانتشارالفريوس
وإعادةفتحاالقتصادهوزيادة
قدرةاالختباربشكلكبري.ومع

زيادةالفحوص،يمكناالستعاضة
عنتدابريمثلإبقاءالجميعيف

املنزلبتحديدهويةاملرىضوعزلهم
عىلنحوأكرثاستهدافاً.

أميركا توافق على جهاز فحص يظهر نتيجة 
كورونا بـ15 دقيقة
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قالالرئيساألمريكيدونالدترامبإن
»فرضحجرصحيعىلتيويوركليس
رضوريا«،وذلكبعدترصيحاتلحاكم
الواليةوصفخاللهااإلجراءبأنه»مناف

للعقل«.
وأضافأنالقراراألخرياتخذبناءاعىل

توصياتاللجنةاملكلفةبملففريوسكورونا
يفالبيتاألبيض.

وقالالرئيسترامبيفوقتسابقإنالحجر
الصحيقدُيفرضعىلنيويورك،وأجزاءمن

نيوجرييس،وكونيتيكت.
وجاءتترصيحاتترامبيفالوقتالذي

ارتفعفيهعدداإلصاباتبالفريوسيفالوالية
إىلأكرثمن52ألفا،أيمايقربمننصف

عدداإلصاباتيفالبالدكلها.
لكنحاكمالواليةأندروكوموقالإنهلم
يناقشمثلهذهاإلجراءاتمعالرئيس.
وبدالمنفرضالحجرالصحيعىلتلك
املناطق،كتبترامبتغريدةعىلحسابه
عىلموقعالتواصلاالجتماعيتويرت

جاءفيها:»البدمنإصدارتوصياتسفر
قويةبخصوصنيويورك،ونيوجرييس،
وكونيتيكتبمعرفةمركزمكافحةاألمراض

والوقايةمنها«.
ونرشمركزمكافحةاألمراضوالوقايةمنها
يفالوالياتاملتحدةبيانايحثفيهسكان

الوالياتالثالثعىل»التخيلعنخطط
السفراملحيلداخلهاملدة14يوما«.

وقالاملركزإنهذهالتوصياتالترسي
عىلموردي»الخدماتالرضوريةللُبنى
التحتية«،ومنبينهمالعاملونيفقطاع
الرعايةالصحيةوموردياملوادالغذائية.

وأثناءحديثهلوسائلإعالميفوقتسابق،
قالترامب»أودأنأراها)نيويورك(خاضعة
للحجرالصحيألنهامنطقةساخنة.أنا

أفكريفهذااآلن«.
وأشارإىلأنهذااإلجراءيستهدفالحدمن
انتشارالفريوسوانتقالهإىلمناطقأخرى

منالوالياتاملتحدة.
وأضاف:»لديهممشكالتيففلوريدا.فكثري
منسكاننيويوركينزحونإىلفلوريدا،

ونحنالنريدذلك«.
ماذاقالحاكمنيويورك؟

منجهته،قالأندروكومو،حاكموالية
نيويورك،رداعىلترصيحاتترامبالتي
رجحفيهإخضاعالواليةللحجرالصحي:
»فرضالحجرالصحيعىلنيويوركمناف

للعقل،وإجراءمعادللوالياتاملتحدة«.
وأضاف:»إذاقلتأننامقيدونجغرافيابعدم

مغادرةالوالية،فسوفيكونذلكبمثابة
إغالق«.

وأكدأنواليتهتطبقبالفعلإجراءات
»الحجرالصحي«مثلحظرالتجمعات

الكبرية،وإصدارتعليماتللسكانبالبقاءيف
منازلهم،مشدداعىلأنهسوفيعارضأي

مساع»إلغالق«نيويورك.
وقالكومو:»حالتطبيقذلك،سوف

تتحولالواليةإىلووهانيفالصني،وهو
مااليبدومنطقيا«،مرجحاأنإجراءات
إغالقالواليةسوفتتسببيف»انهيار

أسواقاألسهمإىلحٍديجعلمناملستحيل
لالقتصاداألمريكيأنيتعاىفألشهر،إنلم

يكنلسنواتطويلة«.
وأضاف:»سوفنصيبالقطاعاملايلبالشلل،

لكنالأخفيعليكأننيالأستسيغهذه
اإلجراءات«.

وحذرمنأنهسوفيقايضالسلطاتيف
واليةرودأيالند،القريبةمننيويورك،إذا
استمروايفتهديدسكاننيويوركبعقوبات

لخرققواعدالحجرالصحي.

ترامب يتراجع عن فرض 
الحجر الصحي على نيويورك 

أعلنتواشنطنعنإجراءاتتاريخيةملواجهةجائحةكورونا،
إثرتحّولالبالدإىلالبؤرةاألوىلللمرضعربالعالم،ومنذلكتوصل
الكثريمناألمريكينيبشيكمايلعاجلواستدعاءجنوداالحتياط.

أقرّتالوالياتاملتحدةخطةإنقاذاقتصاديتاريخية،بمصادقة
مجلسالنوابوالرئيسدونالدترامبعىلضخأكرثمنتريليوني
دوالر)2200ملياردوالر(،وتتضمنالخطةإجراءاتعاجلةمنها

إرسالشيكبقيمة1200دوالرإىلعددكبريمناألمريكينيونحو400 
ملياردوالرمناملساعداتللرشكاتالصغرية،إضافةإىل500مليار
للرشكاتالكربىالتيستخضعإلرشافمراقبعام،فضالًعنمئة

ملياردوالرللمستشفياتو30ملياراًلتمويلاألبحاثالهادفةإىل
إيجادلقاحوعالجاتلكوفيد19-

ورّصحترامبغداةالتوقيع:»لقدأصابناالعدّوغرياملرئيبشدة«،
لكنهتوقعمعذلكانتعاشاًاقتصادّياً»مذهالً«يفأكرباقتصاٍديف

العالم،بمجرّدكسباملعركةضّدالفريوس.
ويفتوافقنادر،تحالفغالبيةالديمقراطينيوالجمهورينيألجل
ترسيعالتصويتعىلالخطة،عربالتصويتالشفويبنعمأو
ال،وذلكلتجنيباملجلسإلزاميةتوافرنصابيبلغ216عضواً،

يحرضونجميعاًإىلواشنطن.وقددعاترامبإىلاستبعادنائبمن
الحزبالجمهوريملحإىلأنهقديطالببهذاالنصاب.

وتأتيالخطةيفظلانتشاررسيعللغايةلفريوسكوفيد19-بالواليات
املتحدةالتيباتتحالياأّولدولةيفالعالمينترشفيهاالفريوس،
إذتخطىعدداإلصاباتاملؤكدةعتبةالـ100ألف،بينها1544حالة
وفاةوفقماأظهرهإحصاءلجامعةجونزهوبكنزليلالجمعة.لكن
تبقىنسبةالوفياتمنخفضةيفالوالياتاملتحدةمقارنةبإيطاليا

)1.5باملئةمقابل10.5باملئة(.

ويفهذاالسياق،رّصحترامبإنبالدهستنتج100ألفجهازتنفس
صناعيخالل100يوم.وقالإنهعنّيمستشارالبيتاألبيضبيرت

نافارومنسقاًلقانوناإلنتاجالدفاعي،متعهداًأنيلبيهذاالتصنيع

وسط ارتفاع مهول لــ»كورونا« في البالد.. 
الرئيس ترامب ُيقّر خطة إنقاذ تاريخية
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احتياجاتبالدهوكذلكمساعدةبلدانأخرى.

ووقعترامبأمراًتنفيذياًيفوّضوزيرياألمنالداخيل
والدفاعالستدعاءجنوداالحتياطيفالجيشوخفر
السواحلللخدمة.وبموجبالقرار،تمتفويض

الوزيرينبإصدارأمراستدعاءلجنوداالحتياطمن
الجيشوالبحريةوسالحالجووخفرالسواحلللخدمة

ملدةتصلإىلسنتني»بعدداليتجاوزمليونفرديف
الخدمةيفأيوقت«.

وألجلتخفيفتداعياتالجائحة،رّصحترامبكذلك
أنهيرغبيفاستشارةالخرباءاألسبوعالجاريبشأن
إمكانيةبدءتخفيفالقيوداملفروضةبسببفريوس

كورونااملستجد)كوفيد-19(،متحدثاًيفمؤتمرصحفي
أنهيجبفتحاالقتصاداألمريكيأمامالرشكاتمجدداًيف
أقربوقتممكن،لكنهاستدركالقولإنالعمليةيجب

أنتكونآمنةوإناألولويةللحياةوالسالمة.

P resident Donald Trump on talked 
about the possibility of a federal 
quarantine in the tri-state area of 

New York, New Jersey and Connecticut be-
cause of the massive spread of coronavirus.
New York City is currently the world’s largest 
hotspot, and the state of New York holds 
about 40 percent of the nation’s COVID-19 
cases, with that population spreading the 
virus.
«A lot of the states that are infected, but 
don’t have a big problem, they’ve asked me 
if I’ll look at it so we’re going to look at it,” 
Trump said while getting ready to send the 
United States Navy Hospital Ship Comfort 
from Norfolk Navy Base to New York City. 
Meanwhile, he talked about putting New 
York City and surroundings areas under a 
federal quarantine in efforts to curb the 
outbreak. Or in this day and age—flatten 
the curve.
«We’re thinking about certain things. 
Some people would like to see New 
York quarantined because it’s a 
hotspot. We might not have to 
do it, but there’s a possibility 
that sometime today we’ll do 
a quarantine, short-term, two 
weeks on New York. Probably 
New Jersey, certain parts of 
Connecticut. I’d rather not do it, but 
maybe we need it.»
Then Trump retracted with this 
tweet.
«On the recommendation of the White 
House CoronaVirus Task Force, and 
upon consultation with the Governor’s of 
New York, New Jersey and Connecticut, I 
have asked the@CDCgov to issue a strong 
Travel Advisory, to be administered by the 
Governors, in consultation with the Federal 
Government. A quarantine will not be 
necessary. Full details will be released by 
CDC tonight. Thank you!»

Gov. Cuomo, speaking later during an 
interview on CNN, said the president likely 
didnn’t want to get into a “war” with each 
individual state.

«I don’t think the President is looking to 
start a lot of wars with a lot of states,” 
Cuomo said.

And when asked if he would hold back on 
suing the federal government from trying to 
implement a federal quarantine, Cuomo said 
he’s done it before.

«I’ve sued the federal government many 
times, by the way, over the past few years,” 
Cuomo said. “We’ve had quite a number of 
policy decisions. I do not believe it’s going to 
come to that on this.

«Again, I’ve been speaking to the president. 
This would be a declaration of war on states. 
A federal declaration of war. And it won’t be 
just New York, New Jersey, Connecticut. it 
would be Louisiana with New Orleans, and 
the next after that it would be Detroit, Mich-
igan and it could run all across the nation. 
And I don’t think the president is looking to 
start a lot of wars with a lot of states just 
about now for a lot of reasons.»
Trump reiterated his statement through a 
tweet on , saying a quarantine of hot spots 

was still a consideration.

«I am giving consideration to a QUARAN-
TINE of developing “hot spots”, New York, 
New Jersey, and Connecticut. A decision 
will be made, one way or another, 

shortly,” Trump 
tweeted.

Trump backs off quaran-
tine of New York

مرتكاٍف،ثممرتان،واآلن8أمتارهيآخر
مسافةآمنةحددهاباحثونمنمعهد
،)MIT)ماساتشوستسللتكنولوجيا
ملنعانتشارفريوسكورونابنيالناس

وبعضهمبعضاً،إذأكدالباحثونيفاملعهد
األمريكيأنالقطرياتاملتطايرةنتيجة

السعالوالعطسيمكنأنتتطايروتنتقل
بنياألشخاصحتىثمانيةأمتاريفأجواٍء

دافئةورطبة.

فيماشككالعلماءيفالتوصياتالحالية
حولكفايةمسافةمرتين،وكتبوايفمقال

 Journal of the Americanيفدورية
Medical Association:“تستندهذه
املسافاتإىلتقديراتلالمتدادلمتأخذ
بعنياالعتباراحتمالأنتنقلسحابة

رسيعةالحركةالقطرياتملسافاٍتبعيدة”.

ثمأضافالبيان:“بالنظرإىلنموذجحركة
السحباملضطربة،قدتكونالتوصيات

املتعلقةبالتباعدملسافةترتاوحبنيمرتإىل
مرتينتقريباًتستهنيبأهمية(عوامل(
املسافةوالفرتةالزمنيةواالستمراريةالتي
تنتقلخاللهاالسحابةوحمولتهااملسببة

للمرض،مايؤديإىلنطاقتعرُّضمحتمل
غريمحسوبللفريوسللعاملنييفمجال

الرعايةالصحية”.
ُيعزىهذاإىلأنجزيئاتالفريوستنتقل
بنياألشخاصيفقطرياتصغريةجداً
أواللعابأواملخاط،التيتنترشعادة

ملسافةمرتإىلمرتونصف،لذلكإذاسعل
أوعطسشخصمصابأووتناولطعامه
عىلتلكاملسافةمنشخصسليم،قد
تنتقلجزيئاتالفريوسإىلالشخص
السليم؛وُيصاببالعدوىإذاوجدت

جزيئاتالفريوسطريقهاخاللعينيهأو
أنفهأوفمه.

حذرالعلماءأيضاًمنأنهذهالقطريات
يمكنأنتبقىعالقةيفالهواءلساعات
حتىإنهقدُعرثعليهايفأنظمةالتهوية
باملستشفيات،بعدجدلعنإمكانية

انتقالفريوسكورونابالهواء،وحسمته
منظمةالصحةالعامليةبأنهاليوجددليل
عىلذلك،لكنهاأكدتأيضاًأنهقدينترش

عنطريقالقطرياتواملخالطة.

لهذافمناملهمللغايةأنيرتديالعاملون

يفالرعايةالصحيةمعداتالوقاية
الشخصيةاملالئمة،وهومانصحتبه

منظمةالصحةمقدميالرعايةالصحية،
وطالبتهمباتباعاحتياطاتالعدوى
املنقولةبالهواءأثناءإجراءاتتوليد
الهباءالجويأيحنييمكنللفريوس

البقاءفرتةأطوليفالهواء.

كذلكوجدتدراسةمستقلةأجرتها
جامعةنانجينغالطبيةيفالصنيأن
الفريوسيمكنأنيبقىحياًيفالبيئة
الرطبةلحماماتالسباحةالعامة.
وقدزاررجلمصابحمامبخار
يفمدينةهوايانالصينية،وبعدها
أصيبثمانيةأشخاصزارواهذا
املكانيفاأليامالتاليةباملرض.

هذايعنيأنمعدلانتقالالعدوى
بالفريوساتيضعفبشكل

ملحوظيفظروٍفذاتدرجةحرارة
ورطوبةعالية،رغمأنهلمتُظِهر
قابليةانتقالاملرضأيعالمات

عىلاالنخفاضيفالظروفالدافئة
والرطبةأويففصلالصيف.

علماء في جامعة أمريكية: ابتعدوا عن بعضكم 
8 أمتار لمنع العدوى بكورونا
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أطلقاألمنيالعاملجامعةالدولالعربية
أحمدأبوالغيطمبادرة»إسكاتاملدافع«
ووقفالرصاعبمناطقالنزاعوسطتفيش
جائحةكورونا،واعتربأنأيخالفيف

الوقتالراهنيعدنوعامنالعبث.

وقالأبوالغيط،يفرسالةبمناسبة
االحتفالبالعيداملايسعىلإنشاء

الجامعة،»منذ75عاماًاتخذالعرُبقراراً
تاريخياًبتأسيسبيتجامعيضمهميف
رحابه،ونظاممؤسيسُيرتجمالرابطة

الحضاريةالتييشعرونبهاإزاءبعضهم
البعض.تلكهيالجامعةالعربيةالتي
جسدتوعياًجديداًرسىيفأوصالهذه
األمةمنأقصاهاإىلأقصاهابأنلسانها

عربي،وثقافتهاعربية،وشعورها
وضمريهاووجدانهاعربي«.

وأضافاألمنيالعامللجامعةالعربية،
»أناملنظمةقطعترحلةطويلةمن

التحديات،ومناإلنجازاتواإلخفاقات،
وعربتعنصوتالعربالجماعي
وجسدتدفاعهممنقضاياهم

ومقدراتهم،ماوسعهمجهدهم،ويفضوء
ُمعطياتزمانهم«.

وأكدأنالجامعةالتُعانيأزمةوجود؛
إذلمتكنهذهاألمةأحوجإىلهذاالبيت

الجامعيفأيوقٍتمىضأكرثمماهياآلن،
ذلكأنالدولةالوطنيةالعربيةتواجه
اليومتحدياٍتغريمسبوقةيفحدتها
وخطورتها.تحدياٍتتتعلق،يفبعض

الحاالتلألسف،بوحدةترابهاوسيادتها
ووجودهاذاته«،ُمضيفاً،»هيتحديات
لنتستطيعالدولالعربيةمواجهتها

فُرادى«.
وتابع،»لنيستطيعالعرباللحاق
بالعرصوحمايةمقدراتهماملادية

والبرشية،وهيأكرثممانتصور،إاللو
اقتنعوابأنأمنهمالقوميوحدةواحدة،
وكٌلاليتجزأ،منُهرمزإىلجبلطارق،

ومنالنيلإىلالجوالن«.

وشددأبوالغيطعىلأنالدولالعربيةال
تزالبحاجةإىلمفهوممتطوروشامل

لألمنالقوميالعربي،وأناملسافة
بنيالطموحوالواقعكبريةفيمايتعلق
بتحقيقالتكاملاالقتصادي،ُمشرياًإىل
أنإصالحالعملالعربياملشرتكمطلوب
بلواجب،رشيطةأنيكونهذااإلصالح
بمنطقالبناءالالهدم،وبهدفتطويرما
هوقائموليستبديده،خاصةأنأحداً
اليملكبرنامجاًبديالًملاتوفرهالجامعة،
بمجالسهاومنظماتهااملتخصصة،من
آلياتوأدواتللتنسيقوالتعاونبني

الدولالعربية.
واختتمرسالتهبقوله،»يظلدورنا
وقدتسلمناالرايةأننواصلاملسرية،
وأننضمنأنيبقىعلمهذهالجامعة
خفاقاًعالياً،وأنتبقىجامعتنامنيعًة
ضدمعاولالهدم،حصينةيفمواجهة

دعاوىالتفتيت«.
إسكاتاملدافعووقفالرصاعات

ويفسياٍقمتصل،أشارمصدرمسؤول
باألمانةالعامةلجامعةالدولالعربية،
أنأبوالغيطاغتنمفرصةالعيداملايس

للجامعة،وأطلقمناشدةبإسكاتاملدافع
ووقفالرصاعاتعىلكافةالجبهات
العربيةاملشتعلة،يفسورياواليمن

وليبيا.

وجاءيفمناشدةاألمنيالعام،»أنبعض
هذهاألزمات،وبالذاتيفسورياواليمن،
كانتلهتكلفتهااإلنسانيةالهائلة.ويف
سورياعىلوجهالخصوص،أجمع
الكثريونعىلأنالبالدتواجهأخطر
أزمةلجوءمنذالحربالعامليةالثانية
معوجودنحونصفالسكانبنيأماكن

اللجوءوالنزوح.ومنذاشتعالاملواجهات
يفشهرديسمرب)كانوناألول(املايض،
رُشدنحومليونسوري.والينبغيأن
ُينسيناالوباءالحايلأنأهلنايفاليمن
ُيعانونبالفعل،ومنذثالثةأعوام،من
تفيشوباءاملالرياالذيتجاوزعدد

املصابنيبهنحو116ألفاًحتىأكتوبر
)ترشيناألول(املايض«.

مواجهةكورونا
وتطرقأبوالغيطإىلتداعياتتفيش

فريوسكورونابقوله،»إنهذهاألوضاع
اإلنسانيةالخطريةهيعرٌضللمرض
األصيلوهواستمرارالنزاعات.لقدآن
للمدافعالتييقتلبهاأبناءالوطن
الواحدبعضهمالبعضأنتسكت،

خاصةأنالوضعالعاملييف
مواجهةجائحةكورونا

يجعلمناستمرارمثلهذه
النزاعاتنوعاًمنالعبث«.

ودعاأبوالغيطكافة
األطرافإىلوقفةصادقة
معالنفس،مطالباًبإيقاف
القتالعىلكافةالجبهات
العربيةاملشتعلة،مضيفاً

أناألزمةالتيتواجه
العالمستضغطعىل
جميعاملوارداملتاحة،

وستحتلمواجهةالجائحة
األولويةاملطلقةبنيبرامج
املساعدات،بماُيرتبمعاناة

أكربعىلالجماعاتالتيتُعاني
بالفعلأزماٍتإنسانية،والالجئني

والنازحنيوالفئاتاألضعف.

أمين عام الجامعة العربية يطلق مبادرة 
»إسكات المدافع« ووقف الصراع بمناطق 

باألدلة... فلسطين تثبت 
للمحكمة الجنائية الدولية 

واليتها على أراضيها
خليل موسى

تحولتأروقةاملحكمةالجنائيةالدوليةيفالهايإىلميدانمواجهةبني
الفلسطينينيومنارصيهممنجهةوبنيمؤيديإرسائيلمنجهةأخرى،وذلك
بشأنإمكانيةفتحاملحكمةتحقيقاًرسمياًحول»جرائمالحربالتييرتكبها

اإلرسائيليونيفاألرايضالفلسطينية«.
ومعأناملدعيةالعامةللمحكمةالدوليةفاتوبنسوداأعلنتأواخرالعاماملايض

وجودأدلةكافيةلفتحالتحقيق،لكنهاطلبتمنالدائرةالتمهيديةيفاملحكمةحسم
الواليةالقضائيةللمحكمةيفاألرايضالفلسطينية.

»ال دولة لديهم«

وبينمايؤكدالفلسطينيون»الواليةالقضائيةواملكانيةللمحكمة«يفاألرايض
الفلسطينيةبعدانضمامهمإىلاملحكمةعام2015،يرفضاإلرسائيليونذلكبزعم

أنالفلسطينينيليستلديهمدولة.
وقدمتالسلطةالفلسطينيةأمساالثنني16مارس(آذار(،مرافعتهاالخطيةإىل
الدائرةالتمهيديةيفاملحكمةالجنائيةالدولية،أكدتفيهاعىلالواليةالقضائية

للمحكمةوفقامليثاق،للنظريف»جرائمالحربوالجرائمضداإلنسانيةالتيارتكبت
وترتكبعىلأرضدولةفلسطني«.

وأكدتوزارةالخارجيةالفلسطينيةأناملرافعةالخطيةتضمنت»الحقائق
التاريخيةوالقانونيةكافةالتيتعززاملوقفبأنالضفةالغربية،بمافيهاالقدس

الرشقيةوقطاعغزة،هيإقليمدولةفلسطنيويجوزللمحكمةأنتمارساختصاصها
اإلقليميعليها،بمايسمحللمدعيةالعامةبفتحالتحقيقالجنائيالرسمي«.

حكم خالل 120 يومًا؟
وطالبتالخارجيةالفلسطينيةاملحكمةالجنائيةالدوليةباإلرساعيفإصدارحكمها،
بمايتماىشمعقوانينهابمااليتجاوزالـ120يوماً،حتىيتسنىللمدعيةالعامة

فتحالتحقيق.
كذلكساندتجامعةالدولالعربيةومنظمةالتعاوناإلسالمي،إضافةإىلمنظمات

حقوقيةدوليةوفلسطينية،املوقفالفلسطيني.
وعىلالرغممنأنإرسائيلوالوالياتاملتحدةاألمريكيةليستامنأعضاءاملحكمة
الجنائيةالدولية،إالأنهماتعرتضانعىلالواليةالقضائيةللمحكمة»يفظلعدم
وجوددولةفلسطينيةذاتسيادةيفالضفةالغربيةأوغزةأوالقدسالرشقية«.
يفاملقابل،قدمتدولعدةمنبينهاالربازيلواملجروالنمساوأملانياوأسرتاليا

والتشيك،دفوعاتبعدمواليةاملحكمةالجنائيةالدوليةعىلاألرايضالفلسطينية،
بهدفعدمفتحاملحكمةتحقيقهاالرسمي.

ويأتيتدخلهذهالدولبعدمناشدةرئيسالوزراءاإلرسائييلبنيامنينتنياهو
أصدقاءتلأبيببالتدخلملنعاملحكمةالجنائيةالدوليةمنفتحتحقيقيف»ارتكاب

جرائمحربمزعومةضدالفلسطينيني«.

»دول أغمضت أعينها على الجرائم«

بدوره،قالأمنيرساللجنةالتنفيذيةلـ«منظمةالتحرير«الفلسطينيةصائب
عريقات،إن»واليةاملحكمةالقضائيةمحسومةمنذقبولاملحكمةالجنائيةعضوية

دولةفلسطنيفيها«.
وأضاف»الدولالتيتدافععنإرسائيلأغمضتأعينهاعنجرائمهاضد

الفلسطينيني،وتركزعىلهلهيدولةذاتسيادةأمال؟«.
وأشارإىلأنمنيدافععنفلسطنييفاملحكمةالجنائيةهممجموعةمناملحامني
الدوليني،واتحاداملحامنيالدوليني،إضافةإىلالفيدراليةالدوليةللقضاة،مضيفاً
»أنهمجميعاًتطوعواللدفاععنفلسطنيوحقهايفمالحقةمجرميالحرب«.

وأوضحعريقاتأن»الذينيخرقونالقانونالدويلويؤسسونلنظامفصلعنرصي
مكانهماملحكمةالجنائيةالدولية«،وأنمن»يخىشاملحاكمعليهالكفعنارتكاب

الجرائم«.

»كورونا« يؤجل القرار

وعربمدير»مؤسسةالحق«لحقوق
اإلنسانشعوانجبارين،عن
تفاؤلهبإمكانيةموافقة
املحكمةالجنائيةعىل

الواليةالقضائيةلهايف
فلسطنيوبالتايلفتح

تحقيقرسمي.
ِوأشارإىلأن

مؤسستهقدمت
الشهراملايض
دفوعاتهاأمام

املحكمة،وأنقرار
املحكمةالنهائي
حولفتحالتحقيق

كانمناملقررأنيصدر
الشهراملقبل،لكن»وباء

كوروناعطلجلسات
املحكمةوعملها،ماقديؤدي

إىلتأجيلاتخاذالقرار«.
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الجزائر ــ عثمان لحياني
خالفاًلكلالرؤساءالسابقني،لميكنحظالرئيسالجزائري

عبداملجيدتبونجيداًيفبدايةحكمه،الذيبدأيف19ديسمرب/
كانوناألولاملايض،أيقبل100يوم،إذلميكديبارشعهده

الرئايسحتىأطلّتأزماتمتزامنةلمتتحلهأيفرصةلتنفيذ
خطةاإلصالحالسيايسوالدستوريالتيطرحهايفحملته
االنتخابية،ليضطرإىلتأجيلالكثريمناملشاريعالسياسية
واالقتصاديةالتيكانيعتزمتنفيذها،أبرزهامسودةالتعديل

الدستوريالجديدوالحوارالسيايس.

وإذاكانمناملبكرالحكمعىلتبونوسياساتهمنخاللاملائة
يوماألوىلفقطمعفرضالتطوراتاملتسارعةاملتعلقةبأزمة
النفطووباءكوروناتغيرياًجذرياًيفأولوياتهويفاألجندة
السياسية،فإنهاتنياألزمتنيتحديداًإىلجانبالحراك

الشعبي،تمثلامتحاناًحقيقياًومبكراًلتبونوحكومتهاألوىل،
وتختربقدرتهعىلإنقاذالبالدمنشبحإفالسمايلوأزمةوبائية
طارئةوطرحرؤيةإصالحيةمقنعة.معالعلمأنهأبدىمنذبداية
تسلمهمهماتهانفتاحاًنسبياًعىلقوىاملعارضةواستعداداً
للحواروإقامةماوصفهابـ«الجزائرالجديدة«،والرتكيزعىل
حلمشاكلاملناطقالداخليةوالحزميفاإلنفاقالعاموتغيري
طريقةالحكمالعاموالحكماملحيلوالسياساتاالتصالية.

»برزتثانيأخطرأزمةنفطيةوماليةيفتاريخ
الجزائربعهدتبون«

يفاألياماملائةاألوىلمنحكمالرئيسالجزائري،برزتبوادر
ثانيأخطرأزمةنفطيةوماليةيفتاريخالبالدبعدأزمةعام
1986،إذانخفضتأسعارالنفطتدريجياًإىلأنبلغتأدنى

مستوياتهامنذعقود،وبداأنالبالدمتجهةإىلحالةمنالشّح
املايل،تحديداًمعتراجعاحتياطيالبالدإىلأقلمن60مليار
دوالر.دفعتهذهاألوضاعإىلتضييقهامشاملناورةبالنسبة
لتبونوحكومته،بماأدىإىلإغالقمايمكناعتباره»باب

رشاءالسلماالجتماعي«باستخداماألموالوعائداتالنفط،

بالطريقةنفسهاالتيكانيستخدمهاالرئيساملتنّحيعبد
العزيزبوتفليقة.

وباإلضافةإىلأزمةأسعارالنفط،فقدأطلتأخرىأكرثخطورة،
وهيانتشاروباءكوروناالذييرضبالبالدمنذاإلعالنعنأول
حالةإصابةبالفريوسيف24فرباير/شباطاملايض.واستدعت
األزمةتحويلجزءمنموازناتالدولةلصالحقطاعالصحة
واستخداماملخزونالحيويللبالدمناألموالالقتناءاملعدات
الطبيةواملوادالتموينيةوترسيحنصفعدداملوظفنيعىلعاتق
الدولةوتعطيلالدورةاالقتصادية،وتعبئةاملواردالبرشيةلألمن

والجيشللمساعدةيفإدارةاألزمة.

لكنتبوناليواجههاتنياألزمتنيفقط،فقدورثأيضاًوضعاً
سياسياًمضطرباًبسبباستمرارالحراكالشعبي(قبلتعليقه
بسببكورونا(،وتمسكاملكوناتالسياسيةواملدنيةيفالحراك
بموقفهاالرافضللتعاملمعالرئيسالجزائريوالسعيلعرقلة
خططاإلصالحالسيايسوالدستوريالتييرغبيفمبارشتها.
وعىلالرغممنأنالحراكالشعبيوالطالبيالحايلأقلعددياً
مقارنةمعحراكفرباير2019،إالأنمكوناتالحراكالشعبي
أبدتيفاألسابيعاألخريةقدرةجديةعىلالتعبئةيفالشارع.

كماعادتكتلةشعبيةإىلالحراك(بعدمغادرتهسابقاً(بسبب
معارضتهالسياساتحكومةتبونوبعضتوجهاتها.

ويفحالكانمناملمكناملقارنةبنيالفرتةاألوىللحكمبوتفليقة
وحكمتبون،فإناألولحصلعىلمزاياعدةبدالًمناألزمات
التييواجههاتبون.فقدسمحقانونالوئاماملدنيالصادرعام
1999بتحقيقاستقرارأمنيكبري،وانعكسذلكعىلاالستقرار
السيايسواالجتماعيالنابعمنرغبةالجزائرينييفالخروج
منالعرشيةالسوداء(1991ـ2002(.كماارتفعتأسعار

النفطإىلمستوياتقياسيةوتدفقتامللياراتإىلالخزينة.لكن
توفرعواملاالستقرارالسيايسواالجتماعيوالوفرةاملالية

لبوتفليقة،لمتكنبالرضورةعامالًمساعداًيفتحقيقمنجزات
اقتصاديةواجتماعية،بلإنتبونورثتراكماتكبريةمن

الفسادالسيايسواملايل،التيهيمنمخلفاتحكمبوتفليقة
وسوءإدارةاملالواملقدراتالعامة.ويبدوذلكواضحاًيفالقطاع

الصحيعىلسبيلاملثاليفأزمةوباءكورونا.
ويرىالكثريمناملتابعنيأناألزمات،ماعداالحراكالشعبي

املعلّق،تمثلامتحاناًحقيقياًلتبونوحكومتهبشأنكيفيةإدارة
األزمةووضعخططلتدبريالشأنالعاميفظلانهيارأسعار
النفطوتراجعاملداخيلاملاليةللبالد،التيتعتمدخزينتها
العامةعىلعائداتالنفط،فضالًعنتآكلاحتياطيالرصف

املتوفريفالوقتالحايلوأزمةكوروناالتيفرضتتعطيالًللدورة
االقتصاديةوترسيحنصفعدداملوظفني،ماحّملعىلعاتق

الدولةأكالفاًماليةإضافية.

يفالسياق،يبدياملحللالسيايسإبراهيمحاجنارص،اعتقاده
بأناألقدارتقفضدتبون،غريأنهإذاأحسنإدارةالظرفونجح
يفإخراجالبالدمناألزمةالراهنةبأقلكلفة،فأظنأٍنهاستكون
أساساًجيداًيبنيعليهيفحكمه،وفرصةإلثباتقدرتهوحسن
نواياه،وبالتايلتعديلمواقفالكثريمنقوىاملعارضة،خصوصاً

القوىالتيتربطهاأزمةثقةمعالنظامأكرثمنتبوننفسه.
وبرأيه،فإن»الخلفيةاإلداريةلتبون،الذيشغلمنصبوزيريف
الحكومةمنذالتسعينياتوأدارقطاعاتهامةذاتصلةبالشأن
العاميفعهدبوتفليقة،يمكنأنتساعدهيفحسنإدارةاألزمة
الوبائيةوأزمةأسعارالنفطوتراجعاملداخيل،عىلغرارقراره
مراجعةالكثريمناملوازناتالحكوميةلتمويلخزينةالدولة

ومواجهةاألزمة.أعتقدأنالرئيستبونوُضعمبارشةيفامتحان
وأمامقدرسيايسومجتمعيمندونمقدمات،وسيكونذلك

محدداًرئيسياًيفتقييمعهده«.

»األزمات،ماعداالحراكالشعبياملعلق،تمثل
امتحاناًحقيقياًلتبونوحكومته«

عىلصعيدآخرلمتُحدثفرتةالـ100يوماألوىلمنحكمتبون
فارقاًكبرياًيفتعاملالسلطةمعالحراكالشعبيويفمجال
الحريات،مقارنةبالفرتةالتيسبقتتوليهالرئاسة،إذظلت

األجهزةاألمنيةتمارساألساليبنفسهايفقمعواعتقال
الناشطنييفالحراكالشعبيواملعارضني،تحتعناوين

مختلفة.وينطبقاألمرأيضاًعىلقطاعاإلعالمالذيتُحكم
السلطةواألجهزةاألمنيةقبضتهاعليهاوتوجهسياساتها
التحريرية،فضالًعنقطاعالقضاءرغموجودمقاومةجدية

داخلهضدهذهاملمارسات.

يفهذااإلطار،يعطيالحقوقيعبدالغنيباديتقييماًسلبياً
لألشهرالثالثةاألوىلمنحكمبوتفليقة،قائالًإن»االعتداء

عىلالحرياتيفمرحلةتبونتجاوزتتلكالتيكانتيفعهد
بوتفليقةالذيكانيحظرالتظاهرمثالًيفالعاصمة،لكنهيف

املقابللميسجنخصومهالسياسيني«.

يفموازاةذلك،ثمةمؤرشاتإيجابيةعىلصعيدطرحمسودة
دستورجديدوتضمينهالكثريمنالتغيرياتاملؤثرةيفنظام
الحكموإصالحالعالقاتبنياملؤسسات،وكذلكاالنفتاحعىل
املعارضة.فقدبادرتبونيفهذاالصدد،إىلكرسالجمودملتقياً
عدداًمنرموزاملعارضة،كمنسقمؤتمراملعارضةعبدالعزيز
رحابي،ووزيرالخارجيةاألسبقأحمدطالباإلبراهيمي،

ورئييسالحكومةالسابقنيمولودحمروشوأحمدبنبيتور،
وقادةأحزابداعمةللحراكالشعبي.كماأقدمعىلإجراء

تعديالتطفيفةيفإدارةالشأناملحيل،وأرغماملسؤولنياملحليني
عىلإنهاءالتأخريالبريوقراطييفمعالجةمشاكلاملواطنني
وحاجاتاملناطقالتييصفهابـ«مناطقالظل«.كماقام

بتفعيلملفالعالقاتالخارجيةللجزائر،معقيامهبزيارتنيإىل
الخارج:األوىلإىلأملانياللمشاركةبمؤتمربرلنياملتعلقبالقضية
الليبية،وذلكبعد7سنواتمنالغيابالرسميالجزائريعن
امللفبسببمرضبوتفليقة.أماالزيارةالثانيةفكانتباتجاه

السعودية،رغمعدمتحقيقهاأيهدف.كماكانمتوقعاًأنيزور
تونسيف16مارس/آذارالحايل،لكنأزمةكورونااضطرتهإللغاء

الزيارة.

100 يوم من حكم الرئيس 
الجزائري:

أزمتان تمنعان التقييم

T roops with the U.S.-led coalition fighting 
Islamic State began departing an air base in 
northern Iraq on , handing it over fully to the 

Iraqi military as part of a reduction of foreign forces in 
the country.
The overall drawdown will see coalition forces move into 
a smaller number of bases and reduce personnel. The 
coalition has not provided details or numbers.
Qayyara air base, south of the city of Mosul where 
Islamic State declared its caliphate in 2014, is the second 
base to be handed over to the Iraqis this month. Coali-
tion troops left a base at al-Qaim on the Syrian border .

“The coalition will operate from fewer locations, but 
remains committed to supporting our partners in their 
fight against Daesh (Islamic States),” Brigadier General 
Vincent Barker of the coalition said in a statement.

Coalition officials say the troop cuts and relocation of 

units into fewer Iraqi bases is because 
Iraqi forces are mostly capable of 
containing the threat from leftover 
Islamic State militants on their 
own.
The U.S.-led coalition has sup-
ported the Iraqi military since 
2014 in the fight to neutralise 
Islamic State. A few thousand 
militants are believed to be 
remain active, mostly confined to 
remote areas such as desert and 
mountains across northern Iraq. 
They periodically attack security 
forces but have held no major territory 
like towns and cities since 2017.

The coalition currently deploys around 7,500 troops in 
Iraq, including 5,000 Americans.

U.S.-led forces depart Iraqi military base 
near Mosul in drawdown
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Muslims Around The World  المسلمون حول العالم

شبيجل األلمانية: مسلمو الهند 
يفقدون كافة الحقوق المدنية

قالتمجلةشبيجلاألملانيةإنمسلمي
الهنديفقدونكافةالحقوقاملدنية،
حيثيتمقمعاألقليةمنخاللسن

قواننيجديدة.
ويفمقابلةأجرتهااملجلةاألملانية

معهنديمسلميدعىفيصل،رصح
الشابالبالغمنالعمر26عاماقائال:»
العنفيالحقاملسلمنيكاملوج«،مشريا
أنهكانسابقايتنقليفشوارعمدينة
دلهيبحرية،لكنهاآلنيخىشالنزول

إىلالشارع.
وأضاف:»عندماأنويالخروج
بمفردي،اترددكثرياثمأطلبمن
أصدقائيالذهابمعيلحمايتي«.
وبحسبالتقرير،يعيشفيصليف
مدينةدلهيمنذثالثسنوات،وهو

طالبدكتوراهيفجامعةكبريةيتشارك
السكنيفشقةمعاثننيمنأصدقاءه

تعودأصولهماإىلمدينةكشمري.
ووفقالتقريرشبيجل،كانتدلهي

مرسًحاللعنفيفاأليامالقليلةاملاضية،

حيثتمإحراقالسياراتواملنازل،
ومازالتالشوارعحتىاآلنتمتلئ

بالحجارةوالركام.
ولقىالعرشاتحتفهم،معظمهممن

املسلمني،يفأسوأأعمالشغبشهدتها
البالدمنذالثمانينات.

ويريدرئيسالوزراءالهنديناريندرا
مودي،تحويلالبالدإىلدولةهندوسية

بالكامل،وبالتايلسيحرماملسلمني
األقليةمنكافةالحقوقاملدنية.

ولذلكتظاهراملسلمونبالهند،الذين
يشكلونحوايل14يفاملائةمنالسكان،
بشكلسلمي،بيدأنالعنفالحقهميف

كلمكان.
وأردفالهندياملسلمملجلةشبيجل:
»الخوفيسيطرعىلقلوبنا،كلنا

مرعوبون«
واستطرد:»عشتطفولتيوشبابي
يفكشمريالشهريةبانتهاكاتحقوق
اإلنسان،حيثترتكبباملدينةجرائم

بشعة،ولذلكأردتمغادرتها،لكنيبدو
أناالضطهاديالحقناكذلكيفدلهي«
ورأتمجلةشبيجلأنالتطورات
السياسيةالراهنةيفالهنديمكن
أنتفقدهؤالءاألقليةمناملسلمني

جنسيتهم،ألنالحكومةالهندية
تخططلقانونجنسيةعىلمستوى
البالديفظلالحزبالحاكمالقومي

.BJPالهندويس
وتابعفيصلحديثه:»سيتمإقصاء

املسلمنيمنالبالد،كيفيسحبونمنا
جنسيتنا؟،سنفقدحقوقنا،اليمكنني
إثباتجنسيةأساليفالهنديةلكوني

مسلما«
وبحسباملجلةاألملانية،يف23فرباير،
اندلعقتالعنيفبشوارعالعاصمة
أثناءاالحتجاجاتالسلمية،واستمر
حوايلثالثةأيام،وكانموقفالرشطة
تجاهاألقلياتاملسلمةموضعشك،
حيثأبلغشهودعيانعنهجمات
ضباطالرشطةخاللاالحتجاجات،

وتعرضتاألحياءذاتاألغلبيةاملسلمة
يفدلهيللهجوم،وأرضمتالنريانيف
املحالتالتجاريةوالشققوالسيارات.
وزادالهندياملسلم،قائال:»نشعر
بالعجزيفمقاومتنا،ونريدالحماية،
وبخاصةحمايةالنساءاملهددات

باالغتصاب«

871 اعتداء يطول 
المسلمين في 

المانيا خالل 2019
أفادتالحكومةاألملانية،أناملسلمنيتعرضوالـ871اعتداءيف

البالدالعاماملايض.
جاءذلكيفمعرضردخطيللحكومةعىلسؤالوّجههإليها
حزب»اليسار«،وفقصحيفة»نويهأوسنابروكرزايتونغ«.
وأكدتالحكومةيفردها،أناملؤسساتواملنظماتالتابعة

للمسلمنيتعرضتلـ871اعتداءيف2019.
وأضافتأنتلكاالعتداءاتأسفرتعنمقتلشخصني،وإصابة

33آخرينبجروح.
وتعليقاعىلالردالحكومي،قالتالنائبةعنحزب»اليسار«
يفالربملانأواليلبكه،إناالعتداءاتواإلساءاتالتياستهدفت

املسلمنييفالبالد،انعكاسلكراهيتهم.
يشارإىلأنوزارةالداخلية،أعلنتالعاماملايضوقوع910جرائم

اعتداءطالتاملسلمنييف2018.

حسب التعداد السكاني 
االنجليزي.. ثالثة ماليين 

مسلم في المملكة المتحدة
نرشمكتبالتعدادالربيطانييفتعدادسكانيلهلسكاناململكة

املتحدة،انعدداملسلمنييفبريطانيابلغ3مالينيمسلم.
أكدالوايتهولأناملسلمنيهماملجموعةالدينيةاألرسعنموًايف
البالد،بينمايستمرالوالءللمسيحيةيفاالنخفاض،وقدجاءت

اإلحصاءاتكجزءمنمرشوعبحثيألولمرةيفالبالد.
حيثيحدثللمرةاألوىلإجراءتقييماتمنتظمةلحجم

املجموعاتالعرقيةوالدينيةاملختلفةيفبريطانيا،فحتىاآلنال
يمكنقياسمجموعاتاألقلياتالدينيةواإلثنيةإالمرةواحدةكل

عقدباستخدامنتائجالتعدادالوطنيالعرشيالشامل.
ووفقًالتقييمONSيستمرانخفاضاملسيحينييفالعدد،لكن

انخفاضالوالءللمسيحيةقديتباطأقلياًلوفقًالصحيفةالداييل
ميلالربيطانية.

جديربالذكرأنمنبنياملجموعاتالدينيةاألخرى،ارتفعت
حصةالهندوسضمنالسكانبشكلطفيف،يفحنيانخفضت
نسبةالسيخبمقدارصغريمماثل،وأوضحالتقريرأنحجم

الحصصاليهوديةوالبوذيةمنالسكانظلمستقرا.
وعىلالنقيضارتفعتحصةاألشخاصامللحدينأوالذينال

يعلنونعنمعتقداتهمإىلمايقربمنثلثالسكاناإلنجليز،وهي
زيادةشبهمؤكدةنتيجةالنخفاضاملعتقداملسيحي.

كماقّدرمكتباإلحصاءاتالوطنيأننسبةاألشخاصيف
بريطانياالذينيقولونإنهميتبعوندينًاغريالدينالرئييسأكرث

منثالثةأضعافبنيعامي2011و2016.
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• Tax (Individual & 

Corporation)
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Amin Ali:
 313-995-1754

هل معك مشاكل مع  State and IRS  وتحتاج إلى المساعدة ؟ 
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  Religion & life دين ودنيا

هدىالشمري
يجدالكثريمناألزواجمتعةخاصةيف

تهديدزوجاتهمبالزواجمنأخرىبسبب
أوبدونسبب،ويتصورونخطأًأنيفذلك
ردعاًوتأديباًلهن،إذاماكانتسلوكيات

مزعجةتصدرعنهن!.
كمايظنالبعضأنهذاالتهديديمكن
منخاللهأنتعرفزوجاتهماملقرصات

واجباتهنويلتزمنبأدائها!.
وهناكمناألزواجمنيشعربنقصيفذاته
أويشعربعدمقبولزوجتهلهلعيبفيه،
فيعتقدأنتلويحهبالزواجمنأخرىتأكيد

عىلأنهمرغوبمنقبلاألخريات..
ومنهممنيظنأنالتهديدبالتعددوسيلة
مناسبةألشغالالزوجةوإشعالنارالغرية
بداخلها،وحثهاعىلبذلاملزيدمنالعطاء
له،أواالنشغالعنهوعدمالوقوفعىل

أخطائهأوالتدقيقفيها..
وأحياناًيجدبعضالرجاليفهذاالتهديد

تنفيساًعنغضبهملعدمتمكنهممن
ذوات ترويضزوجاتهم،خاصًةإذاكُنَّ

شخصياتقوية،وهمبذلكينتقمون
لضعفهم!.

واليدركهؤالءالرجالأنهذاالتهديدشكل
منأشكالسوءالعرشةواليمتللرجولة
أواملروءةبصلة،ملالهمنآثارسلبية

خطريةعىلحالةالزوجةالنفسية،حيث
يفقدهاالشعورباألمانالذيهومنأهم
احتياجاتهاالفطريةاألساسية،ويجعل
حياتهادائماًيفمهبالريحغريمستقرة،
ويشعرهاأيضاًبالنقصوالتقصريحتى

وإنكانتتؤديواجباتهاعىلأكملوجه،
كمايجعلهاتشعربعدمإحرتاموتقدير

زوجهالهاوأنهاصارتغريمرغوبفيها
ويمكنالتضحيةبهايفأيوقت.

فمنالزوجاتمنيستشطنغضباًبعد
هذاالتهديداملؤلم،ويبدأنيفالدخولمع
أزواجهنيفخالفاتومشكالت،ماتلبث
أنتنتهيإالوتتجددوتشتعلمرةأخرى،
ومنهنمنيتجاهلنذلكالتهديدتماماًوال
ُيِعرنلهاهتماماًكيداًبأزواجهنومحاولة
منهنللحفاظعىلكرامتهنوكربيائهن..

ويفهاتنيالحالتنيدليلدامغعىل
سوءوسلبيةهذاالتهديدوعدمجدواه

للطرفني..
لذايجدرباألزواجالذينالينوونالتعدد
أوغريقادرينعليهأليسببأاليرهقوا

زوجاتهمدونداعٍ،واليحملوهنماالطاقة
لهنبه،أويجعلوهنيفقلقوتوتردائم

بسببحدثغالباًلنيحدث،فلديهنمن
املسؤولياتواالعباءالجساممايكفيهن
وزيادة،فليكناألزواجعوناًلهنالعبئاً
عليهن،واليكونوابسببهذااألسلوب

أساسهموغمزوجاتهمألنذلكسينعكس
ويلقيبضاللهعليهميفاملقاماألولوعىل

األبناءأيضاً.
لميرشعاللهتعاىلالتعددلألزواجليتخذوه
وسيلةلعقابالزوجاتواذاللهنوالضغط

عليهنلسببأوآلخر،وإنماأباحه
سبحانهألهدافساميةنبيلةفيهاصالح

ونفعلعباده.

الزوج.. والتهديد بالتعدد

نشر ثقافة ترشيد 
المياه والحفاظ 

عليها واجب ديني
دعاعلماءاالسالمعىلمرالعصورإىلالحفاظعىلاملاءوعدماإلرسافيف

استعمالهوترشيداستهالكهمؤكدينأناملاءنعمةالحياةوحقعامللبرشيةيجب
الحفاظعليهافهلهذامنالدين؟،يجيبالدكتورلطفىعفيفيأستاذالفقه
املقارنبجامعةاألزهرالسابقفيقول:“اناملاءهوعصبالحياةبلالنبالغإذا

قلناإنههوالحياةكلها،فكليشءكتبلهالحياةكانباملاء،واليقترصبذلكعىل
االنسانفقطفيشملجميعاملخلوقات”.

ويقولاللهتعاىل(وانزلمنالسماءماًءفأخرجبهمنالثمراترزقالكم(ولذلك
تتصارعجميعالكائناتالحيةعىلحيازةاملاءواالستئثاربهوتزهقاألرواحيف

سبيلالحصولعليهوتنشأالرصاعاتوتشتعلرضاوتهاوتقامالحروبللسيطرة
عىلمنابعاملاءوالتحكمفيهاألهميتهيفاستمرارالحياةلكلاملخلوقات.

ويقولالدكتورطهأبوكريشةنائبرئيسجامعةاألزهرالسابق:كانلإلسالم
السبقيفإقرارمبادئترشيداالستهالكلكلمايفيداإلنسانمننعموثروات
باعتبارأناإلرسافوالتبذيرمنأهمعواملالخلليفمنظومةالتوازنالبيئي

املحكمالذىوهبهاللهسبحانهوتعاىلللحياةواالحياءيفهذاالكون،وأقاماإلسالم
منهجهـوإذارجعناإىلالقرآنالكريم،فإننانجدفيهآياتمتعددةتتحدثعناملاء
وأثرهيفحياةالناسويفاملظاهرالكونيةيفقولهتعاىل(وجعلنامناملاءكليشء

حي(،وىفذلكإشارةإىلقدرةالخالقعزوجلالتيخلقتهذااملاءوترتبعىلهذا
الخلقحياةاالنسان.

أيأنهناكتالزمبنياإلنسان،ووجودهذااملاءفعدموجودهيعرضاإلنسان
للهالك،كذلكنجديفالقرآنالكريممايدعوناإىلشكراللهعزوجلعىلنعمةاملاء
النعمةالجليلةيفقولهتعاىل:(أفرأيتماملاءالذيترشبونأنتمأنزلتموهمناملزنأم

نحناملنزلونلونشاءجعلناهأجاجافلوالتشكرون(.
لذلكوجبتذكرنعمةاللهوعدمتعريضهاللزوالبالتلوث،وذلكباإلحسانيف

استخدامهادونإرسافودوناستهالكيفغريترشيد،حتىولوكانىفالوضوء،ويف
ذلكقولالنبيصىلاللهعليهوسلملـ”سعد”وهويتوضأالترسف،وإنكنتعىل

نهرجاٍراليتأثربمايأخذمنه»،واملبدأهناهوترشيدفيماينفعويفيد”.

T he family is the nucleus of society and 
the cornerstone and the main pillar of 
it, so Islam has taken care to build the 

family on solid foundations, ensuring its strength 
and continuity, because it has an important role 
in raising generations and preparing them to be 
beneficial to their religion, homeland and society.
The family is an aspect of the organization of the 
base on which the Muslim community and the 
Muslim community are based, and this rule that 
Islam has surrounded by its patronage.
Islam has been concerned with family planning, 
nourishing that building a family must be based 
on a good core, and the Holy Qur’an has been 
concerned with the stability and organization of 
the family and affirming the basic pillars of its 
construction.
The family system in Islam is based on organiza-
tional foundations that help establish an ideal 
family. Among the most important of these 
foundations (affection, mercy, religion and good 
manners, alimony to the family, caring for and 
raising children), Islam urged the formation of the 
family, and called for people to live in Its shades, 

as it is the picture of a straight life that satisfies 
the desires of man.
Among the most important and most prominent 
purposes of the family in Islam are the following:
1. Regulating sexual energy: it is an energy creat-
ed and found in a person to achieve reproduction, 
reproduction and reproduction, and that God 
Almighty legalized marriage and the family so 
that marriage is an instrument and the family is a 
legitimate and stable vessel to receive this energy 
and use it in the right place
. 2. Reproduction: This is what God Almighty 
urged upon him in the Holy Qur’an, the Almighty 
saying: “Money and children are the adornment 
of this worldly life.
 3. Sharing the burdens of life: That is, the 
intention of procreation is not achieved without 
stability and intimacy between the spouses, 
and life becomes impossible without harmony 
between the spouses, so bearing the burdens of 
life between spouses is one of the purposes of 
the family in Islam.
 4. Raising good generations: Working to raise 
children well, for the purpose of marriage is not 

to have children and then leave them to be lost 
and not bear their responsibility, but marriage 
is intended to provide life with the elements of 
reconstruction, and to provide society with sons 
to serve society and the country, and this can only 
be achieved if it is The family is strong and inter-
related to the values   of Islam, and good offspring 
is the demand of the prophets.
Raising children is a righteous upbringing in 
their religion and their world is a trust between 
the parents. God entrusted them with guarding 
and caring for them, because the parents are 
responsible in the hands of God for the education 
of their children. In her husband’s house, which is 
responsible for her parish). Also, one of the first 
priorities of the Prophet Muhammad (may God 
bless him and grant him peace) was to protect 
and purify the family from pre-Islamic customs 
and traditions that affect family building, and the 
interest of Muslim scholars in family planning was 
not less of an issue.

The family system in Islam
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ولزمنطويلقبلانتشارفريوسكوروناكانموضوع
الوباءتقليداأدبيامبثوثايفالتاريخاألدبيالقديم،
وتناولعددمنالشعراءقصصاإنسانيةترتاوحبني

األلفةوالفراق،ومشاعرمنفقدحبيبهبالوباء،وكذلك
املحارصينيفالحجرالصحيأوالخائفنيمنالعدوىأو

الفارينمناملوت.
ومنأشهرالقصائدالتيكانالوباءموضوعهاقصيدة

»الكولريا«للشاعرةالعراقيةالراحلةنازكاملالئكة،والتي
اعتربتبداية»الشعرالحر«،مماجعلشهرةهذه

القصيدةتفوققصيدةالشاعراملرصيعيلالجارمالتي
كتبهاعندمارضبتالكولريامسقطرأسه»مدينةرشيد«

بمرصعام1895.
طاعونعرصاألمويني

يفكتابه»الطاعونيفالعرصاألموي:صفحاتمجهولة
منتاريخالخالفةاألموية«استعرضاملؤلفاملرصي

أحمدالعدويآثارالطاعونعىلالدولةاألمويةوالحياة
واملجتمعاتيفأقاليمهااملختلفة،واعتربأنعرصالدولة

األمويةشهدحوايلعرشينطاعونا،بمعدلطاعونواحد
لكلأربعةأعوامونصفتقريبا.

واعتربأنتراجعثقلدمشق-التيكانتعاصمةللخالفة
األموية-يعودلتفيشالطاعونالذيحسمأيضامعارك

كبريةيفالعرصاألموي،بمافيهارصاعمصعببنالزبريمع
عبدامللكبنمروانبالبرصة،وكذلكحسمسقوطاألمويني
عندمااستغلالعباسيونالوقتاملناسبإلعالنثورتهم
بنيطاعوننيكبريينأصاباالشاموالعراقيفمنتصف

القرنالثامنامليالدي)الثانيالهجري(.
ويقولالعدويللجزيرةنتإناملسيحينيواملسلمني

نظرواللوباءبشكلمختلف،فقدنظرإليهاملسيحيون
كعقابإلهيللبرشجراءاآلثاموالرشورالتيارتكبوها
أويرتكبونها،كمانالحظيفالعهدالقديمالذييتناول
»انتقامالربمنالبرشبتسليطالوباءعليهمالسيما

نبوءاتإرمياوأشعيا«.
أماعنداملسلمنيفقداختلفالطاعونتحديداعنسائر
األوبئةالرتباطهبأحاديثتصفهبالرحمةوتعتربامليت
بالطاعونشهيدا،وللصابرفيهأجراملرابطيفسبيل

الله،ومنثماختلفوايفمسألةالدعاءبرفعهمنعدمه،
ومعذلكذهبعددمنالفقهاءالعتبارهعقاباإلهياعىل

االنغماسيفامللذاتواملعايصوتركالعباداتوإهمال
الفروض.

ويختمالعدويإفادتهبالقولإنهإذا»دققنايفمايتداوله

الناسهذهاأليامعىلوسائلالتواصلاالجتماعيلن
نلحظكبريتغريبنيذهنياتالناساليوموبنينظرائهم

الذينعاشوايفالقرونالوسطى«.

أدباء وأوبئة
وقبلتسعةقرونكتبالفقيهواألديبعمراملعرّيالكندي
املعروفبابنالورديقصيدتهعنالطاعونالتياعتربت
منقصائدرثاءالنفس؛إذتويفبسببالطاعونبعديومني
منكتابتها،ويفتقريرهالذينرشهموقع»ميدلإيست
آي«الربيطاني،قالالكاتبمصطفىأبوسنينةإن

منطقةالرشقاألوسطوشمالأفريقياتزخربتقليدقديم
يفكتابةالشعرعناملرضوالوباء.

وأفادالكاتببأناألعمالاملتعلقةبالوباءيفمنطقةالرشق
األوسطليستمجردأدبخيايل؛إذتتجاوزاألعمال

الفنيةواالنطباعيةلتشملأيًضاإرشاداتالنظافةوكتب
السفرواألحاديث،وعالوةعىلذلك،قدمتأعمالكاتب
القرنالتاسعابنأبيالدنيامعاألعمالالتيكتبهاابن
حجرالعسقالنيإرشاداتحولكيفيةمكافحةاملرض،

مثلمانلجأيفالقرنالحاديوالعرشينإىلمنظمةالصحة
العامليةوهيئاتاإلرشاداملختصة.

1947: الكوليرا في مصر

تصورقصيدةالكولرياللشاعرةالعراقيةنازكاملالئكة
)2007-1923(ظاللاملوتوالحزنواملعاناةالتيحطمت

مرصخاللاألشهراألخريةمنعام1947،واعتربالوباءهو
األكربمننوعهيفمرصخاللالقرنالعرشين،حيثأسفر

عنوفاةأكرثمنعرشةآالفشخص.
وتستحرضاملالئكةيفقصيدتهاصوراحيةلعرباتتحمل

جثثاوللصمتالذيخّيمعىلالشوارعاملرصية،كما
تستخدمعباراتعاميةللمرض،وتقول:
يفشخصالكولرياالقايسينتقُماملوْت

الصمُتمريْر
اليشءَسوىرْجعِالتكبرْي

حتّىَحفّاُرالقربثَوَىلميبَقنَصِرْي
الجامُعماَتمؤذّنُُه

املّيُتمنسيؤّبنُُهلميبَقسوىنْوٍحوزفرْي
وأِبيبكيمنقلٍبملتِهِب الطفُلبالأمٍّ

سيلقفُُهالداءُالرّشيْر وغًداالشكَّ
وأوردالكاتبأنأصلالعدوىلميثبتأبدا،إالأنالعديد
مناملرصينييعتقدونأنهانتقلإليهممنقبلالجنود

اإلنجليزالعائدينمنالهندملرص،التيكانتيفذلكالوقت
مستعمرةبريطانية.

وقدأشادالنقادبأسلوبهايفذلكالوقتباعتبارهمنأول
أعمالالشعرالحربدالمنالقصيدةالتقليدية،وفتحت
القصيدةفصالجديدامنالشعرالعربيوألهمتموجة
جديدةمنالشعراءالعربلتجربةأشكالمختلفةمن
الشعر.وخاللالتسعينيات،انتقلتاملالئكةإىلالقاهرة

حيثأمضتسنواتهااألخرية.

1784: الطاعون في شمال أفريقيا

أوضحالكاتبأنالتصورالشعبيلألوبئةركزعىلتفيش
األمراضمثلاملوتاألسوديفالعصورالوسطىأوتفيش

اإلنفلونزامابني1920-1917،التيأُطلقعليهااسم
»اإلنفلونزااإلسبانية«.

يرويكتاب»10أعواميفبالططرابلس«لريتشاردتويل،
القنصلالربيطانييفطرابلسالغربمنذعام1784قصة

الطاعونالذيأصاباملدينةالساحليةيفعام1785.
كتبتويلكيفكانالقشاملحرتقيستخدملتطهري

املنازل،إىلجانبمايمكنأننعرتفبهاآلنعىلأنهتباعد
اجتماعي.وكانالوضعأيضاقاسيايفتونس،حيثوصل
الطاعونإىلمدينةصفاقسعام1784،ومناملرجحأنه
قتلنحو15ألفشخص،وحصلذلكيفمدينةساحلية

يبلغعددسكانها30ألفا،أيضعفمدينةطرابلس.
وأضافالكاتبأنصفاقسأُصيبتسابقابالطاعونعام
1622ومرةأخرىعام1688،وبعدقرنقىضالوباءعىل
العديدمننخبةالطبقةالحاكمة،بمايفذلكاملسؤولني
والسياسينيوالشعراء،وبدأالوباءعندماوصلتجار
البحربعدهروبهممنالطاعونيفاإلسكندرية،ورغم
منعهممندخولصفاقسلكنبعضالبحارةتمكنوامن

خرقهذاالحظر.

1349: الوباء في سوريا

وكتبابنالوردي،الذيعاشيفحلبودمشقوبالد
الشام،واصفا»املوتاألسود«الذياجتاحالعالمخالل
منتصفالقرنالرابععرشمنآسياإىلالرشقاألوسطثم

إىلأوروبا.
وأشارالكاتبإىلأنابنالورديكانيفحلبعندماوصل
الطاعونعام1349إىلهناك،وظليفتكباملدينةملدة

15عاما،مماأسفرعنموتحوايلألفشخصكليوم،
ووصفحالهيفأبياتكتبهاقبليومنيمنوفاته،قائال:

ولسُتأخاُفطاعوناًكغرييفماهَوغرُيإحدى
الحسنينِي

اسرتحُتمناألعاديوإْنعشُتاشتفْتأذني فإْنمتُّ
وعيني

القرن العاشر الميالدي: حمى في مصر
وسمىشاعرالعرصالعبايسالشهريأبوالطيباملتنبي

قصيدتهعنالحمىعنوان»زائرةالليل«إذتشتدالحمى
يفاملساء،ووصفمقاومتهللمرضوسعيهلتحقيقآماله،
ولمتخلقصيدتهمنإشارةلكافوراإلخشيديحاكممرص

الذيتسببيفرحيلهعنها.
وشبهاملتنبيالحمىبالفتاةالخجولةالتييناجيها

بشعره،وقال:

ِبهاَحياءًفَليَستَزوُرإالّيفالَظالِم وزاِئرَتيكأنَّ

َبذلُتلهااملَطاِرَفوالحشايافعافَتهاوباتَتيفِعظامي

َيضيُقالجلُدعننفيسوعنهافتوِسُعُهبأنواعِالسقاِم

الصُبَحَيطرُُدهافَتجريَمداِمُعهابأَربعةِسجاِم كأنَّ

أراقُبوقتَهاِمنَغرِيَشوٍقُمراقََبَةاملَشوِقاملُستهاِم
ورغمقلةالقصائدالشعريةواألعمالاألدبيةالتيتتناول
الطاعونوالوباءيفعرصصدراإلسالم،فإناألحاديث

النبويةكانتحارضةبقوةبنيأبناءذلكالعرص.
ويفعام639،انترشالطاعونيفبالدالشاموأدىإىلمقتل
العديدمنالصحابة،ففيقرية»عمواس«الفلسطينية
الواقعةبنيمدينتيالقدسوالرملةتويفحوايل25ألف

شخصيفوباءعمواس،بمنفيهمأبوعبيدةبنالجراح
ومعاذبنجبلورُشَحبيلبنحَسنةوغريهم،ممادفع
علماءوأدباءمسلمنيإىلالكتابةعنالطاعونوكيفية

الوقايةمنه.

ومناألحاديثالنبويةالتياستشهدبهاعىلنطاق
واسعيفكتباألوبئة،قولالنبيعليهالصالةوالسالم
»إذاسمعتمبهبأرضفالتدخلواعليه،وإذاوقعبأرض
وأنتمبهافالتخرجوامنهافرارامنه«،ويفحديثآخر
رواهالبخارييفعنعائشةريضاللهقالتسألُترسول
اللهملسو هيلع هللا ىلصعنالطاعونفأخربنيأنه»عذابيبعثهاللهعىل
منيشاء،وأناللهجعلهرحمةللمؤمنني،ليسمنأحٍد
يقُعالطاعوُنفيمكثيفبلدهصابراًمحتسباً،يعلمأنهال

يصيبهإالماكتباللهلهإالكانلهمثلأجرشهيد«.

األوبئة في عيون الشعر 
العربي.. كيف ألهمت 

الشعراء العرب؟
أيقظتفيشجائحةكوروناذكرياتالعالمحولاألوبئةالقديمة،وعىلمّر
التاريخالبرشي،رضبتاألوبئةالحضاراتواملجتمعاتالقديمةمنذأول
تفشمعروفعام430قبلامليالدخاللالحربالبيلوبونيسية)بنيحلفاء

أثيناوحلفاءإسربطة(.

يفإطارالتدابرياملتخذةملنعانتشارفريوسكورونايفالبالد
العربية،أعلنتالسلطاتالحكوميةوالصحيةيفمعظمالبلدان
تعليقالفعالياتالثقافيةواألنشطةالتيكانمقرراعقدهايف

هذااملوسمألجلغريمسمى.
وقررتوزارةالثقافةالتونسيةتأجيلمعرضتونسالدويل

للكتابالذيكانمقررامن8إىل19أبريل/نيساناملقبل،وأيام
قرطاجاملرسحية(من21إىل28مارس/آذارالجاري(«.

كمايشملقرارالتأجيلفعالياتأسبوعاليومالعامليللمرسح
(من24مارس/آذارإىل1أبريل/نيسان(،ومهرجانعزالدين
قنونللمرسحمنالشهرذاته،بحسببيانالوزارةالتيدعت
إىلتأجيلكلاملؤتمراتوالندواتقدراإلمكان،لتفاديانتشار

الجائحة.
ويفاملغرب،قررتالسلطاتتعليقجميعالفعالياتالثقافية

والرياضيةابتداًءمن5مارس/آذارالجاري،ومناملتوقعتجديد
الحظرنهايةالشهرالجاري،ومطلعاألسبوعاملايضدعت

السلطاتجميعنارشيالصحفوالجرائدالورقيةإىلتعليق
إصدارونرشوتوزيعالطبعاتالورقية،ويفالجزائرأجلت
السلطاتكلالنشاطاتوالتظاهراتالثقافيةواإلبداعية

والفكريةإىلأجلالحق.
وحظرتالسلطاتاملرصيةوصولالجمهورللفعالياتالثقافية
والفنيةوأوقفتنشاطاتداراألوبراواملسارحوقصورالثقافة.
وبالتزامنمعإعالنحظرتجولجزئيملدةأسبوعنيللحدمن
انتشارالجائحة،أطلقتوزارةالثقافةاملرصيةفعاليات»خليك

ىفالبيت«لبثتسجيالتمصورةلباقةمختارةمناإلبداع
الوطنيوالرتاثيومرسحياتهاوأعمالهاالغنائيةعىلحساباتها
بمواقعالتواصلاالجتماعي،بمايفذلكإذاعةحفلللمطربة

الراحلةأمكلثومبتقنيةالهولوغرام.
وأعلنتالسلطاتالسعوديةإلغاءالحفالتواألنشطة

الرياضيةوالثقافيةواملوسيقيةيفكافةأنحاءاململكة،وتقرر
تأجيلمعرضالرياضالدويلللكتابوالدورةاالفتتاحية
ملهرجانالبحراألحمرالسينمائيالذيكانمقرراعقده

مارس/آذارالجاري.
ويفالعراق،تمتأجيل»معرضبغدادالدويلللكتاب«يفدورته
الـ22للمرةالثانية،وسطتوقعاتبعدمإقامتهيفالوقتالحايل،
وعلق»االتحادالعاملألدباءوالكتابالعراقيني«أنشطتهيف
العاصمةواملحافظات،وتقررإغالقصاالتالسينماواملسارح
وتعليقاألمسياتالثقافيةوالفعالياتاملختلفة،لكّنبائعي

الكتبيفشارعاملتنبيعىلضفافنهردجلةاليزالون
يستقبلونزبائنهمالقادمنيلرشاءكتبومناقشةالوضع

السيايسكماهومعتاد.
وقررتقطرحظرعددمناألنشطةبينهااملقاهيوخدمات
ومراكزدعمالتعليم،ومراكزوورشاتتقديمخدماتالفنون

والفعالياتاملرسحية.
وأعلنوزيرالثقافةاللبنانيعباسمرتىض،إغالقاملتحف

الوطنيواملتاحفالتابعةللوزارةيفاملواقعاألثرية،حتىإشعاٍر
آخر،يفإجراءاتاحرتازيةللحدمنانتشارفريوسكورونا،

وألغتالسلطاتالفعالياتالثقافيةوالرياضيةوالفنيةبالبالد
حتىإشعارآخر.

الثقافةاالفرتاضية
وبالتزامنمعانتشارجائحةكوروناوإجبارالعديدمن
املتاحفواملؤسساتالثقافيةعىلإغالقأبوابها،تحولت
الفعالياتالثقافيةللعالماالفرتايضوسجلتاملتاحف

الفعاليات الثقافية العربية معلقة بسبب كورونا.. هل ينقذها عالم اإلنترنت؟
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االفرتاضيةعىلاإلنرتنتفقزاتهائلةيفعددالزوار
واملتابعنيبمايفذلكمجموعةاملتحفالربيطانيعىل

اإلنرتنتوالجوالتاالفرتاضيةيفمتاحفأوروبية.
وبحسببياناتإعالمية،زادتنسبالوصولإىلاملوقع

الرقميللمعرضالوطنيبلندنوجولتهاالفرتاضية
بنسبة%1000مقارنةبالفرتةنفسهامنالعاماملايض.
وباملثل،شهدتخدماتغوغلللفنونوالثقافة-التي

توفرمئاتالجوالتاالفرتاضيةللمتاحفالرائدةعامليا-
ارتفاًعايفعددالزياراتيفاألسابيعاألخرية.

وعقدتمنصةGoogleللثقافةوالفنونرشاكةمع1200 
متحفوأرشيفرائدلعرضمعارضهمعرباإلنرتنت

وتقديمجوالتالتجّولاالفرتايض،بحسبأرقاماملنتدى
االقتصاديالعاملي.

وبثترشكاتاألوبراواألوركسرتايفنيويوركوبرلني
وسولوأنحاءمختلفةمنأوروباحفالتهاللجمهورعىل
اإلنرتنتبشكلمبارش،بينماتضاعفتأعدادزوارجوالت

متاحفاللوفروأوفيزياالفرتاضية.
وضمنالخدمةالتيتقدمهاغوغلتتوفرجوالت

افرتاضيةيفعددمحدودمناملتاحفواملواقعاألثريةيف
العالمالعربي،بينهااملتحفاملرصيومدرسةالسلطان
حسنبالقاهرةوالقرصامللكيبالعاصمةالليبيةطرابلس

والجامعالجديدبالجزائرالعاصمة.
عرصاالفرتايض

ويفكتابه»االفرتايضوالثورة:مكانةاإلنرتنتيفنشأة
مجتمعمدنيعربي«يذهباألكاديميالتونيسجوهر
الجمويسإىلالقولإنشبكةاإلنرتنت(التييسميها
الشابكة(قضتبمفهومهااللغويوالبنيوياالتصايل
املبتعدعناملادةوالزمانواملكان،يفرأيه،عىلمفهوم

الزعامةيفالسياسةواملجتمعالعربيني،أيزعامةالقوة،
ومواالةرشائحاملجتمعللزعيمالقويالذييستندإىل

حضورهوصورته،وإىلاملرئيوأثرهيفاآلخر.
وحوّلتهذه»الشابكة«املجتمعالعربييفزمنقصري

إىلمجتمعشبكي،أركانهاإلنرتنتوالحواسيبوالهواتف
الجوالةالذكيةاملزّودةبأجهزةتصويرعاليةالدقة،

وربطتهبماهومدنيغريماديوغريمكاني،كأنهيطوف
يفالفكروُيشاهدبعنيالعقلالرزينحينًاوبعنياملشاعر

الجياشةأحيانًا.
ويعتقداملؤلفأنإعادةتوزيعالقوة-بفعلالنشاط

االفرتايضالقائمعىلاإلنرتنت-سينقلالقوةمنالدولإىل
املجتمعاتوالكيانات،وانتشارهاوتوزيعها،ويؤديلنشأة
فضاءاتوجماعاتافرتاضيةوجمعياتوكياناتجديدة
ومجتمعمدنياتسعحضورهوأثرهبعدالثوراتالعربية.
ويناقشاملؤلفيفكتابهتعميماملعرفةوتسهيلوصول
املجتمعاتواألفرادإليها،ويتعرضلالنتقالمنمفهوم

التلقيإىلاالختيارواملشاركةوالجاذبيةالجديدة
للوسائلمثلاملرونةوحدودالشفافيةيفعالماإلنرتنت

حيثاملعلوماتموزعةعىلنطاقواسع.

حسونة المصباحي
كاتبتونيس

يفالنّصفاألولمنالقرنالتاسععرش،وبداياتالقرن
العرشين،عرفالعربمااصطلحعىلتسميتهبـ”حركة
النهضة”التيطالتمجاالتمتعّددةسياسّيةودينّية
وثقافّيةواجتماعّية.وكانالسؤالاملحوريالذيشغل
زعماءوقادةالحركةاملذكورةيفبالداملرشقكمايفبالد
املغرب،يتّصلبالكيفّيةالتيبواسطتهايتمكّنالعرب

منالخالصمنكبوتهمالحضارّية،والنهوضبأوطانهم
لتلتحقباألمماملتقّدمةوتصّداملخاطراملْحدقةبها.

وعليناأالّننكرأنحركةالنهضةساهمتمساهمةفّعالة
يفإحداثاليقظةاملرجّوة،واملبتغاةمنقبلمجتمعات
عربّيةعاشتقرونامنالرّكودواالنحطاط،سامحة

للنخباملثقّفةباالطاّلععىلمنجزاتالحضارةالغربّيةيف
مجاالتمختلفةومتعّددة.

ويفتلكاملرحلةالحبىلباألحالمواآلمال،كانتأهداف
أهلالسياسة،وأهلالثقافةمتقاربة،بلمشرتكة.لذا
لمتنشأبينهمرصاعات،بلتوطّدتعالقاتهم،وتدّعم
تضامنهم.وإذاماكانأهلالسياسةقدرصفواجهودهم
لبعثأحزابوتنظيماتللنهوضبمجتمعاتهم،وملواجهة
املخطّطاتاالستعمارّيةالتيباتتآنذاكواضحةللعيان،
فإّنأهلالثقافةوالفكر،أو“أهلالقلم”كماسماهمابن
خلدون،ارتأواأنالشجاعةالفكرّيةهيالوسيلةاألمثل
إلحداثالنهضةاملرجّوة،وبعثحركةنقدّيةتتصّدى
بحزموقّوةللتزّمتالدينيالذيكانيكّبلمجتمعاتهم،
معّمقاجهلهابالتحواّلتالتاريخّيةالتيكانيشهدها

العالم.

الحركاتاألصولّيةهيالتيتمثّلراهناالعدواألشد
رشاسةللثقافة،وللفكرالحراملناهضلكلأشكالالتسلط

واالنغالق

غريأنذلك“الزّمنالّذهبي”لميدمطويال.فعقب
االنقالباتالعسكرّيةالتيحدثتيفمرصوسوريا

والعراق،ثّميفليبيايفمابعد،وجميعهادّبرتبـ”اسم
الشعب”ومن“أجلالّشعب”،شهدالعالمالعربيقطيعة
فظيعةوخطريةبنيأصحابالسلطةوأصحابالثقافة

والفكر.تّماألمربشكلمخيفومباغت.

خاللالعقودالتيسبقتانتفاضاتماسّميبـ”الربيع
العربي”،ازدادتهّوةالقطيعةبنيأهلالسلطةوأهل

الثقافةوالفكراتساعاوعمقا.والسبباألسايسيفذلك

هوأنالقادةالسياسّينييفمختلفأنحاءالعالمالعربي،
ظلّوامرّصينعىلأنسياسةالقّوةوالهراوةالغليظةهي
وحدهاالّضامنةلبقائهموتوطيدنفوذهم.وقدازدادت
األوضاعتعفنابسبببروزالحركاتاألصولّيةالتي
أصبحتتهيمنعىلاملشهدالسيايسواأليديولوجي.

ورغماملجازروالجرائمالتيارتكبتهاباسمالدين،فإّن
هذهالحركاتتمكّنتمنالتّحكّميفالوجدانالشعبي
منخاللالقنواتالتلفزيونّيةواملواعظالدينّيةوالكتب
الّصفراء.واعتماداعىلعملّيات“غسلالّدماغ”التي
برعتفيهاإىلحّدكبري،تغلغلتالحركاتاألصولّية
املتطرّفةيفأوساطالشباباملتعلمُمعيدةاالعتبار

للشعوذةوالدجلوثقافةاملوت.

ولمتكنالحركاتاألصوليةتستهدفاألنظمةالقائمة
فقط،بلكانتتستهدفأيضاالنخباملستنرية.وهذاما
يفرّستكفريهالرموزها،واستباحةدمائهم،والتحريض
عىلقتلهم.والهدفمنذلكهوتحقيقالفراغالثقايف
والفكريالذييفتحالطريقواسعاأمامهالكيتبسط

سيطرتهاونفوذهاعىلاملستوىالسيايسواأليديولوجي
والديني.

وقدظّنالكثريونأنانتفاضاتماسّميبـ”الربيع
العربي”والتيأطاحتبأنظمةفاسدةوقمعّية،رافعة

شعاراتمنأجلالحرّيةوالكرامة،يمكنأنتعيداالعتبار
للنخباملستنريةاملدافعةعنقيمالحداثةلتلعبدورها
يفبناءاملستقبل.إالّأنالحركاتاألصولّيةانقّضتعىل
تلكاالنتفاضاتانقضاضالطيورالكارسةعىلضحاياها
لتنحرفبهاعنأهدافهاالحقيقّية،مصادرةمكاسبها
لصالحها.وكانمنالطبيعيأنتزدادهجماتالحركات

األصوليةعىلالنخباملستنريةشّدةورضاوة،وأن
تستفحلمنجديدالدعواتإىلالتّكفري،والتّحريضعىل
العنفوالقتلضّدكّلمنيفضحمخطّطاتهاالجهنّمّية.
وهذاماتعكسهاألوضاعراهنايفجميعبلدانانتفاضات

“الربيعالعربي”.

لذلكيمكنالقولإنالحركاتاألصولّيةهيالتيتمثّل
راهناالعدواألشدرشاسةللثقافة،وللفكرالحراملناهض
لكلأشكالالتسلطواالنغالقإذأنهاتفضلرجلالدين
شبهاألميالذيينقادلها،ويطيعهاطاعةعمياءعىل
املثقفالحقيقيالذييحركالسواكنويوقظالعقول

الخامدةويطرحاألسئلةاملثريةللجدل.

حركةالنهضةساهمتمساهمةفّعالةيفإحداثاليقظة
املرجّوة،واملبتغاةمنقبلمجتمعاتعربّيةعاشتقرونا
منالرّكودواالنحطاط،سامحةللنخباملثقّفةباالطاّلع

عىلمنجزاتالحضارةالغربّية

أماالعدواآلخرفهمأولئكالذينيفرطونيفتمجيد
التكنولوجياتووسائلاالتصالالحديثة،“ُمَبرّشين”

بموتعرصالكتاب،وانتفاءالثقافاتاإلنسانيةالعميقة.
وهمالينقطعونعنابتكارمختلفالوسائلسعيامنهم

إىلإثباتأناملثقفنيفئةمنقرضةلمتعدصالحةإالّ
للرثثرةواللغو.

ويشكلاملثقفوناالنتهازيونالفيلقالثالثألعداء
الثقافةوالفكرالحر.وقدتعّودهؤالءعىلتغيريمواقفهم

وأفكارهمبحسبماتقتضيهالظروفومصالحهم
الخاصة.فباألمسكانواخدمامطيعنيلألنظمةالتي
سقطت،واليومهمعىلاستعداددائملركوباملوجات
الجديدة،متنكرينملاضيهم،وناسبنيألنفسهمبطوالت
وهمية.لذلكهماليرتددونيفمنارصةالحركاتاألصولية

إذاماتبنيلهمأنهذهالحركاتيمكنأنتستجيب
ملطامحهم.

وإذاكاناألصوليون،واملفتونونبالتكنولوجياتوبوسائل
االتصالالحديثةيجاهرونبأفكارهم،فإناملثقفني

االنتهازينييتميزونبالقدرةالفائقةعىلالتسرتوإخفاء،
نواياهمومخططاتهم.لذاهمأشدخطراوسوءا.

ونحننظّنأنمستقبلالثقافةالعربيةمرهونبنتائج
الرصّاعاملريراملشتعلاآلنبنيأعدائهاوبنيالنخب
املثقفةالتيالتزالتتحىلبالنزاهةوالصدق،متطلّعة
إىلالتنويرواإلصالحوالتحديثوإعادةاالعتبارلحرية
اإلبداعوالفكراعتماداعىلاملفاهيموالقيماإلنسانية
النبيلة.فإنخرستهذهالنخبمعركتهااملصرييةأمام

أعدائها،فإنالثقافةالعربيةستعيشانكساراتوخيبات
أخرىقدتغرقهايفالظلماتألمدطويل.

ثالثة أعداء للثقافة 
المثقفون االنتهازيون يشكلون الفيلق الثالث 

ألعداء الثقافة والفكر الحر وقد تعّود هؤالء على 
تغيير مواقفهم وأفكارهم بحسب ما تقتضيه 

الظروف ومصالحهم الخاصة.
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 عز الدين بوركة
تعددتاملدارساألدبية،وتغرّيمعهامفهوم
األدبوالنقداألدبي،طبقاملايستوجبه
تغرّيوتنوعالنصواملنجزاألدبيمعمرور

الزمن.وقدشكلتكّلمرحلةخطابهاالنقدي
الخاصومنهجهاالذياتبعتهيفتقديم

وقراءةالنصوصوتحليلهاوتفكيكها.يقدملنا
كتاب»النقداألدبي«ملؤلفيهكارلونيوفيلو،
الصادرعنمنشوراتكتابالدوحةعدد
96مايو/أيار2019يفحلةجديدةــصدر
يفلغتهاألصليةسنة1955ــترجمةكيتي
سالم،ملحةتاريخيةموجزةتنتهجقراءة

ملخصة،ألهمتلكاملدارسوالتوجهاتالتي
عرفهاالنقداألدبيالغربي،خاصةيففرنسا.
ينقسمالكتابإىلتسعةفصوليعالجكل
منهامرحلةمنمراحلتاريخالنقداألدبي،
وصوالإىلمنتصفالقرناملايض،يفمحاولة
ملعالجةمجملالتوجهاتالنقديةالكربى،
إضافةإىلعالقةالنقدباإلبداعوالفلسفة.

قبل عصر النقد
انطلقالكاتبانيففحصهماهذامنالنقد
التقليدي(ماقبلالقرن19(وصوالإىل
ماعرفهالنقدمنقفزاتنوعيةيفحدود

منتصفالقرناملايضمعروالنبارتوغريه،
هذااألخريالذييعرّفالنقدبأنه»اليسعهأن
يدعيترجمةالعملاألدبيإىلصيغةأوضح،
إذالصياغةأوضحمنالعملاألدبيذاته«،
فالناقدباتكاتبا(موازيا(بهذااملعنى،

وإنالنقدصاروالبدأنُيقرأككتابة،كنص
موازللنصاملقروء.وهذامايخالفهالنقاد

القدماءالذينأولوااهتماماكبريابالكاتبعىل
النص،إذاتخذالنقد(يفتلكاملرحلة،القرن
17(،يفأغلباألحيان،شكلالهجاء.حيث
»إنمنمسلماتالنقدالتقليديالضمنية

اعتبارالعملاألدبيمرآةملؤلفهتعكسذاتيته
النفسيةواالجتماعيةواأليديولوجية،بحيث
يتعنيعىلالناقدأنيعبئدراستهبركاممن
املعلوماتاملتعلقةبسريةاملؤلفالشخصية،
يموتتحتعبئهاالنص،الذييتحول،

طبقالهذاالتصور،إىلمجردشواهدتمثيلية
وتوضيحيةتشبهالشواهدالنحوية.ونتيجة
ذلك،ينحرفالنقدعنغايتهاألساس،أي

دراسةاألدبليصبحدراسةاألديب«.وبالتايل
لميكنهناكنقد»حقيقي«،أوباألحرىلم
يكنهنايفاألصلنقدباملعنىالرصيح،قبل
القرنالثامنعرش.حتىإنبوالويفكتابه
»الهجاء«يبدوهّجاًءأكرثمنهناقداً،وهو

نفسهيعرتفأنهلميقرأبعضاملؤلَّفات،التي
أدانهابقسوةشديدة.

أمايفالقرن18فتطورالنقدمنخالل
مفهوميالشعوروالنسبية،فكانتنشأة

منهججمايلأكرثمنهتعبرياً،عمايعتقدالناقد
يفمؤلفأوكتابما.فلميعدالنقدنقداألديب
أوالبحثعنالعيوب،ولميعدعملالناقدأن
يفحصاملؤلّفاتالفكريةفحصاتافهاوهزيال،
يفبعضاألحيان.إنهـحسبشتوبريان-

»نقدَمواطنالجمالـ»لقدأنشئت،اعتبارامن
ذلكالحني،األسسالعقائديةللنقداألدبي،
ويفالوقتنفسه،نشأةالنقدالحقيقيعىل
أنهفنخاص،بلأبعدمنذلك.وكانالفضل
يفكلذلك،لظهورجهازالصحافيني،وجهاز
األساتذة.وقدأخذتالصحافة،إّبانالثورة،
مظهرايماثلمانعرفهاآلن،كماأنشأنابليون

الجامعة.وقدابتدأـفعال-عرصالنقد.
سعىالنقادالكالسيكيونإىلاإلتيانبنقد
يحتكمإىل»املعيار«،نقدمطلقيليقبقراءة
كلاإلبداعاتوالنصوص،وهي»محاولة

قويةلجعلالُحكممرسومامطلقا،بدالمنأن
يكونتعرُّفا،والحكمعىلالنتاجاألدبيعىل
ضوءالقواعدالعقائدية،عوضاعنشكله

الحقيقي«

الكالسيكية
سيعرجبالتايلكارلونيوفيلوإىلتتبع

الخيوطاملؤسسةللنقد»الحقيقي«،منذ
منعطفالقرنالتاسععرش،حيثظهرت
تياراتتحاولإيجادنقدمطلق(النقد

الكالسيكي(،وأخرىتسعىإىلالبحثعن
موضوعيةعلمية،وتيارينطلقمنرؤية
ماركسيةأوسيكولوجيةوآخريوالفبني
النقدواإلبداعوتيارأخرييربطبنيالنقد

والفلسفة.
لقدسعىالنقادالكالسيكيونإىلاإلتيانبنقد
يحتكمإىل»املعيار«،نقدمطلقيليقبقراءة
كلاإلبداعاتوالنصوص،وهي»محاولة

قويةلجعلالُحكممرسومامطلقا،بدالمن
أنيكونتعرُّفا،والحكمعىلالنتاجاألدبي
عىلضوءالقواعدالعقائدية،عوضاعن

شكلهالحقيقي«،فهونقديتبعاالحتكامإىل
الحكماملسبق،رغمادعائهاملوضوعية.ويمكن
بمعنىما،أننعتربأن»املذهبالكالسيكي«
قدقّدمماّدةلفلسفةمطلقةيفالنقد.وهو

نقدناشئعنفلسفةمطلقةتنشئعالقات
رضوريةبنيالقيم،فتارًةتعترباألخالق،
وطوراالحقيقة،رشطاللجمالوعالمةله.
وقدكتبنيزار،أحداملبرشينبالحقيقة
يفالنقد،يفكتابه»شعراءالتينيون«:إن
مانطلبهمنكتابالنقدهوأحكامجّيدة

ونظرياتصحيحة،وإنمبادئيلهيمانعة
أكرثمنهاانتقائية.فيغدوالنقدبالتايل،عبارة
عننظريةمنتهيةالتأكيد.ساعيالتقديم

النصائح؛إنهنقدواعظ،بهذااملعنى،لهذا»لم
يقدماليشءالكبري«.

فن النقد
الحقا،بدأتتظهرتوجهاتتعيكوناإلبداع
والكتابة–يفجميعأنواعهما–ليسامرآة
لصاحبهما،والتحمالنبالرضورةقيما

مثاليةومطلقة،مكرسةلحضورشخصيات
أكسيولوجية،تلهجبقيمالخريوالحق

والجمال،كمايقولكونديرا.وُيعّدسانبوف
(1869-1804(مناألولنيالذينوّجهواسهام
نقدهمصوبالنقداملطلق.ومجملالقولإن
معهقدأصبحالنقد،منذذلكالوقت،وبفضله
فناأدبياكغريهمنالفنون.وجاءمنبعده

فرديناندبرونتيري(1906-1849(ليبحثيف
النقدعنموضوعية»علمية«،إالأنالنقديف
تلكالفرتةلميكننقدانسبياكماينبغي،إذ
ظلتالميذبرونتيرييميلونإىلالرؤيةاملطلقة
يفالتعاطيمعاآلثاراألدبية.وكانالبدمن
انتظاربروزنقداجتماعي،إذأخذمفهوم
»النقدالعلمي«مضمونهالجّدياعتبارا
منهانكان.ماسينتجعنهنقدامبنياعىل

املبادئاملاركسية،أيعىلالرؤيةاالجتماعية

والطبقيةلهذهالنزعةالفلسفةواالقتصادية،
حيثينظرالنقداملاركيسإىلاألدبوالفن،
باعتبارهماانعكاساللوضعاالقتصادي
والطبقي،الناتجانعنجدليةالبنية

الطبقية.فيعتربلوسيانغولدمانأنالعنارص
النفسيةالتييقرتحهاالعملاألدبيتؤدي
بالرضورةإىلقراءةالعنارصاالجتماعية.ما
سيقودبيريبورديولتأسيسعلماجتماع
املؤسسةاألدبية(كتاب،أكاديميات،دور
النرش،مؤسساتثقافية(.يفالوقتذاته
ظهرتتياراتتنتهجنقداانطباعيايذهب
إىلاالعتمادعىلاللذة،وكانمنرواده

لوميرتوأندريهجيدوأناتولفرانسوريمي
دوغورمن.ويفالسياقالزمنيسيربزنقد
مختلفوأكرثجرأةوصدمة،متعلقبالبعد
السيكولوجيلألثرومبدعه.إذإنتراكبية
النصوصتكشفعنشبكاتمرتبطة،أو

صور،حيثتظهرفيهااألسطورةالشخصية
للكاتب،وتنكشفبنيةشخصيته.إذيسمح
الوعياألديبوحياتهباختبارصحةالقراءة،
كمايذهبإىلذلكمورون.بالتايلفلالوعي
دوركبري،شأنحياةالطفولة(فرويد(،يف
تكوينالنص؛ومنهفعنارصالنصتكمن
يفالشبكات(األصواتواأللوانواألنماط
واملواضيع(املنكشفةيفاألفكارالالواعية.
وعىلعكسكلهذافقدذهبباشالرإىلأن

يبقيعىلمستوىالصورةالواعية،عوضاعن
أنيذهبإىلاملدلوالتالالشعورية،كمافعل
مورونمثال،إذيعمدنقدباشالرإىلإعادة

بناءالصورة،الكتشافالعالم،حيثتودروح
الفنانأنتعيش.

النقد والفلسفة
يختماملؤلِّفانكتابهما،بالتطرقإىلوجهة
النظرالفلسفية،أيالعالقةالجامعةبني
النقداألدبيوالفلسفة.وهوالنقدالذي
تولدتعنهـبعدمنتصفالقرناملايض-
مجموعةكربىمنالتياراتوالتوجهات

النقديةالتينعرفهااليوم،منسيميائيات
ولسانيات،وبنيويةومابعدبنيوية،وتفكيكية
وتناصوشعريةوحواريةورسدانيةوتوليدية.
وهيتوجهاتتعالجالنصمنأبعادالتبحث

عنأيشكلمطلقفيه،أويفالنصوص
املرتبطةبه،أوادعاءاتموضوعيةوطبقية
والواعية،تهتمبذاتالكاتبأكرثمنالنص
عينه،فالكاتب»يموت«معنهايةالنص،
كمايقولبارت.ذلكأنالنقد،شأنالقصد
الفلسفي،يحققجهداًليدركاإلنسانيف
شموله،وليحددمكانهبالنسبةإىلوضعه

البرشي.

٭شاعروباحثمغربي

ناقدة لبنانية تقدم قراءة تأويلية 
في مشروع ربيع جابر السردي

اختيارسميةعزاملدراسةأعمالربيعجابرانحيازافكرياوجمالياإلنتاجكاتباختارأنيكون
روائيا،ووهبحياتهلهذاالفن.

تقدمالناقدةاللبنانيةالدكتورةسميةعزاميفكتابها»البْينّيةيفالتخييلالرّسدي«قراءة
تأويليةيفمرشوعربيعجابرالروائي.ويبدواختياراملؤلفةلدراسةأعمالربيعجابرانحيازا

فكرياوجمالياإلنتاجكاتباختارأنيكونروائيا،ووهبحياتهلهذاالفن،بدأبوإخالصوتفرُّغ
يكاديبلغدرجةالرهبنة،مرتفعاوعزوفاعنوسائلالصخبوالظهوراإلعالمي.وكانالحصاد،

إىلاآلن،نحوعرشينرواية،منذأصدرروايتهاألوىلالثمرة»سيدالعتمة«عام1992.
حملالكتابعنوانافرعياهو»قراءةتأويليةيفمرشوعربيعجابرالرّسدي«،وصدريف216 
صفحةكبريةالقطع،يفسلسلة»دراساتأدبية«عنالهيئةاملرصيةالعامةللكتاببالقاهرة،

برئاسةالناقداملرصيالدكتورمحمدعبداملطلب.
مهدتاملؤلفةللدراسةالتطبيقيةبفصلأولعنوانه»مفاهيمنقدية«،مسبوقابمقدمةعن

مكانةربيعجابريفاملشهدالروائيالعربيعموماواللبنانيخصوصا،بماتزخربهخصوصية
الروايةيفلبنانمنحموالتتاريخيةوحيويةالتزالتتفاعليفأبعادهاالجغرافيةواإلثنية

والدينيةوالطائفيةوالقيمية.وحظيترواياتالكاتببدراساتعنيتبالروايةاللبنانيةوالحرب
األهليةوالعنفالطائفيوأسبابهآثارهالنفسيةواالجتماعية.فعىلسبيلاملثالالحظالناقد
الفلسطينيفيصلدراجأنربيعجابر»يلغيالحدودبنيالوثيقةالتاريخيةواإلبداعالروائي
يفتحاورهما،وأنوعيهالروائيُيقرأيفضوءالحرباألهليةالتيدفعتبهإىلمساءلةمعنى

الوجوديفالتاريخاللبنانيوخارجه«.
أماالدكتورةيمنىالعيدفرتىأنالكتابةالروائيةلدىجابر»فعلوجوديواجهالزوال،وأن
مفهومالزمنهوحركةوتحول،فتخلصإىلأنهوعيالوجودمنمنظورالحلوليةوالتقمص«.
مفهوم»املابنْي«كأداةللتحليل،وتطبيقاعىلأعمالربيعجابر،يهدماملسافةبنيالتخييل

والواقع،بنبالتجربةالرسديةواالختباراإلنساني
وانطالقامنالتحاورمعرؤىنقديةسابقةألعمالربيعجابر،تراهاسميةعزامنوعامن

االبتسار،فإنهاتؤسستأويلهاألعمالالكاتببتحريفعلالكتابة،كفضاءنفيس،وغايةأكرب
منالفضفضةورسدالحكايات،وإنماتتقىّصالتاريخداخلاملنتالروائييفارتباطهباإلنسان،

ومساءلةهذاالتاريخالذييسموعىلكونهمجردماٍضذهبولميرتكأثرا؛إذيصبوهذا
التاريخإىلحارضيكابدفيهاإلنسان»ضدالفقدوالنسيان،يفرسدحكاياه،منأجلإنصاف
الذاكرة،وإليجادمعنىللحياة؛يربزانشغالالقراءةيفاستجالءدورالروائيبنيتوثيقالواقع
ورغبتهيفالتخييلوالرسد؛ليجللأسئلةاملعنى،والقراءة،والكتابة،جميعهامعنىالتساؤل

وقلقاإلجابة«.
أمرآخرتقدمهاملؤلفةالختيارهاأعمالربيعجابرأنلهمرشوعا،هّماشخصيايستنفدالعمر،
ويتوسليفمعالجتهبأدواتالروايةوجمالياتها،عرببرشخربواحروبالبنانيةطالتأكرثمما
ينبغي،واستهلكتأجياالوأحالما،وبداأبطالرواياتهمهمومنيبتذكّرعذاباتتلكالتجارب،
»وإظهارعبثيةاملوتوابتذالالعيش؛فتشرتعنصوصهإذذاك،عاملا»ممكنا«ذاقابليةعىل

حملاملعانيالوجوديةواالجتماعيةالعميقةتتيحالنفاذإىلعمقالنصوتأويلهلفهمحقائقه
»اإلمكانية«.

تطرحالدكتورةسميةعزاممصطلح»املابنْي«،اقرتاحاتلّحعليه،وتنحازإليه،وتجادلبأنه
يسهميفمّدالجسوربنيالرؤىالفلسفيةوالتأويلالنقدي،وهوماترشحهيفالفصلالتمهيدي

الخاصبتحديداملفاهيمالنقدية.ويتيحفنالتأويلتوضيحمساراتالنصوص،والطبقات
الكامنةللرسد،وداللةشفراته،بعيداعناآلراءالشخصيةللمؤلفوسريتهالذاتية.

وتقولإنمصطلح»املابنْي«مقامالتوسطللذاتاملتسائلةعنكينونتها،إذيقدممارتن
هيدجريفتأويلهمعنىللموضعالَبْيني؛»فينكشفيفالروايةوصفالحالةاإلنساناملتأرجح
يفتضاعيفتوتراته،بنيالواقعواملرتجى،طلباألصالةيفاالختباروالفهمواإلنجازالذاتي.كما
أنفكرةممارسةالتفكرييف»املابنْي«تنهضعىلاشتغالاملؤوليففضاءليسفضاءالذاتوال
فضاءاملوضوع.عليه،يغدواملصطلحذواألصلالفلسفيالتأميل،منأدواتالتأويلالرسدي،
واليعىصعىلتظهريهيفالتقنياتالسيميائيةالرسديةلتحليلالنصالروائي...يفاستلهام
مصطلح»املابنْي«منالتأويليةالفلسفيةالوجودية،وتظهريهيفتقنياتالتحليلالرسدي،هو

خريدليلعىلديناميتهيفتوليدالدالالت،وعىلانفتاحاملساراتبنيالعلوماإلنسانية«.
ونظراإىلأنهالمرشوعمنأجلالذاتيفكارتباطهبالعالم،فإنالقراءةتسعىإىلتأويل

املشاريعاملأزومةيفبعدهااالجتماعي.والتكفيمساءلةالخياراتمندونفكشفراتالرموز
املستخدمةيفالروايات،لتبيانمأزقيةالهويةبنيذاتمعطاةوذاتُحلمية.وهذهالرؤيةهي
عصارةتجربةروائييسلكطريقافريدااختطهلنفسهبعيداعنالتقليدية،فيكونبذلكقد
دخليففعلالتأسيسلكينونةالتاريخولكينونتههوعربالفنالروائيالذييراهجديرابأن

يتفرغلهتماما،مبتعداعنالظهوراإلعالمي،وكلمظاهرالصخبالتيقدتشغلهعنمرشوع
العمر.

ماتخلصإليهاملؤلفةأنمفهوم»املابنْي«كأداةللتحليل،وتطبيقاعىلأعمالربيعجابر،
يهدماملسافةبنيالتخييلوالواقع،بنبالتجربةالرسديةواالختباراإلنساني؛بوصفالتأويل
»فنالفهم«،يكشفقدرةالخطابالرسديلدىالكاتبعىلتحقيقاإلمتاع»منطريقالفهم،

وإمكانالتأثري«.

كتاب »النقد األدبي« لكارلوني وفيلو .. 
من األحكام المطلقة إلى اإلبداع

    Criticism Literary نقد
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غدير أبو سنينة

ذلكوجٌهلنأنساهأبداً.إنهوجهإديت.سّيدة
بسيطةتنتميإىلشعبالغونامنالسكّان

األصلّينيالذينيعيشونيفبنما،وعىلحدودها
معكولومبيا.التقيتهاوأناأشرتيمنهابعض
املشغوالتاليدويةيفالعاصمةالبنمية.تبدو

واضحةلكنتُهاالغريبةوهيتتحّدثاإلسبانية.
يفقريتها،تتحّدثلغةمحلية.

ليسغراماًباملدينة،لكنهاقلّةالحيلةالتي
حملتهاعىلمغادرةبلدتهاغوناياال،حيث

يعتمدالسكّانعىلالزراعةوصيداألسماك.وحني
يشعرأفرادالقبائلبشظفالعيشيتّجهونإىل
املدينة.تصنعالنساءمشغوالتيدويةويبعنها
للسّياح،هّنأيضايتحوّلنإىلمنتجاتسياحية،

معروضةباملّجان.
حاولُتأنأصّورهابعداستئذانها.رفَضْت.

بّررتيلرفضهابأنهاوَجدتيوماًوجههافجأة
مرسوماًعىلجداريفاملدينةالقديمةببنما
»كاسكوبييخو«،دونأنيستأذنهاأحد.

أحٌدما،ُيقالإنهفنّان،التقطمالمحالسّيدة،
وطبعهادونإذنهاعىلجداٍرتمّرهيمنأمامه
يومياً.يلتقطالسّياحالصورمعصورتهاعىل
الجدار.ببساطة،أخضعها»الفنان«لألمر

الواقع.رُسقتثرواتتلكالشعوب،حوِربت
ثقافتهم،ثمجاءفنّانمّدعليستبيححقّهميف

مالمحهم. تقريرمصرٍيصغري،أاّلتُستغلَّ
«

رُسقتثرواتهمثمجاءفنّانمّدعليستبيححقّهم
يفتقريرمصرٍيصغري

«
البّدأنذلك»الفنّان«قدوضعيفسريتهالذاتية

أنهشاركيفرسمجدارياتمستوحاتمنالحياة
اليوميةيفاملدينة،ولميذكرانتهاكهخصوصية
السّيدة.تلكالتييربعكثريونيفإبداءتعاطفهم
معحقوقشعبها،ثمينتهكونأدنىحقوقهم
املتعلّقةبالخصوصية،دونخوٍفمنمالحقة
قانونيةأوأخالقية.السّيدةإيديتتستمريف

صنعمشغوالتهاوبيعها.لمتجِنمنتلكالصورة
أيةأرباح.لميسألهاأحٌدعنموقفها.منيأبه

حقّاًبماتفكرإيديت؟منيهتم؟

وافقْتعىلأنتجمعناصورة،صورةودية،ليست
للنرش.أتفّهمحساسيةسكّانتلكاألرضمن

تحويلهمإىلأيقوناتسياحيةوكأنهمأغرابيف
بالدهم.ذنبهميفهذاانصهاراآلخرينيفمظهر
عومليواحد،بمنفيهمرجالتلكالشعوب.ففي
مسألةاللباستحديداً،تتمّسكالنساء-حرصاً-

باملوروثالشعبي.
معظمنساءالغونايقصصنشعرهنحسب
بالذهباملتوارثعناألّمهات التقاليد،يتزّينَّ

والجّدات.يلففنأيديهنوأرجلهّنبمرابطمطّرزة
يدوياً.تقولإيديتإنهاتزورمسقطرأسها

منحنيآلخر،حيثتُميضالوقت»يفأحضان
األشجاروقرباألنهار«.

*كاتبةومرتجمةفلسطينيةأردنيةمقيمةيف
نيكاراغوا

وجه إيديت

زهرة التوليب

عبد الجواد العوفير*

الشتاءيطرقالباب

بمعطٍفحزين

فهلأفتحالقلب

كييدخلالحب؟

أذكرحنوّناًعىلعشبخفيٍف

واملختبؤنيفذواتهم

منأجلمطرشفيٍفودافئ،

منأجلجمالآخر.

ياهالدا1نسيناكيفمقهًىفقري

باسمالحب

ناظراًعربالزجاج

للعائدينمنحروبخارسة.

خرستكلالحروب

ولمتربحإاّلنفسك.

أذكرأنكأرشتإىلزهرةتوليب

وقلَت:هذاهوالحب.

فهلأفتحالباب

كييدخلالنسيان

حامالًرسّهوزهوراًصفراء؟

*شاعرمناملغرب

نصف سماء 
كئيبة

عمر الشيخ *

قضيتعمراًبالنظرإىلحياتكم،دعوتها
للجلوسهنا،عىلكأس،

رميتلهاكلالحلوىألجذبهوسها
بالجمال،لكناملراراتالتيسنقولها

كانتأثقلمنكحولالعالم...
كانتحياتكمطازجةنشيطةبجراحكم

وأحالمكم.
كنتأهذيمعهاكمااآللهةيفوقتاألرق،
ماذاسيبقىمنحياتكمسوىماأريدأن

أرسمعىلهذهالزجاجات؟

أناأرىوأنتمتتكلمون،
والوجوديحتاجعيونناحتىيكونوجوداً
سواًءكنايفالشيخوخةأويفدفاترالقتلة
كانتالحجارةيفخيالناتماثيلتنمو

وليلةجازعابرة،استمعتفيهاالنباتاتإىل
أيادينا...

أشجارالزينةليستوحيدةعىلشوارع
ليلةامليالد

نحننسعىلألعىلوربمااإللهيسعىمعنا
يشاركناجسدهيفروحالحدودلها.

عىلأبوابحياتكمأسطّرالخريفوألّون
جثثالنبيذ،

التعاسةجثةالشهوةوبحرالرنكايقيس
ظاللنابنصفسماءكئيبة...

*شاعرسوريمقيميفالرنكاالقربصية

Abdoun owner
Poet from Iraq

1
The dead starve and trem-
ble
This is what I said to the 
genie
When he asked me to 

interview
But all of the jinn disap-
peared from the earth
When we invented the 
camera!

2
All who killed the stork
When he built a nest of clay
Above the head of the 
minaret
Their souls were sour
Their legs are red
Similar to the legs of the 

dove!

3
When you analyze the heart 
of a thousand guardians and 
prophets
And God created me from 
the spray of their hearts
I did not see all this
I had a dark well in my eyes
Golden bats come out
Bats that cling to everything
The world loses
He wins himself!

This is what I said to the genie
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C ubism and Arabic 
calligraphy were just a 
couple of Mohammed 

Khadda’s influences. The self-
taught artist is widely consid-
ered to be one of the founders 
of contemporary Algerian paint-
ing, and a representative of 
“sign painters”, which refers to 
the “school of signs” movement 
from the late 1960s in Algeria, 
of which Khadda was an active 
participant.

While the painter, sculptor and 
writer died in Algiers on May 4, 
1991, today would have been 
the artist’s 90th birthday – and 
Google is marking the occasion 
by replacing its logo with a 
sketch of Khadda.
«Khadda represents a gener-
ation of Algerian artists who 
wove together calligraphic her-
itage and the formal language 
of Western abstraction through 
the 1950s,” states the Barjeel 
Art Foundation in the artist’s 
biography on the organisation’s 
website. “Often working with a 
palette of earth tones, Khadda 
creates tactile compositions 
that layer Arabic writing and 
calligraphy over atmospheric 
abstract canvases.»

Khadda was born on March 14, 
1930. He started out working 
for a printing company, where 
he honed his sketching skills 
before he fought for the Na-
tional Liberation Army. It wasn’t 
until he’d left the army that his 
career in art began to develop.
In 1953, Khadda travelled to 
Paris, France, where he lived 

for a decade and is said to have 
studied under Pablo Picasso. 
When he finally returned to 
Algeria, he became a founding 
member of the National Union 
of the Visual Arts, which was 
established in 1964.
He went on to regularly exhibit 
his ground-breaking works 
across Algeria and world, as 
well as illustrate novels and 
books of poetry for Algeri-
an writers, including Rachid 
Boudjedra.

Mohammed Khadda in 1981. 
Wikimedia Commons/ Mi-
chel-Georges Bernard
He was also heavily involved in 
the Aouchem (Arabic for “tat-
too”) art movement in Algeria 
of 1967, and is well known for 
creating more than 70 murals 
throughout the 1970s.

Other regional Google Doodles
Mohammed Khadda is not the 
first person from the Middle 
East and North Africa to cele-
brated with a Google Doodle. 
Here’s a gallery of other doo-
dles that have celebrated Mena 
heroes:

التشكيلي المصري فتحي 
عفيفي: لمحات من 

رومانتيكية الستينيات
محمد عبد الرحيم

التشكييلاملرصيفتحيعفيفيمنمواليدحيالسيدةزينبالعريقعام1950،حصل
عىلدبلوماملدارسالثانويةالصناعيةعام1968،ويفالعامنفسهالتحقبالعمليفاملصانع
الحربية،حتىبلوغهسنالتقاعد.لميدرسعفيفيدراسةأكاديميةمنتظمة،فقطالتحق

بقسمالدراساتالحرةيفكليةالفنونالجميلةيفالقاهرة.هذهاملقدمةالقصريةتكشفالعالم
الذيدارتفيهمخيلةالفنان،وحاولتتجسيدهعربسنواتمنالعملوالعديدمناللوحات.
فمابنيالحارةالشعبيةواملصانعوعاملهاتدورهذهاألعمال،ورغمأنهذهالبيئاتومفرداتها
قدتحولتتماماًاآلن،بلاختفتيفأغلبمظاهرها،إالأنعفيفيلميزلمرصّاًعىلاالحتفاء
بالحياةوتفاصيلهايفظلستينياتالقرنالفائت،وكأنهامرحلةرومانتيكيةتحاولذاكرة

الفناناستحضارهاإىلاألبد،وكأنهاالتريدلوجودهابديالً.
ويفمعرضهالذيأقيممؤخراًيفغالرييخاناملغربي،واملعنونبـ«دنيا«،يواصلعفيفينهجه

الذياليحيدعنه،قائالً»حنيتتداعىاألشياءاليبقىأمامالفنانسوىتأملنفسهمن
الداخل،لعلهساهمبقصدوبدونقصدــالحالتنيسواءــيفهذاالتدهورأوهذاالذييسود
العالماآلن.ولميبقأماميسوىأنأتأملنفيسوأرسمبدونتخطيطمسبق،لكنبألممفعم،

لعلرسوميتمساآلخرين«.

في ظل نساء الحارات
تتشكلذاكرةالفنانداخلالحيالشعبي،عرباستعراضنساءفاتنات،يتباهنيبماوهبتهن
الطبيعةمنجمال.دائماًنرىنساءعفيفييفمالبستنتميلزمنبعيدمىضـزمنأفالم

األبيضواألسودـحيثالجلبابأوالفستان،وأكسسواراتتخصهذهالفئةكالقرطالدائري
الكبري،أوالهاللالذهبي،الذييتدىلمنالجبهة،إضافةإىلالجسدالضخمإىلحٍدكبري،

والذييتكرررغماختالفصاحباتهأومواقفهنالتيتجسدهااللوحة.فدائماهناملسيطرات
عىلاملشهد،سواءواجهتاملرأةاملتلقيأوتشاغلتعنه،محتلةمقدمةالكادر،بينهمايتوحد
املتلقيمعالرجلالغارقيفعمقالكادر/الخلفية،ضئيالًمقارنةبالتيتقفتنظرإليه،أو

بمعنىأدقتمنحه(نظرة(مننظراتالعطف.معمالحظةأنهذاالعاشقاملُنتظراليتخىل
عنوسيلةاملواصالتالتيتدلعىلهويته(الدراجة(وهيمفردةمتكررةلدىعفيفيداللة

عىلفئةالعمال.

في ظل اآللة
عىلالجانباآلخرأوالعالماآلخر،الذيلميزليستنزفذاكرةالفنان،نجدعالماملصنع

واآلالتالضخمةالتيتتواترمتباينةيفعالقتهاوالعاملالذييقفأمامها،فقدتبدوكوحش
خرايف،وأمامهاالعمالمجموعاتضئيلةمقارنةبحجماآللة،كماتبدوحيناًآخرمتساوية

الحجموالعاملالذييقفأمامها.
هنايحتلكلمنهمااللوحةبالعدلالتام،وهومايؤكدسيطرةالعاملعىلهذاالوحشالهائل

يفلوحةسابقة.السمةاألخرىيفلوحاتاملصنعهوانتفاءالِحسالفردي،فالجميعيف
مجموعات،سواءأوقاتالعملأوالراحةعندتناولوجبةالطعاميفاالسرتاحة،كذلكتبدو
تكويناتالعمالكمجموعةمناألجساد،بدونمالمحفرديةلوجهمنالوجوهـاللهمإاليف
بعضاللوحاتـففكرةاملجموعةهذهمستوحاةمنالزمنالذيبالكادواكبهعفيفيـبدأ

عملهعام1968ـليشهدبعدهااالنهيارالتاميفهذهاملنظومةوهذاالحلم،حيثكانالعامل
هوالبطلالذييتصدراملشهددوماً،يفظلدولةصناعيةتمجدهذهالفئةوعاملها،إىلأن

جاءتعاصفةالسبعينيات،وتغرّيوجهالحياةاالجتماعيةواالقتصاديةيفمرص،بعدانتهاج
الساداتلسياسةاالنفتاحاالقتصادي.فرتةالتأسيسأوالحلمهذهالتيلمتزليعيشها

فتحيعفيفيبدونأنيغادرهاأوتغادره.
امللمحاآلخرلهذهاألعمالأنالفنانلميستسلمإلظهارالعماليفوجوهبائسة،أويفحالةمن
الرثاء،بلرغمالجهدالذييبذلهالعمالإالأنهمدوماًيبدونيفحالةمنالقوةواملهارة،التي

تجعلهميستطيعونترويضهذهاآلالتالضخمة.
ودائماًمايرسمعفيفيعواملهمنخاللاللوننياألبيضواألسودـرغماختالفالخاماتـ

كحالةقصوىإلظهارجمالياتالتباينيفاللوحة،إضافةإىلخطوطقدتبدوبدائيةللوهلة
األوىل،معبعضاختالفاتيفاملنظور،بدونااللتزامبالنسباألكاديمية،رغمأنهيدركهاجيداً،
إالأنعدمالتقّيدهذاأنقذهمنرتابةوجمودالتشكيلاألكاديمي،وهومايمنحهذهاللوحات

حياتهاوتفاعلهامعاملتلقي،وقدرتهاالدائمةعىلاإلدهاش.
أقامعفيفيالعديدمناملعارضالفرديةوالجماعيةيفكلمنمرص،النمسا،األردن،املكسيك،

رومانياوالعـــديدمنالدول.كمانالجائزةبينايلالقاهرةالدويلالسابععام1998.

»غوغل« يحتفي 
بميالد التشكيلي 

الجزائري محمد خدة
الذييعدأحداآلباءاملؤسسنيللرسمالجزائريمحمدخدة)-1930 1991(بالذكرىالتسعنيمليالدالفنانالتشكييلاحتفلمحركالبحث»غوغل«

و«املدرسةالعلياللفنونالجميلة«،الثقافةو«املجلساألعىلللثقافة«التشكييل«،وتقلدهمسؤولياتيفوزارةيفتأسيس»االتحادالوطنيللفنالجزائريةإنجازاتعدةمنهاإسهامهوشهدتمسريةخدةيفالحركةالثقافيةأولمعرضبعنوان»السالمالضائع«.محمدخدةإىلبلدهلينظمعام1963 بعداستقاللالجزائرعام1962عادأدتإىلظهورهألولمرةعام1960.وقدصقلتعبريهبلباقةيفالسنواتالتيبالحياةمعرفةالتقدربثمنإىلخدة.نقلمجتمعالفنالبارييسالنابضغادرإىلباريسملتابعةمسريتهالفنية.مناأللواناملائيةإىلالنحت.عام1953،مجموعةمتنوعةمنالتقنياتالجديدة،الجميلةيفمدينةوهراناملجاورة،وتعلممهاراتهالفنيةرسمياًيفمدرسةالفنونيفسناملراهقةاملتأخرة،قررخدةصقلعميقاًللخطالعربيوجذورهالعربية.التيرسمهالكتبالرشكةفيهتقديراًغرستالرسوماتوالرسومالتوضيحيةالتيعملفيهايفمطبعةمحلية.وطورشغفهبالفنخاللسنواتتكوينهمدينةمستغانمالساحليةالجزائرية،ولدخدةيفهذااليومقبلتسعنيعاماًيفاملعارصيفالجزائر.
سبعينياتالقرناملايض،معرفاقهمنوتأسيسمجموعة»أوشام«يف

لخدة،وتدريجياًباتيمثلنوعاًجديداًأصبحهذااملزيجاملتميزبطاقةتعريفاللوحاتالتيتتميزبالخطالعربي.تراثهاألفريقيمعاألنماطالغربيةعىلغالباًماعرضتلوحاتهمزيجاًمنالفناننيالجزائريني.
يومإن»تاريخالرسممرتبطبتاريخيحتفل»غوغل«بالفنانالذيقالذاتمنالفناننيالجزائريني.

البرشية«.

Who is Mohammed 
Khadda? Google Doodle 
pays homage to Algerian 

    ART تشكيل
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CINEMA سينما

ياسمنيعادل

رغمتفيشفريوسكورونايفالكثريمنبلدانالعالم
وتخوفالناسمنالتجمعاتفإنفيلمالرعب

»الرجلالخفي«الذيصدرأواخرفرباير/شباط
املايضنجحيفاستقطابقطاعهائلالجمهور،
وحققأرباحاقاربت110مالينيدوالرخاللأول
أسبوعنيفقطبميزانيةلمتتجاوز7مالينيدوالر،

فإذاكنتمأحببتمالحبكةالتيدارحولهاالفيلمفقد
ترغبونيفمشاهدةاألفالمالتالية:

هل التكنولوجيا هي الحل؟
»تطوير«)Upgrade(فيلمآخريجمعبنيالرعب
والخيالالعلمي،كتبهوأخرجهاليأونيلصانع
فيلم»الرجلالخفي«،أحداثالعملتدوريف
املستقبلحنيتصبحللتكنولوجيايدمتحكمة

باملستقبلوالجميع.
تبدأاألحداثبميكانيكييقررإعادةسيارةألحد
املوكلنيبصحبةزوجته،ويفمنزلهيخربهاملوكل
عنأحدثاخرتاعاته،وهيرشيحةذكيةمتعددة

األغراضبشكلاليصدق.
ويفرحلةعودةامليكانيكييتعرضللهجوموتقتل
زوجته،فيمايصابهوبالشلل،ممايجعلهيسقط
غريقايفاالكتئابويحاولاالنتحار،قبلأنيعود
فيقرراالنتقامممنآذوهاعتماداعىلتجربةتلك
الرشيحةالذكيةوزرعهاداخلجسدهالستغالل

قدراتها.

المكالمة القاتلة
»جيل«طالبةثانويتضطرللعملجليسةأطفال
لدىإحدىاألرسالرثيةمنأجلالحصولعىل

بعضاملال،مالمتكنتعرفهأنهذاسيغريحياتها
لألبد،فأثناءمجالستهااألطفالتأتيهامكاملات
هاتفيةمزعجةمنمجهول،وتظنيفالبدايةأن

األمرمزحةمنأصحابها.
لكن،معالوقتوحدوثبعضاملواقفاملريبة
األخرىتتصلبالرشطةالتيتراقباملكاملات،
لتكتشفأناملتصلشخصيقيمداخلاملنزل

نفسه،وتتواىلاألحداث.

هذههيالقصةالتيتمحورحولهافيلم»عندما
يتصلغريب«)When a Stranger Calls(الذيصدر
2006وتجاوزتأرباحه67مليوندوالر،علمابأنه

مقتبسعنفيلمآخرباالسمنفسهصدرعام1979 
ويعدمنأشهرأفالمالرعب.

هل األساطير خرافة؟
»رجلالحلوى«)Candyman(سلسلةأفالمرعب
بدأتعام1992واستمرتعىلمدارثالثةأجزاء،

علمابأنالجزءالرابعمنالسلسلةسوفيصدرهذا
العاموتحديدايفيونيو/حزيراناملقبل.
أماالجزءاألولفيحكيعنطالبةتختار

ألطروحتهاموضوعاعناألساطريالخارقة
والخرافاتالشعبيةوكيفيستغلالبعضهذه
األساطريللتعاملمعصعوباتالحياةوتربيرها،

األمرالذييجعلهاتزوراألماكن
التيتتناولتلكاألساطري
لدراستهاوالتحريعنها.

إحدىاألساطريكانت
عن»رجلالحلوى«
الذييشاعأنهيظهر

إذاماتمالنطق
باسمهخمسمرات
أماماملرآة،وبسبب
عدماقتناعالبطلة
بهذهاملهاتراتتفعل

ذلكعناستهتار،لتتواىل
جرائمالقتل،فيماتتهمالبطلة

بارتكابها،وبينماتحاولإثباتصحة
األسطورةتلقىعدمالتصديقممنحولها،

وتتواىلاألحداث.

الوجه اآلخر لألشياء
»النوممعالعدو«)Sleeping with the Enemy(هو
فيلمدراميمنإنتاج1991،أسندتبطولتهإىل
جولياروبرتسالتيلعبتفيهدورزوجةتعيش
حياةتبدوللجميعمثاليةمعزوجهاالوسيم،

إالأنهاوحدهاتعلمحقيقةالوضعاملأساويعىل

أرضالواقع،إذتتعرضألنواعمختلفةمنالعنفيف
زيجتها.

ومعاستحالةاستمرارالوضععىلماهوعليهتقرر
النجاةبنفسهاعربخطةمحكمةتهدفمنخاللها
إىلالهرببعيداوتزييفهويتها،وهوماتنجحبه
فعال،وحنيتظنأنالحياةمنحتهافرصةثانية
للعيشوتبدأاالستمتاعبهاينقلبكليشءرأسا

عىلعقب.

العمل الذي غير مجرى الرعب بالسينما
اتسمتأفالمالرعبقبلالستينياتبتناولهاأنماطا
بعينهادارتعىلاألغلبحولاملسوخأوالوحوش،
ظلهذاهوالوضعحتىعام1960حنيصدرفيلم
)Peeping Tom(»اختالسالنظر«أو»املتلصص«

الذياعتمدتحبكتهعىلاإلثارةالنفسية.

يحكيالعملعنشابيبدوللوهلةاألوىل
مساملاوخجوالإالأنالرتبيةالتينالها

منوالديهتتسببلهيفالتشوهالنفيس،
ليتحولإىلقاتلمتسلسليهوىاإليقاع
بالنساءوتصويرهنقبللحظاتمن

موتهن،مخلداتعابريالهلععىل
وجوههن،ممايشعره

باالنتصار.

يذكرأن
معهدالفيلم
الربيطاني
وضعالعمل

باملرتبة
الـ78ضمن

قائمةتتضمن
أفضلاألفالم

يفتاريخالسينما
الربيطانية،بينما
احتلاملرتبةالـ27ضمن
أفضلاألفالمالربيطانيةأيضاولكنوفقالقائمة

مجلة»تايمأوت«التيصدرتعام2017.

لعشاق الرعب.. أفالم عليك مشاهدتها فور 
االنتهاء من »الرجل الخفي«

C ontigen”, which was shown in 2011, 
jumped to the eighth position among 
the most searched films on Google, 

after its American actress Gwyneth Paltrow pub-
lished a picture of herself wearing a muzzle on a 
transatlantic flight on February 26, especially as 
the film talks about the Corona virus. And raised 
the interaction with the film via Google after the 
movie was ranked 270 among the list of most 
searched films to come in the eighth position 
after the movie “Harry Potter” and this was 
achieved after China announced the outbreak 
of the virus dealt with in the film events.
The film is about a businesswoman who is killed 
(performing the role of the actress Paltrow) 
due to a mysterious and deadly virus infection 
during her trip to China, but not before she sets 
off a declaration of a health emergency around 
the world.
There are amazing similarities between what 
is currently going on and Contingent’s movie 

being infected with the virus in the film, called 
“MEV1”, from a chef in Hong Kong who had 
touched a slaughtered pig, which was transmit-
ted by bats, after the actress shook hands with 
him in the film Then she travels to her country, 
falls ill and dies soon thereafter and soon her 
son dies, but it turns out that her husband, who 
plays the role, the actor Matt Damon, is im-
mune to a good immune system In fact, health 
experts believe that the transmission from ani-
mal to human in the Chinese city of Wuhan was 
the reason for the outbreak of Covid-19 disease 
last December.
The author of the “Contigue” Scott Burns movie 
revealed that the original idea of   the film is to 
show that modern society is vulnerable to such 
diseases andThe similarities between corona 
virus infection are unintended, but the most im-
portant and sensitive are community response, 
fear spread and side effects. “

“Contigen” film predicted outbreaks of Corona virus 10 years ago 
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BOOKS كتب

»من محاورات أفالطون«: 

ترجمة جديدة
سناء أمين

تعرّفالفالسفةاملسلمونعىلمؤلّفاتأفالطونيففرتة
مبكرة،ولكنهالميشكّلنقلهاإىلالعربيةمحوراهتماممثلما
لقيهأرسطوالذيترجمتبعضأثارهووضعحولهاالكثري
منالرشوح،ألسبابتتعلّقباعتمادهاالحوارضمنلغة

مرسحيةغالباً،رغمأنكتبالرتاثأوردتبعضالرتجمات
لكنهالمتصلإلينا.

تعّددتنُقولالفيلسوفاليوناني)427ق.م347-ق.م(يف
العرصالحديث،وكانتيفمقّدمتهاكتاب»الدفاع«الذي
صدرعام1973برتجمةزكينجيبمحمودعناإلنكليزية
وتضّمنمحاورة»دفاعسقراط«،لتتواىلالرتجماتبتوقيع
العديدمناملرتجمنيمثلعزتقرنيعناليونانية،ومحمد
صقرخفاجةوسهريالقلماويكماصدرتاملحاوراتكاملة
يفستّةمجلداتبرتجمةشوقيتمرازعناإلنكليزيةأيضاً.

ضمنسلسلة»الفلسفة«يف»الهيئةالعامةلقصورالثقافة«،
صدرحديثاًكتاب»منمحاوراتأفالطون:ثياتيتوس

وفايدروس«برتجمةأمريةحلميمطر،الذيتتناولطبيعة
العلم،باعتبارهامسألةملّحةتطّرقإليهاالعديدمنفالسفة

عرصه،ويفصّلفيهارأيهيفالنظريةالحسيةيفاملعرفة.
عىلمنوالبقيةمحاوراتهاألوىل،يذهبصاحبكتاب

»الجمهورية«إىلطرحاألسئلةأكرثمنسعيهإىلاإلجابة
عنها،وإبرازالتناقضاتواملغالطاتالتيتهمنيعىل

اإلجاباتالسائدةحولها،حيثهيمنتشخصيةسقراط،
الذييسألالناسعنأشياءيّدعونمعرفتهاويَدعيهو

الجهلبها،ومنخاللالحواريوضحسقراطأنهؤالءالناس
حقاًاليعلمونمايَدعونمعرفته.

يحاججأفالطونبأناملعرفةاليقينية،أوالعلم،لمتعد
بأنهاالركونإىلتأملالحقائقالعليااألزلية،بقدرما تفرسَّ
أصبحتمحاولةوجهًدالتعقّلالعالقاتالقائمةبنيهذه

الحقائق،مولياًاهتمامهبمنهجالقسمةوالَجَدلالعقيلعىل
نحوماظهرخاصةيفمحاورتَْيفايدروسوالسفسطائي.

تربزاملحاورةنظرتهاإليجابيةتجاهالفنوفلسفة
الجمال،املوضوعنيالذيبّثآراءهحولهايفالعديدمن

مؤلّفاتهاألخرى،منخاللطرحهللنموذجاملثايلمنالفن
األفالطوني،وهوالفناملعرّبعنالوحدةاملثاليةللخري

والجمالوالحق،ذلكالثالوثالذييكشفعنهالفنانيف
هوسهوإلهامه،كمايكشفعنهيفحدسهلعالماملُثُلويف

تجربةالعشقالقريبةمنجذبالشعراءوإلهامهم.

صدرحديثاعناملركزالثقايفالعربيكتابجديدبعنوان
»السياسةوالدينيفاملغرب..جدليةالسلطان
والفرقان«للكاتبوالروائياملغربيحسن

أوريد.

 يفهذاالعمل،يعتربأوريدأنَّ
العاملالدينييفالعالمالعربي،
ويفالعالماإلسالميبشكلعام،
ُيعرّبعنأعراضحداثةغري

مستوَعبة،أومايسّميهبـ«أعراض
ُعرْسهضم«،وانطالقاًمنذلكيتمُّ
التحايلعىلهذاالوضعمنخالل
مغازلةالسياساتلألناالجمعي،

غريأناألمريفيضإىلطريٍقمسدوٍد.
يرىأوريدأناملرورإىلالحداثةلنيتم
عنطريقاستعارةالحداثةالغربيةأو

استنساخها،ولكنبالجوابعنتحّديات
داخلية.

ومنأجواءالكتاب:»يظلالعاملالدينىىف
العالمالعربي،َبلْهىفالعالماإلسالمىالتعبري
عنأعراضحداثةغريمستوَعبه،أوأعراض
عرسهضم.يتمالتحايلعىلهذاالوضعمن

خاللمغازلةاألناالجمعي،ولكناألمريفىضإىلطريٍق
مسدوٍد.هذااملأزقهوماقديعبدالطريقإىلالحداثة
السياسية.لنيتمذلكعنطريقاستعارةالحداثة
الغربيةأواستنساخها،ولكنبالجوابعنتحد

داخيل.وتبدوحالةاملغربمفيدة«.

حسنأوريد،كاتبوأديبمناملغرب،حائز
عىلجائزةبوشكنيلآلدابلسنة2015من

اتحادكتّابروسيا.منأعمالهاألدبية:»رواء
مكة«،»رباطاملتنبي«،»ربيعقرطبة«،
»املوريسكي«،»سريةحمار«،ومنكتبه

الفكرية:»أفولالغرب«،تمتعيينهىفيوليو
1999كأول»ناطقرسمىباسمالقرص
امللكي«،وهواملنصبالذىظليشغله
حتىشهريونيو2005.يرأسحسن

أوريدمركزاللدراساتواألبحاثأسسه
بنفسه،اسمه»مركزطارقبنزياد«.
يشتغلحالياأستاذاجامعياللعلوم
السياسيةبالرباط،كمايتوىلمهمة
مستشارعلمىبمجلةزماناملغربية
املتخصصةىفالتاريخ،وبهاينرش
مقاالتمتخصصةوعموداصحفياشهريا

بالنسختنيالفرنسيةوالعربية.

صدر حديثا.. »السياسة والدين في المغرب« 
كتاب جديد لـ حسن أوريد

يناقشهذاالكتاباإلشكالياتالفكرية
والسياسيةواالجتماعيةاملتعلقةبالهوية

واملواطنة،ويبحثيفأسبابونتائجتعرّثالحداثة
يفالوطنالعربي،منخاللالفحصعناملفاهيم
والتدقيقيفالشعاراتواألهدافوالوقوفعند

الغاياتوالوسائل.

صدرعنمركزدراساتالوحدةالعربيةالطبعة
الثانيةمنكتاب»الهويةواملواطنة:البدائل
امللتبسةوالحداثةاملتعرّثة«للدكتورعبد

الحسنيشعبان.
يشغلموضوعالهوّيةواملواطنةحيزاًغريقليل
يفالثقافةوالفكرويفدراساتعلومالسياسة
والقانونواالجتماع،وخصوصاًيفظلالجدل

الذيارتفعتوتريتهمنذمايزيدعىلربعقرن،يف
إطارمجتمعاتمتعّددةالتكويناتوالهوّيات،أو
يفإطاراحتداماتاملصالحالدوليةواإلقليمية.

وكانالنهياراألنظمةالشمولية،وبخاصةيف

أوروباالرشقية،أثرهالكبرييفانفتاحالرصاعبني
هوّياتفرعيةتحتوطنية،األمرالذيعرّض

بعضالكياناتالكربىللتصّدعوالتآكل،وأصبح
اإلقراربالتعّدديةوالتنّوعالثقايفوالقومي
والدينيواحرتامحقوقالهوّياتالفرعية

وخصوصياتها،مسألةكونية.وعىلهذهالشاكلة،
تعرّضتالدولةالوطنيةالعربية،بسببفشلهايف
تحقيقالديمقراطيةوالعدالةواملساواة،للتمزق

والتشظّي،وصعودهوّياتفرعيةفيها.
يناقشهذاالكتاباإلشكالياتالفكرية

والسياسيةواالجتماعيةاملتعلقةبالهوية
واملواطنة،ويبحثيفأسبابونتائجتعرّث

الحداثةيفالوطنالعربي،منخاللالفحص
عناملفاهيموالتدقيقيفالشعاراتواألهداف
والوقوفعندالغاياتوالوسائل،ومقاربتها

منزاويةحقوقيةيفإطارتطّورالفقه
الدستوري،متوقفاًعندبعضالتجارب
املحليةالعربيةوبعضالتجاربالعاملية.

صدور الطبعة الثانية من كتاب »الهوية والمواطنة: 
البدائل الملتبسة والحداثة المتعّثرة«

»مدخل إلى فلسفة العلوم: العقالنية 
المعاصرة وتطور الفكر العلمي«

صدرتعنمركزدراساتالوحدةالعربيةالطبعةالعارشةمنكتاب»مدخلإىلفلسفةالعلوم:العقالنية
املعارصةوتطورالفكرالعلمي«للدكتورمحمدعابدالجابري.

يعالجاملؤلفيفالجزءاألولمنهذاالكتابمفهوماإلبستيمولوجياوعالقاتهابالدراساتاملعرفيةاألخرى،
القديمةوالحديثة،متتبعاًتطورنظرةالفالسفةوالعلماءإىلمشكلاملعرفة،مركزاًعىلاالتجاهاتاملعارصة،
سالكاًاملنهجالتاريخيالنقدي.ثميخّص،بالعناية،الفكرالريايضوتطورهمنذاليونانإىلاليوم،مركزاًعىل

القضاياالتيتتناولهافلسفةالرياضيات،رابطاًبنيهذهوتطورالفكرالعقالني.
أماالجزءالثانيفهومخصصللمنهاجالتجريبيوتطورالفكرالعلمييفميدانالفيزياء،منذبيكون
وغاليليوإىلالفيزياءالذرية،مركزاًعىلالجانباملعريف،غريُمْغِفٍلاإلشارةإىلبعضالكشوفالعلمية

التيتلقيالضوءعىلالقضايااإلبستيمولوجيةاملطروحة،وتجعلالقارئ،غرياملختص،يدركمنابعها
وإطارهاالعلميوالتاريخي.
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Issue قضية

كشفتمصادردبلوماسيةأوروبيةيفالقاهرةعنأّنإثيوبياتروجحالياً
عربسفرائهايفالعواصمالغربيةواألفريقيةأنهاعىلاستعدادللعودةإىل
طاولةاملفاوضاتمعمرصحولقواعدملءوتشغيلسّدالنهضة،برشط
إبعادوزارةالخزانةاألمريكيةعنامللف،وإلغاءجميعالصيغالتيسبق

وتّماالتفاقعليهاخاللمفاوضاتواشنطنالتيامتدتعىلمدار3أشهر
تقريباً.وكانتأديسأباباقاطعتالجولةاألخريةمنهذهاملفاوضاتنهاية
فرباير/شباطاملايض،والتيكانمناملفرتضتخصيصهاللتوقيعباألحرف
األوىلعىلاالتفاق،بحجةأّنالصيغةالتيأعدهافريقالوزيراألمريكي
ستيفنمنوتشنيبالتعاونمعالبنكالدويل،»لميتمالتوافقعىلبنودها

بنيجميعاألطراف«.
وذكرتاملصادرأّناملحاوالتاإلثيوبيةلتحميلالوزيراألمريكيمسؤولية

فشلاملفاوضاتوماتصفهبـ«العنجهيةاملرصية«،تمتّدللتظاهر
باستعدادوزيريالخارجيةواملياهاإلثيوبينيغيدوأندارغاشيو

وسيلييشبيكييلالستئنافاملفاوضاتبشكلمبارشمن
دونوسطاء،أوبوسطاءغريملزمني،مندونتطبيق

املادةالعارشةمناتفاقاملبادئاملوقعيفمارس/
آذار2015بنيمرصوإثيوبياوالسودان،والتي
تتعلّقبتسويةالنزاعاتوطلبالوساطةيف

هذاالشأن.

»مصادرأوروبية:املسؤولونالغربيون
املطلعونعىلمجرياتالقضيةعنكثب

يدركونأّنإثيوبياتحاولاستهالك
مزيدمنالوقت»

وأضافتاملصادرأّنالفريقاإلثيوبي

الذييلعبدوراًرئيسياًيفهذه
املحاوالت،هواملوجوديفبروكسل
بقيادةالسفرياملخرضمجرومأباي،

املقربمنرئيسالوزراءأبيأحمد،والذي
أبلغتمصادرمرصيةيفوقتسابقمنهذا

الشهر،بأنهشكّلفريقاًمنالدبلوماسينيعقد
اجتماعاتمطولةمععددمنالوفوداألوروبية

الدائمةلدىاالتحاداألوروبي؛إذركزالفريقاإلثيوبي
عىل3نقاطأساسيةهي:رفضأديسأباباتدويلالقضية

وتدخلالوسطاء»غرياملعنيني«كالوالياتاملتحدةلفرضحلول
بعينها،واستحقاقإثيوبياتاريخياًوتنموياًواقتصادياًباالستفادة

بمواردهااملائيةبحجةأّنمرصهيالدولةاألكرثاستفادةمنمياهالنيل
عىلمدارالتاريخ،والزعمبأّناالتفاقالثالثيبنيمرصوإثيوبياوالسودان
يعتربخروجاًعىلاالتفاقاإلطاريلدولحوضالنيلاملوقعيفعنتيبي

عام2010.
وذكرتاملصادراألوروبيةأّناملسؤولنيالغربينياملطلعنيعىلمجريات

القضيةعنكثب،وكذلكسفراءالدوليفالعواصماملعنيةبامللف،»يدركون
أّنإثيوبياتحاولاستهالكمزيدمنالوقت،وأنهاغريجادةيفالعودة

للمفاوضاتأواللجوءلوساطةجديدةحالياً«.وأوضحتيفالوقتنفسه
أّنالجانباملرصي»يراقبهذهالتحركاتعىلضوءالترصيحاتالتيأدىل
بهاوزيرالخارجيةاإلثيوبيغيدوأندارغاشيو،أخرياًعنتحضريبالده
لحّل«،وهوالترصيحالذيجاءمفاجئاًومغايراًللهجةالعلنيةاملتبعة

منذبدايةاألزمةاألخرية.
ويفسياقالتعليقعىلهذهالتحركات،قالمصدرحكوميمرصيكانعىل
صلةبملفسّدالنهضةيفالفرتةمن2014إىل2019،،إنه»ليسمنمصلحة
مرصتفعيلأيوساطةأوروبيةيفهذاامللف،نظراًلسابقةإفصاحالعديد

منالعواصماألوروبيةعنوجهةنظرهااملنحازةلإلثيوبيني،بحجة
توفريسبلالتنميةالعادلةلهم،فضالًعنسماحالدولالرئيسيةباالتحاد

األوروبيملستثمريهاباملشاركةيفإنشاءالسّدواملرشوعاتالخاصةبه«.
وكشفاملصدرأنالقاهرة»تهربت«منمحاوالتأملانيةللوساطةيفامللف
عام2017،بعدماتبنّيأّنهناكاقتناعاًيفبرلنيبرضورةمراجعةمرص

لسياستهااملائية،وخفضإهدارهاللمياهالعذبةلتحقيقأفضلاستفادة
منحصتهامنمياهالنيل،األمرالذيتنفيهالقاهرة،وتقّدمبياناتتفيد
بتحقيقهامعدالتاستفادةمرتفعةبنسبة90يفاملائة،فضالًعنتعظيم
اعتمادهايفالسنواتالثالثاألخريةعىلإعادةتدويراملياهاملستخدمة

سلفاً.
ويفنوفمرب/ترشينالثانياملايض،قبلالدخوليفاملفاوضاتاألمريكية،

خاطبتمرصكالًمنأملانياوإيطالياوفرنساوالصني،برضورةوقف
الخدماتاملقدمةمنرشكاتيفهذهالدوليفإطاربناءالسد،لضمانالتزام

إثيوبياواألطرافاملتعاونةمعها،بمبدأعدمإحداثرضرجسيمملرص
والعملعىلالتوصلإىلاتفاقيراعيمصالحاألخريةاملائية،لكنأياً

منتلكالدوللمتستجبللمطالباتاملرصية.
وتنشطيفمرشوعسّدالنهضةرشكة»جيچوبا«

الصينيةوهياملسؤولةعنالهيكلالصلب،ورشكة
»سينوهيدرو«الصينيةكذلك،وهياملسؤولة
عنتجميعهياكلالصلباملستوردةوتكوين
الوحداتالكهرومائية،ورشكة»جيأو
هيدروفرانس«الفرنسيةاملسؤولةعن
توريدوتشغيلاملولداتوالتوربينات
وهيبصددتجميعأغلفةالتوربينات

استعداداًلبدءاإلنتاجالكهربائي
التجريبيالعاماملقبليفالسّد،فضالً
عنمشاركةرشكاتإيطاليةوأملانيةيف

أعمالاملقاوالتوالكهرباء.
وتدفعمرصثمنسلسلةمناألخطاء
السياسيةالتيتعرتفبهااملصادر

الدبلوماسيةوالحكوميةيفالقاهرة،وعىل
رأسهابطبيعةالحالتوقيعالرئيسعبد
الفتاحالسييسعىلاتفاقاملبادئيفمارس/
آذار2015،الذياعرتفأوالًبحّقإثيوبيايفبناء
السّد،األمرالذيلمتكنمرصقدبادرتبهمنقبل،
وأقّرثانياًبحقهاالسيادييفإدارته،فيمالميقّررأي

جزاءقانونيدويلعليهاحالمخالفةاالتفاقاتالسابقتوقيعها
يفإطاراإلدارةاملشرتكةملياهالنيلوبصفةخاصةعامي1902و1993.
وجاءانقالبإثيوبياعىلاملسارالتفاويضومقاطعةجولةواشنطن
نهايةشهرفرباير/شباطاملايض،يفظّلدعواتعىلمواقعالتواصل

االجتماعيللتظاهرضّدأبيأحمد،وتداولشائعاتعىلنطاقواسعيف
الشارعاإلثيوبيويفأوساطاملعارضةيفالخارجواملغرتبني،تركزعىلأّن
أحمد-املنتميلقوميةاألورومو-يقّدممصالحمرصوأمريكاعىلاملصالح
اإلثيوبية،ويعطلإنجازمرشوعالسّد.فيماالحقيقةهيأنهلوالالثورة
اإلداريةواألمنيةالتيقامبهاأبيأحمدفوروصولهإىلالسلطة،ملاكان
السّدقدبلغهذهاملستوياتاملتقدمةمناإلنشاءات،بعدإبطاءلسنوات

عدةبسببسوءاإلدارةوالفساد.
وكانرئيسالوزراءاإلثيوبيالسابق،هايالمرييامديسالني،قدرّصحمن
الخرطوم،الشهراملايض،برغبةإثيوبيايفتأجيلاالتفاقلفرتةإضافية
غريمحددة،لحنيتهدئةاألوضاعالسياسيةاملتوترةيفإثيوبيا،بسبب
االستعداداتلالنتخاباتالترشيعية،والتيستشهداملواجهةاألوىلبني
رئيسالوزراءأبيأحمدوحزبه»الرفاه/االزدهار«،وبنيقوميةالتجراي

التيرفضتاالنضمامللحزبوالتزالحركاتهاالسياسيةهيأبرز
املعارضنيعىلالساحةاملحليةللتوّصلإىلاتفاقحولالسّد.

سد النهضة: إثيوبيا تشترط إلغاء صياغات 
واشنطن الستئناف المفاوضات

أميركا تفرض 
عقوبات جديدة 

على إيران 
وتمدد االستثناء 
الممنوح للعراق
وزيرالخزانةاألمريكيستيفنمنوتشني:إيرانتستخدم

شبكةمنالرشكاتواجهةلتمويلجماعاتإرهابيةباملنطقة

فرضتواشنطنعقوباتجديدةعىلطهران،ومددتفرتة
االستثناءاملمنوحةللعراقمنعقوباتالتعاملمعإيران،
واعتربتطهرانأنهاتتعرض»إلرهاباقتصادي«،وسط
تحذيراتدوليةمنأثرالعقوباتعىلمكافحةوباءكورونا.

وأعلنتوزارةالخزانةاألمريكيةفرضعقوباتجديدةعىل
إيرانيفإطاربرنامجمكافحةاإلرهاب،وهيتشملخمس
رشكاتمقرهايفالعراقوإيران،و15شخصاعىلصلة
بالرشكاتأويتبعونفيلقالقدسوكتائبحزبالله.

وأضافتالوزارةأنهؤالءمتورطونيفتهريبأسلحةللعراق
واليمن،وبيعالنفطاإليرانيللنظامالسوري،ضمنعملهم

يفمجاالتالشحنوالتجارةوالبناءوالكيميائيات.

وقالوزيرالخزانةستيفنمنوتشنييفبيانإن»إيران
تستخدمشبكةمنالرشكاتالتيتعملواجهةلتمويل

جماعاتإرهابيةيفأنحاءاملنطقة،وتحولاملواردبعيداعن
الشعباإليراني،لتعطيأولويةلوكالئهااإلرهابينيعىل

حسابالحاجاتاألساسيةلشعبها«.

واتهموزيرالخارجيةاإليرانيمحمدجوادظريفالواليات
املتحدةباالستمرارفيماسّماهاإلرهاباالقتصاديضد

بالده.

وأضافظريفعربتويرتأنواشنطنتبدوكأنهاتريدتفشيا
كارثيالفريوسكورونا،وأنمنالرضورةاألخالقيةأالتمتثل

الدولللعقوبات.
وبعثسفراءكلمنإيرانوروسياوالصنيوكوباوكوريا
الشماليةوسورياوفنزويالونيكاراغوا،لدىاألمماملتحدة
برسالةإىلاألمنيالعامللمنظمةأنطونيوغوترييش،أكدوا
فيهاأنالعقوباتاألمريكيةتعيققدرةالحكوماتعىل

مكافحةانتشارفريوسكورونا.
استثناءللعراق

منجهةأخرى،مددتوزارةالخارجيةاألمريكيةفرتة
االستثناءاملمنوحةللعراقمنالعقوباتاملرتبطةبالتعامل
معإيرانالتيتعتمدعليهابغدادالستريادالطاقة،دون

تحديداملدة،لكنمسؤولنيببغدادقالواإنالتمديدلثالثني
يوما.

ويتواصلهذااالستثناءمنذنوفمرب/ترشينالثاني،بانتظار
إيجادبديلعنإيرانالتيتزودالعراقبالكهرباء.

وقالمسؤوليفمكتبرئيسالجمهوريةالعراقيةلوكالة
الصحافةالفرنسيةإنهذاالتمديدسيكون»األخري«املمنوح
للعراق،الذييقفعىلحافةأزمةاقتصاديةمعانخفاض
أسعارالنفط،مماقديؤديإىلخسارة%65منعائداته

النفطيةالتيتشكل%90منميزانيةالدولة.
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خدمة 
الحجاج 
شرف 

نفتخر به

خبرة 11 
سنة في 

خدمة 
الحجاج

حملة الفارس للسفريات  والحج والعمرة

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

2020
1441

خيـــر رفيق إلـــى البيت العتيق
البرنامج يشمل :

الوثائق المطلوبة :

يرافق الرحلة 

البرنامج ال يشمل رسوم الحج والتأمين واألضحية

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

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

الشيخ نبيل الهيجةالشيخ ياسر عبدالسالم

مكة 
فندق التوفيق بالزا

830 متر  بجانب الحرم

مكة 
فندق ابراج هلتون

 أمام   الحرم مباشرة

المدينة 
فندق الحرم

المدينة 
فندق بلعان زمزم

21

16

$6,800

$ 8,250

يومـــــًا 

يومـــــًا 

17 يونيـــــو -
 6 أغسطس

21 يونيـــــو -
 6 أغسطس

االقتصادي

الفاخر

على الشخص

على الشخص

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

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

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

ضرائب األشخاص   •
ضرائب الشركات  •

إيداع مباشر للعائد ضريبي   •
محاسبة المحالت  •

محاسبة األجور والرواتب  •
ترجمة ومعامالت الهجرة  •

تصديق الوثائق  •

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

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

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

عائد ضريبي للتدفئة  •

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

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

وثيق منصور القباطي

أكبر عائد ضريبي ممكن
 Biggest Refund Possible

20%
 BUSINESS INCOME DEDUCTION

FAST REFUND 

CALL US TODAY:
(313) 406 6732

24607 FORD RD 
DEARBORN, MI 48128

Email Documents To
Maeen@Maxaccounting.com

www.maxaccountingtax.com

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

ماكس للمحاسبة والضرائب 

WE ARE A CPA FIRM
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    Opinion كتابات

Dr. Tamara Kharroub
is a Senior Analyst and Assistant 
Executive Director at Arab Center 
Washington DC.

T he coronavirus pandemic has 
uncovered the possibilities, 
as well as the confines of in-

ternet and communication technol-
ogies, as millions of people around 
the world are homebound, employ-
ees are teleworking, students are 
taking virtual classes, and informa-
tion on social media platforms about 
the novel coronavirus abounds.

While virtual learning and tele-
work in the Middle East have been 
enabled greatly by the availability 
and access to technological tools 
and connectivity, these unusual 
conditions have shed further light 
on inequality, misinformation, and 
authoritarianism in the region.

First, this overreliance on the 
internet and communication tools 
exposed the extent of the digital 
divide whereby the gap that exists - 
between individuals, communities, 
countries, or regions - in the access 
to information and communication 
technologies determines their ability 
to work remotely or access educa-
tional resources.

According to the International 
Telecommunication Union, internet 
users in Arab states comprised 51.6 
percent of the population in 2019, 
leaving almost half of the Arab world 
disconnected. The digital divide not 
only refers to accessibility but also 
the quality of access, such as the 
availability of broadband or high 
speed internet, which allows for a 
better connectivity experience.

During this period of the coronavi-
rus shutdown, which might last for 
several weeks if not months, those 
without access and quality access 
will lag, including school and college 
students and workers. As the effects 
of this crisis are expected to be 
long-lasting, work and education will 
be heavily dictated by and depen-
dent on access to technologies.

With the persistent high costs of 
quality digital services, the digital 
divide will further exacerbate educa-
tional and socioeconomic inequality 
in the Arab world in the long run. 
This will be more felt in countries 
with higher digital divides like those 
in North Africa and the Levant, 
compared to wealthy countries in 
the Gulf.

What this pandemic has revealed is 
the vital importance of increasing 
the quantity and quality of digital 
access and reducing costs across the 
region.

Second, one of the aspects of the 
second-level digital divide addresses 
the notion of the knowledge divide, 
where individuals who do not have 
access to the needed skills to use 
technology are at a disadvantage in 
terms of access to information. For 
example, those with lower levels of 
education and technical skills are 
less likely to be able to identify the 
credibility of sources and are prone 
to health risks by following false 
guidelines and information about the 
novel coronavirus.

In fact, an abundance of false infor-
mation is available online, prompting 
the World Health Organization to 
warn of a fake news “infodemic.” 
The knowledge divide in the case of 
coronavirus can manifest through 
susceptibility to false information, 
conspiracy theories, and propaganda 
tactics.

The outbreak has been weapon-
ized to stoke sectarian Sunni-Shia 
tensions online and inflame political 
conflicts like the GCC crisis.

For example, the Saudi and Emirati 
Twitter spheres are rife with posts 
that blame Qatar for the coronavi-
rus, claiming it manufactured the 
virus in China in order to jeopardise 
Saudi Vision 2030 and Dubai Expo 
2020, using the hashtag in Arabic 
“Qatar is corona.»

Others attribute the spread of the 
virus in Iran to what they call “Shia 
backwardness,” referencing practices 
such as licking shrines. This type of 
misinformation and propaganda will 
likely activate religious and political 
conflict and prejudice while galvanis-
ing hatred and stigmatisation and 
increasing public health risks.

Although tech companies like Face-
book, Google, and Twitter are trying 
to respond quickly and ban false 
posts, the spread of misinformation 
on social media and other apps like 
WhatsApp seems to be exceeding 
their speed and ability yet again (and 
even those of officials).

More so, social media algorithms are 
failing and are erroneously banning 
legitimate posts about coronavi-
rus (e.g., Facebook), potentially 
blocking life-saving information. 
The (understandable) lack of trust 
in governments in the Arab world 
further limits their ability to correct 
false online information.

Once again, social media can play a 
critical role in fueling xenophobia, 
conflict, and risks to life. In an era 
of social distancing and increased 
reliance on online tools, this further 
underscores the need for a serious 
multinational effort to address the 
spread of misinformation, disinfor-
mation, and hate speech over social 
media platforms.

It also exposes the need for Arab 
governments to focus on technical 
skills training, media literacy, and 
transparency.

Third, this state of emergency has 
encouraged and justified draconian 
measures including surveillance of 
citizens, restraints on the freedom of 
expression, and erosion of rights.

For example, Israeli Prime Minister 
Benjamin Netanyahu announced 
that Shin Bet - Israel’s internal securi-
ty agency - would use counterterror-
ism technology to track coronavirus 
patients. While Israel already uses 
such measures to unlawfully monitor 
Palestinians, this step serves to legiti-
mise and rationalise similar steps by 
the Palestinian Authority and other 
Arab regimes to infringe on privacy 
rights.

Read more: Coronavirus shows how 
Israel is in charge of life and death 
in Gaza

Israel also only distributed in-
formation on the coronavirus in 
Hebrew for weeks, leaving out its 
Arabic-speaking Palestinian citizens, 
and arrested those who attempted 
to distribute information in East 
Jerusalem.
In Egypt, and in the midst of a 
media blackout on cases there, 
the government has revoked press 
credentials of journalists for citing 
epidemiologists who estimated more 
than 19,000 coronavirus infections in 
the country.
It is clear that the outbreak is being 
exploited for political ends, with little 
regard for the rights of citizens and 
freedom of expression.

In the final analysis, it is those in 
poor, marginalised, and oppressed 
communities who will pay the high-
est price and will suffer the most in 
long-term consequences.

Coronavirus exposes Arab world’s 
information crisis and digital inequality

ليسيفنّيتيالحصولعىلجوابطبعا،وليس
القصدمنالسؤالسوىالتشاركمعالقراء

حولهولماأصابالعالم،وحولماأحدثهوما
سيحدثه»كورونا«فيه،اآلنويفاملستقبلالقريب

والبعيد،أيضا.
»صفقةالقرن«،شأنهايفذلكشأنالكثريمن
قضاياومعضالتوأزماتعاملناتنّحتجانبا،
وتحولاستكمالكلأومعظمحلقاتهااملتبقية
إىلهوامشمؤّجلة،وإىل»مسألة«ثانويةيف

ُسلّماألولوياتاألمريكيةواإلرسائيليةوالدولية
واإلقليمية.

املشهديفعالماللحظةاليومهومشهدالنجدة
واالستنجاد،مشهداإلنقاذواإلسعاف،مشهد

الرصاععىلوقفالزحف]زحفالفريوس[وإيقاف
التدهور.

الرصاعهورصاععىلالخروجمنعاصفةهذاالوباء،ليسبأقلاألعدادمناملوتى،
أوبأقلمساحاتلالنتشارـفهذااألمرمفروغمنهـوإنماالخروجمنهذهالعاصفة،
بأعىلدرجةممكنةمنالقدرةعىلالصموديفمعركةالبقاءالقادمةحتما،ومنزاوية
قدرةاالقتصادياتالوطنيةيفكلدولةقومية،وقدرةالبنىالسياسيةواالجتماعية
عىلالتماسك،ومنعالتهاويواالنهيار،وقدرةالبنىالثقافيةالتيسادتوتسّيدت
عشيةهذاالزلزالالعاصفةعىلاالستمراروالبقاءيفظلالبدءبتداعيهذهالبنى

بالذات.
قديكونمناملبكّر»الخروج«ومنذاآلنباستنتاجاتقاطعةحول»صمود«هذه

البنى،وحولقدرتهاعىلتجاوزامتحانالجدارةواالستحقاق،وقديكونمنالصعب
أصالقراءةحقيقةاألبعاداآلنيةالراهنةواملستقبليةيفمدياتهااملبارشةواملتوسطة،
ناهيكمطبعاعنتلكالبعيدة..لكنشيئامنهذاالقبيلكلهأصبحممكنارؤيتهومنذ

اآلن.
املريضالحقيقيليسهواملصاببمرضالـ«كورونا«.

املريضاألولهوالنظامالرأسمايلبرّمته.
وكماهوحالاملرضالذيتسبببهفريوس»كورونا«فإنالبنىالقديمةأواملتقادمة
يفالرأسماليةهياألكرثعرضةللخطر،يفحنيأنالبنىالشابةيمكنلهاأنتقاوموأن
تتجاوزامتحان»الجدارة«،أولنقلالصموديفمعركةالبقاءمعتحدياتاملستقبل.
االقتصاداالجتماعيأعىلتأهيال،وأعىلقدرة،وَمنََعةعىلاملقاومةوعىلالصمود،أما

اقتصادياتالتوحشالرأسمايلبدأتتكابدويالتهذااملرض.
الحظواكيفأنعالمالرأسماليةبدأيفرزنفسهبنفسه!

الوالياتاملتحدةوبريطانياوإرسائيلعىلالرغممنرؤيتهاملاحصلأمامأعينها
يفإيطالياثمإسبانياوفرنساتأّخرتـبضغطمناملصالحاملبارشةللرأسمال

املسيطرـولمتتخذاإلجراءاتاملطلوبةلحمايةالناس]ألناألولويةلهمهيحماية
»االقتصاد«[.وهمسيدفعونالثمنغاليا،تماماكمادفعتإيطالياوفرنساوإسبانيا

هذاالثمن.
فقطأملانياوازنتمابنيالحالني،ويعودالسببيفذلكلطابعاالقتصاداألملانيمن

جهة(بعضالسماتاالجتماعيةالعالية(،وإىلقوةالبنيةالصحيةلديها.
يفواقعاليوميرىالعلماء،وليسالكتّابوالفالسفةواملراقبنيواملحلّلنيالسياسيني
فقطأنموجةكوروناستنحرصشيئافشيئابدءامنمنتصفنيسانيفأوروبايف
حنيأنهاستنفجريفكلمنالوالياتاملتحدةوبريطانيايفاأليامواألسابيعالقليلة

القادمة،وأنمعدالتاالنتشارستبلغدرجاتُمرعبة.
ترامبمازاليكابر،وجونسونبدأيطلباملتطوعني،وإرسائيلتسابقالزمنلرشاء
أجهزةالتنفس،وهناكمناملؤرشاتأنإسبانياتلحقبإيطاليابرسعةمفزعة،وأن
أملانياتحاربعىلجبهتني:الداخليةوالخارجيةإلغاثةإسبانياوفرنساعىلحّد

سواء.
لوفكّرنايفاألمرملّيافإندولةمثلالواليات»تقود«العالم،ودولةمثلبريطانيا

»قاتلتللخروجمناالتحاداألوروبي«»لحماية«الرأسماليةالخاصةبها،ودولةمثل
إرسائيلأدارتظهرهاللعالمكله،وأبقتعىلتحالفهاالوثيقمعالسياسةالرتامبية
ورهنتمستقبلهاالسيايسبهوبسياساته..لوأمعنّاالنظرهنالوجدناأنمصلحة

رأساملالهييفإيجادذلك»التوازن«بنياستمرارالقطاعاتاالقتصاديةعىلالعمل
منجهةوالعملعىلتقليصمساحةاالنتشارواإلصابةمنجهةأخرى.

لكناملشكلةعىلمايبدوأنالوصولإىلتوازنمنهذاالنوعهوأمرمشكوكفيه،
ألناملرضاملتأتّيمنمساحةاالنتشارواإلصاباتقداليعطيلهذهالبلدانفرصة

»لرفاهية«منهذاالنوع،طاملاأنها(أيهذهالبلدان(لمتتخذمناإلجراءاتالرسيعة
والحاسمةيفالوقتاملناسب،كماأنمثلهذاالتوازنحتىولوتمالوصولإليهبهذه
الطريقةأوتلك،وإىلهذهالدرجةأوأخرىفإنهلنيعنيبأيحالعدمتصّدعالبنى

التيأرشناإليها،ولنيعنيعودةاألمورإىلماكانتعليهأبداوباملطلق.
االنهياراتقادمةأيهاالسادة،والمجاللغريذلكألنالفارقبنيالهروبوالتهرُّببات

هّشاتماما.
عالممابعد»كورونا«ليسلديهأولوياتماقبلهااليفإرسائيلواليفالوالياتاملتحدة

واليفأيمكانمنالعالم.
عالممابعد»كورونا«هوعالمالصنيوروسياوالهندوعالمالدولالصاعدةبعد
أنتنفضبناهاالشائخةواملهرتئة،وعالمأملانياالناجيةومنحولهابعضالبلدان

الغربيةالضعيفةالواهنة.
عالممابعد»كورونا«،ربمايعيداليابانإىلالصفوفاألماميةبلويمكنلدولةمثل

كورياأنتطمحبالتعلقواإلمساكجيدابالثوبالياباني.
منسيعودللحديثعن»صفقةالقرن«؟

آهلونُدرككيفأن»كورونا«أحدثيفعالماليوم،وستحدثمناملتغرياتمايوازيأو
يكادماأحدثتهثوراتاجتماعيةوسياسيةكبريةيفتاريخالبرشية.

هل تذكرون »صفقة القرن«؟

عبد المجيد سويلم
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قالبنكغولدمانساكسإنهيتوقع
انكماشالناتجاملحيلاإلجمايل

الحقيقيعىلمستوىالعالمحوايل
%1يفعام2020،وهومايفوق
معدلالرتاجعاالقتصاديالذي

تسببتبهاألزمةاملاليةالعامليةعام
.2008

وتتخذالحكوماتيفأنحاءالعالم
إجراءاتغريمسبوقةالحتواء
تفيشفريوسكوروناالذيينذر

بانكماشاقتصاديعاملي.

وقالبنكاالستثماريفمذكرة
لعمالئهإن»أزمةكورونا-أو

باألحرىسبلمواجهةهذهاألزمة-
تضعقيودامادية)وليستمالية(
عىلالنشاطاالقتصاديبشكل

لميسبقلهمثيليفتاريخمابعد
الحرب«العامليةالثانية.

ويتوقعالبنكانكماشالناتجاملحيل
اإلجمايلالحقيقييفاالقتصادات
املتقدمة»بشدة«يفالربعالثاني،
بمايفذلكتراجعنسبته%24يف

الوالياتاملتحدةمقارنةبعام2019 
-يفحالطولأمداألزمةالحالية
مدفوعابهبوطمؤرشاتاألسهم
وتراجعاإلنتاجوتعطيلمناحي
الحياة-وهومايفوقالرتاجع

القيايسالذيسجلتهالبالدبعد
الحربالعامليةالثانيةبمرتني

ونصفاملرة.

وأصيباالقتصادالعامليبحالة
منالرتاجعالحاديفمختلف
القطاعات،أبرزهاالخدمات

والسياحةوالسفروالصناعة،رافقه
هبوطحاديفاالستهالك،وردة

فعلحكوميةبضخملياراتإلنقاذ

القطاعالخاص.
وكانالبنكخفضيفمذكرةسابقة
تقديراتهللناتجاملحيلاإلجمايل
للصنييفالربعاألولمنالعامإىل
انكماشنسبته%9عىلأساس
سنوي،مقارنةبتقديراتسابقة

بنمونسبته2.5%.
وعزاالبنكهذاالخفضإىلما

أظهرتهبياناترسميةبشأنتراجع
النشاطالصناعييفالصنيبأكرب
وتريةيفنحوثالثةعقودخالل

أولشهرينمنالعام،بعدالشلل
الذيسببهفريوسكورونااملستجد

لثانيأكرباقتصادعامليا.

وكانتقريرآفاقاالقتصادالعاملي
-الصادرعنصندوقالنقدالدويل

يفيناير/كانونالثانياملايض-توقع
نمواالقتصادالعامليبنسبة2.9% 
يف2019،ويصعدإىل%3.3يف2020.

غولدمان ساكس: االقتصاد العالمي 
ينكمش بأسرع وتيرة

المركزي األميركي 
يدعم إقراض الشركات 

بـ 300 مليار دوالر
يفحزمةدعمجديدةملساعدةاالقتصاداألمريكييفمواجهةاالنهيارالناجم
عنفريوسكورونا،أعلناالحتياطيالفدرايلاألمريكيعنعملياترشاءغري

محدودةللسنداتيفخطوةغريمسبوقة.
وأشارالفدرايلإىلأنهسيقومبرشاءسنداتالخزانةواألوراقاملاليةاملدعومة
بالرهنالعقاري،يفمحاولةلخفضأسعارالفائدةوضمانعملهذهاألسواق

بسالسة.

وأضافاالحتياطيالفدرايلأنهسيدعمعملياتإقراضالرشكاتعربتوفري
تسهيالتإقراضجديدةبقيمة300ملياردوالر.

وأشادالرئيساألمريكيدونالدترمببرئيساالحتياطيالفدرايلجريومباول
إثراإلجراءاتالتياتّخذهالتحفيزاالقتصاديفمواجهةتداعياتكورونا.

يأتيذلكبعدأنخفّضاالحتياطيالفدرايلمعدلالفائدةالرئييسإىلالصفر،
وزادمنرشاءديونالخزانة،وضّخمبالغكبريةمنالنقديفاألسواقاملاليةعدة
مرات،وذلكيفإطارجهودهللحّدمنالتداعياتاالقتصاديةللوباءالخطري.

منناحيةأخرى،اعتربترمبارتفاعسعرالدوالرمقابلالعمالتاألجنبيةأمرا
جّيداعىلالرغممناألثرالسلبيلذلكعىلالتجارة.

ومنجانبه،طالبوزيرالخزانةاألمريكيستيفنمنوتشنأصحابالرشكات
الصغريةبالحفاظعىلالعمالةواستخدامالقروضامليرسةالحكوميةلدعم

أعمالها.
كماطالبمنوتشنالكونغرسبإجراءاتتحفيزيةجديدةورسيعةالحتواءآثار

فريوسكوروناعىلاالقتصاد.
وذكرأنالحكومةستساندرشكاتالطرياناملحليةملساعدتهابإبقاءرحالتها
الداخليةدونانقطاع،ولكنذلكسيعطيهاالحقبامتالكحصصيفهذه

الرشكات.

وأكدمنوتشنأنالرئيساألمريكيلميعطالقراربإقفالتاملجميعاألنشطة
االقتصادية.

W orld Bank Group President David Malpass 
on said that the development lender could 
deploy as much as $150 billion in resources 

over the next 15 months to help developing countries 
fight and recover from the coronavirus pandemic.

Malpass, in a statement to G20 finance ministers and 
central bank governors released by the World Bank, 
also called on G20 creditor nations to allow the poorest 
countries to suspend all payments on bilateral debt 
while they battle the virus.

Malpass said the poorest countries should be allowed 
to concentrate their resources on their health responses 
to the crisis.

«I’m calling on the G20 leaders to allow the poorest 
countries to suspend all repayments of official bilateral 
credit, until the World Bank and the IMF (Internation-
al Monetary Fund) have made a full assessment of 
their reconstruction and financing needs,” he said in a 
statement.

The World Bank is now preparing projects in 49 coun-
tries to help fight the virus under a new fast-track credit 
facility, and decisions were expected this week on as 
many as 16 of these projects, Malpass said.

He said the institution was consulting with China and 
other key countries to obtain help with the rapid man-
ufacture and delivery of many of medical supplies to 
countries in need.

World Bank could deploy $150 billion over 15 months in coronavirus battle
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الحجر الصحي 
لعروسين ومشاركين 

في موكب زفاف جنوبي 
الجزائر

أوقفتالسلطاتالجزائريةموكبالعروسنيمن
مدينةالبليدةقربالعاصمةالجزائريةكانمتوجها
إىلمدينةبشارجنوبيالجزائر،بسببخرقتدابري

الوقايةمنانتشارفريوسكورونا.

وتدخلتمصالحالدركعندمدخلمدينةبشار
جنوبيالبالدلتوقيفموكبزفافقادممنوالية
البليدة،التيتعتربالبؤرةاألوىلللوباءيفالجزائر.

واقتادتمصالحالدركاملوكبإىلالحجرالصحي
بمستشفىيفاملدينة،فيماتماقتيادالعروسنيإىل

فندقيفاملدينةلوضعهماتحتالحجرالصحيمدة
14يوماً.

وكانتالسلطاتالجزائريةقدقررتمنعإقامة
الوالئموالحفالت،وإغالقكافةقاعاتالحفالت

توقيامنانتشاروباءكورونا.

وأنهتالرشطةمراسمحفلزفافيفمدينةعنابة
عىلبعد600كيلومرترشقالجزائرالعاصمة،

حيثدخلتقواتاألمنقاعةللحفالتبعدماتلقت
إخطاراًمنسكانمحليني،عىلخلفيةانتهاكتدابري

مكافحةفريوسكوروناقبلوضعهمايفالحجر
الصحي.

عندماأدىالفزعمنفريوسكورونالإلقبالعىل
مطهراتاليديفكيبتاون،أدركأندريبينارصانع

املرشوباتالروحيةأنهيستطيعاالستفادةمن
الكحولاملهدرأثناءاإلنتاج،يفرشكتهالصغرية

للتقطري.

كانعنده140لرتاًمنالكحولبنسبةإيثانول
%70دوناستخدام،فدعاعربوسائلالتواصل
االجتماعي،كلمنيريدبعضاًمنهلطلبهمجاناً،

ليحولهإىلمطهرلليدباملنزل.
وقال»كانتاالستجابةجنونية.نفدتالكميةيفثالث
ساعاتوكانهناكحدأقىصلكلفردبالحصولعىل
لرتواحد«،وبدأببيعاإليثانولالذيالتزالرشكة

»بينارللتقطري«تنتجه.
وقال»اليوجديفالوقتالراهنعىلاألرففأمام

الناسسوىالصابون.وهذامجردخيارآخر
للمساعدةيفحمايةالناس«.

ويفأنحاءأفريقيايمكنأنيمثلتراجعإمدادات
املطهرات،واألقنعةالواقية،نعمةلرجالاألعمال

الذينيسعونلسدهذاالنقص.

يفنيجريياوكينيايصنعهواةالكيمياءمركبات
لغسلاليد،بينمايحيكالخياطونيفروانداأقنعتهم

الخاصة.
ويحذرمسؤولوالصحةمنأّنارتداءاألقنعةيف

األماكنالعامةلنيحميالناسمنالفريوسويقولون
إّناملطهراتالتكونفعالةإالإذاتجاوزتنسبة
الكحولبها%60،بلإّنالصابونواملاءأفضل.

لكنهذهالتحذيراتلمتمنعاملستهلكنيمناإلقبال

الشديدعىلحائكاملالبسألكسندرنشيميمانايف
السوقالرئييسبمدينةكيجايل.ويستخدمالنسيج
املحيل»كيتنجي«يفصنعاألقنعةالواقيةالتي
ليستأرخصسعراً،فحسببلأكرثجماالًمن

األقنعةالتقليديةالتيتصنععادةللمستشفيات.

وقالنشيميمانا»هيبمثابةفرصةلبعضالناس
لجنياملال.هيأيضاًفرصةلالبتكار«.

وسجلتالقارةالتييبلغعددسكانها1.3مليار،نحو
1100حالةإصابةفقط،يف43دولةو39حالةوفاة،

وهورقمصغري،بالنظرإىلاكتشافنحو377000 
إصابةوأكرثمن16500حالةوفاةبأنحاءالعالم.لكن
هناكمخاوفمنأّنالبنيةالتحتيةالهشةللصحةيف

أفريقياقدتنهارمعانتشارالفريوس.

أفارقة يبتكرون حلواًل لسد نقص 
المطهرات والكمامات

قس إيطالي 
يضحي بحياته من 
أجل مريض شاب 

ال يعرفه

ماتالراهب،دونجوزيبيبريارديليل)72عاما(،
كاهنإبراشيةكاسنيجو،وهيقريةصغريةتقعشمال
رشقيميالنو،بعدأنتربعبجهازالتنفسملريضشاب

كانيكافحهواآلخرمنأجلحياته.
وصفالراهببريارديليلدائمابأنه»مرحومفعم

بالحماس«،وبعدماأصيببالفريوسالخبيث،نقل
إىلأحداملستشفياتبمدينةلوفرييبمنطقةبريغامو،

أحدأكرثاملناطقترضرابكوفيد19-.
ووفقاملصادرمناملستشفى،فقدرفضالقساستخدام

جهازالتنفسالصناعيالذيجلبوهله،وتربعبه
ملريضشابلميكنيعرفه،وماتالراهبمتأثرا

بمضاعفاتفريوسكوفيد19-.
ونظراللحجرالصحياملفروضيفإيطاليا،فلمتنظم
جنازةلبريارديليل،لكنأهلاملدينةوقفوااحرتاماله
يفرشفاتهموصفقواملارأوهترصفاإنسانيانبياليليق

بقسجليل.
وعنهيقولأحدالعاملنييفمجالالرعايةالصحية:

»لقدكانكاهنااستمعإىلالجميع،وكانيجيد

االستماعإىلالناس،وكلمنلجأإليهكانيعرفأن
بإمكانهاالعتمادعىلمساعدته«.

كذلكوصفتهعمدةمدينةفيورانيومنذبضعسنوات،
كالرابويل،أنهكانشخصاعظيما،وتابعت:»الزلت
أتذكرهعىلدراجتهالناريةالقديمة،وهويمرمليئا

بالحماسوالسالموالفرح،وكاناليرتكنابمفردنا.لعله
اآلنيراقبناويستمريفالحركةعىلدراجتهالناريةيف

مكانماهناكوراءالسحب«.
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تلقفتقريةزانكتكوروناأم
فيكسيلالنمساويةببعضاملرح
يفبادئاألمرالتقاربيفاألسماء
معفريوسكورونا،لكنهاتسعى
حالياًلتغيريشعارهاالتسويقي
السياحيالذييجسدهمجسم
صغرييذكراسمهكثرياًبالفريوس.
وأوضحمايكلغروبررئيسبلدية
هذهالقريةالجبليةالتيتبعد
ساعةبالسيارةإىلالجنوبمن

فيينا،»يفبادئاألمر،رأيناأن
ظهورفريوسيتشاركاالسمعينه
معالقريةمصادفةطريفة،غريأن
الدعاباتتوقفتمنذأصبحالوباء

شديدالخطورة«.
وقال»ربماعليناإيجاداسم

جديدملجسمالنملةالصغريةالتي
تستقبلالسياح«.هذاالشعار

يحملاسم»كورونا«وهومطبوع
حالياًعىلاملنشوراتاملوزعة

للزوار.
وتحملقرىعدةاسمالقديسة

كوروناالتييكرّمهااملسيحيونيف
البلدانالناطقةباألملانيةمندون

أيرابطمعفريوسكورونا.
وتضمزانكتكوروناأمفيكسيل
الرابضةعىلعلو844مرتاأقل

منأربعمئةنسمةوتعتمدبصورة
أساسيةعىلالسياحةاملراعية

للبيئة.

تشابه أسماء مع فيروس كورونا 
يحرج قرية نمساوية

الهند.. شرب بول البقر في حفلة 
للوقاية من فيروس كورونا

فيمايعكفالعلماءحولالعالمعىلإيجاددواءللوقايةمنفريوسكورونااملستجد
(كوفيد19-(،نظمحزبهندويسيفالعاصمةالهنديةنيودلهيحفالتمفيهرشب

بولالبقربدعوىأنهيقيمنالفريوس.
واستضافتجماعةهندوسيةحفاللرشببولاألبقاريفالعاصمةالهنديةنيودلهي،
العتقادهاأنهيقيمنفريوسكورونااملستجد،ألنكثريينمنالهندوسيعتربون

األبقارمقدسة،ويؤمنبعضهمأنلبولهاخصائصعالجية.

وأكدخرباءمراراأنبولاألبقاراليشفيأمراضامثلالرسطان،وليستهناكأيأدلة
عىلأنهقديقيمنفريوسكورونا.

واستضافحزباالتحادالهندويس»لكلالهند«الحفلبمقرهيفنيودلهيوحرضه
مئتاشخص.ويأملاملنظمونيفاستضافةفعالياتمماثلةبكلأنحاءالهند.

وقالأحدحضورالحفل،»نرشببولاألبقارمنذ21عاما،كمانتحمميفروثها.لم
نشعرأبدابالحاجةلتناولدواءإنجليزي«!

ووقفتشاكرابانيمهراج،رئيسالحزب،اللتقاطالصوروهويضعملعقةمملوءة
ببولالبقرقربرسمكاريكاترييلفريوسكورونا.

وكانقياديونمنحزبرئيسالوزراءالهنديناريندرامودي،وهوحزببهاراتيا
جاناتاالهندويسالقومي،قدروجواالستخدامبولالبقركعالجللرسطان.كما

قالقيادييفواليةآسامشمالرشقالهندلنوابالواليةهذاالشهرخاللجلسة
للربملان،إنبولاألبقاروروثهايمكناستخدامهمالعالجفريوسكورونا.

السجن لمترجم بالجيش األلماني 
وزوجته تجسسا لصالح إيران

ُحكمعىلمرتجمأملاني-أفغانيسابقللجيشاألملانيبالسجنستسنواتوعرشة
أشهربتهمةالخيانةبعدإدانتهبالتجسسلحسابإيرانيفمقابلاملال.

وخلصالقضاةإىلأنعبدولاس(51عاما(»نقلأرساردولةذاتطابععسكري
إىلموظفيفاالستخباراتاإليرانية«يف»مايعتربقضيةخيانةخطرية«بحسبما

أعلنتاملحكمةالعليايفكوبلنزيفبيان.
وحكمعىلزوجتهاألملانيةاألفغانيةآسيااس(40عاما(التيدينتبتهمةالتواطؤ

يفالخيانة،بالسجنعرشةأشهرمعوقفالتنفيذ.
ويعاقبعىلجرائمالخيانةعادةبالسجن15سنةعىلاألقل،لكنالقضاةأخذوايف

االعتبارأناملتهمنياعرتفابجرائمهماوليسلهماسوابق،وفقاملحكمة.
وعملعبدولاساملولوديفكابولمرتجمامدنياومستشاراثقافيالسنواتيفثكنة

هايرنيشهريتزيفداونبالقربمنمدينةكوبلنز.
واعتربتاملحكمةأنهالتقىبأشخاصمناالستخباراتاإليرانيةيفمدنأوروبية

مختلفةيف»ثمانيمناسباتعىلاألقل«بني2013و2017.
ويفتلكاللقاءاتمررمعلوماتتتضمن»خرائطللجيشاألملانيحولأوضاع

عسكرية«و«تحليالتلوزارةالدفاعحولدولومواضيعمعينة«.
وتلقى37ألفدوالريفمقابلخدماتهقبلأنيقررقطعاالتصالباألشخاص،

بحسبالئحةاالتهام.
وقدمتزوجتهلهاعتبارامن2016مساعدة»لوجستية«مثلترتيباتالسفر،

بحسباملحكمة.
أوقفعبدولاسيفكانونالثاني/يناير2019،بعدورودمعلوماتمنالخارج،خالل

عمليةللقبضعليهمتلبسا.
وكانتغالبيةجلساتاملحاكمةالتيبدأتيفكانونالثاني/يناير،مغلقة.وشهدت

إجراءاتصارمةورسيةنادراماتستخدم،لحمايةأرسارالدولة.
ويعتربجهازاالستخباراتالداخيلاألملانيأنإيرانواحدةمنأنشطالدوليف

مجالالتجسسعىلأملانياإىلجانبالصنيوروسيا.
يف2018أوقفتأملانيادبلوماسياإيرانيامقرهيففيينالالشتباهبقيامهبالتجسس.
وقالاملدعونإنهكانيخططمعثنائييقيميفبلجيكا،لتفجريتجمعللمعارضة

اإليرانيةيفباريس.

T he World Health Organization 
(WHO) was attacked by elite 
hackers earlier . Reuters reports 

this based on sources within the organ-
isation. According to the source, there 
was a large increase in attacks on WHO 
systems in a short period of time.

According to the head of security at 
the WHO, Flavio Aggio, it is not known 
who is behind the cyber attack. How-
ever, he was able to report that the 
hackers failed to penetrate the organ-
isation’s systems. According to Aggio, 
the hackers tried to find out employee 
passwords using a fake website that 
resembled the organisation’s internal 
mail system.

It is not new that the World Health 
Organization is a target for hackers, 
but since the corona virus outbreak 
worldwide, there has been an enor-
mous increase in hacking attempts, 
according to Aggio. It is not clear what 
the motives of the hackers are.

Security experts have already warned 
against cyber attacks on organisations 
in possession of crucial information 
about the coronavirus. Information 
about tests or possible vaccines are 
worth a lot of money, but can also be 
of great value to governments.

World Health Organiza-
tion targeted in advanced 
cyber attack
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Her Bangladesh Nationalist Party says the cases were fabricated and 
aimed at keeping her away from politics, allegations denied by Hasi-
na’s government.

She has been unable to secure bail despite repeated appeals. In Febru-
ary, the High Court again rejected her bail plea.

Khaleda and Hasina are both part of political dynasties. While Khaleda 
is the widow of Ziaur Rahman, a general-turned-president who was 
assassinated in 1981, Hasina is the daughter of Sheikh Mujibur Rah-
man, the country’s first president and independence leader, who was 
assassinated in 1975.

Bangladesh gained independence after it broke from Pakistan follow-
ing a nine-month war in 1971.
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فشلوزيرالخارجيةاألمريكيمايكبومبيويفاحتواء
الخالفاتالناجمةعناالنتخاباتالرئاسيةاألفغانيةبني
الرئيسأرشفغنيومنافسهعبداللهعبدالله،وفشلهما

يفتشكيلحكومةشاملة،ماأدىإىلإعالنواشنطن
تخفيضمساعداتهابقيمةملياردوالر.

وقالمصدرمهميفالحكومة،إنبومبيوفشليفاحتواء
األزمةبنيالرئيساألفغانيأرشفغنيومنافسهعبدالله
عبداللهبسببتمرتسكلواحدمنهماخلفموقفه.

وأكدالرئيساألفغاني،خاللاللقاءمعبومبيو،رضورة
تشكيلحكومةتشملجميعاألطيافاألفغانية،لكنعبد
اللهعبداللهأرصعىلاستمرارحكومةالوحدةالوطنية،
يكوننصيبهفيهاخمسنييفاملائة،معاشرتاطأنيكون
منصبرئيسالوزراءله،غريأنغنيرفضذلك،وبالتايل

فشلبومبيويفاحتواءاألزمةبينهما.

منجهتها،أعلنتالخارجيةاألمريكيةتخفيض
املساعداتاألمريكيةمعأفغانستانملياردوالر،مع

استعدادهالخفضمماثليف2021،وذلكبسبباستمرار
األزمةالسياسية.

وأوضحتالخارجيةاألمريكية،يفبيان،أنبومبيوزار
كابولأمساإلثنني،الحتواءاألزمةبنيغنيوعبدالله،
لكنتلكاملحاولةلمتنجح،وبالتايلأعلنتواشنطن

خفضمساعداتهالكابولوإعادةالنظرفيها،معربةعن
أسفهالفشلالقادةاألفغانيفتشكيلحكومةشاملة.

كماشددتالخارجيةاألمريكيةعىلأنالخالفاتبني
القيادةالسياسيةيفأفغانستانترضباملصالحاألمريكية،

وهوماأجربواشنطنعىلتخفيضمساعداتها.

وعىلالصعيدالعسكري،قالالبياناألمريكيإنواشنطن
لنتساعدالعملياتالعسكريةالتيتُجرىمنأجل

أهدافسياسية،والالقيادةالتيتأمربإجراءمثلتلك
العمليات،كماأنهالنتقبلفكرةالحكوماتاملوازية.

وألقتالخارجيةاألمريكيةأيضاًاللومعىلالقيادات

األفغانيةبسببعدمتمكنهامنتشكيلهيئةتفاوض
شاملةمعطالبان،الفتةإىلأنالقيادةاألفغانيةلو

تمكنتمنتشكيلحكومةشاملة،فإنهاستتمكنمن
العمللرتسيخاألمنواالستقرار،وامليضقدماًيفعملية
املصالحة،وحينهايمكنللوالياتاملتحدةاألمريكيةأن

تعيدالنظريفقرارهاالحايل.

ووصلوزيرالخارجيةاألمريكيمايكبومبيويفزيارة
مفاجئةألفغانستانمنأجلالتباحثبشأناألزمة

السياسيةوالعملعىلالتوافقالتاريخيبنيواشنطن
وطالبانالذيوقعبالدوحةيف29فرباير/شباطاملايض.

وقالالناطقباسمالرئاسةاألفغانيةصديقصديقي،يف
تغريدةعىلموقع»تويرت«،أمس،إنالرئيساألفغاني
التقىبومبيو،وتباحثمعهبشأنمستجداتاملصالحة
والخطواتاملستقبليةبشأنها،واإلجماععىلمستوى
املنطقةبشأناملصالحة،مضيفاًأنالطرفنيناقشاأيضاً

الوضعالسيايسواألمنييفأفغانستان.

كماقالالناطقباسممكتبعبداللهعبداللهمجيب
الرحمنرحيميأيضاً،يفبيان،إنالوزيراألمريكياجتمع
أيضاًبعبداللهعبداللهوناقشمعهاملصالحةومجمل

األوضاعيفالبالد،مشرياًإىلأنالطرفنيشدداعىلرضورة
حلاملعضلةالسياسيةيفالبالد.

وسبقأنحاولاملبعوثاألمريكيالخاصللمصالحة
زملايخليلزادإطالقعمليةاإلفراجعنمعتقيلطالبان
والحكومةوفقالتوافقبنيطالبانوواشنطن،كماحاول
أيضاأنيجدحالًللخالفاتبنيالرئيسأرشفغني
ومنافسهعبداللهعبدالله،لكنتلكالجهودلمتأِت

بطائل.

وأتتزيارةبومبيواملفاجئةلكابولمنأجلإيجادحلول
للقضيتنيوترسيعالعملعىلتنفيذالتوافقالذيوقع

يفالدوحةبنيطالبانوواشنطن،والذيكانمناملفرتض
أنيتمبموجبهاإلفراجعنخمسةآالفسجنيلطالبان
مقابلإفراجالحركةعنألفسجني،لكنرفضالرئيس

األفغانيلألمرعرقلعمليةاملصالحة.

بومبيو يفشل في حل الخالفات السياسية األفغانية 



B angladesh will suspend the jail sentence of its 
ailing former prime minister and opposition 
leader Khaleda Zia and release her for a period 

of six months, the nation’s law minister has said.

«We have decided to release her on humanitarian 
grounds as per the instructions of the prime minister,” 
Law Minister Anisul Huq said at a media briefing.

«She can receive treatment staying at her home, but she 
cannot go abroad.»

He said the Ministry of Home Affairs will issue a notifica-

tion for her release. It was not immediately clear exactly 
when she would be freed.

Khaleda, 74, who has twice been prime minister, has 
been in jail since she was convicted in a corruption case 
in February 2018. She was accused of misusing her pow-
er by embezzling some $250,000 in donations meant for 
an orphanage trust.

Khaleda’s party says she is seriously ill with ailments 
including respiratory problems and arthritis. In April last 
year, she was moved to a prison cell at Bangabandhu 
Sheikh Mujib Medical University in the capital, Dhaka.

The government decided to release Khaleda in response 
to appeals from her family, Huq said.

Khaleda’s brother, Shamim Iskander, thanked the gov-
ernment for its decision of releasing her, saying: “We’re 
very happy with the decision.»

Khaleda, who shares a long-standing rivalry with incum-
bent Prime Minister Sheikh Hasina, was later convicted 
in a separate corruption case following her initial convic-
tion in early 2018.

Bangladesh says it will free jailed opposition leader 
Khaleda Zia
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ويفسبيلذلكيستخدماالحتاللاملستوطننيمنأجل
إتمامهذهاملهمة؛حيثيبدأونبالصعودإىلقمةالجبل
الذيينوونالسيطرةعليه؛ويّدعونأنهامجردزيارات

عشوائية؛لتتحولفيمابعدإىلمنتظمةثميبدأونبوضع
منازلمتنقلةوبعدهايحيطوناملنطقةبسياجلتحديدها؛

ومنثمتبدأالجرافاتعملهاوتسقطقمةالجبلبيد
االحتاللالذييفعلمايشاءبهامتجاهالأياحتجاج

شعبيأوقانونيمنأصحاباألرضالفلسطينيني.
خطواتمدروسة

ولعلماحدثيفقريةبيتاجنوبيمدينةنابلسمؤخرا
هونموذجعميللهذهالعمليةاالستيطانيةاملمنهجة؛
حيثقامتمجموعةمناملستوطننيبتنظيمزيارات
لجبلالعرمةيفالقريةبحجةوجودمناطقأثرية،ثم

بدأوايحددوناملنطقةويحاولوناالستيالءعليها،ولكن
أهايلالقريةتنبهواللمخططوبدأوابالتوافدإىلقمة
الجبلفقمعتهمقواتاالحتاللوأوقعتبينهمعرشات

اإلصابات.

ويؤكدرئيسبلديةبيتافؤادمعايلأنجبلالعرمةيحاول
املستوطنونمنذعدةسنواتالسيطرةعليه،حيثكانوا
يفالبدايةيقومونبزيارتهويقيموناالحتفاالتعليه

بحمايةمنقواتاالحتالل.
ويبنيأنأطماعاملستوطننيازدادتيفالجبلفبدأوا

يضعونإشاراتللسيطرةاملستقبليةعليه،حيثيحتوي

آثاراتعودللعهدالكنعانيوكانوايتذرعونبزيارتها؛ولكن
أهايلالبلدةعلموامنذاللحظةاألوىلأناألمريتجاوز
مجردالزيارةوأناملستوطننيسيعودونلالستيالءعىل

الجبل.
ويوضحمعايلأنالجبليرتفععنسطحالبحر830 

مرتاوهوأعىلقمةجبليةيفمنطقةجنوبنابلس؛حيث
يطلعىلخمسقرىوالسيطرةعليهتعنيقطعالطرق
الواصلةبينها،واصفاموقعهباالسرتاتيجيالذييقابل

مستوطنة»إيتمار«الكبريةالتيأقيمتعىلأرايضجنوب
نابلس.

ويضيف:«ناشداملستوطنونحكومتهماإلرسائيليةوضع
يدهاعىلاملناطقاألثريةيفمناطقالسلطةالفلسطينية
بحجةأنهاليوجداهتمامبها،ثمتنبهناأناألمرمجرد
سيطرةعىلمنطقةالجبلكييقيمواعليهمستوطنة
جديدةوأنقضيةاآلثارهيمجردذريعةلالستيالء«.
ويؤكدمعايلأنأهايلالبلدةقاموابشقشارعللمنطقة
وأمدوهابالكهرباءواملاءلتشجيعاملواطننيعىلالبناء

فيهاكييمنعواأطماعاملستوطنني،كماأنهمينوونعمل
مرشوعتنقيبعناآلثاريفاملنطقةلحمايتها.

والتقلمساحةجبلالعرمةعن200دونمأغلبهاتابعة
لبلديةبيتاكونهامناطقأثرية؛ويقعضمناألرايض

املصنفة»ب«وفقاالتفاقيةأوسلواملوقعةبنيالسلطة
واالحتالل،فيمايرىأهايلالبلدةأنالتواجدفيهسيمنع

أطماعاملستوطننيمناالتساعويبعدهمعنه.
أسبابمتنوعة

وتمتداملناطقالجبليةيفالضفةالغربيةمنمدينةجنني
شماالإىلبلدةالظاهريةجنوباً،حيثتشكلالجزء

األكربمنالضفةويصلطولهاإىل120كموعرضهاإىل50 
كم،وتتكونصخورهامنالحجرالجرييوتمتازتربتها

بالخصوبةوتماسكالقوام،وأبرزهاجبالنابلسوالقدس
وبيتلحموراماللهوالخليل.

بدوره،يرىالخبرييفشؤوناالستيطانعبدالهادي
حنتشأناالحتالليسعىللسيطرةعىلقممالجبال
يفالضفةاملحتلة،لعدةأسبابأبرزهاأنهامناطق

اسرتاتيجيةمهمة.

ويقولإنقممالجبالتسيطرعىلكلاملناطقاملجاورة،
وبالتايليقيماالحتاللمستوطناتهعليهالضمان

االستيالءعىلمزيدمناألرايض،مبيناأنسبباأمنيا
آخرالحتاللقممالجباليعودلكونهاتكشفكلاملناطق
املحيطة؛وبالتايليحارصالفلسطينيونضمنمجموعة
مناملستوطناتوتصبححياتهمجميعهاتحتاملراقبة

كونهميقطنونيفمناطقمنخفضةأكرث.
ويوضححنتشأنالسببالثالثلسيطرةاالحتاللعىل
قممالجباليفالضفةاملحتلةهووجودينابيعمياهفيها؛
فهوحنييقيممستوطنةعىلقمةجبلاليسعىفقط

للموقعاملرتفعوإنمالالستيالءعىلينابيعمياهوتحويلها
إىلداخلالكياناإلرسائييل.

ويلفتالخبريإىلأنالجبالعادةتحتويعىلمعادن
وثرواتطبيعيةتميزهاعناملناطقاملنخفضةوهو

سببيضافإىلتفسريسيطرةاالحتاللعىلتلكالقمم
العالية.

ويضيف:»رؤوسالجبالعادةماتحارصالتجمعات
السكانيةبشكلدائري،وبالتايلنرىأناالحتالليقيم
عليهامستوطناتأونقاطمراقبةأومعسكراتوذلك
لتوفريأكربقدرمنالسيطرةاألمنيةعىلتحركات

الفلسطينيني«.
ويؤكدأناالحتاللاليعرتفبتصنيفاتاملناطقالتي

أفرزتهااالتفاقياتاملختلفةوخاصةاتفاقيةأوسلووالتي
لألسفيتمسكبهاالجانبالفلسطيني،حيثيعتربها
تصنيفاتمصطنعةواليعرتفبهارغمأنهوقععىل

االتفاقية.
وللحدمنعملياتالسيطرةاملستمرةعىلاألرايض

الفلسطينيةبمافيهارؤوسالجبال،يشريالخبريإىل
أنجميعاألرايضلهاأوراقإثبات»طابو«منالعهد

العثماني،وأنهيجبعىلأصحاباألرايضاملصادرةأن
يستغلوهابالشكلالقانونيالالزمإلثباتملكيتهملها.
ويتابع:»يجباستغاللهذهاألوراقالثبوتيةوطرد
االحتاللمناألرايض،فكثريمنالقضاياالتيرُفعت
اضطراالحتالللالعرتافخاللهابأناألرايضملك
للفلسطينيني،فيجباستغاللذلكوإنهاءكابوس
التوسعاالستيطانيعنطريقاالستعانةبخرباء

ومختصنيمنأجلالعملعىلاستعادتهاعنطريق
املتابعةالقانونية«.

قمم الجبال المسلوبة 
في الضفة.. كيف يعمل 

االستيطان؟
 فيحاء شلش

التكادتنجوقمةجبليفالضفةالغربيةاملحتلةمنإقامةمستوطنة
أومعسكرأوحتىمحميةطبيعيةإرسائيلية؛فاملهملدىاالحتاللهو

ضمانعدموصولالفلسطينينيإليهاوالبناءفيهاألسبابعدة.
ويرىخرباءيفشؤوناالستيطانأناالحتالليسعىللسيطرةعىلقمم
الجبالتحديدا،لفرضمزيدمنالتوسعاالستيطاني،الذييبدأبقمة

الجبلثميمتدإىلاالستيالءعىلماحوله.
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مادورو : ترامب »بائس« 
مثل »رعاة البقر« 

بالقرن التاسع عشر
هاجمالرئيسالفنزوييلنيكوالمادورو،نظريهاألمريكيدونالد
ترامب،بشدة،عقبتوجيهالوالياتاملحتدةاتهاماتبحقه،
ورصدهامكافأةبقيمة15مليوندوالرملنيلقيالقبضعليه.

وقالمادوروخاللاجتماعملجلسمكافحةفريوسكورونا،
الجمعة،يفالقرصالرئايس:»أطلقتحكومةدونالدترامبسلسلة
مناالتهاماتالباطلةيفتعصبشديدللغاية،وهوعملبائس

جدا«.
وتابع:»تمامامثلرعاةالبقرالعنرصينييفالقرنالتاسععرش،
وضعواجوائزعىلالثواراملستعدينللقتال..أنتبائسيادونالد

ترامب«.
وأضاف:»)ترامب(ليسعنرصياومتعاليافحسب،بليدير

العالقاتالدوليةمثلطاغية«.
وسبقأناتهمتواشنطننيكوالسمادورووعددامنكبار

املسؤولنيالفنزويليني،بمنفيهموزيرالدفاعورئيساملحكمة
العليا،بالتورطيفتجارةاملخدرات.

وأعلنتوزارةالخارجيةاألمريكية،مكافآتملنيديلبمعلومات
تؤديالعتقالأوإدانةعددمناملسؤولنيالفنزويليني،بمنفيهم

مادوروالذيتسعىواشنطنلإلطاحةبهمنالسلطة.
وقالتالخارجيةاألمريكية،يفبيان،إنها»تعرضمايصلإىل15 
مليوندوالرمكافأةأليمعلوماتتتعلقبنيكوالسمادورو«.

يذكرأنالوالياتاملتحدةكانتقدفرضتعقوباتعىلفنزويال،
واعرتفتبزعيماملعارضةخوانغوايدو»رئيسامؤقتا«لفنزويال،

مطالبةمادوروبالرحيل.

أكّدقادةمجموعةدولالعرشين-يفختامقمة
طارئةعقدتعربالفيديو-التزامهمبمواجهة

تداعياتفريوسكورونااملستجدبجبهةموحدة،
متعهدينبضخ5تريليوناتدوالريفاالقتصاد

العاملي.
واتفققادةأكرباقتصاداتالعالم-يفالبيان

الختاميللقمةالتيترأستهاالسعودية-عىل
العملعىلتأمنياألموالالالزمةلألبحاثلتطوير
لقاحضدفريوسكورونا،وتقديمدعمقويللدول

الناميةللحدمنانتشاره.
كماأبدىالقادةالتزامهمبسدالعجزيفميزانية

منظمةالصحةالعامليةملواجهةالفريوس،
وتوسيعصالحياتهايفهذااإلطار.

وطلبالقادةمنمنظمةالعملالدوليةومنظمة
التعاوناالقتصاديوالتنمية،مراقبةأثر

وباءكوروناعىلالعمالة،مؤكديناستمرارهم
يفمعالجةمخاطرضعفالدينيفالبلدان
منخفضةالدخلبسببتفيشالفريوس.

وشاركالرئيساناألمريكيدونالدترامبوالرويس
فالديمريبوتنييفالقمةاالفرتاضيةالتيجرتيف
وقتأجربالوباءأكرثمنثالثةملياراتشخص

عىلمالزمةبيوتهم.
وتركّزتاملحادثاتعىلكيفيةحمايةأهم

اقتصاداتالعالممنتبعاتاإلجراءاتاملتخذة
ملنعانتشارالفريوس،يفوقتيلوحيفاألفقشبح

ركوداقتصادييفظلتعليقرحالتالطريان
وإغالقاملراكزالتجاريةوحظرالتجول.

وقالملكالسعوديةسلمانبنعبدالعزيز
إناألزمةاإلنسانيةجراءتفيشفريوسكورونا

تتطلباستجابةعامليةملواجهتها.
وأكددعمهالكاململنظمةالصحةالعامليةيف

تنسيقهاللجهودالراميةإىلمكافحةالجائحة.
كمادعاإىلتعزيزإطارالجاهزيةالعاملية
ملكافحةاألمراضاملعديةالتيقدتتفىش

مستقبال.
وأكّدقادةالدولالعرشينيفبيانهم»سنعمل
بشكلرسيعوحاسممعاملنظماتالدولية

لتخصيصحزمةماليةقويةومتجانسةومنسقة
وعاجلة«.

وتابعالبيان»ندعوجميعهذهاملنظماتإىل
تكثيفتنسيقاإلجراءاتفيمابينها،بمايفذلك
معالقطاعالخاص،وذلكلدعمالبلدانالناشئة
والناميةالتيتواجهصدماتصحيةواقتصادية

واجتماعيةجراءفريوسكوروناكوفيد19-«.
يفحنيطالبتمنظمةالعفوالدوليةزعماءدول
مجموعةالعرشينبتسخريإمكاناتبلدانهم

لحمايةاملترضرينمنانتشارفريوسكورونا.
وقالتاملنظمة-يفبيان-إناالستجابةلهذا

الوباءيجبأنتستندإىلالتعاونوتقاسماملوارد
ألناإلسرتاتيجياتالقوميةلنتكونكافية

بمفردها.
وأضافتاملنظمةأنأيإجراءتتخذهمجموعة
العرشينيجبأنيضمنحصولالجميععىل

الرعايةالوقائيةوالعالِجالجيدوامليسورالتكلفة،
بمايفذلكاألشخاصاألكرثعرضةللخطر.

كماحذرتمديرةالبحثوالدفاععنالحقوقيف
املنظمةمنأننقصالرعايةالصحيةيفأيجزء
منالعالميشكّلخطراعىلالجميع،وشددت

عىلمساعدةالفئاتاألكرثتهميشا.
وتأسستمجموعةالعرشينيفعام1999بهدف
تفعيلالتعاونملواجهةاألزماتالعاملية،وتضم
بلدانهاثلثيعددسكانالعالم،وتمثل%90من

إجمايلالناتجالعاملي.
وتضماملجموعةكالمن:الوالياتاملتحدةوتركيا
وكنداواملكسيكوالربازيلواألرجنتنيوفرنسا
وبريطانياوأملانياوإيطالياوجنوبأفريقيا
والسعوديةوروسياوالصنيواليابانوكوريا

الجنوبيةوالهندوإندونيسياوأسرتالياواالتحاد
األوروبي.

زعماء مجموعة العشرين يتعهدون بجبهة 
موحدة ضد كورونا

I srael appeared headed for a unity government on after op-
position leader Benny Gantz moved towards an agreement 
with Prime Minister Benjamin Netanyahu, disappointing 

voters who had hoped to bring down the right-wing leader.
Gantz was elected parliamentary speaker on with support 
from Netanyahu’s Likud and allied parties, angering 
many of his own partners over the possibility 
he could form an alliance with a leader who 
is under criminal indictment.
The shock move splintered Gantz’s 
centrist Blue and White coalition of 
three parties just 13 months after it 
came into existence as a grouping 
of Netanyahu opponents intent on 
bringing down Israel’s longest-serving 
prime minister.
It also drew an angry response from 
some among the hundreds of thousands 
of Israelis who turned out to support Gantz’s 
coalition in three elections in the past year. 
Some commentators accused the former general of 
caving into Netanyahu.
«It makes me feel terrible. It’s exactly what I did not want to 
happen, to see Gantz actually partner with Netanyahu,” said 
Tami Golan, 46, who voted for Gantz in all three elections.
«I understand the coronavirus makes for a special situation, but 

I can’t help but feel disappointed - we might not be done with 
Netanyahu,” Golan said.
Gantz, 60, expressed regret on Friday that his decision had split 
his centrist alliance, but said dragging the country towards a 
fourth election would distract from fighting the coronavirus and 

aiding the economy.
«[We] will make every effort to establish a national 

emergency government. We will take care of the 
health crisis. We will lift the country out of eco-

nomic trauma,” Gantz said in a statement.
«I am at peace because I did what my nation 
needs,” he added. “This is the time for 
leaders to choose what is right and put the 
lingering issues and personal scores aside.»
At least one member of Gantz’s own Israel 

Resilience Party came out against him on - a 
lawmaker from Israel’s Arab Druze minority.

«A leader does not betray his principles and 
his electorate ... I will not sit one day under the 

corrupt [premier],” Gadeer Mreeh wrote on Twitter.
But with Netanyahu’s coalition of right-wing parties 

needing only three more seats to reach a majority in the 
120-member parliament, the early defection from Gantz’s 
15-strong faction was unlikely to put a dent in moves towards a 
unity government.
To read the rest of the article go to : https://www.aljazeera.com

Gantz angers supporters as Israel 
moves towards unity government
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قالتمجلةإيكونوميست،إنانتشاروتفيشفريوسكورونا،
دفعبالعديدمنالحكوماتالعربيةلزيادةقمعهالشعوبها

عىلحدوصفها،إىلجانبالتجسسعليهموتوسيع
صالحياتها.

وأضافتاملجلةأنالفريوسدفعبقادةعربإلجراءاتمتطرفة
للحدمنانتشارهوفرضمنعالتجولوإغالقمحالتجارية

وحجرمدنبالكامل.
وأعلنتمعظمالحكوماتحالةالطوارئ،مماسمحللحكام

بالحكمعرباملراسيم،معأنمعظمهميفعلهذامنقبل،ونرش
القواتاملسلحة.ففيمرصمثال،أُرسلالجيشللقيامبرش

املناطقباملطهرات.
ويفاألردن،يحرسالجيشالساحاتالعامةويساعدعىل

فرضمنعالتجولوالتأكدمنعدمخروجالناسمنبيوتهم.

وعندمالمتكنالسلطاتاملدنيةيفإيرانقادرةعىلالتعامل
معالوضع،حاولالحرسالثوريالدفعباتجاهقيودلهاعالقة

بالفريوس.
ويفبعضالدولاألوروبيةخرجالجيشإىلالشوارع.إالأن
األنظمةيفالرشقاألوسطوشمالأفريقيالنتخففمن

قبضتهاعىلاملجتمعمعتقهقراألزمة،كماأنهذهاألنظمة
تمارسالقمعبطريقةلمنرهايفالغرب.

واحتجزاملغربأشخاصالنرشهمالشائعات.وحذرالرئيس
الجزائريعبداملجيدتبونقائال:»منينرشوناألخبارالزائفة

ستتممالحقتهم«.
وحدداألردنعددالصحافينياملسموحلهمبالخروجونقل
األحداثحتىقبلتسجيلأيوفاة.ومنعتمرصصحافية
منصحيفة»الغارديان«الربيطانيةبعدمانقلتمعلومات

لدراسةأعدهاعلماءأوبئةيفكندا،والذينقالواإنانتشار
املرضيفمرصأوسعمماتحدثتعنهالحكومة.

وحتىيفإرسائيلالتيتعتربفيهاالصحافةحرة،فهناك
مخاوفمنتجاوزحكومةبنيامنينتنياهوالخطاألحمر
وممارسةالرقابة،خاصةأنهأمرجواسيسهبالتنصتعىل

الهواتفالنقالةلتحديدحركةاملصابنيبالفريوس.
ويخىشبعضاإلرسائيلينيمنإساءةاستخدامهذهالسلطة.
ويتهمنتنياهووحلفاؤهباستخدامانتشارالوباءكمربرلتأخري

محاكمتهبقضايافساد.
ويفمناطقأخرى،تمالرتحيبباإلجراءاتالقويةملنعانتشار
الفريوس،حيثأصبحهاشتاغأعلنواحالةالطوارئعىلتويرت

مناألكرثمتابعةيفاملنطقة.
وبحسبمركزاستطالعاتإبسوس،فنسبة%98مناألردنيني

يعتقدونأنحكومتهمتقومبعمل»جيد«أو»جيدجدا«.
وهمراضونعنالسلطاتالجديدةالتيتسمحللملك

بمصادرةممتلكاتخاصةأواعتقالأيشخصيهددالنظام
العامومراقبةماينرشيفالصحافة.

لكنالهدوءقداليطول؛ألنالوباءرضبالنظاماالقتصادي
يفاملنطقة،خاصةالسياحةوالتحويالتاملالية،فيماأثّر

انهيارأسعارالنفطعىلمواردالحكومات،مماأثرعىلالقطاع
الخاص.

ويفالوقتنفسهتشككمنظمةالصحةالعامليةباألرقام
القادمةمنالحكوماتيفاملنطقة.فعدموجودفحصكاف

يعنيأناألرقامأعىلمنتلكالتيتعلنعنهاالحكومات،كما
أناألنظمةالصحيةليستمجهزةللتعاملمعحاالتواسعة.

إيكونوميست: كورونا زاد من قمع األنظمة العربية وتجسسها

W hile it is possible that states 
or terrorist groups will find 
an effective way to mobilize 

biological agents for warfare in the future, 
the decisive effect of such weapons remains 
speculative.
Did COVID-19 begin as a biological warfare 
project? No, not according to any sound evi-
dence. But conspiracy theorists in both China 
and the United States have already accused 
the other of developing and then releasing 
the virus, either intentionally or accidentally. 
Accusations of the use of biological warfare 
have long outpaced actual evidence of such 
attacks. The Athenians, for example, blamed 
the Spartans for poisoning the wells and 
starting the great plague at the beginning 
of the Peloponnesian War. In reality, while 
people and states have tried on many occa-
sions to wage biological warfare, they have 
rarely seen any kind of success. Even as the 
science of microbiology has advanced, the 
imprecision and uncontrollability of biological 
agents has made it difficult to find compelling 
strategic logics for their use. 
Biologics in History 
For nearly as long as people have understood 

that proximity affects the spread of disease, 
they have appreciated the implications for 
warfare. This has included forcing victims 
of plague to travel into enemy lands, as 
well as throwing dead bodies and other 
contaminants into enemy strongholds (a trick 
the Mongols used with some regularity). Evi-
dence that such attacks have been attempted 
is plentiful, evidence of success rather less so.

The evidence that European settlers 
intentionally used smallpox to attack native 
American populations is limited to very few 
instances, and evidence that such attacks 
worked is even more limited. British troops 
at Fort Pitt apparently did transfer blankets 
from smallpox infected beds to besieging 
Indians during Pontiac’s War, although there 
is little indication that the effort had much 
success. Some reports suggest that the British 
tried again against Aboriginals in Australia a 
couple of decades later. However, European 
settlers across America undoubtedly exploit-
ed the impact of disease on native American 
populations, most notably in Mexico (where 
smallpox helped facilitate the conquests of 
Cortez) and North America (where smallpox 

and other diseases depopulated the coun-
tryside, leaving vast territories open for 
European exploitation). 

The dawn of industrial warfare opened 
more opportunities for the innovative use of 
biological weapons. Germany attempted to 
infect U.S. livestock herds with anthrax during 
the First World War, with little apparent 
success. During World War II, most of the 
major powers developed biological warfare 
programs, although only Japan and possibly 
the Soviet Union used biological weapons 
extensively. Japan confined its use mostly 
to the Chinese front, unleashing attacks of 
bubonic plague and cholera against civilians 
and soldiers alike. These attacks undoubtedly 
killed many Chinese, although some Japanese 
soldiers suffered as well. Some of the effects 
persisted postwar, as recurrent outbreaks 
of cholera continued in China even after the 
surrender of Japan.

To read the rest of the article go to :
https://defensenews-alert.blogspot.com/

Does Coronavirus Prove Biological 
Warfare Is Coming?
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 Women Pioneering نساء رأيدات

أعلنتوزارةالخارجيةاألمريكيةعنتكريم
النساءالفائزاتبجائزةالشجاعةالدولية)آي
دبليوأويس(يفحفلهاالسنويالـ14،فكرمت
12امرأةاستثنائيةمنجميعأنحاءالعالم،من
بينهنعربيتانهمااليمنيةياسمنيالقايض

والسوريةأمينةخوالني.
وتأتيجائزةالشجاعةالدوليةاملقدمةمن

وزيرالخارجيةلتعرتفبفضلالنساءيفجميع
أنحاءالعالماللواتيأظهرنشجاعةوقيادة
استثنائيتنييفالدفاععنالسالموالعدالة

وحقوقاإلنسانواملساواةبنيالجنسنيوتمكني
املرأة،والالتيغالبامايتعرضنملخاطر

وتضحياتشخصيةكبرية.
ومنذانطالقالجائزةيف2007اعرتفتوزارة
الخارجيةبجهود146امرأةمن77دولة.

ضخاللالتقريرتعريفبالفائزات ونستعر
الحاصالتعىلالجائزة:

ياسمين القاضي (اليمن)
بعدحصولهاعىلشهادةالصحافةكانت

ياسمنيمنأوائلالنساءاللواتيكتنبمقاالت
يفالصحفاملحليةخاللاحتجاجاتالربيع

العربياملؤيدةللديمقراطيةيفصنعاء،وعندما
اندلعتالحرباألهليةيفاليمنعام2015أنشأت

معشقيقتهاانتصارمؤسسةمأربللبنات.
ومنخاللهاتعملمعكبارمسؤويلالجيش
ملكافحةتجنيداألطفال،وحصلتعىلالتزام
الجيشباإلفراجعنأيطفلتمتجنيدهأو

احتجازه.
وعززتالدعمللنساءالنازحاتبسببالنزاع
بالتنسيقمعاملجتمعنياملحيلوالدويل،كما
رفعتالوعيمنخاللاملشاركةيفإنتاجفيلم

عناآلثارالسلبيةللنزوحعىلالنساءواألطفال،
والتزالياسمنيتقيميفاليمن،وهومجتمعقبيل
اليشجعالنساءعىلالعمليفاألماكنالعامة.

وتعملعىلتغيريالعاداتاالجتماعية،
وأصبحتنموذجايحتذىبهيفمجتمعها،كما
تشجعتمكنياملرأةواملشاركةالفعالةيفاملجتمع

املدنيوعمليةالسالمالتيتقودهااألمم
املتحدة،وذلكداخلاليمنوخارجه.

أمينة خوالني (سوريا)
تعتربإحدىالناجياتمنمراكزاالعتقال

والتعذيبالتابعةلنظاماألسد،كرستحياتها
ملساعدةأرسالسورينياملختفنيقرسا،وهي

ناشطةمنذأمدطويليفاملجتمعاملدني،هربت
منسورياعام2014بعدإطالقرساحهامن

السجن.
سجنتلستةأشهربسببنشاطهاالسلمي،
واحتجززوجهاملدةعامنيونصفالعاميف

سجنصيدناياسيئالسمعة،ونجتوزوجها،
لكنأشقاءهاالثالثةماتواأثناءسجنهم.

وبسببهذهالتجربةاملدمرةكرستخوالني
حياتهاللبحثعناملعلوماتوالعدالةألرس
املختفني،وهيعضوةمؤسسةيف»عائالت
منأجلالحرية«،وهيحركةتقودهانساء،

أطلقتهاعائالتعام2017ممناحتجزأحباب
لهاواختفوايفسوريا.

أجربتخوالنيعىلتركمنزلهاوبلدها،
وتعيشتحتتهديددائمكالجئةدونتمثيل
حكومي،وهيتواصلالدعوةلحقوقاإلنسان

والديمقراطيةوالسالميفسوريا.

ظريفة غفاري (أفغانستان)
بعدإطالقهامحطةإذاعيةموجهةللنساء
بنجاحأصبحترئيسةلبلديةميدانشهريف
واليةوردكاملحافظةوهييفالـ26منعمرها.
ورغماملعارضةالشديدةالتيواجهتهافإنها
أطلقتبنجاححملة»مدينةنظيفة..مدينة

خرضاء«،وساعدتبتمكنياملرأةيفأفغانستان.

لويسكوتشاريان)أرمينيا(
صحفيةدافعتعناألطفالالذينيعانونمن
مشاكلالصحةالعقلية،وأصبحتمشهورة
بإطالقهاحملة»أصواتالعنف«عام2018،
وأصبحتمتحدثةباسمالعنفالقائمعىل

أساسالجنسيفأرمينيارغماالنتقاداتالقاسية
منالربملانيني.

شهال همباتوفا (أذربيجان)
واحدةمناثنتنيفقطمناملحامياتاللواتي
يقبلنبهذهالقضايايفبيئةصعبةيتعرض

فيهامحاموحقوقاإلنسانبانتظامللمضايقة
والتهديدوالوقفعنالعملوالفصلمننقابة

املحامني.

زيمينا غاالرزا (بوليفيا)
صحفيةدعمعملهاالديمقراطيةيفبوليفيا

وكشفانتهاكاتالحرياتالديمقراطية،ويفعام
2019أثرتمقابلتانلغاالرزاعىلتاريخبوليفيا،

وذلكبإظهارتزويراالنتخاباتالرئاسية.

كلير أودراوغو (بوركينا فاسو)
رئيسةجمعية»سونجمانجر«لتنميةاملرأة
أسستهاللرتكيزعىلالقضاءعىلختاناإلناث.
وعام2016رشحتهارئيسةوزراءبوركينافاسو
سفريةللسالم،لعملهايفتمكنياملرأةالريفية.

سايراجول ساويتباي (الصين)
أصبحتساويتبايواحدةمنأوائلالضحايا
الذينتحدثواعلناعنحملةالحزبالشيوعي

الصينيالقمعيةضداملسلمني،مماأشعلحركة
ضدهذهاالنتهاكات،وحصلتمععائلتهاعىل

حقاللجوءيفالسويد.

سوزانا ليو (ماليزيا)
يفأعقاباختطافزوجهاالقسريموندكوه
يففرباير/شباط2017سعتسوزاناإىلتحقيق
العدالةلزوجهاولآلخرينأثناءالتحقيقالعلني

الذيأجرتهلجنةحقوقاإلنساناملاليزية
)سوهاكام(2019-2018،وتواصلالدفاععن
زوجهاواآلخرين،ليسبسببعقيدتهمولكن

بسببحقوقهمكماليزيني.

أمايا كوبينز (نيكاراغوا)
واحدةمنقادةالحركةالطالبية،يفسبتمرب/

أيلول2018اختطفتهارشطةنيكاراغوا
ملشاركتهامظاهرةسلمية.

ويف14نوفمرب/ترشينالثانيمنالعامنفسه
سجنتثانيةعندماحاولتمعناشطنيآخرين

إعطاءاملياهألمهاتالسجناءالسياسيني
املرضبنيعنالطعام،وأفرجعنهايف30 

ديسمرب/كانوناألول2019.

جليلة حيدر (باكستان)
معروفةباسم»املرأةالحديديةلبلوشستان«،
محاميةيفمجالحقوقاإلنسانومؤسسة

منظمة»نحنالبرش-يفباكستان«.
وهيمتخصصةبالدفاععنحقوقاملرأة،وتقدم
املشورةاملجانيةوالخدماتالقانونيةللنساء
املترضراتمنالفقر،كانتأولمحاميةيف

مجتمعهزارة.

الدكتورة ريتا نيامبينغا (زيمبابوي)
مدافعةعنحقوقاإلنسانألكرثمن35عاما،
وتعمليفالعديدمناملجالس،بمافيهاائتالف

النساءيفزيمبابوي.
ويفالعام2010أصبحتسفريةالعدالة

االجتماعيةواالقتصاديةلتحالفزيمبابوي
للديونوالتنمية،وفازتنيامبينغابجائزة
ناشطةحقوقاإلنسانللعام2014من»ألفا

ميدياهاوس«.

رائدات يحصلن على جائزة الشجاعة الدولية:

اليمنية ياسمين القاضي والسورية أمينة خوالني 
تفوزان بجائزة الشجاعة الدولية
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The Rights & Freedoms حقوق وحريات

أدانتمنظمة»هيومنرايتسووتش«ما
وصفتهابموجةاملالحقاتالقضائيةالتي
بدأتمنذاندالعاالحتجاجاتاللبنانية

التيعمتالبالديف17ترشيناألول/أكتوبر
2019،ضدالنشطاءوالصحفينياملنتقدين
لسياساتالحكومةوالفساد،مؤكدةأنتلك
املالحقاتتُهّددحريةالتعبريوالرأييف

لبنان.
وقالت،يفبيانلها،إن»األجهزةاألمنية
استدعت29شخصاعىلاألقلللتحقيق

معهمبسببتهممتعلقةبحريةالتعبري،بما
يفذلكالقدحوالذم،بني17ترشيناألول/
أكتوبر2019و6آذار/مارسالجاري«.
والقدحوالذمجريمةيفلبنانقدتصل
عقوبتهاإىلثالثسنواتمنالسجن.

ونقلتوسائلإعالمأيضاأن20شخصاعىل
األقل،بينهم18طفال،احتُجزوالوقتقصري
واستجِوبوايفحادثتنيمختلفتنيبسبب

تمزيقالفتاتلسياسينيوللرئيس.
وأشارتاملنظمةإىلأنهاقابلتستةنشطاء
حققتمعهماألجهزةاألمنيةمؤخرابعد

تقديمبعضالسياسينيوالشخصياتالبارزة
األخرىدعاوىقدحوذمضدهمبسبب

منشوراتهمعىلمواقعالتواصلاالجتماعي.
وتابعت:»يكفلالدستوراللبنانيحرية
التعبريضمندائرةالقانون،لكنقانون

العقوباتيجرّمالذموالقدحضداملوظفني
العمومينيويعاقبعليهبالسجنحتى

سنة«،منوهةإىلأنقانونالعقوباتيجيز
الحبسحتىسنتنيبتهمةتحقريالرئيس،

وثالثسنواتإلهانةالشعائرالدينية.
ويعاقبالقانونالعسكريتحقريالعلمأو

الجيشبالسجنملدةتصلإىلثالثسنوات.
وأكدتهيومنرايتسووتشأن»القوانني
التيتسمحبالسجنعىلخلفيةاالنتقاد

السلميألفرادأومسؤولنيحكومينيتتعارض

معالتزاماتلبنانالدوليةبحمايةحرية
التعبري«.

منجانبه،قالنائبمديرقسمالرشق
األوسطبهيومنرايتسووتش،مايكلبيج:
»بدالمنتلبيةمطالباملحتجنيباملحاسبة،
تُوّجهالسلطاتاللبنانيةتهماإىلالنشطاء
والصحفينيالذينيكشفونالفسادوُيعرّبون

سلمياعنآرائهمعىلمواقعالتواصل
االجتماعي«،مؤكداأن»هذهاملمارسات

تؤكدالحاجةإىلإصالحقواننيالقدحوالذم
الجنائيةالتعسفيةيفلبنانفورا«.

وأضافبيج:»يستخدمالنافذونقوانني
القدحوالذميفلبنانإلسكاتالنشطاء

املشاركنييفاالحتجاجاتالتيتعمالبالد«،
مشّدداعىلأن»هذهاملالحقات،السياسية
بدوافعها،تبنّيالحاجةإىلأنيلغيالربملان

القواننيالتيتجرّمحريةالتعبري«.

»رايتس ووتش« تدين المالحقات 
القضائية ضد النشطاء بلبنان

السويد.. شكاوى ضد زعيم 
حزب أهان طالبي اللجوء
تقدممحاميسويديبشكوىضدزعيمحزب»ديمقراطييالسويد«جيمي

أكيسون،لتوزيعهمنشوراتعىلطالبياللجوءاملحتشدينبواليةأدرنةالرتكية،
تحثهمعىلعدمالتوجهإىلبالده.

وأعلناملحاميالسويدي،بهرانغإسالمي،يفبيانه،أنهتقدمبشكوىجنائيةضد
اليمينياملتطرفأكيسوناملعروفبعدائهللمهاجرين.

وقال»املنشوراتالتيوزرعهاأكيسونعىلطالبياللجوء(يفأدرنة(،التعكس
الحقيقة.باسمجميعالسويدينيتقدمتبشكوىضدهلتوزيعههذااملنشور

الفاضح«.
وعىلصعيدآخر،تقدمأكرثمنمئةشخصبشكوىأماملجنةاملظالم

(امبودسمان(ضدأكيسونإلهانتهطالبياللجوء.
ويفوقتسابق،رّحلتالسلطاتالرتكية،أكيسون،لدعوتهطالبياللجوء

املحتشدينبواليةأدرنة،إىلعدمالقدومإىلالسويد.
وكانأكيسوناملعروفبمعاداتهلألجانبقدوزعالخميس،دونالحصولعىلإذن
رسمي،منشوراتباللغةاإلنجليزيةعىلطالبياللجوءاملجتمعنييفبوابةكابي

كولةبأدرنةشمالغربيتركيا،يحثهمفيهاعىلعدمالتوجهإىلالسويد.
وبعدإتماماإلجراءاتالقانونيةبحقه،تمنقلأكيسونإىلمطارإسطنبولالجديد،
برفقةالرشطةالرتكية،حيثتمترحيلهمنهاإىلالعاصمةالدانماركيةكوبنهاغن.

وبدأتدفقطالبياللجوءإىلالحدودالغربيةلرتكياعقباتخاذأنقرةقرارابتاريخ27 
فرباير/شباطاملايض،مفادهأنهالنتعيقحركتهمباتجاهأوروبا.

وأعلنوزيرالداخليةالرتكيسليمانصويلو،الجمعة،أنعددطالبياللجوءالذين
عربواإىلاليونانمنأدرنةوصلإىل142ألفاو175شخصا.

T housands of Muslims from 
China’s Uighur minority group 
are working under coercive 

conditions at factories that supply 
some of the world’s biggest brands, a 
new report says.
The Australian Strategic Policy Institute 
said this was the next phase in China’s 
re-education of Uighurs.
China has already detained about a 
million Uighurs at internment camps, 
punishing and indoctrinating them.
Officials say the camps are aimed at 
countering extremism.
The ASPI report comes after a senior 
Chinese official told reporters in De-
cember that members of the minority 
group being held in the camps had now 
“graduated».
What does the report say?
Between 2017 and 2019, the ASPI 
think tank estimates that more than 
80,000 Uighurs were transferred out of 
the far western Xinjiang autonomous 
region to work in factories across 
China. It said some were sent directly 
from detention camps.
ASPI said the Uighurs were moved 

through labour transfer schemes 
operating under a central government 
policy known as Xinjiang Aid.
According to the report, the factories 
claim to be part of the supply chain for 
83 well-known global brands, including 
Nike, Apple and Dell.
The report said it was “extremely 
difficult” for Uighurs to refuse or 
escape the work assignments, with the 
threat of “arbitrary detention” hanging 
over them.
It added that there was evidence of 
local governments and private brokers 
being “paid a price per head” by the 
Xinjiang government to organise the 
assignments, which ASPI describes as 
“a new phase of the Chinese govern-
ment’s ongoing repression” of Uighurs.
«Our report makes it really clear that 
the dispossession of Uighurs and other 
ethnic minorities in Xinjiang also has 
a really strong character of economic 
exploitation,” the report’s co-author 
Nathan Ruser told the BBC.
Reports of widespread detentions 
at internment camps in Xinjiang first 
emerged in 2018. Chinese authorities 

said the “vocational training centres” 
were being used to combat violent 
religious extremism. But evidence 
showed many people were being 
detained for simply expressing their 
faith, by praying or wearing a veil, or 
for having overseas connections to 
places like Turkey.
Media captionThe BBC’s John Sud-
worth meets Uighur parents in Turkey 
who say their children are missing in 
China
Beijing has faced growing international 
pressure over the issue.
Chinese state media says participation 
in labour transfer schemes is voluntary. 
Officials have denied any commercial 
use of forced labour from Xinjiang, 
according to ASPI.
Where are they working?
ASPI said it had identified 27 factories 
in nine Chinese provinces that had 
been using Uighur labour transferred 
from Xinjiang since 2017.

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

China Uighurs ‘moved into factory forced labour’ for foreign brands
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    Sciences علوم

كشفتدراسةأملانيةحديثةحولمرض»كوفيد
19«،الناجمعنفريوسكوروناالجديد،أنالذين
أصيبواباملرض»يبثون«و«ينفثون«كمياتكبرية

منالفريوسيفاألياماألوىلمنإصابتهمبه.
ومناملتوقعأنتساعدالدراسةعىلتفسري

الطريقةالرسيعةوالفعالةالتيانترشبهافريوس
كوروناالجديديفجميعأنحاءالعالم.

وتشريالدراسة،يفالوقتنفسه،إىلأنهفيماتظل
نتائجالفحوصاتاملخربيةعىلاملرىضمنذوي
اإلصابةاملعتدلة،إيجابيةمنخالل»مسحات«
منالحلقلعدةأياموحتىأسابيعبعدإصابتهم
بالفريوس،فإناملرجحأناملرىضبأعراضمعتدلة
أوحالتهماملرضيةمتوسطةلنيتسببوابالعدوى
لآلخرينبعد10أيامعىلإصابتهمباملرضوبدء

ظهوراألعراضعليهم.
وتعدهذهالدراسة،التيقامبهاعلماءمنمدينتي
برلنيوميونيخيفأملانيا،األوىلمننوعهاخارج
الصني،حيثتفىشالفريوسأولمرةوانترشيف
أكرثمن100دولةيفالعالممتسببابإصابةنحو
120ألفشخصيفالعالمووفاةمايزيدعىل

4000آخرين.
كذلكتعدالدراسةأيضامنأوائلالدراساتالتي
تحاولرسمخريطةملتىيمكنأنيتسبباملرىض

بالعدوىلآلخرين،ونرشتيوماالثننياملايض
بشكلمبدئي،بانتظارأنيتمكنخرباءوعلماء
آخرونمنمراجعتهاوتدقيقهاعلمياقبلنرشها

يفدوريةمتخصصة.
وبحسبمديرمركزأبحاثاألمراضاملعديةيف
جامعةمينيسوتا،مايكلأوسرتهولم،فإنهذه

الدراسةتعدمساهمةمهمةللغايةيففهمالتأريخ
الطبيعيملرض»كوفيد19«وكذلكالنعكاسات
ومضامنيانتشارالفريوسعىلالصحةالعامة.
ويفالدراسة،راقبالباحثونانتشارالفريوس

عند9أشخاصمصابنيباملرض،وأجرواعليهم

االختباراتبحثاعنبقاياالحمضالنووي
الرايبوزيللفريوس،وحاولواأيضاإنتاجفريوسات
منعيناتالبلغموالدموالبولوالربازاملأخوذة
مناملرىض،بواسطةالزراعة،وهيمسألةبالغة
األهميةيفالسعيلتحديدكيفيةإصابةالناس

بعضهمالبعضوفرتةتشكيلاملريضللخطرعىل
اآلخرين.

األهممنذلكهوأنالعلماءلميتمكنوامنإنتاج
فريوساتمنمسحاتالحلقأوعيناتالبلغم
بعداليومالثامنمنإصابةاملريضاملعتدلة
أواملتوسطةبالعدوىأومنأولئكالذينتبدو

أعراضاإلصابةعليهمخفيفة.
وأشارالعلماءإىلأنهبناءعىلماتوصلواإليه،فإن
خروجاملريضمنحالةالعزلالصحياالختياري
يفاملنزليمكنأنيصبحممكنابعد10أيامعىل

ظهوراألعراض،حيثيصبحخطرالعدوىضئيال
جدا.

ووفقالدراسة،فإنهذاالنمطمنانتشارفريوس
كوروناالجديد،يعدخروجاعناملألوفبالنسبة
لفريوسكوروناسارس،الذيتفىشبنيعامي

2002و2003.
ووجدالعلماءأنمرىض»كوفيد19«ينفثون

كمياتكبريةمنالفريوسعربالحنجرةيفاأليام
األوىلإلصابتهمبه،وهيالفرتةالتييظلفيها
املرىضيمارسونأعمالهماليوميةواالعتيادية.

وبعداليومالخامس،يرتاجعمستوىالعدوىعند
معظمأفرادعينةالدراسةباستثناءحالتنيفقط،
أيأنمستوىالعدوىتراجعيفاليومالخامس

عند7حاالتمنأصل9.
أمااملريضنياآلخرين،فظلبإمكانهمنقلالعدوى
لآلخرينببثالفريوسمنالحنجرةوالحلقحتى

اليومالعارش.
وأوضحالعلماءأنهخاللاألياماألوىللإلصابة

باملرض،فإناملصابنيبالفريوسيمكنهمأنيبثوا

وينفثونالفريوساتبأكرثمن1000مرةمماكان
بإمكانمرىضالسارسأنيفعلوهيفاألياماألوىل

إلصابتهمبه.
وهذهالحقيقةتفرسسبباالنتشارالرسيع

لفريوسكوروناالجديد،الذيأصابنحو120ألف
حالةيفجميعأنحاءالعالم،مقابل8000حالة

فقطمنفريوسكوروناالسارس.
وأثارتالدراسةشكوكاحولإمكانيةانتقال

الفريوسعربالرباز،وهياملسألةالتيأشارتإليها
العديدمنالدراساتاألخريةحولفريوسكورونا

الجديديفالصني،فقدوجدالباحثوناألملان
مستوياتعاليةمنبقاياالفريوسيف13عينةمن
الربازمن4مرىضيفدراستهم،غريأنهملميتمكنوا

منإنتاجفريوسمنأيمنها.
ومعذلك،الحظتالدراسةأنجميعاملرىض

كانوايعانونمنمرضخفيف،وأنحقيقةأنهم
لميتمكنوامنالعثورعىلفريوسيفبرازهمال
يستبعدأنيحدثانتقالأوعدوىيفحاالت
أخرى،األمرالذيدفعالباحثنيوالعلماءإىل

الدعوةإلجراءمزيدمنالدراساتواألبحاثحول
هذااألمر.

وقالالعلماءإنالنتائجالتيتوصلواإليهاتشري
إىلأنالتدابريواإلجراءاتاالحرتازيةلوقفانتشار
الفريوسيجبأنتركزعىلالجهازالتنفيس،مثل
حمايةاآلخرينمنسعالوعطساألشخاص
املصابنيبالفريوس،وفقاملاذكرهموقع»ستات

نيوز«اإللكرتوني.
وأفادالباحثونأنهاليمكنزراعةفريوسكورونا
الجديدمنعيناتالدمأوالبولاملأخوذةمن

املرىض،غريأنهمأشارواإىلأنمننتائجالدراسة
املهمةهيأناألشخاصاملصابنييبدأونبتطوير
أجساممضادةللفريوسبرسعة،عادةخالل6إىل
12يوما،وهومايفرسسببعدمإصابةحوايل80 
يفاملئةمنمرىض»كوفيد19«بأعراضخطرية.

دراسة »متفائلة« 
حول فيروس 
كورونا الجديد

مركبة ذكية تنقل الطعام 
لبؤر كورونا وتعقم نفسها
حولترشكة»تشانغشاشينغشن«للتكنولوجياالذكيةيفالصنيمركبة
آليةذكيةكانتتستخدميفاألساسلتسليمالطرود،لتوصيلوجبات
الطعامللعاملنييفمنطقةتشانغشاللتنميةاالقتصاديةوالتقنيةيف

مقاطعةهونانبوسطالصني،منأجلالحدمنخطراإلصابةبفريوس
كوروناالجديد.

وبحسبوكالةشينخواالصينية،ترسلاملركبةاملجهزةبوظيفةالتطهري
باألشعةفوقالبنفسجية،رسالةللمستخدمنيبعدانطالقها،وتفتح

بابهاتلقائيابعدمسحاملستخدمرمزاالستجابةالرسيعةعىلشاشتها
وإدخالرمزالتحقق.

ويمكنللمركبةتحديداملساربدقةوتفاديالسياراتواملشاة،معقدرة
عىلتوصيل200وجبةخاللرحلةواحدة.

This is the first deep-
sea fish known to be a 
mouthbreeder
M ost fish are broadcast spawners, casting their eggs and 

sperm in clouds and leaving their young to develop alone. 
But a tiny minority — about 2 percent — are “mouth-

breeders,” keeping their fertilized eggs (and sometimes hatchlings) 
protected in their mouths. Now, a study reveals the first fish known 
from the deep sea to mouthbrood, researchers report February 27 in 
Scientific Reports.

In 2015, ichthyologist Randy Singer, now at the University of Michigan 
Museum of Zoology in Ann Arbor, was identifying fish spotted by a 
remotely operated underwater vehicle for the U.S. National Oceanic 
and Atmospheric Administration’s Okeanos Explorer ship. A red-glint-
ing fish flashed by the vehicle’s camera some 500 meters deep, near 
Puerto Rico. 

Later, Singer identified the fish as a parazen (Parazen pacificus), a 
poorly known species found in the deep West Atlantic and West Pacif-
ic. Upon learning about parazens’ disjointed range, Singer suspected 
these fish were actually multiple species, not just a single species. 
He started examining and comparing museum specimens from both 
oceans. 

When examining one specimen from a fish market in Taiwan, Singer 
peeled back its gill cover to count structures on its gills, and got a 
surprise. “There was just this big, gnarly clump of something in its 
mouth,” Singer says. 

Initially thinking the female parazen had gobbled up another fish’s 
eggs, he looked closer and saw that the membrane-enveloped masses 
were attached to the inside of the mouth by “alienlike tendrils.” Clear-
ly, Singer says, the eggs were being held in the mouth deliberately. 
He and his colleagues used CT scanning to count an estimated 530 
developing embryos. 

Deep-sea fishes normally spawn externally, and their young migrate 
to more productive shallow waters before returning as adults to 
the food-scarce deep. But mouthbrooding is a comparatively costly 
investment. Some shallow water mouthbreeders eat with a mouth 
full of eggs, which is more difficult and costs more energy, and others 
abstain from eating entirely as the young develop, draining energy re-
serves. That parazen would invest so much in protecting their young 
in such scarcity begs for further investigation, Singer says.

Ashley Robart, an evolutionary biologist at Occidental College in 
Los Angeles, agrees that this appears to be the first deep-sea fish to 
mouthbrood. She points out that the fish seems to live in a sandy bot-
tom area with little refuge from predators. “This [environment] may 
also favor mouth brooding since eggs or free-swimming larvae would 
be difficult to defend in such an exposed habitat,” she says.

For Singer, the discovery shows that there’s a greater diversity of 
reproductive strategies in the deep than have been appreciated. But 
scientists are on the cusp of unveiling far more about how fishes have 
adapted to deep-sea living (SN: 6/5/19). 

“We’re kind of in a renaissance for deep-sea exploration right now,” 
Singer says. “I would expect people to see many more new discover-
ies coming rapidly in the future.”
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TECHNOLOGY تكنولوجيا

أطلقترشكةمايكروسوفتتحديثاجديدالتطبيقها»رفيق
هاتفك«)Your Phone Companion- Link to Windows(الذييتيح
ربطهواتفأندرويدالذكيةبأيحاسوبشخيصيعملبنظام

»ويندوز10«.
ويوفرنظامالتشغيل»ويندوز10«برنامجامجانيايدعى

»هاتفك«)Your phone(يهدفإىلنقلالصورومقاطعالفيديو
بنيالحاسوبوالهاتفالذكي،أوحتىقراءةالرسائلالنصية
القصرية)SMS(والردعليهامنالحاسوبمبارشة،لكنبرشط

تثبيتتطبيق»رفيقهاتفك«عىلالهاتف.
وبحسبنوعالهاتفالذكي،تتوفروظائفخاصةمثلعرض
تطبيقاتالهاتفعىلشاشةالحاسوبوالتحكمبهاعربلوحة

املفاتيحوالفأرةأوالشاشةاللمسيةللحاسوب.
كماتتيحاألداةعرضوإدارةتنبيهاتالهاتفعىلالحاسوب
الشخيص،وتلقياملكاملاتالهاتفيةعىلالحاسوبونقلهابني
أجهزتكاملختلفةبسالسة،باإلضافةإىلتبادلمشاركةالصور

بنيالهاتفوالحاسوبالشخيص.
وعندمايرغباملستخدميفإضافةصورةحديثةإىلبريده
اإللكرتونيأوورقةأوعرضتقديمي،فكلماعليهفعلههو
سحبوإسقاطالصورةمنتطبيق»هاتفك«إىلالحاسوب

الشخيص.
والتحديثاألخريملايكروسوفتأتاحللمستخدمنيإجراء

واستقبالاملكاملاتالشخصيةعىلحاسوبهمالشخيص،أونقلها
بنيأجهزتهماملختلفة،واستخداممكرباتصوتالحاسوب

وامليكروفونمنأجلتجربةاتصالهاتفيأكرثثراء.
كماأتاحالتحديثعرضأحدث2000صورةمنكامرياهاتف
أندرويدعىلالحاسوبالشخيص،بدالمن25صورةيفالسابق.
يذكرأنبعضمزاياالتطبيقتتوافقمعأجهزةأندرويددون

أخرى،فمثالتتوافقمزاياالرسائلالنصيةوالتنبيهاتواملكاملات
الهاتفيةمعمعظمهواتفأندرويد،يفحنيتتوافرمزاياأخرى

بصورةحرصيةلنماذجمختارةمنهواتفسامسونغ.

يتيح تلقي المكالمات والرد على الرسائل.. تطبيق 
من مايكروسوفت لربط الهاتف بالحاسوب

جوجل تسد ثغرات أمنية 
خطيرة في كروم

أطلقترشكةجوجلإصداراجديدامنمتصفحهاالشهريكروملسد4ثغرات
أمنيةخطرية.

وأوضحتالرشكةاألمريكيةأناإلصدارالجديديحملالرقم80.0.3987.132،
مشريةإىلأنهيتوافرألنظمةتشغيلالحواسيباملكتبيةمايكروسوفت

ويندوزوأبلmacOSولينوكس.
ولمتكشفجوجلبعدعنأيمعلوماتتتعلقبالثغراتاألمنيةاملكتشفة.
كانتجوجلقدواجهتأزمةتثرياستياءاملليارات
منمتصفحيالشبكةالعنكبوتية،تتعلق
بانقطاعاإلنرتنتإذطرحترشكة
»جوجل«تحديثاعىلنسختها
التجريبيةمنمتصفحاإلنرتنت
»جوجلكروم«،والذييمكن

استخدامهحتىلوانقطعاإلنرتنت.
وتشملالنسخةالتجريبيةمن
»جوجلكروم«تقنياتجديدة
تمكناملتصفحنيمنالعثور

عىلامللفاتغرياملتصلة
باإلنرتنت،وفقاملوقع

»إنجادجيت«املتخصص
بالتقنياتالتكنولوجية.
،»FTP«وتدعمتلكالتقنيةملفات
التيتعملعىلتطبيقاتالويباملتطورةمنمقاطع
فيديووملفاتأخرى،والتيسيمكنتحميلهاحتىيف

حالةعدماالتصالباإلنرتنت.
ويقومتحديث»كروم80«الجديدبفهرسةاملحتوى،
الذييتيحلتطبيقاتالويباملتقدمةرسدجميع
املحتوىالخاصبهامندونالحاجةلالتصال

باإلنرتنت.
واإلصدارالتجريبيمن»كروم80«متاححالياعىل
نظامتشغيل»أندرويد«و«كرومأوإس«و«لينوكس«
و«ماكأوإس«و«ويندوز«،وتمتإضافتهاللنسخة

النهائية.

تعتربعمليةإعدادخدمةرسائلواتساب
منالعملياتالسهلة،لكنعمليةاإلعداد

السهلةهذهتعنيأنحسابكمفتوحإلساءة
االستخدامإذالمتكنحريصا.

لحسنالحظ،منالسهلجداإضافةطبقة
مناألمانعىلحسابك،ممايحميهمن
الفقدانيفحالةتعرضتشفرةالتنشيط

املكونةمنستةأرقامللرسقة.
لنتحميكخياراتاألمانهذهمناخرتاق
خطريمثلالذيأصابالرئيسالتنفيذي

لرشكةأمازونجيفبيزوس.ولكنماستفعله
هوتوفريطبقةأخرىمنالحمايةإذاتمكن
شخصمامنخداعكملشاركةرمزالحماية

الخاصبك،وهيعمليةتعرفباسم
»القرصنةاالجتماعية«.

وهذهمشاركةلتجربةحديثةحصلتألحد
املستخدمنيتوضحمايمكنأنيحدثعندما

التفعلذلك.
تلقتباليآيدصباحأحدأياماألحدرسالة
واتسابمنصديقمقربسألهاعماإذاكان
بإمكانهاإعادةإرسالرمزمكونمنستةأرقام

تلقتهمنخاللرسالةنصية.دونتفكري،
وألنهاوثقتبصديقها،فقدأرسلتالكود

ووجدتنفسهافجأةخارجحسابواتساب
الخاصبها.

لميكنهذامجردرمز،فقدكانالرمزاملكون
منستةأرقامالذييرسلهواتسابإىلرقم
هاتفكاملحمولعربخدمةالرسائلالقصرية
لتأكيدالحسابالخاصبك.بمشاركةهذا
الرقم،سمحصديقباليللمهاجممنغري

قصدتسجيلالدخولإىلحسابها.

ونظراألنمهاجمهاأصبحاآلنيسيطرعىل
حسابها،فقدتمكنوابعدذلكمنإرسال
رسائلمنهإىلأيجهاتاتصالكانتيف
املجموعةنفسهاالتيتتحدثمعها.

لهذاالسببمناملهمللغايةتذكرهاتني
القاعدتني:

-1التشاركمطلقارمزواتساباملكونمن
ستةأرقاممعأيشخصحتىوالديك،حيث

اليوجدسببمرشوعلطلبالرمزالذي
يرسلهلكواتسابعربالرسائلالقصرية،

لذلكالتفكريفمشاركته.
-2إعدادرمز(PIN(سيكونبمثابةعائق

آخرملنعأيشخصمنتسجيلالدخولإىل
حسابك،وسيوقفهذاالكابوسعنالحدوث

لك.
الرمز(PIN(هوأيضاستةأرقام،ومنأجل

إعداده:
افتحتطبيقواتسابواضغطعىلالنقاط
الثالثيفأعىليمنيالشاشةثماضغط

عىل»اإلعدادات«وبعدها»الحساب«ثم
اخرت»التحققمنخطوتني«.اضغطعىل
»تفعيل«،ثماخرترقمالتعريفالشخيص

املكونمنستةأرقام.
هذهالخطوةالتاليةليستإلزامية،ولكن
إضافةعنوانبريدإلكرتونيسيتيحلك
اسرتدادحسابكإذانسيترقمالتعريف
الشخيص.سيطلبمنكواتساببشكل

دوريرقمالرمزالخاصبكأثناءاستخدامه
حتىالتنساهبسهولة،لكناليزالمن

املستحسنالحصولعىلنسخةاحتياطية.

كيف تحمي حسابك على واتساب 
من القرصنة االجتماعية؟

Corona postpones 
the launch of new 
iPhone phones!

S everal sources and sites interested in 
modern electronics affairs confirmed 
that Apple will postpone the press con-

ference in which it would soon reveal the new 
iPhones due to fears of the spread of Corona 
infection.
According to the sources, the conference, which 
was scheduled to take place in late March, will 
be postponed due to Apple’s fear that about 
1,000 people will gather at its headquarters 
called Apple Park in California, especially with 
the spread of Corona virus infection.
What is likely to delay or even cancel this 
conference is the decision of the Department of 
Health in Santa Clara County, California, which 
banned large gatherings of 1,000 people or 
more between March 11 and April 1 this year 
for fear of spreading Corona infection.
In the event that Apple cancels the said confer-
ence, you may have to postpone the launch of 
the new iPhones, or you may go to the Internet 
to reveal them, as some companies have done 
recently.
It was expected that Apple will disclose at the 
aforementioned conference the latest versions 
of the iPhone, including the new version of 
iPhone SE, and a phone that might be called the 
iPhone 9 will come with good specifications and 
a competitive price.
And Apple is currently facing many difficulties 
in producing its phones due to the 
problems related to the 
spread of Corona 
infection, which led 
to the closure of 
some iPhone 
assembly 
factories in 
China, and 
caused 
the delay 
in the 
supply 
of a 
number 
of parts 
for these 
phones.
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    THE MAN الرجل

العملعنبعد)املعروفأيًضاباسمالعمل
مناملنزل(هوترتيبعمليعملفيهاملوظف
خارجاملكتب،وغالًبامايعملمناملنزلأو
موقًعاقريًبامناملنزل)بمايفذلكاملقاهي

واملكتباتوأماكنمختلفةأخرى(.

وبدالًمنالقدومإىلاملكتب،يعملاملوظفعن
بعدمنمنزلهأومنمكتبهالخاص،ويتواصلمع
زمالءالعملوأصحابالعملعربالهاتفوالربيد

اإللكرتونيوتطبيقاتالتواصلاالجتماعي.
قدتتمأيضااإلجتماعاتعنبعدبدونالحاجة
للحضورإىلاملكتبوهومايعدممكنايفظلتوفر

الكثريمنخدماتاالجتماععنبعد.
تعريفالعملعنبعد

العملعنبعدهوعندمايؤديالفردوظيفته
منخارجمكتبالرشكة،ويسمىأيًضاالعملمن
املنزل،يختلفالعملعنُبعدعنالعملالحر.
بصفتكمستقالً،فأنتعاملمستقلويمكنك

تحديدجدولكالزمنيالخاص،ومعذلكإذاكنت
تعملعنبعد،فأنتموظفلدىرشكةواحدة
ولكنكتعملخارجمساحةعملتقليدية.

عندالعملعنُبعد،يستبدلالعاملونبدوامكامل
أوبدوامجزئيوسائلالنقلاليوميةبخيارات

االتصاالتمثلالهاتفوالربيداإللكرتونيوأدوات
.SkypeأوSlackاإلنرتنتمثل

يفالعملعنبعدهناكدوامبالطبعحيثيتواجد
املوظفملدة8ساعاتمتصلومتواجدعىل

صفحاتخدماتالتواصل،ويعملمعرشكتهالتي
كانيعملمعهايفاملكتب.

تكونهناكاتفاقيةيفالعملعنبعدوهيعقد
عملتتواجدبهالعديدمنالرشوطوالتفاهمات

ويشريإىلإجازةسنويةواالجازاتاملرضية
املدفوعةوماإىلغريذلكمناملميزاتالتيتكون

لدىاملوظفيفاملكتب.

أنواع العمل عن بعد
يمكنإنجازالعديدمنالوظائفبعيًداعناملكتب

معظمهايتطلبببساطةاتصاالًعرباإلنرتنت،
وتنقسمهذهالوظائفإىلثالثفئاترئيسية

استناًداإىلمكانوكيفيةإكمالمهامك:
العملعنُبعد:يؤديالعاملعنُبعدعملهمن
موقعبخالفاملكتبالفعيللصاحبالعمل،مثل
مساحةالعملالجماعيأوالحديقةأواملقهى،
قديكونهؤالءاملوظفنيملزمنيبالسفرإىلمكتب
الرشكةلحضوراجتماعات،ويمكنأيًضاوصف
األشخاصالذينيسافرونلغالبيةعملهم،مثل
مندوبياملبيعات،بأنلديهموظيفةعنُبعد.

كيفيجعلالعملعنبعدرشكتكأكرثفعالية؟
الوظيفةاالفرتاضية:يوفرهذااملوقفاستقاللية
املوقعبنسبة٪100،الوظائفاالفرتاضيةليست
ملزمةللموظفللعمليفمكتب،غالًبامااليكون
للرشكاتالتيلديهاهذااملنصبمكاتبفعليةوقد
تستخدميفاملقاماألولاملقاولني،وعىلالرغممن
أنكقدالتزالبحاجةإىلالعملمنمنطقةمعينة
لتلبيةاحتياجاتالرشكةالرضيبيةوالتنظيمية،
فإنالوظائفاالفرتاضيةتوفرالكثريمناملرونة.
العملمناملنزل:قديتطلبمنكهذااملنصبأن
يكونلديكمكتبمنزيل،قديتطلبمنكأيًضاأن
تكونمتاًحاخاللساعاتالعملالقياسية،ومع
ذلكتقومعددمتزايدمنالرشكاتبتقييمكيفية
التزامموظفيهاباملواعيدالنهائيةوتقديمنتائج
بدالًمنمحاولةإدارةكيفيةاستخداماملوظفني

لوقتهم.
ملاذاقديكونللعملعنبعدمتطلباتاملوقع؟
بينماتسمحلكمعظموظائفالعملعنبعد
بالعملمنأيمكان،قديكونلدىاآلخرين

متطلباتاملوقع.
عىلسبيلاملثال،عىلالرغممنأنكقدتكونقادرًا
عىلالعملعنُبعد،فقدتضطرأيًضاإىلالذهاب
إىلاملكتبمنحنيآلخرلحضوراجتماعاتأو

أحداثمهمةتتطلبوجودكالفعيل.
سببآخرشائعلبعضقيودموقعالعملعنبعد
هواملتطلباتالرضيبيةوالقانونية،عىلسبيل

املثالإذاكنتتحملشهادةأوترخيًصامعينًا،فقد

تكونمؤهالًلشغلوظائفيفمناطقمعينة.
إيجابياتوسلبياتالعملعنبعد

يفحنيأنالعملعنبعديمكنأنيقدمفوائد
ألصحابالعملواملوظفني،فإنهيمكنأنيمثل

أيًضاتحديا.
يستفيدأصحابالعملمنالعملعنبعدألنه
يقللالتكلفةويمكنأنيزيدمنالرضاالوظيفي،
ينفقاملوظفونوقتًاومااًلأقلعىلوسائلالنقل
وقديواجهونتحسنيالتوازنبنيالعملوالحياة

أثناءالعملعنُبعد.

كيف يساعد «العمل عن بعد« على 
تحسين اإلنتاج؟

ومعذلكيعانيبعضالعاملنيعنبعدمنفقدان
التوجيهاملهنيخارجاملكتب،التخطيطالدقيق

والجدولةوإدارةالوقتومساحةالعمل
املحددةجيًدامهمةللحفاظعىل

اإلنتاجية.
يجدبعضاألشخاص
أيًضاأنالعملمن
املنزلطريقةتعزز
العزلةعنالناس
وتجعلهمأقل
اجتماعيني

وأكرث
انطوائيني.

العمل عن بعد.. 
معلومات مهمة عليك معرفتها قبل اعتماد هذه االستراتيجية

Fashionable ways 
to style Men’s 
casual shirts
W hether you are dressing up for work with a shirt and 

tie to hanging out with your buddies, the shirt is a 
fashion staple you can reply on.

The shirt can be worn as formal to smart casual but it’s how you 
style it that matters. It’s versatility means you can pair it with jeans 
to pants, all depending on the occasion.
Here are some quick and easy fashion tips to help you get the best 
look from your casual shirt look.
Get the fit right
Because your shirt look is not formal offers you a bit more flexibility 
with the fit. They don’t require that tailored fit look as required 
when pairing with a suit. However, you don’t want it to look to 
baggy either to ensure it holds it shape when on.
A few basic things to remember when choosing that great casual 
shirt are
Know your chest measurements. This will help you get a nice casual 
fitted shirt
Make sure you know your collar size. This will ensure a neat snug fit 
to the neck area.
The casual denim shirt look
Denim is not only versatile but can be worn as part of a layered out-
fit. It’s a great stand-along piece of apparel, especially during the 
summer months. Due to its light textured fabric makes it perfect 
dress for those night out with friends. It can be toned up or down 
while maintaining a sense of style.
Opting for a thicker denim fabric is a good choice during cooler 
weather. It allows you to dress it with a vest or tee underneath. Try 
and avoid dark coloured under layering though. Whites and pastel 
are always a safe stylish bet.
The denim shirt looks great when paired with chinos or pants. The 
same colour denim on denim is a definite no no. If you do opt for 
denim on denim, make sure your jeans or a lighter or darker shade 
to the shirt.
For that true casual finish, pair your look with white trainers. To 
make your outfit truly stand out try adding tan coloured trainers. 
This adds extra detailing to your overall finish.
Go plaid with your casual shirt
In the past few years, plaid design has made a real comeback. 
Unlike the past when plaid was confined to lumberjack fashion, the 
plaid shirt look is the new way for guys to present that county feel 
to their fashion look.
To really enhance the casual plaid look, pair with denim jeans. Dark 
navy denims can perfect the plaid design. It’s rustic texture of fabric 
also contributes to masculine styling.
To complete your outfit, pair of brown leather or suede sand boots. 
This presents that real urban come country style effect to your 
finished look.
The crisp clean white casual shirt affect
For those of you men who like the safe and non-intrusive fashion 
look, the white casual shirt look is perfect. It’s clean as well as 
stylish yet safe.
The beauty about the white casual shirt look is that you can pair it 
with almost anything. It’s neural colouring means it can be worn 
with any colour jeans or chinos.
A beautiful fashion look is combining a plain white oxford shirt 
with a pair of dark navy chinos. This colour contrast 
creates a great balance ensuring it’s not too 
bright.
Opt for cut-off pants and dark loafers 
for that real relaxed fashion finish. 
Socks are not required as you 
want to ensure your look is as 
casual as possible.
The black casual shirt look
Lots of guys don’t think 
black when it comes to 
casual shirt dress. Howev-
er, if you’re going for an 
all-black look, or just want 
a darker outfit, then black 
can be a great option.
A good quality black 
Oxford shirt will help tone 
down your look and prevent 
it from looking too mono-
chrome and formal.

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

رغمأنانتشارفريوسكوروناأصابقطاعيالسياحة
والطريانيفالعالمبخسائركبرية،فإنهسوفيسهم
بتنشيطالسياحةيفأبرز9جزرنائيةيفالعالم،

باعتبارهاالوجهاتاآلمنةللسياحةوالتمتعباملناظر
الطبيعيةبعيداعنمخاطراإلصابةبالفريوس.

نرصدلكأبرز9جزرنائيةحولالعالم،التييوجدبها
عددقليلمنالسكانأواليقطنهابرشأصالوطرق
الوصولإليها،يفحالرغبتكيفالسياحةوالسفر
واملغامرة،حسبموقعfarandwideاملتخصصيف

السياحةالعاملية.

تريستان دا كونا
تقعجزيرتريستانداكوناالربكانيةالنائيةيفجنوب

املحيطاألطليسبأقاليمماوراءالبحارالربيطانية،وهي
جزءمنسلسلةمنالجزرالتيتحملاالسمنفسه،
وتعدمنأقلاملناطقاملأهولةبالسكانيفالعالم،حيث
يقطنها247شخصافقط،حتىأنهاليوجدبهامطار،
والإنرتنت،وعىلمنيرغبيفزيارةالجزيرةالوصول

بالقارب.

الدب
جزيرةالدبهيجزءمنجزرسفالباردالرنويجية

واملوجودةببحربارنتس،وتعدغريمأهولةعمليا،إذتعد
موطنامنأكربمستعمراتالطيورالبحرية.

ويمكنللزائرينالسفرإىللونجيريبنيعاصمةسفالبارد،
ثميتعنيعليهمالعثورعىلقاربأوسفينةأبحاث

مستأجرةللوصولإىلالجزيرة.
كمايوجدعددقليلمنسفنالرحالتاالستكشافية
التيتنقلالركابإىلاملحميةالطبيعية،حيثتعد

الجزيرةمكاناالستكشافالطيوروالتقاطصوراملناظر
الطبيعيةالتيلميمسهاأحد.

بوفيت
هذهالجزيرةغرياملأهولةبعيدةجدابحيثالتتم

زيارتها،وهيموجودةجنوباملحيطاألطليسبالرنويج،
وقدضاعتمنذمايقربمنقرنمنتاريخاكتشافها

ألولمرة.
كانالفرنسيونجانبابتيستوتشارلزبوفيتودي

لوزيرهمالذينرصدواالجزيرةألولمرةيفعام1739،
لكنهلميحسبإحداثياتهابشكلصحيح،ولميتم

رصدهامرةأخرىحتىعام1808،واآلن،تعدالجزيرة

ملجأللحياةالربيةمندونأيسكانأوزوار.

بيشوب روك
جزيرةبيشوبروكBishop Rockاملوجودةباملحيط
األطليسيفاململكةاملتحدة،هيجزءمنجزرسييل،
وتعدأصغرجزيرةيفالعالم،وفقاملوسوعةجينيس

لألرقامالقياسية،واليسكنهاأيبرش،ولكنهاكبريةبما
يكفيملنارة.

تمبناءاملنارةعام1707،بعدأنغرقتبقربهاسفينة
بريطانيةكانعىلمتنها2000راكب،وتنطلقالرحالت
البحريةإىلالجزيرةلزيارةاملنارة،اعتماداعىلالطقس
املالئم،بنيأبريل/نيسانوأكتوبر/ترشيناألولمنكل

عام.

بوريريا
تعدهذهالجزيرةجزءامنأرخبيلسانتكيلدايف

اسكتلنداشمالاملحيطاألطليس،وتشتهربكونهاموطنا
ألندرأنواعاألغناميفاململكةاملتحدة،وقدتمالعثورفيها
عىلآثارماقبلالتاريخلإلنسان،التيغالبامايزورها
سكانالجزراآلخرونعىلمنتقاربلجمعالصوفمن

األغنام.
ولزيارةالجزيرةيجبأنتكونالبحارهادئة،ويجب

الحصولعىلترصيحالجهاتاملختصةباسكتلندا،وهذا
يرجعلخطورةالزيارة،حيثإنالبحارالهائجةتجعل
منالصعبعىلالقواربأنترسوبسالم،ويصفبعض
املرشدينالسياحينيأنالوصولإىلالجزيرةأصعبمن

الوصولإىلقمةجبلإفرست.

سنتينل
جزيرةسنتينلأوشمالالحارسالهنديةالواقعةعىل
خليجالبنجال،تعدمنأخطروأغربالجزريفالعالم،

حيثتعدموطنالقبيلةمنالسكاناألصليني»الحراس«
الذينيرفضونتمامااألجانبيفالجزيرة،ويقدرعددهم

بـ400فرد،وفقآخرتقديرات.
ومنأشهرالحوادثاملرتبطةبالجزيرةقتلاملبرش

األمريكيالذيحاولالتسللوالوصولإىلالسكان
يفعام2018،وتتممتابعةالجزيرةبشكلدوريمن
الحكومةالهنديةسواءملحاولةعدالسكانأوتوصيل

املساعداتاإلنسانية.
وبموجبقانونجزرأندمانونيكوبار،تتمحمايةقبائل
السكاناألصليني،ويحظرهذاالقانوندخولالغرباء

عىلبعد5أميالمنالجزيرة.

روكال
سانتكيلداروكالهيجزيرةغريمأهولةتقعيفشمال

رشقياملحيطاألطليس،وهيجزءمنجزرفارويف
الدنماركوإيرلنداوآيسلندا،وهناكنزاعدويلبنيالدول

الثالثللسيطرةعليها.
منالصعبالوصولإيلالجزيرةوزيارتهابشكلمتكرر،
ويقالإنعدداألشخاصالذينذهبواإىلالفضاءأكرثمن

ضعفعددزوارالجزيرة.
وهناكرشكةسياحيةواحدةستأخذكإىلشواطئها،

ومناملقررأنتنطلقالرحلةاملقبلةلهذهالرشكةيف2022.

كيرجولين
أرخبيلكريجولنيهوإقليمفرنيسيضم11جزيرة

 Grande Terreصغرية،تحيطبشكلوثيقبجزيرة
الرئيسية،ويغطيقمةتلكالجزرالجليد،ويقطنها10 
أشخاص،وهينائيةلدرجةأنأقربتجمعسكانيلها

يقععىلبعدألفيميل،يفجزيرةمدغشقر.
وهناك4رحالتسنويةإىلالجزر،وتستغرقالرحلة

قرابةالشهر،ويهتمبالقيامبالرحالتللجزيرةالراغبني
يفاالستمتاعبالحياةالربيةاملذهلةاملوجودةعيل

الجزيرة،بمايفذلكالبطاريقواألرانبوالفقمةوآالف
األغنام.

جزيرة أمستردام
سميتالجزيرةعىلاسمالسفينةالتياكتشفتها»نيو

أمسرتدام«يفأوائلالقرنالسادسعرش،وتقعهذه
الجزيرةالربكانيةيفجنوباملحيطالهندي،وقدسجل

آخرثورانلربكانهايفعام1792.
واليسكنالجزيرةسوي28شخصاغريدائمني،وهم
الباحثونالذينيراقبونحيوانالفقمةالذييسكن

شواطئها،وإذافكرتيفزيارةهذهالجزيرةالتيتخضع
حدوديالفرنسا،فستكونعىلبعدنحوألفيميلمنأي

قارةأخرىيفالعالم.

السياحة رغما عن كورونا.. 

أبرز 9 جزر نائية في العالم

Wat-Er Delight A £250M 
indoor water park and 
spa is coming to the UK 
with slides, pools and 
swim up bars

A HUGE new indoor water park and spa is coming to the UK, 
with water slides, pools, wellness areas and even swim 
up bars.

Plans for Therme Manchester have been confirmed by the Trafford 
Council in Manchester for the £250m resort to be built.
The 28-acre site, the size of 19 football pitches, is being dubbed the 
first “well-being-resort” in the country but features much more than 
relaxation areas.
Inside the family zone will be swimming pools, including a wave 
pool, as well as water slides and water fitness classes.
Guests will also be able to relax in the palm tree relaxation area, or 
the two acre “well-being garden” shaped like a rose with bio-diverse 
plants and water features.
Adults can enjoy time away from kids with a no-child section, which 
will have water lagoons, mineral bars, swim up bars, steam room 
and saunas.
Fitness fanatics can take advantage of the health classes such as 
yoga and pilates.
You won’t even need to leave to eat, with restaurants and cafes also 
part of the planning.
The aim of the new resort is to bring together “the tradition of the 
ancient Roman spa with an indoor tropical paradise».
The-three story resort will replace the current EventCity building in 
Manchester, with plans for it to open by 2023.
It expects to attract two million people annually, with prices not 
yet revealed, although could see guests paying a fee for the whole 
attraction or just a single zone.

بكلفة ربع مليار جنيه 
إسترليني.. حديقة مائية 

خيالية في مدينة مانشستر
شهدمدينةمانشسرتاإلنكليزية،بناءحديقةمائيةضخمة،مع

منزلقاتمائيةوحماماتسباحةو«سبا«،حيثتقامعىلمساحة
28فداناًبتكلفةتصلإىل250مليونجنيهإسرتليني.

 Therme«ووفقاًملوقعجريدة»الصن«الربيطانية،فإّنرشكة
Manchester«حصلتعىلموافقةمنمجلسترافورديفمانشسرت

لبناءمنتجعبقيمة250مليونجنيهإسرتليني،عىلمساحة28 
فداناً،أيمايعادلحجم19ملعباًلكرةالقدم.

ويتمّيزاملتنزهالجديدبعديدمنالعواملالتيتجعلهمميزاً،حيث
يضماملنطقةالعائليةالتيتشهدتواجدحماماتسباحة،بمايف
ذلكحمامسباحةباملوجات،باإلضافةإىلمنزلقاتمائيةودروس
يفاللياقةالبدنيةاملائيةمثلاليوغاوالبيالتس،كمايتمكنالضيوف

مناالسرتخاءيفمنطقةاسرتخاءأشجارالنخيل،التيتبلغ
مساحتهافداننيعىلشكلوردةمعالنباتاتاملتنوعة.

يمكنللبالغنياالستمتاعبوقتبعيدعناألطفال،والذييحتوي
عىلبحرياتمائيةوكافيهاتوحماماتللسباحةوغرفةبخار

وساونا.
لنتحتاجحتىإىلاملغادرةلتناولالطعام،حيثتعداملطاعم

واملقاهيجزءاًمنالتخطيط،سيحلاملتنزهاملكونمنثالثطبقات
محلمبنى»EventCity«الحايليفمانشسرت،معخططالفتتاحه

بحلولعام2023،ويتوقعأنيجذبمليونيشخصسنوياً.
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World Cultures ثقافات الشعوب

تمتلكالشعوبوالثقافاتالعاملّيةطُرقزواجمختلفة،تعتمد
عىلمجموعةمنالعاداتوالتقاليدالخاصةبكّلقبيلةأوشعب
منهذهالشعوب،بهدفأنتكونمراسيموحفالتالزواجواحدة
منأسعداألياميفحياةأّيرشيكنيمقبلنيعىلاالرتباططويل
املدى،فقدطّورتالشعوباملختلفةمجموعةمنأغربعادات
الزواجيفالعالم،وذكرتصحيفةذاصنتقريراًعىلأغربعادات

الشعوبيفالزواجيفالعالمومنها:

اسوداد العروس والعريس

يفاملرتفعاتاالسكتلندية،يوجدتقليداسكتلنديقديمللزواج
يضعحرفياًالعروسوالعريسيفوضعصعب،إذتنطويطقوس
-سوادالعروس-عىلإلقاءالزوجنيبهدوءبالسخاموالطحني،
وذلكإلبعاداألرواحالرشيرةالتيقدتعيقأوتفشلزواجهما؛إذ
يعدمنالجيدأنيلقىعىلالزوجنيباملوادالسوداء،ويعتقدأنه
إذاكانالزوجانيستطيعانتحملاللوناألسود،فتلكإشارة
إيجابيةبأنهمايستطيعانالتعاملمعالزواجوالحياةبنجاح.

بصاق األب على ابنته

واحدةمنأغربعاداتالزواجيفالعالمموجودةيفثقافة
ماساي؛إذيقوماألببالبصقعىلابنته،قبلأنتغادرمنزلها
معالعريس،اعتقاداًمنهمأنهذاالفعليجلبالحظالجيد

والحياةالسعيدةللعروس،إنالبصقهورمزللخزيعادة،لكن
يفواليةماساي،ُيعتقدأنهيجلبالحظالسعيد،تغادرالعروس
معزوجهاوالتنظرإىلالوراءخوفاًمنالتحولإىلحجر،كما
يفتراثشعباملاساي،وتعدهذهالتجربةمخيفًةبالنسبة

للعروس،والتيعادةمايرتاوحعمرهابني13إىل16عاماً،ومن
أجلإبعادالنساءعنالحظاليسءمنأرسةالعريس،تقوم
أرسةالعروسبإهانتهاوهيتسريإىلمنزلهاالجديدملقابلة

زوجها،واليبقىالزوجيفاملنزلالذيتقيمفيهالعروسطوال
اليومنيالتالينيمنالعرس،ووفقاًللعرفاالجتماعييحلق

رأسالعروس،هكذايبدأحفلالزفاف؛إذيعلنعنارتباطالزوج
والزوجةمدىالحياة،وعادةمايتضمناالحتفالبالزواج

الرقصبالعيصالخشبيةوالقفزإىلأقىصحدممكن.

خطف العريس وتهديد العروس

كذلكمنأغربعاداتالزواجيفالعالماملتواجدةيف
بعضاملناطقبالهند،والتيتقامللتهربمندفعاملهر،

قدتختطفعائلةالبنتشاباًويزوجونهقرساًمنابنتهم،
فإذارفض،فقديتعرضللتّهديدبالعنف،وذلكبسبب

تقليديفالهندوسية،يعدمنالرضوريأنيتزوجالشباب،
ويجبأنتكونالفتياتمتزوجاتيفأقربوقتممكنقبل
بلوغسنمعينة،وأنالزواجيرتّبهالوالدان.أمايفالصني،
فتوجدثقافة-يوجور-والتيتعودإىلآالفالسنني،والتي
تتضّمنقيامالعريسيفحفلالزفافبإطالقثالثةسهام
عىلالعروسقبلكرسالقوسوالسهام،لحسنالحظ،
فإنالسهامالتحتويعىلرؤوس،ولكنهاقدتكونمؤملة
للعروس،وإذاتّمالقيامبهذااألمربالشكلالصحيح،فإّن
املوروثالثقايفيقولإنّهماسوفيحبونبعضهماالبعض

إىلاألبد.

الحزن والبكاء وتكسير األطباق 

يفليلةالعرسيقّدماألصدقاءواألقاربالهداياللعروسني،لكن
ليسهذاهوالوضعيفأملانيا،فبعدحفلالزفافيجتمعاألصدقاء
واألقاربويقومونبتكسرياألطباقواألكوابواألوانيالخزفيةيف
منزلالعروسني،ويتوجبعليهماالتنظيف؛لكييتعلمااالعتماد
عىلنفسيهماوالبدءيفالحياةالزوجيةبنشاطومسؤولية،أّما
شعبالتويجايفوسطالصني،فإنلديهمتقليداًخاصاً،يعدمن
أغربعاداتالزواجيفالعالم،فعندإعالنموعدالزفافيجب
عىلالعروسأنتبدأبالبكاءملّدةساعةكاملةكليوم،ويفآخر
عرشةأيامقبلالزواجتنضمإليهاوالدتهاوأخواتهاوصديقاتها
وقريباتهاللبكاءمعها،وخاللهذهاأليامتغنيالعروسأغنية

حزينةبألحانمتنوعةاسمها-أغنيةالزواجالباكية-،أما
العرائسوالعرسانالكونغوليونفيجبأنيكتمواسعادتهم،خالل
يومزفافهمبالكامل،منبدايةاالحتفالحتىنهايته؛إذالُيسمح

لالثننيباالبتسام،فإذافعلواذلك،فإنهذايعنيأنّهمليسوا
جاّدينيفالزواج.

عادات الشعوب في الزواج.. ثقافات 
وتقاليد إلسعاد العروسين 

فضل عبد الرزاق
منغامبياغرباإىلالسودانرشقا،أينماتوجهتيف
هذهالبلداناألفريقيةالتيينترشفيهاأفرادقبيلة
الفالنستجدبصمتهمواضحةيفاملجتمعاتالتي

يعيشونفيها.
التغيرياتاملناخيةوتأثرسكانمنطقةالساحل
األفريقيبها،نتيجةماتسببهمنجفافدفعت
بعضهمإىلالبحثعنفرصجديدةواالنتقاليف

املدن،الرتباطحياتهمبالرعي.
وتمثلغينياكوناكريمركزامهماألفرادهذهالقبيلة
غربيأفريقيا،وهممنترشونأيضاوبنسبمهمة

يفغامبياوغينيابيساووالسنغالوموريتانياومايل
وبوركينافاسووالنيجرونيجرييا،كماأنحضورهم
مهميفبلدانوسطأفريقياخاصةالكامرونوتشاد
وأفريقياالوسطى،ويوجدونأيضايفالسودان.

تراث القبيلة وعاداتها
نظمتجمعيةتابيتاليفمنطقةدوربايل-التيتبعد
نحومئةكيلومرترشقالعاصمةالتشاديةانجمينا-
مهرجاناثقافياعرضتفيهتراثالقبيلةوعاداتهايف

املأكلوامللبسومظاهرتراثيةأخرى.
وأظهرتالجمعيةيفهذااالحتفالارتباطالفالنيف
تشادباملاشيةوتربيةالبهائم،فعرضترعاةقبيلة

الفالنبصحبةمواشيهماملعروفةيفتشادباسمغنم
امربورو.

وتعتنىجمعيةتابيتالبرتاثقبيلةالفالنوتنمية
مناطقهميفتشاد،ولدىالجمعيةمكاتبوهيئاتيف
كلالبلداناألفريقيةالتيتنترشفيهاالفالن،فضال
عنمكاتبأخرىيفالدولالغربية،تعملرابطة

تجمعمهاجريالفالنيفهذهالبلدان.

التوعية بأهمية تعليم األطفال
وقالالحاجعثمانأحمدرئيسجمعيةتابيتالإنهم
يعملونعىلتوعيةاآلباءمنالقبيلةبرضورةإلحاق
أبنائهمباملدارس،فمايعانونههناليسفقطالنقص
يفاملدارس،ولكنالوعيبأهميةتعليماألطفالأيضا،
فمعظماآلباءيفضلونأنيساعدهمأبناؤهميفرعي

األبقاربدالمنتفرغهمللتعلم.
وتشرياإلحصاءاتإىلأننسبةالسكاناألميني77% 
منالسكان،وهيوسطأفرادقبيلةالفالنأكرثشدة
منغريها،ألناهتمامهمبرعيالبهائموالرتحالمعها

يفوقاهتمامهمبأييشء.

البحث عن علف البهائم
تأثركثريمنأفرادالقبيلةبالتغرياتاملناخيةالتي

طرأتعىلمنطقةالساحل،وتسببتيفالجفاف،مما
أدىإىلقلةمناطقالرعيلبهائمهم.

يقولرئيسجمعيةتابيتالإنهيحتاجاآلنلقطع
أكرثمنألفكيلومرتخاللاملوسمالواحدمعالبهائم

ليضمنأنماشيتهتجدعلفاكافيا.
ولميكنهذاديدنهبالعقوداملاضية،لكنالكألأصبح

شحيحاوبعضاملناطقالتييقيمونفيهايغادرونها
بعدعرشةأيامفقط،ألناملراعيالتكفيلبهائمهم
فتزداداملسافةالتييقطعونهاخاللاملوسمالواحد،

وهذايزيدإرهاقالبهائم،وهوعبءعىل
الرعاةاملصاحبنيلبهائمهم.

موسم األمطار 
واالحتفاالت
بالقربمنقرية

هجليجيبمنطقة
لينجارشقيالعاصمة
انجميناقالراعي

األغناممحمدإنهقدم
إىلهنامننيجرييامن
واليةأداماوا(شمال

رشق(بغرضالحصول
عىلعملفاليجيدمهنة
غريالرعي،ووجديفهذه

القريةمنيدفعلهسبعنيدوالرا
شهريامقابلرعيغنمه.

ترتبطحياةأفرادالقبيلةبالرعي،وهممهتمون
بفصلالخريفالذيتهطلفيهاألمطاربشكل

خاص،إذإننمطحياتهموأوضاعمعيشتهمطوال
العامتكونتبعاللعشبالذيينبتخاللموسم
األمطار،وفيهتقاماالحتفاالتومناسباتاألفراح.

قبيلة الفالن في أفريقيا.. تحديات المحافظة 
على حياة الرعي والترحال
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حسبموقعAncientالربيطاني،ارتبطت
Agogorasالقديمةارتباطاًوثيقاًباملالذات
الدينيةواألنشطةالرتفيهية،مثلالحفالت

واأللعابواملرسح.وكلمةأغورايفاألصلكلمة
يونانيةتعني“مكاناًمفتوحاًللتجمع”.

يفوقٍتُمبكّرمنتاريخاليونان،كانتاألغورا
منطقًةُمخّصصًةللمواطننياألحرار،من
علسماعاإلعالناتاملدنية،أو أجلالتجُمّ
االحتشادللحمالتالعسكرية،أومناقشة

السياسات.
ويفوقٍتالحق،كانتأغوراتُعرَفبسوق
املدينةاملُغطّىيفالهواءالطلق(وهو

معناهاالحايليفاللغةاليونانية(،حيث
يمتلكالتجارمتاجرهم،ويصنعالحرفيون
البضائعلبيعها.وكانتاألغورااألصليةلدى
سكانأثيناتقعأسفلاألكروبوليسبالقرب
مناملبنىالذيُيعرفاليومباسممعبد

هيفيستوس،وماتزالأسواقالهواءالطلق
موجودًةيفموقعهانفسهحتىيومناهذا.

ميالد الديمقراطية في اليونان
يمكنناالقولإناألغوراكانمحلميالد
الديمقراطية،فألولمرةيفتاريخالدولة

اإلغريقيةكانتتعقداملناقشاتالتيتخص
الدولةيفذلكالسوق،ورغمصغراملكانإال
أناإلغريقيعتربونأناملفاهيمالسياسية
واإلجتماعيةوالثقافيةوالفلسفيةالتي

يؤمنونبهاحتىاآلن،انطلقتمناألغوراو
استمرتمعهمحتىاليوم،لذلكفإنلهلديهم

مكانةورمزيةكبريةجداً.
اجتمعيفاألغوراكلمواطنأثيني،ومنه

تشاركوايفإدارةأعمالهم،ويفإدارة
مدينتهم،وتحديداملسائلالقضائية
،والتعبريعنآرائهمألويلاألمرسواء
األباطرةأومعاونيهموانتخابمسؤويل

مدينتهم.

تجار أغورا
كانتجارالتجزئةُيؤّدوندورالوسطاء

بنيالحرفينيواملستهلكني،وكانتجار
التجزئةمنامليتيك(ليسوامناألحرار

املولودينباملدينة،والذينُيعرفوناليوميف
القانونباألجانب(.يفحنيأنالحرفينيأو
املواطننيأوالعبيداملُحَرّرين،الذينصاروا
حرفينيمهرة،يمكنأنيكونوامنامليتيك

أيضاً.
ويفأغوراأثينا،كانهناكعماليصنعون
املعجناتوالحلويات،وتجارعبيد،وبائعو
سمك،والخّمارون،وتجاراملالبس،وصانعو
األحذيةوالفساتني،وصاغةاملجوهرات.
وجرىتخصيص“سوقخزّافني”لبيع

ورشاءأوانيالطهي،ألنهذهاملنتجاتكانت
محصورًةعىلالنساء،وألنمنيرتّددون

عليهاعادًةكانوامنالعبيدالنساءاملُكلّفات
منِقبلسيداتهنأوالزوجاتوالبنات

الفقرياتيفأثينا.

الفالسفة واألغورا
األغورايفأثيناهواملكانالذيسأليفداخله

الفيلسوُفالعظيمسقراطزّواَرالسوق
سؤالهالفلسفيالشهري“مامعنىالحياة
والوجود؟”،وجذبحشوداًمنشبابأثينا

الذينكانوايستمتعونبكالمهوِحكَمه.
ويفيوٍممناأليام
داخل

هذا

السوق،استمعأرستوكليسبنأرستونإىل
سقراطوهويتحدث،وأرستونهواالسم

األصيلللفيلسوفالشهريأفالطون،ثمذهب
وأحرقكلأعماله؛العرتاضهعليها.

وبعدهاأّدتحواراتهالفلسفية،وتأسيسه
لألكاديمية(أولجامعةيفالتاريخ(،ودوره

بوصفهُمعلّمأرسطوالذيكانُيدرّس
اإلسكندراألكرب،إىلتغيريالفلسفةالغربية.
كانديوجانسالكلبيمنسينوب،أحد

ُمعارصيأفالطون،يعيشداخلحوٍضيف
أغورا،ويتبعنموذجسقراطيفطرحاألسئلة
عىلسكانأثيناحولفهمهمللجوانباألكرث
أهميةيفالحياة.ويشتهرديوجانسبالشعلة

أوالفانوسالذيكانيحملهأماموجوه
الناسيفأغورا،والتيكانيقولإنهيحملها

بحثاًعنإنسانأمني.

األغورا الرومانية
ىاملنتدىالرومانيدوراألغورانفسه أَدّ

تقريباًيفدولاملدناليونانيةمثلأثينا،وعىل
دتالنساءعىلالسوق غراراليونان:ترَدّ
الخارجيمنأجلالتسّوق،يفحنيالتقى
الرجالهناك؛ملناقشةسياساتالعرص

وأحداثه.
وكانالحريرمنأكرثالسلعانتشاراًيفالسوق
الروماني،خاللعرصالجمهوريةالرومانية
سواء.وكان واإلمرباطوريةالرومانيةعىلحٍدّ
القواننيُسنَّتلتشجيع شائعاًلدرجةأَنّ

يرتدين النساءيفروماعىلالتواضع،إذكَُنّ
القماشالناعميومياًيفاملناسباتالعامة.

وبمرورالوقت،طُِبّقتهذهالقواننيأيضاًعىل
الرجالالذينبدأوايرتدونالحريربقدر

النساء.واعتادالكُتابالالتينينيالسخرية
منمواطنيهموسلوكياتهمداخلالسوق.
يفحنياستمدالساخرالرومانيجوفينال
والشاعرهوراس،وغريهمامناملُؤلّفني،

إلهامهممنمشاهدة-واالستماعإىل-أولئك
الذيناجتمعوامنأجلالتسّوقيفالهواء

الطلق.

أطلق منه أفالطون أول جامعة بالتاريخ.. 

ماذا تعرف عن أغورا اليونان
كانتأغورااليونان،أوالساحة،مركزاًلكليشء،تخَيّلأنروحالدولةبأكملهاتجتمعيفشارعواحد،يلتقيفيه

الفالسفةمعالفالحني،واألباطرةمعالعمال،وكلمنلهحاجةيفذاكاملركزالدينيالتجاريالذيتُتَّخذفيهالقرارات
التيتديراملجتمعاإلغريقيالقديم.

Ancient ‘lost’ civi-
lisation uncovered 
by archaeologists 
in Turkey

L ast winter, a local farmer in southern Turkey stumbled upon a 
large stone half-submerged in an irrigation canal with myste-
rious inscriptions. The stone revealed the story of an ancient, 

lost civilization that may have defeated King Midas’ kingdom of 
Phrygia in the late eighth century B.C., according to new findings.

Some months after discovering the stone, the farmer tipped off local 
archeologists to the stone’s existence, according to a statement. 

«Right away it was clear it was ancient, and we recognized the script 
it was written in: Luwian, the language used in the Bronze and Iron 
ages in the area,” James Osborne, an archeologist and assistant 
professor of Anatolian Archeology at the University of Chicago, said 
in the statement. With a tractor, the farmer helped the archeologists 
pull the heavy stone block, or stele, out from the canal. 

The stele was covered in hieroglyphs written in Luwian, one of the 
older Indo-European languages, according to the statement. The 
written language, made up of hieroglyphic symbols native to ancient 
Turkey, is read in alternating sequences from right to left and left to 
right.

The newly discovered city likely had its capital located at Turk-
men-Karahoyuk, an archeological mound in southern Turkey (shown 
here).The newly discovered city likely had its capital located at Turk-
men-Karahoyuk, an archeological mound in southern Turkey (shown 
here). (Image credit: Photo courtesy of James Osborne)
«We had no idea about this kingdom,” Osborne said. “In a flash, we 
had profound new information on the Iron Age Middle East.” The 
stone tells the story of an ancient kingdom that defeated Phrygia, 
which was ruled by King Midas. According to Greek mythology, 
Midas turned everything he touched into gold. 

A symbol on the stone indicated that it was a message that came 
directly from its ruler, King Hartapu. One part of the stone read, “The 
storm gods delivered the [opposing] kings to his majesty.»
The lost kingdom likely existed between the ninth and seventh cen-
turies B.C. and at its height, it likely covered around 300 acres (120 
hectares). Though that sounds tiny compared with modern cities, it 
was actually one of the largest settlements to exist in ancient Turkey 
at the time. 
The name of the kingdom is unclear, but its capital city was likely 
located at what is now the nearby archeological site of Turkmen-Kar-
ahoyuk. The Konya Regional Archaeological Survey Project had 
identified this settlement as a major archeological site in 2017, and 
Osborne and his colleagues had been excavating there at the time 
when the stone was discovered.
This inscription isn’t the first mention of King Hartapu. Just under 
10 miles (16 kilometers) south, archeologists previously discovered 
hieroglyphic inscriptions on a volcano that referred to King Hartapu. 
That inscription didn’t reveal who he was or what kingdom he ruled, 
according to the statement.
With impressive cutaway illustrations that show how things function, 
and mindblowing photography of the world’s most inspiring specta-
cles, How It Works represents the pinnacle of engaging, factual fun 
for a mainstream audience keen to keep up with the latest tech and 
the most impressive phenomena on the planet and beyond. Written 
and presented in a style that makes even the most complex subjects 
interesting and easy to understand, How It Works is enjoyed by 
readers of all ages.



السعودية وضعت حلفاءها 
الخليجيين في مأزق.. 

بلومبيرغ: حرب 
المملكة النفطية مع 

الروس آثارها مدمرة
أثارتحربأسعارالنفطالتيأشعلتهاالسعوديةمعرفيقتهاالعمالقةيفتصدير
النفط،روسيا،حريةَوارتباكحلفاءاململكةالخليجيني،فحرٌبكهذهستفيضإىل

تحطيمدفاعاتهماملاليةعىلنحومفاجئ،يفوقٍتهميفأمّسالحاجةإليهاملواجهة
االنتشارالوبائيلفريوسكورونا.

عىلالرغممنأندوالًخليجيةمثلاإلماراتوالكويت،
إىلجانبجريانهمااألصغر،تريدالعودةإىلاملحادثات

معبقيةالدولاملشاركةيفتحالف“أوبكبلس”،
فإناألطرافالرئيسةلألزمة-وعىلرأسهمويلالعهد

السعودي،محمدبنسلمان-ماضونيفتعميقها،وفق
تقريروكالةBloombergاألمريكية.

يفوقٍتأفىضفيهانتشارالجائحةإىلإغالقأجزاء
كبريةمناالقتصادالعاملي،يسهمذلكالوضعيفمزيد

مناالنخفاضألسعارالنفط،ليصلإىلأقلمن10 
دوالراتللربميلالخام،وهومايقلصبشدةمنفوائض

االحتياطياتالنقديةالقتصاداتالخليجالتيما
تزالتصارعمنأجلالتعايفمنآثاراالنخفاضاألخري

بأسعارالنفطيفعام2014.
ثالثةمسؤولنيلديهممعرفةعميقةبسياسةالنفط

يفاملنطقة،باإلضافةإىلمطَّلعنيعىلخباياالصناعة،
جميعهمقالواإنالقرارالذياتخذتهالسعوديةيفوقت

مبكرمنهذاالشهر،والذييقيضبخفضاألسعار
ورفعاإلنتاج،مدفوعبرغبةالسعوديةوحدهاومثري

لقلقرشكائهاالذينوجدواأنفسهممجربينعىلموافقة
أوضاعهم،ودفعاملسألةجانباًللرتكيزعىلاملشكالت

األفدحالتيتسبببهاانتشارالفريوس.
معذلك،كلمااستمرتاملواجهةبنيالسعوديةوروسيا،
ازدادتالقيودالتيتفرضهاعىلمساعيالسياسة

الخارجيةاألوسعللخليج،والتييأتيااللتفاتعنها
بأثمانهالخاصة،والباهظةيفأحيانكثرية.فقدعملت
السعوديةوجريانهاالعربمعاً،وبدفٍعمنواشنطن،
عىلتشكيلاسرتاتيجياتوثيقةومرتابطةترميإىل

احتواءدولةأخرىمندولاألوبك،هيإيران.

آثار تدميرية على منتجين خليجيين
تصفباربراليف،سفريةالوالياتاملتحدةالسابقةلدى
اإلمارات،الخالفالجاريبأنلهآثاراًبالغةالتدمريعىل
منتجنيخليجينيآخرين،وتقولإنهاكانت“خطوة

اتخذتهاالسعوديةأوالً،واتخذتهاوحدها.ورغمأن
اإلماراتينياصطفواإىلجانبالرياضوأبدوادعمهم،

فإنيالأتصورأنهمبأيشكليعتقدونأنحربأسعاٍر
مفتوحةمعموسكوقدتكونأفضلمسارللعمل”.

دعم اإلمارات للسعودية في موقفها
تشعراإلمارات،التيلطاملاافتخرتبكونهامورِّداًثابتاً
وقابالًللتوقع،بالقلقعىلنحوخاصحيالاالضطراب
الذيأحدثتهحرباألسعاريفالسوق،إالأنهاتميل

إىلاالمتناععنبثخالفهامعالرشيكاألكربيفالعلن.
وتعليقاًعىلذلك،يقولدبلومايسمقيميفأبوظبي،
إناإلماراتلنتحيدعنرشاكتهايفمجالالطاقةمع
السعودية.ومعذلك،أبدىوزيرالطاقةاإلماراتي،

سهيلاملزروعي،نربًةأكرثتصالحيةمنالسعوديةبعد
انهيارمحادثاتالنفطيففيينا.

حيثقال:“نأملأنيستغرقأصدقاؤنامنروسيا
مزيداًمنالوقتللتفكرييفاألمر،وربماالعودةوااللتقاء
مرةأخرىيفأيوقت،يمكنناالتقاؤهميفأيوقت”.
خلف عقباالجتماعمبارشًة،عملتأبوظبيبجٍدّ

الكواليسلسدالفجوةبنيالرياضوموسكوواستعادة
االستقرار،وفقاًألشخاصمطلعنيعىلاألمر.وتقول
ليفإناإلمارات“ضاعفتجهودهاملحاولةإعادة
الجميعإىلطاولةاملفاوضات”.لكنحتىاآلن،ليس
هناكالكثريمماقديشريإىلأنتلكالضغوطستأتي

أكلهايفوقتقريب.
يفظلالحكمالفعيللألمريمحمد،تقولالسعودية
إنهامرتاحةلسعريبلغ30دوالراًللربميل،ملمحًةإىل
أنهاستسعىإىلمضاعفةحجمالخسائراملاليةالتي
يعانيهاالكرملني،وذلكعىلالرغممنأنهااضطرت

بالفعلإىلخفضاإلنفاقاملخططلهذاالعامبمقدار13 
ملياردوالر.هذااالتجاهيعززالشكوكالقائمةيفسوق
النفطمنأناململكةقدرشعتيفسياسٍةترميإىل

إضعافاملنافسنيهيكلياً،يفوقٍتتفرضاألزمةاملناخية

فيهإحداثثورةبمجالالطاقة.
كانتروسياوالسعوديةمهندستياتفاقالتعاونالذي
جرىالتوصلإليهيفعام2016إلنهاءتراجعأسعار
النفط،وحققنجاحاًمبدئياً.معمرورالوقت،أصبح
التحالفغريمتوازنعىلنحومتزايد،فقدتحمل

السعوديونحصًةأكربمنتقييداإلنتاج،يفحنيخرقت
روسياالتزاماتها.بلغتالتوتراتذروتهاعندمارفضت
موسكوالطلباتالسعوديةبخفٍضأكربيفاإلنتاجلدعم
أسعارالنفطخاللالجائحةالتييعانيآثارهاالعالم.

الخليجيون يريدون مفاوضات جديدًة خالف 
السعودية

لمُيتحللمسؤولنيالحكومينييفاإلماراتوالكويت
اإلدالءفوراًبتعليقاتعلنيةبخصوصهذااملوضوع.

وبعدذلك،كتبوزيرالطاقةاإلماراتي،سهيلاملزروعي،
يفتغريدةعىلموقعتويرت،أنبالدهتعتقدأن“اتفاقاً
جديداًأمررضوريللوصولإىلسوقمتوازنوأقل

تقلباً”.
تذهبالتوقعاتإىلأنأكرثمنسيعانيآثارهذا

االنخفاضالحاديفأسعارالنفطالخامبلدانمثل
البحرينوثانيأكربمنتجللنفطيفأوبك،العراق،إذ

تمتلكالحكوماتيفتلكالدولاحتياطياتماليةأقل،
ويفحالةبغداد،فإنالبالدتدفعبالفعلفاتورةإعادة
إعمارضخمةبعدالحربالتيخاضتهاضدتنظيم
“الدولةاإلسالمية”.ومعذلك،فإنهحتىأكرثالدول

ثراًءيفالجانبالخليجياملتحالفمعالوالياتاملتحدة
ستضطرإىلالبحثعنمواردتُمكّنهامنتجاوزعاصفة
اقتصاديةحلّتيفوقتغريمناسبوكانيمكنتجنبها

إىلحدكبري.
تحتاجكلمناإلماراتوالكويتإىلسعرنفطيبلغ70 
دوالراًو54.7دوالرللربميلعىلالتوايل،ملوازنةالنفقات

يفامليزانية،وفقاًلتوقعاتصندوقالنقدالدويل.وكشفت
اإلماراتعنحزمةتحفيٍزبلغتنحو34ملياردوالر؛

ملواجهةالتأثرياتاالقتصاديةالنتشارفريوسكورونا،
ومعذلكفإنوضعهاكمصّدررئيسللنفطومركز
للتجارةوالسفرعاملياًيعنيأناقتصادهامعرٌَّض

عىلنحوخاصملعاناةاآلثارالناجمةعناضطرابات
الخطوطالجويةوحركةالشحن.ومناملتوقعأاليزيد
معدلالنمويفالقطاعغريالنفطيلعام2019عىل

نسبة1.1%مقارنةبالعاماملايضالذيبلغفيه%1.3،
وكانتاملخاوفقدانترشتبالفعلمنأناملعروضمن
السلعيفمراكزالتسوقوبقطاعالعقاراتيفدبيبات

يفوقالطلب.

أسواق مشبعة
يذهبكاملالحرمي،وهومحللمستقللشؤونالنفط
ومديرتنفيذيسابقيفرشكةالبرتولالكويتيةاململوكة

للدولة،إىلأنهمناملستبعدأنتتمكندولالخليج
األخرىيفمنظمةأوبكمنتعويضعائداتهاالضائعة

منخاللبيعمزيدمنالنفط،“فالسوقمشبعة
بالفعل.والسعوديةستنتهزكلفرصةمتاحةلها

إلرسالمزيدمنالنفطإىلالدولالراغبةعىلحساب
دولأوبك”.

عرضاململكةالذييرميإىلالفوزبحصة معذلك،فإَنّ
جديدةيفالسوق،قدينتهيبهالحالوقدأثارغضب
حلفائهابأماكنأبعد،خاصًةيفالوالياتاملتحدة،

حيثمنتجوالنفطالصخريالذينيدعمهمالرئيس
األمريكيدونالدترامبمعرَّضونللتأثرعىلنحو

خاص،بانخفاضأسعارالنفطإىلذلكالحد،وهوما
 Foreign Reportsجعلماثيوريد،نائبرئيسرشكة
لالستشارات،التييقعمقرهايفواشنطنواملعنية
بدراسةتأثريالتطوراتبالرشقاألوسطعىلأسواق

النفط،يقولإنه“اليعتقدأنأيشخصكانيتوقعأن
يكونردالسعودينيعىلهذاالنحو.لكنكلماطالذلك،

توترتالعالقاتأكرثفأكرث”.
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بموازاةجدالأطلقهفريوسكوروناالجديدبنيطهران
وواشنطنعىلخلفيةتبادلاالتهاماتتخلّلتهمناكفة
كلطرفلآلخرعرباإلعالنعناستعدادهللمساعدة
بمواجهةالفريوس،تشهدعالقاتهمااملتوترةسجاالً
آخرهذهاأليام،أشعلهمصريالسجناءاملعتقلنيعند

الطرفني،وذلكبعدترجيحعائلةعميلسابقلدىمكتب
التحقيقاتالفدرايل(افبيآي(روبرتليفنسون،الذي
فُقديف2007،وفاتهيفالسجوناإليرانية،بحسبقولها.

ويفآخرردإيرانيعىلاالتهاماتاألمريكيةخالل
األياماألخريةبشأنوفاةليفنسون،اختار

وزيرالخارجيةمحمدجوادظريف،
التعليقعليهابطريقته،ليطالب

اإلدارةاألمريكيةباإلفراجعن
املعتقلنياإليرانينيلديها.

واتّهمظريفيفتغريدةعىل
»تويرت«،واشنطنباعتقال

»علماءإيرانينيبتهممصطنعة
ترتبطبالعقوبات(االلتفاف
عليها(«،مشرياًإىلأنها

»ترفضاإلفراجعنهمحتى
بعدمااعتربتاملحاكم

األمريكيةأنهذهاالتهامات
واهية«.

وأضافظريفأن»الواليات
املتحدةحتىترفضمنح
إجازاتطبيةألناسأبرياء
يقبعونخلفالسجون
املخيفةيفظروفتفيش

كورونا«،مختماًتغريدتهبالقول
»أفرجواعنمواطنينا«.

تأتيترصيحاتظريفرداًعىل
تعليقنظريهاألمريكيمايكبومبيو،

عىلنبأوفاةليفنسون،مطالباًطهران
بتقديمتفاصيلحولمصريهبـ«أرسع

وقت«.وأضافأن»إيرانوحدهايمكنأن
توضحبشكلدقيقماذاحصللليفنسونمنذ

اختطافهقبل13عاماً«.
وتابعبومبيو،يفبيان:»لنيهدأبالناحتىيعودجميع

األمريكينيالذينتحتجزهمإيران«،مندونتحديد
عددهم.

وكانتأرسةليفنسونقدأعلنت،يفبيان،أنهاتلقت
»أخرياًمعلوماتمنمسؤولنيأمريكينيدفعتهمودفعتنا
نحنأيضاً،إىلاستنتاجأّنالزوجواألبالرائعتويفيف
إيرانحيثكانمحتجزاًمنقبلالسلطاتاإليرانية«.
وشّددتاألرسةعىلأنّهالمتعلممتىوالكيفتويف

ليفنسوناملولوديف1948،لكنهاأوضحتأنّهتويفقبل
تفيّشوباءكوفيد19-يفإيران،وفقاملاًأوردتهوكالة

»فرانسبرس«.
منجهته،علّقالرئيساألمريكيدونالدترامبعىلهذه

األنباءواصفاًليفنسونبـ«الرجلالعظيم«،مشرياًإىل
أنه»كانيعانيمناملرضمنذسنوات«.وأضافترامب
»إننيالأقبلأنهقدمات.لميقولوالناإنهتويف،لكن

كثريينيعتقدونأناألمركذلك«.

غريأنوزارةالخارجيةاإليرانيةرصّحت،بأناملواطن
األمريكيليفنسونغادراألرايضاإليرانيةقبلعدة

سنواتباتجاه»مقصدغريمعلوم«،معربةعنتضامنها
معأرسته.

ودعااملتحدثباسمالخارجيةاإليرانية
عباسموسوي،يفبيان،اإلدارة

األمريكيةإىلإعالننبأوفاةليفنسون
»إذاتأكدتمنذلكمندون

استغاللهسياسياً«،مشرياًإىلأن
بالدهالتعرفشيئاًعنمصريه.
وليفنسونضابطمتقاعديف
مكتبالتحقيقاتالفدرايل
األمريكي(أفبيآي(،زار
جزيرة»كيش«اإليرانية،
املطلةعىلالخليج،عام

2007.وقيلوقتهاإنالزيارة
كانتبهدفإجراءتحقيقات
حول»تهريبالسجائر«

لرشكةخاصة.
إالأنوكالة»أسوشييتد
برس«األمريكية،أعلنتيف
ديسمرب/كانوناألول2013،
أنهابعدتحقيقاتأجرتها

توصلتإىلأنروبرتليفنسون
كانيعملألجلجمعمعلومات
لصالحوكالةاالستخباراتاملركزية
األمريكية،إالأنهاأشارتإىلأنهكانيف
مهمةمندونموافقةرسميةمنالوكالة.
وبعداتهاماتلهاباحتجازليفنسون،ظلت

إيران،خاللالسنواتاملاضية،تنفيعلمها
بمصريه،مشريةإىلأنهغادرأراضيها.

ومطلععام2016،أعلنتاإلدارةاألمريكيةالسابقةأنها
باتتعىلقناعةبأنليفنسونلميعديفإيران.

وأعلنتواشنطنيفنوفمرب/ترشينالثانياملايض
تخصيص20مليوندوالرملنيكشفعنمصريليفنسون

ومكاناحتجازه.
ويشكلملفالسجناءاملحتجزينلدىالطرفنيعنواناً
مهماًيفالرصاعالدائربينهما،وخاضالطرفانمفاوضات
خاللالسنواتاملاضيةبهذاالشأن،آخرهاانتهىإىل

صفقةتبادلسجناءبواسطةسويرسية،خاللديسمرب/
كانوناألولاملايض،بموجبهاتماإلفراجعناملواطن

األمريكيشيويمانغواملواطناإليرانيمسعودسليماني.

مصير المعتقلين يشعل سجااًل 
بين طهران وواشنطن

Iran extends temporary re-
lease of prisoners as corona-
virus death toll rises

I ranian authorities extended furloughs 
for 100,000 prisoners on , as the Middle 
East’s worst-hit country grapples with 

the fast-spreading outbreak.
The move came after authorities earlier 
this month said it had temporarily released 
85,000 from prison, including political 
prisoners such as British-Iranian Nazanin 
Zaghari-Ratcliffe.

“The second wave of (the) temporary 
release of prisoners had already started and 
their (100,000 prisoners) furloughs have 
been extended until April 19,” judiciary 
spokesman Gholamhossein Esmaili was 
reported as saying by state television.

Iranian authorities initially said they would 
release 70,000 prisoners, but was sub-
sequently criticised for leaving political 
detainees imprisoned.

Iran has been one of the hardest hit coun-
tries in the region, with an outbreak that 
has led to more than 38,309 cases, putting 
pressure on the heavily pressured health 
service.

Iranian ministers, MPs and generals have 
also been infected by the virus, and earlier 
this month Nasser Shabani, a top military 
commander in Iran’s IRGC forces was con-
firmed dead from the disease.

Iran allocates 20 percent of state budget to 
fight coronavirus outbreak
As the number of confirmed cases contin-
ued to increase in Iran,...

“In the past 24 hours we had 123 deaths 
and 2,901 people have been infected, bring-
ing the total number of infected people to 
38,309,” Alireza Vahabzadeh, an adviser 
to the health minister, said in a tweet. 
“12,391 people infected from the virus have 

recovered.”

Health ministry spokesman Kianush 
Jahanpur told state TV that 3,467 of those 
infected were in “critical condition”, Reuters 
reported.

“I am happy to announce that also 12,391 
people who had been infected across the 
country have recovered,” Jahanpur said. 
“The average age of those who have died of 
the disease is 69.”

Meanwhile, President Hassan Rouhani 
warned on Sunday that “the new way of 
life” in Iran was likely to be prolonged as the 
country combats COVID-19.

«We must prepare to live with this virus 
until a treatment or vaccine is discovered, 
which has not yet happened to date,” 
President Hassan Rouhani said in a cabinet 
meeting.

«The new way of life we have adopted” is 
to everyone’s benefit, he said, adding that 
“these changes will likely have to stay in 
place for some time».

The COVID-19 virus, which was first de-
tected in China’s Wuhan in December, has 
killed more than 34,017 people worldwide, 
while over 724,588 infections have been 
confirmed.

The majority of those that infected with 
corona experience only mild or moderate 
symptoms, including fever and a dry cough.

As of yet, there are no known treatments 
for the virus, though more than 152,076 
have already recovered from the infection.
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Eve حواء

1- المالبس

عىلالرغممنأنفكرةقضاءيومكامليفمالبس
النومقدتبدوجذابة،االإنهاممارسةسيئةبالنسبة

لألشخاصالذينيعملونباملنزل.
بالطبع،منالناحيةالنظريةيمكنكالحصول
عىلنفسالكممنالعملاملنجزسواءارتديت

بدلةاألعمالأوبدلةرياضيةأومالبسالنوم،لكن
ارتداءنفساملالبسطوالاليوميجعلمنالصعب
التفريقبنيساعاتالعملووقتالراحة/النوم.

ارتداءمالبساألعماليجعلكتشعرينبامليلاىلأن
تكونيأكرثإنتاجية.هذااليعنيأنكتحتاجنياىل

ارتداءبدلةرسميةبشكليومي.ارتديطقمايجعلك
تشعرينبالراحةوالثقة،فهذاسيكونبمثابةانطالقة

جيدة.

2- وضع روتين للصباح

روتنييومكيحددنربةاليوم.فهويوفرلكالوقت
لتفريغرأسك،والحصولعىلالرتكيزالكايفواستثمار

وقتكاالضايف.
ابدئييومكبرشبماءالليمونالساخن،ثمتناول

الفطوربرفقةرشيكحياتكقبلمغادرتهللعمل.بعد
ذلك،تأميل،ماريسقليلمناليوغاأواقرئيكتابا.
خذيساعةمنوقتكللقيامبذلكيوميافهذا

سيجعلكتشعرينبالرتكيزواإلنجذابنحوبدء
عملك.

3- خططي لوقتك

اذاكنتتعملنيلحسابكالخاص،فإنالجدولة
الزمنيةهيأفضلصديقلكحتىتحصيلعىل
صورةواضحةملاينبغيإنجازهيفاليوم،األسبوع

والشهر،كماستمكنكمنكسبالكثريمنالوقتعىل
املدىالطويل.

احريصعىلوضعبرنامجأسبوعييتضمنجملة
املشاريعواملواعيدواألنشطةالتيينبغيعليك

إنجازهاكليوم.

4- خذي استراحة الغذاء

مناملهمأنتأخذياسرتاحةكاملةمنالعمل.عندما
تتناولنيالغذاءوأنتتمارسنيعملكيفاآلنذاته،فإن
نشاطكاليحصلعىلاإلهتمامالكايف،كماأنكال

تحصلنيعىلاإلسرتاحةاملطلوبة.
حاويلتناولوجبةغذائكبعيداعنمكتبعملك.

إنهافكرةبسيطة،لكنلهانتائجمهمةعىلإنتاجيتك
ومزاجكبشكلعام.

5- أحبي الفضاء الخاص بالعمل

اذاكنتتعملنيانطالقامنمكتببيتكأوتضعني
حاسوبكاملحمولعىلطاولةاملطبخ،فمنالرضوري
أنيشعركفضاءعملكبالرتكيزواإلنجذاب،اإلرتياح.
حاويلأنتحيطينفسكبأشياءتشعركبالسعادة

مثلصورعائلتكأوورودطازجة.خذي10 – 15 
دقيقةملسحالصورةالخلفيةلفضائك،حتىتتمكنني

منتحقيقاإلنتاجيةاملطلوبة.

6- استثمري وقتك المفضل خالل اليوم

معظمنالديهمبعضاألوقاتخاللاليوم،يشعرون
خاللهابأنهمأكرثإبداعا،حيثاألفكارتدوربكل

حرية.
بدالمنالضغطعىلنفسكمنأجلالتفكريعندما
تكوناألفكارالتتدفق،توخيالحذراىلوقتمعني
خاللاليومحيثتشعرينبأنكأكرثاستلهامامن

أجلتطويرأفكارجديدة.
األمرمختلفبالنسبةللجميع،ولكناحياناقد
تساعداملوسيقىاوالنشاطالبدنيعىلذلك

7- احرصي على احترام الوقت الحر

ملاذااخرتتالعملمنداخلبيتك؟ربماألنكترغبني
يفالحصولعىلحريةيفجدولةوقتكبشكليمكنك
منالقيامبأشياءتحبينها.أحيانايكونمنالصعب
عليكالتوقفعنالعملوخصوصااذالميتدخلأي

شخصإلخباركبأنوقتالعملقدانتهى.
اذن،احريصعىلتحديدوقتمعنيتتوقفنيفيهعن
العمل،سيكونذلكبمثابةفرصةلتقييمماتمإنجازه

خالليومك.

Female domestic abuse 
survivors ‘44 per cent more 
likely’ to die from any cause

W omen who have been subjected to domestic abuse 
are 44 per cent more likely to die from any cause 
than the wider population, a new study has found. 

Researchers at the University of Warwick and Birmingham 
discovered domestic abuse survivors are at increased risk of 
developing cardiometabolic diseases such as type 2 diabetes and 
cardiovascular disease.
The study stresses the prevalence of domestic abuse – noting an 
estimated one in three women have experienced it globally and 
one in four women in Britain have suffered it. 
The report, which looks at medical records from UK GP surgeries 
between 1995 and 2017, called for public services, such as the 
NHS and police, to work more closely together and improve data 
sharing mechanisms to ensure GPs are better placed to support 
the mental and physical health needs of patients who have 
suffered abuse. 
Dr Joht Singh Chandan, the study’s lead author, said: “As further 
in-depth detail of the traumatic experiences is not available in 
these records it was not possible to assess whether the severity 
of domestic abuse was associated with a different risk impact. 
“Considering the prevalence of domestic abuse, there is a public 
health burden of cardiometabolic disease likely due to domestic 
abuse. Although our study was not able to answer exactly why 
this relationship exists, we believe that it is likely due to the 
effects of acute and chronic stress. 
“Additionally, we know that exposure to domestic abuse may be 
associated with other lifestyle factors such as poor diet, alcohol 
and smoking as seen in our study.”
He emphasised the fact not all women who experience domestic 
violence will go on to develop a long-term illness – adding 
knowledge of the physical and mental health impact of domestic 
abuse remains in its “infancy”.
Dr Krish Nirantharakumar, a senior co-author, said the research 
shows the need for a public health approach to domestic abuse.
He added: “It is important for us to highlight to the government 
and public sector bodies to not only continue funding and 
supporting initiatives that prevent domestic abuse, but also 
invest in those services which can provide the support and care 
for survivors who have experienced such trauma, to prevent 
the development of these negative consequences which can be 
debilitating and disabling for life.”
Researchers, whose report was published in the Journal of the 
American Heart Association, said more studies were needed 
to work out why mortality rates are higher among domestic 
violence survivors.
Suzanne Jacob, the chief executive of SafeLives, said: “This 
research adds further weight to what we hear every day from 
survivors; that domestic abuse has a lasting impact on physical 
and mental health long after the abuse is over. 
“We know that victims and survivors of domestic abuse will 
often present at hospitals and GP surgeries with symptoms such 
as unexplained pain, exhaustion and anxiety, so it’s vital that 
health professionals have the knowledge and support to recog-
nise the signs and ask the right questions.”
Sandra Horley, the chief executive of Refuge, the UK’s largest 
provider of shelters for domestic abuse victims, said: “Without 
a doubt, domestic abuse is one of the biggest health risks facing 
women today.
“Two women a week are killed by their current or former 
partner in England and Wales alone, and this is in addition to the 
severe and long-lasting impacts domestic abuse has on survivors’ 
mental and physical health.” 

كيف تستثمرين وقت عملك من داخل بيتك ؟
قديعتقدالبعضأنالعملاملستقلأوالعملانطالقامناملنزلهوأسلوبحياةفخمة،متحررمنالقواعدأوالتخطيط،لكنهعىلالعكس

منذلكتماماهوعملشاقأكرثمماقديبدو.
إليكهذهالقواعدحولطريقةالعملمنداخلالبيت،حتىتكونيأكرثإنتاجية.
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عندبكاءالطفلالرضيع،هلنرتكهبعضالوقتأمنسارع
َدالنقاش لطمأنتهوتعزيزالثقةوالرابطبينهوبنيالوالدين؟تجَدّ

الدائرحولردفعلاآلباء،والسببدراسةتشريإىلأنهليس
هناكماُيقلِقحيالتركاألطفاليرصخون.

فنظريةالتعلُّقتشريإىلأنالوالدينينبغيأنُيرسِعوالتهدئة
ع ع،ويقولمؤيدوهذهالنظريةإنتركالرَُّضّ أطفالهمالرَُّضّ

يبكونقدتكونلهتداعياٌتمنبينهاتدمريالرابطةبنياألبوين
والطفل،باإلضافةإىلزيادةمستوياتالتوترلدىالطفل.

ومعذلك،يجادلآخرونبأنحملالطفلكفيٌلبرتسيخعادة
البكاء،وأناآلباءيجبأنيتجاهلوابكاءالطفل.

دراسةجديدةتقولإنبكاءالطفلالرضيعاليرضهسلوكياً
حالياًيقولباحثونإنهموجدواأنتركاألطفاليبكونليس
لهتأثريعىلتطورهمالسلوكيأوتعلُّقهمبأمهاتهم،بلقد

يساعدهمعىلاكتسابمهاراتضبطالنفس.

ويقولالربوفيسورديرتوولكي،املؤلفاملشاركيفالدراسةمن
جامعةووريك،إناالستنتاجاتاملُستخلَصةتشريإىلأناآلباء
الينبغيأنيقلقواكثرياًحيالالطريقةالتييتبعونها.ويضيف:

منااألمرأكرثمماينبغي”. “ربمانكونقدضَخّ
الرأياآلخريحذرمنكآبةالوالديننتيجةالبكاء

تقولإيميبراون،أستاذةالصحةالعامة
لألطفاليفجامعةسوانيس،والتي
لمتشاركيفالبحث،إنهينبغي

التعاملمعالدراسةبحذر.
وتوضحأنقليالًمناألمهاتيف
الدراسةتركنأطفالهنيفأوقاٍت
كثرية“يرصخون”حتىبلغوا
18شهراً،ولمتأخذالدراسةيف

االعتبارمدةتركاألبوينأطفالهم
يبكونأوماإذاكانواقدوجدواذلك

مفيداً.

وتقول:“هذاالُيثبتأنأسلوب
(البكاءاملُتَحكَّمفيه(أمٌرمفيد”،كذلك
فإنالدراسةال“تتحدثعنمدىالكآبة
التيتجدهاالكثريمناألمهاتعندما

يبكيأطفالهن”.

عدمالردالفورييقللبكاءاألطفالعندمايكربون
وتناولباحثونمنجامعةووريكمتابعتهم178طفالًوأمهاتهم

يفاململكةاملتحدةمنذالوالدةوحتىُعمر18شهراً.
إذطُلَِبمناألمهاتملءاستبياناٍتلإلفادةبشأنعدداملرات

التيتركنفيهاأطفالهن“يرصخونحتىيتوقفوا”يفعدةنقاط
زمنية:بعدفرتةقصريةمنالوالدة،وبعدثالثةأشهر،وبعد6 

أشهروبعد18شهراً.
كذلكُسئلتاألمهاتعنعددمراتومدةبكاءأطفالهنخالل
اليومعندماكانواحديثيالوالدةوعندماكانوايفعمر3أشهر

و18شهراً.
يفعمر3أشهر،َدرََسفريقالباحثنيمدىحساسيةاألمهات
ع،وذلكباستخدامالتعامالتبنياألمهات تجاهأطفالهنالرَُّضّ
وأطفالهنالتيجرىتسجيلهابالفيديو،ويفعمر18شهراً
أُجريتقييمللتطورالسلوكيلألطفالوالتعلقبأمهاتهم.

وجدالباحثونأناألمهاتنادراًماتركنأطفالهنيبكونعندما
كانواحديثيالوالدة،لكنهذاالسلوكأصبحعادياًبدرجةأكرب
كلمايكربالطفل،إذإنقرابةثلثياألمهات،أحياناًأوكثرياً،

يرتكنأطفالهنيبكونيفعمر18شهراً.
يضيفالباحثونأنهمنالواضحأنذلكيعودبالنفع،مع

التنويهإىلأناألطفالاألكربعمراًتُركوايبكونعدةمرات،بينما
بكىحديثوالوالدةلفرتاتأقرصيفعمر18شهراً.

وتبنيأنهذهاملمارسةالتسببرضراًلألطفال.ولمُيالَحظوجود
تأثريسلبيعىلمستوىالعالقةبنياألموالطفل،أيحساسية
األمتجاهطفلهاأوالتطورالسلوكيللطفليفعمر18شهراً.
وأُجريتقييمالتطورالسلوكيللطفلبواسطةمجموعةمن
التقنياتمنبينهااستبيانأكملتهاألم،وتقريرطبيبنفيس

ومشاهدةالرضيعيلعبمعوالدته.
ويكتبمؤلفوالدراسة:“النويصبتجاهلالرضيعوال

نويصكذلكباالستجابةلبكائهفوراً”.

قالوولكيإناالستنتاجاتأشارت
إىلأناألبواألميعلمانبفطرتهما

الطريقةاملُثىللالستجابة
لبكاءأطفالهما،ويتكّيفانهما
وأطفالهمامعمرورالوقت.

ولكناليجبتجاهلكلأنواع
البكاء!

ويقولكذلكإنالبحثلميقصدأناألبواألميجبعليهما
ع،خاصًةيفسنمبكرة. تجاهلبكاءالرَُّضّ

ويضيفوولكيأنالبكاءهو“طريقةالطفلالوحيدةللتواصل،
عىلسبيلاملثالمنأجلالرضاعةوالنجاةمناملخاطروما

شابهذلك”.
لذايجبعىلمنيتولونرعايتهم“أنيتفاعلوامعالبكاء،ونحن
نفعلذلكتلقائياً”.وأضافأنتركالطفليبكيلبضعدقائققد

يكونمفيداً،خاصةإذالميكنذلكوقتالرضاعة.
ئونأنفسهمبمفردهم”. قال:“بعدذلكيمكنهمتعلمكيفيهِدّ

نقاطأغفلتهاالدراسة
هناكأوجهقصوريفهذهالدراسة،منهاأنهااعتمدتعىل
تقاريراألمهاتحولالبكاءبدالًمناملالحظاتاملبارشة.ولم
تتمكَّنكذلكمنالتحليلبدقة،ملعرفةماإذاكانتركالطفل

ليبكيهوسببقرصفرتاتالبكاءالالحقة.

يقولوولكيإنهبسببمواقفاآلباءاملتحيزةيفهذاالصدد
لنيكونمناملمكنإجراءتجربةعشوائيةُمنتظمةلبحثهذه

املسألة.

وتقولالدكتورةشارلوتفريكلوث،خبريةالرتبيةمنكليةلندن
الجامعيةإنهذهالدراسةالجديدة“ستكونُمطمئنًةلكثريمن
اآلباءواألمهاتالذيناتبعواهذهالطرائقمعأطفالهمالرُّّضع،
لكنكماُيشريمؤلفوالدراسةينبغيإعطاءمزيدمناملصداقية
لآلباءيفالثقةبأنهمسيجدوننهجاًيناسبهمويناسبأرُسهم”.
ويقولستيفنسكوت،أستاذصحةوسلوكالطفليفكينجز
كوليدجلندن،إنعدداًمنالدراساتأثبتأناألطفالاملدللني
أكرثمنالالزمقديفتقرونإىلاملرونة،وقديواجهونصعوباتيف

وقتالحقمنالحياة.

ويضيفأنالنتائجاألخريةتبدومنطقيًةمنمنظوٍرتطوري.
وقالسكوت:“مناملستبعدللغايةيفاألدغال،عندماكنانعيش
يفكهوفناونخرجللصيد،أنيترَضّرالطفلجراءتركهيبكي

قليالً”.

وأضاف:“أخىشأاليؤديهذاإىلأنواعقادرةعىلالتكُيّف،ومع
ذلكنحنقادرونعىلالتكُيّفبشكلمذهل”.

بكاء الطفل الرضيع.. 
هل نسارع لطمأنته أم نساعده على 

تهدئة نفسه بنفسه؟

E ver noticed how your 
kids seem to be as good 
as gold with everyone 

else – grannies, teachers, 
random strangers in the 
street, but then act like 
absolute miniature ter-

rorists the minute they are 
surrounded by just you?

Well, you are not alone. But 
more importantly, you should 

feel good about this. It means that 
you are doing your job right.

Why, you might ask? Well, this is what 
blogger and mother Kate Baltrotsky of 
KateSurfs.com has to say about it. And 
when you think about it, it’s just all SO 
true.
  
In a blog entry, the mother-of-two 
explains how her husband always 
complains how their children are 
fine when they are with him, but 
“the second they saw you, they lost 
it. I don’t understand!»
The blogger makes reference to a 

funny fake study published by satir-

ical website Momnewsdaily.com, which 
‘proves’ that children are “800% worse 
when their mothers are in the room”. 
“I cracked up when I read the title, and 
quickly realized it was fake, once I read 
it,” explains Baltrotsky. “But despite the 
article being fake, the concept is TRUE! 
Kids are absolutely 800% worse when 
around their mothers . . . and why???»

And here comes her beautiful theory, 
which will make you feel a little different 
about those tears and tantrums, I am 
sure:

«Because YOU, Mama, are their safe 
place. YOU are the place they can come 
to with all of their problems. If you can’t 
make something better... well, then who 
else can?

YOU, dear Mama, are a garbage disposal 
of unpleasant feelings and emotions.

If a child’s been holding it together all 
day, in an unpleasant situation, the 
second they see you, they know it’s time 
they can finally let go.

That means letting go of whatever... 
whining...crying... their bowels, etc. 
It’s the last thing you want to deal with 
after having been out enjoying your-
self, or after coming home, tired, from 
a day at work... but that’s what we, as 
mothers, get: the uninhibited expression 
of a raw emotional release, slapping 
us in the face, the second we stumble 
through the door.
You have not spoiled your kids rotten if 
you are greeted at the door with whin-
ing and screaming. Oh no... don’t let 
anyone tell you that.

Rather, you’ve created a space safe 
enough for your child to have permis-
sion to be natural.

Do your kids start speaking tongue, cry-
ing, or clinging to you when you walk in 
the door? Take it as a sign that they love 
you and just know that I’m sending you 
lots of love the next time it happens, 
because I know... Oh, I know... it drives 
us all bonkers-up-the-wall! They save it 
all for you.»

The beautiful reason children act up more for their mum than anybody else
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Fashion Jewelry موضة مجوهرات

يبدوأنالبليزربمختلفموديالتهوألوانهسريافقناملوسمآخر،
القطعةالتيلطاملاانحرصتيفزاويةاألزياءالرسميةبرعت

الفاشينيستااملحجباتيفتنسيقهابطرقرائعةمعاألزياءالكاجوال،
اطاللتكيفشاهديأجملاطالالتهنواختاريمنهامايجدد

ربيع2020.
بليزرقصريمعتنورةبليسيهموضة2020
تتجنباملحجباتإعتمادالبليزرالقصري

حفاظًاعىلاللوكاملحتشم،جربيتنسيقهمع
تنورةبليسيهطويلةعىلغرارالفاشينيستا
سمرالربشاوالتينسقتالبليزراألسودمع
تنورةبيضاءواكملتاللوكببلوزةسوداء
وصندالرماديبكعبعريضوطرحة

وحقيبةباللونالبيج.

البليزر مع الفستان الطويل 
إلطاللة أنثوية

ارتديفستانطويلواسعمعبليزر
بطبعةاملربعاتالرائجةوزينيالفستان
بحزامرفيعوانتعيلبوتطويلبلون
متناغممعكاملالطلةعىلأنتكون

الطرحةمناللونعينه.
البليزراألحمراملوضةاألبرزيف2020

اكرسيحدةالبليزراألحمرمنخاللتنسيقه
معاطاللةسوداءمؤلفةمنتوبوبنطال،اختاري
األخريبقصةواسعةليناسبأسلوبكاملحتشم
واعتمريطرحةسوداءعىلطريقةالفاشينيستا
سهى،كمايمكنلطرحةشيفونرماديةأنتفي

بالغرض.

بليزر بألوان الباستيل موضة الموسم
برزتهذااملوسمصيحةالبليزراملصممبألوان

الباستيلالحاملة،نسقيبليزرطويلباللوناألخرض

النعناعمعتوبوبنطالجينزSkinnyباللوناألبيضوانتعيلحذاء
بوتأبيضبرقبةقصريةAnkle bootsوتمميأناقتكبطرحةوردية

فاتحهوحقيبةكتفبيجاحمليهاعربالجسمإلطاللةعملية.

البليزر األبيض إلطاللة ناعمة موضة 2020
يتصدراللوناألبيضالئحةاملوضة

العاملية،اختاريبليزربهذااللونالنقي
ونسقيهمعتيشريتأبيضسادةوبنطال
جينزواسعفاتحاللون،اكميلاناقتك
بحذاءسنيكرزأبيضوطرحةبيضاء

قطنية،كمايمكنكارتداءنفسالبليزرمع
توببيجوبنطالبيجواسعوحقيبةوحذاء
باللونالورديالقريبللونالجلدإلطاللة

أنيقةتتوجهنيبهاإىلاملكتب.

موديالت بليزر موضة ربيع 2020 
ونصائح تنسيقها مع الحجاب

عقود ذهب للوك أكثر فخامة
تعشقبعضالنساءارتداءاملجوهراتكبريةالحجم،وباألخصاألعقادأوما

يسيمهالبعضالعقدالذهب.
تنسيقالعقودالذهبمعاملالبسأمرقديكونمحريابعضاليشء،خاصة
أنهيحتاجإىلمناسباتخاصةليضفيإىلإطاللتكالجاذبية.تحيلبما

يسمىبالشالالذهبييفاملناسباتمثلحفالتالخطبةوالزفافوغريهامن
السهراتالخاصة.

حاويلبقدراإلمكانتنسيقالعقدالذهبيمعغريهمناالكسسواراتولكن
اختاريهارقيقهحتىالتظهرإطاللتكبشكلمبالغفيه.

يأتيالعقدالذهبيبأشكالكثريةللغايةولكنمعظمهافخمومتكلففمنهما
هوقصريمثلالعقدوالبعضاألخريأتيمنسدالوطويالولكنهيعتمدعىل

الحجمالكبريوالضخم.
إنكنتمنمحبيارتداءاملجوهراتالضخمة،نسقيإطاللتكالقادمةبكل

جاذبية.

A necklace that wraps around 
your neck, a bracelet that 
cuffs your wrist, a ring 

that slips onto your finger—jewelry 
is generally designed in the round. 
And because of the value of the raw 
materials it’s made of, the jewelry 
industry is, at least to a certain 
extent, circular in the sustainable 
sense. Responsible fashion was the 
main talking point of the Spring 
2020 season, and the use of humble, 
natural materials like shell, stone, 
raffia, and wood suggested that 
jewelry designers have taken all the 
earth-friendly talk in.
Trends in jewelry aren’t as radical as 
those in accessories; and the emo-
tion evoked by a finely wrought ring, 
say, is different than bag or shoe 
lust. Instead, it awakens a sort of 

instinctual magpie tendency. Sparkly 
objects tend to have a magnetic 
pull, and there are plenty on offer 
for Spring: Prepare to sparkle from 
the top of your head the tips of your 
toes.
Indeed, full-body jewelry is a big 
thing this season. At Balmain and 
Gabriela Hearst, it was built-in; 
elsewhere baubles were fashioned 
into garments. Chokers retain their 
leading position and chunky links are 
of the moment. Plan to layer them—
two or more deep—on days when 
you’re not wearing a lariat worn 
wrapped like a scarf or with the 
chains falling through the décolle-
tage, as at Versace.
Earrings are sold in pairs, but you 
don’t need to wear them that way. 
The trend for mismatched and single 

earrings is still around; for Spring 
it was played with the perennial 
hoop earring (worn individually, 
mismatched, or as a pair). Finally, 
when designers weren’t playing 
ball—beads, pearls, and orbs 
were everywhere—they were line 
dancing, with the above-mentioned 
lariats and new iterations of dangling 
“art” earrings, some resembling 
Calder mobiles. It’ll be difficult not to 
fall hook, line, and sinker for them.
Back to Nature
Jewelry doesn’t need to be made 
of diamonds to be precious. We 
saw shell parures at Prada, wooden 
brooches at Miu Miu, raffia necklac-
es at Simone Rocha, and so much 
more. Everywhere you looked, de-
signers were elevating humble mate-
rials into highly desirable pieces.

The Top Jewelry Trends of Spring 2020—
From Chokers to Full-Body Glitz
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YOUR  HOME بيتك

البّدمنترتيباألثاثيفغرفةالجلوس،بحسبحجماملساحة،
معمراعاةإذاكانتالغرفةمفتوحةعىلركنآخر،أيإذاكانت
غرفةالجلوس،ُمزّودةبجدارفيهفتحةتطّلعىلغرفةالطعام،
أوإذاكانتغرفةالجلوسمفتوحةعىلاملطبخ.ويفهذااإلطار،
نطلععىلالنصائحالواجباتباعهاعندترتيباألثاثيفغرفة

الجلوس.

غرفة الجلوس المغلقة
يفغرفةالجلوساملغلقة،القيوديفاستخداماأللوان

•إذاكانتغرفةالجلوسُمستطيلةالشكل(أومرّبعة(،
يمكنتوزيعأريكةضخمةتضمُّثالثةمقاعد،تُقابلهاأريكة
ضخمةأيًضامزّودةبـ3مقاعد(أوأريكةمتوّسطةالحجم

ُمزّودةبمقعدين(.ويفاملقابل،يوضعزوجانمنالـ«برجري«أو
مقعدينمنفصلنيإىلجانببعضهما.وتتوّسططاولةمنخفضة

املساحة.
•تُثّبتوحدةالتلفازعىلالجدارالواقعإىلجانببابالغرفة.

ويمكنتصميمهذاالجداربالـ«جبسبورد«،أوتصميم
»بوكس«يحتويعىلشاشةالتلفاز،وخلفهاإنارةمخفّية.تعلو
رفوفُمحّملةبالتحف،التلفاز.وثّمةفكرةأخرىتقيضبإكساء
الجداربالخشب(أوورقالجدران(؛عىلأنتثّبتعليهشاشة
التلفاز،وتوزّعإىلجانبهاالرفوف،وأسفلها»بوكس«عبارةعن

درفتني.
•تُغطّيالنافذةستارةتنسدلعىلاألرض،وتُسحبإىلاليمني
واليسار،وهيُمصّممةمنقماشسميكعىلاألطراف،وأسفلها

قماشالـ«فوال«الشفّاف.

•يفهذهالغرفة،القيوديفاستخداماأللوان.عموًما،ُينصح
باعتماداأللوانالفاتحةإذاكانتاملساحةصغرية،واأللوان

الداكنةإذاكانتاملساحةفسيحة.
•يحلوإدخالالقماشاملخطّطأوذلكاملزهرإىلتصاميم

الوسائداملوزّعةعىلاألرائك.
غرفةالجلوساملفتوحةعىلالصالونوالسفرة

منالرضوريالتنسيقيفاأللوان،بغرفةالجلوساملفتوحةعىل
ركنالطعام

•يمكناستخدمأريكةكبريةتضّمثالثةمقاعد.وتتكئأريكتان
صغريتانإىلالجدار،قرباألريكةالكبرية.ويوزّععددمن
الـ«بوف«بأحجامصغرية،عىلالجداراملفتوحعىلغرفة

السفرة.
•منالرضوريأنيتبعلونالقماش،اللوناملستخدميفغرفة
السفرة.مثاًل:إذاكانتكرايسالسفرةمنّجدةبقماشباللون

األحمرالقاني،فيجبأنيتكّررحضوراللونيفغرفةالجلوس،
وكذااألمريفشأنالخاماتوالتصاميم.
غرفةالجلوساملفتوحةعىلاملطبخ

غرفةالجلوساملفتوحةعىلاملطبخ،تحتويعىلأريكةتمتّد
عىلشكلحرف»إل«الالتيني

•تؤثّثغرفةالجلوساملفتوحةعىلاملطبخ،بأريكةتمتدعىل
شكلحرف»إل«أو»يو«،إذاكانتاملساحةفسيحة.ويف

الوسط،توضعطاولةمنخفضة.
•ُيحّبذاستعمالاأللوانالداكنةيفاملطبخ،معتجنّباألقمشة

اللوسائد،فتجذبتغطيتهابقماشُمخطّط. املزهرة.أمَّ

أفضل الطرق للتخلص من 
العفن على الجدران

العفن،هونوعمنالفطرياتالتيتتطّور؛ينمويفأماكنرطبةودافئةبدون
تهوية.لذا،غالًباماتعانيالجدرانمنالعفن،الذيتشملمخاطرهاملشكالت

ايجعلأمرالعفنأكرثسوًءا،هوأنَّهاليظهرعىلالفور،عىلالرغم الصحّية.وممَّ
منانتشاره.

•يظهرالعفنعىلالجدرانيفاملنازل،منجرَّاءوجودترسّبللماءقدتكون
أنابيبالتدفئةسيئةالعزلمسؤولةعنه،أوالفطرياتالتيهيعبارةعنبقع
دعىلمساحاتأكرب،إذالمتعالججيًدا.ويفهذااإلطار،يصّحوضعمادة تتمدَّ
تبييضعىلالجدراناملصابة،باستعمالقطعةقماش،وذلكللتعرّفإىلنوع
البقعة،إذاماكانتعبارةعنعفنأمفطرّيات؟ويفحالاختفاءاللونالغامق
بعددقائق،تكوناملنطقةمصابةبالفطريات،أّمايفحالةعدماختفاءاللون،

حأنتكونالبقعُمجرَّدأوساخعىلالجدران. فمناملُرجَّ
•ُيمكناستعمالوسائلعزلالرطوبةوالعفن،إنكانالبيتيقعيفمنطقةرطبة
للغاية.تهدفوسائلالعزلإىلمنعترسُّبالهواءالجاّفمنالبيتإىلالخارج،
ويمكنتركيبهابعدبناءالبيتأوخاللمرحلةالبناء.منجهٍةثانيٍة،يمكن

استعمالبطاطنيالصوفيفإغالقفتحاتالزجاج،ووضعالنشارةيفتصّدعات
األبواب.

ة للتخّلص من العفن التهوية ضروريَّ
•التهويةالجيِّدةرضوريَّةيفهذااإلطار؛يمكنتهوية

البيتباستعمالالشبابيكأوالشفَّاطواملراوح،
بعضأنواعالعفنيظهرمنجرَّاءبخار علًماأنَّ

املاءاملرتاكميفالبيت.تتمتهويةالبيتكل
يوم،معالسماحألشّعةالشمسبالدخولإىل

املنزلمنخاللالنوافذواألبواب.
•تُساعدالنباتاتيفتجميلالبيت،كما

تنتجبخاراملاءخاللعمليَّةالتنفس،وهذا
األمريتسّبببارتفاعيفرطوبةالبيتوبعفن

الجدران،بخاصّةإنتواجدتالنباتاتبالقرب
منجدرانالبيت.ولكنماتقّدماليعنيرمي
النباتات،بليجبوضعهاإىلجانبالنوافذ

واألبواب،معاختيارالنوعاملناسبمنالنباتات
التيالتنتجالكثريمنالبخار،مثل:الصبَّار...

مناملُستحسنوضعالنباتاتإىلجانبالنوافذواألبواب،
معاختيارالنوعاملناسبمنها،أيذلكالذيالُينتجالكثريمن

البخار،مثل:الصبَّار
هواًءجافًّاوصحيًّايفالبيت.وثّمة •يمكناستعمالمكّيفاتالهواءالتيتبثُّ
أنواعمنهاتحافظعىلمستوىرطوبةالبيت،وبالتايلتُقلِّلمنفرصةحدوث

العفنبالجدران.
•توضعالصحفيفخزائناملطبخوخزائناملالبس؛ألنَّهاتمتّصالرطوبة.
اليفالتخلُّصمنالرطوبةورائحةالعفن. ويمكناستعمالالفحم؛ألنَّهفعَّ

التخلص من العفن
امللحُيرّشيفاألماكنالتيتتعرّضللعفن

امللحيفاألماكنالتيتتعرّضللعفن،معإعادةطالءاألثاثوالنوافذ •ُيرشُّ
الخشبيةملنعظهورالفطرياتالتيتتسّبببالعفنللجدران.

خليطمؤلَّفمنالكلورواملاءعىلمنطقةالعفن.ويفهذااإلطار،ُيخلط •ُيرشُّ
كوبمنالكلوراملُركَّزمعثالثةأكوابماء.تُفركمنطقةالعفنباستعمالفرشاة

شعرخشنة،بعدصباملحلولعليها،ثمَّتُشطفباملاء.

 التخلص من العفن
خليطالخّلوزيتشجرةالشايمنطرقالتخلصمنالعفن

•يعتربالخّلوزيتشجرةالشايمناملوادالطبيعيَّةاملضادةللميكروبات،
األبيض(أوخلالتفاح(مع ومنهاالعفن.ويفهذااإلطار،ُيخلطكمٌّمنالخلِّ
الخليطعىلالجدران،وُيرتكلثالثنيدقيقة.سيقتل زيتشجرةالشاي،وُيرشُّ

زيتشجرةالشايمضادطبيعي الحمضيفالخّلامليكروبات،يفحنيأنَّ
للفطريات.

نصائح لترتيب األثاث في غرفة الجلوس
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    APPETITE  لقمة شهية

المكونات
ملعقةكبريةعسل

كوبربعمسطردةديجونناعمة
ملعقةكبريةمسطردةديجونحب

2ملعقةكبريةزيت
2ملعقةكبريةعصريليمون

فصثوممفروم
ملحوفلفل

صدوردجاجرفيعة

كوبنصفدقيق
كوببقسماط

كوببريتزيلمجروش

طريقة التحضير
1-يخلطالعسلمعاملسطردةوالزيت
وعرصالليمونمعالثوموامليزووملح

وفلفل.

2-تتبلالدجاجبملحوفلفلثمتغمسيف
الدقيق.

3-ترفعوتغمسىفنصفكميةالتتبيلةثم
ترفعىفخليطالبقسماطمعالربيزتزل.

4-ترصعىلصينيةفرنوتخبزعىل
درجةحرارة200ملدة15اىل25دقيقةحتى

تنضجتماما.

طريقة عمل دجاج بالمستردة و العسل!

طريقة عمل سلطة 
الكينوا واألفوكادو 

بمذاق اليقاوم..!
نقدملكمسلطةالكينواواألفوكادو،كماأنهامغذية
جداوتعترببديلاللحم،وترفعمستوىاملناعةيف

الجسمملحاربةجميعاألمراضوالفريوسات.

المقادير:
كينوامسلوقة

أفوكادو
مكعباتجزر
مكعباتثوم
زنجبيل
طماطم

بصلأخرض
عسل
خل
أرز
ماء

زيتزيتون

طريقة التحضير:
لعملالدريسنج

-تخلطجميعاملكوناتمعاوتقدم
-يسخنالزيتويشوحالجزرمعالبصل،والثوم،

والزنجبيل،واألفوكادو

منتشيزكيكالليمونإىلتشيزكيك
التوت،وصوالًإىلسانسبيستيان
تشيزكيك،هناككثريمنأنواع

التشيزكيكحولالعالم،ويبدومن
الصعبالحكمعىلأيمنهابأنهااأللذ،
ولكنإذاأردتمتجربةتشيزكيكمميزة
بمذاقلذيذومقرمشفأنصحكمبتجربة
نيويوركتشيزكيكوتحضريهابأنفسكم

يفاملنزل.
فهيسهلةالتحضريومكوناتهايف

متناولاأليدي،كلماتحتاجإليههو
جهد10دقائقلتحضرياملكونات،ثم

وضعهايفالفرن.

مكونات نيويورك تشيزكيك

علبةبسكويت
كأسجوز100غ

سكر
70غزبدةغريمملحة

نصفكيلوجبنةكريمية
180غكريمة
ملعقةملح

ملعقةفانيليا
3مالعقطحني

5بيضات

طريقة تحضير نيويورك 
تشيزكيك

نضعالبسكويتوكأسمنالجوزو
50غمنالسكريفخالطكهربائي

ونخلطهممدة5دقائق.
بعدأنيصبحالبسكويتهشاًنضيف
إىلالخالطالزبدةغرياململحةونقوم

بخلطهممجدداً.
ومنثمنحرضقالبالكيكونضع

الخليطداخله.
نقومبتكبيسالخليطبقوةعنطريق
ملعقةأسفلالقالبوعىلالجوانب

حتىيصبحالبسكويتمتماسكاًيف
القعرواألطراف.

نضعالقالبيفالفرنمدة10دقائقعىل
درجةحرارة170مئويةحتىيصبح

لونالخليطذهبياً.
يفهذهاألثناءنصنعالجبنةعنطريق
وضعنصفكيلومنالجبنةالكريمية

يفخالطكهربائي.
نخلطالجبنةمع350غسكرونصف
ملعقةملحوالفانيليا،بعدهانضيف

الكريمةونعيدالخلطمجدداً.
بعدأنيصبحالخليطمتجانسنضع
البيضونخلطهمبشكلجيد،وبعد
االنتهاءنرش3مالعقمنالطحني

فوقه.
نضعالخليطيفالقالبفوقالبسكويت

ونضعهيفالفرنعىلدرجةحرارة175 
مئويةمدة40دقيقة،ليصبحالقالب

جاهزاًلألكل.

م  لذيذة، مقرمشة، وطعمها خيالي.. تعلَّ
طريقة تحضير نيويورك تشيزكيك
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Beauty & Health صحتك وجمالك

تطويل الشعر بسرعة 
مذهلة بأفضل المكونات 

الطبيعية
يوال خضرا

الشعرهومنأهممميزاتأنوثةاملرأةوجمالإطاللتها،إالأننساءكثريات
يعاننيمنعدمنموالشعربالشكلالكايف،مايمنعهنمنالتمتعبشعرطويل
وجذاب.فإذاكنتتعاننيمنهذهاملشكلة،سنعرفكيفهذااملقال،اىلكيفية

تطويلالشعربأفضلاملكوناتالطبيعيةالتيتمتلكقدرةكبريةعىلتعزيزنمو
الشعروتغذيةفروةالرأس.
الثوموالزيوتالطبيعية

إغيليفوعاءعىلالناربضعفصوصمنالثوموثالثمالعقكبريةمنكلمن
زيتالزيتونوزيتجوزالهند،منثمدعيالخليطليربدودلكيبهجيداً
جذورشعرك.حيثأنالثوموالزيوتالطبيعيةغنيةعنالتعريفيفمجال

ترسيعنموالشعر.
عصريالبصل

اطحنيعدةحباتمنالبصليفالخالطالكهربائي،واحتفظيبالعصري
الناتجمنها.ضعيعصريالبصلعىلشعركواتركيهملدةربعساعة،من

ثماغسليهجيداًبالشامبووشطفيهباملياهالفاترة.حيثأنالبصليشتمل
عىلالكربيتالذييساهميفتعزيزنموالشعر،ويعّدعصريالبصيلمنأقدم

الوصفاتالطبيعيةوأفضلهالتعزيزنموالشعر.
الشاياألخرض

ضعييفوعاءعىلالناركوباًمناملاءمعحفنةصغريةمنالشاياألخرض،
وعندمايبدأاملزيجبالغليانارفعيهعنالنارواتركيهجانباًحتىيربد.منثم،
صفيهواسكبيهعىلشعركمنالجذوروحتىاألطراف،معالحرصعىلفرك
فروةالرأسبمزيجالشاياألخرضجيداً.اتركياملزيجعىلشعركمدةساعة

منالوقت.بعدها،اشطفيشعركجيداًباملياهالدافئة.
زيتالجوجوبا

ُيعتربزيتالجوجوبامنأفضلالزيوتالطبيعيةللعنايةبالشعروترسيع
نموه،السيماأنلديهفاعليةمادةالسيبمالدهنيةنفسها،التييفرزهاشعر
اإلنسان.إضافةاىلأنالشعريعملعىلامتصاصهبرسعة،كماأنهيتغلغليف

فروةالرأس،فيغذيهاويعززمنقوةبصيالتالشعر.لذلك،واظبيعىلتطبيقه
مرةأسبوعياًعىلشعرك،ملدةساعةمنالوقت.

زيتاللوز

قبلالخلوداىلالنوم،سخنيكوباًمنزيتاللوزوطبقيهعىلشعركوفروة
رأسك.منثم،لفيشعركبمنشفةواتركيهحتىصباحاليومالتايل.بعدها،

اغسليهبالشامبواملناسبوشطفيهباملياهالدافئة.
البيض

اخفقيجيداًبياضبيضتنيوطبقيهعىلشعركثماتركيهملدةربعساعة،
بعدهااغسيلشعركجيداًباملاءوالشامبوحتىتتخليصمنرائحةالبيض

عىلشعرك.واظبيعىلتطبيقهذهالوصفةبشكلمنتظمللحصولعىلشعر
طويلخاللوقتقصري.

إذاكنِتتعتقدينأنإخفاءعالماتشحوبوتعبالوجهيتمفقط
باالعتمادعىلمستحرضاتالتجميل،فاليوموعىلعكسالشائع
سنقدملِكهذااملاسكالرائعمنقشورالربتقالحتىيكونسبيلك
األسايسالستعادةجمالالوجه،لكنيفالبدايةدعينانُعرفكعىل:

 فوائد قشور البرتقال للبشرة الشاحبة
بخالفأنهاتحتويعىلحمضالسرتيكالذييساعدعىلتقشري

خالياالجلداملّيتةاملوجودةيفالبرشةوتحفيزإنتاجخاليا
جديدةتُظهرالوجهيفالنهايةبشكلأكرثنضارة

وتوهج.
تعملهذهالقشورالغنيةبفيتامنيCأيضاًعىل
تحفيزإنتاجالكوالجنيالذييتسببنقصانه

يفشحوبالبرشةوالتقليلمنحيويتها.
مكوناتماسكقشورالربتقالللوجه

الشاحبواملتعب

 تحتاجين لتحضيره إلى:
•قشورثمرةبرتقالمقطعةصغرياً

)ومجففة(

•ملعقةطعاممنماءالورد
•ملعقةطعاممنالزبادي

فوائد المكونات
إىلجانبمزاياقشورالربتقالالسابقذكرها،يمنحكماءالوردبرشة
نرضةومرشقة،كمايزيلشحوبالوجهالناتجعنالجفافاملزعج

بسببقدرتهالفعالةعىلالرتطيب.
الزبادي:يوجدبهحمضالالكتيك،الذييعملعىلإزالةآثار

اإلجهادوالتعب.

 طريقة تحضير ماسك قشور البرتقال
•اسحقيقشورالربتقالاملجففةيفالخالط
الكهربائيثمأضيفيلهاالزباديوماءالورد.

•افرغياملعجوناملحرضيفوعاءصغريوبعدها
طبقيهبفرشاةماسكنظيفةعىلبرشةالوجه.
•انتظريلـ35دقيقةومنثّمافركيوجهكيف
حركاتدائريةواشطفيهيفاألخريباملاءالبارد.
•كررياملاسكأكرثمنمرةيفاإلسبوعوالحظي

زوالالشحوبرسيعاً.

ماسك منزلي الستعادة تألق وحيوية 
البشرة الشاحبة

وصفة لمحو تجاعيد 
اليدين تمامًا بعد 

اسبوعين من االستخدام
سوزان حسني 

اليدينمثلهامثلالوجهالينبغيمطلقاًتركها
لعالماتالشيخوخةاملزعجةتلتهمهاوتمحو

مالمحالشبابمنعليها.ولهذاجئنالِك
اليومبوصفةرائعةتعيديديكلسابقتألقهما
وتقيضعىلتجاعيداليديناملزعجةيفغضون

اسبوعني.
هريسالبطاطسمعالليمونلشباب

اليدين
تحتاجنيلتحضريهذهالوصفةإىل:

املكونات
*ثمرةمقرشةمنالبطاطس

•2ملعقةطعاممنعصريالليمون
•2ملعقةطعاممنالحليبالسائل

فوائداملكونات
بالنسبةلـالبطاطسوالليمون،فهماغنيان

بفيتامنيC،أحدأهممضاداتاألكسدةالتي
تساعدعىلتحفيزإنتاجالكوالجنياملسؤول
عنشدالبرشةاملرتهلةواالعتناءبشبابها.
أماالحليبهنا،فيحتويعىلاألحماض

األمينيةالتيتمتصهاالبرشةبسهولة،فتساعد
عىلترطيبهاومحاربةالجفافالذييقفغالباً

وراءحدوثمثلهذهالتجاعيد.
هذاباإلضافةلحمضالالكتيكالذييساعد
عىلإصالحالخالياالتالفةوينشطعملية

تكوينالكوالجنييفأنسجةالبرشة.

طريقةالتحضري
•قطعيالبطاطسإىلنصفنيثماسلقيهايف
مقداركوبنيمناملاءوبعدهااهرسيهاجيداً

بالشوكة.

•أضيفيللهريس»عصريالليمون،الحليب«
وقلبّيحتىتتجانساملكونات.

•وزعياملعجونالناتجعىلبرشةاليدين
وانتظريلـ35دقيقةثميفاألخريافركييديك

واغسليهاباملاءالفاتر.
•كرريالوصفة3مراتإسبوعياًوشاهدي
النتيجةبنفسكعقب14يوممناالستخدام.
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YOUR VOICE صوتك

رهاب البيت
بسمة النسور

هروبامنبطشالطبيعةالغادرة،
الذاإلنساناألولبالكهوف،أمال
بالنجاة،قادتهغريزتهإىلذلك

التدبري،إلدراكهاملبكرعجزه،وقلة
حيلته،إزاءغضبهاوجربوتها.
توارىهلعاًحنيثارتالزوابع

واشتدتاألمطار،وفاضتاألنهار
وجنتالبحار.ظلاإلنساناألول
ساكناًقابعاًبحذر،منتظراًرحيل
الوحوشالضارية،لحظةيأسهامنتوفرطرائدمحتملة.حماهالكهف

املوصدمنسطوةالشمسالحارقة،ومنبردالليايلالقارس.

وحنيخرجللصيديفدروبمحفوفةباملخاطر،حيثالالعودةاألكرث
احتماال،أودعالصغاروأمهممطمئناًإىلأنهميفأمان.يفالكهف،اهتدت
البرشيةإىلالناروالزراعةوالفنون،وبدأتيفتشكيلالجماعةاإلنسانية

األوىل.منهناكبالضبط،نشأتفكرةالبيتالذياتخذعربالعصور
أشكاالمختلفة،وظليفجميعاألحوالرمزاللحمايةوالخصوصيةواألمان
واالستقراروالحرية،فأنتالتكوننفسكتماماإالبنيجدرانبيتك،تنزع
أقنعتكوتتخففمنضوابطك،فتعربعنذاتكمندونتحفظأورهبة.
وعندماتقعيفالغرام،سيكونأقىصأحالمكأنيضمكبيتمعمنتحب.
وحنييعرتيكالحننيالذييحرقالروح،فإنهسيكونإىلطفولتكيفبيتك
األول،حيثاإلحساسباألمانوالحبوالدفءواليقنيبأنالحياةممكنة.

ومهمامربكالعمر،ستحتفظيفوجدانكبصورةبيتكاألولرديفاملعنى
السعادةاملفقودة.تسعى،بحكماالستمرارالطبيعي،إىلتكوينبيٍتشبيه،
تمنحفيهصغاركبكلماأوتيتمنطاقةعىلالعطاء،البيتحلموطموح
وتوقومعيارإنجازوهوية،وهوباألصلمالذومحطةأخريةيفالنهار.لعل
يفكارثةكوروناالتيحلتفوقرؤوسناجميعا،وأقعدتنايفالبيوت،فرصة
للتأملالعميقيفعالقتناببيوتناالتيتصبحتشبهنا،معمرورالوقت.
ذلكأننانضعفيهابصمةأرواحناوروائحناوصدىأصواتناوذائقتنا

وهواجسناوأحالمناومخاوفنا،وكلمالهعالقةبنامنتفاصيل،غريأن
عنرصالجربيةالذياقرتنبمكوثناالكورونييفالبيتتكشف،يفبعض

الحاالت،عنحقائقلميتحاالنهماكاليوميالوقوفعليها.
نعم،يمقتكثريونمنااملكوثيفالبيتطويال،عىلالرغممنتوفركلسبل
العيشاملطلوبةمنكهرباءوماءوغذاءودواءوخدماتإنرتنتمتوفرةعىل
مدارالساعة.إذا،ماهواملرعبيفالبقاءأيامامعدوداتتفرضهاالحقائق
تحناجراملسؤولنيواالختصاصيني الطبيةرغماعنالجميع،وقدُبحَّ
يفالحديثعنرضورةاالنعزال،إذاكنانريدالنجاةحقا؟الرسيكمن
يفالخرابالشاملاملسكوتعنهيفعالقاتزوجيةوأرسيةكثريةيمكن

التحايلعليهايفالظروفالعاديةباالنشغال،وتفادياملواجهةبنيأطراف
الخصومة.باتاألزواجيفمواجهةمعأنفسهمومعرشكائهم،حيثال
مناصمناإلقراربحجمالربودوالنفوروالجفاءالذييكتنفعالقاتهم،

طالقاتصامتةتستمرسننيطويلة،اليجرياإلفصاحعنهايفبيوٍتتبدو
منبعيدهانئة.يهرباألبناءمنجحيمالبيتالصامت،وهميضمرون
رفضاوكراهيًةلفكرةالزواجمنأصلها،والقربليسحجابا،كماقال
ابنعربي،بليتحّولإىلامتحانعسريبشأنجدوىامليضيفالعالقة
الزوجيةاملهرتئةالتيمزقهااالعتيادوالتكرار،عربتوايلاأليام،وحولها
إىلعبء،وصليبيكرسالظهر،السبيلللتخلصمنه،مراعاةللتقاليد
وحفاظاشكلياعىلتماسكوهميألرسةمفكّكة،ومنيدري!لعله،يف

حاالتأخرى،قدينطويعىلفرصٍةلرتميمماانكرس.القربليسحجابا،
ياسيديابنعربي،بلهوفضيحةوانكشافشديدالقسوة،ومواجهة

مضنيةمعالذاتأوال.

Aniqah Choudhri

I n 2015, a Pew Research Centre 
study estimated that 24.1 percent 
of the global population were 

followers of Islam, amounting to 1.8 
billion people. 
It is therefore an obvious assumption 
that millions of those people would fall 
under the banner of LGBT. Yet when I 
was growing up, the idea that some-
one could be both Muslim and LGBT 
was unimaginable.
Section 28, a piece of UK legislation 
that prohibited local authorities from 
“promoting” homosexuality, was 
repealed in 2003 when I was 14, but 
the damage it had already done to the 
education and understanding of what 
it meant to be LGBT for young people, 
would last for years.

It took me three years to admit even to 
myself that I was bisexual, and longer 
to tell other people. I felt, as incred-
ible as it sounds, that I was the only 
Muslim ever to have this orientation. 
This was partly in response to the 
question I kept hearing from Muslim 
and non-Muslim people, “how can you 
be gay and be a Muslim?» 

In the age of social media, it is easier 
than ever before to dispel the myth 
that LGBT Muslims are non-existent. 
Certainly, when I was growing up I 
never imagined I’d be able to read 
the words of Queer Muslim activists, 
artists and writers all over the world. In 
some ways though, this can be as much 
as a curse as it is a blessing, when it be-
comes apparent how much some parts 
of the ummah despise us.

One of the most devastating examples 
of this in recent years, came in 2016 
when the notable LGBT Bangladeshi 
activist, Xulhaz Mannan, was hacked to 

death in his own flat. Mannan was the 
founder of the first and only LGBTQ+ 
magazine in Bangladesh, and for many 
LGBT Bangladeshis, “nothing has been 
the same since.» 
  
The loneliness of being both LGBT and 
Muslim is that we face both homopho-
bia and Islamophobia, and are often 
confronted with choosing between the 
two identities; a task that is impossi-
ble. Leo Kalyan, a British Asian singer/
songwriter told the BBC back in 2017, 
“Muslims are a demonised people and 
for me I feel like as a gay person I’m on 
the outside of the outside because I’m 
demonised by Muslims as well.» 
Although most Muslim-majority 
countries are openly hostile to LGBTQ 
people, with policy ranging from the 
death penalty for homosexuality, to it 
being legal but publicly frowned upon, 
it does feel like there has been a shift 
in representation in recent years.
In the UK, organisations like the 
Inclusive Mosque, founded in London 
in 2012, and now with chapters in 
Malaysia, Kashmir, Pakistan and Zurich, 
is a grassroots organisation working to-
wards, “Establishing a place of worship 
for the promotion and practice of an 
inclusive Islam.»

Although it is not specifically geared 
towards LGBT rights, it supports the 
safety of LGBT Muslims and their place 
in the Islamic world. Inclusive Mosque 
was the first organisation I personally 
came across in my quest to find other 
Queer Muslims and the overwhelming 
relief I felt at finding not just individu-
als, but an organisation that welcomed 
people like me is impossible to put into 
words. 
Another UK organisation is Imaan, 
an LGBTQ Muslim charity. The group 
crowdfunded to hold the world’s first 
ever Muslim Pride event in London this 
year. Amrou Al-Kadhi, the British-Iraqi 
writer, filmmaker and performer 
commented on the importance for the 
event where they were to appear as 
speaker, 
«The media has tried to control the 
narrative about Queer Islamic identi-
ties for too long, often thrusting us into 
a horrific culture war, as if Islam is the 
mortal enemy of queer identity.»

This is definitely a viewpoint I have 
come across many times in mainstream 
Queer spaces, and why the represen-
tation of LGBT Muslims as individuals 
and as a community is so necessary. 
Unfortunately, due to the coronavirus 
outbreak, the whole of Pride has now 
been postponed indefinitely.

The world is changing slowly for Queer 
Muslims in terms of representation on 
a scale that would have been unimag-
inable 20 years ago. In popular culture, 
LGBT Muslims characters have ap-
peared in shows like Elite, Eastenders 
and The Red Line.

The writer responsible for The Red 
Line’s Queer Muslims storyline, Fawzia 
Mirza, is an activist who has been 
fighting for representation for years, 
including through her lesbian romance 
short film, “Queen of My Dreams,” 
back in 2012.

Neither the LGBT community or the 
Muslim one is an entirely safe place for 
us  
She has said if she didn’t start seeing 
people like herself on screen, she felt 
like she “was going to die.” Although 
this newfound representation is be-
coming a reality in terms of secondary 
characters and one-off episode plot 
lines, we still feel a long way from 
Muslim LGBT characters being the lead 
in a show or film. 
Although change is happening, for 
most of LGBT Muslims its not happen-
ing fast enough, and with Islamaphobia 
on the rise around the world, it’s hard 
to not feel apprehension over what 
this means for Muslims not safe in 
many Muslim communities either.

Neither the LGBT community or the 
Muslim one is an entirely safe place 
for us. Either people will be saying 
we’re not queer enough or we’re not 
even Muslims at all; a statement that is 
devastating for any Muslim. 
It is lonely and disheartening to con-
stantly have our existence invalidated 
but there are thousands of us across 
the world. We’re not alone.

The loneliness 
of being queer 
and Muslim
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MEDIA ميديا

أعلنترشكة»غوغل«،عنإطالقموقعها
املعلوماتيحولوباءكورونا،يفالواليات
املتحدةاألمريكية،التيتحاولالحّدمن
تفيشالفريوساملستجد)كوفيدــ19(.

عنواناملوقعgoogle.com/covid19،ويضم
مصادروروابطتركزعىلالفريوس،وسيتوفر
بلغاتودولعدةخاللاألياماملقبلة،وفقما

أوضحت»غوغل«عربمدونتها.
كانالرئيسالتنفيذييف»غوغل«،ساندر
بيتشاي،قالإناإلطالقسيكونيوماإلثنني
املايض.لكناملوعدتأجلإىلاليومالسبت.

وسبقوأعلنالرئيساألمريكي،دونالدترامب،
يومالجمعةاملايض،أنمجموعة»غوغل«

تطورموقعاًإلكرتونياًيتيحلكلأمريكيمعرفة
ماإذاكانيفحاجةإىلالخضوعلفحص
فريوسكورونااملستجد،تبعاًلألعراض
املسجلةلديه،وإيجادأقربمكانللقيام

بذلك.
وقالالرئيساألمريكي،خاللمؤتمرصحايف
منحديقةالبيتاألبيض:»غوغلتساعد
يفتطويرموقعإلكرتوني)...(لتحديدما

إذاكانتثمةحاجةإلجراءفحص،وتسهيل
ذلكيفمكانميرّسيفالجوار«.وذكرترامب

أناملوقعاإللكرتونييعملعىلإنجازه1700 
مهندس،وسيغطيالوالياتاملتحدةو«جزءاً

كبرياًمنالعالم«.
لكنموقع»غوغل«اليضمماتحّدثعنه
ترامب،بليستعرضاملعلوماتحولكيفية

وصولاألمريكينيإىلالفحص،ويدرج
بشكلمنفصلمعلوماتأخرىحولمواقع
الفحصاملحلية.يضماملوقععالماتتبويب

فيهامعلوماتحولاألعراضوالوقاية
واإلحصائياتالعامليةواملعلوماتذاتالصلة

محلياً.
وأوضحت»غوغل«أنمستخدماملوقع

سيتمكنمنالعثورعىل»املعلوماتاملتعلقة
بكلوالية،ونصائحالسالمةوالوقاية،

وأبرزعملياتالبحثاملتعلقةبالفريوس،
ومواردإضافيةلألفرادواملعلمنيوالرشكات«.
وأكدتأنهاتعتمديفمعلوماتهاعىلمصادر
»موثوقة«مثل»منظمةالصحةالعاملية«
و«مركزالسيطرةعىلاألمراض«األمريكي.

يحتوياملوقعأيضاًعىلخريطةعاملية
تعرضالحاالتاملؤكدةبحسبالبلد،والكثري
مناملعلوماتحولجهوداإلغاثةاألخرىمن
»غوغل«،باإلضافةإىلبعضمقاطعالفيديو
عىل»يوتيوب«التيقدتمنحاملشاهدشعوراً
طيباًوتساعدهخاللفرتةالحجرالصحي.

يذكرأنالوحدةالصحيةيفمجموعة
»ألفاِبت«املالكةلـ«غوغل«،»فريييل«،
أطلقتسابقاًموقعهاالخاصلتوجيه

املستخدمنيمبارشةإىلمواقعالفحص،ولكنه
يقترصعىلسكانمنطقةسانفرانسيسكو.
قالت»فريييل«إنهاتأمليفتوسيعأداتها،
لكنهالمتحددموعداًزمنياًلخطتهاهذه.
يفسياقمتصل،أعلنت»غوغل«،أمس

الجمعة،عنإلغاءمؤتمرهاالسنوي،بعدما
قالتقبلأسبوعنيإنهاستكتفيبإلغاء

الفقراتالتيتتطلبالحضورالشخيص.يف
املقابل،نقلترشكة»آبل«مؤتمرهاالسنوي
كامالًإىلشبكةاإلنرتنت،لتعقده»أونالين«.

»غوغل« تطلق موقعها 
المتخصص بفيروس كورونا

Instagram Launches ‘Stay 
Home’ Sticker and Story to 
Encourage Social Distancing 
Amid COVID-19 Outbreak

T his , Instagram has launched a new 
‘Stay Home’ sticker for Instagram 
Stories in order to encourage people 

to stay inside amid the evolving COVID-19 
outbreak.

As per Instagram: “ we’re launching a new 
“Stay Home” sticker that you can find in Sto-
ries. If you use the sticker, your photo or video 
will be added to a shared Instagram story 
where people can see how you’re staying 
home and staying safe.»

So, more than just the sticker itself, as you can 
see in the far right image above, Instagram 
is also launching a new group Story which 
gathers together Stories frames in which users 
have applied the Stay Home sticker.

This is a key message, which, evidently, is not 
being taken seriously by some, with people 
in western regions in particular seemingly 

not heeding the many official 
warnings. The COVID-19 

death toll continues 
to ramp up day-

by-day, and 
yet many 

people are 
still going 
out and 
gather-
ing to-
gether, 
living 
their 
lives as 

normally 
would.

Even 
if you’re 

not showing 
symptoms of the 

coronavirus, you can 
still be carrying it, and 

even if you’re in lower risk age brackets, our 
healthcare systems are being overwhelmed by 
those who are susceptible, which means less 
protection for everyone, and all conditions, as 
it reduces the capacity for medical clinics and 
hospitals to provide required care across the 
board.

All the discussion around ‘flattening the curve’ 
doesn’t appear to have caught on, and as 
such, it’s good to see Instagram at least trying 
to underline this key message, and encourage 
participation - which, hopefully, will get more 
people to stay home and limit the spread of 
the virus.

As noted, Instagram has rolled out several of 
these cause-related stickers in recent times.
Back in October, when it launched its ‘Restrict’ 
mode, Instagram also added a ‘Create Don’t 
Hate’ sticker to discourage cyberbullying, 
while it also launched a sticker to thank 
healthcare workers amid the COVID-19 out-
break just last week.

ركزتمواقعإخباريةأمريكيةعىلهجومالرئيساألمريكي،دونالدترامب،عىل
مراسلشبكة»إنبييسنيوز«،بيرتألكسندر،يفالبيتاألبيض،بعدأنسأله

األخريعنرسالتهإىلاألمريكينيالخائفنيمنوباءفريوسكورونااملستجد
الذياجتاحالعالم.

خاللإحاطةيفالبيتاألبيض،سألاملراسلالرئيساألمريكيعما
إذاكانيقدمللشعباألمريكي»أمالًكاذباً«عربالرتويجلعقاقريغري
مؤكدةلفريوسكورونااملستجد(كوفيدــ19(،الفتاًيفالوقتنفسه

إىلاإلحصاءاتالتيبينتإصابةآالفاملواطنني.

وقالبيرتألكسندرلرتامب:»ماذاتقوللألمريكينيالخائفني؟«،
فهزالرئيساألمريكيرأسهورّد:»أنتمراسلفظيع،هذاما

أقوله«.وبدأترامببالرصاخعليه،مهاجماًيفالوقتنفسهشبكة
»إنبييس«ومؤسستهااألّم»كومكاست«.

وأضاف:»ماتقومبهسيئ،عليكالعودةإىلالتغطيةاإلخبارية
بدالًمناللجوءإىلاإلثارة«.

بعدلحظات،سألتمراسلةشبكة»يسإنإن«
يفالبيتاألبيض،كايتلنيكولينز،الرئيس

األمريكيعماإذاكانالوقتمناسباً
للهجومعىلاملؤسساتاإلعالميةيفهذه
الفرتةالحساسة،فدافعترامبعننفسه

قائالًإنمراسل»إنبييس«ليسصحافياًجيداً،قبلاستكمالهجومهعليه.

بعدماحصل،قالمراسل»إنبييس«يفبيانإنهكان»يحاولمنحالرئيس
فرصةلطمأنةمالينياألمريكينيوأفرادأرستهوجريانهومجتمعهوالكثري
مناألشخاصالجالسنييفاملنزل.كانتهذهفرصتهلتوصيلرسالة
إيجابيةأوراقية«.وأضاف:»الخالصةهيأنهذاالرئيستختلف
تجاربهيفالحياةاختالفاًكبرياًعنمعظماألمريكينييفهذاالبلد

يفالوقتالحايل«.
يفاملؤتمرالصحايفحولفريوسكورونا،هاجمترامبصحيفة
»نيويوركتايمز«و«وولسرتيت«و«واشنطنبوست«.

يفسياقمنفصل،تويفاملوظفالفنييفشبكة»إن
بييس«،الريإيدجوورث،بعدإصابتهبفريوس
كورونااملستجد،ليكونالضحيةاألوىلللوباء
يفقطاعاإلعالماألمريكي.لمتعلنالشبكة
األمريكيةعنسنهونعاهزمالؤهعرب
مواقعالتواصلاالجتماعي.

ترامب يصّوب غضبه على اإلعالم وسط وباء كورونا
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فصلالربيعمنأفضلفصولالسنةالتيتحملطقسامعدال،ولكنه
يعدمنأصعبالفصولملريضالحساسيةوالجيوباألنفية،ألنهن
يعانونمنألمشديدوالشعورباإلرهاقالشديدوالتعبوعدمالقدرة

عىلممارسةالحياةبشكلطبيعي.

وخاللهذاالتقريرسنتعرفعيلأفضلالنصائح
الخاصةملريضالجيوباألنفيةوالحساسية

خاللفصلالربيع،وذلكوفقًاملوقع
.»healthline«

التهاب الجيوب االنفية 

أكدالتقرير،أناإلصابةبالحساسية
والتهابالجيوباألنفيةبهالعديد
مناألسباب،فهناكبعضالعنارص

األساسيةالتيتزيدمنفرص
التعرضواإلصابةبهاوخاصةخالل
فصلالربيعنتيجةلتفتحالزهور

وتطايرحبوباللقاح.

وأوضحالتقرير،أنخاللهذهالفرتةمن
كلعاميقومالجهازاملناعييفالجسم
بإنتاجاألجساماملضادةبهدفحمايته

مناألسبابولكنهاتلصقيفاألنفويزداد
الشعورواإلصابةبأعراضالحساسية

والتهابالجيوباألنفية.

وأضافالتقرير،أنهمنأعراض
اإلصابةبالتهابالجيوباألنفية
والحساسيةهيالتعرضالنسداد
شديديفاألنفوهذااألمريتسبيف

التنفسعنطريقاألنف،وأيضاالتعرض

للعطساملستمر،ونزولبعضاإلفرازاتمناألنف،وحدوثتورميف
األنف،واحمرارشديديفالعنيويصاحبهيفبعضاألحيانالتورم،مع

عدمالقدرةعيلالتقاطالنفسبشكلسليم.
وقدمالتقرير،بعضالنصائحملريضالجيوباألنفيةوالحساسية

املوسمية،ومنها:

-االبتعادعنمسبباتالحساسيةومنهاالتدخنيواألتربة
والغبار،وبعضأنواعالعطور.

-ينصحبتجنبالتواجديفأماكنبهازهور
خاللفصلالربيع.

-هناكبعضاألطعمةالتيتزيد
منفرصالتعرضللحساسية

والتهابالجيوباألنفية،
ومنهااألسماكوالبيض.

-عليكالحرصعيل
اإلكثارمنتناول
املرشوباتالدافئة،

وماءبكرثةلتقليلفرص
التعرضلإلصابةبأعراض
الحساسيةوالتهابالجيوب

األنفية.

-إذاشعرتبعدمالقدرةعيل
التقاطأنفاسكفعليكاستخدام

محلولامللح.

-عيلمريضالتهابالجيوب
األنفيةوالحساسية،تناولأدوية

الحساسيةبانتظامخاللهذهالفرتةكل
عامتجنبالألعراض.

كيف يتعامل مريض الجيوب 
األنفية مع تغيرات الجو

اطمأن على نفسك.. 
لماذا يطلب الطبيب 

تحليل قطعة من 
الكلى »خزعة«؟

خزعةالكىلهيأخذقطعةصغريةواحدةأوأكرث،كعيناتمن
كليتكللنظرفيهاورؤيةالعيناتبالتفصيل،وأثناءإجراءخزعة

الكىليمكنأخذعينةالخزعةبإحدىطريقتني:

-خزعةعنطريقالجلد:وهىإبرةتوضعأعىلالجلدالذييقع
فوقالكىلوتوجهإىلاملكانالصحيحيفالكىل،عادةبمساعدة

املوجاتفوقالصوتية.
-خزعةمفتوحة:يتمأخذعينةالكىلمبارشةمنالكليةأثناء

الجراحة،ثميتمإرسالعينةالكىلإىلطبيبينظرإليها
ويفحصهاباملجهر.

 

أسباب عمل خزعة الكلى
 

غالًبامايمكنالعثورعىلبعضمشاكلالكىلمنخالل
اختباراتالدموالبول،والتصويرباملوجاتفوقالصوتيةأو
األشعةالسينيةالخاصةاألخرى،والفحصالبدنيبدالًمن

الخزعة.

ولكنيفبعضاملرىضالذينيعانونمنأنواعمعينةمنأمراض
الكىل،وأولئكالذينيعانونمنعمليةزرعالكىلالتيالتعمل
بشكلجيد،اليمكنإجراءالتشخيصالصحيحإالمنخالل

خزعةالكىل.

وتشمل األسباب المحددة لفحص الكلى:
وجوددمأوبروتنييفالبول.نتائجفحصالدمغريالطبيعية.
مرضالكىلالحادأواملزمنمععدموجودسببواضح.متالزمة

الكلويةوأمراضالكبيبات(التيتحدثعندتلفوحدات
ترشيحالكىل(.

خزعة الكلى قد تساعد أيًضا في العثور على:
-إذاكاناملرضيتحسنمعالعالجأوإذاكانيزدادسوًءا،قد
تظهرأيًضامشكلةاليمكنعالجها،ولكنيمكنتباطؤها

بواسطةعالجآخر.
-مقدارالرضرالدائمالذيحدثيفالكىل.

-ملاذاالتعملالكليةاملزروعةجيًداوتساعدطبيبكعىلاتخاذ
قراربشأناملزيدمنالعالج.
ورميفالكىل. -
أمراضأخرى. -

-إذاكانهناكعالجمعنييرضبكليتك.

المخاطر المحتملة لخزعة 
الكلى

مخاطرخزعةالكىلصغرية
للغاية،ولكنيجب

مناقشتهامعطبيبك،
كماهوالحاليف

العملياتالطبية
والجراحية
األخرى،قد

تحدثبعض
املضاعفات

عىلالرغممن
بذلكلجهد
ممكنملنعها.
قدتكونهناك
حاجةلنقل
الدميفحالة
حدوثنزيف
حاد،ونادراقد
تكونهناكحاجة

لعمليةجراحية
إلصالحاألوعيةالدموية
التيترضرتأثناءالعملية.
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قياس الحديد بالمخ قد 
يساعد في الكشف عن الخرف
اكتشفالباحثونطريقةجديدةالكتشافتطورواإلصابةبالخرفوذلكعنطريق
قياسرواسبالحديديفاملخ،ووجدتدراسةجديدةوجودصلةقويةبنيمستويات
الحديديفاملخوالصحةاملعرفية،حيثاكتشففريقمنالباحثنيأنهمناملمكن
قياستطورالخرفلدىاألشخاصاملصابنيبمرضباركنسونمنخاللتتبع

رواسبالحديديفأدمغتهم،ونرشتالنتائجالتيتوصلواإليهايفمجلةطباألعصاب
وجراحةاألعصابوالطبالنفيس.

ويركزالبحثعىلتقدمالخرفعيلمرضباركنسونعادةىففقدانأجزاءمناملخ
ومعذلك،فإنالقيامبأشعةعيلاملخاليمكنهااكتشافهذهالتغيرياتإاليفوقت

متأخرمنتطوراملرض،ونتيجةلذلكيقيماألطباءعادةتطورالخرفعنطريقتتبع
األعراض.

وأوضحالتقريراملنشورعربموقع»medicalnewstoday«،أناألبحاثالجديدة
كشفتأنتقنياتاملسحعيلاملخقدتكونقادرةعىلاكتشافالخرفيفوقتأبكر
بكثريوبشكلأدق،ووفقًاللمعهدالوطنيللشيخوخة(NIA(،تتضمنخصائص
الخرففقدانالقدرةعىلالتفكريأوالتذكر،وحدوثبعضالتغيرياتاألخرىيف

سلوكالشخصالتيتؤثرعىلحياتهماليومية.
ويمكنأنتسبباألمراضاملختلفةاإلصابةبالخرف،فنجدأناألشخاصاملصابون
بشللالرعاشمنصالبةاملفاصلأوالهزاتأوصعوبةامليشيعانونمنالخرف،
حيثيتطورعندماتموتخاليادماغالشخص،فيمكنأنيتسببمرضالشلل

الرعاشيفتلفكمياتكبريةمندماغالشخص.
ويالحظمؤلفوالدراسةأنوجودالحديديفدماغالشخصوهوجزءطبيعيمن

عمليةالشيخوخةيرتبطبزيادةوجودالربوتني.
وفقًاللمؤلفالرئييسللدراسةالدكتورةريموناويلمنجامعةلندنالجامعية

(UCL(،معهدكوينسكويرلطباألعصابيفاململكةاملتحدة،»الحديديفالدماغ
يثرياهتماًمالألشخاصالذينيبحثونعنأمراضالتكاثرالعصبي،مثلالشلل
الرعاشوالخرف،فمعتقدمكيفالسن،يرتاكمالحديديفاملخ،لكنهيرتبطأيًضا

برتاكمبروتيناتالدماغالضارة،لذلكبدأنايفالعثورعىلأدلةعىلأنهقديكونمفيًدا
يفمراقبةتطوراملرض،وربماحتىيفالتشخيص«.

I n 2007, Timothy Ray Brown became the first person ever 
whom doctors declared to be cured of HIV. At the time, they 
referred to him publicly as the Berlin patient.

His journey toward a cure was not straightforward. After having 
received an HIV diagnosis in the 1990s, Mr. Brown received 
antiretroviral treatment — the usual course of action for an HIV 
infection.
However, later on, he also received a diagnosis of acute myeloid 
leukemia, for which he eventually required a stem cell transplant.
As he was looking for a suitable donor match, his doctor had the 
idea to try an experiment. He looked for a donor with a specific 
genetic mutation that made them practically immune to HIV.
Receiving stem cells from this donor, it turned out, not 
only treated Mr. Brown’s leukemia but also cured the HIV 
infection.
Now, as a study featuring in The Lancet shows, another 
person has officially been cured of HIV, also thanks to a 
stem cell transplant.
Success of stem cell transplantation’
In this second case, the person received a stem cell trans-
plant with cells that did not express the CCR5 gene, which 
produces a protein that helps the virus enter cells.
The cells without the CCR5 gene were part of a bone 
marrow transplant, which the person was undergoing 
as a treatment for Hodgkin lymphoma.
Following the transplant, and at 30 months after 
the person ceased antiretroviral therapy, doctors 
confirmed that the HIV viral load remained 
undetectable in blood samples.
This finding means that whatever traces of the 
virus’s genetic material might still be in the system, 

they are so-called fossil traces, meaning that they cannot lead to 
further replication of the virus.
The specialists confirmed that HIV also remained undetectable 
in samples of cerebrospinal fluid, semen, intestinal tissue, and 
lymphoid tissue.
“We propose that these results represent the second ever case 
of a patient to be cured of HIV,” says the study’s lead author, Prof. 
Ravindra Kumar Gupta, from the University of Cambridge in the 
U.K.
However, Prof. Gupta emphasizes that “[i]t is important to note 
that this curative treatment is high risk and only used as a last 

resort for patients with HIV who also have life threatening 
hematological [blood] malignancies.”
“Therefore, this is not a treatment that would be offered 
widely to patients with HIV who are on successful antiretro-
viral treatment,” the researcher goes on to caution.
Commenting on these findings, other researchers involved 
in the study express the hope that, in the future, scientists 

may be able to use state-of-the-art gene editing tools as part 
of interventions meant to treat and cure HIV.
Dr. Dimitra Peppa, who is from the University of Oxford in 

the U.K. and co-authored the study, notes that “[g]ene 
editing using the CCR5 has received a lot of attention 

recently.”
Nevertheless, she points out, there is still a long way 

to go before such therapies may become viable.
“There are still many ethical and technical barriers 
— e.g., gene editing, efficiency, and robust safety 

data — to overcome before any approach using 
CCR5 gene editing can be considered as a scalable 

cure strategy for HIV,” she says.

2nd person cured of HIV thanks to 
stem cell transplant



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

مارس 2020 م - السنة الثامنة - العدد: 006887

CARS سيارات

تعتربسياراتالفئةEمنمرسيدسمنأكرثالسيارات
شهرةيفالعالم،وهذهالسنةقررتمرسيدسطرح
عدةنماذجمنهذهالفئةلرتيضبهاأذواقأكربعدد

منالزبائن.
حصلتسياراتE Classلهذاالعامعىلالعديد

منالتعديالتالتيجعلتمنمظهرهاأكرثأناقة
وعرصية،إذتغريفيهاشكلممتصاتالصدمات
األماميةوالخلفية،وتصميمالشبكاملوجودعىل
الواجهةاألمامية،وأدخلتعىلمصابيحهابعض
التغيرياتعىلعدساتاإلضاءةلتجعلمنشكل

املصابيحأكرثجاذبيةعندإنارتها.
ومنأبرزهذهالنماذججاءنموذجE350الذيزود
بمحركهجنيبعزمكيليعادل315حصانا،ونظام

دفعخلفيللعجالت.
أمانموذجE450 4Maticفجاءبمحركبنزينبـ6 
أسطواناتوسعة3.0ليرتات،قادرعىلتوليدعزم
يعادل362حصانا،ونموذجAMG E53األقوىفجاء
بمحركبنزينتوربينيبسعة3.0ليرتاتوعزم429 

حصانا.
وجميعالنماذجالسابقةحصلتعىلأنظمة

إلكرتونيةمتطورةمزودةبكامرياتأماميةوخلفية،
وأنظمةلتثبيتالرسعةعىلطريقالسفر،وأنظمة
ملنعاالنزالقعىلاملنعطفات،وحساساتمسافات،

وحساساتللمطرواإلضاءة،إضافةألنظمة
كهربائيةللتحكمبتربيدوتدفئةاملقاعدوالزجاج

واملرايا.

E Class 2021 مرسيدس تزيح الستار عن

تستعدفولكسفاغناألملانيةالكتساحسوقسيارات
املستقبلبمركبةمتطورةوأنيقةلمتطلقمثياللها

منقبل.
وستأتيالسيارةالجديدةباسمID.4بهيكلكروس
أنيق،بطول462سم،وعرض189سم،وارتفاع160 
سم،مصنوعمناملعدنوالفايربالخفيفواملتني،

يتميزبانسيابيةعاليةوتصميميجعلهاتبدوكمركبة
منأفالماملستقبل.

ومنمعالمالتميزيفهذهالسيارةهوتصميمالهيكل
الخارجيالذييجعلأجزاءهتبدووكأنهامجموعة
يفقطعةواحدةمتكاملة،إضافةإىلتصميمالواجهة

األماميةالتيتظهرأنوارمصابيحالضبابمن
فتحاتشبكهابصورةفريدة.

كماحصلتاملركبةعىلأبواببتصميممميزتفتح
باتجاهنيمتعاكسنيكمايفسياراترولزرويس
الشهرية،وزوتبقمرةمتطورةمزودةبشاشات

يمكنمنخاللهاالتحكمبجميعالتقنياتوأنظمة
املولتيميدياوالتكييفوأنظمةالقيادة.

وستحصلهذهاملركبةعىلمحركاتهجينةصديقة
للبيئةتمكنهامنالتسارعمن0إىل100كلم/ساعة

يفأقلمن4ثوان.
كماسيكونبإمكانID.4السريباالعتمادعىل

الطاقةالكهربائيةفقطبرسعةتصلإىل140كلم/
سا،وستكفيهاالبطارياتاملتطورةاملزودةبهالقطع

مسافة500كلمبالشحنةالواحدة.

سيارة من فولكس فاغن قد 
تصبح من بين األشهر في العالم!

مازدا تسحر 
عشاقها 

بسيارة شبابية 
جديدة

قررتمازداهذاالعامشدأنظارالشباب
وعشاقاألناقةوالسياراتالرياضية،
.MX-5وأطلقتنموذجاجديدامن
وتسحرالسيارةالجديدةناظريها

بتصميمهااملميزوهيكلهااالنسيابي
الصغريالذيصممبشكليعكسروح
القوةويحافظيفنفسالوقتعىل
ملساتمازداالتيتوحيبالتجدد

والعرصيةدوما.
ولتوفريأكربقدرمناملتعةأثناءالتنقل
بـMX-5الجديدة،زودتهامازدابسقف
متحركقابلللطييختفيبكبسة
زريفصندوقهاالخلفيللتحولإىل

سيارةكوبيهمكشوفة،كماحصلتهذه
السيارةعىلعجالترياضيةكبرية

ونظامتعليقخاصيمنحانهاسالسة
كبريةيفالحركة.

وظهرتروحالسياراتالرياضيةيف
تصميممقصورةهذهاملركبةأيضا،
والتيجاءتبمقعدينمصممني

بطريقةمميزة،وحتىتصميمذراع
نقلالرسعةواملقودوأزرارواجهة

القيادةكلهاصممتلتتناسبمعهذه
الروح.

وحصلتMX-5عىلأنظمةأمان
i-Activsense،ومحرك

توربينيبسعة
لرتينوعزم184 
حصانا،وعلب
رسعةميكانيكية
وأوتوماتيكيةبـ6 
مراحل،إضافةإىل
أنظمةصوتيات

Boseتوزعاألصوات
بطريقةمذهلة.

Mercedes unveils 
the E Class 2021
M ercedes E-class cars are considered one of the most 

famous cars in the world, and this year Mercedes 
decided to offer several models of this category to 

satisfy the tastes of the largest number of customers.

This year E Class cars got many modifications that made their 
appearance more elegant and modern, as they changed the 
shape of the front and rear shock absorbers, and the grille 
design on the front end, and made changes to their lamps on 
the lenses to make the shape of the lamps more attractive 
when illuminated .

Among the most prominent of these models came the model 
E350, which provided a hybrid engine with a total torque 
equivalent to 315 horsepower, and a rear wheel drive system.

As for the E450 4Matic model, it came with a 6-cylinder pet-
rol engine with a capacity of 3.0 liters, capable of generating 
torque equivalent to 362 horsepower, and the more powerful 
AMG E53 model came with a 3.0-liter turbocharged gasoline 
engine and 429 horsepower.

And all previous models got advanced electronic systems 
equipped with front and back cameras, travel cruise control 
systems, cornering systems, distance sensors, rain and 
lighting sensors, as well as electrical systems to control the 
cooling and heating of seats, glass and mirrors.

نيسان تطلق سيارة رياضية بقوة 700 حصان
تطرحرشكةصناعةالسياراتاليابانيةنيسانسيارة»إس.يف,إمجوكيآر700-«..وأشارموقعموتورترينداملتخصصيف

موضوعاتالسياراتإىلأنالسيارةالجديدةاعتمدتعىلالهيكلالذياشرتتهنيسانمنآر.إم.إلثمقامتبتعديلهليناسب
محركهاجي.تي-آربمايفذلكنظامالدفعالرباعيالخاصبها.

وتولترشكةسيفرينفايلموتورسبورتمهمةتعديلالتصميمكرشكةمتخصصةيفتعديل
وتحسنيالسيارات.وتعملالسيارةإس.يف.إم-جوكيآر700بمحركسعة3.8لرت،ويتكون

من6صماماتبقوة700حصان.
بمساعدةرشكةآر.إم.إلجروبيفبريطانياطرحت4طرزمختلفةعنعائلة

السيارة»نيسانجوكيآر«األصلية،إالأنسيارة»إس.يف,إمجوكيآر700-«.
ليستالطرازالخامسمنهذهالعائلةرغمأنهاقريبةجدامنالسيارة»جوكي

آر«الحقيقية.
وأشارموقعموتورتريندإىلأنهقاميفالسابقباختبارالجيلاألوىلمن
السيارة»جوكيآر«ثمالجيلالثانيمنهاباختالفاتبسيطةيفتصميم
جسمالسيارةباسم»جوكيآر2«والذييمكنوصفهبأنهسيارةمليئة

بالحيوية.وكانذلكالجيليعملبمحركآر35الذيتبلغقوته480حصانا
بعزمشدته434رطاللكلقدممكعب.

ولكنمعوجودمحركبقوة700حصان،فإنالسيارةالجديدةإس.يف.إمجوكي
آر700يجبأنتعاملالسيارةبقدرمناالحرتامعندزيادةرسعتها،وأنهذا

االحرتامسيزدادعندمايعرفالعمالءأنالسيارةالتيطورتهانيسانستباعبسعر
730ألفدوالرلتصبحواحدةمنأغىلسياراتالرشكةاليابانية.
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 REAL ESTATE عقارات

سيدة أعمال كويتية تشتري 
مجمعا سكنيا في لوس أنجيليس 

ب 8.5 ماليين دوالر
وصفتمجلةفاراياتياألمريكية،املجّمعالعقاريالذيتملكتهسيدةاألعمالالكويتية
سمرالغانميفضاحيةفينيسبلوسأنجيليسبالوالياتاملتحدة،بأنهالصفقةالعقارية

السكنيةاألكربيفالواليةخاللعامني.
وأشارالتقريرإىلأنالعقارالذيتبلغمساحته3100قدممربع،وبيعبمبلغ8.5 

مليوندوالر،يشكلكومباوندمنجزءينفارهني،كانصممهاملهندساملعروفكوالباش
يانرتاساستلصالحمؤسسةتيفانيروشيل،وجرىإشغالهعام2017.

وعرفالتقريرالسيدةسمرأنهااالبنةالوحيدةللمليارديرالكويتيقتيبةالغانم،والتي
كانتتملكيختابمبلغ100مليوندوالروسماه”سمر“.

وأضافالتقريرأنالسيدةالغانمتمتلكيفضاحيةفينيسسلسلةمعارضمتخصصة
بالتجميل،كمايمتلكعمهابسامالغانممجموعةمنالعقاراتبنفساملنطقة.

U.S: New home 
sales drop 4.4% in 
February
U .S. new home sales fell 4.4% in February with 

bigger declines expected in coming months as the 
coronavirus puts a major crimp on home sales.

The Commerce Department said that February sales 
dropped to a seasonally adjusted annual rate of 765,000 
homes, down from a rate of 800,000 homes in January.
The January figure was revised up from an initial estimate 
of 764,000 but economists are warning that home sales, 
along with many other parts of the economy, are expected 
to take a big hit in coming months due to the shutdowns 
that have occurred to try to limit the spread of the coro-
navirus.
The report showed that the median price for a home sold 
in February was $345,900, up 6.3% from a median price of 
$325,900 in January.
Economists are forecasting big declines for the overall 
economy with a wave of layoffs already starting due to the 
big hit the economy has taken in the wake of the virus.
Larry Kudlow, head of the president’s National Economic 
Council, told reporters at the White House Tuesday that 
overall economic growth was “going to be rough” in com-
ing months but he said that the support that the economic 
stimulus package that Congress is working on means “we’ll 
be setting the stage for a good rebound in the second half 
of the year.”
Chris Rupkey, chief financial economist at MUFG in New 
York, said, “New home sales will likely plummet in the 
next few months not because of a recession per se, but 
the reality is the public has been told to stay in their 
homes.”
By region of the country, home sales in February surged 
38.9 percent in the Northeast, a huge gain that was 
attributed to warmer than usual weather. Sales were up 

1% in the South and fell by 17.2 per-
cent in the West and were down 

7.3% in the Midwest.
تجاوزتالقيمةاإلجماليةلصفقاتبيعورهنعقاراتدبيأكرث
من47ملياردرهم،منذبدايةالعامالجاريالذيباغتفيه

فريوس»كورونا«دولالعالمانطالقاًمنالصني،وتعكسالنتائج
تأثرياًمحدوداًعىلتعامالتالسوقالعقاريةيفاإلمارةمقارنة
بالتحدياتالكبريةالتيواجهتأسواقاملالوالنفطوالعمالت.

وأظهرالسوقالعقارييفدبيمرونةعاليةيفامتصاصتداعيات
انتشارالفريوس،إذواصلالغالبيةالعظمىمناملستثمرين
إبرامصفقاتالبيعوالرشاءعربالتطبيقاتالذكيةواملنصات

اإللكرتونيةالرسميةعىلخلفيةالتزامهمبالتوجيهاتالحكومية
االحرتازيةبالتزاماملنازل،فيماطبقتدائرةاألرايضواألمالك

يفدبينظامالعملعنبعدلضمانإنجازمعامالتاملتعاملني،
بحسبصحيفة»البيان«اإلماراتية.

وطبقاًلبياناتدائرةاألرايضواألمالكشهداألسبوعاألولمن
مارسالجاريصفقاتبيعورشاءبلغت3.14ملياراتدرهم،فيما

بلغتيفاألسبوعالثانيقرابة4.22ملياراتدرهم،ثمسجلت
يفاألسبوعالثالثمنمارسالجاريأكرثمن5.3ملياراتدرهم،

بينماسجلتتعامالتالبيعوالرشاءوالتمويلمجتمعةيفشهري
ينايروفربايرمنالعامالجاريأكرثمن34ملياردرهم.وبلغعدد
صفقاتالبيعوالرهن12386صفقةبنمو%49مقارنةبالفرتةذاتها

منالعاماملايض2019التيشهدت8350صفقة.

47 مليار درهم صفقات عقارات دبي منذ بداية العام

طلبات الرهن العقاري 
األمريكية تتراجع 29 % 

مع صعود التكاليف
تراجعإجمايلحجمطلباتالرهنالعقارييفالواليات
املتحدةبأكرثمن29باملائةخاللمعارتفاعالتكاليف.
وأظهرتبياناتجمعيةاملرصفينيللرهنالعقاري،

انخفاضمؤرشطلباتالرهنالعقاريبنحو29.4باملائة
يف20مارس/آذار،مقارنةمعالفرتةالسابقة.

وكشفتالبياناتعنتراجعمؤرشطلباترشاءمنزل
بنحو15باملائةخاللاواخرمارساملايض.

كماهبطحجمطلباتإعادةالتمويل
الرهنالعقاريبنحو34باملائة

خاللنفسالفرتة.
وجاءهبوططلباتالرهن

العقاريمعارتفاعالتكاليف
ألعىلمستوىمنذمنتصف

يناير/كانونالثاني
املايض.

وارتفعمتوسطمعدل
الفائدةعىلالرهن

العقاريآلجل30عاماً
بقرضبقيمة510.400ألف
دوالرأوأقلإىل3.85باملائة

يفاألسبوعاملايضمن3.74 
باملائةيفاألسبوعالسابق.

قطب العقارات توم باراك: سوق الرهن 
العقاري األمريكي على شفا االنهيار
قالاملليارديرالعقاريتومباراكأنسوقالرهنالعقارياألمريكيعىلحافةاالنهيار
وتوقع»تأثريالدومينو«ضمنعواقباقتصاديةكارثيةإذالمتتخذالبنوكوالحكومة

إجراءاتفوريةملنعاملقرتضنيمنالتخلفعنالسداد.
وحذرتومباراكالرئيسالتنفيذيلرشكةاالستثمارالدوليةاألمريكية»كولوني

كابيتال«–وفقالوكالة»بلومبريج«االخباريةمنأنارتفاعطلباتالسداد،وتخلف
املستديننيعنالسداد،سيؤثربرسعةوبشكلشديدعىلالنطاقالواسعمن

أصحاباملصلحةيفسوقالعقاراتبالكامل.
وأشارباراكاىلأنمايحدثقدُيقَزِمتداعياتالكسادالكبري.

ويعرفعنتأثريالدومينوأنهتفاعلتسلسيليحدثعندمايسببتغيريصغريتغيرياً
مماثالًبجوارهوالذيبدورهسيحدثتغيرياًمماثالًوهكذادواليكيفتسلسلخطي.

جديربالذكرأنتوماس»توم«باراكهومليارديرورجلأعمالأمريكي،وهومستثمر
عقاريخاصيفالوالياتاملتحدةاألمريكيةومؤسسورئيسمجلساإلدارةوالرئيسالتنفيذي

.Colony NorthStarلرشكة
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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

العسلوالقرفةمكونانطبيعيانلهمافوائدصحيةمتعددة،
يزعمبعضالناسأنهعندمايتمالجمعبنيهذيناملكونني،
يمكنهماعالجأيمرضتقريباً،يفحنيأنهناكبعضاألدلة
عىلأنلكلمنهمابعضاالستخداماتالطبية،فإنبعض

االدعاءاتحولخلطةالعسلوالقرفةتبدوُمبالغةإىلدرجة
اليمكنتصديقها،هناُيمكنكأنتجدفوائدخلطةالعسل

والقرفة،وفقاًللدراساتوبعيداًعناملُبالغة.
الفوائدالصحيةللقرفةاملدعومةباألبحاثالعلمية

القرفةهيتوابلتأتيمنلحاءشجرةالقرفة،واللحاء
هوالطبقاتالخارجيةلجذوعالنباتاتوجذورالنباتات

الخشبية،حيثيحصدالناسلحاءهذهالشجرةويجففوه،
ُيمكنكرشاءالقرفةكعيصكاملةأوطحنهاإىلمسحوق،فيما

ييلبعضفوائدالقرفة:
1-تُقللمنااللتهابات:االلتهابطويلاألجلُيزيدمنخطر

اإلصابةبأمراضُمزمنة،تُشريالدراساتإىلأنالقرفةقد
تساعديفالحدمنااللتهابات.

2-تُساعديفعالجاألمراضالتنكسيةالعصبية:تُشريبعض
الدراساتإىلأنالقرفةقدتساعديفإبطاءتقدممرضالشلل

الرعاشوالزهايمر.
3-قدتساعديفالحمايةمنالرسطان:وجدتبعض

الدراساتالتيأُجريتعىلالحيواناتأنالقرفةتساعدعىل
منعنمووتكاثرالخالياالرسطانية،ولكنيجبتأكيدهذه

النتائجمنخاللالدراساتالبرشية.
الفوائدالصحيةللعسلاملدعومةباألبحاثالعلمية
العسلهوسائلحلوينتجهالنحل،وقداستُخدملعّدة

قرونكغذاءودواء،فباإلضافةإىلكونهبديالًصحياًللسكر،
فإنالعسليحتويعىلالعديدمناالستخداماتالطبية،
لكنمناملهممالحظةأنهليستكلأنواعالعسلمتساوية
يفتحقيقهذهالفوائد،فرتتبطمعظمفوائدالعسلباملركبات
النشطةوالتيتكونأكرثتركيزاًيفالعسلعايلالجودةغري

املفلرت،وفيماييلبعضالفوائدالصحيةللعسلالتييدعمها
العلم،ومنها:

1-قديكونُمثبطاًفّعاالًللسعال:وجدتإحدىالدراسات
أنالعسلكانأكرثفاعليةيفقمعالسعالاللييلمناملادة

الفّعالةيفُمعظمأدويةرشابالسعال.
2-عالجقويللجروحوالحروق:توصلتمراجعةلست
دراساتإىلأناستخدامالعسلعىلالجلدهوعالجقوي

للجروح.
الفوائدالصحيةلخلطةالعسلوالقرفة.

كماسبقالذكر،فكلمنالعسلوالقرفةلهفوائدصحيةهامة،
ومعذلك،يفرتضبعضالناسأنالجمعبنياالثننيأكرث

فائدة،ومنفوائدهذاالخليط:

1-العسلوالقرفةقدُيقلالنمنخطراإلصابة
بأمراضالقلب

مزيجالعسلوالقرفةلهالقدرةعىلتقليلمخاطراإلصابة
بأمراضالقلب،ذلكألنهقديساعديفالسيطرةعىل

العديدمنالعالماتالصحيةالتيقدتزيدبشكلكبريمن
هذاالخطر،وتشملهذهالعالماتاملستوياتاملرتفعةمن
الكولسرتولالضار(LDL(ومستوياتالدهونالثالثية

العالية،وارتفاعضغطالدموانخفاضمستوياتالكوليسرتول
.)HDL)الجيد

ومناملُثريلالهتمامأنخليطالعسلوالقرفةقديؤثرإيجابياً
عىلكلهذهاألشياء،فقدأظهرتالدراساتأنتناولالعسل
ُيخفضمنالكوليسرتولالضاربنسبة٪11-6وُيخفض

مستوياتالدهونالثالثيةبنسبة٪11،قديزيدالعسلأيضاً
مننسبةالكولسرتولالجيدبنسبة٪2تقريباً.

وجدتحليلتلويأنالجرعةاليوميةمنالقرفةتُخفض
نسبةالكوليسرتولالكيلبمعدل16ملغ/ديسيلرت،

والكوليسرتولالضارLDLبنسبة9ملغ/ديسيل،والدهون
الثالثيةبنسبة30ملغ/دل،باإلضافةإىلتحقيقزيادة

طفيفةيفمستوياتالكوليسرتولالجيد.
باإلضافةإىلذلك،فإنالعسلوالقرفةمناألطعمةالغنية
باملواداملضادةلألكسدة،والتيلهافوائدمتعددةللقلب،

فتعملمضاداتاألكسدةالتيتحتويعىلمادةالبوليفينول
عىلتحسنيتدفقالدمإىلالقلبومنعتجلطالدم،مماُيقلل

منخطراإلصابةبالنوباتالقلبيةوالسكتاتالدماغية.
قديساعدالعسلوالقرفةأيضاًيفمنعاإلصابةبأمراضالقلب

ألنهمايقلالنمنااللتهابات،وااللتهاباملُزمنهوعامل
رئييسيفتطورأمراضالقلب.

2-العسلوالقرفةُمفيدانلعالجالجروح
يحتويكلمنالعسلوالقرفةعىلخصائصعالجموثقة

جيداً،والتييمكنأنتكونمفيدةلعالجالتهاباتالجلدعند
وضعالخليطعىلالجلد،فالعسلوالقرفةلديهماالقدرةعىل
محاربةالبكتريياوتقليلااللتهابات،وهذانعامالنمهمان
للغايةعندمايتعلقاألمربعالجالجلد،وقداستخدمالعسل

بنجاحلعالجالحروق.
قدتوفرالقرفةبعضالفوائداإلضافيةلشفاءالجروح،نظراً
لخصائصهاالقويةاملضادةللبكترييا،عنداإلصابةبقرحة
القدمالسكري،وهيمنُمضاعفاتعدمانتظاممستوى
السكريفالدموالتيتُصيبالقدم،يكونهناكخطركبري
لإلصابةبالبكترييااملُقاومةللمضاداتالحيوية،ووجدت
دراسةأنزيتالقرفةيساعدعىلالحمايةمنالبكترييا

املقاومةللمضاداتالحيوية.
الدراسةالسابقةقداستخدمتزيتالقرفة،وهوأكرثتركيزاً

بكثريمنالقرفةاملسحوقةالتييمكنكالعثورعليهايفمتجر
البقالة،واليوجددليلعىلأنالقرفةاملسحوقةسيكونلها

نفسالتأثري.
3-خليطالعسلوالقرفةُمفيدملرىضالسكر

تناولالقرفةبشكلُمنتظممفيدملرىضالسكر،قديساعد
أيضاًيفمنعتطوراملرض،أظهرتالعديدمنالدراساتأن
القرفةتُقللمنمستوياتالسكريفالدمأثناءالصوم.

وإحدىالطرقالتيتُخفضبهاالقرفةنسبةالسكريفالدم
هيزيادةحساسيةاألنسولني،فالقرفةتجعلالخالياأكرث
حساسيةلألنسولنيوتساعدالسكرعىلاالنتقالمنالدم

إىلالخاليا.
يحتويالعسلأيضاًعىلبعضالفوائداملُحتملةملرىض
السكر،فقدأظهرتالدراساتأنالعسللهتأثريأقلعىل
زيادةمستوياتالسكريفالدممنالسكرالعادي،قديكون

العسلأكرثصحةنسبياًمنسكراملائدةلتحليةالشاي،ومع
ذلك،اليزالالعسلغنياًبالكربوهيدرات،لذلكيجبعىل

مرىضالسكراستخدامهباعتدال.
باإلضافةإىلذلك،قدُيخفضالعسلنسبةالكولسرتول

الضارLDLوالدهونالثالثيةلدىمرىضالسكر،بينمايرفع
مستوياتالكولسرتولالجيد.

4-العسلوالقرفةغنيانبمضاداتاألكسدة
ُيعتربكلمنالعسلوالقرفةمناملصادراملُمتازةملُضادات
األكسدة،والتيلهافوائدمتعددةعىلصحتك،فاملواد

املُضادةلالكسدةهياملوادالتيتحميكمنجزيئاتغري
ُمستقرةتسمىالجذورالحرة،والتييمكنأنتلحقالرضر
بخالياك،وتناولالعسلوالقرفةمعاًُيمكنأنيعطيكجرعة

قويةمنمضاداتاألكسدة.
العسلوالقرفةمفيدانيفتعزيزالجهازاملناعي،والتخلص
منالتعباملُزمن،ويمكناستخدامهماأيضاًلعالجنزالت
الربدواإلنفلونزا،ويرجعذلكجزئياًإىلمضاداتاألكسدة
املوجودةيفكلمنالعسلوالقرفةوالتييمكنأنتتحد

ملحاربةالجذورالحرةيفأجهزةالجسم.
مزيجالعسلوالقرفةيمكنأنيساعد

أيضاًيفتقليلخطراإلصابة
بالرسطان،نظراً

ملُضادات

األكسدةبهما،تُشرياألبحاثأيضاًإىلأنالعسلالداكن
أظهركميةأعىلمنمضاداتاألكسدةمقارنةبالعسل

الصايف.
ونرشتمجلة»الطبالتكمييلوالبديلالقائمعىلاألدلة«
دراسةعىلالحيواناتحولالقرفةتبنيأنلهاخصائص
معينةمضادةللورم،والتييمكنأنتُقللمنفرصحدوث

ورمخبيثأوانتشارالرسطانمنخاللنموالورم.
تأكيداتعىلاستخدامخلطةالعسلوالقرفة

أفضلطريقةالستخدامالعسليفنظامكالغذائيهي
استبدالالسكربه،تأكدمنرشاءالعسلبدونُمعالجة،ألن
معظمالعسلاملُعالجواملُتاحعىلأرففالسوبرماركتليس
لهأيفوائدصحية،استخدمالعسلبحذر،ألنهاليزالغنياً

بالسكر،وإنكانأقلسوءاًمنالسكرالعادي.
يجبأنتُدركأيضاًأنالقرفةتحتويعىلمركبيسمى

الكومارين،والذييمكنأنيكونساماًإذاتمتناولهبجرعات
كبرية.

الستخدامالعسلوالقرفةلعالجعدوىالجلد،يمزجالعسل
معكميةصغريةمنزيتالقرفةوضعهامبارشةعىلالجلد

املُصاب.

هل ُيبالغ الطب البديل في فوائد العسل والقرفة؟  إليك الفوائد 
العلمية الُمثبتة لهما
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KIDS أطفال

فوائد ومخاطر اللعب خارج المنزل على الطفل
الهواءالطَّلْقمنأفضلاألماكنالتييتعلَّم
الطفلفيهااللعبوالحذرمناملخاطر،كما
يتعلمالطفلخاللاللعبخارجاملنزلبعَض
املهاراتالجسديةالتياليكونباستطاعته
اكتسابهامناللعبداخلاملنزل،باإلضافة
إىلبناءالصداقات،والتعرفعىلعددمن

األصدقاءاملجاورينله.
وعىلالرغممنبعضالفوائدالتيتندرج
خلففكرةلعباألطفاليفالشارع،فإن

املوضوعأيًضايرتتبعليهالعديدمناملخاطر
التيتتبادرإىلذهناألهلبصورةأرسعمن
اإليجابيات،وبالتايليزدادالخوفتجاه كلِّ

أبنائهم.
وتتحدثاالختصاصيةاالجتماعيةوداد

املهنا،حولفوائدومخاطرلعباألطفاليف
الشارع،الذييقعبنيقبولاألهلورفضهم.

فوائدلعباألطفالخارجاملنزل
-اكتسابالطفلمهاراتجسديةقوية،

كالركضوالوثبوالقفز،والرسعةيفالحركة
الجسدية،واللياقةالبدنية.

-تعلُّمبعضاملهاراتاليومية،مثلرميالكرة
وركلهاوالتقاطها،أيًضادفعاألرجوحةوحمل

األحجارالثقيلة.
-التعرفعىلعددأكربمناألصدقاءواملعارف
مناملنطقة،واملكانالذييكوندائًمامخصَّصًا

للعباألطفال.
-الرياضةوالحركةوحرقاملزيدمنالسعرات
الحرارية؛ألنمساحةاللعبأكربوأكرثحرية

للطفل.
-اللعبخارجاملنزليحفِّزلدىالطفلفكرةَ
درءاملخاطر،والتغلبعىلالعقباتالبسيطة

التيمناملمكنأنتواجَهالطفل.
-تشغيلكلالحواسلدىالطفلمنأهم

املميزاتالتييكتسبهاالطفلمناللعبخارج
املنزل.

-كرثةالتعرضللهواءالطلقواألتربةالطبيعية
والتغرياتالجويةيضاعفقوةاملناعةلدى

الطفل.

مخاطر لعب األطفال خارج المنزل
-الخوفمنالتعرضلحوادثالسري

واإلصاباتالتيقديصاببهاالطفلأثناء

سقوطه.
-التعرضللغرباءومحاولتهمالرسقة،أو
تعرُّضاألطفاللألذىوالخطرمنِقَبِل

مجهولني.
-مصاحبةأصدقاءالسوءدونعلمالطفل
أنهمغريجيدينواليمكناللعبمعهم.

لألعابشاقةقدتجعلالطفلأكرث -تحمُّ
إنهاكًاوتعًبا،ومناملمكنأنتؤديلإلصابة

ببعضالكدماتوالرضوض.
-مناملمكنأنتكونالبيئةالتييلعب

الطفلفيهاملوَّثًة،ممايجعلهدائماإلصابة
باألمراض.

-اإلصابةبرضباتالشمس،خصوًصاإنكان
اللعبيففرتةساعاتالنهار الطفليحبُّ

ناتالي شيرمان

»ظننتأنلدينااجتماعا«،هذاماقالهداميانكاماريلو،وهو
نجمعىليوتيوبيبلغمنالعمر12عاما،بينماكانينظرإىل

أبيه،إييل.
فحصاألبهاتفهوقال»االجتماعسيعقديفالثانيةمساءغد.

إنهميغريوناملوعدباستمرار«.
أومأداميانبرأسهوجلسعىلاألريكةمرةأخرى،لريتاحبعدما
أنهىتجوالهيفمعرضاأللعاببنيويورك،وهومؤتمرُينظم
سنوياويستقطبنحو25000شخصمنمختلفأنحاء

العالم.
لعقودخلت،كانهذااملعرضحكراعىلالبالغني-منأمثال
صانعياأللعاب،وتجارالتجزئة،ورشكاتإعالمية-يعرضون

فيهآخرمنتجاتهم.
لكنيفالسنواتاألخرية،أصبحاألطفالاملؤثرونعىليوتيوب

منأكرثاألسماءحضورا.
وأرسةكاماريلو،التيرشعتيفنرشمشاركاتهاعرباملوقعيف

عام2015وسطعنجمهابعدمانرشمقطعفيديولداميانوابن
عمهوهمايأكالنرقائقالبطاطسالحارة،تحظىبحضور

قويعىلاملوقع.
ويتابعاألرسةنحومليونمشرتكعربقنواتباملوقعتظهر
داميانوأخاهديونالبالغمنالعمر8أعواموهمايخوضان
معاركباستخداممسديسأطفال،وسيارتيسباقولعبة

فورنايت.
وتستقطبقناتهااألبرز،أيقناةداميانوديون،نحو13مليون

مشاهدةشهريا،حسبتقديراتكاماريلو.
ويقولكاماريلواألبإنالعائلةالتيتعيشيفواليةأريزونا،

تكسبمابني400ألف-مليوندوالرأمريكيسنويا.
ومنالواضحأنهعملكبرييدرالربحعىلصاحبه؛إذترك

كاماريلووظيفتهيفمجالتقنيةاملعلوماتاملتعلقةبالرعاية
الصحيةقبلثالثسنوات.

لكناألرسةأمامهابعضالخطواتقبلأنتصلإىلوضع
ريانكاجيالذييتابعقناته»ريانوولد«أكرثمن24مليون

شخص.
وقالكاماريلوإن»هذاالصبييجني25مليوندوالرأمريكي.

ملاالتخططللوصولإىلهذهاملكانة؟أعتقدأنهذاهو
الهدف«.

وتأتيالرغبةيفتوسيعاألنشطةيفلحظةحرجة.
ويعمدصانعواأللعاب،بعدماتعرضوالكساديفاملبيعات،إىل
تعميقعالقاتهمبشكلمتزايدمعاملؤثرينعىلموقعيوتيوب.

لكننجوميوتيوبيتعاملونمعانخفاضيفالدخلمن
اإلعالنات،بعدماأعاداملوقعالنظريفسياساتاإلعالنات

املتعلقةباألطفالامتثاالللقواعدالتنظيميةبشأن
الخصوصية.

تغيير القواعد
بالنسبةإىلأرسةكاماريلو،تعنيالتغريات-

التيتشملوضعقيودعىلاإلعالنات
وإنهاءالتعليقات،انخفاضا
فوريايفعائداتاإلعالنات

بنحو50%.
ويقولكاماريلو»أخذنا
استعداداتنا.كنانعرف
أنذلكسيأتي«.لكن
تطلباألمربعض
التعديالت.فعندما
أُعلنتالتغيريات،
كانتاألرسةقد
اشرتتللتومنزال.

ويخىشالبعضمن
أنالقواعدالجديدة
التياعتمدهايوتيوب

تجعلمنالصعبجدابروزأصواتجديدة.
وتعكفالوالياتاملتحدةعىلمراجعةالتغيرياتاملتعلقة

بقانونخصوصيةاألطفاليفاإلنرتنت.
وبالرغممنأنهمناملحتملأنتفرضقواعدأكرثرصامة

عىلاإلعالناتاملخصصةلألطفالوتسويقوسائلالتواصل
االجتماعي،فإنالعديدمنالفاعلنييفهذاالقطاعلديهم

شكوكيفقدرةهذهالقواعدعىلالحدمننموالجهاتاملؤثرة
يفاإلنرتنت.

وعىلالصعيدالعاملي،ُيتوقعمنالرشكاتأنترصفنحو10 
بالينيدوالرأمريكيعىل»سوقالجهاتاملؤثرة«يفاإلنرتنت
هذهالسنة،علمابأنالرقمكانعام2019يفحدود6.5باليني،

حسبتقديراتالقائمنيعىلهذهالقطاع.
وتقولجويللينيت،وهيمنمجموعة»إنبيدي«البحثية،

إنهفيمايخصقطاعاأللعاب،نجدأنالجهاتاملؤثرةيف
وسائلالتواصلاالجتماعيتستقطبنفس

املبالغاملخصصةلإلعالناتتقريبامقارنة
بالتلفزيوناتالتقليدية.وبالنسبة
إىلبعضالرشكات،قديكون

الوضعأكرثبكثري.
وتضيف»يوتيوبأصبح
حقيقةمنحقائق
الحياة.يحتاجه
األطفالحيثما

وجدوا«.
توسعالصناعة
ويشاهدنحو

%40مناألطفال
الذينبلغوا

14عاماأوأقل
مقاطعفيديوعرب
موقعيوتيوبأو

موقعيوتيوباملخصصلألطفالعىلاألقلمرةيفاألسبوع.
وأكرثمن%60منهذهالفئةالعمريةاشرتواشيئاماشاهدوه
يفمقطعفيديو،حسباستطالعأجريالسنةاملاضيةمن

طرفمجموعةإنبيديلصالحجمعيةاأللعابيفالواليات
املتحدة.

برايانبونيت،هوكبرياملديرينالتفيذينيلرشكةبونكورتويز
التيتصنعألعابريانوتعملمعالعديدمنالعائالتاألخرى

يفخطوطإنتاجاأللعاب.
ومعأنالعديدمناألشخاصيفقطاعاأللعابينظرونإىل

املنصةومنشئيهاعىلأنهاذاتطابعإعالني،يقولبونيتإنه
يتوقعتغرياتخاللالسنواتاملقبلة.

ويضيف»األمرحتمي.يوتيوبلدىالجميع«.
واستقطبمعرض»تويفري«خاللهذهالسنةأصحاب100 

قناةعىليوتيوبيفمقابل90قناةيف2019.
وتقوللويسماكسويل،التيكانتتعملمدرسةوبدأتأرستها

قناةتيكتاككهواية،إناملشاهدين،كمايبدو،اليهتمون
بزيادةاإلعالنات.ويشاهدهذهالقناةنحو3.5مالينمشرتك

ملشاهدةفيديوهاتها.
وتطلععائلةماكسويل-جايسونولويسوأديذيالتسعة
أعواموماياذاتالسبعةأعوام-إىلمرحلةأبعدمنصناعة

األلعابمثلاالنخراطيفأنواعأخرىمناألعمالمثلالنرش،
وصناعةاملالبس.

وتعقدعائلةكاماريلونحوعرشاتاالجتماعاتبالتزامنمع
تنظيممعرضتويفريلهذهالسنة،وهوالثالثالذييشاركون

فيه.
ويقولداميانإنزمالءهيفاملدرسةيعتربونه»مشهورالكن

ليسمشهوراجدا«،فهدفهالوصولإىلمليونمشرتكيفقناة
واحدة.

ويقول»أشعروكأننينجمكبريعىليوتيوب،لكنناالنزال
صغارابشكلمناألشكال.وسنحققذلك«.

كيف يجني أطفال صغار مكاسب ضخمة عبر يوتيوب؟
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يتطلبالحفاظعىلصحةالطلبةالنفسية
خاللمراحل»التعلمعنبعد«العديدمن
النصائحوالخطواتالتيتضمننجاحهذه

التجربةالتعليميةواالستفادةمنكافةالدروس
والربامجاملتوفرة.ويفهذاالصددتقدمسارة
هيدجر،رئيسقسمحمايةالطفلوإيمييل
إلنجتون،رئيسقسمالدمجيفمجموعة

»جيمسللتعليم«جملةمنالنصائححول
كيفيةالحفاظعىلصحةاألطفالالنفسية

خاللمراحلالتعلمعنبعد.
 

تقولسارةهيدجر،رئيسقسمحمايةالطفل،
أناالتفاقعىلبرنامجيوميمحددللطالب
مهمجداويشملأوقاتاالستيقاظومواعيد

انتهاءالحصصاملدرسية،ومعرفةاملواعيدالتي
حددتهااملدرسةللحصصعرباإلنرتنت.كما

تؤكدعىلوضعالربنامجاليومييفمكانواضح
ليتنىسلجميعأفراداألرسةمعرفةالروتنياملتفق

عليه،معتنسيقمواعيدمعينةالسرتاحة
الغداءوالوجباتالخفيفةواألنشطةالبدنية.

 
وتشريسارةإىلعدةنقاطإضافيةتضمن

الحفاظعىلعادةتعلمجيدةوهي:
•تحديدمساحةمخصصةللتعلموأنتكون

خاليةمنالفوىض.
•تهيئةاملستلزماتالدراسيةوالكتبيفالليلة

السابقة.
•كفاءةشبكةاإلنرتنتالالسلكي.

•إبقاءمصادراإللهاءعندالحداألدنى.
 

كماتلفتسارةهيدجرعىلإبقاءالتواصل
اإليجابيمعاملدرسةوالزمالء،معرضورة

التعرفعىلإجراءاتاالتصالباملدارس.وتضيف
عدةأموريفهذاالجانب:

•التواصلمعموظفياملدرسةعربالقنوات
املعتمدة.

•عدماستخدامالهواتفالشخصيةللتواصل
معاألرسخاللفرتةالتعلمعنبعد.

•الحذرمنقدرةقنواتالتواصلاالجتماعي
عىلإثارةالقلقونرشاملعلوماتاملضللة.

•طلبموعداافرتاضيامعاملعلمنييفحال
القلقحيالصحةالطلبةالنفسية.

 
ومنجهةأخرىتلفتإيمييلإلنجتون،رئيس

قسمالدمجيفمجموعة
»جيمسللتعليم«
عىلأهميةاملواظبة

عىلنمطحياةصحي
للطلبةتحتإرشاف
بالغنييتمتعون
باملسؤوليةطوال
الوقت.ورضورة
مراقبةاألهل
ألطفالهمأثناء
حصصالتعلم
والتحدثمع

أطفالهمحولالسلوكياتاآلمنةعرباإلنرتنت،
وماعليهمفعلهعندمصادفةاإلزعاجات.

 
وتوجهإيمييلعدةنصائحلألهللنجاحتجربة

أطفالهمالتعليمية:
•طريقةاستخداملإلنرتنتتكونباستخدام

وسائلإرشافمناسبة.
•تخزينالوجباتالخفيفةالصحيةالغنية

بالطاقةمثلاملوزواملكرسات.
•التخطيطالسرتاحاتمنتظمة

لألطفالبمافيهاالخروجالستنشاقالهواء
املنعش.

•الحرصعىلتفاصيلتسجيلالدخول
الخاصةباألطفالوعدممشاركةهذه

املعلوماتالتيقديستخدمهاآخرونللوصول
إىلتفاصيلومعلوماتخاصةعنهممثل

حساباتهمعىلشبكاتالتواصلاالجتماعي
وبرنامجاملدرسةللتعلمعرباإلنرتنت.

نصائح تحافظ على نفسية الطلبة 
خالل »التعلم عن بعد«

نرشمكتباليونسكواإلقليميللرتبيةيفالدولالعربية
-ومقرهبريوت-كراسةإرشادية،أنتجهاخصيصالتقدم
الدعموالنصائحاملفيدةلألهل،ملساعدتهميفتعليم

أطفالهميفاملنزليفظلتصاعدأزمةكورونابالعديدمن
دولالعالم،والتيأدتإىلانقطاعهمعناملدرسةبسبب

انتشارالفريوس.
واعتربتاليونسكوأنبقاءاألطفاليفاملنازلبسبب
تفيشفريوسكورونااليعنيأنيكفواعنالتعلم،وأن
األهلهماملعلماألولواألكرثأهمية،وأنبإمكاناألهل
دعمأطفالهمبشتىالطرقلتعويضمايفوتونهيف

املدرسة.

6 نصائح مفيدة لتعليم األطفال بالمنزل
وتحتويكراسةاليونسكواإلرشاديةالخاصةبتعليم

األطفاليفاملنازلعىلستنصائحمفيدة،هي:
1-وضعخطةيوميةليتمكناألطفالمنالتعلم.

2-التواصلمعاملدرسة.
3-دعمتعلماألطفال.
4-إرشاكاألطفال.

5-التفاعلمعاألطفال.
6-استخدامطرائقتعلممختلفة.

وطالبتاليونسكواألهلبرضورةالتعاملمعهذه
الكراسةألهميتها،وأنيساعدوايفنرشهاعىلأوسع

نطاق.

وكانالعديدمنالدولالعربيةعلقتالدراسةيفاملدارس
والجامعاتمنأجلالحدمنانتشارفريوسكورونا،

ومنها:لبنان،وقطر،وفلسطني،والسعودية.

تعليم األطفال في ظل أزمة كورونا.. 
واليونسكو ترشد للتعليم في المنزل

e gative gender stereotypes are harming boys’ 
reading skills, according to a new study 
released. 

The study might be the first to ever investigate how 
students’ stereotypical assumptions about boys’ 
reading skills affect students’ reading outcomes. 
Teachers and parents perpetuate these negative 
gender stereotypes in the classroom, the study, 
entitled “Do Girls Read Better Than Boys? If So, 
Gender Stereotypes May Be to Blame,” said. 
While girls benefited when their peers shared 
positive beliefs about their reading abilities, boys 
were less motivated and their performance suffered 
if student stereotypes suggested boys had weaker 
reading abilities.

Reading is first stereotyped as a skill women excel 
in, which causes boys to discredit their reading 
capabilities, and lose motivation, lead study author 
Francesca Muntoni, a postdoctoral research associ-
ate at the University of Hamburg, told CNN.
«A key merit of our study is that we have this focus 
on real world stereotype effects,” co-author of the 
study Jan Retelsdorf, an educational psychologist at 
the University of Hamburg in Germany, said. 
Researchers studied the impact of gender stereo-
types about reading in the classroom instead of in a 
lab, Retelsdorf explained. 

More than 1,500 students, 49% of whom were 
girls, from 60 classrooms in Germany from fifth to 
sixth grade participated. Researchers surveyed the 

students about their reading motivation and confi-
dence and then tested their skills. A year and a half 
later, the students took another reading test that 
measured their skills and level of enjoyment.

Test results suggested that boys who believed 
reading stereotypes were much less likely to feel 
confident in their reading abilities and were not as 
motivated as girls to read. If negative gender stereo-
types about reading were upheld in the classroom, 
boys’ self-esteem, motivation, and ability to read 
suffered at a higher rate than if the beliefs were not 
upheld in school. 
All the boys surveyed who were in classes that 
leaned into the stereotype that girls are better at 
reading were also less motivated to read and had 
less confidence in their skills. Boys in the sixth grade 
in this kind of environment had worse test scores 
than the boys in fifth grade. 
Additional studies have found that across the US 
and many European countries, women are more 
likely to enroll in college and graduate than men, 
Retelsdorf said. 
Although negative gendered reading stereotypes 
disproportionately impact boys, literacy is the 
lowest in the least developed countries and higher 
among males than females. 
To ensure that all students reach their full reading 
potential, Retelsdorf recommends teachers and par-
ents work to create environments where individual 
development is the focus and all children, regard-
less of their gender, are encouraged to read.

Gender stereotypes keep boys 
from reading as well as girls
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تساهمممارسةالتمارينالرياضية
بانتظاميفتحسنيصحةالعقل

والجسم،وتساعدعىلالشعوربقوة
بدنيةأفضل،ولكنيفبعضاألحيانقد
تكونالعاداتالرياضيةمصدراًلإلصابة
بأعراضجسديةوعقليةخطرية.وفيما

ييلأهماإلشاراتالتيتدلعىلأن
التمارينالرياضيةتسببلكاألذى:
الشعوربأينوعمناأللم:قديحب
هواةاأللعابالرياضيةأنيقولوا»ال
ألمالفائدة«،إالأنهامنأكرثأساطري
الرياضةخطورة،حيثيجبعىل

الرجالالتوقفعنممارسةالرياضة
يفحالالشعوربأينوعمناأللم

سواءكانتحادةأوعادية،أوإذاكانت
تتفاقمبسببالنشاطالبدني.

ويعداأللمالطريقةالتي
يخرببهاالجسمالعقل
للحصولعىلالحماية.
واالستمراربالرياضةقد
يضاعفالخطرويؤدي

إىلنتائجكارئية.
عدمالشعورباملتعة:ينصح

خرباءاللياقةالبدنيةبممارسة
التمارينالرياضةاملمتعةألن
ذلكيبعدعنكخطراإلصابة

بسبباإلهمالوالتململبالقيام
بالتمرين،ويجبالحرصعىل
أخذأيامراحةمنتظمة،ألن

التدريباإلضايفهوأرسعطريقة
لضمانحدوثإصابةبسببعدم

إعطاءالعضالتفرصةللراحةوالشفاء.
الشعوربالدوار:اليعتربالشعور
بالتعبالشديدأوالدوارمناألمور

الجيدةأثناءممارسةالرياضة،وخاصة
إذاكانالشعورمستمراًواليقترص
عىلبضعثوانبعدالقيامبتمارين
معينةمثلالقرفصاءالتيقدتسبب
هذهاألعراض،وقديرتبطهذاالشعور

بالنظامالغذائيغرياملناسب.
تكراراإلصابةباألمراض:
إنتعزيزجهازاملناعة
منأهمالفوائدالتي
نحصلعليهابسبب
ممارسةالرياضة،

إالأناإلفراط
بالتدريب

قد

يأتيبنتائجعكسيةويجعلكعرضة
أكرثلألمراض.

أكدتدراسةأمريكيةأنالتدريب
املكثفيساهميف
تخفيضمناعة

الجسملساعاتمما
يجعلناأكرثعرضة
لألمراض،ويف

هذهالحاليجب
إعادةالنظر
بالربنامج

الريايضالذي
تمارسهوالتأكد
منالحصولعىل
وقتكاٍفمنالراحة،
والحصولعىلنوعية

جيدةمنالغذاء.
الليايلاملضطربة:تساعد
ممارسةالرياضةيفأغلب
األوقاتيفالحصولعىلقسط

كافمنالنوم،إالأنالشعور
بالقلقخاللالليليعتربإشارةعىل
عدمعملالجهازالعصبيبشكل

صحيح،.
وترتبطمشاكلالنومبشكلأوثق
باألنشطةالشديدةمثلالركض
ورفعاألثقال،لذلكيفضلالقيام
بتمارينالقلبواليوغاوالتدليك

بشكلمنتظمحتىتحصلالعضالت
عىلمايكفيمنالراحة.

ممارسة الرياضة
إشارات تخبرك 

قد تؤذيك.. بضرورة التوقف فورا

أنواع من اللياقة البدنية التي 
يحتاجها اإلنسان

يحتاجاإلنسانإىلأربعةأنواعمناللياقةالبدنيةوعليهاالهتمامبتنميةمستوىمعنيمناللياقة
البدنيةفيها،وهي:

-أوال:اللياقةالهوائية،أواآليروبيك.
-ثانيا:لياقةالعضالت.

-ثالثا:لياقةالشدواملرونة.
-رابعا:لياقةتوازنلّبالجسم.

وتُعترباللياقةالهوائية،أولياقةقدراتأداءتماريناآليروبيك،هياألساسيفجميعبرامج
التدريبالريايضعىلاللياقةالبدنية.ومعنىعبارة»تمارينآيروبيكالهوائية«هوالعملالذي
ُيؤديهويبذلهأحدنالكييتمكنمنالتنفسبعمقوبرسعةبغيةزيادةكميةاألكسجنياملتوفريف
الدم،ومنثمالعملعىلتوصيلأكربكميةممكنةمناألكسجنيلألعضاءالتيتحتاجه،أيإىل

جميعأعضاءالجسم.
وبنشاطعمليةالتنفس،يدخلمزيدمنالهواءالخارجيإىلالرئة.

ثميتعرضهذاالهواءللشعرياتالدمويةاملوجودةيفالحويصالتالرئوية،والتيتستخلص
األكسجنيمنالهواءلتحملهيفكرياتالدمالحمراء.

وبالتايلينشطالقلبليضخالدماملُحملباألكسجني،والقادممنالرئة،إىلجميعأنحاءالجسم
عربقوةانقباضعضلةالقلبوزيادةالنبضات.

ومعلومأنتزويدأعضاءالجسمبالكميةالالزمةمناألكسجني،يتطلبرئة
سليمةوقوية،وأوعيةدمويةنظيفةومرنةوخاليةمنأيإعاقاتيف
مجاريها،ويتطلبقلباقوياقادراعىلاستيعابالدمالقادمإليه

وقادراعىلضخهبالقوةالالزمةإليصالهإىلأعضاءالجسم
البعيدةوالقريبةمنه.

وُمحفزتنشيطالرئتنيوالقلبواألوعيةالدموية،هوتكرار
القيامبـ(حركةالعضالتاملتطلبةلألكسجني(.

أيالقيامبأينوعمناملجهودالعضيلباستخدامتحريك
مجموعاتمنالعضالتالكبريةيفالجسم،بهدفتنشيط

ضخالدممنالقلبللرئتنيوللجسم.
ورضوريأنيتمهذااملجهودالعضيلبالتدرج،مثلالهرولة
ملدةنصفساعة،بحيثتكونالخمسدقائقاألوىلواألخرية

متدرجةيفزيادةالرسعةويفتخفيفها،عىلالتوايل.
أوتقسيمتلكالنصفساعةيوميامنالهرولةإىلفرتتني،كلمنها
ربعساعة.أوالقيامبالسباحةأوركوبالدراجةالهوائيةأوالقيام

بحركاترياضيةراقصةأوغريهامنأنواعتماريناآليروبيك.
وبممارسةتلكالتمارين،واكتساباللياقةمنها،تتحققالفوائدالتالية:

-تقويةالعضالتاملستخدمةيفعمليةالتنفس،ممايعنيقدرةأكربعىلإدخالالهواءإىلالرئة
وإخراجهمنهابعدالفراغمنعمليةتبادلالغازاتمابنيالهواءوالدم.

-تقويةعضلةالقلب،وتحسنيقدراتهاعىلاستيعابالدمالقادمإليهاوعىلضخالدماملراد
إخراجهمنهالتلبيةاحتياجاتأعضاءالجسممناألكسجنيوالغذاءوغريه.وتنشيطنبض

القلب،بحيثيتمكنالقلبمنرفععددالنبضاتعندالحاجة،وإىلخفضهاحالالراحة.ورفع
كفاءةعملاألوعيةالدمويةوتسليكمجاريها،لتتمكنمنتوصيلالدمإىلأرجاءالجسمكافة.
وخفضمقدارضغطالدمبوسيلةغريدوائيةوغريمحتويةعىلأيآثارسلبيةعىلالجسم.

والرفعمنكمياتخالياالدمالحمراءوكمياتالهيموغلوبنيفيها،وبالتايلرفعكفاءةوقدرةالدم
عىلنقلكمياتأعىلمناألكسجني.

-تحسنيمستوىالحالةالصحيةالعقليةوالذهنية،عربتنشيطترويةالدماغوإزالةتراكماملواد
الكيميائيةفيه،وبالتايلتقليلاإلصاباتبحاالتالقلقوالتوترواإلحباطواالكتئاب.

-تقليلنسبةاإلصابةبأمراضالقلبوالرشايني،وتقليلاحتماالتالوفياتبسببها.وخفض
احتماالتاإلصابةبارتفاعضغطالدمومرضالسكريواضطراباتالكولسرتولوالسمنةوأنواع

عدةمنالرسطانوتنشيطعمليةنموالعظم،وتقليلاحتماالتاإلصابةبهشاشةالعظم.وخفض
نسبةالكولسرتولالخفيفالضار،وخفضنسبةالدهونالثالثية،ورفعنسبةالكولسرتولالثقيل

الحميد.
-تحويلالشحوميفالجسمإىلمركباتتختزنهاالعضالتإلنتاجالطاقة.ولذاتتمعمليةتقليل

كميةالشحوميفالجسم،وخاصةالشحوماملرتاكمةيفمنطقةالبطن.
-تنشيطلياقةالعضالتيفالحركةوالراحة،وتنشيطنموكتلتهابصفةمعتدلةومتناسقةلقوام
الجسم.وبالتايلرفعكفاءةالقيامباملجهودالبدني،وتقليلاحتماالتسهولةاإلصابةباإلجهاد

والتعبواإلرهاق

6 Fitness 
Myths That 
Just Won’t Die
Y OUR MOVE: Track your workouts based 

strictly on effectiveness. Choose key exer-
cises (e.g., the squat, the pushup, and the 

pullup) and do them at least once a week. If you’re 
improving your reps, form, or weight on these move-
ments on a monthly basis, you’re on the right track, 
even if you’re only mildly sore.

2. You’re Born an Explosive Athlete or a Slow Plodder

THE MYTH: Exercise scientists long divided muscle 
fibers into two categories: slow-twitch fibers, the kind 
that get you through a marathon, 
and fast-twitch fibers, the ones 
that power a dunk. Decades 
ago, researchers believed 
their distribution was 
genetic, so no training 
could turn a skinny, slow-
twitch distance runner 
into a muscular sprinter 
(or vice versa). A land-
mark 2018 study, coau-
thored by Galpin, of identical 
twins—one sedentary and one 
a lifelong distance runner—changed 
that. Thanks to miles of running, 
the active brother’s muscles were 

almost entirely slow-twitch. The sedentary brother’s? 
Fifty-fifty split between fast- and slow-twitch, which 

is what happened because he 
didn’t train at all. Translation: 
You can work toward dunking 

a basketball.

YOUR MOVE: To build 
total-body function, 
resilience, and overall 
health, include both fast- 

and slow-twitch exercises 
in every workout. Lead with 

a fast-twitch move, like an 
explosive bench press. End 

with slow exercises, like rows in 
which you take three seconds to 
lower the weight.

3. If You Binge on Pizza, You Need to Do a Longer 
Workout the Next Day
THE MYTH: It seems logical—working out burns calo-
ries, so to burn more calories, just work out more. Ex-
cept that’s not what researchers at New York’s Hunter 
College found when studying the Hadza, northern 
Tanzanian hunter-gatherers. The Hadza got about four 
times as much exercise as an averageAmerican, yet 
they burned virtually the same number of calories. 
Here’s why: Exercise pushes your body to burn calo-
ries, but there’s a cutoff point, one that’s different for 
every person. Approach that cutoff in your workout 
and your body starts burning far fewer calories, 
instead possibly shutting down certain functions—like 
building new muscle tissue—to operate efficiently.
To read the rest of the article go to :
https://www.menshealth.com/
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SPACE فضاء

أعلنفريقدويلمشرتكأنالنتائجاألوىلالصادرةمناملركبة
»إنسايت«التيتدورعىلسطحاملريختشريإىلأنكوكباملريخنابض

بالنشاطالزلزايل،ممايعنيأنالكوكبربماكانقادراعىلاحتواء
الحياةيفاملايضالسحيق.

جاءتنتائجتلكاالكتشافاتيفخمسدراساتجديدةبدورية
»نيترش«وواحدةيف»نيترشجيوساينس«،صدرتجميعهايففرباير/
شباطاملايض،لتقولإنمقياسالزالزلاملوجوديفاملركبةقدالتقط،

عىلمدى235يومامريخيا،174حدثازلزاليا.
وبحسبإحدىالدراساتالجديدة،فإنمعظمتلكالزالزلكانتذات
ترددمرتفعيشبهذلكالذيرُصديفالقمرمنقبل،وأظهرتبعضتلك

الزالزلنمطاشبيهابمايحدثعىلكوكباألرض.
وباإلضافةإىلذلك،فإنالتقاط»إنسايت«بعضاملوجاتالزلزالية

منخفضةالرتددمكّنفريقالعملالخاصبهامنفهمتركيبالطبقات
الجيولوجيةللمريخ،كذلكمكنهممنتحديداملسافةبنيإنسايت

ومصدرالزالزل.

إنسايت على المريخ
انطلقتاملهمةإنسايتيفمايو/أيار2018ووصلتإىلاملريخيفنوفمرب/

ترشينالثانيمنالعامنفسهبعدرحلةبلغت483مليونكيلومرت،
هبطتاملركبةعىلسطحاملريخيفمنطقةتدعى»إيليزيومبالنيتيا«.
وتعدإنسايتمهمةجيولوجيةخالصة،تهدفإىلاستكشافمايقع

أسفلسطحاملريخبشكلرئييس،لذلكفإنمقياسالزالزلالخاصبها
هواألدقعىلاإلطالق،حيثيمكنلهالتقاطتحركاتزلزاليةأكرثخفوتا

بخمسمائةمرةمنزالزلاألرض.
باإلضافةإىلذلك،يساعدهذااملقياسيفدراسةطقساملريخ،ألنبعض
األحداثكالرياحأواألعاصريلهاتأثريبسيطعىلثباتالقرشةاألرضية،

وهوتأثرييمكنألجهزة»إنسايت«أنترصدهوتتعرفعىلأسبابه.

المغناطيسية في الصخور
منجهةأخرى،تهدفاملهمةإىلدراسةاملجالاملغناطييسالسحيق
للمريخ،حيثفقدهاآلن،لكناملجاالتاملغناطيسيةيمكنأنترتك

أثرهايفالصخورعىلمدىمالينيإىلبالينيالسنني،لذلكفإنفحص
الصخوربعمقعدةعرشاتمناألمتاريمكنأنيكونفرصةجيدةلفهم

مغناطيسيةاملريخ.
وبحسبإحدىالدراساتالجديدة،فإنجهازالقياساملغناطييسعىل
ظهر»إنسايت«قدالتقطنشاطامغناطيسياواضحايفإحدىاملناطق

اليمكنأنيكونصادراإالمنصخورسحيقةتقعتحتاألرض.
إنفهمالجيولوجياالخاصةبكوكباملريخهوأمرأسايسلفهموجود
الحياةعليه،اآلنأويفأيوقتمىض،ويأملفريقعمل»إنسايت«أن
يتمكنقريبامنإيجادنقاطجيولوجيةنشطةيمكنأنتكونموضعا

مناسبالذلك.

مركبة إنسايت تؤكد: 

كوكب المريخ 
نابض بالزالزل

اكتشاف قمر ثان يدور 

حول األرض
أعلنمركزالكواكبالصغرىالتابعلالتحادالدويللعلومالفلكمؤخراًاكتشافقمرثانيدور
حولاألرضقديكوناتخذمدارهحولهامنذحوايلثالثسنواتفقط،وتوقعواأاليظلتابعا

لألرضسوىلفرتةقصرية.
وكانعاملاالفلكثيودربروينوكاسربفريشوس-يفمرصدجبلليمونيفأريزونا-قداكتشفا
هذاالجرمباستخدامتلسكوب1.52مرتيفجبلمرصدليمونبالقربمنتوكسونأريزونايف

15فرباير/شباطاملايض.
ومكنتاملالحظاتالالحقةحولرسعةتحركهوحجمهالتقريبيمنحسابمداره.ويف25 
فرباير/شباط،أعلنمركزالكواكبالصغرىهذااالكتشاف،وأطلقعليهاسم»2020يس
دي3«غريأناملركزقالإنارتباطالقمرالجديدباألرضسيكونلفرتةقصريةوليسنهائيا.

يفرشاكجاذبيةاألرض
اليذهنبخيالكبعيداوالتتوقعمثالأنترىقمرامنريايفالليايلالحالكةمثلالقمراملعروف
أوأنيلتبسعليكدخولالشهورالقمريةبسببظهورهاللنييفالسماءبعيداملغيب،وال

أنيكونللقمرالثانيتأثريعىلظاهرةاملدوالجزر.
فحجمهاليتجاوزحجمسيارة،ويرتاوحقطرهبني1.9 
و3.5مرت،كماأناملسافةالتيتفصلهعناألرضأكرب
منتلكالتيتفصلناعنالقمرالرئييس.ويقول

العلماءإنهذاالقمريفاألصلجسمصغري
منفئةالكويكباتالتيتعربمداراتهامدار

األرض.
ومنحنيآلخر،قدتقرتبهذهاألجراممن
األرضأوتصطدمبها،ولكنيفحالةهذا
الجرماملكتشف،لنيكونالتصادمكارثيا
ألنهصغريجدالدرجةأنهقديتفتتيف
الغالفالجويقبلالوصولإىلسطح

األرض.
وبدالمنالتصادممعكوكبنا،اتخذ»2020 
يسدي3«مدارااهليجياحولاألرضبعد
وقوعهيفرشاكجاذبيتهامنذسنواتقليلة.

وتسمىهذهاألجراماألقمارالصغريةالتيتتخذ
حولاألرضمداراتوقتية.ومناملحتملأنتكون

األرضمصحوبةبقمرصغريمؤقتواحدعىلاألقليزيد
حجمهعىلمرتواحدقامبأكرثمندورةحولهاقبلاإلفالتمن

جديدنحوالفضاءالسحيق.
يقولالباحثونإنالقمر»القزم«املكتشفأخرياربمايكونبصددالقيامبدورتهاألخرية

حولكوكبنا،وقديفلتمنهايفأيوقتبسببصغرحجمهوتأثريالقمرالرئييسوالشمس
عليه.

دوراتقليلةقبلالرحيل
يقولالباحثونإنهيستحيلالتنبؤبمداراتمثلهذهاألجرامبشكلدقيقألناألجسام
الصغريةيتمدفعهابواسطةإشعاعالشمس،يفالوقتالذيالنعرفسوىالقليلعن

أحجامهاوأشكالهاوكيفيةعكسهالألشعةلحسابالتأثريالناتج.
الجديربالذكرأنهاليستاملرةاألوىلالتييكتشففيهاعلماءالفلكتابعاجديدالألرض،

ففيعام2006تمرصدجرمسميالحقا»2006آرإتش«اتخذمداراحولاألرضبني
سبتمرب/أيلول2006ويونيو/حزيران2007،وقامبأربعدوراتحولهاقبلامليضيفطريقه.
ويقعاليوميفالجانباآلخرمنالشمس،لكنهسيمربالقربمناألرضمرةأخرىعام2028.
ويفتسعينياتالقرناملايضاكتشفالعلماءقمراصغرياأطلقعليه»1991يفجي«قام

بدورةواحدةعىلاألقلحولاألرضثمأفلتمنجاذبيتها،ومناملتوقعأنيعودمرةأخرى
إىلكنفهايفاملستقبل.

وإنكاناكتشاف»2020يسدي3«مثريالالهتماممنالناحيةالعلميةفإنهمنغرياملتوقع
أنتحدثرقصةالباليهالتييؤديهاحولاألرضالكثريمناإلثارة،ومناملستبعدكذلكأن

يتغنىالشعراءبجمالهيفالليلةالظلماءلغيابمالمحهونورهالخافت.

S cientists involved in the Dark 
Energy Study project developed 
a new method for searching for 

space objects behind Neptune.
Scientists did not exclude that the 
hidden regions located on the margins 
of the solar system could include a large 
number of small planets, including the 
ninth virtual planet.
While the search for the ninth planet 
was not crowned with success, but 
scientists were able to discover 139 
unknown little planets.
It is known that the solar system 
includes 8 planets which are Mercury, 
Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, 
Neptune, and Pluto.

Neptune is 30 AU from the Sun (the dis-
tance between the Earth and the Sun).
It is also known that the area beyond 
the orbit of Neptune is called a “cooper 
belt”, which includes a large number of 
small space objects. Among them is the 
planet Pluto, which before 2006 was 
considered a real planet, then scientists 
decided to consider it a small planet, 
like an asteroid.
So far inside the Copper Belt, scientists 
have discovered about 3,000 space 
objects or a small planet, and they have 
now added 139 new micro-planets to 
it. Thanks to the adoption of an unusual 
method put forward by scientists 
participating in the project to monitor 

dark energy. The purpose of this proj-
ect, which began to be achieved since 
August 2013, is to study the mysterious 
nature of dark energy, but that study 
led to the discovery of 139 previously 
unknown little planets.
Throughout the mentioned period, 
scientists were monitoring infrared 
radiation in the southern part of the 
sky and measuring every hour or two 
of its characteristics in an attempt to 
calculate the expansion of the universe 
believed to be affected by dark energy. 
But at the same time they were able to 
record the bodies of a smaller car and 
separate it from the distant stars that 
are still in relative stability.

Discovering more than 100 small planets on the margins of the solar system
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    Environment بيئة

وحذرالخرباءمنعواقبمميتةالرتفاعمستوى
البحروموجاتالحروالجفافواالضطرابات
االجتماعية،يفحالةارتفاعدرجةالحرارةفوق

الحد.
ويفتقريراملنظمة(WMO(الجديد،قال

خرباءاألمماملتحدةإنالعالم»بعيدعناملسار«
لتحقيقأهدافباريس.

ويسلطالتقريرالضوءعىلحرارةعام2019 
املتزايدة،وتسارعارتفاعمنسوبسطحالبحر،
والطقساملتطرف،وتأثريهعىلالناسوالحياة

الربية.
وكانالعاماملايضثانيأكرثاألعوامسخونةعىل
اإلطالق،حيثبلغمتوسطدرجةالحرارةالعاملية
1.1درجةمئويةفوقمستوياتماقبلالصناعة.
وامتازتالسنواتالخمسمن2019-2015بأنها

األكرثدفئاًعىلاإلطالق،والعقد2010-2019 
بأنهاألكرثسخونةمنذبدءالتسجيالتيفالقرن
التاسععرش.وكانكلعقدمنذالثمانينياتأكرث
سخونةمنأيعقدسابقيمتدإىلعام1850،

وفقاًللتقرير.
واعتمدتالنتائجعىلمداخالتمنخدمات
األرصادالجويةالوطنيةوالخرباءالدوليني
واملؤسساتالعلميةووكاالتاألمماملتحدة.
وتستمراالتجاهاتالحاليةيفعام2020،

معنرشالتقريريفأعقابشهركانونالثاني
(يناير(األكرثسخونةعىلمستوىالعالم.

وتشهدبعضأجزاءنصفالكرةالشمايل،بمايف
ذلكأوروبا،شتاًءدافئاًبشكلغريمعتاد.

وقالاألمنيالعامللمنظمة(WMO(بيتريي
تاالس،إنالقارةالقطبيةالجنوبيةسجلت

ارتفاعاتجديدةيفدرجاتالحرارة،مصحوبة
بذوبانجليديواسعالنطاقوانهيارثلجي

سيكونله»تداعياتعىلارتفاعمستوىسطح
البحر«.

ومناملتوقعأنتزيدالبلدانهذاالعام،بموجب
املناخ،من اتفاقيةباريسالدوليةبشأنتغريُّ
إجراءاتهاملعالجةانبعاثاتغازاتاالحتباس

الحراري.
ات وإىلجانبارتفاعدرجاتالحرارة،كانلتغريُّ
هطولاألمطارتأثريكبريعىلالعديدمنالبلدان،

معارتفاعمستوياتالبحربوتريةمتزايدة.
وتشريالبياناتاألوليةإىلأنمستوياتغازات
االحتباسالحرارييفالغالفالجوياستمرت
يفاالرتفاعيفعام2019،كماارتفعتانبعاثات

الكربونمنالوقوداألحفوريالعامليبنسبة0.6 
يفاملئةالعاماملايض.

ووجدالتقريردرجاتحرارةعاليةقياسيةمن
أوسرتالياإىلالهندواليابانوأوروبا،ترضبصحة

الناسورفاهيتهم.
وشهدتأوروباموجتنيحراريتنيكبريتنييف
حزيران(يونيو(وتموز(يوليو(،معتسجيل

درجاتحرارةوطنيةجديدةيفاململكةاملتحدة،
حيثوصلمقياسالحرارةإىل38.7درجة

مئوية.
كماسجلتأملانياوهولنداوبلجيكاولوكسمبورغ

وفرنسادرجاتحرارةقياسية.

اتاملناخيةإىلانتشارحمى وتشريالتغريُّ
الضنك،حيثيعانينحونصفسكانالعالم
اآلنمنخطراإلصابةبالعدوىوزيادةكبريةيف

الحاالتيفعام2019.
وشهدتالوالياتاملتحدة،باستثناءأالسكا
وهاوايوجزرأخرى،أعىلهطوللألمطار

عىلمدى12شهراًمنتموز(يوليو(2018إىل
حزيران(يونيو(2019.

وخرستالبالدمايقدربنحو20بليوندوالر
أمريكيمنالفيضاناتالعاماملايض.

ورضبالجفافأوانخفاضهطولاألمطار
أجزاًءكثريةمنالعالم،بمايفذلكأوسرتاليا،

التيشهدتأيضاًعامهااألكرثسخونةيفكانون
األول(ديسمرب(،وموسمطويلوشديدبشكل

استثنائيمنحرائقالغابات.
كماأحرقتبعضأجزاءالقطبالشمايل،وهو
حدثنادرللغاية،واستمرالجليدالبحرييف

املنطقةيفاالندثار.
وشهدالغطاءالجليدييفغرينالند329بليون
طنمنفقدانالجليديفعام2019،وهوأعىل

بكثريمناملتوسطيفالسنواتاألخرية،وماتزال
األنهارالجليديةتذوب.

وقالالتقريرإنارتفاعدرجاتحرارةاملحيطات،
إىلجانباملزيدمناملياهالحمضيةوانخفاض

مستوياتاألوكيسجني،يؤثرانعىلالحياةالربية
البحريةواملوائلمثلالشعاباملرجانية

تجاوزت نصف الطريق 
إلى أزمة مناخية كارثية األرض
تجاوزكوكباألرضرسمياًنقطةمنتصفالطريقإىلأزمةمناخيةيمكنأنترضباألرضبموجاتالحراملدمرةوارتفاعمستوياتسطح

البحر.
وأكدتقريرصادرعناملنظمةالعامليةلألرصادالجوية)WMO(،أنمتوسطدرجاتالحرارةالعامليةيفعام2019بلغ1.1درجةمئوية،

فوقمستوياتماقبلالصناعة.
وهذايعنيأنكوكبناقطعأكرثمن50يفاملئةمنالطريق،إىلحدC 2الذيوافقتعليه195دولةيفاتفاقيةباريسللمناخلعام2015.

ونصاالتفاقعىلأنتعملالحكوماتمنأجلالحدمناالحرتارالعاملي،إىلمااليزيدعن2درجةمئويةفوقمستوياتماقبلالصناعة،
بحلولعام2100.

Half of world’s 
sandy beaches could 
vanish by 2100

H alf the world’s sandy beaches may be wiped away by 
the end of the century due to rising sea levels and other 
climate change effects, new research has found. 

A large proportion of shoreline in densely populated areas is 
projected to be lost as rising seas, changing weather patterns 
and other factors erode sandy beaches that now account for 
more than a third of global sea coasts.

The study showed Australia, Canada, Chile, Mexico, China and 
the United States will be among the hardest hit.

Lead author of the study, coastal oceanographer Michalis Vous-
doukas of the European Commission’s Joint Research Centre in 
Ispra, Italy said: “Touristic areas which have sandy beaches as 
their main selling point will probably face strong consequences.»

Mr Vousdoukas added that sandy shorelines also play a vital 
environmental role.

«Sandy beaches are important habitats supporting a wide 
range of species. They also protect the coast from the effects of 
storms, so without sandy beaches other inland environments 
can be affected by the effects of waves and saltwater intrusion,” 
he said.

A rise in global sea levels has accelerated in recent decades, with 
the major causes seen as thermal expansion - water expands as 
it warms - and melting of land-based ice such as glaciers and ice 
sheets.

The researchers analysed satellite images showing shoreline 
changes during the past three decades and applied these trends 
to two climate change scenarios looking forward, one envision-
ing a moderate mitigation of greenhouse gas emissions linked to 
climate change and the other envisioning high emissions.

By 2050, the researchers projected losses of 13.6% to 15.2% 
of global beaches, amounting to 22,430 to 25,172 miles of lost 
sandy shorelines. 

By 2100, they projected losses of 35.7% to 49.5% of beaches 
spanning 59,068 to 81,862 miles.

Australia would lose more sandy shoreline than any other coun-
try, with up to 9,227 miles projected to be gone by 2100, about 
half its current total sandy coastline.

Canada ranks second in projected losses (up to 8,963 miles), 
followed by Chile (up to 4,138 miles), Mexico (up to 3,410 miles), 
China (up to 3,380 miles), the US (up to 3,436 miles), Russia (up 
to 2,959 miles) and Argentina (up to 2,323 miles)
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BREAK استراحة

امرأة مصابة بالوباء تلد توأما.. وتسميهما 

»فيروس وكورونا«

الوباءولدتتوأماً،
مكسيكيةمصابةب

ناألمروصلالمرأة
عىلالعالم،حتىإ

سكوروناوأخباره
سيطرفريو

سمفريوسوكورونا.
تأنتطلقعليهماا

وقرر

وأمباسميفريوس
أنتلقبطفليهاالت

ياخوسيهذاتالـ34عاماًقررت
وذكرموقعworld newsأنأنامار

صابةاألمبكوفيد-19.
صحيةجيدةرغمإ

نالطفلنييفحالة
ونا..كماأكداملوقعأ

وكور

ىتسميةالطفلنيبـ
داألطباءباملستشف

هاواقرتحعليهاأح
تعىلاسميطفلي

هالمتكنقداستقر
وقالتاألمإن

ديثالكرةاألرضية.
صةأنالفريوسح

لفكرةإعجابها،خا
سوكورونا،والقتا

فريو

هبأنهاأخذتاألمر
ألسماءلكنهافاجأت

قرتحعىلاألمفكرةا
نهكانيمزححنيا

احبالفكرة،فأكدأ
أماالطبيبص

لفريوسوكورونا.
جد،وسّمتهمابالفع

عىلمحملال

أثارتقصةشابأردنيموجةتفاعلواسعةيف
مواقعالتواصلاالجتماعي.

وقالوالدالشابطهالشمايل،إنابنه
ذهبليشرتيالخبز،بعدسماح
الحكومةبالخروجاملؤقتيفظل

انتشارفريوس»كورونا«.
وأوضحأناملفاجأةكانتهيعودة
ابنهومعهعروسه،وهوماشكّل

مفاجأةلهم.

وقاليفحديثمعإذاعةمحلية،إن
موعدعرسابنهكانالثالثمننيسان/
أبريلاملقبل،وكانتالعائلةدفعتكافة

تكاليفالعرس،منمهر،وإيجاراتالقاعة،وبدلة
العروس،وصالونالتجميل،وغريذلك،إالأن
تداعياتكوروناأجربتهمعىلتأجيلالعرس

ملابعدعيدالفطر.
وتابعبأنالعروستكونابنةشقيقته،
ومنزلهااليبعدسوىمسافة150مرتا
عنهم،وهومادفعابنهلجلبهاإىلعش
الزوجية،بعيداعنأياحتفالجماعي.
وكانرئيسالوزراءاألردنيعمرالرزاز
أقر،الخميس،بيانالدفاعرقم3،فارضا
مزيدامناإلجراءاتالحازمةتجاهجميع

منيخرقحظرالتجول.

شاب أردني ذهب ليشتري الخبز فعاد لمنزله بعروس 

O ne of them left a $ 10,000 tip in a Florida restau-
rant, which was shared by nearly 20 employees 
evenly, before most of them were fired from 

work the next day due to the new Corona epidemic. 
Despite all

One of them left a $ 10,000 tip in a Florida restaurant, 
which was shared equally by about 20 employees, 
before most of them were fired from work the next day 
due to the new Corona epidemic.

«Despite all the negative stories we hear now, there 
are still wonderful people in the world,” wrote the local 
skylet group, which specializes in preparing breakfast, on 
its Facebook page Thursday.
the customer left this amount at the Naples Restaurant 

on the west coast of Florida on the eve of the decision 
to close all state restaurants except for order delivery 
services.
«We don’t know yet who he is,” restaurant chain owner 
Ed Edlund told the local press, but hopes to identify this 
generous benefactor.

«We have had customers who have been frequenting 
regularly for years, they are friends but we do not know 
their names. We know their favorite faces and dishes 
and where they prefer to sit, but we do not know exactly 
who they are,” he said.
On that day, 20 employees of the Naples Restaurant 
returned to their homes with an additional $ 500 in their 
pockets. The next day, most of them did not return to 
work.

A customer leaves 10,000 dollars “tip” for 
restaurant workers
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معرض هاني عميسان
لبيع أحدث السيارات األمريكية واليابانية واألوربية والكورية

BUY - SELL - TRADE

 نبيع بأفضل األسعار 	 
نبيع كل السيارات مع ضمانة 	 

سنة كاملة لألنجن والترانزميشن

■ أسالوا عن التقسيط لمدة ثالثة 
أشهر بدون ربا                 

■نبيع جميع أنواع السيارات 
ونشحنها إلى أي مكان تريد

18
 عامًا في خدمة 

الجالية

SERVING THE 
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FOR OVER 18 

YEAR

نعطيك 
أفضل قيمة 

لسيارتك عند الشراء

1 year warranty 
engine & 

transmission

 
ملكية 

نظيفة وأسعار 
مدهشة

 clean titles -
great prices

FOR MORE DETAILS VISIT WWW. TOPGEARZ.COM
3540 E.DAVISON* DETROIT,  MI  48212        313-368-7000
haniomasan@gmail.com                            hamza.omasan@gmail.com


