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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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الشاعرة اليمنية األمريكية 
فازت الشاعرة اليمنية األمريكية ثريا املنترص بجائزة والت ويتمان ألفضل كتاب. يخرج ويتمان الشعريةثريا المنتصر تفوز بجائزة والت 

فيلم املنترص "The Wild Fox of Yemen" يف أبريل 2021.

الجائزة التي قدمتها أكاديمية الشعراء األمريكيني ، تشمل الجائزة إقامة ملدة ستة 

أسابيع يف أومربيا ، إيطاليا ، و 5000 دوالر. باإلضافة إىل ذلك ، ستقوم األكاديمية برشاء 
مئات النسخ من كتابها وتوزيعها عىل األعضاء.

وقالت قاضية الجائزة هارييت مولني يف بيان "روح ويتمان تعيش يف هذه القصائد التي 

تغني وتحتفل بجسد متمرد نابض بالحياة بكل تشابكاته الجسدية والروحية."

تأسست جائزة ويتمان يف عام 1975 من أجل دعم الشعراء الناشئني. ومن بني الفائزين 

السابقني جيني شيه وجودي جوردان وكريس لويللني.

Yemeni-American poet 
Threa Almontaser wins 
Walt Whitman AwardT he Yemeni-American poet Threa Almontaser has won the 

Walt Whitman Award for best first book. Almontaser's 

“The Wild Fox of Yemen” comes out in April 2021.

Presented by the Academy of American Poets, the award includes 

a six-week residency in Umbria, Italy, and $5,000. In addition, 

the academy will purchase hundreds of copies of her book and 

distribute them to members.“The spirit of Whitman lives in these poems that sing and 

celebrate a vibrant, rebellious body with all its physical and 

spiritual entanglements," award judge Harryette Mullen said in a 

statement.

The Whitman award was established in 1975 to champion emerg-

ing poets. Previous winners include Jenny Xie, Judy Jordan and 

Chris Llewellyn.
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    cultuer ثقافة

عارف حمزة- هامبورغ
يف النقد الغربي شاع استعمال مصطلح 

»عجائبي« و«فانتازي« لوصف الحكايات 

التي تحمل العجب والدهشة والخيال الخارق 
وغري الواقعي. ويف السياق العربي يطرح 

العديد من الكتاب واألدباء والنقاد العرب سؤال 

مربّر إلحاق ريادة األدب الفانتازي أو العجائبّي 

بالغرب، وملاذا تّم تجهيل العرب يف هذا السياق؛ 
فهل يوجد يف الرسد العربّي ما هو سبّاق عىل 

الرسد الغربّي يف ذلك؟هل يعود هذا التقصري إىل 

الدارسني والنّقاد العرب أنفسهم؟ أم إىل محّققي 

املخطوطات التي بقي الكثري منها يف املتاحف 
الغربيّة؟ أم يعود ذلك إىل تقصري حكومات 

الدول العربية يف دعم البحوث والدراسات؟

ربّما كل واحد من هذه األسئلة بحاجة ملبحث 

خاص، لكن هناك سؤاال يدور دائما ضمن فضاء 

»املؤامرة«، وهو: هل ساهم الغرب االستعمارّي 
يف منع العرب من تلك الريادة، من ضمن 

اشتغل العديد من النقاد يف هذا السياق، ولم مخطوطات للُفرجةاملخطوطات؟عملها الدؤوب يف نهب ونقل وإخفاء الكثري من 

يكن آخرهم الناقد السوري كمال أبو ديب الذي 
حّقق مؤخرا »كتاب العظمة« للمؤرخ القديم 

أبو الشيخ األصبهاني )تويف 369 للهجرة/ 979 
العجائبّي والعالم الغرائبي«.  للميالد(، وضّمنه أبو ديب يف كتابه »األدب 

ويرتبط استكشاف أسبقية العرب يف األدب 
العجائبي بالبحث يف املخطوطات القديمة، 
فهناك كميّة هائلة من املخطوطات العربية 

التي لم تتم دراستها، وبينها أكرث من سبعمئة 
ألف مخطوطة عربية وإسالمية موزعة بني 

تركيا )250 ألف مخطوطة( وإيران )200 ألف 

مخطوطة( والهند )55 ألف مخطوطة( وأملانيا 
)40 ألف مخطوطة( وبريطانيا )15 ألف 

مخطوطة( وفرنسا )أكرث من 7 آالف مخطوطة 

وورقة( وإسبانيا )10 آالف مخطوطة( وأمريكا 
كتاب ومخطوطة(.)24 ألف مخطوطة( و«إرسائيل« )30 ألف 

هذا فضال عما هو مجهول من املخطوطات، 
وما احرتق منها وأتلف خالل الحروب الكثرية 

التي دمرت مدنا بأكملها، والتي جعلت أنهارا 

كثرية تجري بلون الدم تارة، وبلون الحرب تارة 
أخرى.

أطلق الفيلسوف الفرنيس البلغاري تزفيتان »الفانتاستيك« أو اإلبداع التخيلي

تودوروف )2017-1939( مصطلح الفانتاستيك 

عىل اإلبداع التخييل، و«نسب ظهوره عشوائيا 
إىل القرن الثامن عرش يف أوربا«، كما يقول 

الناقد السوري كمال أبو ديب الذي يرى أن 

هذا التصنيف األدبي.الوقت قد حان لدراسة الرتاث العربي العظيم يف 
ويرى أبو ديب أن نصوصا عربية »مثل 

كتاب العظمة، ومنامات الوهراني، وألف ليلة 
وليلة، والحكايات العجيبة والنوادر الغريبة، 

)ربما يقصد بها الحكايات العجيبة واألخبار 
الغريبة، تحقيق هانس فري(، والسري البديعة 

من مثل سرية الهالليني وسيف بن ذي يزن، لَبني 

كنوز الكتابة الفاتنة يف العالم، بمثابة درٌر يندر 
نظريها يف فضاء اإلبداع التخييل الجموح«. 

ويتابع أبو ديب بأن األوان قد آن لدراسة هذا 
الرتاث العظيم بما يستحقه من جهد وعلم 

يلفت أبو ديب النظر ملصطلح »املفرتيات« المفتريات والتجاهلووقت.
الذي أطلقه األديب الكبري بديع الزمان 

الهمذاني، كإحدى تقنيات الرسد يف املختلق 
العربي.

وقّدم الهمذاني )395-358 للهجرة/969-1007 

للميالد( مخرتع فن املقامة، إىل »األدب العربي 
الكالسيكي أول عمل خيايل ُروي عىل ألسنة 

الناس وليس عىل ألسنة الحيوانات«، عىل حّد 
قول الباحثة اللبنانية األمريكية وداد القايض.
استخدم الهمذاني الشعر والنرث، بأنواعهما 

البالغية، وكذلك السخرية يف كثري من األحيان، 
اإلسكندرّي. لوصف مغامرات بطله املتسول أبي الفتح 

وبخالف مقامات الهمذاني، ال يمكن تجاهل 

كتاب »ألف ليلة وليلة« -واسمه العربي القديم 
»أسمار الليايل للعرب مما يتضمن الفكاهة 

ويورث الطرب«- والذي مّر عليه تودوروف 
نفسه بكثري من اإلعجاب، وأثّر يف خرائط 

الكتابة يف العالم، وال يُمكن كذلك إغفال إبداعات 

كثرية تراكمت عىل هذا النمط التخييل الواسع.
وتشتمل حكايات الكتاب -التي تم استخالص 

كثري منها من أساطري فارسية أو بابلية- 
عىل قصص، مثل: »عالء الدين واملصباح 

السحري«، و«عيل بابا واألربعون لصا«، 
و«رحالت السندباد البحري السبع«

حتى يف الشعر العربي القديم وُجد تخيّل عايل 
املستوى وكتابة عجائبية ال يُمكن تجاهلها، 

وكذلك يف الحكايات التي مزجت بني الواقعّي 
واملتخيّل والساخر واستخدم األقنعة، كما يف 

كتابات الجاحظ عىل سبيل املثال، وكثري من 
بعيدة ومجهولة.  األدباء الذين توجد مخطوطاتهم يف أماكن 

الرواية
وربط تودوروف، وغريه الفانتازيا بفن الرواية، 

بشكل أوسع من الحكاية، وال يزال كثري من 

النقاد العرب يعتربون الرواية العربية األوىل يف 

هذا الفن األدبي هي »حسن العواقب« للروائية 
البنانية زينب فواز التي صدرت عام 1899، 

بينما يغفلون -عىل سبيل املثال- رواية »حي 
بن يقظان« البن طفيل )581-494 للهجرة/ 

التخيل والالواقعية. 1185-1100 للميالد(، والتي تحوي الكثري من 

ورغم أن هناك الكثري من املخطوطات التي ما 
زالت غري ُمحّققة، لكنها قد ال تميل بالريادة 

إىل الجانب العربي، خاصة مع البطء الشديد 
يف العمل النقدّي العربي ملناظرة نظرائه من 

الغربيني، والذين يُقّرون بالتأثري الكبري للكتب 

الكتابة من ريادتهم. العربية اإلسالمية، ولكنهم يعتربون كّل مدارس 
إن الرتاث العربي، كما يقول كمال أبو ديب، 

فيه الكثري من جوهر »التجاوز والجموح 
وكرس املألوف واملحدود واملنطقّي والتاريخي 

والواقعي«، مما يجعله أوىل بنسبة هذه الكتابة 
األدبية العجائبيّة والغرائبية إليه ال لغريه.

إن تحقيق مخطوطة ما ال يعني نرشها فحسب، 
بل يعني كذلك تغيريات يف اآلراء النقدية 

ريادة الكتابة يف هذا املجال.واملسلّمات النقدية غري املُحّقة، ومنها كذلك 

األدب العجائبي والمختلق العربي..
المتخيل« للغرب؟لماذا ذهبت ريادة »الخارق 
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صيدلية سبأ 
٣ فروع لخدمتكم

locations to serve you
Abdulla Shariff, Pharmacist

Fas t & Friendly Care
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U.S.A أمريكا

  ما   هو   التعداد   السكاني؟

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

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

  ما   أهمية   التعداد   السكاني؟

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

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

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

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

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

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

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

  أين   تصرف   األموال   الفدرالية؟

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

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

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

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

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

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

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

 مجتمعاتنا   عىل   النمو   واالزدهار.

  ماذا   يحدث   إذا   كان   التعداد   منخفضًا؟

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

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

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

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

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

  من   هم   الذين   يجب   أن   يشملهم   التعداد؟

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

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

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

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

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

 يجب   عّده،   ومن   املهم   للغاية   أن   يشمله   التعداد.

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

  ما   هو   العقار   السكني )  هاوس   هولد ( ؟

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

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

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

 السجون   واملستشفيات   ودور   رعاية   املسنني   واملدارس  
 الداخلية   وما   إىل   ذلك.

  هل   التعداد   السكاني   سّري؟

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

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

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

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

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

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

 القانون،   وال   حتى   ملرة   واحدة،   وألي   سبب   كان.

  كم   عدد   األسئلة   التي   يطرحها   التعداد؟

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

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

  ماذا   يصلك   عبر   البريد؟

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

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

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

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

 يف   8   أبريل،   ثم   يف   20   أبريل.

  هل   سيطرق   أحٌد   بابك؟

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

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

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

 عدّ   أفضل.

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

كل   ما   عليك   أن   تعرفه   حول 

  التعداد   السكاني 2020

د  . هايغ   أوشيغان * 
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U.S.A أمريكا

R obert Redfield, the Director of 
the Centers for Disease Control 
and Prevention in the United 

States, said that while the US might 
appear to be near reaching the peak 
number of coronavirus cases during 
the current outbreak, a second wave 
could hit during the winter and may 
even be worse.

In an interview with The Washington 
Post, Redfield said another outbreak of 
the novel coronavirus in winter could 
be more disastrous because of the 
strain it would place on hospitals, even 
if preparation and treatment options 
improve.

«There’s a possibility that the assault 
of the virus on our nation next winter 
will actually be even more difficult 
than the one we just went through,” 
Redfield said. “And when I’ve said this 
to others, they kind of put their head 
back; they don’t understand what I 
mean.»

«We’re going to have the flu epidemic 
and the coronavirus epidemic at the 
same time,” he added, predicting a 
dual assault on the health care system.

Last year, the flu killed at least 34,200 
Americans, according to the CDC, and 
made an estimated 35.5 million people 
sick.

Redfield stressed the need for mea-
sures to emphasize the importance of 
flu shots to reduce hospitalizations due 
to the flu.

He said that getting a flu vaccine 
“may allow there to be a hospital 
bed available for your mother 
or grandmother that may get 
coronavirus.»

The US is currently the 
hardest hit country, with 
the highest number of 
infections and deaths 
in the world. It has 
more than 840,000 
confirmed cases and 
over 46,000 fatalities 
according to the 
Johns Hopkins tally.
«I think it’s really 
important to empha-
size what I didn’t say: 
I didn’t say that this 
was going to be worse,” 
Redfield said.

«I said it was going to be 
more difficult and potential-
ly complicated because we’re 
going to have flu and coronavi-
rus circulating at the same time.»

CDC says second wave 
of coronavirus in winter 
could hit US harder than 
outbreak now

واشنطن-أعلنأنتونيفاوتيش،كبريخرباءمكافحة
األمراضاملعديةيفالوالياتاملتحدة،األربعاء،أنعقار
رمديسيفرياملضادللفريوساتأظهرأثرا“واضحا”يف

عالجفريوسكورونااملستجد.
وقالمنالبيتاألبيضإن“املعطياتتظهرأندواء

رمديسيفريتركأثراواضحا،مهماوإيجابيايفتقليص
فرتةشفاء”مرىضفريوسكورونااملستجد.

وكانترشكة“غيليادساينسز”األمريكيةقدأعلنت،
األربعاء،أّنعقارهارمديسيفريأظهرنتائج“ايجابية”
عىلمصابنيبكوفيد19-يفإطارتجربةرسيريةواسعة،

وتمتبالتشاركمعمعاهدالصحةاألمريكية.
وقالتيفبيانإّن“غيليادساينسزتلقتنتائجإيجابية

منالدراسةالتيأجراهااملعهدالوطنيألمراض
الحساسيةواألمراضاملعديةعىلعقارهااملضاد
للفريوساترمديسيفريلعالجكوفيد19-،مندون

إعطاءاملزيدمنالتفاصيل.
وكانمناملتوقعأنتطالالتجربة800مريضيف

الوالياتاملتحدة.

وتقامعدةتجاربرسيريةيفالعالماليجادعالجفعال
ضّدكوفيد19-.وكانرمديسيفريطّوربدايةملواجهة

وباءايبوالولكنهلميعتمدأليمرض،وهوأحد
الخياراتاملطروحةحالياًإىلجانبغريهمنالعقاقري

املضادةللفريوساتأوهيدروكيسكلوروكوين.
وبدأتاملعاهداألمريكيةالتجربةيف21شباط/فرباير.
وسبقملوقعمنظمةالصحةالعامليةاننرشعىلموقعه،

يومالجمعةاملايض،نتائجتجربةأضيقنطاقامن
الحالية(237مريضا(أجريتعىلالعقارنفسهيف

الصنيولكنهاتظهرأنّهلميظهرفعالية.ولمتنرشهذه
الدراسةبعديفدوريةطبية.

ونرشت“غيليادساينسز”،األربعاء،أيضاًنتائجلتجربة
رسيرية،“سيمبل”،جرتيفالوالياتاملتحدة،آسيا

وأوروبا،وكانتتهدفإىلمقارنةجرعتنيمختلفتنيمن
رمديسيفري.وبحسبالنتائج،فإّنمنشأنعالجمن
خمسةايامتحسنيالحالةالرسيريةللمرىض،وكذلك

عالجمن10ايام.

"يتصدى للفيروس".. فاوتشي يبشر العالم 
من البيت األبيض بدواء لكورونا

ترامب 
يتفاعل على 

تغريدة لمعارض إيراني 
ويهاجم بايدن »النائم«

تفاعلالرئيساألمريكي،دونالدترامب،عىلتغريدةنرشهااملعارضاإليراني،حشمت
علوي،مستغالإياهاملهاجمةاملرشحالديمقراطيبسباقانتخاباتالرئاسةاألمريكية،

جوبايدن.

علويقاليفتغريدته:»نظاماملالالذييحكمإيرانيتحرشبسفنUNألغراضدعائية،
الرئيسترامب،شكرالكلتذكريهذاالنظامبأنسنواتأوبامامضت..وعىلفكرةهذا

النظاماليمثلالشعباإليراني«.

وعقّبترامبعىلالتغريدةقائال:»جوالنائميعتقدأنهذاالبأسبه،ليسأنا«.

وكانالرئيساألمريكي،دونالدترامبقدأعلن،أنهأصدرتوجيهايقيضبتدمريكل
القطعالبحريةاإليرانيةالتيتقرتيو«تتحرش«بالسفناألمريكيةيفالبحر.

منجهتهعقبعيلرضامرييوسفي،مديراملكتباإلعالميبالبعثةاإليرانية
يفاألمماملتحدة،بتغريدةعىلصفحتهبموقعالتواصلاالجتماعي،تويرت،
قائال:»وسطجائحةكوفيد19-،السؤالهوماذايفعلالجيشاألمريكي
يفالخليجالفاريس،7000ميلبعيداعنالوطن،أثبتتإيرانانهالن
تخضعللرتهيبوالتهديدوالأنهاسترتددبالدفاععىلأراضيها

منأيوكلاالعتداءات«.
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خاص-العربياألمريكياليوم-أكداالستاذالناشط
واملسوؤلالتنفيذيملنظمة(األياديالنقية(،بأن
منظمتهترشفعىلالحملةالخرييةللتربعات،التي
أطلقهاتحالفاملنظماتالوطنيةاليمنيةاالمريكية،
وذلكبهدفجمعمليوندوالرأمريكي،وقدإنطلقت
الحملةاملذكورةيفبدايةشهرأبريلالجاري،الذي

يتزامنمعشهرشعبانللسنةالهجرية1441وتمتداىل
نهايةشهررمضاناملبارك،وبالنظرإلمتثالالجميع
ألوامرالحجرالصحيفقدتمتنسيقاالجراءات

التنظيميةبنيتحالفاملنظماتالتيتنشطيفعموم
الوالياتاملتحدةاالمريكية،وتمفتححسابمرصيفلجمع
التربعاتوإطالقالعنانلصفحاتالتواصلاالجتماعي،
للرتويجاىلالحملةوحثالناسعىلالتربعألهدافخريية

وإنسانية.
حيثيأملمنظموالحملةاىلتقسيممبلغاملليوندوالر
الذييسعونلجمعهاىلتقسيمه50باملئة،لصالحقطاع
منأبناءالجاليةاليمنية،مناملعوزينواملحتاجنيأو

الذينترضروامنإجراءاتالحجرالصحي،ولميتمنكوا
منالحصولعىلاملساعدةاملاليةاملخصصةللتحفيز
االقتصاديالتيأقرتهاالحكومةاالتحادية،كماسيتم
تخصيصبعضاالمواللتأمنياالحتياجاتالطبية
والدعماملايلللمؤسساتالصحيةواالجتماعيةالتي

تعنىبمساعدةالناسيفاملجتمع.
يذكرأنمنسينفذبرنامجالحملةهيجهاتأومنظمات
مرخصةبشكلرسميتضطلعبهذهاملهمة،أما50باملئة
مناملبلغالكيلللتربعاتفمناملؤملأنيذهبريعهألهلنا
يفاليمن،الذينيواجهونأزمةمزدوجةتكمنيفالحرب
املدمرة،التيتدوررحاهاهناكمنذسنوات،والتي

خلفتوراءهانتائجكارثيةعدةأبرزهااالمراضوالفقر
وتحطيمالكثريمنالبنىالتحتيةلليمن،حيثسيتم
رصفهايفالقنواتالصحيةوالغذائيةويفبرامجالتوعية

منخطرإنتشارفايروسكورونا.
والجديربالذكربأنالناشطمحمدالحجاجيعضو
الحملةالوطنيةاليمنيةملواجهةفايروسكورونا،قد
ذكرعدداًمنأسماءاملنظماتوالناشطنياليمنيني

الذينيعملونيفوالياتأمريكيةمختلفة،عىلتفعيل
الجهودلضماننجاحالحملةومنهممسؤولالجالية
اليمنيةيفنيويوركفتحعالية،وعبدالسالممبارز

رئيسلجنةاملراقبةيفنيويوركواالمنيالعامللتحالف
املذكور،وفوازالريايشرئيساالتحادالعامللمغرتبني
يفكاليفورنيا،والسكرتريالعامللحملةد.دحانالنجار

وهواملسؤولالتنفيذيللمجلسالعامليللحقوق
والحريات،وإبراهيماملنترصالناطقالرسميللتحالفو
رئيسالجاليةاليمنيةيفواليةتنيس،ويفعضويةكيان

التحالف
املعنيبالحملة،ممثل

منظمةاالياديالنقيةيفتكساسطارقالقادري،
وسمرنارصمنمنظمة(يمنآيد(وعزالدينحمراني
رئيسمنظمة(أياديالكرم(يفكاليفورنيا،وممثل
الجاليةاليمنيةيفواشنطندييسمحمدالغيالني،

وهشاممعزبيفغربألباما،ويفواليةنيويوركمحمد
طاهرالبناممثلالجاليةاليمنيةهناك،ويفغربألباما

معاذالرفاعي.
وحثالناشطمحمدالحجاجيعىلاملساهمةالفعالة،يف

الحملة
لغرضتقديميد

العونللمحتاجنيهنايفالوالياتاملتحدة،من
خاللبعضاملؤسساتالصحيةواالجتماعية،بوصفها
البلدالذيفتحذراعهلنا،وملختلفاملهاجرينوالشك

أنحقاملواطنةيحتمعلينااملساهمةيفمواجهةالظرف
االستثنائي،الذيأنتجهفايروسكورونا،اىلجانب
رضورةالوقوفاىلجانبالشعباليمنياملنكوب.

تحالف المنظمات اليمنية االمريكية 
يطلق حملته الخيرية في عموم 

الواليات المتحدة االمريكية

ديربورن  - العربي األمريكي اليوم - 
إستبرق عزاوي  

ثمةوضعطارئعمالعالمبأرسهيفأعقابإنتشار
فايروسكورونا(كوفيد19(وأنتجحالةمنالرعب
والهلعيفأوساطاملجتمعاتالبرشي،ومعتصاعد
موجةاالصاباتوإرتفاعحاالتالوفاةيفالبؤر

الساخنةالتيينترشبهاالوباءبشكلواسع،وتزايد
دعواتالحذراملوجهةمنالجهاتالحكوميةيفدول
العالمومنهاالوالياتاملتحدة،ودخولالناسيف
مختلفانحاءالعالميفمايسمىالحجراملنزيل،
إنربتعددمنالجمعياتواملنظماتالتيتنشطيف
مجالاالغاثةاالنسانيةيفمجتمعجاليتنااليمنية
والعربية،لتقديمالخدماتاىلالعائالتالتيتعاني
منحالةالعوزاملاديوالتيتحتاجاىليدالعونيف

تأمنياالحتياجاتالطبيةملواجهةالفايروساملذكور
يفحالةالخروجمنالبيتألسبابمختلفةأوتأمني
بعضاملشاعداتالغذائيةلبعضاملحتاجني،اىل
جانبإنطالقحملةتحتإرشاف،مايسمى.
(تحالفاملنظماتاليمنيةاالمريكية(العربي
االمريكياليومتحدثمعممثيلعددمنتلك

املنظماتالذينتحدثواعنأنشطتهماإلغاثيةحيث
تماالتصالبالناشطاالستاذعيلبلعيدأبوظافرممثل
جمعية(يابا(وافادنابأنجمعية(يابا(اىلجانب
جمعياتومنظماتيمنيةأمريكيةقدشكلتلجنة
تمثلهذهاملنظماتتعنىباإلغاثةوقدقامتاالخرية
بتوزيعكمياتمناملواداملعقمةواملطهرة،ووسائل

الوقايةاملعروفكالكماماتللوقايةمنالفايروس،كما
تمتوزيعالسالتالغذائيةعىلالعائالتاملحتاجةيف

مدينةديربورنضمنعمليةمنظمةومرتبةوبحضور
قئدرشطةديربورنرونالدحداد،وبحضورعبد

الحكيمالسادة،وعبدالعزيزجوبح،لقماناليافعي،
صالحصبيح،محمدالوجيه،د.صالحشاجرة،بندر
باوزيراىلجانبحضورالناشطعيلبلعيدأبيظافر
،كماتمتوزيعاملساعداتاالغاثيةيفمدينةهامرتامك
،يذكرأنتلكالنشاطاتشاركفيهاكلمنالغرفة

التجاريةاليمنيةاالمريكية،الجمعيةالقياديةاليمنية

االمريكية،املجلسالدويلللحقوقاملدنية،جمعية
االياديالنقية،الجمعيةاالمريكيةاليمنية،الجمعية
الخرييةاالمريكيةاليمنية،الجمعيةالوطنيةاليمنية

االمريكية.
منجانبهأفادنااملديرالتنفيذيللجمعيةاليمنية
االمريكيةبأنهميمضونقدماًيفالنشاطاإلغاثي

ضمنمايسمىتحالفاملنظماتاليمنيةاالمريكية
ملواجهةتداعياتفايروسكوروناوقدكانتالجمعية

املذكورةالتييديرهاقدشاركتمعالتحالفيف
عملياتإغاثةيفمدينةهامرتامكمنخاللتأمني

االحتياجاتالطبيةل500عائلةمحتاجة،وذكربأن
جهودهماإلغاثيةتأتيلسدبعضجوانبالقصور

الذييكتنفعملياتالوقايةمنالفايروسلذايحاول
التحالفاملذكورتأمنياملواداملعقمة،ويفردهعىل

الحملةالتيأطلقهاالتحالفمؤخراًلجمعالتربعات
يفعمومالوالياتاملتحدةقالالناشطمحمدسعيد
عبداللهبأنتحالفاملنظماتوالجمعياتاليمنية

االمريكيةالتيتنشطيفالوالياتاملتحدةاالمريكيةقد
بدأبالفعلبحملتهاالغاثيةعىلنطاقعمومالواليات
املتحدةاالمريكيةحيثجهودالتنسيقمازالتفعالة

منقبلممثيلتحالفتلكاملنظماتيفالواليات
االمريكيةاالخرىكوالية(االباما((إلينوي(

(أريزونا(بهدفجمعمليوندوالرأمريكيسيتم
تخصيص50باملئةمنهلصالحجهوداإلغاثةداخل
الوالياتاملتحدةاالمريكية،50باملئةاالخرىسيتم
تخصيصهالصالحجهوداإلغاثةللشعباليمني

املنكوبوقالسعيدبأنهيوجدلدىالحملةحساب
مرصيفبدأتالتربعاتتذهبإليهوتوجدصفحات

تواصلإجتماعيبإسمالتحالفلغرضتعبئةمجتمع
الجاليةللمشاركةبالتربعات،وعىلصعيدمتصل

حاولتالعربياالمريكياليومتأمنياالتصالبكلمن
الدكتوردحانالنجاراملسؤولالتنفيذيللمجلس
الدولللحقوقاملدنيةالذييشاركضمنالتحالف

املذكورواالستاذمحمدالحجاجياملسؤولالتنفيذي
لجمعيةاالياديالنقيةولكنبسببإنشغالهما

بجهوداملذكورةلمنتمكنمنتأمنياالتصالالهاتفي
معهما.

تحالف المنظمات اليمنية االمريكية يطلق حملة 
إغاثية واسعة في والية ميتشغان

أ. علي بلعيدأ.محمد سعيد عبدالله
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واشنطن-أعلنعضوالكونغرساألمريكيمنأصول
فلسطينيةجاسنتعماشأنهسيشكللجنةمنأجل
الرتشحعنالحزبالليربايلالنتخاباتالرئاسةاألمريكية

.2020
عماش(40عاما(كانعضوايفالحزبالجمهوريوفاز
كعضويفمجلسالنوابعنواليةميشغان،واستقالمن

الحزببعدماصوتلصالحمحاكمةالرئيساألمريكيدونالد
ترامب،وطالببعزلهمنمنصبه.

ولدعماشألبفلسطينيوأمسوريةمهاجرين،وانتخب
سنة2010عضوايفالكونغرساألمريكيممثالعنالقطاع

الثالثيفميشيغان،وكانحينهامنأصغرأعضاء
الكونغرس.

والدجاسنتكانقدهاجرللوالياتاملتحدةيف1956،وهو
ابنعائلةمسيحيةأرثوذكسية،عاشتيفواليةميشيغان.
درسعماشاالقتصاديفجامعةميشيغانوتخرجمنهايف

2002،ومنثمدرسالقانونبالجامعةذاتهاوتخرجمنهايف
2005،وبدأبعدذلكبدخولالحياةالسياسية.

انتخبيفمجلسنوابواليةميشغانيف2008،ويف2010 
خاضاالنتخاباتالتمهيديةملجلسالنواب،ليحصل
يفحينهاعىل40يفاملئةمنأصواتالجمهوريني،ويف

االنتخاباتالعامةهزممنافسهالديمقراطيبنسبةتصويت
60يفاملئة.

الحياةالسياسيةاملثريةالتيخاضهاعماشجعلتهمثار
اهتمامرغمصغرسنه،ماجعلمجلةتايميفعام2010 
تصنفهكأحدنجومالسياسةالصاعدينيفأمريكا،حيث
اعتربأصغرسيايسيدرجضمنهذهالقائمةيفمنصب

فيدرايل.
اكتسبسمعةبأنهمنالسياسينيأصحاباملواقفالصارمة
وبشدة،حيثيقفدائماخلفمبادئهالتيالتعنيدائما
وقوفهخلفمبادئالحزبالذيينتميله،بلأنهيصوت

أحياناضدمبادئحزبهكماحصلمعهعندمااستقالمن
الحزبالجمهوريعىلخلفيهتصويتهضدترامب.

وكتبحينهايفمقالنرشتهصحيفةواشنطنبوست"اليوم
أعلناستقالتيوأتركالحزبالجمهوري"،داعياالقراءإىل
التجردمنالتبعيةلألحزابإذاكانتتجردنامناإلنسانية،
لريدعليهترامببعدذلكبأناستقالتهتعتربخرباسارا.

وأثارعماشالكثريمناالنتباهيفقضيةعزلترامب،حيث
اتهموزيرالعدلوليامباربتضليلالناسبشأنمضمون

تقريراملحققروبرتمولراملرتبطبتدخلروسيايف
انتخابات2016.

وهذهليستاملرةاألوىللهيفالتصادممعحزبه،إذكانيف
2012قدطردمنلجنةامليزانيةبعدماصوتضدمرشوع
قانونقدمهالحزبالجمهوريمعترباأنهالمتخفض

اإلنفاقوفقاألهدافاملنشودة.
وحولأرائهالسياسيةيفاألموراملتعلقةبالوالياتاملتحدة،

فهويعارضاإلجهاضوالتمويلالفيدرايلله،وهومؤيد
باملطلقلحقالحياة،وكاندائمامايدعمأيةمشاريعقوانني

إللغاءعقوبةاإلعدامعىلاملستوىالفيدرايل.
ويعارضعماشعملياتاإلنقاذالحكوميوزيادةالرضائب،

وهويدعممبدأإيجادموازنةمتوازنةوتحديدسقوف
لإلنفاقالفيدرايل،ويدعمقواننيالحمايةورعايةاملرىض.
وكانمعارضالزواجاملثلينيولكنموقفهتحولبعدذلك
وقالإنالتهديدالحقيقيللمجتمعهيالحكومةوليس

زواجاملثلينياملتحابني.
كماأنهيعارضسياسةترامبتجاهاملهاجرينوكانمن
بنياألصواتالرافضةلبناءالجدارعىلالحدودالجنوبية

للوالياتاملتحدة.
عماشمتزوجمنكارادايوالتيكانقدتعرفعليها
يفالثانويةالعامة،وكانتتدرسيفكليةالفنونبجامعة

ميشيغان،ولديهماثالثةأطفالولدوابنتان.

من هو 
األميركي من 
أصول عربية 

الذي سيواجه 
ترامب 
وبايدن؟

ديربورن - العربي االمريكي اليوم
تربّعتالجمعيةاإلسالميةاألمريكية،بـ)500(كمامةطبية
ملستشفىبومونتيفديربورنإسهاًمامنهايفدعمالقطاع

الطبيباملدينةملواجهةجائحةكورونا.
وزارأعضاءمنالجمعية،مؤخرًا،املستشفىوقّدموا)500(
كمامةمنطرازN95تربًعامنالجمعية،وذلكتعبريًاعن

االمتنانللجهودالطبيةيفمعالجةمصابيفريوسكورونايف
املدينة،ِوفقمانرشهموقعالجمعية.

وتسلَّمالكماماتالدكتورديفبيرتز–مديرموظفي
املستشفى–معرًباعنشكررئيسوأعضاءمجلساإلدارة

وتقديرهمملبادرةالجمعية.
وقالالدكتوربيرتز:إن»املستشفياتتعانيمننقصمستمر
يفتوفريمستلزماتالحمايةالشخصيةلألطباءواملمرضاتيف

الخطوطاألماميةلهذاالوباء«.
وإسهاًمامنهيفالتوعيةاملجتمعيةبمخاطرالفايروس

وأهميةاالحرتازوااللتزامبالضوابطالوقائيةقّدمالدكتور
بيرتزنصائحقّيمةمنخاللمقطعفيديو،حثفيهالجميع

عىلاالستمراريفاتباعإرشاداتالسالمةاملوىصبها،مثل
“التباعداالجتماعي”،والحفاظعىلمسافةستةأقدامبني

الشخصواآلخر،واالمتناععناملصافحة،وغريهامنأساليب
االتصالالجسدي،واستخداماألقنعةإْنوُجدت،وبالطبع

غسلاليدينملدة20ثانيةعىلاألقلقدراإلمكان.
ومنجانبهقالخالدالواقدي–نائبرئيسالجمعية:إن

»هذهاملبادرةجزءبسيطمنرّدالجميلللطواقمالطبيةيف
مستشفىبومنت،الذينيعملونليلنهاريفمصارعةوباء

كورونا«.
الجديربالذكرأنالجمعيةتُنفّذالعديدمنالربامجيفجوانب
مختلفةاستجابًةللظروفالتيفرضتهاالجائحة،ومنها
التوعيةعربحساباتهاعىلمواقعالتواصلاالجتماعي
ودعماألرُساملحتاجةوتوزيعالوجباتالجاهزةوالسالل
الغذائيةوالتوصيلاملنزيللكبارالسنوذوياإلحتياجات

الخاصةبالتنسيقمعهيئاتومؤسساتحكومية
ومجتمعية،ودعممنأهلالخريللتخفيفمنِحدةاآلثار

املرتتبةعىلتفّشفايروسكورونااملستجد.

الجمعية اإلسالمية األميركية تتبرع بـ)500( كمامة 
لمستشفى بومونت في ديربورن
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اطلقتالجاليةاملُسلمةيفمدينةديربورنبوالية
ميشيغاناألمريكية،بادرةجديدةخاللشهر
رمضانالكريم،وبالتزامنمعإجراءاتالحجر
الصحي،ويتعلقاألمربإجراءمنافسةللزينة

الرمضانيةباألضواء،أمالًيفنرشالبهجةوإحياء
يشءمنروحشهررمضان.

وفقتقريرلشبكةCNN،فإنالجاليةاملُسلمة
يفمدينةديربورنقررتبدءتقليٍدجديٍدهذا

العام،ذاكالذييتسنّىالقيامبهرغماالنصياع
لتعليماتالتباعداالجتماعي،فرمضانهذاالعام
“يبدومختلفاًقليالًبسببجائحةفريوسكورونا”،

إذغابتجّمعاألهايلمنأجلصالةالرتاويح،
وهكذاالحالمعموائداإلفطاربصحبةاألصدقاء
واألهل.املدينةتحولهلتحد:بينماُيزّينالعديدمن
املسلمنيمنازلهمخاللشهررمضان،قررتمدينة
.إذقررت ديربورنتحويلتلكالعادةإىلتحٍدّ

فتحبابالرتشيحاتإىلغاية11مايو/أّيار2020،
أمامالسكّانملنازلهمأومنازلجريانهم،عنطريق

مشاركةعناوينوصورمنازلهماملُزّينة.
هذاالتحدي،أطلقهمخرجاألفالمالوثائقيةرازي
جعفري،الذييعمللدىمركزالدراساتالعربية
األمريكيةبجامعةميشيغانديربورن،بالتعاون
معالجاليةاملسلمةميشيغانومهرجانالسحور

الرمضانيالذيينعقدسنوياًباملدينة.
 Halalكماتأتيهذهاملسابقةكجزءمنمرشوع
Metropolisالذييعكفعليهجعفرييفاملركز

لتوثيقحياةاملسلمنييفجنوبرشقميشيغان.رفع

املعنويات:يفترصيحلهلشبكةCNNاألمريكية،
يقولجعفري،إنهذهالبادرة:“تساعدعىلرفع
الروحاملعنويةمنخاللإتاحةمرشوعإيجابي
وداعمللمجتمعليشاركفيه،إنهألمرمدهش،
ألنكالًمناملسلمنيوغرياملسلمنييفاملجتمع

متحّمسونبشأنه”.ماساهمالتحديأيضاًيفنرش
“الكثريمنالطاقةاإليجابيةبنيعمومالسكان”.
سيتماإلعالنعنالفائزينيفكلمنطقةقبلعيد
الفطر،الذييعقبشهررمضان،وسيحصلكل
فائزعىلشهادةوحقيبةهدايامنأحداملطاعم
املحلية.ديربورن،التييعتربهاالبعضمركزاً

لعربالوالياتاملتحدة،موطنألحدأكربتجّمعات
املسلمنييفالوالياتاملتحدة.وهواألمرالذي

ألهمجعفريإليجادطريقةلالحتفاءباملجتمع،ال
سّيماخاللوقتُمتأزِّمكهذا.يقولجعفري:“هذا
املرشوعهومزيجمثايلرِصفمنالثقافةاألمريكية
واإلسالمية.فاملسلمونجزٌءمهّممننسيجالثقافة
األمريكية،وهذااملرشوعتعبريٌعظيمعنذلك”.

لمؤازرة السكان في ظل كورونا.. 
مسلمو ميشيغان األمريكية يطلقون مسابقة 

لتزيين المنازل في رمضان

محلل أمريكى: قرار 
المحكمة العليا 

األمريكية بحظر السفر 
يستهدف المسلمين

قالجيفرىتوبني،محللالشئونالقانونيةىفشبكة»ىس
إنإن«األمريكية،إنحظرالسفرالذىأقرتهاملحكمةالعليا
األمريكية،يستهدفاملسلمنيبصورةخاصةإالأنه»يخضع

للتجميل«عىلحدتعبريه.

وأوضحتوبني»معظمأعضاءاملحكمةالعلياقالواباستمرار
لنتجدكلمة(مسلم(ىفالوثيقة،التىتضمأيضادوالغري

إسالميةمثل:فينزويالوشمالكوريا«،منوهاأن»الطريقةالتى
تأسسبهاهذاالحظروسياستهوأسسهتشريإىلأنهحظرعىل

املسلمني«.

وتابعقائال»السؤالالحقيقىهو:هلسنسمحللرؤساء
باستخدامالحيلةإلخفاءالتعصبالعرقىوالدينى،ألننىأظن

بأنالجميعيعلمأنهذاالحظرهوحظرعىلاملسلمنييتم
تجميله«.

وحولتفاصيلالحظر،أصدرترامبالنسخةالثالثةمنمرسوم
حظرالسفرىفسبتمرباملاىض،بعدأنرفضتاملحاكماألمريكية
النسختنيالسابقتني،والذىيقىضبحظردخولمواطنىسبع
دولإىلأمريكابدرجاتمتفاوتة،وهي:إيرانوكورياالشمالية
وسورياوليبياواليمنوالصومالوفنزويال،كماكانتتشادعىل
القائمةلكنتمشطباسمهابعدأنحققتالرشوطاألمنية

املطلوبة.

قالموقعشبكة»إنبىىس4أي«األمريكيةإن
العديدمنالعائالتاملسلمةتشعربالضغطليس
فقطألنهملنيستطيعوناالحتفالبالشعائر
املعتادة،وإنماألنالبعضسيواجهظروف
اقتصاديةصعبةمنأجلإبقاءالطعامعىل

الطاولة.
وقالاملوقعإنهمن23أبريلإىل23مايو،

سيحتفلاملسلمونمثلعبدىمحمدبشهر
رمضان،وهوشهرمخصصللصوموالصالة

والتأملواملجتمع.
ونقلاملوقععنمحمدقوله»هذاهوأول

رمضانحيثلنيتمكنالناسمنالتجمع«.»لن
نتمكنمنالقيامببعضاألشياءالعاديةالتي

قمنابهايفرمضانالسابق.«

وأضافأنهبماأنمعظماملساجدمغلقةىف
محاولةملنعانتشارالفريوس،فإنأوامرالدولة
ستختربإيمانهم.والخوفهوأنبعضاملسلمني

األقلحظاًلنيتمكنوامناملمارسةبالشكل
الصحيحطوالالشهرألناملساجدواملراكز

األخرىتستضيفعادةًاألحداثالليليةالتي
يصلونفيهاويقدمونالطعامللتأكدمنأن
الجميعيأكلونبمايكفيالستمرارهمطوال

اليوم.
ومنناحيةأخرى،قالزرقاأدبي،منمؤسسة
»مرشوعىيوإسايه«»اليمكننىالعثورعىل

األرزوالدقيقوالسكربكمياتكبرية«.

وأضاف»عىلمدىالسنواتالخمساملاضية
،قدمتاملؤسسةوجباتساخنةوطعاًمامن

مخزنالطعامملساعدةالعائالتعىلقضاءهذا
الشهرالكريم.«

قالأدبي:»املجتمعالذينعملفيه،وأنت
تعرفاألحياءاملجاورةاألخرى،هناكبالفعل
العديدمنالتحدياتمعالشققالصغريةالتي
يعيشونفيها«.لقدحاولناتزويدهمبجميع
اإلمداداتيفمنازلهمحتىاآلن.الأعرفماإذا

كانبإمكانياالستمرارإذالمأحصلعىلكميات
كبريةمناألرزوالدقيقوالسكروالتمروأشياء
أخرىنحتاجهالتزويدهمبهايفمنازلهم».

بسبباملبادئالتوجيهيةللمسافةاالجتماعية
وأوامرالدولةالتيتشنالتجمعاتالكبرية،قد
يضطربعضاملسلمنيإىلالتخيلعنعاداتهم

الدينية.

قالأدبي:»]رمضان[رشطإلزاميلإلسالم«.
»رمضانيشملالكثريمناألنشطةالروحانية.
كليشءمفقودهذاالعام،ثمعالوةعىلذلك،
إذالميكنلديناطعاميفاملنزللهؤالءالناس،
فسيكونلهتأثريكبريعاطفًياوجسدًياومالًيا

وأناقلقجًدابشأنه».
يعملمرشوعييفيوإسايهعىلتأمنيالغذاء
ملساعدةاملسلمنيالذينقديحتاجونإليه

خاللهذاالشهر.

كورونا تزيد من الضغوط على المسلمين بأمريكا في رمضان
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YEMEN اليمن

قالتاألمماملتحدةإّنأكرثمن100ألفشخصترضروامن
األمطارالغزيرةوالفيضاناتالتيهطلتعىلاليمنمنذمنتصف

شهرإبريل/نيسان.
وذكرتقريرصادرعنمكتبتنسيقالشؤوناإلنسانيةيف

اليمن،أناألمطارالغزيرةالتيأدتإىلسيول
جارفة،أثّرتبآالفالعائالتالتيتعانيأصالً

بسببالنزاعالدائرمنذخمسسنوات.
ووفقاًللتقرير،كانتعدنمنأكرثاملناطق
ترضراً،إذأكدتالسلطاتالصحيةوفاة
7أشخاص،بينهم4أطفال،وأصيب
26آخرون،فيماأُبلِغعنحاالتوفاة
وإصاباتأخرىيفأماكنأخرىمن

اليمن.
وأشارالتقريرإىلأنمحافظاتأبني
ولحجومأربوصنعاء،هياألكرث
ترضراًمنالفيضانات،حيثفقدت
عرشاتآالفالعائالتكليشء.

وقالتليزغراندي،منسقةالشؤون
اإلنسانيةيفاليمن،إنالفيضاناتألحقت
أرضاراًبالطرقوالجسوروشبكةالكهرباء

وإمداداتاملياهامللوثة،وقطعتفرصالحصول
عىلالخدماتاألساسيةآلالفاألشخاص.

وأشارتاملسؤولةاألمميةإىلأنالظروفصعبة،وخصوصاً
بالنسبةإىلآالفالعائالتالتينزحتبالفعلمنسكنهااألصيل

وفقدتاآلناملأوىوحصصالغذاءواللوازماملنزلية.
وأضافت:»لقدفقدتالكثريمنالعائالتكليشء،هذهاملأساة
تأتيعىلرأسأزمةكورونا،وتُضافإىلمجاعةالعاماملايض،

للكولريايفالتاريخالحديث«. وأسوأتفٍشّ

وكشفالتقريراألمميعنأنالسيولأثرتيفمدينةعدن
بمفردهابأكرثمن5آالفأرسةنازحةيفعدةمحافظاتجنوب
اليمن،وألحقتأرضاراًبـ66منزالًوبممتلكاتخاصةوعامة

أخرى،وسببتانقطاعاًتاماًللتيارالكهربائي.
وبحسبالتقرير،فقدسارعتالوكاالتاإلنسانية
إىلتقديماملساعدةاملنقذةللحياة،بمايفذلك

الرعايةالصحيةالطارئة،وحزماملوادالغذائية،
واملأوى،واملياهالنظيفة،وموادالبقاءعىل

قيدالحياة،وتساعدالوكاالتعىلترصيف
املياهوتنظيفمواقعالفيضانات.

ودعتاملسؤولةاألمميةأطرافالنزاع
اليمنيإىلإيجادالشجاعةلوقفالقتال
وبدءاملفاوضات،الفتةإىلأن»هذههي
الطريقةالوحيدةالتيستتوقفبها

املأساةالتيالتنتهي«.
واليزالاليمنيكابدأسوأكارثةإنسانية
يفالعالم،وفقاًلألمماملتحدة.فبعدخمس

سنواتمنالرصاعاملستمر،والحصار
املنهك،وانهيارالرواتبالعامة،فإنأقلمن
50يفاملائةمناملرافقالصحيةتعملبكامل

طاقتها.
ووفقاًللتقرير،يحتاجمايقربمن80باملائةمنالسكان
إىلشكلمنأشكالاملساعدةاإلنسانيةوالحماية،فيمايعيش
عرشةمالينيشخصعىلبعدخطوةمناملجاعةو7ماليني

شخصيعانونمنسوءالتغذية.
وحذّرالتقريرمنأنمنبني41برنامجاًإنسانياًرئيسياًتابعاً
لألمماملتحدة،سيخفض31برنامجاًأويغلق،مالميتجِر

التمويلعىلوجهالرسعة.

األمم المتحدة: تضرر 100 ألف يمني 
من األمطار والفيضانات

UN: 100,000 people af-
fected by Yemen floods

M ore than 100,000 people have been affected by 
floods in Yemen since mid-April, the UN Office for 
the Coordination of Humanitarian Affairs (UNO-

CHA) said in a statement.  

“Countless Yemeni families have lost everything because of 
the floods,” Lise Grande, the UN Humanitarian Coordinator 
for Yemen, said in the statement.

«Aden, Abyan, Lahj, Marib and the capital, Sana’a, were 
among the worst affected areas,” Grande said.

The flooding cut off roads and bridges, disrupted electricity 
and water supplies, and cut off access to basic services for 
thousands of people. At least a dozen people have died and 
dozens more have been injured.
The UN warned that the rainy season could fuel the spread 
of cholera and malaria in the country.
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محمد عبد الملك
أعلنتعددمناملحافظاتاليمنيةالجنوبيةرفضها
القاطعلبياناملجلساالنتقايل،الذيأعلنفيهحالة

الطوارئوالحكمالذاتيللجنوب.
ووصفتالحكومةالرشعيةهذاالتطورباالنقالب،
يفحنيقالالتحالفالسعوديإنهأمرمستغرب،
داعياإىلتنفيذاتفاقالرياض،وتحدثتاإلمارات

عنمعارضتهاإعالناملجلساالنتقايلالذيتتواجد
قياداتهيفأبوظبي،وتمدهبالدعماملايلوالعسكري.
ولميمضالكثريمنالوقتعىلبياناملجلساالنتقايل
حتىأعلنتالسلطاتالرسميةألبرزاملدنالجنوبية
)حرضموتوشبوةواملهرةوسقطرىوأبني(رفضها
تلكالخطوة،التيوصفتهاباالنقالب،وأكدتيف

بياناترسميةمنفصلةتمسكهابالحكومةالرشعية.
وبينمارشعتقواتاملجلساالنتقايلالجنوبييف

محاوالتهاالسيطرةعىلالبنكاملركزييفعدنالتي
يتحكمفيهاأمنيا،إضافةإىلمحافظةالضالع،بدت

الصورةمختلفةتمامايفبقيةاملدنالجنوبيةاألخرى،
التيفشلاالنتقايليففرضسطوتهعليهاأوالسيطرة

عىلاملقراتالحكوميةفيها.
وقالمديرميناءمحافظةسقطرىرياضالسقطري
إنإعالناالنتقايليعدباطالرشعاوقانوناوالقيمةله،
معترباأنالسلطاتاملحليةيفمحافظةسقطرىتعرب

بوضوحعنموقفهاالرافضلذلكاألمر.
وأكدالسقطريأنالحكومةالرشعيةالتزالتسيطر
عىلامليناءوبقيةمؤسساتالدولةيفاملحافظة،

واألمورتجريكعادتها،مضيفاأنالتحالفبقيادة
السعوديةقاممساءأمسبتسيريأكرثمن15مدرعة

عسكريةصوبميناءالجزيرةلتأمينه.
وأفادبأنهميعملونتحتلواءالحكومةالرشعية،وال
يعرتفونبغريسلطةالرئيسعبدربهمنصورهادي،

وأنهاليمكنأنتحلاملليشيامكانالدولة.

رفض كلي
بدوره،قالمسؤولالتواصلالخارجيالعتصام

أبناءمحافظةاملهرةأحمدبلحافإنهميرفضونكليا
بياناملجلساالنتقايل،إىلجانباألحزابالسياسية

والسلطاتاملحليةباملحافظة.
وأضافأنموقفاألحزابمنطقيألناملجلس

االنتقايلغريمخولباتخاذقراراتتتعلقباملحافظات
الجنوبية،خاصةبعدأنباتمعروفابأنهيعمل

ملصالحاإلمارات،عىلحدتعبريه.
وأكدبلحافأنهميفاملحافظةيؤمنونجيدابعدالة

القضيةالجنوبيةوحلهاسياسيا،ومايفرتضأن
يتشكلقراراملجلساالنتقايلمنالداخلوفقأطر
وآلياتتحافظعىلالبيتاليمنيالواحدوليسمن

خاللتنفيذأجندةخارجية.
منجهته،قالمحافظشبوةمحمدصالحبنعديو
إنسلطاتهوكافةالقوىاألمنيةوالشعبيةوالسياسية
باملدينةتقفيفالصفالوطني،الذييقودهالرئيس

اليمنيالرشعيوترفضاالنقالبوالتمردعليه.

مناورات لالستهالك
وعنمصداقيةالتحالفيفاملوقفالذيأعلنه،وكذلك
ترصيحاتوزيرالدولةللشؤونالخارجيةاإلماراتية
أنورقرقاش،التيعربفيهاعنمعارضةبالدهإعالن
املجلساالنتقايل؛قالاملحللالسيايساليمنيياسني
التميميإنكالمنهمااليتمتعانبالجديةالسياسية

الكافية.
وأضافالتميميأنمثلهذهاملواقفاالستهالكية
تأتييفإطاراملناورةالسياسيةللتحالف،وتحديدا
اإلمارات،التيتحاولإظهارانسجامموقفهامع
الرياض،وكذلكالبيانالذييفرتضأنهصدرعن
التحالفالذيالتزالاإلماراتحتىاآلنجزءامنه.
وحسباملتحدث،فكانبإمكاناإلماراتأنتمنع

املجلساالنتقايلمناإلقدامعىلتلكالخطوة،خاصة
أنرئيسهعيدروسالزبيديونائبههانيبنبريك

يتواجدانيفأبوظبي.
كماكانبإمكانالسعوديةأنتضغطباتجاهتنفيذ
اتفاقالرياض،وتعملعىلتجريداالنتقايلمنالقوة
العسكريةالتييستندإليهايفاإلقدامعىلخطوات
تصعيديةوخطريةمنذلكالنوع،وفقاللتميمي.

وتابعاملحللالسيايس»يفتقديري،إناألمربرمته
يأتيضمنمخططمتفقعليهبنيالرياضوأبوظبي،

وهدفهخلقواقعسيايسجديدومقبوللكونهال
يزالتحتمظلةالدولةاليمنيةالتيتتحكمالرياض
يفرأسهابشكلكامل،وتتحكميفقراراتسلطتها
وحكومتها،وهذايتيحتحقيقهدفتفكيكالدولة

اليمنيةبإمضاءقيادتهاوبضعفهاوخوارهاوردودها
املتضعضعة.

وحسبمحللنيسياسينيفإنتصعيداملجلس
االنتقايلقديدفعبرصاعالنفوذواملصالحبنيالسعودية
واإلماراتإىلالعلنهذهاملرة،كماأنهقديعرياملجلس

االنتقايلأمامماتبقىلديهمنشعبيةجماهريية
ضيقة،عندمايعجزعنتوفريالخدماتواإليفاء

بااللتزاماتللمواطننييفعدن،وهينفسهااألسباب
التياتخذهامربرالتمردهعىلالحكومة.

»الحكم الذاتي« في جنوب اليمن.. 
ماذا وراء اإلعالن المفاجئ؟

يواجهنحو8.5مالينييمنيمّمنيحصلونعىل
مساعداتغذائيةشهريةيفاملناطقالخاضعة

لسيطرةالحوثينيانخفاضاًبلغتنسبته50يفاملائة
منحجماملساعداتاملقدمةمنبرنامجاألغذية

العاملي.أّماالسببفقدأعادهتقريرأعّدتهشبكةنُظم
اإلنذاراملبكرمناملجاعةالتابعةللوكالةاألمريكية
للتنميةالدوليةإىلالبيئةاملقّيدةللعملاإلنساني

املستقلواملحايدالتييواجههاالربنامجبشكلمتزايد
يفتلكاملناطق.وكانالربنامجقدحّذريفنهايةعام
2019منزيادةالقيودالتشغيليةيفاملناطقالتي
يسيطرعليهاالحوثيون،مؤكداًأّنتلكالعوائق
ستدفعالربنامجإىلتخفيضاملساعدةالغذائية

الشهريةللعدداملشارإليهآنفاً،علماًأّنإجمايلعدد
املستفيدينيفكّلأنحاءاليمنيصلإىل13مليوناً.

وهذااإلجراءسيقلّلإىلحّدخطريوصول
الغذاءإىلاليمنينيالذينكانوا

يعانونبالفعلانعداماًيف
األمنالغذائي،وسيسهم
يفتفاقمانعداماألمن
الغذائيالحاديف
البالدبحسب
خرباء.ومن
املتوقعأن
يزدادخطر

الجوعبسبب
اآلثارالسلبية

املتوقعة
عىلخلفية
تخفيض
املساعدات

وارتفاعأسعار
املوادالغذائيةيف
ظّلتزايداملخاوف
منتفيشفريوس

كوروناومايرتتّبعىلذلك
منانعداملألمنالغذائي،

خصوصاًبالنسبةإىلالنساء
واألطفال.

يأتيذلكيفحنيفرضتالسلطاتاملتصارعة
واملختلفة،وسطاملخاوفمنكورونا،إجراءاتوقائية

عّدةمنبينهامايقيضبتخفيضأعدادالعاملني
يفالقطاَعنيالعاموالخاصاملترّضَرينأساساًمن

الحربالتيأفقدتمالينياليمنينيمصادررزقهم.ويف
السياق،يوضحالخبرييفاملجالالتنمويوالغذائي

عبداإللهمحمدأّن»الرضرالناتجمنهذااإلجراءكبري
وأّناألرساليمنيةاملستحقّةلهذهاملساعداتتعاني

نقصاًيفالغذاءعىلالرغممناملساعدات«.

يضيفمحمدأّن»اإلجراءاتاملتّخذةللحّدمنانتقال
فريوسكورونا(منذماقبلوصولهإىلاليمن(تسّببت
يفترسيحعددكبريمنالعّماليفالقطاعالخاص،
فهؤالءخضعوالتعميموزارةالشؤوناالجتماعية

بتخفيضالعاملنيبنسبة80يفاملائة.كذلكتكّرراألمر
معالقطاعالحكومي،فكثريونمّمنكانوايعملونفيه
كانوايتلقّونبدالتمصاريفكانتتغطيعىلقلّتها

ثغراتبالنسبةإليهم«.ويلفتمحمدإىلأّن»7.4 
مالينيمعرّضونللموتجوعاً،وقدصاروايفالدرجة
الخامسةمنمؤرّشالتصنيفاملرحيلاملعتمدمنقبل

كتلةالغذاءوالزراعة(مجموعةمنظماتتهتمبتوزيع
الغذاءوالزراعة(«.

ويتابعمحمدأنّه»خاللاألشهرالقليلةاألوىلمن
العامالجاري،أصيباليمنيونبنكباتمتتاليةأصابت
بجميعهامصادررزقهموغذاءهميفمقتل«،مشرياً
إىلأّن»الحكومةاألمريكيةهّددتبقطعمساعداتها
التيبلغت740مليوندوالرأمريكييفعام2019،يف
منتصففرباير/شباطاملايض،لتنفّذذلكوتوقف

معظممساعداتهاملناطقسيطرةالحوثينيمعنهاية
مارس/آذاراملايض.وهومايحرماملالينيمناألشّد
فقراً«.أّماخفضاملساعداتاملقدمةمنبرنامج

األغذيةالعامليفيأتيقبيلشهررمضانبحسبما
يقولهمحمد؛»يفحنيأّنالناسيأملونالحصولعىل
مساعداتالربنامجمثلمادرجتالعادة.وكثريونمّمن
ُحرموامننصفاملساعداتأخرياًينتظرونمساعدات
منمعارفهمأوأقاربهماملغرتبنيومعظمهم
يفالسعودية.لكّنمغرتبنيكثريين
لنيتمكّنوامنتقديماملساعدة
التياعتادواأنيقدموهايف
السابق،بعدانخفاض
حاديفمداخيلهم
بسببالحظر

املفروضعليهم
منقبلالسلطات
السعوديةنتيجة
فريوسكورونا.
بالتايل،لميعد
أمامفقراء
اليمنسوى

زيادةالشّدعىل
بطونهمللتكّيف

معاألسوأ«.

ويستنكرمحمد
»قياماملنظماتاإلغاثية
بمعظمهابتقديماملساعدات
الغذائية،وعدمدعماملجتمعات

املترضرةعربآليةالنقديفمقابل
العملالسّيمامعطوالأمدالحرب«.بالنسبة

إليه،»إّنأحدالحلولاملستدامةالتييمكنمن
خاللهامواجهةمشكلةتقليلنسبةاملساعداتيتمثّل
يفتحّولعملاملنظماتبمعظمهإىلدعماملزارعني،

عرباستصالحاألرايضالزراعيةوتوفريالبذورووسائل
الرّياالقتصادية.بذلكُيوفَّرللمزارعنيالفقراءوأرسهم
الغذاءالدائممعتحقيقالعرضالغذائيالالزمللسوق
املحلية«.ويوضحأّن»مثلهذهاإلجراءاتسيكون
لهاأثريفخفضأسعارالغذاءوالتوقّفعناالتكال
املستمرعىلاملنظماتواالختناقبمشكالتهااملتكررة

معالسلطات«.

وُيَعّدبرنامجاألغذيةالعامليأكربالعبإغاثييف
اليمن،فهوخّصص1.2ملياردوالرأمريكييفالعام
املايضلدعمالفقراءبالغذاءواملساعداتاملاليةغري
املرشوطةوتقديمالغذاءلألمهاتالحواملواألطفال

دونالخامسةاملصابنيبسوءالتغذيةاملتوسط.تجدر
اإلشارةإىلأّنيفظّلالحرباملستمرّةيفالبالدمنذ
أكرثمنخمسةأعوام،كانتاألمماملتحدةقدأعلنت
أّن»اليمنيشهدأسوأأزمةإنسانيةيفالعالم،وأّن
نحو80يفاملائةمنسكانهيفحاجةإىلمساعدات

وحماية«.

يمنيون يواجهون 
تقّلص غذائهم
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Special coverage تغطية خاصة

»مدفعاإلفطار...ارضب«.جملةاعتادالعربواملرصيون
بشكلخاصسماعهاعنداإلفطار،حيثينطلقصوت

مدفعإيذاناًبانتهاءساعاتالصياموحلولوقتاإلفطارمع
أذاناملغرب.

صوتمدفعاإلفطارباتأحدأبرزمظاهرشهررمضان،إال
أنكثرييناليعرفونحكايةظهورهوتطورهبشكلمستمر،

حيثاختلفاملؤرخونحولقصةوآليةظهورهإالأن
جميعهماتفقواعىلأنالعاصمةاملرصيةالقاهرةكانتأول
مدينةإسالميةأطلقتاملدفععندالغروب،إيذانابحلول

موعداإلفطار.
وأرجعالبعضبدايةظهورمدفعرمضانإىلعهدمحمد

عيل،وبعضهميرجعهإىلعهدالحملةالفرنسيةعىلمرص،
إالأنأسعدنديمأستاذاألدبالشعبيكشفيفترصيحات
ملجلة»الفنونالشعبية«بالعام1975،أناألرجحأنظهور
مدفعاإلفطاريفمرصألولمرةيفزمنالدولةالعثمانية،

وبالتحديدعام859هجرية.
كانيحكممرصوقتهاالوايلالعثمانيخوشقدم،وتلقى

هديةمنصديقأملانيهيمدفعرائعيفالشكلوالتصميم،
وقررتجربتهحيثصادفتجربةاملدفعيفأحدأيامرمضان
وانطلقألولمرةيفوقتاإلفطار،ليظناملرصيونأنهوسيلة

جديدةلإلعالنعناإلفطار.
يفاليومالتايل،انتظراملرصيوناطالقاملدفعليفطروا

عىلصوتهإالأنهلمينطلق،فغضبواوخرجوفد
شعبييضمالشيوخوالعلماءإىلالقلعة
يطلبونمقابلةالوايلليطلبواتعميم
تجربةاملدفعيفرمضان،ولميجدوا
الوايللكنقابلوازوجتهوكاناسمها

»الحاجةفاطمة«،فعرضوا
عليهااألمر،ورحبت
باألمروعرضتهعىل

الوايلليصدرتعليماتهبإطالقاملدفعساعةاملغربيفرمضان
إيذاناباإلفطار،ومنهناكانتسميةمدفعاإلفطاريفقلعة

صالحالدينبالقاهرةباسم»مدفعالحاجةفاطمة«.
فيمارجحتآراءأخرىأناملدفعبدعةفرنسيةمنذأيام
الحملةالفرنسيةعىلمرص،حيثحاولنابليونبونابرت
قائدالحملةالفرنسيةحاولمجاملةاملرصينيوأمرببناء

مدفعفوقاملقطموآخريفاإلسكندرية،لينطلقوقتاإلفطار
والسحورثمانطلقتالفكرةلتشملمعظمالدولاإلسالمية.
هناكروايةثالثةبأنظهوراملدفعمصادفةكانيفعهد

الخديويإسماعيل،حيثكانبعضالجنودينظفونأحد
املدافعفانطلقتمنهقذيفةوقتأذاناملغربىفأحدأيام
رمضان،ليتحدثاملرصيونعناألمروقدعلمتالحاجة

فاطمةابنةالخديويإسماعيلبماحدث،فأعجبتهاالفكرة
وأصدرتفرماناًيفيدباستخداماملدفععنداإلفطار.

بعدهاتمالتفكرييفوضعاملدفعيفمكانمرتفعحتىيصل
صوتهألكربمساحةمنالقاهرةواستقرعىلبناءمدفع
يفجبلاملقطم،وكانيتمنقلاملدفعيفاحتفاليةشعبية

ضخمةقبلبدايةشهررمضانمنالقلعةمحموالًعىلعربة
ذاتعجالتضخمة.

وظّلاملدفعيطلققذائفحيةلعدةسنوات،ثماستبدلت
بقذيفةصوتيةلألمانوقتأذاناملغربإىلأنعرفتمرص
اإلذاعة،فأصبحاملدفعيطلقمسجالً،حيثكانآخرعام

أطلقفيهاملدفعبالقلعةعام1992 
ليتحولإىلقطعةأثريةحالياً.
كانيفالقاهرة5مدافعلإلفطار؛
اثنانمنهايفالقلعةوواحديف
كلمنالعباسيةوحلوانومرص

الجديدة،ولكلواحدمنهااسم،إالأن
املدفعالرئييسهواملوجودبالقلعة
واسمه»مدفعالحاجةفاطمة«.

أشهر طقوس شهر رمضان... 
قصة ومكان ظهور مدفع اإلفطار

فوانيس رمضان.. بهجة تضيء 
ليالي الشهر الفضيل

توارثتاألجيالإنارةاملنازلبالفوانيسيفالشهراملباركحتىأصبحتأيقونةرمضانية
وأشهررموزاالحتفالبالشهرالذيينتظرهالعالمبأرسهويستعدلهبطقوسوتقاليد

مميزة.
والقنديلأومايعرفبـ«الفانوس«واحدمناملعالمالرمضانيةالتييتسابقالجميع
لرشائهأوصناعتهيدويا؛لتزينياملنازلوالشوارعترحيبابشهررمضاناملبارك.

تعودأصلالحكايةإىلمرص،حيثكانتالبدايةمنهناك،إذاعتادالناسالخروجإىل
الشوارعبالفوانيسالصغريةإلضاءةالطريقأمامهمخاللالبدءيفتحريرؤيةالهالل،

ومنهناكانطلقتالعادةإىلكافةالدول.

ورغمالتطورالتكنولوجيوالحضاريالذيشهدهالعالم،حافظتالدولالعربيةعىل
روحانيةالشهرالكريممنخاللتوفريالفوانيسوتوزيعهاعىلالشوارعويفالبيوت.

»المسحراتي« يغيب عن أحياء 
الصائمين في عصر كورونا

ارتبطتليايلرمضانعىلمدار12قرنابإيقاعطبلة»املسحراتي«،وهو
الشخصاملسؤولعنإيقاظالصائمنيقبلأذانالفجرلتناولوجبةالسحور

قبلعقدنيةصوميومجديد.
وظهرتهذهاملهنةيفزمنالرسولصىلاللهعليهوسلم،وأولمنامتهنها

كانباللبنرباحريضاللهعنه،وامتدتحتىيومنا.
ورغمحظرالتجوالواإلجراءاتاالحرتازيةالتيفرضتهاسلطاتمعظم

الدولللحدمنتفشفريوسكورونااملستجد،فإنشخصية»املسحراتي«
أكرثمايشتاقإليهالناسيفشهررمضانالفضيل.

ومنعتمعظمالدولاملسحراتيةمنالتجوليفالشوارعحفاظاعىلأرواحهم
منوباء)كوفيد19-(؛يفترصفينعكسعىلتاريخمهنةتراثيةتعدمنأهم

عالماتالشهرالفضيل.
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M uslims around the globe will 
observe Ramadan this month, a 
period of deep spiritual reflection 

and fasting that takes place every year.
One of the five pillars of Islam - along with 
faith, prayer, charity and the pilgrimage - 
Ramadan commemorates the Quran first 
being revealed to the Prophet Muhammad, 
a sacred moment honoured with abstinence 
between sunrise and sunset.
Here we look at what the ritual means for 
Muslims, why worshippers fast and why the 
date alters from one year to another.
What is Ramadan?
Chapter 2, Verse 185 of the Quran explains 
the purpose of the ritual:
“The month of Ramadan is that in which was 
revealed the Quran; a guidance for mankind, 
and clear proofs of the guidance, and the 
criterion (of right and wrong). And whosoev-

er of you is present, let him fast the month, 
and whosoever of you is sick or on a journey, 
a number of other days. Allah desires for 
your ease; He desires not hardship for you; 
and that you should complete the period, 
and that you should magnify Allah for having 
guided you, and that perhaps you may be 
thankful.”
The word of Allah is said to have been 
revealed to the prophet on “Laylat al-Qadr” 
(the Night of Power). The tablets of Ibrahim, 
the Torah, the Psalms, the Gospel and the 
Quran were sent down on the 1st, 6th, 12th, 
13th and 24th days of Ramadan, according 
to the faith.
When is Ramadan?
Ramadan starts on the evening of Friday 24 
April in 2020 for the UK and lasts until the 
evening of 23 May, when Eid is celebrated.
Why does the date vary each year?

The Islamic calendar is lunar, meaning each 
month begins with the new astronomical 
moon.
As lunar months are shorter than solar, the 
Islamic calendar does not correspond with 
the Gregorian calendar followed in the West 
and means Ramadan occurs around 11 days 
earlier every year.
The period takes place in the ninth month of 
the Islamic year. Its precise date also varies 
from country to country by about a day, 
depending on when the moon is sighted.
Followers of the faith are encouraged to 
check the precise timings of sunrise and sun-
set with their local mosques to ensure the 
fast is not inadvertently broken prematurely.

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

Ramadan 2020: When Is Islam’s Holy Month, Why Does 
Its Date Change Every Year And Why Do Muslims Fast?

محمد صالح
تأتيجائحةفريوسكورونااملستجدكوفيد19-حاملةرسالة
تحذيريةإىلاملدخننيبكرسحلقةإدمانالنيكوتنيوترسيع

خطواتاإلقالععنه،وذلكملاللتدخنيمنآثارسلبيةخطرية
عىلالجهازالتنفيس،تجعلهيفموقفضعفتامأمامالهجوم

املدمرللفريوس.
ربمايرىاملدخنأنفرصةاإلقالععنالتدخنيبعيدةاملنال،
السيمايففرتةالعزلالصحيوالصياميفرمضان،لكنهما-يف
الحقيقة-سالحانداعمانلإلقالععنالتدخني،خاصةعند

اكتشافأناملدخننيأكرثعرضةلإلصابةبااللتهابالرئوي14 
مرةمنغرياملدخنني،حسبدراسةأجريتعىل78مريضا
بكوفيد19-،ونرشتيفاملجلةالطبيةالصينية،كماالحظت

منظمةالصحةالعامليةأناملدخننيمناملرجحأنتظهرلديهم
أمراضأكرثخطورةإذاأصيبوابالفريوس.

ونبهتإدارةالغذاءوالدواءاألمريكية(FDA(إىلأنالتدخني
بكافةأشكاله-بمافيهااإللكرتوني-قديزيدخطراإلصابة

بااللتهابالرئويالناتجعنالفريوس،ويضاعفشدته،نظرا
الرتباطهالوثيقبأمراضالربوواالنسدادالرئوياملزمنوالرشيان
التاجي،وجميعهاأمراضتضعفاالستجابةاملناعيةوالقدرة

عىلالصمودأمامتداعياتهجومالفريوس.
لذاينصحمديرمركزأبحاثمكافحةالتبغبجامعةكاليفورنيا

ستانتونغالنتس»بالتوقفعنالتدخنيالتقليديواإللكرتوني،
وتجنبالتدخنيالسلبي«،لتقليلخطراإلصابةبكوفيد19-.

ما الذي يحدث؟
وحسبماذكرتهمنظمةالصحةالعامليةعربموقعهااإللكرتوني
فإن»التدخنييعنيأناألصابع-وربماالسجائرامللوثة-تالمس
الشفتنيبشكلمستمر،ممايزيداحتماالتانتقالالفريوس
مناليدإىلالفم.واليستبعدكذلكأنيكوناملدخنونمصابني
بمرضرئوي،ممايعرضهمملضاعفاتخطرية.كماأنأدوات

التدخنيتستخدمعادةمنقبلأكرثمنشخص،مماقديسهل
انتقالالعدوى،ويعرضاملرىضلخطراإلصابةبأمراضخطرية

كااللتهابالرئوي«.
كمايحدثأيضاأنيتسببالتدخنييفالتهابالرئتنيويثبط
وظائفاملناعة،فبحسبرئيسقسمأمراضالرئةيفمستشفى
جامعةنيويوركالدكتوربريزادا،فإن»التدخنياملنتظميمنع

التطهريالهدبيللمسالكالهوائية،فتلكاألهدابالصغريةالتي
تشبهالشعر،واملسؤولةعنإخراجالسمومواملخاطمنالشعب
الهوائيةوإبعادهاعنالرئتنيعندالسعال،تتأثربشدةعند

االستمراريفالتدخني«.
ويقولحسنتوروترئيسقسمجراحةالصدربكليةالطبيف

جامعةرجبطيبأردوغانالرتكيةلألناضول»إنالسجائرتؤثر
سلباعىلآليةردفعلالجسميفمواجهةاملرضالذييتسبب
فيهفريوسكورونا،وبسببالرضرالكبريالذيتلحقهبالرئتني
يحدثالفريوستأثريهيفأنسجةالرئةالتالفةواملترضرة،مما
يؤديإىلحدوثفشلتنفيسحاد،قديصلإىلدرجةالوفاة«.

كيف تؤثر السجائر على الجسم؟
وفقاملنظمةالصحةالعاملية،»يصبحمدخنوالتبغأقلعرضة
لإلصابةبفريوسكوفيد19-إذاتوقفواعنالتدخني،ألناإلقالع
عنالتدخنيلهتأثريإيجابيمبارشعىلوظائفالرئةوالقلب
واألوعيةالدموية،ويزدادهذاالتحسنبمرورالوقت،ممايرفع
قدرةمرىضفريوسكوروناعىلالتصديللعدوى،ويقللخطر

الوفاة«.
ويرشحأستاذالقلببجامعة»ستانفورد«كريشناسودهري
مايحدثللجسمبعدالتوقفعنالتدخني،عىلمنصة

»تيد«(TED(،فيقول»بعدعرشيندقيقةمنإقالعاملدخن
عنالتدخني،يبدأمعدلرضباتقلبهوضغطدمهالعودةإىل
وضعهماالطبيعي.وبعد12ساعةيستقرمستوىأولأكسيد
الكربونيفالجسم،ممايزيدمنقدرةالدمعىلحملاألكسجني.

وبعديوممناإلقالع،تبدأفرصحدوثاألزماتالقلبية
االنخفاضبسببعودةضغطالدمومعدلرضباتالقلبإىل
وضعهماالطبيعي.وتصبحالرئتانأكرثصحةبعدنحوشهر،
معسعالأقلوتحسنيفمشكلةضيقالتنفس؛لتبدأاألهداب

الحساسةالتيتشبهالشعريفاملسالكالهوائيةوالرئتنيالتعايف
يفغضونأسابيع،وتتعاىفتمامابعدتسعةأشهر،ممايعزز

املناعةضدالعدوى«.

خطوات اإلقالع عن التدخين
يحتاجاملدخنإىلعدةإجراءاتعندبدءخطوةاإلقالععن
التدخني،منأهمهااالبتعادعنجميعالظروفواملؤثرات
الرشطيةالتيارتبطتبالرغبةيفالتدخنيلديه،فإذاكانت

مقابلةاألصدقاءأوالتواجديفاملقاهي،حيثانتشارالدخان
حولهيثريرغبتهيفالتدخني،إضافةإىلإلحاحاألصدقاء

ودعوتهمملشاركتهميفالتدخني،فإنقضاءاليومبالعزلاملنزيل،
إىلجانبساعاتالصيامالطويلة،قديصبحانحافزالإلقالع

عنالتدخني.
ويدركاملدخنجيداأناألمرليسسهاليفاألياماألوىل،لكنها
خطوةتحتاجللدعممنقبلاملحيطنيبه،فيجبإعدادوتهيئة

البيئةمنحولهلهذهالخطوة،كاتباعالخطواتالتالية:
-تنظيفاملنزلمنأيةآثارللتدخنيكعلبوأعقابالسجائر.

-إزالةمنافضالسجائرمناملنزل.
-غسلمالبساملدخنوأغطيةالفراشالتيقدتحملرائحة

السجائر،وقدتثرياملدخنللعودةإىلالتدخني.
-تعطرياملنزلواملفروشاتبرواحطيبةكبديللرائحةالسجائر.
-توفريبدائلكاملرشوباتأوالوجباتالخفيفةأوالفاكهةأثناء

ساعاتاإلفطار،لإللهاءعنالتدخني.
وعىلاملدخنأاليرتدديفطلباملساعدةمنأفرادأرسته،

الستيعابالتغيريالذييمربهخاللهذهالفرتةالحرجة،ال
سيماأنالرغبةيفالتدخنيتستغرقبني5و10دقائق،ويمكن
تخطيهاباتباعهذهالخطوات،التيتنصحبها»مايوكلينك«:
-1جرببدائلالنيكوتني،املوصوفطبيا،كالبخاخأواللصقات

أوالعلكةأوأقراصاالستحالب.
-2تجنباملثريات،كاملقاهيوالضغطالنفيسورشبالقهوةإذا
كانتمرتبطةلديكبالتدخني،ويمكناستبدالالسجائربقطعة

شوكوالتةكمكافأةبديلةعنالسيجارة.
-3التأخري،كلماشعرتبأنكعىلوشكاالستسالمللرغبة

يفالتدخني،قاوموانتظرعرشدقائقفقط،وقمبعمليشءما
إللهاءنفسكوتأخريتلكالرغبة،كتمرينبسيطأواالستحمام

بماءدافئأوبارد،حسبمايشعركبالراحة.
-4قمبمضغيشءما،امنحفمكشيئاحلواملذاقملضغه

كالعلكةالخاليةمنالسكرأوالحلوى،أواقضمالجزرالنيءأو
تناولقليلمناملكرساتأوبذورعبادالشمس.

-5احذرخدعة»واحدةوحسب«،فالتخدعنفسكبتصديق

إغواءأنتدخنيسيجارةواحدةسيساعديفإسكاتالرغبة
يفالتبغ،ففيكثريمناألحيانيؤديتدخنيسيجارةواحدة
إىلالثانية،والترتكيفاملنزلأيسيجارةتتسببيفضعفكأو

انتكاستك.
-6كننشطابدنيا،فالنشاطالبدنيحتىلواقترصعىلصعود
ونزولالساللم،أوالقيامبنزهةصغريةللميشأوالهرولة،سيفيد

يفرصفانتباهكعنالرغبةيفالتدخنيويقللشدتها.
-7مارسأساليباالسرتخاء،ألنمقاومةالرغبةيفالتدخنيقد

تكونمجهدةنفسيابحدذاتها،فمناملمكنتخفيفهذااإلجهاد
عنطريقتماريناليوغاوالتأملواالستماعإىلاملوسيقىأو
الصالةالطويلةإىلحدما،وربماتساعدكصلواتالرتاويح

والتهجديفذلك.
-8قمباالتصاللتحصلعىلالدعم،يفسعيكملقاومةالرغبة
يفالتدخني،اتصلهاتفيابأحدأفرادالعائلةأوبصديق،وأجر

محادثةمرحة.
-9تصفحاإلنرتنت،لتتعلممناآلخرينكيفتوقفواعن
التدخني،وجربالتطبيقاتاملخصصةلهذاالغرض.

-10ذكرنفسكباملنافع،كالشعوربحالأفضل،والتحسنالكبري
يفالصحة،وتخليصاألحباءمنالتدخنيالسلبي،وتوفرياملال.

وتذكرأنالقراربيدك،واألمرلنيستغرقسوىعدةأيام
للتخلصمنعادتكالسيئة.

العزل المنزلي في رمضان فرصتك 
المثالية لإلقالع عن التدخين
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سارة حسين 

وسطغموضهائلحولاملستقبل،أجربوباءكورونااملستجداملسلمونحول
العالمعىلمحاولةالتكيفمعطقوسشهررمضان2020املعظممنداخل

املنازلبدالمناملساجد،وعرباإلنرتنتبدالمنالتعاملالشخيصمعاآلخرين.
وُيَعدرمضانبالنسبةلـ1.8مليارمسلمحولالعالمشهرااجتماعياوروحانيا،
ووقتالتجمعالعائلةواألصدقاء،والرتكيزعىلالصياموالصالةوقراءةالقرآن.
لكنبسببوباءكورونااملستجد،فإنرمضانهذاالعاممختلفتماماعن
السنواتالسابقةيفأنحاءالعالم؛وأجرباملسلمنيعىلتبنيتعديالتعىل

أساليبقضائهمهذاالشهراملقدستجنباملخاطرالتقاطعدوىكوفيد19-.
وتقلصتمآدبالطعاماملمتدةالتييلتفحولهاحشودمناألقاربإىلوجبات
متواضعةيجتمععليهاأفرادالعائلةاملقربونويقيمونيفمنزلواحدفقطمع

االكتفاءباملقابالتاالفرتاضيةعربتطبيقاتالتواصلاالجتماعي.

وبعدماكاناألئمةيقودونالصلواتيفاملساجداملكتظةباملصلني،أغلقت
املساجدأبوابهاوأصبحاألئمةوالدعاةيلقوندروسدينعربتطبيقزوم.

ومنعتأوامرالبقاءيفاملنزلوالتباعداالجتماعيصخبليايلرمضانيفمدن
العالمذاتأعداداملسلمنيالكبريةمنالقاهرةوجاكرتاإىلديربورنوميشيغان.

ونرشتصحيفة»نيويوركتايمز«األمريكيةتقريرامصورايرصدمحاوالتتأقلم
املسلمنيحولالعالممعالتغيرياتالتيفرضهاكورونااملستجدعىلطقوس

رمضان.

كورونا يغير طقوس 
رمضان حول العالم

كاليفورنيا- مروة صبري

محارضةدينيةحيةوأنتعىلأريكةقبلاإلفطار،
أوموعظةمعقطعةمنالقطائفوكأسشايبعد
اإلفطار.ألولمرةيتحولكلالدعاةرغماعنهم

ملنصاتإلكرتونيةلرتتبطالروحانياتبروائحالبيوت
وأصواتمنفيها،فهليكفيذلكلجذبالشباب؟

صادفبدايةالحجرالصحييفكثريمنالدولبداية
عطلةالربيعللطالب،وهيفرصةلألنشطةالرياضية
واالجتماعيةوالدينية،وعندمافُرضالحظرصار

اإلنرتنتاملجالالوحيداملفتوحملنيقدمونخدمات
ترفيهيةأوتعليميةأودينية.

يقولوائلعيلعضومجلسإدارةالجاليةاإلسالمية
يفشمالكاليفورنيا-وهيمنأكرباملؤسسات

اإلسالميةوالخدماتالدعويةيفالوالياتاملتحدة-
»الوضعجديدوالتطوراتمتسارعة،والتأقلممعها
شكّلتحدياكبرياتمثليفأناالستعداداتواألدوات
االجتماعيةوالندواتعنبعدتحتاجمهاراتكانت
محصورةيففئةقليلةمنالدعاة،ويتطلبتدريب
أئمةآخرينعليهاوقتًاطوياًل،خاصةمعظروف

الحجر،لكناآلنلديناخطةوبرامجيومية«.

أجواء رمضانية غائبة

كثريمناملسلمنييعتمدونعىلأجواءهذاالشهر
لشحذهممهمواالستزادةمنالعبادة،وأثرذلككان
يشاهديفازدحاماملعتمرينبمكةاملكرمة،خاصةيف
العرشاألواخرمنرمضانكلعام،ويففيضاملساجد
باملصلني،حتىإنبعضالدولاإلسالميةقدتغلق
شوارعحولاملساجدالستيعابالعددالكبريمن
املصلني،والكثريمنالشبابيجتهدونباستخدام
أوقاتهمللموازنةبنيالدراسةوالعبادة،ويظهرذلك

جليايفاألسئلةاملوجهةللربامجالدينية.

وقديزداداالرتباطباملراكزاإلسالميةيفالغرب،إذ
يحرصالقائمونعليهاعىلاستيعاباملتطلبات
املتباينةللجاليةاإلسالمية،فقديحتوياملركز
عىلعدةمدارستتقاسماملكانوالوقت،ويضم

عادةنادياللشبابوقاعةللمناسباتومسابقات
شعرومبارياتكرةقدموسلةوغريها،ممايكثفيف
رمضان؛لذافإنغيابالتجمعاتيمثلغيابالعديد

مناألنشطة،وليسصالةالجماعةفقط.

تنافس على الجمهور

لكنلعيلرأيإيجابييفالظروفالراهنة،حيث
تضاعفتاملنصاتواملوادالدعوية،فقبلالحجر

كانالفردمجربًاعىلتقبلالربامجاملتاحةيفمحيطه
الجغرايفويفتوقيتقداليتوافقمعه،وأحيانًابعد
أنيذهباليجدمتسًعايفاملسجد،أمااآلنفقد
أصبحهناكتنافسحقيقي،وصارتاملراكزواملواد
الدعويةهيالتيتتسابقيفالوصوللألفراد،ومن
منصاتيفشتىبقاعاألرض،ويفالوقتاملناسب

بضغطةإصبع.

مساندة معنوية

ندىرسحانطالبةيفالسنةالثانيةبالكلية،
تخصصعلمنفس؛تقول»أستمعاآلنملحارضات
دينيةأكرثمنأيوقتمىض،وذلكألنناوسط
الجائحةوالخوفمنانتشارالفريوس،وأشعر

بحاجتيإىلمساندةمعنويةأكرب«.
لكنالرتكيزمنالبيتأصعب،فالهاتفتظهرعليه

إخطاراتمتالحقةتغيبصورةاملحارضينللحظات،
ومنالسهلأنيقطعأحدإخوتهااستماعها،وهي
أيًضاقدتنشغلبأشياءأخرىوهيتستمع،ولكن

صارتلديهافرصةإلعادةاستماعمافاتها،كماقالت
ندىللجزيرةنت.

منصات اجتماعية لكل عمر

ازدادعددوسائلالتواصلاالجتماعي،وكلهاتقدم
خدماتتبدومتقاربة،لكنالفرقيفروادها.وتقول

مريمأمريإبراهيميالكاتبةوالداعيةاإلسالميةبوالية
كاليفورنيا»بدأجمهورفيسبوكتدريجيايتحول
لجمهورأكربعمرًا،يفحنياتجهجيلالثالثينيات

والعرشينياتإىلإنستغرام.
ورغمأهميةاختيارمنصةالتواصلحسبالفئة

العمريةاملرجوة،فإناملحتوىأيضايتغري.
تقولمديرةقسمالشبابيفجمعيةالثقافة

اإلسالميةجننيصباح»نحننوفراملواداملتباينة
لكلفئةعمريةمنخالل»إنستااليف«و«زوم«

و«هانجأوت«،بهدفالحفاظعىلالحالةالروحانية
والصحةالنفسيةللشباب،عربالتواجداملستمر
معهمعىلاإلنرتنت،كمانرشدهملكيفيةالعبادة

بمفردهميفالبيت،فالتغرياملفاجئيجعلمنالشاق
عىلالشباباتباعنظاممعني،لكننانأملأننتمكن

منتوجيههمليحصدوامنافعالتعبدالفردي«.

أفضل الحلول

العديدمناملؤسساتوالجامعاتأعلنتبرامج
مكثفةعرباإلنرتنت،فأساتذةمؤسسةاملغرب

للدراساتاإلسالميةجمعوامحارضينملواضيع
مختلفةمنخاللبرنامج»رمضان360«الذيأعلن
عنهقبليوممنبدايةشهررمضان،والذييسمح

ملنلديهمادةمفيدةبعرضهالتعمالفائدة.
كلهذهالجهودوغريهاهيأفضلالحلوليف

ظلاألزمةالراهنة،لكنباعتبارذلكوضعامؤقتا
ومساندا،فكماتقولندى»الحضوربجانب
الصديقاتيفاملسجديضيفحماسااليقارن

باالستماعالفردي«.

الدعاة يتحولون 
للمنصات 

اإللكترونية.. 
فهل تكفي 

لجذب الشباب 
في رمضان؟

السيد حسين
قديعتربالبعضالحديثعنفوائدالوضوءوالصوم

والصالةمنباباملبالغةالتياعتادهاالشيوخورجال
الدين،لكناألمريختلفكثرياحنييكونالحديثمن
جانبالعلماء،بلومنجانبعلماءالغرب،الذينال

يحتكمونإالملاتمليهعليهمالتجارباملعملية.
ولعلهذامايميزكتاب»روائعاإلعجازيفالوضوء
والصالةوالصوم«،الصادرعنمكتبةوهبةللنرش
والتوزيع،وترصدفيهالدكتورةأملياسنيماأكده
علماءالغرببشأنهذهاملوضوعات،السيمافيما

يتعلقبفوائدالصوم.
وتشري»ياسني«إىلأنالكثريمنهمتحدثعنأهمية
الصوم،وفوائدهالعديدةلصحةاإلنسانالنفسية

والبدنية،فقدأكدالربوفيسورنيكواليفبيلوي،من
موسكويفكتابه»الجوعمنأجلالصحة1976«،أن
عىلكلإنسان،خاصةسكاناملدنالكربى،أنيمارس
الصومباالمتناععنالطعامملدة3إىل4أسابيعكل
سنة،كييتمتعبالصحةالكاملةطيلةحياته.

أماماكفادون،وهوأحدعلماءالصحةالكباريف
أمريكا،فألفكتاباًعنالصيام،بعدأنظهرتله

نتائجعظيمة،وتبنيمفعولهيفالقضاءعىلاألمراض
املستعصية.

وقال»فادون«:»كلإنسانيحتاجإىلالصوم،وإن
لميكنمريضاً،ألنسموماألغذيةتجتمعيفالجسم

فتجعلهكاملريض،فتثقلهويقل
نشاطه،فإذاصامخفوزنه،

وتحللتهذهالسموممنجسمه،
وتذهبعنه،حتىيصفوصفاءً

تاماً«.
وقدكانماكفادونيعالج
مرضاهبالصوم،خاصة
املصابنيبأمراضاملعدة،

وكانيقول:»الصوملهامثل
العصاالسحرية،يسارعيف
شفائها،وتليهاأمراضالدم

والعروقفالروماتيزم«.
منجانبه،قالألكسيس
كاريل،الحائزعىلجائزة
نوبليفالطبوالجراحة،

والذييعتربهاألطباء

حجةيفالطب،فقاليفكتابه:»اإلنسانذلك
املجهول«،إنكرثةوجباتالطعامووفرتها،تعطل
وظيفةأدتدوراًعظيماًيفبقاءاألجناسالبرشية،

وهيوظيفةالتكيفعىلقلةالطعام،لذلككانالناس
يصومونعىلمرالعصور.

وأضاف:»األديانكافةتدعوالناسإىلوجوبالصيام
والحرمانمنالطعاملفرتاتمحدودة،إذيحدث
يفأولاألمرشعوربالجوع،ويحدثأحياناًتهيج
عصبي،ثميعقبذلكشعوربالضعف،بيدأنه

يحدثإىلجانبذلكظواهرخفيةأهمبكثري،فإن
سكرالكبديتحركويتحركمعه
أيضاًالدهناملخزونتحت
الجلد،وتضحي
جميعاألعضاء

بمادتها
الخاصة

منأجلاإلبقاء
عىلكمالالوسط
الداخيلوسالمة

القلب«.

وقدبنّيالكاتبألنسوريقيمةالصوميفتجديد
حيويةالجسمونشاطهولوكانيفحالةاملرض،
وأوردحاالتعددمناملسنني،تجاوزتأعمارهم

السبعني،استطاعوابفضلالصوماسرتجاعنشاطهم
وحيويتهمالجسمانيةوالنفسية.

وقامأيضاًعددمنالباحثنيالغربينيمنذأواخرالقرن
املايضبدراسةآثارالصومعىلالبدن،منهمهالربوك،
الذيقال»ليسالصومبلعبةسحريةعابرة،بلهو

اليقنيوالضمانالوحيدمنأجلصحةجيدة«.
ويقولالطبيباألمريكيكارلو،الذيخاطبقومه
ناصحاًلهمباالنقطاععنالطعاممدةكلعام،ثم
امتدحديناإلسالمقائالً:»إنهأحكماألديان،حيث
فرضالصيام،وأنمحمداًالذيجاءبهذاالدينكان
خريطبيب،وفقإرشادهوعمله،حيثكانيأمر

بالوقايةقبلاملرض،وقدظهرذلكيفالصيامويفصالة
القيام«.

أماالطبيبالسويرسيبارسيلوس،فقال:»فائدة
الجوع–الصوم–يفالعالج،قدتفوقبمراتاستخدام

األدوية«.

علماء الغرب يرصدون روائع اإلعجاز في الصوم
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ويقولكاتبالتقريريفالصحيفةستيفنكوك
إنرئيسالوزراءاملكلفمصطفىالكاظمي
يوصف-مثلسابقيه-بأنهشخصيستطيع
املوازنةبنيالوالياتاملتحدةوإيران،وتجميع
الدعمالسيايسالالزممنمختلفاألطراف
العراقية.إالأنهذاالتقييمترافقهأيضا
تحذيراتمنأنالعيوبالتييعانيمنها

النظامالسيايسالعراقي،ستصّعببشدةعىل
الكاظميتشكيلحكومتهوتنفيذبرنامجه.

 
ويضيفكوكأنالتقاريرالتيتكتبحول
العراقتتمحورعادةحولشخصيةرئيس

الوزراء،ولكنهاتشريدائماإىلمشكلة
املؤسساتالسياسية.وحتىمناليعرفون

العراقجيدا،يدركونأنمشاكلهكبريةومعقدة
وتبدوغريقابلةللحل.

 
ويتابعأنهالأحديمتلكالحلولملعالجة
مشاكلالعراقرغمسنواتمنالتجارب

واملحاوالت،ولذلكفإنالجميعيفواشنطن
ممنكانواسابقايهتمونبالعراق،يدفعوناآلن
نحوفكرةاالنسحاباألمريكيمنهذاالبلد.

 
ويؤكدالكاتبأنهباتواضحاأنهذاهو

توجهإدارةالرئيسدونالدترامب،ولكنعاجال
أمآجالفإنهالمفرأمامالبيتاألبيضمن

الوقوفأمامتبعاتانهيارالعراق.
 

فقدباتجليايفالسنواتاألخريةأن
املؤسساتالتقلأهميةعناألشخاصيف
إدارةالدول،وأنأيبلديمكنأنتكونله

مؤسساتديمقراطية،ولكنإذاكانالقادةال
يتبنوناملعايريوالقيمالديمقراطية،فإنالنظام

سيتمالتالعببهبشكلمرضجدا.

الفساد
وبنفسالشكل،فإنهيفحالوجودسياسيني

عىلدرجةعاليةمنالكفاءة،فاليمكنهم
العمليفظلنظاممكونمنمؤسساتفاسدة

تصّعبعليهمتجاوزاملشاكلوالعقبات
املزروعةيفالنظامالسيايس،حسبمايقول

الكاتبكوك.
ويضيفأناملثالالثانييبدوهوالحالة

التيتنطبقعىلالكاظمي،إذشهدالعراقيون
واألمريكيونبكفاءته،بماأنهالينتميإىلأي
مناألحزابالسياسيةالعراقية.كماأنهأثناء
عملهعىلرأسجهازاملخابراتالوطني،أرشف
عىلتحييدهذاالجهازورفعدرجةمهنيته.
ولكنرغمهذهاإليجابيات،فمناملؤكدأن

املؤسساتالسياسيةالعراقيةستقوضقدرة
الكاظميعىلإدارةالبالد.

 
يقولكوكإنهذاالرأياليعنيأنهالمفر
للعراقينيمنقدرالعيشتحتنظامحكم

فاسدبعدكلماعانوهيفبلدهم،ولكنالفوىض
الحاليةتشريإىلأنهحتىأسوأاألنظمة

السياسيةيمكنهاأنتكونمستقرةوتبقىيف
الحكمإىلاألبد.

 
ويضيفأنالسياسةالتيحكمتالعراقمنذ
الغزواألمريكيعام2003،تتمثليفسلسلةمن
عملياتتقسيمالغنائم،واستفحالالفساد،
معالغيابالتامللمراقبة،مشرياإىلأنأغلب
السياسينيواألحزابمتورطونيفهذااألمر.
ومايزيدالطنيبلةأنالجاراإليرانييستفيد
منهذاالعجزالسيايسالذييجعلمنبغداد

ضعيفةأمامطهران.
 

ويشريالكاتبإىلأنالوالياتاملتحدةظلت
لسنواتتحثالقادةالعراقينيعىلالعمل

لفائدةشعبهم،ولكناملشكلةأنالنظامالذي
ساعدتهيبنفسهاعىلوضعهيشجع

السياسينيالعراقينيعىلخدمةمصالحهم
الضيقةعىلحساباآلخرين،ذلكأنالطبيعة

املذهبيةللنظامالحزبيتعتربمعرقلةوتدفع
نحوتقسيمالبالد.

ويقولالكاتبيفتقريرهإنإدارةترامبوصلت
إىلخالصةمفادهاأنالتدخليفالسياسة
العراقيةمضيعةللجهد،ولذلكفإنهااكتفت
بدورمحدودهودعمأيمرشحرشيطةأنال

يكونتابعاإليران.
 

ورغمأنالكاظمياجتازهذااالمتحان،فإنهذا
اليغريمنالتوجهاألمريكييفالعراق،واملتمثل
يفإلقاءالعبءعىلظهرالعراقينيأنفسهم

إليجادحلألوضاعهم.
 

ويرىكوكأنالوجوداألمريكيالعسكري
سيتواصلعىلاألغلبيفالعراقملواجهة
خطرتنظيمالدولة،إالأناهتمامواشنطن
بمايجرييفبغدادتراجع،وهوماسيجرب
العراقينيعىلالقيامبتغيرياتأومواجهة
غضباملواطننيالذينيواصلوناملطالبة

بإسقاطالنظام.
 

ويعتربأناألوضاعيفالعراقتزدادتعقيدامع
تفيشفريوسكوروناوانهيارأسعارالنفط،وهو
مايمثلمشكلةالحللهابالنسبةللميزانية.
كماأنهناكشخصياتقليلةيفالواليات

املتحدةمستعدةالستثماروقتهاومواردهايف
العراق.

 
ويفالختامخلصالكاتبإىلأنالكاظميحتى
لوكانفعاليتمتعبالكفاءة،فإنهلنيتمكنمن
إنقاذالعراق،ألنالنظامالسيايسفاسدلدرجة
اليمكنإصالحها،وأناألمريكينيمنشغلونيف
هذهالفرتةبفريوسكورونا،بينماتفضلإيران

إبقاءاألوضاععىلماهيعليه.

على رأسها الفساد والطائفية.. 
مشاكل العراق معقدة لن يحلها 

رئيس جديد للحكومة
رشحتشخصيةجديدةملنصبرئاسةالحكومةيفالعراق،ولكناآلمالبتحقيقالنجاحمنعدمةكليا،حسبصحيفة
»فورينبولييس«األمريكيةالتيقالتإنهالأحديعلمأويهتمباسمرئيسالوزراءاملقرتح،والبالشخصيةالتيتم

تقديمهاقبلهيفمنتصفمارس/آذاراملايض.

بعد واقعة الطبيبة.. 
قرار من برلمان مصر 

بشأن دفن الموتى
بعدواقعةرفضأهايلقريتنييفمحافظةالدقهلية

شمالمرص،دفنطبيبةتوفيتبفريوسكورونا،وافقت
لجنةالشؤونالصحيةبمجلسالنواباملرصيعىل
عدةقوانني،منأجلمساعدةالسلطاتيفمواجهة
كورونا،وتغليظالعقوباتضدرافيضدفنجثامني

ضحاياالفريوس.

يفالتفاصيل،وافقتلجنةالشؤونالصحيةبمجلس
النواب،عىلمرشوعالقانوناملقدممنالنائبمحمد
العماري،رئيساللجنة،وأكرثمن60نائباآخرين،
بتعديلبعضأحكامالقانونرقم137لسنة1908،
والخاصبشأناالحتياطاتالصحيةللوقايةمن
األمراضاملعدية،حيثتهدفتعديالتالقانونإىل

تطويرقدراتالسلطاتالصحيةملواجهةخطرتفش
الوباء،ومنحهاصالحياتجديدةتمكنهامنالتعامل

الرسيعوالحاسمضداملخالفني.

وتضمنتالتعديالتتخويلالسلطاتالصحيةحق
إلزاماألفراداستخدامالكماماتالطبيةواألقنعة

الواقية،وغريهامناملستلزماتالوقائيةخارجأماكن
السكن،واتخاذالتدابريالصحيةللتعاملمعجثث
املوتىبسبباألوبئة،معمراعاةأنيتمالدفنتحت

إرشافصحي.

ونصتالتعديالتعىلبنودتجرموتغلظالعقوبات
عىلأيأفعالمنشأنهاإعاقةأوتعطلأومنعدفن

املوتى،خاصةضحاياكورونا،أوأيمنطقوسالدفن
باملخالفةللقواعدواإلجراءاتالتييحددهاوزير

الصحة،عىلأنتكونالعقوبةالحبسوالغرامةملدد
ترتاوحمن3شهورإىلعام،وغرامةتصلإىل10آالف
جنيه،وتتضاعفالعقوبةيفحالةالعودةأوإذااقرتن
أيمناألفعالباستخدامالعنفأوالقوة،أوالتهديد

باستخدامهما.

وكانتقريةشرباالبهوالتابعةملدينةأجابمحافظة
الدقهليةقدشهدتقبلأسبوعنيواقعةمؤسفة،حيث
رفضأهايلالقريةدفنجثمانطبيبةتوفيتبكورونا

يفمقابرالقرية،فيماتدخلتقواتاألمنلتفريق
املحتشدينالرافضني،وتسهيلمراسمدفنالجثمان،

والقبضعىلاملتورطنيمنهم.

وقررالنائبالعاماملرصيحبس23مناملتورطني،
حيثوجهتلهمالنيابة11تهمة،أبرزهااالشرتاكيف
عملإرهابي،يتمثلبمنعدفنجثمانسيدةمتوفاة
باستخدامالقوةوالعنف،والتهديدوالرتويعبغرض
اإلخاللبالنظامالعام،وتعريضسالمةاملجتمع

ومصالحهوأمنهللخطر،وكذلكإيذاءاألفرادوإلقاء
الرعببينهم،وتعريضأمنهموحقوقهمالعامة

والخاصةللخطر.
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أظهرتاألزمةالسياسيةـاالقتصاديةيف
لبنانوانعكاساتهاالسلبيةاجتماعياً،
أنالوضعبلغ»نقطةالالعودة«،يفظّل
التدهوراملتناميلسعررصفالدوالر

باللريةاللبنانية،وتأثريذلكعىلارتفاع
أسعارالسلةالغذائيةوباقيالسلع

األساسيةيفالبالد.ومعإعالنالحكومة
خطةمنخمسمراحلزمنيةإلعادة
الحياةتدريجاًإىلالبالد،املتوقفةمنذ
16مارس/آذاراملايضبسببتفش

وباءكورونا،تبدأغداًاالثنني،استعر
الخالفبنيرئيسالحكومةحسان

دياب،منجهة،وحاكممرصفلبنان
رياضسالمة،منجهةأخرى،مندون
بروزبوادرلحّلرسيعإلنقاذالبالدمن
االنهيارالحتمي،وبالتايليحميمابقي
منشبكةأمانلدىاللبنانيني.وتدهور
سعررصفالدوالريفالسوقاللبناني،يف
األسبوعاألخريبشّدة،خصوصاًبفعل
مسارعةاملصارفإىلتأمنيالدوالرات،

سواءاملوجودةيفحساباتاملودعني،أو
يفاملنازل.وأدىهذااألمرإىلرفعسعر
رصفالدوالريفالسوقالسوداءإىلنحو
4آالفلرية،مؤدياًإىلجومشحونبني

الصيارفة،لدرجةحصولإشكاالتأمنية
فيمابينهم.كذلكعملتبعضاملصارف
عىلمحاولةإغراءالناس،والطلبمنهم
فتححساببالدوالر،عىلأنيسرتدوه

مضاعفةبـ2.1مرة،لكنبالعملةاملحلية
ووفقاًلسوقمتحركيحددهاملرصف

املعني،الاملرصفاملركزي.
ويفوقٍتبدأفيهالسوقاللبنانييفتقد
موادأساسية،سواءلرتكهامنأجل
»األيامالسوداء«،أوبسببفقدان

الدوالرالرضوريلعمليةاالسترياد،ُطرح
موضوعإقالةسالمةعىلطاولةالنقاش.
وترافقذلكمعحملةواسعةعىلوسائل
التواصلاالجتماعي،يفظّلتأييدالعديد
منوسائلاإلعالماملحليةله،ألسباب
عدة.ومعأنإقالةسالمةكانمطلباًمن
مطالبقوى17أكتوبر/ترشيناألول

اللبنانية،إالأنجميعاألطرافالسياسية
أّيدتاستمرارهيفمنصبه،لكنحزبالله
وّجهرسائلضمنيةرافضةلسالمة،بما
يوحيوكأنهخرجعناإلجماعالعام.
واعتربديابأنتعاميممرصفلبنان
وخطواتههيماأدىإىلترديالوضع

االقتصادي،واضعاًذلكيفسياقالضغط
عليهإلسقاطحكومته،ملمحاًإىلوقوف
رئيسالحكومةالسابقسعدالحريري

خلفسالمة.
لميستمرضغطحزباللهطويالً،ففي
جلسةحكوميةُعقدتأولمنأمس

الجمعة،لميتفقأحدعىلإقالةسالمة،
حتىإنموضوعإقالتهمّربشكلعابر،

فاكتفىديابباإلشارةإىل»خروج
7ملياراتدوالرمنمرصفلبنانيف

الشهريناألولنيمنالعامالحايل«،يف
ظّلموافقةالحكومةعىلاقرتاحوزارة

 KPMG،Kroll،Oliver«املالتكليفرشكة
Wyman«التدقيقيفعملياتمرصف
لبنانوحساباته.معالعلمأنهنُقل
عناملستشاراملايلللدولةاللبنانية،
رشكة»الزار«،سابقاًتأييدهاإجراء

»هريكات«)اقتطاع(منالودائعالعالية،
لكنالحكومةرفضتذلك،لكناملصارف

تمارسهاحقيقةبفعلمنعهااملواطننيمن
سحبودائعهمبالدوالر،بلاستبدالها

بالعملةاملحليةوفقاًلسعرالرصف
األسايسوهو1500لرية.

األبرزخاللالجلسةالحكوميةاألخرية،
أنرئيساملجلسالنيابي،نبيهبري،وهو
رئيسحركة»أمل«،رفضعربوزيريه

طرحإقالةسالمة،بمايوحيبتمايزهعن
حزباللهيفهذاامللف،وعىلاستمرار
صدامهمعدياب.العالقةمعالرجلنيلم
تعدعىلمايرام،معسقوطبندتمرير
مبلغقدره1200مليارلريةيفالجلسات
النيابيةالتيُعقدتيفمنتصفاألسبوع
الحايل،املخصصةلدعماألرسالفقرية
يففرتةالحجراملنزيل،بفعلعدمتأمني

النصابالنيابيلذلك.
لكناملشكلةالتكمنهنافحسب،بلإن
سالمةنفسهُيعتربمحسوباًعىلالنفوذ
األمريكي.فإطاحةسالمةتعنيالصدام
معواشنطن،وهوأمرغريمطروح،
وخصوصاًبعدجولةأخريةللسفرية
األمريكيةيفلبنان،دوروثيشيا،عىل

عددمنالشخصياتاملحسوبةعىلفريق
حزبالله،ومنهمرئيستيار»املردة«

سليمانفرنجية،ورئيس»التيارالوطني
الحر«،جربانباسيل.معالعلمأنالتيار
الحّر،بقيادةمؤسسه،رئيسالجمهورية
ميشالعون،هومناقرتحالتجديدلوالية
كاملةمن6سنواتلسالمةيفعام2017،
عىلأنتنتهييفعام2023.أمابالنسبة

إىلرئيسحزب»القواتاللبنانية«
سمريجعجع،فقدأّيدفكرةمحاسبة
سالمة،لكنهربطهامعفتحكلملفات

الهدروالفساديفلبنان.منجهته،اعترب
رئيسالحزب»التقدمياالشرتاكي«وليد
جنبالط،أنخطواتديابتؤديإىلإفراغ
جيوباملواطننيمنأموالهم.معالعلمأن
رئيسالحكومةيعانيأيضاًمنالضغط
عليهمندارالفتوى،التيتميلإىل

الحريريسياسياً.كذلكاتخذاملوضوع
طابعاًطائفياًمعرفضبطريركاملوارنة
بشارةالراعيإقالةسالمة،بادعاءأن
ذلكيمّسبـ«حقوقاملسيحيني«،علماً
أنمنصبحاكممرصفلبنانهومن

ناحيةالعرفالطائفي،من»حصة«
املوارنة،شأنهشأنرئاسةالجمهورية

وقائدالجيش.
منذمابعدالحرباللبنانية)1975–
1990(،أطلقالراحلرفيقالحريري

مرحلةإعادةاإلعمار،التيجرىفيها
ربطاالقتصاداللبنانيبالدوالر،وترافق

ذلكمعاإلتيانبرياضسالمةمنمؤسسة
»مرييللينش«األمريكيةإىلحاكمية
مرصفلبنانيفإبريل/نيسان1993.
وجرىالتمديدلهمراتعدةبإجماع
كلاألطرافالسياسيةيفلبنان،من

دوناستثناء،وآخرهايفعام2017.ومع
أنالكثريمناالدعاءاتربطتسالمة
بـ«استقراراللرية«،وخصوصاًلجهة
تثبيتسعرالرصفألكرثمن20عاماً،
عىلسعرراوح1500لريةللدوالر،إالأن
ذلكترافقمعتضّخممايلكبريبفعل
االستدانةاملستمرةللدولةاللبنانية

منجهة،وعدمإقفالهامصادرالهدر
والفسادمنجهةأخرى،فضالًعن

عدمضخاالستثماراتيفالبنىالتحتية
وقطاعيالصناعةوالزراعة.

غريأناألمركانمقبوالً،أوباألحرىيمكن
غّضالنظرعنه،بفعلعاملنيأساسيني:
األولهوحجماألموالاالغرتابية،بسبب

انتشارالعديدمنالعمالاللبنانيني
يفالخارج.والثاني،كثافةالودائع
الدوالريةمندولالخليجخصوصاً.

غريأنالحربالسوريةأثرتسلباًعىل
الوضعاالقتصادياللبناني،بدءاًمن
إقفالالحدودبنيالبلدين،مروراًبشّح

الدوالراتاملرسلةمناملغرتبني،وصوالًإىل
عملياتتهريبالعملةالصعبةإىلالنظام
السوري،فضالًعناملحروقاتالتيكانت
تُدفعأثمانهابالدوالريفلبنان،ثمتُهرَّب
إىلسورية،وتُستبَدلبعقاراتأوبالعملة
السورية.يفغضونذلك،عملسالمة
عىلترتيبهندساتمالية،استفادت
منهامصارفعدة،تابعةللمنظومة

السياسيةاملالية،بعدسحبهامنودائع
الناس.ولمتنتِهاألمورعندهذاالحّد،بل
عمدتوزارةالخزانةاألمريكيةإىلفرض
عقوباتعىلأشخاصمنحزباللهأو

مقّربنيمنه،مااضطراملرصفاملركزيإىل
تشديدالرقابةاملرصفيةعىلالحسابات
الدائرةيففلكهؤالءاألشخاص.وبلغ
الصدامحّدتهيفعام2016،معوقوع
تفجريقربأحداملصارف،ُربطبالنزاع

بنيسالمة،املُتهمبتنفيذأجندةأمريكية،
وحزبالله.رغمأنالتحقيقاتلمتكشف

مسؤوليةأحديفالتفجري.

لبنان: مواجهة رأسي السلطة 
المالي والسياسي

Next June ... Iraqi-American nego-
tiations to set a timetable for the 
withdrawal of US forces
Spokesman for the Commander-in-Chief of the Armed Forces, Major 
General Abdul Karim Khalaf, revealed that Baghdad and Washington will 
negotiate next June to set a timetable for the withdrawal of US forces 
from Iraq.
He said in a press statement that the two countries will discuss negotia-
tions to be held next June, setting the timetables for the withdrawal of 
the American forces in full, based on the decisions of the House of Rep-
resentatives for the leave of the American forces, and this will be agreed 
by the Iraqi and American parties.»
Khalaf explained that the message that the American Ambassador to 
Baghdad delivered to the resigned Prime Minister, Adel Abdul Mahdi, 
was very positive and included a discussion of the strategic relationship 
in all its forms between Iraq and the United States in detail, and that is 
the issue of ISIS seriously and in detail.
He noted that the United States significantly reduced its forces, in agree-
ment with the Iraqi government as a goodwill gesture, and there is posi-
tive understanding and signals from the American side.
He emphasized that the security relationship between Iraq and the 
United States will continue in the framework of training operations and 
exchange of experiences even in the event of the implementation of 
the withdrawal decision, explaining that the negotiations will discuss all 
forms of relationship between the two countries in the economic, politi-
cal, security, and cultural fields.

العراق: يونيو المقبل موعد 
التفاوض مع أميركا لسحب قواتها
قالاملتحدثباسمالقائدالعامللقواتاملسلحةالعراقيةاللواءعبدالكريمخلفإنبالده
والوالياتاملتحدةستضعان-يفيونيو/حزيراناملقبل-جداولزمنيةالنسحابالقوات

األمريكيةمنالبالد.
وأوضحخلف-يفترصيحصحفيأنقرارإجراءاملفاوضاتيأتياستناداإىلقراراتمجلس

النوابالعراقيبخروجالقواتاألمريكية،ويكونذلكباتفاقالطرفنيالعراقيواألمريكي.
ولفتخلفإىلأنهبعدسحبالقواتاألمريكيةمنالعراق،فإنالعالقةاألمنيةبنيالبلدين

ستستمريفإطارعملياتالتدريبوتبادلالخربات.
وعنتخفيضالوالياتاملتحدةقواتهايفالعراقاعتربهاخلفبادرةحسننية.

وشددعىلأناملفاوضاتالتيستبدأيفيونيو/حزيراناملقبللنتقترصعىلالجانبني
العسكريواألمني،بلستناقشجميعأشكالالعالقةبنيالبلدينيفاملجاالتاالقتصادية

والسياسيةوالثقافيةاملثبتةضمناتفاقيةاإلطاراإلسرتاتيجياملوقعةبنيالبلدين،وأشارإىل
أنبالدهتريدعالقةطبيعية،وعالقةصداقةمعالوالياتاملتحدة.

ومطلعالشهرالجاري،أعلنرئيسحكومةترصيفاألعمالالعراقيةعادلعبداملهدي
تحديديومي10و11يونيو/حزيراناملقبلموعداللمفاوضاتبنيالعراقوالوالياتاملتحدة

لبدءالحواراإلسرتاتيجي.
وكانالعراقحكومةوبرملاناطالب-مطلعالعامالجاري-بسحبالقواتاألجنبية،بمافيها

األمريكية-منالبالد.
وجاءذلكبعدمقتلقائدفيلقالقدساإليرانيقاسمسليماني،ونائبرئيسهيئةالحشد
الشعبيأبومهدياملهندسبغارةجويةأمريكيةقربمطاربغداد،يف3يناير/كانونالثاني

املايض.
وانسحبتالقواتاألمريكيةمنستةمواقعوقواعدعسكريةيفشمالوغربالبالد،وسلمتها

للقواتالعراقية،يفحنيمازالتتحتفظبقواتلهايفثالثقواعدرئيسيةشمالووسط
وغربيالبالد.
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 لندن- سارة جمال
بينمايتجهاليمنيالربيطانيإىلتضييقالفرص

عىلاملهاجرين،تعرضتاململكةاملتحدةألزمةنقص
يفالكوادرالطبيةأثناءأزمةكوروناالحالية.ورغم
االحتياجالشديدلسدالنقصيفالقطاعالطبي
باملهاجرين،فإنإجراءاتالتوظيفللقادمني

منخارجدولاالتحاداألوروبيمازالتشديدة
الصعوبة،إذتخضعللعديدمنالتعقيداتاإلدارية

واملالية.
يعتمدالقطاعالطبييفاململكةاملتحدةعىلكوادر

منأصولأفريقيةوآسيويةومنأقلياتعرقيةأخرى
بنسبة%44،وعليهمدفعرسومسنويةباهظةمقابل
امتيازاستخدامالخدمةالصحيةالوطنية،باالضافة
إىلدفعالرضائب.ومناملقررأنترتفعهذهالرسوممن
400جنيهإسرتليني)نحو496دوالرا(إىل624جنيها

يفأكتوبر/ترشيناألولاملقبل.
وتحتضغطأزمةجائحةكوروناالحالية،قررت
الحكومةأنجميعاملمرضاتواألطباءواملساعدين
الطبينيواملتخصصنييفالرعايةالصحيةستجدد
تأشرياتهمتلقائياملدةعامواحدمجانا،بحسبما

نرشتهصحيفةالغارديان.
لكنأمامهذهالتعقيداتالتييواجههااألطباءمن
األقلياتالعرقية،كانهؤالءهممنتصدوالفريوس
كورونا،وتصدرواالصفوفاألوىليفاملواجهة،إذ

شكلتقصصهمأساطريحيةحتىبعدوفاتهمبسبب
اإلصابةبالفريوس.

لميعرفاستشارياألنفواألذنوالحنجرةيف
مستشفىكوينزيفبريتونالدكتورأمجدالحورانيأنه
مصاببفريوسكوروناحتىدخلاملستشفىوتم
وضعهتحتجهازالتنفساالصطناعي،وبعدثالثة
أسابيعتويفيفمستوصفليسرتامللكيعنعمر55 

عاما.
ورغمإجراءاختبارالفريوسمرتنيفإنالنتيجة

كانتسلبيةفيهما،لكنلسوءالحظجاءتالنتيجة
إيجابيةيفاملرةالثالثة.

وقفالحورانييفخطالدفاعاألول،وتعرضلحاالت
كثريةمناملرىضالذينيعانونمنمشاكليفالتنفس
وسعالمستمر،وفقدانحاستيالتذوقواالستنشاق
بسبباإلصابةبالفريوس،حيثقالشقيقهأملعنه
للغارديان»لميكنيدركحتىأنهبحاجةإىلمعدات

واقية،إذكانيقومبمهامهللتو«.
أمجدالحورانيمنأرسةسودانيةتعيشيفاململكة
املتحدةمنذالعام1975،ولديه5إخوة،انتقلوالدهم
الراحلإىلهناكللتعرفعىلأحدثاملعداتواألبحاث

يفتخصصهكاستشاريأشعة،ونقلشغفهبالطب
إىلأبنائه،حتىأصبحمنزلالحورانيمركزتدريب
ألطباءسودانينيآخرينكانوابحاجةإىلاملشورة

والتوجيه،أوإىلمكانيقيمونفيه،ليجدواملجأيف
دارالحورانيدونمقابلمادي.

الطبيب عادل الطيار
عادلالطيارطبيبمنأصلسودانيوأبألربعة

أبناء،اثنانمنهمطبيبانيعمالنيفالخدمةالصحية
الوطنية،وكانمختصايفزراعةاألعضاء،وتطوعيف
قسمالطوارئبمستشفىيفهريفوردغربيإنجلرتا
للمساعدةيفمكافحةكورونا،حيثتعتقدأرستهأنه

أصيببالفريوسأثناءعالجهللمرىض.
بدأالطياريفعزلنفسهعندماظهرتعليه

األعراض،وتموضعهعىلجهازالتنفساالصطناعي،
لكنهتويفقبلأنيتماثلللشفاءيفمستشفىويست

ميدلسيكسالجامعيبلندنعنعمر63عاما.

سعدو أسطورة حية
املديرالطبيالسابقبمستشفى»األمريةألكسندرا«
يفمدينةهارلوبمقاطعةإسكسالدكتورألفاسعدو
يوصفبأنه»أسطورةحية«،فقدعمليفخدمة
الصحةالوطنيةلسنواتطويلةوتقاعدعام2017،
وعملبدوامجزئييفمستشفىامللكةفيكتوريا
التذكارييفويلوينبهريتفوردشاير،إحدى

املقاطعاتاألكرثإصابةبالفريوس،وتويفعنعمر68 
عاما.

انتقلالطبيبألفاسعدوالذينشأيفواليةكوارا
بنيجرييا،إىلاململكةاملتحدةعندماكانعمره12 

عاما،وعمليفمعظمحياتهاملهنيةهناك،كماعمل
بأحداملستشفياتيفنيجرييا.

ونرشابنهدانيعىلموقعفيسبوك»كانوالدي
أسطورةحية،وعمليفالخدمةالصحيةالوطنيةملدة
40عاماإلنقاذحياةالناسهنا)إنجلرتا(ويفأفريقيا..
لقدكانيحاربالفريوسملدةأسبوعني،لكنهلميعد

يستطيعالكفاح«.
وقالعنهالرئيسالتنفيذيملستشفى»األمرية

ألكسندرا«النسمكارثي»كانألفامعروفابالثقةيف
شغفهلضمانتلقيمرضانارعايةعاليةالجودة..لقد

كانعضواملتزمايفالفريق«.

 حلم نسرين بالتمريض
أريمانرسين،أملثالثةأبناء،منأصولباكستانية،
قضت16عامامنعمرهاكعاملةنظافةيفمستشفى،
ثمتأهلتلتكونممرضةيفيناير/كانونالثانيمن

العاماملايض.
وبعدظهورأعراضفريوسكوروناعليها،منارتفاع

يفدرجةالحرارةوسعالوآالميفالجسم،جاءت
نتيجةاالختبارإيجابيةبعدذلكبأسبوع،وتوفيت
يفالعنايةاملركزةبمستشفى»والسالمانور«يفريب

ميدالندز،عنعمر36عاما.
وأكدأحدزمالئهايفاملستشفىأنحالتها»تدهورت
برسعةكبرية«،بينماظنتعائلتهاأنهااجتازت

املرحلةاألسوأمناملرضوكانتيفطريقهاإىلالتعايف.

وصفتهاصديقتهاروبيأكرتعىلموقعالتواصل
االجتماعيفيسبوكقائلة»كافحتوكافحت،لكن
اللهقررأنيأخذهاإليه..لقدكانتأجملشخص

حقيقييمكنأنتقابلهعىلاإلطالق«.
أماشقيقتهاكازيمانرسينالتيكانتتعملمساعدة
رعايةصحيةيفاملستشفىنفسه،فقالتإنهاكانت
يفإجازةسنويةعندمابدأتتظهرعليهااألعراض
ألولمرة،ولمتعتقدأنهاأصيبتبالفريوسيفالعمل،

بحسبمانرشهموقع»سكاينيوز«.
ويفكلماتهااملحفزةللعاملنييفمجالالتمريض
وخاصةمنخلفياتمسلمة،قالتأريما»أودلو

أستطيعأنألهماآلخرين..أناأبكيكلصباحألنني
سعيدةللغايةحيثحققتحلميأخريابأنأصبح

ممرضة،وأودأنأحثكلشخصيقرأكالميهذاعىل
عدماالستسالم«.

الباكستاني حبيب زايدي
زايديمنأصولباكستانية،جاءللعيشيفبريطانيا
منذ50عاماتقريبا،وعملكطبيبممارسعاميف

أحدمستشفياتجنوبرشقيانجلرتا.تويفزايدييف
العنايةاملركزةبمستشفى»ساوثإنديفإسكس«بعد
أسبوعمنالحجرالصحيالذاتي،عنعمر76عاما.

ووفقالتعليماتالتباعداالجتماعي،تمالسماح
ألرستهفقطبحضورمراسمجنازته،بينمابدأت

أرملتهفرتةحجرمنزيل.

البروفيسور محمد سامي شوشة
كانالطبيباملرصيمحمدساميشوشةاستشاريا
يفعلمأمراضاألنسجةوزميالباحثايفمستشفى
شارينغكروسوإمربيالكوليدجللطببالعاصمة

لندن.
قالابنأخيهعبدالرحمنشوشةملوقع»ميدلإيست
آي«إنالربوفيسورمحمدسامي)79عاما(تويفيف
لندنبعدإصابتهبالفريوسقبلنحوأسبوعني،وقد
كانحريصاعىلالذهابإىلالعمليفأيامهاألخرية

رغماملخاطرالصحية،وعىلاألرجحلميتضمنعمله
اتصاالمبارشامعمرىضفريوسكورونا.

تدربشوشةيفعلمأمراضاألنسجةباملستشفى
امللكيالحروكليةالطبيفلندن،وكانيعمليف

مستشفىتشارينغكروسمنذالعام1978،حيث
كانيديرخدمةعلمأمراضاألنسجةالثديية.وكان
أيضاأستاذافخريالعلماألنسجةيفإمربيالكوليج،

وعمليفمخترباتأبحاثالرسطانباململكةاملتحدةيف
مستشفياتهامرسميثوشارينغكروسيفلندن.

Muslims Around The World  المسلمون حول العالم

األطباء المسلمون في بريطانيا.. أبطال ضحوا 
بحياتهم في معركة كورونا

الهند.. مسلمون نجوا 
من محرقة الهندوس 

يروون التفاصيل
عدي صالح

روىبعضضحاياأحداثالعنفاألخريةالتيشهدتهانيودلهي
يفالهندوتحديدايفحيشيففيهاربمنطقةأنديرافيهارعىليد
متطرفنيهندوسضداملسلمني،ماعاشوهمناضطهادأدىبهم

إىلالهجرةالقرسية.
وأدتاألحداثإىلمقتلأكرثمن30شخصابينهمضحايامن

عائالتواحدة،مماحداباملسلمنيإىلالبحثعنأماكنأكرثأمنا،
فانتقلواإىلمصطفىآبادعىلبعد5كلمتقريبامنالعاصمة،

لكنهالمتسلمبدورهامناالعتداءات.
يقولسعودعالم-أحدسكانشيففيهارشمالرشقي

نيودلهي-إنهفروعائلتهتاركنيسكنهمومتعلقاتهم،ولميحملوا
معهمسوىبعضاملالبس.

وأضافأنعائالتبأرسهالجأتإىلقاعاتكبريةيملكهارجال
أعمالمسلمونفتحوهاإليواءالفارينمنجحيماملتطرفني

الهندوس.
منجهتها،ترويالسيدةممتازكيففقدتكلوثائقهابسبب
حرقمنزلها،وتقولبلوعة»لقدفقدتكليشء..كيفسأثبت

جنسيتيالهنديةوجنسيةأطفايلبعدإحراقجميعمستنداتي؟
وأيضابعدتعديلقانونالجنسيةاملجحفبحقنانحن

املسلمني؟«.

قانون الجنسية
وتأتياالعتداءاتالتيتعرضلهااملسلمونبعدإصدار

الربملانتعديلقانونحقوقالجنسيةواملواطنة
للشعبالهندي،والذييعطيالحقألي
ديانةبالتمتعبالجنسيةالهندية،لكنه

يستثنىاملسلمنيبشكلخاص.
ويستهدفالقانوناملسلمني
النازحنيإىلالهندالذين

استوطنوافيهامنذأكرثمن
قرنمنالزمانويحملون

الجنسيةالهندية،
وتهجريهمإىلمواطنهم

األصلية.وتمثلهذهالجالية
أكرثمن20مليوننسمةمن
النازحنياملسلمنيإىلالهند.

يقولرشيد-وهوأحدمنفروامنحيشيففيهارالذيعاش
لفرتةطويلةيفالجانبالهندويسمنه-إنهفقدمتجرهبالكامل

بنيحرقونهب،مضيفا»لقدكاناملتجرمستهدفابشكل
ممنهج..هربتمعجميعالعائالتاملسلمةمنشيففيهار،وها

نحننعيشيفاملناطقاملجاورة«.
ويتابعأنالحرقمخططومتقنمنقبلالهندوساملتطرفني

الداعمنيللحزبالحاكميفالهند،فقدوضعالهندوسمنسكان
منطقةشيففيهاروقبلبدايةأعمالالشغب،أعالمهمالربتقالية
املميزةأوكلماتوعباراتهندوسيةعىلبيوتهمومحالتهم،كي

اليتماستهدافهابالخطأخاللالحملة.

مدينة أشباح
وتحولحياملسلمنييفشيف
فيهارإىلمدينةأشباحبعد
الحصاراملفروضعليهمن
رشطةالعاصمة،حسب
ترصيحاتعددمن

الصحفينياألجانبالذين
زارواالحي.

ويأتيهذاالحصارإلخفاء
األرضارالجسيمةالتي

تعرضلهاحياملسلمنييف

املنطقة.وأكدسكانمحليونتراكمالجثثاملحرتقةداخلاملباني
وقتاالعتداءاتوبسببفرضحصاربعداملحرقة.

وبثتوسائلاإلعالمصورالتعرضمسجدالحيللحرقالكامل
بواسطةأسطواناتغاز،بينمالميتعرضاملعبدالهندويسألي

أذى.
وتقطنالطبقةالعاملةحيشيففيهار،وهوعبارةعنمتاهةمن
الطرقالضيقةالواقعةبجوارمرصفملياهاملجاريبطول4كلم

منالجهتنيالجنوبيةوالرشقيةعىلطولنفساملرصف.

طريق فاصل
ويفصلبنياملنطقتنيذاتاألغلبيةالهندوسيةواملسلمةطريق،
وطاملاتعايشتالطائفتانبسالملعقود.لكنكلذلكتغرياآلن
بعدسيطرةالحزبالحاكمبزعامةرئيسالوزراءناريندرامودي.
وأشارتتقاريرإىلتعرضالنساءالنازحاتلتحرشجنيسلفظي
واإلشارةإليهنبإيحاءاتجنسيةمشينةلدىفرارهنمنالحي،

حسبروايةبعضهنللجزيرةنت.
وتواجهرشطةنيودلهيكثريامناالتهاماتبالتغايضعن

املتطرفنيالهندوسملاحدثللمسلمنيمناعتداءاتوانتهاكات
ألرواحهموممتلكاتهم.

كماتُتهمبالتواطؤلتسهيلدخولاملتطرفنيالهندوسإىلأحياء
املسلمنيومنعهممنالوصولإىلتلكاملناطقوالبحثعنذويهم.
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قاعة األفراح         رويلتي مآنر 

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

خدمة ملكية بأسعار 

في متناول الجميع 

القاعة تحتوي على ثالث صاالت 

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

مجالس 
عربية فاخرة

TRADITIONAL ARABIC 
THEME HALL AVILABLE

اتصل اآلن لعمل موعد 
رويلتي مآنر

الدقة والثقة والجمال 

royaltymanorbanqet royaltymanorbanqet
7080 GARILING DRDEARBORN HTS MI 48127

WWW.ROYALTYMANOR.COM

استفسر عن 
باقة حفلة الزفاف 

كاملة
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PURE TAX & IMMIGRATION SERVICES 
الصفاء لخدمات الضرائب والمحاسبة

15350 N. Commerce Rd. Ste 101

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

• Accounting- CPA
• Tax (Individual & 

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

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

Tel:313.581.6605
Fax:313.483.1721

Dearborn , MI 48120
 بجانب مكتب البريد، خلف بنك

DFCU

Amin Ali:
 313-995-1754

هل معك مشاكل مع  State and IRS  وتحتاج إلى المساعدة ؟ 

اتصل بنا ونحن بعون اهللا سنحل جميع مشاكلك معهم . 

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

The health benefits 
of fasting
It involves abstaining from eating, drinking, smoking and sexual relations 
from dawn to sunset, in the hopes that it will lead to greater “taqwa”, or 
consciousness of God.
Muslims were commanded to fast during Ramadan more than 1,400 years 
ago, the ancient Greeks recommended fasting to heal the body, and today 
some scientists are advocating a modified fast for its mental and physical 
benefits. 
Known as intermittent fasting, this modified fast comes in a number of 
forms that require not eating for 12, 16, or 24 hours at a time. Another 
form, known as the 5:2 fast, advocates calorie restriction (eating only be-
tween 500 and 600 calories) over a period of 36 hours, twice a week.
Eat Stop Eat, a book by Brad Pilon published in 2007, recommended ab-
staining from eating for 24 hours once or twice a week, giving individuals 
the freedom to decide when to start and end their fast.  
In 2012, Michael Mosley released his TV documentary Eat, Fast and Live 
Longer and published his best-selling book The Fast Diet, both based on 
the 5:2 concept of intermittent fasting.
«This involves only eating within certain hours, similar to the form of 
fasting practised by Muslims during Ramadan.
«The proven benefits include improved sleep and evidence of reduced risk 
of some cancers, in particular, breast cancer.» 
Benefits of fasting
Experts have also found that restricting food intake during the day can 
help prevent health problems such as high cholesterol, heart disease and 
obesity, as well as improve mental health and wellbeing.
By not consuming any food, our body is able to concentrate on removing 
toxins, as we give the digestive system a rest.
Nutritionist Claire Mahy told : “Fasting allows the gut to cleanse and 
strengthens its lining. It can also stimulate a process called autophagy, 
which is where cells self-cleanse and remove damaged and dangerous 
particles.»
Scientists have also been studying the link between diet, gut health and 
mental wellbeing and, as Mosley explained, fasting can lead to the release 
of BDNF (brain-derived neurotrophic factor) in the brain.
«This has been shown to protect brain cells and could reduce depression 
and anxiety, as well as the risk of developing dementia,” Mosley added.
Many people who have embraced fasting have also found that, done prop-
erly, it has helped them lose fat and gain lean muscle mass. 
When not to fast
As with any diet or lifestyle change, there are risks to fasting as it is not 
suited to everyone.
Individuals with compromised health or those who are being followed by a 
physician for any health conditions should consult a doctor before trying it 
in order to be monitored for some of the side-effects.
«Fasting can lead to low blood glucose levels (BGL), which causes reduced 
concentration and increased fatigue,” explained registered nutritionist 
Nazmin Islam.
Islam added that sustainable weight loss is only possible with regular 
fasting and that any weight loss during Ramadan could easily be reversed 
once an individual returns to their daily eating patterns. 
«However, the benefits outweigh the cons. In the long run, fasting, if done 
correctly, can improve one’s digestive system and overall metabolism.»

الصيامخاللشهررمضانهوأحدأركان
اإلسالمالذيفرضهاللهعزوجلعىل

املسلمنيخاللالشهرالكريم.
لكنعىلالرغممنذلك،فيجهلالعديد
مناألشخاصالفوائدالصحيةاملذهلة
للصيام.فالصيامممارسةصحيةفّعالة،

إنتمتطبيقهابالشكلالصحيح.فالصيام
يساعدعىلالتخلصمنالسمومخارج
الجسم،ويقللمننسبةالسكرياتيف

الدم،كمايعملعىلخفضتخزينالدهون.
وباإلضافةإىلذلك،فيعززالصيامالعادات
الغذائيةالصحية،كمايعملعىلتقوية
جهازاملناعة.وإليكأهم10فوائدصحية

يمكنكاالستفادةمنهاأثناءالصيام.

1- الصيام يعزز إزالة السموم

فاألطعمةاملصنعةمسبقاًتحتويعىل
العديدمناملوادالحافظةواإلضافات.تلك
اإلضافاتتتحولإىلسمومداخلالجسم.
العديدمنتلكالسموميتمتخزينهاداخل
دهونالجسم،وأثناءالصياميتمحرقتلك
الدهون،خاصةعندالصيامملدةأطول.

فيساعدذلكعىلالتخلصمنالسموممن
خاللالكبدوالكىلوباقيأعضاءالجسم

املسؤولةعنالتخلصمنالسموم.

2- الصيام يعمل على راحة الجهاز 
الهضمي

أثناءالصيام،يحظىالجهازالهضمي
بفرتةمنالراحة.فتستمرالوظائف

الفسيولوجيةالطبيعيةوخاصةإفراز
العصاراتالهضمية،لكنمعمعدلأقل.
وتلكاملمارساتتساعدعىلالحفاظ

عىلتوازنسوائلالجسم.هضم
الطعاميحدثأيضابمعدالتثابتة،
ممايعملعىلإنتاجالطاقةبمعدالت
تدريجية.ومعذلك،فالصياماليمنع
إفرازاألحماضاملعدية،لذلك،ينصح
املرىضالذينيعانونمنقرحةاملعدة

بالحذرعندالصيام.

3- الصيام يساعد على عالج 
االلتهابات

بعضالدراساتقدأكدت
أنالصياميساعد

عىلشفاءبعضاألمراضمنااللتهابات
والحساسيةكالتهاباملفاصل،والصدفية.

 4- الصيام يساعد على خفض 
مستويات السكر في الدم

حيثيعملالصيامعىلزيادةتكرس
الجلوكوزوإنتاجالطاقةللجسم،ممايعمل
عىلخفضإنتاجاألنسولني.وهذايساعد
عىلراحةالبنكرياس،كمايساعدعىل

زيادةإنتاجالجليكوجنيلتسهيلعملية
تكرسالجلوكوز.وبهذايساعدالصيامعىل

خفضمستوياتالسكريفالدم.

 5- الصيام يساعد على زيادة حرق 
الدهون

حيثتكوناالستجابةاألوىلللجسم
أثناءالصيامهيتكرسالجلوكوز.مما

يسهلتكرسالدهونإلنتاجالطاقةالالزمة
للجسم،وخاصةالدهوناملخزنةيف

الكليتنيوالعضالت.

 6- الصيام مفيد لمرضى ارتفاع 
ضغط الدم

الصيامهوأحدالعالجاتالطبيعية
لخفضمستوياتضغطالدم،حيث
يساعدعىلخفضمخاطر
اإلصابةبتصلبالرشايني.
يفأثناءالصياميتم

حرقالدهونوتكسري
الجلوكوزإلنتاجالطاقة

الالزمةللجسم.كما
تنخفضمعدالتالتمثيل
الغذائي،تنخفض

معدالت
الهرمونات

كاألدرينالني،
ممايساعدعىل
خفضمستويات
ضغطالدم.

 -7
الصيام 

يحفز 

خسارة الوزن
الصياميحفزخسارةالوزنبرسعة.حيث
يعملالصيامعىلمنعتخزينالدهونيف

الجسم.

8- الصيام يعزز العادات الغذائية 
الصحية

فقدلوحظأنالصياميساعدعىلخفض
الشهيةتجاهتناولاألطعمةالجاهزة.
فبدالمنذلك،يحفزالصيامالرغبةيف
تناولاألطعمةالصحية،وخاصةاملاء

والفواكه.

 9- الصيام يعزز الجهاز المناعي
فعنداتباعنظامغذائيمتوازنبنيفرتات
الصيام،فيساعدذلكعىلتعزيزالجهاز
املناعي،إزالةسمومالجسموخفض
تخزينالدهون.وعندتناولالفواكه

لإلفطار،فهذايساعدعىلتعزيزاملحتوى
الغذائيللجسممنالفيتاميناتواملعادن.
أيضافيتامنيAوEهيعنارصممتازة

ملضاداتاألكسدة،وهيتساعدعىلتقوية
جهازاملناعةأيضاً.

 10- الصيام يساعد على التغلب 
على مشكالت اإلدمان

فقدأكدبعضالباحثنيأنالصيام
يساعدعىلالتغلبعىلمشكالتاإلدمان
للنيكوتنيوالكافينيوغريها.وعىلالرغممن
وجودبعضاألنظمةالعالجيةالتيتساعد
عىلعالجحاالتاإلدمان،إالأنالصيامله

دورفعاليفمثلتلكالحاالت.

عىلالرغممنتلكالفوائداملتعددة،إالأنه
يفبعضالحاالتينبغياستشارةالطبيب
قبلالصيامكحاالتالحمل،الرضاعة،

وقرحةاملعدة.فقديتسببالصياميفبعض
الجفافممايؤديآلالمالرأسأوالصداع

النصفي.

فوائد صحية للصيام خالل 10 
شهر رمضان سوف تفاجئك
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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
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الشاعرة اليمنية األمريكية 
ثريا المنتصر تفوز بجائزة والت 

ويتمان الشعرية

فازتالشاعرةاليمنيةاألمريكيةثريااملنترصبجائزةوالتويتمانألفضلكتاب.يخرج
فيلماملنترص"The Wild Fox of Yemen"يفأبريل2021.

الجائزةالتيقدمتهاأكاديميةالشعراءاألمريكيني،تشملالجائزةإقامةملدةستة
أسابيعيفأومربيا،إيطاليا،و5000دوالر.باإلضافةإىلذلك،ستقوماألكاديميةبرشاء

مئاتالنسخمنكتابهاوتوزيعهاعىلاألعضاء.
وقالتقاضيةالجائزةهارييتمولنييفبيان"روحويتمانتعيشيفهذهالقصائدالتي

تغنيوتحتفلبجسدمتمردنابضبالحياةبكلتشابكاتهالجسديةوالروحية."
تأسستجائزةويتمانيفعام1975منأجلدعمالشعراءالناشئني.ومنبنيالفائزين

السابقنيجينيشيهوجوديجوردانوكريسلويللني.

Yemeni-American poet 
Threa Almontaser wins 
Walt Whitman Award

T he Yemeni-American poet Threa Almontaser has won the 
Walt Whitman Award for best first book. Almontaser's 
“The Wild Fox of Yemen” comes out in April 2021.

Presented by the Academy of American Poets, the award includes 
a six-week residency in Umbria, Italy, and $5,000. In addition, 
the academy will purchase hundreds of copies of her book and 
distribute them to members.

“The spirit of Whitman lives in these poems that sing and 
celebrate a vibrant, rebellious body with all its physical and 
spiritual entanglements," award judge Harryette Mullen said in a 
statement.

The Whitman award was established in 1975 to champion emerg-
ing poets. Previous winners include Jenny Xie, Judy Jordan and 
Chris Llewellyn.
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    cultuer ثقافة

عارفحمزة-هامبورغ
يفالنقدالغربيشاعاستعمالمصطلح

»عجائبي«و«فانتازي«لوصفالحكايات
التيتحملالعجبوالدهشةوالخيالالخارق

وغريالواقعي.ويفالسياقالعربييطرح
العديدمنالكتابواألدباءوالنقادالعربسؤال
مرّبرإلحاقريادةاألدبالفانتازيأوالعجائبّي
بالغرب،وملاذاتّمتجهيلالعربيفهذاالسياق؛
فهليوجديفالرسدالعربّيماهوسّباقعىل

الرسدالغربّييفذلك؟هليعودهذاالتقصريإىل
الدارسنيوالنقّادالعربأنفسهم؟أمإىلمحقّقي
املخطوطاتالتيبقيالكثريمنهايفاملتاحف
الغربّية؟أميعودذلكإىلتقصريحكومات
الدولالعربيةيفدعمالبحوثوالدراسات؟

رّبماكلواحدمنهذهاألسئلةبحاجةملبحث
خاص،لكنهناكسؤااليدوردائماضمنفضاء
»املؤامرة«،وهو:هلساهمالغرباالستعمارّي

يفمنعالعربمنتلكالريادة،منضمن
عملهاالدؤوبيفنهبونقلوإخفاءالكثريمن

املخطوطات؟

مخطوطات للُفرجة
اشتغلالعديدمنالنقاديفهذاالسياق،ولم

يكنآخرهمالناقدالسوريكمالأبوديبالذي
حقّقمؤخرا»كتابالعظمة«للمؤرخالقديم

أبوالشيخاألصبهاني)تويف369للهجرة/979 
للميالد(،وضّمنهأبوديبيفكتابه»األدب

العجائبّيوالعالمالغرائبي«.
ويرتبطاستكشافأسبقيةالعربيفاألدب
العجائبيبالبحثيفاملخطوطاتالقديمة،
فهناككمّيةهائلةمناملخطوطاتالعربية

التيلمتتمدراستها،وبينهاأكرثمنسبعمئة
ألفمخطوطةعربيةوإسالميةموزعةبني
تركيا)250ألفمخطوطة(وإيران)200ألف

مخطوطة(والهند)55ألفمخطوطة(وأملانيا
)40ألفمخطوطة(وبريطانيا)15ألف

مخطوطة(وفرنسا)أكرثمن7آالفمخطوطة
وورقة(وإسبانيا)10آالفمخطوطة(وأمريكا
)24ألفمخطوطة(و«إرسائيل«)30ألف

كتابومخطوطة(.
هذافضالعماهومجهولمناملخطوطات،
ومااحرتقمنهاوأتلفخاللالحروبالكثرية
التيدمرتمدنابأكملها،والتيجعلتأنهارا
كثريةتجريبلونالدمتارة،وبلونالحربتارة

أخرى.

»الفانتاستيك« أو اإلبداع التخيلي
أطلقالفيلسوفالفرنيسالبلغاريتزفيتان

تودوروف)2017-1939(مصطلحالفانتاستيك
عىلاإلبداعالتخييل،و«نسبظهورهعشوائيا

إىلالقرنالثامنعرشيفأوربا«،كمايقول
الناقدالسوريكمالأبوديبالذييرىأن

الوقتقدحانلدراسةالرتاثالعربيالعظيميف
هذاالتصنيفاألدبي.

ويرىأبوديبأننصوصاعربية»مثل
كتابالعظمة،ومناماتالوهراني،وألفليلة
وليلة،والحكاياتالعجيبةوالنوادرالغريبة،
)ربمايقصدبهاالحكاياتالعجيبةواألخبار
الغريبة،تحقيقهانسفري(،والسريالبديعة

منمثلسريةالهاللينيوسيفبنذييزن،لَبني
كنوزالكتابةالفاتنةيفالعالم،بمثابةدرٌريندر

نظريهايففضاءاإلبداعالتخييلالجموح«.
ويتابعأبوديببأناألوانقدآنلدراسةهذا
الرتاثالعظيمبمايستحقهمنجهدوعلم

ووقت.

المفتريات والتجاهل
يلفتأبوديبالنظرملصطلح»املفرتيات«

الذيأطلقهاألديبالكبريبديعالزمان
الهمذاني،كإحدىتقنياتالرسديفاملختلق

العربي.
وقّدمالهمذاني)395-358للهجرة/969-1007 
للميالد(مخرتعفناملقامة،إىل»األدبالعربي
الكالسيكيأولعملخيايلُرويعىلألسنة

الناسوليسعىلألسنةالحيوانات«،عىلحّد
قولالباحثةاللبنانيةاألمريكيةودادالقايض.
استخدمالهمذانيالشعروالنرث،بأنواعهما

البالغية،وكذلكالسخريةيفكثريمناألحيان،
لوصفمغامراتبطلهاملتسولأبيالفتح

اإلسكندرّي.

وبخالفمقاماتالهمذاني،اليمكنتجاهل
كتاب»ألفليلةوليلة«-واسمهالعربيالقديم

»أسمارالليايلللعربممايتضمنالفكاهة
ويورثالطرب«-والذيمّرعليهتودوروف
نفسهبكثريمناإلعجاب،وأثّريفخرائط

الكتابةيفالعالم،والُيمكنكذلكإغفالإبداعات
كثريةتراكمتعىلهذاالنمطالتخييلالواسع.
وتشتملحكاياتالكتاب-التيتماستخالص

كثريمنهامنأساطريفارسيةأوبابلية-
عىلقصص،مثل:»عالءالدينواملصباح
السحري«،و«عيلباباواألربعونلصا«،

و«رحالتالسندبادالبحريالسبع«
حتىيفالشعرالعربيالقديموُجدتخّيلعايل
املستوىوكتابةعجائبيةالُيمكنتجاهلها،
وكذلكيفالحكاياتالتيمزجتبنيالواقعّي
واملتخّيلوالساخرواستخدماألقنعة،كمايف
كتاباتالجاحظعىلسبيلاملثال،وكثريمن
األدباءالذينتوجدمخطوطاتهميفأماكن

بعيدةومجهولة.

الرواية
وربطتودوروف،وغريهالفانتازيابفنالرواية،

بشكلأوسعمنالحكاية،واليزالكثريمن
النقادالعربيعتربونالروايةالعربيةاألوىليف
هذاالفناألدبيهي»حسنالعواقب«للروائية

البنانيةزينبفوازالتيصدرتعام1899،
بينمايغفلون-عىلسبيلاملثال-رواية»حي
بنيقظان«البنطفيل)581-494للهجرة/

1185-1100للميالد(،والتيتحويالكثريمن
التخيلوالالواقعية.

ورغمأنهناكالكثريمناملخطوطاتالتيما
زالتغريُمحقّقة،لكنهاقدالتميلبالريادة
إىلالجانبالعربي،خاصةمعالبطءالشديد
يفالعملالنقدّيالعربيملناظرةنظرائهمن
الغربيني،والذينُيقّرونبالتأثريالكبريللكتب
العربيةاإلسالمية،ولكنهميعتربونكّلمدارس

الكتابةمنريادتهم.
إنالرتاثالعربي،كمايقولكمالأبوديب،
فيهالكثريمنجوهر»التجاوزوالجموح

وكرساملألوفواملحدودواملنطقّيوالتاريخي
والواقعي«،ممايجعلهأوىلبنسبةهذهالكتابة

األدبيةالعجائبّيةوالغرائبيةإليهاللغريه.
إنتحقيقمخطوطةمااليعنينرشهافحسب،

بليعنيكذلكتغيرياتيفاآلراءالنقدية
واملسلّماتالنقديةغرياملُحقّة،ومنهاكذلك

ريادةالكتابةيفهذااملجال.

األدب العجائبي والمختلق العربي..
لماذا ذهبت ريادة »الخارق 

المتخيل« للغرب؟
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والحقيقةأنهلنئكانتاألهميةالقصوىللكتابتبدويف
الظروفالعاديةمفاجئةيفُبعدهاالعلميالسّباقعىلكل
بحثيفماديةالتاريخ،وكذلكيفاهتمامهبتفاصيلعادية
الحياةأكرثبكثريممايفالتاريخمنقيامدولوغزوات
وممالكوتغريّاتسياسيةكربى،عىلمنوالماسوف

تغوصفيهمدارسأكرثحداثةبكثري،لعلأهمهامدرسة
»الحوليات«الفرنسيةيفالقرنالعرشين،فإنهاتبدولناهنا
حدثيةبشكلالبدمنالعودةإليهيفظلالظروفالراهنة.

كوارث مصر

فالكتابوكماسوفنرىبعدسطوريتناولكوارثحدثت
تحديداًيفمرص،ليسلكييكتفيبوصفها،بلأكرثمنهذا،
كييغوصيفتحديدأسبابها.وهيبالنسبةإليهأسباب
سياسيةوماديةواقتصاديةوأخالقية،حتىوإنكانال
يفوته،وهواملؤمنالورع،أنيحذوحذورجالالدينيف

الرتكيزعىلأسبابغيبيةيربطهاعىلأيحالباألسباب
األخالقية.

ولعلعليناأننالحظأنكرُثاًمناملفكرينالدينينيومن
مختلفاملللواملذاهبيتعللوناليوم،وملناسبةانتشار

كوروناوفظاعاته،بابتعادالناسعنالدينكسببللفاجعة
الكونية،ناصحنيبالعودةإىلشعائروطقوسإيمانيةلعلها
تبعدشبحهعنا.وليسهذاهوموضوعناعىلأيحاليف
مجالناهنا،بلاملوضوعهوالكيفيةالتيتناولبهامفكر
منتاريخناالرتاثياملسألةدونأنيسعىإىلأيمجابهة
معاإليمان؛ألنهوكمايقوللنابنفسه،يفضلأنيخوض
يفذلكالسياقمعركةأخرى،علميةطبعاًولكنسياسية

أيضاً،وبلغةتكادتنتميإىلأيامناهذهكماسوفنرى.ومن
نتحدثعنههناليسعىلأيحالعاملاًجاءمنأيمكان،
بلمنمدرسةابنخلدونالذيعارصآخرسنواتهيفمرص،
وأخذعنهوتأثربهإىلحدكبري.بلإىلحديجعلالكثري
منكتباملقريزيأشبهبتطبيقحيملاجاءيف»املقدمة«
منربطاألموربأسبابهاوإرجاعالعللإىلمعلوالتمادية
وتاريخيةوجغرافية،وجعلاالقتصادونشوءالدولوزوالها

ومفاهيممثلالعصبيةجزءاًمنكتابةالتاريخ،وذلكحتى
بشكلأكرثوعياًبدروس»املقدمة«منابنخلدوننفسه،
الذينعرفأنهحنيكتب»العرب«يفأجزائهالعديدةبعد
»املقدمة«،لميتمّسكبنظرياتهفجاءتاريخهشبيها

بالتواريخالتيكانانتقدهالعاديتهاوتفاهتهايفمقدمة
»مقدمته«.املهمأناملقريزيحمللواءالتاريخاالجتماعي

العلميعنُمعلِّمه.

عن النقود والسياسة والطبقات الوسطى

وإذاكاناملقريزيوضعيفحياتهالتيتجاوزتالثمانني
عاماًعدداًكبرياًمناملؤلفات،بنيكتبضخمةودراسات
موجزةيظلكتابه»املواعظواالعتباربذكرالخطط

واآلثار«،الذياشتهرباسمهاملخترص»خططاملقريزي«
أبرزتلكاملؤلفات،غريأنكتابهاآلخرالذينجدنامتوقفني
عندههناضئيليفعددصفحاته،واألهممنهذامايبدو

واضحاًملنيقرأه،أنمؤلفهقدوضعهدفعةواحدة،وأنهرغم
مافيهمنإسهابوخروجعناملوضوعيفبعضصفحاته،

كتابتأسييس،فريدمننوعهيفذلكالزمن.
إذاًتنبعأهمية»إغاثةاألمةبكشفالغمة«،بالتحديد،من
موضوعاتهاألساسيةكماتنبعمنتجرؤاملقريزيعىل

الدنومنها،وسطالظرفاالستثنائيالذيشكّلتهمرحلة
تأليفالكتاب.فالواقعأناملؤلفوضعكتابهيفخضم

كارثةمجاعةوأوبئةحلتبمرصعندبداياتالقرنالتاسع
الهجري(الخامسعرشامليالدي(.

وتقولالحكايةإناملقريزينفسهكانفقدابنتهالشابة
يفتلكالكارثة،ماأثّرفيهبشكلمضاعف،وجعلهكما

يبدو،وكمافعلأستاذهابنخلدونحنيدفعتهكارثةأودت
بعائلته،إىلاعتزالالناسوتأليف»املقدمة«،ينكّبعىل

وضع»إغاثةاألمة«وفيهبالتحديد،تحليلللكارثةوأزمتها.
ولكنأيضاًفيهعرضألسبابهاوطرقمعالجتها.وكانذلك
هواليشءالجديد،ألناملقريزي،وبشكللميكنمعهوداً
ومنترشاًحينها،لميعتمدنظريةالقدريفكالمهعىلكارثة
تقيضعىلالبرشواقتصادهم،ولمَيْدعإىلالصالةوطلب

التوبةرداًعليها،بلتجاوزذلكليقولإن»للكارثةقوانينها
املادية«.و«طاملاأنلهاتلكالقوانني،يصبحمنالطبيعي
أنيكونممكناًإزالتها«.فإزالةاألسبابتمكّنمنإزالة

النتائج.ولناأننتصوركمكانمثلهذاالكالمخروجاًعن
السياقيفذلكالحني(وإىلاآلن(.وللتدليلعىلكالمه
راحاملقريزييستعرضيفالنصفاألولمنكتابهتاريخ
الكوارثواملجاعاتواألوبئةالتيحلتبمرصمنذ»فجر
التاريخ«حتىحلولاملجاعةالجديدةووضعهالكتاب.

دور للمناخ أيضًا

وهكذابعدمايفّصلاملقريزيماوقعمنمجاعات،يصلإىل
القسمالثانيواألهممنالكتابمعنوناًإياه،»فصليفبيان
األسبابالتينشأتعنهاهذهاملحنالتينحنفيهاحتى
استمرتطولهذهاألزمانالتيدفعناإليها«.وهواليفوته
أنيحددمنذالبدايةأن»البالءالذيحلبالخلقمنذكانت
الخليقةإنمايحدثمنآفاتتتعلقبالظروفالطبيعية
السماويةيفغالباألمر:كقصورجريماءالنيليفمرص
وعدمنزولاملطر،أوآفةتصيبالغالل،وهذهعادةالله

تعاىليفالخلق،إذاخالفواأمرهوأتوامحارمه،أنيصيبهم
بذلكجزاًءبماكسبتأيديهم«.لكناملقريزي،إذيقولهذا
ويريحضمريهالديني،ينرصفإىلموضوعهالرئيس،الذي
يهمههنا،وهواألسباباملاديةالبحتة،موضحاًكيفخّف
ماءالنيلفتعطلتالزراعةوارتفعتاألسعار،ثم»تفاقم

األمروحلالخطبوعظمالرزق«.
ويصلهنااملقريزيإىللباملوضوعحيثيقولإنلذلك

كلهثالثةأسباب،الرابعلها،»األول،وهوأصلهذاالفساد،
واليةالخططالسلطانيةواملناصبالدينيةبالرشوة«،(ثم
يوردأمثلةحيةعىلذلك(،و«الثاني:غالءاألطيان«،بعد
أنتصدى»قومعىلاألرايضالجاريةيفإقطاعاتاألمراء،
وجلبواعماالًأثقلوالهماألجور،وزادتاألسعار«،ماجعل
اإلقليم»يرشفعىلالبواروالدمار«.وأماالسببالثالث،
الذيكاننتيجةطبيعيةلذلككله،فهو»رواجالفلوس«،
أيمايسمىيفلغةأيامناهذهاالقتصادية:التضخم

النقدي.
وإذيؤكداملقريزيهذااألمرالذييعتربتجديداًأساسياً،
يتوقفقليالًليحكيتاريخرضبالنقود،موضحاًيفهذا
الشأننظرياتمفاجئة،واصالًإىلالحديثعن»غش

الدراهم«ودورهيفإشاعةالتضخموبالتايلفقدانالفلوس
لقيمتها.وإذيوضحاملقريزيهذا،يفتفاصيله،يتوقف

عندتاريخالنقوديفمرص،وينتقليفذلكإىلذكرأصناف
الناسوأقسامهم،تبعاًلعالقتهمباالقتصاد،فيقسمهمسبع
فئات(طبقات(تبدأبأهلالدولةلتصلإىل»ذويالحاجة
واملسكنة«،فيمايعتربأولحديثعنتقسيمطبقي،واقعي
النظري،يفالتأريخاالجتماعياإلسالمي،خصوصاًأن

املقريزييروحمفصالًبعدذلكدوركلمنهذهالطبقات،ال
سيماخاللالكوارثواملجاعات.

أمايفالقسمالثالثواألخريمنكتابه،فإناملقريزييورد
الدواءبعدماتحدثعنالداء،وكماأنالداءبالنسبةإليه
ماديلهعالقةبرتكيبةاملجتمع،كذلكفإنالدواءمادي،

وسيايسيفشكلأكرثتحديداً،خصوصاًأنمانسميهاليوم
بالطبقةالوسطى(الفاعلة(هيمفتاحذلككله.ومنأهم
دروباملعالجة»تصحيحوضعيةالنقدوإعادتهإىلالذهب
والفضةوالحدمنإغراقالسوقبالنقدالذيالقيمةله،
الذيينشأالتضخمعنه«.ويبدومنالواضحِجدةهذا

الحلوغرابتهيفذلكالزمنعىلاألقل.
وتقيالدين،أحمدبنعيل،املقريزيولديفالقاهرة

(766هـ-1365م(،التينشأوماتفيهاعام(845هـ-
1411م(،وهوأصلهمنبعلبكيفبالدالشام،منحارةكانت

تدعىاملقارزة،لكنهانتسبدائماًإىلمرصووضععنها
أفضلكتبه.وهويفالقاهرةاتبعخطىأرستهالتيُعرفت

بالعلموالفقهواالشتغالبهمابنيدمشقوبعلبكوالقاهرة،
ودرسدراسةتقليديةفيهاانكبابعىلعلومالدينوالقرآن
والنحووالحديث.ومنالواضحأنتعرّفهإىلابنخلدون

وتتلمذهعليه،حنيعاشاألخرييفمرص،وجهااملقريزيإىل
دراسةاملجتمعواالقتصادوالعمران،خصوصاًأنزمنهامتأل

بالحوادثالكبريةالتيكانتتستدعيتأمالًاستثنائياً.

»إغاثة األمة« للمقريزي 
والخلفيات السياسية لألوبئة

إبراهيم العريس /باحث وكاتب     

مناملؤكدأنالظروفالكارثيةالتييعيشهاالعالممنأقصاهإىلأدناهجراءانتشاروباءكوروناالذييوصفبأنه
»متجّدد«،وأمميةالنتائجالتييسفرعنهاهذااالنتشاربقتلهاأللوفوسجنهاملالينييفبيوتهم،وإثارتههلعاً
أممياً،هذهالظروفتعيدناإىلواحدمنكتبناالرتاثية،هوبالتحديدكتابيحملجوهرهيفعنوانه»إغاثةاألمة

بكشفالغمة«.

»كورونا« يقتل الروائي لويس 
سيبولفيدا

غّيباملوتالروائيالتشييللويسسيبولفيداعن70عاماًبعدإصابتهبفريوس»كورونا«.
وأصيبصاحب»العجوزالذيكانيقرأالرواياتالغرامية«بالفريوسبعدعودتهمنمهرجان

»كورينتسديسكريتاس«األدبييفالربتغال.
وظهرتعىلالراحلأعراضاإلصابةبعديومنيمنرجوعهإىلبيتهيفإسبانيايف25شباط/فرباير،

حيثأدخلإىلاملستشفى.
واشتهرسيبولفيدابمواقفهاالشرتاكيةحيثتمسجنهيفعهدبينوشيه،وكانأحدالكتابوالناشطني

واملثقفنياليسارينيممنتماستهدافهممنقبلالسلطاتحينذاك.
وسجنسيبولفيداعام1973بتهمةالخيانةوقىضعامنيونصفالعاميفالسجن،إىلحنيإطالق
رساحهبعدضغوط،حيثعاشمختبئاًيفتشييلملدةعامقبلأنيقبضعليهويرسلإىلاملنفى.
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براك القعيط
منأغربغرائبالحالةاألدبيةأنترىمنيهاجمفناً
منفنوناألدبيركضبأقىصرسعتهلينتحلصفةذلك
الفن..كأن»الهويةاألدبية«باتتمفقودةبعدالجهود
املضنيةالتييبديهابعضأهلاألدب،واملهتمنيبه
للخالصمنالتبعاتالتيخلفها»زمنالفرتة«.

أزمةالهويةاألدبيةمسألةخطريةيجبالتوقفعندها
وبحثهاملياً،للوصولإىلنتائجتساهميفحلحلة
هذااملشكل،عربالفهمالعميقلهذهاألزمة،وتقديم
فرضياتالخروجمنهذهاألزمة.تنوعاملسميات
والتوصيفات،ساهمبشكلرئييسيفظهورأزمة

الهويةاألدبية،ففيالسابقكانيظهرعندنامسمى
Authorكاصطالحيطلقعىلاألديب،الذيأجادوقدم
عدةفنونأدبية،ولكنعندتقلصهذهالشخصيات
األدبيةمتعددةالفنونباتيربزعىلالسطحمسمى
عامليجديدأالوهو»writer«ليشريبشكلمبارش
لتقليصاختصاصاتوفنوناألديب،إىلفنمحدد
يكتببهالكاتب،ولعلذلكيكونمقدمةلتخلص

الكاتبمنالتقنياتالالزمةلهذاالفن،تحتمسمى
»التجديد«منوجهةنظره،بينمايرىبعضالباحثني
بكلجرأةإنذلكمعولهدمأدبي،لكنهيوافقعىل
املسمىكونهيحمياألدبويخرجهذهاملحاوالت

الكتابيةمنالصبغةاألدبية.
وباستطراٍدذيصلة؛نجدهذهاأليامبعضالكتّاب،

ممنتهيأتلهاألدواتاملاديةلالنتشاروالربوز

الشخيص–غرياألدبي–يسعىجاهداللحصولعىل
لقبأديبعربكتابةاملقاالتالصحافيةعنشخصه،
أومزيدمنتغريداتوسائلالتواصلاالجتماعي
املادحةلشخصه،الألعماله،وأحيانانجدمدحا

لبعضأعماله،بدونتقييمفنيومناقشةتقنيةلتلك
األعمال،يمارسذلكعمداوفق»نظريةالتأطري«،
حيثيحاولتأطرياملجتمعاألدبيليتقبلهكأديب
لهوزنهاألدبي،وحنيتدركتلكالحفنةمنالكتاب

أنهميصطدموندائمابحاجز)النقد(فإنضيقاألفق
يوجههمنحومهاجمةالنقدوالتهوينمنشأنه،

لكناملفارقةاملضحكة،أنيسعىذلكاملهاجمملداهنة
النقد،بلوصفنفسهبالناقدعربجوقتهاملطبلة.

نعرفأنكلناقدأديب،ولكنليسكلأديبناقدا،كما
أنناندركأيضاأنالنقدهوأحدأعىلمستوياتاألدب،

وبالتايليصبحمطمعاوجاهياملنيسعىلأللقاب
األدبية،كماأننانعلمأنإقرارالصفةاألدبيةيعني

امتهانهاأوانتحالها؛فكماأنهاليصحلفنيالتحاليل
يفاملستشفىأنيطلقعىلنفسهصفة)طبيب(رغم

أنهيرتدي)الروباألبيض(فلكٍلمهنتهومهمته
ومسماه،فكذلكينبغيللكاتبأوالقاصمثال،أنال

يسمينفسهناقدا.
حنيتكلفأدواتالجوقةإطالقاأللقاب،فإنكال
تحوزها،بلكلماعملتههوأنكخرستوأضعت
جهودك،وشتتمتابعيكوفقدتثقةمريديك،

وصبغتنفسكبصبغة»املحتالاألدبي«
وهذهمسألةجديدةمنمسائلاالنتحال

األدبي.

وإذاكانلكليشءأمارة،ولالدعاءبينة،فإناملشتغل
باألدبيظهرآدابه،والقاصينرشقصصه،والروائي

ينرثإبداعهالروائي،وكذلكالناقديقدمأعماله
النقديةبأيطريقةمتاحة،ناهيكمنرشطالنقد
دراسةومدارسة،الفنعربمنهجيةعلميةواضحة،
التييفتقدهاهؤالءالحفنةممندخلالكتابةعرب

موهبةظنهايفنفسهأوصدفةقادته،أوربماوساطة
منصديقأوقريب.

حنينقرأألحدهممقالةثميقوممؤيدونلهبنرشها،
وإعادةتدويرهابنيالناس،فإنذلكيعنياملوافقة
عىلماجاءفيها،وبالتايلسيلفتانتباهناكقراء

عادينيأومختصنيلالطالععىلماجاءفيها،فإذا
بنانجدحاطبليليخلطبنيالنقدوفكرةالقصة،

فيجعلهاقمةالنقداألدبي،وهواليتحدثعن»نقد«
لحالةاملجتمع،مستفيدامنكلمة)نقد(فحسب،
ولكنهعنى)النقداألدبي(املفهومبتقنياتهوفنياته

ونظرياته.
بريقالذهبيسحرويذهبباأللبابكماأنخلط
األوراقيفذهابوإيابيساهميفتدمريالوضوح

واإلبانةواإلعراب،وهومايتطلبوقفةمنحماةاألدب
وحرفتهوذائقته.

أزمة الهوية األدبية

هيثم أبوزيد

اليحتاجمنيرصدحركةالنقداملوسيقيوالغنائييف
صحفناالعربيةعناءكبرياليدركأن»املفقود«يحظى

باالهتماماألكرب،وأنالحديثعن»الفرصالضائعة«يأخذ
األولويةيفالكتابةوالنرش..وأنسؤاالًيقول:ملاذالمُيلحن،
أوملاذالميغن،ُمقّدميفالقبولوالحفاوةعىلسؤاليقول:
ماذالحنأوكيفبنىاللحن؟أوماهيالقيمةاملضافة

التياشتملعليهااللحن؟وعىلطريقة»إرسافهناوتقتري
هناك«،جاءتالحفاوةاملندوبةبـ«املفقود«،عىلحساب

االهتمامالواجببـ«املوجود«.
لعلاملوسيقارمحمدالقصبجيهواملثالالصارخالواضح
الذيتستبنيبهحالةاالختالليفطريقةتناولالصحف
ودورالنرشللشأناملوسيقيوالغنائي،فعربنصفقرنأو
يزيد،نرُشتمئاتاملقاالتواملوضوعاتالصحافية،التي
تبحثيفأسبابتوقفالقصبجيعنتلحنيأعمالكبرية

بعد»رقالحبيب«ثمتوقفهبصورةشبهكاملةأواخر
األربعينياتعنإنتاجأيألحانجديدةألمكلثومأوغريها.
وقدغلبعىلهذهالجهودالكبريةطابعالرأيالشخيص،
والرتجيحبالمرجح،والتحليلالذياليمكنأنيقطع

بقول.بينمالميحظمنتجالقصبجيالفعيلمناأللحان
بمعشارهذهالجهودالتحليليةواملوضوعاتالصحافية.
تُفضلالصحفالفنية،واألقساماملوسيقيةيفالجرائد

واملجالت،وكذلكأكرثدورالنرش،موضوعاتذاتعناوين
جذابةللقارئالعادي،وعندالحديثعنالقصبجي،
تتقدماملوضوعاتالتيتتكلمعن»املوسيقيالعاشق«
أو»العبقرياملظلوم«أواملوسيقارالكبريقبلأنيجلس

عواداًخلفأمكلثوم،أوملاذالمتقدرسيدةالغناءمشاعره
وأحاسيسه،معالسؤالاألكرباملستمرصحافياًبالانقطاع:
ملاذاتوقفتأمكلثومعنالغناءمنألحانه؟وهلكانهذا
التوقفقرارها،أمأنقريحة»قصب«املوسيقيةنضبت

وآذنألقهاملوسيقيبالغروب؟وكلهذايقدملجمهورأكرثه
اليعرفكثرياًمنألحانالقصبجي،وربمايتورطيفهذا

النوعمنزواياالكتابةمنلميسمعمعظماأللحاناملتاحة
للرجل،ولومرةواحدةيفحياته..ليسمنطقياًأنيزعم

أحدهمحبهوتقديرهللقصبجي،ثميهملمالحن،انشغاالً
بمالمُيلحن.

وأيضاً،يمكنأننرصدمعالماالنشغالباملفقود،فيماكُتب
خاللعقودعنالخالفبنيأمكلثوموزكرياأحمد،وعن

أسبابهذاالخالف،وحجممسؤوليةأطرافه.وبالطبع،فإن
كلهذهاملوضوعاتالتخلومنإعالنالحرساتوالتعبري
عناألسفللخسارةالكبريةاملتمثلةيفتوقفالتعاونبني
أمكلثوموزكريالنحو11عاما.ماذالولميقعهذاالخالف

أصال؟كملحنابمستوى»هوصحيح«كانسيبدعه
زكريا،وتشدوبهالست؟كيفكاناألمرلوأنهذهالفرصة
الضائعةلمتضعأصال؟لكنأغلبمنيسودونصفحات
الصحفواملجالتبهذهاملوضوعاتيستعصمونبزهد

كامليفإنتاجزكرياالضخم،ويفأكرثمن500لحنمرسحي
بديعمبهرمعرب.بلأكرثهم-كماالحالمعالقصبجي-لم
يستمعإىلالقائمةالكاملةأللحانزكرياألمكلثوم،ولوملرة

واحدة.
يمكنأننقسم»املفقود«املوسيقيوالغنائيإىلقسمني
أساسني:حقيقي،وافرتايض.األوليتمثليفأعمالتمت
فعال،وألحانوضعت،وأغنياتأداهامطربونومطربات،

لكنهذهاألعماللمتصلنا،إماألنهالمتسجلمناألصل،
أوسجلتوفقدتتسجيالتها،مثلقصيدة»زهرالربيع
يرىأمسادةنجب«التيكتبهاالشاعرمحمداألسمر،
ولحنهازكرياأحمد،وشدتبهاأمكلثوميفحفلافتتاح
جامعةالدولالعربيةعام1945،أوقصيدة»أراكعيص
الدمع«التيلحنهازكرياأيضاألمكلثومعام1946،

وتجمعاملصادرعىلأنهامنمقامالسيكاه،لتختلفعن
صيغةالبياتيالقديمة.وأيضايمكنأننمثلللمفقود

الحقيقيبتالواتالشيخمحمدرفعتالتيبثتهااإلذاعة
ولمتسجلها،أوتلكالتيسجلتوتلفتأسطواناتها،أو

ضاعت.
والنوعالثاني،»االفرتايض«،هوذلكالذيلمينتجأصال،

وإنماهومجردتصوراتوأمنياتورغباتشخصية
وأوهامتدوريفاألذهان.هذاالنوعينتجأسئلتهالخاصة:
أينكانيصلإبداعالقصبجيلواستمريفالتلحني؟
ماذاكناسنسمعمنزكريالولميقعالخالفبينهوبني
أمكلثوم؟لمتأخرالتعاونبنيأمكلثوموعبدالوهاب؟

وماذالوأنموسيقاراألجيالقدمألحانهللسيدةقبل20 
عامامن»أنتعمري«؟هلكانتتتغريمالمحمسريةعبد
الحليمحافظلوغنىعددامعتربامنألحانالسنباطي؟
ولوأنفريوزغنتوأطلقتالقصائدالسنباطيةالثالث،
كيفكانيؤثرذلكعىلالثلثاألخريمنرحلتهاالفنية،
وعىلعالقتهابامللحننيعموما،وزيادرحبانيعىلوجه
الخصوص؟ماذالوحققتأمكلثومأمنيةفريداألطرش

بالتلحنيلها؟ماالذيكانينتجههذااللقاءالذيلميتم؟
وهكذا،تتواىلهذهاألسئلةاالفرتاضية،لتشغلمساحات

واسعةيفالصحفوالربامجالتليفزيونيةومختلفمنصات

اإلعالم،ولتأخذمحاوالتاإلجابةعنهاكثريامنالجهد
والوقتوكداألذهان.

الريبأنظاهرةاالهتمامالكبريوالدائمبـ«املفقود«
املوسيقيوالغنائيمازالتتفتقرإىلالرصدولفتاالنتباه،

وأيضاهيبحاجةإىلجهودلتفسريهاوفهممربراتها
واإلحاطةبأسبابها.لكنالنظراألويلألعراضها،يؤكدأن
االهتمامباملفقوديرتبطعكسيابمستوىإدراكاملوجود،
وأنالبحثيفاألسئلةاالفرتاضيةيزيدكلمانقصتمعرفة
الباحثبماعنيمينهوعنيسارهمنألحانوغناءوعزف

وإنشادموثقبالتسجيلالصوتيأواملرئي.
يدخليفباباالهتمامالزائدبـ«املفقود«ذلكالجهد

الكبريالذييبذللبحثسياقاتميالدعملموسيقيأو
غنائيما،واملبالغةيفتتبعخلفياته،ومناألمثلةالصارخة
ماتمتلئبهالصحفعنأشهرأغنياتعيداألم»ست

الحبايب«،أوظروفأولتعاونبنيأمكلثوموبليغحمدي
»حبإيه«،أوعنأسبابغناءعبدالوهاب»قالوايلهان
الودعليك«؛حيثنجدأنالحديثعنسياقالعملأكرب

وأوسعمنالحديثعنالعملنفسه.
مناملهمهناأننتذكرأغنية»أنتعمري«،فإنلميكن
كلماكتبعنها،فعىلاألقل%98منهيتناولالحدث

املهمبالتقاءصوتأمكلثوممعألحانمحمدعبدالوهاب،
واستماعالجماهريالعربيةإىلعمليشرتكفيهقطباالغناء
األعظمان،ليجدالقارئطوفانامناملقاالتواملوضوعات
الصحافيةاملتكررةعربالعقود،تتحدثعنظروفميالد

األغنية،مندونقراءتهاوتحليلها.
ونقععىلأسئلةمنقبيل:هلتدخلجمالعبدالنارص
بنياملطربةوامللحن؟ودورعازفالكمانأحمدالحفناوي،
وصوالإىلكواليسليلةالحفل،وتعطلاملروريفالقاهرة،
وإلغاءإذاعةدمشقنرشتها،وفرارعبدالوهابمناملرسح
ألنهلميحتملالضغطالعصبي.أماالتحليلالهادئ
املوضوعيالذييستبنيالقارئبهالقيمةالحقيقية
لألغنية،ومدىماأضافتهإىلمسريةأمكلثومأوعبد
الوهاب،فاليكاديظفربهأحدإالبعدجهدوألي.

تفتقدمعظماملوضوعاتاملوسيقيةوالغنائيةيفصحفنا
إذنإىلعمليةنقديةمتوازنة،يكونحديثالسياقفيها

بمقدارمايلزملفهمالعملالفني،وإالانقلبحديثايفغري
الفن..وشغلالقارئبحكاياتقدتكونصحيحةوقدتكون
مسلية،لكنهاتظلموضوعاتواهيةالعالقةبأيمحاولة
للتثقيفاملوسيقي،أواإلسهاميفخلقوعيفني،بعدما
أمىس»املفقودالفني«مفهومامركزياتدورحولهاألقالم

العربية.

المفقود في الغناء العربي.. 
أوهام النقد الموسيقي
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إليِك

ومثلأّييشٍءآخر.يغادرالحب.

حاماًلالريحالهادرةوغبارًايعلوالصوراملطوّيةعىل

بعضها

يحمُلضحكاٍتوبكاءاتوأصواتحزينةوخائفة

بعيًداإىلأنتّمحييفاملدى

ينقيضيفأبدّيٍةزالت.

ليسثّمَةذامعنًىيمكناالبتهالبه.

سنمشيفالطريقمنجديدبتؤدٍةوثقة

ويهرُُبالهواءُإىلأجوافنامرةأخرى.

حيثلمتبَقشجرةتنتفض

والحجٌرهادئٌعىلصفحةالوادي

راكًدايركُضيفمكانه،يسابُقاملاءالذيلنيذهبأبعد

منذلك.

خاَل. أصداءٌضِجرَةٌتتداخليفبعضهالُحبٍّ

لهحْمَلزاده لميتسنَّ لُحبٍّ

أشجاٌنُملقاةتنتظُرَمنيبدأُمجدًدابهاأشعاره

الحزانىالذيننالمنهمالحّب

خذلتهإرادتُه. أولئكَمنتطفوفوقجراحهمأحالُمربٍّ

ارتدتُِكمراٍتمتتاليةيابحريةعالقةبنيالصخور

مهجورًامنسًيا ياِظالًّ

ياقدًمامسحوقة،يادَماألرِضالغريبة

ياحزنالحجرالذيتتمحورينحوله.

ارتدتُِكبعيننيخفيضتنيمثَلمهاٍوالتصلهاالرياح

يابكاءَالعشبأّيتهاالبحرية

البكاءالذيتأّخَرحتىلميعدهنالكالعشٌبوالشجرةوالجذعيمكنأنيدّلإليِك

ياشبًحاساكنًاتلهوفوقهأصواٌتستحتفظنيبها

أصواٌتستنفذخاللِكوتبقى

ستحتفظنيبهاولنيبحثعنهاأحد

ياَمنتختزننيالزمَنوالغيابوالحزن

أنِتياُبحريةمضيئةوحيدةوسَطواٍدترتقُهالصخور.

كممناألزماِنزحفِتبِهإىلهنا

بوجوده. لمنعدنُحسُّ إىلحيثتسقُطعليِكعيننيهماكّلماخرَجبهماربٌّ

أنِتياجسًدايستلقيوتنساُبمنفوقهالسماء

تقتلعنيالبهجَةِمنمناقريالعصافريالهابطةإليِك

تلتحفنَيبأمواجِكاملنداحة

وبقمِرالليلاملكتمل.

تجيئنيمنكلمكان

يابحريةهامدة.

ملك عبد الله
شاعرةمنُعمان

يولداإلنسان
واألهوالتحيطُه
منكّلجانب،

وأختامآلهةالطوائف
منقوشٌةعىلجبينِه

تحركُهأصابعاألسالف
مثللعبة»املاريونيت«

ماذالوعكسنالعبةالقدر
الطفل كأننقولإنَّ

الذيزاَراألرض»مات«
وأنُهيولدصدقًا
حينمايخلُع

كلأسمالاملايض
متحماًلآلم
رّضالعظام
وسلخالجلد
غريمكرتٍث

حينماتدقمسامريالوجود
يفراحتيِه،

ليصلبعىلخشبةالنسيان؛
وتمتصبراغيثالتيه

دمه..

وتجعلهغريًباتحت
سنابكالعدم

يرشبمعنىالحياةشعرًا
فاليرتوي.

وحيًدايصارعغربانالعتمة
الناقرةعىلهامته

املسورةبإكليلالشوك
وحيًدايقاومصفعاتالزمن
محاواًلتسلقشجرةالعمر

باألسئلة
غريمدرٍكأنمنيسأل
يصبحكمنتتسابق
الخيوليفرأسه

الحياةتضحك وأنَّ
له

حينمايكُف
عنطرِقباباألسئلة
البابالذيتقبعخلفه

كلكواليس
العبث.

كواليس 
العبث

علي فائز
كاتبمنالعراق

EVEN COFFINS
Not from her destination, coffins,
On dirt roads, stunned and troubled, they transport them
Across fields and forests,
They are less tolerant now, loggers and peasants,
They even walk easy sand and gravel,
Forgotten, falling asleep deaf
It was removed from the body that embraces it
It is tears of love.
Even the honor for every saint is preserved,
They will not get,
Then the anxiety of human silence is diminished,
Desperate appeals fade to those who were their parents.

I got lost, and I missed the feeling of shelter coffins,
Eternal promises are blowing,
Connect and dissolve at all costs.
Coffins will not find shelter.

* Italian poet

Simone Cibelio
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    ART تشكيل

سارة عابدين

مازالالفنالتشكييلأحداأللغازبالنسبةللعديدمناألشخاص،الذين
يطرحوندائماأسئلةتدورحولكيفيةفهماللوحات،وماذايعنيالفنان

بهذاالخطأوذلكاللون،ومااإلجابةالصحيحةملعنىكللوحة.
منأهمأرسارالفنأنهالتوجدإجابةخاطئةعندمانتحدثعنه.ويف

بعضاألحيانيمكنأنيبدوالفنصعباأومعقداعىلالجماهري،لكنيمكن
تلخيصجوهرالتعاملمعكللوحةيفسؤالواحد:»هلأعجبتكأمال؟«
رغمأناملتاحفوقاعاتالعرضغالباتكونمجانية،فإنكثريامنالناس
يؤجلونالزياراتخوفامنعدمقدرتهمعىلفهمالفنأوالتواصلمعه،أو
مخاوفمنأنيكونالزواراآلخرونأكرثدرايةمنهمبمعنىأومفهومالفن،
لكنهذاليسصحيحا،ألنالجميعمتساوونأمامالعملالفني،والتوجد

إجاباتخاطئة.

تحديات فهم الفن

عندمانتحدثعنتحدياتالفنيمكنأننذكرقصةهانزكريستيان
أندرسن»مالبساإلمرباطورالجديدة«؛حيثيعداثنانمنالنساجني
مالبسشديدةالجماللإلمرباطور،لكنهمايخربانهأناملالبساليمكن

رؤيتهاإالمناألشخاصشديديالذكاء،يفحنيتبدوغريمرئية
لألشخاصاألغبياء،فيخىشاإلمرباطورنفسهاالعرتافبأناملالبسغري
مرئيةبالنسبةله،واليجرؤأحدمنبالطهأورعاياهعىلاالعرتافبأن

املالبسغريمرئيةلهحتىاليوصمبالغباء.

لكنطفالواحداصغريايقولالحقيقة:إنالسلطاناليرتديشيئاعىل
اإلطالق،ليعرفالجميعالحقيقة.

باملثلأمامالعملالفني،يجبأنينظرالجميعمندونتوجيهاتمن
أحد،ويطلقكلشخصالعنانألفكارهوحواسهليجدطريقتهالخاصةيف

التفاعلمعالفن.
قديكونالتفاعلمعالفناملعارصتحديداأصعبمنالفنالكالسيكي،
لكناألمركلهيتمركزحولعدةأسئلةيجبأنيطرحهاكلشخصعىل
نفسه:هليرغبالشخصبالفعليفالتعرفعىلالعملالفني؟هليجد
اللوحةملفتةبشكلما؟هليرغبيفمعرفةاملزيدعنهاأمال؟األمربسيط
ألنالشخصإذالميحباللوحةفعليهأنيقولذلكمندونأنيفكريفما

يقولهاآلخرون.

أنت الناقد الوحيد

كتباملؤرخالفنيالكبريإرنستغومربيتشيفكتبهالفنيةومقاالتهعن
يشءيسمى»نصيبالناظر«،وكانيفاعتقادهأنوجوداملشاهديكمل
العملالفني،واملعنىالخاصعندكلشخصيعدجزءامناملعنى

الخاصبالعملالفني،لذلكالتوجدإجاباتخاطئة،لكنهارؤىمختلفة
وتأويالتجديدة،ربماحتىلميدركهاالفنانأثناءإنتاجهعمله.

لكن،مازالتهناكبعضاألشياءالتييمكنللمشاهدالقيامبهامن
أجلفهموتواصلأكربمعالعملالفني؛فعندماننظرإىلالعملالفني

يجبأننجريمايشبهتحليالبرصياللشكلوعنارصه،واللون،وامللمس
واختالفاته،وحجمالعمل.

وبعدإلقاءنظرةعىلالعمل،حاِولالتعرفعىلاأللواناملستخدمة؛هل

هيزاهيةأممعتمة؟أياملشاعرتثريهااأللوانداخلك؟هلتعيدكإىل
الطفولةمثال،أمتذكركبعوالماألحالم؟هلتثرياللوحةمشاعرقويةأم
ال؟الحظرضباتالفرشاة،هلتبدومرئية،أميبدوالسطحناعما؟هل

اللوحةكبريةأمصغرية،هليوجدبعنارصهايشءيمكنالتعرفعليهسواء
يفالتاريخأواألحداثالجارية،أوحياتناالشخصية؟هلتذكّركبلوحة

أخرى،أوقطعةموسيقية،أوعاطفةما؟
كلهذهاألسئلةيطرحهاالناقدومؤرخالفنعندمايواجهعمالفنيا،
وبالتأكيدستكونلكلشخصإجابتهالخاصة،ولكنبمجردالشعور

بالراحةناحيةأحداألعمالالفنية،اتركنفسكلبناءصلةشخصيةمع
العملالفني،عنطريقاملشاعرأواألفكارأوالذكريات.

ربمايواجهاملتلقيعمالفنيا،ويحبهمندونأنيجدسببامعينالذلك،
ويفالغالبهناكسببمايفالعقلالباطن،لكناملشاهدلميتمكنبعدمن

صياغتهبالكلمات،وهذااليهم.
فمعالوقتوتكرارمشاهدةالفنوالتفكريفيه،سيتمكناملشاهدمنتكوين

ذوقهالخاص،ومعرفةأسبابحبهلكلعملفني،لكنأهميشءأن
يرتكنفسهللتجربةدونقلقأوخوفأوتأثربآراءاملحيطنيالسلبيةأو

اإليجابية.
وإذاكانالعملالفنيمعروضابقاعةعرضوبجوارهنصمكتوب،يفضل
أنيقرأاملشاهدالنص،ألنهيحتويعىلبعضمفاتيحقراءةالعمل،واألهم
أنيشعراملتلقيأنهاملقصودالوحيدبكللوحة،وأنلرأيهالقيمةاألكرب

مهماكان.

ال توجد إجابات 
خاطئة في الفن 
التشكيلي.. أنت 

الناقد الوحيد

A painting by Vincent van 
Gogh was stolen in an 
overnight raid from a 

Dutch museum, museum officials 
announced.
The Singer Laren museum east 
of Amsterdam says “Parsonage 
Garden at Nuenen in Spring” by 
the Dutch painter was stolen in 
the early hours of Monday. The 
museum is currently closed as part 
of restrictions to slow the spread 
of the coronavirus pandemic.
The theft of the painting was 
reported in a press conference on 
Monday afternoon. Evert van Os of 
the museum referred to the paint-
ing as the “Parsonage Garden at 
Nuenen in Spring.” It is also known 
as “Spring Garden” and “Lentetuin, 
the Parsonage Garden in Spring.»

Local media put the value of the 
painting at between €1 million 
and €6 million ($1.1 million to $6.6 
million).
«I am shocked and incredibly 
pissed off,” museum director Jan 
Rudolph de Lorm told Dutch public 
broadcaster NOS. “Art is there to 
be enjoyed and to comfort people, 
especially during this difficult 
time.»

Police say thieves entered the 
museum at around 3.15 a.m. local 
time. They are currently examining 
security footage and investigating 
the crime.
The museum, which lies around 
30 kilometers (18 miles) from 
Amsterdam, has not reported any 
other missing works. The museum 

houses around 3,000 works.

Before the closure, the museum 
was hosting an exhibition titled 
“Mirror of the Soul,” in coopera-
tion with Amsterdam’s Rijksmuse-
um.

The museum houses the collection 
of American couple William and 
Anna Singer, with a focus on mod-
ernism such as neo-impressionism, 
pointillism, expressionism and 
cubism. Works by Dutch abstract 
artist Piet Mondrian and Dutch-In-
donesian painter Jan Toorop are 
housed there.

Coincidentally, the theft coincided 
with Van Gogh’s birthday.

Van Gogh painting stolen from Dutch muse-
um during coronavirus lockdown
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يبدأكاملعتاداملوسمالدرامييف
شهررمضانالذيتزدحمفيهاالشاشات
عادةبأكربقدرمناملسلسالتطوالالعام.
لكنيفمرص،حيثيستعدصناعالدراما
لتقديمأعمالهمالفنيةيفوقتينتظرعدد
كبريمناملتابعنيلتلكاألعمالبشغفكبري.
ويصبحالسؤالاملنترشعنأجورالفنانني
عنأعمالهميفشهررمضان2020،خاصة
يفظلانتشارفريوسكورونا،ومطالبات
بوقفتصويراألعمالالرمضانيةبسبب

الفريوسالتاجي.
وتضمدرامارمضان2020عدداكبريامن
الفناننيأصحاباألسماءالقويةيفمرص
والوطنالعربي،حيثكشفموقع»يف

الفن«عنقائمةأجورالفناننيعناألعمال
الدرامية،مشرياإىلأنهذاالعامشهد

انخفاضاملحوظايفاألجور.

عادل إمام
جاءالزعيمعادلإماميفاملرتبةاألعىلأجرا

يفرمضان2020،حيثتقاىض40مليون
جنيهعنمسلسل»فالنتينو«.

»فالنتينو«منبطولة:داللعبدالعزيز،
وحمدياملريغني،ودالياالبحريي،ورانيا

محمودياسني،وسليمانعيد،وهدى
املفتي،ومحمدالكيالني،وبدريةطلبة،
وتأليفأيمنبهجتقمر،وإخراجرامي

إمام.

نيللي كريم
وحصلتالفنانةنيليلكريمعىلمبلغ7 

مالينيجنيهيفبطولةمسلسل»100وش«،

مع
الفنانآرس

ياسني.
»100وش«منبطولة:آرسياسني،

ولؤيعمران،وعالرشدي،
ورشيفدسوقي،وبيومي
فؤاد،وتأليفعمروالدايل

وأحمدوائل،وإخراجكاملة
أبوذكري.

أمير كرارة
يقدمالفنانأمريكرارةيف
رمضان2020،مسلسل
»االختيار«منإخراج
بيرتميمي،وتقاىض11 

مليونجنيهنظريبطولة
املسلسل.

»االختيار«بطولة:أحمد
العويض،وإسالمجمال،ودينا
فؤاد،بجانبظهورضيوف

رشفبينهمإيادنصارومحمد
عادلإماموصالحعبدالله
ومحمدرجبوتأليفباهر

دويدار.
ياسمنيعبدالعزيز

فيماحصلتياسمنيعبدالعزيز
نظريبطولةمسلسل»ونحب
تانيليه«عىلمبلغ5ماليني

جنيه.
»ونحبتانيليه«،من

بطولة:رشيفمنري،وكريم

فهمي،
وعالرشدي،

وتأليفعمرومحمودياسني،
وإخراجمصطفىفكري

ياسر جالل
يقدمالفنانيارسجالل

خاللموسمرمضان2020،
مسلسل»الفتوة«،وحصل
عىلأجر9مالينيجنيه،

وفقاملاكشفعنه»يفالفن«.
»الفتوة«،بطولة:ميعمر،
ونجالءبدر،وأحمدصالح

حسني،وسيناريووحوارهاني
رسحان،وإخراجحسنياملنياوي.

محمد رمضان
فيماتقاىضمحمدرمضانعن

بطولةمسلسل»الربنس«،عىل18 
مليونجنيه،ومنإخراجمحمد

سامي.
»الربنس«منبطولة:أحمدزاهر،

ونجالءبدر،وروجينا،ونور،
وإدوارد،ودنياعبدالعزيز،وعبد
العزيزمخيون،وصفاءالطوخي،
ومحمدحاتم،وحازمإيهاب،ومن
سيناريووحواروإخراجمحمد

سامي.

عادل إمام األعلى أجًرا.. أجور نجوم 

عادل إمام األعلى أجًرا.. أجور نجوم الدراما المصرية في رمضان

الدراما المصرية في رمضان

فيلم »كونتيجن« يحظى 
بمشاهدة عالية مع 

تفشي كورونا
لميتخيلصناعالفيلماألمريكي»عدوى«(كونتيجن(أنيتكررالسيناريوالخاص
بهعىلأرضالواقعبعدمرور9سنواتعىلإنتاجه،وذلكبعدتفيشفريوس»كورونا«
املستجد،ليعاداكتشافالفيلممنجديد،ويصبحمنأكرثاألعمالالسينمائيةمتابعة

خاللالفرتةالحاليةباملنازل،وخاللفرتةالحجراملنزيل.
وتتلخصأحداثالفيلمحولأنأخصائيوالرعايةالصحيةواملسؤولونالحكوميون
واألشخاصالعاديونيجدونأنفسهموسط»جائحة«،ويعملمركزمكافحةاألمراض

والوقايةمنهاعىلإيجادعالجله.
ويشاركيفبطولةالفيلممجموعةمننجومالصفاألوليفهوليوود،وهمماتديمون
وكيتوينسليتوغوينيثبالرتووجودلووماريونكوتيارولورانسفيشبورن،وهو
منإخراجستيفنسودربرغالذيحازعىلجائزةأوسكاريف2001عنفيلم»املرور«

(ترافيك(.

رسالة أبطال الفيلم للعالم
ويفأولردفعللهمعىلاإلقبالعىلمشاهدةالفيلميف»زمنكورونا«،خرجأبطال

فيلم»كونتيجن«ليحثواالجماهريعىلرضورةاتباعنصائحخرباءالطبملنع
انتشارالفريوسالتاجي،وهيغسلأيديهمبشكلمتكرر،وممارسةسياسةاالبتعاد

االجتماعي.
وتحدثكلممثليفرسالتهاملسجلةعنجانبمختلفمنالصحةالعامة،معاختيار

كلمنهمموضوعذاتصلةتمامابالشخصياتالتيلعبوهايفالفيلم.
وعىلسبيلاملثال،تحدثاملمثلاألمريكي،ماتدامون،والذييجسديفالفيلمدور
عالموزوجملريضةبالجائحةهيغوينيثبالرتو،ويرصعىلعدممغادرةابنتهاملنزل
خوفامنإصابتهاباملرض،عن»البعداالجتماعي«يفرسالته،كماحثعىلاالستماع

إىلنصائحخرباءالطب.
بينماتطرقاملمثلاألمريكي،لورانسفيشبورنيفرسالته،والذييجسديفالفيلمدور
عالمرفيعاملستوىيفمركزالسيطرةعىلاألمراض،يحاولدراسةانتشارالعدوىعىل
نطاقواسع،إىلكيفيةانتشارفريوس»كورونا«،والخطواتالتييمكنللمشاهدين

اتخاذهاملكافحته.
أمااملمثلةالربيطانيةـكيتوينسليت،والتيتلعبيفأحداثالفيلمدورعاملةوبائية
عىلالخطوطاألماميةيفمواجهة»الجائحة«،فنصحتاملشاهدينبغسلاليدين
باستمرار،بينماتحدثتاملمثلةالفرنسية،ماريونكوتياريفرسالتها،والتيتعمل

لصالحمنظمةالصحةالعامليةيفالفيلم،عناالختيارالكبريالذينحتاجهكمجتمع
ملنعهذاالوباءمنالتفاقم.

The Hollywood Library contains many films that 
focus on viruses that have killed mankind, we show 
the most prominent here for you to watch 
during your period of 
manda-

tory home 
stone to prevent “Corona” … 

especially if you have feelings of fear and anxiety 
from infection with the virus, which was not found 

On his vaccine until the moment of 
this writing.

“I’m 
Legend” 
(2007):
The movie, 
starring 
American 
actor Will 
Smith, 

tells the story 
of a plague that has killed most 

of humanity and the survivors except for the main 
character have turned into predatory monsters that 
fear the light.

“The Andormeda Strain” (1971)

The movie, based on a novel 
by famed science fiction author 
Michael Crayton, follows scientists 
investigating an infectious aliens 
that landed on Earth.

“Dawn of the Dead”

The most famous of the zombie 
films, about an idea directed by 
George A. Romero, in which he deals 
with the story of the transformation 
of humans into zombies as a plague 
ravages the world.

To read the rest of the article go to :
https://www.mbs.news/

“Slicklik” in the home stone .. the 

most famous films dealing with 

viruses that threatened humanity
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BOOKS كتب

منذقرونطويلة،يحرضالكلبكأحدأكرثالكائناتقرباً
منالحياةالبرشية،بدأذلكحنيكانمرافقاًلرحالت

القنصيفزمنكانفيهالصيدشكلاإلنتاجاالقتصادي
السائديفالعالم،وصوالًإىلاستعمالهكغرضتزيينييف
مجتمعاتالرفاهيةاملعارصة،وبنيهذاوذاكانتقلالكلب

بنيأدواركثريةحّددهالهاإلنسان.

يفكتابهاالصادرمؤّخراًعن»منشوراتأوترومون«
بعنوان»الكلب:تاريخكائنمصاحب«،ترسمالباحثة

الفرنسيةفيكتوريافانوخطهذهالتحواّلتالتيعاشها
الكلبخاللرفقتهالطويلةلإلنسان.وإذاكانتاملؤلفة

قدأشارتمنالبدايةإىلالحضورالقويللكلبيفالحياةالبرشيةإالأنهاتشريإىلمفارقةتتمثّليفقلّةحضورهعىلاملستوى
الثقايف،حتىالعفويمنها،فالنجدلهنفسالتصّورالرمزيالذيحظيبهالثورأواألسدأوالديك،عىلسبيلاملثال.

هنا،تقّدمفانومسحاًلحضورالكلبيفاملدوّنةالثقافية،تبدأمنامليثولوجياتالقديمةالتيترىأنهاالتقطتالكلبمثلما
تلتقطجميععنارصالطبيعةكالجبالوالنارواألنهاروالبرشواألمطاروغريها،مشريةإىلأنهذهاألساطريقدمنحتهصوراً

متباينةكخادمللرشأوككائننبيل.

ترصدفانوحضورالكلبأيضاًيفاملدوّنةالفكرية،وتركّزبالخصوصعىلالفيلسوفالرومانيلوكريشيوسوالذييمثّلأهم
مفكّريفالطبيعةيفالعصورالقديمة،وقدنظّرلعالقةاإلنسانبالكلبيفأحدنصوصهمعترباًإياهكائناًفاضالًومثاالًللصداقة

والوفاء،وهيالصورةالذهنيةالغالبةحولالكلبإىلأيامنا.

يحرضالكلبأيضاًلدىرينيهديكارتلكنفقطباعتبارهآلة،وهوطرحتنطلقمنهفانولرتسمتحواّلتموقعالكلبيفالعالم
الحديث،حيثسينتقلمنهذهالوضعيةالتيأشارإليهاديكارتإىلكائنيعرتفبهالقانون(حرضالكلبيفالنصوص

القانونيةالفرنسيةمنذعرصنابوليون(،وصوالًإىلمفكرينمعارصينمثلفريديريكلونوار،وميشالأونفري،والذينباتوا
يتحّدثونعنكينونةللحيوان،وهومايجعلفانوتتوقّعأنتتغرّيمنجديدعالقةاإلنسانبالكلبيفاملستقبل.

»جناية مرجليوث«: 
المتالعبون بالتراث

قاماملسترشقاإلنكليزيديفيدصمويلمرجليوث)1858–1940(
بنرش»ديوانالسبطابنالتعاويذي«عام1903يفالقاهرة،

واعتمديفذلكعىلنسختني.أعدالباحثواألكاديمياملرصي
يوسفالسناريأطروحةتقومعىلإثباتتالعبمرجليوث

بديوانالسبطمتعمداًحذفالكثريمنهبحسبمايذكريفكتابه
»جنايةمرجليوثعىلالرتاث:ديوانالسبطابنالتعاويذي
مثاالً«،والذييصدرقريباًضمنبرنامجالنرشالرقميالذي

ينظمه»معهداملخطوطاتالعربية«.

أظهرالباحثالوجهالحقيقيللمسترشقمرجليوثالذيحذف
الكثريمنشعرالسبطيفمدحالسلطانالعادلصالحالدين
األيوبي،وقدأحىص»نيفًاوأربعنيقصيدةلمتنرشمنشعره،
ناهيكعناألبياتاملفردة«،وفقالسناري،والذيسبقهإىلنقد

مرجليوثخريالدينالزركيلومحمدالحسنفضلاملوىل.

يرتكزنقدالسناريملرجليوثعىلستةمحاوراألوىلأناألخري
لميحصلعىلالنسخالعرشمنديوانابنالسبط،واكتفائهيف
التحقيقعىلنسختنيإحداهماناقصةواألخرىعىلغري

ترتيباملؤلف.

نرشمرجليوث
الديوانكذلك
عىلغريترتيب
صاحبه،واألهم
كماذكرسابقاً

حذفقصائدمديح
األيوبيومقطوعات
تحثعىلالجهاد
ضدالصليبيني،إىل
جانبتحريفكثري
منقراءاتالديوان

وتصحيفه،فضالًعن
إهمالهالقيامبمكمالت
التحقيق،كماجاءيف

مقدمةالسناري.

يرىاملؤلفرضورة
إعادةنرشديوانالسبط
باالعتمادعىلنسخة
الصّبان،ورضورةنرش
القصائدبحسبترتيب
كاتبهايفاألساس،كما
أكديفتوصياتهنهاية

البحثعىلإدراجالقصائد
املحذوفةوإعادةاالعتبارإىل
كلماجرىحذفهمناألصل

يفنسخةمرجليوث.

دراستهصوراًمناملخطوطاتيضمنالسنارييف

املختلفةلديوانالسبط،ويورديفبدايتهالدراساتالسابقةويقف
عندمسوغاتبحثهويناقشالنتائجالتيتوصلإليهاكمايورد
قصائدمختلفةمنالديوانداخلالدراسة،ومايويصبهكباحث

متخصصيفالرتاث.

يذكرأناملسترشقمرجليوثأصدرعدةكتبمنبينها:»محمد
وظهوراإلسالم«،و«األمويوينوالعباسيون«،و«أصولالشعر
العربي«وغريهامنالكتب،وهومتهمبالتعصبوالتحيزبحسب
ماوصفهالكاتباملرصيعبدالرحمنبدوي،وقدحققونرشعدة
كتبمنها»معجماألدباء«لياقوتالحموي،ورسائلأبيالعالء

املعري.

»الكلب«: 
مسار متعّرج 

لتحّوالت 
العالم

الراجح والمتعّذر.. »تجريب في 
المسرح الكوانتي« 

صدرمؤخراًعن»دارتوبقال«للباحثوالكاتباملرسحياملغربيفهد
الكغاط،يتناولفيهالعالقاتبنيالفيزياءوالفنالرابع،حنييستفيدمن
تحواّلتالبحثالعلميمنالطرحالكالسيكيالذييكونفيهالباحث
عنرصاًخارجياًبالنسبةإىلالظاهرةوطرحميكانيكاالكوانتم،حيثأن
املجرّبيضعيفاعتبارهأنهجزءمنالتجربة.يرىالكغاطأناملتفّرجقد

عاشنفساالنتقالبنياملرسحالكالسيكيواملرسحاملعارص؛حيثباتمن
الدارجاستدعاؤهضمنالفرجةاملرسحية،وبالتايلأصبحجزءاًمنها.

صدور كتاب »ووردزورث 
الراديكالي: الشاعر الذي غّير 

العالم«
صدرت»منشوراتجامعةييل«مؤخراًكتاباًبعنوان»ووردزورثالراديكايل:الشاعر
الذيغرّيالعالم«للباحثجوناثانبيتوفيهيتتبعسريةالشاعراإلنكليزي(1770 
-1850(بدءاًمنطفولتهيفمنطقةليك،فسنواتالدراسةيف»كامربدج«التيلميكن
مميزاًخاللها،وصوالًإىلرحالتهالعديدةيفأوروبابالتزامنمعقيامالثورةالفرنسية،
وصعوداسمهضمنالشعراءالرومانسينييفعرصه،كمايتطّرقإىلشكلجديدمن
الشعرالرسديالذيكتبهلكنلمُينرشإالبعدرحيله.كمايتحّدثالكتابعنحياته

وأفكارهوتأّمالتهحولالطبيعةواملوتواألبدية.
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محمودخليل

بعيداًعناألضواءوبقليلمناالهتمام
اإلعالمي،وافقمجلسالنواباملرصييف
جلستهالعامةمؤخراً،عىلالتعديلاألول
التفاقيةاملساعدةاملوقعةبنيالحكومة
املرصيةممثلةيفوزارةالتعاونالدويل
وبنيالوالياتاملتحدةممثلةيفالوكالة
األمريكيةللتنميةالدولية،بشأنمبادرة

تنميةشمالسيناءبمنحةإضافية
بقيمة6مالينيدوالر،ليصلإجمايلقيمة

االتفاقيةإىل56مليوندوالر.وتشمل
االتفاقيةمشاريعتنميةلسيناءيف

مختلفالقطاعات،مثلاملياهواملواصالت
واملشاريعاالقتصادية،وذلكيفالوقت

الذيتشهدفيهاملحافظةتجاهالًحكومياً
منذسنوات،خصوصاًيفملفالتنمية،ما
يدعوإىلالتساؤلحولاألهدافاألمريكية
منوراءهذهاملشاريعوزيادتهايفاملرحلة

الحالية.
«

يرىالبعضأنهيمكنأنتتلّخص
الدوافعتحتمظلة»صفقةالقرن«

»
وثمةمنيرىأناالهتماماألمريكيبتنمية
شمالسيناءعىلوجهالخصوصدون
بقيةاملحافظاتاملرصيةوتحديدها

كمنطقةمنالرضوريتنميتها،يرتبط
بأسبابسياسية.ويمكنأنتتلّخص
الدوافعتحتمظلة»صفقةالقرن«
التيتتبناهااإلدارةاألمريكيةكحل

لتصفيةلقضيةالفلسطينية،وبموافقة
أطرافإقليميةكمرص،يفمقابلحزمة
مناملساعداتاالقتصاديةلها،ووضع
سيناءكجزءمنالحلالنهائيللقضية
الفلسطينية،والذييرتكزدورشمال
سيناءفيهعىلإنجازمشاريعكربى
يكونلجارهاقطاعغزةحصةمنها،

كاملياهوالكهرباءواملواصالت،وفقاًلبنود
»الصفقة«التيأُعلنعنهايف28يناير/

كانونالثانياملايض.
وحولهذااملوضوع،يقولباحثيفشؤون
سيناءإنأهايلسيناءاليستبرشونخرياً
بمشاريعتنميةمحافظتهمالتييجرى
اإلعالنعنهامنقبلالدولةاملرصية،
فكيفالحالإنكانتاملشاريعبدعم

أمريكيمعلن،مبدياًتوّجسهمناالتفاقية

ألنتفاصيلهاتتوافقكثرياًمعالهواجس
املتعددةالتيتتملكأهايلسيناءنحو

أرضهمومستقبلهم،منذتويلالرئيسعبد
الفتاحالسييسمقاليدالحكمعقبانقالبه
العسكريصيفعام2013،وماتبعذلك
منتدمريللحياةيفسيناءعىليدقوات
الجيش.ويضيفالباحثأنّهاليعقلأن
تحصلالتنميةالتيينشدهاأهايلسيناء
عىليدالنظامالذياليزاليهّجرهممن
أرضهمويقتلعكلمظاهرالحياةالتي
أقاموهابجهودذاتيةعىلمدارالعقود

املاضية،معترباًأنالدعماألمريكييفعهد
السييسلتنميةشمالسيناءاليمكن

تصنيفهإالضمناملصالحالسياسيةالعليا
للوالياتاملتحدة،يفإطار»صفقةالقرن«.

ويوضحالباحثأنكلاألنظمةالتي
تعاقبتعىلحكممرصلمتتنبَّمسألة

تنميةسيناءبالشكلالحقيقيواملطلوب،
فيماترجحنسبياًكفةحسنيمباركعىل
بقيةالرؤساءيفإعطاءسيناءجزءاًيسرياً
مناالهتمامالحكومي،كإنشاءالطرقات
واملراكزالصحيةوالتعليمية.أمامايجرى

الحديثعنهمنمشاريععمالقةيف
قطاعاتاملياهوالكهرباءوالرصفالصحي
واملواصالتوالزراعةواملزارعالسمكية،
فاليمكنأنيكوناملستهدفمنهاملواطن

السيناويالذيجرىتهجريهأخرياً
مناألرضالتيستمّداملياهوالكهرباء
إليهامنخاللهذهاملشاريع.بالتايل
فإنالحذريجبأنيكونمنتنمية

أمريكالسيناء،يفهذاالتوقيتخصوصاً،
ألنالتنميةالحقيقيةتبدأمنإعادة

الحقوقألصحابهاعربعودةاملهجرين
إىلأراضيهم،ألنبيوتهمُهّدمتعىليد
الجيش،وكذلكإعطاءسيناءأولوية

لدىالحكومةاملرصية،واحرتاماملواطن
السيناويكمواطنمرصيوليسغريباً
عىلالجمهورية،كماهوالحالاآلن.

ويشّددعىلأنلسيناءالقدرةعىلتنمية
نفسهايفحالأرادتالدولةاملرصيةذلك،
وليستيفانتظارأيجهةخارجية،يف

ظلاملواردالتيتملكها.
«

تأتيزيادةمبلغاالتفاقيةبعدأشهر
منزيارةوفدمنالكونغرسإىلشمال

سيناء
»

وتأتيزيادةمبلغاالتفاقيةاملوقعةبني
مرصوالوالياتاملتحدة،بعدأشهرمن

زيارةوفدمنالكونغرساألمريكيإىلشمال
سيناء،التقىخاللهامسؤولنيحكوميني
وقادةعسكريني،ونوقشتفيهاملفات

عدةمرتبطةباملشاريعاالقتصاديةوالبنى
التحتية.وحظيتالزيارةباهتماممرصي
بالغيفحينه،لكونهااألوىلمننوعها

لناحيةتجوالوفدأمريكيبهذااملستوى
ميدانياًيفسيناءوالتنقلفيهاعىلالرغم
مناألوضاعاألمنيةغرياملستقرة،التي
تدفعقادةمرصينيإىلعدمالتحركفيها
أوزيارتها،ويفمقدمتهمالسييسووزراء
حكوماتهاملتعاقبةالتيلمتطأأقدامهم

مناطقواسعةمنسيناءمنذتوليهالحكم.

وتعليقاًعىلاالتفاقية،شّددتوزيرة
التعاونالدويلاملرصي،رانيااملشاط،
عىلتوافقهامعاالسرتاتيجيةالجديدة
للوزارةيفالرشاكاتالدوليةواملؤسسة
عىلثالثةمحاوررئيسيةهياملواطن
واملشاريعالجاريةوالهدف.وذكرتأن

املرشوعسيوفرمياهالرشبلنحو300ألف
مواطنوخدماتالرصفالصحيلنحو
100ألفمواطن.ويفمايتعلّقباملشاريع
الجارية،فإنهذااملرشوعيتوافقمع

برنامجاإلصالحاالقتصاديواالجتماعي
للحكومة،ويتضمنحفرآبارمياهيف
شمالسيناء،وإنشاءمحطاتلتحلية
املياه،وإنشاءمزرعةسمكيةواستخدام

املياهالناتجةمناملزرعةيفالزراعة،ودعم
خدماتالنقليفجميعأنحاءاملحافظة،
وذلكيفإطارجهودوزارةالتعاونالدويل،
منخاللالرشكاءيفالتنمية،لتوفريمنح

تساهميفتحسنيحياةاملواطننييف
سيناء،ضمناملرحلةالثانيةمنبرنامج
تنميةسيناء.وأشارتالوزيرةإىلأنه
بالنسبةللمحورالثالث،وهوالهدف،

فإناملرشوعيساهميفتحقيقخمسةمن
أهدافالتنميةاملستدامة،أبرزهاملف
النظافةالصحيةمنخاللتوفرياملياه

الصالحةللرشبللمواطنني،والقضاءعىل
الجوعوتوفرياألمنالغذائيوالتغذية
املحّسنةوتعزيزالزراعةاملستدامة.

أميركا توسع مشروع تنمية سيناء: 

ماذا وراء الكرم المفاجئ؟

Iraqi stops pay-
ing salaries to 
Kurdish Regional 
Government em-
ployees

s evere financial dispute between the Iraqi gov-
ernment and the autonomous Kurdistan Re-
gional Government (KRG) has resulted in the 

Iraqi government announcing the suspension of all 
salary payments to KRG employees.

The Iraqi government said that the KRG had stopped 
transferring oil revenues to Baghdad and this is why 
it had to stop paying the salaries of workers.

At the end of 2019, Iraqi Oil Minister Thamer Gh-
adban announced that an agreement had been 
reached with the KRG which stipulates the Kurds 
would pay the revenues from 250,000 barrels of oil 
daily to the Iraqi State Oil Marketing Organisation 
(SOMO) in return for the KRG’s share of oil profits 
being included in the central government’s budget.
However, last month the Iraqi government said that 
the KRG had not transferred its oil revenues as per 
the agreement.
Iraqi local government minister Benkin Rakani said 
in a television interview on Saturday that the Iraqi 
government would have difficulty paying the sala-
ries of its employees because of the global oil price 
crash.
An Iraqi government source was quoted by the 
saying that “the finance ministry has been ordered 
to recover what was spent in the Kurdistan Region 
since last January.”

The Iraqi government pays roughly $380 million in 
salaries to employees of the KRG.
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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

عادل سليمان

مّرنحوخمسةأشهرعىلظهورفريوسكورونا
الجديد،وتحولاألمرإىلجائحٍةترضبالبرشية.
إالأنالعالمكلهلميتوصلبعدإىللقاح،أومصل،

يقيمنالفريوس،أوإىلعقارللعالجالناجعمنه.ولم
يجدالعلماءيفمراكزالبحوثمايقّدمونهللناس،يف
هذهاملرحلة،سوىالنصحباتخاذإجراءاتالوقاية،
بالتباعداالجتماعيوالعزلوالحْجروالتزاماملنازل،

وماإىلذلكمناإلجراءاتاالحرتازية،إىلأنيشاءالله،
ويوفقهمإىلالوصولإىللقاح،أومصل،أوعقارللوقاية

والعالجمنذلكالفريوس.
ماعالقةجائحةكوروناوتلكوالجيوشالتيانهارت،
والشعوبالتيتتطلعبقلقإىلمستقبلها؟يفظل

أجواءالقلقوحالةالعزلالتيتعيشهاالشعوب،وقايًة
منالفريوساللعني،هناكشعوبيفالرشقاألوسط
التتمكّنحتىمناتخاذإجراءاتالوقايةالبسيطة،
حيثحاالتالحروبواالقتتالالدامي،وانهيارتام

ملقوماتالدولةومؤسساتها،ويفمقدمةتلكاملؤسسات
الجيوشالوطنيةالنظاميةومنظوماتالرعاية

الصحيةواالجتماعية.
شعوبليبياواليمنوسورية،وهيالنماذجالفّجةالتي
دعتاألمنيالعاملألمماملتحدة،أنطونيوغويرتيس،إىل
توجيهنداءيطلبفيهإنهاءتلكالحروب،حتىتتاح
للشعوبفرصةمواجهةجائحةكورونا،ثمماأُعلنعن
نيةالدولالخمسدائمةالعضويةيفمجلساألمن،

بعقداجتماعلبحثسبلإنهاءتلكالحروباملستدامة
يفالرشقاألوسط.وتعانيدولوشعوبأخرىىف

منطقةالرشقاألوسط،بدرجاتمتفاوتة،منحاالت
اضطرابوفوىضورصاعات،بلوحصاروإغالق،مثل

العراقواألرضالفلسطينيةاملحتلة(ومنهاقطاع
غزة(،وتنعكستلكالحاالتعىلقدراتالشعوبعىل

مواجهةفريوسكورونا.
ليبياواليمنوسوريةنماذجللدولالفاشلةالتي

انهارتفيهاالجيوشالوطنيةالنظامية،وانقسمت
شعوبهاإىلفرقوطوائفوقبائل،وهيالنماذجالتي
تعنيهاالدولالخمسدائمةالعضويةيفمجلس

األمن.والدولالخمسهذه،التيتمثلالقوىالدولية
الرئيسية،يفوسعها-لوأرادت-أنتوقفتلك

الحروبوالرصاعاتوفوراً،عندماتوقفإمدادات
السالحوالذخائرووسائلالقتالإىلاألطرافاملختلفة.
وأيضاً،تُمارسضغوطهاعىلالقوىاإلقليميةاملؤثرة
يفالرصاعات،وهي-باملناسبة-خمسقوىأيضاً،
يفمقدمتهاقوىفاعلةبشكلمبارش،تركياوإيران
والسعوديةواإلمارات،وقوةمؤثرةبشكلغريمبارش،

هيدولةالعدواإلرسائييل.
خمسقوىدوليةكربىكانتلهامصالحيفنرشحالة
الفوىضواالضطرابيفقلبمنطقةالرشقاألوسط،
وكانلهاماأرادت،وكانتالبدايةيفدفعالجيوش

الوطنيةإىلاالنهيار،كماحدثيفسورية،حيثانقسم
الجيشإىلجيشخاضعلنظامبشاراألسديفدمشق
وآخرتابعللمعارضةاملسلحةوعرشاتاملليشيات.ويف
اليمن،جيشتابعملاتعرفبحكومةالرشعية،وآخر

تابعلسلطةالحوثييفصنعاء،ومليشياتمتعّددةيف
الجنوبوالشمال.ويفليبيا،هناكجيشتابعللجرنال
املتقاعدخليفةحفرتيفالرشق،وآخرتابعلحكومة
الوفاقالوطنياملعرتفبهايفالعاصمةطرابلس،

وعرشاتاملليشياتواملرتزقة.
تتقاتلكلتلكالجيوشواملليشياتبسالحتنتجه
القوىالدوليةالخمس،بدعممبارشوغريمبارشمن
القوىاإلقليميةالخمس.والسؤالاألكرثأهمية،بعيداً
عنجائحةكورونا،وادعاءأنالسعيإىلوضعحد
لحروبالرشقاالوسطهوبدافعإنساني،إلتاحة
الفرصةأمامشعوبتلكاملنطقةملواجهةالفريوس،

فالقوىالكربىالتحرّكهاالدوافعاإلنسانية.ملاذا،اآلن،
ترىتلكالقوىأنالوقتقدحانلوضعحدلتلك

الحروب؟لإلجابةعنذلكالسؤالشديداألهمية،البد
منالعودةإىلالغرضاألسايسمنحالةالفوىضالتي
ُدفَعتاملنطقةإليها،وماإذاكانقدتحقق.وبالتايل،لم
يعدهناكمربّرالستمرارالحرب،خصوصاًمعزيادة
تكاليفها،وقصورالتمويلبسببمايتعرّضلهالعالم

منأزماٍتاقتصاديةبسببالجائحة.
بنظرةفاحصةعىلاملشهديفاملنطقة،يدّلماوصلت
إليهاألحوالعىلأناألغراضتكادتكونقدتحققت.

لمتعدسوريةدولةقوميةمتماسكة،ولنتكون،
ولميعدشعبهامتمسكاًبنسيجهاملتجانس،بعد
التهجريوالنزوحوالتقسيموالتقطيع.واألهمأنها
لمتعدتمثّلخطراً،والتهديداًلدولةإرسائيل،بل
استسلمالنظام،حتىإلعالنالسيادةاإلرسائيلية

عىلهضبةالجوالنالسوريةاملحتلة.ويفاليمن،عاد
الشمالشماالً،والجنوبجنوباً.ويفالشمالهناك
شمالغربييحكمهالحوثيونبدعمإيراني،وجنوب
تتنازعهقوىاالنفصالاملدعومةمناإلمارات،وأجزاء
منالشمالتحكمهقبائلومليشياتباسمالرشعية،
مدعومةمنالسعودية.واألهمأناليمنلميعدقوة

إقليميةعىلالبحراألحمروباباملندب،وفقدأهميته
الجيوسرتاتيجية.ويفليبيا،ذاتالسواحلاملمتدةإىل
أكرثمنألفيكيلومرتعىلالبحراملتوسط،وذاتاملوقع
الجغرايفاملهميفمدخلالشمالاألفريقي،والجوار

معدولرئيسية،مثلمرصوتونسوالجزائروالسودان
وتشاد،تحولتإىلغربورشقوجنوب،كماكانتقبل
أنتتحدعىليدامللكإدريسالسنويس،واشتعلت

فيهاالحروبواملعارك،وتداخلتفيهااملصالح
اإلقليميةوالدولية،ولنتعودليبياكماكانت.والعراق

سيبقىتتنازعهقوىاالنقسامالطائفيوالنفوذ
اإلقليميوالدويل،فالإيرانسترتكالعراق،والالنفوذ

األمريكيسيتوقف،والالدورالرتكيسينتهي.
تبقىأّمالقضايا،القضيةالفلسطينية،غزةاملحارصة،
والضفةالغربيةالرهينة،يفظلتواطؤعربيمخٍز.
وبعداالتفاقعىلتشكيلحكومةالعدواإلرسائيىل
التوافقية،أصبحنايفانتظارالخطواتالتنفيذية
الستكمالماُسميتصفقةالقرن،بإعالنضّمغور
األردنوشمالالبحرامليت،ومناطقاملستوطناتإىل
دولةالكياناإلرسائيىلرسمياً،وبمباركةإدارةترامب.

يفكلتلكاألجواء،تحاولالدولالخمسالكربىواألمم
املتحدةأنتخرجعلينابوجهإنساني،وتدعوإىلوقف
حروبالرشقاألوسط،الحروبالتي،يفحقيقةاألمر،
حققتأهدافها.انهارتالجيوشالوطنية،وتفكّكت
الدولالقومية،فماهومستقبلالشعوب؟هذاما

يجبأنتفكرفيهكلالقوىالوطنية،وتستجمعقواها
منأجلالتطلعإىلبناءمستقبلجديد،عىلأسس

راسخة،فهلتفيقالشعوب؟

أميركا التي أرادها ساندرزانهيار الجيوش ومستقبل الشعوب
عىلعكسمبدأ»أكربمنأنيفشل«،الذيتتبنّاهالحكوماتاألمريكيةيفتعاملهامع
املؤسساتاملاليةالكبرية،وتعملوفقهملنعهامناالنهيار،مهماكانتاألسباب،كانت
األحالمالتيَشَهرهااملرشحلالنتخاباتالرئاسية،املنسحب،برينيساندرز،منالكرب
بحيثكانمقّدراًلهاأنتدفعهإىلالفشليفمسعاهإىلالفوزوالوصولإىلالرئاسة،

فاملؤسسةالحاكمةالتسمحبأنيصلإىلالحكممرشٌحيرفعشعاراالشرتاكية،ومصّمم
عىلمواجهتهايفخياراتهاالليرباليةالتيأهلكتالشعب،غريأنساندرز،وخاللحملته،
أّسسحركًةتهدفإىلماأرادهيفانتزاعأمريكامناألغنياءوالنافذينإلعادتهاإىلأبناء

الشعباألمريكي.
عىلالرغممنفشلهايفجزئيةإيصالهإىلالبيتاألبيض،إالأنحملةساندرزنجحت
ربمايفمايمكنأنيعدفارقاًيفالحياةالسياسيةاألمريكية،فماطرحهوساربحملته
لتحقيقه،كانغريمطروقيفالحمالتاالنتخابيةالتيسبقت،أوحتىيفالحياة

السياسةاألمريكية.وهوبذلكحرَّكمياهاًراكدًةمنأزمنٍةطويلٍة،وفتحأبواباًللنقاش
حولمسائلوحقوٍق،سلَّمالشعباألمريكيأنهالنتتحققلهيفظلاإلداراتالتيتعد
راعيةالليرباليةاملتوّحشةالتييصعبعليهاالتفريطبأيتقديماٍتمنقبيلتلكالتي

طالببهاساندرزالشعب.
ومنينظرإىلطروحاتساندرز،اليتخّيلأنمنيرفعهايعيشيفبلٍديعدرمزاً

للرأسمالية،ويريدأنتتحققلشعبهذهالبالد.فعىلسبيلاملثال،يعدالتعليمالجامعي
املجانيالذيوضعهضمنبرنامجهاالنتخابيلتحقيقه،بعدالوصولإىلالحكم،من
ن املحظورات،وفقنظامالسوقالخدمةيجبأنترعاهاالدولة.إضافةإىلذلك،تضمَّ
برنامجهإقرارنظامالرعايةالصحيةالشاملةالذيتمولهالدولة،وتوفرتكاليفهمن

خاللالرضائب،وهذاماتسعىدائماًرشكاتالتأمنيالصحيورشكاتصناعةاألدوية
إىلمنعه.وظهرتالنزعةاالشرتاكية
التيلدىساندرزالذييشارإليه
باملرشحاليساريمرة،ومرةباملرشح
االشرتاكي،يفبندالتعاملمعالرثوة
ومعالجةموضوععدماملساواةيف
الدخلوإصالح»وولسرتيت«.

تحّمسالناسمنمختلف
االتجاهاتلخطابساندرز،

ولميقترصمنارصوهعىلالحزب
الديمقراطي،بلالقىصوتهصدًى
لدىأعضاءمنالحزبالجمهوري،
إضافةإىلغريالحزبيني.كماانجذب
أبناءالطبقتني،العاملةوالوسطى،
واملهاجرونواملحاربونالقدماء
لطرحه،مندونأنُينىسأنصار

البيئةالذينوجدواضالتهميفاقرتاحهحولماتعرفبـ«الصفقةالجديدةالخرضاء«.
ورأىساندرزأناعتمادهذهالصفقةيجبأنيقرتنبضمانفرصالعمل،عىلعكسمن
سبقوه،والذينرأواأنالعملوفقهاسيؤّديإىلخسارةالناسوظائفهم،إذإنكثريون
تناسواأنهذهالصفقة،أوهذااملبدأ،هدفهليسمعالجةمسألةالتغرياملناخي،عرب

إيجادمصادرطاقةبديلةفحسب،بلهدفه،وإضافةإىلرضورته،كونهالطريقةالوحيدة
لتجنبالكوارثالبيئية،إىلمعالجةعدمالتكافؤاالقتصاديعربتطبيقإصالحاٍت

اقتصاديةواجتماعية.
ويفهذاالسياق،يريدساندرز،عربهذهالصفقة،تغيريموازينالقوىعىلاألرض،
عربزيادةقوةالطبقتني،العاملةواملتوسطة،وزيادةنفوذهمايفالحياةالسياسية
واالقتصادية،وإعطاءصوتللمهمشنيواملفقَرين.ألنهذهالطريقةهيالوحيدة

الكفيلةبتحقيقالقدرةعىلمواجهةقوةاألقليةاملتحكّمةبالبالد،واملتمثلةيفمجمع
الصناعاتالعسكريةواالحتكاراتالنفطية،وغريهممنالذينيرشِّعونالقواننييفالبالد
عىلمقاساتهم،ويشعلونالحروبيفالخارج،لتحقيقاالزدهارلصناعاتهمالعسكرية
والسيطرةعىلمصادرالطاقة.ولالنطالقنحوتحقيقالواقعالجديداملناقضللواقع
الحايل،تربزحقيقةوجوبإنهاءمايسّميه»اإلنتاجالرأسمايلالوسخ«الذيتتكفل

»الصفقةالجديدةالخرضاء«بتحقيقه.
وملعرفةالفرقبنيبرينيساندرزالذييمتلئبرغبةالتغيريوتحسنيأوضاعالفقراءعرب
اإلصالحاتالجذريةيفبنيةالنظامالسيايساألمريكيوغريهمناملرشحني،ماعلينا
ٍحآخر.يفأحداللقاءاتالجماهريية،قالاملرشح سوىمقارنةخطابهبخطابمرشَّ
السابقعنالحزبالجمهوريلالنتخاباتالرئاسيةسنة2012،ميترومني:تتمثل
الطريقةالفضىلللقضاءعىلالفقر،يفأن»يستدينالشبانالفقراءاألموالمنأهلهم
لكييؤّسسواعملهمالخاص«.وكأنهذاالسناتوراليعرفالرابطبنيفقرالشبانوفقر

أهلهم.
وتماماًمثلمابداالفرقيفطروحاتساندرزالخاصةبالسياسةالداخلية،كانتطروحاته

وخطاباتهالخاصةبالسياسةالخارجيةقريبةمنهاومتساوقةمعها،إذيتبنّىمبدأ
حلالدولتنيلتسويةالقضيةالفلسطينيةويعارضاالستيطاناإلرسائييليفاألرايض
الفلسطينية،كماأنهيناديبحلمشكالتقطاعغزة.ويواظبساندرزعىلانتقاد

سياسةرئيسالوزراءاإلرسائييل،بنيامنينتنياهو،وينتقدسياساتالحكومةاإلرسائيلية،
ويقاطعمؤتمرجمعياتالضغطاليهوديالسنوي،أيباك،فلميشاركبهمرًة،فاستحق
انتقاداتاللوبيالصهيونييفأمريكاوانتقاداتالحكومةاإلرسائيليةوصحافتها.كمابرز
موقفهاملعارضللحربعىلاليمنولدورالسعوديةفيهاودعمواشنطنهذاالدور.ونادى
بحلالخالفاتبنيالسعوديةوإيران،عربجلبواشنطنالطرفنيإىلطاولةاملفاوضات.

وأيضاًطالبأمريكا،بماتملكهمنقوة،بأنتعملعىلحلالرصاعاتيفالعالم.
عىلالرغممنعدمتمكّنساندرزمنامليضيفالسباقاالنتخابي،إالأنهمهدلحركة
شواأنفسهموابتعدواعنالخوضيف شواوَهمَّ طهم،بعدأنُهمِّ تضماملالينيالذيننشَّ

السياسةواملشاركةيفاالنتخاباتوالتحرّكاتاملطلبية.وعىلالرغمأيضاًمنأنانسحابه
قللمنفرصتحقيقأحالمهالتيأصبحتأحالماملالينيالذينساروامعهيفحملته،إال
أنهاأظهرتلهمأمريكاأخرى،غريالتييكرسهاالرئيسالحايل،وتقترصخدماتهاعىل

األثرياء.

مالك ونوس

Mitchell Plitnick

B enjamin Netanyahu’s stunning vic-
tory after three rounds of elections 
spanning more than a year is now 

complete. The man who last year surpassed 
David Ben-Gurion as the longest-serving 
prime minister of Israel will continue his 
seemingly interminable tenure for at least 
the next 18 months, and it cost him amazing-
ly little to convince his new partner, Benny 
Gantz, to give him most of what he wanted.
Gantz, a political neophyte, was over-
matched by Netanyahu, who knows every 
trick, dirty and otherwise, in the book. The 
agreement they finally came to granted 
Gantz’s party some key portfolios, including 

defense and foreign affairs, but left Net-
anyahu in position to get what he wants in 
virtually every realm.
For example, Netanyahu’s Likud party will 
get to appoint the next speaker of the 
Knesset, an important role for Netanyahu to 
control the legislative procedures, which he 
often uses to get what he wants. Gantz tech-
nically has veto power over the nomination, 
but the two apparently agreed on putting 
Likud Knesset member Yariv Levin in that 
role, limiting the effect of Gantz’s veto.
While Gantz’s Blue and White party will have 
control of the Knesset House Committee, 
which deals extensively with the legislative 
agenda, Levin’s role as speaker will give 
Netanyahu a great deal of influence.

Netanyahu gave up a good deal of control 
over the economy, but his primary goal 
was to ensure his personal safety from the 
corruption charges against him. Gantz gave 
him this when he agreed that Netanyahu 
would have veto power over the appoint-
ment of the next attorney general and state 
prosecutor.
Gantz also agreed to Netanyahu’s veto 
power over judicial appointments, which 

had been a major sticking point. Gantz’s 
former partner, Yair Lapid, tweeted in re-
sponse, “So the compromise on the Judicial 
Appointments Committee is that Bibi chose 
all its representatives. Gantz and Ashkenazi 
agreed to allow the criminal defendant to 
appoint the judges that will adjudicate his 
affairs,” referring to Blue and White Knesset 
member, Gabi Ashkenazi.
Netanyahu won several other provisions to 
protect himself from prosecution, so the ma-
jor concern remaining for him was his inten-
tion to annex large chunks of the West Bank. 
While some had looked to Gantz to put the 
brakes on the annexation momentum, he 
showed scant interest in doing so.
Part of the unity agreement is that for the 
first six months, the new government will 
operate as an emergency government to 
deal with the coronavirus. This means there 
will be no major legislation of appointments 
in that period, with one exception. Annex-
ation can be brought to a vote in the cabinet 
and the Knesset as early as 1 July. It is likely 
to enjoy majorities in both.

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

Israel’s unity government protects Netanyahu 
from prosecution, paves the way for annexation
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Economy اقتصاد

رويرتز
سجلاالقتصادالصينيانكماشا
تاريخيايعداألولمنذ28عاما،
ضمناآلثاراملرتتبةعناإلغالقات
وإجراءاتالوقايةالتيفرضها

وباءفريوسكوروناعىلثانيأكرب
اقتصاديفالعالم.

وأظهرتالبياناتالرسمية،أن
اقتصادالصنيانكمشبنسبة6.8 

باملئةيفالفرتةالواقعةمابنيكانون
الثاني/ينايرحتىآذار/مارس
املاضيني،مقارنةمعالشهرين
نفسهماقبلعام،ليسجلأول

انكماشمنذعام1992عىلاألقل،
عندمابدأتسجيلالناتجاملحيل

اإلجمايلالفصيل.
جاءاالنكماشالتاريخيلثاني

أكرباقتصاديفالعالمبعدماتسببت
جهوداحتواءفريوسكورونا،
الذيظهرأولمرةيفالصنييف
أواخرالعاماملايض،يفإغالق

املصانعووسائلالنقلواملتاجر.
وتشهداقتصاداتكربىأخرى

حالياإغالقاتمماثلة،تسببتيف
تعطيلالتجارةالعامليةوتشريإىل
أنتعايفاالقتصادالصينيليس

قريباعىلاألرجح.
واالنكماشأكربمنتوقعات

املحللنييفمسحأجرتهرويرتز
برتاجعنسبته6.5يفاملئة،كما

يأتيبعدنمونسبتهستةيفاملئة
يفالربعاألخريمن2019.

ومقارنةمعالفرتةنفسهاقبلعام،
تراجعالناتجاملحيلاإلجمايل9.8 
باملئةيفالشهورالثالثةاألوىلمن
العام،وفقماذكرهاملكتبالوطني
لإلحصاءات،مقارنةمعتوقعات
بانكماشقدره9.9باملئةونمو

بنسبة1.5يفاملئةيفالربعالسابق.

اقتصاد الصين ..
يسجل أول انكماش منذ 28 عاما 

أميركا.. حزمة اإلنقاذ ترفع 
العجز بـ 1.8 تريليون دوالر
قالمكتبامليزانيةبالكونغرساألمريكيإنحزمةاإلنقاذمن
تداعياتكوروناالتيصدقعليهاالشهراملايضستزيدعجز
امليزانيةاالتحاديةنحو1.8تريليوندوالرعىلمدىالعرش

سنواتالقادمة.

وأفاداملكتببأنهرغمإقرارمرشوعالقانونالخاصبالحزمة
مساعداتماليةتتجاوزالرتيليونيدوالر،فإنالتكلفةمناملتوقع

أنتكونأقلألنبعضالدعميفصورةضماناتقروض.

وأقرمجلسالشيوخاألمريكيباإلجماعيوم25مارس،مرشوع
قانونبرتيليونيدوالريهدفإىلمساعدةالعمالالعاطلني

والصناعاتاملترضرةمنجائحةفريوسكورونا.

ويشملاملرشوعأيضاتوفريملياراتالدوالراتلرشاءاملعدات
الطبيةالتيتشتدالحاجةإليهايفالبالد،بعدأنتجاوزعدد

املصابنيبكورونافيها60ألفشخصوعددالوفيات800.

جديربالذكرأنرئيسةمجلسالنواباألمريكي،نانيسبيلويس،
أعلنتعزمهاتشكيللجنةتضمممثيلالحزبنيالديمقراطي

والجمهوري،ملراقبةإنفاقتريليونيدوالروافقالكونغرسعىل
تخصيصهاملواجهةوباءكورونا.

Governments, private sector 
need to aid emerging, devel-
oping countries: IMF chief

I nternational Monetary Fund chief Kristalina Georgieva on 
urged governments and the private sector to do all they can 
to help emerging markets and developing countries weather 

the economic and health impacts of the coronavirus pandemic.
Georgieva lauded Wednesday’s decision by the Group of 20 
major economies and Paris Club creditors to temporarily suspend 
debt service payments by the poorest countries, and said the 
IMF’s steering committee had unanimously urged private sector 
creditors to join in to prevent unnecessary bankruptcies.
She told a videoconference press briefing that the IMF and the 
World Bank were looking at ways to ease the burden on other 
countries that also faced a high debt burden, adding that it was 
critical to halt the massive outflow of capital from emerging 
markets and developing countries.

أعلنوزراءاملالوحكاماملصارفاملركزيةيف
دولمجموعةالعرشينموافقتهمعىلتعليق
مؤقتلخدمةالدينللدولاألشدفقرا،وذلكيف
بيانأصدروهبعداجتماعافرتايضاستضافته
السعودية،وحضالبيانالجهاتاملانحة
الخاصةعىلاملشاركةبدورهايفاملبادرة.

وقالممثلومجموعةالعرشين»توافقناعىل
مقاربةمنسقةمعجدولزمنيمشرتكيتضمن
أبرزمزاياهذهاملبادرةالتيوافقعليهاأيضا
ناديباريس«،موضحنيأن»جميعاملانحني

الرسمينيالثنائينيسيشاركونيفهذهاملبادرة«.
وقالمسؤولواملاليةبدولمجموعةالعرشين

-يفبيانهماملشرتك-إنهماتفقواعىلنهجمنسق

تجاهتعليقمدفوعاتخدمةالدينللدول
األشدفقرا.ودعااملسؤولونالدائننيمنالقطاع
الخاصللمساهمةيفاملبادرة»برشوطمكافئة«.

كورونا واالقتصاد
وكانوزراءماليةمجموعةالعرشينأجروا
مباحثاتهماليوماألربعاءوسطمخاوفمن
ركود،حيثاستضافتالسعوديةاجتماعهم
االفرتايضمعتحذيراتمنإصابةاالقتصاد
العامليبأعمقركوديشهدهمنذقرنبسبب

كوفيد19-،ووسطدعواتلتجميدتسديدديون
الدولاألشدفقرا.

وعقداالجتماعبعديومعىلاتفاقوزراءمالية

الدولالصناعيةالسبععىلمنحدولالعالم
األكرثفقراخيارالتجميدتسديدديونهالفرتة
مؤقتة،إذاوافقتدولمجموعةالعرشينعىل

ذلك.
ومناملقررأنتعقددولمجموعةالسبعغدا
الخميساجتماعاعربالهاتفبرئاسةالرئيس

األمريكيدونالدترامب.
وأعلنتبريطانياأنوزيرخارجيتهادومينيك

رابسيقومبتمثيلهايفهذهاملحادثات،
مؤكدةأنهاستدفعباتجاهتنسيقاالستجابة
االقتصادية،باإلضافةإىلتحركاملجموعة

»لدعمالدولالضعيفة«.

مجموعة العشرين توافق على تأجيل مؤقت 
لديون الدول األكثر فقرا
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WORLD العالم

نرشتصحيفةWallSt 24/7األرقامالخاصةبمداخيل
رؤساءالعالم،رغمعدمإفصاحالكثريمنالدولحول

العالم،عنرواتبالرؤساء،علماءبأنكثريامنهم
موظفونعموميونوفقاللقواننيوالدساتري.

وحليفاملرتبةالعارشة،رئيسوزراءلوكسمبورغخافيري
بيتل،براتبسنوييصللحوايل278ألفدوالر،يفبلد
يبلغنصيبالفردمنالناتجاملحيلحوايل9آالفدوالر.

أمايفاملرتبةالتاسعةفجاءمستشارالنمساسيباستيان
كورز،براتبيصللـ328ألفدوالرسنويا،وبنصيب
الفرداإلجمايلللفردنالناتجاملحيلبـ45ألفدوالر.

وحليفاملرتبةالثامنةالرئيساملوريتاني،محمدولد
عبدالعزيز،وبراتبوصللـ330ألفدوالرسنويا،يفبلد
يبلغنصيبالفردمنالناتجاإلجمايلحوايل3600دوالر.
سابعاحلترئيسةوزراءنيوزيلنداجاسينداآردرن،
براتبسنوييصللحوايل340ألفدوالر،يفبلديصل
فيهنصيبالفردمنالناتجاالجمايلحوايل35ألفدوالر.

املستشارةاألملانيةأنجيالمريكلحلتيفاملرتبة
السادسةبراتيسنوييقدربـ370ألفدوالر،يفالوقت
الذييصلفيهنصيبالفرداألملانيمنالناتجاالجمايل

لحوايل47ألفدوالر.
ومتقدماعىلاملستشارةاألملانيةبفارققليل،حل

خامسارئيسوزراءأسرتالياسكوتموريسون،براتب

يصللـ378ألفدوالر،بينمايصل
نصيباملواطناألسرتايلمنالناتج

املحيللـ46ألفدوالر.

ويفاملرتبةالرابعةحلالرئيس
األمريكيدونالدترامب،براتب

سنوييصللـ400ألفدوالريفبلد
يصلفيهنصيبالفردمنالناتج

املحيللـ54ألفدوالر.
وحلثالثارئيساالتحادالسويرسي
يويلماورير،براتبيصللـ488ألف

دوالر،ونصيبالفردمنالناتجاإلجمايل
يقدربحوايل47ألفدوالر.

بينماتربعيفاملرتبةالثانية،الرئيس
التنفيذيلهونغكونغكاريالم،براتب
سنويوصللـ568ألفدوالر،يفالوقت
الذييصلفيهنصيبالفردمنالناتج

اإلجمايليفالبلدلـ57ألفدوالر.
وتصدرالقائمةرئيسوزراءسنغافورة

يلهسنيلونغ،براتبسنوييصل
لـ1.610.000دوالرأمريكي،بينمايصل
نصيبالفردمنالناتجاإلجمايلاملحيل

لـ86ألفدوالر.

أعلى 10 رؤساء دخال في 
العالم..تعرف عليهم

جمعالربيطانيتوممور(99عاما(،وهومن
قدامىاملحاربني،مايربوعىل17.4مليونجنيه
إسرتليني(22مليوندوالر(لدعمالخدمات

الصحيةمنخاللالسريحولحديقتهمماأدى
ملطالباتبتكريمهمنقبلامللكةإليزابيث.

واستكملمورالسريمئةمرةحولحديقتهأمس
الخميسباستخداممشايةملساعدته.

وكانالنقيباملتقاعدبالجيشيسعىيفالبداية
لجمعألفجنيهباستكمالهذاالتحديقبل

عيدميالدهاملئةيوم30أبريل/نيسان،لكنهأرس
ألبابالشعبالخاضعإلجراءاتعزلعام،وقد

تدفقتالتربعاتعليهمنأنحاءالعالم.
وقالوزيرالنقلجرانتشابس»إنهبطلقومي
بالتأكيد.يالهمنرجلقويالشكيمة!إنهبطل
بريطانيبحقوأعتقدأنهيعطيالناسبارقة

أمل«.
ورداعىلسؤالماإنكانينبغيأنيلقىمور

تكريمامنامللكةإليزابيثملبادرته،قالالوزير»ال

أريدأناستبققائمةالرشفالخاصةبجاللتها
لكنمنالواضحتماماأنهذاالرجلكانطوق
نجاةللشعبيفهذهاألوقاتالصعبة.أعتقدأن

الجميعيدعمونفكرةتكريمه«.
وقالالعجوزالشابإنجوالتسريهلجمع

التربعاتدعماللخدماتالصحيةتأتيامتنانا
للرعايةالتيتلقاهامنهيئةالصحةالوطنية
عندماتعرضلكرسيفالفخذثمعندماخضع

لعالجمنالرسطان.

عمره 99 عاما.. بريطاني يجمع 22 مليون دوالر 
لدعم قطاع الصحة بالسير حول حديقته

عزاء إلكتروني لمدرس مصري 
توفي بفيروس كورونا

أدتإجراءاتالوقايةالتيفرضهاانتشارفريوسكورونا،إىلوقفعاداتمتجذرةبني
الناس،السيماإقامةبيوتالعزاء،واستقبالاملعزين.

وحرمتعائالتاملتوفنيبفريوسكورونامناملشاركةيفالجنازات،أوإقامةبيوتعزاء،ورغم
ذلكفإنعزاءإلكرتونياأقيمعىلشبكاتالتواصلاالجتماعيللدكتوربجامعةاملنيا،عبد

الهاديعيلعبدالهاديالذيتويفاالثنني،إثرإصابتهبالفريوس.
ونعتمحافلطالبيةونشطاءعىلمواقعالتواصلاالجتماعي،األستاذالجامعي،

وذكروامناقبهوسريتهالحسنة،وحسنمعاملته.
يشارإىلأنالدكتورعبدالهاديحصلمؤخراعىلجائزةإحسانعبدالقدوس

يفاملقال،وجائزةراشديفالنقداألدبيمنإمارةالشارقةيفاإلمارات.

بطل أوروبي في الفنون القتالية يعلن 
إسالمه عبر فيديو نشره وهو يتلو الشهادة 

أعلناألملاني،فيليهامأوت،بطلأوروباالسابقيفالفنونالقتاليةاملختلطة
إسالمه،منخاللفيديوظهرفيهوهويعلنالشهادة،قبلأنيؤكدأنهتحولإىل

اإلسالمعناقتناعوبعدالتعرفعىلالديناإلسالميبشكلكاف.
يفالفيديوالذينرشهاملالكماألملانيذواألصول

النمساويةوالبالغمنالعمر37عاماً،عىل
حسابهيفموقعالتواصلاالجتماعي
إنستغرام،قالإنهكانيقومبأبحاثحول
ديناإلسالملسنواتعديدةوأنهكانلديه
الوقتالكايفللتفكريخاللفرتةالحجر
الصحياملفروضةبسببفريوسكورونا

قبلاتخاذقراره.
لينضمبذلكاملالكماألملانيإىلمجموعة
مننجومالرياضةالذينسبقواأنتحولوا
إىلاإلسالم،مثلبطلالعالمللوزنالثقيل

السابقمايكتايسون،والذيقرراعتناقاإلسالم
بعددخولالسجن،والتقىهناكبعضاألشخاصالذين

نجحوايفإقناعهبالتعاليماإلسالمية.
إىلجانبالالعبالفرنيسفرانكريبرييالذيأعلناعتناقهالديناإلسالمي،واختار

اسمبالل،وأكدالدورالكبريالذييلعبهالديناإلسالمييفحياته،حيثيقول:
“أواظبعىلالصالةيفاملنزلويفالفندق”،وهومتزوجمنامرأةجزائرية.

وكريمعبدالجبارأفضلهدافيفتاريخدوريكرةالسلةاألمريكيللمحرتفني،وتألق
لسنواتطويلةمعفريقيميلوكيولوسأنجليسليكرز،وقدغرياسمهمنليو

ألسيندورإىلكريمعبدالجباربعداعتناقاإلسالم.
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ألول مرة منذ 68 عاما.. 
المدافع تصمت في 

احتفال الملكة إليزابيث 
بعيد ميالدها

احتفلتامللكةإليزابيثالثانيةبعيدميالدهامندونمراسمرسمية
والطلقاتاملدفعالتقليدية،ألنها»غريمناسبة«يفظلالوباء

املنترشيفالبالد.

ووفقالقناة»آيتييف«الربيطانية،فإنهذههياملرةاألوىلالتي
تطلبفيهاامللكةمثلهذااألمرمنذاعتالئهاالعرشقبل68عاما.
وتحتفلامللكةبعيدميالدهاالرابعوالتسعنيالثالثاء.ويفهذه

املناسبةكانتتنطلقطلقاتمدفعمنهايدباركومنبرجلندن
ومنمتنزهويندسورامللكيعىلبعدحوايلأربعنيكيلومرتاغرب

العاصمةالربيطانية.
لكنمصدرايفقرصباكينغهامقاللوكالةالصحافةالفرنسيةإن

العيدلنيشهدأيمراسمرسميةهذهالسنة.
وأوضحاملصدرأنه»لنيكونهناكطلقاتمدفع،إذتمنتجاللتها
عدماتخاذأيإجراءاتخاصةللسماحبطلقاتاملدفع،ألنهاترىأن

ذلكغريمناسبيفظلالظروفالراهنة«.
وسبقللقرصأنأعلنأنالعرضالعسكريالذيينظمسنويايفيونيو/

حزيراناحتفاالبالعيدالرسميللملكة،لنيقامهذهالسنةأيضا.
وبسببانتشارالوباء،عزلتامللكةاليزابيثالثانية)93عاما(نفسهامع

زوجهااألمريفيليب)98عاما(يفقرصويندسور،ألنهمايعتربانمنالفئات
املعرضةلإلصابةبسببتقدمهمابالسن.

سالحف بحرية نادرة 
تتكاثر على شواطئ تايالند 

المهجورة
أفادخرباءبيئيونبأنتايالندعرثتعىلالعدداألكربمنأعشاش

السالحفالجلديةالظهرالبحريةالنادرةمنذعقدينمنالزمن،عىل
الشواطئالخاليةمنالسياحبفضلحالةاإلغالقالعاموالحجر

الصحيالتيفرضهاوباءفريوسكوروناالعاملي.
وأوضحمدير»مركزفوكيتالبيولوجيالبحري«،كونكيات

كيتيواتاناوَنغ،أنأعشاشالسالحفالجلديةالظهرالتيعرثت
عليهاالسلطاتالتايالنديةبلغعددها11منذنوفمرب/ترشينالثاني

املايض،وهواألكربمنذعرشينعاماً.

وقالكيتيواتاناوَنغلوكالة»رويرتز«:»االكتشافشديد
األهميةبالنسبةإلينا،ألنمناطقتفريخعدةدمرهاالبرش،
ولمنعرثعىلأيأعشاشمشابهةخاللالسنواتالخمس

املاضية«.

تجدراإلشارةإىلأنالسالحفالجلديةالظهرتعّد
النوعاألكربمنالسالحفالبحريةحولالعالم،

وهيمهددةباالنقراضيفتايالند،وأدرجها
»االتحادالدويلللحفاظعىلالطبيعة«ضمن

قائمتهللحيواناتاملهددةعاملياً.

وتضعهذهالسالحفبيوضهايفاألماكن
املظلمةالتييصعبالعثورعليهاحنييغزو
السياحالشواطئ.ومنالشائعأنيحفر
األشخاصاألعشاشلرسقةالبيوض.

يذكرأنتايالندسجلتإىلاآلن2765إصابة
مؤكدةبفريوسكوروناالجديدو47وفاة،وفرضت

قيوداًعىلالسفرراوحتبنيحظرالرحالت
الجويةالدوليةومناشدةاملواطننيالبقاءيف

منازلهم،ماأدىإىلانهيارأعدادالسياح،وتالياً
انتعاشالحياةالربيةعىلالشواطئ.

أرادوا تقليد 
»البروفيسور« فوقعوا 

في قبضة الشرطة
يبدوأناملسلسلاإلسبانيالشهري»الكازاديبابل«،الذي
ُيعرفعىلنتفلكسباسم»الربوفيسور«،قدأثربشكلكبري
يفبعضاألشخاصيفأملانيا.أربعةرجالأرادواالسريعىل
نهجبعضأبطالاملسلسلفكانتلهمالرشطةباملرصاد.

ومنذاألسبوعاألولمنشهرمارس/آذار2020واألنظار
موجهةبقوةإىلمنصة»نتفلكس«التيتعرضحرصيا

الجزءالرابعمناملسلسلاإلسبانيالشهري»الربوفيسور«.
واكتسبهذااملسلسلشهرةواسعةوأصبحمنبنياألكرث
مشاهدةيفالعالمبفضلأحداثهاملشوقة،وذكاءبعض

أبطالاملسلسل،الذينيخوضونرصاعامريرامعالرشطة.
وتدورأحداثمسلسلالربوفيسورحولعصابةمن
اللصوصتحاولرسقةذهبالبنكاملركزياإلسباني.

ويرتديأغلبيةأعضاءالعصابةأقنعةللرساماإلسباني
الشهريسالفادوردايلباإلضافةإىلمالبسحمراء،ويحملون
مسدساتيفانتظارتعليماتالعقلاملدبر»الربوفيسور«.
ويبدوأنأحداثهذااملسلسلالشيققدأثرتيفبعض
األشخاصيفأملانيا،ودفعتهمإىلالقيامبترصفربما

سيندمونعليهالحقا،فقدذكرتصحيفة»مونسرتالند«
أنرشطةمدينةبيلفيلدبواليةشمالالراينفيستفاليا،
اضطرتللتدخلضدأربعةرجالكانوايحملونأسلحة

ويرتدونمالبسشبيهةبتلكالتييرتديهاأبطالاملسلسل.
وتابعاملصدرنفسهأنشاهدارأىأربعةرجاليتوجهون

إىلكشكيفاملدينة،حيثكانوايحملوناألسلحةيفنسخة
طبقاألصلللمسلسلاإلسباني،وأضافأنالشاهداتصل
بالرشطة،التيانتقلتبوجهالرسعةإىلعنياملكانمنأجل
معرفةمالبساتمايحدث،والحيلولةدونوقوعحادثما.
بيدأنالرشطةتفاجأتعندوصولهاإىلعنياملكانأن

السببوراءارتداءهؤالءالرجالملالبسشبيهةبمالبس
أبطالمسلسلالربوفيسوروحملهمللسالح،هورغبتهميف

تصويرإعالنتجاريملتجرللشيشةيفاملدينة.
يفاملقابل،لمتقتنعالرشطةبمربراتهؤالءالرجالووصفت
ماقاموابهبأنه»عملغبيوخطري«.وقدتمتقديمشكوى
ضدالرجالاألربعةبسببانتهاكقانوناألسلحة،حسبما

أشارتإليهمجلة»ديرشبيغل«.

F or 5th time in its history, San Fermin festival in 
city of Pamplona suspended
Spain’s massive San Fermin bull run festival has 

been cancelled this year due to the COVID-19 pan-
demic, the Pamplona City Council announced on.
The festival, propelled to international fame by the 
likes of Ernest Hemingway, attracts around 1.45 million 
visitors to the city of Pamplona every year in July.
“The San Fermin festival cannot be an exception. 
Like the rest of global and national events, it will be 
suspended. Until we have a vaccine, this is how it will 
have to be,” Ana Elizalde, the acting mayor of Pamplo-
na, said in a statement.
“This is not the time for pyrotechnics, running with 
the bulls, bullfighting or parades,” she added.

Enrique Maya, the mayor, has tested positive for 

coronavirus and is at home recovering.
In Navarra, the region home to Pamplona, 413 people 
have died so far from COVID-19 and 4,831 have tested 
positive for the virus.

This is not the first time that the 
famous running with the bulls 
festival has been canceled. In 
the years 1937 and 1938, it 
was called off in the midst 
of the Spanish Civil War. In 
1978, it was canceled after 
a student died in riots 
related to the ETA terrorist 
group. In 1997, it was also 
suspended after ETA assas-
sinated a local politician.

A study by a bullfighting association in 2014 estimated 
that the economic impact of the festival was around 

€136 million ($147.3 million).

Spain’s summer months are the most 
important for the country’s tour-

ism sector, which, besides of-
fering beaches, hosts several 

summer festivals that draw 
in millions of tourists from 
around the world. From 
music festivals to fiestas 
that involve large crowds 
throwing wine or tomatoes 
at each other, cancellations 

are set to continue.

According to the National Statistics Institute, 12.3% of 
Spain’s GDP is generated by the tourism industry. On 
Monday, the Bank of Spain forecast that the country’s 
economy could contract this year as much as 13%.
Spain is one of the world’s worst-hit countries by the 
novel coronavirus. It has registered a total of more 
than 21,200 deaths and over 204,100 confirmed cases 
so far.
Since appearing in Wuhan, China, last December, the 
novel coronavirus has spread to at least 185 countries 
and regions.
Data compiled by the U.S.’ Johns Hopkins University 
shows worldwide infections have reached nearly 2.5 
million, with the death toll above 171,000, while over 
658,000 people have recovered.

Spain’s famous bull run festival cancelled over virus
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    Reports تقارير

عدنان أبو عامر

قالكاتبإرسائييلإن»االتفاقعىلتشكيل
الحكومةاإلرسائيليةالجديدةبنيبنيامني
نتنياهوزعيمحزبالليكودوبينيغانتس

قائدحزبأزرق-أبيض،يتضمنبنداأساسيا
حولفرضالسيادةاإلرسائيليةعىلالضفة
الغربيةوغوراألردن،ولكنبمايمنعاندالع

أزمةسياسيةقاسيةمعاألردن«.

وأضافإيتمارآيخرن،املراسلالسيايس
لصحيفةيديعوتأحرونوت،يفتقريرله،أن
»الرجلنياتفقاعىلأنيتمفرضالسيادةيف
الضفةالغربيةمنخاللاتفاقمعالواليات
املتحدة،ونقاشمعاملجتمعالدويل،ومن

أجلالحيلولةدوننشوبأزمةمعاألردن،يف
حالقررنتنياهوضمالغوركماوعدجمهور

ناخبيهيفمعسكراليمني«.

ونقلعنمصدرمسؤولمناملستوطننيأن
»املعركةعىلالضمبدأتلتوها،ومنالواضح
أننالننوافقعىلفرضالسيادةعىلالضفة
الغربيةوفقاملزاجترامب،ألنهوفقالالتفاق
املوقعبنيالليكودوأزرقأبيض،فإنمسألة
فرضالسيادةاإلرسائيليةسيتمطرحهاعىل
جدولأعمالالحكومةالقادمة،وموافقتهامع
الكنيستبدءامناألولمنحزيران/يوليو

املقبل«.

وكشفالنقابأنه»تمإقرارهذاالبند،وبهذه
الصيغة،بناءعىلطلبأزرق-أبيض،ملنع
نشوبأزمةمعاألردن،وقدنجحغانتسيف

إدخالهذاالبندالذييتضمنأخذموافقةمن
الوالياتاملتحدةوفقالصفقةالقرن،خاصة
مايتعلقبالخرائطالجغرافيةاملنشورةيف

مالحقالصفقة،وإجراءمباحثاتمعاألرسة

الدوليةبهذاالخصوص«.

وأوضحأن»هذاالبنديفاالتفاقاالئتاليف
يأتيبغرضالحفاظعىلاملصالحاألمنية

واالسرتاتيجيةإلرسائيل،منبينهااملحافظة
عىلاالستقراراإلقليمي،واتفاقاتالسالم

الحالية،والتطلعإىلاتفاقاتأخرىمشابهة
يفاملستقبلمعالدولالعربية«.

وأكدأن»املسودةالحاليةاملتعلقةبضمغور
األردنتأتيبسببمخاوفأزرق-أبيض
منأنتؤديهذهالخطوةألزمةعاصفة
يفالعالقاتمعاألردن،وربماإلغاءاتفاق
السالممعه،وقدأرادغانتسأاليتضمن

اتفاقالرشاكةمعنتنياهوأيخطوةمترسعة
تتسبببتوترسيايسمعاململكة،معأن
جهودنتنياهولفرضالسيادةعىلغور

األردنومستوطناتالضفةالغربيةحتىقبل
االنتخاباتباءتبالفشل؛بسببمعارضة

البيتاألبيض«.

وأشارإىلأن»اإلدارةاألمريكيةطلبتمن
نتنياهواالنتظاريففرضالسيادةعىلالغور،

إىلحنياتفاقاللجنةاملشرتكةاألمريكية
اإلرسائيليةعىلالخرائطالنهائيةالتي

ستشملهاخطةإرسائيللفرضسيادتها،
خشيةأنيؤثرذلكعىلالدولةالفلسطينية
املستقبلية،وقدبدأتاللجنةاملشرتكةعملها
منذفرتة،لكنهاتوقفتفجأةبسببظهور
وباءكورونا،وتفشيهيفإرسائيلوالواليات
املتحدة،فيماحذرأقطاباملؤسسةاألمنية
اإلرسائيليةأنضمغوراألردنستؤديإللغاء

اتفاقالسالممعاململكة«.

ونقلالكاتبعن»أوساطاملستوطننييف
الضفةالغربية،ومنهمشايألونرئيس

املجلساالستيطاني»بيتإيل«،أنهمرحبوا
باتفاقإعالنالحكومةاإلرسائيلية،برشطأال
تكونعىلحساباملصالحاملستقبليةلنصف
مليونمستوطنيهودييفالضفةالغربية،
ولدينااليومفرصةتاريخيةلتأمنيمستقبل

التواجداالستيطانيوفرضالسيادة،وآملأن
الحكومةاإلرسائيليةالتيستقاميفالساعات

القادمةلنتهدرمزيدامنالوقت«.

أماعوديدإلحياني،رئيسمجلس
مستوطنات»يشع«بالضفةالغربية،فقال
إننا»سعداءبقدوماليومالذينواصل

فيهالعمللصالحمستوطنيالضفةوغور
األردن،فالحكومةاإلرسائيليةالجديدةفيها
أغلبيةغريمسبوقةمؤيدةلفرضالسيادة
اإلرسائيليةعىلتلكاملناطق،ونتوقعفرض

القانوناإلرسائييلوإعالنالسيادةيف
الكنيستمنخاللحكومةموحدةوقوية

تواصلالسياسةالحكوميةالسابقةلتطوير
التجمعاتاالستيطانيةاليهودية«.

أماحركة»السالماآلن«،فأعلنسكرتريها
شاكيدموراجأن»غانتسخانناخبيه،ومنح

ضوءاأخرضللرشوعبعمليةالضم،نحن
أمامسيايسغريمستقر،يفتقرللمسؤولية
القومية،ومنيدخلهذهالحكومة،يصبح
تحتعباءةاليمنياملتطرف،ويحملعىل
عاتقيهكارثةالضم،واملخاطرةبمستقبل
اإلرسائيليني،الذينقداليستطيعونأن
يتجولوايفالشوارع،ألنالحكومةتعلم

جيداأنعمليةالضمخطرية،وتفتقرللدعم
الجماهريي«.

ضم غور األردن يتصدر جدول أعمال 
الحكومة اإلسرائيلية الجديدة

فلسطيني يصنع فوانيس 
رمضان ويوزعها مجانا على 

أطفال منطقته
األناضول

يعكفشابيففلسطينيعىلصناعةعرشاتمنفوانيس
رمضان،بهدفتوزيعهاعىلاألطفالبمخيمالنصريات

لالجئني،وسطقطاعغزة،حيثيسكن.
ومنذسنواتطويلة،يعملساميفؤاد)30عاًما(يفمجال
اإلرشادوالرتفيهالنفيسلألطفالاأليتامبجمعيةخرييةيف

غزة،ماجعلهقريباًمنهم،ويفهماحتياجاتهمأكرث،ويعمل
عىلتلبيتهابالطرقاملناسبة.

ويقولالشاب:»الفلسطينيونيفغزةوعىلالرغممنظروفهم
الصعبة،إاّلأنّهميحاولوناستقبالشهررمضانمثلكلعام
عىلقدراملستطاع،ومبادرةصناعةالفوانيسوتوزيعهاعىل

األطفالتأتييفهذاالسياق«.
ويضيف:»أسعارفوانيسرمضانيفاألسواقمرتفعةجدا
واليستطيعمعظمالناسيفغزةاقتنائهابسببظروفهم

الصعبة«.
ويتابع:»لذلكقررتصناعةالفوانيسبتمويلمنإحدى
املؤسساتالخرييةالفلسطينية،باستخدامإمكانيات

بسيطةمثلاألوراقامللونةوالخرزوبعضقطعالزينة
البالستيكية،وتوزيعهاعىلاألطفالمجاناإلدخال

الفرحةإىلقلوبهميفشهررمضان«.
وبسببخصوصيةشهررمضانهذاالعامالذي
سيقضيهاألطفاليفمنازلهمضمنتدابريالواقية
منفريوسكورونا،أرادفؤادأن
يهديهمفوانيسهليلعبوابها
ويقضواأوقاتاممتعةداخل

بيوتهم.
ويقول:»البسمةومعالم

الفرحالتيسرتتسمعىلوجوه
األطفالعندماأعطيهمالفوانيس
هيالحافزاألولالذييدفعني
لالستمراريفهذاالعملوالسعي
لتوسيعهبكلاإلمكانياتاملتاحة،
ألتمكنمنالوصولإىلأكربعدد
مناألطفالداخلبيوتهم«.
ويفإطارتوسيعمبادرته،

يشريفؤادإىلأنهيعملحاليا
عىلتعليماألطفالصناعة
الفوانيسداخلمنازلهم

بمعداتومستلزماتموجودة
داخلاملنازل؛ليتمكنوامناستغالل

أوقاتهمبطريقٍةمثىل.
وتتمعمليةتدريباألطفاليفالوقتالحارضإلكرتونياً،بسبب
حالةالحجراملنزيلالتييلتزمفيهامعظمأهايلقطاعغزة،
حيثيتواصلمعهم»فؤاد«عربالبثاملبارشعىلمنصات

التواصلاالجتماعي.
وفيمايتعلقبتكلفةصناعةالفوانيس،يشري»فؤاد«إىلأّن

األمريخضعلحجموتصميمكلفانوس،فترتاوحالتكلفةبني
دوالرواحدو10دوالرات.

ويضيفموضًحا:»إجماالهذاالسعريعتربأقلمنأسعار
الفوانيسالتييتماستريادهامنالخارج،والتيتكونغالباً

ذاتجودةرديئة«.
وتمكنالشاب،يفهذاالعاممنصناعةعرشاتالفوانيسالتي
تّمتوزيعهاعىلاألطفالمجانًا،وسيعملخاللالفرتةالقادمة

عىلإنتاجاملزيد.
ويعانيقطاعغزة،حيثيعيشأكرثمنمليونيفلسطيني،
أوضاعااقتصاديةومعيشيةمرتديةللغاية،جراءحصار

إرسائييلمتواصلمنذمايزيدعن13عاما.
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بينماتجهددولالعالمللخروجمنتحتوطأةوباءكورونا،وتسعى
العديدمنهاللتخفيفمنإجراءاتالعزلبعدمانجحتيفالسيطرةعىل
الوباء،يظهرإىلالعلناملزيدمناملشاكلالتيتهددالسلماالجتماعي
يفأكرثمنبلد،كمايفالوالياتاملتحدةوفرنسا.يتوازىذلكمعتفاقم
االنقساماتالعاملية،السيمامعاالتهاماتاملتعددةللصنيبإخفاء

معلوماتحولالوباء،وتحديداًمنالوالياتاملتحدة،وهومايضعف
التعاونالدويليفمواجهةهذهالجائحةوماتخلّفهمنمصاعب

اقتصاديةواجتماعيةومعيشيةعاملية.
«

وقعتاشتباكاتبنيالرشطةوشبانيفإحدىالضواحيالفقريةيف
باريس

«
وتتزايدالتحركاتالرافضةإلجراءاتاإلغالقيفأكرثمنبلد.ووقعت
اشتباكاتبنيالرشطةوشبانيفإحدىالضواحيالفقريةيفباريس،

وسطإجراءاتالعزلالصارمةملكافحةتفشكورونا.وتفجرتاألحداث
يفحيفيلنوفالغارينبعدأنأُصيبقائددراجةناريةحنياصطدم
ببابكانمفتوحاًلسيارةللرشطةالتحملشعارهااملميز.وعادالهدوء

للحيقبلأنتتجدداالضطراباتالحقاً.
يفالوالياتاملتحدة،تجّمعنحو2500شخصعندمبنىالكونغرسيف

واشنطنلالحتجاجعىلأمرالحاكمالديمقراطيجايإنسيلبالبقاءيف
البيوتللحدمنانتشاركورونا.وقالتيلرميلروهومهندسومسؤول
انتخابييفالحزبالجمهوريلـ«رويرتز«إن»إغالقاألعمالالتجارية

باختيارالرابحنيوالخارسينومايتضمنهذلكمنأشغالأساسية
وغريأساسيةيمثلانتهاكالدستورالواليةوللدستوراالتحادي«.وكان
الرئيساألمريكيدونالدترامبقدأبدىالجمعةتأييدهالحتجاجات

مماثلةيفميشيغنومينيسوتاوفرجينيا»لتحريرها«منقواعدالتباعد
االجتماعي.

أمايفالربازيلفاليبدوالوضعأفضل،إذشهدتأكرثمنمدينةتظاهرات
رفضاًإلجراءاتاإلغالقوسطدعواتلحكامالوالياتإىلاالستقالة.

ويبدوالرئيسالربازييلجايريبولسونارواملتصدرالرئييسللحملةعىل
حكامالوالياتحتىأنهشاركيفاحدىالتظاهرات.كماأقالقبلأيام
وزيرالصحة،لويسهرنيكمانديتاالذيكانيعززإجراءاتالعزل.

ويفإسبانياطلبتاملعارضةتوضيحاًرسيماًمنوزيرالداخليةفرناندو
غرانديمارالسكابعدبيانملتحدثباسمالحرساملدنيالجرنال

خوسيهمانويلسانتياغو،قالفيهإنقواتالرشطةيفجميعأنحاء

البالد
تحاربرسائلتنتقد

تعاملالحكومةمعالوباء.وأضافأنالحرس
املدنييعملعىل»تجنبالضغطاالجتماعيالناجمعنالشائعات

وعىلتقليلاملناخاملعارضلكيفيةإدارةالحكومةلألزمة«.
وهومااضطروزيرالداخليةووزيرةالدفاعمارغريتاروبلزإىل

التخفيفمنحدةترصيحاتسانتياغوعربالتأكيدعىلأنأنهأساء
التعبري.وأكدوزيرالداخليةأنالشائعاتهدفهاتعريضالنظام

االجتماعيللخطر،مشرياًإىلأناإلجراءاتاملتخذةالتشمل»النقد
السيايسألنذلكيندرجضمنحريةالتعبري«.

اىلذلكاعتربوزيرالخارجيةالفرنيسجانإيفلودريان،أنالوباء
يفاقم»االنقسامات«العامليةوالخصومةالصينيةاألمريكيةوُيضعفيف
نهايةاملطافالتعدديةالدولية.وقاليفمقابلةمعصحيفة»لوموند«
»أخىشأنيصبحعالممابعد)الوباء(مشابهاًكثرياًلعالمماقبله،

لكنأسوأ«.وأضاف»يبدويلأننانشهدتفاقماالنقساماتالتيتقوّض
النظامالعامليمنذسنوات.الوباءيمثّلاستمراريةالرصاعبنيالقوى
منخاللوسائلأخرى«.ونددبـ«توسيعاملنافسةالدولية،وحتى
املواجهة،يفكلالقطاعات«بمايفذلك»ميداناملعلومات«.وقالإن
»انغالق«الوالياتاملتحدةالتي»يبدوأنهامرتددةيفأداءدورالقائد
عىلاملستوىالدويل«يعقّدكل»خطوةمشرتكة«بشأنالتحديات

العامليةالكبريةويشّجعتطلعاتالصنيإىلالسلطة.
ويفسياقالتوجسمنالصنيودورها،كشفتصحيفة»ديفيلت«نقالً
عنتقريرللمخابراتالداخليةاألملانية،أنالصنيومنخاللأنشطة
استخباراتهايفأملانيا،تسعىالستخدامصانعيالقرارمن»جماعات

ضغط«
منأجلإحداثتأثري

يفأملانيا.هذااألمردفعبنائبرئيسكتلة»الليربايل
الحر«شتيفانتوميهللقول»يحاولاملسؤولونالصينيوناآلنإعطاء

انطباعبأنالنظامالصينياالستبداديأفضلمنالديمقراطيات
الليرباليةيفالغربوبأنهقادرعىلالسيطرةعىلالوباء«،مضيفاًأن
»السلوكاملضللمنقبلهؤالءيمكّننامنالتشكيكيفنجاحذلك«.

يفغضونذلك،تتجهدولعديدةبحذٍرنحوتخفيفالقيودالهادفة
للحدمنتفشالوباءمعبدءإجراءاتالعزلبتحقيقنتائج.وفتحت
العديدمناملتاجرأبوابهايفوقتسابقمنهذاالشهريفأملانيا،يف
املرحلةاألوىلمنعمليةطويلةلخروجالبالدمنالعزل.يفالرنويج،

حيثتعتقدالسلطاتأن»الفريوسأصبحتحتالسيطرة«،أعادتدور
الحضانةفتحأبوابها.وأعادتالرشكاتالصغريةفتحأبوابهابعدخمسة
أسابيعمناإلغالقيفالدنمارك.كمابدأتإيرانفتحطرقرسيعةومراكز
تسوقرئيسيةلتحفيزاقتصادها.وبدأالكوريونالجنوبيونيفالعودة
للعملواالزدحاميفاملراكزالتجاريةوالحدائقوبعضاملطاعمبعدأن
خففتالسلطاتقواعدالتباعداالجتماعي.فيماقالترئيسةالوزراء

جاسينداأرديرنإننيوزيلنداستمددتدابريالعزلالعامأسبوعاً
وستنتقلبعدهملستوىأقلمنالقيود.ويفالصني،ستفتحمدارس
مقاطعةهوبايبؤرةتفشالوباء،أبوابهااعتباراًمن6مايو/أيار

لطالباملرحلةالنهائيةالثانوية.

فيروس كورونا يهدد 
السلم االجتماعي 

ويفاقم االنقسامات 

W ith the European Union’s economic 
covid-19 plan now on the table and the 
lockdown in Italy extended until the be-

ginning of May, the country has just entered the third 
and most delicate phase of a game of narratives.
The first phase started in March with the intensifica-
tion of the covid-19 crisis. At that time, most Italian 
political leaders were ready to stand together to fight 
the spread of the virus. The sovereigntist exceptions 
to this were embodied by League leader Matteo 
Salvini and his Brothers of Italy counterpart, Giorgia 
Meloni – who make heavy use of propaganda but 
whose parties hold just 22 percent of seats in the 
Italian Parliament.
Then, in April, Italy entered the second phase of the 
game of narratives: displays of solidarity. Italy was 
on the front line in receiving medical support from 
the European Union, its member states, the United 
States, and, most visibly, China and Russia. In this 
phase, the gradual polarisation of Italy’s coalition 
government began.
On one side, the Five Star Movement strengthened 
the public narrative praising China and Russia for 
their unique friendship and support for Italians. For 
example, the party argued that this Chinese support 
was a reward for Italy’s significant engagement with 

China’s Belt and Road Initiative. According to the Five 
Star Movement, Italy’s investment in the common 
project helped it react to the covid-19 emergency 
more efficiently. 
On the other side, the Democratic Party emphasised 
its gratitude towards Washington and Brussels, mak-
ing every effort to strengthen Italy’s European 
and transatlantic relationships. With-
out dismissing Moscow’s and 
Bejing’s support, the Demo-
cratic Party stressed the 
importance of caution 
in public praise that 
could jeopardise 
those stronger and 
more structured 
relationships.
The second 
phase had 
several key 
features. Russia 
– traditionally 
a close friend 
of rightist Italian 
politicians such as 
Salvini and former 

prime minister Silvio Berlusconi – now deals directly 
with the anti-establishment Five Star Movement 
and the centrist prime minister, Giuseppe Conte. 
However, the situation became somewhat confused 
due to the Italian government’s delayed and inade-
quate reaction to alleged threats against a La Stampa 

journalist from the Russian Ministry of Defence. 
There is an increasing discrepancy be-

tween Rome’s approach to Russia 
and public perceptions of the 

country: most Italians do 
not consider the coun-

try to be their biggest 
friend. Nonethe-

less, the Italian 
government 
– or, at least, 
half of it – has 
included Russia 
in the list of first 
responders to 
Italian appeals 

for international 
solidarity.

Another key fea-
ture of the second 

phase was that the Five Star Movement, the sole 
architect of Italy’s major role in the Belt and Road Ini-
tiative, helped push forward Beijing’s mask diplomacy 
narrative – according to which China is rescuing other 
countries by providing them with medical supplies. 
While many Western powers were voicing concerns 
about China’s responsibility for the global spread of 
the coronavirus, one half of the Italian government 
transformed itself into the symbol of Chinese aid 
to the European Union and its member states. This 
appeared to reaffirm the Five Star Movement’s role 
as China’s preferred interlocutor in Italy.
Finally, the EU emerged as the biggest loser from this 
phase, initially proving unable to present a credible 
narrative about how its management of the covid-19 
crisis protected Europeans’ health and economic 
security. Italians are unlikely to forget their anger at 
preliminary statements made by European Central 
Bank President Christine Lagarde and European 
Commission President Ursula von der Leyen. And 
the consequences of this are already very visible: 49 
percent of Italians now want Italy to leave the EU, a 
rise of 20 percentage points since November 2018.

To read the rest of the article go to :
https://www.ecfr.eu/

The dangers of crisis diplomacy: Italy, China, and Russia
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بلغاإلنفاقالعسكريالعاملّيعام2019أعىل
مستوياتهمنذنهايةالحربالباردة،واحتلّتالواليات
املتحدةالصدارةمنحيثحجماإلنفاق،وفقماأفاد،
اليوماإلثنني،تقريرملعهداستوكهولمالدويلألبحاث

السالم)سيربي(.
عىلمدارالعامككّل،ارتفعاإلنفاق
العسكريإىل1.917ملياردوالر

)1.782ملياريورو(يفالعالم،أي
بزيادٍةسنوّيةقدرها%3.6،هي
األكربمنذ2010.وقالالباحث
يف»سيربي«،نانتيان،رداً
عىلسؤاللوكالة»فرانس

برس«،إّن»اإلنفاقالعسكري
بلغأعىلمستوىلهمنذنهاية

الحربالباردة«عام1989.
وتبقىامليزانّيةالتيخصّصتها

الوالياتاملتحدةاألوىليفهذااملجال،
وقدزادتبنسبة%5.3عام2019إىل

732ملياردوالر،أيمانسبته%38مناإلنفاق
العاملي.وبعدسبعسنواتمنالرتاجع،عاوداإلنفاق

العسكريللبالداالرتفاععام2018.
وتأتيالصنيوراءالوالياتاملتحدة،مع261مليار
دوالر،بزيادة%5.1عىلمدىعامواحد،والهند

مع71.1ملياردوالر)+%6.8عىلمدىعام(.وكان
اإلنفاقالعسكرّيللصنيخاللالسنواتالـ25 

املاضيةقدجاءمتوازياًمعمنحنى
النمّواالقتصاديللبالد.وتعكس

االستثماراترغبةالصنييف»جيش
منالطرازالعاملي«،حسبماقال
نانتيان.وأضاف:»الصنيأعلنت
رصاحةأنّهاتريدبشكلأسايس
التنافسمعالوالياتاملتحدة

كقوةعسكريةعظمى«.
ويفمايتعلّقبالهند،قالسيمون
وايزمان،وهوباحثآخريفاملعهد،

إّن»التوتّراتوتنافسالهندمع
باكستانوالصنيهمامنبنيعوامل

زيادةاإلنفاقالعسكري«للبالد.
والدولالخمسالكربىمنحيثاإلنفاق-بينها
روسياوالسعودّية-أنفقتجميعهاأكرثمن60يف

املئةمنحجماإلنفاقالعسكريالعاملي.أّماأملانيا
التيحلّتسابعةوراءفرنسا،فسّجلتمنجهتها

أقوىزيادةيفالئحةالدولالـ15األكرثإنفاقاً:فقدزاد
إنفاقهابنسبة%10عام2019إىل49.3ملياردوالر،
ويعودذلكجزئياًإىلاملخاوفمنتهديدرويس،

حسبمعّديالتقرير.
ويفحنيأشارتيانإىلأن»نمّواإلنفاقالعسكري

تسارعيفالسنواتاألخرية«،حذّريفالوقتنفسهمن
أّنهذاامليلقدينعكسبسببفريوسكوروناالجديد

الذييهّزاالقتصادالعاملي.وبينمايتّجهالعالم

نحوحالةمنالركود،اعتربتيانأنّهسيتعنّيعىل
الحكوماتإعادةالنظريفاإلنفاقباملجالالعسكري

وتوجيههنحوقطاعاتمثلالصحةوالتعليم.
حأنيكونلهتأثريحقيقي وأضافأنمايجري»ُيرجَّ

عىلاإلنفاقالعسكري«.لكّنالباحثأوضحأن
االنخفاضيفاإلنفاقالعسكرييفسياقأزمةمعّينة
اليدومطويالًعىلاإلطالق.وتابع:»يمكنأننرى

انخفاضاًيفاإلنفاقملدةتراوحبنيسنةوثالثسنوات،
ثّمزيادةًجديدةيفالسنواتاملقبلة«.

اإلنفاق العسكري في 2019: 

األعلى منذ الحرب الباردة

Israel slams Egyptian Ram-
adan series predicting de-
struction of Jewish state
A futuristic Egyptian television series predicting the destruction of the state of 
Israel is “unacceptable”, Israel’s Foreign Ministry said on .
The Ramadan series is “unfortunate and totally unacceptable, especially 
between countries that have a peace agreement between them for the past 
41 years”, the ministry said in a statement on .
Egypt’s “El-Nehaya” or “The End” is a dystopian drama set in a future world 
controlled by cyborg clones.
The show’s first episode,, features a classroom scene set in the year 2120 in 
which children are learning about the “war to liberate Jerusalem».
«America was the central supporter of the Zionist state,” the teacher in the 
scene says.
«When the time came for the Arab states to get rid of their sworn enemy, a 
war broke out that was named the war to liberate Jerusalem... the war ended 
quickly and brought about the destruction of the Zionist state of Israel less 
than 100 years after its establishment [in 1948].»
«Most of the Jews in Israel ran away and returned to their countries of origin 
in Europe,” the teacher added. 
While many Jews settled in Israel after migrating or fleeing from European 
countries, the majority of the Jewish population are Mizrahi or Sephardic 
Jews.
Mizrahi Jews hail from Middle Eastern and North African countries, while 
Sephardic Jews trace their origins to the Iberian peninsula from which they 
were forced to flee during the Spanish inquisition. Many Sephardic Jews fled 
to North Africa and the Ottoman Empire.
To read the rest of the article go to :
https://english.alaraby.co.uk/

التزالأصداءالتوترالبحرياألخريبنيإيران
والوالياتاملتحدةاألمريكيةمستمرةواليبدو
أنالتوترسينتهيقريبا،إذأصدرتالهيئة

العامةللقواتاملسلحةاإليرانيةبيانا،حذرت
فيهواشنطنوحلفاءهامنمغبة»أيتوتر

ومواجهةخاللعبورقطعهاالبحريةمناملياه
االقتصاديةالخالصةللجمهوريةاإلسالمية
اإليرانية«يفبحرعمانوالخليجأو»عند

العبورمنأجواءهذهاملناطق«.

ودعت»هيئةاألركاناإليرانية«يفبيانها،الذي
نرشتهوكالة»إيسنا«اإليرانية،الوالياتاملتحدة

وحلفاءهاإىل»احرتامالقواننيواملقررات
الدوليةوقواننيإيرانعندعبورقطعهامناملياه
اإليرانيةالخالصةوتجنبأيمغامرةوترصفات

تتعارضمعأمناملالحةالبحريةاآلمنة«.

واعتربتالقواتاملسلحةاإليرانيةأن»وجود
أمريكاوحلفائهايفاملنطقةغريمرشوعومصدر
التوتراتواألزمات«،مشريةإىلأن»دولاملنطقة

قادرةعىلتأمنيأمنالخليجومضيقهرمز

وبحرعمانونقلالطاقة«.
واتهمتماوصفتهابـ«التحالفاتاملزيفة

العابرةللمنطقةبقيادةأمريكا«بأنها»ترضب
النظامواألمناإلقليميني«،داعيةالقوات
األمريكيةوحلفاءهايفاملنطقةإىل»إنهاء

ترصفاتهماالستفزازيةوالخطريةللحؤولدون
انتشارالتوتر«.

وأكدتالهيئةالعامةلألركاناإليرانيةأنطهران
»لنتبدأأيتوتروحربيفاملنطقة«،مهددة

بأنها»سرتدبحزموقوةعىلأيمغامرةوتحرك
استفزازي«،محملة»القواتاملتخاصمة،منها

القواتاألمريكية،عواقبذلك«.
ويأتيبيانهيئةاألركاناإليرانية،بعدوقوع
احتكاكبنيزوارقعسكريةإيرانيةوقطع

بحريةأمريكيةيفمياهالخليج،منتصفشهر
ابريلاملايض،وسطتناقضرواياتالطرفني
حولأسبابالحادث،حيثاتهمالجيش
األمريكيالحرسالثورياإليرانيبمضايقة
السفناألمريكية،إالأنالحرسنفىذلك،

وأعلنيفبيانأنزوارقهكانتيفمهمةوواجهت

يفالطريقالقواتاألمريكية،متهمةإياها
بـ«عدماحرتامقواننياملالحةالدولية«.

ووسطهذهالرواياتاملتناقضةللقوات
العسكريةللبلدين،أعلنالرئيساألمريكي

دونالدترامب،يفالثانيوالعرشينمنابريل،
أنهأمربـ«استهداف«و«تدمري«أيقطعة
بحريةإيرانيةتقرتبمنالسفناألمريكيةيف

الخليج.

وعىلصعيدمتصلبالتوترمعواشنطن،هاجم
وزيرالخارجيةاإليرانيمحمدجوادظريف،

نظريهاألمريكيمايكبومبيو،والرئيساألمريكي،
يفتغريدة،قائالإنالرجلني»أعلناقبلعامني

نهايةمشاركةالوالياتاملتحدةيفاالتفاق
النوويظنامنهماأنالضغوطالقصوى

ستجربإيرانعىلاالستسالم«.
وأضافظريفأنهبعد»فشلهذهالضغوط،
بشكلملفتللنظريدعوالوزيراألمريكيإىل

املشاركةيفاالتفاقالنوويمنجديد«،مخاطبا
اإلدارةاألمريكية»كفواعناألوهام«.

تصاعد التوتر بالخليج... إيران تحذر من 
»االستفزازات األميركية«
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نرشتصحيفة»الغارديان«تقريراللصحفيمارتن
شولوفيتناولوضعالعمالةاألجنبيةيفدول
الخليجالتيقالإنهاهيالتي»تحملتالعبء

األكربمنتفيشفريوسكورونا«.
وأشارشولوفيفتقريرهإىلأنالعمالاألجانب

يعيشونيفمخيماتمكتظةوبدونعمليواجهون
نسباعاليةمناإلصاباتبفريوسكورونا.

وتنقلالصحيفةعنمنظماتحقوقإنسان
ودبلوماسيونقولهم،إنهذاالقطاعمنالعمالة
يتعرضأكرثلإلصابةبـ«كوفيد19-«ممايعنيأن

عىلالدولالتياستقبلتهمتوفرينفسالعنايةالتي
توفرهاألبناءالبالد،وإالواجهتهذهانتشاراواسعا

للمرضبطريقةيصعباحتواؤها.
وأضافت:»أغرتهذهالدولالغنيةبالغازالطبيعي
والنفطمالينيمنأصحاباملهاراتاملتدنيةللعمليف
قطاعاتالخدمة،خاصةمنجنوبآسياوأفريقيا.
وبسببتوقفالنشاطاتالعامةفإنعمالالبناء
باتوامحصورينيفمهاجعهموبعيداعنناطحات

السحابومالعبالرياضةالتييعملونفيها،وبدون
رواتب.ونفساألمرينسحبعىلقطاعالطاقةالذي

يعملفيهاألجانببشكلحرصي«.
واستناداإىلماقالهريشاردكاوالنسكي،الذي

يعملبمنظمةالعملالدولية،فإن«املهاجعالخاصة
بالعمالتعانيمشكلةكبرية،وتغيبفيهاإجراءات
التباعداالجتماعيحيثيبلغعدداألشخاصيف

الغرفةأربعةأوأكرث«.
ووصلتحاالتاإلصابةبالفريوسبنيالعمالة

األجنبيةبدولالخليجنسباعالية.ففيالكويت
واإلماراتوالبحرينتظهراألرقامالرسميةأنمعظم
حاالتاإلصابةبالفريوسسجلتبنيالعمالالذين

يعيشونيفمعسكراتخاصةبهم.
وكشفتقريرأصدرهمركزمواردالتجارةوحقوق
اإلنسانهذاالشهرأنالعمالةاألجنبيةيفالخليج

»يعيشأفرادهايفمعسكراتمكتظةويفالعادةبدون
مرافقللنظافةوبعضهمبدونقدرةللحصولعىل

املياه«.
وجاءيفالتقرير»هذهالظروفتوفرالرتبةالخصبة
النتشارفريوسكوفيد19-وفرضالحجرالصحي
والقيودعىلالحركةوالسفرقدتؤديوبطريقةغري
مقصودةإىلتعريضالعمالللخطروأثاراقتصادية

حادةبسببعدمقدرتهمعىلالعمل«.
ويقولشولوف،إنمعدالتاإلصابةهزتدولالخليج
التيزادتمنعملياتترحيلالعمالبدونأنتلقى
مقاومةكبريةمندولالعمال.ويفالوقتالذيوفرت
فيهدولالخليجالعالجملنأصيببفريوسكورونا،
إالأنالقلقداخلمجتمعاتالعمالةالوافدةهو
أنالدولمرتددةيفمنحالعنايةالصحيةالشاملة
للعاملنيوحملةالفريوسيفمخيماتالعمالة.

ونقلتالصحيفةعنإقبالرشيد،عاملالبناءمن
باكستانيفقطرقوله:»جاءواللفحصثالثمرات
وتمأخذبعضأصدقائي«،وأضاف:»هناالكثريمن
املرىضوحتىلوأردتالعودةإىلبالدي،فمنسيقدم

املساعدة،نحنهناعاجزون«.
واعرتفتدولاملنطقةبأناملعسكراتهيحاضن
مثايلللمرضولكنهاتحاولموازنةاملخاطرعىل

العمالبالخطرعىلاملجتمعبشكلعام.
وتقولالصحيفةإنمنظورإصابةالعمالةاملهاجرة
بالفريوسوحمايةاملواطننيتكشفالضوءعنمعدل
اعتمادهذهالدولالرثيةوبشكلكاملعىلالعمالة

األجنبيةلتحريكاقتصادياتها.

ويعملاملهاجرونيفبناءمالعبكأسالعالميف2022 
الذيستعقديفقطرويفبناءإكسبو2020بدبي،

ومنشآتاستقبالقمةالعرشينبالرياضهذاالعام.
وسجلتحاالتوفاةعاليةبنيعمالنيبالينييف
قطرمعأنالحكومةتقولإنهاحسنتمنظروف

العاملنييفمواقعالبناء.
وسجلنحو40.000عاملباكستانييفاإلماراتيف
قوائمالعودةإىلبالدهم،وهددتأبوظبيبإعادة
النظريفالعالقاتمعالهندإنلمتتعاونيفترحيل

العمالالهنود.
ورغمالظروفالصعبةإالأنالعمالةالوافدةظلت
تتدفقعىلدولالخليجوإرسالالتحويالتاملالية

إىلبالدهاالتيالتتوفرفيهافرصالعمل.
وقالكاوالنسكي«»هناكالكثريمنالعماليفدول
مجلسالتعاونالخليجيممناليريدونالعودة

وراغبنيبالبقاءوالبحثعنعمل«.
وأضاف:»ستكونخسائرضخمةيفاألعمال

ودولهمليستمتحمسةلعودتهمنظراللتحديات
املرتبطةبالعائدينيفهذاالوقتوندرةفرصالعمل

يفأوطانهم«.
وشددبالقول:»بعضالدولكانتناشطةأكرث

منغريهافقدوفرتالكويتوسائلورحالتجوية
للمهاجرينالذيكانيقيمونيفالبلدبدونأوراق
رسمية،حيثيعتربهؤالءخطراصحيابسببعدم

القدرةعىلمتابعتهموفحصهم.
وكانتقطرأولالدولالخليجيةالتيحجرتعىل
معسكراتالعمالةالوافدةومنحتهممرونةيفظروف
العملبحيثيعطيهمالفرصةللحصولعىلالوظيفة

املتوفرة.

الغارديان: الخليج ال يوفر الحماية من كورونا 
للعمال المهاجرين

واشنطن بوست: ترامب هاجم منظمة 
الصحة العالمية.. لكن المشكلة فيه

يرىالكاتباألمريكيداناميليبانكأناملشكلةوراءفشلالرئيساألمريكيدونالدترامب
يفاالستعدادملواجهةفريوسكورونا»كوفيد19-«،تكمنيفسياستهاليفمنظمةالصحة

العامليةالتييوجهإليهاسهامانتقاداته.
ويقولميليبانكيفمقالنرشتهصحيفةواشنطنبوستإنترامبومستشاريهوحلفاءه
يفالكونغرسينحونبالالئمةعىلاملنظمةالدولية،بينماهناكأدلةجديدةتكشفعن
أنمسؤولنيأمريكينيوآخرينتابعنيللمنظمةيفالصني،كانواعىلاتصالمستمرمع
بعضهمبعضايفاأليامالحاسمةمنيناير/كانونالثانياملايض،معبدءانتشارالوباء.
ويوضحأنموظفنييفالسفارةاألمريكيةيفبكنيالتقواعىلنطاقواسعبمسؤويلمنظمة
الصحةالعامليةهناكيفيناير/كانونالثانياملايض،وذلكيفالفرتةالتيكانفيهاترامب

يتهماملنظمةبالتآمرمعالصنيإلخفاءالخطرالحقيقيلفريوسكورونااملستجد.
ووفقاألشخاصمطلعنيعىلاملسألةتحدثوابرشطعدمالكشفعنهويتهم،يذكر
الكاتبأناملسؤولنياألمريكينيعقدوايفبكنيمااليقلعن10اجتماعاتهاتفيةأو

شخصية-وربماأكرث-معمسؤويلمنظمةالصحةالعامليةيفتلكالفرتةمنمطلعالعام
الجاري.

 اجتماعات متواصلة
ويوضحاملقالأنمسؤولنيمنوزارةالصحةوالخدماتاإلنسانيةيفإدارةترامبومن

مراكزمكافحةاألمراضوالوقايةمنهاوآخرينمناملعاهدالوطنيةللصحة،كانوامنبني
الذينيجتمعونبانتظاميفبكنيمعمسؤويلمنظمةالصحةالعامليةهناك.

واجتمعهؤالءمرتنييفاألسبوعاألولمنيناير/كانونالثانياملايض،وثالثمراتيف
األسبوعالثانيمنه،وثالثاأخرىيفاألسبوعالذييليه،ومرتنييفاألسبوعالرابع.

ويشريالكاتبإىلأنهذهاالجتماعاتكانتتجري،إضافةإىلمكاملاتغريرسميةبني
مسؤويلالوالياتاملتحدةومنظمةالصحةالعامليةيفبكني.

ويضيفأنهذهاالجتماعاتالتياستمرتيفالشهرينالتالينيشملتمسؤولنيمن
منظمةالصحةالعاملية،مثلمديرهاالعامتادروسأدهانومغيربيسوسورئيسبرامج

الطوارئمايكلريان،وبروسأيلواردالذيقادبعثةمنظمةالصحةالعامليةإىلووهانيف
الصنييففرباير/شباطاملايض.

 نقل المعلومات
ويقولالكاتبإناملسؤولنياألمريكينيكانوايعملونبدوامكامليفاملقّرالرئييسملنظمة
الصحةالعامليةيفجنيف،بينماكانالوباءيتفىش،وإنهكانيجرينقلاملعلوماتأوال
بأولإىلإدارةترامب،الذيقررتوجيهالنقدالحادللمنظمةإزاءانتشارالوباءوجعلها

كبشفداء.
ويشرياملقالإىلأنترامبكانقدقطعالتمويلعنمنظمةالصحةالعامليةاألسبوع

املايض،واتهمهابأنها»أداةللصنيالشيوعية«.
ويرىالكاتبأنهيمكنانتقادمنظمةالصحةالعامليةالمتداحهااستجابةالصنيلتفيش
الوباء،أولعدمدعمهاالقيودعىلالسفروالرتحاليفالبداية،أولعدمإعالنهاعنحدوث

الجائحةيفوقتمبكر.
ويضيفأناملعلوماتالتيتبادلتهاالصنيمعالعالمكانتغريكافيةعىلاإلطالق،لكن
الكّمالهائلمناالتصاالتواالجتماعاتوالتعاونبنياملسؤولنياألمريكينيومسؤويل
منظمةالصحةالعاملية،يجعلمناتهامترامبللمنظمةبأنها»تتسرتعىلانتشار

الفريوسالتاجي«أوتفشليف»مشاركةاملعلوماتبطريقةحسنةالتوقيتوشفافة«،
أمراسخيفا.

By Siddharth Varadarajan

F or decades, India embraced many of the 
ideals that are the hallmarks of a liberal 
democracy. But since the election of 

Prime Minister Narendra Modi and his Hindu 
fundamentalist Bharatiya Janata Party in 2014, 
we have experienced a breathtaking erosion in 
the rule of law and civil and political rights and 
the unleashing of a wave of intolerance against 
religious minorities.
Sadly, much of the Indian media has been 
complicit in the B.J.P.’s assault on democratic 
and secular values, either by actively promoting 
the narrative of Mr. Modi and his party, or by 

censoring itself to avoid being punished.
There are still journalists who maintain their 
integrity and work to uphold the democratic 
ideals of the Indian Constitution. For these in-
dependent journalists, it has become something 
of a rite of passage to have the police come 
after them for speaking out against the ruling 
establishment.
As a founding editor of The Wire, an indepen-
dent online news portal, I have had my own 
brushes with the law, chiefly in the form of 
defamation complaints. At one point, we faced 
14 defamation cases, all of them frivolous, 
seeking damages totaling $1.3 billion. The cases 

were filed by people who are either a part of the 
ruling establishment or considered close to it. 
Seven cases have since been withdrawn.
On April 1, I was accused by the police in 
Ayodhya, in the northern state of Uttar Pradesh, 
of several serious crimes: using a computer to 
impersonate someone and transmit obscene 
material; disobeying the instructions of a public 
official; spreading panic about an impending 
disaster; and spreading rumors with intent to 
cause a riot. Some of these crimes carry a three-
year prison sentence.
To read the rest of the article go to :
https://www.nytimes.com/

NYT: In India, a Pandemic of Prejudice and Repression
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 Women Pioneering نساء رأيدات

فريدة أحمد
يفاألزمةالتينعيشهامعتفشوباءكورونا
»كوفيد19-«عامليا،خرجتالنساءبمبادرات
إنسانيةملساعدةاملصابنيوغريالقادرين،

وتخطتذلكإىلمساعدةالجهاتاملسؤولةيف
الدولورجالاألمنواألطباء.

سيدة على قدر المسؤولية
كانتسيدةاألعمالاملرصيةهبةالسويدي،

رئيسةمجلسأمناءمؤسسة»أهلمرص«،من
أوائلالنساءالالتيتفاعلنيفالتصديلوباء
كورونا،وأطلقتمبادرة»خليكيفالبيت«،

ووسم»أهلمرصقداملسؤولية«.
يفالبداية،بثتالسويديمقطعفيديوإلعالن
املبادرةوتشجيعالشخصياتالعامةللمشاركة

فيهالحثاملواطننيعىلالبقاءيفاملنزل
واتباعإجراءاتالوقايةنظرالخطورةورسعة
انتشارالفريوس،وقدتفاعلمعهاالكثريمن
الشخصياتالعامة،منإعالمينيوفنانني

والعبيكرةالقدم.
ويفمبادرةأخرىللسويديوتحتمظلة
مؤسسةأهلمرص،أعلنتالتكفلبتجهيز

خمسغرفعنايةمركزةمتكاملة،وتوفري30 
جهازتنفسصناعيملصابيكورونا،وتنفيذ
أقنعةللوجهمصنعةمحليا،لحمايةاألطباء
واملصابنيمنعدوىكورونا،وفقاللصحف

املرصية.

امرأة ال تعرف المستحيل
معارتفاعأسعارالكماماتيفالصيدلياتيف

محافظةكركوكشمايلالعاصمةبغداد،بادرت

الناشطةالعراقيةناديةمحمدالعزاوي،
رئيسةمؤسسةاملظلةلحقوقاإلنسان،بصنع
الكماماتيدوياوتوزيعهامجاناعىلغري

القادرين.
وفورإعالنذلك،انضمإليهاعرشات

املتطوعني،مماساهميفرفعاإلنتاجإىلأكرث
من350قطعةيفاليومالواحدوتوزيعهاعىل
األحياءواملناطقالفقرية،بحسبتقريريف

الجزيرة.
العملوالتكافلاإلنسانيالذي
بدأتهالعزاويدفععددامن
الجهاتاملسؤولةللتعاون،
ففتحتمديريةرياضة
وشبابكركوكأبوابها
أماماملتطوعنيوآالت
الخياطةالخاصةبهم

للعمليفمساحة
واسعة.

ومعاتساعاملساحة
زاداإلنتاجليصل

إىلنحو2000 
كمامةيوميا،ولم
تعدالكمامات
توزعفقطعىل
الفقراء،بلعىل
الكوادرالطبية
يفاملستشفيات
ورجالاألمنيف

الطرقات.

سيدة االستهداف المباشر
معتزايدحاالتالوفياتيفأغلبدولالعالم
بسببفريوسكورونا،أطلقتجيهانمختار،
عضونقابةاملعلمنييفمحافظةقنابمرص،
مبادرةنسائيةتهدفإىلتوعيةالنساءملنع
التجمعاتيفالجنائز،للحدمنانتشار

فريوسكورونااملستجد.
فاملبادرةالتيأطلقتهاالسيدةالصعيدية
منقريةالحراجيةبقوص-صعيد
مرص-ليتمنرشهايفباقي
القرى،تستهدفالنساء
فقط،باعتبارهنالفئة

األصعبيفاإلقناعمقارنة
بالرجالوالشباب،إذاما
تعلقاألمربالتجمعات
يفالجنائزوجلسات

العزاء،بحسب
صحفمرصية.

إعالمية ضد 
الفيروس
ربماال

تستطيع
كلالنساء
إطالق

مبادراتفردية،لكنذلكلميمنعهنمن
التطوعيفمبادراتعدةداخلبالدهن
للمساهمةيفمواجهةفريوسكورونا

املستجد،منبينهناإلعالميةالقطريةإيمان
الكعبيالتيانخرطتيفاألعمالالتطوعية،
حتىأصبحتواحدةمنأبرزاملتطوعاتيف
مبادرة»متطوعألجلقطر«التيأطلقتها

جمعيةقطرالخريية.
ساهمتمبادرةالكعبيللمساهمةفيما
تبذلهالدولةللحدمنانتشارفريوس

كورونااملستجد،التوعيةمنأجلاتباع
تدابرياألمنوالسالمةواإلجراءاتالوقائية،
وتوزيعاملوادالغذائيةعىلالعماليفمناطق
الحجرالصحي،وتوزيععددمناملنشورات
والفيديوهاتالتوعويةالتيتشملإرشادات

التعاملمعفريوسكورونا.

قوة »البالطو« األبيض
لمتتخلفاملرأةالسودانيةعنالركب،بعد
دورهاالبارزيفالثورةالتيأطاحتبنظام
الرئيسالسودانيالسابقعمرالبشريالعام
املايض،فعادتمنجديدللصفوفاألماميةيف

مواجهةكورونا.
وبرزاسمالطبيبةإرساءعثمانمسؤولة

املكتبالطبييفمنظمة»شارعالحوادث«،
التيأنشأهاعددمنالشبابعام2012،
بهدفتقديمالعونللمرىضغريالقادرين
وتحملاألعباءاملاليةللعالج،لتكريس

جهودهااليوميفمكافحةجائحةكورونا،من
خاللاملساعدةيفتجهيزمراكزالعزلوتوفري
اإلمكانياتالالزمةلها،وتزويداملستشفيات

وغرفالطوارئبأجهزةالتنفس.

سيدات عربيات في الصفوف األولى لمواجهة كورونا5 

تولتمناصبهامة،حركتمجرياتاألحداث،
كجندييفامليدان،صنعتالتاريخبشخصيتها

بعيًداعنتكوينهاالجسماني،إنهااملرأة
التياسهمتيفمختلفاملجاالتاالقتصادية

والسياسيةواالجتماعية.نرصدقصص
لشخصياتنسائيةرائدةأسهمتيفالتاريخ

اإلنساني.

الملكة حتشبسوت
لمتّرحتشبسوتنفسهاإاليفمنصبعرشمرص،

حيثالقتأنهااألحقبذلكمنذخلقها،لذلك
عارضتالتقاليدالدينيةاملرصيةوتزوجتمن

أخيهاتحتمسالثاني،لترتبععىلالعرشوتنفرد
بالحكمولكنمنخلفالستار.

تميزعرصهابنشاطالبناءكاإلنشاءاتاملعمارية،
وأنشأتمعبدالكرنك،وكانأهممعبدقامتببنائه

هومعبدالديرالبحريالذيأنشأيفاألقرص.

شهدعرصهانشاًطاللتجارة،فكانتحريصةعىل
إرسالرحالتبحريةعربقناةتربطبنيالنيل

والبحراألحمر؛إلقامةعالقاتتجاريةمعالبالد
املجاورة،خاصةبعدضعفاألحوالالتجاريةيف

عهدامللكتحتمسالثاني.
كمااتسمعرصهابالرفاهيةبعداستريادهاللمواد

الرتفيهيةمنالبالداملجاورة،كالبخور
والتوابلوالعطوروالجلودوالنباتات،

كماأعادتفتحاملناجم
واملحاجرالتيأُغلقتيف
عهدالهكسوسوقامت

بتنشيطهايفشبه
جزيرةسيناء.

كماشنتحمالت
عسكريةيفالنوبة
وسورياوفلسطني،

ولمتمنعهاأنوثتهامن
تويلأمورهامة،جعلتها
تضطرإىلالظهوربالزي
الفرعونيالذكورييف

املناسباتالرسمية.

كليوباترا
وصفتامللكةكليوباترابأنها
أثرتعىلالسياسةالرومانية
يففرتةحرجة،وُعرفتبوالئها

ملرصلذلكبعدماتولتُحكممرص،
أصبحتأولحاكمألرستهالتعلماللغة

املرصية،والتيكانتواحدةمنعدةلغات

تتحدثها.
شكلتجيًشايخوضالحربضدالرومان،خاصة
بعدعلمهابرغبتهميفضممرصإىلاإلمرباطورية

الرومانية.
استغلتواستخدمتلصالحهااثننيمنأقوى
األباطرةالرومان،ماركأنتونيويوليوسقيرص؛
الستعادةاألرايضاملرصيةالتيوُضعت
تحتأيديالرومان،كماتمكنتمن
تشبيهنفسهاباإللهةاملرصية

إيزيس.

جميلة بوحيرد
أماعنجميلةبوحريد،املرأة
الجزائريةالتيناضلتضد
االستعمارالفرنيس،ففيُعمر
العرشين،انضمتلصفوف
الفدائيني،كماأنهاأولامرأة
تطوعتلزرعالقنابليفطريق

االحتاللالفرنيس.
وأصبحتمطاردةحتىتم

أرسهاوُحكمعليهاباإلعدام،
ولكنلمُينفذالحكموبعدما
خرجتمنالسجن،تزوجت
منمحاميفرنيس،ثمتولت
منصباتحاداملرأةالجزائري

بعداالستقالل.

صفية زغلول
آمنتصفيةزغلول،زوجةاملناضلالسيايس

سعدزغلول،بدورهاالوطني
تجاهقضايااالحتالل،فكانت

أولامرأة
مرصية
تشعل
حماس
الثورات

بنيالسيدات
وتدعمهمللتظاهر

ضداالحتالل
اإلنجليزي.

وألقتخطابات
وندواتتندد

بأهميةالقضية
املرصية
وخطورة

االحتالل،الذي
يرسقمنهم

حريتهموكرامتهم،
مماأشعلنفوس
السيداتاملرصية

للمشاركةمعها،ومنذلكالوقت
واملرأةتُشاركيفاملناصب

السياسية.

نساء غيرن 4 
مجرى التاريخ 
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192 Organizations Urge 
UN Security Council to 
Support Global Ceasefire
C IHRS was among 192 organizations urging the United Nations Security Council 

(UNSC) to support the global ceasefire called for by the Secretary General aimed 
at curbing the spread of COVID-19. The Secretary General appealed to warring 

parties and their international backers to immediately mobilize to put an end to conflicts, 
which render civilians throughout the world acutely susceptible to the pandemic. The 
April 2nd letter urged the UNSC to mobilize in support of the global ceasefire.
Bahey eldin Hassan, Director of the Cairo Institute for Human Rights Studies, welcomed 
the Secretary General’s call and reiterated its importance for the MENA region. If action is 
not urgently taken, “civilian populations in situations of conflict will bear the brunt of this 
pandemic,” Hassan warned.  He urged all parties to “prioritize action against a global pan-
demic and ensure humanitarian access to the vulnerable civilian populations in conflict 
zones across the region.”
Years of hostilities in Syria, Libya, and Yemen – featuring systematic and widespread 
attacks on health facilities – have decimated healthcare infrastructure, leaving it unable to 
effectively prepare for and respond to the spread of COVID-19.  Civilians do not have ade-
quate access to healthcare and those displaced as a result of these conflicts live in faulty 
and overcrowded housing, tents, and makeshift shelters. They often lack basic resources 
for sanitation and hygiene, including access to water.
Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, 
Mark Lowcock reiterated the Secretary General’s call “for a complete and immediate 
nationwide ceasefire throughout Syria to enable an all-out effort to suppress COVID-19.” 
Over the course of the ten-year conflict, 6.2 million people have been displaced within 
Syria, including 2.5 million children. In northwest Syria, more than 60 medical facilities 
have been attacked since April 2019 by the Syrian government and its allies. In northeast 
Syria, the Turkish authorities have been cutting off the water supply to Kurdish-held areas, 
which is hinders the ability of humanitarian agencies to prepare and protect vulnerable 
communities from the spread of COVID-19.
Echoing his global appeal, the Secretary-General called “on those fighting in Yemen to im-
mediately cease hostilities, focus on reaching a negotiated political settlement countering, 
with all available resources, a potential outbreak of COVID-19.” In Yemen, the population 
suffers the world’s worst humanitarian catastrophe. Over 80% of the population requires 
humanitarian assistance to survive. It is estimated that ten million people are on the 
verge of famine and seven million are malnourished.
Similar to Syria and Yemen, Libya’s healthcare sector has been severely afflicted by the 
ongoing armed conflict throughout the country. On April 6, Al Khadra Hospital in Tripoli 
was attacked, forcing COVID-19 patients to evacuate the 400-bed hospital. As of March 
20, 2020, indiscriminate shelling between conflicting parties damaged 27 health facilities, 
forcing 12 to close in addition to putting 23 others at risk of closure.
Thousands of civilians, especially internally displaced persons and migrants, lack sufficient 
water, electricity, shelter and food; and over 8,000 are in overcrowded and unsanitary 
detention sites. Already in a vulnerable situation, they are left alone to face the spread 
of COVID-19, while the agreed upon ceasefire has not been respected by the rival Libyan 
authorities and their international backers.
The Secretary-General called on the warring parties in Libya to join forces in order to 
address  the virus and ensure unhindered access of humanitarian aid throughout the 
country “given the already dire humanitarian situation and the possible impact of the 
COVID-19 pandemic.”
Hassan also underscored the importance of a ceasefire in effectively confronting the 
pandemic:
“If the international community comes together in support of the Secretary General’s call 
then tens of thousands of lives can be saved and even worse humanitarian crises averted 
in the long-suffering conflict zones across our region.”

قالتمنظمةالعفوالدوليةيفتقريرسنويعن
حالةحقوقاإلنسانيفأفريقياإناملحتجنيعرب

أفريقياجنوبالصحراءتحدواالرصاصوالتعرض
للرضبدفاعاعنحقوقهم.

وبحسباملنظمة،فإنهيفعام2019،»رأيناالقوة
املذهلةللناسيفاالحتجاجاتالجماهرييةالتي
اجتاحتأفريقياجنوبالصحراءالكربى.فمن
السودانإىلزيمبابوي،ومنجمهوريةالكونغو
الديمقراطيةإىلغينيا،تحدىالناسحمالت

القمعالوحشيةللدفاععنحقوقهم«.
ويفالسودان،قالتاملنظمةإنالقواتالحكوميةيف
إقليمدارفورواصلتانتهاكاتهاالخطريةلحقوق
اإلنسان،بمايفذلكعملياتالقتلغرياملرشوع،

والعنفالجنيس،وأعمالالنهباملمنهج،والتهجري
القرسي.

ويفجمهوريةالكونغوالديمقراطية،واصلت
العرشاتمنالجماعاتاملسلحةاملحليةواألجنبية
إىلجانبقواتاألمنالحكومية،ارتكابانتهاكات
لحقوقاإلنسان،مماأدىإىلمقتلأكرثمن2000 
مدني،وترشيدمااليقلعنمليونشخصخالل

عام2019.
أمايفالصومال،فقداستمراملدنيونيفالعيش
تحترحمةهجماتحركةالشباباملسلحة،يف

حنيتقاعستالقواتالحكوميةوالقواتاملتحالفة

معهايفاتخاذاالحتياطاتالكافيةلتجنيب
املدنينيهجماتهاالتيتستهدفحركةالشباب.
كمانفذتالجماعاتاملسلحةهجماتضد

املدنينييفالكامريون،وجمهوريةأفريقياالوسطى،
وبوركينافاسو،بينماتقاعستالحكوماتيفتوفري

الحمايةللمدنيني.
ورصدالتقريرتدهوراألمنبشكلكبرييفوسط

مايل،معوقوععملياتقتلواسعةالنطاق
للمدنينيعىلأيديالجماعاتاملسلحة،

و«جماعاتالدفاععنالنفس«املعلنةذاتيا.وردا
عىلذلك،ارتكبتقواتاألمناملاليةانتهاكات
متعددة،بمايفذلكعملياتالتعذيبواإلعدام

خارجنطاقالقضاء.
ويفموزمبيق،واصلتالجماعاتاملسلحةشن
هجماتضدعمومالسكانيفكابودلغادو،وزُعم
أنقواتاألمنارتكبتانتهاكاتجسيمةلحقوق

اإلنسانيفمعرضردهاعىلالعنف.
كمااليزال،وفقالتقرير،الوصولإىلالرعاية
الصحيةمصدرقلقكبريللناسيفجميع

أنحاءاملنطقة،حيثأدىانخفاضالتمويل
الالزمللصحةإىلنقصيفاألرسّةواألدويةيف
املستشفيات.وبحسبالتقريرفإنالحكومات
منأنغوالإىلزيمبابوي،مروراببورونديإىل

الكامريون،تقاعستيفاحرتامالحقيفالصحة،

وقدأدتالنزاعاتإىلتفاقمالوضع.
ويفإثيوبيا،جوبهتاالشتباكاتبنيالجماعات
العرقيةبردغريمتناسبمنقبلقواتاألمن.

ويف17دولةعربأفريقياجنوبيالصحراء،جرى
اعتقالالصحفينيواحتجازهمبشكلتعسفي
يفعام2019.ويفنيجريياعىلسبيلاملثال،
تمتسجيل19حالةاعتداءواعتقالتعسفي

واحتجازصحفيني،والعديدمنهميواجهونتهما
ملفقة.

ويفبوروندي،واصلتالسلطاتقمععمل
املدافعنيعنحقوقاإلنسانومنظماتاملجتمع
املدني،بمايفذلكتعريضهمللمالحقةالقضائية،

وأحكامبالسجنملدةطويلة.
ويف17دولةعربأفريقياجنوبيالصحراء،تم
اعتقالالصحفينيواحتجازهمبشكلتعسفي
يفعام2019.ويفنيجريياعىلسبيلاملثال،
تمتسجيل19حالةاعتداءواعتقالتعسفي

واحتجازصحفيني،والعديدمنهميواجهونتهم
ملفقة.

ويفبوروندي،واصلتالسلطاتقمععمل
املدافعنيعنحقوقاإلنسانومنظماتاملجتمع
املدني،بمايفذلكتعريضهمللمالحقةالقضائية،

وأحكامبالسجنملدةمطولة.

أمنستي ترصد 
القمع واالنتهاكات 

الحقوقية في 
أفريقيا

قالتهيومنرايتسووتشإناملالينيمنسكانلبنان
مهددونبالجوعبسببإجراءاتاإلغالقاملتصلة

بالوباء،مالمتضعالحكومةعىلوجهالرسعةخطة
قةلتقديماملساعدات. قويةومنسَّ

وبحسباملنظمةفإنوباءكوروناساهميف
تفاقمأزمةاقتصاديةمدمرةكانتموجودة
أصاليفلبنان،وكشفعنأوجهالقصور

يفنظامالحمايةاالجتماعيةفيه.
وقالتلينازيميت،الباحثةاألوىل
يفالفقروالالمساواةيفهيومن

رايتسووتش،إناإلغالق
الهادفإىلإبطاءانتشار

فريوسكوروناأدى
إىل»تفاقمالفقر
والصعوبات
االقتصادية

املتفشيةيفلبنانقبل
وصولالفريوس«.

وأضافت»خرسكثريون
دخلهم،وقديعجزأكرثمن

نصفالسكانعنرشاءغذائهم
وحاجاتهماألساسيةإذالمتتدخل

الحكومة«.
وقالنشطاءيقدموناملساعدةإىلاألرس

املحتاجةيفبريوتوصيداوطرابلسوزغرتا
مأيمساعدات لهيومنرايتسووتشإنهلمتُقدَّ

فعليارغمالتعهداتالسابقةللحكومة.

ووفقاملنظمة،فإنهبعدشهرتقريبامناإلغالق،
سّببغيابأياستجابةواضحة،ويفالوقتاملناسب،

ومنسقةمنجانبالحكومةإىلجوعالعديدمن
العائالتوعجزهاعنتلبيةاحتياجاتهااألساسية،

بمافيهااإليجار.
وقدأحرقسائقأجرةسيارتهعندماغرّمته
قوىاألمنلخرقهقواعداإلغالق.وألقى
بائعمتجولمحبطخرضواتهيف

الشارعبعدأنأوقفتالرشطةعمله.
وعرضعاملبناءعاطلعن
العملكليتهللبيعلعجزه

عندفعاإليجار.واندلعت
احتجاجاتبالفعل

ضدتصاعد
املصاعب

االقتصاديةيف
أنحاءمختلفةمن
البالد،شملتأحياء
القبةوجبلمحسنيف

طرابلس،وبريوت.
وقالتزيميت»الناسيفلبنان
يكافحونوهمعىلحافةالهاوية.

ينبغيللحكومةأنتطوربرسعةبرنامج
مساعداتيحميحقوقالناس،ويؤمنلهم
املواردالتييحتاجونإليهايفهذهاألزمةمن

أجلالبقاء«.

»هيومن رايتس ووتش«: ماليين 
اللبنانيين مهددون بالجوع بسبب كورونا
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    Sciences علوم

طارق قابيل
تظهردراسةحديثةأنالتجاوزيفاستغاللالحياةالربيةيتسبب

بشكلمبارشيفانتشاراملزيدمنالفريوساتوانتقالهاللبرش.
وبحسبالدراسة،فإنتأثرياإلنسانعىلالحيواناتيساهمبشكل
مبارشيفانتشاراألمراضحيوانيةاملنشأيفجميعأنحاءالعالم.
ووجدالباحثونأناستغاللنااملستمرللحياةالربية-منخالل

الصيدوالتجارةوتدهوراملوائلوالتحرض-قدأدىإىلتغيرييفأعداد
الثدييات،وزيادةاألمراضالحيوانيةاملعديةالتييمكنأنتنترش

بنيالبرش.

التعدي على الحياة البرية
الحياةالربيةمصطلحيشريإىلكافةأشكالالحياةمنالنباتات

والحيواناتالتيتعيشيفكافةالنظمالبيئيةوالتعتمدعىلاإلنسان
بشكلمبارشيفمعيشتها.

ومناملؤكدأنوقتحدوثجائحةمثلوباءفريوسكورونااملستجد
هوالوقتاملناسبللتفكرييفاملدىالذيوصلإليهالبرشنتيجة

التعديعىلالحياةالربية،حيثأدىاتصال
املجتمعالبرشياملتزايدبالحياةالربيةإىل

زيادةخطرانتشارالفريوس.
وكانتدراساتسابقةقدربطتبني

انتقالالفريوسللبرشوبنيالحيوانات
الربية،وهوماعادليلقيالضوءمرة
أخرىعىلاستهالكبعضاملجتمعات

البرشيةللحيواناتألغراضشتى،وتأثريذلكعىلالحياة
الربية.

تقولعاملةالوبائياتكريستنيجونسونمنجامعةكاليفورنيا
ديفيس،»معتناقصاملوائلالطبيعية،تقرتبالحياةالربية

منالناسبشكلوثيق.كماتعيدالحياةالربيةالتوزعالستيعاب
األنشطةالبرشية«.

وأضافت»يؤديهذاإىلترسيعظهوراألمراضيفالحياةالربية
ويعرضنالخطراألوبئة«.وهذهالحقيقةيفهمهاالعالماآلنبشكل

جيدللغاية.

خطر حقيقي
يفالقرناملايض،انترشتاألمراضاملعديةوانتقلتمنالحيوانات

الربيةإىلالبرش،وتشريالنتائجالجديدةإىلأنأكرثالثديياتوفرة
هيجزءكبريمناملشكلة.

منخاللمقارنةالبياناتاملنشورةحتىعام2013بشأنعالقة
الثديياتالربيةواألليفةبالفريوساتالتييمكنأنتنتقلإىلالبرش،
تسمىالفريوساتحيوانيةاملنشأ،أظهرالباحثونأيالتفاعالت

تعرضناأكرثللخطر.
هناكثالثمجموعاتمنالحيواناتتحملأكربخطرلنرش

الفريوسات.منغرياملستغربأنالحيواناتاألليفة،مثلاملاشية،
تشاركأكربعددمنالفريوساتمعمالكيهامنالبرشأكرثمن

نظرياتهاالربيةبثمانيةأضعاف.
منبنيهذهاملخلوقاتالربية،تلكالتييبدوأنهاتشرتكيفمعظم
الفريوساتمعالبرش،كانتتلكالتيازدادتبكرثةوتتكيفمع

البيئاتالتييهيمنعليهااإلنسانمنمثلالخفافيشوالقوارض
والرئيسيات.

ومعذلك،حتىاألنواعاملتعرثةاملهددةبفقداناملوائلأواالستغالل
املفرط،كانمناملتوقعأنتستضيفضعفعددالفريوساتحيوانية
املنشأمقارنةبتلكالتيكانتتتناقصألسباب

أخرى.
باختصار،عندمايوجدالبرش

يبدوأنهناكخطراأكربمنانتشار
الفريوسات.ويفجميعاالحتماالت،كنا
نستهنيبالخطرالحقيقيلهذاالوجود.

التعايش بأمان
اعتبارامنعام2019،صارربعأنواعالثديياتغرياألليفة
يفالعالممهددةباالنقراض،وفقاللقائمةالحمراء،وهيالئحة

تدرسوتصنفحالةحفظاألنواعالنباتيةوالحيوانيةالتييصدرها
االتحادالعامليلحفظالطبيعة.

يفحنيأنالتحرضوالنشاطالبرشيقدقلالبالتأكيدمنتنوع
الحيواناتعىلاألرض،فقدأصبحتبعضاألنواعوفريةللغاية،وهذه
هياألنواعالتيتتكيفبشكلجيدمعالسلوكالبرشي،مثلالفرئان.
تقولجونسون»يجبأننكونمنتبهنيحقالكيفيةتفاعلنامع
الحياةالربيةواألنشطةالتيتجمعالبرشوالحياةالربيةمعا«.

وتضيف»منالواضحأنناالنريدأوبئةبهذاالحجم.نحنبحاجة
إىلإيجادطرقللتعايشبأمانمعالحياةالربية،حيثليسلديها

نقصيفالفريوساتلتعطيناإياه«.

دراسة جديدة تكشف أسباب انتقال 
الفيروسات من الحيوانات للبشر

قاع البحر 
يغرق تحت ثقل الماء الناتج 

من ذوبان الغطاء الجليدي
يغوصقاعالبحربنحو0.1ملليمرتيفالسنةبسببوزناملاءالناتجمنذوبان

الغطاءالجليدي.
يقولبرامادوتفيشواكارماBramha Dutt Vishwakarmaمنجامعة

بريستولUniversity of Bristolيفاململكةاملتحدة:”إنذوبانغرينالندوالقارة
القطبيةالجنوبيةأرسعبكثري(مماكانيحدثيفالسابق(،ومنثميمكنناأن

نتوقعحدوثتشوهاتأعىلبكثرييفاملحيطاتيفاملستقبل”.
حَسَبفيشواكارماوزمالؤهاملقداَرالذيتتسبببهالكتلةاإلضافيةيفاملحيط
بتشويهقاعالبحرومايعنيهذلكبالنسبةإىلمستوياتسطحالبحر.ووجدوا
أنهلنيكونلهسوىتأثرٍيضئيٍليفارتفاعمستوىسطحالبحريفاملستقبل
ألن؛البحارترتفعنحو3ملليمرتاتيفالسنة،وهذاأرسعبكثريمنمقدار

انخفاضقاعالبحر.
إنارتفاعمستوىسطحالبحرهونتيجةلتغرياملناخالذييحدثبدورهمن

جراءانبعاثاتغازاتالدفيئةالناتجةمنالنشاطالبرشي.وعىلامتدادالقرون
املقبلة،فمناملتوقعأنترتفعمستوياتسطحالبحرعدةأمتار.ومعارتفاع

درجةحرارةاملناخسرتتفعباملثلدرجةحرارةمياهالبحر،وعندماتسخناملياه
فإنهاتتمدد،وهذبدورهيتسببيفارتفاعمستوىالبحار.

ويفالقرنالعرشينكانهذاالتمددالحرارياملحركالرئييسالرتفاعمستوى
سطحالبحر،وفقجوناثانبامربJonathan Bamberمنجامعةبريستول،
الذيتعاونيفهذاالعملالبحثي.وهذايعنيأنكتلةاملحيطاتبقيتتقريباً

عىلحالها،عىلالرغممنتزايدحجمها.
وحالياً،يتسبباملناخالذيصارأكرثدفًئايفذوبانجليدالثالجاتالجليدية
والغطاءالجليدي؛ممايتسببيفتدفقمزيدمناملياهإىلالبحر.ويقولبامرب:
“منذمنتصفتسعيناتالقرنالعرشين،كانتتساهمكلمنمنطقةغربالقارة

الجنوبيةاملتجمدةوغرينالنديفذلك”.
وهذايعنيأنكتلةاملحيطاتتتزايدمنذذلكالحنيوتضغطعىلقاعالبحر

الذييضطرحالياًإىلاالنخسافمثلرقاقةمناملعجوناملرنإذاوضعنافوقها
أوزاناًمنالرصاصالثقيل.

يؤكدكلمنفيشواكارماوبامربأننتيجةبحثهمالنتُحدثفرقًاملموًسا
بالنسبةإىلارتفاعمستوىسطحالبحريفاملستقبل.ويفحنيأنانخفاضقاع
البحرسيبطئمنارتفاعمستوىسطحالبحر،إالأّنالتأثريضئيلجداًبحيث

اليمكنأنيكونذامعنى.
ويقولبامرب:“مستوىسطحالبحرآخذباالرتفاعوقاعاملحيطآخذ

باالنخفاض،لكنالفرقيفاألرقامكبري”.فانخسافقاعالبحريحدثأبطاأبنحو
30مرةمنارتفاعمستوياتسطحالبحر.

ويفالوقتنفسه،هناكشكوككبريةحيالارتفاعمستوىسطحالبحريف
املستقبلويعودذلكجزئياًإىلأنناالنعرفبالضبطمدىرسعةذوبانالجليد.
وهذايعنيأنتوقعاتارتفاعمستوىسطحالبحريفالقرنالحاديوالعرشين

ترتاوحبنيمرتومرتين.

pharmaceutical Its results are published in a 
magazine “New England Journal of Medicine”, The 
“Symbolfever” It achieved promising results for 53 
patients Bacovide-19Their health conditions varied 
between advanced, difficult and normal.
According to the results of the study, the doctors 
who supervised the experiment observed an 
improvement in 36 patients, whereas in 8 cases, 
no positive changes occurred, and 7 patients 
died, after accreditation. “Symbolfever” In their 
treatment.According to what was reported by 
the newspaper website “South China Morning 
Post”After class 17, the doctors who participated 
in the experiment were able to Artificial respira-
tion About 30 patients.

The authors of the experiment found that the mor-
tality rate of patients treated with the drug was 
lower than that recorded in other trials conducted 
in China for patients with HIV who had severe 
symptoms, while side effects were recorded 
for”Symbolfever” It was characterized by diarrhea, 
rash and a decrease blood pressure.
According to the study by Gilead Sciences, an 
American company specialized in manufacturing 
pharmaceutical And its results are published in the 
“New England Journal of Medicine”, “Sympheav-
er” has achieved promising results for 53 patients 
Bacovide-19Their health conditions varied 
between advanced, difficult and normal.
According to the results of the study, the doctors 

who supervised the experiment observed an 
improvement in 36 patients, whereas in 8 cases, 
no positive changes occurred, and 7 patients died, 
after the adoption of “Symifire” in their treatment.
According to the South China Morning Post web-
site, the doctors who participated in the experi-
ment were able to, after using the drug, to chapter 
17 Artificial respiration About 30 patients.
The authors of the experiment found that the 
mortality rate of patients treated with the drug 
was lower than that recorded in other trials 
conducted in China for patients with the virus who 
had severe symptoms, while recorded side effects 
of “Symifever” represented by diarrhea, rashes 
and a decrease blood pressure.

https://www.saudi24.news/

Study reveals a drug that produces positive results 
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TECHNOLOGY تكنولوجيا

أبل تطور تصميم »آيفون 
12« المرتقب ليكون شبيًها 

بـ«آيباد برو«
تعملرشكةأبلاألمريكيةعىلإعادةتصميمهاتفهااملرتقب»آيفون
12«،ليبدوشبيًهابأجهزتهااللوحيةالشهرية»آيبادبرو«،بينما

يتوقعاإلعالنعنهيفمؤتمر»أبل«السنوييفسبتمرباملقبل.

ووفقماذكرموقع»بلومربج«،يأتيتصيميمالهاتفبحوافمسطحة
منالفوالذاملقاومللصدأبدالًمنالتصميماملنحنيالحايل،معجوانب

مسطحةوزوايادائريةأكرثحدة،لتشبهتصميمحاسوب»آيبادبرو«.
وتشريالتوقعاتإىلأنهسيزودبتقنيةالجيلالخامس.

وذكرتتقاريرإخباريةأنشاشة»آيفون12«تأتيبقياس»6.7 
بوصة«،وكامرياخلفيةمتطورةجًدا،كمايحتويعىلنظامتثبيت

الصورةامليكانيكيلتعويضاهتزازاليد.
وتطور»أبل«أيًضاإصدارًاأصغروأرخصمنمكربالصوتاملنزيلالذكي
»HomePod«،بحيثسيكونحجماإلصدارالجديدنحونصفحجم

اإلصداراألصيل،معالحفاظعىلتصميممماثل.
وتعملالرشكةعىل»AppleTags«،الذييسمحللمستخدمنيبتتبع
األشياء،مثلاملفاتيحواملحافظ،وقدتمتزويدهبغطاءجلديمن

تصميمها،معسلسلةمفاتيحإلرفاقهباألشياء.
ومناملقررأنتتضمنجميعالهواتفترقيةكبريةللمعالج،معالرتكيز

عىلترسيعالذكاءالصناعيومهامالواقعاملعزز،معتقليلحجمالنتوء
.»TrueDepth«املوجوديفأعىلالشاشة،الذييحتويعىلكامريا

ووفقًالبلومربج،تستكشف»أبل«طرقًاإلزالةالنتوءبالكامليفالسنوات
املقبلة.

تطبيق جديد من 
»سامسونج« اللتقاط الصور 

عن طريق ساعتها الذكية
طرحترشكةسامسونجالكوريةالجنوبيةتطبيقًاجديًدا،يتيح
للمستخدمنيالتحكمبكامرياالهاتفوالتقاطالصور،منخالل

ساعاتهاالذكية.
ووفقماذكرموقع»«جيإسإمآرينا«،يتيحتطبيق»كامريا
كونرتولر«للمستخدمنيالتحكمبكامرياتهواتفهم،والتقاط

الصورأوتسجيلمقاطعالفيديوعربأوامرتتلقاهاهواتفهممن
خاللساعات»جالكيسووتش«.

»ويندوز 10« يتيح نقل 
الملفات السلكًيا من وإلى 

هواتف سامسونج
طرحترشكةمايكروسوفتاألمريكيةطريقةسهلةلنقلامللفات
السلكًيا،منوإىلهواتفسامسونجالذكيةعربأجهزةالحواسيب

العاملةبنظامتشغيل»ويندوز10«.
وأوضحت»مايكروسوفت«أنمستخدميالهواتفالذكية

واألجهزةاللوحيةمنفئة»جالكيس«يمكنهمسحبامللفات
وإفالتهاضمنأجهزةالحاسبالعاملةبـ«ويندوز10«عرب

 Link«منمايكروسوفتوخاصية»YourPhone«استخدامتطبيق
toWindows«ضمنهواتفسامسونج.

كماأفادتالرشكةاألمريكيةبأنهاليمكننقلأكرثمن100 
ملفدفعةواحدة،عىلأنيكونالحجماألقىصلكلملف»512 

ميجابايت«،ويجبعدمتصغرينافذةتطبيق»YourPhone«أثناء
نقلامللفات،ألنذلكيؤديإىلإلغاءعمليةالنقل.

وتعملامليزةالجديدةعىلجميعاألجهزةمنفئة»جالكيس«من
»سامسونج«،بدءمناإلصدار»1.5«،عىلأنيتمربطهابميزة
»LinktoWindows«واملرتبطةبأجهزةالحاسبالعاملةبأحدث

إصدارتجريبيمننظام»ويندوز10«.
ويحتاجاملستخدمبعدتوصيلجهازهالذكيمنفئة»جالكيس«

بجهازحاسبويندوز10إىلفتحتطبيق»YourPhone«عىل
جهازالحاسبواالنتقالإىلشاشةالهاتف.

،»MyFiles«أو»Gallery«ويمكنللمستخدمبعدذلكفتحتطبيق
وتحديدامللفاتاملرادة،ومنثمالضغطلفرتةطويلةإلظهار

خاصيةالسحبواإلفالت،وسحبهابعدذلكوإفالتهايفاملوقع
املطلوبضمنالحاسب.

ويفحالأراداملستخدمنقلامللفاتمنالحاسبإىلهاتف
سامسونج،فإنهبحاجةإىلتحديدامللفاتعىلجهاز»ويندوز
10«،ثمسحبهاإىلنافذةتطبيق»YourPhone«،ويتمتخزين

جميعامللفاتاملنقولةمنالحاسبإىلالهاتفداخلملف
»Downloads«يفوحدةالتخزينالداخليةللهاتف.

A pple and Google announced a system 
for tracking the spread of the new 
coronavirus, allowing users to share 

data through Bluetooth Low Energy (BLE) 
transmissions and approved apps from health 
organizations.
The new system, which is laid out in a series of 
documents and white papers, would use short-
range Bluetooth communications to establish 
a voluntary contact-tracing network, keeping 
extensive data on phones that have been in 
close proximity with each other. Official apps 
from public health authorities will get access to 
this data, and users who download them can 
report if they’ve been diagnosed with COVID-19. 
The system will also alert people who download 
them to whether they were in close contact with 
an infected person.
Apple and Google will introduce a pair of iOS 
and Android APIs in mid-May and make sure 
these health authorities’ apps can implement 
them. During this phase, users will still have to 
download an app to participate in contact-trac-
ing, which could limit adoption. But in the 
months after the API is complete, the companies 
will work on building tracing functionality into 
the underlying operating system, as an option 
immediately available to everyone with an iOS 
or Android phone.
Contact tracing — which involves figuring 
out who an infected person has been 
in contact with and trying to prevent 
them from infecting others — is one 
of the most promising solutions for 
containing COVID-19, but using digital 
surveillance technology to do it 
raises massive privacy concerns 
and questions about effectiveness. 
Earlier this week, the American Civil 
Liberties Union raised concerns 
about tracking users with phone 
data, arguing that any system would 

need to be limited in scope and avoid compro-
mising user privacy.
Unlike some other methods — like, say, using 
GPS data — this Bluetooth plan wouldn’t track 
people’s physical location. It would basically pick 
up the signals of nearby phones at 5-minute 
intervals and store the connections between 
them in a database. If one person tests positive 
for the novel coronavirus, they could tell the app 
they’ve been infected, and it could notify other 
people whose phones passed within close range 
in the preceding days.
To help public health officials slow the spread of 
#COVID19, Google & @Apple are working on a 
contact tracing approach designed with strong 
controls and protections for user privacy. @tim_
cook and I are committed to working together 
on these efforts.
The system also takes a number of steps to 
prevent people from being identified, even 
after they’ve shared their data. While the app 
regularly sends information out over Bluetooth, 
it broadcasts an anonymous key rather than a 
static identity, and those keys cycle every 15 
minutes to preserve privacy. Even once a person 

shares 
that 

they’ve been infected, the app will only share 
keys from the specific period in which they were 
contagious.
Crucially, there is no centrally accessible master 
list of which phones have matched, conta-
gious or otherwise. That’s because the phones 
themselves are performing the cryptographic 
calculations required to protect privacy. The cen-
tral servers only maintain the database of shared 
keys, rather than the interactions between those 
keys.
Contact tracing can help slow the spread of 
COVID-19 and can be done without compro-
mising user privacy. We’re working with @
sundarpichai & @Google to help health officials 
harness Bluetooth technology in a way that also 
respects transparency & consent. 
The method still has potential weaknesses. In 
crowded areas, it could flag people in adjacent 
rooms who aren’t actually sharing space with 
the user, making people worry unnecessarily. 
It may also not capture the nuance of how 
long someone was exposed — working next 
to an infected person all day, for example, will 
expose you to a much greater viral load than 
walking by them on the street. And it depends 
on people having apps in the short term and 
up-to-date smartphones in the long term, which 
could mean it’s less effective in areas with lower 

connectivity.
It’s also a relatively new program, and Ap-

ple and Google are still talking to public 
health authorities and other stakehold-

ers about how to run it. This system 
probably can’t replace old-fashioned 
methods of contact tracing — which 
involve interviewing infected people 
about where they’ve been and who 
they’ve spent time with — but it 
could offer a high-tech supplement 
using a device that billions of peo-

ple already own.

Apple and Google are building a coronavirus 
tracking system into iOS and Android
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كثريامايشتكيالناسمنأنرئيسهميفالعمليفتقر
إىلالتفاهموالتعاطف،ولكنهلاملديرونبحاجة
إلظهاراملزيدمنالتعاطفمعاملوظفني؟وإذاكان

األمركذلك،فلماذا؟
وقالتالكاتبةسوزانروسيفمقاللهاإنهمنذ

الفشلاألخالقيللقياداتالذيأدىإىلأزمةالركود
االقتصادييفالوالياتاملتحدةاألمريكيةعام2008،
كانهناكقلقبشأنالقوةاملطلقةنسبيااملمنوحة
لكباراملسؤولنيالتنفيذيني،هذهالفئةاالجتماعية
التيتعّدمقربةمنالسياسينيولهاتأثريكبرييف

تشكيلاملجتمع.

صفات مطلوبة في القيادات
وأفادتالكاتبةبأنذلكترتبعليهتناميالرغبةيف
اتباعاملؤسساتلنهجقياديقائمعىلاألخالقيات.
وفضالعنذلك،برزاتجاهمطردللمنظماتالتي
ترغبيفتطويراملهاراتالقياديةلدىجميع

الطبقاتاالجتماعية،بدالمنأنيكونمجاالمحتكَرا
منقبلأقليةتتمتعبنفوذهائل.

كمايشهدالعالمزيادةواضحةيفاملنشورات
التيتدعوالقادةإىلأنيتحلوابصفاتعىلغرار
التعاطفواألخالقواملوثوقيةوالتواضعوالنزاهة،
فضالعنالذكاءالعاطفيواإلحساسباملسؤولية.

وكشفتاألبحاثالحديثةأنممارسةالنفوذمرتبطة
بمدىأنانيةاملديراملسؤول.فعىلسبيلاملثال،يعد
األشخاصالذينيملكونسلطةعىلعددأكربمن
املوظفنيأقلعرضةالستخدامالتفكرياألخالقي
واالهتمامبراحةجميعالعاملني،مقارنةبالذين

تكونسلطتهمعىلعددأقلمناملوظفني.

معضلة البيضة والدجاجة
ونّبهتالكاتبةإىلأنهخاللحملةإعادةانتخاب

الرئيسالسابقللوالياتاملتحدةباراكأوباما،أشارت
زوجتهميشيلقائلة:»أنتصبحرئيسااليغريمن
شخصيتك،بليكشفعنها«.فهلتغريالسلطة

القائدأمأنهاتكشفعنسماته؟
ويفهذاالسياق،خلصتبحوثتتعلقبالنفوذ

والهويةاألخالقيةإىلأنالبوصلةاألخالقيةللشخص

تؤثّرعىلماإذاكانالنفوذالذييملكهيؤديإىل
تزايداهتمامهبذاته.

وأشارتالكاتبةإىلأنالقائدالتنظيميعادةما
يستمدسلطتهمنالجهاتالتيفوّضتهباتخاذ
القراراتوممارسةالتأثريعىلاآلخرين.وعندما

يوازنالقائدبنيالسلطةوالنفوذباستخدامسمات
مثلالتعاطفأوالنزاهةأوالتواضع،فمناملرّجحأن

يؤديذلكإىلاستخدامهلنفوذهبشكلأخالقي.
ومالمتقرتنالسلطةوالنفوذبهذهالصفات

اإليجابية،وتماستخدامهالتحقيقأغراضشخصية
بحتةأوغامضةمنالناحيةاألخالقية؛فمناملرجح

أنينتجعنذلكإساءةاستخدامللسلطة.
يفاملقابل،تشرياألبحاثإىلأنالنفوذيمكنأنيغرينا.
وماذايحدثعندمايحصلالناسعىلالسلطة؟
يفالواقع،يملكاألغلبيةنسبةمنالتعاطفإىلحد
ما،وهواألمرالذييعدأساسياللكفاءةالعاطفية
واالجتماعيةوالذكاءالعاطفي،ومنالخصال
الرضوريةالتييجبأنيتمتعبهاالقادة.

العالقة بين التعاطف والقسوة
كشفعالمالنفسبجامعةكامربيدجسايمون

بارونكوهنيالعالقةبنيالتعاطفوالقسوة،بهدف
بيانملاذايترصفبعضاألشخاصبطرقغري

أخالقية،بينمااليفعلاآلخرونذلك.واستخدم
كوهنيمصطلح»نقصالتعاطف«لرشحكيف

يمكنناجميعاالتخيلعنتعاطفنابسببمعتقداتنا
وخرباتناوأهدافناوعواطفنا.

فمناملمكنأنيؤديالطريقإىلتويلالقيادةوما
يتطلبهمنتركيزعىلتحقيقاألهدافواألداءاملايل
فضالعنالتوتراملتزايد،إىلنقصالتعاطفحتى

لدىاملديرينالذينيتحلونبحسنالنية.
يفالواقع،تشرياألبحاثإىلأنالسلطةتجعلالناس

أكرثميالللترصفبطريقةتتوافقمعأهدافهم.
لكنهذاالرتكيزعىلالهدفيجعلهمأكرثعرضة
لتجاهلاملعلوماتالجانبية،التييمكناالعتقاد

أنهاتفتقرإىلالتعاطفإذاطبقتيفاملواقف
االجتماعية.

وأضافتالكاتبةأنرشكةإنرونالتيأدينمديروها

باالحتيالوالتآمر،تقدممثاالواضحاعىلنقص
التعاطفبسببالزيادةيفالسلطة.فرغمأنإنرون

اعتمدتبيانارسمياملبادئحقوقاإلنسان،
يدعوإىلاالحرتاموالنزاهةوالتواصلوالتميز،
فإنالتقييماتالتيتركزعىلاإلدارةوصفت
الرشكةبأنهاغريأخالقيةومتكربةوجشعة.
والجديربالذكرأنالقلقبشأناستغالل
القادةللسلطةتحوليفاآلونةاألخرية

إىلقطاعالتكنولوجيا،معتعرض
الرؤساءالتنفيذينيلفيسبوك

وتويرتوأمازونللنقد
املتزايد.

علينا جميعا أن نتحدى 
سلوكنا

لكنهليعدذلكخطأرئيس
العملفقط؟يوضحكتاب

بارونكوهنيأنالتوقفعن
التعاطفاليشملالقادة
فقط،وإنمامناملمكنأن
يصدرذلكعنالعاملني

أيضا.
ويفاملشهدالسيايسالذي
يستقطباآلراءاملتعارضة،
نالحظتحديالوجهات

النظرالسياسيةاملختلفة،
ليسمنخاللالنقاش
واملناقشةفحسبوإنما
منخاللالسلوكالقبيل،
حيثإنناغالبامانعترب
املجموعاتالتيننتمي
إليهاجديرةبالتعاطف
واالحرتاموالتسامح،
ولكنناالنرىالشء
نفسهمعاآلخرين.

إذا أردت أن تصبح مديرا ناجحا.. فهذا ما عليك فعله

w e have all had our lives turned upside 
down.  Our offices have shut down and 
if we were fortunate enough to have 

the ability to work from home, we have been sent 
home to perform our daily tasks.  This can be an 
extremely difficult adjustment, but what choice 
do we have? It is time to learn how to have a fully 
productive workday from home and here are a 
few things that I have done and find helpful. 
Set and keep regular “office hours” 
When you work from home it is pretty common 
to work longer than you would if you were going 
to the office.  This is why keeping a routine is 
helpful in keeping that work/life balance. You 
should be getting up and “going to work” every 
morning as usual, even if “going to work” means 
out of bed and into the next room. Then set a 
time of the day to “go home” for the evening. 
Plan and structure your workday 
Start every morning by making a to-do list for the 
day. Set achievable goals for yourself!  Review 
yesterday’s list, and anything that may need more 
work or was not completed should move to the 
top of today’s list, then add to it in order to fill 
your day. Set a timeframe for each project. Exam-
ple: 8 am review and respond to emails (35 min.)
Get out of your PJ’s and comb your hair!
It is important to still get up, shower, and dress 
as if you are going to work when working from 
home. Though it is tempting to roll out of bed 
and stay in your PJ’s all day, being in the habit of 
still dressing for the day will help your psycho-

logical mindset and you will be more productive 
throughout the day.  The better you feel, the 
more productive you will be! Throwing on your 
favorite Alynn socks will add a little lighthearted 
fun to your wardrobe when you take your break 
and kick your feet up!
Dress for your conference call
You may think that since you are working from 
home it is not necessary to dress the part, but 
as I said above, it is so important to feel good. 
The best way to feel good is knowing that you 
look good, and how impressed would your boss 
or client be if you show up on that webcam with 
a crisp Shirt and Tie on? After all, you have a 
reputation to hold up. Be the guy that wants the 
deal so bad he shows up dressed to impress even 
when Social Distancing is not allowing him to be 
there in person.
Set aside a designated work area
Consistency is an important aspect to working 
from home.  If you can, pick a place in your house 
to set up your desk, have it be the same place 
every day so it is like you are “just going to work”.  
Make sure your workspace is efficient for you, 
your tasks and your style. Make the space yours 
by surrounding yourself with things that make 
you happy or inspire you so you can focus and 
work at doing your best work.
Take breaks
It is very important to take breaks!  Every couple 
hours get up, walk around, chat with the other 
quarantined people in the house, throw a ball 

with the dog, pet the cats, or play a game with 
the kids..  Normally it would be advised to go 
out to lunch with friends or family every now 
and then, especially if you live alone; however 
with current situations being as they are, if you 
have the need to be social during this quaran-
tine, maybe schedule lunch with friends/family 
through facetime so you have the interaction you 
are missing.
Avoid distractions
This is by far the biggest challenge of working 
from home! It is easy to become distracted. There 
are always chores to do or shows to watch. Do 
your best to put off household tasks, like laundry 
or dishes until you are on a break or you have 
gone “home” for the evening, and save Netflix for 
when you are ready to chill.  To maintain consis-
tency and focus, avoid online distractions, limiting 
time spent on personal email, social media, and 
websites unrelated to work.
Set boundaries with others in the house or out-
side friends/family
During this time, the house is full so it is import-
ant to set boundaries with the family.  If you have 
a house full, make it clear that daddy has to go to 
work and then during “work” you should expect 
from outside distractions the same as you would 
if you were going into the office, keeping personal 
calls short and sweet and limiting social medial 
and unrelated website breaks is important to 
have a productive day. 

The Best Practices for Working From Home
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TRAVEL & TOURISM سياحة و سفر

عربيبوست
نوّاركتاو

  
الأعتقدأنهناكأحداً

يطيقالجلوسيفاملنزلمّدة
طويلة،هذايشءمفروغمنه،

لكنهليجبأننستسلم
لواقعالحجراملنزيلبسبب

كورونا؟هذاالسؤالرصاحةله
إجابتان:نعم،وال!نعميجبأن

نستسلمونبقىيفاملنزلحتىينتهي
تفشالفريوس،والألنهناكطرقاًأخرى

يمكنكبهاأنتطوفالعالموأنتجالسبجانب
عائلتك.

رحالت افتراضية حول العالم
لذلكسنقدملكاليومأفضل7مواقعللرحالت

االفرتاضيةاملجانّية،يمكنكمنخاللهازيارةالكثري
مناملدنواألماكنالتيترغبيفزيارتها،كمالوأنك

هناكبالفعل.
لذلكإذاأردتأنتكّونتجربتكهذهأفضل،ننصحك

باستخدامنظاراتالواقعاالفرتايض.

AirPano زيارة العالم عبر موقع
لدىموقعAirPanoمجموعةمتنوعةمنالرحالت
يفالصنيوالربتغالوسويرساوبلدانأخرىكثرية.

مايجعلهذااملوقع
ممتازاًوعىلرأس

القائمة
أنه

يملك
خيارات
كثريةمثل

الجرسالزجاجي
يفالصنيوالكهوف

تحتاملاءيفإندونيسيا،
ستجعلكتعيشتجاربممتعة

حقاً.
كمايقدملقطاتمقربةتحوي

معلوماتمكتوبةعنتلك
األماكن.

األكواريوم الوطني عبر موقع 
National Aquarium

هوواحدمنأكربأحواضاألسماكيف
العالم،يقعيفالوالياتاملتحدةاألمريكية
ويحتويعىلأكرثمن20ألفحيوانمائي.

يمكنلألطفالالنقروالسحبعىلالصور
للتنقليفطريقهمواستخداماألسهم

أوالخريطةأوقائمةاملشهد
الستكشافمختلفاملعروضات.

كمايقدملكاملوقعإمكانية
زيارةنهراألمازونوالغابات

االستوائية.

متحف الطبيعة في 
واشنطن عبر موقع 

Smithsonian

متحفسميثسونيانأحدأفضل يعُدّ
املتاحفاملخصصةلفهمالعالمالطبيعي

وتطورحياةالبرش،هناكالكثريمناألشياءالتي
عليكرؤيتها.

يقدماملتحفجولةعرباإلنرتنتيفجميعأقسامه.

إذاكنتتنويأنتزورهرفقةأطفالكننصحك
بتقسيمزيارتهإىلعّدةأيامحتىيستفيدأطفالك
منكلاملعلوماتالتيسيتعلمونهامنزيارته.

Nasaزيارةالفضاءعربموقع
قدتكونرحلةغريبةبعضالشء،لكنهاأعظم

رحلةستقومبهابكلتأكيد،ولنتكلفكقرشاًواحداً
وسرتىفيهامحطةالفضاءالدوليةمنالداخل.

كمايقدماملوقعمجموعةضخمةمنمقاطعالفيديو
التيتغطيمواضيعالفضاءمناختبارمظلةاملريخ

إىلتجربةتحريكاملياهيفالفضاء.
Lane Motorمتحفلنيموتورللسياراتعربموقع
إىلعشاقالسياراتستكونرحلةمتحفلنيموتور

واحدةمنأجملالرحالتالتيستذهلكم.
املتحفيحويعدداًكبرياًمنالسياراتاألوروبية

القديمةيفعرشينياتالقرناملايضوصوالًإىل
العرصالحديث.

زيارة البيت األبيض عبر موقع 
Google Arts & Culture

منمنااليحلمبزيارةالبيت
األبيضمنزلالرئيس

األمريكي؟أصبحبإمكانكاآلن
زيارتهوالتجوليفكلغرفه

رفقةأطفالكوأصدقائك.
الصوروالفيديوهاتتعمل

بزاوية360درجة.

جوالت الطبيعة حول العالم 
 Nature Works عبر موقع

Everywhere

استكشفالطبيعةحولالعالممنخاللجوالت
الطبيعةاالفرتاضيةيفكلمكان،يمكنكزيارة
الشعاباملرجانيةيفباالووالصحاريواملراعي

والغاباتاالستوائيةيفإفريقيا.

وأنت جالس 
في منزلك.. 
إليك أفضل 

7 رحالت 
افتراضية 

مجانية حول 
العالم

The geothermal hot springs in Turkey are 
an important economic factor beyond gen-
erating electricity. Hot springs have brought 
around USD 1 billion in tourism revenue to 
Anatolia, western Turkey in 2019.
In an article a while ago, the impact of geo-
thermal hot springs on the tourism industry 
in Turkey was described.
There are around 1,500 thermal springs in 
western Anatolia in Western Turkey, that 
have generated around $1 billion in tourism 
revenue in 2019.
According to the Thermal Health and 
Tourism Association (TESTUD), 750,000 
overseas travelers visited Turkey’s thermal 
and spa facilities this year, mostly from 
China, Germany, South Korea, Japan, Russia 
and so on.

Foreign tourism has been an important 
part of Turkey’s economy bringing foreign 
exchange into the country, according to 
Yavuz Yillik, head of the TESTUD.
“Our country should focus on thermal tour-
ism besides the sea, sand and sun tourism,” 
he said, adding that enjoying the thermal 
springs is not a new trend or fashion.
The Romans, once occupied most of 
Anatolia, built the ancient city of Hieropolis 
close to the mineral waters of Pamukkale, 
renowned for its white limestone travertine 
terraces shaped by calcium-rich hot springs 
and healing waters.
In 2019, Pamukkale, dating back more than 
2,000 years, was the fourth most visited 
site in Turkey by foreign tourists who 
sought cures in thermal waters, according 

to official data from the Turkish Tourism 
Ministry.
Tourism professionals hailed Turkish gov-
ernment’s efforts to diversify the country’s 
tourism resources during the last decade, 
indicating that there is still a great potential 
to invest in spa, thermal and other relevant 
health tourism.
Turkey aims to rank the second globally in 
terms of health tourism by 2023.
“Only some thermal springs in western 
Turkey are used for tourism purposes, there 
is really a great potential in this sector as 
awareness and interest in geothermal facil-
ities are growing in the world,” Alp Serin, a 
tourism professional.
To read the rest of the article go to :
https://flipboard.com/

Geothermal hot springs – a huge source 
of tourism revenue in Turkey
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World Cultures ثقافات الشعوب

تسعىشعوبكثريةللحفاظعىلهويتهاالثقافية
منأجلحمايةخصوصيتهاوضمانعدماالندثارأو
الذوبانيفاآلخر،ويعّدالرقصالفلكلوريإحدىتلك
الوسائلالتيتلجأإليهاالشعوبمنأجلتجسيد
الثقافةاملحليةوالتقاليدالخاصة،كمايعتربالرقص
الفلكلوريمرآةينعكسعليهاكلمظاهروفعاليات
الحياةاملختلفة،ويعدكذلكأداةمنأدواتالتأريخ

وحفظالرتاث.
ونستعرضيفالتقريرالتايلبعضالدولالتيحافظت

عىلتراثهاعربرقصهاالفلكلوري.

كولومبيا
يفكولومبياوعىلساحلالبحراألطليسنشأت
الثقافةالكولومبيةشديدةالرثاءوالتنوع،التي

جمعتبنيمزيجمنمختلفالثقافات،نتجعنها
الرقصالفلكلوريالكولومبيالذيمزجبنياملوسيقى
اإلسبانيةواملوسيقىاألفريقية،ومنهذااملزيجاملتنوع
ظهرترقصة“السالسا”التيتعدمنأكرثالرقصات
شعبيةيفاملجتمعاتالالتينيةوهيعبارةعنمزيج
مناملوسيقىالالتينيةولكنمكونهااألسايسجاءمن

دولةكوبا.
وهناكالكثريمنأنواعالسالساحولالعالمحيث
تضيفكلدولةحركاتهااملميزةحسبطبيعتها
الجغرافية،هذاإىلجانبرقصةالبامبوكوالتي

تعتربمنالرقصاتاألكرثشعبيةيفكولومبياوخاصة
منطقةاألنديز،وهناكأيضاًرقصةبوروالتينشأتيف

سوكريوهيرقصةتشبهاملسريةالعسكرية.

تايالند
تمتدجذورالرقصالفلكلوريالتايالنديإىلالثقافات

القبليةاألصليةوالتأثرياتاالستعماريةمنبورما
وإندونيسيا،ومنأشهرالرقصاتالفلكلوريةيف

تايالندرقصاتفونالتقليديةوالتيتعدمجموعة

منالرقصاتالشعبيةالتيتقومبهاالراقصاتاإلناث
وتنقسمباألساسإىلخمسةأشكالأساسية؛فونليب
“رقصاألفعى”،وفونتيانوتعني“شمعةالرقص”،
وفونمارنأو“رقصةالفراشة”وفوننيجووتعني

“رقصةوشاح”،وفونمارنمونجكولوتعني“الرقص
السعيد”.

وترافقكلرقصةمنهذهالرقصاتموسيقى
خاصةبها،يعزفهااملوسيقيوناملرافقونعىل

اآلالتالتايالنديةالتقليديةحيثيكونهناكعادة
خمسةإىلسبعة

موسيقينيبرفقة
أربعةإىلستة

راقصني.

اليابان
للرقصالفلكلورييفاليابان

تاريٌخطويلوعريقحيثاستمر
تقليدالرقصالشعبياليابانيألكرث

منألفسنة،ومنأنواعالرقصالفلكلوري
يفاليابانرقصةإيومانزايوالتيتعد

احتفاالًبالعامالجديدوالغرضاألسايسمنها
هوطلبالسالممناآللهةيفالعاماملقبل.

ورقصةأياكومايوهيرقصةتاريخيةذات
هدفديني،ورقصةساكوراأورقصةالربيع
والتيتعني“أزهارالكرز”وعادةماتؤدي
املرأةتلكالرقصةاحتفاالًبالسماءاملرشقة

والكرز.
وتحتفلاليابانيفالفرتةمن15-13أغسطس/
آبمنكلعامبمهرجانأوبونأومهرجان

القناديلللرقصالذيُيقاملتمجيدأرواحأموات
األسالفوتُرقصفيهرقصاتاألوبونالفلكلورية

الخاصةإلراحةأرواحاألسالفاملوتى.وهو
املهرجاناألضخممننوعهيفاليابان،وقدبدأ

االحتفالبهمنذأكرثمن500عامويستمراالحتفال
بهذااملهرجانملدةثالثةأيام،وُيحتفلبهذااملهرجان
يفشهريوليويفمناطقطوكيو،يوكوهاما،وتوهوكو.

اليمن
يتميزالرقصالفلكلورياليمنيبالتنوع،حيثأنلكل
منطقةيمنيةرقصتهاالخاصةبهاوالتيتعربعنها
بشكلخاص،وتزيدالرقصاتالفلكلوريةيفاليمنعن
ثماننيرقصةولكلطقسمنطقوسالحياةرقصة
مختلفة،فهناكرقصةلالحتفالبالختانوأخرى
للزواجإضافةإىلرقصاتالزاروزيارةاألرضحة

واألولياء.
ومنأشهرالرقصاتالفلكلوريةاليمنيةرقصة
“البامبيال”التيتحملطابعاًأفريقياًوتتواجد

بشكلأسايسيفمدينتيالشحرواملكالاليمنيتني،
وهناكأيضاًرقصة“السواحييل”النسائيةيف
حرضموتوالتيتُؤدىيفاألعراس،هذا
عطفاًعىلرقصة“الدربوكة”
والتييؤديهابحارةالسفن

الرشاعيةمنأصل
أفريقيقبلنزولهمإىل
البحروهيتمثلباألساس

دراماالصيدواملرىس.

المكسيك
إذاكانالرقص

الفلكلورييكشفعنجانب
منالهويةالثقافيةلبلدما؛
فالرقصالفلكلورييفاملكسيك
يعدتجربةرائعةللكشفعن
ثقافةاملكسيكوذلكألنهينسجم
معهاإليقاعاملوسيقيواأللواناملليئة
بالحياةوكذلكاملالبسوالحيلليكونبذلكلوحة

فنيةمكتملةاألركانلرتاثاملكسيك.
ومنأشهرالرقصاتالفلكلوريةيفاملكسيكرقصة
القبعاتاملكسكيةالتيتعدمزيجاًمنالتأثريات

األصليةواألوروبيةواألفريقية،وتعودجذورهاإىل
االستعماراإلسبانيللمكسيكيفالقرنالسادس
عرشوبدأتممارستهاباألساسالسرتضاءاآللهة،
ثمتطورتودمجتمعهارقصاتأخرىمثلالباليه

والبولكا.

فلسطين
تعدالدبكةأشهرالرقصاتالفلكلوريةللمجتمع

العربي،وهيجزءمنالرتاثالفلسطينيحيثترتسخ
يفالذاكرةالفلسطينيةبشكلكبريوذلكلتعكسعمق
االنتماءللرتابالفلسطينيوقدكانترقصةالدبكة

الفلسطينيةتُمارسيفاألعيادواملناسباتاالجتماعية
مثلالزواجوذلكقبلنكبة1948وتطورتبعدذلك

لتصبحأداةمنأدواتالنضالالفلسطيني.
الدبكةهيرقصةجماعيةتضمأكرثمن15مشاركاً
حيثيقفاملشاركونيفصفويمسكونبأيدي

بعضهمالبعضمناليمنيإىلالشمال،حيثتتشابك
األيديخاللتأديتهالرتمزللوحدةوالتضامن،وترُضب

األرجلباألرضرمزاًللصمود.
وتنقسمرقصةالدبكةالفلسطينيةإىلثالثةأنواع:
الكراديةأوالطيارة؛وتتسمتلكالرقصةباإليقاع
الرسيعويجبعىلمنيزاولهاأنيتمتعباللياقة

والحركةالرسيعة،وهناكأيضاًدبكةالدلعونا؛وهي
رقصةذاتإيقاعمتوسطتصاحبهاأغانتحملنفس
الرتممعتغرييفالكلماتحسباملناسبة،كماتوجد
دبكةظريفالطول؛وهيرقصةتعنىبالتنقيب

عنمحاسنالفتاةأوالفتىوتركزعىلاملدحبشكل
ّية؛وهيدبكةخاصةبالبدو خاص،وأخرياًدبكةالدحِّ

تصاحبهاكلماتأغاناليفهمهاسواهم.

الرقص احد وسائل 
الشعوب للحفاظ على 

تراثها الثقافي

توجدالعديدمنالعاداتالتيتعكسثقافةشعب
ما،وتميزهعنغريهمنالشعوب،وهييفحقيقتها

قدتكونأمرًامستهجنًالدىشعوبأخرى،
ولكنهايفالوقتنفسهمصدرللراحةالنفسيةملن
يمارسها،ومنهناتأتيأهميةاالطالععىلثقافات
الشعوبملعرفةالطريقةالتييفكربهااإلنسان،
وفيمايأتيبعضالعاداتعنبعضالشعوب:

-يلقيالهنودالهندوساألطفالحديثيالوالدةمن
أعىلمعبديصلارتفاعهلخمسنيمرتًا،ويفاألسفل
يلتقطونهبقطعةمنالقماش،إذإنهذاالتقليد
يمارسهالهنودمنذأكرثمننصفقرن،وتحديًدا

الهندوسمنهم.

-يعربأفرادقبيلةدانييفدولةغينياالجديدةعن

حزنهميفالجنائزبتقطيعأصابعهم،كمايلطخون
وجوههمبالرمادوالطني،ويفالوقتنفسهيمارسون
هذاالتقليدللتعبريعنحبهم،لدرجةأنالزوجة
تقطعيدهاأوأصابعهاوتدفنهمامعزوجهاعند

وفاته.

-ترقصبعضاملجتمعاتيفالجنائزمعجثث
املوتى،فُيخِرجوناملوتىمنأرستهمقبلدفنهم
ويرقصونمعهمحولالقبور،ومناملناطقالتي

تُقامفيهاهذهالعادة؛مدغشقر.

-ُيمنعاألزواجمنالذهابلدوراتاملياهملدةثالثة
أياممنزواجهما،إذإنهذاالتقليدمرتبطبقبائل
»تيدونج«يفأندونيسيا،وذلكلظنهمأنمخالفة
ذلكسيجلبالخيانةوالحوادثووفاةاألطفال

والطالق.

عادات تعكس ثقافة 
الشعوب حول العالم 
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 HISTORY & PLACES تاريخ وأماكن

أول من اكتشف »عائلة« 
فيروس كورونا امرأة لم 
تكمل تعليمها وكافحت 

لتنال الدكتوراه

بينماينشغلالعالمأجمعحالياًبالفريوسالتاجياملستجدكوفيد19-الذيأجربأكرث
منثلثسكانالعالمعىلمالزمةمنازلهم،اليعلمأغلبناأنأولمناكتشفأولفريوس
تاجيمنعائلةكورونا،هيامرأة،تركتاملدرسةوهييفسنالـ16،وهيابنةسائق

حافلةإسكتلندي.
جونأمليدا،سيدةانطلقتمنالحياةالبسيطةإىلأنتصبحواحدةمنروادتصوير

الفريوسات،وقدعاداسمهايرتدديفخضمالجائحةالحالية،إذينتميكوفيد19- 
لفصيلةالفريوسالذيحددتهأولمرةالدكتورةجونيفعام1964،يفمختربها

بمستشفىسانتتوماسيفلندن.

تركت المدرسة باكرًا وتزوجت وانتقلت لكندا
لكنحياةهذهاملرأةالتييدينلهاالعالمبمعرفةهذاالنوعمنالفريوساتكانتبسيطة
ومتواضعةللغاية،وفققصةحياتهاالتيرسدتهاهيئةاإلذاعةالربيطانيةBBC.فعاملة
الفريوساتالتيولدتبالعام1930،تركتاملدرسةبعدتلقيهاقدراًقليالًمنالتعليم
الرسمي،ثمحصلتعىلوظيفةجيدةكفنييفمختربلعلمالترشيحبمستشفى

غالسكوامللكي.
بعدها،انتقلتمنبلدتهابالقربمنألكسندراباركشمالرشقغالسكوإىلالعاصمة
لندنالستئنافمسارهااملهني،وتزوجتمنالفنانالفنزوييلإنريكسأمليدايفعام

1954،ثمانتقلالزوجانوطفلتهماإىلمدينةتورنتويفكندا.
طورتجونمهاراتهاالفذةيفاستخداماملجهراإللكرتونييفمعهدأونتاريوللرسطان،
حتىأصبحتصاحبةدورريادييفابتكارطريقةتُظهرالفريوساتبشكلأفضلعن

طريقاستخدامأجساممضادةإلثارتها.
اململكةاملتحدةاكتشفتموهبتهاوجذبتهاللعودةللعملبمدرسةمستشفىسانت

توماسالطبيةيفلندن،وهوذاتاملشفىالذيعولجفيهرئيسالوزراء
الربيطانيبوريسجونسونعندماأصيببكوفيد19-.

فورعودتها،بدأتبالتعاونمعالدكتوردايفيدترييل،الذي
كانيجريبحثاًيفوحدةنزالتالربد،وعكفعىلدراسة
عيناتأخذتمنأنوفمتطوعني،إىلأنتوصلفريقه
إىلعددقليلنسبياًمنالفريوساتاملتعلقةبنزالت

الربدالشائعة،ولكنليسكلها.
جاءأحدتلكالفريوساتبالتحديد-ُعرفبـ
B814فيمابعد-منعيناتأخذتمنأنف
تلميذيفمدرسةداخليةبمقاطعةرسيعام

1960،وقدوجدواأنتلكالفريوساتقادرةعىل
نقلأعراضنزلةالربدالشائعةإىلاملتطوعني،

ولكنهملميتمكنوامنعملمزرعةلهايف
الخاليامختربياً.

لكنالدراساتالتيأجريتعىلاملتطوعني
أظهرتنموهايفاملزارعالعضوية،وتساءلالدكتور
ترييلإنكانيمكنرؤيتهاعرباملجهراإللكرتوني.
وقتها،أرسلوابعدذلكعيناتلجونأمليدا،التي

شاهدتجزئياتالفريوساتيفالعينات،ووصفتهابأنها
فريوساتشبيهةبفريوساتاإلنفلونزا،ولكنهاليستمطابقة

لها،وبذلك،تعرفتعىلأولفريوستاجييصيبالبرش.

المجلة رفضت نشر بحثها عن أول فيروس تاجي يصيب البشر
الدكتورةأمليداكانتقدشاهدتبالفعلجسيماتمماثلةقبلهذاعندماكانتتعمل
عىلأمراضالتهابالكبديفالفرئانوالتهابالشعبالهوائيةاملعدييفالدجاج،لكن

الدوريةالقائمةعىلمراجعةاألقرانرفضتبحثها“ألناملحكمنيقالواإنهالمتصدرإال
صوراًغريواضحةلجسيماتفريوساإلنفلونزا”.

ثمنرُشاالكتشافالجديدB814يفدوريةBritish Medical Journalعام1965،ونرشت
الصوراألوىلملاشاهدتهيفدوريةJournal of General Virologyبعدهذابعامني.
يعنيهذاأناكتشافعائلةالفريوسالتاجييرجعالفضلفيهإىلالدكتورترييل

والدكتورةأمليدا،ومعهمااألستاذالجامعيتونيواترسون،مديرمستشفىسانتوماس
الذيأطلقعىلالفريوسمصطلحالفريوسالتاجينظراًللتاجأوالهالةاملحيطةبهيف

الصور.

حياة علمية مرموقة بعد اكتشاف الفيروس التاجي
عملتأمليدابعدذلكيفمدرسةالدراساتالعلياللطبيفلندنحيثحصلتعىل

درجةالدكتوراه،وأنهتمشوارهااملهنييفمعهدويلكومإنستيتيوت،حيثحصلتعىل
براءاتاخرتاععديدةيفمجالتصويرالفريوسات.

بعدتركهااملعهد،عملتالدكتورةأمليدامدربةيوغا،ولكنهاعادتمرةأخرىإىلمجال
الفريوساتبدوراستشارييفأواخرالثمانينياتعندماساعدتيفالتقاطصور

جديدةلفريوسنقصاملناعة/اإليدز.
توفيتجونأمليدايفعام2007عنعمريناهز77عاماً.واليوم،بعد13عاماًمنوفاتها
حصلتأخرياًعىلالتقديرالذيتستحقهبوصفهارائدةساهمعملهايفترسيعفهم

الفريوسالذيينترشاآلنحولالعالم.

بالرغممنأنقصةموالنالشهريةالتيشاهدها
معظمنايفالفيلمالذيأنتجتهديزنييفعام
1998تندرجتحتمسمى“األساطري”أو

الحكاياتالخيالية،فإنلعلماءاآلثاررأياًآخر،
فهميعتقدونأنامرأةحقيقيةمننساءشيانباي
املحارباتشكلتمصدراإللهاملقصةموالن،وقد
قادهمإىلذلكاالستنتاجهياكلعظميةوجدتيف

أحداملواقعاألثريةيفمنغوليا.
بالتأكيدلميرافقتلكاملحاربةمنشيانبايتنني
صغريالحجم،كذلكالذيرافقموالنيفرحلتها
يففيلمديزنيالشهري،لكنبقيةالقصةقدتكون

وقعتحقاًقبلحوايل1850عام.
إليكمتفاصيلالقصةبحسبماوردتيفموقع

New Scientistالربيطاني.

أسطورة موالن
تقولاألسطورةإنإمرباطورالصنيقدطلب
أنتتربعكلعائلةمنشعبهبإرسالرجل
واحدلينضمإىلالجيشاإلمرباطوري
ملواجهةالغزاة،يفزمنكاناليسمح
فيهللمرأةبأنتحملالسيفأو
تنخرطيفالدفاععنبلدها.

لكنفتاةتدعىموالنواجهت
صعوبةيفتنفيذأوامراإلمرباطور،

فالرجلالوحيداملوجوديف
عائلتهاهووالدهااملحارب
املتقاعدالكبرييفالسن.

وبحسبالرواياتالشعبية،
قررتموالنعدمالسماحلوالدها

بالذهاب،فتنكرتبزيرجل،
وذهبتإىلالحربعوضاًعنه.

ولدىعلماءاآلثاردالئلتؤكدأنتلك
القصةليستمجردأسطورةأوحكاية
خيالية،بلهيقصةحقيقيةحدثتمع
واحدةمننساءشيانباياملحاربات.

نساء شاينباي اللواتي شكلن إلهامًا 
لقصة موالن 

لميكنمنالشائعأنتركبالنساءاملنغوليات
الخيولأوتنضمإىلصفوفاملحاربني،لكنبعض
اآلثارالقديمةالتيتمالعثورعليهايفسهول

منغولياتقولعكسذلك.
فهناكأدلةعىلأننساءالـ”شاينباي”قداعتدن

عىلركوبالخيلوأتقناستخدامالسيوف
والسهامواألقواس.

وقدكانقومالـ”شاينباي”شعباًبدوياًقديماً
سكنسهولرشقأوراسيا(مايعرفاليوم

بـ”منغوليا”شمالرشقالصني(،ويرجحأن
أسطورةموالنالشهريةقداستوحتمننسائهن

املحاربات.

هياكل عظمية لنساء محاربات
درستكريستنييلوياهرياجونزاليسمنجامعة
واليةكاليفورنياالهياكلالعظميةيف29مناملدافن

القديمةيفجميعأنحاءمنغوليا.
كانتاملدافنتنتميلثالثمجموعاتمنالبدو
الرّحل:الشيونجنوالذينبدأواباحتاللاملنطقة

منذحوايل2200عاممضت،وشيانبايالذينتولوا
السلطةمنذحوايل

،1850

والشعوب
الرتكيةالذينرشّدواالشيانبايمنذحوايل1470 

عاماً.
تنتميثالثةمنالهياكلالعظميةلنساءشيانباي،

اثنانمنهايحتملأنهماكاناملحاربات.
وقدتوصلتكريستنيوياهريالهذااالستنتاج
جزئياًبسببطبيعةالعالماتالتيتُركتعىل

العظامحيثتدلتلكالعالماتعىلأنصاحبات
هذهالهياكلكنيستخدمنعضالتهنبشكلأكرب

منبقيةالنساء،كماتشريالعالماتعىلأنهن
استخدمنالعضالتالتييستخدمهاالفرسان
أثناءركوبالخيل،باإلضافةإىلوجودمؤرشات

تدلعىلأنهنمارسنالرماية.
فوجئتكريستنيباالكتشاف،وتقول:“بالتأكيد
أعدادالنساءاللواتيُسمحلهنباملشاركةيفمثل
هذهاألنشطةكانتضئيلةللغاية”،وأضافتأن
التاريخاملنغويليشريكذلكلندرةانخراطالنساء

يفمثلهذهاألعمال.
تشريعالماتعىلثالثةهياكلعظميةأخرىإىل
أننساءشيونجنوربماشاركنيفالرمايةوركوب

الخيلأيضاًبدرجةمحدودة.
النساء وتشريثالثةهياكلعظميةأخرىإىلأَنّ
الرتكياتعىلمايبدولميمارسنالرماية،بالرغم
منأنهيبدوأنهنقضنيبعضالوقتاملحدوديف

ركوبالخيول.
قديكونهناكسبببسيطجعلبعض
نساءشيانبايمحاربات،فاملشهد
السيايسلميكنمستقراًيفالفرتة

الزمنيةالتيعشنفيها،فبعدانتهاء
ساللةهانيفالصنيعام220 
ميالدياً،انترشتأعمالالعنف

والحروبيفجميعأنحاءاملنطقة
لقرون.

وربماكانذلكهوالسببالذي
دفعالنساءآنذاكلالنخراطيف
الحروبمعأنهنكنممنوعات
منممارسةاألعمالالقتالية.
وبكلاألحوال،هناكالعديدمن
الدالالتيفقصةموالناألصلية
والتيتشريإىلأنهاربماكانت

واحدةمننساءشيانباي.
فعىلسبيلاملثاللميكنتقليدإرسال

رجلواحدمنكلعائلةللخدمةيف
الجيششائعاًيفالصني،لكنالبدوالرحل
الذينترتاوحأعمارهمبنيسن15و55عاماً
ملزمونبتقديمرجلواحدللتطوعيفالجيش.
وبالرغممنأنفيلمموالنالجديدالذيأنتجته
ديزنيعام2020يرويأنموالنقدانضمت
للجيشاإلمرباطوريالصينيللقتالضدبدو

السهوباألوراسية،فإنقصتهااألصليةترويأنها
انضمتللقتالمعجيششيانبايضدالغزاة.
وربمالمتكنمحارباتشيانباياستثناءيف

املنطقة،فقدكشفتالحفرياتاألخريةيفسيبرييا
وكازاخستانعنآثارلنساءُدفّنمعالسيوف

والعرباتالحربية.

علماء آثار يعثرون على هياكل لنساء محاربات 
قد تكون إحداهن »موالن« الشهيرة
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نرشتوكالة»بلومبريغ«مقاالتحت
عنوان«بوتنييعانيمنصداعسوريا

والكرملنييلوماألسد«،قالتفيهإنصرببوتني
مناألسدبدأبالنفاد.

وجاءفيهإناألسداليظهرامتناناكبريا
إلنقاذهمنالحرباألهلية،وليسبالطريقة
التييريدهاقادةالكرملني.فبوتنيالذي

يواجهمعضلةمزدوجةيفالداخلمنناحية
صدمةانهيارأسعارالنفطومواجهةفريوس
كورونا،ويريدمللملةاملغامرةالعسكريةيف

سورياواعالنالنرص.
ولهذايطالببوتنياألسدبمرونةيفاملحادثات
معاملعارضةللتوصللتسويةسياسيةتنهي
حرباأهليةطويلة،وذلكحسبأشخاص

عىلاطالعباملداوالتداخلالكرملني.
وأدىرفضاألسدالتنازلللمعارضةالسورية
عنأيسلطةمقابلاالعرتافالدويلبنظامه
وتدفقملياراتالدوالراتإىلالبالدللمساهمة
يفإعادةإعمارالبالدإىلانفجارغضبغري
عادييفالصحفواملجالتالروسيةالتي

ترتبطببوتني.
ويقولألكسندرشوملني،الذييديرمركز
أوروبا–الرشقاألوسطيفموسكو:»يحتاج
الكرملنيإىلالتخلصمنصداعسوريا«و
»املشكلةهيمعشخصواحدهواألسد

وحاشيته«.
ويعكسانزعاجبوتنيمناألسدمعضلة

روسياألنالطرفنييعرفانأالبديلعنالزعيم
السوريللتوصلإىلتسوية.ففيالوقت

الذياستخدمفيهبوتنيالتدخلالعسكري
عام2015كنقطةيستعيدمنخاللهاالتأثري
الرويسيفالرشقاألوسطوجعلموسكوالعبا
رئيسيا،عملاألسدعىلاملناورةبنيموسكو

وحليفتهإيرانللتمسكبالسلطة.
واعتمداألسدعىلالقوةالعسكرية

والدبلوماسيةالروسيةملنعتركيامنالتوسع
يفمناطقاملعارضةبشمالسوريا،ذلكأنه

يطمحالستعادةالسيطرةعىلكاملسوريا.
ونفىاملتحدثباسمالكرملنيديمرتي

بيسكوفاألخبارعنعدمسعادةبوتنيمن
األسدورفضهالتنازلللمعارضةمنأجل

تسويةسياسية.
وخاللالسنواتاملاضيةقامتروسياوبدون
نجاحبالضغطعىلاألسدمنخلفاألبواب
ودفعهللموافقةعىلتنازالتسياسيةولو
رمزيةوالحصولمقابلذلكعىلمناألمم

املتحدة.
ولكنالنقداملفتوحلحليفمهميعتربتغريا
يفالنهج.ففيمقالنرشعىلاألنرتنتبموقع
تابعليفغينيبريغوجني،املعروفبطاهي

بوتني،نظرالعقودالطعامالتيتوفرهارشكته
للكرملني،هاجماألسدووصفهبالفاسد.

واستشهدكاتباملقالباستطالعجاءفيهأن
شعبيةاألسدالتتجاوز%32وأشارإىلبدالء
عنهمنداخلالنظامواملعارضة.ولكناملقال
الذينرشته»وكالةاألنباءالفدرالية«اختفى

رسيعا.
وبعدأيامنرشاملجلسالدويلللشؤون

الدولية،الذيأنشأهالكرملنيتعليقاانتقد
فيهحكومةدمشقواصفاإياهابأنها»تفتقد

النهجالبعيدالنظرواملرن«إلنهاءالنزاع.
ويفمكاملةهاتفيةقالألكسندرأكسنيونوك،
الدبلومايسالسابقونائبرئيساملجلس:»لو
رفضاألسداملوافقةعىلالدستورالجديد،
فسيضعالنظامالسورينفسهأمامخطر

عظيم«.
وقالشخصمقربمنالكرملنيإنمانرشيف
املوقعنيهيرسالةقويةللقيادةالسورية.
وقالشخصمقربمنالقيادةالروسيةإن
بوتنيينظرلألسدكشخصعنيدويمثل

خيبةأملله،ولهذااستخدمموقعامرتبطا
بربيغوجنيلتوصيلالرسالة،وأضافهذا

الشخصوغريهإنهاليمكنالتخيلعناألسد
نظرالعدموجودشخصبديلعنهيمكن

االعتمادعليه.
ولميرداإلعالمالسوريعىلالنقدفيمالم
يعلقسفريسوريايفموسكو،رياضحداد.
وبدأتاملحادثاتالتيتقودهااألمماملتحدة
بجنيفالعملعىلمسودةللدستورالسوري
تحتويعىلنوعمناملنافسةإالأنالجهود

دخلتمرحلةمسدودةبعدماقاموفد
الحكومةبتخريباملفاوضاتعنعمد.ويف
جلسةملجلساألمنيفكانوناألول/ديسمرب

املايضقالاملبعوثاألمميلسوريا،غري
بيدرسون،إنالوفدالحكوميرفضطلب
املعارضةمناقشةموضوعاتالدستورمما

أدىلفشلاملحاولةالثانية.
وقالدبلومايسيتابعاملوضوعالسوريإن
نقدالنظاميفاإلعالمالرويسنابعمنحالة
إحباطبنيرجالاألعمالالروسالذينفشلوا
بالحصولعىلعقودتجاريةبسوريا.وقال
الدبلومايسإنروسياتعيالوضعالصعبيف
البالد،حيثأنفشلاألسدبتوفريالحاجات
األساسية،وفريوسكورونا،ومشكلةشبكات

الفسادقديدفعبثورةمستقبليةداخل
مناطقمحددةتسيطرعليهاالحكومة.

ويقولجوستهيلرتمان،مديربرنامجالرشق
األوسطبمجموعةاألزماتالدوليةإناألسد
»كاندائماعنيداأمامالضغطالرويسألنه
يعرفأنسوريامهمةللروسويجبأال
تنهار«،وأضافأنالسماحلإلعالمبشن
حملةضداألسديعكسحالةإحباطيف

موسكوبعدماأصبحتسورياموضوعاغري
مهم.

ولدىروسياقاعدةعسكريةبحريةوأرسلت
قواتهالحراسةاملناطقالسابقةللمعارضة
والطرقالرئيسيةولديهانفوذولكنهاقد
تخاطركثريالوحاولتاإلطاحةباألسد،

حسبماتقولإيرينازفاسليسكايا،الخبرية
بمعهداالقتصادالعامليوالشؤونالدولية.

بلومبيرغ: لهذه األسباب سمح 
بوتين إلعالمه بمهاجمة األسد

قرار قضائي بريطاني 
ينتصر لفلسطين 

ومقاطعة االحتالل
أعلنتحملةالتضامنمعفلسطينييفبريطانياتسجيل«انتصارجديد
يفدعمالحقالفلسطينيبمواجهةعنرصيةاالحتاللاإلرسائييل«،بعد
صدورقرارنهائيمناملحكمةالعليابالبالديقيضبإلغاءقرارللحكومة

يلزمالبلدياتبعدمسحباستثماراتهامنالرشكاتاملتواطئةمعاالحتالل
اإلرسائييل.

وتعودالقضيةإىلعام2016حنيفرضتالحكومةالربيطانيةاملركزيةلوائح
تقيدقراراتلصناديقالتقاعدبالحكوماتاملحلية(البلديات(بسحب

استثماراتهامنالرشكاتاملتواطئةمعقمعاالحتاللللشعبالفلسطيني،
وكذلكمنالصناعاتالعسكريةيفاململكةاملتحدة.

وأعقبذلكرفعدعوىيفعام2017ضدقرارالحكومةالربيطانية،والفوز
بهالصالححركةالتضامنمعفلسطني،ولكنالحكومةالربيطانيةقامت

باالستئنافعىلقراراملحكمة،وحكمتمحكمةاالستئنافلصالح
الحكومة.

وقررتاملحكمةالعليايفبريطانيابصورةنهائيةاعتبارتعليماتالحكومة
املركزية»باطلة«،مانحةالحقللبلدياتيفأنتقرربشأناستثمارات

صناديقالتقاعدوفقمايراهمالكيتلكالصناديق،وذلكعقباستئناف
أخريمنحركةالتضامن.

ووصفرئيسمنتدىالتواصلاألوروبيالفلسطينيزاهرالبريوايقرار
املحكمةالعليابأنه»انتصاركبريوتاريخي«لحركةالتضامنمعالشعب

الفلسطيني،ولحمالتاملقاطعةونزعالرشعيةعناالحتالل.
وقالالبرياوي»أعتقدأنالقرارسيكوندافعالحمالتالتضامنواملقاطعة
ولكلالنشطاءاملدافعنيعنالحقوقالفلسطينية،للقيامباملزيدمنالعمل
والنضالدفاعاعنالحقوقالفلسطينيةيفالغربوبكلالطرقاملتاحة

وخاصةالقانونية«.
وأوضحأناملتضامننيمعفلسطنييفالغربيخوضون»معركةمعاللوبي
اإلرسائييلوأدواته«،الفتاإىلأنإجراءاتبعضالحكوماتاألوروبية،يف

الغالب،ناتجةعنتأثريهذااللوبيوأدواتالضغطالتيتستخدمهادولة
االحتاللعىلهذهالحكوماتإلصدارلوائحوقواننيضدفلسطني.
وأشارإىلوجودمحاوالتلنزعالرشعيةعنالنشطاءالفلسطينيني

واملؤسساتاملؤيدةللحقوقالفلسطينيةيفالغربعموما،ألنهميقومون
بالكشفعنعنرصيةاالحتالل.

ولفتالبرياويإىلأنقرارالحكومةالربيطانيةعام2016جاءاستجابة
للضغطاإلرسائييلعليهايفظلنجاححمالتمقاطعةاالحتاللوإنجازها

عىلمستوىاقتصاديوسيايسوإعالميواجتماعي.
وعىلاملستوىاالقتصادي،بحسبالبريواي،تمثلهذاالنجاحيفتحرك
بعضبلدياتبريطانيالتحذوحذوبعضصناديقالتقاعديفدولشمال
أوروباوبعضالدولاألخرى،والتيقررتسحبتاستثماراتهامنالرشكات

اإلرسائيلية.
ويوضحأن»الحكومةالربيطانيةأرادتقطعالطريقعىلالحكومات

املحليةالتيفيهاتأييدللحقالفلسطينيمنأنتسحباستثماراتهايف
بعضالرشكاتاإلرسائيلية،تضامنامعالشعبالفلسطيني«.

وأكدأن»قراراملحكمةاآلنيرتكاملجالللحكوماتاملحليةلتقررماتشاء
يفاستثماراتهابالدولالخارجية«،مضيفا»نعتربذلكمساحةتحركلكل

الرافضنيللتطبيعمعاالحتالل«.



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET0057

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

April 2020 - Volume : 8 - Issue :88

    HOT SPOT  نقطة ساخنة

ندى دردور
نرشتصحيفة»اإلسبانيول«اإلسبانيةتقريراتحدثتفيهعنتراجع
الوالياتاملتحدةمناعتمادهاعىلالنفطالسعودينتيجةكوفيد19-،

األمرالذيجعلهاتعيدالتفكرييفعالقتهامعالسعودية.
وقالتالصحيفة،يفتقريرها،إنالعالقةبنيالدولةالتيتملكأكرب

احتياطينفطيفالعالموالدولةالتيتعتربأكربقوةعسكريةيفالعالم
يعودإىل75سنة.وبعدكلهذهالعقود،يبدوأنالعالقةبنيالسعوديني
واألمريكينيالقائمةعىلتبادلالنفطمقابلاألسلحةوالحماية،قد

طرأتعليهاالكثريمنالتغيريات.
وذكرتالصحيفةأنهيفعالميعانيمنأزمةكوفيد19-التحتاج

الوالياتاملتحدةإىلاستريادالكثريمنالنفط،مماجعلهاتعيدالتفكري
يفعالقتهابنظام»باتالدفاععنهأكرثصعوبة«بسببصورته

وطبيعتهوسلوكه.
يفهذهالحالة،ستكونانتهاكاتحقوقاإلنسانواملسؤوليةغري

الواضحةعنهجمات11سبتمربوالحربغرياملربرةيفاليمن،فضال
عنقضيةاغتيالجمالخاشقجييفالسفارةالسعوديةيفتركيا

كافيةللتخيلعنالسعودية،علمابأنالتعطشللنفطهوالذيجعل
واشنطنتتغاىضعنكلذلكيفاملقاماألول.

اآلن،قدتكونحربأسعارالنفطالتيتؤججهاالرياضالقطرة
التيأفاضتالكأس.وحسببروسريدل،املحللالسيايساملخرضم
السابقيفوكالةاملخابراتاملركزية،أنه»بعدكليشء،ربمالمنعد

بحاجةإىلالسعوديني«
وأوردتالصحيفةأنحرباألسعاراألخريةبنياململكةالعربية
السعوديةوروسيا،التياندلعتعندمارفضتموسكوخفض

إنتاجهاوواجهتهاالرياضمنخاللإغراقالسوقبالنفطمنخفض
التكلفةحتىالتخرسحصتهاالسوقية،ترضبشدةبمصالحدول

ثالثة.فبالنسبةالقتصادياتدولمثلنيجريياأوفنزويالأوأنغوالأو
اإلكوادور،فقدوصلسعرالنفطإىلمستوياتسلبية.

وباعتبارهمصدراأساسياللدخلبالنسبةللعديدمنالدول،ُسجلت
وفرةيفإنتاجالنفطيفظلتراجعالطلبوغياباملشرتين.وقبل
بضعةأيام،ُشحنحوايل40مليونبرميل(ماتستهلكهإسبانيايف

شهرواحد(يفناقالتكانتتبحريفأعايلالبحاريفانتظارالحصول
عىلإذنمنميناءلتفريغحمولتها.

سعر النفط آخذ في التراجع
أوضحتالصحيفةأنهبماأنإنتاجاآلباراليمكنإيقافهبنيعشية
وضحاها،فإنالذهباألسوديستمريفالتدفقوالتزالعمليات
التخزينمتواصلة،بينمايستمريففقدانقيمته.إىلجانبذلك،

لمتكناالتفاقيةالتيوقعتهاالدولاملنتجةالرئيسيةقبلأسبوعني
كافيةلوقفانهياراألسعارووقفاألزمة،حيثكانتالوالياتاملتحدة

منأكربالخارسين.
وأفادتالصحيفةبأنهذاالوضعكشفعنمدىهشاشةبعض

التحالفات،ويمكنأنيدفعالوالياتاملتحدةإىلإعادةالتفكرييفنوع
العالقةالتيتريدهامعالسعودية.

قبلصفقةإنعاشاألسعار،أجرىمجموعةمنممثيلالواليات
النفطيةمحادثةهاتفيةملدةساعتنيمعوزيرالطاقةالسعودي،

وقدخلصأحدهمإىلقول:»إنهميشنونالحربعلينابينماتحمي
قواتناآبارهم.ليستهذههيالطريقةالتييتعاملبهااألصدقاءمع

األصدقاء.أفعالهمالتُغتفرولنتنىس«.
وأضافتالصحيفةأنالرياضهياملشرتيالرئييسلألسلحة

األمريكيةيفجميعأنحاءالعالم،وهيعميلمدللبشكلخاصمن
قبلواشنطنالتيوافقتعىلبيعهاألنظمةدفاعمتقدمةسبقأن

رفضتبيعهاإىلدولأخرى.
يفاملقابل،يعتربالنظامالسعودي،الذيتحكمهعائلةمكونةمن15 

ألفعضويديرونالبالدبمزيجمنالتعصبالدينيوقواننيالعصور
الوسطىوتجاهلالديمقراطيةوحقوقاإلنسان،عميالمهماوصديقا

جيداوحليفامخلصالرتامب.
ولكن،التتقاسمالطبقةالسياسيةاألمريكيةبأكملهاالتعاطف
الخاصبالرئيساألمريكيالحايلتجاهالسعودية.ففيإحدى

املناسبات،وصفجوبايدنالسعوديةبأنها»منبوذة«دولياووعد
بقطعاإلمداداتالعسكريةعنالرياضإذاوقعانتخابه.

يمكنأنتساعدمقارنةالعالقةبنيالبلدينيففهمالسياقالذي
أنشئفيهالتحالفبنيديمقراطيةغربيةومملكةثيوقراطية،الذي

داملعقود.

تاريخ عالقة معقدة
أشارتالصحيفةإىلأنأسوأفرتاتهذهالعالقاتتعودإىلسنة1973،
عندمااتخذتواشنطنموقفاواضحاتجاهإرسائيليفالحرباملرصية
اإلرسائيلية،فأصدرامللكفيصلعىلخلفيةذلكقرارايقيضبحظر

النفطعىلالوالياتاملتحدة.
آنذاك،دعاوزيرالخارجيةكيسنجر،الذييكرهالسعودية،ريتشارد
نيكسونلغزوشبهالجزيرةالعربيةأوعىلاألقلالتخلصمنأحد
الشيوخ،فقطالستعراضقوتهم.يفالنهاية،هدأتاألوضاعوعاد
البنزينالسعوديليمألمنجديدخزاناتالسياراتاألمريكية.

بعدفرتةوجيزة،دفعتالثورةاإليرانيةالسعودينيإىلتصديرالوهابية
ملواجهةنفوذطهران.وكانأبرزمؤيديهذااملذهبأسامةبنالدن،

الراعيلحركةطالباناألفغانيةوهجمات9سبتمرب.
وقدأثارتاالتصاالتبنيهؤالءاإلرهابينيومسؤولنييفحكومة

الرياضموجةمنالدعاوىالقضائيةضدالعائلةاملالكةالسعودية
بشأناألرضارالتيلحقتباملواطننياألمريكيني،ماساهميفتشويش
العالقاتاملعقدةبالفعلبنيالبلدين.ولكنيبدوأنهذاالفصلمن
تاريخالعالقاتقدطوييفسنة2005خاللفرتةحكمجورجبوش.

ولكناختلفاألمرعندماوصلباراكأوباماإىلالسلطة.
وأوردتالصحيفةأنهيفنظرالسعوديني،كانردإدارةأوباماعىل

»ثوراتالربيعالعربي«،والحربيفسورياونفوذإيرانيفالعراقفاترا
يفأحسناألحوال.

وقالعيلالشهابي،وهوسعوديبارزيرتأسجماعةضغطيف
واشنطن:»كانتشبهالجزيرةالعربيةيفحالةحبمعالواليات

املتحدةمنذ60سنة،لكنأوباماحطمقلوبنا«.

العالقة مع ترامب
أكدتالصحيفةأنترامبمثلمنذالبداية»األملاألبيضالعظيم«

بالنسبةللسعوديني.ألولمرةيفالتاريخ،لمتكنأولرحلةدبلوماسية
دوليةللرئيساملنتخبحديثاإىلدولةمجاورةمثلاملكسيكأوكندا،

بلإىلاململكةالعربيةالسعودية.
لكنيفالوقتالحايل،أثارتكلمنالسعوديةوروسياحربااقتصادية

عىلالنفطألحقترضراكبريابالوالياتاملتحدة.يفاملقابل،يرى
كثريونأنذلكيعدبمثابةانتقاممنهجومالطائراتدونطيار

الجريءعىلحقولالنفطالعربيةالصيفاملايض،الذيدمرتمن
خاللهإيرانحوايل5باملئةمنالطاقةاإلنتاجيةللرياض.

ويفالختام،نوهتالصحيفةبأنعاملاأقلاعتماداعىلالنفطهوعالم
أقلاعتماداعىلاململكةالعربيةالسعودية،التيلمتعدتبيعالجزء

األكربمنإنتاجهاللوالياتاملتحدة،وإنماإىلالدولاآلسيوية.
ولذلك،يدرسبعضأعضاءمجلسالشيوخاألمريكيقواننيلتغيري
»التحالفالخاص«لبالدهممعالرياض،متسائلنيعماإذاكانمن
املنطقيأنتدافعالقواتاألمريكيةعن»عائلةمنأصحاباملليارات
املتعصبنيدينياالذيناليشاركونالوالياتاملتحدةاألمريكيةالقيم

نفسها«.

أمريكا والنفط 
والسعودية.. 
»مثلث حب« 

يوشك على االنهيار

Brazil’s highest court has authorized an investigation 
into allegations that President Jair Bolsonaro sought to 
interfere with police investigations.
The decision ratchets up pressure on Bolsonaro, who is 
under fire over his handling of the coronavirus pandemic 
and a looming economic crisis.
The allegations against Bolsonaro were made by Sergio 
Moro, a popular anti-corruption crusader, when he 
announced he was stepping down as justice minister last 
week.
Moro’s departure followed Bolsonaro’s decision to 
replace the head of Brazil’s federal police, a move Moro 
described as “political interference” in an area that he 
said should be controlled by the justice ministry.
During a news conference, Moro said the only reason 
Bolsonaro wanted to appoint a new police chief was 
because he wanted someone in that position over whom 
he had influence.
«The President said more than once that he wanted 

someone he could be in touch with personally, who he 
could call directly, who he could receive information 
from, intelligence reports,” he said.
Without giving details, Moro also said the change came 
about because Bolsonaro was “concerned about pending 
cases before the supreme court.»
Moro also denied signing -- or even having any knowl-
edge of -- the official bulletin announcing the dismissal of 
the police chief.
Brazil’s attorney general asked the supreme court to 
open an investigation into the allegations which could 
implicate Bolsonaro in obstruction of justice and late 
Monday Justice Celso de Mello gave the probe the green 
light. De Mello said the federal police have 60 days to 
look into the matter.
De Mello said in a news release that not even the Presi-
dent “is above the authority of the Constitution and the 
laws of the republic.»
Bolsonaro has denied any wrongdoing and called Moro 

a “liar.»
«He talked about my ‘political interference’ in the federal 
police. If I can replace a minister, why can’t I replace 
the director of the federal police? I don’t have to ask 
anyone for permission,” Bolsonaro said during a televised 
address. He also said he has never asked for privileged in-
formation about ongoing investigations and said that the 
police chief had asked to step down and was not fired.
Brazilians around the country banged pots and honked 
horns during the speech in protest against Bolsonaro and 
what has been seen by many as a move to force Moro 
out.
Moro gained prominence as the judge who led the fight 
against corruption in the so-called Car Wash investi-
gation, which unearthed a network of kickbacks that 
ultimately led to the imprisonment of former President 
Luiz Inacio Lula da Silva and other officials.
To read the rest of the article go to :
https://edition.cnn.com/

Brazil’s supreme court allows investigation of President Bolsonaro
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Eve حواء

نتساءلأحياناعنالسببالذييجعل
بعضالنساءيواجهنمزيدامنالصعوبات

يفحياتهنالعاطفيةخاللالفرتةالتي
تتسمفيهاشخصيتهنبالقوةويكّنيفأوج

عطائهناملهنيواالقتصادي.
يفتقريرهاالذينرشتهصحيفة»أبيثي«

اإلسبانية،قالتالكاتبةراكيلألكولياإنحياة
هؤالءالنسوةتتسمعادةبعدماالستقراربني
لقاءاتوخالفات،وحياةزوجيةتكللبالفشل

وقصصغراميةالتدومطويال.

عزلة غرامية

ويقولعالمالنفسأنطونيبولينشيس
يفكتابه»متالزمةالنساءالخارقات«،إن
بعضالنساءيعشنيف»عزلةغرامية«مع
ماحققنهمنإنجازاتذاتطابعاجتماعي

وثقايفومهنييفحياتهن.
وتعتربهذهالعزلةهيالتشخيصالذيأجراه

عالمالنفسمستشارالعالقاتالزوجية
أنطونيبولينتشيسحولالواقعالعاطفي
لجيلمن»النساءاملصاباتبخيبةأمل«
و«الرجالالذينيعانونمناإلحباط«.

وبحسبقوله،يعانيهؤالءاألشخاصمن
عواقبالتغرياتاالجتماعيةالتيقاموا

ببطولتها.
وتتمثلاألطروحةالتييدافععنها

بولينتشيسيفأنجزءامهمامنالنساء
الناجحاتيعشنتحتمسمى»الوحدة
الغرامية«معإنجازاتهناالجتماعية

والثقافيةواملهنية.

خصائص إيجابية.. ولكن!
وعىلعكسذلك،يسعىالرجالالذينحققوا

أيضانجاحاتيفحياتهمإىلالعثورعىل
زوجةمناسبة،يفحنيأناملرأةالناجحة

عملياوفقاملاحددهمؤلف»متالزمةالنساء
الخارقات«تعانيمنالعثورعىلزوج

مناسب.
ومنأجلتحليلهذهالظاهرةالنفسية
االجتماعيةذاتالطبيعةالقائمةعىلما

يسمىالتعصبالجنيس،قامالطبيبالنفيس
بإجراءالدراساتالرسيريةيفاألعواماألربعة
املاضية،حيثجمعبياناتحولالكثريمن

الحاالتوالشهاداتبالتشاورمعهم.
وخلصإىلتصنيف112امرأةعىلأنهن»نساء
خارقات«وحددالعواملالتيتسّببتلهنيف

املشاكلالعاطفيةالتييعاننيمنها.
يقولبولينتشيس»لقدتساءلتعناألسباب

التيتجعلهؤالءالنساء-الالتيحققن
التميزاملهنيوالشخيص-يواجهنمزيدامن
الصعوباتيفالعثورعىلرشيكحياتهن.

ومنهناك،بدأتيفتطويرالفرضيةالتيقمت
باقرتاحهايفالكتاب«.

ويقرتحيفكتابهاستمراراأوباألحرى
تصحيحالنظرية»الوقوعيفالحب«املعرب
عنهايفأعمالهاألخرى،حتىتصبح»الفن
الجديدللوقوعيفالحب«الذيادعىمن

خالله»أنفنالوقوعيفالحبيعدبمثابةفن
التحسني«.

يفالواقع،يخدمالفارقالدقيقالذييقرتحه
بولينتشيسبنيالنظريتنيالرجالأكرثمن

النساء.

نظرة الرجال والنساء إلى الحب

ويوضحبولينتشيسأنأحداألسبابالتي
يمكنأنتفرسالصعوباتالتيتواجههااملرأة
الناجحةيفحياتهاالعاطفيةهوأن»املرأةال
تقعيفالحبإذاكانتغريمعجبةبالشخص

اآلخر«،وأنهيوجداليومقلةمنالرجال
الذينيمكنأنيكونوا»رائعني«يفنظرهؤالء

النساءاملتفوقات،بحسبرأيه.
إضافةلذلك،يؤكدعالمالنفسأنهناكظرفا
آخريعقّدالحالة،وهوحقيقةأنالرجال
»املثريينلإلعجاب«همبالتحديدأولئك

املستفيدونمناالرتباطبالنساءاألصغرسنا،
كماأنالرجاليريدونأنيكونوامحلإعجاب

منالنساءالأنيكونوا-هم-املعجبنيبهن.

ثالثة مفاتيح

ويفكتابآخرله،بعنوان»رستقديرالذات«
يقرتحالخبريالنفيسثالثأدواتللتغيري،
أولها»القبولاألفضل«أوالحوارالداخيل،
ذلكأنهذاالحواريساعديفالتوفيقبني
التناقضاتومعرفةهامشالتغيريالذي
يتوقفعليهومااملسؤوليةالتييمكنأن

يتحملهاخاللهذاالتغيري.
ومناألدواتاألخرىأيضا»الذكاءالبنّاء«
أوالسلوكالذييؤكدالذات،ممايدفعنا

إىلمحاولةالقيامبمايجبعليناالقيامبه
لتحقيقمانريد.

لماذا تعاني 
النساء 

الناجحات 
مهنيا في 

حياتهن 
العاطفية ؟

قواعد الختيار 7 
مالبس مناسبة

لعمل حواء
كشفتدراساتحديثةأناملرأةتستغرق14دقيقةللتفكريفيماترتديهوهي
ذاهبةللعملويشكلاختيارمالبسالعملمصدرحريةلكثريمنالسيدات.
ويرىمتخصصونيفاألزياءأناألمرلميعدصعبافهناكقواعديمكن

مراعاتهايفاختياراملالبساملناسبةللعمل،تسّهلعليِكالحصولعىلمظهر
جذابوالئقللعمل.

-االختياريتوقفدائماعىلطبيعةالعمل،فإذاكانالعمليتطلبمقابلةعمالء
آخرينكموظفاتالبنوكواالستقبال،فمناملهمأنيكونالزييضمقطعة

واحدةرسميةكالجاكيتأوربطاتالعنقالنسائية.

-أماإذاكنِتبمنصبإداريفعليِكارتداءزيرسميبالكامل.

-البنطالالجينزيمكنارتداؤهعىلأنتكونالقطعاألخرىرسمية،بحيث
تجعلالزيبشكلعامأكرثعملية؛ألنالجينزمعالتيشريتالعادييوحي

بمظهرغريالئقللعمل.
-البناطيلاملصنوعةمناألقمشةتناسبالجميع،وتعطيراحةأكرثيفالحركة

واليفضلارتداءالجاكيت.
-يجبأنتكوناأللواندافئةورسمية،والمانعمناختيارألواننسائية،برشط
أنتكونقطعةواحدةوليسكلالزي.واليفضلخلطأكرثمنلوننييفالزي

الواحد.
-مناملفضلأنتكونتصميماتبسيطةوغريمعقدةواالبتعادعناألزياء

املشجرةواملطرزة.
-يفضلأنتكونترسيحةالشعرمناسبةللعمليفبساطتها،واليفضل

استخدامإكسسواراتكبريةالحجم.

W hen business casual Friday first 
appeared on the scene, women ev-
erywhere rejoiced. Work seemed less 

like work when they could leave the business suit 
hanging in the closet and choose clothes that were 
more comfortable, less restrictive and more fun. 
Along with greater choice came some confusion, 
however, as sometimes employees and employers 
have different ideas about what’s appropriate to 
wear to the office on casual days. A guide to busi-
ness casual dress for women might differ from one 
workplace to the next, but there are a few basic 
rules that make choosing what to wear to work a 
little easier.
Tops
You can leave the suit jacket at home, or keep the 
jacket but wear it with jeans instead of pants for a 
more casual look. Button-down blouses are always 
OK, but casual business wear also permits sweaters 

and sweater sets, knit shirts and new, solid-color 
T-shirts. The main rules for tops are don’t display 
cleavage and don’t wear anything too form-fitting.
Pants and Skirts
Business casual wear allows for more informal 
pants and skirts than what is normally worn at the 
workplace. But you shouldn’t show up looking like 
you’re going to a picnic. Pants should be a good fit, 
neither too tight nor too relaxed, and solid-col-
ored, preferably in a neutral shade. Skirts should 
be at least knee-length and shouldn’t ride up too 
high when you sit. While some offices allow jeans 
and capris, others do not. Observe those who’ve 
worked there longer to see what’s considered 
appropriate, or ask if there is a specific policy.
Shoes and Accessories
Shoes and accessories always add value to an outfit, 
and business casual wear allows for a little more 
leeway when choosing those finishing touches. If 

you normally wear the tiniest of earrings, casual 
Friday might be the day to break out the big hoops 
or dangly earrings. You could switch out the serious 
shoes for sandals, the plain chains for a (slightly) 
flashier necklace. Accessories should never be as 
extreme as what you might wear to a party or club, 
though.
Seldom Acceptable
In most workplaces, certain clothes and looks are 
never OK. Flip-flops, faded T-shirts or shirts with 
risqué phrases, sleeveless shirts, sweat shirts, short 
shorts and jeans with holes are rarely considered 
appropriate for the workplace. The best thing to 
do is to be aware of the culture of your particular 
workplace, though, as ideas about business casual 
wear vary considerably from one company to the 
next.

Guide to Business Casual Dress for Women
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يمريومبعدآخروتأتيالدراساتالحديثة
لتؤكدأناألطعمةواألغذيةالطبيعيةتلعبدوراً

هاماًيفتقويةمناعةالطفل

1.األسماك:
يعتربالسلمونوالتونامنأكرثاألنواعاملفيدة
مناألسماك،لكنسمكاملاكرياليعتربمن
أفضلاألنواععىلاإلطالق،فهويحتويعىل
أوميجا3وهورضوريللجسم،حيثتمنح

األحماضالدهنيةقيمةغذائيةعاليةللجسم،
وهيفعالةجدايفتحسنياملزاجونشاطالجسم
وتقويةالذاكرةوأداءاملخ،وتحميالجسممن

أمراضالقلبوالرشايني.

2.البروكلي:
يؤكدخرباءالتغذيةأنالربوكيلمنأفضل
الخرضاواتلصحةاألطفالوكذلكالكبار،
فهويحتويعىلمضاداتلألكسدةوغني
بالفيتاميناتواملعادنواأللياف،ومنفوائده

املهمةأنهيمنعاإلصابةبرسطاناألمعاءويحمي
الجهازاملناعيويحسنالجلدواملزاج،كماأن
تناولالربوكيلبصفةدائمةيحسنعملالقلب

واألوعيةالدمويةويقويالعظام.

3.الكيوي:
يعتربالكيويمنأفضلأنواعالفاكهة،حيث

 (C)يحتويعىلضعفيكميةفيتامني
املوجودةيفالربتقال،ونسبةأكربمننسبة

البوتاسيوماملتوافرةيفاملوز،كمايحتويعىل
مضاداتاألكسدة،أمامادةالكلوروفيلالتي

تعطيهذهالفاكهةلونهااألخرضفهيفعالة
يفمقاومةالرسطان،كماأنالكيوييعدمصدر
جيدللماغنيسيومالذييقويالقلبويحمي

األوعيةالدموية.

4.الموز:
يتميزاملوزبأنهغنيبالطاقةواملعادن،فيمكن
إعطاءالطفلثمرةموزيفالصباحخاللذهابه
للمدرسةفتمنحهالطاقةوالحيويةوالنشاط،

كماأناملوزيحتويعىلكميةكبريةمن
البوتاسيومالذييساعدعىلخفضضغط
الدموالتخلصمنآالمالعضالتوأيضاغني

جداًباأللياف.

5.الطماطم:
تحظىالطماطمبقيمةغذائيةعاليةحيث
تحتويعىلمادةاليكوبنيالتيتعدبمثابة
املحارباألولللجزيئاتالحرةيفالجسم،
ويفضلأكلهانيئةحيثأنالطبخيقللمن

قيمتهاالغذائيةبعضاليشء.

6.السبانخ:
تعتربالسبانخمنأكرثاألطعمةالغنيةبالحديد،

وينصحبأنيتناولهااألطفالبكرثةخاصًة
خاللمراحلنموهماألويل،ويمكنأنيتم

إدخالالسبانخيفالوجباتاملدرسيةللطفليف
السندوتشات،ليكتسبجسمهطاقةوحديد.

7.الثوم:
الثومبمثابةمضادحيويطبيعيكماأنه

السالحالذييعملعىلتقويةجهازالجسم
املناعيضدأيالتهاباتقدتصيبأيعضو

يفالجسم،وأيضايعملكمضادللسمومقبلأن
تنترشيفالجسم،لذاينصحبإدخالهيفالسلطة

أوأيأطعمةلكييستفيدمنهالطفل

8.اللوز:
عادةمايؤكلاللوزمعبعضاإلضافاتمثل
السكر،أومضافاإىلبعضأنواعالكعك،ولكن
يفضلأنيؤكلمندونأيموادأخرى،حيث
يعتربأفضلمصدرغريحيوانيللربوتني،وهو
عاملبناءقويللعظامالحتوائهعىلنسبة
عاليةمناملعادنالالزمةلبناءالعظام،مثل

الكالسيومواملاغنيسيومواملنجنيزوالفوسفور،
منثمفهورضوريجداًلصحةالطفليف

مراحلعمرهاملختلفة.

9.العسل:
ماأكرثفوائدالعسل!فهومصدرهامللطاقة،

كمايستخدمكمضادلاللتهاباتومقاوم
للفريوساتوأفضلمنأيدواءطبيملقاومة
نزالتالربد،ويتكونالعسليفمعظمهمن

الكربوهيدراتواملاءولهذاقدرتهفائقةيفإمداد
الجسمبالطاقة،وينصحبأنيتناولالطفل

ملعقةكليوميفالصباحقبيلالتوجهللمدرسة
أوللناديملمارسةاألنشطةالرياضية.

10.الملفوف ” الكرنب”

يعدمناألطعمةاملفيدةلتقويةاملناعة،كماأن
كثريمناألطفاليقبلونعليهويحبونه

10 أطعمة هامة لتقوية جهاز المناعة للطفل

تتساءلالكثريمنالنساءعنكيفيةتربيةالطفليفعمر
السنتنيإذُيعدهذاالعمربمثابةمرحلةانتقاليةيفحياةالطفل

الذييبدأيفالتفاعلأكرثمعالعالممنحوله.
إليكماتحتاجنيمعرفتهلرتبيةطفلكيفعمرالسنتني.

تجاهلي السلوكيات غير المرغوب بها
مناملعروفأّنالطفليفعمرالسنتنييتعلماألشياءالجديدة

عربتكرارالسلوكمراراًوتكراراً.يفحالالتقططفلككلمةسيئة
منكأومنزوجكأومنأحدالجريان،ننصحكبتجاهلهاوعدم
الترصفبشكٍلمبالغبهألّنذلكقديدفعهإىلتكرارهالرؤيةردة

الفعلالتيقدتظهرينها.

فاجئي طفلك بما هو غير متوقع
لعّلأكرثماُيسعدطفلالسنتنيهيردودالفعلغرياملتوقعة
التيتجعلهيضحكمنصميمقلبه.طاملاأنهليسسلوكاًال

تريدينلطفلكتعلمه،ُيمكنكاتباعهذهالطريقةإلضحاكطفلك
ومساعدتهعىلتعلمأشياءجديدة.

دعيطفلكيقومبالخياراتاملناسبةلعمره
الترتّددييفالسماحلطفلكبالقيامبخياراتمناسبةلعمر
السنتنيمثلاختيارمالبسه،أوألعابهأوحتىالطعامالذي
يريدتناوله؛فذلكسيساعدهعىلالشعورباإلستقالليةكما

سيتعززلديهالثقةبالنفسواإلحساسبالكفاءة.

نصائح تساعدك في تربية الطفل في عمر السنتين

First aid: for an unre-
sponsive baby who’s 
not breathing
Here we talk about what to do if you find a baby who is 
unresponsive and not breathing.
Finding your baby unresponsive would be scary for any 
parent. Should you ever be faced with this situation, 
it’s important to remain calm and be confident in your 
actions. Familiarise yourself with the information below 
and don’t be afraid to use it should you need to in an 
emergency.
1. Check for breathing
Tilt their head back and look and feel for breaths. If 
they’re not breathing, move on to step two.
Tilting their head back opens their airway by pulling the 
tongue forward. Looking at their chest to see if it’s mov-
ing, and putting your face next to their mouth to feel 
for breaths on your cheek, will help you tell if they’re 
breathing or not. If they’re not breathing, they may also 
look pale and blue.
2. Tell someone
If you’re on your own carry out rescue breaths and 
chest compressions as described below, for one minute.
3. Give five rescue breaths
Tilt their head back, seal your mouth over their mouth 
and nose and blow five times into them. You’re acting 
as the lungs by blowing into them and topping up the 
oxygen levels in the baby’s blood. This oxygen is needed 
to keep their organs alive.
4. Give 30 chest compressions
Push firmly in the middle of their chest with two fingers 
so that the chest goes inward, then release. You’re 
acting as the heart by keeping blood pumping around 
their body and helping keep their vital organs, including 
the brain, alive.
5. Give two rescue breaths and then continue with 
cycles of 30 chest compressions and two rescue breaths 
until help arrives
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Fashion Jewelry موضة مجوهرات

صيحة الفساتين 
المنقطة 

للمحجبات
الفاشينيستا،وطريقةتنسيقهامعالفساتنياملنقطةللمحجبات،بأسلوبوقداخرتنالِكمجوعةموديالتلصيحةعرصيةوأنيقة،معاللمسةاألنثوية،منمدوناتاملوضةاملحجبات،بطرقوالسبعينات،والتياعتمدتهاكثريالعاماملايض،مععودةأزياءالستيناتظهرتموضةالفساتنياملنقطةبقوة

معالقبعة،للمسةأكرثأنوثةوكاجواليفاألبيض،بينمااختارتتنسيقالحجاباألسود،واعتمدتالصندلاملفتوحباللونمعهتوبأبيض،وحزامالخرصالعريضملسةبسيطة،للخطوطالطولية،نسقتبخامةالستانالالمعة،وكذلكجاءمعمعاللمسةاملبهجة،مندونأكمام،اعتمدتمنةالسنيعىلهذاالفستان،اإلكسسوارات.
املحايد،اعتمدتعىلالحجاباألول،ولكيتحافظعىلالستايلكنِتتبحثنيعنإطاللةمريحةيفاملقاماألسود،مناسبللصبايااملمتلئات،أوإنالتصميمللموديلالواسعمنالفستانيفاملقابل،اعتمدتدينارزقعىلهذاالوقتنفسه.
اختارتالفساتنياملنقطةأماعالعبدالحميد،فقدبنفساللون.

بألوانالباستيل،كهذا
املوديلباللوناألخرض
مخملية،مستوحاةمنالفريوزي،إلطاللة

أجواءالزمنالجميل،
أجواءالستينات،جاءتمناسبةمعملونةمستوحاةأيًضامنالصّبية،نسقتمعهشنطةحزامالخرص،ليربزرشاقةوجاءاملوديلأيًضامع

الفستان.

Fashion and jewelry trends keep chang-
ing, while several designs are classic 
and will stand the test of time, some 
of them remain on-trend for a specific 
period. Designers take inspiration from 
different sources and create jewelry 
pieces that are fresh and interesting. 
Everything from organic-looking sea-
shells to a twist on traditional flower 
designs is sold by top jewelry stores like 
Flamme en Rose. Here’s a look at the 
trends of the following year:
1. Layering Different Designs 
Layering jewelry isn’t a new concept, 
but 2020 has a different approach to 
this style. You can use chains of differ-
ent lengths, thicknesses, and styles 
together as long as they make design 
sense. The result should be organic and 
yet cohesive to ensure it looks great. 
We don’t recommend layering warm 
or cool-toned jewelry over each other 
unless the same theme is in-sync with 
your outfit.
People can layer chains, bracelets, 
bangles, anklets, and even earrings 
if they’re creative enough. As long as 
there’s a flow in the design, you can 
experiment with all kinds of jewelry.
2. Pearls
Pearls are making a tremendous come-
back in recent years because they’re so 
versatile. You can use them in clothes, 
belts, jewelry, and accessories to add a 
soft, sophisticated touch. Around 17% 
of all brides choose alternatives to a 
diamond for their wedding ring, and 
pearls are a popular choice. Actress 
Emma Stone’s fiancé presented her 
with a beautiful pearl engagement ring, 
a short while ago.
Many people don’t buy pearls because 
they don’t want to look old-fashioned, 
but stores like Flamme en Rose have an 
extensive collection of modern pearl 
jewelry. You can easily find something 
that is beautiful yet modern.
3. Natural Stones
People today love organic, rustic 
designs. They prefer rough, hand-craft-
ed pieces to polished machine-work. 
That’s why natural stones have become 
very popular recently. Many famous 
jewelry designers incorporate beautiful 
and unusual natural stones in their de-
signs. Some of these stones even have 
live edges to give the pieces a more 
organic look.

While these pieces are naturally appeal-
ing, they also serve a purpose. Many 
jewelry brands choose stones in their 
raw state based on their benefits. This 
is a part of the wellness trend as many 
people believe that raw stones have 
calming and soothing properties.
4. Wildlife-Inspired Designs
Wildlife-inspired pieces are always 
trendy, especially if you choose the 
right design. Some of the most popular 
design inspirations are bugs, uncon-
ventional birds, primates, and even 
different species of fish. Designers have 
gotten creative with how they use their 
wildlife motifs.
Large bird-shaped pendants, armbands 
with big spiders on them, snake neck-
laces, etc., are the latest trend now. 
There’s something available for every 
kind of wearer. For example, if you’re 
hesitant about wearing big, bold pieces, 
you can choose smaller, elegant ones. 
A hummingbird pendant or a dolphin 
earring is suitable for those looking for 
something more discreet. 
5. Chain Chokers
Chokers are some of the most popular 
necklace styles. They highlight a per-
son’s neck and stand out, immediately 
catching attention. Chokers come in 
different forms ranging from simple 
leather bands to intricate animal-in-
spired necklaces.

In 2020, chain chokers have taken 
center-stage. There are different kinds 
of chain choker designs available 
in the market, and you can choose 
either something discreet or bold. The 
runways had several chunky chokers on 
display for 2020.
6. Heart-Shaped Pieces
Heart-shaped jewelry pieces never 
really go out of style. This design is 
timeless and has universal appeal. 
However, most heart-shaped pieces 
available in the market appear childish 
or dainty. Designers want to add a hint 
of boldness to this classical style, which 
is why they introduced large, chunky 
hearts in their collections for 2020.
 These are just some of the many 
interesting 2020 jewelry trends. You 
can explore websites like Flamme en 
Rose to find many trendy and exciting 
designs.

6 Best Jewelry Trends in 2020

المجوهرات البوهيمية إلطالالت جديدة وعصرية
هذاالعامملواكبةاملوضةيفعالماملجوهرات،البّدانتختارياملجوهراتالبوهيميةاألكرثعرصيةوجرأة،لتتألقي

بإطالالتالفتةلألنظاريفمختلفاألوقات.
تخيلعنالطابعالتقليدييفاملجوهراتواختاريأجملموديالتاملجوهراتالبوهيميةالرائجةمنعروض

أزياء2020ملوسمالربيعوالصيف.
األقراطغريالتقليدية

برزتتصاميممميزةوغريتقليديةلألقراط،وخاصًةاألقراطالطويلة،سواءباأللواناملعدنيةأواأللوان
النابضةبالحيويةإلطاللةنهاريةجذابة.

،Prabal Gurungوالقراطاملعدنياملربعمن،Ann Demeulemeesterأعجبناقراطالكرةالطويلمن
كماقدمتكلمنماركةSchiaparelliوماركةفالنتينوValentinoأقراطذهبيةبتصميمغريبةومميزة.

أطقماملجوهراتالبوهيمية
قدمتبعضاملاركاتأطقماملجوهراتالبوهيميةبتصاميمالفتةلألنظاروبألوانحيوية،والتيتتألفمن

.Brandon MaxwellومجوهراتPorts 1961األقراطالكبريةوالقالداتمثلمجوهرات
القالداتاملعدنية

تستمرصيحةالسالسلاملعدنيةبالحجمالكبريهذاالعام،والتيتمنحاملرأةإطاللةمميزةوغريبة،مثل
.ZimmermannوالقالدةالذهبيةمنBrandon Maxwellالقالدةالطويلةمن

ويفتصميمجريءوعرصي،قدمتماركةبوتيغافينيتاBottega Venetaقالدةالسلسلةاملعدنيةباللونالذهبي
والتيتتدىلمنهاحيلالكرةمنالخلف.
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YOUR  HOME بيتك

تعتربأدواتاملطبخاملصنوعة
منالستاينلسستيلاألسهل
يفالتعقيم،بدونالقلقحيال

التغرّييفخصائصها.أّمااألواني
األملنيومفيعيبهاعندتعقيمها
تغرّيخصائصهاالكيميائّية.يف

اآلتي،طرقتعقيماألدواتيفاملنزل.
تعقيماألدواتيفاملنزل

لسالمةأفراداألرسة،ينبغيعىلسّيدة
املنزلالحفاظعىلنظافته،وتعقيماألدوات

فيه.
التعقيمبالكلور:يخلّصالكلورمنأينوعبكترييا،

وُيستخدمعربإضافةالقليلمنهإىلاملاءيفوعاءكبري،
فوضعأوانياألملينيومفيه،معرضورةارتداءزوجنيمن
القفازاتحتّىالتتأثراليدانسلًبابالكلور.ترتكاألواني

يفاملاءوالكلورلثالثساعاتإىلأربعمنها،فتشطفباملاء
جّيًداللتخلّصمنآثاراملستحرض.

الكلور لتعقيم أدوات المنزل
التعقيمبالغيل:تُجّهزقدرمناسبةالستيعابأدواتاملطبخ
املرادتعقيمها،فتمألباملاءحتّىيغمرها.تبقىالقدرعىل

النار،مغّطاة،وذلكلخمسدقائق،معالحرصعىلأاليغيل
املاءبشكلكامل.ثّم،ينزعالغطاء،برفق،باستعمالزوجني
منالقفازاتالعازلةللحرارة،فترتكالقدرجانًباحتّىيهدأ
املاء.بعدإفراغالقدرمناملاءواألدوات،هيتُشطفبماء

بارد.توضعاألدواتعىلرّفجاف،وتدعحتّىتجّفتماًما.

3 خطوات
هناكطريقةأخرىفّعالةيفتعقيم

األدواتيفاملنزل،وتقومعىل3 
خطواتبسيطة:

ُيمألحوضبماءدافئ،ويوضع
الصابونيفالحوضالثاني،باإلضافةاىل
املاءالفاتر،وملعقةمنمحلولالتبييضيف

الحوضالثالث،معجالونمناملاء.
توضعأدواتاملطبخالتيتحتاجإىلالتعقيم
داخلالحوضالثاني،ثّمتشطفبشكلجيدداخل
الحوضاألّولللتخلصمنالصابون،فتنقعاألدوات

داخلالحوضالثالثبنيدقيقتنيأوثالثمنها،فتشطف
بجالوناملاء.

توضعاألوانيالتيقمنابتعقيمهايفالهواء،عىلرّف
جاف،حتىتجّفأوتستخدممنشفةجافةأوورق

املطبخلهذاالغرض.

 هام لك
عندإضافةامللحإىلاملاء،أثناءالغليان،هوسيقومبترسيع

عملّيةالغيلأكرثوسيقتلالبكترييا.
تحتاجعملّيةالغيل،عندتعقيمأدواتاملطبخ،إىلثالثني

دقيقيةقبلاستعمالها،معالتأكّدأنهاجافّةتماًما.
تطهريادواتاملطبخوتعقيمهامناألمورالهاّمة،إذيساعد

يفتجنّباألمراضالتيتنتقلعرباألغذية.

تعقيم 
األدوات في 

المنزل

كيفية التخلص من الجراثيم 
في المنزل؟

تسعىكلسيدةمنزلإىلالتخلصمنالجراثيموالبكتريياالتيتعشعشيفكلناحية
مننواحياملنزل،وذلكمنأجلإبعادمخاطرهاعنصّحةأفرادأرستها.

تُفتحالنوافذللسماحللهواءوأشّعةالشمسبدخولاملنزل.
يتّمالتخلّصمنالقمامةألنّهاتساعديفانتشارالجراثيم،وذلكبعدارتداءزوجنيمن

القفازاتاملطاطية،لوقايةاليدينمنالتلّوث.
تُغسلاألغطيةواملناشفعىلحرارةعالية،معتعريضهاألشّعةالشمس.

تنظّفالعنارصاألكرثملًسا،مثل:مقابضاألبواب،والهواتفاملحمولة،ومفاتيح
اإلضاءة،والطاوالت،والكرايس.

يعقّمالحّمام:املرحاضوحوضاالستحمامواملغسلةوالصنابري،باإلضافةإىلاألرضّية
والجدران.

تطّهرأدواتاملائدة:األكوابوالصحونواملالعق...

كيفية التخلص من الجراثيم في المنزل
تنظيفالسجادباملكنسةالكهربائّية،بصورةدورّية
ينظّفالسجادبالبخار،أوبخليطاملاءوالصابون.
التعقيميهدفإىلالحّدمنالجراثيموالفريوسات

عناألسطح،بخاصّةيفاملطبخوالحّمامات
يهدفالتعقيمإىلالحّدمنالجراثيم
والفريوساتعناألسطح،بخاصّةيف
املطبخوالحّمامات.ويفهذااإلطار،

الكلوراملُخفّفباملاءمناملعقمات يعدُّ
الكيميائيةالتييكرثاستخدامهايف

التنظيف.باملقابل،يبدوالخّلمنمواد
التعقيمالطبيعّية،كمااملكوّناتاآلتية:
ملحالليمونأوعصريهوملحالطعام،

وبعضالزيوتالعطرّيةمثلزيتشجرة
الشاي.

تغسلاملالبساملتسخةواملناشفباملاء
الدافئوالصابون،معوضعالقليلمنالخليف

درجالصابون،لضمانالقضاءعىلالفريوسات.تنرش
املالبسيفالهواءالطلق.

منالرضوريفتحالنوافذللسماحللهواءوأشعةالشمسبدخولاملنزل
يكنسالسجادباملكنسةالكهربائّيةباستمرار،معاملسارعةإىلتنظيفالبقع.

تنظّفأجهزةتنقيةالهواءواملكّيفات،منًعامنانتشارالفريوساتيفأرجاءاملنزلعرب
هوائها.

ترتكاملناطقاملُبلّلةبموادالتعقيم،حتّىتجفبالهواء.

تعقيم األسطح
الخلاألبيض،كخلالتفاخ،هوالنوعاألفضلعىلاإلطالقالستخدامهيفتنظيف

املنزل،ألنهاليحتويعىلصبغاتلونيةقدتغرّيمنلوناألسطح،كمايمتازبحموضته
العالية.علًمابأّنحمضاألسيتيكاملتوافريفالخليجعلهقادرًاعىلإذابةالرواسب

املعدنيةواألوساخوالشحوم.
قداليتحّملالبعضرائحةالخّلاألبيضالنفاذة،لذاينصحبتخفيفهباملاءقبل

استخدامهيفتنظيفاملنزلوتعقيمه.

ديكور رمضاني لغرفة الصالون بالمنزل
منالهامأنتعكسغرفةالصالونجّورمضان،حيثيجتمعأفرادالعائلة.ويفهذااإلطار،نطلع

عىلأفكارمساعدةيفتصميمديكوررمضانيللغرفة.

•يفضلجمعاألرائك،بقرببعضهاالبعض،خاللرمضان،معشغلزجاجالنافذةبعنارص
توحيبرموزرمضان،كالهاللوالفوانيس.

•يجذبتغليفوسائداألرائكبأقمشةبيض،مطبوعةبرموزرمضان،أوبعباراتتوحيبالشهر
الفضيل،بلونالفضةأوالذهب.

•تبدوطاولةالقهوةمحطاألنظار،لذايفضلتغطيتهابغطاءفاتحاللونيتدىلحتىأطرافها.
وتوزععىلالغطاء،اكسسواراتتتناسبوالشهر،إضافةإىلأدواتالضيافة،كاألطباقالتي
تأتيبأشكالهندسيةمختلفة،أومطبعةبعبارة»رمضانكريم«،أوتتخذهيئةالهالل

والنجمة.
أدواتالضيافةتوزععىلالطاولةخاللرمضان

•بخالفغرفةالطعام،حيثيتماالعتمادعىلحامل(ستاند(مرتفعيحتوي
عىل3أطباقموزعةعىلهيئةسلم،تفيطاولةالقهوةيفالصالونبغرض

الضيافة.
•تضفيالفوانيسجاذبّيةخاصةعىلاملساحة،لذايجذبتوزيع3منها

عىلاألرض،الفوانيسذاتاالرتقاعاتاملتفاوتة.
•يحلوتثبيتاألسالكالكهربائيةاملضاءةحولاللوحاتاملعلقةعىل

الجدران،كماتمديداإلضاءةأسفلغطاءطاولةالقهوة.
•يحلوحضورمجموعةمنمجسماتاملسحراتيالصغرية،فضاًلعن

الفوانيسالصغريةاملضاءة.
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هينوعمنانواعالفطائرالشهيةالتيتتميزبطعمها
اللذيذالرائعوشكلهاالشهيوعادةماتقدمكطبق

جانبيوخاصةيفشهررمضاناملباركويمكنتقديمها
يفالسحوروسنقدمهذهالوصفةبطريقةسهلة

وبسيطةواليكمالطريقة:

مقادير فطيرة اللحمة بالفطر 
3كوبطحني
1كوبماء

1/2كوبزيتنباتي
1ملعقةكبريةخمريةفورية
2ملعقةكبريةحليببودرة
1/2ملعقةصغريةسكر
1ملعقةصغريةملح
مقاديرالحشوة:

1كوبلحمةناعمة
1بصلةكبريةالحجم
1كوبفطررشائح

1ملعقةصغريةفلفلاسود
1ملعقةصغريةبهاراتمشكلة

1ملعقةصغريةملح
1ملعقةصغريةكركم
1ملعقةكبريةزبدة

2بيض

طريقة تحضير فطيرة اللحمة بالفطر:
-1ننخلالطحنيونضعهيفوعاءكبريونضيفاليه
امللحوالحليبالبودرةونحركاملكوناتالجافةجيدا
-2يفوعاءاخرنذوبالخمريةوالسكربكميةاملاء

ونرتكهمبضعدقائق
-3نضيفالزيتاىلخليطالخمريةونحركجيدا

-4نضيفكميةالطحنياىلالخليطالسائلولكنعىل
مراحلاىلانتتشكللديناعجينةمتماسكة

-5نغطيالعجينةببشكرينظيفونرتكهاحوايلالثالث
ساعاتاىلانيتضاعفحجمها

-6يفهذاالوقتنجهزالحشوةففيمقالةغريقابلة
لاللتصاقنضعالقليلمنالزيتونضيفالبصل

املقطعاىلرشائحونرتكهعىلنارمتوسطواىلانيشقر
البصل

-7نضيفاللحمةالناعمةاىلالبصلونستمر
بتحريكهااىلانتبدأبالنضوجنضيفالفلفلاالسود

وامللحوالبهاراتونحركالخليطجيدا
-8بعداننضجتاللحمةنضيفالفطراملقطعاىل

رشائحونحركهجيدا
-9نضيفالكركموالزبدةاىلخليطالحشوةونحرك

املكوناتاىلانتمتزججيدا
-10بعدالتاكدمنانالحشوةاصبحتناضجةنرتكها

لتربد
-11عندالتاكدمنانالحشوةاصبحتباردةنضيف

بيضةواحدةاىلالخليطونحركجيدا
-12يفقالبمستطيلالشكلندهنهبالزيتونرش

القليلمنالطحنيوندعهجانبا
 -13نمدالعجينةبشكلطويلونضعهافوقالقالب

لتأخذشكلهونحاولباطراقاالصابعادخالالعجينة
جيدا

-14نضيفكميةالحشوةبداخلالقالباىلانيمتلئ
تماماونقومبردجهةواحدةمنالعجينةوقصباقي
الزوائدوالتاكدمنانجميعاالطرافقداغلقتجيدا
-15بقطعةالعجنياملتبقيةنشكهابشكلضفرية
ونضعهافوقالقالبنرتكهاترتاحملدةنصفساعة
-16بعدنصفساعةندهنوجهالعجينةبالبيضة

املتبقيةليكسبهالونبراق
-17ندخلالفطريةاىلالفرنعىلدرجةحرارة

متوسطةملدةنصفساعةاىلانيشقروجهالفطرية
-18نخرجالفطريةونقطعهاوتصبحجاهزةللتقديم

طريقة عمل فطيرة 
اللحمة بالفطر

سندويشبالخبزأوالصمن
-الفرقلدّي-ويفداخلهالكثري

والكثريمناللحماملقطع
املشويأوالناعماملقيل–ال
فرقأيضاً-فوقهشالٌلمن

جبنةالشيدر،ومزّينبرشائح
البندورةوالخّسمعرشائح

البصل،وإىلجانبهكريمالثوم
وكوال!يبدوأنهحلٌمبعيداملنال
يفظلاستمرارإغالقاملطاعم
بسببالحجراملنزيل،لكنه
سيصبححقيقةإذااتبعتم
بعضالخطواتلتحضري

سندويشكرونشرابسوبريم
-CrunchwrapSupreme-يف

املنزل.

تحضير سندويش كرونش 
راب سوبريم

الكمية:تكفي4أشخاص
وقتالتحضري:20دقيقة
الوقتاإلجمايلللتحضري
والطهي:ساعةواحدة

مكونات كرونش راب 
سوبريم

منأجلاللحمة:
نصفكيلولحمبقريمفرومة

بشكلناعم
نصفملعقةملح

نصفملعقةبودرةالثومأو
حبتانمنالثوماملهروس
نصفملعقةصغريةكمون

نصفملعقةصغريةبودرة
البصل

نصفملعقةصغريةباربيكا
ملعقةصغريةفلفل

ملعقةصغريةكزبرةمطحونة
ملعقتانمنالزيتالنباتي

ملعقةنشاالذرة

من أجل الصوص:
ربعكيلوجبنةأواكساكان

مبشورة
ربعكيلوجبنةمكعبات

نصفكوبحليب
مخللمفروم

منأجلالسندويش:
جبنةشيدر
خسمبشور

3طماطممتوسطةالحجمعىل
شكلرشائح

نصفكوبكريمةطبخ
8قطعخبزتورتيالرقيقأو
الفاشأوأينوعخبزرقيق

مناسب
زيتنباتي

طريقة تحضير سندويش 
كرونش راب سوبريم

تحضرياللحمالبقري:يفوعاء
متوسط،نضعاللحمالبقري
وملحالثوموالكمونومسحوق
البصلوالفلفلالحلووالكزبرة،
ونمزجهابشكلجيدثمنغطيه
ونضعهيفالثالجة30دقيقة

حتىيربد.
نسّخنالزيتيفمقالةكبرية
فوقنارمتوسطة،ثمنضيف
اللحماملفرومحتىينضج
بشكلجيد،ثمنضيفنشا
الذرةمعنصفكوبماء.

ُيطهىاملزيجويقلبمنحني
آلخرحتىيصبحسميكاًحوايل

4دقائق.
تحضريالصوص:نسخنكوباً
مناملاءيفقدرصغريعىلنار
متوسطة،ثمنضعقدراًمقاوماً
للحرارةفوققدراملاءونضع

يفداخلهأنواعالجنبوالحليب
حتىتذوببشكلجيد.

بمجردذوبانالجنبأضف
املخللوامللحوالفلفلوحركها

واحفظهاساخنني.
لتحضريالسندويشقمبوضع

رغيفمنخبزالتورتيال
الرقيقوضعفوقهنصفكوب
مناللحماملفرومالذيقمنا
بتحضريه،ومنثمضعالقليل
منصلصةالجنبالساخنة
وملعقةمنكريمةالطبخ

وبعضالخسوالطماطموامللح،
و3رشائحمنجبنةالشيدر،ثم
قمبوضعرغيفآخرفوقها.

حاوللفّهالتصبحمثلالصورة
أدناهثمادهنهابقليلمنزيت
القيلوسّخنهافوقسخانة

الجنب.
كّررالعمليةلتحرضكامل

الخبز.

سندويش لحم غارق في شالل من جبنة 
Crunchwrap Supreme الشيدر.. تعلم تحضير

فطائر التونة 
بالفرن .. مغذية 

وغنية بالبروتينات

فطائرالتونهبالفرنمغذيةوغنية
بالربوتيناتواألحماضالدهنية

املتمثلةباألوميغا3املوجودةبلحم
السمكواملواداملغذيةبالفطر،لدعم

النشاطوالذاكرةوالرتكيز،ويتم

إعدادهابالفرنبعددهنهابالزبدة
ورشهابفتاتخبزالتورتيال.

مدةالتحضري:15دقائق
مدةالطبخ:20دقائق

الوقتاالجمايل:35دقائق

 المقادير
¼كيلوجبنةكريم
2كوبفطرمفروم
½ملعقةكبريةزبدة
2كوبتونةمطبوخة

¼كيلوعجينةالكروسان

1ملعقةكبريةكزبرةمفرومة
1½ملعقةكبريةمنبابريكا
¼كوبفتاتخبزالتورتيال

طريقة التحضير
نضعالفطريفوعاءماءيغيلحتى
ينضجثمنصفياملاء،ونقطعالفطر
لرشائح،ونجمعالفطرمعالتونة

والجبنةالكريموالكزبرة.
نحرضالعجينة،ونصنعمنهارشائح
مستطيلة،ثمنضعالحشوةيفأحد
أطرافها،ونطويالطرفاآلخرعليها.

نضغطأطرافالفطائربشوكةالطعام
كينُحكمإغالقها،ونصنععدةثقوب

يفسطحهالخروجالبخار.
ندهنالزبدةاملذوبةعىلسطح

القطع،ونرشفتاتالتورتيالعليها،
ثمننقلهالصينيةفرنمجهزةبورق

الزبدة.
نخبزالقطععىلحرارةF 350ملدة-15
20دقيقةحتىتصبحذهبيةاللون،
ونقدمهادافئةمعالصلصةوالكزبرة.
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مهماكاننوعالبرشةيجبعليكمدها
بالعنايةالالزمةيومياً،حتىتحافظنيعىل
نضارتهاوحيويتها،وبالرغممنتوفرالعديد
مناملنتجاتالتيقدتجعلالسيدةتقعيف
الحريةالختياراألنسبفيمابينها،إالأّن

هناكعاداتأساسيةيجباتباعهاللعناية
اليوميةبالبرشة،إليكأبرزطرقالعناية

بالبرشة.

من أهم طرق العناية بالبشرة يوميًا:
تنظيفالبرشةمرتنييومياً،وذلكباستخدام
املستحرضاألنسبلنوعالبرشة،فباإلضافة
إىلأّنالتنظيفاليومييحافظعىلصحة
البرشة،فهويحميهامناملشاكل،كماأّن
التنظيفيحاربالعيوبالتيتظهرعىل
الوجه،كذلكيجبعليكمراعاةالبرشة

الحساسةعنداختيارالغسولاملناسبلها؛
إذيجباستخداممستحرضلطيٍفعىل

البرشة،خصوصاًملنيعانونمنحبالشباب.

ترطيب وتنظيف
إزالةشعرالوجه،وهذايضمننظافةالوجه
إىلجانباملظهرالجميلله،وُيمكناستخدام
العديدمنالوسائللهذاالغرض،ولعلأكرثها
شيوعاًاستخدامالشمعالخاصبإزالةشعر

الوجه.
ترطيبالبرشةخاصًةإنكانتمنالنوع

الجاف،وذلكباستخداممرطٍبلطيف
للحفاظعىلبرشٍةناعمةومرشقة.

االهتمامباملناطقالحساسةيفالوجه،مثل
محيطالعينني،والشفاهحيثتحتاجهذه

املناطقلعنايٍةخاصة
إزالةاملكياجباستخداممزيلخاٍصيحافظ

عىلتوازنالبرشةالطبيعي.
تقشريالبرشةمرةأومرتنييفاألسبوع،
وهوأمٌرالغنىعنهللعنايةبالبرشة،
ويجباختيارمنتٍجيحافظعىلالرقم

الهيدروجينيالطبيعييفالبرشة،فهومثايل
لتنعيمالبرشة.

حماية ضرورية
استخدامكريمللوقايةمنأشعةالشمس

بشكليومي،حتىلوكانالجوبارداًفأشعة
الشمسترضالبرشةمهماكانتدرجة
حرارتها،وتزيدمنظهورالتجاعيد.

رشبمااليقلعنثمانيةأكوابمناملاء
يومياً.

تناولالخرضواتالتيترفعهرمون
األسرتوجني،حيثإنهمهٌمللحفاظعىل

ليونةالبرشة.
عدمالعبثبحبالشباب،ومناألفضلعدم
ملسالوجهيفحالوجودبثورأوأيمشاكل،
حيثيوجدزيوتعىلاليدينمنشأنهاسد

املساماتاملوجودةيفالوجه.

ترطيب
الشفاه

باستمرار،ومنأبسطالطرق
لذلكاستخداممرطباملاءوالُسكر،حيث
يتمتحضريمحلوٍلمناملاءوالسكرومن
ثمفركالشفاهبهما،وهذهالطريقةتُزيل

الخالياامليتةوتُجددخالياالشفاهامليتةكما
تحميهامنالتشقق

 نضارة طبيعية
استخدميالكونسيلرإلخفاءالهاالت

السوداءتحتالعنيأوعيوبالبرشة)عىل
االماكنالتيتحتاجلتغطية(ثمتثبيت
الكونسيلربوضعالقليلمنالبودرةحرة.

طبقيالقليلمنالبالرشعىلرأسالخدود
إلضافةإرشاقةمنعشةعىلوجهك.

استخدمي
ماسكراالحواجب

لرسمةحواجبطبيعيةكثيفة.
ضعيالقليلمنالربونزعىلالجفنالثابت

بواسطةفرشاةالدمجوبحركاتدائرة
بسيطة.

ضعيطبقتنيمناملاسكاراعىلرموشك
لتطويلهاوتكثيفها.

طبقيملمعالشفايفللوكطبيعياومرطب
الشفاهمعلون.

أهم طرق العناية بالبشرة 
خالل فترة الحجر

يعتربتظيفالبرشةبشكليوميأمررضوريمناجلتخليصها
مناالوساخوبقايااملكياجوالغبار.فعدمالقيامبهذايمكنان
يتسببيفانسدادمساماتهاوظهورالشوائبعليهابسبب

تراكمالفريوساتوالجراثيمالضارة.لهذايمكنكاالعتمادعىل
كريماتالعنايةكماننصحكبتحضريصابونةطبيعيةيف

املنزلتزودالبرشةباملغذياتوتعيداليهاصحتها
وشبابهاايضاً.

مناجلتنظيفالبرشةيجباالعتماداوالً
عىلآراءالخرباءواختصاصييالبرشة.
والبدمنأنيويصهؤالءبالحرص
عىلتنظيفالبرشةيومياًقبلالنوم

بمنتجاتعنايةخاصةالتلحقالرضر
بها.كذلكيمكنيفموازاةذلكاللجوء
اىلمكوناتطبيعيةتتمتعبخصائص
تساعدعىلذلكومنهااللنبالزبادي
الطبيعيالخايلمناملحلياتومن

كلاالضافاتالصناعيةمع
الكاكاو.

المقادير
100غمناللنبالزبادي

الطبيعي
10غمنبودرةالكاكاواو

الشوكوالاملذوب
10غمنزيتاللوزالحلواالسايس

مثبتصابون

الخطوات
تمزجكلاملكوناتجيداًحتىيتمالحصولعىلمزيجمتجانس

ومندونتكتالت.
يفحالاستخدامالشوكواليجبالقيامبتذويبهمنخاللوضعه

يفوعاءضمنوعاءآخريحتويعىلاملاءالساخن.
عندالحصولعىلعجينةمتماسكةوباللونالبني

يضافاملثبت.
يوزعاملزيجبعدذلكعىلمربعاتقالبللثلج
ويرتكيفمكانجافحتىتجمدالقطع.

وعندماتصبحقطعالصابونجامدةيمكن
البدءباستخدامها.وقبلذلكيجبتنظيف
البرشةجيداًلتخليصهامنكلالبقاياولفتح
مساماتهاثمتجفيفهابلطفعىلطريقة

الرتبيت.
يوضعالصابونعىلالبرشةاملبللةباملاءالنقي
أثناءاالستحماموتفركبلطفمعالتدليك

منخاللالقيامبحركاتدائريةقبلانتغسل
مجدداًمعالحرصعىلتطبيقالكريماملرطب
عليها.فهذااليساعدعىلتنظيفهافقط،بل
يمنحهارائحةمميزةويعملعىلتعقيمها

وتخليصهامنالبقاياالضارةوعىلازالةاكرب
نسبةمنالجراثيموالفريوساتعنهاأيضاً.

طريقة تنظيف البشرة بصابون 
الزبادي والكاكاو
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T rump’s latest immigrant ban has little 
to do with a collapsing labour market 
during a global pandemic, and every-

thing to do with election year politics. 
Rather than focus on improving our public 
health infrastructure and emergency 
management systems, Trump is exploiting 
the Covid-19 global pandemic to mobilize 
his anti-immigrant voter base. His executive 
order barring issuance of immigrant visas 
for 60 days is the latest in a string of anti-im-
migrant executive actions. 
From building a border wall with Mexico to 
issuing a Muslim Ban within weeks after be-
coming president, deporting and excluding 
non-European immigrants is the only con-
sistent characteristic of Trump’s otherwise 
erratic administration.   
During his presidential campaign, “Make 
America Great Again” was a rallying cry for 
his far-right, xenophobic political base. They 
understand this dog whistle is a promise 
to ‘Make America White Again’. Reversing 
decades of immigration policies that have 
brought people from Asia, the Middle East, 
and Latin America lies at the centre of that 
white nationalist promise.
Over the past seven weeks, unemployment 
claims have reached an unprecedented 26 

million. The dramatic loss of jobs due to the 
Covid-19 pandemic has produced an unem-
ployment rate somewhere between 15 and 
20 percent. Not since the Great Depression 
when unemployment reached a whopping 
25 percent, has the country experienced 
such high rates of unemployment.   
Trump’s solution is to bar for 60 
days parents and siblings of 
US citizens and green card 
holders, which consti-
tute 0.0007 percent of 
the US population of 
328 million. In 2019, 
the US issued 230,000 
immigrants visas to 
siblings and parents of 
US citizens who are now 
subject to Trump’s 60-day 
immigration ban.
Thus, Trump’s proclamation 
that entry of “certain aliens as 
immigrants would be detrimental to the 
interests of the United States” is simply 
not supported by the facts.  According to 
an authoritative report by the National 
Academy of Sciences, immigrants’ economic 
contributions are hard to replace because 
many new immigrants take low-skilled jobs 
that Americans are unwilling or unavailable 
to take.
Moreover, excluding the tiny percentage of 

people that would enter the labour market 
will do nothing to mitigate our economic 
woes caused by a historic global pandemic. 
What Trump’s executive order will do quite 
well, however, is continue his emblematic 
strategy of blaming immigrants for Ameri-
ca’s problems past, present and future. 

The same spurious reasoning was 
used to justify the Muslim Ban. 

After only 10 days in office on 
January 27, 2017, Trump 

issued an expansive 
executive order with 
the expressed intent of 
excluding as many people 
from Muslim-majori-
ty countries as legally 

possible. What was the 
justification back then? 

Muslims are presumptively 
terrorists who make our nation 

less secure. 
Like today’s family immigration ban, the 

government could not produce credible 
evidence that the hundreds of thousands 
of individuals harmed by the Muslim Ban 
had any remote association with terror-
ism. Indeed, there were already extensive 
processes in place to screen all immigrant 
and non-immigrant applicants for national 
security threats. 
Trump’s real motive was to gain political 

points with his far- right, anti-immigrant 
base - not to make America safer. 
But there is a method to Trump’s madness. 
For him and his die-hard supporters, making 
“America Great Again” requires reversing 
the unprecedented racial demographic 
changes that will occur in coming decades, 
strip whites of their majority status for the 
first time in American history. The thought 
of one day becoming a racial minority keeps 
Trump’s voter base up at night.
Many Americans voted for Trump because 
he promised to exclude and deport as many 
non-European immigrants as possible. 
Simultaneously, Trump calls for a change in 
immigration laws to replace family-based 
immigration with so-called merit-based im-
migration. Skeptics suspect any such system 
would disproportionately benefit European 
immigrants while disadvantaging immi-
grants from Asia, Latin America, and Africa.
As the economy worsens due to a global 
pandemic (not immigrants) and Democrats rally 
around the presumptive nominee Joe Biden, 
Trump will become more xenophobic and Islam-
ophobic. He will look for every opportunity to 
feed red meat to his far-right voter base eagerly 
looking for minorities to scapegoat. 
Americans should brace themselves for 
more xenophobia from a president who 
may finally be held accountable for his many 
failures come November 2020.

How Trump is using coronavirus to push his white nationalist election agenda

أحالم الدميني
مماالشكفيهأنماحدثبعدالثورةالصناعية

التيحصلتيفالعالم،بعدالحربنيالعامليَّتنِياألوىل
والثانية،تسببيفحرببيولوجيةخفية،لميكنالعالم
عىلعلمبآثارهاونتائجها،مماجعلهلميخططملعرفة
ماهياآلليةالضامنةلعودةاإلنسانيةوالطبيعةإىل

وضعهمااملفرتضوالطبيعيللتعايشبينهما.

فظهرتنهضاتصناعيةوتكنولوجيةمختلفةيفكل
املجاالت،جعلتاإلنسانيسابقالزمنولكندون
اهتمامشاملبنتائجوآثارتلكالثوراتالصناعية

والتكنولوجيةاملتقدمة،فشهدناظواهركونيةكثريةمن
خسوفوكسوف،وزالزلوبراكنيوأعاصريوفيضانات،
وأمراضوأوبئة،ومؤتمراتدوليةمتعلقةباالحتباس

الحراريواملناخ،إىلأنوصلناإىلظهورفايروسكورونا
الذيلميمهلالبرشيةواإلنسانية،حتىتقومبالتفكري
والتخطيطوالتنفيذ،وحتىتكونعىلاستعدادتام
ألخذاالحتياطاتاالحرتازيةوالوقائية،والتدخليف

الوقتاملناسبللحّدمنانتشاره،وإيقافآثارهالقاتلة،
وهوالوضعالذينعيشهاليوم-لألسف-يفأغلببقاع

األرض.

لذلككلماكانتالعالقةبنيالطبيعةوالبرشية،
منهماعىلاآلخر. بمفهومهااإلنساني،َسِويًَّةحافظكلٌّ

ومناآللياتوالوسائللتحقيقذلك:
-عودةالشعوبإىلممارسةالزرعةبالوسائلوالطرق

الحديثةعربمنظومةالطاقةاملتجددةاملختلفة،وغري
امللوثة(شمسية،وريحية،ومائية....الخ(.

-ومنذلكأيضامايتعلقبأخذاملعلومةمن
املتخصصنييفهذاالوباء،سواءأكانواعلماءأومراكز
أبحاث،أوأطباء،أوجهاترسمية،يفمنظومةمتكاملة
بينتعندظهوره،وبعدانتشارهيفمختلفدولالعالم،
أنناأمامأبحاثعميقة،وتفاصيلونقاشعامليمتعدد
األبعاد،بغيةالوصولإىلعالجفّعالللمصابنيباملرض،
ولقاحيمنعانتشارهوتفشيه،وبالتايلفكلماكانتهناك
فرقمتخصصةومؤهلةسواءمنالجهاتالرسميةأو
الغريالرسمية،توحدتالرؤيةحولالتوعيةبمخاطره،

والوقايةمنه،وسبلعالجاملرىضبه.

وقدبينتمؤرشاتمنمختلفدولالعالمأنعامل
الوعيوااللتزاممنقبلالشعوبكانلهالدورالحاسم
يفالحدمنعدداإلصابات؛فحيثماكانهناكتنسيق
ميدانيمنفرقمؤسسيةومجتمعيةوشبابيةيفكل
املحافظاتواملديرياتواألرياف،استطاعتالدولة،
بكافةأجهزتهااملختلفة،تحقيَقالوضعالصحي

املناسبوالسليم؛برتتيبوضعهاالداخيل،وصياغة
تصورمتكاملودقيقملكافحةاملرض،بعكسارتباك
بعضالدول،وانهيارقراراتهايفتدبريجوانبحيوية

مختلفة،اقتصادياواجتماعيا....،مماجعلوباءكورونا
يتفىشفيها،ويزهقالكثريمناألرواح،ويحدثنُُدوبا

وُجُروحالنتندملبسهولة.

لذلك،فاالستفادةمنالتجارباإليجابيةلبعضالدول
يفمواجهةالوباءستفرضعىلكلشخص،كلمواطن
ومواطنة،الحرصعىلمصلحةالوطنواملحافظةعىل
مصلحةاألجيالالقادمة،يفمواجهةأيحالةكساد
أوركودأوانهيارلقطاعاتالدولةوأجهزتهااملختلفة،
ال فاملسؤوليةهنافرديةوجماعيةمعا،وهيفرضَعنْيٍ

فرضكِفَاَيٍة.

كلماسبقذكرهمنتحليل،يجعلنانقفأمامرضورة
تخطيطمستقبيلمبكرملابعدكورونا،والتيبينتأن
املعيارالحقيقيللبرشيةهوفطرتهماإلنسانيةوليست
توجهاتهموأفكارهموانتماءاتهمالسياسيةأواملذهبية

أواملناطقية...
لذلك،كلماتماالهتمامببناءاإلنسان،شكالومضمونا،
توصلناإىلالفطرةاإلنسانيةالسليمةمعالطبيعة،

التيتجعلنا،نحنسكانالكرةاالرضية،ملتزمني
هنحواملستقبلالنظيف،والنقيمنالتدخالت بالتوجُّ

البرشيةاملفرطةيفعالمالعوملةوالتكنولوجيا
الصناعية،ومنهذااملنطلقسنجدأنإنشاءأينظام
صحيشامل،سيكونلهتأثريكبرييفتقليصكلما
ترتبعليهمنتراكماتوآثارونتائجلألوبئةواألمراض
يفاملايضوالحارض،ليستحقكلإنسانحياةصحية
إيجابيةوجيدةتجعلهيقدرقيمةاإلنسانيةوالصحة

للجميع.

ومنهنانستطيعأننبنياقتصادناالوطنيمستقبال
بناًءعىلتقييمشاململاحدثلإلنسانوالطبيعة.
لنستطيعأننكوندولةمتقدمةوعرصيةدونرضر
باإلنسانوالطبيعة؛األمرالذييجعلماتقومبه

الدول،منبرامجللحمايةواألماناالجتماعي،ناجحا
ومتكامالدونمضاعفاتأوزيادةيفنسبةاألمراض

والفقراءواملحتاجني...الخ،وبذلكتتشكللديناشبكة
ضماناجتماعيتراعيمقوماتومعطياتوظروف
كلدولةوشعب،وتظهرحلولجذريةتمنحالجميع
الحقوقاملدنيةاملتكاملةلحياةكريمةتليقبكرامةكل
إنسانيفأيمكانوزمانيفالعالم،ونكتشفأنحقيقة
طاقةومرضكورونابأنهاليستإالفشالبرشياوعامليا
ملايقومبهاإلنسانأمامالطبيعة،وتعكسهالطبيعةأمام
اإلنسان،ليقفالعالمأمامإصالحنفسهمنالداخل.

 
*كاتبةوشاعرةيمنية

عالم واحد
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اإلذاعات المجتمعية 
البريطانية تواجه اإلغالق
يواجهثلثمحطاتاإلذاعةاملجتمعيةيفاململكةاملتحدةاإلغالق
بسببتأثرياتفريوسكورونا،إذالمتحصلعىلدعمحكومي

عاجل،وفقاًللهيئةالتيتمثلمصالحاملذيعني.
وعقدتجمعيةاإلعالماملجتمعيCMAالتيتمثل296مؤسسة

مجتمعيةمرخصةمنقبلهيئةالبث»أوفكوم«،محادثاتأزمةمع
ممثيلإدارةالرقميةوالثقافةواإلعالموالرياضةو«أوفكوم«،أمس

األربعاء،لطلبالدعملهذاالقطاع.
تعتربجمعيةاإلعالماملجتمعيأّنألعضائهادوراًحاسماًيف

البثإىلجماهريمتنوعةيفاململكةاملتحدة،بمايفذلكاألخبار
واملعلوماتالصحيةيفأثناءالطوارئبسببفريوسكورونا،لكنّهم

يشعرونبأنهمخارجنيعنخططالدعمالحكومية،حسبما
نقلتصحيفة»ذاغارديان«.واألسبوعاملايض،أعلنتالحكومة

عقدرشاكةإعالنيةملدةثالثةأشهرمعصناعةالصحفاملحارصة،
رقيمتهامن35مليونجنيهإسرتلينيإىل45مليونجنيه التيتقدَّ

إسرتليني.
وركزتاملحادثات،األسبوعاملايض،معوزير
الدولةلشؤونالتكنولوجياالرقمية

والثقافةواإلعالموالرياضةجون
ويتنغديل،عىلاستخدامصندوق
راديواملجتمع،وهوصندوق
تمويلبقيمة400ألفجنيه
إسرتلينيتديره»أوفكوم«.

لكّنهذايعنيأّنكلمحطة
إذاعيةستحصلعىل
متوسطأقلمن1500 

جنيهإسرتليني.

وقالرئيسجمعيةاإلعالم
املجتمعيدانيلورنس،

:Gateway97.8FMمنإذاعة
»نحنقلقونللغايةمنأن
الحكومةستسمحملايصل

إىلثلثاإلذاعاتاملجتمعيةبأن
تفشل،حسبتقديراتناالخاصة.إن
مبلغاًصغرياًنسبياًمنالتمويلاإلضايف
لقطاعاإلذاعةاملجتمعيةسيقطعشوطاًطويالً
لدعماملحطاتالتيتبقيمجتمعاتهاعىلتواصلواستنارةخالل

األزمة«.
وأشارتالجمعيةإىلبعضاألمثلةعىلالصعوباتوالتنوعيفإذاعة
املجتمع،بمايفذلكRadioFailteمنبلفاستالتيتبثباأليرلندية،
والتيشهدتكيفتراجعرشيانحياتهامناإلعالناتواإليرادات.

وقالمديرإذاعةGloucesterFM،ديريكفرانسيس،إنهناك
ص »إمكانيةحقيقيةجداً«بإغالقاملحطة.ويفالوقتنفسه،رُخِّ
إلذاعةEastLeedsFMمؤقتاًملدة84يوماًمنقبل»أوفكوم«،كي
تبّثاألخبارملنهمأكربمن70عاماًممناليستخدموناإلنرتنت

والتكنولوجيا.
وأدىانهيارسوقاإلعالناتبسببإجراءاتاإلغالقمنفريوس
كوروناإىلخسائرفادحةيفالقطاعاإلعالمي،ماأجربمؤسسات

عىلاإلغالقوأخرىعىلطردموظفني.وتواجهالصحفالربيطانية
خسائرفادحةبسببذلك،إضافًةإىلمصاعبجّمةيعانيهاالقطاع

اإلعالميككل.

يحظر»يوتيوب«أيمحتوىمتعلقبفريوسكورونا
يتعارضبشكلمبارشمعنصيحةمنظمةالصحة

العاملية،فيماتقولالخدمةاململوكةلرشكة»غوغل«
إنهاستزيلأييشءتراه»اليستندإىلأدلةطبية«،

حسبمانقلت»بيبييس«.
وقالتالرئيسةالتنفيذيةلـ«يوتيوب«،سوزان

ووجيسكيSusanWojcicki،إنعمالقاإلعالمأراد
القضاءعىل»املعلوماتالخاطئةعىلاملنصة«.

وتأتيهذهالخطوةبعدأنحظرموقعيوتيوبنظريات
املؤامرةالتيربطتبشكلكاذبشبكاتالجيلالخامس

واإلصابةبفريوسكورونا،والتيانترشتبكثافةيف
بريطانيا،ماأدىإىلتدمريصوارللشبكة.

ويفحديثهالشبكة»يسإنإن«،قالتووجيسكي:
»يقولالناس:تناولوافيتامنييس،أوالكركم،للعالجمن
كورونا.هذهأمثلةعىلاالنتهاكاتلسياستنا«،مضيفًة
»أييشءيتعارضمعتوصياتمنظمةالصحةالعاملية

سيكونانتهاكًالسياستنا«.

وأكّدتأّن»يوتيوب«شهدزيادةبنسبة75باملئةيف
الطلبعىلاألخبارمنمصادر»موثوقة«.

»يوتيوب« يحظر المحتوى الذي »ال يستند إلى أدلة طبية«

I n Dec. 2017, Facebook launched 
Messenger Kids, a special version 
of its messaging app aimed at kids 

under 13 years of age, in the United 
States.

Now, the company is expanding 
the app’s presence in a big way by 
launching it in more than 70 new 
countries. The full list of locations 
where Messenger Kids is avail-
able can be found here. 

Originally, Messenger Kids 
was a pretty stripped-down 
version of Messenger with 
additional parental controls. 
Other differences included the 
absence of ads and Facebook’s 
promise never to share 
Messenger Kids data with 
advertisers. However, Face-
book itself admits that the strict 
controls made it quite hard for kids 
to connect with friends through the 
app – which is sort of its main point.

With this latest expansion, though, 
Facebook is adding some new 
features to the mix. One is called 
Supervised Friending, and it gives 
parents the option to enable their 
kids to accept, reject, add, or remove 

contacts. If they do so, parents can 
still override new contact approvals 
from their Parent Dashboard. This 
feature is rolling out in the U.S. today, 
and will gradually be introduced to 
the rest of the world. 

Another new fea-

ture 
is the 

ability for parents to 
approve other adults – such as teach-
ers or sports trainers – to connect 

their child with other kids through a 
group in Messenger Kids. Again, the 
feature is live in the U.S. today, and 
is rolling out in the rest of the world 
“gradually.»

SEE ALSO: Facebook’s new ‘Quiet 
Mode’ lets you take a break from 
Facebook

Finally, Facebook is making it easier 
for parents to help their kid connect 

with other children by 
making their name and 
profile photo visible to rel-

evant contacts, such as friends 
of their kid’s contacts and their 

parents. This feature is now 
live in the U.S., Canada and 
Latin America, and will roll out 

to the rest of the world “in the 
coming weeks.»

Facebook points out that 
even with these new features, 

parents are still in control, and they 
can manage and monitor their child’s 
activity through the Parent Dash-
board. 
You can find out more about Mes-
senger Kids here. The app is available 
for iPhone, iPad, iPod Touch, and 
Android devices. 

Facebook 
launches Messenger Kids in 70 more 
countries, adds new friending features
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تعدالتغذيةالسليمةووفرةرشباملياهمن
األمورالحيويةوالهامةللوقايةمنفريوس
كورونا،فالذينيتناولوننظاًماغذائًيا
متوازنًايكونونعىلاألرجحأوفرصحة
وأقوىمناعةوأقلتعرًضالخطراإلصابة
باألمراضاملزمنةواألمراضاملعديةمثل

فريوسكورونااملستجد.
وبحسبموقعمنظمةالصحةالعاملية
اإللكرتوني،هناكعددمنالنصائح

الغذائيةللبالغنيللوقايةمنالفريوس
املستجدكورونا،وهي..

أوال: تناول األطعمة الطازجة وغير 
المصنعة كل يوم

-تناولالفواكهوالخرضواتوالبقوليات
)مثلالعدسوالفاصوليا(،واملكرسات

والحبوبالكاملة)مثلالذرةغرياملعالجة
والدخنوالشوفانوالقمحواألرزالبنيأو
الدرناتالنشويةأوالجذورمثلالبطاطا
أواليامأوالقلقاسأوالكسافا(واألطعمة
حيوانيةاملصدر)مثلاللحومواألسماك

والبيضوالحليب(.
-يومًيا،تناولكوبنيمنالفاكهة)4 

حصص(،2.5كوبمنالخرضوات)5 
حصص(،180جراًمامنالحبوب،و160 

جراًمامناللحوموالفاصوليا)يمكنتناول
اللحومالحمراءمرةإىلمرتنييفاألسبوع،

والدواجن3-2مراتيفاألسبوع(.
-اخرتللوجباتالخفيفةالخرضاوات

النيئةوالفواكهالطازجة،بدالًمناألغذية
الغنيةبالسكرياتأوالدهونأوامللح.
-تجنبالطهيالزائدللخرضوات
والفواكه،فقديؤديذلكإىلفقدان

الفيتاميناتاملهمة
-عنداستخدامالخرضواتوالفواكه
املعلبةأواملجففة،اخرتاألنواعالتيال

تحتويعىلملحأوسكر.

ثانيا: اشرب كمية كافية من المياه 
يومًيا

-املاءرضوريللحياة،فهوينقلاملواد
الغذائيةواملركباتيفالدم،وينظمدرجة
حرارةالجسم،ويتخلصمنالنفايات،

ويخففويسهلحركةاملفاصل.
-ارشب10-8أكوابمناملاءكليوم.
-املاءهوالخياراألفضل،ولكن
يمكنأيًضاتناولاملرشوبات
والفواكهوالخرضواتاألخرى

التيتحتويعىلاملاء،
عىلسبيلاملثالعصري

الليمون)املخفف
يفاملاءوغرياملحىل(

والشاي
والقهوة،
ولكنكن
حذرًامن
استهالك
الكثريمن
الكافيني،

وتجنبعصائرالفاكهةاملحالة،
والعصائر،ومركزاتعصريالفاكهة،

واملرشوباتالغازيةواملنعشةألنجميعها
تحتويعىلالسكر.

ثالثا: تناول كميات معتدلة من الدهون 
والزيوت

-تناولالدهونغرياملشبعة)مثل
املوجودةيفاألسماكواألفوكادوواملكرسات

وزيتالزيتونوفولالصوياوالكانوال
وعبادالشمسوزيوتالذرة(بدالًمن

الدهوناملشبعة)مثلاملوجودةيفاللحوم
الدهنيةوالزبدةوزيوتالنخيلوجوز

الهندوالقشدةوالجنبوالسمنوالشحم(.
-اخرتاللحومالبيضاء)مثلالدواجن(
واألسماك،التيتكونمنخفضةالدهون
بشكلعام،بدالًمناللحومالحمراء.
-تجنباللحوماملصنعةألنهاغنية

بالدهونوامللح.
-تناولالحليبومنتجاتهالخاليةمن

الدسمأوقليلةالدسمكلماأمكن
-تجنبتناولالدهوناملتحولة،وهي
غالًباماتوجديفاألطعمةاملصنعة

والوجباتالرسيعةوالوجباتالخفيفة
واألطعمةاملقليةوالبيتزااملجمدةوالفطائر
والكعكوالسمنواألطعمةالتيتدهنعىل

الخبز.

رابعا: تناول كميات أقل من الملح 
والسكريات

-عندالطهيوتحضريالطعام،قللمن
كميةامللحوالتوابلالغنيةبالصوديوم
)مثلصلصةالصوياوصلصةالسمك(.

-قللتناولامللحاليوميألقلمن5 
جرامات)حوايلملعقةواحدةصغرية(،

وتناولامللحاملعالجباليود.
-تجنباألغذيةالغنيةبامللحوالسكريات

)مثلالوجباتالخفيفة(.
-قللمنمدخولاملرشوباتالغازية
أوالصوداواملرشوباتاألخرىالغنية
بالسكريات)مثلعصائرالفاكهة

والعصائراملركزة،والرشاباملركز،والحليب
املُنكَّه،ومرشوباتلنبالزبادي(.
-اخرتالفواكهالطازجةبدالً

مناألغذيةالخفيفةاملُحالة
مثلالبسكويتوالكعك

والشوكوالتة.

الصحة العالمية تقدم 
»روشته غذائية« لمواجهة 

فيروس كورونا

الكبدأكربغدةموجودةبجسم يعُدّ
اإلنسان؛لذلكهوواحدمنأهماألعضاءيف
الجسمالبرشي،وتربزأهميةالكبدبسبب
أدوارهاملهمةيفتركيباملوادالكيميائية

الحيويةالالزمةلعمليةالهضم،كمايخزن
الجليكوجنيوينتجالهرمونات،عالوةعىل
أننحو1500ميلمنالدمتتدفقمنخالل

الكبديفالدقيقةالواحدة.
فماأهميةالكبدبالنسبةلجسماإلنسان؟

ومااألمراضالتيتصيبه؟وماأفضل
الطرقالطبيعيةلتنظيفهمنالسموم؟

أهمية الكبد بالنسبة للجسم
يزنالكبدعنداإلنسانالطبيعينحو1.2 
إىل1.5كغ،ويقعتحتالجانباأليمنمن
الحجابالحاجزوتحتالقفصاأليمن

السفيل.
الوظيفةالرئيسيةللكبد،بحسبموقع

Web MDالطبي،هيتصفيةالدمالقادم
منالجهازالهضميوإزالةالسموم

املوجودةفيهوالناتجةعناستقالباألدوية
أواملصادراألخرىاملختلفة،وتمريرهإىل

بقيةأنحاءالجسم.
كمايقومالكبدبعملالغددالصماءوالغدد
القنوية،ويفرزالربوتيناتالتيتساعدعىل

تخرثالدم.

أسباب أمراض الكبد
مثلهمثلبقيةأعضاءالجسمالبرشي
يصابالكبدبكثريمناألمراض،بسبب

الفريوساتأوالعدوىأوتناولأشياءترض
بهمثلالكحولأوحتىالسمنة،فيصاب
بأمراضكثريٍةمثلااللتهابأوالتليفأو

الرسطان.
ولذلكعلينادائماًالنظرإىلصحةالكبد
وتناولمأكوالتأومرشوباتطبيعية

تساعدالكبدعىلالتخلصمنتلكالسموم
التييستخلصهامنالدم.

طرق تنظيف الكبد
هناككثريمنالطرقالتييمكنخاللها
حمايةالكبدمنالسموماملرتاكمةأو
األمراضالتييمكنأنيصاببها.

1–القهوة:أظهرتاألبحاث،وفقموقع
U.SNews،أنالكبديحبالقهوةالتي
تحتويعىلنسبعاليةمنالكافيني،

ألنهاتساعدهيفالتقليلمنخطراإلصابة
بأمراضالكبدبنسبةتصلحتى70%،

كماتساعدعىلحمايتهمنالتليفاملرتبط
بالكحول.

تناولفنجانواحديومياًيخفضنسبة
إصابةالكبدباألمراضبنسبة22%.

2–األطعمة:وفقاملوقعذاتهفإنهناك
أطعمةتحتويعىلفيتاميناتومعادن،من
شأنهادعمالجهازالهضميبشكلعام
والكبدبشكلخاص؛لكونهاتساعدهعىل

تقليلااللتهابوإبعادالسموم.
ارشبالشاياألخرضواملاءبدالًمنالصودا.

استخِدمالكركموالزنجبيليفمكونات
الطبخ.

أكرِثمنتناولالخرضاوات،خاصًةالقرنبيط
واللفتوالربوكيل،ألنهاتحويعىلمركبات
كيميائيةتساعدالكبدعىلتكسرياملواد

الكيميائيةوالهرمونات.
مرشوباتتساعدعىلتنظيفالكبدمن

السموم
إليكمقائمةباملرشوباتالطبيعيةالتيمن
شأنهامساعدةالكبدعىلالتخلصمن
السموم،قدمهاموقعE Timesالطبي.

رشابالنعناعالساخن
أوراقالنعناعمليئةبالزيوتاألساسية

مثلاملنثولواملنثون،والتيتساعديفأداء
وظائفالكبدبالتخلصمنالسموم،كما

تدعمعمليةالهضمأيضاً.
قمبغيلاملاءيفوعاء،ثمأِضفكميةصغرية
منأوراقالنعناع،وانقعهافرتةمنالوقت،
وارشبهاقبلنصفالنومبنصفساعة.

شاي الكركم
منأفضلالطرقللتخلصمنالسموميف
الجسمكامالًرشبشايالكركميومياً.

أِضفقليالًمنالكركميفكوبمناملاءاملغيل
وأضفبعضالعسل.
الزنجبيلوالليمون

الزنجبيلمعالليمونلهخصائصقوية
مضادةلاللتهابات،التعملفقطعىل

إزالةالسموممنجسمكولكنأيضاًترسع
عمليةفقدانالوزن.

يساعدهذااملزيجيفتخفيفاالنتفاخ،
ويعززالتمثيلالغذائي،ويمنعاملرض.
أِضفعصرينصفليمونةورشيحةمن
الزنجبيليفكوبمناملاءاملغيل،انقعهما

15دقيقةوارشبهماقبلوقتالنوم.
ماءالحلبةالساخنة

يساعداالستهالكاملنتظمملياهالحلبةعىل
تقليلالوزنوتقويةالجهازالهضمي.

كمايدعمحركاتاألمعاء،ألنهغني
باألليافومضاداتاألكسدة،كمايجب
استهالكهذااملرشوبسهلالصنعقبل

ساعةمنالنوم،ألنهيساعديفطردالسموم
منأجسامنا.

أِضفملعقةصغريةمنمسحوقالحلبة
يفكوبمناملاءاملغيل.دعهاتُنقعملدة15 
دقيقة،ثمصِفّياملاءيفكوبوارشبهثالث

مراتيومياً.

البابونج
شايالبابونجهوأحدمضاداتاألكسدة
القويةولهخصائصمهدئةتساعدعىل
تخفيفالتوتروتحسنيالنوم.كماأنه

يساعديفالسيطرةعىلالجهازالعصبي
الذييهدئاألنسجةامللتهبة.

أِضفملعقةكبريةمنزهورالبابونجيف
كوبمناملاءاملغيل،واحتفظبهمغطًىملدة
10دقائق،ثمارشبه.استهلِكهكليومملدة

أسبوعنيعىلاألقل؛لجنيفوائده.

الشوفان بالقرفة
الشوفانغنيباألليافواملعادن

والفيتاميناتالتيتساعديفتنظيف
األمعاءوالكبدوتساعدعىلالهضم؛نظراً
إىلأنعديداًمنالعنارصالغذائيةمعّبأة

يفالشوفان.
انقعملعقةصغريةمنالشوفانالعضوي
ملدة3-2ساعاتيفوعاءمناملاءاملغيل،ثم
صِفّيالشوفان،وأِضفملعقةصغريةمن

القرفةوبعضاملاءوارشبه.

الشوندر والجزر
يحتويكلمنالشمندروالجزرعىل
كمياتكبريةجداًمنالبيتاكاروتينات
والفالفونيوئيدات،وهيمركباتطبيعية
فعالةتساعدبشكلخاصعىلتحسني

وظائفالكبد.
اعرصجزرةوحّبةشوندرواخلطهما

واستمتعبطعمهماالرائع.

التفاح
يحتويالتفاحعىلمستوياتعاليةمن
البكتني،وهومركبكيميائيرضوري

للجسملتنقيةوتنظيفالكبدمنالسموم،
تناولهبانتظاميساعدعىل وبذلكفإَنّ

تدعيموظائفالكبد.

ما هي أفضل الطرق الطبيعية 
لتنظيف الكبد من السموم؟
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 Dr . Ali Nasserالدكتور / علي ناصر
Internal Medicine . Board Certified الهيئــة  وعضــو  ســتيت   ويــن  جامعــة  مــن  الباطنيــة  باالمــراض  متخصــص 

الطبيــة بمستشــفى اوكــوود وخبــرة فــي الجراحــة العامــة وأمــراض األطفــال

نقبل جميع أنواع التأمين الطبي

توفر لقاحات وفحوصات المدارسمتوفرة طبيبة نساء

نعالج السكري وضغط الدم وأمراض القلب والكوليسترول والكلى األزمة والتهابات الحلق والرئة والبروستات وأمراض المعدة وجميع األمراض الداخلية

Experince In General  & Pediatric Surgery Staff Member At Oakwood Hospital & Detroit Medical

Nitha Abraham , PA-C   Fathima Syed, FNP-BC
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    Health Medical صحة وطب

Corona treat-
ment gave excel-
lent results

I n a promising testimony to him , the spokes-
person for the American College of Allergy, 
Asthma and Immunology, Lebanese-American 

Professor Talal Al-Nassouli revealed a drug to 
treat critical cases affected With the emerging 
corona virus.

In detail, the director of the International Bureau 
of Immunology Studies in Washington, Dr. Talal 
Nassouli, said that discovering a vaccine for the 
disease needs perhaps between 6 months to a 
year or even a year and a half.

In spite of this announcement, however, we 
received a good news about a treatment for 
the disease. He announced a study that was 
published on Sunday in “THE NEW ENGLAND 
JOURNAL OF MEDICINE”, which is the greatest 
and oldest medical journal in the world, on an 
experiment that was conducted on very danger-
ous cases with ” Coved 19 “, was originally placed 
on the ventilator due to the deterioration of its 
condition.
68% with excellent results
The doctor revealed that a drug called “REMDE-
SIVIR” was used in the experiment and was given 
to 53 patients who were studied, and showed 
excellent positive results on 68% of them, while 
18% lost their lives.

Al-Nsouli stressed that this study is very import-
ant, because it was conducted on people with 
very bad conditions and they were on the way 
to death completely, but that the drug showed 
positive results.
To that, he noted that the study came out of Los 
Angeles, the USA, and applied the drug in 3 coun-
tries, one third in America, one third in Canada, 
and the last in Japan.

بروفيسور أميركي يبشر: عالج 
لكورونا أعطى نتائج ممتازة

كشفالناطقالرسميباسمالكليةاألمريكيةألمراض
الحساسيةوالربوواملناعةالربوفيسور
اللبنانياألمريكيطاللالنصويلعن
دواءلعالجالحاالتالحرجةاملصابة

بفريوسكورونااملستجد.
يفالتفاصيل،أفادمديراملكتب
العامليلدراساتاملناعةيف

واشنطنالدكتورطاللنصويلأن
اكتشافلقاحللمرضيحتاجربما
بني6أشهرإىلسنةأوحتىسنة

ونصف.
وعىلالرغممنهذااإلعالنإالأن

نصويلزفبرشىسارةحولعالجللمرض،
 THE«فقدأعلنعندراسةطبعت،األحد،يف

 »NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE
وهيأعظموأقدممجلةطبيةيفالعالم،حولتجربة
أجريتعىلحاالتخطرةجدامصابةبـ»كوفيد19«،

كانتوضعتأصالعىلأجهزةالتنفسالصناعية
بسببتدهوروضعها.
%68بنتائجممتازة

وكشفالطبيبأندواءاسمه
 »REMDESIVIR«استخدميفالتجربة

وأعطيلـ53مريضاممنأجريتعليهم
الدراسة،فأظهرنتائجإيجابيةممتازة

عىل%68منهم،فيمافقد18% 
حياتهم.

وأكدالنصويلأنهذهالدراسة
مهمةجدا،ألنهاأجريتعىل

مصابنيحالتهمسيئةجداوكانوا
يفطريقاملوتتماما،إالأنالدواء

أظهرنتائجإيجابية.
إىلذلكنوهأنالدراسةخرجتمن
لوسأنجلوساألمريكية،وطبقالدواءيف
3دول،ثلثيفأمريكاوثلثيفكندا،واألخرييف

اليابان.
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CARS سيارات

تعديالت بسيطة.. لكزس 
تكشف عن مواصفات 

LC نسخة 2021 من طراز
كشفترشكةلكزساليابانيةاملصنعةللسياراتعنالنسخةاألحدثمن

طرازهااملميزLC،املخصصةللطرحلعام2021املقبل.
ونقلموقع»موتوروان«املختصبأخبارالسياراتاللقطاتالرسميةالتي
نرشتهالكزسلنسخة2021منطرازLC،والذيظهربهابإطاللةفضية.

وقالاملوقعإنلكزسأجرتبعضالتعديالتعىلهذهالنسخةالجديدةمن
طرازLC؛إذتوفرهبوزنأخفعننسختهالسابقة،وأقلبنحو22رطال.

كماطرحتلكزسأذرعالتحكمداخلالسيارةمنمادةاأللومنيوم،بتصميم
جديدعماكانتعليههذهاألجزاءداخلالسيارةبالنسخةالسابقة.

وسيأتيطرازلكزسLCبعجالتبقياس21بوصة،حرصتلكزسأيضاعىل
طرحهابوزنأخف،لرتفعمنأداءالسيارةعنداملنحنيات.

 Activeتقنية،LCومنالتقنياتاملضافةحديثاعىلنسخة2021منطراز
CorneringAssist،التيتمنحالسائققدرةتحكمأكربيفالسيارةعندالتفافها.
ويفهذهالنسخةمنالطرازتمتعديلآليةعملناقلالرسعةاألوتوماتيكي،
ليصبحأكرثطوعيةعىلالتأقلممعقراراتالسائق،يفحالةزيادةوترية

التسارع،أوعندحاالتالدوران.
ستوفرلكزسلوننيجديدينلطرازLCبنسختهالجديدة،همالونبرتقايل

منفئةCadmiumOrangeولونأخرضمنفئةNoriGreenPearl،ويشملذلك
لوحةالتحكمالداخليةأيضاالتييمكنمنحهاهذهاأللوانلتكنمتناسقة

معلونالسيارةالخارجي.
وستوفررشكةلكزسمنطرازLCفئتني،هماLC500وLC500h،ستكشفعن
إمكانياتمحركيهماوتكلفتهمابالتزامنمعطرحهمارسمياللبيعباألسواق

قبلنهايةعام2020.

مواصفات سيارة بورش 
Turbo s 911 »الخارقة« 

لعام 2021
 Turbo 911كشفترشكةبورشعنكلإمكانياتومواصفاتنسخة2021األحدثمنطراز

s،والذييعتربأحدثفرديتبعفئة922الرياضيةاملميزةمنبورش.
ونقلموقع»موتوروان«املختصبأخبارالسيارات،لقطاتللطرازالجديد،معكشفهعن

إمكانياتمحركه،وتكلفتهالرسميةالتيسيطرحبهاللبيعباألسواق.
وذكرأنالطرازيتمتعبمحركريايضخارقينتجقوة640حصانامععزمدوران590لفة

للقدم.
ويمنحاملحركطرازبورشالجديدالقدرةعىلالتسارعمنصفرحتىرسعة60مياليف

الساعةخالل2.6ثانيةفقط.
وتصلالرسعةالقصوىلطرازبورشTurbo s 911لـ205أمياليفالساعة،وهومايجعله
منأرسعسياراتبورشالرياضيةاملطروحةحالياباألسواق،ويمثلنداحقيقياألقرب

منافسيهطرازمكالرين720Sالذييتسارعمنصفرحتىرسعة60مياليفالساعةخالل
2.8ثانية.

ويأتيطرازبورشTurbo s 911بوزنخفيفيسهلمنوصولهلرسعتهالقصوى،حيثيزن
3,636رطل،معالعلمبأنبورشتوفرللمرةاألوىلنسخاأخفوزنامنهذاالطراز،وذلك

يرجعلتوفريهذهالنسخبقطعغياروقطعأخفيفالوزنتضافحسبالطلب.
وتطرحبورشطرازTurbo s 911للبيعبتكلفةتبدأمن203,500ألفدوالرلنسختهالـ

.Cabrioletوبتكلفةتبدأمنسعر216,300دوالرلنسختهالـ،Coupe

l ectric passenger van for the European market, and the com-
pany claims it can now travel up to 421 kilometers (about 262 
miles) on a full charge.

That’s more than double the previous eVito’s 150-kilometer (93-
mile) range even when taking into account that Daimler seems 
to be using the extremely optimistic New European Driving Cycle 
standard. The big gain in usable range is largely thanks to a new 
90kWh battery pack, which dwarfs the 41kWh pack used by 
the previous model. And it’s all despite a hefty 3,500-kilogram 
(7,716-pound) gross vehicle weight.
The eVito comes standard with 50kW charging, but buyers can 
add 110kW fast-charging capability, which gets the battery pack 
from 10 percent to 80 percent in under 45 minutes. The van has 
a 150kW motor on board that the company says generates the 
equivalent of 204 horsepower, which should be plenty to move 
the up to nine passengers on board.
The new van is also loaded with the kinds of creature comforts 
one would expect from a luxury automaker. It rides on an air 
suspension and is equipped with active brake assist and adaptive 

cruise control. There’s a 7-inch touchscreen with Apple CarPlay 
compatibility, and the van is outfitted with an LTE modem and 
the company’s “Mercedes PRO” service, which helps fleet owners 
better manage their operations in real time and even lets them 
see the battery’s state of charge.
While this is a vehicle aimed at the commercial market, it’s a sign 
that Mercedes-Benz is moving closer to offering an all-electric 
van for general consumers. In fact, the eVito roughly resem-
bles the EQV electric van concept that the German automaker 
unveiled at last year’s Geneva Motor Show, which is meant to be 
its first mass-market EV van. Mercedes-Benz also has an electric 
version of its Sprinter cargo van.
But Mercedes-Benz is not alone in trying to capture the early 
electric van market. Just last week, Ford announced an all-electric 
version of its Transit cargo van. Michigan-based startup Rivian is 
also working on electric delivery vans for Amazon. Even Nissan 
has gotten into the electric van game, with its Leaf-powered 
e-NV200.

Mercedes-Benz’s new electric van 
tops 200 miles on a full charge
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 REAL ESTATE عقارات

سفلز: الطلب على 
قطاع المكاتب 

والتجزئة بالسعودية 
ينتعش بالنصف الثاني 

من 2020
قالترشكةسفلزلالستشاراتالعقارية،إن

اإلجراءاتالحكوميةلهاتأثرياتإيجابيةطويلة
املدىعىلاالقتصادوالقطاعالعقاريالسعودي.
وأضافت،يفتقرير،أناإلجراءاتالتياتخذتها

السعوديةملواجهةتداعياتتفشفريوس
كورونا،ستمتدتأثرياتهااإليجابيةعىلاملدى
الطويللتشملاالقتصادوالقطاعالعقاري،أما
عىلاملدينيالقصريواملتوسط،فمناملرجحأن

يبقىالنمواالقتصاديضعيفاً.
وأشارالتقريرإىلأنحزمةاإلجراءاتالتيتبنتها
»ساما«ووزارةاملاليةتضمنتمبادراتلتوفري
السيولةيفالسوق،باإلضافةإىلدعمالقطاع
الخاص،خاصةالرشكاتالصغريةواملتوسطة.
وحولالقطاعالعقاري،توقعالتقريرحدوث

انتعاشقوييفمعدالتالطلب،خاصةيفقطاعي
املكاتبوالتجزئةخاللالنصفالثانيمنالعام،
برشطاحتواءالوضعالحايلواستئنافالنشاط

االقتصادييفأقربوقتممكن.

تركيا.. مبيعات العقارات 
ترتفع %14 في الربع 

األول من 2020
سجلتمبيعاتالعقاراتلألجانبيفتركياارتفاعابنسبة14باملائةخاللالربع

األولمنالعامالحايل،مقارنةمع2019.
ووفقالهيئةاإلحصاءالرتكية،فقداشرتىاألجانب9618شقةسكنية،خالل

الفرتةمابنييناير/كانونالثانيومارس/آذار2019.
وأظهرتنفساملعطياتوفقالوكالة»األناضول«أنهذاالرقمارتفعبنسبة14 

باملائة،ليصلإىل10948شقة،خاللنفسالفرتةمن2020.
وفّضلاألجانبإسطنبوليفرشاءالشقق،حيثاشرتوافيها،5374شقة،

واحتلتأنطاليااملرتبةالثانيةثمأنقرةوبورصةويالوافا.
واحتلاإليرانيوناملرتبةاألوىلبنياألجانباألكرثرشاًءللشققالسكنيةيفتركيا
بنيينايرومارس2020،برشائهم1864شقة،وجاءالعراقيونيفاملرتبةالثانية
بـ1856شقة،والروسثالثابـ763،واألفغانرابعابـ644،واليمنيونخامسا

بـ386.
ويربطالبعضارتفاعمشرتياتاألجانبللعقاراتالرتكيةباالنخفاضالذي
شهدتهالعملةالرتكية،حيثيجرىتداولاللريةقربأضعفمستوىلهاعىل

اإلطالق،والذيبلغتهخاللأزمةالعملةيف2018.

بريطانيا.. تجميد صناديق 
عقارية بأصول 20 مليار 

جنيه إسترليني
انتشارفريوسكوروناوتفاقمتداعياتهاالقتصاديةالتيشملتتحديات
يفالقطاعالعقاريوتأخرايفتحصيلاإليجارات،أدىإىلتجميدعددمن

الصناديقالعقاريةيفبريطانيا،مايعنيأن20مليارجنيهإسرتلينيلمتعد
بمتناولاملستثمرين.

التحدياتهذهجعلتتقييماألصولضمنالصناديقالعقاريةشبهمستحيل،
األمرالذيدفععددامنالرشكاتلتجميدصناديقهاآخرها»بالكروك«

و«رشودر«و«ليجل&جرنالجروب«.

وقدبلغتقيمةاألموالاملجمدةللمستثمريناملؤسساتينينحو9ملياراتجنيه
اسرتليني.

وتأتيهذهالخطوةبعدإجراءاتمماثلةمنعددمنالصناديقالتيجمدت11 
مليارجنيهاسرتلينيمنأموالاملستثمريناألفراد.

تجدراإلشارةإىلأنبعضالصناديقلمتجمدأموالهابلقررتإعادةتقييم
صناديقها،فمثالصندوقAEW UK Core Propertyخفضقيمةأصولهبـ14%.

Housing market activity is on track for a drastic 
fall this summer, as significantly fewer homes 
change hands due to the COVID-19 pandemic. 

Property prices were stable in March, but the 
collapse in market activity as a consequence of 
the coronavirus outbreak is expected to place 
downward pressure on prices. 

House prices hit an average of £240,384 in 
March, slightly down from the record high 
£240,461 recorded in February, according to 
Halifax.

Property values are up 3% year-on-year indicating 
that the market was on an upward trajectory, 
but it is clear that this will not continue in the 
short-term. 

However, market conditions could improve in 
the final quarter of the year, according to Tomer 
Aboody, director of property lender MT Finance. 

Abody said: “What a start to the year the housing 
market had, with positivity so strong that it stood 
a good chance of lasting the full 12 months. 

“The year-on-year increase in values and trans-
actions indicates that buyers and sellers had got 
over the Brexit debacle and were getting on with 
their lives.

“Of course, coronavirus has now cast a very dark 
shadow over the property market and wider 
economy. 

“If the crisis is tackled properly by the govern-
ment and indeed the country as a whole, then 
hopefully by the final quarter some of that posi-
tivity which we saw earlier in the year will have a 
chance to return.”

UK housing market could bounce 
back in Q4 2020
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بإشراف خبير األعشاب : جمال عرقوب
) يجب إستشارة الطبيب قبل االستخدام ( 

Alternative Medicine الطـب البديــل

قهوة عربية وامريكية - بن ميني  
 حوايج مينية وبهارات عربية طازجة

Fresh Arabic & American Coffee 
Fresh Spices & Seasonings

العطرةهيمناألشجارالعشبيةاملعمرة،
وحجمهاصغري،وترجعللفصائلالعرنوقية،
وسميتبهذااألسمبسببرائحتهاالعطرية
املميزة،وتنموهذهالشجرةبحوضالبحر
األبيضاملتوسط،فهيتزرعبالحدائق

املوجودةيفاملنازل،لكيترتكرائحتهااملميزة
الجميلة،ومنظرهااملمتع،كماتعرفاآلن

بأنهاتنتميلنباتاتالزينة،وذلكباإلضافة
الستهلكهايفاملطبخ،وفوائدهاالعظيمة
للجسم،لذلكسنتعرفعىلفوائدعشبة

العطرةالصحية.

القيم الغذائية لعشبة العطرة
فهيمكونةمنعددمنالعنارصوالفيتامينات

التيتستخدميفمجاالتكثريةومنهذه
املكونات:

موادعطرية.
مركبالفينول.
فالفونيدات.
مركبالتانني.
حمضالعفص.
زيوتعطرية.
فيتامنيج.
فيتامنيب.

بالدزراعةعشبةالعطرة
تنترشزراعةهذهالعشبةيفالبالدالتالية:

سوريا.
األردن.

فلسطني.

فوائد عشبة العطرة للجسم
 1-تقويهذهالعشبةجداراملعدة،فهي
تعطيهاملناعة،وذلكباإلضافةملساعدتها
يفالتخلصمنصعوبةهضمالطعام،كما
تحافظعىلالجهازالهضميمنأيتعب

قديصيبه.
2-تساعدعشبةالعطرةيفالقضاءعىل

الدهوناملتكدسةبالجسم.
3-تعالجعشبةالعطرةاألشخاصمن

اإلسهالالشديد،وتقيضعىلاملغص،آالم
الظهروالرقبة،والطمث.

4-تساعدعشبةالعطرةالجسميفطرد
الكوليسرتولالضارمنالجسم.

5-مرىضضغطالدمتساعدهمهذهالعشبة
يفتنظيمنبضاتالقلبلديهم،والتقليلمن

التوتروالعصبية.
6-تقيضعشبةالعطرةعىلامليكروبات

وتطهرالجسم،وتستهلككمهدىءللسعال،
وتخففمنأعراضالربد.

7-تساعدعشبةالعطرةيفعالجالكبد
وأمراضالقلب.

8-تساعدهذهالعشبةيفضخالدمبشكل
سليمبالجسم،لتصلبهللقلبواملخ،وباقي

األعضاءالتيتحتاجإليه.
9-تساعدهذهالعشبةيفالحدمنالصداع،
وتُذيبالبلغم،الذيينتجعنهاإلصابةبالكحة

الشديدة.
10-تساعدعشبةالعطرةعىلإدرارالبول.

فوائد عشبة العطرةالعطرة 
للبشرة

1-تحدهذهالعشبةمنظهورالتجاعيد
بالبرشة،وتقيضعىلحبالشباب،والبقع

التيتظهربسببالشمس.
2-تنقيهذهالعشبةالبرشةمنالشحوم
املرتاكمةبداخلها،وباإلضافةلقدرتهاعىل
إزالةالبثورالسوداءاملوجودةبالوجه.

3-تخفيهذهالعشبةأثارالحبوبيفكل
أماكنالجسم،وتعملعىلنضارةالبرشة،
وتوحيدلونها،وبنائهابطريقةسليمة.

4-تساعدعشبةالعطرةعىلشدالجلد
املرتهل،الذيينتجعنالحملوالوالدة،

وخاصةيفمنطقةالبطن.

طرق استخدام العشبة العطرية
بعدأنتعرفناعىلفوائدعشبةالعطرة
للجسموالبرشة،مناملهمأننتعرفعىل

طريقةاستخدامهاوهي:

استخدامعشبةالعطرةللجسم
املكونات:

أوراقمنالعطرة.
ماءمغيل.

سكرأوعسل.

الطريقة:
نضعأوراقالعشبةيفاملاء.
نرتكهاعىلالنارلتغيل.

ثمنقومبتصفيتهابعدذلك،ونضعالتحلية
عىلحسبالرغبة.
نرتكهاحتىتربد.

يتمتناولهذااملرشوبيفالصباح.

استخدام عشبة العطرة للبشرة
املكونات:

أوراقالعطرة.
ماءداىفء.
الطريقة:

نقومبنقعأوراقهذهالعشبةمعاملاء.
نرتكهاليلةكاملة.

ثمبعدذلكنستخدمهايفغسلالجسم
والوجه.

أضرار عشبة العطرة
بالرغممنوجودفوائدمتعددةلجميع

األعشابفلهمأيًضاأرضار،وعشبةالعطرة
لهاآثارجانبيةللصحةوهي:

1-يوجدبعشبةالعطرةموادكميائيةتساعد
يفتقليلتخرثالدم،لذلكيحذراألطباء
منتناولهالألشخاصالذينيعانونمن

اضطراباتنزيفية.
2-اليمكنللحاملتناولعشبةالعطرةأثناء
الحملألنهاغريآمنة،ولكنهامناملمكنأن

تستهلكبشكلظاهريكدهانلعالجترهالت
الجلد.

3-يمنعتماًمامنتناولهذهالعشبة
لألشخاصقبلالجراحة،ومناملفضل

االبتعادعنهاقبلالعملياتلفرتةأسبوعني.

فوائد عشبة العطرة
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KIDS أطفال

إذاكنتتبحثعنمحتوىذيجودةعاليةألطفالك،
وتريدقضاءبعضالوقتبمفردك،فإليكمجموعة
مناألفالمالتيستضعحداملشاغلكوتطمنئللقيم
املعروضةبها.إليكمجموعةمناألفالمالتيرشحها

موقع»برايتسايد«األمريكي،وستسعدأطفالك
وتعلّمهمدروسايفالوقتذاته،ورغمجرأةبعضاألفالم
واملسلسالتاملعروضةعىلمنصةالبث»نتفليكس«،
فإنهذهاألفالممخصصةلألطفالوالتسببأيقلق

لآلباء.

1. كريستوفر روبن
إذاكنتترغبيفتعليمأطفالكقيمةالصداقة
الحقيقية،فاستمتعبفيلمكريستوفرروبن
للمخرجماركفورسرت.يأخذناهذاالفيلم
برسعةإىلحياةكريستوفرالذيأصبح

اآلنشخصابالغايشغلوظيفةمرهقة.إن
كريستوفرغريسعيد،ولكنعندمايعيد

التواصلمعصديقطفولتهالدب»وينيذا
بوه«،يتمكّنمناسرتجاعكلذكرياتهمعه.

2. بنجي
منخاللالعودةإىلعام1974،تصورنتفليكس
بنجييفصورةجديدة.تدورالقصةحولجرو

يتيميدعىبنجييصنعصداقاتمعطفلنييفاملدرسة.
يجدالرشطريقهإىلالطفلنيحيثيتعرضانلالختطاف،ولكنيأتي

صديقهمااملفضلاملكسوبالفروإلنقاذهما.

3. األمير الصغير
يعدفيلماألمريالصغريأحدأعظمأفالمالرسوماملتحركةعىلاإلطالق،

وهوفيلمينبغيعىلجميعأفرادالعائلةواألطفالعدمتفويت
مشاهدته.رغمأهميةالدراسةووضعخطة،مناملهمبالقدرذاتهتقدير

األشياءمنحولناواالستفادةمنالفرصالتيتتاحلنا.يصورهذا
الفيلمذلكبطريقةأجملمنخاللفتاةمدرسةمجتهدةومنضبطة

وجارتهاالقديمةاملليئةبالحياة.

4. سبوكلي اليقطين المربع
يمكنكاالعتمادعىلسبوكيليفتعليمأطفالكأناملظهراليعكس

شخصيتهم.ويفحنيأناليقطنيمناملفرتضأنيكونمستديرا،فإن
سبوكيليقطنيعىلشكلمربع،وهواألمرالذيجعلاآلخرينيتنمرون

عليه.لكنصديقهالعنكبوتوالخفاشيساعدانهعىلتقبلنفسه.

5. الجنية القرصانة
تتمحورأحداثفيلمالجنيةالقرصانةحولجنيةجيدةتحولتإىل
أخرىسيئةانضمتإىلالقراصنة.إلنقاذزيرينا،ينبغيعىلتينكر
بيلالتوجهإىلسكولروك،وإعادةصديقتهاومساعدتهاعىلحل

مشاكلهاالخاصة.

6. األرنب بيتر
بعدإضفاءملسةحديثةعىلالقصةالكالسيكية،

يصورهذاالفيلمقصةأرنبمتمرديقيضأيامهيف
مضايقةصاحباملزرعة،ولكنعندمايقومأحد
أقاربهبالقدومإىلمنزلماكغريغور،تصبح
بعضاألمورمعقدةبالنسبةله،وتتواىل

األحداثاملضحكة.

7. البحث عن السعادة
أفاداملوقعبأنفيلم»البحثعنالسعادة«
مستوحىمنقصةحقيقية،ويعدمنبني

األفالمالتييحتاجاملرءملشاهدتهامرةواحدة
عىلاألقليفحياته.يعدهذاالفيلم،منبطولة
ويلسميثوابنه،بمثابةرحلةعاطفيةمسلية

ستساعدكعىلتغيرينظرتكإىلالحياةوإدراكأنال
يشءيأتيبسهولة.

8. مغامرات تن تن
إنفيلمالرسوماملتحركةثالثياألبعادمنإخراجاألسطورةستيفن
سبيلربغ،مناألفالمالتيعليكعدمتفويتفرصةمشاهدتها.تدور
أحداثالفيلمحولتنتنوالكابنتهادوكاللذينيبحثانعنكنوز

مخبأة.ومناملؤكدأنمغامرتهماستجعلطفلكمتسمراأمامالشاشة.

9. إطالق سراح ويلي
يحكيهذاالفيلمقصةطفليفالشارع،يبلغمنالعمر12عاما،يصادق

حوتاقاتاليفحوضأسماك.واألمراملثريللدهشةأنالطفلينجح
يفتدريبالحوتالقاتل،وتجمعبينهماعالقةوطيدة،وعندماأدرك
جييسالنواياالرشيرةالتييضمرهابعضاألشخاصلوييل،ينقذ

أفضلصديقله.

أفالم تعّلم أطفالك القيم 9 
المهذبة على نتفليكس

No one expects parents to act as teachers or 
childcare providers. Or to be able to provide all the 
activities that a nursery might.
While children gain a lot from nursery, things that 
parents do at home can help their development 
more.
How to help young children learn at home
You can help your child to learn through the little 
things you do with them, for example:
everyday conversations
make-believe play
games with numbers or letters
reading together
involving them in the things you are doing, such as 
household chores, and talking with them about it
Find ideas for new things you can try at Hungry Little 
Minds.
You do not need to set separate time or plan compli-
cated activities dedicated to learning. These activities 
can be incorporated into everyday life and play.
You know your child best. Avoid forcing them into 
lengthy planned activities if they naturally respond 
better to a mix of shorter activities. This can stop 
them getting bored or frustrated and keep them 
active, interested and learning through things they 
enjoy.

Keeping a routine
Do not worry about trying to keep to the full routine 
that your child had in nursery or with their childcare 
provider. But children will feel more comfortable 
with a predictable routine, so try to make sure they:
get up and go to bed at the same time each day
have regular meal times
turn off any electronic devices, including the TV, at 
least an hour before bedtime
Keeping active
Young children should be active for at least 3 hours a 
day in total.
It is also good to get some fresh air every day. If you 
do not have a garden and are taking children outside 
to exercise, make sure you follow the rules on social 
distancing.
While inside, there are plenty of things you can do to 
keep children active, such as:
playing hide-and-seek
seeing who can do the most star jumps
making an obstacle course
playing music and having a dance-off
Television and using digital devices
There are lots of ways to help your child to learn such 
as reading together and make-believe play. You can 
also use what children have watched on television 

or the internet to help their learning. Talk with them 
about what they are watching or use their favourite 
TV characters in other games and activities.
Digital devices such as a laptop, desktop, tablet or 
smartphone can help some children learn. If your 
child does use them, try downloading some apps 
that will help them learn.
Set age-appropriate parental controls on any devices 
young children are using and supervise their use of 
websites and apps. See advice on keep-
ing them safe online.
To read the rest of the article go to :
https://www.gov.uk/

Help children aged 2 to 4 to learn at home during coronavirus (COVID-19)
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Education تعليم

معتزايدانتشاروباءكورونااملستجد)كوفيد19-(،تتجهالعديدمناملدارس
يفأرجاءالعالمإىلالتعلماإللكرتونييفمحاولٍةمنهاللتقليلمنتفشاملرض.

فلميسبقأنجرىاتباعأساليبالتعلمعنبعدوالتأقلممعهاعىلهذا
النطاقالواسعمنقبل،غريأنالظروفالعصيبةتقتيضتدابرياستثنائية.
ويفحنيقديشكّلالتعلممناملنزلتجربةصعبةلألفرادالذيناعتادوا
الدراسةيفالغرفةالصفيةوحدها،نورديفماييلبعضالنصائحالهامة
ألولياءاألموروالطلبةلضمانعدماالنقطاععنالدراسةواالنتفاعبمزايا
التعلمعنبعدبسهولةتامة.وفيماييليقدملناأنديفيليبس،الرئيس

التنفيذيللعملياتيفجامعةولونغونغيفدبيأهمالنصائحلجعلعملية
التعلمعنبعدسلسةوناجحة:

إعداد غرفة صفية خاصة
قمبتجهيزمساحةمعينةبغرضالدراسةتحديداً.واحرصعىلتنظيف
حاسوبكالشخيص/املحمولوتعقيمهبانتظام.والتنسترتيبكتبك

ودفاتركوأدواتكلتضمنتوافركليشءتحتاجهإىلجانبك.وحاولإضافة
ألوانأونباتاتأوأشياءتحّبهاشخصياًلتكرسجّوالرتابة.

إنشاء خطة عمل
ضعخطًةباملهاماليوميةاملتعلقةبالدروس.وخصّص45-30دقيقةعىلاألقل
يومياًملراجعةموضوعاملادةقبلبدءالدرسلكيتضمنفهمكالتامملايتم

رشحهولتبقىعىلاطالعبكلجديد.

اإلشارة إلى الفروض والحصص على مفكرة عملية
بمجردأنتعرفجدولالحصصومواضيعاملادة،ضعإشارةًبمواعيدتسليم
الفروضجميعهاعىلمفكرة.ألصقاملفكرةيفمكاٍنبوسعكرؤيتهبوضوح
والرجوعإليهباستمرار.فمنالهامأنيكونلديكنظرةعامةواضحةإىل
جدولالدروسومهامالعملومواعيدالتسليمأثناءمدةالدراسةبكاملها.

التنسيق مع رفيق دراسة
قدتشعرخاللالتعلمعنبعدبالوحدةأحياناً،فمااملانعأنتنّسقجدول

فروضكمعأخيكأوأبيكالذييعملمناملنزل؟هذاسيساعدكعىل
التقاربمعأفرادأرستكإىلجانبالتزامكبمواعيدتسليمالفروض.أو
بدالًمنذلك،يمكنكأيًضاالتنسيقمعرفيقدراسةعرباالنرتنتوهذا

سيضمنلكماااللتزامبجداولاملواعيد.

رفع الصوت!
اقرأملخصاتكبصوتعال.لربمايبدوهذاغريباًلكنكحنيتسمع
ذاتكوأنتتلفظاملفاهيمالتيتدرسهابصوتعالستساعدعقلك
يفاستذكارالحقائقكافةوحفظهابيرس.إذااستهجنتالتحدثإىل

نفسك،أحرضجمهوراًليستمعإليك،سواءكانفرداًمنأرستكأوحتى
حيوانكاألليف!

تخصيص فواصل لالستراحة وإنعاش الذهن
يمكنأنيكونالتعلمعنبعدشديًدامثلالتعلمالتقليدي.تأكد
منأخذفرتاتراحةقصريةبنيالفصولاالفرتاضيةمنأجل

االستفادةمنتجربةالتعلمالخاصةبك.إنأخذقيلولةملدةعرش
دقائقأواسرتاحةقصريةهيطرقمثبتةلتكونأكرثإنتاجية.

ال تنسى طلب المساعدة
مناملقبولتماًماطرحاألسئلةواالستفسار.إذاكانهناكيشء
غريواضحاتصلبمعلميكإذاكانلديكأيأسئلةحولعمل

الدورةالتدريبيةالخاصةبك.وإذاوجدتنفسكتكافح،فاطلب
املساعدة.هذاهوسببوجودمعلميك-ملساعدتك
وإرشادكخاللدراستك.كمايمكنكدائًماجدولة
استشارةفرديةمعمعلمك،وهذاسيضمنااللتزام

املستمرلكلمناملعلموالطالب.
مناملهمأنتعرفأنالتعلمعنبعدالينبنيفقط

عىلاملناهجالرقميةوحدها،بلهومزيجمنخربات
التعلمااللكرتونياملنسقةبعناية،والتدريبوالتقييم

التيتسهلهامنصاتالتكنولوجيا.

أهم 7 نصائح للطلبة أثناء 
التعلم عن بعد

هكذا تنظم وقتك 
كطالب جامعي

إعداد: عصام سحمراني
تنظيمالوقتيبدوصعباً،لكنّهمثلأّييشءآخرمسألةاعتياد.يفالظروف
الطارئةكالتينشهدهاحالياًمعإقفالالجامعات،ازدادتصعوبةاملهمةعىل
الطالبمعاضطرارهمإىلاالعتيادعىلنمطجديدأساسهالتعليمعنبعد،مع
انعدامأفقحّلأزمةفريوسكوروناالجديد.يفهذااإلطار،يقدمموقع»تايمز
هايرإيديوكيشن«بعضالنصائحالتييمكنللطالباستخدامهاملساعدتهم

عىلالبقاءيفاملنافسة،كاآلتي:

1 - التزم بجدولك الزمني:
معإجراءاملحارضاتعرباإلنرتنتوالتزاماملحارضينبجدولمحددمسبقاً،

عليكأنتواكبالتزامهمبالتزاممماثل،وعدماالستخفافبمسألةأنّك
بعيدعنهم.افرتضدائماًأنّكلنتتمكنمنالوصولإىلمقطعالفيديوالحقاً
ملشاهدته،واحرضهمنذاللحظةاألوىلكمالوأنّكيفالقاعةالجامعيةبالذات.
هذاااللتزاميسمحلكبنيلالفائدةمندونتأجيلقديجعلكتهملمشاهدة

املحارضةالحقاً.

2- دّون قائمة بثالث خطوات عليك أداؤها يوميًا: 
هذهالقائمةتتيحلكالتأكدمنإنجازاملهامالتيتحتاجإليها.أماجعلاملهام
كثريةفيغرقكيفالتفاصيلوربمايحولبينكوبنيأداءاملهام،أوحتىبعضها.

3- استخدم التنبيهات:
االلتهاءبأموركثريةسهلجداً،لذلكيفحالكانتلديكمهاموقررتأنتأخذ
اسرتاحةعليكأنتنّبهنفسكإىلأّنمنواجبكالعودةإىل

مهامكمندونتلكؤ.

4- ابتعد عن مشتتات التركيز: 
منذلكهاتفك.ضعهيفمكاناليمكنكالوصول

إليه،وستدهشبمقدارماتنجزهعندماالتطلععىل
حسابكيف»تويرت«و«إنستغرام«و«فيسبوك«

وغريهاكّلخمسدقائق.وإذاكانهاتفكالبّد
منهبالقربمنك،أوقفجميعاإلشعارات.
أيضاً،حددماإذاكانتهناكعوامل

تشتيتأخرىمثلالتلفزيون،واعملعىل
حّلاملسألة.

5- اكتشف الوقت الذي تكون فيه 
أكثر إنتاجية: 

يمكنلعددقليلجداًمنالناسأنيقولوا
إّنيفإمكانهمالحفاظعىلمستويات
عاليةمناإلنتاجيةطوالاليوم.لكن،
بالنسبةملعظمالناس،هناك
وقتمحدديفاليوميكون

فيهدماغهمأكرثتركيزاً،وأقل
قابليةلالستسالمللمشتتات،
مايعنيأّنبإمكانهميفهذا
الوقتأنيكونواأكرثإنتاجية،
سواءأكانصباحاًأمظهراًأم

مساء.

I t’s easy to accept the idea that children who 
attend clean, well-maintained schools have 
an easier time succeeding than those who 

don’t. But do the environments you create in 
your clean classrooms have an impact on your 

students’ ability to learn?
The research says they can. According to Dr. 
Sheryl Reinisch, former Dean of the College of 
Education at Concordia University-Portland, 
studies indicate that high-quality classroom 
environments “help children feel safe, secure, 

and valued. As a result, self-esteem increases 
and students are motivated to engage in the 
learning process.”
What happens when you make a classroom feel 
more like home?

Reinisch, who has two de-
cades of experience in early 
childhood education, cites 
a study of 25 first-graders 
whose classroom was re-
vamped over a period of four 
months. It included appealing 
elements such as comfortable 
reading spaces, fish, plants, 
and displays of student art-
work. The children’s reactions 
were recorded through inter-

views, student journals, and observations.
The first-graders expressed ownership and pride 
at their artwork being included in the classroom 
decor, and their journals, comments and draw-
ings expressed appreciation for the aesthetic 
additions to their environment.

Students in the study said that being com-
fortable helped them feel at home in their 
classroom, which in turn helped them learn. 
Quotes included:
“I feel relaxed. When I’m relaxed I’m more 
ready to learn.”
“It’s like a little living room when the plants 
are here.”
How important is a comfortable classroom?
Of the elements you might consider adding 
to your classroom, which ones are the most 
important to student success? Reinisch notes 
another study in which 775 students identified 
“comfort” as “most necessary” in their class-
room. The students, who ranged from fourth 
to eighth grade, also correlated the following 
elements to a good learning environment:
A clean classroom
Artwork and wall decorations
A classroom pet
Let’s look at each of these in a bit more detail.
To read the rest of the article go to :
https://resilienteducator.com/

How Comfortable 
Classrooms Lead to a Better 
Student Community
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Fitness لياقة

يغفلكثريونعندورتناولالطعامبعدالتمرين
والفوائدالتيتعودعىلالجسم،فممارسةالرياضة

بانتظاميجبأنيتبعهابرنامجغذائيصحي
مناسب،والبدأنيحرصكلريايضعىلالوجبات
املناسبةوالسعراتالحراريةالرضورية؛حتى

يستطيعاستكمالالتمرينالريايضواملواظبةعليه.
وتتميزبعضاألطعمةبأنهاتساعدكعىلتحسني
أدائكأثناءممارسةالتمارينالرياضية،ويفالتقرير
التايلنرصدلكاألكلبعدالتمرينهللهأرضار؟.

أضرار األكل بعد التمرين مباشرة
يحذرأخصائيالتغذيةواألطباءمنتناولالطعام
بعدالتمارينالرياضيةمبارشةً،محذرينمنأنذلك

يؤديإىلنتائجكارثية،وقديزيدمنالوزنكثرياً.
وأكدواتراكمبعضالدهونيفمناطقبالجسم

سيكونمنالصعبالتخلصمنهاوحرقها،وينصح
األطباءأنينتظرالشخصمايقارب120دقيقةقبل
تناولالطعامبعداالنتهاءمنالتمرينللحمايةمن

زيادةالوزن.
كماأنتناولالطعاممبارشةًبعداالنتهاءمن

التمارينالرياضيةيؤديإىلالشعوربالتخمة،
حيثإنالشخصيستهلككثرياًمنالطاقةيف
ممارسةالتمارينالرياضية،لذلكعندتناول

الطعاممبارشةًبعدالتمارينيجعلالشخصيشعر
بالتخمةوالشعوربالنعاسوالحاجةإىلالراحة؛
ممايؤديلرتاكمالدهونيفالجسموزيادةالوزن.

األكل بعد التمرين للتخسيس 
يمكنأنيكونالهدفمنتناولالطعامبعدممارسة
التمارينالرياضيةفقدانالوزنوالتخسيس،وهناك
أطعمةمعينةتعملعىلزيادةنسبةحرقالطاقة
بعدالتمرين،وعليكأنتتناولوجبةبعدالتمرين

تحتويعىل20جراماًمنالربوتنيومن40إىل80 
جراماًمنالكربوهيدات،حيثتعملالكربوهيدرات
مثلالوقودللعضالت،وتعملعىلتعويضالتغذية
التيفقدهاجسماإلنسانخاللالتمرين،يفحني

أنالربوتنييعملعىلإصالحأنسجةالعضالتالتي

تلفت.
ويمكنكأنتتناولرشائجالديكالرومياملدخن
وبسكويتاململحالخفيف،والجنبقليلالدسم،

وتناولاملوزالذييعدمناألطعمةالغنية
بالبوتاسيوموالكربوهيدرات،كمايجبتناول
الحليبالغنيبالكالسيومعىلأنيكونقليل

الدسمويساعدعىلإنقاصالوزنيفمنطقةالبطن،
ويمكنكأنتتناولالحليبمخلوطاًمعالتوت
الطازجأوالزبادياليوناني،أوأنترشبحليب

الشكوالتةعىلأنيكونقليلالدسم.

األكل بعد التمرين بكم ساعة
األكلبعدممارسةالتمارينالرياضيةمناألمور

الهامةواألساسيةحيثيعملعىلتعويض
الجاليكوجنييفجسماإلنسان،ويجبأنيتمتناول

وجبةتحتويعىلالربوتيناتوالكربوهيدرات
ومناملمكنتناولالحبوبالكاملةمعالفواكه

والخرضاوات،بجانبالحرصعىلتناولالسوائل
الكافيةقبلوبعدوأثناءممارسةالتمارينالرياضية.
وتتعدداآلراءحولممارسةالتمارينالرياضية؛
حيثيؤكداألطباءرضورةأنيكونتناولالطعام

بعداالنتهاءمنممارسةالتمرينالرياضية
بساعتني،يفحنييقولكريستوفرمهرأخصائي
التغذيةبإمكانيةتناولالطعامبعد15دقيقةفقط
مناالنتهاءمنالتمارينالرياضيةوذلكلالعبي

كمالاألجسامالذينيريدونتضخيمأجسادهمبعد
ممارسةالتدريباتاملكثفة.

األكل بعد تمرين البطن
لبناءعضالتبطنقويةيجبأنيكونتناول
الطعامقبلالتمارينالرياضيةيجبأنتتناول
وجبةغنيةبالربوتنيوبعدهابـ60دقيقةتبدأيف
ممارسةتماريناتالبطن،ولكنيجبقبلهاالبدء

بتماريناإلحماءالخفيفة،عنطريقالتمدد
واالستلقاء،وبعدهاالنهوضلتهيئةالجسم

للتمارينالرياضيةالثقيلةلتكوينعضالتالبطن،
حتىيتخلصجسمكمنالكسلوالخمولبعد

تناولوجبةالطعام.
أمابعدالتمرينفيمكنكأنتتناولوجبةخفيفة
بعدالتمارينالرياضيةبـ120دقيقة،عىلأنتكون
مكونةمنالربوتنيوالكربوهيدرات،ومنأمثلتها
حليبالشيكوالتة-البطاطاالحلوة-الكينوا-
األناناس-التوت-املوز-الكيوي-األرز-دقيق

الشوفان-البطاطا-املعكرونة-الخرضاواتالورقية
الخرضاءوذلكللحصولعىلالكربوهيدرات،أما
للحصولعىلالربوتنيفعليكأنتتناولمسحوق

الربوتني-البيض-الزبادي-األجبان-سمكالسلمون
-الدجاج-سمكالتونة.

 وجبات بعد التمرين مباشرة 
هناكبعضالوجباتالتيمناملمكنأنتتناولهابعد
التمرينوتمدكبالطاقةالالزمةوتجعلكتستفيد

بشكلأكربمنالتمريناتالرياضيةومنها،الخضار
املشويمعالدجاجاملشوي-البطاطاالحلوةمع
سمكالسلمون-شطريةمنخبزالحبوبالكاملة
والتونة-الحليبخايلالدسموالحبوب-التوت

والجراونالمعالزبادياليوناني.
كمايمكنكتناولزبدةاللوزمعخبزالتوستمن
الحبوبالكاملة-الحليبمععرصالفواكهوالتمر
-املوزمعمسحوقالربوتني-البسكويتاململحمع

سمكالتونة-اللوزواملوزمعدقيقالشوفان.
وكلتلكاألطعمةبعدالتمرينمبارشةتجعلك

تحصلعىلالطاقةالالزمةمندونأنيزيدوزنك
أوترتاكمالدهونيفاملناطقالصعبإنقاصالدهون

منهامثلالبطنواألردافواملؤخرة.

األكل بعد 
التمرين هل 

له أضرار؟
كيفية رفع مستوى 

اللياقة البدنية.. تعرف 
على سبعة مبادئ رئيسية
التمرينبشكلعشوائييحدثنتائجعشوائية،بلقد
يؤديإىلنتائجسلبية،وللحفاظعىللياقتكالبدنية،

لتحصلعىلأكربقدرممكنمنفوائدها،مناملهمتخضع
هذهالعمليةليشءمنالتنظيممنخاللمبادئمحددة

حددتهاالعديدمناملراجعالعلمية.
التخصص(specificity(:يتحتمأنيستهدفتمرينكنوع
اللياقةالبدنبةالتيتريدتحسينها.فتماريناملقاومةلرفع
القوةالعضليةوتمارينالتحملكالجريملسافاتطويل

تقوّيلياقةالقلبوالرشاينيوهكذا.
االنتظام(regularity(:يجبعليكأنتمارستمارينك
بانتظام.اليخلواألمرمناالنقطاعألياموحتىأسابيع،
ولكنإذاطالتالفرتةلشهرأوأكرثستالحظنوعاًمن

الرتاجع.ستلحظهذاجلياًإذاكنتترفعاألوزانووصلت
ملرحلةمتقدمة،فالقوةالعضليةسترتاجع،وسيتطلب

منكجهداإضافياًحتىتسرتجعماكنتعليه.قديتوقف
الرياضيوناملحرتفونعنالتدربإلصابةماأوحالانتهاء
املنافسات،وهذايؤديإىلتراجعيفاللياقةالبدنيةأياًكان

نوعها.
التطورأوالتقدم(progression(:أنتدائماًمطالب

بإحداثالتحسنيوالتطورعىلروتينكالتدريبي.اللياقة
البدنيةيشءمطاطقابلللتحسندائماً..هيبحرال

شاطئله.سيشعركهذابنوعمنالتحديدائماً،ويقلل
الشعوربامللل.تذكرأنلربنامجكالريايضأربعمكونات

رئيسيةهي:التكراروالنوعوالشدةوالوقت.زدشدةتمرينك
أووقتهبنيالفينةواألخرى.إذاكنتتميشملدة30دقيقة،
زدهاملدة40دقيقة.إذاكنتتميشبرسعة،حاولالجري

الخفيف.
الحملالزائد(overload(:يرتبطهذااملبدئارتباطاً

وثيقاًبمفهومالجهدالبدني،ويشبهبعضاليشءمبدئ
التطوروالتقدم.يفكلمرةتتدرب،فإنجسمكيتفاعلمع
هذاالجهد،فالقلببنبضوالعضالتتتحرك،والدميجري
برسعةأكربوالتنفستزدادوتريته.الحملالزائديعنيأن
يحتويتمرينكنوعاًمنالصعوبةيزيدعمااعتدتعليه.
مناألمثلةعىلذلك،أنترفعوزناًيعادل4كغمبسهولة،
فاذازدتالوزنإىل6كغمستشعربنوعمنالحملالزائد،
والصعوبةالتيتستحثكلجهدأكرب،وهذايزيدمنالقوة
العضلية.قدتجريملسافة2كمبرسعةمتأنية،لكنعند
زيادةالرسعةسيصبحتمرينكأكرثإجهاداً،وهذامايزيد

قوةعضلةقلبك.
التوازن(balance(:قديصاب
بعضالرياضينيبالهوسفيكون

شغلهمالشاغلتقوية
العضالتوزيادةحجمها.
يفاملقابل،قديكرهالبعض

هذهالتمارينوبالكاد
يفعلونها.احرصعىل
أنيضمبرنامجك

الريايضماتقويبه
مختلفعنارصاللياقة
البدنيةكلياقةالقلب

والرشاينيوالتحملوالقوة
العضليةواملرونةوالتوازن.

حتىوإنكانهدفكالرئييس
بناءالكتلةالعضلية،عليكفعل

يشءمنالتمارينالهوائيةكالجري.
للذيناليروقلهمتمارينالقوةالعضلية،

عليهمبممارستهامرتنيعىلاألقليفاألسبوع.ويشمل
التوازنأيضاًإعطاءجميععضالتالجسمحقهاكعضالت
الجسمالعلويةكالصدروالذراعنيوالجزءالسفيلكاألرجل

وعضالتمركزالجسمكعضالتالبطن،باإلضافةإىل
العضلةومايقابلهافعضالتالظهرتقابلعضالتالصدر

وهكذا.
االستشفاء(recovery(:التمرينالقايسوالشديديجب
أنيتبعهيوممنالراحةوذلكإلعطاءفرصةللعضالت
لالستشفاءوالتعايفخصوصاًإذاشعرتببعضاآلالم.
الرتاجع(reversibility(:كماتتحسناللياقةالبدنية

بانتظامالتدريبواستمراره،فإنهاترتاجععندالتوقفعن
التمرين،وحتىعندتغيريبرنامجكونوعتدريباتك.

هذهاملبادئعىلبساطتهاينبغيأنتستحرضهادائما
خاللفرتاتتمرينكلتعلمكيفتقيِّملياقتكالبدنية

الحالية،ومدىاستفادتكمنبرنامجكالحايل،ومايمكنأن
تعدلهمنأجلرفعاللياقةالبدنية،كماأنهاتساعدكعىل

تقليلإحتماليةحدوثاإلصابات.

Every guy who’s into fitness has some methodology, 
piece of equipment, or program they like over anything 
else. Some like to circuit train every day, some follow 
bodybuilding protocols, and still others participate in 
any number of fitness trends and fads.
But some exercises have withstood the test of time, 
no matter what your approach. These moves have 
become staples in every serious lifter’s plan. If you’re 
serious about your gym routine at all, make sure you 
add these into your workouts.

1. Deadlift

Arguably the king of all exercises, the deadlift hits ev-
ery major muscle group hard, and is perhaps the great-
est test of strength there is. Because of all the muscles 
involved, it releases a huge amount of testosterone (a 
muscle-building hormone) into the bloodstream. For 
this reason, the deadlift is a great cornerstone for any 
fitness plan.

2. Back squat

Just like the deadlift, the barbell back squat hits just 
about every major muscle group there is in the body 
and is the king of leg-developing movements. Any 
athlete will tout the squat as the reason they run fast, 
jump high, and keep increasing in strength all over. 

3. Bench Press

Every gym-goer in the world has been asked “Whaddya 

bench?” at least once. This move is responsible for 
developing powerful, well-defined pecs, shoulders, and 
triceps, which lead to a more commanding presence, 
with or without a shirt on. Combine that with the 
muscle-building effects of the testosterone this move 
releases and all you have left to do is watch your “little 
black book” fill up.

4. Dumbbell romanian deadlift

This could be the most important exercise there is for 
lower-back health and developing an impressive set 
of glutes. Any seasoned lifter will tell you they’re truly 
impressed by a good set of legs, and a butt usually 
comes with it. Also, this move helps to make the 
hamstrings more flexible, meaning less back pain after 
sitting all day.

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

The 15 Most Important Gym Routines for Men
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شاديعبدالحافظ

خاللالشهورالقليلةاملاضيةانترشتعىلاإلنرتنتأخباركثرية
مرعبةعنكوكبيدعى»نيبريو«يقرتبمناألرضوسوف

يصطدمبهاقريبا،ممايعنينهايةالحياةعىلسطحهاتماما،
فهليمكنأنيكونذلكحقيقيا؟

يفالواقع،تلكاألخبارليستجديدة،بلتتكرركلعاميف
ديسمرب/كانوناألول،وكانتيفأوجهاعام2012،حيثفرس

البعضمجموعةمننصوصحضارةاملاياالقديمةبأنهاتشريإىل
نهايةالعالميفهذاالعامبسبباقرتابأحدالكواكبمناألرض،
وهوماسيتسببيفبراكنيوزالزلوأعاصريشديدةتنهيحياة

البرش.
أحدمؤسيستلكالفكرةيدعىزكرياسيتيشن،وهوكاتبأمريكي
منأصولروسيةكانيرىأنالكائناتالفضائيةهيمنوضعت
البرشعىلسطحاألرض،وقالإنكوكبايقرتبمناألرضوقد

يصطدمبهاقريبا.
ويفالواقع،فإنكلتلكاألخباراملنترشةعىلوسائلالتواصل

اإلجتماعيعبارةعنخرافاتاليوجددليلواحدعىلصحتها.
وبحسبوكالةالفضاءوالطرياناألمريكية)ناسا(،فإنهناكعدة

أسبابواضحةتجعلنامتأكدينتمامامنذلك.
ملاذاهيمجردخرافة؟

وعىلسبيلاملثال،إناقرتابكوكبآخرمناألرضيعنيأنه
سيكونواضحايفالسماءلفرتةطويلةمنالزمن،عدةشهورإىل
سنوات،حيثمناملفرتضأنيتمكنأيشخصيمتلكتلسكوبا

منمالحظةتلكالظاهرةالغريبةبمجردوصولالكوكبإىلمدار
كوكبزحلمثال.

وذلكيعنيأنهكانمناملفرتضأنيرىيفتلسكوباتهواة
الفلكيفالعالمأجمعوليسالوكاالتالفضائيةفقط،فأي
شخصيمتلكتلسكوبامتوسطايمكنهببساطةأنيالحظ
وجوده،وهناكعرشاتاآلالفمنهواةالفلكالذينيمتلكون

تلسكوباتحولالعالمكله،ومنهمكاتبهذاالتقرير.
ومنجهةأخرى،فإنمروركوكبكبرينسبيابنيالكواكب

األخرىكانسيؤثربوضوحشديديفمداراتها،بحيثكانمن
املمكنللفلكينيوبعضهواةالفلكمالحظةذلكمنمسافات
بعيدةجدا،وبالتايلفإن»نيبريو«ليسحتىضمنالكواكب

الثمانيةللمجموعةالشمسية.
كماأنتلكاالدعاءاتبأن»نيبريو«يتخذمداراحولالشمسمرة
كل3600سنةاليمكنأنتكونصحيحة،حيثإنوجودكوكب

يخرتقمداراتالكواكباألخرىبهذاالشكلكانسيدفعاملنظومة
الكوكبيةحولالشمسلالنهيارمنذملياراتالسنني،وبالتايلفإن

هذاالكوكبغريموجودمناألساس.
»الكوكب9«ورعبكورونا

ويحاولالبعضأنيربطبنيأسطورة»نيبريو«ومانعرفهاآلن
باسم»الكوكب9«،لكناألخريهوجسمافرتايضيتوقعبعض

العلماءوجودهيفاإلطارالخارجيللمجموعةالشمسيةبسبب
بعضالشذوذيفمداراتاألجراممابعدالنبتونية.

لكنبفرضوجود»الكوكب9«فإنهحينمايكونقريبامنالشمس

يصبح
عىل

مسافةمنها
تساويحوايل4-5 

مراتاملسافةبنيالشمسوكوكبنبتوننفسه،ممايعنيأنهأبعد
مايكونعناألرضواليمكنأنيتدخليفمداراتالكواكب.

ويفأوقاتالهلعاملجتمعيكتلكالتينعيشفيهااآلنبسبب
كورونااملستجدتنترشالخرافاتبنيالناسبشكلكثيف،ألن
الخوفيسمحلعقولنابتقبلاألفكارقبلمعالجتهابأيطريقة
منطقيةأوعقالنية،والرتويجلتلكاألخبارالكاذبةدونتأكد
يرفعدرجةالرعبلدىالناسوالأحديفحاجةلذلكاآلن،

يكفيهمماهمفيه.

»كوكب نيبيرو«.. هل حقا اقتربت نهاية األرض؟

T wo NASA astronauts said they expect 
it will be tough returning to such a 
drastically changed world next week, 

after more than half a year at the International 
Space Station.
Andrew Morgan said the crew has tried to 
keep atop the pandemic news. But it’s hard to 
comprehend what’s really going on and 
what to expect, he noted, when his 
nine-month mission ends next 
Friday.
“It is quite surreal for us to 
see this whole situation 
unfolding on the planet 
below,” said Jessica Meir, 
who took part in the first 
all-female spacewalk last 
fall. “We can tell you that 
the Earth still looks just as 
stunning as always from up 
here, so it’s difficult to believe 
all the changes that have taken 
place since both of us have been up 
here.”
As an emergency physician in the Army, 
Morgan said he feels a little guilty coming back 
midway through the medical crisis.
“It’s very hard to fathom,” Morgan told 
reporters.

Meir said it will be difficult not being able to 
hug family and friends, after seven months off 
the planet. She anticipates feeling even more 
isolated on Earth than in space.
“We’re so busy with so many other amazing 
pursuits and we have this incredible vantage 
point of the Earth below, that we don’t really 

feel as much of that isolation,” Meir said.
“So we’ll see how it goes and how I 

adjust,” she said. “But it will, of 
course, be wonderful to see 

some family and friends, at 
least virtually and from a 
distance for now.”
Morgan flew to the space 
station last July, and Meir 
last September. They will 

return in a Soyuz capsule 
with Russian Oleg Skripoch-

ka, landing in Kazakhstan. 
Their departure will leave three 

astronauts, who arrived Thursday, 
on board.

The three will return exactly 50 years after the 
Apollo 13 astronauts splashed down in the 
Pacific. An oxygen tank explosion aborted the 
moon-landing mission.
“Once again, now there’s a crisis and the crisis 
is on Earth,” Morgan said.

After months in space, astronauts 
returning to changed world

علماء الفلك: بعض جسيمات 
الضوء تستطيع اإلفالت من 

»براثن« ثقوب سوداء

تمكنعلماءالفيزياءالفلكيةاألمريكيونألولمرةمنمتابعة
مصريجسيماتالضوءالتيظهرتبالقرباملبارشمنثقب

أسودواستطاعتالهربمنالسقوطفيه.

وقالعالمالفلكيفجامعةكاليفورنيا،راييلكونورس،الذي
نرشمقااليفمجلةThe Astrophysical Journal»إنناتابعنا
اقرتابجسيماتالضوءمنالثقباألسود،ثمرصدنامحاولتها
للهروبمنقوةجاذبيته.وكاناملنظرونقدتنبأوابذلك،إالأن

أحدالميرصدهحتىاآلن«.
يذكرأنقوةالجاذبيةللثقوبالسوداءالعاديةوالعمالقةهائلة

إىلدرجةتمنعأيجرمفضائيمنالتغلبعليهادونأن
يتجاوزرسعةالضوء.ويعنيذلكأنأيجرمفضائيأوأي
نوعمناإلشعاعاتاليستطيعاجتيازأفقاألحداثبصفته

حاجزايرسمحدودالتأثريقوةجاذبيةالثقباألسود.
معذلكفإنعامليالفيزياءالفلكيةالسوفيتينْي،رشيد

سيونايفونيقواليشاكورا،أثبتاأنبعضجسيماتالضوء
التيتقرتبمننقطةالرجعةعنهاتستطيعالتهربمنأرس
الثقباألسود.ومنأجلأنيتحققذلكيجبعليهاأنتسري
يفاتجاهمعنيبالنسبةإىلخطاألفق.ويفهذهالحالتقوم

قوةجاذبيةالثقباألسودبترسيعهاوتساعدهايفالهروبإىل
خارجحدوده.

وشهد،كونورس،وزمالؤهألولمرةهروباكهذا،وذلكبعدأن
قاموابتحليلاألرصادالتيحققهاتلسكوبRXTEالفضائييف
منطقةالنجماملزدوجXTEJ1550-564الواقعيفكوكبة»املثلث«

الذييبعدعناألرضمسافة14.4ألفسنةضوئية.

ناسا تبدأ قريبا مهمة 
فضائية جديدة إلنقاذ األرض

أعلنفريقبحثيمنجامعةميتشغناألمريكيةعناتفاق
جديدمعوكالةالفضاءوالطرياناألمريكية(ناسا(يتضمن
إطالقتلسكوبراديوي،هواألولمننوعه،يختصبدراسة
االنفجاراتالشمسيةالتييمكنأنتؤثرسلباعىلاألرض

وروادالفضاء.
ويأتيهذااملرشوعيفإطارسياسةجديدةتتبعهاوكالة
الناسالتطويرالبحثالعلميالخاصبهامعالعملعىل

خفضالنفقات،حيثتتكلفاملهمةالجديدةحوايل62 
مليوندوالرفقط،وهورقمصغريمقارنةبمهامناسااألخرى

والتيتتخطىامللياراتيفبعضاألحيان.
موعداالنطالق

سميتاملهمةالجديدة،املزمعإطالقهايفتموز2023،
بـ”صنرايز”،وهيعبارةعن6مناألقمارالصناعيةاملكعبة

الصغرية(Cubesat(،الواحدمنهابحجمخالطمنزيل،
تتوزععىلارتفاعحوايل35ألفمرتمنسطحاألرض،

يفصلبنيكلمنهاعرشةكيلومرتاتتقريبا،وتشكلمعا
تلسكوباراديويا.

واألقمارالصناعيةاملكعبة“كيوبسات”هيتقنيةحديثة
نسبياتتكونمنوحداتمكعبةالشكلبطولضلعحوايل

10سنتيمرتاتفقطللقطعةالواحدة،معوزنحوايل
كيلوغرامإىل1.5كيلوغرام.

القتتلكالتقنيةنجاحاواسعايفالفرتةاألخرية،وكانت
مجموعةمناملبادراتغريالربحية،مثل“بالنيتاري

سوسايتي”األمريكية،قدنجحتيفاستخدامهاألغراض
بحثية،وهوماشجعالناساعىلامليضقدمايفخططها

الخاصةبهذاالنوعمناألقمارالصناعية.
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    Environment بيئة

وجدتدراسةجديدةأجراهاباحثونيفجامعة
»ليدز«)Leeds(أناألثرياءهمالسببالرئيسيف

تغرياملناخ.
وحسبفريقالبحثمقدارالطاقة،التي

استخدمتهامجموعاتالدخلاملختلفة،بناءعىل
بياناتاإلنفاقمن86دولة،والتيجمعهااالتحاد

األوروبيوالبنكالدويل.
ومنغرياملستغربأنيستخدماألثرياءطاقةأكرب
بكثريمنالفقراء،وهوفرقينطبقعىلكلمن

املستوىالفرديوالوطني.
وكشفتقريريلخصالدراسةيفBBC،أناالختالف

األكربيكمنيفالنقلويستهلكأغنى%10من
سكانالعالم،وقوداأحفوريا187مرةأكرثمنأفقر

%10منالسكان،ألغراضالنقل،حيثيعتمد
الفقراءبشكلأكربعىلوسائلالنقلالعامواملش،

بينمايميلاألغنياءإىلالسفربمفردهمويفضلون
يفالغالبالقيادةحتىملسافاتقصرية.

وهناكفرقكبريآخريأتيمناستخدامالطاقة
املنزلية،والذييشملالطهيوالتدفئةوتكييف

الهواء.
ويستهلكأغنى%10منسكانالعالمزهاءثلث
جميعالطاقةاملستخدمةيفاملنازل،وهوما

يعزوهالفريقإىلوجودخصائصأكربأقلكفاءة
يفاستخدامالطاقةيفالتدفئةأوالتربيدأوملء

األجهزةاإللكرتونيةاملتعطشةللطاقة.
كماأظهرتالدراسةأنالرثوةالعامليةموزعة
بشكلغريمتساو،مثلاستهالكالطاقة.

ويفحنيأن%20مناملواطننيالربيطانيني،و40% 
مناملواطننياألملان،مؤهلونمنبنيأعىل%5من
مستخدميالطاقةيفالعالم،فإن%2فقطمن

سكانالصنيمؤهلون.
ومايزالأفقر%20منالسكانيفاململكةاملتحدة،
يستهلكونطاقةأكرثمنثالثةأرباعسكانالهند.
ويحذرالفريقمنأنهبحلولعام2050،يمكنأن

يرتفعاستهالكالطاقةيفالنقلوحدهبنسبة31% 
إضافية،وهوأمرقديكونلهعواقب»كارثية«

عىلاملناخ.
وقالكيفنيأندرسون،وهوباحثيفمجالالطاقة
واملناخيفمركزTyndallيفاململكةاملتحدة،سيكون
منالصعبعىلالكثرييناستيعابنتائجالدراسة،
»إنقضيةاملناخمؤطرةمنقبلنا-السياسيون
ورجالاألعمالواالصحفيونواألكاديميون.لقد
أقنعناأنفسنابأنحياتناطبيعية،ولكناألرقام

تحكيقصةمختلفةتماما«.

دراسة: األثرياء السبب الرئيس في تغير المناخ

انخفاض مستوى تلوث 
الهواء في المدن األوروبية 

بسبب قيود كورونا
أكدتبياناتوكالةالفضاءاألوروبيةانخفاضمستوىتلوثالهواءيفاملدن
األوروبية،إثراتخاذالحكوماتإجراءاتلتقييدأنشطةالحياةبهدفمنع

انتشارفريوسكورونا.
 Copernicus«وتبنيالصورالتيتمالتقاطهامنالقمرالصناعياألوروبي
Sentinel-5P«انخفاضمستوىتلوثالهواءبثانيأكسيدالنيرتوجني
فوقفرنساوإسبانياوإيطاليابنسبة%40خاللالفرتةبني14و25مارس

الجاري،باملقارنةمعاملستوىالشهرياملتوسطاملسجليف2019.
واعتربمديربرامجرصداألرضبوكالةالفضاءاألوروبيةجوزيفآشباخر،أن
ذلكخريدليلعىلتأثرياألنشطةالبرشيةعىلتلويثالبيئة،الذيتتسبب

بهوسائلالنقلوالصناعة.
جديربالذكرأنمستوياتالتلوثيفاملدناألوروبيةتزيدعىلاملستويات
القصوى،ممايرضبصحةالسكان،حسبتقريرلوكالةالبيئةاألوروبية

صدريفالعاماملايض.
وغازثانيأكسيدالنيرتوجني،الذيينبعثمنالسياراتومحطاتالطاقة

واملصانع،يتسبببأمراضالقلبوالجهازالتنفيسللبرش.

غابة عمرها 90 مليون عام 
بالقارة القطبية الجنوبية
وجدتمجموعةمنالباحثنيأدلةتشريإىلأنالقارة

القطبيةالجنوبيةكانتقبل90مليونسنةتضمموطنا
لغابةمطريةومستنقعاتمليئةبالحياةالحيوانية

والنباتيةاملتنوعة،وفقالبحثجديدنرُشاألربعاءيف
دورية»نيترش«.

وذكرتقريرشبكة»يسبيإسنيوز«األمريكيةأن
الفريقاكتشفشبكةمنالجذوراملحفوظة،بصورةأثارت
دهشتهميفقلبالرواسبالتيتمجمعهابالقربمننهر

جزيرةباينالجليدي.
وقالالربوفيسورأولريشسالزماناألستاذيف
جامعةنورثومربياالربيطانية:»منالرائع
للغايةرؤيةاللقاحاألحفورياملتنوع
املحفوظجيداوبقايانباتاتأخرى
يفرواسبتكونتقبلنحو90مليون
سنةبالقربمنالقطبالجنوبي«.
وأوضحسالزمانأنالعيناتالتي
تمجمعهاتشريإىلأنساحلغرب
أنتاركتيكاكانيحتوييفالسابق

عىلغابةمطريةكثيفةومستنقعات
معالعديدمنأشجارالصنوبر،وشّبه
الغابةالقديمة،التيكانتموجودة

خاللأكرثالفرتاتحرارةقبل140مليون
سنةاملاضية،بتلكاملوجودةيفنيوزيلندا

اليوم.
وأشارالبحثإىلأنالديناصوراتعندماسيطرتعىل

الكوكب،خاللالعرصالطباشريي،كانتدرجاتالحرارة
العامليةأعىلبكثريمماهيعليهاليوم،وكذلكمستويات

البحر.
وبعددراسةالرتبةوجدالباحثونأدلةعىلهطول

أمطارغزيرة،مشريينإىلأنمتوسطدرجةحرارةالهواء
السنويوصلتلنحو54درجةفهرنهايت،ومتوسطدرجة

حرارةالصيفوصلتإىل66درجةفهرنهايت،يفحني
وصلتدرجاتحرارةاألنهارواملستنقعاتإىل68درجة

فهرنهايت.

T he Great Barrier Reef, the world’s 
largest coral reef system located in 
northeast Australia, has suffered its 

worst mass coral bleaching in recent years, a 
group of scientists said on .
This is the third mass bleaching of the reef, 
which is around 344,000 square kilometers in 
size, after two other similar devastating events 
in 2016 and 2017, reports Efe news.
«For the first time, severe bleaching has struck 

all three regions of the Great Barrier Reef—
the northern, central and now large 

parts of the southern sectors,” Terry 
Hughes, director of the ARC Centre 

of Excellence for Coral Reef Stud-
ies at James Cook University, 
said in a statement.
The main cause of coral bleach-
ing is rising water tempera-
tures, and in the worst of cases, 

can lead to the death of the 
corals and life around it.

Hughes and his team surveyed 
1,036 reefs in the last fortnight of 

March to measure the extent and 
severity of coral bleaching in this area, 

declared a UNESCO World Heritage Site and 
considered one of the seven wonders of the 
world.

Morgan Pratchett, who led underwater surveys 
of the Great Barrier Reef, explained that when 
bleaching is severe, it is fatal for the corals—
just as the event that occurred in 2016, when 
half of the shallow water corals died in the 
northern region of the reef.
«The north was the worst affected region in 
2016, followed by the central region in 2017. 
In 2020, the cumulative footprint of bleaching 
has expanded further to include the south,” 
Pratchett added.
Only a few reefs have escaped severe bleaching 
so far—those located offshore, in the extreme 
north, and the remote parts of the south, 
according to the scientists.
The distinctive geographic footprint of each 
bleaching event in these regions reflects the 
greater or lesser degree of the warming of the 
waters in the areas affected by these events.
«As summers grow hotter and hotter, we no 
longer need an El Nino event to trigger mass 
bleaching at the scale of the Great Barrier 
Reef,” Hughes warned.
The expert said that of the five bleaching events 
that occurred in the Great Barrier Reef, only 
those in 1998 and 2016 were caused by this 
weather phenomenon, and warned that bleach-
ing is occurring at more frequent intervals.

Great Barrier Reef Suffers Worst Mass 
Bleaching Event in Recent Years

بكتيريا صديقة للبيئة.. 
«تمضغ« أصعب المواد 

البالستيكية
البالستيكمنأكرثاملشكالتالتيتهددالبيئةيومابعديوم؛
وذلكلصعوبةإعادةتدويره،غريأنفريقامنالعلماءحدد
اآلنميكروبايمكنهاملساعدةيفتحطيمأحدأصعباملواد

البالستيكيةاملوجودة.
هذاامليكروبأحدأنواعبكترييا(الزائفةالزنجارية(ويسمى

(Pseudomonassp.TDA1(،وهوقادرعىلمضغبعضالروابط
الكيميائيةالتيتحملالبالستيكالقائمعىلالبويليوريثني،وهو

النوعاملستخدميفكليشءمنالثالجاتإىلاألحذية.
واليذوبالبويليوريثنيعندتسخينهمايجعلمنالصعب
تدمريه،لكنيبدوأنهذهالبكتريياقادرعىلاستقالببعض

املكوناتالكيميائيةالتييتكونمنهاهذاالنوعمنالبالستيك.
يقولعالِماألحياءالدقيقةهريمانهيبيرب،منمركزهيلمهولتز
للبحوثالبيئيةبأملانيا:»يمكنللبكترييااستخدامهذهاملركبات
كمصدروحيدللكربونوالنيرتوجنيوالطاقة،وتمثلهذهالنتيجة

خطوةمهمةيفالقدرةعىلإعادةاستخداممنتجاتالبويل
يوريثنيالتييصعبإعادةتدويرها«.

واكتشفتهذهالبكترييايفالرتبةتحتموقعنفاياتيحتوي
عىلوفرةمنالبالستيكالهش،وبعداكتشافهمالساللةأجرى
العلماءتحلياًلجينًياوتجاربأخرىلتحديدقدراتالبكترييا.
ووفقاللفريقفإنهذهالساللةتنتميملجموعةمنالبكترييا
املعروفةبقدرتهاعىلالتعاملمعاملركباتالعضويةالسامة،

وهيأيًضاجزءمنعائلةالكائناتالحيةالدقيقةاملتطرفةالتي
يمكنأنتعيشيفأصعبالبيئات،بمايفذلكالبيئةالسامة

للبالستيك.
يمثلهذااالكتشافالذيتطرقتلهدراسةبحثيةبدورية

»فرونتريزإنميكروبيولوجي«،بدايةواعدةملشكلةإعادةتدوير
البالستيكمنخاللحلقائمعىلالبكترييا.
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BREAK استراحة

امرأة تستيقظ بالمستشفى بعد أن 
»ماتت« وأحرقوا الجثة

استفاقتامرأةأدخلتاملستشفىيفغواياكيليفاألكوادوروهيفاقدةالوعيقبلثالثةأسابيعيفخضمانتشاروباء
كوفيد19-،لتجدأنعائلتهاأقامتعزاءوأحرقت»الجثة«.

أعلنتوفاةألباماروري(74عاما(يف27آذار/مارسبعدماأدخلتاملستشفىإلصابتهابحمىومشكالتيفالتنفس.
وتسلمتعائلتهابعدأسبوععىلذلكجثماناتمحرقهمندونأنيتعرفعليهأحدمناألقارب.

وقالابنشقيقتهاخوانكارلوسرامرييسعربشبكاتالتواصلاالجتماعيقبلأنيؤكدروايتهلوكالةفرانسبرسيف
اتصالهاتفي،أنماروري»كانتيفغيبوبةمدةثالثةأسابيعومعجنونكوفيد(يفاملستشفى(حدثخلطيفاألسماء

وأعلنتوفاتها«.
وقدأعطتاملرأةالسبعينيةالتياستفاقتالخميساسمهاورقمهاتفشقيقتهاآورالالتصالبها.

وأوضحرامرييس:»توجهاألطباءإىلمنزلخالتي(آورا(للتحققمنالخطأ«.وأضاف:»النزالنجهلهويةمنوضعنا
رمادهيفاملنزل«.

وأكدأنخالته»يفوضعجيد«مضيفاأنالعائلةطلبتمناملستشفىتعويضاتعىلكلفةحرقالجثة»واأللموالحزن
الناجمنيعنالوفاة«املفرتضة.

وقالتآوراللصحافة»شقيقتييفغرفةيفاملستشفىبانتظارأنتخرج.لقدمىضشهرتقريباعىلإعالنوفاتهاوكنت
أحتفظطوالهذهاملدةبرمادشخصآخر...«.

وتشكلغواياكيلعاصمةاألكوادوراالقتصاديةوأكرثمدنهااكتظاظا،بؤرةانتشاروباءكوفيد19-يفالبالدمعأكرثمن22 
ألفإصابةو576وفاة.

والدة قرد مهدد باالنقراض 
في فرنسا

والدةقردمهددباالنقراضيفحديقة»السيتاديل«للحيواناتيفبوزانسونرشق
فرنسا،وتعتربهذهالوالدةالرابعةلهذاالنوعيفاألرسيفأوروباوالخامسةيفالعالم.

ولديف18آذار/مارسقرد»النغور«يفحديقة»السيتاديل«للحيواناتيفبوزانسون
رشقفرنسا،وهونوعمهددباالنقراضوينترشيفالصنيوفيتنامخصوصاً.

وبدأصغريالقردصاحبالرأساألصهب،برفقةوالدهيوهانووالدتهبينغ،يخرجإىل
الحظريةفيماحديقةالحيواناتيفبوزانسونالتزالخاليةمنالزواروهادئةبسبب

إجراءاتالعزلاملتبعةيففرنسامنذمنتصفآذار/مارس.
وقالتإدارةالحديقةيفبيان»إنهاوالدةاستثنائيةلهذهالرئيساتالتيلميبقمنهاإال

ألفيحيوانيفالطبيعةو133يفحدائقحيوانات«.
والقرداملسّمى»النغوردوفرنسوا«تيمناًبقنصلفرنيسيفجنوبالصنييفالقرنالتاسع

عرش،هونوع»مهددبسببالقضاءعىلمواطنهالطبيعية«جراءتوسعالزراعة
والنشاطاملنجميو«بسببالصيدأيضاًالستخدامهيفصنعأدويةصينيةتقليدية«،

وفقالبيان.
وتعتربهذهالوالدةالرابعةلهذاالنوعيفاألرسيفأوروباوالخامسةيفالعالم.

وأوضحاملرشفونعىلرعايةصغريالقردأنالوبراألصهبسيختفيبعدأسابيعقليلة
ويصبحأسوداًمثلوبرالوالدين.

ويفالربيةيعيشهذاالنوعمنالقردةعىلتالليفجنوبغربالصنيوصوالًإىلشمال
رشقفيتنام.وهيتعيشضمنمجموعاتمنأكرثمنعرشةحيواناتبمعدلوسطي،

تديرهااإلناثالتيتربيالصغاربشكلمشرتك.
وتستوطنهذهالقردةمغاورحفرتهااألمطاريفأجرافكلسية،وتقتاتخصوصاًأوراق

األشجاروبراعمهاوقشورهاوجذورها.

A study warns of disaster: the world has 
lost a quarter of its insects

F rom bees and other pollinators critical 
to the world’s food supply to butterflies 
butterflies, insects disappear at just under 

1 percent a year, with many variations 
from one place to another, according to 
a study published in Science on.
This decrease in the number of insects 
is less than that found by some small 
local studies that have raised concerns 
about the so-called end of the world 
for insects. In the context, the 
main author of the study, the en-
tomologist Roel van Klink, of the 
“German Center for Integrative 
Biology”, said that the findings of 
the study “are terribly disturbing.”
 “The decline in insects on the ground 
continues … the continuous decline (of 
insects) on the ground at this rate will 

be disastrous for ecosystems and for humans. In-
sects are pollinators,” said Nick Haddad, a Michigan 

State University butterfly expert, who was not 
part of the study. , And natural enemies of 
pests and analyzers, as well as being critical 
to the functioning of all Earth’s ecosys-

tems. “
The study, which collected previous 
research on more than 10,000 species 
with data, stated that insect decline is 
worse in North America, especially in 

the western central United States, and 
in parts of Europe, but it appears that 
the decline has declined in the United 
States in recent years, according to data 
From 1676 locations.
To read the rest of the article go to :

https://www.saudi24.news/
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