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جورج فلويد.. الرجل الذي نكأ  موته جراح أمريكا
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    cultuer ثقافة

وأضافت أنه بوفاة الشاعر الكبري خرست اليمن 

شاعرا متميزا قدم إنتاجا شعريا غزيرا ونوعيا 
يف شتى صنوف الشعر، فكتب الشعر الفصيح 
العمودي منه والتفعيلة، وبرع كثريا يف الشعر 

الغنائي الحميني منه والشعبي.
وبحسب وزارة الثقافة، فإنه صدر له ما يزيد 

عىل 20 ديوانا شعريا، وكتبت عن أعماله 
العديد من الدراسات ورسائل املاجستري 

والدكتوراه.
وأوردت الوزارة يف بيانها جزءا من قصيدة 

مرايا واّديت عمري َجبَا ِلهفرشت قلبي لكل اسمر عيونهغنائية مشهورة للراحل الرشيف:
ولفّها يف حباِله أنا الذي ساق أشواقه رسايا رسايا 

كتب الشاعر الرشيف، املولود يف مدينة الشاهل عايش لحاله.قد كان يضحك مع كل الحسان الصبايا واليوم 
بمحافظة حجة شمال غرب اليمن،  يف سن 
مبكرة، وهو اليزال طالبا باملدرسة العلمية 

باملحابشة، حيث تشعبت إنتاجاته تباعا، 
بني الفصيح والعامي والعمودي والغنائي 

من أعماله الكاملة.والسيايس، موثقة بنحو 10 مجلدات مطبوعة 
عرف عن الشاعر اليمني غزارة إنتاجه، 

وقدرته الفائقة عىل تطويع اللغة ومفرداتها 
وسياقاتها الجمالية، ليرثي املشهد األدبي 

اليمني بإنتاجات ملفتة كرّسته ضمن القامات 
صدر له عام 1978.الشعرية الكبرية باليمن، ذلك أن أول ديوان 

كما اشتهر بعدد من القصائد الغنائية التي 
لحنها فنانون يمنيون، من بينها »مطر مطر 

والضبا حويل«، وهي باللهجة التهامية، وغناها 
الفنان الشهري أيوب طارش عبيس.

له قول مشهور أن »القصيدة ال تموت«.. فيما 
وصف ثورات الربيع العربي بأنها »الحلم 
املنتظر الذي تساقطت يف سبيله رؤوس 

وعروش«.
وخالل السنوات السبع املضطربة التي تلت 

الثورة اليمنية يف 1962م اشتغل بالتدريس مع 
القليل من األعمال الحرة السائدة حتى عام 

1970م.
التحق الرشيف بعد ذلك بالسلك الحكومي 

ضمن كادر وزارة اإلدارة املحلية يف عدة وظائف 
آخرها مديراً ملديرية أفلح اليمن يف محافظة 

حجة.

يف عام 1994م أراد التفرغ للكتابة واألدب فانتقل 

إىل صنعاء كباحث يف مركز الدراسات والبحوث 

حتى عام 2002م، تقاعد عن العمل الحكومي 
وأسس مجلساً أدبياً ظل يف منزلة حتى وفاته.

وأصدر الرشيف عددا من الدواوين، من بينها 
»من الغابة« و«ديوان صنعاء«.

ُمنح الشاعر الراحل درع وزارة الثقافة يف شهر 
كانون أول/ ديسمرب 2019، كما حصل عىل 

العديد من الجوائز، وتم اإلعالن عن تكريمه يف 
أكرث من مناسبة من ِقبل وزارة الثقافة، وبيت 

الشعر اليمني، وبعض الجامعات املحلية.

اتحاد األدباء والكتاب اليمنيني، من جانبه، نعى 

الشاعر الرشيف، وقال إن الشعر اليمني املعارص 
خرس واحدا من أعالمه األفذاذ الذي أضافوا 

للقصيدة اليمنية رقما جديدا يمثل منعطفا 
خاصا يف التجربة الشعرية اليمنية.

ورسد البيان سمات قصيدة الراحل التي 

تضعها ضمن الفرائد النفسية يف الشِعر اليمنّي 
الحديث.

 واعترب االتحاد رحيله خسارة كبرية للشِعر 

اليمنّي، ملا مثله من تجربة خاصة امتاز فيها 

بقول الشِعر العمودي والُحميني والحر، وكان 
يف كل منها حالة خاصة وعالمة متميزة.

الشرفي:مؤلفات مطبوعة للشاعر حسن 
• من الغابة -1978- دار العودة -بريوت

• أصابع النجوم -1979- دار العودة -بريوت

• ألوان من زهور الحب والنب -1979- دار العودة 
-بريوت

عكرمة-دمشق• سهيل وأحزان الجنتني -1985- مطابع 
عكرمه -دمشق• البحر وأحالم الشواطئ -1985- مطابع 

• تقول ابنتي -1989- دار آزال -بريوت

• الطريق إىل الشمس -1989- دار آزال -بريوت

• وكان حفر الباطن -1994- دار الثقافة -بغداد
املعنوي-صنعاء• الهروب الكبري -1996- مطابع التوجيه 

والنرش -بريوت• األعمال الكاملة )1( -1996- مجد للدراسات 
للدراسات والنرش -بريوت• األعمال الكاملة )3-2( -1997- مجد 

• عيون القصيدة -2000- مطابع معني -صنعاء
• أقواس عالن )2-1( -2000- مطابع املفضل 

-صنعاء

• عيون القصائد -2001- الهيئة العامة للكتاب-
صنعاء

• شعب املرجان -2001- مؤسسة اإلبداع 
-صنعاء

والنرش-صنعاء• بنات الرثيا -2002- عبادي للدراسات 

• صهيل الورد -2002- مؤسسة اإلبداع -صنعاء
والنرش-صنعاء• كائنات الوصل -2002- عبادي للدراسات 

للدراسات والنرش-صنعاء• االعمال الكاملة )4( -2003- عبادي 
للدراسات والنرش-صنعاء• األعمال الكاملة )5( -2004- عبادي 

للكتاب-صنعاء• األعمال الكاملة )6( -2005- الهيئة العامة 
للدراسات والنرش-صنعاء• األعمال الكاملة )7( -2005- عبادي 

والنرش-صنعاء• نصف املعنى -2005- عبادي للدراسات 
والنرش-صنعاء• ديوان الربدوني -2006- عبادي للدراسات 

• األعمال الكاملة )8( -2008- عبادي 

تويف الشاعر واألديب اليمني حسن عبدالله الرشيف، يف العاصمة صنعاء، عن عمر ناهز وفاة الشاعر واألديب اليمني حسن الشرفي
76 عاما.

ويعد الرشيف من أبرز الشعراء اليمنيني يف القرن العرشين، حيث أغدق عىل الساحة 

األدبية والثقافية العديد من اإلنتاجات املتنوعة.

ونعت وزارة الثقافة يف الحكومة املعرتف بها، الرشيف، الذي وصفته بـ«الشاعر الكبري«.

 وقالت الوزارة يف بيان لها: كان الفقيد من املساهمني يف ثورة الـ26 من سبتمرب املجيدة، 

وعمل لفرتة طويلة يف سلك التدريس واإلدارة املحلية.
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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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بايدن يظهر إلى العلن 
بعد شهرين من الحجر 

الصحي مرتديا كمامة
خرجاملرشحالديمقراطيللرئاسةاألمريكيةجوبايدن،إىلالعلن،بعدأكرث

منشهرينداخلالحجرالصحي.

وشاركبايدنمعزوجتهجيل،مرتدياكمامةسوداء،يفحفلتكريمأقيم
بواليةديالوير،ضمناالحتفالبضحاياالجيشاألمريكي،املشاركنييف

الحربالعامليةالثانيةوالحربالكورية.

وقالبايدنللصحفينيوهويضعالكمامة»إنهألمرجيدأنأكونخارج
بيتي.التنسواأبداًالتضحياتالتيقدمهاهؤالءالرجالوالنساء.التنسوا

ذلكأبداً«.

وقّدمالرجلالبالغمنالعمر77عاماً،وهويقفإىلجانبزوجته،إكليالً
منالورودالبيضاءيفساحةالحربالتذكاريةيفديالوير،قبلأنيلتزم

بدقيقةصمتإلحياءذكرىالعسكريني.

وكانآخرظهورلبايدنمنذحوايل10أسابيع.واضطر،قبلفرتةوجيزةمن
هزيمةمنافسهالديمقراطيبرينيساندرزيفاالنتخاباتاألوليةيففلوريدا

وإلينويوأريزونا،إىلعزلنفسهبسببانتشارفريوسكورونا.
وبعدنتائجاالنتخابات،ألقىبايدنخطاباًعرباإلنرتنتتحدثفيهإىل
أنصارساندرزمنمنزلهيفويلمنغتون،ديالوير،حيثواصلحملته

الرئاسيةبشكلافرتايض.
وسجلتالوالياتاملتحدةأكربعددمناإلصاباتبفريوسكورونا،منأي

مكانآخريفالعالم.
وأعيدفتحجميعالوالياتاألمريكيةالخمسنيجزئياًاآلنبعدإغالقهاملدة

شهرين.ومعذلك،فإنهاتختلفالقيوداملتبقيةبنيالواليات.

U S President Donald Trump has threatened 
to relocate the Republican National Conven-
tion if restrictions are placed on the crowd 

size due to the coronavirus pandemic.
The event is due to take place in North Carolina from 
24-27 August.
 Mr Trump said he would move the site of the con-
vention if “full attendance” is not guaranteed.
Almost 100,000 people have died with coronavirus in 
the US. Many states have enacted measures to stop 
its spread.
In a series of tweets posted early on , Mr Trump said 
that North Carolina’s Democrat Governor Roy Coo-
per was “still in shutdown mood” and was “unable 
to guarantee” that the event would take place at full 
capacity in Charlotte as originally planned.
«In other words, we would be spending millions of 
dollars building the arena to a very high standard 
without even knowing if the Democrat governor 
would allow the Republican party to fully occupy the 
space,” said Mr Trump.
Republicans planning to attend the convention 
“must be immediately given an answer by the gov-
ernor as to whether or not the space will be allowed 
to be fully occupied”, the president said, otherwise 
another site would be selected.
A spokesman for Governor Cooper said North Caro-
lina was “relying on data and science to protect our 

state’s public health and safety».
«What you hear the president saying today is just 
a very reasonable request of the governor of North 
Carolina,” Vice-President Mike Pence told Fox & 
Friends in response to Mr Trump’s tweets.
«We all want to be in Charlotte, we love North 
Carolina,” he continued. “But having a sense now 
is absolutely essential because of the immense 
preparations that are involved, and we look forward 
to working with Governor Cooper, getting a swift 
response and if need be moving the national conven-
tion to a state that is further along on reopening and 
can say with confidence that we can gather there.»
What are the conventions?
Presidential hopefuls do not become official can-
didates until each party’s nominees for president 
and vice-president are announced at their national 
convention, and so the events are a key part of the 
election process ahead of voting on 3 November.
Mr Trump is seeking a second term in office and 
there are no other Republicans standing.
The Democrats moved their convention back a 
month to mid-August because of the coronavirus 
outbreak.
Former Vice-President Joe Biden is the Democratic 
presumptive nominee after Senator Bernie Sanders 
became the last candidate to leave the race in April.

Republican National Conven-
tion: Trump threatens to move 
event from North Carolina
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واشنطن-قبلوفاتهتحتركبةضابطرشطةيفمدينة
منيابوليساألمريكية،كانجورجفلويديعانياملصرينفسهالذي
يعانيمنهمالينياألمريكينيخاللجائحةفريوس»كورونا«:

عاطلعنالعمليبحثعنعملجديد.

يقولكريستوفرهاريس،صديقفلويدمدىالحياة،إناألخري
انتقلإىلمنيابوليسمنمسقطرأسههيوسنتقبلعدةسنوات،
عىلأملالعثورعىلعمل،وبدءحياةجديدة.وأضاف:»كان
يتطلعإىلالبدءمنجديد،بدايةجديدة...لقدكانسعيداً

بالتغيريالذيقامبه«،حسبمانقلتهصحيفة»الغارديان«
الربيطانية.

تويففلويد)46عاماً(،وهوأمريكيمنأصلأفريقي،بعيد
توقيفهعىلأيديالرشطةلالشتباهبأنهكانيريدترويجعملة
ورقيةمزورةبقيمة20دوالراً.وخاللتوقيفه،ثّبتهرشطيعىل
األرضواضعاًركبتهعىلرقبتهلدقائق.وقدُسمعصوتهعىل

تسجيلفيديوانترشعىلمواقعالتواصلاالجتماعيوهويقول:
»لمأعدقادراًعىلالتنفس«.

نشأفلويديفالحيالثالثيفهيوسنت،وهوأحداألحياءالتي
يغلبعليهاالسكانالسوديفاملدينة،والتقىبهاريسيفاملدرسة
اإلعدادية.وخاللفرتةاملراهقةيفتكساس،كانفلويدنجماًيفكرة
القدماألمريكية،وكانيلقبمنقبلكثريينبـ»العمالقاللطيف«.

يقولدونيلكوبر،أحدزمالءفلويدالسابقني،إنهيتذكر
مشاهدتهوهويسجلالنقاطيفمبارياتكرةالقدماألمريكية،

مضيفاً:»كانيتفوقعىلالجميع«،ويتابع:»كانتلديه
شخصيةهادئةوروحجميلة«.

تغريتحياةفلويدبعدأناتُهميفعام2007بالسطواملسلح،بعد
محاولته»اقتحاممنزل«،وُحكمعليهبالسجنملدة5سنوات،
إثرصفقةمعاالدعاءباإلقراربالذنبيفعام2009.وبعدإطالق

رساحه،انتقلإىلمنيابوليسللبحثعنعمل.

ويفمنيابوليس،كانفلويديعمليفوظيفتني:سائقشاحنة،

وحارسأمنيفمطعمالتينيقالصاحبهعنه:»كانمرحاً
دائماً...لديهمواقفجيدةكثرية...كانيرقصبشدةليضحك
الناس...حاولتأنأعلمهكيفيةالرقصألنهيحباملوسيقى

الالتينية،لكننيلمأستطعذلكألنهكانطويالًجداًبالنسبةيل«.

لكنفلويدفقدمؤخراًوظيفةالحارسيفاملطعم،عندماأصدر
حاكمواليةمينيسوتاأمراًبالبقاءيفاملنزلبعدانتشارفريوس

»كورونا«.يقولصديقههاريس:»كانيفعلكلمايلزمملواصلة
حياته«،مضيفاًأنهاليصدقأنفلويدلجأإىلترويجعملةورقية
مزورة،موضحاً:»الأعرفعنهقيامهبأييشءمنهذاالقبيل«.

وانترشتاملظاهراتيفأنحاءالوالياتاملتحدةاحتجاجاًعىل
مقتلفلويد،فيماانتهكمئاتاملحتجنييفمنيابوليسحظراً

للتجولفُرضالجمعة،وتجمعوايفالشوارعحولمركزللرشطة
أرضمتبهالنريانالليلةاملاضية.

وقالممثللالدعاءالعاميفواليةمينيسوتايفوقتسابقإن
السلطاتألقتالقبضعىلضابطالرشطةاملتهميفالواقعة،

وذلكبعد3لياٍلمناحتجاجاتعنيفةهزتمدينةمنيابوليس.
ووُّجهتإىلالرشطيتُهمةالقتلغرياملتعّمد.

هذااإلجراءجاء»متأخراً«،بحسبعائلةفلويدالتي لكنَّ
عدتهأيضاًغريكاٍف،والتيقالتيفبياننقلتهوكالةالصحافة
الفرنسيةإنّهاتريدأنيتّمتوجيه»تُهمةالقتلالعمدمعسبق
اإلرصار«لذلكالرشطّي.وأضافت:»نريدأننرىاعتقالعنارص

)الرشطة(اآلخرين)املتورّطني(«يفالقضّية.

وذكرمحاموالعائلةأنهميريدونترشيحاًمستقالًللجثة،بعد
أنأثارالطبيبالرشعيشكوكاًيفأنيكوناالختناقهوسبب

الوفاة.

وذكرتتقاريرصحافيةأنفلويدتركوراءهابنةعمرهاست
سنواتمازالتتعيشيفهيوسنتمعوالدتهاروكيسواشنطن.

»العمالق اللطيف«... 
من هو جورج فلويد الذي أشعلت وفاته المظاهرات في أميركا؟
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حركمقتلجورجفلويديفمينيابوليسوجدانالشعب
األمريكي،وأعادإىلأذهانهمصدمةقرونمنالظلم

القائمعىلالعنرصيةووحشيةالرشطةضداألمريكيني
منأصولإفريقية،وأثاراحتجاجاتعنيفةيفوالية

مينيسوتاويفأنحاءالدولة.
ويفالوقتنفسه،دارجدالداخلمجتمعاألمريكيني

منأصولعربيةعنالتضامنمعاألمريكينيمنأصول
إفريقيةواملسؤولياتامللقاةعىلعاتقمالكياألعمال

املهاجرينالعربالذيينترشونيفاألحياءالتييقطنها
األمريكيونمنأصولإفريقية.

العالقات بين السود والعرب

وكانترشطةمينيابوليستعتقلفلويدبناًءعىلاتصال
منمتجرمملوكألمريكيني-عرب،الذياشتبهالعاملون
العميلالبالغمنالعمر46عاماًأعطاهمورقة فيهأَنّ
بقيمة20دوالراًمزورة.وأدانمالكواملتجرإدانةقاطعة
مقتلفلويد،مؤكدينأنهميدعمونحركة"حياةالسود

مهمة"،كماموقعMiddle East Eyeالربيطاني.

والتزالتفاصيلماحدثداخلاملتجربنيفلويد
والعاملنيغامضة،ومنغريالواضحأيمنالعاملني
تحديداًاتصلبالرشطة،لكنبعضالنشطاءيحثون

عىلالتزامالحذرعموماًقبلإبالغالسلطاتحنيتشمل
املسألةأصحابالبرشةامللونة.

وقالأحمدأبوزنيد،منسقيفاملجتمعالفلسطيني
الحادثاملأساوييمثل"لحظةتتعلم" األمريكي،إَنّ
منهااألعمالالتجاريةاململوكةللعربيفالواليات

املتحدة.
،Middle East Eyeوأضافأبوزنيد،يفترصيحملوقع
"ماعليناالتعاملمعهيفهذهالنقطةهيالحقائق؛

قواتالرشطةتعاملاألمريكينيمنأصول وهذههيأَنّ
إفريقيةبوحشيةأكرثمنغريهميفالوالياتاملتحدة

سواءتاريخياًأويفالوقتاملعارص،وعليناأننعيهذه
الوقائع".

ودعاأبوزنيدببدءحواربنياألمريكينيالعربلنرش
الوعيعنالعنرصيةاملؤسسيةضدمجتمعالسود.

وقال:"نحننعرفالقيمةالقليلةالتيتعطيها
املؤسساتألرواحالسود".

متاجر العرب في مجتمعات السود

وجدالعديدمناملهاجرينالعربذوياملوارداملحدودة
وامليللتشغيلرشكاتهمالخاصةسبيالًمتاحاًمنخالل
فتحمتاجريفاملناطقالحرضيةاملحرومةاقتصادياً،
غالبيةسكانهامناألمريكينيمن التييصادفأَنّ

أصولإفريقية.

ويفبعضاألحيان،يمكنأنيؤديسوءالفهماملتبادل
ونقصالوعيالثقايفإىلخلقتوتراتوعالقاتمعادية
بنيهذهاألعمالالتجاريةواملجتمعاتالتيتخدمها.

 Cupهذاهوالحاليفمينيابوليسمع لكناليبدوأَنّ
Foods،املتجرالذيوقعفيهالحادثاألويل.ففيالواقع،
أشادبعضالناشطنياملحلينيباملتجربسببانخراطه

يفاملجتمععىلمدىأكرثمنثالثةعقود.

 Cupمنجانبه،قالمحمودأبوميالة،مالكرشكة
Foods،لصحيفةSahan Journalاملحلية:"نحنندعم
"حركةحياةالسودمهمة".ونعارضإساءةاستخدام
السلطةوالظلمالقائمعىلالعرق.لدينانظاممعيب

ويجبإصالحه".

ورصَّحأبوميالة،لشبكةCNNيومالخميس28مايو/
املوظفالذياتصلبالرشطةكانببساطة أيار،أَنّ

يمارس"بروتوكوالً"متبعاًبعداكتشافورقةبقيمة20 
دوالراًمشبوهة.ووصلالضباطبينماكانفلويداليزال
خارجاملبنىوالتقطتكامرياتاملراقبةيفاملتجرلحظة

القبضعىلفلويدوقتله.

الصدمة

سارعبعضروادالشبكاتاالجتماعيةبإدانةاملتجر.
لكنداوودوليد،املديرالتنفيذيملجلسالعالقات
أصحاباملتاجرالذين األمريكيةاإلسالمية،قالإَنّ

يترصفونبحسننيةيواجهون"معضلة"عندالتعامل
معالجرائميفمؤسساتهم.

وأوضحوليد:"منغرياملنطقيأننقولألصحاب
املتاجرأنُيضحوابأعمالهمأويغضواالطرفحني

ُيشتَبهيفارتكابشخصماجريمة،وذلكبغضالنظر
عنلونبرشتهم".

األمربسيط وأضاف:"عىلالجانباآلخر،إذاتضحأَنّ
أوغريمهمأوحتىمجردسوءتفاهم،فيجبأنيعي
االتصالبالرشطةبسببأمربسيط مالكواملتاجرأَنّ
يمكنأنيؤدييفالواقعإىلتعرضشخصللرضبأو

القتل".
األمريكينيمنأصولإفريقيةتعرضوا وتابعوليدإَنّ
لصدمةجماعيةمنوحشيةالرشطة،وضباطالرشطة

واملعتدينالبيض،الذينيقتلونمواطننيسوداًوُيفلِتون
منالعقاب.

وقال"لديناتجاربناالشخصيةالخاصةمنأحبائنا
أوأصدقائناالذينقُتلِواظلماًعىليدسلطاتإنفاذ

الصور القانون؛لذلكهذايؤججالصدمة.إىلجانبأَنّ
ومقاطعالفيديواملتكررةألشخاصبيضيقتلونالسود
والُيدانونويتمكنونمناإلفالتمناملسألةبحرية
ُيسِبّبنوعاًمنالصدمةلدىالكثريمنالناس.ما
يحدثهوتقريباًشكلمنأشكالاضطرابمابعد

تارة متوترة وأخرى مليئة بالتضامن.. مقتل جورج فلويد 
يقيس قوة العالقة بين العرب واألفارقة بأمريكا
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الصدمة".

ويستمرغضبالسودمنعملياتالقتلهذهبسببعدمالقدرةأوربما
عدمالرغبةيفإدانةالضباطاملتورطني.وعىلالرغممناعتقالديريك
شوفني،الضابطالذيركععىلعنقفلويدإىلأنقتله،يومالجمعة29 

الضباطاملتورطنيسُيدانون، مايو/أيار،وقال:"ليستلديآمالزائفةبأَنّ
ومعذلكأواصلأناوناشطونآخرون،القتالمنأجلتحقيقالعدالة".

التضامن
تتسببأحداثمينيابوليسيفإطالقدعواتللتضامنمنالعديدمن

الجماعاتالعربيةاألمريكيةواملدافعنيعنها.ومنجانبها،أصدرتاللجنة
األمريكيةالعربيةملكافحةالتمييز،يومالخميس28مايو/أيار،بياناًشديد

اللهجةينتقدالعنرصيةضدالسود.

لدينابعضالنضاالتاملشرتكة،يجبعلينا وقالالبيان:"عىلالرغممنأَنّ
الوقتقدحاناآلنلالستماعإىلاألمريكينيمنأصول كذلكاالعرتافبأَنّ
إفريقيةوجماعاتالحقوقاملدنيةالسودحولتجاربهمالفريدةوكيف

يمكننادعمنضالناالجماعيضدالظلمعىلأفضلوجه".
وأضاف:"منواجبناأيضاًنحناألمريكينيالعربتثقيفأنفسناعن

املعاناةالتييواجههاأخوانناالسودوماهوالدورالذييمكنأننقومبه
ملناهضةالعنرصيةضدالسود".

إضافةإىلذلك،هناكتاريخطويلمنالتعاونالسيايسبنيالنشطاء
العربوالسوديفالوالياتاملتحدة،وباألخصيفمايتعلقبالقضية

الفلسطينية.
إذأَيّدمفكرونسودبارزون،منبينهمأنغيالديفيسوكورنيلويست

وماركالمونتهيل،حركةاملقاطعةوسحباالستثماراتوفرضالعقوبات
(BDS(،التيتسعىإىلالضغطعىلإرسائيلاقتصادياًإلنهاءانتهاكاتها

ضدالفلسطينيني.
ويفهذاالصدد،قالحاتمأبودية،املديرالتنفيذيلشبكةالعملاألمريكية
املجموعةلديهاتاريخطويلمنالعالقات العربية-ومقرهاشيكاغو-إَنّ

القويةمنمجتمعالسود.
وأضافأبوديةأنهمنذتأسيسشبكةالعملاألمريكيةالعربيةيف1972،

"حريتناترتبطارتباطاًوثيقاًمعحريةاملجتمعات يدركقادتهاأَنّ
املضطهدةاألخرى".

أهمنضاليفهذا وتابعأبوديةملوقعMiddle East Eyeالربيطاني:"إَنّ
البلدهوتحريرالسود،وهويتجىلاليوميفالنضالمنأجلمساءلة

الرشطةوضدعنفهم".

تفاعالت يومية
اليعكسالتضامنبنيالنشطاءبدقةالتعامالتاليوميةبنياألمريكيني
العالقةبنيقيادة العربوالسود.ويفهذاالصدد،قالأبودية:"نعلمأَنّ
تحالفشبكةالعملاألمريكيةالعربيةوقيادةتحالفشيكاغوعالقة
جيدةألننانتشاركالقيمواملبادئالنظريةواأليديولوجيةنفسها.لكن
جميعاألشخاصمناملجتمعالعربيومجتمعالسود هذااليعنيأَنّ

يشاطرونتلكاألفكارواآلراءوهذهالعالقات".

ويفترصيحهملوقعMiddle East Eye،أضافأبودية:"كنارصيحنيبشأن
هذه معارضتناللعنرصيةاملناهضةللسودداخلمجتمعنا.نحننعلمأَنّ

مسألةينبغيأننستمريفمحاربتها".

التضامن منجانبه،قالأبوزنيد،املنسقالفلسطينياألمريكيإَنّ
السيايسوالتفاعالتاليوميةبنياألمريكينيالعربوالسودأمرانمرتابطان.

وأضاف:"دعونانبنيالعالقاتداخلالجاليتنياإلفريقيةوالعربية
األمريكيةعىلأساسيوميونكتشفسبلالعيشمعاً.وهذايعززالطريقة
التينتمكنبهامنالتضامنمعفلسطني،وكذلكمعحركةحياةالسود

مهمة".

مقطعالفيديوالذيانترشكالناريفالهشيمقبل
يومنيشاقّاًطريقهمنواليةمينيسوتااألمريكية
إىلالعالملنيمرمرورالكرامأبدا،وذلكبعد
مقتلرجلأمريكيأسوديدعىجورجفلويد
يبلغمنالعمر46عاما،تحتركبةضابط

أبيض.
فقدعاشتمدينةمينابوليس،ساعاتعصيبة
بعدأنتحولتشوارعهاساحاتلحربشوارع،
وأكلتالنريانكلمكانفيها،بحسبمقاطع

فيديوانترشتعىلمواقعالتواصلاالجتماعي،
إثراحتجاجاتشعبيةعارمةبعدمقتلالرجل.

20 دوالرًا اعتقد أنها مزورة!
الجديداليوم،أنقناة"العربية.نت"التيتبث

مندبيتواصلتمعصاحبالبقالةالتي
بدأتمنهارشارةالغضب،بعدمااتصلأحد

موظفيهابالرشطةمبلغاعنفلويد.
 Cupوقالاملالكالفلسطينيملتجر
Foods،واسمهسمريأبوميالة،
إناملوظفتواصلمعالرشطة

حنيحاولاألمريكي
جورجفلويددفعقيمة

مااشرتاهبورقة20 
دوالراًمزورة،إال
أنهاليعتقد
أنالراحل

كانعىلعلم
بأنهامزورة،وإال

لرصفهايفمحلآخر
اليعرفه.

وأشارأبوميالةإىلأنجورج
زبونلدىمتجره،يمربنيالحني
واآلخر،لذلك،فإنمحلهالذي

أسسهمنذ31سنةيفاملدينةمعروف.
كماأعلنالبائعالعربيوهوأبألربعة

أبناءو4بنات،وهاجريف1978منالقدس
إىلالوالياتاملتحدة،أنهسيقومبواجبهنحو
منقالإنهبمثابةابنهاملخنوقاألمريكي،أي

جورج،مؤكداأناالضطراباتلنتهدأيفالوالية
إالحنياعتقالأفرادالرشطةاألربعةوسجنهم.
وعىلالرغممنأنالرشطةأعلنتطرد4ضباط
متورطنيبالحادثة،إالأناالحتجاجاتلمتهدأ،
فقدنرشمغردونعربتويرت،صباحالخميس،
فيديوهاتتظهرمتاجرومبانيبعضهامدمرة
التهمتهاالنريان،ورصدفيديوآخرواجهات

محالومتاجرتعرضتللتكسري.

ومقاطعأخرىأظهرتألسنةاللهبوهيتلتهم
مرافقيفمدينةمينابوليس.

الوالية تستنجد!
وبعداالشتباكاتالتيشهدتهاالواليةبني

الرشطةواملحتجني،التيتخللتهامظاهرعنف،
لميبقأمامالحاكمإالطلبالنجدة،فاستدعى
بالفعلالحرسالوطنيالخميس،للمساعدةيف

استعادةاألمن.

وأمرالحاكمتيم
والزقوات
الحرس

الوطني
بمساعدة
الرشطة،بينما
يسعىمسؤولون

محليونواتحاديونلتخفيفالتوترات
العنرصيةالتيأثارتهاالواقعة.

كماأعلنتالواليةحالةالطوارئ،خصوصاأن
الناسلمتهدأعىلالرغممنتقديمقائدالرشطة

مدارياأرادوندواعتذاراألرسةفلويد،قائال
"أناآسفبشدةلأللموالدماروالصدمةالتي
تركتهاوفاةالسيدفلويديفنفوسأرستهوذويه

ومجتمعنا".
ودعابدورهماملسؤولوناملرشفونعىل

التحقيقاتمنوزارةالعدلومكتبالتحقيقات
االتحاديومكتبالبحثالجنائيواالدعاء
املحيلإىلالتحيلبالهدوءبينماهميجمعون
األدلة،حيثقالمايكفريمانمدعيمقاطعة
هنيبنيأمامالصحافيني"امنحوناالوقتكي
ننجزاملهمةعىلالنحواملالئم،وسنحققلكم

العدالة.أعدكم".وأقربأنأسلوبالرشطيالذي
ظهربالفيديوكان"مريعا"،وقال"مهمتيأن

أثبتأنهانتهكقانوناجنائيا".

مات جورج!
يشارإىلأنرشارةالغضببدأت

بعدماوثقمقطعفيديواعتداء
ضابطرشطةأمريكييف

مدينةمينابوليسبوالية
مينيسوتا،وضعركبتيه

عىلعنقرجل
تواجدأسفل
سيارة،بينما
لمتنجحكل
محاوالتاملارة
لجعلالضابط
يفلتجورجفلويد

الذيتويفبسبباالعتداء.
وظهرفلويديفمقطعالفيديو
الذيالتقطتهإحدىاملارات،
االثننياملايض،يكافحللتنفسعىل

األرض،فيماركعرشطيأبيضعىلرقبته
عدةدقائق.

وكانآخرماسمعمنالرجلاألسودجملة
كررهامرارا"الأستطيعالتنفس"،غدتشعار

املحتجنيبعدوفاته.

إىلذلك،لمتفلحكلإجراءاتالرشطةلوقف
االحتجاجات،خصوصابعدماتوزعواعىل
املبانيواستخدمواالغازاملسيلللدموع
والطلقاتاملطاطيةوقنابلالصوتإلبقاء

الحشودعىلمسافة،دونجدوى،فقدرشق
املحتجونالرشطةبالحجارةوعبواتاملياه

ومقذوفاتأخرى،وأعادبعضهمقذفعبوات
الغازاملسيلللدموععىلالرشطة.

هكذا بدأت نار الغضب في مينابوليس.. 
صاحب محل عربي يروي
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YEMEN اليمن

جمال جبران
كأنالحياةالسياسيةيفاليمنالتريدأنتتخلّص
منإرثالرئيسالراحلعيلعبداللهصالح،الذي

طاملااستثمركوارثالبالدلصالحه.بدايةمنالزلزال
الذيحصليفمدينةذمار)جنوبصنعاء(يف

العام1982،وبقييستثمرهلسنواتطويلةالحقة،
يطلباملساعداتالدوليةويقومبخصمنسبمن
رواتبالناسبحّجة»رضيبةزلزالذمار«،وصوالً
لنيلأرباحتربيةاإلرهابالذيترعرعيفالبالد،

ونماتحتعينيه،وراحبعدهاُمخاطباًالعالمبأنه
يريداملساعداتاملالية»منأجلاجتثاثجذور
اإلرهاب«.وقدوصلالحالإىلأبعدمنهذا،حني
ذهبإلنتاجفيلمسينمائيعناإلرهابيفاليمن،
أُطلقعليه»الرهانالخارس«،كييضاعفموقفه

االستثماري.
لكنيبدوأنطريقةاالستثماريفالكوارثنفسهاما
تزالقائمةإىلاليوم،عربكافةالجهاتاملُسيطرة
عىلالجبهاتاليمنية.منظمةأطباءبالحدود
أعربتعنقلقهاالعميقمنانتشاروباءكورونا
يفاليمن،وأنهمناملستحيلمعرفةاملدىالكامل

النتشارهيفالبالد،نظراًللقدرةاملحدودةعىلإجراء
الفحوصاتعىلمدىالبالد.يفالوقتنفسه،كانت
آلةالحربتستعيدحركتهايفمختلفالجبهات،

عىلاتساعالجغرافيااليمنية،وهومااستدعىدق
جرساإلنذارمناألمماملتحدة،بمختلفوكاالتها.
وكيلاألمنيالعاملألمماملتحدةللشؤوناإلنسانية
ماركلوكوكقالإن»الوقتبدأينفد«.وأوضح،يف
تعليقهعىلبدايةاجتياحفريوسكورونالألرايض
اليمنية،خاللمداخلةعربدائرةتلفزيونيةأمام
أعضاءمجلساألمنمنتصفالشهراملايض،أن

هذهالجائحة»تقدمفرصةفريدةلتحقيقالسالم،
بعدأنعانىمالينياليمنينيمنسنواتالحرب
والحرمان«.واعتربأنه»يجبأنتحفزجائحة

كوروناالعمليةالسياسية،السيماأنالحرب،التي
دامتأكرثمنخمسسنوات،أدتإىلتدهورشديد
يفالبنيةالتحتيةالصحية،ومناملمكنأنينترش
الفريوسبشكلأرسعوعىلنطاقأوسع،وبنتائج

مميتةأكرثيفاليمن«.

جاءفريوسكورونا،إىلجانبالحمياتواألوبئة
األخرى،ليزيدمنمعاناةاليمنينيويفتكبهم

لكنماحدثعىلاألرضكانمختلفاً.رضبتكارثة
السيولمدينةعدن،فأعلن»املجلساالنتقايل
الجنوبي«،املدعومإماراتياً،بعدهابأيامما

يسمىبـ«اإلدارةالذاتيةملحافظاتالجنوب«.بدأ
عّدادضحايااألوبئةمثلفريوسكوروناالجديد،
واملكرفس)شيكونغونيا(وحمىالضنكواملالريا
يفاملدينةباالرتفاعجراءالوضعالصحياملرتدي،
فتفجراملوقفالعسكريعىلنحومفاجئيف

أبنياملجاورةبنيالقوّاتالتابعةللحكومةاليمنية
واالنفصاليني.

منجهتهالمترتكجماعة»أنصارالله«
)الحوثيني(فرصةانشغالالقوّاتاليمنية

باملواجهاتالدائرةجنوباً،وتقفموقفاملتفرج،
حيثذهبتملواجهاتجديدةيفمنطقةالبيضاء،
ومعقبائلاملنطقةنفسها.واملعروفأنالعالقة
طّيبةتجمعبني»أنصارالله«وقبائلالبيضاء،

وعىلوجهالخصوصمعفكرةاإلمامةالتيتحملها
هذهالجماعة.وكانكبارمشايخقبائلالبيضاء

أطلقوامعارككبريةمنأجلاالنتصارللجمهورية،
يفمواجهةالعنارصاملواليةلفكرةاإلمامةمنذثورة
العام1962يفشمالاليمن.لكنيبدوأناملسألة
تغرّيتاآلن،إذتقفقبائلالبيضاءنفسهابقيادة
يارسالعوايض،وهوشخصيةملتبسةوكانلوقت
طويلالذراعاإلعالميةالكربىللرئيسالراحلعيل
عبداللهصالحوأحدالذينكانواعىلالقربمنّه

حتىوقتقريبمنيوممقتلهعىليد»أنصارالله«.
واليومظهرالعوايضمطالباًبثأرإحدىاملواطنات

التيسقطتبنريانعنارصتابعةللحوثيني.
وتبدوالبالدمحارصةأكرثمنأيوقت،منأقىص
شمالهاإىلجنوبها،باملعاركالعسكريةواألوبئة

والكوارثالصحّية.يفهذاالسياق،قالالصحايفعبد
القادرعبداللهسعد،إن»الوضعيفاليمنتنطبق

عليهمقولةالسفينةتغرقوقواربالنجاةتحطمت.
ستسنواتأهلكتودمرتالبنىالتحتيةيفاليمن،
خصوصاًالقطاعالطبي،ليأتيفريوسكورونا،
إىلجانبالحمياتواألوبئةاألخرى،ليزيدمن

معاناةاليمنينيويفتكبهم«.وأوضحسعد،املُقيميف

صنعاء،أن»األوبئةتحصداألرواح،والوجودألطباء
يفاملستشفياتومراكزالعزل.ويفالوقتالذيتناشد

فيهدولالعالمالجميعإيقافالحربواالهتمام
بالجانبالصحيوإنقاذاملرىض،تفتحاألطراف

املعنيةجبهاتقتالومواجهاتجديدة...وضحايا
جددا«.

لكنالصحايفساميغالب،وهورئيستحرير
جريدة»النداء«املتوقفةعنالصدور،قال«:»األكيد
أناألطرافاملنخرطةيفالحربيفاليمناستثمرتيف
الكارثةالراهنة)كورونا(.الرياضسارعتيفوقت

مبكرإىلعرضهدنةعىلالحوثينيبسبباحتماالت
انتشاركوفيد19يفاليمن،لكنهاوقفتمتفرجة

)ويِفالخفاء(داعمةللحربالداخليةبنيحكومة
)الرئيسعبدربهمنصور(هاديواملجلساالنتقايل
يفعدن«،ويفزاويةأُخرى»يظهرالحوثيونيف

مناطقسيطرتهمأنهمتكتمواعىلانتشارالفريوس
العتباراتتتعلقبالجباية)تحصيلأموال(أساساً،
ولكنأيضاًلتقديمصورةدعائيةعنالفرقةالناجية،
التييحميهااللهمنرشورالفريوسالذيتفىشيف

مناطقخصومهم«.
وبشأنالحالةيفعدن،قالغالبإناألمورتبدو

مأساويةجراءتفيشعدةأوبئةلحظةاستعارحرب
احتكارالتمثيليفالجنوب،و«املفجعأنالطرفني
استخدماالفريوسأداتياًيفحربهما،الحكومة
بمحاولةاستعادةعدنإلنقاذسكانهامنالوباء،
واالنتقايلبفرضسلطتهاإلجرائيةعىلالسكان

بدعوىحمايتهم«.ولفتإىلأن»الحربيفاليمن
هيحربأهليةمحلية،وإقليمية.يمكناإلمساك
ببعضأسبابهذاالتفلتلدىاألطرافاملحليةمن
مسؤوليتهاتجاهالسكان،منخاللتوصيفالحرب
أوالً،ثماستكناه)تريث(كلطرفمنخرطفيها.
فهيحربداخليةأساساًبنيجماعاتعصبوية

يفالغالب،عقائديةوجهوية،يتسمبعضها
باالصطفائية،بحيثاليكاد،وهويفموقعاملحتكر
للمواردواملؤمنبفاعليةالعصبةوالتضامنداخلها،
يعملحساباًللناسالعادينيالذينينهشهمالجوع

وتفتكاألوبئةبهم«.
يظهرالحوثيونيفمناطقسيطرتهمبأنهمتكتموا
عىلانتشارالفريوسالعتباراتتتعلقبالجباية

منجهته،قالالباحثصادقالقايض،إنماهو
مؤكدأن»القضيةالجنوبية«تتمددوتتغول

باضطرادعىلحساب»القضيةاليمنية«املركزية،
املتمثلةبإسقاطاالنقالبالحوثيواستعادةالدولة
والرشعية.وأضافأن»هذاقديعنيإدانةأطراف
عديدةمناوئةللرشعية،عىلرأسها»املجلس

االنتقايل«كسلطةأمرواقع،نصّبتنفسهابنفسها
ممثلةللجنوب،وهوكذلك.غريأنتغولالقضية

الجنوبيةهونتيجةأكرثمنهسبباًيفهذاالسياق.ال
شكأنالحروبالتيتدوراليوميفالجنوبسببها
فشلالرشعيةيفاستعادةالشمال،واملعاركالتي
تهدفللوصولإىلعدنسببهاعجزهذهالرشعية
عنالوصولإىلصنعاء«.وتابعالقايض،وهوباحث
يفمركزالبحثالرتبوييفصنعاء،أن»هذاليس

كليشءيفمايتعلقباملسؤوليةالتيلمتعدتقترص
عىلالجانبالسيايس،يفظلاألوضاعاإلنسانية
والصحيةالكارثيةالراهنةالتيتعيشهااملناطق

الجنوبية«.
كلهذايفحنيالتحركاتفعليةعىلاألرضمنأجل

إنقاذالناسيفمدينةعدننفسها،أوعىلاألقل
إجراءعمليةمسحوإزالةلتوابعوآثارالسيولالتي
هجمتعىلاملدينةوماتزالآثارهاقائمةإىلاليوم.
ويفالسياق،شددالقايضعىلأنعدنبالذاتمدينة
مثخنةبالحرب،ومنكوبةبكارثةفيضانداهمتها

قبلأسابيع،ومنخورةبعددمناألوبئةالفتاكة،عىل
رأسهافريوسكورونا.وقالإن»الناسيموتونهناك
بالعرشاتواملئاتكليوم.صورالجنازاتالجماعية
للضحاياوالصفوفالطويلةللقبورالتيتحفريف

كلوسائلاإلعالم،والتعازيأغرقتمواقعالتواصل
االجتماعي«.وأوضحأنكلهذايحدثيفظلإرصار
»الرشعية«عىلخيارالحربيفحلمشكلتهامع
»املجلساالنتقايل«،وإرصارهذااألخريعىلخيار

التكتمعىلانتشاراألوبئة.مايجعلهاأكرثاستفحاالً.
وقال»عدنمدينةمحارصةعسكرياً،ومكبلةذاتياً،

ومستهدفةمنقبلاإلخوان،وضحيةلتدنيأو
انعدامالضمريلدىجميعهذهاألطرافاملتواطئة
عىلقتلأبنائهابالنريانيفجبهاتاملعارك،أو
باألوبئةيفالشوارعواملستشفياتوالبيوت«.

ثالثية الموت في اليمن: 
األوبئة والمعارك واالستثمار السياسي
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Washington warns 
of a disaster in the 
Red Sea
The United States has warned against placing the safer oil 
tanker in a deteriorating state off the Red Sea port of Ras 
Isa, which is controlled by the Houthis, asking the latter to 
examine it before it is too late.

A tweet published by the American embassy in Yemen, 
through her account on Twitter, stated that the state of 
the Houthi-controlled Saffer oil storage tanker is deterio-
rating, and this could cause a catastrophic leak in the Red 
Sea.

“The Houthis have for years prevented international ex-
perts from assessing the carrier’s condition. The Houthis 
should allow an international inspection and repair of the 
tanker before it is too late,” the embassy added.

The Safer ship is docked 7 kilometers off the Ras Issa port 
in the Houthi city, controlled by the Houthis, with a mil-
lion and 140,000 barrels of crude on board.

The ship has not undergone any maintenance since 2014, 
as the Houthi coup disrupted the routine and periodic op-
eration that the ship’s staff and engineers used to perform 
periodically and exceptionally when needed.

Safer is exposed to corrosion due to the salty sea wa-
ter, and there is a possibility that it may explode at any 
moment due to the retention of gases from inert crude oil 
for years.

Over the past two years, fears of a possible explosion 
exploded and more than a million barrels of oil spilled 
into the water.

The state of the Houthi-controlled (Safir) oil tanker is 
deteriorating, and this could cause a catastrophic leak in 
the Red Sea. The Houthis have for years prevented inter-
national experts from assessing the carrier’s condition. 
The Houthis should allow an international inspection and 
repair of the tanker before it is too late. pic.twitter.com/
jl1J3VKkhZ

خلودالحاليل
أصيبالقطاعالزراعييفاليمنبعدةأزمات،نتيجةالرصاعالذيأنهكالبلد
رعدٌدمناألسواقاملركزية، وقطاعاتهاملختلفةطوالسنواتخمس،إذُدِمّ

وانقطعتالطرقبنياملدن،ماأّدىإىلصعوبةتوصيلاملنتجاتالزراعيةلبيعها
تحدياًأماماملزارعني. وتسويقها،وهومايعُدّ

ويعملأكرثمنمليونييمنييفالزراعة،يشكّلونأكرثمننصفالقوىالعاملة
بالبالد،مايجعلهقطاعاًمؤثراًيفحياةاملجتمع،يفظلانقطاعرواتبموظفي

الدولة،وعودةجزءمنهمإىلاملهنالزراعية.

تأثير االشتباكات في الزراعة
يقولالصحايفاالقتصاديعيىسالراجحي،منمحافظةحجةشمايلاليمن،

“تكبدالقطاعالزراعيخسائرفادحةنتيجةالحرب،يفاملنشآتوالبنيةالتحتية
ومستلزماتاإلنتاج”،موضحاً“غالبيةاملزارعُدّمرت،ومنهاماكانيعّدمنكربى
مزارعالرشقاألوسط،وحالياًاليوجدسوىعرشمنهامازالتمستمرةباإلنتاج

يفظروفصعبة.كمافقدأكرثمن40ألفعاملوظائفهم”.
وأضافالراجحي،يفحديثهإىل“اندبندنتعربية”،“القطاع

 الزراعيتأثرسلباًبتوقفعملياتالتصدير،إذكانيعُدّ
(حرض(أكربمنفذللصادراتالزراعيةاليمنية،لكن

نتيجةتدمريهتوقفعنالعمل،ومنثّمتعطلت
الصادرات،وخرسالقطاعملياراتالدوالرات”.

تحديات المزارعين
منجانبهيرىاملتخصصاالقتصاديعيلمهيوب
العسيل،أناملزارعنييواجهون“تحدياتيفظل

الظروفالراهنة”،عىلرأسها“دفعرضيبةالحروب
القائمةيفاليمن،فتقريباًبحدود17مليوناًفقدواأمنهم

الغذائي”.
يشارإىلأننحو57يفاملئةمنالسكانيعملونبالزراعة،لكن

انعداماألمنأثريفإنتاجهموترصيفهوتصديره،وكذلكالحرمان
مناالستفادةمنامليزةالنسبيةالناتجةعنالتصديرإىلدولالجوار.

آخرللمزارع وأضافالعسيل،“أزماتاملشتقاتالنفطيةوارتفاعهااملستمرتحٍدّ
اليمني،إذأسهمتيفتلفاملحاصيلخاللاألشهراألوىلمناألزمة.نتيجةلكل

ذلكهجرمزارعونكرثاملهنة،واتجهواإىلحملالسالح”.
وواصل“بينمايعتمدجزءأسايسمنالزراعةعىلالري،فإّنارتفاعأسعار
املشتقاتالنفطيةوانعدامها،أبرزماقصمظهراملزارعني”،موضحاً“توصيل

املياهمنالبرئاالرتوازيةإىلاملزرعةيحتاجيفالساعةالواحدةإىلأكرثمن40لرتاً
منالديزل،لكنمندونفائدة،خصوصاًمعانعداماملياه”.ويبلغسعر20لرتاًمن
الديزلأكرثمنثمانيةآالفريال(13.3دوالر(،وهوأكرثمنضعفالسعرقبل

اندالعاملعارك.
وأوضح،“التأثرياتالتيترتكبهااألزمةالحاليةعىلالقطاعالزراعيكبرية،سواء
كانتبصورةمبارشةأوغريمبارشة،إذإنبعضهالحقبمنشآتزراعية،مثل
مشاتلالنبوارتفاعأسعاراملشتقاتالنفطيةواملدخالتمثلالبذورواألسمدة،

وعدمتوفرها”.

وتابع،“نسبةاألرضارالتيلحقتبالقطاعالزراعينحو80يفاملئة،إضافةإىل
عزوفعديدمناملزارعنيعنالزراعةوتوقفتصديراملنتجاتالزراعية،وماخلفه
ذلكمنتأثرياتعىلاألمنالغذائييفالبالد،وارتفاعأسعارالسلعالغذائية،وعدم
توفرهابصورةمنتظمة،خصوصاًالحبوبوالخرضاواتوالفاكهة،وحتىاللحوم

واألسماك،ناهيكبعجزاملستهلكعنالرشاء،نتيجةضعفالقدرةالرشائية،وعدم
توفرالسيولةالنقدية،وارتفاعسعررصفالعمالتاألجنبية،وعدمدفعرواتب

املوظفني”.

التمويل الزراعي
ويفاملقابل،جذبتالظروفالحاليةبالقطاعالزراعياهتمامنظريهاملرصيفلتمويل
مرشوعاتوبرامجزراعية،باعتبارهقليلاملخاطروإنتاجيتهمضمونة.قياساًعىل
بقيةالقطاعات،يقولاملتخصصاملرصيفيفالتمويلالزراعيمحمدالحمودي،

“الزراعةماقبل2015شهدتإهماالًكبرياًمنِقبلالقطاعاملرصيف،مندعم
وتمويلوتشجيع،وذلكبحجةوجودتجاربفاشلةلبنوكمعبعضاملزارعني،ما
رسمصورةسلبيةلدىاملصارفومؤسساتالتمويلاألصغر،بأنفئة

املزارعنيسمعتهماالئتمانيةسيئة”.
وأضافالحمودي،الذييعملأيضاًيفقسمالتمويل

الزراعيببنكالكريمي،يفحديثهإىل“اندبندنتعربية”،
“درسناالسوقالزراعيةووجدناهاخاللاألزمةهي
األنسب،ألنمعظمالقاطننيبالطريقاليمنيمن
سكّاناليمن،ونتيجةنزوحكثريمنالناسوتوقف

أعمالهميفاملدينةعادواإىلالعملبالزراعة”.
وتابع،“التمويلالزراعيبدأنشاطهفعلياًبداية
2016،وعندماأثبتتتجربتنانجاحالعملمع

املزارعني،منحيثالتزامهمتجاهالبنكوإقبالهم
الكبرينحوالتمويل،تحّمستمؤسساتوبنوك
التمويلاألصغر،وبدعممنالصندوقاالجتماعي

للتنمية”.
وحولطبيعةالتدخلاملرصيفمعاملزارعنييقولالحمودي،

“نعملعىلرشاءمنظوماتالطاقةالشمسيةورشاءالحراثاتواآلالت
واملعدات،وجميعاملدخالتالزراعيةمثلالبذوراملحسنةواألسمدة،وأيضاًالبيوت

املحميةوتقنياتالزراعةالحديثة،إضافةإىلرشاءاملاشية،وتمويلمرشوعات
الدواجنوإنتاجالبيض”.

أّمااملبادراتواملنظماتالدوليةواملحلية،ففيوقتتأزمالقطاعالزراعيتوقّع
املزارعوناليمنيوندعماًمنها،خصوصاًاملعنيةبالقطاعنياالقتصاديوالزراعي،
إالأنهلميكنبالشكلاملتوقعأواملنتظر،إذحصلالبعضعىلالبذورمنها،وفق
ماأفادبهالصحايفالراجحي،الذيشددعىل“رضورةأنيكونلهذهاملنظمات
دورأكربمنذلكيفتوفريالبذوراملحّسنةواملضخاتوالطاقةالشمسيةللمزارع

اليمني”.
ويفاملقابليقولالحمودي،“توجدبعضاملرشوعاتالتيتنفذهاوكالةتنمية
املنشآتالصغريةواملتوسطةالتابعةللصندوقاالجتماعيللتنميةبتدريب

املزارعنيعىلإدخالتقنياتالزراعةالحديثةوتربيةاملاشيةبالطرقالحديثة
أيضاً”.

مالذ اليمنيين في الزراعة.. 
زمن الصراع
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األناضول
بعدثالثةعقودمنإعالن»الوحدة«بنيشطري
اليمنالشمايلوالجنوبي،يلفالغموضمصريها،

ففيحنيتمسكالحكومةبخيار»الدولة
االتحادية«،يرصاملجلساالنتقايلاملدعومإماراتياً

عىلالتقسيم،وإنهاءالوحدة.
يفصبيحةالثانيوالعرشينمنمايو/أيار1990،
أعلننظاماالشطرينيفشمالاليمنوجنوبه
»االنخراطيفدولةواحدة«عربالدمجالرسيع

للمؤسساتالسياسيةواالقتصاديةدونالخضوع
لفرتةانتقالية.

وظهرزعيماالشطرينعيلعبداللهصالح)شمال(،
وعيلسالمالبيض)جنوب(وهمايرفعانعلمالدولة
الجديدةعىلساريةبمحافظةعدنعاصمةالشطر

الجنوبي،التيتخلتعنرمزيتهاالسياسية
كعاصمةسياسيةلصالحالعاصمةالشماليةصنعاء،

لتتحولإىلعاصمةاقتصاديةللبالد.
وحظيتالخطوةاملفاجئةبرتحيبعربي،

وإقليمي،ودويلإالأنطريفاالتفاق،وفقخرباء،»لم
يوفرامناخاًسياسياًمالئماًالستكمالالتحولالقائم
يفالبالد،وقيادةدولةالوحدةإىلالرخاءواالستقرار،

والبناء«.
ويفعام1993،اندلعتأزمةيفالنظامالسيايسالذي
كانيتشكلمناملؤتمرالشعبيالعامبقيادةصالح
الذيتوىلرئاسةاليمناملوحد،والحزباالشرتاكي
اليمنيبزعامةالبيضالذيشغلمنصبنائب

الرئيس.
وأدتالتجاذباتالسياسيةالناجمةعنانهيار
الثقة،وتصاعداالتهاماتبنيالطرفنيباإلقصاء
واالستحواذعىلالقرارالسيايس،إىلاندالعتوتر

عسكريبنيالجانبني،يفعددمنمحافظاتالبالد.
هذاالتوترتحوليفمايو/أيار1994،إىلحربشاملة

عقباتخاذالحزباالشرتاكيقراراًبالرتاجععن
الوحدة،وإعالنرغبتهبالعودةإىل»التقسيم«.

لكنالقواتاملواليةللرئيسصالحمسنودةبمسلحني
قبليني،ودعممنقياداتعسكريةجنوبيةنجحت
بعدشهرينمنالقتالبهزيمةالحزباالشرتاكي

وفرضسيطرةكاملةعىلعدن،واملحافظات
الجنوبية.

ويقولمختصونإنالواقعالذيفرضته»حرب
االنفصال«وفرمناخاًمناسباًلتحقيقالعدالة
االجتماعية،وإصالحاالختالالتيفبنيةالنظام
السيايس،لضمانعمليةالتحولنحو»الدولة

الديمقراطية«.
غريأننظامالرئيسصالحواجهاتهامات

بـ«االستحواذ«عىلالسلطة،وإحكامقبضتهعىل
جميعالسلطاتالترشيعيةوالتنفيذية،والقضائية

يفالبالد.
وفشلتقوىاملعارضةاليمنيةيففرضعملية
التغيريالسيايسعرباالنتخاباتالرئاسيةالتي
جرتيف2006،والتيانتهتبـ«اكتساح«صالح
لنتائجاالنتخاباتعىلحسابمرشحاملعارضة

القياديالجنوبيفيصلبنشمالن،وسطاتهامات

محليةلصالحبـ«التزوير«وتشكيكدويلبالنتائج
املعلنة.

انطالق الحراك الجنوبي
يفيوليو/تموز2007،دشنمتقاعدونعسكريون،
يتهموننظامصالحبترسيحهمعنوةمنالجيش،
رشارةالحراكالشعبي،فيماعرفالحقاًبـ«الحراك
الجنوبيالسلمي«،مستفيدينمنحالةالتذمر
العامالتيخلفهاسوءاألوضاعاملعيشية،والغالء،

وتدهورالخدماتالعامةيفالبالد.
وبدأالحراكنشاطهالجماهرييبرفعشعارات

مطالبةبإصالحاتاقتصادية،ومدنية،دوناملساس
بفكرة»الوحدةبنيالشطرين«.

لكنتجاهلنظامصالحملطالبالحراك،ولجوءه
إىلقمعاالحتجاجات،دفعاالحراكالشعبيبعد
عاممنانطالقهلرفعشعاراتسياسية،وصوالًإىل

املطالبةالواضحةبـ«إلغاءالوحدة،وفكاالرتباطمع
الشمالاليمني«.

مؤتمر الحوار اليمني يقدم حلواًل
ثورةالشباباليمنيةالتياندلعتيففرباير/شباط
2011،وأطاحتبصالحمنالحكمأنتجتواقعاً

سياسياًجديداًيفالبالد.
كمادفعتبصعودأولرئيسجنوبيإىلسدة

الحكم،منذإعالنالوحدةعام1990.
ويفمارس/آذار2013،حرضت»األزمةالجنوبية«

كقضيةرئيسةيفمؤتمرالحواراليمنيالشاملالذي

رعتهاألمماملتحدة،وشاركتفيهمعظماألطراف
السياسيةيفالبالد،إضافةإىلجزءمنقوىالحراك

الجنوبي.
وتضمنتوثيقةالحوارحلوالًللقضيةالجنوبية،
تحتسقف»دولةاتحادية«مكونةمنستةأقاليم
لضمانإنهاء»املركزية«السائدةيفالبالدمنذعام

.1990

اليمن المجلس االنتقالي الجنوبي
كمانصتالوثيقة،عىلإنهاءكافةاملظالمالواقعة
عىلاملحافظاتالجنوبيةمنذاندالعالحربيف

1994،وإعادةكافةاملمتلكاتاملنهوبة،وجربالرضر،
وضمانتنفيذذلكبشكلكاملوفقمبادئالعدالة

االنتقالية،دونتمييز.
لكناآلمالبتنفيذهذهاإلجراءاتتالشتباقتحام
املتمردينالحوثينياملدعومنيمنإيرانللعاصمة

اليمنيةصنعاءيفسبتمرب/أيلول2014واستيالئهم
عىلالسلطة،ودخولهمإثرذلكيفحربشاملةمع
القواتالحكوميةاملدعومةمنقبلتحالفعربي

بقيادةالسعودية.

اإلمارات على خط األزمة
ودفعالتوتريفالعالقةبنيالحكومةاليمنية

واإلمارات)الرشيكالثانييفالتحالفالذيتقوده
السعوديةمنذمارس/آذار2015(عقبتحرير

عدنمنيدالحوثيني،إىللجوءأبوظبيلـ«الورقة
الجنوبية«،وإحياءفكرة»التقسيم«يفاألوساط

ماذا ينتظر اليمن بعد 3 عقود من الوحدة؟
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تحفلالعقوداألخريةمنتاريخاليمن
بكثريمناألحداثالعظيمة،لكنتظل
مناسبةإعادةتحقيقالوحدةاليمنية

يفالـ٢٢منمايو١٩٩٠مالنقطةاملضيئة
األكرثإرشاقايفحياةاليمنيني.

للعامالسادسعىلالتوايل،تأتيهذهاملناسبة
عىلوقعحربعبثيةعىلالشعباليمني
ودولتهالوطنيةوحكومتهالرشعيةتقودها
شماالًمليشياتالحوثياالنقالبية،وجنوباً

مليشياتمايسمىباملجلساالنتقايليفتخادم
مكشوفتنفيذاألجنداتانفصاليةومشاريع
تآمريةلنرشالفوىضوزعزعةاألمنواالستقرار
يفاليمنواملنطقةيفمحاولةلالنقضاضعىل
أحالماليمنينييفبناءوطنهمودولتهمعىل

قاعدةالعدالةواملساواةوالتوزيعالعادلللرثوة
والسلطة.

ظلتالوحدةاليمنيةلعقودطويلةمنالزمن
حلماًيراوداألجيالاملتعاقبةمنأبناءالشعب

اليمنييفالشمالوالجنوبوقدمتألجلهاعظيم
التضحياتحتىتحقيقهايفمايو1990م،لكن
أخطاءالسياساتواملمارساتاألنانية»وأوهام
التفردواإلقصاءعىلمدىالسنواتالالحقة

أصابتهذااالنجازالتاريخيبجراحخطرية«،
األمرالذياستوجبإعادةتصحيحاملسارمن

خاللالتوافقيف
مؤتمرالحوارالوطني
الشاملعام2013م
برؤيةشاملةتؤسس

لدولةاتحادية
فيدراليةتعيد
االعتبارلكل

اليمنينيوتحقق
تطلعاتهميف

العيشبكرامةيف
ظليمنقويأمن
ومستقرخايلمن
منطقالغلبة.

كاناليمنيونقدقطعوا
شوطاًمهمايفمرشوعهم
نحواليمنالجديدبأنجاز

الوثيقةاألهميفتاريخ
اليمنواملتمثلةبوثيقة
مؤتمرالحوارالوطني

ومسودةالدستورالجديد
وكانواعىلوشكاالنتقال

إىلالخطواتالتالية
لتحقيقتطلعاتهماملرشوعة

والعادلة،عندمااقدمقادةمليشياتالحوثيعىل
تنفيذانقالبهماملشؤومعىلإرادةاليمنينييف

سبتمرب2014موالذيكان»يفجوهرهانقالباًضد
مرشوعالوحدةباألساس«،كماأكدعىلذلكمراراً

فخامةالرئيسعبدربهمنصور
هاديرئيسالجمهورية.
يفخضمالبطوالت

والتضحياتالعظيمة
التييسطرهااليمنيون
اليوميفمختلف
الجبهاتبإسناد
غريمحدودمن

األشقاءيفتحالف
دعمالرشعية
بقيادةاململكة

العربيةالسعودية
الستعادة

مؤسساتدولتهم
املختطفةمن
مليشياتالحوثي

االنقالبية،يستميتاملجلس
االنتقاىلالجنوبييفحرف
البوصلةعنتلكاملعركة
املصرييةبانقالبهعىل
اتفاقالرياضمنخالل
إعالنمااسماه»اإلدارة

الذاتيةللجنوب«.

تماهياملجلساالنتقايلمعجماعةالحوثينييف
العداءاملشرتكللدولةاالتحاديةالتيينشدها
اليمنيونوالتنكرلإلجماعالوطنيالذيأنجزيف
مؤتمرالحوارالشامل،يأتيمتسقامعمرشوع

إيرانالتفكيكيللمنطقةواليمنجزءمنهاو
الهادفإىل»دولةشيعيةيفالشمالودويالت
متصارعةيفالجنوب«،وهواألمرالذيتعمل

عليهأجهزةاملخابراتاإليرانيةومنظمةالحرس
الثورياإلرهابية.

تواجهالوحدةاليمنيةالتيتدخلاليومعقدها
الرابعتحدياتبالغةالخطورةمعتكالب
املليشياتالطائفيةواملناطقيةيفالشمال

والجنوبللنيلمنهاتنفيذاملشاريعوأجندة
خارجيةورغباتعصبويةانتهازية،مايستوجب
التفافكلأبناءالوطنالرشفاءخلفالقيادة

السياسيةممثلةبفخامةالرئيسعبدربهمنصور
هاديرئيسالجمهوريةنحواستكمالاستعادة
الدولةوإنهاءاالنقالبوصوالًإىلتحقيقالغايات

العظيمةالتيعربعنهاالشعبيفمرشوعه
الوطنيالجامعالذيأفرزتهمخرجاتالحوار
الوطنياملتمثلبيمناتحاديجديدمبنيعىل

العدالةواملساواةوالحكمالرشيد.

ليسأماماليمنينياليوممنخيارسوىمواصلة
الصموديفوجهاملؤامراتوتطهريالبالدمنرشور
املليشياتالطامحةإلعادةعجلةالتاريخإىل

الوراءوالتنكرلنضاالتالشعباليمنيالطويلة
يفسبيلالوحدةوالحريةوالديمقراطية.

النقطة المضيئة األكثر 22 مايـو.. 
إشراقًا في حياة اليمنيين
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تأتيالذكرىالثالثنيللوحدةاليمنيةيفظلظروف
معقدةيعيشهااليمنبفعلالحرباملشتعلةبنيالقوات
التابعةللحكومةاليمنيةاملعرتفبهادولياًواملدعومةمن
تحالفعربيبقيادةالسعودية،وبنيجماعةأنصارالله

(الحوثيني(املسنودةمنإيران.
6سنواتحرب،أوصلتاليمنوشعبهإىلمعاناة

إنسانيةغريمسبوقة،ومهددةبكارثةصحيةبسبب
تفيشوباءفريوسكورونااملستجدفضالًعنأوبئة

أخرىفتكتوماتزالباآلالفمنهم.

وكاالتاألنباءالفرنسية»أفب«سلطتالضوءعىل
»الوحدةاليمنية«عربتقريرلهانرشته،وخلصتفيهإىل
أناليمناملوحدباتمهدداًبالتفككواالنفصالأكرثمن

أيوقتمىض.

وقالتالوكالة:»بعدثالثةعقودعىلإعالنالوحدةبني
شطرياليمنالشمايلوالجنوبي،يواجهأفقردولشبه
الجزيرةالعربيةخطرالتفككبفعلالحروباملحلية

والنزاعاتاإلقليميةوالتدخلالخارجي«.

واستعرضتيفتقريرتحلييللهاواقعالوحدةاليمنية
الحايل،وأبرزاملحطاتالتيمرتبهامنذإعالنهايوم

الـ22منمايوعام1990قبلثالثنيعاماً.

وأشارتإىلأناليمن»يدخليف22أيار–مايوعامه
الثالثنيعىلإعالنتوحيدشطريهالشمايلوالجنوبي،

يفظلنزاعاتإقليميةوتدخالتخارجيةتهدد
استمراريةهذهالوحدة..فيومأعلنعنتوحيداليمن
عام1990،القتهذهالخطوةترحيباجماهريياكبريا،
وعدتبمثابةتجسيد(حلمشعبي(لجيلكاملمن

اليمنيني«.

وتابعت»لكناليمناليومعبارةعنمناطقمقسمة
تسيطرعليهاجماعاتمتحاربةمدعومةمنأطراف
خارجية،فتخضعالعاصمةصنعاءومناطقواسعةيف
شمالالبالدلسيطرةالحوثينياملدعومنيمنإيران،

بينماتسيطرالحكومةاملعرتفبهادولياعىلمحافظة
مأرباملركزيةومحافظاتالرشقبمساندةتحالف

عسكريبقيادةالسعودية،أمااالنفصاليونالجنوبيون
يسيطرونعىلمدنالجنوبوبينهاعدن«.

وأشارتإىلأنه»عىلامتدادالرشيطالساحيليفجنوب
غربالبالد،تنترشقواتأخرىبينهاتلكالتابعة
للجرنالطارقصالح،نجلشقيقالرئيسالسابق

عيلعبداللهصالح،والتيتشاركيفقتالالحوثيني،
لكنهاالترغبباالنخراطيفالنزاعالدائربنيالحكومة

واالنفصالينيالجنوبيني«.

ولفتتإىلأنه»ويفظلهذهالتجاذبات،برزتالنزعة
االنفصاليةلدىالجنوبينيأكرثمنأيوقتمىض،
ويؤكداالنفصاليونمناملجلساالنتقايلالجنوبي
تصميمهمعىلمواصلةالسعينحواالستقالل«.

ونقلتالوكالةالفرنسيةعنالقيادييفاملجلساالنتقايل
الجنوبيثابتالعولقيقولهإن»هدفنااالسرتاتيجي
الذيالتنازلعنههوتحقيقاستقاللوطنناوإقامة
دولتهالفيدراليةاملستقلةمنخاللتمكنيشعبنامن

تقريرمصريه«.

وأكدتأندوائرالسلطةيفاليمنتدركنهايةمرشوع
اليمنالذيتمتصّورهيفعام1990،إذيعتربمستشار
رئيسالوزراءاليمنيعيلالرصاريأنهناكخيارين
للمستقبل»الترشذمأوخيارالدولةاالتحادية«التي
ستنجمعناتفاقسيايسيبدوحالياصعباملنال.

وقدمتالوكالةيفتقريرها،قراءةتاريخيةلألوضاعيف
اليمنقبلالوحدة،ابتداءمنالعام1962تاريخاإلطاحة
بالنظامامللكيلإلمامةالزيديةيفشمالاليمن،ثمثورة
14أكتوبروإجالءآخرجنديبريطانيمنعدنيفالعام
1967،وكيفتركزالخطابالسيايسللنخبوالقوى

السياسيةيفشمالاليمنوجنوبهعلهدف»الوحدة«
وصوالًإىلإعالنهاعام1990.

وتطرقتالوكالةيفتقريرهاإىلاالحتجاجاتالشعبية
عام201،وتنّحىالرئيسالسابقصالحعنالسلطة
يف2012بعد33عامايفالسلطةلصالحنائبهعبد

ربهمنصورهادي،ثماغتيلصالحيفعام2017عىل
أيديالحوثينيالذينكانوامتحالفنيمعهضدهادييف
سنواتالحرب(األخرية(األوىل،وسيطرةالجماعةعىل
صنعاءوأغلباملحافظاتالشمالية،وتصاعدنفوذها
كقوةمقربةمنإيرانومناهضةللسعودية،وتدخل

الرياضعىلرأستحالفعسكرييف26مارس2015يف
اليمندعماًلحكومةهادييفمواجهةالحوثيني.

وأكدتأنه»ويفظلهذهالرصاعات،فشلتحكومة
هادييفالحفاظعىلتالحماملعسكراملعاديللحوثيني،
وأعلناالنفصاليونالجنوبيونالشهراملايض،اإلدارة

الذاتية،يفالجنوب،يفخطوةتقّربهممنهدفهم:العودة
إىلماقبل1990«.

ويرىاملديرالتنفيذيملركزصنعاءللدراسات
االسرتاتيجيةماجداملذحجيإن»الوحدةاليمنية

بشكلهاالحايلانتهتولميعدباإلمكانتوقع
استمرارها«.

السياسيةبالجنوب.
ورشعتاإلماراتالتيتتحكمبزماماألموريفعدن،يف
بناءتشكيالتعسكريةوأمنية،معظمعنارصهامن
ذوي»النزعةاالنفصالية«،وزودتهابأحدثاألسلحة

والعتاداملتطور.
كمامنحتهذهالقواتصالحيات»اإلدارةاملطلقة«
للمحافظاتالجنوبيةالتيترشفعليهايفإطار

تقاسمالنفوذالعسكريمعالسعوديةقائدةالتحالف.
ومطلعمايو/أيار2017،أعلنيفالعاصمةاملؤقتة
عدنوالدة»املجلساالنتقايلالجنوبي«برئاسة

عيدروسالزبيديبدعممناإلمارات،صاحبةالنفوذ
العسكرييفاملدينة.

لميكنثمةصعوبةأليمتابعيفإدراكخطورة
هذهالخطوةعىلوحدةالبالد،والتماسكالداخيل
للرشعيةاليمنيةبقيادةالرئيسعبدربهمنصور
هاديالتيتخوضمعركةمفتوحةمعالحوثيني

شمال،وغرب،ووسطالبالد.
ولميحرجالكيانالوليديفإعالنأهدافهالواضحة

التييفمقدمتها»تحقيقاالنفصالواستعادةالدولة
الجنوبية«.

ورشعاملجلساالنتقايليفاتخاذسلسلةمنالخطوات
التصعيدية،وصوالًإلعالنماسماه»اإلدارةالذاتية«

للجنوباليمنييف26أبريل/نيساناملايض.

انقسامات عميقة
أحدثتالخطواتاألحاديةاملتخذةمناملجلس

االنتقايل،إضافةإىلالدوراإلماراتيالواضحيفدعمها،
انقساماًحاداًداخلمكونات»الحراكالجنوبي«

الذيترفضتياراتفاعلةفيهالحضوراإلماراتيعىل
الساحةالجنوبيةوتصفهبـ«االحتالل«.

وشهدتمحافظةعدنخاللمايو/أيارالجاري،
تظاهراتغاضبةدعتلهامكوناتسياسيةوفصائل
يفالحراكالجنوبي،احتجاجاًعىلترديالخدمات

العامةيفاملدينة.
وندداملحتجونباملجلساالنتقايل،وأحرقواصور
رئيسهالزبيدي،إضافةإىلصوررئيسالحكومة

اليمنيةمعنيعبدامللك.
ويعتقدمراقبونأنهذهاالحتجاجاتعكستحجم

اإلحباطوالتذمرإزاءاملجلساالنتقايلالذيفقد
»ورقةالشارع«،وباتيضعرهانهكلياًعىلالدعم
اإلماراتيلفرض»االنفصال«بالقوةالعسكرية.

جنوب خارج سيطرة االنتقالي واإلمارات
أفرزالقتالالذياندلعيفأغسطس/آباملايضبني

القواتالحكوميةواملجلساالنتقايلمعادلةجديدةيف
الساحةالجنوبية،مثلبارقةأملللحكومةاليمنية
التيتسعىلطيدعواتاالنفصال،وتثبيتمرشوع
»الدولةاالتحادية«املنصوصعليهايفمؤتمرالحوار

الوطنيالشاملعام2013.
ورغمخسارةالحكومةلعدنالتيتتخذهاعاصمة
مؤقتةمنذ2015،إالأنهايفاملقابلانتزعتمحافظة
شبوةالغنيةبالنفطمنأيدياالنتقايلالجنوبي.
كماتتمتعالحكومةبنفوذسيايسوعسكرييف
محافظاتسقطرى،وأبني،ولحج،وحرضموت

جنوبيالبالدعربعسكرينيومسؤولنيجنوبيني
يرفضونخططالتقسيمويتمسكونبوحدةالبالد.
ومنحذلكالحكومة،وفقخرباء،»نقاطقوة«يف

مواجهةاملجلساالنتقايلالذييتحكمبزماماألموريف
عدن،والضالع،إضافةإىلأجزاءمنمحافظةأبني.
لكنضعفاألداءالسيايسوالدبلومايسللحكومة،
والرصاعبنيأقطابها،إضافةإىلارتهانهالـ«حلفاء
غريموثوقني«،وفقالخرباء،يهدد»بتاليش«هذا
النفوذ،ويضع»الوحدة«تحترحمةالظروف

واملتغرياتيفبلديصعبالتنبؤبمآالتالنزاعالدائر
فيهمنذنحو6أعوام.

اليمن يواجه خطر التفكك بعد ثالثين عاما على الوحدة
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بعدميض30عاماعىلتحقيقاملنجزالتاريخيالكبري
بإعادةتحقيقالوحدةاليمنيةكواحدمنأهدافثورتي
26سبتمربيفشمالالوطن،و14أكتوبريفجنوبالوطن،
جددتاألمماملتحدةواملجتمعالدويلوالدولالعربية
واإلقليميةوقوفهاإىلجانبوحدةاليمنوجهودإرساء

دعائمها.
وأكدتدولالعالمعربتهانيهاللرئيساليمنيعبدربه
منصورهاديرئيسالجمهوريةبمناسبةذكرىإعادة
تحقيقالوحدةاليمنيةموقفهاالراسخوالثابتتجاه

وحدةاليمنوسيادته،يفمؤرشأظهراإلجماعالدويلتجاه
هذهالقضيةالجوهرية،ورفضالعالمملشاريعالتمرد

والتقسيمالتيتريدفرضنفسهابقوةالسالح.
ويفحنيماتزالتهانيزعماءدولالعالمبمناسبةالعيد
الوطنيالثالثنيلقيامالوحدةاليمنيةتتواردتباعاً،فقد

أكدتتهانيهموقوفالعالمإىلجانبالجمهوريةاليمنية،
ووحدتها،ودعمجهودفخامةرئيسالجمهوريةلتثبيت
الوحدةالوطنية،وتحقيقالسالميفمختلفربوعالوطن،

وتأكيدهمعىلعالقةالرشاكةمعالجمهوريةاليمنية
وقيادتهاالرشعية.

ففيبرقيةتلقاهارئيسالجمهوريةمناألمنيالعاملألمم
املتحدةهنأأنطونيوغوترييشالرئيسهاديبمناسبة
العيدالوطنيالـ30لقيامالجمهوريةاليمنية22مايو
املجيد..متقدماللشعباليمنيباحرالتهانيبمناسبة

العيدالوطني.
وأكدغوترييشعىلالطموحالجماعيلبناءعوملةعادلة
تعملللجميع..معرباعنتطلعهاىلمساهماتودعم

الجمهوريةاليمنيةيفسعينانحوعالماكرثسالماوعدال
واستدامةللجميع.

صناع القرار
دولياأكدالرئيساألمريكيةدونالدترامبوقوفالواليات
املتحدةإىلجانبالرئيسهادييفالسعيللحفاظعىل
وحدةالجمهوريةاليمنيةوسيادتهاوسالمةأراضيها.
وقالالرئيسترمبيفبرقيةتهنئتهلفخامةالرئيس

هادي:»نيابةعنشعبالوالياتاملتحدةاألمريكيةأتقدم
اليكموعربكماىلالشعباليمني،بالتهانيبمناسبة

احتفالكمبالعيدالثالثنيليومالوحدةالوطني22مايو«.
وأضاف:»تقدرالوالياتاملتحدةالرشاكةالقائمةبني

حكومتينا،كمانقدرجهودكملتحقيقالسالم،وبالعمل
معا،فإننانتطلعاىلتحقيقحلعادلودائمباليمن،واننا

نقفمعكميفالسعيللحفاظعىلوحدةالجمهورية
اليمنيةوسيادتهاوسالمةأراضيها«.

منجانبهقالالرئيسالرويسفالديمريبوتنييفبرقيته
لرئيسالجمهورية:»يطيبيلأنابعثاىلفخامتكم

التمنياتبمناسبةالذكرىالـ30إلقامةالدولةاليمنية
الواحدة«.

وأكدالرئيسالرويسيفبرقيتهعىلأنروسيااالتحادية
تدعمدعماًكامالًالجهودالدوليةالراميةاىلتحقيق
استقرارالوضعيفالجمهوريةاليمنيةوتسويةاالزمة

اليمنيةبطريقةالحوارالسلمي.
وهنأتجمهوريةالصنيالشعبيةعىللسانالسفري
الصينيلدىاليمنكانغيونغيتالشعباليمني

بمناسبةإعادةتحقيقالوحدةاليمنية.
وقالتالسفارةالصينية»نتقدمبتهانينابمناسبة

العيدالوطنيالـ30للجمهوريةاليمنية«.مضيفة:»إن
الصعوباتالتيتواجهاليمنمؤقتة.الجداليفأنيعيد
الشعباليمنيالرشفالسابقويفتحونصفحةاألمجاد

الجديدةطاملايتوحدون«.
إقليمياوعربيا

وتلقىالرئيساليمنيبرقيتنيمنفصلتنيمنالقيادة
السعوديةممثلةبامللكسلمانبنعبدالعزيزالعزيز

ملكاململكةالعربيةالسعودية،وويلعهدهاألمريمحمد
بنسلمان.

وأعربامللكسلمانيفبرقيتهباسمهواسمشعبوحكومة
اململكةالعربية

السعودية،عنأصدقالتهانيوأطيبالتمنياتبالصحة
والسعادةللرئيساليمني،ولحكومةوشعبالجمهورية

اليمنيةالشقيقاألمنواالستقرار.
وأشاديفهذهاملناسبةبتميزالعالقاتاألخويةالتي

تربطالبلدينوالشعبنيالشقيقني،والتييسعىالجميع
لتعزيزهاوتنميتهايفاملجاالتكافة.

كماأعرباألمريمحمدبنسلمانويلالعهدنائبرئيس
مجلسالوزراءوزيرالدفاع،عنتهانيهالحارةللرئيس
هاديوللشعباليمنيبمناسبةذكرىيومالوحدة

اليمنية.
وقدمأمنيعامرئاسةجمهوريةمرصالعربيةمحمد

مختار،تهانيفخامةالرئيسعبدالفتاحالسييسألخيه
فخامةالرئيسعبدربهمنصورهاديرئيسالجمهورية

بمناسبةالذكرىالــ30للعيدالوطني22مايو.
جاءذلكخاللزياتهللسفارةاليمنيةيفالقاهرةلنقل
تهانيالرئيساملرصيعبدالفتاحالسييسلليمنقيادة
وحكومةوشعباًبمناسبةالذكرىالــ30للعيدالوطني

22مايو.
وأعربمختارمعرباًعنتمنياتالرئيسعبدالفتاح

السييسلليمندوامالتقدمواالزدهاروتحقيقماتصبو
إليهمنرفعةوتطوروامنواستقرار.مؤكداًوقوفمرص
الدائماىلجانباليمنوشعبهودعمهااملستمرللرشعية
الدستوريةبقيادةالرئيسعبدربهمنصورهاديرئيس

الجمهورية.
كماتلقىالرئيسهاديبرقيةتهنئةمنصاحب
الجاللةالسلطانهيثمبنطارقسلطانعمان،

هنأهفيهابمناسبةالعيدالوطنيالـ30للجمهورية
اليمنية(22مايو(.

وقالسلطانعمانيفبرقيته»يطيبيلبمناسبةاليوم
الوطنيللجمهوريةاليمنيةانابعثلفخامتكمباصدق
التهانيواطيبالتربيكاتبهذهاملناسبة،متمنياًلكم
موفورالصحةوالسعادةوالعمراملديد»..داعياًالله
انيحققللشعباليمنيكافةتطلعاتهنحوالسالم

واالستقرارواالزدهار.
كماتلقىالرئيسهاديبرقيتني
متفصلتنيمنقيادةدولةالكويت
ممثلةيفأمريدولةالكويتالشيخ
صباحاألحمدالجابرالصباح،وويل
عهدهالشيخصباحخالدالحمد
الصباحهنئاهفيهابمناسبةالعيد

الوطنيالـ30للجمهوريةاليمنية(22 
مايو(.

وعربامريالكويتوويلعهدهيف
برقيتيهماعنخالصتهانيهما
بمناسبةالعيدالوطني..متمنني

لفخامتهموفورالصحةوالعافيةوأن
يسوداألمنواالستقراركافةربوعاليمن.

منجانبهقالالرئيسالجزائري
عبداملجيدتبونيفبرقيتهلرئيس

الجمهورية»يسعدنيبمناسبةاحتفال
بلدكمالشقيقبالذكرىالثالثنيلعيده
الوطنياملجيد،أنأتوجهإليكمباسم

الجزائرشعباوحكومةوأصالةعننفيس
بأحرالتهانيوأزكىاألماني،داعيااملوىل
عزوجلأنينعمعليكمبموفورالصحة

والعافية،ويحققللشعباليمني
الشقيقمايصبوإليهمنأمن

وسالمواستقرار.

كبار آسيا
آسيوياقالامرباطورالياباننارو
هيتويفبرقيةتهنئةتلقاهفخامة
رئيسالجمهوريةبمناسبةالعيد
الوطنيالـ30للجمهوريةاليمنية
22مايو:»بمناسبةالعيدالوطني
للجمهوريةاليمنية،يسعدني

كثرياًأنأبعثلفخامتكمبأحرالتهانيالقلبيةوتمنياتي
الصادقةلفخامتكمبالسعادةولشعبكممزيداًمنالرخاء

واالزدهار«.
وتلقىرئيسالجمهوريةبرقيةتهنئةمننظريهالهندي

رامناثكوفيند،هنأهفيهابإعادةتحقيقالوحدةاليمنية.
وقال:»أغتنمهذهالفرصةألتقدمبتحياتيالحارةوتهاني
القلبيةلفخامتكموشعباليمنالصديقنيابةعنحكومة

وشعبالهنديفيومكمالوطني22مايو«.
وأضاف:»إنللهندواليمنتاريخطويلمنالتجارة

والتواصلالنابضبالحياةبنيالشعبني،وإنالهندتويل
أهميةكبريةلعالقاتهامعاليمنوكصديققديم،وتظل
الهندملتزمةبقوةببقاءيمنمستقريساهميفالسالم

واألمناإلقليميني،ونتمنىعودةمبكرةللسالمواالزدهار
ألمتكم«.

إىلذلكقالرئيسكورياالجنوبيةمونجاييفبرقيته
لرئيسالجمهورية»إنهملنرسوريأنأتقدملفخامتكم
ولشعبالجمهوريةاليمنيةبأحرالتهانيبمناسبةيوم

الوحدةاليمنية».
وأضاف:»كماأتمنيأنتثمرالعالقاتالوديةوالتعاونية
التيطورهابلديناسوياثماراوفرية،وأتطلعإىلالتعاون
معفخامتكمبشكلوثيقلتحقيقهذهالغاية«.متمنياً
لفخامةالرئيسعبدربهمنصورهاديموفورالصحة
والسعادةولحكومةوشعبالجمهوريةاليمنيةدوام

التقدمواالزدهار.
كماتلقىالرئيسهاديبرقيةتهنئةمننظريهرئيس
جمهوريةرسيالنكاالديمقراطيةاالشرتاكيةغوتابايا

راجاباكسا،قالفيها:”نيابةعنحكومةوشعبرسيالنكا
وباألصالةعننفيس،يسعدنيأنأتقدملفخامتكم
وللشعباليمنيبخالصالتهانيوأطيبالتمنيات
بمناسبةالعيدالوطنيالثالثنيللجمهوريةاليمنية.

ويفبرقيتهأعربالرئيسالفلبينيرودريغودوتريتيعن
احرالتهانيواطيبالتربيكاتلفخامةالرئيسعبدربه
منصورهاديبالعيدالوطنيإلعادةتحقيقالوحدة
..متمنياًلهموفورالصحةوالسعادةولحكومةوشعب

الجمهوريةاليمنيةالتطوراالزدهار.

وأوروبيا أيضا
أوروبياتلقىالرئيسعبدربهمنصورهاديرئيس

الجمهورية،برقيةتهنئةمننظريهالبولنديانجيدودا
رئيسجمهوريةبولنداالصديقة،هنأهفيهابمناسبة
العيدالوطنيالـ30للجمهوريةاليمنية(22مايو(.

وقالرئيسجمهوريةبولندايفالربقية»أودأنانقل
لفخامتكموللشعباليمني،أطيبالتمنيات
والتحياتبمناسبةيومالوحدةاليمنية».
وأكداستمراربولندابتعزيزأوارص
الصداقةوالتعاونبنيالبلدين،

ودعمالجهوداملبذولةمنأجل
املصلحةالوطنيةوتحقيق

االستقراريفاليمن،متمنياً
لفخامةالرئيس
موفورالصحة

وللشعباليمني
دوامالتقدم
واالزدهار.

وتلقىرئيس
الجمهوريةبرقية
تهنئةمننظريه
االيطايلسريجو

ماتاريال،عربباسمه
وباسمحكومةوشعب
ايطالياعناحرالتهاني
واطيبالتربيكات

لفخامتهبهذهاملناسبة..متمنياًلهموفورالصحة
والسعادةولحكومةوشعبالجمهوريةاليمنيةالرخاء
واالزدهار..مثمناًموقفالحكومةاليمنيةتجاهدعوة

األمنيالعاملألمماملتحدةغوترييسلوقفاطالقالنار.
كماتلقىالرئيسعبدربهمنصورهادي،برقيةتهنئة
منملكاململكةالهولنديةفيليمألكساندر،هنأهفيها

بمناسبةالذكرىالــ30للعيدالوطني22مايو.
وعربملكهولندايفالربقيةعنالتهانيوالتربيكات
لفخامةالرئيسبهذهاملناسبة..متمنياًلهوللحكومة

والشعباليمنياألمنوالسالمواالستقراراملنشودلليمن.
منجانبهعربالرئيساالوكرانيفولوديمريزيلينسكي

لرئيسالجمهوريةعنخالصالتهانيواطيبالتربيكات
بهذهاملناسبةالوطنية..مؤكداًانفتاحالجانباالوكراني
بتطويرالتعاونالثنائيبنيالبلدينالصديقنييفكافة
املجاالتذاتاالهتماماملشرتك..متمنياًلفخامةالرئيس

موفورالصحةوالسعادةوللشعباليمنيالسالم
والرخاء.

إىلذلكعربملكمملكةالسويدكارلالسادسعرش
جوستافيفبرقيتهعنتهانيهالصادقةبإعادةتحقيق

الوحدةاليمنية..متمنياًلفخامةالرئيسالصحة
والسعادة،وللشعباليمنيالتقدماالزدهار.

كماتلقىالرئيسعبدربهمنصورهاديبرقيةتهنئةمن
ملكمملكةاسبانيافيليبالسادس،هنأهفيهابمناسبة

العيدالوطنيالـ30للجمهوريةاليمنية.
وعربملكاسبانيايفالربقيةعناصدقالتهانيواطيب

التربيكاتبهذهاملناسبة..متمنياًلفخامتهموفورالصحة
والسعادةوللشعباليمنيالخريوالسالم.

ويفبرقيةتلقهارئيسالجمهوريةمننظريهرئيس
جمهوريةمالطاجورجفيالقالرئيسمالطا:بمناسبة

يومالوحدةللجمهوريةاليمنية،ينضمإيّلشعب
جمهوريةمالطايفنقلتحياتيالصادقةلسعادتك

ولشعبالجمهوريةاليمنية،وأغتنمهذهالفرصةألكرر
دعمجمهوريةمالطاالكامللعمليةالسالمالتيتقودها
األمماملتحدةيفاليمن،والسيمالجهوداملبعوثالخاص

لألمماملتحدةمارتنغريفيثيفالسعيإىلتسهيل
الحوارللتوصللتسويةتفاوضيةتعيدالسالموتحافظ

عىلاحرتاماستقاللالجمهوريةاليمنيةووحدتها
وسيادتهاوسالمةأراضيها.

وأضاف:يفسياقمثلهذاالرصاعالطويلاألمد،أودأن
أشيدبالسلطاتاليمنيةالتيتواصلالعملمعالجهات
الفاعلةاإلنسانيةاملوجودةعىلاألرض،لتقديمالدعم
املنقذللحياةألولئكالذينيعيشونيفظروفصعبة

للغاية.
كماتلقىرئيسالجمهوريةعبدربهمنصورهاديبرقية
تهنئةمننظريهالبلغاريالرئيسرومنيراديف،قال

فيها»بمناسبةذكرىالوحدةاليمنيةـ22مايويرشفني
أنأتقدمإليكمبأسميالخاصوبالنيابةعنالشعب
البلغاريبخالصالتهانيوتمنياتالسالم،والتقدم

والرخاءللشعباليمنيالصديق«.
وأضاف:”انتهزهذهاملناسبةالسارةألؤكدلكمأنبلغاريا
تقدرعالقاتالصداقةوالتعاونالتقليدية،التيتربطها
معالجمهوريةاليمنية،نحنعىلاستعدادللعملمن
اجلمواصلةتطورالعالقاتالبلغاريةاليمنيةبشكل

ثنائيولصالحالسالموتعزيزأمنالدولتنيواستقرارهما.
تجدراإلشارةإىلأناهتمامزعماءالعالمبتهنئةالشعب
اليمنيبمناسبةإعادةتحقيقالوحدةاليمنيةتأتييف
ظلانشغالالعالمبأكملهبانتشاروباءكوروناالذي
حصدمئاتاآلالف،وأصاباملالينييفمختلفدول

العالم.

 

في اليوم الوطني لقيامها.. 
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تأتيالذكرىالثالثونإلعالنإعادةتحقيقالوحدة
اليمنيةبينمايعانياليمنيونمنآثارانهيارالدولة
وتفككها،وتسلطاملليشياتعىلأجزاءواسعةمن
البالد،فيماباتمصريالوحدةذاتهامعلقًاعىلما

ستسفرعنهاملعاركاملنترشةعىلطولالبالدوعرضها.
منذعقودلمتعرفاليمنحالةمثاليةعىلاملستوى
السيايس،فحالةالتشطريعىلاألرض،التيتزامنت

معتسيداالستبداديفالشمالواالستعماريفالجنوب،
أنجبتنظامنيسياسينيمتنافرينفرضتعليهما

الوحدةبقوةالوجدانالشعبيبعدأنكاناوتحتشعار
الوحدةنفسها،قدخاضاحروبالمتندملآثارهاحتى

اليوم.
لمتفلححتىاتفاقيةالوحدةوماتالهامنحراك

سيايسيفتجنيبخيارالحربلحلاألزماتالسياسية
الناشئةمنرصاعاألخوةاألعداء،فكانتحرب

صيف94التيقضتعىلالتشطرياملاديوفتحت
البابواسعالخلقتشطرياًأعمقعىلجدارالنسيج

االجتماعياليمني.
لحظةفارقة

يفالذكرىالثالثنيللوحدةاليمنية،تبدواللحظة
اليمنيةمدفوعةبطموحاتمجموعتنيانفصاليتني،
جماعةالحوثياملدعومةمنإيرانيفصنعاء،وما

يسمىباملجلساالنتقايلاملدعومةمناإلماراتيفعدن،
ليصبحاملشهداليمنيوكأنهعائدإىلماقبلثورتي

سبتمربواكتوبر.
استاذالعلومالسياسيةبجامعةالحديدةفيصل
الحذيفيقال،إنمنجزالثانيوالعرشينمنمايو

(أيار(1990،منجزتاريخيوعظيمسيظلاليمنيون
يفخرونبهبغضالنظرعناملآالتاملأساويةالتي

تواجههذااملنجز.
وأضافالحذيفي،أنهذهاملأساةتتجسدبأن30عاما
منعمراإلنجازالعظيملمتتحققمكتسباتمرتتبة
عىلهذااملنجزمقارنةبماتممنمنجزاتمماثلةيف

دولأخرى.
الفتاإىلأنيومالثانيوالعرشينمنمايوليسسيئا
بحدذاتهبقدرماأساءإليهالحكامالذينأدارواهذه

العمليةالسياسيةبالذهابإىلبؤرةالفشل.
مشاريعالتقسيم

وحولاإلشكاالتالتيتشهدهااليمنوتجاوزها
الوحدةالسياسيةوصوالإىلالوحدةالوطنية،قال

الحذيفي،إن»مشاريعالتفتيتاليمكنأنتظهرإال
يفظلفراغالدولة،وبالتايلعندماانهارتالدولة
ظهرتمشاريعالتفتيتمنانقالباتومشاريع
انفصاليةوبيعالوطنبالتجزئةلهذاوذاك«.

ولفتإىلأناملشاريعالتفتيتيةومرشوع
االنفصالومشاريعاالنقالباتشماال
وجنوبااليمكنأنتنمووتتفرعإال
يفظلفراغالدولةويفظلالداعم

الخارجي.
وضعمختلف

مساعدأمنيعامحركةالنهضة
أمنياألحمديقال،إنالوضعالحايل

لليمنيختلفعنأيوضعسابق،وبالتايل
الحديثعناالنفصالبهذاالوقتحديثليس

بالشكلالصحيح؛ألنالوضعالحايليختلفعنما
حصليف1994،حيثكانهناكطرفيريداالنفصال

وطرفيدافععنالوحدة.
وأضافأنالوضعالحايليهددكيانالجمهوريةاليمنية
بكلهاويهددالنظامالجمهوريوالديمقراطيةوالوحدة،
والخطرالذيتعيشهاليمنهذهاألياميفوقأيخطر

محدقبالبلدمنذقيامالجمهورية.
ولفتإىلأنهينبغي،عىلاليمنينيجميعايفهذه

الذكرى،إدراكحجمالتهديدوحجمالخطرالحاصل
الذيسيعصفبكلاملنجزاتالتيتحققت،بالنظر

إىلالحالالذييجرياآلنمنبثللنعراتوالعنرصية
والتدخلالخارجيوارتهانجهاتسياسيةألطراف

خارجية.

األحمديتطرقإىلمايحصليفمدينةعدن،معترباما
يجرييفاملدينةليسدعوةانفصاليةالنفصالجنوب
اليمن،وإنمامايجريهوأنهناكدولخارجيةتعبث

بمنجزاتاليمنينيعربأدواتمحلية.
الباحثالسيايسواإلنسانيالرباءشيبانقالإن
املشاريعالتيتظهرهناوهناك،وخاصةمشاريع

امللشنةالتيتتمعىلقدموساق،ستؤديباليمنإىل
مرحلةاالنهيار.الفتاإىلأنمايحدثيفعدنليس

لهعالقةالبالقضيةالجنوبيةوالبالحراكالجنوبي،
وليسلهأيعالقةبأيمطالبحقوقية.

معتربامايحدثيفعدنمنقبلاملجلساالنتقايلهو
مرشوعمليشياويمناطقي،يتمثلخطرهيفأنهيهدد
انهيارالدولةبشكلعام،وتبعاتهسيدفعهااليمنيون

ألجيالطويلة.
االعرتافبالخطأ

رئيستجمعالقوىاملدنيةالجنوبيةعبدالكريم
السعديقال،إناملرحلةاليومبعدثالثنيعاماتحتاج
إىلتقييمموضوعيوإىلأدواتجديدةللتقييمتبتعد

عناملحاسبةوعنتحميلاملسؤولياتوتستبعداألوراق
والقضاياالعالقةيفالبلدالتيتوظفهادولاإلقليماآلن

للمساسبالدولةوسيادةالبلدوتجزئةأراضيها.
مضيفاأنمايحدثاليوممؤلم،لكنهيفالوقتذاته

يتطلبمنالجميع
االعرتافأنالوحدة

التيوقعتيف
22مايوكانت
وحدةبني

حزبني(الحزب
االشرتاكي
اليمني

وحزب
املؤتمر

الشعبي
العام(،

وليستبني
شعبني.

السعديلفت
إىلأنالوحدة
التيقامت
اثبتت
فشلها
منأول
يوم؛
ألنها
كانت

قائمةعىل
اشرتاطاتتمثلت
يفطردجزءمن

أبناءاليمنإىلخارج
اليمن،وبالتايلكيفيمكنأننطلقعليهاوحدة

كانمنرشوطهاطردأبنائها.
وعزاالسعديمايحدثاآلنإىلتبعاتملاحدث
يفاملايضنتيجةاألخطاءالتيحدثتمنذقيام

الوحدة.

نبيل البكيري
تمّرعليناالذكرىالثالثونإلعالنميالدالجمهوريةاليمنية،
يف22مايو/أيار1990،باتحادالجمهوريةالعربيةاليمنية
شماالً،وجمهوريةاليمنالديمقراطيةالشعبيةجنوباً.

تمّرواليمنيشهدحالةمنالتشظيواالقتتالالذيربمالم
تشهدمثلهاليمنمنقبل،فالجمهوريةاليمنية،التيأعلن
عنهاهويةسياسيةلليمنالحديث،قبلثالثةعقود،وهي

معرتفبهادولياً،لكنهاالتزالمهددةبالسقوطبفعلخيانة
األشقاءقبلاألعداء.

عاشتاليمن،تاريخياً،موحدةالهويةالقوميةوالحضارية
قروناً،عمرهاالحضاري،بحسبالباحثواملؤرخاليمني
محمدحسنيالفرح،مايقاربتسعةألفسنة،وأولدولة
شهدتهاالجزيرةالعربيةكانتيفجنوبها،أييفاليمن،

حيثقامتفيهعدةدوليمنية،كالدولةاملعينيةوالسبئية
والحمرييةوالحرضميةوالقتبانية،وكلهادولشكلتجميعها
هوياتسياسيةلليمنيفمراحلمختلفةمنالتاريخالقديم.
أمامسألةاالنفصاليفتاريخاليمن،فهيحديثةنسبياً،

فقدكانتأولمحاولةلتقسيمالبلدعام1914عىلإثررصاع
بريطانيعثمانييفاليمن،انتهىبتوقيعاتفاقيةترسيم

حدودالنفوذبنيالطرفنييف24فرباير/شباطمنذلكالعام،
بنيكلمنالسريالربيطانيإدواردديجري،والعثمانيإبراهيم
حقتباشا،وكانتهذهأولمحاولةيفالتاريخلتقسيماليمن

سياسياً
بنيشمالوجنوب،ولكنهاظلتاتفاقيًةالمعنىلها،باعتبار
أنالطرفنيخارجيان،والعالقةلليمنينيبهذاالتقسيم،فظلت
الحدودمفتوحًة،وظلاليمنيونيتعاطونمعتلكاالتفاقية

كأنهالمتكنوغريمعرتفبهامنهم.
لكنالكارثةالكبريةحصلتمعخروجالعثمانينيمناليمن
عام1919،عىلإثرهزيمةاألتراكواألملانيفالحربالعاملية

األوىل،وكانتآخرهزيمةلألتراكيفمعركةلحجأمام
الربيطانينيالذينضغطواعىلاألتراك،إلجباروالتهمشمال
اليمنبالتسليمالسيايسإلمامةبيتحميدالدينالذين
سعوا،بعدذلك،إىلرّدالجميلللربيطانينيبتوقيعاتفاقية

11فرباير/شباط1934،وُسميتاتفاقيةالصداقةبنياململكة
املتوكليةوبريطانيا،وكانتبمثابةاعرتافسلطةاإلمامةيف
االتفاقيةالسابقةبنياألتراكوالربيطانينيعام1914،التي

بموجبهاجرىترسيمالحدودبنيشطرياليمن.

عىلالرغممنذلك،ظلّتاليمنموحدةالهويةواآلمالواآلالم،
وهذاماأكّدتهيفبدايةالتأسيساألوىلللحركةالوطنية

اليمنيةالحديثةالتيقامتعىلعاتقهابتفجريثورتي26 
سبتمربيفعام1962شماالًوثورة14 
أكتوبريف1963جنوباً،ومنقاموا
بهذهالثورةكلهمنخبةنضالية
يمنيةموّحدةخرجوامنرحم

الحركةالطالبيةاليمنيةاملوحدة
التيعقدتأولمؤتمراتهاالطالبية

املوحدةيفالقاهرة،عام1956،
والتيطرحتفكرةالوحدة

اليمنيةأولأهدافها،والقضاءعىل
اإلمامةشماالً،وطرداالستعمار

الربيطانيجنوباً.

ومعتفجرثورة26 
سبتمربشماالًضد
اإلمامةوإسقاطها،
التيكانتعدنأهم
محاضنها،كذلككان
الحالمعثورةالـ

14أكتوبرالتيكانت
تعزمقرّهاومنطلقها،

وهكذاتبادلت
الجغرافيااليمنية

األدواريفالنضال،وكذلك
النخبالثورية،حيثكانت
الثورةاليمنيةشماالًوجنوباً
دليالًوافياًعىلواحديةالوطن

والقضيةوالتحرير،فكانقحطان

الشعبيأولرئيسلجمهوريةاليمنالديمقراطيةالشعبية
عشية30نوفمرب/ترشينالثاني1967،كانقبلهامستشاراً
أوللرئيسالجمهوريةالعربيةاليمنيةلشؤونالجنوب

اليمنياملحتل،وكانبعدذلكالرئيسعبدالفتاحإسماعيل
ثالثرئيسلجنوباليمنبعداالستقالل،وهواملنحدرمن

الشمال.
يؤكدكلهذاالتاريخالسيايساملشرتكحقيقةواحدية

الهويةاليمنيةالتاريخيةمعفرتاتانتكاسةسياسيةبفعل
االستعمار،التيلمتستمرإالفرتاتقصريةتاريخياً،عىل
الرغممنكلاملحاوالتاالستعماريةلتفتيتهذهالهوية

واختالقهويةمصطنعة،كهويةالجنوبالعربيالتيأطلقتها
بريطانياعىلعدنعام1953لفصلعدنحتىعناملحميات
الربيطانيةالتيكانيتشكلمنهاجنوباليمناملحتل،والتي
تجاوزعددها21سلطنةودويلةومشيخةمستقلة.ومعذلك،
فشلهذااملرشوعفشالًذريعاً،ألنهدفعاليمنينيإىلالكفاح

املسلحضداملستعمر
الربيطانيحتىطردهنهائياًيف30مننوفمرب/ترشين

الثاني1967.ويفالفرتةبني1967وحتىعشية22مايو/
أيار1990،كانتهيبالفعلالفرتةاألكرثسوداويةيفتاريخ

االنقسامالسيايساليمني،لقيامنظامنيسياسينيمتعارضني
ومتناقضني،ماركسياًاشرتاكياًجنوباً،ورأسمالياًقبلياًيف
الشمال،ساهماثناهمايفتشديدالقبضةالبوليسيةعىل

الشعبني،ومنعاكلأشكالالتواصلبنيأفرادالشعبالواحد،
أشّدممافعلاالستعمارالربيطانيقبلهما.

وهكذااستمرتفرتةالقطيعةالسياسيةتلك،مايقارب27 
سنة،ولكنهاانتهتبإعالنفشلالنظامنيالسابقنيوقيام

الوحدةاليمنية،وإعالنقيامالجمهوريةاليمنيةعىلأنقاض
جمهورتيالشمالوالجنوباللتنيشكلتاأسوأمرحلة

قطيعةسياسيةيفتاريخاليمنالسيايس،بفعلالتوجهات
األيديولوجيةللنظامني،وتحولهماإىلأوراقلعبسياسيةيف

معركةالرصاعواالستقطابالدويلحينها.
أمااليوم،ويفالذكرىالثالثنيإلعالنهذهالوحدةالتيتأتي
واليمنتعيشأوضاعاًسياسيةوعسكريةاستثنائية،يتداخل
فيهااملحيلواألقليميوالدويل،تفرضهذهالذكرىاليومعىل
اليمنينيإعادةالنظرباملآالتالتييمكنأنتذهبإليهااليمن
يفحالاستمراراملخططاإلقليميالقديمالجديدواملكشوف
حيالالوحدةاليمنيةواستمرارها،وهواملخطّطالذييسعى
إىلإعادةمرحلةالتقسيمواستجراركلمآسيهاومعاناتها،

بالنظرإىلأنالتقسيملنيتوقفعندحدودماقبل»22 
مايو«،بلسيقودالوضعإىلأبعدمنذلك،دافعاًالجنوب
إىلماقبل»30نوفمرب«،وهيتقسمالجنوبإىلدويالته

وسلطاناتهالقديمة،عداعنتقسيمالشمالدويالٍتجديدة
فرضتهاهذالحربالراهنة.

فشلمنأدارواالوحدةبصيغتهاتلكاليعنيقطعاًفشل
الوحدة،بوصفهاهدفاًوطنياًنبيالًوكبرياً.وفشلمنأداروا
الجمهوريتنيشماالًوجنوباًاليعنيقطعاًفشلالجمهورية

بوصفهاأرقىنظامسيايسابتدعهاإلنسان،وبالتايلال
يعنيفشلالوسائلفشلالغاياتالكبرية،بلإعادةتصحيح
الوسائل،والقائمنيعليها،للحصولعىلنتائجأفضل،وهو
ماكانتقدتكفلتبهثورة11فربايريفعام2011،لتصحيح
مسارتينكالثورتنيالعظيمتني،وإعادتهماإىلمسارهما

الوطنيالصحيح.
الجمهوريةوالوحدةوالديمقراطيةيفالحالةاليمنية
خصوصاً،ربماباتتثوابتوطنيةمقدسة،بالنظرإىل

خصوصيةالوضعيفاليمن،ومدىتحوالتهوتعقيداته،ما
يتطلبمزيداًمنالعملوالنضالوالجهود،لتثبيتمفهوم
الدولةالجمهوريةاالتحاديةالديمقراطيةأوالًكأعظمهدف

ضّحىمنأجلهاليمنيونطويالً،باعتبارأنالدولةيفاليمنال
يمكنهاأنتقومدونهذهالثوابتالثالثة.

أيسقوطوتواطؤمعهذاالسقوط،ليستحدياًلليمن
فحسب،بلملحيطاليمنكله،املحاطةبدويالٍتذاتهويٍة
سياسيٍةحديثةجداً،لمتعمدبعدوترسخجيداً،فيمايعني
أنأيتهديٍدللوحدةاليمنية،هويفالوقتنفسهتهديد

وجوديلكلالهوياتالسياسيةالحديثة،يفالجزيرةالعربية
كلها،نظراًإىلالتداخلالقبيلواملذهبيوالجغرايفوالتاريخي
للمنطقةكلها،وحداثةتجربةالدولةعموماًيفهذهاملنطقة،
وخصوصاًالتيلميتجاوزعمرهاالسيايساليومأربعةعقود.

الوحدة اليمنية بين مآالت 
التمزق وشبح االنفصال

في تذّكر وحدة اليمن السياسية 
الحديثة
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تونســبسمةبركات

حذرتشخصياتسياسيةوحزبية
وحقوقيةمنمختلفاالنتماءات
السياسيةمناستهدافاالنتقال

الديمقراطييفتونس،وثورة2011،ومن
االنزالقاتالتييعرفهااملشهدالسيايس
بسببتناميالتجاذباتالداخلية،
داعية،يفبيانلها،جميعالقوى

السياسيةعىلاختالفتياراتهاالفكرية
واإليديولوجيةإىل»تغليبمنطقالحكمة

والسعيإىلتهدئةاألجواء،وإعالء
املصلحةالعلياللوطنعىلحساب
املصالحالفرديةوالفئويةالضيقة«.

وانتقدالبيانبعضاألطرافاإلقليمية
»التيلمتخِفانزعاجهامنالطابع

الديمقراطيللنظامالسيايس،وحرجها
مننجاحالثورةالتونسيةيفتحقيق

أهدافهايفالحريةوالكرامة،وسعيهاغري
الخفيلتسخريبعضالتونسينيللنيل
منسيادةواستقراروأمنوديمقراطية
تونستحتذرائعواهيةومرفوضة

ومفضوحة«،داعياًإىل»رضورةتفويت
الفرصةعىلاملخططاتالرّشيرةالتي
تستهدفتجربةاالنتقالالديمقراطي،
وتتطلعإىلإعادةتونسإىلمايضالحكم

الفرديوالتسلطي«.

وذكّرالبيانبأهميةالخطالذيالتزمت
تونسبالسريبهعىلصعيدالسياسة
الخارجيةوالدبلوماسية،والقائمعىل

رفضالتدخليفالشؤونالداخليةللدول
الصديقةوالشقيقة،معالرفضالتام
والحازملتدخلأيطرفيفالشؤون

الداخليةللبالد،مشرياًإىلأّنالشخصيات
املوقّعةعىلالبيان»تتابعبقلقبالغ
انزالقاملشهدالسيايسيفتونسنحو

االتجاهالخاطئاملخالفللعقلواملنطق
ومقتضياتاملصلحةالوطنيةالعليا

لتونس،والداعيلالنقسامبدلالوحدة
الوطنيةوللرصاعبدلالحوار«.

وقالالوزيراألسبق،محسنحسن)أحد
املوقعنيعىلالبيان(،إّن»هذهاملبادرة
تأتيمنقبلعددمنالشخصيات
الوطنيةاملهتمةبالشأنالوطني،

املتحزبةوغرياملتحزبة،التيرأتأن
هناكانزالقاتخطريةيفاملشهدالسيايس

وعودةملنطقاإلقصاءواستهدافاًواضحاً
ملؤسساتالدولةالتونسيةورموزها

وللمكتسباتالتيتحققت«،مبيناًأنه
»يفإطارحرصهذهاملجموعةعىلتنقية
األجواء،دعتإىلتغليبمنطقالحوار
والحكمةواالبتعادعناإلقصاء،وأيضاً

عنالتجاذباتواملحاورالخارجيةالتي
ترضبالبالد،وبالتايلتمإصدارهذاالبيان

للتهدئة«.

ورأىحسنأن»الوضعالسيايسيف
تونسخطري،وهناكانزالقاتكبرية
تهدداملساربأكمله،يضافإىلذلك

وضعاقتصاديومايلدقيقخاصةبعد
أزمةكورونا«،مبيناًأنهلوحظتعودة
كربىللتجاذباتالسياسية،وعودة
الستهدافاملؤسساتاملنتخبة.كذلك
أشارإىلأّنبعضالشخصياتالوطنية
تتعرضلحمالتداخليةوخارجيةغري
مربرة،معرباًعناعتقادهبأناملشهد
السيايس»أصبحيشكلعبئاًحقيقياً

عىلاإلصالح«،مشدداًعىلأّن»األولوية
حالياًهيللخروجمنالوضعالصعب
وهومايتطلبتنقيةاألجواءواالبتعاد
عنسياسةاملحاور،خاصةوأنبعض

الحمالتتقودهاأطرافخارجيةالتريد
خرياًلتونس«.

وحولالدعوةمليثاقأخالقييلزم
الفاعلنيالسياسينيبالحداألدنىمن
االلتزاماملعنوي،اعتربحسنأنهالبد
من»أخلقةالحياةالسياسية«،قائالً
إن»امليثاقيضمنالحداألدنىاملطلوب
منالتعاملبنيالفاعلنيالسياسيني،
والبدمنالتأسيسلعدماإلقصاءإذال

يمكنإقصاءأيطرفألفكارهوانتماءاته
السياسية«.

وشددعىلأّن»تونسيفحاجةإىل
اإلسالمينيواليسارينيوالدساترةوكل
األطيافالسياسية،بعيداًعنالتشويه

واالفرتاءوالبدمناحرتامالقيادات
والزعماءمنرئيسالربملانورئيس

الجمهورية،معاالبتعادعنالحمالت
املمنهجةالتيتستهدفالقيادات

الوطنيةومنخاللهااستهدافالثورة
التونسيةومكاسبالثورة«.

منجانبه،قالالوزيرالسابقوالقيادي
يفحزب»نداءتونس«،خالدشوكات

)أحداملوقعنيعىلالبيان(إّنالبيان
»جاءنتيجةنقاشوحواربنيمجموعة
منالشخصياتالتييجمعهااالعتدال
والوسطيةواملؤمنةبالديمقراطية«،
مشدداًعىلأّن»تونستتّسعللجميع

بعيداًعنالخطاباتالعدوانيةاملتشنجة،
والتيلنتدفعإالملزيداالحتقانوالرتاجع

والتخلفالسيايس،يفوقتتمرالبالد
بوضعصعب،وتسعىللمحافظةعىل

منجزاتالدولةاملستقلة،معالعملعىل
مواصلةاالنتقالالديمقراطيليكون

قاطرةللتقدماالجتماعي«.

وأضافشوكات،أّنالقوىالوسطية
املشاركةيفهذاالبيان»هيضدتقسيم
التونسينيوتدعوإىلاالحرتامبعيداًعن
اإلقصاء«،مشدداًعىلأن»تونسلجميع
أبنائهابمختلفتياراتهموالتبنىإال

بالعملاملشرتكوالحوارالبنّاء،بعيداًعن
الفوىضوتجاوزاملؤسساتاملنتخبة«.
ولفتإىلأّنالبيان»هورصخةفزع

وناقوسخطرألّنتونسشمعةأمليف
التجاربالديمقراطيةيفالعالمالعربي،
والبدمنالحفاظعىلهذهالتجربةيف
وضعاعتادفيهالبعضعىلاألنظمة

التسلطيةواالستبدادية«،مؤكداًأنه»ال
بدمنمواصلةالتجربةالديمقراطية
بطريقةحضارية،والبدمنانتشال
الخطابالسيايسمنحالةالفوىض
والتعفنالتيوصلإليها،وذلكعرب

ترشيده«.
كماأشارإىلأنه»ستتممواصلةهذا

الحراكاملعرّبعنحاجةوطنية«،قبل
أنيضيف:»كفىأصواتتطرفوتصفية
حساباتعىلحسابتجربةسياسية
واعدة،ومنخاللرفعشعاراتأريدبها

باطل«.
وقالشوكاتإن»تونستفوقتيف

معالجتهالجائحةكورونا،وحانالوقت
لالهتمامبالقضاياالصحيحةمنتنمية
وبناءاقتصادي،بعيداًعنالتخوين

واإلقصاء«.
وضمتقائمةاملوقعنيوزراءسابقني

كخالدشوكاتوماهربنضياء،ونشطاء
سياسينيومدنينيكمهديبنجواد

وسناءبنضو،وباحثنيوأساتذةجامعيني
ومحامني،باإلضافةلعددمناإلعالميني.

شخصيات سياسية وحقوقية تحذر من 
استهداف االنتقال الديمقراطي بتونس

قرارات سعودية جديدة 
لتخفيف قيود الحركة 

بسبب »كورونا«
أعلنتاململكةالعربيةالسعودية،عنعددمنالقراراتلتخفيفالقيودالتي
فرضتهاجائحةفريوسكورونا،وسمحتالرياضبعودةإقامةالصلوات،
وجزءمنالطريان،وتغيريمواعيدحظرالتجولثمرفعه،باإلضافةإىل

السماحبعودةبعضالنشاطاتاالقتصادية،يفحنيواصلتالبالدتسجيل
املزيدمناإلصاباتوالوفياتبكورونا.

ونقلتوكالةاألنباءالسعودية(واس(،عنمصدرمسؤوليفوزارةالداخلية
–لمتذكراسمه–قولهإنابتداًءمنالخميس28مايو/أيار2020حتى
نهايةالسبت30مايو/أيار2020،سيتمتغيريأوقاتالسماحبالتجول
يفجميعمناطقاململكة،فيماعدامدينةمكةاملكرمة،ليصبحمنالساعة

السادسةصباًحاحتىالثالثةمساًء.
كذلكسمحتالسلطاتبالتنقلبنياملناطقواملدنيفاململكةبالسيارات
الخاصةأثناءفرتةعدممنعالتجول،والسماحبفتحمحالتتجارةالجملة

والتجزئة،واملراكزالتجارية(املوالت(.
لكنالرياضأبقتاإلغالقمستمراًعىلاألنشطةالتياليتحققفيهاالتباعد
الجسدي،مثلصالوناتالتجميل،وصالوناتالحالقة،والنواديالرياضية

والصحية،واملراكزالرتفيهية،ودورالسينما،وغريهامناألنشطةالتي
تحددهاالجهاتاملختصة.

عودةالصلواتللمساجد:بدءاًمنيوم31مايو/أيار2020،ستبدأاململكة
بزيادةعددساعاتالسماحبالتجوللتصبحمنالسادسةصباحاًحتى

الثامنةمساًء،وسيستمرالعملبذلكحتىتاريخ20يونيو/حزيران2020.
كذلكستسمحاململكةبإقامةصالةالجمعةوالجماعاتلجميعالفروض

يفمساجداململكة،ماعدااملساجديفمدينةمكةاملكرمة،بدءاًمن31مايو/
أيار2020،حتى20يونيو/حزيران2020،معااللتزامباإلجراءاتاالحرتازية

والتدابريالوقائية.
كماأنهخاللالفرتةاملذكورةسيتمرفعتعليقالحضورللوزاراتوالهيئات
الحكوميةورشكاتالقطاعالخاص،والعودةملمارسةأنشطتهااملكتبيةوفق

الضوابطالتيتضعهاوزارةاملواردالبرشيةوالتنميةاالجتماعية.
تقليلقيودالسفر:أيضاًسيتمرفعتعليقالرحالتالجويةالداخليةمع
االلتزامباإلجراءاتاالحرتازيةوالتدابريالوقائيةبدءاًمننهايةمايو/أيار

2020حتى20يونيو/حزيران2020.
كذلكسيتمرفعتعليقالسفربنياملناطقبوسائلاملواصالتاملختلفة،مع
التزامالجهاتاملختصةباإلجراءاتاالحرتازيةوالتدابريالوقائيةالالزمة.

إضافةإىلذلك،تقرراستمرارعملاألنشطةاملستثناةيفالقراراتالسابقة؛
بحيثيتمالسماحبفتحبعضاألنشطةاالقتصاديةوالتجاريةوممارستها

ألعمالها،يففرتةالسماح،وذلكيفاملجاالتالتالية:
1ـالطلباتالداخليةيفاملطاعم،معمراعاةااللتزامباإلجراءاتاالحرتازية

التيتضعهاالجهاتاملختصة.
2ـالطلباتالداخليةيفاملقاهي،معمراعاةااللتزامباإلجراءاتاالحرتازية

التيتضعهاالجهاتاملختصة.
–استمرارمنعكافةاألنشطةالتيالتحققالتباعدالجسديبمايفذلك:
صالوناتالتجميل،وصالوناتالحالقة،والنواديالرياضيةوالصحية،

واملراكزالرتفيهية،ودورالسينما،وغريهامناألنشطةالتيتحددهاالجهات
املختصة

–استمرارتطبيقإجراءاتالتباعداالجتماعييفاألماكنالعامةيفجميع
األوقات،ومنعالتجمعاتلألغراضاالجتماعيةألكرثمنخمسنيشخًصا،

مثل:مناسباتاألفراحومجالسالعزاءونحوها.
بحسبوكالة(واس(أيضاًفإنالعودةإىلالحياةالطبيعيةوملاكانتعليه
قبلفرتةإجراءاتمنعالتجوليفجميعمناطقاململكةستبدأمن21يونيو/

حزيران2020.
اإلبقاءعىلبعضالقيود:وستُبقياململكةعىلعددمنالقيودللحدمن

انتشاركورونا،مثلاستمرارتعليقالعمرةوالزيارة،عىلأنتتممراجعةذلك
بشكلدورييفضوءاملعطياتالصحية.

إضافةإىلاستمرارتعليقالرحالتالدوليةحتىإشعارآخر،ويتزامنذلك
معإخضاعجميعاإلجراءاتاآلنفذكرهاللتقييمواملراجعةالدوريةمنوزارة

الصحةللنظريفتمديدأيمرحلةأوالعودةإىلاتخاذإجراءاتاحرتازية
متشددةبحسبماتقتضيهاملعطياتالصحية.
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الخرطوم ــ عبد الحميد عوض
بخطاٍبمفاجئ،وجهتهيف18مايو/أيارالحايلإىلدولة
جنوبالسودان،التيترعىمفاوضاتالسالمالسودانية،

كشفت»حركةتحريرالسودان«(فصيلمنيأركوميناوي(،
انشقاقهاعن»الجبهةالثورية«،الطرفالرئييسيف

املفاوضات،ماقدُيلقيبظالٍلسلبيةعىلمجملالعملية
التفاوضيةاملرتبطةبعمليةالسالميفالسودان.

وقالتالحركة،التييتزعمهاميناوي،إنهالنتنشقوحدها
عن»الجبهةالثورية«،بلمعهافصائلأخرى.وطالبت

الحركةالوساطةالتيتقودهاجوبا،بوضعاعتبارجديدلهذه
التطوراتالعملية،بوجودجبهتنيثوريتني.هذااألمررفضته
»الجبهةالثورية«منجهتها،مؤكدةأنثمانيةمنالفصائل

التسعةاملنضويةيفإطارهاالتزالمتمسكةبالتحالف
الثوري.

و«الجبهةالثورية«هيتحالفعسكريلحركاتمسلحة
أسسيفنوفمرب/ترشينالثاني2011،وضّمحينهاأربع
حركاترئيسيةتقاتلجميعهانظامعمرالبشري(أطيح
بهيف11إبريل/نيسان2019(.هذهالحركاتهي:الحركة
الشعبيةقطاعالشمال،حركةتحريرالسودانبزعامةعبد
الواحدمحمدنور،حركةالعدلواملساواة،حركةتحرير

السودان-فصيلمنيأركوميناوي.كمايضمالتحالفكالً
منحركةتحريرالسودان-املجلساالنتقايل،تجمعتحرير
السودانوالجبهةالشعبيةاملتحدةللتحريروالعدالة،مؤتمر
البجااملعارض،االتحادالديمقراطي-الجبهةالثورية،وحركة

تحريركوش.
وصُّممالتحالفيفغرضهاألوللتوجيهرضباتعسكرية

مشرتكةلنظامالبشريبهدفاإلطاحةبه،أوعىلاألقلإجباره
عىلتقديمتنازالتكبريةللحركاتاملسلحة،كمثلماحدث
يفاتفاقهمعجنوبالسودان.وبالفعل،نجحت»الجبهة

الثورية«عامي2012و2013يفتوجيهرضباتواسعةللنظام،
أهمهاوأبرزهاالسيطرةعىلمدينةأبوكرشواليفالوسط

الغربي،والتيتبعدعنالخرطومحوايل187ميالً.
لكنالتحالفالعسكريرسعانمابدأيفالتاليشواالنقسام،
وكانعبدالواحدمحمدنورأولاملغادرين،ثمتالهانقسام
داخلأكربفصيلعسكرييف»الجبهة«،وهيالحركة

الشعبية-قطاعالشمال،التيانقسمتيفالعام2017إىل
فصيلني:أوليقودهعبدالعزيزالحلو،والثانيبقيادةمالك
عقار.واختارالفصيلاألولبزعامةالحلو،االبتعادتماماً

عن»الجبهةالثورية«،وبالتايللميبقفيهاإالثالثمكونات
عسكرية،جمعيهايفأضعفحاالتها.حتىأنالتوافق

السيايستضعضعيفالعام2015،بسببالخالفعىلرئاسة

الجبهةبنيمالكعقاروجربيلإبراهيم،رئيسحركةالعدل
واملساواة،حولرئاسةالجبهةنفسها.

وخاللأكرثمنثالثسنوات،يكاديكونالعمليف»الجبهة
الثورية«قدجّمدتماماً،السيماالعملالعسكرياملشرتك
الذيأنشئتالجبهةمنذالبدايةمنأجله،بلمضتكل

املكوناتيفالبحثعنتحالفاتجديدة،مثل»نداءالسودان«
الذيبرزيفالعام2014ليضمقوىعسكريةوسياسية

بالداخل.
بعدنجاحالثورة،وإحساسحركاتالكفاحاملسلحبالتهميش
وعدمإرشاكهايفترتيباتالسلطةاالنتقالية،عادتالحركات
املسلحةإىلاستخدامواجهة»الجبهةالثورية«منجديد،

ونشطتهياكلها،حتىتدخليفتفاوٍضجماعيمعالحكومة
االنتقالية،وهىالعمليةالتيبدأتيفسبتمرب/أيلولاملايض
واستمرتلجوالتعديدة،ولميوقفتقدمهاسوىانتشار

جائحةكورونا.
ومنالالفت،ولتوسيعتوجهاتهاالقومية،عمدت»الجبهة
الثورية«إىلتوزيعالتفاوضعىلخمسةمسارات:األول
خاصبدارفور،والثانيبمنطقتيالنيلاألزرقوجنوب

كردفان،وثالثةمساراتخاصةبالرشقوالوسطوالشمال.
وقدتقدمتكلاملسارات،لدرجةحددتفيهاوساطةجنوب
السودانالـ20منشهريونيو/حزيراناملقبل،موعداًللتوقيع

عىلاتفاقالسالمالسودانيباألحرفاألوىل.
ومنالالفتأيضاً،أنزعيم»حركةتحريرالسودان«،مني
أركوميناوي،لميكنمتحمساًأصالًللمفاوضاتيفجنوب
السودان،وكثرياًماحاولالتشويشعليها،سواءبتقديم
مقرتحاتحولإعادةهيكلة»الجبهةالثورية«،أوتعديل
لوائحهاونظمهاالتأسيسية،وإلغاءدستورها،فضالًعن
حّلاألمانةالعامة،وتشكيلقيادةأفقيةلـ«الجبهة«.هذه
املقرتحاترفضتهاكلالفصائلاألخرىباإلجماع،فما
كانمنهإالأنتّوجتحفظاته،يف18مايو،باالنسحاب

من»الجبهة«،ومطالبةحكومةجنوبالسودانبإعطاء
التطوراتاألخريةاالعتبارالخاص.

ولميجدقرارميناويباالنسحابرىضحتىداخلحركته،
حيثأصدرنائبهالريحمحمودبياناًرفضفيهاالعرتاف
بالقرارالذيذكرأنهاتخذمندونمشاورةهياكلالحركة.
وأكدمحمودبقاءالحركةضمنصفوف»الجبهةالثورية«.
ورسعانماأصدرميناويقراراًبفصلمحمودمنالحركة.
الحكومةاالنتقاليةلمتبِدسعادتهاباالنشقاقداخل

»الجبهةالثورية«،ألنهاتدركحجمالتعقيدإذااستمرت
متواليةاالنشقاقاتوسطالحركاتاملسلحة.وتعتربالحكومة
االنتقاليةأنهذاالوضعسيشتتجهودها،وستكونمضطرة
إىلالتفاوضيفمنابرمختلفة،خصوصاًأنهناكفصيلني

رئيسينيبعيدانعن»الجبهة«،لميتقدمالتفاوضمعهما
قيدأنملة،همافصيلالحلووفصيلعبدالواحدمحمدنور.
والتخوفالحكوميهوماعرّبعنهعضومجلسالسيادة،

املتحدثالرسميباسموفدالتفاوض،محمدحسنالتعاييش،
الذيأسفيفتغريدةلهعىل»تويرت«،عىلمايدورداخل
الجبهةالثورية.وقالالتعاييشإنه»ألمرمؤسفمايحدث
للرشكاءداخلالجبهةالثورية،التزالدعوتيالقديمةقائمة
برضورةاالتفاق«.ووجهعضومجلسالسيادةرسالةمبارشة
لقادة»الجبهة«،بقوله»أثقيفأنعبقريتكمستقودكمإىل

صيغةتحفظوحدةالجبهةوتعززمنفرصالسالم«.
واليستبعدكثريونوجودرابطخفيبنيانشقاق»الجبهة
الثورية«،وقرارحزباألمةالقوميتجميدنشاطهيفتحالف
»قوىإعالنالحريةوالتغيري«.هؤالءاملتابعونيؤكدونوجود

رغبةيفاصطفافجديديجمعمايعرفبـ«قوىالهبوط
الناعم«،ويفمقدمتهاحزباألمة،والتيطرحتقبلالثورة
برامجتسويةسياسيةمعالنظامالسابق،وتعملعىلبناء
الفرتةاالنتقاليةمنجديد،كماتطرحيفبعضاألحيانفكرة

االنتخاباتاملبكرة.
وأعرباملتحدثالرسميباسمحركةتحريرالسودان-فصيل
ميناوي،نورالدائمطه،منجهته،عنأملهيفأنالتُحدث
التطوراتاألخريةيف»الجبهةالثورية«أّيتأثرياتعىل

العمليةالسلمية.وأكدطه،التزامالحركةالتامبالتفاوض،
وبمنربجوبا،وكذلكبماتّمالتوصلاليهحتىاآلنخالل
املفاوضات.وأوضحطهأن»حركةتحريرالسودان«أرادت
إصالحاًحقيقياًلـ«الجبهةالثورية«،حتىعىلمستوى
القيادةاألفقيةالذياقرتحته(يقومعىلمبدأعدموجود

رئيسللجبهةالثوريةوالأمانةعامة(،لكنمععدم
االستجابةلرؤيتهاالكلية،حدثاالنشقاقالذيحّولالجبهة

إىلجبهتني،وهذاأمرواقعاليمكنألحدتجاوزه،عىلحّد
قوله.

منجهته،أكدالقيادييف»الجبهةالثورية«أسامةسعيد،
أنانسحاب»حركةتحريرالسودان«بقيادةميناويلنيؤثر
عىلتماسك»الجبهة«،وعىلالعمليةالتفاوضيةيفجوبا.
وأوضحسعيدأناملفاوضاتمعالحكومةماضيةعىلماهي
عليه،الفتاًإىلأنه»يفاألمسالقريب،عقدتجلسةحول
ملفالقضاياالقومية«.وأشارإىلأن»الجبهة«مؤسسة
تستنديفمواثيقهاومرجعيتهاالتفاوضيةإىلإعالنجوبا

وبقيةاالتفاقياتيفكلاملسارات،وأنانسحابحركةواحدة
اليعنيوجودانشقاقيفالجبهةالتيستستمريفالتفاوض،
ومنثمنقلمؤسساتهاالسياسيةللداخل.وأكدسعيدأن
الوسيط(جنوبالسودان(وبقيةرشكاءالسالمعىلعلٍم

بالتطوراتاألخرية،ويباركوناستمرارالتفاوض،عىلأنيكون
التوقيعيف20يونيو.

لكنعىلالعكسمنذلكتماماً،رأىالصحايفاملقيميفدارفور،
محجوبحسون،أنأّيسالٍميتمالتوصلإليهمندونوجود
منيأركوميناوي،أوأيمنالفصائلاملقاتلة،سيكونسالماً
ناقصاًلنينهيالحرب.ودعاحّسونإىلعدمالتقليلمن

قيمة»حركةتحريرالسودان«وقائدهاميناوي،والذييمكن
وبدعموتسليحخارجيجديد،أنيستأنفالحرب،خصوصاً
أنلديهأنصارهيفإقليمدارفور.ولفتأخرياًإىلوجودنسبة

كبريةمنالبطالةيفاإلقليم،تغريالبعضللمغامرةباملشاركة
يفالحروب.

»الجبهة الثورية« في السودان: 
انشقاقات تمّهد لـ»سالم ناقص«

B ans on domestic travel, holding 
prayers in mosques, and 
workplace attendance will be 

lifted starting
 
Saudi Arabia will start relaxing coro-
navirus restrictions on movement and 
lift the restrictions across the country, 
with the exception of the holy city of 
Mecca, from June 21, the state news 
agency reported in a statement.

In the first phase, the 24-hour curfew 
will be revised to 3pm- with bans on 
domestic travel, holding prayers in 
mosques, and workplace attendance 
in both the government and private 
sector lifted from May 31, the state-
ment said.

The round-the-clock curfew will remain 
in force in Mecca and is only expected 
to be reduced from June 21, when 
curfew time will be changed to 3pm-
6am, and prayers will be allowed in 

mosques.
According to the government, physical 
distancing guidelines are still required, 
while gatherings of more than 50 
people will remain banned.

Some economic and commercial 
activities will also be allowed, including 
those at wholesale and retail shops, as 
well as shopping centres and cafes.

But other businesses such as beauty 
salons, barbershops, sports and 
health clubs, recreational centres and 
cinemas will remain closed because 
of the difficulty in imposing physical 
distancing rules.

Saudi Arabia first imposed a temporary 
lockdown in early March on its eastern 
Qatif area, home to a large Shia 
Muslim population, to prevent the 
spread of coronavirus, also known as 
COVID-19.
The unprecedented lockdown was 

later expanded to other parts of the 
country including the two holiest sites 
of Islam.

Saudi Arabia announced in April that 
the two holy mosques in Mecca and 
Medina would remain closed through-
out Ramadan.

But because of coronavirus, almost all 
Muslim-majority countries have closed 
mosques and asked people to pray at 
home, in addition to imposing curfews 
to limit the spread of the deadly virus.

A full lockdown was also imposed from 
May 23 to 27 during Eid al-Fitr, which 
marks the end of the fasting month.

King Salman had warned of a “more 
difficult” fight ahead against COVID-19, 
as the kingdom faces the double blow 
of virus-led shutdowns and crashing 
oil prices.

Saudi Arabia to end curfew on June 21, except in Mecca
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أعربتمنظمة»هيومنرايتسووتش«
الدوليةعنقلقهاإزاءأوضاعمسلميآراكان
الذينفُرضعليهمالحجرالصحييفجزيرة

»بهاسانشار«يفخليجالبنغال،ذات
السمعةالسيئة،بعدأنقضوارحلةشاقة

استمرتألسابيعيفمياهالخليج.

وأضافتاملنظمةالدولية،يفبيان،أن
سلطاتبنجالديشنقلت29منمسلمي

آراكان،يشتبهيفإصابتهمبفريوسكورونا،
إىلجزيرة»بهاسانشار«يفخليجالبنغال.

وأوضحالبيانأنالجزيرةتعانيمن
مشكالتمتعلقةباألمنواملواصالت

والظروفاملعيشية،كماأنهاعرضةللكوارث
الطبيعية.

ودعاالبيانبنجالديشإىلعدمنقل
الالجئنياآلراكانينيإىلالجزيرة،لحنيتأمني
الظروفاملناسبةفيها،بتنسيقمناألمم

املتحدةواملنظماتاإلغاثيةاألخرى.
وشددعىلرضورةإعادةالالجئنيإىل

مخيمات»كوكسبازار«،حيثتتواجد
عائالتهم.

بدوره،انتقدوزيرخارجيةبنجالديش
أبوالكالمعبداملؤمنبيان»هيومنرايتس

ووتش«.
وأضاف:»اليمكناملخاطرةبأكرثمنمليون

الجئيفاملخيمات،منأجلعددمن
األشخاص«.

وسجلتبنجالديشحتىاآلن10آالفو515 
إصابةبفريوسكورونا،تويفمنهم183.

ويفأبريلاملايض،لقي32منأقلية
الروهنجيااملسلمةحتفهم،بعدأنظلوا

عالقنيألسابيعداخلقاربمكتظباملئاتيف
مياهخليجالبنغال.

ومنذأغسطس2017،يشنالجيشيف
ميانمارومليشياتبوذيةحملةعسكرية
ومجازروحشيةضدالروهنجيايفإقليم

آراكان)غرب(.

وأسفرتالجرائماملستمرةعنمقتلآالف
الروهنجيا،بحسبمصادرمحليةودولية
متطابقة،فضالًعنلجوءقرابةمليونإىل

بنجالديش،وفقاألمماملتحدة.

وتعتربحكومةميانمارالروهنجيا
»مهاجرينغرينظاميني«منبنجالديش،
فيماتصنفهماألمماملتحدة»األقليةاألكرث

اضطهاداًيفالعالم«.

»هيومن رايتس«: قلقون من أوضاع 
مسلمي آراكان بجزيرة »بهاسان شار«

ندداالتحادالعامليلعلماءاملسلمنيباإلعالم
»املضلل«واملسلسالت»الهابطة«التيتروج
لألعداءواملحتلني،داعياًاألمةاإلسالميةإىل

حمايةاملسجداألقىصوالقدس.
جاءذلكيفبيان،صادرعنهيحملتوقيعاألمني
العاملالتحادعيلالقرةداغي،ورئيسهأحمد

الريسوني.
وقالالبيان:تعانيأمتنااإلسالميةمن4جوائح
كربى،جائحةكوروناوآثارهاالخطرية،وجائحة
االحتاللالصهيوني،وجائحةاإلعالماملضلل

واملسلسالتالهابطة،دونتحديد.

وحذرمنأنالجائحةاألخريةتروجلألعداء
واملحتلني،والتطبيعمعمحتيلقدسناوأقصانا،
والوالءلهم،مشرياًإىلأنالجائحةالرابعةتكمن

يف»الظلمواالستبدادوكبتالحريات«.
ودعااالتحاداألمةاإلسالميةإىلاالعتكاف

والترضعإىلاللهتعاىلبرفعهذهالجائحةعن
البالداإلسالميةواملسلمني،وبالدالعالمأجمع،

وإزالةبقيةالجوائحعنهمجميعاً.
كمادعاأصحاباألموالإىلالجودواإلحسان
والربواإليثار،وخصوصاًإىلاملترضرينمن

كورونا،واملنكوبني.

وبالبياننفسه،طالباالتحاداألمةبحماية
األقىصوالقدس،والوقوفالجادبكلاإلمكانيات

املاديةواملعنويةمعإخواننااملقدسيني
والفلسطينيني،منمنطلقأنهاتشكلأمانةكربى
يفأعناقالجميعأماماللهتعاىلوأماماألجيال

الالحقة.
وندداالتحادبشدةباملحاوالتاإلعالمية

املضللةالبائسةواملسلسالتالهابطةالتيتزين
للمحتلنيأفكارهم،وتؤديإىلالقبولالذهني
والتطبيعالشعبيمعاملحتلنيوالصهاينة.

»علماء المسلمين« يندد بـ«المسلسالت الهابطة« 
ويدعو لحماية القدس

تهديدات تنهال على 
إيطالية العتناقها اإلسالم

تلقتاملواطنةاإليطاليةسيلفياكونستانزورومانواملحررة
بمساعدةاالستخباراتالرتكيةمنالخطف،الكثريمنالتهديدات
عربوسائلالتواصلاالجتماعي،عقباعتناقهااإلسالممؤخراً.

وذكرتاألنباءالتيتداولتهاوسائلإعالمإيطالية،أنرومانوتلقت
تهديداتوعباراتكراهيةيفتعليقاتعىلمنصاتوسائلالتواصل

االجتماعي.

ويفمنشورلهعىل»فيسبوك«،ربطنيكوباسو،عضومجلس
بلدية»أسولو«بمقاطعةأوريستانواإليطالية،التهديداتباعتناق
رومانوالديناإلسالمي،ثمعادوحذفمنشوره،بحسبوسائل

اإلعالم.

ولفتتاألنباءإىلفتحمكتباملدعيالعاميفميالنوتحقيقًايف
خطاباتالكراهيةالتيتصلإىلحدالتهديدبالقتل.

وأشارتإىلاتخاذرشطةميالنوتدابريأمنيةواسعةالنطاقيف
الشارعالذييقعفيهمنزلرومانو.

وحررتاالستخباراتالرتكيةرومانوخاللعمليةأمنيةقادتها
بالتعاونمعنظريتيهااإليطاليةوالصومالية،بعدأناختطفتقبل

18شهراًيفكينيا.

وتسلمتالبعثةالدبلوماسيةاإليطاليةمواطنتهااملحررةبالعاصمة
الصوماليةمقديشو،ولمتذكراملصادرمعلوماتعنالجهة

املختطفةللمواطنةاإليطالية.
وحطت،طائرةخاصةتحملعىلمتنهارومانوبمطار»شيامبينو«

يفالعاصمةروما.
وأعلنتاملختطفةاإليطاليةاعتناقهااإلسالم،وتغيرياسمهاإىل

»عائشة«.
وتحتعنوان»أناغرّيتديني،واسمياآلنعائشة«نرشتصحيفة
»الستامبا«اإليطالية،خرباعتناقاملواطنةسيلفياكونستانزو

رومانوالديناإلسالمي.
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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



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

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

عليه،وذلكمنخاللبيانالحكم رّغباإلسالمبالزواجوحَثّ
الرشعيله،وبيانفضائلالزواج،فالزواجسنةاللهيفالخلق،
فمنخاللهيتكاثرالناسويتناسلون،وهوحاجٌةفطريٌة؛فال
يستغنيعنهمخلوق،قالالنبيصىلاللهعليهوسلم:»َيا
 َباِب،َمِناْستََطاَعِمنْكُُمالَباءَةَفَلَْيتَزََوّْج،فإنَّهأََغُضّ الَشّ َمْعرَشَ
،وَأَْحصَُنلِلْفَْرِج،وََمنلَْمَيْستَِطْعفَعليهبالصَّوِْم،فإنَّه لِلَْبرَصِ
لهِوَجاءٌ«،ومعذلكفمنالوارديفأّيأرسٍةأوعالقٍةزوجيٍةأن
يحصلخالٌفبنيالزوجني،وحتىيمكنلإلنسانأنيتخطى
تلكالخالفاتالتييمكنأنتكونبسيطًةيفمقدمتهاينبغي
أنيعرفالزوجانكيفيةالتعاملمعاملهاراتالنفسيةعند
ابتداءالحياةالزوجية،ويفهذااملقالسيجريبياناملشاكل

الزوجيةوحلولهايفاإلسالم.

عالقٍةزوجيةوبعدأنتنتهيفرتةالخطوبةوينتقل يفأِيّ
الزوجانللعيشتحتسقفبيٍتواحٍدربمايحصلخالٌف
بنيالزوجني،حيثإنكٍلمنهمايجعلطبيعةاآلخرحتى
ملنيكونزواجهمناشئًاعنحٍبأوحتىمنخاللالطرق
التقليدية،وبعدأنتتكشفطبائعكٍلمنهمالآلخريحصل
الطبائعتتعارضبديهًيا،وذلكاألمرهوسبب الخالف،إذإَنّ
حدوثاملشاكلالزوجية،وتحديًدايفالفرتةاألوىلمنالزواج،
كلواحٍدمنهماُيخفيمابهمنصفاتربماالتوافق حيثإَنّ
واحٍدمنهمايضع كَلّ اآلخر،ومرجعتلكاملشاكلوأساسهاأَنّ
يفنفسهتصورًاعناآلخرفيتفاجئبعدوجودذلكفيه،أو

ربمايجدعكسماتوقع.

الرضرينبغيأناليؤجل تلكالخالفاتبأقِلّ حُلّ وحتىيتَمّ
حلالخالفاتالبسيطةبليجباملبادرةإىلعالجهافورًا،وأن
طرٍفخارجنطاقبيتالزوجية منالزوجنيألِيّ الُيسمحأٌيّ
التدخليفحياتهماأوالخالفاتالتيتنشئبينهماتحديًدا

يفبدايةالحياةالزوجيةحتىإنكانذلكالطرفأحدوالدي
الطرفني،باإلضافةإىلاملشاركةيفالدوراتالخاصةبتأهيل

املقبلنيعىلالزواج،باإلضافةإىلالعنايةيفاهتماماتالطرف
اآلخروحاجاتهواحرتاممشاعره.

حقوقالزوجنيوواجباتهما
أنيعرف بعدبياناملشاكلالزوجيةوحلولهايفاإلسالمفالبَدّ
واحٍدمنالزوجنيمالهمنحقوقوماعليهمنواجبات، كُلّ
وفيمايأتيبيانبعضالحقوقاملشرتكةبنيالزوجنيتجاه

الطرفاألخر:

*منأهِمّحقوقالزوجيةاملشرتكةبنيالزوجنياملعارشة
واملالطفةباملعروف،فيجبعىلكلواحٍدمنالزوجنيمعارشة

زوجهباملعروف.

كّلواحٍدمنالزوجنيأنيستمتع *االستمتاع،فمنحِقّ
بالطرفاآلخرضمنماأباحاللهتعاىل.

*التوارث:فإنلكلواحٍدمنالزوجنيالحقعىلزوجهباإلرث،
فريثالرجلزوجتهإذاتوفيتقبله،كماأنَّهاترثهإذاتويف
قبلها،وذلكلقولاللهتعاىليفالقرآنالكريم:}وَلَكُْمِنصُْفَما
وَلٌَدفَلَكُُمالُرُّبُع وَلٌَدفَِإْنكَاَنلَُهَنّ تَرََكأَزْوَاُجكُْمإِْنلَْمَيكُْنلَُهَنّ
ا ُبُعِمَمّ الُرّ اتَرَكَْنِمْنَبْعِدوَِصَيٍّةُيوِصنَيِبَهاأَْوَدْيٍنوَلَُهَنّ ِمَمّ

اتَرَكْتُْم الثُُّمُنِمَمّ تَرَكْتُْمإِْنلَْمَيكُْنلَكُْموَلٌَدفَِإْنكَاَنلَكُْموَلٌَدفَلَُهَنّ
ِمْنَبْعِدوَِصَيٍّةتُوُصوَنِبَهاأَْوَدْيٍن{.

واحٍدمنالزوجنيأنُيراعيأرساراآلخر *ينبغىعىلكِلّ
فيحفظهاوُيخفيهاوالُيظهرهاحتىألقربالناسله،وعىلكل
واحٍدمنهماأنيسرتعيوبالطرفاألخروالتغايضعنزالته

وهفواتهوعدمالوقوفعندها.

المشاكل الزوجية وحلولها في اإلسالم 

تتجىلأهميةالتدينيفحياةالفردواملجتمعيفكونهحاجةفطريةإنسانية
اليستطيعاإلنسانالعيشبدونه،فقدخلقالله-تعاىل-عبادهكلهم
حنفاء؛أيمائلنيعنالرشكإىلالتوحيد،كماثبتيفالحديثالنبوّي

أّنرسولالله-صىلاللهعيهوسلم-قال:(مامنمولوٍدإاليولَُد
ساِنه(،كما اِنهأوُيَمِجّ عىلالفَطرَِة،فأبواهُيَهِوّداِنهأوُينرَِصّ
تظهرأهميةالتدينيفحياةالفردواملجتمعأّناإلنسان

بداللةالحسيحتاجإىلقواننيناظمةلحياته،
ضابطةلسلوكه،فعيشاإلنسانبدوندينيعني
مشابهتهالبهائميفحياتهاوسلوكهايأكلالقوي

الضعيف.
كماإّناعتماداإلنسانعىلالبرشيفالترشيع

يعنيالعبوديةلطائفٍةمعّينٍةمنالبرش،تتحكميف
اإلنسانوتسومهسوءالعذاب،وبالتايلالمناص

مناالحتكامللدينالحقالذيارتضاهاللهللبرشية،
واتباعماأمرالله-تعاىل-به،واجتنابمانهىعنه؛
ألّنذلكسببالفوزوالفالحيفالدنياواآلخرة،وهو

سبيلتحقيقالسعادةاملنشودة،وممايدلعىلأّنالتدين
هورضورةإنسانّية،حاجةاإلنسانالفطريةإىلمنيلجأإليه

حتىيحميهمنظواهرالطبيعةاملختلفة،منزالزلوبراكنيونكبات،
فاإلنسانيدركأنّهكائنضعيفاليقوىعىلمجابهةظواهرالكون،فكانال

بّدمنااللتجاءإىلربعظيميدفععناإلنسانالرشورواألهوال.

أثر العبادة في إصالح الفرد والمجتمع.
الشكبأّنللعباداتآثاراًطيبةيفسلوكاألفرادواملجتمعات،فالصالةعىل
سبيلاملثالتنهىاملسلمعنالفحشاءواملنكر،والصوميؤدي
إىلالتقوىوُيربيعليها،ويفأداءالزكاةتطهريٌللنفسمن
أدرانها،فتطّهرنفوساألغنياءمنشحالنفسوبخلها،
يفحنيأنّهاتطّهرنفوسالفقراءمنالحسدتجاهمن
يملكوناملالويتنّعمونبه،أّماالحجفهوفريضة
تزكّيالنفس،وتحّسنأخالقها،باإلضافةإىل

أّناألمرباملعروفوالنهيعناملنكرهيعبادة
تصّححعقائداملسلمنياملعوّجة،وتقياملجتمع

مناالنحرافاتالسلوكية.

أثر اإليمان في حياة اإلنسان
إنلإليمانآثاراًطيبةيفحياِةاملسلم،فهوسبيل
لتحقيقاالستخالفيفاألرضوالتمكني،وهوطريق
الوصولإىلالحياةالطّيبةالهانئة،وسببلألمنيف

الدنياواآلخرة،كماإّناإليمانمصدٌرأسايسملشاعرالرغبة
يفاالستكثارمنالطاعاتلتحصيلاملزيدمنالحسنات،وكذلك
هومصدٌرملشاعرالرهبةيفالبعدعنالذنوبخوفاًمنعقابالله-تعاىل-

وغضبه.

How Social Media 
Affects Marriage
A ccording to Complete Case, the leading online divorce ser-

vice, statistics on the number of divorce proceedings in the 
United States over the past few years are quite startling. A lot 

of researchers of social change argue that the traditional institution of 
the family is undergoing significant transformations. At the same time, 
the credibility of established family values is in serious crisis.
Leo Tolstoy, the great Russian writer and author of the popular novel, 
“Anna Karenina,” once said that all happy families are quite similar in 
their mutual happiness, while each unhappy one is individual in their 
problems. It may seem that family drama from pre-revolutionary Rus-
sia has very little in common with the life of modern families, because 
since then, the habits, traditions, and attitudes of people around the 
world have changed significantly and irreversibly, and the story of the 
destructive relationships in the Karenin family would be seen today 
just as an artistic fiction.
However, many life stories of modern marriages could easily become 
prototypes of more than one dramatic bestseller. Development of an 
unfavorable environment in a modern family has increased rapidly 
in our super-comfortable era of consumer loans, cheap flights, high-
speed Internet, digital gadgets, and social networks.
All this may become a topic for long heated discussions, but for now, 
we will dwell on the aspect – how does social media impact the mod-
ern world’s married life?
Social media and the level of happiness
A recent study from Boston University revealed that non-social 
network users were 11.4% happier in their marriages than couples 
who frequently use social media. Additionally, heavy users were 32% 
more likely to contemplate leaving their spouse. The study suggests a 
possible correlation between the number of Facebook users in a state 
and the divorce rates for that area. States with a higher increase of 
Facebook users showed a similar increase in the number of marriage 
cancellations.
However, one can argue that these are just dry statistics and the 
research method is not completely transparent. What are the criteria 
for statistically assessing the level of happiness of a particular person? 
How honest were the participants in the experiment in the evaluation 
of their own psycho emotional state? Nevertheless, despite any argu-
ments put forward to counter the results of above survey, there is no 
denying the fact that social media usage is on the rise and the effects 
of social media on married life needs to be looked at closely.
In less than a decade, social networks have so firmly entered the life 
of a modern society that it has influenced a number of changes in 
habits, daily routines, humor, daily events, and even conversational 
speech. In many ways, our life has become divided into before and 
after the advent of Facebook, YouTube, Instagram and other social 
media platforms.
Social networks have involuntarily provoked the birth of a completely 
new model of human relationships. For some people, the online world 
seems to be more hassle-free, vibrant, rich, and attractive than the 
daily routine of marriage. In some cases, the craze for social networks 
has turned into a kind of addiction, akin to one that arises not from 
drugs or alcohol, but from gambling, for example.
The concept of most social networks is such that they are tailored to 
the individual interests of each user. Thus, the circle of interests for 
a given individual can be very different from the circle of interest of 
his/her partner. Therefore, to avoid overly social media influence on 
your married life, offer your partner an alternative to hanging out on 
Facebook or on Instagram, for example, in the form of a joint viewing 
of cognitive, educational, or entertaining content on YouTube. You 
can watch stuff together in your free time then discuss and share your 
impressions.
Remember that joint hobbies unite. Never let social media ruin your 
marriage and affect your family life! Don’t ban your loved one and 
don’t be banned!

أهمية التدين في حياة الفرد والمجتمع..
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    cultuer ثقافة

عبد الله حامد
استبرشبعضالعاملنييفصناعةالنرشبمرصبانتعاشمبيعاتالكتب
-كماحدثيفبعضدولأوروبا-نتيجةاحتياجاملواطننيملايمألفراغ

أوقاتهمالطويلةيفعزلتهماملنزليةاإلجبارية،وذلكحينماأطلفريوس
كورونابرأسهيفمرص،وجرىتطبيقالحظرومنحموظفنيوعماال

إجازاتإجبارية.
وأعلنتسلسلةمكتباتواترستوناألشهريفاململكةاملتحدةأنمبيعات
الكتبعرباإلنرتنتارتفعت%400،خاصةفيمايتعلقبالرواياتاألشهر

واألكرثمبيعا.
لكنماجرىيفمرصكانالعكستماما،فقدانخفضتمبيعاتالكتب
إىلمستوىغريمسبوق،وفقاملؤرشاتهيئاتوزارةالثقافةاملختلفة
املختصةبالطبعوالنرشووفقاكذلكملؤرشاتدورالنرشالخاصة،

بحسبمسؤوليفوزارةالثقافة.
ويوضحاملسؤول-الذيرفضكشفاسمه-أنإجمايلعددالنارشين
بمرصهوحوايل1300نارش،بعضهملديهممخزونكبريمنالكتب

املطبوعةقبلتوقفاملطابع،نظرالتقلصالسيولةلدىالنارشينالذين
كانوايأملونيفدورانرأساملالبعدتحقيقمكاسبمنمعارضداخلية

وخارجيةألغيتفلميقدمواعىلطباعةاملزيد.
وتابع»بعضهؤالءالنارشيننجوانسبيامنتبعاتكورونا،حيث

يستمرونيفبيعمالديهممنكتبعربمواقعالبيعاملبارشعىلاإلنرتنت
داخلوخارجالبالد،بينماوقعتاملعاناةالكربىعىلنارشينيعتمدون

عىلبيعاملطبوعأوالبأولدونمخزون«.
ولفتاملسؤولإىلقياموزارةالثقافةبدراسةمبادراترسميةلنرشالكتب
الرقميةوبيعهاللجمهور،وهنامعضلتانتتعلقأوالهمابكيفيةضمان

حقوقامللكيةالفكريةللمؤلفني،واألخرىبكيفيةالدفعاإللكرتوني،لعدم
انتشارثقافةالدفعاإللكرتونيبمرص.

وبالتزامن،ألغتالوزارةكلالفعالياتومعارضالكتب،كماأوقفتنشاط
باعةالكتبيفالشوارعللمارةالذينيبيعونهابأسعارزهيدة.

أزمة الناشرين
لكناملشكلةالكربىلدىالنارشيناملرصينييفزمنجائحةكوروناتكمن
يفغيابالبنيةاألساسيةاللوجستيةلبيعالكتبعرباإلنرتنت،بحسب

محمدالبييلوهونارششاب،حيثالوسائلتوزيعقويةوموثوقةيمكن
االعتمادعليهايفالتوصيلللمشرتينباستثناءرشكاتتوصيلتحصل

عىلمقابلمرتفعاليتناسبواملستوىاملاديللقراء.
ويوضحالنارشالشابأنمعرضالقاهرةكانآخراملعارضالتيشارك
فيها،واسرتدمنوراءاملشاركةنصفتكاليفتشغيلالعامالتايل،بينما
كانينتظراسرتدادالنصفاآلخرمنمعارضقادمةمحليةوعربية،كان

أقربهامعارضاإلسكندريةوالرياضوأربيلبالعراق.
وتسببإلغاءهذهاملعارضيفتوقفالنارشينعنطبعاملزيدمنالكتب

خوفاعىلمايفأيديهممنسيولةمالية،واكتفوابمحاولةترصيف
املوجودعرباإلنرتنت،ولكنهامحدودةالجدوى.

وقالالكاتبوالنارشجمالعبدالرحيمإناألزمةترجعيفجانبمنها
إىلتوقفدوراناملطابعنتيجةانعداماملوادالخاماملستوردةالالزمة

لصناعةالكتابكمنتجثقايف.
ولفتالنارشإىلأنمتاجرالكتبتأثرتسلبابمواعيدالحظر،مع

تناقصأعداداملكتباتبعدانهيارسلسلةمكتباتألفاملوضوعةتحت

التحفظمنذأقلمنعامني،مماتسببيفخسائرفادحةمناملحتمأنها
ستؤثرعىلخريطةالنرشخاللالعامنيالحايلواملقبل.

وقالعبدالرحيمإنأزمةالنرشمزدوجة،فمعتوقفحركةالنرش
الورقييبدوالكتابالرقميبالسوق،إذالتزالثقافةاالستئناس

بالكتاباملطبوعهياألساسيفالقراءةبحكماالعتيادربما،رغمأن
الكتبالرقميةهياألنسبللمرصينيلرخصأثمانهامقارنةبالورقية،

وسهولةوصولهاوانتشارها.
ويبدياملتحدثتشاؤماحيالإمكانيةانتعاشحركةالكتاببفعل

النرشاإللكرتوني،مؤكداأنالقراءيستسهلونتنزيلالكتباملقرصنةمن
اإلنرتنت،ممايهدرحقوقاملؤلفنيويسببخسائرللنارشينالذينبذلوا
أقىصطاقاتهملتوفريالكتبللقراءبأسعارزهيدةللغايةعرباملتاجر

اإللكرتونيةمنخاللالشحناملجانيوالتخفيضات.
ورغمعدماستساغةالجمهوراملرصيوالعربيمثلهذهالنوعيةمن
الكتبوعدمانتشارهابنفسدرجةاالنتشارالكبريةيفأمريكاوأوروبا

فإنهاخطوةيجبأنتؤخذيفاالعتبار،وفقالعبدالرحيم،وهيعموما
التمثلالحلاألمثللكنهاتعتربحالمؤقتايفظلاألزمة.

المعارض والقراء
وقالالكاتبأحمدالنزالويإناملعارضكانتتوفرفرصةتفاعلحقيقي
ومبارشبنيالكاتبوالقراءبصدوركتابجديد،وهوماالتوفرهالكتب

الرقمية.
وأضافالنزالويأن»العديدمندورالنرشأبلغتمؤلفيهابخطورة

الوضعوتقليصخطةالنرشوانخفاضاألعمالاملزمعنرشهايفموسم
الصيفومعرضالقاهرةالدويلللكتابلعام2021،وإلغاءطباعة

عددكبريمناألعمالالتيكانمقررانرشها،إىلجانبتأخررصف
املستحقاتاملاليةللمؤلفني«.

ويقولحسن-وهواسممستعارملوظفيعملبمنفذإحدىاملؤسسات
الحكوميةالكربىالشهريةببيعالكتبوسطالقاهرة-إنمنفذبيعالكتب
الرئييسالتابعللمؤسسةيبيعنسخةأواثنتنيمنالكتبعىلاألكرث
يوميا،مضيفاأن»مبيعاتاملؤسسةكانتتنشطعادةيفمثلهذا

الوقت«.
أمامعوضخري-وهوبائعكتبضمنعرشاتمسموحلهمبالبيععىل
الرصيفبالقاهرة-فبداعليهالضيقوهويشكوكسادمبيعاتالكتب
لديهبدرجةغريمسبوقة،وبلغالضيقبهدرجةاالنفعالعىلزبون

فاوضهيفسعركتابقديمفألقاهيفوجهه،وقررأنهسيبحثعنمهنة
أخرى.

وعىلصعيدالقراءوعالقتهمبالكتاباملطبوع،تقولداليادياب-وهي
مرتجمةحرة-إنالعزلةاملنزليةمنحتهافرصةقراءةاملرتاكمعندهامن
كتباشرتتهاسابقاوكانتتتحنيالفرصةلقراءتهاوسطمشاغلها.
وتقولدالياإنهالنتقدمعىلرشاءجديدإالبعدأنتفرغممالديها،

وتعتقدأنذلكحالكثريين،ممايؤخراألمليفانتعاشمبيعاتالكتب.
ومثلهافعلأرشفعبده-وهوموظفيفوزارةالشبابوالرياضة-ومع

استمرارتبعاتكوروناونفادمالديهمنكتبومدخراتتراجععنفكرة
طرأتعليهبرشاءاملزيد»معتزايدوقعالرعبمماقديحملهاملستقبل«
كماقالللجزيرةنت،فلجأإىلتنزيلالكتباملجانيةمناإلنرتنتلقراءتها

بصيغة»بيديإف«.

كورونا يخنق الكتاب الورقي في مصر.. 
فهل يحيي الرقمي؟

رحيل كاتب »المعلقة 
الكورونية« ومؤلف معجم 

األمثال المقارنة.. الشاعر 
السوري خالد الصدقة 

تويفبالكويتالشاعرواملدققاللغويوالصحفيالسوريخالدجميل
الصدقةعنعمريناهر64عاماإثرإصابتهبفريوسكورونا،تاركاإرثاأدبيا

حافال.

وكانالشاعرالسوريقدكتبقصيدةيفأبريل/نيساناملايضعىلوزن
معلقةالشاعرالجاهيلعمروبنكلثومأسماها»املعلقةالكورونية«وقال

فيها:

مـينا أالُهـــبِّــيبــكـّمـاٍميـقـيـنـارذاذَالـعـاطـسنَيوَعـقِـّ

الـرعـَبفـينا فـنحناليوَميفقفٍصكبرٍيوكـورونـايـبـثُّ

إذاماقدعطسنادونقصٍدتـالحـقُـناالـعـيـوُنوتـزدريـنـا

وإْنسعَلالزميُلولوُمزاحاتـفـرَّقـنـاشــمــاالأويـمـيـنـا

الـعـالـمـيـنا وبـــاءٌحـاصـَرالـدنـياجـمـيعاوفـــيـــروٌسأذلَّ

وعملالصدقةنائبرئيسقسم(دسك(يفصحيفة»الجريدة«الكويتية،
وعرفببحثهيفالدراساتاملقارنةوحوارالحضارات،وألفكتاب»معجم
آللئاألمثالوالحكماملقارنة..إنكليزي-عربي«،اختارفيهمجموعةكبرية

مناألمثالواألشعاروالنصوصالنرثيةمنمراجعإنجليزيةقديمةوحديثة
يفجوانبالحياةاملختلفة،وكشفعربهذااملعجمعناألصولالعربيةوغري

العربيةللعديدمناألمثالاإلنجليزية.
وخصصتصحيفة»الجريدة«الكويتيةمقاالجماعياعنالراحلبأقالم
زمالئهالذينأثنواعىلدقتهوبراعتهاللغويةوأخالقهالشخصيةوعنايته
بتصحيحالنصوصوتجويدها،وبكلماتمؤثرةرثوهواستذكرمحمدعّمار
بعضأبياتهالشعرية»أنارحلةاألحزانتبدأمندمي..وتؤوبإنسِمعْت

حننيندائي«.
وقالالصحفيمحمدأبوبكرأبوهنتشإن»أبويامن«كان»كالنسمةعرب،

وكالهواءالباردمر،فارقنابالوداع،ورضينابالاعرتاض،ومضينابأحزانثقال
النلويإالعىلذكرياتحسانجمعتنابأخصادقوزميلمخلصومعلم

ماهر،خالدالذكرى،طيبالخصال،جميلالفعال«.
ويفلقاءسابقلهمعوكالةاألنباءالكويتية،قالالشاعرالراحلإنهذا
املعجماستغرقمنهعرشسنواتمنالعملوالبحثيفأمهاتالكتب

اإلنجليزيةوالعربية،وتضمنآالفاألبياتمنشعرالحكمةالعربيألكرث
من600شاعرأغلبهممناملجهولني،مشرياإىلالقواسماملشرتكةبنيالينابيع

الثقافيةاملتعددة.
وحرصالصدقةيفمعجمهعىلإيراداألمثالاإلنجليزيةمسجالالتاريخ
الذيشاعفيهاملثلوقائلهوتحوالتهومعناه،ويقارنهبمايجدهمنأشباه
ونظائريفاللغةالعربيةونصوصها،كمايقارنهبنصوصقرآنيةوأحاديث

نبويةوأمثالعربية،مشرياللتشابهاملدهشبنياألمثالاإلنجليزيةوالعربية
رغماختالفاللسان،وتباينالزمانواملكان.

وتعودأصولالشاعرالراحلملدينةالنبكبمنطقةالقلمونبريفدمشق،
ودرساللغةاإلنجليزيةوآدابهابجامعةدمشق،وعملصحفيايفالصحف
الكويتية،وترجمالعديدمنقصائداألديباإلنجليزيويليامشكسبري

للعربية.
ويفقصيدتهاألخرية»املعلقةالكورونية«بداالصدقةكمالوكانيبعث

بوصيةأوتحذيرللغافلنيعندروسالجائحة،إذختمهاقائال:

امـــاشـكـرنـااللَهحـقـاًعـلـىنـعـٍمأتـتـناُمـصبحينا وأنــَـّ
وهـذيصـفعٌةأوىللنصحوونـخـرَجمــنحـياِةالـغافلينا
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وأضافتأنهبوفاةالشاعرالكبريخرستاليمن
شاعرامتميزاقدمإنتاجاشعرياغزيراونوعيا
يفشتىصنوفالشعر،فكتبالشعرالفصيح
العموديمنهوالتفعيلة،وبرعكثريايفالشعر

الغنائيالحمينيمنهوالشعبي.
وبحسبوزارةالثقافة،فإنهصدرلهمايزيد
عىل20ديواناشعريا،وكتبتعنأعماله
العديدمنالدراساتورسائلاملاجستري

والدكتوراه.
وأوردتالوزارةيفبيانهاجزءامنقصيدة

غنائيةمشهورةللراحلالرشيف:
فرشتقلبيلكلاسمرعيونه
مراياواّديتعمريَجَبالِه

أناالذيساقأشواقهرسايارسايا
ولفّهايفحبالِه

قدكانيضحكمعكلالحسانالصباياواليوم
عايشلحاله.

كتبالشاعرالرشيف،املولوديفمدينةالشاهل
بمحافظةحجةشمالغرباليمن،يفسن
مبكرة،وهواليزالطالباباملدرسةالعلمية
باملحابشة،حيثتشعبتإنتاجاتهتباعا،
بنيالفصيحوالعاميوالعموديوالغنائي

والسيايس،موثقةبنحو10مجلداتمطبوعة
منأعمالهالكاملة.

عرفعنالشاعراليمنيغزارةإنتاجه،
وقدرتهالفائقةعىلتطويعاللغةومفرداتها
وسياقاتهاالجمالية،ليرثياملشهداألدبي

اليمنيبإنتاجاتملفتةكرّستهضمنالقامات
الشعريةالكبريةباليمن،ذلكأنأولديوان

صدرلهعام1978.
كمااشتهربعددمنالقصائدالغنائيةالتي
لحنهافنانونيمنيون،منبينها»مطرمطر

والضباحويل«،وهيباللهجةالتهامية،وغناها
الفنانالشهريأيوبطارشعبيس.

لهقولمشهورأن»القصيدةالتموت«..فيما
وصفثوراتالربيعالعربيبأنها»الحلم
املنتظرالذيتساقطتيفسبيلهرؤوس

وعروش«.
وخاللالسنواتالسبعاملضطربةالتيتلت
الثورةاليمنيةيف1962ماشتغلبالتدريسمع
القليلمناألعمالالحرةالسائدةحتىعام

1970م.
التحقالرشيفبعدذلكبالسلكالحكومي

ضمنكادروزارةاإلدارةاملحليةيفعدةوظائف
آخرهامديراًملديريةأفلحاليمنيفمحافظة

حجة.
يفعام1994مأرادالتفرغللكتابةواألدبفانتقل
إىلصنعاءكباحثيفمركزالدراساتوالبحوث
حتىعام2002م،تقاعدعنالعملالحكومي
وأسسمجلساًأدبياًظليفمنزلةحتىوفاته.
وأصدرالرشيفعددامنالدواوين،منبينها

»منالغابة«و«ديوانصنعاء«.
ُمنحالشاعرالراحلدرعوزارةالثقافةيفشهر
كانونأول/ديسمرب2019،كماحصلعىل

العديدمنالجوائز،وتماإلعالنعنتكريمهيف
أكرثمنمناسبةمنِقبلوزارةالثقافة،وبيت
الشعراليمني،وبعضالجامعاتاملحلية.

اتحاداألدباءوالكتاباليمنيني،منجانبه،نعى
الشاعرالرشيف،وقالإنالشعراليمنياملعارص
خرسواحدامنأعالمهاألفذاذالذيأضافوا
للقصيدةاليمنيةرقماجديدايمثلمنعطفا

خاصايفالتجربةالشعريةاليمنية.
ورسدالبيانسماتقصيدةالراحلالتي

تضعهاضمنالفرائدالنفسيةيفالشِعراليمنّي
الحديث.

واعترباالتحادرحيلهخسارةكبريةللشِعر
اليمنّي،ملامثلهمنتجربةخاصةامتازفيها
بقولالشِعرالعموديوالُحمينيوالحر،وكان

يفكلمنهاحالةخاصةوعالمةمتميزة.

مؤلفات مطبوعة للشاعر حسن 
الشرفي:

•منالغابة-1978-دارالعودة-بريوت
•أصابعالنجوم-1979-دارالعودة-بريوت

•ألوانمنزهورالحبوالنب-1979-دارالعودة
-بريوت

•سهيلوأحزانالجنتني-1985-مطابع
عكرمة-دمشق

•البحروأحالمالشواطئ-1985-مطابع
عكرمه-دمشق

•تقولابنتي-1989-دارآزال-بريوت
•الطريقإىلالشمس-1989-دارآزال-بريوت
•وكانحفرالباطن-1994-دارالثقافة-بغداد

•الهروبالكبري-1996-مطابعالتوجيه
املعنوي-صنعاء

•األعمالالكاملة(1) -1996-مجدللدراسات
والنرش-بريوت

•األعمالالكاملة(3-2) -1997-مجد
للدراساتوالنرش-بريوت

•عيونالقصيدة-2000-مطابعمعني-صنعاء
•أقواسعالن(2-1) -2000-مطابعاملفضل

-صنعاء
•عيونالقصائد-2001-الهيئةالعامةللكتاب-

صنعاء
•شعباملرجان-2001-مؤسسةاإلبداع

-صنعاء
•بناتالرثيا-2002-عباديللدراسات

والنرش-صنعاء
•صهيلالورد-2002-مؤسسةاإلبداع-صنعاء
•كائناتالوصل-2002-عباديللدراسات

والنرش-صنعاء
•االعمالالكاملة(4) -2003-عبادي

للدراساتوالنرش-صنعاء
•األعمالالكاملة(5) -2004-عبادي

للدراساتوالنرش-صنعاء
•األعمالالكاملة(6) -2005-الهيئةالعامة

للكتاب-صنعاء
•األعمالالكاملة(7) -2005-عبادي

للدراساتوالنرش-صنعاء
•نصفاملعنى-2005-عباديللدراسات

والنرش-صنعاء
•ديوانالربدوني-2006-عباديللدراسات

والنرش-صنعاء
•األعمالالكاملة(8) -2008-عبادي

وفاة الشاعر واألديب اليمني حسن الشرفي
تويفالشاعرواألديباليمنيحسنعبداللهالرشيف،يفالعاصمةصنعاء،عنعمرناهز

76عاما.
ويعدالرشيفمنأبرزالشعراءاليمنينييفالقرنالعرشين،حيثأغدقعىلالساحة

األدبيةوالثقافيةالعديدمناإلنتاجاتاملتنوعة.
ونعتوزارةالثقافةيفالحكومةاملعرتفبها،الرشيف،الذيوصفتهبـ«الشاعرالكبري«.
وقالتالوزارةيفبيانلها:كانالفقيدمناملساهمنييفثورةالـ26منسبتمرباملجيدة،

وعمللفرتةطويلةيفسلكالتدريسواإلدارةاملحلية.
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عالء الدين محمد الهدوي فوتنزي

بعدمسريةحافلةبالعطاءوالئحةطويلةمنالنتاج
األدبييفعالمالكتابةالصحفيةواإلبداعية،رستقوارب
ليىلاألحيدبعىلشاطئالروايةالزاخر،وهيبذلك،

إنماتثبتأنهاأحداملبدعنيالذينبنوامداميكتجاربهم
بعرقالصربوحرقةالقلمواملعاناةوالتحملوالحكمة،

عندماكتبتليىلروايتها"عيونالثعالب"،لمتكنتعلم
عىلاألرجح،أنهابذلكتفتحصفحةجديدةيفعالمالرسد
الروائياملحيل،وأنهاتكتبتاريخاجديدالتجربتهاالرثية
والوطنيةيفعالماإلبداع،ارتكزتاألحيدبيفكتاباتهاعىل
املعالجةالنصيةوالــتــنــاولالحكيملكلمــنالعبث
والــمــعــانــاة،واألمــلوالــتــلــذذبـــاألحـــالم،
واالرتــــكــــانإلــىالصمتوالسكون،والتساؤل

الفلسفيواالغرتابالذاتيواملكاني،والهروبوالعنف،
والــقــســوةواإلبــــداع،والفنوالــمــوت،والــقــلــق
والــنــفــي،والهجرةوالطبيعة،والحزنوالحرية،والتفرد
وطرحأسئلةالــذاتوالذاكرة،والثورةعىلالحياةوالواقع

املوبوء.
أمارواية(عيونالثعالب(فهيعملهاالقصيصالثاني

،وهذاالعمللميصدرإالبعدمروراثنيعرشعاما
عىلصدورمجوعتهاالقصصيةاألوىل،وتتطرقأحداث
الروايةيفثمانينياتالقرناملايض،أييفالحقبةالتي

بدأتمؤلفتهاالنرشفيها،وهيالحقبةالتيدخلتفيها
أفكارالحداثةعالماألدبيفالسعوديةوظهرخاللها

شعراءوقصاصونونقاديؤمنونبهذهاألفكار،ويسعون
إىلتحديثاألدبالسعوديضمننزوععامإىلتحديث

املجتمعالسعودينفسه،ومنهمليىلاألحيدب.
ليىلأديبةمتنوعةاملواهب،مثلشجرةتنبتكــرزا

وبرتقاالوعنباوتــمــرايفآنواحد،فهيمثقفةوموهوبة
وصاحبةرؤيا،تصدركتاباتهاعننفسمشمسةوقـّـادة،

وعــنشفافيةحــزنيضاهيألــمالـــوردةلحظة
مشاهدةاملنجلالذيسيقطعها،لذلكأحــاوليف

مقايلهذاتسليطالضوءإىلروايتهااملوسومةبـ"عيون
الثعالب"التيتعالجاإلشكاليةالواقعالثقايفالعربي

وخصوصيته،والتحدياتالتيتواجههااملرأةالعربيةيف
مجتمعذكوري.

ليلى األحيدب؛ قبس من حياتها
ولدتليىلاألحيدبعام1965ميفمنطقةاألحساء،

تفوقتككاتبةوروائيةســعــوديــة،وهــيمــنالكاتبات
امللتزماتبكتابةالروايةوالقصةالقصرية،وكانتعضوة
يفمجلسإدارةالناديعام2011مشغلتمنصبمديرة
إدارةاإلعالمالرتبويبتعليمالرياضمنذعام2000م

وحتى2015م،نرشتأولمجموعةقصصيةعام1997م،
وتُرجمتأعمالهاالقصصيةللغةاإلنجليزيةيفكتاب
(Beyond the dunes(ضمنمرشوع(موسوعةاألدب
السعودي(،وترجمتقصصهاإىلاللغةاإليطاليةضمن
كتاب(زهورعربية(إليزابيالكامرا،ويفعام2009منرشت
روايتهااألوىل(عيونالثعالب(،والتيتناولهاعددمن

النقادالسعودينيوغريهم،وكانتتكتبعىلمدى18عاًما
يفمجلةاليمامة،يفزاويةأسبوعيةبعنوان(تحوالتامرأة
نهرية(ومنمؤلفاتها:البحثعنيومسابع،مجموعة

قصصية(1997(فتاةالنص،مجموعةقصصية(2011) 
جناتصغرية(2015(.

الخطاب الذكوري في الرواية
تعالجالكاتبةالسعوديةليىلاألحيدبيفروايتهاالجديدة
عيونالثعالبإشكاليةالواقعالثقايفالعربيوالتحديات
التيتواجههااملرأةالعربيةيفمجتمعذكوري،بأسلوب
روائيجريدونابتذالوبلغةفصحيوجملةبسيطة
ومبارشة،وذلكمنخاللقصةفتاةجامعيةمتحررةهي
مريمالتيتعيشحياةتغبطهاعليهازميالتها،خرجت
منبيئتهااملحافظة،أقامتعالقات،وأجربتمنتحب
عىلالزواجمنهاوتحدتاملجتمعالذكوريوأغضبت

أهلهاوانزوتعنشلتهاالجامعية.
ومنخاللالروايةتسعىالكاتبةإىلكشفالحقائق
منواقعالعالقاتالتيكانتسائدةبنيأدباءالحداثة
السعودينيمنذكوروإناث،فهيكماصورتهاعالقات
غريطبيعيةوالموضوعية،عالقاتنفعيةغرينظيفة
،فاألدباءالحداثيونالذكورينظرونإىلاألديبات

الحداثياتاملتطلعاتإىلالربوزوالشهرةبعيونالثعالب
،ألنهنيفنظرهمإناثقبلكليشء،وعليهنأنيدفعن
منأنوثتهنثمناالهتمامبنصوصهنونرشهايفالصحف
واملجالتوإبرازهاعندالنرشثمنقدهاوالثناءعليها،وكن
باملقابليتهافنتعىلذلكواليتورعناستخدامأنوثتهن
لدفعهذاالثمن،وتقديمهمنأجسادهنإنلزماألمر.

وتقدملناالروايةنماذجمنهؤالءوهؤالء،وتكشفعن
كيفيةاستدراجاإلناثإىلالرشاكالتيينصبهالهن

فرسانالحداثةيفلقاءاتيفرتضأنهالقاءاتأدبيةبريئة
ونظيفة،لقاءاتللتحاوروتبادلاآلراءوقراءةالنصوص
ونقدها،ولكنهايفالواقعكانتفضاءاتيلتقونفيها،
ذكوراًوإناثاً،بعيداًعنالعيون،ليحاولخاللهاكلفرد

منهمالحصولعىلمبتغاه.
ويحيلنااختيارالعنوانيفصيغةالجمعإىلمجموعةمن
النماذجالبرشية،تشرتكيفثعلبيتهاأويفكونالثعلب
رمزاًداالًعليها،وثمةأمرانجوهريانيف»شخصية

الثعلب«ينعكسانعىلمعظمشخصياتالنص،وهما:
قرصالعمر(أوالتجربة(،واالنتهازية،فالثعلبحيوان
آكلللنباتوالحيوانعىلالسواء،أينهازفرص،وهوما
يرتددصداهيفالنصكثرياً:»كلاملثقفنينصوصرديئة،
نصوصمستهلكةومليئةبالثقوب،نصوصمستذئبة!

يبقىاملثقفمثقفاًمحرتماًحتىيقتنصاألنثىبداخلك،
عندهايتحوللذكريفتضكلبكاراتروحك،مزهواً

بنفسه«.
ومنالالفتلنظرأننصالروايةلميدنالقمعاالجتماعي

مثلماأدانالشلةالحداثية،فليسفيهسوىإملاحات
خجولة،وعابرة،إىلوجودهذاالقمع،بينماكانهو
السببيفانطواءهذهالشلةعىلنفسها،وانسحابها
منالفضاءاتاملفتوحةإىلاجتماعاتضيقةومغلقة

وموبوءة،واضطرارالفتياتاملوهوباتإىلالتسللإىلهذه
االجتماعاتوالتشبثبهذاأوذاكمنفرسانالحداثة

بحثاًعنفرصالنرشوالظهورواالنتشار،فلوالوجودهذا
القمعألمكننشوءعالقاتطبيعيةبنيذكورالحداثيني
وإناثهم،عالقاتالغبارعليها،أوعليهاالقليلالقليل

منالغبار.
وثمةثالثةمداخلجديرةباالعتباريفقراءةوتفكيك
"عيونالثعالب"األول:سوسيولوجي،يظهرطبيعة

الرصاعاملجتمعياملعقد،مابنيالحداثةوماتناديبهمن
قيمالعقلوالحريةالفردية،ومايعيشهأتباعهامنحياة
بوهيميةوفوضويةوأنانيةوبني»األصولية«أوالتقليدية
بتكريسهالقيمالسمعوالطاعةوالنقل،وهيمنةالديني

عىلكلصيغالوجود.
الثاني:نسوي،فنحنأمامتصويروتفكيكثقايفللمجتمع
السعوديمنمنظورنسوي،فالبطلةهينفسهاالراوية
بضمرياألنا،ويمكنأننعتربهامرآةشديدةالحساسية
لكاتبةتنتميإىلالواقعذاته،بعيداًعنسذاجةالطرح

برضورةالتماهيبنيالكاتبةوالبطلة.
الثالث:أقربإىلالنقدالثقايف،فالروايةتقدمتحليالًواعياً

لالتجاهاتالثقافيةاملهيمنةعىلاملجتمعخصوصاً

الدينيوالحداثي،ورصاعهماباهظالثمنسواءيف
وسائلاإلعالمأوبنيفئاتاملجتمع،وتأثريهماالفادح
عىلالشخصيات،وهذاهواملستوىاألعمقوراءاإلطار

العاطفيللرواية.

اللغة في الرواية؛ لغة حديثة وانسيابية
تمتلكليىلاألحيدبلغةرسديةسلسة،فلغتهاوهي

شفيعهاالوحيد،لغةحديثةوجميلةومنوعةوانسيابية
،تكرثفيهااملجازاتواإليحاءات،وحواراتهاعىلمافيها
منتكرارلفظيتشحنالقارئبالتوقعاتوتشجعهعىل
انتظارماسيحدثبعدحني،فيميضيفقراءتهادون

إحساسباملللويبقىأنأقول:إنهذهالروايةتستحق
القراءةألسبابأهمهاأنهاتعطينافكرةعامة،واقعيةأو
قريبةمنالواقععنالبيئةالحداثيةالسعوديةيفمرحلة

معينةمنتاريخالبالد.
ويفنهايةاملطافأقولإنليىلاألحيدبمنحتهذه

الروايةصوتاوفعالووجوداجديدا،خاليامناإلفتعال
واالرتجال،مرتكزاإىلتجربةرسديةمهمةانتهتنهايتها
الطبيعيةيفعالمالروايةبعدأنكانتإحدىروادالرسد

القصيصاملحيلوالكتابةالصحفيةواإلبداعية،وقد
استحقتليىلبجدارةاملكانةاألدبيةالتيوصلتها.

 

*عضوالرابطةالقلميةالهندية

»عيون الثعالب« 
لليلى األحيدب : 

رواية تعالج اإلشكالية الواقع 
الثقافي وتكشف الخطاب الذكوري
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مرثيات
فراس سليمان

أنترجلهادئ،هذااليعني
أنكالتغضب.لكنالأحديرى
جيوشاًمنالقشتتحاربيف
رأسك،وأكرثَ،الأحديرىهذا

الرمادالهباءالذييتطايرحول
غيابك.

أحياناًاليخلوطيشكمن
الحكمة/طيشمضحكبال

جمهور،حكمةأكرثإضحاكاًألن
هتّافَهاأشباح/بنيرغبتكيفأن
ترتكأثراًوبنيأنتميضخفيفاً
مذعناًألوامرالعدالةالبعيدة

أرجأَتجسدكهيأتهللمحتوم.

لنتتكلّمعنإقامةاأللمهنا،عنشؤونهاملُطِبقة،والعنبروقورعودالندم
التيتجعلبيتكمقطعاًمنالقيامة.

أنترجلخائف،وكلماتريدفعلهأنترميبتلويحةوداعبابتسامةلكل
أولئكالذينأخافوك.

••••
أكرثمننّدابةستقفعىلحافةاسمكالذيسيطمرهالنسيان،أكرثمنأم
وأختلنيتسنّىلهّنحضورتأبنيظلّكوقدتقلّصإىلمرتونصف.لكّن
امرأةواحدةستدفنمستقبلها...ماتبقّىمنحياتهامعرمادجثّتكالذي

(أوصيَت(أنُيرسلإىلالبالدالتيوُلدَتفيها،تلكالبالدالتيالتصلحسوى
للموت.

••••

دعالهواءيدخل...سيختلطبأنقاضهذهاملتاهةالصغرية.هذهالغرفةاملدفن.
إنهيتوافدمثلدفقاتمتعبةأتعبهاالجريآلالفالسنني...مثلأنفاسهذا

الكوكباملتقطّعة.

دعالهواء.دعهذاالهرِماملتصابييحرّكالظاللالتيتحومحولك...دعه
يدخلإنهسيضحىقطعةثقيلةمنالنسيانسيضحىأثقلمندموعقالئل

سيفتقدونكثمسينسون.

••••

قطّعَتحقيقتك/مايعادلأوهامكعننفسك/إربألهم.عفاريتالصداقة
والحب.بكلمةأخرى،تمثالكالذيحطّمتهوجّمعتهآالفاملرّاتلريوكفرأوا
فؤوسهم.لمتكنيفالخالصةقبلالنقطةاألخرية،ولم...لمتكنيفالتفاصيل
أسماكاًتبلعطنصَفميتةيفماءالنص،طيوراً(ترقصمذبوحة(يفهواء

الفعل.كنَتروحاًصادقاًيفهيئةجسدمخاتلة.

ُوجدتنصفميتليحبك/ليعرتفبك/أنصاُفميتني.

أيهاالرجلالذيأنفَقوقتهيشعلنارأجانبقربه.لييضءاالسماملمحوعىل
الشاهدة

التبتئسأنتأصلحمنهميفرثاءنفسك.

••••

لقدنسيَتشكلالحجرات،فأنتتعيشيفممرتحتاألرضحيثالرطوبة
ورائحةالعتمةواألدواتالحادةالتيتتساقطمننومكاملتقطّعبوسعهاأن
تدفعكإىلأنتذرعاملجازجيئةوذهابا،ثمتضجرفترتكيدكلوقتطويل

عىلقبضةبابيفيضإىلعالممكشوف.لنيفهمأحدكيفأسعفكالحظأن
تتجّمدواقفاًيفاملصادفةاملتجمدة...يفاللحظةالتيلمتجئمناملايضولن

تميضإىلاملستقبل.

يقالإنكربّيَتالظالَلالداكنةيفمكانكحتىأضحتأشباحاً،وإنكترسلها
آخرالليلإىلأشخاصيفكرونباملوتوالحياةمنغريطائل،وُيقالإنتلك
األشباحتعودإليكبساللمليئةبالحكايات،ولكنكالتقوىعىلإفراغها،
ويقالإنأبطالالحكاياتتلكتعينكيفإنهاضنصفكامليتكلصباح.

*شاعرسوريمقيميفنيويورك

أيمن أ. حسونة

لنأفقدالوعي،وسأحاوُلالوصوَلإىلأقرِب
حائط،فقدشاهدُتوثائقيًّاعنالكوارثالتي
تشبهماأنافيه،نََصحواالجميعأنيحاولواما

استطاعواالوقوَفقُرَبيشءكهذا.

حائٌط،باب،راسيةتخت،واجهُةالخزانةالذيلم
تستخدمهأمييفغرفةالضيوف،لوُحصاٍججاء
بهأبيمنالَخرابةكييبيعهملنيشرتياألشياء
العتيقة،كلها،وأيُّها،سيفيُديفهذااملطرالقاتل

،وعليهم. الذييهطلعيلَّ

إنّيأحسُداملؤمننيعىلتسليمهملكلهذا،ونبقى
نحُن،الذينأثرناالتساؤالتبجدوىكليشء،من

بنهايةاألمر،بالراحة؟ الذيَحسَّ

ستدوُراألرضكماتفعليوميًّا،وسنلعُنكلصباٍح
الشمَسفيه،وإذامامّسنامطٌرثقيل،سننفُض
قميصنااملفضلالذيبللُهبكاءالسماءوسنقرُع
نخبالحروبواألوبئة،ونستذكُر»أرخميدس«يف
يوريكا،وجدها،ووجدناها،ووجدتها–أناالعبُد
الفقريُللعلم–فالطبيعُةلنترحمنا،وسرتُجمنا
بحجارٍةالنتوقعها،لَنتُرسلطيورًا،بلستكتُب
حجٍر–هذاماجنتُهأنفسكمعليكم. عىلكُلِّ

منقُبٍل،وعقيليستقُريفموضٍعجغرايف رأيسُشجَّ
آخر.

لوكُنُتوحديلنجوْت.

*

ترانيُموتهاليُلوتجاويُد.يستقُريفآخرَمسمعي
هذاالكالم،الأهضمه،كماالأهُضُمالربغل.يباٌس
يففمي،رمٌلصحراوييجفُفحلقي،أحاوُل
الصربمنّيكأني محاكاةالجملكيأصرب،يفرُّ
طفل،فأعوُدلبداياتي؛سقطالعالُمعىلرأيس

ُهنا،وأهيلُهناك...عنٌيزرقاءوكٌفذهبي،أوفيض
الفرق.

تعاويذناالتيآمنّابها،لَمتَقينامنكلماحدث،
تسلقنابهاعىلجداِرإيماننالعلنانصُلإىل

يشءملموس،غبنايفتفاصيلالحربعىلماوجد
القدماءمنورق،فصدقّناه،وسلّمناله،وبه...لم
ينزلمنالسماءمالئكة،بلموْت...ومناألرض

نبتتألغام،اللوْز.

*
إنّيمديٌنلكلقطرِةماءرشبتها،أحيتنيلوقٍت

أعلمه،لكنهارّبتيفداخيلرُعًبامنموتي
عطشاَن،الأخافاملوتقدرماأخاُفالعطش،فال
،لكنالعطشلهإجابٌةتَروي، نملُكمعاملوِتحالًّ
وترويبعدها-إنعشت-ِقصًصاأخرى،فضفاضٌة
هيالحياة،وكلّماحرستهاعىلخرصك،أفلتْت،
وترّسبُتريُحالشكإليك،فعقدَتالُعقدَةاألوىل
ملشنقتك،ثمتفكهاألنكأجنبمنمواجهته.

رسالتيلمأكتبهابعْد.

هَوُعمٌرسأقضيهوأميش،لكنيسأستعريُُخَف
الجمل،ألحفرعىلهذهالصحراءماسأقول.

»أكتبإليلعندكوامِش«هكذانصحنيصديْق.

وهاأناأكتب.

ليبقىظيّلوسطكلهذهالفوىض،وإنسقَطعىل
رأيسكلهذاالعالم،فيلمنهقَرطة...

الخرزةالزرقاء،والكف،وكلأذكاِرالصباِحواملساء،
وصلواِتالتهجدوالشفِعوالوتر،والضحىوالليل،
تمتماٌتهامسةلنتتجاوَزجدرانالبيت.فلميعد
للحيطانآذانبعَداإلسمنتاملصمت،والحجارة
املباركةملّتوظيفتها،فنامواليلكمالطويل...

لربما،لميكنالله،ُيريُدكلهذا.

لربما.

*كاتبمنفلسطني-األردن

كأنها الحياة

Zainab Koilo

a look
I am Lida:
Never look at the water I became
Inside me is a mirror that I am afraid 
of
I cannot stay naked now
It was a teenager when he passed by 
my mouth
The dream was destroyed by bleed-
ing incense
Ash pains from my shoulders
Now, compare yourself to the fear 
of sleeping
When I become a sea, its shadow 
does not grow
The gods will love me
And maybe also
A sign speaks in my neck
With a look outside.

••••
Forget about

In my mouth, the language of wind 
spins

I asked the field birds for my name
She kissed me with fast songs
I can’t look at Medusa now
And let the herbs forgive my feet
I loved the story that spans your 
chest
And the sky that I lost in the woods
And the priest that I ran after
It was said that I mixed with the 
same river “Laithi»!
The sleeping stone talks with oaks
The sound of the bodies is heard
Leaves trembling with branches do 
not tremble
As for farewell, no one will forget it

••••
7 and mother

(To the Syrian lady Sabah, who lost 
7 children under heavy bombing 
in Aleppo, and breathed her last 
breath, in a wheelchair, looking for a 
doctor in the streets.)
I gave birth to 7
They said 7
A myriad of cells scattered from the 
stomachs
I grabbed my chest with the claws of 
an animal

They said 7

7 appearing missing now
I searched for them on 7 streets 
smelling gunpowder
In my stomach, I carried the vacuum 
of the world
I went up among the rubble

My daughters- when the tree split
My children- When the rain fills the 
hole

My hand touches the metal in the 
middle of the street
The rust that broke into my skin tints 
the globe
My tongue is wounded between 
words

They said 7

7 They have no eyes, mouths, noses, 
and feet
7 They shall not starve, nor thirst, 
nor smell, nor see
7 They do not sleep, cry or laugh or 
embrace
He won’t be born again when I touch 
his shadow, right?
I threw myself in the middle of the 
street
I bitten off the ground, and I got rid 
of iron
Avoid milk into your dark eyes
I am a witch, yes, and when life was 
split, you thought I had died.
I shot seven towards the sky.
But when it is divided into 7 parts
You cannot find me
I am in the morning,
Under each star
Seven children were born..

·Zeynep Köylü was born in 1978 in 
the Turkish city of Chorum

My tongue is wounded between words
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    ART تشكيل

سارة عابدين
يعيشالعالمهذهاأليامعزلةإجباريةفرضهاانتشارفريوسكورونايف
أغلبدولالعالم.حتىهذهاللحظةاليوجدحلمطروحللسيطرةعىل

انتشارهسوىالعزلاملنزيلالذيصاحبهظهورمصطلحجديدهو»التباعد
االجتماعي«،فلميبقللبرشمتنفساسوىالنوافذيراقبونالعالممنورائها،
يغنونويرقصونفيها،يتحدثونمنخاللها،يفانتظارلحظةظهورعالج

ناجعأومصللذلكالفريوسالذيعزلالبرشبالكامل.
يفالفنالتشكييلهناكالعديدمنالفناننيالذينظهرتالعزلةاإلنسانية

كثيمةرئيسيةيفلوحاتهم.يعرفعلماءالنفسالعزلةبأنهاحالة
يصبحفيهاالعقلبعيداعناملنبهاتاملستمرة،مدركا

لذاته،وهياللحظةالتييزدهرفيهااإلبداع.هنا
محاولةالستعادةبعضاللوحاتالتيربما

تتالمسمععزلةالبرشالحالية.

»في وقت مبكر من صباح 
األحد«

ولدالفناناألمريكيإدواردهوبر
عام1882وتويفعام1967،

وعارصتغرياتعامليةمختلفة،
وتحولأمريكاإىلعالمجديد

تجتاحهاآللة،ويشعراإلنسان
فيهباالغرتابعنالحياة

والطبيعة.
اختارهوبرالتعبريعنمشاعره
منسيطرةالعالماملاديعىل
الحياةاإلنسانية،فاليظهريف

لوحاتهتجمعاتأوعالقاتبرشية،
ولكنأفراديفعالمسحريمسطح

دونحكايةرسديةواضحة،بشكليسمح
للمتفرجبحريةخلقحكايتهالخاصة.

يفلوحته»وقتمبكرمنصباحاألحد«يسترشف
هوبرالفراغالذييعيشهالعالمحاليايفكلالبالد.األماكن

التيكانتتضجبالبرشأصبحتخاويةتماما،كمالوحاتهالشهرية.
يقولهوبريفحديثلهإنكلمة»األحد«لمتكنجزءمنعنواناللوحة،لكن
أضافهاشخصما.يمكنناحالياحذفالكلمةمجددا،لتشبهاللوحةكل

الصباحاتحولالعالميفوقتاجتياحفريوسكورونا.

»الرمادي والذهبي«
يعتربجونروجركوكس(1990-1915(واحدامنعالماتاملشهدالفني
الواقعياألمريكي،فقداعتادعىلتصويرمشاهدالغرباألمريكيمنخالل
رؤيةخياليةتركزعىلالتفاصيلالصغريةللمناظرالطبيعيةاألمريكيةمثل

تفاصيلحقولالقمح،وغيومالسماء.
تعتربلوحة»الرماديوالذهبي«منأشهرأعمالكوكس،وتوجديفمتحف
كليفالندللفنونمنذعام1943،وقدرسمهايفأعقابالهجومعىلميناء

بريلهاربر،ودخولالوالياتاملتحدةيفالحربالعامليةالثانية.
اللوحةمستوحاةمنحقولالقمحاألمريكية،بواليةإنديانامسقطرأس

الفنان.ويظهريفمقدمةاللوحةتقاطعممرينترابيني،باإلضافةإىلعمود
هاتفمزينبملصقاتدعائية.يطلقعىلالطريقاملرسوميفاللوحة»مفرتق
طرقأمريكا«بسببتقاطعالطرقالرسيعةالرئيسيةبنيالشمالوالجنوب

والرشقوالغرب،ويرمزالطريقيفاألساسملفرتقطرقصمودالديمقراطية
يفأمريكا،يفمقابلانتشارالفاشيةيفآسياوأوروبا،لكنبشكلواضحيمكن
أنتكوناللوحةواحدةمنأكرثاللوحاتتشابهامععالممابعدكورونايف

عام2020.

»العزلة«
يشتهرالفناناإليطايلجورجيوديكرييكوكواحدمنمؤسيسحركةالفن
امليتافيزيقي،بلوحاتهالسرييالية،التييحاولفيهامزجأيقوناتالعالم

الحديثمعاألفكارالكالسيكيةالقديمة.
يفلوحةالعزلةيظهرأحدشخوصهالهجينة،ملقاةعىلسقالة،
أولوحخشبي.يبدوأنمخلوقهالعجيبيفحالةحزن

تؤكدهاطأطأةالرأسوالجلسةاملنكرسة،والتيربما
تشريأيضاإىلتجولالكائنيفأفكارهالداخلية
وانعزالهالتامعنالعالماملقفرمنحوله.

تكرروجودالشخوصالهجينةيفلوحات
ديكرييكو،كملهمنيألساطريماوراء
الطبيعة،وعالمالذاكرةوالخيال،
لكنيفالوقتنفسهيمكنأننجد
فيهاحاليامايشبهحالاإلنسان
املعارصمنألموعزلةوانكسار.

»عزلة«

تنتميلوحة»عزلة«إىلفنون
طاجيكستان،للفناناملعارصدالر
عثمانوف،وتظهراللوحةشابا
جالساعىلأرضيةغرفةمظلمة،
يراقبضوءالشمسوهويغمرهمن

النافذة.تبدوالعزلةيفهذهاللوحةعزلة
روحانيةساكنة،واليظهروجهالشاب
بمشاعرمعينة،لكنوضعيةالجلوسالتي
اختارهاالفنانتعكسحالةمنالهدوءوالتصالح

اإلنسانيمعالعزلة،وحالةمنالتأمليمكنتفسريهاعىل
أنهاالتنويرالذينحتاجهلفهمأنفسناوإرشاقعقولناوفكالتباس

األفكاراملتشابكةبداخلكلشخصمنا.

»غرفة نوم في آرل«

قدمالفنانفنسنتفانغوخلوحة»غرفةنوميفآرل«عام1890،إذعاش
غوخحياةمأساويةللغاية،وتجسدتأغلبمشاعرهواألحداثالتيعاشها
يفلوحاته،لذايمكنأنتقوللوحةغرفةنوميفآرلالكثريعنحياةفان

غوخ.
رسمفانغوخغرفتهيفخمسلوحات،اللوحةاألوىلنفذهابخامةالزيت

وكانسعيدابهاوكتبعنهايفرسالةإىلشقيقهثيوقائال»النظرإىلاللوحة
يجبأنيريحالعقلوالخيال«.

يفتلكاللوحةتبدواأللوانالمعةوجريئة،وهينموذجللتغريالذيحدثيف
ألوانفانغوخيففرتةإقامتهيفآرلوسانريمي.كمانأنالجانبالالفتأكرث
يفاللوحةهومنظورهاالغريبغريالواقعيوالذيتمردخاللهفانغوخعىل
النهجالتقليديللفناننيالهولندينيالكالسيكيني.يمكنأنيسريالفنانون

عىلنهجفانغوخويرسمونغرفهمالخاصةيفتلكالفرتةالتييجلسفيها
العالمبالكامليفاملنازل.

لوحات جسدت مفهوم العزلة في 
الفن التشكيلي

urner Prize, UK’s 
top art award, axed 
for 2020
The Turner Prize, the most high-profile award in British 
art, will not be given out this year because of the upheaval 
caused by the coronavirus pandemic.
Tate Britain, which has organised the prize since 1984, said 
it would be impossible to organise the annual nominees’ 
exhibition.
Instead, Tate will give bursaries each worth £10,000 to help 
10 artists at this “exceptionally difficult time».
Past winners include Damien Hirst, Grayson Perry and Steve 
McQueen.
The last time it was not awarded was in 1990, after the 
award’s sponsor went bankrupt.
‹Hour of need›
Tate Britain director Alex Farquharson said: “Gallery closures 
and social distancing measures are vitally important, but 
they are also causing huge disruption to the lives and liveli-
hoods of artists.
«The practicalities of organising a Turner Prize exhibition are 
impossible in the current circumstances, so we have decided 
to help support even more artists during this exceptionally 
difficult time.
«I think JMW Turner, who once planned to leave his fortune 
to support artists in their hour of need, would approve of 
our decision.»
The prize is named after the great painter, who hoped to 
leave part of his estate to help “distressed landscape paint-
ers” and “poor and decayed male artists” after his death in 
1851
Farquharson added: “I appreciate visitors will be disappoint-
ed that there is no Turner Prize this year, but we can all look 
forward to it returning in 2021.»
The move to give equal amounts of money to 10 artists 
follows last year’s decision to split the usual £40,000 prize 
between the four shortlisted artists.
The nominated quartet successfully argued that their work 
was “incompatible with the competition format, whose 
tendency is to divide and to individualise».
he prize has been controversial in the past, gaining infamy in 
the 1990s with nominees and winners including Hirst’s cows 
in formaldehyde, Tracey Emin’s unmade bed and Martin 
Creed’s empty room with lights going on and off.
According to the Tate’s announcement on Tuesday, this 
year’s judging had been at an advanced stage.
‹Disruption and uncertainty›
«This year’s jury has spent the past 12 months visiting 
hundreds of exhibitions in preparation for selecting the 
nominees,” it said.
But the gallery said the decision to replace this year’s prize 
with grants “was made to help support a larger selection 
of artists through this period of profound disruption and 
uncertainty».
The usual prize money has been supplemented by extra 
sponsorship to allow Tate to provide Turner Bursaries worth 
£100,000. The recipients will be announced in June.
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CINEMA سينما

أميتاب 
باتشان يطلق 

فيلمه بعيدا عن دور 
السينما

يطلقالفيلمالجديدللنجمالبوليووديأميتابباتشان،الذي
عادةماتتسببأفالمهيفاكتظاظيفدورالسينماالهندية،عىل
خدمة»أمازون«للبثالتدفقي،بسبباإلغالقاملفروضعىل
البالد،للحدمنتفيشفريوسكورونااملستجد،كماأعلنت

الرشكةاألمريكية.
ومعإصدارمايقربمن1800فيلمالعام2018،تعدالهند
صاحبةأكربصناعةأفالميفالعالممنحيثعدداألفالم

التيأنتجت.
وعادةيشكلبدءعرضاألفالميفدورالسينماحدثامهما

يدفعمحبيالسينماإىلاالنتظاريفطوابريلساعات.
وكانمناملقرربدءعرضفيلم»غوالبوسيتابو«منبطولة
باتشان،وإخراجشوجيتسريكار،يفصاالتالسينمايف

أبريل،لكنالهنديفحالةإغالقمنذأواخرمارس،ومازالتدور
السينمامغلقة.

وقالت»أمازون«إنالفيلمسيطلقعىلخدمتهايف12يونيو
وسيكونمتاحايفمئتيدولةومنطقةحولالعالم،يفماوصفه

سريكاربأنه»فجرعهدجديدللرتفيهالهندي«.
وتتنافس»أمازون«يفالهندمع»نتفليكس«ورشكات
أخرىمثل»هوتستار«-رشيكة»ديزني«-منأجل
االستحواذعىلأكربعددمناملشرتكنييفالبالدالتي

يبلغعددسكانها1,3مليارشخص.

إذاكنتتبحثعنمحتوىذيجودةعاليةألطفالك،وتريد
قضاءبعضالوقتبمفردك،فإليكمجموعةمناألفالمالتي

ستضعحداملشاغلكوتطمنئللقيماملعروضةبها.
إليكمجموعةمناألفالمالتيرشحهاموقع»برايتسايد«
األمريكي،وستسعدأطفالكوتعلّمهمدروسايفالوقتذاته،
ورغمجرأةبعضاألفالمواملسلسالتاملعروضةعىلمنصة
البث»نتفليكس«،فإنهذهاألفالممخصصةلألطفالوال

تسببأيقلقلآلباء.

1. كريستوفر روبن
إذاكنتترغبيفتعليمأطفالكقيمةالصداقةالحقيقية،
فاستمتعبفيلمكريستوفرروبنللمخرجماركفورسرت.

يأخذناهذاالفيلمبرسعةإىلحياةكريستوفرالذيأصبح
اآلنشخصابالغايشغلوظيفةمرهقة.إنكريستوفرغري
سعيد،ولكنعندمايعيدالتواصلمعصديقطفولتهالدب

»وينيذابوه«،يتمكّنمناسرتجاعكلذكرياتهمعه.

2. بنجي
منخاللالعودةإىلعام1974،تصورنتفليكسبنجييف
صورةجديدة.تدورالقصةحولجرويتيميدعىبنجي
يصنعصداقاتمعطفلنييفاملدرسة.يجدالرشطريقهإىل
الطفلنيحيثيتعرضانلالختطاف،ولكنيأتيصديقهما

املفضلاملكسوبالفروإلنقاذهما.
3.األمريالصغري

يعدفيلماألمريالصغريأحدأعظمأفالمالرسوماملتحركةعىل

اإلطالق،وهوفيلمينبغيعىلجميعأفرادالعائلةواألطفال
عدمتفويتمشاهدته.رغمأهميةالدراسةووضعخطة،من
املهمبالقدرذاتهتقديراألشياءمنحولناواالستفادةمن
الفرصالتيتتاحلنا.يصورهذاالفيلمذلكبطريقةأجمل
منخاللفتاةمدرسةمجتهدةومنضبطةوجارتهاالقديمة

املليئةبالحياة.

4. سبوكلي اليقطين المربع
يمكنكاالعتمادعىلسبوكيليفتعليمأطفالكأناملظهرال

يعكسشخصيتهم.ويفحنيأناليقطنيمناملفرتضأنيكون
مستديرا،فإنسبوكيليقطنيعىلشكلمربع،وهواألمر
الذيجعلاآلخرينيتنمرونعليه.لكنصديقهالعنكبوت

والخفاشيساعدانهعىلتقبلنفسه.

5. الجنية القرصانة
تتمحورأحداثفيلمالجنيةالقرصانةحولجنيةجيدة

تحولتإىلأخرىسيئةانضمتإىلالقراصنة.إلنقاذزيرينا،
ينبغيعىلتينكربيلالتوجهإىلسكولروك،وإعادة

صديقتهاومساعدتهايفحلمشاكلهاالخاصة.

6. األرنب بيتر
بعدإضفاءملسةحديثةعىلالقصة

الكالسيكية،يصورهذاالفيلمقصةأرنب
متمرديقيضأيامهيفمضايقةصاحب
املزرعة،ولكنعندمايقوم

أحدأقاربه
بالقدوم
إىلمنزل

ماكغريغور،
تصبح
بعض
األمور
معقدة
بالنسبة

له،
وتتواىلاألحداث

املضحكة.

7. البحث عن السعادة
أفاداملوقعبأنفيلم»البحثعنالسعادة«مستوحى
منقصةحقيقية،ويعدمنبنياألفالمالتييحتاجاملرء

ملشاهدتهامرةواحدةعىلاألقليفحياته.يعدهذاالفيلم،
منبطولةويلسميثوابنه،بمثابةرحلةعاطفيةمسلية
ستساعدكيفتغيرينظرتكإىلالحياةوإدراكأناليشء

يأتيبسهولة.

8. مغامرات تن تن
إنفيلمالرسوماملتحركةثالثياألبعادمنإخراجاألسطورة
ستيفنسبيلربغ،مناألفالمالتيعليكعدمتفويتفرصة
مشاهدتها.تدورأحداثالفيلمحولتنتنوالكابنتهادوك

اللذين
يبحثانعن

كنوزمخبأة.ومناملؤكدأن
مغامرتهماستجعلطفلكمتسمراأمامالشاشة.

9. إطالق سراح ويلي
يحكيهذاالفيلمقصةطفليفالشارع،يبلغمنالعمر12 
عاما،يصادقحوتاقاتاليفحوضأسماك.واألمراملثري

للدهشةأنالطفلينجحيفتدريبالحوتالقاتل،وتجمع
بينهماعالقةوطيدة،وعندماأدركجييسالنواياالرشيرة

التييضمرهابعضاألشخاصلوييل،ينقذأفضلصديقله.

أفالم تعّلم أطفالك القيم النبيلة 9 
على نتفليكس

مسلسل 
رعب جديد 

لشاروخان على 
»نتفليكس«

يفأوىلالتجاربالهنديةلدراماالخيالالعلمي
املمزوجةبالرعبوثانيتجاربملكبوليوود

شاروخانيفعالماإلنتاج،تعرضشبكةنتفليكس
أولأجزاءاملسلسلالهندي»بايتال«.

تدورأحداثاملسلسلاملكونمن10حلقاتحول
حرببنيبعضأفرادالجيشالربيطانياملوجود
يفإحدىاملناطقالنائيةبالهندبالتعاونمع

عصابةمناملوتىاألحياء»زومبي«يفمواجهة
الرشطةالهندية.

املسلسلمنتأليفوإخراجباتريكجراهام
وبطولةفينيتكومارسينغوأهاناكومرا،

ويعترباملسلسلإنتاجامشرتكابني
شبكةنتفليكسورشكةريدشييل
اململوكةللنجمالهنديشاروخان

الذيشاركأيضايفاختيار
املمثلنيوأرشففنياعيلالعمل

بالكامل.
واملسلسلهوثانيإنتاجات
شاروخانيفعالمالدراما
اإللكرتونيةوذلكبعد

نجاحتجربته
 Bard Of«األوىل
Blood«معالنجم
عمرانهاشمي

والذيعرضعيل
شاشةنتفليكس
سبتمرباملايض

ومناملتوقعطرح
الجزءالثانيمنه
قبلنهايةعام

.2020

Tom Cruise, Elon Musk, NASA Want 
to Shoot a Movie in Outer Space
T om Cruise, Elon Musk, and NASA are reportedly working on the first narrative feature film to be shot in outer space. Yes, 

your foggy, quarantine-addled brain absorbed that information correctly: Tom Cruise, as in the movie star; Elon Musk, as 
in the bizarro Tesla billionaire and CEO of SpaceX; NASA, as in the space agency. They’re 

joining forces. To make a movie. In outer space.

Deadline reported this head-scratcher , noting the movie will be an action ad-
venture, in true Cruise fashion, and will be the first narrative feature of its 
kind. And no, it won’t be a Mission: Impossible film, nor is it currently 
attached to any studio. Reps for Cruise have not yet responded to 
Vanity Fair’s request for comment.

As the outlet noted, space is probably the next great chal-
lenge for Cruise, a star so devoted to doing his own stunts 
that he once fired an insurance team so he could run 
around the side of the Burj Khalifa, the tallest 
building in the world, for Mission: Impossible 
– Ghost Protocol. One wonders how, exactly, 
Cruise will prepare for this movie: Will he…
literally go…up into outer space? Will he 
have to become an actual astronaut in 
order to play this new role? Unclear. 
Maybe Lance Bass, who has sadly 
never made it into orbit, can 
give him some tips.

Musk, a man who is simply 
addicted to the concept 
of living on Mars, is 
probably a suitable busi-
ness partner for such a 
venture thanks to SpaceX, 
his rocket and spacecraft-manufac-
turing company. If Musk, who recently 
welcomed a new baby boy with partner 
Grimes, had his way, half of humanity 
would probably be living on the moon 
right now, with the other half hitting 
a vicious game of rock-paper-scis-
sors to see who gets dibs on 
Mars. But a movie made 
within the confines of a 
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BOOKS كتب

صدرحديثايفإيطاليا،كتاب»كوفيد19-..
فريوسالخوف«ويناقشتبعاتالجائحةعىل

الثقافةواملجتمع.
يعتربالكتابكماجاءيفمجلة»بابيلون«

اإليطاليةاألولمننوعهالذييتطرقلتبعات
تفيشالجائحة،ويعطيصورةدقيقةعماحدث

يفالعالمخاللاألشهرالقليلةاملاضية.
ويبنّيهذاالكتابكيفاستحوذموضوع

الجائحةعىلكليشء،انطالقامن»املريضرقم
صفر«ومدينةووهانالتيتمثلمركزالوباء،
مرورابشهاداتالعاملنييفالقطاعالصحي
اإليطاليني،وصوالإىلاآلماليفإيجادلقاح.
وتطرقاملؤلفان-اختصايصاألمراضاملعدية
ماسيموأندريونيواملعالجالنفيسجورجيو

ناردوني-إىلتاريخالفريوساتواألوبئةالسابقة
مثلإيبوالوالسارس،وتحدثاعنالخفافيش
واألخبارالزائفة،وحتىالجغرافياالسياسية

وآمالاملستقبل.
وحسبهذاالكتاب،نحنجميعانمثل»املرىض
رقمصفر«يفهذهالقصة،وذلكيفإشارةإىل

األشخاصالذينساهموادونعلميفنرشجنون
االرتيابالخطرييفالقاراتالخمس،وذلكبسبب

السلوكغرياملسؤولللقلةمقابلشجاعة
الكثريين،وأولهماألطباء.

ويعتربالكتابأنالجيلالذييخوضالتجربة
يعانيمنفقدانالقدرةعىلالتحكمبحياته
اليوميةبسببرشغريمرئي،معترباأنهذا

الجيليجازفأيضابالتسببيفتقهقرالعلوم

إىلدورهاميشبشكلاليمكنتفسريه،وبسبب
العاداتالسيئةيقوداإلنساننفسهإىلالتهلكة.

وهذااألمريهددعنغريقصدبوضع»العام
رقمصفر«منالناحيةالثقافيةبحسبوصف
الكتابالذيينتقدممارساتأتتعىلحساب
صحةالفردوصحةالكوكب،ويناقشالكتاب
مااعتربهالغطرسةوالعجرفةملايمكنوصفه
باإلنسان»املتأله«أو»اإلنساناإلله«الذي

يعتقدأنهخالقالكوناملادي،بيدأنهليسسوى
كائنبالغالتأثربمايجري.

»جميعنا المرضى رقم صفر« فيروس 
الخوف و»تأله اإلنسان« في كتاب جديد

»مقامات الحريري«: ترجمة 
جديدة إلى اإلنكليزية

شكّلتاملقامات،منذظهورهابصيغتهااملتعارَفعليهاخاللالقرن
العارش،أحدأهمفنونالرسدالتياعتنتيفبنائهابالحوارمنأجلإبراز
تلكالطرافةوالحكاياتالغريبةعىللسانشخصياتها،إىلجانباإلفراط

يفاملحّسناتالبديعيةواألساليبالبالغيةاملتعّددة.
منأبرزكتّابهامحمدالحريريالبرصي(1054-1122(الذيأسهب
يفوصفأحوالاألريافوالحرضوالتفاوتبنيالفقراءواألغنياء،وطرز

البناءوالعمارةوحالاألسواقومظاهرالحياةاليومية،وقامبرسم
حكاياتهايحيىبنمحمودالواسطي.

عن»منشوراتجامعةنيويورك«،صدرتحديثاًالنسخةاإلنكليزية
منمقاماتهتحتعنوان»محتالون«برتجمةأستاذاللغةالعربيةمايكل

كوبرسون،وتقديمالناقداملغربيعبدالفتاحكيليطوضمنسلسلة
»مكتبةاألدبالعربي«،التيتركّزترجماتهاعىلاإلصداراتالعربيةبني

القرننيالسابععرشوالتاسععرشبشكلرئيس.
تشريمقّدمةالنارشإىلأن»الكتابيتضّمن

خمسنيحكايةعكستخمسني
طريقةاحتيال،تُروىعنرجل
متجّولاسمهأبوزيدالرسوجي
الذييطوفمناطقعديدةيف
العالماإلسالميخاللالعصور

الوسطى،ينتحلشخصيةطبيب،
ويتظاهربأنهأعمى،ويكذبعىل

قاض«.
وتوّضحأنه»يفكلمغامرة،ُيظهر
نفسهعىلأنهعالمكلماتالمع،

يؤلفالشعر،واأللغاز،ويسعىاملرتجم
إىلتحويلالتالعبباأللفاظلتالئم
ترجمتهامنالعربيةإىلاإلنكليزية،
منخاللالبحثيفقوايفالكلماتوما

يناسبهامنلهجاتاإلنكليزية«.
تتكّوناملقاماتمنمجموعةقصصقصرية
يرويهاالحارثبنهمام،أحدأثرياءالعرب،

عنحوادثعاشهابنفسهوكانبطلها
الرسوجيالذياحرتفاألدبوملاضاقتبه

سبلالعيش،راحيحتالعىلالناسبماامتلكه
منمهاراتوفنونالكالم.

تعكسكّلمقامةبماتحتويهمنسخريةوتهكّمالعديدمنالعيوب
واملثالبيفاملجتمع،وقدبدأاالهتمامالغربيبهاباكراً،حيثتحتفظ
عددمناملكتباتاألروبيةبنسخقديمةمنها،وتوجدنسختانمنهايف

املكتبةالوطنيةبباريس،تعودانإىلالقرننيالثانيعرشوالثالثعرش،كما
توجديفمكتباتفييناوسانتبطرسربغ،ونُقلتمعغريهامناملقاماتيف
النصفالثانيمنالقرنالتاسععرشإىلعّدةلغاتأوروبية،منهاترجمة

ثيودوربرستونملقاماتالحريريعام1850.
ُيذكرأنهقدصدرتبالتزامننسخةباللغةالعربيةبتحريركوبرسون
وتقديمكيليطوأيضاً،لتضافإىلالعديدمنالعناوينالتينرشتها

سلسلة»مكتبةاألدبالعربي«،ومنها»أغانيالحرب«(قصائدعنرتة
بنشداد(،و«حياةوأزمنةأبوتمام«ألبيبكرالصويل.

»الفكر السياسي 
اإلسالمي«: موسوعة 

»برنستون« إلى 
العربية

يفعام2012،أصدرت»منشوراتجامعةبرينستون«أول
موسوعةللفكرالسيايساإلسالميمنذوالدةاإلسالموحتى
يومناهذا،وتقدمهذهاملرجعيةالشاملةالسياقالالزملفهم

السياساتاملعارصةيفالعالماإلسالميوخارجه،حيثشارك
فيهافريقدويلمناملتخّصصنييتكونمن400أكاديمي

وباحث.
تركزاملوسوعةالتيصدرتترجمةالجزءاألولمنهاحديثاً
عنداري»الروافدالثقافية«و«ابنالنديم«،وأنجزهااملرتجم
عمروبسيوني،عىلأصولوتطوراألفكارالسياسيةاإلسالمية

واملوضوعاتذاتالصلة،وتغطياملصطلحاتواملفاهيم
والشخصياتوالحركاتواألماكنواملدارسالفكريةعربالتاريخ

اإلسالمي.
يضمالعمل15معالجةمعمقةللموضوعاتالرئيسيةوهي
النبيمحمدوالجهادوالسلطةوالجنسوالثقافةواألقليات
واألصوليةوالتعددية.وتغطيمشاركاتأخرىمواضيعمثل

مصادرالفكرالسيايساإلسالمي،والخالفة،والحداثة،واملعرفة،
والرشيعة،والحكم،واإلحياءواإلصالح،واملفاهيمواملؤسسات،
والحركاتواألحزابالحديثة،واملجتمعاملدني،واألسلمة،

والعلمانية،والحجاب،واإلخواناملسلمني.
كماتتناولالرشيعةاإلسالميةوالجمعياتاإلسالميةالتقليدية،
والعدلوالرضائبوالفتوىواملعارضةوالحكم،والتقوىوالزهد،

والتجارةوالتبادلالتجاري،والطوائفواملدارسواملعتزلة
والشيعةوقريشومكةواملدينة،واإلسالميفإندونيسيا،

ونيجرييا،وآسياالوسطى،والعثمانيني.
ويخّصصالكتابفصوالًللمفكرينوالشخصياتورجال

الدولة،فنجداملاورديوالشافعيوصالحالدين،وأتاتورك،وأكرب،
وتيمورلنك،والخميني،وجمالعبدالنارص،كمايحتويعىل

سبعخرائطتاريخيةومعارصةلإلمرباطورياتاإلسالميةوالدول
القوميةمابعداالستعماريةوالسكان.

يقولاملرتجميفمقدمتهإن»التغرييفالظروفاالجتماعية
واالقتصاديةوالثقافيةوالسياسيةالتيشهدهاالعالمالعربي

واإلسالمي؛كانمنشأنهأيًضاأنيجعلالبحثيفالفكر

السيايس
اإلسالمي
قضيًةحيوية،وبرنامًجا
لإلصالحأواملقاومةأوحتىالُحكم،يف
العديدمنالتجاربالعربيةواإلسالمية،وليسمجردموضوٍع

بحثيأودرايسبحت«.
ويكمل»ظهرتالعديدمنالتياراتاإلسالمية،وتنّوعت

اتجاهاتهاوبرامجها،مابنيالحداثياملحضاملقاربللعلمانية،
إىلالراديكايلالقتايلالذييتبنّىالعنَفاملطلق،ومابينهمامن

تيارات،معظهورنزعات»مابعداإلسالموية«منحنيإىلآخر
(...(ومنهناأصبح(استهالك(الفكرالسيايساإلسالميأمرًا

رضوريًّاوليسرفاهيةعلمية«.
وحولأهميةترجمةاملوسوعةيفهذاالسياق،يوضحبسيوني
أنكتاب»مدخلإىلالفكرالسيايساإلسالمي«،هوطليعة:
موسوعةالفكرالسيايساإلسالمي(برينستون(،وهيأكرب
موسوعةمتعلقةباملفاهيموالنظرياتوالتاريخواألحداث
والشخصيات–وملحقاتها–املتعلقةبالفكرالسيايس
اإلسالمي،ستمثِّلمرجًعاالُيستغنىعنهللباحثيف

 العلومالسياسيةاإلسالمية،تراثّيهاومعارصهاعىلحدٍّ
سواء.

العملبنسختهالعربيةيضم16قسماً،ومقدمة
تاريخيةطويلةتُجِملتاريخالفكرالسيايساإلسالميوتغطي
بعضاألقسامجوانبمفهوميةمركزيةمحددةيفتكوينالفكر
السيايساإلسالمي،وتُحلِّلهامفهوميًّاوموضوعيًّاوتنقدها،
وتغطيأبوابأخرىبعضعنارصالفكرالسيايساإلسالمي
السريورةالتيمّربهاوتطورهاوأهم بصورةتاريخيةتبنيِّ

أعالمها،وهوبذلكيوازنبنيالتنظريوالتأريخ،وهومايحتاجه
الباحثونيفالفكرالسيايساإلسالميمنأجلتعميقإحاطتهم

بتاريخهذاالفكروأهممبانيهالنظريةعىلالسواء.
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Issue قضية

عىلالرغممناالستقراريفعدد
الحاالتالنشطةلإلصاباتبفريوس
كورونايفروسياوتراجعهاتدريجياً
يفبؤرةالوباءالرئيسية؛موسكو،إال
أنالرئيسالرويسفالديمريبوتني،لم
يعلنحتىاآلنعنتاريخاالستفتاء
عىلالتعديالتالدستوريةالتيمن

شأنها»تصفري«عددواليتهالرئاسية
والسماحلهبالرتشحلواليتنيإضافيتني.
واكتفىبوتني،خاللاجتماعمتلفز

عقدهمعوزيردفاعهسريغيشويغو،
بتحديديوم24يونيو/حزيران

املقبلموعداًلالستعراضالعسكري
بمناسبةالذكرىالـ75للنرصعىلأملانيا
النازية،فيمابدأقادةالجمهوريات

السوفييتيةالسابقةبتأكيدحضورهم،
دونأنيتطرقسيدالكرملنيإىلموعد

االستفتاءحتىاآلن.
ويفهذااإلطار،تحدثتمصادرمقربة
منالكرملني،ورئاسةبلديةموسكو،
لصحيفة»فيدوموستي«،عنعزوف
بوتنيعنتحديدموعداالستفتاء،

عازيةالسببإىلعدماستقرارالوضع
الوبائييفاألقاليمالروسية،يفظل

تراجععددالوفياتبنيمصابيكورونا
يفموسكوعىلمدىالفرتةاألخرية،
مقابلارتفاعهيفالكياناتاإلدارية

األخرى.

وذكرتاملصادرأنيومي1و8يوليو/
تموزاملقبلتاريخانمحتمالن

للتصويت،بينمارأتبعضهاأنهال
ينبغيإلغاءتاريخ24يونيو/حزيران
بشكلنهائي،يفحالاُتخذقرارإجراء

االستفتاءبالتزامنمعاالستعراض
العسكري،كماذكرتصحيفة»إربي
كا«،يفوقتسابقمنمايواملايض.

وأوضحمصدربديوانالرئاسةالروسية
أنالكرملنييتوقعأنتدومفرتةتراجع
اإلصاباتطويالًيفظلتأخرالوضعيف
األقاليمعنهيفموسكوبنحوأسبوعني،
مضيفاًأنه»يجريالنظريفتاريخي
1و8يوليو/تموز،وكذلك24يونيو/
حزيران«،عىلأنيتمإعالنتاريخ

محدديفالقريبالعاجل.
ورجحمصدرمقربمنديوانالرئاسة
أنيتمإجراءاالستفتاءيف1أو8يوليو/
تموزمؤكداً،يفالوقتنفسه،أنالبتيف
األمرمرهونبالوضعالوبائي،ومشرياً
إىلأنهناكخياراًآخرغريمرغوبفيه
لتنظيمالتصويتيفسبتمرب/أيلول

املقبل.
وأضافتمصادر»فيدوموستي«
أنديوانالرئاسةُيرصعىلتنظيم
التصويتيفأقربوقت،بينماترى

رئاسةبلديةموسكوأنالوقتلتنظيمه
اليزالمبكراًبسببالوضعالوبائي.

وأرجعمصدرمقربمنديوانالرئاسة
رضورةإجراءاالستفتاءيفيونيو/
حزيرانأويوليو/تموزإىلأنقطار

تعديلالدستورانطلقمنذفرتةطويلة
يف15يناير/كانونالثانياملايض،وقد
يؤديتأخريهإىلابتعادهعنجدول
األعمال،فيماأوضحآخرأنالسلطات

الروسيةتريداالحتفاءبنوعمن
»النرصعىلالفريوس«لرفعمعنويات
املواطنني،وتنظيمالتصويتعىلهذه

الخلفية.
كماذكرمصدرمقربمنرئاسةبلدية
موسكوسبباًإضافياًلالستعجاليف
إجراءاالستفتاء،وهواحتمالتدهور

الوضعاالقتصادي-االجتماعي،بحلول
الخريفاملقبل،وماقديرتتبعليهمن

تراجعنسبةتأييدالسلطة.
وكانمناملقررأصالًأنيجرياالستفتاء

عىلالتعديالتالدستوريةالتيمن
شأنهاالسماحلبوتنيبالبقاءيفالسلطة
حتىعام2036،يف22إبريل/نيسان
املايض،إالأنهتمتأجيلهألجلغري
مسمى،وسطتفيشفريوسكورونا
يفالبالد،وارتفاععددحاالتاإلصابة
إىلنحو370ألفاو4آالفوفاةتقريباً

حتىاآلن.

تمدد كورونا باألقاليم يعطل تحديد موعد 
استفتاء تعديل الدستور الروسي

انطلقتمحاكمةرئيسحكومةاالحتاللبنيامني
نتنياهو،بتهمالفساداملنسوبةإليه،يفاملحكمة

املركزيةبمدينةالقدساملحتلة.
وتعترباملحاكمةاألوىلمننوعهايفتاريخدولة

االحتاللاإلرسائييل،بمحاكمةرئيسوزراءخالل
توليهمهاممنصبهيفتهمفساد.

وتتماملحاكمةوسطإجراءاتأمنيةمشددة.ووفقا
لتعليماتوزارةالصحةاإلرسائيليةلنيسمح
للصحفينيبتغطيةمجرياتهامنداخلقاعة

املحكمة،بلعربشاشاتالفيديوفقط.
وتظاهرالعرشاتمنأنصاروخصومنتنياهويف

محيطاملحكمةالذيشهدتواجداًأمنيامكثفاً،وفق
قناة»كان«الرسمية.

وقبيلدخولهلقاعةاملحكمة،اتهمنتنياهو،أفيخاي
مندلبليت،املستشارالقانونيللحكومةبالتواطؤ

معجهاتلميسمها،لإلطاحةبهو«وضعحدلحكم
اليمني«عىلحدقوله.

وقالوفقمانقلتقناة»كان«الرسمية:»يريدون
إسقاطيبكلالطرق(..(مايحدثاليومهومحاولة
إلحباطإرادةالشعب،محاولةإلسقاطيأناومعسكر

اليمني«.
واقرتحنتنياهوأنيتمنقلمحاكمتهيفبثحيعىل
الهواءمبارشةقائال:»بدالمنالترسيباتأقرتححال

بسيطا-أنيتمبثكليشء«.
وخاللنحوعامونصفمنأطولجمودسيايس

شهدتهالدولةالعربيةوتخللتهثالثة
انتخاباتغريحاسمة،حارب
نتنياهو(60عاما(برضاوة

منأجلاستمرار
وجودهعىلالساحة

السياسية.
ويفترشين

الثاني/نوفمرب
املايضقرر
املستشار
القانوني
لحكومة
االحتالل
اإلرسائييل،
أفيخاي

ماندلبليت،
تقديملوائح

اتهامبالفسادضد
نتنياهو،تشملالرشوة
واالحتيالوخيانةاألمانة.

وتمتقديمالئحةاالتهاممن
ماندلبليتإىلاملحكمةبصورةنهائيةيف

كانونالثاني/ينايراملايض.

وتهمةالرشوةمتعلقةبماعرفبملف»4000«،أما
تهمتااالحتيالوخيانةاألمانةفتقعانضمنملفي

»1000و«2000«.

ويتضمنامللف4000اتهاماتلنتنياهوبإعطاء
مزاياوتسهيالتماليةللمساهماملسيطريفرشكة

االتصاالت»بيزك«شاؤولألوفيتش،مقابلالحصول
عىلتغطيةإيجابيةيفاملوقعاإلعالمياململوك

آللوفيتش»واال«.

فيمايتضمن»امللف1000«اتهاماتلنتنياهوبتلقي
هدايامنأنواعفاخرةمنالسيجاروالشمبانيا

واملجوهراتبقيمة700ألفشيكل(نحو198ألف
دوالر(منأثرياءمقابلخدماتماليةأوشخصية.
و«امللف2000«يتضمناتهاماتلنتنياهوبمحاولة

التوصلإىلاتفاقمعنارشصحيفة»يديعوت
أحرونوت«أرنونموزيس،للحصولعىلتغطية
إيجابيةيفالصحيفة،مقابلإضعافصحيفة

»إرسائيلاليوم«املنافسة.

ونتنياهوهوأولرئيسوزراءإرسائييلولدبعد
االحتاللاإلرسائييللفلسطني،وهورئيسالوزراء

الذيبقييفمنصبهاملدةاألطوليفتاريخالدولة،وهو
أولرئيسوزراءلدىاالحتالليخضعللمحاكمةوهو

اليزاليفالسلطة.

ويعتربنتنياهومنأكرثزعماءاالحتاللاإلرسائييل
يمينية،ويكنعداءشديداإليران.وخاللحكمه،
توقفتكلاملفاوضاتبنيالحكومةاإلرسائيلية

والسلطةالفلسطينية.
ويفعام2009،استقالرئيسالوزراءإيهودأوملرتبعد
أنأوصتالرشطةبتوجيهاالتهامإليهبتهمةالفساد.
وقدحوكموأدينبتلقيرشاوى،وحكمعليهبالسجن

ملدة27شهرا،لكنتّماإلفراجعنهبعد16شهرا.
وينتميأوملرت،كمانتنياهوإىلحزبالليكوداليميني.

وقالالباحثيفمعهد»الديمقراطية«اإلرسائييل
للدراساتأمريفوتشز:»هذهالتهمةهياألكرث

تعقيدا،ألنهاتختلفعنقضاياالرشوةالكالسيكية
حيثيتمدفعاملال«.

وأضاففوتشزلصحافيني:»االدعاءهوأننتنياهو
كانيحصلعىلتغطيةإعالميةفقط«،العىلاملال،

معترباأنذلك»أمرغريمسبوق«.
وتابع:»لكنيفقضيةبيزيك،املسألةهيأكرثمن
كتابةمقاالتفيهاإطراءله،كانيفالواقعتحكما

تامابسياسةتحريرهذااملوقع،والتدخلحتىبأدق
تفاصيلالنرشيفالنصوصأوالصور«.

تضاربمصالح
وبعدأشهرمناالنتظارواستجواباتمتكررة

منالرشطةلنتنياهو،وّجهاملدعيالعامأفيخاي
ماندلبليت،اتهاماتلنتنياهو،اعتربهاالعديدمن
املعلقنيبمثابةإنذاربموتسيايسلرئيسالوزراء.
لكننتنياهواحتفظبقيادةالليكود.وبعد

ثالثةانتخاباتنيابيةغريحاسمة،
نجحيفالتوصلإىلاتفاق

لتقاسمالسلطةمعمنافسه
الرئييسبينيغانتس.
وبموجباالتفاق،
سيقودنتنياهو

الحكومةالخامسة
لهملدة18شهرا
قبلالتنازلعن
منصبهلغانتس.

وكانموعد
محاكمتهمقررا
يف17آذار/مارس،
لكنهأرجئبسبب
املخاوفاملرتبطة

بانتشارفريوسكورونا
املستجد.

وقّدممحامونتنياهوطلب
إعفاءلهمنحضورالجلسة،
ألنهاجلسةسيتىلخاللهاالقرار
االتهامي،بينماطالبتوزارةالعدلالثالثاء

بحضوره.ورفضتاملحكمةاملركزيةاألربعاءااللتماس.

ويمكنأنتمتدمحاكمةنتنياهولشهورأوسنوات،
معاألخذباالعتباركلاالستئنافاتاملحتملة.

وبموجبالقانوناإلرسائييل،اليتمتعرئيسالوزراء
الحايلبحصانةتلقائيةمناملالحقةالقضائية،ولكنه
أيضاغريملزمباالستقالةعنداتهامه،إاليفحال

إدانتهوبعداستنفادجميعالسبلالقضائية.

ويقولأستاذالقانونيفالجامعةالعربيةيفالقدس
يوفالشناي:»هناكعدمتوافقأسايسبنيدور

نتنياهوكرئيسللحكومةومكانهكمتهم«،مشريااىل
أنرئيسالوزراء»سيقاتلبشدةوربمابشكلفعال

إلضعافالسلطاتالقضائيةالتيتالحقه«.
ويضيف:»هناكتضاربخطرييفاملصالح«.

وبمجردبدءاملحاكمة،سيتمكنالقضاةالثالثةالذين
اختارتهماملحكمةالعليامنمطالبةنتنياهوبأنيمثل

أماماملحكمةعندمايعتربونذلكرضورًيا.

وينفينتنياهوالتهمويقولإنهضحيةحملةذات
دوافعسياسية.

ويسمحالقانوناإلرسائييليفأيوقتقبلصدور
الحكمبإبرامصفقاتقضائيةبنيالدفاعوالنيابة
العامةيتمبموجبهاتخفيفالتهممقابلإقرار

املتهمبذنبه،ومثلهذهاملساوماتشائعةيفاملحاكم
اإلرسائيلية.

محاكمة رئيس حكومة االحتالل 
نتنياهو بتهم فساد 
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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

هل سينصف التاريخ 
شباب الربيع العربي؟

رشا عمران
دعيت،يفالنصفاألولمنعام2011،إىلمالطاللمشاركةيفمهرجان
ثقايفوشعري،عنوانه»تحيةإىلشعوبالربيعالعربي«.كاناملشاركون
مندولأوروبيةومنبالدالربيعالعربيالذيكانيفبدايةتوهجه،وكانت
آمالالتغيريطافيةعىلكليشء،األحاديثوالكتاباتوالضحكات.كانت
وجوهالجميعمرشقةبذاكاألمل،عىلالرغممنأنالعنفواإلجرامالذي
اعتمدتهاألنظمةملقاومةالتغيريكانقدبدأ،وكانمؤرّشاواضحاعىلما
ستؤولإليهاألمور،بيدأنالجميعكانمأخوذايفالتفاؤل،هذهالنهايات

املحزنةوالصادمةلمتكنيفواردأحٍدآمنبالربيعالعربيوبمبادئه.
لفتتنظريوقتهاتلكالطمأنينةواألمانالذيكانواضحاعىلجيل
الشباباألوروبي،املماثلللجيلالعربيالذيكانُيسحليفشوارع

املدنالعربية،ملطالبتهبحقهيفتحديدشكلمستقبله.كانالشبابيف
أوروبايقضونحياتهمكماينبغيلهاأنتكون،يدرسونيفالجامعات،
يستمتعونبعيشحياتهم،لديهمفائٌضمناملواطنةيجعلهمشديدي

الثقةبأنمايريدونهسوفيتحقق،وأنحقوقهم،أفراداومواطنني،
مصانة،يفالتعليموالصحةوالعملوالسفرواملتعة،ويفالخدمات
األساسيةوالرتفيهية،حتىاألزماتاالقتصاديةالتيكانتتخلخل

االستقرارالعامليتلكالفرتةلمتكنتشغلبالهم،فثّمةحكوماتموظفة
إليجادالحلولالبديلة،حكوماٌتيمكناستبدالهابسهولٍةيفحالعجزت
عنتحقيقمايطلبمنها،أويفحالقرّصتعنتأمنيحقوقمواطنيها!
اليخافونمنمرضمفاجئ،إذيدركونأنهممأمنوالعالج،اليخافونمن
الفقرالشديد،إذالأحديموتمنالجوعهناك،فحكوماتهمتتكفّلبحد
أدنىمناملعيشةللعاطلنيعنالعمل،اليرتّددونلحظةواحدةيفشتم

حكوماتهمعلنا،إذيعرفونأنحقهميفاالحتجاجعىلالحكومة،حتىمن
بابالرتف،مصاٌنبالكامل،وحنيتترصّفأيةحكومةضدحقوقاإلنسان

فثّمةمنيحاسبهاويطالبهاباالستقالة!
يفذلكالوقت،كانشبابنا(العرب(الذينيحلمونبجزٍءيسريمنتأمني
حقوقهماإلنسانية،بوصفهممواطننييفبالدهم،يسحلونيفالشوارع،

تحتمجنزراتدباباتجيوشبالدهم،يزّجهممواطنونمثلهميف
السجونواملعتقالت،يتفننيفتعذيبهمأشقاءلهميفاملواطنةوالوطن،
تمارسعليهمكلفنونالتعذيبواإلذاللوالقهرحتىاملوت،ُيدفنونيف
قبورجماعية،والُيرتكلعائالتهمحتىأماكنوهميةتضمأجسادهم،
تسلطعليهمالبلطجيةوالبالطجةوالشبيحة،منأبناءأوطانهم،ممن

يفرتضأنأيتغيريسيايسأواقتصاديأواجتماعيسوفيكون
لصالحهم،يوضعونيفمواجهةبعضهمبعضايفحروٍبمجنونة،

يصبحونمعهاقتلةأومقتولني.
كانشبابناوأبناؤنايفالذاكرةدائما،مقابلمشاهدمتالحقةلحياة

الشبابيفالبالداألوروبيةاملتقّدمة.أذكرأنأحداألصدقاءمنمنظمي
مهرجانمالطةقاليل،بعدأنحّدثتهعنمشاعري،ونحننشاهد

حفلةموسيقيةلشبابوصبايايفسنابنتي،يغنونويعزفوناملوسيقا
ويرقصونيفشارعصغرييفمالطا:»دفعتبالدناأيضاأثماناباهظة
يفالسابق،كينعيشنحناليومكماترين،يبدوأنأثماناكهذههي

قدرالبرشية،يدفعهاالبرشلتحقيقالعدالةاالجتماعيةوالديمقراطية
والحقوقيفأياممقبلة«.

أفكريفجيلابنتيمنشبابالعرب،والجيلالذيأتىبعده.يف
ذروةحياتهم،لميشهدواغريالحربوالقهروالذلواليأسوالحصار
والخساراتوالفقد،منمنهمنجامناملوت،فأصابتهعلةجسديةأو

نفسية،(عموماأصيبغالبيةالسوريينببهذهالعللمنكلاألجيال(،
اليأسوفقداناألملكاناكفيلنيبالقضاءعىلماتركتهاألنظمةسليمايف
نفوسهم.لوهناكإحصائيةحقيقيةلعدداملنتحرينمنالشبابالعربي
يفبالدهمأوخارجهالكانذلككفيالبتجريماإلنسانيةكلها،لوهناك

إحصائيةدقيقةلعدداملدمننيعىلأسوأأنواعاملخّدراتأيضا،هذاالجيل
دفعأثماناأكرثمنباهظة،وشهديفحياتهمنمآيساألحداثوكوارثهايف

عقدمايلزمهعقوٌدطويلٌةليحدث!
منيتحّملمسؤوليةماحدثويحدثألبنائنا؟األنظمةالعربيةوحدها،
أمالنظامالعامليبوصفهنظامامافياويامتوحشا،أمالنخبالسياسية
والثقافيةوالفنيةالعربية،أمالقدرواملصادفةالزمنيةالتاريخية؟وهل
سينصفالتاريخجيلالعقدالثانيمنالقرنالحاديوالعرشين؟هل

ستكونهناكعدالةماتقتّصممنسببكلهذاالقهرألبنائنا؟شخصيا
أشكبذلك،إذإنالعدالةهيعدالةأصحابالسلطةوالقوةواملال،كلما

يفالتاريخالبرشييؤكّدعىلهذا.

عىلالرغممنإعالنرئيس
الوزراءاإلرسائييل،بنيامني

نتنياهو،أنالحكومةالتيشكلها
معرئيستحالفأزرقأبيض،
بينيغانتس،أخرياً،ستعمل
عىلضممنطقةغوراألردن
واملستوطناتاإلرسائيليةيف

الضفةالغربية،إالأنهذهالفكرة
كانتقدبرزتإثراالحتالل
اإلرسائييللباقياألرايض

الفلسطينيةيفيونيو/حزيران
1967.وثّمةإجماعبنيقادة

إرسائيل،عىلاختالفتوجهاتهم
بضمغوراألردن،وتبلورذلك
فيماُيعرفباسممرشوعآلون،
الذيكانتإرسائيلقدبدأت

تنفيذهأواخرالستينيات،ببناء
مجموعةكبريةمناملستوطناتعىلطولنهراألردن.

وقدبدأالنشاطاالستيطانياإلرسائييلملنطقةاألغوارمنذاحتاللهايف1967،
ألسباباسرتاتيجية،مائيةواقتصاديةوأمنيةبالدرجةاألوىل،بسببموقعهاعىل

امتدادأطولجبهةعربيةمعإرسائيللفرضاألمرالواقع،ويفمحاولةلرسمالحدود
الرشقيةإلرسائيل،واعتبارهاحدافاصالمعالدولالعربية،تطبيقاعمليالغالبية
النظرياتاألمنيةواالسرتاتيجيةاإلرسائيلية.ونتيجةسياساتهاالتهويدية،باتت
إرسائيلتسيطرعىل%90مناملساحةالكليةلألغوارالتيتصلإىل1638كيلومرتًا

مربًعا؛حيثتشكل%28منمساحةالضفةالغربية،البالغة5690كيلومرتًا
مربًعا.وبغرضتهويدمنطقةاألغوار،حوّلتإرسائيلاألرايضإىلماتسّمىأرايض
دولة،فضالًعنمناطقعسكريةمحمياتطبيعية.وتشكلمنطقةاألغوارحدود

الفلسطينينيالرشقية.
ومنذاحتاللاملنطقةعام1967وحتىبدايةالعامالحايل(2020(،أنشأتإرسائيل

33مستوطنةغالبيتهازراعية،فضالًعن18بؤرةاستيطانية،يرتكزفيهانحو11 
ألفمستوطن،فضالًعناملعسكراتوالقواعدالعسكريةالتابعةللجيشاإلرسائييل
والحواجزالعسكرية،ومخططالجدارالرشقيالذيقضممساحاتشاسعةمن

أرايضاملحافظةالرشقية.وتبعاًللنشاطاإلرسائييلالتهويدييفمنطقةاألغوار،
وكذلكسياسةإخراجالتجمعاتالبدويةاملوجودةيفاملنطقةعنطريقترحيلها

وهدممنازلها،تّمهدمأكرثمن2500منزلوتهجري60ألفمواطنفلسطيني،يفوقت
تراجعفيهأداءاالقتصادالفلسطينيبسبباحتاللإرسائيلمساحاتكبريةمن
املناطقالزراعية،حيثتشكلالزراعةالعصباالقتصاديلسكانمناطقاألغوار،
إذكانتنسبةعاليةمنقوةالعملتعمليفقطاعالزراعة.ومعلومأنأرايضاألغوار
تتصفبالخصوبة،حيثيتمإنتاجمحاصيليفموسمالشتاءاليمكنإنتاجهايف
مناطقأخرىمنفلسطني،إضافةإىلتوفرمصادرمائيةمهمة،وخصوصاالينابيع

التيتتدفقمياههامنالسفوحالجبليةاملطلةعىلمنطقةاألغوار.

وقدازدادالوضعسوءاًبالنسبةللفلسطينينيبسببسياساتإرسائيلاملائيةالتي
أدتإىلسيطرتهابشكلمبارشعىل%85منمياهمنطقةاألغواراملتوفرةسنوياً،

فيمايتحكمالفلسطينيونبـ%15فقطمنحجماملياه،والتسمحسلطاتاالحتالل
بإعطاءتراخيصللفلسطينينيلحفرآبارمهماكانعمقها،بينماتحفررشكة

»ميكروت«موزعاملياهاإلرسائييلاآلبارالتييصلبعضهاإىلعمقمائةمرت،بغرض
تزويداملستوطناتواملزارعالتابعةلهاباملياهعىلمدارالعام،وأّدتهذهالسياسةإىل

تجفيفعرشاتاآلباروالينابيعاملنترشةيفاملنطقةبفعلهذهاآلبارالعميقة.
يفتسارعمعالزمن،وبحسبصفقةنتنياهووبينيغانتس،ستعملالحكومة

اإلرسائيليةالجديدةعىلعمليةضممنطقةاألغواراعتبارامنيوليو/تموزاملقبل،يف
تشاوٍرمستمرمعاإلدارةاألمريكيةالتيأشارتإىلعدموجوداعرتاضاٍتلديها،وقد
عزّزالتوجهاإلرسائييلزيارةوزيرالخارجيةاألمريكي،مايكبومبيو،إرسائيلاألربعاء
يف13منشهرمايو/أياراملنرصم،وقدأجرىمحادثاتبشأنمخططإرسائيللضم
أجزاءمنالضفةالغربية،وخصوصامنطقةاألغوار.ويمكنالجزمبأنهيفحالبدأت
حكومةنتنياهورسمجغرافيةسياسية،عرباالنطالقلضمحقيقيملنطقةاألغوار،
بمافيهامدينةأريحايفيوليو/تموزاملقبل،فهذايعني،بكلتأكيد،إلغاءفكرةحل
الدولتني،خصوصاأنغوراألردنيمثلالحدودالرشقيةللدولةالفلسطينيةالتي
لميفضإليهااتفاقإعالناملبادئ(أوسلو(ومفاوضاتماراثونيةاستمرتأكرثمن

عقدين.
يفمواجهةمخاطرضممنطقةاألغوار،البدمناإلرساعإىلإلغاءاالتفاقاتاملعقودة
بنيمنظمةالتحريرودولةاالحتالل،وتالياًعقدمصالحةوطنيةحقيقيةلتشمل
الكلالفلسطيني،بمنفيهمالقوةالصامتةمنشخصياتومؤسسات،ثماالتفاق
عىلسبلكفاحيةجماعيةملواجهةسياساتإرسائيلالعنرصيةتجاهالشعب

الفلسطينيوأرضه.

في معنى ضم إسرائيل األغوار

نبيل السهلي

By Hanin Ghaddar

Despite the coronavirus pandemic that has 
engulfed the world, and has also consumed 
the efforts of the governments in Lebanon and 
Israel for more than a month, it seems that 
Israel and Hezbollah still have time to carry 
out security and military operations, albeit 
cautiously.
Last week, Hezbollah said an Israeli drone 
destroyed one of its vehicles in Syria near 
the Syria-Lebanon Masnaa border crossing. 
Lebanon has also reported more Israeli drones 
flying over Beirut recently. A few days later, 
Israel accused Hezbollah of provocative activity 
along the Lebanese-Israeli border and said it 
would complain to the UN Security Council.
In a statement, Israeli Foreign Minister Israel 
Katz accused Hezbollah of multiple attempts 
to breach the border after the Israeli military 
said its military fence that lies just inside Israeli 
territory was damaged in three places.
Earlier , a senior Hezbollah commander was 
killed in southern Lebanon. Ali Mohammed 
Younis was pulled from his car, stabbed, and 
shot on a road near the city of Nabatieh. Younis 
was in charge of operations to locate spies and 

collaborators in the group, according to Iran’s 
Fars news agency, which is close to the Islamic 
Revolutionary Guard Corps (IRGC).
A number of reports surrounding his killing 
have emerged. Hezbollah’s media first accused 
Israel of assassinating Younis. However, other 
reports indicated that it was an internal job.
In any case, this incident shows a certain weak-
ness within Hezbollah’s security apparatus. If it 
was an Israeli operation, this would mean that 
Hezbollah’s security has been breached. If it 
was an internal job, it indicates that Hezbollah 
has serious issues within its supposedly tight 
operations and security organization.
This series of operations could develop into a 
more serious confrontation between Hezbollah 
and Israel, but it is unlikely. However, three 
pertinent issues need to be addressed.
First, these incidents indicate that the ongoing 
conflict between Hezbollah and Israel – which 
has played out in Syria for a number of years 
– is moving back to Lebanon, opening a wide 
range of scenarios and possibilities that might 
move Lebanon into a new conflict zone. Israel 
has worked relentlessly to weaken and dimin-
ish Iran’s presence and power inside Syria. 
And despite the major losses that Hezbollah 
has suffered in Syria due to continuous Israeli 
strikes on its personnel, military facilities, and 
arms depots, Hezbollah and other Iran-backed 
Shia militias have not retaliated – at least 
militarily – to these Israeli strikes. The fact 
that Hezbollah damaged Israel’s security fence 
on the Lebanese-Israeli border – despite the 
insignificance of the damage – is a sign that 
Hezbollah could retaliate from Lebanon, which 
is a new development.
Second, the drone incident demonstrates that 
Israel is still watching Hezbollah, and the Leb-
anese group seems to be continuing its work 

on the Precision Missiles Project. Developing 
precision missiles that would help Iran attack 
specific targets and infrastructure inside Israel 
has been Hezbollah’s main priority for a few 
years, and they don’t seem to have slowed 
down because of the pandemic or its own 
financial crisis. In fact, Hezbollah has proved 
that it prefers spending its resources on these 
missiles rather than on serving its Shia con-
stituency. However, this project is also Israel’s 
main priority regarding Hezbollah, and they 
won’t turn a blind eye to this risk, no matter 
how distracted they are internally.
Third, Hezbollah has been walking a fine line. 
They cannot stop developing the precision 
missiles because Iran demands they continue 
work, but they also cannot risk a war with 
Israel. They know they will probably lose in any 
military conflict with their southern rival.
Hezbollah lacks the money and resources to 
fund a new war with Israel, which seems to be 
more eager to hurt Hezbollah during the next 
round of confrontation. But Hezbollah has also 
lost many of its senior commanders in Syria. 
Having lost IRGC commander Qassem Solei-
mani when he was killed in January as well, 
it will take years to restore its leadership and 
military apparatus. Militarily, Hezbollah is also 
not ready. But most significantly, Hezbollah is 
mostly worried about the post-war reconstruc-
tion. With the current pro-Hezbollah Lebanese 
government, and the many ongoing wars in the 
region, it is highly unlikely that the interna-
tional community – mainly the Gulf States that 
helped reconstruct Lebanon after the 2006 
July war – would help reconstruct Lebanon this 
time around.

To read the rest of the article go to :
https://english.alarabiya.net/

Israel and Hezbollah’s tug of war
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Economy اقتصاد

دخلتاليابانمرحلةركوداقتصادي
للمرةاألوىلمنذعام2015،بحسبأرقام
رسميةنرشتمؤخراًحيثتقلصنمو

الناتجاملحيلاإلجمايللثالثأكرباقتصاد
يفالعالمبنسبة%0,9يفالربعاألولمن
العامالجاري،يفوقتتكافحفيهالبالد

تداعياتتفيشفريوسكورونا.
ووفقاللبياناتاألوليةالتينرشتها

الحكومة،تراجعإجمايلالناتجالداخيل
%0,9يفالربعاألولمن2020مقارنةمع
الربعالرابعمن2019حيثسجلتراجعا

ب1,9%.
وهذههياملرةاألوىلمنذ2015التيتدخل

فيهااليابانفرتةركود»تقني«ترتجم
بانكماشالناتجاملحيليفربعنيعىلاألقل.
وكاناقتصاداليابانأصاليفوضعيسء
منذالربعاألخرييف2019بسببزيادة

رضيبةالقيمةاملضافةنقطتنيمنذاألول

منأكتوبر/ماساهميفتراجعاستهالك
األرس)%0,8-خاللربع(وخفض

استثماراتاملؤسساتمنهاالعقارية
)%4,5-(وغريالعقارية)0,5%-(.

وسجلنمواالستثماراتالعامةالذي
كانمنتظمايف2019يفحنيكانتالبالد

تستعدالستضافةدورةاأللعاباألوملبيةيف
طوكيو)التيتمتأجيلهاإىلالعاماملقبل
بسببتفيشفريوسكورونا(،تباطؤايف

الفصلاألول)0,4%-(.
كماتراجعتالتجارةالخارجيةمع
انخفاضالصادرات%6تمالتعويض
عنهاجزئيابخفضكبرييفالواردات

.)-4,9%(
وقالنويااوشيكوبواالقتصادييف

»سوميتراست«يفمذكرةإن»األسوأ
آت«.ويتوقعتراجعاب%10,2منإجمايل
الناتجالداخيليفالفصلالثانيمقارنة

معاألول.
وأعلنتوملريماوثيفمذكرةل«كابيتال

إيكونوميكس«نرشتاإلثننيأنأرقامالربع
األول»توحيبأنتفيشالوباءوجهرضبة
قاسيةللنشاطاالقتصادييفمارسمع
توقعنتائجأسوأبكثرييفالربعالثاني«.
وتراهن»كابيتالإيكونوميكس«عىل

تراجعب%12إلجمايلالناتجالداخيليف
الربعالثانيمقارنةمعاألول.

ويرىلريماوثأنتراجعاالستهالكيف
الربعاألولليس»سوىالجزءالظاهرمن
جبلالجليد«معهبوطكبريمرتقبهذا

الربيع.
ومطلعأبريلأعلنتالحكومةاليابانية
حالالطوارئبسببتزايدعددحاالت
كوفيد19-يفالبالديفحنيشلتفيش

الفريوسأكرثأوروباوالوالياتاملتحدة.

اليابان تجرب الركود.. ثالث 
أكبر اقتصاد في العالم يتعثر

ظاهرة اقتصادية تحدث في 
تايالند ألول مرة منذ 6 سنوات

رضبفريوسكورونااملستجداالقتصادالتايالنديبظاهرةاقتصاديةلمتحدثمنذ6 
سنواتكاملة،وقالمسؤولون،إناقتصادتايالندانكمشخاللالربعاألولمنالعام

الجاريألولمرةمنذ6أعوام،كماتوقعوااملزيدمنالتحدياتاالقتصادية.
وقالتوسابورنسريسامبانمديرمكتبالتنميةاالقتصاديةواالجتماعيةإنإجمايل

الناتجاملحيلالتايالنديانخفضبنسبة%1.8خاللالربعاألولمنهذاالعام.
وأضافأناالقتصادالتايالنديينكمش»بسببتداعياتفريوسكوروناعىلاالقتصاد

العاملي،التيألقتبظاللهاأيضاعىلقطاعالسياحة«.
وأوضحسريسامبانأنهمناملتوقعانكماشإيراداتقطاعالسياحة،الذييمثلأكرثمن

%10منإجمايلالناتجاملحيل،بنسبة68.8%هذاالعاممقارنةبالعاماملايض.
وأضافأنالربعاألولمنالعامالجاريشهدانخفاضايفأعدادالسائحنييفتايالند
بنسبة%38،وهىأولمرةتسجلفيهاالبالدتراجعايفأعدادالسائحنيمنذعام

.2016
ومعذلكأشارإىلأنهيوجدضوءيفنهايةالنفق.

وقالسريسامبان«املكتبيتوقعتراجعاالقتصادألسوأمستوىخاللالربعالثاني،
ونأمليفالعودةللوضعالطبيعيخاللالربعالثالث،وسوفيتعاىفيفالربعالرابع«.
وأضاف«نأمليفالتوصلللقاحبحلولعام2021مماسوفيساعدالعالميفالعودة

لألوضاعالطبيعيةمجددا«.
وتخططتايالندالتيزارهانحو38.9مليونسائحيفعام2019،لفرضرضيبةجديدة

عىلالسياحبعدانتهاءجائحةكورونا(كوفيدـ19(.
ومطلعفرباير/شباطاملايضتوقعوزيرالسياحةالتايالنديبيباتراتشاكيترباكارن،
أنتخرسالبالدعائداتبنحو10مالينيدوالر،جراءتراجعأعدادالسياحبسببوباء

فريوسكورونا،إالأنالخسائرتضاعفتوأصبحتبامللياراتبعدذلك.

S truggling Japanese conglomer-
ate SoftBank Group on reported 
an $8.9 billion annual net loss, 

as the coronavirus pandemic com-
pounded woes caused by its investment 
in troubled startup WeWork.
The telecoms and investment giant had 
previously forecast a net loss of $8.4 
billion for the year that ended in March, 
warning it was being hit by the “deterio-
rating market environment.”
In a press release, the Japanese firm 
said its investment businesses - particu-
larly its huge SoftBank Vision Fund - had 
been “adversely affected” by the global 

health crisis.
It reported an operating loss of 1.36 
trillion yen ($12.6 billion) and warned 
that “if the pandemic continues, the 
company expects that uncertainty in its 
investment businesses will remain over 
the next fiscal year.”
The results are the latest blow for the 
firm’s flamboyant chief Masayoshi Son, 
who has transformed what began as a 
telecoms company into an investment 
and tech behemoth with stakes in 
some of Silicon Valley’s hottest startups 
through its $100-billion Vision Fund.
Son has faced an increasing drumbeat 

of criticism over his determination to 
pour money into startups that some 
analysts say are overvalued and lack 
clear profit models.

His biggest headache has come from 
office-sharing startup WeWork, which 
has fallen from favor after initially being 
hailed as a dazzling unicorn.
SoftBank Group and Son’s Vision Fund 
have plowed money into the startup, 
but recently withdrew a plan to buy up 
to $3 billion WeWork shares.
WeWork is now suing SoftBank over the 
move, alleging breach of contract.

قالتمديرةصندوقالنقدالدويلكريستالينا
جورجيفا،إناالقتصادالعامليسيحتاجإىلوقت

أطولكثرياًمماكانمتوقعاًللتعايفبشكلكاملمن
الصدمةالناجمةعنتفيشفريوسكورونااملستجد،

وحذرتمنالعودةإىلالحمائية.
وأضافتجورجيفاأنصندوقالنقدمناملرجحأن
يعدلبخفضاًتوقعاتهالنكماشالناتجاملحيل

اإلجمايليف2020والبالغة3يفاملائة،
ومناملتوقعأنيحدثتعاٍف
جزئيفقطالعاماملقبلبدالً
مناالنتعاشالبالغ5.8يف
املائةالذيكانمتوقعاًيف

بادئاألمر.

ويفمقابلةمعوكالة
»رويرتز«لألنباء،قالت
جورجيفاإنالبيانات
الواردةمنأرجاءالعالم
أسوأمنالتوقعات.

وأضافت:»بالتأكيدذلك
يعنيأنالتعايفبشكلكامل

منهذهاألزمةسيستغرقوقتاًأطول
بكثري«.لكنهالمتقدمموعداًمحدداًللتعايف.

ويفأبريل(نيسان(،توقعصندوقالنقدأنتلقي
إغالقاتالرشكاتوإجراءاتالعزلالعامالرامية

إلبطاءانتشارفريوسكورونابالعالميفأعمقركود
منذالكسادالكبرييفثالثيناتالقرناملايض.لكن

جورجيفاقالتيفوقتسابقهذاالشهرإنبيانات
وردتمنذذلكالحنيتشريإىل»مزيدمناألنباء

السيئة«.
ومناملنتظرأنيصدرصندوقالنقدتوقعاته
الجديدةلالقتصادالعاملييفيونيو(حزيران(.

وسئلتجورجيفاعنتجددالتوتراتبنيالواليات
املتحدةوالصني،أكرباقتصادينيفالعالم،
فقالتإنهاتحّضالدولاألعضاء
عىلإبقاءقنواتاالتصال
مفتوحةوكذلكتدفقات

التجارةالتيأعطتالنمو
العامليدعماًلعقود.

وأضافت:»نحتاجإىل
الحفاظعىلتدفقات
التجارةمفتوحة،

وخصوصاًاإلمدادات
الطبية،وأننجديف
األجلاألطولمساراً

للتغلبعىلمايحدثاآلن
يفهذهاألزمة«.وحذرتمن
عودةإىلالحمائيةبسبباألزمة

الحالية.
وقالتأيضاًإنصندوقالنقدقّدمتمويالً
طارئاًإىل56دولةمنذبدايةأزمةفريوسكورونا،

وسينظريف47طلباًإضافياًبأرسعمايمكن.ولفتت
إىلأنالصندوققديقدمأيضاًمنحاًملساعدةالدول
األكرثفقراًعىلتغطيةمدفوعاتخدمةديونهاله

حتىنهايةالعام.

صندوق النقد: التعافي الكامل لالقتصاد 
العالمي غير مرجح في 2021

SoftBank reports $8.9 billion annual net 
loss amid coronavirus, WeWork
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انتحار ابن الرئيس المكسيكي األسبق 
المتهم باإلبادة الجماعية

أعلنتالسلطاتاملكسيكيةأننجلالرئيساملكسيكي
السابقلويسإتشيفريياألفاريزالذيحكمخالل
السبعيناتبقبضةمنحديد،أقدمعىلاالنتحار.
وأوضحمكتباملدعيالعاماملحيليفبيانأنألفارو

إتشيفرييازونو(71عاما(تويفصباحالثالثاءيفمنزلهيف
واليةموريلوسيفجنوبمكسيكوسيتي.

وحكماإلتشيفرييا(98عاما(البالدمن1970إىل1976 
ويعتربالشخصالرئييساملسؤولعن»الحربالقذرة«يف
املكسيكالتيشملتاغتياالتمستهدفةواختفاءقرسيا
لطالبوناشطنييسارينيومقاتلنيمنقبلعمالءيعملون

لصالحالحكومة.
وقدوقعتأسوأاملذابحيفالتاريخاملكسيكيالحديثيف

ترشيناألول/أكتوبر1968،قبل10أياممنافتتاحدورة
األلعاباألوملبيةيفمكسيكوسيتي،عندماكانالرئيس

السابقإتشيفريياوزيراللداخليةيفحكومةغوستافودياز
أورداز(1964-1970(.

وتعرضمئاتالطالبواملتظاهرينغرياملسلحني-مازال
العددالدقيقمجهوال-ملذبحةعندمابدأجنودوعمالء
رسيونإطالقالنارعىلاملتظاهرينيفساحةيفحي

تالتيلولكويفمدينةمكسيكو.
يفالعام2006،واجهإتشيفاريااتهاماتباإلبادةالجماعية
لكننظراإىلسنهاملتقدم،حكمعليهبالسجناملنزيللكن

يفنهايةاملطافتممنحهحريةمرشوطة.

إيرانية تعود للحياة بعد 18 ساعة في 
ثالجة المشرحة

عادتامرأةإيرانيةإىلالحياةمجددابعدتوقفقلبهاإثرإصابتهابأزمةقلبية،
ووضعهايفثالجةاملوتىملدة18ساعةقبلدفنها،يفظاهرةنادرة.

وكانتالسلطاتاإليرانيةأعلنتوفاةامرأةتبلغ(42عاما(،ونقلتهاإىل
ثالجةاملوتىيفمقربةيفمدينةخرمآباد،عاصمةمقاطعةلورستان
غربيالبالد،حسبماذكرموقع»إيرانفرونتبیجنيوز«اإليراني

الناطقباإلنجليزية.

وقالعبدالرضاشاهبازيرئيسقسمالعالقاتالعامةبجامعة
لورستانللعلومالطبيةإنالطبيبالرشعيذهبإىلاملرشحةيف

الصباحلفحصالجثةوإصدارترصيحالدفن،لكنهرأىاملرأةامليتة
تتنفسبأعجوبة.

وأضافشاهبازي،أناملرأةالتيقضت18ساعةميتةرسميانقلتإىل
مستشفىيفخرمآبادحيثتمكناألطباءمنإنعاشها.

وأشارإىلأناملرأةأعيدتإىلالحياة،وهياآلنيفقسمالطوارئباملستشفى.

السلطات اليابانية تعثر على 
238 قّطة محبوسة في شقة
عرثتالسلطاتاليابانّيةيفشمالالبالدعىلأكرثمن200قّطة،كانتمهملةوموجودة
يفمنزٍلعائيل.وذكرتوكالةاألنباءاليابانية»كيودو«،أنّهعندمادخلمسؤولومراقبة

الحيواناتإىلاملنزلاملؤلَّفمنطابقنييفمدينة
سابورو،حبسواأنفاسهمبسببالرائحة.
وبلغعددالقططبالضبط238قّطة،يعاني

معظمهامننقٍصيفالتغذية.يفحنيكانتعظام
القططاملّيتةُملقاةًعىلاألرض.

وأثارتهذهالقضّيةضجةكبريةًيفاليابان،
وظهرتعىلاإلعالمفقط،ملازارصاحباملنزل
املستأجرينالذينيعيشونهناك،منأجلدفع

مستحقّاتاإليجارالشهرية.
وأخربتالعائلةالسلطاتبأنّهالمتقمبإخصاء
القطط،لذلكتكاثرتالحيواناتإىلالدرجةالتي

لميعدمناملمكناالعتناءبها.وذهبصاحباملنزل
إىلاملحكمةكييشتكيعىلاملستأجرينويتخلّص
منهم.وفعالًهذاماحصل،إذغادراملستأجرون

املنزل.
وتمجلبالـ238قطةإىلمركزمراقبةالحيوانات.

ويفكّلعامتقتلآالفالقططوالكالبالتيليسلها
مالكونيفاليابان.

أميركي يقتل 
والده خالل اجتماع 
بالفيديو عبر »زوم«
قتلأمريكييفالثانيةوالثالثنيمنالعمروالدهالسبعيني،خاللمشاركة
األخرييفاجتماععربالفيديوبواسطةتطبيق»زوم«،يفأولجريمةقتل

معروفةخالللقاءعربهذهاملنصة،وفقماأفادتبهرشطةمقاطعةسافوك
يفضاحيةنيويورك.

وطعنتوماسسكايلباورزوالدهدوايتباورزالبالغ72عاماًحتىاملوت،يف
مدينةأميتيفيليفلونغأيالند،املعروفةخصوصاًبفيلمرعبيحملاسمها

خرجإىلالصاالتعام1979.
وأوضحتالرشطةيفبيانأنمشاركنييفاالجتماعاالفرتايضاتصلوا

بخدماتالطوارئ،بعدمارأواماحصل.لكنلميعرفبعدمارآهاملشاركون
تحديداً.وقالاملسؤوليفالرشطةكيفنبرير،لصحيفة»نيوزداي«املحلية:
»النعلممارأوه.نظنأننحوعرشينشخصاًكانوامشاركنييفاالجتماع.

رأوهيختفيعنالشاشة،ثمسمعوهيتنفسبصعوبة«.
وحاولاالبنالفرار،لكنالرشطةقبضتعليهقربموقعالجريمة،وأدخلته
رسيعاًإىلاملستشفىحيثأبقيحتىصباحالجمعة،عىلأنتوجهإليه
تهمةرسميةبارتكابالجريمةيفوقتالحقمنهذااليوم،بحسبالرشطة.
وتبدوجريمةالقتلهذهاألوىلمننوعهاخاللاجتماععربمنصة»زوم«،

التيزادعددمستخدميهابصورةكبريةمعفرضتدابريالحجرحول
العالملتطويقتفيشفريوسكورونااملستجد.
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T he New Zealand Prime Minister Jacinda 
Ardern was refused entry into a cafe in 
capital city Wellington as coronavirus 

social distancing rules meant there was no 
room left.
New Zealand has begun easing coronavirus re-
strictions while keeping strict social distancing 
measures — including a rule ensuring that cus-
tomers remain three feet apart in restaurants. 

Ms Ardern’s fiance, broadcaster Clarke Gay-
ford, said the couple were quickly asked back 
to the cafe, called Olive, when a space became 
free.
Responding to a social media post about the 
incident, Mr Gayford took the blame for the 
confusion.
He said: “I have to take responsibility for this, I 
didn’t get organised and book anywhere. Was 
very nice of them to chase us down st when a 
spot freed up. A+ service.» 

A spokesperson for the New Zealand Govern-
ment said: “The PM says she just waits like 
everyone else.»

Olive’s owner, who declined to be named, told 
the New Zealand Herald that the Prime Minis-
ter was “lovely.»

«She had a lovely brunch and left half an hour 
later. She was lovely with all the staff ... [and] 
she was treated like a normal customer,” they 
said.

New Zealand, which has had 21 confirmed 
deaths from coronavirus and 1,498 cases, has 
been praised for its response to the virus.
The country closed its borders and put a strict 
lockdown in place in March. Health authori-
ties have reported just one new coronavirus 
response over the past five days.

Jacinda Ardern was refused entry to a popular 
cafe in New Zealand due to her government’s so-
cial distancing measures

تعيين أول قاضية محجبة 
في بريطانيا

أعلنيفبريطانياعنتعينيقاضيةمسلمةمحجبة.
وحسبمنظمة»St.Mary’sChambers«،فإنالقاضيةرافياأرشدهيأولقاضيةمسلمة

محجبةيفبريطانيا.
ورافياعضويف»St.Mary’sChambers«القانونية،التيتأسستيفعام1999والتيتقدم

استشاراتقانونية.
ستبدأرافياعملهانائًبالقايضاملقاطعةيفدائرةمدالنديفوقتالحقمنهذاالعام.

ورافياخبريةيفاألموراملتعلقةبقانوناألرسةاإلسالميوالرشيعةاإلسالمية.

مقهى نيوزيلندي يرفض 
إدخال رئيسة الوزراء 

لتناول إفطارها
اعتذرمقهىيفنيوزيلنداعناستقبالرئيسةوزراءالبالدجاسينداأرديرن

وصديقهانظراألنعددالزبائنوصلإىلالحدالذيتسمحبهقواعد
التباعداالجتماعياملفروضةملواجهةانتشارفريوسكورونا.

وخففتالحكومةالكثريمنالقيودوأعادتفتحاملقاهيودورالعرض
السينمائيومراكزالتسوقبعدشهرينمنتطبيققيودكانتمنبنياألكرث

رصامةيفالعالمملكافحةاملرض.

وذكرتوسائلإعالمنيوزيلنديةأنأرديرنوصديقهاكالركجايفوردتوجها
للمقهىلتناولاإلفطاريفالعاصمةولنغتون،لكنيفالبدايةقيللهماإنه
امتألبالحداملسموحبهمنالزبائن.لكّنموظفايفاملقهىلحقبهمابعد

دقائققليلةعندماخلتطاولةوتمكنامنالعودة.
وألقىجايفوردباللومعىلنفسه،وقالعىلتويرت:»عيلأنأتحمل

مسؤوليةذلكفلمأرتبلألمروأحجزيفأيمكان...كانمناللطيفجدا
منهمأنلحقوابناعندماخلتطاولة.خدمةممتازة«.

وقالاملكتبالصحفيلرئيسةالوزراءإناالنتظارعندمقهىمسألةمتوقعة
بسببقيودكورونا.

ونقلالتلفزيونالحكوميعناملكتبالصحفيألرديرن:»رئيسةالوزراء
تقولإنهاتنتظرمثلمايفعلالجميع«.

وتمكنتنيوزيلندامناحتواءجائحةكوروناقبلأنتضغطعىلالنظام
الصحييفالبالد.

بعد شهرين من الغياب 
والعزل.. إسباني يبكي 

بعد لقاء »حماره«
لحظاتمؤثرةجمعتإسبانياوحمارهبعدشهرينتفرقتفيهدروبهما
ولميتمكنامنرؤيةبعضهماالبعض؛بسببتدابرياإلغالقالتيفرضتها

إسبانيالكبحجائحةفريوسكورونااملستجد.
لميستطعإسماعيلفرنانديزاالنتظارأكرثلزيارةمزرعةالعائلةالكائنة
بمدينةمالقةبعدماخففتالحكومةالقيوداملتعلقةبـ«كوفيد19-«،

بحسبصحيفة»دييلميل«الربيطانية.
وعنىذلكأنإسماعيل(38عاًما(لنيتمكنفقطمنرؤيةشقيقه،بل

أيًضاحمارهاملحبوب،وهوأنثىتسمىبالدومريا.

وظهرالصديقانخالللقطاتفيديولدىتقابلهمامًعاوجًهالوجهألول
مرةخاللشهرين،حيثانهمرإسماعيليفالبكاءبينمانهقتاألتان

بصوتمرتفع.
لميكنيعلمإسماعيلكيفسيكونردفعلبالدومرياعندرؤيته،وسجل

اللحظةبينماكانيقرتبمناملنطقةاملسيجةباملزرعة.

ويفمقطعالفيديو،يمكنرؤيةاألتانوهيتسريببطءتجاهصديقها،
الذيبدأيربتعىلرأسهابينمايسألهاأينكنت.

وكتبإسماعيلخاللمنشورعرب»فيسبوك«أرفقهبصورة»سيلفي«مع
األتان:»الأخجلمنسماعبكائي؛ألنهذاواحدمنأكرثمظاهرالحب

غرياملرشوطةاملوجودة«.
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    Reports تقارير

محمد العرسان

قالعضواملجلساملركزيالفلسطينينجيبالقدوميإن»التنسيقبنيعمان
ورامالله،ملواجهةمساعياالحتاللاإلرسائييللضممنطقةاألغواروشمالالبحر

امليتومستوطناتالضفةالغربية،عىلأعىلمستوى«.
وأضافالقدوميأنالعاهلاألردنيامللكعبداللهالثانيعرّبمؤخراعنموقف
بالده،قائال:»ضمإرسائيلملناطقاألغوارالشماليةيفالضفةالغربية،سيؤدي

إىلصدامكبريمعإرسائيل«،مؤكداأن»األردنوالسلطةسيدرسانكافةالخيارات
املطروحة،كتجميداتفاقيةأوسلووودايعربة«.

وأشارإىلأنرئيسالسلطةمحمودعباسذكريفخطابهاألخري،أنه»لنيكون
هناكأياتفاقياتمربمةمعإرسائيلبحالتمالضم،وأنمنظمةالتحرير

الفلسطينيةستكونبحلمنأياتفاقأوأيالتزام«،مشدداعىلأن»هذهقرارات
للمجلساملركزيواملجلسالوطنيالفلسطيني،ولكنهذهاملرةإذاتمالضمالبد

منالتنفيذ«.
ويفهذاالسياق،توقعمسؤولأردنيسابق،أنيكونالصداممع

إرسائيليفحالضمتاألغوار،متمثاليف»استدعاءالسفري
األردنيمنتلأبيبألجلغريمسمى،وتخفيضالتمثيل
الدبلومايس،لتعودالعالقةإىلاملستوىالذيكانتفيهبعد

حادثةمقتلمواطننيأردنينيعىليدرجلأمنيفالسفارةاإلرسائيليةيفعمان
عام2017«.

وبنّيأناملسؤولنياألردنينييضعونمصالحاألردن،كالحصةيفاملياهومصادر
الطاقةواملساعداتاملالية،يفحساباتهم،قبلاإلقدامعىلأيتحركأوقرار.
يذكرأنالوزيراإلرسائييلالسابقأوريأريئيل،هددبقطعاملياهعنالعاصمة
األردنيةعمان،وذلكبعدإعالنالعاهلاألردنيوقفالعملبملحقاتفاقية

السالممعإرسائيلعام1994،يفمايخصقريتيالغمروالباقورة.

الواقعية في الخيارات
ويفقراءةللرداملتوقع،يستبعدالخبرييفالشؤونالفلسطينيةحمادةالفراعنة،
إقداماألردنوالسلطةالفلسطينيةعىلإلغاءاتفاقيتيالسالم،مؤكداأنإلغاء

اتفاقيةأوسلووواديعربةغريوارد،يفحالتمالضم.
وتابعالفراعنة:»وذلكلسببني،األوليتعلقباملوقفالحكومياألردني،والثاني

يتعلقبتحولالسلطةالفلسطينيةإىلموقفدفاعيأمامالعالم«،
مشدداعىلأناألردنومنظمةالتحريرالفلسطينيةلديهما

استفادةماليةمنالطرفاألمريكيواألوروبي،بسبب
اتفاقياتالسالم.

وأردفقائال:»الجانباألمريكيأوقفاملساعدات

عنمنظمةالتحرير،لكنأوروباالتزالتغطيالجزءاألكربمنرواتبالسلطة
الفلسطينية«،منوهاإىلأناألردنيحصلعىلمساعداتماليةأمريكيةتقدر

بمليارونصفامللياردوالر،ومنأوروبامايقارب500مليوندوالر.
وبناءعىلذلك،يستبعدالفراعنةهذاالخيار،مستدركابقوله:»لكنسيكون
لديهمأوراقأخرى،مثلاستدعاءالسفرياألردني،وتجميدالعالقات،لكندون

الوصولإىلإلغاءاتفاقيةالسالم«.
ولفتإىلأنالردالفلسطينيالذيقدتلجأإليهمنظمةالتحريربحالضم

الضفة،يتمثليف»وقفالتنسيقاألمني«،مشرياإىلأنهعىلأرضالواقعمنطقة
الغورواملستوطناتهيبيدإرسائيل،وماسيتمتنفيذإجرائي،وتغيرييفالشكل

فقط.
ويفاملوضوعذاته،يرىرئيسلجنةفلسطنيالنيابيةيحيىالسعودأن»القرارات
أحاديةالجانبالتيستتخذهاإرسائيل،ستلقيبخطورةعىلاألردنوسيادته«،

مطالبااألردنوالعربوأحرارالعالمباتخاذموقف»مرشفوحازم«.
»الحكومةاألردنيةتملكأكرثمنورقةوقالالسعودإن
السفرياألردنييفتلأبيب،وطردالسفريضغطكسحب
عمان،وإلغاءاتفاقيةواديعربة،وإلغاءاإلرسائييلمن
املرسوقمنفلسطني،والتوقفعناتفاقيةالغاز
اإلرسائييل«.دعماالقتصاد

تنسيق أردني فلسطيني لرد موحد بحال ضم الضفة المحتلة

that the militants had kept up their end of the bargain 
-- even if recent violence violated the spirit of it.
«The Taliban have implemented their agreement not to 
attack the coalition forces,” said Zalmay Khalilzad, the 
US Special Representative to Afghanistan.

His remarks came after a horrific attack against a ma-
ternity hospital in Kabul that left dozens dead -- includ-
ing mothers and infants -- and a suicide bombing at a 
funeral.

The Taliban denied involvement in the attacks, but Pres-
ident Ghani blamed them and Islamic State (IS) extrem-
ists for the bloodshed.

«They’ve committed not to carry out attacks in 34 major 
cities, and they haven’t done that, based on our assess-
ment,” Khalilzad said of the Taliban.

«But we believe that they’re in violation of the spirit” of 
the deal, he said, adding the hospital attack was carried 
out by IS.
Following the recent attacks the government ordered se-
curity forces to switch to an “offensive” posture against 
the Taliban.
They responded by vowing to increase attacks against 
government forces.

The United Nations has warned that the spike in vio-
lence has led to increased casualties among civilians.

peace deal with US
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T he leader of the Taliban said on that his group was 
committed to a landmark deal with the US, despite 
being accused of carrying out thousands of attacks in 

Afghanistan since the deal was signed.

In a rare message released Haibatullah Akhundzada urged 
Washington “not to waste” the opportunity offered by the 
deal to end America’s longest war.

«The Islamic Emirate is committed to the agreement... 
and urges the other side to honour its own commitments 
and not allow this critical opportunity to go to waste,” 
Akhundzada said in a statement, using the official name 
the Taliban gave to Afghanistan when they were in power 
in the late 1990s.

After months of negotiations, the Taliban and the US 
signed a deal at the end of February which stipulates that 

Washington will withdraw all troops from Afghanistan by 
next year in return for security guarantees.

«I urge American officials to not afford anyone the oppor-
tunity to obstruct, delay and ultimately derail this inter-
nationally recognised bilateral agreement”, the reclusive 
leader said.
Akhundzada hails from the Taliban’s traditional bastion of 
Kandahar, and was appointed head of the group after a US 
drone strike killed his predecessor, Mullah Akhtar Mansour, 
in 2016.

Mansour had succeeded Mullah Mohammed Omar, the 
Taliban’s original founder.
Akhundzada is a hardline religious scholar and a former 
head of the Taliban courts
Emboldened Taliban
US President Donald Trump’s administration has made it 

a priority to end the war in Afghanistan, and in a bid to 
pull out foreign forces US officials have been pushing the 
Taliban and government leaders to hold peace talks.

The talks have stumbled, but the Afghan government was 
strengthened over the weekend by the announcement of 
a power-sharing deal between President Ashraf Ghani and 
his former chief executive Abdullah Abdullah, who will lead 
negotiations with the Taliban.
Under the US accord the Taliban pledged to stop attacking 
cities and foreign troops, but militants have continued to 
target Afghan forces in the provinces.
Analysts say the Taliban have been emboldened by the 
deal, and Afghan government officials have reported more 
than 3,800 attacks since it was signed, with 420 civilians 
killed and 906 wounded.

The US official who brokered the deal with the Taliban said 

Taliban leader affirms commitment to 

أّدتمحاولةمنجانبإستونياوأملانياللتغلبعىل
مأزقبنيالوالياتاملتحدةوالصنييفمجلساألمن
التابعلألمماملتحدة،إىلتزايدالجمودعىلمايبدو

بخصوصتحرّكيتعلقبجائحةكورونا،وفقماذكرته
»رويرتز«،يفوقتدعامسؤولالسياسةالخارجية

باالتحاداألوروبيجوزيببوريلإلجراءتحقيقعلمي
بشأنمصدرالفريوس.

ويحاولأعضاءمجلساألمنالدويلالخمسةعرش،
االتفاقعىلنّصيهدفيفنهايةاألمرإىلدعمدعوة

أطلقهااألمنيالعاملألمماملتحدةأنطونيوغوترييسيف
23مارس/آذارلوقفإطالقالناريفالرصاعاتالعاملية
حتىيمكنللعالمالرتكيزعىلالجائحة.لكناملحادثات
بشأنمسودةقرارأعدتهافرنساوتونستعرثت،بسبب
مواجهةبنيالصنيوالوالياتاملتحدةبشأنالدعوة
إىلدعممنظمةالصحةالعاملية.والتريدالواليات

املتحدةاإلشارةإىلاملنظمةالعاملية،بينماترّصالصني
عىلرضورةأنيتضمنالقرارذلك.ولذلك،وزعت

إستونياوأملانيا،مسودةقرارجديدةعىلمجلساألمن
تركزببساطةعىلتأييدغوترييس،والدعوةإىلهدنة
إنسانيةيفالرصاعاتحولالعالمملدة90يوماً،وال

تتضمنأيإشارةإىلمنظمةالصحةالعاملية.

وقالتسفريةالوالياتاملتحدةلدىاألمماملتحدةكييل
كرافت،خاللمناقشةعرباإلنرتنتمعمعهدالسياسة
التابعلجامعةنورثكاروالينا:»كلمانريدأننراههو
قرارينصعىلوقفإطالقالنار«.وأضافت»اليهمأي
دولةتطرحهذاالقرار.املهمأنهمبسط،يتحدثعن
وقفعامليإلطالقالناروضمانوصولاملساعدات
اإلنسانيةإىلمنهميفأشدالحاجةإليها«،مشرية
إىلدعماملسودةالتيأعدتهاإستونياوأملانيا.غري
أندبلوماسياًصينياً،تحدثمشرتطاًعدمالكشف
عناسمه،قالإناملسودةالفرنسيةالتونسية،التي
شملتإشارةضمنيةإىلمنظمةالصحةالعاملية»ال

تزالتتمتعبالدعمالساحقمناألعضاءوتمثلأفضل
سبيلللميضقدماً«.وأضاف:»التوجدإمكانيةلتبني

املسودةاألملانيةاإلستونية«.
وأوقفتواشنطنتمويلمنظمةالصحة،إحدى

وكاالتاألمماملتحدة،بعدأناتهمهاالرئيسدونالد
ترامببالرتكيزأكرثمنالالزمعىلالصنيوبتشجيع
»التضليل«الصينيبشأنتفيشفريوسكوروناوهو

أمرنفتهاملنظمة.

وبداأنمجلساألمنتوصلإىلحّلوسطبشأن
مسودةالقرارالفرنسيةالتونسية.فبدالًمنذكر

منظمةالصحةباالسم،أشارتاملسودةإىل»الوكاالت
الصحيةاملتخصصة«.والينطبقهذاالوصفإالعىل
منظمةالصحةالعاملية.وقالدبلوماسيونإنواشنطن
رفضتتلكاللغة.وقالالدبلومايسالصينيإنبكني

وافقتعىلالحّلالوسط.

وعىلالرغممنأنمجلساألمن،املنوطبهالحفاظعىل
السلمواألمنالدوليني،اليمكنهفعلالكثريللتعاملمع
أزمةفريوسكورونا،يقولدبلوماسيونومحللونإنه

يمكنأنيظهروحدةعامليةبدعمهدعوةغوترييسإىل
وقفإطالقالنار.

إىلذلك،دعامسؤولالسياسةالخارجيةباالتحاد
األوروبيجوزيببوريل،الصنيإىلاإلسهامبفاعليةيف
مكافحةجائحةفريوسكورونا،وقالإنهيتعنيإجراء

تحقيقعلميمستقليفأصولنشأةالجائحة.
ويفعمودمخصصلغريالصحافينييفصحيفة

»فرانكفورترألجماينهزيتونغ«،كتببوريلأنالصني
عليهاالعملللمساعدةيفحمايةالعالممناألوبئة

املستقبلية.وأضاف»منالرضوريأيضاًإجراءتحقيق
علميمستقليفنشأةهذهالجائحة«.

وقالبوريلإنهعىلالصنياالضطالعبمسؤوليتهايف
التصديللجائحة،والبحثعنلقاحوتعزيزاالقتصاد
العاملي»بمايتناسبمعثقلها«،والقيامبدورهايف
الجهودالكبريةلتخفيفالديونعنالدولالنامية

خاصةاملترضرةبشدةمنالفريوس.

االتحاد األوروبي يدعو 
لتحقيق مستقل 

بشأن مصدر كورونا
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ذكرتصحيفة»إربيكا«الروسية،أّن
الكرملنيينظريفإمكانيةإجراءاالستفتاءعىل
التعديالتالدستورية،واالستعراضالعسكري

بمناسبةالذكرىالـ75للنرصعىلأملانيا
النازية،يفيومواحديفأواخريونيو/حزيران
املقبل،عىلأنيتمالبتيفالقرارالنهائي

انطالقاًمنالوضعالوبائيوسطاستمرارتمدد
فريوسكورونايفجميعأقاليمالبالد.

وكشفتأربعةمصادرمقربةمنالكرملني،لـ«إر
بيكا«،أنالرئاسةالروسيةتنظريفإمكانية
تنظيمالتصويتعىلالتعديالتالدستورية
التيمنشأنها»تصفري«عددوالياتالرئيس
الحايلفالديمريبوتني،واالستعراضالعسكري،
يوم24يونيو/حزيراناملقبلالذييصادف

ذكرىاستعراضالنرصيفعام1945.
ومعذلك،أوضحتاملصادرأنهلميتماتخاذ
قرارنهائييفأيمناملسألتنيبعد،بلسيتم
البتفيهماحسبالوضعالوبائي،كماأنه

يجريالنظريفموعدبديلإلجراءاالستفتاء
يفبدايةيوليو/تموز،واالستعراضالعسكري
يف3سبتمرب/أيلولاملقبل،الذيأعلنهاالتحاد
السوفييتييومالنرصعىلاليابانيفعام1945.
وأضافأحداملصادرأنتنظيماالستعراض،يف
يونيو/حزيراناملقبل،سيصبحنوعاًمنإلهام
املواطننيبعدفرتةطويلةمنإجراءاتالحجر

الصحي.
وأشارمصدرآخرإىلأنهيمكنضمانسالمة
املصوتنييفاالستفتاءعنطريقااللتزام

بالتباعداالجتماعيوغريهمنإجراءاتالوقاية
بمراكزاالقرتاع،والسماحبالتصويتنياملبكر

واإللكرتونيوربمابالربيد.
وفيمايتعلقباالستعراضالعسكري،أوضح

أحداملصادرأنهناكتفهماًبأّنجائحةكورونا
لنتسمحبحضورعددكبريمنالضيوف

األجانب،ولكنتأجيلهإىل3سبتمرب/أيلولال
يضمنحضوراًواسعاًأيضاً،خصوصاًأنعدداً

منقادةدولالعالمقديعزفونعنالحضور
إىلموسكويفذلكاليومحرصاًعىلالعالقات

معطوكيو.
وكانمناملقررأصالًأنيجرياالستفتاءعىل
التعديالتالدستوريةالتيمنشأنهاالسماح

لبوتنيبالرتشحلواليتنيإضافيتني،يف22 
إبريل/نيساناملايض،إالأنبوتنيأعلنعن
تأجيلهألجلغريمسمى،وسطتفيشفريوس

كورونايفالبالد.
ويفحديثسابقتوقعمديرعام»مركز

املعلوماتالسياسية«يفموسكو،أليكيس
موخني،أنيجرياالستفتاءخاللالفرتةبني
15يونيو/حزيرانو15يوليو/تموزاملقبلني
ليشكلعالمةانتهاءالحجرالصحي،مقلالً
يفالوقتنفسهمنواقعيةترشحبوتنيللوالية
الخامسةحتىبعدإقرارالتعديالت،ومرجحاً

شغلهمنصباًإدارياًمثلرئيسالوزراء.

الكرملين يتجه إلجراء استفتاء تعديل 
الدستور في 24 يونيو

إيران ترّد على التحذير األميركي 
لبحريتها في الخليج: »لن نغير مهامنا«
بعدالتحذيراتاألمريكيةللقطعالبحريةاإليرانيةيفالخليجباالبتعادعنسفنهاالحربية

100مرت،أكدتطهران،أنسفنهاوزوارقهاالعسكرية»ستواصلمهامهاالعادية«يف
الخليجوبحرعمان.

وجاءهذاالردعىللسانمسؤولعسكريإيراني،لميكشفعنهويته،لوكالة»نورنيوز«
املقربةمنمجلساألمنالقومياإليراني،قائالإن»الوحداتالبحريةللجمهورية

اإلسالميةستواصلمهامهاكاملعتادمعااللتزامباملبادئاملهنية«.وأكدأن»مايصدرعن
القواتاألجنبيةلنيغريمنتنفيذناالدقيقللمهامالجارية«،واصفاًتواجدهذهالقواتيف

املنطقةبـ»غرياملرشوع«.
وكانتوكالة»رويرتز«،قدأفادت،بأنالقواتالبحريةاألمريكيةأصدرتتحذيراللبحارةيف
املياهالدوليةوخاصةمضيقهرمزبالبقاءعىلبعد100مرتعىلاألقلمنسفنهاالحربية،

وهوتحذيرموجهإليرانبالدرجةاألوىل،مندونتسميتها.
وقالتالبحريةاألمريكيةيفتحذيرهاإناالقرتاببمسافةأقلمن100مرتمنالسفن

العسكريةاألمريكية»قديعتربتهديداويواجهإجراءاتدفاعيةقانونية«.
وقالمسؤولعسكرييفالبحريةاألمريكيةللوكالة،دونالكشفعنهويته،إنهذا

التحذيرالجديداليمثلتغيريايفقواعدأداءقواتالوالياتاملتحدة.
والالفتأنالتحذيراألمريكييأتيتزامنامعتهديداتواشنطنبعرقلةحركةناقالتإيرانية

تحملالوقودإىلفنزويال،األمرالذيييشبأن
التحذيرقديكونهدفهردعإيرانعنالقيام
بأيردةفعلعىلذلك،خصوصاأنها

هددتخاللاألياماألخريةبأنهاسرتد
بشكل»حاسموعاجل«عىلأي
ترصفأمريكيضدناقالتها.

وتشريالتقاريراإلعالميةإىلأن
خمسناقالتإيرانيةتحمل

البنزينوالديزليفطريقهانحو
فنزوياليفالوقتالراهن.وذكرت
بياناتمتابعةناقالتالنفط،أن
حاملةالنفطاإليرانية»فاكسون«
الرابعة،قدعربتمضيقجبلالطارق
قادمةمنإيرانباتجاهأمريكاالالتينية،

وذلكبعدحامالتالنفط»فورجون«
و«بتونيا«و«فارست«.

أنوكالة»فارس«اإليرانية،قدأفادت،بأنالناقلةكما
»كالول«قدعربتقناةالسويسيفطريقهاإىلجبلطارق.الخامسة

يفاملقابل،ذكرتتقاريرإعالميةإيرانية،نقالعن»مصادرمطلعة«أنالسالحالبحري
األمريكيأرسلأربعطراداتحربيةترافقهاطائرة»بوينغبيهـ8بوسيدون«الحربيةمن

أسطولVP-26إىلمنطقةالكاريبيللقيامبمهمةاعرتاضالناقلةاإليرانية.
إىلذلك،يبدوأنالتحذيراألمريكيالجديد،ليسبعيداأيضاعنماحدثيوم15إبريل/
نيسانيفمياهالخليج،عندماأعلنالجيشاألمريكيأن11زورقاللحرسالثورياإليراني

قامتبمضايقة»خطرية«لسفنحربيةأمريكية،معترباالترصفبـ«االستفزازي«.
إالأنالحرسالثورياإليرانيرفضالروايةاألمريكية،معلناأنها»غريصحيحة..

وهوليوودية«،متهماالقواتالبحريةاألمريكيةبانتهاكقواننياملالحةالبحريةيفالخليج
وبحرعمان.

وتعقيباعىلالحادث،أكدالرئيساألمريكي،دونالدترامب،يفوقتسابق،أنهأمر
بـ«استهداف«و«تدمري«أيقطعةبحريةإيرانيةتقرتبمنالسفناألمريكيةيفالخليج.

T he international community on 
lambasted Israel’s plans to annex 
parts of the West Bank by July, 

while the United States said UN Security 
Council statements had become “a little bit 
repetitive.”
Current and previous European Union 
members of the UNSC urged Israel against 
any unilateral decision to annex “any 
occupied Palestinian territory … contrary to 
international law.”
In a statement before a Security Council 
meeting on the Middle East, the EU mem-
bers – Belgium, Estonia, France, Germany 
and Poland – voiced their “grave concern” 
of the plans announced by the new Israeli 
government earlier .
Benjamin Netanyahu, Israel’s prime 
minister, said that with a new government, 
he could apply Israeli law on Jewish settle-
ments and the Jordan Valley in occupied 
West Bank “where the Jewish nation was 
born and rose.” During his speech to par-
liament, he said that it was time to apply 

Israeli law on the planned annexed lands to 
“write another great chapter in the annals 
of Zionism.”
However, as was evident Wednesday 
during the UN meeting, most of the 
international community is against the 
unilateral decision.
Belgium said it was looking forward to 
working with the new Israeli government 
but warned that changes to the 1967 
border would not be recognized.
Marc Pecsteen de Buytswerve, Belgium’s 
Permanent Representative to the UN, 
“strongly advise[d]” Israel against any 
advance on the annexation.
In a veiled reference to Washington, he 
called on the international community, 
“especially those with influence” to 
prevent the annexation, which would “risk 
consequences not only for Israel, but also 
for the wider region.”
And in direct response to the US envoy at 
the UN, de Buytswerve said direct nego-
tiations should be relaunched between 

Palestine and Israel, “but that’s why we 
call on all partners [to prevent] unilateral 
decision that would undermine or seriously 
hamper prospects for this.”
Speaking earlier, US ambassador to the 
UN Kelly Craft said that statements from 
Council members would “only get us so 
far,” recommending Palestine and Israel sit 
down with one another.
“This Council cannot dictate the end to this 
conflict. We can only encourage the parties 
to sit down together to determine how 
they wish to make progress,” Craft said.
Doubling down on questioning the effec-
tiveness of the Council, Craft said the “real 
problem-solving” would take place “at a 
table at which both the Israelis and the 
Palestinians are seated.”

To read the rest of the article go to :
https://english.alarabiya.net/

International community reprimands Israel’s annexation plans
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سلطالكاتبكنعانمالكيفمقالله
بصحيفة»األوبزيرفر«الضوءعىل
الدوراملنوطبالذكاءاالصطناعي،

والذيتزايداستخدامهمنعدةدول
ألجلاملساعدةيفمكافحةوعالجوباء

كورونا.
ويرىالكاتبأن»هناكالكثريمن
الضجيجحولاستخدامالذكاء
االصطناعيملكافحةالفريوسات

التاجيةوبعضهلهمايربره«،خصوصا
حولقدرتهعىلتحديدكمياتهائلة
منالبياناتوالتعرفعىلأنماطكانت

ذاتقيمةكبرية.
ويشريإىلأن»الحسابهويفاألساس
حسابالقدرةعىلمعالجةالبيانات
والتعرفعىلاألنماط«،وهواملتعلق

بوظيفةالذكاءاالصطناعي.
لكنيفاملقابلهنالك»الحكم«وهو
شكلمنأشكال»الفكراملتداول«،

يقومعىلااللتزاماألخالقيواإلجراءات
املسؤولة،املناسبةللحالةالتييتم

التعاملمعها.
ويقررأنالذكاءاالصطناعي»قديكون
قادراعىلفرزاملرىضبسببقدرتهعىل

التعرفعىلاألنماطالتيقديفتقدها
البرش،ولكنالتوجدلديهأيآلية

اللتزامأخالقيتجاهاملرىضبالطريقة
التييفعلهااألطباءواملمرضات،والذين

التهمهمالحقائقأواألنماطفقط
كماأنللمرىضقيمةوكرامةتحتاج

للحماية«.
ويعتربالكاتبأناألحكامالبرشية
ليستبالرضورةجيدة،وأنالبرشال
يترصفوندائمابطريقةدقيقة،لكن

الجميعلديهمالقدرةعىلالقيامبذلك،
وأنهذاهوالسببيفأننانحّملالبرش،

أوبزيرفر: الذكاء الصناعي غير مؤهل 
التخاذ قرارات الحياة والموت

الغارديان: أقوياء 
العالم سيدفعون 
ثمن الفشل أمام 

كورونا
اعتربالكاتبالربيطاني»سايمونتيسدول«،يفمقالنرشهموقع

صحيفة»الغارديان«،أنالفشلأمامجائحةفريوسكورونااملستجد
سيرتتبعليه»ثمنسيايس«سيدفعهمنوصفهمبـ«أقوياءالعالم«.

وأوضحالكاتبأن»االدعاءالكاذببأنكليشءتحتالسيطرة،
والتهربمناملسؤولية،واالختباءمنالرأيالعام،واستغاللاألزمة

لتحقيقمكاسبسياسية،وتصاعدعملياتتشتيتاالنتباهاملصطنعة
وإلقاءاللومعىلوسائلاإلعالم،كلهاأنماطسلوكيةشائعةأظهرها

أقوىوأكرثقادةالعالمابتذاال«.
وتابعأنأداءالرئيساألمريكيدونالدترامبمثلدرسايفالفشل
معحالةالطوارئ،»فقدقللمنشأنالتهديديفوقتمبكر،وقدم
تأكيداتجوفاء،وفشليفوضعخطة.ومنذذلكالحنياتهمالصني

بنرش+الطاعون+عمدابينمااستخدماألزمةسالحالتشويهمنافسه
الديمقراطي،جوبايدن«.

ويضيف»تيسدول«أنذلك»الفشل«سيتحولإىلنتيجةسياسية،
تتمثلبفوزبايدنيفاالنتخاباتالرئاسية،بعدأنكانترامبيحتفي

بإنجازاتهاالقتصادية»العظيمة«حتىمطلعالعامالجاري.
أماالرئيسالرويسفالديمريبوتنيفإنه»يعانيمشكلةكبريةخطرية«،
بحسبالكاتب،إذإنهكان»قبلأشهرفقط،يبدوكأنهاليقهر.وكان
كلالحديثيفروسيايرتكزعىلتلك+اإلصالحات+الدستوريةالتي

منشأنهاأنتجعلهرئيسامدىالحياة.هذهالخططمعلقةاآلن،وربما
إىلاألبد«.

ويضيف»تيسدول«بالقول:»بعدأسابيعمنالرضاعنالنفسعىل
مستوىالقمة،تجدروسيانفسهاثانيأرسعالدولمنحيثمعدل

اإلصابةبكوفيد19-يفالعالم.وميخائيلميشوستني،رئيسوزراءبوتني،
يفاملستشفى،وكذلكاملتحدثباسمالكرملنيديمرتيبيسكوف.ويف

مؤتمراتالفيديوالتيعقدتملناقشةاألزمة،بدابوتنيأكرثشعورابامللل
أكرثمنشعورهبالقلق.فالتعاطفلميكنيناسبهقط«.

ويتوقعالكاتب»آثاراسياسيةبعيدةاملدى«لذلك،موضحاأن
بوتنيأبعداللومعنهبإلقاءاملسؤوليةعىلاملناطقاملحلية،والتي

تركتفعليالتدبرأمورهابنفسها،فيماتقدمرجالاألعمالاألثرياء
»األوليغارشيون«مللءالفراغ،»وبهذهالطريقةتتآكلقوةالقائد

وتتالىش«،بحسبه.

ويصفالكاتبرئيسالربازيل»جايربولسونارو«بأنه»المباٍلومتهور«
يفإشارةإىلسخريته،يفبداياتاألزمة،منتدابريالحمايةالعامة.
ولدىالربازيلأعىلمعدلوفاةجراءاإلصابةبكورونايفأمريكا
الالتينية،»لكنبولسونارويفضلحفالتالشواءعىلزيارات

املستشفيات،وقديخرسوظيفتهثمنالذلكيفبلدتتسمفيهلوائحعزل
الرئيسبالفعالية«،بحسبالكاتب.

ويضيف»تيسدول«الرئيسالرتكيرجبطيبأردوغانإىلقائمة
الزعماءالذينيتوقعأنترضالجائحةبوضعهمالسيايس،رغمأن

استطالعاتللرأيأظهرتارتفاعرصيدهلدىالناخبنيمقارنةبالعام
املايض،مايعكسرضاعاماإزاءإدارتهلألزمة.

Kenan Malik

A rtificial intelligence is searching for 
the drugs to combat Covid-19. It 
enabled the pandemic to be tracked 

and information about it to be synthesised. It 
is diagnosing patients, triaging them, and iden-
tifying those in need of intensive care before 
their condition deteriorates.

There is much hype about the use of artificial 
intelligence (AI) to combat coronavirus. Some 
of it is justified. Its ability to sift through vast 
amounts of data and to recognise patterns 
has been of great value. Some of the hype 
is flannel. AI did not, as some claim, predict 
the pandemic before humans recognised it. 
Inflated claims, for instance for the accuracy of 
AI in diagnosing Covid-19, should be cause for 
suspicion, not celebration.

Some of it is cause for concern – such as the 
use of AI for mass surveillance. And some 
aspects of the pandemic have exposed the 
limitations of AI. Algorithms, such as those 
used by online retailers, trained on normal 
human behaviour, now find that people’s 
behaviour has completely changed when it 
comes to shopping or travel, and they are often 
flummoxed.

All this suggests a need to be clearer about 
what machines are good at and what humans 
are good at. The computer scientist and 
philosopher Brian Cantwell Smith distils that 
difference into the distinction between what he 
calls “reckoning” and “judgment”.

Reckoning is essentially calculation: the ability 
to manipulate data and recognise patterns. 
Judgment, on the other hand, refers to a form 
of “deliberative thought, grounded in ethical 
commitment and responsible action, appropri-
ate to the situation in which it is deployed”.

Judgment, Smith observes, is not simply a way 
of thinking about the world, but emerges from 
a particular relationship to the world that hu-
mans have and machines do not. Humans are 
both embodied and embedded in the world. 
We are able to recognise the world as real and 
as unified but also to break it down into distinct 
objects and phenomena. We can represent 
the world but also appreciate the distinction 
between representation and reality. And, most 
importantly, humans possess an ethical com-
mitment to the real over the representation. 
What is morally important is not the image or 
mental representation I have of you, but the 
fact that you exist in the world. A system with 
judgment must, Smith insists, not simply be 
able to think but also to “care about what it is 
thinking about”. It must “give a damn”. Humans 
do. Machines don’t.
 No machine has an ethical commitment to 
patients the way doctors and nurses do
AI may be able to triage patients because of its 
ability to recognise patterns that humans may 
miss, but no machine has an ethical commit-
ment to patients in the way doctors and nurses 
do, for whom it’s not just the facts or patterns 
that matter. It is also that patients possess 
worth and dignity which need protecting.

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

For all its sophistication, AI isn’t fit to make 
life-or-death decisions
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تقومالقياداتالنسائيةبعملاستثنائييفمكافحةفريوسكورونا(كوفيد19-(يفمختلفبقاع
األرض،فهليعودالسبباللتزامالنساءبمعايريالسالمةأكرثمنالرجال؟أمأنهناكأسبابا

أخرى؟
وتتساءلالكاتبةأروىمهداوييفمقالنرشتهلهاصحيفةأوبزيرفرالربيطانيةعنالعامل

املشرتكبنيتايوانونيوزيلنداوأملانيا؟لرتدبأنالبلدانالثالثةتقودهانساءيقمنبجهدكبري
ملحوظيفاستجابتهنألزمةجائحةكورونا.

وتوضحأنأستاذةالقانونالسابقةرئيسةتايوانتسايإينغوينقادتجهودادفاعيةرسيعة
وناجحةضدالوباء،وأنهاعملتعىلاحتواءبالدهاللفريوسعىلالرغممنقربهامنالرب

الرئييسللصني.
وتضيفأنلدىتايوانأقلمن400إصابةمؤكدةبفريوسكوروناتايوانمنالربالرئييس

للصني،وأنبالدهاكانتمستعدةتماماملواجهةالوباء،لدرجةأنهاتربعتبعرشةمالينيقناع
وجهللوالياتاملتحدةو11دولةأوروبية.

عامل نجاح
وتقولالكاتبةإنرئيسةالوزراءالنيوزيلنديةجاسينداأرديرنرائدةعامليةأيضايفمواجهة

كورونا،خاصةأنبالدهالمتشهدسوىوفاةواحدةبالفريوسحتىاآلن.
وترىأنالفضليفنيوزيلندايرجعجزئياإىلموقعهاالجغرايفومساحتها،وعددسكانها

بالكاملأقلمن5مالينيشخص،ويعدونأقلبكثريمنسكاننيويورك،كماأنكونهاجزيرة
يمنحهاميزةواضحة.

غريأنالكاتبةترىأنالقيادةهيأيضاأحدعواملالنجاحيفالوقوفضدكورونا،وتوضح
أننيوزيلندانفذتاختباراتواسعةالنطاق،وأنجاسينداأرديرناستجابتلألزمةبوضوح

وتعاطف.

مواجهة الوباء
وتقولمهداويإنأملانياترضرتبشدةجراءجائحةكورونا،غريأنمعدلالوفياتلديهاظل

منخفضابشكلاستثنائي.
وتوضحأنلالختباراتاملبكرةوالواسعةالنطاقوللعددالكبريمنأرسةالرعايةالصحيةاملكثفة

دورهاالواضحيفمواجهةالوباء،لكنقيادةالدولةلعبتدوراكبريايفهذاالسياق.
وتشريإىلأنأحدهمكتبمازحاعىلتويرتأنهإذاكنتتسأل:ملاذامعدالتالوفياتمنخفضة
جدايفأملانياومرتفعةجدايفالوالياتاملتحدة؟فهذاألناملستشارةاألملانيةأنجيالمريكل

حاصلةعىلدرجةالدكتوراهيفالكيمياء،بينماالرئيساألمريكيدونالدترامبكانتمضيفايف
تلفزيونالواقع.

وتضيفالكاتبةأنالدانماركبقيادةرئيسةالوزراءمتهفريدريكسن،وفنلندابقيادةرئيسة
الوزراءسانامارينتؤديانوظائفجديرةباملالحظةيفاحتواءفريوسكورونا.

وترىأنالنساءيلتزمنبمعايريأعىلبكثريمنالرجال،وأنهننادرامايفشلنبالطريقةالتي
يفشلفيهاالرجال.

عنف وتبرعات ووجع
وتشريمهداويإىلارتفاعمعدلالعنفاملنزيلالذيتتعرضلهاملرأةيفجميعأنحاءالعالم

بسبباإلغالقيفظلتفيشكورونا،وتقولإنالنجمةالعامليةريهاناتربعتبمبلغ2.1مليون
دوالر،ملساعدةضحاياالعنفاملنزيليفعملياتاإلغالق.

كماأنريهانافتحتمحفظتهااملاليةملساعدةاألشخاصاألكرثضعفا،وعملتالشهر
املايضمعمؤسسة»جايزد«للتربعبمبلغمليونيدوالرلدعمالعمالغرياملوثقنيوالسجناء
واملرشدينواملسننيوأطفالالعاملنيالصحينييفالخطوطاألماميةيفلوسأنجلوسونيويورك.

وتضيفالكاتبةأنرشيحةمنالنساءأيضاترضرنجراءجائحةكورونا،مشريةإىلتأخر
عالجاتالخصوبةيفظلإغالقمعظمالعياداتاملختصةبسببكورونا،ممايؤديإىلوجع

القلبوعدماليقنيعندالسيداتاللواتييتشوقنللحملواإلنجاببمساعدةطبية.

القيادات النسائية في مواجهة 
كورونا.. هل المرأة أكثر التزاما 

بمعايير السالمة؟

فازتالكاتبةوالصحفيةاليمنيةبرشىاملقطري
بجائزة»يوهانفيليببالم«األملانيةلحريةالفكر
والصحافةالتيتمنحهاسنوياًمؤسسةخاصةيف
شوندورفتحملاسمبالم.وقدتقاسمتاملقطري

الجائزةمعالكاتبالصينيغويمينهاي.
ومنحتاملؤسسةالجائزةللمقطري»لدفاعهاعن
حقوقاإلنسانوالحريات،وعملهاعىلالتغيرييف

اليمن«.
وتعليقاًعىلحصولهاعىلالجائزةقالتاملقطري:

»يفالبدء،جاءخربفوزيبالجائزةمفاجئاً
وسعدتبهكثرياًعىلاملستوىالشخيص،وبالتأكيد

سيساهمكتاب»ماذاتركتوراءك؟أصواتمن
بالدالحرباملنسية«والجائزةيفتسليطمزيدمن
الضوءعىلمعاناتناكيمنينييفظلالحربوالفقر
وانتشاراألوبئة«.وأضافت:»إالأنالواقعواألوضاع

السياسيةيفالعالمتشريإىلأنالتأثريلنيكونكما
يتمناهاليمنيون،حيثمازالتاملصالحالسياسية

واالقتصاديةتصبيفمصلحةاملتصارعني
اإلقليمينيوالنزاعالدويلووكالئهماملحليني«.

واعتربتاملقطريأنهذهالجائزةموّجهة»لكل
الكتابوالصحافينيوالناشطنياليمنينيالذين
اتخدواموقفامناهضاًللحربيفاليمنوانحازوا
لضحاياها.ومثلمافرحتبالجائزة،فقدأفرحني
كثرياًتعاطيكثريمناليمنينيوابتهاجهمبها،
ربماتقديراًيلككاتبةيمنية،وبالتأكيدلكونها

تلفتالنظرملعاناتهميفظلالحرب«.
ويذكرأناملقطريسبقأنحصلتعىلعددمن
الجوائزأبرزهاجائزةفرنسوازجريوالفرنسية

عام2013.

صحفية يمنية تفوز بجائزة »بالم« 
العالمية لحرية الفكر والصحافة
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منظمة العفو الدولية تطالب 
السعودية بإطالق سراح المدافعات 

عن حقوق المرأة
طالبتمنظمةالعفوالدوليةامللكالسعوديسلمانبنعبدالعزيزبإطالق

رساحاملدافعاتعنحقوقاملرأةبعدعامنيمناعتقالهن.

ودعتاملنظمةإىلاإلفراجالفوريوغرياملرشوطعنجميعسجناءالرأي
واملدافعنيعنحقوقاإلنساناملعتقلنيعىلخلفيةممارستهمالسلميةلحرية

التعبري.
وأضافتاملنظمةأنهحانالوقتكيتتوقفالقيادةالسعوديةعناستخدام

القضاءكسيفمسلطعىلرقابالناشطني.
وكانتالسلطاتالسعوديةقداعتقلت11مواطنةسعوديةمناملدافعات

عنحقوقاملرأة،ووجهتلهنتهمامنهاالتواصلمعوسائلإعالمأجنبية
ووكاالتاستخباراتأجنبية،ووصفنيفوسائلإعالمشبهرسميةبالخائنات.
لكنبعضالناشطاتخاللمثولهنأماماملحاكمأكدنتعرضهنالنتهاكات

جسديةمروعةوتحرشجنيسوتهديداتباالغتصابوالقتل.
وخاللعامنيأفرجعنثالثمنهن،لكنمصريالباقياتمازالمجهوال.

وتقولالعفوالدوليةإنحملةاإلصالحيفالسعوديةتفتقدإىلاملصداقيةطاملا
يوجدناشطونسلميونمستهدفونيفممارسةعملهم.

وتلقياملنظمةالدوليةهناالضوءعىلالتناقضالالفتبنيحرصويلالعهد
السعودياألمريمحمدبنسلمانعىلأنيبدوكداعيةانفتاحوإصالح

ومحاربلالنغالقوالكبت،وبنياالنتهاكاتالحقوقيةغرياملسبوقةواملتزامنة
معتصدرهاملشهد.

T hree senior United Nations officials in the Middle East 
are calling for the release of Palestinian children from 
Israeli-run prisons and detentions centres, saying they 

are at particular risk of COVID-19 infection.
Citing figures from the Israeli Prison Service, the officials - 
Jamie McGoldrick, Humanitarian Coordinator in the occupied 
Palestinian territory; Genevieve Boutin, UNICEF Special 
Representative in State of Palestine; and James Heenan, Head 
of the UN Human Rights Office in the occupied Palestinian 
territory – said that 194 Palestinian children were detained as 
of the end of March.

That’s more than the monthly average in 2019, they said in a 
joint statement, adding that the vast majority have not been 
convicted of any offence, but rather are being held in pre-trail 
detention.
 ‘Heightened risk’
“Children in detention face heightened risk of contracting 
COVID-19, with physical distancing and other preventive 
measures often absent or difficult to achieve”, they said, noting 
that since the pandemic took hold in Israel, legal proceedings 
are on hold and almost all prison visits cancelled.
Pointing to the Convention on the Rights of the Child, which 
both Israel and Palestine have ratified, they said that in normal 
times, the arrest or detention of children should only be a last 
resort - and for the shortest possible duration.

During a pandemic, however, States should pay greater atten-
tion to the rights and protection needs of children, they stated.

“The best way to uphold the rights of detained children amidst 
a dangerous pandemic, in any country, is to release them from 
detention and to put a moratorium on new admissions into 
detention facilities,” they said.
“We call on the Israeli and Palestinian authorities to do so 
immediately.”
Previous UN appeals
The joint statement echoed a call from UNICEF chief Henrietta 
Fore on 13 April for the release of all detained children who 
can return to their immediate or extended families or to an 
appropriate alternative, such as community-based care.
It also dovetailed with appeal from the Committee on the 
Rights of the Child – a panel of independent experts that 
monitors implementation of the Convention - for the release of 
children from all forms of detention, whenever possible, and 
to give those who cannot be released the means to keep in 
touch with their families.
Speaking more broadly, Michelle Bachelet, the UN High Com-
missioner for Human Rights, called on 25 March for the release 
of everyone detained without sufficient legal basis - including 
political prisoners and others detained simply for expressing 
critical or dissenting views.

UN officials call for release of detained 
Palestinian children amid pandemic

The Rights & Freedoms حقوق وحريات

»اليونيسف« تنتقد طرد أمريكا ألف 
طفل مهاجر رغم مخاطر كورونا

انتقدتمنظمةاألمماملتحدةللطفولة)يونيسف(،تجاهلالوالياتاملتحدةللمخاطراملتفاقمة
معانتشارفريوسكورونااملستجدعامليا،وإعادتهامااليقلعنألفطفلمهاجرانفصلواعن

ذويهملعدةدول.
وأفادبيانصادرعناملنظمةاألممية،بأنالوالياتاملتحدةأعادتهؤالءاألطفاللدولاملكسيك

والسلفادوروغواتيماالوهندوراس،منذبدايةآذار/مارساملايض.
وبدورهاأعادتاملكسيكأيضامااليقلعن447طفالمهاجراإىلغواتيماالوهندوراس،خالل

الفرتةذاتها.
وحذرتاملنظمةمنأناألطفالالذينأعادتهمالوالياتاملتحدةللمكسيك،واجهوامخاطر

إضافيةبسبباحتمالإصابتهمبفريوسكورونا.
وينقلالبيانعن»هرنيتافور،املديرةالتنفيذيةليونيسف،قولها:”كورونايزيداألمرسوءا.
التمييزوالهجماتأضيفتاآلنإىلالتهديداتالقائمة،مثلعنفالعصاباتالذيدفعهؤالء

األطفالللمغادرةيفالبداية“.
وأضافت:»هذايعنيأنالكثريمناألطفالالعائدينعرضةلخطرمضاعف،وعرضةألخطارأكرب

مماكانتيفمجتمعاتهمعندماغادروها“.
وتتصدرالوالياتاملتحدةدولالعالممنحيثاإلصاباتبأكرثمنمليونو617إصابة،ومن

حيثالوفياتبأكرثمن96ألفحالة.
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    Sciences علوم

طّورباحثونيفجامعة»سرنالفلوريدا«
األمريكية،نظاماجديدامتقدماإلطالقالصواريخ،
كانيعتقديفالسابقأنه»مستحيل«،بحسبما

.»techxplore«أوردهموقع
وذكراملوقعيفتقرير،أنالنظاماملعروفباسم
»محركصواريخالتفجريالدوار«،سيسمح
بصواريخاملرحلةالعلياللمهامالفضائية،

وسيمنحهاميزةالوزنالخفيف،لتذهبإىلأبعد
مدى،ومنثمتحرتقبشكلأكرثنظافة،مايجعلها

صواريخصديقةللبيئة.
وأشاراملوقعإىلأننتيجةالبحثنرشتخالل
 Combustion and Flameالشهراملايضيفمجلة
العلمية،منوهاإىلأن»قائدفريقالبحثيؤكد

أنهذهالدراسةتقدمدليالتجريبياعىلإمكانية
االنفجاراآلمنوالفعال،بواسطةوقودالهيدروجني

واألكسجني،بمايعرفبالصاروخاالنفجاري
الدوار«.

وأكدالقائمونعىلالدراسةأن»التفجرياتالدورية،
واالنفجاراتالتيتدورحولمحركصاروخي

داخيل،تتمعنطريقتغذيةالهيدروجنيووقود
األكسجنييفالنظام،ولكنبكيماتدقيقة«،

موضحنيأن»النظاميعملعىلتحسنيكفاءة
محركالصاروخاملصنوعمنالنحاس،بحيثيتم
توليداملزيدمنالطاقةأثناءاستخدامالوقود،

بشكليقلعنطاقاتالصواريخالتقليدية،وبالتايل
يعملعىلتخفيفحملالصاروخوتقليلتكاليفه

وانبعاثاته«.
وأشاراملوقعإىلأنالنظامالصاروخيالجديد

تفوقرسعتهخمسةأضعافرسعةالصوت)4500 
إىل5600ميليفالساعة(،الفتاإىلأندراسة

التكنولوجياجرتمنذالستينيات،لكنهالمتكن
ناجحة،بسبباستخدامالوقودالدافعالكيميائيأو

الطرقاملختلطة.
وشددتالدراسةعىلرضورةضبطأحجامالطائرات

التيتطلقالوقودالدافع،لتعزيزالخلطبني
الهيدروجنيواألكسجني،ألنه»إذاكانهناكعطل

يفاملزيجاملركب،فإنهاستشتعلببطءبدالمن
التفجري«.

تطوير نظام صاروخي أمريكي 
روبوت للتسوق بـ40 دوالرا.. يحترم »مستحيل«.. وصديق للبيئة

التباعد االجتماعي
يفالوقتالذيتتشكلفيهطوابريطويلةخارجاملتاجريفالهندأثناءتخفيف
تدابرياإلغالقللحدمنتفيشفريوسكورونا،وجدكارثيكفياليوثامطريقة

للحفاظعىلالتباعداالجتماعيبابتكارروبوتللتسوقنيابةعنه.
واحتاجمهندسالكمبيوترهذاإىليومنيلصناعةهذهاآللةاملتواضعة،وهي
عبارةعنصندوقمنالورقاملقوىيرتكزعىلمنصةخشبيةبأربععجالت،

بكلفةثالثةآالفروبية(40دوالرا(.
لكنهاتؤديوظيفةأساسيةيفوقتينطويفيهالتواصلاالجتماعيعىل

خطراإلصابةبوباءكوفيد19-الذيأصابأكرثمنأربعةمالينيوأودىبحياة
أكرثمن297ألفشخصحولالعالم.

وقالفيليوثامالبالغمنالعمر31عامالوكالةفرانسبرس»أرسلتالروبوت
الذيصنعتهإىلمتجركإجراءتجريبيإلثباتكيفيمكنلشخصما
استخدامهيفمكانمزدحموفرضالوعيبأهميةالتباعداالجتماعيملنع

انتشارفريوسكورونا«.
وأضاف»اختربتهذاالجهازيفالشوارعوالتوجدفيهأيمشكلةوهويسري

بسالسةحتىعىلاملطبات«.
ويتحكمفياليوثامباآللةمنمنزلهيفكويمباتوروهيمدينةرئيسيةيفوالية

تاميلنادو(جنوبالهند(.
وباستخدامالهاتفالذكياملدمجيفالروبوت،يمكنهإرسالالتعليماتعرب

اإلنرتنت.يخربصاحباملتجرمايريدرشاءهعربمكاملةفيديو.يمكنالروبوت
نقلحموالتتصلإىل50كيلوجراما.

وأوضحفياليوثام»إنميزةهذاالروبوتهيأنهيمكنالسيطرةعليهمنأي
مكانيفالعالم«.

وتابع»يمكنإتمامعمليةالدفعباستخدامأنظمةالدفعاإللكرتونيعنبعد«.
وفياليوثامواثقمنأنجهازه،معالقليلمنالتحسينات،يمكنهاالنضمامإىل
الروبوتاتاألخرىالتيوظفتيفاملستشفياتواملحالتالتجاريةوقطاعات

أخرىللمساعدةيفهذهاملرحلةالصعبة.

تعيد حاسة اللمس.. ذراع 
اصطناعية يمكن التحكم 

فيها باستخدام العقل
طورفريقمنالباحثنييفالسويدذراعااصطناعيةيمكنالتحكم
فيها»باستخدامالعقل«وتتيحللشخصمبتورالذراعأنيستعيد

حاسةاللمسوتحريكهابسهولةيفحياتهاليومية.
وبعكساألطرافاالصطناعيةالتقليديةالتييصعبارتدائها
والتحكمفيها،يتمربطالذراعالجديدةالتيابتكرهافريقبحثي
بجامعةتشاملرزللتكنولوجيايفمدينةجوتنربجالسويديةبالعظام

والعضالتواألعصابيفالجزءاملتبقيمنالذراعاملبتورة.
ونقلاملوقعاإللكرتوني»تيكإكسبلور«املتخصصيفالتكنولوجيا
عنالباحثماكسأورتيزكاتاالنقوله:»إنهذااالرتباطبنيالطرف
االصطناعيواألنسجةالبرشيةيتيحللذراعدقةأكربأثناء

الحركةواالستخدام«.
وأضافأنأهممايميزالذراعالجديدةهوأنها
تعطياملستخدمشعورابملمسأي

أغراضيقومباإلمساكبها.
وأوضحأنالذراعالجديدةمجهزة
بأقطابكهربائيةيتمزراعتها

جراحيايفالجزءاملتبقيمنالذراع
املبتورة،وتقومهذهاألقطاببنقلاإلشاراتالكهربائيةبنيالذراعواملخ

البرشي.
وتابع:»يتمفكشفراتهذهاإلشاراتمنخاللوحدةتحكممثبتةيفالطرف
االصطناعيباستخداممعادالتخوارزميةبالغةالتعقيدةتعملبتقنيات

الذكاءاالصطناعي،مايسمحلهابتحديدمستوياتالضغطالتيتتعرضلها
الذراععنداإلمساكبأيأجسام«.

وقالكاتاالنإنهذهالذراعمتوافرةفقطيفالسويدحاليا،وأعربعنأملهيف
إمكانيةتوفريهايفجميعأنحاءالعالمخاللالسنواتاملقبلة.

وأكدأنفريقالدراسةيعملعىلتطويرساقإلكرتونيةتعملبالطريقةنفسها
عىلأنيتمزراعتهايفجسمبرشيوتجربتهايفوقتالحقهذاالعام.

By Rodrigo Pérez Ortega 

C OVID-19 is a threat to the very people 
fighting it—nurses, doctors, and other 
first responders, who are exposed 

to virus-carrying droplets, or aerosols, from 
infected patients. Now, a team has developed 
two devices that could reduce their risks by 
sucking away infectious aerosols: a helmet 
to be worn by a patient, and a small tent in 
which a patient could be enclosed. The de-
vices haven’t been proved to work in clinical 
settings, but their inventors hope they’ll 
reduce the toll among health care workers, at 
least 90,000 of whom worldwide have been 
infected with COVID-19, according to the 
International Council of Nurses.
Talking and coughing can expel virus-carrying 
droplets, and medical procedures needed for 
the sickest COVID-19 patients—such as intu-
bation, tracheostomy, and cardiopulmonary 
resuscitation—are thought to generate even 
more aerosol droplets. The tent and helmet 
would capture them with negative pressure, 
generated by a pump that draws exhaled air 
through filters, researchers reported yester-
day in the International Journal of Tuberculo-
sis and Lung Disease.
Negative-pressure rooms have been used in 
hospitals since the 1980s to keep airborne 
germs from spreading. But such rooms cost 
about $120,000, says Nathan Haas, an emer-
gency medicine physician at the University 
of Michigan (UM), Ann Arbor. He and his 
colleagues wanted to develop a cheaper way 
to create a negative pressure environment 
for patients. The new devices could lower the 
need for negative-pressure rooms, which are 
scarce in many parts of the world, Haas says.
That could benefit patients as well as those 

who treat them. Fear of infection leads 
many hospitals to forgo therapies that could 
help COVID-19 patients but release a lot of 
aerosols, such as noninvasive ventilation with 
masks and oxygen delivery via nasal tubes, ac-
cording to the authors. Instead, doctors resort 
to mechanical ventilation, which is harder on 
patients but doesn’t produce as many aero-
sols after the initial intubation step.
The helmet can be used when staff transport 
patients, Haas says; the tent can enclose the 
upper body of a bed-bound patient wearing 
a mask and allows staff to perform several 
procedures that release droplets.
“They represent a really simple solution to … 
potentially help with reduce virus transmis-
sion and increase the safety of health care 
workers, as well as patient safety,” says Ben 
Bassin, an emergency medicine physician at 
UM and member of the research team.
To produce the prototypes, the research-
ers teamed up with FlexSys Inc and DEKA, 
companies that are now preparing to scale up 
production. The team hopes to get U.S. Food 

and Drug Administration approval for both 
devices by the fall and commercialize them by 
the end of the year. They estimate the helmet 
will cost less than $150.
When the researchers tested their devices 
with a healthy volunteer, they saw 97% to 
99% fewer particles outside the devices than 
inside. They also tested the devices’ ease 
of use and comfort with seven COVID-19 
patients. The feedback from patients and staff 
was good, Bassin says.
But Reuben Strayer, an emergency physician 
at Maimonides Medical Center in New York 
City, notes the tests did not prove that these 
devices work to protect medical staff in 
real-life situations. He says he wants to see in-
dependent validation “to see if they perform 
as they are advertised.”
If they do work, he adds, “We would like to 
have these devices in use as soon as we can. 
The earlier that we can have access to better 
devices to take care of patients and to protect 
staff, the better.”

New helmet and tent aim to protect health 
care workers from the coronavirus
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TECHNOLOGY تكنولوجيا

حذرتقريرللكاتبةميغانجونزنرش
»ريدرزدايجست«منخطورةوصول
املخرتقإىلبريدكاإللكرتوني،ومايمكنه
عملهبهذهاملعلوماتالخاصةبك،وفيما
ييلمجموعةمناألشياءالتييستطيع
قراصنةاإلنرتنتالقيامبها،وكيفيمكنك

حمايةنفسكومعلوماتك؟
كيفتسلممعلوماتكللمخرتق؟

يحذّرغريغكييل-منرشكةفيستيج
ديجيتالإنفاستيغايشن-منأنه»عندما
يعرفاملتسلّلعنوانبريدكاإللكرتوني،
فإنهيصبحلديهنصفمعلوماتكالرسية
وكلمايحتاجهاآلنهوكلمةاملرور«.
ويستخدماملتسلّلونطرقامختلفة
لتحقيقذلك،واألكرثشيوعاهوبريد

التصّيداالحتيايلاإللكرتوني.
ويتمثّلذلكيفتصميمبريدإلكرتوني

ألحداملواقعاملعروفةمثلأمازونوإيباي
وبايبال،لخداعكوالطلبمنكللدخول

للقيامبعملما.
وماأنيقوماألشخاصبتسجيلالدخول
عىلموقعالويباملزيفهذا،فإناملتسلل
يتلقىعىلالفوربياناتاالعتمادوكلمة

املرورالخاصةبالحسابالحقيقي
للضحية.

ومنبنيالطرقاألخرى،قدتتلقىرسالة
بريدإلكرتونيتفيدبأنبريدكاإللكرتوني
قدتعرضلالخرتاق،لذلكتحتاجإىلتغيري
كلمةاملرورألسبابأمنية،وماإنتقوم
بتغيريكلمةاملرورالخاصةبك،حتى

يستحوذعليهااملتسلل.
وبمجردحصولاملتسللنيعىلكلمة
مرورك،تفتحمغارةعيلباباوتصبح

األشياءالتييمكنهمالقيامبهاأكرببكثري،
ومنها:

-1الولوجإىلحساباتك
اإللكرتونية

يميلالعديدمناألشخاصإىل
استخدامكلمةاملرورنفسها
لولوجحساباتهماإللكرتونية،
ممايمكناملتسللمنالدخول
عىلكثريمنالحساباتاألخرى

دونعناء.
ولكنحتىلوكنتتستخدم
كلماتمرورمختلفةيمكن
للمتسللالنقرعىلخانة

»نسيتكلمةاملرور«لحساباتك
بحيثيعادإرسالكلمةالرسأو

تعينيكلمةرسجديدة.
2-االطالععىلبياناتكالشخصية

األمورالتييقدراملتسللونعىلالقيام

بهامتصلةمعا،وتعترببمثابةردودفعل
متسلسلة.وبمجردوصولأحداملتطفلني
إىلحساباتكعىلاإلنرتنت،لكأنتتخيل
حجماملعلوماتالتيسيكونقادراعىل

جمعها.
ويقولخبريالعلومالجنائيةيفرشكة
»سكيورفورسنيكس«،آالنبوكستون
إناملخرتقسيستخدمعنوانبريدك

اإللكرتونيلالطالععىلحسابفيسبوك
الخاصبكومعرفةقائمةأصدقائكوبعض

صورك.
إنلميكنذلككافيا،تابعبوكستونأنهيف
حالوضعاملتسللعنوانبريدكاإللكرتوني
يفموقع»لينكدإن«وبحثعنك،سيعرف
مكانعملكووظيفتكوزمالءكواألماكن

التيدرستفيهامنقبل.
إنهذهاملعلوماتكافيةليبدأاملتسلل

مطاردتكيفالعالمالحقيقي،ناهيكعن
إمكانيةالحصولعىلمعلوماتأخرىمن

إنستغراموتويرت.
3-رسقةبياناتكاملالية

وستبدأاملشاكلالكبريةيفالظهورفور
حصولاملتسللنيعىلبياناتبطاقة

اعتمادكأوبطاقتكالبنكية،فمناملؤكدأنك
قدأرسلتهذهالبياناتعنطريقالربيد

اإللكرتونييفمرحلةما.
وعموما،يقودذلكإىلجعلحساباتك

املرصفيةعرباإلنرتنتهدفارئيسا
للمتسللنيخاصةإذاكنتتستخدمعنوان
بريدكاإللكرتونيلتسجيلالدخولإليها.
وتصبحاألمواليفخطرفوراخرتاقبريدك
اإللكرتوني،حيثسيكونمنالسهلإعادة
تعينيالحساباملرصيفوالبدء
بإصداراملعامالت.ويمكن
للمتسللنيفتححسابات
بنكيةباسمكوالحصول
عىلقروض،فضالعن
إفسادتصنيفبطاقة
االئتمانالخاصةبك.

4-ابتزازك
يفحاللمتكنكلهذه
األمورمخيفةبمافيه

الكفاية،يمكنللمتسللني
استخداممعلوماتك
الشخصيةإللحاق

الرضربكوتدمريسمعتك
وتهديدك،خاصةإذاما

وجداملستخدمشيئايمكنهاستخدامه
ضدكألنكالترغبيفأنيتداوليفالعلن.
ويفهذاالصدد،قالالخبرياألمنييف

رشكةريدوار،دانييلسميثإن»املخرتقني
قادرونعىلالتجسسعليكومراجعة

معظمرسائلالربيداإللكرتونيالشخصية
الخاصةبك،وهيمعلوماتيمكن
استغاللهاالبتزازكبسهولة«.

5-انتحالهويتك
يعتربانتحالهويةشخصماأسوأ

سيناريوعىلاإلطالق،والسيماأناملتسلل
قدحصللنفسهعىلجميعمعلوماتك

الخاصةومعلوماتالتعريفبشخصيتك.
ونظراإلمكانيةاحتواءالربيداإللكرتوني
عىلمعلوماتبطاقةاالئتمان،يمكنأن

تكونرسقةالهويةيفمتناولاليدبالنسبة
للمتسللني.

كيفيمكنكالبقاءيفمأمنمناملتسللني؟
يفهذاالسياق،ينبغيعليكتجنب

استخدامعنوانبريدكاإللكرتونيالرئيس
لتسجيلالدخولإىلمواقعأخرى)يمكنك
عملبريدإلكرتونيثاٍنلغرضاستخدامه
رمزدخول(،وتأكدمنأنكلمةمرورك

قويةويصعبتخمينها.عالوةعىلذلك،
ينبغيعليكتغيريكلماتاملروركل

شهرينملزيدمناألمان.
ويويصجايسونغالسربغ،املؤسس

املشاركيف»كازاباسيكيوريتي«واملدير
التنفيذيالسابقلألمنالسيربانيلدى

»أرنست،يونغأندليهمانبراثرز«بتأمني
حساببريدكاإللكرتونيأيضامنخالل

مصادقةثنائيةالعامل.ومنجهةأخرى،ال
تشاركاملعلوماتأوتكتبكلمةمرورالربيد
اإللكرتونيعىلشبكاتالوايفايالعامة،

وكنذكيافيمايتعلقباملعلوماتالتي
تشاركهاعربالربيداإللكرتوني.

ماذاتفعلإذاكنتتعتقدأنكتعرضت
لالخرتاق؟

يفحالسمعتعنرسائلالربيداإللكرتوني
العشوائيةالتييتمإرسالهامنعنوانك،
فعليكتغيريكلمةاملرورالخاصةبكعىل
الفور،وإعالمجهاتاالتصالالخاصةبك
حتىيتجاهلواماقديصلهممنبريدك.

ويستحسنأيضاتغيريإعدادات
الخصوصيةالخاصةبالربيداإللكرتونيإىل
أقىصدرجةأمانوفحصالحاسوببحثا

عنالربامجالضارةوالفريوسات.

 

احذر هذه الخدع.. القراصنة ال يحتاجون 
أكثر من بريدك اإللكتروني إليذائك

حاسوب جديد لـ«ديل« يحمل 
مفاجآت من إنتل

.XPSكشفترشكةديلعنالبتوبجديدبشاشة17بوصةمنسلسلة
وأوضحتالرشكةاألمريكيةأناملوديلXPS 17 9700الجديديمتازبتصميمأنيقوأداء

فائق،كماأنهيوفرخياراتعديدةمنبطاقاتالرسوميات
.Geforce RTX

 XPS 17وعىلصعيدالتصميمالخارجييتشابهالجهاز
9700الجديدمعاملوديلXPS 15 9500منحيثمنافذ
التوصيل،إالأنهيتفوقعليهمنخاللوجوداثننيمن

منافذThunderbolt3اإلضافية.
وتنبضبداخلالالبتوبالجديدمعالجاتإنتلمن
الجيلالعارش،ويمكنللمستخدماالختياربنيأربعة

 CoreوحتىCorei5-10300Hموديالتبدءامن
.i9-10885H

كماتوفرالرشكةاألمريكيةللمستخدمإمكانية
االختياربنيبطاقاتالرسومياتإنتلUHDالداخلية

 Geforce RTXأوGeforce GTX 1650 Tiأونفيديا
2060الحديثة.

وتمتدسعةذاكرةالوصولالعشوائيDDR4من8 
 PCIe-SSDجيجابايتإىل64جيجابايت،والذاكرةالداخلية

من256جيجابايتإىل2تريابايت.
وبالنسبةللشاشةفإنرشكةديلتقدمخيارين،إماشاشةملسية
4KUHD+بدقةx 2400 3840بيكسلأوشاشةغريملسيةبدقة

x 1200 1920بيكسل.
وتمتازالشاشةاللمسيةبدعمتقنيةHDR400وتغطيةنطاقاأللوانDCI-P3بنسبة
تصلإىل%94،ويبلغوزناملوديلاملزودبشاشةغريملسيةوبطاريةأصغرحوايل2.11 

كجم،يفحنيأنوزناملوديلاملزودبشاشةملسيةوبطاريةأكربيبلغ2.51كجم.
 SDوقارئبطاقاتالذاكرةThunderbolt3ويزخرجهازديلالجديدبأربعةمنافذ
ومنفذالصوت3.5وبطارية56أو97واطساعة،والتييتمشحنهاعنطريقمنفذ
USB-Cبواسطةشاحن90أو130واط،عالوةعىلتوافر4سماعاتلالستمتاع

بصوتفائقالنقاء.
وأعلنترشكةديلعنطرحالالبتوبXPS 17 9700الجديديفاألسواقاعتبارامن

الصيفاملقبلبسعريبدأمن1500دوالراأمريكيا.
وحققترشكةصناعةالكمبيوتراألمريكيةديلتكنولوجيز،أرباحصافيةقابلةللتوزيع
خاللالربعالثالثمن2020قيمتها499مليوندوالرمقابلخسائرقدرها876مليون

دوالرخاللالفرتةنفسهامنالعاماملايض.

 “Facebook” announces the 
purchase of “Geoffy” for 
motion pictures for integra-
tion into “Instagram”
The network, “Facebook”, announced that it has purchased the com-
pany “Jeffy” specialized in motion pictures, to merge it with the ap-
plication “Instagram” to share photos and video recordings, without 
announcing the value of the deal.
And “Facebook” said in a statement that the company Jeevi, a leader 
in visual expression and creativity, joins Facebook today to be part of 
the Instagram team.
“We intend to integrate its (GIF animation +) library into Instagram 
and our other applications to enable people to find the right way to 
express themselves,” she added.
The “Axios” news website said the deal was made after Facebook 
paid $ 400 million.
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يوجدعددكبريمنالقواعديفالحياة،ورغم
أناتباعالقواعدوكرثتهاأمرُمزعجنوًعاما،
ولكنالهدفالرئييسمنورائهاهومساعدة
الجميععىلأنيكونواأفضل،ومنبينها
القواعدالخاصةبارتداءاملالبسبشكل

مالئم.واليوجدأدنىشكمنأنمايناسب
رجالاليالئمآخر،وأنلكلشخصذوقه
وشخصيتهالتيتحددنوعاملالبسالتي
ُيفضلأنيرتديها،والتيتجعلهصاحب

إطاللةمميزةومختلفة.

يجبأنيضعالرجالمجموعةمناألمور
يفعنياالعتبارعنداختياراملالبسالتي
تناسبهم،والتيعىلرأسهااملالبسالتي

تالئمشكلأجسامهموكذلكالقطعالشائعة
حالًياواالستايالتاملختلفةالتيتعكس
هويتهموحقيقةشخصياتهم.يفكل

األحوال،هناكمجموعةمنالقواعدالتي
مناألفضلاتباعهاكيتصبحواأكرثأناقة

وتميزًا،والتينستعرضهافيماييل:

اختر بدلة مناسبة
الظهوربأناقةيفالبدلةيتطلباختيار
واحدةتالئمك،احرصعندرشاءالبدلة

عىلاختيارواحدةتالئمالكتفنيوفيمابعد
تستطيعتعديلمنطقةالصدروالخرص،
ولكنإذاقررتتصميمواحدةخصيصًالك
فاذهبإىلترزيماهربإمكانهتصميمهالك

بمايالئمشكلجسمكبالضبط.

ارتد الجينز حتى يناسبك
ُينصحبارتداءالرساويلالجينزحتى

يناسبكتماًما،معارتداءالرساويلالجينز
طوالالوقتستصبحُمريحةجًدا،وُيفضل
ارتداؤهامعأحذيةرياضيةوتيشريتات
ملونةلتبدويفإطاللةكاجوالعرصية.

اقتِن ساعة مناسبة
يقولدونكوكران،املديراإلداريلعالمة

الساعاتالربيطانيةفريتكس،إنالساعاتال
تختلفكثريًاعنالقطعالفنية،لذلكعليك

اختيارهابعنايةشديدةوألنهاتعجبك
وتريضذوقك،والتتعاملمعهاباعتبارها
محاولةلالستثمار.ينصحالخرباءباقتناء
ساعاتتناسبروتينكاليوميوأسلوب
حياتك،مايعنيأنكإذاكنتكثريالحركة
فعليكاختيارساعةتناسبالرضبات
الشديدةواالنتقالمنمكانإىلآخر،ويف
الوقتنفسهيجبأنتكونساعةاليد

ُمريحةوحجمهايناسبشكلمعصمك.

ال تبخل بالمال عند شراء األحذية
أجملاألحذيةوأكرثهاأناقةهيتلكذات
التصاميمالبسيطة،لونالحذاءوتصميمه
يلعباندورًاُمهًمايفإطاللتكاألنيقة،لذلك
عليكاختيارزوجاألحذيةالتيترتديها

بحذروأالتبخلباملالعندرشائها.تذكرأن
الحذاءالجيداملصنوعمنالخاماتالجيدة
سوفيبقىلفرتةأطول،كماأنهسيجعلك

تبدوأكرثأناقة.

ال تبالغ في ارتداء اإلكسسوارات
تعطياإلكسسواراتمثلربطةالعنق
ومناديلالجيبملحةأنيقةللمالبس
الكالسيكية،ولكنكُنحذرًايفكيفية

استخدامها،مناألفضلمواءمتهامعما
ترتديهمنمالبسمنخاللاختيارلونأو
لوننيفقط.والتبالغيفارتداءاإلكسسوارات

معاملالبسالعرصية،ُينصحباالكتفاء
بقطعةواحدةأواثننيفقط،ألنالهدفمن
وراءارتداءاإلكسسواراتهوأنتُضفيملسة
أكرثأناقةوعرصيةعىلإطاللتك.وكذلك
ُيفضلاختيارالنظاراتالشمسيةالتي

تناسبشكلوجهكوإطاللتك،فالنظارات
التيتناسبالوجهاملربعتختلفتماًماعن
النظاراتالتيتناسبالوجهاملستديرأو
البيضاوي،لذلكعليكالتدقيقيفاختيار

النظاراتالتيتالئمك.
اشرِتبدلةرسميةوالتستأجرهاأبًدا

ربماتكوناملناسباتالتيترتديفيها
املالبسالرسميةخاصةالبدالتنادرة

وقليلة،ولكنكيفحاجةدائمةإىلامتالك
واحدة،رغمأناألمريبدووكأنكترُسفيف
إنفاقاملال،ولكنتجنباستئجارالبدلة
الرسميةأواستالفهامنأيشخصُمقرب
منك.ينصحخرباءاملوضةواألزياءالرجال
إىلاقتناءبدالتباللوناألزرقواألسود،مع
رساويلكالسيكيةوصدرياتذاتأزرار

محدودة،ويجبأنتتعلمكيفيةربطربطة
العنقبنفسك.

ارتد القمصان الكالسيكية
 Turnbull &يقولجيمسكوك،املسؤوليف

Asserلصناعةالقمصانإنهذااألمرقديبدو
سخيفًاولكنينبغيأنتبدوالقمصانالتي
يرتديهاالرجالمالبسكالسيكيةوأنتبدو
دائًماباهظةالثمنوأنتجعلهميظهرون
يفإطاللةأنيقة،لذلكعليهماالهتمام

بالتفاصيل،واالعتناءبالقمصانكيتبدو
مميزة،لذلكينصحبتجنبالقمصانذات
الستايلالجريءخاصةيفاملناسبات

الرسمية.

ال تخجل من األلوان
سواءكانتإطاللتكرسميةأم
كاجوالفمناألفضلأالتخجل
منارتداءمالبسذاتألوان
مميزةومختلفة،بعض

الرجاليخشونارتداءاأللوان
الفاتحةأواملبهجةويكتفون

بارتداءاأللوانالزرقاءأو
الرمادية.ينصحبارتداء
املالبسباأللوانالخرضاء

والورديبدرجات
األزرقاملختلفة
والباستيل،

وأضفاأللوان
املختلفة

إىلمالبسك
كيتظهر
يفإطاللة
مبهجة
وأنيقة.
اعرف

متىتكرس
القاعدة
اعرف

متىيجب
االلتزام

بقواعداللباس
خاصةعندما

يكونعليكارتداء
ربطةعنقسوداء
رسميةومعرفةمتى
يجبكرسالقاعدة،
يفبعضاألحيان

يجبكرسالقواعد
ألسبابوجيهة،وهو
غالًبامايمكنالقيام

بهيفاملناسبات
غريالرسمية،

وقتهاسيكونمن
الطبيعيأومنالجيد
الخروجعناملألوف
واالستمتاعبحرية
ارتكاباألخطاء.
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Essential job skills 
you need to devel-
op to survive in a 
post-COVID 19 world

T he pandemic has almost left us high and dry. Industry 
experts are predicting unprecedented economic 
downfall, which would lead to job loss and pay cuts. 

The governments of various countries have already started 
announcing financial packages to ease the damage done by 
extended periods of lockdown. Currently, the lockdown in India 
has been extended thrice and there is a big possibility that it 
will be extended again. This has paralyzed our lives and caused 
major setbacks to many industries like hospitality, aviation, 
MSME (Medium, Small and Micro Enterprises) among others. 
However, we can still utilise this period to develop new skills 
that will help us take forward our career in a post-Coronavirus 
world. Let’s look at a few such job skills that help us survive in 
the professional world after the pandemic is over.
Leadership skills
When a ship is in trouble, only an able captain can sail it through 
troubled water. During this hour of crisis, people with strong 
leadership qualities can lead a team to success. Industry experts 
are predicting work from home to be the next big thing. Already 
many tech giants have asked their employees to work from 
home till the end of 2020. So people with strong leadership 
skills who can manage team distantly, inspire teammates to 
work hard and bring out the best is others would be a safe bet 
for companies. So, it’s time to hone your leadership qualities.
Emotional intelligence
Emotional intelligence is that quality that helps a person to 
understand other’s emotions better and express or control his 
or her emotions well. All great leaders possess this quality. They 
are empaths and can easily gauge the mental and emotional 
health of an employee. And during the stressful period that we 
are in today, employees with high emotional intelligence have 
better chances of survival.
Technology skills
One of the biggest traits that can help employees survive in 
a post-coronavirus world is their ability to be tech-savvy. The 
pandemic has brought about huge digital transformations—em-
ployees are working from home, they are doing online meetings 
and social media tools to connect professionally has become 
indispensable. According to experts, artificial intelligence, Inter-
net controlled operations, robotics etc. will be the future that 
will help industries grow more resilient to pandemics in the 
future. It is therefore very important that people develop an 
aptitude to learn new technologies and develop the skill to 
use emerging tools in their work effectively.
Adapt to changes
The lockdown has brought about many changes in our 
lives and there will definitely be more changes waiting 
our way after the pandemic is over. The way offices func-
tion, how we work etc. will change and with work from 
home becoming a reality, the change has already begun. 
People with the skill to adapt quickly to changes would be 
of great value to their workplaces.
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استمتعبالظالملنيمكنالعثورعليهإاليفمثلهذاالكهف
العميق..هكذايقولبيوسشنايدراملرشدالسياحي،ملجموعة
مناملتنزهني،وهويقودهميفسلسلةجبالرشاتنفلوالواقعة

عىلحافةمتنزهأنتالباخبيوسفري

واملنتزهمدرجعىلقائمةمنظمةاألمماملتحدةللرتبيةوالعلوم
والثقافة»يونيسكو«،ويقعيفوسطسويرسا،بنيلوزيرن

وبرن.
ويتجهبيوسشنايدرصعوداإىلاملسارالحادنحوتلتتجمع

عليهنقاطسوداء.
ويضعيدهنحوهليزحفنملالغابةعىلالفورعىلجميع
أنحاءجلده.ويقولاملرشدالسياحي:»إنهامثلالتدليك«.
ويرشحشنايدربحماسمايراهعىلطولالطريق،مثل

شجرياتدافني،التيتشبهثمارهااملشمش،ولكنهايمكنأن
تسببنوبةقلبيةعندتناولها.»التلمسها!«.

ومنناحيةأخرى،منالجيدقطفالتوتاألزرقاملوجودهنا.
وهوينصحبعدمتناولالكثريمنالكالودبرييالذييبدو

مشابها.

ومناملهمأنيكونلديكذهنصايفعندامليشعىلهذهاألرض،
ذاتالتشققاتالضيقة،التييصلعمقهاإىلأمتار،والتيتمر

عربالصخورالخشنة.
ورغموجودحوايل300كهفيفهذهالسلسلةالجبلية،إالأن

اثننيفقطمفتوحانأمامالجمهور.
ويرتديكلمسافرخوذةمزودةبمصباح،ويحملأيضاشعلة

قوية.
وبدوندليل،يمكنأنيكونالسريعربالكهفالذييبلغطوله

140مرتاخطرياللغاية.
يتوقفشنايدرعندتكونكليس،قائال»هذاهوشيطان

رشاتنفلو«.
يرويقصةكيفيةاكتشافالكهفيفعام1973عندماأراد

مزارعبناءخزانجديدمنالطني،ليقومبحفرحفرةليكتشف
أنهاصارتفجأةعميقةبشكلمدهش.

وبعدالوصولإىلنهايةالكهفيتوقفشنايدر،ويقول»عند
إشارتي،سنقومبإطفاءاألنوارونصمتملدةدقيقة«.ماييلهو

ظالملنيمكنالعثورعليهإاليفمثلهذاالكهفالعميق.

استمتع بالظالم.. 
رحلة داخل أشهر كهوف سويسرا

السفن السياحية.. 
وحوش البحر األنيقة 

تصارع أمواج كورونا
إذاسبقلكرؤيةسفينةركابسياحيةتبحروسطاألمواجالعاتيةيفاملحيطات
والبحار،سيكونلديكيقنيبأنهاستستطيععاجالأمآجالتخطيأمواججائحة

كورونا.
»وحوشالبحر«هواللقباملفضللهذهالسفنالعمالقةالتييتجاوزطولها10 

طوابقيفمبنى.
وتتصدرهذهالسفنالعمالقة،سفنرشكةرويالكاريبيانالتييبلغطولبعضها

أكرثمن12حوتاأزرق.
ويبلغحجمها5أضعافحجمسفينةتيتانيك،وبإمكانهااستيعاب6680راكبا

و2200منأفرادالطاقم،لتعادلسعةقريةصغرية.
توفرهذهالسفنعىلمتنهاالعديدمناألنشطةالرتفيهيةوالتجاريةمثلاملسارح
ودورالسينماواملطاعموالكافيهاتوالنواديالصحيةومتاجربيعمختلفاملاركات

العاملية.
قبلجائحةكورونا،كانتهذهالسفنتحققأعماالرائعة،إذقدرتالرابطةالدولية
لخطوطالرحالتالبحرية(CLIA(وهيأكربمنظمةتجاريةتجمعرشكاتالسفن
السياحية،عددالركابيف2019بنحو30مليونفردعىلمنت272سفينة،مقارنة

بنحو28.2مليونراكبارتادوا250سفينة.
وكانمناملأمولأنتصلقاعدةالركابإىل32مليونفردتقلهم278سفينةسياحية

تجوبأنحاءالعالم،قبلأنيتعطلنشاطهامثلأغلباألنشطةاالقتصاديةيف
العالمبفعلفريوسكورونا.

وواجهترشكاتالسفنالسياحيةمأزقاصعباالفرتةاألخريةحنيتفىشالفريوس
يفعددمنالسفنأثناءإبحارها،ماتسببيفرفضاستقبالهامنجانبالعديدمن

املوانئ.
نصيباألسدمنالركاب

استحوذت5دولعىلقرابة%66منركابالسفنالسياحيةعامليايف2019،يف
مقدمتهاالوالياتاملتحدةالتيتضم11.9مليونراكب،ثمالصنيبعدد2.4مليون
راكب،ثمأملانيابنحو2.19مليونراكب،وتساهماململكةاملتحدةبنحو1.93مليون

راكب،ثمأسرتاليابعدد1.34مليونراكب.
عائداتضخمة

ووفقالبياناتموثقةمنموقع»thehustle«األمريكي،فقدتجاوزتإيراداتسفن
الركاب46ملياردوالريفعام2018.

وتأتيهذهالعائداتمنمصدرينرئيسيني،األولبيعتذاكرحجزالرحالتوالتي
تساهمبنحو%62يفاملتوسط،مقابل%38مشرتياتللسلعوالعالماتومقابل

الخدماتاملتاحةعىلمنتالسفن.
ويقدرمتوسطهامشربحسفنالركابالسياحيةبنحو17%.

3رشكاتترتبععىلالعرش
تستحوذ3رشكاتعامليةعىلقرابة%75منعائداتهذهالسفنالعمالقة،وهي

كرنفالكوربريشني،رويالكاريبيان،ونورويجنكروزالين.
ووفقًاللبياناتاملاليةاملعلنةلنتائجأعمالالرشكاتالسابقةيف2019،فإنرشكة

كرنفالكوربريشنيترتبععىلعرشالصناعةبإيراداتقدرها20.8ملياردوالر،تليها
رشكةرويالكاريبيانبعائداتتبلغ10.95ملياردوالر،ثمنورويجنكروزالينالبالغ

عائداتها6.5ملياردوالر.
استعادةالنشاط

تسعىرشكاتسفنالركابالستعادةالنشاطمجددامنخاللصياغةبروتوكوالت
صحيةتوفرإجراءاتاحرتازيةووقائيةللركاب،وتشملإجراءفحوصاتوقياس

درجةالحرارةوخفضعددالركاببكلسفينة.
ونقلموقعABCاألسرتايلعنجويلكاتز،املديراإلداريلفرعالرابطةالدولية

لخطوطالرحالتالبحريةيفأسرتاليا،أنهيتمحاليادراسةالتغيرياتالتيتطرأ
عىلكلجانبمنجوانبالرحالتالبحريةإلقناعالحكوماتبعودةالنشاط،وفقا

آللياتتحافظعىلصحةالركاب.
وأكدكاتزأنهاليوجدحلرسيعوجميعالخياراتمطروحةعىلالطاولة،بمافيها
إجراءاستبياناتصحيةللركابوالفحصواالختباروتقييماإلمكانياتالطبية

املتوفرةبكلسفينة.
وأضافأنالرشكاتتدرسأيضاطريقةتفاعلالركابفيمابينهمأثناءالتواجد

بمختلفاملواقععىلمنتالسفن،فعىلسبيلاملثاليمكنتقليلالعدداملسموحبهيف
املسارحومدالوقتاملحددلتناولالوجباتحتىيمكنزيادةاملسافاتبنيالطاوالت

واملقاعد.

A N island in Italy is offering to pay for 
half of your plane ticket, as well as a 
night at a hotel and your attraction en-

try fees in a bid to encourage tourists to return.
Sicily, located off the south of Italy, is attempt-
ing to lure foreign visitors back to the island 
after the lockdown ends.
The offers, first reported by The Times, will be 
available on the island’s tourism website.
For every three nights you stay at a hotel, they 
will cover one of them, along with museum and 
archeological entry tickets.
The government will use €50 million (£43 
million) to fund the scheme, with losses of €1 
billion (£876,000) reported from March and 
April.
Italy sees 13 per cent of its GDP from tourism 
and is keen to attract tourists once the pandem-
ic slows.
It’s hardly the first time the island has offered 
good deals to entice people to visit.
Last year, the towns of Mussomeli and Sambuca 
in Sicily offered houses for just 90p as local 
numbers dwindled.
The only catch was that new owners had to 
fork out up to £13,000 to renovate the houses 
within the first year of buying them.

The rest of Italy is looking at ways to restart 
the tourist industry after being the hotspot of 
coronavirus in Europe.
A region in Italy has drawn up plans for tourists 
to use “plexiglass boxes” while relaxing on the 
beach to reduce the spread of coronavirus.
As countries add strict measures to contain the 
deadly virus, plans have been drawn up as a 
suggestion for busy beaches.
The new designs include 2m high plexiglass 
screens being dubbed “chicken coops” by local 
media.
However, lifeguards and club owners in the area 

have slammed the proposal, claiming it was 
“unrealistic».
Il Ciak restaurant in Rome, Italy, is also trialing 
a new plexiglass separator to allow people to 
return to dining out again.
Italy has the second highest death toll in the 
world, with 25,549 fatalities from a confirmed 
case count of 189,973.
Hotels elsewhere in the world are offering 
guests free upgrades and extra night to 
encourage them to stay, as coronavirus causes 
bookings to plummet

IN FOR A PENNE An Italian island will pay for your flights and 
hotel in new scheme to encourage tourists to return
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إحدىأغربالقبائليفإفريقيا،وأكرث
مايميزهاالسحروالبقر،إنهاقبيلة
املاساي،وهمأشهررعاةللبقريف

إفريقيا.
وتوصفقبيلةاملاسايباألكرثوحشية

ورشاقة،وشعرهممصبوغباللون
األحمر.وقديًمااعتمدالعربعىل

قبيلةاملاساييففتوحاتهمبمناطقهم
املجاورة.

ونشأتالقبيلةيفأعايلواديالنيل
حولبحريةفيكتورياإىلالغرب،وجبل
كليمنجاروإىلالرشق.وتمتدأرايض
القبيلةعىلُبعدنحو500كممربع،
ويبلغعددسكانهاأكرثمن300ألف
شخص،يعيشونيفتنزانياوكينيا،

ويتحدثونلغةالسامبورووالشاموس.
ويعتقدأفرادالقبيلةأن)انكاي(

هومنخلقالعالم،ويشكلونثالث
مجموعاتمنالناس،أولها»توروبو«،
وثانيهاتسمي»كيكويو«،والثالثةهي
»املاساي«،ويحتفلونبمواسمرئيسية

»نكوكوا«،وهياألمطارالطويلة

»أولو«،وهيموسمالرذاذ»أولتمو«،
وهياألمطارالقصرية.

وتقيمالقبيلةاحتفاالتماساي
لالحتفالبالختانومناسباتالزواج.
وتبدأالحياةللطفليفالقبيلةبيشء
مروع،يحملاأللم.فبالنسبةللرجال

يبدؤونباختبارهموهميفسن
الرابعة،فيتمإخراجالقواطعالسفلية
لألطفالبسكني،وعندمايكربونيف

السنيقومونبرسمالوشمعىلاملعدة
والذراعني.

كمايثقبوناألذنلكلمنالفتيان
والفتياتيفغرضوفاألذنالعليا

بالحديدالساخن،ويتمقطعحفرة
يففصاألذن،وتُضخمتدريجيًّاعن
طريقإدراجلفاتمنأوراقأوالكرات

املصنوعةمنالخشبأوالطني.
ويجبعىلالشبابتلبيةمتطلبات

حمايةالقبيلة؛فيعيشونملدةتصلإىل
أشهرعدةيفاألدغالحيثيتعلمون
التغلبعىلاألسود،كمايتعلمون

تقاسمأغىلممتلكاتهموأبقارهممع

أفرادآخرينيفاملجتمع.
وعادةمايتخذالرجالالقراراتداخل
األرسة،ويقررالشيوخالذكوراملسائل
املجتمعية.وحتىسنالسابعةيتم
جمعالفتيانوالفتياتمًعا،وتكون

األمهاتقريباتمنأطفالهن،ثمينتقل
األبناءعادةمنقريةوالدهم،لكنهمال

يزالونيتبعوننصيحته.
ويجوزللحاكموالرجلأنيتزوجمن

أعدادكبريةمنالنساء،قدتصلإىل70 
امرأة،وربماأكرث.وهنااملهرالخاص
باملرأةيكونبعددرؤوساألبقار،

ويحددببقرتنيللعروسالبكر،وقد
تزيدبسببمكانةالعروس.

ويرتديالرعاةمنالقبيلةالقبعات
املصنوعةمنجلدالعجل،فيماترتدي
النساءرؤوًسامنجلدالغنم،ويزين
أعضاءقبيلةاملاسايهذهالرؤوس

بالخرزالزجاجي.
وتعتمدالقبيلةعىلاملاشيةلكلمن
الطعاموأدواتالطبخ،وكذلكاملأوى

واملالبس،فيستخدمونأضالعاملاشية
للتحريك،ويستخدمونالقرون

كأطباق،واألبواقالكبريةكأكوابللرشب.
ويتكونالنظامالغذائيالتقليدي

للقبيلةمنستةأطعمةأساسية،هي:
اللحوموالحليبوالدهونوالعسل

ولحاءالشجروالدجاجوالسمك.وامللح
ممنوع.بينماتشملاللحوماملسموح

بها:لحمالبقراملحمصواملاعزوالضأن.

ويتناولأعضاءالقبيلةعموًماوجبتني
منالطعاميوميًّا،يفالصباحوالليل،

ولديهمحظرغذائيضدخلطالحليب
واللحوم؛فيرشبونالحليبملدةعرشة
أيامبقدرمايريدون،ثميأكلوناللحم

وحساءاللحاءأيامعدة.

ويؤمنأفرادقبيلةاملاسايباألساطري
والقصصالشعبية.وأبرزمايعانون
منهتزايدالتعديعىلأراضيهم،
وتهديدأساليبحياتهمالتقليدية.

أغرب القبائل: »الماساي« الرجل يتزوج 
70 امرأة.. وطعامهم المفضل »خشب 

األشجار«.. ومهر العروس »بقرتان«

أغرب شعوب األرض: أحدهم 
يستقبل الغرباء بالسهام

لمترتكالسنونعليهمأثر،لميقبلواالتغيريوالحداثة،ظلواعىلحالهمالذيكانواعليهمنذ
آالفالسنني،لذاأصبحوايفأعينناغرباءمعزولني.

هناكشعوبوقبائلالتزالتعيشبينناعىلسطحاألرض،لكنعاداتهمالتختلفكثرياًعما
كانعليهاإلنسانالقديم،الذييرتبطبالطبيعةبشكلخالص،كأنيعتمدعىلالصيديفطعامه
واليعرفأيوسيلةحديثةلالتصال،وبعضهميفضلأنينعزليفالغاباتعىلأنيلتقيغريباً

تختلفعاداتهعمااعتادعليه.
وتنترشهذهالشعوبيفأنحاءمختلفةمنالعالم،مابنيالربازيل،باكستان،املكسيكوفرنسا،
لكنرغمتوقفالزمنعندهممنذآالفالسنني،ورغمابتعادهمبشكلكاملعنكلمالهعالقة
بالحداثة،لكنأغلبهمسعداء،والتتجاوزهمومهم%1ممايشغلنااليوم،فكلمايشغلبالهم

تأمنيالطعاموالحمايةمنالغرباء.
ونرصدأغربالشعوبعىلوجهاألرض،وأبرزعاداتهمومعتقداتهم.

قبيلة الكيالش
تقطناملرتفعاتالجليديةالشماليةمنباكستان،ويعتقدأهلهاأنهممننسلاإلسكندر

املقدونيالكبري،أوأنهمأحفادجنودجياإلسكندرالذينضلواطريقهميفمرتفعاتسلسلة
جندوشيفاملايض،ويختلفأفرادالقبيلةعنباقيسكانباكستانمنحيثأشكالهم

ومعتقداتهمالروحية،ويعتمدونيفغذائهمعىلالفواكهاملجففةواملكرساتوالعسلوالسمن
البلديواللحوموالقمحوالذرة.

 قبائل بيراها
تعيشبمعزليفغاباتاألمازونيفالربازيل،وهيأكرثالقبائلغرابةيفالعالم،بفعل

خصوصيتها،ولعبتالنغمةدوراًمهماًيفلغةبرياها،
حيثيمكنأنيكونلرمزواحدمكونمناألصوات

نفسهاعددكبريمناملعاني،فعىلسبيلاملثالتختلف
كلمتاصديقوعدوبالنغمةفقط.ويعيشهذاالشعب

بعيداًعنأينوعمنأنواعالرتف،وينامونقليال
ويمضونأغلبوقتهميفالصيدلتأمنيالطعام،ومن

أبرزعاداتهمأنهميضحكونمنكليشءحتى
منآالمهم.

كاهويال
يعيشأفرادهذهالقبيلةيفشمالرشق

املكسيكعىلالحدودمعالوالياتاملتحدة،
ويعتقدأنهماستقرواقربواديكوتشيال
منذعصورماقبلالتاريخ،عندماكانت
بحريةكاهويالالتزالموجودة،ورغم

املرضواالضطهاد،تمكنتهذهالقبيلةمن
البقاءعىلقيدالحياة،وتقلصعددأفرادها

إىل3000فقط،وفقدواالكثريمنتراثهم،كماأنلغتهم
الفريدةعىلوشكاالنقراض.

االندامن
قبيلةتعيشبنيالهندوتايالند،وهيواحدةمنالشعوبالتيالنعرفعنهاالكثري،ألنها

تستقبلكلمنيحاولزيارتهابوابلمنالسهام،ويعيشأهلهذهالقبيلةعىلالصيدوالنباتات
الربية،وليسهناكأيآثارلزراعةأوصناعةلديهم،والزالتلغتهمغريمعروفةلنا.

يعيششعبباتاقيونيفجزيرةباالوانيفالفلبني،وهمأكرثالبرشصلةباألفارقةاألصلينيالذين
يرجعتاريخهمإىلنحو70ألفعام،ويتميزهذاالشعببأنهخجولومسالمويفضلاالختفاء

عميقاًيفالغابةبدالًمنالتعاملمعالغرباء.

شعوب سبينيفيكس
السكاناألصليونالذينعاشوايفالصحراءالكربىفيكتوريا،والتيتعدمنأقىساملناخات
القابلةللسكن،ملدةالتقلعن15ألفعام،وبعداستقراراألوروبيونيفأسرتاليا،تركتهذه
القبيلةوحدهاألنهااحتلتبيئةجافة،وتعكسأعمالهمالفنيةاتصالهمالعميقباألرض،ويف

الوقتالحايلتمنقلمعظمالسكانإىلأماكنمختلفةولميتبقمنهمسوىالقليلبسببإجراء
بعضالتجاربالنوويةيفأرضهم.

تاكوو أتول
أحدشعوببولينزياالفرنسيةيفجنوباملحيطالهادئ،وهوشعبلديهثقافةمتميزةخاصة
به،حيثيعيشأبناءهيفبيوتمنالقشم،ولديهمأكرثمن1000أغنيةيكررونهامنالذاكرة،

ويصلعددهمإىلنحو400فرديحكمهمرئيسواحد.
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شادي عبد الحافظ
تمكنفريقبحثيمنجامعة»تشاتام«األمريكيةمن
استخدامآثارأقدامخاصةبمجموعةقديمةمنالبرش،
يفعرصماقبلالحضارة،لفهمقواننيتقسيمالعمل
يفتلكالفرتة،واآلليةالتياستخدموهاللبحثعن

الغذاء.

قوالب سحيقة
وجاءتالنتائج،التينرشتيف14مايو/أياربدورية
»نيترشساينتفكريبورتس«،لتقولإنعمرهذه
املجموعةمنآثاراألقدامقديصلإىل19100سنة

مضت،وجدتيفمنطقة»أنجارسريو«التنزانية،إىل
جواربحريةناترونشمايلالبالد.

ويرجعالعلماءيفنطاقعلماآلثاربقاءأثرتلك
األقدامإىلاآلنإىلأحدالرباكنيالقريبةالتيانفجرت
يفتلكالفرتة،امتزجتاملوادالخارجةمنهذاالربكان
معالوحلفصنعتقالباجاهزامرتعليهمجموعة

البرشتلكبينمامازالطريا،ثمتجمدتهذهاملادةإىل
صخوروبقيتكماهي.

قامالفريقالبحثيبفحصمدىعمقآثارتلكاألقدام
-وعددها408يف14مسارامنفصال-ومساحتهاعىل
األرض،ثممقارنتهابمتوسطآثارأقدامبرشيعيشون

اآلن،األمرالذيأشارإىلأنهاكانتمجموعةمن14 
امرأةورجلنيوطفل.

تقسيم العمل
وبحسبالدراسة،فإنهذااالكتشافيشريإىلأن
البرشيفتلكالعصورالسحيقةكانلديهمقوانني
لتقسيمالعملعىلأساسالجنس،املجموعةكانت
باألساسمنالنساءيمشنيمعايفاتجاهواحد،مما

يعنيأنهنيبحنثعنالطعام.
أمابالنسبةلوجودالرجلنيمعتلكاملجموعةفقد
فرستهالدراسةعىلأنهعنرصأمني،أوربماساعدا
املجموعةيفبعضاألمورالتيتستلزمتدخلجهد

بدنيأكرب،وبالنسبةللطفلفقدكانيفذيلاملجموعة،
أيأنهلميساهميفالجمع.

يفتلكالفرتاتمنتاريخناكانالبرشيعتاشون
بطريقةالجمعوااللتقاط،أيأنهمكانوايبحثونعن
الطعامالذييكفيهميومابيوم،ويتنقلونمنموضع
إىلآخركلماشحتاملصادر،عىلعكساملجتمعات
التيتعملبالزراعةواستئناسالحيوانات،السلوك
الذيدعامعظمالبرشلالستقراريففرتاتالحقة.

ليستاملرةاألوىلالتيتكتشففيهاآثارأقدامبمنطقة
أنجارسريوالتنزانية،ففيمحيطهذهاآلثاروجدت

مجموعتانسابقتانيفعامي2008و2016،لكنهااملرة
األوىلالتيتستخدمتلكاآلثارلفهمهذاالجانبمن

سلوكالبرشيفتلكالفرتةمنتاريخنا.

آثار أقدام عمرها 20 ألف 
سنة تغير أفكارنا عن سلوك 

اإلنسان القديم

A piece of 50,000-year-old string found 
in a cave in France is the oldest ever 
discovered. It suggests that Neanderthals 

knew how to twist fibres together to make cords – 
and, if so, they might have been able to craft ropes, 
clothes, bags and nets.
“None can be done without that initial step,” says 
Bruce Hardy at Kenyon College in Gambier, Ohio. 
“Twisted fibres are a foundational technology.”
His team has been excavating the Abri du 
Maras caves in south-east France 
where Neanderthals lived for 
long periods. Three metres 
below today’s surface, in 
a layer that is between 
52,000 and 41,000 years 
old, it found a stone 
flake, a sharp piece of 
rock used as an early 
stone tool.
Examining the flake 
under a microscope 
revealed that a tiny 
piece of string (pictured 
top right), just 6 millime-
tres long and 0.5 millime-
tres wide, was stuck to its 
underside. It was made by twisting 
a bundle of fibres in an anticlockwise 
direction, known as an S-twist. Three bundles 
were twisted together in a clockwise direction – a 
Z-twist – to make a 3-ply cord.
“It is exactly what you would see if you picked up a 
piece of string today,” says Hardy. The string wasn’t 
necessarily used to attach the stone tool to a handle. 
It could have been part of a bag or net, the team 
speculates.

The string appears to be made of bast fibres from 
the bark of conifer trees, which helps establish that 
it isn’t a stray bit of modern string, because “nobody 
at the site was wearing their conifer pants at the 
time”, says Hardy.
“It’s so fine. That’s really surprising,” says Rebecca 
Wragg Sykes at the University of Bordeaux in France. 
This suggests the string wasn’t used for heavy-duty 

tasks, but instead as some kind of thread,  she 
says.

Before this find, the oldest known 
string came from 19,000 years 

ago. This was discovered in 
the Ohalo II site near the 

Sea of Galilee, Israel, 
and is associated with 
modern humans. But 
Hardy says the newly 
found string was made 
by Neanderthals, as 
there were no modern 

humans in this part of 
Europe at this time.

This raises the question 
of whether modern hu-

mans learned some of their 
skills from Neanderthals, says 

Wragg Sykes.
Hardy thinks the string shows that Ne-

anderthals were as smart as us. They were very 
similar to us, says Emma Pomeroy at the University 
of Cambridge, whose team has found evidence that 
Neanderthals buried their dead. “Neanderthals 
engaged in complex behaviours that we thought 
they weren’t capable of,” she says.

Oldest ever piece of string 
was made by Neander-
thals 50,000 years ago
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قالتوزارةالخارجيةالصينية،إنبكنيستتّخذكل
التدابريالالزمةللتصديأليمحاولةمنجانب

الوالياتاملتحدةلرضبمصالحالصني.

وتسعىبكنيلفرضقانونجديدلألمنالقومييف
هونغكونغلردع»الخيانةوالتخريبوالعصيان«بعد
تظاهراتحاشدةللمطالبةبتعزيزالديموقراطية
شهدتهااملدينةالعاماملايضتخلّلتهايفكثريمن

األحيانأعمالعنف.

ويخىشكرثيفهونغكونغويفالغربمنأنيوّجه

املرشوعرضبةقاضيةللحرياتيفاملدينة.
وحذرالرئيساألمريكيدونالدترامبمنأنبالدهسرتد
»بقوةكبرية«عىلمحاولةالسيطرةبشكلأكربعىل

هونغكونغ.
وأصبحتهونغكونغمصدراإضافياللتوتراملتصاعد
بنيأكربقوتنياقتصاديتنييفالعالم،وقداعتربتالصني

أنالنزاعالقائممعالوالياتاملتحدةيضعالبلدين
»عىلشفريحربباردةجديدة«.

ونزلاآلالفإىلالشوارعاحتجاجاعىلمرشوع
القانونالصينيمتحّدينقرارسلطاتاملدينةبحظر

التجّمعاتيفإطارتدابرياحتواءفريوسكورونا.

واستخدمتالرشطةالغازاملسيلللدموعوخراطيم
املياهلتفريقاملتظاهرين،وحّذرمستشارالبيت

األبيضلألمنالقومياألمريكيروبرتأوبراينبأن
إقرارالقانونقديؤديإىلإلغاءالوضعالخاصالذي
تمنحهالوالياتاملتحدةلهونغكونغ،والذييشمل

خصوصامجالالتجارة.
ووّحدرفضالصنيتلبيةمطالبتعزيزالديموقراطية
التيرفعهااملتظاهرونيفهونغكونغجهودالحزبني
الجمهوريوالديموقراطييفواشنطنيفهذاامللف،يف

مشهدقلنظريهيفعهدترامب.
وتَعترببكنياحتجاجاتهونغكونغمخططامدعوما

منالغربلزعزعةاستقرارالصني،وتؤكدأنهاليحق
أليدولةأخرىأنتتدخليفكيفيةإدارةاملدينة.
ومناملتوقّعأنيقرالربملانالصينيمرشوعالقانون
قريباوهومايتيحلبكنيااللتفافعىلالسلطة

الترشيعيةيفهونغكونغ.
ووصفتنقابةاملحامنيالنافذةيفهونغكونغمرشوع
القانونالصينيبأنه»مثريللقلق«،محّذرةمنأنهقد

ينتهكدستوراملنطقة.
وأثارمرشوعالقانونمخاوفلدىاملستثمرينيف

بورصةهونغكونغالتيسّجلتأكربتراجعمنذخمس
سنوات.

قانون »مثير للقلق« بهونغ كونغ يشعل التوتر بين واشنطن وبكين

C hina signaled it would move for-
ward with laws that would take 
aim at anti-government protests 

and other dissent in Hong Kong. It is the 
clearest message yet that the Communist 
Party is moving to undermine the civil 
liberties the semi-autonomous territory 
has known since the 1997 British hand-
off.

The proposal to enact new security laws 
affecting Hong Kong was announced 
before the annual meeting of China’s leg-
islature, which is expected to approve a 
broad outline of the plan. While specifics 
of the proposal were not immediately 
disclosed, the rules could be harsher 
than anything Hong Kong’s pro-Beijing 
government has done to curb opposition 
to the mainland.

The freedoms that have distinguished 
Hong Kong from the mainland, like 
an unfettered judiciary and freedom 
of assembly, have helped the former 

British colony prosper as a global city of 
commerce and capital. But the proposal 
raised the possibility that the Beijing 
government would damage the “one 
country, two systems” policy that has 
ensured such liberties since the territory 
was reclaimed by China.

The plan also revives the threat of violent 
demonstrations that convulsed the city 
for months.

In the Communist Party’s view, tightened 
security laws in Hong Kong are necessary 
to protect China from external forces de-
termined to impinge on its sovereignty. 
The legislation would give Beijing power 
to counter the Hong Kong protests, which 
are seen as a blatant challenge to the 
party and China’s leader, Xi Jinping.

This time, China is effectively circumvent-
ing the Hong Kong government, under-
cutting the relative autonomy granted to 

the territory. Instead, it is going through 
China’s rubber-stamp legislature, the Na-
tional People’s Congress, which opened 
its annual session Friday.

Zhang Yesui, spokesman for the National 
People’s Congress, said at a news briefing 
Thursday that delegates would review a 
plan to create a legal framework and en-
forcement mechanism for safeguarding 
national security in Hong Kong. He did 
not elaborate on the details of the plan.

In a clear effort to head off international 
concerns, China’s foreign ministry sent 
a letter Thursday night to ambassadors 
posted to Beijing, urging them to support 
the legislation and laying out the govern-
ment’s position.

Almost immediately, the move by the 
Chinese legislature prompted concerns 
about the ramifications for Hong Kong 
and condemnation by the city’s democra-
cy advocates.

China moves to tighten its control of 
Hong Kong
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ولفتاملصدر،إىلأنهاليوجدحتىاآلنتواصلمبارشبنيالقاهرة
وأديسأبابا،وأنكّلاالتصاالتتتمعربالخرطوم،التيستتوىل
إدارةاالجتماعمنالناحيةالتسهيلية،بمايفذلكتحديدالبنود
ذاتاألولوية،والتييجبحلّهاقبلأنتبدأإثيوبيايفملءالسد.
وأوضحاملصدرأنأولبنٍدسيتمنقاشهيفاملفاوضات،هوحول

طبيعةالظروفالهيدرولوجية(قياساتالتدفق(الخاصةبالنيل
األزرق،والتيتتمسكمرصبأنيتمقياسهادورياً،واتباعهاعند
نقاطزمنيةمعينةيفجدولتّماالتفاقعليهسلفاً،وذلكلتحديد
كمياتاملياهالتييتمتخزينهايفبحريةالسّدخاللالفرتةاألوىل
منعمليةامللء،التيمناملقررأنتستمرمنيوليو/تموزحتى
فرباير/شباط.هذهالعمليةمناملفرتضأنهاستتباطأتدريجياً

عىلثالثمراحلتالية،إحداهاطويلةتمتدمنيوليو2021وحتى
فرباير2022،تسبقهامرحلةقصريةوبعدهامرحلةقصريةأخرى،
ويفتلكالفرتةيتمتشغيلالسّدتدريجياًإلنتاجالكهرباء.وتنتهي

املراحلاألربعبتشغيلالسّدبأقىصطاقةاستيعابيةلتوليد
أدنىإلبقاءالسد الكهرباءيفصيف2022،معالحفاظعىلحدٍّ

ممتلئاًوقيدالتشغيل.
ووفقاًللمصدراملرصي،فإنالخالفليسعىلتقسيمالفرتات،

لكنإثيوبيا،وبعدماكانتقدوافقتعىلأنيتمتغيريكمياتامللء
يفكلمرحلةوفقاًللظروفالهيدرولوجية،رفضتذلك،وطالبت
باتباعخطةملءثابتةغريمتغرية،بحجةأنتغيريالكميات

سيؤديإىلإبطاءمساعيهاإلنتاجالكهرباء،عىلالرغممنعدم
صحةذلك،وفقاًللمصفوفاتاملرصيةوالسودانية.

أماالبندالثانيالذيستناقشهاملفاوضات،فهوأنإثيوبياتريد
العودةعماتّماالتفاقعليهخاللجوالتواشنطنبأنهاستنتهي
منتشغيلكلتوربيناتالطاقةالكهرومائيةالالزمةلتشغيلالسّد

يفاإلنتاجبكاملطاقتهخاللعامني.وبإضافةهذااالتفاقإىل
اتفاقآخريتضمنالسماحبتمرير37مليارمرتمكعبيفأوقات
الجفاف،فإنهذاينتجعنهتمكنإثيوبيامنإنتاجالكهرباءبقوٍة

تتجاوز80يفاملائةمنالقوةاإلجماليةخاللعامنيأوثالثة.
وبحسباملصدراملرصي،فإنإثيوبياتزعمأنتمريرهذهالكمية
سيصلبمنسوبالبحريةإىلأقلمن595مرتاً،وبالتايلفهي

ستفقدإمكانيةالتوليداملستداموغرياملنقطعمنالكهرباءملدة

7سنواتعىلاألقل.لكناملصفوفاتاملرصيةوالسودانيةترىأن
تمريرهذهالكميةمنجسمالسّد،حتىيفأسوأأحوالالجفاف،
ستبقيهممتلئاًبكميةتصلإىل23مليارمرتمكعب،وهومايكفي

تماماًلتوليدالطاقةاملطلوبة.
ونفىاملصدرأنتكونالطلباتاملرصيةستؤديإىلتخفيض

منسوباملياهيفالبحريةأقلمن595مرتاً،موضحاًأنكلالتدابري
التيتّماالتفاقعليهايفواشنطنتبقيمنسوباملياه،يفأسوأ

األحوال،وإذاتوافرتكلحاالتاالستثناءمنجفافوتمريرألعىل
نسبةمطلوبةمناملياه،عند605أمتارتقريباً،علماًأننقطة

الجفافالنظريةهي603أمتار.
أماالبندالثالثالذيستتطرقإليهاملفاوضاتالفنية،فهو

الخاصبنقطةتحريراملياه،أواملنسوبالذييجبالتوصلإليه
لضمانالتشغيلاألمثلاملستدام،وإطالقالكمياتالزائدةعن
الحاجةيفمجرىالنيللتصلإىلالسودانومرص.وهنايوجد
اتفاقمبدئيبنيالدولالثالثعىلأنيكوناملنسوب625مرتاً،
لكنإثيوبياعادتيفالجولةاألخريةوادعتأنالوصولإىلهذا

املنسوبيتطلبمنهاعدموقفامللءيفأيمرحلةتبعاًللظروف
الهيدرولوجية،وهوماترفضهمرص.وتقّدمالقاهرةمنجهتها

مصفوفًةتثبتأنالوصولإىلهذااملعدللنيتعارضمعالتوقفات
املطلوبة،بليمكنتأمينهيفحالةالفيضانوبمراعاةالظروفيف

أقلمنخمسسنوات.
وبالتزامنمعجهوداستئنافاملفاوضاتالفنيةبنيمرصوإثيوبيا
والسودانحولقواعدامللءوالتشغيل،بدأتأديسأبابامعركًة

دبلوماسيةجديدةيفواشنطنونيويورك،بإطالقعدٍدمن
الحمالتالدعائيةاملوجهةبشكلشخيصإىلأعضاءمجليس
الشيوخوالنواباألمريكيني،وأعضاءوفودالدوليفالجمعية

العامةلألمماملتحدة،وممثيلاملنظماتالرسميةوغريالرسمية.
وتستهدفالحملةإزالةأيأثٍرتسببتبهرسالةمرصالتي

وجهتهاإىلمجلساألمنالدويل،مطلعشهرمايو/أيارالحايل،
وطالبتفيهااملجتمعالدويلبالعملعىلإعادةإحياءاملسار
التفاويض،مشريةإىلاحتمالتأثريهذهالقضيةعىلالسلميف

املنطقة.
وصاحبإطالقالحملةاإلثيوبيةتدشنيعدٍدمناملبادرات

الجماعيةبرعايةمبارشةمنالسفارةاإلثيوبيةيفواشنطن
ومجموعاتاإلثيوبينيواألفارقةيفالوالياتاملتحدة.وبحسب
مصادردبلوماسيةمرصية،فإنالحملةتضمنتإرسالالعديد
مناألوراقومقاطعالفيديووالرسائلاإللكرتونيةالتفاعليةلعدٍد
مناملنتدياتالسياسيةواملحليةاألمريكية،بصورةتفوقالحملة
السابقةالتيكانتأديسأباباقددشنتهابالتزامنمعمفاوضات
واشنطن،قبلوبعدفشلهايفالتوصللصيغةنهائيةلقواعدامللء

والتشغيل.
وذكرتاملصادراملرصيةأنهمنالواضحتلقيالحمالتاإلثيوبية
دعماًمالياًومعنوياًكبرياًمنرجالأعمالأمريكينيونوابمن

أصولأفريقية،خصوصاًالنائبنيعنالحزبالديمقراطيجون
جارامينديوستيفنهورسفورد،اللذينعقدامنذشهرين

اجتماعاتمكثفةمعأفرادمنالجالياتاإلثيوبيةيفواشنطن
ونيفاداوكاليفورنيا،تضمنتطمأنتهملوجودرأيعامقويمساند

ألديسأباباداخلالحزبالديمقراطيتحديداً.
وتتبنىالحمالتخطاباًأكرثتشدداًتجاهمطالبإثيوبيامما
تعلنهالحكومةاإلثيوبيةنفسها،وتزعمأنمرصتبالغيفتصور
حجمهاواستحقاقنصيبأكربمنمياهالنيل،وأنإثيوبياودول
املنبعهياألحقحالياًبالدعماألمريكيبسببفشلتلكالدول
عىلمدارعقوديفاستغاللمياهالنيلللتنمية،خصوصاًيفتوليد
الكهرباءوتنظيمالزراعةوخلقمزارعسمكيةوغريهامناألنشطة،

التيترغبيفاستغاللهارشكاتأمريكيةوأوروبيةوآسيوية
مختلفة.

وسبقأناستعانتالسفارةاملرصيةبواشنطنيفمارس/آذار
املايضبمؤسسةعالقاتعامةسبقوتعاقدتمعهااالستخبارات
العامةأكرثمنمرةلعقدفعالياتوإقامةلقاءاتوشنحمالت

إعالميةلتحسنيصورةالنظاماملرصي.وبدأتالسفارةبالفعليف
تنسيقلقاءاتمععددمنالنوابوالسياسينيلتوضيحموقف

مرصمنقضيةالسّد،ومحدداتالتفاوضوالتنازالتالتيقدمتها
القاهرةبغيةالوصولإىلاتفاقيوازنبنيحقوقجميعاألطراف،
فضالًعنالرتكيزعىلتقديمبياناتتؤكدارتفاعكفاءةاالستفادة
املرصيةمناملياهيفالسنواتاألخريةوتقليلاملهدرواملفقود.يذكر
أنهذهالنقطةاألخريةتروجإثيوبيالنقيضها،باعتبارأنمرص

تحّملهاكلفةفشلهايفإدارةمواردها،وأنهاتحصلسنوياًعىلأكرث
من80مليارمرتمكعب،أيأكرثمنالحصةاملنصوصعليهايف

اتفاقية1959معالسودانبواقع30مليارمرتمكعب،األمرالذيال
تعرتفبهمرصبالطبع،وتؤكدأنكفاءةاستغاللاملياهتصلحالياً

إىلأكرثمن85يفاملائة.
وأرسلتمرصمطلعالشهرالحايلخطاباًإىلمجلساألمنبلهجة

التخلومنالرجاء،التخاذمايلزمالستئنافمفاوضاتملء
وتشغيلالسد.وتضمنالخطابوصفالخطراالسرتاتيجيالذي
قدتشهدهاملنطقةجرّاءاملمارساتاإلثيوبيةبأنه»تطورمحتمل«،

وهوالتحركالذييستحيلأنيصاحبه-بحسبمراقبني-
تحضريلتحركعسكريمرصيسيكونبالتأكيدغريمرغوبمن

القوىالعظمى،والمرحببهمناملنظومةاألممية.
ويفخطابها،كشفتمرصأنإثيوبياعرضتأنيتماالتفاقفقط

بنيالدولالثالثعىلقواعدامللءوالتشغيلألولعامنيفقط،وهو
مااعرتضتعليهمرصوالسودان،ليسفقطألنهيتجاهلتنظيم
فرتةامللءكاملة،ويتناقضمعالقواعدالتيسبقاالتفاقعليها،
ولكنأيضاًألنهيتناقضمعاتفاقاملبادئالذييؤكدعدمامللء

قبلالتوصلإىلاتفاقشامل.
وقدمتإثيوبيارّداًعىلالخطاباملرصيملجلساألمن،تضّمن
التشديدعىلأنامللءاألوللنيرضبدولتياملصب،نظراًألنه
يتزامنمعالفيضان،وأنهالينتهكاتفاقاملبادئاملوقعبني

الدولالثالثيفمارس/آذار2015،وأنهيمكنفصلقواعدامللء
والتشغيليفالسنواتالتاليةعنفرتةامللءاألول.

وتزعمإثيوبياأنمرصليسلهاالحقيفأنتتداخلمعهايفكيفية
إدارةالسّد،إالبعدالوصولملستوىالتخزينالذييؤثرفعلياً
عىلحصتهامناملياه.ويأتيذلكعلماًأنكلتوربيناتالسّد
ستكونجاهزةللعملعنداكتمالتخزينكمية18.4مليارمرت

مكعب،ماسيؤديإىلتناقصمنسوباملياهيفبحريةنارص،جنوب
السّدالعايل،بشكلكبري،خصوصاًإذاانخفضمنسوبالفيضان
يفالعامنياملقبلني،ليقلعنمستوى170مرتاً.ويعنيهذااألمر

خسارة12ألففدانمناألرايضالقابلةللزراعةيفالدلتاوالصعيد
كمرحلةأوىلمنإجمايل200ألففدانتتوقعوزارةاملوارداملائية

والرياملرصيةتحولهاإىلبورنتيجةاملدةاإلجماليةللملء.

بنود فنية بمفاوضات 3 
سد النهضة... وحملة 

دبلوماسية إثيوبية
قالمصدٌرفنييفوزارةالرياملرصيةإناتصاالتبدأتبنيالوزارةونظريتهاالسودانية،لوضع

مخطٍطمبدئيلكيفيةإدارةاملفاوضاتالفنيةحولسّدالنهضةبنيوزيريريالبلدين،محمدعبد
العاطيويارسعباس،ونظريهمااإلثيوبيسيلييشبيكييل،خاللاألسبوعالحايل.

هل سيؤثر انسحاب 
السلطة الفلسطينية من 

االتفاقيات مع إسرائيل 
على تحقيقات “الجنائية 

الدولية” بجرائم تل أبيب؟
خير الدين الجابري

املحكمةالجنائية كشفتصحيفة»هآرتس«العربية،أَنّ
الدوليةطلبتمنالسلطةالفلسطينيةإيضاحاتومعلومات
إضافيةحولترصيحاتالرئيسمحمودعباساألخرية،حول
االنسحابمناالتفاقياتاملوقعةمعإرسائيل،عىلخلفيةقرار

تلأبيببضمأجزاءمنالضفةالغربية.
ذلكجاءيفإطاراإلجراءات وبحسبالصحيفةالعربيةفإَنّ

التمهيديةلفحصإمكانيةفتحتحقيقيفجرائمحربارتكبتها
»إرسائيل«يفاألرايضالفلسطينية،حيثكانتاملدعية

العامةللمحكمةالجنائيةفاتوبنسوداقدأعلنتيفديسمرب/
كانوناألولاملايض،أنهاتريدفتحتحقيقيفقضيةرفعها

الفلسطينيونمنذعام2015بخصوص»جرائمحرب«يتهمون
إرسائيلبارتكابها،يفالضفةالغربيةالتيتحتلهاإرسائيل،

والقدسالرشقية،ويفقطاعغزة.

ماذايعنيإلغاءاالتفاقياتبنيالسلطةوإرسائيل
للمحكمةالدولية؟

بحسبصحيفةهآرتس،فإنه»يفحالأجابتالسلطة
ذلك الفلسطينيةبأّناالتفاقياتالغيةبشكٍلرسمي،فإَنّ

 سيكونلهتأثريعىلعدةمجاالتأمنيةومدنيةوقانونية،ألَنّ
االدعاءاإلرسائييلقديترَضّربغياباتفاقياتمعالفلسطينيني،

عىلإرسائيلتقديماّدعاءآخرللمحكمة«. وسيتعنَيّ
املدعيةالعامةيفاملحكمة وبَيّنتالصحيفةأَنّ

الجنائيةالدولية،بنسودا،تعتمدعىل
اتفاقياتأوسلويفتحقيقها،لكنيف
حالأصبحتاالتفاقياتالغيةفإنّه
يتعنّيعىلاملدعيةإعادةالنظريف

ادعاءاتهمالقانونية.
وتقولهآرتسإنالفلسطينيني

سيواجهونمشكلةيفهذهالحالة،
ألنَّهسيتعنيعليهمالدخوليف
تفاصيلاالتفاقياتالتيأعلنوا

أنّهاالغية.إذطلبقضاةاملحكمة
الدوليةمعرفةوضعاالتفاقياتبني

الفلسطينينيواإلرسائيلينيحالياً،وذلك
بعدمازعمتإرسائيلأن»اتفاقياتأوسلو

السلطةالفلسطينيةليستدولة«،مايعني تُثبتأَنّ
السلطةاليمكنهاأنتكونطرفاًيفمعاهدةتعملمحكمة أَنّ
الجناياتبموجبها،وتعتربإرسائيلأنّهبذلكلنيكونبإمكان
محكمةالجناياتالدوليةالنظريفجرائمالحربالتيارتكبتها

بحقالفلسطينيني.
»طلبليسلهسندقانوني«

لكند.راميعبده،مؤسسورئيساملرصداألورومتوسطي
لحقوقاإلنسان،يرىأنهذاالطلبحتىوإنأثري،فليسله
أيسندقانونيأماماعرتافاألمماملتحدةبفلسطنيكعضو
مراقب،وانضماماألخريةلالتفاقياتواملعاهداتالدولية،ومن
ضمنها»ميثاقروما«املشكلللمحكمةالجنائيةالدولية،

والذييمكنهامناملطالبةبتحريكاملسؤوليةالجنائيةتجاه
القادةاإلرسائيلينيحولالجرائمالتيارتكبوهايف
األرايضالفلسطينية،واملشارإليهايفطلب
اإلحالةالذيتقدمتبهفلسطنيإىل

مكتباملدعيالعامةللمحكمةالجنائية
الدولية.

وأضافعبدهأنالتقييماألّويل
يشريإىلأنالتحقيقاتبوقوع
جرائمحربتأتيوفقالقانون

اإلنسانيالدويل،وهذااليشرتطأن
تكونهناكاتفاقياتبنياألطراف
املتنازعة،لكنالتخوفمنأنحدود
الواليةالقضائيةللمحكمةالدوليةعىل
األرايضالفلسطينيةقدتكونمرتبطة

باتفاقيةأوسلو،التيتستندبشكلأسايس
إىلأنأرايضالسلطةالفلسطينيةهياألرايض
املحتلةعام1967،إذمثلتاتفاقيةأوسلوفرصةألن

يكونكيانفلسطينيمعرتفبهأماماملجتمعالدويل.
ويفإبريل/نيساناملايض،رّحبتالسلطةالفلسطينية
بتقريرمكتباملدعيةالعامةللمحكمةالجنائيةالدولية،
حولاختصاصاملحكمةباألرضالفلسطينيةاملحتلة.إذ

كانتبنسوداأكدتعىلالحقائقالتيتنسجممعأنالوالية

الجغرافيةللمحكمةالجنائية،تقععىلاألرضالفلسطينية
املحتلة،والتيتشملالضفةالغربية،بمافيهاالقدسالرشقية

وقطاعغزة«.
السلطة ضغوطعىلاملحكمةالدولية..كيفسرتُدّ

الفلسطينية؟
ويرىعبدهعبدهأنهناكضغوطاًكبريةجرتعىلاملحكمة

الدوليةمنأجلإبطاءالتحقيقاتبجرائمالحربالتي
ارتكبتهاإرسائيل،وربمايكوناألمراألخريالذيأثارتهالصحف
اإلرسائيلية،أحدالوسائلللتأثريعىلقراراملحكمة،وإحداث

تأثريسيايسعىلسريعملها،و«أعتقدأنهذاالتأثريقديفشل
هذهاملرة،لكنهقدينجحبإبطاءوتريةالتحقيقات«.

دأنهيجبعىلالسلطةالفلسطينيةدراسةردهاعىل وشَدّ
املحكمةجيداًبالتشاورمعالخرباءالقانونيني،ألنردهايمكنأن
ُيستغلباتجاهني،األولإخضاعالسلطةللقبولباتفاقأوسلو
كمرجعلهذهالتحقيقات،وهوماسيؤثرعىلاالتجاهالسيايس
الجديدللسلطةاآلنملواجهةقرارضمأجزاءمنالضفة.األمر
اآلخرهوالتحللمنااللتزاماتمعإرسائيلوفقأوسلو،ما

سيعطيحصانةلقادةاالحتاللمنهذهالتحقيقات.هذااألمر
يحتاجلدراسةقانونيةمتأنيةمنقبلالسلطة،يقولعبده.
رئيسالسلطةالفلسطينيةمحمودعباسأكّدخالل ُيذكرأَنّ
حديثهباجتماعالقيادةالفلسطينية،أّن»القيادةومنظمة
التحريرأصبحتااليوميفحلمناالتفاقاتمعالحكومتني

األمريكيةواإلرسائيلية،ومنجميعااللتزاماتاملرتتبةعليهابما
فيهااالتفاقاتاألمنية«،وذلكيفأعقابإعالنرئيسالحكومة
اإلرسائيليةبنيامنينتنياهو،بأنّهسيبدأبإجراءاتتنفيذضم
مناطقتعادل%30منمساحةالضفةالغربيةإىلإرسائيل.
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Eve حواء

تثريقضيةعملاملرأةالكثريمن
التساؤالتواآلراءحولهافبني
مؤيدلفكرةعملاملرأةملالها

منميزاتعديدةوبنيمعارض
لفكرةدخولحواءعالمالعململا
تملكهالحياةالعمليةمنمساوئ
مناملمكنانترضحواءولكنيف
النهايةاليوجداحديختلفان
حواءاصبحتتتبوءالكثريمن

االماكنيفمجاالتالعملاملختلفة
وذلكلكافئهاوقدرتهاعىل

ادارةاالموربشكلجيدولكنيفالواقعانهناكالعديد
مناالسبابالتيتدفعحواءاىلخوضتجربةالعمل
وهناكالكثريمنالفوائدواملميزاتالتيتحصل
عليهاحواءمنالعملوىفالسطوراملقبلةسوف
نتعرفعىلاهماالسبابالتيتجعلحواءتدخل

عالمالعمل.
اسبابتدفعحواءاىلدخولعالمالعمل

1- االستقاللية المادية :

عادةماتكونحواءمسؤولةماديامنابيها
وعائلتهاوبعدذلكيتحملمسؤوليتهااملادية
زوجهاولكنعندماتختارحواءطريقالعمل

فأنهابذلكتصنعلنفسهااستقالليةماديةتسمح
لهابقدرمنالحريةكماانشعورحواءبانهاتملك
اموالخاصةبهابذلكمجهودكبرييفالعملمناجل
نيلهاهوامررائعيجعلحواءتدركجيداقيمةالنقود
وقيمةاالشياءوهذهمناهماالسبابالتيتدفعالعديد
منبناتحواءاىلالدخوليفالحياةالعمليةوالبدءيف

العملبكلمايملكونمنقوة.

2- المزيد من الخبرة :

دائمامانسمعانخربةالرجلاكرببكثريمنخربةحواءوذلك
النهيدخليفمعرتكالحياةوالعملويحتكيوميابأشخاص
مختلفنيومواقفمتنوعةيفالعملتجعلهاكرثخربةوهذا

بالضبطمايحدثعندما
تدخلحواءعالمالعمل
فانهاتفتحبذلكنافذة

جديدةلهاعىلالعالموتبدء
يفكليوممنايامالعمل
يفاكتسابخربةجديدة
ومختلفةتنعكسبشكل

واضحعىلشخصيةحواء
وتفكريهاورؤيتهاللحياة
ويجعلحواءاكرثثقافة

وانفتاحعىلالعالم.

3- تحمل المسؤولية :

يتشدقالرجالدائمابانحواءتملكشخصيةغريقادرةعىل
تحملاملسؤوليةوانهاالتقوىعىلاالعتمادعىلنفسهاوتحمل
مسؤوليتهااومسؤولياتاالخرينوهذاالكالمخاطئتماما
فحتىحواءالتيلمتدخلعالمالعملوتتحملمسؤوليات

العملفانهاتكونربةمنزلممتازةوقادرةعىلتحمل
مسؤوليةالبيتواالطفالولكنحواءالتيتخوضتجربةالعمل
تملكقدراكربمناالستقالليةهذاالقدريجعلهااكرثقدرةعىل
تحملاملسؤوليةالنهاتعتادعىلتحملاملسؤولياتمنخالل
العملوهذايجعلمنهاشخصيةقويةوقياديةومعتمدةعىل

نفسهاوالتحتاجاىلاحد.

4- تطوير المهارات :

تملكحواءالكثريمناملهاراتوالقدراتاملدفونةبداخلهاوالتي
التكتشفهابسهولةولكنالعمليتيحبأنتبدأحواءيفاكتشاف
واخراجمهاراتهاومواهبهاوطاقتهابلوانتبدأيفتطوير
وتنميةهذهالقدراتواملهاراتحتىترتقىىفسلمالعمل

وبالطبعهذاكلهيساهمىفتشكيلشخصيةمختلفةومميزة
للمرأةالعاملة.

العملمناهمالقيمالتييجبانيرتبىعليهاالجميعسواء
رجلاوامرأةومهماكانتمخاطرومساوئخروجحواءاىل
الحياةالعمليةفانحواءتملكمنالذكاءوالحكمةمايجعلها
تعرفكيفتستغلجيدافوائدالعملوكيفتتجنبمخاطرة.

اسباب 4 
تدفع حواء 

الى دخول 
ميدان العمل

T hey say that forgetfulness is a blessing, but there are mem-
ories in Eve’s life that make every effort to preserve them in 
her memory and consider that forgetting these memories 

is a crime and the stranger in the matter from there are things that 
Eve seeks not to forget and that she has a long life in her conscience 
and her mind despite the fact that these things have It caused her 
a wound or pain at the time of its occurrence, but with the passage 
of time she finds that these painful things can be a beautiful mem-

ory in her life and today we will try to enter Eve’s mind and 
memory and search for them and show the most important 

things that Eve seeks not to forget and never forget.

1- Childhood memories:
The childhood period is the most beauti-

ful period in a person’s life. It is full 
of innocence and love. Therefore, 

Eve takes great care to keep 
these childhood memories with 
all their details engraved in her 
memory, so we find that no 
matter how much Eve grows, 
time passes. She remembers 
childhood friends, childhood 
games, school days, and 
the stranger, even if she is a 
child. Eve is not happy or has 

moments of sadness, because 
these sad memories are stuck 

in Eve’s mind no matter how old 
she is.

2- First love:
The first love is written in the heart, 
mind, and life of Eve in letters of gold, 
and the sparkle of memories of this 

first love is shining in the memory of 
Eve, no matter how many years have 

passed, and even if it was miserable, hopeless, and unsuccessful 

love, Eve could not forget the first time her heart beats with feelings 
of love and the first word of love heard her ear and rises with Her 
heartbeat, and despite the incompleteness of this love in Eve’s 
life and his burial in the well of failure and Eve’s many attempts to 
forget him after her failure in it, however, after the passage of time 
Eve finds that the memories of this love refuse to be erased from 
memory and finds Eve a small smile that crept into her lips as soon 
as she remembered this love the first .

3- University Memories:
University days and memories of young people are the most beau-
tiful days of life in the eyes of Eve, where you see these memories 
of fun and happiness, gathering with friends, memories of studying, 
tension of examinations, youth enthusiasm and desire for success 
are all things that remain rooted in Eve’s mind and caress these 
memories. Think Eve from time to time to find Eve after remember-
ing a wave Stormy from the contradictory feelings afflicted, what 
between, and longing and longing for these days and overwhelming 
happiness because of it, and great sadness for its expiration.

4- Wedding Day Memories:
Eve can not forget anything, even very small on her wedding day, 
where Eve sees that this day is equivalent to the whole life, as it is 
a pivotal day in Eve’s life, in which she became a wife and a beloved 
of her dream rider, whom she always wished for, and so Eve is keen 
on documenting this day with all possible means, from photos and 
even Writing his details, and from time to time, Eve finds herself 
messing around in the memories of this day, remembering his de-
tails engraved in her memory while she was watching the wedding 
photos.

5- Memories of the first child:
Maternal instinct is one of the strongest feelings inside Eve. 
Therefore, the memories of pregnancy remain in the first child 
from the moment of Eve’s knowledge that she is pregnant and the 
overwhelming joy that she witnessed until the day of childbirth and 
birth pains, and the first time that Eve hears the sound of her little 
crying, all these details with all the feelings of love, motherhood, 

Things that Eve never forgets in her life
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تلعبالتغذيةدوراكبرياومهما
بالنسبةللطفلطيلةفرتةنموه،إذ

يجبعليهاتباعنظامغذائيصحي
متنوعغنيبمجموعةمنالعنارص
الغذائيةاملهمةلصحةجسمه،

لتجنبأينقصأوخلليفمعدل
بعضالفيتاميناتواملعادنيفالدم.
ملاذاإذنيشعربعضاألطفالبنقص

يفالشهية؟

ماهي أسباب نقص الشهية عند 
األطفال؟

-اإلصابةباملرضمعظهور
الحمىوالتهابالحلق.

-الشعوربصعوبةيفالبلع
بسببإصابته

بمرضما.
-تناولبعض

األطعمةبنيالوجبات
الرئيسية.

-استهالكالعصائر

واملرشوباتبشكلكبريبنيالوجبات
الرئيسية.

-الُينفقالطفلطاقتهيفاللعبأو
الحركةمثلاملعتاد

-الفرزبنياألطعمةالتييحبهاوالتي
اليحبها

-فقدانالوزنواالنخفاضاملفاجئيف
كتلةالجسممقارنةبسنه

-اضطراباتاألكل)فقدانالشهية(.
يساعداألكليفبيئةصحيةوهادئة
الطفلعىلتطويرعاداتهصحية
تجاهالطعاموتبنيعادات

إيجابية.
إليكمبعضالتوصيات

ملساعدةالطفلعىلتناول
الطعامبشكلطبيعي

وصحي:
–اجعلوقتالطعاموقتًا
ممتًعابتناولاألكلمع

العائلة.
-قمبتغيريقوائم
الوجباتاليومية.
-قدمللطفلكميات

صغريةمنالطعامبشكل
متكررألنمعدتهصغرية

والتتحملكمياتكبريةمنالطعام.
–التجربهعىلاألكلأوإنهاءطبقهوال
تستخدمالطعامكمكافأةأوعقاب.

-تجنبأييشءُيمكنأنيشتتانتباه
الطفلمثلاللوحاتاإللكرتونيةأو

الهواتفواأللعاب.
–التستسلملطلباتالطفلبرغبتهيف
تناولاملعكرونةفقطعىلسبيلاملثال

أوالخبزاملحمصبالجنب.
-تجنبتقديمالوجباتالخفيفةله

ألنهاتسدشهيتهعنتناولالوجبات
الرئيسية.

-التضعالحلوياتوالسكاكريف
متناولالطفلوأمامأعينه.

-يجبإدخالاملكمالتالغذائية
الغنيةبالفيتاميناتواملعادنالفاتحة
للشهيةيفنظامهالغذائياليومي.

-حاولأوتقرتحعليهلعبةُينفقفيها
طاقتهخاللاليومحتىيشعربرغبة

يفتناولالطعام.
معلومةمهمة:إذاكانطفلكيبدو
سعيًداوبصحةجيدة،فالداعي
للقلقبشأنفقدانهللشهيةبشكل

مؤقت.

Being pregnant can be a worrying time for 
any mother-to-be, even when all is well.
They have to avoid certain foods - no more 
soft cheese and shellfish, for instance - their 
bodies are changing dramatically and their 
normal routines can often be disrupted.
The United Kingdom is the latest of a number 
of countries to include pregnant women in 
the group of vulnerable people it is advising 
should “socially distance” themselves to 
reduce their chances of contracting coronavi-
rus. Understandably, lots of pregnant women 
and their families have been left feeling 
worried and confused.
The bottom line is that we do not yet know 
enough about how the COVID-19 disease 
caused by the new coronavirus affects 
pregnancy to draw any definite conclusions, 
but small numbers of pregnant women have 
contracted the virus and there is enough 
known for us to advise extra precaution for 
women who are expecting.
A weaker immune system
It was initially thought that during a pregnan-
cy a woman’s immune system is weakened 
making her susceptible to infections. 
However, as with most things concerning 
the human body, it is not that simple and 
newer evidence suggests that a woman’s 
immune system is in a state of flux during her 
pregnancy, where at some points it is not as 
aggressive as normal and other times not.
This variable immune status during pregnan-

cy is vital to accommodate the developing 
baby - for different reasons at different stages 
of pregnancy. For instance, in the early stages 
of pregnancy, the immune system has to 
adjust to allow for implantation of what is, 
after all, a foreign body. At other times, the 
immune system needs to adjust again but in 
a different way, for example when a woman’s 
body is preparing for labour.
This, of course, is an over-simplified explana-
tion, but the point is that having a fluctuating 
immune system does put you at higher risk of 
the complications of COVID-19, such as respi-
ratory difficulties and even pneumonia.
The first thing to stress is that women 
should still attend all their antenatal hospital 
appointments unless told otherwise by their 
doctor or midwife.
For now, there is no reason to change your 
birthing plan, whatever that may be, if you 
have one. A birthing plan lays out what you 
are hoping for the birth - for example, wheth-
er you want to have your baby at home or 
in hospital, and what sorts of pain relief you 
might want to have.
However, if you develop symptoms that are 
consistent with coronavirus - a persistent 
dry cough or a high temperature - you must 
self-isolate and speak with your doctor or 
midwife.

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

Pregnancy and coronavirus

النريدهناأننكونسلبينيأومتذمرين،فعالماألمومةبالرغم
منمصاعبهيبقىمنأجملالعوالمالتيقدتدخلإليهاأية
امرأة،لكننريدأننكونواقعينيونبنّياملصاعبالتيتنتظر
أيأّمجديدةيفالعالم،فإنجاباألطفالوبالرغممنأنه
يمنحكشعوراًاليضاهىبالسعادة،فإنهأيضاًعملشاق

يجبأننكونمتحرضيننفسياًلهبشكلكامل.
بعضاألمهاتشاركنتجاربهنورسدنأبرز9مصاعبتمنني

لوكّنعىلدرايةبهاقبلإنجاباألطفال:

1. وقتك ليس ملكك في عالم األمومة  
إذاكنتتودينإنجازرسالةاملاجستريمثالً،أوالسفرإىلبلد
معنيلقضاءوقتمنالهدوءيفأحضانالطبيعية،أوالقيام
بأيخطةتحتاجالوقتأوالتفرغ،فننصحكبالقيامبذلك

قبلإنجاباألطفال.
وجوداألطفالليسعائقاًأمامتحقيقطموحاتكبالتأكيد،

لكننستطيعالقولإنوقتكلميعدملككبعداليوم.

2. قلة النوم 
مناألمورالتيقدتعاننيمنهاكونكأماً،هيقلةالنوم،أو
يفأفضلالحاالتعدمانتظامساعاتنومككماالسابق،

وهوأمريجبأنتعّدينفسكلهإذاكنتعىلوشكإنجاب
األطفال.

فإذالمتكونيمستيقظةإلرضاعالطفلليالً،ستستيقظني

لالطمئنانعليه،للتأكدمندرجةالحرارةيفالغرفة،للتأكد
منأنهيتنفس،أنهدافئ،أنهبارد،أنهبخري..حتىلوكان

طفلكهادئاًلنتستطيعيالكّفعنتفقدهليالً،مايتسببيف
اضطرابنومك.

3. وداعًا للتركيز
إذاكنتتفتخريندوماًبقدرتكالعاليةعىلالرتكيزعىلعدة
أمورمعاً،يؤسفناأننخربكأنقدراتكستتقلصبعدإنجاب

األطفال.
سيكونعليِككتابةالكثريمنالقوائم،بدالًمن

االحتفاظبرأسكبكلاملهامالتييتوجب
عليكالقيامبها.

4. الرضاعة الطبيعية تعني 
الكثير من األلم 

التواجههذهاملشكلةجميع
األمهات،لكنهاتواجه

الغالبية،فالرضاعةالطبيعية
بقدرماهيمهمةوأساسية
بقدرماقدتسببلكاأللم.

قدتتعرضحلمتاكلاللتهاب
أوالتورمأوحتىالجروح،لكن
بكلاألحوال،فهيفرتةوتميض،

لذااستشرييطبيبكلطلباملساعدةوالتحرميابنكمن
الحليبالطبيعيبسبباأللمالذيقدتعاننيمنه.

5. لن ينتهي الغسيل أبدًا
ماإنيصبحلديكأطفالحتىتواجهنيجباالًمنالغسيل
الذيالينتهي،وسيستمراألمركذلكحتىيتجاوزطفلك

العارشةمنعمرهعىلاألقل،لذاكونيمستعدة.

6. األطفال ال يشبهون بعضهم 
التقارنيطفلِكبأطفالأصدقائك،قاوميالرغبة

يفاملقارنةوحاويلأنتسرتخي.
إذالميتحدثطفلكأويميشأويتعلم
الذهابإىلالحمامبمفردهيفسن
معينة،التجعيلذلكيصيبك
باإلحباطفاألطفالمختلفون

عنبعضهميفالنهاية.

7. ستصدرين األحكام 
على األمهات واآلباء 

اآلخرين 
عندمايصبحلديكأطفال
قدتعتقدينأنكاألمالوحيدة
القادرةعىلرعايةاألطفال،وأن

كلاألمهاتواآلباءاآلخرينيفعلونذلكبصورةسيئة.
ستبدئنيبالحكمعىلاآلباءواألمهاتاآلخرينوعىلسلوك

أطفالهمأيضاً.

8. وفري المال
إذاكنتأماًجديدةمناملهمأنتعلميأنكلنتحتاجي

إىلالكثريمناملالبسواأللعابواألراجيحوهزازاتاألطفال
والصدرياتوألعابالتسننيوكلهذاالهراء.

إذاأعطاِكأصدقاؤِكهذهاألشياء،اقبليهاإذنبصدٍررحب،
لكنحقاً،كلمايحتاجهطفلكهوأنتوالحبوالحليب
وبعضاملالبس،لذاالتنجريفبفخإهدارالكثريمناألموال

عىلأمورالتعتربمناألساسياتلطفلك.

9. كل شيء سيصبح أبطأ
ماكانيستغرقمنك5دقائقيفزيارةرسيعةإىلاملتجر،

سيستغرقاآلن45دقيقة.
الدخولوالخروجمنالسيارة،تعبئةاألشياء،التلكؤ،الجدال،
كلمهمةستنفذينهاستتطلبمنكاملزيدواملزيدمنالوقت

معوجودأطفال.
لكنيفالنهايةاليسعناأننقولسوىإنجميعتلك

املصاعبستزولبمجردالتفكريأنكقدأصبحت»أماً«اآلن،
وأنهلديكأطفاليجعلونمنحياتكنعيماًحقيقياًمهمابلغ

العذابالذيتتكبدينهيفتربيتهم.

أمور يجب عليك معرفتها قبل إنجاب األطفال

طفلي يرفض 
تناول بعض أنواع 

األطعمة.. كيف 
أعالج ذلك؟

9
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Fashion Jewelry موضة مجوهرات

فساتين مشجرة 
للمحجبات خالل 

صيف 2020
موضةاألزياءاملشجرةمنأبرز تَُعدُّ
املوضاتالبارزةيفالصيف،ولصيف

عدةخياراتمناسبة ٢٠٢٠جمعنالكُنَّ
التفاصيل. للمحجبات،فإليكنَّ

إطالالتملونةللصيف
تحبالكثرياتمنالفتياتخيارات

الفساتنياملرحةوامللونةيفالصيف،ومنها
عدةخيارات،أبرزهافستان جمعنالكنَّ
كحيلبزهورزهرية،وآخرأزرقبزهور
بيضاءوزهرية،أواختيارفستانزهري
بزهورسوداء،أوالظهوربفستانأخرض

بزهورملونة،أوفستانباللونالبيجبزهور
بيضاء.

خياراتبألوانحيادية
إنكنِتمنُمِحبَّاتاأللوانالحياديةيف

أزيائك،فيمكنكالتأنقبفستان
أسودمزينبزهورحمراء

معحجابأسود،أو
التجملبفستان
أسودمزينبزهور
بيضاء،أوالتزين
بفستانباللون
البيجتكسوه
الزهورامللونة
لخيارشبابي

بسيط.

تاج الورد الملون.. 
أحدث صيحات 

اكسسوارت الشعر 
لعروس 2020

يعتربتاجالوردامللونمنأحدثصيحاتاكسسوارتالشعرلعروس
2020،فإذاكنِتمقبلةعىلخطوةالزواجوالتحضريلحفلزفافكالرائع،
الذييعديوممنأجملأيامالعمرالتيلنتتكرر،فعليِكبمتابعةأحدث

صيحاتاملوضة،لتكونيأجملفتاةمتوجةيفيومزفافك.
فعىلالعروسأنتهتمبأدقالتفاصيلليخرجحفلالزفافمثايل

وجميل،بدءمنأصغرالتفاصيلإىلأكربها،فكماتهتمنيبمكياجك
وزينتكالتيستظهرينبها،يجباختيارفستانالزفافاملناسبلِك،
واختياراالكسسواراتالتيتضيفجمااًلعىلإطاللتك،والتهميل
الشعرفعليِكباختيارأحدثصيحاتاإلكسسواراتالخاصةبه.

ويف2020نجدأنالعروسيمكنأنتستبدلطرحةالزفافبتاجمن
الوردامللوناألنيق،ليضيفملسةجماليةورومانسيةعىلاإلطاللة

بالكامل.
تاجالوردامللونمنأحدث

الصيحاتالتي
تسيطرعىلموضة
عروس2020،ويمكن

استبدالطرحة
الزفافبه،أواختيار
تاجوردملونبسيط

معطرحةزفافبسيطة
خاليةمنالتكلف

والزرقشة،عىلانيكونا
متنساقنيمًعا.

وإذاكنِتترغبنييفعمل
ترسيحةشعرمرفوعةأو
كالسيكيةأوبسيطةبشعر
منسدل،فسيكونتاجالورد
امللونمنأفضلاكسسوارات
الشعرالتييمكنأنتضيف
جمااًللشعركيفيومالزفاف.

ويمكناختيارتاجمنالوردكبري
الحجمأوصغري،فكليهماموضة
هذاالعام،ويرجعاختيارأحدهما

ترسيحةالشعر.إىلذوقكوطريقة
وسيكونمناملميزاختيارتاجالوردباألزهارالكبريةامللونةيفحفالت

الزفافاملقامةبموسميالربيعوالصيف،األمرالذييضفيعىلالعروس
حيويةوبهجةمننوعخاص.

ويمكنأيًضااختيارتاجالورودليزينشعرالعروسيفموسمالخريف
والشتاء،معاختيارألوانورودتناسبهذهالفرتةمنالعام،وأجوائها.

Trend 1: Layering

L ayering bracelets and necklaces, and 
stacking rings, is red-hot for 2020. 
With necklaces, you can go bold or 

delicate. The difference in lengths can be 
dramatic or subtle. The goal is to be unique. 
Create a story, suggests Hollie Winter sales 
associate Ashley Lunsford. You can pull 
together an amazing layered look with your 
child’s birthstone, a diamond pendant from 
your grandmother and a chain-link necklace. 
The combinations are endless.
When you layer bracelets, try a chain link, 
a tennis bracelet and a bangle (or two!) to 
create a personalized look. For rings, stack-
ing is a sophisticated, contemporary style 
that allows you to showcase more than one 
ring. Don’t be afraid to mix stones – stack 
those diamonds with an emerald band for a 
cool pop of color.
Incorporate other trends as you layer. From 
the 1980s, the personalized touch is making 
a big comeback with initials, names and 
meaningful dates or phrases. From the same 
era, chain-link necklaces and bracelets are 
once again very on-trend.
Trend 2: Mixed Metals
We know, Mama always said to stick to 
white or yellow gold – no mixing! But times 
have changed and mixing your metals is a 
great look. Necklaces, bracelets, rings – as 
you layer, feel free to mix the metals.
“It’s much more fun,” says Ashley. “Just pick 

the pieces you like and wear them. Rose 
gold is not quite as popular right now, but if 
you like it, you should add it in.”
Yellow gold earrings, paired with a stacked 
combination of white and yellow gold brace-
lets and a white gold ring? You bet!
Trend 3: Engagement Rings
The exception to stacking is engagement 
rings. The trend now is to wear it alone to 
let your diamond take center stage. After 
the “I dos,” jazz up your solitaire with stack-
ables of all colors and shapes.
The iconic solitaire with a round, radiant or 
oval cut is making a comeback in a big way. 
“They are flying out the door!” says Ashley. 

(For something a little more unique, see 
trend #4 for a vintage cut that is currently 
in vogue.)
Classic yet current is a trend we can get 
behind, especially for a ring you’ll cherish 
for the rest of your life.
Trend 4: Stone Cuts and Colors
For engagement rings and beyond, the shift 
is away from pear cut to round, radiant 
and oval. A surprising trend is making a big 
comeback from the Victorian era: the rose 
cut diamond, so named for its resemblance 
to the most romantic of flowers. A rose cut 
has a flat bottom and a domed top with 
three to 24 facets. The flat bottom gives the 
illusion of a larger surface for the diamond 
to shine, and no facets on the underside 
give the gem a lovely transparent, ethereal 
look.
Trend 5: Big Hoops
For earrings, Ashley gives us two words: big 
hoops. The best thing about this trend is the 
adaptability, she says. You will look equally 
fabulous wearing them with a cocktail dress 
or paired with a denim jacket. Hoops show 
off well with a low, sleek ponytail – and big-
ger ones go great with loose waves. Go with 
a medium hoop for work or casual, and go 
huge for a fun night out. In keeping with the 
layering trend, these earrings look fantastic 
with multiple ear piercings – wear your 
large hoops in the lobe and smaller hoops 
and studs up the side of your ear.

The Top 5 Jewelry Trends for 2020
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YOUR  HOME بيتك

نعم،غسالةاملالبستغسلجميعمالبسنا
وأحذيتناومفروشاتاملنزل،لكنهاتحتاج
ملنيغسلهاوينظفهاكلفرتة،حتىالترتاكم
األوساخوالروائحالكريهةداخلهاوتوسخما
يفرتضبهاأنتغسله،بسببتراكماملناديل

واألوساخالعالقةباملالبسوحتىاملاء
والصابونداخلها.

وهنانساعدكببعضالطرقالبسيطة
لتفعيلذلكوتحافظيعىلنظافةمالبسك،

وغسالتكأيضاًمنالتلف.
الغسالةالنصفأوتوماتيك

لتنظيفالغسالةالنصفأوتوماتيكذات
 Top Loading Washing(الحوضالعلوي
Machine(شغيلدورةغسيلعاديةعىل
درجةحرارةساخنة،وضعييفاملاءنصف

كوبمنبيكربوناتالصوداو2كوبمنالخل
األبيض،وبمجردأنتمتلئاملاكينةباملاء،

دعهاتعملدورتهاالكاملةكاملعتاد.
يكرسخليطبيكربوناتالصوداوالخلأي
جزيئاتمنالشحومواألوساخويحافظ

عىلالخراطيمنظيفةمنتراكمأيشوائب،
وفقنصيحةاملوقعاملهتمبأسلوبالحياة

.Stay at Home Mumلألمهات
بعدهااستخدمقطعةقماشمبللةمع

القليلمنسائلالغسيللتنظيفأيبقعمن
الخارجومسحبقاياالغبار،وإذاكانموزع
فلرتاألقمشةمتسخاً،قوميبإزالتهوغسله
عربغسالةاألطباق)يفالسلةالعلوية(أو

اغسليهيفالحوضباملاءالساخنوالصابون.
الغسالةاألوتوماتيك

لتنظيفالغسالةاألوتوماتيكذاتالباب
)Front Loading Washing Machine(األمامي
أضيفيملعقتنيكبريتنيمنبيكربونات

الصودايفدرجاملنظف،ونصفكوبمنالخل
األبيضيفأسطوانةالغسيل)كماتضعني
املالبس(،ثماغسيلدورةغسيلكامل

عىلاملاءالساخن،وماعليِكسوىمراقبة
الغسالةللتأكدمنعدمتراكمبقاياالصابون.
وملنعتراكمالعفنداخلالغسالة،حاويلأن
ترتكيهمفتوحاًقليالًبعداالستخدامللسماح

للهواءبالتدفقومنعالرطوبةمنتكوين
عفن،وُيمكنأيضاًأنتستعينيبقطعة

قماشمغسولةباملاءالساخنوالخلملسح
البابوالقطعالبالستيكيةعليه.

أمابالنسبةللفلرت،فاألفضلأنتقرئيكتاب
اإلرشاداتألنتعليماتالتنظيفتختلفمن
رشكةألخرىومنفلرتآلخر.وهذهالخطوة

مهمةألنالفالتراملسدودةهيالسبب
الرئييسللمشكالتيفالغساالتاألوتوماتيك.
وإذاكاندرجالصابونيفغسالتكمنالنوع
الذييمكنإزالتهوتركيبه،فهناكحكمة
بالتأكيدمنذلك،ألنهذهاملنطقةتحديداً

يسهلتكّونالعفنداخلها،لذلكاحريصمرة
كلشهرينأوثالثةأشهرعىلنزعهوغسله
يفغسالةاألطباءأوباملاءالساخنوالصابون

ثمتركهيجّفيفالشمسقبلتركيبهمن
جديد.

أماإذاكنتتغسلنيمالبسعليهادهون
باستمرارأومالبسأطفالشديدةاالتساخ
فعليكتكرارهذهالعمليةيففرتةأقرص.وإذا

كانترائحتهسيئةكثرياًُيمكنكوضعملعقة
منالكلورمعالصابون.

جربتيكلماسبقومازالترائحةغسالتك
كريهة؟

هناكخيارانللحل:األولباستخدام
منتجاتطبيعية،والثانيكيميائية.

طرقطبيعية:ُيمكنكاستخدامزيتالقرنفل
بوضعبضعقطرات)تكفي10قطرات(
يفالغسالة)سواءذاتالباباألماميأو
العلوي(والغسلعىلدرجةحرارةمياه
ساخنة،يعتربالقرنفلقاتالًطبيعياً

للبكترييااملكونةللعفن.
طرقكيميائية:إذاجربتالقرنفلومازالت
الرائحةالكريهةتنبعث،إذاالمجالأمامك
سوىالكلور)مبيضاملالبس(.املئيحوض
الغسالةالنصفأوتوماتيكباملاءالساخنثم
أضيفيكوباًمنالكلورودعيهيفالغسالة

ملدة10دقائق،ثمتخليصمنه.بعدهااغسيل
دورةغسيلفارغةللتخلصمنأيبقايا

كلورقدتخربمالبسك.

أمابالنسبةللغسالةاألوتوماتيكفضعي
معلقتنيكبريتنيمنالكلوريفالدرج

املخصصللصابونوشغليهاعىلدرجة
حرارةمرتفعة.التزيديالكميةألنهذاقد

يتلفغسالتك.

تغسل كل شيء لكنها تحتاج للتطهير 
أيضًا.. كيف تنظفين غسالة المالبس؟

كيف تجعلين غرفتك 
أجمل بأقل تكلفة؟
ديكورالغرفةمناألمورالهامةدوماً،سواءكانتغرفةمعيشةأونوم.
وتحديداًالثانية،والتينغفلكثرياًعنمنحهاالقدرالكايفمناالهتمام.
لذلكجمعنالكاليومأفكارمتنوعةلتجديدديكورغرفتكبدونتكلفة...

1- ديكور الحوائط
يفالحقيقةأولمايمكنكالقيامبههوالتغيريمنديكورالحوائط،فمثالً
زينيهاببعضاإلطاراتالجذابة.أواجعيلالحائطيحملذكرياتك،بوضع
أكرثالصورالتيتفضلينهاعليه.أوربماتغطيتهابالكاملبورقحائط

مميز.

2- المرايات
هلالحظتيأنصورأغلبمدونياملوضةتظهرفيهامراياذاتشكل
مختلفوجذاب،إذاًهذهطريقةأخرىلجعلديكورغرفةالنومأجمل

بدونتكلفةكبرية.
فيمكنكاختياراملراياالتييتموضعهاعىلاألرض،أوتلكالصغريةالتي
تحملقدرمنالرتفوالرفاهية.أواختيارتلكاملحاطةبمجموعةمن

اللمباتالصغريةوالتيتمنحكقدرمناإلضاءة.

٣- الكراسي

مناألشياءالبسيطةالقادرةعىلتغيريمظهرالغرفةوربماديكوراملنزل
بالكاملهيالكرايس.فامتالككريسواحدقادرعىلتغيريمظهرالغرفة
بالكامل.ويمكنكاالختياربنيأشكالعديدةومتنوعة.فمثالً،هناك

الكرايسالفرووالتيبالتأكيدستمنحكملسةمرتفة،أوتلكامللونةأوالتي
تحملرسوممختلفةوجذابة.

الحظي:إنكانتالتتوفرهذهالكرايسلديك،فيمكنكببساطةاستعارة
قطعةقماشمنمنزلكباأللوانالتيتفضليهاوضعيهاعىلأيكريس

متوفرلديك،وستحصلنيعىلمظهرمختلفتماماً.

4- إضاءة غرفة النوم

تلعبدوماًاإلضاءةدوركبرييفاملظهرالعامللغرفة...لذلكننصحكدوماً
باختيارإضاءةالغرفةالتيتتناسبمعذوقك.فمثالً،إنكنتمنمحبي

اإلضاءةالخافتة،يمكنكوضعطوقمنالنورفوقالرسير،ليمنحك
إضاءةخافتةمريحةلألعصاب.أوصنعديكورمميزمنخاللأحبال

اإلضاءة.

5- الزرع والنباتات
بالنسبةيلأكرثماأجدهيغريمنديكورغرفةالنومهوالزرع.يمكنك

رشاءبعضاألنواعمنالزرعوالنباتاتالذييمكنكوضعهداخلالغرفة
(ستجدينهمتوفربمعارضالزهوراملختلفة(،أواللجوءللصناعيووضعه

بأماكنمختلفةبغرفتك.
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قديختلفالناسفيمابينهميفالكثريمن
أمورالحياة،ولكْنهناكيشءواحديجمع

الشاورما،هذاالطبق بنيغالبيتهم،وهوحُبّ
الشهريالذييعتربواحداًمنأكرثاملأكوالت

شعبيةيفالوطنالعربي.
فمنهومخرتعالشاورما؟وماأفضلطريقة

لتحضريهايفاملنزل.
الشاورماأحدأشهرأنواعاألطعمةالرسيعة، تُعُدّ
السيمايفالوطنالعربي،وخاصةبالدالشام،
وهيعبارةعنقطعدجاجأولحمتعلَّقعىل
سيخكبريوتُشوىعىلنار،يكونمصدرهاإما

الغازأوالفحم.
تقولإحدىالرواياتإنالشاورماعثمانّية

األصل،وتحديداًمنواليةبورصة،ويعودتاريخ
صناعتهاإىلالفرتةمابني1850و1870،عىليد
مخرتعهامحمدإسكندرأفندي،الذيتُنسب

األكلةإليه.
كمايؤكدأحفادهالذينتوارثواهذهاملهنةعنه

أّنجدهمإسكندرهوأولمخرتعللسيخ
العمودي.

اللحمةعىلهذاالسيخ وأّنسببيِشّ
العموديلكييحافظعىلمحتويات

اللحممنالعصاراتوالدهون،يفحنيأنه
أفقياً،فتضيعمعهكثري يفقدهاإذاُحرِضّ

منالنكهات.
االسمالقديمللشاورما وتشريالروايةإىلأَنّ
كانçevirme،والذييعنيباللغةالرتكية

»الدوران«،وذلكنظراًلدورانسيخ
الشاورماإماعىلالنارأوالحطب.

ولكنتغرياسمهامعمرورالوقتليصبح
Doner،وهيمختلفةبعضاليشءعن
الشاورماالتينعرفهايفبالدالشام.

وتشريالروايةالرتكيةإىلأّنالشاورما
انتقلتللعربعنطريقالحجاج

األتراكالذينكانوايعربونإىلسوريايف
رحالتهمإىلالحج.
هلالشاورماسورّية

بالنسبةللعرب،وخاصةسكانسوريا،فهم
يعتربونأيضاًأنأصولالشاورماتعودإليهم

ويتمسكونبذلكبشدة.
ودليلهمعىلذلكأنالتوابلوالبهاراتالتي

توضععىلالشاورماهيتوابلعربيةورشقية،
م وغالبيتهاغريموجودةيفتركيا،كماأنهاتُقَدّ
عنطريقلِفّهابالخبزالعربيغرياملوجود

أيضاًيفتركيا.
يفحنييعرتفبعضالسورينيبأنالشاورما

هيعثمانيةاألصل،لكنّهاسورّيةالهوية،كونها
ألّذبألفمرةمنتلكالتيتُباعيفتركيا،وأّن
اسمها»شاورما«هواسممحرَّفمنالقاورما
الرتكيةإىلالشاورمابسببشّيهاعىلالنار.

رغمذلك،هناكبعضالدولالتي
قديرنورمان،وهو تعتربأَنّ
أملانيمنأصولتركية،
هواملخرتعاألسايس
للشاورما،أومايعرف
بأملانياباسم»دونري«.
وبدأقديرالذييسمى

بـ«أبوالشاورما«يفبيعها
إىلاألملانسنة1973،
داخلأحدأفرانالخبز
يفبرلني،وكانسبباً
أساسياًيفشهرتها
هناك،قبلأنيتوىف
مؤخراًسنة2013عن
عمرناهز80عاماً.
مكوناتالشاورما

4صدوردجاج
نصفكوبمنزيتالقيل

عصريليمونةواحدة

بهار
فلفلأسود
فلفلأحمر

ملح
طماطمحسبالرغبة

خبزسوري
بصلةكبريةمنأجلتركيبسيخالشوي

كريمثوم
طريقةتحضريالشاورما

قبل12ساعةنقومبتتبيلالدجاجيفوعاء
كبري،ثمنضعالزيتوالليمونوامللحوالبهارات
والفلفلاألسودواألحمرعليه،ونحرّكهبشكل

جيد.
نغطيالوعاءبكيسبالستيكيونضعهيف

الثالجة.
بعدانقضاءالوقتاملطلوب،نقِطّعالدجاجإىل

رشائحمتوسطةالحجم.
ومنثمنُحرضأعوادالشواءالخشبية،ونغرس
واحداًمنهافوقبصلةكبرية،ومنثمنضعيف
الوسطدائرةمناألملنيوممفتوحةمنالوسط.
ونبدأبوضعرشائحالدجاجفوقهابشكلطويل

وعريض،حتىيتكونلديناسيخشاورما،
وندهنهمرةأخرىبالزيت.

يجباالنتباهإىلأنطولالعودالخشبيالذي
سيكونمثلسيخالشاورما،يجبأنيكون

مناسباًالرتفاعالفرنلديكم.
بعدذلكنضعالسيخبقلبالفرن،حتى

يتحمر.
عندمايصبحسيخالشاورماجاهزاً،نُحرض

رغيفاًمنالخبزالسوريوندهنهبكريمالثوم،
ونضعقليالًمنمخللالخياروالطماطم،ونضع

فوقهابعضاًمنالشاورما.
بإمكانكمبعدلفالساندويتشأنتضعوهعىل

مقالةتيفال،لتحمريالخبزمنالخارج.

قصة اختراع الشاورما والسبب وراء 
تعليقها بشكل عمودي

صينية البطاطا الحلوة 
بالمكسرات: طعم ال يقاوم 
يفضلكثريوناألطباقالحلوةبعدتناولوجباتالطعامنقّدملكمطريقةتحضري

البطاطاالحلوةباملكرسات.
املكونات:

-كيلوبطاطاحلوةمبشورة
-نصفكوبسكر

-رشةفانيليا
-ملعقةكبريةزبدة
-نصفكوبلنب

-ملعقةصغريةقرفةمطحونة
-مكرساتمشكلة
-جوزهندمبشور
طريقةالتحضري:

-سخنواالفرنإىلدرجةحرارة180درجة.
-ضعواالبطاطاالحلوةاملبشورةيفوعاءكبريثمأضيفواالسكروالفانيليا،والقرفة،

وجوزالهند،واخلطوهاجيداً.
-وزعواالزبدةيفصينيةمناسبة،وضعوانصفكميةالبطاطا،ثموزعوانصفكمية

املكرسات،وأضيفواالنصفاآلخرمنالبطاطا،وأضيفوااللنب.
-ضعواالصينيةيفالفرنملدةنصفساعة،ثمارفعوهاإىلالشوايةحتىتأخذلوناً

ذهبياً.
-قدموهامعإضافةالنصفاآلخرمناملكرساتعىلالوجه،وبالهناءوالشفاء.
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Beauty & Health صحتك وجمالك

أطلقتMODBEAUTYKEEPERحالًمثالياً
ملشكلةاآلثارالتييرتكهااملكياجعىل

الحجاب،ليكوناالبتكاراألولمننوعهيف
العالمعىلشكلغطاءيحميالحجاب،

ومصّممخصيصاًلعاشقاتالجمال
اللواتييحرصندائماًعىلالظهوربأفضل

إطاللة.

ويتميزMODBEAUTYKEEPERبصناعته
يدوياًمنالقماش،متيحاًللمحجبات

الحفاظعىلأناقتهنأثناءوضعاملكياج،
وتجنبوصولآثارمستحرضاتالتجميل
إىلالحجاب.ويتميزبأنهمنتجآمنوسهل
االستخداموعايلالجودةوبقياسواحد،
يحميالقماشوقابللالستخداممنثالث
إىلخمسمرات.كماأنهمتعدداالستخدام
وقابلللتعديل،ممايتيحاستعمالهبأكرث
منطريقةللوصولإىلأفضلالنتائج.وهو
املنتجاملثايللعاشقاتالجمالاملحجبات،

إذيمنحهنالحلاألسهلواألفضل
لوضعاملكياجيفأيوقتوخصوصاًأمام

الجمهور.
وتأتيهذهالفكرةالرائدةمنابتكار
األمريكيةنانديباركرالتيتعيشيف

دبي.وقداستوحتنانديالفكرةخالل
متابعتهالدروساملكياجعىلصفحات

التواصلاالجتماعي،لتبتكرعدةأشكال
مناملنتجالذيظهربالشكلالحايل
اليوم.ودرستباركرالسوقمنخالل
زيارةمتاجرمستحرضاتالتجميل

ومراقبةخرباءالتجميلالذينيضعون
املاكياجللمحجبات،لتالحظباستمرار
مشكلةاآلثارغرياملرغوبةالتيترتكها

مستحرضاتالتجميلعىلالحجاب.وجاء
تصميمأداةالجمالالذكيةهذهملساعدة
عاشقاتالجمالاملحجباتيفالحصول
عىلأفضلملساتالجمالالرسيعةدون

تركأيأثر.

وبذلك،يعملMODBEAUTYKEEPERعىل
تلبيةحاجةحقيقيةيفعالمالجمال،

متيحاًللجميعاالستمتاعبتجارباملكياج.
ويتميزاملنتجبإمكانيةتثبيتهعىل

الحجاببكفاءةممايضمنعدموصولأي
آثارغريمرغوبةمناملكياجإىلالحجاب.
وتمتصميموإنتاجاملنتجيفدبي،حيث
تُحفظكلقطعةيفعلبتهاالخاصة.ومن
املتوقعأنتصبحأداةالتجميلالذكيةهذه
عنرصاًأساسياًيفحقائباملكياجلجميع

عاشقاتالجمالاملحجبات.
 

أحدث حلول التجميل المبتكرة 
في عالم المكياج للمحجبات

أثناءالحجراملنزيل،يقيضالكثريمنا
وقتًايفاملنزليفتجربةنصائحالجمال
والوصفاتوالعالجاتاملنزليةبدًءا

منمنتجعاتالشعروحتىالتقشري.
ومعذلك،ينبغيللمرءأنينتبهمن
انبعضاملكوناتيمكنأنتكونضارة
للجلد.وفيماييلقائمةبمكوناتال
يجباستخدامهامبارشةعىلالجلد.

الليمون
الليمونحامضبطبيعتهويمكنهأن

يحرقبرشتك.يمكنكتخفيفهيفعبوة
واستخدامهبكميةأقل.أيًضا،قم

بإجراءاختبارالتحسسقبلتطبيقه
عىلالوجه.

معجون األسنان
يعداستخداممعجوناألسنانعىلبرثة
واحدةمنأكرثخدعالجمالالشائعة.
عىلالرغممنأنهايمكنأنتقلص
حجمالبرثة،إالأنهايمكنأنتهيج
برشتكوتسببالطفحالجلدي.

صودا الخبز
تماًمامثلعصريالليمون،الينبغي
استخدامصوداالخبزمبارشةعىل

الجلد.يمكنأنيهيجبرشتك،وخاصة
أنواعالبرشةالحساسة.أيًضا،نظرًا
ألنهاقلويةيفطبيعتها،يمكنأن
تسببالعديدمناآلثارالجانبية.

الخل
سواءكانالخلاألبيضأوخلالتفاح
،فإناستخدامهبكاملقوتهيمكن
أنيسبباألذىويفضلاستخدامه
مخففاً.يمكنأنيسببتهيجالبرشة
وحرقها،مماقديؤديإىلالتصبغ.

مكونات طبيعية ال يجب أن 4 
تستخدم مباشرة على الوجه

بيروت - ميرنا عباس 
الشايمناملرشوباتالتيتتواجدبكل

منزل،مهمااختلفتالثقافات،يظلالشاي
هواملرشوباألشهرعىلاإلطالق،كمايمكنِك
استخدامهبطرقأخرىللحفاظعىلنضارة
برشتِك،خاصةأنهيحتويعىلمضادات
أكسدة،ومادةالبوليفونيولالتيتساعد

محاربةالتجاعيد،وتقاومعالماتتقدمسن
البرشة.

لهذاإليِكاستخداماتوفوائدللشايسواءكان
األحمرأواألخرضللحفاظعىلجمالِك.

يساعدمحتوىالكافينييفالشايعىلتقليص
أوعيةالدمتحتالجلدوالتخفيفمنالهاالت
السوداءحولالعني.كمايمكنأنيساعدعىل
تقليلاالنتفاخ.كلماعليكالقيامبههووضع
كيسنيمنالشايعىلعينيكملدةخمسإىل

عرشدقائق.

التخلص من الرؤوس السوداء
الترميأكياسالشايبعداستخدامها،إذ

يمكنكفركهاعىلوجهكواستخدامهاكغسول
طبيعيتفركنيبهبرشتكإلزالةالرؤوس

السوداء.

التخلص من الكلف
حمضالتانيكاملوجوديفالشاييساعد

برشتكعىلالتخلصمنحروقوبقعالشمس.
استخدميهعنطريقتحضريالشاياملغيلثم
تركهليربدتماًما،ثماغميسمنشفةيفالشاي
وضعيهاعىلاملنطقةاملصابةملدةتصلإىل30 

دقيقة.

تنظيف الوجه بالشاي
يجعلالوجهأقلدهنيةويساعديفالحفاظ
عىلنظافته.امسحيكيسشايعىلوجهك
ثمجففيهبعدذلكبمنشفةنظيفة،كذلك

يمكنِكاعتمادهمعمقرشِكالطبيعي.

شعر صحي
الشاياألسوديجعلالشعرنظيفًاوالمًعا.
أعّديبعضالشاياألسودواتركيالخليط

يربد،ورّشيهيفشعركحتىينظففروةرأسك،
ممايجعلشعركيبدوالمًعا.

أكياس الشاي لبشرتك وشعرك
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دالل البزري

وسطالخوفالذيزرعهحزباللهبنياللبنانينيكافة،فأطاعوه،
أوسايروه،أوتجنّبوه.وسطاملسوخالتيسمحبوالدتها،فأنجب

شخصيًةمثلجربانباسيل.وسطالحرباملليشياويةالتي
يخوضهاضدالشعبالسوري؛فيعاملهكمحتلغاصب،يفتك
بمصريسورية،مثلمعلمهاإليرانيوحليفهالرويس؛عربقوته
املليشياويةالضاربة.وسطالخرابةالتيصارعليهالبنان،

بعدماحوّلههذاالحزبإىلدرعبرشيإيراني...إىلخرابة.حتى
بلغلبنانمرتبةالشعبالفقري،يكادينافسالصوماليفعريه.
بعدحروبانترصفيهاكماينترصونعىلالبرشوالحجر.بعد
كلهذه»اإلنجازات«،وغريهاممايضيقاإلسهاببهاهنا..

يطلععلينااألمنيالعاملحزبالله،حسننرصالله،بخطاٍب،
بمناسبةجمعةالقدس،ليبرشّنابـ«إننااليومأقربمانكونإىل

القدسوإىلتحريرها«،مستْبسالً،بطالً،متجاوزاً»كلالتحوالت
الدوليةواإلقليميةوكلالفنت«...حسناً.منيصّدقبرشىاألمني
العامهذه؟»بيئته«الضيقة،املذهبية؟بالتأكيدال.الحديثيف
هذهالبيئةيدورحولاالبتهاجبكلهذه»الحقوق«التينالتها
الطائفة،بفضلحزبالله.وسواءكانت»جماهريطوائف«،أو
كادراتمشغولةبحربسورية،فإنالعواطفالسياسيةلديها

غريموجهةلفلسطنيأوالفلسطينيني.أحياناً،ترىضهذهالبيئة
عن»حماس«،أو»الجهاداإلسالمي«،عندماتميلرياحهما
نحوطهران.أماباقيماتبقى،فهيمعاديةللفلسطينيني،

ومنموقعمذهبيرِصف،منموقععنرصيغالب،غريمهتمة
بالفلسطينينيإالمنبابصناعةأجنحٍةمواليٍةللحزب،كماهو
حاصٌلمعبقيةالطوائفاللبنانية.بيئةأصابهاجنونالعظمة

صحيح،ولكنألسباٍبالتتعلقبفلسطنيأوالقدس.

أميصدقهخصومهمنالسياسينياللبنانيني؟الذيناليتجرّأون
عىلمخالفته.ولكنهميفدواخلهماليعطونأيةأهميةلبرشى
كهذه.يفمكاٍنما،وألنهم،مثله،كلواحدمنهملديهالطَوْطَم
(رمزمقدس(املناسبلطائفته،و«يناضلون«منأجلأن

تصّدقهمجماهريهمالطائفية،فيهمسونعنتلكالبرشى:»إنما
هيللسياسةالغري...«؛أيأنهاالتبنيشيئاً،والتخطط،وال
ترى..بلتحميزعامتهابرسومطَْوطمّية.رسومضعيفةأمام
تلكالتيابتدعهاحزبالله،لكنهاشبيهة،التخطئهاأُذن.

أميصّدقهحلفاؤهمنالسياسينياللبنانينيأنفسهم؟وأنجحهم،
جربانباسيل،بلغمراميه؟يغَرقيفسوقالفساد،يفخمره،ولم
يبلغالثمالةبعد؟يبتّزالحزببأغىلمايملكه،السالح،بغية
القبضعىلماتبقىمنمواردالدولةاملُستباحة؟والباقون..

كٌلعىلطريقته،وبحسبإمكاناته؟هليصّدقكلهؤالءبأننا
»اليومأقربمانكونإىلالقدسوإىلتحريرها«؟أميصدقه

رعاته،اإليرانيون؟املنْكَبونعىلتقطيعالعالمالعربيوتخريبه؟
الداخلونمعاألمريكينييفكباشقوةوهيمنة؟الباحثونيف

القدسعنخرقلحصاراألمريكينيوعقوباتهم؟املحاربونمن
أجلإبقاءاحتاللهمسورية،وسيطرتهمعىلالعراق،املتنافسون

معالروسواألمريكينيعىلالنفوذيفكلمنهما؟يعني:قوة
احتالللدولعربيةبعينها،بأبشعمناالحتاللاإلرسائييل
لفلسطني،تحلموتقاتليفاآلنعينهمنأجلأنتكون»اليوم

أقربإىلالقدس«؟

أميصّدقهضحاياهاملبارشونمنالشعبنيالسوريواللبناني؟
والسوريتحديداً،حيثأخذالحزبراحته،بإذنمنبشار

األسد،بلبرجاءمنه،بأنيقتلويهّجرويفرزمذهبياً..بالشعب
السوري،ليقولبعدذلكإنه»انترصعىلاإلرهاب«؟

أميصّدقه»أصدقاؤه«منالحلقةاليساريةاألعرض،الذين
أقامواالقيامةمنأجلمحاكمةالعميلاإلرسائييل،عامر

فاخوري،ونظموااالعتصاماتوالتظاهرات،ومنمنطلق»مقاِوم،
ممانع«،مؤيدبجوارحهللحزب؟وكان»أنجح«حلفاءالحزب
يريدالعكس،أي»تحرير«العميلوإرسالهاىلأمريكا،وطنه
الثاني؟والذيتقرَّريفالنهايةإطالقرساحه،بضغطمبارش

منهذاالحليفاملسخإياه؟ويفعمليٍةملتبسة،ختَمهااألمني
العامللحزببخطابإسكاٍتلهؤالءاألصدقاء،وبإعالنهتفضيله
هذاالحليفعىلتلكالحلقةاليساريةالتيالتفيدهبيشءمع

األمريكيني،ومعسواهم؟هلمازالتهذهالحلقةتصّدقه؟
مناملْغريالقولإنالوحيدينالذينيصّدقونهذهالبرشى
هماملهاجرون،الذينابتعدواعنامليدان،ولميحفظواسوى
أنحزباللهحّررالجنوب،وأنهحزبالنضالمنأجلتحرير
فلسطني.ولكنمعرفةبسيطةبـ«بيئة«أولئكاملهاجرينال
تضمنالتصديق.هيبيئٌةواسعة،تعرفالدنياجيداً،وال
تنقصهااملعلومة.وينطويخيارهاللحزبعىلحيثياٍت

مذهبيٍةالتخطئ.الحزبمنحأبناءها»الهوية«الشيعية.
وهممتمّسكونبها،يحسبونهاإكليالًمنالغارعىلجبينهم.
يتصّورونأنهذهالهويةتعطيمعنًىإضافياً،تفضيلياً،

لـ«هويتهم«األجنبيةالتيلميهضموها،أوهيلمتهضمهم.
نحنإذنبإزاءحقلواسعمنعدمالتصديق.معأنالصدق،

»الوعدالصادق«هومنأركانحزبالله،مننقاطقوته
»الناعمة«.هودليٌلعىلتفّوقه»األخالقي«،املوازيلـ«التفّوق«

اآلخر.
إذاكانالأحديصّدقهذهالبرشى،فلماذايرّددهاأمنيعام

حزبالله؟هلقالهاألناملناسبةتفرضنفسها،ومنذسنوات،
وحسب؟»آخرجمعةمنشهررمضاناملبارك«؟أمألن

الخميني،املقدس،مؤسسالدولةاإلسالمية،نطقبهاذات
يوم،فوجبتالوتها،كماالصالة،يفآخرجمعٍةمنرمضان؟أم
ألنتكرارهايعطيمعنًى،ولوعتيقاً،للحزب؟يكسبهرشعية؟
يخرجهمنمآزقه؟أمألنطهرانبحاجةاليومإىل»تحرير
القدس«و«محوإرسائيلمنالوجود«،لتخرجمنطوق

األمريكيني؟
د أمانقطةالقوةالوحيدةلهذهالبرشى،فهيأننرصاللهلميحدِّ
بدقةمتىيأتيذاكاليومالقريب؟أو،بكممناأليامبتنا»أقرب
مانكونعنالقدس«،وإىل»تحريرها«؟أمعليناأالنحسب

باأليام،إنماباألشهر،وربمابالسنوات،أوالعقود..أوحتىظهور
املهدي.وهذهلفْتة»ذكية«أخرى،تعفيصاحبهامنالسؤال

عنتاريخهذااالقرتابمنتحريرالقدس،وتعطيهكاملالحرية
يفممارسةعكسمايفيضإىلالقدسوتحريركاملالرتاب.

فهولميتورّط،كماحليفه»األنجح«،جربانباسيل،الذي»فاز«
بوزارةالطاقة،منذعرشسنوات؛ويفخضمنشوتهبهذاالنجاح،

برّشنايومهابأنالكهرباءستكون»24عىل24ساعة«،يف
أواسط2020.أيبعديومني..فيماالتقننيتجاوزحدودهاآلن،
وخرجالناسيتظاهرونضدهيفالعتَمةالدامسة.نرصاللهلم
يحّددالتاريخ،وباسيلحّدده.نرصاللهحمىنفسهمنالنقد
والسخرية.أماباسيل،فعرَّضهالهما.كانعليهأنيتعلمكيف

يحميوعودهمنالسؤال..

من يصّدق أننا »اليوم أقرب ما نكون إلى القدس«؟

W hen faced with thousands, 
if not millions, of hungry 
children most governments 

would spring into action to feed them. 
They would support and partner with 
charities bringing food to these children. 
In Iran, the regime is feeding them in a 
different way.

“Eat it! Eat it!” he shouts as the children 
quiver in fear, trying to chew and swallow 
the plastic. “Eat it!”

This is not a scene from a horror film, but 
for the estimated three to seven million 
Iranian child laborers this is a nightmare 
that is all too familiar. When two of these 
millions of children were apprehended 
for selling flowers in the street, the 
official forced them to eat the flowers and 
the plastic in which they were wrapped. 
He recorded and shared a video of the 
abuse, to scare other children from daring 
to try the same.

Among the crises facing our country, this 
is perhaps among those least covered. 
And it is among the most important be-
cause it causes deep physical and mental 
health challenges for the next genera-
tion. While many official regime figures 
drastically underreport the number of 
child laborers, activists place the number 
in the millions.

The videos of these children selling gum, 
washing windows, offering poems with 
sadness flowing out of their little eyes as 

their packages pile up on their little backs 
and blood and mud encrust their little 
feet are heartbreaking. The most unfortu-
nate of these child laborers are also those 
who sleep on the same streets on which 
they try to make a living off of.

Clearly, these days are even more difficult 
for these children. Regime officials have 
not only refused to act on behalf of the 
welfare of these children in past years, 
but they now also shamelessly blame 
them for being one of the factors in the 
spread of the coronavirus in Iran. One of 
the members of the Islamic Republic’s 
parliamentary commission on health 
called child laborers “the most important 
source of transmission of the coronavi-
rus” – a shameful and unsubstantiated 
accusation that exposes these children to 
hatred and a false public image.

According to a regime official, in Tehran 
alone, there are more than five thousand 
children who survive by rummaging 
through garbage. The question is not only 
how these children can be helped, but 
more importantly why, in our Iran, are 
there children who are picking through 
garbage in the first place?

Bravely and honorably trying to improve 
the conditions of these children, many 
activists and NGOs collect information 
on and try to offer support. They offer 
shelter, food, and help them find a path 
off the streets. But their generosity and 
resources are no match for the scale and 

immense need of Iran’s street children 
and child laborers.

These children, forced into work due to 
the profound corruption and economic 
mismanagement of the regime, take to 
the streets in search of money for a day’s 
meal. In the process, untold numbers are 
taken advantage of by child traffickers. 
Many are forced into drug use and 
more are sexually abused and raped, 
subsequently falling into life-long drug 
addiction. The immediate consequences 
of this sickening pattern are obvious. The 
long-term implications for these children 
and for our country are even more 
daunting.

It is because of this immense scale 
that the current work being done to 
address this is regrettably insufficient. 
The brave NGO’s doing this work need 
government-backing and partnership 
to be successful. With this regime, they 
will never get the proper support they 
need. Whether humiliating and harming 
children by forcing them to eat flowers 
and plastic or beating them, this regime is 
the cause of this problem.

The child laborers and street children 
of my country, Iran, are these days 
suffering from both the risk of contracting 
COVID-19 and from widespread neglect. 
Why, in a country like Iran, should the 
nation’s wealth be spent on terror and 
not on saving our children?

Iran’s children deserve a comprehensive 
strategy to tackle and forever eliminate 
this national issue. NGOs and activists 
must be empowered and partnered 
with, not shunned, ignored, or arrested. 
The government must make among its 
primary priorities the education and pro-
tection of children. Growing up, this was 
something my grandmother talked to me 
about as an issue that weighed heavily 
on her heart. Her hope, and that of my 
entire family, was and remains to see the 
circumstances of these children improve.

We sat together and watched a widely 
circulated video. A man sits down with 
a child who has spent his day collecting 
trash to sell scraps. The man asks, “what 
is your hope in life?” The child looks up, 
quizzically, and stares back at the man. 
Shrugging his shoulders, he says, “what 
is ‘hope?’”

Hope, for this young boy and the millions 
like him, will be a real childhood. Hope 
is gathering with his friends and thinking 
about what game they will play and not 
about where his nightly meal is coming 
from. Hope is going to school and think-
ing about what he will be when he grows 
up, not where he will sleep tonight. Hope 
is rebuilding our country and having not 
only a people that care, but a government 
that actually does.

In a free Iran, children must be among 
the nation’s foremost priorities. They are 
the future.

Iran blames its child workers – already starved and 
abused – for coronavirus spread

By Noor Pahlavi
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توقف اإلصدار الورقي ألكثر من 
100 صحيفة أسترالية

أعلنتمجموعة»نيوزكورب«اإلعالميةالتييملكها
روبرتمردوخ،أنهاستوقفصدورأكرثمن100 

صحيفةمحليةوإقليميةبنسخةورقيةيفأسرتاليا؛
بسببالرتاجعالكبرييفعائداتاإلعالناتالتي

فاقمتهاجائحة»كوفيد19-«.
وكانتاملجموعةقدأعلنت،يفاألول
منإبريل/نيسان،تعليقاًمؤقتاً
لستنيصحيفة.ومناملتوقعأن
تؤديهذهالقراراتإىلترسيح

مئاتالعمال.وأوضحت
املجموعةأنمعظمصحفها
املحليةواإلقليميةستبقى

متاحةإلكرتونياًفقط،اعتباراً
من29يونيو/حزيران.

ويفاملجموع،ستنرش76 
صحيفةعىلاإلنرتنت،وستغلق

35صحيفةنهائياً.
ويعكسهذاالوضعاتجاهاًعاملياً
مقلقاًلقطاعالصحافةالذييعاني

منانخفاضيفعددالقراء،يفظلبروز

»غوغل«و«فيسبوك«كطرفنيأساسينييفمجال
اإلعالنات،مايؤديإىلتقليصعائداتاإلعالناتالتي

تعتربحيويةالستمرارالصحافة.
وقالالرئيسالتنفيذيملجموعة»نيوزكورب

أسرتاليا«،مايكلميلر،إنالرضبةالنهائية
سددهافريوسكورونا.وأضاف،
يفبيان:»استمرتاإلعالناتيف
الصحفاملطبوعةالتيتشكل
الجزءاألكربمنعائداتنا،يف
االنخفاض«.وتابع:»ونتيجة
لذلك،وبهدفمواكبةهذه

التغيريات،سنعيدهيكلةأعمال
نيوزكوربأسرتالياللذهاب
إىلحيثيذهباملستهلكون

واملستثمرون«.
وقالتاملجموعةإنالقرارالذي
سيؤثريفكلالوالياتاألسرتالية
»سيؤديإىلفقدانوظائف«،لكن
أكرثمن375صحافياًسيبقونيتابعون

األخباراملحليةواإلقليمية.

غوغل ترصد تزايدًا في محاوالت 
قرصنة واحتيال مدعومة من 

حكومات بسبب كوفيد19-
أرسلخرباءاألمنبرشكة»غوغل«التابعةأللفابيت1755تحذيرايفإبريل/نيسانملستخدمني

استهدفمهاجمونمدعومونمنحكوماتحساباتهم،وذلكبعدعودةتصاعدمحاوالتالقرصنة
واالحتيالاإللكرتونياملرتبطةبجائحةفريوسكورونا.

وقالت»غوغل«،إنمجموعةتحليلالتهديداتلديهاالحظتنشاطاجديدامنرشكاتتعرض
تنفيذعملياتتسللإلكرتونيمعظمهايفالهندتُنشئحساباتتنتحلصفةمنظمةالصحة

العاملية.

وأضافتالرشكةيفمنشورأنهذهالحساباتاستهدفتيفاألغلبقادةأعماليفقطاعالخدمات
املاليةوتقديماالستشاراتومؤسساتالرعايةالصحيةيفالكثريمنالدول،ومنهاالوالياتاملتحدة

وسلوفينياوكنداوالهندوالبحرينوقربصواململكةاملتحدة.

وقالت»غوغل«إنهاترصدباستمرارهجماتمتسللنيعىلاملتخصصنييفالطبوالرعايةالصحية،
بمنفيهمموظفونلدىمنظمةالصحةالعاملية.

وتتعرضمنظمةالصحةالعاملية،وغريهامناملنظماتالتيتمثلمحورالجهودالعامليةالحتواء
الفريوسلهجماترقميةمكثفةومستمرة،منقراصنةيسعونإىلمعلوماتعنالجائحة.

وأضافت»غوغل«يفمنشورها:»أزلنامنذمارس/آذاراملايضأكرثمنألفقناةعىليوتيوب،نعتقد
أنهاجزءمنحملةكبريةوكانتتترصفبطريقةمنسقة«.

P oynter Institutes International 
Fact-Checking Network (IFCN) has 
launched its chatbot on WhatsApp to 

help two billion users of the Facebook-owned 
instant messaging platform to check veracity of 
information related to COVID-19.

The IFCN’s bot connects people with indepen-
dent fact-checkers in more than 70 countries 
and also with the largest database of debunked 
falsehoods related to the new coronavirus.

By using the IFCN’s bot on WhatsApp, citizens 
from all over the world will be able to eas-
ily check whether a piece of content about 
COVID-19 has already been rated as false by 
professional fact-checkers.

Since January, more than 80 fact-checking 
organisations from 74 countries have identified 
more than 4,000 hoaxes related to the novel 
coronavirus.

All this information now forms the CoronaVi-
rusFacts database and is updated daily by the 
IFCN so chatbot users can navigate and easily 
access its content.

The IFCN’s bot also provides users with a global 
directory of fact-checking organisations.

The system is capable of identifying the user’s 
country via the person’s mobile country code 
and then providing them with their closest 
fact-checking organisations.

The person can then submit a piece of informa-
tion for review directly to its local fact-checker 
or visit its website to learn more about what 
has been circulating in the region.

“Billions of users rely on WhatsApp to stay 
in touch with their friends and families every 
month. Since bad actors use every single 
platform to disseminate falsehoods, to mislead 
others during such troubling times, fact-check-
ers’ work is more important than ever,” Baybars 
Orsek, IFCN’s Director, said in a statement.

“The IFCN chatbot will allow users to search for 
fact checks and get connected with fact-check-
ers in their countries from their smartphones. 
The chatbot will also serve as a way to direct 
people to their local fact-checkers’ websites,” 

Orsek said.

IFCN’s bot is free to use. Users should save +1 
(727) 2912606 as a contact number and text the 
word ‘hi’ to get the bot started.

Initially, the bot will be available only in English, 
but other languages, including Hindi, Spanish 
and Portuguese, will follow soon, IFCN said.

WhatsApp recently launched several initiatives 
in support of the global fight against the 
coronavirus pandemic, one of them being a $1 
million grant to IFCN.

“WhatsApp recently provided a grant to 
Poynter’s IFCN to support the valuable work 
of its verified signatories around the world in 
combating COVID-19 misinformation,” said Ben 
Supple, Public Policy Manager & Global Election 
Lead at WhatsApp.

“We are very pleased to now be able to support 
IFCN’s essential fact-checking work with the 
launch of this important service for WhatsApp 
users,” Supple said

IFCN launches WhatsApp bot to fight 
COVID-19 misinformation



  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

  Arab American Today  العربي األمريكي اليوم

مايو 2020 م - السنة الثامنة - العدد: 006689

    Health Medical صحة وطب

مرضالتهابينادرأصابعرشات
األطفاليفبريطانياوالوالياتاملتحدة

وغريهامنالبلدانمؤخراً،حيثرجحت
األوساطالطبيةأنسببنشوءهذا

املرضهوردفعلمناعيمتأخرلإلصابة
بفريوسكورونا،وهويشبهأعراض

»كاواساكي«إىلحدبعيد.

ويسببداءكاواساكيتورماًوالتهاباً
يفجدرانالرشاينيمتوسطةالحجميف
الجسمبالكامل،وُيصيباألطفالبشكل
أسايس.كماُيصيبااللتهابالرشايني
التاجيةالتيتمدعضلةالقلببالدم.

ُيطلَقعىل»كاواساكي«أحياناًمتالزمة
»الُعقَداللمفيةاملخاطية«ألنهُيصيب
أيضاًالغددالتيتنتفخأثناءالعدوى
)الُعقَداللمفية(والجلدواألغشية

املخاطيةداخلالفمواألنفوالحنجرة.

ُيمكنأنتكونمؤرشاتداء
كاواساكي،مثلالحمى

الجلد،أمراً الشديدةوتقرُشّ
مقلقاً.واألمرالجيدهناهو
أن»كاواساكي«ُيمكن
عالجهعادة،ومعظم
األطفاليتعافونمنه
دونمشكالتخطرية.

األعراض
عادةًماتظهراملؤرشات

املرضيةواألعراض
لداءكاواساكيعىل3 

مراحل.
وقدتشملاملرحلةاألوىل

ماييل:
•ُحمىوهيغالباًما

تكونأعىلمن102.2 
فهرنهايت)39درجةمئوية(

وتستمرألكرثمنثالثةأيام
•احمرارالعنيللغايةدون

إفرازاتسميكة
•طفحجلدييفالجزءالرئييسمن

الجسمويفمنطقةاألعضاءالتناسلية
•شفاهحمراءوجافةومتشققة،ويصبح

اللسانشديداالحمرارويتورم
•تورمالجلديفراحةاليدأوباطنالقدم

واحمراره
•تضخمالُعقَداللمفيةيفالرقبةوربمايف

أماكنأخرى
•سهولةاالنفعال

ويفاملرحلةالثانية،فقديعانيالطفل
ماييل:

•تقرشالجلدعىلاليدينوالقدمني،
وخاصةأطرافأصابعاليدوأصابعالقدم،

غالباًيفشكلطبقاتكبرية
•ألميفاملفصل

•إسهال
•قيء

•ألميفالبطن

أمايفاملرحلةالثالثة،تختفيالعالمات
واألعراضببطءإذالمتحدثمضاعفات.
وقدتستمرملدةثمانيةأسابيعقبلأن
يبدومستوىالطاقةطبيعياًمرةأخرى.

زيارة الطبيب
إذاكانالطفلمصاباًبالحمىاملستمرة
ألكرثمنثالثةأيام،فيجباالتصال

بالطبيباملتابعلحالةالطفلوزيارتهإذا
كانالطفلمصاباًبالحمىمع4أوأكرث

مناملؤرشاتواألعراضالتالية:
•احمراريفكلتاالعينني

•احمرارشديدوتورميفاللسان
•احمراريفراحتياليدينأوباطن

القدمني
•تقشريالجلد

•الطفحالجلدي
•تورُّمالُعقَداللمفية

قديقللالبدءيفعالجمرضكاواساكي
خالل10أياممنظهورهبشكلكبريمن

فرصحدوثتلفدائم.

األسباب
الأحديعرفماالذييسببكاواساكي،

لكنالعلماءاليعتقدونأناملرضمعٍد
منشخصآلخر.كماهناكعددمن

النظرياتالتيتربطاملرضبالبكتريياأو
الفريوساتأوالعواملالبيئيةاألخرى،
لكنلميثبتأيمنها.وقدتجعلبعض
الجيناتالطفلأكرثعرضةلإلصابة

باملرض.

عوامل الخطر
مناملعروفأنهناك3أشياءتزيدمن
خطرإصابةالطفلبمرضكاواساكي

وهي:
•العمر:األطفالاألقلمن5سنواتهم
الفئةاألكرثُعرضةلخطراإلصابةبمرض

كاواساكي
•الجنس:مناملرجحأنيصاباألوالد

بمرضكاواساكيعنالبناتبنسبةقليلة
•األصلالعرقي:األطفالمنأصول

آسيويةأومنجزراملحيطالهادئ،مثل
اليابانأوكوريا،لديهممعدالتأعىل

لإلصابةبمرضكاواساكي

المضاعفات
داءكاواساكيهوالسببالرئييسملرض
القلباملكتَسبلدىاألطفال.بالرغممن

ذلك،ومعالعالجالفعال،يصابفقطعدد
قليلمناألطفالبأرضاردائمة.

تتضمنمضاعفاتالقلبمايأتي:
•التهاباألوعيةالدموية،عادةالرشايني

التاجيةالتيتمدالقلببالدم
•التهابعضلةالقلب
•مشكالتصّمامالقلب

أيمنهذهاملضاعفاتيمكنأنُيلحق
األذىبقلبالطفل.يمكنأنيؤديالتهاب

الرشاينيالتاجيةإىلضعفوانتفاخ
جدارالرشيان،مايزيدمنخطورةتكُوّن
جلطاتالدم،مماقديؤديإىلنوبةقلبية

أونزيفداخيليهددالحياة.
إىلذلكيمكنأنيسببكاواساكيموت
نسبةصغريةجداًمناألطفالاملصابني
بمشكالتالرشيانالتاجيحتىمع

العالج.

كل ما تود معرفته عن 

كاواساكي.. 
المرض الذي يفتك باألطفال

باب أمل.. خاليا 
كامنة في دمائنا 
تقارع الفيروس

معتسجيلفريوسكورونااملستجدأكرثمن299ألفوفاةحولالعالم،
وتسببهبأرضارفادحةعىلاقتصاداتالدول،يحاولالعلماءمسكطرف

أيخيطيوصلهمإىللقاحأوعالجينهيهذهاملأساة.
الجديدأندراستنيحديثتنيكشفتاأنالخاليا»التائية«أومايعرفبـ
»T Cells«تساعدجسماإلنسانعىلمحاربةعددمنالفريوسات،لكن
دورهذهالخاليااللمفاويةيفالتصديلفريوسكورونااملستجدلميكن

واضحابشكلكاف،بحسبالخرباء.
وتوجدهذهالخالياالتائيةيفالدم،مشكلةعنرصارضوريايفالجهاز

املناعيلإلنسان،بحسبمجلة»ساينسماغازين«املختصةيفالعلوم،
وأوضحتآخراألبحاثأنعدداممنأصيبوابالوباءيحملونخالياتائية

تستهدفالفريوس،وربماتساعدهمعىلالشفاءمنالعدوى.
كماكشفاألكاديميونعنأنبعضاألشخاصلميصابوانهائيا

بـ«كوفيد19«،لكنهميحملونهذهاألجسامالدفاعية،والتفسرياملمكن
لهذااألمرهوأنهمأصيبوابفريوساتأخرىتقبعتحتعائلةكورونا.

بيانات مهمة
بدورها،وصفتالباحثةيفعلمالفريوساتبجامعةكولومبيا،أنجيال
راسموسن،هذهالبياناتباملهمة،لكنالدراسةلمتؤكدماإذاكان

الشخصاملتعايفمحصنابشكلمؤكدضداالنتكاس،أياإلصابةمجددا
بالفريوس.

وبماأنالخالياالتائيةتتفاعلبهذاالشكلالقويمعفريوسكورونا
املستجد،فإنالباحثةترجحأنيساعدهذااألمريفتطويرمناعةطويلة

األمد،كماأنهسيعنيالباحثنيعىلالتوصلإىللقاحاتأفضل.

طريقتان للعمل
يشارإىلأنالخالياالتائيةتكافحالفريوسعربطريقتني،األوىلأنتقوم
الخالياالتائيةاملساعدةبتحفيزخاليامناعيةأخرى،منأجلمكافحة

العدوى.
أماالثانية،أنتقومماتعرفبـ«الخالياالتائيةالقاتلة«بتدمريالخلية
التيأصيبتبالفريوس،وبالتايل،فإنخطورةاملرضستكونمتوقفة
بشكلكبريعىلقوةاالستجابةالتيتحصلمنقبلهذهالخاليا.

األمر األهم
وقامباحثونيفمعهد»الجوال«األمريكيلعلماملناعة،بتحديدبعض
أجزاء»الربوتنيالفريويس«التييمكنهاأنتثريأقوىردفعلمنقبل

الخالياالتائية.
كمادرساألكاديميونخاليامن10مرىضأصيبوابفريوسكورونا
املستجدوظهرتعليهمأعراضخفيفة،فأوضحتالنتائجأنكافة

املصابنييحملونالخالياالتائيةاملساعدة.
واملهمباألمرأنهااستطاعتأنتتعرفعىل»بروتنيسبايك«الذييساعد

الفريوسيفالعادةحتىيتسللإىلداخلالخلية.
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    Health Medical صحة وطب

U S biotech firm Moderna reported promising early results 
onfrom the first clinical tests of an experimental vaccine 
against the novel coronavirus performed on a small 

number of volunteers.

The Cambridge, Massachusetts-based company said the vac-
cine candidate, mRNA-1273, appeared to produce an immune 
response in 8 people who received it similar to that seen in 
people convalescing from the virus.

«These interim Phase 1 data, while early, demonstrate that 
vaccination with mRNA-1273 elicits an immune 
response of the magnitude caused by natural 
infection,” said Moderna’s chief medical 
officer Tal Zaks.

«These data substantiate our 
belief that mRNA-1273 has the 
potential to prevent COVID-19 
disease and advance our 
ability to select a dose for 
pivotal trials,” Zaks said.

Moderna, which was 
founded 9 years ago, said 
the vaccine “was generally 
safe and well tolerated” 
and that patients suffered 
no more than redness or 
soreness from the shots.

In a conference call, Moderna 
CEO Stephane Bancel said the 
preliminary tests inspired confidence 
that mRNA-1273 has “a high probability 
to provide protection” against the virus.
«We could not be happier about these interim 
data,” Bancel said of the Phase 1 test, the first of 3 in the 
development of a vaccine.

Separate tests performed on mice showed that the vaccine 
prevented the virus from replicating in their lungs, according to 
the company.
The US government has invested nearly half a billion dollars in 
the development of Moderna’s vaccine candidate.
It is being developed in a partnership with the National Insti-
tute of Allergy and Infectious Disease headed by Anthony Fauci 
and the clinical test was carried out by the National Institutes 
of Health.
‹As fast as safely possible›
Three groups of 15 patients aged 18 to 55 received 3 different 
doses of the vaccine in the Phase 1 test, the complete results of 
which are not yet known.

The Phase 2 trial, with 600 subjects, has already received the 
green light from the US Food and Drug Administration and 
Moderna said they should begin this quarter.

A Phase 3 trial, the largest and most important to validate the 
efficacy of a vaccine, should begin in July.

«The Moderna team continues to focus on moving as fast as 
safely possible to start our pivotal Phase 3 study in July,” said 
Bancel, Moderna’s CEO.

Based on the Phase 1 partial results, Moderna 
said they would no longer study the 

highest dose since the lower doses 
appeared to provide some effect.

«The lower the dose, the more 
people we expect to be able 
to protect,” said Moderna 
president Stephen Hoge.
President Donald Trump 
has said that he wants 300 
million vaccine doses by 
January 2021 to protect 
the US population and his 
administration has pro-

vided funding to Moderna, 
Johnson & Johnson, and 

France’s Sanofi.

The development of a vaccine 
usually takes years but the coro-

navirus pandemic, which has caused 
more than 315,000 deaths, has given 

unprecedented urgency to the search.

A dozen clinical trials are taking place around the world, half 
of them in China, according to the London School of Hygiene & 
Tropical Medicine.

China has said that it is carrying out tests on humans of 5 
experimental vaccines.
The challenge is not only finding a safe and efficient vaccine but 
also producing billions of doses.

Several large laboratories, including Moderna, have said they 
would immediately begin production of an eventual vaccine 
even before the completion of all of the clinical trials.
Moderna recently announced a partnership with the giant 
drugmaker Lonza to boost its manufacturing capacity to up to 
one billion doses a year.

U.S. drugmaker reports promising early re-
sults from COVID-19 vaccine test

نتائج إيجابية للقاح أميركي لـ« 
كورونا« .. واألمل الحقيقي 

في يوليو
خربمبرشجديدتأتيبهاملعامل،يفإطارالسعيالدويلاملحموملتطويرلقاحمضادلفريوس

كورونااملستجد.
فقدأعلنترشكة»موديرنا«األمريكيةعنمعطيات»إيجابية«لكن»مؤقتة«،يفاملرحلةاألوىل

منالتجاربالرسيريةعىلمرشوعلقاحضدوباء»كوفيد19«.
وجاءيفبيانصادرعنمخترباتالرشكة،أناللقاح»بداوكأنهيثرياستجابةمناعيةلدى8 
أشخاصتلقوه،بنفسحجماالستجابةالتييمكنرؤيتهالدىاألشخاصالذينأُصيبوا

بالفريوس«.
وأضافالبيانأن»املرحلةالثالثةمنالتجاربالرسيرية،وهياألهممععددكبريمن

املتطوعني،ستبدأيفيوليواملقبل.
ولمتعرفبعدالنتائجالكاملةللمرحلةاألوىلمنتطويراللقاح،التيتضم45مشاركايف

الوقتالجاري.
ورصحتالزاكس،املديرالطبيلرشكة»موديرنا«،إن»هذهاملعطياتاملوقتةمناملرحلة1،رغم
أنهاأولية،تبنيأناللقاح(إمآرإنإيه1273(،يؤديإىلاستجابةمناعيةبالحجمنفسهلتلك

التيتثريهاالعدوىالطبيعية«.
وتجريمعاهدالصحةالوطنيةالتجربةالرسيريةوتستثمرالحكومةاألمريكيةنحونصف

ملياردوالريفمرشوع»موديرنا«.
وتلقت3مجموعاتيتألفكلمنهامن15مريضا،3جرعاتمختلفةمناللقاح،مرةواحدة

أومرتني.
ويفرتضأنتبدأقريبااملرحلةالثانيةالتيتشملعدداأكربمناألشخاص،وفق»موديرنا«،
فيمايتوقعأنتبدأاملرحلةالثالثة،وهياألخريةواألهمللتحققمنفعاليةاللقاح،يفيوليو.
وأوضحتالرشكةأناختباراتأجريتبشكلمنفصلعىلفرئان،أثبتتأناللقاحيمنع

الفريوسمنالوصولإىلالرئتني.
وقالرئيسالرشكةستيفانبانسيلإن»فريقموديرنايواصلالرتكيزعىلإطالقالتجربة

األساسيةخاللاملرحلةالثالثةيفيوليويفأرسعوقتممكن،ويفالشكلاألكرثأمانا«.
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CARS سيارات

لفتحمجالتسويقيجديدلهابسوقالسيارات،تستعدرشكة
لكزسلطرحطرازهواألصغرالذيستطرحهيفتاريخهاعىل

اإلطالق،بحلولعام2023.
وذلكوفقاملاذكرموقع»موتوروان«املختصبأخبار

السيارات،والذيأفادبأنلكزستمتلكحالياطرازUXاألصغر
بنيأسطولها،والذيسبقوطرحتهيفعام2018.

وتدرسالرشكةاليابانيةالتابعةلتويوتا،أنيكونطرازها
الصغريالجديد،يفالحجموالسعةأقلمنطرازUX،وستمنحه

.BXمسمىتجاري،لكزس
وقال»موتوروان«إنطرازلكزسالصغريBX،سيستوحى

يفالعديدمنالجوانبمنطرازتويوتا»ياريس«بنسخته
الجديدةالتيتمالكشفعنهامؤخرالعام2021.

كماأفادأنهبطرحلكزسلهذاالطراز،سيكوناألولالذي
تطرحهلكزسللبيعبتكلفةافتتاحيةأقلمنسعر30,000ألف

دوالر.

ويفحالقيامالعالمةاليابانيةالفاخرةبذلك،سيطرحطراز
BXاملتوقعبمحرككهربائيمهجنبسعة1.5لرت،ينتجقوة
اجماليةتصللـ116حصان،وفقالتوقعات»موتوروان«.

أصغر سيارة من 
لكزس قادمة 

في 2023

سيارة »الفولغا« السوفيتية 
تحتفل بيوبيلها الخمسين
تحتفلأسطورةصناعةالسياراتالسوفيتية»الفولغاغاز24-«العام

الجاريبعيدميالدهاالـ50.
وكانت»الفولغاغاز–24«يفالعرصالسوفيتيسيارةمحبوبةمنقبل

الجميع،بمنفيهمالسائقونوهواةالسياراتواملوظفونوضباطالجيش
واألمن(كيجيبي(.وحلمكلرجلسوفيتيآنذاكأنيمتلكتلكالسيارة

الفخمةالتيأصبحتفيمابعدسيارةشعبية.
وواجهتصناعةالسياراتالسوفيتيةمطلعستينياتالقرناملايضأزمة
حقيقيةمتعلقةبالديكورالداخيلوالخارجيلسياراتها،إذأنالسيارات
الجميلةقلتيفالطرقوشوارعاملدنالسوفيتية.أماسيارة»الفولغاغاز–
21«التيكانتالصناعةالسوفيتيةتنتجهاآنذاكفتقادمتكثرياوباتت

سيارةمناملايض.
وبدأاملهندسونالسوفيتبتصميمسيدانجديدةرباعيةاألبوابلتكون
سيارةمطلوبةلدىاملواطننيالسوفيت،شأنهاشأنالسياراتاألمريكية.

لكنمحاولةإعدادفكرةجديدةلتصميمالسيارةالواعدةتسببتيفتساؤالت
كثريةوجدلشديدعماإذاكانتسيدان»الفولغا–غاز–24«نسخةلسيارة

Ford Falcon 1962األمريكيةأوأنهاسيارةسوفيتيةالصنعتماما.
واليزالالجدلقائماإىلحداآلن،إذأنعشاقصناعةالسياراتاألمريكية

مقتنعونبأن»الفولغاغاز–24هينسخةمنFord Falcon 1962األمريكية.
أمامؤرخصناعةالسياراتالروسية،فالديمريستاروستني،فقالإنهذا

االعتقادصحيحجزئيافقط،معالعلمأنموداالسياراتيفستينياتالقرن
املايضطالتكلالسياراتسواءالسوفيتيةأواألمريكية.

أوبل تكشف موعد إطالق الجيل 
الثاني من طراز األراضي الوعرة

أعلنترشكةأوبلعنإطالقالجيلالجديدمنسيارتهاMokkaاملدمجةيف
األسواقبدايةالعاماملقبل.

وأوضحتالرشكةاألملانيةأنالجيلالثانيمنسيارةاألرايضالوعرةيعتمد
عىلمنصةجديدةتتمتعبفضلهاباملزيدمنالرحابة.

وأضافت،كمايتميزالجيلالثانيمنالسيارةببنيةأخفيفالوزنبمايصل
إىل120كجم،وهوماسيؤثربطبيعةاألمرعىلالوزنوديناميكيةالسيارة.

وتوفراملنصةالجديدةأيضااملزيدمنالحريةيفاختياراملحركات؛حيث
ستضمباقةمحركاتبنزينومحركاتديزلومحركاتكهربائية،غريأن

الرشكةاألملانيةلمتفصحعناملزيدمنالبياناتالتقنيةحتىاآلن.

واستحوذترشكةبيجوالفرنسيةعىلأوبليفعام2017،ومنذلكالتاريخ
عدلتبيجوبقوةيفكفاءةالرشكةاألملانيةالتييقعمقرهاالرئييسيفمدينة

روسلزهايم.

H yundai has released a promo-
tional video that reveals some 
of the secrets of the new model 

i20 small cars that may soon be on the 
market.The video shows how the new 
Hyundai i20 N is tested on the ice of 
one of the frozen lakes in Sweden, and 
highlights the great capabilities of this 
car to accelerate and maintain its stabili-
ty on the ice.
The new N model also appears to have 
preserved the traditional hatchback 
structure of the i20, but it has acquired 

larger wheels, a distinctive sporty steer-
ing wheel and a small air wing at the 
rear to increase stability at high speeds.

According to the leaks, the i20 N cars 
coming from Hyundai will get a turbo-
charged petrol engine with a capacity of 
1.6 liters and a torque of 200 hp, it will 
work with mechanical 6-speed gearbox-
es and 7-speed automatic gearboxes.
Hyundai has not disclosed any technical 
specifications or add-on technology 
related to this car yet, but all expecta-

tions indicate that it will officially unveil 
it before the end of the first half of this 
year.
And many car followers note that Hyun-
dai has decided to make a fundamental 
change in its small and medium-sized 
cars this year, especially the hatchback 
models, as it has also revealed for some 
time the big changes that the famous 
Veloster N vehicles will get, which will 
be launched soon.

Hyundai tests a small car with tremen-
dous capabilities!
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 REAL ESTATE عقارات

حَطّتعىلالسوقالعقارييفاسكتلنداخمسةعقارات
معروضةللبيعتشكلفرصانادرةالحدوثعىلمستوىالعالم،
حيثأنالعقاراتالخمسةعبارةعنقالعتاريخيةوتقليدية
ربمااليجُداملشرتيأليمنهامثياليفالعالم،بينماسيكون
السكنبداخلهاأشبهبالحلمأوالخيالأوأقرباىلأفالم

الكرتون.

وتعتربأسعارالقالعالعمالقةالفارهةمنخفضةنسبياًخاصة
إذاماقيستبمساحةاألرضاملقامةعليهاومواصفاتهاوشكلها

وجذورهاالضاربةيفالتاريخ،حيثترتاوحأسعارالقالع
الخمسةالفارهةوالخياليةبني130جنيهااسرتلينيا)160ألف
دوالر(،أماأغىلهذهالقالعفيبلغثمنهاثمانيةمالينيجنيه

اسرتليني)9.8مليوندوالرأمريكي(.

وتعتربهذهاألسعارمنخفضةمقارنةمعأسعارالعقاراتيف
بريطانيا،حيثإنمتوسطسعراملنزليفالعاصمةلندنيبلغ
حاليا672ألفجنيهاسرتليني)828ألفدوالرأمريكي(،ما
يعنيأناملشرتيبمقدورهاالستحواذعىلقلعةتاريخية

عمالقةيفاسكتلندامقابلمبلغمايليكاداليشرتيشقةسكنية
صغريةيفلندن.

وعرضترشكة»سافيلز«العقاريةيفبريطانياهذهالقالع
الخمسةللبيعونرشتصورهاللعمومبحثاًعمنيشرتيها،
فيماتتميزهذهالقالعالخمسةاملعروضةللبيعبأنهاترتبع

عىلمساحاتواسعةمناألرايضالخرضاء،مايعنيأناملشرتي
سوفيستمتعبحديقةمنزليةاستثنائية.

وفيماييلالقالعالخمسة:
أوالً:قلعة»سيتونكاسيل«وتقعيفقريةاسكتلنديةتُدعى
»لونجنيدري«،وتتكونهذهالقلعةمن13غرفةنوم،وترتبع

عىلأرضمساحتها13هكتاراً،وهيمنتصميمالفناناملعماري
روبرتآدم،وتبعدعنمدينةأدنربة16كيلومرتافقط.أماثمن
هذهالقلعةفيبلغ8مالينيجنيهاسرتليني)9.8مليوندوالر

أمريكي(.

ثانياً:قلعة»بريشن«،وتقعيفبلدةبريشنباسكتلندا،وتتميز
هذهالقلعةبأنهاتضمخمسةأكواخإضافيةإضافةإىلمبناها
الرئيسالذييضم13غرفةنوم،ويعودبناءهذهالقلعةإىل

بداياتالقرنالثالثعرش.أماالسعراملطلوبلهذهالقلعةفهو
ثالثمالينيجنيهاسرتليني)3.7مليوندوالرأمريكي(.

ثالثاً:قلعة»فاسايد«وتقعيفبلدةترانينت،ويعودبناؤهاإىل
القرنالخامسعرش،وتتكونمنصالةضخمةوستةغرف

نومكبرية،وهيمعروضةللبيعمقابلمليونو700ألفجنيه
اسرتليني)2مليوندوالرأمريكي(.

رابعاً:قلعة»إيرلشيلكاسيل«وتقعيفبلدة»ليوكارس«
االسكتلندية،وتعودإىلالقرنالسادسعرشوتضمعرشةغرف
نوم،إضافةاىلغرفتنيللمالبس،وستةغرفلالستقبال،أما

السعراملطلوبمقابلهذهالقلعةفهوغريمعلنمنقبلالرشكة
التيتديرعمليةالبيع،ويقترصعىلالتفاوضاملبارشمع

املشرتيناملهتمني.

خامساً:قلعة»نوكهول«وتقعيفبلدة»نيوبريغ«باسكتلندا،
وتعودإىلالقرنالسادسعرش،كماأنهامقامةعىلقطعةأرض
صغريةنسبياًتبلغمساحتها0.23هكتارا)930مرتمربع(فقط،
وتحتاجاىلالكثريمنأعمالالصيانة.أماالسعراملطلوبمقابل

هذهالقلعةفيبلغ130ألفجنيهاسرتليني)160ألفدوالر
أمريكي(.

قلعة عمالقة أشبه بالخيال معروضة 
للبيع بـ 160 ألف دوالر

مبيعات العقارات التركية 
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.

يقولمحمدعبدالرؤوفالخبريالعقارييفتركياإنهناكإقباالمحدوداعىل
الرشاءهذهالفرتةمنبعضاملستثمرين،حيثيرونهافرصة.

وأضافأناملستهلكنييسيطرعليهمالخوفمناملجهول،فقرروااالنتظار
لحنيوضوحالرؤية.

ويربطالبعضارتفاعمشرتياتاألجانبللعقاراتالرتكيةباالنخفاضالذي
شهدتهالعملةالرتكية،حيثيجرىتداولاللريةقربأضعفمستوىلهاعىل

اإلطالق،والذيبلغتهخاللأزمةالعملةيف2018.

W e shall now discuss some of the most recent 
housing trends in the San Diego area and 
compare it with the past couple of years. 

We shall mainly discuss median home prices, inventory, 
economy, growth, and neighborhoods, which will help you 
understand the way the local real estate market moves 
in this region. San Diego has been one of the hottest real 
estate markets in the country for many years.
San Deigo is currently a seller’s real estate market – which 
means that the demand from buyers is exceeding the 
current supply of homes for sale. The pricing of homes is 
trending higher and is more attractive for sellers in the cur-
rent phase. The shortage of supply and an increase in the 
demand for housing will push the prices higher.
After volume and prices bottom in 2020-2021, homebuyers 
will return in greater numbers to push the housing market 
to its next boom, expected in 2022-2023.

The latest San Deigo Housing Market Report from the 
“California Association of Realtors” shows that inventory 
remained tight in March 2020 and more sellers lowered the 
asking price of their homes. In March 2020, San Deigo was a 
seller’s real estate market.
The Median Sold Price of Existing Single-Family Homes in 
San Deigo County for March 2020 was $675,000, which is a 
year-over-year increase of 8.2%. Compared to the previous 
month, the median sold price increased by 0.7% and home 
sales increased by 23.4%.
On Movoto.com, San Diego’s current home resale inventory 
number is 1644, which has decreased by 37% from a year 
ago. The median list price per square foot in San Diego 
is $507. Distressed properties such as foreclosures and 
short sales remained the same as a percentage of the total 
market in May 2020.

San Diego Housing Market Trends & 
Statistics 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

تسمىأيضاًبعشبةسانتجونز،لكنكثريينيعرفونهاباسمعشبة
القديسني،السيماأنالبعضيرىأنهاالحلاملثايللعالجاالكتئاب.فهل

هيكذلكفعالً؟
ماهيعشبةالقديسني؟

هينبتةمنفئةالشجرياتالصغريةمنالنباتاتالغازية،تمتازبأزهارها
ذاتالشكلالبيضاوياملزدوجواللوناألصفر.

استُخدمتمنذقديمالزمنيفالعالجاتالشعبيةبصورةكبرية.
تُسمىعشبةسانتجونز،أوعرنمثقوب،أونبتةالقديسيوحنا

املثقوبة،أوحشيشةالقلب.
يعودموطنهاإىلقارةأوروبا،قبلأنتمتدإىلمختلفأنحاءالعالم،بما
فيهااملناطقاملعتدلة،وشبهاالستوائيةيفمناطقتركيا،وروسيا،ومناطق

الرشقاألوسط،والهند،والوالياتاملتحدةاألمريكية.
ولهذهالنبتةالعديدمناالستخداماتوالفوائدالطبية؛وأشهرها

كبري. استخدامهالعالجاالكتئابعىلنطاٍقعاملٍيّ
مافوائدعشبةالقديسنيأوسانتجونز؟
هناكالعديدمنالفوائدلعشبةالقديسني،ومنها:

عشبةالقديسني عالجاالكتئاب؛حيثبَيّنتالدراساتالطبيةالحديثةأَنّ
باتتتُنافساألدويةوالعقاقريالطبيةبخصوصعالجاالكتئاببدرجاته
املختلفة،سواءالخفيف،أواالكتئاباملعتدل،أوالشديدمنه،وذلكعرب

إعطاءاملريضُمستخلصاألغصاناملزهرةللنبتة.
يتوفريفالنبتةمركب(الهيربسني(الذيُيعتربمضاداًلالكتئاب،وُيعالج
األطفالبهذهالنبتةلغايةعالجهممنالفزعأثناءالنومبفعلالكوابيس

املُخيفة.
ُمحاربةالفريوسات،ومنبينهافريوسنقصاملناعةاملكتسبةالذي

يتسببيفاإلصابةبمرضاإليدز.
عالجآالمالدورةالشهرية؛حيُثتُخففعشبةسانتجونزآالمالدورة
الشهريةلدىالنساء،وتُقللحدةالتقلصاتيفالرحمالتيينتجعنها
الشعورباأللم،إىلجانبدورهايفتعديلالحالةالنفسيةلدىالنساء
يفهذهالفرتةالتييشعرنخاللهاغالباًبالتوترواالنزعاج،وعدمالرغبة
أحياناًيفالحديثمعاملُحيطنيبهنكاملعتاد،كماتؤخذهذهالعشبة

كعالجالنقطاعالطمث.
تخفيفالتوتروالقلقالذييراودالنساءخاللفرتةانقطاعالطمثأوما
ُيعرفبسناليأس،وذلكعندخلطالعشبةمععشبةالبابوسالهندي

األسود.
مداواةعضاتالثعابنيالسامة؛حيُثكاناإلغريققديماًيستخدمون

عشبةسانتجونزلهذهالغاية.
عالجالحروق،وأمراضوالتهاباتالجلداملُختلفة؛مثل:اإلكزيما،

وذلكبتطبيقهاموضعياًعىلمكاناإلصابة،ممايؤديإىلتعايفالجلد،
وتخفيفاألعراضاملرافقةلتلكاملشكالتكالتهيجوإدرارالبول.

عالجعرقالنسا.
عالجحمىاملالريا.
عالجالبواسري.

عالجاألمراضالعصبيةوالنفسيةمثل:الهسترييا،والوسواسالقهري،
والرهاباالجتماعي.

عالجاملغص،والتهاباملعدة،والتقرحاتيفالجهازالهضمي.
عالجالتبولاللييلالالإراديلدىاألطفال.

وهناكطريقةالستخدامعشبةالقديسني:تناُولمنقوعهذهالعشبة
ثالثمراتيومياً،ويمكنتحضرياملنقوعمنخاللإضافةأربعمالعق
منالزهوراملجفَّفةإىلكأسمناملاءالساخن،وتركهاملّدة10دقائق،ثّم

تصفيةاملنقوعورشبه.
وتعتربهذهالطريقةفّعالةيفالتخلصمنمشاعرالقلق،واألرق،

واالكتئاب.
كمايمكندهنوتدليكالجروحوالكدماتوالحروقوأماكنالشعورباأللم
باستخدامخليطمنزيتهذهالعشبة،ويمكنتحضريالزيتبخلطهمع

10غراماتمنزيتالزيتون.
لكنهناكأيضاًمحاذيرلتناولعشبةالقديسني:

منعالحوامل،واملرضعات،أواألطفالالذينلميتجاوزواسنالسادسةمن
استخدامعشبةسانتجونزأوحشيشةالقلب.

عدمالتعرضألشعةالشمسعنداستخدامعشبةالقديسني.
عدماإلفراطيفتناولالعشبةأواستخدامها،ويجباستشارةأخصائي

موثوقبهيفالطبالبديل،أوأخصائيلهخربةيفمجالالتداوي
باألعشاب،فقديؤدياإلفراطيفتناولعشبةالقديسنيإىلإلحاقاألذى

بالدماغ،والتسببيفأرضارعصبيةخطريةللمريضأوالشخص.
أماالحاالتاملرضيةالتيتُنصحبعدمتناولنباتالقديسني:

مرضالزهايمر 
 ADHDمتالزمةنقصاالنتباهمعزيادةالنشاط

مرضالفصامأوالشيزوفرينيا
التفاعالتالدوائية:هذاالنباتيتفاعلمعكثريمناألدويةواملوادالفعالة،

لذايجبالحرصوعدمتناولهمعها،ومنضمنهذهاملوادالفعالة:
Alprazolam:مادةفعالةيفأدويةعالجالقلق

Amitriptyline:مادةفعالةيفأدويةعالجاالكتئاب
Digoxin:مادةفعالةيفأدويةعالجالقلبواملهدئاتواملنومات

األدويةالتيتزيدحساسيةالجلدللضوء
أدويةعالجااللتهابالكبديالوبائي(فريوسC(مثلالسوفالدي

أدويةعالجاإليدز
أدويةعالجاالكتئابوالرصع

مسكناتاأللمالقويةمثلاملورفني
حبوبمنعالحمل.

ُتعالج األطفال من فزع الكوابيس.. عشبة 
القديسين عالج طبيعي لالكتئاب
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KIDS أطفال

بالشكأنالحجرالصحيأمرصعبللغاية
خصوصاعىلاألطفالالصغار،الذينيجدون

أنفسهمعالقنييفاملنزلغريقادرينعىلممارسة
األنشطةالتياعتادواعىلممارستها،ومناملؤكد
أنالتواجدلفرتاتطويلةداخلاملنزلوالروتني
يسببضغطانفسياكبرياينعكسحتىعىل

الجانبالصحيللطفل،فالروتنيوفقدانالقدرة
عىلممارسةالحياةبشكلاعتيادييجعلالطفل
متوتراوحزيناومنطوياعىلنفسيه،وكلهذه

الضغوطاتالنفسيةتنعكسيفالنهايةعىلالحالة
الصحيةوتضعفالجهازاملناعي،لهذامناملهم
اللجوءإىلمجموعةمناألنشطةالتييمكنلألهل

دفعأبنائهمعىلالقيامبهامنداخلاملنزل.
يمكنالقيامبهذهاألنشطةيفاملنزلمعالعائلة

واألهممنذلك،أناألطفاللنيحتاجواإىل
الخروج.

لتحفيزإبداعاتاألطفالوخياالتهمومهاراتهم
الحركيةالدقيقة،يمكنصنعكائنخيايل
باستخدامالعنارصاملوجودةيفاملنزل.

بدالمنجعلكلطفليرسمبمفرده،يمكنجعل
األطفاليعملونكفريقواحدويمكناستخدام

أقالمالرصاصأوالطالءأوأيمن
االقرتاحاتاألخرىالخاصة

بالرسم.
يمكنلألمهاتتقديمبعض
املقرتحاتاألخرىألطفال،
مثالمنخاللعملمسابقة
مضحكةلألطفالبحثهم

عىلرسموجه
مضحكوجعل
الطفليخمن

ماتم

رسمه،أويمكنلألمأنتقومبالرسموتدفعاألطفال
عىلاكتشافماقامتبرسمه.

منبنياأللعابالتييمكنممارستهايفاملنزلهي
لعبالبحثعناألشياء،يفبعضاألحيانقديكون
منالصعبممارسةهذهاللعبةيفاملنزلألنهتطلب
مساحةكبرية،لكنيمكنلألمهاتأنيقمنبالطلب

مناألطفالالبحثعنيشءمعنييبدأبحرف
معني،مثلهذهاأللعابتكونمسليةويفنفس
الوقتمفيدةلألطفالالذينالزالوايفطورتعلم
األحرف،وتزيدمنتطورهماللغويوالتعرفعىل
أحرفكثريةوإغناءرصيدهماللغوي.وهيلعبة

سيستمتعبهااألطفالبشكلكبريجدا.
منبنياللعباملمتعةجداوالتييمكنممارستها

منداخلاملنزل،هيلعبةالتقليدإماتقليد
األصواتأواألشكالوالحيوانات،وهيلعبةيمكن
تأطريهامنقبلاآلباء،بحيثيمكنلألمأنتقلد
الحركاتوتطلبمنأطفالهااكتشافماقامت
بتقليدهسواءأكانصوتاأوشكالأوأييشءمن
هذاالقبيلوهيمناللعبالتييمكنممارستها
معالكثريمناألطفالدونأنيشعروا

بامللل.
يمكنلألطفالممارسةلعبة
التنكركالتنكربالشخصية
الكرتوينةاملفضلةعند

األطفالوارتداءمالبس
تشبهتلكالشخصيات،
هيلعبةممتعةجدا
لألطفالويمكنللعديد
مناألطفالممارستها
دونالشعوربامللل.

أنشطة لألطفال تحمي صحتهم 
خالل فترة الحجر الصحي

معتشديداإلجراءاتالوقائيةيفالبالد،منأجلمحارصةفريوس
كورونا،يصبحوقتالعائلةأكرثمرونةمنأيوقتمىض.

بعضالناسيواصلونأعمالهمودراستهممناملنزل،وآخرونيجدون
أنفسهميفبيوتهمدونعمليذكربسببانعدامفرصالعملالتي
نتجتعنالقراراتالحكومّيةكخطواتاحرتازيةللوقايةمنفريوس
كورونا،وكذلكطاّلباملدارسواألطفاليتلقوندروسهمعرباإلنرتنت،
مايبقيأفرادالعائلةيفاملنزلطيلةاليوم،ويبقىالسؤالكيفيمكن

لألهلاستغاللالوقتبمايفيدأطفالهم؟
وذكرتدراسةإسبانيةأنكرثةتعرضاألطفاللأللعاباإللكرتونية

تتسببيفمشكالتسلوكيةوتقللمنتواصلهمع
املجتمع،لذايجباستبدالهذهاأللعاببأخرى

جذابةتنميذكاءالطفلومهاراته.
لذلك،نقّدممجموعةاقرتاحاتلألهل

حولاستغاللفرصةالحجر
الصحييفالبيوت،لقضاء
الوقتمعاألبناءيفممارسة
ألعابالذكاءوالتحدي،

ومنها؛الورقّيةوالحسابية،
والرتكيبوالبناء،التيمن
شأنهاتعزيزقّوةالذاكرة
للطفلوتنشيطمهاراته

السلوكّية.
بنكالحظ»املونوبويل«
هذهاللعبةاألكرثإثارة

وتعقيداعىلالسنالصغرية،
ويفضلاللعببهامعالطفل
فوقالسبعسنواتحتى

يستطيعإدراكهاألنهالعبةهامة
جدا،فهيتعرفالطفلعىلالعمليات
الحسابيةباإلضافةإىلمهاراتالبيع

والرشاءواالستثمار،وكيفيةوضعخططمالية
وحلولوأهميةاالدخاروتنشطاستيعابه.

هذاوباإلضافةللقيمةالفلسفيةالتيتصّدرهاهذهاللعبة،عىلعكسما
يظهريفخارجهاأنهالعبةسباقعىلاحتكارالسوقواألرضوالعقار،
إنماباطنهايقصدإىلمحاربةاحتكاررأساملاللألرضوالعقارات.

إنلعبةالـ«مونوبويل«،هياللعبةاللوحيةاألشهرواألكرثمبيعاوالتي
علمتأجياالمناألطفالرشاءوبيعالعقاراتوتأجريهابأثمانعاليةإذا

ماتحركالالعبوناآلخرونعليهاخطواتوفقالنتيجةرميالرند.
والشكأنمخرتعةاللعبة»إليزابيثماجي«كانتستفضلأنتحبس

نفسهايفالسجنإذاعاشتلتعرفالنسخةاملعدلةوامللتويةمن
لعبتها.والتيتشجعالالعبنيعىلاالحتفالبالقيمالنقيضةتماماملا

كانتتدافععنها.

الشطرنج
تعترب«الشطرنج«لعبةاألذكياء،وهيأيًضااللعبةالتييخلوقاموسها

منعبارة»الخصم«إذأّنالالعباآلخرفيهايدعى»رسيل«أيالذي
يراسلكاألفكاروالخططواملتعة.

ويعتربعلماءالنفسالشطرنجوسيلةمؤثرةلتحسنيوظائفالذاكرة،
كمايسمحللعقلبحلأكرثاملشكالتتعقيًداوإيجاداألفكاراملناسبة
لحلاملأزقالفورييفاللعبة،لذافقدنصحالعلماءبالشطرنجملقاومة

أمرضفقدانالذاكرةومنهاالزهايمر.
وقدحثتأثريالشطرنجعىلالشبابإىلنشوءالعديدمناملدارسحول
العالمبتشجيعطالبهاعىلممارسةاللعبة،وهوماساهميفتحسني
تحصيلهمالدرايسودرجاتهم،فضاًلعنالتأثرياتاإليجابيةاألخرى.
ويساعدتعلمالشطرنجيفدعمقدراتاألطفالعىلالرتكيزبعناية،
فمهماكانتقدراتالطفللنيمكنهاللعبإالبالرتكيز
عىلكلحركة،وُينّميالقدرةعىلحلاملشكالت
والتخطيطوُبعدالنظر،كماُيحّسنقدرات
الذاكرةبمعرفةقواعدتحرككلقطعة،
ويرفعمعدلالذكاءإذيستخدملعب

الشطرنجكالالجانبنييفاملخ.
ويعلمالطفلالصربأيًضا،وعدم
االندفاعواستخداماملنطققبل

اتخاذالقرار،إىلجانبأنهُيحّسن
مهاراتالقراءةوُينّميالقدرة

التحليليةإذيتيحالرتكيزلالعبأن
يتنبأبالحركةالقادمةالتيسيقوم

بهاخصمه.
ويتعلمالطفلهذهاملهارات،وتُحفّز
اللعبةعقلهبينماهومستمع،وهذا
هومايختلفعناألنشطةالتعليمية

التيقديملهاالطفل.

لعبة ورق الطاولة
لعبةورقالطاولةتنميذكاءالطفل،وممكنلعبهامع
األطفالمنسن6سنواتومافوق،فهذهاللعبةتنميالجانب
الحسابيعنداألطفال،وتجعلعقلهأكرثنشاطاويقظة،باإلضافة
إىلأنهاتعرفهباألرقاميفالسنالصغري،وتساعدهيفتعلمالعمليات

الحسابيةاملختلفة،فهوسيستمريفاللعبإىلأنيفهمهاويحصلعىل
لقبالفائز،وسيسعدكثرياعندمايعيدهذهاللعبةليكسبمراتكثرية.

البازل
تحديتركيبالبازل،هيتجربةفيهامنالفائدةوالتسليةالكثري،إن
الدماغينتجمادةالدوبامني،وهياملادةاملسؤولةعنالتعلموالذاكرة،
أثناءحلأحجيةالصور،ويزدادإنتاجهذهاملادةالكيميائية،وبالتايل،
فإنهذهاألحاجيواأللغازتعتربتدريًبامفيًداللدماغوتساعديفتأخري
اإلصابةبفقدانالذاكرةومرضالزهايمروالخرفوغريهامناملشاكل.

ألعاب ذكاء غّيبتها التكنولوجيا عن 
أطفالنا.. الحجر الصحي فرصة السترجاعها

تجارب وألعاب 
لألطفال من ناسا 

تنقلهم إلى الفضاء

بلقيس دارغوث
هلتودالسفرإىلالفضاء؟إنكانالحظراملنزيلنتيجة
فريوسكورونايمنعنامنزيارةاألقاربواألصدقاء،فلِم
النغادركوكباألرض؟هذاماأقدمتعليهوكالةالفضاء
األمريكية،عربتوفريتجاربوألعابلألطفالمنناسا
تنقلهممنعزلتهماالجتماعيةإىلعالماالستكشاف

بمجردنقرات.
فبينماتضيقاألرضعىلساكنيهايفظلأزمةفريوس
الكورونا،فتحتناساآفاقاًجديدة،حدوُدهاالفضاء،

لألطفالالذينملُّوامنالحجراملنزيل.
إذقررتوكالةالفضاء،بالتعاونمعمحطةالفضاء

الدولية،تقديمبرامجونشاطاتمليئةباملغامراتلرواد
الفضاءالحاملنيالصغار.

ومنخاللاألنشطةالتعليميةاملجانيةالتيتجهزاآلباء
ملساعدةالطالبعىلاستكشافاملوادالعلمية،من

علومالحياةوصحةاإلنسانإىلالروبوتاتوالرياضيات
والفيزياء،يمكنإرشاكاألطفاليفعديدمنهذه

النشاطاتالتيالتنحرصباملشاهدةفقط.

تجارب وألعاب لألطفال 
Coloring Books

يمكنتحميلرابطهذهالرسومات
املستوحاةمنالفضاءوالكواكب
األخرىلكييلونهااألطفال
ويتعرفواعىلعوالمجديدة.
لتحميلالصور،انقرعىلهذا
،Coloring Books:الرابط
واخرتالكتابأواملحورالذي

يثرياهتمامطفلكأكرث،
سواءالقمرأوالشمسأو
أيمنالكواكباألخرى.

Life at the Lab
وهيقناةعىليوتيوب

تتضمنعرشاتالفيديوهات
لتفاصيلماخلفالكواليس

لبناءآلياتالفضاءواملجسمات،
معالرتكيزعىلاستخداماملوادالقابلة

لالستخداماملتكرر،أوحتىمراقبةطبقة
األوزونأوالهبوطعىلكوكباملريخ.

NASA apps

يعرضتطبيقNASAمجموعةضخمةمنأحدث
محتوىالوكالة،وضمنذلكأكرثمن18000صورة

وفيديو.
ويقدمالتطبيقبودكاستوأخباراًوقصصاًمميزةوفرص

رؤيةاملحطةالفضائيةISSوالتتبعوغريهاالكثري.
Dial-a-Moon

يمكناآلنتحميلصورةعاليةالدقةللقمر
ألييوميف2020.

تُظهرالرسوماملؤرشفةيفهذه
الصفحةاملرحلةالتييدور

فيهاالقمرحولمركزاألرض،
وزاويةموضعاملحور،

والقُطرالظاهريللقمروفق
إحداثياتتتمكلساعة.

 Exoplanet Travel Bureau
هذاالرابطعبارةعنرحلة
افرتاضيةلكواكبخارج
املجموعةالشمسية.

يوجدعىلهذاالرابطعدة
وجهاتيمكنالتجولفيها
بتصور360درجة،معرشح

وتفصيلللمواقعومانعرفهعنهذه
الكواكب،إىلجانبإمكانيةتحميلصور

كبريةمجاناًلهالتعليقهاعىلالحائط.
Eyes on Exoplanets

هناكملياراتمنالكواكبيفمجرتناالتييتوافق
حجمهامعحجماألرض.

يمكناآلناستكشافهذهالعوالمالجديدةوالغريبة
التيتبعدمئاتالسننيالضوئيةعنا.

عىلسبيلاملثال:هلتعلمأنأحدهذهالكواكب
يدعىQatar 1،أوقطرواحد.كلماعليكفعلههو

االستكشاف.
Life and Death of a Planetary System

أو»حياةوموتأنظمةالكواكب«،هذاالنشاطلألوالد
األكربسناً،الذينيجيدونالقراءةباللغةاإلنجليزية.
يستعرضهذااملوقعظهورواندثارالكواكبوالنجوم
عىلمدىمالينيالسنني،مستعيناًبصورمنتلسكوب

هابل.
مناالنفجاراتإىلالغبارإىلانطفاءالنجوم،يوثقهذا

املوقعرحلةالنجوميفهذاالكون.
Parker Solar Probe

مجموعةنشاطاتيدويةباستخدامأدواتبسيطة
منزليةلتنفيذأعمالفنيةمحفزةدماغياًلألطفال

األصغرسناً؛للتعرفأكرثعىلنجمالشمس.
Make a Straw Rocket

قمبإنشاءصاروخورقييمكنإطالقهمناملصاصة،ثم
قمبتعديلالتصميملجعلالصاروخيطريإىلأبعدنقطة

ممكنة.
واآلنإىلأينستذهب؟
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Education تعليم

ربماتتيحإجراءاتإغالقكورونا(كوفيد19-) 
التيتطبقهاالعديدمنالبلدان،فائدةكبريةملن
يريدونتعلملغةجديدةأوصقلاملهاراتالتي

اكتسبوهايفاملدرسة.
هناكتطبيقاتالحرصلهاعىلالهواتف

الذكيةوبرامجباملساعدةيفتعلملغةجديدة
ولكنمنأجلدراسةذاتيةناجحةيجباتباع
هذاالنصائح،التيجمعتهالكم»وكالةاألنباء

الألمانية«..
أبرزالنصائحلتعلملغةجديدة:

1-حددأهدافاواضحة:
كونكواضحابشأنأسبابتعلملغةسوف

يساعدكيفاملواصلة،بحسببريتاهوفايزن،
رئيسةمركزاللغاتبجامعةدارمشتاتالتقنية.
هلتحاولتعلمتحسنيالكتابةبهذهاللغةأم
ربماتريدتحسنيمهاراتفهمالقراءةأمتريد

تحسنيمهاراتالتحدث؟
إذاكنتتأمليفزيادةمحصولكمنالكلمات،

سوفتساعدكتطبيقاتبسيطةشبيهة
بالبطاقاتالورقية،بحسبالرسكيليان
منموقع»wb-web«وهومصدرتعليمي

للبالغني.
ولكنبالنسبةللمتعلمنيذوياملستويات

املتقدمة،فإنالتعليمالفرديسوفيكونأكرث
إفادة.وتقولكيليان:»اليمكنالوصولإىل

حوارحقيقيعرببرنامجتعليميفقط«.
2-اجعلالتعلُمممتعا:

يجبأنيكونالتعلُمممتعا،بحسبيورج
روشمناملعهداألملانيللغاتاألجنبيةيف

لودفيجماكسيميليانيفميونخ.توجداأللعاب
الخاصةبتعلملغةاجنبيةبشكلكبريعىل

اإلنرتنتوغالباماتكونمجانا.
ألعابلعباألدوارأواملحاكاةمفيدةبشكل
خاصيفتعلماللغاتبسببنسبةالتواصل

املرتفعةفيها.وقدتجدأنهمناملفيدأيضاتغيري
إعداداتاللغةيفاللعبةالتيتلعبهابالفعل.

3-كنعىلدرايةبأسلوبكيفالتعلم:
أخذالنهجالخاطئلتعلملغةيمكنأنيؤدي
إىلاإلحباط.وللحفاظعىلالزخميجبأن
تفهمأسلوبكاملفضليفالتعلمسواءكان

برصياأوسمعياعربالقراءةوالكتابةأوبصورة
حركية.ويقولهوفأيزن:»اليوجدشخص

يتعلمبطريقةواحدةفقط،ولكنناجميعالدينا
تفضيالتطبيعية«.

فكريفمايبدوأكرثطبيعةلكويلعبعىلنقاط
قوتك.فإذاكنتمنعشاقالقراءة،اطلععىل
مجالتأوكتبباللغةاملستهدفة.وإذاكنت
تعلمأنكتتعلمأفضلباالستماعللغةابحث

عنمدوناتصوتية.

وينصحروشباالطالععىلإعالم
اللغةاملستهدفةللمساعدةيف

الحصولعىلفهملتلكالثقافة.
ويقول:»السياقالثقايفحاسم
يفاالستخدامالكفؤأليلغة..
فتعلملغةبدونسياقممل

وبالفائدة«.

4-جدرشيكالتبادلاللغات
عرباإلنرتنت:

التبادلالفعالحاسميفتعلملغةما،
ومنصاتتبادلاللغاتعرباإلنرتنت
ومواقعالتواصلاالجتماعيتجعل
هذاأسهلمنذيقبل.ويفالرتادف
اللغوييقومشخصانبتعليمكل

منهمااآلخرلغةما.
ويجديالرتادفنفعاعندمايتقاسم
الطرفانبعضاالهتماماتاملشرتكة
باإلضافةإىلتعلماللغات.وتقول

كيليان:»التعلمكانواليزال
عمليةمجهدة«.ولكنمعاألدوات

اإللكرتونيةعرباإلنرتنتيمكنإحراز
تقدمحتىيفظلالحجرالصحي

املنزيل.

نصائح لتعلم لغة جديدة 4
من المنزل

تراجع االنتساب إلى جامعات 
الواليات المتحدة

أكرثمن700جامعةيفالوالياتاملتحدةأبلغتعنمقاعددراسيةشاغرةللفصل
الدرايسالذييبدأيفالخريف،وهورقمغريمسبوقيربزمخاوفمنتراجعانتساب

الطالبإىلالجامعات،ويفاملقابل،يصّعبذلكمناحتماالتتفاديالجامعات
للكارثةاملاليةاملرتقبة.

وأفادت»الجمعيةالوطنيةالستشاراتالقبوليفالجامعات(NACAC(«إىلأّن
هذاالرقمأكرببنحو70يفاملائةمقارنةبالعاماملايض،إذأعلنتيومها419جامعة
عنتوفرمقاعددراسيةشاغرةفيها،يفمايوازيضعفياملعدلاملعتادخاللالعقد

األخري،بحسبتقريرمن»تايمزهايرإيديوكيشن«.
ويشريالتقريرإىلأّنفريوسكوروناالجديدواإلجراءاتاملصاحبةله،رضباالعام

الدرايستماماً،فبينماتتفاءلإداراتالجامعاتيفعودةالطالبالكثيفةيفالخريف،
يبدوأّنهؤالءغريمقتنعنيوغريمهتمنيبذلك،وهومااتضحأيضاًيفعدماهتمامهم

غالباًبالدوراتالدراسيةالتيتقدمعرباإلنرتنت،يففرتةاإلغالق.
يفهذااإلطار،قالتميليساكليندينست،مديرةالبحوثاملساعدةيفالجمعية:»واقع

أّنهناكعدداًكبرياًمنالجامعاتمازالتتبحثعنطالب،يشرييفمايبدوإىل
مرحلةقبولصعبةجداًيفالخريفاملقبل«.

رقمآخرغريمبرش،يظهرانخفاضاًبنسبة8يفاملائةيفعددالطالبمنأبناءالطبقة
ذاتالدخلاملنخفض،ممنجددواطلبات

املساعدةاملاليةالفيدراليةالخاصةبهم،ما
يعنيبالتايلعدماالنتسابإىلالجامعةيف

الفصلالدرايساملقبل.
وتشرياستطالعاترأيأخرية،تشمل
طالباًومسؤويلقبوليفالجامعات،

إىلتشاؤمبشأنالتسجيليف
الخريف،خصوصاًأّنحكومات

الوالياتتشّكيفإمكانية
السماحبإعادةفتحأبواب
الجامعاتيفذلكالحني.

األملالوحيدللجامعاتهو
يفاالحتفاظبالطالبالحاليني
ماأمكن،معجذببعضالطالب
الجدد،السيمايفالسنةالدراسية

األوىل.معذلك،فإّنهذاالكّم
منالطالبقديكونخادعاًعىل
املستوىاملادييفحالعدمالعودة
إىلالجامعةبقاعاتهاوحضورها،إذ
إّنالدوراتالدراسيةالتيتقدمها

الجامعاتعرباإلنرتنتتشهدتخفيضاً
كبرياًعىلالرسوم.

أماالتحديالخاصبجذبالطالب
األجانبوأموالهماملنقذةلجامعات
الوالياتاملتحدة،فيبدوأكرب،إذلن

يتمكنأحدمنالسفريفحالاستمرار
الوضععىلماهوعليه،وربمايمتنع
بعضهمنهائياًعنالدراسةيفالواليات
املتحدةتبعاًالنتشاركوروناالهائل

فيها.

H ow are students and parents 
affected as more local governments 
across the United States shutdown 

schools?
As restrictions enforcing “social distancing” 
from coast to coast come into effect, the 
majority of school districts in the United 
States sent children home for two to four 
weeks. 
The scope of the decision is huge, and has 
sent parents of students scrambling for 
a plan. The US has 56 million students in 
schools and 20 million in universities.

While the transition to homeschooling and 
e-learning has been smooth in some dis-
tricts, in others it has been haphazard, with 

no guidance for students and parents. The 
duration of the shutdown depends on the 
spread of the pandemic in the country, so it 
is difficult to gauge the long-term effects.

About 20 million students get free meals 
at school, and some schools have created 
“drive-thru” stations where parents can pick 
up the meals at remote locations.
But access to technology is more compli-
cated. Even if some schools and universities 
rapidly move to e-learning, they will find 
that millions of their students do not have 
steady access to the Internet, or do not 
have access to computers at their homes. 
Teachers and professors may vary wildly in 
their skills using distance learning.

School in the time of 
CORONAVIRUS
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Fitness لياقة

لجأالكثريمناملوظفنيإىلالعملمناملنزليف
ظلتفيشفايروسكورونا.وبالطبعالتتوافر
التجهيزاتاملكتبيةيفاملنازل؛حيثعادةما

يجلساملوظفعىلمقاعدالسفرةلفرتاتطويلة،
مايؤديإىلالشعوربآالميفالظهر.

ونقدممجموعةمنالتمارينالبسيطةللتخلص
منآالمالظهر:

تمرين البالنك

عندإجراءتمرينالبالنكيشكلالظهرواألرداف
والفخذانوالرقبةخطامستقيما،وبعدذلك

يتماالستلقاءعىلالبطنوتمديداألقدامبعرض
الخرص،ثميتماالستنادعىلأطرافأصابعالقدم

والساعدينوهمامفرودينبعرضالكتف.

تمرين الضغط

يعتربتمرينالضغطمنتماريناللياقةالبدنية
التقليدية،التيتعملعىلتقويةعضالتالجسم

بالكامل،ويفهذاالتمرينيتموضعالذراعني
بعرضالكتفيفأسفلالصدر.يفالنسخةاألصلية
منتمرينالضغطيتماالرتكازعىلأطرافأصابع
القدم،وبعدذلكيتمخفضالجزءاألوسطمن

الجسماملشدودباتجاهحصريةالتدريب،ثمدفع
الجسمإىلأعىلمرةأخرى،معمالحظةأنتشكل

الركبةخطامستقيمامعالكاحلني
والوركني،ويمكنللمبتدئنياالرتكاز
عىلالركبتنيبدالمنأطرافأصابع
القدمعندإجراءتمرينالضغط.

تمديد الساق

يساعدتمرينتمديدالساقعىلإطالة
عضالتالفخذالخلفية،وغالباماتسبب
هذهالعضالتآالمايفالنطاقالسفيلمن

الظهر،وعندإجراءهذاالتمرينيتمدداملرء
عىلظهره،ويمسكفخذهبواسطةيديه،

ويسحبالفخذباتجاهالجزءالعلويمنالجسم
معالحفاظعىلالساقيفوضعمستقيم،وعند

الرغبةيفتكثيفتماريناإلطالة،فإنهيمكنسحب
أصابعالقدمقلياليفاتجاهالفخذ.

مضخة الوريد

يتعنيعىلاملوظف،الذييجلسلساعاتطويلة
أمامشاشةالكمبيوتر،أنيقومبتحفيزالدورة

الدمويةمنخاللإجراءتمارينمضخةالوريد.
ويتمإجراءهذاالتمرينمنخاللالوقوفعىل
أطرافأصابعالقدم،واالستدارةإىلالخلف

عىلالكعبورفعأصابعالقدم،ثمالوقوفعىل
أطرافأصابعالقدممرةأخرى،ويتمتكرارهذه
التمرينمن10إىل15مرةبوتريةهادئةوثابتة.

تمارين تخفف آالم الظهر

I f you are looking to get fit and healthy, here are our top nine 
habits you need to implement into your life! To make actual 
changes in your life and to become fit and healthy long term, 

don’t overwhelm yourself by making all nine a habit today. The 
best way to make health a lifestyle, is by making slow and steady 
changes. Pick one to focus on and once that becomes a habit, add 
another one. Keep building slowly until all nine are real and lasting 
habits in your life.
1: Ditch the scale
We’ve all heard that muscle weighs more than fat, right? But when 
we work out in order to lose weight and instead see the number 
on the scale rise, we quickly get frustrated. Don’t let the scale 
wreck your motivation to get fitter and healthier. It’s possible to 
become leaner and slimmer without the number on the scale 
changing, which means the scale isn’t the best representation of 
your progress.
2: Keep your goals visible at all times
“A habit I always tell my clients to start doing to help them get fit 
and healthy is to write down their goals somewhere they will see 
them every day. Whether it’s on a mirror, a sticky note in your car, 
a whiteboard in your room, your refrigerator door or the wallpaper 
of your phone, making them visible helps you keep your eye on the 
prize!” suggests Burn Boot Camp Verona, WI trainer Cody Burns.
When you have a craving or want to skip a workout, your goals 
often slip your mind. Keeping your goals visible at all times will 
remind you of what you are working toward even in your weakest 
moments.
3: Schedule your workouts
Fit and healthy people don’t skip their workouts! If you struggle to 
make your workouts a priority in your life, Burn Boot Camp Colum-
bus, OH trainer Becky Carnes Huff says, “Get into the habit of put-
ting your workouts on your calendar. Once you have it scheduled, 
treat it the same way you would treat a doctor’s appointment or a 
work meeting.”
4: Close the kitchen
Fit and healthy people are not in the habit of eating around the 

clock. If you want to become fit and healthy too, you have to 
establish a designated time to close the kitchen. Creating these 
boundaries not only stops you from mindlessly snacking while 
watching TV. Waiting 12 hours between meals also has been 
shown to boost fat burning, increase digestion and promote a 
healthy gut.
5: Track your food before you eat
“Use the MyFitnessPal app, or any other food tracking app, to 
track your entire day’s worth of food the night before,” says Burn 
Boot Camp South Park, NC trainer Krysta Huber. While tracking 
your food is a great habit to get into when trying to get fit and 
healthy, tracking your intake after you eat may not be as helpful.
6: Surround yourself with tools that will help you get fit and 
healthy
“If you want to get fit and healthy, then surround yourself with 
things that will make you fit and healthy. For example, subscribe 
to a bunch of different health podcasts and play one every time 
you get into your car. You can also place fitness magazines in the 
bathroom, keep healthy 
7: Get an accountability partner
It’s easy to set goals, but it is hard to hold yourself accountable to 
do what it takes to actually reach them. “A great habit to get into 
when trying to get fit and healthy is to always share your goals 
verbally,” says Burn Boot Camp Northville, MI trainer Tricia Wanish.
8: Eat greens at each meal
The key to getting fit and healthy isn’t working out more; it’s 
eating more healthy foods. The best way to ensure you are eating 
nutritious meals is by eating greens at each meal. Greens should 
take up half your plate, while protein and carbohydrates each take 
up ¼ of your plate.
9: Start meditating
Fit and healthy people concentrate on their physical health as well 
as their mental health. Developing the habit of meditating each 
morning, even for just five minutes, will help you reduce stress, in-
crease focus and productivity and create a more positive mindset.

9 Habits That Will Get You 
Fit and Healthy
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SPACE فضاء

كادحطامصاروخفضائيصينيأنيتسببب
بحدوثكارثةيفمدينةنيوريوكلوالدقائق
حاسمة،وفقاملاذكرموقع»فوكسنيوز«.

وكانتالصنيقدأجرتتجربةعىلصاروخها
الفضائيالجديدLong March 5Bمنمرحلة
واحدةممادفعحمولتهإىلاملدارقبلأن

تسقطالنواةالتىتزن20طنايفالنهايةيف
الغالفالجوي،بحسبموقع»أرستكنيكا«

املختصباألخبارالتقنية.
وقالاملوقعيفتقريرلهإنه:»لوعادتبقايا

 Longالصاروخالفضائيالصينيالعمالق
March 5Bإىلالغالفالجويقبل15إىل20 

دقيقةمنوقتوصولهاالحقيقي،
لكانهذاالحطامالفضائيقدهطل

عىلمرتواألنفاقالرئييسوسط
مدينةنيويورك،وبالتايلالتسببيف
خسائرفادحةوأرضارجسيمة».
وتمإطالقالصاروخالفضائي

الصينيالذييبلغطوله
حوايل100قدمبتاريخ5 

مايو،وكانيحملعىلمتنه
نموذجاأولياغريمسمى
لكبسولةصينيةمصممة
ألبحاثالحياةخارج

األرض.
وبعدقضائهنحوأسبوعيفاملداراألريض
،عادتاملرحلةاألساسيةمنالصاروخ،و
التييبلغوزنها20طناإىلالغالفالجوي
وكانتتندفعإىلاألرضبرسعةتجاوزت
آالفاألمياليفالساعة،قبلأنتتحول
لكتلناريةمشتعلةنتيجةلرسعتها
وقوةاالحتكاكيفالغالفالجوي.
وأوضحتوكالةالفضاءاألمريكية

»ناسا«:«إنجزءامناملركبةالفضائية
التيتبلغكتلتهاحجمحافلةصغرية
اندفعإىلاملحيطاألطليسقبالةسواحل

غربإفريقيا.ويبدوأنبعضالحطام
الفضائيقدسقطيفبلدةواقعةيفساحل
العاج،دونأنتردأنباءعنوجودإصابات

جراءذلك.
ووفقالوكالةناسا،عادةمايتساقطالحطام

الفضائيمنالصواريخالفضائيةذات
املرحلتني،حيثيقعالجزءاألوليفاملحيط

قبلأنيخرتقالغالفالجويأويصلإىلاملدار
األريض،يفحنييبقىالجزءالرئييسالعمالق
منالصاروخيفاملدار،أويندفعإىلالكرة

األرضيةيفحاالتقليلة.

صاروخ فضائي صيني كاد يـــــــسبب كارثة في نيويورك

ماذا يحدث داخل الشمس؟.. 
ظاهرة تهدد الحياة على األرض

حذرعلماءفلكمندخولالشمسفرتة»سباتكارثي«،وهومايؤديإىل
حجبهاودخولهااملرحلةاألدنىللطاقةالشمسية،ماقديتسببيفتجمد

الطقسووقوعالزالزل.
ويعتقدالخرباءأنناعىلوشكالدخوليفأعمقفرتةمن»انحسار«أشعةالشمس
املسجلةعىلاإلطالق،معاختفاءالبقعالشمسيةفعليا،وفقالصحيفة»الصن«

الربيطانية.
وقالعالمالفلك،تونيفيليبس:»الحداألدنىمنالطاقةالشمسيةحدث

بالفعل،وهوعميق.أصبحاملجالاملغناطييسللشمسضعيفا،مايسمحبأشعة
كونيةإضافيةيفالنظامالشميس«.

وأضاف»تشكلاألشعةالكونيةالزائدةخطراعىلصحةروادالفضاءواملسافرين
يفالهواءالقطبي،وتؤثرعىلالكيمياءالكهربائيةيفالغالفالجويالعلوي

لألرض،وقدتساعديفإحداثالربق«.
ويخىشعلماءناسامنأنيكونتكرارالظاهرة»ديلتونمينيمام«،التيحدثت
بني1790و1830،ماأدىإىلفرتاتمنالربدالقارسوفقداناملحاصيلواملجاعة

وانفجاراتبركانيةقوية.
وانخفضتدرجاتالحرارةبمايصلإىل2درجةمئويةعىلمدى20عاما،مما

أدىإىلتدمريإنتاجالغذاءيفالعالم.
ويف10أبريل1815،حدثثانيأكربثورانبركانيخالل2000سنةيفجبل

»تامبورا«بإندونيسيا،ماأسفرعنمقتل71000شخصعىلاألقل،وأدىأيضا
إىلمايسمىعامابالصيفيف1816،عندماهطلتالثلوجيفيوليو.

وحتىاآلنهذاالعام،كانتالشمس»فارغة«مععدموجودبقعشمسية76 
باملئةمنالوقت،وهومعدلتمتجاوزهمرةواحدةفقطيفعرصالفضاءيفالعام

املايض،عندماكانت77باملئةفارغة.
وكشفتدراسةسابقةأنالشمس،رغمأنهاأهممصدرللطاقةمنأجلالحياة

عىلاألرض،لكنها»نائمةقليال«مقارنةبالنجوماألخرىيفالكون.
وقارنعلماءالفلكمنمعهدماكسبالنكيفأملانيا،الشمسبمئاتالنجوم

املشابهةلها،حيثأنهباستخدامبياناتمنتلسكوبكيبلرالفضائيالتابع
لوكالةناسا،اختارالباحثونالنجومذاتدرجةحرارةسطحوعمرودوران

مماثلةللشمس،يفمجرةدربالتبانة.
وأظهرتالنتائجأنالشمسضعيفةللغايةمقارنةبمعظمالنجوماألخرىبنحو

5مرات.
وقالألكسندرشابريو،منمعهدماكسبالنك:»فوجئناكثريابأنمعظمالنجوم

الشبيهةبالشمسأكرثنشاطابكثريمنالشمس«.
ويقولالباحثونإنهليسمنالواضحماإذاكانتالشمس»تمربفرتةهادئة«ملدة

9آالفعامأمأنهاأقلسطوعامنالنجوماملماثلةاألخرى.

مهدتإدارةالطريانوالفضاءاألمريكية(ناسا(املجال،لنقاش
عامليبشأناملباديءاألساسيةالتيستحكمسبلإقامةوعمل
اإلنسانعىلسطحالقمر،وذلكبنرشالقواعداألساسيةملعاهدة

دوليةالستكشافالكوكبتحتاسماتفاقاتأرتميس.
وتسعىأرتميسإىلتأسيسمناطقأمانستحيطبالقواعد

املستقبليةعىلسطحالقمرملنعماتسميهناسا»بالتدخلالضار«
منالدولاملنافسةأوالرشكاتالتيتعمليفمناطققريبة.

وتسمحاالتفاقيةأيضاللرشكاتبامتالكاملواردالتيتقومبالتنقيب
عنهاعىلالقمروهوعنرصأسايسيسمحللمتعاقدينمعاإلدارة

بتحويلجليداملاءعىلالقمرإىلوقودللصواريخأواستخراج
املعادنلبناءاملهابط.

واالتفاقاتجزءأسايسمنجهودإدارةالطريانلجذبالحلفاءإىل
خطتهاالهادفةلرتسيخوجودطويلاملدىعىلسطحالقمر،وفقا

لربنامجأرتميسالذيتتبناه.
وقالمديراإلدارة،جيمبريندنستني،لرويرتز:»مانقومبههوأننا
نطبقمعاهدةالفضاءالخارجيباتفاقاتأرتميس«،مشرياإىل
اتفاقدويلأبرميفعام1967يؤكدعىلرضورةاستغاللالفضاء

لألغراضالسلميةفقطدونالحربية.

ناسا تمهد إلقامة وعمل اإلنسان على سطح القمر

A Chinese rocket ap-
pears to rain rogue 
parts down from space

C hina’s space program debuted a new 
rocket that expands its ability to do big 
projects in low-Earth orbit. The launch 

of the Long March 5B demonstrated a new 
space capsule for carrying astronauts to orbit. 
It also appears to have dropped a large metal 
object on a town in Cote d’Ivoire.
Local news sources reported that residents 
heard a loud bang and then discovered what 
appears to be a rocket part. Luckily, it did not 
injure anyone.
Harvard-Smithsonian Institute astrophysicist 
Jonathan McDowell, who tracks activity in orbit, 
noted that the path of the rocket, abandoned af-
ter it successfully delivered the capsule to orbit, 
would have passed over the town in question.
To read the rest of the article go to :
https://qz.com
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    Environment بيئة

وأضافواأننحو770مليونشخصأيأقل
من%10منإجمايلسكانالعالميعيشون
حالياعىلمسافةأقلمنخمسةأمتارمن
مستوىالبحر،وسريتفعهذاالعددإىلمليار
شخصبحلول2050تهددهمالفيضانات
الناجمةعنارتفاعمستوىاملحيطات.

وقالستيفانرامستورف،منمعهد
بوتسدامألبحاثتأثرياملناخواملشارك

يفالدراسة،التينرشتهامجلة»كاليمت
اتموسفريكساينس«لوكالةفرانسبرس،
»باتمنالواضحأنالتقديراتالسابقة

حولارتفاعمستوىالبحاركانتمتدنية
جدا«.

وهذهالتوقعاتسلبيةأكرثمنتلك

الصادرةعنالهيئةالحكوميةالدولية
املعنيةبتغرياملناخالتياعتربتيفتقرير
نرشيفسبتمرب/أيلولأناملحيطاتقد

ترتفع50سنتيمرتابحلول2100يفأفضل
السيناريوهاتو84سنتيمرتايفأسوأها.

وأكدرامستورف»الهيئةالحكوميةالدولية
تميلإىلالحذرالشديد،ماأرغمهاإىلرفع

تقديراتهامراتعدة«.

وأشاربنجامنهورتونمنجامعةنانيانغ
يفسنغافورةواملعدالرئييسللدراسةيف

بيانإىلأنهأرادمنخاللها»توفريمراجعة
شاملةللمعلوماتالعلميةلصانعي

القرار،لكيتكونلهمصورةواسعةعن

السيناريوهاتاملستقبليةويتمكنوامن
اتخاذاإلجراءاتالرضورية«.

وأفادتالهيئةالحكوميةالدوليةاملعنية
بتغرياملناخبأنمستوىالبحارارتفع15 

سنتيمرتايفالقرنالعرشين.
وأضافتأنهبحلولعام2050 
سيقيمأكرثمنمليارشخصيف
مناطقساحليةمعرضةكثريا
للفيضاناتأوظواهرمناخية

قصوىيزيدمنحدتها
ارتفاعمستوىمياهالبحر
واالضطراباتاملناخية.

تهدد مليار الفيضانات.. 
شخص بحلول 

2050
توقعاتبارتفاعمستوىاملحيطات1,3مرتبحلولنهايةالقرنالحايل

توقعمجموعةمنالخرباءارتفاعمستوىاملحيطات1,3مرتبحلولنهاية
القرنالحايليفحالوصولاالحرتاراملناخيإىل3,5درجةمئوية.

تغير المناخ وراء انقراض 
أنواع عمالقة من الكنغر 

والتماسيح
قالتدراسة،نرشت،يفأسرتالياإنالكنغرالعمالقوالتماسيح
العمالقةوغريهامناألنواعالضخمةالتيعاشتحتى40ألف
عاممىضيفاملناطقاالستوائيةشمايلأسرتالياانقرضتبسبب

تغرياملناخ.
ونقلتوكالةاألنباءاألملانيةعنخرباءالحفرياتيفمتحف

كوينزالندقولهمإنالحيواناتالعمالقةالتيتمحديثااكتشاف
أنهاكانتموجودةقدانقرضتبسببالتغريالبيئيالشديد،
وذلكيفالدراسةالتينرشتيفمجلةنيترشكوميونيكيشن

العلمية.
وأفادالباحثونبأنالفقداناملتتايللتدفقاملياهوالجفافاملكثف
وزيادةالحرائقوتغريالغطاءالنباتيهيعواملأدتإىلانقراض

مااليقلعن13نوعامنأنواعالحيواناتالعمالقة.
وذكرتالدراسةأنهمنبنيهذهاألنواعأربعةمفرتساتضخمة
منالزواحفو»أسد«جرابيوأكربحيواناتالكنغروالومبت

(السمحور-حيوانجرابييشبهالدب(يفالعالم.
واستندتالدراسةإىلبحثيفموقعللحيواناتالضخمة
يفساوثووكركريكبالقربمنماكاييفشمالرشقوالية
كوينزالندبالقربمنالحاجزاملرجانيالعظيم.

وكانذاتيومموطناألكرثمن12نوعا
منالحيواناتالعمالقة.

وقالسكوتهوكنول،خبريالحفريات
يفمتحفكوينزالند،»إنالحيوانات
العمالقةيفساوثووكركريككانت

استوائيةبشكلفريد،ويهيمنعليهاآكالت
اللحومالزاحفةالضخمةوآكالتالعشب
الضخمةالتيانقرضتمنذنحو40ألف
عام،بعدوصولالبرشإىلالربالرئييس

ألسرتاليا«.
ومعذلكقالتالدراسةإنالبرش،الذين

كانواقدبدأوابالفعلاالنتقاليفذلكالوقت
إىلالقارة،اليمكناتهامهمبالوقوفوراء

االنقراض.
وبدالمنذلك،وجدالباحثونأنانقراض
األنواعالعمالقةيتزامنمعتدهورمناخيوبيئي
كبريمحلياوإقليميا،بمايفذلكزيادةالحرائق،وأنخفاض

حجماملراعيوفقداناملياهالعذبة.

 “Unbearable” … a study warns of a 
significant increase in temperature 
in only 50 years

A new study warns that in just 50 years, between 
2 – 3.5 billion people, most of them poor who 
cannot afford the cost of air conditioners, will live 

in an extremely hot and unbearable climate.
Martin Scheffer, an ecologist from the University of Wa-
geningen, Netherlands, and co-author of the study, said 
that with an increase in the annual global temperature by 
one degree Celsius, it would end up with about a billion 
people or so in warm areas unable to live without air 
conditioning technology.
According to the study, the number of people who 
will end up in this danger depends on the amount of 
heat-trapped carbon dioxide emissions and how fast the 
world’s population is growing.
In the worst-case scenarios of population growth and 
carbon pollution, the study published in the journal “Pro-
ceedings of the National Academy of Science” predicts 
that about 3.5 billion people will live in hyperthermic 
regions, which is one third of the expected population 
for 2070.
The study indicated that these scenarios are less pessi-
mistic, and that within 50 years, two billion people will 
live in very hot places without air conditioning.
Natalie Mahwald, a climate scientist at Cornell University 

who was not part of the study, said she and other exter-
nal scientists said the new study made sense.
The scientists added that if we look back 6000 years, we 
will find that the average annual temperature on the 
earth is between 11-15 degrees Celsius, and they also 
looked at places that are expected to heat up significantly 
uncomfortably to a large extent and found that at least 2 
billion people They will live in these conditions by 2070.
The study stated that currently about 20 million people 
live in places with an average annual temperature of 
more than 29 degrees Celsius, which is far beyond the 
good temperature, and these places are less than 1% of 
the land, which is mostly located near the Sahara and 
includes Makkah In Saudi Arabia.
But as the world gets more crowded and warm, the study 
concludes that large areas of Africa, Asia, South America 
and Australia will likely be in the same temperature 
range, and up to 3.5 billion people will be affected.
While co-author Tim Linton, a climate scientist and direc-
tor of the Institute for Global Systems at the University of 
Exeter in England, confirmed places such as impoverished 
Nigeria – whose population is expected to triple by the 
end of the century – will be less able to adapt.
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BREAK استراحة

طالبمواطنباكستانيالهندبإعادةحمامةتعود
له،بعدأناحتجزتهاالسلطاتالهنديةبتهمة
التجسس،بعدالعثورعليهايفمنطقةكاتوا.
وقالحبيباللهإنعىلالسلطاتأنتعيدله
الحمامة،التيمناملفرتضانتشاركيفإحدى

املسابقات.
ونقلتصحيفةمحليةهنديةعنضابطيف
الرشطة،عنالسكاناملحلينييفالقرية
أمسكوابالحمامة،وشكواباألمربسبب
وجودحلقةعىلرجلهاتحملأرقاما.

وقالصاحبالحمامة،لوأنهم
وضعواالرمزالدويللباكستانقبل

األرقاملتمكنوامناالتصالبه
شخصيا،يفإشارةإىلأنهارقم

هاتفه.
وتابع:»لديالعرشات

منها،أدربهامنذ30 
عاماللمشاركةيف

املسابقات«.
وليستالحادثةاألوىل
مننوعها،إذسبق
أناحتجزتالهند

حمامةيفعام2015،
بتهمةالتجسس،مع
أنهامنطقةيقامفيها
مسابقاتللحماممرتني

يفالعام.

الهند تحتجز حمامة بتهمة »التجسس« 
وصاحبها يطالب بها

تويفتمساحعارصالحربالعامليةالثانية،يفإحدىحدائقالحيوانيفالعاصمةالروسيةموسكو،وذلك
بحسببيانإلدارةالحديقة.

وقالالبيانإنالتمساح»ساتورن«تويفعن84عاما،شهدفيهاالقصفعىلبرلنييفالحربالعامليةالثانية،
ونقلهجنودبريطانيونونقلإىلاالتحادالسوفيتي.

وولدالتمساحيفالوالياتاملتحدةاألمريكيةيفعام1936،وعمرلـ84عاما،رغمأنهذاالنوعاليعيشيف
الطبيعةألزيدمن50عاماوفقالبيان.

وفاة التمساح »ساتورن«.. نجا من 
الحرب العالمية الثانية 

A doctor in India who allegedly came under 
fire for raising concerns about a lack of 
personal protective equipment for health 

care workers treating coronavirus patients at his 
government-run hospital has now been committed 
to a mental institution, BBC Telugu reported.
Dr. Duhakar Rao, who was allegedly suspended 
after speaking to media about a lack of equipment, 
was reportedly detained while driving on a highway 
recently.
“He’s a reputed doctor,” Kaveri Rao, the anesthe-
tist’s mother, told BBC Telugu. “But he has been 
facing abuse since the day he raised those concerns. 
I feel bad when people call me and ask about him. 
He has been very stressed for weeks.”
BABIES BORN TO MOMS WITH CORONAVIRUS 

SHOULD BE TESTED FOR COVID-19, CDC GUIDELINES 
SAY
The police maintain that Rao had been acting errat-
ically and witnesses called to complain. They claim 
that when they arrived, he threw a liquor bottle and 
was acting rudely to police. No witnesses, however, 
have corroborated the account, according to BBC 
Telugu.
He was reportedly taken from the local police sta-
tion to a hospital, where it was advised that he be 
admitted to a mental institution. A hospital official 
purportedly told the news outlet that Rao seemed 
stable but is under observation for two weeks.
Rao first made headlines when he claimed that the 
hospital he works at was requiring staff to wear 
the same protective gown and mask for two weeks 

before asking for new PPE.
“How can we treat patients risking our lives?” 
he asked, according to local media. He was then 
suspended.
According to the Associated Press, India designated 
more than 600 hospitals for COVID-19 patients 
and trained more than 1 million doctors and 1.7 
million nurses to treat patients, according to its 
government. Authorities had attempted to divert 
suspected and confirmed patients to the designated 
hospitals, but several other hospitals reported out-
breaks spread by patients who didn’t know they had 
the virus. It wasn’t until earlier this month that the 
government announced it would provide all health 
care workers with PPE.

Indian doctor who complained about coronavirus PPE 
committed to mental institution, report says
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معرض هاني عميسان
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