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الرئيس ترامب يتهم
أوباما بـ«الخيانة»
UN: Yemen coronavirus
fatality rate is nearly 25
percent

مخاوف مهاجرين عرب في
أمريكا ..فهل أوروبا هي البديل؟

Europeans working
with U.S. to restructure
WHO, top official says

الرئيس اليمني :اتفاق الرياض
كفيل بإنهاء األزمة مع االنتقالي

ثالثة سيناريوهات لموازين
القوة في عالم ما بعد كورونا
US Senate approves
China sanctions bill on
Hong Kong law

قانون االنتخابات العراقي
ينذر بأزمة سياسية جديدة

العالم يتعايش مع كورونا..

The world coexists with Corona ..
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EVERY PERSON
In Michigan

Deserves Access To

Good HEALTHCARE
To fund life-saving programs like MIChild,
urgent care, Medicaid and Medicare YOU and YOUR FAMILY must
be counted in the 2020 CENSUS this spring.

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

For more information go to
www.mivoicecounts.org
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET
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كل ما عليك أن تعرفه حول

التعداد السكاني 2020

د .هايغ أوشيغان*
 ما هو التعداد السكاني؟
– يشرتط دستور الواليات املتحدة أن تقوم الحكومة
الفدرالية بإحصاء كل شخص يقيم عىل األرايض
األمريكية ،ويتم إجراء التعداد كل  10سنوات 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  10سنوات ،يتم
تحديد عدد املقيمني يف الوالية وتحديد املبالغ املستحقة
لها ،وكلما كان عدد السكان منخفضاً ،تكون األموال
الفدرالية املمنوحة أقل .ووفق ا ً لتعدا د  2010،حصلت
ميشيغن عىل حوايل  30مليار دوالر سنوياً ،عىل مدار
العقد املايض.
س
إضافة لذلك ،يعتمد عدد نواب كل والية يف الكونغر 
ض
األمريكي عىل عدد السكان يف الوالية ،وبسبب انخفا 
عدد سكان ميشيغن يف تعدا د  2010،خرست الوالية
مقعد ا ً تحت قبة الكابيتول يف واشنطن ،وبات عدد نواب
الً من  15.
ميشيغن يف الكونغرس األمريكي  14نائب ا ً بد 
 أين تصرف األموال الفدرالية؟
– إن الـ 30مليار دوالر التي تحصل عليها والية ميشيغن
سنوي ا ً من الحكومة الفدرالية ،يتم استخدامها من قبل
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
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

(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.
ً
منخفضا؟
 ماذا يحدث إذا كان التعداد
– 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  5,500دوالر سنوياً،
طوال السنوات العرش القادمة .وعىل سبيل املثال ،إذا لم
يتم احتساب  3باملئة من الديرتويتيني( حوايل  20ألف
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.
فاإلحصا ء يجب أن يشمل كل شخص يعيش يف أمريكا،
وال يهم إن كان حائز ا ً عىل الجنسية األمريكية أم ال .
إذا كانت لديك بطاقة إقامة دائمة( غرين كارد )،أو إذا
كنت زائرا ً( متواجد ا ً يف أمريكا بموجب تأشرية زيارة)،
أو لديك تأشرية منتهية الصالحية ،أو تأشرية طالب
ن
«أف» ، 1أو تأشرية عمل« أتش– 1بي» ،فيجب أن تكو 
الً بالتعداد السكاني.
مشمو 
األشخاص الوحيدون الذين ُ يستثنون من اإلحصاء
ني
هم أولئك املتواجدون عىل األرايض األمريكية كسائح 
ويعتزمون العودة إىل بلدانهم ،وكل شخص عدا هؤال ء
عده ،ومن املهم للغاية أن يشمله التعداد .
يجب ّ

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

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

 ما هو العقار السكني( هاوس هولد)؟

 ماذا يصلك عبر البريد؟

– بالنسبة للتعداد السكاني ،العقار السكني هو عنوان.
اإلحصاء ال يحتوي عىل أسماء ،وإنما يحتوي عىل
عناوين فقط .يوجد حوايل  140مليون عنوان يف الواليات
املتحدة ،وسيتم إرسال التعداد السكاني إىل جميع تلك
العناوين .كما يتم أيض ا ً احتساب األشخاص الذين
يعيشون بمجموعات يف عنوان سكني موحد ،مثل
السجون واملستشفيات ودور رعاية املسنني واملدارس
الداخلية وما إىل ذلك.

– يف املايض ،كان التعداد السكاني يتم ورقياً ،أما هذا
العام ،فمعظم الناس سيتلقون بطاقة( كارد )عرب الربيد،
معرف ا ً خاصا ً( آي دي )لكي يتم استخدامه يف
تحمل ّ
ملء بيانات التعداد عرب االنرتنت .ويف حال كان اإلنرتنت
بطيئ ا ً أو غري متوفر ،سيحصل األشخاص عىل النسخة
الورقية مللئها وإعادة إرسالها بواسطة الربيد ،كما يمكن
أيض ا ً االتصال هاتفي ا ً وملء البيانات عرب الهاتف.
ط
سيبدأ إرسال استبيان التعداد عرب الربيد يف  12شبا 
(مارس )املقبل ،وإذا لم تتم االستجابة ،فسوف يت م
إرسال تذكريات دورية ،يف  16مارس ،ثم يف  23مارس ،ثم
يف  8أبريل ،ثم يف  20أبريل.

– لدى الواليات املتحدة قانون خاص بالتعداد
السكاني ،لضمان رسيته بنسبة  100باملئة ،ويؤك د
ن التعداد السكاني »عىل أنه من
الفصل  12من« قانو 
أكرث القوانني الرسية تشدد ا ً بني القوانني الفدرالية.
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.

أحد بابك؟
 هل سيطرق ٌ 

سري؟
 هل التعداد السكاني ّ

 كم عدد األسئلة التي يطرحها التعداد؟
– التعداد يشتمل عىل  9أسئلة فقط ،وال يوجد أي سؤال
بينها حول الجنسية أو نوع التأشرية .إذ يقترص اهتما م

– إذا لم تقم بإعادة إرسال ورقة التعداد بعد ملئها،
بحلول نهاية نيسان( أبريل )،سيأتي موظفو التعدا د
ويطرقون بابك .ستكون لديهم شارات وهويات من
«مكتب اإلحصاء» ،وسوف يطلبون منك ملء بيانات
التعداد .
لذلك من األفضل ،أن تمأل البيانات بنفسك ،وأال تنتظر
ىل
حتى يأتي موظفو التعداد ،فبهذه الطريقة نحصل ع 
عد أفضل.
ّ

 *أستاذ مادة االتصاالت يف كلية الصحافة
واإلعالم بـ«جامعة وين ستايت »يف ديرتويت ،
ومدير منظمة« نيو ميشيغن ميديا »اإلعالمية
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اقالة المدعي العام
األمريكي جيفري
بيرمان الذي يحقق
مع مقربين من ترامب
قال وزير العدل األمريكي وليام بار – وهو حليف مقرب من الرئيس
األمريكي  -إن الرئيس دونالد ترامب أقال رئيس دائرة االدعاء العام
يف منهاتن جيفري بريمان من منصبه بعد أن رفض األخري التنحي.
وأعلن بريمان أنه علم بنبأ إقالته يف بيان صحفي أصدره املدعي
العام وليام بار ،وأرص عىل أنه سيبقى يف منصبه ويواصل
تحقيقاته.

الرئيس ترامب يتهم أوباما بـ«الخيانة»:

وكان بار قد أخرب بريمان أنه طلب من الرئيس إبعاده عىل الفور
 ،وأنه قد استجاب لذلك وقالت رئيسة مجلس النواب األمريكي
نانيس بيلويس ،وهي عضوة بارزة بالحزب الديموقراطي ،إنها
تعتقد أن هناك «دوافع مشكوكة فيها وراء إقالة بريمان وأن املدعى
العام «يجب أن يحاسب عىل أفعاله».

كانوا يتجسسون على حملتي
اتهم الرئيس األمريكي دونالد ترمب ،سلفه
الرئيس السابق باراك أوباما بارتكاب خيانة
فيما يتعلق بالتحقيق يف مزاعم اتصاالت
حملة ترمب  2016مع روسيا.
وقال ترمب يف مقابلة مع شبكة «يس بي إن
نيوز»  ،CBN Newsردا عىل سؤال نوعية
الجرائم التي ارتكبها أوباما« :خيانة،
خيانة ،خيانة».
ولم يوضح الرئيس تهمة محددة ،لكنه كرر
تأكيده عىل أن اإلدارة السابقة «تجسست»
عىل حملته يف سياق التحقيق الرويس.
وأوضح ترمب «لقد كانوا يتجسسون عىل
حملتي ،اتضح أنني كنت عىل حق ،دعونا
نرى ما يحدث لهم اآلن».
وأشار ترمب إىل أنه يتطلع إىل نتائج

التحقيق الجاري للمدعي األمريكي جون
دورهام يف أصول التحقيق الرويس ،ووصف
املدعي العام يف كونيتيكت بأنه «محرتم
للغاية» وأثنى عىل النائب العام وليام بار.
وقال ترمب «أريد أن أبقى خارج ذلك ألنه
بخالف ذلك سيبدو سياسيا ،دعونا نرى ما
توصلوا إليه».
واتهم ترمب وحلفاؤه منذ فرتة طويلة بأن
عمالء مكتب التحقيقات الفيدرايل كانوا
مدفوعني بالتحيز السيايس يف استهداف
حملته لعام  2016كجزء من التحقيق يف
التدخل الرويس يف االنتخابات ،والذي توىل
إدارته يف نهاية املطاف املستشار الخاص
السابق روبرت مولر .وطارد التحقيق ترمب
خالل أول عامني له يف املنصب ،وكان ترمب

يسخر منه بانتظام باعتباره «مطاردة
الساحرات» -وفق موقع «العربية.نت».
وردا عىل سؤال للتصدي لترصيحات ترمب
بشأن أوباما يف مايو ،قال وليام بار إنه ال
يتوقع إجراء تحقيق جنائي مع أوباما أو
نائب الرئيس السابق جو بايدن ،منافس
ترمب الديمقراطي لعام .2020
وقال بار خالل مؤتمر صحايف« :بناء عىل
املعلومات التي لدي اليوم ،ال أتوقع أن يؤدي
عمل السيد دورهام إىل تحقيق جنائي ألي
من الرجلني .إن قلقنا بشأن اإلجرام املحتمل
يرتكز عىل اآلخرين».
لكن بار قال لشبكة فوكس نيوز يف مقابلة
يوم األحد ،إنه يتوقع تطورات يف تحقيق
دورهام يف وقت ما هذا الصيف.

أميركا :الصين تعاند العالم بغيابها
عن مباحثات الحد من التسلح
اعتربت الواليات املتحدة أن الصني «ملزمة» باالنضمام إىل
محادثات الحد من التسلح التي استؤنفت بني روسيا والواليات
املتحدة لبت مصري آخر اتفاق ثنائي ال يزال ساريا ً للحد من
األسلحة النووية.
وقال املفاوض األمريكي مارشل بيلينغسيل ،يف مؤتمر صحفي
غداة استئناف املحادثات يف فيينا بني موسكو وواشنطن« :من
الواضح أن بكني تشعر بالحرج .إنهم ملزمون بالتفاوض بحسن
نية معنا ومع الروس».
وأضاف أنه بغيابها عن هذا االجتماع فإن «الصني لم تعاند فقط
الواليات املتحدة وروسيا وإنما العالم أجمع».
ويرص الرئيس األمريكي دونالد ترمب عىل مشاركة بكني يف اتفاق
مستقبيل يكون بديالً من معاهدة خفض األسلحة االسرتاتيجية
«نيو ستارت» الثنائية املوقعة عام  2010والتي ينتهي مفعولها
يف  5شباط/فرباير .2021
وعقدت جلسة مفاوضات أمريكية روسية للميض قدما ً يف هذه
املسألة.
وت ُعد معاهدة «نيو ستارت» آخر اتفاق نووي ساري املفعول
الحد من
بعدما سحب ترمب بالده من ثالثة اتفاقات دولية حول
ّ
التسلّح.
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وقال بيلينغسيل ،ممثل الرئيس األمريكي لشؤون التسلّح ،إنه
أجرى مع نائب وزير الخارجية الرويس سريغي ريابكوف «تبادالً
رصيحا ً لآلراء عن الرؤية األمريكية لشكل االتفاق الثالثي»
ً
املرتقب.
وحول مخزون األسلحة للصني ،قال املفاوض األمريكي «أتيحت
لنا الفرصة أيضا ً لتخصيص كثري من الوقت لتقديم معلومات
تفصيلية ..بشأن تحليلنا لربامج زعزعة االستقرار املتسارع
واملقلق الذي تنفذه دولة ثالثة».
واعرتف بيلينغسيل بوجود خالف يف وجهات النظر مع روسيا
حول مشاركة الصني يف املحادثات ،لكنه أشار إىل أن املفاوضات
مع موسكو ستستمر ،وسيعقد اجتماع آخر «أواخر تموز/يوليو
أو أوائل آب/أغسطس» بني ممثيل البلدين.
من جهتها ،اعتربت روسيا أن إرصار الواليات املتحدة عىل
إرشاك الصني يف محادثات الحد من التسلح أمر «غري واقعي»،
موضح ًة أنها ال تنوي «استخدام نفوذها لدى الصني كما يرغب
األمريكيون» لجلب بكني إىل طاولة املفاوضات.
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استطالع رأي :تنافس شديد بين
ترمب وبايدن في ميشيغن
أظهر استطالع جديد للرأي أن الرئيس األمريكي دونالد ترمب عىل بعد نقطة واحدة من املرشح
الرئايس الديمقراطي املفرتض جو بايدن يف والية ميشيغن املتأرجحة الحاسمة.
وأظهر استطالع أجرته مجموعة  Trafalgarذات امليول الجمهورية وحصلت عليه ،Daily Caller
أن  46.2%من الناخبني املحتملني لعام  2020يف ميشيغن يدعمون بايدن ،مقارنة بـ  45.3%يؤيدون
ترمب.
وقال  4.5%تقري ًبا من املستطلعني إنهم سيصوتون ملرشح حزب ثالث ،يف حني قال  4%من الناخبني
مسحا عىل  1101مستطلعا ،وكان هامش
املحتملني إنهم لم يقرروا بعد .وأجرت مجموعة Trafalgar
ً
الخطأ يف االستطالع .2.95%
أهمية االستطالع

ال يتماىش االستطالع مع استطالعات الرأي األخرية التي أظهرت أن بايدن يتقدم بفارق مريح يف
الوالية .ووجد استطالع أجرته رشكة استطالع ميشيغن  ، EPIC-MRAونرش يف وقت سابق يف يونيو،
نائب الرئيس السابق يقود ترمب بنسبة  16%يف الوالية .كما يقود بايدن حال ًيا ترمب بنسبة  8%يف
الوالية ،وفقًا ملتوسط استطالعات الرأي لـ .RealClearPolitics

ترمب أول جمهوري يفوز بميشيغن

وفاز ترمب بميشيغن بفارق ضئيل يف عام  ،2016ليصبح أول مرشح جمهوري يفوز بالوالية منذ
الرئيس السابق جورج إتش دبليو بوش عام .1988
وصعدت مجموعة  Trafalgarإىل الصدارة خالل االنتخابات الرئاسية لعام  2016بعد أن كانت الوحيدة
الذي توقع بشكل صحيح انتصارات ترمب يف ميشيغن وبنسلفانيا .وكانت املجموعة ً
أيضا خدمة
االقرتاع الوحيدة التي تنبأت بشكل صحيح باالنتصارات االنتخابية لعام  2018للجمهوريني يف
فلوريدا رون ديسانتيس وريك سكوت ،وفقًا لـ .RealClearPolitics
وأصدرت مجموعة ً Trafalgar
عا حرص ًيا يف ليلة االنتخابات  2016أظهر ترمب مع تقدم
أيضا استطال ً
طفيف عىل خصمه يف ذلك الوقت ،وزيرة الخارجية السابقة هيالري كلينتون.

The Gatlinburg SkyBridge was shut down after a
tourist cracked the glass doing a baseball slide

ً
مهاجما إلهان
ترمب
عمر :تريد جعل أميركا
مثل الصومال

layer of glass,” Grimes told affiliate
WVLT.
According to the park, the top layer
of glass is designed to protect the
other two layers of the material
and the damage did not affect the
structural integrity of the bridge.
No one was injured in the incident,
and park officials said no one was
ever in danger.
Developers used more than a
million pounds of concrete for its
foundation, 3 miles of cable and
1,400 cedar planks to build the
bridge, which opened in May 2019.

rule and attempted to do a “baseball-style slide” across glass panels,
according to a news release from
Gatlinburg SkyLift Park.
«Upon impact, a metal object on
the guest’s clothing chipped the
glass, resulting in noticeable cracks
in the protective top layer of one
glass panel,” the release said.
Christy Grimes, an employee at
CNN affiliate WAFF, was vacationing in Gatlinburg and was turned
away from the attraction.
«An employee told us that someone managed to break the top

A

tourist managed to crack
the clear glass floor of
the largest pedestrian
suspension bridge in the United
States, forcing the Gatlinburg,
Tennessee, landmark to close night
for repairs.
Gatlinburg’s SkyBridge stretches
680 feet across a valley in the Great
Smokey Mountains and has three
glass panels in the middle that
allow visitors to see the ground 140
feet below.
The guest ignored the bridge’s “no
”running, jumping, or bouncing

اتهم الرئيس األمريكي ،دونالد ترمب ،النائبة الديمقراطية ،إلهان عمر ،برغبتها يف جعل
حكومة الواليات املتحدة مثل البلد الذي هربت منه وهي الصومال
يذكر أن إلهان عمر مواطنة أمريكية كانت الجئة صومالية يف مرحلة الطفولة وحصلت عىل
الجنسية األمريكية.
جاء ذلك خالل كلمة ألقاها يف تجمع انتخابي حاشد يف مدينة توسال بوالية أوكالهوما هو
األول من نوعه منذ آذار/مارس بسبب فريوس كورونا.
كما انتقد ترمب عمر ،عضو الكونغرس من والية مينيسوتا ،والنائبة الديمقراطية ،ألكسندريا
أوكاسيو كورتيز ،من نيويورك.
وتابع« :إلهان عمر ستشارك بشكل كبري يف حكومة بايدن .سيضعون هذه الجبهة االشرتاكية
املليئة بالكراهية ،التي تهاجم أمريكا ،ويركزون يف تقرير مصري عائالتكم وبلدكم».
إىل ذلك أضاف« :هي ترغب يف جعل حكومة بالدنا مثل الدولة التي أتت منها ،الصومال،
حيث ال حكومة وال أمن وال رشطة ،ال يشء .مجرد فوىض .واآلن تخربنا بكيفية إدارة بلدنا».
وختم قائالً« :ال ،شكرا ً لك .أتوقع أننا سنحقق نرصا ً كبريا ً يف مينيسوتا!».
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مخاوف مهاجرين عرب في أمريكا..
فهل أوروبا هي البديل؟
تمثل التظاهرات التي تشهدها الواليات املتحدة
حاليا ،صدمة للعديد من العرب املقيمني هناك .فهل
تبقى أمريكا وجهة العرب الهاربني من الرشق األوسط
أم أنها ستتحول إىل أوروبا .مهاجر نيوز يحاور عربا
يعيشون حاليا يف الواليات املتحدة األمريكية ويف
أملانيا للرد عىل هذه التساؤالت.
مع بداية أيمن ناجي حديثه مع مهاجر نيوز ،ظهرت
أصوات صافرات سيارات الرشطة واضحة من خلف
سماعة الهاتف .الشاب املرصي يعيش يف العاصمة
األمريكية واشنطن التي تشهد حاليا ،مع مدن
أمريكية أخرى ،تظاهرات كبرية عقب حادث مقتل
مواطن أمريكي من أصول أفريقية تحت قدم رشطي.
تعد أمريكا وأوروبا وجهة لكثريين يبحثون عن األمان
أو بحثا عن حياة أفضل .ولهؤالء بالتحديد تمثل
مشاهد التظاهرات األمريكية بكل تفاصيلها ”صدمة“
تعيد ألذهانهم ما كانوا شاهدا عليه يف بالدهم يوما ما.
”ميدان تحرير“ في الواليات المتحدة!

بحس السخرية املعتاد لدى كثري من املرصيني،
يحكي املرصي أيمن ناجي عن أول رد فعل له ،عند
نزول قوات الجيش للشوارع ،يقول إنه ”ضحك“ عند
املقارنة بني تطور األحداث يف الواليات املتحدة وثورة
يناير يف مرص عام .2011
إال أن أصوات صافرات سيارات الرشطة يف الشوارع
وتحليق طائرات الجيش يف سماء واشنطن أثارت
لدى ناجي ذكريات مشاعر األيام األوىل للثورة
املرصية ليشعر وكأنه عاد مرة أخرى مليدان
التحرير يف القاهرة ،عىل حد وصفه .وأراد ناجي
يف بداية التظاهرات يف أمريكا النزول للشارع
وتصوير ما يحدث وتوثيقه ،ولكن الشاب املرصي
غريالحامل للجنسية األمريكية تراجع رسيعا
عن الفكرة ”بعد االستماع لخطابات ترامب“.
وكان الرئيس األمريكي دونالد ترامب قد دعا حكام
الواليات وعمداء املدن األمريكية خالل مؤتمر صحفي
بالبيت األبيض إىل «خلق حضور متفوق القوة يتغلب
عىل العنف» ،ماضيا ً إىل التهديد بالقول «وإال سننرش
جيش الواليات املتحدة األمريكية برسعة لنحل
املشكلة بدالً عنهم».
سأرحل لو نجح ترامب في االنتخابات!

ويخىش ناجي من تطور الوضع ألسوأ بسبب
مشكلتي العنرصية وامتالك الكثري من األمريكني
للسالح ،عىل حد تعبريه .ولكنه يرى أن ما قد يزيد
من صعوبة الوضع بشكل عام هو فوز الرئيس الحايل
بوالية ثانية ،بما يدفع الشاب املرصي نحو التفكري
جدية يف الرحيل عن الواليات املتحدة.
ويقول ناجي” :حتى من قبل األزمة ،قررت
ترك الواليات املتحدة يف حالة نجاح ترامب يف
االنتخابات“ ،ويضيف” :أشتاق كثريا إىل مرص وأفكر
أحيانا يف العودة لها ،إال أن القرار يحتاج إىل تفكري
جيد وحسابات دقيقة“ .ومنذ األيام األوىل أعلنت
إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب بشكل واضح عن
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موقفها غري املرحب باملهاجرين والالجئني.

”ماذا سيحدث لطالبي اللجوء مثلي؟

رشا بدوي ،أم مرصية شابة سافرت مع أوالدها
للواليات املتحدة منذ حوايل ثالث سنوات ،بالنسبة
لها فإن فكرة العودة إىل مرص ربما ليست خيارا متاحا
أمامها حاليا ،حيث تقدمت بطلب لجوء وهي يف
انتظار البت فيه.
وتقول رشا ” :أنا ال أصدق أن هذا يحدث هنا… البلد
الذي كنا نراه مصدر للحريات وقدمنا إليه حتى يقوم
بحمايتنا ،وإن كانت الرشطة تمارس هذا العنف مع
املواطنني هنا ،فما الذي يمكن أن يحدث ملن هم مثيل
من طالبي اللجوء؟!».
وال يعد هذا التساؤل الوحيد لدى رشا ،فهي تشعر
بالخوف وتخىش عىل مصريها وأوالدها مما يمكن
لرتامب القيام به ،عىل حد تعبريها ،حتى بعد انتهاء
األحداث الحالية التي تشهدها الواليات املتحدة.
وقوع منزل رشا
وبالرغم من
بعد عرشة
عىل

كما اكتشفت رشا ،عىل حد تعبريها ،أنه ال يوجد ما
يسمى حرية يف أي مكان يف العالم حيث تقول” :هذه
مجرد شعارات ويف وقت الجد سيتم سحلك فالضعفاء
ليس لهم مكان يف أي دولة ،وسنظل دائما يف خوف
بأي مكان حتى وإن حصلنا عىل الجنسية األمريكية
غدا».
ولكن إن كان عدد من العرب املوجودين حاليا
بالواليات املتحدة قد بدأ التفكري يف الخيارات األخرى
املتاحة يف حالة الرحيل من الواليات املتحدة ،فهل
تعترب أوروبا خيارا أفضل؟
عنصرية في أوروبا؟

استقبلت أوروبا حوايل مليوني طالب لجوء ما بني
عامي  2014و  ،2018وفقا للمفوضية السامية لشؤون
الالجئني .بينما استقبلت أملانيا يف عام  2015أكرث من
مليون الجئ أغلبهم من دول الرشق األوسط وشمال
أفريقيا.
وبالرغم من قرار املستشارة األملانية أنغيال مريكل
باستقبال طالبي اللجوء وما يعكسه من ترحيب كبري
بهم ،فهذا ال يعني خلو أملانيا من مظاهر التمييز
والعنرصية.
الشاب املغربي ،مولود مثوار ،يرى أن العنرصية يف
أملانيا تعتمد عىل املدينة التي يعيش فيها ،حيث
تختلف معدالتها من مدينة ألخرى .ويحكي الطالب
الجامعي عن اضطراره تغيري املدينة التي كان يعيش
فيها لتعرضه هناك آلكرث من موقف عنرصي ،عىل
حد وصفه.
ويشري مولود ،صاحب البرشة السمراء ،لتعرضه يف
بعض املواقف للعنرصية  بسبب جنسيته حيث
يقول” :العنرصية ال ترتبط بلون البرشة فقط فأنا
كمغربي أعاني من ربط بعض األملان للمغاربة ببيع
املخدرات أو ممارسة السحر عىل سبيل املثال».
«عنصرية في ألمانيا أم إهانة في مكان
آخر ؟»

فقط من
دقائق
قررت االبتعاد
البيت األبيض،
كلية عن املناطق التي تشهد األحداث تجنبا إللقاء
القبض عليها ألي سبب وترحيلها .ووصل خوف رشا
لخشية التقاط أي صورة لها بشكل عشوائي من
قبل السلطات األمريكية إن تواجدت صدفة بجوار
األحداث ،بما يؤثر بالسلب عىل طلب لجوئها.
«الضعفاء ليس لهم مكان»!

وتدفع ما تشهده الواليات املتحدة من أحداث رشا
للتفكري يف الخيارات املتاحة أمامها يف حالة تطور
الوضع بشكل سلبي .وتؤكد األم الشابة تضامنها مع
األقليات يف الدفاع عن حقوقهم ،لكنها تخىش من
انزالق األمر نحو العنف والتخريب خوفا من كونها
ضمن ”أول من سيتم التضحية بهم».

ويشكو طالب اللجوء الفلسطيني ،م.ف من تكرار
تلقيه تعليقات من بعض األملان عن شعورهم بالضيق
”لدفعهم رضائب تذهب لالجئني“ .ويحكي م .عن
وصول األمر لسماع ذلك التعليق من موظفة أملانية
لدى محاولته التقدم بطلب للحصول عىل رسوم تعلم
اللغة األملانية ،لينتهي األمر بقراره العمل يف توصيل
الطعام للمنازل لجمع املال الالزم لدفع تكلفة الدورات.
وبالرغم من تعرضه لبعض املواقف العنرصية يف
أملانيا ،يعترب م .نفسه سعيد الحظ للحياة بها قائال:
دمر ال
”أنا راض عن حياتي هنا فأنا قادم من وطن ُم َ
توجد به فرص للعيش والعمل إطالقا».
ويضيف” :الكل يمكن إن يتعرض ملواقف عنرصية
ولكن حتى يف أسوأ األحوال أنا هنا إنسان لديه كرامة
عىل عكس دول أخرى رأيت فيها الذل واإلهانة ،ولهذا
أفضل مواجهة  ألف موقف عنرصي هنا عن تكرار ما
واجهته هناك“.

غضب واسع بعد إجبار شرطة
ميامي بامريكا متظاهرة
مسلمة على خلع الحجاب
وقع أكرث من  104آالف شخص عىل عريضة عرب اإلنرتنت تندد
بمعاملة الرشطة األمريكية ملتظاهرة مسلمة أجربت عىل خلع
حجابها من قبل رشطة ميامي.
قال مركز العالقات األمريكية اإلسالمية «كري» ،إن امرأة مسلمة
تبلغ من العمر  18عاما أجربت عىل خلع حجابها اللتقاط صورة
للحفظ الجنائي لها ،بعد اعتقالها يف ميامي هذا الشهر.
وبحسب ما نرشت صحيفة «نيويورك تايمز» ،فإن الشابة آالء
املرصي ،من مدينة ميامي ،شاركت يف إحدى املظاهرات يف موقع
تماثيل كريستوفر كولومبوس وخوان بونس دي ليون ،بالقرب
من ساحة سوق بايسايد يف  10يونيو/حزيران ،وفقا ً إلدارة رشطة
ميامي.
وبحسب ترصيحات للرشطة ،فإن عددا من املتظاهرين شاركوا يف
تخريب التماثيل ،ورشها بالطالء ورسومات =املطرقة واملنجل،
وقامت الرشطة بإبعاد املتظاهرين ومنع حدوث صدام معهم.
وتوجه أحد الضباط آمرا عدة أشخاص آخرين بالخروج من
الشارع و»تواجه» مع آالء املرصي ،التي ثارت عندما بدأ بطردها
من الشارع لتقوم بلكمه عىل كتفه ،األمر الذي دفعه العتقالها
بتهمة االعتداء عىل ضابط.
وخضعت لفحص يف مركز إصالح وتأهيل مقاطعة ميامي ديد،
وهناك ،ووفقا لحسن شبيل ،املدير التنفيذي لفرع منظمة «كري»
يف فلوريدا ،نزع ضباط املركز حجابها عنها.
وقال شبيل« :لقد صورت بطريقة خاطئة وغري دستورية دون
حجابها ،وأتيحت صورتها لعدد ال يحىص من وسائل اإلعالم».

عرب أمريكا في شيكاغو
يحملون السالح للدفاع
عن متاجرهم-
تداول نشطاء مواقع التواصل االجتماعي يف الواليات املتحدة
مقاطع فيديو للتجار العرب وهم يحملون أسلحة للدفاع عن
متاجرهم يف مدينة شيكاغو األمريكية ،حيث استغل بعض
“الغوغاء” االحتجاجات السلمية ضد مقتل جورج فلويد للقيام
بإعمال نهب وعنف يف جميع أنحاء البالد.
وكشفت مقاطع الفيديو عن عمليات تخريب ونهب تعرضت لها
املتاجر ،كما يمكن رؤية العديد من املوظفني العرب يف املتاجر
وهم يحملون بنادق وأسلحة يف محاولة ملنع اللصوص من دخول
املتاجر مرة أخرى.
وقد هزت أعمال العنف مدينة شيكاغو يف والية إلينوي ،وقال
مراقبون إن هناك الكثري من مثريي الشغب يحاولون االستفادة
من حركة االحتجاجات عىل مقتل فلويد.
وأسفرت االضطرابات عن مقتل شخصني عىل األقل يف شيكاغو
وتعتقل الرشطة العرشات من االشخاص بتهمة نهب األعمال
التجارية ،ويمكن رؤية العرشات من األشخاص وهم يركضون مع
أشياء مرسوقة من املتاجر.
وأفادت تقارير عن احتقان عرقي جديد بني السكان السود
والسكان من أصل التيني ،وصلت إىل حد مضايقة املجتمعات.
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انتقادات فلسطينية
إسرائيلية لمحمد
حديد (أبو جيجي)..
عرب أمريكا بين
المطرقة والسندان
تعرض رجل األعمال األمريكي من أصل فلسطيني محمد
حديد لهجوم وانتقادات حادة بسبب منشوراته عرب
إنستغرام ذات الصلة بالرصاع الفلسطيني اإلرسائييل.
هجوم من الجانبني اليهودي والفلسطيني عىل السواء
وكأنما ال يحق ألي شخصية بارزة التعبري عن آرائها
علنيا ً.
وكان حديد ،مالك رشكات التطوير العقاري يف لوس
أنجلس ووالد عارضتي األزياء جيجي وبيال حديد ،قد
شارك ،يف  30أيار /مايو ،صورة لرشطي أمريكي يركع عىل
عنق رجل أمريكي من أصل إفريقي وهو يحتضن جنديا ً

إرسائيليا ً يقوم بنفس الفعل مع مواطن فلسطيني .وأرفق
املنشور األصيل الذي شاركه بتعليق« :وجهان لعملة
واحدة».
جاء منشور مطور العقارات البارز ضمن التفاعالت حول
حادثة مقتل األمريكي جورج فلويد بطريقة بشعة عىل
عمت واليات أمريكية ومناطق
أيدي رجال الرشطة ،إذ ّ
أخرى من العالم احتجاجات غاضبة بشأنها.
وقد شارك أحد األشخاص صورة ملنشور حديد يف تعليق
عىل تغريدة كتبها جوناثان غرينبالت ،املدير التنفيذي

ملنظمة مكافحة التشهري ضد الشعب اليهودي ،وتحديدا ً
عىل تغريدة قال فيها إن العام  2019شهد أكرب عدد من
حاالت /حوادث معاداة السامية منذ عام .1979

كتب حديد« :صورة كهذه تمنحني األمل بأنه قد يأتي
اليوم الذي نستطيع أن نتعايش فيه معا ً عىل هذه األرض
املقدسة… حيث القوي ينحني ملساندة الضعيف».

تعرض حديد عىل الفور لهجوم الذع واتهامات بأن
ّ
منشوره «تفوح منه الكراهية» و»عنرصي» و»فيه
تحريض ضد اليهود» ،إلخ ،واضطر مطور العقارات البارز
إىل االعتذار وحذف منشوره.
يف منشور االعتذار الذي أرفقه بصورة لجندي إرسائييل
يتكئ عليه أحد الشيوخ الفلسطينيني ،يف  31أيار /مايو،

وأضاف« :أن نعيش بسالم واحرتام لبعضنا البعض.
حادثة إطالق النار عىل شاب فلسطيني أعزل مصاب
بالتوحد يف القدس وقتله آملتني بشدة ،إذا كان تعبريي
أظهر معاداة سامية تجاه الشعب اليهودي فأنا أعتذر».
كان حديد يشري إىل حادثة اغتيال الشاب إياد الحالق ،يف
 30أيار /مايو ،بينما كان متجها ً رفقة معلمته إىل مدرسته
الخاصة.

ً
ً
مناسبا»
وقتا
«أعتذر .لم يكن

كيف يؤثر عرب أمريكا على سياساتها؟ دور المؤسسات الجماهيرية
بقلم :عالء بيومي
يحتاج املسلمون والعرب ألدوات جديدة تمكنهم من
الدفاع عن مصالحهم يف الواليات املتحدة ،ومن أهم
األدوات املطلوبة  -والتي تكشف عنها خربة مسلمي
وعرب أمريكا خالل الفرتة الراهنة – املؤسسات
الجماهريية املحرتفة.
املؤسسات الجماهريية املحرتفة هي نوع من أنواع
الهيئات التي يمكن أن تقوم عىل رعاية مصالح
املسلمني والعرب يف أمريكا ،ولتوضيح معنى تلك األداة
الهامة سوف نلخص خصائصها يف صفات أربعة
أساسية.
الصفة األوىل هي التنظيم ،فاملؤسسات تبدأ كمنظمات
تمتلك تصور واضح لدورها يف املجتمع األمريكي يعرفه
القائمون عليها واملساندون لها واملتعاملون معها.
الصفة الثانية هي االحرتاف ،فلكي تصبح منظمة ما
محرتفة يجب أن تكون عىل مستوى عايل من التنظيم
والتقسيم اإلداري الداخيل ،وذات قدرة عىل القيام
بعدة وظائف متميزة داخل املجتمع األمريكي تصب
بشكل مبارش يف تحقيق أهدافها ويف تحقيق مصالح
مسانديها.
كما يجب أن تعتمد يف عملها عىل خرباء يتمتعون
باملعرفة والخربة العملية يف مجال تخصصهم وبقدر ما
من االستقرار يف وظائفهم ،فعىل سبيل املثال يستحيل
بناء منظمة تدافع عن صورة اإلسالم يف أمريكا دون
أن يقوم عىل قيادتها عدد كايف من خرباء اإلعالم
والعالقات العامة األمريكيني أو املدربني لسنوات كافية
بالواليات املتحدة.
ويف مجال الشئون السياسية تحتاج منظمات
املسلمني والعرب األمريكيني لخرباء يف مجال اللوبي
والعالقات العامة يصعب تنشئتهم خارج املؤسسات
السياسية األمريكية نفسها مثل الكونجرس والبيت
األبيض والوزارات املختلفة عالوة عىل رشكات اللوبي
والعالقات العامة التي تكتظ بها واشنطن.
الصفة الثالثة هي املؤسساتية ،ألن احرتاف املنظمات
ال يكفي لكي يجعلها مؤسسات إذ تحتاج املنظمات
لتحقيق هذا الهدف ألن تستمر يف عملها لسنوات
طويلة وأن تتفوق وتتميز يف أدائها بشكل يزيد من
مسانديها ويجعلهم راغبني يف االنضمام إليها ونرش
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فكرها الواضح وأسلوب عملها املتميز وافتتاح فروع
ومكاتب جديدة لها تكرر تجربتها عىل مستويات
جغرافية ومهنية مختلفة.
فعىل سبيل املثال لكي تتحول منظمة ما قائمة عىل
حماية حقوق املسلمني والعرب املدنية يف أمريكا إىل
مؤسسة حقوق مدنية تحتاج هذه املؤسسة لسنوات
من العمل الجاد واملتميز لكي تثبت ملسانديها
ولخصومها أنها قادرة عىل الدفاع عن حقوق املسلمني
والعرب بالشكل وباألسلوب الصحيحني بدرجة
تجعل مسانديها راغبني طواعية يف تحمل أعباء
تكرار تجربتها أينما كانوا ،واملساهمة يف نرش أفكارها
وأسلوب عملها وثقافة الحقوق املدنية التي بنتها عرب
سنني عملها.
الصفة الرابعة هي الجماهريية ،ولكي تصبح مؤسسة
ما مؤسسة جماهريية البد وأن تكون مستقلة بشكل
شبه كامل عن الدعم الحكومي ،وأن تعتمد يف جمع
غالبية مواردها عىل تربعات مسانديها من األفراد
والهيئات غري الحكومية ،وأن تجد صيغة ما مناسبة
ومعروفة تعطي مسانديها القدرة عىل التأثري يف
قراراتها ،وأن تصبح مسئولة أمام مسانديها ومحكومة
بإرادتهم.
جماهريية املؤسسات املسلمة والعربية األمريكية هي
خاصية رضورية يصعب االستغناء عنها لعدة أسباب
عىل رأسها طبيعة الواليات املتحدة كدولة ترتك جزء
كبري من سلطة التأثري عىل الرأي العام وصناع للقرار
للمجتمع املدني ذاته ،كما أن املجتمع األمريكي حر
مفتوح بعيد عن سلطة الدولة يف أغلب األحيان ،ولذا
ال توجد أية صيغة حكومية تربط املجتمعات اإلثنية
والدينية والعرقية األمريكية املختلفة بالدولة ،فليس
هناك مجلس أو هيئة حكومية ترعى شئون املسلمني
أو املسيحيني أو العرب أو اليهود األمريكيني ،فدور
الدولة األمريكية بعيد عن هذا املجال املرتوك للجماهري
أنفسهم.
كما أن جماهريية املؤسسات املسلمة والعربية
األمريكية هي ضمانة أساسية لعدم انحرافها عن
مسارها الصحيح وهي خدمة قضايا غالبية املسلمني
والعرب ،ومن ثم كلما زادت رقعة مساندي منظمة ما
كلما كان ذلك عالمة عىل صحتها وقدرتها عىل التأثري.

املؤسسات الجماهريية املحرتفة بخصائصها األربعة
السابقة  -وهي التنظيم واالحرتاف واملؤسساتية
والجماهريية  -يندر العثور عليها يف األوساط املسلمة
والعربية األمريكية إال يف حاالت نادرة ألسباب عديدة
مثل قلة خربة املسلمني والعرب املهاجرين بالعمل
املؤسيس املنظم يف مجاالت الحياة االجتماعية
والسياسية بسبب نشأتهم يف مجتمعات ال تشجع
النشاط السيايس أو مجتمعات تقوم عىل رعاية
النشاط االجتماعي فيها مؤسسات تقليدية مثل
األرسة املمتدة أو األصدقاء أو املعارف أو املحيط
االجتماعي العام املسلم.
أضف إىل ذلك ندرة الخرباء املسلمني والعرب يف
مجاالت العمل السيايس واإلعالمي والقانوني بسبب
عدم وجود أعداد كافية منهم باملؤسسات األمريكية
الكربى املتخصصة بتلك املجاالت.
كما أن طبيعة املسلمني والعرب يف أمريكا شديدة
التعدد  -خاصة يف أوساط املسلمني األمريكيني والذين
ينتمون إىل عدد كبري جدا من الجماعات اإلثنية
والعرقية واللغوية  -تجعل من خربة العمل الجماعي
تحديا كبريا.
أضف إىل ذلك أن املؤسسات تحتاج لوقت طويل
وموارد ضخمة لبنائها كما تنفق جزء من مواردها يف
تقوية جذورها اإلدارية ورأسمالها البرشي واملادي
وهي أمور ال يحتاجها األفراد عىل سبيل املثال.
التحديات السابقة لم تمنع من نشأة عدد متزايد
من املنظمات املسلمة والعربية يسري بعضها حاليا
بخطى ثابتة نحو بناء قواعدها كمؤسسات جماهريية
محرتفة.
الدرس األسايس هنا هو رضورة أن يغري املسلمون
والعرب فكرهم فيما يتعلق بسبل العمل مع الشعب
األمريكي من الداخل ،وأن يتعمدوا التفكري يف األدوات
والربامج التي أثبتت فعاليتها يف التأثري عىل أمريكا،
وآال يكتفوا بالجدل حول إمكانية وأهداف العمل
من داخل الواليات املتحدة لخدمة قضايا املسلمني
والعرب ،ألن مثل هذا الجدل  -إن لم يكن مدعوما
بتقييم علمي لخربة مسلمي وعرب أمريكا والجماعات
األمريكي األخرى يف العمل من داخل النظام األمريكي
 -لن يقود إىل أية حلول عملية عىل أرض الواقع.

June 2020 - Volume : 8 - Issue :90

0011

اليمن YEMEN
العربي األمريكي اليوم Arab American Today

يمنيون يلجأون لألعشاب لمحاربة
كورونا في ظل نقص األدوية
يف ظل النقص الحاد يف األدوية وقلّة
املستشفيات بفعل الحرب ،لجأ العديد من
اليمنيني إىل األعشاب والبهارات ظنّا منهم
أنّها قادرة عىل حمايتهم من فريوس كورونا
املستجد يف بلد فقري يعاني من انهيار قطاعه
الصحي.
وبدأ الوباء بالتفيش يف اليمن يف مطلع مايو،
متس ّببا بوفاة  255شخصا ،إال أن أعداد
الضحايا قد تكون أعىل بكثري نظرا إىل عجز
املؤسسات الصحية عن تحديد أسباب الوفاة
يف الكثري من الحاالت.
يف تعز جنوب غرب اليمن ،يك ّدس باعة أمام
متاجرهم يف سوق شعبي أكياس األعشاب
والبهارات بألوانها املتنوعة ،من الزنجبيل
إىل الكركم مرورا بالثوم وحبة الربكة والقسط
الهندي ،وهي تباع بأسعار مقبولة يف مقابل
أسعار االدوية املرتفعة رغم قلّتها.

الرئيس اليمني :اتفاق
الرياض كفيل بإنهاء
األزمة مع االنتقالي
دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ،إىل تغليب املصلحة العامة وتوحيد الجبهات بني اليمنيني
ضد االنقالب الحوثي.
وشدد خالل اجتماع مع أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب ،بحضور رئيس الوزراء ،لبحث الوضع
السيايس وامليداني ،عىل أن اتفاق الرياض يمثل املخرج الوحيد إلنهاء األزمة مع املجلس االنتقايل،
داعيا ً لتنفيذه ووقف نزيف الدم.
كما أشار إىل أنه وجه لاللتزام بوقف النار يف أبني استجابة لجهود السعودية.
وأضاف قائالً إن «اتفاق الرياض يمثل املخرج اآلمن إلنهاء أسباب ومظاهر وتداعيات التمرد املسلح
يف العاصمة املؤقتة عدن ،وبعض املناطق املحررة ،بما يغلب املصلحة الوطنية العليا ،ويوحد الجهود
ملواجهة االنقالب الحوثي ،واستيعاب الجميع يف إطار الدولة ومؤسساتها العسكرية واألمنية واملدنية،
لكن تنفيذه تعرث لفرتة طويلة نتيجة بعض املمارسات التصعيدية التي كان منها إعالن ما يسمى
(االدارة الذاتية) يف محافظة أرخبيل سقطرى «
نكث التعهدات
ويف ما يتعلق بجماعة الحوثي ،أكد الرئيس اليمني أنها تلجأ دائما إىل نكث
تعهداتها ،وتقابل حرص الرشعية عىل السالم بالتصعيد.
ورأى أن الحوثي اتخذ من اليمن قاعدة الستهداف األشقاء
بالصواريخ اإليرانية ،مؤكدا ً أن امليليشيات االنقالبية رفضت
الدعوات األممية للحوار ،وتركيز الجهود عىل مكافحة كورونا.
وقف شامل للنار
يذكر أن تحالف دعم الرشعية يف اليمن ،كان أعلن مؤخرا ً،
التطورات التصعيدية التي شهدتها جزيرة سقطرى ومحافظة
أبني ،استجابة الحكومة اليمنية واملجلس االنتقايل لطلب
وقف إطالق النار الشامل وعقد اجتماع يف السعودية للتنفيذ
العاجل التفاق الرياض.
ومنذ مارس /آذار  ،2015يقف تحالف عسكري لدول عربية
بقيادة السعودية إىل جانب الحكومة اليمنية ،ويف ديسمرب/
كانون األول  ،2018اجتمعت أطراف النزاع يف اليمن ألول مرة منذ
عدة سنوات إىل طاولة مفاوضات نظمت برعاية األمم املتحدة يف
ستوكهولم .وتمكن الفرقاء من التوصل إىل عدد من االتفاقات الهامة،
وعىل وجه الخصوص ،بشأن تبادل األرسى ووقف إطالق النار يف الحديدة،
مدينة ساحلية عىل البحر األحمر ،ونقلها إلرشاف األمم املتحدة.

والحظ التاجر بشار العصار يف سوق
الشنيني زيادة كبرية يف إقبال اليمنيني عىل
رشاء وصفات مختلفة يف األسابيع األخرية،
وقال لوكالة فرانس برس« :بسبب فريوس
كورونا املستجد ،يأتي الكثري من الناس لرشاء
األعشاب الطبية كونها وصفات ناجحة
ملكافحة الفريوس».
وبحسب التاجر ،فإن هناك وصفات «مضمونة
ومجربة وفعالة» ملكافحة الفريوس ،موضحا
أ ّن «األنواع التي نبيعها ( )...تعترب عالجات
لرفع املناعة».
وتعز ،إحدى أكرث املدن تأث ّرا بالحرب منذ بداية
النزاع يف منتصف  ،2014خرست  50من أبنائها
بسبب فريوس كورونا املستجد ،يف أعىل مع ّدل
وفيات يف مدينة يمنية بعد حرضموت  ،وفقا
إلحصائيات الحكومة.
وتخضع املدينة التي تحيط بها الجبال
ويسكنها نحو  600ألف شخص ،لسيطرة
القوات الحكومية ،لكن الحوثيني يحارصونها
منذ سنوات ،ويقصفونها بشكل متكرر.

أصبحت ضرورة
منذ اندالعه يف منتصف يونيو  ،2014تس ّبب
النزاع عىل الحكم يف أفقر دول شبه الجزيرة
العربية بني الحوثيني والسلطة املعرتف بها
دوليا بأسوأ أزمة انسانية يف العالم وفقا لألمم
املتحدة وبانهيار القطاع الصحي املعتمد عىل
املساعدات الخارجية.
ويف البالد التي تواجه الكولريا واملالريا وحمى
الضنك ،فإن فريوس كورونا بات يشك ّل عبئا
إضافيا عىل العاملني يف هذا القطاع ،ويزيد من
معاناة ماليني اليمنيني الذين يواجهون خطر
املجاعة ،وآخرين نازحني يعيشون يف مخيمات
عشوائية تفتقر للنظافة واملياه.
وذكرت الطبيبة إرشاق السباعي املتح ّدثة
باسم اللجنة الوطنية العليا ملواجهة كورونا
التابعة للحكومة اليمنية ،انّه ال يوجد يف تعز
سوى «ثالثة مراكز عزل و 40رسيرا وستة
أجهزة تنفس صناعي وهناك نقص يف الكادر
الطبي ويف األدوية».
كما حذّرت من أ ّن إحدى «املشاكل التي تواجه
تعز اللجوء اىل عالج االعشاب غري املدروسة
مما يؤثر عليهم ووضعهم الصحي سلبيا».
ورغم عدم وجود دراسات تثبت فعالية أي
أعشاب أو غريها يف الوقاية من وباء كوفيد،-19
يزداد اإلقبال عىل األعشاب يف ظل العجز الذي
يعانيه القطاع الصحي.
وأضاف العصار  أنه يف السابق «كان الطلب
عليها ال يتجاوز  ،5%اليوم الطلب عليها
 .100%كل الزبائن عندما تشرتي بهارات
تشرتي معها هذه األعشاب .لقد أصبحت
رضورة».
ال تنسوا اليمن

من بني هؤالء منري أحمد غالب الذي جاء
إىل املتجر لرشاء بعض األعشاب ،ورصح أن
أسعار األدوية ارتفعت بشكل جنوني ،مما
يضطر املواطن للجوء إىل األسواق الشعبية

ألخذ حاجياته من األعشاب الطبية مثل الثوم
وأعشاب مضادة لفريوس كورونا.
وكانت منظّمات إغاثة حذّرت يف السابق من أن
وصول الفريوس إىل اليمن ينذر بكارثة بسبب
القطاع الصحي املنهار ،داعية إىل دعمه.
وجمعت األمم املتحدة هذا الشهر  1.35مليار
دوالر من املساعدات اإلنسانية لليمن يف مؤتمر
للمانحني استضافته السعودية التي تقود
تحالفا عسكريا دعما للحكومة يف هذا البلد،
إال أن هذا الرقم يوازي نحو نصف التمويل
املطلوب والبالغ  2.41مليارا.
منسق الشؤون االنسانية التابع
ورأى مكتب ّ
لألمم املتحدة يف اليمن يف بيان انه طاملا «لم
يف الداعمون بوعودهم ،ومن دون تمويل
إضايف ،فإن الربامج الرئيسية ومن بينها الرعاية
الصحية تواجه خطر التقليص أو االغالق».
وقالت منظمة الصحة يف تغريدة لها «بينما
يواصل العالم محاربة هذا الوباء العاملي ،يجب
أال ينىس بلدا ً مثل اليمن الذي يحتاج دعمه
بشدة».
وتعاني مستشفيات اليمن ،وخصوصا يف عدن
املقر املفرتض للسلطة املناهضة للمتمردين،
من ضغط كبري واكتظاظ يف أعداد املرىض يف
غرفها بسبب فريوس كورونا املستجد ،بحسب
أطباء وسك ّان ،بينما يلف الغموض الوضع يف
صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيني.
وبحسب دراسة أجرتها كلية لندن لحفظ
الصحة وطب املناطق الحارة فإنّه قد يكون
هناك بني  180ألفا إىل  3ماليني إصابة يف اليمن
بعد أشهر قليلة من تفيش الفريوس ،متوقّعة
وفاة بني  62و 85ألفا من بني  11مليون إصابة.
ويؤكد الطبيب يف قسم الطوارئ يف إحدى
مستشفيات عدن جالل نارص «ال يوجد لدينا
أي تجهيزات وال أجهزة ،وال توجد عالجات
كافية ملواجهة انتشار الوباء وهناك نقص
شديد يف الطواقم الطبية» ،وحذّر بالقول «ال
يوجد طاقم مدرب للتعامل مع الجائحة».
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yemen’s coronavirus-related death rate is the highest in the world

UN: Yemen coronavirus fatality
rate is nearly 25 percent

I

n a report released the UN
highlighted Yemen’s “alarmingly high” COVID-19 fatality
rate of nearly 25 percent.
Yemen’s coronavirus-related
death rate – which eclipses the
world’s next-highest rates in Belgium (16.2 percent), France (15.3
percent) and Italy (14.5 percent)
– is based on a comparatively
small sample size, given the limited number of tests conducted in
the war-torn country.

confirmed cases of coronavirus
in Yemen are men between the
ages of 45 and 59. This demographic is also most likely to die
of the novel coronavirus.
«Individuals with mild and
moderate symptoms are often
not seeking health care and only
seek treatment when they are
critically ill,” the report said.
This may be explained by a fear
of stigma, safety concerns and
inability to access proper testing,
the report added.

The rate was calculated based
on data from Yemen’s National Emergency Committee for
Coronavirus, which reported
486 COVID-19 cases, including
112 deaths, between April 10
and June 6. The fatality rates of
European countries, by contrast,
are based on hundreds of thousands of infections and tens of
thousands of deaths.

Meanwhile, UN Under-Secretary-General for Humanitarian
Affairs Mark Lowcock warned
Tuesday that Yemen, Afghanistan, Pakistan, Colombia, Nigeria,
the Philippines and Ukraine
will see the peak spread of the
coronavirus in the next three to
six months.

The United Nations Office for the
Coordination of Humanitarian
Affairs (UNCHA) report said that
more than 75 percent of the

During a remote meeting of the
UN Economic and Social Council,
Lowcock added that “people in
these countries will suffer not

only from the direct effects of
the virus, but also from disruptions to ongoing life-saving
health services.»
«In Yemen, people are dying
alone in their homes or shelters
...We face many uncertainties
We do not know when we will
see a vaccine, or how effective
containment measures will be.»
Yemen’s five-year-long civil war
has left only half of its health
facilities fully functioning.
«UNICEF warns that the pandemic could cause an additional
6,000 children to die every day
from preventable causes this
year,” Lowcock warned.
«We can expect to see cases
of measles, cholera and other
diseases rise as vaccinations
are put on hold, medical supply
chains are disrupted, and health
systems buckle under the strain,”
he added.

تحذير من زيادة كبيرة
في معدل سوء التغذية
بين أطفال اليمن

--

كشفت منظمة األمم املتحدة للطفولة «يونيسف» عن أن عدد األطفال الذين
 مليون بنهاية العام بسبب2.4 يعانون من سوء التغذية يف اليمن قد يرتفع إىل
.النقص الكبري يف تمويل املساعدات اإلنسانية
 يف املئة يف عدد األطفال20 وحذر تقرير صادر عن املنظمة من ارتفاع بنسبة
 أي ما يقرب من نصف عدد،الذين يعانون من سوء التغذية دون سن الخامسة
.األطفال يف هذا العمر يف البالد
 «إذا لم نتلق تمويال:وقالت مندوبة يونيسف يف اليمن سارة بيزولو نيانتي
.» فسيجد األطفال أنفسهم عىل شفا املجاعة وسيتوىف الكثريون،عاجال
،وقالت األمم املتحدة إنها ال تملك التمويل الكايف للحفاظ عىل تدفق املساعدات
، وجمع مؤتمر مانحني هذا الشهر نصف ما هو مطلوب.وهي األكرب يف العالم
.ومن املقرر أن تغلق برامج املساعدة التي تؤثر عىل املاليني يف األسابيع املقبلة
 التي تمول، مليون دوالر الستجابتها اإلنسانية461 وتناشد يونيسف منحها
 التي-19 مليون دوالر الستجابتها ملرض كوفيد53 و، يف املئة منها فقط39 حاليا
. يف املئة منها فقط10 تمول
وتواجه برامج التطهري والتطعيم ومحاربة سوء التغذية خطر اإلغالق وتراجع
.أعدادها
 وكانت املساعدات هي ما،ويقف النظام الصحي اليمني عىل حافة االنهيار
.أعانه عىل االستمرار
وانترشت الكولريا واملالريا وحمى الدنج وسط السكان الذين يعانون من سوء
.التغذية حتى قبل تفيش فريوس كورونا
 مما يعرضهم، مليون طفل خارج املدارس اآلن7.8 وقالت يونيسف إن حوايل
.لخطر عمالة األطفال والتجنيد يف الجماعات املسلحة وزواج األطفال
وقالت نيانتي «سبق أن قالت يونيسف وتكرر مرة أخرى أن اليمن أسوأ مكان يف
.» وأن الوضع ال يتحسن،العالم بالنسبة لألطفال
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هل يخفي
الصيف كورونا؟..
دراسة تبشر
هل يخفيه الصيف أم ال؟ مازال فريوس كورونا املستجد حديث
العلماء والخرباء ،فبعدما نفت منظمة الصحة العاملة يف مارس/
آذار املايض فرضية تراجع الوباء مع الحر أو بسببه ،مؤكدة أن
عىل الجميع االفرتاض أن الفريوس سيظل يتمتع بالقدرة عىل
االنتشار ،وأنه من الخطأ االعتقاد أنه سيكون موسميا ويختفي
يف الصيف مثل اإلنفلونزا ،مشرية إىل أن هذا االحتمال هو افرتاض
دون دليل ،كشفت دراسة حديثة أن أشعة الشمس القوية يف فرتة
الظهرية قادرة عىل تعطيل  90%أو أكرث من تأثري الوباء ،يف غضون
 34دقيقة.
كما خلص مؤلفا الدراسة وهما العاملان خوسيه لويس
ساغريبانتي ويس ديفيد ليتل ،إىل أن أشعة الشمس لديها تأثري
قوي عىل معدل انتشار فريوس كورونا وانتقاله بني البرش ،مضيفني
وكليهما عمال سابقا يف الجيش األمريكي ووكالة الغذاء والدواء،
أن الفريوس يصبح غري فعال بشكل رسيع خالل فصل الصيف يف
العديد من املدن املكتظة بالسكان حول العالم.

العالم بعد كورونا ..إما ثورة
اجتماعية أو الفاشية؟!

مستقبلهم وإنسانيتهم من توحش النيوليربالية
ومخاطر الفاشية إال إذا انخرطوا يف حركات
اجتماعية وتنظيمات سياسية تكافح من أجل
مستقبل أفضل للبرشية.

بقلم :د .مصطفى البرغوثي

مثلما كشف وباء الكورونا عيوب النظام النيوليربايل
العاملي ،فإنه عرى وفضح السياسات العنرصية،
وأنماط التسلط والهيمنة االقتصادية والسياسية.

أخطأت البرشية خطأ فادحا عندما تسامحت مع
صعود النازية بعد األزمة العاملية عام  ,1929فدفعت
ثمنا باهظا بمقتل خمسة وثمانني مليون إنسان،
وتدمري آالف املدن والقرى خالل الحرب العاملية
الثانية.

وأظهر الوباء قصور السياسات العاملية يف معظم
دول العالم ،عن توفري املوارد للصحة ،والتعليم،
والبحث العلمي ،وجاءت فداحة الكارثة التي حلت
بالبرشية جمعاء لتجرم املنظومة القائمة عىل قياس
كل يشء بمنظار الربح الرأسمايل ،مما أدى سابقا
إىل إغالق آالف املستشفيات ،وإفقار مئات مراكز
البحث العلمي والجامعات ،وحرص االستثمارات
فقط فيما ينتج ربحا ،دون أدنى احرتام لصحة
اإلنسان وسالمته باعتبارها الربح األكرب للبرشية.
وقد صار مؤكدا أن كارثة الكورونا ستؤدي إىل أزمة
اقتصادية عاملية غري مسبوقة ،وخسارة تقدر
برتيليونات الدوالرات ،وكساد قد يفوق الكساد
العاملي الكبري عام  ,1929والذي أنتج الفاشية،
والنازية ،والحرب العاملية الثانية.
كل ما جرى يؤكد الحاجة إىل ثورة اجتماعية
عاملية شاملة تعيد توجيه مسار البرشية ،نحو
العدالة االجتماعية ،وتطوير املؤسسات والقدرات
الصحية ،ومراكز البحث العلمي .ثورة تعيد هيكلة
النظام االقتصادي العاملي بما يوقف تلوث البيئة،
ويكرس املوارد للوقاية من أي أوبئة أو كوارث طبيعية
محتملة.
ومثلما اجتاح وباء كورونا العالم ،دون اعتبار
لحدود ،أو جدران أو حواجز ،فإن مواجهة آثاره ال
يمكن أن ت ُحرص يف بلد أو بلدان ،بل ال بد أن تكون
عاملية يف عرص صارت معه البرشية تعيش يف قرية
عاملية اسمها الكرة األرضية.
لكن يخطئ من يظن أن القوى االستغاللية،
والعنرصية ،واالستعمارية ستستسلم للتغيري
بسهولة ،وال شك أنها ستحاول استخدام كل قوة
ممكنة للحفاظ عىل مصالحها األنانية.
وهل هناك دليل عىل ذلك أفضل من سلوك دونالد
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ترامب الذي ارتكب خطيئة تجاه شعبه ،بتجاهل
تحذيرات الخرباء واألطباء من انتشار وباء كورونا،
وتقاعسه عن القيام باإلجراءات الوقائية نزوال عند
أطماع داعميه من كبار االحتكاريني.
وبدل أن يعرتف بأخطائه ،يواصل بأسلوب هستريي
البحث عن أكباش فداء إللقاء اللوم عليها ،بموت
آالف األمريكيني وإصابة مئات اآلالف بالوباء.
فمن مهاجمة الصني وتسمية وباء كورونا بالفريوس
الصيني ،إىل مهاجمة حكام والياته ،إىل تحريض
الناس بأسلوب شعبوي ضد إجراءات الوقاية
الصحية ،وأخريا الهجوم عىل منظمة الصحة
العاملية ،وارتكاب أم الخطايا بقطع التمويل عنها ،يف
وقت تقود فيه املواجهة العاملية لوباء كورونا.
وهذا االتجاه الخطري يمكن بسهولة أن يتحول نحو
الفاشية لحماية مصالحه كما جرى يف ثالثينات
القرن املايض.
لن تستطيع قوى التغيري لصالح البرشية
واإلنسانية أن تواجه وتنترص عىل غوغائية
وشعبوية ترامب وأمثاله ،إال بتنظيم نفسها شعبيا
وسياسيا ،وتبني نهج تغيري ثوري وجذري.

وال يجوز أبدا التقليل من احتماالت
ظهور نزعات فاشية خطرية،
فبوادر ذلك كانت واضحة يف
تصاعد الشعبوية والتطرف
العنرصي البغيض يف
الواليات املتحدة،
وعدد من البلدان
األوروبية ،ويف
تعاظم ظواهر
كره األجانب،
والالجئني،
واملهاجرين،
ويف التسامح
مع ظهور
نظام
أبارتهايد
عنرصي
جديد عىل
يد حكام
إرسائيل.
ليس أمام
العالم بعد
جائحة الكورونا
إال واحد من
طريقني ،إما ثورة
اجتماعية تحقق
العدالة االجتماعية
واإلنسانية ،أو مواجهة
خطر صعود الفاشية من
جديد.

الفيروسات تتفكك
كذلك وجدت الدراسة ،التي نرشت يف مجلة الكيمياء الضوئية
وعلم األحياء الضوئية ،أنه خالل الفرتة من ديسمرب/كانون األول،
وحتى مارس/آذار عىل سبيل املثال يظل الفريوس معديا ملدة
يوم أو أكرث يف الشتاء ،مع خطر بقائه يف الهباء الجوي وانتقاله،
معتقدين أن سبب ذلك يعود إىل أن قطرات الجهاز التنفيس تبقى
يف الجو ملدة أطول يف الطقس البارد ،وأن الفريوسات تتفكك بشكل
أرسع عىل األسطح األسخن نظرا إىل أن طبقة الدهن الواقية التي
تغلفها تجف بشكل أرسع.
هل زاد البقاء في المنزل اإلصابات؟
ويرى العاملان األمريكيان أن أوامر البقاء يف املنزل التي صدرت
للحد من تفيش الفريوس ربما زادت من نسبة العدوى بني أفراد
األرسة الواحدة ،قائلني« :عكس ذلك ،كان من املمكن أن يتعرض
األشخاص األصحاء لجرعة أقل من الفريوس مع فرص أكرب لتكوين
استجابة مناعية فعالة ،يف حال تواجدوا يف الهواء الطلق تحت
أشعة الشمس».
يشار إىل أن أشعة الشمس لطاملا عرفت بقدرتها عىل التعقيم
وذلك بفضل األشعة فوق البنفسجية ،التي
يحتويها ضوء الشمس ،فهي
تدمر الرتكيبية الجينية
للفريوسات وقدرتها
عىل التكاثر.
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بوتين :واقع جديد يتشكل
في العالم بعد كورونا
أكد الرئيس الرويس فالديمري بوتني ،أن اآلثار االقتصادية جراء وباء كورونا املستجد لم
يتم تقييمها بعد ،ولكن من الواضح بالفعل أن واقعا جديدا يتشكل يف العالم.
قال بوتني يف كلمة موجهة للشعب الرويس« ،العواقب ،لم يتم بعد تقييم عمق هذه األزمة.
ولكن من الواضح بالفعل ،أن واقعا جديدا يتشكل يف العالم .حيث تخضع عمليات العوملة
واالندماج الختبارات صعبة ،وتختار الدول الرائدة االستقالل الصناعي التكنولوجي،
مدركة أنه يف مسائل األمن والتنمية حاليا ويف هذه الحالة ،يمكننا االعتماد بشكل أسايس
عىل أنفسنا ،عىل اإلمكانات البرشية والعلمية».
وأشار بوتني إىل أن «وباء فريوس كورونا املستجد وجه رضبة قوية لالقتصاد العاملي ،ويف
الواقع ،بدأ ركود عاملي».

لوموند :ثالثة سيناريوهات لموازين
القوة في عالم ما بعد كورونا
استعرضت صحيفة لوموند دبلوماتيك سيناريوهات املشهد الجيوسيايس
يف العالم يف أعقاب األزمة االقتصادية التي نجمت عن تفيش فريوس كورونا
وتجلت يف اختالالت كثرية يف دورة اإلنتاج والتوزيع واالستهالك بالنظر إىل
تشعب العالقات بني كل األطراف الدولية يف إطار العوملة.
وجاء يف مقال ضمن عدد الصحيفة لشهر يونيو/حزيران  ،يحمل توقيع
فيليب غولوب وهو أستاذ يف الجامعة األمريكية يف باريس ،أن هناك ثالثة
سيناريوهات ممكنة ملوازين القوة يف العالم بعد الصدمة الكبرية التي
يعيشها حاليا تحت وقع أزمة كورونا حيث يعيش نحو أربعة مليارات
شخص يف حالة حجر صحي.
تعاون وتكافل

ويرى كاتب املقال أن حالة االنكماش العميقة والطويلة التي ستطبع
االقتصاد العاملي قد تتجه نحو سيناريو أول ينبني عىل مزيد من التعاون
والتكافل بني كل األطراف عن طريق املنظمات الدولية ،باعتماد سياسات
عاملية ناجعة يف مجال الصحة والطاقة والتغذية ومحاربة الفقر.
احتدام المنافسة

ويف ظل أجواء الشك والريبة التي انتابت العالم جراء أزمة كورونا ،يرى
األكاديمي غولوب أن السيناريو الثاني املحتمل يتمثل يف احتدام املنافسة
بني كل األطراف الدولية ،حيث ستسعى الواليات املتحدة لتعزيز قوتها وهو
ما سيعيد العالم إىل منطق املنافسة والروح الفردية التي سادت يف الساحة

الدولية يف أواخر القرن التاسع عرش ومطلع القرن العرشين ،وهي الحقبة
التي شهدت إحدى لحظات االنهيار االقتصاد العاملي.
مزيج من التعاون والتنافس

أما السيناريو الثالث فاملتوقع ،حسب الكاتب ،أن يكون مزيجا من التعاون
والتنافس يف الكثري من مجاالت السياسة العاملية .ويقول الكاتب إن هذا
السيناريو هو األكرث ترجيحا ومعقولية حيث سيكون العالم قريبا من
األجواء التي سادت يف الساحة الدولية بعد عام  1947يف أعقاب الحرب
العاملية الثانية.
ويف تحليله للسيناريوهات الجيوسياسية املحتملة ملا بعد أزمة
كورونا ،تساءل الكاتب عن احتمال استفادة الواليات املتحدة
والصني من تداعيات هذه األزمة ،وقال إنه من شأن هذه الظرفية أن
ترسع عملية إعادة هيكلة النظام الرأسمايل املعولم وتحقيق التوازن
ّ
بني الرشق والغرب.
وأجرى الكاتب مقارنات بني الصني والواليات املتحدة ،وأكد أن األزمة
الحالية أنهكت اقتصاد البلدين وقال إن وضعهما يف موازين القوى العاملية
حاليا ليس أحسن مما مىض.
ويوضح الكاتب أن اقتصاد الصني أكرث عوملة من االقتصاد األمريكي وله
نقاط قوة كثرية بينها القدرات الكبرية عىل التدخل االقتصادي يف الكثري
من مناطق العالم ،لكنه ال يخلو من نقاط ضعف بينها االعتماد املتزايد عرب
العقود األخرية عىل مصادر خارجية فيما يتعلق بالطاقة واملواد الزراعية،
وهو ما يجعل األمن الغذائي تحديا كبريا بالنسبة للصني.

وأردف «وجه الوباء رضبة قاسية لالقتصاد العاملي .يبدو أن التجارة ،وعمل الرشكات،
والعالقات التعاونية تتعرث عىل خطى الحجر الصحي
والقيود» ،مضيفا أنه «يف الواقع ،بدأ ركود عاملي ،وركود يف
االقتصاد العاملي».
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف االئتماني قد قالت ،إن
«فريوس كورونا سريفع مستويات الدين يف الدول األكرث
ثراء يف العالم بنحو  20نقطة مئوية يف املتوسط يف العام
الجاري وهو تقريبا مثل الرضر الذي شهدته إبان األزمة
املالية».
ووفقا لتقرير صدر مؤخرا ً عن مركز التجارة
الدولية ،فقد خرس االقتصاد
العاملي ما ال يقل عن  126مليار
دوالر يف عام  2020بسبب
التعطل العاملي لسالسل
التوريد يف الواليات املتحدة
واالتحاد األوروبي والصني
بسبب وباء «كورونا».
وهناك العديد من التوقعات
الدولية حول تأثري جائحة كورونا واإلجراءات
املرتتبة عليها عىل االقتصاد العاملي وكان من
بني التوقعات «املتشائمة» ما ذكره بنك التنمية
اآلسيوي ،أن االقتصاد العاملي قد يخرس ما
بني  5.8إىل  8.8تريليون دوالر ،نتيجة لوباء
«كوفيد.»-19
وأوضح البنك ،يف تقريره أن الخسائر
االقتصادية يف آسيا واملحيط الهادئ يمكن
أن ترتاوح من  1.7تريليون دوالر يف ظل
اإلغالق القصري ملدة ثالثة أشهر ،إىل 2.5
تريليون دوالر يف حالة اإلغالق الطويل
ملدة  6أشهر.

فرنسا تحذر :عالم ما بعد كورونا قد يكون «أسوأ»
اعترب وزير الخارجية الفرنيس جان إيف لودريان،
أن وباء كوفيد -19يفاقم «االنقسامات» العاملية
والخصومة الصينية األمريكية و ُيضعف يف نهاية
املطاف التعددية الدولية.
وقال يف مقابلة مع صحيفة «لو موند» «أخىش أن
يصبح عالم ما بعد (الوباء) مشابها ً كثريا ً لعالم ما
قبله ،لكن أسوأ».
وأضاف« :يبدو يل أننا نشهد تفاقم االنقسامات
تقوض النظام العاملي منذ سنوات .الوباء
التي ّ
يمث ّل استمرارية الرصاع بني القوى من خالل
وسائل أخرى».
و ّعلق الرئيس األمريكي دونالد ترامب خصوصا ً
املساهمة املالية األمريكية يف منظمة الصحة
العاملية التي يت ّهمها بأنها منحازة إىل الصني منشأ
كوفيد ،-19يف خض ّم أزمة الوباء العاملي.
«تنظيم عالقات القوة»

وقال الوزير الفرنيس «إنه التشكيك القديم عينه
بتعددية األطراف» ،إذ إن الواليات املتحدة سبق أن
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ظل
علقت تمويلها للعديد من املنظمات الدولية يف ّ
رئاسة ترامب.
وتابع لودريان« :هذا الرصاع (بني القوى) هو
تنظيم عالقات القوة الذي كنا نشهده قبل (األزمة
الصحية) مع تفاقم الخصومة الصينية األمريكية».
ويت ّهم رئيس الواليات املتحدة ،الدولة األكرث ترضرا ً
بالوباء يف العالم ،الصني حيث ظهر املرض ،بأنها
«أخفت» خطورة الفريوس والعدد الحقيقي
لضحاياه.
وتتكرر التوترات الدبلوماسية بني البلدين منذ
وصول ترامب إىل البيت األبيض مطلع العام .2017
وتهاجم واشنطن بكني عىل عدة جبهات أخرى
من التنديد بتوسعها العسكري يف بحر الصني
الجنوبي إىل االتهامات بتجسس صناعي .غري أن
القوتني توصلتا يف يناير إىل اتفاق تجاري عىل شكل
هدنة يف حربهما املتمثلة بفرض رسوم جمركية
متبادلة.
«انغالق» أميركا و»طموح» الصين

وندد لودريان بـ»توسيع املنافسة الدولية ،وحتى
املواجهة ،يف كل القطاعات» بما يف ذلك «ميدان
املعلومات» حيث تتنافس القوى العظمى للمقارنة
بني نماذجها يف إدارة أزمة كوفيد.-19
وقال إن «انغالق» الواليات املتحدة التي «يبدو
أنها مرتددة يف أداء دور القائد عىل املستوى
الدويل» يعقّد كل «خطوة مشرتكة» بشأن
ويشجع تطلعات الصني
التحديات العاملية الكبرية
ّ
إىل السلطة.
وأكد أن« :نتيجة ذلك تشعر الصني أنها قادرة عىل
قول يوما ً ما (أنا القوة والقيادة)».
وشدد عىل أن يف لعبة القوى ،أوروبا لديها مكانها
و»عليها أن تجد مصري قيادة» بدالً من «أن تطرح
أسئلة عىل نفسها» كما تفعل يف األزمة الصحية
الراهنة.
ورأى أنه ينبغي عىل الصني أن «تحرتم» االتحاد
دائما» ،مضيفا:
األوروبي «وهذه ليست الحال ً
«أحيانا ً بكني تلعب عىل االنقسامات يف االتحاد
األوروبي».
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األمم المتحدة :العالم لن يعود
إلى وضعه الطبيعي بعد كورونا
رصحت نائبة األمني العام لألمم املتحدة أمينة محمد ،يف منتدى دويل عقد
مؤخرا ً  ،بأن العالم ال يستطيع العودة إىل «الوضع الطبيعي السابق»
بعد تقديم االستجابات االجتماعية واالقتصادية وسط جائحة فريوس
«كورونا» ،وفقا ً لشبكة «فوكس نيوز».
وقالت محمد يف معرض تناولها لخطورة الفريوس التاجي عامليا ً« :يجب
أن نضع يف اعتبارنا خطورة الوضع .إن العودة إىل الحياة الطبيعية يف
بعض املناطق يجب أال تخدعنا إىل شعور زائف باألمان».
وأوضحت محمد أن عديدا ً من البلدان تشهد أسوأ انتشار
للوباء اآلن ،وتقدر منظمة العمل الدولية أنه يمكن فقدان
 300مليون وظيفة ،وهو رقم يزيد  15مرة عن فقدان
الوظائف الذي حصل خالل األزمة املالية عام .2008
وأصاب الفريوس التاجي أكرث من  9ماليني شخص،
وقتل أكرث من  472ألفا ً عىل مستوى
العالم.
وبحسب ما ورد ،قدر
البنك الدويل أنه
يمكن دفع 70
إىل 100
مليون
شخص

إىل براثن الفقر املدقع ،ويمكن للعالم أن يشهد أكرب انخفاض حاد يف دخل
الفرد منذ سبعينات القرن التاسع عرش.
وقالت محمد إن برنامج الغذاء العاملي التابع لألمم املتحدة حذر كذلك من
أن  265مليون شخص «قد يواجهون انعدام األمن الغذائي الحاد بحلول
نهاية العام ،وهو ضعف العدد املعرض للخطر قبل األزمة».
وأضافت« :إن جائحة (كورونا) جعلت أهداف التنمية املستدامة أكرث
ٍ
تعاف
أهمية وحيوية من أي وقت مىض .إن األزمة تذكري صارخ بأن أي
يفشل يف معالجة أسباب ضعفنا الحايل يحكم علينا بأزمات أكرث حدة يف
املستقبل».
وتفيد التقارير بأن األمم املتحدة تعد استجابات لخمسة
مجاالت حاسمة لكل بلد ،والتي تشمل حماية أنظمة
الرعاية الصحية ،وضمان الوصول إىل الحماية
االجتماعية من أجل مساعدة املجتمعات
الضعيفة ،واملساعدة يف خلق فرص
العمل ودعم الدخل ،ومساعدة
البلدان عىل «التنقل يف
خيارات االقتصاد الكيل
املعقدة» ،وأخريا ً العمل
مع الدول لتطوير
حلول محلية
للتعايف من
األزمة.

وزير الخارجية الصيني
يكشف كيف سيكون
العالم بعد كورونا
أعلن وزير الخارجية الصينى وانغ يى،أن العالم لن يكون عىل حاله بعد
وباء فريوس «كورونا» املستجد ،الذي أثبت أنه ال توجد دولة يمكنها
مواجهة هذه التحديات وحدها.
وقال وانغ يي ،حالل املؤتمر الصحفي السنوي« :العالم لن يكون
كما هو ،ألن التاريخ يميض قدما .وطوال تاريخها ،تطورت اإلنسانية
وتقدمت يف مكافحة الكوارث .وتعتقد الصني أنه ما دامت جميع البلدان
تلتزم باالختيار الصحيح واالتجاه الصحيح ،فإن عاملنا بالتأكيد سوف
ينتظر» مستقبل أكرث إرشاقا عقب هزيمة الوباء«.
وأضاف أن العوملة اتجاه ال مفر منه يسهم يف تنمية السالم وتقدم
البرشية ،وأن محاوالت رفض العوملة واستعادة الحمائية ليس لها
مستقبل.

مؤرخ هولندي يستشرف مستقبل العالم
بعد جائحة كورونا
توقع املؤرخ الهولندي روتخر بريخمان أن تشجع جائحة كورونا الجيل
األصغر سنا عىل النأي عن ثقافة األنانية ،إذ يرغب الشبان اآلن يف ممارسة
وظائف تمكنهم من مساعدة اآلخرين.

وقال يف مقابلة مع رويرتز إنه يشعر أن أزمة كورونا تظهر أن هناك تغريات
تحدث وإن هناك تحوال «يطرأ عىل روح العرص» بالنسبة للجيل األصغر
سنا.

وأشار إىل أنه« :بجب االلتزام بتوزيع عاملي رشيد للموارد وضمان أفضل
كفاءة اقتصادية ،ويجب علينا أيضا أن نويل املزيد من االهتمام ملعالجة
أوجه القصور التي تسببها العوملة ،بما يف ذلك توسيع الفجوة بني
األغنياء والفقراء والتفاوت بالتنمية يف املناطق».
كما قال وانغ يي ،إن الوباء الحايل أظهر أنه بغض النظر عن مدى قوة
البالد ،فإنه ال يمكن ألحد التعامل مع هذا التحدي بشكل أحادي ،لذلك
من الرضوري الدفاع عن التعددية وتطويرها بشكل حاسم ،أولئك الذين
ال يزالون غري مبالني بحزن اآلخرين ،ونتيجة لذلك ،فإنهم سيرضون
أنفسهم ،وسوف بفقدون هيبتهم يف نهاية املطاف.
وشدد عىل أنه« :يف مواجهة التحديات العاملية املستمرة ،لن يتمكن
املجتمع الدويل من التغلب عىل الصعوبات إال إذا توحد».
واختتم وزير الخارجية الصينى وانغ يى ،قائال إن« :العالم لن يكون
هو نفسه ،وأن الصني لن تتوقف عن امليض قدما ،بعد الوباء ،وسيصبح
االقتصاد الصيني أقوى وأكرث استقرارا».

وأضاف «نميض اآلن إىل عرص من نوع جديد يتعلق أكرث بالخدمة العامة،
بالتعاون ،وباألساس ،بما هو الئق» .وتابع أن الحكومات نرشت قوائم
بالوظائف الرضورية خالل األزمة ،وهو ما قد يكون له تأثري هائل عىل جيل
بأكمله.
وأضاف «إذا نظرت إىل هذه القوائم ،ستتساءل ،أين مديرو صناديق التحوط؟
أين املرصفيون أو خرباء التسويق ؟».
وأكد أنه بات من الواضح أن من يقومون بالوظائف املهمة هم العاملون يف
التمريض والتعليم والصحافة.
كما توقع بريخمان تراجعا يف السفر بعد الوباء وتقديرا أكرب من الناس للقيم
املحلية.
وردا عىل سؤال عما إذا كانت املصافحة والعناق سيختفيان بعد األزمة وشهور
من التباعد االجتماعي ،قال بريخمان «ال أعتقد أن بإمكانك القضاء عىل
التصافح أو العناق ،خاصة العناق».

0016

يونيو  2020م  -السنة الثامنة  -العدد90 :

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

تغطية خاصة Special coverage
العربي األمريكي اليوم Arab American Today

بقلــوب مؤمنــة بقضــاء اهلل وقدره نتقدم
بخالــص العــزاء وصادق المواســاة القلبية
إلى األخ/

بقلــوب مؤمنــة بقضــاء اهلل وقدره نتقدم
بخالــص العــزاء وصادق المواســاة القلبية
إلى القاضي/

وإلــى آل الجماعــي الكرام وذلك

وإلــى آل ســامة الكرام وذلك في

فــي وفاة نجله

وفاة والدتهم

صادق نبيل اجلماعي

احلجة  /فاطمة ابراهيم سالمة

جــراء حادثــً آليم ،ســائلين اهلل العلي
القديــر أن يتغمــده بواســع رحمته وأن
يســكنه فســيح جناتــه وأن يلهم أهله
وذويه الصبر والســلوان..

ســائلين اهلل العلــي القديــر أن يتغمدها
بواســع رحمته وأن يســكنها فســيح
جناتــه وأن يلهــم أهلهــا وذويها الصبر
والسلوان..

نبيل اجلماعي
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السعودية تقرر إقامة موسم الحج
لهذا العام بعدد «محدود جدا»
أعلنت السعودية إقامة الحج هذا العام ،حرصا ً لحجاج الداخل
من اململكة وبأعداد محدودة جدا ً ،يف ظل استمرار جائحة
«كورونا» .وقالت وزارة الحج والعمرة ،إن القرار يأتي «حرصا ً
عىل إقامة الرشيعة» بشكل آمن صحيا ً ،وبما يحقق متطلبات
الوقاية والتباعد االجتماعي الالزم لضمان سالمة اإلنسان،
«تحقيقا ً ملقاصد الرشيعة اإلسالمية يف حفظ النفس البرشية».
وأكدت اململكة ،أنه «انطالقا ً من حرصها الدائم عىل تمكني
ضيوف بيت الله الحرام وزوار املسجد النبوي من أداء مناسك
الحج والعمرة يف أمن وصحة وسالمة ،حرصت منذ بدء ظهور
اإلصابات بفريوس كورونا وانتقال العدوى إىل بعض الدول،
عىل اتخاذ اإلجراءات االحرتازية لحماية ضيوف الرحمن،
بتعليق قدوم املعتمرين والعناية باملعتمرين املوجودين يف
األرايض املقدسة ،وهو ما القى مباركة إسالمية ودولية ملا
كان له من إسهام كبري يف مواجهة الجائحة عامليا ً ،ودعما ً
لجهود الدول واملنظمات الصحية الدولية يف محارصة انتشار
الفريوس».
وكانت السعودية اتخذت احرتازات مشددة للمحافظة عىل أمن
وسالمة أرواح زوار األماكن املقدسة؛ إذ أوقفت العمرة منذ الرابع
من مارس (آذار) املايض ،كما أوقفت يف ذلك الحني الصلوات يف
املساجد ،وكذلك تأشريات الدخول ألداء العمرة.
وقال بيان وزارة الحج والعمرة ،إنه «نظرا ً ملا يشهده العالم

من ٍ
تفش لفريوس كورونا املستجد يف أكرث من  180دولة حول
العالم ،وبنا ًء عىل ما أوضحته وزارة الصحة السعودية حيال
استمرار مخاطر هذه الجائحة وعدم توفر اللقاح والعالج
للمصابني بعدوى الفريوس حول العالم وللحفاظ عىل
األمن الصحي العاملي ،خصوصا ً مع ارتفاع معدل اإلصابات
يف معظم الدول وفق التقارير الصادرة من الهيئات ومراكز
األبحاث الصحية العاملية ،ولخطورة تفيش العدوى واإلصابة
يف التجمعات البرشية التي يصعب توفري التباعد اآلمن بني
أفرادها ،ويف ظل استمرار هذه الجائحة ،وخطورة تفيش
العدوى يف التجمعات والحشود البرشية ،والتنقالت بني دول
العالم ،وازدياد معدالت اإلصابات عامليا ً ،فقد تقرر إقامة حج
هذا العام (1441هـ 2020 -م) بأعداد محدودة جدا ً للراغبني
يف أداء مناسك الحج ملختلف الجنسيات من املوجودين داخل
اململكة».
وأوضح البيان ،أن القرار جاء «حرصا ً عىل إقامة الشعرية
بشكل آمن صحيا ً ،وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد
االجتماعي الالزم لضمان سالمة اإلنسان وحمايته من مهددات
هذه الجائحة ،وتحقيقا ً ملقاصد الرشيعة اإلسالمية يف حفظ
النفس البرشية» .وقال إن «حكومة خادم الحرمني الرشيفني،
وهي تترشف بخدمة ماليني الحجاج واملعتمرين يف كل عام،
لتؤكد أن هذا القرار يأتي من حرصها الدائم عىل أمن قاصدي
الحرمني الرشيفني وسالمتهم حتى عودتهم إىل بلدانهم».

4

دول تتحفظ على بيان
الجامعة العربية بشأن ليبيا

تحفظت  4دول من األعضاء بالجامعة العربية ،هي
قطر وتونس والصومال وليبيا ،عىل البيان الختامي
ملجلس الجامعة الذي انعقد مؤخرا ً عىل مستوى
وزراء الخارجية عرب تقنية «الفيديو كونفرانس».
حيث تحفظت تونس عىل الفقرة ( )8من القرار ،كما
تحفظت عىل السطر األخري من الفقرة  7من القرار
والذي نص عىل «التحذير من مغبة االستمرار يف
العمل العسكري لتحريك الخطوط التي توجد
عليها األطراف حاليا تفاديا لتوسع املواجهة».
فيما تحفظت جمهورية الصومال الفدرالية عىل
البنود السابع ،والثامن ،والحادي عرش ،من مرشوع
القرار الذي أعدته لجنة الصياغة املصغرة املكونة
من مرص ،وتونس ،والجزائر ،واملغرب ،وليبيا.
فيما قال ممثل دولة قطر إنها توافق رئاسة املجلس
عىل رضورة رفع البندين املختلف عليهما بني مرص
وليبيا ،وهما الثامن والحادي عرش من مرشوع
القرار ،إىل األمني العام لدراستهما ،ويف حال عدم
القبول بذلك فإن دولة قطر تتحفظ عىل البندين
السابع ،والثامن.
من جهتها أكدت ليبيا عىل وجوب التفريق بني
القوات املوجودة يف ليبيا بطريقة رشعية ،وتم
استدعاؤها باتفاق معلن ومكتوب مع الحكومة
الرشعية ومودع لدى األمم املتحدة ،وبني قوات
أخرى أقحمت نفسها يف الرصاع بشكل غري رشعي،
مضيفة أنها تستغرب من ازدواجية املعايري التي
اتبعتها الجامعة العربية يف التعامل مع الوضع يف
ليبيا ،حني لم يصدر قرار يدعو القوات املعتدية
وداعميها ،حني كانت العاصمة طرابلس تحت
قصف الطريان ونريان املدافع ،لوقف عدوانهم
وعملياتهم العسكرية ،واليوم ،وبعد أن تمكن
الجيش الليبي ،التابع للحكومة الرشعية ،والقوات
املساندة له من دحر العدوان واتجه نحو اسرتجاع

املدن املختطفة وبسط سيطرة الدولة عليها ،تتم
املطالبة برسم الخطوط الحمراء عىل ذلك ،ولذلك
تتحفظ دولة ليبيا عىل الفقرة السابعة بداية من
املطالبة بسحب القوات وإىل نهاية الفقرة.
كما أكد ممثل ليبيا عىل أنها «تتحفظ عىل الفقرة
الثامنة من نص القرار ،وتؤكد عىل أن من يريد لعب
دور الوساطة يجب أن يكون عىل مسافة واحدة
من جميع األطراف ،وأال ينحاز لطرف دون آخر،
ونظرا ً ألنه لم تتم دعوة حكومة الوفاق ،الحكومة
الرشعية ،أو استشارتها يف هذه املبادرة ،عالوة عىل
أنها ال تستند إىل مرجعيات التسوية السياسية يف
ليبيا سواء االتفاق السيايس الليبي املوقع يف مدينة
الصخريات أو مبادرة برلني ،أو قرار مجلس األمن
 ،2510ولذلك تتحفظ دولة ليبيا عىل كامل نص
الفقرة الثامنة» .
يذكر أن مجلس الجامعة عىل مستوى وزراء
الخارجية أكد عىل االلتزام بوحدة وسالمة األرايض
الليبية ولحمتها الوطنية والحفاظ عىل أمنها
واستقرارها ورفاهية شعبها.
كما أكد املجلس أهمية الحل السيايس الشامل
لألزمة الليبية والعمل عىل التنفيذ الكامل لالتفاق
السيايس الليبي املوقع بمدينة الصخريات ،والتأكيد
عىل التسوية السياسية بني جميع الليبيني،
بمختلف انتماءاتهم ،باعتبارها الحل الوحيد لعودة
األمن واالستقرار والقضاء عىل اإلرهاب.
وأكد املجلس رضورة التوصل إىل اتفاق لوقف
إطالق النار بشكل دائم ،وأهمية قيام األمم املتحدة
واملجتمع الدويل بإلزام كافة الجهات الخارجية
بإخراج املرتزقة من كافة الجهات الليبية ،والعمل
عىل توحيد املؤسسات العسكرية واألمنية ضمن
الحل السيايس وتفكيك املليشيات وتسليم
أسلحتها وفقا ملخرجات مؤتمر برلني.

اتفاق عراقي أردني على التعاون
في مكافحة اإلرهاب
أعلن وزيرا الخارجية ،العراقي فؤاد حسني ،واألردني
أيمن الصفدي ،االتفاق عىل التعاون يف مجاالت بينها
مكافحة اإلرهاب.
وقال فؤاد حسني خالل مؤتمر صحفي مشرتك يف
بغداد أنه بحث مع الصفدي «التعاون يف املجال األمني
واالقتصاد والصحة ،وتوسيع العالقات الثنائية».
ويف املؤتمر ذاته ،أضاف الصفدي« :اتفقنا عىل التعاون
يف مجاالت الطاقة الكهربائية والنفط والتجارة ومكافحة
اإلرهاب» ،دون تفاصيل عن طبيعة ذلك التعاون.
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يف سياق متصل ،بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى
الكاظمي ،خالل لقاء مع الصفدي ،التعاون يف املجاالت
االقتصادية والقضايا ذات االهتمام املشرتك.
وتعد زيارة الصفدي ،غري محددة املدة للعراق ،الثانية
منذ مطلع العام.
ويف يناير/كانون الثاني ،زار الصفدي بغداد يف ذروة
التوتر بني واشنطن وطهران عىل األرايض العراقية عىل
خلفية مقتل قائد فيلق القدس اإليراني قاسم سليماني
يف رضبة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.
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«العدالة والتنمية»
المغربي يواجه امتحان
النزاهة والشفافية

ً
يوما للذاكرة إلدانة
الجزائر تعتمد

«جرائم االستعمار» الفرنسي
صادق أعضاء الربملان الجزائري ،عىل
قانون يجعل من مجازر  8أيار/مايو 1945
«يوما ً للذاكرة» حتى ال ت ُنىس «جرائم
االستعمار» الفرنيس يف الجزائر.
وصوت النواب باإلجماع عىل قانون
يتضمن «اعتماد  8ماي (مايو/أيار) 1945
يوما ً وطنيا ً للذاكرة» قدمته الحكومة،
خالل جلسة علنية حرضها وزير
املجاهدين (محاربو حرب التحرير 1954-
 )1962الطيب زيتوني.
وخالل تقديمه مرشوع القانون ،أكد
الطيب زيتوني أن «االستعمار الفرنيس لم
يتوان يف قمع املتظاهرين بحملة رشسة
خلفت عرشات آالف الضحايا الذين
تعرضوا ألبشع أنواع التعذيب والتنكيل
والبطش الهمجي والتقتيل».
ويف الثامن من أيار/مايو  1945بينما كانت

فرنسا املستعمرة للجزائر تحتفل بنرصها
يف الحرب عىل النازية ،خرج الجزائريون
يف تظاهرات حاملني األعالم الجزائرية
للمطالبة باالستقالل يف مدن سطيف وقاملة
وخرا ّطة ،يف رشق البالد.
وقمعت قوات االحتالل الفرنيس املتظاهرين
بالقوة ،ما أسفر عن آالف القتىل .ويتحدث
الجزائريون عن  45ألف قتيل عىل األقل
بينما بلغ عدد الضحايا بالنسبة للسلطات
الفرنسية بني  15ألفا و 20ألف قتيل ،منهم
 103من األوروبيني.
ورأى رئيس مجلس النواب سليمان شنني
أن «مطلب إدراج قانون يجرم االستعمار
هو مطلب شعبي وليس فقط مطلب نواب
الربملان أو حكومة أو إدارات سيادية»،
بحسب ما نقلت وكالة األنباء الجزائرية.
واعترب نائب من حزب جبهة التحرير

الوطني ،صاحب األكرثية يف املجلس ،أن
عىل «فرنسا االعرتاف بجرائمها يف الجزائر
خالل الفرتة االستعمارية وعليها أن تقدم
اعتذارا ً عىل ذلك».
وجاء القانون بطلب من الرئيس عبد
املجيد تبون بمناسبة إحياء الذكرى
الـ 75لـ»مجازر  8ماي» ،وقد وصفها
بأنها «جرائم ضد اإلنسانية وضد القيم
الحضارية ،ألن هدفها كان التطهري
العرقي الستبدال السكان األصليني بسكان
أجانب».
وكان الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون
وصف يف شباط/فرباير  ،2017بينما
كان مرشحا ً للرئاسة ،يف حوار مع قناة
جزائرية ،االستعمار بأنه «جريمة ضد
اإلنسانية» و»بربرية» ،ما أثار ردود فعل
منتقدة من اليمني الفرنيس.

Sudan Says Near
Settlement With
US for 1998 Embassy Bombings
ages against Sudan in lawsuits accusing the
now-overthrown regime of strongman Omar
al-Bashir of complicity in the bombings that
killed 224 people.

told AFP news agency.
«We now have a delegation in Washington
negotiating with the victims’ lawyers and officials at the US Department of State,” she said.

After reaching a deal, Sudan “will have
fulfilled all the requirements” to be removed
from the US blacklist of “state sponsors of
terrorism”, Abdullah said.

The attacks claimed by al-Qaeda killed a total
of 224 people and wounded 5,000 - almost
all of them Africans.

In February, Khartoum agreed to compensate
the families of 17 US Navy sailors killed in an
al-Qaeda attack on the USS Cole warship in
Yemen nearly 20 years ago.
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The US has accused Sudan of aiding the attackers linked to the bombings and demanded compensation for victims’ families.
The US Supreme Court in February appeared
open to reinstating $4.3bn in punitive dam-

الرباط – عادل نجدي
اتخذ الجدل الذي أثاره ترسيب تسجيل صوتي يتهم وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان
والعالقات مع الربملان املغربي مصطفى الرميد ،بعدم إعطاء سكرترية مكتب املحاماة الذي
كان يرأسه قبل تعيينه وزيرا ً يف  ،2012حقوقها الوظيفية ،وعىل رأسها الترصيح بشأنها
لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،أبعادا ً جديدة ،بعد تكليف األمني العام
لحزب «العدالة والتنمية» رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ،اللجنة املركزية للنزاهة
والشفافية يف الحزب باالستماع للوزير.
وشكلت الضجة الواسعة التي أثارها اكتشاف أن الوزير لم يرصح بشأن سكرترية مكتبه،
التي فارقت الحياة أخريا ً ،كموظفة لديه طيلة فرتة عملها املمتدة لنحو  24سنة ،ورقة
ضغط عىل «العدالة والتنمية» من قبل خصومه السياسيني ،بعد ارتفاع أصوات مطالبة
بإقالته من منصبه أو تقديم استقالته تفاديا ً للحرج ،وتعبريا ً عن تحمله للمسؤولية ،بحكم
منصبه كوزير دولة مكلف بحقوق اإلنسان عما اعترب «خرقا ً سافرا ً للقانون وتسببه يف
هضم أبسط حقوق سكرتريته».
يف املقابل ،دافع قياديون يف «العدالة والتنمية» عن الوزير ،معتربين أن عالقة هذا األخري
بمكتب املحاماة يف الدار البيضاء انقطعت منذ توليه وزارة العدل يف حكومة عبد اإلله
بنكريان ،وبالضبط منذ يناير/كانون الثاني  ،2012وهو الوضع املستمر حاليا ً يف حكومة
سعد الدين العثماني.
كما أكدوا أن جميع الحقوق االجتماعية كانت مضمونة للراحلة التي لقيت عناية خاصة
من الوزير يف السنوات األخرية التي قضتها بني تلقيها للعالج وعملها كاتبة يف مكتب
املحاماة .وهو املوقف ذاته الذي عربت عنه عائلة الراحلة ،حيث أكدت أن الرميد «أعطى
وأوىف لها» ،وأنها ممتنة له ملا قدمه ،ماديا ً ومعنويا ً ،للراحلة.
ويف الوقت الذي ينتظر أن تستمع اللجنة املركزية للنزاهة والشفافية لحزب «العدالة
والتنمية» ،خالل الساعات املقبلة ،إىل الرميد ،قبل أن ترفع تقريرها إىل األمانة العامة
للحزب التخاذ ما تراه مناسبا من قرارات بشأن الواقعة ،يواجه الحزب امتحانا صعبا
يخترب مقومات تجربته التنظيمية والسياسية القائمة عىل تعزيز قيم النزاهة والشفافية
يف العمل الحزبي ويف إدارة الشأن العام الوطني واملحيل.
بنى «العدالة والتنمية» ،منذ دخوله معرتك السياسة يف تسعينيات القرن املايض ،كل
مجده السيايس عىل املصداقية والنزاهة األخالقية ،والحرص عىل تحقيق ذلك ،من خالل
وضع قواعد التنظيم والقيم األخالقية التي ينتظم وفقها عمله ،تسهر عىل تفعيلها بنية
تنظيمية مهيكلة ،تتمثل يف هيئة التحكيم الوطنية واللجنة املركزية للنزاهة والشفافية،
واللتني تؤديان أدوارا ً هامة يف التصدي لكل االختالالت واالنحرافات والخروقات التي
يمكن أن يرتكبها األفراد أو الهيئات.
ويرى «العدالة والتنمية» ،يف أدبياته ،أن الحفاظ عىل الريادة يف املشهد السيايس املغربي
ومصداقيته لدى املواطنني رهني بمدى تمسك مناضليه ومناضالته باملنظومة القيمية
والقانونية املؤطرة لعمله التنظيمي والسيايس .فالحزب يحدد أن من واجبات االنتماء
إليه هي النزاهة ،كما هو منصوص عليه يف قوانينه الداخلية.
لكن يف ظل الوضع التي خلفه ترسيب التسجيل الصوتي الخاص بسكرترية وزير الدولة،
تبدو لجنة النزاهة والشفافية ،ومن ورائها قيادة «العدالة والتنمية» ،بني نارين :نار تقديم
دليل ملموس عىل صدقية ما يرفعه الحزب من شعارات بشأن النزاهة والشفافية والحفاظ
عىل رأسماله املعنوي ،ونار االنتقادات والحمالت اإلعالمية التي تستهدفه وتحاول
إضعافه معنويا ،يف سياق تدافع سيايس سابق لالنتخابات املقبلة يف .2021
ورأى أستاذ القانون الدستوري يف جامعة ابن طفيل يف القنيطرة رشيد لزرق ، ،أن إحالة
قضية وزير الدولة إىل لجنة النزاهة والشفافية محاولة للسيطرة عىل تبعات واقع خرق
الوزير للقانون بعدم تسجيل كاتبته يف صندوق الضمان االجتماعي ،ومحاولة لكسب
الوقت ملعالجة ما اعت ُرب فضيحة سياسية وأخالقية.
ويف الوقت الذي استبعد لزرق أن تصدر لجنة النزاهة والشفافية قرارا ً ضد قيادات الصف
األول يف «العدالة والتنمية» ،رأى قيادي يف الحزب ،طلب عدم الكشف عن هويته ،أن
«تقرير اللجنة سيكون تقريرا ً موضوعيا ً وشفافا ً» ،إىل أن عمل اللجنة ليس صوريا ً ،فهي
تقوم بدراسة امللفات والتحقيق فيها واالستماع إىل جميع األطراف ،ثم ترفع ما توصلت
إليه إىل األمانة العامة للحزب التي لها سلطة اتخاذ القرار.

S

udan is finalising a deal with the United States to compensate the victims
of the 1998 US Embassy bombings in
Kenya and Tanzania, Foreign Minister Asmaa
Abdallah said.
The twin blasts took place in August 1998
when a truck bomb hit the US consulate in
downtown Nairobi, followed by an explosion
at the one in Dar-es-Salaam.
«The final touches of a settlement with
victims of embassy bombings in Nairobi and
Dar-es-Salaam are being finalised,” Abdallah
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تزايد االهتمام بالتعرف على

اإلسالم في كولومبيا
قال إلياس مرزوقي ،الرئيس املؤسس ملعهد
اإلمام القرطبي يف العاصمة الكولومبية بوغوتا،
إن االهتمام بالتعرف عىل اإلسالم يتزايد بني
الشباب الكولومبي يوما بعد يوم.
وأضاف مرزوقي لــ»األناضول» ،أن كولومبيا
تحتضن جالية مسلمة كبرية ،ويعتنق اإلسالم
شخصان أو ثالثة  أسبوع ًيا معظمهم من
الطالب.
وتابع :إن املعتنقني الجدد لإلسالم باتوا

ومدرسة لتدريس الفقه اإلسالمي والفلسفة.
باإلضافة إىل األنشطة التي يجريها مرزوقي
يف معهده ،فإنه يشارك يف إلقاء محارضات عن
التاريخ اإلسالمي يف جامعة روزاريو يف بوغوتا.
ولفت مرزوقي أن إدارة معهد اإلمام القرطبي
واصلت القيام بأنشطة الدعوة عرب شبكة
اإلنرتنت ،ومع ذلك كان شهر رمضان هذا العام
صع ًبا عىل املسلمني الجدد .حيث لم نستطع
تنظيم موائد اإلفطار الجماعي وال عقد الدروس
الدينية يف املسجد كما
كنًا نفعل كل عام بسبب
إجراءات الحظر.
وذكر أن غالبية املسلمني
الذين قدموا إىل مسجد
اإلمام القرطبي يف بوغوتا،
كانوا من األشخاص الذين
اختاروا اإلسالم بني سن
موضحا أن هذا
 15و،40
ً
الجيل ينتمي إىل الطبقة
االقتصادية املتوسطة ويتميز باهتمامه البالغ
بالتعرف عىل اإلسالم.
ونوه مرزوقي إىل أن معهد اإلمام القرطبي،
واملسجد واملدرسة املوجودتان ضمن املعهد،
تعترب مرك ًزا لألنشطة االجتماعية الخاصة
بأبناء الجالية املسلمة يف بوغوتا ،وال تقترص
أنشطتها فقط عىل أداء العبادات.

المعتنقون الجدد لإلسالم باتوا
يشكلون ما نسبته  80-70بالمئة من
أبناء الجالية المسلمة في كولومبيا
يشكلون ما نسبته  70-80باملئة من أبناء
الجالية املسلمة يف كولومبيا .مشريًا أن نسبة
النساء املعتنقات لإلسالم أكرث من نظرائهن
من الرجال.
وعن حياته الخاصة ،لفت املرزوقي أنه ولد
ونشأ يف أرسة تونسية يف فرنسا ،قبل أن يذهب
إىل سوريا عام 2003؛ لدراسة الفقه اإلسالمي
فيها ملدة  5سنوات ،حيث التقى بزوجته
الكولومبية املسلمة هناك.
وقال إنه بعد زواجه وبدال من العودة إىل أوروبا
لنرش الدعوة ،انتقل إىل كولومبيا وأسس معهد
أيضا مسج ًدا
اإلمام القرطبي ،الذي يضم ً

ال تمييز ضد المسلمين

وذكر مرزوقي أن هناك جالية مسلمة لبنانية
يف العاصمة قدمت منذ سنوات عديدة ،ويتميز

الكولومبيون بقبولهم لآلخر وبطبيعة منفتحة
ويتقبلون االختالفات يف املجتمع.
وتابع القول :ال يوجد رصاع بني املسلمني وغري
املسلمني بشكل عام يف أمريكا الجنوبية ،ولم
تقع مثل هذه األحداث عرب التاريخ .فاليوم
تعترب الجالية املسلمة يف الربازيل من أقوى
الجاليات يف أمريكا الجنوبية.
وبما أن اإلسالم يف كولومبيا يعترب جديدا نو ًعا
ما ،وفتيا ج ًدا ،لذا ال يمكنك رؤية املسلمني
واملظاهر اإلسالمية يف الشوارع.
ولفت مرزوقي إىل أنه ال يوجد تمييز أو هجمات
عنرصية ضد املسلمني يف كولومبيا ،كما أن
أبناء الجالية املسلمة يستطيعون العيش
وممارسة النشاطات الدينية الخاصة بهم يف
املجتمع دون أي ضغوط أو تمييز.
وأشار إىل عدم وجود جالية تركية كبرية يف
كولومبيا ،وأن قلة من األتراك الذين يعملون يف
الغالب بالتجارة يعيشون يف بوغوتا.
ولفت مرزوقي إىل أنه قىض شهر رمضان العام
املايض يف مدينة قونية الرتكية (وسط) ،معر ًبا
عن كثري إعجابه باألجواء الرمضانية التي
عاشها.
وأشار إىل عدم وجود جامعة للدراسات
اإلسالمية يف كولومبيا ،محبذا إقامة املشاريع
األكاديمية بني تركيا وكولومبيا.
وقال :من الجيد ج ًدا أن يكون هناك قسما
للدراسات اإلسالمية يف أي من جامعات
كولومبيا ،الحتضان الراغبني بالتعرف عىل
اإلسالم وقيمه من خالل الدراسة األكاديمية.

«أنا صرت مسلمة» ..مدونة فيديو كورية تفاجئ
متابعيها بنطق الشهادتين بعد إنكار لألديان

«أنا رصت مسلمة» ،كان عنوان فيديو عىل يوتيوب نرشته شابة تدعى جنة
كوريا ،القى كثريا من الرتحيب عىل مواقع التواصل االجتماعي ،يف وقت جعل
فيه فريوس كورونا شعور السعادة غاية صعبة املنال.
من هي جنة كوريا؟

جنة هي فتاة من كوريا الجنوبية ،تعمل عىل تدريس اللغة الكورية للعرب
من خالل مقاطع فيديو عىل يوتيوب وتدوينات مصورة قصرية عىل
مواقع التواصل ،ملساعدة السياح العرب يف التواصل ببلدها
بأبسط الكلمات ،ومشاركة معلومات عن محالت وخدمات حالل
للمسلمني .وحفزها اهتمام العرب بتعلم املزيد عن الثقافة الكورية
ولغتها عىل تدشني موقعها الرسمي ،وزادت لكنتها وعفويتها من
جذب املتابعني عىل قناة يوتيوب.
ولدت جنة ألرسة بوذية ،وعاشت حياتها السابقة منكرة
لألديان ووجود اإلله ،وتحدثت مع متابعيها مرات عن رضورة
عدم الخوض معها يف تلك النقاشات ،وسؤالهم املتكرر لها
عن ديانتها الحقيقية ،يف حني أنها ببلدها األم ال يوجد من
يهتم بتلك التفاصيل الخاصة .ثم يف فرتة قريبة ،وتحديدا يف
العام  ،2018مرت جنة بتغريات نفسية بسبب أحداث مؤملة
عايشتها ،مما دفعها للبحث عن دين تلجأ له.
حياتي صعبة من دون ربي

درست األديان ،لكن تجربتها مع اإلسالم كانت
مختلفة ،فشعرت بأنه الدين األقرب لها وأنه «الدين
الصحيح» ،وتأخرت يف تحديد موقفها بسبب
خوفها من كرثة الفروض لتكون مسلمة صالحة،
حسب قولها ،من مثل الحجاب والصلوات الخمس
والصيام.
سجلت جنة بداية إعجابها بالدين اإلسالمي يف
الفيديو األخري الذي أعلنت فيه إسالمها ،ففي
كونت
عام  2013تعرفت عىل شاب مسلم ،وبسببه ّ
فكرة جيدة عن اإلسالم .ويف يناير/كانون الثاني 2016
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كانت املرة األوىل التي دخلت فيها جنة إىل مسجد يف كوريا ،واحتاجت إىل
ثالث سنوات لكي تكرر التجربة ،وتزور مسجدا كوريا آخر من أجل تصوير
فيديو وهي تتعلم خطوات الصالة ،ولكنها فوجئت بيشء خارج خطتها حني
جاءها إمام املسجد ليخربها أن «الله يحبك كثريًا» .ملست الكلمات الثالث
قلب جنة ،وأخذت تبكي بشدة.
كررت جنة التجربة بعد أشهر عند زيارتها لبنان ،فدخلت أحد املساجد،
والتزمت بالرداء الرشعي ،وأخذت تصيل وتبكي .ومنذ ذلك الوقت أصبح
لديها العديد من الصديقات املسلمات اللواتي ساعدنها عىل تخطي
القلق من عدم االلتزام بأركان اإلسالم من اليوم األول ،وتلقت العديد
من الهدايا والدروس لتحفيظها القرآن وفهمه ،وقررت نقل حياتها
للبلدان العربية ،حتى نرشت فيديو تجربتها األوىل مع صيام
شهر رمضان يف أبريل/نيسان املايض.
منصات كورية للدعوة

يشارك العديد من الشباب األجانب ،وخاصة الكوريني،
تجربتهم مع اإلسالم واملسلمني عرب يوتيوب ،ربما
أشهرهم هو الكوري داود كيم ،الذي أعلن إسالمه قبل
ثمانية شهور ،وأصبحت قناته منذ ذلك الوقت منصة
لتعريف الكوريني كثريا من تعاليم الدين اإلسالمي
وتصحيح املفاهيم املغلوطة ،وكان أجرأ فيديوهاته
عندما أقام الصالة يف مكان عام بكوريا ،ورصد
ردود الفعل.
تجذب هذه الفيديوهات ماليني العرب
واملسلمني ،املهتمني بمتابعة أجانب يتحدون
أرسهم ومجتمعاتهم ،ويقرؤون القرآن بلكنة
مميزة .ويسعى الكثريون ملساعدتهم
والدعوة لهم بالصالح ،وإرشادهم أحيانا
إىل بعض الشيوخ وسور القرآن لرشح
قلوبهم.
يف الجانب اآلخر يقف من يرون يف ذلك متاجرة
بالدين والعبادات من أجل جمع املشاهدات ،ال سيما من
الجمهور العربي.

مسلمو السنغال..

نموذج في الوعي البيئي

يف وقت يشهد جدالً حول إنشاءات غري قانونية تنفذها رشكات غربية يف مناطق الساحل
املحمية ،أطلق مسلمو السنغال حملة تشجري بهدف حماية الشواطئ.
بعد أداء صالة الجمعة يف «مسجد اإللهيات» قرب شواطئ املحيط األطليس بالعاصمة
دكار ،قام مصلون سنغاليون بغرس شتالت نخيل ونباتات أخرى يف املساحات الخالية حول
املسجد.
وارتدى املصلون ثيابا ً بيضاء تنفيذا ً لوصية باني املسجد بينما كانوا يغرسون الشتالت ،فيما
انطلق أطفال يلعبون عىل الشاطئ ،فتشكلت منهم جميعا ً لوحة مزهوة باأللوان.
وتستقبل الشواطئ السنغالية ،التي يشكل املسلمون أكرث من 95%س من سكانها وتعج
باملدارس اإلسالمية واملراكز الصوفية ،زوارها من الرياضيني واملصلني عىل حد سواء.
وقال عمر فال ،أحد املشاركني بحملة التشجري ،يف ترصيح لوكالة «األناضول» :إن مدينة دكار
تستمد جمالها من شواطئها املفتوحة للعامة.
وأضاف :يأتي الناس إىل الشاطئ بعد االنتهاء من أعمالهم ،ملمارسة رياضة الجري ،ويقيض
آخرون أوقاتا ً ممتعة بصحبة عائالتهم.
وأوضح أن رشكات أجنبية تسعى لبناء فنادق ومطاعم ،رغم حظر اإلعمار يف املنطقة ،مشريا ً إىل
أنهم لن يسمحوا لذلك بالحدوث.
وأكد فال أنهم سيواصلون عمليات التشجري يف املناطق القريبة من الشواطئ ،الفتا ً إىل أن مدنا ً
ساحلية غري دكار بدأت تحذو حذوهم.
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أركان العالقة الزوجية
في اإلسالم
إن االلتزام بـ أركان العالقة الزوجية هي أساس نجاح هذه العالقة ،ألن الزواج هي
عالقة تحافظ عىل عدم زوال الجنس البرشى ذاته ويف الزواج والعالقة األرسية تتم
تربية األوالد يف نطاق األرسة وتحت سقف الزواج والعالقة الزوجية الناجحة تبني
عىل عدة أركان أهمها كاآلتي:
اكتمال أركان عقد الزواج :اإليجاب والقبول واألهلية الزوجني والرضا ،وعدم اإلجبار
والكراهية عىل الزواج من رشوط صحته ،كذلك وجود شاهدين وويل الزوجة.
اجتماع الزوجني عىل رضا الله :فمن يجتمعون يف محبة ورضا الله سبحانه وتعاىل
بالتأكيد ،سوف تكون عالقتهم شديدة النجاح ،وتقام العالقة عىل رضا الله بأن يعينوا
بعضهم البعض عىل طاعة الله وأداء الصلوات وفعل الخري واجتناب املعايص
االحرتام املتبادل :فيجب أن تقوم العالقة بني الزوجني عىل االحرتام والود واملحبة
بني الطرفني ،وأن تبنى العالقة عىل الرقي واحرتام اآلراء وتبادلها واملناقشة والعرشة
باملعروف.
واجبات الزوج والزوجة :لكل من الزوج والزوجة واجبات مختلفة كل منها تناسب
مقدرته عىل النحو الذى خلقه الله به فالزوج من واجبه اإلنفاق عىل بيته وزوجته
وتلبية احتياجاتهم وبذل الجهد لتحمل املسؤولية تلك عىل عاتقه والعمل عىل ذلك
واملرأة أيضا لديها واجبات يف رعاية املنزل وإعداد الطعام ورعاية شؤون الزوج.
عدم إفشاء أرسار زوجية :ويندرج تحت األرسار تلك كل ما يحدث بني الزوج وزوجته
يف منزلهم أو كل أمور بيتهم وشؤونهم الخاصة ومن رش أسوأ األشياء إفشاء أرسار
الزواج وعىل كل من الزوجني مسؤولية الحفاظ عىل تلك األمور من اإلفشاء حفاظا
عىل عالقتهم.
قداسة العالقةالعالقة الزوجية عالقة مقدسة ،ويجب أن تقام عىل الحب والرصاحة
والحفاظ عىل العالقة بقداسة األشياء املقدسة ،فتلك العالقة من أسمى وأرقى
العالقات.
االختيار املناسب والصحيح لألزواج :يجب أن تختار أو تختاري رشيك حياتك بعنايه
فائقة ،ويجب اتباع أن يكون مناسبا لكل أمورك ،وأن حياتك تتناسب مع كل شؤون
حياته أو انه مناسب ليتالءم مع كل ظروفك الشخصية واالجتماعية ،وذلك تجنبا ملا
يمكن أن يحدث نتيجة االختالف.

النزعة الروحانية

تحميك من اليأس والوفاة المبكرة
تحل
أكدت األبحاث الطبية الحديثة أهمية ِّ
اإلنسان بالجانب اإليماني والدين الذي
ُي َشك ِّل در ًعا واق ًيا لحمايته من اليأس والوفاة
مبكرا.
ً
وتوصلت الدراسة التي أُجريت يف عامي
 2018و 2019إىل أن أولئك الذين يحرضون
الدروس الدينية مرة واحدة يف األسبوع أقل
عرضة للوفاة بسبب االنتحار أو الجرعات
الزائدة من املخدرات أو التسمم بالكحول.
وقال الدكتور بينج تشني عالِم البيانات يف
معهد العلوم االجتماعية يف جامعة هارفارد
األمريكية“ :ربما تكون هذه النتائج مذهلة
بشكل خاص وسط جائحة فريوس كورونا
املستجد (كوفيد–،”)19
مشريًا إىل أن بحث ًا سابقًا أظهر أن الدين قد
دورا يف تقليل املخاطر املتعلقة باليأس
يلعب ً
مثل اإلفراط يف تناول الكحول وإساءة
استخدام املواد واالنتحار.
وقال تايلر فاندر وييل أستاذ علم األوبئة
يف جامعة هارفارد تي إتش للصحة العامة:
“اليأس يشء يمكن أن يواجه أي شخص
يتعامل مع صعوبات أو خسارة شديدة ،ويف
حني أن مصطلح “وفيات اليأس” قد صِيغ
يف األصل يف سياق األمريكيني من الطبقة
العاملة الذين يعانون من البطالة ،إال أنها
ظاهرة أوسع نطاقًا ذات صلة باملتخصصني
يف الرعاية الصحية الذين قد يعانون من
العمل املفرط والتعب أو أي شخص يواجه

The Qur’an and the Hadith refer to the
biological differences that mean men are
generally physically stronger than women. Men,
therefore, are regarded as protectors of women
and families, and providers of financial support.
Women are expected to have children and to
fulfil the role of wife and mother.
Protection and nurturing
Many Muslims believe that family life is the
foundation of human society providing a secure,
healthy and nurturing environment for parents
and growing children. The best place to pass on
and develop human virtues such as love, kindness, mercy and compassion is in a family.
ad the rest of the article go to :
https://www.bbc.co.uk
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الخسارة”.
وجمع الباحثون لهذه الدراسة بيانات عن
أكرث من  66ألف امرأة كانت جز ًءا من دراسة
صحة املمرضات وأكرث من  43ألف رجل من
دراسة متابعة املهنيني الصحيني ،ومن بني
النساء ،ت ُوفيت  75امرأة من اليأس ،موزعة
كالتايل 43 :حالة انتحار ،و 20من التسمم،
و 12من أمراض الكبد وتليف الكبد ،أما من
بني الرجال ،حدثت أكرث من  300حالة وفاة
بسبب اليأس ،موزعة كالتايل 197 :حالة
انتحار ،و 6حاالت تسمم ،و 103بسبب
أمراض الكبد وتليف الكبد.
ورغم ذلك ،وجد فريق الباحثني أن النساء
اللواتي حرضن خدمات العبادة مرة واحدة
يف األسبوع عىل األقل يقل لديهن خطر
املوت بسبب اليأس بنسبة  68%مقارنة بمن
لم يذهنب إىل أية خدمات للعبادة ،كما وجد
الفريق أن الرجال الذين يمارسون
أعمالهم اإليمانية أسبوع ًيا عىل
األقل لديهم مخاطر أقل بنسبة
.33%
وقال الباحثون بحسب “أ ش أ” إن الدين
مهما لليأس ،مما يمنح
قد يكون ترياقًا ً
شعورا باألمل ،وقد يعزز الدين
الناس
ً
أيضا املرونة النفسية االجتماعية من
ً
خالل إضفاء إحساس بالسالم والنظرة
اإليجابية والرتابط االجتماعي.
وقال الدكتور بينج تشني إنه “يف

family. It usually includes parents, children,
grandparents and elderly relatives. Most
Muslims believe that extended families mean
greater stability, continuity, love and
support for each other.

ضوء وباء كورونا الحايل ،ت ُعترب النتائج
مذهلة ،ألن األطباء يواجهون متطلبات
العمل الشديدة والظروف الصعبة ،وألن
العديد من الخدمات الدينية قد تم تعليقها،
ونحن بحاجة إىل التفكري يف ما
يمكن القيام به لتقديم
املساعدة ملن هم يف
خطر اليأس”.

amilies are considered to be at the heart
of every Muslim community. Family life
was created by Allah to keep society to-

F

What does Islam say
?about family life

Roles of men and women
Islamic law and practice recognise
the differences between the sexes,
resulting in different roles and obligations for men and women. However,
many Muslims believe that men and
women complement each other.
In many Islamic societies, the woman’s role is
in the home and the man’s role is in the public
realm of the working world.

gether and Muslims should follow the example
of the Prophet Muhammad, who was married
and raised a family.
The traditional Muslim family is an extended
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«المعرض االفتراضي
للكتاب العربي»:
مبادرة في تركيا
أعلنت «الجمعية الدولية لنارشي الكتاب العربي يف تركيا» عن إطالق «املعرض
االفرتايض للكتاب العربي» ،ما بني  27من يونيو وحتى الخامس من تموز /يوليو املقبل.
وبحسب منسق املعرض محمد خليل ،فإن الجمعية املهتمة بشكل أسايس بقطاع النرش
باللغة العربية يف تركيا ،وتنظيم املعارض وامللتقيات الفكرية والثقافية العربية« ،أطلق
حديث ًا هذه املبادرة عرب منصة افرتاضية ستنطلق قبل املعرض ،بهدف تزويد القارئ
العربي وإطالعه عىل العناوين الجديدة من الكتب».
ويضيف خليل إن املبادرة تسعى أيضا ً إىل توفري خصومات جيدة تدعم النشاط
ترضر بسبب حالة اإلغالق التي تعرفها البالد اليوم.
التجاري للنارشين ،الذي ال شك أنه
ّ
يقول خليل إن هذه الفعالية تقام من خالل بث مبارش ملدة تسعة أيام من  12ظهرا ً وحتى
ومنصات التواصل االجتماعي الخاص بالجمعية.
املنصة االفرتاضية
العارشة مساء ،عرب
ّ
ّ
يخصص املعرض بثا ً لكل دار نرش مشاركة ،تعرض خالله تعريفا ً بالدار وأبرز إصداراتها،
ّ
إىل جانب األنشطة التي تشارك بها كاملحارضات والندوات ،وتبثّ هذه الفرتة عرب صفحة
الدار املشاركة أيضا ً ،وبعض املحطات اإلعالمية الداعمة.
يتضمن فعاليات ثقافية وندوات لم يجر تأكيد عناوينها
يذكر خليل إن املعرض سوف
ّ
بشكل نهائي حتى كتابة هذه السطور ،وأن عدد الدور املشاركة يفوق الـ  25دارا ً داخل
تركيا و 120توكيل لدور نرش من خارج تركيا وبمجموع أكرث من خمسني ألف عنوان.
تخصص الدار قسما ً لكتب األطفال ،وتوفر كتبا ً للشباب ،إىل جانب أقسام الكتب الرتاثية
ّ
واألكاديمية واللغات والتعليم واإلدارة وغريها ،ولتشجيع القراء توفر الدار توصيالً
مجانيا ً للكتب بقيمة مع ّينة ،إىل جانب الهدايا والخصومات التي قدمتها الدور املشاركة
وتصل إىل .60%

المكتبات والقارئ :نحو بناء عالقة جديدة؟
باريس  -شوقي بن حسن
مع اإلنهاء التدريجي إلجراءات الحجر الصحي ،تبدو
املؤسسات الثقافية يف آخر طابور العائدين ،ففي فرنسا
فتحت املؤسسات العمومية أبوابها وباتت تعمل بنسق
عادي منذ قرابة شهر ،ثم فتحت املقاهي والحدائق
العامة بعد أسبوعني من ذلك ،فيما بقيت املسارح
وقاعات السينما واملكتبات مغلقة إىل اليوم.
جددا ً ،تقرتح املكتبات العمومية
ويف انتظار فتح أبوابها ُم ّ
والجامعية مجموعة من اإلجراءات كي ال تنقطع الشعرة
كل .لكن ،مع إغالق القاعات
وقرائها بشكل ّ
بني الكتب ّ
القراء للرفوف الختيار الكتب
وعدم إمكانية ارتياد ّ
التي سيستعريونها ،كيف يمكن أن تصل الكتب إىل من
يحتاجها؟
أبرز اإلجراءات التي جرى إطالقها «خدمة كرافت»
عدة شبكات للمكتبات العمومية الفرنسية،
تقدمها ّ
التي ّ
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وتتمث ّل يف توفري قوائم الكتب إلكرتونيا ً وإتاحة عدد من
صفحاتها ،منها الفهارس كتعويض لعملية التقليب
التي يقوم بها القراء عادة قبل تحديد الكتب التي
يأخذونها معهم .أما استالم الكتب فيت ّم عرب بوابات
املكتبات يف أكياس من ورق الكرافت ،ومن هنا جاءت
تسمية الخدمة.
ت ُِع ّد املكتبات أيضا ً مجموعات من ستة كتب يف أكياس
الكرافت ملشرتكني يأتون إىل املكتبة دون تحديد املؤلفات
يودون استعارتها ،وهذه الكتب قد تكون ضمن فئة
التي ّ
مخصوصة (رواية ،فكر ،علوم )..أو عشوائية بشكل
كامل .علما ً أن غري املشرتكني يمكنهم االستفادة من
قدموا طلب اشرتاك.
نفس الخدمة يف حال ّ
«ما الذي كان يمنع كل هذه التسهيالت أن
تنجز في األيام العادية؟ »

عىل صعيد آخر ،فتحت املكتبات العمومية عدد
االستعارات املمكنة من  25كتابا ً
كحد أقىص إىل عدد ال
ّ
متدرج ،بنسق
نهائي عىل أن يتم استعارة الكتب بشكل
ّ
ست ّة كتب أسبوعيا ً ،تأمينا ً لتداولها بني القراء ،وهو
إجراء يجعل الوصول للكتب أسهل للقراء من السابق.
محدد ،فهي
إذا كانت هذه اإلجراءات مرتبطة بسياق
ّ
عدة ،ومنها لو أُعجب
رغم ذلك تفتح عىل فرضيات ّ
القراء بخدمات املكتبات بهذه الصيغة ،فهل سيؤخذ
ّ
ذلك بعني االعتبار حني تعود األمور إىل ما كانت عليه،
كل
فيبقى نظام اإلعارة بهذه املرونة .ما الذي كان يمنع ّ
هذه التسهيالت أن تنجز يف األيام العادية؟ لكن لو تحقّق
ذلك ،هل تبقى املكتبات كما نعرفها؟ ربما تنتهي تقاليد
كل قارئ يستطيع
الجلوس لساعات يف املكتبة ،بما أن ّ
تلبية حاجته من الكتب من باب املكتبة بعد أن يحجز ما
يحتاجه عرب العالم االفرتايض.

مدة طويلة،
ويف حال تواصل اإلتاحة املفتوحة لإلعارة ّ
كيف سيكون موقف قطاع النرش خصوصا ً وأن املكتبات
الجامعية والعمومية تستوعب أربعة أخماس الكتب
كل كتاب بات متاحا ً
الصادرة يف فرنسا ،ما يعني أن ّ
مجانيا ً ومن اليسري الوصول إليه يف هذه املكتبة أو تلك
من خالل الخدمات الجديدة.
ال تصلنا من املكتبات يف البالد العربية أصداء كثرية
عن تعاملها مع الجائحة وخططها السرتجاع القراء
ناهيك عن استدراج العزفني عن لقراءة إىل عالم الكتب.
ال تصلنا يف الغالب إال إجراءات الغلق الظريف أو فرض
التباعد ،وهي يف ذلك مثل أ ّية مؤسسة إدارية .وإذا لم
تكن اهتزازات الوباء قد أثارت نوازع التفكري يف تغيري
يحرك سواكن املكتبات
التعامل مع القراء ،فما الذي
ّ
العربية؟
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رغم مخاوف الجائحة والركود العالمي..

مكتبات ومعارض قطاع الثقافة
تسترد عافيتها ببطء وحذر
خيم الصمت والهدوء عىل القطاع الثقايف وأنشطته
األشهر القليلة املاضية ،تأثرا ً بقرارات اإلغالق وتدابري
الصحة والوقاية التي اتخذتها السلطات الحكومية
يف أغلب دول العالم تجنبا ً لتفيش أكرث فداحة
لجائحة فريوس كورونا.

وبحلول مارس/آذار أغلقت معظم املؤسسات الثقافية
يف جميع أنحاء العالم إىل أجل غري مسمى ،أو عىل األقل
تقلصت خدماتها بشكل جذري ،إىل جانب وقف املؤتمرات
والندوات ،والفعاليات الثقافية ،وإغالق املتاحف مثل املتحف
الربيطاني واللوفر الفرنيس وغريهما.
كما ألغت معارض كتاب مثل «معرض باريس السنوي» يف
دورته األربعني ،ومعارض تونس وبغداد للكتاب ،وكذلك جرى
تعليق أنشطة اتحادات األدباء والكتاب واألمسيات الثقافية،
وصاالت السينما واملسارح ،واكتفت الهيئات الثقافية
بفعاليات إلكرتونية بديلة ال تروي ظمأ املجتمعات للثقافة.
ومع تخفيف إجراءات الحظر واإلغالق بدأت الفعاليات
تعاود الظهور ،لكن التخفيضات الحكومية والخاصة بتمويل
الثقافة والفنون يف الدول املختلفة تهدد العاملني بالقطاع
الثقايف بطريقة لم يشهدها منذ عقود ،كما أن العديد
من العاملني يف قطاع الثقافة بشكل مؤقت
أو بعقود دائمة أو يف وظائف وأعمال
مختلفة خرسوا وظائفهم ،مما
يشكل تأثريا ً مبارشة عىل
خدمات الثقافة عامليا ً.
أوروبا وبريطانيا

أعلن رئيس الوزراء
الربيطاني بوريس
جونسون عن
السماح بفتح
مجموعة من األماكن
العامة يف إنجلرتا،
بما يف ذلك املتاحف
واملعارض الفنية ،يف
 4يوليو/تموز املقبل.
ويحاول العاملون يف
القطاع الثقايف توفري
بيئة آمنة وشاملة ومرحبة
لتحفيز الناس مرة أخرى عىل
االنخراط يف األنشطة الثقافية.
لكن مكتسبات نضال عقود من
الزمن لرفع تمويل الثقافة والفنون يف البالد
تبدو مهددة مع خطط تقشفية تلوح يف األفق ،رغم
تحدث العديد من العاملني يف القطاع الثقايف عن الحاجة
االستثنائية لتوفري محتوى ثقايف أكرث تحفي ًزا إلقناع
الجماهري بالعودة رغم محاذير السالمة الصحية.
ويف السنوات الثماني املاضية جرى اقتطاع قرابة  400مليون
جنيه إسرتليني من قطاع املكتبات واملتاحف واملعارض
الفنية مما جعل قرابة  300مكتبة عامة يف بريطانيا تعلق
أبوابها السنوات األربع األخرية.
وطوال فرتة اإلغالق كان متوسط خسائر اإليرادات
األسبوعية املبلغ عنها يف قطاع املتاحف األوروبية ،80%
وبسبب حقيقة أن قطاع الفنون والثقافة من االقتصادات
الوطنية فإنه يتميز بنسبة عالية بشكل خاص من العقود
املؤقتة والعمل الحر ،وكانت الخسائر الشخصية عىل
املوظفني مضاعفة.
وأدى اإلغالق املتزامن للقطاع الثقايف ،والعزل املنزيل لجمهور
الثقافة ،إىل رغبة لدى كثريين لالستفادة من األنشطة
الثقافية إلكرتونيا ً وعرب الواقع االفرتايض ،وخفف العديد من
النارشين القيود املفروضة عىل التوزيع الرقمي ألعمالهم
املحمية بحقوق النرش.
المكتبات والمحفوظات

واجهت املكتبات أوضاعا ً مختلفة تراوحت بني اإلغالق
الكامل والجزئي ،وعىل الرغم من أن معهد خدمات املتاحف
واملكتبات األمريكي اعترب أن خطر انتقال فريوس كورونا عرب
ورق الكتب منخفض نسبيا ً استنادا ً ألبحاث نرشت يف مجالت
طبية ،الحظ «االتحاد الدويل لجمعيات املكتبات» أن بعض
املكتبات فرضت فرتة انتظار قبل التعامل مع الكتب املرتجعة
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واملعارة.
ومن جانب آخر ازدادت أهمية الخدمات املكتبية التي لم
تنقطع فرتة الحجر الزمني واإلغالق مثل املكتبات الطبية
ومكتبات السجون ومرافق رعاية املسنني ،ورشعت العديد
من املكتبات الحكومية يف بلدان -مثل األرجنتني والربتغال
والرنويج -بتوصيل الكتب للقراء يف بيوتهم تجنبا ً للتكدس
يف املكتبة.
وأتاحت العديد من املكتبات حول العالم ،بينها املكتبة
الوطنية املغربية ،تحميل كتب من موقعها اإللكرتوني ،ووفرت
بعض هذه املكتبات كتبا صوتية مسموعة ملن يود االستماع
إليها.
وأتاحت مكتبة قطر الوطنية العديد من املصادر إلكرتونيا ً
للتصفح ،بينها كتب ودوريات ومجالت وصحف إلكرتونية
ومقاطع فيديو وموسيقى.
وتضمنت اإلجراءات الجديدة استالم الكتب عرب خزائن
خاصة (يف كوريا الجنوبية) والحد من عدد املستفيدين
يف الوقت ذاته (يف اليابان) والحد من وجود القراء داخل
املباني املغلقة (مثل تايوان التي أعادت ترتيب املقاعد داخل
مكتباتها) ووضع بروتوكوالت جديدة للنظافة الشخصية
للموظفني واملستفيدين (مثل ارتداء القفازات عند جمع
الكتب املرتجعة يف أسرتاليا)
اآلداب والنشر

وبعد أن تم إلغاء وتأجيل
العديد من املهرجانات األدبية
ومعارض الكتب ،ترضرت
صناعة النرش والطباعة،
يف حني تكيف العديد
من بائعي الكتب عرب
االستفادة من خدمات
الشحن والنقل بدالً
من البيع املبارش
يف متاجر الكتب
واملعارض.
وشهدت املوضوعات
األدبية املرتبطة
باألوبئة ،بما فيها بعض
الروايات الكالسيكية،
طفرة يف املبيعات وأصبح
بعضها من األكرث مبيعا ً ،مثل
رواية األديب الفرنيس ألبري كامو
«الطاعون» وألغت بعض املجالت نظام
االشرتاك املدفوع ،وأتاحت وصول الجمهور
ملوادها مجانا ً لفرتات تراوحت بني يومني وثالثة أشهر.

المتاحف

بعد إغالق املتاحف يف معظم بلدان العالم ،تحولت كثري من
خدماتها إىل العالم االفرتايض الجتذاب زوار إلكرتونيني ،وبعد
تخفيف إجراءات الحظر مؤخرا ً بدأت بعض املتاحف فتح
أبوابها وسط تدابري صحية ،مثل املعرض الوطني للفنون يف
الواليات املتحدة الذي فرض عىل زواره ارتداء الكمامات.
واستغلت بعض املتاحف فرتة اإلغالق يف محاولة دعم
أرشيفها بقطع وأدلة ترتبط باألحداث الحالية والطرق التي
تغري املجتمع خاللها ،وبدأت العديد من املتاحف برامج
«جمع االستجابة الرسيعة» يف محاولة لتوثيق واكتساب
القطع األثرية ،واستغلت مؤسسات مختلفة فرتة اإلغالق
إلعادة ترتيب أولويات مشاريعها ،وقام متحف التقسيم
يف أمريتسار بالهند بأعمال الربمجة والتسجيل والتحرير
والرتجمة ألدلة املرشدين الجدد عن بعد.
ويستعرض املتحف الذي افتتح عام  2007القصص واملواد
األثرية والوثائق املتعلقة بأعمال الشغب بعد تقسيم الهند
الربيطانية إىل دولتني مستقلتني هما الهند وباكستان عام
.1947
وألنه ال يعرف عىل وجه التحديد متى يتوقع أن تعود الحياة
لطبيعتها لينتعش قطاع الثقافة عامليا من جديد ،يتشبث
العديد من العاملني يف املجال الثقايف بأمل تطوير لقاح
لفريوس كورونا ،كما يعولون عىل خطط الدعم والتحفيز
واإلنعاش الحكومي من جهة ،والتربعات واملنح الخاصة من
جهة أخرى ملواجهة تداعيات أزمة جعلت القطاع برمته
مغلقا ً حتى إشعار آخر.

كاتب األدب البوليسي روجيه
بورنيش :رحيل عن 101
صن ّاعها ليسوا
َي األدب والجريمة ،فإن ُ
إذا كانت الرواية البوليسية التقاء بني عامل ْ
دائما ً عارفني بكواليس هذه الفضاءين املتباعدين ،ولذلك يجري التعويل عادة عىل
املخيال كما هو الحال مع أبرز كت ّاب الرواية البوليسية مثل أرثر كونان دويل الذي
كان طبيبا ً أو أغاثا كريستي التي كانت ر ّبة بيت مع بعض األنشطة األركيولوجية.
يف املقابل ،يوجد مؤلِّفون يف األدب البولييس ينطلقون من خربة حقيقية ،ومنهم
الكاتب الفرنيس روجيه بورنيش الذي رحل عن عاملنا األربعاء املايض متجاوزا ً املئة
سنة بعام ،حيث ولد يف  ،1919وانض ّم يف شبابه للجيش الفرنيس قبل أن يلتحق
بجهاز البوليس يف أربعينيات القرن املايض ،وهي فرتة توافق الحرب العاملية الثانية
والتي احتلّت أملانيا خاللها فرنسا ،ونصّبتْ حكوم َة فييش املوالية لها ،وهو ما دفع
بورنيش إىل االستقالة قبل أن يعود إىل موقعه يف  1944بعد خسارة النازيني للحرب.
ُ
تحض مثل هذه الخلفيات يف مؤلفات بورنيش ،وقبل أن يخوض مغامرته األدبية
عرف اسمه يف نرشات األنباء مع إرشافه عىل القبض عىل عدد من أبرز رجال
ُ
العصابات يف الخمسينيات مثل إيميل بويسون ورونيه الكان ،وهي قضايا كربى
سلّطت عليه األضواء يف وقت كان املزاج الشعبي مه ّيأ ملثل هذه األحداث وهذا النوع
َ
من البطوالت.
عدة ،مثل عمله األدبي األول «فليك
ستحرض هذه القضايا عرب أحداث روايات ّ
ستوري» ( )1973والذي حاول فيه فهم العالقة املعقّدة التي تقوم بني املحقِّق
وامل ِ
ُجرم ،ويف  1974أصدر عمال ً بعنوان «رونيه الكان :لعبة الشطرنج بني عقل
إجرامي ورشطي ذو خيال واسع» ،وفيه كرس الحدود بني عوالِم الرواية والواقع
وقدم شخصية رجل العصابة وكأنه يكتب
بشكل أثار إعجاب النقاد والجمهورّ ،
عمال ً بيوغرافيا ً عن فنان معروف أو رجل سياسية شهري.
من األعمال األخرى التي لقيت صدى ط ّيبا ً؛ «العصابة» ( ،1975الصورة)،
و»امل ِ
ُخب» ( )1977التي تعترب لحظة اكتمال صنعته األدبية .ومن أعماله األخرى:
«املالطي» ( ،)1981و»النمر» ( ،)1982و»اختطاف» ( ،)1990و»ملفات خاصة
جدا ً» (.)1999
يذكر أن بورنيش فصل بني مسريتيه املهنية واألدبية حيث بدأت الثانية بعد
استقالته يف  1965وبعد عدد من السنوات اشتغل فيها كمحقّق خاص يف مكتب أنشأه
بنفسه وتخصّص يف الجرائم املالية .ومع تحقيقه لشهرة أدبية رسيعة كان ينسحب
بالتدريج من عالم التحقيقات البوليسية الواقعية إىل عالم التحقيقات عرب الرواية،
ِ
حها من خالل األدب.
ويرسم
حب أن يتأمل الجريمة عن ُبعد
مالم َ
ُ
ليبدو وكأنه ُي ّ
استفاد الكاتب الفرنيس من السينما التي زادته شهرة ،وقد اختار أن يعيش لسنوات
يف الواليات املتحدة األمريكية بعيدا ً عن األضواء يف بالده التي عاد إليها بشكل نهائي
يف  ،2015ليستقر يف مدينة كان  Cannesعىل الساحل املتوسطي حيث رحل بهدوء
بعيدا ً عن صخب رواياته.
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رواية «أشد ألم » :
نظرات في الحبكة البوليسية
للسياسة والتعصب الرياضي
د.محمد منصور الهدوي – الهند

خالل مونديال  1978يف األرجنتنيُ ،يقتل خواكني صديق املواطن البسيط فيليكس تشاكاتانا،
فتنقلب حياة األخري من مجرد موظف يعيش عىل الهامش ،وال يبحث عن األزمات ويتفاداها،
ويكرس جل وقته يف محاولة تفادي األحالم واآلمال ،ودفن نفسه يف طموحات جد عادية.

تلك هي الدعامة الرسدية األساسية التي تنطلق منها
رواية «أشد ألم» للكاتب البريويف سانتياغو رونكا غليولو،
الذي رشحه العديد من النقاد بعد هذه الرواية ضمن ستة
كتاب يمكن أن يكونوا معادلني ألسلوب وطريقة الروائي
الشهري جابرييل جارسيا ماركيز ،تتميز الرواية التي
صدرت نسختها العربية عن دار مسعى للنرش سنة 2019
برتجمة محمد الفويل ،ببعدها البولييس الذي ال يستغرق
القارئ بعيدا ً عن أبعادها االجتماعية والسياسية التي
تناولت حقبة خاصة هناك يف البريو ،شهدت العديد من
عمليات الخطف واالغتياالت وغريها.
لكن الرواية مال نحو االستغراق يف املسار البولييس
القراء لها  ،األمر الذي قد يروق للكثريين،
بأنه يجتذب ّ
وهذا بالطبع ليس عمالً تجار ًيا عىل اإلطالق ،فهي
رواية حقيقية من النوع الجاد وسط إطار تشويقي،
لكن الخطوط القوية ج ًدا التي فتحها الكاتب ،ربما كان
يمكن أن تكون أفضل من ذلك كثريًا لو كان خفف ً
قليل
من حدة تلك الحبكة البوليسية واهتم أكرث بالعامل
النفيس ،كما كان لصياغة الرواية بشكل بولييس تشويقي
عامل مهم يف جذب انتباه املطّلع وتركيزه ملواصلة قراءة
الرواية ومعرفة ما فيها من مفاجآت ،وهو الذي نجح فيه
«سانتياغو» إىل ٍ
حد كبري ،مما يجعله عىل قائمة الكتاب
الذين يجمعون بني التشويق واملتعة ،وبني الكتابة األدبية
تعب عن املجتمع الغربي وآالمه بصدق
الرصينة التي ّ
وشفافية.
زوايا الظروف السياسية المنعكسة في
الرواية

يبدو العالم الذي يرسمه الروائي البريويف «سانتياغو
رونكاغليلو» يف روايته «أشد ألم» ،شديد القرب والشبه
بكث ٍ
ري من أحداث العالم الثالث ،إذ تتشابه الظروف
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السياسية والسيطرة العسكرية التي عاشت فيها «بريو»
وجارتها «األرجنتني» مع كث ٍ
ري مما يحدث يف دول الرشق
األوسط ،وما يدور داخل أنظمتها العسكرية الشمولية
ٍ
وظلم وتسلط.
من قم ٍع
تبدو خطب السياسيني واحدة ،تختلف األزمنة واألماكن،
من الرشق للغرب ومن دول العالم الثالث إىل دول العالم
األول املتحرض ،ولكن تبدو السياسات متشابهة ،ويبدو
أيضا .هكذا ينقل «سانتياغو» القارئ إىل
القمع واح ًدا ً
األوضاع السياسية واالجتماعية الصعبة واملعقدة التي
قدرا كبريًا
كان يعيشها الناس يف ذلك الوقت ،والتي تعكس ً
من تغول السلطة وقمعها ،وكيف أصبح القتل واالعتقال
عىل أبسط األسباب من أيرس وسائل السلطة للحصول
عىل ما تريد.
بدون خطابية زاعقة ،ومن خالل مواقف وأحداث
متالحقة يتعاطف معها القارئ بكامل كيانه ،ومن خالل
مشاهد مرسومة بشكل سينمائي متقن ،استطاع الكاتب
ٍ
بشكل بالغ
أن ينقلنا إىل أحداث روايته وعامله ،وأن يدين
قوى الظلم والتسلط العسكرية الغاشمة.
انعكاسات واقع الحياة االجتماعية
نتعرف يف الرواية عىل عائلة «فليليكس تشاكالتانا» ذلك
ّ
املوظف الذي يحيا حياة بسيطة ،بال ٍ
آمال عريضة وال
أحالم أكرب من أن يحصل عىل رضا حبيبته الصحفية
«سيسيليا» التي يقف بينه وبينها تلك
العقبات املعتادة يف

ٍ
شخص بسيط،
البداية من
ولكنها ال تلبث أن تتعقد
مع تلك األحداث الغريبة
نتعرف
التي يمر بها .كما ّ
عىل صديقه «خواكني»
الذي يفاجأ بمقتله
ويسعى ملعرفة قاتله ،مما يورطه يف
سلسلة من املواقف واألحداث ويعرفه عىل الكثري من
األمور التي لم يكن يعرف شيئًا عنها .كما نتعرف عىل
مديره غري املبايل الذي يتابع مباريات كرة القدم برتكيز
واهتمام متجاهالً كل املهام الرسمية التي يتوجب عليه
القيام بها.
استطاع الكاتب أن يرسم شخصية أبطاله بكل دقة،
يعب عنهم ببساطة ،ال سيما مع استعانته بتقنية
وأن ّ
«الراوي العليم» الذي يعرف أبطال الحكاية كلها ،ويق ّدم
املعلومات عنها يف الوقت املناسب تب ًعا لتطور األحداث.
ورغم أن الرواية بوليسية حافلة باألحداث الشيقة،
أيضا واقع الحياة
فإنه استطاع أن يعكس من خاللها ً
االجتماعية بأبطال روايته ،بمختلف فئاتهم وطبقاتهم
االجتماعية ،وأن يرسم صور ًة واقعية ،شديدة املأساوية
ملا يتعرضون له من قم ٍع وقهر يف كث ٍ
ري من األحيان ،وكيف
ٍ
أدوات يف أيدي السلطة
يتحول البسطاء إىل
يمكن أن
ّ
القمعية الغائمة يستغلونها لتحقيق مصالحهم بدعوى
الحفاظ عىل الوطن واألمن العام للبالد.
تضمينات كرة القدم ..في الخلفية

عىل الرغم مما تبدو عليه كرة القدم من كونها لعبة
شعبية تجمع الجماهري ويتم اعتبارها واحدة من أدوات
التسلية الكربى ،فإن أحداث ًا عاملية مثل
تنظيم كأس

العالم واملشاركة يف مباريات املونديال ال شك يتدخل فيها
سياسات كربى للدول ،وتجعل الدولة املستضيفة محط
أنظار العالم ،بل وربما يدفع بعض السياسيني الستغالل
تلك األحداث الجماهريية للقيام ببعض التجاوزات التي
ربما لن تفلت أنظار العامة يف ذلك الوقت.
ولعل هذا ما دفع الكاتب الروائي سانتياغو ألن يجعل
أحداث الرواية تدور بينما يقام مونديال كأس العالم
الذي فازت به األرجنتني عام  ،1978يف الوقت نفسه الذي
تستعد فيه دولة بريو النتخابات تزعم أنها ديمقراطية يف
ظل حاكمها الديكتاتوري الذي يحبس كل فك ٍر مختلف
ٍ
صوت معارض ،ولعل هذه اللعبة الذكية كانت
ويعتقل كل
ٍ
واحدة من عوامل الجذب يف الرواية ،إذ كانت التعليقات
عىل مشاهد املباريات بمثابة املوسيقى التصويرية التي
يرتكها الكاتب كل مرة بينما تدور أحداثٌ أخرى بني أبطال
الرواية يف املقدمة.
تتصاعد وترية األحداث مع نهاية الرواية ،ويكتشف
القارئ الكثري من األرسار الغامضة التي لم تكن واضحة،
ومعها تتسارع حدة اللعب يف املونديال ،وينتظر الناس
بكث ٍ
ري من التشويق واإلثارة تسديد األهداف التي تحسم
بطل املونديال يف ذلك العام ،فتضيع صيحات طلب
النجدة والنجاة من املوت مع رصخات وهتافات املشجعني
يف كل أنحاء البالد ،وتبدو كرة القدم خري وسيلة
بالفعل إللهاء الشعوب عن كل ما يدور يف كواليس
السياسة من حولهم.
تجدر اإلشارة إىل أن «سانتياغو رونكاغليولو» روائي
ومرتجم بريويف شاب حائز عىل ست جوائز أدبية أبرزها
جائزة «ألفاغوارا» عام  2006عن روايته «إبريل أحمر».
صدرت روايته «أشد ألم» عام ، 2014وهي الرواية األوىل
التي ترجمت له بالعربية.
ويف الختام »،رواية أشد ألم « من نوع اإلثارة ،تدعو إىل
التأمل من خالل اللمسات الفكاهية ،كما تتداخل فيها
السياسة مع كرة القدم والنضال من أجل الحياة ،حيث
تتزامن مباريات مونديال األرجنتني مع لحظات املؤامرات
السياسية ما يؤدى إىل تغري ىف األحداث من اختفاءات
وجرائم قتل وتدخالت عسكرية ،كما تقدم الرواية نظرة
انتقادية للسياسة والتعصب الريايض.
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ابنة الجدار

من قرية في الجبل أتيت

طه الجند *
أنا بال أصدقاء
ليشء ما
بال رغبة أكيدة ٍ
بال أم منذ زمن
أعرف ال أحد يهمه األمر
ال أحد يستند إىل ظل وينصت إىل
البعيد
ال أحد يصيل يف الغسق
ال أحد ينام وهو يحتضن زوجته
ال احد يرى السهل من ثقب اإلبرة
ال أحد يسأل عن خنجره الثمني
عن وتر يف الغيب
عن رائحة تقرتب لذئب خائب
عن التفاتة مباغتة ألفق الراعي
املبتعد
أنا بال أصدقاء
بال غرام أحرثه يف الصيف
بال جدار كفيف أقوده يف الزحام
من قرية يف الجبل أتيت
يراها القادمون من الجنوب
العابرون من الرشق بميالن

أراها أنا من كل الجهات
أراها تحت املطر
آرى الزهر مندهشا
الطائر وهو يحلم
أراها يف الليل تنتبذ
النباح وهو يقفز
أرى فوانيس خافتة
الحكايات من لحاف الجدة تطل
تنهب أرضا ً وتشعل أخرى
األطفال تحملق ولعابها يسيل
أرى الطلح خلفي بيقني
أرى ما يكفي من الحطب
أرى أشياء ال تخصكم
أنا هناك بعد العاصفة
كمن يصحو يف مكان أخر
كمن يرسي يف ليل بعيد
كمن يستيقظ مع املراكب وال يذهب
إىل الصيد
أنا هناك يف الجزء املمتىلء
يف النصف املفقود من الزفرة االوىل
دعوني أوضح...دعوني أتذكر ما
جرى
من منكم بال حكاية
من يراها تترشنق فال ينرصف
من يراها عارية فال يتشفى
من يرى نملة ال تعمل فهو كفيف
من يراني بال حكمة فهو محق
تعالوا أدلكم
تعالوا نتهادى كالعميان يف هذا الحيز
املتبقى

تعالوا نقرتب من الحافة
نلقي نظرة عىل فيالق الرياح
املدججة
نتعلم كيف نموت
كيف نعود إىل ركن يف الغيب
نهش عزلتنا الشهباء
أنا هناك قطرة تتأمل السقوط
ظل حائر يف نجد
ذبابة وحيدة يف إسطبل
أنا هناك يف الطرف القيص من النص
أنصت لنوايا العشب
لقامة الليل الرهيفة
ملصائر بأقدام ذهبية
لدبيب الغيب يف الدروب
بماذا تذكروني أيها الصبار
ملاذا تقف بني صخور املنحدرات
غامقا ً ومتهدجا ً
كمن فقد رجاه
كالخائف من البوح
من الرغبة يف الحضور
عىل مشارف الشفق إتكىء
األرض الخصبة
ال تجعل من العابر سيدا ً.

*شاعر يمني
*من مجموعة ( أشياء ال تخصكم ).

إيناس فليب
لقد جئت من خرم الحائط
أتحول لجدار عندما يقرتب الخوف مني،
لذا كنت
ّ
ويف الليل كنت أصري مروحة وأنا أتذكر عدد املرات التي ُدرت فيها
وأنا أبحث عن ضوء يدلني عىل الطريق
اليوم رصت أنىس قدمي كلما حاولت الخروج
ورأيس صار أرجوحة معلّقة يف الهواء،
ثمة يشء يسحبني نحوه
ليس له رائحة وال لون
ً
ثقيل
وال أعرف إن كان
أنه يشء فحسب،
لدي محاوالت كثرية للنجاة من الحياة
تلك التي يقولون إنها وسيلة الضعفاء،
باملناسبة« :طز»
فال يوجد ضعف أكرب من الوقوف خلف خطوط
رسمها أولئك الذين يربوزون األشياء
أولئك الذي يحملون الوقت والزمان عىل أكتافهم
الوقت خدعة كبرية
والزمن مرهون لألخطاء
آلخر شعرة وآخر حذاء من أي نبي
للحروب التي ال تشبع،
ففي هذا العالم الكثري من املطبات
والقليل من الفضيلة،
وإن كنت تريد أن تحيا بمأمن عليك أن تكون حرشة أو سلحفاة
وإن كنت تريد أن تعيش مثل نبي
تكتب عنه الروايات
مقصودا
عليك أن تكون خطأ
ً
وإن كنت تريد أن تلمس املعنى
وتقرش البؤس يف الذاكرة
قل طز أيها العالم..
*شاعرة من العراق

The whole audience is you
is the observer and one of the actors
/ who does not want to arouse the
enthusiasm of anyone, who wants to
end this farce play / ... The whole decor
without uttering a word.
You are the audience. Clap, clap ... and
suddenly
Alone
Alone
Alone
On stage
Nobody watches you.
* A Syrian poet residing in New York
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No one will be exhausted in conveying
the entire play, dialogues and monologues lost in remorse. Yes, this is far
from being tolerated (you are the whole
audience), but pathetic actors are fighting ... buzzing, reconstructing the ruins
and beauty of their past as if they have
not learned anything from the lessons
of silence that have been thrown at
them at the Institute of Absence. As if
their death was a picnic in sleep.
You kept one scene.
A living dead actor who resembles you,
with the power banging on the stage,

Firas Suleiman
You slide the curtain to watch this long
memory show. Many lives come out
of black bubbles ... dead people come
out and perform their poor roles to
the fullest. There is a grave digger who
talks, makes a move, makes orders, and
he runs the show.
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أربع لوحات عالمية جسدت تجربة الحج قديما
لطاملا احتل املسلمون والعرب بشكل عام مساحة
عريضة من تاريخ الفن التشكييل الغربي منذ الحمالت
الصليبية عىل الرشق .وهناك عدد ضخم من الرسامني
املسترشقني الذين صوروا حياة العرب ونقلوها للغرب يف
لوحاتهم.
ونرى أن الحج بوصفه أحد العبادات األكرث أهمية يف
حياة املسلمني قد احتل هو اآلخر مساحة كبرية يف ذاك
التصوير االسترشاقي الذي نقل إىل لغرب .كما أن هناك
عددا من اللوحات العاملية التي تصور بالفعل الحج
ذهابا وإيابا لبالد الحجاز.
وقد كان الحج حسبما يظهر يف تلك اللوحات ،وكما
نقلت كتب التاريخ أيضا ،ينطوي عىل قدر من املشقة
التي يف جوهرها جزء من املتعة الروحية للحج.
أربع لوحات لرسامني أوروبيني تصور ذلك املنسك
الروحي .وتتمتع تلك اللوحات بشهرة كبرية عامليا
وتحتل قوائم لوحات االسترشاق يف عدد كبري من معارض
ومتاحف الفن مثل متحف أورسيه يف فرنسا.
لوحة «حجاج في طريقهم إلى مكة»

وتتصدر تلك القائمة لوحة «حجاج يف طريقهم إىل
مكة» ،للرسام الفرنيس ليون أوغست أدولف بييل
( ،)1827-1877وهي معروضة يف متحف أورسيه يف
فرنسا .وقد قدمها يف صالون  ،1861وحصل بموجبها
عىل ميدالية من الدرجة األوىل بسبب جمال وضخامة

العمل .ويستهل متحف أورسيه تقديمه للوحة عىل
موقعه اإللكرتوني بقوله:
«منذ اللحظة التي قدمت فيها ،قدر لها أن تكون تحفة
فن االسترشاق .فقد اختار بييل تقديم موضوع طموح
عىل لوحة كبرية الحجم بشكل غري عادي.
إنه يصور قافلة طويلة من الحجاج
تعرب الصحراء ،وهي تشق طريقها
نحو مكة ،أقدس مدينة يف
اإلسالم ومكان الحج لجميع
املسلمني».
ووفقا للمتحف ،قدم الفنان
بعدا عامليا يف لوحاته.
حيث نجد عىل يمني
اللوحة مجموعة من ثالثة
أشخاص ،رجل يميش
بجانبه امرأة وطفلها عىل
حمار .وهي إشارة الفتة إىل
رحلة السيدة مريم وطفلها إىل
مرص.
اللوحة الثانية «وصول المحمل
لواحة في طريقه لمكة»

اللوحة الثانية هي «وصول املحمل لواحة يف طريقه
ملكة» ،للرسام جورج إيمانويل أوبيز (.)1775-1841

وهو مسترشق أملاني رسم اللوحة عام  .1805وهي لوحة
ضخمة أيضا ال تخلو من الرموز واإليماءات.
فقد قدم جورج إيمانويل أوبيز يف لوحته قافلة من
األشخاص الذين يقومون بهذه الرحلة معا لكنهم أتوا يف
الوقت عينه من خلفيات مختلفة .فنحن نرى يف
عدد من الشخصيات العثمانية عىل اليمني
وآخرون يسرتيحون عىل اليسار ،تنوعا
كبريا يف العرق واللون ،إال أنهم جميعا
توحدوا باإليمان.
اللوحة الثالثة هي «موكب
المحمل في شوارع
القاهرة»

اللوحة الثالثة هي «موكب
املحمل يف شوارع القاهرة»،
رسمت عام  ،1909وهي للرسام
النمساوي لودفيغ دويتش
( ،)1855-1935الذي عرف باهتمامه
املفرط بحياة الرشق ولوحاته عن العرب
واملسلمني.
ونرى يف اللوحة عددا من الحجاج بمالبس اإلحرام
يحيطون باملحمل وتظللهم الزينة وسط غيوم البخور
البيضاء ويلوحون تعبريا عن ابتهاجهم بزيارة األرايض
املقدسة.

ورغم أن اللوحة ال تصور الوصول إىل مكة فإنها تظهر أن
الرحلة هي املقصد ملا فيها من صداقة وإخاء.
ووفقا للرسام ،فقد كانت تلك القافلة تميض يف طريقها
من أمام املجمع املزدوج ملسجد السلطان الغوري ،آخر
املباني اململوكية العظيمة التي شيدت يف أوائل القرن
السادس عرش .ويظهر بالفعل جزء من املسجد عىل
يسار اللوحة.
اللوحة الرابعة هي «عودة الحجاج من مكة»

اللوحة الرابعة هي «عودة الحجاج من مكة» للرسام
الربيطاني هرني وارن ( .)1794-1879رسمت عام ،1848
كانت معروضة يف متحف لندن حتى عام  .1976ونرى
فيها عددا من الحجاج يف واحة يسرتيحون من وعثاء
السفر.
وكعادة معظم لوحات الحج للمسترشقني األجانب ،نرى
املحمل عىل الجمل يتوسط اللوحة مع وجود دواب
أخرى كوسيلة نقل مثل الحمري واألحصنة .كما يبدو يف
اللوحة أن مناسك الحج قد انتهت بالفعل حيث ال يوجد
أحد بلباس اإلحرام.
الشاهد ،كل تلك اللوحات تظهر فيها روحانية الحج
ومشقة السعي له كنوع من املتعة التي تظللها الزينة
والهتافات .ورغم أن تلك اللوحات رسمت بيد مسترشقني
أجانب ال يدينون باإلسالم ،فإنها كانت أكرث قدرة عىل
إظهار جوهر الفريضة.

Christo: Bulgarian-born artist who famously
wrapped landmarks dies at 84
of a trapezoid and made from more than
7,500 200-litre barrels stacked together,
displayed on a floating platform.
Born Christo Vladimirov Javacheff in Gabrovo, Bulgaria, in 1935, he spent time in
Austria and Switzerland before moving
to France, where he met Jeanne-Claude
Denat de Guillebon in Paris.
Along with transforming large-scale
landmarks, the couple also created
monumental environmental works of
art together in natural settings, before
Jeanne-Claude’s death in 2009, aged 74.
An unfinished project in Paris entitled
L’Arc de Triomphe, Wrapped is planned
to be completed and exhibited in
September 2021, in accordance with
Christo’s wishes.
«We borrow space and create gentle
disturbances for a few days,” Christo
once said.
statement concludes: “In a 1958 letter
Christo wrote, ‘Beauty, science and art
will always triumph’. We hold those
»words closely today.
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objects exist apart from everyday life.
He wanted to turn everyday life into art,
to make people look again and think
again about their surroundings. He
did this by way of intervention - either
by wrapping a building such as the
Reichstag in Berlin in blue material, or
a section of the Australian coastline in
one million square feet of fabric - in both
cases turning cold, hard structures into
sensuous, fragile sculptures.
He worked in collaboration with his wife
Jeanne-Claude, whom he met in Paris in
1958. They made their first major outdoor work three years later in Germany,
covering oil barrels stacked in Cologne
harbour with material. Jeanne-Claude
died in 2009 leaving Christo to continue
alone, which he did, with a plan to
wrap the L’Arc de Triomphe in Paris next
year - a project that will probably still be
realised.
In 2018, a Christo artwork - his first
major outdoor piece to appear in the
UK - was unveiled at the Serpentine in
London’s Hyde Park. The London Mastaba was a colourful sculpture in the shape

B

ulgarian-born artist Christo, best
known for wrapping buildings
and famous landmarks in fabric
or plastic, has died at his home in New
York, aged 84.
He passed away of natural causes on
according to a statement posted on the
artist’s official Facebook page.
Christo, who always worked with his wife
Jeanne-Claude, famously covered the
Reichstag in Berlin and the Pont-Neuf in
Paris with reams of cloth.
”His artworks “brought people together
around the world, the statement says.
«Christo lived his life to the fullest, not
only dreaming up what seemed impossible, but realising it,” it reads, adding that
the couple’s art “lives on in our hearts
and memories».
A 2016 installation entitled The Floating
Piers consisted of 100,000 sq m of bright
yellow fabric floating on polyethylene
cubes on Lake Iseo, in Sulzano, Italy.
Shakespeare told us ‘all the world’s a
stage’, Christo showed us all the world’s
an art gallery. The Bulgarian-born artist
wasn’t interested in the sterile white
walls of the modern museum where
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CINEMA سينما
Arab American Today العربي األمريكي اليوم

What are the most
moving movies to cry?

I

f you are among those who quietly cry when watching an impressive movie,
here’s this warning: put aside an extra box of tissue before you watch the
films mentioned in this report.
When American film critic Kevin Lee wrote a tweet last week in which he asked
the audience about “the hardest thing he ever cried in a movie or TV show,” he
was not expecting this stormy attack in response to his tweet.
“Within the first six hours, the responses were not foreseen at all, you would be a
little surprised to hear the truth,” he says.
Film fans lavished on him the names of films that caused many tears, and his surprise more than anything else was that some of the responses were accompanied
by personal stories that explain the interest in these films.
“The responses were very beautiful, and they were very different.”
BBC was able to analyze 35,000 responses, and it was the two most prominent
films that shook feelings for tears, not from the type of epics or heavy drama, but
rather from the type of family films that moved the hearts with.
Top of the list is the animated movie “Coco”, produced by Disney / Pixar, 2017
Oscar winner, thanks to his powerful story of a Mexican boy crossing the “land of
the dead” and discovering the secrets of his family while trying to fulfill his dream
of becoming a musician.
He will be followed on the list by a 2008 movie, “Marley and Me”, and it tells the
story of the couple, Owen Wilson and Jennifer Aniston, who adopted a Labrador
riot dog accompanying them during their family lives.
These two films top the list compared to other films, and that is not a scientific
survey of course, but there is a list of the top 10 films mentioned in the audience’s
interaction with Kevin Lee’s tweet.
I was not surprised by the top movie “Coco”, and he told the BBC: “I like this
movie, and it gets more admired with every view.”
“The story is very touching and the characters are very close in life. I think this is
what has reached many audiences.”
It also included a list of the top ten films, three of a kind of animation, all produced by Disney / Pixar, among them the movie “Fog”, which is a film transmitted
by generations, and “Toy Story 3”, which was described by “BuzzFeed” as “one of
the saddest films.” Most likely in this generation. ”
He tells me that he is a “lover” of animated films, for easy transition to the worlds
they create, and diving deep into them.
“Animated films are very free to invent their own idea,” he explains. “This idea
transcends the story you want to tell, so it is very easy to abstract while letting the
story take me to its world.”
He says the audience’s responses have generally focused on two types of influencing stories.
He adds: “One cries for the death of a character, either because he has become
emotionally attached to that character and his heart grieves over it, or he feels
the same details of the character’s story, especially when he remembers losing someone close to him.”
A user contacted him and told him that he was particularly affected when watching “Coco”, because his grandmother recently
passed away (and the grandmother’s character is the focus
of the Coco movie’s story).
The best and the worst in humans
“Another common feature I noticed was those films whose
story is based on real historical
facts,” Schindler’s List films
said. “Life is Beautiful,
Sufi Choice, Saving Private Ryan, the Grave
of Fireflies.”
He adds: “There are
many historical films
that show the darkest
chapters of human history and actually reach
the audience.
To read the rest of the
article go to :
https://m.saudi24.news/

أفالم تناولت حوادث

العنصرية في أميركا
.1960 يدور يف مدار األرض عام

)And the children shall lead( »«ويقود األطفال

 يف والية1985- الذي أنتج عام- »تدور أحداث فيلم «ويقود األطفال
ميسيسيبي يف أوائل الستينيات حول فتاة أمريكية من أصل أفريقي
،تحاول مع أصدقائها البيض تخفيف التوترات العرقية املتزايدة
.والتصدي للعنرصية ضد األمريكيني ذوي األصول األفريقية
ويصف الفيلم بشكل مبارش وحساس كيفية قيام حركة الحقوق
 وقد،املدنية بقلب الجنوب األمريكي رأسا عىل عقب يف الستينيات
 لكنه يف الوقت،صنع بشكل مبارش وجذاب ليخاطب جمهور املراهقني
نفسه يجذب العائلة بالكامل للمشاهدة واملناقشة بشأن قضايا العرق
.واللون

)The great debaters( »«املناظرون العظماء

 عىل قصة حقيقية عن مدرب2007 »يقوم فيلم «املناظرون العظماء
املناظرات دنزل واشنطن الذي ألهم طالب كلية وايلس يف تكساس
 لتكوين فريق-وهي من أقدم الكليات املخصصة للطلبة السود.منهم ملناظرة طالب الكليات األخرى يف فرتة الكساد األمريكي
 وتمت دعوة أعضائه،وأصبح الفريق من املناظرين العظماء
.1930 للمشاركة يف أول نقاش بني األعراق يف والية أوكالهوما عام
ويستكشف الفيلم البنى االجتماعية يف والية تكساس خالل فرتة
 واإلهانات اليومية التي عانى منها األمريكيون من،الكساد الكبري
. والتي كانت تصل إىل حد اإلعدام بال جريمة،أصل أفريقي

)Hoop dreams( »«أحالم هوب

يتتبع الفيلم الوثائقي «أحالم هوب» قصة حياة شابني
 ويحاول املراهقان، وآرثر أجي، وليام غيتس:هما
من أصل أفريقي إحراز تقدم كبري يف لعبة كرة
 ويتحمل الشابان التدريبات الطويلة،السلة
،والطريق الشاق بني البيت واملدرسة
لتحسني مهاراتهما الرياضية وقدرتهما
 يف ظل التضييق عليهما،عىل املنافسة
.نتيجة أصلهما األفريقي
1994- الذي أنتج عام- ويثري الفيلم
عددا من القضايا املتعلقة بالعرق
والطبقة االجتماعية واالقتصادية
والتعليم والقيم اإلنسانية التي تقوم
.عليها الواليات املتحدة األمريكية
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وسام السيد
تناولت السينما األمريكية يف العديد من أفالمها قضايا العرق
 وجاءت قضية مقتل،والعنرصية تجاه األمريكيني من أصول أفريقية
الرجل األمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد لتعيد إىل أذهاننا
 لتحكي،مجددا األفالم والوثائقيات التي أنتجت يف السينما األمريكية
.حكايات االضطهاد يف بالد العم سام

)Pride( »«كربياء

يتناول فيلم «كربياء» القائم عىل قصة حقيقية قصة فريق
السباحني األمريكيني من أصول أفريقية الذين واجهوا التحيز
والعنرصية والفقر والتحامل املستمر ضدهم يف سعيهم لتحقيق
.النجاح
 هل سبق أن رأيت شخصا: بتساؤل2007- الذي أنتج عام- ويبدأ الفيلم
يف الحياة الواقعية يعامل بشكل غري عادل دون سبب؟ ماذا ستفعل
إذا شعرت بالتمييز ضد صديق لك أو
رأيت شخصا يحجم عن أهدافه
بناء عىل لون برشته؟

»«شخصيات مطموسة
)Hidden figures(

يحكي الفيلم القصة الحقيقية
لثالث نساء أمريكيات من أصول
أفريقية عملن يف وكالة ناسا
،يف الخمسينيات والستينيات
ويعطي الفيلم نظرة واقعية
عىل التوترات العرقية والتجاهل
إلنجازات السيدات الثالث يف
،عرص املناداة بالحقوق املدنية
باإلضافة إىل العديد من الرسائل
اإليجابية بشأن النزاهة واملثابرة
.والعمل الجماعي
تدور أحداث الفيلم حول عاملة
الرياضيات كاثرين جونسون
وزميلتيها دورثي فون وماري
جاكسون صاحبات التخطيط
إلطالق صاروخ رائد الفضاء
«جون غلني» ليصبح أول أمريكي
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كتب BOOKS
العربي األمريكي اليوم Arab American Today

«اإلسالم والسياسة في العصر
الوسيط» :نماذج ثالثة
«اإلسالم والسياسة يف العرص الوسيط» عنوان النسخة العربية من كتاب الباحث
يف الفلسفة العربية مكرم عباس ،والتي صدرت حديثا ً عن «مركز نهوض للدراسات
وتتضمن مساءلة للمفاهيم وظهور
والنرش» برتجمة األكاديمي محمد الحاج سالم،
ّ
األفكار وتشك ّل التقاليد ونشوء النماذج الرئيسية للفكر السيايس يف حقبة تاريخية.

تحقيق كمال اإلنسان ،مستلهمة الثقافة العلمية والفلسفية املتداولة يف زمنهم.
وقد انتهى الباحث إىل أن كت ّاب اآلداب السلطانية كانوا يقفون إىل جانب العدل،
بينما لم يعنت الفقهاء بالعدل بقدر اهتمامهم بمسألة «املفيد والرضوري» فح ّبذوا
استبداد السلطة ملا فيه من «فائدة يف حفظ األمن» ،يف حني وقف الفالسفة إىل حانب
الخري وفكرة «الكمال».
رد عىل عالم االجتماع األملاني ماكس فيرب ،الذي اختزل
ويأتي الكتاب بمثابة ّ
املحددة لعالقة السياسة بالدين يف املجال املجتمعي اإلسالمي بتصور
التصورات
ّ
يجد منبعه ،عىل حد قوله ،يف الثقافة الغربية يف الفصل بينهما ،وآخر يقول بالتماهي
بني املجالني الديني والسيايس مع هيمنة األول.

يدرس املؤلّف ثالث طرق لفهم السياسة ،تربز األوىل يف كتابات مؤلّفي «اآلداب
السلطانية» التي ترك ّز عىل قيم الحكم ،واحتياجها للحكمة واالعتبار بالتجارب
املستمدة من
السياسية سواء تلك التي جرت داخل سياق التاريخ اإلسالمي ،أز تلك
ّ
خارجه (الفرس ،الروم ،الهند).

اهتمت بالفكر
وتشري املقدمة إىل أن فيرب ترك أثرا ً واضحا ً يف كثري من الدراسات التي
ّ
السيايس يف اإلسالم ،متبنّي ًة موقفه الذي يرجع السياسة إىل ما هو إلهي ،نافية
مرشوعية االجتهاد البرشي يف تنظيم الحياة املدنية العامة ،والترشيع للقواعد
املنظمة للعالقات السياسية واالجتماعية.

وتعكس الثانية طريقة الفقهاء الذين يرى عباس أنهم انشغلوا بإشكالية الفتنة،
وبالغوا يف الرتكيز عىل أولو ّية األمن ،بينما مث ّل الثالثة فالسفة مثل الفارابي وابن
سينا من خالل التفكري باملسألة السياسية من منظور القانون الطبيعي وبمقصد

ويقدم صاحب «الثورات العربية والالهوت السيايس» يف هذا الكتاب محاولة لنقد
ّ
تجل يف تراثنا
تنوع الفكر السيايس اإلسالمي ،كما ّ
هذا التصور ،بالرتكيز عىل بيان ّ
تطورات املجتمع خالل التاريخ
الثقايف ،وكما تفاعل مع ّ

ت ُربز العديد من الدراسات الحديثة التباس املقولة التي ترى ممارسة الحكم يف
تنوع يف االتجاهات
التاريخ اإلسالمي واحدة يف مختلف مراحله ،أو تغ ّيب وجود ّ
والتيارات يستند إىل اختالف وجهات النظر واملصالح حول الرصاعات االجتماعية
واملؤسسات الحاكمة.
وتطور بنية املجتمع
والسياسية
ّ
ّ

«المدينة العربية :تحديات التمدين في
مجتمعات متحولة» كتاب جديد للمركز العربي

«رسائل نيتشه مختارات
من سيرته وفلسفته»:
فكر ووجع
صدر حديثا ً عن داري «الرافدين» و»تكوين» كتاب
«رسائل نيتشه مختارات من سريته وفلسفته»
للفيلسوف األملاني فريدريك نيتشه (،)1900 - 1844
برتجمة حيدر عبد الواحد وأحمد رضا ،وفيه مجموعة
مختارة من رسائل صاحب «هكذا تكلّم زرادشت» ،إىل
عائلته وأصدقائه وصديقاته ،وهي رسائل كتبها  -من بني
رسائل أخرى  -تكشف عن جوانب عديدة من عالقاته مع
فالسفة ومفك ّرين ومبدعني وموسيق ّيني ،ومن بينها كتاباته
شبه الشهرية إىل أ ُ ّمه وأُخته التي يتناول فيها تارة شغفه
باملوسيقى ،ويصف أوجاعه وآالمه يف رحلته مع املرض
تار ًة أُخرى.
وجاء يف نبذة عن الكتاب:
نقدم للقارئ العربي مجموعة مختارة من رسائل
ّ
الفيلسوف األملاني فريدريك نيتشه (
كما أنها تكشف عن يوم ّيات هذا الفيلسوف وافر اإلنتاج
ومواقفه حول قضايا كانت محط اهتمامه ،رسائل تكشف
عن نيتشه اإلنسان ،عن مشاعره وأحاسيسه ،عن حبه
وغضبه ،عن كتاباته شبه الشهرية إىل أمه وأخته ،ونيتشه
الفنان عاشق املوسيقى وعازفها.
رسائل عن أوجاع وآالم نيتشه يف رحلته مع املرض الذي
تبي للقارئ الكيفية التي كان هذا
كان ينال منه ،وهي ّ
الفيلسوف يكتب فيها تأريخه الشخيص اليومي عىل
هامش كتابة مؤلفاته الكربى التي يعتز بها التاريخ
الفلسفي الحديث واملعارص.
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صدر عن املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
كتاب املدينة العربية :تحديات التمدين يف مجتمعات
متحولة ،ومنطلق هذا الكتاب أن البحوث بشأن املدينة
والتمدين تتج ّدد باستمرار بتج ّدد أشكال التمدين
وتحدياته ورهاناته؛ ومنها أ ّن معظم سكان البلدان
العربية أصبحوا يعيشون اليوم يف املدن ،وأ ّن املجتمعات
ٍ
تحوالت عميقة متصلة
العربية املعارصة أضحت تشهد
بدينامية التمد ُين .وقد استث ُمرت بحوث مهمة ،سابقًا،
يف البلدان العربية يف درس إشكاالت املدينة وتحليلها،
ً
وأيضا يف أبعادها الجغرافية،
يف أبعادها التاريخية،
واالجتماعية ،واالقتصادية ،والثقافية ،ويف مجال
التخطيط الحرضي وإعداد الرتاب الوطني.
ً
فصل موزعة يف
يتألف الكتاب من  840صفحة ،تضم 20
خمسة أقسام.
يف القسم األول الذي يحمل عنوان “التحوالت
االجتماعية للمدينة العربية” ،يتناول عبد
الرحمن رشيق السياسة العمرانية
والعالقات االجتماعية يف املغرب،
كما يتناول هاني خميس
عبده املدن امل ُس ّيجة يف
املجتمع املرصي خالل
األلفية الجديدة :بني
النمو الحرضي واملكانة
االجتماعية ،ويعالج إبراهيم
فريد محاجنة تجلّيات التم ّدن
االجتماعي لسكان املدينة
العربية املنشأة يف ظل الكولونيالية
اإلرسائيلية ،وتتناول نورية سواملية
واقع الجوار يف املدينة الجزائرية:
دراسة حالة مدينة أرزيو ،ويف ختام
هذا القسم يدرس خليفة عبد القادر إعادة
تشكل البنى االجتماعية يف مدن الصحراء
الجزائرية.
يف القسم الثاني الذي يحمل عنوان “التغيريات
املورفولوجية يف املدينة العربية املعارصة” ،يق ّدم إدريس
مقبول مقاربة حول املدينة العربية الحديثة :قراءة
سوسيو-لسانية يف أعراض مرض التمدن ،ويتناول
الكبري عطوف التمدين والهجرة والتحوالت االجتماعية
ظل إكراهات املايض وتحديات
يف تاريخ الدار البيضاء يف ّ
الحارض ( ،)1912-2014كما يتناول مهدي مربوك
نفايات املدينة يف سياق انتقال ديمقراطي عرب واق َع
املدن التونسية يف مرحلة التحول الديمقراطي ،ث ّم

يدرس الحسن املحداد ولكبري أحجو ومحمد جداوي
تحوالت املدينة العربية وتحديات املنظومات املائية
الحرضية :حالة مدن ساحل املحيط األطليس.
يف القسم الثالث الذي يحمل عنوان إشكاليات التخطيط
العمراني والحرضي وحوكمة املدن العربية ،يبحث
معاوية سعيدوني يف أزمة التحديث والتخطيط
العمراني يف الجزائر :جذورها ،واقعها ،آفاقها ،ويبحث
صالح النشاط يف حوكمة املدينة من خالل فاعلية
التخطيط االسرتاتيجي ونجاعة التنفيذ ،ويتناول
أحمد مالكي حوكمة املدن وإشكالية التخطيط
ريا
الحرضي :حالة مخططات التهيئة يف املغرب ،وأخ ً
يتناول أحمد حرضاني حوكمة املدن وإشكالية البطء
املؤسيس للمخططات التنظيمية للمدن العربية :حالة
ّ
مدينة الدار.
يف القسم الرابع الذي يحمل عنوان “التح ّوالت العمرانية
للمدينة العربية وآفاق املدينة اإلبداعية واملدينة
االفرتاضية” ،يدرس عيل عبد الرؤوف
ّ
الخلقة يف فضاءات
الفوىض العمرانية
مدينة القاهرة بعد ثورة كانون
الثاني /يناير  :2011جسور
النيل وميدان التحرير،
ويعرض طه لحميداني
العمارة الكولونيالية يف
مدينة الرباط :مالمح التشكل
والوظيفة ،ويبحث عيل عبد
الرازق جلبي املدن اإلبداعية
ورأس املال املعريف :إمارة دبي
أنموذجا ،وأخريا ً يدرس نديم
ً
منصوري الحياة الرقمية يف املدينة
االفرتاضية :نماذج وآفاق.
يف القسم الخامس الذي يحمل عنوان
“املدينة العربية وإشكاليات التهميش والسكن
كل من بوشتى الخزان
العشوائي والرتييف” يبحث ّ
وحسن ضايض يف الدينامية املجالية ملدينة فاس
وتع ّدد أشكال اإلقصاء والتهميش ،ويدرس الهادي
بوش ّمة املدينة العربية وأزمة التحرض :مقاربة
سوسيو – مجالية يف عالقة العشوائيات الحرضية
أنموذجا) ،فيما
بالهجرات القبلية (مدينة تلمسان
ً
يعرض بكار املرتجي وحيدار حمدان مظاهر البداوة
يف مدن جنوب املغرب :بقايا نمط حياة زائل أم آليات
مح ّددة لهوية حرضية حية؟ دراسة حالة مدينة
طانطان.

«كورونا
والخطاب:
مقدمات
ويوميات»
صدر حديثا ً عن «مؤسسة مقاربات
للصناعات الثقافية» يف فاس ،كتاب «كورونا
مقدمات ويوميات» ألستاذ علم
والخطابّ :
االجتماع املغربي أحمد رشاك.
يحتوي العمل عىل مقاالت تتناول محاور
مختلفة حول عالقة كورونا بالتعليم عن
بعد ،والثقافة ،والتضامن ،والقراءة ،واإلبداع،
واإلعالم ،واالحتجاج ،واإلشاعة ،والبحث
العلمي ،والهشاشة االجتماعية ،واألطفال،
والحجر الثقايف ،والسوسيولوجيا ،واملثقف،
والكمامة وغريها من الثيمات .الكتاب يجمع
السؤال السوسيولوجي بتأمالت الكاتب
اليومية يف الظواهر التي انترشت مع انتشار
فريوس كوفيد .19 -
يقع الكتاب يف  144صفحة من القطع املتوسط
وقد أتاحته مؤسسة مقاربات إلكرتونيا لقرائها
يف إطار اسرتاتيجيتها لتشجيع القراءة يف
فرتة الحجر الصحي ومواكبة للحدث وتثمينا
لثقافة التضامن التي يعيشها املغرب يف ظل
أزمة كورونا.
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الصومال :كوتا المرأة البرلمانية تثير
ً
ً
ً
واجتماعيا
سياسيا
جدال
الشافعي أبتدون
أثار إقرار الربملان الصومايل بأغلبية ساحقة قانون حصة
املرأة الصومالية يف الربملان (مجلس الشيوخ ومجلس
الشعب) ،جدالً واسعا ً يف البالد ،ففي حني رأى مؤيدو
هذه الخطوة أنها تعزز مكانة املرأة سياسيا ً يف املجتمع،
اعترب معارضوها أنها تقطع الطريق أمام رغبة القبائل يف
تغيري ممثليها يف الربملان ،فضالً عن تداعيات هذا املرشوع
بتأجيج النزاعات السياسية والقبلية يف البالد.
وحظي قانون كوتا املرأة الصومالية ،الذي يقيض بأحقية
الصوماليات بنحو  30يف املئة من مقاعد الربملان ،بتأييد
 134نائبا ً يف مجلس الشعب ،واعرتاض  7آخرين .وكانت
الربملانات السابقة قد خصصت نسبة  30يف املئة من
املقاعد للمرأة ،إال أنها لم تحصل عىل تلك النسبة بسبب
تفضيل القبائل ترشيح الرجال ،فيما ينص االقرتاح
الجديد عىل أن تتنافس النساء فقط يف املقاعد املخصصة
لهن لضمان حصولهن عىل كامل حصتهن.
وقالت النائبة مريمة هارون ،أمام أعضاء الربملان
الصومايل ،إن املرأة والرجل متساويان يف حق
اإلدالء بصوتيهما يف االنتخابات ،لكن فيما يتعلق
بالتمثيل السيايس هناك نقص شديد لوجود
املرأة يف العملية السياسية ،مشرية إىل أن حصة
املرأة حاليا ً يف الربملان هي  24يف املئة من مقاعده،
وهذا التمثيل للمرأة غري ٍ
كاف ،وال بد من تمثيل
سيايس أكرب للصوماليات يف املشهد السيايس يف
البالد .وأوضحت أن دور املرأة لن يقترص بعد اآلن
عىل بيع الخرضة يف األسواق ،بل ينبغي أن تربز
الصوماليات يف املشهد السيايس من خالل التمثيل
والعضوية يف الربملان ،ألنه ال تتوافر رشوط تعجيزية
تذكر ،سوى الحصول عىل شهادة الثانوية.
من جهتها ،قالت عضو اللجنة الربملانية لحقوق اإلنسان،
ٍ
زهرة عمر مالن ،إن «هناك حقوقا ً
وواجبات يتساوى فيها
املرأة والرجل ،ال سيما يف التمثيل السيايس واالجتماعي،
لتقرير مصري األمة ،وهذه الحقوق املفقودة للمرأة هي
التي تدفعنا للبحث عنها عرب القوانني» .وأشارت إىل أن
أعداد النساء يف البالد تربو عىل  70يف املئة من املجتمع
الصومايل ،وعىل الرغم من ذلك ال تتعدى حصتها نسبة
قليلة من مقاعد الربملان ،مضيفة أن القانون الذي أجازه
الربملان يؤكد امليض قدما ً نحو التفكري بمصري األمة
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الصومالية بشكل جاد ،ألن املرأة كانت املعيل الوحيد
للمجتمع أثناء الحرب األهلية يف البالد.
وردا ً عىل إمكانية حدوث نزاعات قبلية بسبب هذا
القانون ،قالت إن بعض القبائل الصومالية لديها
سيدات يف الربملان ،لكن ثمة قبائل لم تمنح مقاعد خاصة
أقرها الدستور
للمرأة ،وهذا ما يتعارض مع الحصة التي ّ
الصومايل ،أي أن القبيلة التي لديها ثالثة مقاعد ،ال بد أن
تخصص مقعدا ً للمرأة.
وتبلغ حصة املرأة يف الربملان الصومايل بمجلسيه الشعب
والشيوخ  80مقعدا ً ،منها  67يف مجلس الشعب و 13يف
الشيوخ ،مما يعني أن حصة املرأة الكلية هي  24يف املئة
من مقاعد الربملان.
أما الناشطة عنب حسن علمي ،فرأت أن هذا القانون
سيعزز مكانة
املرأة

سياسيا ً
يف املجتمع ،وهو مكافأة
لكفاحهن الطويل منذ الحرب األهلية ( ،)1991وأن
مشاركة املرأة يف العملية السيايس تعد بحد ذاتها جزءا ً
من حل املشكلة الصومالية ،من خالل دورهن يف الوساطة

وحل املشاكل يف الحكومات الصومالية .وأشارت إىل أن
هذه هي املرة األوىل التي يجيز الربملان مرشوعا ً يخص
املرأة الصومالية بدفع من  132نائبا ً يف مجلس الشعب.
مقابل ذلك ،تربز اعرتاضات عىل الكوتا النسائية .ورأت
النائبة يف مجلس الشيوخ زمزم طاهر محمود ،أن هناك
ملحة لتخصيص مقاعد خاصة للسيدات من
حاجة ّ
دون ترشيحهن من القبائل ،مشرية إىل أنها تؤيد قرار
الربملان بإجازة قانون حصة املرأة يف الصومال .لكنها
أضافت أن من املحتمل أن يؤدي القانون الجديد ملشاكل
سياسية بني القبائل ،وهذا ما س ُيفقد الصوماليات مقاعد
يف الربملان .وأكدت زمزم أهمية دور املرأة يف التمثيل
السيايس من خالل عضوية الربملان ،لكن آلية إكسابها
لتمثيلها السيايس ربما تكون أحيانا ً مختلفة ومتنوعة،
وهو ما يحتاج إىل جهد كبري من أجل الحد من التعديات
السياسية واالجتماعية ضد املرأة الصومالية.
من جهته ،رأى النائب السابق يف الربملان محمد محمود
جودر ،يف حديث له أن خطوة الربملان بإقرار قانون حصة
املرأة تخالف الدستور الصومايل ،الذي يعطي القبائل
حق اختيار ممثليها يف الربملان من الجنسني ،مشريا ً
إىل أن هذه الخطوة غري دستورية ،ولها تداعيات
وخيمة عىل النسق االجتماعي والسيايس
يف البالد .وأشار جودر إىل أن أعضاء الربملان
صوتوا لهذا القانون ،يفكرون يف العودة
الذين ّ
إىل مجلس الشعب من جديد ،ويريدون
الحد من اختيارات شيوخ القبائل ال سيما
النائبات يف الربملان ،مضيفا ً أن القانون ُيبقي
النواب الحاليني يف مقاعدهم من دون أن
يحق للناخبني اختيار نواب جدد ،وهذا ما
سيتعارض مع قانون االنتخابات الجديد.
وأوضح النائب السابق ،الذي يسعى للعودة
حاليا ً إىل قبة الربملان ،أن قانون حصة املرأة
سيؤدي إىل أزمة سياسية جديدة بني رؤساء
الواليات الفيدرالية والحكومة الصومالية ،ويحد
من قدرة شيوخ القبائل ورؤساء الواليات
الفيدرالية عىل انتخاب ممثليهم ،معتربا ً
أن الحكومة تريد من خالل هذا القانون
خلق نزاعات سياسية واجتماعية ،إليجاد
مربرات واقعية لتمديد فرتة حكمها يف البالد
التي ستنقيض بعد سبعة أشهر من اآلن.

ماليزيا :لم يعد
بإمكاننا قبول المزيد
من الجئي الروهينغا
أكد رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسني ،أنه لم يعد بإمكان
بالده استقبال املزيد من الجئي الروهينغا الفارين من ميانمار،
مشريا إىل متاعب يف االقتصاد وانخفاض يف املوارد بسبب كورونا.
ماليزيا :لم يعد بإمكاننا قبول املزيد من الجئي
الروهينغابنغالديش تضع مئات الروهينغا يف الحجر الصحي
وقال ياسني يف مؤتمر عن بعد مع قادة الدول العرش األعضاء يف
رابطة دول جنوب رشق آسيا (آسيان) « :لم يعد بإمكاننا قبول
املزيد من الالجئني ،يف الوقت الذي تتعرض فيه مواردنا بالفعل
لالستنزاف وهو ما فاقمته جائحة (كوفيد.»)-19
وأضاف« :ما زال متوقعا من ماليزيا عىل نحو غري منصف ،أن
تفعل املزيد الستيعاب الالجئني القادمني».
وماليزيا ،التي تسكنها أغلبية مسلمة ،مقصد مفضل منذ وقت
طويل لالجئني الروهينغا املسلمني ،والساعني إىل حياة أفضل بعد
فرارهم من حملة قادها الجيش يف ميانمار ومن مخيمات الالجئني
يف بنغالدش.
وأبعدت ماليزيا ،التي ال تعرتف بوضع اللجوء ،يف اآلونة األخرية
قوارب الجئني وألقت القبض عىل املئات من الروهينغا وسط غضب
متصاعد من األجانب املتهمني بنرش فريوس كورونا يف البالد.
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حملة الفارس للسفريات والحج والعمرة

T R AV E L G AT E

خدمة
الحجاج
شرف
نفتخر به

HA JJ GROUP USA

خبرة 11
سنة في
خدمة
الحجاج

2020
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خيــر رفيق إلــى البيت العتيق

البرنامج يشمل :
•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

الوثائق المطلوبة :

 830متر بجانب الحرم

المدينة
فندق الحرم

مكة

فندق ابراج هلتون
أمام الحرم مباشرة

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

البرنامج ال يشمل رسوم الحج والتأمين واألضحية

يرافق الرحلة

الشيخ ياسر عبدالسالم

مكة

فندق التوفيق بالزا

الشيخ نبيل الهيجة

المدينة

فندق بلعان زمزم

21
ً
يومـــــا

 17يونيـــــو -
 6أغسطس

16
ً
يومـــــا

 21يونيـــــو -
 6أغسطس

االقتصادي

$6,800
على الشخص

الفاخر

$ 8,250
على الشخص

1 3 2 5 1 M i c h i g a n Av e .
Dearborn, MI 48212
11341 joseph campau
hamtramck, MI 48212

Tel: 866-515-2209 / 313.707.6327

sales@etravelgate.com

0036

يونيو  2020م  -السنة الثامنة  -العدد90 :

www.etravelgate.com

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

Arab American Today العربي األمريكي اليوم

MAX ACCOUNTING & TAX SERVICE, CPA

ماكس للمحاسبة والضرائب

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

ضرائب األشخاص
ضرائب الشركات
إيداع مباشر للعائد ضريبي
محاسبة المحالت
محاسبة األجور والرواتب
ترجمة ومعامالت الهجرة
تصديق الوثائق

•
•
•
•
•
•
•

$ 6,557 عائد ضريبي للدخل يصل إلى
$ 2,000 عائد ضريبي لكل طفل يصل الى
$ 1,400 عائد ضريبي إضافي يصل الى
عوائد ضريبية لمالك المنازل والمستأجرين
عائد ضريبي للتدفئة

•
•
•
•
•

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

• 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

T
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ARE

أكبر عائد ضريبي ممكن

Biggest Refund Possible
وثيق منصور القباطي
Watheeq Mansoor Al-Kubaty

24607 FORD RD
DEARBORN, MI 48128

20%

BUSINESS INCOME DEDUCTION
CALL US TODAY:

معين احمد جابر عثمان
Maeen Ahmed Gaber Othman

Email Documents To

Maeen@Maxaccounting.com
(313) 406 6732
www.maxaccountingtax.com
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التصعيد العسكري بين الصين والهند ومقاربة واشنطن

جيمس ستافريديس
بعد االنفراجة التي شهدتها الصني والهند إثر أسابيع من
التصعيد العسكري عىل طول الحدود املشرتكة التي تجمع
بينهما يف جبال الهيمااليا ،أفادت التقارير اإلخبارية من
مواقع األحداث بأن القوات الصينية قد أسقطت ما ال يقل
عن  20جنديا هنديا رصعى االشتباكات األخرية ،مع ما
تكبدته القوات الصينية من خسائر يف األرواح غري أنها لم
وتعد االشتباكات الدامية األخرية
تعلن عنها حتى اآلن.
ّ
بني القوتني الكبريتني هي األوىل من نوعها منذ منتصف
سبعينيات القرن املايض ،وهي تعكس مدى ما بلغته
العالقات الثنائية املتوترة واملشحونة للغاية بني أكرب دولتني
عىل مستوى العالم من حيث عدد السكان .ورغم الرصامة
والجدية اللتني تتسم بهما املخاطر الجيو سياسية يف تلك
املنطقة امللتهبة ،فإن تلك األزمة تتيح فرصة سانحة أمام
الحكومة األمريكية لصياغة ذلك النوع من العالقات القوية
التي تربطها بالهند ،والتي كانت واشنطن تتوق إليها منذ
أكرث من عرشين عاما.
بدأ الرصاع الراهن قبل عدة أسابيع عندما قامت الصني
بتحريك اآلالف من جنودها إىل وادي «غالوان» يف إقليم
«لدخ» ،عىل طول ما ُيعرف بخط السيطرة الفعلية بني
الجانبني.
وكان السبب املبارش وراء التحركات العسكرية الصينية،
هو قرار الحكومة الهندية بالرشوع يف تشييد طريق تؤدي
إىل قاعدة جوية متقدمة .وتمثلت االستجابة الصينية
يف رفع عدد القوات يف اإلقليم ،مع جلب مزيد من العتاد
العسكري الثقيل مثل (الحفارات ،وناقالت الجند املدرعة،

وربما بعض بطاريات املدفعية) ،مع بناء مخيمات اإلعاشة
إليواء الجنود .ومن واقع ذلك ،دخلت القوات املسلحة
تعد منذ فرتة طويلة
الصينية بالفعل إىل منطقة كانت ّ
خاضعة للجانب الهندي من الحدود.
وبرصف النظر تماما عن الجانب الذي يرتاجع أوال،
فإن الحقيقة الواضحة أن التصعيد الصيني كان هو
الخطوة الحاسمة ،وهي الخطوة التي تعكس األهداف
االسرتاتيجية املتزايدة لدى الحكومة الصينية ،ليس يف
جبال الهيمااليا فحسب  -أو قمة العالم كما يروق لهم
تسميتها  -وإنما عىل الصعيد العاملي بأرسه .فهل أي
من تلك املجريات هي ذات أهمية بالنسبة إىل الواليات
املتحدة وسياساتها الخارجية املشتتة؟ يجب أن يكون
األمر كذلك ،نظرا ألن الرهانات الحالية هي أعىل بكثري من
مجرد خطوط حدودية عىل الخريطة ،تصور مساحة من
األرايض القاحلة عىل ارتفاع يبلغ  14ألف قدم فوق مستوى
سطح البحر.
جمعني لقاء قبل عدة سنوات مع مستشار األمن القومي
الهندي  -يف مؤتمر ميونيخ لألمن  -حيث تناقشنا يف قضية
الرصاعات الحدودية املستمرة منذ فرتة طويلة .ولقد أطلق
عليها اسم «الجرح القديم املتقيح»؛ إذ تعتقد الحكومة
الهندية أن الصني تحتل ما يقرب من  40ألف كيلو مرت مربع
من أراضيها ،ولقد جرى االستيالء عىل هذه األرايض إبان
حرب عام  ،1962التي ُهزمت فيها الهند هزيمة حاسمة.
وال تزال مشاعر املهانة مستمرة ،وعكست توغالت القوات
الصينية األخرية ،القليل من الخيارات املتاحة أمام الهند،
إلجبار الحكومة الصينية عىل االنسحاب من املناطق التي
تزعم خضوعها لسيادتها.
ولقد شهدت التوترات بني الجانبني الصيني والهندي
مواجهة سابقة يف عام  ،2017تلك التي استمرت قرابة
شهرين كاملني ،يف هضبة «دوكالم» .ولقد فازت الصني
أيضا يف هذه املواجهة ،من خالل امليض قدما عىل طريق
إنشاء قاعدة عسكرية لها هناك .ولقد انخرطت الدولتان
الكبريتان يف عدد من جوالت املحادثات املتتالية ،ولكن غري
املستمرة عرب السنوات املاضية ،بيد أن التوجهات الصارمة
األخرية من جانب الحكومة الصينية ،تعكس مستوى
جديدا تماما من العدائية.
تتسق كل هذه التطورات مع التحركات التي تنتهجها
الحكومة الصينية عىل الصعيدين االسرتاتيجي
والتكتيكي ،التي رشعت فيها بكني اعتبارا من أوائل عام
 2020الحايل ،ال سيما مع انتقال تركيز واهتمام املجتمع

الدويل بأرسه إىل مجابهة جائحة فريوس كورونا املستجد؛
إذ الحظنا ارتفاعا يف النشاط العسكري البحري من
جانب بكني يف بحر الصني الجنوبي ،ذلك النشاط الذي
يتخذ منحى عدوانيا بصورة متزايدة  -يف مواجهة الوجود
العسكري البحري األمريكي يف املنطقة نفسها ،مع إغراق
أحد قوارب الصيد الفيتنامية ،وإلحاق األرضار بأحد
حفارات النفط املاليزية  -ذلك فضال عن تصعيد الضغوط
الدبلوماسية واللهجة الخطابية ضد تايوان.
كما تستعني الصني باملحفزات االقتصادية واإلنسانية
يف ترسيخ مبادرة «حزام واحد وطريق واحد» عرب بلدان
جنوب آسيا ،ال سيما مع باكستان .كما تحاول الحكومة
الصينية يف اآلونة الراهنة تحويل جزيرة صغرية من جزر
املالديف إىل قاعدة ملبارشة العمليات الجوية العسكرية
يف املنطقة ،تماما كما فعلت مع الجزر االصطناعية التي
أقامتها يف بحر الصني الجنوبي.
ويمكننا قراءة ذلك املشهد العام من ثالث زوايا؛ أوال ،كونه
محاولة من الحزب الشيوعي الصيني الحاكم لزيادة
املشاعر القومية  -تلك املعنويات غري املوجهة إىل الهند
فحسب ،وإنما ضد بلدان أخرى يف املنطقة ،وكذلك ضد
الواليات املتحدة .ومرجع ذلك بصورة جزئية إىل أسباب
حزبية ،إذ تحول هذه التطورات من أنظار واهتمام الشعب
الصيني عن اآلثار االقتصادية الفادحة الناجمة عن
التباطؤ االقتصادي العاملي املحتمل ،الذي يلوح يف األفق
بسبب جائحة فريوس كورونا العاملية.
ثانيا ،تعزز تلك املجريات الراهنة من قبضة الرئيس
الصيني يش جينبينغ القوية وصفته كزعيم قادر وصارم،
استنادا إىل النجاحات التي تزعم حكومته إحرازها يف
معرض مواجهتها العنيفة ضد الفريوس القاتل الذي يفتك
بمواطني البالد.
تعد الخطوات
وأخريا ،عىل الصعيد الجيو اسرتاتيجيّ ،
املتخذة يف منطقة جبال الهيمااليا من بني املحاوالت
الصينية ملمارسة مزيد من الضغوط عىل الحكومة الهندية،
بغية املحافظة عىل مسافة معتربة بعيدا عن فلك الواليات
املتحدة .عىل الرغم من وجود فرصة الرجوع بنتائج
عكسية لذلك ،من حيث تحرك الهند مبارشة للتواصل مع
الحكومة األمريكية يف أعقاب االشتباكات الدامية التي
وقعت عىل الحدود بني البلدين حديثا ،بيد أن الجانب
الصيني يملك ثقة عالية بقوته العسكرية الوطنية ،ولم
تستشعر بكني ارتياحا يف حالة التقارب املستمرة التي
جمعت بني واشنطن ونيو دلهي عىل مدار السنوات

الخمس املاضية .وهناك أيضا مشكلة كبرية تتعلق بمباردة
«حزام واحد وطريق واحد» الصينية ،أال وهي الهند ،التي
تقف عقبة كؤودا عىل مسارات التجارة التي تحاول الصني
االستعانة بها يف السيطرة عىل املجريات االسرتاتيجية يف
القرن الحادي والعرشين .وبهذا املعنى ،فإ َّن االشتباكات
التي جرت ،وال تزال مستمرة بدرجة ما ،يف منطقة جبال
الهيمااليا هي معنية يف املقام األول ببسط الهيمنة الكاملة
عىل املحيط الهندي .يف األثناء ذاتها ،تملك الواليات
املتحدة راهنا ،قدرا غري كبري من النفوذ الذي يخول لها
االنخراط بقوة يف هذا الرصاع اآلسيوي القائم.
ومن األهمية بمكان يف خضم هذا السياق ،العمل عىل إنهاء
النزاع بشأن الرسوم الجمركية الذي بدأ بجهود اإلدارة
األمريكية غري املدروسة جيدا ،بهدف تخفيف الضغوط
عىل العجز التجاري األمريكي مع الصني .وعىل الصعيد
العسكري ،من شأن الخطوات األوىل الجيدة أن تتمثل يف
دعوة الحكومة الهندية ،ذات الطموحات البحرية الكبرية،
إىل املشاركة الكاملة يف املناورات والتدريبات البحرية التي
ت ُنظم مرة كل عامني يف مياه املحيط الهادي .وماذا عن
فكرة األسطول البحري الهندي الذي يشارك األساطيل
البحرية األمريكية ،واليابانية ،واألسرتالية يف مثل هذه
املناورات البحرية؟
ينبغي للعالقات القوية التي تجمع الواليات املتحدة
بالحكومة الهندية أن تشكل جزءا ال يتجزأ من
اسرتاتيجية أكرب ،معنية باملجريات والتطورات الراهنة يف
تلك املنطقة .كما ينبغي عىل الواليات املتحدة مواصلة
استكشاف طرق االقرتاب والعمل الوثيق مع تايوان ،مع
تطبيق كامل للعقوبات االقتصادية املناسبة عىل الحكومة
الصينية ،بسبب اإلجراءات القمعية التي تتخذها يف
هونغ كونغ .ومن شأن العمل عىل استمرار دوريات الحرية
املالحية يف بحر الصني الجنوبي .وتحتاج الواليات املتحدة
يف ذلك إىل بناء كتلة قوية من البلدان املمانعة الستعراض
القوة العسكرية واالقتصادية من جانب بكني ،وال تشتمل
تلك الكتلة املمانعة عىل الهند فحسب ،وإنما اليابان،
وكوريا الجنوبية ،وأسرتاليا ،وسنغافورة ،ورشكاء دوليني
آخرين.
تعد التوترات الجارية يف تلك املنطقة من العالم مهمة
وخطرية للغاية ،ولكن ينبغي حلها يف سياق املقاربة
األوسع نطاقا التي تعتمدها الواليات املتحدة يف مواجهة
الصني.

The Lebanese-Syrian borders and Hezbollah’s priorities
ic and security decisions, and vital issues such as
border control and smuggling will never be properly
addressed.

later, Hezbollah’s officials stated that Hezbollah will
not allow the closure of illegal borders with Syria,
because “Hezbollah needs to bring in weapons for
”the resistance.

This is a game that Hezbollah and its allies are
good at playing. When they are cornered, they buy
time. Today, Hezbollah’s government is cornered
as the economy in Lebanon is deteriorating, and
no measures have been implemented to stop this
deterioration. The permission Hezbollah gave to the
government to negotiate with the IMF is another
way to buy time as they continue their smuggling
operation along the Lebanese-Syrian borders.

Despite some of the measures implemented by the
Lebanese Armed Forces such the closure of some
illegal crossings and a few arrests of smugglers, the
issue has not been – and will not be – resolved anytime soon, at least not without a major concession
from Hezbollah to the international community.
Hezbollah will not be forced to cease its smuggling
operations unless it is forced to do so.

It has become clear for many observers in Lebanon
that receiving IMF aid seems unlikely as reforms are
yet to materialize – at least not with this government. Between the IMF package that could save
Lebanon, and Iran’s land bridge from Tehran to
Beirut and the south of Lebanon, Hezbollah will
chose Iran over Lebanon. For Hezbollah, a Venezuela
scenario for Lebanon is better than cutting Iran’s
route to Lebanon.

This kind of concession will not be achieved without
a serious maximum pressure campaign on Hezbollah
itself, not on Iran and by default Hezbollah. A maximum pressure campaign on Hezbollah also means
that Hezbollah’s network of allies and the business
community – from all sects – needs to be put under
pressure and sanctions. It also means that Hezbollah’s influence within security institutions should be
weakened through using aid as leverage.

Therefore, the only solution is pressure on Hezbollah – a dual pressure that comes from both the
Lebanese streets and the international community
in a firm attempt to regain the political balance once
Lebanon enjoyed.

For example, US assistance to the Lebanese Armed
Forces could come with conditions catered to cut
Hezbollah’s influence over certain military units
and figures in the army. Otherwise, Hezbollah will
continue to influence Lebanon’s economic, diplomat-
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However, the recent measures it has taken appear to
be superficial acts, designed as a show for the international community. The real issue is that Hezbollah
is smuggling weapons and fighters from Lebanon to
Syria and beyond, and vice versa. In addition to its
military operations, Hezbollah has smuggled goods
from Iran and Syria to sell in Lebanon. Meanwhile,
fuel, US dollars, and flour, have crossed from Lebanon into Syria.
Hezbollah’s control of the borders, and the way it
has used these borders to benefit Iran’s and Syria’s
– economy – at the expense of Lebanon’s economy
has recently been exposed and caused much uproar
by activists and opposition figures. The new wave of
the protests, expected to restart on June 6, will likely
see this scandal placed at the center of corruption
charges brought by protesters against the state,
and it will implicate Hezbollah and Assad allies in
Lebanon.
Last month, Lebanon’s Central Bank Governor Riad
Salemeh hinted that the country has lost $4 billion a
year to smuggling, at a time when Lebanon is asking
the IMF for $10 billion in aid.
In response, Hezbollah’s leader Hassan Nasrallah
has called for “bilateral cooperation” with the
Assad regime to control smuggling. A few days

Hanin Ghaddar

H

ezbollah’s control of the Syrian-Lebanese
border is attracting renewed controversy in
Lebanon, where cross-border smuggling has
recently intensified, and abroad, with the international community discussing Lebanon’s failure to establish
sovereignty over its territory in line with UNSCR
1559. Lebanon can no longer ignore the economic
repercussions of costly smuggling on its already fragile
economy. As the country enters into negotiations for a
bailout from the International Monetary Fund contingent on reform, controlling its borders is becoming an
utmost priority for the Lebanese government.
It is the Lebanese Army’s duty to stop smuggling,
arrest smugglers, and close off illegal borders.
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اقتصاد Economy
العربي األمريكي اليوم Arab American Today

مصر تقر أضخم موازنة في تاريخها..
حجمها  2.2تريليون

ً
سلعا عبر اإلنترنت
الصينيون يشترون
ً
يوما
بـ  2.4تريليون دوالر في 18
أظهرت بيانات رسمية ،أن الصينيني
اشرتوا سلعا ً بقيمة  2.4تريليون دوالر،
خالل مهرجان للتسوق عرب اإلنرتنت
استمر  18يوما ً ،بزيادة بلغت نسبتها
 52%عن العام املايض  ،2019حيث عززت
جائحة كورونا التسوق عن بعد يف ثاني
أكرب اقتصاد بالعالم.
وشهد مهرجان التسوق عرب اإلنرتنت
ملنتصف العام يف الصني ،والذي استمر
من األول من يونيو/حزيران حتى الثامن
عرش من هذا الشهر  26.18مليار صفقة،
وفق ما ذكرت املقاصة الصينية للدفع
عرب اإلنرتنت «نتسيونيون كلريينج
كوروبوريشن».
وبلغ عدد الصفقات خالل اليوم األول فقط
وفق ما نقلت وكالة أنباء شينخوا ،نحو
 1.6مليار صفقة ،ما يعد رقما قياسيا ً لعدد
الصفقات املسجلة يف يوم واحد .وبحسب
املقاصة ،فإن وباء فريوس كورونا الجديد،
عزز اعتياد الناس التسوق من خالل

اإلنرتنت.
من ناحية أخرى ،أظهرت بيانات صادرة
عن مصلحة الدولة لإلحصاء ،أن إنتاج
الروبوتات الصناعية يف الصني قفز بنسبة
 16.9%عىل أساس سنوي ىف مايو/أيار
املايض ،ليصل إىل  17794وحدة .
ويف الفرتة بني يناير/كانون الثاني ومايو/
أيار ،أنتجت الصني  72619وحدة من
الروبوتات الصناعية ،بزيادة  6.7%عن
نفس الفرتة من العام املايض.
وتسعى الصني جاهدة لرتقية قطاع
التصنيع من خالل االبتكار التكنولوجي،
حيث تواجه انكماشا ً يف عدد السكان يف
سن العمل وزيادة تكاليف العمالة.
ويف عام  ،2016أصدرت البالد مبادئ
توجيهية تتعهد فيها بتوسيع استخدام
الروبوتات يف صناعات مثل تصنيع
السيارات واإللكرتونيات واألجهزة املنزلية
والطريان واملنسوجات واملواد الكيميائية.

أقرت الحكومة املرصية أضخم موازنة
عامة يف تاريخ البالد للعام املايل 2020-
 2021الذي ينطلق يف األول من يوليو
املقبل ،بقيمة  2.2تريليون جنيه (136.4
مليار دوالر) ،منها  105.4مليون دوالر
للمرصوفات.
وتمثل املرصوفات املتوقعة زيادة بـ 8.9%
عن موازنة العام املايل املايض بسبب زيادة
اإلنفاق عىل الصحة والتعليم والبحث
العلمي ،حيث تم تخصيص نحو خمسة
مليارات وثمانمئة مليون دوالر لقطاع
الرعاية الصحية ،بزيادة  28%عن موازنة
العام املايل الجاري.
أما إجمايل اإليرادات املتوقعة باملوازنة
فتقدر بـ  79مليار دوالر وهو ما يمثل

زيادة بـ  13.6%عن العام املايل الجاري،
علما أن املوازنة الجديدة تم إعدادها يف
الفرتة من نوفمرب املايض وحتى يناير 2020
وبالتايل لم تتضمن اآلثار االقتصادية
لجائحة كورونا .
وتستهدف املوازنة املرصية خفض الدين
العام إىل  % 83من الناتج املحيل اإلجمايل،
وخفض العجز الكيل إىل  6.3%من الناتج
املحيل اإلجمايل مقارنة مع  7.2%كان
متوقعا يف موازنة العام املايل الحايل.
ووضعت الحكومة املرصية ثالثة
سيناريوات ملستهدفات موازنة العام املايل
املقبل تستند عىل تطورات فريوس كورونا.
ويفرتض السيناريو األول انتهاء أزمة
كورونا يف سبتمرب املقبل ،وبالتايل يتوقع

تراجع اإليرادات عن ما هو مستهدف يف
املوازنة  6.8%إىل  74.3مليار دوالر وزيادة
العجز الكيل إىل  7.5%من الناتج املحىل
اإلجمايل.
ويفرتض السيناريو الثاني استمرار
كورونا حتى نهاية عام  ،2020األمر الذي
سيخفض اإليرادات املتوقعة بـ 11.5%
إىل  71مليار دوالر وسريفع العجز الكيل
إىل .8.4%
أما السيناريو الثالث فيفرتض امتداد
الجائحة حتى يونيو  ،2021وبالتايل
تراجع اإليرادات املتوقعة بـ  14%إىل 96
مليار دوالر وارتفاع العجز الكيل إىل .9%

البنوك األميركية تخسر  % 70من أرباحها..
لماذا ال يقلق االقتصاديون؟
Russia’s Economy Coming
In Worse Than Expected
Because Of Pandemic

T

he economic unraveling of Russia won’t be as bad as it
is in Brazil, Italy, Spain and France, but it’s going to be
worse than expected, says Fitch.
Russia’s GDP will contract by 5% this year. Fitch first estimated
the pandemic to trim 3.3% off of Russia’s already relatively
lackluster growth rate. Next year won’t be enough to replace
this year’s loss. Fitch is looking at gains of just 3%, meaning
Russia will need 2022 to recover from just around three
months of forced economic closures in 2020.
Like almost every other country, Russia took draconian measures to hide from the coronavirus and flatten the infection
curve. The lockdowns are being lifted now in Moscow, but the
country’s infection rate has only plateaued. They are not yet
in deceleration phase, based on data and graphs compiled by
Johns Hopkins University.
Russia’s ruble is set to weaken even more.
Fitch is forecasting 72 rubles per dollar before the year’s up.
The ruble is already at 70 to 1. The ruble hasn’t been this week
since February 2016.
The Russian Ministry of Economy also expects a 5% economic
contraction this year, including 9.5% decline in the second
quarter versus a year ago. If lockdowns are lifted and Russians
are feeling excited to be out and about, then growth will return
next year. Russia’s official projections have the economy growing over 3% for 2022 and 2023. If that looks low, Russia was
growing at about half that rate for much of the last two years.
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لم تمثل البيانات التي صدرت مؤخرا
عن انخفاض أرباح البنوك األمريكية
بنسبة تقارب - 70%لتصل إىل 18.5
مليار دوالر يف الربع األول من 2020-
خربا مزعجا لكثري من االقتصاديني
األمريكيني.
وعىل الرغم من إعالن أكرث من نصف
البنوك األمريكية انخفاض أرباحها،
وبينما  7.3%من البنوك لم تسجل
أرباحا ،اعترب محللون اقتصاديون
تلك األخبار متوقعة بل ومربرة يف ظل
ظروف االقتصاد األمريكي املتأرجحة
بسبب تداعيات اإلغالق االقتصادي
إثر انتشار وباء كوفيد.-19
وقال رشيق عثمان الخبري املايل
بمؤسسة واشنطن آناليتيكا
بالعاصمة األمريكية ،ما شاهدناه
ترجمة حرفية آلليات تعامل قطاع
البنوك أثناء مواجهة أزمات اقتصادية
كبرية».
ورشح الخبري -الذي سبق له العمل
ألكرث من عرشين عاما يف عدد من
كربيات املؤسسات املالية -تلك اآللية
بقوله «عندما يتوقع البنك تعرث أداء
الرشكات املدينة له ،يبادر بتخفيض
التوقعات ويشطب األموال املتوقع
اسرتدادها من تلك الرشكات لعدد من
الشهور املصاحبة لحالة التدهور
االقتصادي ،ويدفع ذلك النخفاض
أرباح البنوك».
ويتبع ذلك تخفيض البنوك توقعات

األرباح ،لكن لفرتة مؤقتة ترتبط
باستمرار أسباب التدهور االقتصادي
العام التي تؤثر عىل أداء الرشكات
املدينة لهذه البنوك ،ويختلف وضع
قطاع البنوك يف ظل أزمة االقتصاد
أثناء األزمة املالية لعامي 2008-
.2009
وطبقا للخبري املايل العاملي محمد
العريان ،فال ترتبط األزمة الحالية
التي تتعرض لها الواليات املتحدة
والعالم بالقطاع املايل ،فاألزمة حاليا
اقتصادية عىل عكس الوضع عندما
انهار عدد من البنوك واملؤسسات
املالية يف األزمة السابقة.
ويعتقد العريان أن ثوابت النظام
املايل العاملي ،بما فيها البنوك،
مستقرة عىل الرغم
من حالة الركود
االقتصادي
التي

تتعرض لها الواليات املتحدة.

أسهم البنوك في ارتفاع
ولم تنعكس التقارير الحكومية حول
أرباح البنوك سلبيا عىل قيمة أسهم
كربى البنوك األمريكية التي شهدت قفزة
قدرها  1.2تريليون دوالر (أو )8.5%
يف الودائع خالل الربع األول مقارنة مع
األشهر الثالثة السابقة.
وحقق سهم بنك أوف أمريكا ارتفاعا بـ
 8%خالل الشهر األخري حيث زاد من 23
دوالرا للسهم يوم  18مايو/أيار ليصل إىل
 25دوالرا .
أما سهم سيتي بنك فقد قفز بنسبة
 17%خالل الشهر األخري حيث زاد من
 45دوالرا يوم  18مايو/أيار ليصل
إىل  53دوالرا يف بورصة
نيويورك.
وقفز سهم
رشكة

مورغان ستانيل بنسبة  18%من  40دوالرا
يوم  18مايو/أيار ليصل إىل  48دوالرا
األربعاء ،أما سهم جي بي مورغان فقفز
بنسبة  10%خالل الشهر األخري ليصل
إىل  99دوالرا للسهم ،وبدأ يف  18مايو/أيار
بتسعني دوالرا للسهم.
أنباء اقتصادية جيدة

دفعت عدة عوامل إىل بدء ظهور مؤرشات
تحسن االقتصاد األمريكي الذي ال زال
يعاني من تأثري اإلغالق الذي شل الحياة
االقتصادية بسبب جائحة كوفيد.-19
وأشارت بيانات وزارة التجارة ملايو/أيار
إىل نمو قطاع مبيعات التجزئة بنسبة
 17.7%يف قفزة إيجابية كبرية تشري إىل
بدء عودة ثقة املستهلكني ،كما شهد
الشهر املايض انخفاض عدد طلبات
الحصول عىل إعانات البطالة للمرة األوىل
منذ بدء انتشار الفريوس.
ورغم وصول أعداد العاطلني إىل أربعني
مليون أمريكي ،يرى الخبري املايل رشيف
عثمان أن األسوأ أصبح وراءنا فيما
يتعلق بسوق العمالة يف الواليات املتحدة،
وتوقع أن ينعكس ذلك عىل بقية قطاعات
االقتصاد خالل األسابيع واألشهر
القادمة.
وقال أيضا «سيساعد التوصل إىل لقاح
فعال أو مصل لوقف انتشار فريوس
كوفيد -19يف تعجيل التحسن يف أركان
االقتصاد األمريكي».
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إصابة أول رئيس دولة بفيروس
كورونا ..واصل عمله عن بعد
أصيب أول رئيس دولة يف العالم بفريوس كورونا املستجد «كوفيد ،»-19وذلك بعد تسجيل بالده نحو 9
آالف و 656إصابة بالفريوس ،تويف منها  330شخصا ،وتعاىف ألف و 75مريضا.
وأعلن رئيس دولة هندوراس خوان أورالندو هرينانديز ،أن «الفحوصات أكدت إصابته بفريوس كورونا
املستجد ،وأنه يتلقى العالج ،وسوف يبارش عمله عن بعد ومن خالل مساعديه».
وقال هرينانديز خالل خطاب بثه التلفزيون الرسمي« :باعتباري رئيسا للبالد ومواطنا مسؤوال ،أود أن
أقول اني بدأت أشعر بحالة من عدم االرتياح ،وجرى تشخييص بأنني مصاب بمرض كوفيد.»-19
وأشار إىل أن األطباء أوصوه باالسرتاحة ،مستدركا« :لكنني سأواصل العمل عن بعد ومن خالل
املساعدين» ،الفتا إىل أنه يعاني من أعراض بسيطة ،وبدأ يف تلقي العالج ويشعر بتحسن.
وجرى أيضا تشخيص إصابة زوجته واثنني من مساعديه بفريوس كورونا ،ويخضعون جميعا للعالج.

السلطات السويسرية تبحث
عن مسافر نسي  3كيلوغرامات
ذهب بالقطار

نرشت مجلة لوبوان الفرنسية -نقال عن هيئة اإلذاعة الربيطانية (بي بي يس) أن
السلطات السويرسية تبحث عن صاحب ثالثة كيلوغرامات من الذهب وجدت بأحد
القطارات يف أكتوبر/ترشين األول املايض.

وذكرت أن السلطات قررت نرش هذا الخرب بعد ثمانية أشهر من البحث عن الشخص
املذكور والذي كان مسافرا بني مدينتي سينت غال ولورسن الواقعتني رشق البالد ،وذلك
ليتسنى ألكرب عدد من الناس االطالع عىل األمر.

افتتاح مهرجان لحوم
الكالب في الصين رغم
االنتقادات القاسية
أعيد افتتاح مهرجان لحوم الكالب يف الصني عىل الرغم من تصنيف
الحكومة األخري للكالب كحيوانات أليفة وليست مواش .ويأمل
الناشطون يف أن تكون دورة هذا العام هي األخرية يف تاريخ املهرجان.
ويقام هذا املعرض السنوي ملدة  10أيام يف يولني ،وهي مدينة يف جنوب
غرب الصني ،منذ عام  ،2009لالحتفال باالنقالب الصيفي.
باإلضافة إىل لحوم الكالب ،التي يعتقد البعض أنها تجلب الحظ
والصحة الجيدة إذا تم تناولها يف الصيف ،يتم بيع لحوم
القطط والليتيش الطازجة واملرشوبات الكحولية.
ويحيط الجدل باملهرجان داخل الصني وعىل الصعيد
الدويل ،إذ يقول الناشطون إن بعض الحيوانات يتم
ذبحها بشكل غري إنساني وأن الحدث ال يفي بمعايري
النظافة ،كما يشتكون من جلب الكالب إىل املدينة يف
ظروف قاسية.
ووفقا ً ملنظمة الصحة العاملية ،فإن تجارة الكالب تشكل
أيضا ً مخاطر صحية من خالل انتشار داء الكَلَب وزيادة
فرصة اإلصابة بالكولريا.
وتنقل صحيفة «ذي إندبندنت» الربيطانية عن
ناشطني أن عدد الكالب التي يتم عرضها للعمالء يف
أقفاص ضيقة خالل املهرجان انخفض هذا العام.
وتعكف الحكومة الصينية حاليا ً عىل صياغة قوانني
جديدة لحظر تجارة الحياة الربية بعد تفيش فريوس
كورونا ،الذي يعتقد أنه بدأ يف سوق يف مدينة ووهان.
وقال أخصائي السياسة يف الصني لدى Humane
 ،Society Internationalوهي مجموعة لحقوق
الحيوان ،بيرت يل« :إن الزخم يتزايد يف الصني للتعامل
مع تجارة لحوم الكالب والقطط ،ال أعتقد أن أي شخص
يتوقع إغالق تجارة لحوم الكالب بني ليلة وضحاها ،لكن
يمكن أن يشري ما شهده الناشطون إىل أن األمور تتغري
حتى يف يولني».
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وقالت أيضا إن ذلك الراكب ترك بعد نهاية الرحلة التي تستغرق ساعتني ونصف
الساعة كمية من الذهب قيمتها  170ألف يورو (حوايل  191ألفا و 310دوالرات).
وينص القانون السويرسي عىل أن مالك هذا املال يمكنه اسرتجاعه متى ما جاء ،وذلك
يف غضون خمس سنوات كحد أقىص.
وعلق أحد القراء عىل الخرب قائال «دعونا نفكر يف بعض الفرضيات ،أوال أن هذا
الشخص ليس أبله وإنما ربما هو شخص مشتت الذاكرة وربما فاقد للذاكرة وال يتذكر
أين ينىس األشياء».
وأضاف «لكن ربما يكون أحد األثرياء أصحاب املليارات ممن يرتددون أحيانا عىل
سويرسا وربما نيس هذه الرصة ،وهي بالنسبة له كفقدان أحدنا بضعة سنتات ،فال
يكرتث بالبحث عنها ألنها مضيعة لوقته».
أما السيناريو األخري -حسب هذا القارئ -فربما يكون «صاحب الذهب أحد املحتالني
عىل الرضائب أو تجار املخدرات ممن يحاولون تبييض األموال ،أو ربما يكون بكل
بساطة لصا كان قد رسقها وال يريد املطالبة بها حتى ال ينكشف أمره».

ً
حزنا بعدما
بجعة تموت
كسر مراهقون بيضها
وهجرها زوجها
توفيت بجعة بعدما قامت مجموعة من املراهقني بتحطيم بيضها،
الذي لم يفقس بعد ،بإلقاء الحجارة والطوب عليها ،الشهر املايض يف
بولتون ،يف مانشسرت الربيطانية ،بحسب ما أوردته صحيفة «مانشسرت
إيفننغ نيوز».
وتم رصد الفتيان وهم يرمون الحجارة والطوب عىل عش البجع عىل
طول قناة مانشسرت يف كريسيل ،يف  20مايو/آذار املايض.
وقال شهود إنهم كانوا يستهدفون الجزيرة التي َبنَت فيها البجعة
عشا ً وتركوا ثالثا ً من البيضات الست محطمة.
وقال ناشطو الحياة الربية ،الذين كانوا يراقبون البجع ،إن املزيد من
البيض فُقد يف األسابيع األخرية ،وبقيت بيضة واحدة فقط عىل قيد
الحياة.
وأضافوا أن ذكر البجعة األب ابتعد مغادرا ً العش بسبب التوتر منذ
أسبوعني ولم يعد منذ ذلك الحني.
وتعرضت البجعة للمضايقة من قبل الدجاجات والبط وكلب منذ
مهاجمة بيضها الذي لم يفقس ،ويف نهاية املطاف وجد الناشطون
البجعة ميتة يف عشها قبل أيام.
ورجح الناشط سام وودرو أنه «ربما ماتت من قلب مكسور ألنه كان لها
ّ
رشيك دائم ملدى الحياة ،وكان مدفوعا ً بالضغوط».
وتقول منظمة  Swan Lifelineملساعدة البجع إنه من املعروف أن
البجعات تموت بسبب قلب مكسور عندما تفقد رشيك حياتها ،حيث
تتزاوج البجعات بشكل عام ملدى الحياة.
ورشحت منظمة  Swan Sanctuaryأنه إذا قُتل رفيق حياة البجعة أو
اختفى ،فإن الطائر الناجي يمر بعملية حزن مماثلة للبرش ،ثم يجد
امتدادا ً آخر من املاء للعيش فيه ،أو يطري لالنضمام إىل قطيع آخر أو
يبقى يف مكانه.
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بعد انتصاره أمام القضاء
الفرنسي ..الديك موريس
يتوقف عن الصياح
نفق الديك موريس الذي بات رمزا للحياة الريفية يف فرنسا
بعدما مثل أمام القضاء بسبب صياحه الذي أزعج جريانه
املنتقلني من املدينة إىل الريف ،وفق ما قالته مالكته.
وأوضحت كورين فيسو التي كانت تملك الديك منذ  6سنوات
«لقد نفق جراء مرضه بالزكام يف الشهر املايض خالل فرتة
العزل املنزيل ..وجدناه نافقا أمام قن الدجاج» ،وقد كان
مريضا منذ أشهر عدة .وأضافت أن «موريس كان رمزا
للحياة الريفية وبطال».
وكان القضاء الفرنيس قد سمح يف الصيف املايض للديك موريس
بمواصلة صياحه يف جزيرة «أولريون» السياحية يف جنوب
غربي فرنسا ،رافضا شكوى جريان كان صياحه الصباحي
يوقظهم.
وأصبحت القضية رمزا للخالفات بني «السكان املحليني»
والوافدين الجدد من املدن ،يف حني باتت أصوات الريف
وروائحه موضع نزاعات قضائية عدة بتهمة اإلزعاج.
وتزامن هذا الجدل الذي كان له صدى كبري يف وسائل اإلعالم
العاملية ،مع حملة إعالمية للدفاع عن أصوات املناطق الريفية
وروائحها ،دفعت النواب خصوصا إىل إقرار اقرتاح قانون يف يناير/
كانون الثاني املايض يدرج مفهوم «تراث الحواس» لألرياف يف
القانون الفرنيس.

حساب سري على فيسبوك وآخر في زووم..

الكشف عن وسائل الملكة إليزابيث
للتواصل مع اآلخرين

يبدو أن امللكة إليزابيث البالغة من العمر  94عاما ً تملك
صفح ًة رسي ًة عىل فيسبوك تستخدمها لتظل عىل
ٍ
تواصل مع أفراد العائلة املالكة .كما تقول التقارير كذلك
إن العاهلة الربيطانية تستخدم برنامج زووم لتتحدث إىل
العائلة أثناء العزل الذاتي يف قلعة وندسور.
كذلك كشفت املؤرخة امللكية مارلني كوينغ عن أن العائلة
امللكية تتواصل كذلك عرب تطبيق املحادثة الفورية
واتساب ،حسب صحيفة  Expressالربيطانية.
وقالت مارلني متحدث ًة لصحيفة  Expressالربيطانية:
«قرأت أن للملكة صفح ًة رسي ًة عىل فيسبوك لتتواصل
من خاللها مع أفراد عائلتها» .وتابعت« :يستخدم أفراد
العائلة املالكة تطبيق واتساب للتواصل».
وأضافت« :تعمل امللكة عن ٍ
كثب مع رؤساء الوزارة ،لذلك
سيايس يف اململكة املتحدة .لقد شاهدت
هناك تغيريٌ
ٌ

اململكة املتحدة وهي تتزحزح من موقعها املنظم يف
أوروبا».
وتابعت« :أعتقد أن امللكية بخ ٍ
ري ،أعتقد أن األمر
سيختلف حني ُيصبح تشارلز ملكا ً ،لكن الرتكيز سيكون
عىل دوق ودوقة كامربيدج -األمري ويليام وزوجته كيت
ميدلتون».
يأتي هذا الكشف يف الوقت الذي كشفت فيه املعلقتان
امللكيتان راشيل بوي وروبريتا فيوريتو عن أول مكاملة
فيديو ت ُجريها امللكة .وقالتا إن ابنتها األمرية آن تساعد
امللكة فيما يتعلق بالتكنولوجيا.
وآن ،حالها حال الكثري من األبناء ،كانت عىل أهبة
االستعداد ملعاونة امللكة يف أية أمو ٍر تقنية.
وقالت بوي يف برنامجها اإلذاعي املسمى Royally
« :Obsessedجاءت املكاملة يف أسبوع مقدمي الرعاية يف

اململكة املتحدة تحديدا ً يوم
الخميس الرابع من يونيو/
حزيران ،لكنها لم ت ُنرش
عىل إنستغرام إال الخميس
التايل  11يونيو/حزيران»   .
وتقول« :كانت األمرية
آن معها يف املكاملة حتى
تتدخل وتطمئنها إذا طرأ
خطب ما».
ٌ
وقالت روبريتا« :أحب عالقتهما
حقا ً ،وأود لو أرى األمرية آن أكرث
أعتقد أنها تملك تلك الطاقة
الطبيعية الرائعة حيال نفسها».

9 hand sanitizers may contain toxic methanol, FDA warns
ly days of the pandemic. Many calls involved children
under 5, including one case of a preschool-age child
who drank from a bottle of hand sanitizer, and fell
and hit her head.

Lavar Gel and ClearCare No Germ, they detected
methanol, the agency said in a statement on Friday.
They noted, however, that they were not aware
of any reports of adverse reactions related to the
products.
There is no safe level of methanol in hand sanitizer.
It can cause skin irritation, and if ingested, lead to
a range of problems including headache, dizziness,
blurred vision, kidney failure, coma and death,
according to the Centers for Disease Control and
Prevention.
Methanol-containing products can be harmful when
used on the hands, but they’re especially dangerous
when ingested. Young children who accidentally swallow the product and adolescents or adults who drink
it as an alcohol substitute face the greatest
risk.
An April study, from researchers
at the CDC, found that calls to U.S.
poison control centers related to
cleaning products went up in the ear-
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he Food and Drug Administration has warned
that several types of hand sanitizer made
in Mexico may contain methanol, a type of
alcohol that can be toxic when applied to the skin or
ingested.
The FDA highlighted nine products from the Mexican
manufacturer Eskbiochem SA de CV, though the agency did not say where in the U.S. the products were
sold. The products are:
All-Clean Hand Sanitizer
Esk Biochem Hand Sanitizer
CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75%
Alcohol
Lavar 70 Gel Hand Sanitizer
The Good Gel Antibacterial Gel Hand Sanitizer
CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80%
Alcohol
CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75%
Alcohol
CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80%
Alcohol
Saniderm Advanced Hand Sanitizer
When FDA researchers tested two of the products,

امرأة صينية أنجبت شقيقين
توأمين بفارق  10سنوات
يف حادثة مثرية ،تكشف مدى التقدم العلمي بمجال التلقيح
والزراعة واإلنجاب ،أعلن أحد املستشفيات الصينية بأن امرأة
صينية أنجبت طفالً يتمتع بصحة جيدة من بويضة متجمدة
ملدة  10سنوات..ولعل املثري يف القصة أن البويضة التي جمدت،
كانت من ذات البويضة التي أنجبت منها ابنها األكرب من جولة
التلقيح الصناعي نفسها.
وبحسب ما نرشت صحيفة دييل ميل فقد لجأت وانغ البالغة من
العمر  41عاما ً ،إىل أخصائيي الخصوبة للمساعدة يف عام 2009
بعد محاوالتها الفاشلة لإلنجاب ،ملدة خمس سنوات ،بحسب ما
ذكرته صحيفة «دييل ميل» الربيطانية.
وقال األطباء إنهم زرعوا مجموعة من األجنة باستخدام نفس
الحيوانات املنوية والبويضات .وتم زرع واحدة منها يف وانغ عىل
الفور ،وتم تجميد الباقي.
وولِد االبن األكرب لوانغ ،امللقب بـ»لولو» ،يف حزيران،يونيو .2010
ُ
وولِد ابنها
يف مستشفى هوبي لرعاية األم والطفل يف وسط الصنيُ ،
األصغر امللقب «تونغ تونغ» يوم الثالثاء املايض يف املستشفى
نفسه.
وقالت زينغ جي ،وهي طبيبة من مركز الخصوبة باملستشفى:
«من وجهة نظر طبية( ،لولو) و(تونغ تونغ) شقيقان توأمان»،
ولم تعط الدكتورة مزيدا ً من التفاصيل عن التوائم لكنها قالت إن
الشقيقني بلغ وزنهما عند الوالدة  3.48كغ.
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حكومات أوروبية تعمل مع أميركا إلعادة هيكلة

منظمة الصحة العالمية

الصين تكشف تفاصيل قانون األمن
القومي الخاص بهونغ كونغ
مما يم ّهد
أعلنت الصني تفاصيل مسودة ترشيع جديد لألمن القومي سيط َّبق يف هونغ كونغّ ،
الطريق ألكرب تغيري جذري تشهده املدينة منذ عودتها لحكم الصني يف .1997
وذكرت وكالة أنباء الصني الجديدة (شينخوا) أن بكني قالت إن املسودة تشمل إنشاء مكتب
جديد لألمن القومي خاص بهونغ كونغ لجمع معلومات املخابرات والتعامل مع الجرائم التي
تمس األمن القومي.
ّ
وأوضحت الصني أن القانون يهدف إىل مواجهة األنشطة االنفصالية والرقابة ومكافحة اإلرهاب
والتآمر مع قوى أجنبية .لكن منتقدين للقانون يخشون أن يؤدي إىل سحق الحريات التي
تعترب أساسية لوضع هونغ كونغ كمركز مايل عاملي.
وسيكون للقانون الذي يجرى إعداده أسبقية عىل قوانني تتعارض معه يف املستعمرة
الربيطانية السابقة ،وفق املرشوع الذي يعمل النظام الشيوعي عىل فرضه ،عىل الرغم من
دعوات الدول الغربية التي تخىش أنه سينهي الحكم الذاتي يف هونغ كونغ.
وبعد التظاهرات الحاشدة العام املايض يف هونغ كونغ ضد نفوذ بكني ،أعلن الرئيس الصيني
يش جني بينغ الشهر املايض عن قانون لألمن القومي يف هونغ كونغ ،ترى املعارضة الديمقراطية
املحلية أنه وسيلة إلسكاتها.
واعتمد الربملان الصيني أواخر مايو /أيار املايض مبدأ صياغة هذا القانون خالل جلسته
نصه اليوم
السنوية ،وكُلّفت بموجبه لجنته الدائمة مهمة صياغة مرشوع القانون الذي نرشت ّ
وتنص الوثيقة عىل إنشاء وكالة لألمن القومي يرأسها رئيس السلطة
السبت وكالة «شينخوا».
ّ
التنفيذية يف هونغ كونغ .وتتوىل كاري الم حاليا ً رئاسة السلطة التنفيذية ،لكن خصومها
يعتربونها خاضعة لبكني .ولم يج ِر إعالن موعد العتماد النص ،لكن الوكالة الصينية قالت إن
الصيغة النهائية للمرشوع سوف تستكمل «قريبا ً».
واختتمت الهيئة التي تتعامل مع معظم الترشيعات ألعىل هيئة ترشيعية يف الصني اجتماعها
األخري مؤخرا ً .وقال املندوب الوحيد لهونغ كونغ يف اللجنة الدائمة ،تام يو تشونغ ،ملحطة هونغ
كونغ العامة «أر تي اتش كيه» ،إن القانون قد تمت مراجعته ولكن لم يتم التصويت عليه ،ولم
يكن من الواضح متى سيتم فحصه مرة أخرى ،مع العلم أن اللجنة الدائمة تجتمع كل شهرين.
وشهدت املستعمرة الربيطانية السابقة بني يونيو /حزيران وديسمرب /كانون األول املاضيني
أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إىل بكني يف  ،1997تمثلت بتحركات وتظاهرات شبه يومية ،ويف
بعض األحيان عنيفة.
وعزز فوز املؤيدين للديمقراطية يف االنتخابات املحلية التي جرت يف ترشين الثاني /نوفمرب
هذه التعبئة ،لكنها هدأت يف بداية العام بسبب اعتقال اآلالف من قبل الرشطة ،وخصوصا ً
بسبب القيود التي فُرضت عىل التجمعات الحتواء وباء كورونا.
ٍ
مساس حتى اليوم بشبه الحكم الذاتي الذي تتمتع به
ويرى كثريون يف توجه بكني أخطر
هونغ كونغ.

كشف مسؤول أوروبي كبري بقطاع
ن حكومات أوروبية تعكف
الصحة أ ّ
مع الواليات املتحدة عىل دراسة
خطط إلصالح منظمة الصحة
العاملية ،مشريا ً إىل أن األوروبيني
لديهم بعض بواعث القلق التي
دفعت واشنطن إلعالن عزمها عىل
االنسحاب من املنظمة.
ونقلت وكالة «رويرتز» ،عن املسؤول
الذي طلب عدم نرش اسمه ألنه
يناقش مبادرات لم تعلن بعد ،تأكيده
ن بريطانيا وأملانيا وإيطاليا تبحث
أ ّ
مع الواليات املتحدة ،عىل املستوى
الفني ،إدخال إصالحات عىل
منظمة الصحة العاملية .وأوضح أن
الهدف من ذلك هو ضمان استقالل
املنظمة ،يف إشارة واضحة إىل املزاعم
بأن املنظمة كانت مقربة للغاية من
الصني أثناء تعاملها األويل مع أزمة
تفيش فريوس كورونا ،أوائل العام
الحايل.

وقال املسؤول« :نبحث سبال ً لفصل
آلية إدارة حاالت الطوارئ عن أي
نفوذ لدولة منفردة» .وتابع املسؤول
ن اإلصالحات ستتضمن تغيريا ً يف
أ ّ
نظام تمويل منظمة الصحة العاملية،
حتى يكون التمويل طويل املدى
بشكل أكرب .وأضاف أن املنظمة
تعمل حاليا ً عىل أساس ميزانية
ملدة سنتني ،وهو أمر «قد يرض
باستقالليتها» إذا اضطرت لجمع
أموال من دول مانحة يف خضم وجود
حالة طارئة.
وكان الرئيس األمريكي دونالد ترامب
قد اتهم منظمة الصحة العاملية بأنها
مق ّربة للغاية من الصني ،وأعلن عزمه
عىل سحب تمويلها .وتدعو الدول
األوروبية بني الحني واآلخر إلصالح
املنظمة ،لكنها دافعت عنها يف وجه
االنتقادات الحادة التي وجهتها
إليها واشنطن .وعادة ما كان املوقف
األوروبي املعلن يتمثل يف أن أي
إصالح ينبغي أن يتم بعد تقييم

تعامل املنظمة مع أزمة وباء كورونا.
لكن مؤتمرا ً ،عرب دائرة تلفزيونية
مغلقة لوزراء الصحة األوروبيني
عقد ،مؤخرا ً اقرتح أن تتخذ الدول
ُ
األوروبية موقفا ً أقوى ،وأن تسعى
إىل ممارسة مزيد من النفوذ داخل
منظمة الصحة العاملية يف املستقبل.
وأبلغ الوزيران األملاني والفرنيس
املؤتمر بأن «تقييم منظمة الصحة
العاملية وإصالحها باتا مطلو َبني».
مما ورد
وهذه الصيغة أقوى ّ
يف مرشوع قرار وضعه االتحاد
األوروبي ،الشهر املايض ،وأق ّرته
الدول األعضاء باملنظمة وعددها
الرد عىل
 .192ويدعو القرار لتقييم ّ
أزمة كورونا ،لكنه لم يصل إىل حد
الدعوة إلجراء إصالحات.
كما أبلغ الوزيران األملاني والفرنيس
ن «عىل االتحاد األوروبي
املؤتمر بأ ّ
والدول األعضاء به لعب دور أكرب
عىل املستوى العاملي».

Europeans working with U.S. to restructure
WHO, top official says
the official said.
U.S. President Donald Trump has accused
the WHO of being too close to China and announced plans to quit and withdraw funding.
European countries have occasionally called
for reform of the WHO but have generally
shielded the organisation from the most
intense criticism by Washington. In public the
European position has usually been that any
reform should come only after an evaluation
of the response to the coronavirus crisis.
ad the rest of the article go to :
https://www.voanews.com/
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WHO’s independence, an apparent reference
to allegations that the body was too close to
China during its initial response to the coronavirus crisis early this year.
“We are discussing ways to separate WHO’s
emergency management mechanism from any
single country influence,” said the official.
Reforms would involve changing the WHO’s
funding system to make it more long-term,
the official said. The WHO now operates on
a two-year budget, which “could hurt WHO’s
independence” if it has to raise funds from donor countries in the middle of an emergency,

E

uropean governments are working with
the United States on plans to overhaul
the World Health Organization, a top
health official for a European country said,
signalling that Europe shares some of the concerns that led Washington to say it would quit.
The European health official, who spoke
on condition of anonymity while discussing
initiatives that are not public, said Britain,
France, Germany and Italy were discussing
WHO reforms with the United States at the
technical level.
The aim, the official said, was to ensure
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مع العلم أنه لم يت ّم إرسال قانون االنتخابات الجديد،
صوت عليه الربملان العراقي نهاية العام املايض
الذي ّ
استجابة ملطالب املتظاهرين ،إىل رئاسة الجمهورية
للمصادقة عليه ،بسبب عدم اكتمال الجداول املتعلقة
بعدد الدوائر االنتخابية وطبيعتها وخارطتها الجغرافية
واإلحصاءات السكانية يف كل مدينة ،فضالً عن عدم إقرار
كوتا النساء.
يف السياق ،يشري أحد أعضاء الربملان ،إىل أن «الكتل
تخص الدوائر
الكبرية تسعى حاليا ً لتعديل الفقرات التي
ّ
املتعددة يف املحافظات ،يف محاولة منها إىل العودة
للدائرة االنتخابية الواحدة داخل املحافظة وليس
الدائرة عىل مستوى األقضية والنواحي» ،مضيفا ً أن
«تلك الكتل من خالل نوابها وثقلها بالربملان تحاول
إيجاد ثغرة أو فرصة لتعديل تفصيالت قد يراها املواطن
تخل بالحسابات االنتخابية املتعلقة
عادية ،لكنها ّ
باألصوات والسقف االنتخابي املطلوب للفوز باملقعد
الربملاني ،وتسعى بعض الكتل للمماطلة من أجل تضييع
الوقت وتعطيل االنتخابات املبكرة التي تعهدت الحكومة
تكرس يف آخر اجتماع
بإجرائها» .ويلفت إىل أن «الخالف ّ
داخل اللجنة القانونية الربملانية ،التي تض ّم نوابا ً من
الكتل املعرتضة ،إذ شهد اختالفا ً كبريا ً» ،مؤكدا ً «صعوبة
الخروج بتوافق عىل التعديالت».
وتوالت االقرتاحات التي تسعى الكتل الكبرية لتمريرها،
مع تقديم كتلة «بدر» الربملانية ضمن تحالف «الفتح»
يف الربملان ،مقرتحا ً يتضمن احتساب دائرة انتخابية لكل
 400ألف نسمة ،بينما أعلن تحالف «سائرون» بزعامة
مقتدى الصدر ،تمسكه بالدوائر االنتخابية املتعددة
وعددها  240دائرة ،فيما نأت الكتل الكردية والعربية
السنية بنفسها عن تلك املناكفات.
ويرى عضو اللجنة القانونية ،النائب محمد الغزي ،أن
«قانون االنتخابات هو املوضوع األكرث إثارة للخالفات
بني الكتل السياسية ،ملا له من أهمية يف املرحلة املقبلة
مشددا ً عىل أنه
ألنه سريسم الشكل السيايس للبلد»،
ّ
«يجب أن تكون هناك دوائر انتخابية متعددة عىل
مستوى املحافظات عىل اعتبار أن القانون ينص عىل
ذلك .واملشكلة الرئيسية تتعلق بطبيعة تلك الدوائر ،وما
إذا كانت دائرة انتخابية عىل مستوى األقضية والنواحي
أم عىل مستوى تقسيم املحافظة ألجزاء عدة؟».

تقرر طبيعة تلك الدوائر ومن ثم ُيعرض ما تقرره اللجنة
ّ
عىل الربملان للتصويت عليه ،وتتلقى اللجنة الطلبات من
الكتل السياسية والتي تتم دراستها واألخذ بها والخروج
موحد بشأنها ثم عرضها عىل الربملان وهيئة
برأي
ّ
الرئاسة للتصويت عليها».

قانون االنتخابات العراقي
ينذر بأزمة سياسية جديدة
بغداد ــ أكثم سيف الدين

انقسمت الكتل السياسية العراقية بشأن قانون االنتخابات الذي ينوي الربملان التصويت
ظل سعيها إىل إجراء تعديالت تنسجم مع
عىل ملحق التعديالت املفرتضة عليه ،يف ّ
إرادتها وتمنحها فرصة الفوز بأكرب عدد من املقاعد يف االنتخابات الربملانية املقبلة ،وسط
تقاطعات مع كتل أخرى معارضة لها .األمر الذي قد يدفع باتجاه تعطيل إجراء االنتخابات
املبكرة وفقا ً لتعهدات حكومة مصطفى الكاظمي.

ويقول الغزي« :نحن كلجنة قانونية رأينا أن يكون هناك
معيار ثابت لكل املحافظات ،وأال يكون هناك تفاوت بني
محافظة وأخرى ،إضافة إىل أنه يجب أن يكون هناك

رأي للمفوضية خصوصا ً يف الجانب الفني ال الجانب
القانوني ،ويف أي دائرة ممكن أن تط ّبق ويتم عىل ضوئها
إجراء االنتخابات» ،مضيفا ً أن «اللجنة القانونية هي
اللجنة الوحيدة املختصة باملوضوع ،وهي اللجنة التي

أما النائب عن تيار الحكمة ،عيل البديري ،فيقول إن
«الكتل السياسية انقسمت لفريقني متقاطعني تجاه
االنتخابات املبكرة وقانونها ،األول يرص عىل أن يكون
قانون االنتخاب وفقا ً لالنتخاب الفردي ،أي أن من
يحصل عىل أعىل األصوات يكون له الحق باملقعد ،وهو
ما يمنح املجال للكتل الصغرية بالحصول عىل مقاعد
منوها ً إىل أن «الفريق الثاني يرفض ذلك
برملانية»ّ ،
ويسعى إىل اكتمال الدورة الربملانية الحالية» .ويضيف
أن «الشارع يضغط ،ويجب أن يكون له رأيه ،وأن يكون
هذا الرأي هو املعتمد يف القانون» .ويؤكد مراقبون أن
فقرة تعدد الدوائر االنتخابية ،هي من أهم ما يتميز به
قانون االنتخابات ،والتي تضعف فرص عودة الكتل
السياسية الكبرية باالنتخابات املقبلة.
بدوره ،يعترب الخبري يف الشأن السيايس العراقي ،حسن
ٍ
حديث لـ»العربي الجديد» ،أن «الكتل
العبودي ،يف
الكبرية التي احتكرت السلطة التنفيذية يف العراق
لسنوات طويلة ترى يف فقرة تعدد الدوائر عىل مستوى
القضاء والناحية ،تهديدا ً لبقائها ،وأنها ستمنح القوائم
الصغرية فرصة الفوز عىل حساب القوائم الكبرية ،األمر
الذي تسبب بالخالف بشأنها» .ويشري إىل أن «تلك
الكتل (الكبرية) ستستخدم نفوذها وقوتها وكل وسائلها
يف سبيل العودة إىل طريقة التمثيل النسبي باعتبار
املحافظة دائرة انتخابية واحدة».
ويشدد العبودي عىل أن «أزمة قانون االنتخابات معقّدة
ّ
جدا ً ،وأن الخروج منها صعب للغاية ،ال سيما أن الكتل
الكبرية تملك قوة املال والسالح والجماعات املسلحة،
تفرط
وقد بنت نفوذها عىل مدى  17عاما ً ،وال يمكن أن ّ
به» ،مرجحا ً «استمرار الخالف بشأن القانون ،وعرقلة
إجراء انتخابات مبكرة ،وأن ذلك سيكون يف صالح الكتل
الكبرية التي تعمل عىل إعادة ترتيب نفوذها».

Palestinian family forced out of home as Israel gears up for
West Bank annexation
of the West Bank was greenlighted by US
President Donald Trump’s so-called “Deal of
the Century”. The plan also envisages the
creation of a severely restricted Palestinian
state.
The annexations have been criticised as a
barrier to “lasting peace” by opposition and
Palestinains are denouncing it as yet another
violation of their sovereignty and human
rights.
Israel could begin implementing annexations
as soon as 1 July.
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The Oslo agreement of 1995 divided the
occupied West Bank into three: Area A, Area
B and Area C.
Area A is under the administrative and security control of the Palestinian Authority (PA).
Area B’s administration is controlled by the
Palestinian Authority, with Israel controlling
security. Area C is under full administrative
and security control of Israel.
The move comes amid widepsread controversy over Israel’s intentions to annex parts
of the West Bank.
The plans to annex approximately one third

Residents of al-Khader are repeatedly
subjected to settlers’ violence and violations
such as land razing, uprooting of trees and
prevention of farmers from accessing their
land.
Israel has occupied the West Bank illegally
since 1967, and commits various abuses
against Palestinian civilians, human rights
groups say.
More than 600,000 Israeli Jews live in settlements in the occupied West Bank and East
Jerusalem, in constructions considered illegal
under international law.

O

ccupying Israeli authorities gave a
Palestinian from a village near Bethlehem an eviction notice, forcing
him to leave his own land.
Hassan Brejeya, director of the Colonisation
and Wall Resistance Commission in Bethlehem, told Palestinian Authority news agency
WAFA that Israeli forces handed Bassam
Ghnaim, a local citizen the eviction notice on
Sunday.
He is being ordered to leave his 6,000 square
metre land in al-Khader village, close to the
illegal Israeli settlement of El’azar.
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ً
رسميا
اإلمارات تعلن
إطالق مشاريع مشتركة
مع االحتالل اإلسرائيلي
أعلنت اإلمارات رسميا ً ،إطالق مشاريع مشرتكة مع االحتالل
اإلرسائييل يف املجال الطبي ومكافحة فريوس كورونا ،وذلك بعيد
ساعات عىل إعالن رئيس حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو عن
«تعاون» مع دولة اإلمارات التي ال تربطها معاهدة سالم بإرسائيل،
يف مجال مكافحة وباء كوفيد.-19
ووفق بيان أوردته وكالة األنباء اإلماراتية الرسمية« ،أعلنت رشكتان
من القطاع الخاص اإلماراتي ورشكتان إرسائيليتان إطالق عدة
مشاريع مشرتكة يف املجال الطبي ومكافحة كورونا» .وأضاف أ ّن
«هذه الرشاكة العلمية والطبية تأتي لتتجاوز التحديات السياسية
التاريخية يف املنطقة ،ضمن أولوية إنسانية وتعاون بناء يهدف إىل
التصدي لجائحة كورونا والتعاون ألجل صحة مواطني املنطقة».
وأشار البيان إىل أنه «يف ظل هذه الجائحة ،التي انترشت يف جميع
دول العالم ،فإنه من الواجب وضع مصلحة اإلنسان والبرشية
وحمايتها يف مقدمة األولويات ،للعمل معا ً من أجل التخلص من
جائحة لم يشهد العالم مثيالً لها» ،حسب البيان ذاته.
وتتصاعد حملة تطبيع تقودها دول خليجية مع إرسائيل ،حيث
هبطت ،يف التاسع من الشهر الجاري ،طائرة لرشكة «االتحاد
للطريان» اإلماراتية يف مطار اللد (بن غوريون) يف إرسائيل بحجة
نقل املساعدات للفلسطينيني يف إطار التغلب عىل وباء كورونا ،يف
خطوة رأتها السلطة الفلسطينية «تطبيعا ً» .وكانت طائرة إماراتية
أخرى قد حطّت يف مايو/أيار بمطار إرسائييل ،وقالت أبوظبي
حينها إنها طائرة تحمل مساعدات مقدمة للفلسطينيني ،األمر
الذي نفته السلطة الفلسطينية ،وقالت إنها لم تتبلغ من اإلمارات
بهذا الخصوص.
ويف الثاني عرش من يونيو/حزيران الحايل ،أفردت صحيفة
«يديعوت أحرونوت» اإلرسائيلية النصف العلوي من الصفحة
الثانية ٍ
ملقال للسفري اإلماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة ،أحد
أكرب مؤيدي التطبيع مع دولة االحتالل ،والذي تربطه عالقات
جيدة مع السفري اإلرسائييل يف واشنطن رون دريمري .وشدد
العتيبة يف مقاله عىل أن الضم هو نقيض التطبيع ،قائالً« :رغبتنا
يف اإلمارات العربية املتحدة ،ويف جزء كبري من العالم العربي ،أن
نؤمن (نصدق) أن إرسائيل هي فرصة وليست عدوا ً».

فلسطين ترحب بقرار
بلجيكا المناهض لضم
االحتالل بالضفة
رحبت السلطة الفلسطينية الجمعة ،بتبني الربملان
البلجيكي إجراءات مناهضة لخطة االحتالل اإلرسائييل،
القاضية بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية املحتلة
ومنطقة غور األردن.

أمريكا ترفع السعودية من قائمة
«االتجار بالبشر» وتضيف الجزائر
أعلنت الواليات املتحدة رفع السعودية من قائمة
«أسوأ الدول يف مكافحة االتجار بالبرش» ،وأدرجت
الجزائر.
ونقل موقع شبكة «يس أن أن» عن تقرير للخارجية
األمريكية عن االتجار بالبرش لعام  ،2020أن
«السعودية نفذت أول آلية إحالة وطنية لها عىل
اإلطالق ،وأبلغت الحكومة (األمريكية) بشفافية عن
مجموعات من البيانات تشمل زيادة املحاكمات
واإلدانات بموجب قانون مكافحة االتجار بالبرش».
ونتيجة لذلك ،بحسب التقرير« ،تم نقل السعودية
من املستوى الثالث إىل املستوى الثاني» ،موضحا أن
الدول املدرجة يف املستوى الثالث «ال تستويف الحد
األدنى من املعايري للقضاء عىل االتجار بالبرش بشكل
كامل وال تبذل أي جهد للقيام بذلك».
وقررت الخارجية األمريكية أيضا رفع خمس دول
أخرى من قائمة أسوأ الدول يف مواجهة االتجار

بالبرش وهي :بوتان ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية،
وغينيا االستوائية ،وغامبيا ،بينما أضافت أربع
دول للقائمة ،هي :الجزائر وأفغانستان وليسوتو
ونيكاراغوا.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض املالكي يف بيان،
إن «قرار الربملان البلجيكي يأتي يف سياق تصاعد الرد
الدويل ضد مخططات الضم اإلرسائيلية ،ويدل عىل تشكل
جبهة دولية عريضة رافضة له» ،مضيفا أننا «نرى كل
يوم مؤرشات عىل تآكل الدعم إلرسائيل ،وللحصانة التي
تمتعت بها لعقود من الزمن رغم توايل انتهاكاتها».
ورأى املالكي أن القرار البلجيكي «إشارة واضحة أن
املحاكم الدولية واملجتمع املدني العاملي والربملانات
والحكومات؛ لن تقبل بخطة الضم اإلرسائيلية» ،وفق
تقديره.
يشار إىل أن الربملان البلجيكي صادق عىل مرشوع قرار
يعرتف بفلسطني كدولة ،ومقرتح لفرض عقوبات عىل
االحتالل اإلرسائييل ،حال نفذ مخطط ضم أجزاء من
الضفة الغربية املحتلة.
وأيد املرشوع  101نائب بلجيكي مقابل امتناع  39آخرين،
وطالب القرار الحكومة البلجيكية بأخذ زمام املبادرة،
لتحول دون تنفيذ االحتالل اإلرسائييل ملخططاته بضم
أجزاء من األرض الفلسطينية املحتلة.

ويشري التقرير إىل أن الدول يف املستوى الثالث قد
تواجه تخفيضات يف «املساعدات الخارجية غري
اإلنسانية وغري املتعلقة بالتجارة» ،ويؤثر ذلك
التصنيف أيضا عىل «مشاركة املسؤولني الحكوميني
أو املوظفني يف برامج التبادل التعليمي والثقايف».
وينقل التقرير عن وزير الخارجية األمريكي مايك
بومبيو ،قوله؛ إن جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب
إلنهاء االتجار بالبرش هي جزء من «التقليد النبيل»
للواليات املتحدة.
وأضاف بومبيو أن الواليات املتحدة لن تساند أي دولة
لديها سياسة أو نمط لالتجار بالبرش وترتك مواطنيها
لهذا النوع من القمع ،بحسب «يس أن أن».

US Senate approves China sanctions bill on Hong Kong law
The Trump administration sought changes to the
original language before the bill could advance
in the Senate, Van Hollen said.
The amended legislation would apply sanctions
against financial institutions only if a bank
knowingly does business with an official who
has already been sanctioned. The changes are
intended to keep the penalties from capturing
a broad swath of U.S. companies, according to
an administration official familiar with the discussions. It gives banks a chance to know what
entities are on the sanctions list before penalties
are imposed, the person said.
The bill includes a provision that allows Congress
to overrule the president should the administration decide to unilaterally lift sanctions on
someone.
Toomey thanked Treasury Department officials
“with whom we worked extensively to get to
the point where they are in agreement with this
»legislation.
Some senators at a recent hearing asked whether unilateral U.S. sanctions would have any
effect on the situation in the city, and suggested
such an approach might actually backfire.
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the consequence to their action is hardly going
to be taken seriously in Beijing,” Van Hollen said.
The bill would require the State Department to
report to Congress every year about officials
who seek to undermine the “one country, two
systems” model that applies to Hong Kong. It
gives the president the power to seize the assets
of and block entry to the U.S. for those
individuals.
In that respect, it is
similar to the Hong
Kong Human Rights
and Democracy
Act passed by
Congress last year
and signed into
law by Trump.
But it goes a
step further,
applying those
same sanctions
to financial
institutions that
work with Chinese
officials found to be
interfering in Hong
Kong affairs.

lation with a symbolic resolution sponsored by
Republican Senator Josh Hawley of Missouri that
condemns the Chinese government for breaking
its obligations under the 1984 Sino-British Joint
Declaration and the Hong Kong Basic Law. They
are planning to also file it as an amendment
to the 2021 National Defense Authorization
Act, which is a must-pass piece of legislation
for Congress every year and gives the
legislation a stronger chance of
making it into law.
In making the case for
his bill, Van Hollen
took a swipe at
Hawley’s resolution and said
the sanctions
legislation would
have actual
consequences
for the Chinese
Communist
Party.
«From the perspective of the government of China,
passing a resolution as

T

he Senate approved a bipartisan measure
that would penalize banks doing business
with Chinese officials involved in the
national security law the country is seeking to
impose on Hong Kong.
The measure sponsored by Democrat Chris Van
Hollen of Maryland and Republican Pat Toomey
of Pennsylvania was approved by voice vote.
Companion legislation has been introduced in
the House with bipartisan support; it would
need to pass that chamber before it reaches
President Donald Trump’s desk.

«The mandatory sanctions established in this bill
will punish those in China who seek to undermine Hong Kong’s autonomy or erode the basic
freedoms promised to Hongkongers,” Toomey
said in a statement.
Congress has been increasingly assertive in
trying to pressure China as tensions escalate
between the world’s two largest economies. Earlier this month, Trump signed legislation aimed
at punishing Chinese officials for oppression of
Uighurs and members of other Muslim minority
groups.
Van Hollen and Toomey combined their legis-
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Report: US administration suspends talks with
Israel on annexation plan

T

he US administration has suspended talks with the Israeli
government on the plans to annex large parts of the West
Bank, due to the dispute over the plan and its implementation between Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu,
and leaders of the Blue and White party, Defence Minister Benny
Gantz and Foreign Minister Gabi Ashkenazi.
Maariv reported on that following a dispute that occurred
between the aforementioned parties during a meeting attended
by US Ambassador to Israel David Friedman: “It was decided that
the talks would not continue until the partners in the government
”reach mutual understandings.
Netanyahu, Gantz and Ashkenazi are continuing discussions on
the annexation plan. Netanyahu seeks to declare the imposition of
Israel’s “sovereignty” over the settlements, “and perhaps over the
[occupied] territories as well”, according to Maariv, while the issue
of recognition of the Palestinian state was not mentioned.

الغارديان :لهذه األسباب خسر «العمال»
البريطاني االنتخابات

قالت صحيفة الغارديان الربيطانية ،إن حزب العمال الذي
تعرض لهزيمة يف انتخابات عام « ،2019أمامه طريق
طويل» ،إذا أراد العودة إىل سدة الحكم.
ولفتت الصحيفة يف تقريرها اىل أن املواقف السلبية ،من
زعيم الحزب جريمي كوربني ،أسهمت يف الهزيمة الكبرية
العام املايض.
وأجرت الصحيفة مقابالت مع مسؤولني بارزين يف الحزب،
باإلضافة إىل استطالعات داخلية ،كشفت عن شكوك
الناس يف بيان الحزب الذي ترافق مع تردد يف قضية
الخروج من اإلتحاد األوروبي.
ولفتت إىل أن املراجعة جاءت يف  154صفحة وأعدتها
مجموعة «العمال معا» ،وتحدثت أيضا عن عقدين من
التغريات السكانية والسياسية التي أثرت عىل قواعد
الحزب ،وربما هددت حظوظه يف عام .2024
وقالت الصحيفة إن التحالف اإلنتخابي الداعم لحزب
العمال« ،ترشذم من وقت طويل وكان متحطما يف عام
 .2019وخرس كل أنواع الناخبني يف كل مكان ،مقارنة مع
 2017باستثناء لندن».
وأخذت املراجعة بعني اإلعتبار ما جرى من مماحكات
سياسية ،استمرت  18شهرا حول الطريقة املناسبة
لتحقيق الخروج من اإلتحاد األوروبي «الربيكست».
وكشفت املراجعة أن حزب العمال ،خاض انتخابات عام
« 2019بدون اسرتاتيجية واضحة ومقنعة للناخبني».
وأضافت الصحيفة« :فشل يف تشكيل رسالة متماسكة
كتلك التي قدمها عام  ،2017مع كثري من الناخبني
وليس قلة .وأشارت املراجعة إىل غياب القيادة يف الحملة

اإلنتخابية ،ولم يكن واضحا من هو الذي يديرها.
وتدهورت العالقات بني رموز الحزب التي جاءت نتاجا
لالقتتال الداخيل وخلقت ثقافة سامة وعجزا اسرتاتيجيا
وعملياتيا».
وأشارت إىل أن حزب العمال «هزم يف املعركة الرقمية التي
خاضها حزب املحافظني ،وبرسائل لم يتم تنسيقها بشكل
جيد أو لم تصل أبعد من قاعدة الحزب .وبمساعدة من
رسالة لنتم الخروج من اإلتحاد األوروبي ،قرر مليونان
ممن لم يصوتوا قبل ذلك يف زيادة حصة املحافظني من
األصوات .ولم تكن طريقة استهداف الحزب للمقاعد
واقعية أو قائمة عىل أدلة .وشعر معظم املرشحني أنهم لم
يحصلوا عىل الدعم الكايف من القيادة الوطنية».
ولفتت إىل أن اللجنة التي شكلها الزعيم الجديد للحزب
كري ستامر ،وتحمل اسم «عمال معا» ،وتضم يف عضويتها
عددا من أفراد حكومة الظل ،ونواب ،وجدت أن قيادة
كوربني ،كانت «عماال يف نتائج انتخابات  ،2019وانهارت
شعبيته عندما قررت مجموعة من النواب ترك الحزب
وإنشاء مجموعة مستقلة ،احتجاجا عىل معاداة السامية
يف الحزب ،وسياسته املتعلقة بالربيكست» بحسب
الصحيفة.
وقال التقرير إن حملة «أوقفوا جريمي كوربن» ،كانت
الدافع الكبري يف نجاح املحافظني ويف كل الجماعات
اإلنتخابية ،بمن فيهم من لم يصوتوا يف املايض.
وأشارت إىل أنه لو ظلت شعبية كوربن كما كانت يف كانون
األول/ديسمرب ،وكما كانت قبل عامني لكان متقدما بنسبة
 6%من شعبيته يف أثناء اإلنتخابات .وعندما تم اإلعالن

عن بيان الحزب اإلنتخابي يف تجمع انتخابي بربمنجهام
وجد املحللون أن السياسات الواردة فيه شعبية لكن
الشك بشأن القيادة جعلت من إمكانية التنفيذ لكل
الربنامج محال للتساؤل.
وقالت الصحيفة إن بيانات استطالعات رأي ،كشفت
أن الكثري من الناس ،توصلوا إىل نتيجة وهي أن البيان
اإلنتخابي غري واقعي ومخاطرة وال يمكن تنفيذه ،وقد أثر
هذا عىل سياسات شعبية معينة وقلل من مصداقيتها.
وكشف التقرير أن نتائج انتخابات جيدة ،أخفت حقيقة
استمرار الرتاجع داخل قواعد الحزب التقليدية التي
خرسها بعد عامني لصالح املحافظني.
وكشفت املراجعة إمكانية خسارة الحزب  58مقعدا آخر،
وحثت عىل عدم التباطؤ خاصة أن نسبة تمثيله هي أقل
من أي وقت عام .1935
وقالت الصحيفة إنه من أجل الفوز يف اإلنتخابات،
فالحزب بحاجة إىل  124مقعدا لتشكيل حكومة أغلبية
عام  2024وعليه أن يزيد نسبة النواب بـ  60%وهو أمر لم
يتمكن أي حزب من تحقيقه من قبل.
وأضافت «لو لم يقم الحزب بتحسني وضعه يف اسكتلندا،
بطريقة جيدة ،فعليه الفوز بسلسلة من املقاعد يف إنكلرتا،
بما فيها قواعد تابعة للمحافظني».
يشار إىل أن ستامر الذي وصل إىل قيادة الحزب يف
نيسان/أبريل ،لم يعلن عن سياسات جديدة ولكنه ركز
عىل طريقة الحكومة يف إدارة عملية مواجهة فريوس
كورونا.

While the Blue and White party opposed this demarche, parties
close to Gantz confirm that he is committed to all the principles of
the “deal of the century” proposed by US President Donald Trump.
Sources in the Likud and Blue and White parties indicated that
Netanyahu and Gantz will meet separately in an attempt to reach
understandings.
The newspaper quoted sources familiar with the talks stating that:
“Ashkenazi is the one to insist on not conceding to Netanyahu and
”demanded recognition of the entire peace plan.
Gantz and Ashkenazi have also established a parallel and independent communication channel with Trump’s son-in-law, Jared
Kushner: “In an attempt to influence the US position, they have
scored a certain success in this endeavour, and this is a matter of
concern to Netanyahu,” added Maariv.
Early elections
Right-wing newspaper Israel Hayom indicated that Netanyahu
does not intend to wait for the Blue and White party’s approval
on the annexation plan, and that: “Next week is the date to imple”ment the plan to impose Israeli sovereignty.
Israel Hayom added that Netanyahu handed Friedman several
maps of the areas to be annexed, but: “None of the maps were
similar to the concept map published by the Americans a few
months ago. If he gets the green light to pursue one of the alter”nate maps, Netanyahu will take it and run full steam ahead.
ad the rest of the article go to :
https://www.middleeastmonitor.com/

«معاريف» :فريدمان أوقف وساطة
بين نتنياهو وغانتس
قالت صحيفة معاريف العربية ،إن السفري األمريكي لدى االحتالل ،ديفيد فريدمان ،أوقف محاوالت
الوساطة بني رئيس الحكومة اإلرسائيلية ،بنيامني نتنياهو ،وبني غانتس وغابي أشكنازي ،للوصول
إىل اتفاق حكومي بشأن تطبيق خطة ضم الضفة الغربية.
قرارا يف
وبحسب الصحيفة ،أعطى فريدمان لألطراف رقم هاتفه ،بهدف االتصال به عندما يتخذون ً
هذا الشأن .بسبب وجود خالفات جوهرية بني نتنياهو وغانتس وأشكنازي ،حيث يسعى نتنياهو
إىل تعزيز تطبيق الضم يف املستقبل القريب ،بينما يريد غانتس وأشكنازي نقل القضية دول ًيا.
ومن غري الواضح ،وفقًا للصحيفة ،إن كان قرار وقف الوساطة صدر عن فريدمان أو عن كبري
مستشاري الرئيس األمريكي وصهره ،جاريد كوشرن.
وذكرت الصحيفة أ ّن اإلدارة األمريكية أوقفت املحادثات مع الحكومة اإلرسائيلية حول الض ّم ،بسبب
الخالف حول املخطط وشكل تنفيذه بني نتنياهو وغانتس وأشكنازي.
وقالت إنه إثر الخالف بني الجانبني خالل اجتماع حرضه السفري فريدمان «تقرر عدم استمرار
املحادثات إىل حني يتوصل الرشكاء يف الحكومة إىل تفاهمات فيما بينهم».
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أقوى  5رائدات في عالم الجمال
استطاعت النساء وتحديدا ً الشابات منهن اقتحام عالم
الجمال من أوسع أبوابه ،وتحقيق ثروة هائلة ،وتأسيس
امرباطوريات يف عالم الجمال ،ولعل االسم األبرز يف هذا
املجال هدى قطان املعروفة بـ «هدى بيوتي» ،التي
استطاعت أن تحقق شهرة وثروة جراء تأسيسها لعالمتها
«هدى بيوتي» لتصبح اليوم من بني أهم رائدات األعمال
يف هذا املجال ،تعرفوا من خالل القائمة التالية عىل أقوى 5
رائدات يف عالم الجمال:

هدى قطان

تنحدر هدى قطان من أصول عراقية ،استطاعت خالل فرتة
وجيزة أن تصبح من بني أهم املؤثرات يف عالم الجمال ،بدأت
رحلتها من خالل تجربة مستحرضات
تجميل ،ونقل خربتها للمتابعني
عرب مدونتها «هدى بيوتي»،
باإلضافة لعمل املاسكات
الطبيعية الخاصة بالعناية
بالشعر والبرشة ،حيث
حصدت شعبية واسعة دفعتها
إلطالق خط الرموش الخاص
بها عام  ،2013لتتواىل هدى يف
إطالق العديد من مستحرضات
التجميل الخاصة بها من بني :ظالل
العيون ،أحمر الشفاه ،ومؤخرا قامت بإطالق خط العناية
بالبرشة.
هدى بيوتي

صنفت هدى قطان يف املرتبة األوىل يف «قائمة إنستغرام
للمؤثرين» لعام  ،2017حيث كسبت  18000دوالر لكل
مشاركة يف املحتوى املدعوم ،كما صنفت واحدة من «أقوى
عرش مؤثرين يف عالم الجمال» من قبل مجلة فوربس،
وضمن أكرث  25شخصية مؤثرة يف األنرتنت من قبل مجلة تايم
سنة .2017
كايلي جينر
تعترب عالمة «كاييل كوزمتيكس»
األكرث نموا ً بني مثيالتها يف عالم
الجمال ،واستطاعت كاييل أن
تحصد لقب أصغر مليارديرة
عصامية يف العالم بفضل
عالمتها التجارية ،حيث
استطاعت الرتويج بنفسها
ملستحرضاتها الجمالية،
األمر الذي سبب ما يشبه
الهسترييا بني عالم املراهقات،
الالتي تسابقن لرشائها.
بدأت كاييل أوال ً بإطالق خط أحمر الشفاه ،ثم بدأت بإطالق
مستحرضات تجميل أخرى مثل :ظالل العيون والهاياليت،
تعترب عالمتها من بني أرسع العالمات الجمالية نموا ً يف
العالم.

ريهانا
رغم نجاحها املدوي يف عالم
ِ
يكف
الغناء ،فإن هذا األمر لم
املغنية ريهانا ،واقتحمت عالم
الجمال من خالل منتجات
«فينتي بيوتي» التي أحدثت
ضجة يف عالم املكياج ،وأطلقت
مجموعة مكياج مكونة من
كريم أساس ،وهاياليت وكونتور،
لتلحقها فيما بعد بمجموعة من
ملمعات الشفاه التي القت استحسان
العديد من املستهلكات حول العالم ،تبلغ ثروة ريهانا حسب
بعض املصادر  260مليون دوالر يف .2018
أناستازيا بيفرلي هيلز
عملت خبرية التجميل واملكياج من أصول رومانية أناستازيا
ألن تصل للعاملية ،وهي تعترب من رائدات
األعمال العصاميات حول العالم،
حيث بدأت مسريتها بوصفها
خبرية يف تشذيب الحواجب يف
أحد الصالونات يف الواليات
املتحدة ،حيث فوجئت يف
إحدى املرات بزيارة كل من
نعومي كامبل وسيندي كروفرد
عندما كانتا يف التاسعة عرش من
عمريهما ،حيث حرضتا للصالون
لتشذيب حواجبهما.
لتنطلق بعدها إىل عالم املكياج ،وتفتتح مراكز تجميل
خاصة بها ،لتصبح كيم كاردشيان من الزبائن املفضلني
لديها ،وغريهن من النجمات العامليات.
تعترب مستحرضات Anastasia Beverly Hillsاملفضلة لدى
العديد من السيدات حول العالم ،حيث استطاعت العالمة
أن تكسب ثقة مستهلكيها نظرا ً لجودتها وألوانها املميزة.
شارلوت تيلبري

حصلت تشارلوت تيلربي عىل نحو
 80جائزة عاملية خالل  4سنوات
فقط ،أصبحت Charlotte Tilbury
من العالمات التجار ّية األكرث
طلبا ً يف العالم ،لينمو حسها
اإلبداعي ويدفعها لتأسيس
عالمتها الخاصة ،عملت
كمستشارة إبداعية يف العديد
من مختربات دور جمالية
عاملية ،مثل  Tom FordوCosmetics
 M.A.Cو ChanelوHelena Rubinstein
وغريها .عام  2013كان نقطة التح ّول بالنسبة إليها حني
أطلقت دارها الخاصة بشكل رسمي وسكبت كل خربتها يف
مستحرضاتها.

اللبنانية «كرولين شبطيني»
تحصد لقب غينيس لألرقام
القياسية مرتين

بعد أشهر من العمل بمفردها ،استطاعت الناشطة البيئية اللبنانية كارولني شبطيني حصد لقب
غينيس لألرقام القياسية للمرة الثانية ،بعد أن شكلت أكرب فسيفساء (موزاييك) من أغطية العبوات
وذلك يف حديقة عامة يف بلدتها مزيارة شمال لبنان.
واعتمد قياس هذا الرقم القيايس بشكل أسايس عىل املساحة اإلجمالية للشكل والتي بلغت 196.94
مرت مربع ،محطمة الرقم القيايس السابق الذي وقف عند  108.568مرت مربع املسجل بإسم اليابان يف
العام .2019
ولم تكن هذه هي املرة األوىل التي تحصد فيها شبطيني لقب
غينيس لألرقام القياسية ،حيث كرست رقما ً آخر نهاية العام
السابق ألكرب مجسم من عبوات البالستيك بلغ ارتفاعه
 28.1مرت وشكل شجرة لعيد امليالد بالتعاون مع بلدية
شكا.
وبارشت الناشطة البيئية حملتها األخرية بدعوة
متابعيها عرب وسائل التواصل االجتماعي داعية
إياهم إلمدادها بأكرب عدد ممكن من أغطية العبوات
البالستيكية ،لتنهال عليها املشاركات من داخل وخارج
لبنان .وبحسب إحصائياتها الشخصية فقد جمعت نحو
مليون غطاء ،واستخدمت نحو  400ألف غطاء فقط بسبب
محدودية مساحة األرض التي توزع األغطية فوقها .وشكلت بذلك رسمة
هالل يزينه نجوم من خمسة ألوان ،أربعة منها من أطياف اللون األزرق باإلضافة إىل اللون األبيض.
بدأت شبطيني برسم إطار الهالل بلصق اإلطار الخارجي للشكل فقط عىل األرض ملنعه من التطاير
بفعل الرياح ،ثم التزمت بعدم لصق األغطية األخرى لضمان إمكانية استخدامها يف إعادة التدوير
الحقا ً .األمر الذي كلفها إعادة ترتيب األغطية بشكل شبه كامل أربع مرات بعد أن اقتلعت الرياح
معظم أجزاء الشكل عدة مرات.
كارولني التي عملت بمفردها عىل رصف هذه األغطية بسبب اشرتاطات التباعد االجتماعي املفروضة،
قامت بإرسال جميع األغطية إىل رشكة متخصصة يف إعادة التدوير ليعود ريع هذا الناتج إىل مؤسسة
“كيدز فريست” اإلنسانية التي تعتني باألطفال املصابني بالرسطان ،تحديدا ً الذين ال يجدون مصدرا ً
لتكبد تكاليف عالجهم.
وقالت“ :كان املخطط ارشاك أكرب قدر من املتطوعني من كافة أنحاء لبنان ،وعرض هذا املرشوع ضمن
حضور جماهريي كبري .إال أن اشرتاطات التباعد االجتماعي اقتضت أن أنجز هذا املرشوع بمفردي،
حيث استغرق مني ذلك نحو  160ساعة تقريبا ً .اضطررت بسبب األحوال الجوية انجاز أجزاء كبرية
من العمل مجددا ً ،ولكنني سعيدة وأهدي هذا اإلنجاز إىل لبنان والبيئة وأطفال العالم العربي”.
يذكر أن كارولني استخدمت نحو  100ألف عبوة بالستيكية يف مرشوعها األول ،وأكرث من  400ألف
غطاء يف الثاني بغرض ارسال رسالة من األمل إىل العالم يف ظل الوضع الراهن.

سميرة نصر أول رئيسة تحرير سوداء
ً
عاما
لـ»هاربرز بازار» منذ 153
أعلنت مجلة صيحات املوضة والفن واملشاهري «هاربرز بازار» تعيني سمرية
نرص رئيسة تحرير نسختها األمريكية ،لتكون املرأة السوداء األوىل التي
تستلم هذا املنصب ،منذ إطالق املجلة قبل  153عاما ً.
وأوضحت «هاربرز بازار» أن سمرية نرص ستمارس مهامها اعتبارا ً من 6
يوليو/تموز املقبل ،علما ً أنها كانت تشغل أخريا ً منصب مديرة األزياء
التنفيذية يف مجلة «فانيتي فري» حيث أرشفت عىل قسم املوضة وكل
املحتوى املتعلق باألزياء ،بما يف ذلك تصميم األغلفة البارزة التي أطلت
فيها نجمات مثل نيكول كيدمان ولوبيتا نيونغو.
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واعتربت سمرية نرص أن «هاربرز بازار» واملوضة «مرتادفتان» ،وقالت إنه
«امتياز كبري أن ُيعهد إليها بنقل هذه العالمة التجارية ذات اإلرث العريق إىل
عرص جديد؛ عرص زاه ومتنوع يحتفل بجمال األزياء عىل املنصات كافة.
عملت نرص مسؤولة لقسم األزياء يف مجلة «إيل» ملدة  5أعوام ،وكانت
مسؤولة املوضة يف «إن ستايل» .وإضافة إىل العمل مع أفضل مجالت
املوضة ،صممت نرص حمالت ملاركات األزياء والجمال ،بينها «تيفاني أند
كو» و»لوريال» و»توري بورش» .بدأت حياتها املهنية يف مجال األزياء
بالعمل مساعدة للمديرة اإلبداعية السابقة يف «فوغ» غرايس كودنغنت ،بعد
تخرجها من قسم الصحافة يف «جامعة نيويورك».
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«العفو الدولية» توثق انتهاكات
كرواتيا ضد طالبي اللجوء

هيومن رايتس تطالب اإلمارات بإجراءات
عاجلة بعد تفشي كورونا في  3سجون
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش اإلمارات إىل
اتخاذ إجراءات لحماية السجناء ،وسط إفادات
عن تفيش فريوس كورونا يف ثالثة مراكز احتجاز.
جاء ذلك يف بيان مدعوم بشهادات ألرس سجناء
يف اإلمارات نرشته املنظمة الحقوقية الدولية
وهي منظمة غري حكومية مقرها نيويورك -عربموقعها اإللكرتوني.
وقال البيان «ينبغي لسلطات السجون يف
اإلمارات اتخاذ إجراءات طارئة لحماية الصحة
العقلية والبدنية للسجناء ،وسط إفادات عن
تفيش كورونا يف  3مراكز احتجاز عىل األقل يف
البالد».
ونقلت املنظمة شهادات وإفادات من أرس
املحتجزين (لم تسمهم خشية املالحقات
األمنية) يف سجن الوثبة قرب أبو ظبي ،والعوير
املركزي ،ومركز احتجاز الربشاء الجديد يف دبي.
واشتكت أرس املحتجني من اكتظاظ السجناء،
وعدم تقديم الرعاية الصحية ،وعدم فرض
إجراءات احرتازية للحد من تفيش الفريوس،
وعدم توفري أدوات الوقاية كاملعقمات والكمامات
والقفازات.
وأكد عدد من أرس املحتجزين للمنظمة أن
«السجناء يف هذه املراكز ظهرت عليهم أعراض
اإلصابة بفريوس كورونا أو ثبتت إصابتهم»،
بحسب تقرير بثته األناضول.

وأوضح مايكل بيج نائب مديرة قسم الرشق
األوسط يف املنظمة الحقوقية أن «االكتظاظ
وانعدام الظروف الصحية والحرمان من الرعاية
الطبية ليست أمورا جديدة يف مراكز االحتجاز
اإلماراتية سيئة السمعة».
وتابع «لكن الوباء (كورونا) املستمر يمثل
تهديدا إضافيا خطريا للسجناء ،أفضل طريقة
أمام السلطات اإلماراتية لتهدئة مخاوف أرس
السجناء هي السماح بالتفتيش من قبل مراقبني
دوليني مستقلني».
وقال بيج «ينبغي أن تكون السلطات اإلماراتية
رصيحة بشأن ما يجري ،وأن تتحرك برسعة
لتجنب انتشار الفريوس عىل نطاق أوسع ،مما
قد يعرض حياة السجناء لخطر شديد».
كما دعت رايتس ووتش السلطات اإلماراتية إىل
تمكني السجناء من تطبيق التباعد االجتماعي،
وعدم اللجوء إىل الظروف العقابية كالحبس
االنفرادي ،وضمان حصول املحتجزين عىل
الرعاية الصحية ،وفق البيان ذاته.
ولم تعلق السلطات اإلماراتية عىل بيان املنظمة،
وعادة ما تواجه اإلمارات انتقادات دولية بشأن
توقيف معارضني سياسيني وتقييد حرية
التعبري ،غري أن السلطات تؤكد مرارا حرصها
عىل االلتزام بالقانون ومبادئ حقوق اإلنسان.

وث ّقت منظمة العفو الدولية ،االنتهاكات املتزايدة من
السلطات الكرواتية ضد املهاجرين وطالبي اللجوء عىل
حدودها مع البوسنة والهرسك.
وقالت املنظمة يف بيان ،إن «الرشطة الكرواتية عذبت
مهاجرين وطالبي لجوء عىل حدودها» ،منوهة إىل أنها
أجرت مقابالت مع باكستانيني وأفغان تعرضوا للرضب
والتعذيب من قبل الرشطة الكرواتية ،أثناء عبورهم
من منطقة قريبة من «بحريات بليتفيتش» الكرواتية
الحدودية مع البوسنة والهرسك.
وأوضحت أن أفرادا من قوات املهام الخاصة الكرواتية
أطلقوا النار يف الهواء ،ثم ركلوا طالبي اللجوء بأقدامهم
بعد أن ربطوهم ،ورضبوهم بالهراوات والقضبان
الحديدية وعرب أخمص املسدسات ،ومن ثم أفرغوا
زجاجات «املايونيز» و»كاتشب» املوجودة يف حقائب
املهاجرين فوق رؤوسهم املدماة وعىل رساويلهم.
وأضافت املنظمة أن الكادر الطبي الذي عالج طالبي
اللجوء يف مدينة «فيليكا كالدوسا» البوسنية ،أكد
تلقيهم رضبات عىل رؤوسهم بآالت غري حادة.
وتعليقا عىل املوضوع ،قال ماسيمو موراتي ،نائب مدير
البحوث يف برنامج أوروبا بمنظمة العفو الدولية ،إنه
ال يمكن لالتحاد األوروبي أن يتعمد تجاهل العنف
واالنتهاكات التي ترتكبها الرشطة الكرواتية.

وشدد موراتي عىل أن صمت أوروبا يسمح أو حتى
يشجع املسؤولني عىل مواصلة هذه االنتهاكات دون أي
عقوبة ،موضحا أنه «إذا لم يتم اتخاذ الخطوات الالزمة
عىل الفور ،فإن املمارسات غري اإلنسانية الكرواتية ضد
الالجئني وطالبي اللجوء ستجعل االتحاد األوروبي
رشيكا يف االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان املرتكبة
عىل عتبة أبوابه».
وأوردت املنظمة ترصيحا لباكستاني يدعى أمري ،تهشم
أنفه وكرست ذراعه جراء عنف الرشطة الكرواتية.
وقال أمري إنه توسل لرجال الرشطة كي يرأفوا به ،مضيفا
«ربطونا ولم نكن نستطيع الحركة ،ولم يكن هناك سبب
ملواصلتهم يف رضبنا وتعذيبنا».
أما طارق الذي كرست ذراعه وساقه ،فقال إن أحد
عنارص الرشطة رضبه بأخمص السالح عىل رأسه ،وأنه
فقد وعيه مرات عديدة طوال الليل.
بدوره ،قال طالب اللجوء ،فيصل ،إن الرشطة قالت لهم
«احملوا غري القادرين عىل امليش وغادروا».
وأكدت منظمة العفو الدولية ،أنها أطلعت الداخلية
الكرواتية عىل تفاصيل هذه القضية لكنها لم تتلق ردا
رسميا.

African nations call for racism debate at UN Human Rights Council
ident Elisabeth Tichy-Fisslberger of Austria,
requested that this debate be held hen the
council’s 43rd session resumes.
«Sadly, the fates of many other victims
attracted no attention, as they were not
”captured on social media for all to see,
Ambassador Dieudonne Desire Sougouri
wrote on behalf of the African Group at the
council.
While the letter called for a debate on
racism around the globe, it, in particular,
highlighted the situation in the US.
«The protests the world is witnessing are a
rejection of the fundamental racial inequality and discrimination that characterise life
in the United States for black people, and
other people of colour,” it said.
Several countries are expected to address
Floyd’s killing and concerns about police
violence and racism in the US during the
resumed 43rd council session, even without
a special debate.
ad the rest of the article go to :
https://www.msn.com/
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temic racism and police impunity in the US.
For the council to consider such a request,
it needs to have the backing of at least one
country.
With the request now coming from a large
”group of states, “that increases the chances
it will take place, a council spokesman told
AFP.
letter pointed to the case of George Floyd,
a 46-year-old Black man who died in police
custody in Minneapolis on May 25 after a
white officer, who has since been charged
with murder, pressed his knee on his neck
for nearly nine minutes.
›‹Unchecked police brutality
His death, which was caught on video and
has sparked massive protests across the US
and around the world, “is unfortunately not
an isolated incident, with many previous
cases of unarmed persons of African descent
suffering the same fate due to unchecked
police brutality,” it said.
UN Human Rights Council session in Geneva
The letter, addressed to rights council pres-

A

frican countries called on the
United Nations Human Rights
Council to urgently debate racism
and police brutality amid the unrest in the
United States and beyond over George
Floyd’s death.
In a letter written on behalf of 54 African
countries, Burkina Faso’s ambassador to the
UN in Geneva asked the UN’s top rights body
for an “urgent debate” on “racially inspired
human rights violations, police brutality
against people of African descent and the
violence against the peaceful protests that
call for these injustices to stop».
The letter, addressed to rights council
president Elisabeth Tichy-Fisslberger of
Austria, requested that this debate be held
next week, when the council’s 43rd session
resumes, after it was interrupted in March
due to the COVID-19 pandemic.
The call came after Floyd’s family, along
with the families of other victims of police
violence and more than 600 NGOs this week
called on the council to urgently address sys-
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العلماء يكتشفون آليات
أجنحة الفراشات في التصدي
لقطرات المطر القاتلة

ماذا سيحدث إن لم يتوصل العلماء
إلى لقاح لكورونا في نهاية عام 2020؟
يشعر بعض الخرباء بالقلق من أن يكون
التوصل إىل لقاح لفريوس كوفيد -19مطلع
العام القادم ً
أمل كاذ ًبا ،إذ إنه من الصعب أن
يكتمل البحث يف ذلك الوقت مع التحقق من
سالمة اللقاح الجديد وفعاليته.
أيضا برضورة تزامن إمدادات
وينوه الخرباء ً
العبوات واملحاقن وغريها من املستلزمات
الرضورية مع إنتاج اللقاح ،ويضيفون أن ثقة
الشعوب به ستكون رس النجاح ،بحسب ما ذكر
موقع «.»ibelieveinsci
ورصح الدكتور أنتوني فويس أن الواليات
املتحدة األمريكية سيكون بحوزتها أكرث من

 100مليون جرعة من لقاح لفريوس كوفيد-19
املحتمل بحلول مطلع العام القادم .لكن فويس
وخرباء آخرين نوهوا بأن هذا الترصيح هو
وعدا.
طموح وليس ً
قال فويس« :نحن نخاطر بإنتاج اللقاح ،إذ
نسعى إلنتاجه رغم أنه قد ال يكون ً
فعال.
إن حدث ذلك فسنخرس بضعة ماليني من
الدوالرات .لكن األمر يستحق املجازفة ،ألن
عواقب عدم توفر لقاح جاهز بحلول الشتاء
ستكون وخيمة».
وأعلنت رشكة جونسون أند جونسون رسم ًيا
أنها ستبدأ مرحلة التجارب الرسيرية عىل

البرش للتوصل إىل اللقاح املحتمل .وقد
رصحت الرشكة سابقًا أن هذه التجارب
ستبدأ يف سبتمرب.
يقول الخرباء إن الثقة ستكون رضوريةً،
يف ظل احتياج  70%من الشعب إىل
عملية التلقيح الكتساب املناعة.
ويقول الباحثون إن علينا أن نتطلع إىل
الخرباء الحقيقيني ،قال شافرن« :نتمنى
أن يصغي السياسيون والعامة للخرباء ،إن
الوضع يشبه حر ًبا يمثل فيها الخبري دور
الجيش .نحن جرناالت هذه الحرب ضد
كوفيد.»-19

Scientists create a device that moves cells
”inside the body, such as “sheep flocks
quent manner. The co-author, Professor Tom Zagdale, said
previous systems for studying cell responses to electrical
fields “are either detailed and handmade, with problems
in Reproducibility, or require manufacturing facilities that
make them expensive and inaccessible to many laborato” ries.
“We wanted to use methods from rapid feedstocks to create a new, small, specific device that can be attached
to anything,” said the lead author of the
study, Professor Assistant in Mechanical
and Space Engineering, Daniel Cohen, “There is a lot of unknowns
about how individual cells
discover such Fields, but the
beauty of crowd movement
dynamics (moving cells as
groups) is that even if you
don’t understand everything about cells on their
own, we can still engineer
their behavior at the group
level to achieve practical
” results.
The “SCHEEPDOG” device
contains two pairs of
electrodes that are used to
generate electric fields along
the horizontal and vertical axes,
in addition to measurement records,
to measure the voltage and integrated
materials to separate cells from the chemical
secondary products of the electrodes in addition to a
small battery.
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n American scientific team was able to devise a
device capable of moving cells through electric
waves, which could contribute to speeding up
wound healing and healing, which would open new doors
in the fields of medicine and cellular engineering sciences.
Princeton University researchers in America created a
device that could cut groups of cells Like sheep, guide
them and move them precisely by treating electric
fields, and imitating electrical fields present
in the human body as it heals disease
and wounds.
According to the physics scientific
journal Physics, this technology
opens up new possibilities
for tissue engineering in the
body, including methods of
promoting wound healing,
vascular repair or tissue
sculpting. Scientists have
long known that electrochemical signals that occur
naturally within the body
can It affects cell migration,
growth and development. It
is a phenomenon known as
electrocautery, and these behaviors are not fully understood
just like chemical affinity, as cells
respond to differences in chemical
concentration.
The new system, assembled from inexpensive
and accessible parts, allows researchers to process and
measure cultured cell movements in a reliable and fre-

مالك مكي
ما هو الرابط بني أجنحة الفراشات وقطاع الهندسة؟ يخيل للقارئ للوهلة األوىل أن
الفراشات كائنات خفيفة جميلة ،يتغنى بها الشعراء والحاملون فحسب ،غري أن الدراسات
العلمية الحديثة تحاول أن تستثمر يف فهم آلية الفراشات يف التصدي لقطرات املياه من أجل
تطوير مواد عازلة للمياه يمكن أن يستفاد منها يف قطاعات عديدة ومختلفة.
قطرات املطر والكائنات الهشة
يقول املهندس البيولوجي والبيئي سنغاون جونغ ،من جامعة كورنيل يف والية نيويورك
األمريكية ،إن أخطر الحوادث التي تتعرض لها الحيوانات الصغرية هي ارتطامها بقطرات
املياه.
إذ يرشح جونغ أن أثر ارتطام قطرات املياه بالكائنات الصغرية الهشة ال يرتبط بقوة االرتطام
فحسب ،بل يؤثر أيضا عىل رسعة طريان الحرشات ودفء أجسامها .لذا تعترب املدة الزمنية
اللتصاق قطرات املياه عىل أجسام الحيوانات عامال حرجا للكثري منها.
درس الفريق البحثي الذي يضم جونغ وسنغهو كيم وباحثني
آخرين ،آلية بعض الحيوانات والنباتات يف مواجهة الخطر
املحتمل من قطرات املطر.
فاستخدم الفريق البحثي كامريا فائقة الرسعة ملراقبة أثر املياه
عىل أجسام بعض الحيوانات ومنها :الفراشة،
وحرشة العتة ،وحرشة اليعسوب ،وتعد األخرية
من أرسع الحرشات يف العالم ،وريش طائر
األطيش ،وهو طائر بحري ينتمي إىل فصيلة
البجعيات ،وأوراق شجرة كاتسورا.
أشواك وآليات نانوية
يذكر أن دراسات سابقة ارتكزت عىل آليات مراقبة مماثلة
لقطرات مياه ذات رسعة أقل من قطرات املطر الحقيقية،
التي يمكن أن تبلغ عرشة أمتار يف الثانية.
غري أن الفريق البحثي ،يف هذه الدراسة التي نرشت مؤخرا ً يف
دورية «بي إن إي إس» بعنوان «كيف تتحطم قطرات املياه عىل
وسجل
األسطح البيولوجية؟» ،رشق األجسام بقطرات ذات رسعة عالية،
ّ
مختلف الديناميكيات التي يمكن مالحظتها.
الحظ الفريق البحثي أن قطرات املطر عىل أوراق الشجر أو أجنحة الفراشات ترتطم بأشواك
مجهرية.
وهو ما يولّد موجات ،متداخلة بعضها يف بعض ،يف قطرات املياه التي تأخذ شكال مجعدا
أثناء انتشارها ،وبسماكة مختلفة وفق حجمها ،وتسمح األشواك املجهرية املوجودة عىل
أسطح األجنحة بثقب قطرات املياه وتمزقيها إىل أجزاء صغرية جدا.
ووجد الباحثون أن األسطح الطبيعية لهذه الكائنات تضم طبقة من الشمع جد صغرية (عىل
مقياس نانو) تساعد عىل التصدي لقطرات املياه ،مما يساهم ،بالتزامن مع تجزئة القطرات،
يف تقليص الفرتة الزمنية اللتصاق قطرات املياه عىل األسطح إىل أكرث من .70%
باملقابل ،يؤدي ذلك إىل انخفاض حرارة الحيوانات ورسعة انتقالها .ويؤثر ،ذلك بشكل كبري،
عىل بعض الحرشات التي تحتاج إىل املحافظة عىل حرارتها أو دفء عضالتها للتمكن من
الطريان والهروب من الحيوانات املفرتسة.
يرشح جونغ أن وجود هذه النتوءات أو األشواك املجهرية الخشنة ،وطبقة الشمع عىل
أجسام هذه الكائنات يفرس قدرة هذه الكائنات عىل تصدي لقطرات املياه.
مواد مستوحاة من الطبيعة
يقول الباحث جونغ إن هذه الدراسة تعترب األوىل يف فهم أثر قطرات املياه ذات الرسعة الفائقة
عىل األسطح الطبيعية الكارهة أو الصادة للمياه.
ويساعد فهم عملية تصدي األشواك املجهرية املوجودة عىل أجنحة الفراشات لقطرات
املياه املهندسني عىل تطوير مواد عازلة للمياه مستوحاة من آليات أو ميكانيكيات موجودة يف
الطبيعة مثلما تمت صناعة مالبس مقاومة للمياه بآليات مستوحاة من أوراق زهرة اللوتس.
وكما يقول جونغ «هناك سوق وقطاع واسع الستخدام هذا النوع من األسطح» ،غري أن
«التحدي األكرب لهندسة مثل هذه املنتجات بهذه املواد يكمن يف توفري متانتها
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إطالق الهاتف األكثر غرابة
من الجيل الخامس

تحديثات ويندوز  10تمنع تشغيل التطبيقات..
كيف تعالجها؟

تسببت تحديثات ويندوز  10الرتاكمية التي أصدرتها
مايكروسوفت يوم  9يونيو الحايل لجميع املستخدمني ،يف
حدوث مشكالت يف امللحقات الطرفية وأبرزها الطابعات،
وأخطاء أخرى مثل :حذف بعض املستندات وامللفات ،وصورة
الخلفية ،وتغيري اإلعدادات.
كان من املفرتض أن يكون التحديث الرتاكمي لشهر يونيو
مهما لألشخاص الذين يستخدمون أحدث
2020
ً
تصحيحا ً
إصدارين من نظام ويندوز  ،10ولكن يبدو أنه قد تسبب يف
حدوث بعض األخطاء الجديدة.
حيث أبلغ بعض املستخدمني أنهم غري قادرين عىل تشغيل
التطبيقات ،حيث تظهر رسالة خطأ تفيد بأن النظام غري قادر
عىل تشغيل التطبيق.”]Windows cannot find [*.exe“ :
وعىل سبيل املثال :عند محاولة تشغيل تطبيقات
مايكروسوفت أوفيس ،مثل  ،Wordيتلقوا رسالة الخطأ
التالية:
“\)Windows cannot find ‘C:\Program Files (x86
Microsoft Office\root\Office16\WORD.EXE’. Make
sure you typed the name correctly, and then try

40

”.again
تجدر اإلشارة إىل أن برنامج الحماية ضد الفريوسات
(أفاست)  Avastأصدر تحديث ًا خالل األيام املاضية به خطأ
مشابه يمنع تشغيل بعض التطبيقات ،و ُيظهر رسالة الخطأ
نفسها.
استنا ًدا إىل التقارير؛ يعمل كل من التحديث الرتاكمي لشهر
يونيو لنظام ويندوز  ،10وتحديث برنامج  Avastعىل منع
تشغيل التطبيقات .ولحسن الحظ؛ تدرك رشكة مايكروسوفت
ما حدث وتعمل بالفعل عىل اإلصالح الذي يمكن إطالقه
قري ًبا.
ولكن إذا كنت تعاني من هذه املشكلة يف حاسوبك حال ًيا،
ولم تستخدم برنامج ( )Avastفيمكنك إلغاء تثبيت
التحديثات الرتاكمية األخرية لنظام ويندوز التي تحمل أرقام
 KB4560960أو .KB4557957
إللغاء تثبيت التحديث يف حاسوبك يمكنك اتباع الخطوات
التالية:
• انتقل إىل صفحة (اإلعدادات) يف حاسوبك الذي يعمل
بنظام التشغيل ويندوز .10

• اضغط عىل خيار (التحديث واألمان) & Update
.Security
• اضغط عىل خيار (تحديث ويندوز) Windows Update
يف قائمة الخيارات املوجودة يف الجانب األيمن من الشاشة.
• اضغط عىل خيار (عرض سجل التحديث) View update
.history
• اضغط عىل خيار (إلغاء تثبيت التحديثات) Uninstall
 .updatesستظهر لك قائمة التحديثات التي املثبتة يف
جهازك مرتبة من األحدث إىل األقدم.
• حدد التحديث رقم ( )KB4560960إذا كنت تستخدم
إصدار ويندوز  10رقم ( )1909أو التحديث رقم
( )KB4557957إذا كنت تستخدم اإلصدار رقم .2004
• بعد تحديد حزمة التحديث؛ اضغط عىل خيار (إلغاء
التثبيت) .Uninstall
• أعد تشغيل حاسوبك عندما ُيطلب منك ذلك.
إذا كنت تستخدم برنامج الحماية ( )Avastفستحتاج إىل
تحديث الربنامج إىل أحدث إصدار ،حيث يعمل عىل حل هذا
الخطأ ،وفقًا ملا ذكرته الرشكة.

مليون مستخدم ضحية احتيال ..احذف هذا
التطبيق فورا من جهازك

وضع مستخدمو هواتف وأجهزة «أندرويد» اللوحية يف حالة تأهب قصوى بسبب تطبيق
شائع للغاية ،يمكن أن يستنزف حساباتهم املرصفية بهدوء.
وقد اعتاد مالكو الهواتف الذكية التي تعمل بنظام «أندرويد» التحذيرات من باحثي
األمن .وعىل الرغم من الجهود الكبرية التي تبذلها غوغل ،فإن الربامج الضارة وبرامج الفدية
واألدوات الربمجية تستمر يف التسلل إىل متجرها ،وتجد طريقها للجمهور بسبب
الشعبية الكبرية لنظام أندرويد.
آخر هذه التطبيقات ،تطبيق مشهور باسم «سناب تيوب»
( ،)SnapTubeيعرف بأنه طريقة سهلة لتنزيل مقاطع الفيديو من
«يوتيوب» و»فيسبوك» ،وقد تم تنزيله أكرث من  40مليون مرة.
وكشف تقرير جديد من رشكة «أب سرتيم سيستيمز»
( )UpStreamSystemsاملختصة بأمن الهواتف الذكية ،أن
حملوا تطبيق «سناب تيوب» عىل هواتفهم
املستخدمني الذين ّ
الذكية ،قد يجدون أنفسهم يدفعون ثمنا باهظا ،ذلك أن هذا
التطبيق يسجل املستخدمني بهدوء ليحصل منهم عىل خدمات
متميزة دون علمهم.
وت ُعرف هذه املمارسة باسم فلييسواير ( ،)fleecewareأي ابتزاز
مطوري التطبيقات ملستخدمي الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية وجني
أرباح عرب فرض رسوم اشرتاك عىل تلك التطبيقات يف مرحلتها التجريبية أو
بمجرد االشرتاك فيها.
وتسمح غوغل ملطوري الجهات الخارجية بشحن بطاقة االئتمان أو الخصم املحفوظة يف
حساب غوغل ،لتمكني بعض الخدمات األكرث شعبية ،مثل «نتفليكس» ،من العمل بسالسة
لدى مستخدمي الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية التي تعمل بنظام «أندرويد».
وعادة ما يتمكن مستخدمو تطبيق «أندرويد» من إلغاء الفرتة التجريبية يدويا ،لتجنب
فرض رسوم عىل االشرتاك الكامل.
ومع ذلك ،فإن الغالبية العظمى من املستخدمني يقومون ببساطة بإلغاء تثبيت التطبيق،
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كشفت رشكة  Nubiaالتابعة لرشكة  ZTEالصينية عن
أحدث هواتفها املصمم للتعامل مع شبكات الجيل
الخامس ،ويمتاز بتصميم غريب.
هاتف  Red Magic 5G Transparent Editionمخصص
لهواة األلعاب اإللكرتونية التي تحتاج لشبكات
اإلنرتنت الرسيعة ،وأهم ما يميزه هيكله الشفاف الذي
يسمح برؤية املعالج والعديد من أجزائه اإللكرتونية
الداخلية.
ويمتاز الجهاز بشاشة بمقاس  6.65بوصة بدقة عرض
( )02340/1080بيكسل ،برتدد  144هريتزا ،وبداخل
الجهاز معالج  Snapdragon 865ثماني النوى ،وجهاز
مودم خاص ،وذواكر وصول عشوائي LPDDR5
 8/12/16غيغابايت ،وذاكرة تخزين داخلية 128/256
غيغابايت ،إضافة إىل بطارية بسعة  4500مييل أمبري،
يمكن شحنها برسعة عرب شاحن  55وات.
ويحتوي الهاتف عىل كامريا أساسية ثالثية العدسات
بدقة ( )64+8+2ميغابيكسل ،فيها حساس خاص
من نوع  Sony IMX686يمنحها القدرة عىل التقاط
صور فائقة الدقة ،كما يأتي بكامريا أمامية بدقة 12
ميغابيكسل وخاصية التعرف عىل الوجوه لفتح قفل
الشاشة.

عندما ال يكونون مهتمني أو يرغبون يف تجنب االنتقال إىل االشرتاك غري املجاني.
وقد ينىس البعض أنهم قد اشرتكوا حتى يف اشرتاك تجريبي داخل التطبيقات ،عندما
يقومون بإزالتها من هواتفهم الذكية أو األجهزة اللوحية التي تعمل بنظام «أندرويد».
وإذا قمت بتحميل «سناب تيوب» لتنزيل مقطع فيديو عىل «يوتيوب» أو «فيسبوك»
برسعة ثم حذفت التطبيق ونسيته ،فربما قد تكون قمت بالتسجيل دون قصد يف
خدمة متميزة من املطور.
مكاسب هائلة

وتشري التقديرات إىل أن «سناب تيوب» كسب بالفعل عرب أنشطته
االحتيالية زهاء  100مليون دوالر ،من املستخدمني.
وعند إلقاء الضوء عىل هذه املمارسة ،زعمت رشكة «موبي سبيس»
(- )Mobiuspaceمطور تطبيق «سناب تيوب» وعدد من
التطبيقات الناجحة األخرى -أنها لم تكن عىل علم باملشكلة ،وأن أي
رسوم غري مرغوب فيها للعمالء ترجع إىل تطبيق تابع لجهة خارجية،
يتواصل معه سناب تيوب ،األمر الذي رفضته غوغل عىل ما يبدو ،حيث
أزالت اآلن سناب تيوب من متجر «غوغل بالي».
وبالطبع ،فإن إزالة سناب تيوب من متجر غوغل ،يعني أن الهواتف الذكية
واألجهزة اللوحية الجديدة التي تعمل بنظام «أندرويد» ،لن تتمكن من تنزيل
التطبيق.
وإذا قمت سابقا بتنزيل «سناب تيوب» والحظت بعض الرسوم غري العادية الخارجة من
حسابك الحايل ،فيجب عليك تشغيل تطبيق متجر «بالي» عىل هاتفك والنقر عىل زر
القائمة يف الزاوية العلوية اليرسى من الشاشة.
بعد ذلك توجه إىل االشرتاكات وابحث عن أي يشء مرتبط بسناب تيوب وحدده ،ثم اضغط
عىل إلغاء االشرتاك واتبع التعليمات التي تظهر عىل الشاشة للتخلص من الرسوم التي
يمكن أن تسحب من حسابك دون علمك.

Nubia Red Magic 5G Transparent Edition features
16GB LPDDR5 RAM

N

ubia has announced a limited Red Magic 5G Transparent Edition for the Chinese market. The highlight
of this variant is its transparent rear glass panel and
16GB RAM. The handset is priced at 5,199 yuan ($735) and
will be available to purchase on June 14.
The new Nubia Red Magic 5G Transparent Edition features
the same specifications as other variants of the device. But it
comes with a distinct design and a whopping 16GB LPDDR5
as the high-end regular variant.
As the name suggests, the back of the phone features a
transparent rear glass panel which showcases the fake internals just like the Xiaomi Mi 8 and Mi 9 Explorer Editions.
The Qualcomm Snapdragon 865 SoC seen inside the phone
is a plastic prop but the layout is accurate. To see the actual
internals, you might want to have a look at Zach Nelson’s
(JerryRigEverything) teardown video on YouTube.
Nubia Red Magic 5G Transparent Edition
Having said that, though the rear is fake, it does look cool,
especially the physical fan and the patterns.
Unfortunately, if you are interested in buying the Red Magic
5G Transparent Edition, it is not possible since this version
of the handset is currently limited to China. The brand is yet
to reveal if it will be ever made available outside its home
country.
Anyway, you can still grab the new Hot Rod Red Edition of
the phone, which has an Iron Man vibe to it.
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ً
جزءا
دبلة الخطوبة
من أناقة الرجال

للرجل األنيق ..ماذا ترتدي في حفالت
الزفاف الصيفية؟

ربما تشعرون بالضيق الشديد إذا تلقيتم دعوة
لحضور حفل زفاف يف فصل الصيف ،وبخاصة أنكم
تشعرون أن البدلة تقيدكم وتعوقكم عن التحرك،
وال سيما إذا كانت قواعد اللبس أكرث رصامة ،وكنت
ُمضطرا ً إىل ارتداء مالبس شديدة الرسمية وتصبح
ُمضطرا ً إىل ارتداء بدلة كاملة وربطة عنق.
لهذا السبب تحديدا ً نُقدم لكم مجموعة من النصائح
التي يجب وضعها يف عني االعتبار يف أثناء الذهاب
إىل حفالت الزفاف خالل فصل الصيف ،التي يمكن
اعتبارها بمنزلة دليل إرشادي تتبعه؛ كي تشعر
باالرتياح يف أثناء وجودك يف األعراس التي ت ُقام يف
الطقس الحار.
القواعد الرئيسية الختيار املالبس يف حفالت الزفاف
توجد مجموعة من القواعد التي عليك وضعها يف
عني االعتبار قبل اختيار املالبس التي تناسب حفل
الزفاف.
ً
جيدا
اقرأ الدعوة

ال تعترب دعوات الزفاف مجرد قطعة من الورقة
األنيقة ذات األلوان الزاهية وبعض التفاصيل
املُبهجة ،ولكنها تعترب بمنزلة دليل اسرتشادي
يمكنك االعتماد عليه من أجل ارتداء املالبس املالئمة
للفرح .ربما تجد عىل دعوة الزفاف املوجهة إليك
بعض املعلومات التي تتعلق بامللبس الذي عليك
ارتداؤه ،التي عليك االلتزام بها جيدا ً واحرتامها.
ضع مكان إقامة الحفل يف عني االعتبار
ليس عليك إلقاء نظرة عىل مكان إقامة حفل الزفاف
عىل موقع  TripAdvisorقبل أن تتخذ القرار بشأن
ما يجب عليك ارتداؤه ،ولكن ضع مكان إقامة الحفل
يف عني االعتبار ،عىل سبيل املثال إذا كان الحفل
عىل أحد شواطئ جزر البهاماس فعليك ارتداء بدلة
ذات ألوان فاتحة وقميص أبيض قصري األكمام،
ولكن األمر لن يكون نفسه إذا كان الحفل يف إحدى
القاعات الكربى يف الفنادق.
أضف بصمتك

ارتداء البدلة الرسمية يف حفالت الزفاف ال يعني أنك

ُمضطر إىل التخلص مما يميز شخصيتك ،حسب
خرباء األزياء فإنه سواء كان الحفل يتطلب ارتداء
مالبس رسمية أو غري رسمية ،فعليك أن تضيف
شيئا ً يعرب عن شخصيتك ،عىل سبيل املثال أن
ترتدي قطعة إكسسوار خاصة بك ،أو إضافة منديل
جيب مميز  .
ال تسرق األضواء

تجنب رسقة األضواء من الرجل الرئييس يف حفل
الزفاف وهو بالتأكيد العريس ،تجنب املبالغة يف
التفاصيل وال ِ
ترتد مالبس تخطف األنظار بسهولة،
ِ
اكتف باملالبس املالئمة مع إضافة ملسة بسيطة
فقط
من شخصيتك وأسلوبك األسايس.
اختر ٌ
األقمشة المناسبة
من أهم األمور التي عليك وضعها يف عني االعتبار
قبل الذهاب إىل حفل زفاف يف فصل الصيف هو
اختيار القماش املناسب ،تزداد أهمية هذا األمر يف
حفالت الزفاف الصيفية؛ ألن ارتفاع درجات الحرارة
يتسبب يف ظهور بقع العرق ،لذلك عليك ارتداء
مالبس مصنوعة من الكتان والقطن أو مزيج من
االثنني؛ ألن هذه املواد تساعد عىل امتصاص العرق،
وتسمح لك بالتحرك بسهولة وحرية.
ماذا ترتدي في حفالت الزفاف؟

معرفة نوع الزفاف الذي تلقيت دعوة لحضوره من
األمور األساسية التي عليك وضعها يف عني االعتبار
قبل اختيار املالبس التي ترتديها يف األعراس.
حفل الزفاف التقليدي

سيكون عليك االلتزام بـاملالبس الكالسيكية يف
حفالت الزفاف التقليدية؛ أي ما يعني أن ترتدي
البدلة الرمادي أو السوداء الرسمية مع قميص
أبيض وربطة عنق ،وحذاء أسود أنيق وكالسيكي،
وتأكد أنك يف حال االكتفاء بهذه األمور فقط سوف
تكون شديد األناقة والتميز يف الحفل.

الحفالت في الخارج

إذا كنت مدعوا ً إىل حفل
زفاف يف بلد غري بلدك
فربما عليك أن تعلم
أن هناك احتماالً كبريا ً
لهطول األمطار ،وما
لم تكن قواعد امللبس
هي ارتداء القمصان
والرساويل القصرية عىل
سبيل املثال ،فربما
ستحتاج إىل خلق توازن
وأن تكون ُمستعدا ً ألي
يشء .ينصح خرباء
األزياء بارتداء البدلة
الكتان خالل حفالت
الزفاف التي ت ُقام يف
األماكن الحارة ،وكذلك
عليك ارتداء قميص
مصنوع من القطن والكتان،
مع تجنب ارتداء الحرير،
وارتداء أحذية ُمريحة وأنيقة يف
الوقت نفسه.

دبل خطوبة ليست فقط لقضاء ليلة الخطوبة ،ولكن الدبلة تعترب جزءا ً من أناقة
الرجال؛ حيث يمكنها أن ت ُضفي نوعا ً من الجمال وتعطيك إطاللة أفضل دائما ً،
فعىل الرغم من أن هناك بعض الرجال يرتدون الدبلة من أجل الزينة فقط ،فهناك
أيضا ً من يبحثون عن موديالت دبل خطوبة يف عام 2020؛ فإليكم أجملها.
الدبل املطلية باللون األسودُ :يرجح جميع مصممي املجوهرات حول العالم أن
يكون هذا النوع من الدبل هو األكرث انتشارا ً يف املوسم الجاري ،ينتج ذلك عن
االنتشار الواسع الذي حققه هذا املوديل من الدبل يف الفرتة األخرية؛ ما يجعلهم
يرجحون رواجه بشكل أكرب يف .2020
دبل ممزوجة باألحجار الكريمة :يفضل البعض أنواعا ً أخرى من دبل خطوبة
 ،2020فهناك أشكال دبل ممزوجة باألحجار الكريمة ،حيث يكرث استخدامها
ببعض األلوان مثل األخرض واألحمر الداكن أيضا ً ،وينترش هذا النوع من الدبل
لدى هؤالء الذين يفضلون الفخامة عند رشاء دبلة الخطوبة؛ كون تلك الدبلة
توحي بأناقة الرجل ،أكرث من غريها من دبل الخطوبة.
دبل الخطوبة اإليطايل :ينترش هذا النوع من الدبل يف مرص؛ وذلك لكونها
تتميز بالعديد من األشكال واملوديالت املفضلة بعيدا ً عن مناسبة الخطوبة،
لذا انترشت تلك األنواع من الدبل للمقبلني عىل الخطوبة ،وما زالت تالقي رواجا ً
هائالً يف مرص والدول العربية؛ حيث إنها تتميز بأناقة التصميم وبساطته يف
الوقت نفسه.
دبل الخطوبة اإلنجليزي :تتميز تلك األنواع من دبل الخطوبة
بالجودة العالية يف تنفيذها ،بحيث يصعب إيجاد أي عيوب يف
صناعة تلك الدبل ،يف ما تتميز دبل الخطوبة اإلنجليزي بأنها
لها تصميمات تقليدية وأخرى كالسيكية ،يفضلها العديد من
الرجال املقبلني عىل الخطوبة يف .2020
دبل النقوش الفرعونية :ظهرت مؤخرا ً بعض أنواع موديالت
الدبل املُزينة بالنقوش الفرعونية ،حيث تظهر عىل إطار
الدبلة امللفوف نقوش فرعونية مميزةُ ،يفضلها بعض املقبلني
عىل الزواج ،يف ما تحمل من الداخل أسماء الزوجني باللغة
الهريوغليفية القديمة.
دبل الخطوبة العريضةُ :يفضل بعض الرجال املقبلني عىل
خطوة الخطوبة اقتناء الدبل العريضة؛ حيث إنها تتميز بكونها
ذات ألوان فضية تقليدية ،ولكنها عريضة وليست بأناقة الدبل
الرفيعة ،ولكنها أكرث أناقة بالنسبة ملن يفضلونها.
دبل الخطوبة الرفيعة :ت ُعترب تلك الدبل األكرث أناقة بالنسبة
للمقبلني عىل الخطوبة يف 2020؛ حيث تتميز الدبل الرفيعة بأنها
بسيطة يف تصميمها وذكية يف شكلها ،وتعترب النوع األكرث تفضيالً
بالنسبة ملعظم الرجال.

األعراس الحديثة

لست ُمضطرا ً إىل التقيد بـبدلة
رسمية التقليدية السوداء يف
حفالت الزفاف املودرن أو األعراس
الحديثة ،بإمكانك إضافة منديل
جيب إىل اإلطاللة أو ارتداء رابطة
عنق بها ملسة ُمبهجةُ .يستحسن
ارتداء قميص أبيض؛ ألنه الخيار
األكرث ذكا ًء دائما ً ،ويخاصة أنه ال
ُيظهر بقع العرق .وكذلك ُينصح
بارتداء املالبس املصنوعة من
الكتان؛ ألنها تمتص العرق وتسمح
بحرية الحركة.

Do you feel nervous while talking to the public ... 5 magic ways to end your crisis
2- Control your body language
When speakers are tense, they get more active,
more mobile, and speak quickly, and listeners
may lose interest in your conversation because of
your strange behavior, get distracted and unable
to follow the speech especially since they do not
understand what you say.
The best way to focus on your speech is to calm
down, and to help yourself do it, note how fast
you are moving or walking when you are calm
and compare it to your speed when you speak or
talk when you are stressed.
ad the rest of the article go to :
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methods by:
1- Breathe
It all starts with self-awareness, know how to
breathe, and whether you sigh or take a loud
breath, your listeners will notice it before you
speak, what transmits your stress and anxiety.
The best way to do this is to focus on exhaling,
under pressure that causes nervousness and
tension to breathe faster and louder, so before
you take the podium take a deep breath and
take it out very calmly, it is necessary to control
the speed of your breath, and make sure that
the voice of yourself remains low until it appears
more Trust yourself and be quieter.

What is your impression or reaction when you
are one of the audience who listens to a person
who is anxious and tense? Mostly, his feeling
will pass to you, you will feel his suffering, and
perhaps you will put yourself in his place, then
you call God not to be in his place either, for fear
is a very strong feeling and it is contagious.
It’s normal to be tense when you give a speech
or talk to a crowd of people, but it is necessary
to fight this feeling, and do not be afraid because
it is not difficult all you have to do is to do some
things to help you control your feelings.
To help you hide your stress and fear when you
speak in front of an audience, here are 5 proven
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET
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أسوأ موجة تراجع تضرب
السياحة العالمية منذ
الخمسينيات
قال األمني العام ملنظمة السياحة العاملية التابعة لألمم املتحدة زوراب
بولوليكاشفييل ،إن السياحة الدولية بصدد االنخفاض  70%هذا العام ،ما يمثل
أكرب تراجع للقطاع منذ بدء االحتفاظ بسجالت يف منتصف الخمسينات من القرن
املايض.
ورصح بولوليكاشفييل لصحيفة هاندلسبات األملانية ،بأن هذا التنبؤ للقطاع
املترضر من فريوس كورونا يستند إىل افرتاض بأن الدول يف أنحاء العالم ستفتح
تدريجيا حدودها اعتبارا من أغسطس/آب.
وتوقعت منظمة السياحة العاملية ،مارس/آذار املايض ،أن يرتاجع عدد السياح يف
العالم بنسبة  20إىل  30%يف عام  2020بسبب فريوس كورونا املستجد (كوفيد
 ،)19ما يهدد ماليني الوظائف.
وكشف املجلس العاملي للسفر والسياحة ( ،)WTTCيف تقرير صدر نهاية مارس/
آذار املايض ،أن فريوس كورونا املستجد يمكن أن يتسبب يف خسارة  75مليون
وظيفة يف صناعة السياحة العاملية ،ما يؤدي إىل خسارة يف الناتج اإلجمايل العاملي
تصل إىل  2.1تريليون دوالر عام .2020
وكانت األمم املتحدة توقعت سابقا بأن يبلغ الرتاجع  1إىل  % 3مقارنة بالعام .2019
وتوقعت وكالة األمم املتحدة املتخصصة ومقرها يف مدريد أن ترتاجع اإليرادات
السياحية  300إىل  450مليار دوالر ،أي قرابة ثلث عائدات  2019التي بلغت 1.5
تريليون دوالر.
وقال األمني العام للوكالة زوراب بولوليكاشفييل يف بيان ،إن «السياحة من بني
القطاعات االقتصادية األكرث ترضرا» ،مضيفا« :واضح» أن ماليني الوظائف يف
القطاع مهددة.
وأشارت الوكالة إىل أن السياحة العاملية تراجعت  4%خالل األزمة االقتصادية عام
 2009كما فقدت  4%عام  2003يف أعقاب تفيش متالزمة سارس التي أودت بحياة
 774شخصا يف أنحاء العالم.
وكانت املنظمة قد توقعت مطلع العام أن تسجل السياحة العاملية نموا بنسبة  3إىل
 ،4%لكنها عدلت توقعاتها يف  6مارس/آذار بسبب التفيش الرسيع لفريوس كورونا
املستجد (كوفيد  )19وتنبأت بأن يبلغ الرتاجع  1إىل .3%
ومنذ مراجعة التوقعات ،فرض مزيد من الدول قيودا عىل السفر وتم إلغاء مزيد
من الرحالت يف وقت تسعى حكومات العالم الحتواء انتشار الفريوس الذي أودى
بحياة أكرث من  23ألف شخص يف
أنحاء العالم.

قبرص تتجاوز المألوف لجذب السياح ..إقامة
مجانية كاملة في هذه الحالة
تعهدت قربص بإقامة مجانية كاملة يف فنادق 4
نجوم للسياح وذويهم مع توفري الغذاء والعالج
يف حال أصيب أي منهم بفريوس كورونا عىل
أراضيها.
وقالت قربص إنها ستتكفل بتغطية النفقات
الصحية يف حال أُصيب أحد السياح بفريوس
كورونا فضال عن تحمل نفقات االستشفاء
والرعاية ووجبات الطعام.
ويتضمن التعهد إيواء أرسة املصاب يف فنادق 4
نجوم بدال من الحجر الصحي ،وستتكفّل
الحكومة القربصية أيضا ً بتكاليف وجبات
الطعام.
وكانت قربص قد أغلقت حدودها قرابة  3أشهر
بسبب فريوس كورونا ،لكنها تستعد الستقبال
السياح مجددا.
ويعتمد هذا البلد العضو يف االتحاد األوروبي إىل
حد كبري عىل السياحة ( 15%من ناتجه املحيل
ّ
اإلجمايل) ،مع  3,97ماليني سائح سنويا ً ،فيما
أقل من مليون نسمة.
يبلغ عدد سكانه ّ
وتتوقع قربص أن ينخفض عدد زوراها بنحو 70%
بسبب املخاوف املرتبطة بكورونا.
وقال سافاس بريديوس نائب وزير السياحية
القربص لفرانس برس إن «أحدا ً هنا ال ينتظر

أرباحا ً هذا العام».
واعاد مطارا الرناكا وبافوس فتح مدرجاتهما أمام
الطائرات القادمة من  19دولة من بينها اليونان
وأملانيا وإرسائيل ومالطا والسويد
وبولندا.
وسينبغي عىل املسافرين
إظهار وثيقة صحية ت ُثبت
خلوهم من فريوس
ّ
املستجد عرب
كورونا
ّ
نتيجة سلبية لفحص
كوفيد -19أُجري
خالل الساعات الـ72
قبل موعد الرحلة.
واعتبارا ً من العرشين
من يونيو /حزيران،
سيرتتب فقط عىل
األشخاص الوافدين من الدول
التي ت ُعترب ذات خطورة أكرب عىل
مستوى الوضع الوبائي ،إظهار نتيجة
الفحص.
وال تندرج روسيا وال بريطانيا اللتان يساوي
رعاياهم نصف عدد س ّياح الجزيرة ،عىل قائمة
الدول التي ت ُعترب «آمنة» من جانب الحكومة

القربصية التي وعدت بتحديث الالئحة بشكل
منتظم.
أقل من ألف إصابة بينها  17وفاة،
وبتسجيلها ّ
نجحت جمهورية قربص ،التي ال تسيطر إال
عىل ثلثي مساحة الجزيرة املنقسمة
الحد من تفيش الفريوس
جنوبا ً ،يف
ّ
عىل أراضيها.
وحول التعهد بعالج السياح
نقدمه
قال بريديوس «ما ّ
ونبيعه ،هو ليس فقط الشمس
والبحر ،إنما الضيافة وهذا
تمدد لضيافتنا».
وتخصص البالد  100رسير يف
املستشفيات للسياح الذين قد
ستقدم
ُيصابون بالفريوس ،كما
ّ
فنادق أربع نجوم  500غرفة ألقرباء
املريض.
وات ُخذت قربص تدابري أخرى كثرية  -من
تعقيم وقياس حرارة املسافرين عند الوصول -
لطمأنة السياح وكذلك السكان.
وقال نائب الوزير «لقد قطعنا شوطا ً كبريا ً يف
األمور التي كان بامكانها أن تسوء ونتمسك بأن
تكون لدينا خطط بديلة».

Coronavirus: practical advice for safe travel
Committee chair Karima Delli (Greens, France) said:
“Holidays are upon us. What are we waiting for? More
information is needed to know where people can go
»or can’t go.
On 15 May, Parliament approved relief measures for
the transport sector to minimise the effects of the
pandemic on airlines, railways, road and shipping
companies.
?Is it safe to stay in hotels
Guests in hotels and other types of accommodation
should respect social distancing when in common
areas, as well as infection prevention and control measures such as coughing or sneezing into a paper tissue
or bent elbow, hand hygiene and face masks.
Tourism facilities should provide guests with clear
information and guidance prior to arrival and should
have an action plan in place in case of infection in the
establishment. They should also ensure regular cleaning and disinfection of frequently touched surfaces
and good ventilation systems. Hotel staff should be
trained in basic infection prevention and control.
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

guarantee regular cleaning and disinfection and
provide sanitising/disinfecting products, including on
board
There should be appropriate ventilation on all
transport
Passengers can choose between refund
or rerouting for cancelled tickets.
If the transport company offers
a voucher, you still have the
right to ask for a refund
In a debate on 28
May, members of
the transport and
tourism committee
called for financial
support for the
tourism industry to
be delivered quickly
and suggested a
dedicated budget for
the sector.

who are not part of your household.
When social distancing is difficult to ensure, you might
be asked to wear face masks
Food, beverages and other goods may not be available
on board
Transport companies may install
protective barriers, for example between passengers
and a coach driver. You
may be asked to board
through the back
door
Drivers should
open doors
automatically
at every stop,
so passengers
don’t have to
touch buttons or
handles
Stations, ports
and airports should

A

fter months of lockdown, travel and tourism
could soon restart. Discover what the EU
recommends to ensure safe journeys.
As EU countries gradually lift confinement measures,
Europeans may be able to travel this summer, provided the health situation and national restrictions allow.
While people will need to take precautions and follow
health and safety instructions from national authorities, the European Commission has come up with
guidelines and recommendations to help EU countries
coordinate the safe lifting of travel restrictions.
10 Commission recommendations for travelling safely
in coronavirus times
Book tickets and check-in online to avoid queues,
when possible
Respect social distancing during luggage drop-off,
security checks, boarding and baggage claim
Fewer passengers may be allowed on board and you
might be asked to sit at a distance from passengers
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أغرب عادات
الشعوب في الزواج
تمتلك الشعوب والثقافات العامل ّية طُرق زواج مختلفة ،تعتمد عىل مجموعة
بكل قبيلة أو شعب من هذه الشعوب ،بهدف
من العادات والتقاليد الخاصة ّ
أي رشيكني
أن تكون مراسيم وحفالت الزواج واحدة من أسعد األيام يف حياة ّ
مقبلني عىل االرتباط طويل املدى ،فقد ط ّورت الشعوب املختلفة مجموعة
من أغرب عادات الزواج يف العالم ،ويف هذا التقرير نتعرف عىل أغرب عادات
الشعوب يف الزواج يف العالم ومنها:
اسوداد العروس والعريس

يف املرتفعات االسكتلندية ،يوجد تقليد اسكتلندي قديم للزواج يضع حرفيا ً العروس
والعريس يف وضع صعب ،إذ تنطوي طقوس -سواد العروس -عىل إلقاء الزوجني بهدوء
بالسخام والطحني ،وذلك إلبعاد األرواح الرشيرة التي قد تعيق أو تفشل زواجهما؛
إذ يعد من الجيد أن يلقى عىل الزوجني باملواد السوداء ،ويعتقد أنه إذا كان الزوجان
يستطيعان تحمل اللون األسود ،فتلك إشارة إيجابية بأنهما يستطيعان التعامل مع
الزواج والحياة بنجاح.
بصاق األب على ابنته

شرب دم البقر  ..عادات غريبة في
أفريقيا ..تعرف عليها

وخاصة خالل مواسم األمطار من الجنوب
إىل الشمال ،ويتميز وودابي بأنهم ذوات
برشة سمراء  ،كما أنهم يلقبون الفتى بالرجل
عند بلوغ الخامسة عرشة ويطلق عليها
لقب رجل وعليه يقومون بتقديم ضحية من
البقر احتفاال بهذه املناسبة ،وعندما يريد
الزواج فإن ترتيب الزواج يتم من جانب اآلباء
واألمهات ويتم تقديم املهر من املاشية وعددها
يتوقف عىل مستوى الغنى.
األغرب يف هذه القبيلة أن الشباب يقيض
ساعات يف رسم وجوههم وتزيني أجسادهم،
ثم الرقص بقوة عىل مدار سبع ليايل كاملة
إلظهار التحمل وىف النهاية يقف الرجال جنبا
إىل جنب ويتحركون ببطء يف دائرة.

مميزة عن باقي القارات ،لها عاداتها
وتقاليدها التي يجب اإلملام بها والعمل عىل
معرفتها ،هي دول القارة األفريقية التي
يذكرها التاريخ بعاداتها التي تعد األغرب يف
العالم ،بالتأكيد سيصيبك الذهول عند التعرف
عىل تلك العادات وخاصة أنها ال تخطر عىل
بال أحد ،فهناك شعب املاساي مثال يرشب دم
البقر ممزوجا يف الحليب وغريها من عادات
غريبة.
قد تكون هذه العادات بالنسبة لك غريبة
ولكنها موجودة وجود اإلنسان األفريقي .فهي
تقاليد تتمسك بها شعوب تلك القارة ،لذلك
نرصد لكم يف سياق التقرير التايل أغرب العادات
املوجودة داخل القبائل األفريقية.
قبيلة الهيمبا

شعب أو قبيلة الهيمبا هو واحد من الشعوب
الرعوية الرحل ،ينتقلون من مكان ألخر ىف
ناميبيا ،يتحدثون أوجتي هيمبا وهي إحدى
لهجات الهريرو ،كما يعيشون حياة بدائية،
ويعتمدون عىل حياتهم القديمة دون االنفتاح
عىل العالم األمر الذى جعلهم مقص ًدا للسياح
الوافدين من أنحاء العالم ،ولكن األغرب هو لون
تلك القبيلة واملائل للون األصفر وذلك بسبب
عجينة محلية يتم صنعها من الزبدة وأكسيد
الرصاص األحمر وتستخدمها الفتيات بمجرد
بلوغهن.

قبيلة سان

قبيلة سان مجمودة ىف جنوب أفريقيا حيث
تعمد عىل الزراعة نمط الحياة البدائية،
فهم عبارة عن قبائل متنقلة صغرية ،تعترب
هذه القبيلة الرتفيه والرقص عامال هاما جدا
لجميع األعمار ،فسماع املوسيقي واالستمتاع
بالرقصات املقدسة ،فالعادات والتقاليد التى
تحكم قبيلة سان تقدس من دور املرأة كما أنها
تحظى باحرتام كبري ،يصل إىل تقلدها رئاسة
املجموعة العائلية.
عىل الرغم من الطرق الحديثة ىف جمع
وتخزين املاء إال أن قبيلة سان ابتكرت أدوات
أخرى من الطبيعة تمكنها من تخزين املاء مثل
استخدام بيضة نعام فارغة لجمع املاء.

شعب الماساي

شعب املاساي هم مجموعة عرقية نيلية
وهم شبه رحل يتمركزون يف كينيا وشمال
تنزانيا ،لديهم عادات وتقاليد مختلفة
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كالحج إىل بركان أولدوينيو لنغاي  ،ولكن تلك
القبيلة تعيش عىل الرعي وتربية األبقار،
إال أن األغرب يف عادات شعب املاساي هو
قيام أفراد القبيلة برشب دم البقر بعد مزجه
بالحليب ،العتقادهم أن دم البقر يعطي
بروتينات أكرث من اللحم واللنب ،أما الطريقة
التي يستخرجون بها الدم من البقر فتكون
من خالل غرس سهم يف رقبة البقرة ثم يجمع
الدم يف وعاء ويمزج بعد ذلك بالحليب ،ويتم
رشب دم البقر يف مناسبات خاصة مثل مراسيم
الختان الجماعي.
كما يقدم شعب املاساي دم البقر كذلك للمرىض
والحوامل واملرضعات ،اعتقادا منهم أنه يعمل
عىل تقوية الجهاز املناعي ،ولكن من ضمن
غرائب تلك القبيلة رضورة قيام املحارب بقتل
أسد باستخدام حربة ،حيث إن هذا التقليد
ينم عن تطور الفتى الصغري ملحارب ومقاتل
شجاع.

واحدة من أغرب عادات الزواج يف العالم موجودة يف ثقافة ماساي؛ إذ يقوم األب
بالبصق عىل ابنته ،قبل أن تغادر منزلها مع العريس ،اعتقادا ً منهم أن هذا الفعل
يجلب الحظ الجيد والحياة السعيدة للعروس ،إن البصق هو رمز للخزي عادة ،لكن
يف والية ماسايُ ،يعتقد أنه يجلب الحظ السعيد ،تغادر العروس مع زوجها وال تنظر
إىل الوراء خوفا ً من التحول إىل حجر ،كما يف تراث شعب املاساي ،وتعد هذه التجربة
مخيف ًة بالنسبة للعروس ،والتي عادة ما يرتاوح عمرها بني  13إىل  16عاما ً ،ومن أجل
إبعاد النساء عن الحظ اليسء من أرسة العريس ،تقوم أرسة العروس بإهانتها وهي
تسري إىل منزلها الجديد ملقابلة زوجها ،وال يبقى الزوج يف املنزل الذي تقيم فيه العروس
طوال اليومني التاليني من العرس ،ووفقا ً للعرف االجتماعي يحلق رأس العروس ،هكذا
يبدأ حفل الزفاف؛ إذ يعلن عن ارتباط الزوج والزوجة مدى الحياة ،وعادة ما يتضمن
االحتفال بالزواج الرقص بالعيص الخشبية والقفز إىل أقىص حد ممكن.
خطف العريس وتهديد العروس

كذلك من أغرب عادات الزواج يف العالم املتواجدة يف بعض املناطق بالهند ،والتي
تقام للتهرب من دفع املهر ،قد تختطف عائلة البنت شابا ً ويزوجونه قرسا ً من ابنتهم،
فإذا رفض ،فقد يتعرض للت ّهديد بالعنف ،وذلك بسبب تقليد يف الهندوسية ،يعد من
الرضوري أن يتزوج الشباب ،ويجب أن تكون الفتيات متزوجات يف أقرب وقت ممكن
قبل بلوغ سن معينة ،وأن الزواج يرت ّبه الوالدان .أما يف الصني ،فتوجد ثقافة -يوجور-
تتضمن قيام العريس يف حفل الزفاف بإطالق ثالثة
والتي تعود إىل آالف السنني ،والتي
ّ
سهام عىل العروس قبل كرس القوس والسهام ،لحسن الحظ ،فإن السهام ال تحتوي
عىل رؤوس ،ولكنها قد تكون مؤملة للعروس ،وإذا ت ّم القيام بهذا األمر بالشكل الصحيح،
فإ ّن املوروث الثقايف يقول إنّهما سوف يحبون بعضهما البعض إىل األبد.
الحزن والبكاء وتكسير األطباق

يف ليلة العرس يق ّدم األصدقاء واألقارب الهدايا للعروسني ،لكن ليس هذا هو الوضع
يف أملانيا ،فبعد حفل الزفاف يجتمع األصدقاء واألقارب ويقومون بتكسري األطباق
واألكواب واألواني الخزفية يف منزل العروسني ،ويتوجب عليهما التنظيف؛ لكي يتعلما
االعتماد عىل نفسيهما والبدء يف الحياة الزوجية بنشاط ومسؤوليةّ ،أما شعب التويجا
يف وسط الصني ،فإن لديهم تقليدا ً خاصا ً ،يعد من أغرب عادات الزواج يف العالم ،فعند
إعالن موعد الزفاف يجب عىل العروس أن تبدأ بالبكاء مل ّدة ساعة كاملة كل يوم ،ويف
آخر عرشة أيام قبل الزواج تنضم إليها والدتها وأخواتها وصديقاتها وقريباتها للبكاء
معها ،وخالل هذه األيام تغني العروس أغنية حزينة بألحان متنوعة اسمها -أغنية
الزواج الباكية ،-أما العرائس والعرسان الكونغوليون فيجب أن يكتموا سعادتهم ،خالل
يوم زفافهم بالكامل ،من بداية االحتفال حتى نهايته؛ إذ ال ُيسمح لالثنني باالبتسام،
فإذا فعلوا ذلك ،فإن هذا يعني أنّهم ليسوا جا ّدين يف الزواج.

قبيلة وودابي من النيجر

توجد تلك القبيلة يف دول النيجر
ونيجرييا وشمال رشق الكامريون،
وتعيش عىل الطابع الرعوي حيث
انهم ينتقلون مع قطعانهم
من املاشية من مكان ألخر
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET
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حقائق وأسرار عن ساعة بيغ بن:

داخلها سجن مخصص لنواب
البرلمان المخالفين
إذا كنت تعتقد أن ما تعرفه عن ساعة بيغ بن أنها أكرب ساعة
ُيمكنك معرفة الوقت من خاللها ،فربما عليك التفكري من
جديد .فهناك حقائق وأرسار عن ساعة بيغ بن أكرث من
كون عمرها تجاوز الـ 160عاما ً ،وطولها البالغ  96مرتا ً .وهنا
سنخربك ببعض الحقائق غري املعروفة كثريا ً عن أحد أهم
معالم لندن السياحية.

ً
أوال ،من أين جاء اسم ساعة بيغ بن؟

يعتقد أن اسم  Big Benجاء تكريما ً  للرجل الذي أرشف عىل
املراحل األخرية من بناء الربج وتركيب الجرس ،السري بنيامني
هول ،فيما تقول نظريات أخرى إن بن اختري تخليدا ً لبطوالت
مالكم الوزن الثقيل بنيامني جونت ،الذي تقاعد قبل عامني
فقط من اكتمال بناء الربج.
تقع الساعة الضخمة يف الطرف الشمايل من قرص ويستمنسرت،
املعروف باسم مبنى الربملان ،حيث يلتقي فيه مجلس العموم
ومجلس اللوردات .أما املبنى الذي تقع فيه الساعة فكان
يعرف بربج الساعة ( ،)Clock Towerلكن منذ العام 2012
أعيدت تسميته برج إليزابيث ( )Elizabeth Towerتخليدا ً
للملكة إليزابيث ،وذلك بمناسبة االحتفال بـ»اليوبيل املايس»
( )Diamond jubileeلحكمها العرش  60عاما ً( .االحتفال يقام
بمناسبة مرور  60عاما ً عىل مرور حدث معني يف بريطانيا).
أرقام عن ساعة بيغ بن

هناك بعض األرقام بالساعة التي تطل عىل نهر التايمز وبرج
إليزابيث املعلقة داخله.
يحتوي برج إليزابيث عىل  11طابقا ً ،و 334درجة (أو 399
درجة عىل الفانوس يف قمة الساعة).
قطر الساعة  7أمتار ،أما قطر عقرب الدقائق يف الساعة 4.2
مرت وطول عقارب الساعات  2.7مرت.
الجرس الرئييس يزن  13.7طن وقطره  2.7مرت .وأجراس األرباع
األربعة أصغر يف الحجم والوزن وأبعادها مختلفة لتتمكن من
إحداث نغمات مختلفة.
كل وجه من وجوه الساعة األربعة مصنوع من أكرث من 312
قطعة من زجاج العقيق ،أي  1248قطعة فردية من الزجاج
الرقيق.
مرة واحدة كل  5سنوات يقيض فريق كامل من محرتيف
التنظيف يوما ً كامال ً لتلميع كل
شرب من الساعة.
وصلت تكلفة بناء الساعة 392
ألف دوالر أمريكي.
استغرق بناء الربج الذي
يحمل الساعة  13عاما ً،
وتطلب بناؤه استخدام
 2600مرت مكعب من
الطوب ،و 850مرتا ً مكعبا ً
من الحجر ،وفق
صحيفة The Sun
الربيطانية.

سجن مخصص للنواب المخالفين

بعد صعود ثلث املبنى تقريبا ً خصصت غرفة لسجن النواب
املخالفني لقواعد السلوك .ففي العام  1880رفض نائب ملحد
يدعى تشارلز برادوال أن يقسم يمني الوالء للملكة فيكتوريا
عىل الكتاب املقدس بسبب معتقداته الدينية ،فحبس يف هذه
الغرفة طوال الليل ،وفق موقع  Londonistالربيطاني.
وهناك معلومة طريفة بخصوص مراقبة العمل يف برج الساعة
يف عهد امللكة فيكتوريا ( 1837إىل  ،)1901فقد أصدرت املركة
قرارا ً برتكيب أضواء يف فانوس الربج أعىل الساعة ،لتتمكن من
مالحظة إذا كان املسؤولون الحكوميون يف الربملان يعملون
خالل انعقاد جلسات الربملان.

هذا الجرس ليس الجرس األصلي

الجرس األصيل أنشأته رشكة تسمى Warners of Norton in
 Stockton-on-Teesبوزن  16.5طن ،وألن تصميمه انتهى قبل
أن يصبح برج الساعة جاهزا ً ،بدأ مصممه إدموند بيكيت
دينيسون يف تجربته خارج الربج ،لكنه أراد أن يكون صوته
أعىل فأضاف مطرقة بضعف الحجم تقريبا ً ،لكن بعد  3أسابيع
فقط كرس الجرس.
صهْ ر وتقطيع إلنشاء آخر ،وبالفعل
أرسل الجرس إىل ورشة َ
صنع جرس ٍ
ثان وزنه  13.5طن ،واستغرق رفعه إىل مكانه يف
الربج  32ساعة .ثم بعد شهرين من دخول الجرس يف الخدمة
بافتتاح الربج عام  1859تصدع بسبب شدة املطرقة ،فجرى
تركيب مطرقة أخف وتحريك الجرس قليال ً بحيث ال تدق
املطرقة الجديدة عىل الجزء املتصدع.
ُّ
سجله التاريخ
توقف ساعة بيغ بن َّ

يف أبريل/نيسان  ،2013تم إيقاف الجرس يف جنازة رئيسة
الوزراء السابقة مارغريت تاترش للفرتة بني  1975إىل .1990
باستثناء ذلك يدق جرس الساعة عىل رأس كل ساعة وال يتم
إيقافه إال مع أعمال الصيانة.
الساعة نفسها توقفت أيضا ً عن العمل يف العام  .1941ففي
هذا الوقت ،وإبان الحرب العاملية الثانية وتعرض لندن لغارات
جوية ترضرت الساعة بسبب إحدى الغارات األملانية ،حيث
سقطت مطرقة الجرس ،لكن هذا األمر الطارئ استمر لـ21
ساعة فقط ،وفق صحيفة  Telegraphالربيطانية.
يف العام  ،1949تأخرت ِدقة الساعة  5دقائق ،وذلك بسبب
مجموعة من الطيور! إذ وقف رسب من طيور الزرزور السوداء
عىل عقرب الدقائق ،ما تسبب يف إبطاء حركته ،وفق موقع
.HuffPost
حارس الساعة

ينافس حارس الساعة ( )Keeper of the Great Clockعىل
أفضل لقب وظيفي يف لندن ،ووظيفته هي ضمان الحفاظ عىل
الساعة ،مع تغيري الوقت مرتني يف السنة ،واإلرشاف عىل فريق
من صانعي الساعات املسؤولني عن ضبط وصيانة جميع
ساعات قرص وستمنسرت.

تعرف على معالم الطريق
الذى اتخذه «نبي الله
موسى» إلى الوادي المقدس
شيرين الكردي
أشار خبري اآلثار الدكتور عبد الرحيم ريحان
مدير عام البحوث والدراسات األثرية والنرش
العلمي بمناطق آثار جنوب سيناء بوزارة
السياحة واآلثار املرصية إىل أن رحلة خروج
بنى إرسائيل يف سيناء تبدأ بمنطقة عيون
موىس 35كم جنوب رشق السويس وأثبتت
الدراسات الحديثة التي قام بها فيليب
مايرسون أن املنطقة من السويس حتى عيون
جدا وجافة مما يؤكد أن
موىس منطقة قاحلة ً
بنى إرسائيل استبد بهم العطش بعد مرورهم
كل هذه املنطقة حتى تفجرت لهم العيون وكان
عددها  12عني بعدد أسباط بنى إرسائيل.
وأوضح الدكتور ريحان أن املحطة الثانية هي
منطقة معبد رسابيت الخادم 138كم
جنوب رشق السويس الذى مر
عليها بنو إرسائيل طبقا ً
لنص القرآن يف سورة
األعراف آية 138وهى
املنطقة الوحيدة التي
تقع يف طريقهم من
عيون موىس بها
تماثيل حيث طلب
بنو إرسائيل من
نبى الله موىس أن
يجعل لهم إلها َ من هذه
التماثيل واملحطة الثالثة
هي طور سيناء 280كم
جنوب السويس وهى مدينة
ساحلية عبدوا فيها العجل الذى
صنعه السامرى وكانت هذه املنطقة ترشف عىل
بحر فلقد خاطب سبحانه وتعاىل السامرى بأن
هذا العجل سيحرق ثم ينسف يف اليم (سورة
طه آية . )97
وأضاف الدكتور  ريحان  أن مكان عبادة العجل
طبقا ً لنص القرآن الكريم هو موقع متسع يقع
قرب بحر وهو البحر الذى نسف فيه العجل
وقد ترك نبي الله موىس شعبه يف موقع مدينة
طور سيناء الحالية القريبة من وادى حربان
يوما وهى املدة الذى توجه فيها نبي
مدة ً 40
الله موىس منفردا ً ليتلقى ألواح الرشيعة وترك
شعبه وراءه استجابة ألمر الله سبحانه وتعاىل
وقد عرب طريق وادى حربان وهو الوادي املمتد
من طور سيناء إىل منطقة الوادي املقدس
وتلقى األلواح يف الوادي املقدس طوى من
جانب الجبل الحايل وهو جبل موىس بمنطقة
سانت كاترين حال ًيا وهى املنطقة التي تجىل
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فيها سبحانه وتعاىل مرتني مرة لنبي الله موىس
وحيدا قبل خروج بنى إرسائيل
يف رحلته األوىل
ً
وىف هذا املرة تجىل فأنار عند شجرة العليقة
والثانية حني تجىل لنبي الله موىس وبنى
إرسائيل حني طلب أن يرى الله جهرا ً فتجىل
سبحانه وتعاىل للجبل فدك الجبل .
ونوه الدكتور ريحان إىل أن وادى حربان هو
الوادي الذى استخدمته املسيحيون واملسلمون
بعد ذلك تربك ًا به منذ عام  1885حني تحول
طريق الحج اإلسالمي من طريق وسط سيناء
إىل طريق ميناء الطور البحري أصبح الحجاج
املسيحيون القادمون من أوروبا عن طريق
اإلسكندرية ومنها عرب نهر النيل إىل القاهرة
ومنها بر ًيا إىل ميناء السويس حيث يركبوا
نفس السفينة مع الحجاج املسلمون ويهبطوا
م ًعا يف ميناء الطور ثم يأخذوا طريق
وادى حربان لزيارة الوادي
املقدس طوى (منطقة
سانت كاترين حال ًيا)
لزيارة دير سانت كاترين
وجبل موىس والجامع
الفاطمي داخل الدير
وقد ترك الحجاج
املسلمون كتاباتهم
داخل الجامع ثم يعود
الحجاج املسلمون عرب
وادى حربان إىل ميناء
الطور الستكمال طريقهم ىف
خليج السويس وعمق البحر
األحمر إىل ميناء جدة ومنها إىل
مكة املكرمة ويظل الحجاج املسيحيون ىف
دير سانت كاترين ومنهم من يستكمل طريقه
إىل القدس .
ويوضح الدكتور ريحان أن طريق وادى حربان
يبدأ من شمال رشق الطور فتخرتق القوافل
سهل القاع إىل فم وادى حربان فتصعد فيه
إىل أعاله إىل نقب حربان ومنه تنزل إىل وادى
أم صالف ثم تقطع حمادة الشبيحة إىل وادى
الشيخ ثم إىل الطرفا ثم الواطية إىل دير سانت
كاترين وتتوفر ىف وادى حربان املياه بغزارة
حيث يوجد ثالثة عيون هى عني الواطية وعني
الرديسات وعني الحشا وبالوادى كثري من
ّ
النخيل وقد تأثرت بعض العيون بفعل تراكم
الطحالب فغريت من لونها وتحتاج إىل تنظيف
وتحليل املياه للوصول بها إىل املياه الصالحة
العذبة أيام نبي الله موىس.
كما يضم الوادي العديد من النباتات العطرية
واألعشاب الطبية التي تستخدم يف عالج الكثري
من األمراض بربكة هذا املوقع املقدس .
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كيم جونغ أون يوقف
خطط التحرك العسكري
ضد كوريا الجنوبية
ذكرت وكالة األنباء املركزية الكورية الشمالية ،أن الزعيم كيم جونغ أون ،ترأس اجتماعا ً للجنة
وقرر وقف خطط التحرك العسكري ضد كوريا الجنوبية.
العسكرية املركزية للحزب الحاكمّ ،
وتزايدت حدة التوترات السياسية بني الكوريتني؛ بسبب خطط جماعات يف كوريا الجنوبية
إلطالق منشورات دعائية تقول كوريا الشمالية إنها تمثل خرقا ً التفاق بني البلدين ،استهدف
منع املواجهة العسكرية.
وأعادت كوريا الشمالية ،أمس الثالثاء ،تركيب مكربات الصوت التي تبث الدعاية عرب الحدود ،يف
مما يدفع جيش الجنوب
أحدث خطوة من جانبها للرتاجع عن اتفاقات السالم بني الكوريتنيّ ،
لبحث اتخاذ خطوات مماثلة.
وتصاعد التوتر بني الكوريتني ،مؤخرا ً ،بعد أن فجر الشمال مكتبا ً مشرتكا ً لالتصال عىل جانبه
وهدد بالعمل العسكري.
من الحدود ،وأعلن انتهاء الحوارّ ،
وقال املسؤول العسكري يف الجنوب ،إن جيش كوريا الشمالية شوهد وهو يركب مكربات الصوت
قرب املنطقة منزوعة السالح .وكانت هذه املكربات قد أزيلت بعد أن وقعت الكوريتان اتفاقا ً عام
 2018لوقف «كل الترصفات العدائية».
« دأبت الكوريتان منذ عقود على بث الدعاية من مكبرات كبيرة للصوت،
كشكل من أشكال الحرب النفسية «
وقال املسؤول ،وفق ما أوردته «فرانس برس»« :نبحث نحن أيضا ً إعادة تركيب مكربات الصوت
نستعد لنكون قادرين عىل الرد يف أي
الخاصة بنا ...لكن الشمال لم يبدأ أي بث بعد ،ونحن
ّ
وقت».
ودأبت الكوريتان منذ عقود عىل بث الدعاية من مكربات كبرية للصوت ،كشكل
من أشكال الحرب النفسية.
واألحد ،أعلنت بيونغ يانغ ،أنها ج ّهزت ماليني املنشورات الدعائية املناهضة
ضد
لسيول وآالف البالونات ،إلرسالها إىل كوريا الجنوبية يف «عقاب ثأري» ّ
جارتها.
وأوردت وكالة األنباء الكورية الشمالية الرسمية الخرب ،غداة إعالن
ردا ً عىل إرسال
الشمال التجهيز لحملة ترويج منشورات معادية للجنوب ّ
منشورات معادية لنظام بيونغ يانغ عرب الحدود.
فارون من الشمال وراء إرسال تلك املنشورات ،التي تنتقد الزعيم
ويقف ّ
الكوري الشمايل كيم جونغ أون النتهاكه حقوق اإلنسان وطموحاته
توجه إىل الشمال.
النووية .وت ُربط املنشورات عادة ببالونات ّ
ويرى محلّلون أ ّن كوريا الشمالية تقوم بسلسلة
كل من
استفزازات مقصودة ،بهدف تحصيل تنازالت من ّ
سيول وواشنطن.
وورد يف تقرير نرشته وكالة األنباء الكورية الشمالية ،أ ّن
«التجهيزات ألكرب حملة توزيع منشورات ضد العدو
شارفت عىل االنتهاء» .وأضاف أ ّن «مؤسسات نرش
وطبع من جميع املستويات يف العاصمة ج ّهزت 12
مليون منشور من جميع األصناف».
وأوضح أنّه تم إعداد أكرث من «ثالثة آالف بالون من
جميع األصناف ،قادرة عىل إيصال املنشورات إىل
عمق كوريا الجنوبية».
وتجمدت العالقات بني الكوريتني منذ أشهر ،عقب
ّ
قمة يف هانوي بني كيم والرئيس األمريكي
فشل ّ
ّ
القمة بسبب
دونالد ترامب العام املايض.
وتعثت ّ
تقدمها
خالف حول طبيعة التنازالت التي يجب أن ّ
كوريا الشمالية مقابل تخفيف العقوبات املفروضة
عليها.
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للدك من
باكستان :الهند تتعرض ّ
قبل الصين وترد بطرد دبلوماسيينا
اتهمت باكستان
الهند بمحاولة رصف
انتباه شعبها بطرد
دبلوماسيني
باكستانيني
بعد أن تعرضت
القوات الهندية
«للدك» عىل أيدي
جنود صينيني يف
اشتباك عىل حدود
البلدين املتنازع عليها
يف منطقة الهيمااليا.
وقال وزير الخارجية
الباكستاني شاه محمود
قريش إن بالده تشعر بالقلق
من التوتر القائم منذ االشتباك
الذي دار بمنطقة الداخ يوم 15
يونيو/حزيران الحايل ولقي
فيه  20جنديا هنديا مرصعهم،
وباألخص من احتمال جر
باكستان لهذا الخالف.
وأضاف قريش يف مقابلة مع
وكالة رويرتز يف مقر وزارته يف
إسالم آباد يف وقت متأخر من
« ،األمور تدهورت ..األوضاع
شديدة الحساسية».
وأدان وزير الخارجية
الباكستاني إعالن الهند
أنها ستطرد نصف

يف التوتر اإلقليمي بعملية «ظاهرها
خادع» يتمثل يف إثارة واقعة لتقديم
مسوغ التخاذ إجراءات مضادة.
وأضاف أنه يخىش أن يدفع أي تحرك
هندي خاطئ عىل أراض باكستانية
بالده للرد بالقوة.
وقال قريش إن باكستان تدعم موقف
حليفتها الصني فيما يتعلق بمنطقة
الداخ ،وإنه أجرى مكاملة أخريا مع
دبلوماسيني صينيني ،وعربوا عن
امتنانهم ملوقف باكستان يف هذا
الصدد.
ولدى دول الجوار الثالث ،وجميعها
تمتلك أسلحة نووية ،نزاعات
قديمة عىل ترسيم الحدود يف منطقة
الهيمااليا.

موظفي سفارة باكستان متهمة إياهم
بالتجسس ،وقال إن الهند تحاول
رصف االنتباه يف الداخل ،مشددا عىل
أن االتهامات ال أساس لها من الصحة.
وتابع أنه ليس لدى الهند تفسري
«للدك» الذي تعرضوا له يف الداخ ،لذا
ومن أجل إسكات املعارضة يف الداخل
يريدون تحويل االنتباه.
وعب الوزير الباكستاني عن قلقه
ّ
من أن تحاول الهند توريط باكستان

ولسنوات ،اعتربت املواجهات بني الهند
وباكستان األخطر يف تلك النزاعات،
لكن الصدام الذي وقع بني القوات
الهندية والصينية جدد املخاوف من
خطر نشوب نزاع بني بكني ونيودلهي.
وتربط الصني وباكستان عالقات
دبلوماسية واقتصادية قوية ،إذ تعهدت
الصني بتقديم نحو  60مليار دوالر
ملرشوعات يف باكستان ستكون محورية
يف مبادرة الحزام والطريق الصينية
لتطوير مسارات تجارية برية وبحرية
عرب آسيا وما وراءها.
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تلمح إلى إعادة التفكير
المستشارة األلمانية ّ
بالعالقات المستقبلية عبر األطلسي

عبت املستشارة األملانية أنجيال مريكل عن شعورها بالقلق
ّ
إزاء عدم التعاون الدويل ،الفتة إىل أن التحول يف الواليات
املتحدة يجرب األوروبيني عىل الوقوف معا.
وقالت مريكل يف حديث صحايف مع صحيفة «زود دويتشه
تسايتونغ» األملانية ،وعدد من الصحف األوروبية األخرى  ،
«نشأنا ونحن نعلم أن أمريكا تريد أن تكون قوة عاملية ،وإذا
كانت واشنطن تريد اآلن وقف أداء هذا الدور بإرادتها الخاصة
بها ،فيجب علينا التفكري يف هذا املوضوع بشكل عميق» ،يف
إشارة منها إىل العالقة املستقبلية عرب حلف شمال األطليس.
وبخصوص سحب الجنود األمريكيني من أملانيا ،أبدت
املستشارة اعتقادها بأن تمركز القوات املسلحة األمريكية
يف بالدها فيه أيضا مصلحة لواشنطن وليس لحماية أملانيا
والجزء األوروبي من حلف شمال األطيس (ناتو).
وأكدت يف الوقت نفسه عىل أنه سيتعني عىل حكومتها إنفاق
املزيد عىل الدفاع« ،وهو ما حصل خالل السنوات األخرية،
وستواصل القيام بذلك من أجل تعزيز قدراتنا العسكرية،
يجب عىل أوروبا أن تلعب دورا أكرب مما فعلت يف الحرب
الباردة».
ويف امللف االقتصادي ،رأت مريكل أن أوروبا تواجه أكرب تحد
اقتصادي لها ،وأن خطة اإلنقاذ املقرتحة هدفها تجنب الكارثة،
مؤكدة  أن صندوق اإلنعاش االقتصادي «ال يمكن أن يحل
جميع مشاكل أوروبا ،لكن عدم وجوده سيؤدي إىل تفاقم

جميع املشاكل» ،وعليه فإن من مصلحة الدول األعضاء
الحفاظ عىل سوق أوروبية بينية قوية.

كورونا :تحد غير مسبوق

ويف ما يتعلق بوباء فريوس كورونا ،اعتربت املستشارة األملانية،
أن وباء كورونا «يطرح أمامنا تحديا ً غري مسبوق وهناك
ضغوط هائلة للعمل ،من عمق الركود االقتصادي لتغري املناخ
والرقمنة والوضع الصعب داخل االتحاد األوروبي والنربة
القاسية املتصاعدة يف العالم».
وأرصت عىل أنه ويف مثل هذا الوضع االستثنائي« ،عىل الدول
األعضاء أن تكون متماسكة ولديها اهتمام مشرتك ،وعندها
سنتمكن من تنفيذ املرشوع املركزي للرئاسة األوروبية» ،يف
إشارة منها إىل النزاع حول مدفوعات األموال املقرتحة ،وما إذا
كان يمكن أن يتم تقدم كمنح خالصة أو ضمن قروض.
وأعلنت أن «التحدي الخاص يتطلب نهجا خاصا وبالنسبة
للبلدان التي لديها بالفعل إجمايل دين مرتفع جدا ،فإن
القروض اإلضافية أقل فائدة من املنح» ،الفتة إىل أنها تعمل
اآلن إلقناع الدول التي تطالب بالقروض وترفض املنح ،مضيفة
أن «هناك اآلن درجة مختلفة من القلق بسبب كورونا ويجب
أن يكون مفتاح توزيع األموال مختلفا».
ومع ضخامة األزمة ،تربر مريكل التحول الدراماتيكي يف
السياسة األوروبية األملانية ،التي رفضت يف السابق الديون

األوروبية املشرتكة ،لتذكر أنه ويف أزمة كهذه،
يتوقع من الجميع أن يفعل ما هو رضوري،
وما هو رضوري هو يشء غري عادي،
وأملانيا لديها معدل ديون منخفض
وبإمكانها ان تحمل نفسها دينا أعىل
يف هذه الظروف االستثنائية.
وشددت عىل أنه «من املهم أال
تفكر أملانيا يف نفسها فحسب ،بل
أن تكون مستعدة للقيام بعمل
تضامني استثنائي».
عالوة عىل ذلك ،أشارت إىل أنه
ومن خالل صندوق اإلنعاش
االقتصادي «نواجه اهتزاز
الديمقراطية األوروبية أيضا،
واصفة التحدي بالوجودي،
ومنبهة إىل أن البطالة املرتفعة
للغاية يف بلد ما تدفع نحو
تطورات سياسية خطرية فيه،
وعندئذ ستكون الديمقراطية مهددة بشكل
أكرب ،وعليه ولكي تكون أوروبا موجودة يجب أن
يكون اقتصادها موجودا أيضا».

قرار قضائي بلبنان ضد سفيرة أمريكا لهذا
السبب ..واألخيرة ترد

علقت سفرية الواليات املتحدة لدى لبنان ،دوروثي شيا ،عىل قرار قضائي
يمنعها من الترصيح لوسائل اإلعالم املحلية ،بعد إثارتها لجدل واسع.
ونقلت قناة «أم تي يف» اللبنانية عن السفرية «شيا» تعبريها خيبة األمل
إزاء الحكم القضائي ،معتربة أنه يأتي يف إطار محاولة «التشتيت».
وقالت «شيا» إن عىل األطراف اللبنانية االهتمام باألزمة االقتصادية التي
تواجه بالدهم ،مشددة عىل أن «صوت سفارة أمريكا لن يتم إسكاته».
وأشارت السفرية يف حديثها لـ»أم تي يف» إىل أن بريوت اعتذرت إزاء
القرار القضائي ،وهو ما نفته وزيرة اإلعالم اللبنانية منال عبد الصمد ،يف
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حديث لقناة «الجديد».

وكانت محكمة يف مدينة صور قد قررت منع «شيا» من الحديث لإلعالم
املحيل ،لـ»وضع حد ترصيحاتها املثرية لالنقسام الطائفي».
وأصدرت «شيا» ،التي تولت املنصب يف فرباير/شباط املايض ،تعليقات
حادة ضد «حزب الله» مؤخرا .وتوصف السفرية األمريكية بأنها
«متشددة ومقربة من الرئيس دونالد ترامب» ،بحسب تقارير إعالمية.
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بخطوات بسيطة تخلصي
من التوتر

نعيش حاليا فرتة مليئة بالضغط النفيس والتوتر وهو مايمكن أن يؤثر عىل صحتنا
النفسية والجسدية حيث يؤدي التوتر إىل اإلرهاق والتعب واإلصابة بصداع مستمر
 هذا بخالف اضطرابات النوم وانخفاض,وقد يصل إىل حد الشعور بآالم ىف الصدر
معدل الرتكيز والعصبية والشعور بالكآبة فكيف يمكن التغلب عليه؟
، ابتعدي عن مواقع التواصل االجتماعي ومتابعة األخبار السلبية واملحزنة تماما.واجليس مع أشخاص إيجابيني
 اتبعي نظام، فهذا يؤثر عىل مزاجنا، تخيل عن تناول مرشوبات الكافيني بأنواعها.تغذية متوازن غني بالخرضاوات والفاكهة
ِ  حتى لو قومي بتزيني رشفة،كنت ال تخرجني من املنزل اجعيل لك روتينا يوميا
املنزل واجعليها أشبه بكافيه تخرجني فيه بصحبة عائلتك واقيض وقتك يف الشمس
. لو لديك زرع أو زهور اعتني بها،والهواء
ماريس أي رياضة خفيفة فالرياضة تحفز إفراز هرمون األندروفني املسئول عن.تحسني املزاج
.ال تكرثي من السهر واحريص عىل االستيقاظ يف وقت مبكر تحدثي مع األصدقاء باستمرار هذا سيجعلك تفرغني،ال تعزيل نفسك عن اآلخرين.الطاقة السلبية وتقضني أوقاتا مرحة

Black Arab women tackle long-standing discrimination

A

MMAN - Black Arab women are
drawing inspiration from global
anti-racism protests to fight
back against long-standing discrimination
and Middle Eastern beauty standards
that favour light skin and straight hair.
Black Arabs in the Middle East and North
Africa, who descend from sub-Saharan
Africans, suffer social marginalisation
and unequal job prospects, and are often
subjected to racist abuse and derogatory
portrayals in the media.
Black women, some of whom are African
migrants, suffer a double discrimination,
activists say.
"The standard of beauty in our society is to be white," said Khawla
Ksiksi, a feminist and anti-racism activist who co-founded
the Voices of Black Tunisian
Women group.
"Black women are pressured to straighten their
hair, get rid of their curls
and to whiten their skin
in order to be accepted
by society and fit in by its
standards," Ksiksi told the
Thomson Reuters Foundation.
Emboldened by the global Black
Lives Matter movement, she said
Black Arab women wanted to highlight
the day-to-day racial prejudice and abuse
they face in a region where there is widespread denial about the issue.
Somali-Yemeni activist Amna Ali founded
the Black Arabs Collective this month,
an Instagram platform that aims to raise
awareness about race and racism in the
region.
She recalled watching adverts for whitening cream on TV showing women growing
happier as their complexion gradually
became lighter.
"It's so damaging to brown and Black girls
that watch that and think my skin colour
is bad and if it's lighter, it's better," she
said by phone from Dubai.
Whitening creams
A surge of global criticism about whitening creams has forced brands to react,
however.
Johnson & Johnson said on Friday it
would stop selling its range of such products in Asia and the Middle East.
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In Tunisia, leading sanitary pad brand
Nana caused outrage on social media
after sharing a post on June 9 meant to
celebrate diversity that featured a white,
blue-eyed model painted in different skintone shades.
Nana Arabia, which swiftly replaced the
controversial post, said it was "strongly
against any form of racism."
"We promote diversity in all areas and
we
support

women in
following their
individual dreams," it said in an emailed
comment.
But Ksiksi said the use of blackface
makeup showed that Black women "are
perceived as not beautiful."
"(Brands) would rather use the image of a
white woman and paint her face."
Besides racist beauty standards, she said
Black Arab women are frequently taunted
over stereotypes that they have high sex
drives.
In Tunisia, as elsewhere in North Africa
and the Middle East, they are also
disproportionately poor and suffer worse
job prospects as well as increased sexual
harassment at the hand of employers, or
while out in the street.
"Economically and socially Black women
are at the bottom of the pyramid. So if

someone harasses a Black woman, he
knows she has no connections... and this
makes it easier for her to be harassed,"
Ksiksi said.
Tunisia became the first Arab country
in October 2018 to criminalize racial
discrimination, with the first conviction
under the law taking place in February
2019.
'Proud of my colour'
But from Egypt to the Palestinian territories, deep-rooted racist views are coming
under attack.
Earlier this month, Egyptian actor and
singer Mohamed Ramadan called
out a woman who commented on
a photo of his son to say it was
unfortunate the boy turned out
Black like his father instead
of inheriting his mother's
lighter skin.
"I'm proud of my color...
and I'm happy my children
will grow up to be anti-racism," Ramadan wrote on his
Facebook page.
In a viral Instagram video,
Palestinian actress Maryam
Abu Khaled said she hoped
future generations would not
endure the anti-Black comments
she grew up hearing, such as parents warning their children to avoid
the sun so they would not look like her.
For Ali, who was often told she was
"pretty for a black girl", the protests
sparked by last month's killing of Black
American George Floyd by a white
Minneapolis police officer had triggered
some long-overdue soul searching closer
to home.
"People are starting to understand that
'okay, maybe now I should be more
socially aware of my anti-Blackness',"
she said.
"This is a huge change from the race
conversation completely not existing in
the Arab world to people now calling
each other out." (Reporting by Ban
Barkawi @banbarkawi; Editing by Helen
Popper. Please credit the Thomson
Reuters Foundation, the charitable arm
of Thomson Reuters, that covers the
lives of people around the world who
struggle to live freely or fairly.

هكذا توظف شابات عراقيات
وقت الفراغ لكسب الرزق
جبار الكناني
 عاما ً) مكتوفة األيدي بعد ميض عدة أعوام من33( لم تقف العراقية رسى املشهداني
 حيث قررت افتتاح مرشوعها،تخرجها من معهد املعلمات يف العاصمة بغداد دون عمل
الخاص يف صنع «الكيك» عرب موقع التواصل االجتماعي «الفيس بوك» واالعتماد عىل
.نفسها
وتدين املشهداني بالفضل إىل زوجها الذي يساعدها يف رشاء املواد األولية يف صنع
 موضحة بأنها تعمل ليال حتى الفجر يف بعض األحيان إلنجاز قائمة الطلبات،»«الكيك
.التي تستلمها
 فلجأت إىل،وتقول إنها تخرجت من معهد املعلمات وانتظرت أي فرصة للتعيني بال جدوى
.افتتاح مرشوعها الخاص
انعدام فرص العمل

 ال يجد معظمهم، ألف خريج جامعي إىل سوق العمل يف العراق٦٠٠ ويدخل سنويا أكرث من
فرصا للتوظيف بسبب تضخم القطاع العام وضعف القطاع الخاص يف خلق وظائف جديدة
. يف حني يشهد االقتصاد العراقي تراجعا يف النمو بسبب األزمة املالية التي تعصف بالبالد،
وتشري إىل أنها شاهدت بمحض الصدفة عىل موقع التواصل فتاة صنعت كيكه عىل شكل
.حقيبة فراودتها الفكرة عىل الرغم من أنها ال تملك أي خربة يف هذا املجال
 لكنها قررت استغالل وقت الفراغ والرتويج،وأقرت أنها لم تكن يف البداية إال مجرد هاويه
ملرشوعها عىل الفيسبوك وأصبح لديها زبائن وبات عملها اليوم مصدر رزقها ملساعدة
.زوجها بمرصوف البيت ومتطلبات األطفال
وأكدت أن «الصعوبات تلخصت يف بداية األمر يف تجهيز املواد األولية لعدم توفرها أحيانا يف
.»السوق فكنت اجتهد كثريا ً للحصول عليها
وأعربت عن فخرها بـالشابات اللواتي يعتمدن عىل أنفسهن وعدم انتظار املساعدة من
.» وختمت حديثها بالقول «الشغل ليس عيبا ً ألن من تعمل ستساعد أرستها.»اآلخرين
الطالبة الرسامة

وال تختلف رسى املشهداني عن الكثري من الشابات العراقيات التي تخرجن ولم يحصلن
. فيما تزداد أرقام العاطلني عن العمل يوما ً بعد آخر يف العراق،عىل أي فرصة عمل
ونتيجة لذلك لجأت بعض الشابات إىل افتتاح مشاريع عرب صفحات املواقع االجتماعي
. بهدف الحصول عىل مردود مايل واستغالل وقت فراغهن، الستالم طلبات الزبائن
 تشري الطالبة الجامعية والرسامة آية عبد القادر إىل أنها افتتحت،وعىل غرار املشهداني
 وتقول إنها» الحظت، مؤخرا ً مرشوعا ً لبيع لوحاتها بأسعار معينة عرب موقع إنستجرام
أن بعض الناس يحبون رسومها لذلك قررت اتتاح مرشوعها الخاص لبيع اللوحات التي
 مبينة أن «عدد من الغايات وراء ذلك ومنها ان تكون لوحاتي تزين البيوت،»اقوم برسمها
.»العراقية
 إال أن، قالت إن «أي مرشوع ال يكون ناجحا باديء األمر،وحول نجاح املرشوع من فشله
 مؤكدة أنها لم «لم تواجه أي صعوبات أو،»ً يكرب خطوة بخطوة حتى يطلق عليه ناجحا
.»تحديات
كاتبات صغيرات

 فتقول إن «انطالقتها، »أما الشابة شمس الوائيل صاحبة مرشوع « كاتبات صغريات
باملرشوع كانت منذ سنة ونصف تقريبا حني كانت معظم الكاتبات الناشئات يبعنث يل
نصوصهن لتنقيحها بحكم تخصيص باللغة العربية فاكتشفت يف سطورهن ما يفوق
.»أعمارهن
ورأت أن سبب االستمرار يف مرشوعها يعود إىل رغبتها يف دعم هؤالء الكاتبات وجمعهن يف
 مشرية إىل أنها نجحت يف تأهيلهن إلعداد مجموعة،»منتديات إلكرتونية لتنمية مواهبهن
. كاتبة30  نسوان» شاركت فيها أكرث من: قصصية مشرتكة بعوان
 مشددة عىل، كاتبة من العراق ودول عربية أخرى300 وأكدت أن فريقها يضم اآلن أكرث من
أن «مرشوعها مستقل وال يستهدف فئة معينة فهو مرشوع توعوي ثقايف لتنمية الثقافة
الكتابية لدى النساء كنوع من أنواع الدعم التي أقدمها للنسوة العربيات ولتوعيتهن
.بحقوقهن كما هي ممارستي لكوني ناشطة نسوية
 ومن تمسك القلم ال،وخلصت الوائيل إىل أن النساء بمختلف أعمارهن قادرات عىل اإلبداع
.يصيبها األلم أبدا
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تعرفي على أسباب بكاء رضيعك بشدة
وضعية واحدة الن ذلك يؤثر عىل مجرى الدم يف جسده
 يمكنك ان تغريي وضعية، يف هذه الحال.ويشعره بامللل
.طفلك لتوقفي بكاءه ويهدأ
 يصبح بكاء الطفل شديد:يبكي الطفل اذا كان مريضا
االلحاح عندما يكون سببه املرض وتتخلل بكاءه فرتات
صمت مريبة وال تتمكنني من تهدئته بكافة الطرق ومن
هنا سيتسبب لك هذا بالقلق وهو بمحله ومن األفضل ان
.تستشريي طبيبا يف هذه الحالة
 يمكنك ان:يبكي الطفل اذا كان يعاني من املغص
تعريف ان طفلك يبكي من اعراض املغص للرضع عندما
يأتي توقيت بكائه بعد الطعام ومن مؤرشات املغص
 يمكنك يف هذه الحالة.التواءات الطفل وانتفاخ بطنه
.تدليك بطن رضيعك وحمله بني ذراعيك لتهدئته

اضرار بكاء الرضيع الشديد

زيادة مستوى هرمون التوتر لدى الطفل
زيادة يف رسعة رضبات القلب وقلة االكسجني يف الدم
مضاعفات يف القلب خاصة اذا كان الطفل يعاني أصال من
عيب خلقي فيه
ارتفاع الحرارة عند االطفال
التقيؤ املستمر
افراز هرمون االجهاد ما ىؤدي اىل تلف بعض الخاليا
املتعلقة بالدماغ
الفتق
فرط النشاط ونقص االنتباه يف الكرب
فقدان الثقة يف الناس ما يؤدي اىل مشاكل نفسية
واجتماعية
نمو غري طبيعي لجهاز املناعة ما يؤدي اىل امراض
مستقبال
يف حني ينصحك البعض اال تنتبهي لبكاء طفلك كثريا
 يجب اخذ دموع.النه نوع من الدالل اال انهم مخطئون
طفلك عىل محمل الجد فتهدئته ومعالجة األسباب نوع
من اظهار الحب واالهتمام الرضوريان لتوطيد عالقتك به
والحفاظ عىل صحته قبل ان يكرب طفلك ويتعلم التعبري
.عن مشاعره بنفسه

يبكي االطفال ألسباب عديدة والبكاء هو طريقة الطفل يف
التعبري عن مشاعره ولفت االنتباه اليه عندما يكون بامس
 سيصعب عليك يف بداية رحلة االمومة فهم.الحاجة له
طفلك ولكن مع الوقت يتحسن التواصل مع االطفال اكرث
.وستعني حاجاته وتتعاملني معها بشكل اصعب
 بعد خروج الطفل من رحمك:يبكي الطفل من الجوع
يصعب عليه االعتياد عىل ان املواد الغذائية لن تصل اليه
 بعد ان تختفي اثار.عىل الدوام عن طريق الحبل الرسي
الشبع التي تيل الرضاعة يشعر الطفل بالم يف معدته
 يمكنك تلبية طفلك.وتظهر نوبة بكاء لديه بوترية منتظمة
.يف هذه الحالة من خالل اعتماد عملية الرضاعة الطبيعية
لكن أحيانا ال يجب ان تعتمدي عىل الطعام كلما بكي
.الطفل فهذا ال يصب يف مصلحته مستقبال
 ينزعج:يبكي الطفل اذا لم يكن يشعر بالراحة
الطفل من الربد او الحر او حني يقيض حاجته وتكون
 عندما تطعمني طفلك وال يتوقف عن البكاء.ثيابه ضيقة
قد يكون السبب هو انزعاج من عامل خارجي ما ويكون
.شكل نوبات البكاء هذه اما نحيب هادئ او رصاخ مدو
للتخلص من سبب االنزعاج بديل وضعية طفلك او احمليه
.بني ذراعيك
 يبذل االطفال حديثو الوالدة:يبكي الطفل من التعب
يف يومهم جهدا كبريا اما ذهنيا او جسديا فالطفل منشغل
باالندماج مع محيطه الجديد ويمر بمراحل نمو رسيعة
وبعد مرور يوم حافل قد يبدا طفلك بالبكاء من التعب
خاصة اذا ما كان النهار تتخلله احداث كثرية من زيارات
 يمكنك ان تعريف بكاء.األقارب واألصدقاء واللعب والنزهات
.التعب من شدة حركة الطفل وتثاؤبه وفركه لعينيه
 الحنان:يبكي الطفل عندما يحتاج اىل الحنان
واملداعبة والحب من اساسيات الحياة وكيف باألحرى
 يحتاج طفلك ليشعر باهتمامك به.يف حالة الطفل
وبقربه من جسدك الن ذلك يبعث فيه الشعور باألمان
 واذا ما افتقر لهذا يبكي الطفل بكاء شديدا.والطمأنينة
 فدليل اذا.ويكفي ان تحمليه يف هذه الحالة لكي يهدأ
.طفلك الرضيع واحمليه كما تشائني
 ينزعج:يبكي الطفل ألنه بحاجة اىل تغيري وضعيته
الطفل قبل السن الذي يتمكن فيها من التحرك من اتخاذ

Breastfeeding During the COVID-19 Pandemic

T

he outbreak of COVID-19 is a stressful
time for everyone. This may be especially
true for mothers who are breastfeeding
and concerned about their baby’s health. However, new moms can successfully start and maintain
breastfeeding during the pandemic, with some
recommended precautions.
Benefits of breastfeeding during a pandemic
Breastfeeding is good for babies. It protects them
from many infections. While it is still not clear
if this is true for the COVID-19 virus, breastfed
infants are generally less likely to have severe
respiratory symptoms when they get sick.
Breastfeeding is good for moms. Hormones
released in the mother’s body during breastfeeding promote wellness and can relieve stress and
anxiety.
Breast milk is readily available. No purchase
necessary!
Is breastfeeding and expressed breast milk feeding safe during the COVID-19 pandemic?
COVID-19 spreads between people who are in
close contact, mainly through respiratory droplets
when an infected person coughs, sneezes, or
talks. To date, there is no evidence that COVID-19
is passed from mother to baby in breastmilk.
Breastfeeding has been shown to be safe when a
mom has other illnesses like the flu.

0059
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Can my baby continue breastfeeding or drinking
expressed breast milk if I test positive for
COVID-19 or if I am a person under investigation?
Yes, babies can still receive breast milk even if
you test positive for COVID-19. It is recommended that you pump or express your breast milk
after carefully cleaning your breasts and hands
and have a healthy caregiver feed your baby the
expressed breast milk.
It’s also very important to clean your breast pump
after each use. Follow CDC guidelines for proper
cleaning and disinfecting recommendations.
Remind all caregivers to wash hands thoroughly
before touching bottles, or feeding or caring for
your baby. If you decide to breastfeed directly,
take all the recommended steps to prevent the
potential spread of the virus, including using
a mask and following careful breast and hand
hygiene.
If I have COVID-19, canI stay in the same room
with my infant?
If you have COVID-19 or are suspected of having
COVID-19, staying in a different room from your
baby is the safest way to keep your newborn
healthy. A healthy caregiver should take care of
the baby and can feed expressed breast milk.
If you and your family decide to keep your baby in
the same room as you, keep a distance of at least

6 feet from your baby. When closer than 6 feet,
wear a mask and make sure your hands are clean.
If you have COVID-19, you can stop isolating
yourself from your baby once you are fever-free
without use of fever medicines (acetaminophen
or ibuprofen) for at least 72 hours; when your
other symptoms of COVID-19 are improving; and
when at least 10 days have passed since your
symptoms started.
Tip: Ask your pediatricianfor help with getting
your baby to latch on again once you can restart
breastfeeding.
How can I maintain my milk supply if I am sick
with COVID-19?
Hand pumping and hand expressing breast milk
is especially helpful in the first few days after
your baby is born to get the milk supply going.
Frequent pumping (or breastfeeding if you have
chosen to directly breastfeed and are following
the strict precautions noted above) should line up
with your infant’s feeding demands, about 8-10
times in a 24-hour period.
Most medications are safe to take while breastfeeding, but always check with your doctor.
ad the rest of the article go to :
https://www.healthychildren.org/
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فساتين
صيفية ناعمة
إلطاللة
منعشة من
وحي منصات
عروض صيف
2020

إطالالت صيفية للمحجبات من
مدونات الموضة
وحي
ّ
.األبيض مع معطف طويل لزي بسيط وعميل
خيارات الفساتين

 يمكن لعايشة املازمي أن تلهمك خيارها،لهواة الفساتني
 أو اختيار،بفستان أبيض بسيط مصمم بمطاط يف الخرص
مريم محمد لفستان أبيض ناعم مصمم بوشاح أحمر مزين
 أو ظهور دالل الدوب بفستان زهري ناعم،بكتابات ذهبية
.مصمم برسومات بيضاء وبأزرار
تنسيقات شبابية للعمل
 أطلت مريم محمد بتنورة،للتنسيقات الصيفية املناسبة للعمل
 وإلطاللة رسمية،زيتية مع قميص أبيض بسيط ملظهر شبابي
ً
،وبنطال باللون السكري
بسيطة ارتدت فاطمة حسام بليزر
 ولخيار عرصي،أكملتهما ببلوزة وحجاب باللون األبيض
تأنقت عايشة املازمي ببنطال أبيض مع قميص طويل أبيض
.مزين بالرسومات البنية والقماش الفوسفوري الناعم

سارا محمد
ِ إن
ت َن يف اختيار تنسيقاتهن
ْ كنت ممن َي
َْ ح
 فيمكنك اللجوء إىل،وأزيائهن اليومية
خيارات مد ّونات املوضة؛ لتستوحي منها
ِ األفكار املناسبة
 وقد،٢٠٢٠ لك ولصيف
ِ استوحينا
لك هذه الخيارات من مد ّونات
.املوضة الخليجيات

إطالالت اللون األبيض
ِ إن
ِّ كنت ممن
 فيمكن،يفضلن ارتداءَ اللون األبيض
لحنني الصيفي أن تلهمك بإطاللتها املكونة من
قميص أبيض وبنطال سكري واسع مع حجاب
 أو ارتدي قميصًا أبيض مزين ًا بالزيتي مع،بيج
 أو استوحي،بنطال جينز كما فعلت مريم محمد
من فاطمة حسام خيارها لبنطال وبلوزة باللون

Valentino اخرتنا لك من فالنتينو
فستانا ً قصريا ً ناعما ً باللون الفوشيا
الحيوي إلطاللة مفعمة بالشباب هذا
 يتميز هذا التصميم بقصة.املوسم
الكلوش واألكمام املنفوخة التي
.تعترب آخر موضة
نسقيه مع صندل أبيض بدون
كعب من الجلد أو الرافيا إلطاللة
.نهارية مريحة وملفتة
 اعتمدي هذا املوسم،كذلك
الفساتني القصرية الناعمة
،Polka dots بتصميم البولكا
فقد جذبنا فستان قصري بولكا
باللونني األسود واألبيض من كارولينا
 والذيCarolina Herrera هرييرا
يعترب مناسبا ً جدا ً لصاحبات البرشة
.البيضاء
،2020 أما إلطاللة مسائية يف صيف
اختاري الفساتني القصرية الناعمة
من الشيفون أو القماش الناعم املزين
 وقد لفتنا.بالكشاكش واألكمام املنفوخة
فستان بطبعات الورود الناعمة جدا ً من
.Giambattista Valli جمباتيستا فاي
 باألخص وأن،نسقيه مع صندل بكعب
هذا التصميم مناسب جدا ً للرفيعات
 حيث سيزيد ذلك..ذوات القامة القصرية
.من طوله ّن

ليس هناك أجمل من الفساتني الصيفية
الناعمة إلطاللة مفعمة باالنتعاش يف
 فعاشقات املوضة ال.موسم الصيف
يتخلني أبدا ً عن تلك التصاميم بمختلف
ألوانها إلضفاء ملسة من األنوثة املرتفة عىل
.إطالالتهن يف الصيف
 خالل2020 قدمت لنا عروض أزياء صيف
أسابيع املوضة العاملية تصاميم وابتكارات
متنوعة من الفساتني الصيفية الناعمة
 فجاءت،التي تليق بإطالالت املوسم
 فشاهدنا.بتوقيع أهم املاركات العاملية
بعضها عبارة عن فساتني قصرية ناعمة
وبعضها اآلخر عبارة عن فساتني طويلة
 ذلك كي تناسب مختلف األذواق،ناعمة
.والقامات
تابعي دليل أجمل الفساتني الناعمة
 بمختلف قصاتها واختاري2020 لصيف
.منها األنسب لك
 من2020 فساتني صيفية ناعمة لصيف
ماركات عاملية
لعاشقات اإلطالالت الجذابة يف موسم
 ال ترتددن يف ارتداء الفساتني،الصيف
 فهي،2020 القصرية الناعمة ملوسم صيف
أساسية يف خزانة كل امرأة تسعى للوك
.عرصي ومنعش

The Best Sunglasses For Women, According To Your Face Shape
Sure, the most important reason to wear sunglasses is to
guard against eye diseases like macular degeneration, and
protect the skin around your eyes from wrinkle-causing
UV-damage...but it doesn’t hurt to care that they’re cute and
can help you express your personal style, either.
When it comes to the latter (cool-factor, IYW), the trickiest
part of shopping for new sunglasses might just be figuring out
what types of frames best suit your face shape. Most people’s
faces fall into one of five shapes: heart, square, round, diamond, or oval. Don’t already know which one you are? Below,
you’ll find a breakdown of the common features associated
with each, plus an example image for comparison’s sake. And
trust, you’ll want to figure out your face shape before you
buy a new pair of frames because doing so will lessen your
chances of winding up with buyer’s remorse—especially when
shopping online.
For instance, oval shaped lenses can balance out the strong
jawline of a square-shaped face. Meanwhile, people with ovalshaped faces can rock an oversized frame like none other be-
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cause the extra length above and below the frames prevents
them from being swallowed by their sunnies.
But if you’re worried about getting it wrong, don’t be! Many
online retailers offer the option to try sunglasses on at
home. So you can shop your heart-shaped face out (in your
sweatpants if you want to!) and not make any commitments
right away.
A heart-shaped face typically has a wide forehead and cheekbones with a narrow chin. Try choosing sunglasses that direct
the eye downward to give the appearance of an elongated
face.
SQUARE-SHAPED FACE
A square-shaped face has a strong jawline and minimal curves
to the cheekbones. The forehead tends to be broad. Choose
any curved frame to soften sharp features and add some
juxtaposition.
ROUND-SHAPED FACE
A round-shaped face has full cheekbones with a narrow forehead and jaw. The length of the face is the same size as the
width of the face. As such, you can really play with extremes...

just avoid oversized or round styles as neither
will highlight your features, FWIW.
DIAMOND-SHAPED FACE
A diamond-shaped face can be found when
the width of the forehead is smaller than
the width of the cheekbones. This
face shape will also have a narrow
chin that comes to a slight point.
Lucky you...pretty much any
frame style compliments
your face shape!
OVAL-SHAPED FACE
An oval-shaped face, well...
looks like an oval! This face
shape has a balanced forehead,
cheekbones and jawline. Ovals can
rock all different sunglass shapes,
so break out of your comfort
zone and try something new.
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طرق تنظيف زجاج النوافذ الزجاجية
فعال وسهل
بشكل ّ

مهمة تنظيف زجاج النوافذ متعبة ،بيد
تجد بعض سيدات البيوت ّ
أن الطريقة املناسبة يف التنظيف تتم بدون جهد ،مع اتباع اآلتي.
 .1اختيار منظّف الزجاج املناسب يف تنظيف النوافذ أو استخدام
بعض املواد الطبيعية يف التنظيف ،حيث إن هناك الكثري من املواد
الطبيعية ،التي لها فاعلية كبرية يف تنظيف زجاج النوافذ.
 .2اختيار يوم غائم جزئ ًّيا ،إذ إن تنظيف النوافذ تحت أشعة
الشمس يؤدي إىل جفاف املنظّف عىل النوافذ قبل مسحها،
وبالتايل تصبح عملية التنظيف أكرث صعوبة.
 .3تنظيف إطارات النوافذ وإزالة الغبار عنها ،بواسطة قطعة
قماش ،أو باستخدام املكنسة الكهربائ ّية ،حتى ال يمتزج الغبار مع
ً
موحل.
املاء ،أو مع سائل التنظيف ،فيصبح الزجاج
 .4التخلّص من الغبار واألوساخ :ينبغي ً
أول القيام بمسح األوساخ
والغبار من إطار النافذة ،بواسطة فرشاة ،أو بواسطة الجزء
الخاص بشفط الغبار يف املكنسة الكهربائ ّية قبل البدء بتنظيف
الزجاج بوساطة محلول التنظيف ،ملنع تحول هذه األوساخ إىل
وحل طيني عندما تختلط باملنظف .وإذا كان شباك النافذة مليئًا
باألوساخ ،ينبغي فك ّه من إطار النافذة وغسله باملاء الساخن،
يجف قبل
ففركه بفرشاة ناعمة ،وشطفه بماء نظيف ،وتركه حتى ّ
إرجاعه إىل مكانه.
 .5تجهيز محلول التنظيف :تويص غالبية الخرباء بتحضري
محلول التنظيف من خالل مزج املاء مع كمية من سائل الجيل،
إذ يمكن مزج ملعقة صغرية من سائل الجيل مع  7ليرتات ونصف

الليرت تقري ًبا من املاء .من جهة ثانية ،يمكن تحضري محاليل
تنظيف أخرى عرب مزج أجزاء متساوية من املاء والخل األبيض،
أو مزج ربع الكوب من كحول اآليزوبروبيل ،وذات الكمية من الخل،
مع ملعقة كبرية من نشاء الذرة ،وكوبني من املاء.
 .6استخدام إسفنجة التنظيف املناسبة :يمكن استخدام
اإلسفنجة يف مسح النوافذ املصممة من مربعات صغرية ،موزعة
بالقرب من بعضها البعض ،أو استخدام املمسحة املطاط ّية
للنوافذ ذات املساحة األوسع .تبلل اإلسفنجة يف محلول
التنظيف ،ثم يتم التخلص من املاء الفائض ،ومسح النافذة كاملة،
أيضا ربط
مع التأكد من الوصول إىل جميع زواياها .وباإلمكان ً
املمسحة أو األداة املستخدمة يف التنظيف بمقبض املكنسة لغرض
تنظيف النوافذ العالية من الخارج بدون استخدام الساللم .وعند
االنتهاء من عملية التنظيف ،ينبغي القيام بالتجفيف عىل الفور.
 .7طريقة التنظيفُ :ينصح بأن تنظّف النافذة من األعىل إىل
األسفل ،ألن محلول التنظيف يتقطر إىل األسفل .لذا ،ينبغي اتباع
هذه الطريقة لحدوث عملية التنقيط عىل املناطق التي لم يتم
تنظيفها بعد ،األمر الذي يضمن عدم تولد قطرات عىل األسطح
الزجاجية التي ت ّم تنظيفها ،وبالتايل الحصول عىل نافذة المعة.
 .8استخدام أعواد القطن :ترتاكم األوساخ يف الزوايا ،ما يصعب
عادة الوصول إليها باملمسحة ،لذا ينصح باستخدام اعواد القطن
يف تنظيف الزوايا.

أفكار مبتكرة لتجديد بيتك بإعادة تدوير
األشياء القديمة وتحويلها لتحف فنية

نصائح ديكور لتعليق اللوحات
والصور على الحائط بالمنزل

تع ّد اللوحات ،من عنارص التزيني املرغوبة يف
الديكور الداخيل ،لكن لتوظيفها يف تصميم الغرفة
رشوط مع اإلشارة إىل أن مساحة الجدار تلعب
دورا يف هذا اإلطار ،وما إذا كان األخري فارغًا أو
ً
تصميما ُمع ّينًا .وفقا ملهندسة الديكور
يحمل
ً
فران.
ريهام ّ
• يحلو تثبيت اللوحات عىل الحائط ،عىل
هيئة مستطيل.
• إذا كان الجدار يحتوي عىل
ديكور خشب إىل يمينه ويساره،
تو ّزع ثالث لوحات ،طول ّية،
بشكل متوازّ .أما إذا كان
الجدار واس ًعا فيمكن تثبيت
 3لوحات مستطيلة بشكل
متواز ،ومن األعىل واألسفل
أيضا تو ّزع لوحات بمقاس الثالث
ً
لوحات التي تتوسط الجدار.
ُزود اللوحات املرسومة يدو ًّيا ،من
•ت ّ
األسفل ،بإضاءة مخف ّية.
• يمكن وضع لوحتني مستطيلتي الشكل إىل يمني
الجدار ،ويساره ،ويف الوسط تثبت لوحات صغرية
الحجم.
• يحلو تثبيت لوحة مستطيلة كبرية الحجم إىل
جانب ،ومن األسفل تثبت لوحة مستطيلة ،عىل
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أن تبدو اللوحتان عىل هيئة حرف «إل»  ،Lوفوق
الديكور املذكور توزع إطارات صغرية متفاوتة
األحجام.
منخفضا،
• يف حال كان السقف الجبس بورد
ً
تث ّبت  3مربعات بشكل متواز إىل جانب بعضها
البعض ،أو  4مربعات.
• عىل الجدار الرئيس يف غرفة الجلوس
أو املكتب أو الصالون أو غرف
السفرة املشغول من الخشب
أو املغطى بورق جدران ،يوزع
إطارا ،بصورة عشوائ ّية.
ً 20
• يف حال وجود جدار طويل
بني غرفة السفرة والصالون،
يمكن تثبيت  4مربعات
صورا أو رسومات
تحمل
ً
كالسيك ّية ذات ألوان داكنة.
• فوق األريكة الرئيسة ،تو ّزع
صورا شخص ّية أو
مربعات تحمل
ً
رسوما وفق اآلتي:
ً
 9مربعات صغرية عىل  3صفوف فوق بعضها
البعض ،أو مستطيل كبري يف الوسط وإىل يساره
ويمينه  3مستطيالت أصغر بالعرض .ويمكن
توزيع  4مربعات متفرقة عىل شكل  +ويرتك
الوسط فارغًا.

إذا أمعنا النظر يف التفاصيل الصغرية املوجودة
يف املنزل ،سنجد أن هنالك آالف األفكار املذهلة
التي تمك ّننا من االستفادة من أبسط القطع
واملواد املتوفّرة لدينا ،يف وقت نستمتع فيه
بوقتنا ونمنح أنفسنا الفرصة إلخراج إبداعاتنا
الداخلية التي ربما لم نكن نعلم بوجودها
من قبل.
وإعادة التدوير باستخدام العبوات الفارغة
واملنتجات القديمة يف املنزل قد تكون مدخال
لخلق أجواء جديدة وديكور مختلف ،وتساعد
يف كرس امللل وابتكار مساحة واسعة من
التجديد وتغيري ديكور املنزل بأكمله.
لذا تق ّدم مصممة الديكور سحر غصن العديد
من األفكار اإلبداعية التي تسلط الضوء عىل
أبسط املواد منها التالفة أو القديمة املوجودة
والتي يمكن تحويلها إىل قطع ديكور رائعة:
أغطية البالستيك ألعمال فنية مذهلة
استخدام أغطية البالستيك امللونة وتحويلها
إىل لوحات فنية ثالثية األبعاد مذهلة
بأشكال مختلفة ،كما تصنع أغطية القناني
البالستيكية الفارغة أرقام الساعة ،وعبوات
فارغة أخرى عقاربها ،ووسطها.

الغازية من خالل قطع الجزء الجانبي منها،
وإدخال حبل من الطرفني ،ووضع تراب داخل
هذه الزجاجة وتعليقها بعد زراعة النباتات
فيها.
علب معدنية إلضاءة رومانسية

علب الصلصة املعدنية يمكن تعديلها لعمل
إضاءة رومانسية مميزة وهادئة ،بوضع طالء
العلب القديمة من الخارج باللون املفضل
وتحضري مسامري ومطرقة
وشموع

الزجاجات الفارغة قطع ديكور
مميزة

استخدام زجاجات املياه البالستيكية الفارغة،
وقصها من أعىل ومن أسفل بحيث تكون
مفتوحة ،ومن ثم القيام بطالئها ،ووضع
بعض األرشطة امللونة من «الساتان»
لتزيينها ،ووضع الصقة من الخلف
وتثبيتها يف الحائط.
ويمكن استخدامها حقيبة لتخزين
األكياس البالستيكية أو مناشف املطبخ
الصغرية ،وبذلك توفر مساحة وتكون
قطعة ديكور مميزة يف املطبخ ،كما
يمكن استخدام هذه الزجاجات
الفارغة بقصها من املنتصف واالحتفاظ
بجزئها السفيل ،وتفريغه بآلة حادة ساخنة
عىل شكل ورود وتزيينها بالكريستال.
ومن املمكن استخدام زجاجات املرشوبات

دائرية
صغرية ،بعدها يتم دق املسامري
يف العلب املعدنية بمسافات متفاوتة وإشعال

الشموع ووضعها داخل العلب بعد إغالق
األنوار ،وهنا يظهر نور الشموع من الثقوب يف
العلبة املعدنية ليتوزع بشكل رائع يف أنحاء
الغرفة.
يمكن العمل أيضا عىل استخدام علب األملنيوم
ٍ
ألشكال
أو القصدير من خالل تقطيعها
ُمختلفة ت ُستخدم للزينة بعد تلوينها ،وكذلك
ُيمكن قصها لتصبح علب ًة للشموع ،وكذلك
ُيمكن تحويلها إىل زخارف ت ُزين املنزل.
تدوير األثاث بشكل مبتكر

تحول أغراضا وأثاثا
األفكار الذكية التي ّ
قديما إىل إكسسوار ديكور رائع
ربما سيوجد حرصيا فقط يف املنزل
الخاص بك ،ولن تجد له مكانا يف
األسواق من شدة اإلبداع واالبتكار يف
تصميمه.
فمثالً من قال إن الصناديق الخشبية
قد تصلح يوما وتتحول لطاولة جميلة يف
غرفة املعيشة؟ مع تدوير األثاث كل يشء
ممكن ،وبفضل هذا اإلكسسوار القديم الذي
غالبا ما نتخلص منه ،يمكن الحصول عىل
طاولة رائعة مع بعض اإلضافات البسيطة
كالدهان واألرجل الخشبية ،بحسب مصممة
الديكور سحر غصن.
كما يمكن تحويل رسير خشبي إىل أريكة
خشبية تصلح يف فضاء املنزل الخارجي أو
الحديقة ،وهكذا يكون هنالك أثاث جديد.
كما يمكن صناعة وحدة للتلفاز ملحقة بمكتبة
صغرية منخفضة االرتفاع ذات شكل بسيط
وجذاب من األلواح ،بعد دهانها بطالء شفاف
ليحافظ عليها ويعطيها ً
شكل جدي ًدا.
فإعادة تدوير مصباح قديم ليكون حامل
شموع أنيقا وعتيق الطراز يوحي بالرومانسية
والجاذبية يف املنزل ،ويتم طالؤه باللون
األبيض مع ترك بعض اآلثار من السطح
القديم إلظهاره بطراز قديم وساحر ليتناسب
مع الشموع .كما تقرتح مصممة الديكور سحر
غصن تحويل الستائر القديمة إىل وسائد.
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المحمرة الحلبية بالجوز..
وصفة سريعة وطعمها شهي
يعد هذا الطبق من املقبالت الشامية املشهورة،
املحمرة الحلبية بالجوز ّ ..
وتتميز املحمرة بتقديمها مع املشاوي ويصنع منها املعجنات ،وصفة سهلة
ورسيعة وطعمها شهي جدا ً
وقت الطهى

 20دقيقة
يكفي لــ  4أشخاص
المقادير

 بقسماط  :كوب (مطحون) البصل  1 :حبة (صغري الحجم  /مفروم ناعم) الجوز  :ربع كوب (مجروش) املاء  :ربع كوب زيت الزيتون  3 :مالعق كبرية صلصة الفلفل الحار  3 :مالعق كبرية (هريس) دبس الرمان  2 :ملعقة كبرية الطحينية  2 :ملعقة كبرية سكر  :ملعقة صغرية الكمون  :نصف ملعقة صغريةرشة
 ملح ّ :طريقة التحضير

جيدا حتى ت ُصبح املحمرة ناعمة.
يف وعاء كبري ،ضعي جميع املقادير ،وقلبي
ً
ضعي املحمرة يف طبق التقديم ،ثم زينيها بحبات الجوز وزيت الزيتون.
قدمي املحمرة الحلبية مع املشويات.

صينية سمك بالفرن للرجيم.
طعم خفيف وشهي
صينية سمك بالفرن للرجيم  ..حرضي عىل
سفرتك أطيب أكالت السمك الخاصة للرجيم،
بخطوات سهلة ،وبطعم خفيف وشهي.

وقت الطهى
 50دقيقة

المقادير

 سمك الفيليه  1 :كيلو الزيت النباتي  2 :ملعقة كبرية عصري الليمون  :ملعقة كبرية املايونيز  :ملعقة كبرية بودرة البصل  :ربع ملعقة صغرية فلفل أسود  :ربع ملعقة صغرية الكمون  :ربع ملعقة صغرية (مطحون) الزبدة  :ملعقة كبرية (مذوبة) -بقدونس  2 :ملعقة كبرية (طازج ومفروم)
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 الليمون  1 :حبة (مقطع رشائح)طريقة التحضير

سخني الفرن عىل حرارة  425درجة.
ضعي السمك يف طبق الفرن وادهني السمك
بالزيت.
اخلطي عصري الليمون واملايونيز وبودرة البصل
والكمون والفلفل األسود يف وعاء صغري.
وزعي الخليط عىل قطع السمك.
وزعي البقسماط فوق السمك املبهر.
وزعي الزبدة املذوبة ورشائح الليمون فوق السمك
وأدخيل الطبق للفرن ملدة  -40 30دقيقة حتى
ينضج.
انرثي البقدونس املفروم عىل وجه الطبق وقدميه
ساخنا ً إىل جانب البطاطس أو الخضار حسب
الرغبة.

األوزي بلحم الخروف
يعترب طبق ألوزي بلحم الخروف
من أشهر أكالت األرز عىل
السفرة العربية ،تعلمي كيفية
تطبيقه بأسهل الخطوات.

المقادير

 للحم :لحم كتف الخروف  :نصف كيلو
(مخيل من العظمُ ،مقطَّع)
البصل  1 :حبة (كبري الحجم /
ُمقطَّع إىل رشائح)
ملح  :حسب الرغبة
هيل  :ملعقة صغرية (مطحون)

القرفة  :عود
 لألرز :زيت دوار الشمس  :ملعقة كبرية
أرز بسمتي  2 :كوب (منقوع يف
املاء لنصف ساعة)
البازيالء  :كوب
الكركم  :نصف ملعقة صغرية
الزعفران  :نصف ملعقة صغرية
املاء  4 :اكواب
طريقة التحضير

للحم :ت ُغمر قدر عميقة باملاء،
وتوضع عىل نار عالية ،ث َّم

ُيضاف اللحم ،والبصل ،وامللح،
والهيل ،والقرفةُ .يطهى اللحم
عىل النار لنحو ساعتني ،وعند
مالحظة نضوجهُ ،يصف َّى املرق،
مع االحتفاظ به.
لألرزُ :يضاف زيت دوار الشمس
إىل قدر عىل النار ،ف ُيضاف األرز
بعد تصفيته من املاء ،واللحم
املطهي ،والبازالء ،والكركم،
والزعفران ،واملاء .ت ُغطَّى القدر،
ٍ
وت ُطهى املك ِّونات عىل ٍ
هادئة،
نار
َّ
يجف املاء.
وذلك حت َّى
طريقة التقديمُ :يز َّين الطبق
باملكسات املرغوبة.
َّ
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الجرجير..

فعال للشعر التالف
عالج ّ
يعترب الجرجري من الخضار الورقية الغنية بالفيتامينات
واملعادن مثل البوتاسيوم واملنغنيز والحديد والكالسيوم
ومضادت األكسدة .كما أنه يحتوي عىل نسبة عالية من
حمض الفوليك واأللياف .وانطالقا ً من تركيبته الغذائية
املكونات يف وصفات
الصح ّية ،بات الجرجري أحد أبرز ّ
العناية بالشعر.
فوائد الجرجير للشعر

صحة فروة الرأس ويحميها
 .1يع ّزز ّ
من الته ّيجات وااللتهابات الجلدية
التي قد تصيبها نتيجة بعض
العوامل الخارجية.
 .2يساعد يف تنشيط الدورة
ويجدد خاليا
الدموية
ّ
فروة الرأس.
نمو الشعر
 .3يساعد يف ّ
وصحي
بشكل رسيع
ّ
ويحميه من التلف
والتساقط.
 .4يمنح الشعر ملمسا ً ناعما ً والمعا ً،
بفضل غناه بالبيوتني والبوتاسيوم.
وصفات طبيعية من الجرجري

• غسول للشعر من الجرجير

هي من الوصفات السهلة والعملية جدا ً والتي بإمكانك
اعتمادها بشكل يومي .كل ما عليك فعله هو تناول
كمية كافية من الجرجري وغليها بليرت من املاء حتى
يصبح لونها أخرض داكن .اتركي املياه حتى تربد
واحفظيها بقارورة زجاجية تستخدمينها غسوالً بعد
كل عملية استحمام.

• قناع الجرجير وزيت الزيتون
املكونان يحتويان عىل عنارص غذائية كثرية،
هذان ّ
صحة الشعر ونضارته .لتحضري هذا
تساعد يف تعزيز ّ
القناع أنت بحاجة إىل كمية قليلة من أوراق الجرجري
ونصف فنجان من زيت الزيتون والقليل من عصري
املكونات جيدا ً حتى تحصيل عىل
الليمون .اخلطي ّ
مزيج متجانس تستخدمينه قناعا ً عىل شعر رطب.
غطي شعرك بمنشفة دافئة أو بقبعة بالستيكية
واتركيه منقوعا ً ملدة ساعة كاملة قبل غسله جيدا ً
باملاء والصابون البلدي.
• قناع الجرجير وجوز
الهند

ضعي يف الخالط الكهربائي
كمية كافية من أوراق الجرجري
وأضيفي إليها نصف كوب من
زيت جوز الهند واتركي الخالط يعمل
حتى تحصيل عىل خليط متجانس .ضعي
الخليط عىل فروة رأسك ،دلكيه جيدا ً ملدة خمس
دقائق ثم اتركي الشعر منقوعا ً ملدة ساعة كاملة قبل
غسله جيدا ً باملاء الفاتر والصابون.
• قناع الجرجير والثوم

يف الخالط الكهربائي ضعي القليل من أوراق الجرجري
مع فنجان من زيت الزيتون وفصني من الثوم املهروسني.
دعي الخالط يعمل حتى تحصيل عىل مزيج متجانس.
و ّزعي املزيج عىل فروة رأسك وعىل شعرك من جذوره
حتى أطرافه .دلّكي الشعر جيدا ً واتركيه منقوعا ً ملدة
ساعة قبل غسله باملاء الفاتر والصابون البلدي.

5

عادات مضرة ببشرتك في
فصل الصيف ..تجنبيها

زينة عبدالجليل
مع دخولنا فصل الصيف ،تكرث مشكالت البرشة من
بينها :الجفاف ،أو التعرق ،أو ملعان البرشة ،لكن قد
تؤدي بعض العادات إىل لحاق الرضر ببرشتك دون
علمك ،وهي كالتايل:
عدم تطبيق واقي الشمس

طبقي واقي الشمس بعامل حماية مرتفع
احريص عىل وضع الكريم الواقي من الشمس بشكل
يومي يف هذه األيام الحارة ،مع اختيار النوع املالئم
لنوع برشتك ،والذي يحتوي عىل عامل حماية مرتفع
ما بني  30-50%للحماية من األشعة فوق البنفسجية.
وزعي الكريم عىل كامل وجهك ويديك واألماكن
املكشوفة بما فيها األذن! وال تتكاسيل يف تكرار تطبيقه
يف حال كانت مدة تعرضك للشمس طويلة أو التعرق
املفرط أو السباحة.
عدم شرب الماء

يشكل املاء نسبة  % 70من جسم اإلنسان ،لذلك يعترب
املاء مهما ً جدا ً لصحة الجلد ،أو التخلص من سموم
الجسم ،لذلك يسمى الجلد «الكلية الثالثة» ،فقدرة
الجلد عىل التعرق تمكننا من ترصيف األوساخ األيضية
عند قيامنا باملجهود الجسماني.
ويهمل بعض األشخاص رشب املياه بكميات كافية،
والحصول عىل القدر الكايف منها ،لذلك من املهم
الحصول عىل الكمية املطلوبة برشب نحو  8أكواب
يوميا ً ،لعدم تعريض الجسم للجفاف ،خصوصا ً عند
الذهاب للبحر أو ممارسة الرياضة.

كثرة استخدام المكياج

تميل بعض الفتيات الستخدام املكياج يف فصل

أدوية هشاشة
العظام تحمي من
االلتهاب الرئوي!
تتعاطى فئة كبرية من النساء األدوية املخصصة ملكافحة
هشاشة العظام ،وهي أدوية من فئات مختلفة .لكن هل
تؤمن هذه األدوية الحماية للرئتني أيضا ً خصوصا ً يف
زمن الكورونا؟
هناك فئة من األدوية التي ت ُستخدم ضد هشاشة العظام
يمكنها أيضا ً أن تحمي ضد خطر اإلصابة بااللتهاب
الرئوي .وهذه طريقة مثرية لالهتمام يف هذه األوقات التي
ينترش فيها فريوس كورونا.
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هناك عدة فئات من األدوية الف ّعالة يف عالج هشاشة
العظام .ومن بني هذه األدوية يعترب Bisphosphonates
(مثل  ®Fosamaxو  )®Actonelاألكرث استعماالً للحد
من فقدان العظام .وهذه العالجات طويلة األمد (ملدة
ترتواح من  4إىل  5سنوات عىل األقل) جيدة االحتمال
للغاية ،وتقلل بوضوح من خطر اإلصابة بالكسور.
ولكن هل يمكنها كذلك أن تحمينا ضد أمراض الجهاز
التنفيس؟ هذا بالفعل ما تشري إليه دراسة حديثة.
يف الواقع ،أثبت باحثون من جامعة هونغ كونغ التأثري
اإليجابي لهذه الجزيئيات عىل خطر االلتهاب الرئوي!
ُسجلت الدراسة التي نرشت نتائجها يف مجلة أبحاث
العظم واملعادن Journal of Bone and Mineral
 ،Researchعىل مدى ثالث سنوات أكرث من  15ألف
مريض أصيبوا بكسور يف الورك .ومن بني هؤالء ،أخذ
أكرث من أربعة آالف مريض عالجات Bisphosphonates
يتلق اآلخرون هذا العالج .وقد أثبتت
 ، azotesبينما لم َ

الصيف ،لكن قد تكون هذه العادة مرضة ببرشك،
خصوصا ً مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة ..وارتداء
الكمامة أيضا ً!
ُينصح دائما ً باالبتعاد عن استخدام كريم األساس
يف فصل الصيف ،واستبداله بـ BB creamأو البودرة،
كما يمكنك االستعانة بأحمر خدود تينت عوضا ً عن
بودرة الخدود التي ستمنحك مظهرا ً طبيعيا ً ،وبرشة
متوهجة.
تذكري أيضا ً أن املكياج الطبيعي هي املوضة السائدة
ِ
بديت
لهذا املوسم ،وكلما كان مكياج غري متكلف كلما
أجمل.
التعرض ألشعة الشمس

الحصول عىل برشة برونزية هو مطلب العديد من
الفتيات يف فصل الصيف ،حيث يكرث الذهاب للمسبح
أو شاطئ البحر ،لكن تذكري أن كرثة تعرضك للشمس
سيرسع من عملية شيخوخة البرشة ،ويؤدي
النكماشها بسبب التعرض املبارش للشمس يف أوقات
الذروة ،األمر الذي يؤدي إىل بعض الحروق خصوصا ً
لصاحبات البرشة الفاتحة أو الحساسة.
إهمال تقشير البشرة

بينما تستمتعني بمشاوير الشاطئ والسمرة التي
تكتسبينها إال أنك ال تعلمني بأن جلدك يتقرش كل
 3أسابيع بشكل طبيعي ،وأن السباحة والتعرض
للشمس يف آن واحد يزيدان من رسعة تقرشه ،لذا ال
يوجد حل للتخلص من خاليا الجلد امليت والقشور
الناتجة عن تقرش الجلد بعد االسمرار إال بالتقشري
الذي يساعد عىل تجديد خاليا البرشة وإعطائها
مظهرا ً صح ّيا ً.

نتائجهم وجود صلة بني أخذ هذه األدوية وانخفاض
خطر اإلصابة بااللتهاب الرئوي (سالب  24يف املائة)،
بينما شهدت الوفيات بسبب االلتهاب الرئوي انخفاضا ً
يف نسبته (سالب  35يف املائة).
وقد أثبتت أبحاث سابقة أجريت عىل الحيوانات أن
الجزيئيات التي توجد يف هذه األدوية؛ قد وجدت عند
مستوى املجاري التنفسية .ويوضح املؤلف الرئييس
لهذه الدراسة التي تمهد الطريق إلجراء أبحاث جديدة
قائالً« :إن خصائصها املضا ّدة لاللتهابات واملناعية
يمكن أن توضح سبب انخفاض مخاطر اإلصابة
بااللتهاب الرئوي».
ويف واقع األمر فإ َّن هذه املعطيات مثرية لالهتمام عىل
وجه الخصوص يف هذه الفرتة التي ينترش خاللها فريوس
كورونا كوفيد –  19حيث يعترب االلتهاب الرئوي أحد
املضاعفات التنفسية الشائعة بني املرىض املصابني
بالفريوس.
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عندما تجتمع أنثى ساذجة مع رجل جبان..
هكذا يولد اللقطاء

حفصاء عمراوي*
عيل أن ت ُنهش أنثى عن سذاجة ،و ُيضحك عليها
يع ّز َّ
لك،
بعاطفة ليست يف محلها ،فها أنا ذا أه ُب َك ما ليس َ
وسأعيش عمري فقريةً ،هذه ليست تضحي ًة باملناسبة
أكرث مما هي حماقة وغباوة ..مهما أعميت وأغشيت
إياك ورف َع هذا الشعارِ ،
بصريتكِ ،
ِ
إياك ..فالقلوب متقلِّبة،
التغي ِ
ُّ
منك ،وقد تندبني بعدها حماقات
وقد يأتي
الطيش ،فال أحد منا يود أن يستيقظ يوما ً ويجد نفسه
غارقا ً يف كابوس ال خالص منه.
ُّ
سيه جبان ،فالحب
الحب ال ُيقيم طويالً يف موضع ُي ِ ّ
كل مرة،
رسيع الرتحال إذا ما وجد بيئ ًة يتم فيها التواري ّ
ِ
التخفّي ،ويكثُ فيها الالمعقول ،فالحب
ويغلُب فيها
عزي ُز ٍ
نفس ،وال يرىض أن يتم إال يف أماك َن ترف ُع ُه وال
تطمره.
تدنس ُه ،تفخر به وال
ُ
ُ
ٍ
كثرية هو «الجو ُع
إن أكرث ما ُيخيفني يف أحيان
العاطفي» ،فال أسوأ َ ِمن أ ْن يرتط َم املرء بجدا ٍر غري ثابت،
ُّ
اعتقدت أ َّن
نفسه حينَها :كيف
ُ
تتهاوى،
وأُسس
ُ
ويسأل َ
َ
ِ
تنطفئ ُشعلة هذا الجوع ،ويشب ُع
هذا كان ُحبا ً؟ فبعد أن
ٍ
غاص فيه
اإلنسا ُن منه يند ُم عىل اجتياز مضما ِر
طريق َ
ِ
ِ
املسافة عن املوضوع
طريق الخطأ ،ولذلك فإن أخ َذ
عن
ظ من تشييد
يقي من الوقوع يف ِشباك األوهام ،ويحف ُ
ٍ
هالك ٍ
قادم ال محالةَ.
إن سفينة نو ٍح ملَّا أبحرت حملت زوجني من ّ ِ
كل نوعٍ؛ إذ
ال حياة ألنثى بعيدا ً عن ذك ٍر ،وال بقا َء لذك ٍر بعيدا ً عن
أنثى ،فهكذا ف ُِطرنا منذ ِ
ِ
الخلق ،لكن ملاذا يضيع
بدء
بمن ليس له ،وهو يف
ويتوه
ُ
النصف عن نصفه ،ويتعلق َ
األصل لم ُيخلق من أجله؟
يف الحقيقة ،ال ألو ُم قلبا ً إ ْن أ ُ ِ
قلب ُم ٍ
حب ،فهي
عجب ،وال َ
القلوب يف الختام ،وسلطانُها أقوى حتى علينا ،لكن من
شعر به ،فهل شعوري
الرضوري املوازن ُة بني الواقع وما نَ ُ
عم ُر طويالً ،أم أ َّن من األفضل نفيه اآلن قبل أن
هذا س ُي ّ
ينفيني؟ وماذا عن الشخص الذي استوطَ َن املضغةَ ،هل
ِ
ببعضنا؟
يليق بي أم أننا مهما استحسنا بعضنَا ال نليق
نتهرب ما لم ُيرضينا الجواب،
ويف الغالب ،بقلب محب َّ
ونَرك َ ُن ألحالمنا الزهرية ،ونُنجب يف خيالنا األوال َد،
البهي الذي يجمعنا ،لدرجة أن األنثى قد ت ُحيط
والعمر
ّ
ِ
ِ
بكل التفاصيل ،وتصربُ عىل ّ ِ
ِّ
وتستعذ ُب
املشقات،
كل
َّ
الرجل ،الرجل الذي
َ
كل الثغرات ..فقط ألنها اختارت
ُصدق عيو َبه مهما رأت الكثري منها ،وت ِ
ال ت ِّ
ُكذ ُّب الجمي َع
َ
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ُصدق ّإله ،فيح ُّ
ط يف نفسها ك ََوقْ ِع السح ِر يف وجه
وال ت ِّ
الناظر؛ إذ ُّ
املسحور يف ٍ
عالم ال يراه غريُه.
يظل
ُ
صادفت ولدا ً يف عم ِر الثاني َة عرش َة
قبل ما يقارب سنتني،
ُ
الحرق َة َّ
وكل
َ
اقرتبت منه ألرى ما الذي
يبكي،
ُ
افتعل هذه ُ
الشهيق يف ِ
ِ
ور َب ُّّت
قلب هذا الصغري،
هذا
ُ
جلست بقر ِبهَ ،
ِ
باتت تبكي؟»،
بال
وقلت ضاحكةً« :ما ُ
عىل كتفه
الرجال ْ
ُ
لكنَّه لم يستحسن املزح َة ربما،
ُ
فعلمت أ َّن ما به أكربُ
السؤال بعدما رفع
َ
غي ُت
من أن ت ُضحكه طُرفة متآكلةَّ ،
بك؟ هل أستطيع
فقلت له« :ماذا َ
عينيه نحوي بانكسار،
ُ
فحاولت
مساعدتك يف يشء؟» ،لكنه لم ير َّد مر ًة أخرى،
ُ
فلست
من جديد« :أتريد أن تحدثني يف األمر ،ال عليك،
ُ
بوح َك ،ومع هذا فك ُّل آذان
ض َك ُ
إال عابرة وسأميض ،لن َي ُ َّ
مصغية»ِ ..
وبقيت بقربه ،إىل
وحرقته،
ُ
فبق َي عىل بكائه ُ
أن اعرتف أخريا ً.
كان الول ُد قد اكتشف بع َد عم ٍر أنه لقيط ،وحسب معجم
املعاني فاللقيط هو الوليد الذي يوجد ملقًى عىل
عرف أبواه ،فبعد سنوات من الحياة التي
الطريق ال ُي َ
كان يعيش فيها ب ُه ٍ
وية ،فتح عينيه عىل واق ٍع ال َيرح ُم،
وال ُهوي َة له فيه ،لقد كان الفتى جميالً للغاية ،لدرجة
تساءلت معها« :كيف أمكن أمه تركه هكذا؟ أال يح ُّن
ُ
نحوه مرةً؟ أ َ َغل ََب خوفُها ُح َبّها
قل ُبها حقا ً؟ ألم تلتفت َ
لوليدها؟».
يلعب مع أصدقائه ،بدل أن يرمي
فبعد أن كان الول ُد
ُ
أح ُدهم الكرة يف الشباك التي كان يحرص عىل أن تبقى
نظيف ًة طيلة املباراة ،ألقى بكرة كرست قل َبه بعد سوء ٍ
فهم
قصري ،قال فيه« :اذهب وابحث عن أهلك الحقيقيني،
ُّ
يعرف ،أنت الوحي ُد املنخد ُع هنا» ،فركض إىل
الكل ُ
املتكدسة لديه.
بعض الشكوك
والديه؛ ألنه وجد ما يدعم َ
ِّ
ِ
يف اللحظة التي واجه فيها والديه ّ ِ
الخلل
بكل مواض ِع
اعرتفت له أُمه ببكاء أنه ُوجد
يستشعرها،
التي كان
ْ
ُ
ٍ
أمام مسجد ،ويقال إن أُمه ِ
بشخص ما فخ َذلَها،
وثقت
ما جعلها ترتك كل يشء وتذهب لتبدأ حيا ًة جديدة ،وال
معلومات لديهما عنها ،لكنه طفلهما الذي يحبانه ،وهما
اللذان َس ِهرا عليه وقت بكائه ،ولم يعترباه قط غريبا ً
عنهما منذ اليوم األول الذي أحرضاه فيه من دار األيتام.
وقد كرستني الطريقة التي يروي بها ،والذبحة التي
يرقص منها ،والبكاء الذي ال ُيطفئ لهيب قلبه ،وتخيلت
نفيس بدله فدارت بي الدنيا.
تعرف من أُمك؟ ومن أبوك؟ ويدور كل ثانية بذهنك
أال ُ
ذلك العتاب املنهك لوالدين غري مسؤولني لم يجيدا
سوى التجمع يف لحظة رغبة ،ولم يعرفا سوى الفرقة
بعدها ..تتساءل كلما رأيت وجهك يف املرآة :من أنا؟
فيحملُك تمني لو أنك لم توجد عىل ظهر األرض،
ليرصخ بك صوت ال تعرف مصدره :أنت املنبوذ منذ
تكذب عىل
الصغر ،أنت ال تنتمي إىل هذا املجتمع ،فال
ْ
ِ
نفسك .لكن الحقيقة أنك ضحي ٌة بالفعل ،ولم تقرتف ِمن
الذنب شيئا ً.
صديقتي العزيزة..
تزداد حاالت التخيل عن األطفال بطريقة مخيفة ،هذه
تلقي بابنها يف ٍ
واد ،وهذه تضعه أمام مسجد ،وأخرى
ترميه يف النفايات ..وأنا ِ
وأنت قد ال نسل ُم من الحكم عىل
طفل بريء ِ
نفس الطريق
بنفس املصري ،إذا ما اتخذنا َ
واألسباب ،فاقتفاء األثر يؤدي إىل نفس املحطة.
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إن املَنْ َح يف غري موضعه ال ُي ِ
الحب بل ُيق ّزمه،
ضاعف
َّ
ويمحيه ،ويميته ويميت قبله ،ويرخّصك .إن تقدير
رضيت لنفيس َّ
الذل والهوا َن
النفس مهم للغاية ،فإذا
ُ
فهل سأضمن األفضل وما أستحقه يوما ً ما؟
محتال ما إن يبلغ غايت َه
ٌ
إن العاطفة خ ّداعة ،واملخاد ُع
ِ
ِ
لقلبك السلط َة
يرميك بعيدا ً ويتوارى ،فال تجعيل
حتى
الحاكمةَ ،إن أقسام النفس حسب فرويد ترتكب من  
األنا واألنا األعىل وال ُهو ،واألنا األعىل هي الرقابة،
والصوت الذي يقول ِ
لك هذا حرام وهذا غري أخالقي
نشرتك
ُ
وهذا جيد ،وال ُهو هو الجانب الشهواني الذي
ِ
يأمرك بأفعال ال تليق،
فيه مع الحيوانات ،إذ إن ال ُهو قد
واألنا هو السلطة التي ت ُوا ِزن بني ال ُهو واألنا األعىل وفقا ً
للظروف وما ُيوجد ،فال ت ُهميل االثنني وتنترصي لواحد
فقط ،هناك بعض الطلبات التي يمكن تأجيلها ،لكن ال
يجب قطعا ً أن نغفل عن الصحيح من الخاطئ.
صديقتي العزيزة..
نفسك بابا ً ِ
ِ
ِ
لست تستطيعني
أنت غاليةٌ ،فال تفتحي عىل
كبح ِ
عواقبه ،فال فرامل لهذا الطريق ،فحتى الليايل
َ
سيفتك ِ
ِ
بك فيها الضمريُ ،والند ُم ،وال أسوأ من
الطويلة
الندم ،وال أسوأ من أن يوقد املرء حريقا ً لينترص ملشاعر
يحبك يف العلن ،ويفتخر ِ
ِ
ِ
بك،
يحبك
زائفة ،فالذي
ُ
ِ
ولن يرىض ِ
دنسك ،ويخاف حتى النصيب،
لك بما قد ُي
أما صاحبنا الذي يطلب ِ
منك ما ال يريده ألخته ،فقد
ِ
ضمنك زوج ًة حتى صار يطالبك بحقوقه.
صدق املشاعر ،وإن كان
ُثبت
ت
من
ها
د
وح
املواقف
إن
َ
َ
الحب هو قضم تفاحة يف بستان ليس يف ملكيتك فإني
أغسل يدي عن حب كهذا ،والخطأ الشائع اآلخر الذي
ُ
بال هو أن ِ
نفسها ليست إال
يجب أن ُيلقى له ٌ
الخطبة َ
وعدا ً بالزواج ،ويق ُع عليها ما يقع عىل ما دونها ،فكم من
ِ
فر!
خطبة لم تتم ،وكم من خطيب ّ
إن مشكلتنا ،وخصوصا ً الفتيات املراهقات هي البحث
عن أذن تستمع ،وشخص يفهم ،ألننا مثقلون بشكوى
(يف معظمها تكون شكوى تافهة) ونحتاج إىل كلمة
ِ
تطبطب علينا ،وقلب يقول :ها أنا ذا ِ
لست
معك،
وح َد ِك .إىل أن نثق ونقع يف الفخ ونُغتال ويركض صاح ُبنا
إىل البحث عن فريسة/ضحية أخرى يستم ُع إليها،
يطبطب عليها ،يطلب رؤيتها ،صورها… إلخ.
الحكاي ُة يف معظمها واحدة ،فانتقوا يف الهوى ،فإ َّن الحب
ِ
الظلم
بغري اختيار ُمدنس ،فال تزجوا الحب إىل غياهب
والروح الطاهرةَ .وكل
والظلمة ،فلَطاملا كان املال َذ اآلمن
َ
ِ
باسم ِه فليس هو اإلحالة الصحيحة
ما يقام من جرائم
عليها.
صديقتي العزيزة..
بحفظ ٍ
ِ
امرأة ت ُحفظ أرسة ،فعلّموا أوالدكم أن من استغل
أنثى ستدور عقارب الزمن عليه ،وعلّموا بناتكم أن ثقتكم
بهن كبرية ،وال يوجد يشء يستحق أن تكرس من أجله،
وكونوا متنفسا ً لهن ،وال تخنقوهن ليبحنث عن بديل لكم.
ٍ
بنات وأوالدا ً -املسؤولية.وعلموهم
ً
ال
طف
ُنجبوا
ت
أن
َرضوا
ت
لن
ا
حتم
أطفالكم،
وفك ِّروا يف
ً
ُولد بندبة نقص وشعور بالذنب مذ أول رصخة رصخها
قاصدا ً من ألم -يف هذا العالم.*طالبة فلسفة ومهتمة بمجال األمومة والطفل

For Sarah Hegazy: In rage,
in grief, in exhaustion
Rasha Younes

O

n Sunday, June 14, Sarah Hegazy, a 30-year-old Egyptian queer
feminist whose resistance centered around a deconstruction of
class power and struggle, took her own life in exile in Canada.
Three years ago, Sarah attended a concert featuring the Lebanese band
Mashrou’ Leila in Cairo. Elated, she waved a rainbow flag, a symbol of pride
used by queer and transgender people and movements around the world.
About a week later, Egyptian authorities detained Sarah on charges of
“joining a banned group aimed at interfering with the constitution.” They
also arrested dozens of other concertgoers, many on the basis of their real
or perceived sexual orientation or gender identity. Sarah spoke about being
tortured by members of the Egyptian police in detention, including the use
of electric shocks, and solitary confinement. Police incited other detainees
to sexually assault and verbally abuse her.
Sarah was released on bail after three months, but those who arbitrarily
deprived her of liberty and tortured her were never held to account.
Marking a year after her arrest,
from exile in Canada, Sarah wrote,
“Even after my release, fear of
everyone, family, friends, and the
”street continued to haunt me.
She wrote about how abuse and
threats in Egypt forced her to
leave her country, for fear that
she would be arrested again, or
killed. She wrote about her alienation and isolation, her suicide
attempts, and how she could not
return home to mourn after her
mother died.
She said, “A year after the
Mashrou’ Leila concert, a year
after [Egypt’s] biggest security
attack against gay people, a year after I announced my difference (Yes, I am
a gay), I have not forgotten my enemies. I have not forgotten the injustice
that left black spots carved in my soul and bleeding, spots that doctors had
»never been able to treat.
What does it mean to arrive to “safety” in a foreign country, to sit alone
with trauma and grief, robbed of any lifeline, and connected only through a
?computer screen
When will the work of uprooting patriarchal and economic systems of
control over queer and women’s bodies stop costing them their lives? How
do we remain resilient as we watch fighters perish and perpetrators live on
?without consequence
On March 6, 2020, Sarah wrote, “[In Egypt], every person who is not male,
Muslim, Sunni, straight, and a supporter of the system, is rejected, repressed, stigmatized, arrested, exiled, or killed. This matter is related to the
patriarchal system as a whole, since the state cannot practice its repression
»against citizens without a pre-existing oppression since childhood.
To be precise, from 2013, when Abdel Fattah al-Sisi took power, to 2017,
when Sarah was arrested, Egyptian authorities arrested or charged tens of
thousands of people, forcibly disappeared hundreds for months at a time,
handed down preliminary death sentences to hundreds more, and tried
thousands of civilians in military courts. The nationwide repression has inexorably continued, and hundreds have been detained on the basis of sexual
orientation or gender identity alone.
To the Egyptian government: We, queer feminists, are the collective force
etching at your oppression, raising our flags and voices and fists until you
are held accountable for robbing Sarah and countless others of their bodily
autonomy, their home, and their lives.
To all the queer and trans people in Egypt checking on their fellow queers to
make sure they have survived another day, to all of Sarah’s companions and
loved ones in Egypt and beyond: I cannot fathom your pain.
To Sarah: Rest, just rest, spared from this relentless violence, this state-powered lethal patriarchy. In rage, in grief, in exhaustion, we resist.
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كيف غير تطبيق زووم من
طريقة حديثنا؟

يف بداية العام ،كان تطبيق زووم مجرد برنامج يسمع
عنه البعض ويستخدمه رجال األعمال وأصحاب
الرشكات لعقد مؤتمرات وورش خاصة بتطوير
األداء ،ولكن بعد انتشار فريوس كورونا التاجي
حول العالم أصبح يستخدم يف أغلب املنازل
للتواصل اآلمن ،ولكن عىل الرغم من أن الحديث عىل
التطبيق صوت وصورة كاللقاء العادي إال أنه غري يف
طريقة التحدث.
تقول جنيفر دورمان ،خبرية اللغويات االجتماعية
والحديث عىل اإلنرتنت ،إن «زووم» غري من طريقة
التواصل شفه ًيا وجسد ًيا وهذا شئ الحظه الكثري
ممن يستخدمون الربنامج خالل الحجر املنزيل.
وأضافت أن االتصال الرقمي مع األصدقاء واألحباء
وزمالء العمل عرب الربنامج أو غريه من تطبيقات
التحدث الجماعي ،فرض لغة جسد وإيماءات مبالغ
فيها وواضحة ألنه مع التأخريات بسبب جودة
اإلنرتنت تصبح هناك حلقات مفقودة يف الحديث،
وهى اللغة الجسدية ولهذا عىل من يتحدث أن
يصبح مرنًا عند التواصل بالفيديو.
وأيضا
جدا
ً
وأوضحت أن تعابري الوجه البارزة مهمة ً
حركة العني ووضعية الجسم وإخراج الحروف
بطريقة صحيحة وصوت واضح حتى يستمتع
الجميع بالتحدث -وفقًا ملجلة «ستايالست»
النسائية األمريكية التي تصدر أسبوع ًيا.
وقالت خبرية اللغويات ،إن الدراسات اللغوية تشري
إىل أنه يتم نقل ما بني  70-90%من معنى محادثة

الفيديو باإلشارات غري اللفظية،
أي حركة العني والجسم وإيماءات
الفم وألن مع مكاملة الفيديو يصعب
توصيل كل ذلك أصبح العديد يفضل
التحدث بشكل مخترص ويبتعد عن
الرثثرة والتفاصيل الدقيقة.
وأكدت أنه يف بداية املحادثات كان العديد
يهتمون بمعرفة أخبار كل من يتحدوثون معهم
خالل الحجر املنزيل ولكن اآلن أصبحوا يضعون
محددا للتحدث واألشياء التي يرغبون يف
موعدا
ً
ً
قولها دون االنخراط يف مواضيع جانبية تتطلب بذل
مجهود يف التعبري الجسدي.
وأوضحت أن املحادثات بسبب ذلك ،أصبح أغلبها
يميل ألن يكون رسمي ويشبه أسلوب التحدث مع
املديرين حول العمل حتى لو كانت مع األصدقاء
واألقارب وبعيدة كثريًا عن املرح ،وهذا جعل التواصل
ممل ويحاول الكثري إنهاءه رسي ًعا أو التهرب منه
بالحجج أو الرد بشكل مخترص.
وتوقعت خبرية اللغويات أن يعود الجميع ألسلوب
الحديث املرح مرة أخرى بمجرد تخفيف قيود
اإلغالق ألنهم سيجدون أشياء جديدة حدثت لهم
بمجرد العودة للحياة املجتمعية والعمل للتحدث
عنها ً
بدل من تركيز الحديث عىل الطعام وشعور
امللل من مالزمة املنزل كما يحدث حال ًيا.

كوارث سببتها األخبار الكاذبة عن كورونا

Twitter launches
voice-to-tweet feature

T

witter launched a voice-to-tweet feature for the
social media platform .
“Tweeting with your voice is not too different from
tweeting with text,” the company said in a statement. “To
start, open the Tweet composer and tap the new icon with
wavelengths. You’ll see your profile photo with the record
”button at the bottom – tap this to record your voice.
Recordings over 140 seconds will automatically start a
thread. The feature will be offered to a limited number
of users initially. It will be more widely available in the
coming weeks.
“We hope voice tweeting gives you the ability to share your
perspectives quickly and easily with your voice,” Twitter
said in a statement. “We can’t wait to see how people will
use this to make their voices heard and add to the public
”conversation.
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ال يتوقف رضر األخبار الزائفة واملعلومات املضللة
عىل تعديل اآلراء واألفكار بشكل سطحي ،بل يمكن
أن تؤدي إىل تطورات كارثية وصلت إىل حد إثارة
أحداث عنف وهجمات ومشاكل صحية خطرية.
وعندما يتعلق األمر بفريوس كورونا املستجد ،يؤكد
الخرباء أن أرضار الشائعات تتجاوز الفريوس نفسه.
وقال موقع «بي بي يس» إن فريقه حقّق يف عرشات
الحاالت التي أثرت فيها الشائعات عىل صحة
وسالمة وحياة من صدقوها.
وبعد أن سمع الزوجان واندا وغاري لينيوس عن
هيدروكيس كلوروكني واحتمال فعاليته يف عالج
تجرع االثنان مكونات زجاجة قديمة كانت
كوروناّ ،
لديهما يف بيتهما بسبب تشابه األسماء.
كانت الزجاجة تحوي منظفا ً به مادة كيمياوية سامة
مختلفة .أدى هذا إىل وفاة غاري وبقاء زوجته يف
املستشفى ،ونقلت «بي بي يس» عن الزوجة تربيرها
ترصفهما بأن «ترامب ظل يقول إنه عالج جيد».
وتقول السلطات يف إيران إن مئات من األشخاص

ماتوا متسممني بالكحول بعد انتشار شائعة تقول
إنه يعالج فريوس كورونا .عدد القتىل بلغ 796
شخصا ً مع نهاية إبريل/نيسان نتيجة «األخبار
الكاذبة عىل وسائل التواصل االجتماعي» ،كما تقول
السلطات الصحية.
ورأى صحافيو «بي بي يس» اإلشاعات عن
«العالج» املفرتض تنترش عىل تطبيق «تيليغرام».
الكحول يف إيران ممنوع ،وأكرث ما يباع رسا ً منه ملوث،
والحظ الفريق أن اإلعالن كان محرجا ً للسلطات
اإليرانية ،ربما لذا لم تذكر سوى أعدادا َ قليلة.
وأشار ترامب إىل أن حقن املطهرات قد تحيد
الفريوس قبل الرتاجع عن هذه األقوال ،لكن مواطنني
أخذوا هذا الكالم عىل محمل الجد .تلقت هيئة
مكافحة التسمم مكاملات هاتفية تطلب النصيحة،
وقيل إن شخصا ً بلع صابونة بعد مؤتمر لرتامب،
ابتالع هذا النوع من املواد قد يسبب مشاكل صحية
مثل الرسطان ونزيف يف الجهاز الهضمي.
أدت شائعة تتعلق بكورونا إىل إشعال حرائق

واعتداءات ،مثل تدمري أكرث من  70هوائيا ً خاصا ً
بشبكات الهواتف بسبب إشاعات حول كون 5G
يسبب الفريوس.
ويف إبريل/نيسان ،هوجم ثالثة مسلمني بعنف يف
حوادث منفصلة يف دلهي .ورضب األشخاص الثالثة
بعد انتشار إشاعات بأن املسلمني ينرشون الفريوس،
وادعت مقاطع «واتساب» أن موظفي الرعاية
الصحية يأخذون املسلمني األصحاء ويحقنونهم
بالفريوس .ويف بريطانيا ظهرت شائعة تقول إن
املرىض غري البيض ت ُركوا بال رعاية ليموتوا.
ونقل املوقع عن رئيس الجمعية امللكية لألطباء
العامني يف بريطانيا ،مارتن مارشل ،أنه هو وزمالؤه
رأوا مرىض أخذوا نصائح مضللة من اإلنرتنت،
مثل حبس النفس كطريقة للفحص ،واملرشوبات
كرر بعضهم
الساخنة ملكافحة الفريوس ،بينما ّ
ادعاءات ترامب عن املطهرات.
وقال أطباء يف نيويورك إن أناسا ً أصيبوا بالفريوس
وماتوا ألنهم يعتقدون أن التباعد االجتماعي غري
ف ّعال ،أو أن فريوس كورونا خدعة ومؤامرة.
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ما دور مسكنات اآلالم
بالتخفيف عن

مرضى كورونا؟

هل يمكن أن تساعد مسكنات اآلالم مرىض كوفيد  19عىل تخفيف أوجاع املرض عندما
يصل إىل أوجه؟ أي عندما يصل املصاب ملرحلة ضيق التنفس والحاجة ألجهزة التنفس
االصطناعية؟ هو سؤال يحاول علماء بريطانيون التأكد منه.
فقد لجأ باحثون يف لندن إىل استخدام نوع من مسكن اإليبوبروفني يدعى فالرين املتوفر
يف البالد ،وهو يستخدم عادة لتسكني آالم املعدة ،ملعرفة ما إذا كان الدواء ناجعا لتسكني
آالم مصابي كورونا.
تغير مسار العالج

بدوره ،أفاد ريتشارد بيل ،أستاذ طب العناية املركزة يف أمانة الهيئة الصحية الوطنية يف
بريطانيا ،بأن هناك خيارات عالجية محدودة لكوفيد  19بما أنه مرض جديد ،مضيفا ً أن
التجارب الرسيرية ستقوم بتقييم ما إذا كانت الرتكيبة الفريدة لهذا الدواء املعروف مفيدة
أم ال.
وتابع بيل،أن االختبار لو نجح سيشري إىل تحول كبري مسار عالج الوباء ،وذلك وفقا ً
لتقرير نرشته وكالة «بلومبريغ».
تحذيرات سابقة

يشار إىل أن وزير الصحة الفرنيس أوليفييه فريان كان حذّر يف مارس/آذار من أنه عىل
املرىض املصابني بكورونا تجنب األدوية املضادة لاللتهابات مثل األيبوبروفني ألنه قد
يؤدي إىل تفاقم العدوى ،إال أن الباحثون كانوا أكدوا حينها أن ال دليل قويا ً يشري عىل أن
اإليبوبروفني يجعل الفريوس أسوأ.
ونوهت الدراسات املختربية التي أجريت عىل أن فالرين قد يكون أكرث فعالية من
ّ
اإليبوبروفني يف مساعدة مرىض الجائحة عىل تجنب ضيق التنفس الناجم عن اإلصابة،
وهم يف انتظار النتائج األخرية.
إىل ذلك ،فقد طال فريوس كورونا املستجد الذي ظهر ألول مرة يف الصني يف ديسمرب/
كانون الثاني من العام املايض ما يقارب  7ماليني إنسان حول العالم ،مسجالً أكرث من 400
ألف وفاة حتى اليوم ،وذلك وسط محاوالت العلماء إيجاد عالج أولقاح بأرسع وقت ممكن
إلنهاء األزمة العاملية.

9

عالمات تدل
على اإلصابة
بسرطان الدم

قد تكون لرسطان الدم أعراض خفية ومفاجئة،
وإليك بعض العالمات التي تدل عىل اإلصابة بهذا
الداء ،والتي قد ال ننتبه إليها أحيانا.
وقالت الكاتبة كولني ترافريس يف تقرير نرشته احد
املجالت االمريكية إنه حسب شون فيرش اختصايص
األورام الطبية وأمراض الدم يف مركز بروفيدنس
سانت جون الصحي يشمل رسطان الدم أنواعا
عدة ،مثل ابيضاض الدم ( ،)Leukemiaوورم الغدد
الليمفاوية ( ،) Lymphomaوالورم النقيي املتعدد
( ،)multiple myelomaوالتي يمكن أن تتفرع
بدورها إىل العديد من األنواع الفرعية املختلفة.
ويحدث رسطان الغدد الليمفاوية عندما توجد
خاليا رسطانية يف الجهاز اللمفاوي ،وينشأ
ابيضاض الدم يف النخاع العظمي عندما ينتج
الجسم فائضا من خاليا الدم البيضاء بشكل غري
طبيعي ،والتي تتداخل بعد ذلك مع إنتاج نخاع
العظام خاليا الدم الحمراء والصفائح الدموية.
ويف حالة الورم النقيي املتعدد يبدأ الرسطان يف
الظهور يف الخاليا البالزمية ،وهو نوع معني من
خاليا الدم البيضاء التي توجد يف النخاع العظمي،
ونظرا ألن أعراض رسطان الدم تظهر تدريجيا فإن
من السهل جدا عدم االنتباه إليها أو التغايض عنها.
ونقدم هنا  9أعراض لرسطان الدم:
 - 1الكدمات

ذكرت الكاتبة أن ظهور كدمات عىل الجسم بشكل
غري مربر يمكن أن يكون نتيجة تناول أدوية عالج
تخرث الدم أو عدوى ،وقد يكون أيضا عالمة تحذيرية
لإلصابة برسطان الدم حسب جاك جاكوب
اختصايص األورام املدير الطبي ملعهد ميموريال كري
للرسطان بمركز أورانج كوست الطبي يف فاوننت فايل
بكاليفورنيا.
كما أن الكدمات املفرطة تحدث عادة عندما يرتاجع
عدد الصفائح الدموية يف الجسم ،وهي عالمة قد
تشري إىل وجود اضطراب يف الدم.
 - 2نزيف شديد

وفقا لجمعية الرسطان األمريكية ،يمكن أن يكون

النزيف غري املربر الذي ال يتوقف بسهولة أحد
األعراض األخرى لبعض أنواع رسطان الدم.
من جهة أخرى ،يمكن ألدوية عالج تخرث الدم أن
تعرقل عملية تجلط الدم ،وأن توقف النزيف.
 - 3التعب

نقلت الكاتبة ما جاء عىل لسان فيرش الذي أوضح
أنه «عندما ال تكون قادرا عىل إنتاج خاليا الدم
الحمراء سليمة ،عىل غرار األشخاص املصابني
بأحد رسطانات الدم ،فقد تكون عرضة لإلصابة بفقر
الدم ،وهذا ما قد يؤدي بدوره إىل الشعور بالتعب
وتدهور طاقة جسمك».
 - 4الحمى

يقول دكتور فيرش «نظرا ألن أجسام األشخاص
املصابني برسطان الدم غري قادرة عىل إنتاج خاليا
الدم البيضاء السليمة فإنهم يتعرضون للعدوى
بشكل متكرر ،قد تشعر بأنك مصاب بنزلة برد أو
إنفلونزا ،ولكن ما يجعلك تدرك أن ما تمر به ليس
أمرا طبيعيا هو ارتفاع درجة حرارة جسمك نحو
 102درجة فهرنهايت ( 38.8درجة مئوية) أو أعىل.
 - 5طفح جلدي

أشارت الكاتبة إىل أن «الفطار الفطراني» (mycosis
 )fungoidesهو من أعراض اإلصابة بورم الغدد
الليمفاوية ،ويحدث هذا الطفح الجلدي عندما
تنتقل الخاليا الخبيثة يف الدم إىل الجلد ويظهر من
خالل تقرش الجلد والشعور بالحكة.
وبحسب جاكوب «هذا ال يعني أن كل طفح جلدي
هو مثري للقلق» ،ففي حال ظلت املشكلة مستمرة
ولم تتحسن من خالل استعمال املراهم املوضعية
بمرور الوقت فإن من املحتمل أن يحيلك طبيبك إىل
طبيب األورام.
 - 6تضخم الغدد الليمفاوية

يمكن أن يكون التورم غري املؤلم يف رقبتك أو
اإلبطني أو منطقة الفخذ عالمة عىل اإلصابة
برسطان الدم ،وتحتوي العقد الليمفاوية عىل

خاليا الدم البيضاء التي تساعد جسمك عىل
مقاومة العدوى واألمراض ،وعندما تنتفخ هذه
العقد الليمفاوية وتظل كذلك دون ظهور أي
أعراض أخرى مثل آالم األذن أو الحلق فقد يكون
ذلك مؤرشا عىل إصابتك برسطان الدم من نوع
رسطان الغدد الليمفاوية.
 - 7انتفاخ البطن

أشارت الكاتبة إىل أنه يف حال كنت تشعر
باستمرار باالنتفاخ أو الشبع برسعة بعد تناول
كمية صغرية من الطعام فقد يكون ذلك عالمة
تحذيرية عىل حدوث يشء أكرث خطورة دخل
جسمك.
ومن شأن اإلصابة بلوكيميا األرومة اللمفاوية
الحادة ( )Acute lymphocytic leukemiaأن
تتسبب يف تضخم الكبد أو الطحال ،مما يؤدي
بدوره لتورم يف منطقة البطن ،ويمكن أن يكون
هذا التورم حادا جدا ،مما يجعل من الصعب عىل
طبيبك أن يتفحص هذه األعضاء.
 -8آالم العظام أو المفاصل

إن أنواعا فرعية معينة من رسطان الدم غالبا ما
تسبب أملا يف العظام أو املفاصل حيث تنمو ،ذلك
ألن الخاليا الرسطانية تشغل مساحة يف النخاع
العظمي وتجعله متضخما ،مما يؤدي إىل الشعور
بألم يف العظام أو املفاصل أو يف منطقة قريبة
منها ،حيث يوجد نخاع العظم املصاب.
 - 9التعرق الليلي

أضافت الكاتبة أن هناك الكثري من التفسريات
الطبية لتعرقك الشديد يف الليل ،ولكن إذا كنت
تعاني من هذه املشكلة ليلة تلو األخرى فقد يكون
ابيضاض الدم أو رسطان الغدد الليمفاوية سببا
محتمال.
ويف الواقع ،يمكن أن تسبب الحالتان حمى
تجعلك تعرق يف الليل ،حيث يمكن أن تساهم
الخاليا الرسطانية يف إثارة الدماغ لرفع درجة
حرارة الجسم.

دراسة :مرضى الضغط لديهم ضعف خطر
الوفاة بسبب كورونا

توصلت دراسة دولية جديدة إىل أن مرىض فريوس
كورونا الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لديهم
ضعف خطر املوت بسبب الفريوس ،ومن املعروف
أن ارتفاع ضغط الدم يؤدي إىل تفاقم خطر اإلصابة
بأعراض خطرية ،لكن الدراسة التي نرشت يف مجلة
القلب األوروبية ،تؤكد نتائج دراسات أخرى حول
خطر ارتفاع ضغط الدم عىل مرىض كورونا.
وقام الفريق الدويل من الباحثني ،بقيادة  Fei Liو
 Ling Taoمن قسم أمراض القلب يف مستشفى Xijing
مريضا تم
يف   Xianبالصني ،بدراسة سجالت 2866
ً
عالجهم يف ووهان وكان أقل من  30٪منهم يعانون من
ارتفاع ضغط الدم.
وقال لينج تاو« :بعد وقت قصري من بدأنا يف عالج
مرىض  Covidكورونا يف أوائل فرباير يف ووهان ،الحظنا
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أن ما يقرب من نصف املرىض الذين توفوا يعانون من
ارتفاع ضغط الدم ،وهو ما يمثل نسبة أعىل بكثري
مقارنة مع أولئك الذين يعانون من أعراض كورونا
الخفيفة فقط» .قال تاو يف بيان.
وجد الفريق أن  4٪من مرىض ارتفاع ضغط الدم ماتوا،
مقارنة بـ  1.1٪من الذين لديهم ضغط دم طبيعي،
وبعد دراسة االختالفات بني املرىض ،أدى ذلك إىل
مضاعفة خطر املوت للمرىض الذين يعانون من ارتفاع
ضغط الدم ومات  7.9٪من املرىض الذين توقفوا عن
تناول أدوية ضغط الدم.
ثم ذهب الباحثون إىل مجموعة من السجالت الطبية
لـ  2300مريض إضايف ملعرفة ما إذا كان من املهم تناول
أدوية ضغط الدم التي تناولوها.
وكانت هناك مخاوف بشأن األدوية املعروفة باسم

مثبطات  ACE-2و ،ARBsوالتي تستخدم آلية مشابهة
للمسار الذي يستخدمه الفريوس التاجي للدخول
إىل الخاليا ،ويخىش بعض األطباء من أن هذه األدوية
يمكن أن تسهل عىل الفريوس عدوى الخاليا لكن
الفريق لم يجد دليالً عىل ذلك.
تماما بأن هذه النتائج لم تدعم
وقال تاو« :لقد فوجئنا ً
فرضية الدراسة األولية لذلك ،نقرتح أن املرىض يجب أال
يوقفوا أو يغريوا عالجهم املعتاد الخافض لضغط الدم
ما لم يأمرهم الطبيب بذلك».
وقال يل« :من املهم أن يدرك املرىض الذين يعانون من
ارتفاع ضغط الدم أنهم معرضون بشكل متزايد لخطر
الوفاة من مرض كوفيد  ،19يجب أن يعتنوا بأنفسهم
خالل هذا الوباء ويحتاجون إىل مزيد من االهتمام إذا
كانوا مصابني بفريوس كورونا «.
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET
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أمور عليك اتباعها للوقاية من
النوبات القلبية ..تعرف إليها

نرش موقع أمريكي تقريرا استعرض خالله بعض العادات التي من
شأنها حماية اإلنسان من اإلصابة بالنوبات القلبية.
وقال موقع «ستاب تو هيلث» إن هناك العديد من العوامل التي قد
تتسبب يف إصابتك بنوبة قلبية .لكن تبني بعض العادات الصحية
يمكن أن يساعدك عىل تقليل هذا الخطر.
وأوضح أن النوبة القلبية ،املعروفة أيضا باحتشاء عضلة القلب،
مرض خطري ينتج عن انقطاع تدفق الدم ما يمنع األنسجة من
الحصول عىل ما يكفي من األكسجني .ونتيجة لذلك ،تبدأ عضلة
القلب يف الضمور تدريجيا وتعاني من تلف شديد.
وحذر من أن بعض األشخاص أكرث عرضة من غريهم لإلصابة بهذه
الحالة ،إما ألن لديهم تاريخا عائليا من أمراض القلب ،أو بسبب
حاالت أخرى تزيد من خطر التعرض لنوبة قلبية .مع ذلك ،يمكن
تجنب النوبات القلبية من خالل اتباع أسلوب حياة صحي.
عادات للمساعدة يف منع النوبة القلبية
للحد من خطر اإلصابة بنوبة قلبية عليك معرفة أعراضها يف املقام
األول ،التي تتمثل يف ألم الصدر والتعرق املفرط دون سبب ،أو
الغثيان ،أو الشعور بالتعب وصعوبة يف التنفس ،وهو ما يستوجب
زيارة الطبيب فورا.
 .1اتباع نظام غذائي صحي

أكد املوقع أن نظامنا الغذائي يؤدي دورا مهما عندما يتعلق األمر
بالوقاية من النوبات القلبية وأمراض القلب
واألوعية الدموية .ويف حني أن متطلباتنا
الغذائية يمكن أن تختلف اعتمادا عىل
العمر والوزن والصحة العامة ،فإنه
عادة ما يوىص بما ييل:
 زيادة استهالك الفاكهة والخرضواتالطازجة
 تناول الحبوب الكاملة الغنية باأللياف إضافة الربوتينات الخالية من الدهون إىلنظامك الغذائي
 تناول األطعمة واملكمالت الغذائية التيتحتوي عىل أوميغا 3
 رشب الكثري من املاء والسوائل الصحيةاألخرى
وأشار املوقع إىل أن منظمات مثل جمعية
القلب األمريكية ،تؤكد أن تناول األطعمة
التي تحتوي عىل أحماض أوميغا  3الدهنية
مرتني يف األسبوع عىل األقل ،مفيد جدا لتجنب
أمراض القلب ،ألنه يقلل من ارتفاع الكوليسرتول
وضغط الدم .ويمكنك الحصول عىل هذه العنارص
الغذائية من:
 األسماك الدهنية (سمك السلمون والرنجة والرسدينواملاكريل وغريها)
 -الفواكه املجففة واملكرسات

 زيت الزيتون البكر املمتاز -األفوكادو

 .2تجنب التدخين

إن األشخاص الذين يدخنون أو يتنفسون دخان السجائر ،يكونون
أكرث عرضة لإلصابة بنوبة قلبية مقارنة بأولئك الذين يتجنبون
التدخني.

 .3ممارسة الرياضة

أورد املوقع أن ممارسة الرياضة بانتظام لها العديد من الفوائد
الصحية لقلبك؛ إىل جانب تقوية عضلة القلب ،فإنها تساعد عىل
تقليل ضغط الدم والكوليسرتول والحاالت األخرى التي تزيد
من خطر اإلصابة بنوبة قلبية ،ويمكنها أيضا أن تقلل من التوتر
وتحسن مزاجك.
 .4التأمل

وفقا لبعض األبحاث ،قد يكون التأمل اليومي عامال حاسما يف
الوقاية من مرض الرشيان التاجي والنوبات القلبية ،وذلك نظرا
لقدرته عىل تقليل اإلجهاد وضغط الدم.
 .5تأثري الوزن عىل صحة قلبك
أكد املوقع أن الوزن الصحي يمكن أن يساعد يف منع أمراض القلب
واألوعية الدموية .وعىل الرغم من أن الكثري من الناس يتجاهلون
ذلك ،إال أن زيادة الوزن والسمنة تجهد قلبك ،كالهما أيضا من
عوامل ارتفاع ضغط الدم وفرط الكوليسرتول يف الدم والسكري،
وغريها من الحاالت التي تؤثر عىل القلب.
ملنع النوبة القلبية ،يجب أن تفعل كل ما يف وسعك
للحفاظ عىل وزن صحي ومستقر .يمكنك
تحقيق ذلك من خالل االلتزام بعادات
األكل الصحية وممارسة الرياضة واتباع
أسلوب حياة نشط.
يف الختام ،أشار املوقع إىل أن هناك
العديد من العادات البسيطة
التي يمكنك إضافتها إىل
روتينك اليومي ،لحماية
نفسك من النوبة القلبية
وتحسني صحة القلب
واألوعية الدموية ،ولكن ال
بد من االلتزام بها عىل املدى
الطويل ،واألهم من ذلك
زيارة طبيبك بانتظام إلجراء
الفحوصات املناسبة عندما
يتوجب األمر ذلك.

الدكتور  /علي ناصر
متخصــص باالمــراض الباطنيــة مــن جامعــة ويــن ســتيت وعضــو الهيئــة
الطبيــة بمستشــفى اوكــوود وخبــرة فــي الجراحــة العامــة وأمــراض األطفــال
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مشروبات مسموح بها لمريض
السكري ..و 3ممنوعة

يعترب النظام الغذائي الصحي والتمارين البدنية والعالجات
التي يصفها الطبيب االسرتاتيجيات الثالث للسيطرة عىل
مرض السكري ،فما املرشوبات التي تالئم مرىض السكري؟
قالت الكاتبة أنا فيالراسا ،يف التقرير الذي نرشته مجلة
«ميخور كون سالود» اإلسبانية ،إنه عند تقديم توصيات
ملرىض السكري يميل هؤالء إىل التفكري بشكل حرصي يف
األطعمة التي يمكنهم تناولها واألخرى الواجب تجنبها .ولكن
نادرا ما ينتبهون إىل املرشوبات املتاحة وغري املتاحة لهم.
ال يعني ذلك أنه عىل هؤالء املرىض استهالك مرشوبات
محددة ،ولكن بعض املرشوبات املتوفرة يف السوق ال تناسبهم
نظرا الحتوائها عىل كميات كبرية من الكربوهيدرات أو
السكريات التي تغري نسبة السكر يف الدم.
وأوردت الكاتبة أن مرىض السكري يعانون من مشكلة يف
تنظيم إفراز األنسولني والتحكم يف مستويات السكر يف الدم.
ومع ذلك ،من الرضوري إدارة هذه املستويات بشكل مناسب
ألن ارتفاع أو نقص السكر يف الدم يمكن أن تكون له عواقب
وخيمة عىل الصحة.
ومن املهم اتباع إرشادات األكل الصحي للحفاظ عىل نمط
حياة جيدة ،وأيضا منع ظهور املضاعفات واألمراض املحتملة
يف املستقبل قدر اإلمكان.
وقالت الكاتبة إن أفضل املرشوبات التي تناسب مرىض
السكري عىل مدار اليوم هي تلك التي ال تغري قيم الغلوكوز
يف الدم هي:
املاء و املياه الفوارة ()Carbonated water
ال شك يف أن املاء يعد من املرشوبات الصحية املنصوح
بها للجميع .يف الواقع ،إنه أفضل خيار للرتطيب ،فاملاء هو
أحد املكونات الرئيسية للجسم ،وبفضله يمكنه أداء بعض
الوظائف ،من بينها تنظيم درجة الحرارة وحماية املفاصل
والتخلص من النفايات.
وأضافت الكاتبة أن املاء ال يزيد من نسبة الغلوكوز يف الدم،
وهذا أيضا ينطبق عىل املياه الفوارة (وهي مياه تحتوي
عىل غاز ثاني أكسيد الكربون املذاب مما يعطيه وجود
فقاعات ،وأيضا يطلق عليها اسم املياه الغازية).
وعىل الرغم من أن املاء الغازي أحد املرشوبات التي
يمكن ملرىض السكري استهالكها ،فإنه ينبغي عدم إساءة
استهالكه ألنه يحتوي عىل الكثري من الغازات ،وأحيانا
يحتوي عىل كميات كبرية من األمالح.
إىل جانب ذلك ،يجب عىل األشخاص الذين يعانون من

االرتجاع املعدي املريئي والحرقة أن يكونوا حذرين أيضا عند
رشب املياه الغازية ألنها قد تؤدي إىل تفاقم األعراض لديهم.
منقوع األعشاب والشاي والقهوة
أوردت الكاتبة أن منقوع األعشاب والقهوة والشاي من
املرشوبات املناسبة ملرىض السكري طاملا كانت غري محالة
بالسكر .باإلضافة إىل ذلك ،ال تروي هذه املرشوبات العطش
فحسب ،وإنما لها فوائد صحية أخرى.
عىل سبيل املثال ،قد يساعد الشاي األخرض يف تقليل من
ويحسن الذاكرة واالنتباه .كما يمكن أن تشمل آثاره
القلق
ّ
الوقاية من بعض األمراض مثل أمراض القلب واألوعية
الدموية والرسطان والتهاب املفاصل أو ارتفاع ضغط الدم.
املرشوبات الغازية الخالية من السكر
أضافت الكاتبة أن املرشوبات الغازية ليست من املرشوبات
املوىص بها ملرىض السكري .ومع ذلك يوجد اليوم العديد
من املرشوبات التي ال تحتوي عىل السكر والتي تكون
محالة بمحليات اصطناعية ال ترفع سكر الدم ،مثل
األسبارتام والسكرين.
ورغم ذلك عليك دائما قراءة امللصقات للتأكد من أن
املرشوب ال يحتوي عىل السكر .كما أن التوصيات الغذائية
يف هذا الصدد هي ذاتها بالنسبة لعامة األشخاص ،إذ ال
ينصح باإلفراط يف رشب هذا النوع من املرشوبات ألنها ال
تحتوي عىل املغذيات.
املرشوبات غري املنصوح بها ملرىض السكري
أوضحت الكاتبة أنه ال يمكن ملرىض السكري استهالك
أي نوع من املرشوبات التي تحتوي عىل نسبة عالية من
السكر ألنها قد تغري نسبة السكر يف الدم .لذلك ال ينصح
باستهالك املرشوبات التالية:
العصائر ،سواء الجاهزة أو املعصورة يف املنزل التي ال
تحتوي عىل سكر مضاف ،ألنها تحتوي عىل السكريات
املوجودة بشكل طبيعي يف الفاكهة ولكن يتم امتصاصها
برسعة وترفع سكر الدم.
املرشوبات الغازية السكرية.
مخفوق الحليب مع السكر.
ماذا بالنسبة للحليب؟
يمكن رشب حليب البقر أو املاعز أو األغنام ألنه غني
بالعنارص الغذائية ،مثل الكالسيوم والربوتني ،إال أنه يجب
احتساب السعرات التي فيه وخصمها من املأخوذ اليومي.

Dr . Ali Nasser
Internal Medicine . Board Certified

نقبل جميع أنواع التأمين الطبي

نعالج السكري وضغط الدم وأمراض القلب والكوليسترول والكلى األزمة والتهابات الحلق والرئة والبروستات وأمراض المعدة وجميع األمراض الداخلية
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هكذا أصبحت الجبارة  Hiluxمن بين
اشهر سيارات البيك آب

بسبب قوتها ومتانتها وقدراتها الكبرية عىل اجتياز
أصعب الطرق ،تعترب  Hiluxمن بني أشهر سيارات
البيك آب يف العالم وأكرثها مبيعا ،وخصوصا يف
أسواق إفريقيا والرشق األوسط.

ويأتي النموذج الجديد من هذه السيارات بالعديد
من مالمح الجمال التي تميزه بشكل واضح عن
نماذج  Hiluxالسابقة ،وخصوصا من ناحية
التصميم الخارجي.
ظاهريا اكتسبت هذه السيارة ممتصات صدمات
وواجهة أمامية جديدة كليا ،زادت فيهما نسبة
العنارص املصنوعة من الفايرب والبالستيك ،كما تغري
تصميم مصابيح الضباب ،وكذلك شكل املصابيح
األساسية التي حصلت عىل خطوط إضاءة مميزة
يف منتصفها.
وزودت السيارة أيضا بعنارص إضاءة ثبتت فوق
إطار العجالت األمامية ،وتغري فيها تصميم املرايا
الجانبية ،وكذلك تغريت أشكال املصابيح الخلفية،

إذ حصلت عىل خطوط  LEDحمراء عىل
شكل حرف  ،Bوتزين الصندوق الخلفي
بإطارات من أنابيب معدنية تمنح
املركبة مظهر القوة وروح السيارات
رباعية الدفع.
أما داخليا فحصلت واجهة القيادة
يف هذه املركبات عىل شاشة متطورة
بمقاس  8بوصات ،تعمل مع نظام
مولتيميديا حديث يمكنه االتصال
مع األجهزة والهواتف الذكية عرب
تقنيات  Apple CarPlayوAndroid
.Auto
وتبعا للمعلومات املتوفرة فإن
النماذج الحديثة من هذه السيارات
صنعت يف معامل تويوتا يف تايالند،
وزودت بمحركات ديزل بسعة 2.4
و 2.8ليرت بعزم  150و 201حصانا.

أكثر السيارات مبيعا
في أوروبا هذا العام!
نرش موقع  Avtostatقائمة بالسيارات التي حققت أكرب
شهرة وأعىل نسب مبيعات يف البلدان األوروبية خالل
األشهر األوىل من العالم الجاري.
وتصدر القائمة التي نرشها املوقع سيارات  Golfالشهرية
من فولكس فاغن ،حيث أشارت األرقام إىل أن مبيعاتها يف
األشهر األربعة األوىل من عام  2020وصلت إىل  97ألفا و777
سيارة.

بيجو تطور سيارات
كهربائية للسفر
والرحالت العائلية
أعلنت رشكة بيجو الفرنسية أن مبيعات نموذجها الجديد من سيارات Traveller
العائلية ستبدأ يف النصف الثاني من العام الجاري.
وتأتي سيارات  Travellerبهيكل ميني فان أنيق ،مزود ببابني منزلقني عىل الجوانب
ما يسهل من عملية دخول وخروج الركاب من وإىل السيارة حتى عند ركنها يف
األماكن أو الشوارع الضيقة.وبنيت هذه السيارات عىل منصات  Travellerالتي مكنت
بيجو من صنع نماذج مختلفة منها مخصصة لـ  5أو  9ركاب.
واملميز يف هذه السيارات أيضا هو مقاعدها الداخلية املزودة بمناضد
قابلة للطي يمكن للركاب االعتماد عليها كطاوالت صغرية لتناول
وجبات الطعام الخفيفة أو وضع الحواسب عليها ملارسة أعمالهم
أثناء السفر ،كما يمكن التحكم بوضعيات وجهة املقاعد يف
النسخ املخصصة لـ  5ركاب لتصبح املقاعد مواجهة
لبعضها وتوفر مساحة كبرية ومريحة للمسافرين.
وستأتي هذه السيارات بمحركات كهربائية بعزم 136
حصانا ،تمكنها من التسارع من  0إىل  100كم/سا يف
غضون  13.1ثانية ،كما ستحصل عىل بطاريات
متطورة تكفيها لقطع مسافة  330كلم بالشحنة
الواحدة.
وكما يف نماذج  Travellerالحالية من املتوقع
أن تحصل السيارة الجديدة عىل علب رسعة
ميكانيكية  وأتوماتيكية بـ  5أو  6مراحل.
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وبالرغم من هذه املبيعات املمتازة إال أن األشهر األربعة
األوىل من العام الفائت شهدت مبيع عدد أكرب من هذه
السيارات يف أوروبا ،بنسبة   39.8%مقارنة بنفس الفرتة من
هذا العام.
أما املرتبة الثانية يف تصنيف أكرث السيارات مبيعا يف أوروبا
لهذا العام فاحتلتها مركبات  ،Renault Clioوالتي بيع
منها يف أول  4أشهر من  2020يف أوروبا نحو  78951سيارة،
وتلتها يف املرتبة الثالثة  Volkswagen Poloالتي بيع منها يف
نفس الفرتة  77516سيارة.
كما ضمت قائمة أكرث  10سيارات مبيعا يف أوروبا لهذا العام
مركبات  ،Volkswagen Tiguanوالتي بيع منها  72178سيارة،
ومركبات  Skoda Octaviaبمبيعات وصلت إىل  68977سيارة،
و  Ford Focusالتي بيع منها  65661سيارة يف الفرتة املذكورة،
وكذلك  Peugeot 208التي بيع منها  58168قطعة.

A luxury car that
travels 100 km
with less than two
liters of fuel
BMW has unveiled a Plug-in hybrid model from the compact X2 offroad vehicle, which can travel 100 km with less
than two liters of fuel.
The German company explained that the new hybrid
model X2 25e relies on a three-cylinder engine with a
power of 92 kW / 125 hp, with another electric power of
70 kW / 95 hp that is powered by a current battery capacity of 10 kWh.
The hybrid model has a travel range of 57 km, while the
top speed is 135 km / h when the electric motor is individually driven by the thrust process, according to German
news agency DPA.
The combined efforts of the two engines have a total
power of 162 kW / 220 hp. Thus, the car accelerates from
stability to 100 km / h in 6.8 seconds, while the top speed
stands at the threshold of 195 km / h.
The average fuel consumption is 1.7 liters per 100 km.
BMW is due to launch the new X2 25e hybrid model from
next July with a starting price of 47,250 euros.
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مدينة إيطالية تسعر المنزل
فيها بدوالر واحد

لجأت إحدى املدن اإليطالية إىل وسيلة غريبة
لجذب الناس إليها يف وقت تعج فيه البلدة
باملنازل املهجورة من السكان أو املهملة ،حيث
عرضت مدينة شينكويفروندي التي تقع يف
جنوب كالياري رشاء منازلها مقابل يورو واحد
فقط أي ما يوازي نحو واحد دوالر.
وقالت سلطات البلدة إن الهدف من هذا
القرار جذب سكان جدد إليها وعودة النشاط
االقتصادي إىل املدينة املهجورة التي ال يتواجد
بها أي حاالت إصابة لوباء فريوس كورونا
املستجد ،بحسب ما ذكرته صحيفة «ذا صن»
الربيطانية.
ومن بني األسباب األخرى التي ساقتها سلطات
املدينة وراء هذا العرض هو رغبتها يف تطوير
املنازل القديمة املهلكة لديها الستعادة بريقها
مرة أخرى.
وسيتعني عىل كل مشرت دفع مبلغ إضايف بقيمة
 275دوالرا مع مهلة زمنية تبلغ نحو  3سنوات
لتطوير املنزل ،وهو الرشط الذي حال عدم
االلتزام به سيتوجب عليه دفع غرامة تبلغ
نحو  22ألف دوالر ،بحسب ما ذكرته الصحيفة
الربيطانية.

ويف ترصيحات لشبكة «يس.إن.إن» األمريكية،
قال عمدة البلدة ميشيل كونيا »،الحصول عىل

مالك جدد لتلك املنازل املهجورة هو مفتاح
رئييس يف خطتنا إلعادة الجمال إىل مدينتنا مرة
أخرى أو باألحرى أجزاء مفقودة بالفعل من
البلدة».

وتابع« ،هناك العديد من األشخاص الذين
هجروا البلدة مع عوائلهم عىل مدار العقود
املاضية تاركني خلفهم منازل مهجورة ..ال
يمكننا االستسالم لهذا األمر علينا العمل من
جديد حتى تعود الحياة بكامل مظاهرها إىل
بلدتنا مرة أخرى».
واستطرد كونيا قائال« :الطبيعة الخالبة يف
مدينتنا مع مناظر التالل والبحار التي تطل
عليها إضافة إىل نهر صغري يتدفق بالقرب
من قريتنا كلها عوامل طبيعية من شأنها أن
تجعل القرية مركزا لجذب الناس إليها ...لكن
حينما ندرك أن هناك ضاحية بالكامل مهجورة
بمنازل خاوية فإن هذا أمر ينطوي عىل
خطورة».

تراجع مبيعات المنازل التركية
 % 45في مايو
قال معهد اإلحصاء الرتكي إن مبيعات املنازل تراجعت  44.6%عىل أساس سنوي إىل  50ألفا و936
منزال يف مايو ،آخر شهر قبل رشوع البلد يف إجراءات احتواء فريوس كورونا.
وهوت مبيعات املنازل إىل األجانب  78.1%يف مايو إىل  860منزال ً ،حسبما ذكر املعهد .ويف األشهر
الخمسة األوىل من العام ،انخفضت مبيعات املنازل .2.2%

ولم تكن تلك هي املرة األوىل التي تعرض بها
مدن إيطالية منازلها مقابل أسعار زهيدة ففي
وقت سابق من العام الجاري عرضت إحدى
البلدات يف جنوب جزيرة صقلية منازل مقابل
نحو دوالر واحد أيضا رشط تطوير املنزل يف
غضون عام.

تراجع أسعار المنازل في بريطانيا بأكبر وتيرة
شهرية منذ  11عاما
تراجعت أسعار املنازل يف بريطانيا بأكرب وترية شهرية لها يف
أكرث من  11عاما ً يف مايو املايض ،نتيجة جائحة كورونا واإلغالق
الذي شهدته البالد.
وأظهرت بيانات  Nationwideتراجع أسعار املنازل بـ1.7%
عىل أساس شهري يف مايو ،وهي أكرب وترية شهرية للرتاجع

منذ فرباير من العام  ..2009وكانت توقعات محليل وكالة رويرتز
أشارت إىل تراجع أسعار املنازل يف بريطانيا بنسبة  1%فقط.
ولكن عىل أساس سنوي ،سجلت أسعار املنازل الربيطانية
ارتفاعا بنسبة  1.8%يف مايو مقارنة بالفرتة نفسها من العام
املايض.

UK house prices suffer greatest monthly fall in 11 years
The society’s index reported a “sharp
economic contraction” as a result of the
measures implemented to suppress the
spread of COVID-19.
“The 5.9% decline in UK economic activity
recorded in March was only a little less
than the decline recorded over the entire
financial crisis,” Gardner added.
“However, the raft of policies adopted to
support the economy, including to protect
’businesses and jobs, to support peoples
incomes and keep borrowing costs down,
should set the stage for a rebound once
the shock passes, and help limit long-term
damage to the economy.
“These same measures should also help
ensure the impact on the housing market
will ultimately be less than would normally
be associated with an economic shock of
”this magnitude.
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sizes have remained sufficiently large, and
representative, to generate robust results.
“Low transaction levels may still make
gauging price trends difficult in
the coming months – especially for regional indices,
which by their nature
have lower sample
”sizes.
Nationwide also
suggested the
medium-term
outlook for the
housing market
remains “highly
uncertain”, with
much depending on
the performance of
the wider economy.

sharply as a result of the measures imple”mented to control the spread of the virus,
commented Nationwide chief economist,
Robert Gardner. “Data from
HMRC showed that residential property transactions were down 53%
in April compared
with the same
month in 2019.
“Mortgage
activity has
also declined
sharply.
Nevertheless,
our ability to
generate the
House Price
Index has not
been impacted
to date, as sample

H

ouse prices in the UK have suffered
the largest monthly fall since
February 2009 and dropped by
1.7% during May, according to new data
published by Nationwide.
The society’s latest House Price Index
revealed that as a result, the annual rate of
house price growth slowed to 1.8%, from
3.7% in April.
Nationwide suggested that before the
coronavirus pandemic struck the UK, the
housing market had been steadily gathering momentum with activity levels and
price growth edging upwards thanks to
continued robust labour market conditions,
low borrowing costs and a more stable
political backdrop following the General
Election in December.
“But housing market activity has slowed
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بإشراف خبير األعشاب  :جمال عرقوب
( يجب إستشارة الطبيب قبل االستخدام )

5

أعشاب مهدئة تمنح
االسترخاء وتساعد في
التخلص من القلق والتوتر

تسبب ضغوط ومشاكل الحياة العديدة الشعور بالضغط النفيس والتوتر والقلق
الزائد للكثري من األشخاص ،وأغلب هؤالء األشخاص يفضلون األعشاب الطبيعية
لتفادي هذه املشاكل واالمتناع عن األدوية قدر اإلمكان.
وابرز تقرير صحي أفضل األعشاب الطبية الطبيعية التي يمكنها باإلضافة
لفوائدها العديدة للجسم ،تخفيف التوتر والقلق ومنح الجسم املزيد من
االسرتخاء والراحة ،ومنها:
النعناع :يعد النعناع أحد األعشاب املشهورة بنكهتها ورائحتها املميزة التي يمكن
إضافتها للعديد من األطعمة واألطباق ،ويعرف املنثول املوجود يف النعناع بدوره
الفعال كمرخي للعضالت ومضاد للتشنج ،كما أن رائحة النعناع لها فعالية مميزة
يف تقليل الشعور بالتوتر والقلق واإلحباط واإلرهاق ،فيمنح الجسم املزيد من
الراحة واالسرتخاء.
الالفندر (الخزامي) :يستخدم الالفندر بشكل أسايس للمساعدة عىل تهدئة
األعصاب وتخفيف التوتر ،وتشري األبحاث إىل أن زيت الالفندر يحتوي عىل مواد
كيميائية تسمى «الرتبينات» التي قد يكون لها تأثري مهدئ عىل املستقبالت
الكيميائية يف الدماغ ،فهو مفيد جدا ً يف عالج اضطرابات القلق والضغط النفيس.
البابونج :يساعد هذا العشب املزهر يف تخفيف التوتر والقلق بشكل كبري ،ومع
ذلك قد يتفاعل العشب مع بعض األدوية مثل الوارفارين املضاد لتخرث الدم ،كما
قد يعاني بعض الناس من الحساسية تجاه البابونج ،لذا عليك دائما ً مراجعة
الطبيب أوال ً قبل تناول شاي البابونج أو املكمالت الغذائية األخرى.
إكليل الجبل :تتعدد الفوائد املذهلة لنبات إكليل الجبل املميز برائحته العطرة
والتي لها تأثري فعال يف تخفيف القلق والتوتر النفيس ،كما له خصائص مضادة
لاللتهابات وامليكروبات والفريوسات ،ويعزز املناعة الحتوائه عىل العديد من
العنارص الغذائية واأللياف ،ويستخدم أيضا ً لتحفيز نمو الشعر الخفيف يف
الرأس.
الزنجبيل :يساعد شاي الزنجبيل عىل عالج مشاكل اإلجهاد النفيس وما يرافقه
من أعراض مثل الشعور بحرقة وألم يف املعدة ،وله فوائد مذهلة وعديدة عند
تناول كوب من شاي الزنجبيل يف الصباح الباكر.

Fresh Arabic & American Coffee
Fresh Spices & Seasonings
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أطفال KIDS
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أهمية اللعب لألطفال ..تبلور
قدراته الفكرية والجسدية
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أنشطة خارجية ممتعة لألطفال

الطقس الدافئ وأشعة الشمس يعني الكثري من
املرح ألول مرة لطفلك .قد ال يكون طفلك مستع ًدا
لصاالت رياضة الغابة وكرة  Wiffleبعد  ،ولكن
هناك الكثري من األنشطة الخارجية الرائعة
لألطفال لالختيار من بينها .فيما ييل بعض
الطرق البسيطة لتحقيق أقىص استفادة من يوم
صيفي.
 .1اللعب مع فقاعات
ال يقترص األمر عىل مشاهدة أجواء صابونية
تطفو عىل النسيم  ،ولكن هذا النشاط يعد مفي ًدا
لنمو الطفل الحيس .فقاعات تفرقع عىل الجلد
هو شعور جديد يمكن أن يساعد طفلك الصغري
عىل التعود عىل العديد من القوام .إذا كان الطفل
ريا بما يكفي  ،فقم بلعب فقاعات باستخدام
كب ً
أجزاء مختلفة من الجسم (بدس األصابع
 ،والدوس باألقدام  ،وما إىل ذلك)  -يمارس
نشاط الرتابط املرح هذا مهارات حركية هائلة.
«الفقاعات» هي كلمة سهلة ج ًدا يمكن أن
يقولها املتحدثون األوائل  ،لذا ال تتفاجأ إذا بدأ
طفلتك يف االتصال بالفقاعات بشكل منتظم.
 .2خذ نزهة الطبيعة
ارتداء الطفل يف حبال أو الناقل والذهاب يف
نزهة يف الغابة  ،أو الحديقة املحلية أو يف أي
مكان يمكنك التفاعل مع الطبيعة .أرش إىل
جميع املعالم السياحية املختلفة (الزهور
امللونة  ،والطحلب الغامض عىل األشجار)
واألصوات (الطيور النقيق  ،وهذيان األطفال)
بينما تتحدثني إىل الطفل حول ما تراه وتسمعه.
دع الطفل يمد يده وملس العنارص اآلمنة مثل
األوراق  ،بتالت وريش العشب .ببساطة أن تكون
بالخارج طريقة رائعة لجذب حواس الطفل
دون املبالغة يف تحفيزها.
 .3لفة الكرة حولها
جالسا  ،فسيحبون تدحرج الكرة
إذا كان الطفل
ً
ذها ًبا وإيا ًبا معك عىل العشب .أحرض مجموعة
من الكرات بألوان وأحجام مختلفة واستعد
لبعض الضحك .جعله نزهة بعد ظهر حقيقي
وحزم نزهة!
 .4العثور عىل املوسيقى
تفضل بوضع « »Baby Sharkيف وضع إيقاف
مؤقت  ،وتوجه إىل الخارج للعثور عىل بعض
املهرجانات املوسيقية املحلية والحفالت
املوسيقية يف الهواء الطلق بدال ً من ذلك .ضعي
بطانية  ،ارقيص مع طفل رضيع يف العشب
واسرتخي مع أخاديدك املفضلة .لحماية آذان
األطفال  ،اخرت مكان ًا يف العشب البعيدة عن
السماعات وفكر يف استخدام زوج من سماعات
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الرأس لألطفال .ال يشء يحدث بالقرب منك؟
احصل عىل بطانية ومظلة شمسية ومكربات
صوت محمولة وتوجه إىل حديقة محلية أو
الفناء الخلفي لالستمتاع بمهرجان املوسيقى
الخاص بك.
 .5رش يف املاء
يحصل معظم األطفال الصغار عىل ركلة كبرية
من الرش يف املياه  ،طاملا أنكم ترشفون عن كثب ،
يمكن أن تكون ممارسة األلعاب املائية من أفضل
األنشطة الخارجية لألطفال .توجه إىل الشاطئ
أو حمام السباحة املجتمعي  ،وابحث عن ملعب
محيل به رشاشات  ،أو حتى خرج إىل الفناء
الخلفي الخاص بك مع
صندوق
ماء

حيس -
ما عليك سوى
ملء صينية بالستيكية ببضع بوصات من املاء
وإضافة بعض األلعاب البالستيكية  ،والسماح
لطفل رضيع و اللعب عىل محتوى قلوبهم.
 .6تطري طائرة ورقية
عرش حجم
حسن ًا  ،ربما يكون الطفل حوايل ُ
اليشء  ،لكن مع ذلك  ،فإن الطريان بالطائرة
الورقية يمكن أن يكون نشاطًا عائل ًيا ممت ًعا.
حزمة نزهة  ،نرش بطانية  ،اسقط طفل رضيع
(ال تنىس واقية من الشمس)  ،والسماح لهذه
الطائرة الورقية إىل السماء .سيحب الطفل
مشاهدة النسيج امللون وهو يرقص يف الهواء
بينما تساعد أنت ورشيكك يف املناورة م ًعا.
 .7اختيار بعض التوت
ستتيح لك العديد من املزارع املحلية الدخول
واختيار الفواكه والخرضوات الخاصة بك

(الفراولة والعنب الربي هي الحلويات الصيفية
املثالية) وعادة ما تكون بسعر السوق .هذه
طريقة رائعة إلظهار الطفل من أين يأتي
طعامنا  ،وسوف يحبون تناول وجباتهم
الخاصة.
 .8ترتفع عىل األرجوحة
لن تكتمل قائمة األنشطة الخارجية لألطفال
دون اإلشارة إىل تقلبات امللعب! بمجرد أن يتمكن
طفلك الصغري من الجلوس مع وجود تحكم
جيد يف الرأس والرقبة  ،قم بالخروج من امللعب
مع تقلبات األطفال  ،اربطها يف مكان واحد
وابدأ يف الدفع! من املؤكد أن اإلحساس املتأرجح
سيجلب االبتسامات الكبرية.
 .9لديك جلسة مربى
احصل عىل بعض أدوات األلعاب والبط يف
الخارج ملمارسة نشاط املوسيقى املمتع.
 ، Maracasالدفوف  ،البيانو والطبول كلها تصنع
أدوات ممتازة مالئمة لألطفال  ،لكنك لست
بحاجة إىل أدوات خاصة للتسلية  ،فاألواني
واملقايل واألوعية املعدنية واملالعق الخشبية
هي ً
أيضا آمنة لألطفال وتسبب الكثري من
الضوضاء الرتفيهية.
 .10تحقق من حديقة الحيوان
يعترب التحقق من حديقة الحيوان املحلية
نشاطًا مثال ًيا يف الهواء الطلق لألطفال  ،حتى
لألطفال الصغار .مشاهدة الحيوانات يمكن
أن تكون ساحرة ؛ إنها ً
أيضا فرصة رائعة لبدء
تعليم أسماء وأصوات حيوانات األطفال بينما
يمكنهم رؤية اليشء الحقيقي املوجود أمامهم.
 .11هل ستوريتيمي خارج
انرش بطانية تحت شجرة مظللة وافتح عد ًدا
قليال ً من الكتب املفضلة للطفل .ال يوجد يشء
مثل قراءة قصة يف الخارج مع نسيم يف شعرك.
حاول البحث عن الكتب التي تحدث يف الطبيعة
 ،حتى تتمكن من اإلشارة إىل األشجار والعشب
يف القصة وكذلك حولك.
 .12الحصول عىل التيه
الخروج يف الهواء الطلق ليس من الرضوري أن
ينطوي عىل خطط معقدة .ملاذا ال تأخذ فقط
نزهة إىل مقهى يف الهواء الطلق وتطلب شيئًا
ّ
لرش أو تقذف الهواء الطلق بينما يستمتع
الطفل بالهواء النقي؟ ادع صديقًا وطفال ً لها
ملقابلتك ملضاعفة املتعة.

تقول املعالجة النفسية دينا هالىل :إذا كان األهل يعتربون اللعب نشاطا ً تافها ً،
يطور الطفل قدراته إىل أقىص حدود ،بينما إذا كان األهل
فإنه من املحتمل أال ّ
يوفروا له كل
مقتنعني برضورة أن يكون الطفل فاعالً يف محيطه ،فإن عليهم أن ّ
أنواع النشاطات من اللعب الحر واملساحة واملواد التي تساعده يف بلورة قدراته
الفكرية والجسدية ،وتوفري الفرص لجعله يلعب.
وأضافت :لألهل دور أسايس يف تعزيز انفتاح الطفل عىل اللعب أو جعله خائفا ً
مرت ّددا ً ويكون مجر ّد مراقب فيختار أن يكون متلقيا ً أكرث منه فاعالً يف اللعب
يكتشف الطفل مع والديه متعة اللعب ،عندما تدعوه والدته إىل النظر وملس
واستعمال أشياء مختلفة .وبالنسبة إىل الطفل ينتابه شعور رائع عندما يلعب
قرب والدته ،وبدورها عىل األم أن تستغل هذه الفرصة وتشارك يف اللعب من بعيد
من خالل تعليق أو ابتسامة أو تشجيع كأن تقول عبارات مثل «برافو ،جميل ما
تفعله” ..فهذه طريقة تربوية تشدد عىل قيمة اللعب وأنها توافقه عليه.
ومن خالل اقرتاح األم عىل طفلها ألعابا ً طريفة ،تساعده يف القيام باختيارات
تدريجا كيف وبماذا يريد
ألعاب ويف تطوير استقالليته .وبالتايل فإنه يقرر
ً
اللعب.
عندما يلعب الطفل يبتكر فوىض موقتة ،فمن غري املفروض أن يكون كل يشء
منظما ً ومرتبا ً أثناء اللعب ،فاللعب الكثري التنظيم ال فائدة منه.
واملكان الذي يلعب فيه الطفل يجب أن يكون فيه بعض الحركة والضجيج ال
س ّيما أن متعة اللعب تظهر ببعض املثريات مثل الضحك والحركة.
واللعب يف الهواء الطلق يف املتن ّزه أو يف حديقة املنزل مهم جدا ً أيضا ً للطفل،
يتعرف إىل أجسام جديدة،
فهذا النوع من اللعب يمنحه تجارب جديدة ،فمثالً ّ
ويتدحرج ويتزحلق ،فضالً عن أن بعض األلعاب يصعب القيام بها يف املنزل فيما
يقوم بها يف الخارج بسهولة مثل القفز واللعب بالكرة..

 5ألعاب تساعد في تنمية
مواهب أطفالك
مع فرض العزل املنزيل نتيجة انتشار فريوس كورونا ،وبقاء األطفال يف املنازل،
نجد أنه من املهم البحث عن طرق متنوعة لشغل فراغهم بيشء مفيد ،وفيما
يىل نعرض مجموعة من تطبيقات األلعاب التى تساعد عىل تطوير الجانب
اإلبداعي للطفل ،إذ توفر مجموعة من املهارات لتنمية مواهب األطفال خالل
العزل املنزيل:
لعبة :Alphabear 2
هي لعبة ألغاز حروف وتعترب مناسبة لألطفال يف السن املبكر ،وتتيح لهم
تهجئة الكلمات من خالل تحديد الحروف عىل شبكة األلغاز ،وعند استخدام
الحروف املجاورة لبعضها البعض يظهر شكل دب ،كلما زاد عدد األحرف
التي يستخدمها الطفل زاد حجم الدب وعدد النقاط التي
يكسبها.
– لعبة :Beck and Bo
تتيح لألطفال التعرف عىل األشياء يف عاملهم أثناء بناء
مفرداتهم اللغوية بطريقة مليئة باملرح واألنشطة،
حيث يوفر التطبيق ألبومات تفاعلية تتضمن
العنارص واألشياء والكائنات الحية ،حيث يمكنهم
تهجئة أسمائها الصحيحة ،ومئات التسجيالت
الصوتية واألصوات ملختلف الكائنات الحية وعنارص
الطبيعة
– لعبة :Curious World
هي لعبة ألغاز ممتعة تتيح تجربة تعليمية إلشباع فضول
األطفال ،من خالل تتبعهم لشخصني افرتاضيني داخل اللعبة يف
عالم ميلء باملرح والفضول ،والعمل عىل حل مجموعة متنوعة من األلغاز
املختلفة ،باستخدام مجموعة أدوات ملساعدتهم يف ذلك.
– لعبة :Draw and Tell HD
تعمل هذه اللعبة عىل تنمية مهارة رواية القصص لدى األطفال من خالل
قلما للتلوين ،وفرايش للطالء،
الرسومات ،حيث يوفر التطبيق أكرث من ً 27
و 32خلفية ،وأكرث من 150ملصقًا يحتوي عىل أحرف وسيارات وأطعمة
وحيوانات وغريها ،ويمكن لألطفال استخدامها إلنشاء الرسوم املتحركة
الخاصة بهم ،ثم حفظها ومشاركتها مع العائلة واألصدقاء.
– لعبة :Build A Truck
هي لعبة مناسبة لألطفال الذين يحبون الشاحنات وبناء األشياء ،حيث
يقدم لهم مهمة بناء شاحنة فريدة خاصة بهم الستخدامها الحقًا يف السباق،
حيث يجب عىل األطفال التفكري يف األجزاء املختلفة التي يستخدمونها لبناء
الشاحنة وكيف تتفاعل هذه األجزاء مع بعضها البعض لبناء شاحنة كاملة
من البداية إىل النهاية.
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تقييم للوقاية في
مدارس الصين
مع عودة التالميذ الصينيني إىل حرم املدارس بعد تعليق الدراسة بسبب
 يقول اآلباء واألمهات يف،تفيش املرض الناجم عن فريوس كورونا الجديد
.البالد إنّهم قلقون من تدابري الوقاية من الوباء يف املدارس
 ويل أمر إنّهم2468  يف املائة من بني97  قال أكرث من،وبحسب مسح أخري
.يراقبون عن كثب ما إذا كان يجري تطبيق هذه التدابري بشكل سليم
 يف املائة من أولياء األمور إنّه ال بد من التأكد مما إذا كانت72 وقال حوايل
 وقال أكرث.املدارس تطبق تدابري مكافحة الفريوس بطريقة علمية وحكيمة
 مع، يف املائة منهم إنّهم قلقون من املخاطر املتزايدة لإلصابة بالفريوس70 من
.تجمع األفراد يف املدارس
زيادة
ّ

 يف املائة من أولياء األمور عىل التطهري السليم القائم يف52 وأكد أكرث من
 وأشاروا إىل رضورة مراقبة الحالة.املرفقات املشرتكة مثل مطاعم املدارس
الصحية والتعقيم املهني وإدارة شؤون املوظفني وكفاية االحتياطي من مواد
.الوقاية الصحية الرضورية للوقاية من املرض بشكل فعال

 يف املائة منهم إ ّن املدارس تحتاج إىل ضمان مسافة معقولة بني73 وقال
 اقرتح أكرث من، كذلك. والتهوية الجيدة يف حجر الدراسة،طاوالت التالميذ
 أو،ً نصف اآلباء الذين شملهم املسح أن تمارس املدارس عدة تدريبات مسبقا
.تقدم خطط استجابة طارئة فعالة ضد املخاطر الصحية املحتملة

أزمة الوباء قد تعزز حضور جامعات آسيا
، أشار إىل أ ّن تعليم الطب، كذلك.»التخيل عنه
 إىل جانب،ً ال ب ّد من أن يتضمن جانبا ً إنسانيا
.»العلوم التطبيقية

 نائبة رئيس، قالت فاني تشونغ،بدورها
 إ ّن مؤسستها،جامعة «هونغ كونغ» الصينية
 (العلومSTEM»جمعت بني أساتذة الـ
»)والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
وغريهم يف أبحاثها حول فريوس كورونا
 عىل سبيل، فقد كان مجال اإلعالم.»الجديد
 مهما ً ملساعدة الجمهور يف «التفريق،املثال
ما بني الحقائق والخرافات» بخصوص
 وقالت الربوفيسورة تشونغ إ ّن.الفريوس
علماء النفس وعلماء االجتماع يمكنهم دراسة
،تداعيات الصحة الذهنية الناشئة عن الوباء
وكذلك أسباب تفاعل مجتمعات مختلفة
.بالطريقة نفسها مع تدابري الصحة العامة

الدعم ملجاالت العلوم اإلنسانية التي تساعد
.املجتمعات يف فهم األوقات العصيبة
» قال رئيس جامعة «نانيانغ،يف هذا اإلطار
، سوبرا سوريش، يف سنغافورة،للتكنولوجيا
إ ّن مزيدا ً من الطالب اآلسيويني ال يسافرون
 فقد تحسنت،إىل الخارج بهدف التعليم
 كما أ ّن،جامعات املنطقة يف التصنيف الدويل
القضايا السياسية مثل خروج بريطانيا من
االتحاد األوروبي أو التغريات الجيوسياسية
 كما،يف الواليات املتحدة تمنعهم من السفر
أ ّن «فريوس كورونا الجديد سيعزز هذا
 تابع الربوفيسور سوريش أن ّه.»االتجاه
عىل الرغم من التحول الرسيع ملؤسسته إىل
 ما زالت هناك قيمة حقيقية،التعليم الرقمي
 مشريا ً إىل أ ّن التعليم،يف التواصل الوجاهي
عن بعد «يختلف عن وجود شاب يتناقش
 وهو ما ال نريد،مبارشة مع محارض ملهم

التحوالت التي يتسبب بها فريوس كورونا
ترس ع يف
ّ  يمكن أن،الجديد حول العالم
 بحسب تقرير من،صعود جامعات آسيا
موقع «تايمز هاير إيديوكيشن» األكاديمي
 ففي مؤتمر «تايمز هاير.املتخصص
» الذي2020  آسيا-إيديوكيشن االفرتايض
 دعا،نظم أخريا ً من خالل تقنية الفيديو
قادة جامعات آسيوية إىل نظرة أشمل نحو
التحديات التي تواجه قطاع التعليم العايل
 وذلك، عىل املدى البعيد،ً واملجتمعات عموما
 مع التنبه إىل فرص تعزيز،يف أعقاب الجائحة
 من خالل تعزيز،حضور الجامعات يف القارة
.حضورها اإلنساني عىل وجه التحديد
 املؤسسات،وقد حثّ املتحدثون يف املؤتمر
التعليمية عىل اعتماد نهج أكرث تركيزا ً عىل
 سواء يف مساعدة الطالب مبارشة،اإلنسان
 أو يف تقديم،يف س ّد فجوة التعليم الرقمي

The World’s Best Universities for 2021?

A

ccording to the latest Quacquarelli
Symonds (QS) World University
Rankings, Massachusetts Institute
of Technology (MIT) in the US is ranked the
world’s best university for a record-breaking ninth consecutive year. After MIT,
the top five include (in order) Stanford
University, Harvard University, California
Institute of Technology – all in the US – and
the University of Oxford in the UK.
While the top 10 is dominated by universities in the US and UK, the National
University of Singapore (NUS) is ranked
11th worldwide and remains the topranked university in Asia. Also in Singapore,
Nanyang Technological University (NTU)
has dropped two places in to the 13th
position worldwide and now ranks second
in Asia. Singapore Management University (SMU) was the only other Singapore
university to feature in the rankings; it fell
from last year’s ranking of 477th to the
511-520 band.
The 2021 Quacquarelli Symonds (QS)
World University Rankings ranks the
world’s top 1,000 universities. It acknowledged that this year’s rankings are
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launched at a “challenging time for the
whole world, with COVID-19 impacting universities and students alike”. Commenting
on this year’s results, it added:
«While the Massachusetts Institute for
Technology (MIT) continues its record-breaking streak at number one - the
ninth year in a row it’s achieved this feat
- the big story this year is the impressive
gains made by Asian universities. 26 institutions from the continent now feature
in the global top 100, more than ever
before.»
China’s Tsinghua University reaches a

new all-time high (15th), and five of Hong
Kong’s universities were ranked in the top
100. The University of Hong Kong (HKU)
was rated as the city’s best after being
given 22nd place. The University of Science
and Technology (HKUST) remained in 27th
place, and Chinese University (CUHK) was
up from 46th to 43rd place. City University
rose to 48th from 52nd, and Polytechnic
University was ranked 75th, up 15 places
from last year.
QS surveyed more than 90,000 academics and 40,000 employers to rank the
world’s top universities from 82 countries.

Universities were measured on academic
reputation, employer reputation, citations
per faculty, faculty-to-student ratio, and
the proportions of international faculty
and international students. The rankings
are announced at a time when higher
education has seen campus closures and
teaching and exams moving online due to
the Covid-19 pandemic.
NUS and NTU scored full marks for international faculty ratio, which measures the
proportion of non-local faculty at an institution. However, they both received lower
scores for international student ratio; this
looks at the proportion of foreign students
at a university and provides an indicator of
its ability to attract global talent.
NUS is the oldest higher education institution in Singapore, and currently has 39,000
students spread across three campuses.
It achieved impressive scores in the QS
ranking indicators, being placed 12th in the
world for academic reputation, 18th for
employer reputation and 26th for international faculty.
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تمارين رياضية سهلة للمبتدئين

ممارسة التمارين الرياضية يف بادئ األمر
أمرا صع ًبا يستحيل
بالنسبة إىل املبتدئني ً
تطبيقه ومتابعته بشكل دوري ،إال أنه مع اتباع
الطرق املناسبة واملثابرة والتحمل يمكن أن
تماما ،كتناول الطعام
تصبح يف منتهى السهولة ً
أو رشب املاء.
ويف ما ييل نقدم إليك قائمة بالتمارين الرياضية
البسيطة التي يمكن للمبتدئني أداؤها بسهولة،
ولكنها ذات نتائج رائعة ،حيث تساعدهم يف  
مظهرا متناسقًا.
حرق دهون الجسم ،وتمنحهم
ً
امليش
ويعد من أفضل التمارين الرياضية البسيطة
للمبتدئني وهو من الرياضات املمتعة التي ال
مجهودا بدن ًيا أو ذهن ًيا ،حيث يمارسها
تتطلب
ً
اإلنسان دون ضغط عليه من أي نوع.
أيضا يستطيع أن يمارسها يف أي وقت متى أراد
ً
ذلك ،وللميش فوائد كثرية منها أنه يساعد عىل
تحسني الصحة بشكل كبرية ،وحماية وتقوية
عضلة القلب.
اآليروبيك
ت ُساعد تمارين اآليروبيك يف حرق دهون
مظهرا متناسقًا حيث تعمل
الجسم ،وتمنحه
ً
عىل حرق الدهون ،وبناء العضالت ً
بدل عن
الدهون.
وتحد من
كما ت ُعالج حاالت السمنة املُفرطة،
ّ
خطر اإلصابة باألمراض املرتبطة بـالسمنة مما
يجعلها من أفضل التمارين الرياضية البسيطة
للمبتدئني.
قيادة الدراجة
تعد قيادة الدراجة من أفضل التمارين الرياضية
البسيطة للمبتدئني ،وهي عبارة عن تمرين
هوائي يعمل عىل القسم السفيل من الجسم،
دورا ً
فعال يف تعزيز النظام القلبي
وتلعب ً
الوعائي.
تعترب ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي
وسيلة فعالة للحفاظ عىل صحة اإلنسان
الجسدية والنفسية والسماح ألجهزة الجسم
بالعمل بشكل سليم
التمارين السويدية
وهي تعد من أفضل التمارين الرياضية

البسيطة للمبتدئني حيث تساعدهم يف اكتساب
الوزن املثايل والتخلص من الدهون الزائدة،
وتقوية العضالت وشد الجسم.
أيضا يف
كما تفيد هذه التمارين الرياضية ً
تنشيط الجسم ووقايته من األمراض الخطرية
التي تنتج زيادة الوزن وتراكم الدهون يف
الجسم.
ٍ
مجموعة
وهي عبارة عن
من التمارين الخاصة
بالعضالت األساسية،
وتركز عىل عضالت
الظهر أو الجذع،
ِ
وعضالت البطن،
واألكتاف.
تمرين الجلوس عىل
زاوية الكريس
وهو من أفضل التمارين
الرياضية البسيطة
للمبتدئني ويتم أداؤه
بالوقوف أمام
الكريس مع
رفع اليدين
لألعىل
ثم النزول
بالقسم
العلوي من
الجسم نحو األسفل مع ثني
الركبتني لحني مالمسة
الخلفية للكريس
دون االرتكاز عليه،
مع ثني املرفقني
للداخل ،ومن
ثم العودة
للوضع األول،
مع التكرار.
تعد التمارين
الرياضية
إحدى
أنجع الطرق

الطبيعية لتنشيط الدورة الدموية والحفاظ
عىل صحة العضالت والعظام كما ت ُعالج حاالت
السمنة املُفرطة
السباحة
تحرك السباحة كامل الجسم ،وهي طريقة
عظيمة لرفع النشاط وتشذيب الجسم ،تحرك
ٍ
قصرية معظم مجموعات
السباحة ملسافات
العضالت.
ويحصل املرء عىل تمرين هوائي جيد يف حال
زيادة الرسعة ،كما يمكن أن تساعد السباحة
أيضا يف إنقاص الوزن يف حال السباحة برسعة
ً
ثابتة ،ومستمرة يف الجلسة كلها ،مما يجعلها
من أفضل التمارين الرياضية البسيطة
للمبتدئني.
تمرين الضغط عىل الكريس
وهو من أفضل التمارين
الرياضية البسيطة للمبتدئني
ويتم أداؤه بتثبيت اليدين
عىل الكريس ،مع مد الساقني
بشكل مائل ،واالرتكاز عىل
أصابع القدمني ثم رفع
الجسم لألعىل ،عن طريق
مد الذراعني بالكامل ،والثبات
بهذا الوضع لعدة ٍ
ثوان ،العودة
إىل الوضع األول ،مع التكرار.
اليوغا
وهي تعد من أفضل
التمارين الرياضية
البسيطة للمبتدئني
حيث يمكن أن تحسن
اليوغا من اللياقة
الجسدية والعافية
العامة ،عرب سلسلة
من الوضعيات وتمارين
التنفس.
كما تساعد تمارين اليوغا
املنتظمة عىل تحسني القوة
والتوازن واملرونة ،إضافة إىل
ذلك تحسن اليوغا من املزاج.

Gyms Are Reopening! Take These Steps to Limit
the Spread of COVID-19
equipment, they must sanitize it before and after use.
?Should You Wear a Mask While Exercising
By now, you’ve probably heard that wearing a mask can prevent the
spread of infected respiratory droplets from person to person.
However, exercising in a mask poses a number of problems.
Masks can make it more difficult to breathe,
which can be dangerous while working out.
Additionally, they can quickly become soaked
due to sweat and more moisture leaving
the mouth during heavy breathing, and a
moist mask is not nearly as effective as a
dry mask. If you do choose to exercise at
a fitness center, you may want to remove
your mask and maintain more distance
between yourself and other patrons.
Steps to Prevent Infection at the Gym
If you do choose to go to the gym, here
are some tips you can take to reduce your
risk of catching and spreading COVID-19:
Wash your hands often, especially right
before your workout and right after you finish
exercising. If sinks are unavailable, rub hand
sanitizer in for at least 20 seconds.
ad the rest of the article go to :
https://www.chistlukeshealth.org/
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B

ecause the situation surrounding COVID-19 is constantly evolving, some information may not be up to date. Stay informed by
following information from your local officials and by visiting
the Texas Department of State Health Services website.
Gyms in Texas are opening soon, but is it safe to return
to your normal exercise routine? There are steps
you can take to reduce the risk of contracting
COVID-19, but there is no way to completely
eliminate the risk when in close quarters
with other people. Here’s what you need
to know about going to the gym in the
time of COVID-19.
Texas' Guidelines for Opening Gyms
The state of Texas has set up some
requirements gyms must follow as
they start to gradually reopen. Fitness
centers are not allowed to exceed
25% of standard capacity. Additionally, showers and locker rooms should
remain closed, and fitness equipment
must be roped off to ensure gym-goers
maintain at least six feet of distance from
one another.
Additionally, employees must sanitize equipment with EPA-approved disinfectant after each
use and customers must wear gloves that cover their
fingers and hands. Finally, if someone brings in their own

الحجر تسبب في إضعاف
عضالتك؟ ..إليك نصائح الخبراء
الستعادة لياقتك البدنية من جديد
عانى الكثريون خالل فرتة الحجر الصحي من ضعف عضالت الجسم ،وبخاصة
عضالت العمود الفقري واملفاصل؛ لقلة النشاط البدني والبقاء لفرتات أطول يف
املنزل.
ونصح مختص العالج الطبيعي بخطوات بسيطة الستعادة اللياقة البدنية بعد
الحجر ،وجاءت كالتايل:
استعادة اللياقة البدنية بعد الحجر

 ممارسة الرياضة يف الصباح الباكر ،ويفضل يف الهواء الطلق للحصول عىل أكربقدر من األكسجني لتجديد خاليا الجسم.
 زيادة الثقل عىل عضالت الجسم والعودة إىل النشاط البدني بشكل تدريجيبداية من امليش وامليش الرسيع إىل الركض والقفز والسباحة وركوب الدراجات.
البدء بتمارين بسيطة كامليش والتنفس ،عىل أن يبدأ الشخص يف ميش  10آالفخطوة يوميا ً أو  7كيلومرتات يف اليوم األول.
 االنتظام يف ممارسة الرياضة وتفادي خطأ االلتزام بقدر معني من التمارين،و ُينصح بزيادة املقدار ومضاعفته لتفادي كسل العضالت.

حتى ال تتعرض حياتك للخطر ..تجنب
هذه األخطاء قبل التمرين
عىل الرغم من أهمية الرياضة؛ فإن ممارستها بالشكل الخاطئ قد يهدد حياتك
ويعرضها للخطر ،حيث يصل األمر للوفاة نتيجة اإلصابة بأزمة قلبية مفاجئة.
وشهدت الفرتة األخرية إصابة عدد من الفنانني يف أثناء ممارستهم الرياضة ،حتى
إن البعض فارق الحياة ،من بينهم الفنان املرصي ممدوح عبد العليم وعمرو سمري
وهيثم أحمد زكي.
لذلك يجب أن تتعرف عىل األشياء التي يجب أن تحرص عليها قبل الذهاب للجيم
التي يأتي من أهمها:
تناول الوجبات
ال تهمل تناول الطعام قبل ممارسة الرياضة ،ولكن يجب أن يسبق الذهاب للتمرين
بساعتنيَّ ،
وأل تكون الوجبات دسمة؛ حتى ال ت ُصاب بإعياء يف أثناء التمرين.
تناول الربوتني
بعد التمرين بـ 30أو  45دقيقة حاول تناول وجبة من الربوتني؛ حتى يتم عملية
التعويض العضيل لتكوين العضالت.
التدخني
يجب أن تقلل أو تتوقف عن التدخني نهائيا ً إذا قررت ممارسة الرياضة؛ ألن
النيكوتني وأول أكسيد الكربون يعمالن عىل تضييق الرشايني مع الوقت ،وهذا يسبب
جهدا ً أكرب للقلب لضخ الدم يف الجسم؛ ما يزيد من احتمالية اإلصابة بمشكالت
قلبية.
الكافيني
يحصل الكثريون عىل الطاقة قبل التمرين من مصادر الكافيني املختلفة ،مثل القهوة
ومرشوبات الطاقة ،ولكن اإلكثار منها قد يسبب اضطرابات يف رضبات القلب.
لذا؛ تجب املحافظة عىل ممارسة الرياضة ،ولكن احذر من الوقوع يف األخطاء
السابقة.
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For the first time..
NASA appoints a
woman to an important position

N

قمر تيتان يبتعد عن زحل أسرع
 100مرة مما كنا نعتقد
يبتعد قمر تيتان من كوكبه الحلقي
زحل أرسع بنحو  100مرة مما توقع
العلماء سابقا.
ووفقا لدراسة جديدة ،فإن أكرب قمر
لزحل «ولد» بالقرب من الكوكب إىل
حد ما ،ولكن عىل مدار  4.5مليار
سنة ،هاجر إىل حيث يدور حاليا،
عىل بعد نحو  1.2مليون كيلومرت
من الكوكب .ويتوسع مدار قمر زحل
بعيدا عن الكوكب بمعدل أرسع 100
مرة مما توقعه العلماء سابقا.
وقال جيم فولر ،األستاذ املساعد يف
الفيزياء الفلكية النظرية يف كالتيك
واملؤلف املشارك يف الدراسة الجديدة
« :معظم األعمال السابقة توقعت
أن أقمارا مثل تيتان أو قمر املشرتي
كاليستو تشكلت عىل مسافة مدارية
مشابهة ملا نراه اآلن ،هذا يعني أن
نظام أقمار زحل ،وربما حلقاته،
تشكلت وتطورت بشكل ديناميكي
أكرث مما كان يعتقد يف السابق».

وتمارس األقمار قوة جاذبية صغرية
عىل الكواكب التي تدور حولها ،ما
يحدث تجاذبات عىل الكوكب .وهذا
التفاعل هو ما يسبب املد والجزر
يف املحيطات هنا عىل األرض .وعىل
كوكبنا ،يخلق االحتكاك داخل األرض
من هذا السحب حرارة ،مما يغري
مجال الجاذبية للكوكب .وهذا يدفع
القمر تدريجيا بعيدا عن األرض،
نحو  3.8سم كل عام.
ويقوم تيتان بممارسة تجاذبات
مماثلة عىل زحل ،ولكن يعتقد أن
االحتكاك داخل الكوكب أضعف
من هنا عىل األرض بسبب التكوين
الغازي للكوكب (مقارنة بالطبيعة
الصخرية لألرض).
واقرتح بحث سابق أن تيتان يتحرك
بعيدا عن زحل بنحو  0.1سم فقط يف
السنة .ولكن هذا العمل الجديد يشري
إىل أن تيتان يتحرك بالفعل بعيدا عن
كوكبه بمعدل ضخم يبلغ  11سم كل

عام.
ويف هذا العمل ،عمل فريقان من
العلماء لقياس مدار تيتان عىل مدى
 10سنوات ،حيث يستخدم كل فريق
تقنية مختلفة.
وقالت فالريي ليني ،إحدى املؤلفني
الرئيسيني يف الدراسة ،يف بيان:
«باستخدام مجموعتني من البيانات
املستقلة تماما ،الفلكية والقياسية،
وبطريقتني مختلفتني للتحليل،
حصلنا عىل نتائج متوافقة تماما».
وتتوافق هذه النتائج أيضا مع
النظرية التي اقرتحها فولر يف عام
 ،2016والتي قدرت أن هجرة تيتان
إىل الخارج تحدث بشكل أرسع بكثري
مما كان متوقعا سابقا .ووفقا لهذه
النظرية ،فإن تيتان «يضغط» عىل
كوكب زحل بطريقة تجعل الكوكب
يتذبذب ،والطاقة من هذه التذبذبات
ستجعل القمر يهاجر أرسع مما كان
متوقعا يف السابق.

الصين تطلق قمرا صناعيا لدراسة
األعاصير البحرية
أطلقت الصني يف الحادي عرش من يونيو قمرا
صناعيا مدنيا من طراز  Haiyang-1Dلدراسة
موارد املحيطات والبحار واإلنذار عن األعاصري
البحرية القادمة.
وجاء يف صفحة املؤسسة عىل شبكة التواصل
االجتماعي الصينية  WeChatأن صاروخ CZ-2C
الحامل القمر الصناعي أطلق من مطار تايون
الفضائي يف شمال مقاطعة شانيش الصينية.
وأشارت املؤسسة إىل أن القمر الصناعي Haiyang-
 1Dسيستخدم عند تحقيق مختلف املشاريع
البيئية والزراعية وكذلك مشاريع النقل.
وجاء يف بيان نرشته املؤسسة الصينية أن البالد
قد أطلقت  334صاروخا من أرسة «تشانغان»
(.)CZ
يذكر أن الصني تطور بنشاط برنامجها الفضائي
وتطلق األقمار الصناعية للمالحة الفضائية
واالتصال واإلنرتنت واألرصاد الجوية ،فضال عن
تطوير برنامجي الرحالت الفضائية املأهولة
ودراسة القمر.

يونيو  2020م  -السنة الثامنة  -العدد90 :

ASA has announced the appointment of Cathy Leaders as the director of
manned flights to space, becoming the first woman to hold this position,
and will succeed Cathy Leaders, a 28-year experience in NASA, by Doug
Lovero, who unexpectedly resigned from the month The past, referring to his decision for a “mistake” he committed earlier this year, according to CNN..
The appointment of Leaders in this
important position comes after the US
space agency after she spent seven
years leading the NASA commercial
flight program in which the agency
cooperates with the private sector,
and was crowned with success with
the launch of SpaceX, two astronauts
for the International Space Station last
May, according to Sky News. .
Leaders have also worked for years on
the difficult test program that has seen
vehicle failures developed by SpaceX
and Boeing, to verify that they will be
safe..
In her new position, Leaders will oversee the “Artemis” program, which was
revealed by the administration of US
President Donald Trump last year, and
aims to deliver astronauts to the moon
by 2024..
Commenting on the appointment of
Leaders, NASA President Jim Braidenstein said in a statement: “Cathy has
the exceptional experience and passion
we need as part of the Artemis program, with the goal of landing the first

”woman and man on the moon by 2024.
The first launch of the Artemis program was delayed until the second half of 2021,
but 2024 remains the target of the first moon landing since the days of Apollo.
In May of 2019, NASA announced the Artemis program to return to the moon, the
first mission of the program Artemis 1 , On a flight test of the space launch system
(SLS) And the Orion crew capsule.

قلب الظالم :اكتشاف قادم من
قلب ثقب أسود فائق
أعاد العلماء اكتشاف «نبضات» من ثقب أسود فائق الكتلة عىل بعد  600مليون سنة ضوئية ،بعد
اختفائها لعدة سنوات.
وينبض الثقب األسود يف مركز مجرة بعيدة جدا تسمى  ،RE J1034+396اكت ُشف ألول مرة منذ أكرث من
عقد من الزمان ،يف عام  .2007وتأتي النبضات نتيجة سقوط املادة يف الفوهة وعبور أفق الحدث ،وإطالق
دفقات هائلة من الطاقة التي تخلق نمطا متكررا يف العملية.
إن طبيعة هذه الرضبات والتباعد بينها يطلع العلماء عىل حجم
الثقب األسود نفسه ،وكذلك بنية وتكوين الفضاء املحيط به.
وعندما ُرصدت يف البداية ،سجلها العلماء كل ساعة حتى
حجبتها شمسنا يف عام .2011
ووفقا للمعد الرئيس الدكتور تشيتشوان جني ،من املراصد
الفلكية الوطنية يف الصني ،وجامعة دورهام يف اململكة
املتحدة ،فإن النبضات تثبت أن اإلشارات من الثقوب
السوداء الهائلة يمكن أن تكون قوية ومستمرة .وتوفر
للعلماء فرصة فريدة لدراسة هذا النوع من السلوك ،بهدف
تحسني فهم البرشية لألحداث الكونية الوحشية املرعبة
الكامنة يف ظلمة الكون.
وقال الربوفيسور كريس دون ،من مركز جامعة درهام لعلم الفلك
نفسه،
خارج املجرة« :النظام اآلخر الوحيد الذي نعرفه ويبدو أنه يفعل اليشء
هو ثقب أسود بكتلة مئة مرة أصغر يف مجرتنا درب التبانة ،يتغذى عليه نجم رفيق ثنائي  ،مع ملعان
أصغر ومقاييس زمنية».
واآلن ،بعد أن أعاد العلماء اكتشاف إشارة النبض ،سيجرون تحليال مفصال لها قبل مقارنة نتائجهم
بسلوك الثقوب السوداء ذات الكتلة النجمية يف مجرتنا درب التبانة.
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كورونـا

 األكثر سخونة2020 مايو
 عاما39 منذ

يهدد مكافحة تغير
المناخ في أفريقيا
 من أن فريوس كورونا املستجد قد يضعف قدرة أفريقيا،حذّر صندوق النقد الدويل
جنوب الصحراء الكربى عىل التك ّيف مع تغري املناخ إذ إن تدابري احتواء الوباء
.محدودة املوارد
وأظهرت دراسة حديثة حول تأثري ارتفاع درجات الحرارة والظواهر الجوية القاسية
 وهي املنطقة األكرث عرضة لظاهرة، أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء،عىل النمو
 من األسواق الناشئة واالقتصادات النامية60%  ستكون أكرث تأثرا بنسبة،تغري املناخ
.األخرى
وأشارت تفاصيل الدراسة إىل أن النشاط االقتصادي يف املنطقة قد ينكمش بنسبة
 درجة مئوية أعىل0,5  شهريا عندما يكون متوسط درجة الحرارة يف ذلك الشهر1%
.من املتوسط العام
ودعا صندوق النقد الدويل يف دراسته صنّاع السياسات إىل عدم تجاهل االستجابات
.ملشكلة تغري املناخ خالل التعامل مع فريوس كورونا
 يؤثر سلبا عىل املوارد املالية املحدود-19وأكدت الدراسة «أن التعامل مع وباء كوفيد
 مضيفة أن التمويل املخصص ملكافحة فريوس،»أصال يف إفريقيا جنوب الصحراء
.»كورونا يمكن أن يستخدم أيضا «ملعالجة تغري املناخ يف الوقت نفسه
وأشار صندوق النقد الدويل إىل «الروابط الجوهرية» بني تفيش الفريوس وتدمري
.البيئة والتلوث من صنع اإلنسان الذي يضعف أجهزة املناعة لدى البرش
 «التكيف مع تغري املناخ سيفيد أيضا مجاالت التنمية األخرى مثل القدرة:وأضاف
.»عىل التكيف مع األوبئة وتعزيز النمو يف نهاية املطاف
 فإن التكيف مع تغري املناخ سيكلف إأفريقيا جنوب الصحراء ما بني،ووفقا للتقرير
 من الناتج3%  إىل2  وهو ما يعادل حواىل، مليار دوالر سنويا يف العقد املقبل50 و30
.املحيل اإلجمايل يف املنطقة
 لكنه أشار أيضا إىل أن،»وقال الصندوق إن الدعم الدويل ستكون له «أهمية كربى
.اإلجراءات الوقائية تبقى أقل كلفة من اإلغاثة بعد الكوارث
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أيار املايض كان الشهر األكرث/ إن شهر مايو،قال خرباء املناخ يف االتحاد األوروبي
 منذ بدء عملية رصد درجات الحرارة عامليا، للشهر نفسه،سخونة عىل مستوى العالم
 حسب مقاييس، وهو األحدث يف سلسلة ما ت َّم تسجيله، عاما39  قبل،1981 يف عام
.باحثي املناخ يف االتحاد األوروبي
 وهي مؤسسة لرصد درجات حرارة،وذكرت خدمة «كوبرنيكوس» للتغري املناخي
 أن متوسط درجة حرارة الهواء السطحي العاملي يف،األرض تابعة لالتحاد األوروبي
 درجة مئوية عن متوسط درجات الحرارة لشهر0.63 أيار جاء أعىل بمقدار/مايو
.2010  إىل1981 أيار املسجلة من/مايو
 أن أكرب، التي تعتمد إىل حد كبري عىل بيانات األقمار الصناعية،وأضافت املؤسسة
أيار ت َّم تسجيلها فوق أالسكا والقارة/قفزات أعىل من متوسط درجات الحرارة يف مايو
 درجات10 حيث كانت أعىل بـ،القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) وأجزاء من سيبرييا
.مئوية
0.7 أيار أعىل بنحو/ مايو31  حتى12 وكان متوسط درجات الحرارة العاملية لألشهر الـ
ترشين األول/ ت َّم تسجيلها من أكتوبر،ً  شهر دفئا12  وهو ما يعادل أكرث،درجة مئوية
.2016 أيلول/ إىل سبتمرب2015

Scientists say they have found the cleanest air on Earth

S

cientists believe they have identified
the world’s cleanest air, free from
particles caused by human activity,
located over the Southern Ocean, which
surrounds Antarctica.
In a first-of-its-kind study of the bioaerosol
composition of the Southern Ocean, researchers from Colorado State University identified
an atmospheric region which remains
unchanged by human activity.
Weather and climate are closely linked,
connecting each part of the world with other
regions. As the climate changes rapidly
because of human activity, scientists and
researchers struggle to find a corner of
the Earth unaffected by people.
However, professor Sonia Kreidenweis and her team suspected
that the air over the Southern
Ocean would be least affected by
humans and dust from the world’s
continents.
Researchers found that the boundary
layer air, which feeds the lower clouds
over the Southern Ocean, was free from
aerosol particles produced by human activity -- including burning fossil fuels, planting
certain crops, fertilizer production, and
wastewater disposal -- or transported from
other countries around the world.
Air pollution is caused by aerosols, which

are solid and liquid particles and gases that
are suspended in the air.
Researchers decided to study what was in the
air, and where it came from, using bacteria in
the air as a diagnostic tool to infer the properties of the lower atmosphere.
Research scientist and co-author of the study
Thomas Hill explained that “the aerosols controlling the properties of SO (Southern Ocean)
clouds are strongly linked to ocean biological
processes, and that Antarctica appears to
be isolated from southward dispersal of
microorganisms and nutrient deposition from
southern continents,” he said in a statement.
«Overall, it suggests that the SO is one of very
few places on Earth that has been minimally affected by anthropogenic activities,” he added.
Scientists sampled the air in the marine
boundary level -- the part of the atmosphere
that has direct contact with the ocean -- while
aboard a research boat traveling south to the
Antarctic ice edge from Tasmania, Australia.
Scientists then examined the composition of
airborne microbes, which are found in the
atmosphere and often dispersed thousands of
kilometers by the wind.
Using DNA sequencing, source tracking and
wind back trajectories scientist and first
author Jun Uetake found that the microbes’
origins were from the ocean.
From the bacterial composition of the mi-

crobes, researchers concluded that aerosols
from distant land masses and human activities, such as pollution or soil emissions caused
by land use change, were not traveling south
and into the air.
Scientists say that the results show a stark difference to all other studies from oceans both
in the northern hemisphere and subtropics,
which found that most microbes came from
upwind continents.
In the study, published Monday in the Proceedings of the National Academy of Sciences
journal, scientists described the area as “truly
pristine.»
Air pollution is already a global public health
crisis, and kills seven million people each year,
according to the World Health Organization
(WHO).
Studies have shown that air pollution increases the risk of heart disease, stroke and lung
cancer.
More than 80% of people living in urban areas
that monitor air pollution are exposed to air
quality levels that exceed WHO guideline
limits, the health organization said, and lowand middle-income countries suffer from the
highest exposures.
However, as studies have shown, air pollution
can cross geographical boundaries, and affect
people hundreds of miles away from where it
originated.
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ألف دوالر إكراميات لموظف في
ستاربكس ..والسبب عجيب

دخلت امرأة إىل فرع لستاربكس يف سان دييغو
األمريكية بدون كمامة ،حيث تم رفض تقديم الخدمة
لها ،وملا لم يعجبها ذلك كتبته عىل فيسبوك،
والنتيجة كانت عكسية!
وقامت بالتقاط صورة للموظف ،واسمه لينني
غوترييز ،الذي رفض خدمتها ،مع تعليق أنه
رفض خدمتها ألنها ال ترتدي كمامة ،مضيفة «يف
املرة القادمة سأنتظر رجال الرشطة وأحرض إعفاء
طبيا».
هذا املنشور أثار ردة فعل عكسية ضد املرأة وتعاطفا
مع املوظف ،ويبدو أن رواد فيسبوك شعروا أن
غوترييز قد تعرض للتنمر ،وكتبوا أنه من الخطأ
لومه ،فهو يقوم بوظيفته.

ثم قرر أحد األشخاص الذين شاهدوا منشور،
ويدعى مات كوان ،البدء يف جمع إكراميات للموظف
رغم أنه لم يكن له سابق معرفة به.
وقال كوان إنه لم يتوقع قط أن يصل مجموع
اإلكراميات إىل أكرث من ألف دوالر .ولكن يف غضون
ثالثة أيام فقط تجاوز  32ألف دوالر.
وقال املوظف إنه فوجئ بالدعم ،ويف مقطع فيديو
عىل فيسبوك شكر كل من تربع.
وقال إنه بعد أن دخلت املرأة املتجر ،سألها إذا
كانت لديها كمامة ،وحاول اإلشارة إىل ورقة مكتوب
عليها لوائح ستاربكس ،ولكنها بدأت «عاصفة من
الشتائم» ثم التقطت له صورة مهددة باالتصال
بمكتب الرشكة.

ً
مليونيرا بعد عثوره على
عامل منجم يصبح
أكبر حجري تنزانيت
أصبح عامل املنجم التنزاني ،سانينيو كوريان اليزر ،مليونريا ً ،بعد اكتشاف اثنني من
أكرب أحجار التنزانيت الثمينة يف البالد وبيعها للحكومة.
وقد عرث سانينيو كوريان اليزر ( 52عاما ً) عىل الحجرين اللذين يبلغ وزنهما
 9.27و 5.1كيلوغرامات يف تالل مرييراني (شمال البالد) ،وهي منطقة
س ّيجها الرئيس جون ماغوفويل عام  ،2018لوقف تهريب األحجار الكريمة.
وباعهما للحكومة مقابل ما يعادل  3.3ماليني دوالر أمريكي.
ُعرث عىل التنزانيت للمرة األوىل يف سفوح كليمنجارو عام  ،1967ومنطقة
مانيارا يف شمال تنزانيا هي املكان الوحيد املعروف الذي يضم هذه األحجار
التي يرغب يف الحصول عليها تجار املجوهرات لربيقها األزرق البنفسجي
الرائع.
وقال وزير التعدين دوتو بيتكو خالل الحفلة التي أقيمت لهذا االكتشاف يف
مانيارا ،أمس األربعاء ،إن الحجرين هما أكرب الحجارة التي عرث عليها يف البالد
حتى اآلن .وأشار اليزر إىل أنه يأمل يف استخدام األموال لتطوير مجتمعه .وأوضحت
الحكومة عىل «تويرت» أن الحجرين سيعرضان يف املتحف الوطني.

Russian millionare Anastasia Tropitsel dies in motorbike crash in Bali
help and people stopping to witness the
gruesome scene.
On Instagram, where she has more than 1.2
million followers, Tropitsel described herself
as a self-made millionaire who amassed her
wealth at 15. She has reportedly been staying in Bali amid the coronavirus outbreak.
The Russian Embassy in Jakarta has confirmed the death of their citizen with Coconuts Bali, further adding that their consular
staff is in touch with her parents in Russia.

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

It was an extremely hard collision and she
died,” Ni Luh Tiviasih, who heads the traffic
management unit at the Denpasar Police,
said.
According to reports, Tropitsel was driving
at more than 90 kilometers per hour and
lost control of the sports bike before she
eventually collided with the roadside block.
A video that has circulated online shows the
aftermath of the accident, wherein Tropitsel
was lying lifeless on the street, with her
boyfriend sitting by her side waiting for

A

n 18-year-old Russian woman,
who has been identified as influencer Anastasia Tropitsel, died
in a motorbike accident in Bali on Sunday.
Local authorities said that her vehicle might
have gotten “out of control” as she was
riding along Jalan Sunset Road in Seminyak.

Tropitsel, whose real name is Anastasia
Zubrina, reportedly suffered severe head injuries when she crashed her Kawasaki Ninja
sportbike and died at the scene.
“While she was riding she wobbled to the
right and crashed onto a roadside block.
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PURE HANDS
Yemen Relief

AS YEMEN GOES
THROUGH
ITS WORSE

CAN WE
BRING HOPE
TO ITS
PEOPLE?
DONATE NOW
www.purehands.org
info@purehands.org

1-800-425-1647
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

@PUREHANDS2
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ً
عاما في خدمة
الجالية

معرض هاني عميسان

لبيع أحدث السيارات األمريكية واليابانية واألوربية والكورية
BUY - SELL - TRADE
نعطيك
أفضل قيمة
لسيارتك عند الشراء
1 year warranty
& engine
transmission

• نبيع بأفضل األسعار
•نبيع كل السيارات مع ضمانة
سنة كاملة لألنجن والترانزميشن

■ أسالوا عن التقسيط لمدة ثالثة
أشهر بدون ربا
■نبيع جميع أنواع السيارات
ونشحنها إلى أي مكان تريد

ملكية
نظيفة وأسعار
مدهشة

 clean titlesgreat prices
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