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AZAAL PHARMACY

صيدلية آزال
بإدارة الصيدلي :بندر صالح
Bandar Saleh, Pharm D
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الدكتور :نبيل سليمان يفتتح عيادته الجديدة
في نفس العمارة التي فيها الصيدلية

· تجهيز األدوية بأقل من  ١٠دقائق
· توصيل األدوية مجانًا للمنازل والعيادات وبأسرع وقت
· أقل وأفضل األسعار
· نقبل جميع أنواع التأمينات
· استشارات مجانية
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· Free Delivery

· Refill Reminders
· Easy RX Transfer
· Guaranteed Lowest
· Cash Prices Around
· All Insurance Plans Accepted
· Prescriptions Ready In less Than 10 Minutes

FREE DELIVERY

9834 COUANT HAMTRAMCK, MI 48121
002
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SHEBA
صيدلية سبأ
 فروع لخدمتكم٣

3 locations to serve you
Abdulla Shariff, Pharmacist
Fas t & Friendly Care

10136 Vernor Hwy
Dearborn MI 4812O
Phone : 313-841-8820
Fax : 313-841-8846
HOURS
MON - FRI . 9AM - 6PM
SAT . 10AM - APM

SHEBA

PACKARD

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

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

PHARMACY

HOURS
MON - FRI . 9AM - 6PM
SAT . 10AM - APM
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العربي:

مستقبل؟

حدث عن ال

ل ألدب يت

ي مستقب

طرح كذلك
حظة ت
لبقاء .لكن هذه الل التي طاملا
لألسئلة
طرح
معركة اضالت املثرية
خيال العلمي ل اإلنسان
عربي كفرد
درات
كل املعدمها كتا ّب ال
اإلنسان ال
العلم واملستقبل وق ضخم قادر
ستخ
تنظر اىل
التغيري
فهي معني
ارؤاهم حول
إنها أنظمةرادة ،وال تحبذ فكرة السلوك
لعلوم لذا
خييل ألن
سلوب اإل
عنه الت
وتطورات ا اقات األسئلة» .املستقبل
تخييلية
م
أن
ط
والثورة .فتمنعكحلم أو مادة
لعزيز غريبي
عىل تفجري املرصي« :أظن العلمي،
يايس يبدأ
كاتب
للخيال
بثينة عبد ا
يعد فيها
الس
ويقول ال تطور كبري
لم
حجر ضمن
صامتة».
جائحة
مفتوح أمام طفرة غري مسبوقة ،صار لغة
ظرية بل
لعالم عىل وقع ال ريوس
وجود استفادة من استفادة
ربما نعيش طبيق أو ن
يشء وللمرة
وهي
حني عاش ا قائية من انتشار ف فتح هذا
مجرد ت
وقد
يرى األحمر ب ستوى الفكري ،أنها «قد
ب إىل كل عامة مطلبا
اإلجراءات الو عودة للقراءة ،دون أخرى،
ورونا عىل امل
عي» وقال
العلم وفلسفة وترسّ
لل
علمية
كثريا
رونا ،شهدنا
حياة
صفعة الو
املختصني
األعمال
ال
صدفة أن
لفئة من
ك بهها بـ»
وهي
األوىل صارت الثقافة حكرا عىل
كو
شفت
سفارنا فارغ،
شّ
ولم تعد
السياق الباب يعرف بأدب الوباء ،أجناس
خذتها البرشية فاكتوكثريا من أ
جماهرييا،
بال مربر
من
ما بات
رعي
طائل،
أ
الستهالكية
جنس ف
تقرأ الخيال
واملثقفني».
ومنها تفتح عىل
من عملنا بال عاداتنا ا
لمي.
معات ال
منطقة
الخيال الع وروبا وشمال
جدا من
ثابت :مجت
هو أدب
وكثري
ملالية
أ
يف
واية،
ربيا،
ا
لغاية
الهادي
عمال املنظومة فيلية فقط.
الر
ختلف ع
وال معنى.
من فيصل
 72عاما إثر
وهو مجال ناشط ل الحال ي
عمال ط
من أ
العلمي!
كل
ناهز
لهذا
ولكن
كما أن كثريا ماتية هي أ عرق جبني
فركوح عن عمر واعترب الروائي
مريكا واليابان ،املياه املتج ّمدة ألدب ،هم
تفاؤل يف حديثقابله يشء
الخد
شون عىل
ورونا
أ
ّاب هذا ا
ملرتجم األردني إلياس ألردنية عمان ،الثقايف األردني
ما ملسناه من سمري سعد ،ي أدب الخيال
وامليادين ميون يعي
فهل تحرّك ك ثالثة من كت
األحمر،
العاصمة ا
تويف األديب وا
املشهد
حمد
عمال وه
يصل
يف
أسسها يف
ماض قريب
األحمر وأداوية يف رسم مشهد عميقة،
الفن؟ سؤال إىل الجزائري ف سمري سعد،
صابته بنوبة قلبية حادة أبرز الرموز الثقافية يف وزيع» التي
خلفية
ريب
وءات
وائي
ريهم.
للنرش والت
فائدة ال
السو
ربعة عقود
حقق لنب
املرصي أحمد
احث والر
لها
غ
إ الكاتب الراحل واحدا ً من وبدار «أزمنة
من لمي ،وهي صورة تمتد عىل أ
كل هذا هو ت صوف يف خ ع .وهذه املقبلة».
صصه القصرية
الب كاتب واملرتجم هادي ثابت.
التي صدرت له
و
علمي يف
جربة ثابت
الع
جيدا األيام
عروف ومو
ال
وال
التونيس ال
عروف كل
هرها
برواياته وقعينيات القرن املايض .القصص القصرية »طيور عمان
م
حيث أن ت الروحي» للخيالألدبي خذله
والروائي
فيها ربما ستظ رواية كما هو م أو ثقافية.
ويعد «األب
الجنس ا
مطلع تس العديد من مجموعات ومنها «الصفعة» و نحتها رابطة
العوالم
املتابعة
«داخل ال
سيميائية
هذا
التي م
ملايض،
فركوح
لوباء على
يتابع:
إىل عالمة
تونس حيث أن صعيد ثان تبدو يكتب عن
وكتب سبعينيات القرن ا عرشون طلقة للنبي»  .1982وأصدر
حمر :أثر ا
بداية وعىل
للمعنى.
حول
كبري ،فلم
نهاية
يصل األ
و»إحدى و
جموعة قصصية عام أعمدة الغبار»
يشء يت صبح حامال
التونيس
حد
القراء
ف
منذ منخفضة»
مقرصة إىل واإلعالمي
(« ،)1987
كل يشء ي
التخيلية
المية
شخصا
تحلق ألردنيني جائزة أفضل م قامات الزبد»
ّ الروائي
كما أسلفت
خيال
اإلع ثابت غري
لراحل روايات «
الكتاب ا
وتخرج يف قسم
من الفضاء
قد تكون
كتابة ضمن أدب الزائري بني
ألردني ا
.)2008
أدب الرياحي.
أو وجودا
الجائحة
األديب ا «أرض اليمبوس» ( مدارس عمان والقدس ،صناعة النرش
كورونا،
كمال
سياسيا
يف تفسريه لقلة ال يربط الكاتب الج العلمي.
منعطف
عربية ،وعمل يف
 ،1948ودرس يف
(،)1996
ظاما
خيال
ألثر
ال
ن
علمي يف
أو
سيولوجي»
هذه
علمي عربيا ،علمي وواقع ال اسمه الناس
جامعة بريوت ال
فركوح عام
الخيال ال
الخارجي.
ال
صوري
«السو
حديثه «« :عايشنا وبالتايل
وولد
ال
ألخوين األملانيني
وحول
واضح
فلسفة وعلم النفس بالكتابة األدبية.
«فقر» البحث تكنولوجي يتق القرية.
عتقد أن الشكل يشء يهمني يف ت لتخييلية.
( )1984ل
يقول ثابت يف املستقبل غري غري واضح،
ال
ثقافية و
أ
أكرث
ارلوس
عواملي ا
ريمن»
قول« :املعطى ال الذي صار مثل عن طريق
حلة ،ويبقى
الجائحة هو ملرض عىل
هي فكرة
ي
عىل الكوكب ذكية ،تسري
والصحافة ال «موسيقيو مدينة ب للروائي املكسيكي كتشييل لويس
خيال العلمي انسداد
املر
تقبيل ألثر ا
جزء فاعل
)1990
لراحل
جميعا
األكرث جذبا يل لكيماوية)
مازال مستقبل ال بشكل عام عن وايات يف
املس
وترجم ا غرينغو العجوز» ( رسيع» ( )2008للروائي الياباني تاكايش
املدن العاملية مدنوالربمجيات
لفكرة
واملواد ا
يل أربع ر
حديث
غريم ،و»ال
 )2018للكاتب ال
جل
اغونيا ال
صطناعي،
وربما تكون ايمياء (األدوية جيات .هذه
لكن يمكن ال جنس األدبي؛
املجتمع
لذكاء اال
ينتس ،و»قطار بات «ربيع آخر» (
يف
تغالل الك
اإليديولو
حتى
ا
يعيشه هذا ال ولم أر أي صدى إىل الذهاب
فو
وقدم رواية
اس أجل التأثري عىل فيها كثريا».
من حياتنا .تزايد من الشباب وكبرية عالم
لمي،
سيبولفيدا،
طررت
من
ييلية أفكر
الخيال الع درجة أني اض وجود لقراء
يف ظل العدد امل يلجون بشجاعة يف البالد
سبيل تخ
تسوجي.
إىل
رغبة يف
هذا النوع
الكتاب األردنيني
شابات الذين
جماعية
التونيس كتابي هناك .ال يقتل كل
مستقبل
اليمبوس
تكريم رابطة
ديستوبيا
ملرص ألنرش
ال
هذا الوضع
اليمبوس»،
أن
أرض
سعد :في
العلمي،
لراحل بمناسبة روايته «أرض
الكتابة أرى بكل خري.
إىل البيوت
للخيال
حمد سمير
سابق لألديب ا
خيال العلمي» .إىل أنه من
عربية يبرش
للرواية عن
وجماعات
ضمن ال
سبول
املكثف للرجال ملؤنثة أكرث
ونيس
أ
رصيح
صعدة ،أفرادا
سمري سعد
حارضا مشكوكا
ال الدخول
الكتابة يشري الكاتب الت حيث يقول:
صوص ا
بامتياز
ويف ت فوزه بجائزة تيسري ال عىل كافة األ
أن كورونا
لعل
ظهور الن
كاتب أحمد عالقة مبارشة
هذا األدب
عىل
رغم ذلك
نعيش أزمة
دعي
وأحزابا معارضة ،ونعيش عمليا ومن دون
ال
له فركوح «إننا
سيعزز من عتها يمكننا أن ن ملجتمعية».
ملمكن أن يتطوّردومي األمل».
من جهته ،يعترب الحديث عن والجائحة،
أسئلة ال نملك
سلطات حاكمة
قال
الهندسة ا
وسا
ا
املبكر جدا خيال العلمي
فتوحا عىل
لسنا مع
نظري
فأكرث ،همت كثريا يف
أنه من
أزمة هي
بني الجنة
ومجتمعات و ومستقبال م
«نحن
ضمن ال
الكاثوليكي-
خيال العميل أدب من نقد
أهلية بقائه،
بني اإلنتاج عام ،أعتقد أن أيةبأزمة ترتبط
عنها».
قد سا «أدب ال
ملفهوم
تعميدهم،
أنه ال يخلو أبدا األخرى
يفمكابرة قوام اإلجاباتمنطقة وسط -حسب ا الذين ماتوا قبل
«بشكل
بالنا
يضيف :سفية ،أي
اإلمكانيات
هشاشة
يف القدس
يقول كتابة عموما فما فج مدى
مبوس هي
األطفال األبرياء جبل صهيون
بأبعاد فل صور املستقبل و قوياء دوما.
وأرض الي
مامنا بشكل
محفز لل
فيها أرواح
منطقة مقابل
ستفرد به األ
سيايس .ت
وباء ،كشف أ
بلدان
والجحيم ،تودع رخيس هي
اعية
ي
أمر
ال
توبيا جم
ب
إلنسانية».
حياة هو
خريطة بو
تحرجا منه يف العربية.
وبحسب
لل نجد دوما
نظمنا ا عيش لحظة ديس وحيد يف
كحال البلدان تحاول
سالحنا ال
لهذا
«ن
الرشيف.
يضيف :والعلم يبدو
لتوزيع أنه «إذا
املتخلفة سياسيا العربية أنظمة افظة عىل
السياسية
بامتياز
صوب املح
لدار أزمنة للنرش وا صاحبها سوى
األنظمة
أزمنة
عجلة الحياة
كما هي.
عن نفسه يف تقديمهخالصة ،فال يحتاج السوق وذكائه يف
دفع
الحالية
فركوح
استثمارية
دومالّمات الحياة
طبعا ً ،لعقلية
تفاصيله .أما
وقال الغاية تجارية
متالكه،
مع
يف
كانت
معقول يبدأ به مع ا تحكمة بآليات العمليهدف إىل إثارة
لرأس مالوسط الفوىض العارمة امل مرشوع ثقايف محدد ،ظروف خنقه
الترصف الغاية تتمثل يف تحقيقداخل اإلنسان العربي ل يف حارضه
التي تحارصه
االختالف».
إذا كانتلجمال واملعرفة املكبوتة األسئلة
مكامن ا ختناقه ،ومشاركته ل َُّجـ َة بمواصفات يف غايةالديمقراطي» يف
عُد ًة أخرى
س ي بـ»االنفراج األدبية الشابة
املختلفة وا ذلك يتطلب
الراهن؛ فإن أزمنة عام  ،1991إثر ما ُ مّإشهار النتاجات جموعة أسماء
عىل نرش و
وأطلقت م
وأُسست دار يف بداياتها
تتابعة ،ومن هذه
«تباشري»،
وعملت
سلسلة كتب باسم األوىل وكذلك امل
األردن،
عبد الكريم،
ونرشت
ونبيل
داراتها
األردنية ،ضورها من خالل إص عمايرة ،ومفلح العدوان ،عامري ،وجواهر
أثبتت ح
ومحمد ال
جميلة
املوقع الرسمي
ألسماء زياد بركات ،و براهيم جابر إبراهيم،ألسماء ،بحسب
ا
جوري ،وإ
وسواها من ا
وجميلة الع السالم صالح،
رفايعة ،وعبد
للدار.

أ

ومؤلف
ة»
مؤسس «أزمن » ..رحيل
يمبوس
والناشر
ال
«أرض والمترجم
األديب
فركوح
ني إلياس
األرد
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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 والغدا ء
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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ترمب متفائل« ..كورونا
سيزول وفاوتشي أخطأ»
يتمسك الرئيس األمريكي ،دونالد ترمب ،بتفاؤله مقابل
الترصيحات املتشائمة ملنظمة الصحة العاملية التي أكدت
يف أوقات سابقة أن الوباء الذي طال أكرث من  14مليون
إنسان حول العالم ٍ
باق معنا لفرتة طويلة.
فقد كرر ترمب تأكيده أن فريوس كورونا سيزول عاجالً
أم آجالً ،عىل الرغم من كافة التحذيرات الطبية ،مجددا ً
رفضه فكرة فرض وضع الكمامات عىل املستوى الوطني،
املستجد بشكل كبري
فيما يزداد عدد اإلصابات بالفريوس
ّ
يف الواليات املتحدة .وقال يف مقابلة بثت ضمن «فوكس
قلت
حق .تعلمون ُ
نيوز صنداي»« ،يف النهاية سأكون عىل ّ
وأكرر ذلك» .وأضاف «سيزول الفريوس وسأكون
سيزول ّ

حق».
عىل ّ
«نزلة برد»!
كما أشار إىل أ ّن «العديد من اإلصابات الجديدة تسجل
يف صفوف الشباب الذين يتعافون يف يوم واحد» .وأضاف
«لديهم نزلة برد الكثري من هذه الحاالت يجب أال ت ُحتسب
كإصابات» ،يف محاولة منه لتربير الفارق الكبري مع
حصيلة أوروبا .وتابع «ال ُيجرون فحوصا ً كثرية لكشف
اإلصابة».
ُسجل
ويف ما يتعلّق بنسبة الوفيات ،أك ّد ترمب أ ّن بالده «ت ّ
أحد أدنى املستويات ور ّبما األدنى يف العالم.
وعما إذا كان يفك ّر يف فرض وضع الكمامة عىل املستوى
ّ
الوطني بعدما جعلت مدن وواليات هذا األمر إلزام ّيا ً يف

األماكن العامة ،قال «ال أرفض أن يكون للناس نوع من
الحرية وال أوافق من يزعمون أ ّن كل يشء سيختفي إذا
ّ
وضعنا الكمامات».
إىل ذلك ،قال «سابقا ً ،كان الجميع يقولون ال تضعوا
الكمامات وفجأة بات عىل الجميع وضعها ،لكن كما
تعلمون ،تس ّبب الكمامات مشاكل أيضا ً».
فاوتيش واألخطاء
أما عن عالقته بخبري األمراض املعدية أنتوني فاوتيش،
فكرر أن عالقتهما جيدة عىل الرغم من اعتقاده أن الخبري
األمريكي املرموق يبالغ قليال يف مخاوفه.
إىل ذلك ،رأى أن مدير املعهد الوطني لألمراض املعدية

ارتكب بعض األخطاء ،قائالً «إنه شديد القلق دوما» وعدد
ترمب بعضا من تلك األخطاء خالل مقابلته قائالً« :يف
البداية قال فاوتيش ال ترتدوا الكمامة ثم تراجع ،بعدها
طلب مني عدم حظر الصني لكنني لم أقتنع» .وأضاف
«بعد ذلك ،أكد أنني أنقذت عرشات اآلالف من األرواح».
رغم ذلك ،أوضح الرئيس األمريكي مجددا ً أن عالقة جيدة
تجمعه بالطبيب الشهري».
أتى ذلك ،بعد أن أفاد العديد من وسائل اإلعالم املحلية
أن عالقة الرجلني متوترة ،ال سيما مع تراجع فاوتيش عن
تصدر املشهد ضمن خلية مكافحة الفريوس املستجد
التي أنشأها ترمب مع بدايات تفيش الوباء يف البالد.

وفاة النائب جون لويس رائد الحقوق المدنية بالواليات المتحدة
تويف جون لويس ،الناشط الذي ُيعد رمزا ً للدفاع عن
الحقوق املدنية يف الواليات املتحدة ورفيق درب مارتن لوثر
كينغ االبن والعضو يف الكونغرس األمريكي منذ  ،1986عن
 80عاما ً.
ولويس ،أيقونة نضال األمريكيني السود ،خاض طوال
حياته معركة طاحنة ضد التمييز والظلم االجتماعي.
وتعرض للرضب من قبل الرشطة وتم توقيفه عدة مرات يف
احتجاجات ضد قوانني متعلقة بالهجرة.
وقال مارتن لوثر كينغ الثالث ،وهو النجل األكرب ملارتن
لوثر كينغ االبن ،لشبكة «يس .إن .إن»« :من منظور
تاريخي ،ال يمكن إال لقلة أن يصبحوا عمالقة .تح ّول
جون لويس حقا ً إىل عمالق من خالل القدوة التي مث ّلها
بالنسبة إلينا».
وساهمت معارك لويس ،وهو نجل مزارع ،من أجل العدالة
يف تحديد مالمح حقبة بأكملها ،بينما تركت سلطته
املعنوية ،كرجل دولة كبري يف السن ال يقهر ،بصمة يف
الكونغرس.
وتم تشخيص إصابته برسطان البنكرياس يف املرحلة
الرابعة أواخر العام .2019
من جهتها ،قالت املتح ّدثة باسم البيت األبيض ،كاييل
ماكيناني ،يف تغريدة« :كان النائب جون لويس رمزا ً
لحركة الحقوق املدنية ،ويرتك خلفه إرثا ً راسخا ً لن ُينىس.
نصيل لعائلته بينما نستذكر مساهمات النائب جون
لويس املذهلة لبلدنا».
وتم تنكيس العلم يف البيت األبيض ويف مبنى الكابيتول
مقر الربملان األمريكي.
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جازف «بحياته ودمه»
ويف سن الـ ،21كان لويس بني مؤسيس حركة «ركاب
الحرية» التي حاربت التمييز العنرصي يف وسائل النقل
يف الواليات املتحدة مطلع ستينيات القرن املايض.
وكان أصغر قادة «املسرية إىل واشنطن» يف  1963التي ألقى
فيها مارتن لوثر كينغ خطابه الشهري «لدي حلم».
وبعد سنتني ،كاد جون لويس أن ُيقتل عىل أيدي عنارص
أمن عىل جرس أدموند بيتوس يف مدينة سلما يف والية
أالباما خالل مسرية ،حيث كان يقود مسرية سلمية إىل
مونتغومري ضمت مئات الناشطني ضد التمييز العنرصي.
وأصيب بكرس يف جمجمته يف ذلك اليوم الذي أطلق عليه
«األحد الدامي».
وبعد خمسني عاما ً ،ويف  ،2015عرب مجددا ً الجرس برفقة
باراك أوباما ،أول رئيس أسود يف تاريخ الواليات املتحدة،
إحياءً لذكرى املسرية من سلما.
ومنحه أوباما وسام الحرية الرئايس كأرفع مكافأة مدنية
أمريكية ،يف مراسم أقيمت يف البيت األبيض يف .2011
وكتب أوباما يف تغريده «قالئل منا يعيشون لريوا إرثنا
يتطور بهذه الطريقة الرائعة واملهمة ،جون لويس حقق
ذلك» ،مؤكدا ً أن الناشط «كان يحب بلده إىل درجة أنه
جازف بحياته ودمه من أجلها».
«ضمري الكونغرس»
ولد جون لويس يف تروي بوالية أالباما يف  21شباط/
فرباير  1940وكان الثالث بني عرشة أوالد .وعاش يف بيئة
يهيمن عليها السود بالكامل تقريبا ً /وما لبث أن أدرك
حجم التمييز يف الوالية الواقعة يف جنوب رشقي الواليات

املتحدة.
بدأ بتنظيم االعتصامات أمام املطاعم التي تمارس التمييز
العرقي وتم توقيفه حوايل  20مرة خالل احتجاجات
غري عنيفة ،قبل أن يؤسس ويقود يف وقت الحق «لجنة
التنسيق الطالبية لالعنف» حيث كتب خطابات ضد
عنف الرشطة ونظم حمالت لتسجيل الناخبني السود.
وانت ُخب لشغل مقعد يف الكونغرس عام  1986ورسعان ما
تح ّول إىل شخصية تملك سلطة أخالقية فيه.
وتوالت الترصيحات التي أشادت به من جانب
الديمقراطيني والجمهوريني عىل السواء.
وقالت رئيسة مجلس النواب ،نانيس بيلويس ،إن لويس
كان يجسد «ضمري الكونغرس» .وتابعت «تنعى أمريكا
أحد أعظم أبطال التاريخ األمريكي» ،واصف ًة إياه
بـ»عمالق حركة الحقوق املدنية».
ووصف السيناتور الجمهوري ،ميت رومني ،يف تغريدة
عىل «تويرت» لويس بأنه صاحب «مبادئ ثابتة
وشخصية ال يمكن التغلّب عليها».
وابتعد لويس يف األشهر األخرية عن مهامه يف الكونغرس،
بينما كان يخضع للعالج من الرسطان.
لكنه عاد إىل واشنطن مطلع حزيران/يونيو املايض يف
خضم التظاهرات الغاضبة بعد مقتل جورج فلويد عىل
أيدي رشطي يف مينيابوليس ،ليشارك يف مسريات «حياة
السود تهم» قرب البيت األبيض.
ورصح مؤخرا ً أيام يف جلسة نقاش يف الكونغرس تناولت
مسألة العنرصية أن «الرياح تهب ،التغيري الكبري آت».
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:منافس ترمب في حملته االنتخابية

مليون دوالر لكل طفل
، دعا ويست مؤيدوه وجمهوره،ومن أجل جمع هذه األصوات
.بالتصويت لصالحه ليكون ضمن املرشحني عن ساوث كارولينا
 عن مصدر مطلع قوله إن حملة ويست تعمل،كذلك نقل املوقع
.جيدا يف واليات عديدة لجمع التوقيعات
 أنه لم يعد يدعم، يوليو الجاري8 يشار إىل أن ويست أكد يف
، بعد أن كان من أبرز منارصيه، دونالد ترمب،الرئيس األمريكي
.»مؤكدا أنه دخل سباق انتخابات الرئاسة األمريكية «للفوز
ونفى ويست أن يكون الهدف من ترشحه هو «انتزاع أصوات
 وتقويض فرص جو بايدن،»األمريكيني من أصول إفريقية
.منافس ترمب عن الحزب الديمقراطي
ٍ
1977  ولد يف أتالنتا عام،مغن أمريكي شهري
وكاني ويست وهو
 ترك الدراسة الجامعية.ونشأ يف شيكاغو بعد أن انفصل والداه
2004  ليصدر أول ألبوم له يف، وعمل كمنتج،من أجل الغناء
.تبعته ألبومات حازت عىل املركز األول لسبع مرات عىل التوايل
100  تزوج ويست الذي تقدر ثروته بأكرث من2014 يف عام
 ويملك، كيم كارداشيان،مليون دوالر من نجمة تلفزيون الواقع
ٍ
 وكان قد،أغان ووكالة إبداعية وخط أزياء وأحذية
رشكة إنتاج
. مليون دوالر50 رصح يف وقت سابق بأنه مدين بنحو

 أول فعالية خاصة بحملته،أقام مغني الراب كاني ويست
 يف نورث تشارلستون بوالية،االنتخابية للرئاسة األمريكية
 قبل يوم من املوعد النهائي الذي حددته،ساوث كارولينا
الوالية لتقديم طلبات الرتشح بالنسبة للمرشحني املستقلني
 ترشين/ نوفمرب3 الراغبني يف التنافس باالنتخابات املقررة يف
.الثاني املقبل
وظهر املغني الشهري والصديق املقرب للرئيس األمريكي أمام
ً  معلنا،» عىل رأسه2020«  وهو يضع الرقم،حشد جماهريي
تأييده لجعل اإلجهاض قانونيا ً مع توفري الدعم ملن يقدمون
 «كل شخص لديه طفل يجب أن يحصل عىل: مضيفا،عليه
ABC«  حسبما نقل موقع،»مليون دوالر أو رقم قريب منه
.»news
 ودعا،كما تحدث عن عدة مواضيع عائلية تتعلق باألوالد ايضا
سيدتني شابتني من الحضور للتحدث عىل خشبة املرسح
 مثل عدم املساواة يف التعليم وعنف،حول القضايا التي تهمهن
.الرشطة
 ينبغي عىل من يريد الرتشح،ووفق قوانني والية ساوث كارولينا
 قبل قبوله، آالف توقيع10  الحصول عىل،لالنتخابات الرئاسية
.»ضمن فئة «املرشحني املستقلني

Trump refuses to commit to accepting
November election results

U

nited States President Donald Trump refused to publicly
commit to accepting the results of the upcoming presidential election in November, while also declining to say if the
Confederate flag was an offensive symbol.
In an interview with Fox News host Chris Wallace broadcast on ,
Trump said it was too early to make such an ironclad guarantee,
echoing a similar threat he made weeks before the 2016 vote and
scoffing at recent polls that show him lagging behind presumptive
Democratic candidate Joe Biden.
«I have to see. Look ... I have to see,” Trump said. “No, I’m not going
to just say yes. I’m not going to say no, and I didn’t last time either.»
The Biden campaign responded: “The American people will decide
this election. And the United States government is perfectly capable
of escorting trespassers out of the White House.»
While considered remarkable that a sitting president would express
less than complete confidence in American democracy’s electoral
process, the statement follows Trump’s playbook of four years
ago, when in the closing stages of his race against Hillary Clinton he
said he would not commit to honouring the election results if the
Democrat won.
Pressed during an October 2016 debate about whether he would
abide by the voters’ will, Trump responded he would “keep you in
suspense».
During the interview, Trump also declined to say whether the Confederate battle emblem, which has come to represent racial oppression and slavery for many Americans, was an offensive symbol.
«It depends on who you’re talking about, when you’re talking
about,” Trump responded. “When people proudly had their Confederate flags they’re not talking about racism. They love their flag,
it represents the South. They like the South... I say it’s freedom of
many things, but it’s freedom of speech.»
Trump has also promised to veto the annual National Defense
Authorization Act over an amendment to remove the names of
Confederate generals from military bases within a year. The position
breaks with several of his fellow Republicans in Congress.
«We won world wars out of these, out of these military bases, no
I’m not gonna go changing. I’m not gonna go changing.” Trump said
in the interview, which was taped on Friday.
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Coronavirus
Trump also defended his handling of the coronavirus pandemic,
despite the US leading the world in both numbers of cases and
deaths, and a renewed surge in states that tried to reopen their
economies early.
Trump said the US is “the envy of the world” on testing, while repeating his opposition to any national mandate for mask wearing.
«I want people to have a certain freedom,” he said.
Referring to what he called an early prediction that the virus would
someday disappear, he said, “I’ll be right eventually. It’s going to
disappear and I’ll be right.»
Attack on Biden
Trump assailed Biden as “not competent” to lead the United States,
speaking as polls over the weekend showed deepening voter disenchantment with his own handling of the coronavirus pandemic.
«He’s shot, he’s mentally shot,” Trump said about Biden, adding if
the former vice president is elected on November 3, he will “destroy
this country».
Facing the multiple challenges of a spreading pandemic, racial
unrest and a struggling economy, Trump made several unfounded or
highly speculative accusations saying Biden would “triple your taxes”
and “defund the police».
He added broadly “religion will be gone” - referring to Democratic
officials banning large church services to stem the virus spread.
Wallace told the president a new Fox opinion poll showed Biden
with a substantial lead over Trump, not only on his ability to manage
the pandemic (with a 17-point edge) and to deal with racial unrest
(by 21 points), but even - by a single point - on handling the economy, long a Trump strong point.
And a new Washington Post-ABC News poll has Biden leading Trump
among registered voters nationwide by a resounding 15-point
margin, 55-to-40 percent.
Trump dismissed such polling as “fake” saying White House surveys
show him winning both nationally and in key swing states.
«Let Biden sit through an interview like this, he’ll be on the ground
crying for Mommy. He’ll say, ‘Mommy, Mommy, please take me
home,’” the president added.
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مطالبات بتوفير بيئة آمنة
للعرب االمريكيين لممارسة
حقهم في التصويت

ود الناخبين المسلمين..
بايدن
ُ
يخطب ّ
ً
منكرا فليغيره»
«من رأى منكم
تعهد مرشح الحزب الديمقراطي النتخابات
َ
الرئاسة األمريكية ،جو بايدن ،بإنهاء حظر
دخول مواطني دول إسالمية إىل الواليات
املتحدة فور تقلّده منصب الرئاسة ،يف حال
صوت األمريكيون لصالحه يف االنتخابات
ّ
الرئاسية املقررة يف شهر ترشين الثاني/نوفمرب
املقبل.
وقال جو بايدن ،يف مهرجان انتخابي عرب
اإلنرتنت« :سأنهي الحظر (املفروض عىل)
املسلمني (لدخول أمريكا) يف اليوم األول
لتسلّمي رئاسة البالد».
«من رأى منكم ُمنكرا فليغيره»
بايدن ،الذي شغل يف السابق منصب نائب
الرئيس باراك أوباما ،دعا الناخبني األمريكيني
من أصول إسالمية إىل مساعدته يف تخليص
البالد من التمييز والكراهية ،من خالل
التصويت لصالحه يف االنتخابات الرئاسية ضد
منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب.
ود الناخبني املسلمني من خالل
وخطب بايدن ّ
ذكره لحديث قاله النبي محمد« :من رأى منكم
ُمنكرا فليغريه بيده ،فإن لم يستطع فبلسانه،
فإن لم يستطع فبقلبه ،»..وذلك يف إشارة منه
إىل أن الدين اإلسالمي يرفض الكراهية والتمييز
العنرصي.
بايدن ومواجهة جرائم الكراهية والتمييز
كالم بايدن جاء يف مهرجان افرتايض حمل
عنوان «مليون صوت مسلم» والذي نظمته
جمعية «إيمغاج» التي تأسست قبل نحو
سبعة أعوام يف والية فلوريدا ،بهدف تعزيز
حضور املسلمني األمريكيني يف الحياة
السياسية بالبالد ،وتشجيعهم عىل املشاركة
كمقرتعني وكمرشحني يف االستحقاقات
االنتخابية.
وأكد بايدن يف خطابه أنه يعتزم إرشاك قيادات
مسلمة يف إدارته الرئاسية ،ودعم حقوق
األقليات املسلمة يف العالم ،مثل الروهنغيا
واإليغور ،إضافة إىل مساندة من يعيشون يف
بلدان كسوريا واليمن وغزة ،كما أكد دعمه
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لقيام دولة فلسطينية مستقلة.
وأعرب بايدن خالل املهرجان عن حرصه
عىل العمل مع الكونغرس إلصدار ترشيع
جديد ملواجهة جرائم الكراهية والتمييز ،التي
تصاعدت بحق األمريكيني من أصول إسالمية
وإفريقية ،منذ أن تسلّم ترامب مفاتيح البيت
األبيض حيث عمل عىل نرش الكراهية والبغضاء
بسياساته وترصيحاته ،وفقا ً لبايدن.
ترامب وحظر دخول مواطنين من
دول إسالمية
ترامب ،الذي جاء إىل سد الحكم يف بالده
محموالً عىل أكتاف اليمني القومي ،كان دعا
خالل حملته االنتخابية يف العام  2016إىل
فرض حظر عىل جميع السياح واملهاجرين
املسلمني الذين يدخلون الواليات املتحدة.
وكان من أوىل اإلجراءات التي اتخذها الرئيس
ترامب يف عام  ،2017تعليق دخول مواطنني
من سبع دول ذات أغلبية مسلمة ملدة تسعني
يوما ً وتلك الدول هي :إيران ،العراق ،ليبيا،
الصومال ،السودان ،سوريا واليمن ،غري أن
دعاوى قضائية رفعت يف الواليات املتحدة
ضد قرار الحظر املذكور.
وبعد أن منع القضاة الفيدراليون تنفيذ
الحظر األول ،أصدر ترامب قرار حظر ثان
تم تقييده أيضا ً يف املحاكم الفيدرالية ،ويف
خريف العام  ،2017أصدر البيت األبيض
صيغة ثالثة من قرار الحظر واشتمل
عىل ست دول ذات أغلبية إسالمية،
ودولتني أخريني األغلبية فيهما
ليست إسالمية .ويف العام التايل،
أيدت املحكمة العليا دستورية
الحظر الثالث الذي ال يزال ساري
املفعول حتى يومنا هذا.

التصعيد يف الخطاب املعادي للمسلمني
بالواليات املتحدة ،عقب تسلم ترامب دفة
الحكم يف بالده ،ويف خطوة غري مسبوقة ،فازت
قبل نحو عامني ،امرأتان مسلمتان يف الواليات
املتحدة بمقعدين يف الكونغرس عن الحزب
الديمقراطي ،األوىل كانت الالجئة الصومالية
إلهان عمر التي فازت بمقعد والية مينيسوتا
يف مجلس النواب ،والثانية رشيدة طليب ذات
األصول الفلسطينية والتي فازت بمقعد عن
والية ميشيغان ،وأصبح بذلك عدد املسلمني يف
مجلس النواب ثالثة؛ إلهان ورشيدة إىل جانب
املسلم من أصول أفريقية أندري كارسون.
ويرى بعض املراقبني أن فوز إلهان ورشيدة
يف االنتخابات الربملانية ،يشري إىل أن الحياة
الديمقراطية يف الواليات املتحدة لم ترتاجع
يف ظل حكم ترامب ،فيما يرى آخرون أن فوز
النائبني املذكورتني ما هو إال ردة فعل عىل
سياسات ترامب بحق اإلسالم واملسلمني،
خاصة وأن النائب إلهان امرأة
محجبة.

عقدت وزير األحوال املدن ّية يف والية ميشيغان «جوسلني بينسون» ،جلسة لالستماع
ألعضاء املجتمع األمريكي العربي واملسلِم يف جنوب رشق ميشيغان ،وتراوحت القضايا
الضمني يف مواقع االقرتاع والسماح للمراقبني
التي أثارها أعضاء الجالية بني التح ّيز ِّ
بتوفري بيئة آمنة للعرب األمريكيني ملمارسة حقّهم يف التصويت.
تمت عرب ِتقنية الفيديو؛ هي جزء من سلسلة من الجهود التي
جلسة املناقشة ،التي ّ
تبذلها وزير األحوال املدن ّية؛ من أجل ربط املجتمعات بالعملية االنتخابية.
حرض بجانب الوزير يف الجلسة خرباء مختصون من إدارتها ،وناشطون ،وأعضاء يف
مجلس شيوخ الوالية؛ وذلك للحديث عن عملية التصويت خالل الجائحة بما يوضح
سي العملية االنتخابية.
للجميع آليات وإجراءات ْ
عىل الرغم من عدد من األزمات التي نشأت عىل مدار العام جراء الجائحة ،إال أ ّن
يظل رضور ًّيا لتعزيز املسؤولية املدن ّية ..ومع ذلك ،ستكون هناك بعض
التصويت ّ
عب الح ّد من
التغيريات ،حيث تعمل مراكز االقرتاع عىل الح ّد من انتشار مرض كورونا ْ
التجمعات ،وسيكون مكتب موظف املدينة عىل استعداد لتقديم الخدمات ليكون هناك
أي وقت مىض.
املزيد من االقرتاع الغيابي أكرث من ّ
تتغي يف العملية
يجب عىل الناخبنيً ،
أيضا ،أ ْن يتوقعوا أ ّن هناك أشياء سوف ّ
ُ
شجع وزير األحوال املدن ّية أكرب عدد ممكن من األشخاص عىل
االنتخابية ،حيث ُي ّ
التصويت عرب الربيد ،من خالل تعبئة االستمارات الخاصة وإرسالها.
رد وموقف وزارة األحوال املدن ّية عىل سري العملية االنتخابية أثناء الجائحة:
يجب أ ْن يتذكر ناخبو ميشيغان عندما أعلنت وزير األحوال املدن ّية أ ّن اقرتاع الغائب
ُ
ٍ
مسجل… فمنذ ذلك الحني ،نوقشت جدوى بطاقات االقرتاع بالربيد
ناخب
كل
حق لِ ّ
ّ
َّ
بشدة ،حيث قال الرئيس ترامب ،ر ًّدا عىل الوزيرة ،إنها تمك ّن بترصيحها من إجراءات
تزوير العملية االنتخابية.
عب الربيد ِآمن
وقالت مدير االتصال بوزارة األحوال املدن ّية «ترييس ويمر»« :التصويت ْ
بشكل ال ُيص ّدق»« ،إنه دقيق ِ
ٍ
وآمن ..هناك واليات متعددة نفّذت التصويت الغيابي؛
وهي مشابهة لِما تتمتع به ميشيغان اآلن ،وتجربة هذه الواليات كانت ناجحة ،وقد كانوا
عىل ما ُيرام يف اإلجراءات والعملية االنتخابية».
وفقًا لـ(ويمر) ،هناك اعتقاد خاطئ بأ ّن التصويت عرب الربيد سيؤدي إىل تفضيل ٍ
حزب
الس ُبل لضمان
معي ،وهو أمر تقول إنه تم النقاش واالختالف حوله مع بحث أفضل ُّ
ّ
فس يف أ ّن الرئيس «دونالد ترامب» ربما يكون
نزاهة االنتخابات ،ومع ذلك ،يمكن أ ْن ُي ّ
قد صاغ خطابه املتعلق بالعملية االنتخابية بنا ًء عىل ذلك االعتقاد الخاطئ ،مؤك ِّدة أ ّن
ٍ
بشكل ال ُيص ّدق ،وفقًا ألولئك املختصني بالقرار».
«التصويت عرب الربيد ِآمن
وأضافت« :يف الواقع ،كانت هناك حالة واحدة فقط ُس ِّجل فيها احتيال ومخالفة من
ِقبل الناخبني يف ميشيغان عىل مدى السنوات الثمان املاضية».
أولوية ُقصوى
ّ

بالعودة إىل جلسات االستماع واملناقشة مع الوزير ،هناك الكثري من اإلجراءات التي
ات ُّخذ بشأنها قرار بتعزيز مشاركة الناخبني… ولكن وفقًا لوزير األحوال املدن ّية ،سيكون
الرتكيز ،اآلن ،عىل ضمان ِفهم الجميع لحقوقهم.
عما هو
سؤال
عىل
ا
د
ر
األمريكي)،
لصحيفة (اليمني
وزير األحوال املدن ّية ،يف ترصيح
ًّ
ّ
مؤخرا ،قالت« :إ ّن أولويتي
هدفها من الجلسة واملناقشة مع املجتمع العربي واملسلِم
ً
كل ناخب يف ميشيغان يفهم حقوقه
القصوى كوزير لألحوال املدن ّية هي التأكد من أ ّن ّ
وكيفية ممارستها ،ال سيما يف املجتمعات ذات اإلقبال املنخفض عىل التصويت
تاريخ ًّيا»« ..لقد كانت هذه املحادثات حاسمة بالنسبة لفريقنا من أجل ٍ
فهم أفضل
للعقبات التي واجهها هؤالء الناخبون؛ حتى نتمكن من معالجتها مبارشة».
مخاوف

يشعر الناس بالقلق بشأن حقهم
بالنظر إىل املخاوف من جلسات االستماع مع الوزير،
ُ
بحر ٍ
ية للمرشح الذي يختارونه ،وذكر أحد أفراد الجمهور الذين علّقوا من
يف التصويت ُ ّ
ِ
ِ
يمارس ضد الناخب من ذوي العقيدة اإلسالمية،
خالل تجاربهم السابقة ،أنه ُيمكن أ ْن َ
تحي ٌز ِضمني وشكوك حول مسائل كاملواطنة والجنسية… ال ليشء ِ
يظهر من
إال لنه
ّ
ُ
شكله أنه ينتمي لهذه العقيدة.
وبالنسبة للمجتمع الذي فقد الثقة يف ٍ
يحاول مراقبة املساجد بشكل غري قانوني،
ُ
بلد
ُيص ِب ُحِ ،وفق ناشطني ،التصويت نفسه امتدا ًدا لعدم الثقة ،ومن الحلول لهذه القضايا،
تستضيف املساجد مراكز التصويت مثل الكنائس؛ وهو ما يع ّده
يطالب ناشطون بأ ْن
َ
البعض حالًّ لقضايا استمرت لعقود يف الثقافة املدن ّية األمريكية ،ولم ت ُحل.
لم يكن باإلمكان التعبري عن هذه املخاوف الفردية بدون اجتماعات كهذه الجلسة التي
مؤخرا.
تمت
ّ
ً

إلهان عمر ورشيدة
طليب

وعىل الرغم من
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العرب األميركيون يعتبرون غرامة
عدم ارتداء الكمامة في ميشيغن
“أفضل طريقة لاللتزام”
فرضت حاكم والية ميشيغن
استري ويتمر ،غرامة قدرها
 500دوالر عىل َمن ال يرتدي
الكِمامة يف األماكن العامة ،ولدى
اختالطه باآلخرين.
يأتي ذلك يف ظل استئناف
تصاعد مؤرشات اإلصابة
ُ
بفريوس كوفيد -19يف الوالية.

وظهر ترامب وهو يرتدي كِمامة
يف أول مرة يظهر مرتد ًيا لها أمام
الكامريات ،وذلك خالل زيارته
ملستشفى والرت ريد العسكري
خارج واشنطن ،حيث التقى
بجنود مصابني وعاملني يف
مجال الرعاية الصحية.
وقال لدى مغادرته البيت
يوما فكرة
األبيض“ :لم أعارض ً
أعتقد
ارتداء األقنعة ،لكنني
ُ

ببساطة أن ّه يوجد وقت ًا ومكان ًا
الرتدائها”.
ٍ
وقت سابق،
وكان ترامب قال ،يف
ِ
وسخر من
إنه لن يرتدي كِمامة،
خصمه السيايس الديمقراطي
جو بايدن لفعله ذلك.
وكانت حاكم ميشيغن استري
ويتمر قد فرضت عىل الرئيس
ترامب ،خالل زيارته للوالية،
آيار /مايو املايض ،ارتداء
الكِمامة ،والتي ظهر بها حينها
ن املرة
يف مكان عام… وبالتايل فإ ّ
األوىل التي ظهر فيها مرتد ًيا لها
كانت يف ميشيغن.
“أعتقد أنه عندما
لكنه قال:،
ُ
تكون يف مستشفى ،خاصة يف
هذا املكان ،حيث تتحدث إىل
الكثري من الجنود والناس الذين،

يف بعض الحاالت ،خرجوا للتو
أعتقد أنه
من غرف العمليات،
ُ
ن ترتدي كِمامة”.
يشء رائع أ ْ
وأشاد عدد من العرب األمريكيني
بقرار الحاكم فرض غرامة عىل
كل َمن ال يرتدي كِمامة يف أماكن
عامة ،واعترب أحدهم «الغرامة
أفضل طريقة لاللتزام»،
وقال عبداملغني املاوري ،وهو
من سكان ديربورن« :هو قرار
خصوصا مع استئناف
صائب،
ً
ارتفاع مؤرشات اإلصابة بالوباء
وارتفاع عدد املتهاونني بارتداء
الكِمامة».
الجهيم ،وهو
فيما يرى توفيق ُ
من سكان مدينة هامرتامك« ،أنه
بدون العقوبة لن يلتزم معظم
املواطنني بارتداء الكِمامات،
ربا عىل ورق».
وسيكون القرار ح ً

ترامب يأمر باستبعاد المهاجرين السريين من التعداد السكاني
أمر الرئيس األمريكي دونالد ترامب مكتب اإلحصاء األمريكي باستبعاد
املهاجرين الرسيني من التعداد السكاني الذي يحدد التمثيل يف
الكونغرس ،يف خطوة قد تع ّزز قوة الحزب الجمهوري عىل املدى
الطويل.
تحديا للتفويض
ويشك ّل القرار غري املسبوق الصادر مؤخرا ًّ ،
الدستوري املعمول به منذ زمن طويل بإحصاء كل شخص يف البالد
كل عرش سنوات كأساس لتحديد تمثيل كل والية يف مجلس النواب
املكون من  435مقعدا.
ّ

وجاء يف القرار «لغرض إعادة تقسيم النواب بعد إحصاء ،2020
ستكون سياسة الواليات املتحدة استبعاد األجانب من قاعدة التقسيم
ممن ليسوا يف وضع الهجرة الرسية» .وتابع أن استبعاد املهاجرين
غري املسجلني يف تعيني دوائر الكونغرس «هو أكرث انسجاما مع مبادئ
الديمقراطية التمثيلية».
وقال ترامب يف قراره إ ّن الواليات التي لديها سياسات تشجع
املهاجرين الرسيني «ال يجب أن تكافأ بتمثيل أكرب» .وأشار إىل والية
كاليفورنيا الديمقراطية ،وهي الوالية األكرث اكتظاظًا بالسكان يف البالد
والتي يمثلها  53نائبا ً يف مجلس النواب.
وأوضح األمر أ ّن ستة يف املائة من سكان الوالية هم من األجانب غري
النظاميني ،وإذا تم استبعادهم ،فإن الوالية ستفقد مقعدين أو ثالثة
مقاعد يف الكونغرس.
رد فعل عنيف
وأثار القرار رد فعل حادا من الديمقراطيني .وقالت رئيسة مجلس
النواب نانيس بيلويس ،التي تمثل سان فرانسيسكو يف الكونغرس ،إن
األمر ينتهك الدستور األمريكي وسيادة القانون ،وهو جزء من «أجندة
ترامب القاسية ضد املهاجرين».
تعدادا فعل ًيا
وذكرت بيلويس يف بيان «الدستور واضح :إنه يتطلب
ً
لألعداد الكاملة لألشخاص من أجل إحصاء السكان وتقسيم (مقاعد)
الكونغرس» .وتابعت «جهود ترامب غري القانونية تهدف لبث الخوف
وعدم الثقة مرة أخرى يف املجتمعات الضعيفة وغري املحصورة يف شكل
جيد تقليد ًيا ،فيما تزرع الفوىض مع اإلحصاء».
ووصف االتحاد األمريكي للحريات املدنية القرار بأنه «غري دستوري
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عىل اإلطالق».
وقال ديل هو مدير مرشوع حقوق التصويت يف االتحاد إ ّن «الدستور
يتطلب أن يتم حرص كل شخص يف الواليات املتحدة يف التعداد .ال
يمكن للرئيس ترامب االنتقاء واالختيار» .وتابع «سرناه يف املحكمة
ونفوز مرة أخرى» ،يف إشارة إىل فوز االتحاد بقضية أخرى تتعلق
بإدراج سؤال حول الجنسية يف التعداد السكاني.
وأعلنت والية نيويورك ،التي قد تكون مهددة بفقدان مقعد يف
الكونغرس إذا مىض ترامب قدما يف قراره ،أنها ستقاضيه ملنع هذه
الخطوة .وقالت املدعية العامة يف نيويورك ليتيتيا جيمس يف بيان
«ال أحد يفقد كونه إنسانا ألنه يفتقر إىل الوثائق» .وتابعت «بموجب
القانون ،يجب أن يتم حرص كل شخص مقيم يف الواليات املتحدة أثناء
التعداد بغض النظر عن وضعه».
محل نزاع قديم
ظلت قضية إحصاء غري املواطنني يف التعداد السكاني محل نزاع منذ
عقود .وأك ّد خرباء قانونيون مرارا أن تغيري الوضع الحايل يتطلب تعديل
الدستور.
ويقول الجمهوريون إ ّن طريقة اإلحصاء الحالية تصب يف مصلحة
الديمقراطيني ،رغم أن حزب ترامب سيطر عىل مجلس النواب
ملدة ثماني سنوات متتالية من  2011إىل  2019حتى استعاده
الديمقراطيون.
وللتعداد تأثري سيايس ،لكن ليس يف شكل واضح لصالح طرف واحد.
وبعد إحصاء العام  ،2010اكتسبت واليات ذات ميول جمهورية ،بما يف
ذلك تكساس وفلوريدا مقاعد إضافية.
والعام املايض ،رفعت والية أالباما ذات امليول املحافظة قضية الستبعاد
املهاجرين غري املسجلني من التعداد السكاني ،قائلة إنها ستستفيد
من تمثيل أكرب يف الكونغرس.
وسعت إدارة ترامب العام املايض إىل إضافة سؤال حول الجنسية إىل
التعداد لنفس الغاية .لكن املحكمة العليا قضت بأن حجة ترامب لم
تكن سليمة دستوريا ،ما يعني أن قراره كان ذات دوافع سياسية فقط.
ولم يرش قرار ترامب يف شكل واضح إىل طريقة تمييز املهاجرين
الرسيني من غريهم يف التعداد السكاني .ويطلب القرار من وزير التجارة
املساعدة يف تحديد هذه املعلومات.
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الدولية للهجرة :نزوح
أكثر من  100ألف يمني
منذ مطلع 2020
أعلنت املنظمة الدولية للهجرة ،نزوح أكرث من  100ألف شخص
يف اليمن ،منذ مطلع العام الجاري ،بسبب الرصاع وانعدام األمن
وانتشار فريوس كورونا.

األمم المتحدة 1.2 :مليون يمني إضافي
قد يفقدون غذاءهم خالل ستة اشهر
حذّرت منظمات تابعة لألمم املتحدة ،من أ ّن أزمات
تهدد بزيادة أعداد الذين
اليمن الغارق بالحرب ّ
يعانون من مستويات عالية من انعدام األمن
الغذائي بنحو  1.2مليون شخص خالل ستة أشهر.

وقال برنامج األغذية العاملي ،ومنظمة األمم املتحدة
للطفولة ،ومنظمة األغذية والزراعة ،يف بيان مشرتك،
إ ّن «الصدمات االقتصادية ،والرصاع ،والفيضانات،
والجراد ،واآلن وباء كورونا تثري عاصفة يمكن أن
تعكس املكاسب التي تحقّقت عىل صعيد األمن
الغذائي».
وكان اليمن البالغ عدد سكانه نحو  27مليونا ً تجاوز
خطر املجاعة قبل  18شهرا عندما تلقّت املنظمات
اإلغاثية مبالغ ساهمت يف ضخ املساعدات ،لكن
انتشار فريوس كورونا أخريا ً قلّص هذه املساعدات،
معيدا ً شبح املجاعة إىل أفقر دول شبه الجزيرة
العربية.
وذكرت املنظمات أ ّن تحليالً لألوضاع يف  133قطاعا ً
يف جنوب اليمن أظهر «زيادة مقلقة» لألشخاص
الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام األمن
الغذائي الحاد .ويبلغ العدد اإلجمايل للذين
يواجهون خطر انعدام األمن الغذائي يف اليمن نحو
عرشة ماليني بحسب برنامج األغذية العاملي.
وتوقّعت املنظمات أن «يرتفع عدد األشخاص الذين
يواجهون مستويات عالية من انعدام األمن الغذائي
الحاد من  2مليون إىل  3.2ماليني خالل األشهر

الستة املقبلة» يف جنوب اليمن ،عىل أن تصدر نتائج
تحليل آخر يف مناطق الشمال يف وقت الحق من
العام الحايل.

ويشهد اليمن منذ سنوات «أسوأ أزمة إنسانية يف
العالم» ،حسبما تقول األمم املتحدة .وقتل وأصيب
عرشات اآلالف ،ونزح املاليني عن منازلهم منذ بدء
نزاع عىل السلطة يف  ،2014حني أطلق الحوثيون
حملة من الشمال ،وسيطروا عىل العاصمة
صنعاء ومناطق أخرى جنوبا.
ويف يونيو /حزيران املايض ،جمعت األمم
املتحدة حواىل نصف املبلغ املطلوب
ملساعدة اليمن ،والبالغ  2.41مليار دوالر
يف مؤتمر للمانحني استضافته السعودية
التي تقود منذ  2015تحالفا ً عسكريا ً
يساند الحكومة املعرتف بها دوليا ً يف
مواجهة الحوثيني.

وقالت املنظمة ،يف تقرير اطلعت األناضول عىل نسخة منه:
«مرت قرابة  6سنوات منذ اندالع الحرب يف اليمن ،لكن الرصاع ال
يزال محتدما».
وأضافت« :منذ مطلع العام الجاري ،نزح أكرث من  100ألف
شخص يف اليمن ،معظمهم بسبب القتال وانعدام األمن».
وتابعت« :مع ذلك ،بدأ كورونا يف الظهور كسبب جديد للنزوح
الداخيل يف جميع أنحاء اليمن».
وتحدث التقرير أنه «منذ  30مارس (آذار) املايض ،إىل  18يوليو
(تموز) الجاري ،سجلت املنظمة نزوح أكرث من  10آالف شخص،
معظمهم انتقلوا بسبب بمخاوف من اإلصابة بالفريوس ،وتأثري
تفيش املرض عىل الخدمات واألزمة االقتصادية املتفاقمة».
ونقل التقرير عن رئيسة بعثة املنظمة يف اليمن كريستا
روتنشتايرن ،قولها إن «الوضع يف البالد صعب للغاية ،ال سيما يف
مناطق مثل محافظة عدن (جنوب) ،حيث ترفض املستشفيات
استقبال الحاالت املشتبه إصابتها بكورونا».
وأضافت روتنشتايرن« :أظهرت التقارير اإلخبارية بشكل
مأساوي حفر عدد كبري من القبور ،ما يجعل العائالت تغادر
النقاط الساخنة للفريوس».
وحذرت من أن «تفيش الفريوس ونقص التمويل يشكالن
تحديات كبرية أمام مجتمع العمل اإلنساني الذي يعمل عىل
مساعدة النازحني داخليا ،والذين يعيشون يف مواقع غري رسمية
مكتظة ،مع وصول قليل إىل الخدمات األساسية».
ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إىل إحدى أسوأ
األزمات اإلنسانية بالعالم ،حيث بات  80يف املئة من السكان
بحاجة إىل مساعدات ،ودفع الرصاع املاليني إىل حافة املجاعة.

«يمكن أن تجعل األمور أسوأ .املزيد من األطفال
الصغار معرضون لخطر سوء التغذية الحاد،
عالجا عاجالً».
ويتطلبون
ً

وتسبب الوباء بوفاة  456شخصا ً من
بني  1629إصابة سجلت حتى اآلن
يف اليمن .وقالت منسقة الشؤون
اإلنسانية األممية ،ليز غراندي،
يف وقت سابق ،إ ّن اليمن يقف عىل
حافة مجاعة من جديد بينما ال تملك
األمم املتحدة أمواالً كافية ملواجهة
الكارثة التي تم تجنبها قبل
 18شهرا ً.

وقالت منظمة األمم املتحدة للطفولة
إ ّن «املزيج الخطري من الرصاع
والصعوبات االقتصادية وندرة
الغذاء والنظام الصحي
املتدهور تدفع ماليني
األطفال يف اليمن إىل
حافة الهاوية».
وذكرت أ ّن أزمة
فريوس كورونا
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100,000 Yemenis displaced in 2020 amid
ongoing conflict

T

)he International Organization for Migration (IOM
said that more than 100,000 people have been
displaced in Yemen since the beginning of the year
due to fighting, insecurity and the spread of COVID-19.
The UN organization said in a report posted online that “it
has been nearly six years since the war erupted in Yemen,
»but the conflict is still raging.
The IOM’s report added that since the beginning of the
year, more than 100,000 people have been displaced in
Yemen, most of them due to the fighting and insecurity.

It warned also against the COVID-19 pandemic “that is
beginning to emerge as a new cause of internal displace»ment across the country.

«هكذا كان اليمن»..

منصة شبابية تدعم الجمال في وجه الحرب
«حرب وموت ودمار» كلمات أصبحت مرتبطة باسم
اليمن ،البلد العربي املوصوف سابقا بـ»السعيد»،
قبل أن يحوله الرصاع إىل ساحة لتدخالت خارجية،
لم تعد عىل مواطنيه إال باألوجاع واملآيس.
وإلعادة صورته األوىل ،وتعريف أهله قبل غريهم
بماضيه العريق ،وحضارته الضاربة يف عمق التاريخ،
أطلق شبان يمنيون منصة إعالمية عرب شبكة
اإلنرتنت سموها «هكذا كان اليمن» ،بطاقم مكون من
 15شخصا يقيمون يف أماكن عدة.
ويشهد اليمن منذ نحو ست سنوات ،حربا عنيفة
أدت إىل إحدى أسوأ األزمات اإلنسانية بالعالم ،حيث
بات  80باملئة من السكان بحاجة إىل مساعدات،
ودفع الرصاع املاليني إىل حافة املجاعة.
وأثرت الحرب بشكل كبري عىل واقع الثقافة والفن،
حيث أغلقت العديد من املؤسسات الثقافية والفنية
والرتاثية ،فيما طالت تبعات الرصاع مؤسسات أخرى
ما زالت تقاوم للبقاء رغم الكثري من املعوقات يف ظل
النزاع.
«صورة خاطئة»

يقول رئيس املنصة أحمد الهجري ،إن الفرق العاملة
فيها موزعة بني اليمن وماليزيا وهولندا واإلمارات
وقطر ومرص ،ومقسمة إىل عدة أقسام ،أبرزها فرق
املصادر ،والكتابة ،والرتجمة ،واملونتاج ،والتصميم،
إضافة إىل الرسم.
ويشري الهجري ،لألناضول ،إىل أن الهدف األسايس
من املنصة يتمثل يف إيصال رسالة إيجابية ولو
بسيطة ،إىل مجتمع أكرب من الناس باختالف أفكارهم
وتوجهاتهم.

ويضيف« :الناس يف فرتة الحرب تحتاج إىل أي رسالة
أو بصيص أمل للتمسك به ،ومايض اليمن كان يف
طياته الكثري من القصص امللهمة ،فتاريخنا وموروثنا
غني جدا ،والناس بحاجة إىل يشء يخاطبها
ويالمسها».
ويتابع الهجري« :تسود صورة نمطية خاطئة
عن اليمن بسبب ظروف الحرب ،إذ أن معظم
محركات البحث عرب شبكة اإلنرتنت تتضافر لتشكل
صورة سلبية عن البالد ،كذلك الحال يف املجالس
االجتماعية».
ويوضح أن «الهدف من املنصة ليس املكوث يف
املايض ،بل االستبصار به ليعيننا عىل بناء الحارض
لالرتقاء من أجل املستقبل».
وتهدف املنصة للوصول إىل أوسع نطاق ممكن من
الجمهور ،باعتماد اللغتني العربية واإلنجليزية،
إضافة إىل نرش ثقافة الفن واالطالع عىل املوروث
الشعبي القديم ،بحسب الهجري.
إلكترونية وميدانية

وعن األنشطة التي تقوم بها املنصة ،يقول الهجري:
«نعمل عىل جانبني ،أحدهما النرش يف مواقع التواصل
االجتماعي ،عرب إنتاج قصص بأسلوب بسيط،
إضافة إىل صنع األفالم ،واملقاالت املتخصصة».
أما الجانب اآلخر ،وفق الهجري ،فـ»يتمثل بالعمل
امليداني كاملعارض الفنية والثقافية التي تحكي عن
جمال وموروث اليمن ،وغريها من الجماليات التي ال
يعرفها الكثريون».
ويلفت إىل أنهم خالل الفرتة املايض ،نفذوا عددا من
األنشطة ،بينها التوعية بمخاطر فريوس كورونا

بأسلوب مميز ،إضافة إىل إنتاج قصص تحكي عن
اليمن وفنه وتراثه وجماله.
يبي الهجري
وبخصوص خطط املنصة املستقبليةّ ،
أنها تتمثل يف «إقامة أرشيف يكون بمثابة مرجع لكل
القصص التاريخية ،وجمعها يف مكان واحد ،إضافة
إىل إنتاج مجموعة من الكتب املهتمة بالتاريخ والفن
اليمني القديم».

From March 30 to July 18 the IOM’s Displacement Tracking Matrix (DTM) recorded over 10,000 people moving
due to COVID-19, “mostly out of fear that they may
contract the virus, the impact of the outbreak on services
and the worsening economic crisis,” according to the UN
organization.
It noted that “due to access constraints, IOM DTM currently only collects data on displacement in part of the
country -- districts in 12 governorates out of 22. Therefore, the number of displacements in 2020 is likely to be
»much higher than what has been recorded.
«The situation in Yemen is so dire, particularly in locations
like Aden where hospitals are turning away suspected
cases and news reports have tragically shown large numbers of graves being dug, that families are now leaving
virus hotspots,” the report quoted IOM Yemen’s Chief of
Mission, Christa Rottensteiner, as saying.

البحث عن دعم

ويعرب الهجري عن أمله الحصول عىل دعم خالل
الفرتة املقبلة ،ليساعد املنصة عىل االستمرارية،
وتنفيذ أفكار عدة.
ويف ما يتعلق بمدى انتشار املنصة ،يحكي الهجري
بأن «هناك نسبة تفاعل كبرية جدا من املتابعني،
فأغلب القصص تكون لها نتائج جميلة نلمسها من
الجمهور ومدى تفاعلهم اإليجابي معها».
ويبدي الهجري سعادته بأن املتابع بدأ يعرف أهمية
الفن واملوروث الثقايف لليمن ،ما ظهر يف كثري من
الرسائل التي وصلت املنصة من جمهور أجنبي
تضمنت اإلعجاب واإلشادة باليمن.
ويوجه الهجري رسالة إىل اليمنيني ،مفادها« :يف
بالدنا الكثري من األمور الجميلة والصفات التي
تميزنا عن غرينا ،لدينا من الشعراء والفنانني
والشخصيات التي أحدثت تغيريا إيجابيا كبريا،
والحرب ضيف ثقيل علينا أفسد هذه الصورة».
ويختم حديثه بالقول« :موروثنا وتراثنا وحضارتنا
تحتاج إىل توثيق برصي وكتابي كبري ،ونحتاج إىل
إنعاشه يف الواقع وليس فقط املفاخرة به ،نستطيع
جميعا أن نخلق طرقا جديدة لتقديمه واستخدامه
وعرضه للعالم بالشكل املطلوب».
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النواب األردنيون ينقلبون على
رئيس مجلسهم
ألسباب سياسية» ،مضيفا ً أن القضاء صاحب
الكلمة الفصل يف الرباءة أو اإلدانة ،أما الخشية
من الذهاب إىل القضاء فتعني انفالت األمور
والعودة إىل منطق رشيعة الغاب.

عمان /..أنور الزيادات
ّ

انقلب أعضاء مجلس النواب األردني عىل رئيس
املجلس عاطف الطراونة ،والذي يجلس تحت
قبة الربملان منذ  18عاما ً بوصفه نائبا ً ،قىض منها
 7أعوام رئيسا ً للمجلس ،وآخرها عندما فاز قبل
عامني برئاسة املجلس الثامن عرش من الجولة
األوىل ،بعد حصوله عىل غالبية أصوات املجلس.
ووقّع  85نائبا ً بيانا ً هاجموا فيه الطراونة ،يف
اصطفاف واضح إىل جانب السلطة التنفيذية،
واتهموه باستعمال منرب رئاسة مجلس النواب
ألمور خاصة به وبأرسته ،والبحث يف قضايا
ليست موجودة يف املجلس ،بل منظورة أمام
القضاء ،وال يسمح النظام الداخيل للمجلس
بتناولها.

برلماني مصري يدعو
إللغاء الجامعة
العربية وتأجير مقرها
تقدم عضو مجلس النواب املرصي ،لواء
الجيش السابق حسن السيد ،بطلب
إحاطة موجه إىل وزير الخارجية سامح
شكري ،بشأن ضعف دور جامعة الدول
العربية يف مواجهة القضايا التي تمس
األمن القومي العربي ،و»ترهل موقفها من
القضايا العربية» ،مطالبا ً بإلغائها وتأجري
مقرها املطل عىل ميدان التحرير بوسط
القاهرة.
ودعا السيد إىل احتفاظ الربملان العربي
بمبنى جامعة الدول العربية العريق،
واستغالله يف عقد اجتماعاته ،بدعوى
أنه غري مستفاد منه ،نظرا ً لغياب دور
القائمني عليه ،مستطردا ً أن «دور الجامعة
العربية بدأ يضعف منذ عجزها عن
مواجهة أطماع الرئيس األمريكي األسبق
جورج بوش ،األمر الذي تسبب يف تقسيم
دولة العراق ،وإباحة التدخالت الخارجية
يف هذه الدولة الشقيقة».

خرس اليوم الطراونة مكانته السياسية ،فهو يف
معركة رشسة مع املرجعيات الرئيسة يف الدولة
ومع الحكومة ،وهناك إدانة شديدة اللهجة من
الزمالء النواب الذين انقلبوا عليه ،ويف بداية
العام الحايل خرس املواطنني األردنيني ،عندما قال
جملته األشهر «مش شغلك يا مواطن» ،وهي
عبارة أطلقها ردا ً عىل مداخلة ألحد املواطنني
من رشفة مجلس النواب عندما كان املجلس
يناقش أحد القوانني فجاء الرد عليه بهذه العبارة
الشهرية ،والتي تلقّفها املواطنون وأصبحت عبارة
للتندر تارة وللسخرية تارة أخرى.

واتهم النائب الربملاني الجامعة العربية
بـ»مساندة حلف الناتو (تحالف عسكري
دويل) يف التدخل بشؤون الدولة الليبية،
أثناء فرتة ما يسمى بالربيع العربي»،
مضيفا ً« :لم نر مساندة حقيقية وفعالة
من جامعة الدول العربية إزاء القضية
الليبية ،وقضية سد النهضة اإلثيوبي،
وكذلك كان موقف الجامعة ضعيفا ً تجاه
األزمتني السورية واليمنية» ،عىل حد
تعبريه.
وجامعة الدول العربية هي منظمة
إقليمية تضم دوالً عربية يف آسيا وأفريقيا،
وينص ميثاقها عىل التنسيق بني الدول
األعضاء يف الشؤون االقتصادية ،ومن
ضمنها العالقات التجارية ،واالتصاالت،
والعالقات الثقافية ،والجنسيات ،ووثائق
وأذونات السفر ،والعالقات االجتماعية،
والصحة ،ويقع مقرها الدائم يف القاهرة،
وأمينها العام الحايل هو وزير الخارجية
املرصي السابق أحمد أبو الغيط.

وجاء املوقف النيابي يف ظل تداعيات قضية
توقيف شقيق رئيس املجلس ونقيب املقاولني
األردنيني السابق أحمد الطراونة يف مركز تأهيل
وإصالح الجويدة  15يوما ً عىل ذمة التحقيق،
عىل خلف ّية «مخالفات يف عطاء الجزء الثاني
من مرشوع السلط الدائري» ،وفق مصدر يف هيئة
النزاهة ومكافحة الفساد.
جاء املوقف النيابي بعد اتهام رئيس مجلس
النواب الحكومة باستهداف أرسته ،إثر توقيف
أحد أفرادها يف قضية فساد
وثارت أركان الدولة األردنية بعد اتهام رئيس
مجلس النواب األردني عاطف الطراونة ،يف بيان
األحد املايض ،الحكومة بـ»استهداف أرسته
والتغول عىل السلطة القضائية» ،قائالً إن
«ما يجري ُيعد سابقة خطرية ويتجاوز رشف
الخصومة السياسية ،وصوالً لتشويه معيب
ألرسة رئيس مجلس النواب» ،معتربا ً أن الخطوة
األخرية برهنت عىل أن ما يجري «تغطية ألخطاء
الفساد اإلداري بالحكومات املتعاقبة عرب
مسوغ قانوني» .مضيفا ً أن
اتهامات منظمة دون
ّ
«الكرة اآلن يف مرمى الرأي العام».
ويف مواجهة ذلك أصدر النواب األردنيون اليوم
بيانا ً عقب اجتماع تداعوا له منذ يوم أمس يف
منزل النائب مجحم الصقور واستهجنوا فيه ما
وصفوه باستخدام منرب الرئاسة ،وتشويه صورة
مؤسسة الربملان عرب الحديث عن استهداف

مربمج لرئيس املجلس وأرسته.
واستغرب املوقّعون ،ذكر بيان رئيس املجلس بأن
الكرة يف ملعب الرأي العام بدل أن يقول وفقهم
«إنها يف محراب العدالة وأمام الجهات القضائية
املختصة من خالل سيادة القانون التي نادى بها
املجلس ورئيسه منذ سبع سنوات ،مؤكدين أن
هذا املنطق هو الذي يمثلهم».
ورحب البيان بما وصفه باإلجراءات الحكومية
يف مواجهة الفساد ،مشريا ً إىل مطالب نيابية
قبل إقرار قانون رضيبة الدخل وبعده بإيجاد
التهرب
آلية حكومية للحد من انتشار ظاهرة
ّ
الرضيبي ،فضالً عن املطالب النيابية املتكررة
ملواجهة قوى الفساد وكشفه يف كل مكان من
أجهزة الدولة.
رحب البيان باإلجراءات الحكومية يف مواجهة
ّ
الفساد ،وطالب بكشفه يف كل مكان من أجهزة
الدولة
يمس
ويف نقد مبارش للطراونة تابع البيان« ،وملّا ّ
اإلجرا ُء من يهمنا أمره ،تقوم القيامة وال تقعد،
متهمة الدولة باختيار شخص أو قضية بعينها

الطراونة هو األكرث معرفة بمكنونات عبارته
«مش شغلك يا مواطن» ،وهو العالم بكل خبايا
الدولة األردنية وأرسارها من خالل موقعه عىل
رأس مجلس النواب ،الغرفة األوىل يف مجلس
األمة .وال يحظى الطراونة اليوم بتأييد شعبي
كبري ،خاصة أن الكثري من املواطنني يعتربون
رئيس مجلس النواب رشيكا ً رئيسيا ً للحكومة،
وأحد األدوات التي أوصلت البالد إىل الوضع
الصعب الحايل عندما كان يجلس عىل قمة هرم
السلطة الترشيعية التي مررت القوانني التي
مست باملواطنني يف مجايل الحريات واألوضاع
ّ
االقتصادية.
ُيذكر أن السلطة الترشيعية ممثلة بمجلس
النواب غائبة تماما ً عن املشهد السيايس ،فقد
صدرت اإلرادة امللكية بفض الدورة العادية الرابعة
واألخرية ملجلس األمة الثامن عرش يف بداية شهر
مايو/أيار املايض .إال أن الغياب الفعيل ملجلس
النواب قد بدأ قبل ذلك بشهرين ،حيث توقّفت
جلساته بمجرد إعالن العمل بقانون الدفاع يف
شهر مارس/آذار املايض .ولم يتمك ّن املجلس
من االجتماع منذ ذلك التاريخ بحجة القيود
التي فرضتها أوامر الدفاع عىل حرية االنتقال
والتجمع ،وينتظر األردنيون حاليا ً اإلعالن عن
حل مجلس النواب بعد انتهاء مدته الدستورية
ّ
واإلعالن عن إجراء انتخابات نيابية لتشكيل
املجلس التاسع عرش ،والتي من املتوقع إجراؤها
يف شهر نوفمرب/ترشين الثاني املقبل.

متفائل بمستقبلها..

الكاظمي :عالقات العراق والسعودية قوية
بعيد إعالن السعودية والعراق االتفاق عىل تأجيل زيارة رئيس الوزراء،
مصطفى الكاظمي ،إىل اململكة ،أكد األخري أنه متفائل بمستقبل العالقات بني
البلدين.
كما أكد عىل أهمية تلك العالقات ،قائالً يف تغريدة عىل تويرت :عالقات العراق
والسعودية راسخة وترتكز عىل اإليمان باملصالح االسرتاتيجية املشرتكة،
ومتفائل بمستقبلها .وأضاف« :أتطلع إىل خروج خادم الحرمني الرشيفني من
املستشفى بكامل الصحة والعافية يف أقرب وقت ،كي تتسنى يل زيارة اململكة
واالطمئنان عليه شخصيا ً».
وسيط أم رسول
وكان مستشارو الكاظمي قالوا يف وقت سابق إن زيارته للرياض تهدف لفتح
مسار جديد للتعاون االقتصادي ،وتعزيز فرص العراق يف أن يصبح وسيطا ً
إقليميا ً ،بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.
وقال هشام داود ،مستشار رئيس الحكومة ،إن كالً من الواليات املتحدة
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والسعودية تقبالن بلعب العراق دور الوساطة «فالخليج واألمريكيون يريدون
للعراق سيادته« ،وهذا بالنسبة لهم يعني النأي عن إيران».
لكنه لفت يف املقابل إىل أن إيران «تريد من العراق أن يصبح رسوالً ،لكن هذا لن
يكون مقبوالً لدى العراق والكاظمي أيضا».
أتى ذلك ،خالل زيارة وزير الخارجية اإليراني ،محمد جواد ظريف ،إىل بغداد
حيث التقى نظريه العراقي ،الذي شدد عىل أن العراق «يريد عالقات متوازنة
مع جميع دول الجوار عىل أساس املصالح العراقية واملصالح املشرتكة وعدم
التدخل يف الشؤون الداخلية».
وكان الكاظمي قد شدد بدوره بعيد لقائه ظريف يف بغداد عىل سعي بالده
بشكل حثيث إىل تأكيد دورها املتوازن واإليجابي يف صنع السالم والتقدم يف
املنطقة.
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الرئيس الجزائري يكلف
عبدالمجيد شيخي بإدارة ملف
الذاكرة مع فرنسا
.» لكنها لن تأخذ أي فرنك ملصلحتها دون ذلك،الرشاكة االقتصادية
ويعد عبد املجيد شيخي أحد أبرز املهتمني والعاملني عىل ملف
 إذ كان يدير برنامجا،الذاكرة والتاريخ واملايض االستعماري يف الجزائر
 كما، وأدار متحف املجاهد لسنوات،تلفزيونيا يعنى بالذاكرة والتاريخ
 الجزائرية لتكوين1945 شارك مع جمعية الثامن من مايو
ملف قانوني يطالب فرنسا باإلقرار بجريمة قتل
 ألف جزائري يف املظاهرات عشية إعالن45
.وقف الحرب العاملية الثانية
 الذي يعمل مديرا ملركز،واشتغل شيخي
 عىل ملف،األرشيف الوطني يف الجزائر
استعادة األرشيف الجزائري من فرنسا
 وأطلق يف الفرتة األخرية،منذ فرتة
تحذيرات من سن باريس قانونا ً يعترب
وثائق األرشيف الجزائرية يف فرنسا
ملكا لألمة الفرنسية ال يمكن التنازل
 كما ساهم يف إنتاج عدد من األعمال،عنه
.التلفزيونية عن الثورة الجزائرية
وإذا كانت للرئيس تبون مربراته يف اختيار
،شيخي ممثالً له يف اللجنة العلمية املصغرة
عىل اعتبار درايته بملفات التاريخ وإحاطته
بالجوانب القانونية والتقنية واإلدارية املتعلقة بكيفيات معالجة
 فإن تحفظات،ملفات الذاكرة واألطر القانونية املنظمة لذلك
 الذي،جزائرية ظهرت رسيعا عىل تعيني عبد املجيد شيخي
 يف مقابل املؤرخ الفرنيس،ليست له كتابات كثرية عن التاريخ
، الذي نرش عرشات املؤلفات عن الجزائر،املعروف بنيامني ستورا
وهو ما قد يضعف املوقف الجزائري ويعطي األفضلية للجانب
.الفرنيس

 تعيني مستشاره يف الرئاسة،أعلن الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون
 ممثال له يف اللجنة،ومدير األرشيف الوطني عبد املجيد شيخي
.العلمية املصغرة مع فرنسا واملكلفة بملف الذاكرة
 إن، يف حوار تلفزيوني عىل التلفزيون الرسمي،وقال الرئيس تبون
«االختيار وقع عىل شخص شيخي باعتباره ملما ً بملفات الذاكرة
 لتمثيله يف املحادثات مع الجانب الفرنيس،مثل األرشيف
 يف مقابل املؤرخ الفرنيس بنيامني ستورا،»بشأن القضية
، إيمانويل ماكرون،الذي عينه الرئيس  الفرنيس
.لعضوية اللجنة من الجانب الفرنيس
ويتوىل كل من شيخي وستورا تقديم مقرتحات
للكيفية التي يمكن من خاللها إيجاد تسوية
نهائية مللف الذاكرة وملفات التاريخ العالقة
بني البلدين بسبب املايض االستعماري لفرنسا
 بينها أربع ملفات أساسية؛ هي،يف الجزائر
معالجة آثار التفجريات النووية يف الصحراء
 وملف األرشيف الجزائري املوجود،الجزائرية
 وملف املفقودين البالغ، وملف األلغام،يف باريس
 ألف مفقودا قدمت الجزائر قائمة أولية20 عددهم
.بألفي مفقود منهم
وتقود معالجة هذه امللفات إىل اعرتاف فرنيس رسمي كامل
باملسؤولية عن جرائم االستعمار الفرنيس وآالم الجزائريني بني  عامي
. إضافة إىل تقديم اعتذار رسمي وتعويضات،1830-1962
وتبدي الجزائر يف الفرتة األخرية إرصارا كبريا عىل الحصول عىل
 وقال الرئيس تبون بوضوح وثقة.اعرتاف واعتذار  وتعويض من فرنسا
 مشريا إىل،»«سنسرتجع ذاكرتنا ونحصل عىل االعرتاف بالجرائم منها
أن ذلك «سيكون هو األساس والرشط إلقامة عالقات ندية وطبيعية
 الفتا إىل أن «الجزائر لم تقص فرنسا من حسابات،»بني البلدين

Tunisia risks fresh political deadlock as PM Fakhfakh resigns

T

unisian Prime Minister Elyes
Fakhfakh has resigned from
his post, the government said
in a statement, after a dispute with
the Ennahdha party that had withdrawn its support for the government.
Fakhfakh handed his resignation to
Tunisian President Kais Saied on - after less than five months in office “in order to pave the way to get out
of the crisis and avert further difficulties for the country”, the statement
said.
Fakhfakh will now lead a caretaker government while the president
must nominate a replacement to
start consultations to form a new
government.
Following his resignation, Fakhfakh
dismissed six government ministers
belonging to Ennahdha movement.
He warned all those who attempt to
harm the security and interests of
the country, saying he will continue
to fully shoulder his responsibilities.
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Ennahdha sharply criticised Fakhfakh’s move to dismiss the ministers:
“What the resigned prime minister
made to exempt the Movement’s
ministers from their duties, is messing with institutions and a convulsive
reaction, and can harm the interests
of citizens as well as the higher interests of the country ... especially in
the health sector amid the coronavirus pandemic,” it said in a statement.
Earlier in the day, Ennahdha, which
topped the October parliamentary
elections, had presented a motion of
no-confidence in Fakhfakh due to an
alleged conflict of interest.
Last month, an independent member of Parliament published documents indicating the prime minister
owned shares in companies that had
won deals worth 44 million dinars
($15m) from the state.
A judge has opened an investigation,
and the anti-corruption minister has
assigned a public watchdog to look
into the issue and report back.

Fakhfakh denies he did anything improper or corrupt, saying he had sold
his shares in the companies.
On January 20, Fakhfakh was tasked
by the president with forming a government. The Parliament approved
his government on February 27.
«Ennahdha was forced to accept
[a coalition government] to avoid
new elections,” said political analyst
Chokri Bahria.
«But the party finds itself in a government with which it has difficulty dealing and in which it has little
clout.»
Ennahdha had initially nominated
an independent for premier but he
failed to win the support of Parliament, leading the president to name
Fakhfakh, a former finance minister,
for the post.
Tunisia has been praised as a rare
success story for democratic transition after the Arab Spring regional
uprisings sparked by its 2011 revolution.
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• Accounting- CPA
• Tax (Individual &
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• Payroll Services
• Reporting & Analysis
• Income/Expense
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Budget
Forecast Support
Feasibility Studies
Business Consulting
Immigration Services
Translation Services

15350 N. Commerce Rd. Ste 101
Dearborn , MI 48120
 خلف بنك،بجانب مكتب البريد
DFCU

Tel:313.581.6605
Fax:313.483.1721
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السلطات اليونانية تغلق
ً
مسجدا قرب أثينا
أغلقت السلطات اليونانية مسجدا ً يف منطقة «برية»
القريبة من العاصمة أثينا ،بحجة عدم وجود ترخيص
بذلك.
وأغلق مسؤولون يونانيون أبواب املسجد الذي يحمل
اسم «أندلس» الذي كانت أبوابه مفتوحة منذ عام ،1989
يرتاده عدد كبري من السياح.

وأضاف أن أثينا ال تخلو من املساجد فحسب ،بل من أي
مقربة للمسلمني أيضا ً.

عب رواد املسجد عن حزنهم
وعند غلق أبواب املسجد ّ
العميق.
وقال رئيس جمعية مسلمو اليونان «نعيم الغادور»،
لـ»األناضول» :إن هذا املسجد الذي خدم املسلمني منذ
 32عاما ً أغلق اليوم بقرار وبدون أي أسباب واضحة.
وأشار إىل أن السلطات لم تبلغهم عن السبب الواضح

وتساءل :ملاذا يتم التعامل مع املسلمني يف اليونان
كمواطنني من الدرجة الثالثة ،هل ُيراد منهم أن يكرهوا
هذه البالد.
وحول قرار الغلق ،قال بيان صادر عن جمعية «مسلمو
اليونان» ،يف وقت سابق :إن املسلمني بعيدون كل البعد
عن املساواة أمام القانون يف البالد.

اعتداء وحشي على امرأة
مسلمة في روسيا

أول مقبرة إسالمية
“ملك” مسلمي
جزيرة صقلية.
تم دفن الجثة األوىل يف أول مقربة إسالمية
يمتلكها مسلمو صقلية ،والواقعة يف سان
فيليبو ،بقرية تقع باملنطقة الجنوبية من
ميسينا ،وفقا ً لم نرشته الجريدة اإليطالية
“ديل سود” االلكرتونية.
وتم الحصول عىل هذه املقربة بفضل
اتفاقية تمت املوافقة عليها يف السنوات
األخرية مع مجلس املدينة السابق ،وجرت
اآلن مراسم أول دفن لرفات مسلم بهذه
املقربة الجديدة.
تعد صقلية جزيرة ايطالية ،وأكرب جزر
البحر املتوسط ،وتعترب بوابة أوروبا،
وتقع جنوب شبه الجزيرة اإليطالية،
وهي أيضا ً أكرب األقاليم العرشين املكونة
لألرايض اإليطالية ،وعدد سكانها يبلغ
 5,1مليون نسمة ،أكرب مدنها بالريمو،
وهي العاصمة وتقع عىل الساحل الشمايل
الغربي للجزيرة ،كما تعد مدينة كتانيا
بمثابة العاصمة اإلقتصادية ،وتعترب من
أهم املواقع السياحية يف إيطاليا .وتصل
نسبة مسلمي الجزيرة نحو  5%من تعداد
السكان.

بشكل وحيش ..اعتدى شخص عىل امرأة مسلمة
بالرضب املربح أمام أعني أطفالها يف حديقة عامة
بمدينة نيجنكامسك يف ترتستان الروسية.
وتداول ناشطون عىل شبكات التواصل االجتماعي،
مقطعا ً مصورا ً من إحدى كامريات املراقبة يف الحديقة،
يظهر امرأة ترتدي الزي اإلسالمي ومعها أطفالها
تميش يف أحد الشوارع ،وفجأة جاء رجل مرسعا ً وركلها
من الخلف؛ مما تسبب يف وقوعها أرضا ً عىل وجهها
أمام أطفالها.

احتجاجات ضد حظر الحجاب
في بروكسل
شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل ،احتجاجات ضد
بيان للمحكمة الدستورية يف البالد ،أعلنت فيه عن
إمكانية حظر الحجاب يف معهد ٍ
عال للتعليم.
وتجمع قرابة  4آالف شخص ،يف ميدان وسط العاصمة
ّ
بروكسل ،تلبية لدعوة أطلقتها منظمات مجتمع مدني،
للتظاهر ضد بيان املحكمة الدستورية العليا يف البالد.

املحتجون الفتات كتبت عليها عبارات من قبيل
ورفع
ّ
«الحجاب حق إنساني» ،و»أين حريتنا؟» ،و»كفى»،
مطلقني شعارات لدعم الحجاب.
املحتجون ،يف بيان لهم ،أن النساء املسلمات يف
وأفاد
ّ
بلجيكا يتعرضن للتمييز بسبب معتقداتهن الدينية.
وطالب البيان السلطات البلجيكية بوضع النساء
املسلمات بعني االعتبار عند س ّن القوانني.
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إلغالق املسجد.
وتساءل :ماذا ستستفيد الحكومة اليونانية من إغالق
هذا املسجد ،يف حني ال يوجد أي مسجد رسمي يف
العاصمة اليونانية أثينا.

ومطلع يونيو املايض ،أعلنت املحكمة الدستورية
البلجيكية أن بإمكان معهد «فرانسيسكو فريير» فرض
حظر عىل كافة الرموز الدينية بما فيها الحجاب.

ولم يكتف هذا الشخص املتطرف بذلك ،بل استمر يف
ركلها أكرث من مرة كلما حاولت الوقوف؛ مما تسبب يف
حالة من الرعب والفزع ألطفالها الصغار.
ونرش الصحفي األمريكي يس جي ويرملان وهو ناشط
ضد «اإلسالموفوبيا» عىل صفحته يف «تويرت» املقطع
املصور لالعتداء ،وعلق عليه قائالً :اعتداء بوحشية
عىل أم مسلمة برفقة أطفالها يف مدينة نيجنكامسك
بجمهورية تتارستان.
وندد متداولو املقطع بعنرصية املعتدي واألعمال
املتطرفة بحق املسلمني يف العديد من بلدان أوروبا ،كما
طالبوا الحكومة الروسية باتخاذ ما يلزم والتحقيق
يف الحادث ملنع تكرار مثل هذه األفعال العنرصية
واملتطرفة بحق املسلمني.
ونرشت مواقع إعالم روسية أن الشخص اعتدى عىل
خمس نساء أخريات إحداهن حامل ،قبل أن يتم
القبض عليه من قبل الرشطة.
وأصدرت الرشطة بيانا ً صحفيا ً حول اعتقال هذا
الشخص ونرشت صورته فيه ،حيث قال لدى سؤاله
عن دافعه ملهاجمة النساء بهذه الطريقة إنه «يكره
النساء بشدة».
وتعد ترتستان إحدى الجمهوريات يف الداخل الرويس،
ويبلغ تعداد سكانها قرابة أربع ماليني نسمة ،وهي تقع
يف الجزء الجنوبي الغربي لروسيا ،وقريبة من جبال
األورال الفاصلة بني آسيا وأوروبا ،حيث يعود تاريخ
وجود املسلمني فيها إىل العام  922ميالدية.

بيان املحكمة الدستورية صدر بناء عىل طلب تقدمت
به محكمة الصلح بربوكسل ،إلبداء رأيها يف دعوى
قضائية رفعتها طالبات مسلمات باملعهد ضد فرض
حظر الحجاب.
وانتقدت العديد من منظمات حقوق اإلنسان يف بلجيكا
إعالن املحكمة الدستورية باعتباره ينتهك الحقوق
األساسية لإلنسان.
ومن املقرر أن تصدر محكمة الصلح بربوكسل ،القرار
النهائي يف الدعوى.
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Tolerance and its
impact on the individual and society

وصية
لربح
الدين
والدنيا
نجالء محفوظ
وحدهم األذكياء الذين يخططون ويسعون ويثابرون وأب ًدا ال
يرتاجعون؛ لريبحوا الدين والدنيا م ًعا ،فال يسمحون للدنيا
باستدراجهم بعي ًدا عن الدين ،وال ينعزلون عن الدنيا بحجة
التدين ،ويستخدمون أعمارهم بوعي وعزيمة ليسعدوا
ويفوزوا بالدارين ،وندعو لكم به ،وإليكم الخطوات العملية:
 1نبدأ بالنية ،فنتدبر الحديث الرشيف «إنما األعمال بالنياتوإنما لكل أمرئ ما نوى.»..
فلتكن النية بكل حياتنا إرضاء الخالق وإعمار الحياة كما
يحب ويرىض سبحانه وتعاىل ،ونجددها دائما ً ،وسنفوز
بالثواب الديني بمشيئة الله ،وستمدنا بطاقات إضافية
نحتاجها بشدة بجهادنا اليومي ضد الرتاخي والرتاجع
واالستسالم ،وستزرع بداخلنا الحياء من الخالق والقوة
النفسية واإليمانية وهما وقود النجاح الذي ال ينفذ أب ًدا.
 2لنزرع بعقولنا وقلوبنا الحديث الرشيف «العامل إذااستعمل فأخذ الحق وأعطى الحق لم يزل كاملجاهدين يف
الكريمة( :وق ُِل
سبيل الله حتى يرجع بيته» ،وكذلك اآلية
َ
ا ْع َملُوا ْ ف ََس َيَى اللّ ُه َع َملَك ُ ْم َو َر ُسولُ ُه َوال ُْمؤ ِْمنُو َن) (التوبة:
 ،)105فبتذكرهما سيهون الجهد املبذول بالعمل مهما
تعاظم وستتضاعف الرغبة والقدرة إلنجازه بأفضل ما يمكن،
وسنسعى المتالك أدوات النجاح ولن نقبل بأي تهاون أو ظلم
أو نقصان.
دستور ومنهاج
ِ
َنس نَ ِصي َب َك ِم َن
يما آت ََاك اللَّ ُه ال َّد َار ْال ِخ َر َة َو َل ت َ
 (وا ْبت َ ِغ ف ََ 3
ال ُّدنْ َيا) (القصص ،)77 :هذه اآلية الكريمة تضع لنا دستور
التحرر النفيس؛ فلن نؤذي أنفسنا باللهاث الدنيوي ،ولن
نخضع لتنازالت ،ولن نخدع أنفسنا بأنها رضورة للتقدم أو
للنفوذ واملال ،وسنتذكر دوما ً أن الدنيا رحلة ،وأن اآلخرة هي
املقر؛ فال نفعل بالدنيا إال ما يسعدنا باآلخرة مع التمتع باملباح
لرتتاح النفس وتسعد وتكمل سعيها بعزة وشموخ وال تنحني
إال للرزاق.
 - 4يخصم االهتمام بمتابعة تفاصيل حياة اآلخرين كثريًا
دين ًيا ودنيو ًيا؛ ففي الحديث الرشيف« :من ُحسن إسالم املرء
تركه ما ال يعنيه» ،ودنيويا ً هذا االهتمام يأكل طاقاتك ووقتك
وعمرك وأنت أوىل بهم.
 - 5األخذ باألسباب عبادة واالعتماد عليها رشك ،نصيحة
تشكل منهاج املسلم الذكي؛ فال يتوانى عن السعي الحثيث
بجدية ومثابرة ليفوز بأفضل النتائج بعباداته وبعمله
وبصحته النفسية والجسدية وبعالقاته األرسية ،ثم يهدأ
ويرتك النتائج لله سبحانه ،وال يخذل نفسه فيقول :فعلت كذا
وكذا ولم أجد ما يرضيني؛ فهذا رشك ،فالله وحده يختار لنا
األفضل وبأحسن توقيت ،ومن ينس ذلك يخرس الدين والدنيا،
واألوىل معروفة ،والثانية ألنه سيسخط وسيتوقف عن بذل
املجهود وسيخرس.
فتنة وتهلكة
 - 6ال تحزن ،ال تخف ،ال تغضب ،نصائح مهمة؛ فالحزن
والخوف والغضب مشاعر مهلكة؛ تسلب الراحة النفسية
وتهدد سالم العقل وتدفعنا لترصفات ترضنا؛ فلنهتم بمراقبتها
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ونمنعها من السيطرة علينا أوالً بأول.
ُسفُوا ْ ِإنَّ ُه الَ ُي ِح ُّب ال ُْم ْ ِ
اش ُبوا ْ َوالَ ت ْ ِ
ني) (األعراف:
س ِف َ
( 7وكُلُوا ْ َو ْ َ ،)31تنبهنا اآلية الكريمة لرضورة الرتشيد بالطعام والرشاب؛
وهو مفتاح الصحة ويفيد املخ والرتكيز واملزاج الجيد االعتدال
بهما.
( - 8أَنَّ َما أ َ ْم َوالُك ُ ْم َوأ َ ْوالَ ُدك ُ ْم ِفتْنَةٌ) (األنفال ،)28 :تحذرنا اآلية
الكريمة من أهم مسببني للهموم بالدنيا ويقودان البعض
لالنزالق ملا يغضب الله من أفعال وأقوال؛ فلنحذرهما ،ونجعل
خادما وليس سي ًدا ،واألبناء وسيلة للفوز برضا الله
املال
ً
بحسن تربيتهم ونرفض جعلهم طريقًا للفتنة.
 (والَ تُلْقُوا ْ ِبأ َ ْي ِديك ُ ْم ِإ َل الت َّ ْهلُك َِة) (البقرة ،)195 :تنهى هذهَ 9
اآلية عن قتل النفس وإيذائها ،وواجبنا حفظ أنفسنا وعقولنا
وقلوبنا وتجنب ما يؤذينا صح ًيا ونفس ًيا ونلفظه فورا ً ونحتفظ
بما يضف إلينا من أفكار ومشاعر وترصفات.
تجنب الخسائر
« - 10أحبب حبيبك هونًا ما ،عىس أن يكون بغيضك يوما ً
يوما
ما ،وأبغض بغيضك هونا ً ما ،عىس أن يكون حبيبك ً
ما» ،يوصينا الحديث الرشيف باالعتدال بالحب وبالبغض؛
لنستطيع رؤية حقيقة من نحب ومن نبغض ،فال يعمينا الحب
والبغض الزائدين ،وهما يسببان تناقص الوعي والخسائر.
 (و َل ت َُم َّد َّن َع ْينَ ْي َك ِإ َل َما َمت َّ ْعنَا ِب ِه أ َ ْز َواجا ً ِّمنْ ُه ْم َز ْه َر َةَ 11
ال َْح َي ِاة ال ُّدن َيا لِنَف ِْتنَ ُه ْم ِف ِ
يه َو ِر ْز ُق َر ِّب َك خ َْيٌ َوأ َ ْبقَى) (طه،)131 :
تحذرنا اآلية الكريمة من التطلع ملا بأيدي الغري حتى ال نفنت
أنفسنا؛ ومن يفعل ذلك يخرس دنياه أيضا ً؛ فتغلبه املرارة
والحرسة وتتآكل صحته النفسية والجسدية.
( - 12ل َِئ َشك َْرت ُ ْم أل َ ِزي َدنَّك ُ ْم) (إبراهيم ،)7 :من رحمة الخالق
بنا أن يرزقنا نعمة الشكر؛ فالشكر يريض الرب ثم يطمنئ القلب
ويهدئ العقل ويزيد النعم ،ويوسع الحياة ويجعلنا أكرث رغبة
يف تجاوز املنغصات ويحمسنا لإلنجازات.
َ ( - 13يا أ َ ُّي َها ال َِّذي َن آمنُوا ِإن َجاءك ُ ْم ف ِ
َاس ٌق ِبنَ َبأٍ فَت َ َب َّينُوا
َ
ني)
أَن ت ُِصي ُبوا ق َْوما ً ِب َج َهال ٍَة فَت ُْص ِب ُحوا َع َل َما فَ َعلْت ُ ْم نَ ِاد ِم َ
(الحجرات)6 :؛ تنبهنا اآلية بأننا مطالبون بإعمال العقل
وعدم ترديد أي كالم –مهما ذاع وانترش -إال بعد التأكد منه؛
ملنع الخسائر الدينية والدنيوية ،واألوىل نعرفها ،والثانية
فلن نهدر أوقاتنا وطاقاتنا ونؤذي اآلخرين ونتألم الكتشافنا
أخطاءنا.
تذكر دائما ً
 - 14الحلم والتؤدة والصرب؛ أهم النعم التي يجب التحيل بها؛
فلم يخرس أبدا ً صابر ،مع تدبر قول الشيخ محمد الغزايل:
«الصرب عىل ما يمكن تغيريه بالدة».
« - 15إن لربك عليك حقا ً ،وإن لنفسك عليك حقا ً ،وألهلك
عليك حقا ً ،فأعط كل ذي حق حقه» ،تشكل هذه النصيحة
النبوية الرشيفة التوازن؛ وهو أساس النجاح بالحياة
وبالتعامالت والصحة النفسية.
 - 16ال تتبع عورات أحد؛ فالدين ينهانا عن ذلك؛ ونستفيد
دنيويا ً منها؛ فتتبع العورات يضيع أوقاتنا ويورثنا الكرب وتوهم
أننا أفضل منهم فنرتاجع واألذكى الدعاء لنا ولهم بالعافية
وحسن الخاتمة واالنرصاف لالهتمام بما يفيدنا دينيا ً ودنيويا ً.
 - 17ال تكن إمعة؛ نصيحة من يتجاهلها يقلل من شأنه

ويحرض الناس عىل اإلساءة إليه ،وترتاجع قدرات عقله
ويصبح شيئًا يحركه اآلخرون ويهني نفسه ويتناىس رشف
تكريم الخالق عز وجل له.
« 18من ال يشكر الناس ال يشكر الله»؛ حديث رشيف يطالبنابحسن الخلق وبشكر الناس عىل أي فعل أو قول أفادنا ،ويفوز
من يشكر الناس بتعامالت جميلة تسعده وترضيه ويحمي
نفسه من إفساد العالقات ويشجعهم عىل املزيد من املساندة
والعكس صحيح.
ود وبراح
« - 19إن الرفق ال يكون يف يشء إال زانه ،وال ينزع من يشء
إال شانه» ،والذكي يخاصم الحدة والعنف ويختار الرفق مع
النفس والغري ليقلل املشاحنات ويمنع سوء التفاهم ويحسن
املفاوضات ويفوز بأحسن النتائج ،والرفق ليس ضعفًا وال
يتعارض أبدا ً مع القوة ،فـ»املؤمن القوي خري وأحب ،»..كما
جاء بالحديث الرشيف.
« - 20تبسمك يف وجه أخيك صدقة» ،هذه التوصية النبوية
الرشيفة تسعدنا دينيا ً ودنيويا ً؛ فثواب الصدقة كلنا نحتاجه،
ومردود االبتسامة واسع جدا ً؛ فريسل رسالة ود ملن نتعامل
معهم وتسهل التعامالت وتزيل الضغينة وتوسع الحياة
للجميع ،وأولهم املبتسم.
« - 21من رسه أن يبسط له يف رزقه ،وأن ينسأ له يف أثره،
فليصل رحمه» ،هذا بعض مكاسب صلة الرحم الدينية،
ودنيويا ً يفوز واصل الرحم بعالقات جيدة مع من يشبهونه
ويزيد مساحات الرباح والود واأللفة بحياته وينعم بالرضا
عن نفسه.
« - 22خريكم أنفعكم للناس» ،وكفى بها جائزة دينية ،ودنيويا ً
أثبتت األبحاث النفسية أن من يساعدون الغري بالعمل
التطوعي يتمتعون بصحة نفسية أفضل ،ولتكن قدوتنا يف ذلك
أم املؤمنني السيدة زينب بنت جحش التي كانت تدبغ الجلد
وتبيعه لتتصدق بثمنه.
 - 23تقول اآلية الكريمةَ ( :ي ْو َم َ ل َينفَ ُع َم ٌال َو َل َبنُو َن {ِ }88إ َّل
َم ْن أَت َى اللَّ َه ِبقَل ٍْب َسلِ ٍ
يم) (الشعراء) ،ويف الحديث الرشيف:
«أال وإن يف الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله،
وإذا فسدت فسد الجسد كله» ،وهو ما ينبهنا لخطورة القلب
وما يحتويه ،ولنتذكر أن الله سبحانه وتعاىل يطّلع دوما ً عىل
قلوبنا؛ فلنتنافس ونجتهد يف تطهريها دوما ً ،ولنعمل عىل الفوز
بالقلب السليم النابض بالتوحيد والطارد لكل رشك مهما صغر
أو كرب ،والرافض بقوة للبدع والخايل من شوائب الحسد والغل
والكرب والساعي لطاعة الرحمن بحب ورضا.
 (وكَفَى ِبالل َِّه َوكِيالً) (األحزاب ،)3 :فاز من عمل بهذهَ 24
اآلية الكريمة وجدد التربؤ من حوله وقوته وتوكل وسلم بصدق
ليفوز بالنفس املطمئنة.
« - 25أنا عند ظن عبدي بي» ،حسن الظن بالله واليقني بأن
كل ما يقدره لنا خري ،وإن لم ندرك ،بقصورنا حكمته ،وطلب
األمان منه وبه عز وجل وحده ال من أي أحد من البرش ،هو
النجاة يف الدارين.

olerance is defined as the ability to deal
with something or continue to exist in
spite of the presence of difficult or bad
circumstances, and societies are formed by
individuals who possess specific characteristics
that enable them to coexist with each other and
distinguish them from other creatures, despite
the different cultures, races, religions used, and
even patterns Living, however, these groups
are able to adapt and coexist with one another depending on many rules and foundations
that form the basic pillar of building societies.
Tolerance is one of these pillars that forms a
solid foundation for a society characterized by
prosperity in all its political, economic, social and
even emotional areas. Globalization and modern
technology in recent times have made the entire
world like a small village available to all, and
different cultures have become reciprocal and
easily accessible at any time, and because of this
great development in relationships we now need
a great need to promote the concepts of mutual
love between individuals and tolerance and
acceptance of others, especially in the cause Different religions, each member of society has the
right to convert to religion that is appropriate to
his ideas and customs Followed, and here comes
the role of tolerance in reducing the number of
differences between individuals due to different
points of view.
Tolerance has many positive effects on the individual and society, and these include:
Tolerance is essentially based on refraining from
minor matters, so we find the tolerant person a
conscious person, who does not respond to the
abuse by abusing, but rather seeks to ignore the
abuse of others, and that makes him a superior
person, and makes him preoccupied with what
is more important in his life than replying the
abuse to others.
A tolerant person feels inner peace and complacency, as he tolerates others to achieve a
supreme goal, and he is pleased with God, his
love and the great reward. A tolerant person is
loved among people, and he has a high position
in their hearts. He is a person distinguished by
kindness, wide chest, and dream.
Tolerance returns to the whole community with
good, for forgiveness increases the bonds of love
among members of society, and extinguishes the
flames of grudges burning in people’s hearts.
Tolerance reduces crime, revenge in society, and
reduces violence, conflict, and war.
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الخيال العلمي العربي:

أي مستقبل ألدب يتحدث عن المستقبل؟
بثينة عبد العزيز غريبي
حني عاش العالم عىل وقع الحجر ضمن
اإلجراءات الوقائية من انتشار فريوس
كورونا ،شهدنا عودة للقراءة ،وقد فتح هذا
السياق الباب لفئة من األعمال دون أخرى،
ومنها ما بات يعرف بأدب الوباء ،وهي
منطقة تفتح عىل جنس فرعي من أجناس
الرواية ،هو أدب الخيال العلمي.
وهو مجال ناشط للغاية يف أوروبا وشمال
أمريكا واليابان ،ولكن الحال يختلف عربيا،
املتجمدة لهذا
فهل تح ّرك كورونا املياه
ّ
الفن؟ سؤال إىل ثالثة من كت ّاب هذا األدب ،هم
الباحث والروائي الجزائري فيصل األحمر،
والكاتب واملرتجم املرصي أحمد سمري سعد،
والروائي التونيس الهادي ثابت.
فيصل األحمر :أثر الوباء على العوالم
التخيلية
يف تفسريه لقلة الكتابة ضمن أدب الخيال
العلمي عربيا ،ال يربط الكاتب الجزائري بني
«فقر» البحث العلمي وواقع الخيال العلمي.
يقول« :املعطى التكنولوجي يتقاسمه الناس
جميعا عىل الكوكب الذي صار مثل القرية.
جل املدن العاملية مدن ذكية ،تسري عن طريق
الذكاء االصطناعي ،والربمجيات جزء فاعل
من حياتنا.
يف ظل العدد املتزايد من الشباب وحتى
الشابات الذين يلجون بشجاعة كبرية عالم
الكتابة أرى أن مستقبل هذا النوع يف البالد
العربية يبرش بكل خري.
لعل الدخول املكثف للرجال إىل البيوت
سيعزز من ظهور النصوص املؤنثة أكرث
فأكرث ،وساعتها يمكننا أن ندعي أن كورونا
قد ساهمت كثريا يف الهندسة املجتمعية».
يضيف« :أدب الخيال العميل أدب نظري
بأبعاد فلسفية ،أي أنه ال يخلو أبدا من نقد
سيايس .تصور املستقبل واإلمكانيات األخرى
للحياة هو أمر يستفرد به األقوياء دوما.
لهذا نجد دوما تحرجا منه يف البلدان
املتخلفة سياسيا كحال البلدان العربية.
األنظمة السياسية العربية أنظمة تحاول
دوما دفع عجلة الحياة صوب املحافظة عىل
معلّمات الحياة الحالية كما هي.

إنها أنظمة تنظر اىل اإلنسان العربي كفرد
مسلوب اإلرادة ،وال تحبذ فكرة التغيري
والثورة .فتمنع عنه التخييل ألن السلوك
السيايس يبدأ كحلم أو مادة تخييلية
صامتة».
يرى األحمر بوجود استفادة من جائحة
كورونا عىل املستوى الفكري ،وهي استفادة
ش ّبهها بـ»صفعة الوعي» وقال أنها «قد
أخذتها البرشية فاكتشفت صدفة أن كثريا
من عملنا بال طائل ،وكثريا من أسفارنا فارغ،
وكثري جدا من عاداتنا االستهالكية بال مربر
وال معنى.
كما أن كثريا من أعمال املنظومة املالية
وامليادين الخدماتية هي أعمال طفيلية فقط.
عمال وهميون يعيشون عىل عرق جبني
غريهم.
كل هذا هو تحقق لنبوءات ماض قريب
معروف وموصوف يف خ ع .وهذه فائدة ال ريب
فيها ربما ستظهرها جيدا األيام املقبلة».
يتابع« :داخل الرواية كما هو معروف كل
يشء يتحول إىل عالمة سيميائية أو ثقافية.
كل يشء يصبح حامال للمعنى.
الجائحة قد تكون كما أسلفت شخصا
أو نظاما سياسيا أو وجودا من الفضاء
الخارجي.
أعتقد أن الشكل «السوسيولوجي» ألثر
الجائحة هو أكرث يشء يهمني يف تصوري
املستقبيل ألثر املرض عىل عواملي التخييلية.
وربما تكون الفكرة األكرث جذبا يل هي فكرة
استغالل الكيمياء (األدوية واملواد الكيماوية)
من أجل التأثري عىل اإليديولوجيات .هذه
سبيل تخييلية أفكر فيها كثريا».
أحمد سمير سعد :في ديستوبيا جماعية
بامتياز
من جهته ،يعترب الكاتب أحمد سمري سعد
أنه من املبكر جدا الحديث عن عالقة مبارشة
بني اإلنتاج ضمن الخيال العلمي والجائحة،
يقول «بشكل عام ،أعتقد أن أية أزمة هي
محفز للكتابة عموما فما بالنا بأزمة ترتبط
بوباء ،كشف أمامنا بشكل فج مدى هشاشة
نظمنا اإلنسانية».
يضيف« :نعيش لحظة ديستوبيا جماعية
بامتياز والعلم يبدو سالحنا الوحيد يف

معركة البقاء .لكن هذه اللحظة تطرح كذلك
كل املعضالت املثرية لألسئلة التي طاملا
استخدمها كتا ّب الخيال العلمي لطرح
رؤاهم حول العلم واملستقبل وقدرات اإلنسان
وتطورات العلوم لذا فهي معني ضخم قادر
عىل تفجري طاقات األسئلة».
ويقول الكاتب املرصي« :أظن أن املستقبل
مفتوح أمام تطور كبري للخيال العلمي،
ربما نعيش طفرة غري مسبوقة ،لم يعد فيها
العلم مجرد تطبيق أو نظرية بل صار لغة
وترسب إىل كل يشء وللمرة
حياة وفلسفة
ّ
األوىل صارت الثقافة العلمية للعامة مطلبا
جماهرييا ،ولم تعد حكرا عىل املختصني
واملثقفني».
الهادي ثابت :مجتمعات ال تقرأ الخيال
العلمي!

ما ملسناه من تفاؤل يف حديث كل من فيصل
األحمر وأحمد سمري سعد ،يقابله يشء
من السوداوية يف رسم مشهد أدب الخيال
العلمي ،وهي صورة لها خلفية عميقة،
حيث أن تجربة ثابت تمتد عىل أربعة عقود
ويعد «األب الروحي» للخيال العلمي يف
تونس حيث أن هذا الجنس األدبي خذله
القراء بداية وعىل صعيد ثان تبدو املتابعة
مقصة إىل حد كبري ،فلم يكتب عن
اإلعالمية
ّ
أدب ثابت غري الروائي واإلعالمي التونيس
كمال الرياحي.
وحول الخيال العلمي يف منعطف كورونا،
يقول ثابت يف حديثه «« :عايشنا هذه
املرحلة ،ويبقى املستقبل غري واضح وبالتايل
مازال مستقبل الخيال العلمي غري واضح،
لكن يمكن الحديث بشكل عام عن انسداد
يعيشه هذا الجنس األدبي؛ يل أربع روايات يف
الخيال العلمي ،ولم أر أي صدى يف املجتمع
التونيس إىل درجة أني اضطررت إىل الذهاب
ملرص ألنرش كتابي هناك .ال وجود لقراء
للخيال العلمي ،هذا الوضع يقتل كل رغبة يف
الكتابة ضمن الخيال العلمي».
رغم ذلك يشري الكاتب التونيس إىل أنه من
املمكن أن يتط ّور هذا األدب حيث يقول:
«نحن لسنا معدومي األمل».

مؤسس «أزمنة» ومؤلف
«أرض اليمبوس» ..رحيل
األديب والمترجم والناشر
األردني إلياس فركوح
تويف األديب واملرتجم األردني إلياس فركوح عن عمر ناهز  72عاما إثر
إصابته بنوبة قلبية حادة يف العاصمة األردنية عمان ،واعترب الروائي
والكاتب الراحل واحدا ً من أبرز الرموز الثقافية يف املشهد الثقايف األردني
برواياته وقصصه القصرية وبدار «أزمنة للنرش والتوزيع» التي أسسها يف
مطلع تسعينيات القرن املايض.
وكتب فركوح العديد من مجموعات القصص القصرية التي صدرت له
منذ نهاية سبعينيات القرن املايض ،ومنها «الصفعة» و»طيور عمان
تحلق منخفضة» و»إحدى وعرشون طلقة للنبي» التي منحتها رابطة
الكتاب األردنيني جائزة أفضل مجموعة قصصية عام  .1982وأصدر
األديب األردني الراحل روايات «قامات الزبد» (« ،)1987أعمدة الغبار»
(« ،)1996أرض اليمبوس» (.)2008
وولد فركوح عام  ،1948ودرس يف مدارس عمان والقدس ،وتخرج يف قسم
الفلسفة وعلم النفس بجامعة بريوت العربية ،وعمل يف صناعة النرش
والصحافة الثقافية والكتابة األدبية.
وترجم الراحل «موسيقيو مدينة بريمن» ( )1984لألخوين األملانيني
غريم ،و»الغرينغو العجوز» ( )1990للروائي املكسيكي كارلوس
فوينتس ،و»قطار باتاغونيا الرسيع» ( )2008للروائي التشييل لويس
سيبولفيدا ،وقدم رواية «ربيع آخر» ( )2018للكاتب الياباني تاكايش
تسوجي.
أرض اليمبوس

ويف ترصيح سابق لألديب الراحل بمناسبة تكريم رابطة الكتاب األردنيني
له عىل فوزه بجائزة تيسري السبول للرواية عن روايته «أرض اليمبوس»،
قال فركوح «إننا نعيش أزمة عىل كافة األصعدة ،أفرادا وجماعات
ومجتمعات وسلطات حاكمة وأحزابا معارضة ،ونعيش حارضا مشكوكا
يف أهلية بقائه ،ومستقبال مفتوحا عىل أسئلة ال نملك عمليا ومن دون
مكابرة قوام اإلجابات عنها».
وأرض اليمبوس هي منطقة وسط -حسب املفهوم الكاثوليكي -بني الجنة
والجحيم ،تودع فيها أرواح األطفال األبرياء الذين ماتوا قبل تعميدهم،
وبحسب خريطة بورخيس هي منطقة مقابل جبل صهيون يف القدس
الرشيف.
أزمنة

وقال فركوح عن نفسه يف تقديمه لدار أزمنة للنرش والتوزيع أنه «إذا
كانت الغاية تجارية استثمارية خالصة ،فال يحتاج صاحبها سوى
لرأس مال معقول يبدأ به مع امتالكه ،طبعا ً ،لعقلية السوق وذكائه يف
الترصف وسط الفوىض العارمة املتحكمة بآليات العمل يف تفاصيله .أما
إذا كانت الغاية تتمثل يف تحقيق مرشوع ثقايف محدد ،يهدف إىل إثارة
مكامن الجمال واملعرفة املكبوتة داخل اإلنسان العربي لظروف خنقه
املختلفة واختناقه ،ومشاركته ل َُّجـ َة األسئلة التي تحارصه يف حارضه
الراهن؛ فإن ذلك يتطلب ُعد ًة أخرى بمواصفات يف غاية االختالف».
وأُسست دار أزمنة عام  ،1991إثر ما ُس ّمي بـ»االنفراج الديمقراطي» يف
األردن ،وعملت يف بداياتها عىل نرش وإشهار النتاجات األدبية الشابة
األردنية ،ونرشت سلسلة كتب باسم «تباشري» ،وأطلقت مجموعة أسماء
أثبتت حضورها من خالل إصداراتها األوىل وكذلك املتتابعة ،ومن هذه
األسماء زياد بركات ،وجميلة عمايرة ،ومفلح العدوان ،ونبيل عبد الكريم،
وجميلة العجوري ،وإبراهيم جابر إبراهيم ،ومحمد العامري ،وجواهر
رفايعة ،وعبد السالم صالح ،وسواها من األسماء ،بحسب املوقع الرسمي
للدار.
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كيف اكتسبت جاين
أوستن شهرة عالمية
بعد رحيلها بـ 52عاما؟

جني أوسنت روائية إنجليزية وسعت شهرتها
اآلفاق بست روايات رئيسية ،عن حياة طبقة
مالك األرايض الربيطانيني ،نهاية القرن الـ 18
وتمر اليوم ذكرى رحيلها إذ رحلت عن عاملنا يف
مثل هذا اليوم  18يوليو من عام 1817م.

جاين أوسنت التي ولدت يف  16ديسمرب 1775م،
مازالت روايتها الرئيسية «كربياء وهوى» والتي
تحولت بعد رحيلها لفيلم سينمائي ،وهى ثاني
رواية تنرش لها ،تنرش حتى اآلن رغم رحيلها
منذ  203عاما ،وتتناول الرواية اعتماد النساء
عىل الزواج سع ًيا وراء مركز اجتماعي ودخل
ثابت.
وعىل الرغم من اعرتاف النقاد أهمية جاين
أوسنت يف تطوير الرواية اإلنجليزية ،وأنها
مزجت بني أساليب الذاتية والسخرية لفيلدينج
وأساليب الواقعية ،إال أنها لم تشعر بهذا
خالل حياتها ،ألنهم اعرتفوا بذلك بعد رحيلها،
وذلك بعد رحيلها بـ  52عاما ،عندما نرش ابن
شقيقتها سريتها الذاتية ،ولكن خالل حياتها
قلل الباحثني العمل عىل روايتها رغم انتشارها
الواسع.
األمر الغريب أيضا أن األطباء احتاروا يف
تشخيص مرضها الذى تسبب ىف رحيلها
عاما ،حيث أن معظم كتاب
وهى يف عمر الـ ً 41
سرية أوسنت اعتمدوا عىل التشخيص الرجعى
املؤقت للطبيب فنسنت كوب عام  1964وصنفوا
سبب الوفاة بأنه مرض أديسون أي القصور
الكظرى األوىل مرض أديسون ،تم وصف مرضها
األخري بأنه مرتبط برسطان الغدد الليمفاوية
ملفوما هودجكني ،ولكن تقرتح كاثرين وايت من

«مجموعة املساعدة الذاتية الربيطانية ملرض
أديسون» أن أوسنت توفيت عىل األرجح بسبب
متفطرة بقرية ،وهو مرض صار اآلن مرتبطًا
بشكل شائع مع رشب اللنب غري املبسرت.

ً
عامل
وبعد ذلك اكتشفت ليندا روبنسون ووكر
مساهما يف وفاة أوسنت ووصفته عىل اإلنرتنت
ً
يف عدد الشتاء لعام  2010من مجلة إليكرتونية
تدعى  Persuasionsتخص رابطة محبى
جني أوسنت ىف شمال أمريكا ،تقول ليندا إن
هذا العامل قد يكون مرض بريل زينرس «وهو
أحد األشكال الحديثة ملرض التيفوس الذى
أصيبت به وهى طفلة» ،عالقة مرض بريل
زينرس بالتيفوس مثل عالقة الحأل النطاقي
«يسبب الطفح الجلدي» بـ الجدرى املائي،
عندما يصاب شخص ما بالتيفوس من قبل ثم
يتعرض لضغط فيسيولوجى «خاص بوظائف
األعضاء» شديد مثل سوء التغذية أو عدوى
أخرى ،عندئذ يصاب الشخص بمرض بريل
زينرس.
تعددت األسباب واملوت واحد ،لرتحل جاين عن
عاملنا وترتك أعمالها األدبية التى منها ما تحول
ألفالم سينمائية ،مما جعلها مؤلفة بريطانية
ذات شهرة عاملية ،وألهمت رواياتها صناعة
عدة أفالم بداية من األربعينيات مع فيلم
«كربياء وهوى» كربياء وتحامل و فيلم «العقل
والعاطفة» ،وفيلم «الحب والصداقة».
ومن أعمالها «العقل والعاطفة العقل والعاطفة
1811م ،كربياء وهوى كربياء 1813م ،مانسفيلد
بارك مانسفيلد بارك 1814م ،إيما إيما 1815م،
دير نورثانجر نرشت بعد رحيلها 1818م ،إقناع».

«حياة السود»  ..ندوة ثقافية عن فلسطين وقضايا التحرر العالمية
تعود األكاديمية واملفكرة النسوية األمريكية
أنجيال ديفيس ( ،)1944إىل فرتة وجودها
يف السجن كمعتقلة سياسية عام ،1970
وتقول «تأثرت بالرسائل املهربة من األرسى
الفلسطينيني تنارصني وأنا يف معتقيل».
وتضيف «تعلمنا من النضال الفلسطيني،
وساعدنا عىل فهم أكرب وأكرث وسعا ً وشمولية
ملعنى تحرير السود» ،مستعيدة مجموعة
«عدو الشمس» للشاعر الفلسطيني سميح
القاسم التي كانت مرتجمة ومتداولة بني
املناضلني السود يف أمريكا يف تلك الفرتة.
تحدثت ديفيس يف ندوة نظمتها مجلة
«اآلداب اللبنانية» افرتاضيا ً بالتعاون مع
«الربنامج األكاديمي لدراسات الجاليات
العربية واملسلمة يف املهجر» ()AMED
يف جامعة سان فرانسيسكو ،الذي ترأسه
األكاديمية الفلسطينية رباب عبد الهادي.
الكولونيالية االستيطانية مصطلح ال يجري
استخدامه يف أمريكا عند التحدث عن
فلسطني
الندوة التي أقيمت تحت عنوان «حياة
السود :حرية السود والعدالة» ضمت إىل
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جانب ديفيس وعبد الهادي ،كل من املؤرخني
األكاديميني روبن جربان كييل وجريالد هورن،
إضافة إىل األكاديميتني دايو غور الباحثة
النسوية وأستاذة الدراسات العرقية ،وبيفريل
غي شيفتول الباحثة املتخصصة يف دراسات
املرأة.
تناولت املائدة املستديرة بشكل أسايس قضية
تحرير السود وعدم قابلية العدالة للتجزئة،
وعالقة ذلك بالقضية الفلسطينية من وجهات
نظر تاريخية مقارنة .ورك ّز املحارضون أيضا ً
عىل رصاع اللحظة التاريخية الحالية،
التحرر
وكيف فهم العرب واحتضنوا نضال
ّ
األسود بل والرصاعات املناهضة لالستعمار
والعنرصية واإلمربيالية.
تطرق املشاركون إىل تعريف اللحظة الراهنة  
ّ
يف سياق الواليات املتحدة وأنظمة القمع
املختلفة ،ووضع اللحظة يف السياق الدويل
ومعارصا) ،والعالقة بني حركات
(تاريخ ًيا
ً
االحتجاج والتحرر والتضامن الدويل ،وعالقة
كل ذلك بفلسطني والحركات العربية  /العالم
ثالثية املناهضة لالستعمار وللسلطوية ،وماذا
يعني التضامن وكيف يمكن تطبيقه.
فلسطني املكان الذي يوجد فيه االستعمار يف

أكرث حاالته الخام
املؤرخ جريالد هورن تناول مسألة الكولونيالية
االستيطانية ،الفتا ً إىل أنها ليست مصطلحا ً
يجري استخدامه يف الواليات املتحده عند
التحدث عن فلسطني وال حتى عند التحدث
عن أرايض الشعوب األصلية يف الواليات
املتحدة ،ولم يستخدم أيضا ً عند الحديث عن
الجزائر وفرنسا ،ويلفت إىل أن الكولونيالية
التي رزحت تحتها البالد العربية وأفريقيا
كان لها دور أسايس يف تجارة العبيد وحركة
أجداده القرسية من بالدهم إىل أمريكا ،من
هنا فإن تاريخ السود يف أمريكا والكولونيالية
يف شمال أفريقيا ال يمكن فصلهما بشكل أو
بآخر.
املؤرخ روبن جربان كييل ،يقول إن املقاومة
وتحرر السود ومناهضة العنرصية
والرأسمالية هي كلها أمور ال تنفصل عن
القضية الفلسطينية يف جوهرها ،وأنه منذ
أدرك هذه العالقة العميقة بنى عليها كل
توجهاته السياسية وبدأت كتاباته عن
فلسطني ،التي يرى أنها املكان الذي يوجد
فيه االستعمار يف أكرث حاالته الخام.
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الناقدة شهال العجيلي تبرز خصائص
الجمالية للرواية العربية

تواصل الروائية والناقدة السورية شهال العجييل مرشوعها الثقايف،
وبعد عدد من املجموعات القصصية والروايات ها هي تصدر كتابا
نقديا جديدا بعنوان “الهوية الجمالية للرواية العربية ..رؤية ما بعد
استعمارية”.
يف كتابها الجديد تقارب العجييل عالقة النص الروائي العربي منذ
نشأته يف النصف الثاني من القرن التاسع عرش ،بسياقاته الثقافية،
إىل تحول الدولة الدينية إىل دولة قومية ،وما نتج عن ذلك من تغيري
يف شكل النص الروائي ،أي الحالة الليربالية التي تشكلت فيها
هوية النص الروائي العربي عىل أساس الفردية يف الرؤية الجمالية،
والخروج من صناديق التيارات واملدارس بمعايريها الجمالية املتعارف
عليها ،السيما خالل تسعينات القرن املايض وصدر األلفية الثانية.
ويتوقف الكتاب أيضا عند عالقة النصوص باملجتمعات العربية يف
تحولها الرسيع بعد الحراك الثوري الذي بدأ مطلع العقد الثاني من
األلفية الثالثة إىل مجتمعات بال مرجعية ،بعد أن قوضت سلطاتها
الدكتاتورية التاريخية ،وعمدت إىل فكرة “قتل األب” ،عمليا ال رمزيا
فحسب ،فتحولت هذه املجتمعات يف فرتة ال تتعدى السنوات الخمس
إىل مجتمعات تذويتية ،أي تصنع مرجعياتها بشكل ذاتي ،ومؤقت،
ومجزوء ،وبراغماتي ،بعد أن تخلصت من مرجعياتها السابقة الكلية،
املتمثلة بالسلطة السياسية الصادرة بشكل أو بآخر عن أيديولوجيا
كربى.
الكتاب يتوقف عند عالقة النصوص باملجتمعات العربية يف تحولها
الرسيع بعد الحراك الثوري
الكتاب يتوقف عند عالقة النصوص باملجتمعات العربية يف تحولها
الرسيع بعد الحراك الثوري
وتحرص العجييل بوعيها النقدي عىل إثبات أن الرواية هي الشكل
الفني الذي عرب عن الهجنة املعرفية التي نشأت عن صدام وعيني
جماليني مختلفني ،عربي وأوروبي ،الذي أفىض يف ما بعد التنوير

إىل التخيل عن الوعي القديم الرتاثي النهضوي ،وإىل اختيار الشكل
الفني األوروبي الجديد.
ترى العجييل أن املغايرة تبدأ عنيفة يف مراحل الثورة عىل الوعي
الجمايل األقدم ،فقد جاءت النصوص املبكرة محاولة تحقيق قطيعة
معرفية مع القديم ،لتستسلم لوعي الحداثة الجديد ،لكنها شيئا
فشيئا بدأت تقرتب من أسئلة مجتمعها العربي ،وتستفيد من تراثه
الرسدي املتعلق بالثقافتني العاملة وغري العاملة ،وتوظف كال من
السمات األنرثوبولوجية للنسق وما تحت األدبي فيه ،يف هذا الشكل
الروائي الجديد.
وهكذا سارت املغامرة الجمالية للرواية يف خط مواز للمغامرة
االجتماعية ،فتحولت الرواية العربية من مغامرة جمالية إىل تجربة
تمتلك الخربة الجمالية ،ويمكن االحتكام إليها ،إذ صارت نماذجها
الجمالية معيارية ،وصارت بنية دالة عىل ذاتها ،وطالت املسافة
الجمالية فيها ،بتمايز التجربة االجتماعية ،وبنضج النماذج
الجمالية ،أي بما يسمى قوة التمييز الجمايل ،وقد تركت وراءها
رصاعات التأصيل والتغريب ،وبذلك تكون هذه التجربة الجمالية قد
تحولت إىل عنرص يف عملية الحياة ذاتها.
ثم يدرس الكتاب الخصائص الجمالية للرواية العربية ،بوصفها
منتجا ما بعد استعماري ،شكلت ثيمة الهوية عامال رئيسا يف صناعة
تاريخه ،وأن مجموعة الحكايات التي تكون مادة النص الروائي ،تصري
“أدلوجة” للنسق الثقايف ،يتحكم بها موقع الراوي ،ولغته ،ورؤيته
الرسدية ،حيث يصري النص بديال للجغرافيا املفقودة أو الجغرافيا
الحلم ،التي ترجوها نصوص الحراكات الثورية األخرية.
وكتاب “الهوية الجمالية للرواية العربية ..رؤية ما بعد استعمارية”
صدر باالشرتاك بني منشورات ضفاف يف بريوت ،ومجاز يف عمان،
واالختالف يف الجزائر ،يقع يف  250صفحة من الحجم املتوسط ،ويضم
باإلضافة إىل املقدمة خمسة فصول.

رواية «غطاء دروبادي» آلناندا ديفي :الصراع الداخلي بين الكرما والمشي فوق النار

رقية العلمي

لعل رواية «غطاء دروبادي» للكاتبة املوريسية آناندا ديفي،
ّ
التي صدرت باللغة الفرنسية عام  ،1993عال ٌم من السحر
الحقيقي ليس الرتباطها بالطقوس والشعوذة فقط ،بل بتبيانها
لالعتقادات الراسخة املوروثة والباقية يف فكر اإلنسان ،التي ال
يتخىل عنها ،لذلك يتوجب ممارستها حتى لو كان امليش فوق
النار ،لتكفري الخطايا والذنوب.
تدور أحداث رواية «غطاء دروبادي» يف جزيرة موريس
(موريشيوس) ،وتحكي قصة عائلة موريسية مكونة من  3أفراد،
املعتل بداء السحايا .تواجه
ّ
األب ديف واألم أنجايل والطفل وين
ٍ
رصاعات عدة بسبب تواجدها الدائم يف أروقة املستشفيات
األم
والعيادات ،ومراجعة األطباء ،تزعجها ضوضاء املرىض وأصوات
املمرضات ،يتخلل كل ذلك اقرتاحات ممن حولها برتك العالجات
الطبية والتوجه إىل الروحانيات والسحر لعالج الطفل املعلول.
صحة الطفل وين يف تراجع فهو املتعب واملحموم والضعيف،
املرتجف يف أغلب األحيان ،ورغم أنه يف شبه غيبوبة ،لك ّن حبها
للطفل يجعلها تحسه كما أنه يحسها .جلوسها املطول بجانب
رسير الطفل أليام وساعات ،يفسح املجال ألنجايل بمراجعة
وتقييم عالقتها مع ديف ،من بدايات تعارفهما ليتزوجها بعد
ذلك« :كان ديف زوج عادي ،تبلورت شخصيته السلبية ،وطرأ
هناك تغيري سلبي عىل هذه العالقة بعد والدة طفلنا وين!
استعاد ديف وجهه كرجل اعتيادي ،ولم يعد الرمز الشميس
الذي تخيلت أنني تزوجت ُه» .مع االنتكاسات الصحية املتكررة
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التي يتعرض لها الطفل ،بدأ ديف بتحميل أنجايل الذنب ملرض
كنت املذنبة
الطفل« :ك ُنت املسؤولة عن حياة ومرض الطفل ،كما ُ
يف مرضه».
تتغري األشياء عندما يطلب ديف من أنجايل – بعد أن أصبحت
حياة وين مهددة – تقديم أضحية من أجل الطفل ،لكي ينقذه
من املرض ،وهو امليش فوق النار« .غطاء دروبادي» حسب
معتقدات الطقوس الهندوسية «إخوة املراكب» :مجموعة من
الهنود حلوا واستوطنوا يف جزيرة موريس ،وجلبوا معهم إليها
ٍ
ٍ
معتقدات وقيما ً
وعالقات وغريها ..وهذه أصول حياة عائلة
الزوج ديفي ،إذ هو ينتسب لهذا التاريخ« .إ ّن التقاليد والطقوس
تجعلهم يحصلون عىل شفاء املرىض عن طريق السري إىل الطرق
التي يعربها القديسون الورعون»!
ترتدد أنجايل يف امليش يف الدرب الحارق ،كونها مستقلة ورافضة
االنصياع لهذه الطقوس ،التي ال تؤمن بها ،فيتفاقم الرصاع بينها
وبني نفسها من جهة ،وبني الضغوطات من الزوج وأهله والكاهن
الهندويس ،إذ يقول لها« :عندما ترفض األم تقديم األضاحي
من أجل شفاء ولدها ليست أما» .عمل الزوج عىل مسألة تأنيب
ضمريها وتحميلها الذنب لعدم شفاء الطفل ليصل األمر إىل
التهديد« :لو مات الولد ،فسيكون ذلك من جراء اعتقاداتك ِ
أنت.
ستكون غلطتك ،يا أنجايل ،بسبب رفضك تقديم األضحية .إن
مات وين ،فسيكون يف إمكانك
الذهاب إىل الجحيم ،فأنا لن
أحتفظ ِ
بك».
رواية «غطاء دروبادي»
مشارط وأبر ومهدئات
وأمصال ،تبقى أنجايل
يف الرصاع الذي يدور
يف داخلها ،وهي يف
انتظار هبة ما من
السماء ربما ،قد
تشفي الطفل،
عىل الرغم من
أن األطباء
ال يقرون
باملعجزات
وهدايا

القدر ،وال يؤمنون بالخوارق ،ولكن إن قالوا لك يجب عليك
الصالة من أجل مريضكم ،أعلم بأن أمل شفاء املريض أصبح
معدوما ً .إنها السماء البيضاء وضجيج املدن والجزر الرملية يف
بور لويس ..رمل وملح البحر وصوت الطبل اآلتي من الدروب
البعيدة ،كما أنه ّن النسوة أقرباء ديف يعالجن الطفل املريض
بالسحر .تلجأ أنجايل إىل أمها تلك التي مارست جميع الطقوس
غيت شيئا ً من مجريات
أثناء مرض أخو أنجيل،
ٌ
ممارسات ما ّ
األقدار ،وما جنت سوى الخوف من قرع الطبول والسحرة
والشعوذة والكوابيس الليلية.
بأي ّ ٍ
حل آخر ،سأقوم
– «يا أمي ،لم يعد بمقدوري االستعانة ّ
بالتضحية من أجل وين»
– «أي تضحية؟ ماذا تريدين أن تفعيل؟
– «أعتق ُد أنني .سأميش فوق النار».
– «ما هذا ،ما تعني هذه ،التضحية؟»
ِ
ِ
ِ
أقرأت
أعليك أن ت ُكفري عنه؟
«أأنت مسؤولة عن مرض ابنك؟
–
ِ
عليك أن تموتي لكي يفوز
يف مكان ما ،يف كتاب مقدس ،أ ّن
ِ
بحياته يف املقابل؟ ما الضمانة ِ
مسعاك،
بأنك ستنجحني يف
وأنّه سيكون هناك أحد ،يف مكان ما ،يستمع ِ
إليك؟ قويل يل،
أجيبيني!»
ٍ
يشء من أجل
بأي
– «يا أمي ،أنا ال أعرف ،أنا مستعدة للقيام ّ
عيل أن أسعى»
ابنيّ ،
تدور أحداث الرواية بني بيتها والعيادة وبيت أهلها ،وتنقل
القارئ إىل أجواء األساطري الهندية القديمة ،والبيئة الجغرافية
وعطور
شمس
واملناخية والنباتية للجزيرة ،وقرية صغرية ،فيها
ٌ
ٌ
وشدو عصافري ،وأشجار املوز والباباي واملانغا
وبتالت الورد املتسللة وخرير املاء
ط
وروائح األرض ،وأخال ُ
ُ
النعناع والزعرت
والكزبرة
والكافور ،كما
أنّها النار ودق
الطبول وامليش
لساعات لغسل
الذنوب والسباحة
يف النهر.
هي رواي ٌة قدري ٌة

مستقا ٌة من التقاليد الهندوسية املؤمنة بما يسمى «الك َرما»
البرش يعيشون يف دورة ،فيتقمصون ويتناسخون يف كائنات
غريهم ،ويف ظروف زمنية متغرية تتكفل بها جماعات فاعلة يف
املجتمع ،وتنظمها طقوس متناقلة ومجربة ،ويحرسها كهنة
مندوبون ملتابعة عمل الدورة .وهنا نرى بأ ّن كالم زوجها وتهديده
لها وإقناعها بأ ّن السبب يف موت الطفل سيكون بسبب عدم
تقديمها لألضحية يرجع مثل الصدى إىل ضمريها ،فأخذت
تقتنع شيئا ً فشيئا ً بتنفيذ ذلك .تحسم نهاية هذا الرصاع والدة
ديف:
«تعايل يا أنجايل ،إجليس ،لنا ما نقوله بيننا .يا عزيزتيِ ،
ابنك يف
خطر» .بقيت آنية الحقيقة املتوارثة من األزمان املاضية تدق عىل
رأسها لتعلن قائلةً« :أنا مستعدة .ماذا تنتظرون مني؟»
«نريد أن تميش فوق النار!»
حولها أصوات:
ِ
عليك
«سرتَين أنّها عملية بسيطة ،لن تتأملي قط ،أتركي نفسك،
أن يحملك إيمانك ،أن يغزوك ..سنكون هنا ،سنساعدك ،لن
تشعري أبدا ً بأنّك وحيدة ،هذا وعد ،كل يشء سيميض بخري،
حتى بالنسبة إىل وين ،سرتَين ،سرتَين».
تنظر إىل ديف وفيه االنتشاء ،ويهمس لها« :شكرا ً»
فتقول والجميع من حولها ديف وأهله« :ما عدت أفهم معنى
األشياء».
إىل هنا تنتهي الرواية وما ت ُعلمنا إن كانت فعالً قد مشت عىل
غطاء دروبادي؛ وماذا كان مصري الطفل وين… هل مات أم شفي
أم ما زال يصارع املرض؟
صدرت الرتجمة لرواية «غطاء دروبادي» عن املجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب يف دولة الكويت ضمن سلسلة إبداعات
عاملية عدد  428يف ديسمرب/كانون الثاني  .2018وقام برتجمة
الرواية من الفرنسية للعربية املرتجم واألديب اللبناني رشبل
داغر .وهذه تجربته الثانية يف الرتجمة للكاتبة نفسها ،ويف
السلسلة نفسها« :الرجال الذين يحادثونني» عام .2014
وقامت بالتحرير واملراجعة كاميليا صبحي أستاذة اللغات يف
كلية األلسن يف جامعة عني شمس.
الكاتبة آناندا ديفي من مواليد  ،1957نرشت عملها األدبي األول
وهي يف التاسعة عرشة من عمرها ،ولها أكرث من خمسة عرش
عمالً أدبيا ً.
٭ كاتبة فلسطينية
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تحوالت ،أنقاض ومرايا
ُّ

ترينو كروز
يتحو ُل الضو ُء
َّ
يف هذي القصيدة
ٍ
سمكة-
إىل
ٍ
ٍ
مجنون
إنسان
ط ُمنهكا ً يف ظ ِّن اليوم اآلخر.
يسق ُ
الضوء إىل صحراء،
يتحول ّ
َّ
ناسيا ً العصافريَ والبحر.
ينزل عىل الفضاء ضيفا ً كريما ً
ويجلب م َعه مزيدا ً من النور.
ُ
فم ِك نق ّيا ً،
وفيما
يتحر ُك ُ
ّ
دون كلمات
أو أجوبة،
تدخلني يف حديقة الكائنات -الزهور
التي نسيت َملك َة التفت ُّح،
ني يف املساحات الساحرة
تدخل َ
حيث يمكن استقرا ُء النَّقاء.
وأرى يف هذه القصيدة
أماكن آرسة،
ٍ
غيوم،
تحوالت
ّ
تجرها الرياح.
ورماالً ُّ
وندخل معا ً يف هذه الصحراء
الشمس ستمحي خُطانا،
ونعرف أ َّن
ُ
َ
أ َّن الضو َء سينفذ،
والبحر ،جنونا ً،
َ
يريد أن يصريَ امرأةً.
وفيما ينتهي الليل بني الحجارة،
يموت م َع اإلنسان،
أعرف أ َّن الظ َّن ال
ُ
ُ
بل ينبجس ،يف هذي القصيدة،
عند جرف الهاوية.

▬▬▬

ِ
كتاب النسيان
نفسه
كتاب
ُ
الغضب هو ُ
ُ
اسم ُه مع الت َّيار،
كمثل نَه ٍر ُي ِّ
غي َ
غارقا ً يف أعماق البحر
عىل غرار ٍ
متهو ٍر
قرش
ّ

ٍ
آخر.
ظهر فجأ ًة عند
شاطئ َ
َي ُ
كل يشء:
هكذا يختفي ُّ
الطريق بني األعشاب
متكسةً ،بال عصافري.
السماء،
ّ
الجبال صورت َها النق َّية مثل
ُ
وبينما ترس ُم
الكلمات،
ظهر ُه يل،
الحب
يدير
ُّ
َ
ُ
ني
وتنام َ
نئ معاملة الليل،
فيما تسي َ
وتنسينَني.
هل يثمر الفضاء حقّا ً كما يبدو؟
وهذا الضوء املسكوب،
جرح أم عناق؟
أهو
ٌ
الحب،
علّمنا أ ُّيها
ُّ
شجر من النسيان.
قل لنا إ َّن معجمك
ٌ

▬▬▬

ني الصخور
ب َ
(تحوالت ،أنقاض ومرايا يف العراء)
ُّ
يف حنجرة هاوية ما،
جرح ِك
أحتض ُن
َ
تحت ٍ
ليل بال مسار.
بحر من األحالم   
الذّاكرة ٌ
هل الغابات هروب؟
هل البحر تو ّه ٌج؟
حلمنا هذه الليلة؟
سيخطف
َمن
ُ
َ
أحتض ُن جرحك،
األنقاض اآلن نسغي
والرماد طيني.
ٍ
فضاءات أُخَر
وبينما ننظر معا ً نحو
نحو مرايا جديدة،
َ
وتتأوه صحارى
أرواح
تصمت
ُ
ٌ
َّ
تسأل عن أجسادها.
ُ
ج ِ
رحك
أحتض ُن ُ
ِ
إيل
وأرى هاوي ًة قادم ًة منك ِّ
تداع ُبني وتسك ُن جسدي.
ج ِ
رحك
أحتض ُن ُ
وأرى يف عينيك نسورا ً ُسودا ً مرتنِّحة
تأكل الفضاء،
ُ
ٍ
تجتاح النوافذ
متاهات
أرى
ُ
يف حرضة مالئكة عابرة
مالبس ِ
الحداد.
تلبس
َ
ُ
جرح ِك
زلت أحتض ُن
وما ُ
َ
ط من رحم
وأرى الفضا َء يتناثر بذورا ً تسق ُ
الذاكرة.
الشواطئ،
يلد
أرى
الضباب ُ
َ
َ
والبحر يت َّس ُع ويت َّسع.
ُ
ج ِ
رحك
وما زلت أحتض ُن ُ
ويغي
وأرى النب َع يجري
ّ
مكانَه.

أهو عناق؟
َ
هجر ورساب؟
أم
ٌ
ج ِ
ج ِ
ني ِ
لدك
رحك عندما ّ
تبدل َ
أحتض ُن ُ
ني جناحيك.
وتنزع َ
وقت ِ
الخداع؟
هل جاء ُ
َمن منَّا سيخد ُع اآلخر؟
ج ِ
رحك
أحتض ُن ُ
وها أنا ذا اآل َن يف حدائق
أزرع ممر ٍ
ات منس َّية،
َّ
ٍ
بحر فيها إىل ما ال نهاية.
قنوات َّ
حادة أ ُ ُ
هكذا أتنق َُّل عاريا ً
ٍ
فضاء وآخر
ني
ب َ
كمثل جث َّة
ترتك أعقابها يف محيطات ُمبحرة
ُ
فق ردا ًء مفتوحا ً.
وتنسج األ ُ َ
ُ
وأسأل:
من أين يأتي النبض التايل؟
أين ستنتظرنا كائنات الهاوية؟
الظالم اآل َن يطفو،
يتمك َّن،
يعرب ويأوي،
يخون و ُيولد،
يلتهم و ُيعانق،
ينبض من أجلنا.
وها هو ذا اآل َن
ُ
ِ
جرحك
أحتض ُن
وأرى يف األفق والعمى والخيانة والرماد واالنتقام
طرقا ً ومسارات.
ٍ
يدعي خطواتي
بأي
طريق َّ
غريَ أنَّني ال أقن ُع ِّ
ويمحو نبيض.
ج ِ
رحك
أحتض ُن ُ
والقنا ُع حياة
ِ
ظ اآل َن فيك،
إليك تستيق ُ
والطرق املُخترص ُة
ُ
ِ
خطواتك،
يف
ِ
كل ٍ
ذاكرتك
ركن من أركان
يف ِّ
يقذف الضو ُء من ّيا ً.
ُ
ج ِ
رحك
أحتض ُن ُ
يهرب
والشاطئ اآل َن
ُ
ُ
طاردني
ُي ُ
يجري مرسعا ً
فق خوفا ً.
عانق األ ُ َ
و ُي ُ
واآل َن،
يف الليل الكاذب،
َّ
كل يشء،
أتعث ُ يف ِّ
يف مرآة رمل َّية،
فق شاطئا ً
وأرى األ ُ َ
ٍ
َّ
جديد،
وأتعثُ ،من
ِ
فيك.

أن تعثري على ذاتِ ك

مانويال كياروتينو
ِ
ِ
خلفك والهرب .ت ُخفني
داخلك تعتمل رغبة شديدة لرتك كل يشء
يف
ِ
خالل النهار هذه الرغبة ،تفعلني ذلك منذ زمن ،منذ أن اخرتت أن
شخصا آخر ...شخصا ً يشبه الجميع ،شخصا ً يمكن أن
تكوني
ً
منك هو ذلك وأنت صل ِ
نفهمه ،ونحبه .لقد طلب ِ
ّيت ألن تكوني
ِ
ِ
كما يريد وأحيانا ً
سعادتك .ولكن
شعرت ،بني ذراعيه ،أ ّن تلك هي
الش ّد أكرث إحكاما ً ،عىل نحو خلّف كدماته عىل النفس
بعد أن غدا َ
تساءلت هل هذا هو الحب الذي تخل ِ
ِ
ّيت من أجله عىل
والجسد،
ِ
جلدك بني األمواج؟
ال تريدين تركه ،ال يمكنك فعل ذلك ،تقنعني نفسك ،يجب أن
تسري األمور عىل هذا النحو ،أو سيستحيل كل يشء إىل عبث .إذن
ِ
أحالمك ،إىل أن ترشق الشمس يف األفق كجمرة متو ّهجة
احرقي
توقد النار يف البحر.
نار تطالك وتلتهمك.
ٌ

صوت داخلك يرصخ للهرب وللعودة للعيش يف جسدك .ليس
ٌ
الحب هو الذي يحكم عليك باملعاناة ،وليس الحب هو الذي
ِ
نفسك.
يجعلك تتخلّني عن
ِ
يمتلكك ،ممتلئا ً
أما هو ،فقد نيس الباب مفتوحا ً ،وكلّه يقني بأنه
ّ
ِ
كهرة يف جوف الليل.
بفخره ،أنت تخرجني ببطء ،حافية القدمنيّ ،
غيوم صغرية ،بيضاء كوسائد حريرية ،تطفو يف السماء ،املياه
الفضية .تتنفّسني ذلك الهواء العليل
مطرزة بانعكاسات القمر
ّ
ّ
ٍ
ملقاة عىل الوجه ،كفى
وتتذك ّرين فجأ ًة من تكونني .كفى كلمات
يدين ترتفعان بال رحمة.
تخلعني مالبسك ببطء ،يهب الريح يف أذنيك وبني خصالت شعرك،
أول خطوة لك داخل املاء وتتنفّسني الليل،
كأنه مكاملة .تأخذين ّ
دقّات قلبك تشبه رشقات الرعد وقرشة جلدك عادت لتش ّع يف
يترسب عىل طول الحلق ويعيد
الظالم .البحر يتغلغل يف عينيك،
ّ
ِ
لك النفَس وتلك الحرية املنس ّية.
نظرة أخرية وحيدة إىل األرض وإىل ماضيك ،ثم ترفعني ذيل حورية
ِ
روحك.
البحر وتغمسني نفسك إىل األبد يف أعماق

*  Trino Cruzشاعر من مضيق جبل طارق

القطة وطائر النمنمة

ِ
ِ
بفضل ِ
جاجي
الحديقة ال ّز
باب
ّ
يكشف الجو ُع ،إضافة إىل درجات ألوان الخريف
ُ
القاتمة،
ِ
ِ
للغياب الطويل
الجمال الفار ِغ
عن

ٍ
بصمت
دخل شعا ُع الضوء
َ
بالدماء
لينو َر املآقي املُحت َِقنَة ّ
ّ
الذهب
فازداد ملعا ُن األحجا ِر الكريمة ،وتأل ُّق
ُ
ْ
الصفار
الذابل اعتال ُه
ُ
حتى البامبو
ُ

شيانغ يشيان
األزيل وحشا ً يحرتم القانون
العدواني
أصبح هذا
ّ
ّ
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

ِ
ّ
جاهل ،لذلك تتملّكه الشجاعة،
ٌ
الخل ِب
الصوت
صاحب
ُ
وسيلت ُه الوحيدة للقتال
ِ
هي العيش يف عامل ِه اآلمن
ٍ
التفاح األخرض.
رسا ً :الديدا ُن أو
عش ُق ّ
حيث َي َ
ُ
كل يشء ّ

النمر الذي بحجم الجيب مغر ٌم بالقتل
حتى هذا ّ
لك ّن الزمن ُيعل ُِّمنا أن الطيور
أكرث شجاع ًة منّا
فخفق األجنحة أرس ُع من قفزاتنا
ُ
العدواني
األسود
يرتاج ُع
ُ
ُّ
ٍ
ٍ
قصرية من االزدراء
مسافة
بمقدار
وتدخل الحديق ُة الضخم ُة بأكملها يف القفص
ُ
فيغذو الذبح تدريجيا ً مجرد لعبة.
ال داعي إذن للخوف،
يغيُ اتجاه الريا ِ
ح والسحب.
الطموح
فالقلب
اليائس ّ
ُ
ُ
ِ
ِ
القلب منفصل ًة
نبضات
دوي
ُيسم ُع
ّ

*  Manuela Chiarottinoقاصّة وروائية إيطالية من مواليد
تورينو ،كرست نفسها كليا للكتابة بعد أن تخلت عن عملها يف
اإلعالم اآليل.

ٍ
والفرح
عر
نبضة ونبضة
كل
ويتقافَ ُز بني ِّ
الريش َ
ُ
ُ
والش ُ
والحزن
قوس الحر ّية
امللونة عىل نفسها،
ّ
وتشد ُ
تتكور الحر ّية ّ
ّ
املزخرف جاهزة للقتال
سالح
الفض الالم ُع
واملخلب
الناري
املنقار
شح ُذ
ّ
و َي َ
ُ
ّ
َ
ُ
الكلمات:
تفضل يا عزيزي العدو
ّ
إيل من هذه الوحدة األبدية.
فرض َبت َُك القاتلة
ُّ
أحب ّ

*  Yixian Xiangشاعر صيني من مواليد  1963يف وان
يوان بمقاطعة سيشوان ،ويعيش اليوم يف تشنغدو ،وهو
أستاذ يف جامعة سيشوان.
* ترجمة :عماد األحمد

July 2020 - Volume : 8 - Issue :91

0029

تشكيل ART

زكي يافعي فنان يمني يجابه آثار الحرب برسم وجوه البسطاء
أعمايل إىل أغلب دول العالم ،والفضل يف كل ذلك يعود لشغفي بالرسم وأني
مازلت أرسم باستمتاع بعيدا عن كل املنغصات التي تحيط بي”.

صالح البيضاني

يرى الفنان اليمني زكي يافعي أن الفن التشكييل يف اليمن جزء ال ينفصل عن
حضور اليمنيني يف صناعة الحضارة واملوروث ،كفنون الغناء والرقص والعمارة،
ويشري إىل االرتباط الوثيق بني الفن التشكييل ومختلف الفنون األخرى التي برع
فيها اليمنيون عرب التاريخ ،انطالقا من اإلحساس الفني كرابط مشرتك يجمع
املشتغلني بهذه الفنون املختلفة.

ويف سياق حديثه ،يشري يافعي إىل اتجاهاته التشكيلية ،والخلفيات
التي أثرت عىل إبداعه الفني ،وجعلت البيئة االجتماعية والثقافية
واملعمارية اليمنية حارضة بقوة يف كل أعماله ،قائال “أنا من بيئة
ريفية يف األصل ،حيث عشت طقوس الفالحة والبناء وخالطت كبار
السن واستمعت ألحاديثهم واقرتبت من جمال أرواحهم التي تعطي
حتى النفس األخري بكل طاقة إيجابية وعطاء ومحبة”.
ويضيف “اقرتنت بمثابرتهم الفريدة وكفاحهم يف تطويع األرض وبناء
املدرجات وتشييد السدود والقالع ،ومن خالل هذه األجواء تشكل عشقي
لضوء الشمس وهي تعانق الجباه املكللة بالتجاعيد وكأنها تقبلها ،تعانق
وتقبل جباههم ،وقد انعكس ذلك بشكل ملفت عىل أعمايل الفنية إىل درجة
وصفي من قبل وسائل اإلعالم بالفنان الذي يسكن تجاعيد الكهول و’فنان
البسطاء’ وهي ألقاب أعتز بها كثريا ،فالفنان يجب أن يكون متشبثا بأرضه
وهويته”.
جماليات واقعية
يعترب زكي يافعي أن الفنان الحقيقي يجب أن يكون متحررا من أي أفكار
مناطقية أو طائفية ،مؤكدا أنه لم يلحظ تأثري هذه األفكار عىل الفن التشكييل
اليمني عموما ،كما يكشف رفضه كل محاوالت االستقطاب غري الثقافية أو
الفنية.
ويضيف “رفضت الكثري من عروض العمل لصالح قنوات وصحف تحاول
توظيفي لخدمة هذه التوجهات املقيتة ،وقلت لهم إن حزبي وطائفتي هي
القيم األصيلة للشارع اليمني والرتاث املشبع بحب األرض والهوية الوطنية
لليمني البسيط ،الذي كرست إبداعي لرسم قصص كفاحه وعناده وشموخه،
والتعبري عن كل ما يجول يف نفيس ويف تعابري الوجوه واألمكنة التي أقرأها يف
ثنايا الحياة االجتماعية اليومية لليمنيني البسطاء وزوايا العمارة وأهازيج
األعراس”.

وكونت إرثا جماليا وثقافيا تركت
وازدهرت هذه الفنون يف اليمن عرب التاريخّ ،
بصمته الواضحة يف املشهد التشكييل اليمني ،الذي يؤك ّد يافعي أنه يزخر اليوم
بالنجوم الذين يستحقون عن جدارة االنتقال ملصاف العاملية.
تحديات فنية
يكافح زكي يافعي التحديات التي أفرزتها الحرب اليمنية ،ويقيض معظم وقته
يف مرسمه بصنعاء يف إرصار منقطع النظري عىل مجابهة كل التحوالت املتسارعة
التي ألقت بظاللها املعتمة عىل املشهد الثقايف اليمني يف زمن الحرب.
ويعرتف يف حديثه باآلثار التي تركتها الحرب وتداعياتها عىل املشهد التشكييل
اليمني ،والتي يصفها بأنها عدو رشس ملشاعر الجمال واإلبداع التي يستمد
منها املبدع قدرته عىل اإلنجاز الفني.
ويضيف “الحرب أنهكت اليمنيني وأول من تأثر بها الفنانون ،نتيجة ملوجات
تقدر منجزهم الفني وتقتني
الهجرة والنزوح التي طالت هيئات وجهات كانت ّ
أعمالهم ،لذلك توقف العديد من الفنانني عن الرسم ولجأوا ملمارسة أعمال
أخرى ،ويف ظل الحرب افتقدنا ألمور كثرية بما يف ذلك الخامات األصلية التي
تؤثر سلبيا عىل نتاج الفنان”.
ويقسم يافعي الفنانني التشكيليني اليمنيني إىل ثالثة أصناف من حيث
التأثر بالحرب ،حيث استسلم بعضهم ولم يستطع مقاومة الظروف يف
اليمن وفضل البحث عن طريق مخترص للنجاح ،بينما واصل فضل صنف
ثان البقاء يف اليمن واالغرتاف من جمال األرض واإلنسان ،يف الوقت الذي
توقف البعض كليا عن الرسم.
وعن الدور الذي لعبته مواقع التواصل االجتماعي يف تخفيف آثار العزلة
التي أصابت املشهد الثقايف والفني اليمني ،يقول “من خالل مواقع التواصل
وصل الفن اليمني ملرحلة جيدة ،ولكن لألسف بجهود ذاتية ،وهنا يجب التنويه
إىل غياب اإلعالم اليمني عن دعم معركة بقاء الفن والثقافة اليمنية يف ظل
انشغال معظم وسائل اإلعالم باملناكفات السياسية ،متناسني أن الوجه املرشف
ألي بلد هو الجانب الثقايف واإلبداعي”.
وعن تجربته الفنية الخاصة والظروف التي ساهمت يف استمرار إبداعه الفني
يف ظل محيط من الحروب واإلخفاقات ،يقول زكي يافعي “أنا إنسان بطبعي

أعشق
الرسم ،كما
أن عشقي لكل يشء أصيل
وجميل يف اليمن أفادني كثريا يف اختيار
مواضيعي ،وأنا أرسم بشكل يومي ألن الرسم هو الحياة
واليوم الذي ال أداعب فيه املساحة البيضاء بألواني أشعر فيه وكأني مجرد ماء
ج ِر لَ ْم َي ِط ِب ،وقد استطعت تحقيق حضور جيد
َاب َو إ ْن لَ ْم َي ْ
اح ط َ
راكدِ ،إ ْن َس َ
يف املشهد التشكييل اليمني ،ومثلت اليمن يف العديد من املهرجانات ،ووصلت

وعىل صعيد األماني الفنية ،يطمح يافعي ألن يتمكن من تجسيد لوحة تساهم
يف مللمة التهتك الذي لحق بالنسيج االجتماعي ،لتذكري اليمنيني بإرثهم الثقايف
العظيم.
ويقلّل الفنان زكي يافعي من تأثري املدارس الغربية عىل الفن التشكييل اليمني،
حيث تهيمن الواقعية بنسبة  90يف املئة عىل األعمال الفنية ،كما للطبيعة
كلمتها وبصمتها أيضا ،إىل جانب التأثري الطاغي لإلرث الثقايف والحضاري
والعمارة اليمنية عىل الفن التشكييل يف اليمن.

Banksy mural stolen from Bataclan in Paris found by police in Italy
in several European countries, to no avail,
until , when a search by Italian police in a
farmhouse in Teramo, in the Italian region of
Abruzzo, uncovered the mural.
Michele Renzo, the head of the L’Aquila district prosecutor’s office, told la Repubblica:
“The finding was possible following investigations conducted by the district prosecutor in
collaboration with the police and the French
”investigators.
The prosecutor, who did not disclose details
about the identity of the suspected thieves
or the owner of the farmhouse, said further
information would be released on Thursday.
The Bataclan was stormed by Islamist militants during a rock concert in November
2015, as part of coordinated attacks in and
around Paris that killed 130 people in total.
of colour are being failed by the system”.
The graffiti artist wrote in an Instagram post:
“At first I thought I should just shut up and
listen to black people about this issue. But
why would I do that? It’s not their problem,
”it’s mine.
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collectors. Last October, his artwork depicting
MPs in the House of Commons as chimpanzees sold for close to £10m in what organisers
said was a record for the artist.
Banksy has recently shown his support for the
Black Lives Matter movement, saying “people

Some of Banksy’s other works, addressing
issues such as immigration, were vandalised
soon after they were put up around Paris,
while others were protected by screens.
Street art by Banksy, who keeps his real name
secret, has become a prized attractions for

A

stolen mural created by the British
street artist Banksy on a door of the
Bataclan concert hall in Paris, where
terrorists killed 90 people in 2015, has been
recovered in Abruzzo, Italy, prosecutors said
on.
The work, thought to have been created as a
tribute to the victims of the Bataclan terrorist attack, is one of a series of murals painted
in the French capital attributed to Banksy. It
shows a veiled and mournful female figure.
The mural was cut out and removed from one
of the emergency exit doors at the venue in
January 2019.
According to French investigators, the theft
involved “a group of hooded individuals
armed with angle grinders” who reportedly
drove away with the artwork in a truck.
“Banksy’s work, a symbol of recollection and
belonging to all: locals, Parisians, citizens of
the world, has been taken from us,” the Bataclan said at the time on Twitter.
For over a year, investigations have continued
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«نتفليكس» تحدد
موعد طرح فيلم
جنهافي كابور
الجديد

..»فيلم «كينجزمان

كل ما تحتاج معرفته عن القصة واألبطال
طاقم الفيلم

آب/ أغسطس12 حددت شبكة «نتفليكس» يوم
 موعدا ً لطرح فيلم النجمة الهندية الشابة،املقبل
Gunjan Saxena: The« جنهايف كابور الجديد
 فتاة:» (جونجان ساكسيناKargil Girl
.)الكارجيل

من املؤكد عودة أبطال الفيلم تارون إيجرتون وكولني فريث يف دوري
 إضافة إىل املمثل اإلنجليزي مارك،إيجزي وهاري
.سرتونج واإلنجليزية صويف كوكسون
وينضم إىل الجزء الثالث تشانينج
.أيضا
ً  وهايل بريي،تيتوم
حبكة الفيلم

وأعلنت كابور املوعد الرسمي لطرح الفيلم
عىل موقع «أنستقرام» من خالل منشور
شاركته مع متابعيها وحظي بقدر كبري من
.التفاعل
ووفقا ً ملوقع «إنديا توداي» الهندي الناطق
باإلنجليزية فإن الفيلم مستوحى من
أحداث حقيقية عن قصة أول سيدة
هندية تعمل كطيارة ضمن القوات
 وكانت األوىل التي،الجوية الهندية
تشارك فعليا ً يف تأدية واجبها خالل
.مواجهات قتالية أثناء الحرب
 ويشارك،»الفيلم من إخراج «شاران شارما
،»يف بطولته باألدوار الرئيسية «أنجاد بيدي
.»و»بانكاج تريباثي

رصح «فون» أن الجمهور
سيشعر بالصدمة بشدة
لدى مشاهدته الجزء
،الثالث من السلسلة
إذ يبدأ الفيلم باتهام
«إيجزي» بقتل األمري
 ومحاولة األخري،فيليب
إثبات الرباءة وأنه كان
.يحاول إنقاذه
وسيسري الفيلم عىل نفس نهج
سلسلة األكشن التي تدور أحداثها
حول شاب يدعى إيجزي ينضم إىل منظمة
جاسوسية رسية ذات تدريب قتايل عايل مختصة بتجنيد
.الشباب ملقاومة الرش حول العالم

، «كينجزمان» إىل كثري من االنتقاداتKingsman رغم تعرض سلسلة أفالم
.لكن قرار صناعه بتنفيذ جزأين آخرين من السلسلة ال يعد مفاجأة
وحقق الجزء األول والثاني من السلسلة قرابة املليار دوالر يف شباك التذاكر
 األمر الذي دفع صانع السلسلة املخرج واملؤلف ماثيو فون،العاملي
.إىل استكمال العمل عىل سلسلة أفالم األكشن
 يف البداية تنفيذ فيلم تمهيدي بعنوان،أعلن فون
 وجزء ثالث يدور حول منظمة،The King’s Man
،الجاسوسية التي ظهرت يف الجزء الثاني
. حلقات8 ومسلسل تلفزيوني يمتد لـ
موقع «ديجيتال سباي» األمريكي يرصد
يف التقرير التايل كل التفاصيل التي يحتاج
الجمهور ملعرفتها حول الجزء الثالث من
.السلسلة
موعد طرح الفيلم

 أن الجزء القادم من السلسة يعد،أوضح املوقع
 إذ تسبق،متأخرا
األول يف ترتيب القصة رغم صدوره
ً
.أحداثه أحداث الجزء األول والثاني
15  يفThe King’s Man كان من املفرتض طرح فيلم
 قبل أن يتم تأجيله حتى،2019 ترشين الثاني عام/نوفمرب
 ثم تأجيله مرة ثانية وأخرية بسبب فريوس،2020 شباط/ فرباير14
.2020 أيلول/كورونا إىل سبتمرب
 لكن يمكن توقع،Kingsman 3 حتى اآلن لم يتحدد موعد مؤكد لطرح
.2021 طرحه يف عام

Ryan Gosling and Chris Evans to star in Netflix film The Gray Man

T

he Russo brothers, who are directing the
film, have plans to “build out a whole
universe” through multiple instalments.
La La Land’s Ryan Gosling and Captain America’s
Chris Evans are reportedly set to join forces for
Netflix original film The Gray Man.

a multi-film franchise.

According to Deadline, the adaptation of Mark
Greaney’s 2009 novel will be the streamer’s most
financially ambitious feature film to date, with a
budget of over $200 million (£159.1 million) set
aside for the project.
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Gosling will reportedly play freelance assassin
and former CIA operative Court Gentry, who is
hunted across the globe by his old intelligence
colleague, Lloyd Hansen (Evans). Brad Pitt and
Ad Astra director James Gray were reportedly
attached to the title a few years back but the
project stalled.
Avengers: Endgame‘s Joe and Anthony Russo
are set to direct and produce the film through
their production company AGBO, with Netflix
reportedly aiming to develop The Gray Man into
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“The movie is a real mano a mano between
those two great actors who represent two different versions of the CIA, in what it can be, and
what it can do,” Anthony Russo told Deadline.

“For those who were fans of Captain America:
Winter Soldier, this is us moving into that territory in more of a real-world setting. That’s what
this movie really means for us.”

to be great to get us to the second movie. These
are master assassins, and Gosling’s characters
gets burned by the CIA and Evans’ character has
to hunt him down,” he said.

Joe Russo, who penned The Gray Man’s script,
added that the brothers intend for the film to
rical release,
compete with any theatadding that
creating the
project with
Gosling and
Evans is “a
dream” for
the directing duo.

“We have a great working relationship with
Netflix, and we go back almost 20 years with
(Netflix’s Head of Original Films) Scott Stuber.
We formed AGBO to be an agnostic storytelling
company, where we figure out the best platform.
We think Netflix is the perfect place for this film.”

“We have
all committed
to the
first
movie,
and
that’s
got

The Russo brothers recently produced Extraction, starring Chris Hemsworth, for Netflix,
with the action flick becoming the streamer’s
most watched original film in history, according
to Bloomberg.
The Gray Man will be the Russo brothers’ first
time working with Gosling, while the pair have
directed Evans in four Marvel movies, including
Avengers: Infinity War and Endgame. They are
currently at the helm of Disney’s live-action
remake of Hercules, which is in its early stages of
development.
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«العرب والهند» :دراسات في المتخيل والواقع
كان «املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات» قد
عقد مؤتمرا ً يف أيار /مايو  ،2018تحت عنوان «العرب
قوة ناشئة ومستقبلها»،
والهند :تحوالت العالقة مع ّ
شاركت فيه مجموعة من الباحثني ،وقد أصدر املركز
قدمت
مؤخرا ً كتابا ً بالعنوان نفسه يضم ثالثة عرش بحث ًا ّ
خالل املؤتمر.
األوراق املنشورة تأتي يف عد محاور أساسية« :العرب
والهند بني املايض والحارض» ،و» بحوث وترجمات
وعالقات ثقافية» ،و الحضور الهندي يف غرب آسيا»،
و»البعد االقتصادي للعالقات العربية – الهندية» ،و»
مجال الطاقة املتجددة» ،و»العمالة الهندية يف دول
الخليج العربية».
يف املحور األول« ،العرب والهند بني املايض والحارض»،
خمس  فصول ،يعالج شمس الدين الكيالني يف الفصل
األول« ،املتخ ّيل العربي عن الهند يف برها وبحرها»،
نظرة العرب إىل الهند يف العرص الوسيط ،لفهم ما قدمه
العرب من أفكار وأحكام وتخ ّيالت ومواقف عن الهند،
وتوصيف مظاهر تقدمها الثقايف ،يف برها وبحرها ،وذلك
بمتخ َّيل العرب عن الهند بما
يف مبحثني ،يتعلق أولهما ُ
تمتلك من مظاهر العمران ،ويتعلق ثانيهما بالتعرف إىل
بحر الهند يف شواطئه الزاخرة بالعمران.
ويدرس صاحب عالم األعظمي الندوي ،يف الفصل
الثاني« ،العالقات بني الهند والجزيرة العربية يف عرص
الدولة املغولية» ،التجار َة املتبادلة بني شبه القارة
الهندية والجزيرة العربية ،والتي ساهمت يف تقوية
عالقات الهند التجارية والدينية والثقافية بالجزيرة
العربية يف عرص الدولتني األموية والعباسية.
وتبحث بهية بنت سعيد بن جمعة العذوبية ،يف الفصل
الثالث« ،العالقات العسكرية ال ُعمانية  -الهندية يف
وجود القوات
الفرتة  :1913-1970دراسة يف الوثائق»،
َ
الهندية يف ُعمان يف فرتة حكم السلطان تيمور بن فيصل،
وما ترتب عليها بعد ذلك من اهتمام بتشكيل الجيش

ال ُعماني ،والتأثريات الهندية يف اللغة واألزياء العسكرية.
بدوره ،يناقش جافيد أحمد خان وديبا كروبان يف الفصل
الرابع« ،البحوث املعارصة يف العالقات
العربية  -الهندية بالجامعات الهندية:
دراسة تقييمية» ،مقاربات األكاديميني
والباحثني الهنود للعالقات العربية -
الهندية الناشئة يف العقود األخرية،
لرصد وتحليل وتقييم املوضوعات
واملسائل املهملة يف البحوث املعارصة
يف العالقات العربية  -الهندية.
ويجادل محمد أفتاب أحمد ،يف
الفصل الخامس« ،دور الرتجمة
يف تعزيز العالقات العربية
– الهندية» ،بأ ّن الرتجمة
ساهمت يف نقل اإلرث الهندي
الثقايف والعلمي إىل لغات
العالم املختلفة ،ومن بينها
العربية ،محاوالً تسليط
الضوء عىل األعمال
املهمة التي جرى نقلها
من اللغة الهندية
إىل اللغة العربية،
والعكس ،خالل
القرن الحادي
والعرشين ،والتي
رئيسا
دورا
ّ
ً
أدت ً
يف التبادل الفكري بني
الطرفني.
يف القسم الثاني« ،الحضور الهندي يف غرب آسيا»،
ثالثة فصول .يتناول عماد قدورة يف الفصل السادس،
«األهمية الجيوبوليتيكية للخليج يف اسرتاتيجية
الهند» ،مكان َة الخليج العربي الراهنة ودوره املتنامي
يف النظام االقتصادي الدويل ،ومكانة الخليج يف

اسرتاتيجية الهند وسياستها الخارجية ،وتأثري عالقات
الفاعلني اإلقليميني يف تلك االسرتاتيجية ،مثل الصني
وباكستان وإيران.
ويبحث عمري أنس ،يف الفصل السابع« ،نهاية سياسة
الهند املرتددة تجاه غرب آسيا» ،تحوالت
سياسة الهند تجاه غرب
آسيا ،للوقوف عىل
التحديات
التي تواجه
السياسة
الخارجية
الهندية يف غرب
آسيا ،واملتمثلة
يف السعي إىل
تحقيق التوازن
بني السعودية
وإيران من جهة،
و»إرسائيل»
وفلسطني من جهة
أخرى ،ودور القوى
الدولية يف املنطقة ونشوء
التنافسات بني دول غرب
آسيا لفرض نفوذها ،وال
سيما يف إثر الثورات العربية.
أما يف الفصل الثامن« ،إرسائيل
وفلسطني :السياسة الخارجية
الهندية إشكالية املبادئ
وبراغماتية املصالح» ،فيبحث
أيمن يوسف ومحمود الفطافطة يف
تحوالت السياسة الخارجية الهندية
تجاه الرصاع العربي  -اإلرسائييل ،ويف
تحول السياسة الهندية مع الرتكيز عىل حاجة
بواعث
ّ
الهند املاسة إىل السالح ،وسعيها االسرتاتيجي إىل تعزيز
عالقتها بواشنطن.

يف القسم الثالث« ،البعد االقتصادي للعالقات العربية
 الهندية» ،يدرس يوسف بن عبد الله الغيالني وسعادبنت عبد الله بيت فاضل ،يف الفصل التاسع« ،العالقات
االقتصادية بني ُعمان والهند منذ منتصف القرن الثامن
عرش حتى مطلع القرن العرشين» ،طبيع َة العالقات
االقتصادية بني البلدين ،والتغريات التي طرأت عليها.
ويبي نارص بن سيف السعدي ،يف الفصل العارش،
ّ
«الجالية الهندية يف منطقة الخليج العربي قبل الطفرة
النفطية :دراسة يف جذور عالقة الهند بالخليج» ،أن
ومصدرا لسلع أهل الخليج
الهند كانت منذ القدم سوقًا
ً
وبضائعهم ،وأن وجود الجالية الهندية يف بلدان الخليج
أمرا طارئًا ظهر مع ظهور النفط ،إنما له امتداد
ليس ً
بعيد يف التاريخ.
أما يف الفصل الحادي عرش« ،العالقات العربية -
ّ
الهندية :الطاقة وجوانب أخرى» ،فريك ّز محمد أزهر فيه
عىل الجوانب املختلفة للعالقات االقتصادية العربية
 الهندية ،بما يف ذلك تجارة االسترياد والتصدير وميزاناملدفوعات ومسألة القوى العاملة والتحويالت املالية.
يف الفصل الثاني عرش« ،العالقات العربية  -الهندية:
نحو صيغة جديدة يف مجال الطاقة املتجددة» ،يتناول
غرييجيش بانت التطور التاريخي لطبيعة العالقات
العربية الهندية ،مع الرتكيز عىل اعتماد الهند عىل قطاع
الطاقة.
أما الفصل الثالث عرش ،واألخري« ،العمالة الهندية يف
دول الخليج العربية :محدداتها الداخلية ودوافعها
الخارجية» ،ففيه تدرس سهام معط الله موضوع العمالة
الهندية يف دول الخليج ،من ناحية أثر عدم املساواة يف
توزيع الدخل والبطالة يف الهند يف هجرة العمال الهنود
إىل الخليج .كما تدرس وتحلل أثر أسعار النفط يف تدفّق
العمالة الهندية املهاجرة إىل الخليج ،ويف التحويالت
املالية املرسلة من دول الخليج إىل الهند يف الفرتة 1995-
.2016

«حانوت ّ
عطار» البن ُشهيد :تراجم
لشعراء من األندلس
صدرت حديثا ً عن «معهد املخطوطات العربية»
نصوص محققة من كتابه «حانوت عطّار» بدراسة
وجمع وتوثيق عبد الرحمن املفصيل ،ويض ّم العمل
تراجم لشعراء األندلس منذ الفتح
اإلسالمي وحتى عرص املؤلّف؛ أي يف
القرن الحادي عرش.

كتاب “وصايا لهذا
الزمن” في طبعة ثانية
صدرت للكاتب والشاعر املغربي محمد عطيف
الطبعة الثانية من كتاب “وصايا لهذا الزمن” عن
منشورات القلم املغربي ،والكتاب يقع يف 216
صفحة من الحجم املتوسط ،ويتضمن أقوال 200
مفكر وفيلسوف ومبدع وسيايس ،من عرصنا ،ومن
عصور سابقة ،ينتمون إىل تيارات مختلفة ،كان
لهم تأثري من خالل كتاباتهم وأفعالهم.
وقد جاء يف املقدمة التي كتبها شعيب حليفي
“لعلنا يف لحظة قاسية من التحول العنيف
للزمن ،ال نرى منه إال ما نحياه من أيام وليال
ثقيلة ومتغرية ،فال نجد من يبرص هذا التحول
يف القيم والوجدان واألفكار ،إال املفكرين واألدباء
حدوسا
وبعض كبار الفاعلني ممن امتلكوا ُ
استثنائية”..
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يتضمن الفصل األول دراسة حول
ّ
املؤلّف والكتاب تشري إىل انتماء ابن
ُشهيد إىل أحد البيوتات القرطبية
التي كان لها شأن رفيع يف العلم
وتول أفرادها مناصب
والسياسةّ ،
عديدة يف اإلمارة والحجابة
والوزارة والكتابة ،والتي كان
مؤّهالً لها بما يمتلكه من
معارف ،لكن حالت بينه وبينها
إصابته بالصمم ،وكانت
عاهته هذه مثار سخرية من
خصومه.
تلك الظروف دفعته إىل األدب والشعر ،بحسب
الكتاب ،حيث ُعرف بالفصاحة والبالغة والبيان ،كما
مال إىل السخرية والهزل يف عيشه وبعض كتاباته،
وكان منبع ذلك سخطُه عىل زمانه وشكواه الدائمة من
عدم إنصافه ،وكان لديه مجلس يأنس إليه الكت ّاب
واملشتغلون يف األدب.
يوضح املفصيل أن «حانوت عطار» الذي لم ُيعرف
ّ

حتى اليوم حجمه الحقيقي حيث ضاعت بعض
أجزائه ،يحتوي مختارات شعرية جمعها ابن ُش َهيد
تدل عىل
ووضع عليها مالحظاته وأحكامه النقدية التي ّ
سعة اطالعه وذائقته املتميزة ،كما ييضء الكتاب عىل
تطرق
حال األندلس من خالل املوضوعات التي ّ
إليها أصحاب القصائد طوال فرتة
زمنية ليست بالقصرية.
ويشري املحقّق إىل أن فقدان
بعض أجزاء الكتاب يجعل من
الصعب تحديد املصادر التي
اعتمد عليها ابن ُشهيد يف جمع
هذه األشعار وتوثيقها ،وكذلك
تصور خطته يف التأليف وإن لم
ّ
يستبعد أن يكون منهجه قريبا ً من
املنهج الذي اتبعه الثعالبي يف كتاب
«الذخرية» ،حيث توضع مقتبسات
شعرية وبعض األخبار عن صاحبها
ثم يكتب النقد حولها.
القسم الثاني نصوص «حانوت عطّار»،
يضم
والتي تفتتح برتجمة ألبي القاسم إبراهيم ابن اإلفلييل
أي من أبياته التي لم تصل بسبب ضياع
دون ذكر ّ
بعض أجزاء الكتاب ،لكن توجد مقتطفات لشعراء
آخرين مثل منذر بن سعيد البلوطي ،ومحمد بن وهيب
الكاتب ،وعبد الرحمن بن هشام املستظهر ،وعبد
الرحمن أبو املطرف ،وأبي املخيش عاصم التميمي.

صدور «حوار المعاني» للكاتب
الفلسطيني سعيد الشيخ
صدر مؤخرا ً للكاتب الفلسطيني سعيد الشيخ كتاب جديد ،يتضمن مجموعة من
الشذرات الفكرية والتأمالت الفلسفية يف الواقع السيايس والثقايف واالجتماعي
للمشهد العربي .احتوى الكتاب عىل  120صفحة من الحجم املتوسط ،عن
منشورات ألوان عربية يف السويد.
ينشئ سعيد الشيخ يف هذا الكتاب حوارا مع املعاني واملصطلحات واملعطيات
التي تفرزها الحركة الثقافية والسياسية العربية ،بلغة هي أقرب إىل اللغة
الصوفية ،بقصد تطهري املعاني واملسميات من الفوىض التي يطلقها البعض
بقصد أو عن غري قصد ،وهي ما يعتربها الكاتب بمثابة شوائب تهدف يف ما تهدف
إىل تضليل وخداع الجمهور خدمة ملشاريع سلطوية .ما أراده الكاتب وبشكل
جيل أن تفي املعاني واملسميات ،معانيها ومسمياتها.
يذكر أن هذا العمل هو الكتاب الخامس عرش للكاتب ،حيث توزعت كتبه السابقة
بني الرواية والقصة والشعر.
ومن الشذرات نقتطف:
لو تكلمت روح العاشق ..ألزهرت الصحراء
أنت ال تعرف كل يشء ..قال يل الكتاب
لو كان القلق قميصا ً لكنت خلعته ،ولكن القلق يف أنسجتي.
أرنو إىل الجوهر ألكتيس باليقني.
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ألمانيا :االنقسامات تتهدد حزب
البديل اليميني الشعبوي
شادي عاكوم

تونس تلغي االحتفال بعيد
الجمهورية وسط أزمة سياسية
تزامنت الذكرى الـ 63إلعالن الجمهورية التونسية،
مع أزمة سياسية وحزبية خانقة ،غذتها استقالة
الحكومة وتصاعد الرصاع بني مكونات املشهد
الربملاني ،لتسجل البالد إلغاء االحتفاالت الرسمية
للمرة الثانية عىل التوايل يف تاريخها ،كانت األوىل
العام املايض؛ بسبب رحيل الرئيس الباجي قائد
السبيس.
وتعيش تونس أزمة سياسية حادة نتيجة تصاعد
الخالفات داخل ائتالف الحكم وبني الفرقاء
السياسيني ،انتهت بإجبار رئيس الحكومة ،إلياس
الفخفاخ ،عىل االستقالة ،األسبوع املايض.
وبانفراط التحالف الحكومي ،ارتفعت وترية
الخالفات بني الكتل واألحزاب الربملانية وسط جو
مشحون رافق مشاورات اختيار رئيس الحكومة
الجديد تحت قبة الربملان؛ بسبب تواصل اعتصام
كتلة «الدستوري الحر» وتعطيلها نشاطات
املجلس ،منذ أسبوعني ،والجدل القائم حول سحب
الثقة من رئيس الربملان ،راشد الغنويش.
وعللت رئاسة الربملان التونيس ،يف بيان لها ،غياب
احتفالية هذا العام بإجراءات وقائية بسبب فريوس
كورونا ،وذلك بعد استشارة الجهات الصحية،
مكتفية بموكب بروتوكويل محدود.
«تمر اليوم بلحظة دقيقة
وأكد البيان أن تونس
ّ
مثقلة بالعديد من التحديات االقتصادية
واالجتماعية ،وبأزمة سياسية نتيجة استقالة
الحكومة تتطلب من الجميع أعىل درجات اليقظة
وتغليب املصالح الوطنية العليا والتزام القانون
والدستور».
وحذّر من «خطورة محاوالت تعطيل السري العادي
لعمل مجلس نواب الشعب ،باعتباره مركزا ً لسيادة
والتعدد،
الشعب ورمزا ً لثورته وفضا ًء إلدارة التنوع
ّ
داعيا ً إىل «التصدي لخطاب الكراهية وتقسيم
التونسيني».
يف مقابل ذلك ،استغرب رئيس الحكومة األسبق
والنائب األول لرئيس «حركة النهضة» عيل
العريض ،إلغاء احتفالية عيد الجمهورية ،رغم
اإلعداد لهذه التظاهرة من قبل مكتب الربملان ،منذ
أسابيع ،باالشرتاك والتعاون مع ممثلني عن رئاسة
الجمهورية.
وقال العريض عىل صفحته الرسمية يف «فيسبوك»:
«يبدو مع األسف أن رئاسة الجمهورية قد أعلمت
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رئاسة املجلس قبل أيام باعتذار رئيس الجمهورية
عن الحضور  ،وال أعرف األسباب».
ولفت إىل أنه «هذا هو العيد الوطني الوحيد الذي
يتحول فيه رئيس الجمهورية إىل مقر مجلس نواب
الشعب ،ويف كل أعيادنا الوطنية تظهر مؤسسات
الدولة ورجالها ونساؤها مجتمعني ومتحدين
ومتجاوزين ألي اختالفات قد تكون بينهم يف
السياسات».
ودعا العريض «رئاسة الجمهورية إىل توضيح
األمر للرأي العام حتى ال يتجه التأويل إىل اعتبار
ذلك موقفا ً من املجلس ،وخلطا ً بني رضورة احرتام
األعراف يف االحتفال بأعيادنا الوطنية وبني املواقف
الخاصة من أشخاص أو مؤسسات».
ويف السياق ،استنكر املكتب التنفيذي لـ»حركة
النهضة» ،يف بالغ رسمي« ،دعوات إقصاء الحركة
من املشهد السيايس والحكومي خدمة لألجندات
األجنب ّية املشبوهة» ،معربا ً عن ثقة الحركة بحسن
اختيار رئيس الجمهورية قيس سعيد للشخصية
األقدر عىل تشكيل الحكومة املقبلة.
ودعت «حركة النهضة» كل «مكونات الساحة
السياسية إىل التهدئة والحوار والتزام نهج التوافق
ودعم مقومات الوحدة الوطنية وعوامل االستقرار،
وتجنب التحريض ونزوعات اإلقصاء».
وأدانت «مواصلة التوظيف اإلعالمي واالستثمار
يف األزمات السياس ّية لقضية الزعيمني اليساريني،
بلعيد والرباهمي ،والتحدث نيابة عن الهيئات
القضائية املعن ّية وإطالق االتهامات جزافا ً ،بما
يعمق اإلساءة إىل املرفق القضائي ومؤسسات الدولة
ّ
عموما ً».
من جهته ،أكد الرئيس التونيس قيس سعيد ،أن ال
أحد فوق القانون بشأن ملف االغتياالت ،مشددا ً
عىل أ ّن الدولة ستوفر كل إمكاناتها لكشف حقيقة
اغتيال املعارضني السياسيني ،محمد الرباهمي
وشكري بلعيد ،اللذين اغتيال يف عام .2013
ويتزامن عيد الجمهورية مع موعد إعالن الرئيس
التونيس اسم رئيس الحكومة الجديد ،من بني قائمة
ترشيحات الكتل واألحزاب الربملانية ،غري أ ّن تقارير
إعالمية تناقلت احتماالت ترشيحه الوزير السابق
محمد صالح بن عيىس من خارج دائرة الرتشيحات،
ومديرة الديوان الرئايس ،نادية عكاشة.

وكان الغنويش قد استبعد ترشيح سعيد لنب عيىس،
قائالً« :طُرح اسم  هذا املرشح خالل جلسات الحوار
الوطني سنة  ،2014ولم يحظ بالقبول» ،حسب
تعبريه.
واعترب املحلل محمد الغواري ،أ ّن «هذه الفرتة تعرف
مشاحنات وخالفات بسبب والدة منظومة حكم
جديدة من رحم منظومة غري متجانسة» ،مشريا ً
إىل أ ّن «الديناميكية من الطبيعي أن تسبق مرحلة
االستقرار».
وأوضح الغواري أ ّن «تصاعد منسوب الرصاعات
متوقع منذ نتائج االنتخابات التي لم تفرز أغلبية
واضحة للحكم ،بما يفرس تدافع األحزاب والكتل
للفوز بمساحة أكرب يف الحكومة الجديدة».
الغواري :تصاعد منسوب الرصاعات متوقع منذ
نتائج االنتخابات التي لم تفرز أغلبية واضحة
للحكم
ولفت إىل أ ّن «األمر الخطري هو عدم جلوس األحزاب
واملنظمات للحوار والنقاش والتقارب ،وهو أمر ال
يستقيم يف املمارسة السياسية» ،مذك ّرا ً بأ ّن
تونس طاملا تجاوزت أزماتها بالحوار.
ورأى الغواري أ ّن «غياب
عقل سيايس مدبر
أثر يف املسارات
السياسية ،كما أن
الغنويش يعيش
غربة سياسية
وصعوبات
حقيقية لغياب
شخصية
يف مكانته
االعتبارية
يربم معها
االتفاقات
ويحوك معها
التفاهمات
عىل غرار رشيكه
الراحل السبيس،
ليجد نفسه منفردا ً
أمام لعبة سياسية
محكومة باالرتجال
واملفاجآت يف غياب العبني من
الحجم الثقيل».

أيدت هيئة التحكيم االتحادية يف حزب البديل من أجل أملانيا اليميني
الشعبوي ،قرار املجلس التنفيذي القايض بإلغاء عضوية كالبيتز ،ممثل
«مجموعة الجناح» األكرث تطرفا ً ،من صفوف الحزب .وجاء القرار ليزيد
االنقسامات داخل الحزب ،ويعزز الرصاع عىل السلطة بني قياداته واملعسكرات
املختلفة يف صفوفه.
وعللت الهيئة ،املؤلفة من تسعة أعضاء بعد اجتماع عقدته يف شتوتغارت،
قرارها القايض بإلغاء عضوية اندرياس كالبيتز ،رئيس الكتلة الربملانية للحزب
يف والية براندنبورغ ،بأن األخري أخفى عضويته السابقة يف منظمة «شباب
أملاني مخلص للوطن» املتطرفة واملحظورة حاليا ً عند انضمامه إىل الحزب
قبل سبع سنوات .وذكرت الهيئة أن هذه العضوية كانت ستشكل مانعا ً
أساسيا ً لقبول انتساب كالبيتز لصفوف الحزب.
ويف تعليقه عىل القرار شك ّك كالبيتز يف قانونية الحكم وصحته ،وأعرب يف
حديث له مع شبكة أيه آر دي اإلخبارية ،عن أسفه لكون االعتبارات السياسية
كان لها األسبقية يف حالته ،آمالً باإلنصاف عند التقايض القادم أمام املحكمة
املدنية يف برلني.
وعراب فكرة االستبعاد
يف املقابل ،اعترب الزعيم املشارك للحزب يورغ موينت ّ
واملعارض الرشس لكالبيتز و»مجموعة الجناح»؛ أن موقفه من كالبيتز ال يزال
نفسه ،وهو أنه يميني متطرف ،وأضاف« :أعتقد أن القرار فيه إشارة واضحة
للغاية بأنه ال يمكن أن يكون له مكان داخل حزب البديل» .وبدوره اعترب عضو
الحزب يف البوندستاغ روالند هارتفيغ ،أن إجراء االستبعاد قد يشكل زلزاالً
داخل البديل ،ويتسبب برصاع كبري عىل السلطة يف صفوفه ،دون أن يستبعد
إمكانية حدوث مواجهات بني املجموعات داخل الحزب.
أخفى كالبيتز عضويته السابقة يف منظمة «شباب أملاني مخلص للوطن»
املتطرفة واملحظورة
ون ّبهت شبكة أيه آر دي اإلخبارية أن هناك اشتباها ً لدى املراقبني بوجود
اسرتاتيجية وراء قرار إلغاء العضوية تهدف إىل منع وضع الحزب كله تحت
املراقبة العاجلة من قبل مكتب حماية الدستور ،وقد ن ّبهت أستاذة العلوم
السياسية سابني كروب يف جامعة برلني الحرة إىل األمر نفسه ،موضحة أن
موينت يحاول إضعاف ممثل بارز ملا يسمى «مجموعة الجناح» يف الحزب،
وهذا مهم بالنسبة للحزب بأكمله ،ولكن هذه الخطوة تبقى محدودة التأثري
طاملا بقي هناك ممثلون بارزون آخرون يف صفوفه مثل بيورن هوكه الصديق
املقرب من كالبيتز .ونبهت إىل أنه من شأن قرار االستبعاد أن ُيضعف الحزب
وباألخص خالل انتخابات البوندستاغ القادمة ،وأشارت إىل أن جمعيات
الحزب يف الواليات الرشقية عىل وجه الخصوص لن تستسلم برسعة للواقع
املستجد ،وأن هناك الكثري من احتماالت وقوع نزاعات ورصاعات الداخلية
بني الهياكل الحزبية للبديل ،والتي قد تطول حتى موعد االنتخابات العامة
العام املقبل .كما رأى الكاتب السيايس ألفرد شميت أن القرار قد يشكل
وللوهلة األوىل انتصارا ً ملوينت ،لكن التكلفة ستكون كبرية عىل الحزب مع تشك ّل
معسكرات قد ترت ّب آثارا ً وعقبات أخرى من شأنها أن تتسبب بهزيمة موينت
وأتباعه ،ومن ذلك تقسيم الحزب إذا ما اتخذت شخصيات أساسية قرارا ً
باالنسحاب من صفوفه ،وسط الرصاع القائم حاليا ً بني نهج موينت الزعيم
املشارك للبديل الذي يسعى لصد القوى اليمينية املتطرفة يف الحزب ،وبني
القيادي البارز والرئيس املشارك الثاني للحزب ألكسندر غاوالند ،واليس
فايدل رئيسة الكتلة الربملانية للحزب ،الذين عربوا عن رفضهم طرد كالبيتز.
يوجه نفسه نحو اليمني؟
ويبقى السؤال األهم ،إىل أي مدى يريد الحزب أن ّ
وكيف يريد أن يتطور سياسيا ً؟ وهل ستدفع التطورات الحالية والقادمة
بموينت لتأسيس حزب البديل الديمقراطي ،كحزب يميني محافظ قد يحظى
بأمل يف املشاركة يف الحكم ،بعد أن أدرك موينت يف وقت متأخر أنه وأقرانه من
الذين ال ينتمون إىل املعسكر املتطرف داخل البديل ،ليس لديهم
فرصة ضد الجناح اليميني إذا سمحوا لهم بالسيطرة عىل
مفاصل الحزب؟ أم أن قرار مكتب حماية الدستور
فرض رقابة عىل الجناح اليميني املتطرف داخل
البديل سيعزز موقفه؟
ُيذكر أن هيئات التحكيم الداخلية
يف األحزاب األملانية ،ت ُعترب إلزامية
بموجب قانون األحزاب السياسية
يف أملانيا ،وعادة ما تتشكل من
كبار صناع القرار يف صفوف
األحزاب ،وال يتعني عىل أعضائها
أن يكونوا من املحامني ولكن
أغالب أعضائها من القانونيني
عادة ،وتكون مداوالتها رسية.
ويمكن مقارنة عمل هذه الهيئات
باملحاكم املدنية العادية ،وتستند
يف الكثري من قراراتها إىل قانون
املحاكمات املدنية الذي يرتكز عىل
األخذ باألدلة واإلثباتات واستجواب
الشهود واالستماع إىل الشخص
املعني .ويف أغلب األحزاب تكون هذه
الهيئات موجودة عىل مستوى الواليات
وعىل املستوى االتحادي ،وغالبا ً ما يكون دورها
مناقشة قضايا استبعاد أفراد من الحزب.

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

Issue قضية
Arab American Today العربي األمريكي اليوم

0035

July 2020 - Volume : 8 - Issue :91

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

العربي األمريكي اليوم Arab American Today

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
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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
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AS YEMEN GOES
THROUGH
ITS WORSE

info@purehands.org

@PUREHANDS2

PURE HANDS

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

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
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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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هل يحتفظ دونالد ترامب بمفاتيح البيت األبيض؟
تشدد خدمه كثريا يف «معركته» القانونية لدرء
وهو
ّ
تهم تلقيه دعما روسيا ساعده عىل الفوز يف انتخابات
 .2016وبالفعل ،نجح ترامب يف توجيه أصابع االتهام
إىل الصني بوصفها مصدر الخطر املستقبيل األكرب عىل
نفوذ واشنطن ،وإبعادها عن روسيا .وظل الوضع عىل
هذه الوترية حتى مطلع فرباير (شباط) املايض بعد تفيش
جائحة «كوفيد  »19 -داخل أمريكا ...انطالقا من مدينة
ووهان الصينية.

إياد أبوشقرا
دخلت انتخابات الرئاسة األمريكية منذ سنة تقريبا العد
العكيس باتجاه يوم االقرتاع يف مطلع نوفمرب (ترشين
الثاني) املقبل .وأزعم أنه رغما من املشاعر السلبية عند
كثريين إزاء الرئيس دونالد ترامب ،فإن إعادة انتخابه قبل
مرجحة ،إن لم تكن شبه محسومة.
 12شهرا كانت ّ
كيف ال واملؤرشات االقتصادية كلها إيجابية ،والفورة
«الوطنية» التي كفلت له الفوز عام  2016كانت ال تزال
موجودة وبقوة .بل ،إن املحاوالت املستمرة من معاريض
ترامب وكارهيه ،سواء من قيادات الحزب الديمقراطي
حصنته أكرث داخل حزبه
أو منابر اإلعالم الليربايلّ ،
الجمهوري الذي أخذ يتماهى معه خالل السنوات الثالث
املاضية بصورة غري مسبوقة .وهكذا انحرس نفوذ املعتدلني
من خصوم ترامب داخل الحزب الجمهوري و ُه ّمشوا
تباعا.
من ناحية أخرى ،كان لشعبوية الرئيس يف الخارج
تشدده إزاء الصني،
أصدا ٌء داخلية طيبة ،وخصوصا ،يف
ّ

خالل هذه الفرتة املبكرة من عام  ،2020تركزت ويالت
الجائحة يف الصني ،ومنها انتقلت لترضب أوروبا الغربية
بدءا بإيطاليا وإسبانيا وفرنسا ،ثم بريطانيا .أما الواليات
املتحدة فكانت ما زالت بمنأى عن األسوأ.
وبينما كانت «منظمة الصحة العاملية» مرتبكة يف تقييمها
مدى خطر «كوفيد  »19 -ومحتارة يف تصنيفه بني جائحة
كونية أو وباء موضعي ،ص ّعد ترامب خطابه ضد كل من
الصني و«املنظمة» .إذ أثار مسألة تكت ّم السلطات الصينية
طويال عىل حاالت ووهان ،بدال من املبادرة إىل إخطار
العالم ،واتهم «املنظمة» ليس فقط بالتقصري بل أيضا
بـ«التواطؤ» مع بكني لغايات سياسية.
هذا التصعيد لقي يف حينه استحسانا واسعا يف الشارع
الجمهوري املحافظ ،نظرا ألن تدابري ،كإغالق البالد
وتعطيل االقتصاد وإطالق برنامج إنفاق حكومي لتأمني
الخدمات الصحية ،كانت ستؤذي القطاع الخاص املرتبط
مصلحيا بالحزب الجمهوري ،وتدمر فرص النمو وتؤثر
عىل معدالت البطالة.
يف أي حال ،بدأت املعاناة أمريكيا مع إبالغ والية أوهايو
يوم  7يناير (كانون الثاني)  2020عن حالة كانت األوىل
يف البالد .ويف اليوم التايل أصدر «مركز رصد األمراض»
األمريكي أول إنذار علني .ثم يوم  20يناير ُسجلت إصابة
مواطن أمريكي عائد من ووهان إىل والية واشنطن (عىل

الساحل الغربي للبالد) ،ويوم  21منه ُسجلت حالة يف
والية كاليفورنيا .ويف اليوم التايلُ ،سئل ترامب فخفف من
ورد قائال« :إن كل يشء سيكون عىل ما يرام».
شأنها ّ
لك ّن األمور أخذت تتسارع خالل األيام واألسابيع التالية،
وتحولت
جلت أول وفاة يوم  6فرباير (يف كاليفورنيا).
فس ّ
ُ
ّ
توسع ما بدأ
تحد ّ
إىل ّ
جدي يف أول مارس (آذار) مع ّ
كحاالت محدودة يف واليتي واشنطن وكاليفورنيا إىل
واليات أخرى ،وبالذات ،يف واليات الشمال الرشقي وعىل
رأسها نيويورك .وحقا ،وجدت مدينة نيويورك نفسها
يف قلب عاصفة كارثية ه ّزت مرافقها الطبية وخدماتها
الصحية ،ورسعان ما امتد التفيش إىل العديد من املدن
الكربى يف الشمال والشمال الرشقي مثل ديرتويت
وشيكاغو وبوسطن وغريها .وبدأت الواليات التي يسيطر
عليها الديمقراطيون إصدار أوامر إغالق واتخاذ إجراءات
احرتازية صارمة ،بينما أحجمت الواليات الجمهورية عن
ذلك.
بحلول يوم  20مارس تجاوز عدد اإلصابات الـ 19ألفا
وبلغت الوفيات  289وفاة يف تسارع مقلق .وخالل  5أيام
قُتل رجل أسود اسمه جورج فلويد ،وهو يف قبضة الرشطة
صب زيت الظالمات ِ
العرقية
يف مدينة مينيابوليس ،ما ّ
عىل االنقسامات التي فتحتها املواقف املتناقضة إزاء
الجائحة.
جدية
هنا اختلطت الحسابات ،وأخذت أبعادا أكرث ّ
تمس تركيبة البالد الديموغرافية ونسيجها
وخطورة ّ
االجتماعي وبنيتيها الطبقية ِ
والعرقية ،وكذلك طبيعة
نظامها السيايس وما ينطوي عليه من مضامني دستورية.
غيت الخلطة املتفجرة خالل األشهر األربعة
ومن ثمّ ،
األوىل من  2020العديد من املعطيات السياسية
وتعرضت صورة الرئيس
واالجتماعية واالقتصادية.
ّ
املستفيد سابقا من أي ظرف إىل سيايس تحارصه

حسابات معقدة .فمعدالت البطالة سجلّت أرقاما مفزعة
مع فقدان نحو  50مليون أمريكي وظائفهم ،وحسب أرقام
«مكتب إحصائيات العمل يف الواليات املتحدة» ارتفع
معدل البطالة من  3.6%يف مايو (أيار)  2019إىل 14.7%
يف أبريل (نيسان)  ،2020وكان معدل االرتفاع وهو 10.3%
األعىل يف تاريخ هذه اإلحصائيات منذ .1948
من ناحية أخرى ،أشارت دراسة نُرشت يف أواخر أبريل
املايض إىل أن الجائحة رضبت خالل األشهر األوىل (أي
الربع األول) من  2020ما كان نموا اقتصاديا مطّردا.
وأفادت الدراسة بأن الناتج الوطني اإلجمايل هبط بمعدل
سنوي بلغ  ،4.8%وهو أول هبوط منذ عام  2014وأسوأ
أرقام ُربعية (فصلية) منذ كساد عام  .2008وتوقعت
الدراسة مزيدا من الصعوبات ،منها تقلص الناتج املحيل
اإلجمايل بنسبة ال تقل عن  30%إن لم يكن أكرث ،وهذا
أمر غري مسبوق منذ «الكساد الكبري» عام  .1929أما عن
التعايف فإنه ،وفق الدراسة ،قد ال يبدأ قبل منتصف عام
.2021
أما عىل املستوى السيايس البحت ،فإن الكلفة الباهظة
برشيا ( 3.68مليون إصابة و 141ألف وفاة) للجائحة
تهدد اإلجماع
وتداعياتها االقتصادية الكارثية ،أخذت ّ
السابق خلف ترامب داخل الحزب الجمهوري .ومع
أن بعض منارصيه سجلوا أخريا انتصارات طيبة يف
االنتخابات التمهيدية للجمهوريني ،فإن حماسة
املرشحني الحزبيني له خفتت ،وبدأت استطالعات الرأي
تشري إىل تراجعه أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن يف
محورية أعطته أصواتها عام  2016مثل فلوريدا
واليات
َ
ونورث كاروالينا وميشيغان وبنسلفانيا ،ناهيك بوالية
تكساس ،أكرب معاقل الجمهوريني.
مهدد ،إال
طبعا ،الوقت ما زال مبكرا للجزم بأن ترامب ّ
أن اضطراره أخريا لتغيري مدير حملته االنتخابية يأتي
دليال عىل وجود قلق متزايد عنده بأن رسالته ملنارصيه ما
عادت تصل كما يتوقع ويشتهي.

UK must lobby Sri Lanka to end forced cremation of Muslims
tion (WHO), there is no evidence to date of
infections from exposure to the bodies of
people who died from Covid-19. And while
preventative measures are clearly necessary
to prevent the spread of Covid-19, such
as social distancing, staying at home and
following government guidelines, there is no
valid reason to overlook the human rights of
minority groups.
In fact, the evidence behind the government’s treatment of Muslims points to a
more sinister motive. Anti-Muslim hatred has
been stirring both in and out of government,
and many Muslims perceive the cremations
policy as a way of further punishing them, as
the climate of Islamophobia intensifies.
The International Covenant on Civil and
Political Rights (ICCPR) which Sri Lanka has
signed, requires that restrictions on human
rights in the name of a public health emergency meet requirements of legality. But
how is depriving a religious minority of their
?religious obligations, legal
Human Rights Watch has stressed the need
for human dignity, and while it’s clear this
is an unprecedented pandemic, there is no
reason the Muslims of Sri Lanka should have
their dignity compromised.
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continues to dismiss their pleas.
Three of the 11 people who have died from
Covid-19 in Sri Lanka were Muslim, and were
all cremated against their families wishes.
Family members were not even allowed to
see the faces of their loved ones before they
were cremated.
Sri Lanka’s Ministry of Health changed their
guidelines on Covid-19 related deaths stating
)that the Standard Operating Procedure (SOP
of the disposing of bodies of those who
succumb to coronavirus would exclusively be
cremation. For Sri Lanka’s Muslim minority - making up 10 per cent of the country’s
population - this is highly problematic, as
Islam prescribes burial as part of the funeral
rites, and prohibits cremation.
Heartbreakingly, Muslims in the country
are left helpless by a policy that is not only
a clear violation of human rights, but also
a testament to the level of anti-Muslim
sentiment in the country. But Sri Lankan
authorities have shown complete disregard
for the religious obligations of Muslims, and
continue to implement a firm stance on
cremations.
According to the World Health Organiza-

urging them to protect the country’s Muslim
minority - a community that has endured
intensifying Islamophobia in recent months,
and especially since the pandemic outbreak.
The UK must now leverage its influence as
a Commonwealth ally, to pressure Sri Lanka
into ending these forced cremations.
Indeed in the UK, at the start of the pandemic, the British government proposed the
Coronavirus bill, which would have allowed
designated local authorities to cremate bodies against the wishes of the deceased. Upon
an amendment proposed by MP Naz Shah,
the government agreed to amend the bill to
include that both national and local authorities “must have regard to the desirability of
disposing of a dead person’s body or other
remains - in accordance with the person’s
wishes, if known, or otherwise in a way that
appears consistent with the person’s religion
»or beliefs, if known.
This was a testament to the readiness of
the government to consider the dignity of
families and those who want to be buried in
accordance with their religious beliefs.
The Sri Lankan government however, has
shown a complete disregard for the basic
human rights of Muslims in the country, and

Tasnim Nazeer

I

n a sign of callous disrespect, the Sri
Lankan government has been forcibly
cremating Muslims who have died as a
result of Covid-19, leaving family members
of the country’s minority Muslim community
unable to fulfil their religious rights when
burying their dead.
Earlier this month, UK Member of Parliament
Naz Shah wrote a letter to Prime Minister
Boris Johnson urging the British government
to take emergency steps to prevent such
human rights abuses against Sri Lanka’s Muslim minority. Shah highlighted the UK’s duty
to address the issue, given Sri Lanka is a UK
partner and member of the commonwealth.
As a British Sri Lankan Muslim myself, with
family in Sri Lanka, I welcome British MP
Naz Shah’s call on the UK government
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تهاوي صادرات اليابان ينذر بتراجع
اقتصادي طويل

ٍ
بنسبة يف خانة العرشات
هوت صادرات اليابان
للشهر الرابع عىل التوايل يف يونيو /حزيران،
مما يعزز املؤرشات عىل أن أزمة فريوس كورونا
انزلقت باالقتصاد ألسوأ فرتة ركود منذ ما بعد
الحرب العاملية الثانية وينبئ باحتمال تباطؤ
عاملي أطول وأشد إيالما.
وانخفضت الشحنات إىل الواليات املتحدة لنحو
النصف مرة أخرى نتيجة لتهاوي الطلب عىل
السيارات ومكوناتها ،بينما ظلت الصادرات
للصني ضعيفة ،بما يشري إىل غياب محرك نمو
قوي لالقتصاد العاملي.
وأظهرت بيانات وزارة املالية ،أن صادرات اليابان
هوت  26.2يف املائة يف يونيو /حزيران مقارنة
بها قبل عام ،لكنه تباطأ قليال من تراجع بنسبة
 28.3يف املائة يف الشهر السابق  -وهو األسوأ منذ
سبتمرب /أيلول .2009
وهوى الطلب العاملي عىل السيارات وغريها
من السلع املعمرة منذ مارس /آذار ،إذ دفعت
الجائحة العديد من الدول لوقف األنشطة
االقتصادية.
وتراجعت الشحنات اإلجمالية للواليات املتحدة

 46.6يف املائة ،نتيجة لهبوط صادرات السيارت
 63.3يف املائة ومحركات الطائرات  56يف املائة
ومكونات السيارات  58.3يف املائة.
ويف  ،2018كانت الواليات املتحدة أكرب سوق
لصادرات اليابان ،تليها عن كثب الصني وتأتي
السيارات ومكوناتها يف مقدمة الصادرات.

وهبطت الصادرات للصني ،أكرب رشيك تجاري
لليابان 0.2 ،يف املائة يف ٍ
عام حتى يونيو /
حزيران بسبب الرتاجع يف شحنات آالت تصنيع
الرقائق واملواد الكيميائية والذي فاق الزيادة يف
شحنات املعادن والسيارات.
وتراجعت الشحنات آلسيا ،التي تستقطب أكرث
من نصف صادرات اليابان 15.3 ،يف املائة ،يف
حني هبطت الصادرات لالتحاد األوروبي بنسبة
 28.4يف املائة.
ونتيجة لضعف الطلب وتراجع أسعار النفط،
انخفضت الواردات اليابانية  14.4يف املائة،
مقابل توقعات املحللني بهبوط  16.8يف املائة،

مما أدى إىل عجز تجاري  268.8مليار ين (2.51
مليار دوالر).
ويف السياق ،انخفضت أسهم رشكات السيارات
اليابانية املترضرة من تراجع الصادرات ،حيث
نزل سهم سوزوكي موتور  3.64يف املائة ونيسان
موتور ثالثة يف املائة وميتسوبييش موتورز 1.77
يف املائة.
ولكن البورصة عوضت خسائرها املبكرة وأغلقت
مرتفعة اليوم اإلثنني وسط توقعات بأن يشرتي
البنك املركزي أسهم صناديق مؤرشات ،مما
عوض أثر البيانات الضعيفة التي أظهرت تراجع
ٍ
بنسبة يف خانة العرشات.
صادرات البالد
وأغلق املؤرش نيكي القيايس عىل ارتفاع 0.09
يف املائة عند  22717.48نقطة ،معوضا خسائر
التعامالت املبكرة .وارتفع  114سهما عىل املؤرش
مقابل تراجع  105أسهم.
وارتفع املؤرش توبكس األوسع نطاقا  0.2يف املائة
إىل  1577.03نقطة.
(الدوالر =  107.08ينات يابانية)
(رويرتز)

«ستاندرد أند بورز» تتوقع
زيادة ديون الخليج 100
مليار دوالر عام 2020

اقتصاد بريطانيا يستعيد
نصف فاقد اإلنتاج
بسبب كورونا

توقعت وكالة «ستاندرد أند بورز غلوبال» للتصنيف االئتماني،
أن ترتفع ديون حكومات دول الخليج برقم قيايس يبلغ حوايل
 100مليار دوالر هذا العام ،يف ظل تنامي متطلبات التمويل
بسبب أزمة فريوس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
ُقدر الوكالة أن تسجل الحكومات املركزية لدول مجلس
وت ّ
التعاون الخليجي عجزا مجمعا بنحو  180مليار دوالر.
وقالت يف بيان إنه «استنادا الفرتاضاتنا الخاصة باالقتصاد
الكيل ،نتوقع أن تشهد ميزانيات حكومات مجلس التعاون
الخليجي تدهورا حتى العام  ،»2023بحسب «رويرتز».
تأتي هذه التوقعات بعد أسبوع من تخفيض صندوق النقد
الدويل مرة جديدة توقعات النمو يف الرشق األوسط وشمال
أفريقيا ،لترتاجع إىل أدنى مستوياتها منذ  50عاما ،عىل خلفية
استمرار تداعيات تراجع أسعار النفط وانتشار فريوس كورونا.
وحذّر الصندوق يف تقرير من أن األزمة االقتصادية يف املنطقة،
التي تعصف بها األزمات ،ستشهد ارتفاعا ً يف معدالت الفقر
يؤجج االضطرابات االجتماعية ويزيد عجز
والبطالة ،ما قد ّ
امليزانيات وارتفاع الدين العام.
ويتوقّع الصندوق أن تنكمش اقتصادات منطقة الرشق األوسط
وشمال أفريقيا  5.7%هذا العام ،بانخفاض عن توقّعاته يف
إبريل/نيسان .وقد تنكمش اقتصادات دول تشهد نزاعات
بنسبة .13%
وبحسب بيانات البنك الدويل ،فإ ّن التوقعات هي األدنى منذ
أكرث من  50عاما ،وتأتي بعدما سجلت املنطقة نموا متواضعا
العام املايض.

قال آندي هولدين ،كبري الخرباء االقتصاديني يف بنك إنجلرتا
املركزي إن االقتصاد الربيطاني استعاد نحو نصف الفاقد
الهائل يف اإلنتاج الذي حدث يف مارس آذار وأبريل نيسان أثناء
ذروة إجراءات العزل العام بسبب تفيش فريوس كورونا.
وأبلغ هولدين أعضاء الربملان الربيطاني «استعدنا ما يقرب من
نصف فاقد النشاط البالغ حوايل  25%الذي حدث يف مارس
وأبريل ،عىل مدار الفرتة منذ ذلك الوقت».
وأضاف هولدين أنه يعتقد أن االقتصاد ينمو اآلن بنسبة 1%
تقريبا يف األسبوع ،استنادا إىل مسوح للرشكات وأرقام تقليدية
بدرجة أقل مثل بيانات لحركة املرور والتنقل.
كان هولدين الوحيد من بني أعضاء لجنة السياسة النقدية
التسعة ،الذي عارض الشهر املايض توسيع برنامج بنك إنجلرتا
لرشاء األصول.
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Swiss Watch Exports May Slide
30% This Year on Pandemic
industry. Swatch Group AG eliminated
2,400 positions in the first half as it
shrank its retail network.
One glimmer of hope has been
mainland China, where exports
rose 48% in June, paring the
first-half decline to 15%.
Elsewhere, signs are bleak.
The U.S., which took the
throne as the industry’s
No. 1 market in the first
half, has yet to get the
virus under control,
and Europe is suffering from the lack of
international tourism.
Richemont Chairman
Johann Rupert in May
warned of “grave economic
consequences” that could
last three years.

T

he Swiss watch industry faces
a 30% drop in exports this year
as the coronavirus pandemic
slashes international travel and key
markets outside China still grapple with the outbreak.

غري أنه قال إن البطالة تتزايد برسعة وربما تصل اآلن إىل حوايل
 6%مقابل  3.9%يف أحدث البيانات الرسمية.
وأضاف هولدين أمام لجنة شؤون الخزانة بالربملان «كان هناك
بعض االنقطاعات يف سالسل التوريد املحلية والعاملية وهو ما
رفع تكاليف بعض السلع والخدمات».
وأكد قلقه من أن البطالة قد ترتفع إىل أعىل مستوياتها منذ
منتصف ثمانينيات القرن املايض ألن اآلثار الطويلة املدى
لكوفيد -19تقلل الطلب عىل عمال التجزئة والضيافة.

The Federation of the Swiss
Watch Industry gave the
forecast after shipments
declined 36% to 6.9
billion francs ($7.4
billion) in the first half.
A full-year decline
that big would be the
worst performance in
decades.
Swiss watchmakers have
been struggling to find
any growth this year, putting pressure on jobs in the
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بلدة إيطالية تحتفل بأول مولد
منذ  8أعوام

منازل األثرياء في أستراليا بدأت بالغرق...
هذا هو السبب
يف أحد األحياء الساحلية يف والية نيو ساوث ويلز األسرتالية،
تتعرض املنازل الفاخرة عىل شاطئ البحر لخطر االنهيار
والسقوط يف املحيط.

قالت صحيفة  The Guardianالربيطانية إن
سكان بلدة إيطالية صغرية يحتفلون بوصول
فرد جديد ،وهو أول مولود منذ  8أعوام ،إذ ارتفع
تعداد سكان بلدة مورتريوني ،التي تعد مجتمعا ً
محليا ً جبليا ً يف إقليم لومبارديا ،إىل  29فردا ً بعد
ميالد طفل جديد ُيدعى دينيس.

الخروج أو الذهاب ورؤية أحبائك».
كما أشارت سارة إىل أنه سيكون هناك حفل
بمجرد عودة األرسة من املستشفى .وأضافت:
«سوف نرحب بالجميع بحفاوة ..من املثري أن
يكون صغريي بني سكان مورتريوني ،وأن يزيد
عدد السكان حتى ولو قليالً».

عمدة بلدة مورتريوني  أنطونيال إنفرينيتزي
قالت يف حديثها لصحيفة Corriere della
« :Seraإنه حقا ً احتفال للمجتمع بأكمله».

ويأتي ميالد دينيس بعد أسابيع قليلة من
ظهور بيانات تشري إىل أن معدل املواليد يف
إيطاليا سجل انخفاضا ً قياسيا ً يف عام  ،2019إذ
ُولِد  420,170طفالً ،وهو أدنى معدل منذ بدأت
عمليات التسجيل يف عام .1861

اتبع والدا املولود دينيس ،ماتيو وسارة ،التقليد
اإليطايل املتمثل يف اإلعالن عن امليالد بوضع
رشيط -باللون األزرق عند والدة صبي والوردي
عند والدة فتاة -عىل باب منزلهما .وهي املرة
األوىل التي يشا َهد فيها أحد تلك األرشطة يف
القرية منذ عام  ،2012عندما ولدت طفلة.
سارة والدة دينيس الذي ولد يف مستشفى
أليساندرو مانتزوني يف مدينة ليكو ،ويبلغ وزنه
 2.6كغم حسب قولها لصحيفة Corriere della
 Seraعن حملها أثناء جائحة فريوس كورونا،
الذي أثر بشدة عىل إقليم لومبارديا لكن بلدة
مورتريوني نجت منه.
إذ قالت« :لم يكن الحمل أمرا ً سهالً يف ظل
وجود جائحة» ،مضيفةً« :لم تكن قادرا ً عىل

فيما ت ُصنَّف مورتريوني بوصفها أصغر بلدة
يف إيطاليا نظرا ً لعدد سكانها .انخفض عدد
السكان مؤخرا ً إىل  28بعد وفاة والد إنفرينيتزي.

واضطر سكان أكرث من  40منزالً عىل طول شاطئ وامربال،
الواقع عىل بعد  90كيلومرتا ً شمال سيدني ،إىل إخالئها يف األيام
األخرية بسبب التآكل الساحيل الذي يهدد بإتالف املنازل أو
تدمريها.
وتقع املمتلكات التي تقدر بماليني الدوالرات عىل منحدر فوق
املاء ،لكن تآكل األرض تسبب يف انهيار وجه الجرف ،تقول شبكة
 CNNاألمريكية.
وتظهر مقاطع فيديو موجات بيضاء تتصاعد فوق الجرف،
وتصل تقري ًبا إىل املنازل ،تاركة حطاما ً وساللم مكسورة يف
الرمال مع انسحاب املد.
ويف األيام األخرية ،ابتلعت املياه الساحة الخلفية لبعض املنازل،
فيما انهارت الرشفات بشكل جزئي.
وأعلنت السلطات أ ّن عرشات املنازل «يف خطر» ،وتم منح
السكان ساعتني لحزم أمتعتهم وإخالء منازلهم خالل املد
املنخفض ،وفقا ً لشبكة  Nine Newsالتابعة لـ.CNN

وليس من الواضح متى سيتم السماح للسكان بالعودة إىل
منازلهم ،فيما أوقفت السلطات الكهرباء والغاز واملياه يف أكرث
العقارات خطورة ،وأغلقت منطقة الخطر ،وطلب مجلس
الساحل املركزي من األفراد البقاء بعيدا ً عن املنطقة.

ودمرت العواصف الشديدة شاطئ وامربال والساحل املركزي
املحيط عدة مرات منذ السبعينيات ،مما تسبب يف تآكل شديد
وتلف للممتلكات السكنية .ومع ذلك ،لم يبدأ املجلس ،حتى
العام املايض ،تصميمات أولية لجدار بحري.
ويهدد التآكل الساحيل املناطق األخرى يف جميع أنحاء البالد.
ويتعرض حوايل  39ألف مبنى حول الساحل األسرتايل لخطر
ّ
التآكل املتسارع بسبب آثار تغري املناخ ،وفقا ً لوكالة علوم األرض
الحكومية.
تغي املناخ
ويخلق ّ
أنظمة طقس أكرث قو ًة
وتطرفا ً ،مع ارتفاع
البحار والعواصف
املدمرة التي تشكل
تهديدات جديدة.

قالت إنفرينيتزي« :لقد عدنا اآلن إىل  29مرة

أخرى» .وأضافت« :ال تلوح حاالت حمل
مؤسس
أخرى يف األفق ،أو عىل األقل ال توجد
حاالت أعلم عنها… ولكن بالتأكيد
أمازون يكسب 13
دائما ً ما يمث ّل املواليد الجدد
بهجة لنا جميعا ً».
مليار دوالر في يوم واحد..
كيف؟

لهذا أحرق محتج سويسري
نفسه أمام البرلمان

كسب امللياردير األمريكي جيف بيزوس ،مؤسس رشكة أمازون 13 ،مليار
دوالر أمريكي يف يوم واحد ،بعد أن ارتفعت األسهم يف الرشكة بنسبة  8باملئة.
وساهم فريوس كورونا يف ازدياد ثروة الرجل ،بسبب لجوء الناس حول
العالم للرشاء عرب اإلنرتنت ،يف ظل إغالق املتاجر العادية بسبب اإلجراءات
االحرتازية ملكافحة الجائحة.

أقدم محتج سويرسي ،عىل إحراق نفسه أمام مبنى الربملان بالعاصمة
السويرسية برن ،بحسب موقع «سويس إنفو» التابع لهيئة اإلذاعة
والتلفزيون السويرسية.
ونقل املوقع عن الرشطة السويرسية
أن املحتج أرضم النار يف نفسه،
بمنطقة «بوندسبالتز» ،وذلك بعد
مظاهرة مناهضة لسياسة الحكومة
حول اللجوء بالبالد ،ما يدل عىل سبب
اتخاذه هذه الخطوة.
جائحة كورونا ،التي أودت بحياة أكرث من  620ألف شخص وأصابت أكرث
وأوضحت الرشطة أن الرجل أصيب بحروق
من  15مليون آخرين.
ونقل إىل املستشفى ،لكن إصابته ال تشكل
لكن منتقدي بيزوس يقولون إنه لم يتعهد باملزيد من الدعم للقضايا
خطرا عىل حياته ،الفتة إىل أنه جرى استدعاء
العامة ،كما فعل مؤسس رشكة مايكروسوفت ،بيل غيتس،
املسعفني وخدمات اإلطفاء والرشطة إىل املنطقة بعد
املعروف بدعمه لألعمال الخريية ،والذي يقل ثراء عن
الحادث.
بيزوس.
ويشكل الرعايا األجانب وحاملو الجنسية بسويرسا  38باملئة من  8.6مليون نسمة ،وأصبحت
قضايا الهجرة واللجوء يف اآلونة األخرية ،مواضيع مثرية للجدل.

ويبلغ بيزوس  56عاما ،وبدأ رشكة أمازون يف مرآب منزله يف منتصف
تسعينات القرن املايض ،وتوسعت الرشكة برسعة من بيع الكتب لتؤسس
إمرباطورية تجارية إلكرتونية تمتد عرب العالم.
ويعترب بيزوس أغنى رجل يف العالم ،وتتجاوز ثروته  172مليار دوالر،
وفقا ملؤرش بلومبريغ للمليارديرات .وقدم بيزوس ملياري دوالر لألعمال
الخريية يف العام  ،2018وتعهد بتقديم  10مليارات دوالر ملكافحة تغري
املناخ.
كما قدم  100مليون دوالر أمريكي ملساعدة بنوك الطعام يف خضم
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ليست أول مرّة..عراك
وعبوات مياه متطايرة
في برلمان تايوان
أفضت نقاشات صاخبة يف برملان تايوان إىل عراك للمرة
الثالثة خالل  15يوما ً ،حتى أن األمر وصل ببعض النواب
إىل إلقاء عبوات مائية عىل معارضيهم .والنواب التايوانيون
معروفون بخوض النقاشات جسديا ً يف بعض األحيان.

قارة أفريقيا تتصدع ببطء وعلماء:
محيط جديد قد يولد
نرش موقع « »nbcnewsاألمريكي تقريرا تحدث
فيه عن الوضع الجيولوجي لقارة أفريقيا وتصدعها
واحتمالية تولد محيط جديد.

وقال املوقع ،إنه «يف أحد أكرث األماكن سخونة عىل
وجه األرض ،عىل امتداد منطقة قاحلة من منطقة
عفار رشق أفريقيا ،يمكنك الوقوف عىل املكان الذي
تنقسم فيه القارة تحت أعماق األرض».
هذا االمتداد يقع فوق نقطة تقاطع ثالث صفائح
تكتونية تتقرش ببطء شديد وتنزلق بعيدا بعضها
عن بعض ،وهي عملية جيولوجية معقدة يقول
العلماء إنها ستقسم أفريقيا إىل جزأين ،وسينشأ
محيط جديد بعد ماليني السنني من اآلن .وأوضح
دليل حتى اآلن هو وجود تصدع يبلغ طوله  35ميال
يف الصحراء اإلثيوبية.
وقال كريستوفر مور (طالب دكتوراه يف جامعة ليدز
يف اململكة املتحدة)« :هذا هو املكان الوحيد عىل
األرض الذي يمكنك من دراسة كيف يتحول صدع
قاري إىل صدع محيطي».
و ُيعتقد أن املحيط الجديد ألفريقيا سيستغرق ما
ال يقل عن  5ماليني إىل  10ماليني سنة لتشكله.

عىل مدى الثالثني مليون سنة املاضية ،كانت
الصفيحة العربية تتحرك بعيدا عن أفريقيا يف
عملية نتجت عنها ،تكون البحر األحمر وخليج
عدن بني الكتل األرضية املتصلة.
ومع أنه ال تزال العديد من األمور مجهولة ،بما يف
ذلك ما تسبب يف تفكك القارات .يعتقد البعض أن
عمودا ضخما من الصخور شديدة الحرارة ترتفع
تحت رشق أفريقيا ،أدت إىل الصدع القاري يف
املنطقة.
وقال كني ماكدونالد ،الجيوفيزيائي البحري« :يف
السنوات األخرية أحدثت أجهزة الـ( )GPSثورة
يف مجال البحث ،حيث سمحت للعلماء إجراء
قياسات دقيقة لكيفية تحرك األرض مع مرور
الوقت».
وقال« :بينما نحصل عىل املزيد واملزيد من
القياسات من نظام تحديد املواقع العاملي ،يمكننا
الحصول عىل فكرة أكرب بكثري عما يحدث».
وقالت سينثيا إيبنغر ،عاملة جيوفيزياء بجامة
تولني يف نيو أورليند« :لقد تم تسمية منطقة عفار
بجحيم دانتي ،حيث إن البلدة األكرث سخونة عىل
سطح األرض تقف يف منطقة عفار ،وغالبا ما تكون
درجات الحرارة نهارا  55درجة مئوية ،وتنخفض

ليال إىل  35درجة مئوية».
وقالت إيبنغر إن االنقسام العنيف الذي ظهر يف
غضون أيام ،ما هو إال عملية نتجت عن بضع مئات
من السنني من حركة الصفائح التكتونية.
وأضافت« :نحاول فهم القشة التي قصمت ظهر
البعري» .بمرور الوقت سيعيد هذا الصدع تشكيل
القارة األفريقية.
وقال ماكدونالد« :سيغمر خليج عدن والبحر
األحمر منطقة عفار وواري ريفت رشق أفريقيا
وسيصبح محيطا جديدا ،وسيكون هذا الجزء من
رشق أفريقيا قارته الصغرية املنفصلة».
وتنفصل األلواح الثالثة برسعات مختلفة ،حيث
تبتعد الصفيحة العربية عن أفريقيا بمعدل حوايل
 1بوصة يف السنة ،بينما اللوحان األفريقيان
ينفصالن بشكل أبطأ بمعدل نصف بوصة إىل 0.2
بوصة يف السنة ،وفقا ملاكدونلد.
وقال مور« :يمكننا أن نرى أن القرشة املحيطية
بدأت تتشكل ،ألنها تختلف بشكل واضح عن
القرشة القارية يف تكوينها وكثافتها».

Girl jailed after not doing her homework ordered
to stay behind bars
jumps READ MORE SKIP AD During hearing, Brennan told Grace that
it was best for her to stay in the program because she had been
making positive changes during her time behind bars. ‘Give
yourself a chance to follow through and finish something,’ the judge said, according to Detroit News.
‘The right thing is for you and your mom to be separated for right now.’ MORE: US Gym goer banned
for pestering women jailed 9 years for smashing
his car through its window Young boys orphaned
after coronavirus killed their mother and father
just weeks apart Boy, 9, who lost leg after attack
by cop dad’s patrol dog becomes top sportsman
Grace did not agree with the judge’s order and
begged to be freed. ‘I miss my mom. I can control
myself. I can be obedient,’ the girl said. Following
the hearing, Jonathan Biernat, a lawyer for the
family, said he has made progress in the case, but the
‘fight for her release’ is ongoing.
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وعاودوا العراك يف املناقشات حول تعيني الرئيس املقبل
للوكالة املكلفة مراقبة مختلف هيئات الحكومة .وقام نائب
من الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم بتوجيه لكمة إىل
زميل له يف حزب كومينتانغ القومي املعارض.
بعد ذلك هاجم نواب «كومينتانغ» ممثيل الحزب الحاكم
بعبوات مائية ما اضطر األخريين إىل االحتماء بأغطية
مضادة للمياه ولوحات كبرية من الكرتون .واقرتح الحزب
الديموقراطي التقدمي للمنصب تشني تشو ( 70عاما ً)
املعروف بمعاركه من أجل حقوق اإلنسان وسجن ست
سنوات خالل الحكم االستبدادي للكومينتانغ .وعىل الرغم
من هذه االشتباكات ،أقر تعيني تشني تشو ،إذ إن الحزب
الديموقراطي التقدمي يشكل األغلبية يف الربملان.

15-year-old girl who has been jailed for over two months
after she failed to do her online homework has
been ordered to stay behind bars.

A

Oakland County Judge Mary Ellan Brennan said
that the girl, who is black, has been benefiting
from a residential treatment program at the
juvenile correctional center where she has
been living since mid-May. Judge Brennan,
the head of the court’s Family Division,
set another hearing for September, WDIV
reported, meaning the girl will remain incarcerated until then.

مواطن فرنسي يوقف
ماكرون في عطلته..
هذا ما دار بينهما
تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي مقطعا مصورا
إليقاف مواطن فرنيس للرئيس إيمانويل ماكرون أثناء قيام
األخري بجولة تنزه مع زوجته يف العطلة الرسمية بحديقة
«تويلري» عىل بعد أمتار من قرص اإلليزيه.
وبادر املواطن الرئيس ماكرون بالحديث عن عنف الرشطة،
ورد ماكرون« :أنا هادئ ..كنت أتمىش يف نزهة وبكل أريحية
مع زوجتي ويف يوم عطلة وأنت من أوقفني».
ورد املواطن الفرنيس عىل ماكرون قائال« :إنه أمر طبيعي
فأنت موظف عندي سيدي الرئيس».
ولم تستمر فسحة ماكرون طويال بسبب مجموعة من
متظاهري «السرتات الصفراء» ،الذين تجمعوا من حول
الرئيس ،مطلقني عليه صيحات االستهجان ومرددين
شعارات منتقدة لسياسة حكومته ،ومطالبة باستقالته.
وجاء ذلك عقب يوم شاق مر به ماكرون حيث ترأس
مراسم االحتفال بالعيد الوطني الفرنيس ،وأجرى مقابلة
تلفزيونية مطولة عرض فيها خطته للعامني املتبقني من
فرتته الرئاسية.

The girl has only been identified by her middle name, Grace, and her case caused outrage
after ProPublica Illinois reported on it.
ADVERTISEMENT Top articles by Metro UK coronavirus hospital deaths up 11 in one of lowest daily
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التهجير والعزل

يهدد الفلسطينيين القاطنين بمناطق الضم
ال يزال مخطط ضم االحتالل أجزاء من الضفة الغربية املحتلة
سيفا مسلطا عىل رقاب الفلسطينيني القاطنني باملناطق املنوي
االستيالء عليها إرسائيليا.
ورغم تأجيل قرار الضم ،الذي كان مقررا البدء بتنفيذه مطلع
الشهر الحايل ،إال أن االحتالل اإلرسائييل يواصل التضييق عىل
الفلسطينيني باملناطق املراد ضمها ،لدفعهم نحو هجرة أماكن
سكناهم وأراضيهم.
وتعد معضلة «التعامل مع الفلسطينيني القاطنني بمناطق الضم»
أحد نقاط الخالف يف األوساط السياسية اإلرسائيلية ،حيث يرفض
وزير الحرب بيني غانتس دعم خطة ضم مناطق بها «العديد من
السكان الفلسطينيني» ،فيما تعهد نتنياهو بأن الفلسطينيني بهذه
املناطق «لن يحصلوا عىل املواطنة اإلرسائيلية».
ويثري ذلك تساؤالت حول الخيارات املطروحة أمام االحتالل
للتعامل مع الفلسطينيني القاطنني بمناطق الضم ،والبالغ عددهم
حوايل  140ألف نسمة ويعيشون يف  73تجمعا ،وفقا لترصيحات
منسق اللجنة الشعبية ملقاومة الجدار واالستيطان ،صالح
الخواجا.
وينوه الخواجا أن هؤالء الفلسطينيني مهددون بـ»التهجري
القرسي» ،ويقدر جهاز اإلحصاء الفلسطيني أن نحو  330ألف
نسمة يسكنون يف  178تجمعا فلسطينيا معرضون لـ»العزل»،
وذلك يف حال انتزع الضم (وفقا للخطة األمريكية) ألفا و 860كيلو
مرت مربع من أرايض الضفة الغربية املحتلة (أي نحو  30باملئة من
مساحتها اإلجمالية).
«التهجري القرسي»
وبني الخواجا أن االحتالل يرصح بأن الضم يستهدف  43تجمعا
فلسطينيا يقطنها  110آالف نسمة ،وذلك «بخالف الحقيقة»،
حيث يصل عدد التجمعات املستهدفة  75تجمعا يقطنها نحو 140
ألف نسمة« ،لكن تقديرات االحتالل ال تعرتف بـ 32تجمعا بدويا
تقع بمحيط منطقة القدس».
ويؤكد الخواجا أن «التطهري العرقي والتهجري وتفريغ السكان
الفلسطينيني» بدأ منذ سنوات وقبل اإلعالن عن خطة الضم،
و»عمليا» بدأ الضم منذ عام  1967بعد احتالل الضفة الغربية وضم
رشقي القدس ،ويف  1990ضم االحتالل  10آالف دونم بمنطقة البحر
امليت ،ونهاية عام  1999أزالت حكومة إيهود باراك أكرث من  12قرية
جنوب رشق جبال الخليل ،كان يقطنها قرابة  700نسمة .ومع بناء
الجدار يف عام  2002قضم نحو  20باملئة من أرايض الضفة املحتلة.
ولم تتوقف سياسة االحتالل بالتهجري القرسي للفلسطينيني
تمهيدا للسيطرة عىل أراضيهم ،ففي عام  2018حاولت سلطات
االحتالل تهجري نحو  2500فلسطيني يسكنون يف  24تجمعا
بمنطقة الخان األحمر رشقي القدس ،إال أن الفلسطينيني أحبطوا
املخطط باعتصام استمر  7شهور متواصلة ،وفقا للخبري بشؤون
االستيطان.
ويقول الخواجا« :هذا الكفاح بمواجهة خطة التهجري كانت نتائجه
البقاء عىل األرض ،ومما ساعد يف تباطؤ عملية التهجري أو تأجليها
قرار محكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق بالجرائم يف األرايض

الفلسطينية ،»..منوها« :لكن خيار التهجري ال زال قائما لدى
االحتالل إىل اآلن».
وبعد نحو عام ،وعىل مقربة من منطقة الخان األحمر ( 21كيلو
مرتا جنوبا) ،وقعت أكرب عملية تهجري للفلسطينيني ،حيث هدم
االحتالل يف تموز/يوليو العام املايض  10مبان بحي وادي الحمص
ببلدة صور باهر جنوب رشقي القدس ،استغرقت عملية الهدم 13
ساعة لكنها كانت مساوية إلجمايل ما هدمه االحتالل بالبلدة خالل
عرش سنوات.
ويعترب حمادة حمادة ،رئيس لجنة الدفاع عن أرايض وادي حي
الحمص ،أن هدم البيوت وتهجري سكان باملنطقة «كانت خطوة
أوىل تمهد لعملية الضم» ،موضحا أن صور باهر تعترب من «أرايض
السلطة فلسطينية التي عزلها االحتالل بالجدار عن مناطق
السلطة بهدف الضم».
ويقول« :هذه من املناطق املرشحة للضم بقوة كونها معزولة عن
املحيط الفلسطيني ،فال السلطة الفلسطينية وال سكان مناطق
السلطة يستطيعون الوصول لها ألنها عزلت بالجدار».
ويعمل االحتالل يف الوقت الحايل عىل «الضغط عىل الفلسطينيني
بقوة عرب إصدار قرارات الهدم ،وعلميات اإلخالء املستمرة» ،وأوضح
حمادة أن االحتالل «أصدر قرارات هدم جديدة يف صور باهر،
ورفض طلبات الفلسطنيني للبناء بهذه املنطقة ،ومنع السكان من
االنتفاع من أراضيهم» ما دفع ببعض السكان للبحث عن بدائل
«إليوائهم يف مناطق أخرى».
ويغطي االحتالل عملية تهجري الفلسطينيني «بغالف قانوني»،
بحجج مثل :عدم ترخيص البناء أو عدم ملكية أصحاب األرض لها،
ويقول حمادة« :يستخدم القانون اإلرسائييل الجائر يف سبيل منع
الفلسطينيني من االنتفاع من أراضيهم والسكن فيها .هي إحدى

الطرق لعملية التهجري من أجل تنفيذ الضم بهذه املنطقة».
ويوضح أن االحتالل أصدر قرارات هدم حديثة بحق  12شقة
بمنطقة صور باهر ،وأن ما عطل تنفيذ الهدم هو تفيش فريوس
كورونا يف املنطقة» ،وأضاف« :من املتوقع يف األشهر القليلة القادمة
حدوث عملية هدم واضحة».
وال تقترص أوامر وعمليات الهدم والتهجري عىل منطقة «صور
باهر» ،فحسب حمادة ،تطال هذه اإلجراءات جميع املناطق
املحيطة بجدار القدس والتي تتبع السلطة الفلسطينية يف مناطق
الشيخ سعد وسلوان وغريها ،ويقول« :عمليات الهدم والتهجري
وصلت ملناطق داخل القدس املضمومة أصال من قبل االحتالل».
ومخاوف التهجري ليست محصورة بالفلسطينيني القاطنني
بمناطق الضم ،بل تمتد لتطال  3ماليني فلسطيني يسكنون الضفة
الغربية املحتلة ،حيث تعترب األحزاب اإلرسائيلية اليمينية ،ومنها
«الليكود» الحزب الحاكم ،أن جميع الضفة الغربية «تتبع السيادة
اإلرسائيلية».
ويف هذا اإلطار ،نبه صالح العاروري نائب رئيس املكتب السيايس
لحركة «حماس» خالل مؤتمر مشرتك مع حركة «فتح» يف  2تموز/
يوليو الحايل إىل أن تمرير خطة الضم سيمهد لرغبة إرسائيلية
بـ»التخلص من سكان الضفة ( )...عرب التهجري القرسي والضغوط
االقتصادية والحياتية».
«العزل يف كانتونات»
وإىل جانب «التهجري القرسي» ،يشري صالح الخواجا إىل أن
من املقرتحات املطروحة لدى حكومة االحتالل للتعامل مع
الفلسطينيني القاطنني بمناطق الضم ،وضع الفلسطينيني يف
مناطق معزولة «كانتونات كبرية» ،أو ما أسماه «السجن الكبري».
وقال« :نحن نعيش هذا الواقع بتجارب ملموسة يف الضفة الغربية،

عىل سبيل املثال ،منطقة شمال غرب القدس يوجد فيها  12تجمعا
فلسطينيا بها  75ألف نسمة ،وهي محاطة بالكامل بالجدار
واملستوطنات ،ويوجد لها فقط بوابة واحدة عبارة عن نفق بطول
 400مرت».
وتابع يف داخل هذا السجن الكبري توجد قرية «بيت إكسا» عىل
مدخلها حاجز عسكري وجهاز حاسوب ال يمكن الدخول أو
الخروج لهذه القرية إال بالتنسيق مع رئيس مجلسها الذي ينسق
مع االحتالل ليعطي اإلذن بذلك من خالل البوابة العسكرية.
ويعرض مشهدا «أسوأ من ذلك» بحالة قرية «النبي صموئيل»،
حيث وضع حاجز عسكري عليها وال يستطيع الدخول إليها
إال سكان القدس ،أو األشخاص من أرايض املحتلة عام  ،1948أو
بترسيح خاص من «اإلدارة املدنية» التابعة لالحتالل.
ويقول« :نحن نعيش واقع األبارتايد والفصل العنرصي ،توجد دائرة
يف جيش االحتالل تريد أن تحول البلدات والقرى الفلسطينية
إىل  224كانتونا ومعزال ،عرب تقطيع أوصال املناطق الفلسطينية،
وتعزيز الرتابط بني املستوطنات عىل حساب عزل املناطق
الفلسطينية».
وبلغ عدد املواقع االستيطانية والقواعد العسكرية اإلرسائيلية يف
نهاية العام  2018يف الضفة الغربية املحتلة  448موقعا ،منها 150
مستوطنة و 26بؤرة مأهولة تابعة ملستوطنات قائمة ،و 128بؤرة
استيطانية ،ويبلغ عدد املستوطنني يف الضفة الغربية املحتلة
 671,007مستوطنا ،بحسب إحصاءات فلسطينية.
وحسب خطة ترامب املعروفة بـ»صفقة القرن» واملعلن عنها نهاية
كانون ثاني/يناير املايض ،فإن فلسطينيني بقرى الجليل واملثلث
يف الداخل املحتل عام  1948معرضون لسياسة «التبادل السكاني».
وأوضح الخواجا أن الخطة تقرتح «التعامل مع سكان هذه املناطق
(نحو  300ألف نسمة) وفقا للمناطق املصنفة (ج) يف الضفة
الغربية ،بحيث تخضع بالكامل لدولة االحتالل ،أما يف إطار الصحة
والتعليم تتبع للسلطة الفلسطينية ،مقابل السماح لالحتالل
بتقديم خدمات للمستوطنني يف البؤر االستيطانية بالضفة».
ويؤكد أنه ال يوجد يف الطروحات اإلرسائيلية إمكانية إلعطاء
الفلسطينيني باملناطق املنوي ضمها «حق املواطنة».
ويعتقد الخواجا أن تأجيل االحتالل للضم هو «محاولة لتضليل
املجتمع الدويل» ،مؤكدا« :عملية الضم مستمرة ولم تتوقف منذ
 1967إىل اليوم».
وبرهن عىل كالمه بالقول« :خالل اليومني املاضيني تم زرع  4بؤر
استيطانية يف منطقة نحالني وعصرية الشمالية بالضفة .التمدد
االستيطاني ومصادرة األرايض لم يتوقف».
خريطة توضح انتشار املستوطنات املنوي ضمها بمناطق الضفة
الغربية املحتلة ،مصدرها الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.
جدول يوضح أعداد املستوطنات واملستوطنني املتواجدين بالضفة
الغربية املحتلة نهاية عام  ،2018مصدره الجهاز املركزي لإلحصاء
الفلسطيني.

of autonomy and broad freedoms, including “the
right to stand for and take part” in elections.
The imposition of the national security law, however, grants China wide-ranging new powers to clamp
down on civil society and dissenting voices in the
city, and to override local laws to take jurisdiction
over certain big and complex cases.
Under the new security legislation, all candidates
for local elections must swear allegiance to Hong
Kong and pledge to uphold Hong Kong’s mini-constitution, the Basic Law.
Some have refused to make such a pledge, though
others say it is more important to get on the ballot.
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خالفات الحكومة و»طالبان» تغذي العنف في أفغانستان
بالتزامن مع خطوتني مهمتني ،إحداهما انسحاب القوات
األمريكية من خمس قواعد يف رشق وجنوب أفغانستان،
واألخرى بروز خالفات بني الحكومة وحركة «طالبان»
بشأن األرسى ،ارتفعت وترية أعمال العنف يف األيام
األخرية ،فيما دخلت واشنطن عىل الخط ،داعية إىل إكمال
عملية تبادل األرسى ،وخوض الطرفني حوارا ً مبارشا ً من
أجل إيجاد حل دائم للمعضلة األفغانية.
وربطت «طالبان» أخريا ً بني تكثيف وترية عملياتها
واستمرار الحكومة األفغانية برفضها مواصلة اإلفراج عمن
تبقى من أرسى الحركة ،التي كانت شنت يف  13يوليو/
تموز الحايل أكرب هجوم منذ توقيع االتفاق مع واشنطن يف
الدوحة يف  29فرباير/شباط املايض ،مع استهداف أربعة
انتحاريني مركزا ً لالستخبارات يف إقليم سمنغان شمايل
أفغانستان .ويف حني أعلنت السلطات مقتل  13عنرصا ً،
وإصابة  ،40فإن الحركة ادعت مقتل وإصابة نحو  120من
رجال االستخبارات .وبررت «طالبان» الهجوم بأنه انتقام
ممن يعرقلون عملية السالم ،وأن ال خيار أمامها سوى
التصعيد ضد الحكومة ،التي تعرقل عملية السالم من
خالل خلق عقبات يف وجه عملية تبادل األرسى.

واعترب املبعوث األمريكي الخاص إىل أفغانستان زملاي
خليل زاد أن الهجوم يناقض التعهدات التي قطعتها
الحركة يف اتفاق الدوحة ،مؤكدا ً أن الهجوم غري مقبول
إذ إنه «يقوي موقف املعارضني للسالم» .ودعا جميع
األطراف إىل خفض وترية العنف ،ومواصلة عملية تبادل
األرسى وخوض حوار مبارش من أجل إيجاد حل دائم
للمعضلة األفغانية .من جهتها ،حذرت الحكومة من أن
الهجوم قد يعصف بعملية السالم برمتها ،مؤكدة أن
«طالبان» لم تف بالوعود وهي ال تريد الصلح ،معتربة أن
مثل هذه األعمال قد تقيض عىل آمال الشعب ،وقد ترضب
بجميع الجهود املبذولة بهذا الخصوص عرض الحائط.
وحذر املجلس االستشاري الوطني األعىل للمصالحة
الهجوم من أن استمرار هذه العمليات قد تقيض عىل
عملية السالم.
لكن أخطر املواقف جاء عىل لسان االستخبارات األفغانية،
التي أعلنت وضع جميع قواتها يف حالة التأهب القصوى.
وأكدت ،يف بيان ،أن جميع قواتها مستعدة لالنتقام من
«طالبان» وداعميها ،ما يعني أن التصعيد سيستمر ،عىل
الرغم من الدعوات املحلية والدولية لوقفه .ويأتي كل هذا
التصعيد نتيجة الخالفات بني الحكومة و»طالبان» بشأن
األرسى .فبعد أن أفرجت السلطات األفغانية عن 4400

أسري للحركة من أصل خمسة آالف ،مقابل إفراج الحركة
عن نحو  700أسري للحكومة ،أوقفت السلطات هذا األمر،
معللة بأن هناك دعاوى إنسانية وخاصة عىل الـ600
شخص الباقني ،مطالبة «طالبان» باستبدالهم ،وهو ما
رفضته الحركة التي شددت عىل أنها توافقت مع واشنطن
عىل هذا األمر ،مطالبة اإلدارة األمريكية بأال تسمح ألحد
بخرق االتفاق ،وااللتزام بتطبيقه.
وتعليقا ً عىل قضية األرسى ،قال املحلل السيايس
واإلعالمي ويل الله شاهني،إنه «ال خيار أمام الحكومة
إال اإلفراج عن األرسى وفق القائمة التي سلمتها لها
طالبان» .واعترب أنه «يمكن للحكومة أن تؤخر (عملية
اإلفراج) لكنها ال تستطيع رفض تطبيق هذا األمر بشكل
كامل» .وأشار إىل أنه «ال يتوقع أن ترتاجع طالبان عن
موقفها بهذا الخصوص ،إذ إنه تم االتفاق عىل قضية
األرسى يف الدوحة ،وبالتايل فإنه ال مخرج من املأزق سوى
تطبيق اتفاق الدوحة» .وكان املتحدث باسم الرئاسة
األفغانية صديق صديقي اتهم ،يف مؤتمر صحايف يف كابول
الثالثاء املايض« ،حركة طالبان باللجوء إىل العنف بدالً من
الصلح» ،مؤكدا ً أن «الحكومة أفرجت عن الجزء الكبري من
األرسى ،وعىل طالبان أن تظهر مرونة يف موقفها إذا أرادت

الخروج من املأزق ،وتسعى إليجاد حل دائم للمعضلة
األفغانية».
ويأتي التباين يف املواقف حيال األرسى ،والتي نجم عنها
موجة تصعيد جديدة ،يف ظل استمرار انسحاب القوات
األمريكية من أفغانستان ،إذ أكدت كابول وواشنطن
انسحاب القوات األمريكية من خمس قواعد يف أقاليم
لغمان ،وهلمند ،وأروزجان ،وبكتيكا .وزار قائد القيادة
املركزية األمريكية الجرنال كينيث ماكينزي ،العاصمة
األفغانية كابول األربعاء املايض ،حيث ناقش مع الرئيس
األفغاني أرشف غني مستجدات عملية السالم والوضع
امليداني يف البالد .ويبدو أن ماكينزي كان يحمل معه
رسالة مهمة بشأن مستجدات الوضع األمني واملصالحة،
إذ أعلنت الرئاسة األفغانية ،يف بيان ،أنه أكد لغني أن
بالده لن ترتك أفغانستان وحدها يف جميع األحوال ،وهي
ستقف معها من أجل إنجاح املصالحة ،كما تقف معها
أمنيا ً ،وأنه وعد بمواصلة وقوف القوات األمريكية إىل جانب
نظريتها األفغانية ومساندتها .لكن شاهني رأى أن «القوات
األمريكية ستخرج من أفغانستان وفق اتفاقية الدوحة،
متوقعا ً أن تثمر جهود السالم يف إيصال البلد إىل بر األمان،
رغم ما تواجهها من العقبات والعراقيل يف الوقت الراهن.

Hong Kong kicks off nomination period for key elections
according to a report by the rights group Civil
Rights Observer.
Critics say the disqualifications - on grounds
including a dissenting ideology, or support for
Hong Kong independence - are meant to curb
the ascendancy of this new crop of democrats.
At least six young candidates were barred from
the previous legislative poll in 2016, including
pro-independence leader Edward Leung, who
has since been jailed on rioting charge.
Hong Kong returned from British to Chinese
rule in 1997 with the promise of a high degree
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stance, have appealed more broadly to younger,
disaffected voters who no longer believe the
moderate rhetoric of veteran democrats.
«For every candidate in the pro-democracy
camp, we must unify at this time, to avoid
attacking ourselves and to consolidate our
strength to challenge the tyranny,” Sam Cheung,
one young democratic hopeful, said on Facebook.
In the past four years, authorities have barred
18 democrats from running in local elections,
including prominent activist Joshua Wong,

ing the United States, as a death knell for the
city’s freedoms and autonomy from China.
Chinese and Hong Kong officials, however, say
the laws will bring stability to the financial hub
after a restive year, and only affect a very small
minority of “troublemakers».
A vanguard of young democrats is raring to get
on the ballot, having stormed to big wins in an
unofficial “primary” election earlier this month.
These young firebrands, or “localists”, who often embrace a more confrontational anti-China

H

ong Kong formally kicked off on
registration period for candidates
to run in a key legislative election in
September, amid fears authorities might try
to disqualify an assertive young generation of
democrats.
The poll will be a crucial battleground for the
city’s democratic opposition to try to reclaim
some political influence in the wake of tough
national security laws China imposed on June
30.
These laws have been decried by critics, includ-
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غوتيرش يرسم صورة قاتمة
لوضع الدول العربية بعد كورونا

تصاعد الغضب اإلسرائيلي ضد
نتنياهو ومطالبات برحيله
يف تصعيد متواصل ضد رئيس حكومة االحتالل
اإلرسائييل بنيامني نتنياهو ،املتهم بالفساد،
خرج آالف املستوطنني ،يف مظاهرات غاضبة؛
احتجاجا عىل سياسة الحكومة يف التعامل
مع أزمة كورونا ،التي تسببت بأزمة اقتصادية
خانقة.
وتظاهر حوايل  6000إرسائييل أمام املقر
الرسمي لرئيس الحكومة يف مدينة القدس
املحتلة ،مطالبني باستقالة نتنياهو رئيس
الحكومة اإلرسائيلية من منصبه.
وبحسب صحيفة «إرسائيل اليوم» ،شارك يف
املظاهرة املناهضة لنتنياهو يف القدس رئيس
«القائمة العربية املشرتكة» عضو الكنيست
أيمن عودة ،وزميله يف القائمة عضو الكنيست
عوفر كسيف ،الذي أكد أن «الفريوس أقل
خطورة من استبداد البيبي (نتنياهو)،
وكالهما يزدهر يف التعايش املريض».
ويف رسالته لرئيس الحكومة املتهم بالفساد
وقوات الداخلية ،أضاف كسيف« :ال تخيفونا
بساطور ،ال تكرسوا أرواحنا يف االعتقاالت».
وأكدت الصحيفة أن االحتجاجات الغاضبة
ضد نتنياهو أمام مقر إقامته بالقدس «انتهت
باشتباكات بني املتظاهرين وقوات الرشطة»،
موضحة أن «الرشطة اقتحمت املسرية ،ونقلت
مئات املتظاهرين بالشاحنات ،وتم اعتقال 12
متظاهرا».
ولفت موقع « »i24اإلرسائييل إىل أن قوات رشطة

االحتالل أزالت نقاط تفتيش كانت قد أقامتها
مسبقا حول ميدان باريس ،للسماح للجمهور
اإلرسائييل الكبري الغاضب بالتجمع يف امليدان.
وذكر أن «متظاهرا إرسائيليا أصيب بجروح
طفيفة بطعنة يف الرقبة ،يف مواجهة بني
نشطاء حراك «األعالم السوداء» املناهضة
لنتنياهو ،ونشطاء يؤيدونه ،كما اعتقلت
الرشطة اإلرسائيلية يف القدس متظاهرا يلوح
بعلم إرسائييل بألوان العلم الفلسطيني ،وأُطلق
رساحه بعد موافقته عىل تسليم العلم».
واستعدت قوات الرشطة «لتفريق أعمال
الشغب ،وجلبت إىل منطقة مقر رئيس الحكومة
 3شاحنات مزودة بخراطيم املياه».
وبني املوقع أن «نتنياهو مكث وعائلته يف
مسكنهم الخاص يف قيسارية ،وتجمع حوايل
 500متظاهر بالقرب من منزلهم ،وعندما غادر
نتنياهو باتجاه مقر إقامته الرسمي يف القدس
غادر عرب طريق جانبي ،دون املرور من أمام
املتظاهرين» ،وسط تواجد كثيف لعنارص
الرشطة.
ونوه بأن «معاريض نتنياهو يحتجون يف كل
مساء سبت عىل العديد من تقاطعات الطرق
والجسور ،يف جميع أنحاء إرسائيل».
تجمع العديد من املتظاهرين يف حديقة
كما
ّ
«تشارلز كلوري» يف تل أبيب؛ لالحتجاج
عىل الصعوبات االقتصادية بسبب أزمة
كورونا ،حاملني العددي من الالفتات املطالبة

بـ»مكافحة الفساد».
وبخصوص قمع قوات الرشطة اإلرسائيلية
للمتظاهرين ،علقت حركة «األعالم السوداء»
وقالت« :اإلجراءات التي نراها من الرشطة كنا
نتوقع أن نراها تجاه من طعنوا املتظاهرين
الليلة ..يجب عىل الرشطة أن تقرر ما إذا
كنا نعيش يف ديمقراطية يتم فيها
الحفاظ عىل حق التظاهر أو
رشطة نتنياهو».
وأشارت الحركة اإلرسائيلية
إىل قيام سيارة مارة برش
املتظاهرين ضد نتنياهو
بالغاز املسيل للدموع عىل
الطريق يف منطقة «رمات
جان» رشق «تل أبيب».
يشار إىل أن املستشار
القضائي للحكومة
اإلرسائيلية ،أفيخاي
ماندلبليت ،وجه
لرئيس الوزراء
نتنياهو تهم
«الفساد ،وتلقي
الرشوة ،والتحايل ،وخيانة
األمانة» ،يف القضايا األربع
التي جري التحقيق معه فيها،
واملعروفة إعالميا بملفات ،1000
 ،3000 ،2000و.4000

رسم أمني عام األمم املتحدة ،أنطونيو غوترييش ،صورة قاتمة لوضع الدول العربية ملا بعد أزمة
فريوس كورونا ،محذرا من العواقب «الوخيمة» سياسيا واجتماعيا.
وحذر من «عواقب وخيمة عىل األوضاع السياسية واالجتماعية بالبلدان العربية جراء انتشار
فريوس كورونا املستجد (كوفيد.»)-19
وقال غوترييش يف رسالة بمناسبة إصداره «موجز سياسات خاصا بتداعيات فريوس كورونا
عىل البلدان العربية» ،إن الجائحة الحالية «كشفت هشاشة االقتصادات واملجتمعات العربية
والصعوبات يف استجابة بلدان املنطقة للفريوس».
وحدد أمني عام األمم املتحدة أربع أولويات رئيسية يتعني عىل الدول العربية تنفيذها من أجل
«إعادة البناء بشكل أفضل».
وتتمثل األوىل يف رضورة «إجراءات فورية إلبطاء انتشار املرض وإنهاء النزاع وتلبية
االحتياجات العاجلة للفئات األكرث ضعفا واحرتام الدعوة إىل وقف عاملي إلطالق النار»،
والثانية يف «تكثيف الجهود ملعالجة أوجه عدم املساواة من خالل االستثمار يف :الصحة
والتعليم الشامل؛ وأرضيات الحماية االجتماعية؛ والتكنولوجيا».
أما األولوية الثالثة فتتمثل يف «تعزيز االنتعاش االقتصادي من خالل إعادة تصور النموذج
االقتصادي للمنطقة لصالح اقتصادات أكرث تنوعا ً وخرضاء (أي اقتصادات صديقة
للبيئة)» ..واألخرية أن «الوقت حان يف املنطقة العربية لحقوق اإلنسان ،وضمان مجتمع مدني
نابض بالحياة ووسائط إعالم حرة ومؤسسات خاضعة للمساءلة وتقوية العقد االجتماعي»،
بحسب غوترييش.
وأضاف« :كشف الوباء العاملي عن تحديات متوطنة وعانى اقتصاد املنطقة من صدمات
متعددة  -من الفريوس واالنخفاض الحاد يف أسعار النفط والتحويالت والسياحة».
وقال« :ووصلت التوقعات االقتصادية إىل أدنى مستوياتها يف  50عاما ،ومن املتوقع أن ينكمش
االقتصاد اإلقليمي بأكرث من  5يف املئة ،حيث ستواجه بعض البلدان انكماشا يتكون من رقمني
(يقصد أكرث من  10يف املئة)».
وتابع« :مع سقوط املاليني ألسفل السلم االقتصادي ،سيعيش ربع السكان
العرب بالكامل يف فقر وذلك وسط منطقة مليئة بالتوترات وعدم املساواة ،ما
سيكون له عواقب وخيمة عىل االستقرار السيايس واالجتماعي».
وأوضح غوترييش أن «بعض املجتمعات ترضرت بشكل خاص -بما يف ذلك
النساء واملهاجرون -الذين يمثلون  40٪من القوى العاملة  -و  55مليون
شخص يعتمدون بالفعل عىل املساعدة اإلنسانية املنقذة للحياة ..و 26مليون
الجئ ومرشد داخل ًيا عدد العالقني يف نزاعات مسلحة باملنطقة».
واعتمدت كذلك الجمعية العامة لألمم املتحدة ،قرارا يدعو قادة
الدول األعضاء إلرسال أرشطة فيديو مسجلة مدتها  15دقيقة
بدال من القدوم لنيويورك إللقاء كلمات بالدهم باجتماعات
الجمعية العامة السنوية.
وقال القرار إنه «بسبب هذه األوقات االستثنائية (املتعلقة
بتفيش فريوس كورونا) ،يجوز قبول بيانات الفيديو
املسجلة مسبقًا (أي من قادة دول العالم) يف املناقشة
العامة فقط يف دورتها الـ 75يف أيلول ،سبتمرب املقبل».
ونص قرار الجمعية العامة عىل «انعقاد االجتماع الرفيع
املستوى للجمعية لالحتفال بالذكرى السنوية الخامسة
والسبعني لألمم املتحدة يف  21سبتمرب ،وسيتم اعتماد
اإلعالن ،رسميا يف االجتماع».
وشجع قرار الجمعية العامة «الدول األعضاء عىل نقل
جميع االجتماعات الجانبية إىل منصات افرتاضية للحد
من عدد األشخاص داخل مبنى األمم املتحدة».
ومنذ تأسيس األمم املتحدة عام  1945تبدأ االجتماعات
رفيعة املستوي للجمعية العامة يف سبتمرب من كل عام،
حيث يلتقي رؤساء وزعماء وملوك الدول األعضاء (193
دولة) يف اجتماعات مبارشة باملقر الرئيس للمنظمة
الدولية يف نيويورك.

China seizes US consulate in Chengdu in retaliation for Houston embassy closure
caster CCTV on its Twitter-like Weibo account.
The eagle on top of the flagpole remained.
a crane was seen entering the consulate compound
and hoisting at least one container onto a large truck.
The Chengdu consulate opened in 1985 and had almost 200 employees, including about 150 locally hired
staff, according to its website. It was not immediately
clear how many had been working there at the time
of its closure, after US diplomats were evacuated from
China because of the coronavirus pandemic.
US-China relations have plunged to their worst in
decades over a range of disputes, from trade and technology to the COVID-19 pandemic, China’s territorial
claims in the South China Sea and its clampdown on
Hong Kong
US Secretary of State Mike Pompeo gave a speech
calling a more assertive approach to China the “mission of our time”.
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Grey sheet-like material was placed over the spot near
the entrance where a plaque had been affixed, and
over the place where there was large lettering saying
“US Consulate General”.
The US embassy issued a video in Chinese on its Twitter feed: “The US consulate in Chengdu has
been proudly promoting the mutual
understanding between Americans
and the people in Sichuan,
Chongqing, Guizhou, Yunnan
and Tibet since 1985. We will
forever miss you,” it said.
The American flag was
no longer flying at the
consulate having been
lowered, according to
video shot by a journalist
and shared by state broad-

time China was given to leave its Houston mission,
which was shut on Friday.
“We are disappointed by the Chinese Communist Party’s decision and will strive to continue our outreach
to the people in this important region through our
other posts in China,” a US State Department spokesperson said in an email
to Reuters.
police removed a roadblock
that had restricted access
to the Chengdu facility,
and dozens of passersby
stopped to take photos
and videos.
One man stood across
the street and played the
Chinese national anthem
from his phone.

C

hina took over the premises of the US consulate in the southwestern city of Chengdu on ,
after ordering the facility to be vacated in retaliation for China’s ouster last week from its consulate
in Houston, Texas.
The seizure capped a dramatic escalation in tensions
between the world’s two biggest economies that
began when employees at China’s Houston consulate
were seen burning documents in a courtyard last
Tuesday, hours before Beijing announced that it had
been ordered to leave the facility.
The US consulate in Chengdu, in Sichuan province,
was closed as of and Chinese authorities had entered
the building from the front door, China’s Ministry of
Foreign Affairs said in a statement.
On Friday, Beijing announced that it had asked the
United States to close its Chengdu post, and gave the
Americans 72 hours to vacate, the same amount of
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 :WPأمريكا باقية في العراق
وسوريا وأفغانستان وبأعداد قليلة
نرشت صحيفة «واشنطن بوست» مقاال للكاتب ديفيد
إغناطيوس قال فيه إن أمريكا لن تغادر الرشق األوسط قريبا
وإن هذا أمر جيد.
وقال إن املحللني يتحدثون بشكل مستمر عن مرحلة
«ما بعد أمريكا» يف الرشق األوسط و»لكن القوات ال تزال
موجودة وبأعداد مخفضة يف أفغانستان والعراق وسوريا،
وال توجد إشارة عن عودتهم القريبة إىل الوطن بحلول
االنتخابات كما كان يأمل الرئيس ترامب بهذا».
ويرى الكاتب أن بقاء القوات األمريكية يف املنطقة عامل
إيجابي قائال« :لو كنت تشاركني الرأي ألنها تخفف من
حالة عدم االستقرار وتحد من نشاطات أعداء أمريكا .ولكن
بالنسبة لرتامب الذي خاض حملة  2016الرئاسية عىل وعد
سحب القوات األمريكية فاألمر مثري لإلحباط ،وكما اكتشف
ترامب فالجيش األمريكي لديه وزن وزخم لم يجربه حتى
فريوس كورونا املستجد عىل إعادة نرشه».
ونقل الكاتب عن الجرنال كينث فرانك ماكينزي جونيور،
قائد القيادة املركزية« :حتى يف هذا الوقت ال نزال رشيكا
ثابتا».
وقابل إغناطيوس الجرنال ماكينزي يف قاعدة العديد بقطر
بعدما أنهى جولة زار فيها  10دول يف املنطقة .وقال ماكينزي
إن البنتاغون تخطط لتخفيض عدد القوات يف سوريا
والعراق وأفغانستان لكنها ستواصل دعم القوات املحلية
هناك.
ورغم الضغط من روسيا وإيران اللتني تريدان تعزيز تأثريهما
باملنطقة «فال نزال الرشيك املفضل» مضيفا أن الحكومات
ربما «مالت» من خالل اللعب مع موسكو أو بيجني لكن
أسلحة الواليات املتحدة وتدريباتها متفوقة «ألنك لو أردت
بضاعة جيدة فعليك الحصول عىل بضاعتنا» .وزار قائد
القيادة املركزية أفغانستان يوم الثالثاء ملناقشة وضع القوات
األمريكية هناك.
وقال إن خفض القوات من املستوى الحايل  8.600جندي
سيكون مرشوطا ويعتمد عىل وفاء حركة طالبان بوعودها
لتخفيض العنف والوقوف أمام القاعدة وتنظيم الدولة
وتجري محادثات سالم مع الحكومة األفغانية .وأخرب
مسؤول آخر الكاتب أن البنتاغون تفكر بسحب 4.000
جندي والحفاظ عىل  4.500جندي حتى موعد االنتخابات،
إال أن ماكينزي رفض مناقشة األرقام.
وقال قائد القيادة املركزية إنه يواصل التحقيق يف التقارير
التي كشفت عن محاوالت روسيا دفع مال لحركة طالبان
مقابل استهداف الجنود األمريكيني يف أفغانستان .وقال:

«ال زلت قلقا بشأنها» .وكان موقف ماكينزي من التقارير
حول املكافآت الروسية يف كانون الثاني/يناير هو «واصلوا
البحث» و»العمل مستمر» .ووصف ترامب التقارير
بأنها «مزيفة» ولكن ترصيحات ماكينزي تعطي فكرة أن
البنتاغون تتعامل مع املوضوع كقضية مفتوحة.
ويف العراق وسوريا حاول ترامب الضغط باتجاه سحب
القوات األمريكية منهما .ولكن مهمة تحقيق االستقرار
والدعم مستمرة يف كليهما وإن بمستويات منخفضة .وقال
ماكينزي إنه بعد زيارة بغداد األسبوع املايض أصبح واثقا
من «الحفاظ عىل وجود عسكري يف العراق» مع أن األعداد
«ستكون أقل» من املستوى الحايل وهو  5آالف جندي.

بلومبيرغ :أزمة كورونا ضربت 10
شركات طيران يملكها أثرياء

قالت وكالة «بلومبريغ» ،إن أكرب  10رشكات طريان
مرتبطة باألثرياء فقدت نحو  14مليار دوالر من
قيمتها السوقية يف خضم أزمة انتشار جائحة
كورونا ،التي رضبت صناعة الطريان العاملية.
وقال التقرير؛ إن رجل األعمال الربيطاني ،ريتشارد
برانسون اضطر إىل دفع نحو  250مليون دوالر من
ماله الخاص إلنقاذ رشكة «فريجني أتالنتيك» من
االنهيار التام.
وينسب إىل برانسون قوله ،إنه «إذا أردت أن تكون
مليونريا ،يتعني عليك أن تبدأ استثمارا بقيمة مليار
دوالر وتؤسس رشكة طريان».وشددت الوكالة عىل
أن أزمة توقف الطريان يف العالم ،والخسائر التي
لحقت بهذا القطاع ،دفعت قطب األعمال األمريكي،
وارن بافيت إىل التخارج من استثماراته يف أكرب أربع
رشكات طريان أمريكية ،مسجال خسائر باملليارات

وأثنى ماكينزي عىل رئيس الوزراء العراقي مصطفى
الكاظمي بإصداره أمرا ضد كتائب حزب الله ،الفصيل املوايل
إليران والذي استهدف القوات األمريكية.
وقال ماكينزي« :نحن بحاجة ألن نعطيه مساحة وصربا».
وأكد أن محاوالت إيران طرد األمريكيني من العراق قد توقفت
و»أقفل هذا الطريق» وشكر الكاظمي عىل تحركاته.
وقال إن مستقبل القوات األمريكية يف العراق سيقرر من
خالل «الحوار اإلسرتاتيجي» مع بغداد خالل األسابيع
املقبلة .ويف سوريا أيضا ال يزال الوجود األمريكي هناك.
وقال ماكينزي إنه «لم يتلق أوامر لتحديد عدد القوات»
هناك من العدد الحايل وهو  500جندي.
والتقى قائد القيادة املركزية الجرنال مظلوم عبدي ،القائد
الكردي لقوات سوريا الديمقراطية وناقشا الدعم األمريكي
للحملة ضد بقايا تنظيم الدولة اإلسالمية واملعتقلني من
أفراده .وزار ماكينزي قاعدة التنف الواقعة عىل الطريق
الرسيع بغداد -دمشق .والسبب وراء الحفاظ عىل القوات
األمريكية فيها هو الحد من تحركات إيران التي يقول إن
«هدفها الوحيد هو إخراج الواليات املتحدة» من سوريا.
ويقول ماكينزي إن طهران «تعيد الحساب» بعد سلسلة من
الغارات يف سوريا والعراق والسعودية والهجمات الجريئة
عىل ناقالت النفط .ووصف الوضع الحايل بأنه «ردع متساو».
والسبب الذي يدعو لعدم مغادرة الواليات املتحدة املنطقة
هو أن األزمات فيها متتالية .وربما حدثت أزمة جديدة بعد
التفجريات األخرية يف إيران ورضب املفاعل النووي اإليراني
ناتنز ومصنع لتجربة الصواريخ .وتتهم إيران إرسائيل ويقول
ماكينزي إن تجربته مع إيران تشري إىل أنهم سريدون .ويرى
إغناطيوس أن ما أخذه من حديثه مع ماكينزي وجولته يف
املنطقة هو أن الوجود األمريكي املستمر يف الرشق األوسط
يجب أن يكون بأعداد قليلة وضحايا أقل ورشاكات جيدة
وأعداء يخيفون جريانهم ،وليس أمريكا.

Steerpike : Philip Hammond
becomes Saudi advisor
persecutes government critics, tortures and beheads the accused, and is suspected of brutally
killing the journalist and critic of the regime
Jamal Khashoggi in 2018.

f

Hammond has had a close relationship with
Saudi Arabia for several years. In 2015 when
Foreign Secretary, he came under fire for
accepting a watch worth nearly £2,000 from a
Saudi businessman, despite a ban on
ministers accepting expensive
gifts. And in July last year, Hammond visited the country
as Chancellor, to promote
economic and social
reform. On the trip, paid
for by the taxpayer, he
met the Minister of
Finance who would later
offer him a job.

It was a strange intervention for him to make,
as China implements its National
Security Law in Hong Kong which
threatens to undermine basic
freedoms in the region.
But Mr S wonders if Hammond had an entirely
different regime in mind
when he made his plea
to not let human rights
abuses get in the way
…of the economy

This did not appear though
to perturb the business appointments committee, who
have rubber-stamped the new
position. The committee has asked
that Hammond not be ‘personally involved’ in
lobbying the government, though that ‘would
not prevent’ him from having contact with the
UK government on behalf of the Saudis. The
Cabinet Office also hopes that Hammond, as
a former minister, will ‘act in the UK’s national
interest’.
Let’s hope that Hammond can bring himself to
work with this ‘intolerant’ UK government...
A spokesman for Philip Hammond gets in touch:
‘Saudi Arabia currently holds the rotating
presidency of the G20 and he is advising the
Saudi finance minister in that context. The G20
has a vital role to play in preparing the global
economy for post-Covid recovery - ensuring the
recovery is as inclusive as possible›.
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بسبب الجائحة.
ويف السياق ،أعلنت رشكة  ،Latam Airlinesأكرب
رشكة طريان داخل القارة األمريكية الجنوبية
إفالسها ،وتقدمت بطلب إىل املحكمة يف نيويورك
للحماية من الدائنني ،بعد أن تبخرت ماليني
الدوالرات من ثروة عائلة «يتو» التي تملكها.
واضطر رجل األعمال الربازييل ديفيد نيليمان،
مؤسس  JetBlueو  WestJetالكندية إىل بيع نحو
 80%من أسهمه ،من أجل سداد قرض هاميش تبلغ
قيمته نحو  30مليون دوالر.
كما رضبت األزمة قطاع الصناعات املتعلقة
بالطريان ،حيث أجربت رشكة  Air Shuttleالرنويجية
عىل عملية إعادة هيكلة ،وتقليص أعمالها ،وسط
ضبابية كبرية يف عودة قطاع الطريان للعمل كسابق
عهده.

ormer Chancellor Philip Hammond delivered a stark warning to Boris Johnson’s
government about China. Speaking on Radio 4, the former Tory MP suggested that Britain
should avoid weakening trade links with the
world’s second largest economy, and instead be
‘frank’ in private about our ‘strong differences
of opinion’.

On the committee
which oversees business
appointments for former
ministers (ACOBA), revealed in
a set of documents that Hammond
is taking up a job with the government of
Saudi Arabia.
According to the documents, Steerpike can disclose the former Chancellor will be a paid, part
time advisor to the Kingdom’s Finance Minister
as the country prepares to host the G20 Leaders’ summit in November. Hammond reportedly
told the committee that the role would mean
‘engaging’ with G20 countries, including the UK,
on behalf of the Kingdom.
It appears that the former Chancellor, who
in September said the Tory party is no longer
‘tolerant’ and has been infected with ‘ideological puritanism that brooks no dissent’ has no
problem working with a regime that regularly
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خديجة عريب ..أول رئيسة برلمان أوروبي
من أصول عربية

لم تتخيل تلك الفتاة ذات الـ 15عاما ،وهي تهاجر مع أرستها من
املغرب إىل هولندا ،أنها يمكن يوما أن تكتب التاريخ ،لتصبح أول
رئيسة برملان يف أوروبا من أصول عربية.
وبدأت خديجة عريب حياتها السياسية وهي صغرية يف عام ،1998
عندما تم انتخابها عضوة يف الربملان الهولندي عن حزب العمال،
لتتدرج وتصبح واحدة من قيادات الحزب ،ويتم اختيارها يف عام
 ،2016كرئيسة للربملان الهولندي.
وبعد االتهامات العنرصية التي واجهتها خديجة عريب ،قررت أن
تحارب تلك العنرصية والتمييز خالل عملها يف منظمات الرعاية
الصحية ،لرتكز عىل قطاع الصحة العامة وصحة املرأة خاصة،

بجانب دفاعها عن حقوق النساء املغربيات والرتكيات اللواتي يرتكن
ملصريهن بالبلد األصيل ،من طرف أزواجهن ،بعد العطلة الصيفية،
إذ يستويل الزوج عىل جواز السفر ،يف الوقت الذي ال تجيد فيه املرأة
الحديث باللغة الهولندية ،وقد أوجدت «عريب» حال لهذه املشكلة،
حيث تم تخصيص موظفني يستقبلون هؤالء النساء يف السفارات
الهولندية باملغرب وتركيا.
ومن محاربتها للعنرصية ،قررت خديجة أن تنتهج طريق التغيري
وسالمة الفكر واملساواة ،وعقب دخولها الربملان علقت قائلة« :دخلت
عالم السياسة الن أمورا كثرية ال تعجبني ،تضايقني ،وأرى أنها
يجب أن تتغري.

نبوية موسى..
رائدة تعليم
الفتيات في مصر

البحرينية ياسمين آل
شرف ضمن قائمة
النساء الرائدات في
التكنولوجيا المالية

«رائدة تعليم الفتيات» ..هكذا كان لقب نبوية موىس ،أول فتاة مرصية تحصل
عىل البكالوريا ،وإحدى النساء الالتي قمن بأدوار بارزة يف تاريخ مرص الحديث،
وسقطت أسماؤهن من ذاكرة األمة ،وهي أول فتاة مرصية تحصل عىل شهادة
البكالوريا ،عام  ،1907وهي أول امرأة مرصية تتخذ من تعليم الفتيات قضية وطنية.
وتعد نبوية موىس من اهم الشخصيات النسائية املرصية يف القرن العرشين ،دافعت
عن حقوق املرأة ودافعت ايضا ً عن حرية وطنها .حفرت صورتها يف ذاكرة املرصيني
عندما اعلنت للمجتمع املرصي ان املرأة لن تظل صامتة او مختبئة .وعىل الرغم
من انخراطها يف انشطة عديدة ،اال ان قضية التعليم ظلت هي شغلها الشاغل،
فقد ادركت ان تعليم املرأة هو الطريق الوحيد الذى سيؤدى بها لتحقيق استقاللها
املادي بما من شأنه تحقيق ذاتها والحصول عىل حقوقها.

أعلنت مؤسسة  Innovate Financeالربيطانية عن القائمة النهائية لعام 2019
ضمت القائمة
للشخصيات النسائية الرائدات يف مجال التكنولوجيا حول العالم ،حيث ّ
رئيس وحدة التكنولوجيا املالية واالبتكار بمرصف البحرين املركزي ياسمني آل رشف،
وذلك يف فئة صناع السياسات وخرباء الجهات الرقابية.
ورصحت ياسمني آل رشف قائلةً« :بكل فخر واعتزاز يرشفني أن أمثل املرأة البحرينية إىل
جانب  200سيدة ملهمة من جميع أنحاء العالم ألكون ضمن قائمة النساء الرائدات يف
مجال التكنولوجيا املالية للعام  2019وهي مبادرة تطلقها مؤسسة Innovate Finance
الربيطانية يف دعم قطاع التكنولوجيا املالية ،حيث تم اختياري لفئة «صناع السياسات
وخرباء الجهات الرقابية»

حصلت عىل شهادة البكالوريا من مدرسة السنية وكرست حياتها بعد ذلك
لتشجيع تعليم البنات وادماج املدرسات وتقدمهن يف نظام التعليم املرصي،
واصبحت اول ناظرة مدرسة واول كبرية مفتشني يف وزارة املعارف ،واول عضوة يف
نقابة الصحفيني.

ورفعت آل رشف جزيل الشكر والتقدير ملؤسسة  Innovate Financeعىل اخيارها ضمن
هذه القائمة ،متطلعة إىل رؤية املزيد من التقدم واالزدهار للسيدات البحرينيات».

ُدعييت موىس ،هي والرائدتان ملك حفني ناصف ولبيبة هاشم إللقاء محارضات
يف الجامعة املرصية الوليدة حينذاك (التي اصبحت فيما بعد جامعة فؤاد األول ثم
جامعة القاهرة) ،ومن اهم ما نرش لها كتاب “املرأة والعمل” و”ثمرة الحياة يف تعليم
الفتاة” الذى ادخلته وزارة املعارف كجزء من املقررات الدراسية  .كتبت نبوية موىس
قصة حياتها واستعرضت فيها كفاحها الطويل يف تحرير املرأة يف مجتمع ذكوري
وىف دولة تحت اإلحتالل.

وتم إطالق قائمة أسماء النساء الرائدات يف مجال التكنولوجيا املالية لعام  2019تقديرا ً
مؤخرا القائمة التي تضم
للنساء الرائدات يف مجال االبتكار يف الخدمات املالية ،ونرشت
ً
 200امرأة يف هذا املجال.
يذكر أن  Innovate Finance UKتعترب هيئة مستقلة تدعم مجتمع التكنولوجيا املالية
العاملي والذي يضم الرشكات الناشئة واملؤسسات املالية العاملية واملستثمرين ورشكات
الخدمات املهنية ومراكز التكنولوجيا املالية العاملية.

المراهقة السويدية
Greta Thunberg
حامية األرض!
هي فقط يف الـ 16من العمر وقد ت ّم ترشيحها لنيل
جائزة نوبل! انترش اسم  Greta Thunbergاملراهقة
السويد ّية برسعة عىل مواقع السوشيل ميديا كونها
صوتا ً صارخا ً يف قضايا البيئة.
وأصبحت رمزا للمخاوف البيئية لدى الشباب وألهمت
ماليني األشخاص حول العالم لالنخراط يف هذه املعركة
املناخية ،كما أنها تلقت دعوة إللقاء كلمة أمام قمة
املناخ التي نظمتها األمم املتحدة.
تنادي الناشطة البيئية بأهمية إنقاذ األرض من
التلوث الحاصل ،وذلك من خالل
جراء كل
الزوال من ّ
ّ
مظاهرات وندوات ملهمة لكل األجيال .خطاباتها
بالفعل قو ّية «علينا أن نفهم أن ما أوصلنا إليه الجيل
األكرب هو الفوىض ،وعلينا تنظيفها والتعايش معها،
يجب أن نجعل أصواتنا مسموعة».
ماذا ستفعل  Gretaحني ستبلغ س ّن الرشد!
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العفو الدولية توثق
االنتهاكات بحق األطقم
الطبية في أزمة كورونا
أصدرت منظمة العفو الدولية ،تقريرا وثقت فيه «ما يكابده
العاملون الصحيون من محن يف مختلف أنحاء العالم
يف أزمة فريوس كورونا املستجد» ،الفتة إىل أن «تحليل
املنظمة للبيانات املتاحة كشف أنه من املعروف أن أكرث
من  3000من العاملني الصحيني قد لقوا حتفهم من جراء
اإلصابة بفريوس كوفيد -19يف شتى أنحاء العالم ،وأغلب
الظن أن هذا الرقم أقل بكثري من العدد الحقيقي».
وطالبت العفو الدولية بمحاسبة الحكومات عىل وفاة
العاملني الصحيني واألساسيني الذين تقاعست الحكومات
عن توفري الحماية لهم من العدوى بفريوس كوفيد.-19
وقالت« :مما يبعث عىل بالغ القلق أن منظمة العفو
الدولية وث َّقت حاالت لعاملني يف قطاع الصحة أعربوا
عن مخاوفهم بشأن سالمتهم يف سياق مكافحة فريوس
كوفيد ،-19فتعرضوا لشتى األفعال االنتقامية ،من
االعتقال والحبس إىل التهديد والفصل».
وحثت الباحثة واملستشارة املعنية بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية لدى منظمة العفو الدولية،
سانهيتا أمباست ،الحكومات عىل أن «تأخذ أرواح
العاملني الصحيني واألساسيني مأخذ الجد؛ ويجدر
بحكومات البلدان التي لم تشهد وطأة الوباء عىل أشده

بعد أال تكرر أخطاء الحكومات التي أفىض تقاعسها عن
حماية حقوق العاملني إىل عواقب وخيمة».
وأضافت أمباست أن «بعض الحكومات تعاقب العاملني
الذين يعربون عن قلقهم بشأن ظروف العمل التي قد
تشكل خطرا عىل أرواحهم؛ فالعاملون الصحيون يف
الخطوط األمامية هم أول من يلمس أي قصور يف سياسة
الحكومة ،والسلطات التي تسعى إلسكات أصواتهم ال
يمكن أن تكون جادة يف ادعائها بأنها تويل األولوية للصحة
العامة».
ونوهت املنظمة الدولية إىل أنه «ال يجري يف الوقت
الحايل أي رصد عاملي منهجي لعدد العاملني الصحيني
واألساسيني الذين لقوا حتفهم من جراء اإلصابة بفريوس
كوفيد.»-19
واستدركت بالقول« :غري أن منظمة العفو الدولية قامت
بتجميع وتحليل طائفة واسعة من البيانات املتوفرة التي
تظهر أن هذا الفريوس قد أودى بحياة أكرث من  3000من
العاملني الصحيني يف  79بلدا ً ،حسبما ُعلم».
وتابعت« :تبني من رصد منظمة العفو الدولية أن
البلدان التي شهدت أعىل معدالت الوفيات بني العاملني
الصحيني حتى اآلن تشمل الواليات املتحدة (،)507

وروسيا ( ،)545واململكة املتحدة ( 540من بينهم 262
من أخصائي الرعاية االجتماعية) ،والربازيل (،)351
واملكسيك ( ،)248وإيطاليا ( ،)188ومرص ( ،)111وإيران
( ،)91واإلكوادور ( ،)82وإسبانيا  (.»)63
وأردفت« :إىل جانب النقص العاملي يف إمدادات معدات
الوقاية الشخصية ،فمن املحتمل أن تكون القيود التجارية
قد أدت إىل تفاقم هذه املشكلة؛ ففي حزيران /يونيو ،2020
اتخذت  56دولة وتكتالن تجاريان (االتحاد األوروبي
واالتحاد االقتصادي للمنطقة األوروبية اآلسيوية)
إجراءات إما لحظر تصدير بعض  -أو جميع – أنواع
معدات الوقاية الشخصية أو مكوناتها ،أو فرض قيود عىل
هذه الصادرات».
«إجراءات انتقامية»

ولفتت إىل أنه «ال يقل عن  31من البلدان التي شملتها
الدراسة االستقصائية ملنظمة العفو الدولية ،سجل
باحثو املنظمة تقارير عن إرضابات أو تهديدات باإلرضاب
أو مظاهرات للعاملني الصحيني واألساسيني احتجاجا
عىل ظروف العمل غري اآلمنة .وقوبلت مثل هذه األفعال
بإجراءات انتقامية من جانب السلطات يف العديد من

البلدان» ،مضيفة« :إن السلطات تجرب األطباء عىل
االختيار بني املوت والسجن».
وحثت العفو الدولية جميع الدول املترضرة من فريوس
كوفيد -19عىل «إجراء مراجعات علنية مستقلة بشأن
مدى استعدادها للوباء واستجابتها له ،بهدف تعزيز
حماية حقوق اإلنسان والحفاظ عىل األرواح تحسبا ً
لتفيش أي وباء أو جائحة يف املستقبل».
واستطردت قائلة« :يجب أن يشمل ذلك التحقق مما إذا
كانت حقوق العاملني الصحيني واألساسيني قد حظيت
بالحماية الكافية ،بما يف ذلك حقهم يف التمتع برشوط
عمل عادلة ومرضية».
وأكملت« :يجب عىل الحكومات ضمان تقديم تعويضات
كافية لجميع العاملني الصحيني واألساسيني الذين
أصيبوا بفريوس كوفيد -19بسبب أنشطة تتعلق بعملهم.
ويجب عليها أيضا التحقيق يف أي حاالت لعاملني
تعرضوا إلجراءات انتقامية بسبب إعرابهم عن بواعث
قلقهم بشأن صحتهم وسالمتهم ،وإتاحة سبل التعويض
الفعالة ملن عوملوا معاملة جائرة ،ومن هذه السبل إعادة
العاملني املفصولني عن العمل بسبب اإلعراب عن آرائهم
إىل وظائفهم».

”Amnesty: The Israeli “annexation” establishes the “jungle law
flagrant violation of international law.
The organization stressed that such a move
by Israel would violate the Charter of the
United Nations, peremptory norms of international law, and obligations under international humanitarian law.
The prohibition of control of territory by
force is enshrined as a fundamental principle
in Article 2 (4) of the Charter of the United
Nations.
The organization continued: members of
the international community must work to
enforce international law, and reaffirm that
the “annexation” of any part of the occupied
West Bank is null and void.
According to reports, the “Israeli” proposal
may include approximately 33% of the total
area of the West Bank.
Recently, dozens of United Nations experts
have expressed concerns that the proposed
annexation plan would create a “process of
apartheid in the twenty-first century”.
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removing the Israeli civilians who live in
these settlements.
The organization added that under an agreement to form a coalition government in
April, the Israeli Prime Minister
“Benjamin Netanyahu” and
the politician “Benny
Gantz” agreed that
the government and
parliament will
hold discussions
on the local pro”cess to “annex
parts of the
occupied West
Bank, which
includes the
” settlements
“Israel ”and the
Jordan Valley
”region can start
as of July 1.
The annexation is
the claim of control
over territory by force, a

they refer to the “law of the jungle” which
should not be It has a place in our world
“ today.
He stressed that “members of the international community must act
to enforce international law,
”and reiterate that the
annexation “of any
part of the occupied
West Bank is null
and void.
He stressed
that they must
work for an
immediate
halt to the
construction
or expansion
of illegal Israeli
settlements
and related
infrastructure in
the Occupied Palestinian Territories; This
is as a first step towards

A

mnesty International called on the
Israeli occupation authorities to
immediately abandon their plans to
“annex” more lands in the occupied West
Bank, which violates international laws and
further exacerbates systematic human rights
violations against Palestinians.
Amnesty International also calls on the
international community to take resolute
action against proposals for “annexation” and
illegal “Israeli” settlements in the occupied
territories.
“The international law is very clear in this
regard – the annexation is illegal,” said Saleh
Hijazi – Deputy Director of the Regional
Office for the Middle East and North Africa at
Amnesty International.
He added that Israel’s continuation of this
policy illustrates the blatant disregard for international law. Such policies do not change
the legal status of lands under international
law and the status of their inhabitants under
occupation, nor do they negate Israel’s responsibilities as an occupying power – rather
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قطع خطوة مهمة
في عالج عقم الرجال

ابتكار «قفاز»
خارق يساعد
العاجزين عن
النطق
توصل علماء يف جامعة كاليفورنيا إىل ابتكار
جديد ،عرب قفاز خارق ،يتمكن من قراءة حركة
اإلنسان بربمجيات ذكية.
وبحسب ما نرشت وسائل إعالم ،فإن هذا
القفاز يمكن ارتداؤه باليد بشكل مرن ،عىل أن
يقوم بتحويل إيماءات الشخص ولغة إشارته
إىل كالم.
ووفقا ملا نقلت «إندبندنت» عن مجلة
«نيترش» ،فإن الفئة املستهدفة من هذا
االخرتاع هم األشخاص العاجزين عن النطق،
وقد يحل مشكلتهم يف توصيل الكالم لآلخرين.
ووفقا للمجلة ،فإن مهندسني عىل درجة عالية
من الكفاءة وضعوا أجهزة االستشعار املرنة
يف قفازات رقيقة ،تتبع حركة كل أصبع من
أصابع اليدين ،كما تحتوي منظومة الرتجمة
عىل رشيحتني للوجه ،تلصق إحداهما بني
الحاجبني والثانية عىل جانب الفم.
والسبب يف ذلك هو أن تعابري الوجه تعترب
جزءا من لغة اإليماءات.
وبحسب املجلة ،فإن حركة الشخص املتكلم
تنقل إىل رشيحة ال يتجاوز طولها  2.5سم،
وهي ناقل ال سلكي مع الهاتف الذكي ،الذي
يكون مثبتا عليه تطبيق مختص.
وكانت البداية -بحسب املجلة -بتطبيق هذا
االبتكار عىل  4أشخاص بكم ،وبواقع 660
إيماءة تمت برمجتها يف القفاز.
الجدير بالذكر أن اللغة التي أدخلت عىل هذا
القفاز هي اإلنجليزية فقط ،ومن املتوقع أن
يتم إضافة عدة لغات يف حال حقق االبتكار
نجاحا ملموسا.

علماء يسعون لتوليد الكهرباء
من الظالم عبر طاقة الظل
يسعى العلماء يف سنغافورة لتطوير وسيلة
جديدة لتوليد الكهرباء باالعتماد بصورة كبرية
عىل الظالل ،مدفوعني باألمل يف أن يتمكنوا ،يوما ً
ما ،من مساعدة املدن التي يطلق عليها لقب
«شديدة التحرض» عىل تزويد نفسها بالطاقة.
ويتمتع «مولد الطاقة بتأثري الظل» الذي
تطوره جامعة سنغافورة الوطنية بالقدرة عىل
جمع الطاقة والتحكم فيها مثلما ً تفعل الخاليا
الشمسية ،لكن دون الحاجة إىل مساحات
مفتوحة وضوء مستمر.
ولكي يعمل بفعالية ،يتطلب الجهاز شيئني:
الضوء والظالم .وبنفس فكرة األلواح الشمسية،
يعتمد عىل تعامد الضوء عىل السيليكون
لتنشيط اإللكرتونات.
ولكن ،باستخدام ألواح بها طبقة رقيقة من الذهب
أو الفضة أو البالتني أو التنجسنت ،فإن التباين يف
شدة الضوء يدفع اإللكرتونات من مناطق النور إىل
الظل ،فتتولد الكهرباء يف املناطق الظليلة.
وقال رئيس فريق البحث الدكتور سوي تشينج
تان« :يمكن وضع هذا املولد يف تلك مناطق مظلمة

لتجميع الضوء الذي اعرتضه يشء ما وقطع
طريقه».
وال يزال البحث يف مراحله األوىل ،لكن فريق تان
يفكر بالفعل يف إمكانية إنشاء رشكة ليصبح
الجهاز متاحا ً لالستخدام املنزيل.
ويبلغ حجم األلواح التي يختربها الفريق حوايل
 6سنتيمرتات مربعة وهي قادرة عىل إنتاج ٌربع
فولت فقط ،األمر الذي يعني الحاجة إىل حوايل
 20لوحا لتشغيل مصباح كهربائي أو شحن
هاتف محمول.

اتضح من عدد مراجعات األزواج إىل األطباء بسبب عدم تمكنهم من إنجاب وريث،
أن ُسبع الرجال يف العالم ال يمكنهم أن يصبحوا آباء ألسباب مختلفة.
ويكمن السبب الرئييس يف هذه املشكلة ،يف صعوبة زرع الخاليا الجنسية الذكرية.
ألن إنتاج الحيوانات املنوية بصورة طبيعية حتى يف الجسم يعترب مسألة معقدة.
لذلك موضعها خارج الجسم ،لرضورة الحفاظ عىل درجة حرارة مثالية.
ويحتوي السائل املنوي عىل خاليا فريدة ،ال تحتفظ بالحمض النووي عىل
الهستونات كما الخاليا األخرى ،بل عىل الربوتامني (بروتينات نووية صغرية)،
وهذا يلعب دورا مهما يف عملية اندماج الحمض النووي الذكري باألنثوي.
وتمكن علماء كلية الطب بجامعة كاليفورنيا يف سان دييغو من التقدم خطوة يف
حل هذه املشكلة .فكما هو معروف ،للحصول عىل الحيوانات املنوية ،يجب نقل ما
يسمى بالخاليا الجذعية للحيوانات املنوية ( )SSCمن نسيج خصية الرجل إىل
أنبوبة اختبار لزرعها ،وبعد ذلك تحول إىل حيوانات منوية نشطة.
وأما جوهر الطريقة الجديدة فيكمن يف فصل ( )SSCمن نسيج خصية الرجل
وتوفري ظروف مثالية لتبقى حية يف أنبوبة االختبار .وأصعب يشء يف هذه العملية
هو تحديد الظروف املالئمة لنمو ( )SSCيف املخترب .وكذلك عملية فصلها من
الخزعة املأخوذة .وقد استخدم الباحثون يف فصل  SSCعن بقية الخاليا طريقة
تسلسل  RNAالخاليا األحادية.
وكشف عمل العلماء الدقيق مع  30عينة أخذت من رجال مختلفني ،قائمة طويلة
من الجزيئات املميزة التي تساهم يف نقل املعلومات داخل الخلية وإرسالها.
واتضح من اختبار كل جزيئة ،أن املكون الرئييس يف هذه القائمة هو مثبط املسار
 ACTالذي يتحكم يف انقسام الخلية وبقائها حية .وهذا  ACTيحافظ عىل بقاء  
  SSCيف وضعية «معلقة» ،ما يمنع تطور أسالف الحيوانات املنوية يف مرحلة
متأخرة .وبهذه الطريقة تمكن الخرباء من زرع خاليا ذات خصائص  SSCيف
املخترب ملدة  2-4أسابيع.
وتجدر اإلشارة هنا ،إىل أن بعض مثبطات  ACTتستخدم يف الوقت الحارض يف
عالج الرسطان ،وقد تصبح عالجا لعقم الرجال أيضا.
والحيوانات املنوية ليست فقط «بذرة» معقدة فقط ،بل وضعيفة أيضا ،حيث أن
التغذية غري الصحية تؤثر فيها سلبا .كما أن تعرض األم خالل فرتة الحمل إىل
توتر نفيس ،يؤثر يف القدرات الجنسية للمولود الذكر .وعالوة عىل هذا ،تضيف
كل سنة من حياة الرجل طفرات يف الحيوانات املنوية ،ما يخفض من قدرتها عىل
إنجاب طفل سليم ،ما يخلق مشكالت لألم ومولودها.

وقال تان إن البيئة املثالية الستخدام هذا املولد
هي املدن ،التي تتغري فيها مستويات الضوء
والظالل طوال اليوم ،وهو أمر ناتج عن وجود كتل
من املباني الشاهقة تحجب ضوء الشمس الذي
يتغري موقها يف السماء عىل مر اليوم.
وأضاف تان« :وضع ألواح شمسية تقليدية يف مثل
هذه املدن ليس عمليا ً .لذا فقد يكون هذا الجهاز
مفيدا ً يف أماكن مثل املدن املكتظة بالسكان ،حيث
توجد ناطحات السحاب يف كل مكان ،والظل
موجود باستمرار».

‘Robot scientist’ completes months-long
research project in just three days
lecting samples and putting them in different types of
equipment. It uses laser scanning and touch feedback
in order to position itself correctly.
The obvious application for the robot is to help
fight the current Covid-19 pandemic. According to
Professor Andy Cooper, who put the robot to work in
his lab – the Department of Chemistry and Materials
Innovation Factory in Liverpool – says enquiries have
already been made.
‘We’ve had a lot of interest [in the robot] from labs
that are doing Covid research,’ he told BBC News.
‘Covid, climate change – there are lots of problems
that really need international co-operation. So our
vision is we might have robots like this all across the
world connected by a centralised brain which can be
anywhere. We haven’t done that yet – this is the first
’example – but that’s absolutely what we’d like to do.
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It uses the same scientific equipment as a human researcher and learns from its results in order to refine
the process as it goes. And because it can work in
the dark, it can carry out light-sensitive experiments
much better than a human researcher.
University of Liverpool PhD student Dr Benjamin
Burger, who built and programmed the robot, said
the biggest challenge was making it robust.
‘To work autonomously over multiple days, making
thousands of delicate manipulations, the failure rate
for each task needs to be very low. But once this is
done, the robot makes far fewer mistakes than a
’human operator.
This robot is capable of moving around the lab and
conducting a range of experiments that involve col-
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cientists may start to feel a little bit uneasy
after it emerged an autonomous robot
completed a months-long research project in
just three days.

The £100,000 robot, which used to work in a car factory, was reprogrammed by British scientists to work
in a chemistry lab. It was given enough intelligence to
perform experiments without any additional input.
And the robot went on to perform up to 700 experiments in a single week – far outpacing its human
counterparts.
The 400kg robot arm can work around the clock to
perform experiments, never gets tired and never
needs to stop to eat or sleep. All it requires is a pause
to recharge, meaning it puts in a whopping 21.5-hour
shift each day.
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كيف يمكنك حذف كل
منشوراتك القديمة من
حساب فيسبوك في 5
خطوات بسيطة؟

سامسونغ ستكشف عن هاتف غاالكسي نوت
الجديد في أغسطس
تخطط سامسونغ لعقد فعالية  Unpackedالضخمة
القادمة ،يف الخامس من أغسطس/آب .وكما هو
الحال هذه األيام فإن الكشف عن املنتجات الجديدة
مثل هاتف غاالكيس نوت الجديد سيتم عرب شبكة
اإلنرتنت ،سريا ً عىل خطى الفعاليات االفرتاضية الكربى
من رشكات مثل مايكروسوفت وآبل .هي أول فعالية
تعقدها سامسونغ بهذه الطريقة ،وقد تمكنت الرشكة
بالكاد من إطالق هاتف غاالكيس  S20يف فرباير/شباط،
قبل قرارات اإلغالق بسبب جائحة كوفيد.-19
وسيكون أبرز عناوين الشهر القادم بال شك النسخة
القادمة من منتجات الهاتف/التابلت من سامسونغ.
ترسبت الكثري من املعلومات عن هاتف غاالكيس
وقد ّ
نوت  20بالفعل ،ألنه رشكة سامسونغ شهرية
بالترسيبات.
وكان الترسيب األبرز يف بداية الشهر الحايل حني نرش
املوقع الرويس للرشكة لفرتة وجيزة صورة لنسخة
ٍ
بلون نحايسٍ ّ من هاتف نوت  20ألرتا .والدعوة للفعالية
القادمة مالئمة لذلك ،إذ تظهر قلم  S-Penبلون نحايس
تسيل منه قطرات يف بركة كبرية باللون نفسه.
وتتمتع النسخة بريميام من الهاتف بعدسة زووم
مطوية ،مثل هاتف غاالكس  S20ألرتا .وهناك

ترسيبات إضافية تؤكد وجود تغيريات صغرية يف
تصميم الهاتف ،من بينها تبديل بعض األزرار مكان
بعضها ،وتحريك فتحة قلم  S-Penإىل يسار منفذ
الشحن .وبالتأكيد ستترسب املزيد من التفاصيل من
اليوم وحتى الخامس من أغسطس/آب ،ألن األمور
دائما ً ما تجري هكذا.

بدءا ً من مايو/أيار  ،2020أضاف فيسبوك ميزة جديدة
تمكّنك من حذف منشوراتك القديمة من فيسبوك
بشكل جماعي بدال ً من االضطرار إىل حذفها الواحدة
تلو األخرى أو حتى إغالق حسابك وإنشاء حساب
جديد .تأتي امليزة لتلبية رغبات عديد من املستخدمني
الذين ربما يريدون التخلص من ماضيهم املزعج أو
بعض الذكريات أو الفرتات املحرجة ىف حياتهم.

وعىل األرجع ستعرض الرشكة أجهزة أخرى يف
الفعالية .فسامسونغ تحب أن تستعرض عضالتها
يف فعالية  .Unpackedومن املتوقع أن نرى الكثري من
اإلكسسوارات واملنتجات الصوتية والقابلة لالرتداء.
وتجدر اإلشارة إىل أن سامسونغ قد أعلنت أنها ستعقد
حدثا ً افرتاضيا ً خاصا ً بها يف أوائل سبتمرب/أيلول
أو نحو ذلك .وقد كانت الرشكة قد خططت يف البداية
لحضور معرض إيفا الدويل يف برلني ،ثم عدلت عن ذلك.

حتى اآلن فإن تلك امليزة متاحة عرب تطبيق فيسبوك
فقط وليست متاحة عرب املتصفح أو جهاز الكمبيوتر.
لكي تحذف منشوراتك القديمة بشكل جماعي،
ينبغي لك اتباع الخطوات التالية.
طريقة حذف منشوراتك القديمة من فيسبوك

وستنطلق الفعالية يوم الخامس من أغسطس/آب ،يف
العارشة صباحا ً بالتوقيت الرشقي للواليات املتحدة،
والسابعة صباحا ً بالتوقيت الغربي .وستكون متاحة
عرب موقع .Samsung.com

توجه إلى صفحتك الشخصية Profile
َّ

اضغط عىل النقاط الثالث األفقية تحت اسمك بجوار
زر إضافة قصة Add Story
اخرت سجل النشاط Activity log
اضغط عىل إدارة سجل النشاط Manage Activity log
اخرت منشوراتك Your posts
سيقوم اآلن فيسبوك بتحويلك إىل قائمة تحتوى عىل
جميع منشوراتك ،الحظ أنه يمكنك استخدام خيار
 Filtersللوصول إىل تاريخ زمني معني أو نوع محدد من
املنشورات.
يمكنك استخدام الخانة يف أعىل الشاشة الختيار كل
املنشورات مرة واحدة وحذفها.

تحذير ..لوحة المفاتيح
تقودك إلى غرفة
العمليات لهذا السبب
لوحة املفاتيح غري املريحة أو الفأرة ذات التصميم غري
املناسب لحركة اليد قد تقود يوما ما إىل غرفة العمليات
إلجراء جراحة عاجلة ،وفقا ملا حذرت منه الرابطة األملانية
ألطباء األعصاب.
وأوضحت الرابطة أن موظفي العمل املكتبي أكرث ُعرضة
لإلصابة بما يعرف بمتالزمة النفق الرسغي ،التي تحدث
بسبب تضيق العصب يف معصم اليد.
وأضافت الرابطة أن أعراض املتالزمة تتمثل يف الشعور
بوخز أو خدر يف األصابع ،خاصة اإلبهام والسبابة
والوسطى ،وغالبا ما تظهر اآلالم ليال.
ويف وقت الحق يمكن أن يمتد األلم ليشمل الساعد وصوال
إىل منطقة الكتف ومؤخرة العنق.
ويساعد التشخيص املبكر ملتالزمة النفق الرسغي عىل منع
تعرض العصب ملزيد من الرضر.
بينما يمكن تخفيف الضغط عىل العصب من خالل تركيب
جبرية أو من خالل العالج بالكورتيزون ملدة قصرية.
وإذا كانت املتالزمة يف مرحلة متقدمة ،فسيتعني عىل
املريض حينئذ إجراء جراحة لتجنب حدوث قصور يف
حركة اليد أو ضمور عضيل.
ولتجنب هذه املتاعب ينبغي أخذ فرتات راحة منتظمة
وتجنب التحميل الخاطىء املستديم ،مع مراعاة استخدام
لوحة مفاتيح وفأرة تتمتعان بتصميم مريح.

الفرق بين النقل إلى األرشيف وسلة
المهمالت

Samsung will reveal the
next Galaxy Note on
August 5

كيف تستعيد منشور فيسبوك قمت بحذفه
بالخطأ؟

S

a folded zoom lens, much like the Galaxy
S20 Ultra. Additional leaks appear to confirm some minor changes to the handset’s
design, including the swapping of some
buttons and moving the S-Pen slot to the
left of the charging port. Other details will
almost certainly leak out between now and
August 5, because that’s just how these
things go.

amsung’s next big Unpacked event
is scheduled for August 5. As is the
trend these days, the unveiling will
be online-only, following in the footsteps of
big virtual events from the likes of Microsoft and Apple. It’s Samsung’s first crack at
the format. The company just made it under the pre-COVID-19 shutdown wire back
in February for the Galaxy S20 launch.

There will likely be a slew of other devices
on the docket for the event, as well.
Samsung likes to pack a lot into Unpacked,
after all. Accessories, audio products and
wearables are all candidates.

The headliner of next month’s event will
no doubt be the next version of Samsung’s
popular phablet line. The Galaxy Note S20
has leaked online a fair bit already, because
Samsung. The most notable occasion was
the beginning of the month, when the
company’s Russia site briefly posted a copper colored version of the Note 20 Ultra.
Fittingly, the invite for the event features a
copper S-Pen dripping into a big similarly-colored puddle.
The premium version of the handset sports

Notably, Samsung also announced that it
will be holding its own virtual event in the
early September time frame. The company
had initially planned to attend IFA, but ultimately — and understandably — thought
better of it.
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الحظ أن لديك اآلن خيارين لحذف املنشورات :الخيار
األول هو النقل لسلة املهمالت  ،Trashوالخيار اآلخر
هو النقل إىل األرشيف ،املنشورات التي ستنقلها إىل
األرشيف ستظهر لك فقط وستظل موجودة عىل
فيسبوك ،ولكن لن يستطيع أح ٌد غريك رؤيتها.
أما إذا اخرتت خيار النقل لسلة املهمالت فسيقوم
فيسبوك بإخفاء املنشورات من عىل ملفك الشخيص
ولكن يمكنك الرتاجع عن الحذف خالل فرتة  30يوما ً،
يقوم بعدها فيسبوك بحذف املنشورات بشكل نهائى.
كيف تستعيد منشور فيسبوك قمت بحذفه بالخطأ؟
يمكنك استعادة منشورات الفيسبوك التي حذفتها
بالخطأ عرب هذه األداة من خالل الخطوات اآلتية:

َّ
توجه إىل صفحتك الشخصية Profile
اضغط عىل النقاط الثالث األفقية تحت اسمك بجوار
زر إضافة قصة Add Story
اخرت سجل النشاط Activity log
اضغط عىل أداة سجل النشاط Manage Activity log
اخرت منشوراتك Your posts
اخرت سلة املهمالت Trash
ستجد قائمة بمنشوراتك املحذوفة ،قم باختيار ما
تريد اسرتجاعه واسرتجعه ،مع مالحظة أن هذه
املنشورات ت ُحذف بشكل نهائي بعد  30يوما ً.
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دراسة :الرجل «األقل
جاذبية» يحقق
سعادة أكبر للمرأة
هل يمكن إعادة النظر يف الصورة النمطية عن «فتى االحالم»؟ .ربما ،إذ ظهرت
نتائج دراسة أمريكية حديثة أن املرأة التي ترتبط برجل «يقل عنها جاذبية»
يجعلها أكرث سعادة .فما هي األسباب؟
تقدم املسلسالت واألفالم صورة نمطية لفتى األحالم ،فالبطل هو الرجل
الوسيم ،قوي البنيان وكثيف الشعر .غري أن دراسة أمريكية جاءت ببرشى
سارة للرجال الذين يفتقدون هذه الصفات ،حيث خلصت إىل أن الرجل «غري
الوسيم» أو «األقل جاذبية» هو الذي يحقق سعادة أكرب لرشيكته.

أفضل النظارات الشمسية الرجالية لعام ..2020
وكيف تعرف الموديل المناسب لوجهك؟

شك أ ّن عملية البحث عن أفضل النظارات
ال ّ
مهمة ليست سهلة
الشمسية الرجالية لعام ّ 2020
عىل اإلطالق ،فهناك أنواع كثرية قد نراها نحن الرجال
جذابة ولكنها قد تكون يف الحقيقة غري مناسبة
لوجهنا.
قبل أن نخربك عن طريقة معرفة النظارات املناسبة
لكل وجه ،سنقدم لك قائمة بأفضل النظارات
الشمسية الرجالية لعام  2020من أفضل الرشكات
العاملية وفق موقع .Business insider
نظارات AO Eyewear Original
Pilots

بلون عدسات كحيل فاتح وإطار معدني ذهبي تعترب
نظارات  AO Eyewear Original Pilotsواحدة من
أجمل موديالت النظارات الشمسية الرجالية ،ال
سيما أنها موديل متجدد من النظارات األمريكية
الكالسيكية القديمة.
تأتي هذه النظارات من رشكة بريسول اإليطالية بعدة
ألوان ،ولكن اللون األكرث تميزا ً منها هو الذي يأتي
بعدسات سوداء فاتحة وإطار بالستيكي بني مموج.
هذا املوديل من النظارات بال شك يعطي أناقة إضافية
أثناء استخدامه يف الرحالت الرياضية أو حتى أثناء
قيادة السيارة.
عدساتها تأتي بعدة ألوان هي األسود الفاتح واألزرق
الفاتح واألخرض واألصفر.
تحتاج هذه النظارات التي تشبه نظارات خمسينيات
القرن املايض إىل قلب قوي الستخدامها ،خاصة أ ّن
البعض قد يرى شكلها أقرب للنظارات النسائية.

تأتي هذه النظارات بإطار بالستيكي أسود يغطي
الطرف العلوي للعدسات فقط ،بينما يحيط بالطرف
السفيل إطار ذهبي رفيع ،وإطاراتها تأتي بثالثة ألوان
هي أسود وبني وأزرق بينما عدساتها تأتي بعدة
ألوان هي( :أسود ،أزرق فاتح ،بني فاتح ،زهري ممزوج
باألسود ،أصفر ،كحيل).
نظارات Oakley Holbrook

إذا كنت تبحث عن نظارات تظهرك مميزا ً أثناء
السفر أو رحالت السباحة مع أصدقائك فنظارات
 Oakley Holbrookهي الخيار األمثل .إذ تعطيك
هذه النظارات مظهرا ً رياضيا ً بفضل ألوان عدساتها
املميزة.
كما أن هذه العدسات مصممة بحيث تأتي متينة
وقوية ال تنكرس بسهولة ،كما تأتي بعدة ألوان هي
األسود ،والزهري ،واألزرق ،والزهري املمزوج باألزرق.
طريقة معرفة النظارات املناسبة لكل وجه
إليك اآلن الطريقة األفضل ملعرفة أشكال وأحجام
النظارات التي تناسب مقاس وجهك:
النظارات المناسبة للوجه الدائري

الوجه الدائري هو الوجه الذي يتميز بأن عرضه
وطوله قريبني من بعضهما ،إضافة إىل نعومة املالمح
فال توجد أي عظام بارزة فيه.
أما النظارات املناسبة له فهي بحسب موقع Guides
النظارات التي تمنح عيون هذا الشخص املزيد من
العرض للحصول عىل توازن مع باقي أبعاد الوجه.
لذلك فإن أفضل النظارات هي املربعة أو املستطيلة.

النظارات المناسبة للوجه المربع

مثل الوجه الدائري ،يتميز الوجه املربع أن عرضه
وطوله قريبني من بعضهما ،لكن االختالف يكون
يف تقارب عرض الجبهة والخدين وغالبا ً ما تكون
عظام الخدود ظاهرة ،بينما تكون عظام الفك حادة
وواضحة أما الذقن فيكون مرتفعا ً.
النظارات املناسبة لهذا الوجه هي تلك التي تمنح
صاحبها القليل من النعومة والتوازن وتحد من حدة
املالمح ووضوحها ،وأفضل االختيارات هي النظارات
مع اإلطارات الناعمة املنحنية ذات التصميم الدائري
من األسفل.

وتوصلت الدراسة الصادرة عن جامعة فلوريدا األمريكية إىل أن الرجل األقل
جاذبية من رشيكته أكرث قدرة عىل إسعادها من الرجل األكرث وسامة.
وكان الفريق القائم عىل الدراسة أجرى استطالعا ً لعينة مكونة من  113زوجا
وزوجة ترتاوح أعمارهم ما بني  25و 29عاما ً عن طريق تعبئة نموذج أسئلة
وتقدير درجة جاذبيتهم مقارنة بالرشيك .وأظهرت النتائج أن العالقات األكرث
سعادة كانت بني األزواج الذين تتساوى جاذبيتهم أو الذين تكون املرأة هي
األكرث جماالً فيهما.
ما األسباب؟
وتقول الدراسة إن الرجال األقل جاذبية يجتهدون أكرث من غريهم إلسعاد
رشيكتهم حتى ال تنجذب إىل رجل أكرث وسامة .ويدفع ذلك الخوف الرجال
إىل تعويض نقص صفات الوسامة الكالسيكية لديهم عن طريق الرومانسية
ومحاوالت إسعاد الرشيكة بشتى الطرق.
وعىل النقيض من ذلك تتوتر النساء عندما يكون رشيكهن أكرث جاذبية منهن.
فبحسب ما جاء عىل موقع جامعة فلوريدا فإن املرأة األقل جماالً من زوجها
قد تندفع لسلوكيات غري صحية ،مثل الحميات الغذائية القاسية ،حتى ال
ينجذب رشيكها لغريها .أما املرأة األكرث جماالً من زوجها ال تشعر بهذا الضغط
وبالتايل تكون أكرث سعادة بشكل عام ،كما نقلت جريدة صن الربيطانية.

النظارات المناسبة للوجه المثلث

يتميز الوجه املثلث بالجبهة العريضة مقارنة مع
الخدود الضيقة بارزة العظام ،إضافة إىل ذقن مدبدب
مع عظام فك ناعمة.
وتعترب النظارات ذات اإلطارات الناعمة والنظارات
املربعة واملستطيلة هي الخيار األفضل من أجل
تخفيف عرض الجبني وحدة الذقن.
النظارات المناسبة للوجه المستطيل

يتميز الوجه املستطيل بأن طول الوجه يزيد بشكل
مبالغ فيه عن عرضه ،كما أن عظام الفك تكون
واضحة والذقن عريضة والجبهة كبرية.
لذلك فإن النظارات التي تمنح الوجه املزيد من
العرض هي النظارات الكبرية ذات اإلطارات العريضة،
والتي تتميز بامتداد عريض أكرب من امتدادها الطويل.

7 Natural Ways To Grow Your Hair Faster For Men
problems. Try taking fish oil supplements.
5. Start getting a champi done once a week. The power of a good ol’ hair massage with warm coconut/
almond/olive oil is immense, and it will do wonders
for your hair growth, and overall scalp condition.
6. This may sound ridiculous, but shift to silk/satin
pillowcases. When we’re growing our hair, pillow
fabrics with harsh materials can result in a lot of
hairfall and tangling. Using a silk/satin pillowcase can
sort that out for you.
7. Know when to comb your hair. Never comb
when your hair is dripping wet, because that’s the
time your hair is at its most vulnerable state. If you
have curly hair or ringlets, try combing it as less as
possible, because it messes up the natural texture
and flow of the hair (do head massages to take care
of the blood circulation that usually happens because
of combing). If you have straight or wavy hair, comb
with a wide toothed brush for best results minus the
breakage.
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every day with shampoo. Try washing it on alternate
days (because cleanliness is important as well).
2. Pay more attention to conditioner, as compared
to shampoo. If you wash your hair everyday, please
make sure you don’t use shampoo, but always use a
conditioner post wash. That will keep dryness away,
and also help you control hairfall, thereby aiding hair
growth.
3. Eat a lot of protein. No matter what kind of grooming routine you follow, if you don’t ingest the right
nutrients, you will never be able to grow your hair
at an optimal rate. A good breakfast with eggs and
chicken can never be underestimated. Try protein rich
veggies like broccoli if you’re vegetarian. It will work
amazingly well for your hair, and also your muscles.
4. Make sure you’re getting all the vitamins and
minerals. Meet a dietitian and figure out whether you
need multivitamin supplements. Plus, most Indians
are Vitamin B and D deficient, which is also responsible for less hair growth and also a bunch of other

L

ong hair for men is a style statement that will
always be ‘in’ - irrespective of whether celebrities are indulging in it or not. If you’ve had
long hair, ever, you’d know what we’re talking about.
It feels amazing to have a head full of hair that’s
strong, long, and thick. You can leave it open, tie it in
a man-bun, or try more unorthodox styles - the kinds
that will always help you turn heads. But the problem
is, it takes a long time for men to grow hair (or so we
think). Keeping that in mind, we have compiled a list
of 7 things to do everyday that will help you grow
)your hair much faster (and thicker too
1. It might sound weird, but don’t wash your hair
every day. Most of us like washing our hair really
frequently, because in a country like India where the
climate makes us sweat bucketloads, that is just a
natural urge. However, most of us also don’t know
that washing our hair very frequently strips hair off
the natural oils, which is detrimental to hair growth,
and also aids to hairfall. So, try not washing your hair
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سياحة وسفر إقامة مجانية في بلدة إيطالية
لمدة  4سنوات ..تعرف على التفاصيل

From Chariot
Racing to Opera:
Verdi Comes to
Rome’s Circus
Maximus

R

ome’s Circus Maximus, once home to
ancient chariot races, is preparing for
a new season as an opera house as the
coronavirus pandemic has forced organizers
to seek huge venues that allow for social
distancing.

االنتقال لإلقامة يف بقعة وسط الطبيعة البكر مجانا
رغبة تراود العديد من األشخاص حول العالم ،الحلم
أصبح تحقيقه متاحا بفضل مبادرة بلدة جبلية
إيطالية مقابل العمل التطوعي.
أنشأت لوسرينا ،وهي بلدة صغرية تقع يف مقاطعة
ترينتو بشمال إيطاليا مبادرة تهدف إىل إتاحة بعض
املنازل مجانا ملجموعة من األشخاص ملدة  4أعوام ،يف
مقابل قيامهم باألعمال التطوعية بها.
ووفقا ملوقع « »greenmeاإليطايل ،تخيل العيش يف
بقعة من الهدوء يف وسط جبال ووديان ترينتينو عىل
املنحدرات الجنوبية لهضبة كبرية عىل ارتفاع 1350

مرتا ،يف بلدة يسكنها فقط حوايل  300شخص ،وسط
املساحات الخرضاء.
«تعال للعيش يف لوسرينا وتصبح جزءا من مجتمعنا»،
هذا هو شعار املبادرة التي تهدف إىل عكس اتجاه
النزوح السكاني الخطري لهذه املنطقة وتعزيز األصول
العقارية العامة غري املستخدمة.
وجاء يف البيان الصحفي الرسمي للمبادرة« :توفر
املبادرة للعائالت الشابة الظروف املثالية لتصبح
مستقلة ،وبناء مرشوع حياة لألزواج واملساهمة يف
تنمية وإعادة حياة منطقة جبلية».
ومن بني متطلبات التقديم للمبادرة التي ستنتهي يف 3

أغسطس/آب املقبل والتي تستهدف  4عائالت شابة
مع أو بدون أطفال ،ويرغبون يف املشاركة يف بناء حياة
جديدة داخل مجتمع لوسرينا ،أن تكون أعمارهم أقل
من  40عاما.
كما يجب أن يكون لدى كل أرسة الحد األدنى من
الدخل ،ليكون يف استطاعتها إعالة نفسها ماديا.
ستحصل العائالت األربع املختارة عىل  4منازل مجانا،
وسيتعني عليها دفع التكاليف املتعلقة باملرافق فقط ،يف
مقابل قيامهم باألنشطة التطوعية املفيدة ،من وظائف
الصيانة الصغرية إىل املساعدة يف الواجبات املنزلية،
وحتى دروس اليوجا.

The 2,800-year-old arena, one of the ancient
world’s biggest public entertainment venues,
has needed weeks of preparation but its
generous dimensions and natural structure,
akin to ancient Greek theaters, makes it an
ideal site.
«The Circus Maximus is transformed from
a circus to a theater, an opera house in this
case,” Rome’s Opera House technical director,
Francesco Arena, told Reuters.
«It is returning in a way to its origins and its
»function as a show venue.
The ancient Baths of Caracalla, where the
Rome Opera normally holds its summer season, is also outdoors, but it cannot guarantee
the distancing afforded by the Circus Maximus,
less than 1 km (0.6 miles) down the road.
Temperature checks, widely spaced seating
and an especially large stage, are intended
to provide security for both opera goers and
performers.
«We tried to transform the limits of interpersonal distance into new forms of representation with great use of technologies that allow
us to bring the artists closer to each other
and the artists closer to the spectators,” said
Carlo Fuortes, superintendent of Rome’s Opera
Theater.

طريقة مبتكرة لترتيب الحقائب بالسيارة قبل السفر ..أمان ومتعة
قبل االنطالق يف الرحالت الصيفية عىل منت السيارة ينبغي تحميل األمتعة بالسيارة
بشكل سليم ،حفاظا عىل سالمة الركاب؛ نظرا ألن األغراض غري املؤمنة بشكل سليم قد
تتحول إىل مقذوفات عند الكبح الشديد عىل الرسعات العالية ،ما قد يهدد سالمة الركاب.
وأوضح سورين هاينزه من نادي السيارات «أوروبا» أنه يتعني تحميل جميع األمتعة
من البداية بشكل آمن ،كي ال يتطاير يشء منها يف املقصورة الداخلية مع عمليات الكبح
الشديدة ،وكذلك يتم وضع الزجاجات يف الحوامل الخاصة بها والهاتف يف حامله الثابت.
األغراض الثقيلة باألسفل
وينصح هاينزه بعدم وضع أي يشء عىل غطاء حيز األمتعة لعدم تطايره إىل األمام مع
الكبح الشديد ،وهو ما يمثل خطورة بالغة.
ومن جانبها تنصح جوليا فومان ،من املجلس األملاني للسالمة عىل الطرق ،بمراعاة عدم
وجود فجوات بني األمتعة ،ووضع الثقيلة منها وكبرية الحجم يف األسفل ،ثم األخف وعدم
طي املقاعد الخلفية لتعمل كحائط أمان وتغطية الحيز بشبكة أمان أو بغطاء.
ويتعني بعد التحميل التأكد من عدم إعاقة الرؤية يف الخلف سواء عن طريق املرآة أو
بالنظر للخلف.
وتراعي اشرتاطات التحميل سواء يف الوزن أو الحجم ،التي قد ينص عليها يف دليل
تشغيل السيارة بحيث ال تؤثر عىل سلوك القيادة أو تتسبب يف وقوع حوادث عىل الطريق.
وينصح هاينزه عند االضطرار لطي املقعد الخلفي ألسفل لتحميل أكرب بتأمني كل يشء
بحزام ،وذلك تفاديا لالنزالق ذهابا وإيابا داخل السيارة.
صندوق السقف
ويعترب صندوق السقف من الحلول الجيدة الستيعاب املزيد من األمتعة طاملا تم استيفاء
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الرشوط املطلوبة لتحميله مثل مراعاة الوزن وعدم تجاوز
الحمولة املسموح بها ،كما يتعني عدم تجاوز حمل قضيب
الجر ،وذلك بسبب حامل الدراجة الثقيل عىل تجهيزة
القطر عىل سبيل املثال.
ويمكن معرفة املعلومات الهامة حول الوزن
املسموح به للسيارة والسقف عن طريق أوراق
السيارة أو دليل التشغيل.
ضغط هواء اإلطارات
ويجمع الخرباء عىل أن التحميل الكامل
للسيارة يتطلب ضبط ضغط هواء اإلطارات
وفقا لذلك ،وضوء الكشافات إن أمكن.
ويتعني قبل السفر اجراء اختبار بسيط
ملعرفة مدى تأثر سلوك القيادة من توجيه
وكبح واجتياز املنعطفات ومناورات التجاوز.
ويوىص باصطحاب مثلث التحذير تحسبا ألي
أعطال أو توقف عىل الطريق ،وسرتات السالمة،
وصندوق اإلسعافات األولية ووضعه يف متناول
اليد ويف موضع يسهل الوصول إليه.
وتنصح فومان بالتخطيط لألمر بشكل جيد وأخذ
الوقت الكايف لعملية التحميل

Last-minute construction work and rehearsals have been going on feverishly ahead of
July 16, when 19th-century Italian composer
Giuseppe Verdi’s Rigoletto will kick off
the season.
Fuortes said the virus was
forcing theatres around
the world to come
up with creative
solutions and he
was confident the
experience would
be a rewarding
one for opera
goers starved
of live culture
during the
lockdown.
But it will be a
very different
atmosphere from
the rowdy crowds
cheering on their
favorite charioteers in
ancient times.
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التقليد األغرب على
اإلطالق :الثعابين
مهر الزواج في هذا
المجتمع الهندي

ً
شهرا
قصة قرية هندية تظهر
ً
واحدا في السنة ثم تختفي

هل سمعت من قبل عن القرية الهندية التي
ال تظهر سوى شهر واحد يف السنة ،وتختفي
تحت املياه طوال الـ 11شهرا ً املتبقية؟ إنها
قرية كوردي يف والية غوا الهندية الغربية.
يف ظاهرة فريدة ،ال تظهر تلك القرية الهندية
سوى شهر واحد يف السنة ،وهو الشهر الذي
ينتظره سكانها األصليون الذين استقروا يف
قرى أخرى ،لالحتفال ببيوتهم أو ما تبقى
منها ،إذا لم تكن عىل علم بهذه القرية ،إليك
قصتها:
تقع قرية كوردي بني تلني يف
منطقة غاتس الغربية عىل
نهر ساالوليم ،وكانت ذات
يوم قرية مزدهرة حتى
عام  ،1986عندما تم
بناء سد يف الوالية،
ونتيجة لذلك
غمرت املياه القرية
بالكامل ،لكن يف شهر
مايو /آيار من كل عام
تنحرس املياه لتكشف
بقاياها.
أرض متصدعة ،جذور
أشجار وبقايا منازل ،هذا ما
تبقى من أرض كانت خصبة ذات يوم ،وكان
معظم سكانها الذين يصل عددهم إىل نحو
 3000نسمة ،يزرعونها حقوالً لألرز محاطة
بأشجار جوز الهند واملانجو والجزر.
وكان سكان تلك القرية من الهندوس
واملسلمني واملسيحيني يعيشون معا ً ،وكان
فيها معبد رئييس وعدة معابد أصغر وكنيسة
ومسجد.
وعند بناء السد ،أخربت السلطات السكان،

بأنه سيفيد منطقة جنوب غوا بأكملها،
فيقول جاجات كرديكار ،البالغ من العمر 75
عاما ً :قالوا لنا إن السد سيغرق قريتنا ،لكن
تضحياتنا ستكون من أجل الصالح األكرب.
كرديكار وغريه من السكان وهم أكرث من 600
أرسة ،أجربوا عىل االنتقال إىل القرى املجاورة
لكنهم ُمنحوا أرضا ً وتعويضا ً.
يتذكر إيناسيو رودريغز ،أحد سكان القرية
ما حدث معه قائالً :عندما أتينا إىل القرية
الجديدة لم يكن لدينا يشء عىل اإلطالق،
وكان علينا البقاء يف منازل مؤقتة
حتى نتمكن من بناء منازلنا
من نقطة الصفر ،بالنسبة
للبعض استغرق هذا األمر
ما يقرب من  5سنوات.
يضيف كرديكار :نظام
الصنبور لم يصل إىل
جميع قرى جنوب غوا
كما وعدونا ،نحن ال
نحصل عىل مياه الرشب
من السد.
ويف شهر مايو من كل عام،
وعندما تنحرس املياه ،يزور سكان
كوردي األصليون وطنهم املفقود،
فتتجمع الجالية املسيحية يف صالة سنوية،
ويقيم الهندوس عيدا ً خالل ذلك الرشه.
تقول فينيشا فرنانديز ،عاملة اجتماع يف
غوا :بالنسبة لشعب كوردي ،كانت هويتهم
مبنية عىل أرضهم ،لذلك هم عىل صلة وثيقة
ومبارشة بها ،ولهذا السبب ربما يتذكرون
ذلك دائما ً وبشدة ،ويواصلون العودة إليها
عام بعد عام .بحسب اإلذاعة الربيطانية بي
بي يس.

يف تقليد ربما يكون األغرب عىل اإلطالق ،ت ُعد الثعابني
السامة جزءا ً من مهر الزواج يف أحد املجتمعات الهندية،
حيث يقدم مجتمع جوريا الخاص يف والية ماديا براديس
الهندية 21 ،ثعبانا ً ساما ً هدية يف املهر ،يف طقس يعود
تاريخه إىل قرون بعيدة.
ووفقا ً لهذا التقليد يضع والدي العروس يف مجتمع جوريا،
 21ثعبانا ً ساما ً يف صناديق ويقدمونها هدية لصهرهما.
بحسب موقع  News Track Liveالهندي.
ويرتبط هذا املعتقد بالفأل الجيد واليسء ،حيث يوقن
سكان جوريا يف أن عائلة العروس إذا لم تقدم مهر
الثعابني إىل صهرها ،فإن زواج ابنتها سينتهي قريبا ً.
وبمجرد تحديد موعد الزواج ،يبدأ والد العروس يف
اصطياد الثعابني السامة ،وإذا مات أحدهم فعىل عائلة
العروس حلق شعر رؤوسهم.
ويف ضوء هذا التقليد الذي يرتبط ببناء األرسة والحفاظ
عىل استمرارها ،يعد اصطياد الثعابني السامة مهنة
رئيسية لدى شعب جوريا تعود عليهم بربح وفري
من خالل توفريها للعائالت التي تنتوي تزويج بناتها
لتخفيف مشقة البحث عنها واصطيادها.
ويف هذا املجتمع ،ال يخاف األطفال من الثعابني ،بل أنهم
يحملونها ويلعبون معها بشكل مريح.

صحية ..أماكن حول العالم تحظر دخول النساء إليها
ألسباب عقائدية وأخرى ّ
قد تتفاجأ لو سمعت أن هناك أماكن يف القرن الواحد
والعرشين ال تزال تمنع النساء من الدخول إليها ألسباب منها
ما يتعلق بمعتقدات دينية ،وأخرى تتعلق بخرافات يؤمن بها
أصحاب هذه األماكن.
أماكن تمنع دخول النساء

فما هي هذه األماكن؟ وما الروايات واألساطري التي تقف وراء
منع النساء من الدخول إليها؟
جبل أثوس اليوناني ..ال أحد يدخله بعد مريم العذراء
يقع جبل أثوس ضمن مقاطعة مقدونيا يف اليونان والذي
ُيعرف أيضا ً بـ»الجبل املقدس» ،وهو عبارة عن شبه جزيرة
مساحتها  335كيلومرتا ً مربعا ً.
ورغم أنه يقع شمايل اليونان فإنه ال يخضع لسلطة
الحكومة اليونانية بل يخضع هذه الوالية لسلطة بطريرك
القسطنطينية املسكوني (الزعيم الروحي للمسيحيني
األرثوذكس).
ووفقا ً للروايات األرثوذكسية فقد أبحرت مريم العذراء برفقة
القديس يوحنا اإلنجييل إىل قربص لزيارة أحد القديسني ،إال أن
السفينة أخطأت مسارها ورست عىل شاطئ آثوس ،الذي كان
يسكنه الوثنيون آنذاك ،وألن الجزيرة كانت خالبة فقد أطلقت
العذراء عليها اسم «حديقتها» لذلك حرم الرهبان دخول امرأة
سواها إىل املنطقة.
كما أن دخول النساء إىل املنطقة قد ُيشتت الرهبان عن حياة
الزهد التي اختاروا أن يعيشوها يف الجبل ،وهذا سبب آخر
يدفعهم ملنع النساء من دخوله.
والغريب يف األمر أن الحظر ال يشمل النساء فقط ،بل يشمل
كذلك إناث الحيوانات ،باستثناء القطط ،التي يجدها الرهبان
مفيد ًة يف صيد الفرئان.
معبد سابريماال الهندوسي
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يقع معبد سابريماال يف والية كرياال الهندية ،وهو واحد من أكرب
مواقع الحج السنوية الهندوسية حيث يزوره سنويا ً ما يقارب
 100مليون متد ّين هندويس.
ويمنع املعبد املخصص لعبادة اإلله الهندويس ذائع الصيت
«أيابان» جميع اإلناث ما بني سن العرشة أعوام والـ 50عاما ً من
دخوله بحجة «الحيض» بحسب ما ذكره موقع . BBC
إذ إن الكثري من املناطق الهندية ،خاصة الهندوس ،ينظرون إىل
املرأة عىل أنها «رجسة» خالل فرتة الحيض.
ورغم أن املحكمة الهندية العليا أصدرت حكما ً
يسمح للنساء بدخول املعبد فإن القرار
لم يطبق ألن الرجال يحرسون املعبد
طيلة األوقات ملنع أي امرأة من
دخول املعبد بحجة أن املنع أمر
ديني وال يحق للمحاكم التدخل
فيه.
ضريح حاجي علي دارغا

عىل شبه جزيرة صغرية
وسط البحر يقع أحد أبرز
معالم مدينة مومباي الهندية،
وهو مسجد ِّ
حجي عيل ،أو كما
يطلق عليه الشعب الهندي مسجد
«حجي عيل دراغا».
داخل املسجد يقع رضيح رجل الدين
الصويف حاجي عيل دارغا الذي عاش يف القرن
الخامس عرش ،والذي يحظر عىل النساء زيارته؛ والسبب
كما يقول القائمون وفق  India Todayأنه من املحرمات أن
تلمس النساء قبور األولياء الذكور.
لك ّن بعض املنظمات الحقوقية النسوية ورجال دين مسلمني
رفعوا دعاوى قانونية لتحدي ذلك الحظر ،وتمكن عدد قليل

جدا ً من النساء من زيارة الرضيح الذي يستقطب سنويا ً
عرشات اآلالف من الزوار املسلمني.
وسيد بري خان أو حاجي عيل كما هو معروف ولد يف
أوزبكستان وقام برحلة حول العالم يف أوائل القرن الخامس
عرش الكتشاف نفسه ودينه وعامله ويف نهاية املطاف قرر
االستقرار يف الهند وتحديدا ً مدينة مومباي.
جبل سانجو

يقع جبل سانجو يف محافظة نارا جنوب
اليابان ،وهو معروف أيضا ً بجبل أومني
الذي يعد الصعود إليه طقسا ً من
طقوس الحج لدى البوذيني.
ويمنع الرهبان وفق Japan
 ،Todayمنذ أكرث من 1000
عام ،النساء من صعود الجبل  
لالعتقاد بأنهن قد يرصفن
انتباه الرهبان ،إضافة لالعتقاد
بأن صعود املرأة رفقة الرجال
خاصة أثناء الحج قد يرصف
انتباه الحجاج الذكور عن أداء
واجباتهم الدين ّية.
يف العام  2004أضيف جبل سانجو
إىل قائمة منظمة اليونسكو للرتاث
العاملي ،لكن منظمات عاملية لحقوق
اإلنسان شككت يف مدى صواب هذا القرار،
قائلة إن منع النساء من دخول ذلك املكان انتهاك
لحقوق اإلنسان.

جزيرة أوكينوشيما

جبل سانجو ليس املكان الوحيد يف اليابان الذي يمنع النساء

من الذهاب إليه بل إن جزيرة أوكينوشيما هي األخرى تمنع
دخول النساء إليها.
تقع هذه الجزيرة جنوب غربي اليابان ،وهي مدرجة عىل قائمة
اليونسكو للرتاث العاملي ،وتضم هذه الجزيرة أرضحة للعبادة
يقصدها كهنة مونكاتا تايشا ،التابعون لديانة الشنتو.
والديانة الشنتوية هي إحدى الديانات املوجودة يف اليابان
والتي يصعب وصفها ألنها عىل عكس كل الديانات األخرى ،إذ
ال يعرف لها مؤسس وال معتقد تقوم عليه وال تعاليم محددة،
كما أنها واحدة من أقدم الديانات يف اليابان وتعرف أيضا ً
بالكاكي وتعني تقديس األرواح ،كما أن متبعي هذه الديانة
يقومون بتقديس األرضحة وزيارتها يف كل رأس سنة جديدة.
وهذه الجزيرة تمنع النساء النزول يف الجزيرة ألسباب غري
واضحة ،ولكن بحسب ما ذكرته صحيفة  ،The Guardianفإن
االعتقاد السائد عند الشنتو هو أن دماء الحيض عند النساء
غري طاهرة وهو السبب وراء منعهن النزول عليها.
حديقة  Water Slideالمائية تمنع النساء
من بعض ألعابها
قد تكون هذه أغرب حالة العالقة لها باألديان واألساطري يتم
فيها منع النساء من دخول أحد األماكن ،ولكن لو فكرنا قليالً
سنجد أن القائمني عىل حديقة X-Treme Faser Water Slide
لأللعاب املائية عىل حق فعالً.
تقع هذه الحديقة يف أملانيا ولها  7أفرع ،وفيها الكثري من
األلعاب املائية ولكنها ليس جميعها متاحا ً للنساء ،إذ إن هناك
بعض األلعاب تسبب خطرا ً عىل األعضاء التناسلية النسائية،
السيما أن الكثري من النساء عانني من إصابات خطرة بالفعل.
خاصة إحدى ألعاب االنزالق التي تصل الرسعة فيها إىل نحو
 70كيلومرتا ً يف الساعة.
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أحدها في مصر ..مواقع أثرية يؤمن البعض بأن الكائنات الفضائية شيدتها
عندما يقف السياح أمام شموخ األهرام يف مرص ،تأخذهم
رهبتها وهيبتها وحجمها الذي يثري التساؤل حول نجاح
املرصيني القدماء يف بنائها .لكن ما ال يعرفه كثريون أن األهرام
تقع ضمن الئحة مواقع أثرية يعتقد بعض املشككني أن
الكائنات الفضائية ساهمت يف تشييدها!
يف كتاب نُرش العام  ،1968أشار الكاتب إريك فون داينكن إىل
اعتقاده أن كائنات فضائية من خارج كوكب األرض ساهمت
يف تشييد األهرام بغرفها الرسية ومقابرها املهيبة.
الكتاب اسمه «عربات اآللهة ..أرسار املايض التي لم ت َُحل»،
وافرتض كاتبه إمكانية وجود كائنات فضائية شكلت
التكنولوجيا القديمة.
يقرتح فون داينكن أن بعض الهياكل والتحف القديمة تجسد
معرفة تكنولوجية أكرث تطورا ً مما ُيفرتض أنها كانت عليه يف
األوقات التي تم تشييدها.
بل يؤكد أن هذه الشواهد األثرية تم إنتاجها إما من ِقبل زوار
من خارج األرض أو من ِقبل برش تعلموا املعرفة الالزمة منهم.
وتشمل هذه اآلثار األهرام املرصية ،وصخور ستونهنج يف
إنجلرتا ،وتماثيل جزيرة الفصح مو واي.
تتضمن األمثلة األخرى خريطة من القرون الوسطى ت ُعرف
باسم خريطة بريي ريس (رسمها األدمريال الرتكي الريس
بريي) والتي يصفها فون دانيكن بأنها ت ُظهر األرض كما ت ُرى
من الفضاء.
كما يقرتح أن خطوط نازكا يف بريو تم بناؤها من ِقبل البرش

كنُسخ طبق األصل لتصميمات فضائية تدعو إىل استحضار
تلك الكائنات.
ماذا يقول العلماء؟

يختلف علماء اآلثار السائدون مع فون داينكن ،قائلني إن
املرصيني القدماء طوروا تقاليدهم املذهلة يف البناء دون
مساعدة من الكائنات الفضائية.
ورغم اتحاد العلماء يف رفض فكرة الكائنات الفضائية ،والتي
ت ُعرف أحيانا ً باسم «نظرية رواد الفضاء القديمة» ،فإن أفكار
فون دانيكن استمرت حتى يومنا هذا.
كتب  32مجلدا ً إضافيا ً ،وتم بيع أكرث من  63مليون نسخة.
وتزعم دار نرش  Penguin Random Houseأن فون داينكن
هو «املؤلف غري الخيايل األكرث قراء ًة واألكرث نسخا ً يف العالم».
آثار تيوتيهواكان في المكسيك
ِ
يتكهن البعض بأن موقع تيوتيهواكان املصنف من قبل
اليونسكو ،حيث حكم ملوك األزتك ذات يوم بالقرب من نيو
مكسيكو سيتي ،كان ميناء للفضاء.
وتشري نظريات إىل أن وجود مادتي امليكا والزئبق السائل بني
األنقاض التي عفى عليها الزمن دليل عىل ذلك.
بالنسبة للسياح ،تعترب تيوتيهواكان ملحة عن إمرباطورية
قديمة غامضة.
ويعتقد الباحثون أن املدينة تسبق حتى حضارة شعب

األزتك ،الذين كانوا يعيشون هناك عندما وصل األوروبيون
إىل املكسيك ألول مرة.
يرى علماء اآلثار ،الذين قاموا بعمليات تنقيب مضنية
لقرون ،أنها تتويج لحضارة غري معروفة  ،ولكن أسسها سكان
كوكب األرض.
بدالً من النظر إىل الفضاء ،حفروا يف األرض؛ وأمىض علماء
اآلثار سنوات يف حفر نفق يف تيوتيهواكان ،كان يؤدي إىل غرف
مليئة بطقوس يعتقد البعض أنها ترمز إىل العالم السفيل.
خطوط نازكا في بيرو

هذه الخطوط ال يمكن رؤيتها من مستوى األرض .وملدة
عقود ،ظن البعض أنها تشري إىل مطار تاريخي لسكان
الفضاء.
ولكن يتفق علماء بريو عىل أن خطوط نازكا الغامضة مرتبطة
بطقوس لها عالقة باملياه بدالً من ذلك.
يف السنوات األخرية ،استخدم الباحثون صور األقمار
الصناعية الكتشاف أكرث من  140نقشا ً جغرافيا ً إضافيا ً،
شكلت أنماطا ً وأشكاالً ونُظما ً ،منها مثالً صورة هذا العنكبوت
الضخم.
قلعة بعلبك في لبنان

تضم املدينة الفينيقية القلعة بأحجار يصل وزنها إىل 800
طن ،وقد عرث علماء اآلثار عىل كتل أكرب يف محجر قريب.

يتكهن بعض املتحمسني لنظرية الكائنات الفضائية أنها ربما
است ُخدمت كمنصة هبوط للمركبات بني املجرات.

نظريات عنصرية عن مواقع أثرية

بدورها ترفض عاملة اآلثار بجامعة أالباما يف برمنغهام ،سارة
باركاك ،هذه املزاعم.
وتقول باركاك يف محارضتها التي نرشت  CNNمقتطفات
منها« :االعتقاد بأن األجانب بنوا األهرام ،أو يف الواقع أي أثر
قديم ،هو رأي عنرصي للغاية».
وتالحظ أنه ليس من قبيل املصادفة أن تركز نظريات
الكائنات الفضائية عىل أماكن سكنها ذوو البرشة السوداء أو
السمراء أو حتى السكان األصليني يف األمريكتني.
وتعترب أن التعلم عن البرش القدماء أمر ممتع ومهم يف الوقت
نفسه .بالنسبة للمسافرين والباحثني عىل حد سواء ،يلقي
استكشاف العالم القديم الضوء عىل ما نمر به يف الوقت
الحارض ،وربما املستقبل.
وتقول باركاك إن افرتاض وجود كائنات فضائية مصدر إلهاء
عن عجائب اآلثار الحقيقية« ،إنه ليس رسا ً ،إنه لغز .واأللغاز
تستغرق وقتا ً لتجميعها» ،عىل حد تعبريها.

IT’S A WRAP! ‘Screaming Mummy’ embalmed ‘crying in terror’ revealed as Egyptian Princess who died from heart attack 3000 years
coronary arteries, neck arteries, abdominal
aorta and iliac arteries, as well as the arteries of the lower extremities.
“We assume that the dead body of ‘the
screaming woman’ might not have been
discovered until hours later, enough to
develop rigor mortis,” Hawass explained.
“We assume that the embalmers likely
mummified the contracted body of the
‘screaming woman’ before it decomposed
or relaxed.
«The embalmers were thus unable to
secure the mouth closed or put the
contracted body in the state of lying down,
as was usual with the other mummies,
thus preserving her facial expression and
posture at the time of death,” he said.
The Royal Cachette also contained the
‘mummy of the screaming man’ which was
recently uncovered as that of Pentawere,
son of King Ramses III.
The scientific team of the Egyptian
Mummy Project used CT scans and DNA to
determine the young royal’s identity.
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professor of radiology at Cairo University,
revealed that severe atherosclerosis of
’the coronary arteries led to the princess
sudden death from a heart attack.
Hawass told Ahram Online that the ancient
Egyptian embalming process had preserved the posture of the princess at the
moment of death.
Writings in the ancient hieratic Egyptian
language on the linen wraps of the mummy read: “The royal daughter, the royal
”sister of Meret Amon.
The results of CT scan also indicated that
she died in her sixth decade and received a
good mummification treatment.
Hawass said that the results indicated that
the mummy suffered from a severe degree
of atherosclerosis, which affected many
arteries of the body.
Atherosclerosis is a degenerative disease
that progressively affects the arterial wall,
leading to a narrowing of the cavity and
blockage of the vessel.
The CT scan showed that she suffered
from atherosclerosis of the right and left

A

MUMMY found embalmed
screaming in terror has been
revealed as an Egyptian Princess
who died from a heart attack 3,000 years
ago.
Researchers used CT scans to reveal the
princess died of a massive heart and was
preserved in the posture at the moment of
her death.
The position of the remains - found in a
hidden location in Luxor, Egypt - suggests
the woman was not discovered until hours
after her death.
The time elapsed may have been long
enough to develop death spasms, with
embalmers preserving the body as it was
found.
The body was discovered in 1881 in the
Royal Cachette of Deir El-Bahari - a site
used by priests of the 21st and 22nd dynasties to hide the remains of royals.
Up until now her death and her identity
has remained a mystery.
A study carried out by renowned Egyptologist Zahi Hawass and Sahar Saleem,
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حدة خطابها وإجراءاتها ضد الصني بطلبها ،إغالق
رفعت الواليات املتحدة من ّ
كل
قنصليتها يف هيوسنت ،فيما يتصاعد التوتر بني البلدين ،والذي يكاد يغطي ّ
أوجه الخالف بينهما ،من بحر الصني الجنوبي والحرب التجارية املحتدمة بني
العمالقني اآلسيوي واألمريكي ،وحتى املمر التجاري الرويس  -الصيني املفرتض
يف القطب الشمايل ،مضافا ً إليهم ما طرأ بسبب وباء كورونا ،لتصبح قضايا مثل
هونغ كونغ أو اإليغور ،أو حتى تايوان ،ثانوية.
وحتى تلك اإلسقاطات األمريكية ،والتي من املمكن اعتبارها مبالغا ً فيها ،كمثل
تحذير وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو أخريا ً ،من خطر عاملي للحزب
الشيوعي الصيني ،ودعوته إىل تشكيل ائتالف دويل ملحاربته ،لن يكون من
ظل تسارع األحداث والتطورات ،السياسية واالقتصادية،
الصعب فهمها ،يف ّ
أي
وحتى الصحية .ويشعر العمالقان اآلسيوي واألمريكي ،اليوم ،أكرث من ّ
ٍ
سباق مع الزمن الستعراض العضالت ،وبأنهما يف موقعي
وقت مىض ،بأنهما يف
الدفاع والهجوم يف آن يف مواجهة بعضهما البعض ،ما يطلق بامتياز حربا ً
باردة جديدة ،لن تكون قصرية األمد ،ولو أنها ترتبط يف الوقت الحايل ،بمناورات
اللحظات األخرية االنتخابية للرئيس األمريكي دونالد ترامب ،الذي يبدو
مستعدا ً لفعل كل ما يلزم لضمان انتخابه لوالية رئاسية ثانية يف نوفمرب/ترشين
الثاني املقبل.
ويف سياق التصعيد ،أعلنت الصني ،أن الواليات املتحدة أمرتها بإغالق
قنصليتها يف هيوسنت ،يف قرار وصفته بـ»االستفزاز السيايس» ،والذي سيسيئ
بشكل إضايف للعالقات الدبلوماسية بني البلدين .ونقل املتحدث باسم وزارة
الخارجية الصينية ،وانغ وين ،إدانة بالده بشدة لـ»هذا العمل الفاضح وغري

يصعد ألهداف انتخابية
أميركا والصين :ترامب ّ
املربر» ،ودعوتها الواليات املتحدة إىل «سحب قرارها الخاطئ هذا فورا ً» ،مهددا ً
واشنطن بـ»الرد» .وخرجت الصحف املؤيدة للحزب الشيوعي الصيني لتطرح
استطالعا ً حول ماهية الرد الصيني ،وأي من القنصليات األمريكية يف الصني
سيتم إغالقها .كما حذرت وزارة الخارجية الصينية يف بيان ،نرش عىل مواقع
التواصل االجتماعي ،طالبها يف الواليات املتحدة ،من توقيفات واستجوابات
«تعسفية».
وقالت إن «وكاالت تطبيق القانون األمريكية كثفت يف اآلونة األخرية االستجوابات
التعسفية واملضايقات ومصادرة املمتلكات الشخصية واالعتقاالت التي
تستهدف الطالب الدوليني الصينيني يف الواليات املتحدة» .وجاء ذلك عقب
اتهام مسؤولني أمريكيني ،الصني ،بدعم وتمويل شبكة «قراصنة مجرمني»،
الستهداف رشكات التكنولوجيا الحيوية األمريكية العاملة عىل تطوير لقاحات
وعالجات لفريوس كورونا.
وسبق هذه التطورات بيوم دعوة وزير الخارجية األمريكي ،خالل لقائه رئيس
الوزراء الربيطاني بوريس جونسون يف لندن« ،كافة الدول امللتزمة بالحرية
والديمقراطية ،إىل فهم الخطر الذي يشكله الحزب الشيوعي الصيني».
وردت وزارة الخارجية الصينية عىل هذا الترصيح ،بالقول إن محاولة واشنطن
التحريض عىل مواجهة ،ونرش اإلشاعات (يف إشارة إىل أزمة شبكة الجيل
الخامس لالتصاالت و»غزو» رشكة «هواوي») من أجل اختالق أزمة ،لن تنجح.
يف هذه األثناء ،كان مجلس النواب األمريكي يمرر ترشيعا ً ،يدعو فيه الصني إىل
ط السيطرة الذي يرسم الحدود بينهما.
تخفيف التوتر مع الهند عىل طول خ ّ
كما رست أنباء ،عن سعي الحكومة األمريكية إىل فرض حظر دخول عىل جميع
أعضاء الحزب الشيوعي الصيني .وكان الفتا ً ما كشفته صحيفة «فاينانشال
تايمز» ،عن محاولة دفع كبري أعضاء مجلس الشيوخ املكلفني بملف العالقات
الخارجية ،الجمهوري جيم ريتش ،باتجاه منح واشنطن أسلحة جديدة
ملحارصة ممارسات الصني التجارية املثرية للجدل ،بما فيها فرض عقوبات.
وقال ريتش للصحيفة إن بالده «تفتقد إىل اسرتاتيجية طويلة األمد» لدفع
الصني إىل االلتزام باملعايري العاملية االقتصادية ،كما تحتاج إىل مواجهة ميزان
قوة عسكرية لم يعد يف صالحها يف منطقة الهادئ ،من خالل تعزيز الرشاكة
مع دول أساسية كاليابان وكوريا الجنوبية وأسرتاليا .واستبعد السيناتور
عن إيداهو أن يمر الترشيع قبل نهاية العام ،لكنه قال إن الحزب الديمقراطي
حد قوله ،وليس لـ»إقالق
شارك فيه ،وهو أعد ليتخطى «حقبة ترامب» ،عىل ّ
الصينيني ،بل لتأديبهم».
خص توترات بحر الصني الجنوبي ،كان الفتا ً أيضا ً ،نجاح الواليات
وفيما ّ
املتحدة يف إعادة إحياء «رمزية» ملفهوم الحوار الرباعي األمني املعروف
بـ»كواد» ،مع بدء البحرية األمريكية ،التي تتمركز ثلث قوتها يف املنطقة،
مناورات ثالثية يف مياه الفيليبني مع اليابان وأسرتاليا ،يف خطوة من املؤكد أنها

0056

يوليو  2020م  -السنة الثامنة  -العدد91 :

أثارت حفيظة الصني ،كما بدأت مناورات ثنائية يف الوقت ذاته مع الهند يف
املحيط الهندي ،ليبقى الرتكيز ما إذا كانت الهند ستدعو أسرتاليا إىل مناورات
«ماالبار» السنوية مع اليابان والواليات املتحدة ،والتي كانت حرمتها منها قبل
عامني ،خشية النظر إليها من الصني كـ»ناتو» آسيوي.
وفيما تواصل إدارة دونالد ترامب سياسة الضغوط القصوى عىل إيران ،خرجت
كربيات الصحف األمريكية ،وبافتتاحيات إلدارات تحريرها ،ناهيك عن تلك
اإلرسائيلية ،للتحذير من محور إيران  -الصني ،بعد ورود أنباء عن موافقة
طهران مبدئيا ً عىل مسودة صفقة تمتد لـ 25عاما ً ،للتعاون االقتصادي واألمني
والسيايس مع بكني ،قد يصل حجم االستثمارات الصينية فيها إىل  400مليار
دوالر .ومع أن هذه الصفقة كان قد طرحها الرئيس الصيني يش جني بينغ خالل
زيارته الجمهورية اإليرانية يف عام  ،2016أي بعد عام من توقيع االتفاق النووي،
إال أن التوقيت اليوم إلعالن إعادة إحيائها ،ليس بريئا ً ،بالنسبة إىل خصوم
إيران ،وهو أيضا ً أثار حفيظة ٍ
عدد كبري من الدول ،منها من يتملكه «فوبيا»
الصني ،كالهند ،أو من يخىش عىل مصالحه يف «طريق الحرير».

جراء
وفيما تعلو كذلك رصخة دول العالم من التداعيات االقتصادية عليها ّ
فريوس كورونا ،أعلنت الصني أخريا ً تسجيلها نموا ً نسبته  3.2يف املائة خالل
الربع الثاني من العام الحايل ،ما يعني دخول أكرب اقتصاد يف العالم مرحلة
التعايف الرسيع.
وال يبدو أنه يوجد أي ملف جديد يف التوتر املتصاعد بني الصني والواليات
املتحدة بإمكانه شجب األضواء عن التصعيد املرتبط بأزمة «كوفيد  .»19هذا
املحور تحديدا ً ،والذي تحول إىل رصاع جيواسرتاتيجي ،باإلمكان تقسيمه إىل
شقني ،يسعى الرئيس األمريكي دونالد ترامب إىل توظيفهما داخليا ً يف السباق
االنتخابي املرتقب يف الخريف املقبل .ويرتبط الشق األول ،باللهجة األمريكية
التصعيدية منذ نهاية فرباير/شباط املايض ،ضد الصني ،واتهامها بالوقوف
وراء انتشار الوباء ،ومحاولة إدارته بناء ملف متكامل يف هذا اإلطار ،لتسويقه
داخليا ً .أما الشق الثاني ،فيتعلق بالسباق العاملي عىل إنتاج لقاح كورونا،
والذي ستحظى الدولة الرائدة فيه بلقب املطلقة إلعادة عجلة االقتصاد العاملي
يف مرحلة ما بعد «كوفيد   .»19

ٍ
حملة مدروسة إلدارة ترامب،
ويف هذا اإلطار ،تحدثت مجلة «بوليتيكو» عن
ت ّم تسعريها خالل األسابيع الثالثة املاضية ،إلعالء الخطاب املناوئ للصني،
مدفوع ًة بسلسلة إجراءات وترصيحات ومشاريع قوانني يف الكونغرس ،شملت
حتى حرمان طالب صينيني من تأشريات الدخول إىل الواليات املتحدة،
وذلك تماشيا ً مع ما تعكسه استطالعات الرأي من تحول يف النظرة الشعبية
لدى األمريكيني بالنسبة للصني وانتقالها من مجرد «خصم اقتصادي يرسق
الوظائف» إىل «تهديد أمني» .ورأى دان بلومنتال ،مدير الدراسات اآلسيوية يف
معهد «أمريكان انرتبرايز» املحافظ ،يف حديث للمجلة ،إن «الكثري من السياسات
التي يروج لها الصقور يف واشنطن ضد الصني ،قد وجدت فجأة طريقها
للتنفيذ ،من مالحقة هواوي إىل بحر الصني».
يبقى أن سلوك ترامب املتقلب ،وترصيحات بومبيو ،وحتى إعالن وزير الدفاع
األمريكي مارك إسرب ،املعروف أيضا ً بتملكه «فوبيا» الصني ،عن رغبته بزيارة
قريبة لبكني ،جميعها معطيات تثري تساؤالت حول ما إذا كانت أمريكا اليوم
تملك خطة طويلة األمد ومحكمة للتصدي للتصعيد الصيني   .
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إثيوبيا :ملء سد النهضة إنجاز تاريخي ينهي العهد السابق
قال نائب رئيس الوزراء اإلثيوبي ،ديميكي مكونن ،إن
إتمام املرحلة األوىل من عملية ملء سد النهضة يمثل
إنجاز تاريخي ينهي ما وصفه باالستخدام غري العادل
لنهر النيل.
جاء ذلك يف ترصيحات نقلتها وكالة األنباء اإلثيوبية
الرسمية ،خالل اجتماع مراجعة األداء السنوي لتنسيق
املشاركة العامة يف بناء سد النهضة.
وأكد مكونن أن «االنتهاء من الجولة األوىل من ملء السد
يوضح بوضوح نهاية االستخدام غري العادل لنهر النيل
لفرتة طويلة».
وأشار إىل أن «اليوم الذي تم فيه وضع حجر األساس لسد

بش بالفصول التاريخية لعملية السد».
النهضة ّ
بدوره ،أوضح وزير املياه والري اإلثيوبي ،سيليش بيكييل،
يف تقرير قدمه بهذا الشأن ،أن بالده «استخدمت أقل من
 ،10%مما يمكن أن تنتج  160ألف غيغاواط ،ولديها القدرة
عىل إنتاجها».
ولفت الوزير إىل أن «توليد الطاقة الكهرومائية يف السد
سيبدأ اعتبارا من شباط /فرباير ونيسان /أبريل العام
القادم» ،مؤكدا «وجود خطة لتثبيت  11توربينة للسد
جنبا إىل جنب مع هذا».
ويف املقابل ،قال عضو فريق التفاوض املرصي لسد
النهضة ،عالء الظواهري ،إنه ال يوجد تفسري لـ»حالة

االنقالب الشديدة» من جانب إثيوبيا.
وأضاف الظواهري ،يف ترصيحات إعالمية ،أن ترصيحات
وزير خارجية إثيوبيا ،غيدو أندارجاشيو ،وقوله «النيل
لنا» ،وإن مياهه لن تتدفق خارج البالد تعترب «غريبة
ومستفزة».
وتساءل الظواهري عما إذا كانت إثيوبيا تريد بذلك
دفع مرص إىل االنسحاب من خالل دفع املفاوضات نحو
الهاوية.
إىل ذلك ،قال االتحاد األفريقي إن «القمة األفريقية
املصغرة التي ُعقدت بشأن مفاوضات سد النهضة ،برئاسة
جنوب أفريقيا ومشاركة مرص والسودان وإثيوبيا؛ اتفقت

عىل عقد جولة جديدة من املفاوضات ،للتوصل يف أقرب
وقت ممكن إىل اتفاق ملزم لجميع األطراف بشأن ملء
وتشغيل السد».
وأضاف االتحاد ،يف بيان له ،أن «االتفاق املأمول يجب أن
يتضمن اتفاقا شامال حول التطورات املستقبلية بشأن
نهر النيل» ،مؤكدا أن الدول الثالث تعهدت بحل الخالفات
عن طريق الحوار.
ودعا بيان االتحاد أطراف النزاع إىل االمتناع عن اإلدالء
ببيانات أو اتخاذ أي إجراء قد يقوض الوساطة األفريقية.

مطالبات برحيل بوتين
في احتجاجات حاشدة
شرقي روسيا
شارك اآلالف يف مسرية بمدينة
خاباروفسك يف أقىص رشق روسيا ،يف ثالث
عطلة نهاية أسبوع عىل التوايل ،احتجاجا
عىل طريقة تعامل الرئيس فالديمري بوتني
مع أزمة سياسية محلية تسببت يف خروج
مظاهرات.
وأبدى سكان املدينة ،الواقعة عىل بعد ما
يزيد عن ستة آالف كيلومرت إىل الرشق
من موسكو ،استياءهم بعد اعتقال حاكم
املنطقة سريجي فورجال يف التاسع من
يوليو تموز بسبب اتهامات بالضلوع يف
جرائم قتل ينفيها جميعا.
ويقول أنصار فورجال الذي يتمتع بشعبية
واسعة إن اعتقاله له دوافع سياسية.
وأظهرت لقطات للمسرية املشاركني وهو
يهتفون «عار» ويرددون شعارات تطالب
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بوتني باالستقالة بعدما فقد ثقة سكان
املنطقة.
وقدرت سلطات املدينة عدد املشاركني
بنحو  ،6500بينما ذكرت وسائل إعالم
محلية أن عددهم يصل إىل  20ألفا.
ويرى أنصار فورجال ،وهو عضو يف الحزب
الديمقراطي الحر ،أن احتجازه ليس سوى
عقاب تأخر بعض اليشء بعدما تغلب عىل
مرشح حزب روسيا املتحدة الحاكم الذي
يدعم بوتني يف انتخابات محلية جرت عام
.2018
ويف خطوة لتهدئة التوتر عىل ما يبدو ،عني
بوتني قائما بأعمال حاكم املنطقة .لكن
املحتجني قالوا إنهم شعروا باإلهانة من
اختيار ميخائيل دجتياريوف الذي ال صلة
له بمنطقتهم وطالبوه بالتنحي.
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كيف تنجح حواء في
العمل والحياة معا ؟
تعاني حواء العاملة يف مجتمعاتنا الرشقية من العديد من املشاكل والعقبات التي تجعل النجاح يف العمل
بالنسبة لها امر شديد الصعوبة وعىل الرغم من محاوالت حواء الدؤوبة لكى يصبح لها كيان يف العمل
وتستطيع النجاح فيه وخلق توازن بني حياتها الخاصة وبني العمل.
اال ان العرثات التي تالقيها حواء يف سبيل تحقيق ذلك النجاح كثرية ومتعددة ولكن ليس من الصعب عىل
حواء الذكية القوية ان تفتح لنفسها ابوب النجاح يف العمل والحياة معا وىف السطور املقبلة سوف نحاول
ان تعرض لحواء العاملة اهم واسهل الطرق التي تساعدها عىل النجاح يف العمل وتمييز فيه .
 1تحديد حواء الولوياتها هو اول طريق النجاح سواء يف العمل او يف الحياة فمن املهم ان تضع حواءقائمة تنظم اولويات مهام العمل التي يجب انجازها عىل وجه الرسعة واالخرى التي يمكن ارجائها
وكذلك اهم االهداف التي تريد ان تصل لها حواء يف العمل او الحياة ولذلك حتى يكون املام
حواء خارطة طريق واضحة املعالم لتحقيق النجاح ىف العمل وىف الحياة بسهولة ويرس .
 2املشكلة الحقيقية التي تواجه املراة العاملة هي عدم القدرة عىل النجاح ىف العملوحياتها الخاصة معا فاذا كانت حواء متزوجة وعاملة فأنها تواجه مشاكل عدة تجعلها
غري قادرة عىل النجاح يف العمل والحياة الزوجية معا وهنا يعترب ادارة الوقت بشكل جيد
هو الحل املثاىل لكي تستطيع حواء ان تقوم بمهام العمل ومهامها كربة منزل وزوجة وام
عىل اكمل وجه فمن املهم ان تنظم حواء وقتها بشكل جيد وعادل طبقا الولويتها وما
يطرأ عىل يومها من مستجدات سواء يف العمل او يف حياتها الخاصة فهذا يجعل حواء
قادرة عىل التكريز بشكل جيد لتنجز كافة مهامها وتثبت نجاحها يف
العمل وىف الحياة الزوجية .
 4عندما تواجه حواء مشكلة يف حياتها االجتماعية او الزوجيةفأنها تكون غري قادرة عىل التحكم يف مشاعرها والسيطرة عليها وعدم
الخلط بني العمل وبني هذه املشاكل الخاصة وهذا بالطبع يمنع حواء
من الناجح يف العمل فادخال مشاكل الحياة الخاصة اىل العمل وجعلها
تتحكم فيه هو خطأ كبري تدفع حواء ثمنه عندما يتأثر نجاحها يف العمل .
 5النظام والرتتيب هم احد اهم عوامل النجاح فكلما استطاعت حواء ان تكونمنظمة يف العمل وىف حياتها لكما كان النجاح حليف حواء حيث يوفر هذا النظام
وقت ومجهود حواء بشكل كبري ويجعلها قادرة عىل انجاز مهام العمل برسعة
ومهارة والتضيع وقت طويل ىف البحث عن االشياء وحتى يف حياتها الخاصة اذا
تخلصت حواء من الفوىض واتبعت النظام والرتتيب سوف تستطيع ان تتمتع
بحياتها بعيد عن العمل وان التكون عائق لنجاحها ىف العمل بل عىل العكس سوف
تساعدها عىل ذلك .
تملك حواء من القوة واملهارات ما يؤهلها للنجاح يف العمل والحياة معا فكل ما تحتاجه
حواء هو بعض الرتتيب والنظام وشئ من الصرب والقليل من الرصار والعزيمة سوف تصل
اىل قمم النجاح يف العمل وتستمتع بحياة سعيدة وناجحة .
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تسبب مشاكل
أخطاء صغيرة قد ّ
عالقتك مع زوجك
كبيرة في
ِ

تتعرضان للعديد من الصعاب والتحديات التي يجب أن تجتازاها
يف العالقة مع زوجك قد ّ
سويا ً .أما املر الغريب الذي قد يحدث فهو أن العالقة الزوجية قد تتحمل عدد من األخطاء
الكبرية ،لكنها قد تنهار أمام العديد من األخطاء الصغرية .يف كل األحوال ،يجب أن تتناقيش
مع رشيك حياتك يف كل ما يسبب لكما الضيق والقلق ،للتوصل إىل حل وسط يريض ّ
كلً
منكما.
ِ
عالقتك مع زوجك
السوشيل ميديا قد تس ّبب مشاكل كبرية يف
يجب أن يجلس الزوجان معا ً ويحددا طريقتهما يف التعامل عىل السوشيل ميديا ،ويتقبل
كالً منهما طبيعة اآلخر مع املحافظة عىل الخصوصية قدر املستطاع.
ِ
عالقتك مع زوجك
الهدايا قد تس ّبب مشاكل كبرية يف
بالرغم أن الهدايا تزيد من املحبة بني الزوجني ،لكن يف بعض األحيان قد تكون مخيبة
لألمال ومثرية لإلحباط ،عندما ينىس الزوج مثالً إحضار هدية جيدة إلحدى املناسبات
املهمة .قد ال تعلّق الزوجة عىل املوضوع لكن بداخلها يكون هناك الكثري من الغضب الذي
استمرت هذه الحالة .يجب أن يعلم الزوجني ماذا يحب كل
يمكن أن يهدد الزواج ،إذا
ّ
منهما وما هو اليشء الذي يرغب فيه كهدية ،حتى لو كانت يشء بسيط  ،مثل كتاب مميز
أو عشاء يف مطعم فاخر...
ِ
عالقتك مع زوجك
العالقات األرسية قد تس ّبب مشاكل كبرية يف
يجب أن تعلمي أن الزواج هو عالقة بني عائلتني ،لذا عليكما أن تتعلما سويا ً احرتام
العائلتني مع الحفاظ عىل مقدار من الخصوصية إلنجاح هذا الزواج .يجب أن يعلم
كالً منكما أن العائلة خط أحمر ،يجب احرتامها لكن يف الوقت نفسه ،ينبغي أال تتدخل
العائلتان يف أموركما وحياتكما الخاصة.
ِ
عالقتك مع زوجك
إظهار العاطفة قد يس ّبب مشاكل كبرية يف
بعض النساء يردن ان يظهر لهن ازواجهن بعض العاطفة أمام الناس كأن يق ّبل اليد أو
يمسك بها مثالً ،لكن بعض الرجال ال يحبذن ذلك أو العكس صحيح .لذا من املهم التوصل
إىل اتفاق عىل طريقة التعامل علنا ً بني الطرفني ،حتى ال ينزعج احد منهما.

Women who ‘self-silence’ in relationships may have more heart disease risk
”certainly see it leading to unhealthy lifestyles.
Too much stress causes chronic inflammation,
which can then lead to cardiovascular disease,
according to Liisa Hantsoo, an assistant professor at the Penn Center for Women’s Behavioral
Wellness, who was not involved with the study.
She investigates the biology of women’s stress in
her research and said self-silencing can cause a lot
of extra strain in women’s lives.
“Over time these (self-silencing) behaviors can
contribute to feeling stressed,” Hantsoo told
TODAY. “Not expressing your needs can be really
”harmful.
Boyden said he hears about how his female patients, friends and family members often put their
needs after others’, which could mean they’re
ignoring their own health — and possibly not
telling anyone when they experience symptoms
of their own.
“Women have adverse outcomes from cardiovascular disease for many reasons,” he said. “Maybe
they are not reporting certain things. They have a
higher rate of death after heart attack than men.
”Maybe they take longer to get help.
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a relationship between the two, the researchers
cannot say that self-silencing is what caused the
plaques to form.
“We adjusted in our analysis for a
whole host of different things that are
thought to be related to cardiovascular disease,” Jakubowski
explained. “Self-silencing is
related to plaque development over and above other
”variables.
The findings reinforce
what many experts have
suspected about how relationships can influence
overall health, according
to Dr. Thomas Boyden, a
cardiologist at Spectrum
Health in Grand Rapids,
Michigan, who was not
involved with the study.
“The behaviors around
self-silencing definitely
impact health — depression,
anger,” he told TODAY. “I can

“Are you putting your partner’s needs before
your own? Are you agreeing with them to
avoid conflict?” Jakubowski said. “It could
be the case that women are maybe not
expressing their feelings and needs in
relationships and they could relate that
”to their own health.
The study also looked at
physical health with some
tests and measurements, including blood
tests, body mass
index calculations
and ultrasounds of
their carotid arteries,
which can show
plaques that develop
before symptoms of
heart disease begin.
The researchers found
that women who said
they self-silenced had
more plaque in their
carotid arteries than
those who did not.
While the study indicates

W

omen who consider their romantic
partners their best friends and talk
about everything with them might
truly be living their best lives. When women withhold their feelings, put their needs second and
don’t talk to their romantic partners, a new study
suggests they could actually be at greater risk for
heart disease.
The findings are another example of recent
research that shows the link between emotional
wellbeing and overall health.
“There’s a growing literature of how social connections are relevant for health,” Karen Jakubowski, a postdoctoral fellow in the department of
psychiatry at the University of Pittsburgh and an
investigator of the research that will be presented
at North American Menopause Society in Chicago,
told.
”“We wanted to go a step further in that direction,
she added, “What is the quality of the communi”?cation that we have with our social connections
The researchers looked at information from 304
pre- and post-menopausal women who were
part of a study about hot flashes. They women
filled out numerous questionnaires, including one
that measured the idea of self-silencing — when
people don’t communicate their feelings to steer
away from a fight or save a relationship.
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6
أخطاء تقعين فيها أثناء
الرضاعة الصناعية
ألسباب خاصة ويف أضيق الحدود يمكن اللجوء للرضاعة الصناعية ،أي عدم
رضاعة املولود من حليب األم الطبيعي ،ورغم ذلك فال يمكن أن تكون فرتة
الرضاعة الصناعية مجردة من العواطف بل يجب أن تكون شاملة للجانب
العاطفي للمولود لكي ينمو ويكرب ،ولذلك فيجب أن تتعريف عىل بعض األخطاء
التي ترتكبها األمهات أثناء الرضاعة الصناعية حيثما أشار لذلك الدكتور
محمد القايض ،إختصايص طب األطفال وحديثي الوالدة كاآلتي.
كيف يمكن أن تنجح الرضاعة الصناعية؟
يجب أن تحتضن األم طفلها وتشعره بحبها وحنانها ،فيالمس جلدها ،ويسمع
نبضات قلبها وكأنه يرضع من صدرها.
يجب أن تتأكد األم من درجة حرارة الحليب الصناعي ومدى مالئمة درجة
حرارته ملعدة املولود لكي ال يصاب بالقيء.
يجب أن توفري له الجو الهاديء واملريح مثله مثل الرضاعة الطبيعية.
ويجب أن تتأكدي أن طفلك ال يعاني من مشاكل تؤدي لعدم قدرته عىل مص
حلمة الرضعة الصناعية مثل قروح الفم ووجود فطريات عىل اللسان وتجويف
الفم الداخيل.
رشوط تقديم الرضعة الصناعية للمولود
يجب أن تقدم الرضعة الصناعية للمولود خالل ساعة من تحضريها.
يجب عدم ترك الزجاجة معرضة للذباب والحرشات املحيطة ،ومراعاة تغطيتها
جيدا َ لكي ال يصاب املولود باألمراض بسبب العدوى.
ويجب أال تضع االم أ يعطور منفرة حني تضم الصغري لصدرها وهو يرضع لكي
ال يرفض الرضاعة الصناعية أو الطبيعية.
يجب أن تتأكد األم أن طفلها يحصل عىل كفايته
من الرضاعة الصناعية حني ينمو بشكل صحيح
من خالل متابعة وزنه وطوله بالنسبة لعمره
وحسب الجداول التي ترفقها عيادات رعاية
الطفولة مع نرشات التوعية أثناء تلقي
التطعيمات.
أخطاء أثناء إعداد الرضعة الصناعية للرضيع
عدم وضع الحليب يف قعر القننية ثم إضافة
املاء ،ولكن يجب القيامب العكس.
عدم رج قنينة الرضاعة الصناعية من األعىل
لألسفل أو من األسفل لالعىل.
يتم رج الرضعة الصناعية « البربونة»
بشكل دائري وليس بالطريقة السابقة.
ويجب أن تمسك األم القنينة بحيث
تكون مفرغة من الهواء فاملالحظ أن
األمهات يضعن القنينة تكون الحلمة
غري ممتلئة بالحليب وبالتايل فهي
تعطي فرصة لدخول الهواء ،فيبلعه
الرضيع مما يسبب املغص.
وبعض األمهات يضعن يف قنينة الرضاعة بعض
األعشاب املغلية بدالً من الحليب ويف ذلك
خداع للطفل مما يسبب بنقص وزنه وهزاله.
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ً
طفال يعتني بإخوته
خطوات لتربي

عندما تصبحني أما ً ستدركني تماما ً كم هذا العالم
صعب ،وستحرصني عىل تربية أطفال يعتمدون عىل
األرسة لحمايتهم وتشجيعهم ،وهي خطوة جادة
لتوطيد روابط األخوة بني أطفالك ،وتشجيعهم عىل
االتصال واملرح فيما بينهم رغم طبائعهم املختلفة.
فمن الطبيعي أن يختلف األطفال ويتشاجروا ،لكن
املهم يف النهاية أن يحبوا بعضهم .الخبرية الرتبوية
واالجتماعية مي الكركي تدلك عىل أفضل الطرق
للتقوية رابطة األخوة بني األطفال.
 .1دعيهم يتقاربون منذ البداية
عندما تلدين طفالً أو طفلة جميلة ،ستجدين مشقة
يف إخبار إخوتها األكرب منها بوالدتها ،خصوصا ً إذا
كانوا يتقاربون يف السن ،دعيهم يعربون عن فرحة
لقائهم األول بها بالعناق وساعديهم عىل ذلك ،فهذا
يخلق لديهم شعورا ً باالنتماء ،ثم أسندي إليهم
بعض املهام الصغرية ملساعدتك يف رعايتها ،مثل
جلب الحفاضة ،وغسل اللهاية.
 .2املئي ذكرياتهم باملرح
اجعيل تجاربهم واحدة ،ومليئة بالذكريات الجميلة،
فعندما يكربون سيتذكرون يوما ً اصطحبتهم خالله

إىل الحديقة ،وآخر لتشرتي لهم ألعابا ً ،ولن ينسوا
اليوم الذي بنوا فيه القالع الرملية يف رحلة عىل
الشاطئ ،حتى الرحالت التي تسببت لهم بحوادث
سيئة ،لن ينسوها ،وثقي كل ذلك يف ألبومات الصور
واكتبي تحت كل صورة التاريخ واملوقف واملكان.
 .3تحدثي عن عالقات األخوة مع أطفالك
أخربي أطفالك كيف كنت ِ
أنت ،عندما كان إخوتك
صغارا ،وكيف كنتم تنتظرون والدكم؛ كي تجتمعوا
ً
سويا ً للضحك وقول النكات يف همسات صامتة.
سيحب أطفالك هذه القصص ،ويطلبون منك رسدها
وتكرارا ،وهذا يعود إىل حس الشقاوة فيهم ،لكن
مرارا
ً
ً
ال تتكلمي عن أي خالفات سيئة بينك وبني إخوتك.
 .4شجعيهم ليتشاركوا الهوايات
إذا كان ابنك األكرب يعزف املوسيقى ،فاطلبي منه أن
يعلم أخاه وليتشاركا األوقات .دعيهم مثالً يركبون
دراجة ثالثية حول املمر ،أو أن يقرأوا لبعضهم
البعض .فهذا سيجعل كل طفل يفخر بنجاح أخيه.
– 5العائلة أوال ً
ذكري أطفالك بأن األصدقاء سيأتون ويذهبون ،لكن

العائلة ستبقى إىل األبد .وإذا رأيت طفلك يتجاهل
أشقاءه للذهاب إىل املسبح مثالً ،أو صالة الرياضة،
أو لعب كرة القدم ،فحاويل يف املرة األوىل أن تكوني
شديدة ،وتطلبي منه اصطحاب أخيه ،وهذا سيزيده
حرصا ً عليه خارج البيت.
 .6ذكّري أطفالك بالتعاطف مع أشقائهم
قد يكون لطفلك أرق قلب يف العالم ،لكنه ال يشعر
بلحظات الضعف التي يمر بها شقيقه ،هنا
من املناسب إجراء محادثات أكرث رصاحة بني
الشقيقينلكشف الطرق التي يمكن لكل واحد منهما
من خاللها إظهار التعاطف مع اآلخر.
إذا كان ابنك األكرب قويا ً يف مادة الرياضيات بينما
أخته تكافح للحصول عىل عالمات تحميها من
الرسوب ،فذكري األخ بمدى أهمية مساعدة أخته.
وإذا كان هو باملقابل أقل مهارة اجتماع ًيا من أشقائه،
فذكري طفلتك (الفراشة االجتماعية)؛ ملساعدة
شقيقها عىل التواصل االجتماعيفهذه املساعدات
تجعل كل أخ يدرك مكامن الضعف والقوة يف شقيقه،
فيساعده عىل استخدامها.

?When Do Babies Start Eating Solid Food
Having good head control. Even if your baby can’t quite sit up on her
own yet, she needs to be able to hold her head up in order to start
eating solids.
Being able to sit up with support.
No more tongue thrust instinct. This reflex causes a baby’s tongue
to automatically push food out of his mouth, and it’s meant to stop
choking.
Showing interest in trying food. “When your baby is
staring at you while you are eating and trying to
grab your food, it’s a good sign it’s time to start
solids,” Dr. DiMaggio says.
?What Should I Feed My Baby
Infant cereals are common first foods, but
don’t need to be the only option; meats,
vegetables and fruits can also be
good choices. The answer might also
depend on whether you decide on
baby-led weaning or the traditional spoon-feeding approach.
There’s no specific order to
introduce foods; just wait two to
three days in between new foods so it’s
easier to pinpoint allergies. Potential signs
include bloating, increased gas, a rash around
her mouth or anus, diarrhea, runny nose or eyes, and
unusual crankiness.
As for the notion of offering vegetables first so your child doesn’t
only like sweet fruits, that’s a myth that has never been tested.
“There is no proof that veggies work best. But we do know that
it’s important to expose babies to a variety of flavors, not just the
sweet they already love,” adds Natalia Stasenko, a London-based
pediatric dietitian and co-author of Real Baby Food.

C

onfused about the recommended timeline for starting
solids? Here’s when to introduce new textures and tastes to
your infant’s diet.
When to Start Baby Food
Guidance has gone back and forth over the past few decades as to
when parents should start solids. The American Academy of Pediatrics (AAP) says to wait until about 6 months if you’re exclusively breastfeeding, while the American Academy
of Allergy, Asthma, and Immunology says 4 to 6
months is okay. Most pediatricians and pediatric
dietitians agree babies should start between
4-6 months, depending on their readiness.
What’s not okay, according to Natalie Muth,
a pediatrician and co-author of The Picky
Eater Project, is starting solids before four
months. “It provides no benefit and can
cause harm, including the increased risk of
later weight problems, food allergies, and
more risk of choking,” she says.
You should also be careful not to start solids
too late. After six months, breast milk or
formula alone may no longer be able to meet
the nutrient needs of infants, so complementary
foods can help. Solids also introduce babies to textures
and flavors, which help them become more adventurous in the
future.
?Is Your Baby Ready for Solids
How can you know if your baby is ready for solids? Follow her cues,
says Dina DiMaggio, a pediatrician from New York City and co-author
of The Pediatrician’s Guide to Feeding Babies and Toddlers.
Most babies show signs of readiness between 5-6 months. They
include:
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العبايات الكاروهات أجمل
صيحات هذا الموسم
ال تزال املالبس الكاروهات تحتل صدارة صيحات املوضة حتى اآلن؛ إذ سيطرت
عىل مختلف قطع املالبس ،سواء النسائية أو الرجالية.
وتفضل الكثري من السيدات ارتداء العبايات الكاروهات؛ إذ تمنحهن إطالالت
متميزة وجذابة ،بمختلف أشكالها وتصاميمها وألوانها ،وتنسيقها مع
اإلكسسوارات املناسبة؛ لتظهرهن بصورة أنيقة ،كما يمكن ارتداؤها بمختلف
املناسبات ،وتناسب أذواقًا متعددة من املحجبات وغري املحجبات.
جمعنا ِ
لك مجموعة من تصاميم العبايات الكاروهات ،يمكن أن تناسب
ِ
ويمكنك االستعانة بها؛ لتستوحي ما يناسبك من
الفتيات املحجباب،
بينها؛ إلطاللة تجمع بني األناقة واالحتشام.
 -1عباية كاروهات إلطاللة كاجوال
ِ
إذا ِ
يمكنك اعتماد هذه اإلطاللة،
كنت ترغبني يف إطاللة كاجوال؛
بارتداء عباية كاروهات باللونني الكحيل والبيج ،وبها صف من
األزرار عند منطقة الصدر ،وبأكمام واسعة من األطراف.
ِ
يمكنك تنسيق طرحة سادة باللون البيج،
ومع هذه اإلطاللة؛
ولفها بطريقة أنيقة ،تربز بساطتك وأنوثتك.
ِ
يمكنك تنسيق شنطة صغرية الحجم ،وحذاء ريايض باللون
كما
البيج ،يمنح إطاللتك مرونة يف الحركة؛ إذ يمكن اعتماد هذه
اإلطاللة يف مشاوير النهار الرسيعة وعند الذهاب للجامعة.
 -2عباية كاروهات إلطاللة رسمية
إذا ِ
كنت ترغبني يف إطاللة رسمية ،وتفضلني ارتداء
ِ
يمكنك اعتماد هذه اإلطاللة؛ بارتداء عباية
عباية،
بتصميم الكاروهات ،باللونني األزرق واألبيض ،وبأكمام
واسعة عند األطراف.

ِ
ويمكنك تنسيق حذاء ذي كعب ٍ
عال مع هذه اإلطاللة،
وشنطة متوسطة الحجم ،وطرحة سادة باللون البيج،
واعتماد مكياج هادئ وبسيط ،يربز جمالك وأنوثتك.

 -3عباية كاروهات للمناسبات والسهرات
إذا ِ
كنت مدعوة عىل مناسبة ما ،كحفل خطوبة أو مدعوة
عىل سهرة ،وترغبني يف الظهور بإطاللة جذابة وراقية،
يمكنك اعتماد هذه اإلطاللة ،بارتداء عباية كاروهات
باللون األحمر واألبيض ،بتصميم منفوش ،وبها صف من
األزرار من عند الخرص وحتى نهاية الفستان.
ِ
ويمكنك تنسيق شنطة صغرية الحجم ،وحذاء مفتوح
ذي كعب ٍ
عال باللون األبيض أو البيج الفاتح ،مع لفة طرحة
أنيقة تربز جمالك وأنوثتك.

Dark beige is one of those colors that transcends
seasons, so if you’re looking for a chic handbag that
you won’t have to stash when the days get shorter,
the Chris by vegan retailer Mary Point is the bag for
you. Combining the classic lines of a satchel with
both an adjustable strap and handle, it’s sure to
make your friends jealous.
If springtime activities have you pining for smaller
accessories, the slim and sleek Bora bag by Portuguese eco-boutique Eve is just what you need. It
combines natural cork with a geometric pattern,
adding sophisticated detail to any outfit.
Whether you’re planning a round of mini-golf or
heading to a music festival, certain warm-weather
activities don’t allow you to carry a large bag. The
runway has embraced the resurgence of the belt
bag—and with good reason. From its undeniably
“hip” appeal to its modern makeover, this hands-free
accessory deserves a place in your closet. Choose
the bronze belt bag from Hipsters for Sisters, crafted
from pebbled vegan leather and accented with gold
hardware and a convertible chain handle.
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A crossbody bag pairs utilitarian convenience with
on-trend sophistication. The Sofi in white by MeDusa takes it a step further with an embossed pattern
that adds intrigue to the clean lines of this bright
white purse. Handmade from vegan leather, this
gem will set you back just $125—a small price to
pay for a staple piece that’s equally ideal for a day at
the office or a night out.
Whether you’re going glamping or visiting family
for the weekend, a tote is a necessity. The Alicia
Tote in heavenly pink by cruelty-free designer
Pixie Mood even has an additional inner pouch
so you can be sure you have the space to pack
everything you need.
The Simma Tote by Svala is made
from Piñatex® material, derived
from pineapple leaf fibers.
Svala is at the forefront of
sustainable fashion, using
other innovative materials,
too, like cork and recycled
materials.

أجمل موديالت أفروالت جينز
للمحجبات

تعتمد الشابات املحجبات يف تنسيقاتهن
اليومية عىل املالبس الكاجوال؛ كونها
مرحا ،ومع بروز
تظهرهن أصغر سنًّا وأكرث ً
األفروالت الجينز التي تعكس ملن يرتديها
انطبا ًعا لشخصية نشيطة ومحبة للحياة
فضلت الكثريات اختيار هذه
واملرحّ ،
الصيحة ،عىل الرغم من عدم معرفتهن
الكافية بطرق تنسيقها بحشمة ،لذا
جمعنا لك ّن عدة تنسيقات مناسبة
للمحجبات ،مع بعض النصائح
لتطبيق هذه الصيحة.
تنسيقات األفروالت الجينز للمحجبات
تتشابه صيحات األفروالت الجينز
ِ
عليك مراعاة
عامةً ،ولكن يجب
تدرجاته الختيار األنسب للون
ِ
ويمكنك تنسيقه مع البلوزات
لبرشتك،
البيضاء القطنية إن ِ
كنت من ذوات
الجسم النحيل ،وال تخشني ما يربز
وجمليه بحجاب
تفاصيل جسمكِّ ،
أبيض منقوش أو ملون ،وعدة
إكسسوارات ،أو اختاري األفرول
الجينز مع بلوزة بنقشة كرتونية،
ملونَ ْي؛ ملظهر مرح
وحجاب وحقيبة َّ
وشبابي ،ويمكنك التأنق باألفرول املمزق
بطريقة ال ت ُربز تفاصيل جسدك مع بلوزة
بخطوط عرضية ملونة وحجاب وحذاء بلون
محايد ،كما اخرتنا ِ
لك األفرول املزين بالشعارات
امللونة مع بلوزة بيضاء ناعمة؛ ملظهر عرصي،
as Stella McCartney are leading by example. Thankfully, luxury vegan handbags are affordable, for the
simple reason that you’re paying for style rather
than slaughter. To help you choose from the hottest
cruelty-free bags, we’ve selected our favorites so
that you can get yours before they sell out.
Doshi FCSA has a trove of high-quality vegan
handbags, wallets, backpacks, and briefcases for
the compassionate fashionista. The Doshi Bucket
Bag is a stylish and functional bag with a
scratch-resistant vegan leather shell that’s
perfect for wherever your adventures
take you.
In a flirty and fun electric blue, the Florence crossbody epitomizes
spring style. Crafted from
supple vegan leather,
this carry-all features
two pockets and an
adjustable strap. It is
available in four other
colors, too.

ويمكنك اختيار أفرول الجينز امللون بدرجة غري
األزرق؛ ملظهر مرح وشبابي.
نصائح اختيار األفروالت وطرق تنسيقها
عادت صيحة األفروالت الجينز ،أو التي تسمى
بالسالوبيت ،مؤخرا ،بشكل كبري ،فإن ِ
كنت
ً
عزيزتي املحجبة -من ُم ِح َّبات هذه الصيحة،وال تعلمني الطريقة الصحيحة الرتدائها مع
ِ
فإليك هنا بعض النصائح التي سوف
الحجاب؛
تساعدك عىل الظهور بإطاللة أنيقة وشبابية.

أفضل طريقة الرتداء األفروالت ،خاصة عندما
تكون بدون أكمام ،هي تنسيقها مع بليزر أو
جاكيت قصري ومفتوح ،فهذا يضمن ِ
لك إطاللة
يفضل ارتداء الثوب الضيق
أنيقة ومحتشمة ،وال َّ
أسفل األفروالت؛ ألنه يف الغالب ُيربز تفاصيل
الجسم بطريقة ال تتماىش مع الحجاب ،وت ُ َع ُّد
القمصان ً
بديل أمثل لها ،واحريص عىل تحديد
منطقة الخرص بحزام يتماىش مع الجمبسوت؛
ِ
ويمكنك
ليضيف املزيد من األناقة عىل إطاللتك،
أيضا اختيار األنواع التي تكون فضفاضة وبها
ً
كشكشة عند منطقة الخرصً ،
بدل من األحزمة،
وعند اختيارك قط ًعا محايدة؛ فاحريص عىل
كرس إطاللتك باإلكسسوارات الزاهية أو املميزة،
وابتعدي عن السالوبيت ذي الساق الضيقة؛
فهو سيجعل إطاللتك غري متوازنة مع الطبقات
العلوية املتعددة من املالبس ،وب ّدليها باألقمشة
الفضفاضة أو املستقيمة عند الساق.

Accessorize for
Spring With These
Chic Luxury Vegan
Handbags

S

pring has sprung, and it’s time to get out
with a style that swaps winter’s saturated
hues for something lighter and brighter. No
matter what adventures you’re planning this spring,
you’ll need a cute bag to carry all the necessities.
Spring trends include soft florals, pale tones, understated patterns, and unexpected details—but the
runways are buzzing with an even more important
style standard.
Cruelty-free luxury fashion is quickly wiping out
the antiquated practice of supporting torture by
wearing the skins and furs of animals. Vegan leather
is dominating the racks, and luxury designers such
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عادات تنظيف للحفاظ
على ترتيب المنزل

مع عادات التنظيف البسيطة هذه سرتى
أ ّن األمر يتطلب جهود بسيطة يوم ًيا ،والتي
ستجعل حياتك أسهل بكثري.

األرضيات
1ـ حافظ على نظافة
ّ

إذا أمضيت كل يوم خمس دقائق يف تنظيف
األرض ّيات ،سرتى أ ّن الحفاظ عىل نظافتها
سيصبح أكرث سهولة.
بدالً من ترك الغبار أو النفايات يرتاكمان عىل
األرض ّيات ،نظفّها يوم ًيا بممسحة رطبة.
وإذا كانت ال تحتاج إىل ذلك ،ما عليك سوى أن
تكنّسها لتضمن عدم وجود أ ّية أوساخ .يمكنك
القيام بذلك يوم ًيا بعد الغداء.
األسرة
2ـ ّرتب
ّ

نعلم أ ّن العديد من الناس يكرهون القيام بذلك،
إحساسا بأن
لك ّن ترتيب الرسير سيمنحك
ً
ا.يفضل القيام بذلك يف
دائم
ّ
غرفتك مرتبة ً
الصباح ،بعد أن تستيقظ بقليل .وإذا استطعت
أيضا من أجل تهوية
يمكنك أن تفتح النوافذ ً
الغرفة.
مرة يف األسبوع باملاء
يجب غسل أغطية الرسير ّ
الساخن.
مطوية أو معلقة
3ـ حافظ على ثيابك
ّ
على الحمالة

إن كان هناك يشء واحد مسؤول عن جعل
املنزل غري مرتب فهو وجود املالبس يف جميع
األرجاء.
لتجنّب هذا األمر علينا أن نعتاد عىل عدم ترك
املالبس خارج مكانها الصحيح.
عندما تصل إىل املنزل ،بإمكانك تعليق
معطفك .وبعد االستحمام ،ضع ثيابك املتسخة
يف سلة الغسيل.
إن أردت تغيري مالبسك من أجل الخروج أو
النوم ً
مثل يمكنك ترك مالبس اليوم التايل عىل

كريس ما أو يف مكان ما داخل الخزانة.
إنّها إجراءات بسيطة لكن سيكون لها تأثري
مرئي رائع.

4ـ ّ
الحمام ومكان االستحمام
نظف
ّ
مرة في اليوم
ّ

عىل الرغم من أنّه قد يبدو من املبالغ فيه أ ّن
تنظّف مكان االستحمام بعد االستحمامّ ،إل أن
ذلك ف ّعال للغاية.
يمكنك تمرير قطعة قماش مبللة ببعض
املطهرات عىل الجدران لتتجنّب تراكم الصابون،
الفطريات والعفن.
أيضا أن تقيض بضع دقائق قبل
يمكنك ً
االستحمام لتنظيف املرحاض واملغسلة رسي ًعا.
سيغي مظهر
سرتى أ ّن القليل من الجهد
ّ
حمامك بشكل جذري.
خصص ً
وقتا لتنظيف جماعي كل
5ـ ّ
يوم

مهمة
ّ
خصص لكل فرد من أفراد العائلة ّ
تنظيفية :غسيل الصحون ،إخراج القمامة،
إطعام الحيوانات األليفة أو مسح األرضيات.
إن كنت تعيش بمفردك ،حاول القيام بذلك كلّه
حتى لو كان سيستغرق منك وقت ًا أطول.
إنّها مسؤوليات صغرية ،ولكنها تحدث فارقًا
حقيق ًيا .كما أنها تساعد عىل تعليم أطفالكم
املسؤولية كما ستساعدكم جمي ًعا عىل الحياة
بسعادة.
آخرا ،من الجدير بالذكر أ ّن ذلك
أخريًا وليس ً
كلّه ال يعني أن تعيش من أجل التنظيف فقط،
ليس عليك إجهاد نفسك كثريًا لتحقيق التوازن
والشعور بالراحة يف منزلك.
معي وخلق
إن األمر كله يتعلّق باتباع روتني ّ
بيئة صح ّية ومريحة .ال يجب عليك أن تصبح
مهووسا بذلك.
ً

فن تنسيق ألوان الحوائط
مع األثاث

تقيض قواعد الديكور الداخيل بتحقيق
االنسجام بني ألوان الحوائط واألثاث ،سواء
كانت الجدران مطل ّية أو مكسوة بورق الجدران
أو بالحجر أو الخشب.
تشمل قواعد الديكور املتعلقة بالجدران:

• إذ كان األثاث داكن اللون (كحيل أو زيتي أو
أحمر داكن) ،يستحسن اختيار طالء الجدران
بلون األثاث عينه ،لكن بدرجة أفتحً .
مثل :يف
حضور األثاث زيتي اللون ،تجذب الجدران
املطلية بدرجة فاتحة من الزيتي .باملقابل ،ثمة
فكرة تدعو إىل تمييز جدار عرب طالئه بالزيتي
الخاص باألثاث ،فيما الجدران األخرى بيضاء
أو بيج.
• يستخدم اللون الداكن الخاص باألثاث يف
طالء جدارين متقابلني ،لكن بدرجة لونية للطالء
مائلة إىل الفاتح ،والجدارين اآلخرين بدرجة
علما أنه من غري املقبول طالء الغرفة بلون
أفتحً .
داكن ،واختيار املفروشات بلون داكن ،بل يجب
تحقيق التناقض املحبب يف الديكور ،ما يعني إذا
كانت املفروشات بلون داكن يجب اختيار لون
الجدران فاتح ،والعكس صحيح.
• إذا كان األثاث فاتح اللون ،يمكن طالء جدار أو
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

جدراين متقابلني بلون داكن .ومن الرائج اعتماد
اللون الكحيل أو الزيتي أو البني املحروق.
• إذا كانت املفروشات معرقة؛ ً
مثل :ظهر األريكة
سادة والوسائد معرقة ،يحرض ورق الجدران
املعرق بلون واحد (األبيض الكريمي ً
مثل،
والتعريق من ضمنه).

• إذا كانت األرائك سادة ،والوسائد معرقة،
يمكن اعتماد تصميم معرق بلونني أو ثالثة
ألوان للجدران .وإذا كانت املساحة كبرية يمكن
تغطية جدراين بورق جدران معرق ،أما إذا كانت
املساحة ضيقة فيفضل تغطية جدار بورق
الجدران ،والجدران الباقية سادة.
• يف حال الرغبة بعدم طالء الجدار بلون واحد،
يمكن خلف قطعة األثاث (سواء كانت أريكة
ضخمة أو مقعدين يتوسطهما طاولة صغرية)،
اعتماد التصميم املقلم باألبيض واألسود ،وإىل
جهة اليمني واليسار يطىل الجدار بطالء أبيض.
• إذا كان األثاث ملونًا بألوان ترابية ،تحلو
تغطية جدار بلون الخشب الداكن ،مما يحقق
ً
ظالل جذّابة.
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ً
منزليا
شيبس التورتيال المشوي
حرضي أطيب األطباق الجانبية املميزة عىل سفرتك
يف املنزل ،وتعلمي بخطوات سهلة طريقة عمل رقائق
الشيبس الشهية وقدميها بجانب التغميسات املفضلة
للعائلة.
وقت الطهى
 30دقيقة
يكفي لــ  5أشخاص
المقادير

 خبز التورتيال  12 :رغيف (مقطع مثلثات) زيت الكانوال  :ملعقة كبرية ونصف -ملح  :حسب الرغبة

طريقة التحضير
ُيسخّن الفرن عىل حرارة  350درجة مئو ّية.
إنشا بورق الخبز.
ت ُبطّن صين ّية فرن بحجم ً 13*18
ت ُطىل أرغفة خبز الـ»تورت ّيال» بالزيت ،بوساطة
الفرشاة .وت ُو ّزع ست ّة منها فوق بعضها البعض،
وت ُقطّع بوساطة السك ّني إىل  6رشائح صغرية متساوية
ُكرر العمل ّية للقسم اآلخر من أرغقة
ّ
لكل رغيف .ت ّ
ّ
الـ»تورتيل».
ت ُو ّزع الرشائح ،بدون أن تتزاحم ،عىل صين ّية الفرن،
الرف الشبك األوسط داخل الفرن
التي توضع عىل ّ
الساخن .ت ُطهى لسبع دقائق ،ث ّم تقلب ،فتطهى لسبع
دقائق أخرى .يو ّزع امللح عليها ،ث ّم ترتك جان ًبا حت ّى
تربد.
تقدم إىل جانب التغميسات مثل تغميسة األفوكادو أو
الطماطم املكسيكية حسب الرغبة.

مكرونة بمكعبات اللحم
والصلصة ..
لعشاق وصفات املكرونة الطيبة ،نقدم لك طريقة
وال أسهل لتقديمها بطعم مكعبات اللحم الطرية
واملميزة ،قدميها عىل سفرتك ساخنة مع رشة
بقدونس للتزيني .
وقت الطهى
 60دقيقة
يكفي لــ  4أشخاص
المقادير
 فيليه لحم  500 :غراما ً (مفروم مكعبات صغرية) معكرونة  :عبوة (صغرية الحجم) البصل  1 :حبة (مفروم) عصري طماطم  2 :كوب معجون الطماطم  3 :مالعق كبرية ملح  :ملعقة صغرية -فلفل أسود  :ربع ملعقة صغرية

 بابريكا  :ربع ملعقة صغرية الزنجبيل  :ربع ملعقة صغرية (مطحون) الزبدة  :ملعقة كبرية الزيت النباتي  :ملعقة كبريةطريقة التحضير
سخني الزبدة والزيت يف قدر وأضيفي البصل وقلبي
ملدة  5دقائق حتى يطرى.
أضيفي اللحم وقلبي حتى يصبح اللحم بني اللون
ثم أضيفي امللح والفلفل والزنجبيل والبابريكا وقلبي
حتى يتحمر اللحم.
أضيفي صلصة الطماطم وعصري الطماطم واتركي
املزيج حتى يبدأ بالغليان.
أضيفي املكرونة وغطي القدر وخففي النار واتركيه
حتى تنضج املكرونة وتترشب الصلصة.
ضعي املكرونة يف طبق التقديم وقدميها ساخنة مع
رشة بقدونس حسب الرغبة.

رز برياني بالدجاج والخضار..
نقدم لك أفضل طريقة لعمل وصفات الربياني الشهية
واملشهورة عىل املائدة العربية ،تعلمي طريقة عمله
السهلة والبسيطة وقدميه عىل سفرة الغداء.

البصل  1 :حبة (كبري الحجم  /مقطع رشائح)
الثوم  4 :فصوص (مهروس)
 -مكرسات  :حسب الرغبة (مقلية  /للتقديم)

مكونات سلق الدجاج :
 ّالقرنفل  10 :حبات (صحيح)
هيل  10 :حبات (صحيح)
البصل  1 :حبة (كبري الحجم  /مقطع إىل أرباع)
الدجاج  1 :كيلو
بقدونس  10 :عروق
ورق غار  2 :ورقة
الكركم  :ملعقة كبرية
ملح  :ملعقة كبرية
فلفل أسود  :نصف ملعقة صغرية
مكونات سلق األرز :
 ّزيت الزيتون  2 :ملعقة كبرية
ماء الورد  :ملعقة كبرية
أرز بسمتي  3 :اكواب
مكونات خليط الخرضاوات :
 ّالبازيالء  2 :كوب
زيت الذرة  :ربع كوب
بهار مشكل  :ملعقة كبرية
الزنجبيل  :ملعقة كبرية (مطحون)
الجزر  2 :حبة (كبري الحجم  /مقطع مكعبات)
البطاطس  2 :حبة (مقطعة مكعبات صغرية)

لسلق الدجاج :نضع ٍ
كل من الدجاج وورق الغارو البصل
والكركم وامللح والفلفل والهيل والقرنفل والبقدونس يف
ملدة 40
قدر عميق ويغمر الدجاج يف املاء ويرتك عىل النار ّ
دقيقة إىل أن ينضج تماما ً.
ملدة
لسلق األرز :يغسل األرز عدة مرات ث ّم ينقع يف املاء ّ
 30دقيقة.
يصفى  الدجاج من املرق ويوضع يف قدر عميق ث ّم يوضع
عىل نار متوسطة لتغيل املرقة  ث ّم يصفى األرز ويضاف
ملدة دقائق فقط إىل أن تتفتح
عىل املرقة ،ويرتك األرز ليغيل ّ
الحبات ،ث ّم يصفى األرز ويوضع جانبا ً.
لتحضري خليط الخرضاوات :يوضع الزيت يف قدر كبري
عىل نار متوسطة ث ّم يتم إضافة ٍ
كل من :البصل والزنجبيل
املكونات إىل أن يصبح البصل لني.
والثوم وتقلب
ّ
يتم إضافة ٍ
كل من البهار والجزر والبازيال والبطاطس
املكونات لعدة دقائق إىل أن تصبح الخرضاوات لينة.
وتقلب
ّ
يتم وضع قطع الدجاج عىل الخرضاوات وتوزيع األرز،
ث ّم توزيع مقدار ربع كوب من املرقة عىل األرز وتوزيع ماء
الورد والزيت.
ملدة 30
يغطى القدر ويرتك عىل درجة حرارة منخفضة ّ
دقيقة إىل أن يتسكر األرز.
يسكب الربياني وتوزع املكرسات املقلية ث ّم يقدم مبارشة.
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صحتك وجمالك Beauty & Health
العربي األمريكي اليوم Arab American Today

الحفاظ على الوزن بدون رجيم
ليس بالرضورة اتباع رجيم «صارم» ،واملغاالة يف ممارسة الرياضة،
بهدف خسارة الوزن وإحراق الدهون .وللحفاظ عىل الوزن املفقود
بدون رجيم ،ال بد من اتباع النصائح اآلتية.
• يجب التمييز بني الجوع ومجرد الرغبة يف تناول الطعام ،مح ّددة ما
تشعرين به سواء كان جو ًعا أو اشتهاء أو تع ًبا ً
وملل أو مشاعر سلبية،
لوضع الئحة بأمور تلهيك عن الطعام.
• من الرضوري االحتفاظ بوجبات صحية مجمدة ،كي ال تضطري إىل
اللجوء إىل خيارات الوجبات الجاهزة غري الصحية.
يفضل مضغ األطعمة ببطء ،عىل أن تستغرق الوجبة  20دقيقة.
• ّ
يرسع يف إفراز
ما
اللقيمات،
حجم
تصغري
يستحسن
اإلطار،
هذا
يف
ّ
هرمونات الشبع.
• ال ب ّد من الحصول عىل قسط وافر من النوم ،أي بمع ّدل  8ساعات
يوم ًّيا .إشارة إىل أن النوم غري الكايف يعزز الشهية.
• يفضل استهالل الوجبة بتناول كم هام من الخرضوات لغناها باملاء
واأللياف ،مع تجنب إضافة الصلصات العالية بالدهون إىل أطباق
السلطة ،واالكتفاء بخلطة زيت الزيتون والليمون الحامض ،أو
الخردل ،أو الخل للتتلبلة.
• من الرضوري تجنب املرشوبات الغنية بالسكر ،مع الحرص عىل
استعمال األكواب الطويلة والرفيعة ،ما يدفعك إىل رشب حوايل 30%
أقل.
• ال ب ّد من تناول وجبة عشاء صحية خفيفة ،يف ساعة مبكرة ،كي يتم

هضمها جي ًدا قبل النوم.
يفضل رشب كميات كافية من املاء خالل اليوم ،بخاصة عند الصباح،
• ّ
قبل تناول الفطور ،مع االبتعاد عن مرشوبات الطاقة وتلك الغازية.
• من الرضوري استبدال الزيت والحليب منزوع الدسم ،بالسمن
واملارغرين الغنيني بالدهون املشبعة .ويفضل استعمال بخّاخ الزيت
يف القيل ،للتخفيف من ك ّم الدهون والسعرات الحرارية املستهلكة.
• يميل البعض إىل تناول الوجبات الخفيفة غري الصح ّية حتى عند
الشبع ،فقد يهدف تناول الطعام إىل الرتويح عن النفس ،يف حني قد
يتطلّب تناول «الطعام العاطفي» وقت ًا لعالجه .ومن الجدير إيجاد
طرق صحية ملواجهة املوقف ،كالتخلّص من األطعمة السكرية
واملالحة والفقرية يف سعراتها من أدراج املطبخ.
• يمكن أن تكون الرغبة الشديدة باألكل ناجمة عن خفوض مستويات
الطاقة .إذا لم يكن وقت الوجبة األساسية قد حان بعد ،فإن تناول
وجبة خفيفة صح ّية يمكن أن يساعد يف تجنب اللجوء إىل رقائق
دائما بحبة من التفاح،
البطاطس .ويف هذا اإلطار ،من املفيد االحتفاظ ً
أو الجزر ،وغريها من الوجبات الخفيفة الصح ّية يف متناول اليد.
يفضل حفظ األطعمة الصحية يف عبوات شفّافة داخل الثالجة ،ال
• ّ
سيما الفاكهة والخرضوات ،للتذكري بتناولها عند الشعور بالجوع.
أي غرفة
• يفضل تناول الطعام يف املطبخ :عند تناول األطعمة يف ّ
من املنزل أثناء ممارسة نشاطات أخرى ،يؤدي ذلك غال ًبا إىل إرسال
إشارة إىل الدماغ لبدء تناول الطعام عند التواجد يف هذه الغرفة.

زيت اللوز الحلو..

فوائد مذهلة للبشرة والجلد
يعترب زيت اللوز الحلو من أفضل أنواع الزيوت املغذية وهي
أيضا مفيدة للصحة بوجه عام وللجمال بوجه خاص ،حيث أنه
غني بالعديد من الفيتامينات واملعادن الرضورية ،كما يساعد
زيت اللوز الحلو يف معالجة املشاكل املختلفة التي تتعرض لها
البرشة حيث يقوم بتغذيتها للحصول عىل برشة مرشقة وناعمة
وصحية وإليك أهم فوائده:
تبييض البرشة
يعد زيت اللوز الحلو من أهم العوامل املساعدة يف تبييض
وتفتيح وتوحيد لون البرشة وذلك عن طريق إزالة الكلف
والقضاء عىل البقع الداكنة ،لذا تحصل البرشة عىل إطاللة
مرشقة ،هذا ويمكن تكوين هذه الوصفة بمزج ملعقة طعام من
الحليب الجاف وملعقة من رذاذ الليمون مع ملعقة من العسل ثم
خلط املكونات جيدا مع ملعقتني من زيت اللوز الحلو  ثم وضع
املزيج عىل الوجه ملدة ربع ساعة وشطفه باملاء الدافئ للحصول
عىل برشة.
القضاء عىل الهاالت السوداء
يعاني كثري من األشخاص وخاصة السيدات من مشكلة الهاالت
السوداء املزعجة ،ويمكن التخلص منها عن طريق تدليك
محيط العينني بخليط من زيت اللوز الحلو وعصري الليمون كل
ليلة قبل النوم ،وبعد فرتة قصرية من استخدام الخلطة ستالحظ
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الفرق.
تنظيف وتقشري البرشة
يساعد زيت اللوز الحلو يف التخلص من عيوب وشوائب البرشة
وذلك عن طريق استخدام مزيج من ملعقة طعام من هذا الزيت  
مع ملعقة صغرية من السكر وامللح ،ونقوم بفرك الوجه بهذا
الخليط جيدا فيتم التخلص من البثور والرؤوس السوداء وحب
الشباب.
حماية البرشة من التجاعيد والتقشفات
يساعد زيت اللوز الحلو عىل تأخري ظهور عالمات الشيخوخة
نتيجة التقدم يف العمر ويتم ذلك من خالل تدليك البرشة به كل
يوم قبل النوم ثم تركه عىل الوجه لليوم التايل ،فيقوم هذا الزيت
بوقاية البرشة من خطوط التجاعيد الواضحة ويحميها من
التقشفات ويقيض عىل عالمات التمدد من خالل شد البرشة مما
يجعل البرشة تستمتع بإطالله ناعمة وصحية لذا يساعد عىل
الظهور بعمر أقل مما هو يف الواقع.
عالج ألمراض الجلد والبرشة الحساسة
يعالج زيت اللوز الحلو التهابات الجلد ويحد من تفاقم مشاكل
الجلد ،كما أنه مهدئ من التهيج املسبب للحكة واالحمرار ،ويعد
أيضا العالج األمثل للصدفية والحروق واإلكزيما ويتم ذلك عن
طريق دهن الجزء املصاب بهذا الزيت كل يوم.
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»«أنا ال أخلع صاحبي
ٍ
حاالت كهذه سوى أن من ظنناهم أصدقاء لم يكونوا
!كذلك؟

رشا عمران
ٍ
 وشغلت الوسط الثقايف،قضية أثريت أخريا يف مرص
يف
 باعتبار،»املرصي والعربي الحارض عىل «السوشال ميديا
 اتهمت،أن طريف القضية ينتميان إىل الوسط الثقايف
شاعرة شابة نارشا كبريا ومعروفا جدا ناشطا ثقافيا
 وواحدا من رموز الثقافة ورموز ثورة يناير يف،وسياسيا
 عندما،بالتحرش بها قبل حوايل عام ونصف العام
،مرص
ّ
، كعادة غالبية مثقفي مرص،كانت يف زيارة له إىل مكتبه
التحرش يف بالدنا
وزائرين لها من العرب! ويف قضايا
ّ
 وحيث من النادر، حيث يكاد يكون عاما،إشكاالت عديدة
بالتحرش مدانا
 وهو ما يجعل املتهم،أن أنثى نجت منه
ّ
 الدليل الوحيد. من دون انتظار أدلة أو إثباتات،مبارشة
 وغالبا ما يتم أخذ كالمها،غالبا هو كالم الضحية ذاته
التعرض
 بسبب التاريخ الطويل للنساء يف،بوصفه حقيقة
ّ
.للتحرش واالغتصاب والعنف الجنيس بكل أنواعه
ّ

 الوقوف مع املتهم،قد يقول أحد إن ثمة قضايا أخالقية
مرض بالسمعة الشخصية وبالشأن العام املتعلق
فيها
ٌّ
 ربما سوف يدفع، نعم.التحرش مثال
 كقضية،بالقضية
ّ
 يف زمن،الصديق من سمعته ثمنا النحيازه ألصدقائه
 حيث،«السوشال ميديا» الشبيه بالصحافة الصفراء
 ولكن. وال أحد يعاقب عليه،التعرض للبرش سهل ومتاح
ّ
من قال إن ليس لخيارات الحياة أثمان باهظة؟ قد يكون
األصدقاء الخيار الوحيد يف حياتنا املبني عىل تكامل
ٍ
معطيات
 نحن ال نختارهم إال بنا ًء عىل.العقل والعاطفة
ٍ
 العائلة.مهمة تجعلنا نضمن أننا سند لهم وهم سند لنا
. للعقل فيه نصيب أقل،أمر آخر
ٌ  والحب أيضا،أمر آخر
ٌ
 فهي غالبا قائمة،عالقتنا باملعارف تحتمل هذا التخيل
 ال عىل،عىل املصادفة أو عىل املصلحة املؤقتة والدائمة
! كما هي الصداقة،معطى إنساني وأخالقي قيمي مهم
هل أخطأ أصدقاء النارش املتهم بمساندته والدفاع عنه؟
 وال، ولو كان صديقي لدافعت عنه برشاسة وقوة.قطعا ال
أقبل أساسا من أصدقائي نصف املوقف بما يخصني
 وال يليق بي كصديقة أن أقف نصف.يف أزماتي ومعاركي
 ليس ألنني أعيل.يتعرض له أصدقائي
موقف تجاه ما
ّ
،من شأن الصداقة أعىل من القضايا األخالقية العامة
ٍ
ٍ
صديق متهم يمكن تأجيله حتى
نقاش مع
ولكن ألن أي
 عندها يمكن االعتذار عن الصداقة.اكتشاف الحقيقة
فيما لو كان االتهام حقيقيا وال يتناسب مع معايريي
التخل يف وقت األزمة هو دليل عىل
ّ
 لكن،األخالقية
 تتناسب مع حال الصحافة الصفراء عىل،شخصية جبانة
.وسائل التواصل

 أن تكون صديقا ألحد يعني،الصداقة حالة الوسطية
 وأن تقبل، أن تقبله كما هو،أن تقف معه يف كل حاالته
 خصوصا يف األزمات واملحن، وأن تدافع عنها،أخطاءه
ٍ صديق يف
ٍ
أزمة ما بذريعة
تتخل عن
ّ
واألمور املصريية! أن
.أنك لم تكن تعرف أخطاءه هو كما يقال العذر القاتل
أن تكون صديقا ألحد يعني أن تسانده حتى النهاية يف
 نحن نحتاج أصدقاءنا يف حاالت الفرح،األزمات الصعبة
 لكننا، نحب أن نتشارك معهم لحظات سعادتنا،حتما
فخ
ّ  حني نسقط يف،أكرث احتياجا لهم يف لحظات ضعفنا
 كاملرض أو العجز أو الحاجة أو الفضيحة أو االتهام،ما
تخل األصدقاء عنا يف
ّ  ال يشء يربّر...أو قضية قانونية

 فإن االلتباس يف التعليقات املثارة ضد،حني تثار علنا
 وجعلني أفك ّر بمعنى،أصدقاء املتهم أدهشني فعال
 وما، وكيف نفهمها وكيف نتعامل مع أصدقائنا،الصداقة
،نتخل عن أصدقائنا ألجلها
ّ
هي القضايا التي يمكن أن
ٍ
ٍ
طويلة
صداقات
وكيف أساسا يمكننا املحافظة عىل
ٍ
!الختبارات كثرية
تعرضها
ّ  عىل الرغم من،وعميقة تصمد

 ولذا/ عارشته وعرفته وخربته/«أما أنا فال أخلع صاحبي
 ربما يعرب هذا املقطع الشعري ملظفر.»ال أخلع صاحبي
 فأنا أراها، عما أفهمه فعليا من معنى الصداقة،النواب
 ال تحتمل.انحيازا كامال للصديق من دون تردد أو تلكؤ

الضجة املثارة بشأن القضية اتهام بعضهم
مما لفتني يف
ّ
، ممن وقفوا إىل جانبه،أصدقاء النارش الحميمني
ٍ
 أن،برشاسة يف وجه االتهامات التي طاولته
ودافعوا عنه
وموقف
،حماسهم له ولرباءته وقوف ضد الحق والحقيقة
ٌ
 وفيه تمييع لقضايا النضال النسوي ضد،ال أخالقي
 أو،متحرشا
 مطالبينهم بمقاطعته بوصفه،التحرش
ّ
ّ
بالصمت والتجاهل! ومعتربين أن كل من نفى إمكانية أن
 هو،معددا مناقبه
ّ  أو دافع عنه،يقوم النارش بهذا الفعل
 أو صاحبة مصلحة،متحرش مثله إن كان ذكرا
بالرضورة
ّ
.إن كانت املدافعة امرأة

وبغض النظر عما تحمله قضايا كهذه من تصفية
ٍ
ٍ
، مع أطراف القضية وضدها،شخصية وعامة
حسابات

All is not enough: Why ‘Black Lives Matter›
Aabye-Gayle D. Francis-Favilla

I

wish we could clear up this apparent misunderstanding once and for all. At least I hope
it’s a misunderstanding, because the other
option is rather sinister.
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As monuments come under new scrutiny and
some begin to fall, let us remember that it matters
what we put on a pedestal. We humans don’t have
a great track record. We seem to like our history
texts to read like comic books - with an obvious
hero, a clear villain, and good winning over evil.

There is a reason “Black Lives Matter” is
important - as a movement, as a proclamation, as a sentence. It isn’t because Black
lives matter more than any other lives. It
isn’t because all lives don’t matter. It is
because that word “all” can be deceiving
at times. “We hold these truths to be
self-evident, that all men are created
equal.” When those words were written, that “all”
wasn’t inclusive.
I still support what our country aspired to be at
its founding - but I am also keenly aware of the
fact that our founders’ vision of America didn’t
include my being free.
«All” is not enough when “all” has been used to
exclude. That is why we get specific. That is why
Black lives matter.

It isn’t because Black lives matter
more than any other lives, and it isn’t because all
lives don’t matter		

For much of our country’s history,
“all” didn’t mean everyone. It didn’t
mean Native Americans. It didn’t
mean Black people. It didn’t mean
women. More recently, we’ve seen
the need to get specific about
religion, sexual orientation, mental illness, and all manner of
categorisations that some have
used to ensure that all are not
included and afforded the
same opportunities, access,
or rights.

Anyone yearning for the days of the Confederacy
and sad to see its monuments fall, what exactly
are we arguing about? The only thing “nostalgic”
southerners aren’t allowed to have any more is
slavery (and everything slavery-adjacent).

Well, that’s not how history works. Much of
American history (as it’s often taught) presents the
colonists as “the good guys,” and shows everyone
with white skin getting to join the winning side.
Such biased accounts of history fail to illuminate
the harsher realities of revolution, slavery, or
genocide. Because before they were patriotic, they
were treasonous. America wasn’t discovered, it
was taken. Time and time again we see that quite
often the victor is the villain. But since they’re also
the ones who write the history books, a lot of evils
get swept under the rug.

It matters who you honour. It matters who you
elevate. It matters who gets a pedestal - and it
matters when. You can teach history without venerating anyone. Heritage needs honesty, otherwise
it’s just fairy tales.
The truth of the matter is, America has yet to be

great for all its citizens. And even the notion of
who gets to be a full citizen has caveats. In this
land of the free, we have put limits on the liberties
of our own. Consider how we reacted after Pearl
Harbor and 9/11. We have erected obstacles to
land ownership, apartment rental, small business
loans, and adequate education that have disproportionately hindered Black and brown bodies.
Life, liberty, and the pursuit of happiness have not
been realistically accessible to all in this country not ever and not now, as we’re seeing.
For proof, you need only look at the higher mortality rate of Black women during childbirth, and
people of colour who contract Covid-19. You need
only consider the longer prison sentences of Black
and brown men compared to white men found
guilty of the same crime. For people of colour, life
and liberty are literally harder to come by.
I say this as someone who loves America and
wants to see it live up to its ideals. I say this as
someone who is both overwhelmed with disappointment in my country and full of hope for it.
Patriotism does not require blind loyalty. America
is flawed. It was built on an incomplete promise.
There are cracks in every branch of government.
There is rot in every institution. Pretending the
problems aren’t there only ensures that they
persist. Now is the time for us all to work together,
but first we must all be honest.
Aabye-Gayle D. Francis-Favilla is an editor and
writer from New York who focuses on matters of
gender, mental health, and race.
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يسرع من وتيرة التحول الرقمي
كوفيد19
ّ
للصحف المطبوعة

نصف سكان األرض
دخلوا لمواقع
التواصل االجتماعي
خالل يوليو ! 2020
أظهرت إحصاءات عاملية حديثة – ضمن تقرير اصدرته رشكة
“ ”Hootsuiteعن حالة االنرتنت حول العالم وينرش عىل منصة
“ساليدشري” العاملية -بأن عدد املستخدمني النشيطيني ملختلف شبكات
التواصل االجتماعي حول العالم سجل خالل شهر يوليو قرابة 3.96
مليار مستخدم نشط.
وذكرت االرقام التي نرشت ضمن تقرير احصائي -حمل عنوان “العالم
الرقمي يف  -”2020بأن عدد مستخدمي السوشيال ميديا النشيطيني
ومع وصولهم اىل هذا املستوى فإن نسبة انتشار استخدام مختلف
شبكات واالجتماعي قياسا بعدد سكان العالم سجلت خالل شهر يوليو  
الجاري حوايل  ، % 51حيث يقدر عدد سكان العالم اليوم بنحو  7.8مليار
نسمة.
وأشارت االحصاءات اىل ان عدد مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي
حول العالم بات يشكل نسبة تصل اىل  87%من اجمايل عدد مستخدمي
االنرتنت حول العالم واملقدر عددهم بحوايل  4.6مليار مستخدم.
وشهد عدد مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي حول العالم
بمختلف انواعها ومنصاتها مثل فيسبوك وتويرت ولينكدان وواتساب
وانستغرام وغريها من الشبكات اقباال واستخداما متزايدا يف جميع
ارجاء العالم خالل السنوات املاضية وخصوصا انها اصبحت يف
متناول الجميع من خالل تطبيقاتها عىل الهواتف الذكية ،حيث تظهر
االحصاءات بأن عدد مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي يف العالم
نما بنسبة  % 11يف فرتة سنة.
واوضحت االحصاءات بأن عدد مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي
زاد بمقدار  376مليون مستخدم خالل سنة ،وبنسبة  ،% 11وذلك لدى
املقارنة بعدد مستخدميها املسجل يف شهر  يوليو من العام املايض 2019
والذي بلغ قرابة  3.6مليار مستخدم.
وعىل صعيد متصل ذكرت االحصاءات بإن شبكة فيسبوك العاملية
االجتماعية تصدرت االستخدام واكرب قاعدة من مستخدمي التواصل
االجتماعي النشطني ال سيما وانها توفر العديد من املزايا والخدمات
يف مجاالت التواصل االجتماعي والتسويق واالعالم حيث بلغ عدد
مستخدمي هذه الشبكة النشطني يف يوليو الجاري حوايل  2.6مليار
مستخدم نشط .وبحسب االحصاءات جاءت منصة “اليوتيوب” يف
املرتبة الثانية عامليا بحوايل  2مليار مستخدم نشط.
وذكرت االحصاءات بأن تطبيق التواصل االجتماعي والرتاسل واتساب
اململوك لرشكة فيسبوك العاملية جاء يف املرتبة الثانية ايضا بحوايل 2
مليار مستخدم نشط.
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

أشار حازم رشيف رئيس تحرير جريدة املال االقتصادية إىل أن اإلعالنات املطبوعة
كانت تستحوذ عىل أكرث من ثلثي اإليرادات يف الصحف املطبوعة ،يف ما تمثل
االشرتاكات املدفوعة والتوزيع  .15%لكن بعد أزمة «كورونا» اختلفت املعادلة وبدأت
الصحف يف الرتكيز عىل رشائح جديدة من الجمهور ،لتعزيز حصة إيرادات املحتوى
اإللكرتوني لتستحوذ بذلك عىل .40%
استعرض حازم تجربة جريدة املال كجريدة مرصية متخصصة يف الشأن االقتصادي
يف التحول الرقمي وتطوير نموذج األعمال ،وذلك خالل جلسة نقاشية بثت عرب
اإلنرتنت ضمن برنامج «حلول منصات التواصل االجتماعي» الذي ينظمه املركز الدويل
للصحفيني بالتعاون مع مرشوع فيسبوك للصحافة.
أوضح حازم التحول الرقمي الذي خاضته الجريدة بدأ منذ سنوات قريبة ،مما
جعل الجريدة مؤهلة ملواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد 19عىل صناعة
الصحف املطبوعة .أوضح أيضا ً أن تدريب الفريق الصحفي بالجريدة كان نقطة
االنطالق نحو العالم الرقمي ،حيث خضع كافة املحررين
يف طاقم التحرير بد ًء من رئيس التحرير لعدة
تدريبات وورش عمل حتى يتم إنتاج محتوى
رقمي جيد يتناسب مع األزمة و ما بعدها.
تضمنت هذه التدريبات كيفية التعامل مع
السوشيال ميديا وكتابة املحتوى الرقمي
والتعامل مع محركات البحث وكيفية
إنتاج محتوى تفاعيل.
«إ ّن ما ُيصقل الصحفي هو التجربة
الحياتية وأن يكون لديه منهج تفكري
وتحليل علمي ،ولديه قدرة عىل
الكتابة الصحيحة وأن يكون
دائم التطلع والقراءة ،باإلضافة
إىل التقارب الفكري بني املصدر
والصحفي حتى ال تتحول الفجوة بينهما
إىل عائق أمام الصحفي» .هكذا وصف حازم الصحفي
املؤهل ألن يتحول إىل رائد أعمال ويبادر يف إطالق مشاريع إعالمية
ً
مستغل الطلب املتصاعد عىل اإلعالم الرقمي .موضحا ً أن كوفيد19
مستقلة
وجهت الصحافة والجمهور إىل الصحافة اإللكرتونية أكرث من الورقية ،ورسعت بوترية
هذا التحول بما يوازي  5سنوات يف الوضع العادي.
تحديات أزمة كوفيد19

عرض ضيفنا يف الويبينار بعض التحديات التي تواجه الصحافة االقتصادية قبل أزمة
كوفيد  ،19وهي ارتفاع يف إجمايل تكلفة عنارص الصناعة بنسبة ال تقل يف املتوسط
عن  ٪ ٣٠عقب تعويم الجنيه املرصي ،وزيادة القيود التي تكبل انتاج محتوى خربي
مكتمل ومتم ّيز ،باإلضافة إىل ضعف البنية التحتية التكنولوجية بشكل عام ،ونقص
وتشوه سوق اإلعالنات املوجهة للمؤسسات
واملدربة ،فضالً عن تراجع
الكوادر املؤهلة
ّ
ّ
الصحفية مكتفني بالتوجه باستياء للصحافة الرقمية وتفضيل صحافة العالقات
العامة.
مرت عىل صناعة الصحافة منذ إنشاء
كما وصف حازم أزمة كوفيد 19بأنها أسوأ أزمة ّ
جريدة املال موضحا ً بعض التحديات التي تسببت فيها .وتجلّت بانخفاض اإليرادات
اإلعالنية بنسبة  ٪٢٥يف املتوسط وتراجع نسبة التحصيل ألن املؤسسات تحافظ عىل
السيولة وتتأخر يف سداد التزاماتها للصحف .وتجدر اإلشارة أنه حدد ميزة ألزمة كوفيد

 ،19وقال ال ب ّد أن نستغلها وهي بدء أعداد كبرية من القراء يف التحول لالعتياد عىل
مطالعة الجريدة واألخبار إلكرتونيا ً ،بالتايل إن أنماط وسلوكيات اإلستهالك اإلعالمي
الرقمي تتغري!
استهداف شرائح جديدة من الجمهور

حدد رئيس تحرير جريدة املال الرشائح املستهدفة قبل أزمة كوفيد 19وما بعدها
بالنسبة للصحفي املتخصص يف الشأن االقتصادي .وهم مجتمع األعمال بقطاعاته،
ودوائر صنع القرار ،ومراكز الدراسات واألبحاث املتخصصة وطالب الجامعات
والباحثني يف مجال االقتصاد واملحاسبة والتجار والرشيحة العليا من الطبقة
الوسطى.
أما خالل أزمة كوفيد ،19أضاف رشيف بعض الرشائح املستهدفة وتحديدا ً التي
تتجه إىل الصحافة الرقمية وهم الطبقة الوسطى املهتمة باإلدخار واالستثمار يف
القنوات املختلفة كالذهب والدوالر والعقارات ،باإلضافة إىل الرشيحة املهتمة
بأسعار السلع ومتابعة األسواق ،فضالً عن استهداف املناطق البعيدة
واملحافظات ودول الخليج.
ويرى حازم أن تطبيق نموذج األعمال السابق عىل
الصحف العامة واملتنوعة يتوقف عىل إمكانية
إنتاج املؤسسة الصحفية للمحتوى القابل
للبيع ،وهو األمر الذي يميز الصحف
اإلقتصادية ،والتي يلجأ إليها
الجمهور لكونها جز ًءا من طبيعة
عمله.
نموذج األعمال ما بعد
كوفيد19

أكد رئيس التحرير جريدة املال عىل
أن نموذج األعمال للصحف االقتصادية
« »Business Modelيعتمد باألساس عىل
تحديد اإليرادات الخاصة باملرشوع ،وتكلفة املنتج
الذي ستقوم باصداره سواء كان مطبوعة ورقية أو
محتوى رقمي ،وكيف ومتى ستغطي هذه التكلفة؟ والعائد
الربحي الذي سيعود عىل املساهمني نتيج ًة لذلك.
وأشار إىل أنه البد من االستفادة من األزمة ،من خالل تعديل هيكل
التدفقات املالية للصحف قبل الوقوع يف مخاطر اإلفالس التي تتعرض لها العديد من
صحف العالم ،مضيفا ً إىل أن دراسات الجدوى التي تعد عادة للمرشوعات الصحافية
يتم تخطيطها لتغطي ثالث إىل خمس سنوات و»لكن كوفيد 19أجربنا عىل أن ننظر إىل
غدا ً فقط» بحسب قوله.
حل للبقاء واالستمرار دون تكبد خسائر فادحة؛
ختم حازم الويبينار بالتح ّدث عن ّ
أال هو الدفع يف اتجاه تقليل حصة اإلعالنات املطبوعة إىل  40%من إجمايل اإليرادات
(ما يعني أنها تسد أقل من نصف نفقات الجريدة عىل األكرث) ،يف حني يت ّم الدفع نحو
زيادة إيرادات املحتوى اإللكرتوني إىل  40%مع العمل عىل زيادة هذه النسبة باستمرار
لتفادي أي مخاطر مستقبلية مماثلة ألزمة كوفيد.19
ملشاهدة الجلسة كاملة يمكنكم زيارة الصفحة الرسمية لشبكة الصحفيني الدوليني ،أو
عرب ملتقى الصحفيني يف الرشق األوسط وشمال أفريقيا.

Twitter, Facebook Block Accounts Of
Brazil President Jair Bolsonaro’s Allies
ruling in May, though the accounts were not removed at the
time.
order, Moraes said, was meant to stop the accounts from “being
»used as a means of committing possible criminal conduct.
Facebook said in a statement that it “respects the judiciary and
complies with valid legal orders.” Twitter in a statement said,
“Twitter acted strictly to comply with a legal order related to a
»Supreme Court investigation.
The blocked Twitter accounts themselves, on the pages where
their accounts would be, said Friday evening they were sus»pended “in response to a legal order.
The reaction among Brazil’s conservatives was swift.
The PTB party said in a statement that it was surprised by “yet
another arbitrary measure” ordered by Moraes, which “impedes the exercise (of Jefferson’s) right to liberty of expression
»and opinion on social media.
Winter, the activist, said she would complain to “international
human rights organizations about the serious offense against
»free speech.
While Bolsonaro did not immediately address the removal of
the accounts, he has previously spoken against the inquiry,
calling it a grave threat to free speech.

F

acebook Inc and Twitter Inc took down the
accounts of several high-profile supporters of Brazilian President Jair Bolsonaro
following a Supreme Court order, a move that
underlines the tricky territory the social media
titans are navigating in some of the world’s largest
jurisdictions.
Justice Alexandre de Moraes ordered the removal of
16 Twitter accounts and 12 Facebook accounts on ,
a decision tied to an ongoing probe into the alleged
dissemination of disinformation by supporters of the
right-wing Bolsonaro.
Among the purposes of the “fake news” investigation,
as it is known in Brazil, is to discover if misinformation
and threats against Supreme Court officials are being
funded illicitly.
Among the owners of the suspended accounts is Roberto Jefferson, a former congressman and president of the conservative
PTB party, as well as businessmen Luciano Hang, Edgar Corona
and Oscar Fakhoury, and activist Sara Giromini, widely known
as Sarah Winter.
Moraes had ordered the accounts blocked in a separate
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هل ينتقل كورونا
إلى الجنين؟
ال يزال البحث جاريا ً عن تفاصيل وخبايا كورونا املستجد الذي أصاب حتى اآلن أكرث من  12مليون
إنسان وأودى بحياة أكرث من  550ألفا ً حول العالم منذ ظهوره بالصني يف أواخر كانون األول/ديسمرب.
ويف جديد الفريوس التاجي وحول ما إذا كان ينتقل للجنني ،أعلن باحثون من إيطاليا ،أنهم درسوا 31
امرأة مصابة بكوفيد -19وضعت مولودها يف مارس وأبريل ،حيث وجدوا آثارا ً لكورونا يف عدد من عينات
دماء الحبل الرسي واملشيمة ويف حالة واحدة لنب الرضاعة.
كما أوضح رئيس الدراسة ،املتخصص يف علم املناعة بجامعة ميالنو ،كالوديو فينيتسيا ،أنه ال
يجب أن تشعر النساء بالذعر فهذا ال يعني أن هناك فريوسا حيا يف تلك األماكن ،الفتا ً إىل أنه «من
السابق ألوانه إصدار إرشادات أو تغيري طرق الرعاية».
غري أن الدراسة تعزز دراسات أخرى خاصة لنساء أصنب يف بداية حملهن مقارنة بهؤالء النساء،
بحسب فينيتسيا ،الذي ناقش النتائج يف مؤتمر طبي عقد عىل اإلنرتنت.
يذكر أنه منذ بداية الجائحة ،تساءل األطباء عما إذا كان يمكن نقل العدوى يف الرحم ،ويمكن
لفريوس نقص املناعة املكتسبة «أيدز» و»زيكا» وغريها أن تصيب الجنني بهذه الطريقة.
وأشارت تقارير عدة مبكرة من الصني إىل أن كورونا قد يتمكن من ذلك أيضا ً ،بالرغم من أن
األطباء يشكون أن تلك النسوة ربما يكن قد نرشن الفريوس ألطفالهن خالل أو بعد الوالدة.
«دليل قوي»
إىل ذلك تضمنت الدراسة نساء من  3مستشفيات خالل ذروة التفيش يف شمال إيطاليا .وعرث
عىل الرتكيب الجيني للفريوس يف عينة دم من الحبل الرسي وعينة من لنب الرضاعة ،وعرث العلماء
أيضا ً عىل أجسام مضادة محددة للفريوس يف دم الحبل الرسي ويف اللنب.
ويف واحدة من الحاالت ،قال فينيتسيا إن «هناك دليال قويا يشري إىل أن الرضيع ولد مصابا ً بالفعل ألننا
وجدنا الفريوس يف دم الحبل الرسي ويف املشيمة» .ويف حالة أخرى ،كان لرضيع األجسام املضادة لكورونا،
التي لم تنتقل إىل املشيمة ،لذا ال يمكن أن تكون قد جاءت من األم وربما «جاءت من تعرض الجنني املبارش
للفريوس».

تحذير أميركي 5 :مطهرات
لليدين تتسبب بالعمى والوفاة
حذر تقرير جديد صادر عن إدارة الغذاء والدواء
األمريكية من استخدام  5منتجات مطهرة
لليدين بعد أن تسببت يف وفاة أو دخول البالغني
واألطفال ،عىل حد سواء ،إىل املستشفى بعد
االستخدام غري السليم.

وبحسب ما نرشته «دييل ميل» الربيطانية،
قامت بتصنيع جميع املطهرات الخمسة املحددة
رشكة  Eskbiochem SA de CVيف سياليا
باملكسيك ،وتحتوي املطهرات عىل كميات
خطرية من امليثانول دون إدراجها عىل العبوات
يف قائمة املكوناتً ،
وبدل من ذلك أدرجت الرشكة
املكسيكية الكحول اإليثييل (اإليثانول) ،وهو
العنرص النشط األكرث شيو ًعا واألكرث أمانًا يف
صناعة مطهرات اليدين ،عىل عبواتها الخاصة.
ولكن أظهرت االختبارات األمريكية أن كل منتج
من منتجات تلك الرشكة يحتوي عىل كميات
كبرية من امليثانول ،والتي يمكن أن تكون سامة
إذا تم ابتالعها أو استنشاقها أو حتى امتصاصها
من خالل الجلد.
ووفقًا لتقرير يف  ،ArsTechnicaفإن إحدى
العالمات التجارية املطهرة التي حددتها إدارة
الغذاء والدواء األمريكية تحتوي عىل  81%من
تركيز امليثانول بل ال تحتوي عىل الكحول
اإليثييل عىل اإلطالق.
ويمكن أن يتسبب امليثانول يف العمى أو حتى
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الوفيات .كما أن تناول ما يعادل ملعقتني
كبريتني منه يكون مميت ًا لألطفال ،ومن املعروف
أن الكميات األصغر تتسبب يف تلف األعضاء،
وتؤثر سل ًبا عىل العصب البرصي ،مما يصيب من
يتعرض له بضعف برصي خطري.
ويحذر تقرير هيئة الغذاء والدواء األمريكية
من توظيف «امليثانول كمكون نشط ملطهرات
اليدين» بسبب آثاره السامة.
وأضاف« :ال تزال تحريات إدارة األغذية
والعقاقري مستمرة بشأن امليثانول يف بعض
مطهرات اليدين .وسنقدم معلومات إضافية
عندما تصبح متاحة».
وأشارت إدارة الغذاء والدواء األمريكية إىل حاالت
محددة من البالغني واألطفال ،الذين تم إدخالهم
إىل املستشفى حيث أصيبوا بالعمى ،بخالف
حاالت الوفيات نتيجة التعرض للميثانول من
خالل منتجات مطهر اليدين املذكورة.
وتشمل أعراض التعرض للميثانول الغثيان
والرؤية الضبابية والصداع الشديد والنوبات
والغيبوبة وفقدان القدرة عىل اإلبصار.
وأفاد تقرير إدارة الغذاء والدواء أنه «عىل الرغم
من أن جميع األشخاص الذين يستخدمون هذه
املنتجات عىل أيديهم معرضون لخطر التسمم
بامليثانول ،فإن األطفال الصغار الذين يتناولون
هذه املنتجات واملراهقني عن طريق الخطأ
والبالغني الذين يرشبون هذه املنتجات كبديل
(اإليثانول) ،هم األكرث عرضة للخطر».
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Sugar and Corona deaths .. A study
reveals the secret of the relationship

كيفية قياس معدل ضربات
القلب بسهولة

قياس نبض القلب من العمليات املفيدة ج ًدا
التي تسمح بالحصول عىل معلومات مهمة
عن وظائف الجهاز القلبي الوعائي.
يمكن الشعور بنبض القلب يف عدة أجزاء
مختلفة من الجسم .وذلك بسبب حركات
التمدد واالنقباض الخاصة بالقلب واألوعية
الدموية.
نبض القلب مرادف ملعدل رضبات القلب ،ويتم
التعبري عنه عاد ًة بعدد الرضبات يف الدقيقة
الواحدة.
عىل سبيل املثال ،إذا قمت بقياس نبض
شخص ما ملدة  60ثانية وعددت  70رضبة،
يعني ذلك أن معدل نبضه هو  70رضبة يف
الدقيقة.
وبرغم أن قياس نبض القلب من العمليات
املهمة لتشخيص املشكالت القلبية املحتملة
رسي ًعا ،إال أن الكثري من الناس ال يعرفون
كيفية تنفيذها.
لذلك نرغب اليوم يف استعراض كيفية القيام
بذلك بسهولة.
معدل النبض الطبيعي يرتاوح بني  60و100
رضبة يف الدقيقة .وقياسه يساعدنا عىل
التحقق مما إذا كان يف الحدود الطبيعية أم ال
الكتشاف املشكالت القلبية املحتملة.
عىل سبيل املثال ،قياس النبض يساعد عىل
اكتشاف حالتي ترسع القلب وبطء القلب.
يف حالة ترسع القلب ،تتعدى رضباته الـ100
يف الدقيقة.عىل الجانب اآلخر ،يف حالة بطء
القلب ،تقل رضباته عن  60يف الدقيقة.
كال الحالتني قد يشريان إىل أن هناك يشء
يف الجهاز القلبي الوعائي ال يعمل بصورة
طبيعية .وتعدي الحد األقىص أو األدنى

مارست أي رياضة أو مجهود بدني قبل عملية
القياس مبارشةً .بذلك يمكنك الحصول عىل
قياس دقيق للنبض أثناء الراحة.
يمكنك تنفيذ هذه العملية عىل أجزاء مختلفة
ً
استعمال هي هي
من الجسم ،ولكن أكرثها
الرقبة والرسغ.
يف الواقع ،إذا كنت تقيس نبضك ألول مرة،
من األفضل أن تقوم بذلك عىل رقبتك ،حيث
وضوحا.
تستطيع الشعور به بشكل أكرث
ً
ً
أول ،ستحتاج إىل ساعة توقيف
( ،)stopwatchويمكنك استعمال تطبيق
الساعة املتاح عىل هاتفك .عندما تكون جاه ًزا،
اتبع الخطوات التالية بحرص:
ضع إصبعي السبابة والوسطى إلحدى يديك
عىل رقبتك تحت ذقنك مبارشةً.
اضغط ً
قليل عىل املنطقة للشعور برضبات
قلبك .ال تضغط بشكل مفرط كي تتجنب
الحصول عىل نتيجة غري دقيقة.
بعد تثبيت إصبعيك والتأكد من شعورك بكل
نبضة بشكل واضح ،شغل ساعة التوقيف
وابدأ العد.
يمكنك القيام بذلك ملدة دقيقة أو  30ثانية.
إذا اخرت الخيار األخري ،ضاعف عدد الرضبات
التي عددتها للحصول عىل عدد الرضبات يف
الدقيقة الواحدة.
إذا كان الرقم بني  60و 100أثناء الراحة،
فمعدلك طبيعي .أما إذا زاد أو نقص عن هذه
الحدود ،أو إذا الحظت عدم انتظام يف اإليقاع،
متخصصا يف أرسع وقت ممكن.
استرش طبي ًبا
ً
أخريًا ،إذا واجهت صعوبة يف تنفيذ هذه
دائما بجهاز قياس
العملية ،يمكنك االستعانة ً
النبض.

للنبض الطبيعي قد يشكل خطورة عىل
القلب.
تجدر اإلشارة هنا إىل أن ترسع وبطء القلب
دائما وجود مشكلة ما .فمعظم هذه
ال يعنيان ً
الحاالت تحدث يف مواقف طبيعية يحتاج فيها
القلب للتكيف لتوفري الدم لجميع األعضاء
واألنسجة يف الجسم.
ً
مثل ،أثناء ممارسة الرياضة ،من الطبيعي
تماما أن تتعدى رضبات القلب املعدل
ً
أيضا لحالة ترسع القلب
الطبيعي .يمكن ً
أن تظهر بسبب الخوف ،الضغط العصبي،
ومواقف الخطر.
عىل الجانب اآلخر ،يتمتع من يمارسون
الرياضة بشكل يومي عاد ًة بمعدل نبض أقل
خالل فرتات الراحة ،والذي قد يصل إىل 40
رضبة يف الدقيقة فقط عند بعض الرياضيني.
وذلك ال يشري إىل إصابتهم بأي أمراض.
إذن ،ملاذا تحتاج إىل قياس نبض القلب؟
ً
أول ،هذه املعلومات مفيدة للتحقق من الحالة
البدنية وتتطورها عند ممارسة الرياضة .ثان ًيا،
ستكون بذلك واع ًيا أكرث لحدود جسمك أثناء
التمرن.
بعي ًدا عن ذلك ،قياس النبض قد يساعدك
عىل الحصول عىل تشخيص مبكر ألمراض
كثرية قد تعاني منها بدون علمك.
ويشمل ذلك بعض املواقف والحاالت الخطرية
كتسلخ الرشيان األبهر .فقياس معدل رضبات
القلب يمكن أن يساعدك عىل اكتشافه يف
الوقت املناسب ،فينقذ بذلك حياتك.
كيف تقيس معدل رضبات القلب بسهولة؟
لقياس نبض القلب يف ظروف طبيعية ،من
املهم أن تكون هادئًا ومسرتخ ًيا ،وأال تكون قد

الدكتور  /علي ناصر
متخصــص باالمــراض الباطنيــة مــن جامعــة ويــن ســتيت وعضــو الهيئــة
الطبيــة بمستشــفى اوكــوود وخبــرة فــي الجراحــة العامــة وأمــراض األطفــال

cases, which allowed doctors to study all
factors and characteristics in the performance of their bodies, which led to their
deaths, including the level of glucose in
the blood. It turned out that the death rate
in patients with a relatively high level of
sugar (about 7 mmol / L) exceeded the rate
in other patients by 2.3 times, outside the
framework of cases of diabetes, obesity, or
other metabolic disorders.
As for the nature of the relationship
between blood sugar and the probability
of dying from “Covid-19” disease, it is not
clear yet, but there is a hypothesis that the
glucose overflow in the blood may contribute to the formation of blood clots and
infections, and it may also negatively affect
the work of blood vessels.
The study authors also called on hospitals
to conduct tests for all Covid-19 patients to
know their blood sugar levels, contrary to
recommendations to limit this to patients
with proven diabetes.
However, researchers not participating
in the study warned against the limits
of this study. “It is a good report but it is
completely in line with expectations,” said
Navid Starr, professor of metabolism at the
University of Glasgow. “What researchers
cannot confirm is whether the varying
targeting of blood sugar levels in patients
leads to differences in results,” he added.

S

tudies continue to reveal SK virus
mystery Which has claimed the
lives of more than 556 thousand
people around the world, and scientists are
working on trying to solve the mystery of
the epidemic to confront it.
In a new study, a Chinese study showed
that patients with high blood sugar levels
are at double risk of dying from Covid 19.
This is the first time that scientists confirm
that patients who record high levels of
sugar in the blood without being diagnosed
with diabetes, face a greater risk of death
from the coronavirus, according to what
was reported in the journal “Diabetology”.
The cause of death
The researchers analyzed death rates for
605 patients with 19 in COFID Two hospitals
in Wuhan, China. They wrote that high
blood sugar levels are “linked” in isolation
from all other factors, with an increased
risk of death and complications from the
virus.
This study has been based on previous
research conducted on diabetes patients.
In France, one out of every ten patients
with the epidemic died, also suffering from
diabetes, which is higher than that recorded in people without HIV, without diabetes,
according to a study published by the same
magazine in May.
The researchers said in the study published
Friday that blood clotting and excessive
interaction of the immune system may have
a role in this topic.
Glucose level
More than 100 patients died from these
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سوزوكي تعلن عن
منافس قوي لسيارات
 RAVالتي تصنعها تويوتا

سيارات أودي تواصل استعراض القوة..
سيارة كهربائية جديدة في 2021
أعلنت رشكة أودي عن إطالق موديل  Sportbackمن سيارتها
الكهربائية  Q4 E-Tronاملدمجة ،عىل أن يتم طرحه يف األسواق
خالل العام القادم.
وأوضحت الرشكة األملانية أن املوديل  Sportbackالجديد يظهر
بطول  4.6مرت ،كما يقل يف خلوصه األريض عن املوديل التقليدي من
 Q4ببضعة ملليمرتات.
ومن الناحية التقنية يعتمد املوديل الجديد عىل سواعد محرك
كهربائي عىل كل محور بقوة كلية تبلغ  225كيلووات306/

حصان.
وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إىل  100كم/س يف
غضون  6.3ثانية.
وتصل الرسعة القصوى للسيارة عىل أعتاب  180كم/س.
وبفضل البطارية سعة  82كيلووات ساعة ،فإن السيارة تتمتع
بمدى سري يبلغ  450كم.

طورت رشكة سوزوكي اليابانية سيارة كروس أوفر اقتصادية يتوقع أن تصبح
املنافس األقوى لسيارات  RAV4التي تنتجها تويوتا.
وتأتي سيارة  Acrossالجديدة شبيهة نوعا ما بسيارات  RAVمن الجيل
الخامس ،ولها هيكل بنفس الحجم تقريبا ،لكنها تختلف مع األخرية يف
تصميم الواجهة األمامية وشبك املربد وشكل األضواء وممتص الصدمات
األمامي.
كما تتميز هذه املركبة بالعنارص البالستيكة السوداء التي تدخل يف تصميم
الهيكل وممتصات الصدمات واإلطارات املحيطة بالعجالت بصورة أنيقة
ومميزة ،فضال عن تصميم أقراص عجالتها املصنوعة من الكروم.
وحصلت قمرة هذه املركبة عىل مقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ  5ركاب،
وعىل مقود مكسو بالجلد ومزود بأزرار للتحكم بأنظمة الرسعة والصوت
وأزرار للرد عىل املكاملات الهاتفية.
وزودتها سوزوكي بحساسات للضوء وحساسات للمطر ونظام ملنع االنزالق
عىل املنعطفات واملنحدرات ،وأنظمة كهربائية لتدفئة الزجاج واملرايا
واملقاعد ،إضافة إىل كامريات وحساسات مسافة أمامية وخلفية تساعد عىل
ركنها بشكل آمن.
وتعتمد هذه املركبة يف الحركة عىل نظام هجني يضم محرك بنزين بسعة 2.5
ليرت ،ومحركني كهربائيني مثبتني عىل محاور العجالت من األمام والخلف،
تمكنها جميعا من الوصول إىل رسعة  185كلم/سا ،كما يمكن للبطاريات
الداخلية تخزين الطاقة أثناء الحركة لتساعد السيارة عىل قطع مسافة 75
كلم باالعتماد عىل املحركات الكهربائية.

Kia Reveals What’s Inside New Carnival
with a 30mm longer wheelbase to fully accommodate that second row
of swiveling pilot chairs. There’s also a 30mm longer rear overhang which
endows the Carnival with what Kia claims as “best in class cargo space
and storage”.
There is cooling and heating for all rows via triple-zone climate control
and heated second-row seats. USB ports feature throughout the cabin
and the front sockets allow Apple CarPlay and Android Auto connectivity.
Driving the fourth-gen Carnival when it arrives are the same engines
available now; a 3.5-litre petrol V6 develops a punchy 206kW and 336Nm,
and the 2.2-litre turbo diesel a stout 149kW with 440Nm. Both engines
are mated to a new dual-clutch eight-speed transmission, which should
decrease fuel consumption.
Kia will launch the new Carnival this year in its home market and we are
expecting Kia Australia to announce timing for a 2021 launch.

L

et’s face it, the Kia Carnival, and basically all family vans, have
never been bought for sex appeal. It’s all about what’s inside that
matters. And so Kia’s newest details of the new Carnival is the most
important, revealing a high-tech, premium-appointed cabin that’s even
bigger inside than before.
Most obvious in change is the move from the current dash to a MercedesBenz-style twin-display. The design essentially mimics what the new
fourth-generation Kia Sorento SUV will bring, but fits it inside the Korean
MPV.
The screens measure 12.3-inch across – each – one for the driver and one
for the central entertainment unit. Below is a much nicer climate control
unit, and below that we see the automatic transmission gear selector is
replaced by a fly-by-wire rotary controller. Much neater stuff.
The design looks nicer, with this example strewn together by leather and
chrome metal switchgear. Practically, the interior grows, 10mm wider

هيونداي تحول Elantra
الشهيرة لسيارة رياضية فارهة!
انترشت عىل بعض مواقع وصفحات اإلنرتنت صورا وفيديوهات تظهر
التصميم الجديد لسيارات  Elantraالقادمة من هيونداي.
وتبعا للترسيبات فإن الصور التي انترشت تظهر تصميم نموذج N Line
القادم من سيارات  ،Elantraوالذي سيحل محل نماذج  Avante Sportالتي
انترشت يف كوريا وأمريكا وعدد من أسواق العالم.
وبالنظر للصور نالحظ أن تصميم  Elantraأصبح مختلفا كليا ،وحصلت
نماذجها الجديدة عىل هيكل انسيابي ريايض بواجهة غريبة الشكل مزودة
بفتحات هوائية كبرية.
ومن أبرز ملسات الجمال واألناقة يف هذه السيارات شكل الفتحات التي
ستأتي فيها مصابيح الضباب األمامية ،واالنحناءات البارزة عىل شكل
حرف  Yعىل األبواب ،وتصميم صندوق األمتعة الخلفي الذي خطط لقسمه
العلوي أن يكون عىل شكل جنح هوائي لزيادة الثبات عىل الرسعات العالية،
إضافة إىل تصميم وحدات اإلضاءة الخلفية التي امتدت عىل شكل خط
أحمر ميضء عىل طول الصندوق.
ولم تعرف بعد تفاصيل التقنيات الداخلية التي ستحصل عليها قمرة هذه
السيارات ،لكن ترسيبات أشارت إىل بعض مواصفاتها التقنية األخرى ،حيث
ينتظر أن تحصل عىل محركات  T-GDIتوربينية بسعة  1.6ليرت وعزم 204
أحصنة ،وعلب رسعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ  6مراحل ،كما يفرتض أن
تطرح نسخ هجينة منها بمحركات تعمل بالبنزين والكهرباء.
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 دعم قطاع التشييد بـ:فرنسا
 مليار دوالر5.65
. مليار دوالر) لقطاع البناء والتشييد5ر65(  مليار يورو5 ذكرت تقارير أن فرنسا تعتزم تقديم دعم بقيمة
وبحسب «األملانية» ذكرت وكالة بلومربج لألنباء أن وزيرة االسكان إيمانويل فارجون قالت اليوم « سوف
 بجانب مساعدة األرس،يتم ضخ استثمارات كبرية يف قطاع البناء والجامعات واملدارس واملستشفيات
.»الفرنسية
. مليار يورو5  و4 وأوضحت فارجون أن الدعم الذي سوف يحصل عليه قطاع االسكان يرتاوح ما بني
. مليار يورو15 وأشارت إىل أن هذا الدعم يأتي ضمن حزمة دعم أوسع نطاقا تقدر بـ

 مليار جنيه لتنفيذ30 حكومة مصر توفر
 ألف وحدة سكنية250
 ألف وحدة إسكان250  سنوات لتنفيذ3  مليار جنيه بفائدة ميرسة عىل30 اتفقت الحكومة املرصية مع البنك املركزي عىل توفري
.اجتماعي
. ألف وحدة سكنية120 ومن املقرر أن يكون الطرح األول للوحدات يف حدود
 أن مخصصات العام، كشفت مي عبد الحميد رئيسة صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري،من ناحية أخرى
. مليار جنيه21 املايل القادم الستكمال الوحدات السكنية تصل إىل نحو
. مليار جنيه76  بكلفة بلغت، ألف وحدة428 وأشارت إىل انتهاء الصندوق من إنشاء
 قالت عبد الحميد إنه تم أخذ،وعن تأثر سداد أقساط التمويل العقاري اإلسكان االجتماعي
 أشهر إىل سبتمرب6 إجراءات استباقية مع املركزي املرصي بتأجيل األقساط
.املقبل لرتتيب الناس أوضاعها املتأثرة بفريوس كورونا
 كانت نسبة التعرث يف،ولفتت إىل أنه قبل أخذ القرار بالتأجيل
. فقط0.1% السداد تشكل

تراجع مبيعات العقار باألردن
 في النصف األول% 44
 يف النصف44% أظهرت بيانات رسمية أن قيمة املبيعات العقارية يف األردن انخفضت
 مليار دوالر) مقارنة بنفس الفرتة1.58(  مليار دينار1.125 األول من العام الحايل إىل
.من العام السابق
وتشري األرقام الصادرة عن دائرة األرايض واملساحة إىل أن العراقيني تصدروا
 يليهم السعوديون، مليون دينار27.2 قائمة املشرتين األجانب باستثمارات بلغت
. مليون دينار10.7 باستثمارات قدرها
. مليون6.8 وجاءت حملة الوثيقة الغزاوية يف املرتبة الثالثة باستثمارات بلغت
وعزا عاملون يف قطاع العقارات الرتاجع إىل تأثري إجراءات مكافحة فريوس كورونا
.والتوترات اإلقليمية

Turkey: House sales up 23.5% in 1st half of 2020

A

total of 624,769 residential properties
in Turkey were sold in the first half of
2020, the country’s statistical authority
announced on.
Housing sales increased 23.5% or 118,973 units in
the six-month period year-on-year, according to
the Turkish Statistical Institute (TurkStat) data.
During the first six months of this year, 197,772
new housing units were sold, while the second-hand sales constituted the rest.
Istanbul -- Turkey’s largest city by population and a
top tourist center -- took the lion’s share in housing sales with 106,311 units over the same period.
Official data showed the capital Ankara and the
Aegean province of Izmir followed Istanbul with
69,078 and 39,331 housing sales, respectively.
Mortgaged housing sales were recorded at
266,734 -- a 42.5% share of all sales over the same
period.
In June, housing sales increased rapidly by 109.7%
to reach 190,012 units -- 58,632 new and around
131,400 second-hand sales -- on a yearly basis.

0069

July 2020 - Volume : 8 - Issue :91

Turkish state-lenders lowered interest rates for
housing loans in June -- 0.64% for new houses and
0.74% for second-hand houses -- and extended
loan’s maturity up to 15 years.
Treasury and Finance Minister Berat Albayrak said low interest rates took
effect and housing sales last
month reached the historical
high recorded in any June
so far.
The minister tweeted
that housing sector
also influences 250
subsectors.
Ahmet Erkurtoglu,
the deputy head
of the Contractors’
Association of Istanbul’s
Anatolian Side, said
lowered interest rates and

extended maturity term upheld the construction
sector and recovered housing sales during the
pandemic period.
Statistics showed that the sector will
close this year with better housing
sales figures than 2019, he said.
He also said the pandemic
period hit housing sales
to foreigners but it is remarkable that Chinese
people are among
top five.
«We expect that
Chinese people’s
demand for housing
projects in Turkey will
continue due to the One
Belt One Road project,”
he added.

One Belt One Road Initiative, also known as the
Silk Railroad, aims to connect Asia, Africa and
Europe via road and sea lanes uninterruptedly.
Housing sales to foreigners
In January-June, 14,262 housing units were bought
by foreigners, down from 19,952 units in the first
half of 2019.
Istanbul was the top city for foreigners with 6,902
property sales, and the Mediterranean resort city
of Antalya (2,708 sales) and the capital Ankara
(964 sales) followed it.
Iranian citizens were top buyers of Turkish properties with 2,628 housing units. Iraqis, Chinese, Azerbaijanis, and Russians were among the top five.
In June 2020, foreigners bought 1,664 housing
units, down from 2,689 on an annual basis.
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بإشراف خبير األعشاب  :جمال عرقوب
( يجب إستشارة الطبيب قبل االستخدام )

الطـب البديــل Alternative Medicine
العربي األمريكي اليوم Arab American Today

ّ
التعلم والذاكرة..
تعزز

أفضل األعشاب والتوابل التي تدعم الصحة العقلية
تنترش األعشاب والتوابل التي تدعم الصحة العقلية،
وقد يكون بعضها من مكونات البيوت والثالجات
ووصفات الطعام اليومية ،فتستخدم كمنكهات تلقائية
أن ت ُعطى حق تقديرها.
إذ تمحورت دراسة جديدة حول العديد من هذه
األعشاب والتوابل ملعرفة تأثريها عىل مرض الزهايمر
مثالً ،يف حني تم اختبار غريها لتحديد آثارها الكلية عىل
تحسني اإلدراك ،والعملية العقلية التي تنطوي عىل
التفكري والفهم والتعلم والتذكر.
نتعرف يف هذا التقرير عىل بعض األعشاب والتوابل
التي وجدت الدراسات العلمية أنها تفيد الدماغ:
 -1الميرمية:

من التوابل املعروفة برائحتها النفاذة ،قد ت ُحسن عملية
اإلدراك وتساعد يف عالج مرض الزهايمر.
وت ُشري مراجعة بحثية نُرشت يف عام  ،2017إىل أن
املريمية تحتوي عىل مركبات قد تكون مفيدة للوظيفة
اإلدراكية والعصبية.
حاول إضافة املريمية إىل الدجاج املشوي أو الديك
الرومي أو صلصة الطماطم أو يف حساء الدجاج ،ويمكن
أيضا ً أن تستهلك املريمية يف شكل الشاي.
 -2الكركم:

الكركم هو من التوابل املعروفة واملستخدمة منذ فرتة
طويلة ،يحتوي الكركم عىل مركب يسمى الكركمني،
والذي له تأثريات مضادة لألكسدة ومضادة لاللتهابات،
وهما عامالن قد يفيدان صحة الدماغ والصحة العامة.
وفقا ً للدراسات ،ت ُشري البحوث األولية إىل أن الكركم قد
يعزز صحة الدماغ ويساعد عىل تجنب مرض الزهايمر
عن طريق مسح بيتا أميلويد من الدماغ.
ومن املعروف أن تراكم بيتا أميلويد يشكل لويحات
دماغية مرتبطة بالزهايمر.
باإلضافة إىل ذلك ،قد يحمي الكركم صحة الدماغ عن
طريق تثبيط انهيار الخاليا العصبية يف الدماغ.
والكركم هو مكون رئييس يف مسحوق الكاري ،والذي
يشتمل أيضا ً عىل توابل مثل الكزبرة والكمون.
لزيادة مدخولك من الكركم ،حاول إضافته عىل
البطاطس املقلية والحساء واألطباق النباتيةُ ،يمكنك
إضافة القليل من الفلفل األسود لتعزيز امتصاص

الكركم.

-3الجنكة بيلوبا:
ت ُستخدم أوراق الجنكه بيلوبا منذ فرتة طويلة كعالج
للخرف ،وهو عالج شائع يف الطب الصيني التقليدي و
معروف بفوائده.
ُيعتقد أن الجنكة بيلوبا قد تساعد يف تحسني الوظيفة
اإلدراكية جزئيا ً عن طريق تحفيز الدورة الدموية
وتعزيز تدفق الدم إىل الدماغ.
عىل الرغم من أن األبحاث التي أجريت
عىل الجنكه بيلوبا قد أسفرت
عن نتائج مختلطة ،إال أن
هناك بعض األدلة عىل أن
هذه العشبة قد تعزز
الوظيفة اإلدراكية
لدى األشخاص
الذين يعانون من
مرض الزهايمر أو
ضعف اإلدراك
الخفيف.
عالوة عىل
ذلك ،ت ُشري
مراجعة بحثية
نُرشت يف مجلة
مرض الزهايمر
يف عام 2015
إىل أن خالصة
الجنكه بيلوبا تسمى
 EGb761قد تكون مفيدة
بشكل خاص يف تباطؤ
انخفاض اإلدراك بني املرىض
الذين يعانون من أعراض األمراض
العصبية والنفسية باإلضافة إىل الضعف
املعريف والخرف.
 -4األشواجاندا:

وجدت البحوث األولية أن نبات األشواجاندا يمنع
تشكيل لويحات بيتا أميلويد ،وفقا ً ملراجعة نرشت يف
عام .2010

Fresh Arabic & American Coffee
Fresh Spices & Seasonings
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الحد من
وتبني أن أشواجاندا قد تفيد الدماغ عن طريق
ّ
اإلجهاد التأكسدي ،وهو عامل قد ُيسهم يف منع حدوث
مرض الزهايمر وتطوره.
 -5الجنسنج:

أحد األعشاب الطبية املميزة ذات التأثري املنشط
والسحري ،يحتوي الجنسنج عىل مواد كيميائية
مضادة لاللتهابات تسمى جينوسيدات.
ووفقا ً ملراجعة نُرشت يف عام  ،2018الحظ العلماء
أن الجينوسيدات قد تساعد يف تقليل
مستويات بيتا أميلويد يف الدماغ
وذلك خالل الدراسات
املختربية األولية.
-6الجوتوكوال:

اشتهرت عشبة
الجوتوكوال منذ
القدم لكونها من
أهم األعشاب
التي تساعد عىل
تعزيز الذاكرة
وتنشيطها
وتساعد عىل
الرتكيز.
ويف أنظمة الطب
البديل ،لطاملا تم
استخدام Gotu
 kolaلتحسني الوضوح
العقيل ،وت ُشري نتائج
األبحاث التي أُجريت عىل
الحيوانات إىل أن هذه العشبة
قد تساعد الدماغ أيضا ً من خالل
مكافحة اإلجهاد التأكسدي.
يف دراسة أولية نُرشت يف علم األدوية وعلم وظائف
األعضاء الرسيري والتجريبي يف عام  ،2003عىل سبيل
املثال ،أظهرت االختبارات التي أُجريت عىل الفرئان أن
جوتوكوال قد يمنع اإلجهاد التأكسدي املرتبط بمرض
الزهايمر ويحسن الوظيفة اإلدراكية.

 -7بلسم الليمون:
وهو من النباتات املفيدة جدا ً يف عالج العديد من
األمراض بفضل خصائصه املضادة لاللتهاب
والفريوسات ،يؤخذ هذا العشب من عائلة النعناع يف
كثري من األحيان يف شكل الشاي ،وكثريا ً ما ُيستخدم
لتخفيف القلق واألرق ،بلسم الليمون قد يساعد أيضا ً
يف تحسني الوظيفة اإلدراكية.
وفقا ً لدراسة نُرشت يف مجلة طب األعصاب وجراحة
املخ واألعصاب والطب النفيس يف عام  ،2003تناول 42
مريضا ً يعانون من مرض الزهايمر الخفيف إىل املعتدل
مستخلصا ً من بلسم الليمون ملدة أربعة أشهر ،ويف
نهاية الدراسة ،أظهر املبحوثني تحسنا ً يف الوظيفة
اإلدراكية.
 -8البقدونس والزعتر:

كشفت دراسة من الربازيل أن هناك ُمركبا ً يف هذه
البهاراتُ ،يسمى  ،apigeninعزز الصالت بني الخاليا
العصبية وحتى الخاليا الجذعية املحورية ،وهي
الخاليا التي يمكنها تكوين خاليا متخصصة أخرى
لتصبح خاليا عصبية.
ويفرتض الباحثون أن اتباع نظام غذائي غني بالـ
 apigeninقد يؤثر عىل تكوين خاليا املخ واالتصال
بينها ،مما قد يساعد نظريا ً يف تجنب االكتئاب ومرض
الزهايمر والشلل الرعاش.
 -9شاي النعناع:

وهو شاي عشبي مصنوع من النعناع ،وقد كشفت األبحاث
التي أُجريت يف املؤتمر السنوي للجمعية الربيطانية لعلم
النفس أن شاي النعناع يساعد عىل تحسني الذاكرة العاملة
عىل املدى الطويل لدى البالغني األصحاء.
وفحصت دراسة من  180مشاركا ً انقسموا إىل ثالث
مجموعات رشبت كل منها :شاي النعناع أو شاي
البابونج أو املاء الساخن.
بعد عرشين دقيقة ،تم اختبار ذاكرتهم ووظائفهم
املعرفية ،وكذلك حالتهم املزاجية ،وقد وجد الباحثون
حسن بشكل كبري الذاكرة طويلة
أن شاي النعناع ّ
املدى ،والذاكرة العاملة ،واليقظة ،مقارن ًة بمجموعتي
املاء الساخن وشاي البابونج.

قهوة عربية وامريكية  -بن ميني
حوايج مينية وبهارات عربية طازجة
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أطفال KIDS
العربي األمريكي اليوم Arab American Today

ألعاب أطفال يدوية
ألعاب األطفال تعد األلعاب هي األدوات املستخدمة يف تسلية وتعليم األطفال ،وتختلف
املصممة لألطفال،
وتتنوع من ثقافة إىل أخرى ،وتع ّد الكرة والطائرة الورقية من أقدم األلعاب
ّ
ّ
وتختلف األلعاب من البساطة إىل التعقيد ،ويرجع ذلك إىل التطور الذي ق ّدم ألعا ًبا
إلكرتونية وأجهز ًة ميكانيكية تختلف عن األلعاب القديمة البسيطة التي كانت ت ُصنع من
أدوات موجودة حول اإلنسان ،وتساعد األلعاب يف بناء تجارب األطفال الرتاكمية وإكسابهم
املهارات واملعرفة ملا تتطلب من استخدام األيدي وجميع الحواس واستخدام العقل والرتكيز
لألطفال األكرب سنًا وخصوصًا يف ألعاب األلغاز.
توجد العديد من األفكار واملواد التي يمكن صُنع ألعاب بسيطة لألطفال من خاللها ،كما
يمكن أن يصنع األطفال ألعابهم بأنفسهم بإرشاف األهل ،وفيما يأتي ذكرها:
الطائرات :يمكن تحويل كراتني البيض الفارغة يف املنزل إىل طائرات هيلوكبرت من خالل
رأسا عىل عقب ووضع قطع مستطيلة من الكرتون عىل رأسها
قص ّ
كل دائرة فيها ووضعها ً
ّ
لتصبح مروح ّيات لها.
قص إسفنجة إىل مربعات
القوارب :يمكن صنع قوارب صغرية تطفو عىل املياه من خالل ّ
أو أشكال أخرى ووضع رشاع من الكرتون ويثبت بعود األسنان عىل ظهرها ،ويمكن وضع
القوارب يف حوض االستحمام لألطفال.

أفضل المواقع التعليمية لطفلك
نرش موقع «بارنتينغ» األمريكي تقريرا ،استعرض فيه
أفضل املواقع التعليمية لألطفال التي تجعل التعلم
ممتعا وتفاعليا ،وتعمل كذلك عىل تطوير عقولهم.
 .1أي بي سي ماوس

قال املوقع ،يف تقريره إن موقع «أي بي يس ماوس»
يقدم نفسه عىل أنه موقع التعلم األكرث شموال
بالنسبة لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني سنتني
وسبع سنوات .يمكن لطفلك أن يقرأ أو يستمع إىل
الكتب واملوسيقى ،ويمارس األلعاب ،ويلعب باأللوان،
من خالل مستويات التعلم القابلة للتخصيص،
املصممة من قبل معلمني وخرباء .يمكنك تجربة
املوقع مجانا ملدة شهر ،بعد ذلك دفع رسوم االشرتاك
الشهري البالغة  9.95دوالرا.
 .2أدفنتشير أكاديمي

تعود ملكية هذا التطبيق لرشكة «إيدج أوف
لرينينغ» ،وهي الرشكة نفسها التي أنشأت موقع
«أي بي يس ماوس» .يأخذ التطبيق األطفال يف
أكاديمية افرتاضية ،حيث يمكنهم التعلم واالكتشاف
واللعب يف اآلن ذاته .وهو ُموجه لألطفال من سن
الثامنة إىل الثالثة عرشة .يمكنهم تعلّم مواضيع مثل
الدراسات االجتماعية وفنون اللغة والرياضيات
والعلوم.
.3ريدينغ أي كيو

أشار املوقع إىل أن هذا التطبيق هو عبارة عن مكتبة
خاصة يف متناول يدك .يمكن لألطفال الذين ترتاوح
أعمارهم بني سنتني واثنتي عرشة سنة الوصول إىل
أكرث من سبعة آالف كتاب .يمكن لألطفال االختيار
من بني الكتب املصورة والكتب الدراسية والقصص
املصورة ،باإلضافة إىل الكتب التي تحتوي عىل
النكات واألغاني املرحة .وتتوفر جميع الكتب عىل
أجهزة الكمبيوتر واألجهزة اللوحية والهواتف .كما
يمكن للوالدين تتبع تقدم أطفالهم يف قراءة
الكتب.

 .4هاياليتس
إن هاياليتس أكرث من مجرد مجلة لألطفال ،ذلك أنها
توفر الكثري من املوارد التعليمية ،بما يف ذلك كراس
للتمارين والنشاطات ومستلزمات الفنون والحرف
اليدوية ،ومجموعات علمية .كما يوفر اشرتاكات
لألطفال يطلق عليها اسم «كالبز» ،وكل بضعة أسابيع
يتلقى األطفال مجموعة جديدة من تلك السلسلة.
 .5بي بي إس كيدز

يحتوي موقع «بي بي إس كيدز» عىل الكثري من
األلعاب والحرف ذات مستويات صعوبة مختلفة .كما
أنه يوفر مكتبة ضخمة من املطبوعات ليعمل عليها
طفلك.
.6ناشيونال جيوغرافيك كيدز

لدى موقع ناشيونال جيوغرافيك كيدز إجابة عن
جميع أسئلة أطفالك ،مثل «ماذا تسمى طيور
البطريق الصغرية؟» ويمكن ألطفالك مشاهدة مقاطع
الفيديو وتشغيل األلعاب ،ناهيك عن التعرف إىل
الحيوانات والطبيعة والعالم من حولهم.
.7كيريوس وورلد

من خالل موقع «كرييوس وورلد» ال يتعلم أطفالك
مهارات الرياضيات واالستعداد للقراءة فحسب،
بل يكتسبون العديد من املهارات االجتماعية أيضا.
يتميز هذا املوقع بالبطاقات التعليمية التي يمكنك
تخصيصها حسب عمر طفلك واملوضوع الذي
تريده أن يتعلمه .وما عليك سوى اختيار املعايري من
القائمة ،واالستمتاع باألنشطة التي يمكن ممارستها
يف أي مكان ويف أي وقت.
 .8فانبراين

من املؤكد
أن األطفال
يف
مرحلة
ما قبل
املدرسة

سيستمتعون بموقع فانرباين؛ نظرا ألنه موقع
مخصص لألطفال يجعل تطوير مهارات الرياضيات
والقراءة أمرا ممتعا .يضم ألعابا تعليمية مثل مات
بايسبول وغرامر غوريال .ويمكن لألطفال حتى قراءة
الكتب أثناء التنقل.
.9بايبي تي في  .كوم

يقدم هذا املوقع برامج تلفزيونية عىل مدار  24ساعة
للصغار .باإلضافة إىل مشاهدة العروض التعليمية،
يمكن لألطفال ممارسة األلعاب ،واالستماع إىل
األغاني ،وممارسة املزيد من النشاطات.
.10أغنويتوس .كوم

ُيقدم موقع «أغنويتوس» تجربة التعلم امللموس
للطفل .يف عالم ُيطلب من األطفال عدم ملس األشياء،
يطلب تطبيق أغنويتوس ملس وتتبع األرقام ،والتعرف
إىل عالقات الحجم واأللوان ،ناهيك عن الحروف
الساكنة ،وقراءة الكتب ،واملزيد من خالل جهاز لوحي.
.11فارفاريا

يف حال سئمت من قراءة القصص اململّة ذاتها
ألطفالك ،فما عليك سوى اللجوء إىل «فارفاريا» ،وهو
تطبيق يقدم كتبا غري محدودة لوقت النوم أو يف أي
وقت .يمكنك رشاء اشرتاك شهري أو سنوي للتطبيق
والتمتع بقراءة القصص لطفلك.
.12براين بوب

تقتحم الرسوم املتحركة يف براينبوب مفاهيم التعلم
لتغوص يف حياة األفراد أو الفصول الدراسية بأكملها.
يتلقى األطفال معلومات حول األحداث التاريخية
والعلوم ،وحتى سوق األوراق املالية ،وكل ذلك
بمساعدة روبوت شجاع وأصدقائه.
.13سباتوالتا

ذكر املوقع أن موقع سباتوالتا ُيمك ّن األطفال من تعلم
أساسيات الطبخ وتجربة وصفات جديدة مبنية عىل
أنواع معينة من الوجبات واملكونات املفضلة
لديهم.
.14إيبك

بدال من القيام برحلة إىل املكتبة ،يمكن
لطفلك القيام برحلة افرتاضية من خالل
موقع «إيبك» .عند التسجيل ،سيتمكن طفلك من
الوصول إىل أكرث من  40ألف كتاب .هذا املوقع موجه
لألطفال من عمر  12سنة فأقل .ويمكنهم االطالع
عىل الكتب املصورة والقصص الكالسيكية واملجالت
التعليمية ومقاطع الفيديو.
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الطعام املز ّيف :يمكن صنع ألعاب الطعام لألطفال من خالل االستفادة من بعض األشياء
قص اإلسفنج وتلوينه ليصبح أشبه بالكيك أو استخدام
املوجودة يف املنزل ،إذ يمكن ّ
الحجارة الصغرية مثل كرات اللحم ووضعها فوق ح ّبات املعكرونة ،أو استخدام مجموعة
من الحجار وتلوينها لتصبح قطع حلوى ،وصنع بعض األطعمة األخرى باألقمشة والقطن،
ويجب االنتباه إىل أن األلعاب لألطفال الكبار يف السن الذين يعرفون أن األطعمة ال تؤكل
وأنها للعب فقط ،كما يجب إبعادها عن متناول أيدي األطفال الصغار خوفًا من محاولة
ابتالعها.
أزياء تنكرية :تحتاج األزياء إىل االبتكار واإلبداع يف صنعها ببعض األقنعة أو امللونات
التي يمكن استخدامها للرسم عىل وجوه األطفال لجعلهم يشبهون شخصياتهم الكرتونية
املفضلة ،ويمكن صنع أقنعة ملونة لألطفال بالكرتون امللون وخيوط املطاط لوضعها حول
رؤوسهم ،أو استخدام ورق القصدير الفيض لصنع تاج األمريات للبنات الصغريات ،ومن
املمكن استخدام عصا خشبية أو بالستيكية وتلوينها وتزيني رأسها بالرشائط امللونة أو
الفراشات لتصبح عصا سحرية.
الدمى :يمكن استخدام أعواد الشواء الخشبية لصنع دمى بسيطة لألطفال من خالل
رسم وجه الدمية أو الشخصية الكرتونية املفضلة للطفل عىل كرتون مقوى وتلوينها ثم
إلصاقها عىل عود الخشب.

ألعاب تعليمية لألطفال

مهما وال يجب إغفاله ،ويمكن لألهل تعليم أطفالهم
يع ّد التعلّم بالنسبة لألطفال شيئًا ً
الصغار من خالل اللعب وبعض األلعاب ،ويمكن صنع ألعاب بسيطة يف املنزل لألطفال
والتعرف عليها ،وفيما يأتي ذكر بعض
الرضع تمكنهم من اكتشاف األلوان وملس األشياء
ّ
األفكار البسيطة دون تكلفة:
الحقيبة الحسية :وهي عبارة عن حقيبة فيها سائل لزج ،تحتوي عىل أشكال وألون
عديدة تمك ّن الطفل من ملسها والتعرف عليها والتفريق بني األشكال ،ويمكن صنعها
أي سائل هالمي شفاف اللون ،ثم
بحقيبة صغرية شفافة يوضع بداخلها ّ
جل الشعر أو ّ
توضع بعض األشكال البالستيكية امللونة مثل؛ األحرف وصور الحيوانات ،وسيستمتع
األطفال بها وسيتعلمون التفريق بني األشكال واأللوان املختلفة بداخلها.
ميل موسيق ًيا ألحد أطفالهم يمكنهما أن يصنعا له ً
الطبول :يف حال الحظ الوالدان ً
طبل
يف البيت ليتعلّم العزف عليه ،ويمكن صنعه بكتل الفلّني من خالل لصقها مع بعضها
البعض وتلوينها أو تزيينها بأقمشة لتصبح أجمل ،ويمكن استخدام عصا خشبية للعزف
عليها ،إذ إن األطفال من عمر عام فأكرث سيستمتعون بها كثريًا.

األلواح الحسية :تشبه الفكرة الحقيبة الحسية ،ولكنها تختلف باملواد املستخدمة
فيها وبإمكانية ملس الطفل ألنواع مختلفة من
األقمشة والخامات واملواد ،باإلضافة إىل
مشاهدتها ومعرفة ألوانها ،ويمكن ذلك
بلو ٍح خشبي أو بالستيكي وإلصاق
بعض األشياء عليه مثل؛
األزرار وخامات األقمشة املختلفة
والعديد من األشياء التي يراها األهل
مناسب ًة لعمر طفلهم ،وسيقيض األطفال
الساعات وهم يلمسونها ويفرقون بينها،
باإلضافة إىل أنهم سيتعلمون معلومات
جديدة حولها.
الكرات :تعد الكرات املصنوعة من النسيج مثالي ًة ج ًدا
خطرا عليهم،
لألطفال الصغار ،فهي دائرية وناعمة ال تشكل
ً
ويمكن صنعها من خالل خياطة قطعة قماش وحشوها بالقطن،
وتختلف أحجامها حسب عمر الطفل.
الزجاجات املتأللئة :تعد الفكرة جيد ًة لألطفال الرضع الصغار ،ويمكن
صنعها من خالل ملئ زجاجة شفافة باملاء أو أي سائل آخر ووضع
بعض األلعاب الصغرية فيها أو القصاصات الالمعة وامللونة املثرية
لألطفال ،ويجب االنتباه إىل غلق الزجاجة بإحكام لكي ال يخرج منها
املاء ،ويمكن لصقها برشيط الصق لضمان إحكامها أفضل.
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تكاليف دراسة الطالب
الدوليين في جامعات

أستراليا
إعداد :عصام سحمراني
يقرتب العام الدرايس الجديد من االنطالق وسط غموض
يف مختلف أنحاء العالم حول اإلقفال واحتماالت
استمراره إىل السنة الدراسية  .2021 2020-القطاع
التعليمي ،ال سيما الجامعي ،تلقى رضبة قوية خصوصا ً
لناحية الطالب الدوليني الذين اضطروا إىل املغادرة،
فيما التسجيل للعام الجديد لم يكن مشجعا ً حتى اآلن،
فالطالب يخافون من احتمال الحجر الصحي ،وبقاء
اإلقفال عىل ما هو عليه ،واللجوء إىل الدراسة عن بعد بدالً
من الحياة الجامعية املتكاملة أكاديميا ً ومجتمعيا ً.
كل األحوال ،تراهن جامعات كثرية عىل التمكن من
يف ّ
استقطاب طالب دوليني ،وعىل هذا األساس تقدم عروضا ً،
كالتي نقلها موقع «تايمز هاير إيديوكيشن» عن جامعات

أسرتاليا ،إذ احتسب تكاليف الدراسة واملعيشة يف هذا
البلد (األسعار أدناه بالدوالر األمريكي) الذي كانت
تجربته جيدة يف احتواء فريوس كورونا الجديد ،وإن
تدهور الوضع قليالً يف األيام األخرية.
يشري التقرير إىل أ ّن أسرتاليا واحدة من الوجهات األكرث
شعبية للدراسة الجامعية ،لكنّها أيضا ً ،مثل بريطانيا
والواليات املتحدة ،من أكرث األماكن كلفة .وهكذا يجب عىل
الطالب الدوليني أن يتوقعوا دفع مبلغ يرتاوح بني  14ألف
دوالر و 31ألفا ً ملرحلة اإلجازة /البكالوريوس سنويا ً .وتبلغ
كلفة درجة املاجستري /املاسرت ما بني  15ألف دوالر و35
ألفا ً سنويا ً.
لك ّن تلك الكلفة التي تحدثنا عنها تختص بالعلوم

اإلنسانية واالجتماعية وبعض االختصاصات التطبيقية،
أما العلوم الطبية والبيطرية فذات كلفة أعىل بكثري من
ذلك .عىل سبيل املثال ،فإ ّن كلفة البكالوريوس يف الفنون
يف الجامعة الوطنية األسرتالية ( ،)ANUيمكن أن تبلغ
 27ألف دوالر سنويا ً ،فيما درجة البكالوريوس يف العلوم
الطبية يمكن أن تكلف نحو  36ألف دوالر سنويا ً ،بحسب
املواد التي سجل الطالب فيها.

متوسط فاتورة الغاز والكهرباء يبلغ ما بني  35دوالرا ً و70
شهريا ً ،واإلنرتنت ما بني  50و 70دوالرا ً شهريا ً ،ورضيبة
البلدية (مياه ،رصف صحي ،نفايات)  35دوالرا ً شهريا ً.
وتقدر ميزانية الكتب واللوازم األكاديمية بمبلغ يرتاوح
بني  350دوالرا ً و 700سنويا ً ،أما البقالة فتكلفتها نحو 60
دوالرا ً أسبوعيا ً لشخص واحد ،فيما وجبة واحدة رسيعة
يف مطعم تكلف  12دوالرا ً.

أما تكاليف اإلقامة يف أسرتاليا فتستند إىل املنطقة وشكل
الوحدة السكنية ،فاألرياف أرخص بكثري من واليات غرب
وشمال أسرتاليا ،فيما املناطق املجاورة ملدينة سيدني
كل األحوال ،يمكن
فهي األكرث كلفة عىل اإلطالق .يف ّ
للطالب اإلقامة يف السكن الجامعي بما يرتاوح بني 440
دوالرا ً و 1100دوالر شهريا ً.

كل يشء ،ومن أجل الدراسة يف أسرتاليا ،عليك أن
وقبل ّ
تقدم إثباتا ً بأنّك تملك نحو  15ألف دوالر يف حسابك.
ويمكن أن تكلف تأشرية الطالب نحو  435دوالرا ً .كذلك،
عليه أن يحصل عىل تغطية صحية يف أسرتاليا تبلغ يف
بعض الرشكات ملدة ثالث سنوات  307دوالرات ال أكرث.

هل تتبدل المدارس والجامعات بعد الحجر الصحي؟
ربى أبو عمو
اضطرت،
مستعدة ملا حصل ،حني
لم تكن املدارس والجامعات
ّ
ّ
وبشكل فجائي وعاجل ،إىل اإلغالق وتعليق الدروس ،حالها حال
مختلف القطاعات األخرى ،نتيجة تفيش فريوس كورونا الجديد.
حل غري
تبي أن فرتة اإلغالق لن تكون قصرية ،لم يكن من ّ
وبعدما ّ
اللجوء إىل التعليم اإللكرتوني .وإن كانت الحياة تعود شيئا ً
فشيئا ً يف عدد ال بأس به من الدول بعد السيطرة
عىل كورونا ،ال يبدو واضحا ً إن كانت املدارس
ست ُعاود فتح أبوابها مع بدء العام الجديد،
أو أنها ستستمر يف االعتماد عىل التعليم
اإللكرتوني .لكن األكيد أنها لن تعود إىل
ما كانت عليه.
وتقول إليزابيث سيلف ،األستاذة
املساعدة يف قسم التعليم والتعلّم يف
جامعة «فاندربيلت» األمريكية ،إ ّن
«املرونة يف وسائل التعليم تعد أمرا ً
إيجابيا ً ،وقد بتنا أكرث إدراكا ً لتأثري
العوامل األخرى ،أي تلك املوجودة
خارج املدرسة ،عىل تعلم األطفال.
لكن عىل املدى القصري ،يطلب منا
إعادة التفكري يف الكثري من الوسائل
التعليمية التي كانت معتمدة ،من دون
أن يكون هناك وقت ٍ
كاف» .يف هذا اإلطار،
التغيات
يعرض موقع «ريدرز دايجست» بعض
ّ
املحتملة ،وهي:
 - 1استعارة األغراض

عادة ما تشجع املدارس التالميذ عىل مشاركة املواد أو األغراض التي
يستخدمونها مع بعضهم بعضا ً .لكن مع تفيش كورونا ،لن يكون هذا
ممكنا ً ،وعىل كل تلميذ االكتفاء باستعمال أغراضه الشخصية .وتقول
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سيلف« :من املرجح أن يطلب من كل تلميذ االحتفاظ بأغراضه
الخاصة كاألقالم واملقصات وغريها يف حقيبته أو خزانته الخاصة.
إال أن الصعوبة قد تكون أكرب يف املواد املشرتكة يف الصفوف اإلعدادية
والثانوية ،مثل املختربات أو صفوف املوسيقى ،أو التناوب عىل
استخدام أجهزة الكمبيوتر .ومراعاة لالجراءات الوقائية ،قد تسعى
املدارس قدر املستطاع إىل الحد من استخدام كل ما هو مشرتك،
إضافة إىل وضع مواد التعقيم عىل قائمة املشرتيات.
وسيصبح التعقيم من األساسيات يف املدارس.
 - 2تناول الطعام

الحد من عدد
ستسعى املدارس إىل
ّ
التالميذ الذين يتواجدون معا ً يف وقت
واحد .عىل سبيل املثال ،يمكنهم أن
يتناولوا الغداء يف الصفوف ،ويمكن
تقسيم التالميذ إىل مجموعات
صغرية للعب يف الخارج.
 - 3استعارة الكتب

رجح أن تسعى املدارس إىل استبدال
ُي ّ
املواد امللموسة (الكتب الورقية يف
هذه الحالة) بكتب رقمية .كما يمكن
للمكتبات وضع سياسات لتطهري الكتب،
ومنع استخدامها من قبل زبون آخر إال
بعد مرور بعض الوقت وبالتايل التأكد من موت
الفريوسات يف حال كانت موجودة.

 - 4الجلوس في مجموعات

غالبا ً ما يجلس األطفال األصغر سنا ً يف مجموعات .لكن ليس بعد
اآلن ،حرصا ً عىل تأمني التباعد االجتماعي ،وهذا يعني أن املعنيني
سيعاودون ترتيب الصفوف املدرسية.

Germany grants €34mln to
fund new school construction
he Jordanian and German governments have signed a grant agreement
worth €34 million, to fund the third and fourth phases of a public school
construction project.

T

In a statement , Minister of Planning and International Cooperation Wissam Rabadi
said this grant comes as part of efforts exerted to follow up the implementation of
the German government’s financial commitments and pledges announced during
the official Jordanian-German talks held at the end of 2019.
This grant aims at improving the quality of basic education in the Kingdom, easing
the pressure on schools by building and expanding public schools in addition to
providing them with new furniture and equipment, the minister added.

Rabadi thanked the German government for its continuous support to vital sectors
including, water and sanitation, education and many other domains, and for helping Jordan face the ramifications of the Syrian refugee crisis.
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Fitness لياقة

لشباب دائم
..وجسم مثالي
تمارين مناسبة
لكارهي الرياضة
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 مجموعة..اليوغا وكورونا
من التمارين السهلة
لتعزز مناعة جسدك

يساعد العديد من الوضعيات الحديثة لليوغا عىل تعزيز مناعة الجسم
 إىل جانب تحسني،ملقاومة األوبئة واألمراض عىل رأسها فريوس كورونا
عمل األعضاء وضخ مركب اإلندورفني الذي يمنع اإلجهاد ويحسن
.الحالة العقلة لإلنسان
وقدم الخرباء مجموعة من الوضعيات التي تساعد عىل محاربة األمراض
: وجاءت كالتايل،وتعزيز مناعة الجسم
 قم بثني ساقيك عىل ركبتيك مع التأكد من التصاق،»وضع «تشاكراسانا
 مع توجيه، ضع بعد ذلك راحتيك بجوار أذنيك،قدميك بقوة عىل األرض
 ثم اضغط عىل راحتيك، استنشق ببطء قليالً من الهواء،أصابعك لألمام
وساقيك وارفع جسمك بالكامل عىل شكل قوس مع الحفاظ عىل الرأس
.مستوى أدنى من الجسم ورقبة مسرتخية
 ابدأ بضم قبضة يدك مع إبهامك جيدا ً داخل،» وضعية «املوقف أخرج،أصابعك األربعة؛ ضع بعدها قبضتيك عىل جانبي رسة البطن
 وابدأ بعدها بسحب بطنك إىل الداخل مع،الهواء من رئتيك ببطء
. وابدأ يف الضغط عىل الرسة بقبضتيك،االنحناء لألمام ببطء
 مع االلتزام،ً خالل الوضعية السابقة احرص عىل جعل ظهرك مستقيما
بالتطلع إىل األمام يف وضع االنحناء واالستنشاق بهدوء واالرتفاع
.بالجسد واالسرتخاء
 ثم الضغط، الذي يبدأ باالستلقاء عىل املعدة،» وضع «تحية الشمس مع محاولة رفع الساقني والذراعني قدر اإلمكان يف،عىل الكاحلني بقوة
. ثم العودة إىل وضعية الجلوس الشهرية برياضة اليوغا،الوقت نفسه

إىل جانب رياضة اليوغا التي ت ُعد من أسهل الطرق
 دقيقة فقط من30 للحصول عىل جسم متناسق خالل
.االسرتخاء وبناء العضالت
وتساعد الرياضات البسيطة السابقة عىل تنشيط
 وبخاصة، وتمرين عضالت األطراف،الجسم
 وتخفيف الضغط عىل املفاصل والحد من،الساقان
.توتر العضالت

I

The average person’s lungs move about 0.5
liters of air with each relaxed breath. That
amount can jump to 3 liters during vigorous
exercise.

بعد عودة الحياة لطبيعتها وانتهاء حالة العزلة التي فرضتها أزمة
 عاد الكثريون إىل أعمالهم وأًصبح،فريوس كورونا خالل األشهر املاضية
يومهم أكرث انشغاالً عن ممارسة روتينهم الريايض الذين حرصوا عىل
.اتباعه خالل الفرتة املاضية
وهناك عدد من النصائح التي تساعدك عىل الحفاظ عىل روتينك
:الريايض دون ترا ٍخ يف ظل تكاثر األعباء عليك
 حاول جعل روتينك الريايض شيئا ً ال يمكن االستغناء عنه عىل مدار وتخصيص وقت له حتى، مثله مثل االهتمام بالنظافة الشخصية،يومك
.لو بضع دقائق قليلة
 فإذا كان يومك مليئا ً باملهمات ودائما ً ما تكون مشغوالً؛ فتمكنك ممارسة.الرياضة يف فرتات الصباح أو خالل اسرتاحة الغداء
 أما إذا كنت تفتقد تحديد موعد ثابت للغداء أو الحصول عىلاسرتاحات؛ فيمكنك استغالل فرتة تناول قهوتك ملمارسة بعض التمارين
.البسيطة التي تحافظ عىل لياقتك
، عليك بممارسة التمارين التي تفضلها للحصول عىل نتائج جيدةفإذا كنت ال تفضل الجري أو رفع األوزان؛ فال يجوز إجبار نفسك عىل
.ممارستهما
 وتجب،ً  تعامل مع التمارين الرياضية باعتبارها نشاطا ً بدنيا ً رضوريا.ممارسته بشكل منتظم بوصفه وسيلة للتخلص من التوتر والقلق
 واستمر يف ممارسة تمارينك، تجنب الذهاب إىل الصاالت الرياضية خاصة إذا كنت،بمنزلك؛ حتى ال يكون ذلك سببا ً يف انتقال العدوى لك
.تعاني نقص املناعة
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يتفادي الكثريون القيام بالتمارين الرياضية خوفا ً من
 إال أنهم يف، وتفاديا ً آلالم العضالت،اإلجهاد الشديد
املقابل يتنازلون عن فوائد جمة من بينها حرق السعرات
 وبخاصة القلب،الحرارية وتحسني كفاءة أعضاء الجسم
 إىل جانب التخلص من اإلرهاق واإلجهاد والقلق،والرئتان
.وتجديد الشباب
ونصح الخرباء الرياضيون كارهي التمارين الرياضية

The right way to breathe during exercise
f you are studying for your test, brushing
up for your clients, or just plain curious,
here’s some key information on breathing
to consider.

 كيف..حتى ال تنشغل عن تمارينك
تحافظ على روتينك الرياضي؟

بممارسة الحد األدنى للرياضة يوميا ً؛ لتحقيق اللياقة
 وللحصول عىل فوائدها دون التعرض لإلجهاد،البدنية
.الشديد
وأشار الخرباء إىل أنه يمكن ممارسة رياضة امليش أو
السباحة أو الهرولة أو تمارين القرفصاء يوميا ً داخل أو
 دقيقة؛ باإلضافة إىل20 و15 خارج املنزل ملدة ترتاوح بني
. دقيقة40 و30 السباحة أو الركض يوميا ً ملدة ترتاوح بني

When you inhale, air travels through your
nose and mouth and on through the pharynx,
larynx, trachea, bronchi, and smaller and
smaller tubes called bronchioles (which are the
thickness of a hair) to 600 million small sacs in
the lungs called alveoli. Each alveolus is surrounded by a net of tiny capillaries, where red
blood cells drop off carbon dioxide and pick up
oxygen (a process called “gas exchange”).
When you exercise, the levels of carbon
dioxide and hydrogen ions in your
bloodstream increase. This leads to a
drop in blood pH, which triggers an
increase in breathing rate. In fact, the
primary driving force behind almost
all respiration (especially at sea level)
is a need to remove carbon dioxide,
not to take in oxygen. (At altitude,
respiration increases because the blood is
less saturated with oxygen.)
Exercise increases respiratory system efficiency, but it doesn’t significantly increase
lung capacity.
SURPRISING OUTCOMES OF BAD
BREATHING
The diaphragm is a dome-shaped muscle beneath the lungs. When you inhale, it flattens and moves downward,
pressing against the abdominal organs
so the lungs can expand. However,
many adults don’t properly engage
the diaphragm—poor posture, stress,
and other factors lead people to

breathe shallowly, moving the upper rib cage
more than it should. It can also cause discomfort in the chest and back muscles, weaken
the muscles in the pelvic floor and lower back,
and disrupt proper movement of the shoulders
and spine.

ing in a Peripheral Heart Action (PHA) format
of 8 to 10 exercises, with one set of 8 to 15
reps per exercise.

To help clients practice proper diaphragmatic
breathing, have them place their hands on
their lower ribs so they can feel them rise
and fall as they breathe. The majority of the
breathing motion should be felt here, not the
upper chest, during everyday life and especially during exercise.

✔ Consider using a pulse oximeter during
exercise to track oxygen saturation in the
blood. Levels should be a minimum of 85% but
preferably 90%. Below 85%, stop exercise.

WHAT’S YOUR LUNG DISEASE IQ?
Lung disease refers to any condition that prevents the lungs from working properly. People
with lung disease often experience shortness
of breath and may fatigue sooner during exercise. Here’s a refresher on the guidelines
for working with such clients (when
their doctor has approved exercise).
✔ Clients with
lung disease
generally
tolerate
aer-

obic
exercise at 40%
to 60% of peak
capacity, three to five
days a week for 20 to 45
minutes.
✔ Consider circuit train-

✔ Emphasize breathing control; schedule
frequent rest intervals.

THE RIGHT WAY TO BREATHE DURING EXERCISE
The gold standard during strength training
is to inhale on relaxation and exhale during
exertion. For cardio, you generally breathe in
and out through the nose or, when intensity
ramps up, through the mouth. Here, a few
breath-control tricks to try with your clients.
✔ For clients who tend to hold their breath,
encourage them to count each rep out loud.
✔ If clients experience side-stitches while running, suggest exhaling during the left footfall
(not the right).
✔ If your client can’t catch his breath, have him
stand tall with his hands behind his head to
open the lungs and allow for deeper inhalations—don’t bend over with hands on knees.
✔ To gauge exercise intensity, use the talk test:
If the person can’t talk much, they’re in the
high-intensity range. If they can carry on
a conversation, the intensity is low to
moderate.
✔ When cooling down or
stretching, deep, slow breathing helps calm the body and
aid in recovery.
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SPACE فضاء
Arab American Today العربي األمريكي اليوم

الواليات المتحدة تطلق
صاروخا يحمل أربعة أقمار
صناعية تجسسية
 وعىل متنه أربعةMinotaur-4  تطلق الواليات املتحدة صاروخ نقل من نوع2017 ألول مرة منذ عام
.أقمار صناعية تجسسية

كويكب خطير يقترب
 يوما من األرض45 بعد

 يوليو من مطار والوبس الفضائي بوالية15  بأن الصاروخ أطلق يف،Space Flight Now ويفيد موقع
 وهو يحمل أربعة،) بتوقيت موسكو16.46  بالتوقيت املحيل (الساعة9.46  يف الساعة،فرجينيا
 وبالنظر للمهام الرسية لهذه.اقمار صناعية لإلدارة الوطنية لالستخبارات الفضائية العسكرية
. لم تعلن املدارات الفضائية التي ستحلق فيها،األقمار

2011 أعلنت وكالة الفضاء األمريكية «ناسا» أن الكويكب
. الخطري سيقرتب من األرض يف مطلع سبتمرب املقبل
 تبلغ، بأنه وفقا لبيانات ناسا،Planet News ويفيد موقع
 ألف كيلومرت يف30 » نحو2011« رسعة هذا الكويكب
 أي ضعف قطر النيزك، مرتا49  ويبلغ قطره حوايل،الساعة
 فرباير عام15 الذي سقط يف تشيليابينسك بروسيا يف
.2013
 سيقرتب هذا الكويكب من األرض،ووفقا لتوقعات خرباء ناسا
 وستكون املسافة الفاصلة بينه. 2020  سبتمرب عام1 يوم
 وهذه املسافة أقل بخمس مرات،  كيلومرت71800 وبني األرض
.من املسافة بني األرض والقمر
 ينسبون هذا الكويكب إىل مجموعة،ومع أن خرباء ناسا
 إال أنهم يؤكدون عىل أنه،الكويكبات الخطرة عىل األرض
حتى يف حال اخرتاقه الغالف الجوي لكوكب األرض فإنه لن
.يلحق أي أرضار

 من خالل، أن مهمة هذه األقمار هي «دعم األمن الوطني،وكانت اإلدارة قد أعلنت يف وقت سابق
توفري املعلومات االستخباراتية للقادة السياسيني يف الواليات املتحدة األمريكية وأجهزة املخابرات
.»ووزارة الدفاع
 تستخدمها وزارة الدفاع، التي تعمل بالوقود الصلبMinotaur ويذكر أن صواريخ من نوع
 وأساس هذا النوع من.األمريكية إلطالق األقمار الصناعية لألغراض العسكرية والتجسسية
. الباليستية العابرة للقارات،Peacekeeper   وصاروخMinuteman  الصواريخ هو صاروخ

A space probe takes the closest
images to the sun

T

he US space agency NASA and the European Space
Agency released the closest images ever taken of the
sun, and revealed “campfire” spread across its burning
surface.
The stunning scenes were captured by the Solar Orbiter probe
orbiting last month while it was flying 47 million miles
from the sun, about half the distance between
Earth and our star.

اكتشاف أدلة جديدة
..على نشأة القمر
بقيادة عالم مصري
اكتشف عدد من الباحثني يف وكالة املالحة الجوية والفضاء
 من، أدلة جديدة تتعلق بنشأة القمر،«ناسا» األمريكية
 بالتزامن،»خالل استخدام تقنية «االستطالع الراداري
آر. مع استخدام أداة الرتدد الالسلكي املصغر ميني إف
)LRO(  الستكشاف القمر،) يف املركبة الفضائيةMini-RF(
.التابعة لناسا
،وأفاد الفريق البحثي بقيادة العالم املرصي عصام حجي
،بأن القمر غني باملعادن مثل الحديد وأكاسيد التيتانيوم
 إىل جانب وجود أدلة مهمة تظهر،أكرث مما كان يعتقد سابقا
أن القمر هو نتاج اصطدام بني كوكب أويل بحجم املريخ
.واألرض الصغرية
وذكر الباحثون أن القمر تشكل من انهيار الجاذبية
 ومن ثم فإن الرتكيب،للسحابة املتبقية من الحطام
 مشريين، يشبه إىل حد كبري تكوين األرض،الكيميائي للقمر
 حريت،يف الوقت ذاته إىل أن «هناك اختالفات رئيسية
.»العلماء منذ فرتة طويلة حول نشأة القمر
 قال عالم الفلك املرصي عصام حجي إنه «من خالل،بدوره
،تحسني الفهم لكمية املعادن املوجودة تحت سطح القمر
،يمكن للعلماء حل الغموض حول كيفية تشكله وتطوره
.»وكيف يساهم يف الحفاظ عىل قابلية العيش عىل األرض
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

The spacecraft was launched in
February, and will eventually approach the surface of the sun by
26 million miles, which is closer
than any probe before it.
European and US scientists
affiliated with the mission
said that the spacecraft’s
first images shed new light
on the sun’s mysterious outer layers.
“The first pictures exceed our
expectations,” said Dr. Daniel
Muller, scientist on the European
Space Agency’s Solar Orbiter probe.
The pictures, released on , show small
solar flares, called “campfire”, spread
across the surface of the sun.
Solar flares are short bursts of high-energy radiation from the
sun’s surface, which can interfere with wireless communications on Earth.
Dr. Caroline Harper, head of space science at the British Space
Agency, said the experts were excited about the presence of a
campfire millions of times smaller than the solar flares.
“We don’t really know what the camp fires do, but there is

speculation that they may play a role in coronal heating, which
is a mysterious process in which the outer layer of the sun,
known as the diadem, is about 300 times hotter than the layers
below. The campfire may contribute to that.” In a way that we
are not yet aware of. ”
To find out more, scientists will monitor these camp fire temperatures using a spacecraft instrument known as a coronary spectroscopy, or SPICE.
Aside from helping unlock the secrets of coronal heating, the Solar Orbiter will also
help scientists group the layers of the
sun’s atmosphere together.
In addition, the probe will analyze the
solar wind, which is the stream of
high-energy particles emitted from
the star.
Understanding more about solar activity can help scientists make predictions of space weather events.
Dr. Harper said: “The science will allow
us to start improving our ability to predict
space weather, just as we expect the weather here on Earth.”
The spacecraft will orbit around the sun repeatedly,
causing it to approach it every five months. In the closest approach, the spacecraft will be only 26 million miles away, closer to the sun than Mercury.
It will use the gravitational force of Venus and Earth to alter
its path, before entering the orbit of operations in November
2021.
Dr. Harper said: “At this point, the spacecraft will send back
more data about the surface of the sun. It will also fly over the
poles of the sun and take pictures.”
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Environment بيئة
Arab American Today العربي األمريكي اليوم

توقعات األمم المتحدة للطقس
 جفاف وحرارة أعلى..2024 حتى
.ما أدى إىل تزايد كبري يف الكوارث الطبيعية
وكانت السنوات الخمس األخرية األعوام األكرث
.حرا التي تسجل حتى اآلن
وقالت املنظمة العاملية لألرصاد الجوية إن
متوسط الحرارة العاملية ستبقى أعىل بدرجة
.2024 مئوية واحدة عىل األقل حتى عام
 درجة مئوية1,5 وتبلغ أرجحية أن تتجاوز
مقارنة مع املستويات املسجلة قبل الثورة
الصناعية خالل سنة واحدة عىل األقل من
.% 20  نسبة،السنوات الخمس املقبلة
 من غري املرجح أن يتجاوز متوسط،يف املقابل
الحرارة العاملية خالل السنوات الخمس املقبلة
. درجة مئوية1,5 )2020-2024(
وال تأخذ هذه التوقعات باالعتبار التعديالت
يف انبعاثات غازات الدفيئة والرذاذات املسجلة
خالل مرحلة الحجر املرتبطة بجائحة فريوس
.)-19كورونا املستجد (كوفيد

UN: World could hit 1.5-degree
warming threshold by 2024

T

he world could see annual global temperatures
pass a key threshold for the first time in the
coming five years, the U.N. weather agency said
Thursday.
The World Meteorological Organization said forecasts
suggest there’s a 20% chance that global temperatures
will be 1.5 degrees Celsius (2.7 Fahrenheit) higher than
the pre-industrial average in at least one year between
2020 and 2024.
The 1.5 C mark is the level countries agreed to cap global warming at in the 2015 Paris accord. While a new
annual high might be followed by several years with
lower average temperatures, breaking that threshold
would be seen as further evidence that international
efforts to curb climate change aren’t working.
“It shows how close we’re getting to what the Paris
Agreement is trying to prevent,” said Maxx Dilley,
director of climate services at the World Meteorological
Organization.
Dilley said it’s not impossible that countries will manage to achieve the target set in Paris, of keeping global
warming well below 2 degrees Celsius (3.6 Fahrenheit),
ideally no more than 1.5 C, by the end of the century.
“But any delay just diminishes the window within which
there will still be time to reverse these trends and to
bring the temperature back down into
those limits,” he told The Associated
Press.
Scientists say average temperatures
around the world are already at
least 1 C higher now than from
1850-1900 because of manmade greenhouse emissions.
The Geneva-based WMO
said there’s a 70% chance
that the 1.5-degree mark
will be exceeded in a single
month between 2020 and
2024. The five-year period
is expected to see annual
average temperatures that
are 0.91 C to 1.59 C higher
than pre-industrial averages,
it said.
The forecast is contained in
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an annual climate outlook based on several long-term
computer models compiled under the leadership of the
United Kingdom’s Met Office.
Climate models have proven accurate in the past
because they are based on well-understood physical
equations about the effect of greenhouse gases in the
atmosphere, said Anders Levermann, a scientist at the
Potsdam Institute for Climate Impact Research near
Berlin who was not involved in the report.
“We can make more accurate predictions about the
climate than about the weather,” he said. “The physics
behind it is solid as a rock.”
Leverman said that while hitting the 1.5-degree threshold was “a screaming warning signal” it should not
become a distraction from efforts to reduce man-made
greenhouse gas emissions to zero by 2050.
WMO noted that the models used for the forecast don’t
consider the impact that the coronavirus pandemic
might have on reducing emissions of planet-warming
gases such as carbon dioxide. But experts say any
pandemic-related dip in emissions is likely to be shortlived and could actually hurt efforts to end the use of
fossil fuels.
“The impact of the coronavirus is a partial shutdown of the economy worldwide,” said Levermann. ”But changing
the way we do things can only be
done with a healthy economy.”
Dilley, the WMO official, said record
temperatures such as those currently seen in the Arctic are the effect of
emissions pumped into the atmosphere decades ago, so attempts
to alter the future course of the
climate need to happen soon.
“This is not something that can
be stopped on a dime,” he
said. “It’s like an ocean liner
that takes a long, long time
to turn.»
“This is the message that people in their daily lives and how
they vote and every other way
they should be concerned about,”
he added.

توقعت األمم املتحدة أن متوسط الحرارة يف
 سيكون أعىل بدرجة2020-2024 العالم بني
مئوية واحدة عىل األقل مما كان عليه قبل
.الحقبة الصناعية
وأظهرت التوقعات املناخية الجديدة الصادرة
عن املنظمة العاملية لألرصاد الجوية التابعة
 أن كل املناطق تقريبا باستثناء،لألمم املتحدة
،بعض القطاعات يف املحيطات الجنوبية
ستسجل درجات حرارة أعىل من املستويات
.الحالية
وسيكون الطقس أكرث رطوبة مقارنة بالسنوات
 عىل مرتفعات عالية يف العالم ويف،األخرية
 وأكرث جفافا عىل األرجح يف،منطقة الساحل
.شمال أمريكا الجنوبية ورشقها
أما شمال األطليس فسيشهد رياحا غربية
 ما يتسبب بمزيد من العواصف يف أوروبا،أقوى
. وفقا ملا أوردته وكالة األنباء الفرنسية،الغربية
 زادت حرارة األرض،وبسبب نشاط اإلنسان
1850-1900 درجة مئوية واحدة عىل األقل منذ

محكمة أمريكية تتدخل
إلنقاذ الدببة الرمادية

قضاة محكمة االستئناف يف سان فرانسيسكو هذا
الحكم ورأوا باإلجماع أن املكتب لم يأخذ يف االعتبار أثر
 وأمرت املحكمة املكتب بإعادة،قراره عىل هذه الدببة
.النظر يف قراره عىل أسس علمية

قررت محكمة االستئناف يف لوس أنجلوس أن تبقي
الدببة الرمادية (جريزيل) يف محمية منتزه يلوستون
،الوطني عىل قائمة األجناس املحمية حتى إشعار آخر
.معرقلة بذلك مشاريع بعض الصيادين

ورأى وكيل منظمة «إيرث جاستيس» غري الحكومية
»ً املحامي تيم بريزو أن هذا الحكم يشكل «انتصارا ً كبريا
للمتمسكني بيلوستون وبدببة جريزيل التي ترمز إىل
ما تبقى من الطبيعة ومن الحياة الربية التي تتعرض
.لالعتداءات

وكان املكتب األمريكي للصيد وللحياة الربية قرر عام
 سحب هذه الدببة التي تعيش يف منتزه يلوستون2017
 نظرا ً إىل ازدياد،من قائمة األجناس املهددة باالنقراض
 وفقا ً لوكالة األنباء،أعدادها عما كانت عليه قبل أعوام
.الفرنسية

 لكنه،1975  عام136 وكان عدد هذه الدببة يقترص عىل
 تقريبا ً يف منتزه يلوستون والواليات700 ارتفع اليوم إىل
 عىل1500  ويعتقد أن عددها يصل إىل حوايل،املجاورة
. باستثناء أالسكا،كامل أرايض الواليات املتحدة

وإذا كان الصيد ممنوعا ً يف املنتزه الوطني الذي تتشاركه
 فهو مسموح يف،واليات ووايومينج وايداهو ومونتانا
.بعض املناطق املجاورة
 تنظيم2018 وكانت واليتا وايومينج وايداهو قررتا عام
23  وق ُِت َل حوايل،ً  عاما40 أنشطة صيد للمرة األوىل منذ
.دبا ً من نوع «جريزيل» خارج حدود املنتزه
وبادر عدد من منظمات الدفاع عن البيئة والقبائل
الهندية األمريكية إىل مقاضاة مكتب
.الصيد والحياة الربية للطعن يف قراره
وربح هؤالء الدعوى يف الدرجة
 إذ اعتربت محكمة،األوىل
البداية أن هذه الدببة
ً ُدر َج مجددا
َ يجب أن ت
يف قائمة األجناس
املحمية وال يمكن
.تاليا ً صيدها
وأ ّيد
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هذه المرأة لم تقص شعرها منذ ً 64
عاما

تقول نغوين ثي دينه ،وهي امرأة تبلغ من العمر  83عاما ً
من مقاطعة بن تري الفيتنامية ،إنها توقفت عن قص
شعرها عندما كانت يف التاسعة عرشة من عمرها ،حتى
صار طوله ستة أمتار .
وترسد السيدة أنها عانت من صداع شديد لدرجة أن
والديها أخذاها لزيارة الطبيب ،لكن حتى بعد أخذ
ِ
يختف
العالج املوصوف استمرت األعراض .وبحسبها لم
الصداع إال عندما بدأ شعرها ينمو لفرتة أطول مرة
أخرى ،لذلك امتنعت عن قطع خصالته منذ ذلك الحني.
وأوضحت ملوقع  Tinmoi.vnاملحيل« :منذ ذلك الحني
توقفت عن قص شعري ،ومع نموه مرة أخرى تحسن

وضعي الصحي تدريجيا ً».
وتابعت أن «الغريب ،عندما غسلت شعري بدأ رأيس
يؤملني مرة أخرى .لذلك توقفت عن غسل شعري تماما ً
ولم أترك شعري يالمس املاء» .ومع نموه لفرتة أطول،
أصبح التعامل مع شعرها أكرث صعوبة ،لذلك قامت
بتجميعه يف ربطة سميكة بلغ طولها أكرث من  6أمتار،
فصارت تشبه الثعبان .وال يزال شعر السيدة ينمو
بمعدل حوايل  10سنتمرتات يف السنة ،وعىل الرغم من
أنه قد ال يحطم الرقم القيايس يف موسوعة «غينيس»
ألطول شعر يف العالم ،بطول  6.1مرت ،إال أنه ال يزال
مثريا ً للدهشة.

ثعلب يسرق أكثر من  100حذاء في ألمانيا
دون أن يعرف أحد من الفاعل..
أفادت تقارير إعالمية أملانية محلية أن ثعلبا ً رسق نحو  100حذاء من منازل يف
حي زيلندورف ،بجنوب غرب برلني.
أحذية من جميع األنواع كانت قد بدأت يف االختفاء من أمام املنازل يف املنطقة،
وشملت الرسقات نعال منزل وصنادل باإلضافة إىل أحذية رياضية ،وذلك قبل أن
يكشف كريستيان ماير ،أحد السكان املحليني ،النقاب عن اللص الذي لم يكن ليتوقعه
أحد.
حسب شبكة  DW Newsاألملانية كان ماير أول من أشار إىل اختفاء حذاء الجري
الخاص به ،ونرش استعالما ً للبحث عنه عىل منصة  Nebenan.deاملخصصة ملشاركة
اإلعالنات املجتمعية يف أملانيا ،وفقا ً ملا ذكرته صحيفة .Tagesspiegel
بعد النرش ،اتضح للجميع أن حذاء ماير لم يكن الحذاء الوحيد الذي اختفى يف
املنطقة.
ماير ترصد للثعلب يف وقت الحق يف إحدى املناطق الربية القريبة من سكنه،
وتمكن من التقاط صورة لهذا الكائن «الذي قبض عليه متلبسا ً برسقة زوج من
الشباشب الزرقاء يحملها يف فمه».
كشف ماير أيضا ً عن رسقة الثعلب لزوج من األحذية امللونة.
لكن ،ومع األسف ،لم يجد ماير حتى اآلن حذاء الجري املفقود الخاص به ،لكن
ثالثة أزواج أخرى من األحذية اكتملت عودتها إىل أصحابها بعد الكشف عن
الثعلب السارق.

103 -year-old Pakistani man survives COVID-19
Ahmed quoted his father as saying that he had
been through a lot in life and the coronavirus
did not scare him. He did however, not like
being in isolation.
A carpenter until his 70s, Alim has outlived
three wives and nine sons and daughters, said
Ahmed, who is himself in his 50s, adding that
his father had separated from his fourth wife
and is currently married to his fifth.
Alim also had to be provided with moral and
psychological support during his isolation and
treatment, Dr Sardar Nawaz, a senior medical
officer at the Aga Khan Health Service emergency centre told Reuters.
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103-year-old man has recovered
from COVID-19 in Pakistan to become one of the oldest survivors of
the disease in the world, beating the odds in
a country with a weak healthcare system, his
relatives and doctors said.
Aziz Abdul Alim, a resident of a village in the
mountainous northern district of Chitral, was
released from an emergency response centre
after testing positive in early July.
“We were worried for him given his age, but
he wasn’t worried at all,” Alim’s son Sohail
Ahmed told from his village, close to Pakistan’s border with China and Afghanistan.
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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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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
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