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Black Comedy ‘Bye Bye
Morons’ Dominates France’s
Cesar Awards

تجاوزت  130تريليون دوالر ..ثروات
األميركيين عند مستوى قياسي
بايدن يبعث برسالة أمل
لألمريكيين في «معركة لم
تنته» ضد فيروس كوورنا

Ilhan Omar Proposes Bill
to Cancel Rent, Mortgage
Payments During Pandemic

مقترح أمريكي لوقف إطالق النار
في اليمن والحوثيون يعتبرون
أنه يمثل الرؤية السعودية
Turkey, Egypt resume first
contacts since 2013

ارتفاع معدل وفيات كورونا
بين عرب أمريكا

Middle East sees biggest
import of arms in last 5 years

يمني أمريكي يتحكم بحركة
المالحة في ثاني اكبر مطارات

العلماء يكتشفون ألول مرة
أسرار ناب الحوت وحيد القرن
Google claims it has blocked
over 99 million COVID-19

 9أشكال للموضة الرجالية
عليك تجنبها في 2021
2022 Kia EV6 Will Be First of
11 Promised Electric Cars

تريدين زواج ناجح؟ اعتمدي
هذه العادات اإليجابية!
Stark link between obesity
and Covid deaths revealed

هذه التمارين تساعدك في
بناء العضالت وخسارة الوزن

كيفية استقبال رمضان في
 7خطوات

البابا في زيارة سالم إلى أرض السالم
The Pope Is On A Peace Visit To The Land Of Peace
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أسواق المصطفى
FREE DELIVERY ORDERS OVER 75$

 التوصيل مجان ًا إلى املنزل.. تسوق عن طريق موقعنا
www.supergreenlandmarket.com

1993 سمانة عربية وعاملية يف خدمتگم منذ
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12715 W. WARREN,
DEARBORN, MI 48126

313.584.5445
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DEARBORN, MI 48126
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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 - 4 PM

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 : 313-633-9706

PHARMACY

HOURS
MON - FRI . 9AM - 6PM
SAT . Closed
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P H AR MAC Y

HOURS
MON - FRI . 9AM - 6PM
SAT . 10AM - 2 PM

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

ثقافة
ألمريكي اليوم
العربي ا

المحتويات

أكثر من
ح
ترشي مل أدبي
ع
« 300الكتاب
لجائزة
الوطني
الكبير»
الروسي

cultuer

Arab Ameri

can Today

قريشي
ي رشيد
درويش
ئر
لورانس والجزا ن بجائزة
ي يفوزو
ي
الفرنسي هنر حمد بكر
طيني م
والفلس

كبري» الوطني
لكتاب ال
عمل أدبي
صحفي لجائزة «ا أكرث من 300
أفاد املركز ال
تم ترشيح
بأنه
الرويس لآلدابالعام الجاري.
تشيك وأملانيا
لهذه الجائزة
روسيا وال
غريها من
كتابا من
وفرنسا و
قائمة املرشحنيورجيا وبلغاريا
ارينيه أبغاريان
وتضم
واليات املتحدة وج مارينا ستيبنوفا ونسريغي شويغو
وال لعالم ،وبينهم
باسينسكي و
بلدان ا وتشريسكايا وبافل زيفوفيتش.
ليونيد يو
ومايا ك روبانوف و
األويل ملجلس
وأندريه
ستمر باالختيار سيتم إعالنها
التي
التي
وستدخل األعمال قائمة الطويلة» شكيل «قائمة
سمى «ال
سيتم ت
فستعلن
خرباء ما ي
وعىل أساسها عىل الجائزة
ال
لقادم.
الحائزين
يف أبريل ا أما أسماء
يات».
النهائيسمرب القادم.
 2005من قبل
يف د
كبري» عام
«الكتاب ال
سيس جائزة
الرويس».
وتم تأ دعم األدب
«مركز

هول ما رأى!
سريوي
حتى النطق بكلمة لثالثاء املايض
 )1953أقيم ا
ال يستطيع
يف رام الله،
إن من
بكري (
كيني»
يف حديث مفتوح مع «مركز خليل السكا تحدث املخرج
بتنظيم من
نرتنت ،تتكون
صحفية سماح بصول ،الذي الحقه
رتاضيا
جنني» الفيلم
افحاورته خالله ال
وصدر قرار
محمود درويش عىل اإل من الرئيس
نيسان .2002
«جنني
الزمن عليه،
موقعة
و
ؤسسة
الفلسطيني عن قصة عقدين من
فوز الباحث
ملخرج 70
حسب موقع م لجائزة وبراءة الجائزة دوالر لكل فائز.
وب
اليوم السبت-قيمتها  25ألف
شعار ا
لقضاء اإلرسائييل قرابةالثاني املايض ،كما ُغرّم ا مؤكدا أنه رفع
الجزائري
محمود درويش
الجائزة من مكافأة نقدية
اإلرسائيليني،
ا
شكييل
/كانون
سطيني و
ؤسسة
بمنعه يف يناير ألحد الجنود
ورانس والفنان الت بكري ،بالدورة
الفل
أعلنت م فرنيس هرني ل
دوالر تعويضا
قرييش بتخطيه
تئناف.
الفلسطيني محمد اسم الشاعر
من الكتب
ئزون الثالثة
واملؤرخ ال
ألف
ألف العديد
ملخرج
التي تحمل
لقضية إىل محكمة االس لعاملي رشيد ال كلمات واألرقام
الفا
اديمي فرنيس
رشيد قرييش وا سنوية لإلبداع
وا
«مسألة
اويعرف الفنان الجزائري من كل عنارص ال وحانية يعكف
جائزتها ال
ميالد محمود
لورنس هو مؤرخ وأك عن فلسطني ،وله كتاباملركز القومي
الـ 12ل
الفنية ،جاعال زيتها ،رسائل ر
و
التاريخية
لعربية عن
حدود املوهبة
الفلسطيني الراحل .فائزين بالتزامن مع يوم  13مارس/
الالتها ورم
والدراسات
صدرت ترجمته ا
الوطنية يف
لثقافة الصوفية،
الضوء والظل ،من د عىل إنجازها.
ويأتي اإلعالن عن ال ويوم الثقافة
ونابرت والدولة
فلسطني» الذي  5مجلدات.
و
)1941-2008
والرتجمة يف
واإلسالم ..ب
قرييش سنوات طوال بروح الخط العربي وا حصل عىل
مرص..
اراتها،
درويش (
اختي
عىل
والحداثة ،و
ال
قرييش ()1947
للثقافة لورنس «بونابرت لحملة الفرنسية
 3معايري يف
يف الحركة
لرتاثية
من متحف
إنها اعتمدت
ومن أعمال
 ،1698و»املغامرلفكرية ل
إلسهام
آذار.
ويهتم أعماله بني التقاليد ا جائزة جميل
ودية» ،و»األصول ا فرنسا 1798″
«األساتذة
وقالت لجنة التحكيم الفعال للشخصية ،واالدفاع عن قيم
ومن بينها
وتجمع
حيلة..
املست
اليه
عمله
من الجوائز،
تأسلم يف
اململكة
 2011عن
ورموز عربية.
وهي :الحضور الثقايف لعربية والعاملية ،و املنجز الثقايف.
االسترشاف امل لعروبة يف أزمة» ،و» و»املسألة
العديد وألربت بلندن عام مطرزة بأحرف
عام 2008
و»ا
الحديث»،
ثقافية الفلسطينية وا ميدانيا أو من خالل هرني لورانس
فيكتوريا
من الفتات
عباس قد أصدر
ضارية مقدسة».
واملسترشق» ،العالم العربي
ال
لعدالة
ختارت
املكون
أعلنت عن
املجهولون»
محمود
فرنسا وتكوين
 ..1922مهمة ح
الحق والحرية وا منح الجائزة إنها ا لعربية وقضية
ابن قرية
لرئيس الفلسطيني محمود درويش التي طينية اعتباره
سوغات
بالقضايا ا
الفلسطينية  -1947سطيني محمد بكري ،الذي تبدأ
حكومة الفلس
وقالت يف م أبحاثه والرتباطه
وكان ا إنشاء مؤسسة
«جنني جنني»
الفل
قررت ال
مخيم جنني
رسوما ب
«ملوضوعية
ستعادة كل
أما الفنان واملخرج أخرج فيلم
ا
ملجائزة يف هذا اليوم الذي وقت الحق.
جليل ،فقد
ما شهده يف اجتياحصاص بيديه،
فلسطني تحديدا» .قرييش «لعمله الجبار يفللون» ،إضافة
البعنة يف ال
الفلسطينية يف
ا
أبكم يرشح
شكيل وا
رشيد
يوما للثقافة
ّد الشاب إطالق الر باالختباء
بشاب
اهتماماته
لخوف
مشاهده جسده كامال ،يقل
كما اختارت من خالل الفن والت واحدة من
صبعه عىل رأسه ،وا تالحقه لتقول
طينية» شكلت
نساني
( )2002ب
كامريا بكري
قناصة بتوجيه إ
ما هو إ لقضية الفلس
من قصائده،
والتوثيقية
بينما
جموعة
«ا
نمائية
ال
أن
أخرى،
وقتل
إىل
شعاره مرتجمة
ترجمة مل
من زاوية إىل
ختياره لجهوده السي «جنني..
الجوهرية.
جامعة كوستاريكا جموعة من أ
والركض
إسطنبول م
صدرت
محمد بكري فجاء ا ضالية ،خصوصا فيلمجتياح أبريل/
كما أ صدرت جامعة
طينية والن
أما
جنني خالل ا
راسخة لإلنسان
وكذلك أ
للقضية الفلس مجزرة مخيم
ألصالة والقيم ال
الذي يوثق
إىل الرتكية.
من ينابيع ا
جنني»
يسمرب/كانون
لزعبي «ما
«استقاها
الفني» .برية متمردة
التي
ا
يف  22د
االتصاالت
ألردني املعطاء».
ردنيني املحامي أكرم هذا الوباء
صيدته
من مواليد الفحيص فلسفة وفن
بسبب
األ
ق لشاعر سماوي
جليزي وال
ا رئيس رابطة الكتابصدمة بإثر األخرى لشاعر والوزير
األدب اإلن
وقال
وطني هنا».
وا  ،1956درس
لربامج التي
الفواجع تتواىل ،وال من فقدتهم الرابطة ا يف الوسط
اآلثار /هل
األول
والفنان واإلنسان
شديدة
تزال
ا
وآخر
وأقرأ
شاعر اإلنسان
اإلعالمية يف أمريكا .ألردني وقدم مجموعة منعاما ً ملهرجان
واإلعالمي
الذي ال يرحم أحدا ،شك ّل رحيله صدمة العامة لرابطة
يف
مفرطا
نبيال،
والوزير
ً
سماوي الذي
التلفزيون ا
ال
الهيئة
مهذبا،
وعمل كذلك مديرا منصب أمني
لشاعر
أهل الراحل
من الحزن يف
طئون ،فقد
عمل يف
جريس
املكان،
وتسلم
وألصدقائه وزمالئه يفنفسنا ونعزي
يخ
كان رحيل ا جعة» ملن عرفه «رقيقا ،ترك مساحة
الثقايف عامةً،
بيننا ألن أثر
حكمة» فاألموات ال سماوي ،فـ
إذ نعزي أ
تتصل بجمالياتالفنون حتى عام  ،2006عام .2011
روبيا» وقد
حسني نشوان«زلة أخرى لل
وإننا
لسابق جريس
وزيرا للثقافة
سماوي «فا متواضعا ،ع
من وجوده
لثقافة و
بعد معاناة
«زلة أخرى
الوزير مستذكرا
الكت ّاب األردنيني ..ملغفرة ،واثقني
سيس،
لن تكون هناكألردني ،وزير الثقافة ا املوت صوته
جرش ل الثقافة األردنية ،ثموحيدة بعنوان
الرحمة وا
رجمت قصائده
األحا الرسمية والشعبية.صاونة الشاعر
عام وزارة
املواقع التي
صحف» أطفأ
لرنجو له
لشاعر ا
يزول».
شعرية
األوساط
برش خ
جميع
للمكان بوصفه
صدرت له مجموعة الكثري من القصائد وت والرومانية
الكبار ال غرافيا الحلم
مات ا األقالم وجفت ال عمر  65عاما.
التي تحمل
ونعى رئيس الوزراءالتي قدمها لوطنه يف األدب والثقافة
يطالية
رؤية
«كرست
تماعي
عن
حكمة» رغم أنه كتب واإلسبانية واإل ساطة الكلمات
جليلة
يف مجاالت
ج قصيدة جريس الشام ،مستمدا
صابته بفريوس كوروناوسائل التواصل االجوفنانني ونارشين
والفرنسية
يف
الخدمات ال هاماته الواضحة
عذوبة وب
تلهمها من
لل اإلنجليزية
نصا ناجزا لبالد املسيحي -من
شغلها وإس
إ يبق سوى ضجيج األصدقاء :شعراء أيمن سماوي
صيدته تمتاز بالرقة وال طازجة ،ويس
إىل
رتجمة.
صيدته -وهو
ولم الحزن من مئات
خرب وفاته
ملناطق الربية وال
عىل امتداد
الشعر والصحافة وال العايد ببيان،
والرتكية .وق
خصية عىل
ق
الذي أعلن
لعربية
مشاعر
لثقافة عيل
تعريها من ا
أناقته ،وخفوت
مرجعيته ا الشام ،ليرتامى
ثقفني ،بنعي الشاعر عمه) عىل صفحته الش  11مارس/
و نعاه وزير ا
يعد
يس
سماوي
التي
(الخميس
عىل
كما
وبالد
لشاعر
وم هرجان جرش (ابن صباح اليوم
فضاءات التمرد .إال أنه كان يحرص درب ،رغم أن
سليم ،بس
حوران ضفتي النهر
قال فيه «رحيل الوطن ،وخسارة
مدير م
من
بتحب
نصه بني
وفلسطني
ورغم تمرد نصوصه ،وهو لم يقرتن برفيقة اسم والده
سبوك يف ساعة مبكرةحنا ،بعرف قديش تلحق به ..فأرح
خسارة كبرية ل التي كان أحد
جناحي األردن
حنا» عىل
لحياة،
في
أبو
صوته ،محبا ل عليه كنية «أبو
ساحات عرار
و
آذار) ،بقوله «معايل هذا الحب إىل حد أن هذي األرض
للثقافة العربية وأنه كان يعد
صدقاء يطلقون
يصل
يف الخطو/
مقرتبا من مصديقه الشاعر
األ
ما كنت أتوقع أن ندس /واتئد
أنا الثمر».
وعازف الربابة.
رموزها السيماليس يف املشهد
وفضاءات
رويش
لوفري/
مه
كانت بأخيه
رائطك ( )..يا
الشاعر
محمود د
واملدى زرعي ا
عالمة فارقةألردني ،وحسب،
اجعته
الفلسطيني جغرافيا الحلم.
خوحي /واملاء مائي /جريس بمقتل ،لكن ف بالوباء نفسه
WWW
.ARA BAM
التي يسميها
الشعري ا واإلعالمي
رربما لم يصب املرض قبله بنحو أسبوعني صمت» .ربما،
ERIC ANTO
وإنما الثقايف إىل إسهامه
الذي تويف
النبيل بـ «ال
DAY. NET
مشريا
مبضعه
ألصغر سليم
لشاعر املرهف و
العربي» وجدان الثقايف
حينما وضع الجراحأخرية لنجاته،
ا أصاب قلب ا
يف بناء ال خالل رؤيته
مما
كلماته األخرية الهواء ،كمحاولة
لوطني من
وقتها كان يردد
نحبس
والعروبية
وا شعرية الوطنية
اقتفي أثري/
يف الرقبة حينما ا املايض بدوني»:
لفتحة
ال
عيدة/
قصيدته «رحلوا إىل عن مالمحي الب خرائط والرسوم،
من
ذاتي /أفتش
اقتفي أثر ال
ورحلت يف
عن بالدي/
« يف الخرائب
أنقب

وفاة وزير
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نصوص Provision

مجلة عرب أمريكا األولى

مجلة عربية أمريكية  .سياسية  .ثقافية .
شاملة  .شهرية  .مستقلة .
تصدر عن المركز العربي األمريكي لإلعالم
والثقافة والتراث
ديربورن – ميتشغان – الواليات المتحدة

سماوي
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العربي األمريكي اليوم

الناشر ورئيس التحرير
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6

Publisher & Editor -in-Chief

ABDULNASSER MUGALI

28

يتم إرسال جميع المشاركات والرسائل بإسم
رئيس التحرير
وما ينشر في المجلة اليعبر بالضرورة عن رأي
المجلة أو المركز
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30

تشكيل ART
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لإلعالن واإلشتراكات
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313-409-9541
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الرئيس بايدن يبعث برسالة أمل لألمريكيين في «معركة
لم تنته» ضد فيروس كوورنا
بنربة تفاؤلية ،أشاد الرئيس األمريكي جو بايدن بحملة
التلقيح ضد فريوس كورنا يف بالده .لكنه شدد يف خطاب
ألقاه من البيت األبيض ،أن «املعركة أبعد من أن تكون
قد انتهت» ،معلنا يف الوقت نفسه عن سلسلة خطوات
لترسيع عمليات التلقيح يف جميع الواليات .واعترب أن
التزام الجميع بخطته سيوفر «فرصة جيدة» لالحتفال
تموز/يوليو «يف مجموعات صغرية».
بالعيد الوطني يف ّ 4

تحدث الرئيس األمريكي جو بايدن بنربة تفاؤلية ملواطنيه
حول حملة التطعيم ضد فريوس كورنا يف البالد ،دون أن

تغيب النربة التحذيرية يف خطابه الذي ألقاه من البيت
األبيض.

وأشاد بايدن بالتقدم الهائل الذي حققته الواليات املتحدة
ضد كوفيد -19التي قد تسمح
يف حملة التطعيم الوطنية ّ
ببدء عودة الوضع إىل طبيعته بحلول العيد الوطني يف 4
تموز/يوليو ،يف وقت علق عدد من الدول التلقيح بعقار
أسرتازينيكا.
وأمر بايدن يف الخطاب الذي ألقاه من البيت األبيض كل

الواليات إىل الرفع التدريجي للقيود العمرية عىل التلقيح
لكي يصبح كل أمريكي مخوال الحصول عىل التطعيم
بحلول األول من أيار/مايو ،مشددا «هذا أبكر بكثري مما
كان متوقعا ( )..لكن هذه املعركة أبعد من أن تكون قد
انتهت ،هذا ليس الوقت املناسب للرتاجع».

وأعلن الرئيس األمريكي عن سلسلة خطوات لترسيع
عمليات التلقيح يف البالد ،واعدا مواطنيه بأنهم يف حال
عملوا بخطته القائمة عىل تلقي اللقاح وااللتزام بالقواعد
الصحية ،فإن هذا األمر سيوفر «فرصة جيدة» بأن

يجتمعوا «ضمن مجموعات صغرية» لالحتفال بالعيد
تموز/يوليو.
الوطني يف ّ 4

وإذ حث بايدن مواطنيه عىل تلقي اللقاحات املضادة
للفريوس واالستمرار يف اتباع قواعد التباعد االجتماعي
ووضع الكمامات الواقية ،أكد أنه يف نهاية املطاف
«سيسجل التاريخ أننا واجهنا وتغلبنا عىل واحدة من
أصعب الفرتات وأحلكها يف تاريخ هذه األمة».

بعد تطورات نطنز ..واشنطن لطهران:
تواصل طهران اختبار أقىص الحدود التي يمكن
أن تصل إليها وتحسني الرشوط قبيل موعد
الحسم والتفاوض واملساومة إن حصل.

منشأة نطنز ،أن لصرب اإلدارة األمريكية حدودا،
مكررا التحذيرات السابقة.
مقرتح بناء

رأينا تعليقات علنية متناقضة من قبل اإليرانيني،
وننتظر اقرتاحا بناء».

لعل تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزية
جديدة يف منشأة نطنز النووية ،بحسب ما
أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،يأتي يف
هذا السياق أيضا .إال أن اإلدارة األمريكية شددت
تعليقا عىل تقرير الوكالة أن للصرب حدودا.
وأكد املتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية ،نيد
برايس ،خالل مؤتمر صحايف تعليقا عىل تطورات

إىل ذلك ،أشارت الخارجية إىل أنها تنتظر مقرتحا
بناء من قبل إيران حول برنامجها النووي ردا
عىل إعالن إدارة الرئيس جو بايدن استعدادها
للمفاوضات.

يأتي هذا بعد أن أعلنت الوكالة الدولية للطاقة
الذرية يف تقرير لها أمس ،أن إيران بدأت
بتخصيب اليورانيوم يف أجهزة طرد مركزي
متطورة من طراز  IR - 2Mيف منشأة نطنز تحت
األرض.
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وقال برايس« :تقدمنا بمقرتح للعمل بشكل
منصف يف إطار مفاوضات بصيغة  ،5+1لكننا

انتهاك آخر في نطنز ..تحت األرض

كما أوضحت يف تقرير حصلت عليه وكالة

«رويرتز» أنها «تأكدت يف السابع من مارس 2021
أن إيران بدأت ضخ سادس فلوريد اليورانيوم
الطبيعي يف السلسلة الثالثة التي تضم  174من
أجهزة الطرد املركزي آي.آر-2إم».
إال أنها لفتت إىل أن السلطات اإليرانية ركبت
املجموعة الرابعة من الجيل الجديد من أجهزة
الطرد (والتي تحوي  174جهازا ً) تحت األرض،
لكنها لم تبارش تخصيب اليورانيوم بعد حيث لم
تغ ّذ األجهزة باملادة.
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 1من كل
 5أميركيين
فقد شخصا
في الجائحة
يقول أمريكي من بني كل خمسة أمريكيني إنه فقد
قريبا أو صديقا مقربا بسبب فريوس كورونا.
جاء هذا يف استطالع رأي جديد أجراه مركز
أسوشيتدبرس -نورك ألبحاث الشؤون العامة بعد
عام عىل بدء الجائحة.
يرتاجع قلق الناس من الفريوس بالرغم من أن
البعض يمر بحالة حداد ويعرب عن اإلحباط من
استمرار املعاناة للبقاء يف أمان.
املجتمعات امللونة كانت األكرث ترضرا من الجائحة.
فقد كشف االستطالع أن حوايل  30باملائة من
األمريكيني من أصل إفريقي وإسباني يعرفون
قريبا أو صديقا مقربا تويف بسبب كوفيد،-19
مقارنة بنحو  15%بني األمريكيني البيض.
وبالرغم من أن اللقاحات تقدم أمال حقيقيا يف
إنهاء املحنة ،فإن  1من كل  3أمريكيني ال ينوي
الحصول عليها .وكان األكرث ترددا هم البالغون
الشباب واألشخاص الذين ال يحملون شهادات
جامعية والجمهوريون.

تسوية بقيمة  27مليون دوالر لعائلة
جورج فلويد كتعويض على مقتله
وافقت مدينة مينيابوليس األمريكية عىل تسوية مع عائلة
األمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد تقيض بحصول
العائلة عىل مبلغ  27مليون دوالر كتعويض عن وفاته يف
قبضة الرشطة يف أيار /مايو  ،2020وفق تأكيد محامي
العائلة وأشعلت قضية فلويد احتجاجات عارمة يف أنحاء
الواليات املتحدة ضد التمييز العنرصي وعنف الرشطة.
توصلت عائلة جورج فلويد ،األمريكي من أصل أفريقي
الذي تويف أثناء توقيفه عىل أيدي رشطي أبيض يف
مينيابوليس ،إىل تسوية مع املدينة الواقعة يف والية
مينيسوتا تمنحها  27مليون دوالر ،وفق ما أعلن محاموها.
وأفاد املحامون يف بيان أنه تم التوصل إىل «أكرب تسوية
تسبق محاكمة يف قضية حقوق مدنية تتعلق بالقتل

الخطأ يف تاريخ الواليات املتحدة».
وتجري حاليا محاكمة الرشطي يف مينيابوليس ديريك
شوفني بتهمتي القتل والقتل غري العمد عىل خلفية مقتل
فلويد يف  25أيار/مايو العام املايض ،يف واقعة تم تصويرها
بالفيديو من قبل مارة وشوهدت حول العالم .كما يواجه
ثالثة عنارص رشطة آخرين اتهامات تتعلق بالحادثة.
«رسالة قوية»
وقال بن كرامب ،أحد محامي عائلة فلويد ،إن لحظة
«مقتل جورج فلويد املروعة التي شاهدها املاليني حول
العالم ،أطلقت العنان لرغبة عميقة ومطالبة ال يمكن
إنكارها بالعدالة والتغيري».
وتابع «تبعث أكرب تسوية عىل اإلطالق تسبق محاكمة

يف قضية قتل رجل أسود عن طريق الخطأ برسالة قوية
مهمة فعال وعىل قسوة الرشطة ضد
مفادها أن حياة السود ّ
ذوي البرشات امللونة أن تنتهي».
ويذكر أن التسوية جاءت نتيجة دعوى قضائية
فدرالية رفعتها عائلة فلويد يف تموز/يوليو ضد مدينة
مينيابوليس.
واعترب رودني شقيق فلويد أن التسوية «خطوة رضورية
لنتمكن جميعنا من بدء طي الصفحة» .وقال «ستكون
تحسن األمور
روح تفاؤل جورج الدائمة حيال إمكانية
ّ
إرثه بالنسبة ألولئك الذين أحبوه ،ونأمل بأن يقوم هذا
االتفاق بذلك».

للصبر حدود
إىل ذلك ،أكدت الوكالة أن إيران تعمل اآلن
عىل تركيب املجموعة الخامسة من أجهزة
الطرد  IR -2Mيف نطنز ،بينما تركيب
السلسلة السادسة لم يبدأ بعد.

ويشكل هذا األمر انتهاكا ً آخر لالتفاق النووي
الذي أبرمته إيران مع القوى الكربى عام
 ،2015يف وقت تتضافر املساعي األوروبية
من أجل إعادة إحياء هذا االتفاق مع إرشاك
الواليات املتحدة مجددا فيه.
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زعيم األغلبية الديمقراطية
شومر يطالب حاكم
نيويورك باالستقالة

واجه حاكم نيويورك أندرو كومو سلسلة مذهلة من االنشقاقات
والدعوات الستقالته ،وسط مزاعم بالتحرش الجنيس ،والتي تركت
الديمقراطي البارز حاكم والية نيويورك يقاتل من أجل بقائه السيايس
ووحيدا.
غاض ًبا
ً
عضوا من أعضاء الكونغرس يف
وفقد الحاكم دعم ما يقرب من 29
ً
نيويورك ،وأغلبية الديمقراطيني يف املجلس الترشيعي للوالية ،لكن
الرضبة األبرز كانت من زعيم األغلبية يف مجلس الشيوخ تشاك شومر
والسيناتور كريسنت جيليرباند اللذين طالبا كومو بالتنحي.

الكونغرس يسعى الستعادة «سلطة
إعالن الحرب» من الرئيس
يبدأ مرشعون أمريكيون من الحزب الديمقراطي
العمل عىل ترشيع لتعديل تفويض استخدام القوة
العسكرية الذي استخدمه رؤساء من الحزبني عىل
مدار عقود لتربير هجمات عىل أهداف خارج البالد.

وقال النائب غريغوري ميكس إن لجنة الشؤون
الخارجية التي يرأسها بمجلس النواب ستبدأ
يف مناقشة إلغاء «تفويض استخدام القوة
العسكرية» الذي سمح بالحرب يف العراق عام
 .2002وقال ميكس يف مؤتمر عرب الفيديو مع
مجموعة من النواب الديمقراطيني «أنوي تجهيز
ترشيع يف لجنة الشؤون الخارجية يف األسابيع
املقبلة إللغائه (التفويض)».
ويسعى أعضاء يف مجلس الشيوخ أيضا إىل إعادة
سلطة إعالن الحرب إىل الكونغرس من البيت

األبيض.
ويف أعقاب رضبات جوية يف سوريا أمر بها الرئيس
جو بايدن ،طرحت مجموعة من الحزبني يف الثالث
من مارس ترشيعا إللغاء تفويض استخدام القوة
العسكرية يف العراق عام  2002وتفويض آخر أقر
يف عام .1991
ووافق مجلس النواب يف العام املايض عىل إلغاء
تفويض استخدام القوة العسكرية  2002لكن
اإلجراء لم يحظ بموافقة مجلس الشيوخ الذي كان
يهيمن عليه الجمهوريون آنذاك.
ويمنح الدستور سلطة إعالن الحرب للكونغرس
وليس الرئيس .وتغريت هذه الصالحية بعد إقرار
الكونغرس تصاريح «استخدام القوة العسكرية»
التي ال تنقيض بموعد محدد وذلك يف قرارات
متعلقة بالعراق ويف تفويض أجاز الحرب عىل

تنظيم القاعدة يف أعقاب هجمات  11سبتمرب أيلول
.2001
وقالت النائبة باربرا يل يف املؤتمر الصحفي إن
«تفويض استخدام القوة العسكرية» استخدم
أكرث من  40مرة لتربير هجمات يف  19بلدا .وأضافت
قائلة «حان الوقت لكي ننهي هذه الحروب التي
ال تنتهي».
وقال آدم شيف رئيس لجنة املخابرات بمجلس
النواب إنه ينبغي ألي تفويض جديد أن يحمل
موعدا محددا وأن ينطبق عىل دول محددة وينبغي
التشاور بشأنه مع الكونغرس.
وكان البيت األبيض قد قال إن الرئيس جو بايدن
يرى أنه ينبغي مراجعة ترشيع «تفويض استخدام
القوة العسكرية».

«نظرا
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون يف بيان مشرتك:
ً
الدعاءات التحرش الجنيس املتعددة وذات املصداقية وسوء السلوك ،من
الواضح أن الحاكم كومو فقد ثقة رشكائه يف الحكم وشعب نيويورك يجب
أن يستقيل الحاكم كومو.
وأدت األزمة السياسية املتصاعدة إىل إثارة قضايا تتعلق بعزل الحاكم
يف والية ذات أغلبية ديمقراطية ساحقة وتهدد بإحداث معضلة يف األيام
األوىل للرئيس جو بايدن يف منصبه.
وانتهز الجمهوريون الفضيحة يف محاولة لرصف االنتباه عن نجاح بايدن
يف معالجة جائحة فريوس كورونا وتحدي امليزة الراسخة لحزبه مع
الناخبات.
ويعترب بايدن حليف كومو منذ فرتة طويلة وصديقا لوالده ،لكنه تجنب
تناول الجدل بشكل مبارش عىل الرغم من أنه أصبح صع ًبا بشكل متزايد.
ورفضت السكرترية الصحافية للبيت األبيض جني ساكي  ،القول ما إذا
كان بايدن يعتقد أن كومو يجب أن يستقيل .وقالت إن كل امرأة اشتكت
«تستحق أن ُيسمع صوتها ،ويجب معاملتها باحرتام ويجب أن تكون
قادرة عىل رسد قصتها».
وأرص كومو املتحدي يف وقت سابق عىل أنه لن يتنحى ،وأدان منتقديه
الديمقراطيني ووصفهم بأنهم «متهورون وخطريون».
من جهتها قالت النائبة التقدمية أوكاسيو كورتيز ،يف بيان مشرتك مع
النائب األمريكي جمال بومان ،إنها بعد االتهامات الجديدة ضد الحاكم،
كانت قلقة بشأن سالمة ورفاهية موظفي الحاكم.

Pelosi Says NY Governor Must Decide If He Can Still Govern
Cuomo, who at 63 has been governor for the last 10 years, has repeatedly denied acting in any way
»he considered “inappropriate.
He has shrugged off the calls to resign, asking people to wait for the
results of several investigations, including one being led by the state’s
attorney general, Letitia James.
Pelosi told ABC she had “zero
”tolerance for sexual harassment
and said Cuomo’s accusers should
be listened to.
But she said both the women and
Cuomo “deserve to hear the results
of these investigations,” adding
that she had confidence in the
state’s attorney general.
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Cuomo’s accusers, most of them
women who worked in the state
government with him, “must be
treated with respect,” Pelosi said.
“They are credible and serious
»charges.
She added: “The governor should
look inside his heart -- he loves
New York -- to see if he can govern
»effectively.
Eight women have come forward
since last month to denounce what
they said were inappropriate words
and gestures from Cuomo. One
former employee said he slipped
his hand under her blouse in an
incident last year.

U

S House speaker Nancy Pelosi weighed in Sunday on
the growing calls for New
York Governor Andrew Cuomo
to resign over sexual misconduct
allegations, saying he should “look
inside his heart ... to see if he can
»govern effectively.
But in carefully worded comments
on ABC’s “This Week” program, she
stopped short of joining a growing
list of other politicians, including
many fellow Democrats, in demanding Cuomo’s resignation.
New York’s senior senator, Chuck
Schumer, now the majority leader
in the US Senate, is among those
who have explicitly called for the
governor to step down.
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فيروس كورونا يضرب مقر
إقامة ترامب

البيت األبيض يكشف أسباب سقوط
بايدن على سلم الطائرة الرئاسية
أكد البيت األبيض أن الرئيس األمريكي ،جو
بايدن ،يف حالة جيدة بعد أن تعرث مرات عدة
قبل أن يسقط خالل صعوده سلم الطائرة
الرئاسية أمام كامريات وسائل اإلعالم.
واعتربت املتحدثة باسم البيت األبيض ،كارين
جان-بيري ،خالل مؤتمر صحايف ،أن سبب
الحادث قد يعود إىل رياح قوية يف قاعدة
أندريوس الجوية املشرتكة التي انطلقت منها
الرحلة الرئاسية.
وقالت جان-بيري إن «الجو عاصف جدا يف
الخارج» ،مضيفة أن بايدن «يف حالة جيدة

بنسبة  ،»100%لكنها لم توضح ما إذا خضع
الرئيس لفحص طبيب كان يسافر معه عىل
منت الطائرة.
والتقطت عدسات املصورين بايدن يسقط
عىل ركبتيه ويتعرث ثالث مرات ،قبل أن يلحق
نفسه ويكمل صعود سلم طائرته للسفر إىل
مدينة أتالنتا.
وقبيل دخوله الطائرة ،عاد الرئيس األمريكي
البالغ من العمر  78عاما ليلقي التحية مودعا
الصحافيني.
ويأتي هذا الحادث وسط مخاوف متزايدة من

أُغلق مقر إقامة الرئيس األمريكي السابق ،دونالد ترامب ،جزئيا بعد أن ثبتت إصابة
بعض املوظفني بمرض كوفيد  ،19حسبما ذكرت وسائل اإلعالم األمريكية.
واملنتجع الذي يملكه ترامب ويقع يف والية فلوريدا هو املقر الرسمي له ،منذ أن ترك
منصبه يف يناير /كانون الثاني.
وقالت إدارة املنتجع يف بيان إنه تم إغالق نادي الشاطئ وغرفة الطعام ،لكنها لم تحدد
عدد األشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالوباء.
وأصيب ترامب بفريوس كورونا يف أكتوبر /ترشين األول املايض ،وتم تطعيمه يف يناير/
كانون الثاني.
ويف وقت تشخيص إصابته ،تم إدخاله إىل املستشفى لعدة أيام وعولج بجرعة
منخفضة من عالج الستريويد ديكساميثازون.
كما ثبتت إصابة زوجته ميالنيا ترامب ونجله بارون بالفريوس ،وكذلك العديد من
مسؤويل البيت األبيض املقربني من الرئيس آنذاك.
تم نقل السيد ترامب إىل املستشفى إثر إصابته بفريوس كورونا ،يف أكتوبر /ترشين
األول املايض
ويف رسالة بريد إلكرتوني إىل األعضاء حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست ،قالت
إدارة املنتجع إنها تتبع «جميع إجراءات االستجابة املناسبة» ،وستظل خدمات
الحفالت والفعاليات مفتوحة.
ويف يناير /كانون الثاني املايض ،ظهرت صور من حفلة ليلة رأس السنة يف منتجع «مار
إيه الغو» أظهرت عددا من الضيوف ال يرتدون أقنعة .وتلقى املنتجع تحذيرا رسميا من
إدارة مقاطعة «بالم بيتش» ،جاء فيه إن الحدث انتهك القواعد املرتبطة بوباء كورونا.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن النادي يخطط الستضافة أحداث ،خالل معتكف
الربيع للجنة الوطنية للحزب الجمهوري الشهر املقبل.

الحالة الصحية لبايدن ،البالغ  78عاما من
عمره والذي يعترب سياسيا أكرب سنا أصبح
رئيسا للواليات املتحدة.
وسبق أن جذب بايدن مرات عدة اهتماما
واسعا من وسائل اإلعالم بحوادث محرجة
أخرى ،بما يف ذلك الخميس حينما وصف
من جديد عن طريق الخطأ نائبته ،كاماال
هاريس ،بالرئيسة.
ويف أواخر نوفمرب تعرض بايدن لكرس يف قدمه
اليمنى أثناء اللعب مع أحد كالبه.

دونالد ترامب سيعود لوسائل التواصل االجتماعي من خالل «منصته الخاصة»
أعلن مستشار للرئيس األمريكي السابق ،دونالد ترامب ،إن
األخري سيعود قريبا ً إىل مواقع التواصل االجتماعي «بمنصته
الخاصة».

وقال جيسون ميللر لشبكة فوكس نيوز« :أعتقد أننا سنشهد
عودة الرئيس ترامب إىل وسائل التواصل االجتماعي ،يف
غضون شهرين أو ثالثة عىل األرجح».
وقال إن املنصة «ستكون األكرث شعبية بني وسائل التواصل
االجتماعي» و»ستعيد تعريف اللعبة بالكامل».
وتم تجميد حسابات ترامب عىل تويرت وفيسبوك ،بعد أعمال
الشغب املميتة التي جرت يف يناير /كانون الثاني يف مبنى
الكابيتول األمريكي يف واشنطن العاصمة.
وشهد الهجوم الذي شنه أنصار ترامب ،يف السادس من
يناير /كانون الثاني ،مقتل خمسة أشخاص بينهم ضابط
رشطة ،يف أحداث وصفت بأنها هزت أسس الديمقراطية
األمريكية.
وبعد عدة أيام ،قال موقع تويرت إن حساب ترامب
« - @realDonaldTrumpتم تعليقه بشكل دائم  ...بسببخطر حدوث مزيد من التحريض عىل العنف».
واستخدم ترامب تويرت كوسيلة ،ألكرث من  10سنوات ،لتجاوز
وسائل اإلعالم التقليدية والتحدث مبارشة إىل الناخبني.
هل نعرف ما هي املنصة التي يريد ترامب استخدامها؟
لم يقدم السيد ميللر أي تفاصيل بهذا الشأن ،واكتفى بالقول
إن «الجميع ينتظر ويراقب ،لريوا ما يفعله الرئيس ترامب
بالضبط».
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وقال املستشار إن السيد ترامب قد أجرى بالفعل
«اجتماعات رفيعة املستوى» ،مع فرق مختلفة بخصوص
املرشوع يف منتجعه «مار إيه الغو» يف فلوريدا.
وأضاف ميلر أن «العديد من الرشكات» قد اتصلت بالفعل
بالرئيس السابق.
وتابع أن «هذه املنصة الجديدة ستكون كبرية» ،وتوقع أن
يجذب السيد ترامب «عرشات املاليني من الناس».
لماذا تم حظر ترامب؟
يف البداية ،تم حظر استخدام ترامب لحسابه عىل تويرت ملدة
 12ساعة ،يف يناير /كانون الثاني ،بعد أن وصف األشخاص
الذين اقتحموا مبنى الكابيتول األمريكي بأنهم «وطنيون».
ودخل املئات من أنصاره املبنى ،يف الوقت الذي كان من املقرر
أن يصدق فيه الكونغرس األمريكي عىل فوز جو بايدن ،يف
االنتخابات الرئاسية العام املايض.
وحذر موقع تويرت بعد ذلك من أنه سيحظر السيد ترامب
«بشكل دائم» ،إذا خالف قواعد املنصة مرة أخرى.
وبعد السماح له بالعودة إىل تويرت ،نرش ترامب تغريدتني
أشارت إليها الرشكة عىل أنهما القشة األخرية.
وقالت رشكة التواصل االجتماعي إن هاتني التغريدتني
«تنتهكان سياسة تمجيد العنف».
كما تم تعليق حسابات ترامب عىل فيسبوك ،ومنصة األلعاب
الشهرية  ،Twitchوتطبيق الرسائل متعددة الوسائط سناب
شات.
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صحيفة أمريكية« :ارتفاع معدل وفيات كورونا بين عرب أمريكا»

يواجه األمريكيون ذوو األصول العربية ،معدالت مرتفعة
للوفاة واإلصابة بعدوى كورونا ىف مجتمعاتهم،لكن هناك
القليل من البيانات لدعم هذه املخاوف ألن الحكومة
الفيدرالية تصنف معظمهمعىل أنهم من العرق األبيض.

وقالت صحيفة يو اس ايه توداي ،إن  3.7مليون عربي
أمريكي يف البالد غري قادرين عىلتحديد هويتهم يف
التعداد السكاني والهيئات الحكومية األخرى،
ونتيجة لذلك من الصعبالحصول عىل بيانات الرعاية
الصحية الرسمية ،حيث يضطر الخرباء وقادة املجتمع
إىلاالعتماد عىل بيانات مختلطة ،وغال ًبا ما يتم تجميعها
ذات ًيا.

وتفاقمت املشكلة بسبب فريوس كورونا ،مما أثار
مخاوف لدى مجتمع يواجه بالفعل العديدمن عوامل
الخطر للفريوس ،بما يف ذلك أعداد كبرية من املهاجرين
والالجئني ،واألرسمتعددة األجيال ،وارتفاع معدالت ارتفاع
ضغط الدم والسكري وأمراض القلب.
وتويف أكرث من  500000أمريكي من كورونا وتظهر البيانات
الفيدرالية أنه مقارنة بالبيضغري الالتينيني  ،فإن السود
أكرث عرضة للوفاة من الفريوس مرتني تقري ًبا  ،يف حني
أنمعدالت الوفيات بني األمريكيني من أصل التيني
واألمريكي األصليني تقرتب من مرتنيونصف املرة باملقارنة،
ال توجد بيانات رسمية عن األمريكيني العرب الذين تم
تجميعهميف فئة البيض.

يف مدينة نيويورك ،حيث غال ًبا ما تتضاعف عائالت
املهاجرين والالجئني لتحمل تكاليفالسكن الباهظ يف
املدينة ،وجد استطالع أجراه مركز دعم األرسة العربية
األمريكية يفاملدينة أن االزدحام قد تفاقم مع فقدان
الوظائف بسبب الوباء  ،مما سمح للفريوسباالنتشار
اكرث.
ووفقا للتقرير يعد جنوب كاليفورنيا ،موطنًا ملا يصل
إىل  300الف من العرب األمريكيني ،وهو أكرب تجمع يف
البالد ،ولكن السكان أعىل من حيث النسبة املئوية يف
ميشيغان،وبشكل أسايس يف ديرتويت واملناطق املجاورة
مثل ديربورن ،حيث يشكلون نصفسكان املدينة البالغ
عددهم حوايل  100الف نسمة.

بالنسبة للوافدين حديث ًا ،غال ًبا ما تعاني الحياة يف
الواليات املتحدة خالل بدايتها من الفقروانخفاض
مستويات التعليم والوظائف كسائقي سيارات أجرة
أو كعاملني يف املطاعم أواألسواق أو خدمات التنظيف
التي عرضتهم لتفاوت يف الرعاية الصحية األشياء التي
التمكنهم من التزام التباعد االجتماعي او اإلجراءات
االحرتازية.
يف الوقت نفسه ،تجنب العديد من األمريكيني العرب
الخضوع للفحص بحث ًا عن الفريوس ،إما غري مدركني
للخدمات املتاحة ،أو قلقني للغاية بشأن إعالة أرسهم
لدرجة أنهم اليريدون مواجهة نتيجة اختبار إيجابية.

احتجاجات ومظاهرات مناهضة للعنصرية في عدد من الواليات األمريكية
شهدت معظم الواليات األمريكية احتجاجات
ومظاهرات مناهضة للعنرصية ضد األمريكيني
من أصول آسيوية وسكان جزر املحيط الهادئ
وذلك بعد مقتل  8آسيويني يف حوادث إطالق
نار بمنتجعات صحية يف منطقة أتالنتا.
وقالت شبكة (إن بي يس) األمريكية« :إن
مسريات االحتجاج التي انطلقت رشارتها أمس
األول من مقاطعة سان فرانسيسكو يف والية
كاليفورنيا وصوالً إىل بيتسربغ وعدة مناطق
بينهما شاركت بها مختلف الفئات العمرية
إلدانة وشجب العنرصية والتمييز العنرصي
بسبب تصاعد جرائم الكراهية ضد األمريكيني
من أصول آسيوية».
وأضافت« :بلغ ذروة االحتجاج بعد حوادث
إطالق النار التي شهدتها  3منتجعات صحية
يف أتالنتا وأدت إىل مرصع  8أشخاص  6منهم
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نساء من أصول آسيوية».
ويشار إىل أن الواليات املتحدة شهدت ارتفاعا ً
يف مستوى العنرصية بعد وصول الرئيس
السابق دونالد ترامب إىل البيت األبيض حيث
تخللت هذه الفرتة خطابات له تحض عىل
العنرصية والكراهية ضد األمريكيني من أصول
أفريقية والتينية.
وأعلنت رابطة مكافحة التشهري يف مدينة
نيويورك األمريكية أن الرتويج لتفوق العرق
األبيض يف الواليات املتحدة وال سيما رسائل
العنرصية تضاعف خالل العام املايض ووصل
إىل مستويات قياسية.
وقالت يف تقرير لها :إنها وصلت إىل 5125
حالة خالل  2020مقارنة مع  2724حالة يف
 2019وقد ظهر هذا االرتفاع يف جميع الواليات
األمريكية.
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يمني أمريكي
يحصل على براءة
اختراع والواليات
المتحدة تعتمده
عالم بشكل رسمي
 يف والية،حاز الربوفيسور اليمني إبراهيم العريقي
 واعتماده، عىل براءة اخرتاع يف مجال البيانات،كاليفورنيا
. عىل مستوى الواليات املتحدة األمريكية،رسميا كعالم
وأفاد مصدر مقرب من الربوفيسور العريقي بأنه حصل
عىل أفضل براءة اخرتاع يف أول عمل له وهو عبارة عن نظام
.صناعة الداتا بخوارزميات للسيارات ذاتية القيادة

Ilhan Omar Proposes Bill to Cancel Rent,
Mortgage Payments During Pandemic

A

lthough vaccine distribution
is ramping up across the
country, the Covid-19 pandemic isn’t over, and Americans are
still facing financial hardships. And
while moratoriums on evictions
and foreclosures have been instituted and repeatedly extended,
progressive House Democrats want
the government to do more.
They want to ease the burden
on renters and homeowners by
cancelling rent and mortgage
payments for the duration of the
pandemic.
Rep. Ilhan Omar of Minnesota
introduced the Rent and Mortgage Cancellation Act on ،which
would cancel rent and mortgage

payments nationwide through
the end of the pandemic. The bill
would ensure no negative impact
on landlords’ and homeowners’
credit ratings and rental histories,
and would establish a relief fund
for landlords and mortgage holders
to cover the losses of cancelled
payments.
Although President Joe Biden
extended previous moratoriums on
foreclosures and evictions, Omar
said in a statement that those are
not long-term solutions.
“People across this country will be
forced to pay tens of thousands of
dollars in back rent when it ends,”
Omar said. “In some cases, local

governments are allowing evictions
to continue despite the moratorium. In other cases, landlords
are going bankrupt due to lack of
income. To avoid an even larger
crisis, we must cancel rent and
mortgage payments during this
pandemic. This isn’t a radical idea.
It’s what is needed to prevent an
even bigger crisis.”
12 million Americans currently owe
$6,000 on average in back-rent,
Omar said during a press conference on , and according to the
nonpartisan Center on Budget and
Policy Priorities, one in five renters
is behind on rent, and since the
pandemic began, over 10 million
Americans have fallen behind on
mortgage payments.

وأكد املصدر أن الواليات املتحدة األمريكية أعتمدت
 عىل، كعالم يف مجال البيانات،الربوفيسور إبراهيم العريقي
.مستوى أمريكا
 إبراهيم العريقي،إىل ذلك أصدرت رشكة جوجل للربوفيسور
شهادة كمهندس محرتف يف الذكاء اإلصطناعي وتعليم
.اآللة
الربوفيسور ابراهيم احمد عيل قائد العريقي هو من أبناء
. من االعروق قرية «عرار،محافظة تعز

يمني أمريكي يتحكم بحركة المالحة
في ثاني اكبر مطارات امريكا
، دورا استشار ًيا لحكومة مدينة نيويورك
ً والذي يلعب
. شخص150,000 والتي تمثل اكرث من
حيث كان يحيى استاذ جامعيا ً بدوام جز ٔيي يف كلية
 حيث قام بتدريس مراقبة2009-2012 الطريان من
.الحركة الجوية وطقس الطريان

ولد يحيى ا ٔحمد ُعبيد يف اليمن ثم هاجر إىل الواليات
. وهو يف الثامنة من عمره1991 املتحدة مع ارسته عام
اكمل تعليمه االبتدائي والثانوي ثم تحصل عىل
،2003 رخصته التجريبية الخاصة يف الطريان عام
 وتحصلVaughn College والتحق بعد ذلك بكلية
.2005 عىل بكالوريوس علوم إدارة الطريان عام
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عمل اليمني االمريكي الكابنت يحي عبيد يف إدارة
) شغل منصب مدير عامFAA( الطريان الفيدرايل
إلدارة التحكم بحركة املالحة الجوية يف مطار جون
كندي الشهري ثاني اكرب مطارات امريكا والذي يقع يف
.مدينة نيويورك
فقد كان يحيى ضابط أمن النقل يف وزارة األمن
. ومطار ا ٔورالندوLaGuardia الداخيل يف مطار
20 بدا ٔ «يحي» يف مطار كينيدي منذ ما يقرب من
 حصل عىل رخصة.عاما للعمل يف رشكات الطريان
ً
.2003 طيار خاص يف عام
ويشغل يحيى حال ًيا منصب نائب رئيس مجلس
 يف مدينة برونكس يف والية نيويورك11 إدارة املجتمع
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET
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مقترح أمريكي لوقف
إطالق النار في اليمن
والحوثيون يعتبرون أنه
يمثل الرؤية السعودية

اليمن يعلن استئناف العالقات
الدبلوماسية مع قطر
أعلن اليمن ،استئناف العالقات
الدبلوماسية مع قطر ،وذلك عقب
استقبال نائب رئيس الوزراء وزير
الخارجية القطري ،الشيخ محمد بن
عبد الرحمن آل ثاني ،اليوم يف الدوحة،
وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن
مبارك.
وسلّم وزير الخارجية اليمني نظريه
القطري ،خالل اللقاء ،رسالة من الرئيس
اليمني عبد ربه منصور هادي إىل أمري
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ورفع يف وقت الحق العلم اليمني
عىل مبنى السفارة بالدوحة ،إيذانا ً
باستئناف العالقات .وذكرت وزارة
الخارجية اليمنية يف موقعها اإللكرتوني
أن الوزير اليمني نقل خالل اللقاء
تحيات الرئيس عبد ربه منصور هادي
إىل الشعب القطري قيادة وحكومة،
مثمنا ً جهود دولة قطر يف املساعدة
اإلنسانية والتنموية لليمن ،ودعمها
للرشعية اليمنية.
وأضافت أنه «تم يف اللقاء االتفاق عىل
استئناف العالقات الثنائية بني البلدين،
وبحثا سبل تعزيزها وتنميتها وتنسيق
مواقف البلدين إزاء التطورات السياسية
عىل الساحة اإلقليمية والدولية ،وأهمية
توحيد اآلراء واملواقف الدبلوماسية إزاء

أطياف الشعب اليمني كأساس إلنهاء
هذه األزمة» ،كما دعا إىل «تنفيذ قرارات
مجلس األمن الدويل ذات الصلة ،ال
سيما القرار رقم .»2216

الساحة اليمنية ،والعمل عىل تحقيق
السالم واالستقرار يف املنطقة».
وأكد وزير الخارجية اليمني أن «سعي
بالده لعودة العالقات مع دولة قطر إىل
مجراها الطبيعي والدفع بها إىل آفاق
أوسع يستجيب لتاريخ تلك العالقات
وعب
بني البلدين والشعبني الشقيقني»ّ ،
عن «سعادته الغامرة باإلنجاز العظيم
الذي تحقق خالل قمة العال 2021
واملتمثل يف املصالحة الخليجية وعودة
اللحمة والتآلف بني األشقاء الخليجيني،
رحبت به الجمهورية اليمنية
والذي ّ
بالغ الرتحيب ،خاصة ملا تحظى به
قطر وجميع الدول الخليجية من مكانه
خاصة يف قلوب اليمنيني تستند إىل
وشائج القربى ووحدة الهدف واملصري
والتاريخ املشرتك».
ووفق وكالة األنباء القطرية «قنا»،
شدد وزير الخارجية القطري
فقد ّ
خالل االجتماع عىل «موقف دولة قطر
الثابت بشأن أهمية املحافظة عىل
وحدة اليمن وتحقيق أمنه واستقراره»،
وأشار إىل «رضورة إنهاء حالة الحرب،
وتبني الحوار والحل السيايس،
وتحقيق املصالحة الوطنية ،والعودة إىل
مخرجات الحوار الوطني الشامل التي
توافقت عليها القوى السياسية وكافة

وتعهدت قطر ،مطلع الشهر الجاري،
بتقديم  70مليون دوالر لدعم خطة
االستجابة األممية يف اليمن خالل مؤتمر
املانحني الذي عقد مؤخرا ً ،وقد سلّمت
قطر  10ماليني دوالر منها بالفعل.

حمل املبعوث األمريكي الخاص باليمن تيم ليندركينغ خطة وصفها باملتماسكة لوقف
إطالق النار يف اليمن .لكن ليندركينغ لفت إىل أن الخطة مطروحة أمام قيادة حركة
الحوثيني «لعدد من األيام» لكن الحركة تعطي األولوية فيما يبدو للهجوم العسكري
النتزاع السيطرة عىل مأرب .من الجانب اآلخر ،أعلن املتحدث باسم الحوثيني أن املقرتح
األمريكي الخاص بوقف إطالق النار يف اليمن «ال جديد فيه ويمثل الرؤية السعودية
واألممية».
أشار املبعوث األمريكي الخاص باليمن تيم ليندركينغ إىل أن خطة متماسكة لوقف إطالق
النار يف اليمن مطروحة اآلن عىل قيادة حركة الحوثيني «لعدد من األيام» لكن الحركة
تعطي األولوية فيما يبدو للهجوم العسكري النتزاع السيطرة عىل مأرب.
وأعلن ليندركينغ ملجلس األطليس بعد زيارة للمنطقة إلحياء الجهود إلنهاء الرصاع
املستمر منذ ست سنوات والذي ُينظر إليه عىل نطاق واسع عىل أنه حرب بالوكالة بني
السعودية وإيران «سأعود عىل الفور عندما يكون الحوثيون عىل استعداد للحوار».
وأوضح« :الواليات املتحدة واألمم املتحدة تحث الحوثيني عىل الرد ...إذا لم نتمكن من
إحراز تقدم اآلن ،فسوف تدخل البالد يف رصاع وعدم استقرار أكرب».
وتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية يف اليمن عام  2015بعدما أطاحت جماعة
الحوثي بالحكومة الرشعية من العاصمة صنعاء.
وأضاف ليندركينغ« :لدينا اآلن خطة متماسكة لوقف إطالق النار يف جميع أنحاء البالد
بعنارص من شأنها أن تعالج عىل الفور الوضع اإلنساني املزري يف اليمن مبارشة ...هذه
الخطة معروضة عىل قيادة الحوثيني لعدد من األيام» .ولم يقدم مزيدا من التفاصيل وقال
إن الخطة تلقى دعما من السعودية.
وقال ليندركينغ «بشكل مأساوي ومربك إىل حد ما بالنسبة يل ،يبدو أن الحوثيني يعطون
األولوية لحملة عسكرية للسيطرة عىل مأرب ...بدال من وقف الحرب ونقل املساعدات إىل
الشعب اليمني».
وأعلن أن الواليات املتحدة ستستأنف تمويل املساعدات اإلنسانية لشمال اليمن وقال إن
واشنطن ستعمل مع حكومتي اليمن والسعودية إليجاد طريقة إليصال الوقود إىل اليمنيني
الذين هم يف أمس الحاجة إليه.
من الجانب اآلخر ،أعلن املتحدث باسم الحوثيني يف اليمن محمد عبد السالم لتلفزيون
املسرية أن املقرتح األمريكي الخاص بوقف إطالق النار يف اليمن «ال جديد فيه ويمثل
الرؤية السعودية واألممية».
وأضاف قائال« :يف املقرتح األمريكي ال وقف للحصار وال إلطالق النار بل التفافات شكلية
تؤدي لعودة الحصار».

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت،
مع اندالع األزمة الخليجية مطلع
يونيو /حزيران  ،2017قطع العالقات
الدبلوماسية مع قطر ،تماشيا ً مع إجراء
مماثل للسعودية واإلمارات اللتني
تقودان التحالف يف اليمن ،ومعهما مرص
والبحرين.
وتشهد العالقات بني دول األزمة تقاربا ً
متسارعا ً منذ صدور بيان قمة العال يف 5
يناير /كانون الثاني املايض ،الذي أعلن
رسم ّيا ً عن انتهاء األزمة الخليجية .وقبل
أيام ،التقى وزير الخارجية القطري
نظريه املرصي سامح شكري يف القاهرة،
عىل هامش اجتماعات الجامعة العربية
للمرة األوىل منذ
عىل املستوى الوزاري،
ّ
 4سنوات.
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’UK’s ‘inexplicable
cut to Yemen aid
sparks outrage
he UN’s chief has lashed out at the United Kingdom’s decision to cut aid to Yemen, branding it a
“death sentence” to the war-torn country.

T

Britain has drastically cut its aid to Yemen, under the pretext that
the coronavirus pandemic has created “a difficult financial context
for us all».
The UK government said it would provide “at least” £87 million
($120 million) in aid this year, a little over half of the £164 million
($228 million) it pledged last year.
The sharp cut was announced on at a virtual donors’ conference
by Minister of State for the Middle East and North Africa James
Cleverly.

األمم المتحدة :مساعدات المانحين
غير كافية لدرء مجاعة في اليمن
ونحتاج ألموال إضافية
حذر مارك لوكوك ،منسق شؤون اإلغاثة
لألمم املتحدة يف حاالت الطوارئ ،من أن
األمم املتحدة ال يمكنها أن توقف حصول
مجاعة يف اليمن إن لم تحصل عىل أموال
باإلضافة لتلك التي تم التعهد بها يف مؤتمر
املانحني لليمن ،نحو 1.7مليار دوالر ،وجاءت
ترصيحات لوكوك خالل مؤتمر صحايف عقد
بعد انتهاء املؤتمر.
وتحتاج األمم املتحدة ألكرث من  3.85مليارات
دوالر أمريكي لتقديم املساعدات اإلنسانية يف
اليمن وسد احتياجات اليمنيني اإلنسانية
لهذا العام ،من بينها قرابة  1.9مليار دوالر
عىل األقل لدرء املجاعة ،بحسب برنامج
الغذاء العاملي التابع لألمم املتحدة.
وقال لوكوك «لم نحصل عىل تعهدات
بتقديم  1.9مليار ،وهو املبلغ الذي أشار إليه
برنامج الغذاء العاملي ملنع حدوث املجاعة،
ولذلك إذا لم نحصل عىل األموال ستكون
هناك مجاعة أكرب يف اليمن».
وكان األمني العام لألمم املتحدة ،أنطونيو
غوترييس ،عرب عن خيبة أمله ألن الرقم،
الذي تعهدت به الدول املانحة ،أقل مما
تلقته األمم املتحدة لصندوقها الخاص
باإلغاثة لليمن يف عام  2019وحتى العام
املايض.
وقال غوترييس أن الكثري من النساء
واألطفال والرجال اليمنيني بحاجة ماسة

لتلك املساعدات للبقاء عىل قيد الحياة،
كما وصف تقليص املساعدات بأنها بمثابة
«عقوبة إعدام» بحق اليمنيني ،وطلب
غوترييس من الدول التي لم تقدم ما
يكفي بإعادة النظر بإمكانية زيادة حجم
مساعداتها من أجل الحيلولة دون حدوث
أكرب مجاعة قد يشهدها العالم منذ عقود.
كما أكد غوترييس عىل رضورة الوقف الفوري
إلطالق النار يف اليمن ،وفرض تدابري لبناء
الثقة وتحقيق تقدم يف عملية سياسية
جامعة برعاية األمم املتحدة واملجتمع الدويل
وبقيادة يمنية.
ويحتاج أكرث من عرشين مليون يمني إىل
نوع من أنواع املساعدات اإلنسانية ،وتقدر
األمم املتحدة عدد اليمنيني الذين سيعانون
من الجوع خالل العام بقرابة  16مليون
يمني ،خمسون ألفا ً منهم يعيشون يف
ظروف شبيهة باملجاعة ويواجهون خطر
املوت جوعا ً ،كما تقدر األمم املتحدة أن
نصف أطفال اليمن دون الخامسة سيعانون
من سوء التغذية الحاد ،من بينهم  400ألف
طفل معرضون للموت إن لم يحصلوا عىل
العالج بشكل عاجل.
وأكد لوكوك إن األمم املتحدة ستبحث
إمكانية عقد مؤتمر إضايف خالل العام
الجاري ،يف محاولة لحشد املزيد من
التربعات ،ولفت االنتباه إىل «رضورة وقف

العراقيل التي تفرضها جميع أطراف النزاع
يف اليمن ،التي تحول دون وصول جزء من
املساعدات اإلنسانية يف بعض املناطق،
نحاول معالجة هذا املوضوع والحيلولة دون
تحويل مسارها ونقوم بفحص ذلك ،املشكلة
التي تواجهنا اآلن هي أننا ال نملك ما يكفي
من األموال ،وهذا هو السبب وراء األزمة التي
نواجهها ،أي عدم تقديم الدول املانحة ما
يكفي من التربعات لصندوق اإلغاثة الخاص
باليمن».
وقال إن األمم املتحدة تنرش وبشكل
دوري التقارير املالية حول األموال التي
تحصل عليها وطريقة رصفها ،ثم أكد أن
املشكلة الحقيقية تعود بشكل رئييس
لعدم تقديم املانحني الكبار ،الذين كانوا
يقدمون مساعدات بحجم أكرب ،ما يكفي من
التربعات.
وتلقت األمم املتحدة العام املايض  1.9مليار
دوالر ،أي قرابة النصف مما احتاجته
لتمويل صندوق مساعداتها اإلنسانية ،مما
أدى إىل تفاقم األوضاع اإلنسانية وزيادة
خطر املجاعة عىل نطاق واسع ،كما اضطرت
إلغالق عدد من برامجها األساسية بسبب
نقص حجم التربعات ،وتواجه األمم املتحدة
تحديات ضخمة يف عملياتها اإلنسانية
وزادت تلك التحديات بسبب جائحة كورونا،
باإلضافة النتشار الكولريا وتهديدات أخرى.

«Recent global challenges meant a difficult financial context for us
all,” Cleverly said.
London’s decrease in aid was deplored by officials.
Jeremy Hunt, the former foreign secretary, said he was “deeply
disappointed” and added that the “timing is inexplicable with the
UN warning only last week that Yemen faces the worst famine the
world has seen for decades».
UN’s Secretary-General Antonio Guterres said that generous donations had averted a famine in 2018, but that “today, reducing aid is
a death sentence” to Yemeni civilians.
UN officials warned at the event that if the UN failed to meet its
$3.85bn target for 2021, millions of Yemenis could face starvation.
David Beasley, Executive Director of UN’s World Food Programme,
»told the conference: “We’ve got famine knocking on the door.
The US pledged an extra $191m at the conference - bringing its
total aid for Yemen to $350m this year.
 According to the latest UN data, more than 16 million Yemenisabout half the 29 million population - will face hunger this year.
The world body has warned that 400,000 Yemeni children under
the age of five could die from acute malnutrition
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السيسي وحمدوك
يبحثان تطورات سد
النهضة اإلثيوبي
استعرض الرئيس املرصي عبدالفتاح السييس ،ورئيس وزراء السودان الدكتور عبدالله
حمدوك ،آخر التطورات والجهود املشرتكة بني مرص والسودان فيما يتعلق بقضية
سد النهضة ،خالل لقائهما بقرص االتحادية بالقاهرة ،بحسب بيان صادر عن رئاسة
الجمهورية املرصية.

الحكومة المغربية تصادق على
تقنين زراعة القنب الهندي
سامي جوالل
صادق املجلس الحكومي املغربي ،عىل
مرشوع قانون يسمح بزراعة القنب الهندي
الستخدامه يف أغراض مرشوعة ،وفق رشوط
معينة ،وتحت مراقبة الدولة.
وتم تأجيل املصادقة عىل مرشوع القانون،
الذي تقدمت به وزارة الداخلية ،ملرتني مؤخرا ً
؛ بهدف استكمال دراسته.
ومن املرتقب أن تتم إحالة مرشوع القانون
بعد أن صادقت عليه الحكومة إىل غرفتي
الربملان للمصادقة عليه ،ثم ينرش يف الجريدة
الرسمية ليدخل حيز التنفيذ رسميا ً.
وذكرت املذكرة التقديمية ملرشوع القانون ،أن
التقنني سيمكن من جلب «استثمارات عاملية
من خالل استقطاب الرشكات املتخصصة
يف االستعماالت املرشوعة للقنب الهندي يف

األغراض الطبية والصناعية».
ويشهد حزب العدالة والتنمية الحاكم يف
املغرب منذ  2012أزمة داخلية حادة بسبب
مرشوع قانون تقنني زراعة القنب الهندي،
هدد األمني العام السابق للحزب ،وأكرث
بعدما َّ
رموزه شعبية ،عبداإلله بن كريان ،مطلع
مارس الجاري ،بتجميد عضويته يف الحزب،
إذا وافقت أمانته العامة عىل تبني القانون
املتعلق بالقنب الهندي ،وباالنسحاب
النهائي من الحزب ،إذا صادق ممثلوه يف
الربملان عىل القانون ،بحسب التزام مكتوب
نرشه ابن كريان ،العضو الحايل يف املجلس
الوطني للحزب ،عرب موقع إلكرتوني إخباري
مغربي.
وتنترش زراعة القنب الهندي يف مناطق
الشمال املغربي .ويبلغ إنتاج القنب الهندي
الخام يف تلك األقاليم  47ألفا ً و 400طن

قدر اإلنتاج املحتمل من القنب
سنويا ً ،و ُي َّ
الهندي املستخلص (الحشيش) بـ3080
طنا ً سنويا ً يف أقاليم الشمال ،بحسب بحث
أجراه مكتب األمم املتحدة ملحاربة املخدرات
والجريمة ،برشاكة مع الوكالة من أجل
اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية
لعماالت وأقاليم الشمال باململكة املغربية،
يف عام .2003

واتفق الطرفان ،بحسب البيان ،عىل «تكثيف التنسيق الحثيث يف ظل املرحلة الدقيقة
الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة ،وتعزيز االتصاالت مع األطراف اإلقليمية
والدولية لتفعيل املقرتح السوداني بتشكيل رباعية دولية للتوسط يف تلك القضية،
بما يساعد عىل التوصل التفاق قانوني شامل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد
النهضة ،وقبل موسم األمطار القادم» ،بحسب بيان رئاسة الجمهورية.
وأكد الرئيس السييس ،خالل اللقاء ،دعم مرص املتواصل للسودان من خالل التعاون
والتنسيق يف كافة امللفات ،واالهتمام املتبادل ،وأهمية الزيارة الحالية لرئيس الوزراء
السوداني إىل القاهرة ملتابعة مختلف أوجه العالقات الثنائية ومرشوعات التعاون
املطروحة بني الجانبني ،وترجمة اإلرادة السياسية املتوافرة إىل خطوات تنفيذية واقعية
لتعزيز التعاون الثنائي بني البلدين الشقيقني ،بما يجعله نموذجا ً يحتذى به لباقي
املنطقة.
وشهد اللقاء التباحث حول ُسبل دفع التعاون الثنائي يف مختلف املجاالت بني البلدين
الشقيقني ،خاصة ما يتعلق بنقل التجربة املرصية يف اإلصالح االقتصادي إىل السودان
وتدريب الكوادر السودانية ،إضافة إىل تنفيذ مرشوعي الربط الكهربائي وربط السكك
الحديدية ،وتعزيز املناخ املواتي إلقامة املرشوعات االستثمارية املشرتكة سواء الصناعية
أو الزراعية ،فضالً عن دفع العالقات التجارية واالقتصادية بالبلدين ،إىل جانب تفعيل
أنشطة اللجان الفنية املشرتكة ،وكذا تفعيل مذكرات التفاهم والربوتوكوالت املُربمة بني
البلدين.

وكشف البحث ،املنشورة نتائجه عىل املوقع
اإللكرتوني ملكتب األمم املتحدة ملحاربة
املخدرات والجريمة ،عن أن « 800ألف
شخص يزرعون القنب الهندي يف تلك
املناطق .ويجنون من تجارته  214مليون
دوالر أمريكي سنويا ً ،بعدما يبيعون  66%من
محصولهم يف شكله الخام ،و 34%منه عىل
شكل مسحوق «الحالة األوىل قبل تحويله
إىل قطع من الحشيش».

الكاظمي يدعو لحوار وطني على كافة
المستويات يضمن وحدة العراق
دعا رئيس وزراء العراق ،مصطفى الكاظمي ،إىل حوار
وطني عىل كافة املستويات يضمن وحدة العراق.
وقال الكاظمي إن العراق أمامه «فرصة تاريخية
الستعادة دوره يف املنطقة».
وغرد الكاظمي عىل «تويرت« :بمناسبة اللقاء
التاريخي بني قطبي السالم والتسامح ،سماحة
املرجع األعىل السيد عيل السيستاني ،وقداسة البابا
فرنسيس ،ولقاء األديان يف مدينة أور التاريخية ،نعلن
عن تسمية يوم السادس من آذار من كل عام ،يوما ً
وطنيا ً للتسامح والتعايش يف العراق».
هذا وغادر البابا فرنسيس العراق بعد زيارة تاريخية
هي األوىل لحرب أعظم إىل العراق.
وجال البابا فرنسيس البالغ من العمر  84عاما ً بني
بغداد وأربيل ،واملوصل وقرقوش يف شمال العراق الذي
عانى لسنوات من اإلرهابيني ،حامالً قضية إحدى

14

مارس  2021م  -السنة التاسعة  -العدد99 :

أقدم الجماعات املسيحية يف العالم ،كما التقى املرجع
الشيعي آية الله العظمى عيل السيستاني.
وبعد ثالثة أيام حافلة ،اختتم البابا فرنسيس
زيارته التاريخية إىل العراق بقداس من مدينة أربيل
بكردستان أقامه شارك فيه اآلالف وسط إجراءات
وودع العراقيني قائال «العراق سيبقى
صحية وأمنيةّ ،
معي ويف قلبي».
وأنهى زيارته برسالة أمل قائالً «يف األيام التي
أمضيتها بينكم ،سمعت أصوات ٍ
وشدة ،ولكن
ألم
ّ
سمعت أيضا ً أصواتا ً فيها رجا ٌء وعزاء» ،قبل أن يح ّيي
الحضور بعبارات «سالم ،سالم ،سالم .شكرا ً! بارككم
الله جميعا ً! بارك الله العراق!» ،ثم «الله معكم!»
بالعربية.
وكان البابا فرنسيس ،بزيارة إىل املوصل التي كانت
يوما ً ما معقالً لتنظيم داعش.
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 الحوار الوطني حلقة جديدة في صراع الرئاسة والحكومة..تونس
وهو ما طالب به أيضا رئيس كتلة اإلصالح الوطني
.حسونة الناصفي املساند للحكومة
ويف هذا السياق قال املحلل السيايس والنائب السابق يف
مجلس نواب الشعب عبدالعزيز القطي إن حركة النهضة
االخوانية وحليفيها حزب قلب تونس وكتلة ائتالف
 هم املعنيون يف حديث الرئيس بعدم حضور،الكرامة
 مشريا ً إىل أن مواقف الرئيس من حركة.الحوار الوطني
.»النهضة واضحة «ووصلت إىل مرحلة الالعودة
ويف السياق ذاته قال الناطق الرسمي باسم االتحاد العام
 إن االتحاد ينتظر، سامي الطاهري،التونيس للشغل
 إلنقاذ،قدمها إىل الرئيس قيس سعيد
ّ تفعيل مبادرته التي
.البالد من عرثتها

 ورئيس الحكومة هشام،وتسود خالفات بني سعيد
ً يناير املايض تعديال16 املشييش عقب إعالن األخري يف
10  وبعد،25  حقيبة وزارية من أصل11 حكوميا ً شمل
 لكن الرئيس لم يوجه دعوة إىل،صدق عليها الربملان
ّ أيام
الدستورية حتى اآلن؛ بدعوى
ّ الوزراء الجدد ألداء اليمني
.أنه تطالهم شبهات فساد
وجاء استقبال سعيد للمغزاوي والشوايش بصفتهما
الحزبية كمعارضني للحكومة التي تساندها حركة
النهضة؛ ردا ً عىل مساعي راشد الغنويش لالستعانة
باالتحاد العام التونيس للشغل واتحاد الصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية (منظمة رجال األعمال) لتنظيم
،حوار وطني تحت رعاية رئيس الحكومة هشام املشييش

تقوم حسب ما أعلن «عىل حوار تشاركي شامل يريس
 ويسوي بني،أسس عدالة اجتماعية ويعدل بني الجهات
.» ويحد من الفقر والجور االجتماعي،التونسيني
وقدم الرئيس قيس سعيد لدى استقباله األمني العام
 و األمني العام لحزب التيار، زهري املغزاوي،لحركة الشعب
 رشوطا ً جديدة يف تصوره، غازي الشوايش،الديمقراطي
ً  أهمها «أال يشارك فيه إال من كان مؤمنا،للحوار الوطني
حقيقة باستحقاقات الشعب التونيس االقتصادية و
 فضالً عن «إيجاد صيغ جديدة تتيح،»االجتماعية
للشباب من كل أرجاء تونس املشاركة يف هذا الحوار حتى
 بحسب بيان رئاسة.» وقوة دفع له،يكون عنرصا ً فاعالً فيه
.الجمهورية

أنور الفرجاني
تتواصل حالة االنسداد السيايس التي تعيشها تونس منذ
 والتي،نحو شهر ونصف بني مؤسسة الرئاسة والحكومة
 سعي التحالف الربملاني الذي تقوده،كان آخر فصولها
 إىل تنظيم حوار وطني،حركة النهضة املساندة للحكومة
ً  بعيدا، واتحاد رجال األعمال،تحت مظلة اتحاد الشغل
 يف وقت أعلن فيه الرئيس قيس.عن رئاسة الجمهورية
 فرسها سياسيون،سعيد رشوطا ً جديدة لقبوله الحوار
.»بأنها «تتضمن إقصاء للحكومة وجماعة اإلخوان
ويف ديسمرب املايض أطلق االتحاد العام التونيس مبادرة
.للخروج من األزمتني االقتصادية واالجتماعية بالبالد

Saudi Arabia’s labor reforms to ‘kafala’ sponsorship
system come into effect

S

audi Arabia’s promised reforms to
improve on its “kafala” sponsorship
system announced last November officially comes into effect on , which will see
expatriate workers enjoy job mobility and
freedom to enter and exit the Kingdom without the need for an employer’s permission.

contract, provided that the notice period and
the specified controls are adhered to. It also
provides an exit and return service, which allows a migrant worker to travel outside Saudi
Arabia, upon submitting the application, with
an online notification to the employer without the need to seek prior permission.

Saudi Arabia’s Ministry of Human Resources
and Social Development last November announced it would implement starting March
2021 new conditions under which expatriate
workers in the Kingdom can benefit from with
the aim of improving the kafala sponsorship
system in the Kingdom.

A ‘final exit’ stipulation will also enable a migrant worker to leave immediately after the
end of their contract, with an online notification sent to an employer without requiring
his or her consent.

The new conditions include stipulations that
will allow migrant workers to transfer to other jobs upon the expiry of their work contract
without the need for their former employer’s
approval.
Saudi Arabia announces conditions for new
labor reforms set to improve kafala system
The newly reformed laws pertaining to
foreign labor workers also include transition mechanisms during the validity of the
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The reformed system will also address
exceptional cases where workers were not
provided with a work contract or who did not
receive their salaries.
The kafala system in Saudi Arabia previously
tied workers to their employers, or sponsors,
who are responsible for the employees’ visa
and legal status. The new law would limit the
relationship between employers and expatriate workers under the system, who primarily
work in construction and domestic work.

Reports of Saudi Arabia abolishing its
sponsorship system were first raised earlier
last year in February Saudi Gazette reported
through unnamed sources.
Last October, Saudi Arabian Maaal newspaper reported using unnamed sources

that Saudi Arabia was set to announce the
replacement of the foreign worker sponsorship system, known as kafala, and that it
would be replaced with a form of reformed
system of contracts between employers and
employees.
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The Pope sends a
word to Iraqi women: I thank you
with all my heart

P

ope Francis addressed a speech to
Iraqi women, in which he thanked
them for their sacrifices and courage in facing the wars and hardships that
the country has endured.
“I would like to thank with all my heart all
the mothers and women in this country, the
courageous women who continue to give life
despite the violations they are subjected to
and the wounds they inflict,” the Pope said
during his visit to the town of Qaraqosh in
Nineveh Governorate.
He added, “To respect women and give them
protection, so that they receive attention and
”give them opportunities.

البابا فرنسيس يدعو من بغداد إلى
تعزيز السالم في المنطقة والتصدي
للفساد واستغالل السلطة
ومنذ ذلك الوقت ،تراجعت أعداد املسيحيني يف العراق من 1.4
مليون إىل حوايل  250ألفا.
وكان كثريون قد فروا خارج البالد هربا من أعمال العنف عقب
الغزو الذي قادته الواليات املتحدة عام  2003وأطاح بصدام
حسني.
كما نزح عرشات اآلالف عندما اجتاح مسلحو تنظيم الدولة
اإلسالمية شمايل العراق يف عام  ،2014ودمروا كنائسهم
وخيوهم بني دفع
التاريخية ،واستولوا عىل ممتلكاتهمّ ،
الجزية أو تغيري دينهم أو مغادرة البالد أو مواجهة املوت.

دعا البابا فرنسيس ،بعد وصوله إىل العاصمة العراقية بغداد،
املجتمع الدويل ألداء دور حاسم يف تعزيز السالم يف العراق
وكل الرشق األوسط.
وقال بابا الفاتيكان يف كلمة ألقاها أمام رئيس الجمهورية
العراقية ،برهم صالح ،يف قرص بغداد «إن التحديات املتزايدة
تدعو األرسة البرشية بأكملها إىل التعاون عىل نطاق عاملي
ملواجهة عدم املساواة يف مجال االقتصاد ،والتوترات اإلقليمية
التي تهدد استقرار هذه البلدان».
وأضاف« :فلتصمت األسلحة»« ،وليكن الدين يف خدمة
واألخوة».
السالم
ّ
كما شجع الخطوات اإلصالحية املتخذة يف العراق ،ودعا إىل
ضمان مشاركة جميع الفئات السياسية واالجتماعية ،مؤكدا
عىل رضورة التصدي آلفة الفساد واستغالل السلطة.
وقد وصل البابا فرنسيس إىل العاصمة العراقية بغداد ،يف زيارة
هي األوىل من نوعها لبابا الفاتيكان إىل العراق.
وهدفت الزيارة ،التي استمرت أربعة أيام ،إىل طمأنة املجتمع
املسيحي يف العراق ،وتعزيز الحوار بني األديان.
وهبطت الطائرة التابعة لرشكة أليطاليا ،التي أقلت البابا
والوفد املرافق له ،يف مطار بغداد قادمة من مدينة روما
اإليطالية.
ورافق البابا يف هذه الرحلة وفد كبري يضم مسؤوال أمنيا ،ونحو
 75صحفيا.
وفرش السجاد األحمر الستقبال البابا ،الذي كان يرتدي
الكمامة ،وكان يف استقباله رئيس مجلس الوزراء العراقي
مصطفى الكاظمي وكبار الشخصيات السياسية.
والتقى البابا ،يف أول رحلة خارجية له منذ تفيش وباء كورونا،
أبرز رجال الدين من الشيعة يف العراق.

يهدف بابا الفاتيكان إىل تشجيع املسيحيني والدعوة إىل
السالم خالل اجتماعات مع زعماء سياسيني وغريهم من
رجال الدين ،بحسب مراسل بي بي يس مارك لوين.
وقال البابا فرنسيس ،مخاطبا الشعب العراقي يف رسالة
بالفيديو عشية رحلته« :أوافيكم حاجا تائبا لكي ألتمس من
الرب املغفرة واملصالحة بعد سنني الحرب واإلرهاب ،وألسأل
الله عزاء القلوب وشفاء الجراح».
وأضاف« :أوافيكم حاجا يشوقني السالم ...وأسعى خلف
األخوة وتدفعني الرغبة يف أن نصيل معا ونسري معا ومع
اإلخوة واألخوات يف التقاليد الدينية األخرى أيضا ،تحت راية
أبينا إبراهيم ،الذي يجمع يف عائلة واحدة املسلمني واليهود
واملسيحيني».
وقال البابا للمسيحيني العراقيني« :أود أن أحمل لكم عناق
الكنيسة بأرسها املفعم بالحنان ،الكنيسة التي هي قريبة
منكم ومن الرشق األوسط املتألم ،وأنا أشجعكم عىل امليض
قدما».

وكان البابا قد أرص عىل الزيارة رغم تسجيل زيادة جديدة يف
أعداد اإلصابات بفريوس كورونا واملخاوف األمنية.
وقال البابا فرنسيس ،بعد ساعات من هجوم صاروخي
استهدف قاعدة تستضيف القوات األمريكية ،إن املسيحيني
العراقيني ال يمكن «خذالنهم للمرة الثانية».
وكان البابا يوحنا بولس الثاني ،بابا الفاتيكان السابق ،قد
ألغى زيارة للعراق يف نهاية عام  1999بعد انهيار محادثات مع
حكومة الرئيس العراقي السابق صدام حسني.

وفقا لوزارة الخارجية األمريكية ،يقول رجال دين مسيحيون
إن هناك أقل من  250ألف مسيحي يف العراق ،ويعيش
معظمهم ،نحو  200ألف ،يف سهل نينوى وإقليم كردستان
شمايل البالد.
يقدر  67يف املئة منهم من الكلدان الكاثوليك ،الذين تحتفظ
كنيستهم ذات الطقوس الرشقية بطقوس دينية وتقاليد
خاصة بها لكنها تعرتف بسلطة البابا يف روما ،بينما ينتمي

البابا فرانسيس
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ما الذي يأمل البابا في تحقيقه؟

من هم مسيحيو العراق؟

 20يف املئة إىل كنيسة املرشق اآلشورية التي ُيعتقد أنها أقدم
الكنائس يف العراق.
البقية ينتمون إىل الرسيان األرثوذكس ،والرسيان الكاثوليك،
واألرمن الكاثوليك ،واألرمن الرسوليني ،فضال عن األنجليكان
واإلنجيليني والربوتستانت.
جدول زيارة البابا؟

بعد لقائه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكبار املسؤولني
العراقيني ،التقى باألساقفة ورجال الدين اآلخرين يف كنيسة
«سيدة النجاة» للرسيان الكاثوليك يف العاصمة ،التي شهدت
مقتل  52مسيحيا ورشطيا يف هجوم شنه مسلحون من تنظيم
القاعدة عام .2010
وذهب البابا جنوبا إىل مدينة النجف الشيعية حيث يزور
املرجع الشيعي آية الله عيل السيستاني ،البالغ من العمر
 90عاما .األمر الذي سوف يمثل قمة تواصله املستمر مع
املسلمني الشيعة.
وعارضت بعض الجماعات الشيعية املتشددة زيارة البابا
ووصفتها بأنها تدخل غربي يف شؤون العراق .لكن الكثري
من العراقيني يأملون أن يساعد ذلك يف تعزيز رؤية جديدة
للعراق.
بعد ذلك حرض البابا فرنسيس اجتماعا مشرتكا بني أتباع
املسيحية واإلسالم واليهودية يف موقع مدينة أور األثرية ،الذي
يعتقد أنها مسقط رأس النبي إبراهيم.
كما ذهب البابا إىل مدينة املوصل شمايل البالد ،حيث اقيمت
صالة يف كنيسة الساحة من أجل من سقطوا يف الحرب مع
تنظيم الدولة اإلسالمية التي خلفت عرشات اآلالف من القتىل
من املدنيني.
كما زار البابا قره قوش القريبة ،حيث عاد املسيحيون بعد
هزيمة تنظيم الدولة اإلسالمية عام  2017لرتميم كنيسة
املدينة وإعادة بناء منازلهم.
كما اقام البابا قداسا يحرضه آالف األشخاص يف ملعب يف
أربيل ،عاصمة إقليم كردستان العراق.
وانترش نحو  10آالف فرد من قوات األمن العراقية لتأمني
الزيارة ،فضال عن فرض حظر تجول عىل مدار الساعة للحد
من انتشار فريوس كورونا.
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«لقاء تاريخي» بين البابا فرنسيس والمرجع
الشيعي األعلى علي السيستاني في النجف
شهد العراق لقاء غري مسبوق يجمع بني البابا فرنسيس،
الزعيم الروحي لـ 1,3مليار مسيحي يف العالم ،واملرجعية
الشيعية العليا آية الله العظمى عيل السيستاني يف النجف،
يف واحدة من أهم محطات زيارة الحرب األعظم التاريخية إىل
البالد.
وبعدما كان التقى البابا زعماء الطوائف الكاثوليكية الجمعة
يف بغداد ،يمد اليد إىل املسلمني الشيعة بزيارته السيستاني
البالغ من العمر  90عاما والذي ال يظهر يف العلن أبدا ،يف
منزله املتواضع يف مدينة النجف عىل بعد  200كلم إىل جنوب
بغداد.
وعقد الرجالن لقاء مغلقا ملدة ساعة يأتي بعد عامني من
توقيع البابا فرنسيس وثيقة األخوة اإلنسانية مع إمام األزهر،
إحدى أبرز املؤسسات التابعة للمسلمني السنة ومقرها مرص.
ويشكل السنة تسعني باملئة من مسلمي العالم ،بينما يشكل
الشيعة عرشة باملئة يرتكز معظمهم يف العراق وإيران.
ورفعت يف بعض شوارع النجف لوحات عليها صور البابا
فرنسيس وآية الله السيستاني مع عبارة باإلنكليزية «اللقاء
التاريخي».
ٌ
«بعد آخر»

ويقول رجل الدين الشيعي محمد عيل بحر العلوم لوكالة
األنباء الفرنسية أن هذه الزيارة تشكل مصدر «اعتزاز»،
مضيفا «نثمن هذه الزيارة التي بال شك سوف تعطي بعدا ً
آخر للنجف األرشف».
يف مطار بغداد الدويل الذي نزل به الحرب األعظم ،رفعت الفتة
كربى فيها دعوة إىل التعايش والحوار بني األديان تتضمن
اقتباسا من أحد أقوال اإلمام عيل الشهرية «فإنهم صنفنان:
إما أخ لك يف الدين ،أو نظري لك يف الخلق».
ّ
ويعد السيستاني أعىل مرجعية بالنسبة لغالبية الشيعة
البالغ عددهم  200مليون يف العالم ،والذين يعدون أقلية
من  1,8مليار مسلم باإلجمال .ويمثل السيستاني املولود
يف إيران مرجعية النجف التي تؤيد أن يكون دور املرجعية
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استشاريا للسياسيني وليس ُمقررا ،مقابل مرجعية قم يف
إيران التي تؤكد أن لرجال الدين دورا يف إعطاء توجيهات
سياسية عىل غرار املرشد األعىل للجمهورية اإلسالمية
اإليرانية عيل خامنئي.

ويرى الكادرينال اإلسباني ميغيل أنخيل أيوسو الذي
يرأس املجلس البابوي للحوار بني األديان أن «مدرسة
النجف الفقهية أكرث علمانية من مدرسة قم التي لها اتجاه
أكرث تدينا» ،مضيفا أن النجف «تعطي أهمية أكرب للبعد

الكاظمي :البابا والسيستاني يرسمان لنا
طريق األمل في المستقبل
اعترب رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أن املرجع الديني األعىل عيل السيستاني وبابا الفاتيكان البابا
فرنسيس ،رسما للعراق طريق األمل يف املستقبل.
وورد يف بيان حكومي أن «الكاظمي استقبل الكاردينال ساكو ،الذي أعرب خالل اللقاء ،عن عميق شكره وتقديره
للجهود الحكومية التي أدت اىل نجاح زيارة قداسة البابا فرانسيس اىل العراق ،وتجسد هذا النجاح بتعزيز مكانة
العراق يف املجتمع الدويل ،فضال عن إسهامها يف دعم قيم التعايش السلمي واالستقرار يف البالد».
وأثنى الكاظمي عىل جهود الكنيسة العراقية ودورها يف التحضري لهذه الزيارة ،وتحقيقها بأن تكون زيارة للعراق
بأجمعه وليس ملسيحييه فقط.
ونقل البيان عن الكاظمي قوله ،إن «النموذج الذي تقدمه شخصيات مثل سماحة املرجع األعىل السيد
السيستاني ،وقداسة بابا الفاتيكان ،إنما يرسم لنا طريق األمل يف املستقبل ،ويعزز قيم التالحم ويمنح السلم
املجتمعي الثقة املستدامة».

االجتماعي» أيضا.
«مصالح خارجية»

وألقى آية الله العظمى بثقله يف العام  2019إلسقاط الحكومة
حينها بعد أشهر من تظاهرات قادها شباب احتجاجا عىل
الفساد والرتدي يف األوضاع االجتماعية يف بالدهم.
وينحو البابا كما السيستاني ،إىل إطالق مواقف سياسية
غالبا .لكن كالهما يعتمدان أسلوبا موزونا يف إطالق مثل هذه
املواقف.
تطرق البابا إىل مواضيع
ويف خطابه الجمعة يف بغدادّ ،
حساسة وقضايا يعاني منها العراق خالل لقائه الرئيس برهم
صالح .فقال «لتصمت األسلحة! ولنضع حدا النتشارها هنا
ويف كل مكان! ولتتوقف املصالح الخاصة ،املصالح الخارجية
التي ال تهتم بالسكان املحليني .ولنستمع ملن يبني ويصنع
السالم!».
وأضاف «كفى عنفا وتطرفا وتحزبات وعدم تسامح! ليعط
املجال لكل املواطنني الذين يريدون أن يبنوا معا هذا البلد يف
الجوار ويف مواجهة رصيحة وصادقة وبناءة».
ودعا أيضا ً إىل «التصدي آلفة الفساد وسوء استعمال
السلطة ،وكل ما هو غري رشعي».
وجرت زيارة البابا وسط إجراءات أمنية مشددة ،ويف ظل
إغالق تام سببه ارتفاع اإلصابات بفريوس كورونا مع أكرث من
خمسة آالف إصابة يف اليوم.
وتلقى البابا لقاحا مضادا للفريوس ،فيما لم يرش مكتب
السيستاني إىل أن آية الله العظمى حصل عىل لقاح من
جهته.
بعد النجف ،يتوجه البابا فرنسيس جنوبا أيضا إىل أور،
املوقع األثري الذي يعتقد أنه مكان مولد النبي ابراهيم ،أب
الديانات السماوية.
وشارك هناك يف صال ًة مشرتكة مع رجال دين شيعة وسنة
وأيزيديني وصابئة.
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البابا فرنسيس يختتم زيارته التاريخية بقداس من
مدينة أربيل ويقول إن»العراق سيبقى دائما في قلبي»

يف آخر محطة من زيارته التاريخية إىل العراق،
ترأس البابا فرنسيس قداسا ً ختاميا يف أربيل
بكردستان ،شارك فيه اآلالف وسط إجراءات
صحية وأمنية مشددة .وودع الحرب األعظم
العراقيني قائال «العراق سيبقى معي ويف قلبي».
بعد ثالثة أيام حافلة بالتنقالت بالطائرة واملروحية
وسيارة مصفحة ،اختتم البابا فرنسيس زيارته
التاريخية إىل العراق بقداس من مدينة أربيل
بكردستان أقامه بعد ظهر األحد ،شارك فيه اآلالف
وودع العراقيني قائال
وسط إجراءات صحية وأمنيةّ ،
«العراق سيبقى معي ويف قلبي».
وودع البابا هذا البلد الذي طوى صفحة تنظيم
«الدولة اإلسالمية» الدامية قبل ثالث سنوات فقط
وال يزال يشهد توترات أمنية ناتجة عن وجود
فصائل مسلحة خارجة عن السيطرة .وقال البابا
يف ختام القداس «اآلن ،اقرتبت لحظة العودة إىل
روما .لك ّن العراق سيبقى دائما ً معي ويف قلبي».
رسالة أمل
وأنهى زيارته برسالة أمل قائالً «يف هذه األيام التي
أمضيتها بينكم ،سمعت أصوات ٍ
وشدة ،ولكن
ألم
ّ
سمعت أيضا ً أصواتا ً فيها رجا ٌء وعزاء» ،قبل أن
يحيي الحضور بعبارات «سالم ،سالم ،سالم.
شكرا ً! بارككم الله جميعا ً! بارك الله العراق!» ،ثم
«الله معكم!» بالعربية.
وبتأثر واضح ،قالت بيداء سافو البالغة من العمر
 54عاما ً التي شاركت يف القداس يف ملعب فرانسو
حريري يف أربيل مع أوالدها« ،نعرف اآلن أن هناك
من يفكر فينا ،ويشعر بما نفكر به» .وأضافت
«سيشجع ذلك املسيحيني للعودة إىل أرضهم».
وسافو من بني آالف املسيحيني الذين فروا من
املوصل يف شمال العراق إىل أربيل بعد سيطرة
تنظيم «الدولة اإلسالمية» عىل املنطقة بني 2014
و.2017
وكان البابا زار يف وقت سابق مدينة املوصل حيث
صل عىل أرواح «ضحايا الحرب» .كما زار قرقوش،
ّ
البلدة املسيحية التي نزح كل أهلها خالل سيطرة
تنظيم «الدولة اإلسالمية» ،وعاد جزء منهم خالل
السنوات املاضية.

سيارة الـ»باباموبيلي» الشهيرة

ووصل البابا بمواكبة أمنية كبرية إىل امللعب يف
سيارة الـ»باباموبييل» الشهرية التي ألقى منها
التحية عىل الحشد الذي تجمع الستقباله
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واملشاركة يف القداس.
ويتسع ملعب فرانسو حريري الذي يحمل اسم
سيايس أشوري عراقي اغتيل قبل  20عاما ً يف
أربيل ،لعرشين ألف شخص ،لكن عدد الحارضين
كان أقل من ذلك بكثري ،إذ فرض عىل املشاركني
الحصول مسبقا عىل بطاقة خاصة وت ّم تحديد
العدد ،وذلك يف إطار تدابري الوقاية من وباء
كوفيد.-19
تعرض مطارها أواخر شباط/فرباير
ويف املدينة التي ّ
لهجوم صاروخي استهدف الوجود األمريكي ،القى
اآلالف البابا رافعني أعالم الفاتيكان وكردستان
وأغصان الزيتون.

«السالم أقوى من الحرب»

يف املوصل ،أسف البابا لـ»التناقص املأساوي
بأعداد تالميذ املسيح» يف الرشق األوسط .وقال
عىل أنقاض كنيسة الطاهرة الرسيانية الكاثوليكية،
إن هذا «رضر جسيم ال يمكن تقديره ،ليس فقط
لألشخاص والجماعات املعنية ،بل للمجتمع نفسه
الذي تركوه وراءهم».
وصل من املوقع األثري الشاهد عىل انتهاكات
ّ
الجهاديني «من أجل ضحايا الحرب والنزاعات
املسلحة» ،مؤكدا أن «الرجاء أقوى من املوت،
والسالم أقوى من الحرب».
ثم توجه إىل قرقوش حيث أدى صال ًة يف كنيسة
الطاهرة الكربى التي تشهد أيضا عىل االنتهاكات
العديدة لتنظيم «الدولة اإلسالمية» يف شمال
البالد.
وقام بجولة بعربة غولف يف املدينة وسط حشد
صغري رافقه بالزغاريد والتحيات .ويعاني البابا
البالغ من العمر  84عاما ً من التهاب يف العصب
الوركي ويواجه صعوبة يف السري.
مر البابا من أمامها« ،هذا
وقالت هال رعد بعد أن ّ
أجمل يوم!» .وأضافت املرأة املسيحية التي فرت من
املوصل عند سيطرة الجهاديني عليها« ،نأمل اآلن
أن نعيش بأمان ،هذا هو األهم».
وأرغم العديد من مسيحيي العراق ،بفعل الحروب
والنزاعات وتردي األوضاع املعيشية ،عىل الهجرة.
يبق يف العراق اليوم سوى  400ألف مسيحي
ولم َ
من سكانه البالغ عددهم  40مليونا ً بعدما كان
عددهم  1,5مليون عام  2003قبل االجتياح
األمريكي للعراق.
واكتست هذه املحطة أهمية كربى ،ال سيما أن
محافظة نينوى وعاصمتها املوصل ،تشك ّل مركز
تعرضت كنائسها
الطائفة املسيحية يف العراق ،وقد ّ

وأديرتها الرتاثية العريقة لدمار كبري عىل يد التنظيم
املتطرف.
وقال البابا يف كلمته من املوصل «إنها لقسوة
شديدة أن تكون هذه البالد ،مهد الحضارات قد
دمرت
تعرضت ملثل هذه العاصفة الالإنسانية التي ّ
ّ
دور العبادة القديمة».

«ال تيأسوا»

ورأى املسيحيون الذين عملوا منذ أسابيع عىل
ترميم وتنظيف كنائسهم املدمرة واملحروقة ،يف هذه
الزيارة البابوية األوىل يف تاريخ العراق ،رسالة أمل.
وقال منري جربائيل الذي شارك يف استقبال البابا
يف قرقوش «ربما تساعد زيارة البابا يف إعادة بناء
البالد ،وإحضار السالم والحب أخريا ً .شكرا ً له».
واستقبل سكان البلدة البابا بسعف النخيل ،قبل
أن يدخل الكنيسة عىل وقع األلحان الرسيانية
ويؤدي فيها صال ًة أشار فيها إىل رضورة إعادة بناء
دمرته سنوات من «العنف والكراهية».
ما ّ
وأحرق تنظيم «الدولة اإلسالمية» هذه الكنيسة
يف قرقوش الواقعة عىل بعد نحو  30كلم إىل جنوب
مدينة املوصل ،قبل أن يعاد ترميمها.
ولحق دمار كبري ببلدة قرقوش عىل يد التنظيم ،وال
يزال الوضع األمني متوترا ً مع انتشار مجموعات
مسلحة بأعداد كبرية يف السهول املحيطة.
وقال البابا يف كلمته «قد يكون الطريق إىل الشفاء
الكامل ما زال طويالً ،لكني أطلب منكم ،من فضلكم،
أال تيأسوا».
وتعرض عرشات اآلالف من مسيحيي نينوى
ّ
للتهجري يف العام  2014بسبب سيطرة تنظيم
«الدولة اإلسالمية» ،ويثق قلّة منهم حاليا ً بالقوات
األمنية التي يقولون إنها تخلّت عنهم ،ويخىش
العديد منهم حتى اآلن العودة إىل بيوتهم.
وباإلضافة إىل التحديات األمنية ،تأتي الزيارة
تحد صحي أيضا ً مع زيادة بأعداد اإلصابات
وسط
ٍّ
بكوفيد -19حرمت الحشود من مالقاة البابا وإلقاء
التحية عليه.
وقال املتحدث باسم الفاتيكان أتيو بروني األحد
«هذه رحلة لها طابع خاص نظرا ً للظروف
حب
«الصحية واألمنية» .وأضاف «لكنها مبادرة ّ
وسالم لهذه األرض وهذا الشعب».
ويف اليوم الثاني من زيارته التاريخية ،التقى البابا
السبت يف النجف املرجع الشيعي األعىل عيل
السيستاني الذي أعلن اهتمامه بـ»أمن وسالم»
املسيحيني العراقيني.

الرئيس األمريكي
يعلق على زيارة البابا
فرنسيس للعراق
علق الرئيس األمريكي جو بايدن ،عىل زيارة البابا فرنسيس إىل العراق
معتربا أنها «زيارة تاريخية وبعثت برسالة مهمة ،وهي أن األمل أقوى من
املوت ،وأن السالم أقوى من الحرب».
وقال بايدن يف نص التعليق عىل الزيارة التي نرشها البيت األبيض:
«العراق بلد غارق يف التنوع الديني والعرقي ،كما أنه موطن لواحدة من
أقدم املجتمعات املسيحية وأكرثها تنوعا يف العالم».
ورأى بايدن أن «زيارة البابا فرنسيس (للعراق) كانت أول زيارة تاريخية
ومرحب بها للبالد .لقد بعث برسالة مهمة ،كما قال البابا فرانسيس نفسه،
مفادها أن األخوة أكرث ديمومة من قتل األخوة ،وأن األمل أقوى من املوت،
وأن السالم أقوى من الحرب».
واعترب بايدن أن «رؤية البابا فرنسيس يزور املواقع الدينية القديمة ،بما
يف ذلك مسقط رأس إبراهيم التوراتي ،وقضاء بعض الوقت مع آية الله
العظمى ،عيل السيستاني ،يف النجف ،وإقامة الصالة يف املوصل ،املدينة
التي عانت قبل بضع سنوات فقط من فساد وتعصب جماعات متطرفة
مثل داعش ،هو رمز األمل للعالم بأرسه».
وأضاف« :إني أهنئ حكومة وشعب العراق عىل الرعاية والتخطيط اللذين
ساهما يف تنظيم هذه الزيارة الضخمة ،وأواصل اإلعجاب بالبابا فرنسيس
اللتزامه بتعزيز التسامح الديني ،والروابط املشرتكة إلنسانيتنا ،والتفاهم
بني األديان».
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كشف مصير كرسي
البابا فرنسيس
«المختفي» في العراق

بالزغاريد والتراتيل ..المصلون يستقبلون
الحبر األعظم في أول قداس له في بغداد
يف مشهد مهيب بباحة كاتدرائية مار يوسف للكلدان،
انتظرت جموع من املصلني املسيحيني الذين تضاءلت
أعدادهم عىل مر السنوات يف بغداد ،وصول الحرب األعظم
إلقامة أول قداس له منذ قدومه الجمعة إىل العراق.
وارتفعت أصوات الزغاريد وتراتيل الطقس الرشقي التي
تليت باللغة العربية ،حني بدأ البابا فرنسيس طقوس
القداس .ثم بارك البابا القربان والنبيذ اللذين يرمزان
بالنسبة للمسيحيني إىل دم وجسد املسيح ،لكنه لم يقم
بطقس املناولة شخصيا.
أقام البابا فرنسيس السبت قداسا بالطقس الكلداني ،هو
األول منذ وصوله إىل بغدد .ويف باحة كاتدرائية مار يوسف
للكلدان ،انتظرت جموع من املصلني املسيحيني الذين
تضاءلت أعدادهم عىل مر السنوات يف بغداد ،بصمت
مهيب رجال لم يحلموا قط برؤيته.
وخالل القداس ،فاق عدد املشاركات من النساء الرجال،
وارتدت بعضهن غطاء أنيقا أسود أو أبيض فوق رؤوسهن،
احرتاما للزعيم الروحي ألكرث من  1,3مليار مسيحي يف
العالم.
يف الباحة ،وانتظارا ألول قداس يحييه الحرب األعظم يف
العراق ،جلس الحضور عىل مقاعد خشبية مزينة بأزهار
زاهية ،حاملني بأيديهم مسابح أو كتب صالة صغرية ،فيما
فصلتهم دقائق قليلة للقاء البابا فرنسيس.
زغاريد وتراتيل

فجأة ،انكرس الهدوء الذي كان يخيم عىل األجواء ،وارتفعت
مئات األيادي بشكل عفوي إىل السماء ،فقد وصل البابا
بمالبسه البيضاء إىل الباحة الخارجية للكاتدرائية ،وبدت
عىل وجهه السعادة لكونه تمكن أخريا من أن يكون قريبا
من مؤمنني انتظروه بفارغ الصرب.
بالزغاريد وتراتيل الطقس الرشقي التي
تليت باللغة العربية ،استقبل املصلون،
بعد طول انتظار ،البابا أخريا ً.
فيما عرب الحرب األعظم الرواق املؤدي إىل
الكنيسة ،لم يتوا َن الحضور مرارا ً وتكرارا ً
عن رفع هواتفهم لرسقة صورة ذاتية معه،
بل نزعوا كماماتهم عدة مرات لتظهر
ابتسامات فرحة لم يتمكنوا من احتوائها يف
ظل هذه املناسبة التاريخية.
«تدربنا لثالثة أيام كاملة»

بدت الحماسة واضحة أيضا ً عىل وجوه
الشباب من الحضور رغم أن عددهم كان
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قليالً.
واستعدت جوقة أطفال الستقبال البابا بالرتاتيل .من
بينهم فتاة صغرية وضعت عىل رأسها قبعة كبرية الحجم
وعليها صورة البابا ،قالت وقد بدا عليها الحماس
«تدربنا لثالثة أيام كاملة» استعدادا الستقبال الضيف
االستثنائي.
توجه البابا إىل الحضور بكلمة عن التواضع واملح ّبة
ّ
أججت مشاعر نبيل يعقوب البالغ من العمر  46عاما ً،
والذي يقطن يف بغداد منذ زمن طويل .وقال الرجل
«لقد نجوت من كل يشء ،من الطائفية ،من العنف ،من
التفجريات يف بغداد» ،فيما جلس يف الصف األول يف باحة
الكنيسة حيث شاهد القداس عرب شاشة.
«البابا هنا اليوم»

رغم الفرح العارم الذي خ ّيم عىل املكان ،إال أن الحضور
داخل الكنيسة كان محدودا ً ،عىل خلفية تفيش وباء
كوفيد ،-19إذ منحت كل رع ّية يف بغداد  13دعوة فقط
لتوزيعها عىل الرعايا التابعني لها ،كما قال األب نظري
ويسمح
دكو يف الكاتدرائية،
فقط
لهؤالء
بدخول
الكنيسة.
وقال دكو
الذي
تىل

ٍ
رشقي
بلحن
خالل القداس نصا ً من إنجيل القديس متى
ّ
خاص بطقوس الكنيسة الكلدانية املرشقية إن «هذا أول
لقاء حقيقي يجمع قداسته مع رعيته».
يف القداس ،بارك البابا فرنسيس القربان والنبيذ اللذين
يرمزان بالنسبة للمسيحيني إىل دم وجسد املسيح ،لكنّه لم
يقم بطقس املناولة شخصيا ً.
وقام بدالً منه العرشات من رجال الدين بتقديم القربان
للمصلني .وطلبت امرأة من الكاهن أن يضع قطعة القربان
لها يف صندوق صغري لتأخذه معها إىل قريب مريض.
وفيما ه ّم البابا باملغادرة ،بدأ الحضور بهتاف عبارة «فيفا
بابا» أو «ليحيا البابا».
«إذا لم يسمحوا لي بالدخول ...سأبكي»

وكانت زيارة البابا فرنسيس حتى اآلن محكوم ًة بقواعد
احتواء وباء كوفيد ،-19وبدأت بلقاءات رسمية يف بغداد ،
ولقاء مع املرجع الشيعي األعىل عيل السيستاني السبت،
باإلضافة إىل زيارة ألور جنوبا ً .لكن كل تلك اللقاءات خلت
من الجموع الغفرية التي عادة ما تالقي حربا ً أعظم يف مثل
هذه الزيارات.
وأثارت تلك التدابري غضب عدد من املسيحيني البغداديني،
ممن لم يتس َّن لهم املشاركة يف القداس داخل الكنيسة ،رغم
أنّهم عانوا يف تجنّب الحواجز األمنية العديدة التي أقيمت
يف جميع الطرق املؤيدة إليها ،ليصلوا إىل بواباتها.
من بني هؤالء الذين بقوا يف الخارج ،سمرية يوسف
العراقية الكاثوليكية التي جاءت مع أختها ملحاولة
حضور القداس .وقالت لوكالة األنباء الفرنسية «كنت
أنتظر خارج الكنيسة منذ الظهر ،كنت أنتظر هذه
اللحظة طوال حياتي».
وأضافت «إذا لم يسمحوا يل بالدخول ...سأبكي».
يف الجوار ،وقف طفل صغري وهو يحك رأسه
بينما كان ينظر إىل حراس الفاتيكان وهم
يغلقون بوابة الكنيسة التي تفوقه طوالً بثالثة
أضعاف .وقال فهد وهو مسلم يبلغ من
العمر  12عاما ً «أنا أعيش يف الجوار
وآتي إىل هنا طوال الوقت
إلضاءة الشموع».
وأضاف «لكن البابا
هنا اليوم ...أتمنى أن
يصبح األمر طبيع ًيا
ويأتي إىل العراق طوال
الوقت».

أثار الكريس الذي جلس عليه البابا فرنسيس خالل
زيارته إىل العراق ،جدال واسعا يف البالد التي زارها بابا
الفاتيكان ألول مرة يف زيارة اعتربت «تاريخية».
الكريس األبيض الكبري الذي ظهر خالل «لقاء األديان»
والصالة اإلبراهيمية يف مدينة أور األثرية جنوبي العراق،
كان قد صمم خصيصا لزيارة البابا من قبل رشكة غري
عراقية اسمها (خلف األضواء).
بعد انتهاء الزيارة أثريت أنباء عن «رسقة» الكريس من
قبل الرشكة التي صممته وتعاقدت معها الدولة العراقية
لتنظيم اللقاء ،لكن مصادر نفت ذلك.
وقال مصدر عراقي إن «الكريس من مقتنيات الرشكة
التي نظمت اللقاء ،ولم يكن هناك اتفاق عىل تسليمه
للعراق أو ألي متحف ،وما خرج من معلومات عن رسقته،
غري صحيحة».
من جهتها أعلنت رشكة (خلف األضواء) يف بيان
صحفي ،أن «الكريس الذي أقيم عليه القداس هو من
عائدات الرشكة وما أثري عن اختفائه عار عن الصحة».
يذكر أن البابا زار العراق يف الخامس من مارس الحايل،
وقام بجولة يف خمس محافظة عراقية خالل ثالثة أيام،
وكان لقاؤه باملرجع الديني األعىل عيل السيستاني
وزيارة مدينة املوصل ،من أبرز محطاته يف العراق.
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بقلــوب مؤمنــة بقضاء اهلل وقدره
نتقــدم بخالــص العزاء وصادق
المواســاة القلبية إلى/

بقلــوب مؤمنــة بقضاء اهلل وقدره
نتقــدم بخالــص العزاء وصادق
المواســاة القلبية إلى/

زوجته  :هنية مصباح حلواني
اوالده  :نزيه  -مجال  -مسري -وفيق
عامر  -حسام
بناته  :دالل  -وفاء  -سناء

األخ  /قايد حممد قايد العتويل
و الدكتور /عبداهلل شريف
وإلــى آل العتولي و آل شــريف
الكــرام في وفــاة المغفور له
بإذن اهلل

وإلــى آل أبو عرقــوب الكرام وذلك في
وفــاة المغفــور لــه بإذن اهلل والدهم

احلاج  /حممد قايد العتويل

احلاج  /مصطفى يوسف أبو عرقوب
ســائلني اهلل العلــي القديــر أن يتغمده بواســع رحمته وأن
يســكنه فســيح جناتــه وأن يلهــم أهله وذويه الصبر والســلوان..

ســائلني اهلل العلــي القديــر أن يتغمده بواســع رحمته وأن
يســكنه فســيح جناتــه وأن يلهــم أهله وذويه الصبر والســلوان..

United Mobile
Authorized Dealler
Payment Center
Accessories

لدينا خدمات سريعة إلصالح تلفوناتكم
لمزيد من المعلومات

313-888-0011

خدمة متميزة  -وعروض مغرية
tel: 313-843-3575 fax : 313-843-4182
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اعتداء على مسجد جنوب
شرقي إسبانيا..

أنس سروار ..أول مسلم

ً
ً
سياسيا بإسكتلندا
حزبا
يقود

انتخب حزب العمال اإلسكتلندي أنس رسوار
زعيما ً له قبل انتخابات برملانية مقرر اجرائها
يف مايو .
وبهذه الخطوة ،واصل أنس رسوار تقليدا ً
عائليا ً ،يف سابقة سياسية ،ليصبح أول مسلم
يقود حزبا ً سياسيا ً يف البالد ،بعد والده محمد
الذي كان أول عضو برملاني مسلم يف اململكة
املتحدة.
وذكرت صحيفة «غارديان» الربيطانية أن
رسوار تغلب عىل زميلته مونيكا لينون بنسبة
 57.6%مقابل .42.4%
ويخلف رسوار املولود ألبوين باكستانيني
مسلمني ،عضو الربملان اإلسكتلندي عن
غالسكو (أكرب مدن إسكتلندا) ،ريتشارد
ليونارد ،الذي استقال يف يناير املايض.

وقال رسوار ،يف مقطع مصور نرشه عرب
«تويرت» :إنه «لرشف عظيم يل يف حياتي أن
أصبح زعيما لحزب العمال اإلسكتلندي،
سأكون قائدا يركز عىل ما يوحدنا كدولة،
وليس ما يفرقنا».
وأضاف« :أريد أن أقول مبارشة لشعب
إسكتلندا ..أعرف أن حزب العمال عليه أن
يفعل الكثري ليسرتد ثقتكم».
ويشغل حزب العمال املعارض يف إسكتلندا 23
مقعدا ً يف الربملان ،املكون من  129مقعدا ً.
وولد رسوار يف غالسكو عام .1983
ورغم تعرضه إىل التهديدات العنرصية وسوء
املعاملة كونه مسلما ً ،ترك رسوار وظيفته
كطبيب أسنان يف عام  ،2010وقرر دخول عالم
السياسة.

وخالل الفرتة املمتدة بني عامي  2011و،2014
انتخب رسوار نائبا لزعيم حزب العمال
اإلسكتلندي ،كما كان مكلفا ً بمهمة تنسيق
حملة الحزب خالل استفتاء االستقالل،
بحسب «غارديان».
ويف استفتاء  18سبتمرب  ،2014رفض
الناخبون استقالل إسكتلندا عن اململكة
املتحدة بنسبة  55.42%مقابل نسبة 44.58%
كانت تؤيد االستقالل.
ويف عام  ،1997انتخب والد أنس ،محمد
رسوار ،ليصبح أول عضو برملاني مسلم يف
اململكة املتحدة ،قبل أن يتوىل منصب حاكم
إقليم «البنجاب» (وسط) يف مسقط رأسه
بباكستان.

والية بافاريا األلمانية تدرج مادة للتعريف باإلسالم
في  350مدرسة
قرر مجلس وزراء حكومة والية بافاريا األملانية تطبيق مادة للتعريف بالدين
اإلسالمي يف نحو  350مدرسة يف الوالية الواقعة جنوبي أملانيا وسيتم إدراج
هذه املادة كمقرر اختياري من بني مجموعة من املواد الدراسية اإللزامية.
وحسب موقع « »dwاألملاني فإن حكومة بافاريا تقرر بهذه
الخطوة تحويل التجربة النموذجية التي يتم إجراؤها عىل
مستوى أملانيا إىل مادة دراسية عادية ،وسيتم طرح هذه
املادة للتالميذ وال سيما أصحاب الديانة اإلسالمية
كمادة اختيارية بدال من مادة الرتبية الدينية أو
مادة األخالق.
وتتعلق هذه الخطوة بعرض حكومي؛ حيث
يفرتض أن يقوم معلمون حكوميون بنقل معارف
باللغة األملانية عن الدين اإلسالمي والتوجه
األسايس للقيم وذلك يف إطار «روح نظام القيم يف
القانون األسايس البافاري».
«درس إسالمي»

وتعود مسألة تدريس الدين اإلسالمي باملدارس لعقود،
ففي البداية كان هناك ما يعرف بـ»التوجيه اإلسالمي»
باللغة الرتكية ،وتال ذلك عرض لتدريس هذه املادة باللغة
األملانية.
وبدأت تجربة نموذجية يف أملانيا منذ عام  2009تحت اسم «درس إسالمي»،
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ثم توسع نطاقها مرارا ،وتم تطبيق هذه التجربة النموذجية مؤخرا يف نحو
 350مدرسة وال سيما يف املدارس االبتدائية واملتوسطة خاصة يف املناطق
الحرضية.
وذكرت حكومة بافاريا أنه يتعني أن يتمكن املعلمون الذين شاركوا
حتى اآلن يف التجربة النموذجية الحالية من مواصلة العمل
يف التجربة الجديدة.
ويكفل الدستور األملاني الذي تم وضعه سنة ،1949
لكل فرد يف البالد حرية ممارسة الشعائر الدينية،
ونصت الفقرة  3من املادة  7من الدستور أن لجميع
األديان الحق يف تدريس الدين يف املدارس.
ويعيق عملية تدريس اإلسالم الكثري من العوامل
املرتبطة بتشكيلة املنظمات اإلسالمية ،وعدم
اتفاق العديد منها عىل منهاج مشرتك .ويعكس
هذه االختالف التوجه السيايس للعديد من هذه
املنظمات ،خاصة أن بعضها مرتبط سياسيا بدول
أخرى.
وسبق لعدة واليات أن رشعت يف تقديم دروس الدين
اإلسالمي للتالميذ املسلمني ،ومنها والية برلني ،وكذلك
والية شمال الراين ويستفاليا ،منذ عام  ،2010غري أن ذلك لم
يتطور إىل دروس نظامية رسمية يف هذه األخرية ،ووصل الخالف عىل
حد التقايض بني حكومة الوالية ومجلسني إسالميني.
املوضوع ّ

تعرض مسجد يف منطقة «سان جافري» التابعة ملدينة مرسية جنوب رشقي
إسبانيا ،العتداء من قبل مجهولني.
ونقلت الصحافة اإلسبانية عن مصادر أمنية ،أن االعتداء عىل املسجد يف
منطقة يقطنها مهاجرون من املسلمني العرب.
وكتبت عىل نوافذ املسجد عبارات «املوت لإلسالم» ،كما لحقت أرضار بنوافذ
وباب املسجد ،نتيجة تفجري علبة الدهان التي استخدموها يف الكتابة عىل
النوافذ.
وأفاد املسلمون القاطنون يف املنطقة أنهم ألول مرة يعيشون حادثة كهذه،
مؤكدين أنهم يعتربونها حادثة فردية ال تخل بعالقات املجتمع املسلم مع
اإلسبان يف املنطقة.
بدوره ،قال إبراهيم روبي ،إمام املسجد ،إن املعتدين لن يحققوا أهدافهم
يف استهداف االستقرار والسالم القائم بني املجتمعني املسلم واإلسباني يف
املنطقة.
وتحتضن إسبانيا قرابة  2.1مليون مسلم ،بينهم  100ألف يقيمون يف منطقة
مرسية.

ً
مسجدا
فرنسا تغلق 17
قال وزير الداخلية الفرنيس جريالد دارمانيان :إنهم أغلقوا  17مسجدا ً من
أصل  89تابعا ً للمسلمني يف بالده ،الشتباههم بارتباطها بـ»أنشطة انفصالية»،
حسب زعمه.
وأضاف يف معرض رده عىل أسئلة النواب يف برملان بالده أن  89من أصل 2500
دار عبادة للمسلمني يف فرنسا يشتبه بوجود صالت لها بـ»أنشطة انفصالية».
وأوضح أنهم أغلقوا حتى اآلن  17مسجدا ً من بني دور العبادة هذه ،استنادا ً
لقانون «انتهاك قواعد األمن التي يجب اتباعها يف األماكن املتاحة للعامة».
وأشار إىل أن القوانني الحالية يف فرنسا ال تسمح له بإغالق كافة دور العبادة
املشتبه بها ،مبينا ً أنهم تمكنوا من إغالق  17منها فقط ،ضمن إطار القوانني
الحالية.
ولفت إىل أن القوانني الفرنسية تسمح بإغالق دور العبادة فقط يف حالتني؛
األوىل أن يكون عىل صلة مبارشة بعمل إرهابي قد وقع ،واألخرى أن ينتهك
قواعد األمن التي يجب اتباعها يف األماكن املتاحة للعامة.
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كيفية استقبال رمضان في

 7خطوات

بقلم :محمد رياض

الخطوة الثانية :الشكر على بلوغ رمضان

تمر األيام كالربق وتميض السنوات مرسعة ،فنضيع يف
زحمة الحياة وعتمتها ،ونَ ِتي ُه يف دروب الدنيا وفتنتها،
وننشغل يف اقتناء املاديات ورشاء الكماليات وتوفري
الشكليات ،فال نعبد الله حق عبادته ،وال نعتني بأرواحنا
حق عنايتها ،وال نرعى قلوبنا حق رعايتها .وفجأة ،يبزغ
فجر شهر رمضان الكريم ،فتنفرج الوجوه وتهفو األرواح
وتسعد القلوب .لذلك ،نستعرض فيما ييل بعض الخطوات
التي تساعد املسلم عىل استقبال رمضان وأيامه ،واغتنام
أجره وثوابه.

إذا دخل رمضان عىل املسلم وهو حي يرزق ،فتلك منحة
كبرية وخري وفري .فإذا ُوف َِّق العبد لصيامه وقيامه وطاعة
الله فيه كما ينبغي ،فتلك نعمة عظيمة وهبة كريمة
تستحق الشكر والثناء ،وتستوجب االعرتاف بكرم الله
وفضله .لذلك ،يتعني عىل املؤمن أن يحمد الله عىل َم ِّد
عمره لبلوغ هذا الشهر الكريم ،ورشح صدره الغتنام هذا
الفضل العظيم ،وتوفيق قلبه وجسده وجميع جوارحه
ألداء مختلف الطاعات والعبادات.

الخطوة الرابعة :التخطيط لرمضان
رمضان بمثابة ورشة تدريب سنوية ُيق َِّوي بها املسلم
إيمانه ،ويعزز بها تقواه ،ويتعلم منها الصرب عىل الطاعة،
واالبتعاد عن املعصية ،واإلقبال عىل الله يف كل وقت
وحني .لذلك ينصح املسلم بالتخطيط املسبق لالستفادة
من فضائل رمضان ،وتحقيق أقىص املكاسب الروحية
فيه عرب برنامج يومي ينظم من خالله مواقيت الطاعات
والعبادات ،ويعاهد نفسه عىل االلتزام بها والسري عليها
طيلة الشهر الكريم كي تنشط همته ،وتقوى عزيمته،
ويثبت األجر بإذن الله.

الخطوة الثالثة :اإلبتهاج برمضان

الخطوة الخامسة :العلم بأحكام رمضان

الخطوة األولى :الدعاء لبلوغ رمضان
أهم استعداد لرمضان هو الشوق لنفحاته الدينية،
ستحسن للمسلم
والتطلع لنسماته الروحية .لذلكُ ،ي
َ
أن يسأل الله يف كل وقت وحني أن يبلغه رمضان وهو يف
صحة وعافية .فقد روي عن النبي صىل الله عليه وسلم
ج َب َو َش ْع َبا َن َو َبلِّ ْغنَا َر َم َضان).
قوله( :الَّل ُه َّم َبا ِر ْك لَنَا ِف َر َ
فإذا دخل رمضان دعا املسلم ربه أن ُي ِ
دخله عليه وعىل
األمة اإلسالمية باألمن واألمان ،وأن يوفقه لصيامه وقيامه
ويجعله مغفرة لذنوبه وآثامه.

رمضان هو شهر الخريات وموسم الرحمات ،فيه يزداد
األجر وتضاعف الحسنات .لذلك ،من الطبيعي أن
يفرح املسلم إلطاللة هذا الشهر العظيم ،ويبتهج ملقدم
هذه املناسبة العطرة .مصداقا لقوله تعاىل( :ق ُْل ِبف َْض ِل
ج َم ُعو َن)
حوا ُه َو خ َْيٌ ِم َّما َي ْ
ح َم ِت ِه فَ ِبذَلِ َك فَلْ َيف َْر ُ
الل َِّه َو ِب َر ْ
[يونس .]58:فاملسلم الحقيقي هو الذي يفرح بطاعة الله
ويبتهج بعبادته ،ويسعد بفضل الله عليه أن َم َّد يف عمره
وبلَّ َغه هذا الشهر الكريم.

معرفة األشياء خري من جهلها ،واملسلم الحق هو الذي
يعبد الله عن علم ومعرفة ويقني .لذلك يجب عىل املؤمن
أن يستقبل رمضان ويستعد له بمعرفة رشوطه و أحكامه
وموانعه وغريها من املسائل الفقهية املتعلقة به ،حتى ال
يخطئ يف جنب الله وهو غافل ،أو يعصيه من حيث ال
يدري .فمصادر العلم يف زمننا كثرية وينابيعه يف عرصنا
غزيرة .وقد أوصانا الحق تعاىل بالتفقه يف أمور ديننا فقال:
َاسأَلوا أ َ ْه َل ال ِّذك ْ ِر ِإ ْن كُنْت ُ ْم ال ت َ ْعل َُمو َن)[األنبياء.]7:
(ف ْ

الخطوة السادسة :التوبة الصادقة
برش ،تار ًة نخطئ وتار ًة نصيب ! فاملسلم مهما بلغت
ألننا ٌ
درجات إيمانه معرض للخطأ ،واملؤمن مهما وصلت
درجات تقواه قابل لِل َّزل َِل .ومن حسن حظ العباد أن الله
رحيم بهم ،يصفح عنهم ويغفر لهم وال يآخذهم بأخطائهم
ان اعرتفوا بها وندموا عليها .لذلك ،يتعني عىل املسلم
أن يستقبل رمضان وكله عزم عىل ترك اآلثام والسيئات،
والتوبة الصادقة من جميع الذنوب ،واإلقالع عنها وعدم
العودة إليها كي يتوب الله عليه ،ويخرج من رمضان نقيا
طاهرا كيوم ولدته أمه.
الخطوة السابعة :فتح صفحة جديدة
مادام يف الجسد نَف ٌَس فالفرصة قائمة ،وما دام يف القلب
روح فاألوان لم َيف ُْت .لذلك عىل املسلم أن ال يتضايق
من أخطاء املايض ،وأن ال يحزن عىل سقطات األمس.
فاألخطاء تلقن ملرتكبها درس النجاح ،والسقطات تعلم
صاحبها فن النهوض .لذلك ،عىل املسلم أن يستغل
نفحات شهر رمضان لبدء صفحة جديدة طاهرة ونقية مع
الله أوال ،ومع نفسه ثانيا ،ومع أهله ثالثا ،ومع الناس من
حوله رابعا وخامسا وعارشا.

The world is the farm of the
hereafter
after burying you in work in this life and strive in
this world vigorously, which makes them oblivious
to you after your death by supplicating for you, and
this is God’s law in life with forgetfulness.
He is not far from you, even though he is the reason
for your existence in life, and the time will come
when your grandchildren and without them will
forget to pray for you.
If this is decided by you, and that people are negligent about you after your death, then do more
righteous deeds, knock on every door for good in
this world, perhaps it will bring you closer to your
Lord in the hereafter.
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he life of a person in this life is limited,
and his degree in the hereafter is based on
the days that you live, so if you offer yourself a goodness you are happy, and if you neglect
yourself in this life and overstay your hours, you
will regret the hereafter, and God Almighty has
mentioned that you are dependent on your work
in this world in the hereafter.
The Almighty said: (And that there is only for a
]person that which he pursues). [The Star: 39
And you do not know when the angel of death
will visit you, and if you take away your soul, your
relatives and loved ones and those around you
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ترشيح أكثر من
 300عمل أدبي
لجائزة «الكتاب
الكبير» الوطني
الروسي
أفاد املركز الصحفي لجائزة «الكتاب الكبري» الوطني
الرويس لآلداب بأنه تم ترشيح أكرث من  300عمل أدبي
لهذه الجائزة العام الجاري.

الفرنسي هنري لورانس والجزائري رشيد قريشي
والفلسطيني محمد بكري يفوزون بجائزة درويش
أعلنت مؤسسة محمود درويش -اليوم السبت -فوز الباحث
واملؤرخ الفرنيس هرني لورانس والفنان التشكييل الجزائري
رشيد قرييش واملخرج الفلسطيني محمد بكري ،بالدورة
الـ 12لجائزتها السنوية لإلبداع التي تحمل اسم الشاعر
الفلسطيني الراحل.
ويأتي اإلعالن عن الفائزين بالتزامن مع يوم ميالد محمود
درويش ( )1941-2008ويوم الثقافة الوطنية يف  13مارس/
آذار.
وقالت لجنة التحكيم إنها اعتمدت  3معايري يف اختياراتها،
وهي :الحضور الثقايف الفعال للشخصية ،واإلسهام يف الحركة
الثقافية الفلسطينية والعربية والعاملية ،والدفاع عن قيم
الحق والحرية والعدالة ميدانيا أو من خالل املنجز الثقايف.
وقالت يف مسوغات منح الجائزة إنها اختارت هرني لورانس
«ملوضوعية أبحاثه والرتباطه بالقضايا العربية وقضية
فلسطني تحديدا».
كما اختارت رشيد قرييش «لعمله الجبار يف استعادة كل
ما هو إنساني من خالل الفن والتشكيل واللون» ،إضافة
إىل أن «القضية الفلسطينية» شكلت واحدة من اهتماماته
الجوهرية.
أما محمد بكري فجاء اختياره لجهوده السينمائية والتوثيقية
للقضية الفلسطينية والنضالية ،خصوصا فيلم «جنني..
جنني» الذي يوثق مجزرة مخيم جنني خالل اجتياح أبريل/

نيسان .2002
وبحسب موقع مؤسسة محمود درويش عىل اإلنرتنت ،تتكون
الجائزة من شعار الجائزة وبراءة الجائزة موقعة من الرئيس
الفلسطيني ومكافأة نقدية قيمتها  25ألف دوالر لكل فائز.

الفائزون الثالثة

ولورنس هو مؤرخ وأكاديمي فرنيس ألف العديد من الكتب
والدراسات التاريخية عن فلسطني ،وله كتاب «مسألة
فلسطني» الذي صدرت ترجمته العربية عن املركز القومي
للثقافة والرتجمة يف  5مجلدات.
ومن أعمال لورنس «بونابرت واإلسالم ..بونابرت والدولة
اليهودية» ،و»األصول الفكرية للحملة الفرنسية عىل مرص..
االسترشاف املتأسلم يف فرنسا  ،1698-1798″و»املغامر
واملسترشق» ،و»العروبة يف أزمة» ،و»اململكة املستحيلة..
فرنسا وتكوين العالم العربي الحديث» ،و»املسألة
الفلسطينية  ..1922-1947مهمة حضارية مقدسة».
أما الفنان واملخرج الفلسطيني محمد بكري ،ابن قرية
البعنة يف الجليل ،فقد أخرج فيلم «جنني جنني» الذي تبدأ
مشاهده بشاب أبكم يرشح ما شهده يف اجتياح مخيم جنني
( )2002بجسده كامال ،يقلّد الشاب إطالق الرصاص بيديه،
وقتل القناصة بتوجيه إصبعه عىل رأسه ،والخوف باالختباء
والركض من زاوية إىل أخرى ،بينما كامريا بكري تالحقه لتقول

إن من ال يستطيع حتى النطق بكلمة سريوي هول ما رأى!
يف حديث مفتوح مع بكري ( )1953أقيم الثالثاء املايض
افرتاضيا بتنظيم من «مركز خليل السكاكيني» يف رام الله،
وحاورته خالله الصحفية سماح بصول ،تحدث املخرج
الفلسطيني عن قصة «جنني جنني» الفيلم الذي الحقه
القضاء اإلرسائييل قرابة عقدين من الزمن عليه ،وصدر قرار
بمنعه يف يناير/كانون الثاني املايض ،كما غ ُّرم املخرج 70
ألف دوالر تعويضا ألحد الجنود اإلرسائيليني ،مؤكدا أنه رفع
القضية إىل محكمة االستئناف.
ويعرف الفنان الجزائري والعاملي رشيد القرييش بتخطيه
حدود املوهبة الفنية ،جاعال من كل عنارص الكلمات واألرقام
والضوء والظل ،من دالالتها ورمزيتها ،رسائل روحانية يعكف
القرييش سنوات طوال عىل إنجازها.
ويهتم قرييش ( )1947بروح الخط العربي والثقافة الصوفية،
وتجمع أعماله بني التقاليد الرتاثية والحداثة ،وحصل عىل
العديد من الجوائز ،ومن بينها جائزة جميل من متحف
فيكتوريا وألربت بلندن عام  2011عن عمله «األساتذة
املجهولون» املكون من الفتات مطرزة بأحرف ورموز عربية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر عام 2008
مرسوما بإنشاء مؤسسة محمود درويش التي أعلنت عن
الجائزة يف هذا اليوم الذي قررت الحكومة الفلسطينية اعتباره
يوما للثقافة الفلسطينية يف وقت الحق.

وتضم قائمة املرشحني كتابا من روسيا والتشيك وأملانيا
والواليات املتحدة وجورجيا وبلغاريا وفرنسا وغريها من
بلدان العالم ،وبينهم مارينا ستيبنوفا ونارينيه أبغاريان
ومايا كوتشريسكايا وبافل باسينسكي وسريغي شويغو
وأندريه روبانوف وليونيد يوزيفوفيتش.
وستدخل األعمال التي ستمر باالختيار األويل ملجلس
الخرباء ما يسمى «القائمة الطويلة» التي سيتم إعالنها
يف أبريل القادم .وعىل أساسها سيتم تشكيل «قائمة
النهائيات» .أما أسماء الحائزين عىل الجائزة فستعلن
يف ديسمرب القادم.
وتم تأسيس جائزة «الكتاب الكبري» عام  2005من قبل
«مركز دعم األدب الرويس».

وفاة وزير الثقافة األردني السابق الشاعر جريس سماوي
حسني نشوان
لن تكون هناك «زلة أخرى للحكمة» فاألموات ال يخطئون ،فقد
مات الشاعر األردني ،وزير الثقافة السابق جريس سماوي ،فـ
«كرست األقالم وجفت الصحف» أطفأ املوت صوته بعد معاناة
إصابته بفريوس كورونا عن عمر  65عاما.
ولم يبق سوى ضجيج وسائل التواصل االجتماعي التي تحمل
مشاعر الحزن من مئات األصدقاء :شعراء وفنانني ونارشين
ومثقفني ،بنعي الشاعر الذي أعلن خرب وفاته أيمن سماوي
مدير مهرجان جرش (ابن عمه) عىل صفحته الشخصية عىل
فيسبوك يف ساعة مبكرة من صباح اليوم (الخميس  11مارس/
آذار) ،بقوله «معايل أبو حنا ،بعرف قديش بتحب سليم ،بس
ما كنت أتوقع أن يصل هذا الحب إىل حد أن تلحق به ..فأرح
خرائطك ( )..يا مهندس /واتئد يف الخطو /هذي األرض
روحي /واملاء مائي /واملدى زرعي الوفري /أنا الثمر».
ربما لم يصب املرض جريس بمقتل ،لكن فاجعته كانت بأخيه
األصغر سليم الذي تويف قبله بنحو أسبوعني بالوباء نفسه
مما أصاب قلب الشاعر املرهف والنبيل بـ «الصمت» .ربما،
وقتها كان يردد كلماته األخرية حينما وضع الجراح مبضعه
لفتحة يف الرقبة حينما انحبس الهواء ،كمحاولة أخرية لنجاته،
من قصيدته «رحلوا إىل املايض بدوني»:
«ورحلت يف ذاتي /أفتش عن مالمحي البعيدة /اقتفي أثري/
أنقب يف الخرائب عن بالدي /اقتفي أثر الخرائط والرسوم،
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وأقرأ اآلثار /هل وطني هنا».
الشاعر اإلنسان
كان رحيل الشاعر والوزير واإلعالمي والفنان واإلنسان
سماوي «فاجعة» ملن عرفه «رقيقا ،مهذبا ،نبيال ،مفرطا يف
األحاسيس ،متواضعا ،عروبيا» وقد ترك مساحة من الحزن يف
األوساط الرسمية والشعبية.
ونعى رئيس الوزراء برش خصاونة الشاعر الوزير مستذكرا
الخدمات الجليلة التي قدمها لوطنه يف جميع املواقع التي
شغلها وإسهاماته الواضحة يف مجاالت األدب والثقافة
والشعر والصحافة والرتجمة.
كما نعاه وزير الثقافة عيل العايد ببيان،
قال فيه «رحيل الشاعر سماوي يعد
خسارة كبرية للوطن ،وخسارة
للثقافة العربية التي كان أحد
رموزها السيما وأنه كان يعد
عالمة فارقة ليس يف املشهد
الشعري األردني ،وحسب،
وإنما الثقايف واإلعالمي
العربي» مشريا إىل إسهامه
يف بناء الوجدان الثقايف
والوطني من خالل رؤيته
الشعرية الوطنية والعروبية

التي «استقاها من ينابيع األصالة والقيم الراسخة لإلنسان
األردني املعطاء».
وقال رئيس رابطة الكتاب األردنيني املحامي أكرم الزعبي «ما
تزال الفواجع تتواىل ،والصدمة بإثر األخرى بسبب هذا الوباء
الذي ال يرحم أحدا ،وآخر من فقدتهم الرابطة الشاعر والوزير
جريس سماوي الذي شك ّل رحيله صدمة شديدة يف الوسط
الثقايف عامةً ،وألصدقائه وزمالئه يف الهيئة العامة لرابطة
الكت ّاب األردنيني ..وإننا إذ نعزي أنفسنا ونعزي أهل الراحل
لرنجو له الرحمة واملغفرة ،واثقني من وجوده بيننا ألن أثر
الكبار ال يزول».
جغرافيا الحلم
يف قصيدة جريس رؤية للمكان بوصفه
نصا ناجزا لبالد الشام ،مستمدا
قصيدته -وهو املسيحي -من
مرجعيته العربية عىل امتداد
حوران وبالد الشام ،ليرتامى
نصه بني ضفتي النهر
وجناحي األردن وفلسطني
مقرتبا من مساحات عرار
وفضاءات صديقه الشاعر
الفلسطيني محمود درويش
التي يسميها جغرافيا الحلم.

كما أصدرت جامعة كوستاريكا ترجمة ملجموعة من قصائده،
وكذلك أصدرت جامعة إسطنبول مجموعة من أشعاره مرتجمة
إىل الرتكية.
الفني».
قصيدته برية متمردة
والشاعر سماوي من مواليد الفحيص يف  22ديسمرب/كانون
األول  ،1956درس األدب اإلنجليزي والفلسفة وفن االتصاالت
اإلعالمية يف أمريكا.
عمل يف التلفزيون األردني وقدم مجموعة من الربامج التي
تتصل بجماليات املكان ،وعمل كذلك مديرا ً عاما ً ملهرجان
جرش للثقافة والفنون حتى عام  ،2006وتسلم منصب أمني
عام وزارة الثقافة األردنية ،ثم وزيرا للثقافة عام .2011
صدرت له مجموعة شعرية وحيدة بعنوان «زلة أخرى
للحكمة» رغم أنه كتب الكثري من القصائد وترجمت قصائده
إىل اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية واإليطالية والرومانية
والرتكية .وقصيدته تمتاز بالرقة والعذوبة وبساطة الكلمات
التي يستعريها من املناطق الربية والطازجة ،ويستلهمها من
فضاءات التمرد.
ورغم تمرد نصوصه ،إال أنه كان يحرص عىل أناقته ،وخفوت
صوته ،محبا للحياة ،وهو لم يقرتن برفيقة درب ،رغم أن
األصدقاء يطلقون عليه كنية «أبو حنا» عىل اسم والده
الشاعر وعازف الربابة.
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القاص والشاعر المصري
« عادل بسيوني » يطوع
مشاهد الحياة على األوراق
بطريقة السرد القصصي .
قاسم ماضي  -ديترويت

صدر حديثا ً للشاعر والقاص املرصي « عادل بسيوني « املجموعة القصصية املعنونة
« مارلني « عن دار نرش « أطلس للنرش واإلنتاج اإلعالمي « الجيزة -مرص ،والكتاب من
القطع املتوسط ويقع يف  130صفحة .وتضم املجموعة أكرث من  14قصة مع دراسة نقدية
بقلم الناقد « محمد دحروج « .
واملجموعة التي كتبها « البسيوني « هي أرشفة
ومواجهة للواقع تحمل صدق اإلحساس بما
يحيط به ،وكذلك معاينة للواقع املرتدي الذي
يعيشه اإلنسان العربي ،مستخدما حوادث
وأسماء مرت بحياته .معربا ً عنها بصدق اإلحساس
يعمق رؤآه األدبية
باألشياء املحيطة به  ،وهو ّ
املعروضة يف قالب إبداعي مدروس يحمل صفات
فكر صاحبها  .وهو يحمل سوداوية الواقع و
برزخية الحلم  .ويف كلمة اإلهداء
« إىل األرواح العزيزة التي كانت هنا  ،ذات
يوم  ،وما زالت تحلّق حولنا لتتجىل مظاهر
النور ص7
جاء الرسد الحكائي لهذه املجموعة القصصية
مفعما برائحة املعاناة والتنقل بني زوايا هذه
الحياة التي أعطته هذا الكم املعريف من الرصد
والبحث ،وهي محاولة جريئة ألنها تعرب بقوة عن
قلقه املأساوي الذي يتحرك يف دواخله املشتعلة
واملسيطرة عىل نفسه يقول « البسيوني « يف
مقدمة املجموعة .
« حتى أيقظني بعضهم  ،وكانوا من
املقربني  ،حينما وجدوا ما أنا عليه من دقة
حني رسدي وقوفا عند التفاصيل  ،ملاذا ال
تخوض هذا املجال وأنت أهل له ؟ ص9
وهو يلمس جانبا مهما ًمن معاناة شخوصه التي
إنطلق منها  ،من خالل ضيق الواقع بمختلف
تجلياته  ،مما أعطته معاناة أبطاله الدافع
األسايس للوصول إىل ما يربو إليه من هامش
أدبي للتعبري عنهم  ،مضافا ً إىل معاناة كاتب هذه
القصص وكتابة موضوعاته املستلهمة من الواقع
اإلنساني بمختلف تنوعات أحداثه ضمن أرضية
ال بديل لها يف مخيلته.
« كم هي غريبة تلك الحياة  ،وكم تتشابه
الروايات ولكن أبطالها رغم هذا التشابه
أبطاال ً حقيقيني عىل مرسحها « ص22
وهنا يقول عنه الناقد املرصي « محمد دحروج
« مهمة القاص تنحرص يف نقل القارئ إىل حياة
القصة ،بحيث يتيح له االندماج التام يف حوادثها
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 ،ويحمله عىل االعرتاف بصدق التفاعل الذي
يحدث بني الشخصيات والحوادث .
« عند رجل كهذا بدا عليه الفقر عنوانا «
ص100
االشتغال القصيص يحتاج من أي كاتب  ،أن يكون
واعيا ملا يكتبه ليعرب به عن دواخله وهو يرسم
تسلسل قصصه وخطوطها األساسية حتى يصل
إىل مبتغاه ،وهنا تتجىل رغبة القاص يف تمكنه من
حرفيته  ،ومهارته املهنية  ،وكذلك الوصول الرسيع
والتلقائي يف كتابة القصص التي يريد االنطالق
منها .
يقول الكاتب « بسيوني « يف مقدمة هذه
املجموعة « لم يكن ببايل يوما أني سأكتب
هذه املجموعة القصصية التي هي األن بني

أيديكم  ،أو أقف عىل منربها  ،أو أربت عىل
كتفها وأن سأدللها عىل الرغم من أن ذلك
كان يراودني  ،لكنها الصدفة التي أتت بي
إىل هنا وما كنت ألفعل .ص9
يقول « ترومان كابوت « أني دائما امتلك اللعبة
الخادعة  ،إن اللعبة الكاملة للقصة  ،ببدايتها
ووسطها ونهايتها  ،تحدث يف فكري يف وقت واحد
أي أراها يف ومضة واحدة «
حتى يؤكد القاص املرصي « بسيوني « فلسفته
الخاصة به  ،واستحضار مواجع أبطاله  ،بعد أن
غاص يف عوالم األدب  ،واستهل عوامله وهيأ لنفسه
 ،لعبته التي انطلق منها ورسم لها بكل ما حمله
من أفكار يف هذا الرسد الحكائي  ،الذي أعطاه قوة
وعزم عىل الخوض يف هذا املضمار
« وهو يحمل يف داخله مكنونات خاصة
تسكن يف وجدانه «ص22

وهنا يكون للقاص والشاعر « بسيوني « عدد
من املمارسات اإلبداعية يف عالم األدب تمتد عىل
مساحة تشكيلية تستحق النظر والتأمل  .وهو
يؤكد للقارئ أن قصصه التي كتبها هي مختلفة
عن كتابة القصة التقليدية املعروفة عند الكثري
من الذين يكتبون  ،فأراد « البسيوني « يف معظم
قصصه التي شكلت وعاءا تجريبا مدروسا ً،
وبأسلوب جديد ومكثف بالرغم من انطالق هذه
القصص من الواقع .
« ما أجمل الواقع الذي تخلقه رؤى الخيال
 ،وما أجمل أن يرفرف القلب يف خيالء الذات
« ص90
ويبدو ومن خالل هذه املجموعة أراد األديب
املرصي « بسيوني « أن يقول قصيص مرتبطة
بفكرة الزمن وقدرتي عىل هذا العطاء  ،وهذا ما
تؤكده قصصه املليئة بالحكمة واملعرفة لشؤون
الناس الذين يقابلهم  ،وشكلت يف ذهنه حلقة
مهمة من سمفونيات واقعية تعتمد عىل لغة
حياتية مكثفة وفيها من اإليحاء الكثري وخاصة «
قطة شحاته « وتبقى الذكرى « الزيارة االخرية «
التميمة « وغريها من القصص .وهنا يؤكد الناقد
« محمد دحروج « ثمة أشياء كثرية يحتاج إليها
الكاتب  ،ليقدم لقرائه عمال قصصيا ناجحا ،
فاللغة واألسلوب  ،والتصوير وبالجملة الشكل
،ومن ثم املوضوع واملضمون ،جميعها رشوط
أساسية لنمو العمل القصيص .ص 117
ويف اعتقادي أن القصة تبقى وليدة اللحظة ،
وان كتبتها ال يتطلب حيزا زمنيا كبريا حتى تولد
الفكرة ولهذا جاء الكاتب « بسيوني « ليسابق
الزمن وتقديم مرشوعه القصيص للقارئ العربي
الذي انطلق منه وكما أطلقوا عليه شبيه ببعض
اتجاهات « أنيس منصور « يف تواليفه ك « عاشوا
يف حياتي « و « يسقط الحائط «
وبقي أن نذكر أن الشاعر والقاص له العديد من
املطبوعات األدبية نذكر منها املجموعة الشعرية
« أعلنت حبك « الصادرة عن دار نرش أطلس
للنرش واإلنتاج اإلعالمي لعام  2019باالضافة اىل
مجموعته « مارلني «
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ُ
اسمها نيليا
كان

ُ
بأنني كنت ً
أعترف ّ
خطأ
أعرتف بأ ّن جسدي
ُ
يدف ُع رضيبة
وجوده بالالوجود،
أيضا بأن ُه غريب
ُ
أعرتف ً
يتحمل رعونة الصيف
وأنّ ُه
ّ
أكرث من رعونة الشتاء،
فهذا ديدن كل عارف.

أسبوعني أو ثالثة ،وأرغب يف رؤيتها طوال الوقت .وحني أعود بعد أن
مر ًة ثانية بابتسامتها الربيع ّية ،بمشيتها
أق ّبلها قبل ًة أخرية ،أحلم ّ
بني أشجار املوز ،وبح ّبها الذي يغمرني .أحلم بمحبوبتي الخالس ّية
الكوبية».
رحلت وحيدة في مستشفى بالكاد ّيتسع لمرضى
الوباء

غدير أبو سنينة
ماتت نيليا .بعيد ًة عن أبنائها يف مستشفى بالكاد يت ّسع ملرىض
الوباء ،حيث لم يكن بإمكان ٍ
يصحح االسم الذي استبدله
أحد أن
ّ
طاقم املستشفى باسمها ليصبح «نبيلة» ،مستبعدين أن يكون
ملُسنّة فلسطينية ّ
فلحة ذلك االسم الغريب.

ٍ
بذنب تقول إن أباها ارتكبه حني منحها
عاشت حيات َها وهي تشعر
اسما ً أجنبيا ً ال صِلة له بالعربيةِ ،
لغة القرآن الكريم .ولعلّها ،رغم
لرتددت .فقد كان اسما ً
تغيه ّ
حنقها عىل اسمها ،لو خ ُّي لها أن ّ
ِ
بارة.
عشقَه ُ
والدها ،بل كان اس َم محبوبته ،وكانت ابن ًة ّ

بعد أكرث من سبعني عاما ً عىل والدتها ،عرفت نيليا البالد التي
منحتها اسما ً .وصلت نيكاراغوا .ونيكاراغوا ،بالنسبة إليها ،هي
بالد يتطلّب الوصول
كوبا وكولومبيا ،بل هي أمريكا .ال فرق .فهي ٌ
تودع أفرادا ً من
إليها قطع املحيط األطليس .منذ طفولتها وهي ّ
أما إن كانت أمريكا هذه
عائلتها هاجروا إىل أمريكا ،وتستقبل آخرينّ .
والدها حت ّى
أمر لم يكن ُيدركه ُ
شمال ّي ًة أو وسطى أو جنوبية ،فهو ٌ
وصل إىل كوبا وانتقل منها إىل كولومبيا فنيكاراغوا يف عرشينيات
القرن املايض .خرج من فلسطني مع اثنني من رفقائه يتبعون الحلم
لتظل
ّ
األمريكي ،فإذا بالحلم يأخذ شكل فتاة كوبية اسمها «نيليا»،
حلما ً «أمريكيا» لم يتحقّق.
عاد إىل فلسطني خاوي اليدين من نيليا ،حني رفض أهلُها تزويجها
«تركي» من غري دينها .تع ِرف زوجت ُه الحكاية ،وال تمانع
من رجل
ّ
يهمها إن كان
أن
يسمي ابنتهما الك ُربى باسم املحبوبة البعيدة .ال ّ
ّ
االس ُم نيليا أو فتح ّية أو فاطمة .ما يهم حقّا ً هو محصول الزيتون
سيقص
والزيت وإطعام الدجاجات وإنجاب مزيد من األبناء
ّ
سمونه ّن
عليهم ُ
والدهم حكاية نيليا ويعلّمهم أغاني الخالسياتُ .ي ّ
املوالتاِ ،
العرق الناتج عن تزاوج األفارقة بالبيض .يتعلّم األبناء
واألحفاد أغنية «خالس ّي ٌة يف هافانا ،رسقت قلبي .أسافر ألراها كل

ظل األب يحلم بنيليا الخالسية حت ّى أيقظه جنود االحتالل
وقد ّ
اإلرسائييل يوما ً من حلمه .هاجموا بيته وبعض بيوت قريتهم من
تتوسط
مهربة ،وكانت وساد ٌة
ّ
نواحي نابلس ،بحثا ً عن أسلحة ّ
مطرزة بيد نيليا ،قد
مقاعد غرفة الجلوس مختلفة عن أخواتها،
ّ
جندي م ّزقها بحثا ً عن ٍ
مسدس مدسوس يف
موس أو
لفتت نظر
ّ
ّ
أحدهم منها
باطنها .لر ّبما كانت عينا األب تلمعان خوفا ً كلما اقرتب ُ
ِ
ويص ُل صوت خفقان قلبه إليهم .كانت الوسادة هد ّي َة نيليا الكوبية
الكل يعلم ذلك ،ويعلم سبب الدموع التي تدفّقت
له قبل افرتاقهماُّ .
من عينيه حني شاهد أحشاء الوسادة خارجها.
تحمل نيليا حكاية أبيها ومحبوبته معها .ت ُلقي ّ
باللئمة عليه
ُسمى نيليا؟
وتستغفر له .كيف لعجو ٍز ،لها أبنا ٌء وأحفاد ،أن ت ّ
الحاجة
منحها إ ّياه ِبك ُْرها ،فتصري أ ّم فالن ،بل
ّ
ت ُخفي اسمها بآخَر َ
وتحل اإلشكالية .هكذا كانت توحي إليها
ّ
أم فالن ،فتتناىس اسمها
البالد التي ُولدت فيها ،البالد الخالية من الخالس ّيات والتي تعجز
فيها نيليا عن ارتداء ٍ
ثوب بلون عينيها العسل ّيتني ،خشية القيل
بد أنها كانت
والقال« :عجوز ترتدي ثوبا ً زاهيا ً» .أضف إىل ذلك  -ال ّ
تقول لنفسها هذا الكالم  -أنّه اس ٌم كافر.

كنت خطًأ
ُ
أعرتف بأنّني ُ
وأنّني ما زلت إىل اآلن
أبحثُ عن صوابي.

صالح رحيم
شاعر من العراق

زلت
ُ
كنت وال ُ
أعرتف بأنّني ُ
نموذجا رائ ًعا للكسل
ً
كل
ُيحتذى به أمام ّ
العاجزين عن الحياة.

نائما
ُ
أعرتف بأنّني ُ
كنت ً
حني أ ُ ِذ َن يل بالدخول
ّ
استيقظت
وإل كيف
ُ
فز ًعا من فرايش؟
ال أنا ُم ُمبك ًّرا
إنّها عادة سيئة

محق
أعرتف بأنّني
ُ
ٌ
كل اختياراتي
يف ّ
إال واحد
زلت أعيش..
وهو أنّني ما ُ

أعرتف بذلك..
ُ
وأيهما عشت
الليل أكرث من النهار
أم النهار أكرث من الليل؟
ال أدري!

انتظرت نيليا أكرث من سبعني عاما ً كي تطأ أرض الخالسيات
تقتص قماشه من متاجر أبنائها يف
وترتدي ثوبا ً ذا ألوان زاهية،
ّ
يلون وجنتيها وهي تربّر ملن يمتدح مظهرها
خجل
ٌ
نيكاراغوا.
ٌّ
وردي ّ
أ ّن اللون الفاتح لم يكن خيارها.
كل يوم ،خالل عامني قضتهما يف نيكاراغوا ،عاشت نيليا حياتها
ّ
كـ»نيليا» .عاشت فتا ًة عرشينية .تخرج مع أبنائها إىل متاجرهم
تتحدث مع الجميع
العمال والناس يف السوق.
ّ
صباحا ً ،ت ُجالس ّ
ٍ
مسبحات صنعتها من ح ّبات الزيتون .ترتاد
بعفوية ،وت ُهديهم
املطاعم وتجول يف مزارع القهوة وتسمع األغاني .تقطع مسافات
طويلة من مدينة إىل أخرى من دون أن تشكو تعبا ً أو إرهاقا ً
يفرضهما ك ِ َب الس ّن .تقيض نهاية األسبوع عىل شاطئ املحيط،
كل ي ٍوم خالل عامني،
ُشمر قليالً عن ثوبها الطويل وتلهو كطفلةّ .
ت ّ
كانت تسمع اسمها من أهل البالد وهم ينادونها «دونيا نيليا»
وترد.
(السيدة نيليا) ،فتبتسم ّ
* كاتبة ومرتجمة فلسطينية أردنية مقيمة يف نيكاراغوا

أعرتف بأنّني تائ ٌه
ُ
ّصت
وأنّني كلّما تخل ُ
ٍ
متاهة
من
لججت إىل أخرى!
ُ

وأعرتف بأنّني
ُ
كنت سكرانًا
ُ
اخرتت حياتي
حني
ُ
ّ
وإل بربكم
هل هذه حياة؟

أعرتف بأنّني حزين
ُ
أكرث من ذي قبل
مت
تقد ُ
وأنّني كلّما َّ
يف العمر،
ترسب إىل داخيل
ّ
حزن أكرب..

كنت
ُ
أعرتف بأنّني ُ
حجرا يف صحراء
ً
وأنّني نتيج ًة للعطش،
لت اىل نب ٍع
تحو ُ
ّ
أهب نفيس للجميع..
وها أنا ُ

Stuck in bewilderment traps
Be, and it was the debris of the exile and
the support of the weary on the sides, and
poets pulling the bodies of words by the
way of the sevenths, carving the meaning
from the Genesis tree, redrawing the orbit
and making mistakes so that the universe
would return from where it came.
O Lord of sin, you said to me, Be, and I
split the vaults of eternity and opened the
metaphor for the fire, it was water that
preceded the fire.
Water that long remained in the stream
of sins, and when I was bathed in it, the
flower crept between my fingers, and in
my blood the devil turned on temptation,
and from the excess of delusion I was
guided and believed the prophecy of
olives when I touched the oil of the old
shop lamps, and I saw all the parts in my
body, which was hardened in my body.
)(Poet from Palestine
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A circle widens, O Master
Pain driven by pain
Pain repelled by pain
While your hand delivers the meanings
and softens my body
With the abundance of knowledge
Bless me, O honorable one
And don’t leave me alone
I am checking now.
■■ ■
Invocation
Grant me an awakening at night, I glorify
your names on the heights, explain them
in the kingdoms of the bees an annual
sustenance from beeswax and a country
of praises, O Lord of the desire, you told
me to be, so it was a deprivation that
lasts, and when the way was revealed I
found your gifts, in every prevention, giving, and visions that you drink from Eternal. O Lord, the pain that you said to him,

■■ ■
Prayer
In my soul
With my heart, which became a mind
In my mind that I have forgotten the
meanings
With my mud body
His ventricle, which mixed your row
I knew you, O God
A baby is also used to breast milk
With full knowledge
Without any intention.
■■ ■
It is a circle
It is a circle, O Moujam
And they are fantasies swimming in the
shadows
Fantasies driven by illusion
And the great decrease will annihilate her

I was nothing. My heart is primitive and
blames wood and the fire is its only obsession, it carves with a chisel to remain on a
rock What became hearts flying, torches
fading, and claws digging into the world’s
ice. That world that I want you to open
the door for me to burn and rest.
■■ ■
Exit
Stuck in the traps of confusion, as if I
were ten faces of a lonely road, panting
in the scattering of mirrors, whenever
I saw my face the glass shattered from
deformations that I did not know,
and then I fell on the face of the lake,
shadows.
I want to get out and the language stick
breaks me into a labyrinth that leads to
an endless shouting. Why is there a new
?entry in every exit endeavor, language

Mohammed Zagzoog
fire
Open the door for me, I want to sleep
leaning on my shadow, which I counted as
the ink of the earth when you wrote me
like no one had written me before, and
wiped me with the hand of the yard as if
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تشكيل ART

رحيل التشكيلي المصري
فاروق الرزاز :مفردات من
مصر القديمة وحاضرها
رحل الفنان التشكييل املرصي فاروق الرزاز ( )2021 – 1949يف القاهرة بعد إصابته بفريوس
كورونا ،ونعاه العديد من الفنانني واألكاديميني عىل صفحاتهم يف وسائط التواصل االجتماعي
املمتدة ألكرث من ثالثني عاما ً.
باإلضافة إىل «نقابة الفنانني التشكيليني» ،متوقفني عند تجربته
ّ
ُولد الراحل يف محافظة الدقهلية ،حصل عىل درجة البكالوريوس يف التصوير من «كلية
الفنون الجميلة» بالعاصمة املرصية سنة  ،1973وشارك يف العديد من املعارض الخاصة منها
قدم معرضا ً فنيا ً
معرض بنقابة الفنانني التشكيليني يف دار األوبرا املرصية عام  ،1998كما ّ
بمجمع الفنون عام .1997

لوحة رقمية تباع برقم خيالي
في تاريخ المزادات
بيع عمل رقمي بالكامل للفنان األمريكي بيبل ،مقابل  69,3مليون
دوالر أمريكي يف رقم قيايس يشهد عىل الثورة الحاصلة يف هذا
املجال.
ومع هذا العمل ،الذي يحمل عنوان «إفريدايز :ذي فريست 5000
دايز» وهو تجميع رسوم ثابتة ومتحركة أنجزت يوميا عىل مدى
خمسة آالف يوم عىل التوايل ،بات مايك وينكلمان وهو اسم بيبل
األصيل ،بني الفنانني الثالثة أصحاب األعمال األعىل ثمنا خالل
حياتهم يف العالم ،بما يشمل كل الوسائط الفنية.
حطّم رقم قيايس ثان إذ تابع حواىل  22مليون مستخدم
كذلك ُ
لإلنرتنت اللحظات األخرية من املزاد عرب موقع «دار كريستيز»،
يف أول حدث من نوعه تنظمه دار مزادات كربى عىل عمل رقمي
بالكامل.
ويجسد الرقم القيايس ،املسجل الخميس ،األهمية املتزايدة لتقنية
التوثيق الجديدة التي تستعني بتكنولوجيا «بلوك تشني» (سلسلة
ُقدم عىل أنها الحل
الكتل) املستخدمة يف العمالت الرقمية والتي ت ّ
املثايل لالستغناء عن النسخ التي تشكل أحد العوائق أمام تطوير
سوق الفن الرقمية.
وتتيح هذه التقنية طرح أعمال فنية ،وأي سلعة أخرى يمكن

تصورها عرب اإلنرتنت ،من األلبومات املوسيقية إىل تغريدات
لشخصيات ،عن طريق أسلوب تشفري ُيعرف بالرموز غري القابلة
لالستبدال (ان اف تي).
وتشمل هذه التسمية ،التي بدأ استخدامها يف  ،2017كل قطعة
رقمية يمكن توثيق هويتها وأصالتها والقدرة عىل تعقبها بصورة ال
تحمل اللبس أو الطعن.
ومنذ حواىل ستة أشهر ،دخلت رموز «ان اف تي» يف قاموس عدد
أكرب من مستخدمي اإلنرتنت ،يف ظل تزايد عدد الفنانني وهواة
الجمع وأصحاب املشاريع الراغبني اإلفادة من هذا املنحى.
يف نهاية فرباير ،بيع عمل آخر للفنان بيبل بعنوان «كرورسودز»
بـ 6,6ماليني دوالر عرب منصة «نيفتي غايتواي» املتخصصة يف
األعمال االفرتاضية .وتقاىض الفنان  % 10من هذا املبلغ ،وهي
النسبة املتعارف عليها عرب املنصات املتخصصة.
كما أن رسما ً متحركا ً له كان قد باعه نهاية أكتوبر يف مقابل مبلغ
رمزي بلغ دوالرا واحدا ،بيع أخريا يف مقابل  150ألف دوالر.
ويمكن رشاء أكرثية السلع الرقمية املشفرة بنسق «ان اف تي» من
خالل عمالت رقمية ،وهو ما حصل مع عمل بيبل الذي بيع مؤخرا ً.

كما شارك الرزاز ،بالعديد من املعارض الجماعية املحلية ،ومنها معرض ألوان األتيليه (السابع
والخمسني) بأتيليه القاهرة يف أيلول /سبتمرب  ،2009وصالون األتيليه (التاسع والخمسني)
بأتيليه القاهرة عام  ،2010وعمل مسؤول األنشطة الفنية بـ «الجامعة األملانية» منذ نهاية
عامي  2012و.2016
التسعينيات ،إىل جانب ترؤسه فرقة املرسح فيها بني
ْ
تنوعت موضوعات أعماله والتقنيات التي يستخدمها ،سواء يف توظيفه مفردات وعنارص
ّ
وأشكال تنتمي إىل الحضارة املرصية القديمة ،أو يف ذهابه نحو تعبريية يف رسم املناظر
صور يف بعض اللوحات جوانب من الحياة املرصية اليومية يف
الطبيعية والبورتريهات ،كما ّ
مشاهد تعكس حركة الناس واملهن والطقوس والعادات والتقاليد.

كما رك ّز الرزاز يف مشواره عىل تعليم الفنون من خالل التدريب الذي مارسه بحكم وظيفته،
وانعكس ذلك يف كتابات العديد من طلبته يف منشوراتهم يف الفيسبوك وتقديرهم لجهوده لفرتة
طويلة ،لم ينقطع خاللها عن املشاركات يف املهرجانات والبيناليات.

Angelina Jolie Sells Winston Churchill Painting for Staggering $11.5 Million Sum
Interestingly, two additional Churchill pieces
were included in the Christie’s auction. Both
exceeded their initial estimates as well. Perhaps
then, Winston Churchill could be considered
one of the hot new names on the art market.

to show you that important pieces will continue
to be coveted and fetch top dollar. When you
add in the painting’s unprecedented journey, it
really becomes priceless. We are thrilled to have
”been a part of that.

her husband, Brad Pitt. The final figure fetched
far exceeded the lot’s estimate of $3.5 million,
and was reached after a dramatic nine-minute
bidding battle among 10 interested parties.
Bill Rau, of New Orleans’s antiques dealership
M.S. Rau, who had sold the painting to Pitt,
connected with AD before the sale to discuss
the work’s post–World War II provenance. “It is
always amazing when you come across a stunning work like this that also has a historical significance,” he says. “We were first notified about
this spectacular oil on canvas by Winston Churchill by a local dealer. Apparently, the owner had
inherited it when her stepfather passed. It had
been hidden away in her stepfather’s closet for
nearly 50 years without anyone knowing what a
”treasure they had sequestered in their home.
Rau, reached by AD not long after news of yesterday’s record-breaking sale was made, adds,
“When we sold the Tower of the Koutoubia
Mosque by Winston Churchill it was valued at
just under $3 million. We felt that was a fair
price for such a historic work. The fact that it
sold at auction for over $11.5 million just goes
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inston Churchill’s work as an
amateur painter of hundreds
of works is well documented.
But during World War II, the British prime
minister competed only one painting—a
canvas he notably gifted to U.S. President
Franklin D. Roosevelt. Now, that same
work, has sold for a staggering sum of
$11.5 million at Christie’s. And as twists
and turns of fate would have it, the seller
is none other than Angelina Jolie.

The story of the painting can, however, be
traced all the way back to 1935, when Churchill
first visited Morocco and became enchanted by
its light. Flash forward to 1943, and Churchill
persuaded Roosevelt to travel with him from the
Casablanca Conference to the city of Marrakech. The next day, after the American president
had left, Churchill captured a vista that the two
leaders viewed together. The significance of
the Casablanca Conference is notable, as Allied
leaders demanded unconditional surrender
from the Axis powers soon after.
The painting, which is titled Tower of the Koutoubia Mosque, was reportedly gifted to Jolie by
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سينما CINEMA
العربي األمريكي اليوم Arab American Today

Black Comedy ‘Bye Bye
Morons’ Dominates
France’s Cesar Awards

أفالم ديزني وبيكسار في ..2021
قائمة مثيرة للخيال للكبار والصغار
تحتل رشكة «والت ديزني» (The Walt
 )Disneyبالوقت الحايل القمة يف عالم الرتفيه،
وخاصة السينمائي منه ،حيث تمد أذرعها
يمينا ويسارا لتحصد املليارات حرفيا من
سالسلها السينمائية واستحواذاتها املتعددة،
بداية من «عالم مارفل» (Marvel Cinematic
 )Universeاملمتد ،إىل الرشاكة مع أستوديو
بيسكار وتقديم أروع أفالم الرسوم املتحركة،
وحتى منصتها الجديدة «ديزني بلس»
( ،)Disney plusواملسلسالت املميزة التي
صدرت عنها مؤخرا مثل «املاندلوري» (The
 )Mandalorianو»واندا فيجن» (Wanda
.)Vision
وعىل الرغم من حالة الركود الكبرية يف عالم
الرتفيه بالوقت الحايل فإن ذلك لم يضعف
األستوديو العمالق نهائيا ،فقدم العام املايض
أعماال مبهرة ،عىل رأسها فيلم «روح» ()Soul
الذي حصل مؤخرا عىل جائزة «الغولدن
غلوب» ( )Golden Globألفضل فيلم رسوم
متحركة ،ويف هذا املقال نتحدث عن  2021وأفالم
«ديزني» و»بيكسار» ( )Pixarالتي ستسعدنا
هذا العام.
فيلم «رايا والتنني األخري» (Raya and the Last
 )Dragonرسوم متحركة عن طريق الكمبيوتر،
من إنتاج ديزني «بيكترشز» (Disney
 ،)Picturesوهو رقم  59من إنتاج األستوديو
وإخراج دون هول وكارلوس لوبيز إسرتادا،
وشارك يف اإلخراج بول بريغز وجون ريبا.
وتم إصدار «ريا والتنني األخري» بشكل
سينمائي يف الواليات املتحدة يف  5مارس/
آذار  ،2021وكان إصدار الفيلم متاحا أيضا يف
وقت واحد عىل ديزني بلس مع رشكة «بريمري
أكسيس» ( )Premier Accessأو بثمن إضايف
مثلما حدث مسبقا مع فيلم «موالن» ،وسيصبح
مجانا للمشرتكني جميعا يف  4يونيو/حزيران
القادم ،وذلك لتجاوز أزمة إغالق أغلب دور
العرض يف الواليات املتحدة ،وقد تلقى الفيلم
آراء إيجابية من النقاد.
وتدور أحداثه يف عالم ُيعرف باسم «كوماندرا»،
وهي أرض تسكنها حضارة قديمة ،واملحاربة
«رايا» تنوي العثور عىل آخر تنني موجود.
فيلم «لوكا» ( )Lucaرسوم متحركة بالكمبيوتر
بالرشاكة بني بيكسار وديزني ،من إخراج إنريكو
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كاساروزا يف أول ظهور له يف اإلخراج ،وكتبه
مايك جونز وجييس أندروز ،وإنتاج أندريا
وارين.
ومن املقرر بدء عرض لوكا يف  18يونيو/حزيران
 ،2021ولم تتحدد بعد كيفية عرضه ،هل سيتم
عرضه سينمائيا فقط ،أو كذلك عرب ديزني بلس
يف الوقت ذاته؟
تدور أحداث الفيلم يف بلدة ساحلية عىل
الريفريا اإليطالية ،حيث يشارك صبي صغري
ُيدعى «لوكا» مغامراته مع صديقه الجديد
«ألربتو» ،وكانا يخفيان رسا ،وكالهما من وحوش
البحر من عالم تحت سطح املاء ،وعندما
يلمسان املياه يتحوالن عن صورتهما البرشية
إىل صورة أخرى ،ولذلك يجب أن يخوضا
مغامراتهما عىل األرض بمنتهى الحذر.
إنكانتو
فيلم «إنكانتو» ( )Encantoهو رسوم متحركة
موسيقي بالكمبيوتر من إنتاج رشكة «والت
ديزني بيكترشز» ()Walt Disney Pictures
و»والت ديزني» للرسوم املتحركة ،ستوزعه
رشكة «والت ديزني ستوديوز موشن بيكترشز»
(،)Walt Disney Studios Motion Pictures
وهو الفيلم الـ 60الذي ينتجه األستوديو،
يخرجه بايرون هوارد وجاريد بوش ،ويشارك
يف اإلخراج تشاريس كاسرتو سميث ،وكتبه
بوش وكاسرتو سميث ،وكتب أغانيه لني مانويل
مرياندا ،ومن املقرر إطالق الفيلم يف
الواليات املتحدة يف  24نوفمرب/
ترشين الثاني .2021
يحكي «إنكانتو» قصة عائلة
غري عادية ،وهي آل مادريغال
الذين يعيشون مختبئني يف جبال
كولومبيا بمنزل ساحر ،يف بلدة
نابضة بالحياة ،ومكان رائع
يسمى «إنكانتو» ،ولقد أنعم
سحر «إنكانتو» عىل كل طفل
يف العائلة بهدية فريدة من القوة
الفائقة إىل القدرة عىل الشفاء،
كل طفل باستثناء طفل واحد ،وهو
مريابل ،ولكن عندما تكتشف أن السحر
املحيط بـ»إنكانتو» يف خطر قررت
مريابل أنها مادريغال العادية الوحيدة،

قد تكون األمل األخري لعائلتها االستثنائية.
كرويال
فيلم «كرويال» ( )Cruellaهو فيلم اليف أكشن
قادم ،مبني عىل شخصية «كرويال دي فيل»
التي ظهرت من قبل يف فيلم الرسوم املتحركة
 101مرقش.
الفيلم من إخراج كريغ غيليسبي ،وسيناريو
دانا فوكس وتوني ماكنمارا ،ومن قصة ألني
بروش ماكينا وكييل مارسيل وستيف زيسيس.
ومن املقرر إطالقه يف الواليات املتحدة يف 28
مايو/أيار  2021بواسطة «والت ديزني ستوديوز
موشن بيكترشز».
وتدور أحداث الفيلم يف السبعينيات من القرن
املايض بلندن ،عندما أصبحت مصممة األزياء
الشابة «إستيال دي فيل»
مهووسة بجلود الكالب،
وخاصة الدملاسيني
املرقشة ،وبعد أن
وجدت نفسها تحت
رحمة صاحبة العمل
غري املكرتثة ،البارونة
فون هيلمان ،أعادت
تشكيل نفسها عىل
أنها املجرمة الرشيرة
املعروفة باسم «كرويال».

lbert Dopontel’s “Bye Bye Morons” (“Adieu Les
Cons”) has won the top prizes at France’s Cesar
Awards, taking six awards including Best Film,
Best Director and Best Supporting Actor.

A

The black tragicomedy is about a terminally ill woman and a
suicidal man on the run who team up in an attempt to locate
the child the woman hasn’t seen in almost 30 years. It also
won awards for Dupontel’s screenplay and for its cinematography and set design.
The only other film to win more than one award was the
documentary “Adolescents,” which won in the Best Documentary and Best Editing categories.
“Bye Bye Morons” went into Friday’s Cesar Awards, France’s
version of the Oscars, with 12 nominations, second only to
Frederic Niedermeyer’s “Love Affair(s)” (“Les Choses qu’on
dit, les choses qu’on fait”). That film won a single award, for
supporting actress Emilie Dequenne.
“Two of Us,” France’s entry in this year’s Best International
Feature Film category at the Oscars, was nominated for four
awards and won one, for Best First Film.
Thomas Vinterberg’s “Another Round,” another international
Oscar contender, won the foreign-film award over nominees
that included Sam Mendes’ “1917” and one American film,
”Todd Haynes’ “Dark Waters.
The awards were the first since last year’s stormy Cesar ceremony. That show had been preceded by the resignation of
Cesar President Alain Terzian and the entire board of governors after protests over voting irregularities and the paucity
of Black nominees, and it ended in tumult when some guests
walked out in protest after Roman
Polanski won the award for best
director.
This year’s Cesars, under
the leadership of
Veronique Cayla
and director Eric
Toledano, gave
two awards to
Black actors,
both in the
categories for
best
newcomers:
Jean-Pascal
Zadi won for “Tout Simplement Noir,” while 14-year-old
Fathia Youssouf won for
“Cuties,” the Sundance film
that stirred up controversy
in conservative circles after
it aired on Netflix last year.
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صدور كتاب «فلسطين
القمم
في قرارات ِ
العربية واإلسالمية»

كتاب المجتمع واالقتصاد:
غرانوفيتر خارج قواعده
يبدو اليوم علما االجتماع واالقتصاد كحقلني معرف ّيني متباعدين ،من
ناحية املنهجيات والخطاب واملواضيع ،غري أنهما تشك ّال ضمن مناخ
مشرتك خالل القرن التاسع عرش ،وكان وقتها يص ُعب التفريق بني عالم
االجتماع وعالم االقتصاد لتداخل اإلشكاليات وتقارب املفاهيم املعتمدة،
وهو ما نجده لدى كارل ماركس وفيلفريدو باريتو وجورج زيمل.
باعتماد االقتصاد املكث ّف عىل الرياضيات ،بدأ يخرج بالتدريج من دوائر
العلوم االجتماعية ،لكن هذا الخروج بات مرضا ً باملقاربات املعرفية ،حيث
ال يمكن فصل األبعاد االقتصادية واالجتماعية ضمن بيئة واحدة .وهكذا
بدأت يف النصف الثاني من القرن العرشين محاولة جرس املجالني ،وكان
هذا الهاجس واضحا ً يف انشغاالت عالم االجتماع الفرنيس بيري بورديو،
رغم أنه ُعرف بجعل الثقافة محور السوسيولوجيا التي يقرتحها.
راهنا ًُ ،يعترب الباحث األمريكي مارك غرانوفيرت ( )1943أحد أبرز املشتغلني
عىل منطقة التقاطع بني علم االجتماع وعلم االقتصاد ،إىل جانب
السويدي رتشارد زفيدبرغ والفرنيس لوك بولتانسكي .وعىل الرغم من
مساهماته الكربى ،خصوصا ً عىل مستوى ابتكار املفاهيم ،بقي غرانوفيرت

قليل الحظ من الشهرة إال يف دوائر أكاديمية ضيقة يف شمال أمريكا.
مؤخرا ً ،صدر عن منشورات «سوي» الفرنسية كتاب له بعنوان «املجتمع
واالقتصاد» .تقديم مؤلف الكتاب للقارئ يأتي بصيغة ترويجية بعض
اليشء؛ حيث جرت اإلشارة يف الغالف إىل أنه «مؤسس علم االجتماع
االقتصادي الجديد».
موحدة أو ييضء
ليس الكتاب عمالً تأليفيا ً بالكامل ،حيث ال يدرس قضية
ّ
بشكل شامل ومنهجي حقل علم االجتماع االقتصادي؛ إنه عبارة عن
مختارات من أبرز مؤلفات غرانوفيرت ومقاالته.
وصول غرانوفيرت إىل خارج دوائره املعروفة يمث ّل إشعاعا ً متأخرا ً لباحث
أثبتت مقارباته نجاعتها يف تفسري ظواهر أساسية أبرزها فهم البنية
االجتماعية لألسواق املالية ،وخصائص عرص املعلومات من زاوية برشية،
التقدم يف فهمها بمقوالت علم االجتماع
وهي انشغاالت ليس من املمكن
ّ
فحسب أو بالنظريات االقتصادية وحدها.

«محاورات غوته مع
إكرمان وسوريت»..
طبعة عربية
صدرت حديثا ً عن «دار الرافدين للنرش» الرتجمة العربية لكتاب
«محاورات غوته مع إيكرمان وسوريت».
الكتاب الذي حرره يوهان بيرت إكرمان نقله إىل العربية إبراهيم جار الله.

ٍ
طاف
طبيعي
ويقول إيكرمان إن تلك املحاورات «جاءت نتيجة لدافع
ّ
ٍ
جزء عن تجربتي أرى أنّه ذو قيمة ومميز .إضافة
بعقيل لكي أسطر أي
لذلك فقد كنت أشعر دائما ً أنني بحاجة للتعلم ،ليس فقط عندما
التقيت بهذا الرجل العظيم ،بل عندما عشت معه لسنوات».

32

مارس  2021م  -السنة التاسعة  -العدد99 :

«فلسطني يف قرارات ِ
القمم العربية واإلسالمية» عنوان كتاب من إعداد
فراج ،أصدرته حديثا ً «مؤسسة الدراسات
وخالد
وتقديم ماهر الرشيف
ّ
الفلسطينية».
يض ّم العمل قرارات القمم العربية واإلسالمية الخاصة بقضية فلسطني
والقدس املحتلّة (منذ القمة العربية األوىل يف أنشاص سنة  1946حتى
قمة
قمة تونس يف  ،2019ومن القمة اإلسالمية بالرباط عام  1969حتى ّ
مك ّة يف .)2019
بمقدمات قصرية تدرجها يف سياقها التاريخي.
املحرران للقرارات
يم ّهد
ّ
ّ
أقرته ،و ُيظهر تنك ّرها لفلسطني
عمل ّ
يبي عدم التزام بعض البلدان بما ّ
عرب تطبيعها مع إرسائيل.

الربيع الخفي :رحلة إلى
مصدر الوعي
ينطلق مارك سوملز يف كتابه «الربيع الخفي :رحلة إىل مصدر الوعي»،
الذي صدر حديثا ً عن «منشورات دبليو دبليو .نورتون آند كومباني» ،من
تفسري فرويد للحلم بأنه تعبري عن رغبة غري واعية ،وتوصّل من خالل
بحثه كعالم يف األعصاب إىل أن املرىض الذين يعانون من ٍ
تلف يف جزء
الدماغ املسؤول عن النوم يحلمون رغم ذلك ،حيث يلعب جزء آخر يف
يظل موجودا ً ،كما لو أن هذا االكتشاف
الدماغ دور توليد الرغبات الذي ّ
الجديد يعني أن علم األعصاب مدين لفرويد باعتذار ،ما يعيد االعتبار
إىل أهمية الدافع والرغبة يف حياتنا وأنشطتنا العقلية.
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ثورة شعبية بالسنغال :الهيمنة الفرنسية
سبب لتنامي الفوضى بالقارة السمراء
إيمان زواري
عاش الكثري من دول القارة السمراء عقودا ً طويلة تحت
وطأة االستعمار الفرنيس ،الذي استغل سكانها املدنيني
واستنزف ثرواتها الطبيعية.
عىل الرغم مما أبدته فرنسا عرب ترصيحات مسؤوليها
من استعداد للقطع مع ماضيها االستعماري والتمكني
يتعد كونه مجرد ترصيحات
للدول اإلفريقية ،فإن ذلك لم
َّ
إعالمية لم تنفذ حقيقة عىل أرض الواقع.
«إذا تبعك النحل فهذا يعني أنك أكلت عسالً» ،مثل
إفريقي يرتجم بوضوح دوافع تنامي الرصاع العاملي للنفوذ
والسيطرة عىل إفريقيا .وكان التنافس قد احتدم والتدافع
قد اشتد بني القوى االستعمارية للهيمنة عىل ٍ
أراض غنية
تزخر بموارد طبيعية وتوفر إمكانيات ألسواق تجارية.
فتعرضت بذلك بلدان القارة اإلفريقية لالستنزاف ،وعىل
الرغم من حصول بعض منها عىل استقاللها يف ستينيات
القرن املايض وتسعينياته فإنها ال تزال تعاني إىل اليوم
هيمنة الدول االستعمارية وتعديها عىل مواردها.

الهيمنة الفرنسية بإفريقيا :استعمار في حلة
مختلفة

بعد منافسة عاملية شديدة تمكنت فرنسا من بسط
سيطرتها عىل عدة دول يف غرب إفريقيا ووسطها ،واستمر
احتاللها ملساحات واسعة منها سنوات طويلة شهدت
فيها القارة اإلفريقية أشد الجرائم اإلنسانية فظاعة
وانتهاكا ً لسيادتها واستنزافا ً لرثواتها.
و ُزج بعد ذلك باألفارقة كوقود للحرب يف الصفوف األوىل
والجبهات األمامية ملعارك فرنسا العاملية وحروبها .إذ
أصدر يف ذلك مركز روبرت شومان لألبحاث سنة 2011
تقريرا ً يكشف حجم خسائر الحرب العاملية األوىل ،وورد
يف التقرير أنه قتل نحو  71ألف جندي إفريقي بصفوف
الجيش الفرنيس ،وأغلبهم من املغرب والسنغال والجزائر
وتونس ومدغشقر.
كما تعد البلدان اإلفريقية مناطق حيوية لفرنسا إىل اليوم،
إذ تزودها بالطاقة واليورانيوم ،ولم يتوقف استنزاف
القارة السمراء وما تزخر به من موارد بوسائل وسياسات
مختلفة .عالوة عىل ذلك وفرت البلدان اإلفريقية العمالة
لفرنسا وغريها من بقية القوى االستعمارية يف املنطقة
التي تحتاج إىل اليوم إىل موارد برشية مقابل أجور زهيدة
لتشغيل مؤسساتها الحيوية ،كما جرى استغالل هذه
البلدان كمناطق لتجارة العبيد لفرتة طويلة.
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وملزيد حفظ سيطرتها وتعزيز نفوذها ،غذت فرنسا الفرقة
والقطيعة بني سكان البلد الواحد واملنطقة الواحدة ،عرب
رسم حدود ودعم جماعات وأطراف ،ما أدى إىل اشتعال
حروب أهلية دامية استمر وطيسها إىل اليوم.
‹›إن االستعمار الفرنيس كان خطأ جسيما ً ارتكبته
عب الرئيس
الجمهورية» ،بهذا الترصيح اإلعالمي َّ
الفرنيس إيمانويل ماكرون عن الرغبة يف القطع مع التاريخ
االستعماري لفرنسا وفتح الباب أمام نهج جديد يف
العالقات مع بلدان إفريقيا.
وعىل الرغم من منح فرنسا االستقالل لبعض هذه
املستعمرات فإنها تستمر بانتهاج سياسة االحتالل
ولكن بصور مختلفة ،إذ عمدت إىل إيجاد نخب إفريقية
تدعو لـ››األوربة اإلفريقية›› ومناهضة حركات التحرر
واالستقالل واستعمال العنف ضدها ملزيد من إحكام
قبضة السلطات الفرنسية ومواليها من الحكام واإلدارات
املتعاقبة عىل حكم هذه املستعمرات السابقة.
وبدعوى تعويضها عن البنية التحتية التي طورتها
طالبت فرنسا بلدان القارة السمراء التي حصلت عىل
استقاللها املرشوط ،بدفع رضائب إىل الخزائن الفرنسية،
فضخت بلدان غرب إفريقيا احتياطاتها من العملة
األجنبية يف املرصف املركزي الفرنيس لفرتة طويلة،
ووقعت اتفاقية تعاون ملزم تتعلق بنظام التعليم الفرنيس
والعالقات العسكرية والتجارية ،إضافة إىل اعتماد
العملة االستعمارية الفرنسية وهي الفرنك
اإلفريقي.
تحاول فرنسا بهذه اإلجراءات
التي يجري انتهاجها
مع صعود جيل
االستعمار الجديد
كما يشاء
تسميته خرباء
ومحللون،
ضمان
مزيد من
استمرارها
بإفريقيا.
إال أن
سعيها
املستمر
لبسط
نفوذها
من بوابات

جديدة أثار غضب األفارقة ،وهو ما يفرس االحتجاجات
الحالية يف السنغال.

اشتعال فتيل ثورة شعبية في السنغال

أعلنت السنغال استقاللها عن فرنسا منذ  4أبريل/
نيسان  ،1960إال أنها تعاني تركة االستعمار الفرنيس إىل
اليوم ،التي تحول دون تطورها ونموها.
ويف هذا السياق يقول وزير الرتبية السابق واملؤرخ
السنغايل إيبا در ثيام« :حني أنظر إىل املجتمع أرى أنه
ال تزال نخبة تريد أن تكون السنغال والية تابعة لفرنسا،
وهذا وضع مؤلم للغاية» .ودعا إلخراج العالقات الفرنسية
السنغالية من دائرة الغالب واملغلوب ،مطالبا ً بأن يكون
االقتصاد والتعليم يف أيدي السنغاليني.
ويشري يف ذلك إىل النخبة السياسية التي تعترب امتدادا ً
لفرنسا عىل األرايض السنغالية من حيث الوالء وتنفيذ
أجنداتها .وكان رئيس السنغال السابق ليوبولد سيدار
سنغوررصحبأن الطريقة األنسب لبالده هي املحافظة
عىل موقعها داخل اإلمرباطورية الفرنسية ،وهو موقف
يتسق مع تماهي اإلدارة السياسية يف السنغال مع
مخططات ومساعي فرنسا عىل أراضيها لضمان
االستمرار وتعزيز موطئ القدم.
أضعفت السيطرة الفرنسية عىل املؤسسات الحيوية يف
السنغال اقتصاد البالد ،ما أدى إىل ارتفاع نسب
الفقر والخصاصة ،وهذا أثار احتقان
املواطنني وزاد انتشار فريوس
كورونا مع تداعيات سلبية
من تأزم الوضع وتدهور
املعيشة.
ومع اعتقال عثمان
سونكو رئيس حزب
الوطنيني
السنغايل للعمل
الذي احتل
املرتبة الثالثة
يف االنتخابات
الرئاسية لعام
 2019واملتوقع
مشاركته يف
انتخابات 2024
املقبلة كمنافس
وخصم رئييس

تأججت موجة غضب شعبية كبرية ،ترى يف التهم املوكلة
إىل سونكو ،وهي تهم تحرش واغتصاب ،مجرد ادعاءات
باطلة ومؤامرة لصالح أطراف أجنبية ،باعتبار أنه من
الداعني إلنهاء النظام االستعماري الجديد ،ومن املدافعني
عن االقتصاد الوطني ويحظى بمقبولية شعبية واسعة
خاصة لدى الشباب السنغايل.
استهدفت االحتجاجات املنشآت واملؤسسات الفرنسية
بالحرق والتخريب ،ومنها نحو  32متجرا ً من متاجر
أوشان التي تحمل عالمة تجارية فرنسية ومحطات
توتالوغريها ،ما أدى إىل تشديد الحماية األمنية أمامها
وإغالق املدارس الفرنسية.
تطورت وترية االحتجاجات واملظاهرات لتؤدي إىل
اشتباكات مع األمن أسفر عن سقوط قتىل وجرحى ،وذلك
عىل الرغم من كل دعاوى التهدئة الدولية .فدعت األمم
املتحدة من خالل أمينها العام أنطونيو غوترييش لتجنب
التصعيد ،فقال« :يجب أن تظل املظاهرات سلمية ويجب
عىل قوات األمن والرشطة السماح لهؤالء املتظاهرين
بالتعبري عن رأيهم وإرادتهم».
ولم يكن اعتقال سونكو إال القطرة التي أفاضت الكأس،
فسياسات الرئيس السنغايل ماكي سال عززت االنطباع
لدى املواطنني باستمرار الوصاية الفرنسية .كذلك فإن
تردي الوضع االقتصادي فاقم من احتقان الشارع ،فعوض
أن تحظى الرشكات املحلية والوطنية بالدعم ،تفوز رشكات
فرنسية بجزء كبري من العقود العامة ،كما جرى أيضا
تجديد اتفاقيات الصيد مع االتحاد األوروبي ،ما يعني
ظلما ً ملئات الصيادين السنغاليني.
وعىل الرغم من إطالق رساح املعارض سونكو فيما بعد فإن
االحتجاجات ال تزال مستمرة وترفع شعار رفع الوصاية
الفرنسية عن السنغال ودعم اقتصاده الوطني لحل أزمة
حادة مستمرة منذ سنوات ،ويف لقاء صحفي له أمام
الحشود قال سونكو« :لقد بدأت الثورة بالفعل ،وال يشء
بل وال أحد يمكن له أن يوقفها .يجب أن نحافظ عىل هذه
التعبئة ،يجب أن تكون أكرث أهمية حتى ،ولكن قبل كل
يشء يجب أن تكون سلمية».
إن كان اعتقال سونكو قد أثار سخط السنغاليني فقد
حرك غضب الشارع تجاه السلطة وسط ما تعيشه
السنغال من أزمة اقتصادية وتدهور يف املعيشة جراء تركة
ثقيلة من االحتالل الفرنيس وسياسات استعمارية ال تزال
تلقي ظاللها عىل بلدان القارة السمراء إىل اليوم ،التي لم
يغري حصولها عىل استقاللها الهزيل شيئا ً كبريا ً.
فهل ينجح الحراك الشعبي السنغايل؟ وهل يتمكن من
إنقاذ االقتصاد الوطني ودعمه؟
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET
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Turkey, Egypt resume first contacts
since 2013

T

urkey on said it had held its first diplomatic
contacts with regional rival Egypt since President
Fattah al-Sisi ousted the Ankara-backed Islamist
leader Mohamed Morsi in 2013.

The two powers have sparred over a range of issues and found
themselves on opposite sides of the war in Libya.
But Turkish President Recep Tayyip Erdogan has reached out
to several rivals as he tries to break out of growing diplomatic
isolation and faces potential sanctions from the EU.
The charm offensive comes as Turkey suffers from a wave of
economic woes and faces a tough stance from the new US
administration of President Joe Biden.

استقالة وزير الصحة األردني بعد وفاة عدد
من مرضى كورونا جراء انقطاع األكسجين
أعلن وزير الصحة األردني نذير عبيدات أنه تقدم
باستقالته بعد وفاة سبعة أشخاص يف مستشفى
السلط الحكومي شمال غرب عمان بسبب انقطاع
األكسجني ملدة ساعة ،واعترب أنه يجب محاسبة
املسؤولني وأنه هو يتحمل املسؤولية األخالقية.
وتوجه العاهل األردني امللك عبد الله الثاني إىل
املستشفى ،وقالت قناة اململكة الرسمية إنه طلب
من مدير املستشفى التقدم باستقالته.
أدى انقطاع األكسجني يف مستشفى السلط
الحكومي شمال غرب عمان إىل وفاة سبعة مرىض
من املصابني بفريوس كورونا ،وفق ما أعلن وزير
الصحة األردني نذير عبيدات الذي قدم استقالته.
وقال عبيدات يف ترصيحات للصحافيني يف
مستشفى السلط ( 30كلم شمال غرب عمان)
إنه حصل نقص أكسجني يف هذا املستشفى
وملدة ساعة تقريبا وهذا ربما أدى إىل وفاة ستة
أشخاص» .وأضاف «هناك تحقيق جار للتأكد من
أن نقص األكسجني هو السبب الذي أدى إىل وفاة
هؤالء األشخاص الستة».
وتابع «كل مقرص يجب أن يحاسب ،وأنا كوزير
صحة أتحمل املسؤولية األخالقية كاملة بهذا
الخصوص وقدمت استقالتي لرئيس الوزراء
ولغاية اآلن لم يتم إخباري إذا ما تم قبول
استقالتي».
وأكد عبيدات أنه «تم اليوم تأمني املستشفى
باألوكسجني وبالطريقة الصحيحة» .وانترشت
قوات الرشطة يف محيط مستشفى السلط إلبعاد
أقارب للمتوفني يتملكهم الغضب.
ويف وقت الحق ،أعلن مدير املركز الوطني للطب
الرشعي يف وزارة الصحة الطبيب عدنان عباس إن
عدد الوفيات ارتفع إىل سبعة.
وقال يف ترصيحات لقناة «اململكة» الرسمية إنه
«جرى ترشيح اربعة جثامني لرجال وثالثة جثامني
إلناث جميعهم كانوا نزالء داخل املستشفى
ومثبت إصابتهم بكورونا وكانوا عىل األكسجني».
وأضاف أنه «بعد الترشيح وأخذ عينات من الرئتني
تبني وجود عالمات واضحة لنقص األكسجني».
الفتا ً إىل أن أعمار جميع املتوفني تتجاوز األربعني.
وتوىل عبيدات منصبه عىل رأس وزارة الصحة يف
ترشين األول/أكتوبر املايض وكان قبلها يشغل
منصب رئيس لجنة األوبئة املكلفة بمتابعة
تطورات فريوس كورونا.
وقال وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي
باسم الحكومة صخر دودين يف ترصيحات لوكالة
األنباء األردنية (برتا) بأن «رئيس الوزراء (هو

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

من تقع عليه املسؤولية ،يف حال ثبوتها ،التبعات
التي تطاله وفق أحكام القانون».
وقال رئيس النيابات العامة القايض يوسف ذيابات
لقناة «اململكة» الرسمية ،إن «ثالثة مدعني عامني
بارشوا إجراءات التحقيق ملعرفة جميع مالبسات
الحادث» .وبحسب مصدر طبي فإن «املتوفني
هم أربعة رجال واثنتان من النساء» ،مشريا إىل أن
«املستشفى يعالج حواىل  150مريضا من مرىض
كورونا».
دعوات للمحاسبة

من) طلب من وزير الصحة التقدم باستقالته».
ووصل العاهل األردني امللك عبد الله الثاني إىل
املستشفى ،بحسب مشاهد بثتها قناة «اململكة»
الرسمية التي قالت إنه طلب من مدير املستشفى
تقديم استقالته.
وبحسب مقاطع فيديو بثتها مواقع التواصل
االجتماعي قال امللك ملدير املستشفى بغضب
بينما طلب منه االستقالة «كيف يحصل يشء من
هذا القبيل يف املستشفى؟ هذا األمر ليس مقبوال».
واحتشد مئات األشخاص الغاضبني أمام
املستشفى التي شهدت تواجدا أمنيا كثيفا.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعا طارئا لبحث
مستجدات الحادث فيما يعقد مجلس النواب هو
اآلخر جلسة طارئة األحد لبحث الحادث.
ويف مؤتمر صحايف الحق ،أعلن رئيس الوزراء
األردني برش الخصاونة إقالة وزير الصحة وإنهاء
خدمات مدير مستشفى السلط الحكومي
وإيقاف مدير صحة محافظة البلقاء (حيث
يقع مستشفى السلط) عن العمل مشريا إىل أن
«الحكومة تتحمل وحدها كامل املسؤولية عما
حدث».
ووصف رئيس الوزراء ما حدث بأنه «خطأ جسيم
فادح غري مربر وغري مقبول» ،معتذرا عىل هذا
«التقصري».
وكان الخصاونة قد دعا إىل «إجراء تحقيق فوري
يف الحادث» ،مشددا عىل رضورة أن «يتحمل كل

وقال أبو عبد الله الذي فقد أحد أقاربه يف الحادث
لوكالة األنباء الفرنسية «نحن نتمنى أن يرحم
الله الضحايا كلهم وأن تتم محاسبة املسؤولني
عما جرى بشدة ،يجب أن تتم محاسبة كل انسان
أخطأ» يف هذا الحادث.
من جهته ،أكد سليمان خريسات وهو ممرض
متقاعد فقد اثنني من أقاربه إن «املستشفى كان
يعاني يف السابق من نقص يف الكوادر الطبية
والتمريضية ،ولكن نقص األوكسجني هذه املرة
كان األكرب واألصعب واألمر عىل ...املرىض الذين لم
يأخذوا حقوقهم الطبية الكاملة».
وقال رئيس مجلس النواب عبد املنعم صالح يف
بيان «أنه ُيفرتض يف مثل هذه األوقات الصعبة
أن تتعامل جميع املؤسسات بشكل ال يحتمل
التقصري والخطأ ،بخاصة عندما يتعلق األمر
بالعنارص العالجية األساسية كاألوكسجني».
وأكد عىل رضورة «عدم التهاون يف محاسبة كل
من يثبت تقصريه يف هذه الحادثة وغريها ،وتحميل
املسؤولية املبارشة واألخالقية يف كل مراتب
املسؤولية عن هذه الحادثة األليمة».
وقال رئيس النيابات العامة القايض يوسف ذيابات
لقناة «اململكة» الرسمية ،إن «ثالثة مدعني عامني
بارشوا إجراءات التحقيق ملعرفة جميع مالبسات
الحادث».
وبحسب مصدر طبي فإن املستشفى يعالج نحو
 150مريضا من املصابني بكورونا.
ويشهد األردن ارتفاعا يف اإلصابات اليومية
بفريوس كورونا ،ووصلت الحصيلة اإلجمالية إىل
 464856إصابة و 5224وفاة.
وقررت الحكومة زيادة ساعات حظر التجول
اللييل ومنع إقامة صالة الجمعة وقداس األحد
وغلق الحدائق العامة والنوادي الليلية واملراكز
الرياضية ،وكانت قد أعلنت تعليق التعليم
الوجاهي يف كافة مراحل التعليم يف املدارس
والجامعات.

Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu raised eyebrows
earlier this when he signalled that Ankara was prepared to
negotiate a new maritime agreement for the eastern Mediterranean with Cairo.
He told Turkish state media on that the two countries have
made “contacts both at the level of intelligence and foreign
ministries with Egypt,” adding: “Diplomatic-level contacts have
”started.
Anadolu quoted Cavusoglu as saying that a lack of trust was
normal at the early stages of the discussion. “For this reason,
negotiations are taking place and continuing under a certain
strategy, road map,” he said. Turkey and Egypt expelled each
others’ ambassadors and downgraded their relations in 2013.
Cavusoglu said on that Turkey was also ready to improve relations with the United Arab Emirates—one of its biggest rivals
in the Arab world—as well as Saudi Arabia.
“We have been seeing more positive messages lately from Abu
Dhabi,” he said. “We have had no problems with them anyway,
but they have had a problem with us. We are now seeing a
”more moderate approach from them.
Turkey’s relations with Saudi Arabia deteriorated sharply after
the murder of journalist Jamal Khashoggi in Riyadh’s Istanbul
consulate in 2018.
But Cavusoglu said on Friday that Turkey was not treating the
death as a “bilateral issue”. “They turned it into a bilateral
”issue, but we never accused the government of Saudi Arabia.
A Turkish court trying 26 Saudi suspects in absentia for
Khashoggi’s murder this month refused to admit a US report
blaming the kingdom’s Prince Mohammed bin Salman for the
killing. Cavusoglu stressed: “We see no reason not to improve
”relations with Saudi Arabia.
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ً
حقا حقبة العرب؟
هل انتهت
، كما تدل التطورات الجارية عىل ساحته اليوم،فالخليج
،للتحديات التي تواجهه
التصدي بمفرده
عاجز عن
ّ
ّ
وهو يدفع فاتورة غياب دول املرشق العربي عن موازين
 وت ُمعن دول الخليج. واستفراد إيران به،القوى اإلقليمية
 إذ تحاول تعويض غياب السند العربي،العربية يف الخطأ
سيحولها هي
 ألن هذا،بالتحاقها بمشاريع غري عربية
ّ
. وهو ما بدأت بوادره تظهر،نفسها إىل ساحة رصاع
،عدم تقدير نخب الحكم العربية أهمية التضامن العربي
وغياب إرادة الفعل لديها خارج إطار الحفاظ عىل
، وعدم إدراكها أهمية االستقواء بشعوبها،كريس الحكم
 هي العوامل الرئيسة يف تهميش،وبالطاقات التي تملكها
، فالعرب ال يفتقرون إىل مقومات قوة حقيقية،أدوارها
 فاقتصادات دول الخليج،بل إىل االيمان بها وبأنفسهم
 أي أنها أكرب، تريليون دوالر1,65 وحدها مثال تبلغ نحو
445(  مليار دوالر) وإيران761( من اقتصادات تركيا
 وتنفق عىل. مليارا) مجتمعة394( مليارا) وإرسائيل
 إذا،ٌ وهي قادرة،التسلح ضعفي ما تنفقه الدول الثالث
اختارت مرص االضطالع بدورها التاريخي يف املرشق
، عىل إعادة بناء النظام اإلقليمي العربي،العربي
 إذا.ومساعدة سورية والعراق عىل النهوض من جديد
حصل هذا تصبح أطروحة «نهاية العرب» مثل أطروحة
. مصريها سلة املهمالت،ً بائسة،»«نهاية التاريخ

.وكانت لذلك تأثريات بالغة األهمية عىل مستوى العالم
يقل دور مرص وأهميتها يف الخمسينات والستينات
ّ ولم
 وكانت بالتأكيد أعظم،عن دور الصني وأهمية الهند
 ظل الرئيس.أثرا من أي قوة متوسطة الحجم يف العالم
 يخطب ود الرئيس املرصي، دوايت أيزنهاور،األمريكي
 حتى آخر يوم من، والقوميني العرب،جمال عبد النارص
يردد أنه
ّ ، جون فوسرت داالس، وظل وزير خارجيته.واليته
ال يمكن هزيمة االتحاد السوفييتي بدون مساندة العرب
Anti -( الذين يحملون اإلسالم باعتباره نقيض الشيوعية
 وبالفعل هزم االتحاد السوفييتي.) ويملكون النفطthesis
 وبالنفط الذي دفعت السعودية،باإلسالم يف أفغانستان
.أسعاره إىل االنهيار يف منتصف الثمانينات
 اذ ال يفتقد العرب اليوم إىل،صارت تلك األيام من املايض
 بل صارت حوارضهم ساحة،مرشوعهم الخاص فحسب
 بسبب بؤس نظم الحكم العربية،رصا ٍع ملشاريع اآلخرين
 وسوء تقديرها وفشلها يف إدارة دولها،وضيق أفقها
، فانتهت أدوار الحوارض العربية الكربى،ومجتمعاتها
 وبينهما بريوت بألقها،من بغداد إىل دمشق والقاهرة
 ليست منطقة الخليج العربية أفضل.الفكري والثقايف
 فاللحظة الخليجية التي احتفى بعض املثقفني،حاال
 مع انتقال مركز الثقل يف السياسة،الخليجيني ببلوغها
 بعد سقوط العراق وسورية،العربية إىل منطقة الخليج
، جاءت أقرص كثريا مما تخ ّيل أصحابها،وانكفاء مرص

الرصاع الرئيس يف املنطقة لم يعد كما كان سابقًا بني
 بل غدا بني ثالثة،) عربي وإرسائييل (غربي،مرشوعني
 تتنافس السيادة عىل، تركي وإيراني وإرسائييل:مشاريع
.املمتدة من وسط آسيا إىل قلب أفريقيا العربية
املنطقة
ّ
 يف غياب مرشوع خاص،أما العالم العربي فقد أصبح
 ومنقسما يف تفضيالته، ضعيفا،به ودولة مركزية تقوده
 ال جديد. وملحقا بها حتى،وتحالفاته بني هذه القوى
، وال يثري أي اهتمام لوال ترديده ونرشه،يف هذا الكالم
ٍ
ٍ
 من باحثني، وكأنه إضافة فكرية عظيمة،احتفالية
بطريقة
عرب يشك املرء يف أنهم باتوا هم أنفسهم ملحقني بهذه
.املشاريع
 لم يكن ممكنا تخ ّيل،ال بد من التذكري أنه قبل عقود فقط
منطقة الرشق األوسط أو الحديث عنها بدون إعطاء
 ما يستحقون،العرب الذين احتلوا مكانة القلب فيها
 فيما كانت القوى األخرى (إيران وتركيا،من اهتمام
أدوارا
 وتلعب،وإرسائيل) ملحقة باملشاريع الغربية
ً
تصدوا للسياسات
 وحدهم العرب.هامشية يف اإلقليم
ّ
 ووقع عىل، خالل فرتة الحرب الباردة،الغربية يف املنطقة
 بوزنهم الديموغرايف الكبري ورقعتهم،عاتقهم مواجهتها
 وموقعهم املركزي يف منظومة العالم،الجغرافية املمتدة
 وامتالكهم مصادر الطاقة بالغة األهمية لالقتصاد،الثالث
، يف منعطفني تاريخيني، ال بل تمك ّن العرب حتى.العاملي
،)1973 و1956 من فرض إرادتهم عىل الغرب (عامي

مروان قبالن
تعج وسائل اإلعالم ومراكز األبحاث الغربية هذه األيام
ّ
ٍ
ٍ
ودراسات تناقش ما اتفق أصحابها عىل تسميتها
بمقاالت
 يف،نهاية «الحقبة العربية» يف منطقة الرشق األوسط
، تركيا،مقابل صعود أدوار القوى غري العربية (إيران
 كما األمريكي من أصل، ويذهب بعض هؤالء.)إرسائيل
 إىل القول إن، يف مجلة فورين بوليس، وايل نرص،إيراني

To Asian-Americans: Your Muslim compatriots stand
with you against racism

Hiba Rahim

R

espected Asian-Americans, I’ve
been following recent reports of the
rise in hate crimes against members
of your community with a heavy heart.
As an American-Muslim, I know very well
the devastating impact of misinformation,
ignorance, and propaganda.

It’s the combination of those very things that
led to 73 percent of American adults to view
China unfavourably in a recent survey. A few
years ago, it’s also what caused only 27 percent of Americans to say they had a positive
view of Muslims - statistics that fare much
worse during election cycles and periods of
national crises.
There is a flood of parallels between what
Asian-Americans are experiencing and what
the Muslim community has faced for the last
20 years. You see, it almost always follows
the same trajectory: Difficult times and
uncertainty lead people to experience fear
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and anxiety. These worries lead to irrational
behaviour, anger, and the need to find an
individual or group to blame.

Chinese. He publicly called it the “China
plague” and resorted to juvenile and racist
jabs like “kung flu” to amplify the insult.

Behavioural science studies have found
that the tendency to shift blame is socially
contagious, and when the public blaming
stems from a leader, its effects are far more
detrimental.

The result? 122 incidents of anti-Asian hate
crimes were reported in 2020 - an increase
of 150 percent.

The unfounded fears, energized by massive,
deliberate media campaigns and amplified
by agenda-driven politicians and pundits, are
at the root of this discrimination. Islamophobia has as little to do with what Islam
teaches as Sinophobia has with the reality of
this pandemic’s cause and spread. But both
xenophobic productions have led to bigotry
and personal and collective harm.
The rise of Islamophobia saw the number
of anti-Muslim hate groups in the US nearly
triple between 2015 and 2016, emboldened
by the fear-mongering, divisive rhetoric of
Donald Trump.
Perhaps you don’t remember when Trump
said, “Islam hates us” on national television.
And that’s understandable, because if you’re
not directly affected, the words sting less
and the repercussions are virtually nil.
But the Muslim community certainly felt the
impact of Trump’s anti-Muslim sentiment on
many fronts, best quantified in a 67 percent
increase in hate crimes against Muslims in
2015, according to the FBI.
This is the same man responsible for fanning
the flames of hate against the Asian community. Instead of addressing his failures in
dealing with Covid-19 in our country, Trump
shifted the blame to the easiest target: the

Of course, not only the Chinese were impacted. Asian-Americans of many backgrounds
have faced waves of violence and racism
as a result. Similarly, not only Muslims are
affected by anti-Muslim prejudice. Christian
Arabs and Sikhs have also been verbally and
physically harassed, discriminated against,
and even killed since 9/11 because they
were mistaken for Muslims.
Twenty years. That is how long the Muslim
community has been collecting reports of
discrimination and violence, of school bullying and workplace inequity, of violations of
constitutional rights, of hate incidents and
hate crimes.
That is how long the Muslim community
has organised unprecedented activism on
interfaith, social, humanitarian, and political
fronts.
And all the while, Muslim leadership has
been actively working to educate, empower, and protect American-Muslims. Civil
rights organisations like CAIR-Florida where
I work, offer Know Your Rights training to
our community that covers a range of areas
where discrimination is rampant: school,
work, housing, prison, travel, and even most
recently, hospice care.
These organisations stand ready to defend
victims of discrimination through advocacy
or litigation.

Asian-Americans leaders have also mobilised
in clear efforts to educate and protect their
community. As grandchildren are still experiencing the violence and discrimination that
their grandparents likely encountered in this
country, it is critical to be aware of what to
expect, and proactive in how to respond.
The same advice we share with our community, I pass along to you: be vigilant, be wise,
try to avoid being alone, especially at night,
know your rights, have a plan, know who
to call if you’re in trouble, and be sure to
report any type of discrimination or assault
to the proper community organisations and
authorities.
The tides of favour toward minority groups
ebb and flow in this country, triggered by
seemingly any opportunity to promote
division and fear. Even with “warmer” views
of Islam and Muslims in recent years, we are
so far from where we need to be as a nation
in our tolerance of one another. The mere
necessity for these types of surveys speaks
volumes.
But, my fellow citizens and friends from the
Asian-American community, this too shall
pass.
Unfortunately, though, if the trajectory of
history remains consistent, it will be at the
expense of the next minority group. Muslims
may feel a sense of liberation and relief that
we are no longer the main target of such
threats. But it is critical we never forget, and
it is imperative that we never join the contagious chorus of blame shifters, just because
we, too, are uncertain, or afraid.
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اإلمارات تعلن عن صندوق بـ
 10مليارات دوالر لالستثمار
في إسرائيل
أعلنت اإلمارات عن إنشاء صندوق بقيمة  10مليارات دوالر يستهدف االستثمار يف
قطاعات اسرتاتيجية يف إرسائيل.
وستقوم دولة اإلمارات من خالل هذا الصندوق باالستثمار يف إرسائيل ضمن
قطاعات اسرتاتيجية تشمل الطاقة والتصنيع واملياه والفضاء والرعاية الصحية
والتكنولوجيا الزراعية وغريها ،وفقا ملا أوردته وكالة األنباء اإلماراتية الرسمية
(وام).
يأتي ذلك بعدما تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد
األعىل للقوات املسلحة ،اتصاال هاتفيا من بنيامني نتنياهو ،رئيس وزراء إرسائيل،
جرى خالله بحث تقدم العالقات الثنائية يف ضوء معاهدة السالم التي تم توقيعها
بني البلدين.
وسريكز الصندوق عىل مبادرات التنمية وتعزيز التعاون االقتصادي بني البلدين.
وسيتم تمويل الصندوق من مخصصات من الحكومة ومن مؤسسات القطاع
الخاص.
يأتي تأسيس الصندوق بعد التوقيع عىل االتفاق اإلبراهيمي التاريخي بني البلدين،
وتهدف هذه الخطوة إىل تعزيز العالقات االقتصادية بني اثنني من االقتصادات
املزدهرة يف املنطقة وفتح املجال لالستثمارات وخلق فرص الرشاكة لدفع النمو
االجتماعي واالقتصادي يف البلدين واملنطقة.

التعاون االقتصادي :النمو
العالمي سيرتفع لـ % 5.6
هذا العام
رفعت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشكل كبري توقعاتها للنمو
العاملي إىل  5.6%يف  2021بعدما كان  4.2%معولة عىل اآلثار املتضافرة لخطة
اإلنعاش األمريكية الضخمة وحمالت التطعيم.
وأوضحت املنظمة يف توقعاتها االقتصادية الوسيطة «تحسنت اآلفاق االقتصادية
العاملية بشكل واضح يف األشهر األخرية مع توافر اللقاحات الفعالة بشكل تدريجي
وإعالن إجراءات دعم جديدة يف بعض الدول ومؤرشات تظهر أن االقتصاد يتكيف
بشكل أفضل مما كان متوقعا مع القيود» املفروضة.
لكنها دعت املسؤولني «إىل ترسيع إنتاج اللقاحات» املضادة لفريوس كورونا.
وأوضحت لورانس بون كبرية خرباء االقتصاد يف املنظمة التي تضم  37دولة لوكالة
فرانس برس أن وحدها خطة الرئيس األمريكي جو بايدن البالغة قيمتها  1900مليار
دوالر النعاش أكرب اقتصاد يف العالم ،تساهم بنسبة  1%يف هذه املراجعة لتوقعات
النمو العاملي.
لكنها حذّرت يف مؤتمر صحايف من مخاطر زيادة معدالت الفائدة ما لم تكتسب
حمالت التلقيح املزيد من الزخم .وهو سيناريو مخيف :فارتفاع معدالت الفائدة
يؤدي إىل زيادة كلفة الدين العام ما يرض بقدرة الدول عىل دعم االقتصاد ،وقد يعرقل
األسواق املالية التي تستفيد من األموال السهلة منذ سنوات.
وجاء يف بيان للمنظمة «لقد تحسنت التوقعات االقتصادية العاملية بشكل ملحوظ
يف األشهر األخرية بسبب االنتشار التدريجي للقاحات الفعالة ،واإلعالن عن تدابري
دعم جديدة يف بعض البلدان ومؤرشات عىل أن االقتصادات تتكيف بشكل أفضل من
املتوقع مع القيود  ...الناتج املحيل اإلجمايل العاملي قد يكون أعىل من مستواه قبل
الجائحة بحلول منتصف العام  »2021رغم االختالفات الشديدة بني الدول.
وبفضل ضخ هذه السيولة الهائلة ،سيتضاعف نمو إجمايل الناتج املحيل األمريكي
مقارنة بما كان متوقعا يف كانون األول/ديسمرب ليصل إىل  6,5%من دون أن يؤدي ذلك
إىل مخاطر تضخمية عىل ما أوضحت بون.
وتابعت بون «إذا نظرنا إىل وضع سوق العمل والقدرات غري املستخدمة ،نجد متسعا
كبريا يف االقتصاد قبل أن يرتفع الطلب بشكل قوي».

French central bank
’sees ‘slightly positive
Q1 growth
تجاوزت  130تريليون
دوالر ..ثروات

األميركيين عند
مستوى قياسي

قال مجلس االحتياطي االتحادي يف تقرير ،إن
ثروات األرس األمريكية ختمت العام  2020عند
مستوى قيايس مرتفع بلغ  130.2تريليون دوالر،
يف ظل أسعار فائدة بالغة التدني وإجراءات
تحفيز اقتصادي ضخمة كبحت التداعيات
املالية لجائحة فريوس كورونا.
وأظهر التقرير أن ارتفاعات أسواق األسهم
أضافت  4.9تريليون دوالر إىل األصول يف الربع
األخري من السنة ،وأن ارتفاع قيمة العقارات
أضاف حوايل  900مليار دوالر.

he French economy is on course to return to growth in the first quarter, the central bank said on , as coronavirus restrictions hold back a
stronger recovery.

T

The Bank of France said the euro zone’s second-biggest economy will likely
post “slightly positive” growth in the first three months of the year from the
previous quarter, when it shrank 1.4%.
The central bank said in its monthly economic outlook that if the first quarter’s rate of growth was maintained through the whole of 2021, the economy
would book 4% annual growth this year.
The central bank had forecast in December growth this year of 5% and is due
next week to provide an in-depth update of its long-term economic forecasts.
The government has had to impose new coronavirus restrictions in some
regions as new infections remain high and has ordered big shopping centres
to close. But it has so far not imposed a third national lockdown.
The central bank estimated that the economy was currently operating down
5% from pre-crisis levels, unchanged from last month.

وزادت األرصدة النقدية  642.7مليار دوالر يف
الربع الرابع إىل مستوى قيايس بلغ  14.1تريليون
دوالر .ونمت ثروات األُرس  12تريليون دوالر عنها
قبل عام ،وسدد املستهلكون  118.3مليار دوالر
من ديون بطاقات االئتمان ،وهو رقم قيايس أيضا.
وال يوضح التقرير قدر التفاوت بني األُرس ذات
الدخل املرتفع واألرس الفقرية ،وال بني أوضاع
أصحاب الوظائف ومن فقدوها أو من يملكون
أسهما وعقارات ومن ال يملكون.
لكن البيانات تعطي مؤرشا عاما عىل قوة
األوضاع املالية لألُرس األمريكية ،والتي تلقت دعما
بنحو  3تريليونات دوالر يف وقت مبكر من األزمة،
فضال عن تخفيضات أسعار الفائدة ومشرتيات
السندات الشهرية من البنك املركزي.
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اعتقال مواطن تشيكي بقسوة أمام
طفله لرفضه ارتداء الكمامة
أكدت وسائل إعالم تشيكية ،أن الرشطة اعتقلت
مواطنا بشكل قاس يف بلدة أوهريسكي هراديست
أمام أنظار طفله الصغري ،بسبب رفضه ارتداء
الكمامة وإظهار وثائقه.
وأظهر رشيط فيديو تناقلته مواقع التواصل
االجتماعي ضابطني من الرشطة وهما يطرحان
أرضا الرجل فيما يهرول طفله باكيا نحو أناس
تجمعوا بالقرب من مكان الحادث.

وقال عمدة املدينة ،إن «هؤالء الضباط أقيلوا
بالفعل من الخدمة».
وشددت السلطات التشيكية منذ مطلع مارس
الجاري ،من إجراءات مكافحة فريوس كورونا ملدة
 3أسابيع ،إذ منعت السكان من مغادرة مناطقهم،
باستثناء السفر إىل الطبيب أو العمل عىل سبيل
املثال.
وأجربت السلطات الجميع عىل ارتداء األقنعة يف
الشارع ويف العمل.

األمير وليام يكشف موقفه من
“عنصرية” العائلة المالكة في بريطانيا
قال األمري وليام حفيد ملكة بريطانيا ،إن العائلة املالكة
ليست عنرصية ،وذلك بعد أن قالت ميغان زوجة أخيه
األمري هاري ،إن أحد أفراد العائلة تساءل عن مدى ما
ستكون عليه سمرة برشة ابنهما آرتيش.
األمري وليام قال أيضا ً ،أثناء زيارة ملدرسة يف رشق لندن ،إنه
لم يتحدث مع هاري ( 36عاما ً) ،منذ بث املقابلة التي جرت
معه ومع زوجته .وتابع« :لم أتحدث معه لكنني سأفعل».
رد األمري وليام عىل سؤال ألحد الصحفيني عما إذا
فيما َّ
كانت العائلة املالكة عنرصية ،قائالً« :نحن لسنا أرسة
عنرصية عىل اإلطالق».
كان هاري قد قال يف املقابلة ،إن والده
األمري تشارلز ،ويل عهد بريطانيا ،خذله
وإنه شعر بأنه حبيس الحياة امللكية.
أكرث من  49مليون شخص شاهدوا
املقابلة
بينما ذكرت شبكة «يس.
بي.إس» األمريكية ،أن أكرث
من  49.1مليون شخص يف
أنحاء العالم شاهدوا عرب
التلفزيون أو اإلنرتنت،
املقابلة التي أجرتها مذيعة
التلفزيون الشهرية أوبرا
وينفري مع األمري هاري
وزوجته ميغان ،وكان لها وقع
الصاعقة.
وجه فيها
تم بث املقابلة ،التي َّ
الزوجان اتهامات بالعنرصية
والتجاهل ووجود تناحر داخل
العائلة املالكة ،عرب شبكة «يس.
بي.إس» ،وعىل محطة «آي.
تي.يف» التلفزيونية الربيطانية،
وال تزال املقابلة متاحة عىل
منصات البث.
فيما ذكرت شبكة «يس.بي.إس»،
وهي وحدة تابعة لرشكة فاياكوم
يس.بي.إس ،أن اعداد املشاهدين
تتزايد وأنها قد تعيد بث املقابلة يف
الواليات املتحدة.
أضافت الشبكة األمريكية ،أن
جمهور التلفزيون يف الواليات
املتحدة بلغ  17.8مليون من
العدد اإلجمايل للمشاهدين،
ما يجعلها أعىل حدث ترفيهي
خاص من حيث التصنيف منذ
حفل األوسكار يف فرباير/شباط .2020
من جهة أخرى ،كشفت مجلة
 Newsweekاألمريكية ،أن ترصيحات
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ميغان بشأن حرمان آرتيش من لقب أمري قد رضبت خطط
األمري تشارلز املستقبلية -بشأن تقليص امتداد النظام
امللكي -يف مقتل ،وذلك يف تقرير للمجلة مؤخرا ً.
يف الحوار نفسه ،الذي تابعه املاليني عرب العالم ،و ُبث
مبارشة بأكرث من  60دولة ،قالت دوقة ساسكس لإلعالمية
وينفري والجمهور يف أنحاء العالم ،كيف
انعكست املحادثات بشأن منح طفلها
آرتيش لقب «أمري» عىل مسألة تأمينه،
وأضافت ميغان ،أن تلك املحادثات
قد جرت بالتزامن مع التعليقات التي
تلقاها األمري هاري بشأن برشة ابنه
الداكنة أكرث منه.
إذ نقلت املجلة عن
مصادر مطلعة ،قولها
إن الترصيحات
كانت جزءا ً من
املناقشات حول
«تقليص امتداد
الحكم امللكي» ،يف
إطار رؤية األمري
تشارلز طويلة األمد
والهادفة إىل توفري
األموال التي ت ُنفق
عىل هذا الصعيد.
لذا تشري تعليقات
ميغان إىل أنها شهدت
عنرصية يف طريقة
مناقشة العائلة مسألة
مستقبلها بوصفها
مؤسسة حاكمة،
حسب رأيها.

العثور على سائح بريطاني
مشنوقا في مطار اسطنبول
عرث يف مطار اسطنبول عىل سائح ميت ،وكشفت
التحقيقات أنه بريطاني كان قد قدم إىل البالد
مع عائلته.
وطالبت أرسة املتويف ،ستيوارت توكام ،وزارة
الخارجية الرتكية ،باإلجابة عن استفسارات
السلطات الربيطانية وبتسليم تقرير ترشيح
الجثة.
وتم العثور عىل توكام البالغ من العمر  44عاما
بعد منعه من ركوب طائرة عائدة إىل اململكة
املتحدة يف الثامن عرش من سبتمرب /أيلول
املايض ،بحسب ما ذكرت صحيفة «»mirror
الربيطانية.
وتم تأجيل التحقيق يف وفاته لعدم حصول
املحكمة عىل معلومات كافية حول الحادث،
والتذرع بتقصري قايض الطب الرشعي الذي لم
يقم بتسجيل كل معلومات حول القضية.
ويف التفاصيل ،بينت املحكمة أن توكام كان
يعاني من مرض عقيل ،وقد منع من الصعود إىل
منت الطائرة العتقاد املناوبني بأنه يف حالة سكر،
ووجد فيما بعد مشنوقا يف أحد أقسام املطار.
ومع ذلك لم تقدم السلطات يف تركيا أي وثائق

أو إجابات لعائلة املتويف ،ولم تتمكن عملية
الترشيح الثانية التي أجريت عىل الجثة من
الكشف عن السبب الرئييس للوفاة.
وقال جرايم إيرفينغ ،كبري املحققني يف محكمة
والثامستو كورونريز ،إنه عىل الرغم من أن لديه
سلطة استدعاء الشهود يف إنجلرتا وويلز ،إال
أن املكتب ال يملك أي سلطة عىل السلطات
القضائية األجنبية ،وغري قادر عىل طلب امللفات
من تركيا نفسها.
وأضاف أن مكتب الطبيب الرشعي اعتمد عىل
وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث الستخدام
الضغط الدبلومايس للحصول عىل الوثائق
املرتبطة بالقضية.
واستغربت زوجة توكام عدم تجاوب السلطات
الرتكية معها ،وقالت أنه إذا كانت هناك كامريات
مراقبة موزعة يف أرجاء املطار فلم ال يتم تتبعها
ملعرفة جميع مالبسات الحادثة.
وقد تم تأجيل التحقيق يف القضية إىل موعد
آخر يتم تحديده بناء عىل طلب السيدة توكام،
لتتمكن من العودة إىل وزارة الخارجية للحصول
عىل قدر أكرب من املعلومات.
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شابة تخسر جائزة
 مليون يورو250 بقيمة
!بسبب خطأ بسيط
 مليون250  عاما جائزة كربى بقيمة19 خرست شابة بريطانية تبلغ من العمر
! بسبب خطأ بسيط،يورو
 التي فازت بالجائزة الكربى من مسابقة اليانصيب،ولم تستطع راشيل كيندي
. ارتكبته هي وصديقها، املطالبة بالجائزة بسبب خطأ بسيط،»EuroMillions«
) متطابقة11 و6 و33 و29 و22 و12 و6( فكان لدى راشيل جميع األرقام السبعة
. وتلقت إشعارا من موقع اليانصيب بذلك.يف اليانصيب
 لكنهم،واتصلت باملنظمني وأكدوا لها أنها قامت فعال بمطابقة جميع األرقام
 نظرا ألنه، ألنها لم تدفع ثمن التذكرة،أشاروا إىل أنه ال يمكن احتساب فوزها
 ولم، ولم يتم الدفع مطلقا من حساب الفتاة،كان متصال بخدمة الدفع التلقائي
تتحقق هي حتى من الرصيد يف حسابها لكي تعرف ما إذا جرى خصم ثمن
.!البطاقة منه أم ال
.كما اتضح أنه لم تكن هناك أموال كافية يف حسابها يف يوم الخصم
:»The Sun«  لصحيفة، طالبة األعمال يف جامعة برايتون،وقالت راشيل
.«اتصلت بصديقي ليام وأمي يف الغرفة ولم يصدقا أيضا بأني ربحت الجائزة
، وقالوا نعم، مليون جنيه إسرتليني182 اتصلت بالرقم معتقدة أنني ربحت
 ولكن لم يكن لديك أموال يف حسابك لدفع ثمن،لقد ذكرتي األرقام الصحيحة
.» لذلك لم يتم تمريرها بالفعل،التذكرة
، «نحن عىل دراية بقصة راشيل:»Euromillions«  علق القائمون عىل،من جهته
.»ونأمل أن تبدأ مبكرا لرشاء تذكرة أخرى للسحب الكبري القادم

UN chief warns of risk of famine for
millions around the world

M

illions of people around the
world risk dying of hunger and
the Covid-19 pandemic and climate change are increasing the threat, UN
Secretary-General Antonio Guterres said .
“Without immediate action, millions of people
will reach the brink of extreme hunger and
death,” Guterres told the Security Council
during a meeting on the links between food and
security.
Guterres said over 30 million people in more
than three dozen countries are “just one step
away” from a declaration of famine.
“Climate shocks and the Covid-19 pandemic
are adding fuel to the flames. I have one simple
message: if you don’t feed people, you feed
conflict,” he said.
“Famine and hunger are no longer about lack
of food. They are now largely man-made -- and
I use the term deliberately There is no place for
famine and starvation in the 21st century.”

At the end of 2020, more than 88 million people
were suffering from acute hunger due to conflict
and instability -- a 20 percent increase in one
year, he said, pointing to a worsening trend in
2021.
High-risk zones include the Sahel, the Horn of
Africa, South Sudan, Yemen and Afghanistan.
The US ambassador to the United Nations, Linda
Thomas-Greenfield, told how she saw a twoyear-old girl die of hunger in Uganda in 1993.
“There’s no reason we can’t get resources to
people in acute need,” the ambassador said.
“In today’s world, famine is human-made. And if
it is caused by us, that means it must be stopped
by us too,” Thomas-Greenfield added.
Oxfam International executive director Gabriela
Bucher said people in these areas “are not starving -- they are being starved.”
She added: “It makes little difference to the
hungry whether they are being starved by deliberate action or the callous negligence of conflict
parties or the international community.”

Guterres said that in order to save 34 million
people in the high risk zones, the United Nations
and its agencies have appealed for emergency
mobilization of $5.5 billion.
Guterres announced he was launching a task
force “to avert catastrophe,” with representation
from the World Food Program and the UN Food
and Agriculture Organization.
Countries’ responsibilities do not end with
simply donating money for food aid, said Bucher
of Oxfam.
She denounced “an international community
whose most powerful states too often drive starvation with a plentiful supply of weapons.”
She cited as examples the Tigray region of Ethiopia, and Yemen.
She said the council “should deepen its work on
this topic,” guarantee humanitarian access to
dangerously hungry people and “also take any
opportunity to create meaningful accountability
for starvation crimes.”

العثور على عيادة
سرية في الكناري
يعتقد أن هتلر
استخدمها
 العثور عىل، إنه تم يف جزر الكناري،The Sun قالت صحيفة
 لتغيري شكل،فيال يحتمل استخدامها كمستوصف رسي
.أدولف هتلر بعد هزيمة أملانيا يف الحرب العاملية الثانية
،Secret Nazi Bases  أن مؤلفي برنامج،وذكرت الصحيفة
 التي تقع عىل جرف صخري،زاروا فيال كاسا وينرت
.بالضواحي الجنوبية لجزيرة فويرتيفنتورا
 تم العثور عىل صالة مبلطة بالسرياميك،ويف داخل املبنى
تذكر بغرفة العمليات الجراحية وكذلك غرفة تشبه مكان
. باإلضافة إىل نفق،حرق الجثث
 وتم نقله إىل جزر، تظاهر باالنتحار،يعتقد الباحثون أن هتلر
.1945 الكناري يف نهاية أبريل
 بأن هتلر وصل إىل الفيال مع سكرتريه مارتن،ويزعم هؤالء
 وقامت مجموعة من. والطبيب يوسف مينجيل،بورمان
 ليغادروا بعدها إىل، بتغيري مظهرهم الخارجي،الجراحني
.الربازيل واألرجنتني هربا من العدالة
،تم بناء هذا العقار من قبل املهندس األملاني غوستاف وينرت
.وجرى ذلك وفقا للشائعات بتمويل من النازيني
. يعيش يف الفيال مالكها السيد بيدرو فومريو،يف الوقت الحايل
 وهو يعتقد أن املبنى. شارك أقاربه يف بناء الفيال،ووفقا له
 مستشهدا بروايات من،كان مرتبطا بالعمليات العسكرية
 ويؤكد.األقارب حول وصول عسكررين أملان أثناء بناء الفيال
 ولم،» أن هذا املنزل «يخفي الكثري من األرسار،املالك الحايل
.يكن مخصصا للرتفيه
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الخارجية الفلسطينية:
اقتحام نتنياهو «سوسيا
األثرية» استفزاز

الصحافية اإليرانية البريطانية زاغري-
ً
ً
جديدا في طهران
حكما
راتكليف تنتظر
صابر عنبري
بعد أسبوع من اإلفراج عنها إثر قضائها 5
سنوات يف السجن بتهمة التجسس ضد إيران،
انتهت ،آخر جلسات محاكمة للصحافية
اإليرانية الربيطانية نازنني زاغري-راتكليف
بتهمة ممارسة النشاط الدعائي ضد نظام
الحكم اإليراني.
وقال حجت كرماني ،محامي زاغري-راتكليف
لوكالة «إيسنا» اإليرانية ،إن محكمة الثورة
يف طهران أعلنت يف جلسة املحاكمة بحضور
املحامي ومندوب املدعي العام انتهاء عملية
البت يف امللف القضائي اآلخر لزاغري-راتكليف
بعد االستماع إىل آخر دفاعاتها.
وأعرب كرماني ،يف مقابلة أخرى عن أمله يف
أن تتم تربئة زاغري يف هذه القضية ،مشريا ً إىل
أن جلسة املحاكمة األخرية «تمت يف أجواء
هادئة».
وأفرجت السلطة القضائية اإليرانية عن
زاغري-راتكليف األحد املايض بعد قضائها فرتة
محكوميتها ملدة  5سنوات يف السجن بتهمة
التجسس ضد إيران.
وكانت زاغري-راتكليف أشهر السجناء
مزدوجي الجنسية يف إيران ،ونالت قضيتها
اهتماما ً أكرب من الحكومة الربيطانية التي
منحتها الحماية الدبلوماسية يف مارس/آذار
 ،2019للضغط عىل طهران لإلفراج عنها ،إال
أن األخرية رفضت الخطوة ،معتربة أنها «غري
بناءة».
وكانت زاغري-راتكليف تعمل ملؤسسة
«تومسون رويرتز» الربيطانية ،قبل اعتقالها يف
إيران عام  2016ومحاكمتها بتهمة التجسس.
وحكم عليها يف سبتمرب /أيلول  2016بالسجن
ُ
خمس سنوات ،وانقضت فرتة محكوميتها يف
السابع من مارس /آذار ،علما ً بأنها خرجت
من السجن يف مارس /آذار  2020يف أعقاب
تفيش فريوس كورونا ،وأمضت األشهر األخرية
من العقوبة يف منزل ذويها مزودة بسوار تعقب
إلكرتوني.
وبعد اإلفراج عنها ،لم ُيسمح لزاغري-راتكليف
بمغادرة البالد الستكمال إجراءات املحاكمة يف
ملفها القضائي اآلخر.
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وكان رئيس الوزراء الربيطاني ،بوريس
جونسون ،قد طالب الرئيس اإليراني ،حسن
روحاني ،يف محادثة هاتفية معه ،األسبوع
املايض ،بالسماح لزاغري-راتكليف بمغادرة
إيران والعودة إىل أرستها يف بريطانيا.
وثمة تقارير وترصيحات بريطانية تربط بني
مصري امللف القضائي الجديد لهذه الصحافية
وخروجها من إيران وبني مصري ديون إيرانية
لدى بريطانيا ،رفضت إعادتها خالل العقود
األربع املاضية .تبلغ هذه الديون  400مليون
جنيه إسرتليني ،دفعها النظام اإليراني السابق
لربيطانيا يف سبعينيات القرن املايض ،يف إطار
صفقة لرشاء دبابات بريطانية ،لكن الصفقة
ألغيت بعد قيام الثورة اإلسالمية يف إيران عام
.1979
وسبق أن نفت الخارجية اإليرانية عدة
مرات وجود ربط بني ملف زاغري-راتكليف
والسجناء اإليرانيني الذين يحملون جنسية
بريطانية واملشاكل املالية مع لندن.
وقال وزير الخارجية الربيطاني األسبق ،جاك
سرتو أخريا ً ،يف مقابلة تلفزيونية ،إن املباحثات
مع إيران مستمرة بشأن هذه الديون ،كما أن
الجلسة القادمة للمحكمة الربيطانية بشأن
هذا امللف ستنعقد أواخر إبريل/نيسان املقبل.
وأعرب الرئيس اإليراني ،حسن روحاني ،عن
استغرابه ،خالل االتصال الذي أجراه معه
رئيس الوزراء الربيطاني ،من عدم حصول
تقدم عميل يف إعادة بريطانيا هذه األموال إىل
إيران ،داعيا ً إياها إىل الترسيع يف ذلك ،وقال
إن ذلك «س ُيساهم يف حل مشكالت العالقات».
ويشك ّل ملف السجناء أحد أهم عناوين
التوتر بني إيران والدول الغربية خالل العقود
املاضية ،ويواجه معظم هؤالء السجناء
مزدوجي الجنسية يف إيران ،تهما ً أمنية ،وال
تعتربهم السلطات اإليرانية «أجانب» ،فال
تعرتف قانونيا ً بالجنسية الثانية ملواطنيها.
وشهدت السنوات الخمس األخرية صفقات
تبادل السجناء بني إيران ودول غربية ،يف
مقدمتها الواليات املتحدة األمريكية ،وشملت
صفقات التبادل مواطنني أجانب وبعض
مزدوجي الجنسية مقابل اإلفراج عن إيرانيني

مارس  2021م  -السنة التاسعة  -العدد99 :

يف الخارج كانوا معتقلني بتهمة االلتفاف عىل
العقوبات األمريكية املفروضة عىل إيران.
وكان زوج زاغري-راتكليف ،ريتشارد راتكليف،
قد قال يف أعقاب انتهاء فرتة العقوبة إن نازنني
البالغة من العمر  42عاما ً شعرت بـ»سعادة
غامرة» و»اعتلت وجهها ابتسامة عريضة»،
تجمع
وذلك عىل هامش مشاركته مع ابنته يف
ّ
أمام السفارة اإليرانية يف لندن.
ورفع راتكليف عريضة ملنظمة العفو الدولية
وقّعها  160ألف شخص تطالب باإلفراج عن
زوجته ،معتربا ً أنها «رهينة» لعبة سياسية عىل
صلة بدين قديم مرتت ّب عىل اململكة املتحدة يف
إطار صفقة أسلحة أبرمت مع إيران قبل الثورة
عام .1979
وقال راتكليف «سنواصل النضال حتى عودتها
إىل املنزل».
والجمعة ،قالت منظمة غري حكومية يف تقرير
سلمته إىل وزير الخارجية الربيطاني دومينيك
راب ،إن فحصا ً طبيا ً أجري لزاغري-راتكليف
أظهر تعرضها إىل «سوء معاملة» خالل
اعتقالها يف إيران ،ويجب بالتايل أن تعتربها
لندن «ضح ّية تعذيب».
ونفت السلطات اإليرانية عىل الدوام االتهامات
بسوء معاملة نازنني.

دانت وزارة الخارجية واملغرتبني الفلسطينية ،اقتحام رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني
نتنياهو قرية سوسيا األثرية يف مسافر يطا جنوب الخليل ،جنوبي الضفة الغربية.
ويأتي اقتحام نتنياهو قرية سوسيا بحجة املشاركة يف افتتاح موقع أثري مزعوم يتبع
إلحدى املستوطنات الجاثمة فوق األرض الفلسطينية ،فيما قمعت قوات االحتالل قبيل
وصول نتنياهو مسرية احتجاجية عىل ذلك االقتحام عىل مقربة من قرية سوسيا األثرية.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية ،يف بيان صدر عنها ،أن هذا االعتداء االستفزازي يأتي
بعد ساعات قليلة من إقدام مليشيات املستوطنني باالعتداء عىل عائلة فلسطينية وهي يف
أرضها يف «لتوانة» بمسافر يطا ،يف إطار سياسة احتاللية ممنهجة تهدف إىل تهجري وطرد
املواطنني الفلسطينيني من يطا والسيطرة عىل أراضيها وتخصيصها لصالح االستيطان،
وهو حال جميع البلدات والتجمعات الفلسطينية الواقعة يف املنطقة املصنفة (ج).
وأشارت الخارجية الفلسطينية إىل أن نتنياهو اعتمد يف حملته االنتخابية تنظيم
اقتحامات لعدد من املواقع يف الضفة الغربية املحتلة ،الستمالة املستوطنني انتخابيا ً من
خالل دعمهم يف التغول والسيطرة والتهويد ملئات املواقع يف األرض الفلسطينية املحتلة،
كجزء ال يتجزأ من التنافس االنتخابي داخل اليمني عىل استقطاب أصوات املستوطنني.
ولفتت الخارجية الفلسطينية إىل أن هذه املنطقة يستوطن فيها غالة املستوطنني وتعترب من
قواعد انطالق عنارص اإلرهاب اليهودي ،مبينة أن نتنياهو يهدف من خالل هذا االقتحام إىل
تحسني وتعزيز مركزه االنتخابي عىل حساب حقوق الفلسطينيني ،ضار ًبا عرض الحائط
القانون الدويل والرشعية الدولية وقراراتها والقانون اإلنساني الدويل.
ورأت الخارجية الفلسطينية أن اعتداء نتنياهو عىل سوسيا يفتح شهية غالة املستوطنني
الرتكاب املزيد من االنتهاكات واالعتداءات والجرائم بحق املواطنني الفلسطينيني ،وعىل
نهب ورسقة املزيد من األرض الفلسطينية يف تلك املنطقة االسرتاتيجية والحساسة،
ويمنحهم الغطاء والحماية والرشعية ملشاريعهم االستعمارية التوسعية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن ما جرى أول من أمس يف بلدة كفل حارس يتكرر هذا اليوم
تحت رعاية وحضور نتنياهو يف خربة سوسيا ،يف محاولة إرسائيلية مفضوحة لتهويد قلب
التجمعات السكانية الفلسطينية.
ويعمل االحتالل عىل تصنيع أماكن يسميها «دينية» يف مناطق مهددة باالستيطان،
كأسلوب للسيطرة عىل األرايض الفلسطينية و»كشواهد ماثلة» عىل رواية االحتالل يتم
اختالقها وفرضها وزرعها يف الواقع ،تحت حجج وذرائع دينية واهية ،وهي ذات األسطوانة
التي اعتاد نتنياهو عىل تسويقها والرتويج لها الستدراج الطابع الديني للرصاع ،بديالً عن
الطابع السيايس ،وإخفاء صفة االحتالل عن دولة إرسائيل لتضليل الرأي العام العاملي
والقادة الدوليني بمقولة أن هذه األرض متنازع عليها بني أتباع ديانتني.
واقتحم نتنياهو ،قرية سوسيا األثرية يف مسافر يطا جنوب الخليل ،برفقة عدد كبري من
املستوطنني ،وسط إجراءات احتاللية عسكرية مشددة ،شملت إغالق منطقة املسافر
وإعالنها منطقة عسكرية مغلقة ،وأقامت حواجز عسكرية ملنع املتضامنني والطواقم
الصحافية من الوصول إىل املنطقة.
رفضا القتحام
وقمعت قوات االحتالل قبيل اقتحام نتنياهو قرية سوسيا مسرية جماهريية ً
نتنياهو قرية سوسيا األثرية ،حيث هاجمت قوات االحتالل األهايل والنشطاء املشاركني يف
املسرية التي انطلقت من قرية سوسيا باتجاه املواقع املزمع اقتحامها من قبل نتنياهو ،وفق
ما أفاد به منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور.
وأشار العمور إىل أن املتظاهرين رفعوا األعالم الفلسطينية ورددوا الهتافات املنددة
باالحتالل وبما يمارسه بحق أهايل املسافر لصالح املشاريع االستيطانية ،فيما أكد العمور
أن اقتحام نتنياهو سوسيا يأتي يف سياق رشعنة التوسع االستيطاني بكافة مستوياته.
وتجمع النشطاء الفلسطينيون وأهايل قرية سوسيا جنوب غرب يطا ،جنوب عىل الطريق
رفضا القتحام مرتقب عرص اليوم لرئيس حكومة
الواصل إىل منطقة «سوسيا األثرية»ً ،
االحتالل اإلرسائييل بنيامني نتنياهو لسوسيا التي تسيطر عليها قوات االحتالل منذ 35
عاما ،حيث سيعلن نتنياهو الخربة جزءا ً من الرتاث اليهودي.
ً
وسوسيا هي قرية فلسطينية قديمة معروفة بسكانها عرب التاريخ الفلسطيني ،وفيها
آثار مملوكية ومسجد ،يدعي االحتالل أنها جزء من تراثه وأن فيها كنيسا يهوديا ،بعكس
الوقائع التي تثبت أنها إسالمية وفيها مسجد وآثار تعود للعهد اململوكي ،وفق ما أفاد به
رئيس مسافر يطا نضال يونس.
وأشار يونس إىل أن قوات االحتالل أقامت بالقرب
من قرية سوسيا األثرية عام  ،1984وعىل بعد 3
كيلومرتات ،مستوطنة «سوسيا» ،وبعدها بعامني،
اقتحمت القرية وهجرت أهاليها الذين كان يبلغ
عددهم حينها نحو  400نسمة ،ما اضطرهم إىل
الرحيل والسكن يف أراضيهم الزراعية قرب قريتهم،
وشكلوا قرية جديدة ،والتي تعرضت للرتحيل أكرث
من مرة عىل مدار إنشائها ،ويسكنها حال ًيا 300
نسمة ،وجزء منهم اضطر للعيش يف يطا.
يف سياق منفصل ،تمكن ش ّبان من قرية بيت دجن
رشق نابلس ،شمايل الضفة الغربية ،من إزالة خط
مياه واصل إىل البؤرة االستيطانية التي أقامها
مستوطنون قبل قرابة خمسة أشهر ،رشق القرية،
فيما وصلت قوات االحتالل إىل البؤرة وأطلقت
القنابل الصوتية والغازية املسيلة للدموع باتجاه
الشبان ،وفق ما ذكرت وكالة األنباء الرسمية
الفلسطينية «وفا».
عىل صعيد آخر ،استدعت قوات االحتالل
اإلرسائييل ،الطالب الجامعي وليد جمال عزام من
قرية الجديرة شمال غرب القدس املحتلة ،للتحقيق،
عىل حاجز قلنديا العسكري ،شمال القدس املحتلة.
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عدنان أحمد  -سالم حسن
لم تنجح اللقاءات التي أجرتها البعثة األمريكية يف األيام األخرية
مع طريف الحوار الكردي يف رشق سورية؛ «أحزاب الوحدة
الوطنية الكردية» (االتحاد الديمقراطي ورشكاؤه) و»املجلس
الوطني الكردي» (املنضوي ضمن االئتالف السوري املعارض)،
يف دفع الطرفني لتجاوز خالفاتهما وإعادة إطالق الحوار بينهما،
عىل الرغم من إعالن الطرفني دعمهما العلني للحوار.
ويرى مراقبون أ ّن عودة الوفد األمريكي إىل شمال رشقي سورية
ظل فشل مسار
تعكس رغبة واشنطن يف إنجاح هذا الحوار ،يف ّ
اللجنة الدستورية ،وما قد يفرضه هذا الواقع من رضورة تفعيل
مسارات أو خطط أخرى لدفع النظام السوري وروسيا للتعامل
بجدية مع مرشوع التغيري السيايس يف سورية ،وهنا تربز أهمية

سورية :فشل جهود أميركية إلعادة إطالق الحوار الكردي
نجاح العملية التفاوضية رشقي الفرات ،بشقيها الكردي-الكردي
يف الوقت الحارض ،والكردي مع بقية املكونات يف مرحلة الحقة.
وبينما يشري مراقبون إىل وجود بصيص أمل بنجاح هذا املسار
بعد التغيريات التي حدثت يف الواليات املتحدة وبعض الدول
اإلقليمية ،يستبعد آخرون ذلك طاملا يواصل حزب «االتحاد
يغي من الوقائع
الديمقراطي» محاوالته للتوصل إىل اتفاق ال ّ
عىل األرض.
والتقت البعثة األمريكية الخاصة لشمال ورشق سورية ،والتي
ترعى الحوار الكردي ـ الكردي ،يف األيام األخرية ،مع طريف
الحوار كل عىل حدة ،للتمهيد لبدء جلسة جديدة من املباحثات
الكردية .وأوضح مصدر مطلع من «املجلس الكردي» أ ّن املبعوث
األمريكي الخاص إىل شمال ورشق سورية ،ديفيد براونستني،
أكد لوفد املجلس ،خالل اجتماع اإلثنني املايض ،جدية وإرصار
إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن إلنجاح الحوار الكردي .وأضاف
املصدر أ ّن وفد «املجلس الكردي» طرح من جديد رشوطه عىل
الراعي األمريكي الستئناف الحوار بني الطرفني ،ومنها رضورة
تقديم االعتذار عن الترصيحات التي صدرت من بعض قيادات
أحزاب «الوحدة الوطنية» ،وأيضا ً الكف عن االعتقاالت التي
حدثت لبعض املدرسني وحرق املكاتب ،يف إشارة إىل ممارسات
«قوات سورية الديمقراطية» (قسد) يف املناطق الخاضعة
لسيطرتها ،رشق سورية .ولفت املصدر إىل أ ّن وفد «املجلس
الكردي» طالب براونستني بوضع جدول زمني للحوار .كذلك
أك ّد مصدر آخر من أحزاب «الوحدة الوطنية» أنهم عقدوا لقاء
مع نائب املبعوث األمريكي ،وأكدوا له استعدادهم يف أي وقت
الستئناف الحوار من النقطة التي توقفت.
ويف هذا اإلطار ،قال شالل كدو ،عضو «االئتالف الوطني
السوري» عن «املجلس الوطني الكردي» ،إ ّن املنطقة تشهد
حوارات ماراثونية بني البعثة األمريكية والطرفني الكرديني كل
عىل حدة ،بهدف استئناف الحوار الذي توقف بعيد االنتخابات

الرئاسية األمريكية .وأضاف كدو ،أ ّن «املجلس الوطني» يرى أ ّن
«أجواء الحوارات قد تم تسميمها من قبل الحزب الديمقراطي
الذي شن حربا ً إعالمية شعواء ضد املجلس يف الفرتات األخرية
بال مربر ،ويرى أنه ال بد من تهيئة األجواء مرة أخرى إلنجاح أي
مفاوضات مقبلة» .وشدد عىل رضورة أن «يكون لعملية الحوار
سقف زمني محدد ،أل ّن جميع مكونات املنطقة بحاجة إلنجاح
هذه العملية التي ال يمكن أن تستمر إىل األبد» ،مؤكدا ً جاهزية
حزبه لـ»حوار جدي وحقيقي».
ولم يستبعد كدو استئناف الحوار يف الفرتة املقبلة ،لكن الرهان
كما قال «عىل مدى شفافية الحوار والنيات الصادقة ،وكذلك
تصميم الراعي والطرفني املتفاوضني عىل إنجاح هذه الحوارات».
وأكد «رضورة إيقاف الحمالت اإلعالمية الظاملة ،ومختلف
املمارسات املنافية للحوار ،خصوصا ً ما يتصل باملسائل التي
كنا تفاهمنا عليها سابقا ً ،مثل حرق املكاتب ،واعتقال املدرسني،
ومحاولة فرض املناهج األيديولوجية وغري ذلك».
عىل الجهة املقابلة ،قال صالح كدو ،أحد أبرز املفاوضني يف وفد
يخص
«أحزاب الوحدة الوطنية» ،إ ّن «ال جديد حتى اآلن يف ما ّ
استئناف الحوار ،وليس هناك أي اجتماع محدد بيننا وبني
املجلس الوطني الكردي» ،مضيفا ً أ ّن «موقف أحزاب الوحدة
الوطنية واضح وتم إبالغه للوفد األمريكي ،إذ أكدنا جاهزيتنا
الستمرار الحوار» .وحول ما إذا كان األمريكيون قد مارسوا أي
ضغط عىل الطرفني الستئناف الحوار بينهما ،قال صالح كدو إن
«األمريكيني يرعون الحوار ولم يتحدثوا عن أي مطالب ،وليست

وظيفتهم تحقيق مطالب أحد الطرفني ،بل تشجيع املفاوضات
بينهما وإزالة العوائق أمام استمرارها».
وعلّق صالح كدو عىل زيارة وفد «االئتالف الوطني السوري»
إىل إقليم كردستان العراق ،والترصيحات التي أدىل بها رئيس
االئتالف نرص الحريري هناك ،وهاجم فيها قوات «قسد»
و»وحدات حماية الشعب» و»وحدات حماية املرأة» ،قائالً
«طلبنا من املجلس الوطني الكردي أن يبدي موقفه من هذا
الترصيح ويوضح أنه ليس معه ،ويف حال كان متفقا ً مع رأي
الحريري ،ستكون هناك مشكلة كبرية».
ويف تقييمه هذه الحوارات املديدة ،والخالف بني املكونني الكرديني
الرئيسيني ،قال الناشط السيايس عيل محمد رضوان ،إ ّن «الحوار
الكردي ليس وليد اليوم أو هذه املرحلة ،بل بدأ منذ بداية الثورة
السورية وخصوصا ً منذ اتفاقية هولري يف يوليو /تموز ،2012
التي اعتربت مرجعية للحوار إىل اآلن ،واتفق بموجبها املجلس
الوطني الكردي وحزب االتحاد الديمقراطي عىل معظم النقاط
الخالفية ،ولكن لم يتم التوصل إىل نتائج بسبب تمسك الطرفني
بمواقفهما ،وتحديدا ً الخالف بشأن القوة العسكرية واألمنية
إلدارة املنطقة ،وكيفية اإلدارة املدنية وهيئات ومؤسسات اإلدارة
الذاتية ،وتدخالت األطراف الخارجية».
وأضاف رضوان ،املقيم يف مدينة القامشيل رشق سورية ،أنه يف
شهر سبتمرب /أيلول املايض «بدأت مبادرة ثانية من قبل بعض
املستقلني واملثقفني األكراد تحت إرشاف قائد قسد مظلوم
عبدي ،إال أنها لم تصل إىل نتيجة أيضا ً ،خصوصا ً بعد تدخل

الروس وفتح حوار بني حزب االتحاد الديمقراطي والنظام
وتغي أسلوب
تغي اإلدارة األمريكية ّ
السوري ،وبالتزامن مع ّ
واشنطن يف التعامل مع امللف السوري».
ورأى أ ّن الطرفني؛ «املجلس الوطني» و»االتحاد الديمقراطي»،
«يحمالن إيديولوجيات مختلفة ،وال قواسم مشرتكة بينهما،
فاملجلس الوطني يحمل صفة حركة تحرر وطني ذات ميول
قومية بأهداف واضحة للقضية الكردية يف سورية ،فيما
الطرف الثاني يحمل إيديولوجية حزب العمال الكردستاني،
املتمثلة باملاركسية الثورية والتي تنادي بشعارات شعبوية
أممية تحت غطاء الديمقراطية بعيدة عن تطلعات الشعبني
الكردي والعربي» .وأشار إىل أ ّن «كال الطرفني عرقال ظهور طرف
ثالث مستقل سياسيا ً مثل املثقفني واملفكرين والحقوقيني
مقرب للرؤى الواقعية
والسياسيني األكراد ،ليقوموا بدور ّ
واملوضوعية للحل األنسب».
واعترب رضوان أ ّن «الطرفني لهما مرجعية خارجية ،إذ يعود كل
منهما إىل أربيل أو قنديل حني تكون هناك حاجة التخاذ قرارات
مهمة ،إضافة إىل أ ّن الطرفني ليست لديهما رؤى مشرتكة يف
الجانبني العسكري واألمني ،فضالً عن عدم تمث ّل اإلدارة الذاتية
يف مفاوضات اللجنة الدستورية السورية ،واعتماد تلك اإلدارة
عىل منصات ال يتق ّبلها الشارع الكردي ،مثل منصة موسكو
ومنصة القاهرة .هذا باإلضافة إىل تدخل النظام يف بداية كل
حوار كردي بفتح الحوار مع اإلدارة الذاتية والضغط عليها ،مما
يساهم يف عرقلة الحوار».

›France and US chide Lebanese politicians amid warnings of ‘collapse
but we’re running out of time before total
collapse,” the French minister added.
The US supported Le Drian’s statement,
saying that Lebanon’s leaders have shown
“inaction in the face of multiple ongoing
crises».
«The Lebanese people -- we believe they
deserve a government that will urgently
implement the necessary reforms to rescue
the country’s deteriorating economy,” State
Department spokesman Ned Price said in
Washington.
«Lebanon’s political leaders need to put
aside their partisan brinksmanship, they
need to change course, they need to work
for the common good and common interest
of the Lebanese people,” he said.
Lebanon is mired in protests and an
economic crisis, which has brought surging
unemployment and spiralling prices while
the currency has plunged to lows to the
dollar on the black market.
French officials have repeatedly voiced their
exasperation at what they see as Lebanese
politicians failing to put the interests of the
country before their own.
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rance and the United States hit
out at Lebanon’s warring politicians on with Paris saying they
were failing to help the country as it
slid towards “total collapse».
«It’s tempting to say it is a case of non-assistance to a country in danger by Lebanese
politicians,” French Foreign Minister JeanYves Le Drian told a news conference.
»«Everyone knows what needs to be done.
France has taken a leading role in trying to
break the political deadlock in its former protectorate, with President Emmanuel Macron
visiting the country twice last year.
Lebanon’s deeply divided political class has
failed to agree on a new cabinet since a
massive explosion in Beirut port last August
that killed more than 200 people and led to
the government’s resignation.
Le Drian said “nothing has happened” since
Macron’s visits when he pushed a plan for
the political parties to form a non-sectarian
government of experts which would be
tasked with carrying out economic reforms
and tackling corruption.
«I do believe that it is still not too late,
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Report : Middle East
sees biggest import of
arms in last 5 years

I

nternational arms sales and purchases have levelled off
after years of sharp growth, with deliveries of major weapons staying at the same level between 2011-2015 and 20162020, according to a leading defence think-tank.

The United States, France and Germany substantially increased their weapons
exports in the last five years, according to a new report, released on , by the
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).
The biggest growth in arms imports was seen in the Middle East where
countries imported 25 percent more weapons in the past five years than in the
2011-2015 period.
SIPRI said this reflected regional strategic competition among Gulf states.

انتكاسة تاريخية لحزب ميركل
في انتخابات محلية بألمانيا
تك ّبد املحافظون األملان بزعامة املستشارة
أنغيال مريكل انتكاسة غري مسبوقة يف انتخابات
محلية أجريت يف واليتني أساسيتني ،قبل
ستة أشهر من موعد االنتخابات الترشيعية،
وفق استطالعات للرأي أُجريت لدى خروج
الناخبني من مراكز االقرتاع.
ويتجه االتحاد املسيحي الديمقراطي نحو
ّ
تسجيل أسوأ نتيجة انتخابية يف واليتي بادن
فورتمربغ وراينالند بفالتس يف جنوب غرب
أملانيا ،وفق استطالعات الرأي التي أجرتها
محطتا تلفزة رسميتان.
ولم يحصد حزب «االتحاد املسيحي
الديمقراطي» الذي يعاني من أزمة كربى،
سوى  23.3باملئة من األصوات يف والية بادن
فورتمربغ ،يف مقابل  27باملئة قبل خمس
سنوات ،فيما حصل عىل  26باملئة من األصوات
يف والية راينالند بفالتس ،يف مقابل  31.8باملئة
يف العام .2016
وكتبت صحيفة «دي فيلت» أنه «وقت
عصيب» لالتحاد املسيحي الديمقراطي فيما
تحدثت مجلة «دير شبيغل» األسبوعية عن
«هزيمة انتخابية».
وت ُعترب هذه الهزيمة بالنسبة للمحافظني يف
الواليتني اللتني يقودهما عىل التوايل حزب
الخرض والحزب االشرتاكي الديمقراطي ،نذير
شؤم مع اقرتاب موعد االنتخابات الترشيعية
املقررة يف  26أيلول /سبتمرب.
وأضعف الكشف بشكل متتال منذ شباط/
فرباير ،عن فضيحة تعرف بـ»قضية الكمامات»
واالنتقادات املتزايدة حول إدارة األزمة
الصحية ،حزب املستشارة األملانية.
ويشهد االتحاد املسيحي الديمقراطي «أخطر
أزمة» يمر بها منذ فضيحة «الصناديق
السود» التي تسببت يف سقوط هلموت كول
يف أواخر التسعينيات ،عىل حد قول الكثري من
املعلقني .وقد سددت شبهات بتقايض نواب
عموالت عىل عقود لرشاء كمامات عند
بدء تفيش وباء كوفيد -19رضبة قوية
لصورة الغالبية.
وأقر األمني العام لالتحاد املسيحي
ّ
الديمقراطي بول زيمياك ،بأن هذه
الفضيحة «أث ّرت كثريا ً» عىل نتيجة
االنتخابات.
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ووعد املسؤول بـ»عدم التسامح بتاتا» حيال
أشخاص ارتكبوا اختالسات أموال و»يزدادون
ثراء أثناء األزمة» الصحية.
رحب حزب الخرض الذي يطمح يف
يف املقابلّ ،
الدخول إىل الحكومة الفدرالية بعد االنتخابات
الترشيعية ،بـ»بداية ممتازة» يف عملية االقرتاع
التي ات ّسمت بانتصارهم الساحق يف بادن
فورتمربغ ،الوالية التي يحكمونها منذ عقد من
الزمن.
يف هذه املنطقة املزدهرة التي ت ُعترب مركز
حسن وينفريد
صناعة السيارات يف أملانياّ ،
البيئي الوحيد
كريتشمان ( 72عاما) ،وهو
ّ
الذي يحكم والية أملانية ،نتيجته.

وغالبا ما يعترب االئتالف مع االتحاد املسيحي
الديمقراطي الذي يقوده منذ خمس سنوات
مختربا لتحالف محتمل عىل املستوى الوطني
بني الحزبني بعد االنتخابات الفدرالية.
وبعدما حقق حزب الخرض انتصارا ً كبريا ً
(حوايل  31باملئة من األصوات) ،فسيكون لديه
هامش مناورة كبرية للتفاوض عىل تحالف
جديد ،مع االتحاد املسيحي الديمقراطي
مجددا ً أو مع االشرتاكيني الديمقراطيني ،وحتى
مع الليرباليني (حوايل  11باملئة) ،ضمن صيغة
الثالثة أطراف.
يحل االتحاد
ويف والية راينالند بفالتسّ ،
الديمقراطي خلف
املسيحي
رئيسة
حكومة
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املنطقة املنتهية واليتها مالو دراير ،وهي زعيمة
الحزب االشرتاكي الديمقراطي يف املنطقة
(.)34% 33-

أما حزب البديل من أجل أملانيا اليميني
املتطرف ،فرتاجع يف الواليتني بني  3.3و4.2
نقطة.
الملل من القيود

بعد  16عاما ً يف الحكم ،كانت أنغيال مريكل تأمل
يف ترك حزبها يتقدم بثقة نحو االنتخابات،
إال أن شعبية االتحاد املسيحي الديمقراطي
وحليفه البافاري االتحاد املسيحي
االجتماعي ،تراجعت يف الفرتة األخرية إىل
ما بني  30و 33يف املئة من نوايا التصويت،
املستوى الذي كانا يسجالنه قبل أزمة الوباء.
واضطر نائبان هما يورغ نوسالين (االتحاد
املسيحي االجتماعي) ونيكوالس لوبل
(االتحاد املسيحي الديمقراطي) يف األيام
األخرية ،إىل االستقالة من حزبيهما لالشتباه
بتقاضيهما مئات آالف اليورو لقاء قيامهما
بوساطة يف عقود أبرمتها السلطات لرشاء
كمامات.
ويف قضية منفصلة ،تخىل النائب املحافظ
مارك هاوبتمان عن منصبه بعدما وجهت
إليه تقارير صحافية اتهامات بشأن إعالنات
ترويجية ألذربيجان نرشت يف صحيفة محلية
يديرها.
وترخي هذه الهزيمة بثقلها عىل طموحات
أرمني الشيت املنتخب حديثا عىل رأس
االتحاد املسيحي الديمقراطي والذي ينبغي
أن يقنع بأنه سيكون أفضل مرشح محافظ
للمستشارية .ويتقدم رئيس حكومة بافاريا
ماركوس سودر عليه يف استطالعات الرأي.
وما يزيد من وطأة «قضية الكمامات» أن ماليني
األملان ملوا القيود املفروضة بعد عام عىل
بدء انتشار الوباء ،وباتوا يشككون يف
اسرتاتيجية الحكومة.
ومع صعوبة التزود باللقاحات ضد
فريوس كورونا ،فقد ازداد االستياء
وال سيما مع ارتفاع أعداد اإلصابات
يف األيام األخرية .ولم تعد السلطات
الصحية تخفي قلقها حيال «بدء
موجة ثالثة» من الوباء.

Saudi Arabia increased its arms imports by 61 percent while Qatar did so by 361
percent.
But the total volume of global arms deliveries flat-lined, largely because of a fall
in Russian and Chinese weapons exports.
Still, SIPRI cautioned that international arms transfers remain close to the
highest level since the end of the Cold War in 1991.
“It is too early to say whether the period of rapid growth in arms transfers of
the past two decades is over,” said Pieter Wezeman, senior researcher with the
SIPRI Arms and Military Expenditure Programme.
“For example, the economic impact of the COVID-19 pandemic could see some
countries reassessing their arms imports in the coming years. However, at
the same time, even at the height of the pandemic in 2020, several countries
”signed large contracts for major arms.
The US remained the world’s largest arms exporter, supplying major arms to 96
states in the past five years, with nearly a quarter of its transfers going to Saudi
Arabia.
Russia, the second-largest arms importer, saw its exports drop by 22 percent,
largely due to a fall in deliveries to India.
SIPRI said New Delhi is seeking to reduce its dependence on Russian arms,
although its imports of US arms also fell significantly in the same period.
China’s exports, meanwhile, decreased by 7.8 percent.
Pakistan, Bangladesh and Algeria were the top recipients of Chinese arms.
Egypt, also increased its arms imports by 136 percent. Turkey’s imports, however, fell by 59 percent – mainly because the US halted the deliveries of F-35
aircraft to the country after Turkey brought in Russian air defence systems.
The Asia Pacific region was the largest importing region for major arms, receiving 42 percent of global arms transfers between 2016 and 2020.
India, Australia, China, South Korea and Pakistan were the biggest importers in
the region.
“For many states in Asia and Oceania, a growing perception of China as a threat
is the main driver for arms imports,” said Siemon Wezeman, senior researcher
at SIPRI.
“More large imports are planned, and several states in the region are also
”aiming to produce their own major arms.
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«بيج سيكس» :ميغان
ماركل ليست الملونة
الوحيدة بالعائلة المالكة
في بريطانيا

«صندي تايمز» :أسماء األسد ستالحق بجرائم
حرب في بريطانيا
عالء عبد الرحمن
قالت صحيفة «صندي تايمز» إن أسماء زوجة رئيس
النظام السوري ،بشار األسد ،تواجه محاكمة محتملة،
وإمكانية فقدان جنسيتها الربيطانية ،بعد فتح رشطة
لندن ،مزاعم بتحريضها وتشجيعها عىل «أعمال
إرهابية» ،عىل مدار السنوات العرش املاضية من عمر
الحرب يف بالدها.
وأوضحت الصحيفة يف تقرير ،أن أسماء األسد (45
عاما) درست يف كينغز كوليدج بلندن ،وهي ابنة
مرصيف بريطاني سابق ،انتقلت إىل سوريا عام ،2000
بعد زواجها من رئيس النظام ،وتوسعت إمرباطوريتها
التجارية ومؤسساتها ،وألقت خطبا تدعم بها جيش
النظام السوري.
وخالل عقد من الزمان ،استهدفت قوات النظام مناطق
مدنية ،تشمل مستشفيات ومدارس بالرباميل املتفجرة
واملقاتالت ،وأصدرت األمم املتحدة تقارير عن استخدام
النظام أسلحة كيماوية ،ضد املدنيني ،وهي ما تعد
«أعماال إرهابية» بموجب قانون اململكة املتحدة ،يف
ظل تصنيف الواليات املتحدة ،حكومة النظام السوري
«راعية لإلرهاب».
وتقدر تقارير وإحصاءات دولية ،مقتل  500ألف
شخص جراء الحرب يف سوريا ،وتسببها بنزوح قرابة

الـ 12مليون أي نصف السكان.
وفتحت الرشطة التحقيق األويل ،ضد أسماء األسد ،بعد
إرسال غرفة القانون الدويل املعروفة باسم «جرينيكا
 ،»37ومقرها يف بلومزبري أدلة عىل قوة أسماء األسد،
يف طبقة الحكم بسوريا ،ودعمها لقوات النظام.
وأضافت الصحيفة أنه يف حال مقاضاتها فسوف تنضم
أسماء األسد ،إىل صفوف الشخصيات املؤثرة األخرى،
يف األنظمة الديكتاتورية التي واجهت املحاكمة
يف اململكة املتحدة ،مشرية إىل إلقاء القبض عىل
ديكتاتوري تشييل السابق أوغستو بينوشيه ،الذي
حكم  17عاما ،وأوقف يف لندن ،وبقي فيها ملدة عام رهن
اإلقامة الجربية ،قبل إرساله إىل بالده.
ويقيض تشارلز تايلور ،الرئيس السابق لليبرييا ،حكما
بالسجن ملدة  50عاما يف اململكة املتحدة ،بعد إدانته
من قبل محكمة دولية يف الهاي قبل  9أعوام بارتكاب
والتحريض عىل جرائم حرب يف سرياليون ،فضال عن
اعتقال زوجته السابقة أغنيس ريفز تايلور ،بتهم
التعذيب التي ألغيت الحقا.
وقال توبي كادمان رئيس «جرينيكا  ،»37إن هناك
حجة قوية ملحاكمة أسماء األسد ،التي تخضع
لعقوبات من اململكة املتحدة واالتحاد األوروبي منذ
عام .2012
ولفت إىل التحقيق املتواصل لفريقه القانوني يف
قضيتها لعدة أشهر ،وإرساله رسالتني رسيتني ،إىل

قيادة مكافحة اإلرهاب ،يف رشطة لندن ،مشددا عىل
أهمية أن يكون هناك إجراء فعال يف الذكرى العارشة
للحرب بسوريا ،لضمان محاسبة املسؤولني.
وأشار إىل أن التحقيق يرى أسماء األسد
مذنبة يف التحريض عىل اإلرهاب ،من
خالل الدعم العلني لقوات النظام
السوري.
وقالت الصحيفة إنه من غري
املرجح أن تمتثل زوجة األسد
ألمر استدعاء املحكمة يف اململكة
املتحدة ،وليس من الواضح ،ما
إن كان املدعون العامون يرغبون
يف امليض يف محاكمة غيابية ،لكن
يمكن إصدار نرشة حمراء من
اإلنرتبول ،يجعلها غري قادرة عىل
السفر خارج سوريا ،دون مواجهة
االعتقال.
وأوضحت أن التحقيق يثري احتماال
جديا بأن تخضع األسد للتدقيق
من قبل وزارة الداخلية ،وتجريدها
من الجنسية الربيطانية ،كما حصل
يف السنوات األخرية مع عدد من مؤيدي
تنظيم الدولة الربيطانيني بعد ذهابهم إىل
سوريا.

كشف تقرير لصيحفة «بيج سيكس» أن ميغان ماركل ،زوجة األمري
هاري ،ليست أول عضو ملون يف العائلة املالكة يف بريطانيا.
وذكر التقرير نقال عن خبرية يف شؤون العائلة املالكة أن تتبع أثر
العائلة يوضح أن فيها ملكتني عىل األقل ،من أصل أفريقي.
وقالت ليدي كولني كامبل املولودة يف جامايكا «جميع أفراد العائلة
املالكة الربيطانية لديهم دماء أفريقية».
وكامبل ألفت عديدا من الكتب عن «قرص وندسور» بما يف ذلك
كتاب «امللونون والعائلة املالكة» الذي نُرش يف عام .2019
قالت كامبل للصحيفة إن «امللكة شارلوت» هي إحدى أفراد
العائلة املالكة السوداء ،وهي محور سلسلة «بريدجستون» عىل
نتفليكس.
ووالدة صوفيا شارلوت ،املولودة يف عام  ،1774تدعى مارغريتا
دي كاسرتو سوزا ،وهي سيدة برتغالية نبيلة تعود جذورها
إىل مادراغانا بن ألواندرو املتحدرة من شمال أفريقيا
وكانت عشيقة ملك الربتغال أفونسو الثالث
يف القرن الثالث عرش ،حسب بيج
سيكس.
وقال املؤرخ ماريو دي فالديس،
وفقا للصحيفة ذاتها ،إن تصوير
شارلوت يف اللوحات امللكية يؤكد
عىل سماتها األفريقية.
ويتزامن هذا التقرير مع مزاعم
بالعنرصية للعائلة املالكة
وردت عىل لسان ميغان ماركل
خالل لقاء مع اإلعالمية
األمريكية أوبرا وينفري.
ماركل املولودة ألب أبيض
وأم سوداء ،كشفت خالل
املقابلة عن محادثات دارت يف
القرص امللكي ،عندما كانت حامال،
بشأن لون برشة طفلها املُرتقب آنذاك.
وقالت ماركل إن العائلة املالكة يف
بريطانيا استبعدت «أن يصبح ابني
آرتيش أمريا أو يحظى بحماية أمنية».
وقد نفى األمري الربيطاني ويليام
مزاعم العنرصية املوجهة للعائلة
املالكة.

 :MEEمليشيات عراقية تحدد شرطا لوقف استهداف األمريكيين
نرش موقع «ميدل إيست آي» الربيطاني تقريرا حول
ما قال إنه رشط وضعته مليشيات عراقية مقابل إيقاف
هجماتها التي تستهدف القوات واملصالح األمريكية يف
البالد.
وأوضح املوقع أن املليشات املحسوبة عىل إيران اشرتطت
عىل رئيس الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،أن يطالب رسميا
بانسحاب القوات األمريكية من العراق.
ونقل «ميدل إيست آي» عن مسؤولني وقادة فصائل
ترجيحهم أن يستجيب الكاظمي للرشط ،الذي يحدد
تضمن مطالبته «الرسمية» أن يتم االنسحاب خالل
 12شهرا.
ويف ما يأتي نص التقرير كامال:
بعد اجتماعات محمومة يف بغداد وبريوت وطهران،
وافقت القوات شبه العسكرية العراقية املدعومة من
إيران عىل وقف الهجمات ضد القوات األمريكية يف
العراق برشط أن يطالب رئيس الوزراء العراقي مصطفى
الكاظمي رسميا باالنسحاب األمريكي ،حسبما قال
مسؤولون وقادة فصائل ملوقع ميدل إيست آي.
وأضافوا أنه عىل الكاظمي إخبار واشنطن بأن
االنسحاب يجب أن يكتمل يف غضون  12شهرا.
وقالت مصادر إنه من املرجح أن الكاظمي سيستجيب
ويتقدم بطلب رسمي.
ويف مطلع آذار /مارس ،أعلنت الفصائل املسلحة انتهاء
الهدنة غري الرسمية مع القوات األمريكية يف العراق،
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والتي صمدت إىل حد كبري منذ ترشين األول /أكتوبر،
عىل الرغم من بعض االنتهاكات .ويف السابق ،كانت
الهجمات عىل القوات األمريكية وحلفائها الغربيني يف
التحالف العسكري املناهض لتنظيم الدولة روتينية،
حيث سعت القوات شبه العسكرية إىل طرد الواليات
املتحدة من العراق.
غري أن هجوما صاروخيا عىل قاعدة
عسكرية يف أربيل الشهر املايض
دفع الواليات املتحدة إىل شن
غارات جوية عىل موقع
داخل الحدود السورية
تحتلها كتائب حزب
الله ،الجماعة شبه
العسكرية األكرث
عداء لواشنطن،
وكتائب سيد
الشهداء ،وهي
فصيل شيعي
أصغر .وعىل الرغم
من إعالن الفصائل
العراقية املسلحة أنه
ال عالقة لها بهجوم
أربيل الذي أودى بحياة

مقاول عسكري وجرح تسعة آخرين من بينهم جندي
أمريكي ،فقد وجه البنتاغون أصابع االتهام إىل كتائب
سيد الشهداء.
وأسفرت الهجمات املتبادلة بني الجانبني عن غارة عىل
عني األسد يوم  3آذار /مارس ،وهي قاعدة يف محافظة
األنبار الغربية تستضيف أكرب وجود أمريكي ،مع إطالق
ما ال يقل عن عرشة صواريخ قصرية املدى من طراز
بي-إم« -21غراد» عىل القوات هناك .وقال
الجيش العراقي إن الهجوم لم يسفر عن
أي إصابات ،لكن البنتاغون أعلن يف
اليوم التايل أن متعاقدا أمريكيا
تويف بعد إصابته بنوبة قلبية
أثناء الغارة.
وحاولت حكومة الكاظمي
املنهكة من الرصاع،
والتي سعت إىل الحد
من قوة الجماعات
شبه العسكرية
ولكنها أصبحت هدفا
لهجماتهم ،الحد من
تداعيات مثل هذه
املناوشات وكسب الوقت
لواشنطن وطهران لبدء
املفاوضات الستئناف االتفاق

النووي لسنة  ،2015عىل أمل نرش الهدوء يف املنطقة.
من جهة أخرى ،قالت املصادر إن اتفاق خفض التصعيد
األخري هذا وقع التوصل إليه من قبل مجموعة من قادة
الفصائل املعروفة باسم الهيئة التنسيقية لفصائل
املقاومة والحكومة العراقية .وينص االتفاق عىل أن
جميع الهجمات يجب أن تتوقف ،ويف املقابل سريسل
الكاظمي خطابا إىل مجلس األمن التابع لألمم املتحدة
يطلب فيه إنهاء مهمة التحالف الذي تقوده الواليات
املتحدة يف العراق ،وذلك وفقا ملا قاله اثنان من األطراف
التي أبرمت االتفاق ملوقع ميدل إيست آي.
وساعد الطرفان اإليراني واللبناني ،وكذلك منظمة دولية
تعمل يف العراق ،عىل الجمع بني األطراف« ،أحدهما
كضامن واآلخر كمفاوض» ،عىل حد تعبري مسؤول
عراقي .وقال أحد املفاوضني العراقيني ملوقع ميدل إيست
آي« :يف الوقت الحايل ،اتفقت جميع األطراف املعنية
(قادة الفصائل املسلحة املدعومة من إيران والقوات
األمريكية) عىل التهدئة».
وأضاف« :إذا انتهك أي طرف من هذه األطراف االتفاق،
فهذا يعني أنه عمل شخيص وأن مرتكب الفعل خارج
االتفاق الجماعي ويقع التعامل معه عىل هذا األساس».
يف املقابل ،طلب موقع ميدل إيست آي من التحالف
الذي تقوده الواليات املتحدة التعليق ،لكنه لم يتلق أي
رد حتى وقت النرش.
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ست نساء رائدات في الدبلوماسية األميركية
ظلت الواليات املتحدة ترسل دبلوماسيني
لتمثيلها يف مختلف دول العالم منذ القرن الثامن
عرش .وعىل مدى املئة عام املاضية كان من بينهم
الدبلوماسيات.
وقد ساعدت هؤالء الدبلوماسيات األمريكيات
الست يف فتح الباب أمام العدد األكرب من النساء
الالتي يخدمن اليوم يف السلك الدبلومايس
األمريكي.
لوسيل أتشرسون

كانت لوسيل أترشسون أول امرأة تخدم يف
السلك الدبلومايس .إذ اجتازت امتحان السلك
الدبلومايس يف العام  1922وحصلت عىل
ثالث أعىل درجة ،وعينت سكرترية يف السلك
الدبلومايس يف  5كانون األول/ديسمرب  .1922وتم
تعيينها سكرترية ثالثة يف السفارة األمريكية يف
برين ،بسويرسا ،يف  11نيسان/إبريل .1925
باتي إتش فيلد

كانت باتي إتش فيلد أول امرأة تلتحق بالسلك
الدبلومايس بعد إقرار قانون روجرز ،الذي جمع

الخدمات الدبلوماسية والقنصلية يف هيئة
واحدة .وقد أدت اليمني الدستورية يف  20نيسان/
إبريل  ،1925وشغلت منصب نائب القنصل يف
أمسرتدام ،واستقالت يف شهر حزيران/يونيو
 1929لقبول وظيفة يف هيئة اإلذاعة الوطنية.
روث براين أوين
دائما من األوائل ،فكانت
روث براين أوين كانت ً
أول امرأة تنتخب لتمثيل فلوريدا يف الكونغرس،
حيث أصبحت أول امرأة تعمل يف لجنة الشؤون
الخارجية يف مجلس النواب األمريكي .ويف العام
 1933تم تعيني أوين أول رئيسة لبعثة دبلوماسية
أمريكية.
هيلين يوجيني مور أندرسون
عني الرئيس هاري ترومان هيلني يوجيني مور
أندرسون ،التي كانت من أوائل مؤيدي األمم
املتحدة ،سفرية للواليات املتحدة لدى الدنمارك
يف العام  ،1949لتصبح أول امرأة تشغل منصب

سفرية .ويف العام  ،1962عينها الرئيس جون ف.
وزيرا مفوضا لدى بلغاريا.
كينيدي
ً
باربرا إم واتسون
عندما اختار الرئيس ليندون جونسون باربرا إم
واتسون لتشغل منصب مساعد وزير الخارجية
ملكتب األمن والشؤون القنصلية ،أصبحت أول
شخص أسود وأول امرأة تعمل يف منصب مساعد
وزير الخارجية .وقد عينها الرئيس جيمي كارتر
سفرية يف ماليزيا يف العام .1980
مادلين أولبرايت ().State Dept

ُولدت مادلني أولربايت يف براغ ،وهاجرت إىل
الواليات املتحدة عندما كانت طفلة مع عائلتها.
عملت موظفة يف البيت األبيض ويف مجلس األمن
القومي خالل حكومة كارتر .ويف العام 1993
عينها الرئيس بيل كلينتون سفرية لدى األمم
املتحدة وظلت تشغل هذا املنصب حتى تعيينها
وزيرة للخارجية يف العام  ،1996لتصبح أول امرأة
تشغل هذا املنصب.

ماري كيوري  ..أول امرأة
تفوز بجائزة نوبل
ماري كيوري بجائزة نوبل يف الفيزياء عام  1903ويف الكيمياء عام ،1911
فأصبحت أول امرأة عىل اإلطالق تفوز بجائزة نوبل وأول َمن يفوز
معدل البحث عن عبارة
بها مرتني من الرجال والنساء .يف  ،2020زاد ّ
«( »women in scienceاملرأة يف مجال العلوم) عامل ًيا عن أي وقت مىض،
تفوق النساء العالِمات يف املجاالت التي كانت محصورة
وذلك تزامنًا مع ُّ
عىل الرجال عىل مدار التاريخ.
يعود قدر كبري من الفضل يف الفرص املتاحة حال ًيا أمام النساء يف مجاالت
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات إىل روح املثابرة التي كانت
تتحىل بها «ماري كيوري» التي تم استبعادها يف البداية ،بسبب جنسها،
من الفوز بجائزة نوبل عام  1903رغم دورها األسايس يف أبحاث النشاط
اإلشعاعي .ألهمت روح املثابرة لدى «ماري كيوري» نساء أخريات ،مثل
رائدة الفضاء األوىل التي كافحت ليتم التعامل معها باحرتام مثل زمالئها
كرسن حياتهن
من الرجال ،باإلضافة إىل أعداد كبرية من النساء الالتي ّ
أبدا باالعرتاف عىل نطاق
لخدمة العلوم رغم أ ّن أعمالهن قد ال تحظى ً
واسع.

“مخلصة بوبي” ..أول قاضية شرعية في روسيا القيصرية
ُمخلصة عبد الكالمفنا نعمة الله أو مخلصة بوبي (1869-
1937م) ،ناشطة ومفكرة ترتية ،وأول قاضية يف روسيا
القيرصية ،ولدت يف قرية قرية”إج -بوبي” بتتارستان بأرسة
متعلمة متدينة ،فقد كان والدها إماما وأمها مدرسة علوم
إسالمية ،وتلقت السيدة مخلصة تعليمها يف مدرسة القرية
درست فيها.
الرشعية ،ثم ّ
أول مؤسسة تعليمية نسائية

واألورال ،وأصبحت عام 1905م من أشهر مدارس روسيا
القيرصية ،وبعد إغالق السلطات للمدرسة عام 1912م ،ثم
اعتقالها ملدة تسعة أشهر لنشاطها اإلجتماعي ،انتقلت ملدينة
تروتسك وافتتحت مدرسة جديدة فيها للبنات .قامت عام
1914م بإفتتاح سيمينار “دار املعلمات”.
شاركت مخلصة بوبي يف مؤتمر مسلمي روسيا األول الذي
أقيم يف مايو من عام 1917م ،وانتخبت عضو وقاضية لإلدارة
الدينية املركزية للمسلمني يف روسيا من بني ستة قضاة
منتخبني ،ثم تكرر انتخابها أعوام  1920و  1923و 1926م،
وكانت تصدر الفتاوي وتفصل يف قضايا األرسة واألحكام
الشخصية.

طورت مع إخوتها طرق التعليم يف مدرسة قريتها والتي
تأسست يف القرن 18م ،ثم افتتحت يف املدرسة قسم خاص
للنساء املسلمات عام 1895م ،وع ّدت هذه املدرسة واحدة
من أوىل املؤسسات التعليمية للنساء املسلمات يف روسيا
القيرصية ،و ُد ّرست يف املدرسة إضافة العلوم الرشعية مواد
اللّغات والرياضيات والتاريخ واملنطق والفيزياء.

كما كانت عضوا يف املؤتمر النسائي األول ملسلمات روسيا يف
 24أبريل عام 1917م بمدينة قازان ،وكان للمرأة الترتية وقتها
حضور واضح يف الحياة الثقافية.

وقامت هذه املدرسة بدور مهم يف تعليم املرأة يف حوض الفولغا

كتبت مخلصة خانم عدة مقاالت حول مشاكل األرسة املسلمة
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وقضايا املرأة يف اإلسالم يف جرائد ترتية مثل“ :إلفه”“ ،أخبار”،
“وقت” ،و”املجلة اإلسالمية” وغريها.
اتهام ثم تبرئة
يف عام 1930م صادرت السلطات الشيوعية أموالها وحليها،
وقد كانت تريد اإلستعانة بهذا املال للحج مع ابنتها ،ثم وجهت
لها تهم بنرش املشاعر املعادية واملشاركة يف أعمال “املنظمة
البشكريية القومية ملناهضة الثورة” ،وكذلك اتهمت بمساعدة
جواسيس يابانيني ،ليتم إعتقالها يف مدينة أوفا بتاريخ 20
نوفمرب من عام 1937م ،ثم لتعدم رميا بالرصاص يف  23ديسمرب
من نفس العام .ويف عام 1960م تم تربأتها من التهم املنسوبة
إليها.
لقد كان ملخلصة بوبي –رحمها الله -دور كبري يف السعي
لتعليم وتثقيف املرأة املسلمة يف روسيا القيرصية.
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The Rights & Freedoms حقوق وحريات
Arab American Today العربي األمريكي اليوم

نائب الرئيس اإليراني يقر
بإهمال حقوق الطائفة
السنية والنساء
.أقر إسحاق جهانغريي النائب األول للرئيس اإليراني بإهمال بالده حقوق الطائفة السنية والنساء
 وفق ما، تطرق جهانغريي إىل عدد من مشاكل البالد،وخالل مشاركته يف فعالية بمحافظة غُلستان
.)نقلته وكالة أنباء الطلبة اإليرانية (إسنا
.ولفت إىل أن الشعب يتمتع بحقوق متساوية يف البالد بغض النظر عن الدين والطائفة والعرق
 مشريا إىل أن الحكومة اإليرانية تسعى لرفع عدد،»وأضاف «أعرتف بأن حقوق السنّة والنساء مهملة
.النساء يف املواقع القيادية
 وأشار إىل رضورة منح األمل.وأكد أن حل املشاكل التي تواجه السنة يف البالد تقع عىل عاتق الحكومة
.للشباب والنساء وأتباع مختلف الطوائف بشأن مستقبل إيران

Sri Lanka to ban burqa, shut more than
1,000 Islamic schools

S

ri Lanka’s government says it
will ban the wearing of the
burqa and close more than
1,000 Islamic schools, the latest
actions affecting the country’s minority Muslim population.

Separately, the government on
announced using a controversial
anti-terror law to deal with religious
“extremism” and gave itself sweeping
powers to detain suspects for up to
two years for “deradicalisation”.
Minister for Public Security Sarath
Weerasekera told a news conference
he had signed a paper on Friday for
cabinet approval to ban the burqa – an
outer garment that covers the entire
body and the face and is worn by some
Muslim women – on “national security” grounds.
“In our early days, Muslim women and
girls never wore the burqa,” he said.
“It is a sign of religious extremism that
came about recently. We are definitely
going to ban it.”
The minister said he signed documents
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outlawing the burqa, but they need
to be approved by the cabinet of
ministers and Parliament where the
government has a two-thirds majority
to see its bills through.
Weerasekera also said the government
plans to ban more than 1,000 Islamic
schools that he said were flouting
national education policy.
“Nobody can open a school and teach
whatever you want to the children,”
he said.
The government’s moves on burqas
and schools follow an order last year
mandating the cremation of COVID-19
victims – against the wishes of Muslims, who bury their dead.
This ban was lifted earlier this year
after criticism from the United States
and international rights groups.
Shreen Saroor, a Sri Lankan peace and
women’s rights activist, said the moves
come “at a time when the Muslim
community has been constantly
targeted”.

“It’s part of the Islamophobic reaction
in Sri Lanka,” Saroor told from the
capital, Colombo.
“The compulsory cremation policy was
revised, and now we hear so many other measures to some form of punishing
the Muslim community,” she added,
noting that Muslims in the country
were not consulted in advance.
Citing the fact that the wearing of the
mask has been made compulsory in
the country during the coronavirus
pandemic, Saroor said the burqa
“looks [like] a very political revenge
move”.
The wearing of the burqa in the majority-Buddhist nation was temporarily
banned in 2019 after the Easter Sunday bombing of churches and hotels by
armed fighters that killed more than
250 people.
The move drew a mixed response, with
activists saying it “violated Muslim
women’s right to practise their religion
freely”.

 استمرار العنف ضد:أمنستي
النساء في العالم العربي
 عىل الرغم من بعض اإلصالحات،قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إنه
 ال تزال النساء يف العالم العربي يواجهن «تمييزا مجحفا راسخا،املحدودة
.» بصفة يومية،وعنفا
 إىل أن ذلك يأتي، الصادر بمناسبة االحتفال بيوم املرأة العاملي،وأشارت يف بيانها
يف ظل تقاعس الحكومات الشديد عن وضع حد لعمليات االعتقال واالختطاف
 وما يسمى بالقتل من أجل «الرشف» وغري ذلك من أشكال،واالغتيال التعسفية
.العنف القائم عىل أساس النوع االجتماعي
» إىل قيام بعض البلدان باإلبالغ عن ارتفاع عدد-19وأدى تفيش وباء «كوفيد
 واالتصاالت بخطوط طلب املساعدة بسبب العزل املطول،حاالت العنف األرسي
. وحظر التجول،يف املنزل أثناء عمليات اإلغالق الشامل
 مديرة املكتب اإلقليمي للرشق األوسط وشمال أفريقيا لدى،وقالت هبة مرايف
 ال تزال العديد،أمنستي «يف جميع أنحاء منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا
من النساء والفتيات تعانني يف حياتهن من الواقع اليومي للعنف يف املنزل أو يف
.»الشارع
 أحرزت عدة بلدان يف منطقة الرشق، يف السنوات األخرية،ووفق املنظمة فإنه
األوسط وشمال إفريقيا تقدما ً محدودا ً يف مجال حقوق املرأة عىل املستوى
 ورفع الحظر املفروض عىل، كوالية الرجل بالسعودية،الترشيعي واملؤسيس
 وإنشاء آلية لتقديم الشكاوى لضحايا العنف األرسي يف،قيادة النساء للسيارات
. وتوفري مأوى للمعرضات ملا يسمى «جرائم الرشف» يف األردن،تونس
 تم إدخال أحكام قانونية ملكافحة العنف ضد،ويف جميع أنحاء املغرب الغربي
 يف تونس لحماية املرأة من جميع2017 النساء بما يف ذلك قانون «تاريخي» لعام
.أشكال العنف القائم عىل أساس النوع االجتماعي
 فقد طغى عىل هذه املكاسب استمرار العنف، كما تقول أمنستي،ومع ذلك
، واملرياث، ال سيما يف مسائل الزواج،والتمييز املجحف الذي تواجهه النساء
 واستمرار حرمان، وقد قوضها ضعف تنفيذ اإلصالحات.وحضانة األطفال
.النساء من دورهن الفاعل وقدرتهن عىل تمثيل أنفسهن
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET
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Novel technology
may reveal the brain’s
mysteries

A

team of scientists, led by researchers at Northwestern University, Shirley Ryan AbilityLab and the University of Illinois
at Chicago (UIC), has developed novel technology promising
to increase understanding of how brains develop, and offer answers
on repairing brains in the wake of neurotrauma and neurodegenerative diseases.
Their research is the first to combine the most sophisticated 3-D bioelectronic
systems with highly advanced 3-D human neural cultures. The goal is to enable
precise studies of how human brain circuits develop and repair themselves in
vitro. The study is the cover story for the March 19 issue of Science Advances.
The cortical spheroids used in the study, akin to “mini-brains,” were derived
from human-induced pluripotent stem cells. Leveraging a 3-D neural interface
system that the team developed, scientists were able to create a “mini laboratory in a dish” specifically tailored to study the mini-brains and collect different
types of data simultaneously.
Scientists incorporated electrodes to record electrical activity. They added tiny
heating elements to either keep the brain cultures warm or, in some cases, intentionally overheated the cultures to stress them. They also incorporated tiny
probes -- such as oxygen sensors and small LED lights -- to perform optogenetic
experiments. For instance, they introduced genes into the cells that allowed
them to control the neural activity using different-colored light pulses.
This platform then enabled scientists to perform complex studies of human tissue without directly involving humans or performing invasive testing. In theory,
any person could donate a limited number of their cells (e.g., blood sample,
skin biopsy).
Scientists can then reprogram these cells to produce a tiny brain spheroid that
shares the person’s genetic identity. The authors believe that, by combining this
technology with a personalized medicine approach using human stem cell-derived brain cultures, they will be able to glean insights faster and generate better, novel interventions.
“The advances spurred by this research will offer a new frontier in the way we
study and understand the brain,” said Shirley Ryan AbilityLab’s Dr. Colin Franz,
co-lead author on the paper who led the testing of the cortical spheroids. “Now
that the 3-D platform has been developed and validated, we will be able to perform more targeted studies on our patients recovering from neurological injury
or battling a neurodegenerative disease.”
Current electrode arrays for tissue cultures are 2-D, flat and unable to match
the complex structural designs found throughout nature, such as those found in
the human brain. Moreover, even when a system is 3-D, it is extremely challenging to incorporate more than one type of material into a small 3-D structure.
With this advance, however, an entire class of 3-D bioelectronics devices has
been tailored for the field of regenerative medicine.
“Now, with our small, soft 3-D electronics, the capacity to build devices that
mimic the complex biological shapes found in the human body is finally possible, providing a much more holistic understanding of a culture,” said Northwestern’s John Rogers, who led the technology development using technology
similar to that found in phones and computers. “We no longer have to compromise function to achieve the optimal form for interfacing with our biology.”
As a next step, scientists will use the devices to better understand neurological disease, test drugs and therapies that have clinical potential, and compare
different patient-derived cell models. This understanding will then enable a better grasp of individual differences that may account for the wide variation of
outcomes seen in neurological rehabilitation.
“As scientists, our goal is to make laboratory research as clinically relevant as
possible,” said Kristen Cotton, research assistant in Dr. Franz’s lab. “This 3-D
platform opens the door to new experiments, discovery and scientific advances
in regenerative neurorehabilitation medicine that have never been possible.”
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العلماء يكتشفون ألول مرة
أسرار ناب الحوت وحيد القرن

 ويعود،التحديد للكشف عن مكان تغذية كل فرد وما أكله عىل امتداد حياته
.1962 تاريخ بعض العينات إىل عام
Aarhus( يقول الباحث يف الثدييات البحرية رون ديتز من جامعة آرهوس
 البيانات، «هنا،) بالدانمارك يف بيان صحفي للجامعة ذاتهاUniversity
 ويضيف «إنه أمر فريد من نوعه أن.»هي مرآة للتطور يف القطب الشمايل
حيوانا واحدا بهذه الطريقة يمكن أن يسهم يف سلسلة طويلة املدى من
.» عاما50 البيانات ملدة
أنياب الحوت وحيد القَرن تُقَطع إىل النصف قبل أخذ العينات الفرعية
)التي توضح طبقات النمو السنوية (غيتي
السؤال الكبير ودراسات مستقبلية

 كان يبدو أن الحوت وحيد القَرن يف هذه،حتى تسعينيات القرن املايض
املنطقة من القطب الشمايل يأكل األسماك مثل سمك الهلبوت وسمك القد
 ويف الوقت نفسه الذي بدأ فيه الجليد يذوب برسعة،يف القطب الشمايل
 وتغذت عىل أسماك، غريت هذه املجموعة شهيتها،يف القطب الشمايل
.املحيطات املفتوحة مثل الكابلني وسمك القد القطبي
،وال يزال من غري الواضح ما الذي أدى إىل هذا التحول
 زادت كمية،ويقول الباحثون إنه منذ مطلع القرن
،الزئبق يف أنياب الحوت وحيد القَرن بشكل كبري
،ويتطابق هذا االتجاه مع الحيوانات األخرى يف املنطقة
والتي أظهرت أيضا مستويات أعىل من الزئبق يف السنوات
 أو، وربما نجم هذا عن التغيريات يف النظام الغذائي.األخرية
زيادة التلوث البرشي من أنشطة مثل التعدين أو إنتاج طاقة
.الفحم أو إنتاج اإلسمنت أو حرق النفايات
يقول عالم السموم البيئية جان بيري ديسفورجيسمن جامعة
 بكندا «السؤال الكبري اآلن هو،)McGill University( ماكجيل
كيف تؤثر هذه التغيريات عىل صحة ولياقة األنواع الرئيسية يف
.»القطب الشمايل بالسنوات املقبلة
يعتقد الباحثون أن االرتفاع غري املتوقع والرسيع يف زئبق الحوت
 أو إىل،وحيد القَرن يرجع إما إىل املزيد من التلوث البرشي
. أو إىل كليهما،تحول يف شبكة الغذاء باملنطقة
ويوضح ديسفورجيس «كلما كنت يف مرتبة أعىل
 زاد الزئبق الذي يرتاكم يف،يف السلسلة الغذائية
.»جسمك طوال حياتك
ويعتقد الباحثون أن تغري املناخ هو السبب
 ويأمل الباحثون،األكرث ترجيحا حتى اآلن
يف استخدام األنياب القديمة للحوت وحيد
 ملعرفة كيف كانت، من أرشيف املتاحف،القَرن 
هذه الثدييات تتعامل مع الزئبق وتغري املناخ
.عىل مدى فرتات زمنية أطول

، ومن الداخل، يثري ناب الحوت وحيد القَرن فضوال الفتا للنظر،من الخارج
تحتوي هذه السن البارزة الطويلة عىل تاريخ كامل لهجرة الثدييات
. من أول إىل آخر نفَس لها عىل قيد الحياة،البحرية ووجباتها الغذائية
 حلقات من طبقات النمو املوجودة داخل أنياب الحوت10 قرأ الباحثون
 ألنهم ال يعرفون سوى القليل،وحيد القَر ن املوجود يف شمال غرب غرينالند
 حيث يقيض معظم حياته تحت ألواح ضخمة من الجليد يف،جدا عنه
.القطب الشمايل النائي
10 ) يفCurrent Biology( »نُرشت الدراسة يف دورية «كارنت بيولوجي
 وبياناتها املتسقة عىل مدى نصف، وتعد نتائجها،آذار الجاري/مارس
 وتوفر ملحة ال تقدر بثمن عن كيفية تعامل هذا النوع من،قرن نادرة جدا
.الحيتان يف ظل ظروف رسيعة التغري
الحوت وحيد القرن

، أو كركدن البحر،حريش البحر
َ يعرف الحوت وحيد القَرن باسم
 ويطلق عليه اسم حوت،وهو حيوان ثديي يعيش يف القطب الشمايل
Monodon( ») أو «مونودون مونورسوسNarwhal( »الرنوال «املرقط
 ويعترب واحدا من حوتني وحيدين تابعني لفصيلة الحيتان،)monoceros
.البيضاء
 ويتميز ذكوره بعالمة فارقة مميزة عبارة، أمتار3 يبلغ طوله من مرتين إىل
 وظلّت، حلزوني طويل وقوي يمتد من أيرس فك ّه العلوي-أو سن- عن ناب
 حيث افرتض بعضهم أنه،وظيفة هذا الناب محل جدل كبري بني العلماء
 وافرتض، أو يستخدم لصيد األسماك،يستخدم يف كرس طبقة الجليد
.آخرون أنه يستخدم يف الرصاع يف موسم التزاوج
وقد ب ّينت أحدث الدراسات أن هذا الناب عضو إحساس مغطّى بماليني
النهايات العصبية التي يمكنها أن تكتشف درجة الحرارة وامللوحة
 ويمكن استخدام األسنان الحساسة.والضغط يف املياه التي يسبح فيها
 مما يسمح لألنواع بالتنقل يف أعماق املحيطات األكرث،»كـ»سونار حيوي
.قتامة
هجرة الثدييات البحرية

 ترتفع درجة حرارة القطب، ومع تغري املناخ،اليوم
الشمايل بشكل أرسع بكثري من بقية أجزاء
 وتعترب حيوانات الحوت وحيد القَرن،العالم
الثدييات البحرية األكرث عرضة للخطر
.يف املنطقة
وبتحليل املحتوى الكيميائي يف كل
،طبقة من أنياب الحوت وحيد القَرن
،أنشأ الباحثون ملفات تعريف التغذية
،2010 والتعرض للزئبق حتى عام
 وتم استخدام نظائر الكربون.لكل فرد
والنيرتوجني يف هذه األسنان عىل وجه
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الكشف عن سلسلة هواتف ريدمي نوت 10
المنتظرة  ..مواصفات ممتازة بأسعار منخفضة

كشفت شاومي عن سلسلة هواتف ريدمي نوت  10أخريًا ،وهي السلسلة
املنتظرة خصوصًا بعد الشائعات والتقارير التي أعطتها أهمية كبرية يف
األيام واألسابيع السابقة ،والسلسلة الجديدة قد ك ُشف عنها يف الهند،
لكنها وبال شك ستتواجد يف باقي بلدان ومناطق العالم ،لكن هذا ال يمنع
أننا قد نشهد تغيري أسامي هواتف السلسلة قبل حدوث ذلك.
مواصفات ومميزات هواتف ريدمي نوت 10

أوىل هواتف السلسلة هوا هاتف ريدمي نوت  10برو ماكس ،وهو الهاتف
الذي سيق ّدم أعىل مواصفات ،ومنها تصميم  Evol.Designالجديد ،هذا
مع شاشة بقياس  6.6بوصة من نوع أموليد وتدعم تردد  120هريتز ،إىل
جانب هذا فالشاشة تغطي ألوان  DCI-P3االحرتافية ،وتق ّدم حتى 1200
نييت من السطوع ،مع وجود ثقب يف تلك الشاشة لكامريا أمامية بدقة 16
ميجابيكسل.
سيق ّدم نوت  10برو بلس كامريا خلفية رباعية ،مع مستشعر رئييس
بدقة  108ميجابيكسل من سامسونج ،هذا إىل جانب كامريا ماكرو بدقة
 5ميجابيكسل ،كامريا واسعة بدقة  8ميجالبيكسل وكامريا لقياس العمق
بدقة  2ميجابيكسل — .لدينا يف هذا الهاتف معالج سنابدراجون 732G

املثايل لأللعاب ،ونعم ،بالرغم من باقي املواصفات القوية إال أن الهاتف لم
يق ّدم معالج رائد.
يضم الهاتف ذواكر تصل إىل  8/128جيجابايت من الذواكر من نوع
أيضا ،وهذا أمر
 LPDDR4Xو  UFS 2.2ويظهر لنا أن نوع الذواكر ليس برائد ً
وات
طبيعي ج ًدا لهذه الفئة السعرية ،أخريًا هناك شحن رسيع بقدرة ّ 33
لبطارية بسعة  5,020ميل أمبري مع واجهة  MIUI 12.5األحدث.
أما عن هاتف ريدمي نوت  10برو فيق ّدم نفس املواصفات تقري ًبا من
أيضا ،لكن الكامريا الخلفية هنا
حيث الشاشة وأدائها والكامريا األمامية ً
ستأتي مع عدسة رئيسية بدقة  64ميجابيكسل وليس  108ميجابيكسل
يف حني أن الكامريات الباقية كما هي .الهاتف سيق ّدم نفس املعالج ونفس
أيضا ،أي أن الفارق تقري ًبا هو الكامريا فقط.
املواصفات الداخلية ً
أما عن هاتف ريدمي نوت  10العادي فهو يق ّدم شاشة  6.4بوصة لكن
أيضا ،لكن ال يوجد دعم هنا لرتدد 120
لحسن الح ّ
ظ هي من نوع أموليد ً
هريتز ،كما أن الكامريا األمامية تأتي بدقة  13ميجابيكسل فقط! الكامريا
الخلفية هنا تضم مستشعر رئييس بدقة  48ميجابيكسل من سوني،
ومستشعري  2ميجابيكسل للماكرو
مستشعر  8ميجابيكسل واسع
ّ
والعمق.

أبل تهيمن على سوق
الساعات الذكية بفارق
كبير عن سامسونج
وهواوي وفيتبيت
تراجعت شحنات الساعات الذكية عىل مستوى العالم بشكل
طفيف يف الربع الرابع من  2020بسبب املوجة الجديدة من كورونا
ومع ذلك ،حافظت رشكة أبل عىل مكانتها القوية يف املرتبة األوىل.

الكشف عن هواتف Nubia
 Red Magic 6لأللعاب مع
شاشة  165هيرتز وذاكرة
عشوائية !18GB
ظهر أول هاتف مخصص لأللعاب لعام  ،2021وهو هاتف  Red Magic 6من رشكة
 Nubiaالتابعة لرشكة  ZTEالصينية ،وبالفعل هواتف ريد ماجيك هي من أفضل
هواتف األلعاب حول العالم ،وما يجعل هذا الهاتف مميز أكرث هو أنه يأتي كشكل
لتعاون بني الرشكة وبني رشكة األلعاب  Tencentوالتي تق ّدم لنا ألعاب رائدة مثل
لعبة ببجي موبايل.
مواصفات ومميزات هاتف 6 Nubia Red Magic

يأتي الهاتف مع شاشة بقياس  6.8بوصة بدقة  +FHDوهي من نوع أموليد،
والشاشة هنا تق ّدم ألوان  DCI-P3الرائدة إىل جانب تقديمها لرتدد  165هريتز مع
حساسية ملس  500هريتز ،وهي أرقام ممتازة لأللعاب! الشاشة هنا تدعم األلعاب
تماما وتأتي مع تقنيات متعددة لذلك.
بشكل احرتايف ً
لديها هنا بالطبع معالج سنابدراجون  888الرائد إىل جانب  12جيجابايت من
الذاكرة العشوائية من نوع  LPDDR5وذاكرة تخزينية بسعة  265جيجابايت من
نوع  UFS 3.1الرائد ،هذا مع أندرويد  11وتقنيات متعددة لدعم األلعاب ضمن
واجهة .Red Magic OS 4.0
يأتي الهاتف مع تقنية  ICE 6.0 VCاالحرتافية لتربيد الهاتف ،هذا
مع كامريات خلفية ثالثية مع مستشعر  64ميجابيكسل للكامريا
الرئيسية ،الهاتف يق ّدم بطارية ضخمة بسعة  5,050ميل أمبري مع
وات ،وهو ما سيشحن الهاتف إىل  60%يف ربع
شحن رسيع ّ 66
ساعة فقط.
أخريًا ،بجانب اإلصدار العادي وإصدار برو هناك إصدار جديد كل ًيا
وهو  ،Red Magic 6 Pro Transparent Editionوهو الذي يأتي
مع نفس املواصفات تقري ًبا ،لكن إىل جانبها يق ّدم ذاكرة عشوائية
تصل إىل  18جيجابايت! إىل جانب ذاكرة تخزينية بسعة 512
جيجابايت ،وجميعها من النوع الرائد!
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وأعلنت رشكة أبحاث السوق  Counterpointالتي كشفت سابقا
أن آيفون  12هو أفضل هاتف  5Gمبيعا يف العالم ،أن أبل عززت
مكانتها كأكرب مصنع للساعات الذكية خالل الربع الرابع وتمكنت
من زيادة حصتها يف السوق بنسبة .6%
واحتلت أبل الصدارة وهيمنت عىل سوق الساعات الذكية بعدما
وصلت حصتها إىل  40%لتبتعد بفارق كبري عن أقرب منافسيها
وهي رشكة سامسونج.
أيضا تمكن العمالق الكوري سامسونج من زيادة حصتة بنسبة
 1%لتصل حصته يف السوق إىل  ،10%بينما خرس الالعبون
الرئيسيون مثل هواوي وفيتبيت حصتهم يف السوق أو لم يشهدوا
أي نمو مقارنة بالربع الرابع من .2019
والعمالق الصيني هواوي انخفضت حصته بفارق  1%خالل الربع
الرابع من  2020لتصبح حصته يف السوق  8%بينما ظلت حصة
رشكة فيتبيت ثابتة بقيمة .7%
وقال املحللون أن ساعة أبل من الجيل السادس وأيضا ساعتها
الذكية  SEأبلت بشكل جيد حيث شحنت الرشكة األمريكية 12.9
مليون وحدة من تلك الساعات.
أخريا ،أشار املحللون إىل أن متوسط أسعار بيع الساعات الذكية
سوف يستمر يف اإلرتفاع خالل األعوام الثالثة القادمة مدفوعات
بثالثة عالمات تجارية متميزة وهم أبل وسامسونج وهواوي.

Realme 8 Pro may have
surfaced at the FCC with
a 4,500 mAh battery and
65W SuperDart Charge

C

EO Madhav Sheth already revealed that the Realme 8 will
have a 5,000 mAh battery with 30W Dart Charge, so you’d
expect the Realme 8 Pro to go faster. And this could be
the proof – FCC documents detailing a Realme RMX3081 have
surfaced, which appears to be the Realme 8 Pro 4G.
The docs show that a 65W charger will be used to fill the phone’s
4,500 mAh battery (typical capacity). That matches the specs for
the company’s SuperDart chargers and if the Realme 7 Pro is any
indication (it has the same battery capacity), a full charge will take
only 34 minutes with the battery going from 0% to 43% in the first 10
minutes.
The phone will launch with Realme UI 2.0 out of the box, that is the
company’s Android 11-based firmware. Again, this is the 4G version
of the Realme 8 Pro, we expect to see a 5G version as well. Unofficial info suggests that the 4G model will be powered by the
Snapdragon 730G.
The Realme 8 Pro is not focused on performance – it is
all about the camera experience and the other half of
Realme’s dual flagship strategy after the Realme GT launch
yesterday. The company has already confirmed that the 8
Pro will have a 108 MP main camera based on the ISOCELL
HM2 sensor (1/1.52”, 0.7 µm native pixels, 9-in-1 binning).
The vanilla Realme 8 and the GT both have 64 MP main
cams.
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أشكال
للموضة
الرجالية عليك
تجنبها في
2021
مع بداية كل عام تبدأ صيحات املوضة الرجالية يف الظهور ،ليس
من الرضوري أن تكون صيحات املوضة الحديثة مناسبة للجميع
فهي تعترب سالحا ذا حدين للغاية.
فمن ناحية قد تخلق املوضة مظهرا كالسيكيا جديدا وراقيا
للغاية يعتمده الجميع ومن الناحية األخرى قد تنتهي هذه
املوضة بعد ظهورها بخمس دقائق وت ُنىس كأنّها لم تكن!
بالرغم من أننا جميعا ً نتفق أنه ال توجد قاعدة ثابتة للمالبس،
فما قد يبدو جميالً عليك قد يبدو سيئا ً عىل غريك والعكس
صحيح ،إال أنه من الصعب أال تنجذب إىل املوضة الجديدة
وتجد نفسك تتبعها وتجربها أيضا ً ،يف العادة يكون هذا بسبب
االهتمام الكبري بها والضجة التي تثار حول هذه املوضة.
لذا ونحن يف  2021تعالوا نتجنب أشكال املوضة الرجالية هذه
لنحافظ عىل مظهرنا بشكل جيد.
 -1تجنب البدلة كبيرة المقاس:

تركيب البدلة ذات الثالث قطع -هي يطلق عليها بدلة ذات ثالث
قطع بسبب وجود الـ  Vestفيها  -ولكن هذه السرتة التحتية
مصممة ليتم ارتداؤها فوق قميص ليكتمل مظهرك األنيق
الكالسيكي للغاية.
البدل بشكل عام هي مالبس فاخرة يتم تصميمها من قبل
مصممني محرتفني وتصنع من مواد عالية الجودة وليست
مصممة عىل اإلطالق ليتم ارتداؤها عىل اللحم مبارش ًة أو دون
قميص أسفلها ،هذا سيجعل املواد املكونة للبدلة تترضر بشكل
كبري للغاية وتتلف برسعة أيضا ً.
يمكنك أن ترتدي تيرشتا أنيقا تحت البدلة بدالً من القميص إن
لم تكن ترغب يف الظهور بمظهر كالسيكي للغاية وكنت تعمل
يف مكان ودود قليالً أو  Smart Casualكما نطلق عليه ولكن ال
يمكنك أبدا ً أن ترتدي البدلة فوق جسدك مبارشة!

 -3تجنب صيحات األلوان الجديدة :

تفضل هذا االسم.
تذكر دائما ً القاعدة الذهبية عند اختيار مقاس مالبسك الجديدة
وهي «  »Fit Is Kingأي إن املقاس املناسب هو امللك واألجمل.
 -5تجنب المالبس الجلدية بالكامل!

السرتة الجلدية هي قطعة أساسية من خزانة مالبس كل رجل
يف كل عرص ،حيث تمكنت السرتة الجلدية من الصمود أمام
تحديات الزمن وحافظت عىل رونقها ووجودها بشكل مستمر يف
خزانة كل رجل ولكن القطع الجلدية يجب أن تكون قطعة واحدة
تبني حولها مظهرك وليس الخامة لكل القطع التي ترتديها.
يمكنك أن ترتدي سرتة جلدية باإلضافة إىل حذاء جلدي وحزام
جلدي ،بالطبع ستحتاج لتنسيق األلوان الخاصة بمالبسك
ولكن إن قمت بإضافة بنطال جلدي أيضا ً لهذا املظهر فإنك
ستبدو وكأنك خارج من فيلم .The matrix
ارتداء املالبس الجلدية بالكامل هو حكر عىل نجوم الـ Rock
ومالبس الدرجات الهوائية فقط وليس مالبس السهرة.

واحدة من أسوأ أشكال املوضة الرجالية التي تظهر وتختفي
بشكل تدريجي كل  40عاما تقريبا ً ،كانت هذه الصيحة هي أهم
موضة يف ثمانينيات القرن املايض مع الشعر الكبري للغاية ،كما
ظهرت يف أربيعينات القرن املايض أيضا ً مع بدالت  Zootالتي
كانت تتميز بالبنطال الواسع والحزام الضيق املرتفع باإلضافة
إىل األكمام الضيقة عند نهايتها.
عىل الرغم من أن هذه الصيحة انتهت مع ثمانينيات العام املايض
إال أنه تستعد للعودة كما يبدو يف عام  2021لذا يجب أن نحاول
تجنبها قدر اإلمكان ،فبالرغم من أنها صيحة وتجد الكثريين
يهتمون بها إال أنك لن تبدو أنيقا ً وأنت ترتديها! بل ستبدو كولد
صغري استعار مالبس والده.
كما أنها ستختفي قريبا ً وستنتظر ملدة  40عاما حتى تتمكن من
ارتداء هذه الصيحة مجددا ً.

يف كل عام يقرر املصممون بأن هناك مجموعة جديدة من
األلوان يجب أن تظهر وأنها هي الصيحة الجديدة ،من ثم تبدأ
هذه األلوان بالظهور يف كل التصميمات الجديدة وكل املالبس
الجديدة.
ولكننا كرجال فإننا نفضل رشاء املالبس لفرتات طويلة ،لذا يجب
أن تأخذ حذرك يف أثناء اختيار املالبس الجديدة حتى ال تختار
واحدا ً من األلوان الجديدة التي ستموت قريبا ً!
ألوان هذا العام الجديدة هي األلوان الفاقعة والعاكسة للضوء
للغاية ،بينما تكون هذه األلوان جميلة ومحببة يف مناسبات
قليلة إال أنها لن تعيش لفرتات طويلة وسيأتي عليها وقت
ستصبح أثرا ً من املايض مثلما كانت سابقا ً.
 -4تجنب البناطيل الواسعة :

 -7تجنب المالبس ذات نقوش األزهار:

السرتة التحتية أو الصيديري أو  Vestقطعة عامة للغاية من

يبدو أن صيحات الثمانينيات تعود مجددا ً ،حيث بدأت صيحة
البناطيل الواسعة بالظهور مجددا ً أو  Baggy Pantsإن كنت

القطع الصغرية ذات النقوش الصغرية سوا ًء كانت ألزهار أو
غريها مناسبة للغاية لتضيف بعض اللون والحياة إىل مالبسك
وهي قطعة هامة لتمتلكها يف خزانتك.

ً
مباشرة.
 -2تجنب ارتداء السترة التحتية تحت البدلة

 4عادات تميز
أهم مايميز الرجال عن بعضهم هي األناقة
والشياكة يف املظهر الخارجي والداخيل
للرجل حيث الرجل العربي األنيق له
طقوسه وعاداته الخاصة التي تجعله
يتميز عن غريه بمالبسه وحديثه مع
اآلخرين.
المالبس الداخلية

يتعاملون مع مالبسهم الداخلية بنفس الطريقة
التي يتعاملون فيها مع مالبسهم الخارجية و
يحرصون عىل استبدالها بمجموعة جديدة كل
 ١٢إىل  ١٨شهرا ً لضمان عدم تهدل القماش.
التعامل مع خياط محترف

الرجل األنيق يدرك تماما ً أن املالبس الجاهزة
نادرا ً ما تكون مالئمة فاملقاسات املعروضة يف
املحال ال تناسب الجميع بشكل مثايل ،وتكون
أحيانا ً إما واسعة بعض اليشء أو طويلة وألن
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 -6تجنب بناطيل الجينز غير المناسبة لمقاسك!

عندما يتعلق األمر ببناطيل الجينز فإن املقاس املناسب لك
يعتمد عىل شكل جسدك ،إن كنت من أصحاب األجسام الكبرية
فإن املقاسات األكرب من جسدك أو  OverSizedمناسبة لك ،وإن
كان جسدك نحيفا ً فإن الجينز النحيف  Skinnyسيكون مناسبا ً
لك للغاية.
ولكن إن كنت مثل جميع الرجال يف املنطقة التي تقع فاملنتصف
فإن األفضل لك دائما ً هو ارتداء جينز ذي مقاس مناسب وهو إما
 Regularأو  Slimكما ترى يف الصورة باألسفل.

ولكن املالبس الكاملة ذات النقشة الواحدة سواء كانت ألزهار او
لغريها لن تنجو من اختبار الزمن وسوف تصبح صيحة قديمة
منتهية رسيعا ً.
تذكر دائما ً البساطة تكون أفضل بكثري من الضجة الكبرية.

 -8تجنب مالبس األدوات:

هذا العام نشهد عودة صيحة الجيوب الكثرية يف جميع مالبسك،
هذه الصيحة ليست سيئة للغاية وال يجب عليك أن تتجنبها
تماما ً ولكن لكل يشء وقت وزمان.
فمثالً السرتة ذات الجيوب الكثرية مفيدة للغاية يف الرحالت
الخارجية والسفاري ولكنها غري مناسبة نهائيا ً يف املناسبات
الرسمية.
 -9المالبس إلبراز العضالت:

هناك قياس يدعى  Muscle Fitوهو قياس يهدف إلبراز عضالت
جسدك التي عملت جاهدا ً إلظهارها ولكن يف الحقيقة فإن
 Muscle fitهو اسم غري رسمي للمقاسات الصغرية.
من الطبيعي أن ترغب يف إظهار عضالتك قدر اإلمكان فأنت
عملت جاهدا ً إلظهارها ،أنت تأكل بحذر وتذهب إىل صاالت
التدريب بشكل يومي ولكن املشكلة الحقيقية أن املالبس
الصغرية لن تظهر جسدك الذي تعبت يف تدريبه وستجعل
مظهره يبدو سيئا ً.
هذه املالبس ستجعلك غري مرتاحا ً فيها وغري قادر عىل الحركة
بشكل جيد باإلضافة إىل أنها ستظهر بقعا وأماكن من جسدك
أنت ال ترغب يف إظهارها!
يف النهاية يجب أن تهتموا بالقطع واملالبس التي ستصمد أمام
الزمن ولن تصبح صيحة قديمة أو منتهية قريبا ً.
ولكن ال مفر من رؤية العروض والسماع عن الصيحات الجديدة
والخدعة هنا هي أن تهتم بالشكل العام وليس فقط ما يناسب
الصيحة الجديدة والعام املوضة الجديدة.

الرجل األنيق
الرشط األسايس لألناقة هو أن تكون املالبس
مالئمة بشكل مثايل مع الطول والوزن ،تجده
يتعامل دائما ً مع خياط محرتف.
االهتمام باألحذية
الحذاء جزء أسايس من شياكة الرجل
واناقته  ،وهو أول ما يلفت النظر حني تلتقي
بشخص جديد ولذلك البد من للحفاظ
بنظافة الحذاء وشياكته ىف الشتاء مثل
الصيف تماما و الرجل األنيق يعرف كيفية
االهتمام بأحذيته ،ويعرف أن لكل نوعية
طريقة خاصة به.
تنسيق القميص مع ربطة العنق

البد من اختيار القميص املناسب مع ربطة
العنق املناسبة.
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How to Sleep While Traveling? 3 Sleeping Tips

I

f you struggle to get a good night’s sleep while traveling,
you are not alone. According to a study conducted by
Wakefield Research for the travel company Princess Cruises,
more than 60 percent of Americans do not get good sleep
while traveling.

أفضل  10شواطئ في  ..2021وجهات
ساحرة تنتظر رفع قيود السفر
يرتقب السياح وعشاق السفر حول العالم إلغاء قيود
السفر التي تفرضها السلطات يف العديد من الدول ،يف
إطار جهود مكافحة وباء كورونا.
قام موقع موقع «تريب أدفايزور» العاملي بتصنيف
أفضل  10شواطئ يف العالم لعام  ،2021والتي ربما
تكون الخيار األمثل للسياح عقب إلغاء قيود اإلغالق
التي تفرضها عدة دول.
وقالت كريستني ماجواير ،نائبة الرئيس واملدير العام
لألعمال العاملية للموقع :نعلم إنه فات زمن بعيد عىل
أخر رحلة قام بها الكثري من املسافرين والسياح حول
العالم ،ولكن تظهر بعض العالمات عىل إمكانية معاودة
السفر إىل الشواطئ ،مع انتشار برامج التطعيمات
بلقاحات كورونا.
ويستند تريب أدفايزور يف تصنيف الشواطئ عىل
تقييمات املسافرين خالل عام  2020بالكامل.
 -1شاطئ وايت هايفن بجزيرة وايت سانداي
– أسرتاليا
يقع هذا الشاطئ الشهري برماله البيضاء النقية يف
جزيرة وايت ساندي التي اكتشفها جيمس كوك
 ،1770يف قلب الحاجز املرجاني العظيم قبالة ساحل
كوينزالند يف أسرتاليا.
ويمكن الوصول إىل الجزيرة عن طريق القوارب القابعة
يف املوانئ السياحية أو عرب الرب الرئييس لشاطئ إيريل
وميناء شوت.
 - 2شاطئ سانتا ماريا يف كايو سانتا ماريا –
كوبا
هذا الشاطئ البديع يقع يف كايو أو أرخبيل سانتا
ماريا ،الواقع شمال مقاطعة فيال كالرا الوسطى ،وهي
منتجعات سياحية كوبية تشمل عددا من الفنادق
بمجموع  12900غرفة ،باإلضافة إىل  844مسكنا
سياحيا يف الطبيعة وتتمتع بشواطئ ذات رمال بيضاء
ومياه نظيفة للغاية ويبلغ طولها  13كيلومرتا وعرضها

كيلومرتين.
وتعرف الجزيرة باسم (ال روزا بالنكا دي لوس
جاردينيس ديل ري) ما يعني الزهرة البيضاء يف
حديقة األمري.
 - 3شاطئ بايا دو سانشو يف فرناندو دي
نورونها  -الربازيل
هو شاطئ صغري ولكنه خالب للغاية يف خليج منعزل
مسمى باسم يف فرناندو دي نورونها ،واملعروف كأول
حديقة بحرية برازيلية.
تقع الجزيرة عىل بعد حوايل ساعة من الرحلة من الرب
الرئييس الشمايل الرشقي للبالد وهي بالتأكيد تستحق
اهتمام جميع الذين يتطلعون لرؤية املناظر الطبيعية
الرائعة.
 - 4شاطئ جريس باي يف بروفيدنسياليس –
تركس وكايكوس
يمتد خليج جريس ألكرث من ثمانية كيلومرتات ،وهو
واحد من أفضل الشواطئ يف منطقة البحر الكاريبي.
وتجتمع الرمال البودرة مع املياه الكريستالية يف ظالل
من اللون األزرق عىل طول هذا الرشيط الرائع من
الساحل ،مع انتشار الشعاب املرجانية الخالبة.
 - 5شاطئ سانت بيت يف فلوريدا  -الواليات
املتحدة.
يقع الشاطئ يف وسط غرب فلوريدا عىل الخليج،
وتعد شواطئ الرمال الناعمة السكرية عامل الجذب
الرئييس.
وتعد املدينة موطنا لـ  ،The Pierوهو مجمع كبري
لتناول الطعام والتسوق.
 - 6فريوز باي يف إكسماوث – أسرتاليا
يقع هذا الشاطئ ضمن منتزه كيب رينج الوطني
غربي أسرتاليا ،عىل بعد  60كم جنوب مدينة

اكسماوث.
ويتميز شاطئ فريوز باي بلون مياهه الفريوزية،
وبرماله البيضاء الناعمة ،وبإمكانية رؤية الشعاب
املرجانية امللونة عند الغطس مبارشة من الشاطئ،
وعىل بعد عدة خطوات من رمال الشاطئ توجد
شعاب نينجالو التي تعد أكرب الشعاب املرجانية يف
أسرتاليا.
 - 7شاطئ إيجل بييش – أروبا
إيجل بيتش هو أحد شواطئ الكاريبي الحاملة نظرا ملا
يتمتع به من رمال بيضاء ومياه فريوزية ،ويرتدد عليه
محبو الرياضات البحرية.
 - 8شاطئ سبيادجا دي كونيايل يف المبيدوسا
 إيطالياهي أحد شواطئ جزيرة المبيدوسا الخالبة التي تمتاز
برمالها الناعمة واملنتجعات السياحية الفاخرة التي
يتهافت عليها السياح من جميع أنحاء العالم.
هذه الجزيرة تبلغ مساحتها  21كيلومرت مربع ،وتقع
يف البحر املتوسط بني مالطة وتونس عىل بعد  170كم
جنوب غرب جزيرة صقلية ،وهي تتبع إيطاليا إداريا.
 - 9شاطئ كانابايل يف هاواي  -الواليات املتحدة
تشتهر جزيرة هاواي بالشواطئ الساحرة ،ومنها
كانابيل الذي يعد واحدا من أكرث املواقع زيارة عىل
الجزيرة.
ويمكن للسياح االستمتاع بالسباقات السنوية
للزوارق يف شهر يونيو /حزيران والتمتع باملنتجعات
السياحية الراقية التي يحظى بها الشاطئ.
 - 10شاطئ بايا دوس جولفينهوس يف برايا دا
بيبا – الربازيل
يوفر الشاطئ للسياح عروض الدالفني الرائعة يف أي
وقت يذهبون فيه إىل هذا الشاطئ ،إىل جانب املناظر
الطبيعية الساحرة التي تخطف القلوب.

Jet lag and sleep deprivation are infamous for ruining the first few days
of many business and leisure trips.
To help you reach peak performance and get the most out of your
upcoming trip, we’ve compiled a series of tips and tricks for how to sleep
better while traveling.
?Traveling for Work
If you are crossing time zones, there are several tricks that can help your
body and mind adjust accordingly. First, get in the zone and take measures to avoid falling asleep while driving. Exposure to light affects sleep,
so consider timed lighting or over-the-counter melatonin can help you
get to bed early so you can advance to the new time zone. To stay on top
of your sleep even when traveling, download this free app.
?Traveling for Fun
If you are crossing time zones but traveling for leisure, prepare as if you
were traveling for work. However, there is more flexibility since your
priorities will be less demanding when you arrive. This means you can
choose to sleep when you feel tired rather than making your body adjust
to the new time zone, but if you do need to adjust to a new time zone
quickly, a sleep monitor app can help ease the transition.
?Staying Local
If you are not crossing time zones, stick to your normal schedule and
sleep patterns before and during your trip. This can help you avoid sleep
deprivation.
Items to Pack
The main principle you want to focus on is to be as comfortable as possible. This includes packing some helpful gear.
Bedding: If space allows, bringing a sheet and a travel pillow with you for
a long drive or flight can make it easier to fall asleep.
Eye mask and earplugs: An eye mask and earplugs can help you sleep
through noise and light during your travel. They can also help you shut
out noisy street sounds and light in your new environment. Another
compact option to consider, if reinforcements are needed, are portable
sound machines.
Your smartphone: That’s right. With the SleepScore App downloaded on
your phone, you can track and improve your sleep anywhere you go.
Upon Arrival
Armed with a pillow and some fresh knowledge, you can get a better
night’s sleep and enjoy your trip to its full potential. Whether you’re
looking to acclimate to a different time zone for abroad travel, and avoid
time change fatigue, or are simply escaping life’s trials for a bit of R&R,
!restful sleep is still within your reach

أيسلندا «المعزولة» تفرض  4قواعد على السفر

فرضت أيسلندا مجموعة من القواعد شديدة الرصامة عىل
السفر للحد من تفيش جائحة كورونا (كوفيد .)19 -

ورغم الرتاجع يف عدد اإلصابات ،والذي يضع أيسلندا بني
أقل دول العالم يف الترضر من الجائحة ،إال أنها أعلنت قيودا
جديدة عىل السفر إلبقاء عدد الحاالت منخفضا.
وقالت الحكومة يف بيان ،إنه يتعني عىل األشخاص الذين
يصلون للبالد بالطائرة أو الزوارق تقديم نتيجة سلبية لفحص
(بي يس آر) ،تفاعل البوليمرييز املتسلسل ،صادرة منذ أقل
من  72ساعة.
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وتأتي هذه اإلجراءات باإلضافة إىل القواعد الحالية ،التي
تتطلب خضوع القادمني لفحص فريوس كورونا عند وصولهم
إىل الجزيرة ،ودخول الحجر الصحي ملدة خمسة أو ستة أيام
ثم إجراء فحص آخر.

وإذا كانت نتيجة فحص شخص ما إيجابية ألحد سالالت
فريوس كورونا الثالثة التي تعترب أشد عدوى ،فيجب عزل هذا
الشخص يف فندق خاص للحجر الصحي.
ونظرا ملوقعها الجغرايف املعزول ،شهدت أيسلندا أقل عدد من
اإلصابات بفريوس كورونا يف أوروبا.
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تأثير الثقافة الفارسية

على ثقافات الشعوب

ثقافة بالد فارس أو ثقافة الشعب اإليراني،
هي واحدة من أكرث الثقافات نفوذا ً يف
العالم ،حيث تعترب إيران واحدة من مهد
الحضارة ،وبسبب موقعها الجغرايف
السيايس املهيمن وثقافتها يف العالم ،اتبع
هذا املقال لتتعرف عىل صفات الشعب
الفاريس.
أثرت إيران بشدة عىل الثقافات والشعوب
البعيدة مثل إيطاليا ومقدونيا واليونان من
الغرب وروسيا وأوروبا الرشقية من الشمال
وشبه الجزيرة العربية من الجنوب وشبه
القارة الهندية ورشق آسيا إىل الرشق.
قيل إن املرونة الثقافية االنتقائية هي
واحدة من الخصائص املميزة الرئيسية
للهوية اإليرانية ودليل عىل طول عمرها
التاريخي.
لغة الشعب الفارسي
يتم التحدث بعدة لغات يف جميع أنحاء
إيران ،حيث يتم التحدث بلغات من
اللغات اللغوية اإليرانية والرتكية والسامية
يف جميع أنحاء إيران.
يتحدث  78٪من اإليرانيني اللغة اإليرانية
كلغة أصلية ،و  18٪يتحدثون اللغة
الرتكية كلغة أصلية ،ويتحدث  2٪منهم
لغة سامية كلغة أصلية ،بينما يتحدث 2٪
الباقني لغات من لغات أخرى مختلفة.
اللغة السائدة واللغة الوطنية إليران هي
الفارسية ،والتي يتحدث بها بطالقة يف
جميع أنحاء البالد.
هناك  86لغة إيرانية ،وأكربها هي الفارسية
والباشتو واللهجة الكردية مع ما يقدر
بنحو  150-200مليون من الناطقني
باللغات اإليرانية يف جميع أنحاء العالم.
يتم التحدث بلهجات الفارسية بشكل
متقطع يف جميع أنحاء املنطقة من الصني
إىل سوريا إىل روسيا ،ولكن بشكل رئييس
يف الهضبة اإليرانية.
اإلسالم والشيعة

يمارس اإلسالم غالبية اإليرانيني
ويحكم حياتهم الشخصية والسياسية
واالقتصادية والقانونية.
صفـــات

* يف إيران ،األرسة هي أساس البنية

االجتماعية.
* مفهوم األرسة هو أكرث خصوصية مما
هو عليه يف العديد من الثقافات األخرى،
حيث يجب حماية األقارب اإلناث من
التأثريات الخارجية والعناية بهم يف جميع
األوقات ،ومن غري املناسب طرح أسئلة
حول زوجة اإليرانية أو غريها من األقارب
اإلناث.
* يأخذ اإليرانيون مسؤولياتهم تجاه
أرسهم عىل محمل الجد.
* تميل األرس إىل أن تكون صغرية ،فقط
طفل واحد أو طفالن ،ولكن العائلة املمتدة
جدا.
قريبة ً
* يستمد الفرد شبكة اجتماعية ومساعدة
يف أوقات الحاجة من األرسة.
* يتم االحتفاظ بكبار السن يف املنزل،
وليس يف دار لرعاية املسنني كما يشيع يف
العديد من الدول األخرى.
* يأتي الوالء للعائلة يف املقدمة قبل
العالقات االجتماعية ،وحتى األعمال
التجارية.
* تميل تحيات عند الشعب الفاريس إىل
أن تكون حنونه ،فالرجال تقبل الرجال
والنساء اآلخرين تقبل النساء األخريات
يف املناسبات االجتماعية ،لكن إذا التقيا يف
الشارع ،فإن املصافحة هي التحية األكرث
شيو ًعا.
* التحية األكرث شيو ًعا هي “السالم
عليكم” أو “السالم”.
* يقدم اإليرانيون هدايا يف مناسبات
اجتماعية مختلفة مثل العودة من رحلة
نجاحا كبريًا يف
أو إذا حقق شخص ما
ً
حياتهم الشخصية أو التجارية.
* يف أعياد امليالد ،يجلب رجال األعمال
الحلويات والكعك إىل املكتب.
* من الشائع تقديم هدايا نقدية إىل الخدم
أو غريهم ممن قدموا خدمات خالل العام،
ويجب أن يكون الهدايا اموال ورقية نقدية
جديدة أو عمالت ذهبية.
مدعوا إىل منزل إيراني ،أحرض
* إذا كنت
ً
الزهور أو املعجنات إىل املضيفني.
* عند زيارة اإليرانيون اظهار االحرتام
للشيوخ عن طريق إلقاء التحية لهم أوال.
* اإليرانيون املحافظون ال يحبون
بمجموعات مختلطة الجنس.
* واحدة من أبرز خصائص الشعب
اإليراني هي تعطشهم للمعرفة.
* يلقى التعليم أهمية كبرية يف الثقافة

اإليرانية.
* كثري من الناس يف إيران يدرسون
للحصول عىل التعليم العايل أو درجة
الدراسات العليا كما يظهر احرتام قوي
ألولئك الذين لديهم مستوي تعليم عايل.
أيضا بشكل
* يتأثر السلوك يف إيران ً
ملحوظ بتصورات الناس عن الفخر
والكرامة.
* يؤثر نظام الحكم عىل الثقافة اإليرانية
فيما يتعلق بالطريقة التي يترصف بها
اإليرانيون يف القطاعني العام والخاص،
بالنسبة للعديد من اإليرانيني ،هناك
تناقض شخيص بني ما “يريدون” فعله
وبني “املسموح لهم” بالقيام به ،لذلك،
من املهم للغاية التمييز بني الثقافة والقيم
السياسية للحكومة وبني ثقافة وقيم
الشعب اإليراني.
* السلوك العام يف إيران محافظ بشكل
عام ،فمن غري املألوف أن يعرب الناس عن
أنفسهم بشكل علني أو يتعاطفوا عالنية
مع ثقافات فرعية أو هوايات غري تقليدية،
ومع ذلك ،يشري العديد من اإليرانيني إىل
هذا عىل أنه الثقافة “السطحية” التي
يترصف فيها الناس بهويتهم “الظاهرة”.
* يترصف اإليرانيون بالطريقة
التي يؤمنون بها حقًا،
وغال ًبا ال يخفون قواعد
السلوك األخالقية
لديهم ،هذه هي
الطريقة التي
يترصفون بها
يف املنزل أو
مع دائرتهم
الداخلية،
حيث
يمكنهم
الكشف
عن
هويتهم
الحقيقية
دون التعرض
لخطر
االعتقال .عىل
سبيل املثال ،يف
مرحلة ما ،تم حظر
جميع املوسيقى والرقص
واضطر اإليرانيون إىل إخفاء
األنشطة التي يحبونها بعناية.

الفلبين :يخرجون
الموتى من القبور
ويزينوهم بالمجوهرات
ِ
ومرحب ،لكنه يتمسك ببعض العادات والتقاليد الغريبة التي ينبغي
شعب ودود
التعرف عليها  ،يف التقرير نتعرف عىل ثقافة وعادات الشعب الفلبيني.
هناك تعبري ُيعرف باسم «الوقت الفلبيني» ،وهو يف األساس تعبري
يشري إىل أن الفلبينيني دائما ً متأخرون عن مواعيدهم ،فعندما
يتفقون عىل وقت محدد لالجتماع مثالً ،ففي الغالب يعني هذا
أن االجتماع سيتم بعد  15دقيقة إىل نصف ساعة من الوقت
املتفق عليه ،لذا ال داعي للمفاجأة أو الضجر.
استخدام األلقاب للتعبير عن االحترام

االحرتام أمر رضوري يف الثقافة الفلبينية ،لذلك
تجدهم يستخدمون كلمة «بو» عند الحديث مع
كبار السن ،تعبريا ً عن األدب واالحرتام.
أما مع األقرباء ،فال يستخدم الفلبينيون االسم األول
يف الحديث إال مع األقران الذين يتساوون معهم يف
السن تقريبا ً ،أما كل شخص كبري فله لقب خاص،
وعىل سبيل املثال« :أيت» لقب للشقيقة الكربى،
«كويا» لألخ األكرب« ،تيتو» للعم« ،تيتا» للعمة،
«لولو» للجد« ،لوال» للجدة.

عادات تكريم الموتى

تتبع بعض القبائل يف الفلبني عادات غريبة لتكريم املوتى،
فبعد دفن املوتى ملدة عام ،يقوم األقارب بتنظيف الهيكل العظمي
وتغطيته بالقماش ليأخذ شكل عارضة أزياء أو مومياء ت ُسمى
«سناكوت» ،وإرجاع الجثة إىل العائلة إليوائها لديها ملدة عام آخر ،وبعد
هذه الفرتة يتم إرسال الجسم إىل كهف.

القتال بين الخيول

عىل الرغم أن ذلك غري قانوني ويتعارض مع قانون رعاية الحيوان لعام  ،1998إال أن القتال بني
الخيول ال يزال يحدث يف الفلبني ،خاصة خالل املهرجانات يف مينداناو.
ويستمر القتال يف املتوسط ملدة  7دقائق ،وأطول املعارك قد تستغرق  40دقيقة ،وكما هو متوقع،
َيعض الجوادان أو يركل بعضهما بعضا ً حتى ينهار أحدهما أو يموت.
ختان األوالد بالطريقة التقليدية
الختان يف الفلبني تقليد إلزامي مستوحى أساسا ً من الدين ،وعادة ما يتم الختان بني األوالد
الصغار يف الصيف قبل بدء الدراسة.
ويف الوقت الحارض ،يتم ذلك من قبل ممارسني معتمدين لضمان عدم وجود مخاطر يف اإلجراء،
ومع ذلك ال تزال الطريقة التقليدية للختان تمارس يف بعض أجزاء البالد ،حيث يقوم األوالد
بمضغ بعض أوراق الجوافة بينما يجري الطبيب عملية الختان ،ويتم وضع أوراق الجوافة
املمضوغة فوق املوضع املصاب لتقليل األلم والعدوى.
تحية خاصة من األطفال لكبار السن

يستخدم األطفال يف الفلبني طريقة مميزة لتحية كبار السن ت ُعرف باسم «باجمامانتو»،
للتعبري عن االحرتام ،حيث يأخذ الصغار بيد كبار السن ويضعون ظهرها عىل جبهتهم ويكون
ذلك مصحوبا ً بقول «مانو بو»« .مانو» تعني اليد يف اللغة اإلسبانية ،و «بو» يف الخطاب
الفلبيني ت ُستخدم للتعبري عن االحرتام.
ويؤدي األطفال هذه اإليماءة وكأنهم يتلقون الربكة من الشيخ الكبري.
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متحجر
اكتشاف فريد لديناصور
ّ
يحضن بيضه منذ  70مليون عام
كشف العلماء النقاب عن حفرية صادمة لديناصور يجثم فوق
مجموعة من البيض املتحجر.
وكشف العش املتحجر الذي عرث عليه يف الصني ،عن بقايا ما ال
يقل عن ثمانية ديناصورات تعود إىل نحو  70مليون سنة.
وكان البيض ينتمي إىل أوفريابتور بالغ ( وهو جنس من
الديناصورات الثريوبودية الصغرية التي قطنت أرض منغوليا
خالل العرص الطباشريي املتأخر) ،والذي كان محفوظا أيضا
كجزء من الحفرية غري العادية ،وفقا لتقارير موقع «ساينس
ألرت».
ويبدو الهيكل العظمي جالسا فوق عرشات البيوض ،بعضها كان
عىل وشك الفقس ويحتوي عىل أجنة متحجرة.
ويقول الفريق الدويل من الباحثني القائمني عىل االكتشاف إنه
أول ديناصور محفوظ يعرث عليه جالسا عىل عش بيض به صغار
متحجرون.
وقال عضو الفريق الدكتور مات المانا ،من متحف كارنيجي
للتاريخ الطبيعي يف الواليات املتحدة« :هذا النوع من االكتشاف،
يف جوهره ،هو األندر يف الديناصورات الفريدة.
وعىل الرغم من أنه تم
العثور عىل عدد قليل
من األفريابتوريدات
البالغة يف أعشاش
بيوضها من قبل ،إال
أنه لم يتم العثور عىل
أي أجنة داخل تلك البيوض».
وكانت األفريابتوريدات
مجموعة من الديناصورات
ذوات األقدام الشبيهة
بالطيور والتي
ازدهرت خالل العرص
الطباشريي.
ونمت الحيوانات
النهمة إىل طول 1.5
مرت وسارت يف آسيا
من  145إىل  66مليون
سنة مضت.
ووقع انتشال العينة
الجديدة من صخور
العرص الطباشريي التي
يعود تاريخها إىل نحو
 70مليون سنة يف مدينة
غانتشو يف مقاطعة جيانغيش
جنوب الصني.

وتبلغ مساحتها نحو مرت مربع ،وتتكون من هيكل عظمي جزئي
مقرفص عىل  24بيضة متحجرة.
وما ال يقل عن سبع من هذه البيوض تحافظ عىل العظام أو
الهياكل العظمية الجزئية ألجنة األفريابتوريدات غري املقرشة
بالداخل.
وتشري املرحلة املتأخرة من نمو األطفال وموقع الكبار عليها بقوة
إىل موت األخري أثناء احتضان عشه.
وقال الدكتور المانا« :كانت األجنة عىل وشك أن تفقس ،وهو ما
يخربنا بما ال يدع مجاال للشك أن هذا األوفريابتوريد كان يرعى
عشه لفرتة طويلة جدا .وكان هذا الديناصور والدا مهتما ضحى
بحياته يف النهاية أثناء رعاية صغاره».
وتشري التحليالت التي أجريت عىل العينة إىل أن البيض وقع
تحضينه يف درجات حرارة عالية شبيهة بالطيور ،ما يضيف وزنا
للنظرية القائلة بأن املخلوق مات أثناء احتضان عشه.
ويف حني أن جميع األجنة
متطورة بشكل جيد،
يبدو أن بعضها كان
أكرث نضجا من اآلخر،
ما يشري إىل أن بيض
أوفريابتور يف نفس
العش قد يفقس يف
أوقات مختلفة قليال.
وما تزال هذه
الخاصية املعروفة
باسم الفقس غري
املتزامن متواجدة يف
بعض الطيور الحديثة.
وقال عضو الفريق
شينغ شو ،عالم
الحفريات يف معهد
علم الحفريات الفقارية
واألنرثوبولوجيا القديمة
يف بكني« :من غري العادي
التفكري يف مقدار املعلومات
البيولوجية التي يتم
التقاطها يف هذه الحفرية
املنفردة فقط .سوف نتعلم
من هذه العينة لسنوات
عديدة قادمة».

علماء اآلثار يعثرون عن كنز
كبير من الدراهم العربية
الفضية في روسيا
كشف العلماء الروس عن منطقة عرث فيها األثريون غري املحرتفني (صائدو الكنوز) عىل أكرب
كنوز القطع النقدية الفضية العربية يف روسيا.
أفاد بذلك املكتب الصحفي ملعهد علم اآلثار التابع ألكاديمية العلوم الروسية.
وقال كبري الباحثني يف املعهد د .إغور سرتيكالوف »:قد اكتشفنا مكانا عرث فيه األثريون غري
املحرتفني (صائدو الكنوز) عىل الكنز وذلك بعد ما وجدنا مكانا للحفريات وعرثنا فيه عىل
قطع نقدية تتطابق مع تلك التي صودرت لدى صائدي الكنوز عىل الرغم من مرور بضعة
أعوام عىل اكتشاف كنز القطع النقدية العربية.
يذكر أن صائدي الكنوز عرثوا عام  2016عىل كنز القطع النقدية العربية التي تعود إىل القرون
الوسطى بالقرب من نهر أيستيا يف مقاطعة ريازان الروسية التي تبعد  300كيلومرت عن
موسكو.
وقامت رشطة املقاطعة بمصادرة  228درهما فضيا وبقاياها لدى صائدي الكنوز.
وجذب االكتشاف انتباه علماء اآلثار الذين قرروا إيجاد مكان الكنز عىل أمل اكتشاف غريها
من القطع األثرية .وأجرى العلماء عامي  2019 – 2018حفريات جديدة أكدت أن صائدي
الكنوز عرثوا عىل الكنز يف وادي نهر إيستيا حيث اكتشف علماء اآلثار بقايا كثرية من
الخزفيات وعددا آخر من الدراهم الفضية العربية التي تم سك أحدثها عام  870بعد امليالد
تقريبا .وافرتض العلماء أن الكنز دفن عىل هامش طريق تجاري مر بنهر إيستيا أو قرب
إحدى اسرتاحات التجار.
ويعتقد العلماء أن اكتشاف الكنز يؤكد وجود طريق الفولغا الكبري الذي كان يربط أوروبا
بالرشق نهاية األلفية األويل ومطلع األلفية الثانية .أما الدراهم الفضية العربية فتؤكد وجود
عالقات التجارة واالقتصاد بني رشق أوروبا من جهة واملسلمني من جهة أخرى بوساطة من
بالد الخزر.

العثور على قصر ملكي للمايا يكشف عن «مجتمع ضخم غير معروف سابقا»
شهد علماء آثار املايا لحظة «فاصلة» عندما اكتشفوا
بقايا قرص ملكي قديم ،ما يثبت وجود «مجتمع ضخم لم
يكن معروفا من قبل».
وتشتهر حضارة املايا بهندستها املعمارية والرياضيات
واملعتقدات الفلكية ،ويعود تاريخها إىل أكرث من 4000
عام ،إىل ما ُيعتقد أنه مهد حضارتهم يف غواتيماال.
لكن املدينة القديمة «املنسية» يف كيويك بدأت اآلن يف
التشكيك يف هذه النظرية .ووقع توثيق املستوطنة يف
والية يوكاتان املكسيكية ألول مرة يف القرن التاسع عرش،
وكانت يف مركز اكتشاف مذهل عندما عرث عالم اآلثار
الدكتور جورج باي عىل معبد هرمي.
لكن فريقه كشف خالل الفيلم الوثائقي «Lost World
 »of the Mayaالتابع لقناة «ناشيونال جيوغرافيك»،
كيف أن اكتشاف أجزاء من قناع قديم أثار نظرية غري
متوقعة سابقا.
وتوضح السلسلة« :غالبا ما كانت حضارة املايا تربط
منحوتات مثل هذه بواجهات املباني امللكية .إنه دليل
عىل مستجمعات املياه ويكشف مزيد من التنقيب عن
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

زاوية أحد املباني املخفية .وبينما يعمل الفريق يف
التنقيب يف الهرم ،يظهر قرص ملكي .إنه يتكون
من ثالثة مبان ،معبد من أحد الجوانب،
وإقامة سكنية للعائلة املالكة من
الجانب اآلخر ،وغرفة العرش يف
الوسط».

وأشارت السلسلة
إىل أنه وقع التخيل
عن مدينة كيويك
من قبل الحضارة
منذ  1200عام،
لكن الدكتور باي
أوضح ملاذا يمكن
أن يثبت االكتشاف
أن املوقع كان يف
يوم من األيام يخدم
غرضا أكرب بكثري.
وقال« :يرى شعب
املايا أن املساحات

تمتلك قوة ،فليس من غري املألوف أن ترى يف العديد من
األشكال املختلفة ،بناء فوق اآلخر .واملساحات
مقدسة ،املساحات املهمة قوية .حجتنا
هي أن هذه محاوالت إلضفاء
الرشعية عىل السلطة».

وتطورت مدن املايا
األوىل حوايل  750قبل
امليالد ،وبحلول
 500قبل امليالد
امتلكت هذه املدن
عمارة ضخمة،
بما يف ذلك املعابد
الكبرية التي
مازلنا نراها اليوم.
ومن الغريب أن
الهرم الذي اكتشفه
الفريق يرجع تاريخه
إىل عام  800ميالدي،

وأكد تحليل شظايا الفخار أن األساس تحت الهرم كان
أقدم بمقدار  300عام.

ورشح الراوي النظرية قائال« :دكتور باي يعتقد أن
ملك كيويك األول ،وربما حتى مؤسس الساللة امللكية
يف املدينة ،هو من بنى القرص .وبعد قرون ،بنى ملك
آخر هرما فوق منزل أسالفه ،ما جعل االتصال مبارشا
بالسلطة السابقة وتعزيزا لسلطته .وقد يكون القرص أكرث
روعة لسبب آخر .حيث لم يكن امللك الذي بنى الهرم من
الجنوب ،ولكنه سليل عائلة ملكية كانت يف كيويك منذ
فرتة طويلة جدا».
وأضاف الراوي« :يبدو من الواضح اآلن أنه هنا يف يوكاتان
كان هناك مجتمع مايا ضخم لم يكن معروفا من قبل
وكان قديما وقويا مثل الجنوب».
وقال الدكتور باي إنه يمكن أن يشكك يف كل يشء يعتقد
علماء اآلثار أنهم يعرفونه .وتابع« :ال نعرف حقا أين مهد
مجتمع املايا بعد اآلن .ما نتعلمه هو أنه ربما كان هناك
العديد من األمهاد لهذه الحضارة».
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روسيا تحجم إيران في سوريا ..طرد من حقلي نفط وغاز

ال شك أن التواجد اإليراني يف سوريا بات يشكل ملفا ً
«مزعجا ً» لروسيا الساعية إىل سحب البساط من تحت
إيران ،وتقليص دورها العسكري وتوسعها االقتصادي
أيضا ً.
ويف إطار التنافس الحاصل بني الطرفني ،طردت القوات
الروسية ميليشيات إيرانية من حقلني للنفط والغاز يف
ريف الرقة شمال رشقي سوريا.
وفرضت قوات من «الفيلق الخامس» التابع لروسيا
سيطرتها أمس السبت عىل حقل «الثورة» النفطي جنوب
غربي الرقة ،بعد انسحاب ميليشيات «فاطميون» التابعة
للحرس الثوري اإليراني ،وذلك بعد ساعات من سيطرتها
ليل الجمعة عىل حقل «توينان» للغاز يف منطقة الطبقة

بريف الرقة عند الحدود اإلدارية لبادية حمص الشمالية
الرشقية ،وفق ما أفادت «الرشق األوسط» نقالً عن شبكة
«عني الفرات» املحلية املعارضة.
 2000برميل نفط يوميا ً
يشار إىل أن إنتاج حقل «الثورة» يقدر حاليا ً بنحو 2000
برميل نفط يوميا ً ،بعدما كان ستة آالف برميل قبل عام
.2010
وينتج حقل «توينان» الذي كان يخضع للسيطرة
اإليرانية ،وترشف عليه رشكة «هيسكو» ،نحو  3ماليني مرت
مكعب من الغاز النظيف يوميا ً و 60طنا ً من الغاز املنزيل،
وألفي برميل من املكثفات.
إىل ذلك تضم املناطق الرشقية من البادية السورية،

وتحديدا ً يف محافظتي دير الزور والحسكة عىل الحدود
العراقية والرتكية ،أهم حقول النفط والغاز يف سوريا.
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية عىل أغلبها ،بينها
حقل «رميالن» يف الحسكة وحقال «العمر» و»التنك» يف
ريف محافظة دير الزور.
«الحسيان» و»الحمار» تحت سيطرة إيران
يذكر أنه يف العام املايض ،سمحت سلطات النظام السوري
لـ»القاطرجي» ،أحد حيتان املال التابعني لها يف البالد
بتقديم عقود جديدة تضمنت استثناءات وامتيازات
خاصة لرشكات روسية وأخرى مدعومة من إيران للتنقيب
عن النفط واستثمار الغاز وتطوير شبكات نقل اسرتاتيجية
من غرب العراق إىل غرب سوريا عىل البحر املتوسط.

وبعد سنة تقريبا ً ويف خطوة لتقاسم الكعكة ،قامت
القوات الروسية العاملة يف سوريا ،بتلزيم استثمار حقيل
نفط «التيم» و»الورد» ،يف محافظة دير الزور ،إىل رشكة
«أرفادا» مالكة مصفاتي «الرصافة» لتكرير النفط الثقيل
و»الساحل» لتكرير النفط املتكاثف بعقد مدته  5سنوات،
وذلك بعد اجتماع عقد يف مطار دير الزور العسكري ،بني
ضباط روس ،ورجل األعمال السوري حسام قاطرجي.
يف املقابل ،وبحسب مصادر محلية ،أبقت روسيا حقيل
«الحسيان» ،و»الحمار» بريف البوكمال ،تحت سيطرة
الحرس الثوري اإليراني الذي رفض تسليمهما لها بحجة
توقيع عقود استثمار مع النظام السوري مدتها 10
سنوات.

بعد سنة من هز كورونا العالم :متى تنتهي زيارة هذا القاتل؟
فكتور شلهوب
مرت سنة عىل تصنيف كورونا يف خانة الجائحة ،وفياته
ّ
األمريكية بلغت  530ألفا ً حتى اللحظة ،من أصل ما
يزيد عىل  29مليون إصابة ،والحبل عىل الجرار ،حصة
قياسية توازي  20%من وفيات العالم ( 2,5مليون) و25
 %من إصاباته (حواىل  118مليونا ً).
معدالت تفوقت بفارق شاسع عىل ما انتهت إليه يف
سائر البلدان ،حتى الفقرية منها ،السبب أن التعامل مع
الفريوس يف بلد العلم جرى بصورة غري علمية ،سخر
منه الرئيس آنذاك دونالد ترامب واستهون أمره «وخطره
الضئيل» ،واعدا ً بانقضائه عىل سالمة خالل فرتة قصرية
مع اقرتاب طقس الربيع الدافئ كما هو حال اإلنفلونزا
أدى إىل
الدورية .تطمني مناقض للتوجيهات الطبيةّ ،
االستخفاف برشوط الوقاية والسخرية منها مثل الكمامة
وغريها.
شجع مؤيديه
خطابه الذي أملته حسابات انتخابيةّ ،
خاصة يف الواليات املحافظة يف الجنوب والوسط عىل
تجاهل التعليمات وممارسة الحياة بالصورة العادية
املنفلشة ،كانت النتيجة  4موجات متقطعة للفريوس
انتقل خاللها إىل سائر الواليات .أرشسها كانت تلك التي
تفشت يف أعقاب مواسم األعياد يف أواخر العام الفائت،
والتي كانت كلفتها  80ألف وفاة يف كل من شهري يناير/
كانون الثاني وفرباير /شباط األخريين.
ومثل هذه املمارسة املنفلتة ما زالت مستمرة حتى
اللحظة ،بالرغم من التحذيرات من التهاون يف التعامل
مع طفرة الساللة الجديدة األخطر ،املنتقلة من جنوب
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أفريقيا والربازيل وبريطانيا ،والتي يقول املرجع الطبي
الربوفسور مايكل أوسرتهولم ،إ ّن أخطارها ستكون أقىس
من سابقاتها .لكن مع ذلك ألغى عدد من الواليات كافة
إجراءات التحوط وفتح باب العودة عىل مرصاعيه إىل
الحياة الطبيعية ،مع التخيل عن أبسط وسائل الوقاية
مثل الكمامات التي جرى حرقها يف احتفال جماعي ،يف
بعض املناطق مثل والية إيداهو املحافظة.
اآلن دخلت أمريكا يف طور غزارة إنتاج اللقاح وانتظام
توزيعه مع ترسيع استعماله 95 .مليونا ً حتى اليوم،
الحقنة األوىل 32 .مليونا ً أخذوا
تلقوا َ
الثانية .املتوقع حسب الرئيس جو
بايدن أن يتوفر اللقاح لعموم
األمريكيني مع شهر مايو/
أيار املقبل ،بعد دخول
رشكة «جونسون
أند جونسون» إىل
جانب رشكتي
«فايزر»
و»موديرنا»،
عىل خط
اإلنتاج .وبذلك
الح الضوء يف
نهاية النفق
بالرغم من خطر
الطفرة الربازيلية
والجنوب أفريقية
الراهنة .أو هكذا

ُيعتقد .وعليه صار السؤال :متى تنتهي زيارة هذا القاتل
؟
األرقام كلها تدعو إىل االستبشار بقرب النهاية ،هبط عدد
اإلصابات إىل جوار الستني ألفا ً بدالً من مئات اآلالف ،كما
انخفضت الوفيات إىل تحت األلف يوميا ً بدالً من  3أو 4
آالف .ويف األسابيع القليلة املاضية تواىل ظهور املؤرشات
عىل تراجع الفريوس لعدة أسباب ،عىل رأسها تسارع
عملية التطعيم ،والتوقعات أن يتواصل هذا املنحى ،لكن
ال ضمان .فأكرث املتفائلني متحفظ ،وثمة من يتحدث
عن «صيف شبه طبيعي»  .آخرون يحذرون
من استمرار « بقايا» الفريوس إىل أبعد
من ذلك ،وربما عودة إىل «موجة
أخرى يف الخريف» ،يتوقف
مدى قوتها عىل االلتزام
طيلة الربيع والصيف
القادمني ،برشوط
الوقاية االحرتازية.
الرئيس بايدن
جانب التحفظ
الشديد مثل
مستشاره
الرسمي الدكتور
أنتوني فاوتيش،
ليتحدث عن
انفراج مرجح مع
بداية  ،2022ويبدو

أ ّن هذا التقدير يستند إىل سابقة تاريخية تعود إىل ما
قبل مئة سنة ،عندما اجتاحت العالم يف  1918جائحة
اإلنفلونزا اإلسبانية وحصدت حوايل  50مليون نسمة،
كانت حصة الواليات املتحدة منها حوايل  650ألف وفاة،
آنذاك بقي الوباء حوايل سنتني قبل أن تتالىش آثاره،
ويذكر أ ّن املرجع فاوتيش كان من األساس قد أملح أكرث من
مرة إىل احتمال بقاء كورونا معنا حتى العام املقبل.
القاسم املشرتك بني كافة التوقعات هو غياب التطمينات
الحاسمة ،ال أحد يجرؤ عىل التنبؤ بصورة ولو شبه
جازمة عن النهايات ،وإن عىل وجه التقريب ،بالرغم من
إجماع املعنيني عىل أ ّن الصورة العامة مشجعة .رئيس
رشكة «فايزر» ،ألربت بورال ،أكد اليوم أ ّن لقاح رشكته
مصمم ملواجهة سالالت كورونا الجديدة .مع ذلك أسئلة
كثرية باقية من غري إجابات ،فالفريوس «قد يفاجئنا»
ويتجدد ويتغري.
ثم إ ّن اللقاحات واألدوية املستعملة ما زالت «تجريبية»
وليس معروفا ً حتى اآلن مدى فعاليتها ومدة حصانتها،
وما إذا كان ينبغي تجديدها سنويا ً مثل لقاح اإلنفلونزا،
يضاف إىل ذلك أ ّن اآلثار بعيدة املدى للفريوس ولقاحاته
غري معروفة بعد ،لعدم توفر اإلحصاءات واملعلومات
الكافية حتى اآلن والتي لن تتوفر قبل مرور أشهر عىل
نهاية حملة التطعيم ،أو معظمها .بل بمعظم دول العالم.
الخالصة أ ّن األسئلة كثرية والتطمينات القاطعة ما زالت
مفقودة .لكن مع ذلك األجواء واعدة.
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Israeli PM says avoided
Saudi airspace because
of Houthi missiles

I

sraeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said he was deterred from flying to the United Arab Emirates through Saudi
Arabian airspace because of the threat of missile fire from
Iranian proxies in Yemen.

Netanyahu, whose comments came , had called off a visit to the
Emirates over a spat with neighboring Jordan, which had temporarily
closed its airspace to the Israeli prime minister’s flight.
But rather than bypass Jordanian airspace and take a more southerly
route across Saudi skies, Netanyahu told Israel’s Channel 13 ``there
were also problems a week ago in the skies of Saudi Arabia,’’ referring to recent missile attacks by Yemen’s Houthi rebels.
Netanyahu did not elaborate, nor did he say his plane was targeted
by the Iran-backed Houthis.
Yemen’s Houthi rebels, who control the capital and much of the
country’s north, have escalated their cross-border attacks on critical
Saudi infrastructure in recent weeks, crashing bomb-laden drones
and missiles into the kingdom’s Patriot missile batteries and revealing gaps in the country’s defenses.

لبنان ..كارثة المرفأ لم تنس..مواد
خطر جاثمة ثانية على قلب بيروت
جوني فخري
يف نوفمرب املايض ،وقّع لبنان عقدا ً مع رشكة
«كومبي ليفت» األملانية بقيمة  3.6مليون
دوالر للتخلّص من «مواد خطرة قابلة
لالشتعال» بعد اكتشاف تخزينها يف مرفأ
مروعا ً يف الرابع من
بريوت الذي شهد انفجارا ً ّ
أغسطس/آب املايض تس ّبب بمقتل أكرث من
مئتي شخص وإصابة أكرث من  6500وألحق
أرضارا ً جسيمة باملمتلكات العامة والخاصة.
وبتاريخ السادس من فرباير/شباط املايض،
أعلنت السفارة األملانية يف بريوت انتهاء
عملية معالجة  52حاوية تض ّم مواد كيميائية
شديدة الخطورة كانت موجودة يف املرفأ منذ
سنني ،غري أن عمل ّية شحنها إىل أملانيا لم تتم
حتى اليوم.
هذا جديد ملف مرفأ بريوت ..وأهايل الضحايا
يرصخون وجعا ً
الدولة لم تدفع

لتوضيح هذا امللف ،الذي شغل العديد من
اللبنانيني خالل الفرتة املاضية ،اكتفى Malte
 ،Steinhoffرئيس قسم التسويق واالتصاالت
يف  Combi Lifاألملانية بالقول «انتهينا
من توضيب األلف طن من املواد الخطرة/
املتفجرة التي أنهت رشكتنا معالجتها ،إال
أننا ما زلنا ننتظر أن تسدد لنا السلطات
ينص العقد مقابل
اللبنانية الدفعة األوىل كما ّ
شحنها».
وقال «يرجى تفهم أننا ال نريد التعليق أكرث
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عىل هذا املوضوع».
من جهته ،أوضح املدير العام إلدارة واستثمار
مرفأ بريوت باسم القييس« ،أن عملية الشحن
البت ببعض الرشوط التقنية يف
تنتظر ّ
االعتماد املرصود للغاية ،عىل أن ُيفتح بعدها
االعتماد األيام املقبلة».
وقال «الدولة اللبنانية ات ّخذت قرارا ً
بالتخلّص من هذه املواد الخطرة ،ورصدت
لهذه الغاية األموال الالزمة ،إال أن املفاوضات
بت
مع رشكة «كومبي ليفت» األملانية تنتظر ّ
أحد رشوط االعتماد (رفض اإلفصاح عنه)»،
وتوقّع توضيح هذا الرشط الحقا ً».
يشار إىل أن السلطات اللبنانية املعنية وافقت
عىل تسليم مهمة شحن املواد الخطرة من
مرفأ بريوت إىل الرشكة األملانية ،بصفقة بلغت
 3.6ماليني دوالرُ ،يسدد لبنان مليونني منها.
إىل ذلك ،أوضح القييس «أن هناك معامالت
مطلوبة من رشكة «كومبي ليفت» لوزارتي
البيئة اللبنانية واألملانية لم ت ُنجزها بعد،
وعند االنتهاء منها تبدأ عملية شحن املواد
من مرفأ بريوت تمهيدا ً لتلفها».
وأضاف «هناك رشوط دولية يجب أن تتقيد
بها الرشكة األملانية ،وهي عبارة عن أوراق
ُصدقها لدى وزارتي البيئة يف لبنان
يجب أن ت ّ
ويف أملانيا ،وهذا أحد رشوط العقد».
كما أوضح أنه تم توضيب املواد الكيميائية
بمستوعبات جديدة وحاويات آمنة ،ما يعني
أنها لم تعد تشك ّل أي خطر عىل سالمة
اللبنانيني ،مضيفا أن ترحيلها ينضوي يف

إطار «اتفاقية بازل» التي وقّع عليها لبنان
بشأن التحكم يف نقل النفايات الخطرة
والتخلّص منها بطرق تحمي الصحة
البرشية والبيئة.
قنبلة ثانية في المرفأ

يذكر أنه أثناء عملية التنظيف والتنقيب
وسط الدمار الذي خلّفه انفجار املرفأ ،تم
العثور عىل  52حاوية تحتوي عىل أكرث من
 1000طن من املواد الكيميائية.

missiles and drones hit one of the world’s largest oil shipping ports
and halted air traffic toward the international airport in the port city
of Jiddah. While Houthi-claimed attacks on Saudi Arabia rarely cause
substantial damage, such strikes have roiled the world economy and
raise the risk of a disruption in global oil supplies.
Netanyahu was slated to make the first official visit by an Israeli
leader to the United Arab Emirates, half a year after the countries
established formal relations. He had hoped to use the audience with
the UAE’s crown prince to boost his reelection campaign less than
two weeks before Israel’s March 23 parliamentary elections.
The Prime Minister’s Office said it had difficulties coordinating the
flight over Jordanian airspace after Jordan’s crown prince canceled
a visit to the Al-Aqsa Mosque in Jerusalem, a sensitive holy site
under Jordanian custodianship, due to disagreements over security
arrangements.
The prime minister insisted that relations between the two countries
were positive, adding that ``Jordan needs good relations with us no
’’less than we need good relations with Jordan.

وقال املدير التنفيذي للرشكة ،هيكو
فيلدرهوف ،يف ترصيحات صحافية يف حينه
«يجب قول الحقيقة كما هي :ما وجدناه
أشبه بقنبلة ثانية يف املرفأ» ،معتربا ً أنّه «تذكر
كالم والده عن الحرب العاملية الثانية ،ألنه لم
ير شيئا مثل هذا من قبل».
ومنذ العام  2009بقيت املستوعبات يف املرفأ
تحت إرشاف املديرية العامة للجمارك التي
كان يقع عىل عاتقها التخلص منها .وعادت
إىل الواجهة بعد قرابة الشهر عىل انفجار 4
أغسطس الذي عزته السلطات اللبنانية إىل
تخزين كميات ضخمة من نيرتات األمونيوم
من دون إجراءات حماية.
وال تزال السلطات القضائية ت ُحقق يف هوية
الجهة التي أتت بشحنة نيرتات األمونيوم
التي انفجرت يف  4أغسطس ،وسط معلومات
مقربني من
تورط رجال أعمال سوريني ّ
عن ّ
النظام بها.
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المرأة العاملة :تريدين
زواج ناجح؟ اعتمدي
هذه العادات
اإليجابية!

تريدين زواج ناجح؟ يجب أن يفعل
الزوجان هذه األشياء العرشة لبعضهما
البعض من أجل الحفاظ عىل السعادة
الزوجية ولتوازن الحياة مع العمل.

تستطيع التحدث عن ذلك كل يوم ألن
زوجتك تريد أن تعرف أنها  ...ذات قيمة،
وأنك تقدرها بطرق مختلفة:

عندما تصيبك ضغوط الحياة املهنية
والحياة املنزلية ،استخدمي هذه العادات
اإليجابية للحفاظ عىل زواجك صح ًيا
وقو ًيا.

تحتاج زوجتك إىل الشعور بأنها أكرث
أهمية من عملك أو وظيفتك ،وأكرث
أهمية من أطفالك وأصدقائك ورياضتك
وهواياتك.

ما هو رس الزواج السعيد وطويل األمد
للمهنيات ورائدات األعمال املشغوالت؟
ال يختلف زواجك عن أي زواج آخر ،حيث
يلزمه لينجح تعلم تطوير نوع من الحب
الحقيقي الذي ال يسعى إىل الكسب ،بل
العطاء فقط.
فال يقول الزوج« :أريد الزواج من هذه املرأة
ألن تقييم السوق لنشاطها التجاري هو
 5ماليني!»
فالحب الحقيقي غري املرشوط ليس له
دوافع خفية.
لكل من الرجال
والنساء احتياجات
مختلفة ومحددة!
 10أشياء
تحتاجها المرأة
في الزواج:
هل تعرفني ما هي
حاجة املرأة رقم واحد؟
أن يقدرها الزوج.
أنت رجل
حكيم إذا
كنت

 .1إنها بحاجة للتقدير..

 .2إنها بحاجة إلى األلفة..
عندما تتعرض زوجتك للتوتر واإلرهاق
طوال اليوم ،فإنها تحتاج إىل معرفة أنك
عىل استعداد ملشاركتها لحظة حميمة
من الراحة دون طلب تفسريات أو إلقاء
محارضات .بمعنى آخر ،ال تصلحها ،مد
أذنًيك ودعها تتكلم.
 .3إنها بحاجة إلى عاطفتك..
مهما
يعد التواصل املفتوح أو غري املعوق ً
للغاية بالنسبة للجنس األنثوي ،ويمكنك
متاحا لها عاطفيا ً.
أن تكون
ً
 .4إنها بحاجة إلى الثناء..
اجعل من املعتاد االعرتاف بها والثناء
عليها إلنجازاتها يف العمل حتى تشعر
أنها جزء مهم من حياتك.
جزءا من فريقك..
 .5اجعلها ً
تحتاج زوجتك إىل الشعور بالحرية
والسعادة الزوجية يف مساعدتك
واملساهمة يف األشياء التي تهمك دون
خوف من االنتقام والغضب.

 .6إنها بحاجة إليك لحمايتها
والدفاع عنها..
ليس فقط من األذى الجسدي ،ولكن من
انتقاد اآلخرين ،إنها تريد أن تعرف أنك
موجود من أجلها وتدعمها.
 .7اجعلها تشعر أن رأيها مهم..
يجب أن تعرف أن رأيها ذو قيمة كبرية
بشأن عملك لدرجة أنك ستناقش القرارات
معها ،وال تترصف إال بعد تقييم نصيحتها
بعناية.
 .8شارك حياتك معها..
إنها بحاجة إىل التواصل معك بطريقة
خاصة لتشعر بالسعادة الزوجية ،لذا قم
بمشاركة حياتك معها حتى تتمكن من
مشاركة حياتها معك يف كل مكان :املنزل،
واألرسة ،والعمل ،واالهتمامات الخارجية.
 .9كن صاحب شخصية ونزاهة..
إنها بحاجة إىل أن تكون من نوع الرجال
الذي يمكن أن يقتدي به إبنها وتريد ابنتها
الزواج من مثله.
كثيرا..
 .10المسها
ً
إنها بحاجة إىل عاطفة جسدية ،وحنان،
فقط لتكون بالقرب منك وتشعر بالسعادة
الزوجية ،برصف النظر عن أوقات العالقة
الحميمة.

فأنت ذكية وعبقرية !
فيك..
 5عالمات إذا توفرت
ِ
ِ

غال ًبا ما يقول الناس أن الذكاء هو يشء يولد به األفراد
دائما ،يمكن أن
املحظوظون ولكن هذا ليس هو الحال ً
يكون الذكاء موروث ًا أومكتس ًبا.
وفقًا للخرباء يمكن أن تؤثر البيئة املحيطة ِ
بك بشكل
كبري عىل مهارات عقلك وطريقة تفكريك.
مهما كانت الحالة فقد لوحظ أن جميع األشخاص
األذكياء يظهرون سلوك ًا مشاب ًها ولديهم الكثري من
األشياء املشرتكة.
لذلك قمنا ببعض البحث واكتشفنا بعض األشياء
التي يقوم بها جميع األشخاص األذكياء.
يهتمون بشؤونهم الخاصة

نصيحة اليوم إن الحكم عىل اآلخرين
والنميمة من األمور التي يبتعد عنها
األذكياء ،حيث ال ينغمسون يف
أبدا
«املحادثات التافهة» وال ينزعجوا ً
مما يحدث يف حياة اآلخرين.
يف الواقع وفقًا لدراسة حديثة يكون
األشخاص األذكياء أكرث سعادة عندما
ُيرتكون بمفردهم حتى يتمكنوا من
القيام بأشياءهم الخاصة دون تشتيت
انتباههم ،إنهم ليسوا منعزلني لكن
أدمغتهم تحتاج فقط إىل بعض
املساحة للتنفس والعمل.

يلقون الكثير من النكات ولديهم
حس دعابة

إن الشخص القادر عىل تحويل كل يشء صغري
إىل مزحة وجعل كل من حوله يضحك ال يقل عن
كونه عبقر ًيا !
يتطلب األمر مهارات إبداعية مذهلة للعثور عىل
الفكاهة يف الحياة اليومية ،وفكرة حب اإلبداع
بالذكاء تعود إىل الوراء وفقًا للعلماء.
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ويف حال احتجت إىل مزيد من اإلقناع ،دعنا نشارك
بعض األمثلة معك ،يبلغ معدل ذكاء «كونان أوبراين»
املمثل الكوميدي األمريكي الشهري  160بينما يسجل
األشخاص العاديون عادة ما بني .85-115
«فيبي بوفاي» من مسلسل األصدقاء الهزيل ،سجلت
 154نقطة يف اختبار الذكاء الخاص بها!
يتحدثون إلى أنفسهم

هل تعلم أن «ألربت أينشتاين»  ،أحد أعظم
العباقرة الذين شهدهم العالم عىل اإلطالق،
اعتاد التحدث إىل نفسه؟
وجد الباحثون أن األشخاص الذين
يتحدثون إىل أنفسهم غال ًبا ،سواء أكان
ذلك يف رؤوسهم أم بصوت ٍ
عال ،يكونون
أكرث ذكا ًء من أولئك الذين ال يتحدثون.
نصيحة اليوم إن التحدث إىل
نفسك يشحذ عقلك ويعزز ذاكرتك
ويساعدك عىل تنظيم أفكاركِ ،
إنك
ِ
ِ
لكنك عبقرية!
لست «مجنونة» -
يستمعون إلى الموسيقى في
كثير من األحيان

الجميع يستمع إىل املوسيقى ولكن
أولئك الذين يتم رصدهم مع سماعات
األذن هم عباقرة حقيقيون.
يف دراسة حديثة وجد أن األشخاص الذين
يعرفون كيفية العزف عىل آلة موسيقية
ليسوا فقط يمتلكون مستوى أعىل من
الذكاء ،ولكن نصيحة اليوم عامليأذنك
باملوسيقى وعندها غال ًبا ستكوني من األذكياء
أيضا.
للغاية ً
أيضا أن األشخاص األذكياء
تضيف الدراسة ً
يفضلون االستماع إىل املوسيقى بدون غناء
عىل األغاني التي تحتوي عىل كلمات ال معنى

لها ،لذلك إذا ِ
كنت أحد هؤالء األشخاص الذين يحبون
اإليقاعات ،فقد تكونني أكرث ذكاء مما تعتقدي.
نصيحة اليوم اعملي بذكاء وليس بجد!

خالفًا لالعتقاد الشائع فاألشخاص األذكياء ال يدرسون
أو يعملون طوال الوقت!
بدالً من ذلك فهم كساىل فعالً وبسبب نفس السبب

يحاولون إيجاد أسهل طريقة لتنفيذ املهام املوكلة إليهم
دون عيب دون الحاجة إىل العمل الجاد.
وفقًا للعلم يميل األشخاص األقل نشاطًا بدن ًيا إىل أن
يكونوا أكرث ذكا ًء من أولئك الذين يعملون يف كل وقت.
األشخاص األذكياء لديهم عقول تعمل طوال الوقت
ونتيجة لذلك ،فإنهم يحتاجون إىل قدر أقل من اإلدراك
مقارنة باآلخرين.
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET
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ً
بعيدا عن الوجبات الدسمة التي ال يُ سمح بها..

يمكنك تناولها
إليك  7أطعمة خفيفة
ِ
ِ
بعد الوالدة مباشرة
تتطلب األمومة أن تضعي احتياجاتك يف املرتبة
األخرية أحيانا ً ،ولكن من أهم األشياء التي ينبغي
عىل األم الجديدة االنتباه لها هي التغذية بعد
الوالدة.

الحلوى الطبيعية التي يمكن تعبئتها بسهولة يف
حقيبة املستشفى أو محفظتك .وجدت إحدى
الدراسات أن تناول التمر مبارشة بعد الوالدة أدى
إىل فقدان دم ونزيف أقل بشكل ملحوظ من تناول
هرمون األوكسيتوسني الذي يحرض الوالدة.
كما أنه مصدر رائع للسكريات البسيطة
للمساعدة يف منحك دفعة رسيعة للطاقة بعد
الوالدة ،ألن احتياجات السعرات الحرارية
والكربوهيدرات تصل إىل مستوى ٍ
عال أثناء
الرضاعة الطبيعية.

ولكن بالتأكيد ال يمكنك تناول جميع أنواع
الطعام مبارشة ،لذلك إليك قائمة باألطعمة
الخفيفة التي يمكن أن تتناوليها بعد الوالدة
مبارشة ،وقبل أن تتمكني من تناول وجبة دسمة
ومتوازنة.

اإلمساك هو أحد اآلثار الجانبية الشائعة بعد

بعد التضور جوعا ً من عدم تناول األطعمة
الصلبة ملدة  20ساعة والنزف بعد الوالدة وعدم
النوم لساعات طويلة ،فإن التفكري يف تناول
الطعام هو أكرث يشء قد يجعل األم تشعر
باالرتياح .كما أنه من أكرث األشياء التي تحتاجها
بعد كل الطاقة والجهد الذي بذلته.

 .1حساء الدجاج

بينما قد يتم إعطاؤك سوائل عن طريق الوريد
أثناء الوالدة ،ستحتاجني إىل التأكد من أنك
تتناولني قدرا ً كافيا ً من السوائل بعد والدة الطفل،
خاصة إذا كنت تخططني للرضاعة الطبيعية.
تشري التقديرات إىل أن املرأة املرضع تحتاج إىل
لرت إضايف يوميا ً من السوائل مقارنة بالنساء غري
املرضعات.
لذلك يعترب حساء الدجاج هو الغذاء املثايل
بعد الوالدة .املرق فيه مرطب للجسم وملح
لتجديد اإللكرتوليتات املسؤولة عن وظائف
األعصاب والعضالت وترطيب الجسم بشكل
طبيعي ،وتساعدك املعكرونة اللطيفة الغنية
بالكربوهيدرات عىل تسهيل تناولك لألكل
بالتدريج.
 .2البسكويت المملح

إذا كان مجرد التفكري يف احتساء يشء دافئ
يجعلك تتعرقني ،فإن تناول البسكويت اململح
قد يوفر نفس فوائد الكربوهيدرات واإللكرتوليت
ملساعدتك عىل بناء الطاقة ببطء .كما أن
البسكويت اململح هو عالج موىص به بشكل شائع
للغثيان أثناء الحمل.
 .3التمر

هناك الكثري من األسباب التي تجعلنا نحب هذه
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 .4دقيق الشوفان مع الفاكهة

الوالدة بفضل هرمونات الحمل .كما أن العدد
الكبري من أدوية ما بعد الوالدة تسهم يف حدوث
اإلمساك ،مثل مكمالت الحديد ومسكنات األلم.
إذا قمت بوالدة قيرصية ،فقد يستغرق األمر
أسبوعا ً قبل أن تشعري بالراحة ألن األمعاء تميل
إىل إبطاء نشاطها لعدة ساعات بعد الجراحة.
من املهم جدا ً أن تختاري األطعمة الغنية
باأللياف .يعترب دقيق الشوفان غنيا ً
بالكربوهيدرات اللطيفة نسبيا ً واأللياف املعززة
للرباز .تناوليه مع الفاكهة الطازجة أو املجففة
للحصول عىل املزيد من الفوائد الصحية .ميزة
أخرى لدقيق الشوفان أنه يعزز إمداد حليب
الثدي.
 .5لحم البقر المقدد

حتى لو لم يكن لديك نزيف ،فإن فقدان الدم أمر
طبيعي بعد الوالدة .تنزف معظم النساء أليام،
وأحيانا ً ألسابيع من الوالدة .لهذا السبب فإن
نقص الحديد وفقر الدم ليسا من غري املألوف
ويمكن أن يمنعا الشفاء والتعايف الرسيع ويؤثرا
عىل حليب الثدي.
إذا كنت ال ترغبني يف تناول رشيحة لحم ضخمة
بعد الوالدة مبارشة ،فإن بعض اللحم املقدد يف
املنزل سيكون خيارا ً رائعا ً .باإلضافة إىل الصوديوم
للمساعدة يف استعادة توازن اإللكرتوليت ،يعترب
اللحم طريقة مناسبة للحصول عىل الربوتني.
 .6البيض

5

عالمات تنذر
بمعاناة طفلك من
مشاكل عقلية

مثلما هو الحال مع الكبار ،يمكن لألطفال أن يصابوا بمشاكل عقلية
أو نفسية ،مثل اضطرابات األكل والقلق واالكتئاب بجانب اضطراب
فرط الحركة ونقص االنتباه.
كما يمكن لألطفال اإلصابة بنفس املشاكل العقلية التي تصيب الكبار،
ولكن يختربون أعراض مختلفة ،األمر الذي يصعب من كشف الحالة
وتشخيصها ،ولكن نوضح  5عالمات تنذر بمعاناة طفلك من مشاكل
عقلية:

الشكوى من أعراض جسدية

شكوى الطفل من أعراض جسدية مثل الصداع أو ألم املعدة أو األرق،
قد يشري إىل معاناة الطفل من مشكلة عقلية ،وانعكاس املشكلة
العقلية عىل الجسم ُيعرف بالحالة النفسية الجسدية.
الخوف أو البكاء الشديد
مالحظة تكرار خوف الطفل أو بكاءه بشدة باإلضافة إىل معاناته من
الكوابيس بكرثة ،يعد أبرز العالمات عىل وجود مشكلة نفسية نتيجة
أحداث معينة عصيبة عىل الطفل ،كما أن بعض املشاعر مثل الغضب
والحزن واالحراج واالشمئزاز ،تعكس نفس املشكلة.
العدوانية وعدم الطاقة

يف حني من الطبيعي بني األطفال أن يكونوا غري مطيعني ومشاكسني يف
إحدى املراحل ،إال أن شدة تلك الطباع واستمرارها يعد من عالمات
املشاكل العقلية لدى األطفال.
فقدان الشهية أو نقص الوزن

تغري الشهية وفقدان الوزن يعد من عالمات االكتئاب ويمكن مالحظته
لدى األطفال عند رصد استمرار شعورهم بالحزن أو اليأس أو الضياع
ألكرث من أسبوعني.
تدهور األداء الدراسي

من بني أبرز العالمات والتي كثريًا ما يتم تجاهلها أو االستخفاف بها،
ولكنها تعكس الكثري عن حالة الطفل النفسية.
دائما والتحدث معهم بعمق
لذا من الهام مالحظة األطفال ومتابعتهم ً
واستشارة الخرباء ملعالجة أي مشكلة تواجههم خالل الطفولة ،ألن
أثرا كبريًا عند الكرب يمكن أن يستمر طوال العمر.
تجاهلها يرتك ً

يعترب البيض مصدرا ً أساسيا ً للربوتني للمساعدة
يف تهدئة العضالت املؤملة التي تتقلص حرفيا ً
دون توقف طوال محنة الوالدة بأكملها .البيض
املدعم أفضل ألنك ستحصلني عىل فائدة إضافية
من دهون أوميغا  3املعززة للدماغ .وقد توصلت
األبحاث إىل وجود عالقة بني مستويات أوميغا 3
املنخفضة واكتئاب ما بعد الوالدة وأن املكمالت
الغذائية قد تساعد يف تقليل مخاطره.
 .7التفاح

يف حني أن تناول التفاح ليس بديالً عن التنظيف
املنتظم بالفرشاة والخيط ،فقد ثبت أنه يقلل من
فاعلية البكترييا اللعابية بطريقة تشبه تنظيف
أسناننا بالفرشاة .تحتوي التفاحة أيضا ً عىل 4.4
غرام من األلياف من أجل الهضم ،ومن السهل
جدا ً وضعها يف حقيبة املستشفى.
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نسقي الفساتين تحت العباية
إلطاللة مريحة وأنيقة

حقائب جلدية تناسب المرأة العاملة
الحقائب الجلدية أغىل بشكل ملحوظ عن نظرياتها من الخامات
األخرى ،ولكننا ننظر لها عىل اعتبار أنها موضة قديمة أو يشء
كالسيكي ال نراه مواكبا ً ملوضة هذه األيام من النيون والحقائب
الصغرية ،ولكن عندما يتعلق األمر بحقيبة العمل ،عليك أن تختاري
حقيبة جلدية ،وإليك األسباب:
الحقائب الجلدية ال تحتاج للغسل ،وطريقة العناية بها تكون
بسيطة وال تهلك الوقت.
يجب أن تحتوي حقيبتك عىل قسم مخصص للحاسوب
الحقائب الجلدية ال تنتهي موضتها وال تحتاجني إىل
تغيريها يف كل موسم.
الحقيبة الجلدية تتحمل لوقت طويل جدا ً
ويمكنك أن تستعمليها لسنوات وسنوات
دون الحاجة إىل تغيريها.
إن أحسنت اختيار األلوان ،فالحقيبة
الجلدية يمكنها أن تناسب أغلب أنواع
ثيابك ،ولن تحتاجي لنقل أدواتك كل
يوم بني الحقائب.
الجلود مادة قوية كما تمتص الصدمة
أكرث بسبب سماكتها ،فتحافظ عىل
أدواتك.
موضة الحقائب في :2021

بينما نحن يف العام الثاني من موضة
الحقائب الصغرية ،مثل حقائب البوكيت
والحقائب نصف الدائرية ،الخروج عن هذه
التشكيلة الجذابة ،يعد أمرا ً صعبا ً ،أما استعمال هذه
الحقائب يف حمل أدواتك إىل العمل ،فهو من املستحيالت ،لذا يبدو
أن عليك البحث عن حقيبة مخصصة ألدوات العمل ،من الخامة
الوحيدة التي ال تنتهي موضتها.
كيف تختارين حقيبة تناسب العمل؟

األناقة والذوق واملوضة واأللوان هي عادة قائمة األشياء التي نحكم

بها عىل ثيابنا ،ولكن كان هذا قبل أن نتسوق ملالبس وأدوت العمل،
حيث عليك أن تضيفي بعض األشياء يف بداية هذه القائمة؛ لكي
تكون حقيبة العمل مناسبة لطبيعة يومك وعدد أدواتك وترتيب
استعمالك لها.
في البداية عليك تحديد بعض األشياء:

هل تحملني حاسوبك إىل العمل؟
هل تأخذين غداءك أو مرشوبك أو زجاجة املياه؟
هل تقودين سيارة؟
هل تحملني أدوات حساسة للخدش أو غالية
القيمة عادة يف حقيبتك؟
بعد أن حددت هذه األشياء سيصبح من
السهل عليك أن تختاري حقيبة عمل،
بحجم مناسب لعدد أدواتك؛ لكي ال
تضطري يف النهاية لحمل أكرث من
حقيبة واحدة ،وتصبح يداك مكبلتني
باألكواب واألدوات التي تتدىل من بني
أصابعك ،ومعها تفقدين األغراض
الهامة أو تسقط أجهزتك من بني يديك.
أشياء عليك البحث عنها يف حقيبة
العمل:
فاصل مخصص للحاسوب ،يمنعه من
التجول مع املفاتيح والطعام داخل الحقيبة.
حجرات داخلية متعددة أو جيوب ،بدون سوستة،
لتضعي فيها مفاتيح السيارة والسماعات والهاتف كل
يشء يف جراب مستقل مما يسهل عليك سحب ما تحتاجني إليه
دون الحاجة للنظر داخل الحقيبة أو التوقف عن السري.
أن تكون الحقيبة بالكامل محكمة اإلغالق؛ لكي ال تسقط أغراضك
منها مع الحركة.
أن تكون للحقيبة أكرث من طريقة حمل مختلفة ،وأال تكون يدها
مؤملة أو معدنية مثالً.

أكرث صيحات املوضة املحتشمة شيوعا ً للعبايات
واالحتشام عىل اإلنرتنت هو تصميم العباية
املفتوحة  Open Abayaوهو عبارة عن عباية
عىل طراز الكيمونو أو الكارديغان يسهل ارتدائها
ويمكن ارتدائها فوق أي مالبس غري رسمية أو
مناسبة تتخطى املالبس من نمط إىل آخر.
لكن نحن هنا نتحدث عن الفساتني تحت
العباية ،تم إقران العبايات املفتوحة باستمرار
مع أحزمة عباية متطابقة إلضفاء مزيد من نمط
الفستان الطويل عىل شكل حرف  Aوإضافة
شكل للعباية بدالً من املالءمة القياسية للعباية
الكالسيكية الفضفاضة مع مراعاة تصميم
العبايات لتناسب أنماط مختلفة من الفساتني
ويمكن أن تكون العبايات املفتوحة ترتديه مع
الحزام املدمج لتغيري التصميم.
يمكن أن يساعد استخدام االكسسوارات مثل
األحزمة يف إضفاء ملسة أنثوية ألنها تحدد
خط الخرص لتصميم العباية بينما تستمر يف
استكمال املظهر املتواضع حيث ال تزال العباية
مالئمة لتكون فضفاضة ،يمكن إقران أي عباية
مفتوحة بأنواع مختلفة من األحزمة حتى لو
لم يكن بها حزام مدمج ،يمكنك دائما ً أخذ زمام
املبادرة وإضافة حزام حبل أو حزام جلدي
إلضفاء ملسة إضافية عىل أزياء العباية.
دعونا نفكر يف األكمام الشفافة ،أال تريد
إظهارها؟ يمكنك دائما ً
اختيار العبايات السادة
املغلقة التي تعمل أيضا ً
كفساتني طويلة األكمام،
تتمثل فائدة املالبس
املحتشمة يف أنه
يمكنك دائما ً
وضع قطعك
إلضفاء مظهر
مميز.
إذا أخذنا
يف االعتبار
سبب تأثري
العبايات
املفتوحة
عىل صيحات
الفساتني
تحت
العبايات ،يف
بعض األحيان
يتطلب األمر
بذل الكثري من
الجهد التخاذ
قرار بشأن ما
ترتدينه أو
الزي املختلف
الذي ترتديه
تحت العباية،
مع العباية

املفتوحة ،يمكنك بسهولة ارتداء فستان حرير
يمكن ارتدائه تحته بألوان بسيطة مثل األزرق
الداكن أو الرمادي أو الكريمي الذي يتناسب
مع معظم األلوان وهذا يسمح بمقاس أكرث راحة
ويمكنك أيضا ً ترك العباية مفتوحة.

طرق ارتداء فستان خفيف تحت
عباية مكشوفة مع حزام

عندما ترتدين عباية بدون أزرار ،قد يكون من غري
املناسب أحيانا ً ارتداء أقمشة أخف وزنا وأقرص
ِ
لديك خيار
تحتها ،الحيلة هي التأكد من أن
إبقاء العبايات غري املزودة بأزرار مغلقة حتى
تظل مالبسك محتشمة ومغطاة.
إذا ِ
كنت ترغبني يف ارتداء تنانري جيدة التهوية يف
الصيف ولكنك تخافني من املسودات الهوائية،
قومي بإغالق مالبس العباية بواجهة مفتوحة
باستخدام أحزمة أو أوشحة مطابقة.
يمكنك بسهولة ارتداء هذا الفستان الخارجي
فوق املالبس غري الرسمية أو مالبس السهرة
األنيقة دون الحاجة إىل القلق بشأن ما تحته.
يمكن أن يمنح الحزام املطابق لعبايتك ذو
الواجهة املفتوحة أيضا ً مظهرك عىل شكل حرف
 Aدون الكشف عن الكثري.
إنه يضيف شكالً جذابا ً إىل
إطاللتك ويمكن أن يحافظ
عىل املالءمة الفضفاضة
ملالبس العباية املفتوحة أكرث
انسيابية وتماسكا ً.
تباهي بالفساتين
بأسلوب عبايتك
المفتوحة
تبدو الفساتني الطويلة
املتدفقة أنيقة ويف ذروة
األنوثة املطلقة ،رائعة
بال شك عند ارتدائها
مع عباية مفتوحة
من األمام ،سواء
كان ذلك لتصميم
العباية غري الرسمية
أو للمناسبات
الرسمية ،فإن
إقران العباية
بفستان
يمنحك الفرصة
لتبدين أكرث
تحفظا ً عندما
تستدعي
املناسبة ذلك.

5 Spring Jewelry Trends We’ll Be Seeing
Everywhere in 2021
Mix in rope and chain detailing.
3. Mismatched earrings
If fashion week showed us anything about jewelry styling,
it’s that mismatched earrings is the trend of the moment.
Flaunt mismatched huggies and studs.
4. Celestial designs
We’ll be seeing stars all spring. Celestial-themed designs are
one of the top trends for spring and look extra sparkly in
white gold.
5. Textured wrist layers
Add more texture to your wrist stack with beaded, herringbone, and classic tennis bracelet designs.
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pringtime is all about fresh starts. It’s time to lean
into new jewelry trends and play with pieces that
define your style for the new year. Below, we’ve
rounded up five spring jewelry trends we’re loving for 2021
and the 20 jewelry pieces we can’t get enough of.
1. Bold gold
The chunky jewelry trend isn’t going anywhere and bold
gold pieces are just as in for springtime stylings. Make a
statement with an oversize gold ring or show-stopping gold
chain bracelet.
2. Rope and chain detailing
Piling on the texture takes your layering to the next level.
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أفكار ديكور جذابة في
غرف الجلوس الضيقة

تنظيف المنزل سيكون أكثر سهولة
وفعالية عند التخلي عن هذه العادات الـ11
هناك العديد من العادات السيئة التي نتبعها
ونعتقد أنها ال تشكل أي أهمية إال أنها
تساهم يف إحداث فوىض عارمة فيما بعد،
وهناك عادات تنظيف أخرى نعتقد أنها تزيل
األوساخ لكنها يف الواقع تزيد من تراكمها:

تخلص من الورقيات غري الرضورية أوالً بأول
وال تسمح لها بالرتاكم ،خصص مكانا ً بالقرب
من مدخل املنزل لجمع الورقيات والتخلص
منها بشكل دوري قبل أن ترتاكم.

عادات يجب التخلي عنها عند تنظيف
المنزل

هذه واحدة من أبسط العادات السيئة التي
ترتب عليك عمالً إضافيا ً أنت يف غنى عنه.
عندما تنتهي من استخدام منشفة الحمام ال
ترتكها متكومة عىل األرض لتصبح بيئة مثالية
لنمو البكترييا والعفن ،قم بتعليقها عوضا ً
لتجف برسعة أكرب ،وهكذا ستتخلص
عن ذلك
ّ
من روائح الرطوبة التي غالبا ً ما تطغى عىل
الحمام بسبب تراكم املناشف واملالبس الرطبة.

قد نعتقد أن استخدام الكثري من منتجات
التنظيف سيجعل املنزل أكرث نظافة
وسنحصل عىل نتائج أكرث إرضا ًء ،لكن هذا
ليس صحيحا ً بالرضورة.
يف الواقع قد يكون الرضر الناتج عن استخدام
الكثري من املنظفات أكرث من النفع ،إذا لم يتم
شطف منتجات التنظيف بشكل جيد باملاء.
فقد ترتك املنظفات آثارا ً تشبه الغبار وتكون
صعبة اإلزالة ،لذلك فإن استخدام كميات
كبرية من منتجات التنظيف قد يكون مجرد
هدر للوقت واملال ،وفقا ً ملا ورد يف موقع The
.Spruce

ترك األطباق المتسخة في الحوض

إليك بعض العادات التي يجب التخيل عنها
لتصبح عملية تنظيف املنزل أكرث سهولة
وبساطة:
استخدام الكثير من منتجات
التنظيف

عدم االهتمام بتنظيف أدوات
التنظيف

يف حني نويل اهتماما ً خاصا ً بتنظيف املنزل
قلما نعري انتباها ً لتنظيف أدوات التنظيف
التي تحتاج يف الواقع إىل نفس القدر من
االهتمام.
ال تشمل أدوات التنظيف املكانس وأدوات
تنظيف الغبار فحسب بل تشمل أيضا ً
غساالت الصحون وغساالت املالبس وأي أداة
أو آلة تستخدمها عادة يف التنظيف.
بالنسبة ألدوات تنظيف الغبار واملكانس
واملماسح فهي تحتاج إىل تنظيف باملاء
الساخن واملطهر بعد كل استخدام لضمان
إزالة الغبار واألتربة والبكترييا ،كما يتوجب
استبدالها بأخرى جديدة بشكل دوري.
أما األدوات الكهربائية فتحتاج كذلك إىل
تنظيف عميق مرة أو مرتني شهريا ً.
السماح برتاكم الفوىض الورقية
قد تبدو الفواتري والصحف واألوراق املدرسية
مجرد أشياء بسيطة ال يمكن أن تسبب
الفوىض يف املنزل ،لكن تراكمها سيضيف عليك
املزيد من األعباء املنزلية.
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

ترك المناشف الرطبة متجمعة

إذا كنت تمتلك غسالة صحون فتذكر أن
الوقت الذي تحتاجه لرتتيب األطباق
املتسخة يف الغسالة يساوي
تقريبا ً الوقت الذي تستغرقه
يف وضع األطباق يف الحوض،
لذلك ال داعي ألن ترتك األطباق
ترتاكم يف الحوض ومعها الكثري من
البكترييا.
ارتداء أحذية خارجية داخل
المنزل

خصص أحذية للمنزل واحرص
عىل خلع حذائك عىل الباب قبل
الدخول ،سيوفر عليك ذلك عناء
التنظيف اليومي ولن يسمح للغبار
واألوساخ بالتسلل من الخارج إىل
منزلك.
لتسهيل تبني جميع أفراد األرسة عادة
خلع الحذاء قبل الدخول إىل املنزل من
املمكن وضع كريس يف املدخل إىل جانب
خزانة األحذية.

تخزين منتجات التنظيف بشكل
غير صحيح

هل تنفق الكثري من الوقت يف
محاولة إيجاد أدوات ومنتجات
التنظيف املناسبة قبل
أن تبدأ؟
قد يكون من املفيد
وضع منظفات
وأدوات تنظيف
الحمام يف

خزانة صغرية يف الحمام نفسه ،وينطبق ذلك
عىل منظفات املطبخ.
وحاول وضع جميع األدوات الالزمة يف مكان
واحد لتجدها بسهولة عندما ترغب البدء
بالتنظيف.
تكويم الطعام في الثالجة

إذا كنت تعرف أن عائلتك تكره بقايا الطعام،
فلماذا تزعج نفسك بوضعها يف الثالجة؟
تذكر أن األغذية املخزنة بشكل غري صحيح
تعزز نمو العفن والبكترييا وتجعل تنظيف
الثالجة مهمة أصعب بكثري مما يجب أن تكون.
لذا ال تشرتي أو تطهو كميات من الطعام أكرب
من تلك التي تستهلكها عائلتك ،وتجنب
تكويم الطعام يف الثالجة وخاصة إذا كنت تعلم
أنه لن يؤكل يف نهاية األمر.

عدم ترتيب السرير

حتى لو كانت بقية غرفة النوم نظيفة ومرتبة،
إذا لم يكن الرسير مرتبا ً ستبدو الغرفة
فوضوية بشكل كبري.
ترتيب الرسير يوميا ً مهمة
بسيطة تجعل غرفة النوم
تبدو مرتبة للغاية.
عدم قراءة
التعليمات

من املهم للغاية
أن تقرأ التعليمات
املوجودة عىل
ملصقات منتجات
التنظيف قبل البدء
باستخدامها للحصول
عىل االستفادة
القصوى من املنتج.

ال ت ُناسب قطع املفروشات كبرية الحجم الغرف الض ّيقة؛ ينسحب األمر
عىل عنارص التزيني يف املساحات .إىل ذلك ،ثمة نصائح يف الديكور
الداخيل ،خاصة بالشقق محدودة املساحة ،فيقود االلتزام بها إىل حسن
توزيع املساحة ،وتأمني الراحة النفس ّية لساكني البيت .نتعرف أبرز
األفكار لتصميم ديكورات غرف جلوس صغرية املساحة.
األلوان
أهمية بالغة يف املساحة ،ويف الضيقة منها ُينصح باعتماد األلوان الفاتحة،
لأللوان ّ
كونها تيش بالفسحة.
تنطبق قاعدة األلوان الفاتحة عىل األرائك ،مع دمج األلوان ببعضها البعض،
كالزهري مع البيج (أو الرمادي) ً
مثل ،أو الرمادي مع األصفر ،أو صحبة الربتقايل.
ويف هذا اإلطار ،من املمكن إضافة بعض الوسائد بلون داكن ،عند الرغبة.
قطع األثاث
يف غرفة الجلوس الض ّيقة ،تغيب األريكة الكبرية وتلك متوسطة الحجم واملقعد
تمتد أريكة رئيسة عىل كامل عرض الجدار ،وتكون مؤلفة من
الصغري .وباملقابل،
ّ
قسمني يوضعان إىل جانب بعضهما البعضُ .يقابل األريكةَ ،مقعدان صغريان،
تتوسطهما طاولة .ويحجز جدار لشاشة التلفاز ،مع تصميم ديكور مح ّبب عليه،
عبارة عن رفوف...
من جهة ثانية ،يمكن تأثيث غرفة الجلوس الضيقة ،بأريكة ضخمة ،تقابلها أريكة
متوسطة الحجم.
لألريكة التي تمتد عىل هيئة حرف «إل» ،ويقابلها كريس «هزاز» ،وإىل جانبه طاولة،
دور يف إعداد ديكور جذّاب يف غرفة الجلوس.
ال يجب أن تشغل األرائك أكرث من  65%من حجم الغرفة.
يفضل
يف غرفة الجلوس الضيقة للغاية ،ال تستخدم طاولة الوسط الضخمة ،بل َّ
اختيار ثالث طاوالت دائرية أو مر َّبعة صغرية أو طاوالت متعددة األحجام توضب
حجما.
األصغر منها تحت األكرب
ً
االكسسوارات

* ُيح ّبذ تعليق املرآة عىل الجدار ،األمر الذي يحقق انعكاسات جذابة.
* تختار املرآة كبرية الحجم ،ومجملة بالنقوش (أو محفورة بتقنية الليزر) ،يحوطها
(بعيدا من الخشب أو أية مادة أخرى) .ومن أفكار الديكور
أيضا
إطار من الزجاج ً
ً
املتعلقة :يثبت إىل جانب املرآة ،زوجان من األبليكات (أو وحدات اإلنارة املخف َّية
خلفها) .و ُيكىس الجدار بورق الجدران (أو الحجر أو بنماذج بسيطة من الخشب
الذي ُيضفي فخامة يف املساحة) ،أو باملرايا ،مع إمكانية تثبيت إطار حولها من
الخشب .و ُيز ّين الجدرا الذي يقابل املرايا برسومات أو اكسسوارات بسيطة.
*ت ُعلق الستائر املشغول من القماش الـ»فوال» السادة عىل قضيب من النحاس (أو
الكروم).

استخدام
منظفات
قاسية

تماما ً مثل
استخدام الكثري
من منتجات التنظيف،
من املمكن أن يكون
استخدام املنظفات
القاسية عادة سيئة
تؤدي يف النهاية إىل
إتالف أحواض املطبخ
أو الحمام أو غريها.
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صوص الدجاج الحلو والحامض..
مزيج شهي من طعمين مميزين
صوص الدجاج الحلو والحامض من ألذ
أنواع الصلصات املستخدمة بكرثة يف املطبخ
اآلسيوي ،فهو مزيج شهي من طعمني
متناقضني ،وبالرغم من أنه يستخدم مع
وصفات الدجاج بشكل أسايس إال أنه من
املمكن استخدامه يف أطباق أخرى مثل
النودلز عىل سبيل املثال.
إليكم طريقة التحضير:
مكونات صوص الدجاج الحلو والحامض
ملعقة كبرية نشا ذرة.
نصف كوب ماء.
نصف كوب من خل التفاح.
نصف ملعقة دبس فليفلة.
نصف كوب سكر بني.
نصف كوب كاتشب.
ملعقة كبرية صلصة الصويا.

طريقة تحضير صوص الدجاج الحلو
والحامض
يف قدر عىل نار متوسطة ضع املاء ثم ابدأ
بإضافة املكونات األخرى تدريجيا ً مع
التحريك.
اخفق جميع املكونات وامزجها بشكل جيد.
استمر يف التحريك حتى يتكاثف املزيج
ويصبح قوامه سميكا ً بعض اليشء.
ضع القليل من امللح حسب الرغبة وحرك
املكونات ليصبح الصوص جاهزا ً.
مالحظة :من املمكن التحكم بحالوة
الصوص عن طريق إضافة كمية إضافية
من السكر أو من املمكن التقليل من الكمية
املقرتحة.

المحمر ..لذيذة
وصفة السمك المشوي
ّ
ً
كثيرا من الوقت
ومغذية وتختصر
ألن السمك من اللحوم الرضورية
التي ينصح الخرباء بتناولها مرة
يف األسبوع ،فإن تنظيفه وقليه
يشكل عبئا ً إضافيا ً عىل روتني
الحياة اليومية؛ إال أن وصفة
املحمر تخفف
السمك املشوي
ّ
كثريا ً من هذا العناء وتضيف
نكهات تجعله محببا ً لدى الصغار
قبل الكبار.

والمغذية
سلطة الدجاج بالكاري اللذيذة
ّ
تعترب سلطة الدجاج بالكاري خيارا ً ممتازا ً
للساندويتشات أو اللفائف .كما يمكنك أن تقدمي هذه
السلطة اللذيذة عىل الخبز أو ضعيها بامللعقة عىل أوراق
الخس أو الخضار املنوعة للحصول عىل سلطة رائعة.
ِ
بإمكانك استخدام رشائح الدجاج املشوي املطبوخة
بالكامل أو الدجاج املشوي املطبوخ الجاهز من املتجر.
مكونات سلطة الدجاج بالكاري

النوع

الكمية

صدور دجاج

نصفني حوايل  750غ
كرفس
 35غ
 4قطع بصل أخرض مفروم بصل أخرض
تفاح
تفاحة متوسطة
جوز
ملعقتان كبريتان
توت بري
ملعقتان كبريتان
ملح وفلفل
حسب الرغبة
كاري
ملعقة صغرية
بقدونس
ملعقة صغرية
 5-7مالعق طعام كبرية مايونيز
طريقة التحضير
توضع صدور الدجاج يف قدر متوسط الحجم وتغطى
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باملاء .اتركي املاء يغيل ثم خففي النار وغطي القدر
واطهي الدجاج لحوايل  20دقيقة أو حتى ينضج الدجاج
تماما ً.

مكونات وصفة السمك
المشوي المحمر
 2سمكة حجم كبري
 4مالعق زيت نباتي
كوب رقائق الذور أو كرون فالكس
مطحونة أو كعك مطحون

ملعقتان من جنب البارميزان
ملح وفلفل حسب الرغبة
ملعقة صغرية من الثوم الجاف
بقدونس مفروم للتزيني
بيض مخفوق
طريقة التحضير
يف وعاء جانبي ،يتم خلط الكورن
فالكس والجنب وامللح والفلفل
والثوم.
ويف هذه األثناء يتم تشغيل الفرن
عىل حرارة  400فهرنهايت أو 200
مئوية.
توضع ورقة ألومنيوم عىل
الصينية ،ثم يتم دهنها ببعض
الزيت.

ت ُغمس السمكتان بطبقة من
البيض املخفوق ثم تغطى بمزيج
الرقائق والبهارات من الجهتني.
توضع الصينية يف الفرن حتى
تنضج تماما ً لنحو  10دقائق لكل
جهة ،ثم يتم تحمريها من األعىل،
لتصبح مقرمشة من الجهتني.
يوضع السمك املشوي املحمر
يف طبق التقديم ويتم تزيينه
بالبقدونس املفروم ورشائح
الليمون.
ويمكن تقديم األرز األصفر كطبق
محمرة مع
جانبي أو بطاطس
ّ
سلطة الخرضاوات.

أخرجي الدجاج وصفيه وضعيه جانبا ً ليربد.
قطعي الدجاج املطبوخ وضعيه يف وعاء كبري.
أضيفي الكرفس املفروم والبصل األخرض والجوز والتوت
الربي والتفاح وقلبي املزيج.
يف وعاء صغري ،اخلطي حوايل  5مالعق كبرية من
املايونيز ومسحوق الكاري والبقدونس وحركي املزيج
جيدا ً.
قلبي مزيج الصلصة مع خليط الدجاج واخلطيها
جيدا ً .تذوقي السلطة وأضيفي املزيد من املايونيز
ومسحوق الكاري حسب الحاجة .أضيفي امللح والفلفل
األسود املطحون حسب الرغبة.
قدمي سلطة الدجاج بالكاري عىل أوراق الخس
أو سلطة خضار مشك ّلة أو استخدميها كحشوة
ساندويتش.
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الحمية األكثر فعالية
في إنقاص الوزن

مكياج مات لصاحبات البشرة الدهنية
املكياج املات هو االتجاه الجديد يف عالم املوضة
والجمال ،وهو أحد أساليب املكياج الجذابة
واألنيقة ،التي تجعل وجه املرأة يبدو واضحا ً.
فإذا كنت من محبات املكياج املات ،وترغبني يف
تطبيقه بطريقة سهلة وبسيطة ،نرصد لك يف
هذا املقال ،خطوات تطبيق مكياج مات تخولك
الحصول عىل طلة رائعة.

ذلك ،احريص عىل وضع أي كميات إضافية
من بودرة الوجه أو كريم األساس ،لتجنب أي
تكتالت عل برشة وجهك ،ضعي فقط ما أنت
بحاجة إليه من دون أي زيادة.

 -ابدأي بتغطية البشرة

املكياج املات هو املكياج الذي يمنح وجهك ملسة
نهائية غري المعة تماما ً ،مما يمنحك مظهرا ً
ملكيا ً جذابا ً .وهذا املكياج هو الخيار األفضل
للبرشة الدهنية ،ألنه يقلل من املظهر الدهني
والزيوت الزائدة عىل البرشة ،فضالً عن أنه
يمنح املرأة مظهرا ً طبيعيا ً جدا ً ،ويمكن تطبيقه
بسهولة مع مراعاة بعض النصائح.

ضعي يف البداية برايمر غري المع ،فهو يمتص
أي ملعان قد يسببه كريم األساس .من ثم،
طبقي كريم األساس باستخدام اإلسفنجة
بلطف عىل وجهك ،عىل أن توزعيه بالتساوي
من دون أي مبالغة .بعدها ،ضعي الكونسيلر
لتغطية أي عيوب وشوائب يف محيط العني .من
ثم ،قومي بإجراء بعض التصحيحات اللونية
عىل الوجه .أما الخطوة األخرية يف مكياج
البرشة ،فهي وضع بودرة التثبيت إلضفاء مظهر
جميل عىل وجهك.

األمر األهم يف املكياج املات هو االبتعاد عن
استخدام جميع املستحرضات الالمعة .بعد

ضعي القليل من ظالل العيون غري الالمعة
وذات األلوان املحايدة عىل الجفن العلوي وعىل

ما الذي يعنيه المكياج المات؟

مستحضرات عليك تجنبها

 -مكياج العيون

خط الجفن السفيل .اعتمدي رسمة أياليرن
ناعمة ،فهي ستجعل عينيك جذابتني جدا ً،
وضعي طبقات عدة من املاسكرا ،أو استخدمي
الرموش االصطناعية .من ثم ،استخدمي
القليل من البالش عىل وجنتيك ،وعىل تفاحة
الخدين مع الضغط قليالً عليها .بعدها ،ضعي
أحمر شفاه مات طويل األمد باللون الذي
يتناغم مع ظالل العيون.
خطوات أخيرة

ريش مثبت املكياج عىل وجهك،
وتذكري أهمية عدم استخدام
الهاياليرت .لكن إذا كنت ترغبني
يف القليل منه عىل أعىل وجهك،
فما عليك سوى وضع بعض من
الهاياليرت عىل فرشاة الهاياليرت،
وتمريرها من ثم عىل وجهك
برفق.

وصفات طبيعية من زيت الزيتون لبشرة
نضرة هذا الموسم

واحدا من أفضل الزيوت الطبيعية للبرشة ،كما أنها
ُيعترب زيت الزيتون
ً
أكرث أمانًا لكل أنواعها املختلفة ،فليس هناك من قلق ااستخدامه
للبرشة الحساسة ً
مثل ،ويحتوي عىل عديد من الفيتامينات
والروتينات املفيدة للجلد ،باإلضافة إىل مضادات األكسدة
ناعما لوج ِهك.
ملمسا
التي تعالج مشاكل البرشة ،وتضفي
ً
ً
ِ
رفيقك أينما
وبالشتاء يجب أن يكون زيت الزيتون
ِ
ِ
برشتك باستمرار ،والوقاية من مشاكل
ذهبت ،لتنعيم
الجفاف والتشقق بهذا املوسم ،لهذا جمعنا ِ
لك
وصفات طبيعية من زيت الزيتون لبرشة ناعمة
ونرضة.
خليط زيت الزيتون مع الكركم
 ملعقة كبرية زيت زيتون ملعقة كبرية كركم ملعقة صغرية عسل ملعقة صغرية حليباخلطي املكونات مع بعضها البعض ،ووزعيها عىل
ِ
برشتك.
ِ
برشتك.
يجف عىل
اتركي الخليط
ّ
أزييل املاسك باملاء الدافئ.
بعد إزالة املاسك مرري قطعة قطنية بزيت الزيتون
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

ِ
برشتك ،إلزالة البقع الصفراء من الكركم.
عىل
حاويل تكرار املاسك مرة أسبوع ًّيا.
خليط زيت الزيتون مع املوز
 ملعقة صغرية زيت زيتون نصف حبة موز مهروسة ملعقة صغرية زبادي ملعقة صغرية عسل -ملعقة صغرية خل تفاح

اخلطي كل املكونات يف وعاء ،ووزعيها عىل
ِ
برشتك.
اتركي الخليط يدوم ملدة  20دقيقة ،ثم
أزيليه باملاء الفاتر.
كرري املاسك مرة
أسبوع ًّيا للحصول
عىل برشة ناعمة
دائما.
ً

يسعى البعض إىل اتباع حمية غذائية ف ّعالة يف خسارة الوزن ،خالل
بعيدا من تلك الصارمة ،أو الحمية التي تستغرق شهو ًرا
وقت قصري،
ً
لتحقيق الغاية املنشودة .ويف هذا اإلطار ،نطلع القارئات عىل الحمية
األكرث فعالية يف إنقاص الوزن ،وتفاصيلها ،يف اآلتي:
حمية بروتين
حمية الربوتني واسعة االنتشار ،ومرغوبة من قبل اإلناث الراغبات يف إنقاص
معدل األيض ،بنسبة ترتاوح
أوزانهن ،ألن وجباتها مشبعة ،وقادرة عىل تعزيز ّ
معدل إحراق السعرات الحرار ّية .وللحمية املذكورة دور يف
بني  20و ،35%لريتفع ّ
تفتيت دهون الجسم ،وكبح الشه ّية .ووفق مقالة منشورة يف مجلّة & Nutrition
 ،Metabolismراجعت نتائج ٍ
عدد من الدراسات عن الحمية ،فإن هذه األخرية
ٍ
بشكل ملحوظ عند تناول وجبة تحتوي عىل  60%من
تزيد الشعور بالشبع
حرصا .وبالتايل ،تقلل
الربوتني ،مقارن ًة بوجبة تحتوي عىل  19%من الربوتني
ً
الوجبة الغنية بالربوتني من ك ّم السعرات الحرار ّية املُتناولة بعدها ،األمر الذي
هاما لخسارة الوزن.
ُي ّ
عد ًّ
وترتكز حمية الربوتني عىل زيادة ك ّم الربوتني املتناول ،يف مقابل الحصول عىل ك ّم
مما يجعل الجسم يعتمد عىل
ضئيل للغاية من األطعمة الغنية بالكربوهيدراتّ ،
الدهون املخزنّة لديه ،ليقوم األخري بإحراقها للحصول عىل الطاقة.
من ج ٍهة ثانية ،يويص خرباء التغذية متتبعات حمية الربوتني بتناول ما ال يقّل
علما أن احتياجات
عن 30
غراما من الربوتني ،لتحفيز عمل َّية النمو العضيلً .
ً
الجسم من الربوتني تختلف حسب الجنس والعمر والنشاط اليومي للفرد.
غراما من صايف الربوتني يوم ًّيا.
ويحتاج كل كيلوغرام من وزن الفرد ،اىل 0.8
ً
ً
غراما من الربوتني،
كيلوغراما ،فهو بحاجة إىل 54
مثل :إذا كان الفرد يزن 80
ً
ً
يوم ًّيا؛ وذلك للحفاظ عىل
الصحة العامة والعضالت.
ّ
وتزخر حمية الربوتني باللحوم وثمار البحر ومنتجات األلبان قليلة الدهون
والبيض
املكررة.
واملكسات والبقوليات والبذور والحبوب الكاملة غري
ّ
ّ
أيضا
وعىل الرغم من أن اللحم األحمر هو مصدر ها ّم للربوتني ،لكنَّه ً
تعد الدواجن واألسماك مصادر حيوان َّية
مصدر للدهون املش َّبعة .لذاُّ ،
فضلة للربوتني ،كما توفِّر األسماك الزيت َّية (السلمون ً
مثل)
ُم َّ
أحماض الـ «أوميغا  »3الدهن َّية الصح َّية.
نموذج يومي من حمية البروتين

الفطور :حبتان من البيض املخفوق ،مع ثمرتني
من البندورة املشوية.
املكسات والتوت
جراما من
الوجبة الخفيفة30 :
َّ
ً
الربِّي.
الغداء 100 :غرام من الدجاج املشوي ،مع نصف الكوب من
املطهوة عىل
الكينوا املسلوقة ،وكوب من الخرضوات املوسم َّية
َّ
البخار.
جراما من الزبادي ،مضافًا إليها ملعقة
الوجبة الخفيفة الثانية60 :
ً
كبرية من بذور الكت ّان.
العشاء :رشيحة من سمك السلمون املشوي ،مع حبة من الكوىس
وحبة صغرية من الباذنجان املشويُ ( .يمكن إضافة ملعقة صغرية
من زيت الزيتون).
إشارة إىل أنه ُيسمح عند اتباع حمية الربوتني ،بإضافة القليل من
امللح والفلفل واألعشاب إىل الطعام ،باإلضافة إىل الخل أو عصري
الليمون الحامض.
هام لمتتبعات حمية البروتين

يقل عن ليرتين من املاء يوم ًيا
ُينصح برشب ما ال ّ
األقل.
ّ
يجب الحرص عىل رشب ليرتين من املاء ،يوم ًّيا ،عىل
ال ُينصح بإضافة الكريما (أو الحليب) إىل القهوة.
ال ُيسمح بتناول الفواكه أو أي صنف يحتوي عىل السك َّر،
األولني من اتباع هذه الحمية
خالل األسبوعني َّ
الغذائية.
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:2021 شعار اليوم العالمي للمرأة

نحن أقوياء
.)العام (اختاري التحدي

ال نريد تحميل املجتمع واملرأة أكرث مما تحملته يف العام
 ورغم صمودها وإرصارها عىل كسب التحدي مع.املنرصم
 إال أن املؤرشات،الجائحة عىل كافة األصعدة التي ذكرت
الحالية تظهر تدنيا بل تراجعا حادا ملشاركة املرأة
 بل أيضا زاد العنف عليها خالل فرتة الجائحة،السياسية
.إىل أضعاف األرقام مقارنة بالسنوات املاضية

وتتحدث معهن ضمن برامج خاصة عن اندماجهن يف
املجتمعات املضيفة وبناء قدراتهن للميض قدما؟ وكم
نسبة الوقت املخصص لهكذا برامج؟ وهل هي موجهة
أيضا للمرأة الريفية أو البدوية؟ وهل نستطيع أن نخرج
من قوالب الربامج الصباحية التي تتحدث عن الطبخ
 واالهتمام بتغطية شؤون املرأة وقضاياها،واألبراج واألزياء
كما ً ونوعا وبشكل عادل ومتوازن؟
،وعندما يثار بني الحني واآلخر عىل ضوء أمور جدلية
نوع من من الجدل الشعبوي عىل «وسائل التواصل
 ما تلبث أن تتشعب يف مساحات أكرب،»غري االجتماعية
 وهو،وأوسع تضيع خاللها القضية الجوهرية املطروحة
.سالحا موج ًها ضد الذات
-يف بعض األحيان- ما يجعلها
ً
خاصة تلك املَطالب الجدلية كرفع س ِّن الزواج لتقليل
املتوفَّاة
َ  وبشمول أبناء املرأة،ُتزوجات القارصات
ّ أعداد امل
الحق يف مرياث
 التي ت ُعطي أبنا َءها،بالوصية الواجبة
َّ
.املتو َّف
ُّ  كما،جدهم
ّ
َ حق أبناء االبن

يبدو أن شعار هذا العام جاء منسجما جدا لقراءة الواقع
 قيادة النساء للمعركة ضد:العاملي وهو نحن أقوياء
 بعيدا عن الورود واحتفاالت فنادق الخمس-19كوفيد
.نجوم

 إال أنه يف العديد من. إعالميون، أفراد الرشطة،رجال دين
الحاالت تبدو شبكة الحماية واألمان يف حياة املجتمع
.مهرتئة بشكل يتعذر إصالحه
 ولكن ال،لقد حققت املرأة األردنية الكثري من اإلنجازات
 وما نخشاه حدوث،يزال أمامها املزيد من الطموحات
تراجع يف تحقيقها للمكتسبات التي تمت يف األعوام
 ألنه ال يمكن االعتماد فقط عىل،السابقة بحجة الجائحة
 بل يلزم أن ترافقها توعية،القوانني والترشيعات وحدها
نب لهذه القوانني من قبل مؤسسات
ٍّ اجتماعية وقبول وت
 هناك شيطنة، يف الوقت ذاته.املجتمع املدني واإلعالم
واضحة للمجتمع املدني وات ّهامه حني يتم رفع سقف
املطالب بخدمة أجندات خارج ّية مع اتهامات بتلقي
تمويالت أجنبية بهدف إسكاتها وعدم تقديم حلول
 فالتغيري ال بد أن يصاحبه تغيري الثقافة ونرش.محتمعية
 فال يمكن أن نغري من املرأة،الوعي بني أفراد املجتمع
وأفكارها وأسلوب حياتها لنضعها يف مجتمع ال يتقبلها وال
.يستطيع قبول التغيري الحاصل معها
 هناك إشكالية يف الربامج التوعوية التثقيفية،إعالميا
 كم من الربامج.والصور النمطية والثقافة املجتمعية
،اإلذاعية والتلفزيونية تصل للنساء والالجئات السوريات

الروحان ّية يف املجتمع يقود إىل
ّ فاالفتقار إىل القيم
انحطاط املواقف السلوك ّية التي يجب أن تحكم العالقة
 ذلك أن العالقة يجب أن تكون مبنية عىل.بني الجنسني
 عالقة تحكمها،االحرتام املتبادل واملساواة داخل األرس
أي شكل من أشكال
مبادئ املشورة
ّ ومجردة من استعمال
ّ
. ليفرض فرد عىل آخر إطاعة مشيئته،اإلساءة
والسؤال األهم هو كيف يمكن تأهيل الرجال ليكونوا
آباء يدركون مسؤولياتهم يف العائلة وأن يقدموا نموذجا
 تغريات عميقة ستحدث.لعالقات سليمة بني األزواج
فقط عندما تتحرك النساء ألخذ أماكنهن يف هيئات
 وليس بالرضورة.اتخاذ القرار يف مختلف االختصاصات
ِ أن ُي
حدث هذا انتزاعاـ بل حني يكون هناك إرشاك كامل
.للمرأة يف كافة ميادين النشاطات اإلنسانية
وأحيانا يكون القصور يف بعض القوانني والترشيعات
املتعلقة يف حقوق املرأة لعدم حمايتها من العنف الواقع
عليها سواء داخل األرس أو مواقع العمل أو األماكن العامة
، ولكن سواء اتفقنا أم لم نتفق،هو سبب الزدياد الحاالت
ال بد من وقفة جادة من حيث دراسة كل حالة عىل حدة
.بعيدا عن التعميم

تهاني روحي
يأتي احتفال املرأة بيومها العاملي وسط قلق من تداعيات
جائحة كورونا عليها تحديدا مع قليل من اآلمال
 حيث كانت مطالبها سابقا يف وصولها إىل،والطموحات
 واإلرصار عىل تحدي،مختلف املجاالت بالحياة العامة
جميع املعيقات التي تقف أمام وجودها يف كافة األصعدة
.السياسية واالقتصادية واالجتماعية

ال رشيحة مجتمعية مستثناة من املساهمة يف القضاء عىل
، سياسيون، أطباء، معلمون: عىل اختالفها،هذا العنف

أما اآلن فهي تتشبث باألمل وتتمسك بالقوة لتستمد
منها باقي أرستها هذا األمل وسط اليأس املسترشي
يف العائالت بسبب تداعيات الجائحة نفسيا أوال ثم
. وال داعي لرسد آثارها هنا،اقتصاديا وتعليميا ووظيفيا
وقد جاء شعار حملة الهاشتاغ ليوم املرأة العاملي لهذا

Do we really need ‘women’s empowerment’?

O

ver the last decade we’ve
seen a surge in national
development plans and
aspirational visions in the Middle East
and North Africa (MENA) region, and
especially in the GCC states.

These vision statements are written in
corporate language with a special emphasis
on diversifying the economy. They are also
aligned with international development
agendas and almost all involve organisations
like the UNDP, the World Bank, UN Women
and their various branches of NGOs.

Shaikha Al-Hashem

At the heart of these visions, the role of
women has become flavour of the day,
and seemingly “adding women” is now
synonymous with progress, modernity and
enlightenment.
But who wrote these programmes, and does
their vision really represent “progress”?
The market society mindset they preach
was written by white, global management
consulting firms focusing on an effective
and proactive private sector that produces
and reproduces capitalism. As a result,
women’s empowerment has been tied to

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

the notion of entrepreneurship. Just as
national vision statements are couched in
corporate language, the inclusion of women,
and “women’s empowerment” abounds in
academic and policy literature.
The 2030 Sustainable Development Goal
number 5 stipulates the achievement of gender equality and empowerment of all women and girls. UN Women’s seven Economic
Empowerment Principles were written to
squarely match the desires of multinational
corporations and business enterprises which
have recently included women’s empowerment programmes in their training and
development plans.
Today, civil society organisations, NGOs and
political campaigns across the MENA have
all incorporated women’s empowerment in
their agendas. Mainstream media capitalises
excessively on this term too, and presents us
with a vision of what an empowered woman
looks like.
Further, the media, state and corporate
feminism’s image of empowered women
is one where she effortlessly succeeds in
being a self-made leader, a mother, and
entrepreneur all at once. Gulf states have included this version of women (which doesn’t

discount domestic duties) in their agendas,
as per the will of the global marketplace.
It comes as no surprise then, that these “empowered women” too often represent the
interests of western dominance in the MENA
region and their elite Arab partners.
Colonialism comes in many forms, but
colonising women has always been, and will
always be a coloniser’s fetish. In his book, A
Dying Colonialism, Frantz Fanon describes
how in order to “destroy the Algerian
society, [and] its capacity for resistance,”
the colonial administration had to “conquer
their women”, by infiltrating the private
sphere, and luring them into “liberation”
from the veil.
In fact, the veil has always been perceived
as a symbol of backwardness and tradition
which colonial efforts have viciously sought
to destroy. Today, colonial endeavours,
disguised as neoliberal regimes and development programmes ensure the modern day
perpetuation of such efforts.
Mayssoun Sukarieh’s article ‘The First Lady
Phenomenon’ says just that, as she compares Naglaa Mahmoud, the wife of Egypt’s
former president, Mohammed Morsi, with
Queen Rania of Jordan and Asmaa al-Assad
of Syria. Sukarieh shows how the media
portrayal of Naglaa Mahmoud resembled

backwardness, a return to tradition, and
an example of disempowerment, whereas
Queen Rania and Asmaa al-Assad were
portrayed as symbols of modernity, progress
and empowerment.
The women Queen Rania and Asmaa
Al-Assad surround themselves with in their
various NGOs come from the same cultural,
class and - mostly western - educational
backgrounds, whose aim is to maintain the
status quo. Across the MENA and especially
in the Gulf states, we see many women look
up to the Queen Rania model.
But this version of an empowered woman is
in fact exclusionary and, crucially, inaccessible to most. While NGOs and civil societies
invite working class women to participate,
they are expected to aspire to becoming
like the elite empowered woman. Rather
than encourage them to reflect on their own
definition of empowerment, they are led to
join rigid leadership, entrepreneurial and
management training programmes designed
to serve the interests of white, neoliberal
agendas, and check off the “empowered
women” criteria.
To read the rest of the article go to :
https://english.alaraby.co.uk/
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مايكروسوفت تدعم دفع
شركات التكنولوجيا مقابال
ماديا للمحتوى اإلخبارى

ما هو «كلوب هاوس» وكيف يمكن أن
يستعين به الصحفيون في عملهم؟
مضطرا بعد اآلن لكتابة
«تكلّم كي أراك» ..فأنت لست
ً
أو مشاركة تقارير مرئ ّية للوصول إىل جمهور كبري
عىل مواقع التواصل االجتماعي ،إذ يمكنك أن تتكلم
فقط باستخدام تطبيق «كلوب هاوس» ،الذي يمكن
ملستخدمي هواتف «آيفون» دخوله واملشاركة يف
الدردشة بعد تلقيهم دعوات من أعضاء سبق ودخلوا
تهمهم.
إليه ،ث ّم التفاعل بعد الدخول بمحادثات ّ
لك ّن محدودية الدعوات دفعت بعض األعضاء لبيع
الدعوات التي يملكونها مقابل آالف الدوالرات عىل
مواقع مثل .eBay
وعندما يفتح املستخدمون التطبيق ،يمكنهم التنقّل
بني غرف مختلفةُ ،يشارك فيها أعضاء نشطون يف
متنوعة.
«كلوب هاوس» ويتحاورون حول مواضيع ّ
إذا أراد أي شخص املشاركة باملحادثة ،يمكنه الضغط
أيضا ترك الحوار بهدوء
عىل عالمة لريفع يده ،ويمكنه ً
يف أي وقت.
وبرز «كلوب هاوس» يف اآلونة األخرية يف مق ّدمة
التطبيقات الصوت ّية ،مع أ ّن «تويرت» كان قد أطلق
ميزة املساحات  Spacesالصوت ّية ،وتعمل رشكة
«فيسبوك» عىل إنشاء تطبيق دردشة مماثل.
والجدير ذكره أ ّن التطبيق أُطلق يف شهر آذار/
مارس ، 2020وأثار ضجة كبرية ،وذلك بعدما بدأ
كمجموعة خاصة بموظفي «وادي سيليكون» ،قبل
بالتوسع ليضم بعض املشاهري مثل صاحب
أن يبدأ
ّ
رشكة «تسال» للسيارات الكهربائية إيلون مسك،
ومؤسس فيسبوك مارك زوكربريج .وتشري إحصاءات
«أبتوبيا» إىل أنّه تم تنزيل التطبيق أكرث من ثالثة
ماليني مرة منذ بداية العام.
يف هذا السياق ،علّق االستشاري املتخصص بوسائل
التواصل االجتماعي واملدير السابق يف thenextweb.
 ،comمات نافارا عىل استخدام هذا التطبيق
واالهتمام به عىل نطاق واسع ً
قائل« :إ ّن االهتمام
بتطبيق الدردشة يزيد بالتوازي مع اإلغالق العام
وتعزيز ثقافة العمل من املنزل وبالتايل طلب محتوى
جديد».
ومع بروز هذا التطبيق ،بدأت وسائل اإلعالم بمراقبته

تطوراته عن كثب ،وبحسب صحيفة
ومتابعة ّ
«نيويورك تايمز» ،أنشأت  Barstool Sportsحسا ًبا
يف «كلوب هاوس» ،وتعمل رشكة  Battenhallللتواصل
والعالقات العامة عىل تعيني مسؤول تنفيذي يف
حسابها بالتطبيق.
ولفت نافارا إىل أ ّن التطبيق يعترب أداة جيدة
للصحفيني ،سواء لجمع القصص أو إعداد التقارير.
وإذا استطاع الصحفي تأمني دعوة ،يقرتح عليه
التطبيق عد ًدا من الغرف ل ُيشارك فيها ،وهنا يقول
التعرف عىل كيفية استخدام الناس
نافارا« :ال ب ّد من
ّ
للتطبيقات واآلداب التي يعتمدها املستخدمون عند
املشاركة يف الدردشات الصوتية».
ومن أجل االنطالق يف رحلة الدردشة الصوتية ،ق ّدم
نافارا عرب شبكة الصحفيني الدوليني عد ًدا من الطرق
التي يمكن أن يستعني بها الصحفيون يف «كلوب
هاوس» ،من أجل إعداد تقارير مميزة:
ً
أول ،التعمق يف املوضوع وتحديد املصادر:
ُيمكن االستعانة بتطبيق «كلوب هاوس» ،عرب إنشاء
غرف ليناقش فيه الصحفيون موضو ًعا يريدون
إعداد تقرير عنه ،وبالتايل يدعون خرباء أو أشخاصًا
متأثرين باملوضوع ،ويمكن أن يبحث الصحفيون
وينضموا إىل غرف قد أطلق فيها املشاركون حول
حوادث أو موضوعات محددة تتعلق بتقاريرهم.
وبدالً من استخدام التطبيق للبحث عن أشخاص
ومصادر ومواضيع ،يمكن أن يستضيف الصحفيون
مراسلني آخرين أو أشخاصًا مستعدين للحوار
والتحدث ،من أجل الرتويج لقصص أعدوها.
ثان ًيا ،التعرف عىل آراء الجمهور بموضوع
وإعداد دراسات الحالة :أحيانًا يكتب الصحفي
سطرا يف قصة ويطلب من
تغريدة أو يضيف
ً
األشخاص مشاركة تجاربهم الخاصة بما يتعلّق
بموضوع ما .ويف «كلوب هاوس» ،يمكن أن يقوم
الصحفي باألمر نفسه ،من خالل إنشاء غرفة
دردشة صوتية ملناقشة موضوع بالتفصيل .لكن
يجدر اإلنتباه إىل أنّه ال ينبغي أن يحل هذا الحوار
يف التطبيق مكان املكاملات الخاصة ،ال سيما إذا كان

حساسا ،ولكن يمكن اإلستعانة
املوضوع املطروح
ً
بغرفة يف «كلوب هاوس» من أجل تحديد حاالت
ملتابعتها واكتشاف اهتمامات الجمهور.
ثالث ًا ،متابعة حرصية للقصص الشعبية :يمكن
أن يع ّد الصحفي أو النارش جلسات متابعة ملواضيع
مع ّينة ودعوة القراء والخرباء والشخصيات العامة
املطلعة عىل قصة ما ،لالنضمام واملشاركة بالنقاشات،
ما يضفي أهمية عىل املحتوى .وبحال كان هدف
أرباحا ،يمكنه جعل اإلنضمام إىل
الصحفي أن يجني
ً
الجلسة بمثابة اشرتاك.
راب ًعا ،عند دعوة األشخاص للمشاركة بحوار
يف جلسة ستقام يف «كلوب هاوس» ،يمكن أن
ت ُرفق بمالحظة أ ّن املراسل سيقوم بتدوين مالحظات
يف الجلسة من أجل إعداد التقارير.
وعىل الرغم من مزايا التطبيق ،إال أ ّن املستخدمني
يواجهون بعض العرثات ،عىل سبيل املثال كشفت
الصحفية املتخصصة بالشؤون التكنولوجية يف
صحيفة «نيويورك تايمز» ،تيلور لورينز عن تعرضها
العتداء لفظي يف التطبيق .ويف منشور لها ،دعت
املستخدمني إىل مراسلتها بحال شهدوا أي نوع
من املضايقات أو املعلومات املضللة أو العمليات
اإلحتيالية خالل استخدامهم التطبيق.
عن هذا األمر ،أوضح نافارا أنّه يصعب اآلن إدارة
نظرا ملحدودية األدوات وامليزات
املضايقات ومنعها ً
املتاحة يف «كلوب هاوس» حال ًيا.
وإضافة إىل املضايقات ،يشك ّل انتشار املعلومات
املضللة عىل التطبيق واحتمال عدم اكتشافها
مصدر قلق آخر للصحفيني .وعن هذا األمر ،كتبت
املسؤولة يف شبكة تقيص الحقائق الدولية كريستينا
تارداغويال ،يف مقال نرشه «بوينرت» أ ّن تصميم «كلوب
هاوس» الحايل يجعل من الصعب عىل الصحفيني أن
يدققوا باألخبار ويتقصوا الحقائق ،إذ ال تتوفّر ميزة
اآلن لحفظ املنشورات القديمة أو امللفات الصوتية
واملحادثات واملستخدمني .ورأت تارداغويال أ ّن
«اإلفتقار لهذه امليزات يؤ ّدي إىل ظهور حواجز أمام
املدققي بالحقائق».

أعلنت رشكة مايكروسوفت التكنولوجية دعمها للدعوات الهادفة لدفع رشكات
التكنولوجيا ،ومن بينها جوجل وفيس بوك ،مقابال ماديا لوسائل اإلعالم
واملنصات اإلخبارية نظري نرش املحتوي اإلخباري عىل محركات البحث
ومنصات السوشيال ميديا ،وهو ما اعتربته رشكة جوجل «انتهازية» ،ومحاولة
لـ»تقويض املنافسني».
وبحسب تقرير نرشته شبكة بلومربج فإن التأييد الذي أقدمت عليه
«مايكروسوفت» يهدف إىل دفع املستخدمني لالعتماد عيل محرك البحث
«بينج» الذي تديره مايكروسوفت ،بدالً من محرك جوجل الشهري.
ونقلت بلومربج عن كينت والكر ،نائب رئيس جوجل للشئون العاملية ،قوله:
«نعتقدأن هذا النقاش املهم يجب أن يدور حول جوهر القضية ،وأال يخرج عن
مساره بسبب االنتهازيةالعارية للرشكات اآلخري ـ يف إشارة إىل مايكروسوفت
ـ األمر الذي يقودنا إىل اهتمام مايكروسوفت املفاجئ بهذه املناقشة».
وكتب ووكر أن «ادعاءات مايكروسوفت التي تخدم مصالحها الذاتية» تم
تقديمها «يف محاولة لتقويضمنافس».
أيضا يف توقيت دفع مايكروسوفت الحتضان مقرتحات السياسة
وشكك ووكر ً
الجديدة ،مشريًا إىل أنه يأتي بعدأن أقرت أن أنظمتها قد تم الكشف عنها
كجزء مما أصبح ُيعرف باسم اخرتاق ،SolarWindsقائال:»ليس من قبيل
املصادفة أن اهتمام مايكروسوفت الجديد بمهاجمتنا يأتي يف أعقاب هجوم
SolarWinds» ،مضيفًا أن الهجوم عرض عمالء مايكروسوفت ألرضار بما يف
ذلك الوكاالت الحكومية والبنوكواملستشفيات و املؤسسات اإلخبارية.
وأضاف« :تم تحذير مايكروسوفت بشأن نقاط الضعف يف نظامهم ،وعلموا
أنهم يتعرضونلالستغالل ،ويقومون اآلن بالتحكم يف الرضر».
كما دافعت جوجل عن دورها يف توزيع املحتوى اإلخباري ،وكتب ووكر أن
الرشكة ترحب «بمناقشةطرق خلق مستقبل اقتصادي أفضل للصحافة
الجيدة ،خاصة أن نموذج عمل وسائل اإلعالماإلخبارية يواجه تحديات
متزايدة لسنوات عديدة».
وأضاف« :لكن املقرتحات التي من شأنها أن تعطل الوصول إىل شبكة الويب
املفتوحة سترضباملستهلكني والرشكات الصغرية والنارشين  ..لهذا السبب
شاركنا مع النارشين يف جميع أنحاء العالمإليجاد حلول أفضل وسنواصل
القيام بذلك».
منشورا عىل
ويف وقت سابق ،كتب رئيس رشكة مايكروسوفت «براد سميث»
ً
مدونةيحث الواليات املتحدة عىل تبني سياسة مماثلة القرتاح أسرتايل من
شأنه إجبار عمالقة التكنولوجياعىل دفع النارشين مقابل املحتوى ،وإخضاع
رشكات التكنولوجيا لتحكيم األسعار اإللزامي إذا لم يتمالتوصل إىل صفقة.

Google claims it has blocked over 99 million COVID-19 fake ads in 2020
1.6 million publisher sites with pervasive or
egregious violations.
Over the past few years, we introduced
strict policies and restrictions around who
can run election-related advertising on
Google platform and the ways they can
target ads.
«Globally, we continue to expand our
verification programme and verified more
than 5,400 additional election advertisers in
2020,” Google said.
In the US, Google temporarily paused more
than five million ads and blocked ads on
over three billion Search queries referencing
the election, the candidates or its outcome.
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policies.
«We also continued to invest in our
automated detection technology
to effectively scan the web for
publisher policy compliance at scale,” said the
company.
Due to this investment,
along with several
new policies, Google
removed ads from 1.3
billion publisher pages in 2020, up from
21 million in 2019.
It also stopped ads
from serving on over

company said in a statement on Wednesday.
The number of ad accounts Google
disabled for policy violations
increased by 70 per cent
from 1 million to over 1.7
million.
The company also
blocked or removed
over 867 million ads
for attempting to
evade its detection
systems, including
cloaking, and an
additional 101 million
ads for violating its
misrepresentation

G

oogle blocked over 99 million
Covid-related ads in 2020, including those for miracle cures,
N95 masks due to supply shortages fake
vaccine doses.
As claims and conspiracies about the coronavirus’s origin and spread were circulated
online, Google launched a new policy to
prohibit both ads and monetised content
about Covid-19 or other global health emergencies that contradict scientific consensus.
«We continue to be nimble, tracking bad
actors’ behavior and learning from it. In
doing so, we’re able to better prepare for
future scams and claims that may arise,” the
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منها البلع بدون مضغ..
أسباب حدوث الحموضة
تعترب الحموضة من مشاكل املعدة الشائعة التي تسبب حرقة وانتفاخا وتجشؤا وغثيانا،
وبذلك تجعل املصاب بها غري قادر عىل تناول الطعام وممارسة حياته بشكل طبيعي.

5

أخطاء
نرتكبها
تؤدى للشعور
بألم الركبة
آالم الركبة هي مصدر قلق صحي شائع لدى
كبار السن مع تقدم العمر ،تصبح العضالت
حول الغرضوف املرن التي تعمل كممتص
للصدمات يف مفاصلنا صلبة وتفقد مرونتها
وتصبح أكرث عرضة لإلصابة.
ووفقا لتقرير ملوقع TIMES OF INDIA
عندما تبدأ هذه املشكلة يف إزعاجك يف سن
مبكرة ،فقد يكون السبب هو عادات أسلوب
حياتك السيئة ،يشكو املزيد من البالغني
األصغر سنًا اآلن من آالم الركبة،
والتي تحدث غال ًبا بسبب نمط
حياتهم غري املستقر أو
الجلوس أو الوقوف.

آالم الركبة إن عبور ساقك  ،أو إراحة كاحلك
فوق الركبة األخرى  ،أو الجلوس مع تقاطع
كاحليك  ،يزيد الضغط عىل ركبتيك بالنسبة
ألولئك الذين يعانون بالفعل من أي نوع من
املشاكل املتعلقة بالركبة ،فإن الجلوس يف هذه
األوضاع الخاصة لفرتة طويلة يمكن أن يجعل
الحالة أسوأ.

الجلوس ورجالك
متقاطعتان
ينتج ألم الركبة التدريجي
يف الغالب عن الجلوس مع
عقد ساقيك يشتكي كل
من الرجال والنساء
 ،الذين اعتادوا
الجلوس مع وضع
أرجلهم فوق
األخرى  ،من
مشكلة

تأمين ركبتيك

قف بشكل طبيعي
وحافظ عىل
اسرتخاء
ركبتيك طوال
الوقت يجب أن
تكون ركبتيك
مثنيتني قليالً ،
مما يسمح للعضالت
حول الركبة بتوفري الثبات
والدعم.

تجنب ثنى الركبتين
لفترات طويلة

يمكن أن يؤدي الركوع أو البقاء
يف وضع تنثني فيه ركبتيك
لفرتة طويلة إىل زيادة الضغط
عىل املفاصل واألربطة والعضالت
يف حالة الركوع عىل أي سطح صلب
 ،يزداد الضغط عىل غرضوفك

قالت مارتني كوتينات ،أخصائية أمراض الجهاز الهضمي ،إن حدوث الحموضة مرتبط بعادات
غذائية خاطئة ،مثل بلع الطعام دون مضغ؛ ما يتسبب يف قلة اللعاب الذي يساعد عىل تكسري
الطعام وضبط درجة الحموضة.
وأوضحت أن الخطأ الثاني ،هو تناول الكثري من الدهون واألطعمة املقلية ،حيث إن املعدة تجد
صعوبة يف امتصاص األطعمة املقلية التي تحتوي عىل صلصة؛ ما يتسبب يف بطء الهضم
واالنتفاخ؛ لهذا يجب التقليل من الدهون قدر اإلمكان وتجنبها ً
ليل ،بحسب مجلة «الصحة»
الفرنسية.
وأشارت إىل أن الخطأ الثالث ،هو اإلفراط يف تناول األطعمة الحمضية ،مثل الربتقال والطماطم
والخل ،ألنها تتسبب أحيانًا يف تهيج املعدة وحدوث ارتجاع ،أما الرابع ،فهو رشب أكرث من 3
أيضا مع
أكواب قهوة يوم ًيا ،حيث إنها تضغط عىل املعدة وتتسبب يف عرس الهضم ،وهذا يحدث ً
املرشوبات الغازية واملياه املعدنية الفوارة.
وقالت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي ،إن الخطأ الخامس ،هو عدم تناول الخرضوات يوم ًيا،
حيث إنها تساعد يف مكافحة التهابات املعدة واملرئ ،والسادس ،هو إهمال تناول الفاكهة ،لكن
يجب الحصول عىل نوعني فقط يف اليوم ،ألن الكثري منها يتسبب يف صعوبة الهضم واالنتفاخ.
وعظامك حول الركبتني حاول تجنب البقاء
يف هذا الوضع لفرتة طويلة يجب عىل أولئك
الذين يعانون من مشاكل يف الركبة أو التهاب
املفاصل تجنب هذا الوضع بشكل خاص.
ارتداء أحذية غير مريحة

األحذية التي ترتديها يمكن أن تساهم يف ألم
الركبة يمكن أن يؤدي ارتداء األحذية غري
املريحة إىل اختالل التوازن والضغط عىل
مفاصلك هذا يمكن أن يؤدي بسهولة إىل آالم
املفاصل وإجهاد العضالت حتى االستخدام
املنتظم للكعوب العالية يمكن أن يكون سب ًبا
ملشكالت ركبتك ِ
مريحا ومبطنًا
ارتد حذا ًءا
ً
يمكنه دعم ركبتيك وكاحليك.

أيضا ،تناول الكثري من الطعام ورشب كمية كبرية من املاء ً
ليل ،مما
وأضافت أن من األخطاء ً
جيدا ،والتعرض لإلجهاد والتوتر لفرتة
يتسبب يف الضغط عىل املعدة وعدم قدرتها عىل الهضم
ً
طويلة ،ألنهم من األسباب الرئيسية لحدوث االرتجاع وحرقة املعدة واأللم.
وأكدت أنه يجب تجنب ممارسة أي نشاط ريايض بعد تناول الطعام مبارشةً ،ألن هذا يتسبب
يف الشعور بحرقة ومرارة يف الحلق ،ولهذا يفضل االنتظار ساعتني أو  3ساعات ثم ممارسة
الرياضة.
أيضا ،ألنها تتسبب يف
وأشارت إىل أنه يجب تجنب اإلفراط يف تناول األدوية املضادة للحموضة ً
املعاناة من آثار جانبية ،مثل اإلمساك أو اإلسهال واالنتفاج والتشنجات املعوية واإلرهاق.
ونصحت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي ،بالحصول عىل بعض العالجات الطبيعية يف حالة
الشعور بالحموضة ،مثل رشب العرقسوس أو كوب ماء يحتوي عىل نصف ملعقة من صودا
الخبز املخففة ،ويف حالة عدم التحسن خالل شهر ،يجب استشارة الطبيب.

استخدام الكرسي الخطأ
للجلوس
إذا كنت من األشخاص الذين يتعني عليهم
الجلوس يف نفس الوضع لفرتة طويلة أثناء
العمل  ،فتأكد من أن الكريس الذي تجلس
مريحا ومن االرتفاع الصحيح قد يؤدي
عليه
ً
الجلوس عىل أثاث مرتفع ج ًدا أو منخفض
ج ًدا إىل زيادة معاناتك ويمكن أن يزيد ألم
ركبتك سو ًءا إن تثبيت جسمك يف وضع حرج
لفرتات طويلة يجعل من الصعب عىل ركبتيك
الحفاظ عىل التوازن واالستقرار.

إذا شعرت بأحد هذه األعراض ..عليك
فورا
باستشارة الطبيب
ً

الفتق هو بروز عضو من خالل جدار التجويف الذي يحتويه،
والفتق الفجوي ينتج من خالل بروز املعدة يف التجويف الصدري
من خالل فتحة املريء التي توجد يف الحجاب الحاجز ،وتختلف
األعراض التي تظهر عىل املصابني بالفتق باختالف شدته ومكانه.
أعراض الفتق:
ظهور كتلة أو جزء منتفخ يف مكان حدوث الفتق.
وتحديدا عند اإلنحناء.
الشعور بالثقل ،أو عدم راحة باألمعاء
ً
الشعور بألم شديد عند بذل جهد خاصًة عند حمل أشياء ثقيلة.
مواجهة مشاكل يف الجهاز الهضمي ،مثل املعاناة من اإلمساك.
تضخم النتوء عند السعال ،أو الوقوف أو الشد.
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انواع الفتق:
األربي :وهو أكرث األنواع شيو ًعا عند الرجال أكرث من
الفتق
ّ
النساء ،ويتمثل يف اندفاع جزء من األمعاء أو النسيج الدهني يف
منطقة الفخذ.
األربي
الفتق الفخذي :ويعترب هذا النوع أقل شيو ًعا من الفتق
ّ
ويصيب النساء أكرث من الرجال.
السي :وذلك يحدث نتيجة اندفاع جزء من األمعاء أو
الفتق ُ
السة ،ويمكن أن يصاب بها
النسيج الدهني يف البطن بالقرب من ُ
الرضع.
ُ
الفتق الحجابي :وبه يتم اندفاع جزء من املعدة عرب الفتحة
املتواجدة يف الحجاب الحاجز.

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

Health Medical صحة وطب
Arab American Today العربي األمريكي اليوم

Stark link between obesity and
Covid deaths revealed

N

ine out of 10 deaths from
coronavirus have occurred in
countries with high obesity
levels, according to World Health Organization-backed research that sets
out the stark correlation between
excessive weight and lives lost to the
disease.

 النظام:دراسة
الغذائي النباتي قد
يكون له تأثير على
صحة العظام
رجحت دراسة صغرية أنه يمكن أن يكون للتغذية
 أي التخيل التام عن األطعمة ذات األصل- النباتية
. عواقب سلبية عىل صحة العظام- الحيواني
وذكر املعهد األملاني لتقييم املخاطر أن بعض
املؤرشات الحيوية وقياسات املوجات فوق الصوتية
.تشري إىل هذا األمر
وبالنسبة للدراسة املنشورة يف دورية
 تم الوقوف عىل صحة العظام،»«نيوترينتس
 يأكلون أطعمة36 و، نباتيا36(  رجالً وامرأة72لـ
مختلطة) باستخدام قياسات املوجات فوق
 وكان لدى النباتيني.الصوتية عىل عظام الكعب
نتائج بيانات باملوجات فوق الصوتية أدنى يف
 يمكن أن يشري ذلك إىل، ووفقا ً للمعهد.املتوسط
ٍ
.تدن يف صحة العظام

The study from the World Obesity Federation
(WOF), which represents scientists, medical
professionals and researchers from more than
50 regional and national obesity associations,
showed mortality rates were 10 times higher
where at least 50 per cent of the population
was overweight.
It offers fresh insight into why people in some
countries die at far greater rates after catching
the virus than in others.
Age has been seen as the biggest predictor
for severe outcomes, which has led to priority
being given to older people in most countries’
Covid-19 vaccine rollouts. But the WOF said its
report “shows for the first time that overweight
populations come a close second”. It is now
calling for this group to be prioritised for
immunisation.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO director-general, said the report “must act as a
wake-up call to governments globally” to tackle
obesity.
Analysis of both the latest mortality data from
Johns Hopkins University, and the WHO Global
Health Observatory data on obesity, demonstrated that 2.2m of the 2.5m global deaths

were in countries with high levels of obesity.
Scientists have sought to understand the
difference in death rates between Asian and
western countries, as well as low income and
high-income countries. The WOF suggests the
discovery of the “common denominator” of
obesity is an important part of the explanation.
Tim Lobstein, senior policy adviser to the WOF
and the report’s author, said death rates were
10 times higher in countries where more than
50 per cent of the population were overweight.
The increase in national death rates where
countries exceeded the threshold of 50 per cent
of population overweight was “dramatic”.
The report, released ahead of world obesity day
on Thursday, did not find a single example of a
country where less than 40 per cent of the population was overweight having high death rates.
On the other hand, no country with high death
rates — at least 100 per 100,000 — had less
than 50 per cent of its population overweight.
Scatter plot showing the connection between
prevalence of obesity and covid mortality rates.
In all countries with a death rate of more than
100 per 100,000 people, more than half of
adults are overweight. In countries with the
lowest death rates, most have much lower
levels of adult obesity
Vietnam, for example, has the lowest recorded
death rate in the world and the second lowest
level of overweight people: just 0.04 per
100,000 deaths from Covid-19 and 18.3 per
cent of adults overweight, according to WHO
data.
To read the rest of the article go to :
https://www.ft.com/

 رصد العلماء تحت إرشاف يوليانه،ويف الدراسة
ً  مؤرشا ً حيويا12 مينتسل من املعهد أيضا ً تركيز
.يف الدم والبول والتي تعترب مهمة لصحة العظام
 تم العثور عىل األحماض األمينية،عىل سبيل املثال
 برتكيزات أقل لدى6 «ليسني» وفيتامينات إيه وبي
.النباتيني مقارنة بآكيل األطعمة املختلطة
وقد يعني هذا أن هناك كمية أقل من العنارص
 والتي توجد بشكل،الغذائية يف هذه املجموعة
أسايس يف األطعمة ذات األصل الحيواني وذات
.الصلة بالهيكل العظمي
 «تشري:وقال رئيس املعهد أندرياس هينسل
نتائجنا العلمية إىل أن النظام الغذائي النباتي يؤثر
.»عىل صحة العظام

تكون سموم
أسباب
ّ
بالجسم وكيفية عالجها
والتخلص منها
،ليس بالرضورة للسموم التي توجد بالجسم أنه تجعله يشعر باأللم
 فيجب،خطرا
آالما ولكن تشكل
ً ولكن توجد أنواع كثرية منها ال تسبب
ً
تماما ملدة ال تقل عن أسبوع عن األطعمة التي تسبب ضغطًا
ً التوقف
، وبما يف ذلك بعض املرشوبات مثل الشاي،وإزعاجا للجهاز الهضمي
ً
 كما من األفضل أن يرتاح الجسم من اللحوم، والكحول باستمرار،القهوة
. مع الرتكيز عىل الخرضوات والفواكه،واألسماك وكرثة امللح والسكر
:طرق للتخلص من سموم الجسم
يعترب رشب كوب واحد من عصري التوت يوم ًيا ومعه كوب عصري برتقال
 وذلك ألنها تحتوي،من أفضل األغذية التي ت ُخلص الجسم من السموم
 كما يعمل عصري التوت عىل،عىل نسبة عالية من مضادات األكسدة
حرق الدهون املرتاكمة يف الجسم الحتوائه عىل مواد مدرة للبول وبالتايل
.طرد السموم من الجسم
 كما،رشب املاء بالليمون يعمل عىل تنظيف الجسم من السموم املرتاكمة
يمد الجسم بكميات كبرية من العنارص األساسية مثل معدن البوتاسيوم
.وفيتامني ج
:نصائح للتخلص من سموم الجسم
. واستقراره النفيس والعاطفي،الحفاظ عىل الحالة املزاجية للشخص
.التعرض للهواء النقي بشكل مستمر
رشب كمية كافية من السوائل وخاصًة املاء التي تساعد عىل رطوبة
.الجسم وقت أكرب

Dr . Ali Nasser
Internal Medicine . Board Certified

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

نقبل جميع أنواع التأمين الطبي

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

Experince In General & Pediatric Surgery Staff Member At Oakwood Hospital & Detroit Medical
توفر لقاحات وفحوصات المدارس

Monday
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سيارات CARS
العربي األمريكي اليوم Arab American Today

سيارة شبابية جديدة من هيونداي
تستعد لغزو أسواق العالم
أزاحت رشكة هيونداي الستار عن التصميم النهائي
لسيارة  Bayonالتي طورتها لتكون من بني أجمل
السيارات االقتصادية املخصصة للشباب ومحبي
املركبات العرصية.
وتتميز السيارة الجديدة بهيكل هاتشباك متوسط
الحجم ،تزينت واجهته األمامية بمصابيح  LEDفريدة
التصميم ،فضال عن التصميم امللفت لشكل الواجهة
الخلفية التي يعلوها جنح هوائي صغري للحفاظ عىل
الثبات عىل الرسعات العالية.
وتعترب هذه املركبة نموذجا مطورا أكرث عرصية من
سيارات  i20الشهرية من هيونداي ،لكنها أتت أكرب قليال،
إذ بلغ طول هيكلها  4أمتار و 18سم ،وعرضه  177سم،
وارتفاعه  149سم ،أما املسافة بني محوري العجالت فهي
 258سم.
وحصلت هذه السيارة عىل عجالت بأقراص معدنية

مميزة بمقاس  15و 17إنشا،أما قمرتها من الداخل
فجهزت بواجهة قيادة متطورة فيها شاشتان ،واحدة
قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكرتونية وأخرى يف
املنتصف تعمل باللمس مقاسها  10،25بوصة.
كما ز ّودت هيونداي مركبتها بأحدث أنظمة املولتيميديا
التي تتعامل مع أنظمة  Apple CarPlayو Android Auto
واملدعمة بـ  8مكربات صوت من نوع  ،Boseوبنظام لشحن
الهواتف الذكية السلكيا ،فضال عن أنظمة أمان متطورة
كنظام منع االصطدام الجانبي عىل الطرقات ،ونظام
الحفاظ عىل املسار أثناء التنقل عىل الطرق الرسيعة،
وأنظمة للفرملة األوتوماتيكية يف حاالت الطوارئ.
وستطرح هذه املركبة بنوعني من املحركات االقتصادية،
محرك بنزين  MPiبسعة  1.2ليرت يولد عزما يعادل 84
حصانا ،ومحرك  T-GDiتوربيني بسعة  1.0ليرت بعزم 100
حصان.

توسع أسرة مركباتها
فورد
ّ
العمالقة برباعية دفع جديدة
أعلنت رشكة فورد عن نموذج معدل جديد ستضيفه إىل أرسة سياراتها البيك آب الكبرية
الرباعية الدفع.
من حيث املقاييس تتطابق السيارة الجديدة تقريبا مع مركبات  F150 Super Dutyاملوجودة
حاليا ،لكنها تختلف عنها قليال من ناحية التصميم الخارجي ،فبدال من الشبك املطيل بالكروم
عىل الواجهة حصلت هذه السيارات عىل ألوان للشبك تتطابق مع اللون األسايس للهيكل ،كما
أضيفت عليها بعض التعديالت عىل تصميم القمرة من الداخل.
وجاءت قمرة هذه املركبات بصفني من املقاعد الجلدية املريحة املخصصة لخمس ركاب ،كما
تميزت واجهة القيادة فيها عن تلك املوجودة يف مركبات  Super Dutyالسابقة بشكل ملحوظ،
إذ تغري تصميم فتحات نظام التكييف ،وتصميم أزرار الواجهة ،كما حصلت عىل شاشة أكرب
بمقاس  12بوصة مع نظام  Super Dutyيدعم االتصال السلكيا مع الهواتف واألجهزة الذكية
عرب نظامي  Apple CarPlayو .Android Auto
ويمكن لهذه املركبات نقل حموالت تصل إىل  3.6طن ،وجر مقصورات يصل وزنها إىل  16.8طن،
كما جهزت بعجالت كبرية وأنظمة تعليق خاصة تمكنها من اجتياز أكرث الطرق وعورة ،فضال عن
أنظمة تساعد عىل التحكم بكل عجلة عىل حدة لتسهيل القيادة عىل الرمال أو األماكن املغطاة
باألوحال والثلوج.
وستطرح منها نسخ بمحركات بنزين بـ  8أسطوانات سعتها  7.3ليرت تولد عزما يعادل 436
حصانا ،ونسخ بمحركات توربينية بـ  8أسطوانات يعادل عزمها  482حصانا ،أما أسعار نسخ
 F-250منها فستبدأ من  34ألف دوالر ،وأسعار نسخ  F-450ستبدأ من  55ألف دوالر.

2022 Kia EV6 Will Be First of 11 Promised
Electric Cars
pound-feet of torque. The Hyundai is rated at up
to 300 miles on the WLTP rating system, but EPA
estimates are usually lower. We can expect similar
numbers for the EV6.

الند روفر تطرح طراز
ديفندر  130بميزة جديدة..
تعرف عليها
أعلنت رشكة الند روفر الربيطانية عن عزمها طرح نسخة ذات 3
صفوف من املقاعد من طرازها الجديد «ديفندر .»130
وقال موقع «موتور وان» املختص بأخبار السيارات ،إن هذه النسخة
ستصل لألسواق خالل  18شهرا من اآلن ،وسيصل طولها إىل  5.1مرت.
وكانت الند روفر قد طرحت الجيل الجديد كليا من طراز ديفندر يف
سبتمرب/أيلول من عام  2019املايض.

The EV6 also looks to have daring styling, just like
Hyundai’s new EV. It’s a mix between a hatchback
and crossover with four doors and a futuristic look.
The interesting-looking roofline flows back into a
ducktail spoiler with slim taillights that jackknife
down the quarter panel. You’ll have to get used to
”this look because Kia says it’s the “embodiment
of its new design language.
We’ll know more about Kia’s new electric
vehicle by the end of the month, and it
should go on sale alongside the 2022
Hyundai Ioniq 5 this fall starting
around $45,000. Kia hopes that
by 2030, EVs, hybrids,
and plug-in hybrids
will make up 40
percent of all
its sales.

The Ioniq 5 will be on sale in the fall and the Ioniq
6 sedan and Ioniq 7 SUV are set for 2022 and 2024
arrivals.
We expect that the EV6 will share a 77.4-kWh
battery with the Ioniq 5 with an operating voltage
of 800 volts. A single electric motor powering
the rear wheels should be the standard option
on the Kia. Similarly equipped Ioniq 5s make 215
horsepower and 258 pound-feet of torque in this
configuration. A dual-motor all-wheel-drive setup
should be optional, with 302 horsepower and 446

K

ia says it’ll have 11 new electric vehicles by 2026. Of those 11 new EVs,
seven will be built on the Hyundai
Motor Group’s E-GMP (electric vehicle platform) architecture, and this will be the first
one to arrive. The Kia EV6, which we expect
to be Kia’s version of the recently unveiled
Hyundai Ioniq 5, will be fully shown by
the end of the month and join the Soul EV
and the Niro EV in the Korean automaker’s
current electric lineup.
Kia says that its forthcoming electric vehicles will
follow a simple, numbered naming scheme.
”Each car’s name will start with “EV
and be followed by a number.
Hyundai is taking a similar
approach by using the
Ioniq subbrand
for its electric
vehicles and
following
it by a
number.

وأوضح املوقع أن األسواق التي ستتوفر بها النسخة التي تتميز
بوجود  3صفوف من املقاعد ،هي الصني ودول قارة أمريكا الشمالية
وأيضا منطقة الرشق األوسط.
وستتوفر هذه النسخة ،من طراز ديفندر  ،130بمحرك  ،V8ومحرك
كهربائي هجني من فئة .plug-in hybrid
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ارتفاع أسعار وإيجارات الفلل
السكنية في جزيرة ياس
 خالل الربع20%  إىل10 ارتفعت أسعار وإيجارات الفلل السكنية يف جزيرة ياس بنسب متباينة ترتاوح بني
.2020  مقارنة بالربع األول من عام،األول من العام الحايل
وأرجع مسؤولون عقاريون ارتفاع أسعار وإيجارات الفلل يف جزيرة ياس إىل زيادة الطلب عىل السكن بالفلل
، وما فرضته من متغريات جديدة يف متطلبات السكن،خالل الفرتة األخرية بوجه عام بعد جائحة كورونا
باإلضافة إىل االنتهاء من تسليم عدد كبري من الوحدات الجديدة بمشاريع الفلل يف جزيرة ياس مثل «وست
.»ياس» و»ياس إيكرز
مساحات واسعة

 أن وحدات،وذكر تقرير صادر عن رشكة «إم بي إم العقارية» لالستشارات التابعة ملرصف أبوظبي اإلسالمي
سجلت أدا ًء مرنا ً بسبب زيادة الطلب عىل األماكن املعيشية املريحة داخل املجتمعات
ّ الفلل والتاون هاوس
 عىل خلفية ازدياد االعتماد عىل آليات العمل،السكنية التي تتخللها مساحات خرضاء ورحابة يف تصاميمها
.» بحسب ما ورد يف صحيفة «االتحاد،والدراسة من املنازل
 عىل أساس ربع سنوي1% وأوضح التقرير أنه رغم انخفاض متوسط معدالت بيع الفلل بنسبة أقل من
،التوجه املرتاجع
 خالفت هذا، مثل وست ياس وياس إيكرز وحدائق الراحة، فإن بعض املواقع،ً  سنويا4.6%و
ّ
.5%  إىل2 بعدما شهدت زياد ًة سنوي ًة بنسبة نحو
 غرف يف مرشوع وست ياس من4  ارتفع متوسط سعر بيع الفلل املؤلفة من،وبحسب موقع بروبرتي فايندر
 فيما. مليون درهم5.6  إىل4.8  والخمس غرف من،2021  مليون بداية العام5.05  مطلع العام املايض إىل4.25
.ً  ألفا280  والخمس غرف،ً  ألفا250 يبلغ متوسط إيجار األربع غرف
2.4  إىل2020  خالل الربع األول من2.3 كما ارتفع متوسط سعر الفلل املؤلفة من غرفتني يف «ياس إيكرز» من
. مليون4.3  إىل3.9  واألربع غرف من، مليون3.2  إىل3.1  والثالث غرف من،ً مليون درهم حاليا
.ً  ألفا250  واألربع غرف،ً  ألفا190  والثالث غرف، ألف درهم160 فيما يبلغ متوسط إيجار الفلل ذات الغرفتني

Growth in China’s home prices to
cool in 2021

C

HINA’S home prices are expected
to rise at a slower pace this year
while sales will likely remain
steady, as Beijing shifts its focus to
tackling rising debt risks in the sector
as the economy recovers, a Reuters poll
showed.
The residential property market recovered
quickly in 2020 benefiting from lower
mortgage interest rates and a marginal
relaxation of some official curbs on
buyers, offering much-needed support
for an economy nearly fully recovered to
pre-coronavirus levels. But the rebound
has raised concerns about financial risk
and policymakers have since then tightened screws on the funnelling of funds
into the sector.
Average residential property price growth
is estimated to cool to 3.3 per cent in
2021, according to 13 analysts and economists surveyed from Jan 25-29.
Home prices climbed around 4.9 per cent
in 2020, a Reuters calculation of official
data showed.
The price rises this year will continue to be
driven by bigger cities as the credit liquidity released during the Covid-19 epidemic
cannot be recalled in the short term, said
Nie Wen, economist at Hwabao Trust.

Sluggish demand in smaller cities and
stringent lending regulations for developers and buyers, however, will put a lid on
any spurt in demand this year, analysts
say.
Property transactions are expected to be
flat from last year, versus a 2.6 per cent
gain in 2020.
Zhao Ke, analyst at China Merchants Securities, said pent-up buying in the second
half of 2020 could mean that demand
won’t be as strong this year.
Yuan Hao, chief real estate analyst with
SWS Research, also expected the central
bank’s tight controls on banks’ property
loan issuance to curb home transactions
this year.
Regulators outlined borrowing caps
known as “the three red lines” last August,
while the central bank in December
introduced caps on property loans granted
by banks.
Major Chinese cities including Beijing,
Shanghai and Shenzhen also recently
ramped up transaction restrictions and
launched probes into illegal flows of funds
into the real estate sector.
Housing investments are estimated to rise
6.4 per cent this year, slightly softer than
the pace of 7 per cent in 2020.

«The volume of new construction starts is
expected to stay elevated this year, as land
sales in 2020 remained high,” said Nelson
Wong, head of research for Greater China
at commercial property services provider
JLL.
Housing project construction investment
will also be driven by developers who
are accelerating project launches to raise
cash amid tight financing conditions, he
said. However, land purchase, the other
component of real estate investment, is
likely to slow down due to the tight financing situation.
The survey also found analysts think the
Covid-19 epidemic will have a limited impact on China’s property sector, and many
believe the market will remain stable or
further cool this year.
Most respondents say top-tier cities may
extend tightening curbs to avoid market
froth due to a low level of residential
housing supply, while lower-tier cities
facing a slump in demand may roll out
more support.
Asked to rate the affordability of Chinese
housing on a scale, with 1 being the
cheapest and 10 the most expensive,
analysts’ median answer was 7, in line
with the last poll.

تباطؤ نمو أسعار المنازل في بريطانيا
 إن نمو أسعار املنازل الربيطانية تباطأ للشهر الثالث عىل،قالت هاليفاكس لإلقراض العقاري
 يف مؤرش جديد عىل أن الطفرة املدفوعة بالجائحة يف سوق اإلسكان يف،التوايل يف فرباير شباط
.بريطانيا تتبدد
 يف يناير5.4%  عقب ارتفاع، عىل أساس سنوي5.2% وأفادت هاليفاكس أن أسعار املنازل زادت
.كانون الثاني
 عىل أساس شهري بعد انخفاضها0.1%  تراجعت أسعار املنازل،ويف فرباير شباط وحده
. يف يناير كانون الثاني0.4%

قفزة متوقعة بأسعار عقارات أستراليا

.2003  وهو أفضل معدل نمو منذ، يف فرباير2.1% ارتفعت أسعار العقارات يف أسرتاليا بنسبة
 مدن يف العالم من حيث10  وهما من بني أكرث،األداء األفضل كان يف مدينتي سيدني وميلبورن
.تكلفة العقارات
، فيما انخفضت أسعار الفائدة إىل مستويات قياسية، يف يناير10% ونمت القروض العقارية
. سنوات عىل األقل3 وتم تثبيت الفائدة عىل القروض املمنوحة
 يف الوقت الذي انخفض،وساهم يف زيادة الطلب عىل القروض تحسن األوضاع االقتصادية
 وتشري. والتحفيز الحكومي، كما ارتفع الطلب بسبب العمل عن بعد،فيه املعروض من املنازل
. خالل عامني20% التوقعات إىل ارتفاع األسعار
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بإشراف خبير األعشاب  :جمال عرقوب
( يجب إستشارة الطبيب قبل االستخدام )

الطـب البديــل Alternative Medicine
العربي األمريكي اليوم Arab American Today

الحنطة السوداء
كنز فوائد من خيرات
الطبيعة
الحنطة السوداء نوع من أنواع الحبوب الكاملة ذات قيمة غذائية عالية مقارنة بغريها من
الحبوب ،تحتوي عىل الكثري من العنارص الغذائية الرضورية للجسم من معادن وفيتانينات
أهمها فيتامني  ،Kالربوتني ،واأللياف ،وحمض الفوليك ،وفيتامني .B6
وبفضل ما تحتويه من مغذيات جعل كنز مهم لفوائد صحية ال حرص لها أبرزها:
– غنية بالربوتني الذي يعمل عىل منع تجلط الدم ،وتقليل االلتهابات ،وخفض الدم.
– تعمل االلياف الغذائية املوجودة يف الحنطة السوداء عىل تحسني مستويات السكر يف الدم
وبالتايل تقليل فرص اإلصابة بأمراض القلب ،والسكتة الدماغية.
– تحسني عملية الهضم حيث تساعد االلياف يف عملية هضم الطعام ومساعدته عىل
التحرك عرب الجهاز الهضمي.

تفوت استخدامه..
ال ّ

المكون الخارق
 28فائدة مذهلة لهذا
ّ
الزعفران هو صبغ أصفر زاهي اللون
ويضيف نكهة طيبة للطعام ،ينت َج عن
طريق تجفيف مياسم وجزء من األقالم يف
زهرة نبات زعفران الخريف البنفسجي،
الذي يعرف علميا باسم الزعفران
السوسني.
ويحتوي الزعفران عىل العديد من العنارص
الغذائية املهمة لصحة اإلنسان.
فوائد الزعفران:
.1
.2
.3
.4
.5

1عالج الربو والسعال.
2مقشع ومخفف للبلغم.
3الوقاية من العديد من األمراض
املزمنة مثل أمراض القلب.
4الوقاية من الرسطانات.
5يعمل عىل محاربة مشاكل
اضطرابات النوم.

6 .6قد تستخدم النساء الزعفران لعالج
آالم الطمث وتقلصاته.
7 .7يقبل الرجال عليه لعالج بعض
املشاكل الجنسية ،ولتأخري رسعة
القذف ،كما ويمكن أن يستخدم
كمنشط جنيس.
8 .8صحة الجلد ويخفف من جفافه ،كما
ووجد بأن تطبيقه عىل فروة الرأس
مبارشة قد يساعد يف عالج الثعلبة
والصلع.
9 .9يستخدم يف الزعفران يف صناعة
العطور واألقمشة وكمادة صابغة.
1010يساعد عىل تنظيم السكر يف الدم،
وينظم استقالب الكربوهيدرات،
وامتصاص الكالسيوم.
1111يساعد عىل تشكيل األنسجة
والعظام والهرمونات الجنسية.
1212تعزيز تغذية الخاليا يف الجسم ونقل
األكسجني والتخلص من الفضالت.
1313يعزز عمل األعصاب.

Fresh Arabic & American Coffee
Fresh Spices & Seasonings
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1414يساعد عىل توازن السوائل يف
الجسم والسيطرة عىل ضغط الدم.
1515يساهم يف عالج االكتئاب.
1616يساعد عىل االسرتخاء وتهدئة
األعصاب ،مما يساهم يف عالج.
1717يستخدم يف عالج مشاكل األعصاب
املرتبطة بتقدم السن مثل فقدان
الذاكرة والباركنسون والزهايمر.
1818عالج لفقدان البرص الذي يسببه
تقدم العمر ،كما ويساهم يف عالج
بعض أمراض العيون ،ويجعل خاليا
الرؤية أكرث مرونة وصالبة.
1919املساعدة عىل الهضم الذي عادة ما
يكون بطيء خالل الحمل.
2020تهدئة حموضة املعدة.
2121خفض ضغط الدم.
2222عالج بعض املشاكل الهضمية مثل؛
اإلمساك.
2323التخلص من النفخة والغازات.
2424محاربة غثيان الصباح.

– غنية بالربوتينات التي تزيد الشعور بالشبع بسعرات حرارية أقل وهو ما يساعد عىل
الحصول عىل وزن صحي ومثايل.
– غنية بالكربوهيدرات املركبة والتي تساعد عىل إدارة مستويات السكر يف الدم وهو ما يحمي
من اإلصابة بداء السكري.
– تساعد حبوب الحنطة عىل تحسن تدفق الدم ،وتعزيز الدورة الدموية.

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

أفضل ألعاب تصفيف
الشعر للبنات لعمر 4
سنوات

العاب تنمية مهارات الطفل العقلية واللغوية
تنمية مهارات الطفل العقلية واللغوية هي ما تبحث
عنه العديد من األمهات ،وخاص ًة أن الذكاء واملهارة
اللغوية من املقومات التي تساعد الطفل عىل اكتساب
العديد من املهارات املستقبلية التي تؤهله لكي يصبح
فرد ناجح يف املجتمع ،وهناك عدد من األلعاب التي
تعمل عىل تنمية هذه املهارات وهذا ما سوف نقدمه ِ
لك
يف هذا املقال من خالل موقع “ ماميتو ” فتابعي معنا.
هناك اعتقاد خاطئ بني بعض األمهات بأن تنمية ذكاء
الطفل ال يحدث إال عندما يكرب قليالً ،ولكن تم إنتاج
مجموعة مبتكرة من األلعاب تساعد الطفل عىل تنمية
مهاراته العقلية منذ العام األول.
وهذه األلعاب تعمل عىل زيادة القدرة الحركية للطفل
وتدربه عىل اكتساب مهارة حل املشكلة وأيضا ً تكسبه
مهارة التواصل مع اآلخر ،وسوف نستعرض هذه األلعاب
فيما ييل :
لعبة األوريجامي لتنمية المهارات العقلية

تعد هذه اللعبة من األلعاب الهامة التي تنمي ذكاء
الطفل ،والبد أن تشاركي طفلك اللعب بهذه اللعبة
ألنها تحتاج إىل املشاركة ،وهى عبارة عن صنع أشكال
متعددة من ورق تم صنعه ليناسب هذه املهارة .وهى
لعبة يابانية تكسب الطفل ذاكرة قوية – الرتكيز –
الشعور باإلنجاز – تنمية الخيال – تساعد عىل تقوية
الفص األيرس للمخ واأليمن أيضا ً.
لعبة فصل األلوان

هذه اللعبة عبارة عن مجموعة ألوان مختلطة واملطلوب
من الطفل هو فصل هذه األلوان معا ً ،وهذه اللعبة تقوم
بتنمية القدرة البرصية للطفل كما أنها تجعله يحفظ
األسماء املختلفة لأللوان فال ينساها ،وهى تقوي الجزء
األيمن من املخ.
لعبة البازل لتنمية مهارات الطفل العقلية

تعد العاب البازل من أقدم األلعاب التي تم صنعها
لتنمي مجموعة مهارات للطفل ،ويف نفس الوقت هي
لعبة مسلية للكبار والصغار.
فهذه اللعبة تجعله يكتسب مهارة التفكري يف
الطريقة التي يعيد بها شكل الصورة أو تركيبها من
وحي خياله ،وهى
من أكرث األلعاب
التي تنمي الذكاء
والقدرات العقلية
عىل اإلطالق.
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العاب الصلصال
من خالل هذه األلعاب الشهرية يمكن للطفل أن يشكل
العديد من الحيوانات أو أي شكل آخر يلفت انتباهه،
ثم يقوم الطفل بتقليد هذا الشكل وصنع أشكال أخرى
منه ،وهذه األلعاب تنمي لدى الطفل الحس اإلبداعي
لكن عليكي سيدتي أن تراعي نوعية الصلصال التي
سوف تقومي برشائها حتى ال تتسبب يف أي رضر
لطفلك.
العاب الميكانو والمكعبات لتنمية مهارات
الطفل
هي ألعاب هامة جدا ً وتم صنعها خصيصا ً لتنمية
القدرات العقلية للطفل ،فمن خالل قدرة الطفل عىل أن
يقوم بتكوين شكل غري
تقليدي ويستخدم
وحي خياله،
فهذا ينمي
لديه مهارة
االبتكار
مما

يساعد عىل تقوية املهارة العقلية يف هذا الجزء.

العاب لـ تنمية مهارات الطفل اللغوية

إن تقوية مهارة طفلك اللغوية تبدأ منذ والدته ،لكنها
لها عدة مراحل أولها هي أن تطوري مهارة السمع لديه،
فعندما ينتبه الطفل ملن يتحدث إليه سوف تنمو لديه
املهارة اللغوية ،وهناك الكثري من األلعاب التي يمكنك
بها أن تنمي تلك املهارة ومنها :
القيام بصنع أكواب عىل شكل هاتف وقومي باللعب مع
طفلك من خاللها ليستمع ويكرر ما تقوليه من كالم.
لعبة املهندس ،واملقصود بها أن تقومي بدور املهندس
وتوجهي تعليمات لطفلك وعليه أن يقوم بتنفيذ
التعليمات بدقة ومهارة ،عىل سبيل املثال أطلبي منه
أن يشكل شكل معني بالبازل ،فمن خالل هذا سوف
يتواصل معك لغويا ً بطريقة جيدة.
الصندوق املغلق هو لعبة مبتكرة تجعل الطفل يميز
بني أصوات األشياء وهو ال يراها ،بمعنى أن تحرضي
صندوق صغري من الكرتون وتضعي به لعبة وتقومي
برجها داخل الصندوق وتطلبي من الطفل معرفة هذه
اللعبة ،هل هي من البالستيك أم من املعدن.
تعد لعبة إشارات املرور من األلعاب البسيطة التي
تنمي املهارة اللغوية لدى الطفل ،وهى عبارة عن أن
يلتزم الطفل بلون اإلشارة املحدد كأنه هو السيارة وأنتي
إشارة املرور ،فعندما تقولني له أخرض يسري ،وإن قولتي
له أحمر يتوقف ،وإن قولتي له أصفر يستعد للسري.
لعبة صفات الحيوانات هي أن تقومي سيدتي بإخبار
طفلك عدة صفات لحيوان ما ،مثل صوته أو كطريقة
مشيته وبعد أن تنتهي من هذا الوصف ،عىل طفلك أن
يخربك باسم هذا الحيوان.
صيد الحيوان لعبة جميلة جدا ً تجعل الطفل يتعلم
أصوات الحيوانات ،من خالل قيامك سيدتي بالتقليد
ألحد أصوات الحيوانات وسؤال طفلك عن اسم هذا
الحيوان.
لعبة إصدار التعليمات مناسبة جدا ً إن كان عدد
األطفال كثري ،وفيها يجلس األطفال بدائرة ويقومون
بفرك األصابع بنا ًء عىل طلبك ،ثم توجيه أمر آخر
بالتصفيق ،وهذه اللعبة تنمي لدى الطفل
اليقظة وتغيري الفعل حسب ما يسمعوه
من كالم.

ِ
لصغريتك مشط تلوين الشعر كهدية تكميلية
قدمي
بعد اختيار أفضل ألعاب املكياج لألطفال البنات،
حيث تأتي مجموعة التلوين بعدد  6ألوان من
الطباشري صديق البيئة سهل االستخدام ،كما أنه
قابل للذوبان باملاء ويمكن التخلص منه بالشامبو،
ولكنه يمكن أن يبقى ثابت عىل الشعر ملدة  3أيام.
ِ
لصغريتك ألعياد امليالد
وت ٌعد اللعبة هدية رائعة
ٍ
خاصة إذا كان شعرها فاتح وغري
والحفالت التنكرية
داكن ،كما أن طريقة االستخدام بسيطة للغاية،
ضعي خصله الشعر املراد تلوينها عىل مشط
الطباشري ثم خففي الشعر ولضمان نتيجة أفضل
ِ
طفلتك.
ثبتيه بجل أو بخاخ مناسب لشعر
يمكنك االختيار بسهولة بعد أن قدمنا ِ
ِ
لك
اآلن
مجموعة متنوعة من ألعاب املكياج لألطفال البنات،
ًً
مكياجا حقيق ًيا أو بالستيك ًيا لتدليل به
سواء كان
ِ
فتاتك.

أفضل ألعاب
المكياج للبنات – 7
 12سنة
تنفرد املجموعة بتصميم كمبيوتر محمول قابل
ِ
صغريتك من محبات
للطي مع مرآة ،فإذا كانت
األلوان الالمعة والتصميمات الفريدة إليك مجموعة
“ ”My Firstكأحد أفضل ألعاب املكياج لألطفال
البنات للتزين والتجميل الحقيقي ،من مواد صديقة
للبيئة غري سامة وال تسبب أي رضر أو تهيج لبرشة
األطفال كما أنها تتميز بسهولة الغسل.
تتكون املجموعة من وحدات صغرية لظالل العيون
بألوان الباستيل الساطعة توجد أعىل العبوة وكذلك
من كل جانب من العبوة ،وتتضمن الكثري من أحمر
الخدود امللون و 8ألوان ملمع شفاه باإلضافة إىل
عدد  6أدوات تجميل أخرى ،كما أن املرآة غري قابلة
ِ
أطفالك.
للخدش أو الكرس للحفاظ عىل سالمة
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السعودية ..قرار جديد
لمواجهة التطرف في
المدارس والجامعات

صدمة كورونا
والتعليم:

ماذا
في دنيا
العرب؟
زهير هواري
إذا كانت تقارير األمم املتحدة ومنظماتها تتحدث
عن صدمة أزمة كورونا يف قطاع التعليم ،بمن فيه
التالمذة والطالب واملعلمون واملسؤولون واألهل،
باعتبارها صدمة غري مسبوقة ،كونها قد أدت إىل
رجوع عقارب الساعة إىل الوراء يف ما يتصل بتحقيق
أهداف التعليم الدولية ،وأث ّرت بشكل غري متناسب
عىل الفئات األشد فقرا ً وضعفا ً .فكيف لنا أن نتحدث
عن الصدمة ذاتها يف دنيا العرب قبل الدخول يف
بعض نماذج التعاطي مع الجائحة التعليمية؟
لدى التدقيق يف أوضاع الدول العربية وتفاعلها مع
هذا الحدث الكارثي ،ال بد من التفريق بني آليات
وعمليات االستجابة للوباء ،بالنظر إىل أوضاع
كل من هذه الدول ،وطبيعة الظروف االقتصادية
والسياسية واألمنية التي تمر بها ،كل عىل حدة .دون
الدخول يف التفاصيل يمكن تصنيف هذه الدول تبعا ً
لظروفها ومداخيلها وسكانها عىل النحو التايل:
 دول تملك مستوى معيشيا ً مرتفعا ً وتتمتعباستقرار اقتصادي وسيايس واجتماعي ،وينطبق
ذلك عىل معظم الدول املصدرة للنفط والغاز يف
منطقة شبه الجزيرة العربية (الكويت ،السعودية،

اتخذت السعودية ،قرارا جديدا يهدف إىل مواجهة الفكر املتطرف
يف جميع إدارات التعليم والجامعات.
وأعلنت وزارة التعليم يف اململكة إنشاء وحدات التوعية
الفكرية يف جميع إدارات التعليم والجامعات؛ لـ»تعزيز قيم
املواطنة واالعتدال والوسطية ،والتصدي لجميع أفكار التطرف
واالنحالل» ،بحسب وكالة األنباء الرسمية (واس).

اإلمارات ،البحرين ،قطر ،و ُعمان) .يف املقابل،
هناك دول تتمتع باقتصاد نفطي ،لكنها تعاني من
معضالت سياسية وأمنية تقود إىل تعذر اإلفادة من
هذه الرثوة (العراق وليبيا عىل وجه الخصوص).
 أهمية مثل هذا الوضع أنه مك َّن ويمك ِّن دول املحوراألول من التفاعل مع املستجدات باعتباره يمتلك
املقدرات املادية التي ال بد من إنفاقها عىل مجاراة
االتجاه العاملي باللجوء إىل التعليم الرقمي مع
متطلباته .وما يتوجب االنتباه إليه أن هذه املجاراة
كانت إىل حد ما سابقة عىل انتشار الوباء .إذ إنها
بالفعل أدخلت القطاع التعليمي إىل حد ما يف العالم
الرقمي مع مالحظة وجود مشكالت ال يستهان بها.
 هناك دول ثانية تختلف يف أوضاعها اختالفا ً بينا ً،فما يجمعها أنها دول غري منتجة للنفط وال تتمتع
باقتصادات قوية ومستويات معيشية جيدة ،وتعاني
من أزمات متداخلة يف مجاالت الخدمات والسكن
والتعليم والصحة وغريها ،لكنها تفرتق عن بعضها
يف كم املعضالت السياسية واألمنية التي تعانيها
(تونس ،مرص ،سورية ،لبنان ،الجزائر ،اليمن،
املغرب ،السودان ،موريتانيا ،الصومال ،وجيبوتي).
وهكذا فقدت مثل هذه الدول عاملني رئيسيني يف
مواجهة املحنة ،أولهما يتمثل يف االقتصاد وفوائضه

التي يمكن توجيهها للتعاطي مع متطلبات الوباء
املستجد تعليميا ً ،وثانيهما أن العديد منها يعاني من
فقدان االستقرار السيايس واألمني بنسب متفاوتة.
 ال بد من االنتباه إىل أننا عندما نتحدث عناملجتمعات العربية نشري إىل أن أقساما ً ال يستهان
بها منها ،ال تتمتع بأي نوع من االستقرار ،فمثالً ال
بد وأن نلحظ أن املنطقة واملجتمعات العربية تضم
اآلن أعىل نسبة من الالجئني واملهجرين والنازحني
بني دول العالم .ال ينطبق األمر عىل الفلسطينيني
يف مخيماتهم ولدى الدول املضيفة ،بل أيضا ً عىل
املاليني من السوريني والعراقيني والليبيني واليمنيني
وغريهم.

العاهل السعودي ،امللك سلمان بن عبد العزيز ،يلقي كلمة
افرتاضية خالل القمة السنوية الـ 15لقادة مجموعة العرشين يف
الرياض ،اململكة العربية السعودية 22 ،نوفمرب /ترشين الثاني
2020
وقال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ« :تهدف
الوزارة من إنشاء وحدة التوعية الفكرية يف كل إدارة تعليم
وجامعة إىل تعزيز القيم الحميدة مثل الوالء للدين ،والوالء لوالة
األمر ،واالنتماء للوطن ،ونرش قيم الوسطية واالعتدال والتسامح
والتعايش ،والوقاية من الفكر املتطرف ومعالجة آثاره».
كما تهدف وحدة التوعية الفكرية بحسب آل الشيخ إىل «تشجيع
املبادرات العلمية والبحثية يف القضايا الفكرية».
وشدد وزير التعليم السعودي عىل أن «الوزارة لن تسمح
باستغالل املؤسسات التعليمية للرتويج للفكر املتطرف ،أو
ملمارسة أي سلوكيات تدعو إىل االنحالل ،أو استخدام املسؤولية
املهنية التعليمية يف غري سياقاتها الوطنية».

 كما نلحظ أن املجتمعات العربية تعاني من غياباألمن االسرتاتيجي القومي ،وهو أمر بالغ الخطورة،
فاملنطقة تتعرض سياسيا ً الخرتاقات مدمرة لوحدة
كياناتها بعد أن فقدت جامعة الدول العربية دورها
القومي الوظيفي ،وباتت مكوناتها عبارة عن دول
مفردة ال رابط يجمع بينها وال مانع يحميها.
(باحث وأكاديمي)

واقع التعليم الجامعي الرقمي في زمن كورونا
إعداد  /عصام سحمراني
منذ صعود املواقع اإللكرتونية يف شتى املجاالت يف
سنوات التسعينيات من القرن املايض ،مقدمة شتى
الخدمات التي تتزايد عاما ً بعد عام ،يف مشاركة الصور
وامللفات ،وصناعة املوسيقى واألفالم ،وعرض األخبار
واملعلومات املتنوعة ،يتساءل مراقبون عن الوقت التي
سيتحول فيه التعليم الجامعي إىل العالم الرقمي .بدا
واضحا ً أ ّن عملية التعليم يمكن أداؤها بفاعلية عرب
اإلنرتنت .يف الواقع ،عملت جامعات ومعاهد عدة طوال
سنوات يف تقديم التعليم عن ُبعد ،بسبل مختلفة منها
ما هو رقمي .مع ذلك ،فإ ّن معظم مؤسسات التعليم
العايل التي خاضت هذا املجال ،فضلت عليه دائما
التعليم املدمج من دون الذهاب كليا ً إىل التعليم عن
بعد ،خصوصا ً أ ّن خريجي املدارس الذين ولدوا يف
يقدرون تجربة الحرم الجامعي
العرص الرقمي ،ما زالوا ّ
الكاملة.
املفرتق الخطري عام  2020كان فريوس كورونا الجديد،
بشكله الوبائي العاملي الذي أجرب القطاعات بمعظمها
عىل اإلقفال ،بما فيها مؤسسات التعليم العايل .ومع
هذا اإلقفال كان املهرب الوحيد ملواصلة العملية
التعليمية نقلها بالكامل إىل العالم الرقمي .بني
االختيار واإلجبار تدور املسألة حاليا ً ،إذ تفضل بعض
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املؤسسات اإلبقاء عىل هذا الوضع ،لكن ما مدى نجاح
التجربة؟ هل يتعلم الطالب بكفاءة فعالً؟ وماذا عن
األكاديميني أنفسهم؟ هل إلقاء املحارضة من البيت
نعمة أم نقمة؟
هذه األسئلة وغريها ،أجرى موقع «تايمز هاير
إيديوكيشن» األكاديمي املتخصص ،استطالعا ً حولها
يف أكتوبر /ترشين األول ونوفمرب /ترشين الثاني
املاضيني ،شمل  520أستاذا ً جامعيا ً .وعىل الرغم من
أ ّن الغالبية العظمى من بينهم ( 334مشاركا ً) كانوا من
اململكة املتحدة  ،فإ ّن جنسيات املشاركني بلغت  ،46من
جميع القارات .وجاء يف خالصات النتائج ما ييل:
 قال أكرث من نصف املشاركني إ ّن االنتقال األويل إىلالتعليم عرب اإلنرتنت كان له أثر سلبي عىل صحتهم
الذهنية ،ويعتقد  60يف املائة من بينهم ،أ ّن هذا التعليم
أث ّر يف الصحة الذهنية لطالبهم.
 يعتقد  20يف املائة فقط ،من األساتذة ،أ ّن طالبهميقدرون التعليم وجها ً
يقدرون التعليم عن ُبعد بقدر ما ّ
ّ
لوجه.
 يعتقد  40يف املائة فقط من األكاديميني املبتدئني ،أ ّنضد تفيش كورونا،
مخططات جامعاتهم املعاد فتحهاّ ،
هي مخططات قوية ،مقارنة بـ 70يف املائة من كبار
املديرين.
 -معظم املشاركني غري متأكدين مما إذا كان التعليم

الجيد عرب اإلنرتنت يؤدي إىل نتائج أقوى من التعليم
التقليدي عىل مستوى تحصيل الطالب.

يودون أن تستمر
 أكرث من  75يف املائة من املشاركني ّاالجتماعات األكاديمية عن ُبعد يف أعقاب الوباء.
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET
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Kinds of Exercise That
Boost Heart Health

eing physically active is a major
step toward good heart health. It’s
one of your most effective tools for
strengthening the heart muscle, keeping
your weight under control and warding
off the artery damage from high cholesterol, high blood sugar and high blood
pressure that can lead to heart attack
or stroke.

It’s also true that different types of exercise
are needed to provide complete fitness. “Aerobic exercise and resistance training are the
most important for heart health,” says Johns
Hopkins exercise physiologist Kerry J. Stewart,
Ed.D. “Although flexibility doesn’t contribute
directly to heart health, it’s nevertheless important because it provides a good foundation
for performing aerobic and strength exercises
more effectively.”
Here’s how different types of exercise benefit
you.
Aerobic Exercise
What it does: Aerobic exercise improves
circulation, which results in lowered blood
pressure and heart rate, Stewart says. In addition, it increases your overall aerobic fitness,
as measured by a treadmill test, for example,
and it helps your cardiac output (how well
your heart pumps). Aerobic exercise also
reduces the risk of type 2 diabetes and, if you
already live with diabetes, helps you control
your blood glucose.
How much: Ideally, at least 30 minutes a day,
at least five days a week.
Examples: Brisk walking, running, swimming, cycling, playing tennis and jumping
rope. Heart-pumping aerobic exercise is the
kind that doctors have in mind when they
recommend at least 150 minutes per week of
moderate activity.
Resistance Training (Strength Work)
What it does: Resistance training has a

more specific effect on body composition,
Stewart says. For people who are carrying a
lot of body fat (including a big belly, which
is a risk factor for heart disease), it can help
reduce fat and create leaner muscle mass.
Research shows that a combination of aerobic
exercise and resistance work may help raise
HDL (good) cholesterol and lower LDL (bad)
cholesterol.
How much: At least two nonconsecutive days
per week of resistance training is a good rule
of thumb, according to the American College
of Sports Medicine.
Examples: Working out with free weights
(such as hand weights, dumbbells or barbells),
on weight machines, with resistance bands
or through body-resistance exercises, such as
push-ups, squats and chin-ups.
Stretching, Flexibility and Balance
What they do: Flexibility workouts, such as
stretching, don’t directly contribute to heart
health. What they do is benefit musculoskeletal health, which enables you to stay flexible
and free from joint pain, cramping and other
muscular issues. That flexibility is a critical
part of being able to maintain aerobic exercise
and resistance training, says Stewart.
“If you have a good musculoskeletal foundation, that enables you to do the exercises
that help your heart,” he says. As a bonus,
flexibility and balance exercises help maintain
stability and prevent falls, which can cause
injuries that limit other kinds of exercise.
How much: Every day and before and after
other exercise.
Examples: Your doctor can recommend basic
stretches you can do at home, or you can find
DVDs or YouTube videos to follow (though
check with your doctor if you’re concerned
about the intensity of the exercise). Tai chi
and yoga also improve these skills, and classes
are available in many communities.

هذه التمارين تساعدك في بناء
العضالت وخسارة الوزن

،» امليش: وتشمل،»اسم «الكارديو
.» والرقص، ونط الحبل،والجري

 قالت روان،وفيما يتعلق بشدة التمارين
وزني إن املقصود بها «هو مدى املجهود
،»املبذول أثناء القيام بالنشاط البدني
الفتة إىل أن امليش البطيء من التمارين
، يف حني أن الجري،الشدة
منخفضة
ّ
.يصنّف من التمارين عالية الشدة

،» رفع األثقال:أبرز هذه التمارين هي
 وتمارين بحبل،وتمارين بوزن الجسم
.»املقاومة
وأشارت خبرية التغذية إىل أن هناك
مجموعة أخرى من التمارين تساعد
املتدرب عىل رفع نبضات قلبه وعىل
حرق وحدات حرارية أكرث وخسارة
.الدهون
وأوضحت أن هذه التمارين يطلق عليها

 تمارين منزلية سهلة ستبقيك نشيطا على مدار اليوم5
 ويعمل هذا التمرين عىل تقوية عضالت الساقني،عىل التحمل
.وتناغمها بشكل مثايل
 االندفاع-3

 ويركز عىل،تمرين مثايل للساق باملنزل
الورق والعضالت الرباعية
،واألرداف وأوتار الركبة
وتناسق الجزء السفيل من
.الجسم بالكامل
ويعمل هذا التمرين عن طريق
ترك ساقك يندفع إىل األمام باالتكاز ألعىل
.عىل الركبة
ويمكن أداء هذا التمرين بعد أو قبل
 لتحقيق نتائج،ممارسة تمرين القرفصاء
.أفضل
 رفع الساق-4

،تعترب تمرينات رفع الساق سهلة جدا
وتعمل عن طريق رفع الساق الجانبية ورفع
.الفخذ الداخيل معها
ويعزز التمرين من زيادة مرونة الجزء
.السفيل ويضمن نمو العضالت أيضا
 صنابير الركبة-5
 عرب،يقول الخرباء إن تمرين صنابري الركبة
 يعمل،ثني الركبتني وإمالتهما يمينا وشماال
عىل تقوية عضالت القلب وتقوية الجزء
.السفيل من الجسم
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نصحت خبرية تغذية بممارسة مجموعة
من التمارين التي تساعد يف بناء
عضالت الجسم وخسارة الوزن
 عن،ونقلت صحيفة «النهار» اللبنانية
 أن،اختصاصية التغذية روان وزني
هناك مجموعة من التمارين تساعد
.شد الجسم وبناء العضل
ّ عىل
وبينت روان وزني أن هذه النوعية تعرف
 مشرية إىل أن،»باسم «تمارين املقاومة

،يهتم الكثري من الناس بالحفاظ عىل صحتهم ولياقتهم البدنية
 ولكنهم دوما ما يهملون يف تمارينهم،وربما إنقاص وزنهم
.الرياضية التدريبات الخاصة بالساق
وأوضح تقرير منشور عرب موقع «تايمز
نيوز ناو» أن معظم الناس يهتمون إلنقاص
 ولكنهم،الوزن بتقوية عضالت البطن
 قد تكون،ال يدركون أن عضالت الساق
 ألنها هي من،أكرث أهمية لجسم اإلنسان
.ستبقيه نشيطا عىل مدار اليوم
ويمكن أن تساعد تلك التمارين عىل حرق
 باإلضافة إىل،املزيد من السعرات الحرارية
 مثل ضغط،الحماية من أمراض مختلفة
الدم والسكري والقلق واالكتئاب والتهاب
 عالوة عىل أنها تعزز الطاقة،املفاصل
. وتقوي املناعة،وتحسن مزاجك
وجاءت أبرز التمارين املنزلية السهلة عىل
النحو التايل
: القرفصاء-1

يمكن أن يكون هذا التمرين صعبا يف
 لكن مع الوقت واملمارسة ستعتاد،البداية
.عليه
يركز تمرين القرفصاء عىل تقوية عضالت
ساقيك وعضالت املؤخرة والعضالت
 وتحسني اللياقة البدنية،املحيطة بهما
.للجزء األسفل من الجسم بالكامل
ويكمن التمرين يف الجلوس بوضعية
.»X« القرفصاء مع ساقيك عىل وضعية
 الجلوس للجدار-2

 وقم بإمالة ظهرك،ابحث عن جدار جيد
 حتى تصبح ساقيك، وانزلق ألسفل،عليه
.يف الزاوية اليمنى
ويخترب هذا التمرين قدرة الجسم
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روسيا تطلق أول قمر
صناعي لمراقبة المناخ في
القطب الشمالي
أقلع صاروخ «سويوز» من قاعدة بايكونور يف كازاخستان محمال بأول
قمر صناعي رويس ملراقبة املناخ يف القطب الشمايل.

أول فندق فضائي في العالم يبدأ بناؤه عام 2025
من املقرر أن يبدأ العمل يف أول «فندق فضائي» يف
العالم ،يف مدار أريض منخفض عام  ،2025وسيكون
مجهزا بمطاعم وسينما ومنتجع صحي وغرف تتسع لـ
 400شخص.
ويمكن أن تعمل محطة  ،Voyagerالتي طورتها رشكة
 ،)Orbital Assembly Corporation (OACيف وقت
مبكر من عام  ،2027مع البنية التحتية املبنية يف مدار
حول األرض.
وستكون املحطة الفضائية عىل شكل دائرة كبرية،
وستدور لتوليد جاذبية اصطناعية ستوضع عىل
مستوى مماثل للجاذبية املوجودة عىل سطح القمر.
وسيشمل فندق  Voyager Stationالعديد من امليزات
التي قد تتوقعها من سفينة سياحية ،بما يف ذلك
املطاعم ذات الطابع الخاص ،واملنتجع الصحي
والسينما.
وسيحتوي عىل سلسلة من الكبسوالت متصلة بالجزء
الخارجي من الحلقة الدوارة ،ويمكن بيع بعض هذه
الكبسوالت ألمثال ناسا ووكالة الفضاء األوروبية
ألبحاث الفضاء.
ولم ُيكشف عن أي تفاصيل بشأن تكلفة بناء املحطة
الفضائية ،أو تكلفة قضاء ليلة يف الفندق ،عىل الرغم من
أن  OACتقول إن تكاليف البناء أصبحت أرخص بفضل
مركبات اإلطالق القابلة إلعادة االستخدام مثل «سبيس
إكس فالكون  »9و.Starship
وستتكون محطة  Voyagerالفضائية من سلسلة
من الحلقات ،مع عدد من «الوحدات» املرفقة بأقىص
الحلقات الخارجية.
وستدير  Gateway Foundationبعض هذه الوحدات
الـ  ،24وستكون مخصصة ألشياء مثل أماكن الطاقم
والهواء واملاء والطاقة.
وستشمل أيضا صالة رياضية ومطبخا ومطعما وبارا
وغريها من املرافق األساسية ،لألشخاص املقرر تواجدهم
يف املحطة عىل املدى الطويل.

وسيتم تأجري الوحدات األخرى أو بيعها للرشكات
الخاصة والحكومات.
وعىل سبيل املثال ،يمكن لألشخاص رشاء واحدة من
الوحدات النمطية مقاس  12 × 20مرتا لفيال خاصة ،أو
وحدات متعددة إلنشاء فندق به منتجع صحي وسينما
وغري ذلك.
ويمكن للوكاالت الحكومية استخدام املحطة إليواء
وحدة العلوم الخاصة بها ،أو كمركز تدريب لرواد
الفضاء الذين يستعدون للذهاب إىل املريخ.
وتعود فكرة بناء محطة فضاء تدور حول عجلة مركزية
دائرية إىل األيام األوىل للسفر عرب الفضاء ،لفرنر فون
براون ،أحد املهندسني املعماريني يف برنامج ناسا أبولو،
حيث اقرتح يف الخمسينيات من القرن املايض موائل عىل
شكل عجلة تدور لخلق جاذبية اصطناعية.
وظهر مفهوم محطة  ،Voyagerوهي فكرة مماثلة ولكن
عىل نطاق أوسع بكثري ،ألول مرة يف عام  2012مع إطالق
.Gateway Foundation
وتأسست  ،OACالرشكة التي أنشأتها املؤسسة لتحقيق
رؤية املحطة املدارية ،يف عام  2018بهدف تشغيلها
بحلول عام .2027
ويف حني لم ُيكشف عن تكلفة تطوير وبناء املحطة
الفضائية ،مع إطالق «سبيس إكس فالكون  »9ويف
املستقبل  ،SpaceX Starshipأصبح وضع األجسام
الكبرية يف املدار أكرث قابلية للتطبيق.
وبلغ متوسطتكلفة إطالق املواد إىل الفضاء زهاء 8000
دوالر لكل كيلوغرام لفرتة طويلة ،ولكن الطبيعة القابلة
إلعادة االستخدام لـ» فالكون  ،»9أدت إىل انخفاض هذا
إىل  2000دوالر/كغ ،وتتوقع «سبيس إكس» أن تصل
تكلفة املركبة الفضائية إىل بضع مئات من الدوالرات.
وضم الفريق قدامى املحاربني يف وكالة ناسا والطيارين
واملهندسني واملهندسني املعماريني ،حيث يبنون نظاما
يشتمل عىل العديد من الكبسوالت ألغراض مختلفة
و»قطار فضائي» عايل الرسعة.

ويبلغ طول كل وحدة من وحدات السكن املتكاملة الـ 24
هذه  20مرتا ،وعرضها  12مرتا وستحمل وظيفة مختلفة
 من غرف الفنادق إىل دور السينما.وتتوقع الرشكة أيضا أن تشتمل الحلقة الخاصة
بهم عىل صاالت العرض وأماكن الحفالت املوسيقية
والحانات واملكتبات وصاالت األلعاب الرياضية واملنتجع
الصحي  -كل األشياء التي تراها عىل منت سفينة
سياحية ،ولكن هذه الرحلة ستطوف يف جميع أنحاء
العالم كل  90دقيقة.
ويخطط الفريق أوال الختبار املفهوم بمحطة نموذجية
أصغر حجما ،ومنشأة ذات جاذبية صغرى تحلّق
بحرية مماثلة ملحطة الفضاء الدولية.
وأوضح جون بلينكو ،مؤسس :Gateway Foundation
«ستكون هذه هي الثورة الصناعية القادمة» ،مضيفا
أنها ستنشئ صناعة فضائية جديدة.
ويقول بلينكو إن التناوب أمر «حيوي» ،ألنه ليس من
املمكن وجود أشخاص يف محطة فضائية دون جاذبية
لفرتات طويلة من الزمن  -وقد يرغب الناس يف البقاء
يف الفضاء لعدة أشهر يف كل مرة ،خاصة عند العمل يف
فندق.
وعند اكتمال االختبار ،سيقوم روبوت يسمى STAR -
 - Structure Truss Assemblyببناء إطار .Voyager
وسيكون أول بناء فضائي نموذجا أوليا لحلقة جاذبية
طولها  61مرتا يف مدار أريض منخفض ،يمكن أن تدور
لتخلق جاذبية عىل مستوى املريخ  40٪ -من جاذبية
األرض.
وسيستغرق بناؤه زهاء عامني ،وأطلق عليه اسم
«املتظاهر عىل املدى القريب»  -عندما يستغرق
تجميعه يف الفضاء ثالثة أيام.
ويف حني أن الفندق هو الهدف األويل ملحطة الفضاء ذات
الجاذبية االصطناعية ،تأمل الرشكة يف تأجري مساحة
للوكاالت ،بما يف ذلك ناسا ووكالة الفضاء األوروبية ،يف
املستقبل.

وأظهر مقطع فيديو نرشته وكالة الفضاء الروسية إطالق صاروخ
«سويوز» وهو يحمل القمر الصناعي «أركتيكا-إم» ،وفق ما أعلنت
وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس».
وكتب رئيس وكالة «روسكوزموس» ديمرتي روجوزين عىل تويرت:
«تم إنشاء اتصال بشكل طبيعي مع القمر الصناعي .لقد كان إطالقا
روتينيا».
وقالت «روسكوزموس» يف بيان إن نظام «أركتيكا» الفضائي لألرصاد
الجوية املائية ومراقبة املناخ «مصمم ملراقبة املناخ والبيئة يف منطقة
القطب الشمايل».
وسيتطلب هذا النظام قمرين صناعيني عىل األقل ليعمل بشكل
صحيح ،وفقا لوكالة الفضاء التي أوضحت« :سيوفران مراقبة دائمة،
يف كل األحوال الجوية ،لسطح األرض ومياه املحيط املتجمد الشمايل».
وذكرت وكالة األنباء الروسية «ريا نوفوستي» أن إطالق القمر
االصطناعي الثاني مقرر يف العام .2023
وتعد التنمية االقتصادية يف القطب الشمايل ،وهي قارة تتكون أساسا
من الجليد الذي يغطي القطب الشمايل ،أحد األهداف الرئيسية
للرئيس الرويس فالديمري بوتني.
ويحتوي القطب الشمايل عىل احتياطات ضخمة من النفط والغاز
والتي تتنافس عليها روسيا والواليات املتحدة وكندا والدنمارك والرنوج
فيما يرسع االحتباس الحراري ذوبان الغطاء الجليدي.
ويف الشهر املايض ،خلص علماء بريطانيون إىل أن الجليد كان يذوب
من املناطق القطبية بمعدل يتوافق مع «أسوأ سيناريوهات تغري
املناخ» خصوصا الجليد يف املحيط املتجمد الشمايل.

NASA’s Perseverance rover deploys wind sensor on Mars
ing technology that could pave the way for a
whole new Mars exploration strategy.
Ingenuity’s flights will likely take place this
spring, with science and sampling work commencing in earnest in the summer, mission
team members have said.
But Perseverance’s early days on Mars are
far from boring. The rover team has already
posted more than 6,300 of the rover’s Jezero
photos, many of them spectacular high-resolution shots taken with Perseverance’s
Mastcam-Z camera system. You can find
!them here. Happy sightseeing

0074

مارس  2021م  -السنة التاسعة  -العدد99 :

the rover gets up and running; Perseverance’s first big job will be to find an airfield
where its little helicopter buddy can take off.
That helicopter, a 4-lb. (1.8
kilograms) craft named
Ingenuity, journeyed
to Mars on Perseverance’s belly. Ingenuity will deploy at the
airfield and try to
make the first-ever
rotorcraft flights
on a world beyond
Earth, demonstrat-

Crater, a 28-mile-wide (45 kilometers) hole
in the ground that harbored a deep lake and
a river delta in the ancient past.
Perseverance, the heart of
NASA’s $2.7 billion Mars
2020 mission, will hunt
for signs of life inside
Jezero and collect
and cache samples
for future return
to Earth. But that
main science
work won’t start
immediately after

S

ince Perseverance’s picture-perfect
landing on Feb. 18, the rover team
has been methodically checking out
its seven science instruments and various
subsystems. For example, Perseverance
just deployed its wind sensor, as before-and-after photos captured by the sixwheeled robot’s navigation cameras show.

The wind sensor is part of Perseverance’s
weather station, which is called the Mars
Environmental Dynamics Analyzer (MEDA).
The instrument will monitor air temperature,
humidity, radiation, dust and wind at Perseverance’s landing site, the floor of Jezero
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Air pollution increases risk of sight loss from
age-related macular degeneration, study
the most common cause of permanent
and severe sight loss in the UK, with
approximately 1.2 million people having
the condition in its early stages. Seven
hundred thousand people in the UK
have late-stage age-related macular
degeneration.

قانون لحماية الحيوانات في كوبا..
يمنع «األلعاب غير المشروعة»
وافق مجلس الدولة الكوبي عىل قانون مخصص لحماية الحيوانات يشك ّل انتصارا ً للمجتمع املدني الذي ترجم
بذلك أحد مطالبه للمرة األوىل إىل قانون.
وأوضحت وزارة الزراعة الكوبية الجمعة يف بيان نرشته عىل موقعها اإللكرتوني أن «إقرار قانون حماية
الحيوانات يمث ّل استجابة لآلراء الكثرية التي أبديت خالل املشاورات الشعبية يف شأن املرشوع».
ويرسي تطبيق القانون بعد  90يوما ً من نرشه يف الجريدة الرسمية ،وهو يلحظ عقوبات ترتاوح بني الغرامات
والحبس للمخالفني.
ونقل التلفزيون الحكومي عن الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل قوله إن هذا القانون «عرصي» و»يتناسب مع
كوبا الحالية» ،مشددا ً عىل أنه «نتيجة حوار مع الشعب».
مرحبة باإلعالن عن القانون الذي اعت ُِب انتصارا ً للمجتمع املدني الكوبي الذي يشهد ألول مرة
وصدرت مواقف ّ
ترجمة مطالبه إىل ترشيعات.
ويف السابع من أبريل/نيسان  ،2019تظاهر نحو  500شخص يف هافانا للمطالبة بقانون لحماية الحيوانات،
وهو أول احتجاج مستقل وغري سيايس ترصح به الدولة الكوبية.
وكان من املقرر إقرار مرشوع القانون يف نوفمرب/ترشين الثاني الفائت لكن تأجيله أثار مخاوف النشطاء الذين
نجحوا يف تدبري اجتماع يف وزارة الزراعة للبحث يف املوضوع .ووعدت الوزارة ،بحسب هؤالء ،بأن «كل األلعاب
غري املرشوعة ومعارك الحيوانات» ست ُمنع.
ولكن بقيت عالقة مسألة االضاحي الحيوانية التي ُيق ِْدم عليها أتباع ديانة السانترييا التي نشأت يف نيجرييا،
وأوضحت الوزارة ،بحسب النشطاء ،أن هذه املسألة «موضوع حساس إىل حد ما» وأنها «ال تستطيع منعها».
وأشارت الوزارة يف بيانها ،الجمعة ،يف هذا الشأن إىل أن القانون ينص عىل أن الذبائح الحيوانية يف اإلطار الديني
يجب أن تتم «برأفة ،وبرسعة ،وتجنب األلم» للحيوان ،أي «بطريقة إنسانية».
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Air pollution has been implicated in
brain conditions such as Alzheimer’s
disease, Parkinson’s disease and
stroke, while a 2019 study by the same
research team found that air pollution
was linked to elevated glaucoma risk.
This study was funded by Moorfields
Eye Charity, NIHR, Alcon Research
Institute, and the International Glaucoma Association (Glaucoma UK). Paul J
Foster has received funding from Fight
for Sight for several projects, related
predominately to glaucoma research. In
addition, The UK Biobank Eye and Vision
Consortium has received funding from
Fight for Sight.

have a particularly high flow of blood,
potentially leaving them vulnerable to
the damage caused by tiny particles that
are breathed in and then flow around
the body.
Professor Paul J Foster from UCL Institute of Ophthalmology led the study.
He said: “Here we have identified yet
another health risk posed by air pollution, strengthening the evidence that
improving the air we breathe should be
a key public health priority. Our findings
suggest that living in an area with
polluted air, particularly fine particulate
matter or combustion-related particles
that come from road traffic, could contribute to eye disease. Even relatively
low exposure to air pollution appears to
impact the risk of AMD, suggesting that
air pollution is an important modifiable
risk factor affecting risk of eye disease
”for a very large number of people.
Age-related macular degeneration is

S

mall increases in air
pollution are linked to an
increased risk of irreversible
sight loss from age-related macular
degeneration, a new study has
found.

Researchers at UCL found that people
in the most polluted areas were at least
eight per cent more likely to report having age-related macular degeneration.
The findings of the long-term study
were published in the British Journal
of Ophthalmology and used data from
116,000 people in the UK Biobank database aged 40-69 with no eye problems
at the start of the study. The health of
the retina was examined by scans for
more than 50,000 people.
Researchers cannot yet say why air
pollution increases the risk of sight loss
from age-related macular degeneration,
but believe it could be because the eyes
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تصرف سيئ لكلب بايدن يتسبب
بترحيله من البيت األبيض
تسبب سلوك غري مناسب لكلب الرئيس األمريكي جو بايدن ،داخل البيت األبيض ،يف اتخاذه قرارا بإرجاعه إىل
منزل العائلة يف والية ديالوير.
والكلب املقصود بالقصة هو «ميجور» ذي املزاج السيئ ،نظرا لقيامه بعض أحد موظفي األمن داخل البيت
األبيض ،ما استدعى الرئيس إىل إبعاده ومعاقبته عىل ما يبدو ،بحسب ما نرشت شبكة يس إن إن.
وأضاف مصدر للشبكة أن ترصف «ميجور»  ،أجرب الرئيس عىل نقله مع كلبه الثاني «تشامب» إىل منزل العائلة،
بعد عودة للكالب داخل البيت األبيض مع فوز بايدن بعد غياب  4سنوات.
وكان بايدن وزوجته قد تبنيا ميجور يف العام  ،2018وذلك بعدما نرشت آشيل ابنة بايدن منشورا عىل موقع
فيسبوك ،تتحدث فيه عن معاناة ستة كالب من فصيلة «الراعي األملاني» جراء تعرضها للتسمم ،ليقرر بعدها
األب بايدن تبني أحدها بعد أن قبلت جمعية ديالوير الخريية منحه إياه.
وقد ُعرف عن الكلب «ميجور» سلوكه السيئ يف مناسبات متعددة ،بما يف ذلك القفز والنباح عىل املوظفني
واألمن ،وفقًا لألشخاص الذين تحدثت معهم شبكة يس إن إن.

عائلة أمريكية تتفرغ  10ساعات لتصنع ثعبانا
من الثلج
فيما بدا أنها هواية تجمع أفراد عائلة أمريكية،
كلما هطل الثلج أمام منزلها يف والية كولورادو،
تمكنت العائلة بعد تفريغ نفسها  10ساعات من
صناعة مجسم ضخم لثعبان من الثلج.
وهذه ليست املرة األوىل التي تبدع فيها هذه العائلة
بصناعة املجسمات الثلجية ،حيث حاز مجسم
لنمر صنعوه باحرتاف أيضا من الثلج العام ،2019
عىل إعجاب أهل الحي الذي يسكنونه ،ما فتح
مجاال واسعا لتبادل الصور وتناقلها عرب مواقع
التواصل.
وأمىض مورن موسيل وإخوته الخمسة 10 ،ساعات يف العمل عىل تمثال الثعبان الذي اتقنوا فيه تقاطيع وجهه إىل
جانب تلوينه بما يشبه الثعبان الحقيقي ،بطول بلغ أكرث من  23مرتا أمام منزلهم.

‹Dead’ man in India comes alive moments before autopsy
post-mortem examination on .
Relatives told local media a pathologist saw the
body move as it lay on the autopsy table. A government health officer confirmed the incident and
told AFP the injured man was then immediately
admitted to another hospital, where his condition
was improving.
The official said doctors at the private hospital had
exercised “bad judgement” when they removed
him from the ventilator and presumed him dead.
The family has yet to launch a formal complaint,
the official added.
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A

n Indian man severely injured in a
motorcycle crash was found moving on
an autopsy table just before doctors prepared to open him up, a health official said .
The 27-year-old from Mahalingapur town in the
southern state of Karnataka was brought to a
private hospital in a critical condition on where
doctors declared him dead and took him off a
ventilator.
His family then moved him to a nearby government hospital where he was to undergo a
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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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أسواق الرضا
shop papaya online at :

papayaexpress.com

: تابعونا على

بجميع فروعه في خدمتكم

تخفيضات كل يوم

أربعاء

تشكيلة واسعة من الخضار والفواكه

عالية الجودة وبأقل األسعار

14615 Warren
Dearborn, MI 48126

(313) 945-8891
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25633 Warren
Dearborn Heights, MI 48127

(313) 277-3220

16322 W.Warren
Detroit MI 48228

(313) 584-8755

5635 Schaefer Rd.
Dearborn, MI 48126

(313) 846-5725
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SERVING THE
COMMUNITY
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ً
عاما في خدمة
الجالية

معرض هاني عميسان

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

BUY - SELL - TRADE
• نبيع بأفضل األسعار
•نبيع كل السيارات مع ضمانة
سنة كاملة لألنجن والترانزميشن

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

ملكية
نظيفة وأسعار
مدهشة

 clean titlesgreat prices
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