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الملك: التكامل الدولي لضبط العولمة 
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 الملك: دعونا إلى المساواة في الوصول إلى ا�دوية 
واللقاحات منذ بداية كورونا 

  



 

 


 رئيس ا�عيان: ا�ردن يرفض أية تسوية تخالف الثوابت 
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   وزير الخارجية: االرهاب ما زال خطر0 امني/ وعقائدي/ 




     
     



   


      


    

      
      


    
     


      








      




 


      

      
      



 هل أوقف أحداث في دور الرعاية لمخالفتهم 
أمر الدفاع ؟ 
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 الحكومة: نتطلع �خر أمر دفاع والوصول لمرحلة 
»منخفض الخطورة« 
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 تشغيل غالبية القطاعات وانشطة والمرافق
اعتبارا من السبت 
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 � فتح المساجد للصلوات الخمس.. غد

 وزير الصحة يعلن معايير السفر 


 ٤ إصابات لمخالطين في الزرقاء
ومثلها من الخارج 



  فتح المقاهي بال أراجيل

 سائقو سيارات بين معان والسعودية 
يطالبون بمساعدتهم 
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 مؤشر بورصة عمان يرتفع في نهاية تعامالت ا�سبوع 



         


     

       




 
  







         

         

          













      



    



        



        


         


        
       
      
       
        



 »الصناعة« تعدل إجراءات نشر إعالنات 
الشركات في صحيفتين يوميتين 




     
    
 




    



    

     
       



     
     
     




    
      





 »العمل« تنفذ ٢٢١ زيارة ميدانية على المدارس الخاصة 
    


     
    
     
    
  





 
    

     

    
  
   




 تراجع الدوالر �دنى مستوى في ٣ أشهر 





      
   








       
     
     
  



























 النفط والغاز يسيران نحو خط »التراجع النهائي« 
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 »كيا« تعلن عن الفائز بجائزة  
»خلي التعقيدات ورا ظهرك« 
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»صفقة القرن« تترنح









تمديد إبعاد عكرمة صبري عن »ا�قصى« لـ ٤ أشهر



إسرائيل تعلق ا�مر العسكري ضد البنوك الفلسطينية
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كمامات مطرزة



أوروبا تمضي في فتح الحدود
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 اتحاد الطاولة يقيم بطوالته في الربع ا�خير 
من ٢٠٢٠ 


     
     
       





       


       



     


      
      


  


        



      
     
      


      
    



      





     












      
 
      
      
       

        
     
       



      


     







 الحكومة تعلن عودة القطاع الرياضي وإقامة المنافسات دون جمهور 
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 الحافي يحاضر 
في االتحاد الكويتي 

 المنتخب القطري لكرة القدم يدخل بمعسكر 
تدريبي ١٢ الجاري 
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 إلغاء رالي نيوزيلندا 

 سواريز يعتبر اللعب بدون جمهور »غريب�« 





       





      

 


       


   

    
    



       



       






    
      





     


 
      





     
      

       





        
 





     



      
      
      
      
















      



 هل تعود المباريات ا(يطالية بحضور الجماهير؟ 
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 فرانكفورت يعمق جراح بريمن في الدوري ا�لماني 
لكرة القدم 

 فرانكفورت تنوي استضافة »ا�بطال« 



     

       





   
     
       








    
    

    
     








 


    
    
     
      


     



    



    
     




    

   
   






   

      

     



   
    


    

    
    
     





 ميسي تدرب بمفرده 



     
     
     

     

       



      




   
     



      



    




      








 طوكيو ٢٠٢٠.. سعي لتبسيط ا�لعاب المؤجلة 
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كتب: حسني دعسة

huss2d@yahoo.com

)1(
مللم عرشات الهدايا، اختارها، نظرة ما عن تلك العني 

التي ستبهرها هدية عيد امليالد.
تذك�ر، ان العالم يقف ج�دارا خبيثا، خليطاً من كتل 

األسمنت الصلدة والدموع، 
بريق يخطف الحلم، يمسد عنق حرير الروح، يتناثر 
برق�ة غرائبي�ة، فالعيد مج�رد لحظة، والب�كاء ليل 

يطول وال ينتهي.
يتوقف طيف العاش�ق عىل ساق الياسمني، يدنو من 

براعم تخجل من بياض القمر.

)2(
يم�ر ابهام عىل قل�ق، علبة تزدد جم�اال، يختلط عىل 
س�طحها زخ�رف الغياب، وتل�ك املخطوط�ات عن 
مقام�ات الحائ�ر االبدي، فق�د اعتزل زم�ان طيفك، 
غس�ل روحي، جاوز قلقي إىل صحن السريج الدافئ، 
كنا نرشح ع�ن تلك الوصفة التي تري�ح الصدر، من 

برد اصاب الحكاية.
عين�ي ترتقب خ�روج الطي�ف املجهول م�ن نقوش 
الجدار، يدنو م�ن الهواء، يرتقي حرا، يمس�ك يدي، 
يأخذن�ي إىل البي�ت القدي�م، نتب�ادل نب�ش ال�ورق 
املزنر بالبهجة، نرى س�ورنا الجائع، بدأها تمام تلك 
اإلش�ارات والتنبيهات التي خط اثالمها، الطفل الذي 

يغيب، يدخل الجدار بعد خروجك االسطوري.

)3(
ضح�ك صديقي طبي�ب القلب، وضعن�ي عىل جهاز 
االيك�و، اضطرب ذاك الرشيان العنيد، رنني األصوات 
يف العيادة يطلق طيفك املدهش، تؤرشين عىل فجوات 
تتس�ع لنغيب داخلها، يهدهدني الصديق بيد تحمل 

سماعة كالسيكية، ويتضاحك قائال:
-أين قلبك؟

-يف الس�قف، نظرت، نظر رافعا س�ماعته، املمرضة 
تهم�س، صديقي الطبيب، يتتب�ع حركة بؤبؤ عيني، 

يصمت.
يرتق�ي كاهيل بس�اط الري�ح واقفا حد بس�اط تنري 

اطرافه رشانق الحرير املنسية.

)4(
يف التقري�ر، تنمر طبيبي، رس�م عالم�ات، كرش عن 
تجعي�دات وثني�ة يف الجب�ني، كأنها لثغ�ة فلتت من 
مخط�وط يتبارز مع أحب�ار تخرج راقصة من جهاز 

رسم القلب.
قل�ت لصديق�ي، يس�تمع يل، يح�اول فهم س�لوتي، 

لوعتي، مراتب قلقي:
-مازال قلبي، يهيم مع سيدة الحرير.

-..لكنك متوتر؟
-.. ألنني محبط، ال اس�تطيع ايج�اد حل لهذا التباعد 
الق�ري، ..ودائم�ا اش�عر بالخ�وف ع�ىل حبيبتي، 
فالعزلة دمار ش�امل، هي تغيل وسط قارعي الطبول 
االفارقة، تصطك اس�نانها عىل وتر الغياب، والوحدة 

والحياة بني جدران تعذب كائنات الطيف.

)5(
نق�رأ معا ع�ن صاح�ب الحل�م، نتذك�ر حرافيش 
نجي�ب، اخ�اف م�ن رغوة ع�الء االس�واني، تدخل 
حم�ى الصي�ف ونعود للحديث عن قصص املس�اء 
والرقص ع�ىل انغام ماجدة الروم�ي، تقول يل انها 
شاهدت مرايا سوداء، فأرجوها ان تختفي من أمام 
البط�ل، فهو زعي�م العصابة الذي يدم�ر كل املرايا 
نوحدها مرايا العالم الري لحرير الروح، تتجىل يف 
بحثها عن ثلوج تتغطى بها االس�ماك، وحدنا كتبنا 
مرحية عن تلك االسماك التي عاشت برغم ترب 
مياه حوض الزينة، تقول القصة ان س�مكة ذهبية 
تمردت، فقدت شهيتها للحب، قادت فكرة الخروج 
م�ن طرق ال�رؤوس عىل جدران الح�وض، تربت 

املياه.. ها انا أرقص مع االسماك.

)6(
تحدثنا عن الهدايا نظرت حزينة اىل ش�هقات السمك 
املتوت�ر، حرك�ت ما ظهر م�ن تلك املراي�ا املتموجة، 
قام�ت ت�ن ، تناولت الفأس الحج�ري، طرقت رأس 
الس�يد ، بكت اىل ان غاب ظل بساط الريح )...( نزل 
الربد ، هالني اننا نغيب يف ندف غيم ، أملحت انها تقرأ 

ما يقول يل برجي، ذاك الجدي الناطح العليم:
-تتمك�ن م�ن مس�اعدة الرشي�ك وطمأنت�ه وتقديم 
النصائح له عند الحاجة. حضورك وحده يكون كافياً 

لتجديد الثقة!
تتكف�ل الكواك�ب »البطيئة« بتقوي�ة عالقاتك. تتخذ 
تبادالت�ك مع املحيطني بك منحًى سلس�اً تحت تأثري 
كوكب نبت�ون. تفتح حواراً معهم وتعيد إطالقه حني 
تشعر بوجود مشكلة يف األفق. يستقر وضعك املادي 

تحت تأثري ثنائي زحل وبلوتو.
يف املن�زل، تطلق مش�اريع جديدة بدءاً من ش�هر ...، 
ث�م يدخل كوك�ب أورانوس إىل ب�رج ...يف كل أوقات 

الشهر، ويضفي طابعاً حاملاً عىل رسيالية حياتك.

)7(
اجتمعنا يف حوش التبن، حرير الروح وخرضة املحمد 
وس�عاد االخت الكربى، رصخت يمامه محبوسة عىل 
جدار اصابعي، هاج كل اليمام املطوق، غاب وعاث يف 
العش�ش ننام بعيدا عن خوف الريح واما انا فوافقت 
عىل السفر ، فوق لون خط نور العني، حريرها يعاند 
الرغبة وتنس�ل نحو مخط�وط مكبل بالج�دل، منه 

قرأت مرات ومرات، لعل عزلة الدنيا تتفتت:
..ومما كان، ذات ليلة، ظل الحبيب س�اهما ، ساهراً، 
حت�ى ظن اليمام أن النوم قد غش�يه )..( ففر هارباً، 
خارج شذرات حرير الروح، وسلك طريقاً آخر، نحو 

دفاتر الصيادين، ورثة النيل يف الطرف البعيد.
..وس�معت امي خ�رضة تح�دث الحرير ع�ن خيط 

الهدية، وانه يوما ما ، يصل إىل مراده.
..قالت والكل شهود:

- العصا س�ليمة والسيف مكسور..وانا يف طريق اهلل، 
اترقب عودة اليمام اىل أصابع حبيبي.

فقال الشهود:
العصا لك وسيفك مهاب يا حرير الروح

مطبخ

04

التجارة اإللكرتونية 

والروبوتات 

واألمتتة ومستقبل 

االقتصاد بعد 

كورونا

06

جائحة كورونا تُؤكِّد رضورة التوسع يف

استخدام حلول الطاقة املستدامة يف أنحاء العامل

من قصص العزلة والحظر: الحلم.. والجدار

»أفاتار«...

عودة إىل التصوير

07

دراسة: »التباعد« والكاممة

أفضل الطرق للوقاية من كورونا
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تق�ول دينا حمودة: »اعتدت يف العطلة الصيفية عىل 
إرسال أوالدي إىل النوادي الصيفية يف املنطقة، وكان 
ذلك يؤثر إيجابا عىل س�لوك أبنائ�ي وقضاء أوقات 
فراغهم باألعمال املفيدة الت�ي تنظمها تلك النوادي 

من أنشطة ترفيهية وتعليمية«.
وتتابع: »بي�د أن هذه العطلة اختلفت عن غريها، إذ 
أنه حتى هذه اللحظة لم تفتتح النوادي الصيفية أو 
األماكن التي يمكن اصطح�اب األطفال إليها، وهذا 
م�ا جعلني أبدأ البحث عن مه�ارات جديدة ويدوية 
لتمضية العطلة الصيفية مع أبنائي دون ش�عورهم 
بامللل أو اعتمادهم ع�ىل األلعاب اإللكرتونية لقضاء 

أوقات الفراغ لديهم«.

تقول األخصائية اإلجتماعية والرتبوية ملى الحرباوي 
بأن: »األطفال مجربون يف هذه األيام عىل قضاء أيام 
عطلتهم مع األهل، ويصعب التقائهم بأصدقائهم يف 
هذه الظروف الراهنة، وهذا ما قد يجعلهم يشعرون 
بالضج�ر وامللل، ولهذا فإن عىل األهل أن يتش�اركوا 
مع أبنائهم وترتيب الربامج والنشاطات والفعاليات 
اليومي�ة وااللتزام بالقيام به�ا«. وتويص الحرباوي 
ب�رضورة وضع برام�ج معينة لنش�اطات روتينية 

وإخرى غري روتينية كاألشغال اليدوية والفنية.
وتلف�ت إىل أن: »الوحدة قد تؤثر س�لبا عىل األطفال 
وقد يميل�ون إىل اإلنطواء ولهذا يج�ب إلتفات األهل 

لألطفال واللعب معهم وتشجيعهم عىل الدوام«.
وتؤك�د عىل: »رضورة تنمي�ة مواهب األطفال داخل 
املنزل، كالرسم أو القراءة أو الكتابة وتحديد أوقات 

محددة لتلك املهارات«.
برام�ج  »اإلس�تفادة م�ن  إىل:  الحرب�اوي  وتدع�و 
التعلم املوجودة عىل ش�بكة اإلنرتن�ت خالل العطلة 

واإلستفادة من املواد التعليمية املطروحة«.
وحول سماع آخر التطورات لفريوس كورونا فتشدد 
ع�ىل: »رضورة إبعاد األطفال م�ا دون العارشة عن 
س�ماع أخبار الفريوس حت�ى ال يقضون أوقاتهم يف 
التفك�ري والحديث عن ه�ذا املوضوع، يف حني يمكن 

للمراهقني التعامل مع هذ األخبار «.

ندى شحادة

يف هذا الوقت من كل عام يتنظر طلبة املدارس 
العطلة الصيفية بفارغ الصرب، اإل أن هذه 
السنة اختلفت عن غريها من السنوات، فقد 
امتدت العطلة طويال عقب اإلجراءات الوقائية 
التي اتبعتها الحكومة للحد من انتشاء وباء 
»كورونا« والذي فرض عىل الطلبة مواصلة 
تعليمهم من املنزل.

قاع املدينة

وها هم عش�اق بيوت اهلل يستعدون للقاء بعد غياب، 
ومن أج�ل محاربة وباء كورون�ا ملتزمني بإجراءات 
الس�المة العامة حفاظا عىل صحتهم، يمدون ايديهم 
للس�ماء داع�ني اهلل أن يزي�ل تلك الغم�ة والوباء عىل 
اإلنس�انية جمعاء، وعودة الحياة الطبيعية للمساجد 

كاملعتاد وأن ال تغلق أبوابها عليهم مرة أخرى.
صدح�ت امل�آذن، « ح�ي الص�الة « كلم�ات مباركة 
كدعوة ملرتادية املس�اجد وخصوص�ا يف يوم الجمعة 
وقلوبهم امتألها الشوق والحنني لتطبيق فريضة اهلل 
ِة  الاَ نُوا إِذاَا نُوِدياَ ِللصَّ �ا الَِّذيناَ آماَ اَيُّهاَ يف قوله تعاىل: »ياَا أ
َِّ واَذاَُروا الْباَيْعاَ ذاَِٰلكُْم  ٰ ِذكِْر اهلل ْوا إىِلاَ اْسعاَ ِة فاَ ِمن ياَْوِم الُْجُمعاَ

.» رْيٌ لَّكُْم إِن كُنتُْم تاَْعلاَُموناَ خاَ
يقول املهندس خالد أبو الهيجاء البالغ من العمر 35 

عام�ا: »اتخذت كافة اإلج�راءات والضوابط الصحية 
ألداء ص�الة الجمعة من أجل الس�المة العامة وخوفا 
ع�ىل املصل�ني وصحتهم، وتقي�دت بالنصائ�ح التي 
وجهتها إلينا وزارة األوقاف والش�ؤون واملقدس�ات 
اإلس�المية،وإحضار س�جادة للصالة معنا باإلضافة 
إىل ارت�داء القفازات، والكمامة، والتباعد بني املصلني 

أثناء الصالة«.
ويدع�و أحم�د العم�ري إىل: »رضورة االلت�زام م�ن 
الجميع بالتدابري االحرتازية خالل أداء فريضة صالة 
الجمعة، فالجميع أش�تاق لبي�ت اهلل، وكان خرب فتح 
املس�اجد م�ن أجمل وأس�عد األخبار، ولك�ن يتطلب 
منا جميعا االلت�زام بالتعليمات الصحية حفاظا عىل 

أنفسنا وعىل صحة املواطنني«.
وت�م إعادة فت�ح املس�اجد اعتباراً م�ن الخامس من 
حزيران، ووضح وزير األوقاف والشؤون واملقدسات 
اإلسالمية محمد الخاليلة خالل املؤتمر الصحفي إن: 
»العودة للمس�اجد س�تكون بص�الة الجمعة، ضمن 
ضوابط الس�المة العام�ة، وس�تكون الخطبة لعرش 
دقائق فقط، والصالة داخل املس�اجد والساحات مع 

االلتزام باالجراءات الوقائية«.
ووّج�ه الناطق باس�م لجنة األوبئة لوس�ائل اإلعالم، 
الدكت�ور نذي�ر عبي�دات، مجموع�ة م�ن النصائ�ح 
لألردنيني، بش�أن ص�الة الجمعة، ونص�ح املصلني، 
بارتداء الكمامة والتباعد، وإحضار سجادة برفقتهم، 
داعي�ا القائم�ني عىل املس�اجد، إىل تهيئ�ة الظروف، 
للحف�اظ ع�ىل التباعد ب�ني املصلني مش�ددا برضوة 

وأهمية االلتزام من الجميع«.

العودة للعمل والنشاط تدريجيا يف زمن كورونا

كيف يقيض األطفال أوقات العطلة 

الصيفية يف زمن كورونا؟

نداء الشناق

غلب شوق املصلني للمساجد وأداء الصلوات 
والدعوات فيها، فحالت بينهم وبني املساجد 
جائحة كورونا، التي غريت عادات وفروضاً 
مر عليها قرون، ولكنها لم تغري يف نفوسهم 
تلك الروحانيات التي تتجىل وتسمو بأرواحهم 
وهم ينصتون لإلمام يف خطبته وصالته، 
أقاموا الصلوات يف رحاب بيوتهم ودعواتهم أن 
يعودوا للصالة يف رحاب املساجد.
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ريبورتاج

آخر األسبوع - وليد سليامن

يف األيام العادية وخالل هذه الظروف 

التي نعيشها يحرص معظم الناس 

يف بالدنا ان يتموَّنوا ببعض السلع 

الغذائية الرضورية, بتواجدها الدائم يف 

مطبخ البيت, ومنها مثالً: الخبز واملاء 

الصحي واألرز والزيت والبيض والسكر 

والشاي والقهوة, ثم أهم ثالثة أغذية 

من الخضار وهي: البندورة والبطاطا 

والبصل.. وربما سلع غذائية أخرى.

فلتلك األنواع الثالثة من الخضار 

شعبية كبرية لدى أفراد العائالت 

األردنية الذين ال يستغنون عنها يف 

جميع الظروف واألحوال.

البندورة

فالبندورة « الطماطم« هو غذاء شعبي هام، ال غنى 

عنه يف موائدنا, فاملطبخ املحيل الذي يخلو من حبات 

البن�دورة ال يمكن تص�وره يف بيوتنا، ل�ذا فإن اول 

مادة غذائية يحرص عىل رشائها املواطن من س�وق 

الخض�ار هي البندورة الحم�راء, التي ال بد منها يف 

وجبات�ه العديدة لصنع: الس�لطات، والقاليات, ويف 

املش�اوي, واملحايش, والسندويش�ات, ومرق أطعمة 

الخضار األخرى...الخ.

وق�د أُطِلق عىل البندورة قديما عدة تس�ميات منها: 

تفاحة الحب, والفاكهة الذهبية, وحبة الثعلب.

وقد عرف العالم البندورة عىل يد الفاتحني االس�بان 

الذي�ن اكتش�فوا العال�م الجديد وبال�ذات يف امريكا 

الجنوبية.

ه�ذا وقد اتبع االس�بان طريقة قبائ�ل »االزتيك« يف 

ق�ارة امريكا الجنوبية يف تحضري البندورة وذلك مع 

الفلف�ل الحار والبصل واملل�ح والزيت والخل, وذلك 

بحس�ب الطريقة الواردة يف كت�اب للطبخ صدرعام 

1692 تحت اسم »صلصة عىل الطريق االسبانية«.

ويف عرصن�ا الح�ارض ال نتخيل مطبخ�اً او مطعماً 

اردني�اً ال توج�د في�ه حب�ات البن�دورة.. فبيت بال 

بن�دورة كبي�ٍت ب�ال م�اء او كهرب�اء؛ فالبن�دورة 

رضورية يف كل الفصول واالوقات.

البطاطا

وغذاء البطاطا أو البطاطس هو كذلك غذاء ش�عبي 

عامل�ي, ونحن يف األردن ال نس�تغني عنه يف تحضري 

وجبات شهية ورسيعة وغريها مثل: البطاطا املقلية, 

واملسلوقة, واملش�وية, واملفركة, وطبيخ البطاطا مع 

الش�وربة, وصواني البطاطا مع اللحم بالفرن, ومع 

املتب�الت, ويف ساندويش�ات الفالفل, وحتى يف ُصنع 

الشبس...الخ.

وم�ن الطري�ف أن البطاطا ق�د انتقلت م�ن جبال 

ق�ارة أمريكا الجنوبي�ة اىل بقية ب�الد العالم عىل يد 

املستكش�ف االس�باني »بيزارو", ال�ذي غزا »بريو« 

بحث�اً ع�ن الذهب وغ�ريه م�ن الث�روات الطبيعية 

األخرى.

ولكنه لم يكن يتص�ور مطلقا ان تلك البطاطا التي 

اكتش�فها يف جبال أم�ريكا الجنوبية–وما زالت تنمو 

تلقائي�اً حت�ى اآلن وخاصة يف جبال بريو–س�تكون 

اكثر قيمة للعالم وأوسع انتشاراً من حموالت الذهب 

والفضة التي صحبها معه.

فالبطاط�ا تحتل اآلن امل�كان األول بني الخرضاوات 

يف العال�م، كما انها من اهم الخ�رضاوات يف أوروبا 

واألمريكيتني.

ولسبب ما ال يعرفه أحد بالضبط حتى اآلن؛ أصبحت 

البطاطا غ�ذاءً مهماً يف ايرلنده قب�ل غريها من بالد 

أوروب�ا، ومن هنا اكتس�بت البطاطس العادية التي 

نأكلها اسم »البطاطا اإليرلندية«.

وم�ن ايرلندا انتقلت اىل والي�ة »نيو انجلند« بأمريكا 

ع�ام 1791, وأصبح�ت بع�ض الوالي�ات األمريكية 

ش�هرية ببطاطته�ا, وال س�يما واليت�ي »ايداه�و« 

و»مني«.

وهناك اآلن أكثر م�ن ألف نوع من البطاطا و تزرع 

حاليا ىف معظم بلدان العالم.

البصل

وع�ن البصل والذي يدخل يف معظم طعامنا األردني 

والعربي بش�كٍل عام فهو غذاء قديم جداً ورد ِذكره 

يف القرآن الكريم يف سورة البقرة.

وقب�ل نح�و عرشين س�نًة ق�ام الق�اص والروائي 

امل�رصي »محمد مس�تجاب« بجولة ذاك�رة طريفة 

متحدثاً حول كل ما يعني له البصل يف الحياة بقوله:

»نس�مع أحياناً من ي�ردد الجملة التالي�ة- يا داخل 

ب�ني البصل�ة وقرشته�ا...- إنه مث�ل عامي مرصي 

وه�و يوازي أمثلة أخرى منترشة يف البيئات العربية 

املختلف�ة.. ومعن�ى هذا املثل واض�ح؛ حيث يرُضب 

للذي�ن يتطفل�ون عىل أمور لها نتائ�ج غري مريحة.. 

وبالتحدي�د وأكثر دق�ة عن نوٍع م�ن امُلحكمني بني 

املتنازعني األقارب ذوي األمزجة املختلفة.

لك�ن دور البص�ل يف الحياة كلها اك�رب بمراحل من 

مج�رد ارتباط بحاالت الصلح الت�ي قد تتمزق فيها 

مالبس املحكمني.

وق�د ظل جدِّي يف حالة خصام م�ع إحدى العائالت 

يف قري�ة مج�اورة ألنهم قدموا له طبق�اً من البصل 

املقط�ع أرباعاً، وانتظ�روا أن يمد ي�ده لكن الرجل 

رف�ض!!! ل�م يكن يع�رف ان تقلي�داً خاص�اً بهذه 

القرية يس�توجب تقديم البص�ل للضيف قبل اقامة 

مائدة الوليمة إثباتاً لحسن نواياهم ونواياه.. إذ كان 

م�ن املعتقد ان البصل يطرد الس�موم او يكش�فها 

او يعطله�ا.. فيحمي املصاب به�ا اذا ما كان جوفه 

قد امت�أل بالبصل, ذي املادة املطه�رة ذات الرائحة 

النف�اذة... لق�د رفض ج�دي ذلك وغض�ب ان تبدأ 

الوليمة بالبصل!!! وخرج العناً!!!.

هناك أناس كث�ريون ال يحبون البصل، ويتكارهون 

م�ع رائحته، عىل أس�اس أن »الصن�ان« الناجم منه 

يظل منترشاً يف الفم واملجال الجوي للفم.

وكانت العادة قديماً ان البصل هو أول ما يس�تقبل 

الوليد فور والدته.. يتم تهش�يم البصلة ودعك أنف 

الوليد بجزيئاتها ليس�تنى للرائحة النفاذة الطيارة 

ان تس�تثري الخياش�يم فتبدأ العمل.. ومشهد الوليد 

حني يعط�س حينذاك يجعلك تتش�مم روح الحياة 

مع�ه!! وكأن�ك تواجهه�ا الول مرة.. فس�بحان اهلل، 

يتقل�ص وج�ه املول�ود ثم ينف�رج ويعط�س مرة 

اخ�رى.. فينطلق تيار من الحب�ور واالنرشاح فيمن 

حوله.

والبصل يف مرص يؤدي اىل احس�اس غامر بالتفاؤل 

حني تدخل العروس بيت العريس للمرة االوىل وهي 

تخطو عىل قرش البصل.

كم�ا ان التف�اؤل وطلب الربكة أم�ر واضح يف تعمد 

إلق�اء عروش البصل وبقاياه ع�ىل أجران الحبوب–

قبل الكيل.

وكان عم�ال معام�ل تفري�خ الكتاكي�ت يلتهم�ون 

كمي�ات غري معه�ودة م�ن البصل خ�الل كمونهم 

اسابيع بجوارمواقع البيض املظلمة!! لكن االمر هذه 

املرة ال يرجع لطل�ب الربكة واليُمن والتفاؤل حماية 

للكتاكيت–كما كنت اعتقد!!.

ب�ل ألن البص�ل صيدلية كاملة لع�الج الدم ودورته 

البابية–يف الكب�د–أو الوريدي�ة، أو القلبية، وقدرته 

فائقة–والثوم كذلك–ع�ىل اذابة الدهون »الجلطات« 

وتنش�يط األعص�اب بم�ا فيه�ا أعص�اب الحواس: 

كالنظر والسمع والذوق والشم والتواصل بالطبع.

وشعوبنا الرشقية العربية مغرمة بالبصل املصاحب 

الدائ�م للوجب�ات الدس�مة، والبصل املش�وي كان 

مطلوباً عند االجيال الس�ابقة بإلحاح- ولم يعد ذلك 

قائماً اآلن-.

ويف ال�رتاث العربي القديم يُع�دد عالم الطب »داود 

األنطاك�ي« يف كتاب�ه « تذكرة أويل األلب�اب« فوائد 

صحية وعالجية للبصل تتجاوز املعهود:

فاملعت�ق مع الفاكهة يش�في من الثأث�أة واللجلجلة 

يف النط�ق، واملخمر مع لب�ن الزير »وهو معروف يف 

صعيد مرص« يس�اعد عىل نمو األط�راف القصرية، 

ويعيد البهجة لألزواج الذين تجاوزروا عمر البهجة، 

كم�ا أن البص�ل بالبيض »مختلف ع�ن العّجة التي 

يكون الف�ول اهم عنارصها« يفي�د يف اذابة النقطة 

التي تعتور العني وتدمرها.

ويزيد الناس من أهمي�ة البصل فيحيلون اليه عالج 

ام�راض: النخ�اع الش�وكي »آالم سلس�لة الظهر«، 

وتنمي�ل الركب واملفاص�ل »الروماتيزم« وس�قوط 

ش�عر األه�داب )أي الرم�وش(، وللذي�ن يصيبهم 

القراع.

كم�ا أن قبائ�ل البش�ارية والعباب�دة–يف الصحراء 

واألحجب�ة  التمائ�م  الرشقية–يحفظ�ون  املرصي�ة 

ف�رتة يف ماء البصل!! كي تكتس�ب ق�درة عىل البقاء 

يف اش�عاع دائ�م يحم�ي املتس�لح به م�ن مهاجمة 

الحيوانات والزواحف الصحراوية, واألعداء أيضاً!!.

وبعي�داً عّما يكون معتقداً ش�عبياً أو حقائق طبية، 

ف�إن البص�ل ي�كاد يكون القاس�م املش�رتك يف كل 

موائدن�ا – الدس�مة أو الفق�رية، كما ان�ه يدخل يف 

معظم تجهريات املأكوالت وأنواع الطبيخ.

وال يزال تس�بيك اللحوم فناً لذيذاً خاصاً بش�عوبنا، 

دون اهتم�ام بما يعنيه ذلك م�ن تحفظ أهل النظم 

الصحية شديدة الحساسية لألكل.

وكان املرحوم عبقري اللحن الرشقي »زكريا أحمد« 

يص�در أصواتاً من غ�ازات بلعومه خالل انتش�ائه 

بغناء ألحانه، وكان »الش�يخ س�يد م�كاوي« يقول 

ضاح�كاً: إن الحنج�رة الطيب�ة تنم�و يف »صنان« 

رائحة البصل!!.

إال أن نزوع امللحنني املعارصين بعيداً عن الجلسات 

الش�عبية األث�رية ؛ فق�د فص�ل البصل بعي�داً عن 

املوس�يقى، وه�و م�ا ادى لظه�ور ه�ذا الضجي�ج 

الحداثي من الغناء الذي خال من العنرصين: البصل 

واملوسيقى.

ومع أن البصل معروف يف العالم كله، وطعام العالم 

كله، وقد تكون هناك تحذيرات طبية بالتخفيف من 

تن�اول اللحوم، أو الس�كر، أو الزب�د، أو القهوة، أو 

امللح، لكن نفس الطبيب قد ينصحك–أو يأمرك–بأّن 

ت�رف يف تناول البص�ل.. فأكثر اهلل من األبصال يف 

بيتك ومأكلك ويف زهوك أيضاً«.

ثالث خرضاوات مهمة يف بيوتنا!
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df@alrai.com مطبخ

مطبخ

املفتول الفلسطيني

مندي الدجاج بالفرن

املكّونات

ثمانية قطع من الدجاج
ثمانية أكواب من املاء

فّصان مدقوقان من الثوم
ملعقة صغرية من كلٍّ من: امللح، و البهارات املشكلة

حبتان مقطعتان إىل قطع كبرية من كّل من: البصل، 
والجزر

ً بصلة مفرومة فرماً ناعما
عود من القرفة

ثالثة أرباع الكوب من زيت الزيتون
ملعقة كبرية من الكمون

ملعقة صغرية ونصف من الهال املطحون
كوب من املفتول

رّشة من الفلفل األسود
ليمونة مقطعة إىل رشائح دائرية

طريقة التحضري:

تسخني املاء يف قدٍر عىل النار، ثّم إضافة الدجاج، 
ورشائ�ح البصل، والجزر، وع�ود القرفة، وامللح، 

والثوم، وترك الخليط عىل ناٍر هادئٍة مّدة عرشين 
دقيق�ًة. إزال�ة الزفر واألوس�اخ عن الدج�اج، ثّم 

تغطيته وتركه مّدة نصف ساعٍة أخرى.
رف�ع الدجاج عن النار، وتصفيت�ه من املرق، مع 
االحتفاظ بامل�رق. إضافة نصف كمي�ة الكمون، 
ونص�ف كمي�ة الهال، ونص�ف كمي�ة الزيت إىل 

الدجاج والخلط، ثّم ترك الخليط جانباً.
تس�خني الكمية املتبقي�ة من الزي�ت يف قدٍر عىل 
الن�ار، ث�ّم وض�ع البص�ل املف�روم والتحري�ك 
حتّى يذب�ل. إضاف�ة الكمية املتبقية م�ن الهال، 
والكمية املتبقية من الكمون، والبهارات املش�كلة 

والتحريك.
إضافة املفت�ول وتحريكه مّدة خم�س دقائق أو 

حتّى يتحّمر.
إضاف�ة مرق�ة الدجاج إلي�ه والتحري�ك، ثّم ترك 
املفتول عىل ناٍر هادئٍة م�ّدة عرش دقائق أو حتّى 

ينضج تماماً.
رفع املفت�ول عن النار، ووضعه يف طبق التقديم، 

وتزيينه بقطع الدجاج، ورشائح الليمون.

يف ح�ال وق�ع اختي�ارِك ع�ىل طبق من�دي الدجاج 
بالف�رن فإن الفيدي�و التايل يوض�ح كيفية تطبيق 

خطوات عمل مندي الدجاج بالفرن:

مكونات مندي الدجاج بالفرن:
3 أك�واب م�ن األرز )يمكن�ِك زيادة الكمية حس�ب 
الرغبة(، يجب أن يكون األرز البسمتي من نوع حبة 

طويلة.
ملعقة صغرية من الكركم.

ربع ملعقة صغرية بودرة الزعفران.
ملعقة صغرية من بهارات الدجاج.

ملعقة صغرية من امللح.
ملعقة صغرية من مسحوق الزنجبيل.

كوب من الزيت النباتي.
دجاج )الكمية حسب الرغبة(.

4 أكواب ونصف من املاء )مقابل كل كوب من األرز 
كوب ونصف من املاء(.

بهارات خشنة وليست مطحونة تشمل أعواد القرفة 
وأوراق الغار وحبات الليمون األس�ود وحب الهيل، 

حبوب كزبرة.
ملح كمية كافية لألرز.

طريقة عمل مندي الدجاج بالفرن:
قومي بغس�ل األرز جيداً ثم انقعي�ه بماء فاتر مدة 

ربع ساعة.
يف وعاء صغرية ابدئي بتحضري خلطة الدجاج وذلك 
بإضافة ه�ذه املكونات للوع�اء: الكركم والزعفران 

املطحون وبهارات الدجاج، إىل جانب ملعقة صغرية 
من امللح وأخرى من مس�حوق الزنجبيل، ثم قومي 
بإضاف�ة ملعقة كب�رية من الزي�ت النباتي للخليط 

واخلطيهم جيداً.
اتركي الدجاج منقوع بالخلطة ملدة ربع ساعة.

اس�تخدمي ِق�در بحج�م مناس�ب بحي�ث يمكنِك 
إدخاله�ا يف الفرن، وبعد تصفية األرز جيداً من املاء 

ضعيه داخل الِقدر.
أس�كبي كوبا ونصف من امل�اء مقابل كل كوب أرز 

عليه داخل الِقدر.
قوم�ي بإضافة البه�ارات الصحيحة غري املطحونة 
)ليم�ون أس�ود، قرف�ة، الهي�ل، الكزب�رة، الغار(، 

وأضيفي نصف كوب من الزيت النباتي وملح.
حرك�ي املكون�ات م�ع األرز جيداً، ثم غّط�ي الِقدر 
بطبقت�ني م�ن ورق القصدير واح�ريص عىل جعل 
القصدي�ر مج�وف قلي�الً، يج�ب أن يك�ون مغلق 
بإح�كام ثم قوم�ي بثقب س�طح القصدير بثقوب 

رفيعة بواسطة السكني.
ضعي الدجاج فوق القصدير يف الجزء املجوف منه، 

ثم غطيه بطبقة أخرى من القصدير.
يحت�اج إىل درج�ة ح�رارة 180 مئوي�ة يف الف�رن، 
بحيث يكون مصدر الحرارة من األسفل، ملدة ساعة 

ونصف لضمان نضج الدجاج بشكل جيد.
عن�د إزالة الدجاج س�تجدين أن لون الخليط املطيل 
به الدجاج ق�د نفذ من الثقوب إىل األرز ولوَّنه بذات 
الل�ون، قوم�ي بتقليبه جيداً لتس�هيل توزيع اللون 

عند نقله إىل طبق التقديم.
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صحة وتغذية

أظهرت دراس�ة ن�رشت يف مجلة »النس�يت« الطبية 
أن األش�خاص املصابني بالرط�ان هم أكثر عرضة 
للوفاة بكوفيد19- بمرتني مقارنة بغري املصابني به.

ووج�دت بيان�ات تعود إىل أكثر م�ن 900 مريض يف 
الواليات املتحدة وكندا وإس�بانيا، أن معدل الوفيات 

ازداد مع تقدم مراحل الرطان.
وتب�نّي أن م�رىض الرط�ان الذي�ن لديه�م ق�درة 
منخفضة عىل أداء املهمات اليومية كانوا أكثر عرضة 

لخطر الوفاة ممن هم أفضل حاالً.
واس�رتجع مؤلف�و الدراس�ة عدد األش�خاص الذين 
قضوا يف غضون 30 يوماً من تشخيصهم بكوفيد19- 

ألسباب مختلفة.
وق�ال طوني ش�ويري اختص�ايص األورام يف معهد 
دانا فاربر للرطان الذي ش�ارك يف الدراسة لوكالة 
فرانس برس إن »معدل الوفيات خالل 30 يوماً كان 
%13 وه�و أكث�ر من ضع�ف معدل الوفي�ات الذي 

أعلنته جامعة جونز هوبكنز«.
وباملوازاة مع دراس�ات س�ابقة، وج�د الفريق أيضا 
أن التقدم يف السن والجنس )ذكور( ووجود حالتني 
مرضيت�ني أو أكثر والتدخ�ني كانت كله�ا مرتبطة 

بزيادة خطر الوفاة.
لكن تلقي الع�الج الكيميائ�ي أو العالجات األخرى 
املض�ادة للرط�ان يف غض�ون أربعة أس�ابيع من 

تشخيص كوفيد19- لم يؤثر عىل نسبة الوفيات.

وأوضح شويري »تشري هذه النتائج إىل أن املصابني 
بالرط�ان الذي�ن يتمتعون بصحة جي�دة يمكنهم 
امل�ي قدم�ا يف الع�الج ملكافحة الرط�ان ويجب 
عليهم القيام بذلك«. لكن�ه أضاف أن الذين يعانون 
م�ن حال صحي�ة س�يّئة أو من رسط�ان يف مرحلة 

متقدم�ة »عليه�م التناق�ش مع متخص�ي األورام 
حول أخطار العالجات املختلفة للرطان«.

وق�ال بيل كان�س املدي�ر الطبي والعلم�ي لجمعية 
الرط�ان األمريكي�ة الت�ي قدمت تمويال للدراس�ة 
»يظه�ر هذا البحث أن م�رىض الرطان معرضون 

أكث�ر م�ن غريه�م لخط�ر اإلصاب�ة بكوفي�د19-«. 
وأضاف أن الدراس�ة تشري إىل أن تركيبة هيدروكيس 
كلوروكني وأزيثروميس�ني قد تزيد خطر وفاة هؤالء 
بث�الث م�رات، وه�ي مس�ألة تحت�اج إىل مزيد من 

البحوث.

أظهرت دراسة نرشت أن مرىض السكري من النوع 
الثان�ي الذين تزيد أعمارهم ع�ن 75 عاما ويعانون 
م�ن مضاعفات تتعل�ق بمرضهم ه�م أكثر عرضة 
للمعان�اة من الش�كل الحاد لكوفي�د19-. وكان من 
املعروف حتى اآلن أن مرض الس�كري من العوامل 
املفاقم�ة لفريوس كورونا املس�تجد: من املرجح أن 
يعاني مريض الس�كري من ش�كل حاد من الوباء 
ويموت جراءه تماما مثل األش�خاص الذين يعانون 
من املسنة واملصابني بارتفاع ضغط الدم أو الكبار 

يف السن.
لك�ن لم تحدد أي دراس�ة حت�ى اآلن أنواع مرىض 
الس�كري الذي�ن يعان�ون م�ن ش�كل ح�اد م�ن 

كوفيد19-.
واستعرضت دراسة نرشت يف مجلة »ديابيتولوجيا« 
املتخصص�ة املعلوم�ات الطبية ل�دى 1317 مصابا 
بمرض السكري يعانون شكال حادا من كوفيد19- 
وتم إدخالهم املستشفى يف فرنسا بني 10 و31 آذار.

ورشح طبي�ب الغ�دد الصماء برت�ران كاريو الذي 
ش�ارك يف هذا العمل لوكالة فران�س برس »صنّف 
م�رىض الس�كري كأش�خاص معرض�ني للخط�ر 
)...( مث�ل املصاب�ني بالس�كري من الن�وع الثاني 
لدى املس�نني ومرىض السكري من النوع األول بني 
الشباب الذين يبلغون من العمر 30 عاما ويعتمدون 

عىل األنسولني«.
ومرىض الس�كري األكثر عرضة لإلصابة بفريوس 
كورونا املس�تجد هم من املسنني واألشخاص الذين 
يعانون من السكري من النوع الثاني، وهو الشكل 

األكثر ش�يوعا للمرض إضافة إىل م�ن يعانون من 
الوزن الزائد.

وأظهرت الدراسة أيضا أن هناك عددا قليال جدا من 
مرىض السكري من النوع األول بني األشخاص الذي 

عانوا من ش�كل حاد من كوفي�د19- حوايل 3 باملئة 
فقط من الح�االت. وعند البحث ع�ن العوامل التي 
تزيد خطر الوفاة، تظهر يف املقام األول السن: فمن 
املرج�ح أن يموت املصابون بالس�كري الذين تزيد 

أعمارهم عن 75 عاما بعد س�بعة أيام يف املستشفى 
أكث�ر من الذين تقل أعماره�م عن 55 عاما. كما أن 
األش�خاص الذين يعان�ون من مضاعف�ات تتعلق 
بمرض السكري هم أكثر عرضة للوفاة بكوفيد19-.

دراسة: مرىض الرسطان أكرث عرضة للوفاة بكورونا

املسنون املصابون بالسكري أكرث عرضة للوفاة بكورونا
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كش�ف التقرير الجديد لتتبع الهدف الس�ابع من أه�داف التنمية 

املس�تدامة الص�ادر بعنوان: التق�دم املحرز يف مج�ال الطاقة أنه 

عىل الرغم من التقدم الذي تس�ارعت خطاه خالل السنوات العرش 

املاضية، ف�إن العالم لن يتمكن من تأمني طاقة حديثة مس�تدامة 

وموثوق�ة بأس�عار معقولة للجمي�ع بحلول ع�ام 2030 ما لم يتم 

تعزي�ز الجه�ود بدرجة كبرية. وقد ش�ارك يف إعداد ه�ذا التقرير 

الذي ص�در اليوم كل من وكالة الطاقة الدولي�ة، والوكالة الدولية 

للطاقة املتجددة، وشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة، والبنك الدويل 

ومنظمة الصحة العاملية.

ق تقدم ملموس نحو بلوغ مختلف جوانب  يقول التقرير إن�ه تحقَّ

الهدف السابع من أهداف التنمية املستدامة قبل بدء تفشِّ جائحة 

كورونا. ومن ذلك حدوث انخفاض ملحوظ يف ش�تَّى أنحاء العالم 

يف عدد الس�كان املحرومني من إم�دادات الكهرباء، وزيادة اإلقبال 

عىل اس�تخدام الطاقة املتجددة يف توليد الكهرباء، وتحس�ينات يف 

كف�اءة اس�تخدام الطاقة. وع�ىل الرغم من هذه املكاس�ب، ال تزال 

الجهود العاملية غري كافية لبلوغ املقاصد الرئيسية للهدف السابع 

من أهداف التنمية املستدامة بحلول عام 2030.

ويش�ري التقرير إىل انخفاض عدد الس�كان الذين ال يحصلون عىل 

الكهرب�اء من 1.2 ملي�ار يف 2010 إىل 789 مليون�ا يف 2018، ولكن 

يف إط�ار السياس�ات التي كان�ت قائمة أو مزمعة قب�ل بدء تفشِّ 

جائحة كورونا، س�يظل هناك نحو 620 مليون شخص محرومني 

م�ن الحصول عىل الكهرباء يف 2030، %85 منهم يف أفريقيا جنوب 

الصحراء. ويدعو الهدف الس�ابع من أهداف التنمية املستدامة إىل 

تعميم حصول الجميع عىل الكهرباء بحلول عام 2030.

عالوة عىل ذلك، ال تزال هناك عنارص مهمة أخرى من هذا الهدف ال 

تس�ري عىل املسار الصحيح. إذ كان هناك قرابة 3 مليارات شخص 

محروم�ني م�ن الحصول ع�ىل وقود الطه�ي النظي�ف يف 2017، 

معظمهم يف أس�يا وأفريقيا جنوب الصحراء. ويؤدي جمود التقدم 

املحرز منذ عام 2010 إىل وفاة املاليني كل عام من جراء استنش�اق 

دخان الطهي. وعىل الرغم من النمو الريع الستخدام طاقة الرياح 

والطاقة الشمس�ية يف توليد الكهرباء، فإن نس�بة الطاقة املتجددة 

يف مزيج الطاقة العاملي تزيد تدريجيا زيادة طفيفة. ويجب تريع 

وترية استخدام الطاقة املتجددة يف كل القطاعات من أجل االقرتاب 

من تحقيق الهدف الس�ابع، حيث إن التحسينات يف مجايل التدفئة 

والنق�ل تتأخر يف الوق�ت الحايل كثريا عن بلوغ كام�ل إمكانياتها. 

م قوي نحو تحس�ني كفاءة اس�تخدام الطاقة يف العالم  فبع�د تقدُّ

ب�ني عام�ي 2015 و2016، تباطأت كثريا وترية ه�ذا التقدم. ومن 

الرضوري زيادة معدل التحس�ن زي�ادًة كبرية من %1.7 يف 2017 

إىل %3 عىل األقل يف السنوات املقبلة.

م امُلحرز يف كل املناطق والقطاعات  وس�يتطلَّب تريع وترية التقدُّ

تعزيز االلتزام السيايس، والتخطيط طويل األجل يف مجال الطاقة، 

وزيادة التمويل العام والخ�اص، وتوفري حوافز كافية عىل صعيد 

السياس�ات واملعاملة الرضيبية من أجل تريع معدالت استخدام 

التقني�ات الجديدة. ويجب زيادة الرتكيز ع�ىل »عدم إغفال أحد«، 

بالنظر إىل النسبة الكبرية من السكان املحرومني من الحصول عىل 

الكهرب�اء يف املجتمعات الريفية األفق�ر واألوىل بالرعاية يف املناطق 

النائية.

ويس�تحدث تقرير 2020 وس�يلة لتتبُّع مدى التقدم امُلحراَز قياسا 

عىل مؤرش جديد 7.أ.1 بش�أن التدفقات املالي�ة الدولية إىل البلدان 

النامية لدعم الطاقة النظيفة واملتجددة. فعىل الرغم من أن إجمايل 

التدفقات املالية تضاع�ف منذ عام 2010، إذ وصل إىل 21.4 مليار 

دوالر يف 2017، ف�إن نس�بة ما وص�ل منها إىل البل�دان األقل نموا 

-وهي أبعد البلدان عن تحقيق مختلف مقاصد الهدف السابع من 

أهداف التنمية املستدامة- لم تتجاوز 12%.

وكان�ت اللجن�ة اإلحصائي�ة لألمم املتح�دة قد كلَّفت املؤسس�ات 

الخم�س الراعي�ة للتقري�ر بتجميع البيان�ات القطري�ة والتحقُّق 

منه�ا، باإلضافة إىل املع�دالت اإلجمالي�ة اإلقليمي�ة والعاملية فيما 

م  يتص�ل بالتقدم املحرز نحو بلوغ مقاصد الهدف الس�ابع. ويُقدِّ

التقرير إىل واضعي السياس�ات ورشكاء التنمي�ة البيانات الالزمة 

عىل املستويات العاملي واإلقليمي والقطري التخاذ قرارات مستنرية 

وتحدي�د األولوي�ات لتحقيق تعاف مس�تدام من جائح�ة كورونا 

يكف�ل تعزي�ز الجهود م�ن أجل توف�ري طاقة حديثة ومس�تدامة 

وموثوقة بأس�عار معقولة. ويُس�لِّط هذا العم�ل التعاوني الضوء 

ل عليها إلث�راء عملية  م�رة أخ�رى عىل أهمية وج�ود بيانات يُع�وَّ

وضع السياسات، ويتيح أيضا الفرصة لتعزيز جودة البيانات من 

خالل التعاون الدويل لزيادة تدعيم القدرات الوطنية. وقد أرس�لت 

املؤسس�ات الراعية للهدف الس�ابع التقرير إىل األمني العام لألمم 

املتحدة إلثراء املراجعة الس�نوية لجدول أعمال التنمية املس�تدامة 

العاملية لعام 2030.

املالم�ح الرئيس�ية ملقاص�د الهدف الس�ابع م�ن أه�داف التنمية 

املستدامة

ل إليها التقرير تس�تند إىل  �ى مالحظة أن النتائ�ج التي توصَّ يُرجاَ

تجميع�ات دولي�ة لبيانات رس�مية ع�ىل املس�توى الوطني حتى 

ع�ام 2018، مع االعتماد أيضا عىل تحليل االتجاهات والسياس�ات 

املتصلة بمقاصد الهدف السابع يف اآلونة األخرية.

القدرة عىل الحصول عىل الكهرباء: منذ عام 2010، تمكَّن أكثر من 

مليار ش�خص من الحصول عىل إمدادات الكهرباء. ونتيجًة لذلك، 

أصبح %90 من سكان املعمورة متصلني بشبكات الكهرباء يف عام 

2018. ومع ذلك، مازال هناك 789 مليون ش�خص يعيشون بدون 

كهرباء، وعىل الرغم من تس�ارع وترية التقدم املحرز يف الس�نوات 

األخ�رية، فإن مقصد تعميم حص�ول الجميع عىل الكهرباء بحلول 

ع�ام 2030 يب�دو من غ�ري املحتمل تحقيقه، الس�يما إذا تس�بَّبت 

جائحة كورونا يف تعطيل ش�ديد لجه�ود توفري إمدادات الكهرباء. 

وال ت�زال هناك تباينات فيما ب�ني املناطق. وتقرتب مناطق أمريكا 

الالتينية والبحر الكاريبي، ورشق آس�يا، وجنوب رشق آس�يا من 

تحقيق هدف التعميم الكامل للحصول عىل الكهرباء، لكن منطقة 

أفريقي�ا جنوب الصح�راء تتخلف عن الرك�ب، إذ تضم %70 من 

الس�كان الذي�ن ال يحصل�ون عىل الكهرب�اء عىل مس�توى العالم. 

ل العديد من البل�دان ذات العجز الكبري يف الحصول عىل  فقد س�جَّ

الكهرب�اء يف املنطقة معدالت نمو لتوليد الكهرباء ال تس�اير نموها 

السكاني. وتش�هد نيجرييا وجمهورية الكونغو الديمقراطية أكرب 

عج�ز، إذ يبلغ عدد املحرومني من الكهرب�اء فيهما 85 مليونا و68 

لت الهند ثالث أك�رب عجز يف الحصول  مليون�ا عىل الرتتيب. وس�جَّ

عىل الكهرباء، إذ إن 64 مليونا من سكانها يعيشون بدون كهرباء، 

م�ع أن معدلها يف توفري إمدادات الكهرباء يفوق نموها الس�كاني. 

لت أكرب نسب من العجز، أظهرت  وبني البلدان العرشين التي س�جَّ

�ن من�ذ عام 2010،  بنغالدي�ش وكيني�ا وأوغندا تحقيق أكرب تحسُّ

بفضل معدالت نمو س�نوية إلمدادات الكهرباء تزيد عىل 3.5 نقطة 

مئوي�ة تعزى يف جانب كبري منها إىل اتباع نهج ش�امل يجمع بني 

توليد الكهرباء من الش�بكة العامة، والش�بكات املصغرة، والطاقة 

الشمسية من خارج الشبكة العامة.

الطه�ي النظي�ف: ال ي�زال هن�اك نحو ثالث�ة مليارات ش�خص 

محروم�ني من الوقود والتقنيات النظيف�ة ألغراض الطهي يعيش 

معظمهم يف أس�يا وأفريقيا جن�وب الصحراء. وخ�الل الفرتة من 

2020 إىل 2018، كان التق�دم املحرز يف الغالب بطيئا، بل أن معدل 

الزيادة يف الحصول عىل وقود الطهي النظيف تراجع منذ عام 2012 

يف بع�ض البلدان متأخرا عن مس�ايرة نموها الس�كاني. ويعيش 

بأعىل عرشين بلدا تعاني من نقص وقود الطهي النظيف %82 من 

س�كان العالم املحرومني من ه�ذا الوقود بني عامي 2014 و2018. 

وم�ا زال هذا النقص يُف�ِرز تداعيات خطرية من حيث التمييز عىل 

أس�اس الجنس وعىل الصحة واملناخ تؤثِّر عىل تحقيق املقصد 7.1 

م�ن مقاصد أه�داف التنمية املس�تدامة، وكذلك ع�ىل التقدم نحو 

بلوغ العديد م�ن األهداف األخرى ذات الصلة للتنمية املس�تدامة. 

ويف ظل السياس�ات الحالية وامُلخططة، س�يظل هن�اك 2.3 مليار 

ش�خص محرومني من الوقود والتكنولوجي�ات النظيفة ألغراض 

الطه�ي يف عام 2030. وم�ن املرجح أن تؤدي جائح�ة كورونا إىل 

زيادة كبرية لضحايا تعرض النساء واألطفال لفرتاٍت طويلة لتلوث 

الهواء يف املنازل الذي يرجع يف الغالب إىل استخدام الفحم الخام أو 

الكريوسني أو االس�تخدامات التقليدية للكتلة اإلحيائية يف الطهي. 

وما لم تُتخذ إجراءات رسيعة، فإن العالم سيتأخر يف تحقيق هدف 

تعمي�م الحصول ع�ىل وقود الطهي النظيف بنس�بة %30 تقريبا. 

وق�د تحقَّق هدف زي�ادة الحصول عىل وقود الطه�ي النظيف إىل 

حد كبري يف منطقتني بآس�يا. ففي الفرتة من 2010 إىل 2018، هبط 

عدد الس�كان الذين ال يحصلون عىل الوقود النظيف يف رشق آسيا 

وجنوب رشق آس�يا من مليار إىل 0.8 مليار. وشهدت منطقتا آسيا 

نا يف معدالت الحصول عىل وقود  الوسطى وجنوب آسيا أيضا تحسُّ

الطه�ي النظيف، كما هبط أيضا عدد املحرومني من هذا الوقود يف 

هاتني املنطقتني من 1.11 مليار إىل مليار واحد.

الطاق�ة املتجددة: وصلت حصة الطاق�ة املتجددة يف مزيج الطاقة 

العاملي إىل %17.3 من االستهالك النهائي للطاقة يف 2017 مرتفعًة 

م�ن %17.2 يف 2016 و%16.3 يف 2010. وينم�و اس�تهالك أن�واع 

الطاق�ة املتج�ددة )%2.5+ يف 2017( بمعدل أرسع من اس�تهالك 

الطاقة العاملي )%1.8+ يف 2017(، وهو اتجاه متواصل شوهد منذ 

عام 2011. وقد حدث معظم النمو يف استهالك الطاقة املتجددة يف 

قطاع الكهرباء، بفضل التوس�ع الريع يف استخدام طاقة الرياح 

والطاقة الشمس�ية الذي س�اعد عليه الدع�م املتواصل عىل صعيد 

السياس�ات وتناق�ص التكاليف. ويف الوقت نفس�ه، ترتاجع وترية 

استخدام الطاقة املتجددة يف التدفئة والنقل. وسيلزم تريع وترية 

اس�تخدام أنواع الطاقة املتجددة يف كل القطاعات لتحقيق املقصد 

7.2 من مقاصد الهدف الس�ابع للتنمية املستدامة. ولم يتضح بعد 

التأث�ري الكامل لجائح�ة كورونا عىل الطاقة املتج�ددة. وقد يؤدي 

تعطُّل سالس�ل اإلم�داد واملجاالت األخرى إىل تأخ�ريات يف تحقيق 

م يف اس�تخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية.  تقدُّ

ويب�دو أن معدل نمو توليد الكهرباء من أنواع الطاقة املتجددة قد 

تباطأ بس�بب الجائحة، وذل�ك وفقا ملا أظهرت�ه البيانات املتاحة. 

ولك�ن يبدو حتى اآلن أن نمو مس�اهمة الطاق�ة املتجددة يف توليد 

الكهرباء أكرب كثريا من أنواع الوقود الرئيس�ية األخرى مثل الفحم 

والغاز الطبيعي.

�ن معدل كثاف�ة الطاقة األولية عىل  كفاءة اس�تخدام الطاقة: تحسَّ

مستوى العالم -وهو مؤرش مهم ملدى استخدام النشاط االقتصادي 

يف العالم للطاقة- بنس�بة %1.7 يف 2017. وهو أفضل من متوسط 

ق يف الفرتة بني عامي 1990 و2010 وبلغ 1.3%،  التق�دم الذي تحقَّ

ولكنه مع ذلك أقل من املس�توي األصيل املس�تهدف البالغ 2.6%، 

وأق�ل بدرجة ملموس�ة عن متوس�ط العامني الس�ابقني. وتش�ري 

مقاييس ُمعيَّنة لكثافة اس�تخدام الطاقة يف مختلف القطاعات إىل 

ال أرسع التحسينات، إذ بلغ  أن قطاعي الصناعة ونقل الركاب سجَّ

معدل الزيادة أكث�ر من %2 منذ عام 2010. ويف قطاعي الخدمات 

واإلسكان، بلغ معدل نمو كثافة استخدام الطاقة يف املتوسط 1.5% 

و%2 ع�ىل الرتتيب. وتخلَّف عن الرك�ب قليال قطاعا نقل البضائع 

والزراعة. وس�يتطلَّب تحقيق املقصد 7.3 لكفاءة استخدام الطاقة 

من ب�ني مقاصد الهدف الس�ابع تريع الوترية العامة للتحس�ن 

بدرجة كبرية إىل نحو %3 س�نويا ب�ني عامي 2017 و2030. ولكن 

التقديرات املبدئية تش�ري إىل أن املعدل مازال دون ذلك املستوى يف 

عامي 2018 و2019، وأنه سيشهد يف األعوام املقبلة الزيادة الكبرية 

الالزمة للوصول إىل الهدف السابع للتنمية املستدامة.

التدفقات املالية الدولية: تضاعفت التدفقات املالية العامة الدولية 

إىل البل�دان النامية لدعم الطاقة النظيفة واملتجددة منذ عام 2010 

لتص�ل إىل 21.4 ملي�ار دوالر يف 2017. وتخف�ي ه�ذه التدفق�ات 

تفاوت�ات كب�رية، إذ إن %12 فق�ط من التدفق�ات يف 2017 وصل 

إىل تلك البلدان األش�د احتياجا )البل�دان األقل نموا والدول النامية 

الجزرية الصغرية(. ولتريع وترية اس�تخدام الطاقة املتجددة يف 

البل�دان النامية، يجب تعزيز التعاون ال�دويل الذي يتضمن زيادة 

املش�اركة العامة والخاصة من أجل تحقيق زيادة التدفقات املالية 

إىل البل�دان األش�د احتياج�ا، ب�ل وأكثر م�ن ذلك يف عال�م ما بعد 

كورونا.

ويف مع�رض تعقيبه عىل التقرير، ق�ال الدكتور فاتح بريول املدير 

التنفي�ذي لوكال�ة الطاقة الدولية: »لقد س�لَّطت جائح�ة كورونا 

الضوء عىل التباينات الش�ديدة يف أنحاء العالم من حيث الحصول 

ع�ىل خدمات الطاق�ة الحديثة واملس�تدامة بأس�عار معقولة. وقد 

كانت الكهرباء ركيزة أساس�ية ملواجهة ح�االت الطوارئ املتعلقة 

بالصح�ة العامة يف الكثري من البلدان لكن مئات املاليني من الناس 

يف أنح�اء العالم مازالوا يفتقرون إىل القدرات األساس�ية للحصول 

عليه�ا، أغلبهم يف أفريقيا جنوب الصح�راء. وحتى قبل األزمة غري 

املس�بوقة التي نش�هدها اليوم، لم يكن العالم يس�ري عىل الطريق 

الذي يؤدي إىل تحقيق أهداف الطاقة املس�تدامة الرئيس�ية. واآلن 

ع�ىل األرج�ح ازدادت صعوب�ة تحقيقه�ا. ويقت�ي ه�ذا منا أن 

نضاعف جهودنا لتوفري طاقة ميسورة التكلفة منتظمة اإلمدادات 

وأنظف للجميع–الس�يما يف أفريقيا جنوب الصحراء حيث تش�تد 

الحاجة إليها من أجل بناء اقتصادات أكثر ازدهارا وصالبة."

وق�ال ريكاردو بوليت�ي، املدي�ر األول ورئيس قطاع املمارس�ات 

العاملي�ة للطاقة والصناعات االس�تخراجية واملدير اإلقليمي للبنية 

التحتي�ة يف أفريقي�ا يف البنك الدويل: »يش�كل الحصول عىل طاقة 

منتظمة اإلمدادات رشيان حياة، السيما يف سياق أزمة كورونا. إنها 

رضورية ال للوقاية من الجائحة والتصدي لها فحسب، وإنما أيضا 

لتري�ع وت�رية التعايف وإع�ادة البناء عىل نح�و أفضل عن طريق 

م التقرير  توفري مس�تقبل أكثر اس�تدامة وصالب�ة للجميع. ويُق�دِّ

بيانات وشواهد دقيقة توضح السبب يف أنه من الرضوري التحرك 

اآلن، السيما يف أفريقيا جنوب الصحراء حيث يف ظل الوضع الراهن 

سيعيش 530 مليون شخص أو أكثر من مثيل سكان نيجرييا بدون 

كهرباء يف عام 2030.

وقال فرانشيس�كو ال كام�ريا املدير العام للوكال�ة الدولية للطاقة 

املتج�ددة: »الطاق�ة املتجددة ه�ي مفتاح تحقيق الهدف الس�ابع 

من أه�داف التنمية املس�تدامة وبناء اقتصادات تتس�م بالصالبة 

واإلنصاف واالس�تدامة يف عالم ما بعد كورونا. والحاجة اآلن أكثر 

إلحاحا من أي وقت مىض لتعاون دويل جرئ لسد فجوة الحصول 

ع�ىل الطاقة وجع�ل الطاقة املس�تدامة يف صميم برام�ج التحفيز 

االقتصادي�ة وتداب�ري التعايف. والوكال�ة الدولية للطاق�ة املتجددة 

ملتزمة بتكثيف الجهود مع أعضائها ورشكائها يف العالم لتوصيل 

االس�تثمارات وتوجي�ه التدخالت عىل صعيد السياس�ات من أجل 

تحقيق التنمية املستدامة لجميع البرش."

وق�ال إس�تيفان شيفاينفس�ت مدي�ر ش�عبة اإلحص�اءات باألمم 

املتح�دة: »ه�ذا التقرير حال�ة نموذجية للتعاون بني املؤسس�ات 

الراعية للهدف السابع من أهداف التنمية املستدامة لتقديم بيانات 

وتحليالت ش�املة، وتوصيل رسالة مش�رتكة فيما يتعلق بالتقدم 

نحو ضمان حصول الجميع بأس�عار معقول�ة عىل خدمات طاقة 

حديثة موثوقة ومس�تدامة. وفيم�ا يتصل بالوض�ع الراهن، فإنه 

خل�ص إىل أن جائح�ة كورون�ا قد تؤدي إم�ا إىل اتس�اع فجوات 

الحص�ول ع�ىل الطاق�ة املس�تدامة أو تري�ع وت�رية التقدم عىل 

الطري�ق نحو تحقي�ق الهدف الس�ابع، وذلك يف الغالب بحس�ب 

برامج التحفيز االقتصادي الوطنية واالس�تجابة العاملية ملس�اندة 

من هم أشد احتياجا."

وقال الدكتور ناوكو ياماموتو مساعد املدير العام لشعبة التغطية 

الصحية العامة/تحسني صحة السكان يف منظمة الصحة العاملية: 

»يف هذا الوقت الذي نشهد فيه أزمة صحية عاملية، أصبحت حماية 

صحة 3 مليارات نس�مة يعيش�ون بدون حل�ول للطهي النظيف 

أكثر أهمية من أي وقت مىض. ويجب عىل الحكومات واملؤسس�ات 

والجه�ات املانح�ة والقط�اع الخ�اص توحيد جهوده�م لتريع 

االنتق�ال إىل اس�تخدام أصناف الوق�ود والتكنولوجي�ات النظيفة 

واملستدامة لحماية صحة السكان األكثر ضعفا واألوىل بالرعاية«.

استجابة مجموعة البنك الدويل ملواجهة تفش فريوس كورونا

تنف�ذ مجموع�ة البنك ال�دويل، وه�ي واحدة من أك�رب املصادر 

العاملي�ة للتمويل واملعرفة للبلدان النامي�ة، حاليا تدابري رسيعة 

وواس�عة النطاق ملساعدة هذه البلدان عىل تقوية تصديها لهذه 

الجائح�ة. وتدع�م مجموعة البن�ك تدخالت الرعاي�ة الصحية، 

وتعم�ل ع�ىل ضم�ان تدف�ق املس�تلزمات واألجه�زة الحيوية، 

ومس�اعدة مؤسس�ات القط�اع الخ�اص ع�ىل مواصل�ة عملها 

والحف�اظ عىل موظفيها. وس�تتيح ما يصل إىل 160 مليار دوالر 

م�ن املوارد املالية عىل مدى خمس�ة عرش ش�هرا ملس�اعدة أكثر 

م�ن 100 بلٍد عىل حماية الفئ�ات الفقرية واألوىل بالرعاية، ودعم 

منش�آت األعمال، وتعزيز التعايف االقتصادي. ويش�مل ذلك 50 

مليار دوالر من املوارد الجديدة من املؤسس�ة الدولية للتنمية يف 

ة للغاية. شكل منح أو برشوط ميرَّ

جائحة كورونا تُؤكِّد رضورة التوسع يف استخدام 

حلول الطاقة املستدامة يف أنحاء العامل

صحة وتغذية
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ترجمة وإعداد: عبدالهاين عليوات

م�اذا ل�و أصبحت وس�ائل النق�ل الع�ام، التي 
هجرها املسافرون يف فرتة الحجر الصحي، أكثر 

األماكن أمانًا للصحة؟
ع�ىل أي ح�ال، ه�ذا ه�و وع�د رشك�ة تراجيت 
الفرنس�ية، املصنعة لألقمش�ة، والتي تتخذ من 
منطق�ة الفرنس�ية )Rhône( بالق�رب من ليون 
مقراً لها، حيث قامت لتطوير للتو قماش مخميل 

ذكي ينظف و يطهر نفسه ذاتياً.
ويقوم هذا النسيج بتدمري البكترييا والفريوسات 
بش�كل تلقائ�ي، بم�ا يف ذلك الف�ريوس التاجي 
الشهري الذي زرع الرعب يف جميع بلدان العالم.

ويقول جريوم بالن، رئيس رشكة تراجيت: »لقد 
طورنا تقني�ة مبتكرة تماًما تمنح املنس�وجات، 
بمجرد معالجتها بثاني أكسيد التيتانيوم، القدرة 
عىل تدم�ري الجزيئ�ات امللوثة وامل�واد املتطايرة 
والبكتريي�ا  الدقيق�ة  والجزيئ�ات  العضوي�ة 
 H1N1 والفريوس�ات وفريوس كورونا وفريوس
يف دقيق�ة واح�دة، كذل�ك اإلنفلونزا املوس�مية، 
واإليب�وال، والته�اب الكب�د، وذلك بفض�ل مبدأ 

.» )photocatalyse( التحفيز الضوئي
تعرض�ه  بمج�رد  النس�يج،  أن  الواض�ح  م�ن 
لألش�عة فوق البنفسجية من الضوء الطبيعي أو 
االصطناعي، يطهر نفس�ه يف دقيق�ة واحدة، يف 
الوقت نفسه يدمر البقع العضوية وبقع الطعام 
وحت�ى الكتابات، وهو وس�يلة حماي�ة فعالة يف 
األماك�ن الت�ي تس�تقبل الجماهري، مث�ل النقل 
العام واملستش�فيات وقاعات الحفالت واملدارس 

والفنادق.
ووع�دت الرشكة املصنعة بأن مخملها س�تكون 
له نف�س قوة التطه�ري يف الغ�رف كذلك، حيث 
تق�ول"يف عرب�ة مرتو عىل س�بيل املث�ال، حيث 
املخم�ل يغط�ي أذرع�ة الك�رايس، وبالطريق�ة 
نفس�ها يمك�ن معالج�ة األرضي�ة والج�دران 
والنواف�ذ والقضب�ان واملقاب�ض، الت�ي س�يتم 
تعقيمه�ا تلقائيً�ا عن�د تعرضها لألش�عة فوق 

البنفسجية.
يواص�ل صاح�ب امل�رشوع رشح�ه: إذا عطس 
ش�خص مص�اب بف�ريوس كورون�ا يف قط�ار 
يف  تلقائيً�ا  امل�كان  تطه�ري  س�يتم  األنف�اق، 
دقيق�ة واح�دة بفضل ه�ذا القم�اش، ليضيف: 

»وبالتكنولوجيا نفس�ها يمكن معالجة الستائر 
والسجاد والرشاشف يف غرف الفنادق.

وقد قام�ت الهيئة املنظمة لوس�ائل النقل العام 
يف ليون )س�يرتال( بتجهيز كرايس أحد خطوط 
املرتو يف املدينة بهذا املخمل الذكي، وفق صحيفة 

»لوباريزيان«.
اآلن  تنتظ�ر  الت�ي  س�يرتال،  إدارة  وتق�ول 
مالحظاته�ا الخاص�ة: »نحن نبح�ث دائًما عن 
االبت�كار، نبحث دائًم�ا عن أفضل امل�واد، لذلك 
اخرتنا هذا املخمل لخصائصه املضادة للبكترييا 
والفريوس�ات«، وإذا أثب�ت هذا النس�يج جدواه 

حًقا، فيمكن نرشه عىل الخطوط األخرى«.
كم�ا ت�م تثبي�ت ه�ذا املخم�ل ذي الخصائص 
بس�يدني  النق�ل  وس�ائل  يف  كذل�ك  املتع�ددة 
االس�رتالية، وقريبًا يف بواتييه )فيينا(، وكذلك يف 
وسائل النقل العام يف إيل دو فرانس، التي سيتم 
فيه�ا اختبار عرشين حافل�ة لتجهيزها باملخمل 

الشهري يف حزيران الجاري.
ولتلبية الطلب املتزاي�د عىل هذا القماش املخميل 
الذكي، تخط�ط رشكة تراجيت لتوس�يع عملها 

وفرقها املكونة من حوايل خمسة عرش شخصا.

يمكن لفريوس كورونا املستجد أن يعود إىل 
جسم من شفي منه وطور أجساما مضادة 
يف غضون ستة أشهر، وفقا لدراسة جديدة 

نرشها فريق يف أمسرتدام.
وخلص فريق من 13 باحثاً إىل أن الجس�م 
يط�ور مناع�ة وقائي�ة ض�د الفريوس�ات 

التاجية لفرتة قصرية فقط.
ووف�ق التقري�ر رص�د الباحث�ون حاالت 
عدي�دة عادت فيها الفريوس�ات التاجية يف 
غضون 12 ش�هرا بعد اإلصاب�ة بالعدوى 
للم�رة األوىل، ورص�دوا انخفاضا كبريا يف 
مستويات األجس�ام املضادة يف أقرب وقت 

ممكن بعد 6 أشهر من العدوى«.
وبما أن�ه ال يوجد ع�الج أو لقاح لفريوس 
كورون�ا الجديد، ف�إن الطريق�ة الوحيدة 
لوق�ف انتش�اره هي م�ن خ�الل التباعد 

االجتماعي والنظافة الصحية الجيدة.
وأوضح الباحثون أن املناعة ضد الفريوس 

قد يكون أثرها محدودا.

وتس�بب انتش�ار فريوس كورونا املستجد 
بوفاة أكثر من 175 ألف شخص يف أوروبا، 
م�ع ثالثة أرب�اع ه�ذا الع�دد يف بريطانيا 

وايطاليا واسبانيا
وأش�ار تقري�ر الصحيف�ة إىل أن خالصة 
البح�ث الجدي�د، يف ح�ال تب�ث صحة ما 
توصل إليه، تظهر محدودية مناعة القطع 
التي كانت محل نقاش يف الس�ابق، بسبب 

فقدان رسيع للمناعة الوقائية.
وبم�ا أن املناع�ة الوقائية قد تفقد بس�تة 
أش�هر بعد اإلصابة، فإن احتمال الوصول 
إىل مناع�ة القطي�ع الوظيفية ع�ن طريق 
الع�دوى الطبيعي�ة يبدو مس�تبعدا جدا«، 

وفق التقرير.
وخلص تقري�ر الصحيفة إىل أنه مع نتائج 
هذه الدراس�ة فق�د يكون م�ن الرضوري 
وج�ود لقاح موس�مي بدال من لق�اح ملرة 
الع�دوى  انتق�ال  للتحاي�ل ع�ىل  واح�دة 

املستمر.

مفاجأة صاعقة بشأن 

املناعة ضد كورونا

قامش مخميل ذيكّ يقيض عىل كورونا يف دقيقة واحدة

كش�فت دراس�ة نرشتها مجلة »النس�يت« 
الطبية أن احرتام قواعد التباعد االجتماعي 
س�يحد بنسبة تقل عن 3 يف املئة من عدوى 
انتشار كوفيد19- حسب استبيانات علمية 
يف ح�ال كان التباع�د بمس�افة م�رت واحد 
ويقل�ل اإلصابة بنس�بة 2.6 يف املئة يف حال 
طبقت مسافة االمان بمرت واحد، بينما يقل 
احتمال اإلصابة بنس�بة 50 يف املئة يف حال 

تركت مسافة مرتين ما بني األشخاص.
التقرير العلم�ي، الذي حلل بيانات بيانات 
172 دراس�ة ضم�ن 16 دول�ة، أب�ان أن 
ارت�داء كمامة الوجه يجعل فرصة اإلصابة 
بكوفي�د19- بنس�بة %3 فقط، بحس�ب ما 

نرشته صحيفة »تايم«.
كم�ا نوه�ت الدراس�ة إىل أهمي�ة ارت�داء 
النظ�ارات الواقي�ة لحماية الع�ني، والتي 
تخفض خطر اإلصابة بفريوس كورونا إىل 
%5.5. وشددت الدراسة عىل أن الجمع بني 
كمامات الوجه والنظارات الواقية والتباعد 
االجتماع�ي واس�تخدامها بش�كل صحيح 
ال يوف�ر حماي�ة كاملة بنس�بة %100 من 

الفريوس، بحيب »يورونيوز«.
الدراس�ة تقدم أوضح صورة حتى اآلن أن 
تدابري التباع�د االجتماعي وكمامات الوجه 

ستكون أساسية يف إبطاء انتشار الفريوس 
والس�ماح بتخفيف قيود اإلغ�الق بطريقة 
آمن�ة. ومع ذل�ك، يح�ذر التقري�ر من أن 
حتى الجمع بني اس�تخدام كمامات الوجه 
والنظارات الواقية واحرتام مس�افة األمان 
بش�كل صحي�ح ال يوفر حماي�ة كاملة وال 

يقي من استرشاء الوباء.
اتخ�ذت الحكومات يف جمي�ع أنحاء العالم 
إج�راءات مختلفة لتطبيق تدابري الس�المة 
ع�رب ف�رض قواع�د التباع�د االجتماع�ي 
واالرتداء اإلجباري لكمامات الوجه، ويرجع 

ذلك جزئيًا إىل تضارب اآلراء العلمية.
يف فرنس�ا والصني وهونغ كونغ، أعيد فتح 
أجزاء من قط�اع الضياف�ة املترضر جراء 
انتش�ار وب�اء كورون�ا، حي�ث إن املطاعم 
والفنادق واملقاهى وغريها تعد من الركائز 
األساس�ية لالقتص�اد. يف حني أن إس�بانيا 
فرض�ت قواع�د صارمة تقت�ي بإلزامية 

حمل كمامات الوجه يف بعض املناطق.
الهدف من التقرير الطبي، الذي يجمع بني 
نتائج الدراس�ات من جميع أنح�اء العالم 
ويحل�ل جميع األدلة املتاحة، إنما يرمي إىل 
املس�اعدة عىل تحديد التدابري التي قد تقلل 

من انتقال العدوى.

تق�ول ماتي ه�ال، التي تش�رتك يف ملكية 
مقه�ى لينغس�تون قرب لن�دن، أن قاعدة 
التباع�د االجتماعي بمس�افة مرتين ما بني 
األفراد س�تقلل من سعة تشغيل املكان من 
200 ش�خص إىل 30 ش�خصا، مم�ا يعني 
بالنس�بة له�ا أنه�ا ل�ن تكون ق�ادرة عىل 
االستمرار يف تشغيل محلها بسبب تكاليف 

التشغيل بشكل عام.
وتق�ي قوان�ني إع�ادة فت�ح االقتصاد يف 
اململك�ة املتح�دة بوضع نظام الس�تخدام 
املراحي�ض، حي�ث يمكن لش�خص واحد 
فقط اس�تخدام الدرج للتوجه إىل استخدام 

املغاسل.
تق�ول ماتي ه�ال: »باس�تخدام مرت واحد 
كمس�افة بني الزبائن قد نكون قادرين عىل 
دف�ع بعض الفوات�ري، ولكنن�ا بالتأكيد لن 
نتمك�ن من تحقي�ق أرباح به�ذه الطريقة 
إذا طبقت القواعد حتى أجل غري مسمى«.

ومع ذلك، ش�دد وزير اإلس�كان س�يمون 
كالرك ع�ىل أن قاع�دة املرتي�ن م�ا ب�ني 
األش�خاص »تس�تند إىل نصيحة مجتمعنا 
العلم�ي«، مضيف�ا: »لدى اململك�ة املتحدة 
مجتمع علمي رائ�ع يحظى باحرتام عاملي 

وهذه هي املشورة التي قدموها لنا«.

دراسة: »التباعد« والكاممة أفضل

الطرق للوقاية من كورونا

صحة وتغذية
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علوم وتكنولوجيا

قد تبدو آفاق األعمال يف عرص فريوس كورونا قاتمة 
إىل ح�د ما. لكن الصورة ال تقت�رص عىل ذلك، حيث 
تج�د العديد م�ن الرشكات فرًصا جدي�دة يف مجال 
التج�ارة اإللكرتونية. تحدث إلينا يف هذه الحلقة من 
»بزن�س الين« خال�د الجبايل، من ماس�رتكارد، عن 
االتجاهات السلوكية لألعمال واملستهلكني منذ بداية 

الوباء العاملي.
يورونيوز: لقد رأينا األثر الس�لبي لعمليات اإلغالق 
واس�عة النطاق عىل االقتصاد العاملي. ولكن ما هي 
االتجاه�ات الرئيس�ية الت�ي رصدتها فيم�ا يتعلق 

باملستهلكني والرشكات منذ بداية هذا الوباء؟
خالد الجبايل: »ق�د يكون من غري الدقيق القول بأن 
االقتصاد ككل قد تأثر سلبًا. هناك رشائح وقطاعات 
يف الواق�ع ش�هدت ارتفاع�اً إيجابياً عمودي�اً حاداً. 
س�أعطيك مثاالً. بالنسبة ملنصات بث الرتفيه املنزيل 
هذه، حتى ثالثة أش�هر س�ابقة، كان ل�دي واحدة 
فق�ط. اليوم لدي خمس�ة. وأنا متأكد م�ن أن هناك 
مس�تهلكني كثر، مثيل، اضطروا إىل تغيري سلوكهم. 
لذل�ك هن�اك رشائ�ح وقطاع�ات يف ه�ذا االقتصاد 
اس�تفادت. غن�ي عن الق�ول اآلن أن هن�اك رشائح 
وقطاع�ات أخ�رى، كالس�فر والضيافة والس�ياحة 
و املطاع�م تأثرت. وتوجب عىل ه�ؤالء تغيري نماذج 
أعماله�م.ال يوجد دافع أفضل من فك�رة النجاة. لم 
يع�د هناك الكثري م�ن مصادر اإلي�رادات التقليدية 
التي كانت تس�تند إىل زيارة العمالء الفعليني ملتاجر 

معينة«.
يوروني�وز: لق�د نرشتم مؤخ�ًرا تقريًرا ع�ن زيادة 
هائلة يف عدد األش�خاص الذين يستخدمون وسائل 
الدفع غ�ري النقدية. هل يمكن�ك أن تخربنا عن تلك 

النتائج؟
خالد الجبايل: »8 من بني كل 10 أش�خاص ش�ملهم 
لديه�م مخ�اوف بش�أن  إن  االس�تطالع يقول�ون 
اس�تمرار اس�تخدامهم للنقود بس�بب قلق وأسئلة 
تدور يف أذهانهم، هل هي نظيفة بما يكفي؟ هل هي 

آمنة بم�ا يكفي؟ وما إىل ذلك. وم�ن املثري لالهتمام 
أن 70 إىل 80 % م�ن املس�تهلكني يقول�ون إنهم لن 
يس�تخدموا النقد. يقول العمالء إن عاداتهم ستتغري 
لألبد. وستنش�ئ العديد من ه�ذه التغيريات رشائح 

جديدة وصناعات جديدة أيًضا«.
الكثري من صناعة الرتفيه الحية ال تتوافق ببس�اطة 
مع قواعد التباع�د االجتماعي. فهل هذا يعني نهاية 
دور العرض املزدحمة واملهرجانات مباعة التذاكر؟ 
اس�تمعنا إىل وجه�ة نظ�ر جريي هاري�س الرئيس 
التنفي�ذي ملجموعة بروداكش�ن ريس�ورس كروب، 
وهي رشك�ة تش�تهر بتنظيم بعض أك�رب األحداث 
إىل  ب�رودواي  مرحي�ات  العالم–م�ن  يف  الحي�ة 

احتفاالت األلعاب األوملبية.
إذا كنت قد حرضت حدثًا حياً كبريًا، سواء كان ذلك 
حفلة موسيقية، أو حفل افتتاح أوملبياد، أو مرحية 
يف ب�رودواي... فم�ن املحتم�ل أن يك�ون لرشك�ة 

بروداكشن ريسورس كروب يد يف ذلك.
يورونيوز: جريي ه�ل يمكنك أن تخربنا بداية كيف 

أثر الوباء عىل عملكم؟
جريي هاريس: »بالنس�بة لن�ا كرشكة وما نقوم به، 
توق�ف عاملن�ا بأكمله. نح�ن، كما تعلم�ون، نحقق 
متوس�ط إيرادات يرتاوح من 15 إىل 20 مليون دوالر 
أمريك�ي يف األس�بوع. اضطررنا إلعط�اء إجازات يف 
جميع أنحاء العال�م. عندما تفتح املطاعم والحانات 
س�يكون بإمكانها تطبيق ش�كل من أشكال التباعد 
االجتماع�ي، هذا مس�تحيل مع ع�رض مرحي أو 
ع�رض برودواي من الناحي�ة االقتصادية، حتى إذا 
كن�ت تفصل ب�ني املقاع�د. أعتقد أن هذا س�يغرينا 
جميًعا. سيغري الرشكة إىل األبد ألننا سننظر إىل األمور 
بش�كل مختل�ف اآلن. نحن نرى فرص�اً أكرب بكثري 
اآلن. يمكنك تحقيق الكثري باس�تخدام التكنولوجيا 
التي نمتلكها اليوم، سيدفع هذا بالبعض إلدراك أنه 

يمكن تحقيق الكثري بطريقة أبسط«.
كم�ا عرضت الرشك�ة خربتها يف االنتش�ار والتنقل 

الري�ع للمس�اعدة يف مكافحة الوب�اء يف الخطوط 
األمامية يف برلني ومدينة نيويورك.

جريي هاريس: »أح�د خصائص صناعة اإلنتاج هو 
أن كل م�ا نقوم به مؤقت. لذل�ك إذا كان العرض يف 
دب�ي ملدة ليلتني يف ش�هر مارس، نع�ده ونبنيه، ثم 
نقوم بالعرض، ث�م نفكك ونحمل كل يشء، ونذهب 
إىل أب�و ظبي. كل يشء يتعلق بالقدرة عىل االنتش�ار 
واالرتج�ال، لذا، ما قمنا به يف مستش�فى برلني كان 
تقدمة   البنية التحتية حتى يتمكن الطاقم الطبي من 
العمل وإنش�اء مستشفى مؤقت بشكل مختلف عما 
سنفعله ل� يتطلبه حفل ل�U2 أو كولدبالي أو يشء 
م�ن هذا القبي�ل. بغض النظر، كان م�ن املؤكد أننا 

نستطيع القيام بذلك«.
ق�ادة األعمال مثل جريي يقيِّمون املوقف، ويكيفون 
رشكاتهم مع مواردهم ويستخدمون مهارات القوى 

العاملة بطرق أخرى.
وم�ع إبق�اء التفاعل الب�رشي عند أدن�ى حدوده يف 
جمي�ع أنح�اء العالم، يت�م تعديل وتكيي�ف اآلالت 
بش�كل متزايد مللء الف�راغ. من الصني إىل روس�يا 
والوالي�ات املتحدة... هل يتس�بب كوفيد 19 بصعود 

الروبوتات؟
أصبح�ت الروبوت�ات واألتمت�ة ج�زءًا ال يتجزأ من 
كيفية تكيف بعض الرشكات مع التباعد االجتماعي. 
م�ع وجود ع�دد أقل م�ن البرش يف املوق�ع أصبحت 
الروبوت�ات برع�ة ج�زءًا أساس�يًا م�ن عملي�ات 
التنظي�ف، وتعبئ�ة الرفوف وخدم�ات التوصيل يف 

الرشكات.
 BROAD تقول تراييس س�تانارد، وه�ي رشيكة يف
BRANCH MARKET: »أعتق�د أن�ه لدين�ا اليوم 
خمس�ة روبوتات قيد التش�غيل، كان لدينا ما يصل 
إىل 10 روبوت�ات، ه�ذا يعتم�د ع�ىل م�دى توفرها، 
وبعضه�ا اآلن يف الخ�ارج يق�وم بوض�ع الخطط، 
لضمان مس�افات أبعد.« »لق�د قمنا بتفعيل هذا مع 
عمليات التس�ليم والتوصيل عندم�ا أغلقنا املتجر يف 

األول من أبريل أمام العمالء. وهكذا، فقد اس�تغرقنا 
األم�ر أس�بوعني الس�تعادة توازننا وتش�غيل نظام 

طلب وتوصيل البقالة."
بإخ�راج الب�رش م�ن املعادل�ة، يمك�ن أن يك�ون 
للروبوتات الذين يقومون بتعبئة األرفف والتنظيف 

تأثري كبري عىل وقف انتشار الفريوس.
يقول ب�راد بوغوليا، الرئي�س التنفيذي والرشيك يف 
SIMBE ROBOTICS: »ت�ايل ه�و روب�وت متنقل 
مستقل بالكامل تم تصميمه ملساعدة تجار التجزئة 
بالقي�ام بش�كل أفض�ل بالتخزي�ن والج�رد داخل 
متاجره�م. الهدف من ت�ايل هو املس�اعدة بضمان 
تخزين املنتج يف املكان املناس�ب وبالس�عر املناسب 
دائماً. لذا مع كوفيد 19، نعتقد أن هناك حاجة أقوى 
اآلن وأكث�ر من أي وقت مىض لألتمتة يف قطاع البيع 
بالتجزئة. نعتقد أن هذا سيؤدي إىل اعتماد أكرب عىل 

الروبوتات«.
ترص رشكات مثل برين كورب عىل أن البرش ما زالوا 

يحتفظون بمكانهم يف القوى العاملة
 BRAIN يقول في�ل دايف نائب الرئيس للمنتجات يف
اإلنس�ان  اس�تبدال  نح�اول  ال  »نح�ن   :CORP
والرشكات التي تحاول القيام« بذلك بش�كل عام يف 
مجال الروبوتات غالبًا ما تفشل، ألن البرش يتسمون 
باملرون�ة الش�ديدة ويمكنهم أداء العدي�د من املهام 
األخ�رى. لذا فنحن حًق�ا أداة متقدمة تتيح أداء عىل 
مس�توى إنتاجي أعىل يمكّن م�ن الرتكيز عىل املهام 

ذات القيمة األعىل التي ال تجيدها الروبوتات «.
االس�تيعاب املتس�ارع لألتمتة والروبوت�ات عاملي. 
يف أماك�ن العمل يف روس�يا ومواق�ف الحافالت يتم 
تركي�ب بواب�ات ذكية لفحص درج�ة الحرارة، ويف 
الص�ني، يمكن ملنفذ ذكي تفري�غ وتخزين البضائع 

تلقائيًا.
لذا، يف الوقت الذي يطرح فيه هذا الوباء عىل البرشية 
تحديات غري مسبوقة، تقدم اإلنسانية نفسها حلوالً 

غري مسبوقة ملواجهتها.

التجارة اإللكرتونية والروبوتات واألمتتة ومستقبل 

االقتصاد بعد كورونا
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لم يكد املوس�م الرمضان�ي لهذا العام يقف�ل أبوابه، حتى 
بدأت رشكات اإلنتاج »بش�حذ همتها«، استعداداً لرمضان 
2021، حي�ث س�يكون الجمهور فيه عىل موع�د مع أجزاء 
ثاني�ة، تس�تكمل أحداث�اً ب�دأت خ�الل رمض�ان املايض، 
ليب�دو ذلك اس�تثماراً ملا حققته من نج�اح، بعد أن صفق 
الجمهور لها كثرياً، وقدم إشادته فيها عرب مواقع التواصل 

االجتماعي.
االس�تعداد للموس�م املقب�ل، بدأ مبك�راً، وذلك ق�د يكون 
بمثابة خط�وة ذكية تجنب الرشكات الوقوع يف فخ التأخري 
واالصط�دام بمطب�ات اإلنت�اج التي قد تع�رتض طريقها. 
»البي�ان« رص�دت أبرز األعم�ال التي س�تمي نحو جزء 
ثان، وعىل رأسها حل »أم هارون«، و»بميت وش« و»سوق 

الحرير« وأعمال أخرى.
خليجياً، كانت رشكتا جرناس لإلنتاج الفني والفهد لإلنتاج 
الفن�ي، من أوائل الرشكات التي أعلنت عن نيتها اس�تثمار 
نجاح مسلس�ل »أم هارون« ال�ذي لعبت بطولت�ه الفنانة 
حي�اة الفهد والفنان أحمد الجس�مي، ع�رب املي فيه نحو 
جزء ثان، رغم حالة الجدل التي خلقها العمل أثناء عرضه 

يف رمضان املايض.
عربي�اً، بدت قائمة األعمال املاضي�ة نحو جزء ثان طويلة، 
وعىل رأس�ها جاء مسلس�ل »بميت وش« من بطولة الفنانة 
نيل�يل كريم وآرس ياس�ني، حيث جاء الق�رار إثر ما حققه 
العمل م�ن نجاح، وهو ما أكده منت�ج العمل جمال العدل 
يف أكث�ر من مناس�بة، مش�رياً إىل أن الجزء الثاني س�يعود 
بنف�س »فرقته« وربما يتم إضافة ممثلني جدد عليها. وعىل 
ذات الدرب، س�ار صناع مسلسل »االختيار«، املستلهم من 
تفاصيل حياة الشهيد أحمد صابر املنيس، قائد الكتيبة 103 

صاعقة. صناع ه�ذا العمل، الذي لعب بطولته أمري كرارة، 
أكدوا ع�رب ترصيحات مختلفة، أن الجزء الثاني، سيش�هد 
تفاصيل جديدة، تتناول بطوالت الجيش املرصي يف منطقة 

سيناء وتصديه للعديد من العمليات اإلرهابية فيها.

استكامل التصوير

من صفقوا ملسلس�ل »النهاية« الذي لعب بطولته يوس�ف 
الرشيف، وصن�ف ضمن »الخيال العلمي«، س�يكونون يف 

رمض�ان املقبل، عىل موع�د مع جزء ثان م�ن العمل الذي 
»أث�ار غضب إرسائي�ل«. التقاري�ر أش�ارت إىل أن أحداث 
العم�ل املقبل س�تدور يف مدين�ة القدس بع�د تحريرها يف 
2121، ومحاولة املهندس زي�ن التصدي للتكنولوجيا التي 
أصاب�ت العالم بعد مرور 100 عام من اآلن، ولكن كل يشء 

يتغري، عندما يقابل »روبوت« مستنسخاً منه.
يف نهاية الحلقة األخرية من مسلس�ل »سوق الحرير« الذي 
ح�ط يف حقبة الخمس�ينيات، فاجأ األخوان بس�ام ومؤمن 

املال، متابعي العمل بجملة »نلتقي معكم يف الجزء الثاني«.
ورغ�م أن »املي نح�و أجزاء ثانية« بدا الش�عار األبرز يف 
درام�ا رمضان املقب�ل، إال أن رشكات إنت�اج أخرى، آثرت 
اس�تكمال أعمال تصوير بعض األعم�ال التي لم يكتب لها 
»نصي�ب اللحاق باملوس�م امل�ايض«، ومن بينها، مسلس�ل 
»القاه�رة كاب�ول« و»تقاطع ط�رق« للفنان�ة منى زكي، 
واألمر ذاته انس�حب أيضاً عىل مسلسل »هجمة مرتدة« من 

بطولة هند صربي وأحمد عز.

»الجزء الثاين« شعار دراما رمضان 2021

رواق الفنون

بع�د إصاب�ة الفنان�ة الكبرية رج�اء الجداوي 
بفريوس كورونا املس�تجد فإن خطر العدوى 

بهذا الفريوس يهدد الفنان عمرو دياب بقوة.
ويرجع هذا السبب يف هذا التهديد للفنان عمرو 
دي�اب إىل أن الفنانة دينا الرشبيني قد خالطت 
رج�اء الج�داوي منذ يوم�ني داخ�ل كواليس 
تصوي�ر املش�اهد األخ�رية م�ن مسلس�لهما 
املش�رتك وهو ما يرف�ع من احتمالي�ة انتقال 
الفريوس إليها خاصة أن هناك مشاهد جمعت 
الفنانتني وكانت تحتوي عىل بعض »القبالت« 

بحسب موقع فيتو.
مخرج لعبة النسيان: عزلت نفيس باملنزل بعد 

خرب إصابة رجاء الجداوي بفريوس كورونا
وبحك�م العالق�ة القوي�ة ب�ني الفنان�ة دين�ا 
الرشبين�ي والنج�م عم�رو دياب ف�إن خطر 
انتق�ال الف�ريوس للهضب�ة أصب�ح قويً�ا إذا 
كان ق�د التقى بدينا الرشبين�ي خالل اليومني 

املاضيني.
وح�ال تأك�د إصاب�ة الفنانة رج�اء الجداوي 
بف�ريوس كورون�ا واإلع�الن عن ذلك بش�كل 
رسمي سيتوجب عزل فريق عمل مسلسل لعبة 

النسيان وكذلك أرسهم وكافة من خالطوهم.
ويث�اور أبطال املسلس�ل القل�ق والرعب بعد 

إصابة رجاء الجداوي بكورونا.

كورونا يهدد عمرو دياب

طلبت بطلة فن�ون القتال املختلطة )إم إم إيه( 
أنجي�ال يل م�ن مس�تخدمي وس�ائل التواصل 
االجتماعي »التفكري مرت�ني قبل التحدث« بعد 
وف�اة مصارع�ة ش�ابة ونجم�ة تلفزيونية تم 

التنمر عليها عرب اإلنرتنت.
وقال�ت يل إنه�ا تمنّت لو تمكّنت من مس�اعدة 
هانا كيم�ورا التي ظه�رت يف برنام�ج الواقع 
اليابان�ي »ت�رياس ه�اوس« ال�ذي عرض عىل 
»نتفليكس«. وتوفيت كيمورا )22 عاما( الشهر 
املايض بعدما أقدمت عىل االنتحار كما يبدو، ما 
أثار دع�وات يف اليابان إىل اتخاذ إجراءات أكثر 
رصام�ة ملحاربة التنمر عرب اإلنرتنت. وكتبت يل 
)23 عام�ا( عىل »إنس�تغرام«، »يض�ع الوجود 
الدائم أم�ام الجمهور الكثري م�ن الضغط عىل 

أي ش�خص... أض�ف إىل ذل�ك أح�كام الناس 
واالنتق�ادات والتعليقات الت�ي تنم عن جهل... 
وهذا يكفي لدفع أي شخص إىل حافة الهاوية«.
وح�ّذرت يل وهي كوري�ة س�نغافورية من أن 
الكلمات الجارحة قد »تدمر« حياة األشخاص، 
قائل�ة إن الجميع يحت�اج إىل توخي الحذر عند 

النرش عرب اإلنرتنت.
وتابع�ت »إن كلماتك�م قد تس�اعد أش�خاصا 
وتدّمر آخرين. م�ن فضلكم، فكروا مرتني قبل 
أن تتكلموا. فكلماتكم قد تنقذ حياة أش�خاص 
م�ا«. ويف كوري�ا الجنوبية، تص�در التنّمر عرب 
اإلنرتنت عناوين الصح�ف العام املايض عندما 
انتح�رت اثنتان من نجوم الب�وب الكوري بعد 

مواجهة حمالت تنمر عرب اإلنرتنت.

بطلة »إم إم إيه« تطلب من مستخدمي االنرتنت 

التوقف عن التنمر بعد انتحار نجمة تلفزيونية
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كان الح�ّظ إىل جانب قناة »الجديد« 
بعرضه�ا ثالث�ة مسلس�الت تركية 
دفع�ة واح�دة يف ش�هر رمض�ان. 
رغ�م أن ه�ذه املسلس�الت عرضت 
منذ س�نوات عىل الشاش�ات الرتكية 
ع�ىل  العربي�ة  باللغ�ة  ومتواف�رة 
تطبيق�ات معروف�ة، إال أنها حققت 
نس�ب متابعة عىل القن�اة اللبنانية. 
من بني املسلس�الت التي بثها القناة 
كان »البح�ر األس�ود« ال�ذي يجمع 
النجم�ني الرتكيني اي�رام هيليفجي 
اوغلو )ب�دور نف�س( وأوالش تونا 
اس�تبه )بدور طاه�ر(. عرضت من 
العم�ل حلق�ات ع�دة، وه�و يروي 
قصة فت�اة تدع�ى نف�س تتعّرض 
لالغتص�اب الزوج�ي، ولكن تش�اء 
الظ�روف أن تلتق�ي بطاه�ر الذي 
يخلّصه�ا من العذاب وتنش�أ قصة 

حب بينهما. يف هذا الس�ياق، قررت 
القن�اة اللبناني�ة تقس�يم العمل إىل 
حلقات متنوعة كي تكسب الجمهور 
ال�ذي تعلّق بامل�رشوع الذي عرض 
عىل الشاش�ات الرتكية بني العامني 
2018 و 2019. فقد إستمرت املحطة 
يف ع�رض حلقات »البحر األس�ود« 
طيلة شهر الصوم، وأوقفتها يف عيد 
الفط�ر مع عودة بعض برامجها اىل 
البث مجدداً بش�كل ش�به طبيعي. 
ع�ن  الكش�ف  يف  السياس�ة  ه�ذه 
املحلي�ة  القن�اة  الحلق�ات تتبعه�ا 
هذه الفرتة. إذ تتبع أس�لوب تقطري 
الحلقات، كي تبقي املش�اهد متعلقاً 
بالعم�ل. وتلفت بع�ض املصادر ل� 
»األخبار« إىل أن املحطة س�تعيد بث 
الجزء الثاني من »البحر األسود« يف 

الخريف.

»البحر األسود« عىل موعد 

جديد يف الخريف
تحي�ي رشكات التس�جيل الك�ربى، 
ي�وم »بالك أوت تيوزداي«، الثالثاء، 
م�ع  والعم�ل  أنش�طتها  بتعلي�ق 
املجتمعات عىل محاربة عدم املساواة 
العرقي�ة بعد ان�دالع احتجاجات يف 
الوالي�ات املتح�دة يف أعق�اب وف�اة 
جورج فلويد، وهو رجل أسود، أثناء 

احتجازه من قبل الرشطة.
وتحدث عدد من كبار الفنانني أيضاً 
ع�ن وفاة فلوي�د واملظاه�رات التي 
أعقب�ت ذل�ك، والتي ش�اب العنف 
بعضها. وقالت رشكة »يونيفرس�ال 
ميوزي�ك،« وهي جزء م�ن مجموعة 
»فيفندي« عرب حس�ابها يف »تويرت«: 
»نقف م�ع مجتمع الس�ود«. وفيما 
أعلن�ت مجموعة »س�وني ميوزيك« 
رشك�ة  قال�ت  مماثل�ة،  تح�ركات 
»إنرتس�كوب غيفن إيه اند إم«، وهي 
جزء م�ن رشكة »يونيفرس�ال« أنها 
ل�ن تصدر أي أعمال موس�يقية هذا 

األسبوع.
م�ن جهتها، كتبت رشك�ة »وورنر« 
للتسجيالت عرب حس�ابها: »النشاط 
وورن�ر  مجموع�ة  يف  املوس�يقي 
ميوزيك غ�روب لن يم�ي كما هو 
س�تقدم  أنه�ا  وأضاف�ت  معت�اد«. 
مساهمات لحركة »بالك اليفز ماتر« 
)حي�اة الس�ود مهم�ة( ومجموعات 
أخرى تح�ارب العنرصية، حس�بما 

نقلت وكالة »رويرتز«.
وجرى نرش قوات الحرس الوطني 
يف 15 والية، وواش�نطن العاصمة، 
يف محاولة الحتواء الليلة السادسة 

م�ن العنف ي�وم األح�د. وتفجرت 
االحتجاج�ات بع�د مقط�ع فيديو 
يظه�ر ضاب�ط رشط�ة أبيض يف 
منيابولي�س وهو يجث�و عىل رقبة 
فلويد )46 عاماً( ملدة تس�ع دقائق 
أي�ار  قب�ل وفات�ه يف 25  تقريب�اً 

املايض.
ون�رشت املغني�ة بيونس�يه، مقطع 
فيدي�و يف »أنس�تغرام »طالبت فيه 
بالعدال�ة لفلوي�د. وقال�ت: »قلوبنا 
مفطورة ونشعر باالشمئزاز... أنا ال 
أتحدث فقط إىل األشخاص امللونني. 
إذا كن�ت أبيض أو أس�ود أو بنّياً أو 
أي يشء بينه�ا، فأنا متأكدة من أنك 
تشعر باليأس بسبب العنرصية التي 

تحدث يف أمريكا اآلن«.
وانضم العديد من الفنانني البارزين 
إىل االحتجاجات خ�الل عطلة نهاية 

األس�بوع، بما يف ذلك أريانا غراندي، 
املغني�ة وكاتب�ة األغان�ي املتح�درة 
يف  كتب�ت  الت�ي  برب�ادوس،  م�ن 
»أنستغرام": »مش�اهدة أبناء قومي 
يقتل�ون يوم�اً بعد ي�وم دفعني إىل 

مكان ثقيل يف قلبي!«.
الش�هرية  الب�وب  نجم�ة  وكتب�ت 
»توي�رت":  يف  أغيل�ريا  كريس�تينا 
حي�ث  غ�داً  يشء  أي  أن�رش  »ل�ن 
أق�ف متضامن�ة وداعم�ة لحرك�ة 
تق�ي  فيم�ا   ،BlackLivesMatter#
صناعة املوس�يقى الي�وم يف التأمل 
بش�أن كي�ف يمكننا جميع�اً العمل 
نح�و مس�تقبل أفض�ل«، وقالت يف 
تغريدة أخ�رى: »إن كنتم منزعجني 
م�ن الطريقة الت�ي يتظاهرون بها، 
بدالً من السبب الذي يتظاهرون من 

أجله، فأنتم جزء من املشكلة«.

وقفة يف صناعة املوسيقى لتأمل 

االحتجاجات األمريكية

وصل املخرج األمريكي جميس كامريون إىل نيوزيلندا بعد اس�تئناف عمليات إنتاج 
األج�زاء املرتقبة من فيل�م »أفاتار«. بعد ش�هرين من التوقف ال�ذي فرضه تفش 
ف�ريوس كورونا املس�تجد، نرش املنتج جون الندو عىل إنس�تغرام ص�ورة تظهره 
وكام�ريون ف�ور وصولهما إىل مط�ار ويلينغتون ال�دويل وهما يرتدي�ان الكمامة 
والقن�اع الواقي. وأوضح املنتج أنّهما س�يخضعان للحجر املن�زيل املراقب ملدة 14 

يوماً قبل البدء بالتصوير مجدداً.
وكان الندو قد أكد األس�بوع املايض أّن الجزء الثاني من »أفاتار« وغريه من األجزاء 
من األفالم الس�ينمائية األوىل التي تسري عىل طريق اس�تعادة مجال صناعة األفالم 
عافيت�ه بعد األزم�ة الصحية، عىل أن يص�ل كل أعضاء فريق العم�ل إىل نيوزيلندا 

خالل األسبوع الحايل.
س�تصّور األجزاء األربعة املرتقبة من »أفاتار« يف األش�هر املقبلة، فيما أشار تقرير 

صحايف أخرياً إىل أّن كلفتها ستصل إىل مليار دوالر أمريكي.

»أفاتار«...
عودة إىل التصوير
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بقلم رشاد كامل

من�ذ س�نوات بعي�دة ظه�رت تقليع�ة وموض�ة 
تليفزيونية اس�مها تليفزيون »الواقع« الذي تقوم 
فكرته االساسية عىل استضافة مجموعة من الناس 
يعيش�ون معا طول فرتة الربنام�ج التي قد تطول 
ملدة ش�هر، يتحدثون ويثرثرون ويلعبون ويلهون 
ويتسامرون ويطبخون ويأكلون ويدبرون املقالب 
يف بعضه�م بعض�ا كل ه�ذا يش�اهده املاليني عرب 

التليفزيون!!
حياة كاملة يشاهدها املاليني يف إعجاب أحيانا ويف 
استهجان أحيانا أخرى بس�بب خروج املتسابقني 

عن املألوف من تبادل العناق والقبالت.. و.. و..
ولع�ل أقرب مث�ال لتليفزي�ون الواقع ه�و ما كنا 
نش�اهده طوال ع�دة س�نوات يف برنامج »س�تار 
أكاديمي« والذي كان هدفه اكتش�اف موهبة فنية 
بني الش�باب والشابات املتواجدين فيه طوال شهر 

كامل.
كان برنامج�ا لطيفا ومس�ليا رغ�م أي مالحظات 
يمكن أن توج�ه إليه، ولن أتح�دث هنا عن برامج 
تليفزي�ون الواقع األجنبية وأظن أنك ش�اهدت ما 

فيه من تجاوزات ال يقبلها املنطق والعقل!!
وأظ�ن أن حلم مئ�ات االل�وف ح�ول العالم كان 
حلمهم املش�اركة يف »تليفزي�ون الواقع« لكنهم لم 

يتمكنوا من ذلك!!
وفج�أة بمجيء »كورونا« الت�ي لم ترتك بلدا حول 
العال�م إال ووضعت بصمتها عليه س�واء كان ذلك 

أعداد وفيات أوأعداد إصابات.
لكن أغ�رب وأعجب ما فعلته كورون�ا بالعالم كله 
أنه�ا جعلتنا نخ�وض جميعا تجرب�ة »تليفزيون 
الواق�ع« رغ�م أنف�ك وأنف�ي، فكلن�ا محارصون 
ومحظورون ومزروعون يف بيوتنا والوقت طويل.. 
واملل�ل س�يد املوق�ف، والزه�ق من رؤي�ة نرشات 
االخب�ار حيث ال أخبار إال ع�ن كورونا وتداعياتها 

يف كل مكان.
أصبحن�ا كلن�ا نجوم�ا ج�ددا وأبط�ال تليفزيون 
الواق�ع، فأخذ كل منا يص�ور حياته يف منزله وهو 
يله�و ويلعب أو يطبخ أو يالع�ب أطفاله ثم يقوم 
ببث هذه املش�اهد ع�ىل صفحته »الفيس�بوك« أو 
»توي�رت« ورسعان ما تتلقفها القنوات التليفزيونية 
لتعيد اذاعتها مرات ومرات وتتصدر موادها املهمة 

اللطيفة!!
مشاهري العالم من نجوم فن وكرة صوروا أنفسهم 
وبثوا هذه املشاهد للعالم كله.. رأينا نجوم العاملفي 
ك�رة الق�دم يتدرب�ون يف بيوتهم ويس�تعرضون 
مهاراتهم الفردية، وشاهدنا نجوم »ليفربول« وكل 
الع�ب يف منزله يحتفلون بعيد ميالد أحد زمالئهم، 
وكل واح�د يهنئه بلغته وكان�ت املفاجأة أن يغني 
»محمد صالح« لزميله أغنية »أبوفصادة« اليل عيد 

ميالده أجمل االعياد!!
ولعل أجمل مقاطع الفيديو التي تتس�ابق القنوات 

التليفزيونية هي تلك الفيديوهات التي يرقص فيها 
االطفال الصغار ويغنون ويتشقلبون فوق الرير 

أو يدبرون املقالب لبعضهم بعضاً!!
أما االغرب - وربما كان ذلك من األعراض الجانبية 
لكورونا التي لم يكتش�فها علماء النفس- فهو تلك 
املقاط�ع التي امتألت بهط�ل االوالد والبنات وربما 
الكبار ايضا، فما هو املعنى من فتاة تصور نفسها 
وهي ترببش بعينيها أو ش�اب يف املطبخ يعد كوب 

شاي مثال!!
وربم�ا كان حلم وأمنية كل هؤالء الذين انفجروا يف 
وجوهنا رغم أنوفنا أن رشكات االنتاج الفني سوف 
تتهافت عليهم بعد انتهاء »كورونا« وتتعاقد معهم 
باعتبارهم نجوم ما بعد كورونا.. شفاهم وشافانا 

اهلل من كورونا!!

الضجيج الذي أثاره املسلس�ل املرصي »االختيار« 
أثن�اء عرض�ه يف رمض�ان، وبعده، يؤك�د النجاح 
االس�تثنائي واملتصاعد لسياسات الهيمنة الثقافية 
التي يتبعه�ا النظام املرصي، ويكش�ف املزيد عن 
آلي�ات الس�لطة لتوظي�ف الفن يف دع�م خطابها، 

واألهم عن إيمانها بالفن.
فالربوباغن�دا تب�دو هي األكث�ر إيماناً ب�ه، بقوة 
تأثريه عىل األقل، بقدرته عىل املش�اركة يف صياغة 
الوع�ي الع�ام، إس�باغ املعن�ى عىل اليوم�ي، عىل 
إنت�اج وترس�يخ أو زعزعة ط�رق للعيش وطرق 
للرؤي�ة وتراتبي�ات وهوي�ات جامع�ة وتمييزية. 
الف�ن »امللت�زم«، ال�ذي يخجل الجمي�ع اليوم من 
تس�ميته باس�مه، يش�رتك مع الفنون املوجهة يف 
قناعة أساس�ية، أن كل عمل فن�ي، جيد أو رديء، 
ل�ه تبعات اجتماعية، ولذا، فف�ي القلب من كل ما 
هو فني، عنرص سيايس. الفنون »الخالصة«، الفن 
للف�ن بتنويعاته، املنس�حب بعيداً م�ن الرديات 
الك�ربى، الفن�ون املعني�ة بالقال�ب عىل حس�اب 
املضمون، الفن�ون »الفردانية«، فنون الجماليات، 
فنون التس�لية، فنون املتع�ة، جميعها، يف األغلب، 
ال تجه�ل العن�رص الس�يايس م�ن الفن�ي، لكنها 
تتجاهله عمداً، تهرب منه، تتفاداه قدر املس�تطاع 
وبش�كل منهجي، واعية لتاريخ طويل من طغيان 
الس�لطة عليه�ا، وخوف�اً م�ن التماه�ي معها أو 
الس�قوط ضحية غوايتها أو قمعها. تنفي الفنون 
الخالص�ة، »النفع�ي«، كرشط أس�ايس للتعريف 
بنفس�ها، ويف س�بيل ذل�ك تض�ع ح�داً فاص�الً 
بينه�ا وبني الواق�ع، فكلمة »الخي�ال« هي األكثر 
تردداً وبش�كل ش�به هويس يف نطاق�ات الفن من 
أج�ل الفن. يف الجه�ة األخرى، فإن األكث�ر إيماناً 
بالواقع، ليس�ت الواقعيات االجتماعية، اش�رتاكية 
أو س�حرية أو غريها، بل الس�لطوية. الرقابة التي 
تفه�م اإلبداع بش�كل ح�ريف، املحاكم الت�ي تقيّم 
جنائياً أفعاالً ش�خصية يف رواية، وتسجن كاتبها 

بناء عىل أحداثها. كل هذا ال ينبع من س�وء فهم ال 
يعي الفوارق بني الفن�ي والواقعي، أو يفهم الفن 

بوصفه واقعاً، بل العكس.
فاألنظم�ة الس�لطوية تب�دو أكث�ر تفهم�اً للبنية 
الرمزية للواق�ع، لدور الفن يف إنتاجه وتش�كيله، 
وليس مجرد مضاهاته أو التعبري عنه، تفّهم يصل 
إىل ح�د »تفنني« العالم الواقعي بالكامل. تس�حق 
الس�لطوية أي ح�دود ب�ني الواقع�ي واملختل�ق، 
الحقائق واألكاذيب، الفع�يل والبالغي، ولذا تبالغ 
الربوباغن�دا دائم�اً يف ادع�اء واقعيته�ا. ويب�دو 
مسلس�ل »االختي�ار« نموذج�اً مثالي�اً له�ذا كله، 
فالهج�وم اإلرهابي ع�ىل كمني الربث العس�كري 
الذي يتناوله املسلس�ل، ليس العالمة الوحيدة عىل 

الواقعية. فمنتجو العم�ل اعتمدوا بنية تخلط بني 
املقاط�ع الدرامي�ة واملقاطع الوثائقي�ة، ملضاعفة 
اإليحاء بواقعية العمل، بمزاوجة واقعية املضمون 
م�ع واقعية القال�ب )الوثائقي(. وج�اء تأثري تلك 
الواقعي�ة مدعوم�اً بردية بس�يطة، تضع الخري 
املطل�ق، ضابط الجيش أحم�د املنيس، يف مواجهة 
الرش املطلق، اإلرهابي هشام عشماوي. وكان لتلك 
القطبي�ة الحادة، مع النهاية ش�ديدة الرتاجيدية، 
واملعروفة مسبقاً، باستش�هاد ضابط الجيش، أن 
تمحو أي مس�احة للتلقي النقدي، س�واء للحادثة 
الحقيقة نفس�ها أو للمسلس�ل كعمل فني. فتحت 
تأث�ري ف�ورة عاطفي�ة واس�عة أعقب�ت الحلق�ة 
األخرية للمسلس�ل، كان مجرد التلميح بقصور يف 

اس�رتاتيجيات الحرب عىل اإلرهاب يُهاجم بعنف. 
وبالقدر نفس�ه، كان التعليق الس�لبي عىل فنيات 
املسلس�ل، يت�م التعامل معه بوصف�ه تعاطفاً مع 
الط�رف اآلخر. لكن هذا الخل�ط يف ردود األفعال، 

املتوقع مسبقاً، لم يتوقف هنا.
فطاقة الغضب العمي�ق واملتعاطف التي تفجرت 
بعد الحلقة األخرية، تمت موازناتها وترسيخ أثرها 
يف الي�وم الت�ايل، بعدالة »انتقامي�ة«، حني ترب 
لوس�ائل اإلع�الم، مقط�ع فيدي�و مس�جل إلعدام 
هشام عش�ماوي. كانت صور الجثمان املتديل من 
س�قف غرفة اإلعدام الحقيقية وكأنها حلقة أخرية 
وإضافية تأتي من خارج املسلسل، وتنترش بكثافة 
يف وس�ائل التواصل االجتماعي، أحياناً مصحوبة 
بتعليق�ات تهاج�م مع�اريض النظ�ام ومنتقدي 

فنيات املسلسل عىل السواء.
فالربوباغندا ال تكتفي برتس�يخ الخطاب السيايس 
بوس�ائل فنية، بل تذه�ب أبعد، بإضفاء قداس�ة 
سياس�ية عىل العمل الفني الذي يخدمها. وهكذا، 
يصبح انتقاد أداء ممثل يف مسلسل، خيانة وطنية. 
وال ينتهي األمر هن�ا، فقبل يومني، انترشت أخبار 
عن أن بطل املسلس�ل، أمري كرارة، الذي قام بدور 
الضابط الش�هيد، تهّرب يف الحقيق�ة من التجنيد 
ومثل أمام محكمة عسكرية لهذا السبب. ورغم أنه 
لم يكن م�ن املمكن التأكد من صحة هذه األخبار، 
لكن الذين تطرق�وا إليها كانوا يف األغلب مدفوعني 
برغب�ة يف الكش�ف ع�ن التناقض ب�ني الحقيقي 
والص�ورة، البط�ل واملمث�ل ال�ذي يقوم ب�دوره. 
لكنهم، بشكل أو بآخر، وقعوا يف الفخ نفسه الذي 
أرادوا التخلص منه، أي تماهي نقد الفني مع نقد 
الواقعي. وبهذا أكدوا ضمناً عىل نجاح الربوباغندا، 
ليس يف إيصال رسالتها فحسب، بل أيضاً يف جعل 
تبيانها للح�دود بني الواقع وأي يشء آخر، أمراً يف 
غاية الصعوبة، وكأن كل تلك الواقعية املبالغ فيها 

ال تهدف سوى إىل محو الواقع.

ىف زمن كورونا.. كلنا نجوم!

»االختيار«: هكذا تعمل الربوباغندا..
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..وأنت مع »مسار الخري«.. تعيش لحظة املحبة 

وتدرك استمرار الحياة
اخر االسبوع

تصوير: محمد القرالة

ملن يعش�ق العمل التطوعي ومس�ح دمعة محتاج، 
يح�ق علينا ان نرفع القبعة ملب�ادرة أردنية وطنية، 
تص�ل بوعي ومحبة وإدارة لكل نقاط وبؤر الجوع 

والفقر والبطالة واملرض..
كيف ذلك؟

انه الزميل الصحفي املثابر، الذي حمل رسالة $ 

وجمعها مع كل الن�اس، وجعل بني ايادينا مفاتيح 
للنجاة وللعمل وللتطوع.

انها مس�ار الخري التي ارتقت م�ن خالل دعم قراء 
جريدة $، ودعم رئي�س تحريرها الزميل راكان 
الس�عايدة، ودوره يف اس�تمرار تألق املب�ادرة يوما 
وراء آخر ..وانت مع »مس�ار الخري«..تعيش لحظة 
املحبة وتدرك اس�تمرار الحياة، فمن خالل املبادرة 
كان�ت $ تعيش م�ع تمنيات وآهات كل انس�ان 

وصلت له مشاريع ومهام املبادرة.
ولعل اس�تمرار نه�ج دع�م املش�اريع،حقق لرائد 

ومدي�ر املبادرة حضوره الراق�ي املحمود،وبدا ذلك 
خالل تفاعل املبادرة مع ازمة جائحة كورونا،ولهذا 

حديث كبري بالتفاصيل الجميلة.
..وهن�ا وقفة مع جهود املس�ار يف واحدة من الديار 

االردنية االصيلة الكريمة:

تدشني مرشوع تربية الدجاج وانتاج البيض 

يف الصفصافة

دشنت مبادرة مسار الخري للتنمية املستدامة اليوم 
مرشوع تربية الدجاج وانتاج البيض البلدي لصالح 

سيدتني يف قرية الصفصافة بمحافظة عجلون..
وستعمل املبادرة عىل تسويق انتاج البيض ومتابعة 
امل�رشوع وتطوي�ره والعمل عىل توس�عته يف االيام 
املقبلة وتزويده بجهاز »فقاسة« النتاج الصيصان..
قامت »مس�ار الخري« بلمس�ة محبة وتابعت س�ري 
االعم�ال يف مش�اريع ملخاب�ز عربية وبلدي�ة كانت 

انشأتها يف مدن وقرى وبوادي عجلون.
..دام�ت وس�لمت الجهود االنس�انية الت�ي ترتقي، 
ونعش�ق الحديث عنه�ا يف $ كل الناس وضمري 

الوطن ونبض امللك القائد.

»دحنون« الشوبك جنوب األردن  

تصوير: فراس بقاعني
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