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مقال

ألطبائنا العرب في 
بريطانيا ُترَفع القبعة

محمد أمني
رئيس التحرير

ــن  ــه م ــاز، لكن ــة بامتي ــام الجائح ــه ع ــح أن صحي
جهــة أخــرى عــام اإلبــداع العــريب يف مواجهتهــا، 
ــا إىل جنــب مــع املجتمــع الربيطــاين  واالنتفــاض جنب
لتســطري أروع صــور النضــال والتضحيــة يف ســبيل 
الحفــاظ عــى األرواح، وترميــم الجــراح النفســية 

واالجتامعيــة التــي خلفهــا الوبــاء.
  فقــد ســقط يف اململكــة املتحــدة شــهداء عــرب 
ــن  ــة “NHS” م ــات الصحي ــاء الخدم ــر أطب ــن أمه م
ــد  ــة ض ــم يف املعرك ــون أرواحه ــدم الراحل ــة، ق الجالي
وبــاء كورونــا، مل يــردد »الفدائيــون العــرب« يف تلبيــة 
نــداء اإلنســانية وااللتحــام مبشــافيهم وعياداتهــم، 
فهــذا الوبــاء ال يفــرق بــني إنســان وآخــر، وهــم 
ــن  ــم م ــوا كغريه ــة لب ــول عربي ــن أص ــني م كربيطاني
األطبــاء نــداء الواجــب، بــل تقدمــوا الصفــوف، وكانوا 
حديــث الصحافــة اإلنجليزيــة عــى مــدار شــهور، 
ولعــل هــذه األمثلــة يف التضحيــة تقــدم مــا ال ميكــن 
أن تقدمــه مئــات املحــارضات واملقــاالت التــي تحــث 
عــى االندمــاج وتقديــم صــورة مرشقــة عــن الجاليــة 
ودور العــرب يف املجتمــع الربيطــاين، فتلــك نضــاالت 
ــت  ــي فهم ــلمة، والت ــة واملس ــة العربي ــة لألقلي مرشق
ــك إنســان  ــح: هــو أن ــاج بشــكل صحي ــى االندم معن
تخــدم أخــاك االنســان يف أي بلــد حللــت بــه، وأنــك 
ــن  ــدك كأي مواط ــداء بل ــي ن ــاين تلب ــن بريط كمواط
آخــر، وأنــك كعــريب تحــركك مبادئــك وقيمــك العربيــة 

ــة. ــل والعطــاء والتضحي ــي تحــث عــى النب الت
ــدد  ــااليت يف الع ــون أوىل مق ــه أن تك ــدت الل عاه
األول املطبــوع بعــد الجائحــة وفــاء ألولئــك الشــهداء، 
يف  يقاتلــون  وهــم  عنــا  رحلــوا  الذيــن  النجــوم 
الخطــوط األوىل، أطبــاء عــرب مــن جنســيات وأصــول 
مختلفــة ســودانية وفلســطينية ومرصيــة وعراقيــة 
ــوف  ــم يف الصف ــوا وه ــاء توف ــأول أطب ــة، ف ومغاربي
األماميــة يف معالجــة املــرىض والتصــدي للوبــاء كانــوا 

ــة. ــاء الجالي ــن أبن ــا ومســلمني م عرب
األول د- عــادل الطيــار مــن أصــول ســودانية 
والــذي  تــويف عــن 63 عامــا، يف 25 آذار/ مــارس / 
ــي  ــكس الجامع ــت ميدلس ــفى ويس 2020 يف مستش

يف إيزلــورث، لنــدن. 
ــدم إىل  ــاين، ق ــب بريط ــو طبي ــار ه ــل الطي الراح
اململكــة املتحــدة مهاجــرا مــن الســودان، كان الطيــار 
متخصصــا يف زراعــة األعضــاء، وقــى أيامــه األخــرية 

يف العمــل يف قســم الحــوادث والطــوارئ.
الراحــل الثــاين يف تلــك الكوكبــة كان الدكتــور 
حبيــب الزيــدي بريطــاين مــن أصــول عراقيــة، والــذي 
ــه أون يس« ألكــر مــن 47  ــاً عامــاً يف »لي عمــل طبيب
عامــا، وضحــى بحياتــه وهــو يكافــح فــريوس كورونــا 
ــن  ــدي ع ــور الزي ــويف الدكت ــة. ت ــوف األمامي يف الصف
76 ســنة، يف العنايــة املركــزة يف مستشــفى ســاوثيند- 

إســكس.
الراحــل الثالــث هــو الدكتــور أمجــد الحــوراين، 55 
ســنة، مــن أصــول ســودانية، استشــاري متخصــص يف 
قســم األذن واألنــف والحنجــرة يف مستشــفى كوينــز 

يف بريتــون، ديربيشــري.
تــويف الحــوراين يف مســتوصف ليســر امللــي، يف 29 

مارس2020. آذار/ 
ــرصي  ــور امل ــو الربوفيس ــري ه ــس األخ ــع ولي الراب

ــاريا يف  ــذي كان استش ــا(  وال ــة )79 عام ــامي شوش س
علــم الترشيــح املــريض، وباحثــا يف مستشــفى تشــارينغ 

كــروس وكليــة إمربيــال كوليــدج للطــب يف لنــدن. 
ذكــرت أســامء هــؤالء األطبــاء األربعــة ألنهــم مــن 
أوائــل مــن تــويف، لكــن قامئــة األطبــاء العــرب الراحلــني 
طويلــة، وكلهــم قامــات كبــرية، وبعضهــم متقاعــد 
لكنــه أرص عــى العــودة للعمــل عندمــا طلــب قطــاع 

الصحــة الحكومــي متطوعــني.
 ونحــن نســتذكر أولئــك األبطــال، فــإن يف القلــب 
غصــة أن هــذه الكوكبــة مــن العلــامء والطاقــات 
العربيــة ضاقــت بهــا بالدنــا العربيــة، ومل يجــدوا 
أهليهــم  لخدمــة  األصليــة  بلدانهــم  يف  الفرصــة 
الــدول  وباقــي  وأمريــكا  بريطانيــا  فاحتضنتهــم 

األوروبيــة.
 إن واحــدة مــن الحقائــق التــي اكتشــفناها أو 
ــات  ــم الطاق ــي حج ــتجد ه ــا املس ــا كورون ــفها لن كش
بريطانيــا وعمــوم  املنترشيــن يف  العــرب  واألطبــاء 
ــاة  ــكاد تشــاهد قن ــال ت ــكا، ف ــة وأمري ــارة األوروبي الق
عربيــة أو أجنبيــة إال وتــرى فيهــا طبيبــا عربيــا أو 
أو  أورويب،  مشــفى  داخــل  مــن  يتحدثــون  طبيبــة 
يرأســون فريقــا علميــا لتطويــر لقــاح، لتكتشــف 
كــم جــرّف الفســاد واالســتبداد يف عاملنــا العــريب مــن 
طاقــات، وكــم طــرد اليــأس وانعــدام األمــل مــن عقولنا 
التــي ُدفعــت دفعــا للهجــرة، وكــم خــر العــامل العــريب 
بهجــرة تلــك الكفــاءات ونزيــف العقــول مــن مختلــف 

املجــاالت.
ــر  ــة أن وزي ــال، لعــل معرف ــل يف املق ــى ال نطي حت
ــع  ــن توزي ــؤول ع ــا املس ــامل يف بريطاني ــة لألع الدول
لقــاح كورونــا هــو مــن أصــول عراقيــة واســمه ناظــم 
حــارث الزهــاوي، ســيايس بريطــاين مولــود يف العــراق 
ألرسة كرديــة، وهــو الرجــل رقــم 1 اآلن يف االرشاف عى  
توزيــع اللقاحــات يف اململكــة املتحــدة، أمــا يف الواليات 
املتحــدة فــإن عاملــا مــن أصــول مغربيــة  تــرأس 
الفريــق العلمــي املكلــف بتطويــر لقــاح كورونــا وهــو 
ــة  ــن 100 ورق ــر م ــف أك ــذي أل منصــف الســالوي ال
بحســب  الســالوي  تقدميــي، وكان  علميــة وعــرض 
ــد عــاد للمغــرب حامــال  ــوا عــن ســريته ق نشــطاء كتب
دكتــوراه وهــو متحمــس لخدمتــه، فتوجــه نحــو كليــة 
ــارضة يف  ــم مح ــم تقدي ــرح عليه ــاط ليق ــب بالرب الط
اختصاصــه بشــكل تطوعــي، لكــن الرجــل لقــي تجاهــال 
ــة الطــب بالبيضــاء ومل  تامــا، فكــّرر العــرض عــى كلي

ــا، ليقــرر العمــل يف املهجــر. ــق جواب يتل
  طاملــا أن العلــامء ال قيمــة لهــم يف العــامل العــريب، 
عســكريا  أن  وطاملــا  األدمغــة،  هجــرة  فستســتمر 
أو عنــرصا أمنيــا صغــريا يتحكــم مبصــري جامعــات 
ــة  ــول العربي ــروب العق ــإن ه ــل، ف ــنّي ويُقي ــربى يُع ك
والراجــع،  الجهــل  سيســتمر  ومعــه  ســيتواصل، 
ــا  ــا يحدون ــة، لكــن يبقــى األمــل دوم وانعــدام التنمي
بــأن تنعــم دولنــا العربيــة يومــا مــا بالحريــة، وقتهــا.. 

ســيتنفس الجميــع الصعــداء.
مبناســبة مــرور عــام كامــل عــى الجائحــة، كل عــام 
وأنتــم بصحــة وســالمة وأمــان، كل عــام وقــد انتهــت 
كل األوبئــة، وبــاء كورونــا ووبــاء االســتبداد والفســاد، 
ــط  ــس فق ــة ولي ــذه األوبئ ــكل ه ــات ل ــاج لقاح نحت

ــا املســتجد. لكورون
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المسكوف البغدادي 
على »نار لندنية«

عرب لندن

 / العـــريب  التجـــاري  املحـــل  يقـــدم 

اللنـــدين "محمصـــة لبنـــان"، املختـــص يف 

املجففـــة  والفواكـــه  املكـــرات  أجـــود 

ــهية  ــة، أكالت شـ ــة العربيـ ــواد الغذائيـ واملـ

لـــرواده مـــن العـــرب وغريهـــم، ممـــن 

ــد  ــا قصـ ــون بهـ ــدن، أو يحلـ ــون بلنـ يعيشـ

الســـياحة أو غريهـــا.

ـــى  ـــان"، ع ـــة لبن ـــل "محمص ـــاز مح وميت

ــكوف  ــمك املسـ ــه لسـ ــوص، بتقدميـ الخصـ
العراقيـــة  الشـــعبية  األكلـــة  البغـــدادي، 
اإلعـــداد  بطريقـــة  ســـواء  الرفيعـــة، 
تشـــق  إذ  الطبـــخ،  طريقـــة  حتـــى  أو 
الســـمكة مـــن جهـــة الظهـــر، ومتـــدد، 
ثـــم تعلـــق عـــى أوتـــاد تحيـــط بنـــار 
ـــد ـــى بع ـــاص، ع ـــب خ ـــن حط ـــتعلة، م  مش

مرت تقريبا.

ويحتـــاج املســـكوف إىل ســـاعة مـــن 
الزمـــن يك ينضـــج عـــى نـــار هادئـــة، ثـــم 

ــه. ــن يف أكلـ ــدم للراغبـ يقـ





مقال

فلسطينيو 
بريطانيا والعبء 

المتزايد

محمد عايش

عــى  امللقــى  العــبء  يتزايــد 

ــر  ــارج أك ــطينين يف الخ ــل الفلس كاه

ــي متــر  ــات الت ــم األزم ــع تفاق ــر م فأك

بالقضيــة الفلســطينية، وتصاعــد وتــرية 

ــي  ــات الت العــدوان االرسائيــي والتحدي

كان  والتــي  والقضيــة  األرض  تواجــه 

ومــروع  القــرن«  »صفقــة  آخرهــا 

الضــم واعتبــار القــدس عاصمــة لدولــة 

االحتــالل مــن قبــل الواليــات املتحــدة، 

ــري. ــك الكث ــري ذل وغ

ال يوجــد أرقــام واحصــاءات رســمية 

يف  الفلســطينين  بأعــداد  تتعلــق 

بريطانيــا، والســبب أن الجاليــة العربيــة 

ــة  ــا مظل ــد له ــتتة وال يوج ــا مش برمته

التقديــرات  لكــن  تجمعهــا،  واحــدة 

ــا  تشــري اىل أن الفلســطينين يف بريطاني

ــن ألفــاً، وهــذا  يصــل عددهــم اىل ثالث

العــدد رمبــا ال يكــون كبــرياً إذا مــا قورن 

باألعــداد يف الواليــات املتحــدة وكنــدا أو 

ــري  ــه كب ــة، لكن ــدول العربي يف بعــض ال

ــا األخــرى، فضــالً  ــدول أوروب ــة ب مقارن

عــن أن التأثــري والنشــاط أهــم مــن 

ــوال. ــام يف كل األح األرق

مــن  العديــد  مثــة  بريطانيــا  يف 

الداعمــة  واملؤسســات  املنظــات 

الناشــطة  أو  الفلســطيني،  للحــق 

وهــذه  االنســان،  حقــوق  مجــال  يف 

منابــر  تكــون  أن  ميكــن  املؤسســات 

لخدمــة القضيــة الفلســطينية يف الخارج 

ــة اســتغلوها  ــاء هــذه القضي ــو أن أبن ل

ــوا تحــت لوائهــا،  وانضمــوا اليهــا وعمل

كــا أن هــذه املؤسســات ميكــن أن 

تكــون مــن بــن جاعــات الضغــط 

وروابــط املصالــح التــي تؤثــر يف النظــام 

اىل  يــؤدي  مبــا  الربيطــاين  الســيايس 

ــا  ــمية لربيطاني ــف الرس ــن املواق تحس

الفلســطينية.  القضيــة  تجــاه 

الفلســطينيون يف بريطانيــا خصوصــاً 

مســؤولية  أمــام  عمومــاً  والخــارج 

مهمــة للعمــل مــن أجــل القضيــة األم، 

ــاً  ــرب جميع ــإن الع ــال ف ــة الح وبطبيع

يجــب أن يحملــوا الهــم ذاتــه ويعملــوا 

عــى منــارصة القضيــة الفلســطينية، 

واملؤســف أن نجــد مؤسســات كبــرية 

داعمــة للفلســطينين وليــس فيهــا عريب 

واحــد، أو تضــم عــدداً قليالً مــن العرب، 

كــا هــو الحــال ملؤسســة »فرينــدز 

أوف األقــى« مثــالً ومقرهــا لنــدن، 

وهــي منظمــة بريطانيــة تهتــم بشــؤون 

األقــى ويديرهــا  القــدس واملســجد 

باتيــل،  اســاعيل  الشــيخ  ويرتأســها 

وهــو بريطــاين مــن أصــول باكســتانية، 

ــريب  ــدث ع ــن متح ــألناه ع ــا س وعندم

باســم املنظمــة أجــاب بأنــه ليــس مــن 

ــم  ــريب ليت ــخص ع ــاء أي ش ــن األعض ب

ــة!!  ــذه املهم ــه به تكليف

املطلوب من العرب والفلســـطينين 

يف بريطانيا تجـــاوز الخالفات املجهرية 

يتوحدوا  وأن  أوصالهـــم،  تقطـــع  التي 

وأن  املشـــرتكة،  قواســـمهم  عـــى 

يتذكـــروا دوما بأن االنقســـام الداخي 

الفلســـطيني ال عالقة لنـــا به وال عالقة 

ألي فلسطيني يف الخارج به، ويجب أن 

يظل محصوراً يف الداخـــل اىل أن يأذن 

 الله مبصالحة شـــاملة تجـــبُّ ما قبلها

من خالفات. 

اســتئناف  هــو  فــوراً  املطلــوب 

ــا  ــة العلي ــدة املصلح ــى قاع ــل ع العم

لفلســطن وشــعبها وضمــن املؤسســات 

ــكار وال  ــرية، دون احت ــة وهــي كث القامئ

إقصــاء وال إبعــاد وال تجاهــل ألحــد، 

ــد ــت ألح ــع وليس ــطن للجمي  ألن فلس

دون غريه.
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عى  األوروبيـــة  الـــدول  اتفقـــت 
كورونا«  ســـفر  بإصدار »جوازات  البدء 
قبل حلول موســـم العطـــالت الصيفية 
لتســـهيل االصطياف والرتتيب املســـبق 
لهـــا، لكنهـــا ســـتصبح رشطـــاً جديداً 
للســـفر، حيـــث يتوجـــب أن يكـــون 
اللقاح  عـــى  حاصالً  بالتنقل  الراغـــب 

كورونا مســـبقاً. فـــريوس  ضد 

أنجيال  األملانية  املستشـــارة  وقالت 
مـــريكل بعد قمـــة افرتاضيـــة لالتحاد 
األورويب: »اتفـــق الجميـــع عـــى أننا 
بحاجـــة إىل شـــهادة تطعيـــم رقمية«. 
وأضافـــت: »ســـيجعل هـــذا الســـفر 
داخـــل االتحـــاد األورويب ممكًنا وميكن 
أن ميهـــد الطريـــق ملزيد من الســـفر 

مـــن دول ثالثة إىل االتحـــاد األورويب«.

»التاميـــز«  جريـــدة  ونقلـــت 
الربيطانيـــة عن مريكل قولهـــا إن األمر 
للمفوضية  أشـــهر  ثالثة  يســـتغرق  قد 
التكنولوجيـــا  إلعـــداد  األوروبيـــة 
إلصـــدار جـــوازات ســـفر كورونا، ما 
يعنـــي أن املخطـــط قـــد ال يكـــون 
جاهـــزاً بحلـــول الوقت الـــذي تتوقع 
يبدأ  أن  الربيطانيـــة  الحكومـــة  فيـــه 
غـــري الخـــارج ألغـــراض  إىل   الســـفر 

أساسية يف 17 مايو.

القرار  جاء  فقد  التقرير  وبحســـب 
األورويب كنتيجـــة لجهـــود اليونـــان يف 
الدعوة إىل خطة من شـــأنها أن تسمح 
تطعيمهـــم  تـــم  الذيـــن  لألشـــخاص 

بحرية.  بالســـفر 

قطـــاع  لفتـــح  أثينـــا  وتخطـــط 

الســـياحة يف بداية شـــهر مايو املقبل، 
فيـــا يُشـــار اىل أن اليونـــان، وهـــو 
البلـــد األكـــر مديونيـــة يف االتحـــاد 
عـــى االنفتاح  األورويب، حريـــص جداً 
عـــى الـــزوار هـــذا الصيـــف لدرجة 
بالفعـــل محادثات  أجـــرت  أثينـــا  أن 
حـــول شـــهادات اللقاح أو جـــوازات 
الربيطانيـــة  الحكومـــة  الســـفر مـــع 
 بشـــكل منفصـــل لتســـهيل الســـفر،

بحسب »التاميز«. 

وكانت إســـبانيا تضغـــط أيضاً من 
أجـــل وضع سياســـة جواز ســـفر عى 
مســـتوى االتحاد األورويب، حيث اقرتح 
مانويـــل مونييـــز، وزيـــر الخارجيـــة 
اإلســـباين، أنـــه ميكـــن إعفـــاء حامي 
شـــهادات اللقاح مـــن إجـــراء اختبار 
كوفيـــد19 وقال إن وضـــع قواعد عى 
مســـتوى االتحـــاد األورويب من شـــأنه 

»حايـــة التنقل مبا يتـــاىش مع جميع 
أمـــر حيوي  الصحيـــة، وهو  املعايـــري 

القتصاداتنا«.  للغايـــة 

عدد  يف  انخفاضاً  إســـبانيا  وسجلت 
الســـياح الربيطانين بنسبة 82 يف املائة 
يف عـــام 2020 مقارنة بالعام الســـابق، 
املعهد  عـــن  الصـــادرة  لألرقام  وفًقـــا 

البالد.  يف  لإلحصـــاء  الوطني 

ميتســـوتاكيس،  كريياكـــوس  وكان 
رئيـــس الـــوزراء اليونـــاين، قـــد حذر 
االتحـــاد  قـــادة  ســـابق  وقـــت  يف 
األورويب اآلخريـــن مـــن أنهـــم إذا مل 
يتوصلـــوا إىل اتفاق بشـــأن شـــهادات 
الخـــاص  القطـــاع  »فـــإن  اللقـــاح 
ســـيفعل ذلـــك مـــن أجلنـــا«. وتقدم 
شـــهادة ملواطنيها  بالفعـــل   اليونـــان 

بعد التطعيم. 

»جوازات سفر كورونا«
في أوروبا قبل الصيف
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مجـــددا، وهـــذه املـــرة يف بلجيـــكا يقـــدم شـــاب 
فلســـطيني طالب للجوء صـــورة مرفة عن فلســـطن، 
وعن الالجئن الفلســـطينين واملســـلمن عـــرب العامل، بل 
وكل الالجئـــن العـــرب، من خالل ترصف سيســـيل الكثري 

بلجيـــكا وغريها. املـــداد يف  من 

هذا الشـــاب الغزاوي، واســـمه هـــاين زملط عر يف 
حديقـــة عامة أثنـــاء مارســـته الرياضة عـــى محفظة  
wallet، بهـــا أموال كثـــرية وبطاقات بنكيـــة، وقام عى 
الفـــور بإعـــادة الحقيبة ملركـــز الرطة، مؤكـــدا أمانته، 

وقدرته عى االندماج يف أي وســـط يكون بـــه عرب العامل.

وروى هـــاين، لــــ »عـــرب لنـــدن«: أنـــه كان حوايل 
العـــارشة والنصـــف أو الحادية عرة من صبـــاح الثالثاء 
الثاين من فرباير املـــايض ميارس متاريـــن رياضية بحديقة 
يف العاصمـــة بروكســـل، غـــري بعيـــد عن املنـــزل الذي 
يقطنـــه حاليـــا، وواصـــل قائـــال: »عرت عـــى محفظة 
شـــخصية. مل أفتشـــها بشـــكل كبري، ولكـــن الحظت أنه 
يوجد فيهـــا الكثري من النقـــود واألوراق الشـــخصية. مل 
أفكـــر كثـــريا، بـــل ســـارعت إىل الرطة، حيـــث تزامن 
ذلـــك مع فعاليـــة عى ما يبـــدو، فرضت وجـــود الكثري 
مـــن رجال األمـــن«.  ويواصل »حاولـــت أن أتكلم معهم 
 باللغـــة الفرنســـية، فهمـــوين وأثنوا عي وعـــى ترصيف،

الذي قالوا إنه ترصف سليم«.

الشـــاب الفلســـطيني، هـــاين، أكد أن اإلطـــراء عليه 

وعـــى ترصفه مل يقـــف عد رجـــال األمن وحســـب، بل 

امتـــد إىل أصدقائه العرب والبلجيكين، الذين استحســـنوا 

مـــا قام بـــه، وأثنوا عليه كثـــريا، إذ قال لـــه البعض: »مع 

أنـــك يف الوضـــع الذي أنت عليـــه، كنـــت أوىل باألموال، 

غـــري أنك فعلـــت ما هـــو صحيح«.

الجئ 
فلسطيني  

يذهل الشرطة 
البلجيكية

عرب لندن- لندن 

وجدت دراســـة حديثـــة أن املـــدن الربيطانية التي 
تضـــم أكرب عدد مـــن املهاجرين وفيها تنوع يف الســـكان، 
حققـــت أداء اقتصاديا أفضل بكثري مـــن املناطق األخرى 
التي يوجـــد بها مهاجـــرون وتنوع أقل، وفقـــا لصحيفة  

االندبندنـــت الربيطانية التي نرت الدراســـة.

ويظهـــر تحليل للســـلطات املحليـــة يف إنكلرتا وويلز 
»وجود صلة قويـــة بن التنوع واالزدهـــار«، حيث األداء 

االقتصـــادي للمناطق املتنوعة أفضـــل من غريها.

 ”Hope Not Hate“ الدراســـة التي أعدتها جمعيـــة
الخرييـــة املناهضة للعنرصيـــة، متثل تحديـــا للتصورات 
الســـلبية حول الهجرة، وخلصـــت إىل أن »التنوع املتزايد 

هو جزء هـــام من االزدهـــار املتزايد، ومســـاهم به”.

واملجالس  للحكومـــة  توصيـــات  الدراســـة  وتقـــدم 
املحليـــة حول كيفيـــة إدارة التغري الدميوغـــرايف جنبا إىل 

االقتصادي. النمـــو  مـــع  جنب 

وإلعـــداد الدراســـة اطلـــع الباحثون عـــى مؤرشات 
مـــن 285 منطقـــة خـــارج املـــدن الكربى، مبـــا يف ذلك 
النمو االقتصادي وأســـعار املنازل ومســـتويات التوظيف 

واألجـــور بن عامـــي 2011 و2019.

وتـــم إجـــراء مقارنات بن املـــؤرشات الســـابقة مع 
مقاييـــس أخـــرى مثل نســـبة الســـكان املولودين خارج 
اململكـــة املتحـــدة، ونســـبة من ولـــد آباؤهـــم خارج 
اململكـــة املتحـــدة، وعدد األشـــخاص غـــري الربيطانين 

. ألصل ا

وتويص الدراســـة بـــأن تالحظ الحكومـــة العالقة بن 
النمـــو والتنـــوع، وأن تقـــوم وزارة الداخليـــة بتحديث 
قواعد الهجـــرة الخاصة بهـــا »لتصبـــح املجتمعات أكر 

. ” عا تنو

كـــا تويص الجمعية بـ »متويـــل املناطق مبا يضمن أن 
يرتافق النمـــو االقتصادي مع االســـتثار يف البنية التحتية 
الســـتيعاب الزيادة الســـكانية«، وتدعو السياسين إلعادة 
النظر مبلف الهجـــرة ووضع حد للسياســـات »املعادية« 

للمهاجريـــن وفقا للجمعية.

دراسة: المهاجرون ساهموا في انتعاش 
اقتصاد المدن البريطانية التي تستضيفهم
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كشف طبيب مســـلم يعمل يف قســـم العناية 
املركزة عن خســـارته أفرادا مـــن عائلته وأصدقائه، 

مناشـــدا الجالية املســـلمة أخذ لقاح كوفيد-19. 

وتحـــدث الدكتـــور وســـيم مري عـــن تجربته 
كجزء من مناشـــدات مســـجد »جرين لن« ومركز 
املجتمـــع يف برمنغهام للتحذير من عـــدد الوفيات 

يد. ملتزا ا

 وقـــال املســـجد إن الحفاظ عـــى الحياة هو 
أحد األهداف األساســـية لإلســـالم الذي يحرم أيًضا 

نـــر املعلومات املضللة ونظريـــات املؤامرة. 

وجـــاء حديـــث الدكتور مـــري بعـــد أن ألقى 
األمئـــة يف جميع املســـاجد حول اململكـــة املتحدة 
خطبًـــا تهدف إىل دحـــض األســـاطري الزائفة حول 

اللقاحات. ســـالمة 

وقـــال الدكتـــور مـــري: »هـــذا املـــرض ال مييز 
عى أســـاس العـــرق أو العمـــر أو الجنـــس، لقد 

تـــويف العديد من أفـــراد عائلتـــي املقربن وكذلك 
أصدقـــايئ. كوفيـــد- 19 مرض حقيقي يقتل أناســـاً 
حقيقيـــن. لذلـــك من املهـــم أن نتقـــدم ونحارب 
هـــذا املـــرض حتـــى نتمكن مـــن إنقـــاذ أرواحنا 
جميًعا ألن حياة املســـلم مقدســـة جًدا يف ديننا«. 

وأضاف: »يجب أن نثـــق يف املوظفن الصحين 
اللقاح«.  وعلائنا. لذلك أشـــجعك عى أخذ 

وحثـــت الجمعية الطبيـــة اإلســـالمية الربيطانية 
التـــي ينتمي إليهـــا الدكتور مـــري الناس عـــى اتباع 

التوجيهات الرســـمية. 

واستشـــهدت املنظمـــة -غري الربحيـــة- بأدلة 
تظهـــر أن كوفيـــد-19 كان له تأثري غري متناســـب 
عـــى املجتمع املســـلم يف املوجة األوىل ويســـتمر 
يف التأثري بشـــكل أكـــرب عى مجتمعـــات األقليات 
العرقيـــة. كـــا وجـــدت املنظم  أن املســـلمن يف 
اململكـــة املتحـــدة مييلـــون إىل »الـــرتدد يف تلقي 

اللقاحات«. 

كورونا.. المساجد البريطانية 
تحث المسلمين على التسجيل 

للحصول على اللقاح

عرب لندن

قرر عروسـان من الجاليـة العربية 

يف اململكـة املتحـدة أن يقيـا حفـل 

خطوبتهـا افرتاضيـا »أوناليـن« ،بعـد 

أن أجربتهـم الجائحـة عـى ذلـك.

ريـاض  أحمـد  الشـاب  وطلـب 

عدنـان  ليـان  الشـابة  يـد  مشـارقة 

»زووم«،  تطبيـق  عـرب  حميـدان، 

االفـرتايض عـدد مـن  الحفـل  وحـر 

عـدد  فيـه  وشـارك  العائلـة،  أفـراد 

مـن الفنانـن العـرب؛ كفـاح زريقـي، 

ويحيـى حـوى، وعبدالفتـاح عوينات، 

حاتـم. وخـريي 

قريبـا  مشـارقة  الشـاب  ويسـكن 

مـن إدنـربة يف إسـكتلندا، بيـا تقطـن 

العـروس يف العاصمة الربيطانية لندن، 

فلسـطن،  مـن  الحضـور  كان  فيـا 

واألردن، وأملانيـا، وكنـدا، والسـعودية، 

واإلمـارات. وقطـر، 

وأصبحـت املناسـبات االجتاعيـة 

االفرتاضيـة أمـرا شـائعا حـول العـامل.  

كـا حقـق برنامـج زووم إقبـاال كبـرياً 

خـالل الفـرتة املاضيـة، سـواء للتواصل 

أو إلجـراء املحادثـات املرئيـة للتعليـم 

أو العمـل أو إقامـة حفـالت الخطوبة 

والزواج.

خطوبة للجالية الفلسطينية »أونالين«
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تـــويف طبيـــب عـــريب بعـــد رصاع مع 
فـــريوس كورونا الذي ؛أدخل عـــى إثره إىل 

املركزة.  العناية  قســـم 

وأرص الدكتـــور الســـوداين جال عثان 
–بحســـب صحيفـــة »الديي ميـــل« التي 
نـــرت الخـــرب وصـــور الراحـــل-  عـــى 
مســـاندة زمالئـــه األطبـــاء يف »الحرب مع 
مـــن  محاولة العديـــد  رغـــم  الفـــريوس« 
إقناعـــه  واألقـــارب  والزمـــالء  األصدقـــاء 

باالنتقـــال إىل قســـم مختلف. 
الفريـــق  قـــادة  الراحـــل  أحـــد  وكان 
املئـــات من مـــرىض كورونا  يعالج  الـــذي 

يف مستشـــفى ساومثيد يف شـــال بريستول 
 . نيا بربيطا

ووصفـــه زمـــالؤه بأنه »كريـــم وهادئ 
وعضو مشـــهور للغايـــة يف الفريق الطبي«، 
مؤكديـــن أنه كان يدرك أنـــه معرض لخطر 
كبري يف حـــال إصابته بكورونـــا، لكن هذه 
الحقيقـــة مل متنعـــه مـــن مواجهـــة الوباء 

املرىض.   وعالج 

ونعى اتحـــاد األطباء الســـودانين فرع 
اململكـــة املتحدة الدكتـــور الراحل، وكتب: 
نحتســـب  واألىس  بالحزن  مليئـــة  »بقلوب 
عنـــد الله تعـــاىل د. جال حســـن عثان 
الذي وافته املنية ســـائلن اللـــه أن يتغمده 

بواســـع رحمته«.

اختار »الحرب مع الفيروس«  على حياته

وفاة طبيب عربي بكورونا 
بعد صراع استمر ألسابيع

عرب لندن - لندن 

تـــويف فتى جزائـــري يبلغ من العمـــر 17 عاما، إثـــر تعرضه لحادثة 
طعن شـــال لندن، نهايـــة يناير املايض. 

وعـــر عى أنـــس مزنـــر مصابـــا بجروح  عـــى طريق »ويســـت 
جريـــن« بالقـــرب من محطـــة »تورنبايـــك لن«.

وأجرى املســـعفون وضباط الرطـــة اإلنعاش القلبـــي الرئوي عى 
جانب الطريـــق قبل نقل املراهق إىل املستشـــفى، لكـــن أعلنت وفاته 

يف الســـاعة 4.25 صباًحا.

وقـــال صديـــق للمراهـــق أن أنـــس العـــب متحمس ومشـــجع 
لليفربـــول، تعرض للهجوم بعـــد مواجهة لصوص حاولـــوا رسقة هاتف 

لهم.  آخـــر  صديق 

ومن جهتها، قالـــت والدة املراهق لصحيفـــة Standard: »لقد كان 
ابني فتـــى جمياًل مل يرتكـــب أي خطأ، كان يحلم بأن يكـــون طياًرا«.

وقال شـــقيقه البالغ من العمـــر 21 عاًما: »كان هادئًـــا جًدا، مل يؤِذ 
أحـــدا، كان يحب كـــرة القدم وعائلتـــه. مل يقع أبدا يف أي مشـــكلة ومل 

يكن ينتمـــي ألي عصابة أو أي يشء من هـــذا القبيل«.

يذكـــر أن أنس كان يدرس اإلعـــالم يف كلية يف »إيســـلينجتون« بعد 
العامة. الثانوية  شـــهادة  أنهى  أن 

صبي جزائري ضحية حادثة 
طعن شمالي لندن

انتخبت زارا محمد لرئاســـة املجلس اإلســـالمي  أكرب 

تجمع للمنظات اإلســـالمية يف بريطانيـــا، للمرة األوىل يف 

املؤسسة. تاريخ 

يلهـــم  أن  أملهـــا يف  زارا محمـــد، عـــن  وأعربـــت 

انتخاباهـــا ملنصب الســـكرتري العام للمجلس اإلســـالمي 

 يف بريطانيـــا املزيـــد من النســـاء والشـــباب للتقدم لنيل

املراكز القيادية.

وستســـتمر رئاســـة زار، املختصـــة يف قوانن حقوق 

عامن. ملدة  اإلنســـان، 

أول فتاة تنتخب لرئاسة أكـــبر تجمــــع 
»MCB« للجاليـــة المسلمة





على الواقف 
فالفل يافا.. فلسطينية أصلية ولذيذة

عرب لندن
إيلنج برودوي-  خاص

 ال تحتـــاج للبحث كثـــريا يف دليل املطاعم 
بلندن، فقط خـــذ القطار وانـــزل عى محطة 
إيلنج بـــرودوي   Ealing Broadway  ومقابل 
 Ealing shopping مركـــز ايلينـــج للتســـوق
centre ستشـــتم رائحـــة الفالفـــل اللذيـــذة 
يافـــا حيث أحمد  الطازجة، وتقودك لكشـــك 
وزميلته يبتســـان ويناوالنك حبـــة فالفل مع 

وسهال«. »أهال  ابتســـامة 

 ستشـــعر يف تلك اللحظة بدفء الرتحاب، 
لنـــدن وبردها، حـــرارة االســـتقبال  وتنـــى 
ستشـــعرك  اللذيذة  الســـاخنة  الفالفل  وطعم 
كأنـــك يف بلدك، وليـــس يف عاصمـــة الضباب 

مغرتبـــا بـــن االنجليز وبالدهـــم الباردة.

 فالفـــل يافـــا، كشـــك يف الطريـــق، يقدم 
املتنوعة  والساندويشـــات  والحمـــص  الفالفل 

تَناُول ساندويشـــة مع رشـــفة من  واملقـــايل، 
الشـــاي كفيلة بأن تغري مزاجـــك، رمبا بعدها 
لـــن تحتاج لكـــوب قهوة لتعديـــل املزاج، ألن 
مزاجـــك ســـيتعدل بالفالفل وطعمهـــا املميز.

 الفالفل من األلف إلى الياء
إيلينج  لنـــدن« وأثناء تجولهـــا يف   »عرب 
قي  عاشـــت  بالكامـــل،  التجربـــة  خاضـــت 
واختارت  بها،  الساندويشـــات  وحشو  الفالفل، 
الطرشـــة الخاصـــة، عـــرب تناول ساندويشـــة 
مـــن الحجم الكبري مـــن فالفل يافـــا، ُمَخّدمة 
ومحشـــوة باملقـــايل والطرشـــة و»الســـوس« 
املميـــز، وكانـــت تلـــك الساندويشـــة كفيلة 
بـــأن تدفعهـــا لنصيحـــة قراءها بزيـــارة هذا 
الكشـــك والتمتع بفالفله ، وابتســـامة موظفيه 
تســـتحق بالفعـــل فالفل  إنهـــا   وترحابهـــم، 

أن تجرب.

وكمــا يقـــــال »الي سمـــــع مـــش زي 
اللـــــي شــــاف«.
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متكنـــت رشكة بريطانيـــة من إنتاج نظـــارة ذكية 
وخارقـــة هـــي األوىل من نوعهـــا يف العـــامل، حيث 
تتيـــح الرؤية من الخلـــف مبا يجعل الشـــخص يرى 
باالتجاهـــات كافة يف نفس اللحظـــة دون الحاجة اىل 
االلتفـــات، وهـــذه النظـــارة ميكن أن تشـــكل طفرة 
مهمـــة لســـائقي الدراجـــات يف الشـــوارع واأللعاب 

ضية. يا لر ا

وطور العـــب دراجات هوائية محرتف مبســـاعدة 
عامل فيزيـــاء هذه التقنيـــة بهدف مســـاعدة راكبي 
الدراجـــات عى رؤيـــة مـــا وراءهـــم دون تحريك 

رؤوسهم. 

وبحســـب تقرير نرتـــه جريدة »ديـــي ميل« 
الربيطانية فـــان الالعب صاحب هـــذه التقنية حائز 
عـــى امليداليـــة الذهبيـــة األوملبية وقـــام بتطويرها 
بالتعـــاون مع فيزيـــايئ متخصص يف هـــذا املجال، أما 
التقنية فهـــي مدمجة داخل نظارة يرتديها الشـــخص 

خلفه. يجـــري  ما  لرؤية 

وطور املخرتعون كالوم ســـكيرن والفيزيايئ أليكس 
ماكدونالـــد من إدنـــربة يف اســـكتلندا املواصفات من 
الرســـومات األوليـــة بعـــد أن جمعوا أكـــر من 100 
ألـــف جنيه إســـرتليني لهذه الغاية مـــن خالل موقع 

االلكرتوين.  ســـتارتر«  »كيك 

ويقـــول الفريق املطور لهذه التقنية إنها تســـمح 
لراكبـــي الدراجات برؤية األمـــام والخلف عن طريق 
تحويل الرتكيز بدالً من إدارة رؤوســـهم،  ما يســـاعد 

أيضاً عى تحســـن الرعـــة والديناميكا الهوائية. 

بزاوية  وتســـتخدم رشكة »هندسايت« عدســـات 
من جزأين مع مرايا شـــبه شـــفافة إلنتاج النظارات، 
والتـــي تكلف نحـــو 199 جنيهـــاً إســـرتلينياً لطراز 

املســـتوى األسايس. 

نظارتهـــا ركوب  أن تجعل  املخرتعـــان  ويأمـــل 
الدراجـــات للهـــواة أكر أمانـــاً وأن متنـــح الرياضين 
اآلخريـــن مثل العدائـــن والتجديف ميـــزة يف األداء 

من خالل عـــدم االضطـــرار إىل إدارة رؤوســـهم. 

وقال ســـكيرن، الـــذي فـــاز بامليداليـــة الذهبية 
والفضيـــة يف دورة األلعـــاب األوملبيـــة الصيفية لعام 
2016: »بصفتـــي دراجـــاً شـــغوفاً، فأنـــا أدرك متاماً 

الطرق«.  عـــى  الســـالمة  أهمية 

ولكـــن بعيـــداً عـــن تحســـينات الســـالمة عى 
الطرق، وهـــو اإللهام األصي للنظارات، يرى ســـكيرن 

مســـتقبالً تنافســـياً لإلطارات. 

إمكانات  أيضـــاً  أدهشـــتني  »لقد  الريايض:  وقال 
نظارات )HindSight( ملســـاعدة راكبـــي الدراجات 

املحرتفن عـــى الوصـــول إىل ذروة أدائهم«. 

وتعـــد إدارة املظهـــر الديناميـــي الهـــوايئ أمراً 
رضوريـــاً ألي راكـــب دراجة من النخبـــة، ومن خالل 
الرجـــوع إىل الخلـــف للنظر من فـــوق كتفك، ميكنك 

بســـهولة فقدان الكفاءة يف الرعـــة واألداء. 

وأضـــاف: »أعتقد أن نظارات )هندســـايت( توفر 
اإلجابة عـــى ذلك وســـتغري القاعدة كـــا نعرفها«، 

بحســـب ما نقلت »ديـــي ميل«.

وقـــال ماكدونالد، املخرتع األورويب الســـابق لهذا 
العام، إن القـــدرة عى النظر خلفـــك كراكب دراجة 

يتيـــح لك اتخاذ قـــرار أكر ذكاًء. 

وجاء هـــذا املفهوم مـــن متريرة واحـــدة قريبة 
مـــن ماكدونالد وكاد يخطئ كثـــرياً مع حركة املرور يف 
لندن، حيـــث أضاف الفيزيايئ أنه »موقف سيشـــهده 
أي راكـــب دراجة، حيـــث تقرتب املـــرآة الجانبية من 

 . كوعك«

وقال إن املشـــكلة تكمـــن يف التـــوازن وصعوبة 
الحفـــاظ عى الســـيطرة عى الدراجة بـــن االزدحام 
املـــروري مـــن جانـــب والســـيارات املتوقفـــة من 

اآلخر.  الجانـــب 

وكان ينظر إىل مـــرآة جناح الســـيارة أثناء ركوب 
التـــي ألهمت قراره إلنشـــاء حـــل »الرؤية  الدراجة 

الدراجات.  لراكبـــي  الخلفية« 

وتساءل: »إذا كانت جميع الســـيارات بحاجة إىل 
مرايـــا خلفية لتكون آمنـــة، فلـــاذا ال تتوفر لراكبي 

الدراجات أي خيـــارات جيدة؟«. 

وأوضـــح ماكدونالـــد أن معرفة مـــا كان يأيت من 
الخلـــف -ســـواء كان ذلك ســـائقاً عديـــم الخربة، أو 
ســـيارة أجرة تقـــاد بقـــوة، أو حافلة كبـــرية تتطلب 
مســـاحة أكرب- ستســـمح لراكبي الدراجـــات باتخاذ 

قـــرارات أكـــر ذكاًء مبزيد مـــن املعلومات. 

وأوضح أن »نظارات هندســـايت مصممة لضان 
الحفاظ عـــى الرؤية األماميـــة، مع إضافـــة القدرة 

عى النظـــر إىل الخلف«.

وتســـمح نظارات الرؤية الخلفيـــة بالحفاظ عى 
الرؤيـــة املحيطيـــة يف االتجاه األمامي أثنـــاء التحقق 

الخلـــف.  مــــن 

شركة بريطانية تخترع نظارة خارقة 
تتيح الرؤية من الخلف
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خلـــص علاء بريطانيون اىل اكتشـــاف فائدة 
إضافيـــة للقاح ضد فـــريوس كورونـــا وهي أنه 
يقيض عى األعـــراض طويلة األجـــل التي يعاين 
منها املتعافـــون، لكنهم قالـــوا إن هذه األعراض 

يجب أن تتم دراســـتها بشـــكل جدي.

وأظهـــرت تقارير وأرقام رســـمية يف بريطانيا 
أن معظـــم األشـــخاص يتعافـــون برعـــة من 
فـــريوس »كورونا« لكـــن واحداً مـــن كل عرة 
ممـــن ثبتت إصابتهـــم بالفريوس ال يـــزال يعاين 
مـــن عـــرض واحد عى األقـــل، مثـــل التعب أو 
الصـــداع، بعـــد ثالثة أشـــهر مـــن تعافيه من 

. ملرض ا

وبحســـب تقريـــر نرته جريـــدة »التاميز« 
الربيطانيـــة فيقـــول األطبـــاء إن بعـــض هؤالء 
املـــرىض الذيـــن يعانون مـــن األعـــراض طويلة 
األجـــل أبلغوا عن حدوث تحســـن بعد التطعيم 

بوقـــت قصري.  

يشـــغل كريس  الذي  بانغهام،  تشـــارلز  وقال 
علـــم املناعـــة يف إمربيال كوليدج لنـــدن: »هذه 
مالحظة شـــيقة للغاية ومن املحتمـــل أن تكون 
مهمـــة«. وتابـــع: »هـــذه مجـــرد حكايات يف 
الوقت الحايل، وســـتكون هناك حاجة لدراســـات 
منهجية، لكـــن الحكايات ميكن أن تشـــري أحياناً 

مهمة«.  اكتشـــافات  إىل  الطريق  إىل 

ويقول العلاء إن أســـباب األعـــراض طويلة 
األجل لفـــريوس كورونـــا ال تزال غـــري معروفة، 
لكـــن إحـــدى النظريات تقـــول إن االســـتجابة 
املناعيـــة املعيبة يف بعض املرىض تســـبب التهاباً 

طويـــل األمد. 

عامل  روســـان،  الدكتـــور جريميـــي  وقـــال 
الفريوســـات يف جامعة كنـــت الربيطانيـــة، إنه 
مـــن املمكن أن تقـــوم اللقاحـــات بإعادة ضبط 
دفاعـــات الجســـم. وأضاف: »يحتمـــل أن يكون 

هناك ســـبيل لألمـــل هنا لكننا بحاجـــة للتعامل 
معهـــــا بحــذر شديد«. 

واتصـــل بالربوفيســـور إيـــان هـــول، الذي 
يديـــر عيـــادة متخصصـــة بفـــريوس كورونا يف 
نوتنغهـــام بربيطانيا، العديد مـــن املرىض الذين 
قالـــوا إن أعراضهم تحســـنت بشـــكل كبري بعد 
تلقـــي اللقاح. وقـــال إنه من املمكـــن أن مينح 
التطعيـــم بعض الناس »دفعة نفســـية« تجعلهم 

. بتحسن و يشعر

وتابـــع: »لكننـــي أعتقد أن هنـــاك ما يكفي 
لإلشـــارة إىل أنه قـــد تكون هناك بعـــض النتائج 
املثرية لالهتـــام للقاح، والتي مـــن املفرتض أن 
تغري التـــوازن املناعـــي، والتي تســـاهم يف حل 
االلتهـــاب منخفـــض الدرجة، مـــا يجعل الناس 
يشـــعرون بتحســـن«. وأضاف: »لـــن أذهب إىل 
حد القـــول إنه يثبـــت وجود صلة لكـــن العلم 

يعتمد عـــى متابعة املالحظات الشـــيقة«. 

تيم  الدكتـــور  فـــإن  »التاميـــز«  وبحســـب 
ســـبيكتور مـــن  »كنجـــز كوليج لنـــدن« يقود 
يتتبع 600 ألف شـــخص، وقـــال إنه  مروعـــاً 
يأمـــل يف الحصـــول عـــى بيانات حـــول كيفية 
تأثـــري اللقاحات عـــى األعراض طويلـــة األجل 

لكورونـــا يف غضـــون أســـابيع قليلة. 

وكان مديـــر أوروبـــا يف منظمـــة الصحـــة 
العاملية قد حـــث البلدان عى بـــذل املزيد من 
الجهـــود ملعالجة هذه املشـــكلة، قائالً إن عبء 

فـــريوس كوفيـــد الطويل »حقيقـــي وكبري«. 

وقـــال الدكتـــور هانز كلـــوج إنه مـــع تطور 
الوبـــاء، قام املهنيون واملرىض »برســـم مســـار يف 
الظـــالم«. وأضاف: »نحـــن بحاجة إىل االســـتاع 
والفهـــم. يجب االســـتاع إىل الذيـــن يعانون من 
حـــاالت ما بعـــد التعايف مـــن كورونـــا إذا أردنا 
فهـــم العواقب طويلـــة املدى لهـــذا الفريوس«.
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يعتـــزم رئيس الـــوزراء الربيطاين بوريس 
املـــدارس مفتوحة ملدة  إبقـــاء  جونســـون 
الصيفي  الفصـــل  خالل  إضافين  أســـبوعن 
ملســـاعدة األطفـــال عى اللحاق مبـــا فاتهم 

الجائحة.  دراسيا بســـبب 

وينظر جونســـون يف عدد من الخيارات 
التي من شـــأنها إعادة الطالب إىل املســـار 

الصحيـــح منهجيـــا، عـــى أن يتـــم إضافة 
اإلجـــازات التي تـــم اقتطاعهـــا إىل عطلتي 

والشتاء.  الخريف 

الحكومة:  باســـم  متحدث  قال  وبدوره، 
»سنســـتثمر 300 مليـــون جنيه إســـرتليني 
أخـــرى لدعم برامج التدريـــس من صندوق 
Covid Catch-Up والـــذي تبلـــغ قيمتـــه 

مليار جنيه إســـرتليني«. 

وأضاف:”ســـتعمل الحكومـــة مع أولياء 
األمـــور واملدرســـن واملـــدارس لوضع خطة 
طويلة األمـــد، للتأكد من حصـــول التالميذ 
عـــى فرصة لتعويض ما فقـــدوه من تعليم  
وقد قمنـــا للتو بتعين الســـري كيفان كولينز 
يف دور مفـــوض تعـــايف التعليـــم، لإلرشاف 

التحديد«. املســـألة عى وجـــه  عى هذه 

أخبار بريطانيا
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تدرس الحكومـــة الربيطانية خططًا لتمديد ســـاعات 
اليـــوم الدرايس ملســـاعدة األطفال عى اللحـــاق بركب ما 

فاتهم بســـبب الجائحة، باإلضافـــة ملقرتحات أخرى. 

ومن بن املقرتحات أن تســـتعن الـــوزارة بالجمعيات 
الخرييـــة واملتطوعـــن الذيـــن يديـــرون فصـــواًل خارج 
ســـاعات العمل واألنشـــطة الالصفية، مـــا يعني أنه قد 

ال يُطلـــب من املعلمـــن البقاء لوقـــت متأخر.

وقال روبرت هالفـــون، رئيس لجنة اختيـــار التعليم، 

لصحيفة ديي تلغـــراف: »إنهم بالتأكيـــد يفكرون يف كل 
هـــذه األفكار. أعتقـــد أنهـــم يتقبلونها ويفكـــرون فيها 

. بجدية«

ومـــن جهتها، مل تعلق وزارة التعليـــم عى املقرتحات  
لكـــن متحدثًا باســـم الحكومـــة قال: »سنســـتثمر 300 
مليـــون جنيه إســـرتليني أخـــرى لدعم برامـــج التدريس 
مـــن صنـــدوق Covid Catch-Up والـــذي تبلغ قيمته 

مليار جنيه إســـرتليني«. 

األمور  أوليـــاء  مـــع  الحكومة  وأضـــاف: »ســـتعمل 
واملدرســـن واملـــدارس لوضع خطة طويلة األمـــد، للتأكد 
من حصـــول التالميذ عى فرصة لتعويـــض ما فقدوه من 
تعليم  وقـــد قمنا للتو بتعين الســـري كيفـــان كولينز يف 
دور مفوض تعـــايف التعليم، لإلرشاف عى هذه املســـألة 

التحديد«. وجـــه  عى 

وبدورهـــا قالـــت مفوضة األطفـــال يف إنجلـــرتا، آن 
لونجفيلـــد: »مـــا ندركه جميًعـــا اآلن هـــو أن تأثري عدم 
التواجـــد يف املدرســـة عى األطفال، ســـواء مـــن الناحية 
التعليميـــة أو مـــن حيـــث رفاهيتهم، هو تأثـــري هائل 
للغايـــة، وهو أمر مل نتوقعـــه حًقا مـــن قبل، ولكن اآلن 

بعد مـــرور عـــام أصبح مـــن الواضح جـــًدا رؤيته«.

وأضافـــت: »إنني أدافـــع حًقا ليس فقـــط من أجل 
اللحـــاق بالركـــب ملـــدة عام واحـــد، ولكـــن أيًضا حتى 
يســـتمر لعامـــن أو لثالثة أعـــوام قادمـــة ملحاولة ليس 
فقـــط العودة إىل حيـــث كان ينبغي أن يكونـــوا ، ولكن 

املقدمة«. يف  يكونـــوا  أن  أيًضا 

الحكومة تدرس تمديد ساعات الدوام 
المدرسي لتعويض التالميذ ما فاتهم

الحكومة تعتزم فتح المدارس لمدة أسبوعين 
إضافيين خالل الفصل الصيفي
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بريطانيـــا قـــد تتجـــه إللـــزام ركاب 
عالية  كامات  بارتـــداء  العامة  املواصالت 
الجودة لحاية أنفســـهم من الســـالالت 

املتحولــــة لفريوس كورونا. 

خان،  لندن، صديـــق  عمـــدة  وأطلق 
بالتعـــاون مع شـــبكة مواصـــالت لندن، 
بأقنعة  املتعلقـــة  للنصائـــح  مراجعتـــن 
الوجه، يف الوقت الذي تســـتمر »ســـاللة 

البالد.  يف  االنتشـــار  كينت« 

وتعتـــرب الســـاللة الجديـــدة عاليـــة 
تكون  أن  فيهـــا  لدرجـــة يخىش  العدوى، 
الكامـــات العاديـــة غري فعالـــة يف الحد 

من انتشـــارها. 

وبدورهـــا، طلبـــت هيئـــة النقل يف 
لندن )TfL( توجيهات مـــن هيئة الصحة 
العامـــة يف إنجلـــرتا بشـــأن مواصفـــات 
تغطيـــة الوجه لالســـتخدام يف نظام النقل 
اســـتجابًة للمخـــاوف العلميـــة، بينـــا 

ســـيكلف العمدة صـــادق خـــان بإجراء 
تحليـــل مفصـــل للوضع، وفًقـــا لصحيفة 

ســـتاندرد«.  إيفنينج  »ذا 

وســـــرتكز املجموعـــــة االستشـــارية 
العلميـــة يف لندن عى فعاليـــة الكامات 
العاديـــة وإذا ما كان التحول إىل الكامات 
املرحلة.  الرتشـــيح رضوريا يف هذه  عالية 

واتجهت دول مختلفـــة بالفعل إللزام 
الجودة،  عالية  األقنعة  بارتداء  األشـــخاص 

مبا يف ذلك فرنســـا وأملانيا.

وتعتـــرب أقنعة القاش غـــري فعالة يف 
عمليـــة ترشـــيح الفريوســـات، لكنها متنع 
الناس مـــن متريره لبعضهـــم البعض عن 

العطس. أو  الســـعال  طريق 

 وقـــال متحدث باســـم العمدة:  »إن 
العمـــدة مصمـــم عى أن يحصل ســـكان 
لندن عـــى النصائح العلميـــة األكر دقة 
وحداثـــة يف حربنـــا ضد الفـــريوس. لقد 
أدخلت كل من أملانيا وفرنســـا والنمســـا 
مؤخـــرًا متطلبـــات أكر رصامـــة ألغطية 

الوجه وقـــد يكون من الـــروري تقديم 

تدابـــري أكر رصامـــة هنا لوقف انتشـــار 

الســـاللة الجديـــدة ، ال ســـيا يف األماكن 

التهوية«.  سيئة 

بريطانيا قد تتجه إللزام ركاب المواصالت 
العامة  بكمامات عالية الجودة
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كشـــفت رشكة نيشـــن وايد للتمويل العقاري 

عن هبوط أســـعار املنـــازل الربيطانيـــة إىل أقل 

مســـتوى لها منذ ســـبعة أشهر. 

األســـعار  يف  الهبـــوط  إن  الركـــة  وقالـــت 

وقـــع قبـــل نهاية الفـــرتة املخصصـــة لإلعفاءات 
الريبية للمشـــرتين يف 31 مـــارس/آذار، مؤكدة 
 أن الســـوق قـــد يشـــوبه ضعـــف كبـــري خالل

الفرتة القادمة. 

وبلغت نســـبة االنخفاض يف األسعار 0.3 عى 
أســـاس شـــهري، ما أبطأ وترية الزيادة السنوية 
إىل 6.4 % مقارنة بـ 7.3 % يف ديسمرب/كانون األول، 

والتي كانت أكرب قفزة يف ســـت ســـنوات.

وارتفـــع الطلب عى العقارات الســـكنية بعد 
إجـــراءات العـــزل العـــام األوىل يف بريطانيا العام 
املايض ملكافحة انتشـــار فـــريوس كورونا، دعمتها 
قـــرارات اإلعفـــاء املؤقـــت مـــن رضائـــب رشاء 
العقارات، إضافة لســـعي الكثرييـــن لتملك منازل 

مبســـاحات أكرب خالل فـــرتات اإلغالق. 

أسعار المنازل البريطانية في هبوط

لندن - عرب لندن 

حصـــل رجل أعـــال ســـويري عـــى تعويض 
بقيمـــة 130 ألف جنيه اســـرتليني وذلك بســـبب 
أن قدمـــه انزلقـــت يف مطـــار هيـــرو بالعاصمة 
الربيطانيـــة لنـــدن ووقع عى األرض، فـــا كان منه 
إال أن رفـــع دعـــوى للحصول عـــى تعويض فحصل 
عى هذا املبلـــغ، لكنه ال يزال يكافـــح يف املحكمة 

املزيد.  عـــى  الحصول  أجـــل  من 

وبحســـب التفاصيـــل التـــي نرتهـــا جريـــدة 
»التاميـــز« فقد عـــاىن الرجل الســـويري من تلف 
يف الدمـــاغ بعـــد االنزالق عى بركة مـــن مروبات 

يف مطـــار هيرو. 

وارتطـــم رأس رجل األعـــال أندرياس ووشـــرن 
بـــاألرض بعد أن انزلقـــت قدمه يف خمور ســـكبها 
أحد الـــركاب بالقرب من مكتب تســـجيل الوصول 
التابع للخطـــوط الجوية الربيطانيـــة يف عام 2017. 

وتـــم إغالق رشكـــة رجل األعال يف العـــام التايل 
ورفع دعـــوى قضائية ضـــد رشكة الطريان بســـبب 

األرباح.  وخســـارة  إصاباته 

وأصـــدر القـــايض ســـيمون مونتـــي يف محكمة 
بريطانية بوســـط لنـــدن حكاً أخرياً مبنح ووشـــرن 
مبلغـــاً قدره 130 ألـــف جنيه إســـرتليني كتعويض 

وفتح البـــاب أمامه للمطالبة بأكر مـــن ذلك بكر. 

وبحســـب املعلومـــات التـــي تلقتهـــا املحكمة 
ففي وقـــت وقوع الحـــادث، حجز ووشـــرن رحلة 
الخطـــوط الجوية الربيطانية إىل زيـــورخ وكان يقوم 
بتســـجيل الوصـــول عندمـــا انزلق عـــى بركة من 

املســـكوب.  الكحول 

وأخـــربت ناتاشـــا جاكســـون، محامية ووشـــرن، 
القـــايض أنـــه تـــم قبـــول دعـــواه، مـــا يعني 
أنـــه يحق لـــه الحصـــول عـــى 130 ألـــف جنيه 
الصارمة«  بنـــد »املســـؤولية  إســـرتليني مبوجـــب 
التفاقيـــة مونرتيـــال، وهـــو القانون الـــذي يحكم 
التعويضـــات عـــن اإلصابـــات التـــي يتعـــرض لها 
 الـــركاب يف هذه العملية مـــن االنطالق يف الرحالت

الجوية الدولية. 

وتجرب اتفاقيـــة 1999 رشكات الطريان عى تحمل 
املســـؤولية عن وفاة الـــركاب أو اإلصابـــة الخطرية 
»بـــرط فقط أن يكـــون الحادث الذي تســـبب يف 
الوفـــاة أو اإلصابة عى مـــن الطائـــرة أو أثناء أي 

مـــن عمليات الصعـــود أو النزول«. 

البالـــغ 130 ألف جنيه إســـرتليني  والتعويـــض 
هـــو الحد الطبيعـــي للتعويض مبوجـــب االتفاقية. 
وأضـــاف املحامـــي أنـــه إذا ثبت إهـــال موظفي 

رشكـــة الطـــريان »ميكن تجـــاوز الحد«. 

وقال جاكســـون للقـــايض إن ووشـــرن يهدف إىل 

قبول تعويضـــات بقيمة 130 ألف جنيه إســـرتليني 
مبوجـــب االتفاقية، ولكن مع املـــيض قدماً يف إجراء 
قانـــوين إضايف، وقـــال: »جزء كبري من هـــذا االدعاء 

هـــو مطالبة معقدة بخســـارة األرباح«. 

وأدار ووشـــرن رشكته الخاصة للتجهيزات املكتبية 
قبل وقـــوع الحادث، لكن العمـــل انهار بعد عرة 

أشـــهر من الحادث، كا أخـــرب املحامي املحكمة. 

وأضـــاف جاكســـون أن ووشـــرن كان يهدف إىل 
تقديـــم أدلـــة إىل املحكمـــة مـــن جـــراح العظام 
والـــذي  األمل،  إدارة  وخبـــري  األعصـــاب  وطبيـــب 

ســـيتناول تأثـــري االنـــزالق عـــى حياته. 

ورغـــم أن رشكـــة الطـــريان وافقت عـــى منح 
الرجل تعويضـــاً بقيمة 130 ألف جنيه اســـرتليني، 
إال أنهـــا تدعـــي أنـــه مل يكـــن هناك إهـــال من 
جانـــب موظفيها وأنه ال ينبغي منـــح رجل األعال 

تعويًضـــا إضافياً. 

لصالح ووشـــرن  الربيطاين حكاً  القـــايض  وأصدر 
ضد رشكة الطـــريان وقال إنه ســـيتم تقييم األرضار. 

ويضمـــن هـــذا الحكـــم حصول رجـــل األعال 
عـــى 130 ألـــف جنيـــه إســـرتليني، عـــى أن يتم 
تحديـــد موعـــد ملحاكمـــة الحقـــة حول مـــا إذا 
 كان يســـتحق دفـــع تعويضـــات أكـــرب، بحســـب

ما أوردت »التاميز«.

130 ألف جنيه تعويضًا لرجل انزلقت قدمه 
في مطار هيثرو



عرب لندن 

الربيطاين  العـــال  حزب  اتهم 
حـــرب  بــ»افتعـــال«  الحكومـــة 
ثقافيـــة حـــول حريـــة التعبري يف 
حـــرم الجامعات، لـــرصف األنظار 
عن إخفاقاتهـــا يف مكافحة جائحة 

. كورونا

غافن  التعليم  وزير  وكشـــف 
من  مقرتحات  عـــن  ويليامســـون 
للمتحدثـــن  تســـمح  أن  شـــأنها 
الجامعات  مبقاضـــاة  املحتملـــن، 
للتعبري  منصـــة  منحهـــم  لعـــدم 
عن آرائهم، مشـــريا إىل أنه ســـيتم 
التعبري«  لحريـــة  »منـــارص  تعين 
ويضـــع رشوطـــا جديـــدة عـــى 

تحصل  أن  تريـــد  التي  الجامعات 
عام. متويـــل  عى 

غريـــن  كيـــت  واتهمـــت 
وزيـــرة التعليـــم يف حكومة الظل 
العاليـــة  بـــــ »افتعـــال« حرب 
ثقافيـــة إلبعـــاد الرتكيـــز عـــى 
السياسة، مشـــرية إىل أن »الطالب 
موعد  بشـــأن  بالقلق  يشـــعرون 
الجامعـــي  الحـــرم  إىل  العـــودة 
وكيفيـــة دفـــع مـــا عليهـــم من 
ســـيحصلون وكيف   مســـتحقات 

عى وظيفة«.

الحكومة  »تخلـــت  وأضافت: 
عنهم طـــوال هـــذه األزمة وهي 
 تصنع هـــذا النقاش لرصف االنتباه

عن إخفاقاتها«. 
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ربـــح يـــارس رسي، املحكـــوم عليـــه 
باإلعدام يف مـــرص، قضيته أمـــام املحاكم 
الربيطانيـــة بالحصـــول عى حـــق اللجوء 

 . يس لسيا ا

وحكم عـــى رسي غيابيـــا يف محكمة 
مرصية باإلعـــدام بتهمة محاولـــة اغتيال 
الـــوزراء األســـبق، عاطف صدقي.  رئيس 

وطلـــب رسي البالـــغ مـــن العمر 58 
عاما اللجـــوء يف بريطانيـــا ألول مرة عام 
الذي  بالرفض حينهـــا، األمر  1994 وقوبل 
دفعـــه لإللحاح عـــى طلبـــه يف املحاكم 

الوقت.  ذلـــك  منذ 

وقـــررت محكمـــة بريطانيـــة أن من 

حـــق رسي البقـــاء كالجئ يف هـــذا البلد 
الـــذي يقيم فيه منـــذ ســـنوات طويلة، 
وهـــو ما ســـوف يحميـــه مـــن إمكانية 
 وقوعـــه يف قبضة القضاء املـــرصي وتنفيذ

حكم اإلعدام بحقه. 

يذكر أن يـــارس رسي متهـــم  أيضاً يف 
الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة بارتباطه 
مركـــز  هجـــوم  يف  املتورطـــن  بأحـــد 
التجـــارة العاملـــي يف نيويـــورك بصفتـــه 
عضواً بحركـــة »الجهاد اإلســـالمي« وهي 
الحركـــة التـــي نفـــذت هجوما فاشـــال 
بســـيارة مفخخة ضد رئيـــس وزراء مرص 
اغتياله،  األســـبق عاطف صدقي بغـــرض 
 فيـــا أســـفر الهجوم عـــن مقتـــل فتاة

يف الـ12 من عمرها.

مصــري محكــوم باإلعــدام يحصــل علــى 
اللجــوء فــي بريطانيــا

حــزب العمال يتهــم الحكومة بافتعال 
ثقافية« »حرب 
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يواجه ســـائقو الســـيارات يف 
بريطانيـــا رضائب تصـــل إىل 690 
جنيهاً اســـرتلينياً ســـنوياً للوقوف 
بالقـــرب من منازلهـــم يف محاولة 

التلوث. مـــن  للحد 

بلديـــات  إحـــدى  وتخطـــط 
التصاريح  رســـوم  لرفـــع  لنـــدن 
يف مناطـــق وقـــوف الســـيارات 
الخاضعـــة لهـــا ما قـــد تصبح 

األغـــى تكلفـــة يف بريطانيـــا.

وقـــد تصل تكاليـــف تصاريح 
إىل  تلويثـــاً  األكـــر  الســـيارات 
540 جنيهـــاً اســـرتلينياً يف مناطق 
مريتـــون املغطـــاة مبناطق وقوف 
للمراقبة  الخاضعـــة  الســـيارات 
عـــى مـــدار الســـاعة، باإلضافة 
 150 البالغة  الحالية  الرســـوم  إىل 
جميع  عـــى  إســـرتلينياً  جنيهـــاً 
وســـيارات  الديـــزل  مركبـــات 
وســـرتتفع  القدميـــة،  البنزيـــن 
جميـــع تصاريح الزوار الســـنوية 

إىل 690 جنيهـــاً اســـرتلينياً.

أن  املنتقـــدون  ويخـــىش 
لزيادة  الجديـــدة  الرســـوم  تلهم 
التصاريـــح الســـلطات املحليـــة 
األخـــرى، ويشـــريون إىل أن مالك 
املنـــازل األثريـــاء الذيـــن لديهم 
ســـائق ميكنهم أن يوقفـــوا عدة 
ســـيارات مجانـــاً، بينـــا يواجه 
هـــذه االرتفاعـــات الهائلة أولئك 
الذين يعيشـــون يف منازل وشقق 
قدمية. ســـيارات  وميلكون  عادية 

وقـــوف  مناطـــق  ففـــي 
الســـيارات ذات الطبقة املتوسطة 
يف مريتـــون، ســـيدفع مالك فورد 

جنيهـــاً   60  )2016( فوكـــس 
إىل  الســـنة  يف  إضافياً  إســـرتلينياً 
ما يصـــل مجموعـــه 170 جنيهاً 
إسرتلينياً، وســـيزيد ترصيح سيارة 
 150 مبقدار   )2015( ييتي  سكودا 
جنيهـــاً اســـرتلينياً إىل 260 جنيهاً 
ترصيـــح  وســـريتفع  اســـرتلينياً، 
بنز  فئة مرســـيدس  مـــن  الديزل 
جنيهـــاً   390 مبقـــدار   )1999(
إسرتلينياً.  إىل 650 جنيهاً  اسرتلينياً 

املتحدث  بيغـــز  بـــول  وقال 
باســـم البيئة يف رابطة الســـائقن 
الربيطانين: »إننا ال ندعم رســـوم 
وقوف الســـيارات التي تستند إىل 
الكربون  أكســـيد  ثاين  االنبعاثات 
تذكرة  اعتـــاد  ندعم  مـــا  أكر 
القطـــار عـــى حجـــم الحـــذاء. 
خدمة  هـــو  الســـيارات  ووقوف 

الرســـوم  تعكـــس  أن  وينبغـــي 
املقدمـــة«.  الخدمـــة 

العال  واتهمت هيئـــة حزب 
بالتحيـــز الســـيايس ضدهـــا ألن 
غالبيـــة املناطـــق التي تشـــملها 
دائـــرة  يف  توجـــد  الرتاخيـــص 
ويقدر  املحافظـــن.  حزب  أعضاء 
املجلـــس أن الرســـوم املرتفعـــة 
ســـتضيف حـــوايل مليـــون جنيه 

إســـرتليني ســـنوياً إىل خزائنه. 

مريتون  مقاطعـــة  ورفضـــت 
ومناطق  وميبلـــدون  تغطي  التي 
جنـــوب غرب لنـــدن االعرتاضات 
التي أثارتها يف مشـــاوراتها العامة 
والتي  الرســـوم،  زيـــادة  بشـــأن 
املســـتطلعن  ربع  أن  إىل  خلصت 
تكاليـــف  أن  يعتقـــدون  فقـــط 
تصاريح وقوف الســـيارات ينبغي 

أن تكون مرتبطة بالتلوث.

مـــن   %96 بـــأن  واحتجـــت 

أصحاب  من  كانـــوا  أجابوا  الذين 

الســـيارات - بينـــا ميتلـــك %68 

من ســـكان بـــورو ســـيارة - وأن 

ميتلكـــون  ربعهـــم  مـــن  أكـــر 

ســـيارتن أو أكر، وقـــال املجلس 

إعادة  الزيـــادات »ميكن  إن هذه 

اســـتثارها مبـــارشة بدعم تدابري 

التكميلية«. املســـتدام  النقـــل 

ملريتـــون:  تقريـــر  وقـــال 

»لقـــد تـــم النظـــر يف الرســـوم 

وتحديـــد مســـتوياتها لتخفـــض 

امللوثة  الســـيارات  عـــدد  مـــن 

وتشـــجع  واســـتخدامها  للبيئـــة 

اعتاد املركبـــات ذات االنبعاثات 

. » ملنخفضـــة ا

سائقو بريطانيا يواجهون ضريبة 
إضافية تصل 690 جنيهًا سنويًا



21أخبار بريطانيا
March 2021 - Issue 10



لندن - عرب لندن

أكدت دراســـة طبيـــة أن ربع مـــن يصابون 
بفـــريوس كورونا املســـتجد يعانون تســـاقطا يف 
الشـــعر خالل األشـــهر الســـتة التي تي اإلصابة، 
علا بأن النســـاء هن األكر عرضة لهـــذا التأثري.

وأجريت الدراســـة يف الصن مـــن أجل رصد 
تأثريات بعيدة املدى وســـط املصابن، وشـــملت 
عينة مـــن 1655 شـــخصا دخلوا املستشـــفى يف 
مدينـــة ووهان، بســـبب مـــرض »كوفيـــد 19«، 
وأظهـــرت أن 359 من املصابن بفـــريوس كورونا 

أبلغوا عن تســـاقط يف الشـــعر.

وتقـــول الربيطانيـــة ريد »أنا لســـت خبرية، 
لكـــن بناء عـــى البحث الـــذي أجريتـــه، ميكن 
القـــول إن فريوس كورونا يشـــبه املـــرض الذايت 
هـــذا  يحصـــل  »عندمـــا  وتزيـــد:  للمناعـــة«. 
االضطـــراب املناعـــي، يتعامـــل الجســـم مـــع 
بصيـــالت الشـــعر مبثابة عـــدو يشـــن هجوما، 
فيقـــوم بالتصـــدي لهـــا والعمل عـــى تدمريها 

تنمو«. ال  حتـــى 

يف الســـياق نفســـه، رجحت امرأة بريطانية، 
يف الخامســـة واألربعـــن من عمرهـــا، أن يكون 
فـــريوس كورونـــا املســـتجد قد أثر بشـــدة عى 
شعر رأســـها، فأدى إىل تســـاقطه بشكل وصفته 
بـ»املأســـاوي«، حتى وإن كان هـــذا العارض غري 

شـــائع وســـط مرىض »كوفيد 19«.

وتعتقـــد آيب ريـــد، التي تعيـــُش يف منطقة 
ديفـــون، جنوب غـــريب إنجلـــرتا، أنهـــا أصيبت 
بفـــريوس كورونـــا املســـتجد يف مـــارس 2020، 
 ومل تكـــن فحـــوص العـــدوى شـــائعة بكـــرة

يف تلك الفرتة.

أنها شـــعرت، عـــى غرار  املـــرأة  وتوضـــح 
ابنتيهـــا، بأعـــراض فريوس كورونا املســـتجد مثل 
الســـعال والتعب وصعوبة يف التنفـــس. وعندما 
تحســـنت الحالـــة الصحية، اعتقدت املـــرأة أنها 
اجتـــازت الوباء بأمان، لكن رسعان ما اكتشـــفت 

أنهـــا فقدت جـــزًءا مها من شـــعرها.

وأردفـــت أنـــه نادرا مـــا جرت اإلشـــارة إىل 
هـــذا العـــارض مـــن قبل مـــن يتحدثـــون عن 

تأثـــريات الفـــريوس، واصفـــة األمـــر باملزعـــج 
بالحـــرج  شـــعرت  إنهـــا  وقالـــت  للغايـــة. 
تســـاقط  بســـبب  جذابـــة  تعـــد  مل  وبأنهـــا 
 الشـــعر من رأســـها، عقـــب اإلصابـــة املرجحة

مبرض »كوفيد 19«.

وأضافت املتحدثة نفســـها أنهـــا اضطرت إىل 
تغيـــري تريحة شـــعرها املعتادة حتـــى تغطي 
البقـــع التي زحف عليهـــا الصلع. وأشـــارت إىل 
أنهـــا مل تكن تعلـــم بـــأن الفـــريوس يؤثر عى 
الشـــعر، لكن حينـــا أجرت بحثا عـــى اإلنرتنت 
وجـــدت أن 22 يف املئـــة من النســـاء املصابات 

املشـــكلة. هذه  يعانن 

وعندمـــا قصدت الطبيب، نصحهـــا باملواظبة 
عى عـــالج مـــن مـــادة »كورتيكو ســـتريويد«، 
 ومل يعـــد الشـــعر إىل النمـــو شـــيئا فشـــيئا إال

بعد ستة أشهر.

منوعات

22
March 2021 - Issue 10

دراسة: أغلب المتعافين من كورونا 
يعانون من تساقط الشعر



عرب لندن – نوتنغهام 

كشـــفت دراســـة أن العاملـــن مـــن املنـــزل قـــد 
ـــة  يدفعـــون 45 جنيهـــاً اســـرتلينياً شـــهرياً تكاليـــف اضافي

للطاقـــة.

 وقـــال فريـــق جامعـــة »نوتنغهـــام ترنـــت« إن 
العقـــارات غـــري املعزولـــة يف إنجلـــرتا وتقـــدر بحـــوايل 
600 ألـــف عقـــار ســـتواجه أكـــرب قـــدر مـــن االرتفـــاع 
ـــون  ـــن يعان ـــك الذي ـــاف أن أولئ ـــة، وأض ـــعار الطاق يف أس
ـــات  ـــد يتعرضـــون لصعوب ـــود ق بالفعـــل مـــن نقـــص الوق

ماليـــة أكـــرب.

وقـــال مجلـــس مكافحـــة قلـــة الوقـــود إن ماليـــن 
ــن  ــد مـ ــر يف  املزيـ ــد رضورة  النظـ ــاين، وأكـ األرس تعـ

تخفيـــف عـــبء الديـــون عـــن العائـــالت.

 ودرس الباحثـــون اســـتخدام الطاقـــة يف الشـــتاء 
املـــايض ودمجوهـــا مـــع العمـــل الســـابق لكفـــاءة 
ـــذي  ـــت ال ـــادة الوق ـــبب زي ـــه بس ـــدوا أن ـــة، ووج الطاق
ـــع  ـــن أن ترتف ـــالق ميك ـــة اإلغ ـــزل يف حال ـــه يف املن يقضون
فواتـــري التدفئـــة يف كل منـــزل ضعيـــف العـــزل إىل مـــا 
يصـــل إىل 28 جنيهـــا إســـرتلينيا يف الشـــهر، مقارنـــة 

ـــزل  ـــرتليني للمن ـــه اس ــاوز 1.31 جني ــاع ال يتجـ بارتفـ
ــداً. ــزول جيـ املعـ

وتوصـــل الربوفيســـور أمـــن الحبايبـــة قائـــد فريـــق 
الدراســـة »أن العمـــل مـــن املنـــزل  خـــالل فصـــل 
الشـــتاء سيتســـبب يف املزيـــد مـــن الضغـــط عـــى 
ميزانيـــة العاملـــن منزليـــا، ألنهـــم ســـوف يســـتهلكون 

ــة«. ــن الطاقـ ــد مـ املزيـ

وقدمت الدراسة نصائح لخفض الطاقة منها:

ـــرف  ـــة يف الغ ـــزة التدفئ ـــرارة أجه ـــة ح ـــض درج - خف
التـــي ال تســـتخدم خـــالل النهـــار. 

ــتائر  ــاء السـ ــذ وإبقـ ــا نوافـ ــة بهـ ــل يف غرفـ - العمـ
مفتوحـــة لالســـتمتاع بالضـــوء الطبيعـــي وخفـــض 

تكلفـــة اإلضـــاءة والتدفئـــة.

ــض  ــس لخفـ ــن املالبـ ــات مـ ــدة طبقـ ــداء عـ - ارتـ
ــر. ــة أكـ ــام التدفئـ ــرارة نظـ ــة حـ درجـ

ـــا  ـــي تحتاجه ـــاء الت ـــة امل ـــخن كمي ـــط بتس ـــم فق - ق
ـــوة. ـــاي أو القه للش

ـــار  ـــاء النه ـــي ال تســـتخدمها أثن ـــزة الت ـــاء األجه  -إطف
ـــزل. ـــن املن ـــك م ـــاء عمل أثن

ــك  ــاص بـ ــر الخـ ــة للكمبيوتـ ــل إدارة الطاقـ - تعديـ

ـــكون إذا  ـــط الس ـــى من ـــه ع ـــات أو وضع ـــالق الشاش إلغ
ـــق. ـــض الدقائ ـــتخدمه لبع ـــن تس مل تك

- إذا كنـــت تعيـــش يف منـــزل غـــري معـــزول جيـــداً، 
ـــل  ـــة لتقلي ـــري مكلف ـــيطة وغ ـــري بس ـــاذ تداب ـــاول اتخ فح
ــس  ــات عاكـ ــتخدام لوحـ ــل اسـ ــرارة، مثـ ــدان الحـ فقـ
ـــدد  ـــن تب ـــل م ـــعاع للتقلي ـــزة اإلش ـــف أجه ـــعاع خل اإلش

الحـــرارة مـــن خـــالل الجـــدار.

23
March 2021 - Issue 10

ارتفاع قيمة فاتورة الطاقة 
ببريطانيا لهذا السبب

عرب لندن - باريس

قضـــت محكمة فرنســـية، بالســـجن 
يف  تســـببها  بعـــد  وأم  رجـــل  عـــى 
وفـــاة ابـــن الســـيدة البالغ مـــن العمر 
املـــربح. الـــرب  نتيجـــة  ســـنوات،   3 
وحكـــم عـــى لويـــك فانتـــال البالغ من 
العمـــر 28 عاما بالســـجن ملـــدة عرين 
عاما بســـبب توجيـــه رضبـــات أدت إىل 
مـــوت الطفـــل يف ترين الثـــاين/ نوفمرب 

.2016 عام 
واتصلـــت األم كارولـــن ليتـــوال التي 

كانـــت تبلغ انـــذاك 19 عامـــا بالطوارئ 
للوعي. فاقـــد  الطفـــل  بـــأن   إلبالغهـــم 
موظـــف  رد  تنتظـــر  كانـــت  وبينـــا 
املكاملة مســـجلة  أن  تالحظ  الطـــوارئ مل 
لريكهـــا  تقـــول  وهـــي  وســـمعت 
»أخربتهـــم أنـــه وقـــع عى الـــدرج. هذا 
إىل أرش  مل  كذلـــك؟  أليـــس   مناســـب، 

تفاصيل الشجار«.
اإلســـعاف إىل شقة  وحن وصل طاقم 
الزوجـــن يف مدينة ريم وجدوا أن جســـد 

الكدمات. بآثـــار  الطفل ميء 
وأعلنـــت وفاة الطفـــل يف نفس الليلة 

إليـــه، وحن  الـــذي نقل  املستشـــفى  يف 
اعرتف  بالحقائق  فانتـــال  الرطة  واجهت 
برب الطفل بشـــكل متكـــرر منذ التقى 
أمه قبل ثالثة أشـــهر، وحكم بالســـجن يف 
نهاية محاكمة اســـتمرت أســـبوعا، بتهمة 

املوت. املـــؤدي إىل  الرب 
وســـئلت األم عن ســـبب عدم إبالغها 

الرطة عـــن تعرض طفلها لالعتــــداءات 
فقالــــت إنهــا كانــــت خائفة، وأضافت: 
»كنـــت أريد طلـــب املســـاعدة، لكني مل 

. » ستطع أ
وحكمت األم بالســـجن ثالث ســـنوات 
بســـبب عـــدم إبالغها عن وقـــوع اعتداء 

. ي جسد

السجن المرأة ورجل فرنسيين 
بعد ضرب طفلهما حتى الموت



لندن - عرب لندن 

أطلـــق منتـــدى التفكري العـــريب يف لنـــدن موجة 
جدل جديدة يف األوســـاط الفلســـطينية بعـــد أن فتح 
ملف االنتخابـــات املقرر أن تبدأ يف شـــهر أيـــار/ مايو 
املقبـــل عرب ندوتـــن متتاليتن، حـــاول يف األوىل االجابة 
عـــن ســـؤال مـــا إذا كانـــت االنتخابات ســـتؤدي اىل 
إنهـــاء االنقســـام وتحقيـــق املصالحة، بينـــا حاولت 
الثانية اســـتراف مســـتقبل حركة حـــاس بعد هذه 

ت. با النتخا ا

واســـتقطبت الندوتان اللتان انعقدتـــا يومي االثنن 
والثالثـــاء 22 و23 شـــباط/فرباير 2021 عـــددا كبريا من 
الباحثـــن واملهتمن بالشـــأن الفلســـطيني واملتابعن ملا 
يجري هنـــاك، ومبشـــاركة باحثن وكتـــاب، فيا حر 
يف نـــدوة اليـــوم الثاين عضـــو املكتب الســـيايس لحركة 
حاس حســـام بـــدران والذي رشح وجهـــة نظر الحركة 
باملشـــاركة يف االنتخابـــات وأجـــاب عـــى العديد من 

التســـاؤالت واللغط الذي يدور بشـــأنها. 

االنتخابات.. هل 
تنهي االنقسام

وحاولـــت نـــدوة اليـــوم األول االجابة عى ســـؤال 
)االنتخابـــات الفلســـطينية: هـــل تنهي االنقســـام أم 
تعمقـــه؟(، حيث شـــارك فيهـــا كل من هـــاين املرصي، 
وهـــو مدير مركز مســـارات ألبحاث السياســـات يف رام 
الله، وطـــارق حمود مدير مركز العودة الفلســـطيني يف 
لنـــدن، والباحث واملحلل الســـيايس الفلســـطيني ماجد 
كيايل، فيـــا أدار النـــدوة رئيس املنتـــدى محمد أمن.

وأجمـــع املشـــاركون عى أن »هـــذه االنتخابات لن 
تنجـــح يف إنهـــاء االنقســـام«، فيا وصـــف متحدثون 
حركتـــي فتح وحـــاس بأنهـــا »تحولتا إىل ســـلطتن 
سياســـيتن ومل تعودا حركات تحـــرر وطني«، فيا لفت 
املشـــاركون أيضـــاً إىل أنـــه »يجب عدم إغفـــال وجود 

االحتالل كعامل مؤثر يف هذه االنتخابات«. 

ورأى كل مـــن املـــرصي وكيـــايل أن فتـــح وحاس 
أصبحتـــا ســـلطتن ومل تعودا حـــركات تحـــرر وطني، 
وتتعامـــالن عى هـــذا األســـاس، كا أجمعـــا عى أن 
االنتخابـــات لن تـــؤدي إىل إنهـــاء االنقســـام، فيا رد 
طارق حمـــود بالقـــول إنه »يجـــب عـــدم الربط بن 
االنتخابـــات واالنقســـام، حيـــث أن االنتخابـــات حق 
للفلســـطينين سواء كان هناك انقســـام أم ال وسواء كان 

ال«. أم  احتـــالل  هناك 

فيـــا رأى حمـــود أن »االنقســـام هو الـــذي عطل 
املاضيـــة وليس  الــــ15  الســـنوات  االنتخابـــات طوال 
العكـــس«، ورفـــض فكـــرة أن يكون االنقســـام قد نتج 

عـــن انتخابـــات العـــام 2006، كا يعتقـــد كثريون. 

يف املقابـــل أكد املرصي أن »االحتـــالل العب رئييس 
يف هـــذه االنتخابـــات وال ميكـــن تجاهلـــه«، مؤكدا أن 
»االعتقـــاالت التي نفذتها قوات االحتـــالل اإلرسائيي يف 
الضفـــة الغربيـــة إمنا تـــأيت يف هذا الســـياق ومن أجل 
التأثـــري يف االنتخابـــات«، كـــا كشـــف أن الكثري من 
كـــوادر حركة حـــاس وقوى فلســـطينية أخـــرى تلقوا 
اتصـــاالت تهديد من أجهـــزة األمن اإلرسائيليـــة لثنيهم 
عن املشـــاركة يف االنتخابات سواء بالرتشـــح أو الدعاية 
أو غـــري ذلك، وهـــذا يف نهايـــة املطاف يؤثـــر يف نتائج 

بات.  االنتخا

وقال املـــرصي إن »إجـــراء انتخابات حـــرة ونزيهة 
يحتـــاج إىل إنهـــاء االنقســـام أوالً، وليـــس العكس، أي 
يجـــب إنهـــاء االنقســـام حتـــى نتمكـــن مـــن إجراء 

نزاهتها«. ونضمـــن  االنتخابـــات 

ووصـــف املـــرصي اتفـــاق القاهرة الـــذي توصلت 
لـــه الفصائـــل مؤخـــراً بأنـــه »اتفاق يقف عـــى رمال 
متحركة« وأكـــد أن »االتفاق سيفشـــل، ألن االنتخابات 
وحدهـــا ليســـت وصفـــة ســـحرية، حيـــث يجـــب 
معالجـــة أســـباب االنقســـام وميكـــن أن يكـــون من 
 ضمـــن الحـــل االنتخابـــات، كـــا يجب عـــدم إغفال

وجود االحتالل«.

الســـيايس  واملحلل  الباحث  اســـتعرض  من جهتـــه 
ماجـــد كيـــايل جملـــة مـــن املخـــاوف التـــي تتعلق 
باالنتخابـــات الفلســـطينية، مشـــرياً إىل أن من بن هذه 
املخـــاوف أن »لدينـــا رئيســـاً يعتـــرب نفســـه أعى من 
الجميع، وهـــو رئيس لـــكل يشء، فهو رئيـــس منظمة 
التحريـــر والســـلطة وفتح وهو املســـؤول عـــن املوارد 

ومؤخـــراً أصبح رئيـــس الجهـــاز القضايئ«. 

كا لفـــت الكيـــايل إىل أن »القوانن األخـــرية التي 
تنظـــم االنتخابات جاءت لهندســـة العمليـــة االنتخابية 
كـــا يريدها الرئيـــس محمود عباس، وتـــم أيضا حذف 
القانون الذي يقـــول بأن الرئيس لـــه واليتان فقط وكل 

فقط«.  ســـنوات  أربع  والية 

فعاليــات
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يعتزم نشر كتاب جديد حول تغيير وظيفة السلطة

»منتدى التفكير العربي« يفتح ملف االنتخابات 
الفلسطينية وُيفجر جداًل بشأن مستقبل حماس
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هل أصابت
حماس أم أخطأت؟

وانعقـــدت ندوة اليـــوم الثاين بعنـــوان: )ماذا تريد 
حـــاس مـــن االنتخابات؟ هـــل أصابت باملشـــاركة أم 
أخطـــأت؟(، حيث شـــارك فيها كل من عضـــو املكتب 
الســـيايس لحركـــة حاس حســـام بـــدران، واألســـتاذ 
الجامعي الدكتور عاطف الشـــاعر، إضافـــة اىل الكاتب 

واملحلل الســـيايس محمـــد عايش.

وناقشـــت الندوة مشـــاركة حـــاس يف االنتخابات، 
حيـــث أكـــد املشـــاركون أن التحديات التـــي تواجهها 
البيئـــة الداخليـــة الفلســـطينية كبـــرية وال ميكن حلها 
باالنتخابـــات، فيـــا أرص بدران عـــى أن »ال خيار أمام 

املشاركة«. ســـوى  الحركة 

وأكد بـــدران أن مهمـــة حركته مواجهـــة االحتالل 
اإلرسائيـــي ومقاومتـــه بكافـــة األشـــكال واألســـاليب 
التـــي تضمنتها القوانـــن الدولية، وأشـــار إىل أن هناك 
أصواتـــا تقـــول إن تقديم االنتخابات عى حل مشـــاكل 
االنقســـام ليســـت بخطوة صحيحة، معلقـــا بالقول، إن 
حركتـــه قامـــت بجـــوالت عدة مـــع حركة فتـــح وتم 
التوقيع عـــى العديد من االتفاقيـــات، ولكن بالنهاية مل 

يتـــم تطبيقهـــا وترجمتها عـــى أرض الواقع. 

وأضـــاف أنهم مل يســـتطيعوا إنهاء حالة االنقســـام، 
مشـــددا عى أن حركتـــه ال تتحمل مســـؤولية التعطيل 
يف ذلـــك، مضيفـــا بالقول: »قـــد ال تكـــون االنتخابات 
الطريـــق األمثـــل، ولكنها املتاحـــة حاليـــا، من خالل 
إرجـــاع األمر إىل الشـــعب الفلســـطيني مـــن أجل أن 

. » يحكم

وشـــدد عى أنه ال توجد »عصا ســـحرية« تستطيع 
حل املشـــاكل كافة، مشـــريا إىل أنه »عـــى األقل يجب 
أن يبـــدأ قطار املصالحـــة بالتحرك إىل األمـــام لتحقيق 
الوحـــدة رغم معرفتنا باملعوقـــات والصعوبات الداخلية 

والخارجية«.

وحـــول أهـــداف مشـــاركة حركتـــه يف االنتخابات، 
أكد بـــدران أنهم يســـعون لرفع الســـقف الســـيايس 
الفلســـطيني، بعـــد وصـــول مســـار أوســـلو لطريق 
مســـدود، و»إحـــداث تغيـــري يف بنية النظام الســـيايس 
الفلســـطيني سواء عى مســـتوى الســـلطة أو منظمة 
التحرير يشـــارك فيه الجميع بعيدا عـــن حالة التفرد«.

ولفـــت إىل أن نظـــام االنتخابات الحاليـــة يختلف 
عنه يف عـــام 2006، موضحـــا أن هناك توافقـــا مبدئيا 
مـــع فتح لتشـــكيل حكومـــة وحـــدة وطنيـــة، ترتكز 

مهمتهـــا يف اإلطـــار الخدمايت.

مـــن جهته، قـــال الكاتب واملحلل الســـيايس محمد 
عايـــش، إن حركـــة حاس بـــدأت بجملـــة أخطاء منذ 
عـــام 2006 بـــدءا باملشـــاركة باالنتخابـــات، وراكمت 
أمامهـــا خســـائر متتاليـــة ومرتاكمة، مشـــددا عى أن 
املشـــاركة باالنتخابـــات املقبلـــة تعد »مقامـــرة« منها 

فادحة. خســـائر  تكبدها 

ولفـــت إىل أن حركة حـــاس يتم جرهـــا وتحويلها 
مـــن حركـــة تحـــرر وطني إىل حـــزب ســـيايس داخل 
ســـلطة تحـــت االحتالل، وتتـــم هذه العملية بشـــكل 

الدولية. الرباعيـــة  بخطـــة إرسائيلية ومـــن  تدريجي 

وأشـــار إىل أن حركـــة حـــاس تريـــد الدخول يف 
املجلس الوطني الفلســـطيني عى شـــكله الحايل، وهو 
اعرتاف ضمنـــي بـ»إرسائيل«، مســـتدركا بالقول إنه مع 
أن تكـــون الحركة جـــزءا من منظومة منظمـــة التحرير 
بـــرط إصالحهـــا أوال وفق مـــروع وطنـــي متوافق 

. عليه

بدوره قـــال املحلل الســـيايس عاطف الشـــاعر إن 
الشـــعب الفلســـطيني يتـــوق للتغيري يف ظـــل ظروف 
صعبة يعيشـــها، ويعتقـــد أن االنتخابات قد تســـهم يف 

فك العقـــدة املتمثلـــة بالحصار ال ســـيا بغزة.

ورأى أن هنـــاك مشـــكلة أكرب وهي بنية الســـلطة 
والوضع الفلســـطيني بشـــكل عـــام، متســـائال: »هل 
االنتخابـــات عالج حقيقي للمشـــكلة الفلســـطينية؟«.

واتفق الشـــاعر وعايش عـــى أن التوجه لالنتخابات 
قبـــل حـــل مشـــاكل االنقســـام وإفرازاته قـــد يكرس 

االنقســـام ويعمقه.

وشـــدد الشـــاعر عـــى أن الظـــروف غـــري مهيأة 
لالنتخابـــات، واألصـــل أن يتم التوافق حـــول ما يريده 
الفلســـطينيون عى صعيد الرصاع مـــع االحتالل يف ظل 

توافـــق داخي عـــى ذلك.

ورأى أن االنتخابات ليســـت الحل، ال سيا أنها تأيت 
يف ظـــل تكلّس وتحجر الوضع الســـيايس الفلســـطيني، 
الفلســـطينية  الفصائل  لـــدى  لأليدلوجيات  واختـــالف 
والتـــي ال تفـــيض إىل نوع مـــن التوافق الـــذي يجعل 

األمام. إىل  يتقدمون  الفلســـطينين 

وشـــدد عى أن املطلـــوب إصالح منظمـــة التحرير 
بحيث تشـــمل الـــكل الفلســـطيني، ثـــم التوافق عى 
القواعـــد التـــي ســـتجرى عـــى أساســـها االنتخابات، 
والتوافـــق عـــى برنامـــج وطنـــي ومن ثـــم الذهاب 
باتجـــاه االنتخابات التي قـــد تفرز يف وضعهـــا الحايل 

تعميـــق االنقســـام يف ظل بنية فلســـطينية هشـــة.

وهذا ما ذهـــب إليه أيضا املحلل الســـيايس محمد 
عايش، الـــذي قال إنه من املفـــرتض الذهاب للمصالحة 
قبل االنتخابات، مشـــريا إىل أن الوضـــع الحايل قد ينجم 
عنـــه توجـــه الناخـــب النتخـــاب جهات غـــري حركة 
حـــاس وفتح، مثـــل تيار دحـــالن الذي يضـــخ »املال 

الســـيايس« وله ارتباطـــات خارجية.

واتفق الشـــاعر وعايش، عى أن الواقع الفلســـطيني 
ســـيكون أمـــام املزيد مـــن الخالفـــات، وقـــد تخلق 
االنتخابـــات إفـــرازات جديـــدة مـــن املشـــاكل مثل 

الطعـــون االنتخابية ومشـــاورات املجلـــس الوطني، ما 
يســـهم يف تعميـــق الخالفات بشـــكل أكرب. 

كتاب تحت الطبع
وكشـــف رئيـــس منتـــدى التفكري العـــريب يف لندن 
محمـــد أمـــن يف حديث خـــاص لــ»عرب لنـــدن« أن 
املنتـــدى انتهى من إعداد كتـــاب يتضمن مجموعة من 
األوراق البحثيـــة املحكمة والرصينـــة لعدد من الباحثن 
الفلســـطينين، والتي تناقـــش التحديـــات التي تواجه 

الشـــعب الفلســـطيني وكيفية مواجهتها.

وقـــال إن البحوث تطرقـــت اىل الخيـــارات املتاحة 
أمام الفلســـطينين يف مواجهة صفقـــة القرن األمريكية، 
ومـــروع الضم االرسائيي، وخلصـــت اىل رضورة »تغيري 

الفلسطينية«.  الســـلطة  وظيفة 

ولفـــت اىل أن الكتاب يأيت يف ســـياق مروع طرحه 
املنتـــدى العـــام املايض للبحـــث يف إجابة عن ســـؤال 
)مـــا العمل؟(، وذلـــك رداً عى صفقـــة القرن ومروع 
الضـــم، وهو املـــروع الـــذي تضمن نـــر رؤية كبري 
عريقـــات، حيث  الدكتـــور صائب  الراحل  املفاوضـــن 
كان آخـــر حديث عام لـــه قبل وفاته ملنتـــدى التفكري 

العـــريب، وتم نـــر رؤيته يف كتـــاب خاص. 

كا تضمـــن املـــروع نر رؤيـــة رئيـــس املكتب 
الســـيايس الســـابق لحركة حاس خالد مشـــعل، والذي 
طـــرح فيهـــا أيضـــاً فكـــرة »تغيـــري وظيفة الســـلطة 

الفلســـطينية«. 

اىل ذلـــك قـــال أمن لــ»عـــرب لنـــدن« إن منتدى 
التفكري يعتـــزم فتح ملف السياســـة األمريكية الجديدة 
تجـــاه منطقة الرق األوســـط ومـــا إذا كان لدى إدارة 
بايدن أي جديد يف السياســـات تجـــاه منطقتنا العربية، 
حيـــث يجري االعـــداد لعدد مـــن النـــدوات بالعربية 
واالنجليزيـــة والتي ســـتنعقد خالل ربيـــع العام 2021.
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حديقة
فيرجينيا ووتــــر



اقتصاد

جاد محمد  - لندن

أظهـــرت دراســـة ملركـــز التميـــز 

أن   ،)ESCoE( االقتصـــادي  لإلحصـــاء 

حـــوايل 1.3 مليـــون عامـــل أجنبي قد 

غـــادروا بريطانيا خـــالل الفرتة املمتدة 

بن يوليو 2019 إىل غاية الشـــهر نفسه 

مـــن 2020، وهـــو رقم غري مســـبوق، 

ومل يتم تســـجيل نظري لـــه منذ الحرب 

الثانية. العامليـــة 

وحســـب الوثيقـــة نفســـها فـــإن 

العاصمـــة لندن لوحدهـــا فقدت 700 

ألـــف عامل أجنبـــي وهو مـــا ميثل 8 

يف املائـــة من ســـكان العاصمة، مفرة 

بنتائج  الجاعـــي«  »الهـــروب  هـــذا 

جائحـــة كورونـــا، التـــي أدت إلغالق 

االقتصاد ألشـــهر طويلـــة، إضافة لحالة 

مفاوضات  ولدتهـــا  التي  اليقـــن  عدم 

الربيكســـت ألربع ســـنوات.

ويعـــود الســـبب يف تركـــز ظاهرة 

هجرة العـــال األجانـــب يف العاصمة 

لندن، بســـبب الخســـائر التي تكبدها 

لعرات  وفقدانـــه  الخدمـــات،  قطاع 

اآلالف مـــن الوظائف بســـبب اإلغالق. 

وال يحســـم املركز إن كان هؤالء العال 

ســـوف يعودون لربيطانيـــا بعد إعادة 

فتـــح االقتصاد أم أن الوضع سيســـتمر 

عليه. هـــو  ما  عى 

ويعرتف خـــرباء اقتصاديون بفقدان 

بريطانيـــا لجاذبيتها للعـــال األجانب 

بعد  الربيكســـت  التصويت لصالح  منذ 

أن وجدوا أنفســـهم أمام رشوط وقيود 

كثـــرية الغرض منها التحكـــم يف الهجرة 

خصوصـــا القادمة مـــن أوروبا الرقية

وتشـــري الكثـــري مـــن التحليـــالت 

لنتائـــج جائحـــة كورونا التـــي جعلت 

إعالن  منذ  يهربـــون  املهاجرين  العال 

إغـــالق االقتصـــاد والـــروط الصعبة 

التي وضعتها وزارة الخزانة لالســـتفادة 

مـــن تعويض فقـــدان الشـــغل ولهذا 

لبالدهم. العـــودة  كثـــريون  فضل 

وتراهـــن الحكومـــة الربيطانية عى 

الربيطاين  االقتصـــاد  فتح  إعـــادة  رسعة 

مـــع تســـارع وتـــرية عمليـــة التلقيح 

مقارنـــة ببقية الـــدول األوروبية، حيث 

ســـتحتاج بريطانيـــا حينها ليـــد عاملة 

والفالحة  الصناعـــة  خصوصا يف قطـــاع 

والفندقـــة واملطاعـــم وهـــذه مهن ال 

يحـــب الربيطانيـــون االشـــتغال فيهـــا 

العاملة األجنبية. لليـــد  ولهذا يحتاجون 

املـــايل هو حجر  القطاع  »ويبقـــى 

الزاوية يف أي إقـــالع اقتصادي بريطاين 

فهـــذا القطـــاع يشـــكل 7 يف املائة من 

الناتـــج املحـــي الخام، ومع األســـف 

مل يكـــن مشـــموال باالتفـــاق التجاري 

مع االتحـــاد األورويب« حســـب الخبري 

االقتصـــادي نهـــاد إســـاعيل الـــذي 

كشـــف أن هناك ضغوطـــا كبرية عى 

امللف  هذا  لفتـــح  الربيطانية  الحكومة 

مـــع األوروبين »ويف حـــال كان هناك 

اتفـــاق واضـــح حـــول هـــذا القطاع 

فمـــن املؤكـــد أن لندن ســـتعود مركزاً 

بريطانيا  وتعود  للجميـــع  مفضالً  عاملياً 

العـــال األجانب«. الســـتقطاب 

الهروب الكبير من بريطانيا.. 
مليون عامل يغادرون البالد 
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منجم

من األموال 
ســـكان  من  املالين  بإمـــكان  بات 

هونـــغ كونـــغ، االنتقـــال للمملكـــة 

املتحـــدة، للعيـــش والحصـــول عـــى 

فتحت  بعدما  وذلـــك  البالد،  جنســـية 

الحكومـــة الربيطانيـــة البـــاب أمـــام 

الربيطاين  الســـفر  لجـــواز  الحاملـــن 

الوطنـــي ملـــا وراء البحـــار )املتوفـــر 

ملواطنـــي هونغ كونـــغ املولودين قبل 

للحصول   ،)1997 يف  للصـــن  إعادتـــه 

عى تأشـــرية إقامة يف بريطانيا لخمس 

ســـنوات وبعدهـــا ميكـــن التقديـــم 

الربيطانية. الجنســـية  عـــى  للحصول 

وحســـب معطيـــات وزارة الداخلية 

الربيطانيـــة فإن عدد طلبـــات الحصول 

عى تأشـــرية اإلقامة يف اململكة املتحدة، 

قد شـــهد قفـــزة صاروخية منذ شـــهر 

كانون  شـــهر  لغاية  املـــايض  متوز/يوليو 

بارتفاع  العـــام 2021،  مـــن  الثاين/يناير 

نســـبته 300 يف املائـــة، وذلـــك منـــذ 

بعد  كونغ  األوضـــاع يف هونـــغ  تدهور 

فـــرض الصن قانـــون األمـــن الوطني.

خروج مئـــات اآلالف أو رمبا املالين 

مـــن هونغ كونـــغ يف اتجـــاه اململكة 

املتحـــدة، لـــن يكون بـــدون مثن عى 

تقرير  يتوقـــع  حيـــث  اإلقليم،  هـــذا 

يـــؤدي هذا  »بنـــك أوف أمريكا«، أن 

الوضع إىل خـــروج 36 مليار دوالر من 

الرحال  لتحط  اآلســـيوي،  املال  ســـوق 

يف البورصـــات األوروبيـــة وخصوصا يف 

 املركـــز املايل يف لندن الـــذي يعد األكرب

يف العامل.

هـــذه التوقعـــات ســـتنزل بـــردا 

وســـالما عى حكومة جونســـون، بعد 

التـــي أظهرت مغـــادرة مليون  األرقام 

ســـنة  املتحدة خالل  للمملكـــة  عامل 

من  والخــــــروج  الجائحـــة  بســـبب 

األورويب. االتحـــاد 

وبعد إقـــرار بريطانيا لنظام الهجرة 

فإنها  الكفـــاءات  بالنقاط الســـتقطاب 

ســـتجد ضالتها يف ســـكان هونغ كونغ، 

الذيـــن يصنفون من بـــن األفضل من 

حيث املســـتوى التعليمي، والتفوق يف 

وهكذا  والعلميـــة،  التقنية  املجـــاالت 

بحجر  عصفوريـــن  لنـــدن  ســـترب 

ومعهم  الكفـــاءات  اســـتقطاب  واحد 

رؤوس أمـــوال ضخمة.

ويتوقـــع تقريـــر البنـــك األمريي 

أنـــه يف حال قـــرر املواطنـــون الذين 

الرئيســـية يف هونغ  يقيمون يف األحياء 

بيـــع منازلهـــم التـــي يبلغ متوســـط 

ســـعرها مليـــون دوالر، إضافـــة لنقل 

املدينة  فقدان  يعنـــي  فهذا  مدخراتهم 

لحـــوايل 36 مليـــار دوالر عـــى األقل، 

وهـــو رقم كفيـــل بأن ينعش األســـهم 

يف الحـــي املـــايل يف لندن.

وإضافـــة لخـــروج رؤوس أمـــوال 

ضخمـــة مـــن هونـــغ كونـــغ، فـــإن 

العملـــة املحليـــة )الدوالر( ســـتعرف 

هـــزة عنيفة، رغـــم أنهـــا تصنف من 

بـــن األقـــوى يف العـــامل، ولكن مرصف 

أمريكا يتوقع أن يســـتقر ســـعره بعد 

خمـــس ســـنوات، بعد أن يبـــدأ عدد 

الرتاجع. يف  املغادريـــن 

فإنه خالل  وحسب املصدر نفســـه 

الســـنوات الخمس املقبلة، سوف يفقد 

ســـوق املال يف هونغ كونـــغ حوايل 76 

مليـــار دوالر، وهي خســـارة تعد من 

بن األكـــرب ألي مركز مـــايل يف التاريخ، 

 بينـــا ســـيكون املركز املـــايل يف لندن

هو املستفيد.

ولـــن يقـــدر املركـــز املـــايل عى 

التعـــايف يف حـــال صدقـــت التوقعات 

االقتصاديـــة إال بعد ســـنوات، ذلك أنه 

االقتصادية، سوف  الخســـارة  فضال عن 

تتعـــرض صورة هونغ كونـــغ باعتبارها 

واحدة مـــن أكر املراكـــز املالية جذبا 

رغم  قويـــة،  لربـــة  لالســـتثارات، 

محاوالت الســـلطات الصينية االستثار 

يف املركـــز املـــايل للحفاظ عـــى قوته 

لســـمعته. انهيار  أي  ودعمه خشـــية 

اقتصاد

29
March 2021 - Issue 10



30
March 2021 - Issue 10

اقتصاد

لندن  - 
عرب لندن - خاص

من يســـري يف شـــارع »إجوار رود« 
الشـــهري يف وســـط لنـــدن، والذي ظل 
العربية  للجاليـــة  معقالً  عقـــود  طوال 
ياُلحـــظ حجـــم الكارثة التـــي هبطت 
هنـــاك بســـبب اإلغالقـــات الحكومية 
العامـــة املســـتمرة منذ أكـــر من عام 
كامـــل عـــى أمل محـــارصة انتشـــار 
الذي  التهديد  لكـــن  »كورونا«،  فريوس 
ياُلحـــق »البزنـــس« العـــريب يبدو أكرب 
من غريه بكثري، وال يبـــدو أن »كورونا« 
وحدهـــا تقـــف وراء أزمـــة الركات 

بريطانيا. يف  العربيـــة 

واســـتطاعت »عرب لندن« يف جولة 
رسيعة بشـــارع »إجور رود« أن تُحيص 
أكـــر من عـــر منشـــآت اضطرت اىل 
كامـــل، ورمبا  بشـــكل  أبوابها  إغـــالق 
بشـــكل مؤقـــت، بعد االغـــالق األخري 
كانون  مـــن  الثامـــن  بـــدأ يف  الـــذي 
التخفيف  ويبدأ   2020 األول/ديســـمرب 
التدريجي لـــه اعتباراً من يـــوم الثامن 

 .2021 آذار/مـــارس  من 

الذي  الشـــارع  وكشـــفت جولة يف 
يُطلـــق عليه اســـم »الشـــارع العريب« 
التجارية  املحـــالت  مـــن  العديـــد  أن 
واملطاعم واملقاهـــي واملكاتب اضطرت 
تشغلها  التي  املنشـــأة  وتسليم  لإلغالق 
بســـبب االغالق، ومل تنجـــح يف الصمود 
خـــالل االغالقات الثالثة التي شـــهدتها 
عـــام واحد، عى  بريطانيـــا يف غضون 
الرغـــم من برامـــج الدعـــم الحكومية 
للـــركات عى اختـــالف مســـتوياتها 

عملها.  ومجـــاالت 

وأكـــد مالـــك ومدير محـــل عريب 
العاصمة  غـــرب  مناطـــق  إحـــدى  يف 
الربيطانية يف حديـــث خاص مع »عرب 
لنـــدن« أن االغالقـــات التي تســـببت 

بهـــا كورونا كان تأثريهـــا عى الركات 
العربيـــة أكرب من غريهـــا بكثري، وأدت 
بالكثرييـــن اىل االنهيار واالغالق الكامل. 

طلب  الذي  األعال  رجل  وكشـــف 
مـــن »عرب لنـــدن« عدم نر اســـمه 
لــ»البزنس  املتفاقمة  األزمة  ســـبب  أن 
»الكثري من  أن  بريطانيـــا  العـــريب« يف 
غري  أنشـــطة  لديها  العربية  الـــركات 
بأجر  العال  قانونية، وأبرزها تشـــغيل 
رسمي  بشكل  تســـجيلهم  ودون  يومي 
ودون االفصـــاح الريبي الصحيح، وهو 
ما جعلهم غري قادرين عى االســـتفادة 
مـــن برامـــج االنقـــاذ الحكومية خالل 

كورونا«. فرتة 

بالقول:  ذلـــك  األعال  رجل  ورشح 
»بعـــض املحالت تقوم بتشـــغيل عرة 
عـــال دون أي تســـجيل، حيث يدفع 
لهم األجر بشـــكل يومي أو أســـبوعي 
دون أيـــة عقـــود وال ســـداد رضائب، 
وهذه املحالت اضطـــرت خالل االغالق 
اىل االســـتغناء عـــن هـــؤالء العاملن، 
نفســـه وتررت  العامل  وبالتايل ترر 
أياً  التـــي تقوم بتشـــغيله، ألن  الركة 

منها مل يعـــد قادراً عـــى تحصيل أية 
االغالق«.  خالل  حكومية  مســـاعدة 

وبحســـب رجـــل األعـــال العريب 
القانونيـــة ال تتوقف  االنتهـــاكات  فان 
العديد  بـــل إن  عند هـــذا املســـتوى 
مـــن الـــركات ال تقـــوم باالفصـــاح 
يجعلها  مـــا  وهو  الصحيح،  الريبـــي 
الدولـــة، وباملقابل  أمام  أصغر حجـــاً 
االقتصادي  التحفيـــز  حـــزم  إقرار  عند 
يتـــم تخصيص  املاليـــة  واملســـاعدات 

مبالـــغ متواضعـــة لها. 

الحكومـــة  أن  املعـــروف  ومـــن 
العديـــد من خطط  أقرت  الربيطانيـــة 
التحفيز واملســـاعدة منذ بـــدء جائحة 
»كورونـــا« وذلـــك من أجل مســـاعدة 
القطـــاع الخـــاص خالل فـــرتة االغالق، 
وهـــو مـــا أتـــاح الفرصة أمـــام آالف 
الـــركات للحصول عـــى الدعم املايل، 
كـــا حظـــرت الحكومـــة عـــى هذه  
املوظفن  عـــن  االســـتغناء  الـــركات 
خـــالل الجائحـــة ودفعـــت يف املقابل 
رواتبهـــم كاملـــة أو نســـبة كبرية من 
الراتـــب تصـــل اىل 80% مـــن الراتب. 

وتواصلـــت »عـــرب لنـــدن« مـــع 

عامـــل يف أحـــد املطاعـــم العربية أكد 

أنه متعطل منذ بـــدء الجائحة يف آذار/

مـــارس 2020، حيث فقـــد وظيفته ومل 

يعد قـــادراً عى العمل بســـبب إغالق 

املنشـــأة التي يعمل بها، مشـــرياً اىل أنه 

»غري قـــادر عـــى الحصول عـــى أية 

ليس من  أنه  بســـبب  إعانات حكومية 

دافعي الرائب أصـــالً، كا أن صاحب 

العمـــل الذي كان به مل يعـــد قادراً هو 

اآلخر عى االســـتمرار يف عمله بســـبب 

االغـــالق وتراجع وتـــرية العمل«. 

يشـــار اىل أن الحكومة فرضت عى 

العديـــد مـــن القطاعـــات أن تتوقف 

العمـــل خالل  عـــن  كامـــل  بشـــكل 

الشـــامل، أما يف االغالق  فرتات االغالق 

األخري فقد تـــم تعطيل العمـــل جزئياً 

القطاعـــات مثـــل املطاعم  يف بعـــض 

فيها  العمـــل  ظـــل  حيث  واملقاهـــي 

متاحـــاً ولكـــن رشيطة عدم اســـتقبال 

الزبائـــن يف داخلهـــا، وأن يقترص عملها 

املنازل.  اىل  الطعـــام  إيصـــال  عى 

»البزنس« العربي في بريطانيا يواجه االنهيار.. 
والسبب: كورونا وأسرار أخرى
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أعلنت Ofgem، املنظم الحكومي ألســـواق 
الطاقة ســـرتتفع  الغـــاز والكهربـــاء أن فواتري 
مبتوســـط   96 جنيًها إسرتلينيًا يف الســـنة اعتباًرا  

نيسان/أبريل.   1 من 

ومن املتوقـــع أن تؤثر السياســـة الجديدة 
عى 15 مليـــــون أرسة يف اململكــة املتحدة.

وقالـــت الهيئـــة املنظمـــة إن الزيـــادة يف 
األســـعار، تعود إىل تعايف الطلـــب عى الطاقة 
بشـــكل حاد بعد اإلغالق الوطنـــي األول الذي 
 دفـــع  بالطلب مـــن قبل مســـتخدمي الطاقة

الكبار لالنهيار.

ســـيعود سقف  الجديد،  القرار  وبحســـب 

ســـعر الطاقـــة إىل نفـــس مســـتوياته قبـــل 
ئحة.  لجا ا

وكان ســـقف ســـعر الطاقة قد انخفض إىل 
84 جنيًها إســـرتلينيًا يف ترين األول/أكتوبر إىل 

أدىن مســـتوى له حتى اآلن.

وبـــدوره، قـــال جوناثان بريـــرييل الرئيس 
قامـــوا  إنهـــم   ،  Ofgem التنفيـــذي لركـــة
بفحص هـــذه التغيريات بعنايـــة للتأكد من أن 
 العمـــالء يدفعون ســـعرًا عاداًل مقابـــل الطاقة

التي يستهلكون«.

ويـــأيت هـــذا القـــرار يف الوقـــت الـــذي 
تخلفـــت فيـــه 600 ألـــف أرسة يف اململكـــة 
 املتحـــدة عن ســـداد فواتـــري الخدمـــات منذ

بدايةالجائحة. 

عرب لندن

طالبـــت متاجر تيســـكو الربيطانية 

العمالقـــة للســـوبرماركت باإلضافة إىل 

مختصة  أخـــرى  كـــربى  مؤسســـة   17

بتجـــارة التجزئـــة يف البـــالد، بفـــرض 

رضيبـــة بنســـبة 1% عـــى املبيعـــات 

املجموعـــات وعـــى  االنرتنـــت   عـــرب 

املاثلة ألمازون.

أيضـــا  املؤسســـات  وطالبـــت 

بخفـــض بنســـبة 20% للرائـــب عى 

التجارية وهـــو مطلب قديم  األمـــالك 

الربيطانيـــة،  التجاريـــة  للمؤسســـات 

 وفـــق مـــا ورد يف رســـالة موجهة إىل 

وزير الخزانة ييش سوناك.

الـــركات الربيطانيـــة  ومل تدفـــع 

منـــذ  التجاريـــة  العقـــارات  رضيبـــة 

بـــدء األزمـــة الوبائيـــة يف الربيع، لكن 

اعتبـــارا  تســـديدها  عليهـــا  يفـــرتض 

الرغـــم  عـــى  نيســـان/ابريل،  مـــن 

مـــن أن اإلغـــالق يبقـــي العديـــد من 

 املؤسســـات غـــري الروريـــة مغلقـــة

ويحرمها من عائداتها.

وتـــرى املؤسســـات التـــي متلـــك 

عقـــارات واســـعة أن رضيبـــة األمالك 

عليهـــا مجحفة  املفروضـــة  التجاريـــة 

الـــركات  أن  واقـــع  مـــع  باملقارنـــة 

أمازون  عـــى غرار  اإللكرتونية  التجارية 

اإلغالق يف  اســـتفادت كثريا خـــالل  قد 

املتحدة. اململكـــة 

التجزئة  تجارة  مؤسســـات  وحذرت 

إصـــالح  عـــدم  أن  مـــن  رســـالتها  يف 

النظـــام الريبي يف املوازنـــة الجديدة 

»ســـيعرقل مـــن انتعاش قطـــاع تجارة 

التجزئـــة مـــا يهـــدد آالف الوظائف«، 

فيـــا كان القطاع بـــن األكر تررا من 

فيه  وألغيت  كوفيـــد-19  وباء  تداعيات 

عـــرات آالف الوظائـــف أصال.

شركات تجزئة تطالب 
بضرائب إضافيـة علـى 

التجارة االلكترونية

الحكومة تعلن عن ارتفاع أسعار الكهرباء
بمقدار 96 جنيًها إسترلينًيا في المتوسط
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اسأل المحامي

عرب لندن- خدمة اسأل المحامي 

قالت املستشـــارة ناديـــا البزاز يف الربنامـــج الحرصي الذي يبثه موقـــع عرب لندن 
ضمن خدمة »اســـأل املحامي«، إن فيزا منـــدوب الركة تعترب البديل  األكر مناســـبة 
لألشـــخاص الذيـــن يرغبون يف االســـتثار يف بريطانيـــا، أو يأتون ألجـــل إقامة العمل، 

مشـــرية إىل أن هذه الفيزا هي باألســـاس لالستثار.

وأضافـــت البـــزاز أن فيزا املندوب التـــي كانت قد ألغيت الســـنة املاضية طرحت 
فكـــرة فيزا مندوب الركـــة كبديل عنها، ملن يريدون اســـتثار أموالهـــم يف بريطانيا، 

موضحة بأنهـــا صعبة للغاية ملـــن يقبلون عليها.

املحاميـــة واملستشـــارة القانونيـــة أكدت أن مـــن رشوط هذه التأشـــرية أن تكون 
الركـــة الرئيســـية )املركزية( خارج بريطانيـــا، وأن تكون قد اشـــتغلت عى األقل ملدة 
ســـنة من قبـــل، وميكنهـــا يف تلك الحالـــة أن »تفتح فرعـــا يف بريطانيـــا، حتى متارس 
أعالهـــا، وتفعل صفقاتها، بحيث يؤســـس املنـــدوب الفرع ويديره خـــالل الوجود يف 
بريطانيـــا وينتهي بـــه األمر بالحصول عى الجنســـية الربيطانية إذا اســـتوىف الروط«.

هكذا تحصلون على إقامة العمل
في بريطانيا

عرب لندن- خدمة اسأل المحامي 

قالـــت املحامية نادية البزاز لعـــرب لندن إن حصـــول أي كان عى فيزا العمل 
يف بريطانيـــا يتطلب تأمن كفيل )ســـبونر(، إذ يعد ذلك رشطا رضوريا، مشـــرية 
إىل أن مـــن حصلوا عى املوافقـــة ميكنهم اصطحـــاب الزوجة أو الـــزوج، واألبناء 

بعمـــر أقل من مثاين عرة ســـنة.

وقدمـــت البزاز مثـــاال مبحامية ترغـــب يف العمل بربيطانيـــا، فقالت إنه يتعن 
عليهـــا البحـــث يف موقع »فاينـــد أوف جوب« )إيجـــاد عمل(، ثـــم التواصل مع 
الجهـــات الراغبة، وإرســـال ســـرية ذاتية لهـــا، تتضمن عى الخصوص الشـــهادات 

والخربات، ثـــم البدء باإلجـــراءات بعد الحصول عـــى الكفالة.

فيزا مندوب الشركة األفضل لمن 
يريدون االستثمار في بريطانيا

أبرز التغييرات التي شهدتها قوانين 
الهجرة البريطانية

عرب لندن- خدمة اسأل المحامي 

اســـتعادت املحاميـــة واملستشـــارة القانونيـــة نادية البـــزاز يف حلقاتها 

اســـأل املحامـــي -التي تبـــث حرصيا عى موقـــع »عرب لنـــدن« ومنصاته 

عى السوشـــيال ميديـــا- أبرز املســـتجدات التي حدثـــت يف قوانن الهجرة 

نية. لربيطا ا

وأوضحـــت البـــزاز، أن وزارة الداخليـــة الربيطانية عمـــدت بالفعل إىل 

تغيري عـــدة أمـــور يف القوانـــن املتعلقة بالهجـــرة، مشـــرية إىل أن التغيري 

األســـايس األول وقع يف شـــهر كانون الثاين/يناير من عـــام 2020، وهو تغيري 

مصطلح »املبتكـــرون املتخصصون« يف شـــؤون معينة، ليصبـــح »املبتكرون 

العامليـــون«، حيـــث أضافت الحكومـــة ما يتصـــل بالفنـــون والتكنولوجيا 

القوائم. إىل  واإلعـــالم  وامليديا  

بريطانيا باتت تملك اآلن حق ابعاد الشخص 
لبلده بعد خروجها من االتحاد األوروبي

عرب لندن- خدمة اسأل المحامي 

خصصـــت نادية البـــزاز املحاميـــة واملستشـــارة القانونيـــة واحدة من 

حلقاتهـــا التي تبث حرصيـــا عى موقع »عـــرب لندن«، ومنصاتـــه الرقمية، 

للحديث عـــن املســـتجدات بخصوص قوانـــن اللجوء.

وأوضحـــت البـــزاز أن قانون دبلن الـــذي اعتمد  حن دخلـــت بريطانيا 

إىل االتحـــاد األورويب، انتهـــى بخروجها مع الربيكســـت، مشـــرية إىل أن كل 

القوانـــن ذات الصلة باللجوء مســـتمدة من معاهدة جنيـــف لألمم املتحدة، 

وتنـــص عى أن شـــخصا مـــا يحصل عى حـــق اللجوء بـــروط، ضمنها عى 

الخصـــوص تعرضه الضطهـــاد عرقي أو ديني أو بســـبب االنتـــاء إىل فئة أو 

بســـبب أفكار سياســـية معارضة للنظام القائم يف بلـــده، أو ألن حياته تكون 

يف خطـــر، ويتعـــن عليه تقديم الدليل عـــى ذلك، وعليه متنـــع إعادته لبلده 

إذا كان هناك خشـــية عى ســـالمته وحياته.

وأوضحت البزاز، بـــأن بريطانيا  اعتمدت  إثـــر مغادرتها االتحاد األورويب 

عـــى قانون قديـــم كانت تتعامل به مـــع الالجئن، ويعطيهـــا الحق يف إبعاد 

أشـــخاص تـــرى بأنه ميكنهـــم العيـــش يف بلدانهـــم آمنن، بحيـــث تتواصل 

الداخليـــة الربيطانية مع داخليـــة البلد املعني، وحاملا تحصـــل منه عى إذن 

بإعادة الشـــخص، تعيده.

ورضبـــت مثاال: »لنفـــرتض مثال أن شـــخصا دخل بريطانيـــا، وهو يحمل 

إقامـــة فنزويـــال وتبن عند تقدميـــه لجواز ســـفره، أن إقامتـــه الفنزويلية ما 

زالت ســـارية املفعول؛ فحينئـــذ تتواصـــل الداخلية الربيطانية مـــع داخلية 

فنيزويـــال، فـــإن وافقت عـــى رجوعه، قد يعـــاد إىل بلده«.
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تغذية

كيف نتناول السكر دون أضرار

هل تساعد حمية »الديتوكس« 
في التخلص من الوزن؟؟

خاص لعرب لندن – خدمة اسأل خبيرة التغذية 

أكدت خبـــرية التغذيـــة زينـــة الحلبـــي، أن ملعقة واحدة من الســـكر 
تحتـــاج للتخلـــص منهـــا )ذوبانهـــا يف الـــدم( إىل خمس دقائـــق من امليش.

وقالت الحلبـــي حرصيا عى موقع »عـــرب لندن« ومنصاتـــه عى مواقع 
التواصـــل االجتاعـــي، إن الحديث عـــن تناول الســـكر مهم للغاية ســـيا 
بالنســـبة إىل األطفال، مشـــرية إىل أن هناك مـــن يدمنونه، بفعـــل ما يحققه 

للدمـــاغ من متعة، بحيـــث يطلب يف كل مـــرة املزيد.

ال فرق بين السكر األبيض والبني
زينـــة الحلبي، وهي تعرض ملوضوع الســـكر يف التغذيـــة اليومية، وترد يف 
اآلن نفســـه عى أســـئلة  املتابعن؛  قالت إن الســـكر مادة رسيعة االمتصاص 
بالجســـم، وكلا اســـتهلكناه طلب الجســـم املزيـــد، موضحـــة أال فرق بن 
الســـكر األبيض واآلخر البنـــي إال يف خاصية واحدة، كون الســـكر البني يتوفر 
عـــى معدل أكرب نســـبيا من املعـــادن، أما بالنســـبة إىل الســـعرات الحرارية 

فهي ذاتهـــا يف كليها.

ونصحـــت الحلبي النســـاء بـــأال يتجـــاوزن معدل بن خمس إىل ســـت 
مالعـــق من الســـكر يف اليوم، موصية الرجـــال بأال يزيدوا عـــن مثانية مالعق، 
مشـــرية إىل أن اإلفراط يـــؤدي إىل زيادة الوزن، ورمبا إىل الســـمنة عند البعض، 

وأيضـــا إىل اإلدمـــان عند آخرين، وكذا إىل الســـكري مـــن النوع الثاين.

وحـــذرت الخبـــرية يف التغذية، من تعويـــد األطفال عـــى تغذية تتضمن 
كميـــات كبرية من الســـكر، مشـــرية إىل أن عـــى اآلباء واألمهـــات أن يقدموا 
ألبنائهم تغذيـــة متوازنة، وأن يختاروا لهم أشـــياء تتضمـــن كميات قليلة من 
الســـكر وأليفـــاً أكر، وقالـــت: »األطفال الذيـــن يتناولون كميـــات كبرية من 

الســـكر عادة ما يصابـــون بفرط الحركـــة، ويقل تركيزهم يف املدرســـة«.

وأكدت الحلبـــي أن تناول الفاكهـــة، والتي تتضمن بدورها نســـب مهمة 
من الســـكر، يعد أفضل بكثري بالنســـبة إىل جســـم اإلنســـان، عى اعتبار أن 
الفواكـــه تتضمـــن األلياف، وهو ما يؤدي إىل الشـــعور بالشـــبع، فضال عن أن 

تلـــك الكميات من الســـكر طبيعية، ورسيعة الذوبـــان يف الدم.

خاص لعرب لندن – خدمة اسأل خبيرة التغذية 

قالـــت خبـــرية التغذية، زينة الحلبـــي،  إن حمية الديتوكـــس تعتمد عى 
مبـــدأ التخلص من ســـموم الجســـم التـــي ترتاكم عرب الســـنن عـــرب تناول 

كميات من الســـوائل والفواكـــه والعصائر. 

وأكـــدت الحلبـــي يف برنامجها الخاص الـــذي يبث عى موقـــع ومنصات 
عـــرب لنـــدن، أن طريقة اتبـــاع العديد من األشـــخاص لهـــذه الحمية، هي 
طريقـــة خاطئة وخصوصـــا أولئك الذين يتبعـــون الحمية ألكر من أســـبوع 

دون تنـــاول أي نوع اخر مـــن األطعمة.

ووصفـــت زينة الحميـــة بأنهـــا صارمـــة، مشـــرية إىل أن الطريقة املثى 
التباعهـــا تتمثـــل باتباع نظـــام طعام صحي مـــع إضافة الســـوائل والعصائر 

املـــوىص بها يف هـــذه الحمية. 

وأشـــارت إىل أن الدراســـات العلمية مل تثبت فعالية حميـــة التخلص من 
باتباعها وحدها.  الوزن  إنقاص  الســـموم يف 

وبـــررت الحلبـــي مالحظة العديد من األشـــخاص الذين يتبعـــون الحمية 
نـــزول الوزن، بـــأن األمالح التـــي يتناولونها تراكمت يف أجســـامهم مســـببة 
احتبـــاس الســـوائل، ولذلـــك عنـــد اتباعهم لنظـــام الديتوكس فإن الجســـم 

يتخلص منهـــا جميعها وبالتايل يســـبب نـــزوال يف الوزن. 

وتـــويص الحلبي بإضافة رشائح الليمـــون والنعناع إىل امليـــاه، أو الزنجبيل 
ورشائـــح الليمون، رشيطة أال يتـــم تناولها ألكر من يومن يف األســـبوع. 

لمن يرغبون في انقاص وزنهم.. هذه 
نصائح ال غنى عنها

خاص لعرب لندن – خدمة اسأل خبيرة التغذية 

دعت خبـــرية التغذية زينـــة الحلبي، املهتمـــن بالحميـــات الغذائية إىل 
رضورة التحـــي بـــروح إيجابية عالية، عـــى اعتبار أن الجانـــب املعنوي مهم 
للغايـــة يف انقـــاص الوزن، مشـــرية إىل أنـــه ال ينبغي حرص األمـــر يف تجنب 

مأكـــوالت بعينها.

وقالـــت الحلبـــي، يف برنامجهـــا الخاص الـــذي يبث حرصيـــا عى موقع 
»عـــرب لنـــدن« ومنصاتـــه ، إن نصيحتها األهـــم للذين يرغبـــون يف تخفيف 
الـــوزن وضع أهـــداف واقعية، بحيث يتســـنى لهـــم بلوغهـــا، موضحة بأن 
الحرص عى هذه النقطة من شـــأنه اإلســـهام بنســـبة كبرية يف نجاح الحمية، 
بحيـــث ال ميكن، مثـــال، التعويل عى نقـــص 5 إىل 6 كيلوغرامات يف أســـبوع، 
وبـــأن األمـــر ال يقتيض التخي عن نســـبة كبرية مـــن الغذاء، بـــل اتباع نظام 

ومتوازن. جيـــد  غذايئ 

النصيحة الثانيـــة التي تحدثت عنها الحلبي، متعلقة بنســـبة الســـعرات 
الحراريـــة يف املأكوالت، حيث أشـــارت إىل أن الرجال يحتاجـــون يف العادة إىل 
ألفي ســـعرة فيا تحتاج الســـيدات إىل ألـــف و500، داعية يف هذا الســـياق 
إىل التقليل مـــن الدهـــون لتخفيض الســـعرات، وقالت: »يتعن اســـتهداف 
الدهون وليـــس الكتلـــة العضلية مثلا يفعـــل البعض«، وأكـــدت أنه ميكن 

االســـتعانة بتطبيقات لقياس الســـعرات.

وحول مارســـة الرياضة من قبـــل الذين يرغبون يف نقـــص الوزن، قالت 
الحلبـــي إن مـــن يفصلون بـــن التغذية والرياضـــة يف طريقهـــم نحو تقليل 
الـــوزن إمنـــا يفصلون بـــن جانبن يكمل أحدهـــا اآلخر، موضحـــة بأن قول 
البعـــض إنـــه ال يجد وقتـــا يك ميـــارس الرياضة مجـــرد وهـــم، بحيث ميكن 
االعتـــاد عى أمور بســـيطة للغاية للرتيـــض، مثل اســـتعال األدراج صعودا 

أمر كاف. ونزوال، وهـــو 



صحة

عرب لندن- لندن 

حملـــة  مســـؤولو  اســـتبعد 
كورونا  فـــريوس  ضـــد  التطعيـــم 
»جـــوازات  إصـــدار  بريطانيـــا  يف 
الخارجي  الســـفر  لتسهيل  اللقاح« 
لألشـــخاص الذين يتـــم تطعيمهم.

وقـــال نديـــم زهـــاوي، وزير 
اللقاحات الربيطـــاين، يف ترصيحات 
لهيئـــة اإلذاعـــة الربيطانيـــة يب يب 
ليســـت  الصحـــة  وزارة  إن  يس، 
بصدد إصـــدار هـــذه النوعية من 
 الجـــوازات ملاليـــن النـــاس الذين

املضاد  التطعيـــم  عـــى  حصلـــوا 
للفـــريوس.

قـــرار  أن  زهـــاوي  وأضـــاف 
هذه  إصـــدار  بعـــدم  الحكومـــة 
الجوازات يرجـــع إىل أن ذلك األمر 
»ســـيعد متييـــزا.. وليـــس معروفا 
بعـــد مـــدى نجاعة هـــذا اإلجراء 
انتقـــال عـــدوى  مـــن  الحـــد  يف 

الفـــريوس«.

أنـــه ال ميكن  الوزيـــر  وذكـــر 
التطعيم  النـــاس عى أخـــذ  إجبار 
»ألن ذلك يجـــب أن يتم برضاهم«، 
مضيفـــا أنه ميكـــن ملـــن يريد أن 
الحصول  البـــالد  خـــارج  يســـافر 
 عى شـــهادة مـــن طبيبـــه تثبت

تلقيه التطعيم.

بريطانيا تستبعد منح »جوازات اللقاح« 
للحاصلين على التطعيم
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حذر خـــرباء بريطانيـــون من أن 
االنتشـــار املستمر لســـالالت فريوس 
كورونـــا املتحـــور يحـــول دون رفع 
القيـــود حتى عـــام 2022 عى الرغم 

اللقاح. طـــرح  من 

الباحثـــون يف جامعة  واســـتخدم 
املحاكاة الســـتقراء  نظـــام  وارويـــك 
مـــا ميكـــن أن يحـــدث إذا تـــم فك 
قيـــود بريطانيـــا يف األشـــهر املقبلة 
قبـــل تقديم نتائجهـــم إىل املجموعة 
لحـــاالت  االستشـــارية  العلميـــة 

.SAGE الطـــوارئ 

وقـــال الباحثـــون يف الورقة التي 
الرغم  أنـــه وعـــى  نـــرت  مؤخرا 
مـــن تطعيم ما يزيد عـــن 11 مليون 
اململكة  أنحـــاء  شـــخص يف جميـــع 
املتحـــدة حتى اآلن ، فـــإن هذا »غري 

كاف« للســـاح بالعـــودة إىل الوضع 

العام. نهايـــة  قبل  الطبيعـــي 

وحذر العلاء مـــن أن فك القيود 

قـــد يـــؤدي إىل نتائج كارثيـــة تنتهي 

املستشـــفيات  إىل  اآلالف  بدخـــول 

الوفيات. وحـــدوث 

وقـــال الباحثـــون إنه حتـــى إذا 

بقـــي معدل R عنـــد 0.8، وتم توزيع 

وقبل  أســـبوعيًا  ماليـــن جرعة  ثالثة 

95% من النـــاس الحصول عى اللقاح، 

فإنه ال يزال مـــن املحتمل أن ترب 

موجـــة أخرى من الوبـــاء بريطانيا. 

التدابري  برفـــع  الدراســـة  وتويص 

نهايـــة  وحتـــى  اآلن  مـــن  ببـــطء 

العام، إذ تشـــري النتائـــج إىل أن فتح 

القطاعـــات بحلول شـــهر متوز/يوليو 

بحلول  إىل موجة جديـــدة  ســـيؤدي 

. يف لخر ا

دراسة بريطانية توصـي 
باستمـرار قيـود كورونـا 

حتى عام 2022

بريطانيا ستفرض ضرائب على الشركات 
التي ربحت من جائحة كورونا

عرب لندن – لندن

تعتـــزم بريطانيا فـــرض رضائب عى تجـــار التجزئـــة ورشكات التكنولوجيا التي 
ارتفعـــت مكاســـبها خالل جائحة كورونـــا، وفق ما نقلته صحيفـــة »صنداي تاميز« 

الربيطانية.

واســـتدعت الحكومة عـــدة رشكات، لبحـــث ســـبل فرض رضيبة عى املبيعات 
اإللكرتونيـــة، يف حن تجـــري صياغة خطط لفرض رضيبة غـــري متكررة عى »األرباح 

االســـتثنائية«، بحسب الصحيفة.

كا أشـــارت الصحيفة إىل أنه »من املســـتبعد أن يكشـــف وزيـــر املالية، رييش 
ســـوناك، عن هـــذه الرائب عند إعـــالن امليزانية يف حن »يرجـــح اإلعالن عنها يف 

الثاين من العام«. النصـــف 

وبعـــد اقرتاض حكومـــي ســـنوي يف طريقـــه ألن يصبح األعى منـــذ الحرب 
العامليـــة الثانيـــة، يواجه رييش ســـوناك ضغوطا داخل حزبه، حـــزب املحافظن، 
إلثبـــات أن اإلنفاق تحت الســـيطرة،  حيـــث أظهرت بيانات  كانـــون الثاين/يناير 
أن االقـــرتاض العـــام بلغ منذ بداية الســـنة املالية يف نيســـان/أبريل، مســـتوى 

قياســـيا مرتفعا، عنـــد 271 مليار جنيه إســـرتليني )نحو370 مليـــار دوالر(.
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متكن علاء دمناركيـــون من ابتكار برنامج حاســـويب 
متطـــور يقوم بتحديـــد مدى الخطورة التـــي يعاين منها 
الشـــخص يف حال إصابته بفريوس كورونا املســـتجد وما 
إذا كانـــت إصابته باملرض ســـتؤدي بـــه اىل الوفاة أم ال، 
حيث يعتمـــد الربنامج عى تكنولوجيا الـــذكاء الصناعي 
وتبـــن أن النتائج التـــي يخرج بها الربنامـــج تصل دقتها 

اىل %90. 

وقـــام باحثون تابعـــون لجامعة كوبنهاغـــن بتغذية 
برنامـــج كمبيوتـــر ببيانـــات صحية مـــن 3944 مريضاً 
دمناركياً يعانـــون االصابة بفريوس »كوفيـــد 19«، حيث 
قـــام الربنامج بتحقيـــق نجاح كبري عـــرب تحديد من هم 
األشـــخاص الذين ســـيؤدي بهم املـــرض اىل الوفاة ممن 

ســـيفلتون من املـــوت بهذا الفـــريوس الفتاك.

وبحســـب املعلومات التـــي نرتها جريـــدة »دايي 
ميل« الربيطانية فقـــد قام الباحثـــون بتدريب الربنامج 
عـــى البحث عـــن أمنـــاط املـــرض الســـابق للمريض 
لتحديد عوامـــل الخطـــر والنتيجة املحتملـــة، ووجدوا 
أن مؤرش كتلة الجســـم والعمـــر وكونك ذكـــراً أم أنثى 
كانـــت أعى عوامـــل الخطـــر عندمـــا يتعلـــق األمر 

الوفاة.  باحتـــال 

وتظهر النتائـــج أن الذكاء االصطناعـــي ميكنه، مع ما 
يصـــل إىل 90 يف املائة مـــن الدقة، تحديد مـــا إذا كان 
الشـــخص غري املصاب ســـيموت بســـبب املرض إذا كان 

ســـيئ الحظ مبا يكفـــي لإلصابة به.

وقال املؤلـــف الرئيس للدراســـة مادس نيلســـن إن 
النتائـــج من األداة الجديدة ميكن أن تســـاعد مســـؤويل 
الصحـــة يف تحديد مـــن يجـــب أن يكـــون يف مقدمة 

باللقاحات. إلمـــداده  الصف 

ووجـــد الفريـــق أنـــه مبجـــرد دخـــول الشـــخص 
املستشـــفى نتيجة إصابتـــه بفريوس كورونا املســـتجد، 
ميكـــن لربنامج الكمبيوتـــر أن يتنبأ بدقـــة تصل 80% ما 
إذا كان الشـــخص ســـيحتاج إىل جهاز تنفس، ودقة تصل 

اىل 90% إذا كان ســـيؤدي بـــه املـــرض اىل الوفاة.

للدراســـة، فإن بعـــض األمـــراض والعوامل  ووفقـــاً 
الصحية لهـــا تأثري أكرب عى ما إذا كان املريض ســـينتهي 
بجهـــاز التنفس الصناعـــي أكر من غريه بعـــد اإلصابة. 

الصناعي«  »الـــذكاء  يعتمـــد  الذي  الربنامـــج  ويضع 
اىل  الوصـــول  أجـــل  مـــن  العوامـــل  مـــن  عـــدداً 
النتيجـــة، حيـــث أن هـــذه العوامـــل مرتبة حســـب 
األولوية هـــي: مـــؤرش كتلة الجســـم، العمـــر، ارتفاع 
ضغـــط الـــدم، الجنـــس )ذكـــر أم أنثـــى(، األمـــراض 
 العصبيـــة، مـــرض االنســـداد الرئـــوي املزمـــن، الربو،

السكري وأمراض القلب. 

وقـــال الباحثـــون إن املجموعة األكـــر عرضة لخطر 
الوفاة مـــن فـــريوس كورونـــا إذا أصيبـــوا باملرض هم 
رجـــال كبـــار يف الســـن وذو لـــون أبيـــض يعانون من 

الدم.  ضغـــط  ارتفاع 

تـــم تشـــخيصهم، كان  الذين  للمـــرىض  وبالنســـبة 
العمـــر ومـــؤرش كتلة الجســـم من بن الســـات األكر 
أهمية للتنبؤ بدخول املستشـــفى وعـــالج جهاز التنفس 

وجدوا.  كـــا  الصناعي، 

وكان ارتفـــاع ضغط الـــدم أهم ميـــزة للتنبؤ بدخول 
وحـــدة العنايـــة املركـــزة، وهـــو بالفعل ميـــزة مهمة 

الطرازات. لجميـــع 

إىل  إدخالهـــم  تـــم  الذيـــن  للمـــرىض  وبالنســـبة 
املستشـــفى، كانـــت العوامل األكر صلـــة بتطور املرض 
هـــي العمر ومؤرش كتلة الجســـم وارتفـــاع ضغط الدم 

الخرف.  ووجـــود 

وأوضح الربوفيســـور نيلســـن: »لقد بدأنا العمل عى 
النـــاذج ملســـاعدة املستشـــفيات، ألنه خـــالل املوجة 
األوىل، كانوا يخشـــون مـــن عدم وجود أجهـــزة تنفس 

كافيـــة ملرىض العنايـــة املركزة«. 

وقـــال: »تُظهـــر نتائجنا، بشـــكل غـــري مفاجئ، أن 
العمـــر ومـــؤرش كتلة الجســـم هـــا أهـــم العوامل 
الحاســـمة ملدى شـــدة تأثر الشـــخص باالصابة بفريوس 

املســـتجد«.  كورونا 

ويوضـــح مادس نيلســـن: »لكن احتاليـــة املوت أو 
أن ينتهي بك األمر باســـتخدام جهـــاز التنفس الصناعي 
تـــزداد أيضا إذا كنت ذكـــراً، أو لديـــك ارتفاع يف ضغط 

مـــرض عصبي«.  أو  الدم 

الذين  وبالنســـبة للمرىض املقيمـــن يف املستشـــفى 
يحتاجون إىل دخـــول إىل وحدة العنايـــة املركزة مقارنة 
باملـــرىض املقيمـــن يف املستشـــفى دون إدخـــال وحدة 
العنايـــة املركـــزة ، يختلف جنس الذكـــور فقط ومؤرش 

كتلة الجسم والخرف وارتفاع ضغط الدم بن املرىض. 

واكتشـــف الفريق أن املـــرىض الذين تـــم قبولهم يف 
وحـــدة العنايـــة املركزة كانـــوا أكر عرضـــة ألن يكونوا 

مدخنـــن وكبار ســـن وذكوراً. 

ويقـــول العلـــاء إن أولئـــك الذيـــن ماتوا بســـبب 
املـــرض كانـــوا أكر عرضـــة لإلصابـــة بارتفـــاع ضغط 
الـــدم والســـكري وأمـــراض القلـــب وفشـــل القلـــب 
الدماغية  القلـــب والســـكتة  انتظام رضبـــات  وعـــدم 
ومـــرض االنســـداد الرئوي املزمـــن أو الربو وهشاشـــة 
العظـــام والخـــرف واالضطرابـــات العقليـــة واألمراض 
املزمـــن الكلـــوي  والفشـــل  والرطـــان   العصبيـــة 

واستخدام غسيل الكى. 

ويقول نيلســـن: »بالنســـبة ألولئـــك املتأثرين بواحد 
أو أكـــر مـــن هذه األعـــراض، وجدنـــا أنه قـــد يكون 
مـــن املنطقي نقلهـــم إىل أعى يف قامئة انتظـــار اللقاح، 
لتجنـــب أي خطر مـــن أن يصابوا وينتهـــي بهم األمر يف 

نهايـــة املطاف عـــى جهاز التنفـــس الصناعي«. 

ويعمل الفريـــق الذي يقف وراء الدراســـة اآلن عى 
تحديث منوذجهـــم ببيانات جديدة مـــن أحدث موجة 
من فـــريوس كورونا يف الدمنارك. كـــا يأملون أن يتمكن 
الـــذكاء االصطناعي قريباً من مســـاعدة املستشـــفيات 
مـــن خالل التنبؤ املســـتمر بالحاجـــة إىل أجهزة التنفس 

لصناعي.  ا

ويقول مـــادس نيلســـن: »نحن نعمل عـــى تحقيق 
هـــدف أن نكـــون قادريـــن عـــى التنبـــؤ بالحاجة إىل 
أجهـــزة التنفـــس قبل خمســـة أيـــام من خـــالل منح 
الكمبيوتـــر إمكانية الوصول إىل البيانـــات الصحية حول 

املنطقة«.  إيجابيـــات كورونـــا يف  جميع 

لكن العلاء يقولـــون إن الكمبيوتر لـــن يتمكن أبداً 
من اســـتبدال تقييم الطبيـــب، لكنه ميكن أن يســـاعد 
األطباء واملستشـــفيات عـــى رؤية العديـــد من املرىض 
املصابن بالفـــريوس يف وقت واحد وتحديـــد األولويات 

 . ملستمرة ا

بالذكاء الصناعي.. الكمبيوتر يحدد
إن كان »كورونا« يؤدي الى وفاتك أم ال
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توصلـــت دراســـة حديثـــة أجريـــت يف بريطانيا 

إىل أن أولئـــك الذين يعيشـــون بالقـــرب من الطرق 

املزدحمـــة ميكنهم الحـــد من تلوث الهـــواء بطريقة 

أبســـط ما قد يعتقـــدون بفضـــل »نبتـــة فائقة« 

تحبس االنبعاثـــات، وكل ما عليهم فقـــط هو زراعة 

هذه النبتـــة يف حدائقهـــم املنزلية. 

ووجد الباحثـــون أن نوعا من نبات الســـفرجلية 

 Cotoneaster( أو كـــا تعرف بالقطنية يحمل اســـم

franchetii( ميتـــص التلـــوث أكـــر من الشـــجريات 

املاثلـــة األخرى، وفقـــا لجمعية الحدائـــق امللكية. 

الكثيفـــة واملشـــعرة تبن أن  وبفضـــل أوراقـــه 

هذا النبـــات أكر فعاليـــة بنســـبة 20% يف امتصاص 

جزيئـــات الدخـــان املروريـــة مقارنة بنباتـــات مثل 

الغريب.  األحمـــر  الزعـــرور واألرز 

ويف ســـبعة أيام فقط، وجد الباحثون أن ســـياجا 

كثيفـــا بطـــول مـــرت واحد فقـــط أزال نفـــس كمية 

التلـــوث التـــي تنبعث من الســـيارات عى مســـافة 

500 ميل، بحســـب مـــا أورد تقرير نرتـــه جريدة 

»دايـــي ميل«. 

ومـــع ذلك، عـــى الرغم من أن هـــذا النبات أكر 

فاعليـــة عى الطـــرق ذات االزدحام املـــروري، إال أنه 

مل يحـــدث فرقا عـــى طول الشـــوارع األكر هدوءا. 

وقالت الدكتورة تيغانا بالنوســـا، كبـــرية الباحثن، 

إن النباتـــات القطنيـــة ســـتكون مثاليـــة للزراعـــة 

عى طـــول الطـــرق املزدحمـــة يف مناطـــق التلوث 

 الســـاخنة حيث طرق املـــدن الرئيســـية ذات حركة

املرور الكثيفة. 

وتشـــكل الدراســـة جـــزءا مـــن عمـــل جمعية 

البســـتنة امللكيـــة )RHS( للتخفيف من املشـــكالت 

والفيضانـــات وموجات  الهـــواء  تلوث  مثـــل  البيئية 

الحر، وتعزيـــز فوائد الحدائق واملســـاحات الخراء. 

ويف حـــن وجدت دراســـة اســـتقصائية شـــملت 

2056 شـــخصا من جمعية البســـتنة امللكية أن ثلثهم 

)33%( تأثـــروا بتلوث الهواء، فـــإن 6% فقط يتخذون 

خطـــوات نشـــطة يف حدائقهم للتخفيـــف من ذلك. 

وقـــال حوايل 86% ممن شـــملهم االســـتطالع من 

قبـــل YouGov إنهـــم يهتمـــون بالقضايـــا البيئية، 

يف حـــن أن 78% قلقون بشـــأن تغري املنـــاخ، وتأمل 

جمعية البســـتنة امللكية يف تســـخري هـــذا االهتام 

لتشـــجيع الناس عـــى التفكري يف مســـاعدة البيئة يف 

 . ئقهم ا حد

مدير  غريفيـــث،  أليســـتري  الربوفيســـور  وقـــال 

العلـــوم واملجموعـــات الخرييـــة يف املؤسســـة: »إننا 

الجديـــدة  الفائقـــة  النباتـــات  باســـتمرار  نحـــدد 

فوائـــد  توفـــر  التـــي  الفريـــدة  الصفـــات  ذات 

معـــززة، عنـــد دمجهـــا مـــع النباتـــات األخـــرى، 

الحاجة تشـــتد  التـــي  املوائـــل  لتوفـــري   باإلضافـــة 

إليها للحياة الربية«. 

وأضـــاف: »إذا ُزرعـــت يف الحدائق واملســـاحات 

 الخـــراء ميكننـــا إحـــداث فـــرق كبـــري يف مكافحة

تغري املناخ«. 

نبات يقضي على التلوث.. 
إزرعوه في منازلكم
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أن  بريطانيا  التقديـــرات يف  أحـــدث  أظهرت 
الفروع التقليدية للبنوك يف األســـواق والشـــوارع 
ســـوف تختفي من البـــالد بحلول العـــام 2032، 
وســـوف تتحـــول بشـــكل كامـــل اىل االنرنـــت 
والتعامـــالت االلكرونية، وذلك يف حال اســـتمر 
إغـــالق الفروع عـــى وتريتهـــا الحاليـــة، حيث 

تقـــوم البنوك بإغـــالق متزايـــد لفروعها. 
ووفقـــاً لتقييـــم نرشه موقع مختـــص مبراقبة 
املســـتهلكني واألســـواق، وموقع آخـــر متخصص 
باألعـــامل التجارية يُدعـــى )Ask Traders( فان 
املســـتقبل يف بريطانيـــا والعامل يتجـــه اىل خالف 
البنـــوك التقليدية، حيث خالل الســـنوات القليلة 
املقبلـــة ســـوف تصبـــح األســـواق واملجمعات 

التقليدية.  املصـــارف  من  خاليـــة  التجارية 
وكان بنك )HSBC( وهـــو األكرب يف بريطانيا 
قد أعلـــن قبل أيـــام إغـــالق 82 مـــن فروعه، 
وهو ما جدد الجدل بشـــأن مســـتقبل املصارف 
التقليدية وما إذا كانت ســـتتحول بشـــكل كامل 

اىل العمـــل من خـــالل االنرنت.
وقـــال البنـــك إنه يهـــدف إىل إعـــادة نرش 

الغالبيـــة العظمـــى مـــن املوظفـــني يف الفروع 
القريبـــة وال يتوقـــع أي تريحـــات مـــن هذه 
الخطـــوة. وأضـــاف يف ذلك الوقـــت أن اإلغالق 
ســـريفع العدد اإلجاميل للفروع إىل 511 وســـيتم 

العام.  مـــدار  عـــى مراحـــل عى  تنفيذه 
التحـــركات نحو  وقالت تقاريـــر صحافية إن 
الخدمـــات املرصفيـــة الرقمية أرضت باملســـنني، 

رقميا.  املتمرســـني  وغري 
إىل  أشـــار  إعالنه،   )HSBC( أصـــدر وعندما 
أن العديـــد من وظائـــف البنك الفعيل ســـتظل 

القريبة.  الربيـــد  مكتب  فـــروع  تخدمها 
وأظهـــر تحليـــل البيانات الذي أجـــراه موقع 
)Ask Traders( أن مثـــة فرعـــاً بنكيـــاً واحـــداً 
يخدم أكـــر من 100 ألـــف مواطـــن، وذلك يف 
العديد مـــن املناطـــق بربيطانيا، كـــام تم رصد 
منطقـــة يســـكنها أكر مـــن 99 ألف شـــخص 

وليس فيهـــا أي فـــرع ألي بنك. 
كـــام أورد املوقع اســـم منطقتـــني يف انجلرا 
تبـــني أن فيهام فرعاً واحداً ألحـــد البنوك ويخدم 
أكـــر مـــن 110 آالف شـــخص، حيـــث فقدت 
هاتـــان املنطقتـــان 75% من الفـــروع املرصفية 

املاضية.  الســـت  الســـنوات  خالل 

البنوك ستختفي من شوارع 
بريطانيا بحلول 2032
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متكن علـــامء كوريـــون أخرياً مـــن تحويـــل الخيال 
العلمـــي اىل حقيقة عـــرب ابتكار أخطر رشيحـــة ذكية يف 
العامل، وهـــي رشيحـــة الكرونية متناهيـــة الصغر ميكن 
بواســـطتها التحكم يف الدمـــاغ واملزاج، وتكـــون مرتبطة 
بالهاتـــف الذيك الـــذي يقوم بعمل »الرميـــوت كونرول« 

. يحة للرش
والرشيحـــة عبـــارة عـــن غرســـة دماغيـــة مبصابيح 
)LED( بحجم حبـــة امللح وميكن أن تتحكـــم يف مزاجنا 
عرب الهاتف الذيك، بحســـب مـــا أورد تقرير نرشته جريدة 

الربيطانية.  ســـتار«  »داييل 
وتوصـــل العلامء يف املعهـــد الكوري املتقـــدم للعلوم 
والتكنولوجيـــا )KAIST( إىل طريقـــة لشـــحن الجهاز من 

خارج الجســـم. 
بتقنيـــة  املـــزودة  النانويـــة،  الرقائـــق  وتســـتخدم 
البلوتوث، الضوء إلرســـال رســـائل إىل الخاليـــا العصبية 

يف الدمـــاغ، ويعتقـــد العلـــامء أنه ميكن اســـتخدامها يف 
النهايـــة يف عالج األمراض التنكســـية العصبية، مثل مرض 

واالكتئاب. باركنســـون 
وقـــال العلامء الرائـــدون يف املعهد الكـــوري املتقدم 
للعلـــوم والتكنولوجيـــا إن الغرســـات الدماغية أظهرت 
كيـــف ميكنهـــا التالعب بالدمـــاغ يف تجربة مـــع الفرئان 

بالكوكايني. املحقونـــة 
ونجحت عمليـــات الزرع يف قمع »الســـلوكيات التي 
يســـببها الكوكايني«، وفقا لجونغ هون كيم، أســـتاذ علم 

وظائـــف األعضاء يف كلية الطـــب بجامعة يونيس.
وقال كيـــم: »حقيقة أنـــه ميكننا التحكم يف ســـلوك 
معني للحيوانـــات، من خـــالل تقديم تحفيـــز ضويئ إىل 
الدماغ مبجرد التالعب البســـيط بتطبيـــق الهاتف الذيك، 
ومشـــاهدة الحيوانـــات التـــي تتحرك بحريـــة يف مكان 
قريـــب. إنه أمر مثـــري للغاية ويحفز الكثـــري من الخيال. 
وهذه التكنولوجيا ســـوف تســـهل طرقا مختلفة ألبحاث 

الدماغ«.
ويتـــم تثبيـــت الجهـــاز النانـــوي يف الدمـــاغ مـــع 
بعـــرض  مجســـات  عـــى  مثبتـــة   )LED( مصابيـــح 
الســـلكيا  فيهـــا  التحكـــم  ويقـــع  اإلنســـان  شـــعرة 
 بواســـطة هاتـــف ذيك، لكـــن العلـــامء قامـــوا بإجـــراء

تعديل مثري لإلعجاب عى النظام. 

ويشـــتمل اإلصدار الجديد واملحّســـن للجهاز عى آلة 
حصاد طاقة الســـلكية بهـــوايئ لفائف يلتقـــط املجاالت 
املغناطيســـية املتناوبـــة التي تنبض بشـــكل غري ضار عرب 

الجلد، وتولـــد الكهرباء لشـــحن البطارية الصغرية.
وأوضح الربوفيســـور جـــاي وونغ جيونـــغ، الذي قاد 
فريـــق البحث، أن الجهـــاز يتجنب الحاجـــة إىل الجراحة 
الغازيـــة الســـتبدال البطاريـــات البالية ويســـمح بعالج 

. سلس
نفـــس  تطبيـــق  ميكـــن  أنـــه  »نعتقـــد  وأضـــاف: 
التقنيـــة األساســـية عـــى أنـــواع مختلفة مـــن الزرع، 
مبـــا يف ذلـــك محفـــزات الدمـــاغ العميقـــة، وأجهـــزة 
تنظيـــم رضبـــات القلـــب واملعـــدة، لتخفيـــف العبء 
الطويـــل املـــدى  عـــى  الســـتخدامها  املـــرىض   عـــى 

 داخل الجسم«.
ويشري العلامء إىل أن الغرســـة الدماغية مصنوعة من 
بوليمـــرات فائقـــة النعومة ومتوافقة مع املـــواد الحيوية 
التي توفـــر التوافق مع أنســـجة املخ وتســـتهدف خاليا 

عصبية معينـــة يف الدماغ.
وأضافـــوا: »ميكن تشـــغيل هذا الجهـــاز يف أي مكان 
وزمـــان للتعامل مع الدوائـــر العصبية، مـــا يجعله أداة 
متعددة االســـتخدامات للغاية لفحـــص وظائف الدماغ«.

شريحة ذكية متناهية الصغر يمكنها 
التحكم بدماغك ومزاجك



39
March 2021 - Issue 10

لندن - عرب لندن

ابتكـــرت الدكتورة فاطمـــة إبراهيمي، التـــي تعمل يف 
مخترب برينســـتون لفيزياء البالزمـــا )PPPL( التابع لوزارة 
الطاقـــة األمريكيـــة، صاروخـــا اندماجيا جديـــدا ميكن أن 

يأخذ البـــرش إىل املريـــخ يوما ما. 
املغناطيســـية إلطالق  الحقـــول  الجهـــاز  ويســـتخدم 
جزيئـــات البالزما مـــن مؤخرة الصـــاروخ ودفـــع املركبة 
عـــرب الفضاء، بحســـب تقرير نرشته جريـــدة »داييل ميل« 

 . نية يطا لرب ا
ويســـمح اســـتخدام املجـــاالت املغناطيســـية للعلامء 
بتخصيص مقـــدار الدفع ملهمة معينة ويغـــري رواد الفضاء 

مقـــدار الدفع أثنـــاء القيادة إىل عـــوامل بعيدة. 
وقالت »داييل ميـــل« إن ابتكارات إبراهيمي ســـتنقل 
أبطـــال الفضـــاء إىل الكوكـــب األحمـــر أرسع بعرش مرات 
من محـــركات الصواريـــخ الحالية التي تســـتخدم الحقول 

الجســـيامت.  لدفع  الكهربائية 
وقالـــت إبراهيمـــي: »لقد كنـــت أعّد لهـــذا املفهوم 
منذ فـــرة، خطرت يل الفكـــرة يف عـــام 2017 عندما كنت 
جالســـة عى ســـطح الســـفينة وأفكر يف أوجه التشابه بني 

عادم الســـيارة وجزيئـــات العادم عاليـــة الرعة«. 
وأوضحـــت: »أثنـــاء تشـــغيله، ينتج هـــذا التوكاماك 
)محطـــة تســـتخدم املجـــال املغناطيـــيس القـــوي لحرص 
البالزما الســـاخنة عى شـــكل طارة( فقاعات مغناطيســـية 
تســـمى البالزمويدات تتحرك برعة نحـــو 20 كيلومرا يف 

الثانيـــة، والتي بـــدت يل كثريا مثـــل الدفع«. 
واالندمـــاج هو القـــوة التي تحرك الشـــمس والنجوم، 

وتجمع بني عنـــارص الضوء يف شـــكل بالزما. 
الســـاخنة املشـــحونة للامدة  الحالـــة  والبالزمـــا هي 
املكونة مـــن إلكرونات حـــرة ونواة ذرية متثـــل 99% من 
الكـــون املريئ، وهي قـــادرة عى توليد كميـــات هائلة من 

 . قة لطا ا
ويعمل العلامء عى مدار الســـاعة لتكـــرار االندماج يف 
املخترب عى أمل تســـخري قوته إلنتاج الكهربـــاء للصواريخ 

الســـحيق.  الفضاء  تنتقل عرب  التي 
وال ميكـــن لدوافـــع البالزمـــا الحالية التي تســـتخدم 
املجاالت الكهربائيـــة لدفع الجســـيامت إال إنتاج نبضة أو 

محددة.  منخفضـــة  رسعة 
ولكن عمليات املحاكاة الحاســـوبية التـــي أجريت عى 
أجهـــزة الكمبيوتر PPPL واملركز الوطني للحوســـبة العلمية 
لبحـــوث الطاقة، وهو مكتـــب تابع لوزارة الطاقة مبنشـــأة 
مســـتخدم العلوم يف مخترب لورانس بـــريكيل الوطني يف بريكيل 
بكاليفورنيـــا، أظهرت أن مفهوم دافـــع البالزما الجديد ميكن 
أن يولد عادمـــا برعات تصل إىل مئـــات الكيلومرات لكل 
ثانيـــة، أي أرسع بعرش مرات من محـــركات الدفع األخرى. 
وقالت فاطمـــة إبراهيمي إن هـــذه الرعة األرسع يف 
بداية رحلـــة املركبـــة الفضائية ميكن أن تجعـــل الكواكب 

الفضاء.  الخارجية يف متنـــاول رواد 
وأوضحت: »الســـفر ملسافات طويلة يســـتغرق شهورا 
أو ســـنوات ألن الدافـــع املحـــدد ملحـــركات الصواريـــخ 
الكيميائيـــة منخفض جـــدا، لذلك تســـتغرق املركبة بعض 

الوقت لتســـتيقظ مـــن الرعة«. 
وتابعـــت: »لكن إذا صنعنـــا محركات دفـــع بناء عى 
إعـــادة االتصال املغناطيـــيس، فيمكننا إذن إكـــامل املهام 

بعيدة املـــدى يف فرة زمنيـــة أقرص«. 

وعـــى الرغم مـــن أن اســـتخدام االندماج لتشـــغيل 
الصواريـــخ ليس مفهومـــا جديدا، إال أن محـــرك إبراهيمي 

يختلف عـــن األجهـــزة الرائدة يف ثـــالث نواح. 
األول هو أن تغيـــري قوة املجاالت املغناطيســـية ميكن 
أن يزيـــد أو يقلل من كميـــة الدفع، ما سيســـمح مبناورة 

أفضـــل عرب الهاويـــة املظلمة التي هـــي الفضاء.
مـــن  املزيـــد  »باســـتخدام  إبراهيمـــي:  وأشـــارت 
املجـــاالت  مـــن  واملزيـــد  الكهربائيـــة  املغناطيســـات 
املغناطيســـية، ميكنـــك يف الواقـــع تشـــغيل مقبض لضبط 

الرعـــة«. 
ثانيـــا، ينتج الدافـــع الجديد حركة عـــن طريق إخراج 
باسم  املعروفة  املغناطيسية  والفقاعات  البالزما  جســـيامت 
البالزمويـــدات. وتضيف البالزمويدات قـــوة إىل الدفع وال 

آخر. دافع  مفهـــوم  أي  يدمجها 
ومـــع ذلك، فـــإن االختالف الثالث واألخـــري بني مفهوم 
إبراهيمي واملفاهيـــم األخرى، هو أن مفهومها يســـتخدم 
البالزما من  املجـــاالت املغناطيســـية إلخـــراج جزيئـــات 
الجـــزء الخلفي مـــن الصـــاروخ، أجهزة مثبتـــة يف الفضاء 

الكهربائية.  املجاالت  باســـتخدام 
وقـــد يغري اســـتخدام املجـــاالت املغناطيســـية قواعد 
اللعبـــة، ألنه يســـمح للعلـــامء بتخصيص مقـــدار الدفع 

معينة.  ملهمـــة 
الدفع  تتطلب محـــركات  »بينام  إبراهيمـــي:  ورصحت 
األخـــرى غازا ثقيـــال، مصنوعا من ذرات مثـــل الزينون، يف 
هذا املفهوم ميكنك اســـتخدام أي نوع مـــن الغاز تريده«. 
وقد يفضل العلـــامء الغاز الخفيف يف بعـــض الحاالت ألن 

الـــذرات األصغر ميكن أن تتحـــرك برعة أكرب. 

عالمة عربية في أمريكا ضمن مشروع 
للوصول الى المريخ
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»ســـتوكهومل«  جامعـــة  نـــرت 
الســـويدية دراســـة جديدة ترصد تأثري 
اللجـــوء الســـوري عـــى دول شـــال 
أوروبـــا مـــن ناحيـــة النمو الســـكاين 

والدميوغرافيـــا. 

ســـيناريوهات  الدراســـة  وطرحت 
افرتاضية حـــول التطـــور الدميوغرايف يف 
الســـويد والرنويـــج، فيا لـــو مل تحصل 
الهجـــرة الكبـــرية التي أعقبـــت األزمة 

. ية لسور ا

تم  التـــي  النقـــاط  أبـــرز  وهـــذه 
رصدهـــا لو مل تحدث موجـــة اللجوء إىل 

 : أوروبا

- النمـــو الســـكاين عـــام 2016 كان 
ســـينخفض   بنســـبة 36%  يف الســـويد.

- النمـــو الســـكاين عـــام 2016 كان 

ســـينخفض   بنســـبة 26%  يف الرنويـــج.

املواليد عـــام 2017 كانت  - عـــدد 
ســـتكون أقل بنحو 3% يف السويد وأقل 

مـــن 1%  يف الرنويج.

- عـــام 2016، كانـــت 34 بلدية من 
الســـويد ستشـــهد  بلدية يف  أصل 290 

الســـكان. عدد  يف  انخفاضاً 

- عـــام 2017، كانـــت 32 بلدية من 
الســـويد ستشـــهد  بلدية يف  أصل 290 
انخفاضـــاً يف عدد الســـكان بـــدالً من 

لزيادة. ا

وتعتقـــد إليونورا موســـينو، الباحثة 
يف الجامعة، أنّه »لوال الحرب يف ســـوريا 
وتهجـــري كل هذا العدد من الســـورين 
إىل أوروبا، لكانت االتجاهات الســـكانية 
والرنويـــج  الســـويد  مثـــل  بلـــدان  يف 
عـــى مدى الســـنوات القليلـــة املاضية 

مختلفـــة متاماً«.

وقالـــت موســـينو إن العديـــد من 
البلديـــات كانـــت تعـــاين مـــن هجرة 
املدينـــة،  إىل  الريـــف  مـــن  الشـــباب 
مـــا هـــدد األريـــاف بخطر شـــيخوخة 

 . ن لسكا ا

ومـــن جهته، قـــال ســـيدارثا أراديا، 
بجامعة  الدميوغرايف  القســـم  الباحث يف 
ســـتوكهومل إن الوجود الســـوري كان له 
أثر اقتصـــادي إيجايب ، إذ قـــام بإنعاش 

االقتصـــاد يف األرياف.
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مواجهات نارية

أفــرزت القرعــة التــي أجراهــا االتحــاد األوروبــي لكــرة القــدم للــدور ثمــن النهائــي مــن بطولــة 
ــاء  ــا لق ــرة، منه ــرة منتظ ــاخنة ومثي ــات س ــات وصدام ــج« مواجه ــي »اليوروبالي ــدوري األوروب ال

ــزي. ــد اإلنجلي ــتر يونايت ــي ومانشس ــان اإليطال ــي مي ــن فريق ــب بي مرتق
وشــهد الــدور الـــ 32 مواجهــات قويــة ومفاجــآت، وكان أبرزهــا خــروج نابولــي اإليطالــي علــى يــد 

غرناطــة اإلســباني وليســتر ســيتي اإلنجليــزي علــى يــد ســبارتا بــراج التشــيكي.
وســتقام المباريــات علــى مرحلتيــن ذهابــًا يــوم 2021/3/11 وإيابــًا فــي 2021/3/18 علــى 

ــي: ــكل التال الش

إيــــاكـــــــس

روما
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أعلـــن مزاد »سيلفرســـتون« الربيطـــاين عن نيته عرض ســـيارة 
3 عجـــالت يف عـــى  تســـري  التـــي   Reliant Regal Supervan 

آذار/مارس القادم. 

وتعـــود الســـيارة التي كانـــت واحدة مـــن الســـيارات التي 
اســـتخدمت خـــالل 20 عامـــاً يف سلســـلة من حلقات املسلســـل 

 .1972 للعـــام   »Only force and horses الكوميـــدي 

ومل يقـــدر منظمـــو املزاد ســـعر الســـيارة بعد، إال أن ســـيارة 
مشـــابهة بيعـــت مببلغ 37 ألـــف جنيه إســـرتليني مـــن قبل. 

وقد اســـتخدمت الســـيارة املنـــوي بيعها بشـــكل خفيف من 
مالكها الحايل ملدة ســـت سنوات وتم اســـتبدال إطاراتها والفرامل 

للبيع.  اســـتعدادا لعرضها 

مزاد بريطاني يعرض سيارة استخدمت
في عمل كوميدي شهير للبيع

عرب لندن

التاريخية يف أكسفورد  الحانات  تواجـه 

خطرا وجوديا بســـبب »التبعات املدمرة« 

لألزمـــة الصحية، التـــي أرغمت الكثري من 

أبوابها بعدما  هذه املواقع عـــى إغـــالق 

صمـــدت لقـــرون وشـــكلت جـــزءا من 

ذاكـــرة املنطقة.

فـــإن هذه  العاديـــة  الظـــروف  ويف 

املواقـــع يف املدينـــة الجامعية الشـــهرية 

يف إنكلـــرتا تعـــج بالطـــالب والســـكان 

املحليـــن والســـياح. لكـــن منـــذ بـــدء 

الفائـــت،  آذار/مـــارس  يف  الجائحـــــة 

قيــــــــود لسلسلة  الحانـــــــات   تخضع 

تتبدل باستمرار. 

وبســـبب اإلغالق العـــام املفروض، ال 

تســـتطيع الحانات ســـوى تقديم أطباق 

املوقع. خـــارج  لتناولها 

ويف الجانب اآلخـــر من الحي، أغلقت 

حانة »إيغـــل أند تشـــايلد« أبوابها نهائيا 

استضافت  بعدما  فندق  إىل  وســـت حول 

يف املـــايض نادي »إينكلينـــغ« األديب الذي 

كان ينتمي إليه الكاتبان الشـــهريان جون 

رونالد تولكـــن ويس. إس. لويس. ويقول 

»وايت  حانـــة  يدير  الـــذي  بوتـــر  باز 

هـــارت« يف ويثام قرب أكســـفورد لوكالة 

فرانـــس بـــرس »أعـــرف مالـــي حانات 

 كثـــرية قـــرروا التوقـــف عـــن العمـــل،

ال ميكننا االستمرار«.

ويوضــــــــح ديـــف ريتشاردســـون، 
الناطـــق باســـم جمعيـــة للمســـتهلكن 
املحليـــن، أن »بعـــض عمليـــات اإلغالق 
املصـــري  أن هـــذا  إىل  حتميـــة«، الفتـــا 
ســـيطاول خصوصا الحانات الصغرية ذات 

تتخى  والتي  للغايـــة«  »التقليدي  الطابع 
عنها الشـــبكات الكربى أوالً.

ويرتكـــز عمـــل هـــذه املؤسســـات 
خصوصـــا عى بيع املروبـــات، لذا فإنها 
تخضـــع لقيود أكـــر تشـــددا مقارنة مع 

العادية. املطاعـــم 

الجائحة تخنق 
الحانات التاريخية 

في أكسفورد
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ـــغ عرضـــه 1,7 مـــرت،  ـــدن، يبل ـــزل يف لن ـــق من طـــرح أضي

ـــون  ـــن صال ـــع ب ـــورو، وهـــو يق ـــون ي ـــر مـــن ملي ـــع بأك للبي

ـــادة طبيـــب. لتصفيـــف الشـــعر وعي

املؤلـــف  للفضـــول،  املثـــري  املبنـــى  هـــذا  وكان 

شـــبريدز  حـــي  يف  والواقـــع  طوابـــق،  خمســـة  مـــن 

الفيكتوريـــة  للقبعـــات  متجـــرا  األصـــل  يف  بـــوش، 

يف  ومســـاكن  البضائـــع  لتخزيـــن  مســـتودعات  مـــع 

احتفـــظ  ماضيـــه،  إىل  إشـــارة  ويف  العليـــا.  الطوابـــق 

ــكل ــى شـ ــاح عـ ــة مبصبـ ــرية مزينـ ــذة صغـ ــزل بنافـ  املنـ

قبعة مستديرة.

وتقـــدر قيمـــة هـــذا العقـــار العجيـــب الـــذي ميلـــك 

 واجهـــة زرقـــاء وبالـــكاد ميكـــن مالحظـــة وجـــوده،

بـ950 ألف جنيه اسرتليني )1,1 مليون يورو(.

وبالنســـبة إىل ديفيـــد مايـــرز مديـــر املبيعـــات يف 

الوكالـــة املســـؤولة عـــن بيـــع هـــذا املبنـــى، فـــإن هـــذا 

ـــم  ـــذي ت ـــزل ال ـــة أن املن ـــالل حقيق ـــن خ ـــر م ـــعر يف الس

بنـــاؤه يف نهايـــة القـــرن التاســـع عـــر أو بدايـــة القـــرن 

العريـــن، يشـــكل »جـــزءا فريـــدا مـــن« تاريـــخ لنـــدن. 

ــحر  ــن سـ ــزء مـ ــه جـ ــرس »إنـ ــة فرانـــس بـ ــال لوكالـ وقـ

لنـــدن«.

ـــن إىل  ـــن رك ـــري م ـــكل كب ـــرف بش ـــاد الغ ـــف أبع تختل

ــفي  ــق السـ ــود يف الطابـ ــخ املوجـ ــر. وإذا كان املطبـ آخـ

األضيـــق، فهـــو يـــؤدي إىل مســـاحة لتنـــاول الطعـــام يســـاوي 

ـــرض  ـــة بع ـــع حديق ـــخ. وتق ـــم املطب ـــف حج ـــا ضع حجمه

2,5 مـــرت خلـــف نوافـــذ زجاجيـــة.

الطابـــق األريض حيـــث كان املتجـــر القديـــم والـــذي 

ـــه.  ـــم نفس ـــن الحج ـــق األول، م ـــل، والطاب ـــول إىل مدخ تح

ــب،  ــوم ومكتـ ـــة نـ ـــة إىل غرف ــق األول، باإلضاف يف الطابـ

مثـــة رشفـــة توفـــر إطاللـــة خالبـــة عـــى أســـطح املنـــازل 

واملداخـــن يف غـــرب لنـــدن.

يف الطابـــق الثـــاين، يوجـــد حـــام وغرفـــة اســـتحام، 
ويف الطابـــق الثالـــث غرفـــة النـــوم الرئيســـة التـــي يتـــم 
ـــن  ـــادة م ـــة يف األرض لإلف ـــالل فتح ـــن خ ـــا م ـــول إليه الوص

املســـاحة.

ــزل يناســـب  ــذا املنـ ــرز، هـ ــد مايـ ــبة إىل ديفيـ بالنسـ
وبفضـــل  واحـــدا«.  شـــخصا  أو  شـــابن  »زوجـــن 
بنائـــه  تاريـــخ  ناحيـــة  مـــن  »الفريـــدة«  ميزاتـــه 
املنـــزل،  ميكـــن  للداخـــل،  االنتقائيـــة  واالبتـــكارات 
 وفقـــا لـــه، أن يجـــذب مشـــرتين »يهتمـــون بالفـــن«

أو »بوهيمين«.

ـــغ  ـــزل آخـــر يف لنـــدن يبل ـــرز »ال يوجـــد من وأوضـــح ماي
ــة  ــن خمسـ ــرى مـ ــازل أخـ ــاك منـ ــرت. هنـ ــه 1,7 مـ عرضـ
ـــاحة  ـــذه املس ـــز به ـــزل يتمي ـــد أي من ـــن ال يوج ـــق لك طواب
 الفريـــدة«، مضيفـــا أن »كل املـــالك الســـابقن تركـــوا بصمتهم

الخاصة عليه«.

أضيق منزل في لندن للبيع
بأكثر من مليون يورو



ـــدون  ـــويس ران ـــا ل أصيبـــت أكـــرب عجـــوز يف أوروب
ـــا  ـــريوس كورون ـــا بف ـــر 117 عام ـــن العم ـــة م والبالغ
وكشـــفت التقاريـــر أنهـــا تعافـــت مـــن الفـــريوس 
ـــراض  ـــأي أع ـــعر ب ـــت مل تش ـــا قال ـــب م ـــا وبحس وأنه
تخـــص اإلصابـــة ومل تكـــن مدركـــة أنهـــا أصيبـــت 

بالفـــريوس بالفعـــل. 

أن  إىل  يس«  يب  »يب  لشـــبكة  تقريـــر  وأشـــار 

األخـــت أندريـــه كـــا تُنـــادى والتـــي تقيـــم يف 
مدينـــة تولـــون شـــايل فرنســـا قـــد تعافـــت 
ـــا  ـــا وأنه ـــريوس كورون ـــن ف ـــل م ـــل بشـــكل كام بالفع
ــل ــادم لتحتفـ ــوم الخميـــس القـ ــول يـ ــر حلـ  تنتظـ

بعيد ميالدها الـ 117.

يذكـــر أن أندريـــه فاقـــدة للبـــرص وُمقعـــدة عـــى 
ـــاء  كـــريس متحـــرك، لكنهـــا وبحســـب مـــا يذكـــر األطب
ــادراً  ــدها كان قـ ــدة وأن جسـ ــة جيـ ــع بصحـ تتمتـ
 عـــى التعامـــل مـــع فـــريوس كورونـــا عـــى الرغـــم

من تقدمها يف السن.

وأصبحــــت أندريــه مؤخـــراً أكـــرب عجــوز يف 
تاريــــــخ أوروبـــــا الحديــث كمــــــا أوضح التقرير. 

أكبر عجوز في أوروبا ُتفلت من كورونا
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ـــري  ـــرتاق كب ـــق اخ ـــن تحقي ـــون م ـــاء بريطاني ـــن عل متك
ـــو  ـــان، وه ـــرض الرط ـــة م ـــال مكافح ـــة يف مج ـــغ األهمي بال
ــه  ــرض ومكافحتـ ــى املـ ــاء عـ ــة القضـ ــر بامكانيـ ــا يُبـ مـ

وبدرجـــة كفـــاءة عاليـــة وأمـــان غـــري مســـبوق. 

جامعـــات  إلحـــدى  التابعـــون  العلـــاء  ويعمـــل 
اســـكتلندا عـــى تطويـــر نظـــام ليـــزر جديـــد ميكـــن 
بشـــكل  الرطـــان  إزالـــة  يف  الجراحـــن  يســـاعد  أن 
 أكـــر دقـــة وأمانـــاً، بحســـب مـــا أورد تقريـــر نرتـــه

جريدة »دايي ميل«.

الخـــرباء يف جامعـــة »هرييـــوت وات« يف  ويعمـــل 
إدنـــربة مبقاطعـــة اســـكتلندا عـــى تطويـــر النظـــام الـــذي 
ــا  ــز الخاليـ ــى متييـ ــن عـ ــاعد الجراحـ ــأنه أن يسـ ــن شـ مـ
ـــجة  ـــا دون اإلرضار باألنس ـــل، وإزالته ـــة أفض ـــة بدق الرطاني

ــليمة.  ــة السـ املحيطـ

وحصـــل الربوفيســـور جوناثـــان شـــيبارد عـــى 1.2 
مليـــون جنيـــه إســـرتليني مـــن مجلـــس أبحـــاث العلـــوم 
ـــام. ـــذا النظ ـــر ه ـــة )EPSRC( لتطوي ـــية والفيزيائي الهندس

وسيســـتند النظـــام الجديـــد إىل ليـــزر فائـــق الرعـــة 
ــغ  ــي يبلـ ــات التـ ــن النبضـ ــلة مـ ــة يف سلسـ ــر الطاقـ يوفـ

ــا واحـــد بالرتيليـــون مـــن الثانيـــة.  طولهـ

وأثبـــت الفريـــق بالفعـــل أن النظـــام يعمـــل مـــع 
رسطانـــات القولـــون واملســـتقيم، ويعملـــون اآلن مـــع 
ــدز التعليمـــي  ــفى ليـ ــدز ومستشـ ــة ليـ ــاء يف جامعـ األطبـ

ــاغ.  ــات الدمـ ــد لرطانـ ــام جديـ ــر نظـ لتطويـ

وقـــال الربوفيســـور شـــيبارد: »ركزنـــا يف الســـابق عـــى 
رسطانـــات القولـــون واملســـتقيم. أثبتنـــا يف املعمـــل أن 
ـــة  ـــا الرطاني ـــة الخالي ـــه إزال ـــا ميكن ـــزر الخـــاص بن نظـــام اللي
ـــة - يف  ـــليمة املحيط ـــا الس ـــف الخالي ـــن تل ـــد م ـــة تح بطريق

ـــان«.  ـــعرة اإلنس ـــرض ش ـــاق ع نط

وأضـــاف: »نظـــراً ألن نبضـــات الليـــزر قصـــرية جـــداً، 

فـــال يوجـــد وقـــت للحـــرارة لحـــرق األنســـجة املحيطـــة، 
وهـــو مـــا يحـــدث مـــع األدوات الجراحيـــة الحاليـــة«. 

وتابـــع: »نحـــن نبنـــي عـــى فهمنـــا لليـــزر يف جراحـــة 
التطبيـــق  أجـــل  مـــن  واملســـتقيم  القولـــون  رسطـــان 
ـــاغ  ـــات الدم ـــع رسطان ـــه م ـــى تكييف ـــل ع ـــري، ونعم الري
ــد  ــه فوائـ ــون لـ ــن أن يكـ ــث ميكـ ــة، حيـ ــرأس والرقبـ والـ

ــرىض«.  ــرية للمـ كبـ

ـــة  ـــة جراحي ـــدأ يف أي عملي ـــم مب ـــيبارد إن »أه ـــال ش وق
للرطـــان هـــو التأكـــد مـــن إزالـــة جميـــع الخاليـــا 
الرطانيـــة؛ حيـــث إن عـــدم القيـــام بذلـــك ســـيؤدي إىل 

ــان«.  ــودة الرطـ عـ

ـــدان  ـــى الفق ـــة، حت ـــايئ للدق ـــار نه ـــد أن »هـــذا اختب وأك
املجهـــري لألنســـجة الســـليمة وتلـــف الهيـــاكل الحيويـــة 
ـــة  ـــة وخيم ـــب وظيفي ـــه عواق ـــون ل ـــن أن يك ـــاورة ميك املج

وتأثري كبري عى نوعية الحياة«. 

ــرن  ــام مـ ــر نظـ ــى تطويـ ــاً عـ ــق أيضـ ــريكز الفريـ وسـ
ـــة  ـــتهداف وإزال ـــه اس ـــة ميكن ـــاف الضوئي ـــى األلي ـــد ع يعتم
الخاليـــا الرطانيـــة التـــي تقـــل مبقـــدار الضعفـــن عـــن 

ــة.  ــا الحاليـ التكنولوجيـ

ـــة  ـــاري الجراح ـــن، استش ـــد ج ـــور ديفي ـــال الربوفيس وق
يف مستشـــفى ليـــدز التعليمـــي إن »الليـــزر الجراحـــي 
ـــة  ـــرية لجراحـــة الرطـــان.. إن دق ـــدة ومث ـــاً جدي ـــح طرق يفت
الليـــزر جنبـــاً إىل جنـــب مـــع التصويـــر للتمييـــز الدقيـــق 
ـــري  ـــكل كب ـــتعزز بش ـــة س ـــجة الطبيعي ـــان واألنس ـــن الرط ب
ـــع الحـــد  ـــاً م ـــات متام ـــة الرطان ـــدرة الجراحـــن عـــى إزال ق

األدىن مـــن اآلثـــار الجانبيـــة للمـــرىض«. 

وتقـــول التقاريـــر إن الفريـــق ســـيعمل عـــى تطويـــر 
النظـــام خـــالل الســـنوات الثـــالث القادمـــة. 

اختراع بريطاني مهم يقضي 
على السرطان بكفاءة عالية
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ـــن  ـــوة م ـــاول القه ـــة أن تن ـــة حديث ـــة طبي ـــرت دراس أظه
قبـــل الرجـــال بشـــكل يومـــي يقلـــل مـــن خطـــر اإلصابـــة 
بفقـــدان الســـمع والـــذي يواجـــه كبـــار الســـن، ويشـــكل 

واحـــداً مـــن األعـــراض الشـــائعة عنـــد الشـــيخوخة. 

ــا صحيفـــة  ــة التـــي نـــرت نتائجهـ وبحســـب الدراسـ
»دايـــي ميـــل« الربيطانيـــة فقـــد وجـــد الباحثـــون أن 
ـــاً عـــى  ـــرة واحـــدة يومي ـــوة م ـــون القه ـــن يرب الرجـــال الذي
األقـــل كانـــوا أقـــل عرضـــة بنســـبة 15% لفقـــدان الســـمع. 

ــار  ــا آثـ ــون لهـ ــد يكـ ــوة قـ ــق أن القهـ ــد الفريـ ووجـ
املضـــادة  بســـبب خصائصهـــا  الســـمع  عـــى  مفيـــدة 

لاللتهابـــات.  واملضـــادة  لألكســـدة 

ـــور عـــى أي  ـــم العث ـــه مل يت ـــت يف الدراســـة أن لكـــن الالف
ـــو  ـــاء، وه ـــدى النس ـــمع ل ـــة الس ـــوة ووظيف ـــن القه ـــة ب صل
ـــات يف  ـــبب االختالف ـــون بس ـــد يك ـــه ق ـــق إن ـــال الفري ـــا ق م

ـــن.  ـــن الجنس ـــاء ب ـــف األعض وظائ

ـــون  ـــن هرم ـــة م ـــتويات العالي ـــون إن املس ـــال الباحث وق
االســـرتوجن املنتـــر يف الجســـم، والتـــي متتلكهـــا النســـاء 
ـــذا  ـــر، ل ـــط بالعم ـــمع املرتب ـــدان الس ـــن فق ـــي م ـــر، تحم أك
ـــل  ـــيكون »أق ـــمع س ـــى الس ـــذايئ ع ـــام الغ ـــري النظ ـــإن تأث ف

ـــة«.  أهمي

وبحســـب مـــا أوردت الصحيفـــة فـــان الفائـــدة يبـــدو 
أنهـــا نفســـها بغـــض النظـــر عـــا إذا كانـــت القهـــوة 
املســـتهلكة تحتـــوي عـــى كافيـــن أو منزوعـــة الكافيـــن، 

ــاة.  ــري مصفـ ــاة أو غـ مصفـ

وأجريـــت الدراســـة يف بريطانيـــا مـــن قبـــل مجموعـــة 
مـــن الباحثـــن االســـبان والذيـــن أخضعـــوا أكـــر مـــن 37 
ــل أن  ــوص قبـ ــدة للفحـ ــة املتحـ ــخص يف اململكـ ــف شـ ألـ

يصلـــوا اىل هـــذه النتائـــج.

ـــري  ـــوة تأث ـــون الســـتهالك القه ـــد يك ـــون: »ق ـــال الباحث وق
ـــادة  ـــص املض ـــبب الخصائ ـــمع بس ـــة الس ـــى وظيف ـــد ع مفي

ـــا«.  ـــض مركباته ـــات لبع ـــادة لاللتهاب ـــدة واملض لألكس

لحقـــت  التـــي  األرضار  إن  الباحثـــون  وأضـــاف 
جســـم  خاليـــا  يف  الطاقـــة  مولـــدات   - بامليتوكوندريـــا 
االنســـان- ميكـــن أن تســـهم يف األمـــراض التنكســـية، مثـــل 
ــري  ــا تأثـ ــدة لهـ ــادات األكسـ ــا مضـ ــمع، فيـ ــدان السـ فقـ

وقـــايئ عـــى امليتوكوندريـــا.

وباســـتخدام بيانـــات مـــن البنـــك الحيـــوي يف اململكـــة 
ـــد املســـتقلة  ـــة مدري ـــع لجامع ـــق التاب ـــن الفري املتحـــدة متك
بإســـبانيا مـــن مراقبـــة تنـــاول القهـــوة لــــ37 ألفـــاً مـــن الرجـــال 
والنســـاء يف منتصـــف العمـــر وكبـــار الســـن، وتـــم فحـــص 
ســـمعهم يف بدايـــة الدراســـة، ومـــرة   أخـــرى يف متابعتـــن 

ـــاً.  ـــدى 11 عام ـــى م ع

وتـــم تحليـــل النتائـــج بطريقـــة تأخـــذ يف االعتبـــار 
ـــة  ـــل الصحي ـــن العوام ـــمع م ـــى الس ـــة ع ـــريات املحتمل التأث
ـــوا، أو  ـــد دخن ـــوا ق ـــا إذا كان ـــل م ـــرى، مث ـــاة األخ ـــط الحي ومن

تعرضـــوا ملوســـيقى صاخبـــة أو مـــكان عمـــل صاخـــب. 

ـــن  ـــا ب ـــون م ـــن يرب ـــال الذي ـــون أن الرج ـــد الباحث ووج
ــوم  ــوة يف اليـ ــن القهـ ــواب ونصـــف مـ ــة أكـ كـــوب وأربعـ

كانـــوا أقـــل عرضـــة لإلصابـــة بفقـــدان الســـمع. 

وبحســـب القامئـــن عـــى الدراســـة فـــان التقديـــر 
هـــو أن زيـــادة اســـتهالك القهـــوة يف كـــوب واحـــد يوميـــاً 
ـــة بضعـــف الســـمع  ـــت مرتبطـــة بانخفـــاض خطـــر اإلصاب كان

ــبة %15.  بنسـ

لكـــن الدكتـــور ماركـــوس ماتشـــادو-فراجوا، الـــذي كان 
جـــزءاً مـــن فريـــق البحـــث، حـــذر مـــن أنـــه »ال ينبغـــي 
ـــدان  ـــع فق ـــة ملن ـــرط يف محاول ـــكل مف ـــوة بش ـــتهالك القه اس
ــن  ــون مـ ــن يعانـ ــخاص الذيـ ــد األشـ ــة عنـ ــمع، خاصـ السـ

مشـــاكل صحيـــة متعلقـــة باســـتهالك الكافيـــن«. 

ــن  ــن الذيـ ــار السـ ــابقة أن كبـ ــات سـ ــدت دراسـ ووجـ
ـــن  ـــى م ـــدالت أع ـــم مع ـــمع لديه ـــف الس ـــن ضع ـــون م يعان

الســـقوط واالكتئـــاب والخـــرف. 

ـــف  ـــراض أن ضع ـــي لألم ـــبء العامل ـــة الع ـــدر دراس وتق
ــة عـــى  ــبب الرئيـــس الخامـــس لإلعاقـ ــو السـ ــمع هـ السـ

مســـتوى العـــامل.
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مـــن  عـــدد  يف  بانتعـــاش  كورونـــا  وبـــاء  تســـبب 
ـــود االقتصـــادي  ـــن الرك القطاعـــات واألســـواق عـــى الرغـــم م
بعـــض  اســـتفادت  حيـــث  إليـــه،  أدى  الـــذي  العـــام 
ــم  ــاس بيوتهـ ــزم النـ ــذي ألـ ــالق الـ ــن االغـ ــات مـ القطاعـ
ـــن  ـــتفادوا م ـــن اس ـــن الذي ـــن ب ـــروج، وم ـــن الخ ـــم م ومنعه
ـــرت  ـــي أظه ـــال الت ـــاب األطف ـــواق ألع ـــا أس ـــات كورون اغالق

ــاء. ــبب الوبـ ــا بسـ ــاع مبيعاتهـ ــات ارتفـ ــدث البيانـ أحـ

 )NPD( رشكـــة  نرتهـــا  معلومـــات  وبحســـب 
املتخصصـــة بأبحـــاث التســـويق فقـــد ارتفعـــت مبيعـــات 
ـــن  ـــد ع ـــبة تزي ـــدة بنس ـــات املتح ـــال يف الوالي ـــاب األطف ألع
ــا  ــاء كورونـ ــن وبـ ــتفيدة مـ ــام 2020 مسـ ــالل العـ 16% خـ

ــه. ــن الرتفيـ ــن أماكـ ــال مـ ــرم األطفـ ــذي حـ الـ

وبحســـب التقريـــر فقـــد بلغـــت مبيعـــات ألعـــاب 
ـــا  ـــادة قدره ـــار دوالر، بزي ـــايض 25.1 ملي ـــام امل ـــال الع األطف
ـــبة %16  ـــادة بنس ـــذه الزي ـــت ه ـــام 2019. وكان ـــن ع 16% ع
ـــاب  ـــعار األلع ـــاع يف أس ـــببت بارتف ـــار دوالر، وتس أو 3.5 ملي

أيضـــاً بنســـبة %16. 

ـــو  ـــن النم ـــري م ـــزء كب ـــط ج ـــد ارتب ـــة فق وبحســـب الرك
ــلوك  ــا، وسـ ــاء كورونـ ــارشاً بوبـ ــاً مبـ ــام 2020 ارتباطـ يف عـ
املســـتهلك املتغـــري املرتبـــط بإغـــالق واســـع النطـــاق 
وإغـــالق املـــدارس، وتحويـــل الدخـــل املتـــاح مـــن أنـــواع 

ــاب.  ــرى إىل األلعـ ــه األخـ الرتفيـ

ـــارس  ـــى منتصـــف آذار/م ـــاب حت ـــات األلع ـــت مبيع وكان
2020 ثابتـــة مقارنـــة بعـــام 2019، ثـــم أدت إجـــراءات 
اإلغـــالق عـــى نطـــاق واســـع برعـــة إىل زيـــادة مفاجئـــة 

يف املبيعـــات. 

كـــا اســـتفاد ســـوق ألعـــاب األطفـــال أيضـــاً بشـــكل 
أكـــرب مـــن توزيـــع الشـــيكات التحفيزيـــة التـــي بـــدأت يف 
ـــادي  ـــز االقتص ـــة التحفي ـــن حزم ـــايض ضم ـــان/أبريل امل نيس
ـــام 2020 يف  ـــو للع ـــهر من ـــوى ش ـــا أدى إىل أق ـــة، م الحكومي

أيار/مايـــو )زيـــادة بنســـبة %38(. 

وبلـــغ منـــو صناعـــة األلعـــاب ذروتـــه مـــرة أخـــرى يف 
تريـــن األول/أكتوبـــر بزيـــادة قدرهـــا 33%، عندمـــا بـــدأ 

موســـم العطـــالت.

ــار  ــس ومستشـ ــب الرئيـ ــت، نائـ ــويل لينيـ ــت جـ وقالـ
الصناعـــة يف رشكـــة »يـــو أس تويـــز« إن »العـــام 2020 كان 

عامـــاً غـــري مســـبوق يف صناعـــة األلعـــاب األمريكيـــة«. 

وأضافـــت »إن النمـــو الـــذي شـــهدناه يف صناعـــة 

ـــتعداد  ـــى اس ـــاء ع ـــة أن اآلب ـــن حقيق ـــدث ع ـــاب يتح األلع

ــر«.  ــوق كل يشء آخـ ــم فـ ــعادة أطفالهـ ــع سـ لوضـ

ــري  ــد كبـ ــة إىل حـ ــة الصناعـ ــد مرونـ ــت: »تعتمـ وتابعـ

ـــع العائـــالت إىل  ـــه، يف أوقـــات الشـــدة، تتطل عـــى حقيقـــة أن

ـــم منخرطـــن ونشـــطن  ـــاء أطفاله اللعـــب للمســـاعدة يف إبق

ــة  ــن معادلـ ــري مـ ــزء كبـ ــب جـ ــاطة، اللعـ ــعداء. ببسـ وسـ

الســـعادة«. 

ـــت،  ـــرب اإلنرتن ـــوق ع ـــادة يف التس ـــام 2020 زي ـــهد ع وش

بعـــد إغـــالق متاجـــر التجزئـــة وتـــردد املســـتهلكن تجـــاه 

ـــة األوىل مـــن عـــام  ـــاع الثالث التســـوق يف املتاجـــر، ففـــي األرب

ــت  ــرب اإلنرتنـ ــاب عـ ــات األلعـ ــع إجـــايل مبيعـ 2020 ارتفـ

عـــى أســـاس ســـنوي بنســـبة %75. 

فائدة غير متوقعة للقهوة..
تحافظ على حاسة السمع

انتعاش أسواق ألعاب األطفال بسبب عطلة 
»كورونا« الطويلة
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عرب لندن - لندن 

األشـــخاص مدينة مكة  يزور ماليـــن 
املكرمـــة ســـنويا، إذ تعتـــرب فريضة الحج 
والعمـــرة مـــن أهـــم األنشـــطة الدينية 

 . للمسلمن

ويحـــرص العديد من األشـــخاص عى 
تعبئة مـــاء زمزم يف عبوات قبـــل العودة 
إىل ديارهم، إما لالســـتعال الشـــخيص أو 

إلهدائهـــا للعائلة واألصدقاء. 

املـــاء  تعبئـــة  يتـــم  العـــادة،  ويف 
املبـــارك يف عبوات ســـعتها 5 لـــرتات قبل 
شـــحنها جـــوا يف الغالب، ما يؤثر ســـلبا 
وبشـــكل كبري عى انبعاثات ثاين أكســـيد 
 الكربـــون خالل املوســـم، وقـــد أثار هذا

قلق العلاء والباحثن. 

أكســـيد  انبعاثات  لتقليل  محاولة  ويف 
الكربـــون، قـــدم باحثـــون مـــن جامعة 
نوتنغهـــام ترنـــت ورشكـــة »توتيش تك« 
بالتعـــاون مـــع وزارة الحـــج والعمرة يف 
الســـعودية، حلوال من  العربية  اململكـــة 
شـــأنها خفـــض االنبعاثـــات التـــي تنتج 
عن أنشـــطة الحـــج والعمـــرة، مبا يقدر 
بأكـــر من 81 ألف طن من ثاين أكســـيد 

الكربون ســـنويا.

عليها  التي أرشف  الدراســـة  واقرتحت 
اســـتبدال  الحبايبة،  أمـــن  الربوفيســـور 
الشـــحن الجـــوي لعبـــوات ميـــاه زمزم، 
بالشـــحن الـــربي أو البحـــري املســـبق، 
بحيث تكـــون تلـــك العبـــوات جاهـــزة 
لالســـتالم فور وصـــول الحـــاج أو املعتمر 

ملطـــار بلده. 

 وقدمـــت منوذًجـــا حســـابيا لتقدير 
انبعاثـــات الكربـــون والتخفيضـــات التي 
ميكـــن تحقيقهـــا، إذ ذكـــرت أن املعدل 
املتوســـط لعـــدد الحجـــاج ســـنويا هو 
هـــؤالء  ويقطـــع  حـــاج،  مليـــون   6.3
باملتوســـط مســـافة 4407 كـــم من أجل 
مع  منهـــم  كل  والعمرة ويعـــود  الحـــج 
عبوة 5 لرتات مـــن ماء زمزم. فـــإذا تغري 
النقـــل الجوي ملياه زمـــزم إىل النقل الربي 
والبحري، ســـيكون التوفري مـــن انبعاثات 
الكربـــون حوايل 81 ألف  أكســـيد  ثـــاين 
طـــن ســـنويًا، مبتوســـط   12.8 كغم من 

ثـــاين أكســـيد الكربون لـــكل زائر.

وعن طريقـــة تنفيذ هـــذا الحل، قال 
الربوفيســـور الحبايبـــة لـ»عـــرب لندن«: 
بيانات  اســـتخدام  املقرتح  للحـــل  »ميكن 
حجـــوزات الســـفر املتاحـــة قبل أشـــهر 
املطلوبة  الكميـــات  وشـــحن  لتخطيـــط 
مـــن ميـــاه زمـــزم بحـــراً وبراً. وتصـــل 
املحددة  املطـــارات  إىل  امليـــاه  عبـــوات 
مـــع عودة  تزامنا  املناســـب  الوقـــت  يف 

ــب  بلده. يتطلَـّ إىل  واملعتمـــر  الحـــاج  
الحل الجديـــد بعض التغريات البســـيطة 
يف عمليـــة مناولـــة األمتعـــة يف مطـــار 
اســـتالم  من  الـــركاب  ليتمكن  الوصـــول 
عبـــوات امليـــاه ســـعة 5 لرتات من عى 
ســـيور العفـــش املخصصـــة ألمتعتهـــم 
بأي  الحاج  الشـــخصية. عمليا لن يشـــعر 

. » تغيري

وأضـــاف:  »يظهـــر بحثنـــا أن إجراء 
تعديـــل بســـيط عـــى النقـــل ميكـــن 
أن يوفـــر كميـــة كبـــرية مـــن انبعاثات 
األرباح مـــن  املزيد  وكذلـــك   الكربـــون، 

لركات الطريان«.

 ومـــن جهتـــه، علق الســـيد ســـامر 
حـــادة، املدير التنفيـــذي لركة “تويش 
»االقرتاح ميكن  قائـــالً:  بريطانيـــا  تك” يف 
تطبيقه من خالل  إيجاد حلول لتبســـيط  
تبدو  والتـــي  املقرتحـــة  منظومة النقـــل 
معقـــدة منذ الوهلـــة األوىل حيث يتوقع 
أن تضـــم العديـــد مـــن جهـــات النقل 
الســـعودية  العربية  اململكـــة  من داخل 
تضع  العلميـــة  فالدراســـات  وخارجهـــا. 
لتقليل  املتاحـــة  الفـــرص  أعيننـــا  نصب 
أصحاب  وتســـاعد  الحـــراري  االنبعـــاث 
املناســـبة القـــرارات  باتخـــاذ   القـــرار 

لتحقيق ذلك«.

 وقال حادة إن الدراســـة ركزت عى 
املســـافرين مـــن 10 دول ألداء فريضة 
الحـــج والعمـــرة، إذ أظهـــرت البيانات 
التـــي تـــم الحصـــول عليها مـــن وزارة 
الحـــج والعمرة أن 77% من املســـافرين 
يف عام 2018 جـــاؤوا من 10 دول فقط. 

وأكـــد أن الرتكيز عى تلـــك البلدان 
العـــر حاليـــا مـــن شـــأنه أن يخفض 
 مـــن معظـــم االنبعاثـــات الكربونيـــة، 

بأقل جهد ممكن. 

باحث  الجحديل،  خالد  الســـيد  وعرب 

مـــن وزارة الحـــج والعمرة يـــدرس حاليًا 
يف جامعـــة نوتنجهام ترنت والذي شـــارك 
يف هـــذه الدراســـة، عن شـــكره للمملكة 
»يتقـــدم  قائـــال:  الســـعودية  العربيـــة 
الباحثون بالشـــكر الجزيل لـــوزارة الحج 
والعمـــرة باململكـــة العربية الســـعودية 
ووكيـــل مـــروع امللـــك عبـــد الله بن 
عبد العزيز للشـــؤون الهندســـية والفنية 
ملصنـــع مـــاء زمـــزم بالرئاســـة العامـــة 
النبوي  واملسجد  الحرام  املســـجد  لشؤون 
 يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية لدعم

هذا املروع«.

عقيب  شـــاطرة  الدكتـــورة  وقالـــت 
فرصة  كانت  »لقد  بالدراســـة:  املشـــاركة 
عظيمـــة للعمـــل مـــع زمـــاليئ يف هذا 
ــق بالحج والعمرة  البحـــث املرِّف املتعلِـّ
والـــذي يطال مالين األشـــخاص كل عام«.

بحث علمي يقترح حلوال لتقليل انبعاثات 
الكربون الناتجة عن مناسك الحج والعمرة

سامر حامدة
املدير التنفيذي لركة » » تويش تك«

د خالد الجحديل
باحث مـــن وزارة الحج والعمرة السعودية

الدكتـــورة شـــاطرة عقيب
مشاركة يف الدراسة











األغىل يف نادي ليفربول
أصبــح النجــم المصــري محمــد صــاح صاحــب أعلــى راتــب فــي ناديــه 
ليفربــول اإلنجليــزي لكــرة القــدم، وســيتقاضى صــاح 200 ألــف جنيــه 

إســترليني أســبوعيًا، و10.4 مليــون جنيــه إســترليني ســنويًا.

Mohamed

Salah


