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المشهد العراقي فيه الكثير من االحباط الثقيل منذ سنوات، 
وانَّ من المتوقع حدوث اشتباكات مجدداً بين المتظاهرين 
من  الخط  على  أخرى  اتجاهات  دخول  أو  االمن  ورجال 
انَّ  هو  الثابت  لكن  آخر.  سيناريو  أي  أو  التشويش  اجل 
الذين خرجوا في تشرين األول الماضي، وعادوا محّملين 
اآلن،  حتى  ومفقودين  ألف جريح  وثالثين  شهيد  بستمائة 
الحميدة  والمساعي  الدبلوماسيات  كالم  من  يأكلوا  لن 
فيه  الذي وقعت  الدور  والشعب، وهو  الفساد  بين ضفتي 
التصعيد،  فتيل  نزع  أجل  من  أو طوعاً  الحكومة مرغمة 

ومحاولة تسيير أمور البالد.
الشيء في حصيلة المنتفضين من منجز  حتى اآلن سوى 
هذه الدماء التي سالت ، وذلك التغيير الحكومي الذي يعد 
النتخابات مبكرة. في حين ال تزال قواعد اللعبة ثابتة وانَّ 
التشريعات المقررة والتي سُتَقر الحقاً، ال تتيح إال الهوامش 
الضيقة في التغيير، والنتيجة المرجحة هي انَّ اآلتي بعد 
الى  االحباط  مستوى  من  سينتقل  المبكرة،  االنتخابات 
مستوى اليأس الكامل، و يعني الوصول الى تلك النقطة، 

مواجهة المصير المجهول الذي نحذر منه منذ سنين.
للوضع  الكبيرة  الفرص  يتيحوا  أن  عليهم  المشّرعون 
فالتشريعات  المفترق،  هذا  في  العراقي  للشعب  التاريخي 
تناسب زمنها، وال يمكن أن تأتينا قوانين للوضع السياسي 
تنتمي لزمن لم يعشه العراقيون بعد أو زمن عاشوه وعانوا 

منه المرارة والحرمان والبؤس.
اليوم في مطلع سنة جديدة من  احتجاجات  ما يحدث من 
الثورة على الظلم، هو التمرين المبّسط والمقّنن والمسيطر 
عليه، ألنه التزال هناك عناوين معينة، يرتبط بها العراقي 
الثائر، أما اذا جاءت الموجات المفاجئة بفعل عوامل دولية 
واقليمية من جهة وبسبب من العجز في التغيير السياسي 
عن  سيخرج  شيء  كّل  فإنَّ  االنتخابات،  بعد  والمعيشي 
السيطرة، واّن أقطاب الفساد أنفسهم لن يستطيعوا الحفاظ 

على ما جنوه ولن يأمنوا طشار الغضب.

سهرة مع مالك
)٢(

تواضعِه، صحنًا  برغم  األنيق  ثلَّاجٍة هرمٍة في مطبخِه  انتشلُت من  أْن  بعد  مألُت كؤوسنا؛ 
احتوى على عنب ذابل ونصف رمانَّة كساها الصدأ؛ في حني ابتاع صديقي القاص علبتي 
ام صاحب جرعًة صغيرًة، ونهض متكاساًل لفتح  لنب زبادي من حانوت قريب، ارتشَف الرسَّ
ال هو نفسه الذي  تلفاز صغير، كانت صورته باألبيض واألسود؛ يا إلهي؛ حتى هاتفه النقَّ
كان يحملُه في األردن قبل ١٨ عامًا، في الكأس الثانية عرضُت أمام عينيه الكليلتني صورًة من 
ال جتمعني بالقاص عبد الستار ناصر قبل ليلة من رحيلي إلى أستراليا؛ حيث  هاتفي النقَّ
م وقال بسعادة: أقامت حركة الوفاق الوطني أمسيًة شفيفة لوداعي، حاملا شاهد الصورة تبسَّ

اب  مع عبد الستار ناصر. - هذا اخملبول حسن النوَّ
- ومن الذي يجلُس أمامك اآلن.

ضحَك مثل طفل في عيد وهمَس مبتهجًا إثر كأٍس ثانيٍة من ابنة الكروم:
- ال أدري!

التي  بلوحاته  والثقافي  الفني  الوسط  أبهر  الذي  »املالك«  ام  الرسَّ هذا  أنَّ  لي؛  د  تأكَّ حينها 
لكنَُّه  األفول؛  على وشك  واهنٍة  بذاكرٍة  يعيش  النادرة،  وتخطيطاتُه  أحالمًا مستحيلة،  تشبُه 
الكأس  العراقي وأصدقائه األوفياء. عندما احتسى »صاحب«  الفن  يبقى خالدًا في ذاكرة 

الرابعة، سألتُه بانتشاٍء:
- ماهو انطباعك عن اجللسة؟

- كأنَّي في اجلنَّة...
ج في أقبية رأسه؛ راح يحدثُّني عن أصدقائه القدامى، حازم  أدهشني أنَّ ذاكرتُه بدأت تتوهَّ
كمال الدين، سمير عبد اجلبار، علي احلمداني.. وحني سألتُه عن عبد األمير علوان؛ كاد 
فتها براحة يدي، كأنَّ دمعة صاحب  يضع رأسُه بني ساقيه، سقطْت دمعًة من عينِه اليمنى فتلقَّ
بلغة  ث  يتحدَّ كان  آخر،  موقف  عن  باحلديث  انتقل  فجأًة  املكان؛  ظالم  في  اشتعلت شمعًة 

مدغمة، غلبت عليها اإلشارات من يده:
ات، كنُت أهزُّ  -أنزلني أحدهم في سيطرة ألني أحمل اخلمر في حقيبتي، سألني عشرات املرَّ
رت أْن  رأسي فقط، حتى رقَّ قلبه، أوقف مركبة ودعاني للصعود مع خمري، كان رائعًا وفكَّ
أرسمه في لوحة قادمة، ولكن كما ترى املكان، أين أضع اللوحة وأين هي األلوان حتى أرسم، 

اشتاق للرسم كثيرًا، لكن ما جدوى اللهفة إْن لم تكن في مكان يشبهها.
صمت قلياًل، ونهض ليفرغ منفضة السجائر في سلَّة املهمالت، نظر نحوي وقال متهكمًا:

-أخشى أْن يكون مصيري في هذه السلَّة.
فاض قلبي بدمع ساخن، لكني متاسكت ودلقُت ابنة الكروم في كأسه؛ شرب جرعًة باطمئنان، 
ة ملعان بدأ يتوهج في عينيه الذابلتني؛ عدُت  والتقط مندياًل ورقيًا ومسح شفتيه باتزان وثمَّ

أسأله:
-ماذا تتمنى من طعام؟

- أي شيء 
-الطعام الذي حتبَُّه

-» معالگ«
أْن أصبحُت الزجاجة األولى  القاص، بعد  الثانية من مركبة صديقي  كدُت أجلُب الزجاجة 
في  يكن  لم  الكئيب،  مقصفه  إغالق  أحكم  أْن  بعد  املنزل  وتركنا  نهضنا  بالفراغ،  ممتلئة 
محفظتي حتى فلسًا واحدًا، طلبت من صديقي القاص أْن يذهب إلى شارع السناتر؛ حيث 
نقدًا،  املال  أنَّ سحب  أعرف  كنُت  أسترالية،  إإمتان  بطاقة  بحوزتي  كانت  اآللي،  اف  الصرَّ
سيكون مضاعفًا، ألنَّ ما فيها من رصيد يعود للبنگ وليس من حسابي اخلاص، ومع ذلك 
اف اآللي، عدُت لُه بعد  ة مبلغًا فائضًا عن ثمن عشائنا، وحني تركت الصرَّ سحبُت أّول مرَّ

خطوات وسحبُت مبلغًا ال يستهان به لشأٍن آخر، فقال مندهشًا:
-ماذا تفعل؟

-ال تفسد نشوتي يا صاحب
في املطعم تناول املالك وجبة املعالگ بصمت لذيذ، وشربنا الشاي، عدنا إلى منزله نغني 
يا حرميه، هبط من املركبة واثقًا، فتح الباب ودخل ولم يقل لنا أية كلمة، وفي حلظة عاد من 

جديد مبتسمًا وقال:
-متى نذهب إلى نادي األدباء؟

-األسبوع القادم
أغلق الباب، حني وصلُت إلى منزل بيت أختي هاتفتُه.. كنُت في 

منتهى السعادة ألنَُّه عرفني أخيرًا حني قال:
اب. -ليَت كلُّ اخملابيل مثلك يا حسن النوَّ

فبكيُت فرحًا...

حسن النواب

دبي  إمارة  تعتزم   - ب(  ف  )أ  دبي- 
اعتماد تقنية التعرف على الوجوه في 
"أمنية"،  ألسباب  العامة  النقل  وسائل 
لوكالة  مسؤولون  أعلن  ما  بحسب 
عام  قبل  األسبوع  هذا  برس  فرانس 
الدولي  إكسبو  معرض  انطالق  على 
التعرف  نظام  وُيستخدم  اإلمارة.  في 
والهواتف  املطارات  في  الوجه  على 
التعرف  التقنية  هذه  وتتيح  الذكية، 
مالمح  تسجيل  عبر  األشخاص  على 
عبيد  العميد  وأكد  والتقاطها.  الوجه 
املواصالت  أمن  إدارة  مدير  احلثبور 
املنظومة  هذه  أن  برس  فرانس  لوكالة 
"أثبتت فعاليتها من ناحية التعرف على 

األشخاص املشبوهني أو املطلوبني".
في  تنّوعا  األكثر  اقتصادها  وبفضل 
وبنيتها  األوسط،  والشرق  اخلليج 
في  دبي  أصبحت  احلديثة،  التحتية 
للنقل  مهمة  محّطة  األخيرة  السنوات 
سياحية  ووجهة  ماليا  ومركزا  اجلوي 
التكنولوجيا  على  تعتمد  ومدينة 

والذكاء االصطناعي بشكل كبير.

وبحسب احلثبور "نحن نطمح لتسخير 
رفع  في  عندنا  موجودة  إمكانيات 
في  التامني  نسبة  من  األداء  مستوى 
القطاع  مختلف  وفي  املترو  محطات 
النقل  أمن  دائرة  ونظمت  املواصالت". 
قبل أيام محاكاة لهجوم في نسخة عن 
محطة مترو، حتت أنظار ولي عهد دبي 

الشيخ حمدان بن محمد.
الشرطة  من  خاصة  وحدة  وتدخلت 
املتحدة،  الواليات  في  تدريباتها  تلقت 
في السيناريو الذي يشّن مبوجبه شاب 
التعرف  تقنية  بفعل  وُيرصد  هجوما 
التدخل  فريق  ويبقى  الوجه.  على 
ينقل  الذي  التحكم  مبركز  اتصال  على 
جمعها.  مت  التي  والبيانات  املعلومات 
عاجل  بشكل  الركاب  إجالء  ويتم 

واعتقال املهاجم.
في  اخلاصة  الوحدات  هذه  وسُتنشر 
ستخدم  التي  الكبرى  املترو  محطة 
الذي  العاملي  إكسبو  معرض  موقع 
تشرين  من  ابتداء  دبي  تستضيفه 

األول/اكتوبر 2021.

القاهرة- مصطفى عمارة
أخطر  من  الشفوي  الطالق  ظاهرة  تعد 
و  املصرية  األسرة  تهدد  التي  الظواهر 
تفاقمت في السنوات األخيرة. و شهدت 
املاضية  الفترة  خالل  االسرة  محكمة 
ضد  زوجات  من  الدعاوي  من  العديد 
األزواج  استخدام  من  تضررن  أزواجهن 
ست  خالل  مرة  من  أكثر  الطالق  لكلمة 
سنوات مما دفعها لترك الشقة مع طفليها 
الشفوي  الطالق  يحول  أن  منه  وطلبت 
إلى طالق رسمي إال أنه رفض مما دفعها 
لرفع دعوى قضائية عليه ، وروت زوجة 
متتلك  ال  وهي  طلقها  زوجها  أن  أخرى 
أن  إال  منها  كان  فما  ذلك  على  شاهدا 
تركت املنزل وعادت إلى أسرتها بعد أن 
تعرضت للضرب واإلهانة، إال أن زوجها 
احلكم  وجاء  الطاعة  بيت  في  طلبها 
لصاحله وعادت إلى بيتها إال أن معاملته 
بالضرب  عليها  وتعدى  سوءا  زادت  لها 
محضر  له  حررت  أن  إال  منها  كان  فما 
شرطة ثم رفعت دعوى قضائية بالطالق 

وجاء احلكم لصاحلها .

اعتاد  زوجها  أن  ثالثة  زوجة  وروت 
وعندما  مرة  كل  في  الطالق  لفظ  إطالق 
لم  أنه  قال  الرسمي  الطالق  منه  طلبت 
يقصد التطليق ألنه كان في حالة غضب 
رجال  أختلف  املشكلة  تلك  تفاقم  ومع   ،
الشفوي  الطالق  مشروعية  حول  الدين 
يقع  الشفوي  الطالق  أن  البعض  فأفتى 
توثيق  يجب  أنه  اآلخر  البعض  ويرى 
خالف  إلى  اخلالف  وصل  ختى  الطالق 

اجلمهورية  ورئيس  األزهر  شيخ  بني 
الطالق  أن  األزهر  شيخ  أكد  فبيننا 
أن  رئيس اجلمهورية  يرى  يقع  الشفوي 
الطالق ال يقع إال إذا مت توثيقه وتسبب 
هذا اخلالف في قيام وسائل اإلعالم بشن 
حملة على شيخ األزهر واتهامه باجلمود 
الديني  اخلطاب  تطوير  عن  والعجز 
األحوال  قانون  يحسم  أن  املنتظر  ومن 

الشخصية اجلديد تلك القضية .

 لندن -الزمان
قال باحثون يابانيون إن الكمامات ميكن أن 
كورونا  فيروس  جزيئات  من  احلماية  توفر 
املنتشرة في الهواء، لكن حتى واقيات الوجه 
انتقال  خطر  كامل  بشكل  توقف  ال  الطبية 

العدوى
حّدت  القطنية  الكمامة  أن  الباحثون  ووجد 
من استنشاق الفيروس بنسبة 40 في املئة، 
بنسبة  منه  حّدت  الطبية   "95 "إن  والكمامة 
90 في املئة، لكن حتى عندما وضعت الكمامة 
تسربت  التمثال  وجه  على  بإحكام  الطبية 
نقل  حسبما  عبرها،  الفيروس  من  جزيئات 
بجامعة  العلماء  وأنشئ  "رويترز".  موقع 
وجوه  بها  ووضعوا  معزولة  غرفة  طوكيو 
منها  رأس  البعض،  بعضها  تواجه  متاثيل 
مزود ببخاخ يحاكي السعال وينشر جزيئات 
الرؤوس  وبقية  كورونا،  لفيروس  حقيقية 
يتطاير  حني  في  الطبيعي،  التنفس  حتاكي 

الفيروس في الهواء.
أو  القطنية  سواء  الكمامة،  وضعت  وعندما 
الطبية، على وجه التمثال الذي ينشر املرض 
في   50 بنسبة  الفيروس  انتشار  من  حّدت 

املئة.
جامعة  علماء  اكتشف   ، ايضا  اليابان  وفي 
األخضر  الشاي  بتناول  اإلفراط  أن  كيوشو، 
املرضى  وفاة  خطر  يخفض  يوميا  والقهوة 
املصابني بالنوع الثاني من السكري بنسبة 

.63%

 %MJ Open Diabetes Research مجلة  وتفيد 
املنشورة  الدراسات  من  العديد  بأن   ،& Care
والقهوة  األخضر  الشاي  تناول  أن  تؤكد 
بسبب  للصحة،  مفيد  منتظمة  بصورة 
نشطة.  بيولوجية  مركبات  على  احتوائهما 
ولكنها لم حتدد كيف يؤثران   في األشخاص 

املصابني بالنوع الثاني من مرض السكري.
يوجي  برئاسة  كيوشو  علماء جامعة  وتابع 
الشاي  تناول  بني  العالقة  كوموريتا، 
األخضر والقهوة كل على حدة ومعا، واملوت 
الدراسة  في  املشتركني  بني  مختلفة  ألسباب 
هدفها  التي   ،"%%%%%%% Diabetes Registe%"
تقييم تأثير األدوية ومنط احلياة في مؤشر 
مرض  من  الثاني  بالنوع  املصابني  وفيات 

السكري.
يابانيا   4923 الدراسة  هذه  شملت  وقد 
)2790 رجال و2133 امرأة( متوسط أعمارهم 
الثاني  بالنوع  إصابتهم  شخصت  سنة   66
وأكثر.  سنوات   5 قبل  السكري  مرض  من 
عن  االجابة  املشتركني  من  الباحثون  طلب 
عوامل  شملت  حياتهم،  منط  عن  سؤاال   58
عديدة مثل النشاط البدني والتدخني وتناول 
كم  وأيضا  النوم،  ساعات  وعدد  الكحول 
التي  والقهوة  األخضر  الشاي  أكواب  عدد 
تصحيح  أجل  ومن  اليوم.  في  يتناولونها 
ووزن  طول  الباحثون  قاس  اخلطر  عوامل 
دم  من  عينة  وحتليل  الدم  ضغط  ومستوى 

وبول كل مشترك.

تنافس في الفساتني اجلريئة 
مبهرجان سينمائي مصري

القاهرة- الزمان
شهدت السجادة احلمراء في الدورة الرابعة 
والذي  السينمائي  اجلونة  مهرجان  من 
من  عدد  تألق  املاضي،  اجلمعة  يوم  انطلق 
بالفساتني  األنظار  خطفن  الالتي  النجمات 
كبير  عدد  الواضحة..ويتواجد  اجلرأة  ذات 
من جنوم وجنمات الوطن العربي، ويحرص 
في  التواجد  على  دياب  عمرو  الهضبة 
املهرجان بشكل شبه سنوي، إضافة إلى إنه 

يحرص على تقدمي حفل لضيوف املهرجان.
البساط  على  الفنانات  إطالالت  وتنوعت   
وجاءت  واجلرأة،  البساطة  بني  االحمر 
لهجوم  تعرضن  مما  أكبر  بشكل  األخيرة 
مواقع  رواد  قبل  من  الذعة  وانتقادات 
من  الكثير  وظهر  االجتماعي.  التواصل 
أن  خاصة  اجلمهور  استفز  بشكل  النجمات 
الفساتني كانت مكشوفة بطريقة مبالغ فيها 
سواء من ناحية الصدر أو في فتحة الرجل، 
ورانيا  األتربي  هدى  الفنانة  أبرزهم  ولعل 
وسينتيا  خليل  وأمينة  عادل  وغادة  يوسف 
خليفة ونورهان منصور وجورجينا طواف، 
الكوميدي  النجم   حرص  فيما  وغيرهم. 
أحمد حلمي، على توجيه رسالة شكر إلدارة 
بعد  وذلك  السينمائي،  اجلونة  مهرجان 

تكرمي مهندس الديكور أنسي ابو سيف.
خاصية  عبر  ألنسي  صورة  حلمي  ونشر 
الصور  تبادل  مبوقع  الـ"ستوري" 
"انستجرام"،  الشهير  والفيديوهات 
أنسي  حلوة..  حاجات  فيها  معلًقا:"مصر 
يا  التكرمي  مبروك  منهم..  حاجة  أبوسيف 
اجلونة  مهرجان  وشكًرا  أنسي..  أستاذ 
من  مصر  عباقرة  لتكرمي  السينمائي 
الفنانني". اما رمي مصطفى  فقد استعرضت 
صور  مجموعة  خالل  من  إطاللتها 
موقع  على  اخلاص  حسابها  على  نشرتها، 
"البساطة ليست  قائلة:  "انستجرام"، وعلقت 
اجتاهًا جديدًا". وكان ان تعرضت اإلعالمية 
أحمد  املصري  الفنان  زوجة  الصغير،  مها 
للكثير من تعليقات السخرية بسبب  السقا، 

إطاللتها في حفل افتتاح مهرجان اجلونة.
فستانا  مرتدية  احلفل  في  مها  ظهرت  و 
اسفل،  من  منفوش  الفوشيا  باللون  طويال 
وارتدت فوقه جاكيت رجالي باللون األسود، 
اثارت  مرتبة،  غير  إطاللة  أظهرها  مما 

سخرية النشطاء.
وردت  صمتها،  عن  خرجت  السقا  زوجة 
يحكم  "عندما  بقولها:  االنتقادات  هذه  على 
عليك شخص ما ، فإن األمر ال يتعلق بك في 
بعدم  وبشعورهم  بهم  األمر  يتعلق  الواقع. 
األمان وقيودهم واحتياجتهم " من كتاب "فن 

الالمباالة".

الضجة  دفعت   - ب(  ف  تونس-)أ 
طاولت  قتل  جرائم  سببتها  التي 
مجموعة  أخيرا،  اجلزائر  في  نساء 
توعية  حملة  إطالق  إلى  ممثالت 
االجتماعي  التواصل  شبكات  على 
في  املرأة،  ضد  العنف  ملناهضة 
مبادرة ترافقت مع جدل منذ بدايتها.
صاحبات  نشرته  نداء  في  وجاء 
املبادرة في 15 تشرين األول/أكتوبر 
"نحن املمثالت اجلزائريات متحدات 
كل  وضد  النساء  قتل  ظاهرة  ضد 
عليهن،  املمارسة  العنف  أشكال 
التضامن  و  لالحتاد  اجلميع  ندعو 

لوقف هذا العنف".
رمزية  صورة  املمثالت  والتقطت 
على  واسع  نطاق  على  انتشرت 
من  أكثر  فيها  وتظهر  اإلنترنت. 
األجيال  مختلف  من  ممثلة  عشرين 
منهن سيدة الشاشة اجلزائرية بهية 
سهيلة  الصاعدة  والنجمة  راشدي 
سوداء  مالبس  يرتدين  وهن  معّلم، 
البعض،  بعضهن  بأيدي  وميسكن 
ضحية  وقعن  امرأة   41 على  حزنا 
جرائم قتل منذ بداية السنة بحسب 

موقع "ال لقتل النساء".
اجلزائر  سجلت   ،2019 العام  في 
حق  في  قتل  جرمية   75 رسميا 
أكبر  الفعلي  العدد  لكن  النساء. 
بكثير، وفقا لصاحبتي املوقع املهتم 
نارميان  النساء،  العنف ضد  برصد 

مواسي ووئام أورس.
السلطات  من  استجابة  غياب  وفي 
وفي مواجهة هذا اخلطر، تستخدم 
انتباه  جلذب  شهرتهن  املمثالت 
املمثلة سليمة  اجلمهور. وأوضحت 
"هذه  أن  لوكالة فرانس برس  عبادة 
رجاال  اجلميع  تستهدف  احلملة 
ونساء، وال تهدف إلى جترمي الرجال 
اجلميع  حتّمل  إلى  بل  اجلزائريني 

مسؤوليتهم".
وأكدت عبادة أن احلملة إيجابية رغم 
بعض "سوء الفهم" الذي تسببت به. 

وسأم،  وغضب  نقاش  "هناك  وقالت 
حققنا هذا على األقل!".

لبث  املمثالت  مجموعة  وتخطط 
فيديو توعوي في مرحلة الحقة.

حقيقة جارحة 
جدل  مع  املبادرة  انطالق  وترافق 
على  انتشر  فيديو  مقطع  أثاره 
نطاق واسع ملمثلة أخرى تشارك في 

احلملة هي مونيا بن فغول.
فقد نشرت املمثلة التي تقدم برنامجا 
هذا  خاصة،  تلفزيونية  قناة  على 
األول/أكتوبر  تشرين  في  الفيديو 
على "إنستغرام" تعليقا على جرمية 
قتل وحشية راحت ضحيتها الشابة 
شيماء البالغة 19 عاما إثر تعرضها 
حية  واحلرق  واالغتصاب  للضرب 

بالقرب من اجلزائر العاصمة.
فغول  بن  تنتقد  الفيديو،  هذا  وفي 
تبريرات  قدموا  الذين  الرجال 

لقاتلها.
وقالت في الفيديو بنبرة غاضبة "ال 
عذر للمغتصبني. كان ذلك اغتصابا! 

هي لم تكن موافقة!".
عقوبة  معارضتها  إعالن  ومع 
عقاب  الى  املمثلة  دعت  اإلعدام، 
املدانني  األشخاص  في حق  جسدي 

بجرائم جنسية.
واستخدمت كلمات مباشرة للتنديد 
إلى  ودعت  الشارع  في  بالتحرش 

تعليم األطفال وتوعيتهم بالظاهرة.
وأشارت بن فغول إلى ضرورة "عدم 
من  احملّرمات"  على  األطفال  تربية 
مشددة  الصمت،  حاجز  كسر  أجل 
الشباب  نعطي  "أن  وجوب  على 
عن  احلديث  خالل  من  جيًدا"  مثاًلا 
هذا  لها  وتسبب  املوضوعات.  هذه 
على  الشتائم  من  بسيل  الفيديو 

شبكات التواصل االجتماعي.
"راديو  إذاعة  في  املذيع  وعّلق 
االنترنت،  على  تبث  التي  كورونا" 
شيئا  تقل  "لم  عدودة  بن  الله  عبد 
بالفعل،  نعرفه  ما  أكدت  لقد  جديدا. 
أن احملرمات في اجملتمع اجلزائري 
االغتصاب  حول  الصمت  أصل  هي 
األطفال.  واغتصاب  احملارم  وزنا 

احلقيقة وحدها مؤملة".

تعبئة ضد العنف 
أما املغنية أمل زان التي أبدت على 
دعمها  االجتماعي  التواصل  مواقع 
القاسية"،  اللحظات  هذه  في  "ملونيا 
فاعتبرت أن هذا اجلدل "يثبت مدى 

مرض مجتمعنا".
وأثار مقتل شيماء في بداية تشرين 
ثالث  اكتشاف  ثم  األول/أكتوبر 
جثث أخرى لنساء، حاال من التعبئة 
لدى الرأي العام على اإلنترنت وفي 

الشارع.

برلني -الزمان 
وجبة  ان  األملان،  التغذية  خبراء  يرى 
الفطور من أهم وجبات الطعام في اليوم، 
من  الغذائية  املواد  بعض  هناك  ولكن 

األفضل جتنب تناولها على الريق. 
الصحية،  بالشؤون  موقع اخملتص  ويفيد 

ينصحون  األملان  التغذية  خبراء  بأن 
النيئة  اخلضروات  تناول  عن  بالتخلي 
والفيتامينات  الغذائية  باأللياف  الغنية 
والعناصر املعدنية، ألنها تهضم بصعوبة 
في النصف األول من النهار، وقد تسبب 

تهيج الغشاء اخملاطي للمعدة.

بتناول  ينصح  ال  أنه  املوقع،  ويضيف 
يفقد  ألنه  خاوية،  معدة  على  الزبادي 
الكثير من فوائده قبل وصوله إلى األمعاء. 
لذلك يفضل تناوله بعد مضي 1.5 ساعة 
أو  األساسية،  الطعام  وجبة  تناول  على 

قبل النوم.
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دبي:تقنية التعرف على الوجه في وسائل النقل الطالق الشفوي يدمر األسرة املصرية

 ماهي الكمامة األفضل ؟

الشاي األخضر والقهوة.. 
وقاية من مرض السكري

ف  املتحدة(-)أ  )اململكة  اوفرموين 
ب( - تبدو الديوك الرومية املشاكسة 
تشيلكوت ضخمة  مارك  يربيها  التي 
جدا... لكنها في الواقع، ساللة أصغر 
حجما مخصصة لعشاء عائلي صغير 
العام  الذي يحل هذا  امليالد  في عيد 

في زمن كورونا.
يبلغ  ماشية  مربي  هو  تشيلكوت، 
اجلودة  ويفضل  عاما   58 العمر  من 
تبلغ  التي  مزرعته  في  الكمية  على 
دورست  في  هكتارا   180 مساحتها 

في جنوب غرب إنكلترا.
جائحة  انتشار  مع  الربيع،  في 
كوفيد19-، لم يتوقع مارك أي تخفيف 
احلكومة  فرضتها  التي  للقيود 
واملرتبطة  الفيروس  انتشار  ملكافحة 
أن  ميكن  الذين  األشخاص  بعدد 
يكونوا موجودين في مكان مغلق في 

وقت واحد، حتى نهاية العام.
لذلك، اختار في نيسان/ابريل فراخا 
الديك  من  احلجم  من ساللة صغيرة 
الذكور  على  اإلناث  وفّضل  الرومي 
حجما،  أكبر  تكون  ما  عادة  التي 
طائر   1200 على  يقتصر  وقطيعا 
مقارنة بـ1500 رعاها العام املاضي. 
ما  إلى  الدجاجات  هذه  وزن  ويصل 
بني 5 و6 كيلوغرامات، وهو ما يعادل 
نصف وزن ذكور هذه الساللة وثلث 
التي  الضخمة  الرومية  الديوك  وزن 

تباع في محالت السوبرماركت والتي 
عشاء  في  الرئيسية  الوجبة  تشكل 

عيد امليالد البريطاني التقليدي.
املرجح  ومن  بسرعة،  القيود  تتطور 
من  العائالت  من  أكبر  عدد  ُيمنع  أن 
استقبال الزوار بحلول كانون األول/
اإلصابة  معدالت  بقيت  إذا  ديسمبر 

بالفيروس مرتفعة أو ارتفعت أكثر.
إلقاء  بعد  برس  فرانس  لوكالة  وقال 
لنظامها  تغيير  في  لقطيعه  الفاكهة 
احلبوب  من  املكون  املعتاد  الغذائي 

الصغيرة،  األحجام  نفدت  "إذا 
الديوك  صدور  الناس  سيشتري 

الرومية أو نصفها".
بسهولة  البيع  نتوقع  "لكننا  وتابع 
ما  في  جيد...  الطلب  العام.  هذا 
متقدمون  نحن  باملبيعات،  يتعلق 

بالنسبة إلى العام املاضي".
الذين  اآلخرون  املاشية  مربو  أما 
بحلول  ستخفف  القيود  أن  اعتقدوا 
بعدم  يخاطرون  فهم  األعياد،  موسم 
الرومية  الديوك  بيع  من  متكنهم 

الكبيرة احلجم التي ال تتناسب هذا 
العام مع حجم العائالت التي سيكون 

عدد أفرادها مختصرا.
جمللس  التنفيذي  الرئيس  وأوصى 
ريتشارد  البريطاني  الدواجن 
بذبح  املوردين  هؤالء  غريفيث 
مبكر  وقت  في  وجتميدها  طيورهم 

قبل أن تكبر ويكتمل حجمها.
اختار كثير من مربي املاشية التحول 
حجما  األصغر  الطيور  تربية  إلى 
الديوك  عن  البريطانيون  ابتعد  فيما 

ُيستحصل  التي  اجملمدة  الرومية 
عليها من مزارع وجلأوا بدال من ذلك 

إلى طيور أصغر.
ولكن حرصا على عدم تراجع الطلب 
املاضي  العام  مبيعات  إلى  نسبة 
قال  رومي(  ديك  ماليني  )تسعة 
من  العائالت  تتمكن  لم  "إذا  غريفيث 
من  يكون  فقد  كبيرة  بأعداد  التجمع 
املفيد أخذ ما هو متاح، حتى الطيور 
األكبر قليال، بدال من تفويت الفرصة". 
املاشية ببذل قصارى  وسيقوم مربو 

األمور  بعض  لكن  للتكيف،  جهدهم 
أزمة  في خضم  بها  التحكم  ال ميكن 

الوباء.
تشيلكوت  مزرعة  زبائن  وسيفتقد 
املفروم  اللحم  فطيرة  العام  هذا 
عندما  التفاح  ومشروب  التقليدية 
التي  الرومية  الديوك  لشراء  يأتون 
التي  األسرة  لكن  مسبقا.  طلبوها 
أنشآ  اللذين  تشيلكوت  والَدي  تشمل 
املزرعة في الستينات، ستعمل "حتى 
اللحظة األخيرة" لتلبية كل الطلبيات 
ليلة  بديكهم اخلاص  االستمتاع  قبل 

عيد امليالد.
هذه  ستواجه  بأيام،  ذلك  بعد 
في  وهو  جديدا،  حتديا  الصناعة 
الثاني/يناير عندما  األول من كانون 
قد تخرج بريطانيا "بدون اتفاق" من 

االحتاد األوروبي.
في  املاشية  مربي  بعض  ويحرص 
السياسة  من  الهروب  على  بريطانيا 
األوروبي  املشتركة لالحتاد  الزراعية 
بيئيا  كارثية  أنها  يرون  والتي 

ومزورة لصالح دول منافسة.
صناعة  أن  أوضح  غريفيث  لكن 
قلقة بشأن عواقب اخلروج  الدواجن 
من دون اتفاق على عمليات التسليم 
احلدود،  عبر  املناسب"  الوقت  "في 
الوالدة  احلديثة  والفراخ  للبيض 

والطيور الطازجة.

الديك الرومي في بريطانيا
يتقلص ليناسب أعياد زمن كورونا

ممثالت جزائريات
من كل االجيال في جبهة
رفض العنف ضد النساء

 حتذير أملاني من االفطار على موز 


