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الوقت المتبقي من والية دونالد ترامب أقل من شهرين، لكنه 
وقت ثمين يمكن أن تفيد منه أكثر من جهة اذا لم يكن في رأس 
الرئيس المثير للمفاجآت أية نية  لتفجير احداث غير محسوبة 

على السياق العام لعالقات بالده مع االخرين .
ذات  بأنها  االيراني  االركان  رئيس  التي وصفها  الضربة  في 
القاسي في الرد عليها، وجدت   مرارة وقوة والبّد من االنتقام 
طهران نفسها في زاوية ميتة ال تستطيع ان تتحرك منها بما يثير 
ترامب ، واستبعدت في الوهلة االولى توجيه اي اتهام لواشنطن 
في اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة وحصرت خيارات 

االتهام في اسرائيل فقط .
لترامب  مهما  يكون  ان  شرطاً  ليس  المتبقي  الثمين  الوقت 
المغادر ابداً، وانما هو مهم للذي يستطيع اقتناص الفرص من 
خالله من دون أن تقدر طهران على رد فوري، امام هذا العدو 
االتقان،  محكمة  عملية  نفذ  الذي  -المعلوم  المجهول  الشبحي 
اعقبت  التي  للحظات  فيديو  مقاطع  اظهرتها  تامة،  وبأريحية 

الهجوم المباغت.
في هذه السنة خسرت ايران أهم شخصيتين على صلة وثيقة 
سليماني  قاسم  الجنرال  هما  واسرائيل،  امريكا   مع  بالصراع 
قائد فيلق القدس الذي كان صاحب النفوذ المهيمن في العراق 
وسوريا ولبنان واليمن، وهذا العالم النووي  فخري زادة الذي 
تعده اسرائيل العقل المدبر للبرامج الحربية النووية االفتراضية 

أو السرية. 
في ضربة ضد  مقنناً  كان  سليماني  مقتل  على  االيراني  الرد 
الرد على  اّن  العراقية، غير  االسد  قاعدة عين  في  االمريكان 
عملية نوعية،المتهم فيها اسرائيل، أمر صعب ومعقد، وال داللة 
الجهة  اذا كان من خالل صواريخ عبر غزة وهي  له  مؤثرة 
الوحيدة المتاحة مع الجهة السورية المقابلة للجوالن والتي من 
نهائي  شبه  استبعاد  مع  االيرانية،  اليد  اليها  تصل  أن  الممكن 

الشعال جبهة جنوب لبنان. 
الخيار المتاح اليران للرد هو عمليات جديدة الستهداف الوجود 
وهذا  الجديد،  التطبيع  ذات  الدول  عبر  الخليج  في  االسرائيلي 
تحول نوعي خطير جداً، اليمكن اغفاله في التفكير االستخباري 

العميق، بالرغم من انه احتمال ضعيف في ظاهره العام .
تتجاهله  ووجود،  شواخص  له  احتمال  هناك  الوقت  ذات  في 
الخارج  في  مؤذية  ضربات  تلقت  التي  المعارضة  هو  ايران 
والداخل، وقد تكون االقرب الختراق الجبهة االيرانية واالنتقام 

لنفسها.

ماذا لو )فعلها( ترامب
في الوقت الضائع؟

لم تكن إيران اخلميني ليسمح لها أن تكون فزاعة في الشرق األوسط اعتباطًا ومحض 
صدفة عابرة. إن العارفني بتاريخ العقود اخلمس املاضية يدركون كيف نشأت وتطورت 
األمور التي قام عليها سقوط شاه إيران محمد رضا بهلوي، وجناح ثورة املستضعفني 
كان  من  أجندات  تنفيذ  في  وقدراته  الشاه  دور  تغير  فمع  الفقيه.  الولي  خميني  بقيادة 
يحميه ويستخدمه، ال بل وتهادنه مع صدام حسني ذو الطموح القومي والهيمنة االقليمية 
دولة طائفية عدوانية وحاقدة  لنشوء  السبيل  وتهيئة  باسقاطه  الغرب  قرار  املتفردة، جاء 
تاريخيًا، وذات طموحات اقليمية ودولية، ولتكون أداة حرب وتدمير شامل ملنطقة ملتهبة 
تعج بالثروات ومصادر الطاقة. ولم يكن ذلك في مصلحة الغرب وحليفته إسرائيل فقط، 
وإمنا، ولسوء احلظ، في مصالح دول املقابل املتقاطعة معه كروسيا والصني وغيرها في 

مجاالت أخرى. ففي هذه املنطقة رسمت خارطة مصالح لألقوياء ووزعت الكعكة!.
ونفذت  رسمت  القرار  أصحاب  ألهداف  وحتقيقًا  اإلطار  هذا  وفي  األساس  هذا  وعلى 
الكويت،  العراق في  العراقية االيرانية، واجبار وخداع  سياسات، ومنها اشعال احلرب 
وغزوه واحتالله وتدميره، وتقوية شوكة ايران العسكرية في احلدود التي تخدم مصالح 

األطراف املستفيدة.
وزعت األطراف املستفيدة األدوار  بينها، وراحت تلعب مشاهد املسرحية في رفض وقبول، 
توافق واختالف، تصالح وتعادي، ولم تكن جميعها إال فصواًل تستجيب لتغير الظروف 

ووفق ثوابت ال نحيد عنها.
كيف كان ميكن أن يجري ابقاء تناحر العرب واملسلمني واحلفاظ على تخلفهم وضعفهم 
دون سياسة فرق تسد ودعم كراسي حكم أنظمتهم واستمرار استنزافهم، وعند اضطرار 

األمر ضربهم وغزوهم واحتاللهم املباشر؟
وفي خضم تلك السياسات واملواقف كان إليران دور محوري، ومنذ أيام الشاه كما أشرنا 
مع تبدل صوجلان الشاه بوالية الفقيه الشيعي الطائفي الرافضي الذي استوجبت ضرورة 

دوام زخمه اعتماده شعارات االسالم وعدائه للشيطان األكبر ودعواته باملوت إلسرائيل!
وحصل ما حصل أيام ترامب على درب حتقيق ما أشرنا له من أهداف وسياسات، والتي 
لم تنته بعد! فقد يكون لترامب مهمة أخيرة، مدفوعة الثمن ومباركة من أطراف عديدة، 
ومبررة من أطراف أخرى. فمن هو املستفيد من عملية عسكرية أو أمنية مؤثرة أمريكية 
ضد إيران في الساعات األخيرة ملن لم يقصر في خدمته لألهداف الصهيونية، وما هي 

حدودها؟
ألن يستفيد من ذلك بايدن في تفاوضه مع إيران البعبع مكسور اجلناح ومقلم األظافر 
بعض الشيء؟ أال ستفرح بذلك السعودية ودول التطبيع؟ أال يعود ذلك على روسيا وكوريا 

والصني بعوائد عقود اعمار وتسليح جديدة؟ أال يخدم ذلك أمن إسرائيل؟
بذلك،  توحي  األخيرة  والعسكرية  السياسية  التحركات  إن 
وإنها ستكون نشوة خمرة تدور في رأس نرجسي مهزوم، 

وهو يغادر قصره بشيء من زهو االنتصار!

د. نزار محمود
برلني

رحيل جنمة سينمائية ايطالية 
روما -الزمان  رحلت الفنانة اإليطالية داريا نيكولودي التي اشتهرت بأدوارها في فيلمي "ديب ريد" و"إنفيرنو"، عن عمر يناهز 70 عاًما. حسبما 
أكدت ابنتها وزميلتها املمثلة آسيا أرجنتو.  كتبت آسيا على اإلنستغرام: "ارقد بسالم يا أمي احلبيبة. اآلن ميكنك أن تطير بحرية بروحك 
العظيمة ولن تضطر إلى املعاناة بعد اآلن. سأحاول أن أستمر من أجل أحفادك احملبوبني وخاصة بالنسبة لك الذين ال تريدين رؤيتهم بحالة 
حزن". وأضافت "حتى لو كنت بدونك أفتقد األرض حتت قدمي، وأشعر أنني فقدت نقطتي املرجعية احلقيقية الوحيدة. أنا قريب من كل الذين 

عرفوها وأحبوها. سأظل دائًما أغنيتك، داريا". 

متحف  ينوي   - ب(  ف  لندن-)أ 
العاصمة  أبناء  أحالم  توثيق  لندن 
كورونا  بفيروس  املرتبطة  البريطانية 
احملتويات  هذه  أن  باعتبار  املستجّد، 
الوباء  آثار  عن  شهادات  مبثابة  هي 
لتوسيع  وسبيل  العقلية  الصحة  على 

آفاق مجموعات املتاحف.
لندن"  أوف  "ميوزيوم  متحف  وكشف 
اخملّصص لتاريخ العاصمة البريطانية 
إلى  أّدى  "وباء كوفيد19-  أن  بيان  في 
لندن،  سّكان  حياة  في  كثيرة  تغّيرات 
اجملريات  يخّص  ما  في  فحسب  ليس 
بالنوم  عالقتنا  في  أيضا  بل  اليومية 

واألحالم" نتيجة القلق والتوّتر.
تقضي  املهّمة  أن  البيان  وأوضح 
قصص  شكل  على  األحالم  "جمع  بـ 
بالصحة  صلتها  وحتليل  شفهية... 
الضغوطات  مكافحة  وآليات  العقلية 
اخلارحية، ال سّيما في أوقات األزمات".
فيها  يجمع  التي  األولى  "املّرة  وهي 
مباشرة  لقاءات  في  أحالما  متحف 

وشهادات شخصية"، بحسب البيان.

"غارديينز  اسم  املشروع  هذا  ويحمل 
أوف سليب" )حّراس النوم( املستوحى 
مؤسس  فرويد  لسيغموند  عبارة  من 
يجرى  وهو  النفسي  التحليل  علم 
بالتعاون مع متحف األحالم في جامعة 
أونتاريو  في  يونيفيرستي"  "ويسترن 

)كندا(.
ملتحف  مبادرة  ضمن  يندرج  وهو 
وشهادات  مقتنيات  جمع  هدفها  لندن 

مرتبطة بالوباء.
إلى  املبادرة  في  املشاركون  وسيدعى 
عبر  حوار  خالل  أحالمهم  عن  الكشف 
الفيديو في شباط/فبراير 2021 يجريه 

خبراء في علم النفس االجتماعي.
على  القّيمة  أرافاني  فتينة  وقالت 
احملتويات الرقمية في املتحف "جمعت 
شكل  على  عموما  األحالم  املتاحف 
لوحات أو رسومات مرتبطة باألحداث"، 
مشيرة إلى أن الغاية من هذا املشروع 
تقضي "بتقدمي لألجيال املقبلة سرديات 
وشخصية  عاطفية  احلقبة  هذه  عن 

بدرجة أكبر".

نيس )فرنسا(- )أ ف ب( - ُحكم على خّيال إيرلندي 
من  وُمنع  التنفيذ  وقف  مع  واحدا  عاما  بالسجن 
مزاولة الهواية مدة خمس سنوات إثر نفوق جواده 
جراء اإلنهاك الزائد واجللد في منطقة كاني-سور-
أفادت  ما  على   ،2016 سنة  فرنسا  جنوب  في  مير 

مصادر قضائية اجلمعة.
وذّكرت كاتيا فيشر ممثلة الرابطة الفرنسية حلماية 
اخليول، إحدى الهيئات اخلمس التي تقدمت بدعوى 
بتهمة  كان مالحقا  اخلّيال  بأن  احملاكمة،  في  مدينة 
في  وحشية  أفعال  وممارسة  جسيم  أذى  "إحلاق 

كل  بنيل  احملكمة  حكمت  وقد  منزلي".  حيوان  حق 
يورو   1500 بقيمة  تعويضات  اخلمس  الهيئات  من 

إضافة إلى ألف يورو مقابل التكاليف القضائية.
ومبوجب احلكم الصادر عن محكمة غراس والقابل 
مبنعه  اإليرلندي  اخلّيال  على  ُحكم  لالستئناف، 

نهائيا من حيازة حيوان منزلي، وفق قلم احملكمة.
كروز"  ست  صن  "فلوغاس  الرمادي  اجلواد  وكان 
سباق  في   2016 سنة  يشارك  سنوات  عشر  البالغ 
حواجز في مضمار كاني-سور-مير للخيل في منطقة 

كوت دازور الساحلية )الريفييرا الفرنسية(.

منسوية  منطقة  سكان  قرر   - ب(  ف  )أ  فيينا- 
للفظه  الفاضح  املدلول  بسبب  قريتهم  اسم  تغيير 
من  بها  املفرط  االهتمام  جلم  في  أمال  اإلنكليزي، 
جانب مستخدمي اإلنترنت، بحسب مذكرة صادرة 
قرر  فقد  اخلميس.  نشرت  البلدي  اجمللس  عن 
اجمللس البلدي تغيير اسم القرية من "فاكينغ" إلى 
"فاغينغ" اعتبارا من األول من كانون الثاني/يناير 
االثنني  املؤرخة  الوثيقة  في  ورد  ما  على   ،2021
احملافظة  الرئيسة  هولزنر  أندريا  من  واملوقعة 
لبلدية تارسدورف التي تتبع لها القرية الصغيرة 
الواقعة في النمسا العليا على بعد 350 كيلومترا 

مئة  حوالى  يعيش  وحيث  فيينا  من  الشرق  إلى 
على  األخيرة  السنوات  في  كثر  ودأب  شخص. 
اللوحات  بجانب  لهم  صور  اللتقاط  القرية  زيارة 
املرورية التي حتمل اسم القرية الذي يحمل معنى 
البعض  اعتماد  مع  باإلنكليزية،  فاضحا  جنسيا 
رواج  حتقيق  بهدف  ابتذال  على  ينطوي  أسلوبا 
يحظ  لم  السابق،  وفي  اإلنترنت.  منصات  على 
مشروع تغيير اسم القرية على غالبية واضحة في 
ظل انقسام بني مؤيدي ذلك خصوصا من السكان 
من  وغيرهم  املرورية،  اللوحات  بجانب  املقيمني 

معارضي مثل هذه اخلطوة.

السجن خلّيال تسبب بنفوق جوادهمتحف لندن يوثق األحالم املرتبطة بكورونا

قرية منسوية تغير اسمها بسبب مدلوله الفاضح
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احلكومة  أعلنت   - ب(  ف  لندن-)أ 
للحد  تدابير  سلسلة  اجلمعة  البريطانية 
العمالقة  اإلنترنت  مجموعات  نفوذ  من 
لناحية  سواء  و"غوغل"،  "فيسبوك"  بينها 
أو  الشخصية  البيانات  استخدام 
مدونة  وستوضع  اإللكترونية.  اإلعالنات 
"وحدة  راية  حتت  جديدة  سلوكيات 
لألسواق الرقمية" بهدف تعزيز التنافسية 
بيان  وفق  املستهلكني،  حماية  وحتسني 
الرقمي.  والقطاع  الشركات  لوزارتي 
وقررت احلكومة اتباع توصيات أصدرتها 
البريطانية  الهيئة  متوز/يوليو  في 
ستتبع  التي  املنافسة  لشؤون  الناظمة 
من  لديها  قلق  ظل  في  الوحدة،  هذه  لها 
القطاع  في  العمالقة  اجملموعات  هيمنة 
البريطانية  الدولة  وزير  وأكد  الرقمي. 
واالستراتيجية  والطاقة  التجارة  لشؤون 
الصناعية ألوك شارما أن "نظامنا اجلديد 
الرقمية  األسواق  في  للتنافسية  الداعم 
للمستهلكني  يكون  أن  على  سيحرص 
اخليار من دون إقصاء الشركات الصغيرة". 
وتقر لندن بإيجابيات هذه املنصات لكنها 
تتوقف عند "تركز السلطة لدى عدد صغير 
من الشركات الرقمية" ما يؤدي إلى تباطؤ 
وقد  االبتكار  من  ويحد  القطاع  في  النمو 
وقد  اجملتمع.  على  سلبية  آثار  له  تكون 
ترغم مدونة السلوكيات اجلديدة املنصات 
اخلدمات  في  أكبر  شفافية  إظهار  على 

البيانات  استخدامها  طريقة  وفي  املقدمة 
الشخصية. وسيكون للمستهلكني اخليار 
موجهة  إلكترونية  إعالنات  تلقي  لناحية 
أو عدمه. وسُتطلق وحدة األسواق الرقمية 
عمالقة  ترغم  قد  وهي  نيسان/أبريل  في 
سلوكياتها  تغيير  على  الرقمي  القطاع 
عند احلاجة، كما سُتمنح صالحية فرض 

غرامات في حال عدم احترام القواعد.
ستشكل  هذه  السلوكيات  مدونة  أن  كما 
في  اإلنصاف  من  مزيد  لضمان  وسيلة 
الرقمية  التجارية بني اجملموعات  العقود 

العمالقة واملؤسسات الصحافية.
وتشير الهيئة البريطانية الناظمة لشؤون 
اإلعالنات  على  النفقات  أن  إلى  املنافسة 
جنيه  مليار   14 قاربت  اإللكترونية 
استرليني في بريطانيا في 2019، بينها 

%80 تستقيها "فيسبوك" و"غوغل".
وتعتمد الصحف على "غوغل" و"فيسبوك" 
إلى  الزيارات  من   %  40 حوالى  في 

مواقعها.
البريطانية،  احلكومة  إعالن  على  وردا 
للعمل  متحمسة  إنها  "غوغل"  قالت 

"بصورة بناءة" مع الوحدة اجلديدة.
إلطالق  تستعد  التي  "فيسبوك"  وكانت 
املؤلف  نيوز"  "فيسبوك  األحداث  شريط 
وعدت  قد  صحافية،  ومقاالت  مواد  من 
مبساعدة املؤسسات الصحافية املوجودة 

على منصاتها.

بريطانيا تعتمد قواعد سلوكية جديدة لفيسبوك وغوغل
كيتو- )أ ف ب( - ُعثر على بطريق يعّد "نادرا" بريشه 
اإلكوادور  في  غاالباغوس  جزر  في  بالكامل  األبيض 
نوعها  من  فريدة  نباتية وحيوانية  بثروة  تتمّيز  التي 

في العالم، وفق ما أعلن املتنّزه الوطني في األرخبيل.
"قد  بيان  في  غاالباغوس  في  الوطني  املتنّزه  وأوضح 
يكون مّرد ذلك حالة جينية لفقدان جزئي لتصّبغ الريش 
ُتعرف باسم اللوسية"، مع اإلشارة إلى "وجوب إجراء 

حتاليل جينية للتأّكد من هذا الوضع".
وكشف البيان أن حاالت من هذا النوع قد ُرصدت عند 
حيوانات أخرى في األرخبيل، من بينها أسماك قرش 
وسحال وكركند شائك، لكّنها املّرة األولى التي ترصد 

عند طائر بطريق.
قبل  من  أسبوع  قبل  األولى  للمّرة  احليوان  وشوهد 
إحدى  إيزابيال،  جزيرة  على  باتينيو  جيمي  املرشد 
جزر األرخبيل الواقع على بعد ألف كيلومتر من ساحل 

اإلكوادور.
مؤسسة  مع  الوطني  غاالباغوس  متنّزه  ويتعاون 
في  البطريق  طيور  أعداد  لتتّبع  داروين  تشارلز 
املوقع. وهذه الطيور هي الوحيدة املتواجدة على خّط 
االستواء ومن األصغر من نوعها في العالم. وقد ارتفع 
عددها من 1451 في 2019 إلى 1940 في 2020، وفق 

التعداد األخير الذي أجري في تشرين األول/أكتوبر.
مختبرا  شّكل  الذي  غاالباغوس  أرخبيل  ويستمّد 
لوضع  داريون  تشارلز  البريطاني  للعالم  طبيعيا 
السالحف  من  اسمه  األنواع،  تطّور  حول  نظّريته 

العمالقة املنتشرة فيه.

على   - ب(  ف  الفلسطينية(-)أ  )االراضي  غزة 
وقع دق الطبول وعزف الناي، يرقص شبان في 
أحد أزقة حي الرمال قرب شاطئ غزة، احتفاال 
بزفاف صديقهم في مراسم مقتضبة على غير 
قلصت  التي  كوفيد19-  جائحة  خالل  العادة 

نفقات شباب القطاع على الزواج.
مركبة  األولى، تصل  الظهر  بعد  خالل ساعات 
تقل عروسني ضمن موكب صغير يضم سيارات 
حيث  اجليران  أحد  منزل  إلى  بالورود،  مزينة 
االلتزام  دون  من  كرسيا  خمسني  نحو  ُوضع 
وزارة  تفرضها  التي  الوقائية  باإلجراءات 
كورونا  فيروس  بسبب  غزة  في  الصحة 

املستجد.
وقد حرص العريس محمد أحمد عاشور، وهو 
بائع أدوات منزلية على بسطة صغيرة في سن 
حلة  بأبهى  الظهور  على  والعشرين،  الرابعة 
وقع  على  الشابة  عروسه  من  بزفافه  احتفاال 

الزغاريد ونثر الزهور.
املنزل،  أمام  بالرقص  العريس  بدأ  وعندما 
ارتفع صوت املزمار والطبول والتف حوله عدد 
الرقصات  أقاربه وأصدقائه ملشاركته  قليل من 
نسوة  أطلت  فيما  كمامات،  وضع  دون  من 
التي  السيارة  على  الورود  ونثرن  النوافذ  من 
توجد بداخلها العروس احملجبة ذات الفستان 

األبيض املرصع.
صاالت  تنتشر  متر،  مئة  حوالى  بعد  وعلى 
الساحلية.  الواجهة  عند  الفاخرة  األفراح 
غزة  في  هذه  الليلية  االحتفاالت  مواقع  لكن 
مغلقة حاليا بسبب تدابير مكافحة كوفيد19- 
التي  اإلسالمية  حماس  حركة  من  املفروضة 
 13 منذ  احملاصر  الفلسطيني  القطاع  حتكم 
عاما. ويعّبر عاشور املقيم في غرفة صغيرة في 
شقة أمه، عن فرحة "منقوصة" ألنه لم يتمكن من 

إقامة حفل زفافه في صالة أفراح.
ويقول "أنا غير راض بأن حفل زواجي في بيت 

اجليران ولساعة واحدة".
بسطة صغيرة  التي متلك  العريس  والدة  لكن 
في  أنه  ترى  غزة،  في  األطفال  مالبس  لبيع 
إلقامة  جيدة"  "فرصة  هناك  كورونا  ظروف 
حفل زفاف متواضع البنها "لتوفير الكثير من 

مصاريف الزفاف" املعتادة في القطاع الفقير.
ويوضح محمد "أمي سعيدة، هي دفعت تكاليف 
فرقة  وال  غداء  طعام  وال  صالة  ال  الزواج، 

موسيقية وال أجرة مصفف شعر".
الزفاف في قطاع غزة  وتراوح تكاليف حفالت 
في املعدل بني ثالثة وخمسة آالف دوالر، وفق 

متخصصني.

 تكاليف أرخص 
أقيم  غزة،  قطاع  شمال  في  جباليا  مدينة  في 
زفاف آخر بعد بضعة أيام ألحمد عمر خلة وهو 

ساعي بريد في سن 28 عاما وعروسته زهراء 
خلة ابنة التسعة عشر سنة.

في  املستجد  كورونا  مصابي  عدد  زيادة  ومع 
القطاع، تقول العروس الشابة التي انتهت للتو 
من تسريحة شعرها، إنها كانت تفضل لو أقيم 
مثل  كبيرة مع مدعوين،  قاعة  في  زفافها  حفل 

شقيقاتها وصديقاتها.
بجانب  محّياها  تعلو  بابتسامة  زهراء  وتقول 
والدتها "أنا سعيدة. أخيرا سأقيم حفل الزواج 
العام  ونصف  عاما  استمرت  خطوبة  بعد 
وتأجيل حفل الزفاف مرات عدة بسبب الوضع 

املالي الصعب للعريس وجراء كورونا".
ويشير عريسها أحمد خلة الذي كان يرتدي بزة 
سوداء مع ربط عنق حمراء، خالل انتظاره أمام 
باب محل تصفيف الشعر، إلى أن تكاليف حفل 

زواجه "أرخص بكثير" في ظل اجلائحة.
لكنه عاطل  ويحمل أحمد خلة شهادة جامعية 

عن العمل.

 أمل بغد أفضل 
في العادة، تبدأ حفالت الزفاف في القطاع بعد 
حلول الظالم، وغالبا ما ُتفصل فيها النساء عن 
الرجال، ويستمر الغناء والرقص حتى ساعات 

الفجر.
يضطر  الليلي،  التجول  حظر  بسبب  لكن 
النهار،  خالل  زفافهم  حفالت  إلقامة  العرائس 

ويغادر املدعوون عند غروب الشمس.
سلسلة  صاحبة  وهي  اللولو،  فدوى  وتقول 
إن  الشعر،  وتصفيف  للتجميل  صالونات 
"حفالت الزفاف باتت أقل عددا بسبب كورونا". 
الواقع اجلديد لتغيير ساعات  وقد دفعها هذا 

العمل لتالئم روتني احلياة اجلديد.

وتضيف "نبدأ العمل عند اخلامسة فجرا حتى 
الزفاف  حفل  ألن  العرائس  جتهيز  من  ننتهي 

يبدأ مبكرا".
وتوضح أخصائية التجميل وهي تضع كمامة 
منظفات  السالمة،  إجراءات  "نراعي  وقفازات 
تفاديا  للزبائن  احلرارة  درجة  وقياس  وتعقيم 
إلغالق الصالون )من وزارة الداخلية(، ألن ذلك 

سيشكل خسارة إضافية لنا".
تأجير  على  الطلب  تراجع حجم  وبدا واضحا 
الشعر  وتصفيف  واألصباغ  الزفاف  فساتني 
أن  توضح  التي  اللولو  وفق  والتجميل، 
من  العروس  على  تقتصر  الشعر  "تسريحة 
العريس كما  أقاربها وصديقاتها وأقارب  دون 

تعودنا قبل كورونا".
ويراوح سعر تأجير فستان العروس بني مئتي 
شيكل )60 دوالرا( و400 شيكل )120 دوالرا(، 

بحسب اللولو.
ويعيش نحو مليوني نسمة في قطاع غزة الذي 
حتاصره إسرائيل منذ 13 عاما، نصفهم حتت 

خط الفقر )أقل من خمسة دوالرات يوميا(.
تقرب  مرتفعة  بطالة  من  القطاع  يعاني  كما 
وحوالى  عام،  بشكل  املئة  في   50 من  نسبتها 
انعكس  ما  الشباب،  صفوف  في  املئة  في   65

تراجعا في اإلقبال على الزواج.
أمام  من  كمامة،  يضع  كان  الذي  خلة  ويقول 
"ال  عروسه  الصطحاب  قصده  الذي  الصالون 
أن  للشباب  ماذا ميكن  بيت،  وال  مال  وال  عمل 
يفعل، نتزوج ولدينا أمل أن يكون الغد أفضل".
غزة  في  الصحي  القطاع  في  مسؤولون  ويكد 
أن فيروس كورونا املستجد يتفشى بسرعة في 
عن  الوضع  "خروج  من  حتذيرات  مع  القطاع، 

السيطرة".

كوفيد-19 يقلص
أعباء الزواج على شباب غزة

العثور على طائر 
بطريق أبيض نادر
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