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حملة لفّك الحصار 
عن درعا البلد

شهادات صحافيات فلسطينيات 
حول االعتداء عليهن

أحمد محسن

يــضــم اســتــديــو التحليل املــتــطــور واألنــيــق 
مــحــلــلــن،  ثـــاثـــة   Bein Sports قـــنـــوات  فـــي 
بــاإلضــافــة إلـــى مــحــاور يــديــر الـــحـــوار بن 
املــــشــــاركــــن، ويــــشــــارك فــــي الــتــعــلــيــق عــلــى 
ــا يــفــعــلــه  ــ ــات املـــــبـــــاريـــــات. يـــفـــعـــل مـ ــريــ ــجــ مــ
ع 

ّ
يوز إنه  أي  الحوارات واملقّدمون،  مديرو 

األســئــلــة على الــضــيــوف، ويــتــبــادل األفــكــار 
عمومًا،  للمتابعن  واضــحــًا  يــبــدو  مــعــهــم. 
كأس  بطولة  يتابعون  للذين  فقط  وليس 
ــرة، أن املــحــطــة في  ــيـ ــم األوروبـــيـــة األخـ األمــ
تغطيتها، تحرص على عاملن أساسين: 
العامل األول، هو التنويع قدر اإلمكان في 
العرب، من دون إهمال  املحللن  جنسيات 
ــانـــب اســتــضــافــة  ــــى جـ ة، إلـ عــنــصــر الــــكــــفــــاء
مــحــلــلــن أجـــانـــب يــمــلــكــون ســمــعــة كــبــيــرة، 
الحاجة، مثل رود غوليت  عندما تقتضي 
من هولندا، وبيتر شمايكل من الدنمارك، 
أو جــيــانــفــرانــكــو زوال مـــن إيــطــالــيــا. وهـــذا 
عــامــل إيــجــابــي مـــن الــنــاحــيــة املــهــنــيــة. أمــا 
النساء  بــإقــصــاء  فيتمثل  الــثــانــي،  الــعــامــل 
مـــن االســـتـــديـــو تـــمـــامـــًا. صــحــيــح أن هــنــاك 
مقّدمات لبرامج رياضية، لكنهن في مواقع 
ه 

ّ
ثانوية، رغم امتاكهن لكفاءة عالية. إذ إن

فــي لحظة الــحــدث الــهــام، مــثــل كـــأس األمــم 
األوروبية، يقتصر الحضور على الذكور.

املــاعــب، كذلك في االستديو. ثمة  كما في 
نجوم يحظون بشعبية كبيرة، لتاريخهم 
تريكة من  أبــو  كــبــار، مثل محمد  كاعبن 
مـــصـــر، أو كــمــحــلــلــن بـــارعـــن، مــثــل طـــارق 
ذياب من تونس. لكن االستديو الفرنسي، 
الـــتـــابـــع لــلــقــنــاة ذاتــــهــــا، لـــيـــس عـــدائـــيـــًا مــع 
الــنــســاء بـــالـــدرجـــة ذاتـــهـــا، إذ تــحــضــر فيه 
أن  قات. ومما ال شك فيه، 

ّ
مــحــاورات ومعل

اعتبارات،  لعدة  تخضع  املحطة  حسابات 
ومــنــهــا تــصــوراتــهــا عــن الــجــمــهــور العربي 
ــع مــــن هــيــمــنــة  ــابـ ــا هــــو نـ نـــفـــســـه، ومـــنـــهـــا مــ
الــذكــور بــاألســاس عــلــى املــيــدان الــريــاضــي 
ــا يـــتـــعـــلـــق األمـــــــر بــــــاإلعــــــام. فــفــكــرة  ــدمـ ــنـ عـ
الهيمنة الذكورية تقوم على االستياء، أي 
النساء،  مــع  كــل حّيز مشترك  على  السطو 
النوع االجتماعي  ومحاولة ترسيخ نظام 
أبــويــة/ هرمية  الــذي يرتكز على منظومة 
تقوم  مفهومًا،  القوة. وكما صــار  لعاقات 
ــــال،  ــــرجـ ــلـــى تـــفـــضـــيـــل الـ ــة عـ ــومـ ــظـ ــنـ هــــــذه املـ
وتــصــويــر الــنــســاء كــكــائــنــات تــابــعــة. وهــذا 
ما يحدث تمامًا في كرة القدم. بشكٍل عام، 
تحديدًا،  العربية  القناة  االنحياز  يتجاوز 
ويــعــد قضية عــاملــيــة، مــن ضــمــن االنــحــيــاز 

التقليدي إلى الذكور في الرياضة.
ــادة  يــجــب تفكيكها وإعــ أيــضــًا  فــالــريــاضــة 
بـــنـــائـــهـــا، وعــــــــدم االكــــتــــفــــاء بـــالـــتـــصـــورات 
التاريخية - الحالية عنها، فهي ناتجة من 

منوعات

معرفة أنتجتها ُسلطة. وفي مسألة تحليل 
النساء  استبعاد  يبدو  تحديدًا،  املباريات 
 إقــصــائــيــًا 

ً
مــــن الــتــحــلــيــل والـــتـــقـــديـــم عـــمـــا

بامتياز، ال يخرج عن املنظومة التي تفرض 
تصورات محددة وهرمية لدور النساء في 

الرياضة، ومن خلفها في املجتمع. 
بحاجة  لسنا  ذاتــهــا،  املسابقة  عن  وبعيدًا 
لنكتشف هيمنة  الــبــحــث  مـــن  الــكــثــيــر  إلـــى 

الرجال على مساحات التغطية الصحافية، 
ــر بــالــريــاضــة عــمــومــًا.  ــ عــنــدمــا يــتــعــلــق األمـ
يكفي أن تفتح أي صحيفة في العالم لكي 
تــاحــظ أن هــنــاك تــمــيــيــزًا كــبــيــرًا ملصلحة 
الرجال عندما يتعلق األمر بالرياضة. في 
مـــارس/ آذار املــاضــي، نــددت أكثر مــن 150 
صــحــافــيــة ريــاضــيــة فــي فــرنــســا بالتمييز 
في   

َ
وقلن والتعصب،  والتحرش  الجنسي 

رسالة: »نريد أن نكون في املقدمة. في عام 
التسامح مع رياضة  2021، لم يعد ممكنًا 
يديرها رجال من أجل الرجال وعن الرجال. 
معاملة الــنــســاء كــأشــخــاص أقـــل فــي غــرف 

الصحافة الرياضية لم تعد مقبولة«.
ال يــتــوقــف األمــــر عــلــى األلـــعـــاب الجماعية 
ــلـــذكـــوريـــة  ــًا يـــتـــيـــح لـ ــدانــ ــيــ ــي تـــعـــتـــبـــر مــ ــتــ الــ
استعراض موروثها، بل يتجاوز ذلك إلى 
األلــعــاب الــفــرديــة، بحيث تــصــور إنــجــازات 
ــداث أقــــل أهــمــيــة. هــكــذا،  ــأحـ الــريــاضــيــات كـ
تبدو الرياضة مؤشرًا أساسيًا على النزعة 
ربطها  يــجــري  بحيث  للهيمنة،  الــذكــوريــة 
 أو بــطــريــقــة غـــيـــر مـــبـــاشـــرة – 

ً
– مـــبـــاشـــرة

بالقوة البدنية. عامليًا، وليس فقط عربيًا، 
ال تــحــظــى الـــريـــاضـــة الــنــســائــيــة، وخــاصــة 
تنالها  الــتــي  ذاتــهــا  بالتغطية  الجماعية، 
الرياضات الــذكــوريــة، وهــو ما أثــار سابقًا 
بينها خــال مونديال كرة  حماٍت عاملية، 
الــقــدم للسيدات األخــيــر. وهــنــاك تفسيرات 
لذلك، منها ما هو جــنــدري، بحيث  كثيرة 
الـــذكـــور العلنية  ــر مــوافــقــة  ال يــتــطــلــب األمــ
ــكـــن مــعــظــمــهــم  ــلـــى مـــعـــايـــيـــر »الــــــقــــــوة«، لـ عـ
ــا تــمــنــحــهــم  ــهــ ــر عـــنـــهـــا ألنــ ــنـــظـ ــغـــضـــون الـ يـ
االمـــتـــيـــاز، ومــنــهــا مـــا هـــو تـــجـــاري، بحيث 
تــــؤدي حــســابــات الــكــســب الــتــجــاريــة دورًا 
أساسيًا في استبعاد النساء من الرياضة، 
ــل »اســــتــــثــــمــــار« حــــضــــورهــــا فــي  ــيـ ــفـــضـ وتـ
ميادين »تسليعية« أخرى. وحسب دراسة 
لجنيفر هارغريفرز، يتبن أن نوع النشاط 
الرياضي يحدد نسبة التغطية اإلعامية، 
النسائية.  بالرياضة  األمــر  يتعلق  عندما 
مقاييس »عاقات  ريــاضــات، حسب  هناك 
الـــقـــوة« تــعــتــبــر »مــنــاســبــة لــلــنــســاء«، مثل 
كــرة املــضــرب والــســبــاحــة، تحظى بتغطية 
إنتاج  فــي  النساء  أكــبــر، وتــشــارك  إعامية 
معرفة حــولــهــا. لــكــن، فــي حــالــة الــريــاضــات 
الــقــدم على نــحــٍو خــاص،  الجماعية، وكـــرة 
ترّكز التغطية اإلعامية على جوانب غير 
رياضية، مثل الحياة الخاصة للرياضيات 
وميولهن الجنسية، باإلضافة إلى التدخل 

بمظهرهن الخارجي.
تــتــجــاوز الــهــيــمــنــة الـــذكـــوريـــة عــلــى مــجــال 
الـــريـــاضـــة، اإلعــــــام الـــعـــربـــي، وتـــعـــد حــالــة 
عــاملــيــة، تــعــانــي فيها الــنــســاء مــن الــتــفــاوت 
 بالرجال، ضمن سياق 

ً
في األجور، مقارنة

الترتيب الذكوري ذاته للمهام والوظائف. 
لــكــن فـــي ضــــوء اإلنـــــجـــــازات الــنــســويــة في 
لعزل  ملّحة  الحاجة  تبقى  عــامــة،  ميادين 
الخصائص املتخّيلة التي تجعل الرياضة 
ميدانًا ذكوريًا. ومن بن النقاط، استبعاد 
الــنــســاء مـــن تــغــطــيــة األحــــــداث الــريــاضــيــة، 
الــتــعــلــيــق عــلــى املـــبـــاريـــات واملـــشـــاركـــة في 
الــذرائــع  كــانــت  مهما  فالتمييز،  تحليلها. 

التي يستند إليها، يبقى تمييزًا.

تهيمن الذكورية 
على الرياضة في اإلعالم 

العربي

رام اهلل ـ جهاد بركات

ــيــــات فــلــســطــيــنــيــات  ــافــ ــــت ســـــت صــــحــ ــــدمـ قـ
شـــهـــاداتـــهـــن خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي لهن 
ولشخصيات نسوية ومؤسسات حقوقية 
فــي مقر مؤسسة الــحــق فــي رام الــلــه وسط 
ــول اعـــتـــداء  الــضــفــة الــغــربــيــة؛ األربــــعــــاء، حــ
األجهزة األمنية عليهن وخصوصًا األفراد 

بزي مدني. 
عـــلـــن عـــن تــحــرك حــقــوقــي لــتــقــديــم بــاغ 

ُ
 وأ

لـــلـــنـــائـــب الــــعــــام بـــأســـمـــاء وصـــــــور األفـــــــراد 
بــالــزي املــدنــي الــذيــن اعــتــدوا على الفتيات 
والــصــحــافــيــات واإلعـــامـــيـــات، إضــافــة إلــى 

إمكانية التحرك في األمم املتحدة.
خال  العلمي،  سجى  الصحافية،  وروت 
املـــؤتـــمـــر عــمــلــيــة مــاحــقــتــهــا فـــي رام الــلــه 
السبت املاضي، من أفراد بزي مدني بعد 
الــذي  املحمول  هاتفها  مــصــادرة  محاولة 
وأكــدت  ــداث.  األحــ فــي تصوير  تستخدمه 
ــلــــت إلــــــى حــد  الـــعـــلـــمـــي أن املــــاحــــقــــة وصــ
تــجــاري،  إلــى مجمع  اضــطــرارهــا للهروب 
الهروب  اإلمــســاك بها وتمكنت من  ثم تم 
إلى داخل مرحاض في البناية التجارية. 
إضــافــة إلــى ماحقتهم لها والــطــرق على 
أبــــواب املــراحــيــض، وبــقــائــهــا لــســاعــة قبل 
تمكنها مــن املـــغـــادرة بــمــســاعــدة عـــدد من 

حماد  شــذى  الصحافية  أمــا  الصحافين. 
ــأكـــدت أن أفـــــــرادًا بــلــبــاس مـــدنـــي حـــاولـــوا  فـ
الـــســـبـــت املـــــاضـــــي، خـــطـــف هـــاتـــفـــهـــا وهـــي 
ــل أن تـــصـــاب  ــبـ ــيـــن، قـ ــافـ ــــع الـــصـــحـ ــقـــف مـ تـ
بقنبلة غاز بوجهها أدت إلى جرح عميق. 
وقـــالـــت حـــمـــاد: »نـــحـــن نــشــعــر بـــخـــوف، وال 
ــد حـــصـــانـــة فــــي الــــشــــارع لــلــصــحــافــي  تـــوجـ
الفلسطيني، هذه الحصانة لم نكن نطلبها 
مــــن جـــيـــش االحــــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي، وكــنــا 
أنــه من  املواجهات نعلم  دائمًا حن نغطي 
املمكن في ذلك اليوم أن نصاب بالرصاص 
أو نموت أو يحصل معنا أي شــيء، ولكن 
اعـــتـــداءات األجــهــزة األمــنــيــة كــانــت موجعة 

لنا وقاسية«.
وخــال املــؤتــمــر، أعلنت مــديــرة مركز املــرأة 
ــاعـــي، رنـــدة  ــمـ ــتـ ــاد الـــقـــانـــونـــي واالجـ لــــإرشــ
ونسوية  حقوقية  مؤسسات  أن  ســنــيــورة، 
الــعــام من  بـــاغ للنائب  تــقــديــم  تعمل عــلــى 
أجل التحقيق في قضايا االعــتــداءات، عبر 
تقديم قائمة بأسماء وصور لألفراد الذين 
يرتدون الزي املدني ويعتدون على الفتيات 
ــات. وأضـــافـــت:  ــيــ والـــصـــحـــافـــيـــات واإلعــــامــ
»أمامنا إمكانية للتحرك في األمم املتحدة 
الــرأي  حــول حرية  الخاصن  املقررين  عبر 
الصحافية  الــحــريــات  فيها  بــمــا  والتعبير 
واإلعـــامـــيـــة، واملـــقـــرر الــخــاص ضــد العنف 

ضــد املـــرأة، واملــدافــعــن عــن حقوق اإلنسان 
واملقرر الخاص ملناهضة التعذيب«.

بــــــدورهــــــا، شـــــــددت الــــقــــيــــاديــــة الــســيــاســيــة 
ــان عــــشــــراوي،  ــنــ ــة حــ ــويـ ــنـــسـ والـــنـــاشـــطـــة الـ
الـــعـــضـــو الـــســـابـــق فــــي الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
ما  أن  على  الفلسطينية،  التحرير  ملنظمة 
حصل لم يأِت من فراغ، قائلة: »حذرنا مرارًا 
 وتــراجــعــًا فــي املنظومة 

ً
مــن أن هناك تــآكــا

الحقوقية، التي تتآكل وتتراجع في قضية 
الحكم الصالح ومتطلباته«.

)Getty( تستبعد النساء من التعليق على المباريات وتحليلها

)عباس موماني/فرانس برس(

عبد الرحمن خضر

بفّك  للمطالبة  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  ناشطون سوريون حملة  أطلق 
الحصار الذي تفرضه قوات النظام السوري والشرطة الروسية على منطقة درعا 
البلد، في محافظة درعا جنوبّي سورية، منذ عدة أيام، ما ينذر بحدوث كارثة إن 
لم تتراجع تلك القوات عن قرارها. وغّرد الناشطون تحت وسم »فكوا الحصار عن 
درعا البلد« و»متضامن مع معهد الثورة« و»أنقذوا درعا«، وطالبوا بفتح طرقات 
الحّي املحاصر منذ ستة أيام، والسماح بإدخال املواد الغذائية والطبية للسكان 
املحاصرين هناك. وقال محمود السويدي تحت الوسم: ُيعاني أهلنا في درعا البلد 
في سورية حصارًا أشد مما ياقيه أهلنا في القدس، ومن املحتمل أن نشهد شهداء 
م وتتضور الجوع، ال 

َّ
أكثر مع سياسة بشار األسد الخبيثة وحلفائه، أطفال تتيت

أحد يعلم ضــراوة هذِه الظروف إال من عاشها، أصــوات الطائرات وحدها إرهاب، 
فاللهم عونك.

أما الناشط السياسي السوري، أحمد أبازيد، فقال: يمكن استمرار الحصار أن يفاقم 
الوضع اإلنساني، وفقدان املواد األساسية في درعا البلد، حيث يقطن حاليًا قرابة 
11 ألف عائلة. وقالت لينا شامي مطالبة بنصرة الحّي املحاصر: »بعد اليوم ما في 
ْت وفعلت، ما في خوف بعد ذلك اليوم 

َ
خوف« كانت صرخة درعا األولى، درعا قال

يا درعــا، هل تذكرين وتــذكــرون حن نــادت حمص لدرعا »الفزعة« ولبت سورية 
ا معاكي للموت« يا درعا. ومن الكويت قال عبد الله الشطي: نظام األسد 

ّ
كلها »حن

ال يملك الخدمات اإلنسانية ليوفرها لشعبه من ماء وكهرباء وقمح، لكن بمقدوره 
قمعهم وقتلهم وحصارهم، من غزة املحاصرة هنا درعا. وبدوره قال لورانس أبو 
آدم: الحصار ساح املنسلخن من اإلنسانية، 11 ألف عائلة في أحياء درعا البلد 

وطريق السد ومخيم الاجئن الفلسطينين وأبناء الجوالن تحت الحصار.
ومنذ يوم االثنن املاضي، قامت قوات النظام بتدقيق أمني للهويات الشخصية 
في مدخل مدينة درعا الشرقي، ومنعت أهالي درعا البلد من الدخول إلى املدينة 

وأرغمتهم على العودة، بحسب »تجمع أحرار حوران«.

استديوهات التحليل الرياضي... أين النساء؟

قدمت جماعة هندوسية أخبار
متشددة شكوى للشرطة ضد 

مدير شركة »تويتر« في الهند، بعد 
استبعاد مناطق حساسة سياسيًا، 
هي جامو وكشمير وجيب الداخ 
البوذي، ومن خريطة للهند على 

موقع الشركة على اإلنترنت، ما فتح 
مشكلة جديدة لها في البالد.

تجّمع عدد من المراسلين 
والصحافيين اإليرانيين أمام مقر 

منظمة حماية البيئة اإليرانية، 
تخليدًا لذكرى مقتل زميلتين لهم، 
واحتجاجًا على حادث المرور الذي 
أودى بحياتهما. ودعا المحتجون 

إلى استقالة رئيس المنظمة عيسى 
كالنتري بسبب الحادث. 

حافظت »أمازون« على هيمنتها 
في مجال الحوسبة السحابية 

العالمية في عام 2020، فيما 
حققت الشركات المنافسة، بينها 

»مايكروسوفت« و»علي بابا« 
و»غوغل«، مكاسب في هذه 

السوق التي تشهد نموًا سريعًا، 
بحسب دراسة لشركة بحوث.

مددت محكمة مدينة موسكو 
حبس الصحافي السابق 

في جريدتي »كوميرسانت« 
و»فيدوموستي«، مستشار مؤسسة 
الفضاء الروسية »روس كوسموس«، 

إيفان سافرونوف المتهم بـ»الخيانة 
العظمى« لمدة ثالثة أشهر حتى 7 

أكتوبر/ تشرين األول المقبل.

الرياضية.  التغطية  النساء عن  العالم مباريات كأس األمم األوروبيّة حاليًا، يرى محللين ومعلقين ذكورًا، فيما ُتستبَعد  بينما يشاهد 
يتجاوز التمييز هذا الحدث، ليكون عالميًا، ويمتّد ليشمل كّل الرياضات
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الباد.  فــي  األجنبي  والسينمائي  اإلعــامــي 
وقـــال املــســؤول، الـــذي فضل عــدم ذكــر اسمه، 
إن منتجي الفيلم لم يحصلوا على تصريح 
حتى  وال  اليمنية  اإلعـــام  وزارة  مــن  إذن  أو 
اإلمـــارات  مــن  الشرعية، وإنــمــا  السلطات  مــن 
الــعــربــيــة املــتــحــدة الـــتـــي أعــطــتــهــم تــصــريــحــًا 
نهاية  املــشــاهــد،  وتــصــويــر  لتسجيل  ــًا  ــ وإذنـ
الــعــام املــاضــي. وأضـــاف أن األمــر تــم بحماية 
اليمن،  لسيادة  اعتبار  أي  دون  من  إماراتية 
سواء منها أو من الشركة املنتجة. الفتًا إلى 

أن أبوظبي أصبحت تخنق مواطني سقطرى 
إلى  الجزيرة  وحولت  وسيطرتها،  بنفوذها 
القادمن من أراضيها  لــلــزوار األجــانــب  قبلة 
عبر طائراتها وسفنها التي ال تتوقف طوال 
إجــــراءات يمنية لدخول  أي  مــن دون  الــيــوم، 

وخروج هؤالء.
وتــواصــلــت »الــعــربــي الــجــديــد« مـــع مــصــادر 
ــات املـــتـــحـــدة األمــيــركــيــة والــيــمــن،  ــواليــ فـــي الــ
ــم الــفــيــلــم  ــ وتــمــكــنــت مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى اسـ
واملنتجن وسنة اإلطــاق. وتأكدت »العربي 

أسعد سليمان

بــاتــت اإلمـــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة 
املوقع االستثنائي  أخيرًا تستغل 
ألرخــبــيــل ســقــطــرى الـــذي تسيطر 
ــمــة األمـــم 

ّ
عــلــيــه، واملــــــدرج عــلــى الئـــحـــة »مــنــظ

ــة«  ــافــ ــقــ ــثــ ــة والـــــعـــــلـــــوم والــ ــيـ ــربـ ــتـ ــلـ املــــتــــحــــدة لـ
)يونسكو(، لتمنح منتجن أجانب تصاريح 
ــى املـــحـــافـــظـــة وإتـــمـــام  ــ تـــخـــّولـــهـــم الــــدخــــول إلـ
أعــمــالــهــم، مــن دون أي رجـــوع إلــى السلطات 

اليمنية.
ــــي الـــســـلـــطـــة املـــحـــلـــيـــة فــي  ــــؤول فـ ــــسـ كـــشـــف مـ
ســـقـــطـــرى، لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن شــركــة 
هــولــيــووديــة صـــورت فــي املــحــافــظــة اليمنية 
الـــواقـــعـــة فـــي قــلــب املــحــيــط الــهــنــدي مــشــاهــد 
تنتجها  التي  السينمائية  أفامها  أحــد  مــن 
خــــال الــفــتــرة املـــاضـــيـــة، مـــن دون مــعــرفــة أو 
عــلــم لــلــســلــطــات الــحــكــومــيــة الــيــمــنــيــة، ممثلة 
فــي وزارة اإلعــــام والــثــقــافــة والــســيــاحــة، في 
الحكومة الشرعية املخولة بمثل هكذا شؤون، 
وفــقــًا لــلــقــوانــن والـــلـــوائـــح املــعــمــول بــهــا في 
الجمهورية اليمنية، حول ما يخص اإلنتاج 

يتعاون الرباعي في 
عمله الجديد مع سعد 

لمجّرد وريدون

ُصورت مشاهد من فيلم 
»جوراسيك: وورلد 

دومينيون« في سقطرى

اصطدام الكويكب 
كان انقالبًا هدد بإنهاء 

عهد الديناصورات

2223
منوعات

الجديد« أن الفيلم الذي صورت مشاهد منه 
في جزيرة سقطرى هو »جــوراســيــك: وورلــد 
دومينيون« Jurassic World: Dominion الذي 
بدأ التخطيط له منذ عام 2014. بدأ تصوير 
ــــي، وفـــــي مــــــــــارس/آذار  ــــاضـ ــام املـ ــعــ الـــفـــيـــلـــم الــ
2020 تــوقــف اإلنــتــاج بسبب ظـــروف جائحة 
»كـــوفـــيـــد-19«، لــُيــســتــأنــف فـــي يــولــيــو/تــمــوز 
مــن الــعــام نفسه. ومــن املــقــرر طــرحــه فــي دور 
السينما في يونيو/حزيران من العام املقبل، 
وهو من إنتاج شركة »أمبلن إنترتينمنت«.

ــــام والــثــقــافــة  ــ فــــي وزارة اإلعـ ــد مـــصـــدر  ــ وأكــ
والــســيــاحــة الــيــمــنــيــة، لــــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أنهم لم يتلقوا طلبًا من منتجن سينمائين 
أميركين خال السنتن املاضيتن، لتصوير 
مشاهد أفام، كما لم يتم التواصل معهم من 
يجري  الـــذي  السينمائي  الفيلم  ــاع 

ّ
صــن قبل 

ــيــــرًا فــــي جـــزيـــرة  الـــحـــديـــث عــــن تـــصـــويـــره أخــ
»تطورًا  يعد  األمــر  هــذا  أن  معتبرًا  سقطرى، 
 املسؤولية لحكومة أبوظبي 

ً
خطيرًا«، محما

الــهــولــيــووديــن، مــشــددًا على  للمنتجن  كما 
»ال يمكن  أن املسألة »لن تمر مرور الكرام«، فـ
أن يــؤخــذ إذن تصريح دخـــول أراضـــي دولــة 

معينة من خال دولة أخرى«.
وذكرت مصادر خاصة ورفيعة في الحكومة 
اليمنية، في تعليق لها، أنهم باتوا يدركون 
خــطــورة الــخــطــوات اإلمــاراتــيــة فــي مــا يخص 
ســقــطــرى، والـــتـــي تـــجـــاوزت حـــد املــنــطــق، في 
إلــى قطعة  الــجــزيــرة  مــحــاولــة منها لتحويل 
مــن أراضـــي دولــة اإلمـــارات العربية املتحدة، 
وهــــو حــلــم يــــراودهــــا مــنــذ عـــقـــود، مـــؤكـــدة أن 
اإلمـــــــارات الــعــربــيــة املـــتـــحـــدة حــــاولــــت، خــال 
ــة، اســـتـــغـــال حـــضـــورهـــا في  ــيـ الـــفـــتـــرة املـــاضـ
اإلعــــــــام الـــــدولـــــي، بـــمـــا فـــيـــهـــا عـــبـــر شـــركـــات 
ــتــــاج اإلعــــامــــي والــســيــنــمــائــي املــعــروفــة  اإلنــ
ــــود منتجن  دولــــيــــًا، خــصــوصــًا فـــي ظـــل وجـ
أراضيها، الستقطابهم لتنفيذ  كثيرين على 

مخططاتها حول جزيرة سقطرى.
ــارات العربية  ــ وكــشــفــت تــلــك املــصــادر أن اإلمـ
املتحدة أيضًا كثفت خال الفترة املاضية من 
حماتها الدولية عبر اإلعام والسينما، في 
مــحــاولــة إلظــهــار جــزيــرة سقطرى على أنها 
طائلة  مبالغ  تدفع  وأنــهــا  لها،  تابعة  أراض 
ألفامهم  مشاهد  لتصوير  املنتجن  لهؤالء 
ومــنــتــجــاتــهــم اإلعـــامـــيـــة والــســيــنــمــائــيــة في 
جـــزيـــرة ســقــطــرى، وهــــي تــتــكــفــل بــالــتــكــالــيــف 
كـــافـــة وبــيــنــهــا الـــنـــقـــل، وتــعــطــيــهــم تــصــاريــح 
إماراتية لدخول الجزيرة، وكل ذلك يتم بعيدًا 
عــن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة وســلــطــات الــجــزيــرة، 

وفقًا للمصادر.
وأشارت تلك املصادر إلى أن أبوظبي تعتقد 
أن الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة ال تـــعـــرف بــمــا يـــدور 
ويــجــري فــي أرخــبــيــل سقطرى ومــا تــقــوم به 
ــراءات لفصل الــجــزيــرة عن  ــ مــن خــطــوات وإجـ
للجمهورية  والــجــغــرافــي  الــوطــنــي  محيطها 

اليمنية.
هــــــذا فـــيـــمـــا يـــجـــد املــــوظــــفــــون الـــحـــكـــومـــيـــون 
اليمنيون في سقطرى أن املكاتب الحكومية 
ــبـــحـــت مـــعـــطـــلـــة، وأن حــــضــــور عــــــدد مــن  أصـ
شركات اإلنتاج السينمائي والتلفزيوني زاد 
في الجزيرة خال الفترة املاضية، وشوهدت 
الكثير من األعمال تصور في الجزيرة، وكلها 
على يد أجانب وغربين. ويؤكدون أن هؤالء 
يأتون بموافقة إماراتية وعبر أراضيها إلى 
الــجــزيــرة، حــيــث تــوفــر لــهــم الــحــمــايــة والــدعــم 

وعمليات النقل والتنقل.
وقــال محمد سويلم، وهــو موظف في وزارة 
الجديد«،  »العربي  لـ  سقطرى،  في  السياحة 
إنه وزماءه شاهدوا الكثير من  األشخاص 
من الجنسيات األوروبية والغربية يصورون 
ـــًا ومـــنـــتـــجـــات ســيــنــمــائــيــة ووثـــائـــقـــيـــة  ــامـ أفــ
ــــون عـــبـــر اإلمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة املــتــحــدة  ــأتـ ــ ويـ
بطائرات خاصة إلى الجزيرة، خال األشهر 
األولى من العام الحالي. الفتًا إلى أن السنوات 
املــاضــيــة لـــم تــشــهــد مــثــل هــــذه الـــحـــركـــة، وأن 
الحكومية  الـــوزارات  ومكاتب  املؤسسات  كل 
بواجبها وخدمة  القيام  عن  معطلة  اليمنية 
ــفـــتـــرض بــهــم  ــب يـ ــ ــانـ ــ ــتـــى أن األجـ ــاس، حـ ــ ــنـ ــ الـ
أخـــذ تــصــاريــح تــصــويــر األفــــام السينمائية 
والوثائقية منها، إال أنهم ال يمرون على أي 
من تلك املكاتب، ألنهم يقولون إنهم حصلوا 
العربية املتحدة  على تصاريح من اإلمــارات 

قبل وصولهم إلى الجزيرة.

كارين إليان ضاهر

يــعــّد ظــهــور الــبــثــور فــي الــوجــه مــن املشاكل 
 مــــن يــعــانــيــهــا 

ً
املـــزعـــجـــة الــــتــــي يـــجـــد عــــــــادة

يؤكد  سريعًا.  منها  التخلص  فــي  صعوبة 
الــــطــــبــــيــــب االخــــتــــصــــاصــــي فــــــي األمـــــــــراض 
ــــي طــويــلــة، أن الــبــشــرة الــتــي  الــجــلــديــة، دانـ
تــعــانــي هـــذا الــنــوع مــن املــشــاكــل، هــي بشرة 
 إلى 

ً
دهنية، ومن املتوقع أن تكون أكثر ميا

ذلك بسبب اإلفرازات الدهنية. وتأتي عوامل 
في املحيط لتزيد املشكلة سوءًا. في املقابل، 
أكثر عرضة لظهور  الدهنية  البشرة  وكون 
الـــبـــثـــور، ال بـــد مـــن الـــحـــرص بــمــعــدل أكــبــر، 
خاصة عند استخدام مستحضرات العناية 
ثمة  الحالة،  هــذه  ففي  واملــاكــيــاج.  بالبشرة 
مستحضرات معينة تناسب هذا النوع من 

البشرة.
يوضح طويلة أنه ليس ضروريًا أن تعاني 
البثور  كــل مــن لها بشرة دهنية مــن ظهور 
ــر إلـــى  ــبـ ــكـــون لـــديـــهـــا مـــيـــل أكـ حـــكـــمـــًا، لـــكـــن يـ
ذلــك بسبب انــســداد املــســام بفعل اإلفـــرازات 
الــدهــنــيــة الــــزائــــدة. وبــالــتــالــي، تــصــبــح هــذه 
املــســاحــة الــتــي حــصــل فيها انــســداد املــســام 

ــر، رحـــــب الــــربــــاعــــي بـــعـــودة  ــ ــ عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـ
»مــهــرجــان قـــرطـــاج« هـــذا الـــعـــام، بــعــد تعليق 
إقــامــتــه الــصــيــف املـــاضـــي بــســبــب اإلجــــــراءات 
االحترازية لفيروس كورونا، وقال: »أسعدتني 
عودة قرطاج مجددًا، ملا للمهرجان من تأثير 
إيجابي على الحياة بشكل عام، وعلى الحراك 
العربي،  والعالم  تونس  فــي  والثقافي  الفني 
برنامجًا  جهزت  املهرجان  إدارة  بــأن  وعلمت 
فنيًا وثقافيًا يليق بذائقة الناس، كما اتخذت 
تــدابــيــر احــتــرازيــة مـــراعـــاة لــلــوضــع الــصــحــي، 
وأرجـــو أن تــكــون عـــودة قــرطــاج فاتحة لبقية 
املـــهـــرجـــانـــات الـــعـــربـــيـــة، فــتــوقــف مــهــرجــانــات 
مــثــل مـــوازيـــن وجـــرش وبــيــت الــديــن وبعلبك، 
فالفنانون  الفنية،  الحياة  على  سلبيًا  يؤثر 
والــجــمــهــور مــعــًا تـــواقـــون لــعــودة الــحــيــاة إلــى 
ــت أســــتــــذكــــر مــشــاركــتــي  ــ ــا زلــ ــ طــبــيــعــتــهــا، ومــ
األخيرة العام قبل املاضي في ختام املهرجان، 
مــرور  بــذكــرى  الجمهور  مــع  احتفلت  ويومها 

ربع قرن على ظهوري ألول مرة في قرطاج«.
يضيف: »ومن جهتي، بدأت بتسجيل أغنيات 
ألبومي املقبل ألكون مستعدًا للقاء الجمهور، 
وهـــو ألـــبـــوم مــنــوع الــلــهــجــات بـــن الــتــونــســيــة 
ــة والــلــبــنــانــيــة والــخــلــيــجــيــة، فبعد  ــريـ واملـــصـ
مشواري الطويل أصبحت كل أغنية بالنسبة 

محمود الخطيب

ــن الـــفـــنـــان الـــتـــونـــســـي صـــابـــر الـــربـــاعـــي  ــراهــ يــ
عـــلـــى »تــــريــــو« أغـــنـــيـــة »الــــســــهــــرة صـــبـــاحـــي«، 
الــتــي تــجــمــعــه بــكــل مـــن ســعــد ملــجــرد واملــــوزع 
املوسيقي نادر خياط، املعروف باسم ريدون، 
الرباعي  وبــن  الصيف.  أغنية  تكون  أن  على 
أن األغنية التي ستصدر خال األيــام القليلة 
املقبلة، تحمل روح الحياة والفرح في مواجهة 
نتيجة  العاملي  الوضع  وتداعيات  الضغوط، 
جائحة كــورونــا. وأشـــار الــربــاعــي فــي حديثه 
األغنية كتبها  أن  إلى  الجديد«،  »العربي  إلى 
ولــحــنــهــا الـــفـــنـــان الــتــونــســي ســلــيــم عــبــد الــلــه 
وعرضها عليه، لكنه شعر بأنه يمكن تطوير 
فكرتها لــتــكــون عــاملــيــة، ولــيــســت عــربــيــة فقط، 
وقــال: »أعجبتني األغنية جــدًا، ووجــدت أنها 
على  فطرحت  العام،  املوسيقي  الجو  تناسب 
وتطويرها،  موسيقيًا  توزيعها  فكرة  ريــدون 
بحيث يكتب هو الكام لها باللغة اإلنكليزية، 
وقمت بالتواصل مع سعد ملجرد الــذي رحب 
ــن أن هــذه  ــ بــاملــشــاركــة فــي غــنــاء الــعــمــل. وأراهـ
األغـــنـــيـــة ســتــكــون أغــنــيــة فــصــل الـــصـــيـــف، ملا 
فيها من تجديد فني موسيقي، إذ سنطلقها 
للعالم بروح موسيقية مغاربية، وسيسمعها 
العربية  باللغتن  الثاثة  الجمهور منا نحن 

واإلنكليزية«.
وعــن سبب اختيار ريـــدون وملــجــرد ملشاركته 
الغناء، بن الرباعي أن لريدون باعا طويا في 
املوسيقى العاملية، ونجاحاته مع ليدي غاغا 
وجينفر لوبيز ومايكل جاكسون والشاب خالد 
وإنريكيه إغليسياس ونيكي ميناغ معروفه، كما 
أن سعد ملجرد فنان صاحب وجهة نظر محترفة 
ويتمتع بصوت جميل. األغــنــيــات  تقديم  فــي 

مـــائـــمـــة لــنــمــو الــبــكــتــيــريــا فـــيـــهـــا. ويـــشـــدد 
الـــطـــبـــيـــب عـــلـــى ضـــــــرورة مـــعـــالـــجـــة مــشــكــلــة 
دون  مــن  مبكرة،  فــي مرحلة  البثور سريعًا 
ازديــادهــا  فــي  التأخير يساهم  انــتــظــار ألن 
سوءًا، ويزيد من صعوبة معالجتها. »نظرًا 
ألن املشكلة األساسية هي في نمو البكتيريا 
في مواضع معينة في البشرة، يبدو غسلها 
املناسبة  وباملستحضرات  املــائــم  بالشكل 
لهذا النوع من البشرة الحل األمثل ملواجهة 

هذه املشكلة«.
تلعب دورًا  أن  يمكن  ومــراحــل  أســبــاب  ثمة 
في ظهور البثور في مرحلة ما ملن له بشرة 
املزيد  إلى  الحال، ما يدعو  دهنية بطبيعة 
مــن الــوقــايــة والــحــرص. ومــن أبـــرز العوامل 
ــي ذلــــــك: الــخــلــل  الـــتـــي يــمــكــن أن تـــســـاهـــم فــ
الهرموني بسبب هرمونات البروجيسترون 
والبروالكتن والتيستوستيرون. وغالبًا ما 
البلوغ، فتظهر  ذلــك في مرحلة  قد يحصل 
ُيــضــاف إلى  املــراهــقــن.  لــدى  البثور عندها 
ذلــك، نوع الغذاء، فثمة أطعمة معينة تزيد 
 لدى 

ً
املشكلة سوءًا إذا كانت موجودة أصا

األطعمة ال  كانت  لذلك، وإن  من هم عرضة 
تعتبر السبب الرئيسي كما يعتقد كثيرون. 
ــوكــــوال والـــســـكـــر  ــشــ ــذه األطــــعــــمــــة الــ ــ ــن هــ ــ ومــ
بمختلف مصادره. إلى جانب ما سبق، فإن 
استخدام مستحضرات معينة غير مائمة 
املسام  بــانــســداد  يساهم  الــدهــنــيــة،  للبشرة 
البثور  بظهور  وبالتالي  كــبــرى،  بمعدالت 

والرؤوس السوداء.
ــنـــِت مـــمـــن لـــهـــن بـــشـــرة دهـــنـــيـــة، فــأنــت  إذا كـ
خاصة  مستحضرات  إلــى  حكمًا  تحتاجن 
أكثر عرضة  بنوع بشرتك هــذه، العتبارها 
ــذه الـــحـــالـــة، يــقــول  لــظــهــور الـــبـــثـــور. فــفــي هــ

طويلة، إن الكريم املرطب ممنوع تمامًا ملن 
لها بشرة دهنية ألنه يزيد مشكلتها سوءًا. 
فـــي املـــقـــابـــل، تــتــوافــر مــســتــحــضــرات أخـــرى 
وخــطــوات يمكن ان تــســاعــد عــلــى الــحــد من 
إذا  املشكلة  تفاقم  تجنب  أو  البثور  ظــهــور 
. علمًا أن التعرض 

ً
ما كانت موجودة أصــا

ألشـــعـــة الــشــمــس ال عـــاقـــة لـــه بــالــبــثــور في 
مياه  أن  إال  كــثــيــرون.  يعتقد  كــمــا  الــبــشــرة، 
البثور  جــفــاف  فــي  تساعد  أن  يمكن  البحر 
 عــنــد الـــتـــعـــرض لـــهـــا. أمــا 

ً
املــــوجــــودة أصـــــا

الشمس فتساعد بنسبة محدودة لكنها ال 
 بحسب طويلة. 

ً
تعتبر حا

أن  بــشــرة دهنية  كــذلــك، يجب على مــن لها 
تــمــتــنــع عـــن اســتــعــمــال الـــكـــريـــم الــــواقــــي من 
الشمس الكريمي التركيبة. ففي هذه الحالة 
الـــذي يائم  الــســائــل  ذاك  تــخــتــار  أن  عليها، 
نــــوع بــشــرتــهــا بــشــكــل أفــضــل كــونــه خــاصــا 

بالبشرة الدهنية.

لي مسؤولية بحد ذاتها، لذلك أفكر جيدًا قبل 
اختيار كل عمل جديد أضمه لأللبوم، خاصة 
الكبير  التطور  بحكم  التوزيع،  مستوى  على 
عاملي،  مستوى  على  املوسيقى  تشهده  الــذي 

وعلى الفنان أن يكون مواكبًا لهذا التطور«.
ــقــــديــــم األلــــبــــومــــات  ــلــــى تــ وحــــــــول إصــــــــــــراره عــ
الــغــنــائــيــة، فــي الــوقــت الــــذي يــلــجــأ فــيــه معظم 
زمــــائــــه لـــتـــقـــديـــم أغـــنـــيـــات »ســـيـــنـــغـــل«، يـــرى 
للفنان،  »برستيج«  يعد  األلــبــوم  أن  الــربــاعــي 
يجمع األنماط الغنائية املتنوعة التي يقدمها 
املطرب، مضيفًا: »أحرص على التنويع وغناء 
ــمــــاط ألصــــل إلــــى مــخــتــلــف أذواق  جــمــيــع األنــ
الـــجـــمـــهـــور. كــمــا أنـــنـــي أقـــــدم كـــل فـــتـــرة أغــنــيــة 
إلى  بتأجيلها  أرغــب  وال  تعجبني  )سينغل( 
ــبــــوم«. ويــجــد الـــربـــاعـــي أن ظــاهــرة  مــوعــد األلــ
لجوء بعض الشخصيات الكبيرة من األثرياء 
واألمــــــراء والــشــيــوخ الـــذيـــن يــطــلــق عــلــيــهــم في 
إلى  الفن«،  الفنية مصطلح »هوامير  الساحة 
ــاج األغـــنـــيـــات للفنانن  ــتـ كــتــابــة وتــلــحــن وإنـ
ــلـــقـــًا: »هــــــم طــــــرف مــن  الـــــعـــــرب، طـــبـــيـــعـــيـــة، مـــعـ
األطراف الذين يساهمون في تحريك الساحة 
الــفــنــيــة، بــعــدمــا أصــابــهــا الـــركـــود بــســبــب عــدم 
قـــدرة شــركــات اإلنــتــاج عــلــى تحصيل مـــردود 
تــقــدمــهــا، بسبب استباحة  الــتــي  مــن األعــمــال 
السوشيال  ومــنــصــات  التكنولوجي  الــتــطــور 
ميديا لجميع أعمال الفنانن دون وجه حق«.

ويحمل الرباعي الفنان ذاته مسؤولية اختيار 
وأسلوبه  الفنية  وقيمته  هويته  يناسب  مــا 
أن »على  املعروضة عليه، مؤكدًا  األعــمــال  من 
عليه عمل معن  ُيفرض  أن  يرفض  أن  الفنان 
هو غير مقتنع به، فحال األغنية العربية ليس 
والسمن،  الــغــث  بــن  وتتخبط  إجــمــااًل  بخير 

وبن الرداءة واالستسهال«.

البشرة الدهنية والبثور وما ال يمكن استخدامهصابر الرباعي: »السهر صبّاحي« قريبًا
تميل البشرة الدهنية، 

غالبًا، إلى التسبُّب بظهور 
البثور على الوجه. كيف 

يمكن الحّد من ظهورها 
وتحسين صحة البشرة؟

محمد الحداد

في دراسة جديدة نشرت يوم الثاثاء 29 يونيو/
 ،Nature Communications حزيران املاضي في مجلة
تقودهم جامعة  الباحثن،  مــن  دولــي  فريق  أظهر 
بريستول، أن الديناصورات كانت بالفعل في حالة 
تدهور مِلا يصل إلى عشرة ماين سنة، قبل ضربة 

املوت النهائية قبل 66 مليون سنة.
الست  الديناصورات  عائات  إلــى  الباحثون  نظر 
األكــثــر وفــــرة خـــال الــعــصــر الــطــبــاشــيــري بأكمله، 
والتي تمتد من 150 إلى 66 مليون سنة، ووجدوا 
أنــهــا جــمــيــعــهــا تــتــطــور وتـــتـــوســـع، ومــــن الــواضــح 
قبل حوالي  الفترة  وفــي  فــجــأة،  لكن  ناجحة.  أنها 
76 مــلــيــون ســنــة، أظـــهـــرت الــتــحــلــيــات انــخــفــاضــًا 
مفاجئًا في أعداد الديناصورات، وارتفعت معدالت 
انــقــراضــهــا، وفـــي بــعــض الـــحـــاالت انــخــفــض معدل 
ــواع الــجــديــدة قــبــل الــتــعــرض لــارتــطــام  ــ مــنــشــأ األنـ

الكويكبي.
لــم يــجــد الــبــاحــثــون أن تــنــوع الــديــنــاصــورات كــان 
عاليا ومتنوعا في نهاية العصر الطباشيري، بل 
انخفاض درجــة  املــعــاكــس، بمعنى  النمط  وجـــدوا 
التنوع، وبالتالي يدعم معدو الدراسة فرضية أن 
الديناصورات كانت أكثر تنوعا بماين السنن، 
قبل اصطدام الكويكب في شبه جزيرة يوكاتان في 
املكسيك، قبل 66 مليون سنة. كما تذهب الدراسة 
إلــــى أبـــعـــد مـــن ذلـــــك، مـــن خــــال تــحــديــد األســـبـــاب 

املحتملة لهذا االنخفاض. 
ــؤلــــف الـــرئـــيـــســـي فــــي الـــــدراســـــة »فـــابـــيـــان  وقــــــال املــ

كــونــدامــن« الــبــاحــث فــي معهد عــلــوم الــتــطــور في 
تاريخيا  الصعب  إنه كان من  مونبيلييه، فرنسا، 
اخــتــبــار أســـبـــاب تــفــســر تــنــوع الـــديـــنـــاصـــورات، إذ 
ــزت األعــــمــــال الــســابــقــة عــلــى تـــغـــيـــرات مــســتــوى  ــ ركـ
سطح البحر، ولكن مع أكثر من 10 أسباب مرشحة 
تم اختبارها في الدراسة الحالية، فإن الفريق دعم 
التبريد  الــحــرارة )عــلــى وجــه التحديد  دور درجـــة 
وتــراجــع  الطباشيري(  العصر  نهاية  فــي  الــعــاملــي 
في  أساسية  أنــواع  العاشبة، وهــي  الديناصورات 
النظم البيئية ويؤدي اختفاؤها إلى االنقراضات 

املتتالية.
وعن أهمية النتائج، أضاف كوندامن في تصريح 
ــزال الـــكـــويـــكـــب هــو  ــ ــــه ال يــ ــد« أنـ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ لـ
السبب األشهر لانقراض النهائي للديناصورات، 
ألنــه فــي وقــت سقوط الكويكب كــان ال يــزال هناك 
ــورات. ومــــع ذلـــــك، فــقــد أظـــهـــرت الـــدراســـة  ــاصــ ــنــ ديــ
الحالية أن الديناصورات كانت تتراجع قبل فترة 
طويلة مــن تأثير هــذا الــكــويــكــب، لــذلــك كــان هناك 
الــعــديــد مــن أنــــواع الــديــنــاصــورات قــبــل انقراضها 
بـــ 10 مــايــن ســنــة. وأوضــــح: »نعتبر أن اصــطــدام 

الكويكب كان نوعًا من االنقاب الذي هدد بإنهاء 
ــنــــاصــــورات. كـــمـــا قــمــنــا بــتــحــديــد فــشــل  ــديــ عـــهـــد الــ
الديناصورات في التكيف مع البيئة املتغيرة، ومن 
الكويكب  تأثير  من  التعافي  قدرتها على  عــدم  ثم 

الكارثي«.
قائمة  الفريق  أنشأ  الدراسة،  نتائج  إلى  للوصول 
بجميع أنـــواع الــديــنــاصــورات لـــ 6 عــائــات كبيرة 
الــطــبــاشــيــري. بعد ذلــك،  كــانــت تعيش فــي العصر 
جــمــع الـــبـــاحـــثـــون كـــل األحـــــــداث األحـــفـــوريـــة الــتــي 
الــزوال لكل نوع.  تخبرهم عن عمر الظهور وعمر 
ثم أجــروا تحليات للسجل األحفوري باستخدام 
العديد  االعتبار  في  تأخذ  والتي  التنويع،  نماذج 

من التحيزات املعروفة في علم األحافير. 
تــســمــح هـــذه الــنــمــاذج بــتــقــديــر األعـــمـــار الحقيقية 
لظهور وانقراض كل نوع، ومن خال القيام بذلك 
بــالــنــســبــة لــجــمــيــع األنــــــواع، يــمــكــن لــلــبــاحــثــن بعد 
إلى  أصلها  مــن  الــتــنــوع  منحنيات  استنتاج  ذلــك 
انــقــراضــهــا. وبــالــتــالــي، يمكن معرفة عــدد األنـــواع 
ــدار األربــعــن مليون  الــتــي كــانــت مــوجــودة عــلــى مـ
سنة املاضية. ولفت الباحث الرئيسي في الدراسة 
إلـــى أن نتائجها تــضــيــف حــجــرا فــي بــنــاء تــاريــخ 
الديناصورات، لكنها ليست نهاية الطريق، ويجب 
تـــوخـــي الـــحـــذر بـــشـــأن االســـتـــنـــتـــاجـــات خـــاصـــة أن 
الدراسة لم تتعرض للتنوع الكامل للديناصورات، 
لذلك من املحتمل أال تكون بعض املجموعات -التي 
لم تدرسها الدراسة الحالية- قد تعرضت للتدهور. 
إضافة إلى ذلك، قد تؤثر اكتشافات الديناصورات 

الجديدة على النتائج.

اإلمارات تمنح رخص تصوير أفالم أجنبية

)Getty( الكريم المرطب ممنوع تمامًا لمن لها بشرة دهنية

تشير الدراسة إلى 
أن الديناصورات 
بدأت باالنقراض 
قبل اصطدام 
الكويكب في 
)Getty( األرض

بدأ العمل على تسجيل أغاني ألبومه المقبل )فتحي بلعيد/فرانس برس(

احتجاج في تعز على النفوذ اإلماراتي في سقطرى العام الماضي )أحمد الباشا/ فرانس برس(

وورلد دومينيون« في  »جوراسيك:  فيلم  من  تصوير مشاهد  من  الجديد«  »العربي  تأكدت 
سقطرى، بإشراف وتصريح من السلطات اإلماراتية، ومن دون علم الجهات اليمنية

أرخبيل سقطرى

الديناصورات قبل االرتطام الكبير

فنون وكوكتيل
قضية

دراسة

صحةدردشة

بفضل موقعه، تمكن 
األرخبيل من تجنّب الكثير 

من ويالت الحرب التي 
تسبّبت بمقتل آالف 

األشخاص ودمار هائل 
في اليمن منذ اندالعها 
في 2014. وهو مدرج 
على الئحة »اليونسكو« 
منذ 2008، نظرًا لكونه 

»موقعًا استثنائيًا من حيث 
التنوع الكبير في نباتاته 

ونسبة األنواع المستوطنة« 
فيه. من بين 825 نوعًا من 
النباتات فيه، يُعتبر أكثر من 

ثلثها فريدًا. تعّد شجرة 
»دم التنين« )الصورة(، 

التي تمتلك فوائد طبية، 
أكثرها تميّزًا.
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