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روسيا تصنف موقعًا استقصائيًا 
ومراسلين »عمالء أجانب«

شهران على اعتقال الصحافي 
المصري توفيق غانم

لندن ـ العربي الجديد

 برمجية 
ّ
سلطت االتهامات التي تفيد بأن

للتجسس على  خدمت 
ُ
است »بيغاسوس« 

ناشطن، وحتى رؤساء دول، الضوء على 
البرمجية التي تتيح الوصول إلى الهاتف 
والتنصت  املستهدف  للشخص  املحمول 
 »إن إس أو« ليست سوى واحدة 

ّ
عليه. لكن

ازدهــر بهدوء في  الشركات في قطاع  من 
السنوات األخيرة، ليسلح الحكومات التي 
مراقبة  بتقنية  مالية  ضائقة  مــن  تعاني 

قوية.
ــاث فــي  ــ ــحـ ــ وأشـــــــــارت كـــبـــيـــرة مــحــلــلــي األبـ
مؤسسة  في  والديمقراطية  التكنولوجيا 
»فــــريــــدوم هــــــاوس« األمـــيـــركـــيـــة الــفــكــريــة، 
ألــــي فـــانـــك، فـــي حـــديـــث لـــوكـــالـــة »فـــرانـــس 
 أسعار هذه األدوات ازدادت 

ّ
برس« إلى أن

انــخــفــاضــًا: »لــذلــك ال تتمكن فقط وكــاالت 
ــارات الــــقــــويــــة فــــي الــــعــــالــــم مــن  ــبــ ــخــ ــتــ االســ
أو  األصغر  الحكومات  حتى  بل  شرائها، 

أجهزة الشرطة املحلية«.
الهند  مــثــل  الــنــاشــئــة،  االقـــتـــصـــادات  تهيمن 
البلدان  قائمة  على  وأذربــيــجــان،  واملكسيك 
 عددًا كبيرًا من أرقام الهواتف 

ّ
التي ُيقال إن

فيها ُحــددت أهدافًا محتملة من قبل عمالء 
»إن إس أو«.

ورأى مدير مركز أبحاث »سيتيزن الب« في 
»جامعة تــورنــتــو« رون ديــبــرت، فــي حديثه 
 مــثــل هــــذه الــشــركــات 

ّ
ــــرس« إن ـــ »فـــرانـــس بـ لـ

ــأن »تــشــتــري وكــالــة  ســمــحــت لــلــحــكــومــات بــ
األمــن القومي الخاصة بها« في إشــارة إلى 
»وكالة األمن القومي« األميركية التي كشف 
املكثفة  املــراقــبــة  قــوائــم  إدوارد ســنــودن عــن 

لديها عام 2013.
يتقصى »سيتيزن الب« على اإلنترنت آثار 
التجسس الرقمي الذي تمارسه الحكومات. 
وخالل األسبوع املاضي فقط، نشر تحقيقًا 
بــشــأن شــركــة إســرائــيــلــيــة ســريــة أخــــرى هي 
»كانديرو« تبيع برامج تجسس لحكومات 
ـــخـــدمـــت بــاملــثــل 

ُ
ـــهـــا اســـت

ّ
أجــنــبــيــة. ويـــبـــدو أن

الســـتـــهـــداف املـــعـــارضـــن والــصــحــافــيــن من 
تــركــيــا إلـــى ســنــغــافــورة. وعـــام 2017، كشف 
اســتــخــدمــت  إثـــيـــوبـــيـــا  أن  الب«  »ســـيـــتـــيـــزن 
برامج تجسس طورتها شركة »سايبربت« 
ــة أجــــهــــزة  ــنــ ــقــــرصــ ــة أيـــــضـــــًا لــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ اإلسـ
املنفى.  في  بمعارضن  الخاصة  الكمبيوتر 
تابع ديبرت: »هناك عوامل عدة تفسر ملاذا 
نــــرى الــكــثــيــر مـــن الـــشـــركـــات اإلســرائــيــلــيــة« 
 إحداها هو 

ّ
الضالعة في املجال. وأوضح أن

اإلسرائيلية  اإللــكــتــرونــي  التجسس  وكــالــة 
التي تتخذ  »الوحدة 8200« )يونيت 8200( 
موقفًا »ُيشجع رواد املشاريع من خريجيها 
خدمتهم  بعد  ناشئة  شــركــات  تطوير  على 
 هناك »شكوكًا قوية« 

ّ
العسكرية«. وأضاف أن

منوعات

 إســرائــيــل تــحــصــل عــلــى »مــعــلــومــات 
ّ
فـــي أن

اســتــخــبــاراتــيــة اســتــراتــيــجــيــة« بــفــضــل هــذه 
أخــرى  لحكومات  ــوفــر 

ُ
ت الــتــي  التكنولوجيا 

جمع 
ُ
عــبــر ســحــب بــعــض املــعــلــومــات الــتــي ت

الستخدامها الخاص.
لــكــن، بــيــنــمــا تـــواجـــه إســـرائـــيـــل اآلن دعــــوات 
لـــــفـــــرض حــــظــــر عــــلــــى تــــصــــديــــر مــــثــــل هــــذه 
الوحيدة  الدولة  ليست  فهي  التكنولوجيا، 

الــتــي تــعــد مــقــرًا لــشــركــات تــبــيــع بــرمــجــيــات 
التجسس الجاهزة.

ق بـــرمـــجـــيـــة  ـــــــســـــــوَّ
ُ
مــــثــــل »بـــــيـــــغـــــاســـــوس« ت

كــأداة ملساعدة وكاالت  »فينفيشر« األملانية 
مكافحة  فــي  القانون  وإنــفــاذ  االستخبارات 
ــهــا واجـــهـــت أيــضــًا اتــهــامــات 

ّ
الــجــريــمــة. لــكــن

في  بما  التعسفية،  للمراقبة  باستخدامها 
وناشطن  صحافين  عــلــى  للتجسس  ذلـــك 

بــحــريــنــيــن. كـــانـــت شـــركـــة »هـــاكـــيـــنـــغ تــيــم« 
ــلـــى غــــرار  ــلـــب فــضــيــحــة عـ اإليـــطـــالـــيـــة فــــي قـ
كــشــف  عـــنـــدمـــا   ،2015 عـــــام  »بـــيـــغـــاســـوس« 
ـــهـــا كــانــت تــبــيــع بـــرامـــج تجسس 

ّ
تــســريــب أن

كافة.  العالم  أنحاء  في  الحكومات  لعشرات 
ومنذ ذلك الحن، تغيرت عالمتها التجارية 

لتصبح »مومنتو البس«.
 شـــــركـــــات هـــــــذا الـــقـــطـــاع 

ّ
ــــن، لـــيـــســـت كـــــــل ــكـ ــ لـ

الــنــوع نفسه من  فــي  الــغــامــض متخصصة 
أدوات  الـــبـــعـــض  يــبــيــع  إذ  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، 
تحاكي أبراج الهواتف املحمولة، ما يساعد 
الهاتفية.  املــكــاملــات  اعــتــراض  فــي  السلطات 
ــرون، مــثــل »ســيــلــبــرايــت« قـــوات  ــ وســـاعـــد آخــ
الشرطة من الواليات املتحدة إلى بوتسوانا 

في اختراق الهواتف املحمولة املغلقة.
دعا ديبرت إلى التمييز بن أنشطة التنصت 
الــتــي تــوفــرهــا الــشــركــات الــعــامــلــة فــي قطاع 
»االختراق  وأنشطة  القانوني«  »االعــتــراض 
املؤجرة« التي تكاد تكون جماعات إجرامية 

»تقوم بالقرصنة نيابة عن الدول«.
 شــركــات 

ّ
 املــحــلــلــن يــشــتــبــهــون فـــي أن

ّ
لـــكـــن

ــتــــمــــد بـــشـــكـــل  ــات الــــتــــجــــســــس تــــعــ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــرمـ ــ بـ
مــتــكــرر عــلــى خـــبـــرة املــتــســلــلــن الــقــراصــنــة. 
فــقــد اســتــخــدمــت اإلصــــــــدارات الــحــديــثــة من 
البرمجيات  في  ضعف  نقاط  »بيغاسوس« 
ــ  الذكية  الهواتف  على  املثبتة بشكل شائع 
»واتــســاب« و»آي مسج« من  مثل تطبيقات 
»آبل«ـ ـ من أجل تثبيت برامج التجسس على 

األجهزة املستهدفة.
ــا زال مـــن غــيــر الــــواضــــح كيف  ــي حـــن مـ وفــ
اكتشف مطورو »بيغاسوس« نقاط الضعف 
 املتسللن يبيعون عــادة مسارات 

ّ
هــذه، فــإن

الوصول إلى ما ُيسمى »ثغرات يوم الصفر« 
على شبكة اإلنترنت املظلمة.

بدوره، قال خبير األمن السيبراني الفرنسي 
ــامـــت  ــيــــزو لـــــ »فـــــرانـــــس بــــــــرس«: »قـ لــــويــــك غــ
الــشــركــة اإلســرائــيــلــيــة بكثير مــن الــعــمــل في 
ــهــا تعتمد 

ّ
مــجــال األبـــحـــاث والــتــطــويــر، لــكــن

أيــضــًا عــلــى الــســوق الــرمــاديــة لكشف نقاط 
 شــــركــــات مــثــل 

ّ
ــعــــف«. وأشــــــــار إلـــــى أن الــــضــ

»زيــروديــوم« ومقرها في الواليات املتحدة، 
تشتري الوصول إلى نقاط الضعف في هذه 
البرمجيات من القراصنة وتبيعها مباشرة 
إلى الدول أو شركات مثل »إن إس أو غروب«.

وفيما ما زالت أصداء فضيحة »بيغاسوس« 
القطاع  تنظيم  إلى  الدعوات  تتزايد  تتردد، 
أو حتى حظر بيع هذا النوع من تكنولوجيا 
 
ّ
فإن ديــبــرت،  رأى  كما  لكن،  برمتها.  املراقبة 

ـــهـــا لــهــا 
ّ
 الـــحـــكـــومـــات كـــل

ّ
»الــحــقــيــقــة هــــي أن

مصلحة فــي إبــقــاء هــذا القطاع على مــا هو 
ــه مفيد لها«. 

ّ
ــــ ألن ــــ ســرّيــًا وغير منظم  عليه 

الجهد  الكثير من  وعلق: »سيستغرق األمر 
ــــذه األنـــشـــطـــة الــــذي  ــــى حـــظـــر هـ لـــلـــوصـــول إلـ

يطالب به زمالئي«.

أسعار التقنيات 
ازدادت انخفاضًا ما سهل 

عملية اقتنائها

القاهرة ـ العربي الجديد

مّر شهران على احتجاز السلطات املصرية 
كان  الــذي  غانم  توفيق  املتقاعد  للصحافي 
يدير مكتب وكالة »األنــاضــول« لألنباء في 
الــبــالد حــتــى عـــام 2015. وفـــي هـــذا الــصــدد، 
طالبت منظمة »مراسلون بال حدود« األمم 
املتحدة بالتدخل إلطالق سراحه على وجه 

السرعة. 
ــري تـــوفـــيـــق غـــانـــم،  دخـــــل الـــصـــحـــافـــي املــــصــ
يــوم األربــعــاء املــاضــي، شــهــره الــثــالــث خلف 
القضبان، حيث طاوله االحتجاز التعسفي، 
 عــن 27 مــن الفاعلن 

ّ
شــأنــه شـــأن مــا ال يــقــل

الــبــالد. ووجــهــت »مراسلون  فــي  اإلعالمين 
بــال حـــدود« رســالــة إلــى املــقــرريــن الخاّصن 
املــعــنــيــن بــحــريــة التعبير  املـــتـــحـــدة،  لـــألمـــم 
التمتع  وحــق  القضاء  واستقالل  والتعذيب 
بالصحة وفريق األمم املتحدة العامل املعني 
اتــخــاذ  إلـــى  التعسفية، داعــيــة  بــاالعــتــقــاالت 
املصرية،  السلطات  تجاه  الــالزمــة  التدابير 
لــإلفــراج الــفــوري وغير املــشــروط عــن رئيس 
»إسالم  اإلخباري  للموقع  السابق  التحرير 
أونــاليــن« ومدير مكتب وكالة »األنــاضــول« 

لألنباء في القاهرة بن 2013 و2015.
من  غانم  توفيق  اعتقلت  قــد  الشرطة  كانت 
منزله فجر 21 مايو/ أيار املاضي، ثم اقتيد 

ــام،  إلـــى مــكــان مــجــهــول مــكــث فــيــه خــمــســة أيـ
قــبــل مــثــولــه أمــــام نــيــابــة أمـــن الـــدولـــة فــي 26 
مايو/ أيار ووضعه قيد الحبس االحتياطي 
بتهمة »االنتماء إلى جماعة إرهابية«. ومنذ 
ذلــك الــحــن، ُيــجــدد حبسه كــل أسبوعن في 
غيابه أو من دون حضور محاميه، علمًا أن 
أســرتــه لــم تتمكن مــن زيــارتــه إال بعد ثالثة 
أســابــيــع مــن اعــتــقــالــه. وبــحــســب املــعــلــومــات 
ــلــــون بــــال حــــــدود«،  ــراســ الـــتـــي اســتــقــتــهــا »مــ
أصــبــح تــوفــيــق غــانــم مــثــار اهــتــمــام خــاص 
لــــدى الــســلــطــات املـــصـــريـــة خــــالل الــســنــوات 
التي قضاها في وكالة »األناضول« لألنباء 
وتـــأثـــيـــره فـــي خــطــهــا الـــتـــحـــريـــري، عــلــمــًا أن 
ــيـــة بــــاتــــت مــســتــهــدفــة  ــتـــركـ ــة الـ ــالــ ــوكــ ــذه الــ ــ هــ
بدورها منذ 2013، وخاصة بعد تغطيتها 
النقالب 3 يوليو/ تموز. ومــع ذلــك، استمر 
ــاضــــول« في  املــكــتــب اإلقــلــيــمــي لــوكــالــة »األنــ
عــام 2015، عندما  العمل داخــل مصر حتى 
قـــرر تــوفــيــق غــانــم أخــيــرًا االســتــقــالــة بسبب 
ــغـــوط الـــقـــاهـــرة عـــلـــى الــصــحــافــيــن غــيــر  ضـ
املوالن للسلطات، حيث يواجه قرارًا باملنع 
من مغادرة األراضي املصرية منذ عام 2017، 

 عن تجميد أصوله.
ً
فضال

ــدد، قـــالـــت مـــســـؤولـــة مكتب  وفــــي هــــذا الــــصــ
الشرق األوســط في »مراسلون بال حــدود«، 
صــابــريــن الـــنـــوي، »إن اإلفــــــراج عـــن تــوفــيــق 

غانم أمر ُملّح«، مضيفة أن »هذا الصحافي 
املتقاعد ال يشكل أي تهديد ألمن الدولة، وأن 
املواطنن  إعــالم  كــان دائمًا في سبيل  عمله 
فــقــط ال غــيــر«، مــؤكــدة فــي الــوقــت نــفــســه أن 
إلى  إليه ال تستند  املنسوبة  اإلرهــاب  هم 

ُ
»ت

أي أساس«.
ــه تــوفــيــق غـــانـــم خــطــر تــدهــور  ــواجــ هــــذا ويــ
أنـــه في  الــســجــن، علمًا  حــالــتــه الصحية فــي 
الــســتــيــنــيــات مـــن عــمــره ويــعــانــي مـــن مــرض 
الــســكــري، حــيــث يــحــتــاج إلـــى مــراقــبــة طبية 
مستمرة، باإلضافة إلى تلقي عالج منتظم.

الـــ 166 من  ُيــذكــر أن مصر تقبع فــي املرتبة 
أصل 180 بلدًا على جدول التصنيف العاملي 
لحرية الصحافة الذي نشرته »مراسلون بال 

حدود« في وقت سابق هذا العام.

)Getty /تظاهرات في الهند تستنكر استخدام الحكومة »بيغاسوس« )إندرانيل أديتيا

يواجه خطر تدهور حالته الصحية بالسجن )تويتر(

سيدر« االستقصائي وخمسة صحافين 
َ
أعلنت روسيا، يوم الجمعة، موقع »ذي إن

»عمالء أجانب«، في إطار ما يقول معارضون للكرملن إنها حملة على وسائل اإلعالم 
حملة  وجــود  تنفي  التي  الحكومة  تستخدم  البرملانية.  االنتخابات  قبل  املستقلة 
لة من  على وسائل اإلعالم املستقلة تعبير »عميل أجنبي« لتوصيف املنظمات املموَّ
الخارج التي تقول إنها ضالعة في نشاط سياسي. ويحمل التعبير دالالت سلبية 
الحكومية. نشر  املراقبة  ملزيد من  به  املوصوفن  السوفييتي، ويعّرض  العصر  من 
الوحدة املحلية ملوقع االستقصاءات »بيلينغكات«، تحقيقات  إنَسيدر«، وهو  »ذي 
في مزاعم فساد وانتهاكات من قبل املسؤولن الروس، وتقارير عن عمل روسي سري 

مزعوم في أوكرانيا وسورية، وتسميم زعيم املعارضة الروسية أليكسي نافالني.
قل نافالني، ألد أعداء الرئيس الروسي فالديمير بوتن، في يناير/ كانون الثاني 

ُ
اعت

لدى عودته من أملانيا، حيث قضى خمسة أشهر يتعافى من تسّمم بغاز األعصاب، 
ُملقيًا باللوم فيه على الكرملن، وهو اتهام يرفضه املسؤولون الروس.

وقــال »ذي إنَسيدر«، في بيان، إنه »نتيجة إدراجــه على قائمة وزارة العدل، يسرنا 
على  وسنحافظ  كاملعتاد،  العمل  سيواصلون  صحافيينا  بــأن  علمًا  نحيطكم  أن 
التاسعة والعشرون على  الوسيلة اإلعالمية  إنَسيدر«  التحريرية«. »ذي  سياستنا 
القائمة. وصنفت وزارة العدل اثنن من صحافيي »بروكيت« وثالثة مراسلن آخرين 
كعمالء أجانب. كان هناك منفذان إعالميان مستقالن شهيران آخران، وهما »ميدوزا« 
فا سابقًا على أنهما من العمالء األجانب. أغلق »في تايمز« 

ِّ
و»في تايمز«، وقد ُصن

القانون  أطلقت »ميدوزا« حملة تمويل جماعي. واستخدمت روسيا  الحقًا، بينما 
الـــذي تموله  ــا الــحــرة/ راديـــو ليبرتي«  ــو أوروبــ لــفــرض غــرامــات باهظة على »راديــ
الواليات املتحدة، لفشله في تحديد مواده على أنه من إنتاج عمالء أجانب. وطلبت 
الروسية  السلطات  تكثف  التدخل.  اإلنسان  األوروبــيــة لحقوق  املحكمة  اإلذاعــة من 
ضغوطها على املعارضة ووسائل اإلعالم املستقلة قبل انتخابات سبتمبر/ أيلول 
املقبل، التي ُينظر إليها على نطاق واسع على أنها مهمة لقدرة بوتن على ترسيخ 

حكمه قبل االنتخابات الرئاسية املزمعة في البالد عام 2024.
)رويترز، أسوشييتد برس(

برمجيات تجسس للبيع: NSO ليست وحيدة

أخبار 
كاذبة

يتداول مستخدمون أّن الرياضي 
السعودي حسين علي رضا، حّل 

أخيرًا بفارق ساعة ونصف الساعة 
عن الفائز بمسابقة التجذيف 
الفردي للرجال في أولمبياد 

طوكيو 2020. صحيح أّن رضا حّل 
أخيرًا في مجموعته، لكّن الفارق 

كان 50 ثانية فقط عن المتصّدر.

نشرت صفحات ليبيّة عّدة أّن محامي 
سيف اإلسالم القذافي، أعلن ترّشح 
موّكله لالنتخابات الرئاسيّة المقّررة 
في ديسمبر/ كانون األول المقبل. 
لكّن االدعاء غير صحيح، فمحامي 

القّذافي دعا الليبيين في إطاللته 
األخيرة إلى التسجيل للمشاركة في 

االنتخابات فقط.

قال مستخدمون لمواقع 
التواصل إّن نظام بشار األسد 

قّرر فصل اإلناث عن الذكور 
في الجامعات السورية »لرفع 
السويّة العلميّة«. هذا االدعاء 

غير صحيح، فوزارة التعليم العالي 
المعنيّة بهذا الشأن لم تصدر 

قرارًا مماثًال.

روجت مواقع وصفحات مصرية 
لخبر وفاة الممثلة دالل عبد 

العزيز، المصابة بكوفيد-19، علمًا 
أّن زوجها الممثل سمير غانم 

توفي في مايو/ أيار الماضي. 
لكّن الخبر غير صحيح، وكّذبه أفراد 

من عائلتها عبر صفحاتهم على 
مواقع التواصل.

تجد شركة البرمجة والهايتك اإلسرائيلية »إن إس أو غروب« نفسها في عين العاصفة، بعد الكشف عن برمجية التجسس »بيغاسوس« 
التي طورتها، وإن لم تكن وحدها التي تساعد الحكومات في عمليات المراقبة السرية

Sunday 25 July 2021
األحد 25 يوليو/ تموز 2021 م  15  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2519  السنة السابعة



التقليديني عن طرح أعمالهم، ومألوا الساحة 
الفنية بأعمالهم.

مؤخرًا،  جزئيًا  طبيعتها  إلــى  الحياة  بــعــودة 
طـــرح مــجــمــوعــة مـــن نــجــوم الــغــنــاء أعــمــالــهــم، 
ــاح املـــــرضـــــي الـــــذي  ــجــ ــنــ لـــكـــنـــهـــا لـــــم تـــحـــقـــق الــ
ــعـــدل انــتــشــار  كــــانــــوا يـــتـــوقـــعـــونـــه، وتـــبـــايـــن مـ
أغنياتهم بــني الــنــاس بــني الــعــادي واملــقــبــول، 
»أغــانــي  مــقــابــل تـــواصـــل الــنــجــاح الــســاحــق لـــ
املهرجانات«، وهو ما دفع عدة فنانني لطرح 
أغان من روح »املهرجانات« مثل مصطفى قم 

وأحــمــد ســعــد ومــحــمــد فـــؤاد الـــذي قـــدم أغنية 
جماهيريًا  تنجح  فلم  الحفلة«  »فــي  بــعــنــوان 
وقابلها  املهرجانات«،  »أغــانــي  متتبعي  عند 

جمهوره بهجمة كبيرة عليه.
ومــــؤخــــرًا تــنــبــه بــعــض املـــطـــربـــني الـــعـــرب إلــى 
في  الغنائي  الشكل  لهذا  السحرية«  »الخلطة 
محاولة منهم لركوب املوجه وأخذ القليل من 
 عمدوا إلى 

ْ
شعلة نجاح أغاني املهرجانات. إذ

بسيطة  مــفــردات  ذات  بكلمات  أغنيات  تقديم 
وشــعــبــيــة، وهـــو مـــا لــجــأ إلــيــه مـــؤخـــرًا املغني 

عّمان ـ محمود الخطيب

الــعــربــيــة الحالية  تــعــيــش األغــنــيــة 
تجديدًا في الشكل الغنائي لناحية 
الكلمات، في محاولة على ما يبدو 
لـــلـــحـــاق بـــالـــنـــجـــاح واالنــــتــــشــــار الــجــمــاهــيــري 
»أغــانــي املــهــرجــانــات« الــتــي تعتمد  الــهــائــل لـــ
مــفــردات بسيطة وسهلة  بشكل أساسي على 
يتداولها الناس في حياتهم اليومية من جهة، 

وعلى املوسيقى الصاخبة من جهة أخرى. 
في نظرة سريعٍة على منصة »يوتيوب«، نجد 
أن »أغاني املهرجانات« تحقق نسب استماع 
ومــشــاهــدات مــلــيــونــيــة كــثــيــفــة، وهـــي أرقـــــاٌم ال 
يحققها فــي الــوقــت الــحــالــي نــجــوم كــبــار لهم 
الفنية  الــســاحــة  تشهد  كما  الــفــنــي.  تاريخهم 
مغمورة سابقًا، صــاروا  فنية  أســمــاء  صعود 
اليوم نجومًا يطلبون للمشاركة في الحفالت 
واملـــهـــرجـــانـــات وفــــي اإلعــــالنــــات الــتــســويــقــيــة، 
مثل: عمر كمال وحسن شاكوس وعلي قدورة 
وحمو بيكا ومــجــدي شطة وآخـــرون، بعد أن 
الصحي  الحجر  فــتــرة  فــي  بنجاح  استثمروا 
بسبب فيروس كورونا وانقطاع نجوم الغناء 

تشكل أكياس الشاي 
المستعملة سمادًا 

عضويًا لنباتات المنزل

»أغاني المهرجانات« 
تحقق نسب استماع 
ومشاهدات مليونية

تحفظ المالبس المصنوعة 
من النيلون الحرارة والتعّرق 

بمحاذاة الجلد

2223
منوعات

الــلــبــنــانــي وائــــل كـــفـــوري بــتــعــاونــه مـــع سليم 
ــان أغــنــيــة »الــبــنــت  عـــســـاف فـــي كــلــمــات وألــــحــ
القوية« التي شكلت انقالبًا في شكل األغاني 
الذي تعود عليها الجمهور من كفوري، ومن 
كلماتها: »يا ويلي من حبا.. سكر على مربى/ 
إحساسي وأنا جنبا مش معقول«. وعلى هذا 
النمط طرح كفوري »ديو غنائي« مع املغنية 
املــصــريــة أنــغــام فــي أول أيــــام عــيــد األضــحــى، 
بــعــنــوان: »بـــرضـــه بــتــوحــشــيــنــي«، مـــن كلمات 
تركي آل الشيخ وألحان عمرو مصطفى، ومن 

كلماتها التي تقول: »جربت فراقك مش نافع.. 
ومــاحــدش نــســانــي/ أنــا قلبي فــي بــعــدك بقي 
بجد  اللي  أنتي  وبيعاني/  بيقاسي  عــايــش.. 
وحشتيني.. وغيابك عني دا علي عيني«. كما 
طــرح املغني املــصــري، عمرو ديــاب، بمناسبة 
ــة »أحــــلــــى ونـــــــص« مــن  ــيـ ــنـ ــيـــد األضــــحــــى أغـ عـ
كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى 
ومــن كلماتها: »أنـــا رأي أنــت االحــلــى ونــص.. 
كــان ع  الــنــص/ وإن  مــن  العصاية  مبمسكش 

الكالم الحلو.. لسه التقيل ورى«.
عساف  محمد  الفلسطيني  املغني  قــدم  فيما 
أغنية من  عــن فلسطني«  ألبومه »قصص  فــي 
ألحانه ألول مرة وكلمات سامي عفانه بعنوان 
»ع الحارة«، ومن كلماتها التي تقول: »فالفل 
والــفــولــي.. بـــنـــدورة وخـــيـــارة/ شـــاي بمرامية 
وأكل عالطبلية« في محاكاة للحياة الشعبية 
عن أهل فلسطني. فيما لجأ املغني اإلماراتي 
حــســني الــجــســمــي إلـــى الــشــاعــر املــصــري أيمن 
املــفــردات  بسيطة  أغنية  لتقديم  قــمــر،  بهجت 
الصبح«  »ستة  أغنيتي  نجاحات  السترجاع 
وفيها:  قلبي«  من  »حتة  ى 

َّ
فغن و»الطبطبة«، 

ــي.. طــبــعــي بـــدخـــل في  ــانــ ــن غــيــر كـــانـــي ومــ »مــ
أيام  املوضوع/ انتي صورتك مستلماني كل 

األسبوع«.
عن هذا التوجه يقول الشاعر وامللحن األردني، 
ماجد زريقات: »الفنان الذكي هو من يحاكي 
ــذال،  ــتـ حــاجــة الـــســـوق الــفــنــي بــشــرط عــــدم االبـ
وأجد أن نجاح وانتشار )أغاني املهرجانات( 
شجعا بعض الفنانني الكبار لخوض التجربة 
على طريقتهم. فعمرو دياب وكفوري وعساف 
والجسمي اختاروا املفردات البسيطة وعمدوا 
إلى مفردة الشارع التي يتناقلها الناس فيما 
بينهم«. لكن زريــقــات حــذر مــن تــكــرار تجربة 
الــحــفــلــة«، معلقًا:  فـــؤاد فــي أغنية »فــي  محمد 
املغني دائــمــًا املستوى  أن يجد   

ً
»لــيــس ســهــال

البسيط في كــالم األغــانــي، وبالتالي إصــراره 
على محاكاة )أغاني املهرجانات( بدون حذر، 

سيوقعه في مطب التقليد واالنتقاد«.
ــري، أحــمــد  ــ ــــصـ مــــن جـــهـــتـــه يــــؤكــــد الـــشـــاعـــر املـ
املــالــكــي، أن قـــوة »أغــانــي املــهــرجــانــات« يكمن 
في إيقاعها السريع، موضحًا: »كوننا نعيش 
النوعية  الناس هــذه  السرعة يحب  في عصر 
فيها على  يــكــون  التركيز  األغــانــي، حيث  مــن 
في معاني  التمعق  الصاخبة دون  املوسيقى 
الــكــلــمــات املـــغـــنـــاة«. ويــــرى املــالــكــي أن اتــجــاه 
كـــبـــار املــغــنــني لــتــقــديــم أعـــمـــال بــســيــطــة يــعــود 
لـــنـــجـــاح أغــنــيــتــي »3 دقـــــــات« و»أنـــــــت مــعــلــم« 
األغنية  أن  املطربون  »وجــد  أســاســًا، مضيفًا: 
)الـــفـــرايـــحـــي( تــســعــد الــجــمــهــور الــــذي يــطــالــب 
بــهــا دائــمــًا، فــي ظــل انــتــشــار مــواقــع الــتــواصــل 
االجتماعي خــاصــة )تــيــك تـــوك( و)يــوتــيــوب(، 
فهما يــحــقــقــان مـــــردودات مــالــيــة عــالــيــة وهــذا 
الغنائية بالدرجة  األعــمــال  يــريــده صــنــاع  مــا 
األولى، كما أن الناس تبحث عن األغاني التي 
تــنــاســب أجــــواء الــســهــر والــبــحــر. لــذلــك، يلجأ 
النوعية من األغاني، وأنا  املطربون إلى هذه 
شخصيًا كتبت لتامر حسني أغنية )عايزين 
ــا(. كــمــا لــــدي فـــي الــفــتــرة املــقــبــلــة  ــيـ نـــولـــع الـــدنـ
أغــنــيــات مــن هـــذا الــنــوع، راعــيــت فــي كتابتها 
املتداولة  البسيطة والسهلة  املفردة  استخدام 

بني الناس«.
ويختلف امللحن املصري محمود خيامي مع 
رأي زمــيــلــيــه زريـــقـــات واملــالــكــي، مــشــددًا على 
ــم اعــتــرافــه  رفـــضـــه »أغــــانــــي املـــهـــرجـــانـــات« رغــ
تسويقها  »سهولة  مؤكدًا:  الكبير،  بنجاحها 
في  ساهم  االجتماعي،  التواصل  مــواقــع  عبر 
انــتــشــارهــا ووصــولــهــا إلـــى الــجــمــهــور فــي ملح 
الـــبـــصـــر«. ويـــرفـــض خــيــامــي الــقــبــول بتلحني 
كلمات هذا الشكل من األغاني، مؤكدًا: »عرض 
ــلــــّي بـــالـــفـــعـــل كـــــالم مــــهــــرجــــانــــات، ورفـــضـــت  عــ
بكلمات  أعمال  تقديم  أقبل  ال  ألنني  تلحينه، 

متدنية املعنى«.

ســاعــدت مــوجــات زلــزالــيــة ناتجة مــن زالزل 
رصـــدهـــا املــســبــار اآللــــي »إنـــســـايـــت« الــتــابــع 
لإلدارة الوطنية للمالحة الجوية والفضاء 
ــا(، الــعــلــمــاء فـــي فــهــم تــركــيــب كــوكــب  ــاســ )نــ
املريخ، بما في ذلك التقديرات األولية لحجم 
قــلــبــه الــضــخــم املـــؤلـــف مـــن مـــعـــادن ســائــلــة 

وسمك قشرته وطبيعة غطائه.
وســلــطــت هـــذه الــنــتــائــج الــتــي ُكــشــف عنها، 
يوم الخميس املاضي، الضوء على ما كان 
ُيــعــتــبــر بــنــيــة داخــلــيــة غــيــر مــفــهــومــة جــيــدًا 
الجار األصغر لألرض،  الكوكب، وهو  لهذا 
ــة إلـــى  ــافـ ــآت بـــاإلضـ ــاجـ ــفـ وقــــدمــــت بـــعـــض املـ
تــأكــيــد أن مــركــز الــكــوكــب األحــمــر منصهر. 
وكشف املسبار إنسايت الذي هبط في عام 
2018 لبدء أول مهمة لدراسة أعماق املريخ، 
عن أكثر من 700 زلــزال، معظمها متواضع 

الشدة. 
وتختلف املوجات الناتجة من هذه الزالزل 
مــن حــيــث الــســرعــة والــشــكــل عــنــد االنــطــالق 
ــل كــوكــب. وأتــاحــت  عــبــر مـــواد مختلفة داخـ
البيانات املأخوذة من أداة قياس الزالزل في 
مسبار إنسايت التي تشمل حوالي ثالثني 

العناية بالبشرة
يــمــكــن لــلــخــصــائــص املــــضــــادة لــلــشــيــخــوخــة 
ــادة لــألكــســدة  ــادة لــاللــتــهــابــات واملـــضـ واملـــضـ
املــوجــودة فــي أكــيــاس الــشــاي أن تعمل على 
تأخير عالمات شيخوخة البشرة، واملحافظة 
عــلــى رطــوبــة الــبــشــرة لــلــحــصــول عــلــى بشرة 
املبردة  الخصائص  نضرة وناعمة. وبفضل 
ألكياس الشاي يمكن أن تساعد في تخفيف 
ا في محاربة 

ً
حروق الشمس، كما تساعد أيض

حب الشباب والحصول على بشرة خالية من 
الفوائد يجب  تلك  الــنــدوب. وللحصول على 
إعادة غلي عدد من أكياس الشاي املستعملة 
ــاء وتــركــه لــيــبــرد، ثــم تــمــريــره  فــي قـــدر مــن املــ
بقطعة قــطــن، أو وضــعــه فــي زجــاجــة مــزودة 
ببخاخ، لرشه على الوجه، ثم تدليك البشرة 

بلطف، وغسل الوجه بماء دافئ بعدها.

تقليل االنتفاخ تحت العين
الكافيني  تساعد أكياس الشاي بفضل مــادة 
املــعــروفــة بــأنــهــا مــضــيــقــة لــألوعــيــة الــدمــويــة 
أو  املتهيجة،  العيون  انتفاخ  التقليل من  في 
الــنــوم،  قــلــة  أو  الــحــســاســيــة،  بــســبــب  امللتهبة 
أو كــثــرة اســتــهــالك املـــلـــح، وتــفــتــيــح الــهــاالت 
أكياس  الــســوداء حولهما. ويتم ذلــك بوضع 
ــــود املــســتــعــمــلــة في  الـــشـــاي األخـــضـــر أو األسـ

يارا حسين

ُيــــســــارع الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس لــلــتــخــلــص من 
أكـــيـــاس الـــشـــاي املــســتــعــمــلــة، لــكــن الــخــبــراء 
يتحدثون بشكل متزايد عن فوائد متنوعة 
يــمــكــن تــحــقــيــقــهــا بــــإعــــادة اســــتــــخــــدام هـــذه 
ــــن الـــعـــنـــايـــة الـــشـــخـــصـــيـــة إلـــى  األكــــــيــــــاس، مـ

االستخدامات املنزلية. 

فوائد جمة للشعر
على  األســـود  بالشاي  الشعر  يساعد غسل 
تقوية وتكثيف الشعر، وخصوصًا إذا كان 
ــًدا. وبــمــا أن الشاي  ــا جـ

ً
ــا وهــش

ً
الشعر رقــيــق

فإن غسل  لاللتهابات،  قويا  ُيعتبر مضادا 
الــشــعــر بـــه يـــهـــدئ فـــــروة الــــــرأس املــتــهــيــجــة 
ويـــســـاعـــد فـــي تــقــلــيــل الــتــهــابــاتــهــا والــحــكــة 
الـــنـــاتـــجـــة عـــنـــهـــا. كـــمـــا وتـــســـاعـــد املـــكـــونـــات 
ــا عـــلـــى إزالـــــة  ــ

ً
ـــض ــاي أيـ ــشــ ــي الــ املـــــوجـــــودة فــ

ــرأس( الــتــي  خــاليــا الــجــلــد املــيــتــة )قـــشـــرة الــــ
والكافيني  الشعر.  بصيالت  تسد  أن  يمكن 
املــوجــود بوفرة في الشاي األســود يساهم 
فــي تحفيز نــمــو الــشــعــر مــن خـــالل تنشيط 
بـــصـــيـــالت الـــشـــعـــر وزيـــــــــادة تـــدفـــق الــــــدورة 
الدموية إلى فــروة الــرأس، كما وقد يساهم 
فـــي الـــحـــد مـــن مــشــاكــل تــســاقــط الــشــعــر عن 
املسبب  للهرمون  الطبيعي  التثبيط  طريق 
)الديهدروتستوستيرون(.  الشعر  لتساقط 
 للشعر، 

ٍّ
ويــســتــخــدم الـــشـــاي كــغــســول مــغــذ

حــيــث يــكــفــي اســـتـــخـــدام مــغــلــي كــيــســني من 
ثم  تبريده،  بعد  املستعملة،  الشاي  أكياس 
سكبه عــلــى الــشــعــر، وتــركــه ملـــدة 10 دقــائــق 
قبل االستحمام، للحصول على شعر أكثر 

ملعانًا ونعومة.

الكوكب.  باطن  معالم  على  التركيز  زلـــزااًل، 
وقال بروس بانيردت، العالم املتخصص في 
جيوفيزياء الكواكب بمختبر الدفع النفاث 
إنسايت،  مهمة  رئيس  وهــو  لناسا،  التابع 
إن »األهمية الحقيقية لهذه النتائج هي أنه 
للمرة األولى، أصبح لدينا بالفعل قياسات 
ــكــــونــــات األســـاســـيـــة  ألبــــعــــاد أو أحــــجــــام املــ
لــكــوكــب املـــريـــخ«. وأضــــاف بــانــيــردت: »قبل 
ذلك، كان كل ما لدينا مقارنات مع األرض، 
ــة واســـتـــنـــتـــاجـــات غــيــر  ــريـ ــظـ ــات نـ ــابــ وحــــســ
كيمياء  مثل  أخــرى  مــن مالحظات  مباشرة 

النظائر التتبعية لنيازك املريخ«.
ــخ، وهـــــــو الـــطـــبـــقـــة  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــلــــب املـ وُوجـــــــــــد أن قــ
حــوالــي  قــطــره  يبلغ  األعــمــق،  الجيولوجية 
 )3660 كــم(، وهــو أكبر مما كان 

ً
2275 ميال

د في السابق. ويشير هذا إلى أن القلب، 
َ
ُيعتق

املكون في الغالب من الحديد والنيكل، أقل 
كــثــافــة مــمــا كـــان مــعــروفــًا ســابــقــًا مــع وجــود 
عــنــاصــر أخــــف مــثــل الــكــبــريــت واألكــســجــني 
والكربون والهيدروجني تمثل نسبة كبيرة 

بشكل غير متوقع.
ــــخ، وهــــــي الــطــبــقــة  ــريــ ــ ــلـــف قــــشــــرة املــ ــتـ وتـــخـ
الجيولوجية  الناحية  تمامًا من  الخارجية 
كوكبنا  قــشــرة  وتنقسم  األرض.  قــشــرة  عــن 
إلى صفائح ضخمة تتحرك بال هوادة فوق 
ــســمــى غـــطـــاًء في 

ُ
طــبــقــة صــخــريــة داخــلــيــة ت

عملية تسمى صفائح تكتونية. 
وقــالــت بــريــجــيــت كــنــابــمــايــر إنـــــدرون، عاملة 
التي  أملانيا،  فــي  كولونيا  بجامعة  الـــزالزل 
أشرفت على إحدى ثالث دراسات عن باطن 
ـــشـــرت فـــي مــجــلــة ســايــنــس: »نــظــرًا 

ُ
املـــريـــخ ن

على  نشطة  تكتونية  وجــود صفائح  لعدم 
املــريــخ، ال يحدث شــيء مماثل هــنــاك. وهــذا 

يعني أيــضــًا أن قــشــرة املــريــخ قديمة جــدًا«. 
القشرة  بــني  املحصور  املــريــخ  ويمتد غطاء 
)1560 كيلومترًا(   

ً
والقلب حوالى 970 ميال

تحت السطح. 
ويــخــتــلــف تــكــويــنــه عـــن تــكــويــن األرض، ما 
يشير إلى نشوء الكوكبني من مادة مختلفة 

عــنــدمــا تــشــكــال قــبــل أكــثــر مــن 4,5 مــلــيــارات 
سنة. ويبلغ قطر كوكب املــريــخ، وهــو رابــع 
 
ً
كوكب بعدًا عن الشمس، حوالي 4220 ميال

)6791 كم(، بينما يبلغ قطر األرض حوالى 
بــانــيــردت  ــال  ــ وقـ ــم(.  ــ كـ  12755(  

ً
مـــيـــال  7926

للعلماء  الــجــديــدة تسمح  الــنــتــائــج  هـــذه  إن 

باختبار نظريات تكوين الكواكب. وأضاف: 
»الفهم الذي سنكتسبه من هذا، لن ينطبق 
وتــاريــخ  بــل على تكوين  املــريــخ،  فقط على 
األرض وأي كوكب صخري آخر في نظامنا 

الشمسي أو ما بعده«.
)رويترز(

ــم وضـــعـــهـــا عــلــى  ــق ثــ ــائــ ــفــــريــــزر لــبــضــع دقــ الــ
العينيني لبضع دقائق.

غسول للفم 
يمكن صــنــع غــســول الــفــم مــن أكــيــاس الــشــاي 
املـــســـتـــعـــمـــلـــة، فــــالــــشــــاي األخــــضــــر واألســـــــود 
على  قـــادر  للبكتيريا  املــضــادة  بخصائصه 
لروائحه  تـــؤدي  الــتــي  الــفــم  بكتيريا  محاربة 
الفم  فــي  اآلالم  وقـــادر على تخفيف  الكريهة، 
ا. ويتم ذلك من خالل نقع 2 من أكياس 

ً
أيض

ــاء الــســاخــن مـــدة 20  ــوٍب مـــن املــ الـــشـــاي فـــي كــ
دقيقة وتركه حتى يصبح في درجــة حــرارة 
ــتـــخـــدامـــه فــــي تــنــظــيــف الـــفـــم،  ــم اسـ ــة ثــ ــرفـ ــغـ الـ
تكرار  يمكن  أفــضــل  نتائج  على  وللحصول 

ذلك يوميًا بعد الوجبات.

التخلص من الروائح الكريهة 
تساعد أوراق الشاي على امتصاص الروائح 
غــيــر املستحبة بـــدون تـــرك أي أثـــر لــهــا، فبعد 
املستعمل  الشاي  من  أكياس  بضعة  تجفيف 
يـــمـــكـــن وضـــعـــهـــا فــــي الـــقـــمـــامـــة أو الــــــــدرج أو 
الخزانة أو الثالجة، وحتى أيضًا في األحذية 
والحصول على رائحة مستحبة. ويمكن أيضًا 
التخلص من رائحة األقدام الكريهة، إذ إن مادة 
التانني املــوجــودة في الشاي لها الــقــدرة على 
قتل الفطريات التي تتجمع على القدم. ويكفي 
نقع األقـــدام فــي حمام الــشــاي يومًيا ملــدة بني 
15 - 20 دقيقة في اليوم للحصول على نتائج 
مرضية. وقد تنتقل الروائح القوية إلى أيدينا 
والتي  الــبــصــل،  تقطيع  أو  الــثــوم  تقشير  عند 
يصعب التخلص منها بسهولة. ويساعد فرك 
األصابع  بــني  املستخدم مسبقًا  الــشــاي  كيس 

على التخلص من هذه الروائح. 

زالزل المريخ تساعد في فهم تركيب باطن الكوكب األحمرأكياس الشاي المستعملة... فوائد متعددة بدًال من رميها
رصد المسبار اآللي 

»إنسايت« التابع لوكالة 
»ناسا« األميركية، موجات 

زلزالية ساعدت في 
تقدير حجم قلب 

كوكب المريخ

كارين إليان ضاهر

ــيـــف، ثـــمـــة تــفــاصــيــل كـــثـــيـــرة فــي  فــــي فـــصـــل الـــصـ
ــة.  ــيـــة خـــاصـ ــمـ إطــــاللــــتــــك يـــجـــب أن تـــعـــيـــريـــهـــا أهـ
التي  ة الالفتة 

ّ
الطل واملسألة ال تقتصر هنا على 

تــتــبــعــني فــيــهــا املـــوضـــة فــحــســب، فـــال بـــد لـــك من 
الــتــركــيــز أيــضــًا عــلــى اخــتــيــار املــالبــس واألقــمــشــة 
ــذا مــعــايــيــر  املــريــحــة لـــهـــذا املـــوســـم. الخـــتـــيـــارك هــ
مــعــيــنــة ال يــمــكــن الـــتـــهـــاون فــيــهــا حــتــى تــشــعــري 
باالرتياح في كل إطاللة لك في أيام الحّر. احذري 
األقمشة التي ال تالئم هذا املوسم الذي ترتفع فيه 
درجات الحرارة، وإن كانت املوضة قد تدعوك إلى 
اختيارها. في املقابل، اعتمدي تلك التي تؤمن لك 

ة منتعشة ومريحة لك في الوقت نفسه. 
ّ
طل

ثمة أقمشة تعتبر خفيفة وتالئم حكمًا أيام الحر، 
فيجب أال تترددي في اختيارها. لذلك ال تتبعي 
املـــوضـــة عــشــوائــيــًا وحـــاولـــي الــتــركــيــز عــلــى تلك 
الظاهر  في  منعشة  إطاللة  تؤمن  التي  األنسجة 

ومريحة لك أيضًا.
ــه مــــن األقـــمـــشـــة املـــريـــحـــة  ــ ــقـــطـــن أنــ ُيــــعــــرف عــــن الـ
الحر.  الصيف وأليــام  املناسبة ملوسم  والخفيفة 
املــثــلــى ســـواء بالنسبة  مــن االخــتــيــارات  ويعتبر 
إلى القمصان أو الفساتني الصيفية الجميلة أو 
غيرها. واألهم أن املالبس القطنية قابلة للتبديل 
 
ً
 يمكن ارتــداؤهــا في النهار وأيضًا ليال

ْ
، إذ

ً
عــادة

الكتان  ويعتبر  املناسبة.  التعديالت  إجــراء  بعد 
أيــضــًا مــن أفــضــل األقــمــشــة الصيفية الــتــي يمكن 
أي  ُيذكر في  اعتمادها بسهولة ومــن دون جهد 

وقت كان. 
فــعــلــى ســبــيــل املـــثـــال يــمــكــن تــنــســيــق ســـــروال من 
أن ترتديه  أو يمكن  نــهــارًا،   crop top مــع الــكــتــان 
حــتــى فــي املــســاء مــع قميص جميل الفـــت يالئم 
املناسبات الصيفية املتنوعة. من املؤكد أن الكتان 
يعتبر من األقمشة الصيفية بامتياز، خصوصًا 

عند اختياره بألوان زاهية منعشة. 

ألبسة يجب تجنّبها
ــــى،  قـــد تــعــجــبــك قــطــع مـــن املـــالبـــس لــلــوهــلــة األولـ
ومنها ما قد ُيصنع أحدث صيحات املوضة لهذا 
املــوســم وأكــثــرهــا جــاذبــيــة. لــكــن يــجــب أال تقعي 
فــي الــفــخ وتــعــتــمــدي أيـــًا مــن هـــذه األقــمــشــة التي 
تعتبر أســوأ االخــتــيــارات أليــام الحر. سرعان ما 

ستالحظني أنها ال تعتبر مريحة وال تالئم أبدًا 
تــلــك األيــــام الــتــي تــرتــفــع فــيــهــا درجــــات الـــحـــرارة. 
ــواد الــصــنــاعــيــة تمامًا  ــ  هـــو مـــن املـ

ً
الــنــيــلــون مــثــال

التي  الخفيفة  األقمشة  البعد عن  وهــو بعيد كل 
تبحثني عنها صيفًا. 

ــاوم لـــلـــمـــاء ولـــه  ــ ــقـ ــ ــُيـــصـــمـــم الـــنـــيـــلـــون بـــشـــكـــل مـ فـ
ــقـــدرة عــلــى االمــتــصــاص.  مــعــدل مــنــخــفــض مـــن الـ
النيلون  وبالتالي تحفظ املالبس املصنوعة من 
الحرارة والتعّرق بمحاذاة الجلد. وال تعتبر من 

االختيارات املناسبة أليام الحر. 
األكــريــلــيــك هـــو تــمــامــًا كــالــنــيــلــون، ال يــعــتــبــر من 
األنسجة الطبيعية. في كثير من األحيان، تصنع 
أن  إال  األكريليك،  مــن  صيفية  وقمصان  فساتني 
بالحر، ما  الشعور  األقمشة يزيد  النوع من  هذا 
يجعلها من أسوأ األقمشة التي يمكن اعتمادها 

في موسم الصيف.
وقــد يــبــدو غريبًا أن يــكــون الــصــوف املعتمد في 
أيام البرد لتدفئة الجسم، من االختيارات املتاحة 
صــيــفــًا. بــعــض أنــــــواع الـــصـــوف هـــي فـــي الـــواقـــع 
مــالئــمــة لــلــصــيــف، ومــنــهــا مــا تــكــون مــن الــصــوف 
الخاص بالصيف. لكن الصوف هو من مشتقات 
الــبــولــيــيــســتــر فــتــبــرز بــالــتــالــي املــشــكــالت نفسها 
البولييستر كحفظ الحرارة  الناتجة عن اعتماد 
لذلك،  والجلد.  للجسم  الطبيعية  التهوئة  ومنع 

من األفضل لك أن تتجنبيه. 

نجاح موسيقى المهرجانات يغري الجميع

)Getty( قلب المريخ، أي الطبقة الجيولوجية األعمق، يبلغ قطره حوالي 3660 كم

يُعرف عن 
القطن أنه 
من األقمشة 
المريحة 
والخفيفة 
المناسبة 
لموسم الصيف 
)Getty(

)Getty/أكياس الشاي تساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة )ليتيسيا لوفور

)Getty( »طرح وائل كفوري أخيرًا أغنية بعنوان »البنت القوية

بسبب النجاح الجماهيري الهائل الذي تحققه أغاني المهرجانات، صارت األغنية العربية مضطرة 
إلى مجاراتها، من خالل محاكاة أسلوبها اإليقاعي وكلماتها الخفيفة

األغنية العربية

أقمشة مناسبة للصيف

فنون وكوكتيل
نقد

موضة

علوماليف ستايل

حرمت دار اإلفتاء المصرية 
العام الماضي السماع 

ألغاني المهرجانات »لما 
تحويه من فحش، وكالم 

بذيء، ودعوة إلى 
الرذائل«، داعية الجهات 

المسؤولة إلى منع إصدار 
هذه األغاني أو نشرها عبر 

أي وسيلة. واستمرارًا لحملة 
السلطات المصرية ضد 

»أغاني المهرجانات«، أعلن 
آنذاك القيادي في ائتالف 
الغالبية البرلمانية، محمد 

فرج عامر، اعتزامه التقدم 
بتعديل تشريعي على 

مواد قانون العقوبات، 
بهدف »تشديد عقوبة 
كل من يسيئون إلى الفن 
والقيم واألخالق، ال سيما 

أغاني المهرجانات«.

تحريم شرعي

Sunday 25 July 2021 Sunday 25 July 2021
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