الفنانة سناء موسى تغني درويش في ذكرى رحيله العاشرة
كتبت بديعة زيدان:
عل���ى وقع كلمات الش���اعر الكبي���ر محمود دروي���ش ،وفي ذكرى
رحيله العاش���رة ،قدمت الفنانة الفلس���طينية س���ناء موسى عددًا
من األغنيات للحاضر الغائب ،في األمس���ية التي نظمتها مؤسسة
محمود درويش ،مساء أمس ،في المتحف الذي يحمل اسمه بمدينة
رام الله.
ومن بين ه���ذه األغنيات التي قدمتها ابنة قرية دير األس���د في
الجليل ،داخل الخط األخضر ،باالتكاء إلى األش���عار الدرويشية "أحن
إل���ى خبز أم���ي" تلك األغنية الش���هيرة التي س���بق وغناها الفنان
اللبنان���ي القدير مارس���يل خليف���ة ،و"تكبر تكبر" وغنتها س���ابقًا
الفنان���ة اللبنانية أميمة خليل ،وكذلك قصيدة "عن إنس���ان" التي
قدمها من قبل العديد م���ن الفنانين ،ويقول مطلعها "وضعوا على
فمه السالس���ل  ..ربطوا يديه بصخرة الموت���ى ،وقالوا :أنت قاتل ..
أخذوا طعامه والمالب���س والبيارق ،ورموه في زنزانة الموتى ،وقالوا:
أن���ت س���ارق!  ..طردوه م���ن كل المرافئ ،أخذوا حبيبت���ه الصغيرة،
ث���م قالوا أنت الجئ" ،في رؤية موس���يقية جديدة من ألحان الفنان
الفلسطيني سعيد مراد.
وكان الفتًا التفاعل الكبي���ر للجمهور الذي غصت به قاعة الجليل
في متحف محمود درويش ،مع ما قدمته س���ناء موس���ى من أغنيات
لدرويش ،حيث ش���اركوها الغناء ،هي وفريقها المكون من وس���يم
قس���يس على اإليقاع ،ومحمد موس���ى على العود ،ومحمد نجم على
الكالرنيت ،وتشارلي رشماوي على الجيتار والبيانو.
وقدمت س���ناء موس���ى أيضًا عددًا من األغاني التراثية التي سبق
وقدمتها في عدة اسطوانات ،بعد إعادة توزيعها ،من بينها "نجمة
الصب���ح" ،و"نيالك ما اهدى بالك" ،و"مع الس�ل�امة وين رايح" ،إضافة
إلى أغنيات أخ���رى من تراثية كأغنية "هدي ي���ا بحر هدي" للفنان
الفلس���طيني الراحل أبو عرب ،قبل أن تخت���م بمقطع من "تصبحون
على وطن" لدرويش.
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النشاط البدني مهم في تحسين الحالة النفسية

الفنانة سناء موسى.

واشارت موسى إلى أن في الشعر والغناء مقاومة
قد ترعب المحتل ،وهو ما عبر عنه بوضوح درويش
حي���ن قال ف���ي قصيدت���ه .." :وخ���وف الطغاة من
األغنيات" ،الفت���ة إلى أنها ربما تش���اطر اآلخرين
بتل���ك المش���اعر المختلط���ة م���ا بين س���عادتها
باس���ترجاع كلم���ات درويش الخالد فين���ا ،وما بين
حزن بالفقدان والخسارة الكبيرة للرحيل الجسدي
لدرويش ،والذي يتعملق عامًا تلو عام.
والفنانة س���ناء موسى من مواليد قرية دير األسد
في الجليل ،وتحمل درجة الدكتوراه في علم الدماغ،
وص���درت لها ثالث اس���طوانات ه���ي" :هومايون"،
و"إش���راق" ،و"هاجس" ،كما أقام���ت مئات العروض

في العالم ،وغنت في عش���رات األفالم ،وتعاونت مع
ملحنين عدة من فلسطين والوطن العربي.
وتأتي هذه األمسية ضمن مجموعة من الفعاليات
التي تقدمها مؤسس���ة محمود درويش بالتعاون
مع بلدية رام الله ،في الذكرى العاشرة لرحيله ،من
بينها هذه األمسية ،والعرض الموسيقي "جدارية"
في قصر رام الله الثقافي ،مطلع األسبوع المقبل.
وقال س���امح خضر ،مدير متحف محمود درويش
في انطالق الحفل :االحتفاء بمحمود درويش يومي
في المتحف ،فاسمه يتردد مع كل أمسية تنتظم
في���ه ،وهي أمس���يات تج���اوز عدده���ا األلف منذ
تأسيسه ،وتوزعت على مختلف مجاالت اإلبداع.

ّ
مصر :طالب يصممون سيارة تعمل بطاقة الهواء
القاهرة  -رويترز :صمم طالب مصريون مركبة يقولون :إنها س���تكافح أسعار
الوقود اآلخذة في االرتفاع وستروج للطاقة النظيفة ،إذ ستعمل بالهواء فحسب.
وقام الطالب الجامعيون بتصنيع النموذج األولي للس���يارة في إطار مش���روع
للتخرج بجامعة حلوان ،على مش���ارف القاهرة ،وهي تسع لشخص واحد وتعمل
باألوكسجين المضغوط.
وخرجت المركبة التي تش���به س���يارة س���باق صغيرة إلى النور ،بينما تمضي
مصر قدمًا في إصالحات اقتصادية مؤلمة تش���مل خفضًا حادًا في دعم الطاقة،
وترتبط ببرنامج ق���روض من صندوق النقد الدولي قيمت���ه  12مليار دوالر على
مدى ثالث سنوات بدأ العام .2016
ويقول الطالب :إن مركبتهم يمكنها الس���ير بسرعة  40كيلومترًا في الساعة،
ويمكنها السير لمسافة  30كيلومترًا قبل أن تحتاج للتزود بالهواء المضغوط،
وإنها ال تتكلف سوى  18ألف جنيه مصري ( 1008.40دوالر).
وقال طالب من فريق تصنيع المركبة يدعى محمود ياس���ر" :تكلفة التشغيل
للعربية هتبقي يدوب ..يعني مفيش يعتبر ..ألنك ماشي بهواء مضغوط فأنت
ال تدف���ع للبنزين وكمان أنت مش محتاج تبري���د ..دا (هذا) موجود في العربية
ألن���ك أنت بتدخله هواء وهواء س���اقع (بارد) ..فأنت مش محت���اج دايرة تبريد
للموتور فتكلفة التشغيل تبقي يعتبر زيزو".
ويتطلع الفريق حاليًا لجمع تمويل لتوسيع المشروع وإنتاج السيارة على نطاق
واس���ع .ويعتقدون أن بوسعهم الوصول بس���رعة المركبة في نهاية المطاف إلى
 100كيلومتر في الساعة وأن تعمل لنفس المسافة دون الحاجة للتزود بالهواء.
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ّ
باريس-أ ف ب :أكد باحثون أن الجهد الجسدي من شأنه
إبعاد اإلصابة باالكتئاب ،سواء بممارسة نوع من الرياضة
ّ
ّ
المنزلية.
أو بالمشي أو حتى بتولي األعمال
وقال الباحثون في دراس���ة نش���رت امس في مجلة "ذي
ّ
النس���يت س���ايكايتري" إن "كل أن���واع الجهد الجس���دي
ّ
الصحة النفسية" ،وخصوصا "في ألعاب
مرتبطة بتحسين
الرياض���ة الجماعية ،وركوب الدراجة ،والتمارين الهوائية
(ايروبيك) ،وكمال األجسام".
واس���تندت الدراسة على اس���تطالع أجري على أكثر من
مليون و 200ألف أميركي بين العامين  2011و.2015
وشمل هذه االس���تطالع  75نوعا من الجهد البدني ،من
المشي وكمال األجسام إلى اليوغا وصيد السمك والعناية
بالحدائق ،وأس���ئلة حول وتيرة الجهد المبذول أس���بوعيا
ّ
ووقته في كل مرة.

دراسة :السراويل الداخلية الضيقة تضر بخصوبة الرجال
باريس-أ ف ب :نصح باحثون في دراسة طبية حديثة
الرجال الراغبي���ن باإلنجاب بعدم لب���س ثياب داخلية
ّ
ضيقة ،وذلك لعدم كبح توليد الجسم للخاليا المنوية.
ونشرت هذه الدراسة في مجلة "هيومن ريبرودكشن"
امس ،وهي تؤكد ش���بهات كانت سائدة من قبل حول
ّ
ّ
ّ
تنفس���تا أكثر كلما أنتجتا بش���كل
أن الخصيتين كلما
أفضل.
ّ
وجاء في تقرير ملخص عن الدراسة أن "الرجال الذين
يرت���دون المالب���س الداخلية الفضفاضة (الس���راويل
ّ
الداخلي���ة) تكون تركزات الحيوان���ات المنوية لديهم
ّ
أعلى من هؤالء الذين يرتدون مالبس داخلية ضيقة".

تمساح في طرد بريدي!

السيارة «الهوائية».

وتضمن االس���تطالع سؤاال آخر ،وهو عن الشعور بالراحة
النفس���ية والبع���د عن االكتئ���اب واالحب���اط واضطرابات
المشاعر خالل ثالثين يوما.
وفي النتيجةّ ،
تبين أن ممارس���ي النشاط البدني كانوا
ّ
يش���عرون أنهم في حالة جيدة بمعدل يوم ونصف اليوم
أكثر من غيرهم في الشهر.
ويقول األطباء إن الوتي���رة المثالية للتمارين الرياضية
هي " 45دقيقة ثالث مرات أو خمس في األس���بوع"ّ ،
وتبين
أن من تجاوزوا هذه الوتيرة وصوال إلى ثالث ساعات يوميا
كانت حالتهم النفسية متدهورة.
ّ
لكن الباحثين أشاروا إلى أن العالقة بين الرياضة والصحة
النفس����ية تس����ير في االتجاهين ،بمعنى أن من يمارسون
الرياضة تتحس����ن ّ
صحتهم النفسية ،ومن يتمتعون بوضع
نفسي ّ
ّ
جيد هم األكثر إقباال عادة على الرياضة.

مكس���يكو سيتي  -د ب أ :عثر موظفون
بهيئة البريد المكس���يكية على تمساح
صغي���ر داخ���ل ط���رد ،حس���بما أعلن���ت
السلطات ،أول من أمس.
وعث���ر الموظف���ون عل���ى التمس���اح
البال���غ طوله  27س���نتيمترًا داخل غالف
بالس���تيكي به ثقوب تهوية وقطعة من
الورق المبلل.
وتم إرس���ال الط���رد من باتش���وكا دي
س���وتو بوالية هيدالجو إلى س���ان بيدرو
جارزا جارس���يا بوالية نويفو ليون شمال
البالد ،واس���تغرقت عملية الش���حن يومًا
واحدًا.
ول���م يتضم���ن الط���رد أي وثائ���ق عن
التمساح ،ونقلته السلطات بعد ذلك إلى
مركز للحيوانات البرية.

واس���تندت هذه الخالصة على بيان���ات ّ
طبية عائدة
ً
لستمئة و 56رجال ،بين العامين  2000و.2017
ّ
وتبين أن من يرتدون السراويل الداخلية الفضفاضة
ّ
ّ
منوية أكثر بنس���بة  % 33من أولئك
لديه���م تركزات
ّ
الذين يرتدون مالبس داخلية ضيقة.
ّ
ويتطلب إنت���اج الخصيتين للحيوان���ات المنوية أن
تك���ون درجة الحرارة ف���ي هذا الجزء من الجس���م أقل
بثالث درجات إلى أربع عن سائر األعضاء األخرى.
ّ
لذا ينص���ح الخبراء الرجال بتجنب ارتداء الس���راويل
ّ
ّ
الضيقة ،وعدم الجلوس لوقت طويل ،وتجنب
الداخلية
الحمامات الشديدة السخونة.

إسبانيا توقف زعيمًا كبيرًا في
واحدة من أعنف عصابات المخدرات
مدريد -أ.ف.ب :أوقفت الش���رطة اإلسبانية مانويل ش���ارلين الذي كان واحدًا من أكبر
تجار المخدرات وزعيمًا لعصابة عنيفة في منطقة غاليسيا شمال غربي البلد ،في سياق
حملة كبيرة لمكافحة المخدرات.
ويبلغ مانويل ش���ارلين  85عامًا ،وهو س���بق أن أمضى سنوات طويلة في السجن ،وقد
ّ
أوقف مع  18شخصًا في هذه العملية األمنية المنفذة في مناطق إسبانية عدة ،بحسب
ما أفادت متحدثة باس���م الش���رطة .ومن بي���ن الموقوفين أيضًا ابنه ملش���ور الذي كان
ّ
متواريًا عن األنظار منذ خمس سنوات .ونفذت هذه العملية بعد ضبط كمية كبيرة من
الكوكايين على سفينة قبالة سواحل جزر األزور ،بحسب المصدر.
واش���تهرت سواحل غاليسيا في أقصى الشمال الغربي بأنها بوابة دخول الكوكايين
إل���ى أوروبا ،وخصوصا في الثمانينيات ،حين ّ
تحول عدد كبير من ّ
مهربي الكحول والتبغ
إلى المخدرات .وتعتقد السلطات اإلس���بانية أن مانويل شارلين هو كبير عصابة عائلة
"شارلين" ،إحدى أكبر عصابات التهريب في غاليسيا.
ويذكر الصحافي االستقصائي ناشو كاريتيرو العصابة في كتابه "فارينيا" على أنها
"األكثر عنفا" في المنطقة.

