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 آراء متباينة حول قرارات استئناف عقوبات دوري المحترفين 






     
    


     
    



     

   


 




 
  


  
        

      







        
        
       
       
       
     








       

      




»ا*عيان« يعيد قانون العمل لـ »النواب« 


       
       

 
      
       
    
      
        
 
     
       



 
   



  

      

 
      
  
        
    
      





الملك: »الكرامة« شاهد على تضحيات 
جيشنا المصطفوي




      
    
      

      


     


      


      
     

     





الخطيب يرحب بالسفراء ا*وروبيين باسم 
صاحب الوصاية على القدس



الرزاز: إيصال الخدمات يميز الدولة 
الناجحة عن الفاشلة 
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اللجنة الفنية تؤيد تقرير »المحايدة« عن سيول عمان و»ا*مانة« تتحفظ
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الملك يرعى  احتفال »الكرامة « ويقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء
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» ا+عيان« يعيد »العمل« للنواب ويصادق على »تطوير المهارات المهنية« 
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 الرزاز: نقول للملك..حكومتك وشعبك معك 
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 ا$مير الحسن يعزي بضحايا ا�رهاب 

في نيوزيلندا 

 جثامين الشهداء ا$ردنيين ُتشيع 
في نيوزيلندا الجمعة 




 
 
     





 

     
  
     





     
  


  
     
     
     
     
 




     
    
    
    


     
    


    





     
    
     

     
    


      

     
    
     

    



     

      





    


    
     



   

      


    


      

    


      
     





 »مجلس الكنائس«: نحترم العهدة 
العمرية ونعطي الوصاية للهاشميين 

 »االتحاد الوطني«: حديث الملك حول 
القدس رسالة واضحة للمشككين 

 الفالحات: الوصاية الهاشمية ركن 
الزاوية في الدفاع عن القدس 
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»الزراعة« و»ا�غذية العالمي« تطلقان مشروع 
تعزيز ا�من الغذائي ل�سرة ا�ردنية  



 أهالي المنصورة في برما يمتنعون عن إرسال 
أبنائهم إلى المدارس 



    
    
    



    
    



   



      
    

    

    


 

    
    

   

 




    
     





   


    
   
      
     


   
    


    
    



     


     








    

    


    
  

   
     

   

    


     
     
     

     
  
    


     
     




      




     

    
    

     


     
   


     



    
    
 

    


   


     
     
     

      


     
    
      
     

   
     




الطراونة يستهجن الدعوة لعدم إلزامية 

االشتراك في النقابات 

 البدء بإكمال طريق »بغداد الدولي« ا�سبوع المقبل 



     
      



   


    

    



  
   

     
     




     
     


      
      



      
     

    
      



     

 

     










      
   

      


  



 

    





     
     




   
     
    
    


     
     

       



     





 Aمخالف Dضبط ٦٧ عامال وافد 
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دبلوماسي أوروبي لـ $: صفقة القرن بعد االنتخابات ا	سرائيلية
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 ترمب: حان وقت إعترافنا بسيادة »إسرائيل« على الجوالن 






        

   
     


      

     

       




     
 

    
 




     



     

     






الخطيب: رحبنا بالسفراء ا4وروبيين باسم صاحب الوصاية على القدس والمقدسات
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مستوطنون يقتحمون ا4قصى والحرم ا	براهيمي
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z i u d 1 1 @ y a h o o  c o m
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 الفيصلي يثمن إنصافه.. والوحدات يُعلق المشاركة ويخاطب الـ فيفا 
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 ا*مير رعد ُيبارك إنجازات 
»ا*ولمبياد الخاص« العالمية 



       
      
     


      


    
     

      


      


     
      

       
     
     
      

     
   



      





 سحاب يؤكد انفراده بصدارة »كرة ا*ولى« 
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» أولمبي الكرة« يواجه الكويت بـ التصفيات 

ا�سيوية اليوم 

» النشامى« يتأهب لمواجهة سوريا 
بـ »الصداقة الدولية« غد' 

 ا1سبوع الثالث بـ »كرة الناشئات« اليوم 
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 تيماء تتصدر »السيدات«.. والمصنفون 
من »الرجال« يتقدمون 

ا نطالق »الطائرة« العربية الجامعية ا1ولى 



     
     



    







      


       
  

    
     













      
    


    

     



   

    




    
    
    
 




    
     


    
     

  
 
 



     
   
      


     



    


     



      
 

 
    
   
     
    
    
   
 
    
    
    
 
 
  








    

    
    




    


    



 



   







    
     
    


     
    


     
     





   


  



 مرحلة الحسم بـ »كرة الثانية« تبدأ اليوم 

 مطاردة مستمرة في دوري الشباب للكرة 

 الجولة ا1ولى لكأس »الجواد العربي« 
للفروسية اليوم 
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 مؤشر بورصة عمان يتراجع ويفقد ١٢ نقطة في ختام تعامالت ا�سبوع 

 ترجيح رفع أسعار المحروقات ٣- ٤٪ للشهر المقبل 
وتثبيت الكاز والغاز 
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»ا�ردنية« تحتضن قمة لريادة ا�عمال
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أيمن المجالي




راكان السعايدة




فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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عشرات القتلى في غرق عبارة بنهر دجلة





 
    



 
   
    
 
    






    

     
   








        



       



        
       



  


        










          
       


        
        










  
        


     
        
       





         
          
        



        
       




        
























    
    


     
    
 



   
    


    
      



   


    
   







    
     





    


    
    








        
      




   



 

      


 
     













       






       




      

      
      





      



     



       





     




     









      


   
    
    
 

  





















ملحق أسبوعي منوع يصدر عن المؤسسة الصحفية األردنية

آخــــر األسبوع
حة
صف

 ١٦

lnews@alrai.com

مجلة يف جريدة

/alrainewspaper 0795060002150واتس ابللتواصل وابداء اآلراء الجمعة  22  آذار  2019العدد
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يف عيد األم... 
قلب األم .. أعظم قلب يف العا 

«االلتهابات»«االلتهابات» وراء ارتباط  وراء ارتباط 
أمـراض القلـب باالكتئــابأمـراض القلـب باالكتئــاب

66 خطوات خطوات
للمحافظةللمحافظة عىل  عىل 

ل برشتك ل برشتكج ج

إنجي املقدم  
.. صعيدية يف 

«ولد الغالبة»

كتاب: القدس...
املدينة والتهويد
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فعاليات معرض اإلسكندرية الدويل للكتاب
شاركة أردنية واسعة
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  الجمعة 22 آذار 2019

قاع املدينة

في  بيوتهن  في  يعملن  البيوت  ربات  من  األعمار  بمختلف  نساء 
للمولود  استقباال  والضيافة  الزينة  وتجهيزات  اليدوية  األشغال 
وفرحا  ابتهاجا  المنزل  «وديكورات»  تصاميم  إلى  باإلضافة  الجديد 

لقدوم المولود .
رغبة  اليدوية  األشغال  «تعلمت  حمودة،  أبو  تاال  المنزل  ربة  تقول 
مني في تغيير ظروف األوضاع المعيشة لعائلتي ولمساعدة زوجي 
في نفقة البيت حيث أحرص أنا وزوجي على تعليم أبنائي أحسن 

تعليم» .
سنوات  خمس  منذ  اليدوية  األشغال  في  العمل  بدأت  لقد  وتضيف، 
وأبدعت في مجال تجهيزات الزينة للمولود وأشعر بسعادة بتصاميم 
زينة األطفال واستقبالهم بأجمل التصاميم و اإلبتكارات واإلبداعات.

«لكن  وفنية  يدوية  حرف  عدة  امتهانها  إلى  حمودة  ابو  وتشير 
الجديد  المولود  وتجهيزات  تصاميم  على  تركيزي  في  كان  السبب 
هو أن كثيراً من األمهات متوسطات الدخل ال يستطعن شراء تلك 
وتكون  بها  اعمل  أن  فقررت  أسعارها  إرتفاع  بسبب  التجهيزات 

أسعارها مناسبة للجميع».
األنثى  للمولود  الزينة  وتصاميم  تجهيزات  أن  حمودة  ابو  وتيبن 
تختلف عن المولود الذكر فلكل واحد منهم تصاميم مختلفة وكلها 

تعتمد على لمسات البراءة والطفولة والبساطة والجمال في نفس 
الوقت .

وتصاميم  لزينة  تستخدم  التي  األدوات  إن  تبين  الناصر   تغريد  اما 
أو  بالستيكية  علب  من  تكون  أن  يمكن  الجديد  المولود  إستقبال 
واحيانا  الحلوى  بها  تقدم  أطباق «صواني»  أو  سالت  لعمل  خشبية 
تكون من خيوط الكورشيه او التطريز، وتعتمد لون التصاميم على 
جنس المولود فإذا كانت أنثى يكون اللون الغالب على الزينة اللون 

الزهري الوردي وأما اذا كان ذكراً فيكون اللون الغالب األزرق.
وتضيف الناصر «حتى الحلوى التي تقدم استقباال للمولود الجديد 
يتم تزيينها بملصقات جميلة أو كتابة اسم المولود عليها بأشكال 
وابتكارات متنوعة ، باإلضافة إلى تجهيزات أخرى كالبالونات والورود 
والملصقات الورقية وحتى يمكن تزيين ألعاب األطفال وزوايا البيت 

تعبيرا عن الفرح والسعادة بالمولود الجديد».
وتقول الناصر إن عملي في مجال تجهيزات الزينة اليدوية للمولود 
الجديد غير حياتي لألفضل على المستويين المادي والمعنوي فهو 

عمل ممتع وجميل واقضي وقت فراغي بما هو مفيد .

 نداء الشناق

نحو  االتجاه  فقررن  انتظارها،  طال  التي  الوظيفة  ينتظرن  و  فراغهن  وقت  استثمرن  نساء 
الحرف اليدوية ، تعلمن وابتكرن وابدعن من أجل لقمة العيش.

يقول حداد: «إن إدخال الكتاب الى حياة األطفال وربطهم بالقراءة 
وسهولة  األطفال  عقول  آفــاق  توسيع  في  يساهم  الصغر  منذ 
تشغل  أضحت  التكنولوجيا  وسائل  وألن  للمعرفة،  اكتسابهم 
المحتاجين»  تأسيس «مكتبة  الى  عمدت  عقولهم  من  كبيرا  حيزا 
ابتعادهم  وضرورة  األطفال  حياة  في  القراءة  أهمية  على  للتأكيد 
المحيط  عن  األطفال  عزل  على  تساعد  التي  الذكية  األجهزة  عن 
الخارجي واألنطوائية وغيرها من األمراض التي قد تصيبهم جراء 

إدمان األطفال على تلك األجهزة».
تحمل  التي  المبادرات  من  عدد  لدى  تطوعي  «أثناء  بأنه:  ويذكر 
تأسيسي  فكرة  لمعت  األساسية   الحياة  برامج  تعلم  أهمية  شعار 
التابع  الهاشمي  األردنــي  الصندوق  قبل  من  واختيرت  للمبادرة، 

لمركز األميرة بسمة لتكون تحت إشرافه».
الروم  لكنيسة  تابعة  زاويــة  في  المكتبة  «تأسست  بأن:  ويبين 
الكتب  من  مختلفة  أنواع  على   تحتوي  و  عجلون،  في  األرثوذكس 

والكتب  األطفال،  ومجالت  والروايات،  والثقافية،  التاريخية،  فمنها 
باللغة اإلنجليزية، وغيرها».

ويلفت إلى المكتبة تباشر أعمالها في أيام العطل الرسمية وتقام 
والموسيقى  الرسم  على  كالتدريب  فيها  المختلفة  الفعاليات 
بالعلم  التسلح  ضــرورة  على  تحث  التي  المتنوعة  والنشاطات 

والمعرفة باإلضافة الى تبادل الكتب بين األطفال».
تحصل  كما   ، كتاب  ألف  من  أكثر  على  المكتبة  ويضيف: «تحتوي 
كمديرية  جهات  عدة  من  بها  التبرع  خالل  من  الكتب  على  المكتبة 

ثقافة عجلون وأصحاب الخير» . 
تفعيل  بهدف  للمدارس  عدة  زيارات  سينظم  أنه  الى  حداد  ويلف 

تبادل الكتب بين طلبة المدارس والمكتبة». 
من  بارزا  معلما  لتصبح  فأكثر  أكثر  المكتبة  «تكبر  بأن:  ويأمل 
معالم مدينة عجلون في المستقبل وبأن يبقى متفوقا في دراسته 

دوما».

ندى شحادة
انطالقا من أهمية القراءة يف تنمية القدرات الذهنية لألطفال يف الصغر وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وبناء 
روحي  قيرص  الطفل  قرر  ومتوازنة  جميلة  بطريقة  ذاتهم  عن  والتعب  سليمة  أسس  عىل  شخصياتهم 
» لتغدو حملة ثقافية تطوعية  رشيد حداد والبالغ من العمر ( ١٤ عاما ) أن يطلق مبادرة «مكتبة املحتاج

مستقلة للتشجيع عىل القراءة ورفع الوعي الثقايف العام لدى األطفال.

... « » ...«مكتبة املحتاج «مكتبة املحتاج
تنمية لقدرات األطفال الذهنية وتعزيزهاتنمية لقدرات األطفال الذهنية وتعزيزها

تجهيزات استقبال املولود الجديد...تجهيزات استقبال املولود الجديد...
مرشوع إنتاجي  لربات البيوتمرشوع إنتاجي  لربات البيوت
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ريبورتاج

(األم الكبيرة وابنتها) 
تقول  واسترسلت  السبعينية,  المرأة  يوسف  أم  قلب  من  الكلمات  تدفقت 

بهذه المناسبة عيد األم: 
وال  مستحيلة  بدونهم  فالحياة  وبناتي..  أبنائي  عني  غاب  لو  أموت  ربما 

أتصورها.. ثم أشارت: 
عربية  دول  وفي  عمان  خارج  يسكن  من  ومنهم  المتزوجين  أبنائي  إن 
وأجنبية ال ينسونني بمحبتهم عبر المكالمات الهاتفية والمرئية كل عدة 

أيام .
هنا،  يعيش  منهم  البعض  ان  أكثر..  األمر  هذا  أتحمل  يجعلني  ما  لكن 

بالقرب مني في عمان .
بناتها  لجميع  والحب  بالرقة  والشاسعة  المصغرة  األم.. والجنة  إنه قلب 

وأبنائها وأحفادها مهما صغروا أو كبروا.
وأم زهير الصغيرة في العمر المتزوجة منذ نحو عشر سنوات انفعلت وهي 

تسرد علينا مشاعرها الحارة نحو أمها وتقول : 
لقد تعرفت أكثر فأكثر على تلك األحاسيس الرائعة لألمومة.. عندما جربتها 
بنفسي وانا متزوجة.. أربي وأرعى أطفالي الصغار .. وكنت أتذكر هذا الوجه 
على  تربينا  كانت  كيف  وصبية..  طفلة  وأنا  ألمي  الرحيم  والقلب  الحنون 
وعلى   علي الكثير  منه  أصبغت  الذي  والعطاء..  والتسامح  والحنان  المحبة 
وكثرة  وإرهاق..  إزعاج  من  لها  نسببه  كنا  ما  كل  رغم  إخوتي اآلخرين.. 

طلبات معقولة وغير معقولة .
ألبنائها..  حبها  في  أمي  أقلد  ان  حاولت  أطفالي  مع  تعايشت  وعندما   
ولكنني أعتقد أنني لن أصل إلى مقدار تضحياتها وصمودها البطولي دون 

شكوى وال أنين .
أمي  كانت  أحياناً  أوالدي  من  أغضب  كنت  وعندما  السنوات  هذه  وفي 
عليهم  عطفها  نبع  من  وتصبغ  وتالطفهم  لصدرها  وتضمهم  تأخذهم 
من  اكبر  يكون  ربما  لجدتهم  حبهم  أن  أُالحظ  صرت  أنني  حتى  الكثير.. 
أمي  عطف  إلى  تصل  ال  فانها  كبيرة  كانت  مهما  روحي  ألن  لي..  حبهم 

الكبير.. لذلك فإنني أحب أمي بشكل عظيم ال يوصف .
(أمي يا مالكي)

ومع فيروز نتذكر أغنيتها:
أمي يا مالكي يا حبي الباقي الى األبد
و ال تزل يداك أرجوحتي وال أزل ولد

يرنو إلى شهر وينطوي ربيع
أمي وأنت زهر في عطره أضيع
و إذ أقول أمي أفتن بي أطير
يرف فوق همي جناح عندليب

أمي يا نبض قلبي نداي إن وجعت
و قبلتي و حبي أمي إن ولعت

عيناك ما عيناك أجمل ما كوكب في الجلد
أمي يا مالكي يا حبي الباقي إلى األبد.

(في قلب العالم) 
أصدقائنا  أصدق  هي  فاألم  األم..  قلب  هو  العالم  قلب  في  تحفة  أروع  إن 
الشدائد  تحل  علينا.. وعندما  والمفاجئة  الثقيلة  المحاكمات  تسقط  عندما 
المشاكل  تتكاثف  األصدقاء.. وعندما  يهجرنا  االزدهار.. وعندما  محل 
حولنا. فاألم هي األولى التي تظل تتشبث بنا، وتسعى من خالل مبادئها 

ونصائحها الرقيقة لتبديد غيوم الظالم عنّا لعودة السالم إلى قلوبنا.
أننا  لمجرد  تتوقف  وال   ، مشروط  غير  بحب  األشياء  هذه  كل  األم  وتفعل 

أصبحنا نبلغ من العمر ٥٠ عاما مثالً أو أكثر. 
(أمي يا أم الوفا)

وسعدون جابرنسمعه بهذه الكلمات:
يا أمي يا أم الوفا
ياطيب من الجنه 

ياخيمه من طيب ووفا
جمعتنا بالحب كلنا 

تعلمت الصبر منك يا يما 
الهوى إنتي الهوى ومحتاج أشمه 

يا أغلى وأعز مخلوق عندي 
ياماي عيوني.. يا أمي 

قلب هالبحر أمي سالم وخير أمي 
وجه يمطر محنّه  قمر ونجوم كأنه 

تعرف تحمل هموم وماتعرف المنه 
كبرت يايمه وااليام تمشي 

يا يمه الشمس من تمشين تمشي 
ياتربه طاهرة ودار

إربينا بحضنك إصغار 
المحبة تنحني وتبوس إيدك 

ويصلي الوطن لعيونك يا جنه 
وِش ما وفيّنا ما نقدر إنجازي 

انت النهر وإحنا فروع منه 
يا أم الوفا .. يا أمي. 

و موسم عيد األم يبدأ في ٢١ آذار ويمتد لعدة أيام من كل سنة ، ..وهي 
أيام مؤثرة في نفس وروح االمهات,  وكذلك االبناء، حتى ال يملك الشخص 
منا مهما كان عمره ومركزه إالّ ان تدمع عيناه , ويأخذه الحنين والذكريات 
لهذا النبع السيال من العطف والمحبة والتضحية.. التي كانت تغدقه األم 
على اطفالها.. فقلب األم وردة فواحة ال تنطفئ أبداً.. تظل تعطي وتعطي 

بدون حساب وبدون ملل أو تذمر  .
(مع  شادية أمي حبيبتي)

والمطربة شادية رغم أنها لم تنجب االطفال نتذكرها وهي تغني قديماَ:
أمي حبيبتي يا أمي يا أمي

ضميني دوبيني غرقيني في الحنان
خذيني طهريني واغسليني مِ األحزان

يا أصل الكون يا طاهرة يا جنة اإلنسان
الدنيا ما تسوى حضنك وال يسواش الزمان

أنا في حضنك يا أمي بأحس باألمان
قولي لي وطمنيني عن رحلة الطريق

دفيني و نوريني بكالمك البريء
يا بحر الحلم الواسع يا سفينة النجاة

لوالك ما يبقاش معنى وال نبض للحياة
مشواري بدايته انت و انت منتهاه

مهما بنكبر يا أمي لسه في عينك إصغار.
(ماذا يفعل الناس)

األم  شخصيات  من  وغيرهن  أمهاتهم  يتذكرون  من  الناس  من  وكثير 
والخاالت  والعمات  األخوات  أو  األب  زوجات  األم.. مثل  عيد  العيد  هذا  في 
والحموات... اللواتي هن في مقام األم.. وذلك بالزيارات العائلية و إرسال     

البطاقات والزهور والحلويات لهن .
 وبدعوتهن الى وجبات إفطارعائلية مثالً أو وجبات غداء مبكر ووجبات غداء 
وعشاء إما في المنزل أو في المطعم, أو إجراء المكالمات الهاتفية وخاصة 

من الذين واللواتي يعيشون بعيدا.
وهناك من يقدم لألم في عيدها المجوهرات أو االكسسوارات أو المالبس 

أو األدوات المنزلية أوالتحف الجميلة.
(يمه يا حبيبه يا عزيزه)

وهنا نقرأ كلمات المغني الخليجي علي محمد يقول عن األم:
يمه يمه يمه يمه يا حبيبه يا عزيزه 

يا كريمه يا مهمه يا اول انسانه 
ّواغلى انسانه علي

يا ويل اليتيم إللي يزور الحزن قلبه
 كل ما تنزل دموعه يمسح الدمعه بكمه

 ال ضاقت الدنيا بعينه حيلته يصفق بكفه 
وما يعرف إش كثر تعني االم

 غير مفارق امه يمه يمه يمه يمه
وإنتي يإللي يذبحك سيف القلق لو بت ليله

 واهللا إني خفت آجي والقى خفوقك جف
 دمه يمه يمه لو أطوف االرض

 و انتي فوق راسي ما ارد الدين لك يمه
 و ال اضني اتمه يمه يمه يمه يمه
 واهللا اني قد ما اكبر ودي ببوسه

 وضمه يمه يمه يمه يمه
 يا حبيبه يا عزيزه يا كريمه يا مهمه 

لحفيني بالدعاء الزين يمه
 لحفيني لجل ربي يفجر الضيقه

 ويجلي كل غمه يمه يمه يمه يمه.
(قالوا عن األم) 

من  أجمل  القول  جميل  من  وليس  خيراً،  باألم  وتعالى  تبارك  اهللا  أوصانا 
ينا اْإلِنسانَ بِوالديه حملَته أُمّه وهنا  ّصوقول اهللا عز وجل: (و
 ّإِلَي  كيدالولو لي   ر اشكُ  أَن  ، عامينِ في   الُهصفو  ، وهنٍ علَى 
الْمصير) سورة لقمان١٤، فيه تتجلى آالم األم وفضلها، وفضل شكرها 

والعرفان لها.
من  أكثر  في  خيراً  باألم  وسلم  عليه  اهللا  محمد صلى  الرسول  أوصانا  وقد 
 ،هنع  ُ اهللاَّ  يضةَ رريره أَبِي   نع ورد  ما  أشهرها  من  شريف،  حديث 
: يا رسولَ  الَ قَ ُ علَيه وسلَّم، فَ ِ صلَّى اهللاَّ : جاَء رجلٌ إِلَى رسولِ اهللاَّ الَ قَ
: ثُم من؟  الَ : (أُمك، قَ الَ ِ، من أَحق الناسِ بِحسنِ صحابتي؟ قَ اهللاَّ
 ثُم  : الَ قَ من؟   ثُم  : الَ قَ  .كأُم  ثُم  : الَ قَ من؟   ثُم  : الَ قَ  .كأُم  ثُم  : الَ قَ

أَبوك) متفق عليه.
ليس في العالم وسادة أنعم من حضن األم.

يكفيني في هذا العالم الكئيب أن يحمل في داخلي دم أمي.
لما ماتت أمي أصبحت الدنيا أكثر ظالماً وأكثر حزناً.

مرضت يوماً فنام الجميع، وبقيت أمي.
ينبوع  إلى  طريقها  تضل  أن  يمكن  ال  الرقيقة،  الصامته  األم  صلوات  إن 

الخير.
أمي.. لن أسميك امرأة، سأسميك كل شيء.

األم مدرسة إذا أعددتها .. أعددت شعباً طيب األعراق.
أمي الحبيبة لو أكتب مجلدات الدنيا، ال أوفيها وال حق من حقوقها.

الرجال من صنعتهم أمهاتهم.
األم هي رمز الحب والعطاء الالّ محدود والكرم والصبر والتضحية.

األم هي الّتي تعطي، وال تنتظر أن تأخذ مقابل العطاء.
مهما كآنت النعم جميلة، تظل أمي أجملها.

إنّ األم التي تهز المهد بيسارها، تهز العالم بيمينها.
أمي هي النبع الذي استمد منه أسمى مبادئ حياتي.

لو كان العالم في كفّة، وأمي في الكفّة األخرى: إلخترت أمي.
في العالم شيء واحد خير من الزوجة، هو: األم.

بك يا أمي أستطيع أن أعرف اهللا وأرى الجنة.
وكيف  الصغار،  مع  أتحدث  عندما  بتفكيري،  أنزل  كيف  منها  تعلمت  أمي 

أسمو وأرتقي بكالمي حين أناقش الكبار.
يمكنك أن تنسيني كل شيء، إال ما تعلمته من أمي.

وجه أمي وجه أمتي.
كنزي الحقيقي هو أمي.

األمومة أعظم هبة خص اهللا بها النساء.
قلب األم كعود المسك، كلّما احترق فاح شذاه.

لم أطمئن قط إال وأنا في حجر أمي.
األشياء الثمينة ال تتكرر مرتين، لذلك نحن ال نملك إالّ أما واحدة.

يف عيد األم... 
قلب األم .. أعظم قلب يف العا 

ن  وليد سلي

كن تعريفها يف جملة واحدة ؛ أن كلمة ” األم“ تجسد لكل أصول الحب  األم .. تلك الكلمة الخالدة التي ال 
كن أن يقدمه اإلنسان. الذي 

ثل مزيجاً من املشاعر والسلوكيات والتضحيات التي تتفاعل  واألم ليست مجرد شخص أنجب طفالً.. فاألم 
أثناء تربية طفلها، سواء كان الطفل بيولوجياً أم ال. 

أو  ة  كب كانت  مه  هفواتنا  عىل  باستمرار  تسامحنا  التي  العا  يف  الوحيدة  املرأة  هي  واألم 
. اً االبتسامة الدافئة والحنان الكب ة.. وهي التي تهبنا دا صغ
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كوكتيل املوز والربتقالترافل الشوكال 

 ّ  طاجن الكفتة املغر


 


















 
 
 
   






  


 

  


معكرونة البيتزا بالدجاج
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رشاقة

البشرة الصافية والخالية من البقع والتجاعيد إحدى عالمات الجمال 
عند السيدات ، و السيدة التي تكون بشرتها مرهقة وعليها عالمات 
من البقع أو الخطوط الدقيقة أو الكبيرة تفقد رونقها أمام اآلخرين 
ألن  ذلك  والفتور،  بالتوتر  متسمة  اإلجتماعية  عالقاتها  وتصبح 
وإنطالقة  حيوية  من  الكثير  تذهب  البشرة  تفقدها  التي  الحيوية 
بحب  ومختلفة  متعددة  بالبشرة  العناية  وطرق  الفتاة.  أو  السيدة 
جهد  بذل  إلى  تحتاج  وال  عادية  بشرة  توجد  حيث  البشرة،  نوعية 
من  خاص  تعامل  إلى  تحتاج  جافة  وبشرة   ، بها  العناية  في  كبير 
أجل الحفظ عليها رطبة أطول وقت ممكن، وبشرة دهنية و تكون 
الدول  في  خاصة  والسيدات،  الفتيات  أغلب  عند  للغاية  مرهقة 
في  الرطوبة  إرتفاع  أو  الحرارة  بشدة  تمتاز  أغلبها  ألن  العربية 

بعض األماكن أو كالهما معاً .

الخطوة ١: معرفة نوع برشتك
ثم  بنوعها  دراية  على  تكوني  أن  أوالً  تتطلب  بالبشرة  العناية 

التعرف على كيفية العناية بها، وأنواع البشرة هي:

البشرة الجافة، وعادة ما تكون خشنة وبها قشور.
–البشرة الدهنية، وعادةً ما تكون المعه وتفرز الزيوت والمسامات 

تكون كبيرة فيها.

في  الجافة  البشرة  خصائص  بين  تجمع  وهي  المختلطة،  البشرة 
في  الدهنية  البشرة  وخصائص  الخدين،  مثل  المناطق  بعض 

مناطق أخرى مثل الجبين واألنف والذقن.
البشرة الحساسة، وهي التي تظهر رد فعل مبالغ فيه مثل االلتهاب 
بعض  مثل  خارجية  لعوامل  التعرض  عند  الحكة  أو  الحرق  أو 

مستحضرات التجميل وغيرها.

البشرة العادية، وهي البشرة المتوازنة غير الحساسة.

الخطوة ٢: تنظيف البرشة
استخدام  مجرد  من  الكثيرون  يفعله  ما  هو  ليس  البشرة  تنظيف 
مخصص  غسول  استخدام  عليك  يجب  الوجه،  وغسل  صابون  أي 
أن  استخدامه  بعد  وجدتي  وإذا  نوعها،  يالئم  البشرة  لتنظيف 
بشرتك تجف أو تزيد الدهون فيها، قومي بتغيير الغسول فوراً إلى 

ما يناسبك.

تنظيف البشرة الجافة:
منظف  ــدام  ــخ ــت ــاس ب ــي  ــوم ق
الكحول  على  يحتوي  ال  لطيف 
لهذه  يمكن  العطور،حيث  أو 
جفاف  على  تعمل  أن  المكونات 
بغسل  قومي  أكــثــر،  بشرتك 
مع  شطفها  ثم  بلطف،  بشرتك 
تجنبي  الدافئ،  الماء  من  الكثير 
ألنه  الساخن  الماء  استخدام 
من  الطبيعية  الــزيــوت  يزيل 
استخدمي  أسرع،  بشكل  وجهك 
التقشير مرة واحدة في األسبوع، 
بشرتك  ستظل  الطريقة  وبهذه 

نضرة ونظيفة.

تنظيف البشرة الدهنية:
إذا كانت بشرتك دهنية، قومي 
باستخدام الغسول الخالي من 
وشطفه  وجهك،  لغسل  الزيت 
تحتاجين  قد  الدافئ،  بالماء 
قابض  منتج  استخدام  إلــى 
وجهك،  غسل  بعد  للمسام 
يهيج  ألنه  حذرة  كوني  ولكن 
البشرة، ولكنه يعمل على إزالة 
الزيوت  من  إضافية  كميات 
لمعة  يــزيــل  مما  الـــزائـــدة، 
الحفاظ  في  ويساعد  الوجه، 

على البشرة نظيفة.

تنظيف البشرة الحساسة:
لطيف  بغسول  بتنظيفها  قومي  حساسة،  بشرتك  كانت  إذا 
التقشير  تجنبي  بلطف،  وتجفيفها  الدافئ،  بالماء  للغاية،وشطفها 
استخدام  أيضاً  وتجنبي  الحساسة،  البشرة  تهييج  على  يعمل  فهو 
المنتجات التي تحتوي على الكحول، والصابون أو العطور، بدالً من 
ذلك، استخدمي المنتجات التي تحتوي على المواد الطبيعية مثل 

الصبار والبابونج.

الخطوة ٣: الرتطيب
قومي باستخدام المرطبات كل يوم عندما تكون بشرتك ال تزال 
فهي  بشرتك،  نوع  عن  النظر  بغض  الشطف  أو  الغسل  من  رطبة 
تساعد على الحفاظ على البشرة من الجفاف، إذا كنت تعانين من 
خفيف  مرطب  باستخدام  قومي  الدهنية،  البشرة  أو  الشباب  حب 

وخالٍ من الزيوت كيال يسد المسام لديك.

الخطوة ٤: استخدام واقي الشمس
تضر  أن  يــمــكــن  ــشــمــس  ال
فقط،  دقيقة   ١٥ في  بشرتك 
واقي  منتج  عن  بالبحث  قومي 
من  حماية  عامل  مع  للشمس 
 ،SPF  ٣٠ عن  درجته  تقل  ال 
لم  إذا  حتى  يومياً  واستخدميه 
ويعاد  مشمساً،  الطقس  يكن 

استخدامه كل ساعتين تقريباً.

مستحرضات   :٥ الخطوة 
التجميل

مستحضرات  باستخدام  قومي 
العالية  الجودة  ذات  التجميل 
على  واحرصي  الضرر،  لتجنب 
إزالة الماكياج قبل التوجه للنوم 

بالمنتجات المخصصة لذلك.

العادات  تجنب   :٦ الخطوة 
الخاطئة

للحفاظ على صحة بشرتك، تجنبي 
العادات التي يمكن أن تسبب ضرراً 
الشباب،  حب  ظهور  أو  لبشرتك 
ال  كي  الحبوب  في  العبث  وتجنبي 
كميات  بشرب  ندبات،قومي  تخلف 
كبيرة من الماء، وحافظي على نظام 
العناصر  كل  على  يحتوي  غذائي 
الغذائية المفيدة والفيتامينات التي 

تحافظ على صحة بشرتك.

مساج الرأس: لنمو 
! الشعر وتقويته وأك

هل جربت القيام بمساج الرأس قبل اليوم؟ بعد أن نعرفك على 
ترغب  سوف  أنك  لك  نؤكد  التالي  المقال  في  العديدة  فوائده 

بالقيام به من اليوم!
فوائد مساج الرأس

ليس  المذهلة،  الصحية  الفوائد  من  العديد  الرأس  لمساج  إن 
كذلك،  المختلفة  الجسم  وأجهزة  ألجزاء  بل  فحسب،  للشعر 

وهذه أهمها:
التخفيف من التوتر والضغوطات النفسية

يساعد مساج الرأس على االسترخاء وتخفيف التوتر والضغوط 
النفسية، إذ أن الجسم قد ينتج كميات كبيرة من هرمون التوتر 
في  مشاكل  يسبب  قد  الذي  األمر  النفسي،  الضغط  حاالت  في 

النوم والهضم!
هرمون  كميات  وتخفيف  االسترخاء  على  الرأس  مساج  ويساعد 
ويحسن  الطاقة  مستويات  من  يزيد  كما  الجسم،  في  التوتر 

األداء الجسدي واإلنتاجية عموماً.
عالج الشقيقة

تصيب  قد  التي  المزعجة  الصداع  حاالت  من  الشقيقة  تعتبر 
العديد من األشخاص حول العالم.

ويساعد مساج الرأس على شفاء األلم المزعج والشديد الناتج 
الرأس  منطقة  في  معينة  أماكن  تدليك  عند  الحالة  هذه  عن 

وحتى الرقبة وأعلى الظهر.

66 خطوات خطوات
للمحافظة عىل للمحافظة عىل 

ل برشتك ل برشتكج ج
ات للحصول عىل برشة صحية ونرضة تسعى الكث

فوائد الصبار للشعر فوائد الصبار للشعر 
وطرق استخدامهوطرق استخدامه

على  والحفاظ  به  للعناية  الطرق  أفضل  من  يعد  للشعر  الصبار 
صحته، فما هي فوائده وطرق استخدامه؟

فوائد الصبار للشعر وطرق استخدامه
الصبار للشعر يعد من أسهل الطرق من أجل تعزيز صحته، فهو 
الشعر  لصحة  الضرورية  واإلنزيمات  األمينية  باألحماض  غني 

وفروة الرأس.
الصبار،  كلمة  باستخدامنا  هنا  األلوفيرا  نعني  أننا  بالذكر  جدير 

وباألخص الجيل الذي يتم استخالصه من أوراق النبتة.
فوائد الصبار للشعر

تتمثل أهم فوائد الصبار للشعر فيما يلي:
إصالح الضرر في فروة الرأس: بسبب اإلنزيمات التي يحتويها، 

األمر الذي يعزز من صحة بصيالت الشعر ونموه.
حث بصيالت الشعر على النمو: وباألخص تلك التي دخلت في 

مرحلة من السبات.
التقليل من تساقط الشعر: وبالتالي ترققه، األمر الذي يساعد 

في زيادة كثافته.
خصائص مضادة لاللتهاب والفطريات: تعمل على تغذية الشعر 

وفروة الرأس ومحاربة قشرة الرأس.
بصيالت  تغذي  التي  والمعادن  والفيتامينات  بالبروتينات:  غني 

الشعر وتعزز من نموه.
على  الصبار  في  الموجودة  المغذيات  تعمل  الشعر:  ترطيب 

ضمان ترطيب الشعر وحمايته من الجفاف.
طرق استخدام الصبار للشعر

والستخدام الصبار للشعر هناك العديد من الطرق، أهمها:
زيت الخروع والصبار

أنت بحاجة إلى كوب من جيل األلوفيرا وملعقتين صغيرتين من 
زيت الخروع ونفس الكمية من بودرة الشمر.

يفضل تطبيق هذه الوصفة في الليل، ووضع المزيج على فروة 
الرأس والشعر من ثم تغطيته بالقبعة المخصصة.
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ذاكرة الرأي عام ١٩٧٥فوتوغرافيا





فوتوغرافيا    |   إعداد: محمد القرالة 
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تغذية

السبانخ
أن  يمكن  قوياً،  باباي  الكارتونية  الشخصية  يجعل  الذي  الطعام 
فبفضل  اإلضافية.  القوة  من  جزءا  أيضاً  العادي  الشخص  يمنح 
ارتفاع نسبة البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم يعمل السبانخ 
الخاليا  بين  اإلشارات  انتقال  ويعزز  العصبي  للجهاز  واقي  كدرع 
العصبية. وينصح بعدم طهي السبانخ طويالً، وإنما لفترة قصيرة 

حفاظاً على مكوناته المهمة للجسم.

الشوكوالتة
الشوكوالتة،  إلى  الكثيرات  تلجأ  والعاطفية  النفسية  األزمات  في 
األعصاب.  تغذية  على  تعمل  إذ  تماماً،  ذلك  في  محقات  وهن 
في  الموجود  السكر  وليس  فقط  الشكوالتة  هنا  والمقصود 
خاص  وبشكل  الدسم.  كامل  بالحليب  المصنوعة  الشوكوالتة 
تحتوي الشكوالتة المرة على مقدار كبير من بروتين التربتوفان، 
الذي يساهم في خفض مستوى التوتر بعد أن يحوله الجسم إلى 

هرمون السعادة السيروتونين.

املوز
مثل  الموز.  إنه  النفسي:  للضغط  حقيقي  وقاتل  وشهي  لذيذ 
السعادة  لهرمون  األساسية  العنصر  من  الموز  فإن  الشكوالتة 
من  الموز  يعد  كما  للشوكوالتة.  جيد  بديل  فهو  السيروتونين، 
والعديد   B6 بفيتامين  تمتلئ  التي  المثالية  المعدنية  المصادر 
يمد  والبوتاسيوم.  والمغنيسيوم  الفوسفور  مثل  المعادن  من 
وتركيزاً.  قوة  أكثر  يجعله  مما  باألوكسجين  الدماغ  المزيج  هذا 
على  مهدئ  تأثير  الموز  في  المعقدة  الفاكهة  سكر  ولمركبات 

الجسم.

املكرسات
بشكل  التعامل  على  قادر  فإنه  المكسرات  تناول  على  يعتاد  من 
أفضل مع ضغوط الحياة. ينصح بتناول الجوز والفستق والبندق 
المزيج  هذا  أن  كما   .Eو  B بفيتاميني  الجسم  إمداد  أجل  من 
الذي  بالكاليوم،  أيضاً  أجسامنا  يمد  التامة  الصحية  التغذية  من 
يساهم في تنظيم ضربات القلب وضغط الدم، بحسب موقع جيو 

األلماني.

القهوة
حدة  من  ذاته  الوقت  في  مقلالً  بالنشطات  الكافيين  يشعر 
التوتر. يعطل الكافيين مستقبالت معينة في الدماغ مسؤولة 
ينطبق  وهذا  القلق.  أو  كالنسيان  اإلجهاد  أعراض  بعض  عن 
دراسات  أظهرت  الكافيين.  على  المحتوي  الشاي  على  أيضاً 
أُجريت على الفئران أنه يمكن اكتشاف هرمونات أقل توتراً في 
الدم بفضل الكافيين وتحسين الوضع العام بشكل كبير تحت 
منها  أكواب  ثالثة  من  أكثر  شرب  عدم  ينبغي  لكن  الضغط. 

يومياً.

الزنجبيل
لكنها  الطيبة،  ونكهتها  الحار  بطعمها  معروفة  الزنجبيل  درنة 
تحتوي أيضاً على عشرات األنواع من الزيوت الطيارة األساسية التي 
فيتامين  من  الكثير  على  أيضاً  الزنجبيل  يحتوي  الحواس.  تنشط 
أن  خاصة  والكالسيوم.  والحديد  المغنيسيوم  مثل  والمعادن   C
فيتامين C من جذر الزنجبيل يدعم عملية التمثيل الغذائي للطاقة 

والجهاز العصبي.

البيض
البيض هو رفيق اإلفطار الصباحي بالنسبة للكثير من األشخاص، 
بسبب  لألعصاب  متكاملة  تغذية  تعد  فقط  واحدة  بيضة  لكن 
محتواها العالي من فيتامينات المجموعة B. وتعمل هذه المجموعة 
يمكنها  وبالتالي  األعصاب،  وظيفة  تحسين  على  الفيتامينات  من 

التقليل من التوتر الناجم عن ضغط الحياة اليومية.

دقيق الشوفان
دقيق الشوفان مكون مهم على مائدة اإلفطار، وهو يمد الجسم 
بالطاقة والكثير من الفيتامينات والمعادن. رغم احتوائه على السكر، 
باإلضافة  الوزن.  زيادة  يسبب  وال  ببطء  يستخدمه  الجسم  أن  إال 
إلى المنغنيز والحديد والمغنيسيوم والزنك، يحتوي الشوفان على 
يتكون   .B المجموعة  من  األعصاب  فيتامينات  من  جيدة  نسبة 
والمكسرات  الشوفان  دقيق  من  لإلجهاد  المضاد  الفعال  المزيج 

والفواكه الغنية بفيتامين C كالبرتقال والتفاح والفراولة.

السلمون
والفيتامينات   ٣ أوميغا  أحماض  من  العديد  على  السلمون  يحتوي 
األساسية، مثله مثل سمك التونة أو السردين. وتحمي األحماض 
تقوي  ذلك  على  عالوة  «جيدة»،  دهون  باعتبارها  القلب  الدهنية 
هرمون  آثار  مواجهة  على  الجسم  مساعدة  طريق  عن  النفس 
الكورتيزول المجهد. فيتامين Bيدعم الوظيفة الطبيعية لألعصاب 
يمكنه  األسماك،  يحب  ال  من  الضارة.  الحرة  الجذور  من  ويحمي 

أيضاً تناول كبسوالت زيت السمك فلها تأثير مماثل.

األفوكادو
لوظيفة  الضرورية   B مجموعة  بفيتامينات  مليئة  األفوكادو  ثمرة 
هذا  وينطبق  ونموها.  تجديدها  على  أيضاً  تعمل  والتي  األعصاب 
بشكل خاص على فيتامين B١ المسمى أيضاً بفيتامين األعصاب. 
لكن ثمرة األفوكادو عالية جداً في السعرات الحرارية وبالتالي فإن 
أن  يمكن  لألعصاب   مكثف عالجٍ  في  كامل  أسبوع  لمدة  تناولها 

يتسبب بزيادة في الوزن.

أغذية
نح أعصابك درعاً 
واقية من التوتر

ح تواجه الكث من التوتر بفعل ضغوط الحياة ينعكس ذلك سلباً عىل نفسيتك 
من  للتخلص  أعصابك  تقوية  كنك  الغذائية  املواد  بهذه  لكن  أعصابك.  وقوة 

هذا التوتر، ف هي؟
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صحة

إذا كنت مفعما بالطاقة والثقة، وتستمتع بالطبخ وتؤمن بالحب 
بحسب  مبكرا،  يستيقظون  ممن  تكون  فقد  نظرة،  أول  من 

دراسة جديدة.
وكشفت الدراسة عن فروق بين من يستيقظون مبكرا والذين 
الشخصية  الصفات  مستوى  على  متأخر،  وقت  حتى  ينامون 

والعادات وحتى الحياة الجنسية.
األول  النصف  كان  شخص،  ألفي  نحو  على  الدراسة  وأجريت 
وتبين  متأخرا،  الثاني  النصف  يستيقظ  فيما  مبكرا  يستيقظ 
بالمعدل  مقارنة  أكثر  الجنس  يمارس  كان  األول  النصف  أن 

المتوسط الخاص بالنصف الذي يستيقظ متأخرا.
عن  نيابة  للتسويق،   OnePoll شركة  االستطالع  أجرت  وقد 
بمناسبة  وذلك  النوم،  أبحاث  في  المتخصصة   Sleepololis

اليوم العالمي للنوم الذي يحل في ١٥ آذار/مارس.
حياء  أكثر  كانوا  متأخرا  ينامون  الذين  أن  الدراسة  ووجــدت 
والكائنات  باألشباح  ويؤمنون  إنستغرام  الستخدام  ويميلون 
الخرافية وحياة العزوبية، بينما يميل من يستيقظون مبكرا إلى 

الزواج وإنجاب األطفال.
تطبيقات  إلى  يميلون  مبكرا  يستيقظون  الذين  أن  وتبين 

المواعدة اإللكترونية للعثور على شريك أو شريكة.
وأظهرت الدراسة أن الذين يستيقظون مبكرا كانوا يجنون ماال 
كانوا  أنهم  المفاجأة  أن  إال  المكتب،  من  للعمل  ويميلون  أكثر 

يميلون للتأخر عن مواعيد العمل صباحا.
وأوضحت الدراسة أن من يستيقظون مبكرا كانوا أكثر سعادة 
وصفوا  فقد  متأخرا  المستيقظون  أما  المئة،  في   ١٠ بنسبة 

بأنهم أكثر إخالصا.
وأظهرت الدراسة بعض الفروق بين الجنسين، إذ كان الرجال 
حتى  للنوم  النساء  مالت  بينما  مبكرا،  لالستيقاظ  أكثر  يميلون 

وقت متأخر.
وإليكم ملخص الدراسة في نقاط:

المستيقظون مبكرا
- ينامون سبع ساعات يوميا.

زواجهم  واحتماالت  أسبوعيا،  مرات  ثالث  الجنس  يمارسون   -
أعلى.

- متوسط الراتب السنوي: أعلى بمقدار ٤ آالف من المستيقظين 
متأخرا.

- يميلون للعمل من المكتب ويتأخرون دائما عن العمل.
- يستخدمون فيسبوك أكثر.

- يميلون أكثر للحصول على نوم أفضل.
والسعادة  والود  والطاقة  والثقة  بالنظافة  أنفسهم  يصفون   -

والتنظيم.
- تتضمن عاداتهم، الطبخ والسير وممارسة الرياضة والتدرب 

في الصاالت الرياضية.
جربوا  وقد  األولى،  النظرة  من  بالحب  لإليمان  أكثر  يميلون   -

تطبيقات المواعدة.
- أكثر عرضة للشخير والتحدث والحركة أثناء النوم.

- يستيقظون في الساعة ٦:١٥ صباحا.

المستيقظون متأخرا
-ينامون ست ساعات يوميا.

- يمارسون الجنس ثالث مرات أسبوعيا، أغلبهم عزاب.
المستيقظين  من  آالف  بـ٤  أقل  السنوي:  الدخل  متوسط   -

مبكرا.
- ال يعمل أكثرهم من المكتب.

- يستخدمون إنستغرام أكثر.
- لدى أكثرهم مشاكل في النوم.

- يصفون أنفسهم بالكمال والمرح والخجل.
- تتضمن هواياتهم القراءة والنوم.

- يؤمنون أكثر باألشباح والكائنات الخرافية.
- ينامون في حدود الساعة ٢:٥٥ صباحا.

دراسة: النوم دراسة: النوم 
املبكر وصفة نجاحاملبكر وصفة نجاح

«االلتهابات» وراء ارتباط 
أمراض القلب باالكتئاب

أعدها  حديثة  دراســة  وجــدت 
جامعة  مــن  بــحــثــي  ــق  ــري ف
وهو  االلتهاب  أن  كامبريدج، 
للجسم،  األول  الــدفــاع  خــط 
ارتباط  وراء  السبب  يكون  قد 
باالكتئاب،  القلب  أمـــراض 
القلب  أمـــــراض  إن  حــيــث 
مــواد  يطلقان  ــاب،  ــئ واالكــت
ويرتبط  الــدم.  في  التهابية 
عالية  بمستويات  االلتهاب 
«الضار»  الكوليسترول  من 
والـــدهـــون الــثــالثــيــة، وهــي 

القلبي  الجهاز  هما  مختلفين، 
وأوضــح  والــدمــاغ».  الوعائي 
يوحي  «عملنا  قائال:  خاندكر 
يكون  أن  يمكن  االلتهاب  بأن 

آلية مشتركة لهذه الحاالت».
إلى  السابقة  األبحاث  وتشير 
المرضى  من   ٪٤٠ نحو  أن 
يعانون من االكتئاب بعد نوبة 
من   ٪١٥ أن  حين  في  قلبية، 
القلب  بــأمــراض  المصابين 
من  يعانون  الدموية  واألوعية 
أشكال حادة من حاالت الصحة 

الدهون الموجودة في دمائنا.
أكثر  بيانات  الباحثون  وحلل 
من ٣٦٠ ألف مشارك للتحقق 
ــذا االكــتــشــاف. وقــال  مــن ه
معد  خاندكر،  غوالم  الدكتور 
أن  المحتمل  «من  الدراسة: 
واالكــتــئــاب  القلب  ـــراض  أم
بيولوجية  آليات  في  تشترك 

أساسية شائعة».
وأضاف أن هذه اآللية الشائعة 
حالتين  في  تظهر  أن  «يمكن 
عضوين  فـــي  مختلفتين 

هذا  أن  يعتقد  وكان  العقلية. 
لدرجة  ــدا  ج ــوي  ق ــاط  ــب االرت
إلى  يرجع  أن  يمكن  ال  ــه  أن
االضطرابات العاطفية الناجمة 
القلب  أمـــراض  محاربة  عــن 

وحدها.
العوامل  كانت  إذا  ما  ولتحديد 
تلعب  الجينية  أو  البيئية 
قام  االرتــبــاط،  هذا  في  دورا 
 ٣٦٨ نحو  بتحليل  الباحثون 
ألف شخص في منتصف العمر 
بنك  من  أوروبـــي،  أصــل  من 
البريطاني  الحيوية  البيانات 

.«Biobank»
الستبيان  المشاركون  وخضع 
شعروا  ــد  ق ــوا  ــان ك إذا  عما 
على  قادرين  غير  أو  باالكتئاب 
لمدة  بــاألشــيــاء  االستمتاع 
ما  وكذلك  األقل،  على  أسبوع 
المساعدة  طلبوا  قد  كانوا  إذا 
مزاجية  حــالــة  فــي  الطبية 
تفاصيل  قدموا  كما  منخفضة. 
أو  أمهاتهم  كانت  إذا  ما  حول 
أمراض  من  عانوا  قد  آباؤهم 

القلب.
وحلل الباحثون الحمض النووي 
للمشاركين اآلخرين في البنك 
يشاركوا  لم  الذين  الحيوي، 
الدراسة،  من  األول  الجزء  في 
لتحديد ما إذا كان هناك رابط 
وكشفت  الحالتين.  بين  جيني 
مجلة  في  نشرت  التي  النتائج، 
 ،«Molecular Psychiatry»
أحد  فقدوا  الذين  أولئك  أن 
أمـــراض  بسبب  ــهــم  ــدي وال
لخطر  عرضة  أكثر  م  القلب، 
لم  الدراسة  أن  إال  االكتئاب، 
تجد رابطا جينيا بين الحالتين، 
وأن الرابط المشترك هو إفراز 
التهابية  لعوامل  الحالتين 

مختلفة في الدم.
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تنوير

 كتب: خالد عزب
معه  يتفق  قد  التي  المشكالت  من  العديد  الكتاب  هذا  مؤلف  يثير 
ومثل  يختلفون،  وقد  والمؤرخين  القديمة  واألديان  اآلثار  علماء  فيها 
هذه النوعية من الكتب تستحق أن نقف عندها كثيرا لكونها تتناول 
مسائل شائكة يصعب على أي مؤلف الخوض فيها، ورحلة المؤلف مع 
كتابة تبدأ بالبحث عن الحضارة السومرية وأثرها في حضارات الشرق 
األدنى، وإذا كنا نملك اليوم معلومات غزيرة عن منجزات السومريين 
في مجال العلوم واآلداب والفكر والفنون، بفضل التنقيبات والدراسات 
اللغوية والتاريخية، فإن اسم هذا الشعب العظيم كما يذكر د. فاضل 
كان قد امحى من ذاكرة التاريخ، وظل في طي النسيان حتى ما قبل 
١١٦ سنة خلت، أي حتى العام ١٨٦٩ حينما بدأ يظهر بدأت مالمح 
تاريخ هذا الشعب. والظروف التي هيأت انبعاث السومرين من جديد 
ترتبط هي األخرى بحدث مهم وقع قبل هذا التاريخ باثنتي عشر سنة، 
اليوم  يعرف  ما  مولد  السنة  هذه  شهدت  فقد   .١٨٥٧ العام  في  أي 

بعلم اآلشوريات.. أي علم اللغة اآلشورية وآدابها.
نتيجة لحل رموز الخط المسماري الذي استعمل في تدوين النصوص 
اآلشورية. ومنذ ذلك الحين بدأت عودة السومريين إلى ذاكرة التاريخ.

وينتقل بعد ذلك المؤلف إلى الحضارة األكدية وهو يرى أنه ال يوجد 
حضارتهم  بين  الوحيد  والفارق  واألكديين  السومريين  بين  فارق 
اللغة  يتكلمون  معروف  هو  كما  فالسومريين  اللغة،  في  ينحصر 
السومرية، وهي لغة ملصقة ما زالت عائلتها اللغوية مجهولة، بينما 
لغوية  عائلة  من  واحدة  هي  التي  األكدية  اللغة  األكديون  استعمل 
كبيرة درج المختصون على تسميتها بعائلة اللغات السامية. إذا الحظ 
من  عدد  بين  واضحا  تقاربا  هناك  أن  قرون  بضعة  منذ  اللغة  علماء 
واآلشورية  البابلية  ولهجاتها  كاألكدية  القديم  األدنى  الشرق  لغات 
ونقاط  والعربية.  والنبطية  واآلرامية  والفينيقية  والعبرية  والكنعانية 
عن  يبحث  شلوتر  النمساوي  العالم  جعلت  اللغات  هذه  بين  التشابه 
أصل قديم مشترك ترجع إليه تلك اللغات، فرآه في األقوام المتكلمة 
نوح  بن  سام  وهو  واحد  منجد  انحدرت  أنها  رأى  والتي  اللغات  بتلك 
استنادا إلى قائمة األنساب التي تذكرها التوراة في اإلصحاح العاشر من 

بن  سام  وإلى  التكوين.  سفر 
ولغاتهم  األقــوام  نسب  نوح 
ولم يلبث مصطلح الساميون 
واللغات السامية أن شاع بين 
باالستشراق.  المختصين 
هذا  كتابنا  مؤلف  ولكن 
استخدام  على  يعترض 
في  وذلك  المصطلح  هذا 
التاريخية  الدراسات  ضوء 
الحديثة،  واألنثروبولوجية 

وعلى ضرورة تقدير مصطلح بديل عنه يكون أكثر 
دقة وانسجاما مع الحقائق التاريخية المعروفة عن األقوام التي كانت 

تتكلم تلك اللغات.
ويمكن أنه نوجز جوانب الضعف في مصطلح «الساميين» في ضوء 
ما ذكره المؤلف، اعتمد شلوتر العرق أي وحدة األصل أساسا لتأصيل 
التشابه اللغوي بين األقوام السامية، في حين أن هناك عوامل أخرى 
إلى  نسبة  السومرية  اللغة  نقول  فنحن  مثال  الجغرافي  العامل  منها 
أواسط القرن  منذ  األجناس  علماء  أجمع  ووحدة األصل  سومر،  أرض 
األمر  حقيقة  في  أصبح  قد  األجناس  نقاء  عن  الحديث  أن  إلى  الحالي 
خرافة علمية. فضال عن أن الحديث عن أصل مشترك للساميين على 
النحو الذي جاء في التوراة ال يقوم أيضا على أساسا تاريخي فقائمة 
النسب التوراتية ال تتفق مع الحقائق التاريخية المعروفة، فهي تخرج 
حام  أبناء  الحاميين  مع  لتضعهم  الساميين  قائمة  من  الكنعانيين 
مع العلم بأن الكنعانيين يكونون واحدة من الجماعات الكبيرة بين 
القبائل السامية، ويرتبطون مع هذه القبائل بروابط تاريخية ولغوية 
متينة. واقترح المؤلف إطالق لفظ اللغات الجزرية على هذه المجموعة 
تلك  الجزريون  بمصطلح  ويقصد  السامية،  من  بدال  اللغات  من 
القبائل التي كان موطنها األصلي جزيرة العرب. والتي كانت تتكلم 
الجزيرة..  لغة  هي  واحدة  لغة  إلى  أصلها  في  تعود  لهجات  أو  لغات 
وقد اضطرت تلك القبائل وألسباب مختلفة وفي أزمان مختلفة أيضا، 

إلى هجرة مواطن استيطانها والنزوح إلى المناطق الخصبة في وادي 
الرافدين وسورية وفلسطين.

ويستطرد بعد ذلك المؤلف في ذكر اإلبداع الحضاري لبالد الرافدين 
التي  القوانين  بابل  زقورة  وأشهرها  والزقورات  األختام  على  ويركز 
وضعها ملوك هذه البالد وأشهرها قانون حمورابي، لينتقل بنا بعد 
بالد  حضارة  أثر  وهي  الكتاب،  هذا  أثارها  قضية  أهم  ثاني  إلى  ذلك 
وادي الرافدين في معتقدات العبرانيين، حيث احتوت أسفار التوراة، 
التي  المعتقدات  من  كثير  على  الخصوص،  وجه  على  التكوين  وسفر 
ترجع إلى أصول سومرية وبابلية، إلى الحد الذي دفع عالم األشوريات 
األلماني فريدريك ديليج إلى القول بأن سفر التكوين غارق في ذنوب 
الرافدين،  لبالد  الحضاري  بالنتاج  تأثير  مدى  كان  ومهما  االنتحال.. 
وصلت  التأثيرات  تلك  فإن  التوراة،  في  واضح  بشكل  ذلك  وانعكاس 
نقل  في  األول  اآلبــاء  بدور  عالقة  ذات  منهما  األولــى  بطريقتين، 
احتماالت  ذات  مسألة  وهي  العبرانيين  إلى  الرافداينية  المعتقدات 
وهي  والثانية  والرفض،  عليها  وللموافقة  للمناقشة  وقابلة  متعددة، 
خالل  من  فكانت  المعتقدات،  تلك  بوساطتها  انتقلت  التي  األكيدة، 
الصالت التجارية والسياسية والحمالت العسكرية، وأهم من ذلك كله 
من خالل وجود العبرانيين أنفسهم في بابل أثناء األسر البابلي. إذ 
في  تنقطع  لم   الشام  وبالد  العراق  بين  الصالت  أن  المعروف  من 
كل العصور التاريخية. فبالد الشام ذات موقع جغرافي متميز أدى في 

النهاية إلى مواجهة عسكرية بين القوتين الكبيرتين آنئذ.
شغلت قضية خلق الكون وخلق اإلنسان مساحة واسعة في المعتقدات 
بهذا  والبابلية  السومرية  باألساطير  كثيرا  التوراة  وتأثرت  الدينية، 
القدماء  المصريين  بمعتقدات  أيضا  التوراة  تأثرت  كما  الخصوص، 
وهو ما لم يذكره المؤلف، وهذا يجعلنا نثير قضية تنساها المؤلف منا 
يتجهالها علماء اآلثار وهي أيهما األصل هل الدين نشأ نتيجة لحاجة 
عصرنا  في  الترف  من  شيئا  أصبح  أن  إلى  حياته  مع  وتطور  اإلنسان 
التوحيد  ديانة  حرف  الذي  واإلنسان  الكون  خلق  اهللا  أن  أم  الحاضر، 
أنبياء  به  قام  ما  على  بالسلب  ذلك  بعد  أثرت  وثنية  ديانات  فصارت 
اهللا من محاوالت لتصحيح هذا االنحراف، ولذا فالتشابه بين الديانة 
المصرية القديمة، وديانات بالد الرافدين في قضية خلق الكون أمر 
أراه  ما  وهذا  طبيعي  أمر  التوراة  على  االنحراف  هذا  تأثير  ثم  طبيعي 

صحيحا.
وأبحاث  دراسات  توظيف  في  النظر  إعادة  يجب  المنطلق  هذا  ومن 
علم اآلثار مرة أخرى في ضوء المعتقدات اإلسالمية ال في ضوء الفكر 
التوراة  تأثر  مدى  حول  آخر  مبحث  الكتاب  مؤلف  لدى  ونقرأ  العربي 
بمعتقدات حضارة الرافدين، قصة جنة عدن والفردوس المفقود، أن 

لها جذور سومرية وأن هذه الجذور أثرت في سفر التكوين.
وهذه القصة تتشابه مع قصة جنة آدم وخطيئته ونزوله إلى األرض 
الديانة  أن  من  إليه  ذهبت  وأن  سبق  ما  يؤكد  ما  وهذا  ذلك،  بعد 
فصار  التوراة  في  بتحريفتها  أثرت  مخرفة  سماوية  ديانة  السومرية 
شديد،  تشابه  والتوراتي  القصة  هذه  في  السومري  المعتقد  بين 
المعتقد  بين  التشابه  أوجه  تلتمس  أن  نستطيع  حال  أي  وعلى 
هذه  التالية،  النقاط  في  والسومري  والتوراتي  الصحيح  القرآني 
الروايات تدور حول خطيئة اإلنسان في جنة عدن، وفيها شيئا كان 
محرما على اإلنسان تناوله ثم تناوله فعصا ربه، ثم خروج اإلنسان 
من الجنة إلى األرض، وخيبة األمل التي لحقت باإلنسان ثم النتيجة 
المعتقد  بين  فيها  النظر  وجهات  تختلف  والتي  ذلك  على  المترتبة 
إلى  يأخذنا  فهو  مثير  الكتاب  هذا  إن  التوراتي.  والسومري  القرآني 
جذور األفكار في الماضي وتأثيرها في الحاضر، وأفضل ما يمكن ن 
نستفيد منه في هذه الدراسة هو قراءة ما ورد فيه في ضوء دراسات 

مقارنة موسعة. 

من سومر إىل التوراة
ات العقائدية.. تضع عالمات استفهام عديدة؟! قراءة تاريخية يف التأث

 صدر حديثاً في القاهرة كتاب "القدس المدينة والتهويد" للدكتور خالد 
عزب عن دار "هال" للنشر، والذي يدور حول الطرق المختلفة التي يتبعها 

الصهاينة للقضاء على عروبة وإسالمية فلسطين.
والمسيحي  اإلسالمي  الطابع  نزع  عملية  هو  التهويد  أن  المؤلف  ويرى 
أن  إلى  مشيراً  عليها،  يهودياً  يسمى  الذي  الطابع  وفرض  القدس  عن 
تهويد القدس جزء من عملية تهويد فلسطين ككل، ابتداًء من تغيير 
بهدم  وانتهاء  تاريخها،  بتزييف  مروراً  يسرائيل"،  "إرتس  إلى  اسمها 
في  لالستيطان  اليهود  ودعوة  المستوطنات  وإقامة  العربية  القرى 

فلسطين.
 ،١٩٤٨ عام  منذ  التهويد  عملية  بدأت  إسرائيل  أن  عزب  خالد  ويذكر 
وزادت حدتها واتسع نطاقها منذ يونيو ١٩٦٧، وقد ارتكزت السياسة 
والمعماري  السكاني  المدينة  طابع  تغيير  محاولة  على  اإلسرائيلية 
األبنية  معظم  على  اإلسرائيلية  السلطات  فاستولت  بنيوي  بشكل 
لتحل  وإزالتها  المنشآت  نسف  أسلوب  واتبعت  المدينة،  في  الكبيرة 

محلها أخرى يهودية، كما قامت باالستيالء على األراضي التي يمتلكها 
عرب وطردهم وتوطين صهاينة بدالً منهم.

المهمة  المحاور  أحد  واإلعالمي  الثقافي  التهويد  "يعد  الكتاب:  ويقول 
في مخططات تهويد القدس، ويمس هذا التهويد تراث المدينة بدرجة 
كبيرة، ذلك ألنه التعبير الحي عن هويتها، لذا بات التراث هاجسا يمس 
تحول  بل  المدينة،  حول  الدارجة  اليهودية  المقوالت  يومية  بصورة 
اإلجابة  آلخر  آن  من  يحاولون  وهم  اليهود،  لدى  دائم  قلق  إلى  مؤخراً 
ومدى  وتراثها  القدس  تاريخ  حول  أمامهم  المطروحة  التساؤالت  عن 
التربوي،  منها  شتى،  صور  واإلعالمي  الثقافي  وللتهويد  يهوديتها. 
يتعلق  ما  ومنها  وحدودها،  القدس  ماهية  مفاهيم  يمس  ما  ومنها 
بتزييف الحقائق التاريخية حول مدى قدسية القدس لدى اليهود ومنها 
ما يمس حقيقة الهيكل وهل له مكان ثابت مقدس يجب أن يبنى فيه".

ويؤكد المؤلف أن التربية تعد عامالً حيوياً في بث األفكار والمعتقدات 
لدى الشعوب، لذا كان اليهود حريصين على بث ما يؤيد ادعاءاتهم في 

خالل  من  وفلسطين  القدس 
وقصص  الدراسية  المناهج 

األطفال.
وهناك بعد آخر، وهو إكساب 
لمدينة  اليهودية  الــرؤيــة 
وهذا  علمياً،  طابعاً  القدس 
نشاط  ـــالل  خ مــن  ــدو  ــب ي
والمؤسسات  الجامعات 
من  فبالرغم  اإلسرائيلية، 
اليهود  األثريين  تسليم 

تنسبها  بناية  أية  من  واحد  حجر  على  العثور  في  بفشلهم 
من  السنوات  عشرات  مرور  من  الرغم  على  سليمان  النبي  إلى  التوراة 
التنقبيات األثرية اإلسرائيلية المكثفة في العديد من المواقع بالقدس، 

فإنه لم يعثر على شيء ذي بال يؤكد يهودية المدينة. 

كتاب: القدس... املدينة والتهويد
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يحدث  كان  ما  هذا  إن  عزيزي:  سراً  لك  سأقول 
فأنا  أبداً،  تستغرب  ال  نعم  نعم  بالضبط،  معي 
كان  الذي  الوقت  ففي  تماماً.   مثلك  أتأتىء  كنت 
الجميع في البيت والحارة ينادونني: يا أبا اللّسان 
أفاجأ  عندما  مني  يسخرون  األوالد  كان  الطويل، 
بالمعلم أو أحد الغرباء يسألني عن إسمي فأجيبه 

ور . شطشط شطّ
ولكن أتدري ما فعلت؟؟

ذهبت وصارحت أمي بما يحدث لي في المدرسة 
المدرسة  إلى  الذهاب  أريد  ال  لها  قلت  أني  حتى 
حتى  أتقن  وال  أتأتىء  تجعلني  التي  فهي  بتاتاً 

تردد:  وهي  مستغربة  أمي  ضحكت  الكالم، 
تجيد  ال  أنت  الثرثار،  ور   شطّ يا  بسيطة 

الكالم! كيف وأنا أراك أكبر ثرثار في البيت.
أريد  ال  الحالة،  هذه  من  التخلص  أردت  إذا 
صاحب  القوي  ور  شطّ تتذكر  أن  سوى  منك 
ويل الذي ال يعجز عن لفظ كلمة  اللّسان الطّ
وأن  أكثر،  بنفسك  تثق  أن  أريد  البيت،  في 
تماماً  بيتك  في  وكأنك  المدرسة  في  تتكلم 
جيداً  وتذكر  الثاني،  بيتك  بمثابة  فعالً  فهي 
أنه من الطبيعي جدا أن تخطىء في الحديث 
أو  رأي  إبداء  أو  سؤال  على  إجابة  كان  سواء 
نعيش  فنحن  كان،  كالم   أي أو  قصة  روي 
ال  من  هناك  وليس  أخطائنا  من  ونتعلم 

يخطىء.
النصائح  من  كثيراً  علّمتني  أمي  أنّ  ثم   
التالي  اليوم  وفي  للغاية.  والسهلة  الجميلة 
ذهبت إلى المدرسة وأنا أتذكر تلك النصائح 

مع  الحديث  أخاف  وال  بنفسي  أثق  فصرت  جيداً.. 
يسيء  ال  جيداً  كالماً  أتكلم  ألني  ذلك  اآلخرين 
ألحد، كما أنني صرت أتمهل وال أسرع في الحديث، 

وال أبدأ بجملة قبل أن أنتهي من السابقة.
كما أني صرت أحضر دروسي وأشارك في نقاشها 
أخاف  ال  أصبحت  وجيزة  فترة  وبعد  الحصة.  في 
أبداً من الحديث مع اآلخرين وصار لساني رشيقاً 
اآلخرين  أزعج  أال  أيضا  وتعلّمت  أبداً.  أتأتىء  ال 
ور  بالكالم الزائد والثرثرة، وها أنا كما تراني، شطّ
أن  إياك   سر هذا  أنّ  جيداً  ر  تذكّ ولكن  المحبوب 

تخبر أحدا به.   
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كيف أتخلص من التأتأة..
ال أحد ميتلك طالقة لسا, عندما أكون ! البيت أو بني أصدقائي ! احلارة حتى أنهم ينزعجون 
لك<ة كالمي.. ولكن ال أدري ماذا يحدث للسا, عندما أكون ! الصف أو عندما أحتدث 5حد 
الغرباء.. أشعر أّني نسيت الكالم وال أستطيع أن أكمل جملة مفيدة، كما أ, أتاتئ ! احلروف  
حتى حينما يسألني املعلم عن إسمي، فيضحك مني اجلميع مما يحرجني ويشعر, باحلزن.

 ا3عرابّي الفقيرا3عرابّي الفقير

ُيحكى أّن أعرابيH فقيرG كان يعيُش في خيمٍة من الخيام في الّصحراء، 
ويقتاُت من الكفاف الّذي ُتقّدمه له ا3ّيام الجاّفة في عالٍم من الحّر 
والعطش والبرد. ورغم ذلك، فقد كان ذلك ا3عرابي سعيًدا بحياته 

مع زوجته الّتي تعيش بقربه، وفّيًة له ومهتّمًة به.
ا3ّيام، وبينما كان ا3عرابي جالسH أمام خيمته يتأّمل  وفي يوٍم من 
به  مّر  الّصافي،  الّليل  هذا  في  زوجته  ويسامر  الّرحبة  الّسهول  هذه 
أرجاء  في  صًدى  ِلَهْمَهَمِتِهَما  ُيسَمُع  حصانين،  ظهر  على  رجالن 
ا3عرابي  خيمة  إلــى  الطريق  الرجالن  هــذان  تلّمس  وقــد  الّصحراء؛ 
بواسطة تلك النار التي يشعلها العرب عادًة في الّليل ليهتدي بها 

الضال والجائع.
 .Hرّحب ا3عرابي، هو وزوجته، بالّرجلين، وفّكر في أن يقّدم لهما طعام
فطلب  با3مر،  زوجته  حّدثته  بلبنها.  يتغّذى  شاًة  إّال  يملك  ال  أنه  إّال 
إليها أن تهّيئ ناًرا iعداد الّطعام، فسيذبح الشاة للّضيفين الّلذين 
حّال هذه الليلة عليه. وعرف الرجالن أنه ليس لهذا أ3عرابي غير هذه 
الشاة. حاوال أن يقنعاُه بعدم ذبحها، إّال أنه رفض طلبهما. وكان بعد 
ذلك أن هّيأت امرأته الطعام للضيفين، فأكال ما لّذ لهما، ثّم أمضيا 
عنده الليل. وفي الّصباح الباكر، وّدعاه بعد أن طلبا إليه أن يقصدهما 

في المدينة حيث يلتقي بهما في المسجد الجامع.
المدينة وقاضيها.  الرجلين هما والي  أن هذين  ا3عرابي  ولم يعرف 
الجامع  المسجد  إلــى  وذهــب  المدينة،  ا3عــرابــي  قصد  ــام  أّي وبعد 
فوجدهما بين الُمصلين يرفعان أيديهما ويصّليان. فقال في نفسه: 
فهو  إليه  فoلتجئ   ،pا إلى  بدورهما  يلتجئان  إثنين  إلى  ألتجئ  «أنا 

وحده الكريم القدير».
وكان أن قفل عائًدا إلى خيمته، وأخبر امرأته بما حدث معه، فُسّرت 
امرأته بإيمانه وفّضلت أن يعانيا ما هما عليه من فقٍر من أن يستعينا 

بأحٍد.
غير أّن ريحا هوجاء هّبت في تلك الليلة وذهبت بالخيمة المضروبة 
في عمق تلك الصحراء، فقام ا3عرابي وامرأته وباتا ينتظران شروق 
حمل  الفجر  وعند  بثيابهما.  الرمل  رشــاش  يّتقيان  وهما  الشمس 
ا3عرابي خيمته وسارت امرأته وراءه، ورحال حتى وصال إلى مكاٍن وجد 

فيه ا3عرابي أماًنا له والمرأته.
عينيه  أمام  حْلقًة  وجد  إذ  الّرمل،  في  يضرب  ا3عرابي  كان  وبينما 
جّرٌة  الّرمل  من  خرجت  حتى  ويشّد  يشّد  وراح  يديه  بجماع  فأخذها 
حمراء، ساعدته امرأته في إخراجها. وما إن فتحاها حّتى وجدا فيها 
كنًزا ثميًنا. فُسّر ا3عرابي وامرأته بذلك، وقّررا أن يبنيا قصًرا جميًال في 

ظاهر المدينة. وهكذا كان.
وبين ليلٍة وضحاها، راح يرى أهل المدينة قصرG جميًال يرتفع في ظاهر 
المدينة. وكان ا3عرابي قد أنفق على بناء القصر ماًال كثيًرا، فجاء آيًة 

من آيات فّن البناء. وبات حديث الغادي والرائح.
َعِلم الوالي أّن قصًرا ُيبنى في ظاهر المدينة، فطلب إلى الحّراس أن 
الّصحراء  يتبّينوا له أمر باني هذا القصر. فأخبروه إن أعرابًيا جاء من 
الّصحراء  أن وجد كنًزا في مكاٍن ما من  القصر، ذلك بعد  وبنى هذا 

بّدل مرارة أيامه حالوًة وفقره غًنى.
شاء والي المدينة أن يرى ذلك القصر، فجاء إليه هو والقاضي. وما إن 
وصال إليه والتقيا بصاحبه حّتى عرفا فيه ذلك ا3عرابي الفقير الذي 
دّب  القاضي  أن  غير  كوخه.  في  أمضياها  التي  الليلة  تلك  أكرمهما 
فيه الحسد، فقال للوالي: «سأطلب إليك أن تفعل شيئH تتبّين فيه 
يبّدل  الفقر  بعد  الغنى  إّن  إذ  جديٍد،  من  ا3عرابي  هذا  أخالق  حسن 
تذهب  أن  الوالي  سيدي  يا  رأيك  «ما  وتاَبع:  صاحبه».  أخالق  من  غالًبا 
إلى قصر ا3عرابي وتلتقي به هناك، وأن تخبره أنك رأيت في ما يرى 
الّنائم أنك وجدت نفسك تصرخ: عو عو عو. فإذا قال لك إن هذا الذي 

رأيت في حلمك كلب، اقتصصت منه».
والتقى  القصر  إلى  ذهب  ثم  عليه،  القاضي  عرضه  بما  الوالي  رضي 
الطعام،  تناول  إلى  ودعــاه  الكريم،  استقبال  فاستقبله  ا3عرابي. 

فأجابه الوالي إلى ذلك.
وبينما هما يتناوالن الّطعام، قال الوالي لoعرابي: «لقد رأيت في ما 

يرى الّنائم رجًال يصرُخ: عو عو عو. وأحّب أن تفّسر لي ذلك».
الّطير  َرَزق  أنه سبحان من  ا3ولى، فمعناها  «عّو»  «أّما  ا3عرابي:  فقال 
في الجّو. وأّما «عّو» الثانية، فمعناها أنه سبحان من أنار الطريق أمام 

الّتجارة في النور. وأّما «عّو» الثالثة فمعناها لعن اp جار الّسوء».
إليه، وكان  القاضي يرمي  ا3عرابي وعرف ما كان  الوالي بتفسير  ُسّر 

أن قرّب الوالي ا3عرابي إليه وأقصى القاضي عن القضاء بين الناس. 

يمكننا أن نتنفس تحت الماء لو كان 
لدينا خياشيم كاألسماك،  لكن جهاز 
تماماً،  مختلف  اإلنسان  عند  التنفس 
األوكسجين  سحب  يستطيع  ال  فهو 
الالزم له من الماء كالسمكة،  لذا ال 
يستطيع العيش إال في الهواء الطلق 
الغواصون  نزل  وإذا  األرض،  فوق 
معبأ  أنبوبا  معهم  أخذوا  الماء  تحت 
من  يتمكنوا  حتى  باألوكسجين 

التنفس هناك.
ال  الماء،  في  الذائب  األوكسجين   
يكفي لتنفس  اإلنسان كما أن رئتيه 

ال تتمكن من استنشاقه.
األوكسجين  بسحب  يقوم  اإلنسان 
الفم،   أو  األنف  بواسطة  الهواء  من 
ليرسله إلى الرئتين ثم تقوم الرئتان 

بإرساله إلى الدم..

ذلك  من  تتمكن  فإنها  السمكة  أما 
أتعرفين كيف؟

تفتح  فإنها  السمكة  تسبح  عندما 
إلى  فتدخل  باستمرار،  وتغلقه  فمها 
جوفها كمية كبيرة من الماء، تسحب 
في  المذاب  األوكسجين  الخياشيم 
ثم  السمكة،   دم  إلى  وترسله  الماء 
تفتح شقي خياشيمها قليالً، فيخرج 
الماء بقوة و تخرج معه فضالت الغاز 

أيضاً إلى الماء. 
إذا  إال  التنفس  السمك  يستطيع  وال 
مائي  تيار  باستمرار  خياشيمه  بلل 
من  ويخرج  الفم  من   يمر متجدد 
أغشية الخيشوم التي تنغلق وتنفتح 
السمكة  فم  ترى  ولذلك  بانتظام.  
في حركة مستمرة ناتجة عن عملية 

التنفس .

���
	א���

أصدقاء دنيا الفرح

راية هاشم اللوزيزينة هشام المهتدي
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محوثطقايحلوانملا
راملطلضردالوالفن
امواواةااامدسورع
لداناةادددناتااق
شخهـوليلبعبايخمعا
فتمرتبمنلنسعدهـنم
اسىدفرصمىمثاممةو
هـاثقرتالالخلبهـفل
كنهـييبرولوداطنيع
نمفاخسعاماميااام
فلىوانةوووخفقةلل
ووطنلاومتةاةامعا
شاعاصتاهـىبتدتيصد
يماكنسوطووميادوي
وثموااليتطاالقرف
سمهـيعنمنحخلعملات

صاحب مقولة.. "أن توقد شمعة خير لك من أن تلعن الظالم" من مقطع و(٨) احرف

تفيد املعلومات عن الفراعنة ! العصور القدمية انهم هم اول من استخدم بطاقات املعايدة ! 
االعياد واول من استخدم خامت اخلطوبة واول من بدأ احلداد على املوتى وحتنيطهم واول من بدأ 

رياضة املصارعة واول من استأنس بbبية القطط والتفريخ الصناعي وكانوا يقررون الثوم واهميته ! 
طعامهم ثم اول من استخدم احمر الشفاه.

حلول ا5لعاب تنشر ! صفحات «أبواب» السبت

الحل السابق: لندن

حل العدد السابق

حل العدد السابق

 حل الشبكة السابقة:
افقيًا:

١ - جبل شعيب – حلب ٢ - بسيط – مربض ٣ - برج – مناسب ٤ - لقي – أّمي – ند ٥ - صالح – لغة ٦ - هر – بدن – حق ٧ 
- سن – أسارير ٨ - مطر – شد – مغزى ٩ - زر – شارع ١٠ - يقرع – مرمى ١١ - حقل – رف – دامع.

عموديًا:
١ - جبيل – هرمز ٢ - بس – قصر – طريق ٣ - ليبيا – سر – قل ٤ - شطر – لنب – شر ٥ - جاحد – شاعر ٦ - مي – نادر ٧ - 

برميل – عم ٨ - بن – غالم – رد ٩ - حضانة – رغامى ١٠ - سد – حيز – أم ١١ - باب – رقراق. 

تسايل

افقيًا
كتاب  لــه  اسكتلندي  أنــeوبــولــوجــي   –  ١
 fساطgالغصن الذهبي" عن السحر وا"
٢ - منفرد بنفسه – أول النوم ٣ - بصر 
 k النظر  يعيد   -  ٤ عربية  عاصمة   –
– جـــذب ٥ -  ــد حــلــو  – ض اخملــطــوطــة 
مهذار – وّدي ٦ - بحر – سهاد – بارع ٧ 
- حر النار – سفينة حربية ٨ - بناء مرتفع 
السلطة  على  استيالء   –  ٩ وسيلة   –
اgرض  بــن  مــا   – شرعية   fغــ بــوســائــل 
 -  ١١ كبfة  سكن   – ــاد  رق  -  ١٠ والسماء 

مورد – منزل – أخو اgب.

عموديًا
عن  قّيمة  مؤلفات  له  إنكليزي  رحالة   –  ١
– صداق  شبه اجلزيرة العربية ٢ - مينع 
– يواجه  – مقدار العمر ٣ - تركة امليت 
ق  ٤ - حاجز – وعاء من جلد – حاز ٥ - فرَّ
الساعد  بــني  مــا  مفصل   -  ٦ زمــن   –
ب – جوهري  والكف - نقيض إدبار ٧ - خرَّ
– مشروبات ترطب احللق ٩ -  ٨ - حزام 
 – ١٠ - جنب  – ضــرورة  ال~ق  يأتي بعد  ما 

نقيض شبع ١١ - �اسن الوجه – انتفخ.

عليك  كــاكــورو  مسابقة  ــل  حل
 !  ١-٩ ــــن  م رقـــــم  ادخــــــــال 

املربعات الفارغة.
ــيــح احلــــل هـــي االرقـــــام  مــفــات
املـــربـــعـــات   ! ـــــودة  ـــــوج امل
حل  تعطي  التي  وهي  السوداء 

جملموع االرقام.
ــوق اخلط  ــودة ف ــوج االرقـــام امل
واالرقـــام  االفــقــي  احلــل  تعطي 
املوجودة حتت اخلط تعط احلل 

العامودي.
سيكون   ٣ رقــم  احلــل  مفتاح 
ــل لــرقــم ٢ ورقـــم ١ ورقـــم ٥  احل
او   ١ ــم  ورق  ٤ لرقم  حال  سيكون 

رقم ٢ ورقم٣.
ســتــحــل  املـــربـــعـــات  مــــن  اي 
على  تعتمد  الصحيح  بالشكل 

حل املفتاح باالجتاه اyخر
ال يجوز تكرار الرقم ! احلل لذا 

رقم٤ سينتج عنه االرقام ١ و٣.
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حل العدد السابق

الـــحـــوت: تــحــدد اهــدافــك 
فرصة  أي  النــتــهــاز  بــدقــة 
بفاعلية  تصرف  مناسبة, 
فــي االمــــور الــمــعــروضــة 

عليك.  

الحمل: حاول التقرب من اصدقائك وعبر عن مشاعرك دون 
حرج. اخبار سارة في الطريق اليك.   3/21 إلى 4/19

5/21 إلى 6/21
6/22 إلى 7/22

9/23 إلى 10/22

12/22 إلى 1/19

4/20 إلى 1/205/20 إلى 2/18

7/23 إلى 8/22

10/23 إلى 11/21 8/23 إلى 9/22

11/22 إلى 12/21

شخص  لك  سيقدم  الدلو: 
ثمينة  هــديــة  عليك  عــزيــز 
على  حـــافـــظ  وجــمــيــلــة, 
الشخص  هذا  مع  صداقتك 

فهو انسان مخلص.  

بطريقة  لحياتك  خطط  الثور: 
تــهــدر  ال  ـــــك..  ذل مـــن  افــضــل 
منها  استفد  بل  هباء  طاقتك 

في عمل مفيد.  

التخلص  تستطيع  الجوزاء: 
في  التي  العقبات  كل  من 
المزيد  ستتحمل  طريقك.. 
كما  ــيــات  ــمــســؤول ال مـــن 

ستقوم بمهام جديدة. 

التعرف  حـــاول  الـــعـــذراء: 
شريكك  يتمناه  مــا  على 
استطاعتك.  قــدر  الرضائه 
يـــســـود الـــبـــيـــت جــــو مــن 

السعادة. 

القوس: يمكنك اآلن تنفيذ 
العمل,  مجال  في  افكارك 
كل  مــن  تشجيعا  ستلقى 

المحيطين بك.  

الطريق  تسلك  ــجــدي:  ال
ــاتــك  الـــصـــحـــيـــح فــــي حــي
دائــمــا  وعــلــيــك  العملية 
تـــجـــنـــب الــــخــــالفــــات مــع 

رؤسائك.  

السرطان: كن صبورا لتكسب 
وكن  اآلخــريــن  واحــتــرام  حب 
ـــة قــريــبــا  ــال. رســـال ــائ ــف ــت م
بمضمونها  ستفرح  ستصلك 

كثيرا. 

ــور  الــمــيــزان: ال تــأخــذ االم
في  خــض  بــل  عالتها  على 
وابتعد  مرنا  كن  التفاصيل, 
التي  الــصــرامــة  عــن  قليال 

عرفت عنك. 

تعديالت  ستحدث  االســـد: 
كثيرة في العمل.. تمسك 
االمر  كان  مهما  بمبادئك 
ــلــى مــركــز  ــحــافــظ ع وســت

قوتك. 

في  تــحــســن  الــعــقــرب: 
يجعلك  المادية  الحالة 
أســري  جــو  فــي  تعيش 

سعيد ورائع.  

الحمل

الجوزاء

القوس

الجدي

الثورالدلو

السرطان

الميزان

ا3سد

العقربالعذراء

شخصية برج الحمل
يل إىل  قليل الصرب وتجده دوما األول يف تجربة األشياء الجديدة. 

القيادة بطبيعته وهو نشيط للغاية ويطرح دوما األفكار الجديدة واملبتكرة.  
 

نقاط القوة: متفائل، يهتم ألمر اآلخرين، متقن، عميق التفك  

، غ صبور، عنيد، يصعب إرضاءه، مترسع   نقاط الضعف: أنا

ما يحب: لدية القوة واإلرصار لتنفيذ أي يشء يضعه يف عقله. ال تتفاجأ 
كن أن  بالطريقة االحرتافية التي قد يجادلك بها أو باملدة التي 

ا يرغب به   يستغرقها إلقناعك 

2/19 إلى 3/20

الحوت
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معارض

ا دولة اإلمارات   الثالثاء ٢٦ اذار ، تبدأ الفعاليات في العاشرة صباحا بندوة التسامح فكرا وتطبيقً
بقاعة  واإلعالم،  للثقافة  زايد  بن  سلطان  مركز  مع  بالتعاون  وستقام  نموذجا،  المتحدة  العربية 

المحاضرات.
وبالتوازي حكى وألعاب لألطفال بواسطة كتاب (بلبل حيران) وهو يتناول االنتماء للوطن وعن 
شعبية،  وألعاب  وحكى،  وتلوين،  رسم  ورش  حسن.  غادة  تقدمه  والقانون،  المؤسسات  دولة 

وأراجوز، ومسابقات، بمخيم كوته.
العربي،  التراث  على  الحفاظ  في  العربي  المخطوطات  معهد  وإسهامات  جهود  عن  ندوة  وتقام 

بحضور الدكتور فيصل الحفيان، ويقدمها الدكتور محمد سليمان.
ندوة العارف.. رحلة من الظلمة إلى النور، دراما دعوية عصرية، يقدمها اإلمام أبو المعارف أحمد، 

بالمسرح الصغير. 
وبالتوازي، ندوة السينما: الخيال والواقع، للمخرج مجدي أحمد علي، تقدمها الناقدة السينمائية 

ناهد صالح.
أما ندوة بعنوان مذكرات نابليون.. الحملة على مصر" بحضور الدكتور عباس أبو غزالة، ويقدمها 
الدكتور فتحي أبو عيانة. وعن رواية "النفي إلى الوطن" للمؤلف محمد جبريل، ويشارك بها كالً 
من الدكتور محمد زكريا عناني والدكتور أدهم مسعود القاق، بمخيم كوته، تبدأ بمخيم كوته، 

فقرات موسيقية وغنائية وعروض فنية.
ندوة "القوى الناعمة ودورها في خدمة قضايا الوطن" بحضور كلٍ من سهير عبد الغفور، عثمان 
محمد علي، ماهر شتية، محاسن متولي، والدكتور مجدي عجمية، مجدي مختار، ومحمود أبو زيد، 

ويقدمها محمد رطيل.
أمسية قصصية بحضور أحمد إبراهيم، إيمان الشيمي، إيمان بديوي، بسام الدويك، حنان سعيد، 
مروة  العال،  عبد  محمود  داود،  فكري  حسين،  عصام  المسلمي،  إدريس  عادل  أمين،  صمويل 
معروف،  وداد  سليمان،  هناء  نصير،  نجالء  تاج،  ناهد  منصور،  منى  السباعي،  مصطفي  رشدي، 

ويقدمها محمد عبد الوارث.
مبارك،  أحمد  شاهر،  أحمد  بحضور  طومان،  فؤاد  األمسية  شرف  ضيف  وسيكون  شعرية،  أمسية 
أيمن صادق، خالد عاطف، جالل أبو خليفة، صادق أمين، صالح أحمد، ضياء طمان، عادل نمير، 
عبد اهللا عبد الصبور، فؤاد إبراهيم، محمد فراج، محمد الناقة، ووليد المصري، يقدمها على عبد 

الدايم.
ويبدأ اليوم الثالث، بفعالية يوم التسويق الرقمي، يلقيها المهندس محمد حنفي بالقاعة الكبرى. 
بمركز  غنايم  مصطفى  يقدمها  القصيرة،  القصة  كتابة  فن  عن  لألطفال  حكي  ورشة  وتقام 
المؤتمرات بالمكتبة. وفي الثانية عشر ضهراً، تبدأ ورش رسم وتلوين، وحكى، وألعاب شعبية، 

وأراجوز، ومسابقات، بمخيم كوته.
"رؤية  عنوان  تحت  اإلسكندرية،  محافظ  قنصوة  العزيز  عبد  للدكتور  لقاء  المعرض  ويستضيف 

جديدة لعروس البحر المتوسط"، تقدمها عال عوض اهللا، بالمسرح الصغير.
 ندوة بعنوان "الكتب الصوتية.. الواقع والمتوقع"، بحضور كلٍ من محمود  حسن ربيعى عبداهللا، 
ومصطفى أحمد محمد خضر، وأحمد فؤاد سليمان رويحل، وأحمد مدحت سليم، ويقدمها محمد 
وتقدمها  يوسف،  عصام  بحضور  العباقرة"  رائد  يوسف..  "عصام  بعنوان  ندوة  الرحمن.  عبد 

جاكلين منير، بالمسرح الصغير.
تقام ندوة الثورة األم.. إطاللة على ثورة ١٩١٩ في مئويتها، بحضور عصام شيحة، سامح سند، 
هاني سري الدين، ومحمد عبده، يقدمها شريف عارف. ، ندوة "المقدسات بين المادي والمعنوي، 

رواية الحجر نموذج، بحضور الدكتور عمر فكري، والمخرج السينمائي محمد فكر.
فقرات  تبدأ  سليم.   فضل  ليحيى  االبتسام"  "سر  القصصية  المجموعة  كوته،   مخيم  في  وتقام 
موسيقية وغنائية وعروض فنية، بمخيم كوتة، لقاء في محبة فاروق شوشة، بحضور سمير الفيل، 

وهالة الحديدي، ويقدمه أحمد فضل شبلول، بمركز المؤتمرات.
محمد  بحضور  المتوسط،  البحر  دراسات  مركز  مع  بالتعاون  التالمذة"  "احنا  بـ   ، الرابع،  اليوم 
بكر  أبو  لسماح  األطفال،  مع  حكي  ورشة  وتقام  المحاضرات.  بقاعة  نادر،  مينا  والدكتور  العواد، 
وألعاب  وحكى،  وتلوين،  رسم  ورش  تبدأ  كوته،  بمخيم  وبالتوازي،  المؤتمرات،  بمركز  عزت، 

شعبية، وأراجوز، ومسابقات.
 ندوة دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في ضوء التنمية المستدامة، بالتعاون مع المجلس القومي 
لشؤون  القومي  المجلس  على  العام  المشرف  مرعي  أشرف  الدكتور  بحضور  اإلعاقة،  لشؤون 
رشا  تقدمها  للتنمية،  األمل  قرية  رئيس  ثابت  وندى  النواب،  مجلس  عضو  مراد  وانجي  اإلعاقة، 

أرنست، بالمسرح الصغير.
يلقيها  والحل،  المشكلة  العمل..  سوق  ومتطلبات  الجامعي  التعليم  مخرجات  بين  الفجوة  ندوة 
القاضي.  حمدان  ويقدمها  اإلسكندرية،  بجامعة  التجارة  كلية  عميد  الصيفي  السيد  الدكتور 
الطبيعي،  التراث  توثيق  مركز  مع  بالتعاون  للطفل  عمل  ورشة  الفرعونية،  الحضارة  في  المطبخ 

بمكتبة الطفل.
تقام ورشة في الكتابة األدبية، يقدمها وليد عالء الدين. ، ندوة  دور اإلذاعة في اإلثراء الثقافي 
والمخرجة  اإلذاعة،  رئيس  نائب  مسعود  أمل  بحضور  نموذجا،  العالم"  علم  عربي  "كتاب  ويعد 

إيمان يحيى، والفنانة مديحة حمدي، والدكتور فوزي خضر، تقدمها منى عمر.
فهمي،  عمرو  عبلة،  محمد  الصاوي،  اهللا  عبد  من  كلٍ  بحضور   ،١٩١٩ وثورة  الكاريكاتير  فن 
األعلى  بالمجلس  القصة  لجنة  مع  بالتعاون  المبدعة،  مصر  مؤتمر  الجواد،  عبد  دينا  وتقدمه 
للثقافة. ويستضيف المعرض، حكاوي سفراء أفريقيا، بالقاعة الكبرى.، ندوة صناعة الكوميديا في 
زمن الكوميكس، بحضور الفنان تامر فرج، ويقدمها محمد عبد الرحمن، بالمسرح الصغير.،، "قدر 
بحضور  السويس،  قناة  تأميم  لعملية  اإلعداد  عن  الحفناوي  مصطفى  الدكتور  مذكرات  مصري" 

دكتور مهندس علي الحفناوي.
دياب،  مصطفى  هبة  تأليف:  المصريين)،  (تاريخ   ١٩٨  -١٨٦٥ الصومالية  المصرية  العالقات 
بحضور هبة عبد العزيز، ومجدى فكرى، بمخيم كوتة. تقام  فقرات موسيقية وغنائية وعروض 

فنية، بمخيم كوتة.
دور العالقات العامة في تحسين الصورة الذهنية، بحضور الدكتورة أماني ألبرت، والدكتورة حنان 
جنيد، والدكتور حمادة هنيدي، يقدمها عمرو الديب قصاقيص التغيير.. كيف تغير روتين حياتك؟، 

تقدمه الدكتورة سحر السالموني.
الدكتور  (مصر)،  الجزايرلى  السيد  (سوريا)،  فواز  صهيب  أبو  بمشاركة  عربية،  شعرية  أمسية 
عبير  (فلسطين)،  شاويش  أبو  زينات  الدكتورة  (مصر)،  الدهوه  زكريا  (مصر)،  السايح  ربيع 
عفيف  ومنال  (األردن)،  عفيف  محمد  شاكر(مصر)،  عالء  (العراق)،  الركابي  عذاب  (سوريا)،  يحيى 

(فلسطين)، تقدمها ريهام جاد.
وأراجــوز،  شعبية،  وألعاب  وحكى،  وتلوين،  رسم  ورش  مــارس،   ٢٩ الجمعة  الخامس،  اليوم 
ومسابقات، بمخيم كوته.  "عايز منحة.. طريقك للدراسة بالخارج"، تقدمه منى لملوم، بالقاعة 

الكبرىً.، تقام ورشة في الكتابة األدبية، يلقيها وليد عالء الدين.
تعقد ندوة توأم اإلسكندرية بين اإلبداع واإلعالم، بحضور أماني محفوظ، والدكتور محمد سعيد 
محفوظ، ويقدمها عاصم عمر.  مستقبل الثقافة بين مفهوم النخب ومفهوم الصناعات، بحضور 

بهجت صميدة، وعمرو الشيخ، وسعيد عبد المقصود، ويقدمها الدكتور محمد سليمان.
بحضور  نجاحه"،  في  المدني  المجتمع  مؤسسات  ودور  الثقافية  "الصناعات  ندوة  وبالتوازي،   ،
يقدمها  عناني،  زكريا  محمد  والدكتور  خليل،  رفيق  محمد  والدكتور  محمد،  عزت  ماهر  الدكتور 
الدكتور أدهم مسعود القاق، وبالتوازي، "فانوس الحياة" ورشة عمل لألطفال مع مؤسسة أصدقاء 

مرضى أنيميا البحر المتوسط عن قصة حياة كرة الدم الحمراء.
 سلسلة كتابات جديدة، وجهك األرابيسك (مجموعة قصصية) للمؤلفة دينا نبيل، وسجل مدنى 
(شعر عامي) تأليف محمد مخيمر، ومغاليق (مجموعة قصصية) للمؤلفة هبة فاروق، يقدمها منير 
عتيبة، بمخيم كوته.  "عالم بال ثالسيميا"، بحضور الفنان والطبيب حامد الشراب، تقدمه أسماء 

جاد.
عبد  بدوي  الموسيقار  طارق،  أحمد  المخرج  خليل،  أحمد  الموسيقار  بحضور  المواهب،  معرض 
الدايم، األديبة ثريا العسيلي، حسن سالم، عمرو راضي، الفنان محمد رمزي، محمد عبد العزيز، 
الفنان ناصر عثمان، بمشاركة بند الساقية: حسام زين، صابرين ربيع، ميار أشرف، هدير المصري، 
ويقدمه نجالء خليل، ونشأت صبري. ، تقام فقرات موسيقية وغنائية وعروض فنية، بمخيم كوتة.

حنان  الديب،  أحمد  مراد،  مصطفى  إيمان  الرحمن،  عبد  سمير  إسالم  بحضور  قصصية،  أمسية 
طلبة، رانيا ثروت، رانيا حمدي، رباب مختار، سحر النحاس، عمرو مجدي، محمد سرور، نهى عاصم، 
هبة اهللا أحمد، هدير دسوقي، وتقدمها شيرين طلعت، وبالتوازي، تقام أمسية شعرية، بحضور 
الحناطي،  محمد  العزالي،  عمرو  المقصود،  عبد  سعيد  رخا،  سامح  صميدة،  بهجت  شلبي،  أحمد 

محمد هالل، هاني قدري، وضيف شرف األمسية عبد المنعم كامل، ويقدمها عمرو الشيخ.
نادي  باليه  فرقة  مع  بالتعاون  وقصيدة"،  ولوحة  "رقصة  فني  عرض  السبت  السادس،  اليوم 
لألطفال"  حكي  ورشة  الحواديت..  "مدينة  الصغير.   بالمسرح  خليل،  نجالء  تقدمه  األوليمبي، 
الشيمي،  إيمان  تقدمها  إبداعية،  كتابة  تمارين  مع  والبصرية  الصوتية  المؤثرات  باستخدام 
بمخيم  ومسابقات،  وأراجوز،  شعبية،  وألعاب  وحكى،  وتلوين،  رسم  ورش  تقام  الطفل.   بمكتبة 

كوته.
نجالء  تقدمها  األوليمبي،  نادي  باليه  فرقة  مع  بالتعاون  وقصيدة"،  ولوحة  "رقصة  فني  عرض   
خليل، بالمسرح الصغير. ندوة الجامع األزهر في كتابات الرحالة، بحضور الدكتور إبراهيم الهدهد 

تهامي منتصر، يقدمها أحمد عطية.
تاجيكستان  سفارة  مع  بالتعاون  التاريخ،  مرآة  في  التاجيك  وبالتوازي،  المعرض   ويستضيف 
بالقاهرة، بحضور السفير خسرو ناظيري سفير تاجيكستان بالقاهرة، والسفير محمد عبد القادر 
الخشاب مساعد وزير الخارجية المصري األسبق، والسفير نذر اهللا نزار سفير جمهورية تاجيكستان 
شمس،  عين  جامعة  األلسن  لكلية  األسبق  العميد  الغمري  مكارم  والدكتور  بالقاهرة،  األسبق 
والدكتور عبد الوهاب علوب األستاذ بكلية اآلداب جامعة القاهرة، يقدمها الدكتور سعد محمد 

عبد الغفار.
 تعقد الخط العربي.. هوية أمة، ورشة عمل في الخط العربي، يقدمها محمد جمعة، وبالتوازي، 
المعاطي.  أبو  محمد  السينارست  يلقيها  السينمائي،  السيناريو  كتابة  في  عمل  ورشة  تعقد 
ويستضيف المعرض احكي يا شهر زاد.. قصص نجاح مصرية، بالتعاون مع قسم اإلعالم بجامعة 
بالمسرح  المصري،  سلمى  تقدمها  األعصر،  فرح  نعوم،  مريم  هاني،  رحاب  بحضور  اإلسكندرية، 

الصغير.
ويعقوب  الخولي،  نادية  الدكتورة  بحضور  والعالمية،  المحلية  بين  للطفل  الكتابة  وبالتوازي،   
علي"،  محمد  ألسرة  المأساوية  ندوة "النهايات  وبالتوازي،  غنايم.   مصطفى  يقدمها  الشاروني، 
القطار"  "سيدة  الدين.،  صالح  ميسرة  تقدمها  غنيمة،  ومحمد  عفيفي،  محمد  الدكتور  بحضور 
(قصص قصيرة) تأليف مصطفى نصر، بحضور عبد اهللا هاشم، وبالدكتور أحمد المصري، بمخيم 
 ، فنية.  وعروض  وغنائية  موسيقية  فقرات  كوتة،   بمخيم  والنصف،  السادسة  في  وتقام  كوتة. 

متروبوليتان أوبرا، بالمسرح الصغير.

تنتصر لإلنسان وتصحح المفاهيم حول الرومي، رواية "كيميا"، بحضور الدكتور شاكر عبد الحميد، 
والدكتور صالح فضل، وعمر العزالي، ووليد عالء الدين، يقدمها منير عتيبة. ندوة اإلرهاب على 
محمد  اللواء  النصر،  أبو  خالد  اللواء  بحضور  الفلسطينية،  والقضية  القرن  صفقة  مصر..  حدود 

إبراهيم، واللواء محمد مجاهد الزيات.
"مفهوم القوى الناعمة"، بحضور أحمد بهاء الدين شعبان، محمود دوير، ويقدمها محمود عزت. 
، وعلى التوازي، أمسية شعرية في حب محجوب موسى، وضيف شرف األمسية الدكتورة محمد 
رفيق خليل، بحضور حامد عيد حامد، حمدي أبو العال، حنان حسن، حسن الطواب، دعاء النمر، 
سليمان الهواري، شلبي عبد الحميد، محمود إسماعيل أبو طالب، منال يحيى، ناجي عبد اللطيف، 

يقدمها محمود عبد الصمد زكريا.
ويبدأ اليوم السابع، األحد ٣١ مارس، فعالياته، بندوة "النقوش المملوكية في سوريا"، بحضور 
الدكتور فرج الحسيني، وتقدمها الدكتورة شيرين القباني، وبالتوازي، تقام ورش رسم وتلوين، 
وحكى، وألعاب شعبية، وأراجوز، ومسابقات، بمخيم كوته، "المولعون بالكتب.. ورشة عمل عن 
ثقافة وآليات النشر في مصر"، بحضور الدكتورة رضوى زكي، ووليد فكري.، نلتقي مع بطوالت 
من حرب االستنزاف بالتعاون مع مجموعة ٧٣ مؤرخين، بحضور     أحمد زايد، لواء بحري إسالم 
توفيق، لواء بحري لطفي جاد اهللا، لواء صاعقة مختار الفار، ومنال المغربي، ويقدمها أحمد حسني، 
الشخصية المصرية في مواجهة اإلرهاب والتطرف، بحضور أحمد ترك، والدكتورة نهلة سعودي، 

ويقدمها مجدي فكري.
 ورشة عمل في الكتابة الروائية، بحضور أحمد الملواني، "الخط العربي.. هوية أمة، ورشة عمل 
في الخط العربي"، يقدمها محمد جمعة ندوة المسكوت عنه في التاريخ، بحضور وسيم السيسي، 

وتقدمها هبة عبد العزيز، بالمسرح الصغير.
 ندوة توطين صناعة وبرمجة األلعاب اإللكترونية في مصر، بالتعاون مع االتحاد المصري لأللعاب 
السيد  "محمد  متولي،  حسين  ويقدمها  خليف،  ومحمد  الباقي،  عبد  شريف  بحضور  اإللكترونية، 
الشيخة،  إسماعيل  والدكتور  سالم،  الحسن  أبو  الدكتور  بحضور  لإلبداع"  متعددة  وجوه  عيد.. 

ومحمد السيد عيد، والدكتورة لطيفة سالم، يقدمها ماهر جرجس.
وحوش غبية (شعر عامي)، تأليف رأفت رشوان، بحضور أحمد مبارك، ومحمود عبد الصمد زكريا، 

بمخيم كوتة، تقام فقرات موسيقية وغنائية وعروض فنية، بمخيم كوتة.
 ندوة نصف الدنيا بين الواقع والمأمول، بحضور اإلعالمية بثينة كامل، والدكتورة بهية شاهين، 
التوازي،  وعلى  مجاهد،  أميرة  وتقدمها  بشير،  هدى  والدكتورة  العال،  عبد  غادة   والسينارست 
آيات  الدكتورة  وتقدمها  الصبان،  منى  الدكتورة  بحضور  بعد،  عن  والتليفزيون  السينما  تعليم 

الميهي.
تقام أمسية قصصية، بحضور أمل رفعت، بسنت حسين، جيهان السيد، حنان الشرنوبي، داليا 
بدوي، دعاء إبراهيم، دينا سليمان، رشاد بالل، سعدية خليفة، محمد عباس علي، منال يوسف، 

نهلة عبد العزيز، نور عابدين، تقدمها آمال الشاذلي.
أشرف  الشاعر،  إسماعيل  نصار،  أسامه  السراج،  أحمد  زهران،  إبراهيم  بحضور  شعرية،  أمسية 
المالكي، أميرة البيلي، أميرة عبد الشافي، حامد السحرتي، رشا زقيزق، سارة عبد الفتاح، شيماء 

إبراهيم، فاروق عمار، محمد فؤاد، مصطفى فهمي، والء حمادة، تقدمها جيهان حسين.
 ، األطفال.  رياض  كلية  مع  بالتعاون  اإلعالمية،  للتربية  تربوية  رؤى  بندوة  الثامن،  اليوم  ويبدأ 
"نصف إعالمي"، ورشة عمل لتعليم األطفال فن كتابة الخبر الصحفي والتعريف باألسس اإلعالمية 
الخليجية  المصرية  العالقات  ندوة  شريف،  رضوى  تقدمها  الناجح،  اإلعالمي  وصفات  الصحيحة، 
مصر والسعودية شراكة استراتيجية، بالتعاون مع مركز الخليج لألبحاث.  مهرجان اإلسكندرية 

الدولي الرابع للشعر العربي، يقدمه الدكتور خيري أمين السلكاوي، بالمسرح الصغير.

تقام ورشة في التربية اإلعالمية، بالتعاون مع كلية رياض األطفال. ، وبالتوازي، تقام ورش رسم 
وتطورها  خططها  القاهرة  كوته،  بمخيم  ومسابقات،  وأراجوز،  شعبية،  وألعاب  وحكى،  وتلوين، 

العمراني، بحضور الدكتور أيمن فؤاد سيد، ويقدمها الدكتور محمد الجمل.

تعقد ندوة كأس األمم األفريقية.. تشجيع بال تعصب، بحضور حازم إمام، وكرم كردي، يقدمها 
المفاجآت"،  من  ساعة  الضحك..  من  ساعة  الدموع..  من  "ساعة  وفرح  حزن  مع  فتحي،  أميرة 

يقدمها أشرف عبد الاله، بالمسرح الصغير.

بين  الحب  أشرف.   هدير  تقدمها  الشباب،  ألنشطة  اإلسكندرية  مكتبة  برنامج  إيجابي،  خليك   
الشرق والغرب في األدب المصري، "الحب في طوكيو" نموذجا، بحضور الدكتور أحمد المصري، 

والدكتور حسين عبد البصير، والدكتورة سحر شريف، يقدمها محمد عباس.

تهاني  والمستشارة  إدريس،  أسماء  الدكتورة  بحضور  المواجهة،  وآليات  الفوضى  ثقافة  ندوة 
وفي  فوزي.  سامح  الدكتور  يقدمها  الفقي،  مصطفى  والدكتور  فهمي،  طارق  والدكتور  الجبالي، 
طمان،  فؤاد  تأليف:  فصحى)،  (شعر  البحر  تدخل  أن  تنس  وال  التوازي،  وعلى  والنصف،  الخامسة 

بحضور الدكتور محمد عبد الحميد خليفة، والدكتور محمد أبو الشوارب، بمخيم كوتة.

كلمة ولحن وأغنية من الزمن الجميل، بحضور الفنان محمد ثروت، والملحن فاروق الشرنوبي، 
بسيوني،  أحمد  يقدمها  الموجي،  محمد  غنوة  والدكتورة  محمود،  الحميد  عبد  الدكتور  والشاعر 

بالمسرح الصغير، وعلى التوازي، أمسية لشعر األطفال، تقدمها عفت بركات.

وعلى التوازي، المرأة في اإلعالم.. تحديات وطموحات، بحضور الدكتورة عزة عثمان، والدكتورة 
أمسية  تقام  الغمراوي.  رجاء  الدكتورة  يقدمها  مكاوي،  مدحت  والدكتور  الرحمن،  عبد  عواطف 
قصصية، بحضور إبراهيم فرحات، أحمد قاصد كريم، أمينة الزغبي، داليا فاروق، دينا نبيل، ريم 
أبو الفضل، سالمة المغربي، سامح سكرمة، مي سعيد، نشوى رجائي، هبة بسيوني، هبة فاروق، 

يقدمها أشرف دسوقي، وضيف شرف األمسية األديب محمد عطية.

باستخدام  التفكير  لتنمية  لألطفال  عمل  ورشة  بعقل..  "فكر  بورشة  التاسع،  اليوم  ويبدأ 
استراتيجيات التربية اإليجابية"، يقدمها أميرة يسري. مؤتمر العالقات المصرية اإلفريقية.. مسار 

وتحديات. ورشة عمل عن الشعر وفن كتابة األغنية، يقدمها ماجدة قناوي.

مستقبل  كوته.  بمخيم  ومسابقات،  وأراجوز،  شعبية،  وألعاب  وحكى،  وتلوين،  رسم  ورش  تقام 
جابر،  أحمد  نوبار،  جورج  الدكتور  بحضور  اإللكتروني،  والكتاب  المطبوع  الكتاب  بين  القراءة 

يقدمها هاني صابر.  ورشة عمل في الكتابة المسرحية، يقدمها ميسرة صالح الدين.

عبد  كاميليا  والدكتورة  شريف،  سحر  الدكتورة  بحضور  بالمجتمع،  االرتقاء  في  األدب  دور  ندوة   
الفتاح، والدكتور مختار عطية، يقدمها محمود عوضين، ندوة "الدكتور يوسف عز الدين عيسى.. 
عز  يوسف  فاتن  بحضور  لرحيله"،  العشرين  الذكرى  في  اإلذاعية..  الدراما  ورائد  الرمز  أدب  رائد 
الدين عيسى، ومحمد غنيم، والدكتورة نهى حمدي، تقدمها شيماء الشريف. التمرد على الذات 
الدكتور  ويقدمها  محمود،  وسيد  فوزي،  سامح  الدكتور  بحضور  نموذجا،  برايتون"  في  "حدث 

مدحت عيسى.

ومكتبة  للكتاب  العامة  المصرية  الهيئة  بين  بالتعاون  مصر  في  السينما  تاريخ  موسوعة 
اإلسكندرية، تأليف: أحمد الحضري، بحضور سمير سيف، خالد الحضري، جودة رفاعي، والدكتور 
ياسمين ماهر، بمخيم كوتة، اإلسكندرية مبدعة ٢٠٣٠ "إلقاء.. شعر.. غناء.. رسم"، في اإللقاء 
أندرو مجدي، نور أسامة، نور جما، عزف موسيقى أحمد نبيل، جورج مدحت، تنمية بشرية مريم 
فؤاد، رسوم سلمى دوير، نحت صلصال، إياد عبد القادر، عزف دويتو إيقاع الطفالن طارق وفرح، 
غناء: أحمد السيد، جودي، دانيلال، أروى، الشاعر سعيد الضبعاوي، ويقدمها أحمد يحيى، بالمسرح 

الصغير.

تقام فقرات موسيقية وغنائية وعروض فنية، بمخيم كوتة، ندوة "تجدد أو تبدد.. دعوة لتجديد 
العقل المصري" حوار مفتوح مع الدكتور جمال الشاعر، وتقدمها أمل صبحي، وبالتوازي، حماية 
حقوق الملكية الفكرية والحقوق الكتابية وبراءات االختراع، بحضور الدكتور أحمد دنيا. ، جوجل 

إيرث يغير خريطة مصر، بحضور محمد مختار، وتقدمها هدى الساعاتي.

وبالتوازي، حوار مفتوح مع الكاتب أحمد الملواني عن رواية النوع واألدب الرفيع، بحضور أحمد 
الملواني، ويقدمه محمد عمر أمسية شعرية في محبة محمد مكيوي، بحضور الدكتور حسام عقل، 
منصور، طاهر  محمد زكريا عناني، والدكتور السعيد الورقي، هدى عبد الغني، حسني  والدكتور 

سعيد، وتقدمها إيمان يوسف.

ويبدأ اليوم العاشر، بحفل توقيع كتاب وعرض لتوثيق حدائق األورمان، بالمسرح الصغير، ورشة 
حكي "قصر الحكايات"، وتدريب على فن القصة  لألطفال، تقدمها هبة فاروق. وبالتوازي، تقام 

ورش رسم وتلوين، وحكى، وألعاب شعبية، وأراجوز، ومسابقات، بمخيم كوته.

والدكتورة  النج،  استريد  الدكتورة  بحضور  العلمي"،  البحث  جودة  في  األجنبية  اللغة  "دور  ندوة 
لها  النفسية  صحتنا  ندوة  سالمة.  أحمد  الدكتور  ويقدمها  سعيد،  وفاء  والدكتورة  رفعت،  هبة 
اإلقليمي  للمجلس  الفنية  األمانة  عام  مدير  الشافي  عبد  حامد  أيمن  الدكتور  بحضور  األولوية، 
وبالتوازي،  النفسي،  للصحة  القومي  المجلس  رئيس  العطار  منال  والدكتورة  النفسية،  للصحة 

ندوة فن اإلضاءة والبورتريه، بحضور عالء الباشا، تقدمها نهى عادل.

األخوة  وثيقة  مناقشة  بركات.  عفت  تقدمها  النشء،  من  صاعدة  مواهب  مع  شعرية  أمسية 
مهرجان  فوزي.   سامح  الدكتور  ويقدمها  بريقع،  كمال  والدكتور  أرميا،  األنبا  بحضور  اإلنسانية، 

فناني الحرية والطبيعة، تقدمها ماجدة قناوي، بساحة البالزا.

ندوة دور وسائل اإلعالم في مواجهة اإلرهاب، بحضور ضياء رشوان، وطارق إسماعيل، ومحمد 
بحضور  والفنون،  الثقافة  في  رائدة  مسيرة  الشموع..  مجلة  شال  أبو  نبيل  يقدمها  خير،  علي 
أحمد  ويقدمها  فوزي،  ومفيد  نجيب،  الدين  وعز  الكريم،  عبد  لوتس  والكتورة  الدين،  بهاء  زياد 

الشهاوي.

التراسل بين الفنون واآلداب، فن الرواية والفن السابع (فيلم األرض نموذجا، وفن الشعر والغناء 
يوسف،  ومحمود  شوارب،  أبو  محمد  والدكتور  حلمي،  سامي  بحضور  نموذجا)،  األطالل  (أغنية 
ويقدمها الدكتور حسن محمود. ورشة عمل "مقدمة لتعلم علم العروض"، يقدمها الدكتور محمد 
مخيمر، إلى جانب لقاء حول "ثأر كريمة  (رواية) – هيئة قصور الثقافة"، تأليف محمد عباس علي، 

بمشاركة شوقي بدر يوسف، والدكتور سحر الشريف، بمخيم كوتة.

رحلة الواحد الصحيح من النفس لسوق العمل، باإلضافة إلى عرض عرائس ماريونيت عن التنمر، 
الصغير.  بالمسرح  حمودة،  شيماء  ويقدمها  الدغيدي،  وآية  النحاس،  مصطفى  الدكتور  بحضور 
اإلسالم الديني والسالم مقابل اإلسالم السياسي والعنف، بحضور الدكتور سعد الدين الهاللي.  

ندوة "مخاطر اإلنترنت وأمن المعلومات"، بحضور أحمد فتحي.

أمسية شعرية، بحضور الدكتور باسم كمال حسن، وجرجس عبد السيد، وسوزان حبيب، وشعبان 
الفنان  وبمصاحبة  (السودان)،  القادر  عبد  ومحمد  ممتاز،  وعمرو  البرام،  عصام  والدكتور  شلبي، 

فتحي شرف، وتقدمها الشاعرة اللبنانية تغريد فياض.
كنزي  محمد،  العزيز  عبد  شيماء  الدين،  عالء  آية  عادل،  إنجي  بحضور  شبابية،  قصصية  أمسية 
محمد  عبده،  رجب  محمد  هريدي،  جمال  محمد  أحمد،  محمد  اهللا،  جاد  إبراهيم  محمد  أحمد، 
سمير، محمد نعيم، محمود وجيه، مصطفى محمود مصطفى، ندا خميس عبد النبي، نور طارق، 

ويقدمها ضياء الدين خليفة.
ويبدأ اليوم الحادي عشر، بورشة حكي لألطفال تحت عنوان "افرد ظهرك وارفع رأسك وقل كم أنا 
جميل"، تقدمها رانيا حسين أمين، ورشة حكي لألطفال، تحت عنوان "يالال بينا نغني"، تقدمها 
الصغير،  بالمسرح  العربي،  للشعر  الرابع  الدولي  اإلسكندرية  مهرجان  الزيات،  ومنة  جمال،  أمل 

وبالتوازي، يعقد مؤتمر سيدات السرد باإلسكندرية.
العميد  عوض  زكي  بكر  الدكتور  بحضور  والمواجهة،  اآلثار  المظاهر..  البواعث..  اإللحاد..  ندوة 
السابق لكلية أصول الدين. آداب وفنون المرافعات، بحضور الدكتور بهاء المري، والدكتور كمال 
إيمان  بحضور  صوتك،  من  شخصيتك  وبالتوازي،  عيسى.  مدحت  الدكتور  ويقدمها  إمام،  الدين 

يسري ويقدمها روان الجيار.
الرباعي،  وزياد  عطية،  بسنت  الدكتور  بحضور  اإلعالم،  وسائل  ومستقبل  االصطناعي  الذكاء 
والناشئة)،  للطفل  العالمي  (األدب  الشابة"  والسيدة  فريل  "جيمي  ندوة  فؤاد  أميرة  وتقدمها 

ترجمة ميسرة صالح الدين، بحضور عفت بركات، وهناء عبد الهادي، بمخيم كوتة.
أمسية شعرية شبابية، بحضور أحمد خليفة، بيشوي مجدي، سيد سعد، عمرو زيتون، عمر المختار، 
ريهام جاد، مريم القسطاوي، محمد دنيال، مؤمن الصياد، نور نصرى، يقدمها أحمد صادق أمين، 
تقدمه  للتحقيق"،  قابل  حلم  النفسي..  "السالم  الشهباني.  سالم  الشاعر  األمسية  شرف  وضيف 

الدكتورة هبة ياسين.
ندوة  المصري،  أحمد  الدكتور  بحضور  األدبي،  النقد  في  عمل  بورشة  عشر،  الثاني  اليوم  ويبدأ 
مختبر  تجربة  عمر.  نبيل  يقدمها  الخرباوي،  ثروت  بحضور  اإلرهابية،  الجماعات  خطاب  تفكيك 

السرديات األردني.. آفاق ورؤى، بحضور حسين دعسة، وجالل برجس، ويقدمها منير عتيبة.
الشريعة  أستاذ  إمام  كمال  محمد  الدكتور  بحضور  المجتمعات،  حياة  في  وقيمته  الوطن  ندوة   
مبادرة  مع  بالتعاون  وأدواتــه  السرد  آليات  اإلسالمية.  البحوث  مجمع  وعضو  الحقوق  بكلية 
يسري،  ندى  تقدمها   خليفة،  الحميد  عبد  محمد  والدكتور  شريف،  سحر  الدكتورة  بحضور  أكوا، 

والدكتورة يسرا العدوي.
بحضور  دوير،  محمد  تأليف:  ماكسويل،  نيكوالس  ابستمولوجيا  في  دراسة  الحكمة:  فلسفة 
الدكتور ماهر عبد القادر، والدكتور أشرف منصور، بمخيم كوتة ندوة "مي زيادة.. أسطورة الحب 
بالط  في  "أدباء  عارف،  منى  تقدمها  مصطفى،  ونوال  الجيار،  شريف  الدكتور  بحضور  والنبوغ"، 
صاحبة الجاللة"، بحضور حسام أبو العال ، زينب عفيفي، علي عطا، وتقدمها إيمان الزيات.، نحن 
وهم ثقافتنا العربية وثقافتهم الغربية، بحضور الدكتور حسن عبد ربه المصري، والدكتور ماجد 
موريس، وتقدمها الدكتورة ثناء عز، أمسية قصصية مع أدباء البحيرة، بمشاركة رضا الشاذلي، 
علياء  عنتر،  اهللا  عبد  زايد،  شيماء  الغنام،  شريف  محفوظ،  حمدى  سوسن  الصياد،  محمد  سحر 
الغنام،  مها  عاشور،  علي  محمد  زكريا،  صالح  محمد  سالمة،  محمد  الرديني،  عمرو  البنهاوي، 
شرف  وضيفة  الهادي،  عبد  هناء  وتقدمها  شلباية،  نوال  عبده،  نجالء  محمد،  إبراهيم  نانسي 

األمسية األديبة عزة دياب.
أمسية شعرية، بحضور أيمن عمر، رضوى محمد، سحر سراج الدين، عاطف الحناوي، عبير العطار 
أحمد،  منال  شعبان،  مصطفى  فريد،  محمد  مهدي،  كمال  شاهين،   فوزية  رشاد،  عزة  (سوريا)، 

ضيف الشرف الشاعر األردني د. عطا اهللا الحجايا، ويقدمها الدكتور محمد شحاتة.
وتبدأ فعاليات اليوم الثالث عشر، بورشة فنية لألطفال عن الرسم بالرصاص والخشب واألورجامي، 
ضوء  في  المعاصر  الواقع  لفهم  العقل  إعمال  ضرورة  ندوة  الطفل.  بمكتبة  سع،  سمية  تقدمها 
وسنينها"،  ندوة "التربية  بيومي.  محمد  الرحيم  عبد  محمد  الدكتور  بحضور  الفكرية،  األولويات 

تقدمها مروة مرسي أبو بكر.
حكاية موبايل البزاوي مع رحلة أبو العربي مع عرض فيلم "رحلة البحث عن أبو العربي"، بالتعاون 
ورودينا  شحاتة،  أشرف  آية  تقدمها  البزاوي،  أكرم  بحضور  اإلسكندرية،   بجامعة  إعالم  قسم  مع 

حمدي فؤاد، بالمسرح الصغير.
يقدمها  "بتاجونيا"،  ندوة  محمود.  فيفيان  تقدمها  اإلذاعية،  الدراما  كتابة  في  عمل  ورشة 
الدكتور خالد حبيب. "إزاي تخلي الفلوس تحبك"، بحضور أيمن مدني، وطارق حسن، وتقدمها 
السبتاوي،  عمر  سليمان،  الدين  بهاء  بحضور  التكاليف"،  بأقل  "سوشيااليزي  الغرباوي  جيهان 
مصرية  شعرية  أمسية  الصغير.،  بالمسرح  الجندي،  هدير  تقدمها  إبراهيم،  محمد  ياسين،  معاذ 
مصر:  من  قزان،  العزيز  عبد  راضي،  دالل  بكر،  حسن  إلهام  السعودية:  من  بحضور  سعودية، 
خضر،  فوزي  د.  بدران،   علي  الحداد،  سيلفانا  بركات،  جيهان  شاهين،  أحمد  سماحة،  أحمد  د. 
يقدمها عبد المنعم سالم.، تحوالت الكنيسة القبطية المعاصرة، بحضور سارة عالم، كمال زاخر، 
عبد  حاتم  بحضور  والهامش"،  المتن  إشكالية  سيناء:  في  "اإلبداع   ، مجدي.  كيرلس  ويقدمها 

الهادي، حسونة فتحي، يقدمها عبد اهللا الساليمة.
الصغير،  بالمسرح  للتوحد،  العالمي  باليوم  للمعرض،  واألخير  عشر  الرابع  اليوم  فعاليات  وتبدأ 
ورشة عمل واقع تحت عنوان "تراثنا بين الممكن والمرغوب". تقام ندوة تراث المستقبل.. احتفاء 
باليوم العالمي للتراث، بالتعاون مع مركز دراسات اإلسكندرية وحضارة البحر المتوسط. ورشة 

عمل في كتابة القصة القصيرة، يقدمها محمد العبادي.
أمسية شعرية، بحضور أميرة طوسون، حاتم األطي، رهام جاد، محمد ملوك، محمود وجيه، منى 
رؤوف، وسام دراز، وضيف الشرف الشاعر إيهاب البشبيشي، ويقدمها حسين علي. ، عالم مجيد 
طوبيا، بحضور األديب الكبير مجيد طوبيا، واألديب فتحي سليمان، يقدمها منير عتيبة. ، "عالم 
شوقي حجاب"، بحضور شوقي حجاب، جابر بسيوني، محمد السيد محمد، وتقدمها منى حجاب.، 
تقام أمسية قصصية، بمشاركة إبراهيم ياسين، بشرى أبو شرار، جدو ماهر، سهير شكري، طارق 
األمسية  شرف  وضيف  سليم،  فضل  يحيى  عارف،  منى  سالم،  منى  حمودة،  سعد  عصام  جابر، 

األديب الكبير محمود عوض عبد العال، ويقدمها عبد اهللا هاشم. 

١٦٥ حدثاً ثقافياً و٦٠٠ متحدث 
يف فعاليات معرض اإلسكندرية الدويل للكتاب

شاركة أردنية واسعة..

اإلسكندرية-اخر االسبوع:

وسط اطاللة الربيع ومع مسارات الوعي الحضاري يف مدينة البحر وارسار عروس البحر االبيض املتوسط، ها  نحن يف بدء كنوز مكتبة االسكندرية التي تتفتح طوال العام عرب 
بوابة معرفية وانسانية وثقافية.

ينطلق معرض اإلسكندرية الدويل للكتاب االثن القادم ٢٥  اذار مارس ويستمر حتى ٧  نيسان أبريل املقبل ، ويشهد املعرض هذا العام عدد ضخم من الفعاليات الثقافية 
ها. تصل إىل ١٦٥ حدث ثقايف متنوع ما ب الفن واألدب والعلوم والشعر والقصة والرواية والفكاهة، وقضايا املرأة، واإلعالم وغ

الفن  عا  يف  رحلته  عن  فيه  يتحاور   ، الصغ باملرسح  مساء  السادسة  يف  األسبق  الثقافة  وزير  حسني  فاروق  الفنان  مع  مفتوح  بلقاء  األول  اليوم  يف  الفعاليات  تبدأ 
. والثقافة ورؤيته املستقبلية لوضع الثقافة يف مرص والعا العر

منير عتيبةعزة ديابهناء عبدالهادي

فاروق حسني
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أثر وإنسان..
) للقبض عىل (قدر املجايل) مئة (َدر عث

توفيق املجايل؛ مبعوث الكرك؛ يكتب عن (إصالح الكرك)..

نّية  (١٩١٠ _ ١٩١١) (٥٤) يَومّيات (َهّية الكَرَك).. و(الَحملة الُحورانية) يف الصحافة العربية العث
األحداث يوم ((السبت ٢٣)؛ (السبت ٣٠) _٧_١٩١١) 

• محمد رفيع 

األحداث يوم (السبت ١٦_٩_١٩١١) 
_ في السبت األول، كتب توفيق المجالي، مبعوث الكرك، عن 

إصالح الكرك؛
وهو مقال من عدة مقاالت، كتبها أثناء وجوده في اسطنبول، 
للتحريض  تصدوا  الذين  المسؤولين  من  عددا  فيها  هاجم 
تمتعه  أثناء  كتبها  مقاالت  وهي  عصيانها.  بعد  الكرك  على 
بالحصانة النيابية، وقبل انتهاء دورة مجلس النواب العثماني؛ 
انتهاء  بانتظار  به،  يتربص  العرفي  الحرب  ديوان  كان  حيث 

الحصانة النيابية، والتي انتهت بلجوئه إلى القاهرة.
أن  ورد  أيلول،  شهر  من  األخير  اليوم  الثاني،  السبت  وفي   _
بقصد  المجالي،  منازل  هاجمت  عثماني  دركي  مئة  من  قوة 
القبض على الشيخ قدر المجالي، المتهم بأنه زعيم العصيان 
والمحرض عليه. غير أن المداهمة باءت بالفشل، ولم يجدوا 

غير مشافق المجالي الذي لم يكن مطلوبا لهم..!؟
مقدمة تاريخية ومالحظات؛ 

رك؛ هي عصيان مدني، ما لبث أن تحول إلى ثورة  _ هية الكَ
اندلع  حيث  النفوس.  وتعداد  اإلجباري  التجنيد   ضد مسلّحة، 
 واستمر  ،١٩١٠ عام   (١١) الثاني  تشرين   ٢٢ في  العصيان 
التي  العثمانيين،   ضد االحتجاجات  أعنف  وكان  شهرين،  نحو 
اندلعت قبيل الحرب العالمية األولى، حيث قمعتها السلطات 

العثمانية بعنف شديد.
أكثر  من  هو  الوثائق  لهذه  الدمشقي  الصحفي  المصدر   _
صحيفة  وهي  الفترة،  تلك  في  توازناً  الصحفية  المصادر 
أنها  غير  علي،  كرد  محمد  لصاحبها  الدمشقية  (المقتبس) 
تبقى صحيفة موالية للسلطة العثمانية، وال تخرج عن طوعها. 
ال يتدخل الكاتب في الوثائق المنشورة إالّ في أضيق الحدود، 
بهدف الشرح أو التوضيح فقط ال غير. هنا في صفحة فضاءات، 
سننشر الرواية الصحفية العربية العثمانية الرسمية ألحداث 
رأتها  كما  شهرين،  عن  يزيد  لما  استمرت  والتي  الكرك، 
ومتابعة  يوميات  هيئة  على  حينه،  في  العثمانية  السلطات 
صحفياً  وثائقياً  جانباً  المادة  هذه  ل  وتشكّ لألحداث.  صحفية 
رك)، كرؤية رسمية للسلطات آنذاك. أما السلطات  لِـ(هية الكَ

رك)..! العثمانية فقد أسمتها؛ (فتنة الكَ

الفريق سامي باشا الفاروقي؛ (١٨٤٧م ـ ١٩١١م)
بن  رضا  علي  ابن  وهو  تقريباً،  ١٨٤٧م  سنة  الموصل  في  ولد 
محمود الفاروقي. انتسب إلى السلك العسكري، وتخرج من الكلية 
الحربية العالية في استانبول، برتبة ضابط (أركان حرب)، وتخطى 
مراحل الترفيع في الخدمة، فوصل إلى رتبة فريق أول. قاد الحملة 
عسكرية  حملة  أرسلت  حيث  ١٩٠٦م.  سنة  النجدية  العسكرية 
الحملة  هذه  مهمة  كانت  حيث  نجد،  أمير  رشيد  ابن  لنجدة 
وآل  سعود  آل  المتحاربين  الطرفين  بين  الوقوف  هي  العسكرية 
الرشيد، وقد كان نصيب هذه الحملة الفشل الذريع. قاد الحملة 
الضربة  فيها  وكانت  ١٩١٠؛  عام  الدروز  جبل  على  العسكرية 
الحملة  وقاد  السلطان.  طاعة  إلى  الدروز  رد  واستطاع  القاضية 
العسكرية على الكرك عام ١٩١٠، بعد إخماد ثورة الدروزحيث ثار 
ويذكر  وجوارها،  الكرك  في  وغيرهم  والمجالي  صخر  بني  عربان 
أن تصرفات القائمقام التركي صالح الدين بك الشاذة من أكبر 
عصيان  من  وطغياناً  هوالً  أشد  وكانت  العصيان،  لهذا  العوامل 
جبل الدروز. اقترن سامي باشا بكريمة عمه عبد اهللا حبيب بك 

العمري ولم يعقب ولداً. توفي في العام ١٩١١

جولة يف بلدي

فضاءات

  مدين من ارجاء  في الكرك. يحدها من الجنوب مؤتة  ومن 
بصناعة  تشتهر  كانت  منطقة  (وهي  المشيرفة  الشمال  

السيوف المشرفية) .
وقعت    القديمة   مدين  قرية  ان  يجد  الحكايات،  في  والناظر 
الذي  مدين  ماء  أسفلها  وفي  الجبل  من  سفح  مشارف  على 
يرتوي منه الناس ويسقون ماشيتهم... وقد أخبرنا المحامي 
شهيد سليم البيايضة (ابو صفوان).. قائال... (من يوم ماوعينا 
ظلوا يقولوا إلنا بير مدين إله عالقة بسيدنا شعيب وسيدنا 
موسى عليه السالم..يعني قيمته مش بس تاريخية... ودينية 
بتوقف  معين  حد  الها  المغامرة   وهاي  مغارة  وفيها  برضو 
كنا  النبع..  من  المي  تستعيدها  بترد  مي  منها  بتوخذ  وإذا 
نشرب منها.. ونرِد منها ونحجز من الليل كل هالحكي كان 
في سنة  الستينات.. وكل القرية تشرب منها كل واحد حسب 
في  يربطوها  رح  بسرعة  مدين  عن  بتسأل  اذا  يعني  دوره.. 
بير مدين.. وفي القرية القديمة الي في وقتنا الحالي يادوب 

بسكنها ثلث عيالت وهاي القرية موجود فيها كنيسة مصورة 
الناس هدها والناس عمر عليها.. موجودة مثل ماهي وهاي 
غارقة  قديمة  وأثار  سودا  بازلتية  حجارة  من  مبنية  القرية 
في الزمن وفي بطن الواد بتلقى الرعيان الي بعتمدوا على 

اغنامهم.. وبير مدين مشهور ببساتين التين واللوز)....
في القديم سكن هذه القرية عشيرة البيايضة وتنقسم هذه 
(نسبة  الوعرية  حسن،  عيال  العمرات،  عيال  إلى  العشيرة 

لرجل كبير اسمه محمد الوعري، عيال قاسم، عيال األحمد..
مثل  العشائر  مختلف  سكنها  فقد  الحاضر  الوقت  في  اما 

الشواورة، الضالعين، القرالة، الشمالية، الشعالن.
النفس.،والكرم،والتسامح،وحسن  بطيبة  أهلها  يشتهر 

الجوار.
أمامك  ملقاة  مشاعرك   ، حواجز  يوجد  ال  المكان  هذا  في 
بين سعادة مكان مقدس وبين حزن على تركه خاويا دون 

اهتمام. 

ة  ..  قرية مدين القد
جوار  مشارف نبع  وهبها  الحياة. 

حياة القرالة

ة، وبواقع يعكس التاريخ والحارض معا، تاريخ  مدين..   العروس التي تكللت بحليها وبزخرفة بيوتها القد
دى عىل عقولنا بإرادته.  ومته ويت يسكن يف أذهاننا ويخلد د
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د دآمرب ه آمرب ه
تستعد لتصويرتستعد لتصوير

««Run Away with MeRun Away with Me»»

تم  جديد  فيلم  لتصوير  هيرد  آمبر  العالمية  النجمة  تستعد 
اإلعالن عنه ونوعه رومانسي وجريمة، وهو بعنوان

«Run Away with Me»، الذي كتبه ماثيو سيرولنيك، ويخرجه 
فريد غريفوا، وتدور أحداثه حول أميركي يقع في غرام إحدى 

عارضات األزياء في باريس.
من جهة أخرى، بعد أن رفع طليقها النجم جوني ديب دعوى 
بسبب  دوالر  مليون   ٥٠ بتعويض  يطالبها  ضدها،  قضائية 
التشهير به، ونشر إدعاءات كاذبة تتعلق بالعنف المنزلي ضدها، 
قد يصبح مستقبل هيرد في شخصية «ميرا» التي تقدمها في 
حبيبة   ،«Aquaman» فيلم  من  الثاني  الجزء  في   ،DC عالم 
البطل الخارق «أكوامان»، في خطر خالل السنوات المقبلة، إذ 

من المقرر عرضه في عام ٢٠٢٢.
ديب  جمهور  طالب  «تويتر»  االجتماعي  التواصل  موقع  وعبر 

تسببت به ادعاءاتها الكاذبة ضد  لما  وهاجموا آمبر  بالعدالة 
نجمهم المفضل، بعد الكشف عن تفاصيل الدعوى المرفوعة 

ضدها.
ديب،  على  زجاجة  آمبر  فيها  ألقت  حادثة  إلى  الدعوى  وتشير 
تطلبت جراحة في يده، كما تتهمها الدعوى بلكم ديب بينما 

كان في سريره، وركله في مناسبات عديدة.
وقال محامي آمبر، في بيان خص به مجلة «بيبول» إنّ تلك 
تصرف  سوى  ليست  ديب،  رفعها  التي  القضائية،  الدعوى 
لن  لكنها  آمبر،  إلسكات  جوني  خالله  من  يسعى  طائش، 
ال  بما  د  تؤكّ بها،  يقوم  التي  التصرفات،  تلك  وأنّ  تسكت، 
يدع مجاالً للشك، أنه ال يقوى على تقبل حقيقة السلوكيات 

.المسيئة، التي ما يزال يفعلها حتى اآلن، على نحو مستمر
وتابع المحامي بقوله: «أما وإنه عازم العقد على تدمير نفسه 

ووضع  الباطلة،  الدعوى  هذه  نقض  في  سنستمر  فإننا  ذاتياً، 
حد للمضايقات الوضيعة، التي تتعرض لها موكلتي».

وقرر جوني ديب، مقاضاة طليقته، بعد نشرها مقاالً بصحيفة 
عما   ،٢٠١٨ عــام  األول  كانون  في  بوست»،  «واشنطن 
حديثها عن العنف األسري، الذي عاشته  تعرضت له بسبب 

مع ديب.
مع  لعالقتها  تخطيها  عن  هيرد  أعلنت  كانت  آخر،  جانب  من 
ديب بعالقة جديدة مع رجل األعمال األميركي فيتو سنابيل، 
لكن على ما يبدو أن هذه العالقة لم يكتب لها النجاح، حيث 
ظهرت  البريطانية،  ميل»  صحيفة «ديلي  نشرته  ما  وبحسب 
آمبر (٣٢ عاماً) في غاية السعادة برفقة حبيبها الجديد المخرج 
أندريس موسشيتي، عندما رصدتها العدسات تخرج من أحد 

المنازل في لوس أنجلس برفقته بابتسامة عريضة.

هيفاء وهبي
«Valentino»  يف أحضان

ــي، عبر  ــب نــشــرت الــفــنــانــة هــيــفــاء وه
الصور  تبادل  بموقع  الشخصي  حسابها 
صور  مجموعة  والفيديوهات»إنستجرام»، 
لها وهي في أحضان مليكان شبية لمستر  

.«Valentino»
في  ــدأت  ب وهبي  هيفاء  الفنانة  يذكر 
الجديد،  ألبومها  أغاني  من  عدد  تسجيل 
وذلك استعدادا لطرحه في موسم الصيف 
الصور  من  العديد  وكشفت  المقبل، 
وهبي  هيفاء  نشرتها  التي  والفيديوهات 
بموقع  الخاصة  صفحتها  على  مؤخرا 
حب  عالقة  وجود  عن  انستجرام  الصور 
على  الوفد  صحيفة  قالت  ما  ،بحسب 
ان  الى   لفتت  التي  االلكتروني   موقعها 
هناك ما  يجمع بين هيفاء  وبين الملحن 
محمد الوزيري، والذي يشغل منصب مدير 

أعمالها.

وت»  دارين حمزة تعتذر عن «عروس ب
املقتبس عن عروس اسطنبول 

 
جابر  (لنادين  بيروت»  «عروس  مسلسل  بطولة  في  حمزة  دارين  تشارك  أن  المقرر  من  كان 
وبال شحادات وإخراج التركي إيمره كاباكوساك) الذي تحضره قناة mbc ويتم تصويره بين 

اسطنبول وبيروت، لكن الممثلة اللبنانية إعتذرت عن العمل. 
تركي  مسلسل  عن  المأخوذ  الدرامي  المشروع  على  القائمين  مع  التفاق  دارين  تتوصل  لم  إذ 

يحمل إسم «عروس إسطنبول»، فقررت عدم االنضمام إلى العمل. 
كاميرات  وإنطلقت  مكانها  معلوف  تيريز  ماري  زميلتها  حلّت  اللبنانية،  الممثلة  إعتذار  بعد   
التصوير. يذكر أن «عروس بيروت» تحضره الشبكة السعودية منذ أشهر، ويلعب بطولته كل 
بشاب  تلتقي  فتاة  حول  المسلسل  يدور  شمعون.  وتقال  بصيبص  وكارمن  عابدين  ظافر  من: 
يعرض  أن  على  سعادتهما،  بوجه  عائقاً  تقف  والدته  لكن  حب،  قصة  معه  وتعيش  أربعيني 

المسلسل خارج رمضان.
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حدثينا عن تجربتك يف «ولد الغالبة» مع 
أحمد السقا؟

على  المقبل  رمــضــان  خــالل  سيعرض  المسلسل   -
الشاشات، وهو احد االعمال الدرامية المميزة التي اسعد 
بأنني اشارك فيها خاصة انه تجربة مختلفة بالنسبة لي 
قدمته  دور  ألي  ومغاير  جديد  بشكل  للجمهور  ويقدمني 
وهو ما  من قبل، فأقدم شخصية صعيدية للمرة االولى 
تعلمت  التي  أوجيني»  في «ليالي  شخصيتي  عن  يختلف 
اللهجة  تعلمت  الغالبة»  «ولــد  ففي  االيطالية،  فيها 

الصعيدية.

كيف تدربت عىل اللهجة؟
احد  وهو  عبدالنبي،  االستاذ  اللغة  مصحح  خالل  من   -
المخضرمين في اللهجة الصعيدية، والذي تعاملت معه 
سليمة  الحروف  مخارج  تكون  حتى  بفترة  التصوير  قبل 
هو  عام  بشكل  التجربة  يميز  وما  كذلك،  والكلمات 
التحضير لها بشكل جيد قبل انطالق التصوير خاصة اننا 
عقدنا عدة جلسات عمل في االيام التي سبقت التصوير 
فضالً  الشاشة،  على  جيد  عمل  تقديم  في  رغبتنا  بسبب 
وال  اقدمه  دور  بأي  الخاصة  بالتفاصيل  اهتم  أنني  عن 

اعطي فرصة ألي شيء يحدث بشكل مفاجئ.

اختالف كامل ب «ليايل أوجيني» و»ولد 
الغالبة»، فهل كان هذا مقصودا؟

معينة  بنوعية  حصري  في  ارغب  لم  ألنني  بالتأكيد،   -
من االدوار، وعندما قدمت «ليالي أوجيني» كنت سعيدة 
فيما  دائما  تفكيري  لكن  عليها  الفعل  وردود  بالتجربة 
من  يكون  ناجحا  عمال  تقدم  فعندما  الحقا،  سأقدمه 
تسعى  انك  خاصة  التالي  المشروع  اختيار  عليك  الصعب 
لالختالف في كل تجربة تقوم بتقديمها، لذا عندما عثرت 

على «ولد الغالبة» لم اتردد بالموافقة على التجربة.

ماذا عن التعاون مع أحمد السقا؟

- يجمعني المسلسل مع احمد السقا للمرة الثانية دراميا، 
لديه  ممثل  فهو  معه  بالتعاون  سعيدة  انني  والحقيقة 
قدرة على جعل أجواء التصوير ايجابية جدا ويساعد من 
حوله باستمرار ليقدموا افضل ما لديهم، كما انه يختار 
بقوة  موجود  التشويق  وعنصر  شيقة  درامية  موضوعات 
عرض  مع  الجمهور  سيلمسه  ما  وهو  الغالبة»  في «ولد 

المسلسل.

وتفاصيل دورك؟

- ما يمكن ان اقوله عن الدور في الوقت الحالي هو انني 
وبينه  بينها  تحدث  التي  السقا  شقيقة  شخصية  ألعب 

الكثير من المواقف ونشاهد تفاصيلها في الحلقات.

كيف جاء ترشيحك للدور؟

عن  معي  تحدث  الذي  سامي  محمد  المخرج  خالل  من   -
شقيقة  بدور  للقيام  لي  بترشيحه  واخبرني  المسلسل 
السقا واخبرني باإلطار العام لقصة المسلسل حيث كان 

المشروع في بدايته وتحمست للتجربة وجمعتني جلسات 
بعدها  قمت  سالمة  ايمن  والسيناريست  سامي  مع  عمل 

بتوقيع التعاقد على االشتراك في المسلسل.

ل املعروضة يف رمضان  هل ترين ان االع
ستستفيد من تراجع االنتاج الدرامي؟

- تقييم هذا االمر سيكون بعد شهر رمضان وليس اآلن، 
وبالنسبة لي ال اتمنى ان يحدث تراجع في االنتاج الدرامي 
ألن الدراما صناعة مهمة في مصر يعمل بها االالف خلف 
يكون  ان  امل  لدي  الشخصي  المستوى  وعلى  الكاميرا، 
خارج  تعرض  التي  االعمال  في  انتاجية  كثافة  هناك 
للممثلين  يكون  ال  الضرر  ان  خاصة  الرمضاني،  السباق 
الموجودين  والفنيين  للعمال  اكبر  بشكل  ولكن  فقط 

خلف الكاميرا.

ننتقل للحديث عن السين ومرشوعك 
الجديد «ليلة رأس السنة».

خالل  للعرض  الرقابة  من  إجــازة  على  حصل  الفيلم   -
الشهر الحالي وهو تجربة سينمائية مختلفة وشائقة جدا 
والقصة مكتوبة بشكل واقعي وعندما تشاهدها ستشعر 
االمر  وهذا  مطلقاً،  مبالغات  اي  بها  ليس  االحــداث  أن 
السريع  االيقاع  ظل  في  السيما  للتجربة  اتحمس  جعلني 

لالحداث التي تدور جميعها في ليلة واحدة.

أ تقلقي من تجربة التعاون مع مخرج 
سين يخوض التجربة للمرة األوىل؟

االولى  المرة  ليست  ألنها  مطلقاً،  بالقلق  اشعر  لم   -
للمرة  للجمهور  نفسه  يقدم  مخرج  مع  فيها  اعمل  التي 
المنتج  مع  فيه  اتعاون  العمل  أن  إلى  باإلضافة  األولى، 
محمد حفظي وهو شخص لديه خبرة كبيرة في السينما 
العناصر  افضل  اختيار  على  قادر  هو  وبالتالي  وصناعتها، 
المخرج  مع  تعاونت  وعندما  الجديد،  مشروعه  في  الفنية 
محمد صقر لمست فيه اجتهادا وسعيا لتقديم افضل ما 
المستقبل  في  باهر  مستقبل  له  يكون  ان  واتوقع  لديه، 

إخراجياً سواء في السينما أو التلفزيون.

ماذا عن دورك؟

االرستقراطية  الطبقة  ابنة  وهي  مريم  شخصية  اجسد   -
وهي  اثرها،  على  تتغير  حياتها  في  مشكلة  تواجه  التي 
بها،  تتحرك  خاصة  طائرة  ولديها  اجتماعية  شخصية 
ونشاهد عالقاتها بمن حولها خالل االحداث المتسارعة.

ماذا عن مشاريعك القادمة؟

- في الوقت الحالي أركز على العمل في «ولد الغالبة»، 
التصوير  من  انتهي  ان  وبعد  مكثف  بشكل  نصور  حيث 

سأقوم بتحديد خطوتي المقبلة.

«ليلة رأس السنة»فيلم العودة إىل السين
إنجي املقدم  .. صعيدية يف «ولد الغالبة»

خالله  من  تعود  الذي  السنة»  رأس  «ليلة  أفالمها  أحدث  طرح  املقدم  إنجي  الفنانة  تنتظر 
الجديد  الفيلم  عن  صحيفة «الجريدة»  مع   دردشتها  يف  تتحدث  إنجي   . السين شاشة  إىل 

ها من التفاصيل. ووجودها يف السباق الرمضا املقبل، وغ
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سهير بشناق 
أوراق متعبة

   أمي ...
 .... لألم  عيد  ايجاد  سبب  اليوم  الى  اعلم  ال 
واختصار الحياة كلها بيوم واحد لن يكون ابدا 

شبيها بمكانتك ووجودك ...
فانت ال تشبهين احدا ولست بمكانة بشر ...

انت مختلفة بكل هواء تستنشقينه بهذا العمر 
...

ورائحتك  ومالمحك  وروحــك  بقلبك  مختلفة 
وقدسيتك التي ال حدود لها ....

ان  الوجود  وهذا  المكانة  لتلك  يمكن  كيف 
يختصر بيوم واحد فقط 

يليق  ال  الياسمين  ورائحة  الحياة  سيدة  فانت 
بك االيام كلها انما انت العمر كله والحياة بما 

رحبت 
مثيل  ال  عالقة  في  باعماقي   تغلغل  انت  حبا 
بها  لي  كنت  معك  جمعتني  التي  تلك  هي  لها 

انفاسي االولى 
لم  مظلم  مكان  في  انفاسك  بها  شاركتك 
اتمكن به من رؤية اشعاع نور لكني كنت اشعر 
بنبضات قلبك التي تصلني بالحياة االتية التي 
مالمح  يديك  داعبت  عندما  اال  بها  اشعر  لم 
التي  رائحتك  وتنفست  االولــى  للمرة  وجهي 
البشر  دون  من  تمييزها  على  القدرة  لي  كانت 

من حولي 
بك  مسكونة  زلت  ال  وانا  اللحظة  تلك  ومنذ 

وبوجودي 
منذ تلك اللحظة تعرفت اكثر واكثر على العمر 
قوية  ان  كم  يوم  كل  في  الكتشف  والحياة 

بوجودك معك وبك اكون انا 
النك االغلى واالجمل واالنقى ....

كم  الستعيد  اليوم  كثيرا  ذاكرتي  تسعفني  ال 
اتعبتك  التي  والسنوات  وااليام  اللحظات  هي 

بها 
زلت  ال  ذاكــرتــك  خانتك  وان  ــت  ان وحـــدك 
تزال  ال  وذكريات  الماضية  بايامي  تحتفظين 
حاضرة بفكرك كلما حدثتني بها اشعر وكأني 

عدت طفلة 
التعب  ذاك  يرى  من  العمر  بهذا  انت  وحدك 
 ... جميل  كشيء  الماضية  العمر  سنوات  وكل 
يوم  كل  بها  يضع  كان  من  انت  كنت  كلوحة 
لوناً جديداً ويخط بها حياته بطريقة او باخرى 
تتعبين  البشر  كــل  بين  مــن  ــت  ان وحـــدك 
يعتريك  ما  كل  وتختصري  وتفرحين  وتتألمين 
من مشاعر في كياني التعلم الحياة من خاللك 

لها  فمثلك  يكون  ولن  واحــداً  يوماً  ليس  هو 
العمر وحدود عطائها السماء .....

هو ليس يوماً واحداً ولن يكون 
بعمري  جميل  هو  ما  كل  امي  يا  تمتلكين  انت 

... ليس لك مثيل ولن يشبهك شيء 
كيف لي اليوم ان اتوقف فقط عند عيد االم وانا 

كل ايامي لك وال تحلو اال معك ..؟؟؟
وانحني  كلماتي  ــب  ارت ان  اليوم  لي  كيف 
واجمل  لك  تكتب  كانت  ما  ان  اللغة  لمفردات 

الكلمات لك ال الحد سواك ...؟؟؟
ومعاني  مكانتك  لك  اختصر  ان  اليوم  لي  كيف 
ان  بكثير  اضعف  التي  وانــا  بعمري  وجــودك 
اخبرك بهذا اليوم وبكل االيام االتية والماضية 
 .... االخر  تلو  عاما  باعماقي  تنمو  قيمتك  عن 
ويصلني  يوم  كل  اسنشقه  الذي  الهواء  كذاك 

بالحياة 
 .... صالة  كترنيمة  صباح  كل  صوتك  يأتيني 
زلت  ال  باني  ليذكرني  بعروقي  يسري  كلحن 
بالحياة  يصلني  غاليتي  يا  غيرك  ومن  حية 

باجمل صورها 
ويذكرني  بالحياة  الشعور  هذا  صوتك  يمنحني 
دوما بان قلبك هو الوحيد القادر على احتوائي 

....
لي  زال  ال  بانه  تشعرينني  من  انــت  وحــدك 

بالحياة مرفأ آمان ....
ال يزال لي قلب ونفس تدعو لي ... تسامحني 
ان اخطأت ... وتتجاوز عن بعض من تقصيري 
غابوا  وان  وتنتظرني  انكسارتي  وتلملم   ....

االخرون عني ...
مالمحك  تزال  ال  السنوات  هذه  وبعد  اليوم 

المتعبة التي رسم العمر بها الكثير الكثير 
ان  على  قادرتين  يداك  تعد  لم  ان  وبعد  اليوم 
تحضني كما كنت سابقا ولم يعد بامكانك ان 
كلماتي  فاعيد  لك  اقولها  كلمة  كل  تسمعي 
كلمة تلو االخرى ال يغنيني بها شيء سوى ان 

تصلك وان يبقي صوتك نابضا بنفسي ... 
غاليتي هو ليس يوما واحدا ولن يكون فانا من 

وجودك اتلمس الحياة ....
من نبضات قلبك ينبض قلبي ....

من انفاسك استنشق الحياة والعمر ....
انت ال شبيه لك ريحانة قلبي وعمري ....

اليوم وكل يوم انت الحياة وفصولها 
انت االيام كلها .... ال يوم وال ساعة وال لحظة 

تصل لقيمتك ومكانتك 
مزروعة انت بثنايا الروح ...

كان  وان  لحظة  بكل  امي  يا  اسمك  اتنفس 
ولن  قبلك  شيء  ال  معناه  فانت  معنى  للعمر 

يكون شيء اال بك ومعك ... 

..  والسعادة  · الشعب األرد
الشعوب  مؤشر  المتحدة  العربية  اإلمارات  تصدرت  طبعا 
وهي  للسعادة  وزير  تعيين  الى  سارعت  لذلك  السعيدة، 

بالمناسبة سيدة.
هل معنى ذلك أن على حكومات  الدول التي ظهر ترتيب 
شعوبها في مؤشر السعادة متدنيا تعيين وزير للسعادة؟.. 

هناك ما يكفي من الوزراء ممن يبثون أسباباً للتعاسة.
تراجع   ٢٠١٨ لعام  العالم  في  السعادة  تقرير  مؤشر  في 
مقارنة  عربياً   ١٠ والمركز  عالمياً   ٩٠ المركز  الى  األردن 
صدر  العالم  في  للسعادة  تقرير  أول  في  األردن  مركز  مع 
 ٥ و  عالمياً   ٥٤ األردن  ترتيب  كان  حيث   ،٢٠١٢ عام 

عربياً.
للسعادة،  دوليا  يوما  هناك  أن  الناس  من  كثير  يعرف  ال 
ألننا   , المؤشر  بهذا  معنيين  لسنا  األردن  في  نحن  طبعا 
ولم  قامت  الدنيا  لو  حتى  األحوال،  كل  على  سعيد  شعب 

تقعد من حولنا .
أنظر الينا في كل صباح كيف نقود سياراتنا على الطريق، 
ال   , النكد  أنف  رغم  الوجوه  على  طافحة  اإلبتسامة  طبعا 

شتائم وال عبوس , وال تأفف وال حتى زفير وال شهيق .
اقترح بما ان رئيس الوزراء يتجه صوب إجراء تعديل موسع 
تحمل  أن  يمكن  جديدة  وزارة  يبتكر  أن  حكومته  على 
اسم  وزارة  التحول الى السعادة مثل التحول اإلقتصادي 
غيرها  أو  السياسي  اإلصالح  أو  الديموقراطي  التحول  أو 
الشعب  جعل  أسباب  على  للعثور  السعي  هي  مهمتها 
متفائال   وزيرا  حقيبتها  حامل  يكون   وأن  سعيدا  األردني 
مثال  حقيبته  في  يضع  االبتسامة  ودائم  نكتة  وصاحب 
دليالً للنكات يخرجه كلما تطلب األمر أن يطلق واحدة وال 
بأس من بعض حبوب االسترخاء لدفع الضغط العصبي 

ومقابلة هذه الضغوط   بابتسامة
هل   .. المهمة  لهذه  المؤهل  الوزير  هو  من  ترى  لكن 
يكون من داخل الفريق ام من خارجه .. تعالوا بنا نتصفح 
لهكذا  يصلح  منهم  من   .. واحدا  واحدا   .. الوزراء  وجوه 

وزارة يا ترى .
الوزراء  لتصفح  الناس  هنا  أدعو  لكن  اسماء  اقترح  لن 
ووجوههم , من منهم تنطبق عليه هذه المواصفات التي 

نريدها لوزارة السعادة .
الى  الوصول  ان  المناسبة  بهذه  الطريف  التقرير  يقول 
السعادة هدف إنساني أساسي، وعلى أن السعادة والرفاه 
من  بد  ال  العالم  شعوب  لكافة  وطموحان  هدفان  هما 
اإلعتراف بهما في إطار السياسات الوطنية، وأن الشمولية 
واإلنصاف والتوازن في مجال التنمية االقتصادية، جميعها 
عليه  وتقضي  الفقر  من  وتحد  المستدامة  التنمية  تحقق 

وتؤدي الى السعادة والرفاه لجميع شعوب العالم.
لمواطنيها،  السعادة  تعزيز  الــدول  مسؤوليات  ومــن  
واإلستمتاع  بالبهجة  «شعور  أنها  على  السعادة  وتعرف 
هو  به  اإلحساس  أو  بالشئ  والشعور  سوياً»،  منصهرين 
تجربة  في  الخوض  مجرد  على  ويسمو  بل  يتعدى  أمر 
تعكس ذلك الشعورعلى الشخص، و«إنما هي حالة تجعل 
ومستقرة  جميلة  حياة  بأنها  حياته  على  يحكم  الشخص 

خالية من اآلالم والضغوط».
هذا بالضبط ما نحن فيه .

عصام قضمانيكل جمعة

 Omar Dajani's Photography من صفحة

سيد الدراما البدوية
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