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الرزاز: ملتزمون باستقاللية »حقوق ا�نسان«



    
   








    
    
   



    



    





    



 



ولي العهد: الزرقاء غالية علينا





     
    
     
      



      

  



  

     

     

 
   




 








      

       
   



    
        



      
      






     
     
  


    
     



     
      
 
      
    







اعتداء على »الديسي« يوقف الضخ أسبوع$
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توافق على زيادة عدد المقاعد الجامعية
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 ولي العهد: أحب أن أرى الزرقاء بأحلى صورة 




      

     
    
 


     




 
       



      
     




 


     



      




      
     


      
 

     
    
     



 
      


     


     
      
      
     



     

     




 الفايز والطراونة يثمنان الدعم ا�ماراتي للمملكة 

 الطراونة يؤكد دعم ا1ردن للحل السياسي في سوريا 
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 رئيس الوزراء: نتطلع لتعديل التشريعات لالرتقاء 
بحقوق ا�نسان 










        
      



     
      
   

       




       
      





        
       

 






      

      

      


    
      

    



       
      




       






       






        
       






 قرار لـ »الصحة« ُيدخل مديريات 
بألوية إربد في فراغ فني وإداري 





   
    

    
   
   

    
   


    

  
   


 
   
   
   




 
    



   
    

 
    


 

   
     

   
   


    

 




   



 
   
  
    
     


    

   

  

  
     


   


   

 

   


    

    
     

    

   

    




 اعتداء على »الديسي« سيوقف الضخ أسبوع2 
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 »قانونية ا<عيان« ُتخالف النواب 

باستقاللية »نادي القضاة«  


» فلسطين النيابية« تبحث قرار السماح 

للغزيين  بالتملك 

 توزيع (٢٠) ألف حقيبة مدرسية على المحتاجين 
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 وزير العمل: توجه لتأسيس نظام تفتيش قائم
على المخاطر 

 وزير الزراعة: ا+ولوية للمتعطلين )قامة المشاريع  

..و قطاع الثروة الحيوانية يشهد نمو/ مضاعف- 


    

   
    
     


 
    
     
     
    
   




    

     



    
     
    
   

    



   
     
    
    
    


    

    
    
     


   

    
    


  
    

      
    


   
    


    
    


   

    
    
    
    
    






    
      


   
   
 
    

 
   

    
    

    

 




   
    

   

    




   


     



   












 

   


    
    
   

    

    
     

  
     
    
   

    
    


   
   





    

     
   
     
    
    
    


     

  
 



     
    
    
    

    
   

    
     

     
     
    

 

 
      
   
  


 

   













   عيد ميالد الملكة نور.. اليوم: أدوار ريادية 
في العمل التنموي 
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 القوات المسلحة ترمم منزل مسنة في الكريمة 

 رئيس ا"ركان يتابع تمرين� تعبوي� 

 تشييع جثمان المهايرة 




     



    

      
    
      
     








     
     


  
     
     

  



    


     
  


      
     

 





   
    


   
    
   

 











   









   
  


  
   

  


  
 


   



  
 

 








 المدارس الحكومية بين المبالغة وواقع المعاناة 


    
  


    



     
    

    


     

 

    

     



     
     

     


     




    


     
  

     




    

      
   
      



     
   

   
   
    



     



     
     



    




    


     


    
     

     

     

      


     

     







     

   
    

    

    


    
 
       










 

     
     

  



 مطالب بوحدة غسيل كلى في المزرعة والحديثة 



     
    


    


     
     




     


    

     







     


    
     


     

     
    


     

   


    
   


      



 




      
     
     
     
    

   
  

   
     









 تشكيالت أكاديمية في »ا"ردنية« 


     
     
    
     



     
     

    



     

    






    





     



     

     
     

     
     
     
     
     






     
     


     
    

     


      


     

     

     
    












   
   


   



   

  
    
  



 فعاليات صيف ا"ردن تتواصل..اليوم 
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دمشق تفتح معبر� لخروج المدنيين من إدلب




      
     
  
    


 
     

      


  
     

    

 


    




     
    
      

 
     
     

   
  

     
     


    

    
     








     
    
      
     




    
     
    




     
     


     

    
     
   


    
      



    
      
     

     

 
    
       
      
       
   


      

 

    

   



   

    
      
      

 
       

      
      

  



 
    
  
    
     

 
    
     
      

 
       
      
 
      

   
      
     

     
  




    

     
      




      




     
     




     
  
    

 
     
     

      





 


  
          


          



 


      
         


      









        






   
         



        








         
          








       


 





          


        



   







        












     
       



 
         


       


         




  





         





 



        
         
       















    
     






     







     




    


 









 

       
     







      
       

     
       


     





     


      


   





 حمدوك.. من اقتصادي
إلى رئيس وزراء 
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غزة.. انفجار محتمل






  



تحول تاريخي لـ »عرب ٤٨«
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انتهاء أزمة »البلو« بين السلطة وإسرائيل
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d r n e z a r @ y a h o o  c o m
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 بورصة عمان تواصل التراجع للجلسة السادسة على التوالي 


        




    




       


     





  
          
         






         









       

        

     

       

       
       


        

       




       



    

        
      
       

        




ترجيح خفض أسعار المشتقات النفطية

 بريطانيا وكوريا الجنوبية توقعان اتفاق) للتجارة  
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 »الصناعة والتجارة« تبحث تحديات 
قطاع التأمين 



  


  









     





  




   








  


    
   



  
  























 الصين تحذر من تدابير حال سريان 
التعريفات الجمركية ا:ميركية 
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 البنك الدولي: تدهور جودة المياه يقلص النمو 
في بعض البلدان 

    
     

   




    
    




   
    
    
    

   
    
     


     





     
    

     
   





    
  


  

  
    


 

     
      




  


    






  

     
    
   
    
    



ماكرون: التوصل إلى تسوية حول 
بريكست خالل ٣٠ يوم- ممكن
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 فوز كبير للجزيرة على كولومبيا 
الكاميروني ودي�  

 سيمونا وريتا تجتازان دورة ا�كاديمية 
الدولية للجمباز 




     




     





    

    

 

 
  
      
    
     
      

 


 

     

  




      
    
     
    


      
      
     





     
     

     


       
      
       



 أبو زريق إلى آيك أثينا اليوناني 

 منتخب الناشئين لكرة القدم إلى قطر 



 
      
      



       







      
  






     

     




 
     
 



      




      
     


     
     

     
     



  



      








     



    
      








    







     
   
   



    

     
     
     


    
     




  
 
    

 
    
    
    
    
     
    





     


    

    
    



     




    
    
     

     





     


    
 


    
    
   
    
   
    


     
    
    



    


    
     
     
     
    
     


    
    






     
 
       







 المنتخب الوطني يتعرض للخسارة أمام سوريا 

 اAجتماع الفني لـ »ريشة العرب وغرب آسيا«.. الليلة 
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» أولمبي الكرة« يواجه نظيره القطري مرتين 

 اختتام بطولة الطيبة لـ كرة الناشئين 
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 »زين« ترعى بطولة مركز العريان 
للفروسية اليوم 

 مشاركة واسعة في »قوى ا�ندية«.. اليوم 
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 بلدية إربد تستعد لصيانة الملعب البلدي 

 العطيات عميد1 لكلية التربية الرياضية في »ا�ردنية« 

 »الجودو« يشارك في بطولة العالم 
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 الرالي الوطني الرابع ينطلق اليوم 



 دورتموند يسعى لـ مواصلة انطالقته القوية 

 منتخب الشباب يتغلب على فلسطين بـ غرب آسيا 
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 صحف: موقف »متصلب« لـ سان جيرمان 

تجاه بيع نيمار 

 ديوكوفيتش وأوساكا بالتصنيف ا�ول 
في »تنسية فالشينج ميدوز« 




      
      
      


      
      
      
       





      


      







       



  
      
 

    
      

      


     
       








     
      

     


   
      
     


      


      
    



  
      
       
      
        

     
   


     
     


     

 




 رابح ماجر مرشح لقيادة منتخب مصر 








     


  







       


       
       














     

    

  
     
    
    
       
     


 
   



    

    

    
    
    
     
    




     
    

     
    

   

   

  
     
     
      

   
   
      
    
     
    

 
    


    
      
     


    

    


   
    

  






    

     


     

    

    

     
     

  

   
    
      
    
     

 



 هنري يبحث عن مهمة تدريبية جديدة 

 رونالدو معجب بـ مسيرة ميسي 

 أستون فيال يجدد عقد »قائد المنتخب المصري« 
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»الروهينغا«: لن نعود إلى بورما بال ضمانات
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حة
صف

 16

القلب.. 

والكولسرتول 

والدهون 

املفيدة!

14 05

كتب ورسوم: حسني دعسة

huss2d@yahoo.com

..يق�رب صديق�ي من�ي بصم�ت وان�ا اترق�ب نظرة 
الطبيب.

يج�وس بعيني�ه حول رسي�ر غرفة الط�وارئ، يرى يف 
عيون�ي ما لم يره أحد غريه، ش�اهد كل مواس�م الحب 
والجمال والرضا، ودار حول كتبي ولوحاتي، واكتشف 
حفريات عميقة تتجدد عىل كاهيل.. ضحك كأنه اكتشف 
خالص العالم وانني اذا ما تعبت؛ يتعب معي كل كتاب 

االرض واشباه البرش يف الكون الخارجي!
قال يل من منا الذي يخفي الحب؟

قل�ت ان عاملن�ا ال يس�تقيم وال يكون اجم�ل اال بالحب 
والش�غف وصوت فريوز وام كلثوم وعبد الحليم ونجاة 
وربم�ا توفيق النمري وكل صان�ع لالبداع، وكل حكاء؛ 

راٍو يعشق الكلمة واملوسيقى.
وراقن�ي ان الطبي�ب جس نب�ي وهل�ل ان اخرج اىل 
مقه�اك ودني�اك وال تقل�ق، تعبك انك عاش�ق وتدري 
انك تنهار عش�قا، فما لنا إال ان نطلب من طيف حرير 
ال�روح ان يرع�اك ويقلق دنياك بالحي�اة واالمل. وتلك 

الوشوشات واملسامرات عن الحياة والناس.
كانت ليلة، وجدت يف قمر الس�ماء فتنة تتجاوز الكون، 
تغش�اني ضحك�ة وكركرة االرجيلة تعي�د للهواء عطر 
الياس�مني وصبابة ش�غوف تتجمل دائم�ا بالقرب من 
كتف�ي وتتعبن�ي ان غاب همس�ها وارقن�ي، وتذكرت 

طريق العودة اىل وسادتي:
»افس�ح لظيل ع�يلّ الرصي�ف، أخ�ى ان يندل�ق عيلّ 
اإلس�فلت وتدهسه الس�يارات«.. وما زلت اتحسس كل 
ارصف�ة العال�م ألني اخاف ع�ىل حريري من ش�مس 

النهار وغربة الشوارع!
..ه�ا ه�ي األي�ام تمتحن صربن�ا، لنتع�ب حتى ترشق 

الشمس من جديد!
..ويف وقت ذروة الش�غف والتح�دي، انتدب القمر ظل 

نجمة وهنا قالت له حرير الروح:
- »كان املعول يصدعني وأنت تلملم ش�ظاياي وتضمد 
الج�روح، عندما ص�ار يل ثمن ب�ات ذو املعول األقرب 

وأنت بعيد«!.
بكي بحرقة وجادل الشمس:

- أنا أقرب من ميقات الغروب يا قمر الزمان!

..رحلة عىل ضفاف الحب!

جييس عبده متيل

إىل االنفتاح

الذي تشهده الدراما العربية!

أكرب 9 ألغاز 

غري محلولة 

يف عامل 

الفيزياء

مطبخ

04

12

10

11

صيف 2019 

يف دنيا 

األزياء.. 

حرارة أرسار 

الكون

مع املحبة والرضا تنال أرسار

نجاحك يف الحياة..
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تقول ربة املنزل جيهان اب�و الوفا أم ألربعة أطفال: »بدأ 
مش�واري يف صناعة التح�ف املنزلية من أجل مس�اعدة 
أرستي يف تأمني احتياجاتها، م�ن خالل العمل بموهبتي 
يف تدوي�ر املخلف�ات املنزلية وتحويله�ا اىل تحف منزلية 

بتصاميم رشقية«.
وتابع�ت: »كن�ت يف البداي�ة أعم�ل بتزيني من�زيل وكان 
الجمي�ع م�ن صديقات�ي وأه�يل يندهش�ون م�ن جمال 
الديك�ورات والتصاميم التي اش�غلها حي�ث طلبت مني 
نس�اء الحي ان اعمل لهن ش�يئاً من تل�ك التحف وبيعها 

لهن مقابل النقود«.
وتضيف: »بعدها اصبحت أعمل يف صناعة التحف املنزلية 
وابتاعها، وش�عرت بقيمة موهبتي التي منحني اياها اهلل 
وكيف ساهمت يف سد احتياجات أرستي ومساعدة زوجي 

يف نفقات البيت، وبفضل هلل تغريت حياتنا لألفضل«.
وتش�ري اىل أنها: »توس�عت يف أعماله�ا الحرفية يف مجال 
صناع�ة التح�ف املنزلي�ة وإدخ�ال تصامي�م أبداعي�ة 
ورس�ومات مميزة تعلمتها من خالل األنرنت والدورات 

التدريبية«.
وتخربن�ا ربة املن�زل ربحية العيىس: »اق�وم بجمع مخلفات 
املنازل من العلب الزجاجية، واألطباق والصناديق والقوارير 
البالس�تيكية، و)الس�يديهات القديم�ة(، )وروالت املناديل 
الورقية( وكراتني الخضار والفواكة والهدايا، وأيضا إطارات 
الصور )الرباويز( واألقمش�ة القديم�ة وخصوصا )الجينز( 
واألباري�ق التالفة وأحيانا نش�ري )الخ�ردة( وتحويلها اىل 

تحفة جميلة، ورائعة ذات تصاميم مميزة«.
وتضي�ف: »كل تل�ك النفاي�ات املنزلية نق�وم بتدويرها 

بمس�اعدة رب�ات بيوت الح�ي، ونعمل ع�ىل تحويلها اىل 
تحف فنية وتصامي�م، تعتمد عىل الدقة والجمال والرقي 

واالبتكار تجمع بني الحداثة واملعارصة بأقل التكاليف«.
وتتابع العيىس، »نقوم بإضافة ادوات وخامات وملس�ات 
فنية جميلة عليها مثل )اإلكسسوارات( كالخرز والصوف، 
وقصائص برس�ومات كرتونية متنوع�ة، والطالء والرش 
الالمع، وأرشطة الزينة، واألسالك املعدنية والغراء وغريها 

من االبتكارات األخرى«.
وتق�ول ربة املنزل ازدهار الرجب�ي والتي بدأت عملها يف 
مجال صناعة التحف الفنية منذ خمس سنوات: »إن هذه 
املهنة شكلت نقلة نوعية يف حياتها عىل الصعيد الشخيص 
واألرسي، فه�ي مصدر رزقه�ا فمن خاللها اس�تطاعت 

إكمال دراستها الجامعية«.

قاع املدينة

ربات البيوت يصنعن من املخلفات املنزلية تصاميم وتحفاً فنية

جولة: نداء الشناق

ربات بيوت حاملات بمستقبل مزهر ألرسهن، 
يعملن داخل منازلهن يف صناعة تصاميم 
وتحف فنية بأقل التكاليف، معتمدات عىل 
مخلفات البيوت من املواد البالستيكية 
والزجاجية، واالنتيكة، واملصابيح وغريها 
التي التخطر عىل البال، يقمن بتحويلها اىل 
منتجات وتحف فنية وتصاميم مختلفة 
بلمسات إبداعية يف غاية الجمال والرقي 
وبأقل األسعار.

تقول الكاي�د: »إليماننا الكبري بقدرة املرأة األردنية 
يف االعتماد عىل ذاته�ا ورضورة تمكينها اقتصاديا 
لتحقي�ق التنمي�ة املجتمعي�ة واالقتصادية، قررت 
إط�الق مب�ادرة دع�م املش�اريع اإلنتاجي�ة لدعم 
املش�اريع املنزلي�ة الصغرية للس�يدات وتس�ويق 

منتجاتهن«.
وتع�ود الكاي�د بذاكرته�ا لل�وراء ل�روي ل� $ 
بداي�ات تأس�يس املب�ادرة وتق�ول: »إن بث روح 
العطاء يف داخلنا هو واجب وطني لتحقيق أس�مى 
ص�ور التكافل االجتماع�ي يف املجتم�ع، وانطالقا 
من ذلك فقد بدأت املبادرة بفكرة تقييم املش�اريع 

اإلنتاجي�ة يف مناط�ق وادي األردن، ول�م يمر وقت 
طويل حتى أصبحت تضم سائر مناطق اململكة«.

وتبني بأن: »املبادرة تقوم بتدريب آالف الس�يدات 
ع�ىل كيفي�ة إدارة مش�اريعهن اإلنتاجية من حيث 
حس�اب كلف اإلنت�اج وكيفية عرضه�ا وتطويرها 
وتسويقها الحقا من خالل )التشبيك( مع الجهات 

املعنية بتلك املنتجات«.
نجاح�ات كثرية اس�تطاعت املب�ادرة تحقيقها يف 
وقت قص�ري، فهذه تهاني العجرم�ي بدأت بصنع 
املخل�الت منذ أعوام، وبعد مدة وجيزة اس�تطاعت 
عن طري�ق انتس�ابها باملب�ادرة إىل أن تتعاقد مع 

ك�ربى ال�رشكات واملطاعم وأن يصبح لديها اس�م 
المع يف صناعة املخلالت املنزلية.

وتؤك�د: »رضورة دع�م املرأة العامل�ة للخوض يف 
س�وق العم�ل وتحفيز املتعطالت إلقامة مش�اريع 
إنتاجي�ة منزلي�ة، إىل جان�ب نرش الوع�ي بأهمية 
املنتج�ات األردني�ة الراثية وتعريف املس�تهلكني 

بتلك املنتجات التقليدية والحرفية«.
وتطمح الكاي�د بأن: »يصبح هن�اك مقرات دائمة 
لعرض منتجات السيدات املنزلية وأن يكون هناك 
دعم مجتمعي لهن، فدعمهن مس�ؤولية مجتمعية 

بحتة«.

الكايد: دعم املشاريع اإلنتاجية مسؤولية مجتمعية

ندى شحادة 

فكرة صغرية ملعت يف ذهن لبنى أحمد الكايد 
والبالغة من العمر )46 عاما( وما أن لبثت حتى 
تحولت إىل مبادرة ضخمة تضم أكثر من خمسة 
اآلف سيدة وتهدف إىل تمكني املرأة اقتصاديا 
وتعزيز دورها يف املجتمع من خالل دعم 
املشاريع اإلنتاجية للسيدات يف أنحاء اململكة.
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ريبورتاج

الحقائب بني األمس واليوم

ورحم اهلل اي�ام زمان.. حيث كان حص�ول الطالب عىل 
حقيب�ة جديدة!! عملية ليس�ت س�هلة!! فق�د كان األهل 
يش�رون ألبنائه�م الحقائ�ب الجلدية كل عدة س�نوات 

فقط.
فخالل مدة الدراس�ة املدرس�ية والتي تبلغ 12 سنة من 
األول حت�ى التوجيه�ي ال ين�ال الطال�ب حقائب لكتبه 
ودفاتره إال مرات قليلة وليس كل سنة او فصل درايس!!.

وذلك ألن حال الناس املادية كانت متواضعة، والحرص 
عىل اقتناء هذه األداة يجعل الطالب يهتم بحقيبته كثرياً.
ويف الواق�ع كانت الحقائب املدرس�ية أي�ام زمان قوية 
ومتينة، واملادة املصنوعة منها هي الجلد الطبيعي الذي 
يُعمر س�نوات طويلة.. بينم�ا كان الفقراء من األهايل ال 
يس�تطيعون رشاء هذه الحقيبة.. لذا يخيطون ألبنائهم 

حقائب قماشية زهيدة الثمن جداً.
أما يف عرصنا الحارض فقد صارت الحقيبة املدرسية من 

األمور السنوية املعتادة!!.
ل�ذا فعىل األه�ل ان يش�روا ألبنائهم يف بداية كل س�نة 
دراس�ية حقيبة جديدة!! بغض النظر ان حقيبة الس�نة 
الدراس�ية الس�ابقة ما زالت جيدة وصالحة لالستخدام 

بوضع الكتب والدفاتر واالدوات االخرى فيها أم ال!!.
وم�ن امُلالح�ظ يف أيامن�ا ه�ذه أن الحقائب املدرس�ية 
الحديثة اآلن هي من النوع االستهالكي!! أي أنها مصممة 
الستعمال س�نة واحدة فقط عىل ما يبدو!! بسبب رداءة 

الخامة البالستيكية الطرية املصنوعة منها.
وم�ع ذل�ك فإنه م�ن املدهش للع�ني ان نالح�ظ مئات 
األنواع واألحجام من الحقائب املدرس�ية الجميلة جداً يف 

تصميمها ورسومها وصورها امللصقة واملطبوعة عليها.
فحقائ�ب الطالب يف أكثرها ُمصم�م عليها صور حديثة 
ألش�هر العب�ي كرة الق�دم العاملي�ني وراي�ات نواديهم 
الرياضي�ة، وابطال املصارعة واألفالم الس�ينمائية مثل 

سوبرمان وسبايدرمان وهاري بوتر وغريهم العديد.
أم�ا حقائب الطالب�ات فتظهر عليها صور ش�خصيات 
أنثوية مثل باربي او فلة العربية وغريذلك من مش�اهري 

الشخصيات النسائية العاملية.
ومن جانب آخ�ر.. ويف لفته اجتماعية وإنس�انية مهة.. 
فهن�اك العدي�د م�ن املتربع�ني واملؤسس�ات الخاص�ة 
والش�عبية األردني�ة الذي�ن يقوم�ون ب�رشاء الحقائب 
وتوزيعه�ا عىل الط�الب الفق�راء يف مثل هذه املواس�م 

مجاناً.

أوراق ودفاتر

اما دفاتر الطالب املدرس�ية فق�د أبدعت املطابع األردنية 
يف انت�اج الكثري م�ن الدفاتر ذات األغلف�ة الجميلة والتي 
يُطب�ع عليها العديد من صور املناظ�ر الطبيعية وصور 
األطفال وشخصيات رسوم املسلسالت واألفالم الكرتونية 

واملناظر الطبيعية الخالبة واآلثار االردنية... الخ.
وهذا األم�ر ينطبق أيضاً عىل رس�وم الطوابع الخاصة- 
وإن قلَّ اس�تخدامها هذه األي�ام- التي تُلصق عىل أغلفة 
الدفات�ر والكت�ب، حيث يكتب عليها الطالب أس�ماءهم 

وصفوفهم واسم مدارسهم.

قلم رصاص ومحَّاية

إن�ه حق�اً مهرج�ان ممت�ع م�ن الع�روض املتنوعة 

واملدهشة واللطيفة لعالم األقالم التي يقوم بعرضها 
الباعة يف أكشاكهم وبسطاتهم ومحالتهم ومكتباتهم 

التجارية يف عمان!.
حيث نالحظ ع�رشات األصناف واألنواع واأللوان من 
أقالم الرصاص جيدة الصنع ومرتفعة الثمن، ومنها 

األخرى األقل جودة.. وكٌل له ثمنه الخاص.
فهن�اك م�ن أقالم الرص�اص ما هو مرف�ق بطرفها 
محاي�ة، وأق�الم أخ�رى ب�دون.. كذلك هن�اك أقالم 
الرصاص غري الخشبية التي تستعمل فيها )الُفطع( 
الجاهزة لالستبدال عند ذوبانها من كثرة االستعمال.
وهناك أقالم الحرب الجاف املتعددة األنواع واألس�عار 
واألل�وان.. وأيض�اً من تل�ك الع�روض نالحظ أقالم 
األلوان للرسم يف علب متعددة وجذابة.. وهناك أقالم 
أخرى تُسمى أقالم الطمس األبيض لتعديل الكلمات 

املكتوبة بأقالم الحرب.
ام�ا املحاي�ات والت�ي ه�ي خاص�ة ملح�و الخطوط 
والكتاب�ة التي تكت�ب بأقالم الرص�اص فهي أيضاً 

كثرية جداً.
وم�ن املحتم�ل ان الناظر إليها يظ�ن انها عبارة عن 
حلويات أشبه بحبات العلكة او امللبس او الشوكالته 
منه�ا الصغ�ري والكبري.. حتى ان بعضه�ا يُقال أنها 

تمحو كتابة الحرب الجاف!.
كذل�ك الربايات ذات األش�كال العجيبة لكنها املحببة 
للط�الب الصغ�ار.. والتي منها ما ه�و مصنوع عىل 
هيئ�ة دم�ى وألعاب تج�ذب أعني األطف�ال الصغار 
الذي�ن ينوون االلتحاق مثالً بالصف األول األس�ايس 
أو بالروض�ة مثال.. ولهؤالء الصغار أيضاً العديد من 

مطرات املاء البالستيكية اللطيفة بمجسمات متعددة 
االشكال واأللوان.

مستلزمات مكتبية

وق�د تفتق�ت أذهان باعة القرطاس�ية يف تن�وع وتعدد 
أدوات  عرض�وا  أنه�م  حي�ث  تل�ك..  معروضاته�م 
ومس�تلزمات قد ال يحتاجها الط�الب الصغار يف العمر 
مث�الً.. وهي للطالب والطالبات الكب�ار أكثر أهمية لهم 
م�ن مث�ل: فرامات ال�ورق وبراي�ات املكت�ب الضخمة 
الحجم ومكاب�س الدبابيس الكبرية والصغرية.. والعلب 
الهندس�ية واآلالت الحاسبة!! وحتى ايضا فرايش األلوان 
الضخم�ة وأق�الم املاجيك امللون�ة العريض�ة الخطوط 

والصق البالسر الكبري!!.

أدوات مدرسية أخرى

وعالم القرطاس�ية للتعليم واسع ومتعدد األدوات، فمن 
ذلك أيضاً:

ال�ورق املزخرف لتجليد الكتب ومنه ما هو بالس�تيكي 
أو ما يش�به مادة النايل�ون.. كذلك علب املعجون امللونة 
وه�ي خاص�ة لألطف�ال الصغار فق�ط. وهن�اك كذلك 
املس�اطر و)املقال�م( وه�ي عبارة عن جي�ب قمايش او 
بالس�تيكي له سحاب لإلغالق والفتح يضع فيه الطالب 
األق�الم واألدوات الصغ�رية األخرى. ومن املس�تلزمات 
األخ�رى لطالب وطالب�ات املدارس الحكومي�ة االردنية 
مراييل البنات الخاصة بلون معني لكل مرحلة دراس�ية 
إلزامية أو ثانوية.. وكذل�ك الطالب بزيهم من البناطيل 

والقمصان الخاصة بتلك املراحل الدراسية.

مع اقرتاب بدء العام الدرايس:

مستلزمات مدرسية جميلة تُفرح قلوب الطالب

وليد سليامن

يبدو أنه عيد آخر... »عيد افتتاح املدارس 
األردنية« فمنذ انتهاء عيد األضحى 
املبارك.. أخذت محالت القرطاسية 
واملكتبات واملوالت بعرض ما هو جميل 
وملفت وجذاب لعيون ونفوس الطالبات 
والطالب الصغار بالذات!! وأخذنا 
نالحظ هنا وهناك يف أماكن عمان بعض 
التجمعات من البسطات واألكشاك 
التي تعرض وبشكل فني مدهش كل 
املستلزمات املدرسية.
فالعودة مرة أخرى بعد العطلة الصيفية 
الطويلة اىل مقاعد الدراسة يف عمان وكل 
مناطق االردن ستكون بعد أيام قليلة.
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سلطة خرضاء، نيسواز، فتوش، 
تبولة، سلطة يونانية... مللِت من 
أنواع السلطات التقليدية وتريدين 
تحضري سلطات ذات نكهات جديدة؟ 
إليك الوصفات التالية من ثمار البحر 
اللذيذة، جربيها واسعدي عائلتك.

سلطة الخس وأصداف سان جاك

مدة التحضري: 10 دقائق. مدة الطبخ: 5 دقائق.
املقادير

 75 غراماً من الخس األنديف.
 6 ألباب بيضاء من أصداف سان جاك.

 ملعقة زيت كانوال كبرية.
 ملعقة زيت زيتون كبرية.

 نصف ملعقة كبرية من خالصة الفانيليا.
 نصف حبة فانيليا.

 ملح وفلفل.

الطريقة

1- اغسيل الخس بعناية، ثم جففيه ووزعيه عىل الصحون.
2- اغسيل األلباب البيضاء من أصداف سان جاك.

3- يف وع�اء عميق، أمزجي زي�ت الكانوال وزيت الزيتون 
م�ع خالص�ة الفانيلي�ا وب�ذور نص�ف حب�ة الفانيليا 

املقسومة إىل قسمني، ثم أضيفي امللح والفلفل.
4- ريش عىل مق�الة غري الصقة قليالً من الزيت وضعيها 

عىل النار.
5- قس�مي ألباب أصداف سان جاك البيضاء إىل قسمني 
وضعيها يف املقالة الس�اخنة واق�يل كل جهة لدقيقة أو 

دقيقتني، ثم ضعيها فوق الخس.
6- ريش الصلصة فوق السلطة ثم قدميها.

سلطة الكلامري بالفلفل الحلو

م�دة التحض�ري: 15 دقيق�ة. م�دة الطب�خ: دقيق�ة إىل 
دقيقتني.

املقادير

 400 غرام كلماري منّظف.
 3 حبات كراث أندليس أحمر.

 عود من السيرونيال.
 ملعقة نعناع مفروم كبرية.

 ملعقة كزبرة مفرومة كبرية.
 بصلة صغرية.

مقادير الصلصة

 2 إىل 4 حبات فلفل حلو )حسب الذوق(.

 3 مالعق كبرية من عصري الليمون الحامض.
 3 مالعق كبرية من صلصة سمك من نوع نام بال.

 رشة ملح.
 رشة سكّر.

الطريقة

1- إغسيل الكلماري بعناية يف املاء وقّطعي مجساته إىل 
قطع من 2 إىل 3 س�نتمرات. ش�ّقي الكلماري بطريقة 
سطحية بواسطة س�كني حادة عىل شكل مربعات، ثم 

قّطعيه إىل دوائر من سنتيمرين.
2- نّظف�ي قط�ع الكلم�اري بوضعه�ا يف ق�در عميقة 
تحت�وي ع�ىل مياه مغلي�ة ومملح�ة ح�واىل دقيقة أو 

دقيقتني، ثم صفيها واتركيها لتربد.
إىل رشائ�ح  األندل�يس وقطعي�ه  الك�راث  3- ق�رشي 
رفيع�ة. افرمي البصلة. أزييل الج�زء األخرض من عود 
الس�يرونيال لإلبقاء عىل الجزء األبيض منه، ثم افرميه 

ناعًما جًدا.
4- ضع�ي الكلماري والكراث األندليس وأوراق الليمون 
والس�يرونيال والنعن�اع والكزب�رة يف وع�اء للس�لطة 

وامزجي الخليط بلطف.
5- أمزجي مقادير الصلصة يف وعاء عميق، ثم أضيفيها 
إىل الكلم�اري. حّرك�ي الس�لطة مجدًدا قب�ل التقديم 

مبارشة.

سلطة األخطبوط بالفليفلة

مدة التحضري: 20 دقيقة. مدة الطبخ: 25 إىل 30 دقيقة. 
مدة إضافية: ساعتان.

املقادير

 كيلوغرام أخطبوط.
 حبتا فليفلة حمراء.

 حبة فليفلة خرضاء.
 فصا ثوم.

 10 سنتيليرات خّل.
 6 مالعق زيت زيتون كبرية.

 3 مالعق كبرية من القبار.
 ملح وفلفل.

الطريقة

1- إغس�يل األخطب�وط وضعيه يف قدر عميق�ة واغمريه 
باملي�اه الباردة، ملحيه وأضيفي إليه 7 س�نتيليرات من 
الخ�ّل، ثم اغليه واتركيه ع�ىل النار من 25 إىل 30 دقيقة 

ليُطهى جيداً.
2- أزييل س�يقان حبات الفليفلة والب�ذور وقّطعيها إىل 

عيدان رفيعة. قرّشي الثوم وافرميه.
3- صّفي األخطب�وط من املياه واتركيه ليربد ثم قطعيه 
إىل رشائح وضعيه يف وعاء الس�لطة. أضيفي إليه عيدان 
الفليفلة والثوم والقب�ار وانثري فوق املكونات ما تبقى 

من الخّل باإلضافة إىل زيت الزيتون وامللح والفلفل.
4- أخلط�ي املكونات جي�داً وغطيها بورقة بالس�تيكية 
الصق�ة وضعيها يف الرباد حواىل س�اعتني عىل األقل قبل 

التقديم.

سلطة الروبيان والكراث األندليس

مدة التحضري: 15 دقيقة. مدة الطبخ: دقيقة.
املقادير

 600 غرام روبيان نيء.
 3 حبات كراث أندليس أحمر.

 ملعقة نعناع مفروم كبرية.
 ملعقة كزبرة مفرومة كبرية.

 ملح.
مقادير الصلصة

 2 إىل 3 حبات فلفل حلو )حسب الذوق(.
 3 مالعق كبرية من عصري الليمون الحامض.

 3 مالعق كبرية من صلصة سمك من نوع نام بال.
 ربع ملعقة صغرية من السكّر الناعم.

 رشة ملح.

الطريقة

1- لتحض�ري الصلص�ة: إغس�يل حبات الفلف�ل وانزعي 
بذورها وافرميها رفيًعا. ضعي السكّر وامللح مع عصري 
الليم�ون الحام�ض يف وعاء عميق، ث�م أضيفي صلصة 

السمك والفلفل، أخلطي املكونات وضعيها جانبًا.
2- إغسيل الروبيان باملاء وانزعي رؤوسه وقرشي الذيول 

مع االحتفاظ باملروحة وانزعي كيس الرمل من ظهره.
3- غّط�يس الروبيان لدقيقة يف ق�در عميقة تحتوي عىل 

مياه مغلية قليلة امللح، ثم صفيه واتركيه يربد.
4- قرّشي الكراث األندليس وقّطعيه إىل رشائح رفيعة.

5- أمزج�ي الروبي�ان مع النعن�اع والكزب�رة والكراث 
األندل�يس يف وعاء عميق. أضيف�ي إليه الصلصة وقّدميه 

حاالً.

سلطة الروبيان والباستا

مدة التحضري: 20 دقيقة. مدة إضافية: 15 اىل 20 دقيقة.
املقادير

 200 غرام روبيان نيء كبري الحجم.
 200 غرام من الباستا.

 ملعقتان كبريتان من عصري الليمون الحامض.
 ملعقتان كبريتان من عصري الربتقال.

 ملعقة برش ليمون حامض كبرية.
 بصلتان خرضاوان.

 فص ثوم.
 حبة طماطم ناضجة.

 حبة فلفل أحمر.
 3 مالعق كزبرة مطحونة كبرية.

 3 مالعق زيت زيتون كبرية.
 ملح.

الطريقة

1- ق�رّشي الروبي�ان وانزع�ي كيس الرم�ل من ظهره 
وقس�ميه بالطول إىل قس�مني، ثم ضعيه يف وعاء عميق. 
ريش عص�ري الليم�ون الحامض وعص�ري الربتقال فوق 
املزيج، ثم أضيفي برش الليمون الحامض، وانقعيه من 

15 اىل 20 دقيقة بدرجة حرارة الغرفة.
2- صفي الروبيان.

3- اسلقي الباستا وصفيها جيداً.
3- قّطع�ي البصل والفلف�ل، وافرمي الث�وم والكزبرة، 

وأزييل بذور الطماطم وقّطعيها إىل مكعبات صغرية.
4- أمزج�ي هذه املكونات مع الروبيان والباس�تا وزيت 

الزيتون. ريّش عليها امللح وامزجيها بلطف.
5- قّدميها يف أكواب أو كؤوس شفافة.

مطبخ

مطبخ

صيد البحر.. سلطات كلها طاقة وشهية
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جسمك

القلب.. والكولسرتول والدهون املفيدة!

الدكتور إياس نهاد املوىس

استشاري أمراض القلب والرشايني

تصاع�دت التهلي�الت والتكب�ريات من من�زل الحاج 
الس�مني ابو العب�د، وتطاي�رت أق�راص األدوية من 

الشبابيك، وصاح الحاج بأعىل صوته:
 لقد ظهر الحق أخرياً، طوبى للمناسف والكرشات، 

وتبا للخضار واألطباء!
 ما األمر يا حاج؟

سألته أم العبد بسعادة مصطنعة.
 املقال يف الجريدة يقول أن الكولس�رول مفيد، وان 
مرىض القلب يجب أن يتناولوا الدهون املشبعة بكثرة 
وان 8 بيض�ات يوميا تخفف الكولس�رول، وان دواء 
الكولس�رول يؤدي إىل فقدان االهتم�ام بكل يشء يف 

الحياة واىل ضعف جنيس أيضا
 هل قلت ضعف جنيس ايضاً؟

أعوذ باهلل، اهلل يسامحهم )الدكاترة(، ارمي هذا الدواء 
من ي�دك وس�وف اطبخ لك أدس�م وجب�ة أكلتها يف 

حياتك!
بعد أسبوع، استفاق الحاج ابو العبد يف الثالثة صباحاً 
وقد ش�عر أن جب�الًً يجلس عىل ص�دره، فظن أن أم 
العبد تمازحه، ولكنها كان�ت نائمة بجانبه فأيقظها 
برسعة، أم العبد، يجب أن اذهب إىل املستش�فى حاالً. 
يف املستش�فى، تم تشخيص جلطة قلبية حادة كادت 

تودي بحياة الحاج.
وتع�اىف منه�ا بعد قس�طرة عاجل�ة وفت�ح الرشيان 

وزراعة الشبكة رقم 7 يف قلبه.
بع�د االنتهاء من القس�طرة قال له الطبي�ب: ال تقل 
ش�يئاً، دعني أخمن م�اذا حصل، ق�رأت الجريدة ثم 
أوقف�ت الدواء ثم أكلت منس�فاً كل ي�وم، وأفطرت 8 

بيضات أليس كذلك؟
 نعم، أضف إىل ذلك 4 بيضات عىل العشاء.

 ملاذا؟
 ي�ا دكت�ور املق�ال يف الجريدة كان صفح�ة كاملة، 
مليئاً بأس�ماء العلماء والدراسات منذ 70 عاماً وكلها 
يف بالد الغرب حي�ث )الكذب حرام(، وكانت واضحة 
جداً واالس�تنتاج منها كان أن الكولس�رول والدهون 
مظلومة وان دواء الكولسرول قاتل فماذا تريدني أن 

افعل؟ اكّذب الجريدة واصدق الطبيب؟
 نعم، نعم، طبعاً، استعمل عقلك وصّدق الطبيب.

)أن  أك��ذوب��ة  ع��ى  األط��ب��اء  ي���رد  ك��ي��ف  إذا 

الكولسرتول والدهون مفيدة(؟:

أوالً:

املقال املذكور جمع بعض الدراس�ات القديمة البالية 
الت�ي ل�م يتم عملها بش�كل منهج�ي أو دقيق، وهي 
دراسات جزئية ال تنطبق عليها معايري البحث العلمي 
الرصني، وال تصلح كأساس الستنتاج علمي صحيح.

ثانياً:

أن االدعاء أن الكولس�رول ليس هو املسؤول الوحيد 

عن الجلطات صحيح، ألن هناك عوامل أخرى تتداخل 
مع�ه منها الضغ�ط والس�كري والتدخ�ني والعامل 
الوراثي وضغوطات الحياة النفس�ية والسمنة وعدم 
ممارس�ة الرياض�ة، اذاً يمك�ن أن يص�اب اإلنس�ان 
بتصل�ب الرشاي�ني دون أن يك�ون مصاب�اً بارتفاع 
الكولس�رول إذا كان يعان�ي م�ن عوام�ل الخط�ر 
األخرى، ولكن هذا اليعني أن الكولسرول ال يسهم يف 

اإلصابة بتصلب الرشايني.

ثالثاً:

أن القول أن بعض قبائل إفريقيا لديها كولسرول 
منخفض بالرغم من استهالكها الدهون الحيوانية 
ه�و ادعاء مضحك وس�خيف مع ان�ه صحيح الن 
ذلك ال يثبت ش�يئاً حول العوام�ل األخرى التي قد 
تؤدي إىل انخفاض الكولس�رول عند هذه القبيلة، 
مثل الركض 20 كم يومياً خلف الحيوانات لصيدها 
وه�و أم�ر ال يقوم به معظم الن�اس يف العالم هذه 

األيام!

رابعاً:

أن الروي�ج ألكل الده�ون املش�بعة م�ن قبل مرىض 
الس�كري والقل�ب ه�و أم�ر خط�ري ويص�ل إىل حد 
)ال�رشوع يف القت�ل( الن إعطاء مثل ه�ذه النصيحة 
لهؤالء املرىض يش�به التش�جيع عىل القفز من عمارة 
مرتفع�ة الن الهواء منعش ومفي�د للرئتني يف طريق 

السقوط!!

خامساً:

االدعاء بعدم وجود عالقة بني مس�توى الكولسرول 
السيئ وبني أمراض القلب هو ادعاء زائف، الن هناك 
العديد من الدراس�ات العلمية الدقيقة التي تثبت أن 
هناك عالقة تناس�ب طردي بني ارتفاع الكولسرول 
وبني احتم�ال اإلصابة بتصل�ب الرشايني والجلطات 

القلبية والدماغية.

سادساً:

االدع�اء بان أدوي�ة خفض الكولس�رول غري فعالة 
وال ت�ؤدي إىل تقلي�ل اإلصاب�ة بالجلط�ات القلبي�ة 
والدماغي�ة هو أمر خاط�ئ تمام�اً، وهناك عرشات 
الدراس�ات العلمي�ة الرصينة التي تثب�ت ذلك.وهو 
ادع�اء باطل وزائف وخطري ج�داً الن إيقاف الناس 
لدواء الكولس�رول يؤدي إىل حرمانه�م من الوقاية 
م�ن تصل�ب الرشاي�ني واليمك�ن أن نلغ�ي عرشات 
الس�نوات من األبحاث العلمية بترصيح غري مسؤول 

كهذا.

سابعاً:

اخ�رياً فلنح�رم عقول الن�اس، ولنح�اول عدم نرش 
مق�االت مضلل�ة تحتوي معلوم�ات خاطئة وخطرية 
وقد تكون قاتلة، أن ن�رش الوعي الصحي يعني نرش 
املعلومات الصحيحة وليس نرش اإلشاعات واألكاذيب 
واملؤام�رات ثم ترك الناس يتخبطون بني اإلش�اعات 

وال يعرفون ما هي الحقيقة وأين هو الصواب؟!
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فوتوغرافيا | إعداد: محمد القرالة

فوتوغرافيا
ذاكرة

من زمان

وافقت اللجنة العربية الدائمة للربيد 
عىل إصدار طابع بريدي تحت عنوان 
»الق�دس عاصم�ة دولة فلس�طني« 
يف كل ال�دول العربي�ة.. وذل�ك م�ع 
ازدياد اج�راءات االحتالل االرسائييل 
املقدس�ة، وترصيحات  املدين�ة  ضد 

السياسة األمريكية املتحيزة.
وثمة بطاقة تذكارية مرافقة »بلوك« 
فيه�ا الطابع وخلفيته مدينة القدس 
مرس�ومة ب�كل مكوناتها: املس�جد 
كنيس�ة  الصخ�رة،  قب�ة  األق�ى، 

القيامة.
ويف األردن أص�درت رشك�ة الربي�د 
األردني طابعاً جديداً لفئة 80 قرشا 
لهواة جمع الطوابع بعنوان )القدس 
حم�ل  حي�ث  فلس�طني(  عاصم�ة 
تصمي�م اإلص�دار حارات وأس�واق 

القدس املحتلة واملسجد األقى.
وكان األردن ه�و أول دول�ة قام�ت 

بهذا اإلصدار وطرحه للبيع.

ويأت�ي إص�دار مجموع�ة الق�دس 
عاصم�ة فلس�طني، لرس�يخ عم�ل 
األردن الدائ�م وال�دؤوب يف خدم�ة 
القضي�ة الفلس�طينية وتأكي�دا عىل 
عمق الروابط األخوية بني الش�عبني 

األردني والفلسطيني.
و ه�ذه الخطوة الت�ي اتخذها الربيد 
األردن�ي تعك�س املوق�ف األردن�ي 
الثابت سواء الرسمي أو الشعبي من 
م�ن رضورة إقامة دولة فلس�طينية 

مستقلة.
ورغم رمزية اإلصدار، فإن له معاني 
مهم�ة يف التاري�خ تحمله�ا الطوابع 
الت�ي توث�ق لألح�داث واملناس�بات 
الوطني�ة والدولي�ة لتبق�ى يف ذاكرة 

األجيال القادمة.
ومن�ذ  االردن  أص�در  وق�د  ه�ذا 
الس�تينيات العديد من الطوابع التي 
تحك�ي اهمي�ة الق�دس ومكانته�ا 

الدينية والوطنية.

القدس عاصمة فلسطني عىل الطوابع األردنية

وليد سليامنحكاية صورة.. 

اصطدام سيارتني يف جبل الحسني
وق�ع يف الس�اعة الثانية والنصف من بع�د ظهر يوم امس ح�ادث اصطدام 
يف جبل الحس�ني بني الس�يارة فوكس فاجن وتقودها ع.ي والسيارة الفيات 

ويقودها م.ش ولم تحدث اية ارضار باالرواح نتيجة لهذا الصدام.

مبن�ى مستش�فى الجامع�ة األردني�ة وال�ذي كان يحمل اس�ماً قديم�اً وهو 
مستش�فى عمان الكبري.. ومن خلفه تبدو منطق�ة الجبيهة يف عمان.. وتعود 

الصورة اىل سبعينيات القرن املايض.

شارع امللك فيصل األول يف عمان 
يف خمسينيات القرن املايض حيث 
كان يزين الشارع عمود اثري 
روماني تمت ازالته فيما بعد. وعىل 
يمني الصورة يبدو مبنى البنك 
العربي الشهري.

اقام الشيخ دليوان املجايل رئيس بلدية الكرك حفلة شاي عىل 
رشف سمو االمري عبدالرحمن الفيصل بن عبدالعزيز عام 1973، 
وحرض الحفل محافظ الكرك وقائد القوات السعودية املرابطة يف 
االردن. ويف نهاية الحفل اهدى املجايل للضيف زوجا من الخيول 

العربية االصيلة، ويف الصورة االمري عبدالرحمن الفيصل واىل 
يساره الشيخ دليوان املجايل رئيس بلدية الكرك.
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ناظم باشا؛ زيارُة درعا؛ َعن فساِد وايل سورية 

سابقاً وَراهناَ؛ 1912

يَوميّات )َهيّة الَكَرك(.. و)الَحملة الُحورانية( يف 

الصحافة العربية العثمانيّة 

)2_2( )75( )1912 _ 1910(

محمد رفيع

األحداث يف يوم )8_9_1912( 

 يف ه�ذا اليوم؛ ن�ورد الج�زء الثاني مم�ا أوردته 

صحيف�ة املقتبس؛ وفي�ه تفصيل دقي�ق عن ناظم 
باشا، وايل س�ورية،وزيارته لدرعا؛ حيث أشيع أنه 
س�يتم نقله. ويبدو أن كات�ب النص هو محمد كرد 
عيل، صاح�ب الجريدة؛ وس�نورد التفاصيل كاملة 
عىل حلقت�ني؛ وذلك ملا فيها من تفاصيل نادرة، عن 
من�اخ الفس�اد اإلداري العثماني، ال�ذي رافق وتال 

تمّرد الكرك وحوران معاً..!؟

مقّدمة تاريخيّة ومالحظات؛ 

_ َهيّ�ة الكََرك؛ هي عصيان مدنّي، ما لبث أن تحّول 
إىل ثورة مس�لّّحة، ض�ّد التجنيد اإلجب�اري وتعداد 
النفوس. حيث اندلع العصيان يف 22 ترشين الثاني 
)11( ع�ام 1910، واس�تمّر نح�و ش�هرين، وكان 
أعن�ف االحتجاجات ضّد العثماني�ني، التي اندلعت 
قبيل الحرب العامليّة األوىل، حيث قمعتها السلطات 

العثمانيّة بعنف شديد.
_ املص�در الصحفي الدمش�قي له�ذه الوثائق هو 

من أكثر املص�ادر الصحفية توازن�اً يف تلك الفرة، 
وه�ي صحيف�ة )املقتب�س( الدمش�قيّة لصاحبها 
محم�د كرد ع�يل، غري أنّه�ا تبقى صحيف�ة موالية 
للسلطة العثمانية، وال تخرج عن طوعها. ال يتدّخل 
الكات�ب يف الوثائق املنش�ورة إاّل يف أضيق الحدود، 
به�دف ال�رشح أو التوضي�ح فقط ال غ�ري. هنا يف 
صفحة فضاءات، سننرش الرواية الصحفية العربية 
العثمانيّة الرس�ميّة ألحداث الكرك، والتي استمّرت 
ملا يزيد عن ش�هرين، كما رأتها السلطات العثمانيّة 
يف حين�ه، ع�ىل هيئ�ة يومي�ات ومتابع�ة صحفية 
لألحداث. وتشكّل هذه املاّدة جانباً وثائقيّاً صحفياً 
لِ�)َهيّة الكَرك(، كرؤية رسمية للسلطات آنذاك. أما 

السلطات العثمانيّة فقد أسمتها؛ )فتنة الكََرك(..!

ال��ف��ري��ق س��ام��ي ب��اش��ا ال��ف��اروق��ي؛ 

)1847م � 1911م(

_ ول�د يف املوص�ل س�نة 1847م تقريب�اً، وهو ابن 
عيل رضا بن محمود الفاروقي. انتس�ب إىل الس�لك 
العس�كري، وتخرج من الكلية الحربي�ة العالية يف 
اس�تانبول، برتبة ضاب�ط )أركان حرب(، وتخطى 
مراحل الرفي�ع يف الخدمة، فوص�ل إىل رتبة فريق 
أول. قاد الحملة العس�كرية النجدية س�نة 1906م. 
حيث أرس�لت حملة عسكرية لنجدة ابن رشيد أمري 
نج�د، حيث كان�ت مهمة ه�ذه الحملة العس�كرية 
ه�ي الوقوف ب�ني الطرف�ني املتحاربني آل س�عود 
وآل الرش�يد، وقد كان نصيب هذه الحملة الفش�ل 

الذريع. قاد الحملة العسكرية عىل جبل الدروز عام 
1910؛ وكانت فيها الرضبة القاضية واس�تطاع رد 
الدروز إىل طاعة الس�لطان. وقاد الحملة العسكرية 
عىل الكرك عام 1910، بعد إخماد ثورة الدروز حيث 
ث�ار عربان بن�ي صخر واملجايل وغريه�م يف الكرك 
وجواره�ا، ويذك�ر أن ترصفات القائمق�ام الركي 
ص�الح الدين بك الش�اذة م�ن أكرب العوام�ل لهذا 
العصيان، وكانت أش�د ه�والً وطغياناً من عصيان 
جبل الدروز. اقرن س�امي باش�ا بكريمة عّمه عبد 
اهلل حبيب بك العمري ولم يعقب ولداً. تويف يف العام 

.1911

فضاءات

أثر وإنسان..
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ي�ا حاراتنا املنس�ية؛ عش�نا معاچ كل حل�وة وُمّرة، 
ويربطني بيچ حب بدأ من ملا كنا إزغار وال زال رغم 
إنه ما ظل ِمنچ غري صبابري إحجار القناطر، وفّخار 
الخوابي، وإجرار املي، وجذور تينة إعس�الية وتوتة 
إخضارية وزيتون�ات الحاكورة اليل ِجرفتها البلدية 
وصارت شوارع. ويربطني فيچ جّدي ابو فالح اليل 
ال زالت ريحة دخانه الهييش معشش�ة بخش�ومي، 
وصوت�ه ال�يل ال زال يِِطن بآذاني، وه�و ينادي قبل 
فّجة الضو قوم�وا… إصحوا ترى الش�مس غابت، 
وجدت�ي ال�يل تَِرد امل�ي قبل م�ا تزق�زق دويريات 
الح�ارة، وريح�ة خب�ز الص�اج اليل كان�ت تخبزه 
قبل الحراث�ني ما يتوكلوا عىل ك�روم العنب وكروم 

الزيتون.
يربطن�ي بيچ ي�ا حاراتنا املنس�ية رسوال كاكي ابو 
عرشي�ن رقعة، رقعتهن أمي مش�ان يس�ر عورتي، 

وصندل بالس�تيك وجراب�ات راس العب�د وقميص 
جريس�يه، وصاك جييش ورثته عن ج�دي وُطّراحة 
دتهن وطلعن  ولحاف ووسادة ريش كانت جدتي نُجَّ

معاها بوِهدها يوم جيزتها من جدي.
يربطني بيچ يا حاراتنا املنسية مدارس نروح عليها 
كّعاب�ي م�ن َفّجة الضو، وش�نطة رشاي�ط، وطالب 
مهتلس�ني ذابحه�م الطف�ر والِقِل�ة، البس�مة دايما 
مرسومة عىل وجوهم طموحهم كبري، ومدير مدرسة 
علّمنا أنه الچف اليل صافعك نافعك، ومعلمني حطوا 
مخاف�ة اهلل ب�ني عيونهم وما خفنا منه�م وال عليهم 
عمل�وا بوصي�ة اجدادن�ا مل�ا قال�وا لهم:..…..َخيّوه 

أنطيناكوا اللحم..رجعوا لنا العظم.
يربطن�ي بيچ يا ح�ارات الع�ز والج�ود، رايب من 
الش�كوة ولبن م�ن الضبية ومية من الج�ود. وخبز 
كم�اج ورض�ايف ومهاي�د من عج�ني الحنون�ة امي 

خبَزتِهن بطابون إمَزبِّل بزبلة غنم س�ودا ووقدة من 
قرام�ي وزنود حطب س�نديانة من حرِش�ة القرية، 
ولزاقية ممعوس�ة بزيت بلدي من زيتونات بِعل من 
تلعة بارك فيها ربنا، تس�مطها الشمس من طلعتها 
لغيبته�ا، وصحن مريس من جمي�دات املونة مطّرز 
بخيط�ني زيت بل�دي وخبز رشاك قم�ح من املارس 
الغرب�ي مخب�وز عىل صاج ن�اره زعرور وقيس�وم 
وطيون وقريّضة، وزنابيط بصل إخرض من حاكورة 

الدار اليل َدّمرتها البلدية ولعنت أبو أساسها.
يا حارات ابوي وجدي لس�ا تحت لساني طعم راحة 
وحلق�وم وإمخ�رشم وچعيچب�ان م�ن دكان الحج 
محم�ود العقيّ�ل بالس�وق القديم،و زبي�ب وقطني 
وخبيص�ة س�هرية َچوانني وش�باط بجن�ب صوبة 
حط�ب إتلهِل�ب، كل ما ِحميت ناره�ا، نندحر عنها، 

وكل ما خّفت نمد رجلينا يمها.

ه  يا ح�ارات الصبا ; يذكرني فيچ صيد رّساق ِحنا اُمُّ
ن وقنابري وزريقي عىل فخ�ة صنعها  وُس�وَّد وُس�مَّ
الع�كاوي بأيده وأتق�ن صناعتها. ولع�ب ونطنطة 
بموس�م عصري الزيتون مع أوالد الح�ارة عىل ِجفت 

قدام معرصة الحج سليمان ابو عقلة ام حجرين.
لسا طاريچ يا حاراتنا املنسبة عىل البال وُعُمر خيالچ 
ما ف�ارق عيون�ي، النه فيچ عاش�وا ج�دي وجدتي 
وأب�وي وأمي وكل الج�ريان، واهل حارة رابضة عىل 
س�فح جبال ش�امخة ما يعرفوا غري: يا هال… فوت 
ج�اي… أعرُب ه�ون… ج�رية اهلل عىل امليس�ور…..
إنطح فالك… ُم�د ايدك… إبرش ….. إِوِصلت، وَربُع 
كله�م نخوة وش�هامة، قلوبه�م بيضاء بل�ون ثَلِْجة 
چانون عمرها ما تلونت، والِسنَة عمرها ما نطقت اال 
بالطيب وبطون عمرها ما أكلت اال من عرق جبينها 

ومن خري آيدها حالل زالل.

كتب: خالد قوقزةحارات منسية..  »يربطني بيچ الحلوة واملُرّة«

1



08
آخر األسبوع الجمعة 23 آب 2019

ه�ل تعلم: أن الحي�وان الوحيد الذي يس�تطيع أن يخرج 
معدته إىل الخارج هو نجم البحر.

هل تعلم: يف خلية النحل ملكة واحدة وملك واحد، واملاليني 
الباقية من النحل هم األوالد.

هل تعلم: هناك ح�وايل 8000 نوع من النمل وتنمو النملة 
وهي يف طور الريقة فقط.

هل تعلم: رسطان الرمل األسرايل يتنفس من خالل أرجله 
عندما ينتقل عىل أرض جافة.

ه�ل تعلم: الديناصور كان اك�رب الحيوانات يف العالم وقد 
مات وانقرض بسبب مرض الكساح.

هل تعل�م: الحلزون ال يتزوج إال مرة واحدة خالل حياته. 
وأن عملية التجاوز تدوم اثنتي عرشة ساعة.

صندوق املعلومات

df@alrai.com

فرح تسأل

كيف يتبدل شكل املاء

يحىك

أن
حكاية من الرتاث الشعبي

تطري وتطريْ

يف كوننا الكبريْ

تدور يف الفضاءْ

تعاند الهواءْ

جناحها حديْد

وعزمها شديْد

تدور يف البلداْن

وتحمل اإلنساْن

طعامها الوقوْد

تمي بال حدوْد

هل تعرف املسافرة

إنّها..........

شعر: نهلة الجمزاوي

إذن كيَف تع�رُف موهبَتك؟ اكتِش�ف ميولَك: إنَّ 
حبََّك أن تؤدَِّي عَمالً معيَّنًا، يدلَُّك عىل نوِع املوهبَِة 
التي بداِخِلَك!، وهذا الحبُّ ينش�أُ مبكًِّرا. فقد تجُد 
بداِخِلَك َميالً إىل الرَّسِم أو الكتابَِة َمثالً، فاحِرص 

عىل اكتشاِف هذا الحبِّ وامَليل.
االقتن�اُع: يجُب أن تكوَن مقتنًعا فعال بهذا الحبِّ 
وامليل، فإنَّ االقتناَع يُعطيَك طاَقًة تجعلَُك تستمرُّ 

ىف هذا العمل، ويدفُعك إىل زيادِة معرَفِتِه.

رسع�ُة التعلُّ�م: راِقْب رسع�َة تعلُِّم�َك للفنوِن ىف 
مجاِل موهبَتك. ألنَّه دلي�ُل نجاِحك فيها، وأصالُة 

موهبَتك فيها.
ترقَّب لحظَة الرَباعة: انُظر بعنٍي فاحَصٍة ملوهبِتَك 
وترقَّب لحظ�ة إتقاِنَك لها. والِحظ م�دى التَّنفيِذ 
التَّام لإلتقان. فمثالً إذا كانت تلَك املوهبُة الكتابة، 
فعندما تب�دأُ أحرُف الكتابة ىف االنس�ياِب، فهذه 

رسالٌة واضحٌة ومقنعٌة عىل وجود املوهبة.

هل أنا موهوب؟

املوهبة هي قدرة خاصة تميزك عن غريك من الناس...وكلُّ ش�خٍص لديه موهبة 

ما، فإذا تعرَّفَت عىل موهبِتك ثمَّ ُقْمَت بتنِميَِتها، فس�وَف تش�عُر بذاتَك وتنجُح ىف 

حياِتك.

يُحك�ى أن رج�الً كان يس�ري يف صح�راء، رأى يف طريقة دباً 
ُمقي�داً باألغالل، وكان ال�دب يرصخ بصوت�ه امُلزمجر متأثراً 
من ش�دة أغالله، واقرب منه الرج�ل عىل مهل وفك قيد الدب 

وابتعد عنه وسار كل من الدب والرجل يف طريقه.
ذات ي�وم رأى ال�دب ذلك الرجل الذي أنق�ذه وهو نائم تحت 
الش�جرة وتذكره وتذك�ر معروفه، وفج�أة رأى ذبابة تحوم 
ح�ول رأس الرجل وه�و نائم ث�م هبطت الذباب�ة فوق أنف 

الرجل.
الح�ظ ال�دب تململ الرجل م�ن حركات الذب�اب ومضايقته، 
واس�تيقظ الوف�اء يف قل�ب الدب وق�ال واهلل ال أت�رك الذباب 
يُضاي�ق صديقي الرجل الذي أنقذني وفّك قيدي، وس�أريحه 

من إساءة هذه الذبابة وارّد الجميل لصديقي الرجل.
التق�ط الدب صخرة من األرض ورفع به�ا عالياً حتى يقذف 
به�ا الذباب�ة ويقتلها، وبالفع�ل هوى بالصخرة ع�ىل الذبابة 
الواقف�ة عىل راس الرجل، وأنجز مهمت�ه بقتل الذبابة ومعها 
تهشم راس الرجل وتناثرت أسنانه وبالتايل قتل الدب صديق 

الدب صديقه دون أن يقصد.
»تُروى ه�ذه القصة من باب التحذير م�ن ُمصادقة الحمقى 
ألنه�م أحيان�اً م�ن ف�رط الوف�اء يرتكب�ون حماق�ة بح�ق 

أصدقائهم«.

نع�رف أنَّ امل�اَء ل�ه ثالث�ُة 
الحال�ُة  ل:  أش�كاٍل:األوَّ

ائلة العاديَّة. السَّ
لب�ة يف  الثَّان�ي: الحال�ة الصُّ
ش�كِل َجِليٍد.الثَّالث: الغازيَّة 

يف شكِل بَُخاِر ماٍء.
كم�ا أنَّ قطرَة امل�اِء تقطُع 
وجوِده�ا  ب�ني  م�ا  دورًة 
املحيط�اِت،  أو  البُخ�ار  يف 
الغ�الِف  يف  ِره�ا  تبخُّ ث�م 
س�قوطها  ث�م   ، اْلَج�وِّيِّ
مطًرا وانس�يابها يف األنهاِر 
�ُد  تتجمَّ وق�د  والبح�رياِت، 

ل إىل ثلٍج. وتتحوَّ
ويف دراس�ٍة ألح�ِد الُعلم�اِء 
وجد أنَّ�ه يف فرتِة ِمئَ�ِة عاٍم 

يقيض ُجَزْيُء املاء 89 عاًما 
يف املحي�ط وعرشين ش�هًرا 
يف ش�كل جليد وأسبوعني يف 

العذبِة،  والبَُح�رْيَاِت  األنهاِر 
وأقلَّ من أس�بوٍع يف ش�كِل 
. بَُخاِر ماٍء يف الغالِف الجوِّيِّ

فكر 
واحزر
فكر 
واحزر

؟

إذا عرفت الحل أرسل اسمك 
وصورتك وجواب الفزورة إىل 
df@alrai.com  بريد دنيا الفرح

لتصبح من أصدقائنا األعزاء

دنيا الفرح | تعّدها: نهلة الجمزاوي

الّدب األحمق
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حلول األلعاب تنرش يف صفحات »أبواب« السبت

حل العدد
السابق

حل العدد
السابق

قم باستكمال الشبكة، حتى يصبح كل صف وعامود واملربع الذي يتكون من 3 صفوف وأعمدة )باللون 
الغامق( يحتوي عىل كل رقم من 1 - 9

لحل مسابقة كاكورو عليك ادخال رقم من 9-1 يف 
املربعات الفارغة.

مفاتيح الحل هي االرقام املوجودة يف املربعات السوداء 
وهي التي تعطي حال ملجموع االرقام.

االرقام املوجودة فوق الخط تعطي الحل االفقي واالرقام 
املوجودة تحت الخط تعطي الحل العامودي.

مفتاح الحل رقم 3 سيكون الحل لرقم 2 ورقم 1 ورقم 
5 سيكون حال لرقم 4 ورقم 1 او رقم 2 ورقم 3.

اي من املربعات ستحل بالشكل الصحيح تعتمد عىل 
حل املفتاح باالتجاه اآلخر

ال يجوز تكرار الرقم يف الحل لذا رقم 4 سينتج عنه 
االرقام 1 و3.

تفيدكتبالعلومالد
راه�ةفيلخلاناةيني
ونالرشيدكانيصليم
اناكومويلكةعكرةئ�
يفايغزوعاماويحجع
اددعلةبسنلابواما
لمسلمينحديثافانا
عبةيمالساةلودربك
ددالسكانه�ياندوني
يةمحرلالبجثاوايس
وجدفيمكةالمكرمةف
لاناوثافرعةفطنمي
اشه�رالاربعةالحرم

دعقلاوذبجرمرحميه�
ةوذوالحجةفيالعام
نجلاوسنالايرجه�لا

كلمة الرس

من املخلوقات يُْطَلق عليهما 
"الثقالن" من مقطعني و)10( 

احرف

تفيد كتب العلوم الدينية ان الخليفة 
هارون الرشيد كان يصيل مئة ركعة 

كل يوم وكان ايضا يغزو عاما ويحج 
عاما وبالنسبة لعدد املسلمني حديثا 

فان اكرب دولة اسالمية بعدد السكان 
هي اندونيسيا وان جبل الرحمة يوجد 
يف مكة املكرمة يف منطقة عرفات وان 

االشهر االربعة الحرم هي محرم رجب 
ذو القعدة وذو الحجة يف العام الهجري.

الحل السابق: روسيا

الكلامت املتقاطعة

أفقياً:

1 - كاتب فرنيس له رواية طويلة بعنوان 

»بحثاً عن الزمن الضائع« 2 - وقت – حظ 

– جواب 3 - ضد ضالل – واسع 4 - عالمة – 

مهارة – أعطى واالً – وقع 5 - بحر – خلَّف 

امليت أم عىل األرض 6 - نقاب الدابة – أشفق 

عىل شخص – جمع 7 - حلقوم – ضد عرس 

ل  8 - حالّق – ثعبان 9 - يبرص – ضد تسهَّ

10 - مبسم – علياء – وجع 11 - أب – بدين.

عمودياً:

1 - أديب فرنيس اعتمد التحليل النفيس يف 

رواياته له »اعرافات عاشق« 2 - والدة – من 

يقوم بدور يف مرسحية أو يف فيلم – ألقى 3 

- قاعة االستقبال – رضير 4 - الشهر السابع 

من السنة الشمسية – حاجز 5 - يخاصم أو 

يشاحن – مأوى األيتام 6 - سارق – خالف 

أنثى – أول النوم 7 - راية كبرية – نقيض 

ميت – ضجر 8 - مكسب – متوسط بني 

البائع والشاري 9 - مكرّب الصوت – رسب 

من الطيور – حرف رشط 10 - ما يكتمه 

اإلنسان – سقط املطر عىل األرض بغزارة – 

لعاب النحل 11 - تمرن – مجال – ضد حلو.
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أفقياً:

-1 دون كيخوته -2 سم – عطش – دمع -3 إيراد – يعاني 
-4 يعود – ركن – أم -5 دراق – أرق -6 أخ – أهراء – يم -7 
نيزك – أ أ – جشع -8 هرب – حق – سن -9 رجل – مناقب 

-10 فج – إنساني -11 صندوق – خم – مر.

عمودياً:

-1 إيفانهو -2 وسيع – خري – فن 3–نمرود – زبرجد 4– 
إدراك -5 يعد – آه – حالق -6 خط – رقراق -7 وشيك – أ 
أ – مسخ -8 عناء – سنام -9 هدى – جنان -10 مناقيش 

– قيم -11 زعيم – معيب.

- حل كلامت متقاطعة:

9/23 إلى 10/22

8/23 إلى 9/22

6/22 إلى 7/22

11/22 إلى 12/21

العذراء

العقرب

األسد

2/19 إلى 3/20

الحوت

 تفتح صفحة جديدة من العالقات االجتماعية 

والشخصية المميزة ,تتاح لك فرصة للتواصل 

مع محيطك وذلك بشكل ناجح جدًا ال تبق 

وحيدًا بل وسع دائرة تحالفاتك.

شخصية برج العذراء

يعترب مولود برج العذراء من الشخصيات القوية التي ميكن اللجوء إليها ألخذ النصائح 

والحكم، وبالرغم من أن املظهر الخارجي ملولود برج العذراء يوحي بعدم املباالة 

والهدوء، إالّ أنه يخفي مشاعر عميقة عن اآلخرين، بسبب الواجبات واملسؤوليات 

الكبرية التي تقع عليه، وسعيه الدائم إىل تحقيق مطالبه يف فرتة زمنية قصرية.

نقاط القوة: ذيك، متواضع، يُعتمد عليه، دقيق، محلل.

عيوب العذراء: كثري النقد، يصعب إرضائه، حاد الكالم، محافظ، يصدر أحكام عىل اآلخرين

 تبدو أكثر انفتاحًا وإيجابية، بينما يشتد الطموح وتفتقر الى الصبر. من حّقك أن 

تستفيد من االجواء المفرحة التي تغمر هذا النهار لتحقق تقدما على كافة 

االصعدة.

12/22 إلى 1/19

الجدي

تكون شجاعًا ومقدامًا وربما تفاجئ البعض 

باتخاذك خطوة جريئة غير متوقعة وذلك 

باقتحام مجال جديد قد تالحق اعمالك 

شخصًيا وتسهر على مصالحك وقد تكون 

أكثر االشخاص كفاءة وديناميكية.

 التزم مكانك ووضعك بدون تغييرات على 

أي صعيد ال تباشر بعمل جديد. فكر جيدًا 

قبل أي تصرف إحذر من أصدقاء متخفين 

وحاول أن تبتعد عن الضوء.

 يجب أن تكون دقيقًا جدًا في ما يحصل، وأن 

ترفض التدخل في حياتك من أية جهة، وأن 

تحذر من قطيعة أو إنفصال تضطر للتفاوض 

إليجاد مخرج للورطة االخيرة وتستاء لعدم 

تطور االمور او للغموض السائد.

 الوقت سانح للتنظيم وبت شؤونك المالية 

وإقامة موازنة جيدة. تنقشع السماء 

وترتاح من التعب النفسي تنفتح على 

الخارج وقد تطرأ ظروف تؤدي الى تغييرات 

مهمة.

 تطرأ هذا اليوم تأخيرات وتأجيالت في 

الدقيقة االخيرة تزعجك وتضطرك الى اعادة 

التنظيم والبرمجة . يثقل المناخ وتكثر االزمات 

والحوادث حاذر من االهمال واطلع على كل 

تفصيل ودقق في كل ما يقال او ينفذ.

الجوزاء

5/21 إلى 6/21

 راجع حساباتك عزز موقعك وادعمه 

بالخبرة والبراهين انها يوم مناسب 

الظهار كفاءة وثقة بالنفس فال تكن 

مسكينا اذ قد تعدك بالنجاح واالرباح.

 يبدأ اليوم بجو يناسبك جدا ويتحدث عن 

مناسبات اجتماعية ولقاءات واحتفاالت. 

اذا اردت ان تقيم دعوة ما فافعل ذلك 

الن االجواء تبدو مناسبة جدا. 

الرسطان
7/23 إلى 8/22

القوس

10/23 إلى 11/21

امليزان

1/20 إلى 2/18
 قد تجد نفسك امام معطيات مربكة قد 

تصاب بخيبة امل أو تتأخر المعامالت عدة 

ايام فما عليك اال االنتظار كذلك وّضح 

األمور بسرعة وال تترك مجااًل لاللتباس أو 

الشك, ال تيأس ان الحظ سيبتسم لك قريبا.

الدلو

تبدو واثقا من نفسك منفتحًا على كل 

اآلفاق,قادرا على ادارة االخرين 

بحكمة,كما تبدو االنفعاالت العاطفية 

شديدة وقد تعرف لقاء استثنائيًا . 

 تهتم بمشروع خالق وتكون على موعد مع 

التغيير يحالفك الحظ على كل االصعدة 

تتحمس لخوض تجربة جديدة وتفرح النفراج 

مسالة عالقة وتحرز نجاحا وتستقطب 

االعجاب والتأييد.

4/20 إلى 3/215/20 إلى 4/19

الثورالحمل

تسايل
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علوم وتقنية

1 - ما هي الطاقة املظلمة )dark energy(؟

ب�رصف النظر عن أي وس�يلة يبذلها علم�اء الفلك لضغظ 
األرقام، فالكون ببس�اطة ال يتالءم مع أرقامهم. وعىل الرغم 
من أن الجاذبية تقوم بممارس�ة س�حب ثقايل نحو الداخل 
عىل الزمكان -نس�يج الكون- إال أنه يس�تمر بالتوس�ع نحو 
الخ�ارج برسعة أك�رب وأك�رب. وملواجهة ذلك، اق�رح علماء 
الفيزياء الفلكية وجود عامل غري مرئي يعمل بشكٍل معاكس 
للجاذبية ويتس�بب يف توس�ع الزمكان؛ وس�موا ذلك العامل 
بالطاق�ة املظلمة. ووفقاً ألكثر نم�اذج الطاقة املظلمة قبوالً، 
أي نموذج الثاب�ت الكوني، فإّن هذه الطاق�ة تُمثل خاصية 
موروث�ة داخ�ل الفضاء نفس�ه، وهي تمتلك ضغطا س�البا 
ي�ؤدي إىل توس�ع الفضاء. ومع توس�ع األخري، يُول�د املزيد 
م�ن الفضاء الذي يحتوي داخله املزيد م�ن الطاقة املظلمة. 
وباالعتماد عىل عمليات الرصد ملعدل التوسع، يعرف العلماء 
أن مجم�وع كل الطاقة املظلمة املوج�ودة يجب أن يُؤلف ما 
يص�ل إىل 70% من املحتوى اإلجم�ايل للكون. لكن ال يعرف 
أح�د عىل وجه التحديد كيف نبح�ث عنها؛ فأفضل الباحثني 
تمكن�وا خالل الس�نوات األخرية من تضيي�ق املجال املتعلق 
بمكان اختفاء الطاقة املظلمة يف دراسة نرُشت يف آب 2015.

2 - ما هي املادة املظلمة )dark matter(؟

م�ن الواض�ح أّن %84 من مادة الك�ون ال تمتص أو تُصدر 
الضوء. ليس باإلمكان مشاهدة املادة املظمة مبارشًة، وأيضاً 
لم يتم اكتش�افها حتى اآلن بواس�طة وس�ائل غري مبارشة. 

وعوضاً عن ذلك،
فوجود امل�ادة املظلم�ة وخواصه يُس�تخلص باالعتماد عىل 
تأثرياتها الثقالية عىل املادة املرئية، واإلش�عاع، وبنية الكون. 
ويُعتقد أن هذه املادة الش�بحية منترشة يف محيط املجرات، 
وربم�ا تكون مؤلفة من جس�يمات ضعيف�ة التفاعل يُطلق 
عليها اختص�اراً WIMPs. يوجد عىل امتداد العالم مجموعة 
 ،WIMPs من الكواش�ف الضخمة املكرس�ة للبحث عن تلك
ولكن حتى اآلن لم يرصد أي منها تلك الجس�يمات. وتقرح 
إح�دى الدراس�ات الحديثة أن امل�ادة املظلمة ربما تُش�كل 
أرشطة حبيبية رقيقة تمتد يف أرجاء الكون، وربما تمتد مثل 

هذه األرشطة منطلقة من األرض عىل شكل شعر.

3 - ملاذا هناك سهم للزمن؟

يتح�رك الزم�ن إىل األم�ام بس�بب خاصي�ة كوني�ة تُعرف 
باالنروبي ، وتُعرف هذه الخاصية عىل أنها مؤرش للفوىض، 
وهي تتزايد فقط، ولذلك ال وجود لطريقة يُمكننا من خاللها 

عكس زيادة االنروبي بعد حصولها.
تُمث�ل حقيقة زيادة االنروبي مس�ألًة منط�ق، فهناك املزيد 

من الرتيبات الفوضوية للجسيمات مقارنة مع تلك املرتبة، 
ولذلك مع تغري األش�ياء فإنها تميل إىل السقوط يف الفوىض. 
لكن الس�ؤال املهم هنا هو: ملاذا كان االنروبي منخفضاً جداً 
يف املايض؟ لنس�أل السؤال بطريقة مختلفة: ملاذا كان الكون 
مرتب�اً ج�داً يف بدايته عندم�ا كانت كمية هائل�ة من الطاقة 

محشورة يف حيٍز صغري من الفضاء؟

4. هل هناك أكوان موازية؟

تش�ري بيان�ات الفيزي�اء الفلكي�ة إىل أن الزم�كان قد يكون 
مس�طحاً عوضاً عن كونه منحنياً، وبالتايل فهو سيستمر إىل 

ما النهاية.
إذا كان ذلك صحيحاً، ف�إّن املنطقة التي يُمكننا رؤيتها من 
الكون -التي نظن أنها الكون- هي مجرد جزء وحيد من كوٍن 
متع�دد )multiverse( النهائي الكرب. ويف الوقت نفس�ه، تبني 
قوان�ني ميكانيكا الكم أنه يوجد عدد محدد من التش�كيالت 
الجس�يمية املحتمل�ة داخ�ل كل جزء كون�ي )10^10^122 
احتمالي�ة مختلفة(. لذلك وبوجود ع�دد النهائي من األجزاء 
الكونية، فإن الرتيبات الجسيمية داخلها تُجرب عىل أن تكرر 

نفسها بشكٍل النهائي.
وذل�ك يعني أن�ه يوجد عدد النهائ�ي من األك�وان املوازية: 
أج�زء كوني�ة مطابق�ة تماماً لكونن�اً )تحتوي ش�خصاً ما 
مطابقاً تماماً لك(، باإلضافة إىل أجزاء أخرى تختلف بموقع 
جس�يم وحيد، وأخرى بموقع جس�يمني، وهك�ذا وصوالً إىل 
تل�ك املختلف�ة كلياً ع�ن كوننا.هل هناك يشء م�ا خاطئ يف 
هذا املنط�ق؟ أو هل نتيجته الغريبة صحيح�ة؟ وإذا كانت 

صحيحة، فكيف يُمكننا اكتشاف وجود األكوان املوازية؟

5 - ملاذا هناك مادة أكرث من املادة املضادة؟

الس�ؤال املتعلق بالس�بب الكامن وراء وجود كمية من املادة 
أكثر من املادة املضادة -ذات الش�حنة والدوران املعاكسني- 

هو مكافئ للتساؤل عن سبب وجودها أساساً.
يفرض الش�خص أن الكون س�يعالج املادة واملادة املضادة 
 Big( بش�كٍل متناظر، وبالتايل فعند لحظة االنفجار العظيم
Bang( ال بّد وأّن كميات متس�اوية من املادة واملادة املضادة 
ُول�دت حينها. لكن إذا كان ذل�ك ما حصل، فإن اإلفناء الذي 
ينتج عن تصادمهما -حيث يُفني الربوتون الربوتون املضاد، 
واإللك�رون اإللكرون املض�اد )البوزي�رون(، والنيوترون 
النيوت�رون املض�اد، ال�خ- س�يرك وراءه بح�راً ال متناهي 
االتس�اع ومكوناً من الفوتونات عديمة الكتلة. لكن ولس�بب 
ما، ُوجدت كمية زائدة من املادة التي لم تفن، وبالتايل ُوجدنا 
نحن. بالنس�بة له�ذا الس�ؤال، ال يوجد أي تفس�ري مقبول. 
وتؤكد أحدث الدراسات املتعلقة باالختالف بني املادة واملادة 

املضادة، والت�ي نرُشت يف اب 2015، عىل أنهما صور مرآتية 
لبعضهما البعض، مما ال يس�اهم أب�داً يف الحصول عىل أي 
مس�ارات جديدة لفهم الغم�وض املرتبط بش�يوع املادة يف 

الكون.

6. ما هو مصري الكون؟

يعتمد مصري الك�ون بقوة عىل عامل يُع�رف بأوميغا، وهو 
يقيس كثافة امل�ادة والطاقة يف كافة أرجاء الكون. إذا كانت 
هذه القيمة أكرب من الواحد، فحينها سيكون الزمكان مغلقاً 

بشكٍل مشابه لسطح كرة عمالقة.
وإذا لم يكون هناك طاقة مظلمة، فإن كوناً كهذا س�يتوقف 
عن التوس�ع يف النهاي�ة وبدالً م�ن ذلك س�يبدأ باالنكماش 
لينه�ار يف النهاية عىل نفس�ه عرب حدٍث يُعرف باالنس�حاق 
العظي�م . لكن إذا كان الكون مغلق�اً ويمتلك طاقة مظلمة، 
فإن الكون الكروي سيس�تمر بالتوس�ع إىل األب�د. إذا كانت 
قيمة أوميغا أقل من الواحد، فإن هندس�ة الفضاء س�تكون 
مفتوحة لتش�ابه رسج الحصان. ويف هذه الحالة، فإّن قدره 
النهائ�ي هو التجم�د العظي�م )Big Freeze( املتبوع بتمزق 
عظي�م )Big Rip(: يف البداي�ة، س�يمزق التس�ارع الكون�ي 
املتج�ه للخارج املجرات والنجوم ت�اركاً وراؤه مادة مجمدة 
ووحيدة. وبعد ذلك، س�ينمو التسارع ليصري أقوى ويتغلب 
ع�ىل تأثريات القوى التي تربط الذرات معاً ليتمزق كل يشء 

حينها.
أما إذا كانت قيمة أوميغا مس�اوية للواحد، فسيكون الكون 
مس�طحاً وممتداً عىل ش�كل مس�تو النهائي االتس�اع يف كل 
االتجاه�ات. وإذا ل�م يكن هناك أي طاق�ة مظلمة، فإّن هذا 
الكون املس�توي سيتوس�ع إىل األب�د لكن بمع�دل متباطئ 

بشكٍل مستمر ليصل إىل نقطة ثابتة.
أما إذا كان هناك طاقة مظلمة، فإّن الكون املسطح سيعاني 
يف النهاي�ة م�ن انتهاء التوس�ع مما يقود إىل تم�زق عظيم. 
وبرصف النظر عّما س�يحصل، فالكون يموت وهي حقيقة 
 )Paul Sutter( ناقش�ها بالتفصيل عالم الفيزياء باول سوتر

يف مقالة نرُشت عام 2015.
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املوجية؟

يف الواق�ع الغري�ب لإللكرون�ات والفوتونات والجس�يمات 
العنرصي�ة األخرى، تُمث�ل ميكانيكا الكم القان�ون الحاكم. 
وهناك ال تترصف الجسيمات ككرات صغرية، وإنما كأمواج 
تنترش عىل مجال واس�ع. ويُوصف كل جس�يم بتابٍع موجي 
)wavefunction(، أو توزع احتمايل، يُخربنا بموضع الجسيم 
ورسعت�ه، والخ�واص األخ�رى. لكن ال يُخربن�ا أي يشء عن 

طبيعة تلك الخواص.
يمتل�ك الجس�يم مجموعة من القيم الت�ي تُمثل كل خواصه 
حت�ى لحظة إجراء القي�اس التجريبي إلحداها -عىل س�بيل 
املثال: املوضع- وحينها ينهار التابع املوجي للجسيم ويتبنى 
موضع�اً وحي�داً. لكن كيف وملاذا يتس�بب قياس الجس�يم 

بانهيار تابعه املوجي وإنتاج واقع متماسك نُدرك وجوده؟
قد تبدو هذه املس�ألة، املعروفة بمس�ألة القياس ، محدودة 
بفئ�ة قليلة، لكّن اإلجابة تكمن يف فهمن�ا لطبيعة الواقع، أو 

هل هو موجود أساساً؟

8 - هل نظرية األوتار صحيحة؟

عندما يفرض علماء الفيزياء أن الجس�يمات العنرصية هي 
يف الواق�ع عبارة عن حلقات ببعٍد وحيد، أو أوتار ، يهتز كل 

منها بردٍد مختلف، فإّن الفيزياء تصبح أسهل بكثري.
تس�مح نظرية األوت�ار للفيزيائيني بصياغ�ة القوانني التي 
تحكم الجس�يمات واملتمثل�ة بميكانيكا الك�م باالعتماد عىل 

قوانني يخضع لها الزمكان وتتمثل بالنسبية العامة.
كم�ا أنها تس�مح أيضاً بتوحي�د القوى األربع األساس�ية يف 
الطبيعة داخل إطار واحد. لكن تكمن املش�كلة يف أن نظرية 
األوت�ار تعمل فقط يف كوٍن مؤل�ف من 10 أو 11 بعداً: ثالثة 
أبعاد مكانية، وس�ت أو س�بع أبعاد مكاني�ة مدمجة، وبعد 
الزمن. يبلغ حجم األبعاد املكانية املدمجة -إضافة إىل األوتار 
املهت�زة- ما يص�ل إىل جزء من مليار م�ن تريليون جزء من 
حجم النواة الذرية. وبالتايل ال يوجد لدينا أي طريقة مقنعة 
الكتشاف أي يشء بهذا الصغر، ومن ثمَّ ال وجود ألي طريقة 

تسمح بالتأكد التجريبي من صحة هذه النظرية.

9 - هل هناك ترتيب داخل الفوىض؟

ال يُمك�ن للفيزيائيني حل مجموعة من املعادالت التي تصف 
سلوك املوائع بدقة، ويش�مل ذلك املاء والهواء وكل السوائل 
والغ�ازات األخ�رى. ويف الحقيق�ة، ليس من املع�روف فيما 
إذا كان هن�اك حل تام ملا يُعرف بمعادالت نافييه-س�توكس 
)Navier-Stokes equations(؛ أو فيم�ا إذا كان هن�اك حل ما 
يس�مح بوصف املوائع يف كل م�كان أو يحتوي عىل خواص 

موروثة ال يُمكن معرفتها وتُعرف باملتفردات .
وكنتيج�ة لذل�ك، فإن طبيع�ة الف�وىض ليس�ت بالظاهرة 
املفهوم�ة جيداً. ويتس�اءل علماء الفيزي�اء والرياضيات هل 

فعالً من الصعب التنبؤ بالطقس؟
أم أنه غري قابل للتنبؤ بشكٍل متأصل؟

هل تتجاوز مسألة االضطراب الوصف الريايض؟
أو ه�ل كل ذل�ك منطقي حقاً عند معالجة األمر باس�تخدام 

»live scince الرياضيات الصحيحة؟ »املصادر

هل تُريد الحصول عىل نوبل يف الفيزياء؟

ُقم بحل أحد هذه األلغاز!
 Lord Kelvin يُعتقد أن عالم الفيزياء لورد كلفن )Pandora's box( صندوق باندورا

رّصح يف العام 1900 قائالً: »لن يكون هناك يشء جديد لنكتشفه يف الفيزياء اآلن. 
وكل ما تبقى يتعلق بإجراء قياسات أكثر دقة«. لكن خالل العقود الثالثة التالية قادت 

ميكانيكا الكم والنسبية العامة الينشتاين إىل ثورة يف عالم الفيزياء.
واليوم، لن يجرؤ أي عالم فيزياء عىل التأكيد بأن معرفتنا الفيزيائية للكون قريبة من 

االكتمال.
وعىل العكس من ذلك، فإّن كل اكتشاف جديد يظهر وكأنه حل أحجية صندوق 

باندورا يجعل من أسئلة الفيزياء أكرب وأكثر عمقاً. وإليك مجموعة من األسئلة األكثر 
عمقاً يف الفيزياء عىل اإلطالق.

سوف تتعلم عن األكوان املتوازية )parallel universes(، وملاذا يتحرك الزمن يف اتجاه 
واحد، وملاذا ال نفهم الفوىض؟

أكرب 9 ألغاز

غري محلولة يف 

عامل الفيزياء
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معظ�م الناس، تلتقي وتتواصل مع بعضها بعضاً يف كل 
الظروف واالحوال.. ماذا لو كان نجاحنا يف هذا االرتباط 
-وان كان بش�كل مؤقت- يرتكز بكل بس�اطة عىل الحلم 

والجرأة واالندفاع؟
..ال يشء محري.. وطبيعة الناس التالقي والعمل والس�فر 

والتطوع والحب معا!.
إزاء رغبت�ك يف تغيري وضعك، اخر محيطك ومن تتعامل 
معهم بعناية ربما يميل بعض املقربني منك إىل إس�قاط 
مخاوفه عليك ويمنع بذلك تقدمك. حذار من األش�خاص 
الذي�ن ترافقه�م. إذا كان بعضه�م متوت�راً بطبعه، من 
األفضل أال تُكلّم�ه عن مرشوعك. من الرضوري أن تتكل 
أيضاً عىل ش�خص إيجابي )صديق، أو زميل، أو مدّرب( 
ك�ي تُكلّمه عن مس�ارك وش�كوكك وتتلقى من�ه الدعم 
واملس�اعدة. أخرياً، ال يشء يمنعك م�ن اإليمان بأحالمك. 

يكفي أن تتحىل بالجرأة الكافية!
الس�تجماع الثقة الكافية واالنفتاح عىل الخيارات املتاحة 
بأفضل طريقة، يتعلّق العامل األس�ايس باالستمتاع بكل 
ما نفعل�ه وتجاوز العوائ�ق الداخلية وتحري�ر القدرات 
الكامنة. يسهل أن ننىس نفسنا وسط انشغاالتنا الدائمة، 
لك�ن يمكن أن يتح�ّرر الجمي�ع ويعطوا قيم�ة لعملهم 
ويخصص�وا الوقت للتس�لية واالعتناء بال�ذات ومقابلة 
أقرب الناس. س�تكون رغباتنا وأحالمن�ا كفيلة بتحريك 
مجتمعاتنا برشط أن نجدد التواصل مع ذواتنا ونكتشف 

الحياة التي نريد عيشها!

1 - احلم ونّشط مخيّلتك
تعك�س الطموح�ات جوهرنا الحقيق�ي لكنن�ا ربما نجد 
صعوب�ة يف تحديد رغباتنا إذا غرقنا يف الروتني أو س�محنا 

ملخاوفنا أو للمعايري االجتماعية بالتحكم بنا.
أجب عن األسئلة التالية:

 م�اذا كنُت ألفعل لو لم أك�ن مجرباً عىل الترصف بطريقة 
مثالية؟

 ماذا كنُت ألفعل لوال ضيق الوقت؟
 ماذا كان ليحصل لو كنت أتمتع بثقة إضافية بنفيس؟

 ماذا كنُت ألفعل لو كنُت أتمتع بحرية إضافية؟

 ماذا كنُت ألفعل لو كان كل يشء ممكناً؟
 م�اذا كن�ُت ألفعل لو لم أكن أخاف م�ن نظرة اآلخرين 

إيلّ؟
ال داع�ي كي تدّون أجوب�ة غريبة أو اس�تثنائية، بل عرّب 
عما تش�عر به بكل بس�اطة. إذا تكررت النقاط نفس�ها، 

ستكتشف أكثر ما يثري اهتمامك.

ما رغباتك الحقيقية؟

 عّدد مئة ه�دف تريد تحقيقهما يف حياتك )زيادة ثقتك 
بنفس�ك، وتأس�يس عائل�ة، والعيش يف م�كان يطّل عىل 
البحر...(. يس�هل أن تُع�ّدد أول 20 هدف�اً لكن يجب أن 
تمعن التفكري بعد هذه املرحلة. ستكتشف حينها حقائق 

كنت تجهلها.
 اكتب جدوالً بالنش�اطات التي تحب فعلها ولم تقم بها 
منذ فرة طويلة. حني تفكر بها، ستحّن إليها وستسرجع 
أحاس�يس جدي�دة وتعي�د التواص�ل مع ج�زء منيّس يف 
داخلك. حتى أنك ربما تعود إىل طفولتك التي كانت مليئة 
باألح�الم والطموحات. اخر الهدف ال�ذي تريد البدء به 

وحاول أن تلتزم بتنفيذه.

تخيّل الحياة التي تحلم بها

ارسم عىل ورقة كبرية الصور التي تعكس حياتك املثالية. 
ال ي�درك معظم الن�اس حقيقة م�ا يريدونه. ل�ذا حاول 
أن ترك�ز عىل رغباتك من دون تش�غيل حس املنطق، ثم 
أغمض عينيك وأطلق العنان ملخيلتك. يهدف هذا التمرين 
إىل ترس�يخ الحياة التي تحل�م بها يف وجدانك كي تتمكن 
الحقاً من تكييف الوضع الذي ال يروق لك مع الحياة التي 
تريدها. أخرياً، حّدد أنواع األش�خاص الذين تريد التعامل 

معهم والبيئة التي تفّضلها.

2 - تجرأ وثق بنفسك
تب�دو الفجوة هائلة أحياناً بني الحلم والواقع. لكن يمكن 
ردمه�ا ع�رب اتخ�اذ ق�رار بس�يط. كيف يمكن إس�كات 
الصوت الداخيل الذي يش�كك يف قدراتك ويحاول إقناعك 

بأن حلمك بعيد املنال؟

التزم بسلوك إيجايب

 دّون يومي�اً األح�داث اإليجابية التي عش�تها مهما كانت 
بسيطة، وأجرب نفسك عىل تدوين أحداث متعددة. سيتمكن 

الدماغ حينها من الركيز عىل اإليجابيات.
 تنبّه إىل وضعية جسمك أيضاً: إذا كنت معتاداً عىل إحناء 
ظهرك وش�بك ذراعيك، سيس�جل الدماغ أنك حزين. لكن 
إذا وقفت باس�تقامة وابتسمت، سيس�جل أنك سعيد. هذه 
الوضعية ليس�ت تلقائية بالنس�بة إىل بعض الناس، وال بد 

من التدرب عليها طوال الوقت.

زد تقديرك لنفسك

 يسهل أن تطغى عليك مخاوفك ويراجع تقديرك لنفسك 
ح�ني تواجه العوائق. يعمل الدم�اغ عرب الجمع بني األفكار 
ويصع�ب أن تتوقف الدوامة الس�لبية بعد تش�كّلها. منعاً 
لنش�وء هذه العقلية، كرر عب�ارات إيجابية وعرّب عن ثقتك 

بنفسك. ستتوقف حينها الروابط السلبية يف الدماغ.
 إذا ساورتك ش�كوك، خذ ورقة وارسم كي يتشتت عقلك 
ويف�ّرغ الطاقة العاطفية الس�لبية. اكتب رس�الة عاطفية 
وكأنك تتكلم مع صديق مقّرب، ثم عّدد مزاياك وإنجازاتك.

ِعْش الحارض

نميل غالباً إىل تذكّر أحداث املايض أو نقلق بشأن املستقبل. 
ك�ي تعيد الركيز ع�ىل الحارض تتعدد الخط�وات املفيدة، 
ال س�يما التنفس والتأمل وتجدي�د تناغم القلب، فضالً عن 
نش�اطات أخرى مثل االعتناء بالحديقة والرس�م والحياكة 
واألش�غال اليدوية. تس�مح ه�ذه الخي�ارات بصنع غرض 
باليدين وبتطوير حس اإلبداع وتخفيف مس�توى الضغط 

النفيس. ستكون مفيدة أيضاً لالستعداد ألكرب التحديات.

قيّم واجباتك

ننشغل غالباً بواجباتنا التي باتت فائقة يف هذا العرص أكثر 
م�ن أي وقت مىض. لكن أال يمكن�ك أن تتخىل عن أي منها 
فعالً؟ دّون يف دفرك تأثري نش�اطاتك يف العالم واملحيطني 
ب�ك. اذكر املهام الت�ي تقوم به�ا رغماً عنك واتخ�ذ قراراً 
بتجنبها من دون أن تشعر بالذنب. يتعلق التحدي األسايس 

بب�دء اإلصغ�اء إىل نفس�ك. يج�ب أن تتوقف عن نس�يان 
حاجاتك، ثم تساءل عن املهام التي تحبها وتفّضلها.

3 - تحرك بكل حامسة
بع�د تحديد هدف�ك، تصب�ح املهمة س�هلة. بعدم�ا تقوم 
بالخط�وة األوىل، س�تنطلق وتج�د مس�ارك الصحيح بال 
مش�كلة. ربما تشعر بأن املرحلة األوىل عصيبة ومتسارعة، 
لكن يتعلق أس�اس أي مرشوع بالقدرة ع�ىل املثابرة حتى 

الوصول إىل خط النهاية.

اتخذ خطوات تدريجية

رغم إط�الق املرشوع الذي كنت تنتظ�ره منذ فرة طويلة، 
ربم�ا تش�عر بأنه ال يزال مجّرد وهم بعي�د املنال. لكن من 
الطبيعي أن تهلع إذا فكرَت باملسافة التي يجب أن تقطعها 
قب�ل أن تص�ل إىل النهاي�ة. ل�ذا من األفض�ل أن تركز عىل 
اله�دف الذي تصبو إليه وال تتوق�ع أن تُحققه خالل وقت 
قصري. احرص عىل تقسيم املرشوع إىل أجزاء ومراحل عدة. 
حّدد خطوتك األوىل بغض النظر عن نوع املرشوع ورسعان 
م�ا ت�درك أن مجموعة الخط�وات الصغرية س�توصلك إىل 

مبتغاك.

قيّم مراحل عملك

قد تش�عر بحماسة ش�ديدة وتتوق إىل تحقيق أحالمك عىل 
أرض الواقع، لكنك س�تصبح أكثر تأثراً بالضغوط يف هذه 
الظ�روف ويصيبك الهلع حني تش�عر بأن�ك ال تتقدم أو ال 
تجد كل ما تبحث عنه. قيّم املرحلة التي تنهيها كل شهر أو 
كل ثالثة أش�هر، بحسب حجم املرشوع. دّون يف دفرك كل 

إنجاز أو لقاء مثمر أو مفاجأة سارة.

خذ اسرتاحات متكررة

يم�ّر أي مرشوع بعقبات عىل امل�دى الطويل ومن الطبيعي 
أن تضع�ف طاقتك من وقت إىل آخر. إذا كنت تتابع العمل 
من دون أن ترتاح، قد تنىس هدفك األصيل يف مرحلة معيّنة. 
لذا م�ن الرضوري أن تأخذ اس�راحات بضع س�اعات أو 

بضعة أيام أو حتى أسابيع كي تستعيد نشاطك.

عالقات وتواصل

مع املحبة والرضا تنال

أرسار نجاحك يف الحياة..
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ازياء

تدور عروض االزياء يف العالم حول االختالف الجذري 
يف البيئة وتباين التوقعات بني حر شديد اوبرودة.

وعموم�ا ، لكل مصمم خياراته وه�ي تجول العالم يف 
هذا املوسم الساخن:

وفرض الصيف الحايل نوعيات من االقمش�ة وااللوان 
الغريبة..منها فساتني أنيقة بألوان النيون إلطاللة غري 
تقليدية يف صيف 2019، والتي أصبحت من الصيحات 
التي تربعت عىل عرش املوضة بشكل كبري هذا املوسم، 
خاصة م�ع ع�ودة أزياء الديس�كو الالمع�ة من فرة 

الثمانينات.
وقد ش�اهدناها يف أس�ابيع املوضة العاملية الكثري من 
بي�وت األزياء العاملي�ة تصاميم مختلف�ة ومميزة مثل 
 Emporio آرمان�ي  روكس�اندا Roksanda، وإمربي�و 

.Natasha Zinko و ناتاشا زينكو ،Armani
كم�ا أن أل�وان الني�ون ب�رزت بش�كل كب�ري تحديدا 
بتصاميم الفساتني املختلفة، بأكثر من طريقة مختلفة 
وتنس�يق ع�رصي. وإذا كن�ت ترغب�ني بتجرب�ة هذه 
الصيح�ة، إليك يف هذا األلبوم مجموعة من الفس�اتني 
األنيقة بأل�وان النيون املختلفة الطاللة غري تقليدية يف 

صيف 2019.

فساتني قصرية بألوان النيون

جربي اعتماد القميص التي ش�ريت الطويل بلون فاقع 
ونسقيه بطريقة كاجوال مع السنيكرز أو أحذية امليول. 

وسيكون مناسبا أيضا مع الكعب العايل والكلتش.

فساتني نيون بصيحة الكم الواحد

م�ن املمك�ن أن تجربي الكث�ري من املودي�الت املختلفة 
للفساتني بألوان النيون، األهم أن تركزي عىل البساطة، 

كهذا الفستان االنيق بصيحة الكم الواحد.

املصمم زياد نكد.. نجمة تلو نجمة

يقط�ف املصمم زي�اد نكد نجمة تلو نجم�ة من كواكب 
مضيئ�ة، ويرصع بها تصاميم س�احرة تيء موس�م 
ربيع وصيف 2019 ألزياء الهوت كوتور، وتضفي بريقاً 

عىل فساتني متوهجة بالفضة والذهب.
املجموع�ة التي حملت اس�م Orion، أرادها نكد مخترباً 
للكواكب، وانعكاس�اً مصغراً لها عىل األرض، إذ جّس�د 
األجس�ام الس�ماوية يف فس�اتني تميز بعضها بأشكال 
النجوم، واش�تعلت ضوءاً وبريقاً، فيما استلهم تصاميم 
أخ�رى من فلس�فة الهندس�ة الفلكية التي ت�زاوج بني 

الخيال وبريق األملاس.
»أوري�ون«، مجموعة ملهمة تتج�اوز التوقعات، تجمع 
بني فرح املوس�م، وبريق الخيال م�ن خالل مروحة من 
ألوان الباستيل، ولون »الش�امباين«، إضافة إىل الفي 
واألس�ود. أما القص�ات املميزة، فتطب�ع روح العصور 
امللكية بلمس�ات مع�ارصة، وخيال هنديس من دهش�ة 
الك�ون. وركز املصمم زياد نكد يف التطريز عىل األحجار 
الكريم�ة بأش�كال وأحج�ام متنوعة، يف حني اتس�مت 
القص�ات بطابعها االنس�يابي واملريح بم�ا يراعي روح 

املوسم.

الجمبسوت عى طريقة املشاهري

بصيف 2019

الجمبسوت من القطع الرائجة بشكل كبري خالل السنوات 
األخرية، خاصة بعدما اعتمدتها الكثري من النجمات. وما 
زالت تتص�در صيحات املوضة يف صي�ف 2019. فمنهن 
م�ن اختارته�ا لإلط�الالت املس�ائية وغريه�ن وجدنه�ا 
مناسبة لإلطالالت اليومية أو الكاجوال وبعضهن اخرن 

الجمبسوت من أجل إطاللة عملية أنيقة.
يع�د الجمبس�وت خيار جي�د يف الس�هرة أو اإلطالالت 

املس�ائية بش�كل ع�ام. خاصة وأن�ه يمنح�ك حرية يف 
الحركة ويس�هل تنس�يقه م�ع مختلف القط�ع. فمثالً، 
يمكنك ارتداء جمبس�وت حمالة بدون أكمام وتنس�يقه 
مع بليزر ذو شكل بسيط كما فعلت النجمة هند صربي 

عند احتفالها بعرض فيلمها الفيل األزرق 2.
أم�ا إن كنت ال تفضلني ارتداء أكث�ر من قطعة فيمكنك 
اختي�ار جمبس�وت مرصع أو مط�رز بالفصوص وذي 
أكم�ام. وهن�ا يمكن�ك تزيينه بح�زام من الس�تان عىل 
طريقة النجمة نوال الزغبي. وهي حيلة لتحديد خرصك 

وإظهاره بشكل أوضح.
وتع�د الجمبس�وت يف الكثري م�ن األحيان خي�اراً جيداً 
لإلط�الت العملية والرس�مية. فيمكن�ك اختيارها بأحد 
األل�وان املحايدة وتنس�يقها م�ع ح�ذاء ذي كعب عاٍل 
وحقيبة مناس�بة. أيضاً اهتمي بأن تكون االكسسوارات 
بس�يطة للغاي�ة. ونعتقد بذل�ك أنها س�تمنحك مظهراً 

جذاباً عند الذهاب للعمل.
ويمكنك اعتماد الجمبسوت الواسعة من األسفل خاصة 
إن كان قوامك كمثرى أو ساعة رملية. ألنك لست بحاجة 
إلظهار هذه املنطقة بشكل واضح. وهو ما فعلته نجمة 

بوليوود بريانكا شوبرا.

صيف 2019 يف دنيا األزياء.. حرارة أرسار الكون
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املنصات اإللكرتونية

اس�تفاد املنتج�ون م�ن الع�ودة القوي�ة يف الف�رة 
األخ�رية للتس�ويق الخليجي من أج�ل تحقيق مزيد 
م�ن اإليرادات، فضالً عن املنص�ات اإللكرونية التي 
أصبحت تشكل مصدر دخل إضايف للمنتجني يف حني 
أصبح�ت كلفة إنتاج األفالم باملتوس�ط تفوق ال� 25 
مليون جنيه، وهو رقم لم يكن قابالً للتنفيذ قبل عدة 

سنوات.
صحي�ح أن بعض النج�وم يحافظون عىل تصدرهم 
لألفيش�ات الدعائي�ة مث�ل أحمد حلم�ي يف تجربته 
األخرية »خيال مآتة« لكن حلمي اس�تعان بمجموعة 
كب�رية م�ن النج�وم ملرافقت�ه يف التجرب�ة الجديدة 
أبرزه�م منه ش�لبي، وخال�د الص�اوي، إذ صدرت 
أفيش�ات منفردة لهم بالحمالت الدعائية للفيلم، عىل 
الرغم من أن حلمي يف تجاربه الس�ابقة كان يكتفي 
بأفيش منف�رد له إضافة إىل آخ�ر جماعي مع باقي 

فريق العمل.
وأصبح�ت رشكات اإلنتاج حت�ى يف األفالم التجارية 
تعتم�د عىل إرشاك أكثر من ممث�ل من نجوم الصف 
الثان�ي بالعمل، وهو ما تكرر يف أكثر من عمل منهم 
»انت حبيبي وبس« ملحمود الليثي وصوفينار والذي 

عرض خالل موسم عيد األضحى.

ويب�ارش ع�دد م�ن املنتجني االتف�اق عىل مش�اريع 
إنتاجي�ة ضخمة ملجموع�ة من الفنان�ني، منها فيلم 
سيجمع بني كريم عبدالعزيز وأحمد عز يكتبه أحمد 
م�راد وهو العمل املأخوذ عن رواية »1919«، يف حني 
يتش�ارك خال�د الصاوي م�ع تامر حس�ني يف فيلم 
»الفل�وس« ويش�ارك أحمد فهمي م�ع أحمد يف فيلم 

»العارف«.

مرحلة جمود

ي�رى الناقد أحمد توفيق أن الس�ينما املرصية عانت 
مرحلة جمود س�نوات بسبب البطولة املطلقة وفكرة 
كتابة العمل من أجل ش�خص واحد فقط، مما جعل 
إيرادات الس�ينما تدور يف سقف محدد لفرة طويلة 
حت�ى مع زيادة األعمال التي تقدم، مش�رياً إىل أن ما 
يح�دث يف الوق�ت الحايل ه�و بمنزلة إع�ادة صياغة 

لوضع لم يكن صحيحاً من البداية.
وأض�اف توفيق أنه عىل الرغم م�ن الراجع العددي 
لألف�الم التي يتم إنتاجها س�نوياً فإن هن�اك زيادة 
يف األعم�ال الجي�دة التي يتم تقديمها عىل املس�توى 
الفن�ي، مبيناً أن تحقيق بع�ض األفالم إيرادات أكرب 
من الطبيعي راجع إىل حش�د ممثلني كانوا يشركون 
يف أكث�ر م�ن عم�ل بفيلم واح�د ومن ثم ت�م توجيه 

إي�رادات األعم�ال التي يش�ركون فيها له�ذا الفيلم 
فضالً عن الزيادة الكبرية بدور العرض يف القاهرة.

وأش�ار إىل أن مس�ألة اإليرادات تخض�ع أيضاً لعدة 
عوام�ل م�ن بينه�ا ارتف�اع س�عر التذك�رة وتوافر 
الس�ينمات الفارهة مما يزيد م�ا يحصل عليه منتج 
الفيلم من التذكرة الواحدة، مبيناً أن غياب إحصائية 
من غرفة صناعة الس�ينما عن تذاكر السينما املبيعة 

دورياً يؤدي إىل شك يف مسألة اإليرادات.
ولف�ت إىل أن فيلماً حقق عىل س�بيل املثال 10 ماليني 
جنيه الع�ام املايض قد يكون ش�اهده عدد أكثر من 
فيل�م آخر حقق 20 مليون جنيه اعتماداً عىل الفروق 
بني أس�عار التذاك�ر والتي تص�ل إىل 3 و4 أضعاف 
ما بني قاعات دور العرض بوس�ط القاهرة واملوالت 

الكربى وكذلك بعض املدن الساحلية.
م�ن ناحيته، يق�ول مدير رشكة »س�ينرجي« أحمد 
ب�دوي، إن فك�رة اختيار االبطال تعتم�د عىل النص 
ال�ذي يتم تقديم�ه للجمهور، مبين�اً أن فكرة إرشاك 
أكث�ر من نج�م يف نفس العم�ل موجودة بالس�ينما 
العاملية وليس�ت اخراعاً مرصياً بل السينما املرصية 

تأخرت يف تقديم هذه النوعية من األعمال.
وأكد بدوي أن كل تجربة سينمائية يكون لها ظروفها 
التي عىل أساسها يتم ترشيح النجوم واختيار األدوار 
التي يؤدونها الفت�ا إىل أن تجارب البطولة الجماعية 
يف معظمها جيدة للنجم وجيدة للجمهور أيضاً، فأي 
فنان تك�ون لديه رغبة بتقديم عمل جيد، والجمهور 

يتحمس ملشاهدة العمل عندما يضم أكثر من نجم.

غياب وعودة

ويرى الناقد محمود قاسم، أن إيرادات أفالم البطولة 
الجماعية شجعت رشكات اإلنتاج عىل تكرار التجربة 
بأكث�ر م�ن عمل، لك�ن يف املقاب�ل إذا ش�هدت هذه 
األعمال تراجعاً باإليرادات فس�تجدها تتوقف وتعود 
ظاه�رة النج�م األوحد، مبين�اً أن الس�ينما املرصية 
عرفت ع�ىل مدار تاريخه�ا البطول�ة الجماعية التي 
كانت تغي�ب فرة قبل ان تعود مج�دداً ويف كل مرة 

يكون الغياب والعودة بسبب امليزانيات.
وأضاف قاس�م أن البطولة الجماعية عادة ما تكون 
مفضلة للجمهور إذا كان العمل مقدماً بش�كل جيد 
ويستفيد منه الفنان أيضاً، الفتاً إىل أن األهم دائماً هو 
االس�تفادة من قدرات املمثلني وعدم االكتفاء بمجرد 

وجودهم بعمل واحد فحسب. »جريدة الجريدة«

يواصل صنّاع السينما املرصية االعتماد 
عىل البطوالت الجماعية سواء كانت 
األعمال املطروحة تضم نجوم الصف 
األول أو الصف الثاني، يف ما يعترب 
وداعاً لظاهرة النجم األوحد التي 
تصدرت السينما املرصية نحو عقدين 
من الزمن، يف حني أصبحت مشكلة 
اجتماع أكثر من نجم بنفس الفيلم 
ال تشكل عائقاً أمام املنتجني يف ظل 
تحقيق األفالم إيرادات كبرية بالصاالت 
السينمائية تغطي كلفة ارتفاع أجور 
النجوم.

سينام

السينام املرصية

تعود إىل البطولة الجامعية لنجوم الشباك!

رضبة قاضية لفيلم

»خيال مآتة«!

بع�د احتالله املرك�ز الثان�ي بقائمة األكث�ر تحقيقاً 
لإلي�رادات ضم�ن منافس�ات أف�الم عي�د األضح�ى، 
تع�رض الفن�ان أحمد حلم�ي لرضبة قاضي�ة تهدد 
اس�تمرار إيرادات أح�دث أفالمه »خي�ال مآتة« إذ تم 
ترسيب نس�خة عالية الج�ودة من الفيل�م إىل مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي وبعض املواق�ع املتخصصة يف 
عرض األفالم. فيلم »خيال مآتة« للنجم أحمد حلمي، 
واجه س�وء ح�ظ بال�غ إذ تعرضت نس�خته األصلية 
ملش�كلة تقنية يف الص�وت عطلت طرحه للمنافس�ة 
بموس�م أفالم عيد األضحى أكثر من 48 ساعة، ومع 
ذل�ك حقق بأول ي�وم عرض إي�رادات بلغت 6 ماليني 
ونصف املليون جنيه، احتل بها املركز الثاني يف قائمة 
اإليرادات بعد »والد رزق« وكان مرش�حاً لحصد املزيد 
من األرباح، ولكن تم ترسيب الفيلم بعد س�اعات من 

طرحه، وهو ما اعتربه البعض مؤامرة عىل حلمي.
تدور أحداث الفيلم حول مجموعة األصدقاء املقربني 
الذي�ن يقوم�ون بعملي�ة رسقة، ث�م يجتم�ع هؤالء 
األصدقاء بعد 30 سنة من عملية الرسقة، ويناقشون 
تل�ك الف�رتة التي تمت فيه�ا الرسقة واألس�باب التي 
دفعته�م للرسقة ويحاول حلم�ي إصالح الخطأ الذي 

ارتكبه.
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رواق الفنون

 mbc ب�اءت بالفش�ل كل املفاوضات الت�ي أجرتها
م�ع مجموعة من املغنني الخليجيني للجلوس ضمن 
لجنة برنام�ج »ذا فويس كيدز«. فقد كان للعراقيل 
املادي�ة دور يف خروج العديد م�ن النجوم من لجنة 
الربنام�ج ال�ذي يبحث ع�ن املواه�ب الغنائية لدى 

األطفال.
تفاوض املنتج مع املغني االماراتي حسني الجسمي 

ليك�ون ضمن اللجنة، والحق�اً عرضت املرشوع عىل 
املغني العراقي ماجد املهندس، ناهيك بمجموعة من 
النج�وم املعروفني الذين وصل�ت املفاوضات معهم 
إىل طريق مس�دود. خرج الحقاً تامر حس�ني معلناً 
عن عدم مش�اركته يف املوس�م الثالث م�ن الربنامج 
الش�هري، فإنح�رصت املنافس�ة بني حماق�ي الذي 
يجل�س يف لجن�ة »ذا فويس« للكب�ار، ونانيس التي 

حافظت عىل مكانتها وكرسيها.
فبدأ البحث عن إسم ثالث ليجلس اىل جانب الثنائي، 
خاصة بعدما خرج كاظم الس�اهر من املعادلة منذ 
بداية املفاوضات، الفتاً إىل أنه سيأخذ إجازة تستمر 
أكثر من عام بعيداً عن االعالم. قبل ساعات، تغريت 
املعادلة بش�كل الف�ت، فقد قررت mbc االس�تعانة 
بع�ايص الحالني الذي س�بق أن جل�س بلجنة »ذا 

فوي�س« للكبار، وخ�رج منها أخرياً ليج�د برنامج 
املواهب يف انتظ�اره. الفنان اللبناني لم يوقع العقد 
بعد مع القناة الس�عودية الت�ي تربطه بها صداقة، 
لكن النهاية الس�عيدة س�تكون خالل ساعات قليلة 
ع�ىل أن يت�م التصوي�ر يف نهاية ش�هر آب الحايل، 
وس�يعرض يف برمج�ة الخري�ف. فه�ل سيش�كل 
الثالثي عايص ونانيس ومحمد تجربًة ناجحًة معاً؟

التقطت عدس�ات كامريات البابارات�زي صوراً للنجمة 
العاملية جنيفر غارن�ر يف لوس أنجلس، وكانت جنيفر 
صاحبة ال�� »47 عاماً«، برفقة ابنته�ا فيوليت البالغة 
م�ن »العمر13« عاماً، التي لفتت األنظار إليها بس�بب 
الش�به الكبري بينه�ا وب�ني والدتها. وقال�ت غارنر يف 
ترصيحات أخرياً وفق تقاري�ر إعالمية أنها :»لن تنىس 
ذكرياتها مع زوجها الس�ابق النجم بن أفليك وتراه يف 
عي�ون بناتها وأوالدها«. جنيفر أيض�اً لديها من أفليك  
ابنة هي س�ريافينا البالغة من »العمر10« سنوات وابن 

هو سامويل البالغ من العمر »7 سنوات«.
مازال�ت النجم�ة العاملي�ة  جنيف�ر غارن�ر  »47 عاماً« 
تخلص لزوجها الس�ابق النج�م العاملي بن أفليك، وقد 

شوهدت يف لوس أنجلس برفقة ابنتها فيوليت.
جنيفر وبن كانا قد تزوجا عام 2005، بعد أن التقيا يف 
موقع تصوير »Daredevil«، عام 2003، وأعلنا طالقهما 

عام 2015.
وعق�ب ذل�ك، لم يش�كل ه�ذا الف�راق عائق�اً للثنائي 
بل اس�تمر كل منهما يف ش�ق طريقه نح�و النجومية 

وتحقيق مزيد من النجاح.

سرية ذاتية

وضم�ن ه�ذا الس�ياق ُرش�حت جنيف�ر غارن�ر ألداء 
ش�خصية  ميالنيا ترم�ب  يف عمل يتحدث عن الس�رية 

الذاتي�ة للس�يدة األمريكي�ة األوىل، وس�يتناول العم�ل 
تفاصي�ل حياتها بدءاً من نش�أتها وممارس�تها مهنة 
ع�رض األزياء وص�والً إىل تحولها إىل واح�دة من أهم 

نساء العالم.
وم�ن أب�رز النتائ�ج اإليجابي�ة يف مس�رية غارنر، هو 
اختيارها من قب�ل مجل�ة »People« األمريكية، »أجمل 
ام�رأة لع�ام 2019«، ووضعت صورتها ع�ىل الغالف 

الرئييس لعددها األخري.
وقال�ت حينه�ا جنيف�ر، يف مقابل�ة تلفزيوني�ة:« كلما 
نظرت يف املرآة بش�كل أقل كلما فكرت بشكل أكرب، ما 
الذي يمكنني أن أقدمه للعالم، أش�عر بسعادة كبرية«، 

مضيفة، أنها لم تحقق نجاحها برسعة.
وعرفت جنيفر الش�هرة الواس�عة عرب أدوارها يف أفالم 
كث�رية قدمتها، كما نال�ت جوائز يف مس�ابقة »غولدن 

غلوب« ومن نقابة املمثلني.

عالقة مميزة

يف املقابل، فإن زوجها السابق بن أفليك تفرغ بعد ترك 
جنيف�ر إىل عمله لكن عالقته بقيت مميزة معها لوجود 

األوالد والبنات.
وكان أفلي�ك، قد أنج�ز فيلماً مع صديق�ه النجم  مات 
ديم�ون  وه�و »The Last Duel«، املقتب�س م�ن قصة 
للكات�ب إيري�ك جاغ�ر، لكن ذل�ك الفيلم س�بب لهما 

انتقادات بسبب موضوعه الذي يحكي عن آخر مبارزة 
قضائية معرف بها رس�مياً يف فرنسا، ووقعت ما بني 

الفارسني نورمان جان دي كاروج وجاك لو غري.

تعنيف املرأة

واعترب املنتقدون أن الفيلم ذكوري يظهر تعنيف املرأة 
واملعاملة البائسة التي تعرضت لها يف تلك الحقبة.

يذكر أن من كتب السيناريو للفيلم هو أفليك وديمون، 
بينم�ا كتب�ت السيناريس�ت نيك�ول هولوفس�نر التي 

ُرشحت لجائزة أوسكار.
ويش�ارك يف إنت�اج الفيل�م: م�ات ديمون، وب�ن أفليك، 
وري�ديل س�كوت ال�ذي يخرج�ه أيض�اً، وفرانس�يس 
لورانس، وجيف روبينوف، وإروين س�توف وكيفن ج. 

والش، إضافة إىل رشكة بريل سريت إلنتاج األفالم.

نانيس وعايص وحامقي

عىل كريس »ذا فويس كيدز«.. كيف وملاذا؟

جنيفر غارنر: لن أنىس ذكريايت مع أفليك

»People« األمريكية اختارتها

»أجمل امرأة لعام 2019«
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تخ�وض املمثل�ة اللبناني�ة جييس 
عب�ده أول بطول�ة له�ا م�ن خالل 
مسلس�ل »ال قبِلك وال بع�ِدك« من 
إنت�اج »م�روى غ�روب«، ولكن لم 
يتم الكش�ف عن اس�م املمثّل الذي 

سيُشاِركها بطولته.
عب�ده الت�ي خاضت آخ�ر تَجاِربها 
مسلس�ل  خ�الل  م�ن  التمثيلي�ة 

»صاِنع األحالم«.
وعرب حوارها مع صحيفة »الراي« 
الكويتية قالت أنها سعيدة بتجربة 
املسلسل التي حصدْت نجاحاً كبرياً 
يف الخليج وتمنّت أن يتم عْرض هذا 
العمل عىل الشاش�ات اللبنانية كي 
يتسنى للُمشاهد اللبناني متابعته، 
واصف�ة إي�اه باملسلس�ل »الثقي�ل 

والنُْخبَوي«.

رواق الفنون

تش�اركني يف أول بطول�ٍة ُمْطَلَق�ٍة م�ن خ�الل 

مسلس�ل »ال قبِل�ك وال بعِدك«. كي�ف تتحدثني 

عن هذه التجربة؟

- أن�ا س�عيدة ج�داً به�ذه التجرب�ة الجديدة. 
ومسلس�ل »ال قبِل�ك وال بعِدك« ه�و من إنتاج 
»مروى غ�روب« وإخراج جورج روكز وكتابة 
كريس�تني بطرس. العمل كومي�دي اجتماعي 
وس�نبارش بتصويره يف نهاية ش�هر اغسطس 

الجاري.

وَمن يشاركك البطولة؟

- األسماء ستكشف عنها الرشكة امُلنِْتجة خالل 
األيام املقبلة.

كانت لك تجربة مميّزة هذه الس�نة يف رمضان 

من خالل مسلسل »صانع األحالم« الذي حقق 

نجاح�اً يف بع�ض ال�دول دون أخرى. ه�ل أنِت 

راضية عن هذه التجربة؟

- راضي�ة عن مش�اركتي يف »صان�ع األحالم« 
وأحبب�ُت ه�ذه التجربة كث�رياً، ألن هذا العمل 
نُْخبَ�وي بامتياز، بدءاً بممثلي�ه، مروراً بنصه 
وانتهاءً بإخراجه وإنتاجه. وأنا ُسِعْدُت بالدور 
ال�ذي قّدمتُه في�ه ألن�ه كان دوراً جديداً، وهو 
ُعرض عىل قناة »أبوظبي« يف رمضان وسيعاد 

عْرضه قريباً عىل شاشات أخرى.

ماذا تقصدين بأنه عمل نُْخبَوي؟

- مسلسل »صانع األحالم« يَُعّد عمالً ثقيالً.

لك�ن ثم�ة إش�كالية ح�ول توصي�ف نُْخبَوي، 

وهن�اك َم�ن يؤكد أن�ه ضّدها ألنه�م يعتربون 

هاً إىل كل  أن العم�ل الفني يجب أن يك�ون موجَّ

الناس وليس إىل فئة معيّنة منهم فقط؟

- األم�ر يرتبط بِقصة العم�ل وفكرته، وهناك 
مسلس�الت ثقيلة والن�اس يحبونه�ا وأخرى 
خفيف�ة بس�يطة وحل�وة ومهضوم�ة تك�ون 

جماهريي�ة والناس يحبونها أيض�اً. هذا األمر 
الن�اس، ومسلس�ل »صان�ع  يرتب�ط ب�ذوق 
االح�الم« من النوع األول وكثريون أحبوه وهو 
يش�به مسلس�الت »نيتفلكس« الت�ي يتابعها 

الجمهور.

الجمهور الرمضاني هل يفّضل العمل النُْخبَوي 

أم العمل الخفيف؟

- ال عالق�ة لرمض�ان به�ذا املوض�وع، بل هو 
يتعلّ�ق ب�ذوق الجمه�ور ال�ذي ينقس�م بني 

األعمال.

ولك�ن الفنان�ني يقول�ون إن الن�اس يفّضلون 

متابعة األعمال البسيطة يف رمضان؟

الدرامي�ة،  اإلنتاج�ات  تكث�ر  رمض�ان  يف   -
يشء  كل  متابع�ة  يمكنه�م  ال  وامُلش�اِهدون 

ويختارون متابعة أعمال َمن يحبّونهم.

وه�ل يُعت�رب املمث�ل س�بباً أساس�ياً يف متابعة 

العمل، حتى لو لم يكن العمل جيداً؟

- امُلش�اِهد الذي يح�ب ممثاّلً معيّن�اً ويُْعَجب 
بأدائ�ه يحب أن يش�اهد جدي�َده والكاراكتري 
الذي يقّدمه فيه، وأحياناً يتابع امُلشاِهد العمَل 
ألنه يُْعَجب بِقصته. ولكن مما ال ش�ك فيه فإن 
وج�ود املمثّل يف العمل يش�كل عن�رص جْذب 

بالنسبة إىل امُلشاهد.

ولكن مكس�يم خليل كانت أعماله متابَعة أكثر 

وهذا األمر لم يتحقق يف »صانع األحالم«؟

- ربم�ا ه�ذا ال�كالم ينطب�ق ع�ىل مس�توى 
لبن�ان، ولك�ن العم�ل حقق نس�بة ُمش�اَهدة 
عالي�ة يف الخليج. وأتمنى أن يت�م عْرضه عىل 
الشاش�ات اللبناني�ة، ولكن هذا الق�رار يعود 
إىل رشك�ة اإلنتاج. حتى ل�و لم يُعرض عىل أي 
شاش�ة لبناني�ة، ولكن عْرضه ع�ىل أي منصة 
»platform« كفي�ل بأن يجعله يحظى بنس�بة 

ُمش�اَهدة الفتة ألنه عمٌل مميّ�ز جداً وال يمكن 
تفويت َمْش�َهَديْن منه وإال »ضاع« امُلشاِهد ألن 

املسلسَل دقيٌق جداً.

الالفت يف هذا العمل أنه ضّم جنس�يات لبنانية 

ومرصي�ة وس�ورية. ك�م أض�اف ه�ذا األم�ر 

إىل العم�ل، ه�و ال�ذي كان اله�دف من�ه جذْب 

مشاهدين يف أرجاء العالم العربي كافة؟

- هذا صحيح، مكس�يم خليل يتابعه الجمهور 
الس�وري، وأنا يتابعن�ي الجمه�ور اللبناني، 
والجمه�ور امل�رصي تابَع املمثل�ني املرصيني 
امُلش�اِركني فيه. أن�ا أميل إىل األعم�ال العربية 
املش�رَكة وإىل االنفتاح الذي تْش�هده الدراما 
العربية. يف الفرة األخرية ركّزُت عىل هذا النوع 

من الدراما.

ه�ل ه�ذا يعني أن�ك تبحث�ني عن عم�ٍل عربي 

مش�رتَك ونُْخبَوي يف الف�رتة املقبلة؟ بمعنى ما 

هي رشوطك للعمل املقبل؟

- ب�ل إن اختي�اري يرتبط بالقص�ة وبالعمل 
نفس�ه ال�ذي يُعرض ع�يلّ. حت�ى اآلن ال يشء 
واضحاً. ومرشوعي املقبل لبناني وس�يُعرض 

خارج رمضان.

كيف وجدِت الدراما اللبنانية هذه السنة؟

- جيدة، وهي تتقّدم عاماً بعد عام. وأتمنى أن 
مها يف السنوات املقبلة. تحافظ عىل تََقدُّ

ه�ل تتوقعني أن تتف�ّوق عىل الدرام�ا املرصية 

والسورية خالل السنوات املقبلة؟

- نحن سعداء حالياً بما نقّدمه، ونتقّدم بشكل 
تدريج�ي وأتمنى أن تتط�ّور الدراما اللبنانية 
بكتّابه�ا وممثليها وُمنِْتجيه�ا وُمْخِرجيها كي 
نقّدم دراما جيدة. وكما أتمنى التوفيق للدراما 
اللبناني�ة، فإنني أتمنى ذلك أيضاً لكل الدراما 

العربية.

جييس عبده متيل إىل االنفتاح

الذي تشهده الدراما العربية!

8 ماليني دوالر..

رصيد املمثل رامي مالك

يعترب املمثل األمريكي  رامي مالك  من أغنى األغنياء يف هوليوود، 
حيث بلغت ثروته ماليني الدوالرات.

ومال�ك نجم عاملي ف�از بجائ�زة » the academy awards  «، عن 
 the Bohemian « فئ�ة أفض�ل ممثل، بع�د مش�اركته يف فيل�م

.»Rhapsody
املمثل الش�اب من أصول مرصية، حيث ذكرت تقارير إعالمية 
أن�ه يمتلك يف رصيده 8 ماليني دوالر أمريك�ي، وهو رقم هائل 

بالنسبة إىل ممثل بدأ مسريته الفنية عام 2006.

محمد عساف يغني شارة 

»عروس بريوت«

تستعّد mbc إلطالق مسلس�ل »عروس بريوت« )كتابة نادين جابر 
والسوري بالل ش�حادات، وإخراج إيمره كاباكوساك( املأخوذ عن 
العمل الركي »عروس اسطنبول« الذي عرض جزؤه الثالث أخرياً. 
ومن املتوقع أن تعرض املحطة السعودية املرشوع الدرامي منتصف 
ش�هر أيلول )سبتمرب( املقبل، ويف املقابل لم تتوّصل بعد التفاق مع 
قناة lbci لبثه بالتوازي عىل الشبكة السعودية. مع بدء التحضريات 
للكشف عن العمل الذي تنتجه رشكة O3، فاز محمد عساف بغناء 
ش�ارة »عروس بريوت«الذي يلعب بطولته كل م�ن: ظافر عابدين 
وتقال شمعون وكارمن بصيبص. األغنية كتب كلماتها الشاعر نزار 
فرنسيس، ولحنها ووزعها ميشال فاضل. عىل أن يتم عرضها قريباً 

عىل الشاشات. 
الالف�ت؛  عالقة وطيدة تربط املغني الفلس�طيني ووليد آل ابراهيم 
رئي�س مجلس إدارة mbc. ويتّم التداول عن تحضريات نجم »أراب 
آي�دول« لتقدي�م برنام�ج ش�بابي ع�ىل mbc أيضاً. لذل�ك لم يكن 
مس�تغرباً غناء عساف لش�ارة املسلسل الذي يدور حول قصة حّب 
تواجهه�ا العادات والتقاليد. يذكر أن عس�اف أحيا الش�هر املايض 
حفل�ة ضمن »مهرجانات بعلب�ك الدولية« حيث ت�م تكريم الفنان 
الراحل عبدالحليم حافظ، وتوىل هشام جرب قيادة الفرقة املوسيقية.
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سهري بشناق  أوراق متعبة

خل�ف بع�ض الكلم�ات آالم نخفيها عن 
اآلخري�ن... وتجاهل لواقع ل�م نعد نملك 

القدرة عىل تغيريه
وراء كلم�ة »عادي« ألف غص�ة نختزنها 
بالقلب ؛ال نريد البوح بها ملن نحب كي ال 

نؤملهم وألنهم ليسوا بالعادي
وراء كلم�ة »ال يشء« اآلالف م�ن االش�ياء 
الت�ي تحي�ا بن�ا ولكنن�ا فقدن�ا الرغب�ة 

والقدرة عىل االعراف بها
وراء ذاك الربي�ق الذي يت�ألأل من عيوننا 
ممت�ىلء بدم�وع نخفيه�ا، اوج�اع ه�ي 
لن�ا وخيبات آم�ال لم نك�ن نتوقعها من 

االخرين لكننا نمي وال نبوح بها.
يف بع�ض النس�يان او التجاه�ل ما يؤلم 
لكننا ايض�ا لم نعد نج�د باالخرين ملجأ 

ومساحة من التفهم والشعور بنا
قناعات تش�كلت لدينا يوماً تلو اآلخر بأن 
آالمن�ا لن�ا واوجاعن�ا لنا وان م�ا يعرينا 
بالحياة يعيننا نحن فقط الننا تشبعنا من 
محاوالتنا إلفهام انفس�نا لآلخرين الذين 
ال يري�دون ان يكونوا لنا س�وى محطات 

عابرة ال يشء سواها.
وراء كلمات كثرية اصبحنا اليوم نتداولها 
بايامن�ا الكثري الكثري لك�ن نمي امامها 
ف�ال نح�ن ق�ادرون ع�ىل االنتظ�ار امام 
قلوبه�م ليش�عروا بن�ا وال ه�م يمتلكون 
ذاك االحس�اس بنا لتج�اوز كلماتنا هذه 
واكتش�اف ما باعماقنا كم�ا نتمنى وكما 

كنا نعتقد اننا لسنا بالعادي لهم.

ابتعاد لنا ولهم

نح�ن بحاجة احيانا لالبتع�اد عمن نحب 
لكي نراهم ونرى انفسنا اكثر

نحن بحاج�ة بني فرة واخ�رى ان نعود 
النفس�نا قليال تماما كما نم�ارس عادات 
يومي�ة بايامنا والنفس هي تلك املس�احة 
القادرة عىل اتعابن�ا او اراحة ما يمر بها 

من البرش.
نح�ن عندما نبتعد عم�ن نحب ونمنح لنا 
وله�م؛ مس�احة جديدة الستنش�اق هواء 
اخ�ر مختل�ف ن�زرع بتلك العالق�ات ما 
يمكنه ان يغريها لتك�ون اجمل ولتتمكن 

من االستمرار ونمي بها دون تعب
نبتع�د كي نتمك�ن من رؤي�ة كل ما بهم 
كما هو فالقرب احيانا يفقدنا القدرة عىل 

اكتشاف جوانب جديدة بمن نحب
يتعبنا الننا نش�عر انفس�نا متعبني معهم 

وبه�م ومع انفس�نا نش�عر اننا ل�م نعد 
نمل�ك تلك القدرة عىل االس�تمرار فتتزايد 
شكوكنا ومخاوفنا من ان تكون خياراتنا 

لهم خاطئة واننا نستحق االفضل.
وتل�ك املرحل�ة بالعالقات ق�د تكون حدا 
فاص�ال ياخذن�ا اىل أماك�ن ال نريدها لنا 

ولهم !
نحن نبتعد الننا نحبهم والحب ال يس�تمر 
باملش�اعر فقط هو ذاك االحساس باآلخر 
الق�درة عىل تفهم�ه وايجاد م�ربرات قد 
ال تقنعن�ا كثريا لكننا نبح�ث عنها كي ال 

نفقدهم.
نح�ن نبتعد الننا نريد لتل�ك العالقات ان 
تس�تمر واال ما توقفنا امام ه�ذا االبتعاد 

الذي قد ال يفهمونه كما هو
نحن نبتع�د عمن نحب لك�ي نوقد مئات 
الش�موع الت�ي ش�ارفت ع�ىل االنطف�اء 
باعماقنا وال نريدها اال ان تضاء من جديد

..
..لنستعيد كل ما مىض معهم وبهم!

نبتع�د ونحل�ق يف اعم�اق انفس�نا لربما 
النن�ا تعبنا حقا ونبضات قلوبنا تتوق ألن 
تنبض بمفردها دون ان يعيدها حنني ما 
او لحظات من االشتياق والشعور بالغربة

ف�ان عدنا بعد ابتعادنا ه�ذا فنحن ندرك 
حينه�ا حقيقة اننا ال نس�تطيع ان نكون 
بدونهم وان غربتنا عن انفس�نا البتعادنا 

عنهم

أحبك!

يف كل مرة اغلق الهاتف بعد ان تحادثني 
امسك بهاتفي للحظات

وكأني اريد ان اخربك بيشء لم اخربك اياه
أردد  به�ا  صوت�ك  يم�ي  م�رة  كل  يف 
باعماقي س�ؤاالً يرافقني دائم�ا »ملاذا لم 

اخربه«؟
يف كل م�رة اكرر هذا الس�لوك وال أخربك 
ب�يشء واكتفي بامس�اك هاتفي وكأني ال 

اريد لصوتك ان يمي
لن اخربك بيشء وساكتفي بتلك اللحظات 
الجميلة التي يختفي بها صوتك لكنني ال 

ازال اسمعه انا فقط
لن اخربك بيشء فاالنتظار ولهفته تبدو يل 

اجمل بكثري من لحظات االعراف.
س�ياتي يوم اخربك في�ه.... بان�ي احبك 
بحجم العمر وبحجم ايامي وسنواتي وان 

صوتك يالزمني ويسكنني.

يف األخبار ما دل ودل

حل األردن ثانيا ضمن أفضل 10 وجهات س�ياحية عامليا، بحسب 
تقرير موقع »لرين وورثي« السياحي العاملي.

هذا خ�رب س�عيد فالتقرير الذي إس�تند اىل آراء أعدها أش�خاص 
يحبون الس�فر والتوثيق وص�ف االردن ب� »الخي�ار األفضل بني 
بل�دان العالم لزيارته وقضاء العطل فيه وال�ذي يعد أكثر البلدان 
أمانًا يف الرشق األوسط«. وأوىص بزيارة مدينة البرا، والبحر امليت 
أخفض منطقة بالعالم، والقفز باملظالت فوق األودية الصحراوية 

واإلقامة يف مخيمات وادي رم.
املهم أن التقرير وضعنا بمصاف دول مثل أسراليا، تركيا، فيتنام، 

الفلبني، اندونيسيا، النمسا، جنوب افريقيا، اليونان، إسبانيا.
هذه مكاسب مهمة، حافظوا عليها مواطنون ومسؤولون، ال تعبثوا 
به�ا بخرب أو ص�ورة أو فيديو عىل مواق�ع التواصل وال بإجراءات 
أو قرارات ميدانية غري محس�وبة فالظ�رف ال يحتمل األخطاء وال 

يحتمل االجتهاد، بل الهدوء والحكمة، والحياة الطبيعية.
- م�ا الذي تغ�ري، حتى نضيّق عىل أنفس�نا، ونح�رم ما هو حالل 
ونحلل ما هو حرام، نكدس كل أسباب التعقيد واالنطواء واالنغالق 
بعضه�ا ف�وق بعض، ونفت�ش عن أي س�بب نرشع ب�ه انغالقنا 

وتقوقعنا.
م�ا الذي ح�دث، لننزل من عاصم�ة كادت أن تك�ون منارة للفن 

والثقاف�ة واالنفت�اح اىل مدين�ة ينأى أهلها بأنفس�هم عن كل متع 
الحياة، فينبذون الفن والش�عر واملوسيقى أكثر مما فعلت أوروبا 
يف عصوره�ا املظلم�ة عندما كان�ت قرطبة مدينة للحي�اة والعلم 

والفن تحت لواء الدين.
نهجم برشاس�ة عىل حف�ل وندين مرافق الرفي�ه ونطالب بإغالق 
الس�ينما باعتبارها رذيلة ونشتم بأش�د العبارات عارضة أزياء أو 
مغني�ة أجنبية ق�ررت أن تغني عىل مرسح ج�رش أو عىل عتبات 

املدرج الروماني أو يف جبل القلعة.
- أظرف ما س�معت من تعليقات طريفة ع�ن مبدأ تكافؤ الفرص 
والكفاءات، أن األردن يزخر بالكفاءات لكن املشكلة يف التخطيط.. 

املسؤول يخطط بالطول بينما املطلوب هو التخطيط بالعرض.
- اطرف ما س�معت أيضا من تعليق�ات حول أن األردن عبارة عن 
متح�ف ميلء باألثار، ه�و أن مدير املتحف ق�رر أن يقي إجازة 

العيد يف تركيا.
- اطرف ما سمعت عن برنامج الحكومة حول خدمة وطن، هو أن 

جميع الشباب متحمس لخدمة وطنه لكن الربنامج قيد الهيكلة.
- اظرف ما سمعت عن موضوع الحوادث األخرية هي أنها حوادث 

فردية، لكن مواقع التواصل االجتماعي جمعتها.
- يف عمان توصف الشوارع الصديقة للمشاة بأنها كثرية املطبات.

عصام قضامينكل جمعة

كلامت ليست بالعادي

كتابة وتصوير: عامر خامش

أم الجم�ال به�ا أك�رب وأن�در مجموع�ة من 
املبان�ي الس�كنية، ذات ال�رؤى الحضاري�ة 

واإلنسانية.
وه�ي م�ن مكانها، الت�ي تعط�ي فكرة عن 
عمارة مس�اكن الناس وحياته�م يف الفرات 

النبطية والبيزنطية واإلسالمية املبكرة.
هذه مي�زة تنفرد به�ا أم الجم�ال، بينما يف 
مواق�ع مث�ل ج�رش وم�دن الديكابولي�س 
والب�را من نف�س الف�رات الزمنية، تقترص 
األمثلة املعمارية عىل عمارة املباني الرس�مية 
الحكومية بش�كل عام، مع غياب شبه كامل 

للبيوت الخاصة.

مركز يوثق للمعامل الحضارية 

يف أم الجامل األثرية
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