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الخاليلة: تصرفات االحتالل في القدس مستفزة

التحقيق بفروقات مالية في مستشفى ا�ميرة بسمة






    
    






   






     


    


    






   








   
    
   
   

    

     
     

     
    
   

    



   
   
    

    

    



نواب يطالبون برفع الحد ا�دنى ل*جور
إلى ٢٨٠ دينار2

عالوة الصحفيين في ا>عالم الرسمي
من ١٣٥ إلى ١٧٥٪
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الصفدي: ضم وادي ا�ردن يقتل السالم 
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 وزير ا�وقاف: تصرفات االحتالل
في القدس تستفز ا�مة ا�سالمية 




      

    
     


       
    
     



   

    

    

    



   
     

  









    






      
      

       







  
     




   


       
   
    

      
    


 
    


      


      
      
    







     

     
     
      
     





 الصفدي وعريقات يستعرضان سبل مواجهة تبعات 
الخطوات ا�سرائيلية ا�حادية التي تقوض حل الدولتين 



     
      
    



      



     
      


     
     
    
     
     
      
     



      
 
     

  



    


       







       

      




     

       
      



 
     





     

      
      


      


     
       


      
    
      
   
   



      


        



    
      












    

     
      
    


     
 

      
      



     
    



       

 
      
    
       
    








       
        
      
      

 
    

       




 
       

        




      
      




     
       













        



       
       









       
       
      
       



       

      

      
      


      
       

       



       







       

      


      
       


      
       
      







       
       
       


       
       









w w w . a l r a i . c o m
 

 زيادة العالوات يشمل موظفي الخدمة 
المدنية  كافة


 عالوة الصحفيين في ا!عالم الرسمي

من ١٣٥ إلى ١٧٥٪ 

 ١١٩ نائب2 يطالبون برفع الحد ا,دنى 
ل>جور إلى ٢٨٠ دينار5 

 التحقيق بفروقات محاسبية بقيمة ٢١٨ 
الف دينار بمستشفى ا,ميرة بسمة 

 تمديد العمل بدائرة المسقفات ببلدية إربد 




      
     





      





      
     


    
      


      
     



     
      

        

    





     
    




        

     
     
      


     
      
  


     
     


   



    

      

     
     
  


     
      
     
     
     
    

   

      


    



    
      
     








     

      

      
      



     
       







     
     


      






     


     

       





      
    
      
    
      
       
    



       



       
       
    
      




 
      
      






     
    
     
       
    


      



 
 






 سُلف لمتقاعدي »الضمان« ,بناء غزة والضفة الغربية 



 الرحاحلة: اعتماد بنك القاهرة عمان والتجاري 
واالسكان لتسريع صرف  االدخارات









$
    
     





   
   

  
    
     


     
     

     
       
      
     
    


    
     

   
      




     
    


    

    





    
      


    
     
   

      
     

     
    
    
     
    



     

    




     


     

     
      
    
 





     

    



  
  
     
     

     
    


     
 


    
      
    
  
     


      


 
    

     




    



     

     
    

     


      



     
     







      
     

      




     
      
  
    
     




     
    
    
   wwwsscgovjo

  


 
     
 capital letter  




     

      
     
   

    
     
   
    
      
     

     
     
   





» التعليم العالي«: ال صحة لفصل طلبة 
أردنيين من الجامعات ا,وكرانية 
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 معيقات تواجه استكمال مشروع مستشفى ا�يمان 

 استثمار العقارات سياحيا يحدث أزمة سكن في وادي موسى 

 مهندس أردني يطور منظومة رقمية عالمية لترويج السياحة 





    
    
    
    
      


     
     



 
     

    




     

     






    
  
     
     
     

     







     
     
 

    
      



     
    


     

    
      
    





    

    
     

    



     


     

 
     
     











     




     
     
 


     


     




      
      

     


    
    





    

     

   
    






   
    
     



    



    
     
     



    
      

     
     


   

     
   


  


    
 



     

    

    
    
   




     



  







     

   




     



    
   



 اعتماد التصميم المعماري لتأهيل
حدائق الملك عبدا; ا:ول 

 »ا�خوان المسلمين« تعقد
مؤتمرها الثالث.. اليوم 

 ضبط ١٤ طالبا يدخنون ا:رجيلة
بمقهى في العقبة 

 تكريم رواد عطاء وإنجاز وقيادات شبابية 

 فصل طالبين من »العلوم االسالمية«
على خلفية مشاجرة 

 ٨٠ مركزا في المناطق النائية للتسجيل 
بالدعم التكميلي 
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نتانياهو.. انا ولتذهب الدولة
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لبنان.. تراشق وبيانات سياسية
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 حسم للوصافة والقمة في أمان 



 معان ينفرد بصدارة »الثانية« بتغلبه على سحاب 

    
     
     
    
    


   






    




     

    
    


  
    
    
    
    



   
     

    
    
   



    





    
   

    
     


    

    
    
    
    
    
   
    





   

     

 
     
   








     


    
  
    
     
   





     


    
 



 



     


     
     


     

   


     

    










    




     
     
     



    
   
   
     
   



    



    






     
     
  


     



     
      
     





      



    



     
     


     



      
     
     
      



   
     

     


    






 ا1رثوذكسي والمفرق وحمادة وشباب 

بشرى لـ قبل نهائي كأس ا1ردن 

 لبنان يثقل مرمى فلسطين في افتتاح
»غرب آسيا  الثانية للناشئات« 

 »ريشة الثانية« تنطلق اليوم 
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 السد القطري يبلغ ربع نهائي
مونديال ا�ندية 


 لينارد يحصد »الخاتم« ويهزم فريقه السابق 



      
       
      
   


     
      
      
       
       



   
   






     



      


 

    
      
    

      




 

     
       



        





      
    

      
   


     
 
     
     


      


     
     






      
      
      


     
      









      


  



     
      
       
    


      
      


     




     
     


    
      
     


    



      

       




      



  
      



     







     

      
    


 
     






 شلباية وسلمان والمشني لـ قبل نهائي »غرب آسيا« 



 أتاالنتا في ثمن النهائي للمرة ا�ولى.. وأتلتيكو يرافقه 
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 مؤشر بورصة عمان يعود لالنخفاض وانحسار التداول 






       
        
       




       

       







         

      





         

        
       





       


       

         
     
       

       
       
        



        

       




 




        

        
       

        
       




          


»مالية االعيان« تناقش عدد& من موازنات الوزارات والدوائر الحكومية 
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الفايز: ريادة ا.عمال محرك رئيس 
للنمو االقتصادي المنشود
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 توقف بوابة الحكومة ا5لكترونية 
مستمر حتى االثنين المقبل 
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نقابة أصحاب شركات التخليص تلتقي مسؤولي 
العقبة لمعالجة معيقات أعمالهم

    

   

    

     
   



     

   




   










 
    


     
    
     



    
     






      
     
 

     




     
    
    
   



    
     
    

    
     


    

 




    
     

     



    
      


     
    


    


    
 


     




    

   
  


 

    
    
    




   



    
 


    
     



    
     
    
  

    



     
   
     

    




اتفاقية بين أتيكو ومزرعة الموجب

» ا1وروبي .عادة ا.عمار والتنمية«
يدعم استراتيجية بنك االتحاد للنمو 




    


   


     


    
    
     
     



     
       


 

     
   

 
     
     

   






 
     
      

      



   



      
    











       
     


       




      
 





الحفناوي يؤدي اليمين مفوضا في االتصاالت



     





     













» أكوا باور« تبدأ عملياتها التجارية في محطة 
الريشة للطاقة الشمسية 




   
    
    
   

  
    
    




    




     
    
    
     
 

     



   
    








      
     


    



   

    



توزيع جوائز برنامج »إرادة« للمشاريع المتميزة لعام ٢٠١٩ 


    

    
    

     

 
  
  
    



    


 
    

    
   




     







  
     



    
   

   


    





 خصم ٥٦٪ على تذاكر »الملكية«
بمناسبة عيدها الـ ٥٦ 
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 الجزائر.. سباق رئاسي مشحون 







     
 
    
  


    
    
    





    
     


 

     




 
     



    
   






  



   
   
      



     


     
  




       

     
   



   






    
          

  
    

     
        

 
        

   
   

       
          

     
   

       
   
    

        
        

       
         



      

       






    
       
        
        


      
         
       
     




       
    



        
         



       
        



       
       


 

     








         
       



        







      





        


       

      






         




       
      
        


       


        










       








       


       

       

         
        


      












        



      




         



       


        
       


        






 








آخر األسبوع
ملحق أسبوعي منوع يصدر عن املؤسسة الصحفية األردنية lnews@alrai.com

مجلة يف جريدة
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كتب: حسني دعسة

huss2d@yahoo.com

تصوير: محمد القرالة

هناك من قال يل اطمنئ..!
قل�ت ليكن، نفقد غاب�ات ارومة النخل�ة الصابرة 
وخرجنا من لعب�ة االنتظار اىل مواقيت املحبة عىل 

سياج من حد العنرب وحد الياسمني.
اإل  يع�رف  ال  أزيل  م�رى  هن�اك  الح�ب  يف 
الحقيقة،فمالت حرير الروح والمست شفاه أرومة 

الشجرة وجاد نداء الغروب:
- إلي�ك لو دنا العرجون بما حمل فهزيه وال تخايف 

من ذئب الحب.
ففي ميزان الحب علينا ان نعدل بني طريف بس�اط 

الريح.

..مال ما أصاب ثق�ل العيد وانتفضت تلك القلوب 
العاش�قة ألرض مش�ت عليها دموع حرير الروح 
تحمل حفريات عىل رمل كتب تاريخ ميالد الجمال 
ع�ىل روح تتناغم مع صدر تلك الش�مس الحارقة 

عىل رمل ال يعرف إال الصمت واالنتظار.
غابت فكان هدير اللحظ�ات مقاتل الرجال ووعد 

األزمنة املتجددة.
..ونثرن�ا قبل صعود البس�اط ش�ذرات من فضة 

وعقيق وبتالت الفل ونسمة حملتنا اىل البحر.
..يف عينيه�ا حدوث�ة من طم�ي النهر وطباش�ر 

الكتاتيب.
..ويف صبح�ي، اج�د بريق عينيك يس�هر معي اىل 

منازل الفجر وحد التسابيح..
تضحك

ضحكتها جنة ال قرار لها، غائم صمتي ليس لكي 

اكون، فمن أكون دون حد التباريح يا حرير العني!
زودن�ا ركاب البس�اط عىل عج�ل يتبادلون طيف 
امل�كان وتراه�م تل�ك النائم�ة يف رشايين�ي وتقر 
بالعش�ق وانها تغسل بردة الش�هيد من اجل نبع 
يدنو من س�يل ويتتابع مثل س�بيكة تلتمع وسط 
غي�م صقي�ل؛ يوس�ع يل نهاي�ات ممكن�ة لوق�ت 

الخالص فقد قتلني موج الصديق.
..قررن�ا ان نرتح�ل اىل صم�ت أث�الم القمح التي 

بعثرها خوف النمل.
نتأمل مرايا املحبوب ونغني معا:

- أمانة عليك يا مسافر!
غني�ت ارنو صباب�ة تتدىل من ش�باك كأنه نعاس 
نائمة عىل س�ياج من حرير ومسك غزال ويمامات 

اطلقت أهلتها لسفر طويل ال نهايات له.
بكت وبان سنها يعض اللهفة!

مطبخ

04

11

12

5

مشوار كلية 

الطب..

رحلتي من 

االبتدائية 

لألستاذية

أطعمة متنحك 

السعادة 

وتستعيد 

وظائف مهمة 

يف الجسم

اإلبداع اإلعالين.. رصاع القدرات 

الفنية والتسويق

أطعمة يجب تناولها كل يوم لصحة أفضل:

السمك والتوت والجوز واأللبان تدعم حاجات الجسم

النهايات قبل صعود بساط الريح!

»Cinderella« سبب انفصال نجمة 

لييل جيمس عن املمثل مات سميث

حرضت عرض فيلمها »Baby Driver« يف لندن
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جولة - نداء الشناق

مع زخات املطر واالجواء املليئة بالحب والحنان 
تخطفنا الذكرى إىل »اللمة الجميلة« للعائلة 
واألكالت الشتوية التقليدية املرتبطة يف فصل 
الشتاء،والتي أصبحت مصدر رزق لكثري من 
العائالت؛و منها املكمورة، والرشوف، والخبز 
بالبصل، واملسخن، واملفتول، والقدرة الخليلية، 
واملقدوس.

وكثر من العائالت تتخذ من طهي مأكوالت وأطباق الشتاء 
الش�عبية مهنة، والتي تكث�ر من انتاجها يف فصل الش�تاء 
ألنه�ا تمدهم بالطاقة والدفء، كما تالقي تلك األصناف من 

أطباق الطعام استحساناً كبر من قبل عشاقها.
تق�ول حليمة أبو جابر: »يف فصل الش�تاء يكثر فيه الطلب 
عىل املأكوالت الش�توية ومن ضمنه�ا »مكدوس« الباذنجان 
بالزي�ت حيث أقوم بعم�ل كميات كبرة وذل�ك لتوفر زيت 

الزيتون«.
وتابع�ت: »هن�اك أطب�اق اخ�رى م�ن مأك�والت الش�تاء 
ي�زداد الطلب عليه�ا وأقوم بصنعها كاملكمورة، واملس�خن 
الفلس�طيني، والقدرة الخليلية، والخبز بالبصل، ومعجنات 

الكشك املصنوعة من الربغل واللبن، باإلضافة إىل الششربك 
والرشوف«.

وتشر إىل أن: »األكالت الشتوية« تعترب مصدر دخل ألرستي، 
حيث ساعدتني عىل تغير حياتي لألفضل وتحسني وضعي 
امل�ادي، والعي�ش بكرام�ة، وأنني أق�وم بمس�اعدة أبنائي 
يف رس�ومهم الجامعي�ة، كما يهب جميع أف�راد أرستي بعد 
انتهائهم من واجباتهم الدراس�ية يف مساعدتي ويف توصيل 

الطلبات للزبائن«.
يقول س�مر أبو توفيق موزع أكالت شعبية: »لقد تقاعدت 
من عم�يل وكان دخيل قليالً فزوجتي طلب�ت مني أن تفتح 
م�رشوع املطبخ اإلنتاجي وأن أش�اركها يف مرشوعها بمبلغ 

م�ايل بس�يط، بالبداي�ة رفض�ت خوف�ا عليها م�ن التعب 
واإلرهاق ولكن بعد إرصارها وافقت لتحقيق رغبتها«.

ويضي�ف: »بالفعل ب�دأت بالعم�ل كما أقوم بمس�اعدتها 
وبنات�ي يف تحض�ر األكالت الش�عبية التي ي�زداد الطلب 
عليه�ا يف فص�ل الش�تاء كاملس�خن واملكمورة والشش�ربك 
واملطابق والكبة واملفت�ول، كما هناك بعض املطاعم تطلب 
منا وبشكل مس�تمر عمل شوربة العدس وبفضل اهلل نجح 

املرشوع وحقق أرباحاً مالية«.
ويشر أبوتوفيق: »أن فصل الشتاء بالنسبة لنا مصدر رزق 
وخر وبركة يزداد الطلب فيه وبكثرة عىل األكالت الش�توية 

»املفضلة لدى الجميع«.

قاع املدينة

مأكوالت الشتاء مصدر رزق لكثري من العائالت

تقول الس�يدة أم نائل: »يف فصل الش�تاء تتصدر صناعة 
فطائ�ر الزعرت املش�هد، فهي وصفة س�هلة تمتاز بمذاق 
طي�ب، وتتم بإضاف�ة الزعرت األخرض والبصل والس�ماق 
واملل�ح وزيت الزيتون إىل العج�ني، وبعد ذلك تتم تغطية 
العج�ني حت�ى يختمر وم�ن ثم نب�دأ بتش�كيل الفطائر 

وفردها يف الصواني وخبزها«.
وبعيدا عن أقراص الزعرت فهن�اك طرق أخرى لتصنيعه 
واالس�تفادة منه وتقول أبو عم�ر: »أفضل صناعة الزعرت 
منزلي�ا وذلك للتأكد من جودة الزع�رت ونظافته والتمكن 

من إضافة املواد التي أريدها«.
وحول طريقة تصنيعه منزليا تفيد: »تغسل أوراق الزعرت 
جيدا الس�تخراج الش�وائب منه�ا و املواد الزائ�دة، وبعد 
غسله يجفف ويطحن ثم يضاف إليه السماق والسمسم، 

وتختلف املواد املضافة بحسب الرغبة للمستهلكني«.
وتشر إىل أن: »أنواع الزعرت تختلف باختالف مصادرها، 
فالزع�رت البلدي يتمي�ز بأوراقة الكب�رة ونكهته الحارة 
ويتواجد يف عمان وإربد، يف حني أن الزعرت اللبناني يتميز 
بأوراق�ه الصغ�رة، أما الزعرت الس�وري فتتس�م أوراقه 
بالحجم املتوس�ط والنكهة األقل حرارة من الزعرت البلدي 

واللبناني«.
ويبني العط�ار أبو وائل: »بأن الزعرت العادي أقل س�عرا 
مقارن�ة بأن�واع الزعرت األخ�رى، وعادة ما تكون نس�بة 
اإلضاف�ات في�ه أكرب من نس�بة أوراق الزع�رت وهذا يربر 

تدني سعره«.
ويضي�ف: »هن�اك الزع�رت امللوك�ي ويعد أفض�ل أنواع 
الزعرت، إذ يتكون من الزعرت البلدي والذي يش�كل املكون 

الرئييس ويضاف إليه السمس�م والس�ماق ويصنع دون 
إضافات«.

ويرجع أبو وائل: »جودة الزعرت املصنع لطريقة تصنيعه 
وبحس�ب امل�واد املضافة إلي�ه، وعادة ما يض�اف للزعرت 

الرخيص مواد غر مفيدة«.
وتب�ني أخصائي�ة التغذي�ة العالجي�ة مي الق�ديس بأن: 
»الزع�رت يعد من األعش�اب الطبي�ة، فه�و يعالج حاالت 
الس�عال الديك�ي واإللتهابات الش�عبية ويط�رد البلغم 
ويق�وي جه�از املناع�ة والعض�الت ويح�د م�ن تصلب 

الرشايني«.
وتتابع: »كما يس�كن الزعرت األلم وينشط الدورة الدموية 
ويساهم يف عالج التهابات املثانة واملسالك البولية وحاالت 
املغض الكلوي، وغره من الفوائد التي ال تعد وال تحىص«.

أقراص ورق الزعرت األخرض.. موائد تواكب الرتاث بروح عرصية

ندى شحادة

مع حلول فصل الشتاء تتصدر األكالت 
الرتاثية املشهد لتزين موائد األردنيني وتحتفظ 
بمكانتها مواكبة املعارصة والحداثة وصيحات 
األطباق املحلية العاملية.
فكل موسم من املواسم يرتبط بطقوس خاصة 
تميزه وتعطيه نكهة تجعله ينفرد عن غريه 
من املواسم، ويف هذه األوقات تتصدر صناعة 
أقراص الزعرت املشهد ألنها تعد من األكالت 
املحببة لقلوب األردنيني.
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فقد س�اهم منذ س�نوات س�ابقة بفكرة إنش�اء 
متح�ف الفسيفس�اء يف إح�دى قاع�ات املدرج 
عر بجبل الجوفة..  الروماني.. ثم بإنشاء بيت الشِّ
وب�دارة الفن�ون بجب�ل اللويب�دة.. وبتأس�يس 
املتح�ف الوطني بجبل اللويب�دة.. وبرفع أعمدة 
هرقل عىل أعىل قمة جبل القلعة... وغر ذلك من 
املتاحف واألماك�ن والبيوت�ات الثقافية والفنية 

والشعبية يف عمان.
ومن آخر أعماله للمحافظة عىل الرتاث وتشجيع 
الفنون والفنانني يف عمان أنه وقبل س�نة تقريباً 
وبالق�رب م�ن بيت�ه العري�ق يف جب�ل الجوفة، 
أستأجر بيتاً كان مهجوراً- يطل عىل وسط البلد 
وعىل معظم جبال عمان القديمة الجميلة–حيث 
أع�اد ترمي�م ه�ذا البيت مع س�احته الواس�عة 
للوقوف والجلوس فيها، كي يس�تمتع الضيوف 
بمشاهدة جبال عمان القديمة والساحرة بجمال 

تفاصيلها البديعة.
وم�ن أعماله الش�خصية األخرة كذل�ك أنه قام 
بتخصيص دارٍة للتصميم الفني لكل من يرغب 
من الفنانني، يف ش�ارع امللك الحس�ني- الس�لط 

قديماً- والذي يقع ُقرب نفق الحدادة يف عمان.
أما متحفه الخاص القديم- ديوان الدوق- والذي 
أنش�أه يف الع�ام 2001 يف ش�ارع املل�ك فيصل 
بجانب البن�ك العربي فقد أش�تهر يف كل أنحاء 
العالم، حي�ث زاره وي�زوره املواطنون والعرب 

والسياح األجانب بكثرة.
فديوان الدوق مقره يف مبنى حجري تراثي أقيم 

قديماً يف ع�ام 1924، حيث تنبع�ث من جدرانه 
ونوافذه وبالطات أرضه وسقوفه رائحة التاريخ 
اني مجب�ول بالكثر من  والحنني اىل م�اٍض َعمَّ

املحبة واأللفة والتواصل االجتماعي.
فقبل نحو 20 عاماً كان س�مو األمر الحسن بن 
ط�الل عىل رأس من يفتتح هذا الديوان املزدهي 
بالذكري�ات والرباءة وعراق�ة الجذور.. تلك التي 
كوَّنت نواة عمان القديمة واملتحرضة، بتفاصيل 
وتصاميم بن�اء تلك العمارات والبيوت واملحالت 

عىل الطراز السلطي و الدمشقي و املقديس.
فهناك العديد م�ن األقواس والحناي�ا الحجرية 
التي تعلو نوافذ وأبواب هذا الديوان.. كذلك تلك 
الزخ�ارف وفنون الحفر لتلك األب�واب والنوافذ 
الخش�بية.. ث�م ه�ذا العلو الش�اهق لألس�قف، 
مع تواجد الجس�ور الحديدي�ة القديمة لتقوية 

األسطح والسقوف.
ويف ه�ذا املتح�ف يش�اهد الزائ�ر العدي�د م�ن 
مقتني�ات هذا الدي�وان او املتح�ف والذي ضم 
بني جنباته )6( غرف او قاعات صغرة عدا عن 

صالون يتوسط املكان.
ومن تلك املقتنيات االردنية الرتاثية التي قام عىل 
جمعها صاحب الذوق الفني الرفيع البش�ارات: 
عدد م�ن الطاوالت الكب�رة، واملناضد الصغرة 
القديم�ة بأش�كالها املختلف�ة، فمنه�ا ما صنع 
من الخش�ب، ومنها النحايس ومنه�ا الرخامي، 
أم�ا الكرايس فمنها ما كان من الخش�ب والقش 

والقماش.

ويف ه�ذا املتح�ف الديوان ن�رى ه�ذا االهتمام 
الكب�رة  التش�كييل  الف�ن  بلوح�ات  الخ�اص 
امل�كان  وتُث�ري  �ل  تُجمِّ الت�ي  والصغ�رة 
باملتع�ة البرصي�ة إذ ان بعضه�ا كان مش�غوالً 

بالفسيفساء.
أم�ا عن بع�ض األعم�ال الفني�ة التطبيقية فقد 
تنوعت م�ن صحون وأطباق وأك�واب، جميعها 
مصنوع�ة من الخ�زف املطيل بامليناء وبرس�وم 

وزخارف ملونة.
ويف نظ�رة لبعض رف�وف خش�بية يف قاعتني.. 
فقد ش�اهدنا العديد من كت�ب الفنون واملجالت 

وبعضها كان باللغة االنجليزية.
ويف إح�دى القاع�ات رجع�ت بن�ا الذاك�رة اىل 
البي�ت القروي العربي القديم، حيث الفرش�ات 
والوسائد والبس�ط األرضية املزخرفة للجلسات 
تُذكرن�ا  الت�ي  األخوي�ة  والزي�ارات  العائلي�ة، 
بالبس�اطة والهناء. ولم يرتك الدوق البش�ارات 
أي قدي�م يذكرن�ا باملايض الجمي�ل إالَّ وعرضه 
يف ديوان�ه، من ص�ور فوتوغرافية ن�ادرة كانت 
باللونني األبيض واألس�َود ولش�خصيات ملكية 

أردنية وفنانني عرب مشاهر.
وفيه أيضاَ صور ملش�اهد قديمة جداً من عمان، 
كسيل عمان وشوارعه عام 1938، وصور أخرى 
لجر العس�بيل، وامل�درج الرومان�ي قديماً قبل 

ترميمه.
وما يلفت االنتباه كذلك تواجد عدة مرايا دائرية 
ضخم�ة، كانت وم�ا زال�ت مثبتة ع�ىل جدران 

الصالون حيث يعتقد انها موجودة يف هذا املكان 
من ح�وايل خمس�ني عام�اً، وصن�دوق نحايس 
جميل ملاس أحذية، وتلفونات قديمة وغر ذلك.

ويُذكر ان هذا املكان والذي انشئ يف العام 1924 
قد أُستخدم كمقر لربيد عمان.. ثم كمقر للمالية 
ل اىل فندق اس�مه  حتى ع�ام 1950، لكن�ه تحوَّ
»فندق حيفا« فيما بعد وقد اس�تمر اس�تخدامه 
كفندق ملدة تقدر بأربعني عاماً، حتى توقف عن 
العم�ل وظل املكان خالياً ومهجوراً.. اىل أْن دبت 
عىل أرض�ه وجدران�ه وهوائه الحي�اة والحركة 
بتحويل�ه اىل متحف صغر وديوان عربي تراثي 
أردن�ي عري�ق، بعد القي�ام ببع�ض الرتميمات 
األولي�ة البس�يطة ليظ�ل املبن�ى محافظ�اً عىل 

أصالته القديمة.
أما ع�ن مم�دوح الدوق البش�ارات فه�و يتقن 
ثالث لغات هي العربية واالنجليزية والفرنسية، 

ومثقف فريد مطلع عىل معظم ثقافات العالم.
وم�ع كل ذلك ف�إن املهم لديه أكث�ر هو الفعل.. 
ماذا فعلت؟! وماذا قدم�ت لبلدك ووطنك؟! وما 
أثر ذلك عىل أبناء شعبك أو مدينتك؟! من ناحية 

ثقافية أو اجتماعيه أو حتى مهنية؟!.
ل�ذا فق�د س�اهم ال�دوق بتش�جيعه الفنان�ني 
التش�كيليني ب�رشاء بع�ض أعماله�م وإتاح�ة 
الفرص�ة لهم لعرض أعمالهم يف ديوانه بوس�ط 

البلد يف شارع امللك فيصل مجاناً.
ثم ان البشارات يقوم بإطالع املثقفني والفنانني 
ع�ىل ت�راث لوح�ات املس�ترشقني ع�رب الكت�ب 

الضخمة املصورة التي اش�رتاها قديماً من لندن 
وبريطانيا.

ويف منزله القدي�م والرتاثي الجميل والكائن عىل 
أح�د تالل جبل الجوفة املقابل آلثار جبل القلعة 
ما زال الفنان البشارات متمسكاً بكل ذرة تراب 
وحج�ر وش�جر يف هذا امل�كان الذي ع�اش فيه 

وأرسته منذ القديم.
إنه صديق رائع لكل يشء يف هذا املكان الشعبي 
والقري�ب أيضاً م�ن امل�درج الرومان�ي ولبيت 
عر الذي سكنه قديماً األمر نايف بن عبداهلل  الشِّ

األول.
أم�ا ع�ن حجارة من�زل الدوق  فق�د كان هناك 
محج�ر يف جب�ل الجوف�ة نفس�ه، اقتطعت منه 
الحج�ارة، أم�ا الرم�ل فقد ت�م نقله من س�يل 
عمان ع�ىل الدواب، ث�م كانت العزيم�ة واإلرادة 
والح�ب فش�يَّد والده ه�ذا البي�ت الجميل الذي 
يعانق سماء عمان. ويف منزله الواسع هذا يمكن 
شم رائحة العراقة والش�عبية واالصالة العربية 

وتاريخ الحضارات القديمة أيضاً.
فهن�اك يف حديق�ة املنزل بقايا حج�ارة وأعمدة 
وآثار رومانية كان�ت قديماً جداً وما زالت، ومن 
حولها االش�جار املعمرة من الخروب والصنوبر 
والبل�وط.. وننظر اىل داخل ه�ذا البيت فنالحظ 
متحف�اً رائع�اً يجمع ما هو قدي�م محيل وعاملي 
أصي�ل، مثل لتماثي�ل األثرية ولوح�ات لفنانني 
أردنيني وع�رب وأجانب، وتحف ن�ادرة، وكتب 

تراث وتاريخ وفكر وفنون وآداب.

ريبورتاج

جديد الدوق ممدوح بشارات عاشق الرتاث:

دارة للتصميم الفني ومطلة جبل الجوفة

وليد سليامن

الدوق ممدوح بشارات هوعاشق ولهان 
لفنون العمارة، وتراث عمان الضاربة 
جذورها يف التاريخ االنساني.
والبشارات يدفعه شغفه وحبه لألردن 
لإللتزام بإخالص بتقديم صورة بالده 
عرب جهود فنية مختلفة، سواًء عرب 
إنقاذ اآلثار، أو املحافظة عىل الرتاث 
الثقايف، أو تشجيع ودعم املواهب يف 
مختلف املجاالت اإلبداعيّة.

اني الحريص عىل  والبشارات هو الَعمَّ
أماكن عمان القديمة.. فقد كانت له 
أفكار وإسهامات جليلة بإبراز ذاكرة 
املدينة التاريخية والشعبية لتكريس 
ألقها وحضورها الدائم يف أيامنا 
الحارضة.
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مطبخ

مطبخ

حليب 

بالشوكوال 

واملوز
مدة التحضر: أقل من 15 دقيقة.

230 سعرة حرارية يف الحصة.

املقادير

 3 أكواب من الحليب القليل الدسم.
 علب�ة )4 حصص( م�ن البودين�غ بنكهة 

الشوكوال وحشوة الفطرة.
 ملعقة كبرة من قشدة زبدة الفستق.

 موزة متوسطة مقرشة ومقطعة.

الطريقة

1. اس�كبي كوب�ني م�ن الحلي�ب وخلي�ط 
البودينغ وزبدة الفستق وقطع املوز يف وعاء 
له غط�اء ُمحك�م وحركيه جي�داً أو ضعي 
الخلي�ط يف وعاء الخفاق�ة واخفقيه برعة 
متوسطة مدة دقيقة أو إىل أن يصبح طرياً. 

اسكبي الخليط يف إبريق كبر.
2. أضيفي كوب الحليب املتبقي واخفقيه.

3. قدم�ي املرشوب فوراً أو برديه ثم حركيه 
قب�ل تقديم�ه ألن الخليط يجمد م�ا لم يتم 

تحريكه.
4. خفف�ي س�ماكة الرتكيب�ة ع�رب إضاف�ة 

الحليب إذا رغبت يف ذلك.

ولك�ن إن لم يخطر يف بالك س�ابقاً طهو الفجل فال ش�ك 
يف أنك ستس�تمتعني بهذا الطب�ق. يف هذه الوصفة، قطعي 
الفج�ل إىل نصف�ني والج�زر إىل عي�دان وقليهم�ا قلي�الً. 
وتش�كل هذه أرضية ألفخاذ الدجاج. يساهم طهو الفجل 
يف التخفي�ف من حدته ويزيد من حالوته، عىل غرار قطعة 
الحل�وة. واملمي�ز يف ه�ذه الوصفة أن الفج�ل يحافظ عىل 

شكله، ما يسمح لك تقديم طبقاً مميزاً.
تحتاج هذه الوصفة إىل 12 فجلة، ولكن يمكنك اس�تخدام 
كمية أكرب إن ش�ئت، وخصوصاً إن كان الفجل املس�تعمل 
صغ�ر الحج�م. وإذا كان�ت هذه الح�ال، ف�ال داعي ألن 

تقطعيها إىل نصفني.
عندما ينضج الدجاج، ارفعيه من املقالة أو القدر واتركيه 
جانب�اً لرت�اح، فيم�ا تنتهني من إع�داد الطب�ق. أضيفي 
الزبي�ب الذهبي اللون إىل املقالة، لتحصيل عىل طبقة حلوة 
إضافية يف هذه الوصفة. ويأتي بعد ذلك دور السبانخ. قيل 
أوراق الس�بانخ الصغراً قليالً كي تحافظ عىل ش�كلها وال 

تتحول إىل كرة متلبدة.
تُض�اف الخرضوات إىل أفخاذ الدجاج ليكّونا أحد أطباقي 
املفضل�ة. يف ه�ذه املصفة، يُحمر الدج�اج. ويعني ذلك أن 
علي�ك تحمر الدجاج من كل الجوان�ب يف مقدار قليل من 
الده�ون. وبع�د التحم�ر، يُطه�ى الدجاج، وه�و مغطى 
بإح�كام، يف كمي�ة قليلة من الس�ائل م�دة ال تقل عن 30 
دقيق�ة وق�د تصل إىل بض�ع دقائق للحص�ول عىل دجاج 
ط�ري لذيذ. وباس�تخدام مق�دار قليل من الس�ائل، يظل 
الدجاج مقرمشاً. ويمكنك التخلص من الجلد قبل التقديم 

إن شئت.
من الرضوري إقفال الق�در بإحكام كي ال يترب البخار 
وينضج الدجاج بمرق�ه. حتى إن بعض الوصفات ينصح 

باستخدام طبقة من األملنيوم فوق القدر ومن ثم تغطيتها 
كي تقفليها بإحكام تام.

كذل�ك ينص�ح بع�ض الوصفات باس�تخدام ق�در يمكنك 
إدخاله�ا إىل الفرن خ�الل عملية التحم�ر، وهكذا يمكنك 
بس�هولة نقل الق�در من النار إىل الفرن. أم�ا إذا لم تتوافر 
لدي�ك قدر من ه�ذا النوع، فاحريص ع�ىل أن تكون املقالة 

التي تستخدمينها صالحة لذلك.

املقادير:  

 8 أفخ�اذ دج�اج م�ن دون ن�زع الجل�د والعظ�م )نحو 
كيلوغرام ونصف الكيلوغرام(.

 ملعقة كبرة من زيت الزيتون.
 قليل من ملح كورش والفلفل األسود حسب الذوق.

 كوب وربع ك�وب من مرق الدحاح القلي�ل امللح والخايل 
من الدسم.

 12 حبة فجل متوسطة الحجم مقطعة إىل نصفني.
 نص�ف كيلوغرام من الجزر )نحو 4 جزرات( مقطعة إىل 

عيدان.
 ملعقة صغرة من السكر.

 4 بصالت خرضاء مفرومة.
 ربع كوب من الزبيب.

 280 غرام�اً م�ن أوراق الس�بانخ الصغ�رة )إذا أردت 
استخدام السبانخ العادي، انزعي ساقه الغليظة(.

 عصر نصف ليمونة حامضة.
 ملعقتان كبرتان من الشبث الطازج املقطع.

الطريقة:

 تخليص من أي جلد زائد يف أفخاذ الدجاج.

 يف مقالة كبرة كفاية تس�ع كل الدجاج أو يف قدر يمكنك 
إدخالها الفرن، حمي الزيت عىل حرارة متوسطة.

 طيب�ي الدجاج بامللح والفلفل وأضيفيه إىل املقالة والجلد 
إىل األس�فل، واطهيه إىل أن يحم�ر، أي نحو 6 إىل 7 دقائق. 
ثم اقلبيها واطهيها لست دقائق إضافية. انقليها إىل طبق.

 أزييل الده�ون وتخليص منها. أعيدي املقالة إىل النار عىل 
درجة حرارة متوس�طة. أضيفي إليها املرق واكش�طي أي 

قطع عالقة بواسطة ملعقة خشبية عريضة.

 أضيفي إىل املقالة الفجل والجزر والسكر.
 ضع�ي الدج�اج فوق الخ�رضاوات، غطي الق�در جزئياً 
واتركي الخلي�ط ليضج بالكامل عىل ن�ار هادئة، أي نحو 

15 إىل 20 دقيقة.
 ارفع�ي الدج�اج والخ�رضاوات م�ن املق�الة وأبقيهم�ا 

ساخنني.
 أضيف�ي البصل األخرض والزبيب إىل املق�الة وقليها مدة 

30 ثانية.
 أضيفي الس�بانخ وطيبيه باملل�ح والفلفل. واصيل الطهو 
م�ع تقلي�ب الس�بانخ باس�تمرار إىل أن يذب�ل، أي نح�و 

دقيقتني. طيبيه بعصر الليمون الحامض.
 ل�كل حص�ة، ضع�ي فخذين ع�ىل طب�ق وريش فوقهما 

الشبث. وزعي حولهما الخرضاوات والسبانخ.

يف الحصة

326 سعرة حرارية )%43 منها من الدهون(، 16 غراماً من 
الدهون )4 غرامات من الدهون املش�بعة(، 23 غراماً غراماً 
من النشويات، 24 غراماً غراماً من الربوتني، 615 مليغراماً 
من الصوديوم، 71 مليغراماً من الكولس�رتول، و6 غرامات 

من األلياف.

أفخاذ الدجاج املحمرة مع خرضاوات مقطعة

الشيف: سوزان م. سيالسيك

من Real Simple Dinner Tonight: Done! من 

Real Simple مجلة

يف املرة املقبلة التي تدعني فيها ضيوفاً 
إىل العشاء، أمتعيهم بطبق يحتوي 
عىل مكونات ال يتوقعونها. ينطبق هذا 
الوصف عىل الطبق التايل. يشكل الفجل 
نجم املفاجأة ألنه مطهو ال نيئ. ترين 
عادًة الفجل مقطعاً يف السلطة أو ضمن 
باقة من الخرضاوات يف صينية أو كأداة 
للزينة.

مدة التحضري: 10 دقائق.

املدة اإلجمالية: 30 دقيقة.
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الأ�ستاذ الدكتور
اأحمد التميمي

الرتقي�ة خط�وة موفق�ة ع�ىل طريق املج�د برتجمة 
األحالم، أس�تاذ مش�ارك بكلي�ة الط�ب يف الجامعة 
األردنية، رتبة عظيمة مس�تحقة، ساعدتني بصعود 
درجة عىل س�لم املج�د وتحقيق ال�ذات بعد خوض 
سلس�لة م�ن املع�ارك بمختل�ف املراح�ل العمري�ة 
والعملي�ة، أهلتن�ي للتقدم بطلب التثبي�ت بالخدمة 
الدائم�ة كإج�راء روتين�ي، وبنف�س اللحظ�ة قرار 
األوىل 21/04/2009  الرتقي�ة  تاري�خ  من�ذ  اجته�اد 
لالنخراط بالنش�اط البحثي لالستعداد املبكر لرتبة 
األس�تاذية بالوقت املناسب ضمن رشوط صعبة، ألن 
الزم�ن غدار بس�نواته وأحداثه، فذلك ق�رار البداية 
الصحيح�ة لالس�تعداد للخط�وة الحياتي�ة التالية، 
مدركا حج�م الجهد املطل�وب واالس�تعداد للتحدي 
بخطط أولية وبديلة، فعملت بصمت بخطة محكمة 

سأوثقها الحقاً.
اس�تحقاقات الرتقي�ة والنج�اح، منحتن�ي فرص�ة 
متجددة لثق�ة عميد الكلية األس�تاذ الدكتور معاوية 
البدور، عام 2014 بتكليفي برئاس�ة قس�م النسائية 
والتولي�د، لثقت�ه بقدرتي الش�خصية بت�ويل املهمة 
اإلداري�ة والت�ي اس�تمرت ألرب�ع س�نوات متتالية، 
وت�رددت بالقبول يف البداية ألنن�ي اتمتع بالصدامية 
أحيانا وهذه الشخصيات ال تناسب املسؤولني، ولكن 

العميد فاجأني بمقولة مش�هورة أنقلها عىل لس�انه: 
هذه املواصفات للش�خص الذي أبحث عنه، فوافقت 
بالرغم من هبوب رياح ش�غب ل�م تمطر عواصفها، 
ع�ارصت خالل رئاس�تي للقس�م ثالثة من رؤس�اء 
الجامعة األردنية؛ األستاذ الدكتور اخليف الطراونة، 
األس�تاذ الدكتور عزمي محافظة، واألس�تاذ الدكتور 
عب�د الكريم القضاة، وأربعة م�ن عمداء كلية الطب، 
واثن�ان من مدراء مستش�فى الجامعة، هما األس�تاذ 
الدكت�ور أحم�د التميم�ي واألس�تاذ الدكت�ور عب�د 
العزي�ز زيادات حيث تجىل الح�رص برتجمة للواقع 

بعضويتي الفاعلة لللجنة التنفيذية للمستشفى.
أزعم وبش�هادة مستحقة من الزمالء أنني كنت ربانا 
ناجحا بقيادة املركب وإعادة الهيبة، متسلحا باحرتام 
الكل ألس�باب عدي�دة أذكر منها؛ وقويف عىل مس�افة 
واحدة من الجميع، إيالء الطلبة العناية الكربى اليماني 
أن املس�ار األكاديمي والتعليم�ي توأمان ووظيفيتي 
األساس�ية أنني عضو هيئة تدري�س بالكلية قبل أن 
أكون مستش�ارا باملستش�فى، أع�ادة ترتيب داخلية 
للقس�م وتحس�ني الخدم�ات التعليمي�ة والعالجية، 
االهتم�ام بامل�رىض وتقدي�م الخدمة له�م بصورتها 
املثىل الت�ي تضاعف رصيد التقدي�ر واالحرتام ملقدم 
الخدم�ة، توف�ر األجه�زة الحديثة ملختل�ف وحدات 
القس�م التي تسهل الخدمة، إعادة الجزء املقتطع من 
قسم النس�ائية لصالح أجنحة املستشفى بعد انتفاء 
املهمة بنقاش اس�تطعت خالله بحج�ة املنطق اقناع 
الس�ادة أعضاء اللجنة التنفيذية باملستشفى برئاسة 
املدير العام األس�تاذ الدكتور أحم�د التميمي، تعيني 

اثنني م�ن الزمالء كأعضاء هيئة تدريس لالس�تفادة 
م�ن خرباتهم، صيان�ة األقس�ام والعي�ادات وتغير 
األثاث حيثما استحق التغر، تجهيز قاعة محارضات 
حديثة، إع�ادة دفء العالقات العائلية كأرسة واحدة 
داخل القس�م بمختلف مكوناته�ا، بالرغم من هبوب 

رياح املمانعة أحياناً.
إن تطبي�ق الديمقراطية لواقع فلس�فة مثالية يتغنى 
فيها الكثرون، ويمتلك حدثها القليلون، برؤية تنفيذ 
ع�ىل أرض الواق�ع تتس�امى أدواتها، وتمن�ح القوة 
للتق�دم وترجم�ة األحالم أي�ا كان تصنيفه�ا لواقع 
إيجابي. للنجاح رضيبة مس�تحقة وتضحيات، فأداء 
الوظيفي�ة اإلداري�ة واكتس�اب ثقة ومحب�ة الجميع 
بمؤوسس�تنا ل�م يتقاط�ع م�ع خدمات�ي العالجية 
والشفائية للمرىض، فقبويل بتحمل املسؤولية لرئاسة 
القس�م، جذوره قناعة راسخة بقدرتي وحريص عىل 
ني�ل العالمة الكامل�ة بالرغم م�ن التحديات وهبوب 
رياح الش�د العكيس أحيانا كقاعدة للفش�ل، جنبا إىل 
جن�ب مع األداء املهن�ي املتميز؛ ودعون�ي أعرتف أن 
ذلك الجهد املضاع�ف للحصول عىل الدرجة النهائية 
بامتحان صعب كان له ثمن يصعب تحديده؛ التأخر 
اليوم�ي لف�رتات طويلة بع�د انتهاء س�اعات الدوام 
الرسمي، خسارة منضبطة باس�هم الواقع الصحي، 
تقص�ر عائيل ع�ىل كاف�ة املس�تويات، عضويات يف 
اللج�ان املختلف�ة يف الكلي�ة واملستش�فى، ولج�ان 
خارجي�ة وأهمها عضوي�ة اللجن�ة العلمية للمجلس 
الطبي األردني لإلرشاف عىل امتحانات االختصاص، 
ولكل مما ذكرت واجبات واجتماعات بأوقات مختلفة 
ألنني أرفض ال�دور املهمش، الكتمال النصاب بدون 

رأي مبني عىل املعرفة واالطالع ويناقش.
ربما أكون ضعيفا بحق نفيس لرصد ووصف عالقتي 
بامل�رىض ودرج�ة احرتامه�م، فعيادات�ي املزدحمة 
تف�رض أحيان�اً تأخراً عفوي�ا غر مربم�ج لتتمكن 
املريض�ة من مقابلتي، حيث ترصد صفحات الذاكرة 
عرب الس�نوات افتقار وقت العي�ادات من أي تذمر أو 
عصبية، بل االحرتام املتبادل الذي يوفر وقودأ لعجلة 
املحبة، أحرص دائما ومنذ البدايات باملهنة عىل رسم 
ابتس�امة كعن�وان ال يفارقن�ي إال م�ا ن�در لظروف 
لحظية، وانعكس ذلك عىل اتساع دائرة الباحثني عن 
الخدم�ة الطبية املمي�زة التي تقدم لهم، ويس�عدني 
االع�رتاف أن ذل�ك األمر بصعوبته قد احتل مس�احة 
م�ن ش�خصيتي وحياتي، وربما هنا مناس�بة للقول 
أنني رفضت عروضا للعمل بجامعات عربية مرموقة 
تق�در األبح�اث العلمي�ة وأداء األش�خاص وحت�ى 
الس�اعة، فقناعتي أن الوط�ن أوىل بتقديم خدماتي، 
ألنه وّفر يل السمعة ومنحني فرصة التميز بمهاراتي 

التي صقلتها بعرق جبيني وللحديث بقية.

الأ�ستاذ الدكتور
عبد العزيز زيادات

الأ�ستاذ الدكتور
معاوية البدور

تربية

مشوار كلية الطب

رحلتي من االبتدائية لألستاذية

رئاسة قسم 

النسائية 

والتوليد

أ. د كميل موىس فرام

الرتقية لرتبة أستاذ مشارك استحقاق 
أكاديمي بعد جهود بحثية، خرب أسعد 
أفراد عائلتي؛ الساكن يف الفردوس 
السماوي وهو والدي رحمه اهلل، ووالدتي 
منرية مارديني أطال اهلل بعمرها، 
سنديانة نتفيأ بضاللها، زوجتي الجميلة 
واألنيقة ريندا غريب التي تحملت الكثري، 
أبنائي األقرب لفردوس سعادتي؛ فرح 
ورند وموىس، أفراد عائلتي املتماسكة؛ 
الدكتور كريم، الدكتور أكرم، املربية 
إكرام، املهندس أمجد، واإلعالمية غدير 
وعائالتهم، األقارب، األصدقاء املحبون 
باصالة االخالص بعد نسج بساط 
محبتنا بالصدق والواقع، املقيمون 
الذين ينهلون ويقدرون بأغلبية قدسية 
العطاء، فهناك نفر ضئيل من الناكرين 
بتمرد، إضافة لنفر من الزمالء الذين 
سيجوا مسريتي بمحبتهم وطوقوا 
عنقي بسنسال دعواتهم، وقفوا معي 
وساندوني حيث كنت أحتاج.

الأ�ستاذ الدكتور كميل فرام
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فوتوغرافيا | إعداد: محمد القرالة

فوتوغرافيا
من زمان

الش�اعر الراحل منذ س�بع س�نوات »حبيب 
الزيودي« اعتربه الكثر من الشعراء واملثقفني 

العرب »أمر شعراء األردن وترجمانه«.
فقصائ�ده عبارة عن تصوُّف عاش�ق بوطنه 
األردن، فق�د أعاد نظمه ش�عراً زاهي�اً وغناءً 

عذباً.
وه�و أول من أس�س »بيت الش�عر األردني« 
ان بجبل الجوفة فوق املدرج  عام 1999 يف َعمَّ
الروماني برعاي�ة أمانة عمان الكربى، وَعمل 

مديراً للبيت مدة تسع سنوات.
وتكريماً لهذا الشاعر الكبر فقد تمَّ يف أواخر 
الع�ام 2018 إط�الق اس�مه عىل ه�ذا البيت 
الش�عري الثقاق�ي ليصب�ح بعن�وان: »بيت 
حبي�ب الزي�ودي للش�عر« وخ�الل اس�تالم 
الزيودي إدارة هذا البيت فقد استطاع الشعر 
االردن�ي والعرب�ي أن يتفاع�ال معاً بش�كل 
رائع.. م�ن خالل تواصل الن�دوات واألمايس 
الشعرية ألكرب وأشهر شعراء االردن والوطن 

العرب�ي، وع�رب اس�تضافته كذلك للش�عراء 
األجانب يف هذا البيت.

وكان الش�اعر الزيودي معروفاً بس�عة أفقه 
وثقافت�ه وبوده ولطف�ه مع س�ائر املثقفني 
والشعراء، مما جعل العديد من شعراء العالم 

وأدبائه أصدقاء له ولألردن.
ويف جري�دة الرأي كان لحبي�ب زاوية ثقافية 
أس�بوعية بعن�وان )قف�ا نَحِك( يس�وح من 
خاللها بمشاعره وآرائه الفنية والثقافية بكل 
ج�رأة ومحبة لآلخرين، دون تهجم أو اتهام، 

بل بُخلِق الشاعر الكبر وروحه العالية.
ومن قصائده املغناة نستذكر:

صباح الخر يا عمان
يا حنه عىل حنه

يا فوح الخزامى والندى
ويا ريحة الجنة

ويا دار بناها العز
ال هانت وال ُهنَّا.

عر يف جبل الجوفة بيت حبيب الزيودي للشِّ

حكاية صورة.. 
وليد سليامن

تصوير: محمد القرالة

صورة يف فرتة س�تينيات القرن املايض تجمع أش�هر رؤس�اء وملوك الدول العربية خالل اجتماعهم يف أحد مؤتمرات القمة العربية يف القاهرة. من اليمني: الحس�ن ملك 
املغرب، الحبيب بورقيبة رئيس تونس، عبدالسالم عارف رئيس العراق، جمال عبدالنارص رئيس مرص، الحسني بن طالل ملك االردن.

منظر لش�ارع امللك فيص�ل االول يف عمان، حيث يب�دو يف يمني الصورة جزء 
م�ن مبنى البنك العربي، وبنك االردن ال�ذي انتقل فيما بعد اىل الجهة املقابلة 
قرب س�ينما عمان، اما الناس يف الش�ارع وعىل االرصف�ة فيبدو انهم كانوا يف 
وقفة عيد الفطر او االضحى للرشاء والتس�وق للعيد.. وموديالت التكسيات يف 

ستينيات القرن املايض كان اكثرها من نوع املرسيدس.

لقطة تعود اىل اربعيني�ات القرن املايض الحدى مناطق الكرك جنوب االردن، 
حيث بيوت الش�عر عىل الطبيعة، والحياة الطيبة الهانئة وذلك من ابتسامات 

الرجال والشباب الظاهرين يف مقدمة الصورة.
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األحداث يف يومي )16( و)24( _4_1913(

 يف هذي�ن اليوم�ني، ورد خرب عن كّف ي�د )عيل وفا 
أفندي( من )وكالة قضاء معان(، وذلك التهامه )بقتل 
مش�ايخ العرب( وتعيني )فريد باش�ا اليايف(، الرئيس 

الثاني لبلدية دمشق، بدال منه؛
 كم�ا ت�م ن�رش مقال�ة، غاي�ة يف الج�رأة واألهمية، 
م�ن قبل ش�كري العس�يل، النائب عن دمش�ق، وذلك 
حول اس�تخدام اإلدارة العرفي�ة العثمانية يف الحكم، 
وتاريخها، واس�تغرابه اس�تمرارها يف الكرك وحوران 

رغم انقضاء العصيان وصدور العقوبات وتنفيذها.

شكري العسيل )1868_1916(؛

هو شكري عيل العسيل؛ أديب و سيايس عربي سوري. 
ولد يف دمش�ق عام 1868. وأصل العس�ليني من قرية 
يلدا يف ضواحي دمشق، كانوا يعرفون بآل الرشقطيل، 
وال ت�زال لهم أوق�اف يف يل�دا. أتم دراس�ته العليا يف 
املدرسة امللكية يف األستانة، عاد إىل دمشق ليتدرب عىل 
األعمال اإلدارية يف ديوان الحكومة. وكان وايل دمش�ق 
آنذاك )ناظم باش�ا( فأظهر احرتام�اً وتقديراً ملا وجد 

فيه من النبوغ والتفوق.
عندم�ا أعل�ن الدس�تور العثماني ع�ام 1908 كان 
العس�يل يف مقدمة املؤيدين له�ذه الحركة الفكرية، 

وقد انتدبته الحكومة إلخماد ثورة يف قضاء الطفيلة 
آن�ذاك. وويل قضاء الن�ارصة، ثم انتخ�ب نائباً عن 
دمش�ق يف مجل�س املبعوثان العثمان�ي بالرغم من 
معارض�ة الحكوم�ة االتحادي�ة. وقد بقي العس�يل 
محافظ�اً عىل اتحاديت�ه، وكان يحس�ن الظن بهم، 
حتى انكشفت له األمور عىل حقيقتها، ورأى بعينيه 
املؤام�رات التي تحيكها زم�رة االتحاد والرتقي عىل 
العرب، فكان جريئاً يف نقد عنرصيتهم، ونرش مقاالً 
ش�ديد اللهج�ة يف صحيفة النرباس ض�د الحكومة 

االتحادية وآخر يف مجلة املقتبس.
كان العس�يل من أش�د خصوم الصهيونية، ونبه إىل 
خطره�ا مبكراً، وقد رفض اق�رتاح اإلتحاديني ببيع 
ثالث�ة مالي�ني دونم لليهود يف فلس�طني بمس�اعدة 
وزير املالية جاويد، فسقط املرشوع بعد أن عارضه 
العسيل وكشف غاياته وأخطاره. وازداد نقد العسيل 
لالتحاديني، فضيق�وا عليه الخناق يف دورة املجلس 

النيابي التالية حتى أخفق.
نق�م غ�الة األت�راك عىل ش�كري العس�يل بس�بب 
رفض�ه اعتماد بيع قرية يف فلس�طني لليهود عندما 
كان يش�غل منصب قائ�م مقام ملدين�ة النارصة و 
ت�م اعدام�ه بفتوى ظاملة من أحد مش�ايخ دمش�ق 
الحاس�دين لدى الباب العايل، فس�اقوه إىل الديوان 
الع�ريف بعالي�ه يف لبنان، ونفذ فيه حك�م اإلعدام يف 
س�احة الش�هداء يف دمش�ق يف 6 أيار 1916، وكان 
آخ�ر كالم نطق به عىل س�دة املش�نقة قوله تعاىل: 
)وال تحس�بن اهلل غافالً عم�ا يعمل الظاملون(. وبعد 
إعدام العس�يل، نفى جمال باشا السفاح زوجته إىل 
أقىص بالد األناضول، وبعث سائر أعضاء أرسته إىل 

مجاهيل البالد الرتكية. 

مقّدمة تاريخيّة ومالحظات؛ 

 َهيّة الكََرك؛ هي عصيان مدنّي، ما لبث أن تحّول إىل 
ثورة مسلّّحة، ضّد التجنيد اإلجباري وتعداد النفوس. 
حي�ث اندلع العصي�ان يف 22 ترشين الثاني )11( عام 
1910، واستمّر نحو شهرين، وكان أعنف االحتجاجات 
ض�ّد العثمانيني، الت�ي اندلعت قبيل الح�رب العامليّة 
األوىل، حيث قمعتها السلطات العثمانيّة بعنف شديد.

 املصدر الصحفي الدمش�قي له�ذه الوثائق هو من 
أكث�ر املصادر الصحفي�ة توازناً يف تل�ك الفرتة، وهي 
صحيف�ة )املقتب�س( الدمش�قيّة لصاحبه�ا محم�د 
كرد ع�يل، غر أنّه�ا تبق�ى صحيفة موالية للس�لطة 
العثماني�ة، وال تخرج عن طوعها. ال يتدّخل الكاتب يف 
الوثائق املنش�ورة إاّل يف أضيق الحدود، بهدف الرشح 
أو التوضي�ح فقط ال غ�ر. هنا يف صفح�ة فضاءات، 
س�ننرش الرواية الصحفية العربية العثمانيّة الرسميّة 
ألحداث الكرك، والتي اس�تمّرت ملا يزيد عن ش�هرين، 
كم�ا رأته�ا الس�لطات العثمانيّة يف حين�ه، عىل هيئة 
يوميات ومتابعة صحفية لألحداث. وتشكّل هذه املاّدة 
جانباً وثائقيّاً صحفياً لِ�)َهيّة الكَرك(، كرؤية رسمية 
للسلطات آنذاك. أما السلطات العثمانيّة فقد أسمتها؛ 

)فتنة الكََرك(..!

فضاءات

أثر وإنسان..

كتب: خالد قوقزةحارات منسية..  مونة البيت سترية

َعزُل )عيل وفا أفندي( املتّهم بـ)قتل مشايخ العرب( 

من )معان(.. ومقالة عن )استمرار األحكام العريف يف 

الَكرك وحوران(

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

الصحافة العربية العثمانيّة  )1910 _ 1913( )90(

محمد رفيع

1

2

4 3

8

7

9

5
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سقيا للحارات املنس�ية، ورحمة عىل اهلها 
ال�يل كان اعتماده�م عىل أنفس�هم مو عىل 
غرهم، وط�ول عمر اهل حاراتنا املنس�ية 
عنده�م اكتفاء ذاتي وعنده�م مونتهم اليل 
تخليه�م ما يتأث�روا بأي أزم�ة طارئة، وال 

يصروا يالخموا اذا وقعوا بزنقة.
كان بكل بيت من بي�وت الحارات مخزون 
بالزي�ت،  اللبن�ة  قطرمي�زات  م�ن  وف�ر 
ومقدوس بيتنجان ورصيع اخرض، وزيتون 
اس�ود مكبوس بالزي�ت، ومكبوس بندورة 
خ�رضا وقطرمي�زات دبس عن�ب ومعقود 
عنب وت�ني وس�فرجل، وقط�ني وخبيصة 
وزبيب وإقريش وبطم، وقطرميزات سمن 
بل�دي وإجرار زيت زيتون وجميد وكش�ك 
وبامي�ا وفليفل�ة منش�فة وجع�دة ولوف، 
وبندورة حمرا مجففة ودهنة إمقددة. وكل 

دار فيها كواي�ر متلولة طحني بلدي وقمح 
حوراني إحتياط مونة الدار ولبذار املوسم، 
وش�واالت برغ�ل ح�ب وبرغ�ل مطحون، 
وس�ميدة وعدس مج�روش مش�ان املرقة 
وعدس ح�ب وحمص، وش�وال تتن هييش 

سقط اصفر للختيار.
كان اهل الح�ارات ما يحتاج�وا تكانة ابو 
عي�ى اال لش�غالت غ�ر متوف�رة عندهم. 
فأم فالح ترس�ل مفيض ابن ابنها لعند ابو 
عيى مش�ان زر نيلة وبوكي�ت تايد وإبرة 
بب�ور وش�نمرب للوكس وبطاريات مش�ان 
الراديو حت�ى ال تروح اخبار صوت العرب 
عىل ابو ف�الح، وأم عودة تودي قريد العش 
عايد مش�ان يجي�ب َچف جعيجب�ان ألبن 
عودة املفطوم، ودفرت ورق س�كاير الش�ام 
ألبو عودة، وعيارة كاز مش�ان الفنيار. وأم 

عوض تروح بنفسها للتُكّانة مشان تشرتي 
بَلَغ�ة إلها وزنوب�ة لبنتها عيضة وس�ندل 
بالستيك لعوض وشفرة )ولكنسن سورد( 
مش�ان ابو ع�وض يحلط راس�ه عالصفر. 
وه�اي ام عيى تقول لجوزه�ا ابو عيى 
التُكش�نجي: ال تنى قبل ما تسكّر التكانة 
تجيب معك إبرة خياطة وكّرار خيط إسود 
مش�ان أرّقع رسوال عي�ى إنرشط أمبارح 
وهو ينطن�ط عىل الزيتونة ت�را بكرة عنده 

مدرسة وما عنده غر هالروال.
كان اذا ط�ب ضي�ف غريب ع�ىل واحد من 
اهل الحارات، كان زملة ال�دار ما يِتحربَس 
وال يصر يتجبَّد او يالخم أو يِتَْطِمج حچي 
مش مفهوم، وال كان يتقّزا عن الضيف، بل 
كان يِْعِدي عىل صرة البََهم ويجعِدل جدي 
للضيف ويكرُمه، واذا أجاه الطّواف جورج 

)مراق�ب الح�راج( يُخُمش�له دي�چ بل�دي 
ويَُهرك�ة ويمعط�ه ويقلقل�ه بس�من بلدي 
ويغدي�ه، ويطل�ع الطّواف مبس�وط وعال 
الع�ال ويقوله بك�رة القيني عىل الحرِش�ة 

أخذلك حمل حمار حطب يبّاس.
كل بيت بالحارات املنس�ية كان فيه صرة 
مليان�ة إصخال وجداي�ة وثنايا ِحيّل، وخم 
مرتوس ج�اج وديوك بلدي�ة وبيض بلدي 
نبات�ي، وكواير مليانة طح�ني بلدي وفرن 
بخّش�ة متقية بجنب ال�دار او صاج تخبز 
علي�ه النس�وان، وه�اظ كان يخ�يل أه�ل 
الحارات بوضع م�ا يِْهَچلوا هم ثلِجة كبرة 
أو من ش�توة قوية وال يصروا يميزطوا اذا 

اجاهم طارش غريب.
حاراتنا املنسية كانت تنعم بالخر والربكة، 
وبس�بب هالحكي كان عن�د اهلها ِفِذة من 

كل يش وعمره�م م�ا اعت�ازوا تكان�ة ابو 
عيى، او إنزنقوا وصاروا يالطش�وا هون 
وهناك اذا حصل عندهم ظرف من غامض 

ِعلمه.
ي�ا حرة الي�وم رصنا بحاج�ة لتكانة ابو 
عيى ورصن�ا بحاجة مللحمة ابو مصطفى 
وملّعاِط�ة الج�اج تبعة اب�و يونس املرصي 
ولفران ابو حس�ن الس�وري وملعمل اللبن 
تب�ع ابو نذي�ر الش�امي، وللخرضجي ابو 
عط�ا ولل�دّواج اب�و عاط�ف العيرصاني، 
وبنصر حايصني اليص�ني ونهُجم عىل كل 
يش زي املفجوع�ني اذا كبس�ت علينا ثلجة 

وسكرت الطرق وسكرت املحالت ابوابها.
زمان كان فيه فق�ر ولكن ما كانوا يجوعوا 
والي�وم كل يشء موجود وم�ع هيك الناس 
البني طاّسه والجوع العن إفطاس أهلها!!..
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ه�ل تعلم أن الضوء يس�تغرق 8 دقائق و 19 ثانية 
عند انتقاله من الشمس إىل األرض؟

 ه�ل تعلم أن اليوم الواحد ع�ىل كوكب الزهرة يعد 
أطول من عام كامل عىل كوكب األرض؟ 

ه�ل تعلم أن�ه إذا تمكن�ت طائرة م�ن الطران إىل 
كوكب بلوتو، فإن الرحلة ستستغرق أكثر من 800 

عام؟
 هل تعلم أن غروب الش�مس من عىل سطح املريخ 

يبدو أزرق اللون؟

معلومات فضائية

df@alrai.com

فرح تسأل

كيف ينطق 

اإلنسان؟

يحىك أن
حكاية من الرتاث العريب

مع�ك حّق يا عزي�زي، فهذا ما كنت أش�عر 
به تمام�اً عندما كنت أذهب لالمتحان ولكن 
م�ا أن كن�ت أنظر إىل األس�ئلة حتى يطمنئ 
قلب�ي، وبعد أن أقرأها جيدا ألفهم ماذا يريد 
الس�ؤال، كنت أبدأ باإلجابة وتنهمر أفكاري 

ومعلوماتي الت�ي حفظتها كاملطر. وكنت 
أبدأ باإلجابة عىل الس�ؤال الذي أش�عر 
أن�ي متمك�ن منه جيدا حتى أكس�ب 
وقت�ي وال أضيع�ه يف التفكر فيما أنا 

متش�كك في�ه، وم�ن ثّم 
أنتق�ل إىل الس�ؤال الذي 
صعوب�ة،  أكث�ر  أج�ده 
وهك�ذا حت�ى أنتهي من 
اإلجابة عىل كل األسئلة يف 

الوقت املناسب.

كيف أجيب عىل أسئلة االمتحان؟
أنا مجتهـد وأحب درويس، وأذاكر جيداً عند االمتحـان.. وبالرغم من ذلك 

أشـعر بالخوف عند االمتحان، إذ أشـعر بأنني نسـيت كل يشء قبل فتح 

ورقة األسئلة.

قام�ت الحرب ب�ني قبيلتني، واس�تمرت املعارك بينهما ش�هورا طويل�ة. وكانت 

الح�رب أحيانا تتوقف اياما قليلة، تجمع فيه كّل قبيلة قتالها، وتجهز اس�لحتها، 

ثم تس�تأنف القتال مرة أخرى، وذات مرة. كلف قائد القبيلة فارس�اً من أش�جع 

فرس�انها، ليذهب إىل قبيلة األعداء، ويعرف أخباره�ا، ليخرب أهل قبيلته بما رأى 

وبما سمع.

خ�رج الفارس عىل جواده العربي األصيل، وقد لبس درعه، وحمل س�يفه، انطلق 

الفارس يف اتجاه معس�كر األعداء، واقرتب من خيام األعداء، والتفت.. فإذا جماعة 

من الفرس�ان تلتف حوله م�ن كل جانب، أخرج الفارس س�يفه، وراح يرضبهم 

بقّوة، لكن كثرة األعداء غلبت الفارس، فجرحوه، ووقع عىل األرض، أرسع فرسان 

األعداء، وقيدوه بالحبال، وحملوه إىل خيامهم، ثم وضعوه يف خيمة، وتركوه فيها.

أقبل الليل، وأظلمت الدنيا، والفارس وحيدا يف الخيمة يتألم من جراحه، ويتوجع 

م�ن قيوده، وال يس�تطيع الن�وم، وفجأة س�مع صهيل فرس�ه، وأحس يف صوت 

الفرس ما يشبه األلم والّشكوى، جمع الفارس الجريح ما بقي من قوته، وتحامل 

عىل نفسه، وأخذ يزحف عىل األرض – وهو مقيّد – إىل مكان الخيول، ورأى فرسه 

مربوطا يف ش�جرة، فكر الفارس ان يفك قيد فرس�ه، ويطل�ق رساحه، ليعود إىل 

قبيلته، فيعرف أهل القبيلة ما حدث له، ويحرضون إلنقاذه!

اق�رتب الفارس من حصانه، كانت يداه ورجاله مقيّ�دة بالحبل، فك الفارس قيد 

الحصان بأسنانه، قال الفارس:هيا، انطلق أيها الفرس، ارجع إىل خيامنا، أرسع.

اس�تدار الحص�ان نحو صاحب�ه، ووقف ينظر إلي�ه حزينا عىل م�ا أصابه، كأنّه 

يقول:كيف أرجع وحدي، وأتركك مقيدا يف يد األعداء؟!.

نظر الحصان إىل جس�م صاحبه فوجده مقيدا بالحبل، فقبض الفرس بأس�نانه 

عىل الحبل، ورفع صاحبه عن األرض، وانطلق بعيدا عن خيام األعداء.

كان الطري�ق طويالً، والحم�ل ثقيالً، ولكن الحصان لم يستس�لم للتعب، جرى، 

وج�رى، لم يتوّق�ف إال عندما وصل إىل خيام قبيلته، أن�زل الحصان صاحبه عىل 

األرض برفق، وأخذ يصهل بصوت ضعيف مريض، وهو يكاد يقع عىل األرض!

س�معت زوجة الف�ارس صوت صهيل الحص�ان فتنبّهت وأرسع�ت إليه، وصلت 

الزوج�ة إىل زوجها الف�ارس بصعوبة، فكّ�ت الزوجة قيود زوجه�ا برعة، قام 

الف�ارس إىل حصانه يحاول أن يس�عفه، لكن.. من غر فائ�دة! كان الحصان قد 

مات من التّعب!

حزن الفارس عىل حصانه حزنا شديدا، وتناقلت القبائل حكاية هذا الفرس الويفّ، 

وبقيت حكايته بني الناس مثاالً عىل اإلخالص والتّضحية.

يختلـف الجهاز الصوتي عند االنسـان عن 
باقـي الكائنات الحية، إذ أنه جهاز متطور 

يمكنه من النطق بالكالم
الـذي يسـتطيع خالله التعبري عـن أفكاره 
ومشـاعره. وذلك بعد أن يوضع هذا الكالم 
يف نظـام معني يتـم االتفاق عليـه من قبل 
جماعة من الناس يعيشـون معاً، ويسمى 

هذا النظام لغًة.
اإلنسـان  عنـد  الصـوت  ويتكـون جهـاز 
مـن فريـق متعـاون مـن أعضاء الجسـم 
يشرتكون جميعا يف انتاج الصوت والكالم.
يبدأ تكّون الصوت عندما ينطلق الهواء من 
الرئتني خالل قناة تسمى القصبة الهوائية 

)أثناء عملية الزفري(.
الصوتيـة  األوتـار  إىل  الهـواء   يصـل  ثـم 

املوجـودة يف مقدمة الحنجرة التي تسـكن 
الذقـن. وهـذه األوتـار  الرقبـة أسـفل  يف 
عبارة عن حبال لحمية مرنة  تشـبه أوتار 
الكمان. عند ذلك تفـرح كثرياً عندما يصل 
إليهـا الهواء، فتهتز وترقص وتنتج أصواتاً 

مختلفة تسمى ذبذبات. 
ثـم ينتقـل الصـوت يف رحلـة عـرب ثـالث 
حجرات نعرفهـا جيداً، وهـي الفم واألنف 
والبلعـوم. ويتعاون كّل من سـقف الحلق 
واللسان والشفاه عىل توزيع الصوت فيما 
بينهـا وإخراجـه من الفم عىل شـكل كالم 
مرتب مفهوم يتلقى أوامره من السيد قائد 
الجسد وهو الدماغ، ليختار الكالم املناسب 

يف الوقت املناسب.

؟

دنيا الفرح | تعّدها: نهلة الجمزاوي

وفاء فرس

كان جح�ا يرك�ب قط�اراً ثم نزل من�ه ووض�ع الحقيبة قرب�ه، وانتظر حضور 
الش�يال، فجاء لص فرقها وحملها ومىش فتبعه جحا وهو فرحان، فلما اقرتب 
م�ن منزله أخ�ذ الحقيبة م�ن اللص وقال له: أش�كرك يا س�يدي فقد حملت يل 

الحقيبة من غر أجر.

طــــــرائف العرب

جحا واللص

ال لوٌن ال طعٌم يل

ال رائحة تبدو يل

صوتي حلو صوتي خريْر

عرب شعاع الشمس أطرْ

أتس��اقط عب��ر األمطار

أجري أجري يف األنهار

أميض يف عدة أشكاْل

السائل يف أفضل حاْل

الصلب القايس والبارْد

والغاز الثائر كاملارْد

اسمي من أحىل األسماء

هل تعرفني..إنّي؟؟؟

املــــاء

شعر: نهلة الجمزاوي

إذا عرفتني، أرسل
اسمك وصورتك وجواب الفزورة

إىل بريد دنيا الفرح
df@alrai.com

لتصبح من أصدقائنا األعزاء

فكر 
واحزر
فكر 
واحزر
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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.

فننبرحلولغومقاوا

لايامماه�انقطلبيل

انيله�ةداوارراه�بق

نيرقياببنءشبنارا

منصاللعويولامكعب

رومكعلدقححالوبلك

يالثمه�مدلمنممااث

ثلايه�محاثلالولءي

كقةرنثمشلعووثشار

لنصةملرثادركلرنة

اااونايه�وةكوكقفش

رنخميابرىاافمثلا

ه�اونللكبقله�ىاماك

ثثباحفلايقندمسةي

شارلانالسامذثددر

يرع-رانموبولكايا

كلمة الرس

من أشهر املطربات يف أمريكا 
كولومبية األصل من مقطع و)6( 

احرف

يشتهر الكثر من الفنانني والفنانات 
العرب وخاصة املرصيني بألقاب كثرة 

ومن الراحلني منهم عليهم رحمة اهلل 
مثال الفنان الكبر محمد عبدالوهاب 

وقد اشتهر باملوسيقى والتلحني والغناء 
وحمل عدة القاب ومنها كروان الرشق 
ومطرب امللوك وغر ذلك ثم ام كلثوم 

ومن القابها كوكب الرشق ثم سيدة 
الغناء العربي والقاب كثرة.

الحل السابق: الزمرد

الكلامت املتقاطعة

أفقياً:

-1 ظريف من أهل املدينة كان حسن الصوت 

شديد الطمع - أديب عربي كان فكهاً مرحاً 

ودقيق املالحظة -2 والدة - اختالط األصوات 

- أرض طيبة -3 سكان البادية - يقطع 

-4 مّلاع - والد - نهض -5 حظ - خطر -6 ما 

يجري يف عروق الكائن الحي - اختبارات 

-7 َعلََم - ربح - ضد حلو -8 سهاد - ركض 

- جعل للبستان سياجاً -9 عاصمة أوروبية 

- ما تملكه من أشياء -10 متضلع من اللغة 

واآلداب - اكرتث -11 ضد غرب - ريح لينة

عمودياً:

-1 شاعر من أهل الظرف والدعابة نشأ 

بالكوفة ونادم السفاح واملهدي -2 قائل 

الشعر - منهل -3 بنيان - إذعان بالحق -4 

إبعاد - يخفق القلب -5 سكب - بحر - ضد 

هزيل -6 شقيق - اخرتع - قهوة -7 عاقل 

- سيف -8 خيش - مرتفع عن الدنايا -9 

احتباس - ضد حرب -10 ضد باطل - ضد 

خلفي -11 ضد ضياء - مرتجم.

12345678910 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

أفقياً:

-1 طرفة بن العبد -2 حق- نوع - أرس -3 أبيض - رديء 
-4 رئيس - ردح -5 فم - ند - طاووس -6 راح - خرب - نار -7 

زلزال - أم - رد -8 ديان - وزير -9 قزم - حد - داعب -10 رس 
- عاقل -11 ناعم - ثمن - مر.

عمودياً:

-1 الفرزدق -2 رحب - ماليزيا -3 فقر - حزام -4 ضأن - إن 
- سم -5 بن - يدخل - حر -6 نورس - ود -7 أعد - طراز - عم 

-8 يرى - ميدان -9 عائدون - راق -10 بس - حوار - علم 
-11 درب - رسداب.

- حل كلامت متقاطعة:

8/23 إلى 9/22

11/22 إلى 12/21

6/22 إلى 7/22

10/23 إلى 11/21

القوس

امليزان

األسد

2/19 إلى 3/20

الحوت

أجواء متوتره تعيشها اليوم كن 

حذرًا منها وتعامل مع األمور 

بهدوء عاطفيًا:ال تتراجع عن 

التزاماتك تجاه الحبيب.

شخصية برج امليزان

من الشخصيات التي ال يُستخف بها. يرى الحياة إما أبيض أو أسود وال يؤمن بالرماديات. 

هو أيضا شغوف ويسعى ملعرفة كل يشء عن األشخاص املحيطني به. لديه رسعة 

بديهة ويحب أن ميسك زمام األمور يف أي موقف يواجهه.

نقاط القوة: ويف، شغوف، طموح، ولديه عزمية.

عيوب امليزان: غيور، مسيطر، شكاك، ومراوغ.

 تجاوب مع التغيرات الجديدة في العمل وال تعارضها عاطفيًا:ال تسمح ألحد أن 

يفسد عالقتك مع الحبيب.

12/22 إلى 1/19

الجدي

قد تضطر اليوم الى التعامل مع 

أمور ال تحبها اليوم في العمل 

عاطفيًا:تدخالتك الكثيره في شؤون 

الحبيب تزعجه.

 تتلقى الكثير من المديح والثناء على 

الجهود التى بذلتها في العمل 

عاطفيًا:ال تتطرف الى رأيك واستمع 

الى وجهة نظر الحبيب.

تتاح لك الكثير من الفرص االستثنائية 

حاول أن تستغلها عاطفيًا:ال تغامر 

وتراهن على محبة الحبيب لك.

تظهر أمامك اليوم الكثير من التحديات 

في العمل التى تحاول أن تجد حلوال 

لها عاطفيًا: اصبر على الحبيب فأنت 

تعلم أنه يمر بمرحلة صعبه.

تتمتع بالكثير من الحيوية والنشاط اليوم 

الذى يدفعك الى أداء كافة مهامك على 

أكمل وجه عاطفيًا: ال تحمل الحبيب كافة 

أخطاء العالقة فأنت مسؤول عنها أيضا.

الجوزاء

5/21 إلى 6/21

ال تتصرف بطيش وتعامل مع األمور 

بهدوء كي ال تقع في عواقب أنت بغنى 

عنها عاطفيًا: تقوى عالقتك العاطفية 

مع الحبيب وتقرب المسافة بينكما.

تبدو واثقًا اليوم بقراراتك 

وخطواتك في العمل وتتخذ قرارات 

صحيحة عاطفيًا:عليك أن تحمي 

استقرارك وعالقتك مع الحبيب.

الرسطان
7/23 إلى 8/22

العقرب

9/23 إلى 10/22

العذراء

1/20 إلى 2/18
انظر الى األمور بطريقة مختلفة وال 

تتمسك برأيك عاطفيًا:ال تفسد 

عالقتك مع الحبيب وتدع الشكوك 

تتسلل اليها.

الدلو

 تكتشف الكثير من األمور التى كانت 

تبدو غير واضحه في العمل وتعمل 

على فهمها عاطفيًا:راقب سلوكك 

جيدًا وال تستفز الحبيب بتصرفاتك.

تشعر باالستقرار في عملك وأن 

األمور تسير كما تريد 

عاطفيًا:تطمئن الى الحبيب وتفتح 

له قلبك وتخبره بحقيقة مشاعرك. 

4/20 إلى 3/215/20 إلى 4/19

الثورالحمل

تسايل
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صحة وتغذية

وي�ؤدي نقص حم�ض الرتيبتوفان إىل انخفاض مس�توى 
الس�روتونني حتى قد ينجم عن ذلك اضطرابات تؤدي إىل 

الشعور بالقلق واالكتئاب.
ويؤث�ر هرمون الس�روتونني، ع�ىل 7 وظائف يف الجس�م 
إيجاب�ا، بينم�ا يؤدي نقص�ه إىل خلل يف وظائف الجس�م، 

بحسب موقع »ويب طب«.
1 - يس�اعد ع�ىل التحك�م يف حرك�ة األمع�اء ووظائفه�ا 

وتنظيمها.
2 - انخفاضه يس�بب االكتئاب، وارتفاعه يس�اهم يف زيادة 

الشعور باإلثارة والحماس.
3 - يحفز الجسم عىل القيء واإلسهال، للتخلص منه.

4 - مادة السروتونني حيوية للنوم وكذلك األمر لالستيقاظ، 
ويجب أن يكون بنسب مضبوطة.

5 - هرم�ون الس�روتونني يس�اهم يف تضيي�ق الرشاي�ني 
وتجل�ط الدم يف حالة الج�روح، حتى يحمي اإلنس�ان من 

حدوث نزيف.
6 - ارتفاع مس�توى الس�روتونني يف الجس�م من شأنه أن 

يهدد الشخص باإلصابة بهشاشة العظام.
ويج�ب أن يعتمد األش�خاص ع�ىل نظام غذائ�ي متوازن 
حتى تحصل أجس�امهم عىل النس�بة املتوازن�ة منه، وفيما 
ي�يل 9 أطعمة يمكنك تناولها للحصول عىل تلك املادة، التي 

تمنحك السعادة:
1 - املكرات مثل الل�وز، والجوز، والصنوبر، تحتوي عىل 
كمي�ة كبرة من األحماض الدهنية، التي تس�اعد يف إطالق 

السروتونني يف الجسم.
2 - بعض أنواع البذور ومنها اللب األبيض، أو لب البطيخ، 
الكت�ان، السمس�م، الش�يا، ب�ذور الريح�ان تحت�وي عىل 
مستويات جيدة من األحماض الدهنية املنتجة لهذه املادة.

3 - لح�م الدي�ك الروم�ي يس�اهم يف إنتاج ه�ذا الهرمون 
بكفاءة.

4 - تحتوي الس�لطة عىل العديد م�ن الفوائد، وهي تحتوي 
أيضا عىل األحماض الدهنية األساسية.

5 - يحت�وي اللب�ن عىل نس�بة عالية م�ن الرتبتوفان، الذي 
يعزز من إنتاج السروتونني.

6 - يع�د البيض من أه�م مصادر الربوت�ني، ويحتوي عىل 
األحماض األمينية األساسية واألحماض الدهنية.

7 - تحتوي األجبان عىل مادة ألفا الكتالبومني، التي تساهم 
يف تحسني املزاج.

8 - تحتوي الفواكه مثل املوز والربقوق واملانجو واألناناس 
والكيوي والجريب فروت، عىل مواد فعالة لزيادة مس�توى 

السروتونني يف الجسم.
9 - يعد الفش�ار مصدرا للكربوهي�درات، التي تنظم تدفق 

السروتونني يف الدم.
»البيان اإللكرتوني«

أطعمة متنحك السعادة وتستعيد وظائف مهمة يف الجسم

مشاكل املفاصل

تتمتّع األحماض الدهنية األساس�ية بخصائص مضادة 
لاللتهاب وتس�مح بتخفيف األلم وتقليص حّدة النوبات 
وتحس�ني ليونة املفاصل وإبط�اء تدهورها. لذا ال ترتدد 
يف اس�تهالك حصة من األسماك الدهنية مرتني أسبوعياً 
ع�ىل األقل وتناول يومياً ملعق�ة أو ملعقتني كبرتني من 
زيت الكتان أو الكولزا. تش�كّل املك�رات أيضاً مصدراً 
مهماً للمغذيات املفيدة، لذا استهِلك قبضة صغرة منها 
م�ع الفطور صباح�اً أو تناولها كوجب�ة خفيفة يف فرتة 

العرص.

هبوط املعنويات

اب�دأ بإضاف�ة منتج�ات غني�ة باألوميغ�ا 3 إىل أطباقك 
كاألس�ماك الدهني�ة والزي�وت النباتية من ن�وع الكتان 
أو الكول�زا. تعّزز تل�ك األحماض ليونة أغش�ية الخاليا 
العصبية التي ترتبط بالناقالت العصبية املس�ؤولة عن 
التف�اؤل والش�عور بالراح�ة. ركّز أيضاً عىل اس�تهالك 

البيض ألنه غني بحمض أميني يسمح بإنتاج الدوبامني 
والنورادرينال�ني اللذين يحّس�نان امل�زاج. كذلك، أضف 
قليالً من الزعف�ران إىل أطباقك ألنه غني بعنارص تحفز 
عىل إنتاج الس�روتونني. أخراً، يس�مح الشاي األخرض 
باسرتجاع السعادة ألنه يحتوي عىل عنرص الثيانني الذي 
يخفف القلق وينّشط ناقل »غابا« العصبي املسؤول عن 

تجديد الهدوء والراحة.

الشعور بالتعب

أكِْثْر من اس�تهالك الفاكهة والخ�رضاوات الطازجة، ال 
س�يما الحمضيات والكيوي والربوكويل والفليفلة، نظراً 
إىل غناه�ا بالفيتام�ني C املع�روف بقدرت�ه عىل تجديد 
الطاقة. يساهم هذا الفيتامني يف تقوية الدفاعات املناعية 
وحماية الخاليا من األرضار التي تسببها الجذور الحرة 

ويُس�ّهل امتصاص الحديد يف الجس�م. الحديد أس�ايس 
أيضاً كونه ينقل األوكسجني إىل الدم. يؤدي أبسط نقص 
فيه إىل نوبات تعب حادة ومش�اكل عىل مستوى الرتكيز 
والتعلّ�م. تتع�دد مصادر الحدي�د، من بينه�ا الصدف 
واملحار واللحوم الحم�راء والبقوليات والكاكاو وبعض 
أن�واع التوابل كالكزبرة والكمون والكاري. أخراً، يُعترب 
املغنيسيوم مغذياً مهماً ألن أي نقص فيه يؤدي إىل تعب 
ش�ديد وضغط نف�يس وتعكر املزاج وهب�وط املعنويات 
واضط�راب النوم. يش�كّل التش�نج وارتج�اف الجفن 
وخفق�ان القل�ب واألرق أع�راض نق�ص املغنيس�يوم. 
يمك�ن إيجاد األخ�ر يف الحبوب الكامل�ة ويف البقوليات 
كالعدس والفاصولي�ا البيضاء والحمراء والجوز واللوز 

والشوكوالتة.

التهاب املعدة واألمعاء

يف املرحل�ة األوىل، أض�ف إىل أطباقك كمي�ة من الحبوب 
املكررة مثل األرز األبيض ألنها تس�اهم يف كبح اإلسهال، 
ث�م تناول حصة م�ن اللحوم أو األس�ماك البيضاء وأَنِْه 
الوجبة بم�وزة. يحتوي املوز عىل ألي�اف قابلة للذوبان 
تنتفخ عند احتكاكها باملاء، ما يعني أنها تسمح بتجميع 
ال�رباز وتخفي�ف حدة اإلس�هال. كذلك أَكِْث�ر من رشب 
الس�وائل ملكافحة جفاف الجسم. يُضِعف التهاب املعدة 
واألمع�اء الجراثيم املعوية املفي�دة. لذا يجب أن تجددها 
حني تتعاىف عرب اس�تهالك أغذي�ة تزيد إنتاجها. يحتوي 
اللب�ن مث�الً عىل ملي�ار محّف�ز حيوي وتس�تطيع هذه 
املحف�زات أن تُغِني الجراثيم املفي�دة املوجودة أصالً يف 

البيئة املعوية.

مأكوالت لترسيع تعافيك

توجد داخل جسم اإلنسان العديد من 

الهرمونات، التي يكون لكل منها مهام 

محددة، ومنها هرمون السريوتونني، الذي 

يمنح اإلنسان شعوراً بالسعادة ويساهم يف 

تحسني املزاج. يتكون هرمون السريوتونني 

من مادة كيميائية، ويعمل كناقل عصبي 

تتبادله النهايات العصبية يف الدماغ، ويتطلب 

إنتاجه داخل الجسم تناول أطعمة تحتوي 

عىل حمض الرتيبتوفان األميني، الذي يمكن 

الحصول عليه من نظام غذائي يحتوي عىل 

املكرسات، والجبن، واللحوم الحمراء.

تسمح بعض انواع من املأكوالت بتخفيف 

حدة االضطرابات املرضية او الصحية التي 

تبدو لالنسان انها موسمية،واالكل والرشاب 

عامل ترسيع مسار التعايف واستعادة 

النشاط. اكتشف األغذية التي ربما تصبح 

حليفتك الدائمة...
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صحة وتغذية

..يأكل اإلنس�ان س�دا لحاج�ة ورغب�ة طبيعية إلس�كات حركات 

ومؤرشات للمعدة واحيانا النفس والدماغ.

..عادة تُحدث التغيرات الصغرة أحياناً فارقاً كبراً، وينطبق ذلك 

ع�ىل نظامك الغذائي خصوصاً، إذ ال يتطلب اتباع حمية أفضل أن 

�ر ثالجتك من جميع األطاي�ب وتعيش عىل عصائر، بل يكفي  تطهِّ

أن تضي�ف عدداً م�ن األطعمة الغنية بامل�واد املغذية إىل برنامجك 

الغذائي املعتاد كي تمنح جسمك دعماً من دون أن تشعر بالبؤس 

خالل هذه العملية.

يغني تن�اول املجموعة التالية من األطعم�ة حميتك باملواد املغذية 

كي تتمتع بصحة أفضل وتدعم بنيتك الجسمية.

ال داعي ألن تقلب حياتك رأساً عىل عقب كي تحّسن صحتك. سألنا 

تري�زا فانغ، بروفيس�ورة ملحقة بقس�م الغذاء يف كلية »تش�ان« 

للصح�ة العام�ة يف جامعة هارف�ارد، عن األطعم�ة التي يجب أن 

نحاول إضافتها إىل نظامنا الغذائي اليومي أو عىل األقل األسبوعي 

ك�ي نتمتع بصحة أفض�ل. خيارات متوازنة بامل�واد الغذائية التي 

تساعدك عىل اتباع نظام غذائي أفضل:

1 - سمك السلمون

هذا الس�مك الدهني، الذي يش�تهر بلون�ه ال�وردي الفاتح، ليس 

غنياً بالربوتينات الصحية فحس�ب، بل أيض�اً بأحماض أوميغا3- 

الدهنية، وهي مجموعة من األحماض الدهنية غر املشبعة املتعددة 

التي تؤدي أدواراً عدة يف الجسم وتعود بالفائدة عىل القلب والدماغ 

عىل حد سواء. كذلك يمدك السلمون بالفيتامني D الرضوري لبناء 

العظم.

رغ�م ذلك، يبدو تناول الس�لمون كل يوم مبالغاً فيه بالنس�بة إىل 

معظ�م الن�اس. لذلك حاول ب�دالً من ذلك االس�تمتاع ب�ه مرة يف 

األسبوع عىل األقل كي تجني فوائده الصحية، وفق فانغ.

تنص�ح وزارة الزراعة األمركية البالغني باس�تهالك ما ال يقل عن 

226 غراماً من السمك، بما فيه السلمون وأنواع أخرى، كل أسبوع. 

ويرتاوح وزن رشيحة السلمون عادًة بني 113 و170 غراماً.

2 - ملفوف بروكسل

تحم�ل هذه الكرات الخرضاء الصغرة املقرمش�ة، التي تش�به 

امللف�وف الصغر، كث�راً من املواد املغذية وقليالً من الس�عرات 

الحرارية: 28 سعرة حرارية فقط يف كل نصف كوب.

يمد ملفوف بروكس�ل الجس�م بمجموعة من الفيتامينات )من 

بينها A، وC، وK، وحمض الفوليك(، فضالً عن البوتاسيوم.

وع�ىل غ�رار الخ�رضاوات الصليبية األخ�رى، يحم�ل ملفوف 

بروكس�ل أيضاً مركبات نشيطة حيوياً، مثل مضادات األكسدة، 

وهي مواد كيماوية تسهم يف تفادي تلف الخاليا داخل الجسم.

أم�ا من جهة مذاقه، فقد يكون ملفوف بروكس�ل مثراً للجدل. 

صحيح أن شكله مميز، لكن البعض يعترب طعمه مراً. لذلك، إذا 

كنت ممن يكرهون هذا النوع من امللفوف، فبإمكانك اس�تبدال 

ب�ه خرضاوات خرضاء أخ�رى كي تحصل ع�ىل الدعم الغذائي 

ذاته.

ولك�ن حاول أن تبق�ى منفتحاً عىل الخي�ارات كافة. خفف من 

مرارة ملفوف بروكس�ل بتحمره مع رش�ة م�ن زيت الزيتون، 

ث�م أضف إليه قليالً من الجوزي�ات املقطعة لتحصل عىل نكهة 

وقرمشة إضافيتني.

3 - التوت األزرق

تحت�وي حبوب التوت الصغرة الداكنة اللون هذه عىل كمية كبرة 

من مضادات األكس�دة، خصوصاً الفيتامني C، حسبما تؤكد فانغ. 

ومل�ا كان كل مئة غرام من التوت األزرق تضم 56 س�عرة حرارية، 

فإنه يشكّل أيضاً مصدراً ممتازاً للفيتامني A واأللياف. صحيح أن 

متاجر البقالة تبيع التوت األزرق طوال الس�نة، لكن باس�تطاعتك 

خارج موسم التوت األزرق أن تستبدل به أي نوع آخر من الفاكهة 

الداكن�ة اللون، مثل الكرز أو الرمان. أم�ا إذا أردت التنويع قليالً، 

فاخفق بض�ع حبات من التوت األزرق املجل�د )الذي يُعترب مذاقه 

ممي�زاً يف أي فص�ل من الس�نة( مع اللب�ن الع�ادي لتحصل عىل 

مرشوب بارد لذيذ.

4 - الجوزيات

ال تُش�عرك الجوزي�ات املقرمش�ة واللذيذة بالش�بع فحس�ب، 

ب�ل تمدك أيض�اً بخليط م�ن الزي�وت الصحي�ة، والربوتينات، 

والفيتامني E. اخرت أي نوع من الجوزيات: اللوز، والبندق، حتى 

الفول السوداني )الذي يُصنّف من البقول(، أو استمتع بقبضة 

م�ن الجوزي�ات املتنوعة. ولك�ن احرص عىل أال تك�ون مملحة، 

حسبما تنصح فانغ. ترفع الجوزيات اململحة استهالكك اليومي 

من الصوديوم إىل معدالت غر صحية.

ت�ويص التوجيه�ات الغذائية األمركي�ة بتناول أق�ل من 2300 

مليغ�رام من الصوديوم يومياً وأق�ل بعد إن كنت تعاني ارتفاع 

ضغ�ط الدم. كذل�ك تذكّ�ر أن الجوزي�ات وجبة خفيف�ة غنية 

بالسعرات الحرارية.

فقد يبل�غ عدد الس�عرات الحرارية يف كل 225 غرام�اً تتناولها 

نحو 200 س�عرة حراري�ة أو أكثر، وذلك وفق ن�وع الجوزيات 

الذي تختاره. لذلك حّد من استهالكك اليومي من الجوزيات وال 

تتجاوز القبض�ة الصغرة كي تحصل عىل فوائدها من دون أن 

تكّدس الكيلوغرامات.

5 - اللنب العادي

يزودك هذا الطعام القش�دي اللذيذ بجرعة م�ن الربوبيوتيك، وهي 

بكتريا صحية تسهم يف الحفاظ عىل وظائف األمعاء، فضالً عن أنها 

تحّس�ن الصحة عموماً. كذلك يُعترب اللبن طعاماً غنياً باملواد املغذية 

 ،B12 يمد الجسم بالربوتينات، والكالسيوم، واملغنيزيوم، والفيتامني

وع�دد م�ن األحماض الدهنية األساس�ية التي يحتاج إليها الجس�م 

ليظل س�ليماً. وإذا اخرتت لبناً غنياً بالربوتينات، يش�عرك بالش�بع 

مدة أطول، ما يساعدك يف خسارة الوزن.

ربما تفضل أنواع اللبن املنكهة، التي تتوافر بكثرة يف األسواق. ولكن 

م�ن األفض�ل أن تكتفي باللبن العادي. تذكر فانغ: »تكمن مش�كلة 

اللبن املحىل يف أن بعض املاركات يحتوي عىل كميات كبرة جداً من 

الس�كر«، ما يلغ�ي الكثر من فوائد اللبن الصحية. هل تش�عر بأن 

اللبن العادي باهت املذاق؟ أضف إليه قليالً من التوت األزرق لتزيده 

حالوة، وفق فانغ، أو اخلطه مع الجوزيات لتتمتع بقرمشة لذيذة.

تس�هم هذه اإلضافات البسيطة يف تحس�ني مذاق هذا الطعام. وإذا 

قمت بذلك، تتناول ثالثة من هذه األطعمة الخمس�ة الواردة يف هذه 

الالئحة يف وجبة خفيفة واحدة.

أطعمة يجب تناولها كل يوم لصحة أفضل:

السمك والتوت والجوز واأللبان تدعم 

حاجات الجسم

ط�ورت مجموعة م�ن مهنديس جامع�ة »هري�وت وات« يف 

العاصمة اإلس�كتلندية يف إدنربة، حساس�ات مجهرية يمكن 

دمجها يف الضمادات ملراقبة صحة الجرح. تعمل الحساسات 

الدقيقة عىل رصد التقلبات الصغرة يف عملية التئام الجروح، 

ملراقبة صحة املرىض حتى الشفاء، وحمايتهم من مضاعفات 

تلوث الجرح.

ووفقاً لصحيفة »دييل ميل« الربيطانية، يكلف عالج الجروح 

الحكومات املليارات س�نوياً يف جميع أنح�اء العالم، وخاصة 

بس�بب ارتفاع خطر العدوى وااللتهاب، يف مرىض الس�كري 

والجراح�ات القيرصية والجراحات وحت�ى الجروح العادية، 

األمر الذي يتطلب الكثر من املتابعة والفحص.

أبحاث

وقال الدكتور مايكل كريشتون، الذي حصل عىل منحة قدرها 

450 أل�ف دوالر لتطوير املرشوع مع فريقه، الهدف هو »فهم 

م�ا يح�دث فعلي�اً يف الجرح، إذ درس�ت الكثر م�ن األبحاث 

الخواص البيولوجية له�ا، لكننا ال نعرف ما يكفي عن آليات 

التئام الجروح، خاصة عىل الصعيد املجهري«.

ورشح: »نحن نعمل عىل تطوير مستشعر صغر يمكن دمجه 

يف ضمادة لقياس التغيرات يف خصائص الجرح دون التدخل 

يف العملية نفس�ها، ليخربنا بما إذا كان الجرح يحتاج لتغير 

الضمادات أو تدخل طبيب، بدالً من االعتماد عىل الفحوصات 

البرصية، كما نفعل اآلن«.

أكدت دراسة طبية أن حبوب منع الحمل تؤثر عىل مخ املرأة، 

إذ وج�د الباحثون أنها ق�د تقلص من املنطقة التي تتحكم يف 

الدافع الجنيس لدى النس�اء، وذكر موقع »تايمز أوف إنديا«، 

أن�ه باإلضافة إىل منع الحمل، يتم وص�ف حبوب منع الحمل 

ه�ذه أيضا من ِقبل األخصائيني الطبي�ني لعالج الحيض غر 

املنتظم، وحب الشباب الكييس، ومتالزمة تكيس املبايض.

واس�تندت الدراس�ة عىل ابحاث معملية اكدت أن حبوب منع 

الحم�ل تعمل عن طري�ق إدخال الهرمونات يف الجس�م، فقد 

تتسبب يف اختالل توازن الهرمونات املوجودة يف الجسم. هذا 

يمكن أن يؤدي إىل عدم انتظام الدورة الش�هرية، وقد تعاني 

بعض النس�اء أيضا من الغثيان والقيء عندما يبدأن بتناول 

حب�وب منع الحمل، كما قد يس�بب الحن�ان يف الثدي وزيادة 

الوزن وتقلب املزاج.

وذك�ر املوق�ع أن األطباء وج�دوا أن النس�اء الالئ�ي تناولن 

حب�وب من�ع الحم�ل كان لهن ف�رق كبر يف حج�م ما تحت 

امله�اد مقارنًة بأولئ�ك الذين لم يتناولوا حب�وب منع الحمل. 

بالنس�بة للمبتدئني، فإن منطقة ما تح�ت املهاد هي منطقة 

رئيس�ية يف الدماغ مس�ؤولة عن رعاية الدافع الجنيس ودورة 

النوم وتقلب املزاج والش�هية. وقال كبر الباحثني يف الدراسة 

وأس�تاذ األش�عة يف مركز Gruss ألبحاث الرنني املغناطييس، 

»هذه الدراس�ة األولية تُظهر ارتباًط�ا قويًا، ويجب أن تحفز 

عىل إجراء مزيد من التحقيق يف آثار موانع الحمل الفموية عىل 

بنية الدماغ وتأثرها املحتمل عىل وظائف املخ«.

لقد أكد العلم�اء أن النتائج التزال أولية وتحتاج إىل مزيد من 

البحث، وهناك حاجة إىل إجراء دراس�ات متعمقة لزيادة فهم 

تأثر وسائل منع الحمل عن طريق الفم عىل الدماغ.

ضامدات ذكية متعددة األغراض.. 

وتراقب تطور الجروح

حبوب منع الحمل تؤثر عىل مخ املرأة!
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خالد ممدوح العزي

كاتب وباحث مختص باإلعالم السيايس والدعاية.

اإلع�الن علم وف�ن بح�د ذات�ه، ال يخترص عىل 
الرس�م أو التنسيق،وإنما يدخل يف إطار اإلبداع 
والتفكر والتأثر،ف�إذا كانت مهمة اإلعالن هي 
ف�ن التأثر عىل تفكر املواط�ن بطريقة معينة، 
لكن فن اإلعالنات هي عملية جذب األش�خاص 
وت�رك انطب�اع ايجاب�ي أو س�لبي يف العق�ل 
البرشي، لم يش�كله اإلعالن من قدرات بسيطة 
وتأث�رات نظرية له�ا قدرتها وقوته�ا الفاعلة 
والريعة عىل اإلنس�ان حيث إن اإلعالن تتلقاه 

العني فالدماغ فالذائعة الفنية عند املتلقي.
فالعملي�ة الفني�ة والتقني�ة لها التأث�ر املبارش 
يف عملي�ة تخزي�ن املعلومات وإع�ادة تدويرها 

وبرمجتها بحسب الحاجة.
فاإلعالن هو واحد من املحركات األكثر ديناميكية 
يف عملي�ة البيع يف جميع إنح�اء العالم هو الذي 
ي�ربز من ب�ني كبار املنافس�ني محقق�ا انطباعا 
ايجابيا لدى الجمهور املستهدف،بجذب انتباهه 
وصوال لبي�ع املنتج أو الخدم�ة، وبالتايل تحقق 

بذلك األهداف االتصالية التسويقية للعميل.
فاإلب�داع يف اإلع�الن يرتك�ز دوره وقدرت�ه عىل 
تقدي�م حلول جوهرية وافكار فريدة ومناس�بة 
كحلول للمشاكل التسويقية، فاإلبداع يف اإلعالن 

يعترب ركيزة أساسية يف النجاح اإلعالني.
فعن�د االطالع عىل إعالنات س�امي ش�عب تجد 
نفس�ك إمام مب�دع إعالن�ي وعبق�ري يف عالم 
اإلعالن�ات،ال يمك�ن إال التوق�ف أم�ام قدراته 

ومواهبه التي تضاهي فناني العالم املتحرض.
صعب هو صعب يف إنتاج اإلعالنات التي تتميز 
بسهولة أعمالها، وبسطة رسمها، وقوة تأثرها 
التي تس�تطيع أن ترتك أثاره�ا الفنية عىل عقل 

اإلنسان البرشي.
لم يع�د ينتج صعب إعالنات من اجل اإلعالنات 
ب�ل أصبح�ت إعالنات�ه محط�ة إث�ارة وتأثر 

ايجابي، لدى املتلقي أو املختص بهذا االتجاه.
فاإلعالن لم يعد وسيلة ملخاطبة جمهور يراد من 
خالله، التأثر عليه ودفعه نحو الرسالة املرسلة 
ل�ه ليك�ون متلقيا م�ن قب�ل رشكات اإلعالنات 
واملؤسس�ات الدعائية التجارية فقط،بل أصبح 
اإلعالن فن من خالل رس�الة موجهه تعمل عىل 
إثارة حدث م�ا والتوقف أم�ام مفاهيم جديدة 
يف عالم اإلعالنات الواس�عة، ملخاطبة الجماهر 
وعال�م  التكنولوجي�ا،  لتط�ور  وفق�ا  العام�ة 
التقنية الحديث�ة التي تمكن عال�م الدعاية من 

استخدامها يف نرش أفكارها املميزة.
لك�ن الفن�ان اللبنان�ي صعب لم يع�د يقترص 
عمل�ه عىل اإلنتاج واالبتكار بل عىل إعادة تدوير 

األفكار واستخدامها بطريقة مميزة.
لقد دخل س�امي صعب عالم اإلعالن الس�يايس 
والتح�دي من خالل مواجهته�ا التي تحاول يف 
كث�ر من األحيان أن تضع ثورة يف عالم اإلعالن 
والدعاية لجهة األسلوب والقدرة يف تجسيد هذه 
األف�كار الذي ي�ربع فيها الفن�ان صعب. حيث 
أصبحت إعالناته محطة للنقاش والتفكر الذي 
جعلت من اإلع�الم املتكلم عنها وان تكون خربا 
للمراس�لني وم�ادة لإلعالمي�ني لك�ي يضعوها 
إعالمه�م من خالل لوحات�ه وإعالنه التي بدأت 
تطرح نفسها عىل األسواق اإلعالنية واملؤسسات 

التجارية.
لق�د برع يف إنت�اج إعالن للدكت�ور نادر صعب 
ال�ذي جع�ل من�ه إعالن�ا ال يخال�ف القان�ون 
اللبنان�ي الذي يمنع اإلعالن للمستش�فيات من 
خالل جملة كتبها عىل صورته وأصبحت إعالنا: 
»الجم�ال نادر وصع�ب«. أو معركة الحلو بني 
إع�الن رشكة الح�الب ورشك�ة الدويهي بحيث 

أطل�ق معرك�ة الحل�و اإلعالنية من خ�الل هذا 
اإلع�الن وجع�ل اإلعالم ب�كل وس�ائله التوقف 
أمام نجاح فك�رة اإلعالن، بل تعدت تعد إعالنه 
ليتوىل التعليق عليه�ا اإلعالم األجنبي حني رفع 
يف لبن�ان ش�عار البن�ت الجميلة، تحت ش�عار 
»sois Belle« والتي اجتاحت صورها كل شوارع 
لبنان، والذي غاب هذا الش�عار عن لوائح الكتل 

املتصارعة عىل املقاعد الربملانية.
تط�ور عم�ل صع�ب من خ�الل لوح�ات فنية 
إعالني�ة إىل حم�الت إعالمية ابتدأه�ا مع حملة 
التيار الوطن�ي الحر والحلو للدويهي لتش�كل 
حمل�ة اإلعالن مع الجيش اللبناني بعيد الجيش 
يف األول من آب،لتك�ون حملة مميزة حيث رفع 
فيها ش�عار انأ متطرف وه�ذه الحملة أطلقها 
العم�اد جون قهوجي عىل صفحته عىل »الفيس 
ب�وك« لتكون ش�عارا جدي�دا ل�كل اللبنانيني، 
»أن�ا متط�رف لبلدي لجي�يش« مما اس�تدعى 
من جديد كافة وس�ائل األع�الم أن تتوقف أمام 
حملة الفنان سامي صعب لتكون خربا وعنوانا 

عريضا للعديد منها.
وهن�ا البد من التوقف أمام تط�ور عمل وإبداع 
صعب كفنان ومب�دع لألفكار اإلعالنية ليتحول 
بحد ذات�ه إىل مدرس�ة إعالنية جدي�دة ينطلق 
صداها من بروت ليرتدد صداها يف العالم الحر 

الذي يهتم بعالم اإلعالن والدعاية واإلبداع.
لم يعد أمام فن سامي صعب إال أن يدرج أعماله 
يف كت�ب ومح�ارضات لت�درس يف الجامع�ات 
وامل�دارس التي تهتم باإلعالم والدعاية والفنون 
الجميل�ة.الن الفن إبداع والفن�ان مبدع كبر،يف 
عالم يتطور تدريجيا، وينقس�م أفقيا وعموديا 
بالسياسة والثقافة والحياة، وهل يمكن للفنان 
إن يك�ون الرابط ب�ني كل املكون�ات والرشائح 
االجتماعية التي تجمع كقوة إبداعية تحاكي كل 

الناس عىل اختالف لغاتهم وأذواقهم.

ميديا

اإلبداع اإلعالين.. رصاع القدرات الفنية والتسويق

»الحمل�ة اإلعالني�ة« ه�ي مجموعة 
ع�ىل  قائم�ة  منس�قة  إعالن�ات 
اسرتاتيجية ش�املة وأفكار شديدة 
املظه�ر  بينه�ا  يجم�ع  االرتب�اط 
والج�و  والص�وت  واإلحس�اس، 
واألسلوب والصور والشعار، ويمكن 
ل�كلِّ إع�الن يف الحمل�ة أن يك�ون 
مس�تقالاًّ بذاته أيًضا. أم�ا »الحملة 
اإلعالنية املتكاملة الوس�ائط« فهي 
حمل�ة تعمل ع�رب قن�وات مختلفة 
يمك�ن أن تش�مل الطباع�ة والبث 
ووس�ائل اإلعالم التفاعيل واملحمول 
ووسائط مش�اركة الفيديو وغرها 
من الوسائل املعتمدة عىل الشاشات، 
باإلضافة إىل وس�ائل اإلعالن خارج 
املنزل والوسائل غر التقليدية. وقد 
م والرت جروبي�وس بصفته قائد  َقدَّ
مدرس�ة الباوهاوس الفنية ش�عاًرا 
له�ا وه�و: »الف�ن والتكنولوجي�ا: 
وحدة جديدة«. وهي فكرة مناس�بة 
للوق�ت الراه�ن أكثر م�ن أي وقٍت 
مىض كمحفز لحمل�ة إعالنية؛ إذ ال 
بدَّ من أن تكون كلُّ فكرة يف الحملة 
ُمَشكَّلة اس�رتاتيجياًّا كي تُناسب كل 

وسيلة محددة.
ش�تاين  داني�ال  يق�ول  وكم�ا 
التنفيذي ومؤس�س رشكة  الرئيس 

إيفولوشن برو فإنه: »ال يمكن أبًدا 
التفك�ر يف التكامل يف آخر املطاف. 
إن الجمع بني أج�زاء متباينة عنوًة 
وح�رش اإلب�داع ال يجع�ل الحمل�ة 
»متكامل�ة«. ب�ل يج�ب البحث عن 
األف�كار املتكاملة يف جوهرها والتي 

تعمل مًعا بسالسة عرب املنصات.«
قدَّمت وكال�ة بي إس إس بي حملة 
ميني الرية لصالح رشكة سيارات 
مين�ي الواليات املتح�دة األمريكية، 
وكانت حمل�ًة متكامل�ًة قائمًة عىل 
الجمه�ور  ع�ن  مس�تبرصة  رًؤى 
والعالمة التجارية ووسائل اإلعالم، 
الرس�ائل  الحمل�ة  ه�ذه  ونقل�ت 
املقص�ودة )انظ�ر دراس�ة الحالة 

القادمة(.
يف بع�ض األحيان تتضم�ن الحملة 
املتكامل�ة تصمي�م هوي�ة العالم�ة 
تطبيق�ات  خ�الل  م�ن  التجاري�ة 
الطباع�ة  لوس�ائل مختلف�ة مث�ل 
إنرتنت أس�ايس ووس�ائل  وموق�ع 
تواصل الرشكة )مثل املنش�ورات(. 
وتوج�د حم�الت يك�ون منهجه�ا 
أكث�ر اعتماًدا عىل املوض�وع وال بد 
أن يحظ�ى فيها مظهر وإحس�اس 
باألهمي�ة  الرس�ومي  التصمي�م 

القصوى.

ما الحملة وما الذي 

يجعلها ناجحة؟
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رواق الفنون

تايلور سويفت 

تقرأ مذكرات 

دميي مور..

باهتامم!
أبدت النجمة  تايلور س�ويفت  إعجابها بمذكرات 
النجم�ة  ديمي م�ور،  الت�ي أصدرته�ا يف كتاب 

.»Inside Out« بعنوان
وتناق�ش م�ور يف أفض�ل مذك�رات »نيوي�ورك 
تايمز« مبيعاً لحظات مفصلية يف حياتها، إضافة 
إىل إدمانها ومش�اكلها بع�د صعودها إىل القمة، 
وقد تأثرت س�ويفت بأصداء ه�ذه التأمالت ملور 

يف كتابها.
وذكرت تقارير إعالمية، أن سويفت أعجبت كثراً 
بكتاب مور، قائلة: »لم أس�تطع أن أضعه جانباً، 
لقد قرأته يف يوم�ني فقط، كنت أفكر حول كيف 
كان�ت املمثلة األعىل أجراً، لكنها عوقبت بقس�وة 

لهذا السبب«.

أنجلينا جويل.. 

شغل نسوان !
بع�د تصاع�د الخالف ب�ني املمثلة  أنجلين�ا جويل، 
وزوجها الس�ابق املمثل  براد بيت ، وتحديداً بسبب 
ترصيح�ات جويل، ذكرت تقاي�ر إعالمية، أن والدة 
�ل املزيد من  بيت، واس�مها جني، لم تس�تطع تحمُّ
الفوىض والقسوة واالضطراب التي يواجهها ابنها، 
وتتطلَّ�ع ملواجهة جويل وجها لوجه، وتحديدا عقب 

ترصيحاتها املجحفة بحق ابنها.
وحول األمر، س�بق أن تحدث بيت عن أحاسيس�ه 
خالل السنوات املاضية، مشراً إىل أنه حاول خالل 
الس�نوات الث�الث املاضي�ة أن يس�تجمع قلبه بعد 
انهيار زواجه من جويل، لكنه اآلن بات يجد نفس�ه 

»شديد التأثر«.
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ثار ع�دد كبر م�ن نش�طاء الحفاظ ع�ىل املوروث 
واألدب يف وج�ه النجمة العاملية س�يلينا غوميز، عىل 
مواقع التواصل، خصوصاً قراء الكتب يف الهند، بعد 
مشاهدة الصور التي شاركت فيها النجمة األمركية 
س�يلينا ترويجاً إلحدى العالمات التجارية الشهرة 

لألزياء الرياضية.
وذك�رت تقارير إعالمية أن أح�د املدونني كتب: »يف 
الهن�د إذا المس�ت أقدام ش�خص ما كتاب�اً عن غر 
قصد يجب عليه حمله ووضعه عىل جبهته كنوع من 
االعتذار واالح�رتام... وهنا لدينا هذه الس�يدة تقف 
ع�ىل الكتب مرتدية حذاءها.. أتس�اءل عما إذا كانت 

قد زارت مكتبة قبل التقاط هذه الصورة؟«.
وأضاف آخر: »من فضل�ك احرتمي الكتب واملعرفة 

مقدسة، فمن املفرتض أن نحرتمها!«.
وأف�ادت تقارير بأن العديد ع�ربوا عن غضبهم إزاء 
الع�رض امليسء، وإظهار عدم االحرتام للكتب، الذي 
يعترب عمالً متطرفاً يف ثقافات جنوب آسيا، وخاصة 
الهندوس�ية، ورغ�م الهج�وم ال�رشس واالنتقادات 
الس�لبية فإن البعض وقف إىل جانب نجمته ودافع 
عنه�ا، معلالً األمر بعدم إدراكها مدى أهمية الكتاب 

يف الهند.
 Borden« يذكر أن غوميز كانت املتحدثة باسم رشكة
Milk«، وظه�رت يف العدي�د م�ن حم�الت الرشك�ة 
الدعائي�ة وإعالناتها املطبوعة، كما عملت عىل حملة 

لتش�جيع املراهق�ني ليعرف�وا أكثر عن املرش�حني 
الرئاسيني لعام 2008، وبعد فرتة طويلة من تأييدها 
لليونيسيف أصبحت غوميز إحدى سفرات املنظمة 
ع�ام 2009، وعملت ملس�اعدة األطفال عرب مبادرتها 

.)C.A.N.( Charity، Action، Now
وصحي�اً، واجهت غوميز داء الذئبة – مرض يصيب 
جه�از املناع�ة ويمكن أن يس�بب تورم�اً يف الوجه، 
تعباً، صداعاً، آالماً باملفاصل – ألكثر من سنتني، وتم 

تشخيصها باملرض رسمياً عام 2012.
وح�ول صداقاتها، بع�د لقائهما األول ع�ام 2009، 
دخل�ت غومي�ز يف عالقة متوت�رة م�ع زميلها نجم 
البوب جاستن بيرب، لكن رسعان ما انفصال، وبدأت 
بصداقة نجم البوب ذا ويكند، بعد ذلك، ومازاال معاً 

إىل اآلن.
أم�ا من حيث ديان�ة غوميز ومعتقداته�ا وطائفتها 
األصلي�ة فقد ول�دت لعائل�ة مس�يحية كاثوليكية، 
ومعنى اسم سيلينا هو »القمر« يف اليونانية، ولديها 

أكثر من مليون مشرتك عىل قناتها يف »يوتيوب«.
بينما تحافظ عىل رش�اقتها، من خالل حبها الكبر 
للفاكه�ة املفضلة لديها وهي املانغ�و، وأفضل نوع 

أفالم تحبذه هو أفالم الرعب.
يش�ار إىل أن س�يلينا لديها 7 وشوم، أحدها مكتوب 
باللغ�ة العربي�ة تحت كتفها األيم�ن، بعبارة »أحب 

نفسك أوالً«.

رواق الفنون

تفاج�ئ الفنانة حي�اة الفهد جمهورها خ�الل رمضان 2020 

بقال�ب درام�ي مختلف، حيث تذهب للم�رة األوىل إىل منطقة 

الفانتازي�ا، من خالل مسلس�لها الجديد )أم ه�ارون(، الذي 

بدأت تصوير أوىل حلقاته قبل أيام تحت إدارة املخرج املرصي 

محمد العدل،بحس�ب ما نقلت عنها جريدة الجريدة الصادرة 

يف الكويت.

املسلسل الذي تصدى لكتابته األخوان عيل ومحمد شمس كان 

يحمل اس�م »أم ش�اؤول«، وتدور أحداثه حول امرأة يهودية 

عاش�ت خالل فرتة زمني�ة ما يف الخليج، غ�ر أن الفهد آثرت 

تغي�ر الفكرة، حتى ال تقتحم تلك املنطقة امللغومة، وتحس�باً 

لعدم تقبل الجمهور لشخصية اليهودية، وطلبت من املؤلفني 

تغير اإلطار العام الذي تدور حوله األحداث، وبالتبعية اس�م 

الش�خصية الرئيسة، وتغير الحقبة الزمنية، بحيث تذهب إىل 

الفانتازيا، كقالب يس�توعب األح�داث دون التقيد بالزمان أو 

املكان.

ويش�هد املسلسل مشاركة نخبة من النجوم يف توليفة جديدة، 

فهناك أسماء تتعاون معهم الفهد للمرة األوىل، وآخرون تجدد 

الثقة فيهم، بعدما قدموا معاً العديد من املشاريع املميزة.

يُذك�ر أن مسلس�ل »أم ه�ارون« بطولة: حي�اة الفهد، محمد 

س�عاد،  خمي�س،  فخري�ة  الجس�مي،  أحم�د  العي�درويس، 

عبداملحس�ن النمر، فاطمة الصفي، فؤاد عيل، محمد العلوي، 

روان مه�دي، آالء الهن�دي، نواف نجم، ف�رح الرصاف، إلهام 

عيل، آالء ش�اكر، ماجد الجس�مي، وأمل محم�د، ومن تأليف 

محمد وعيل شمس، وإخراج محمد العدل.

فانتازيا حياة الفهد يف »أم هارون«

live- �يف تموز املايض، أفرجت »ديزني« عن تيزر فيلم ال
action املرتقب »موالن« الذي يأتي يف س�ياق السياس�ة 
الت�ي تعتمده�ا االس�تديوات األمركية الش�هرة إلعادة 
إحياء أفالم الرس�وم املتحّرك�ة ذائعة الصيت من خالل 
أعمال سينمائية حيّة، كما حدث يف »األسد امللك« و»عالء 
الدين« و»الجميلة والوحش«... وأخراً، كشفت »ديزني« 
ع�ن الفيدي�و الرتويج�ي الكام�ل للعم�ل ال�ذي يحمل 
توقي�ع املخرجة نيكي كارو وتجّس�د بطولته الصينية - 

األمركية ليو يي فاي )32 عاماً(. الرتيلر الذي ال تتجاوز 
مّدته الدقيقتني، حظي بحفاوة من قبل رّواد السوش�ال 
ميديا، إذ أنّه يأخذنا يف رحلة إىل القصة األصلية لنس�خة 
األنيمايش�ن الص�ادرة يف ع�ام 1998 واملتمحورة حول 
البطل�ة الصينية الش�هرة »ه�وا موالن« الت�ي تتحّول 
إىل محارب�ة وتتنكّ�ر إلنقاذ والده�ا، متحايلة بذلك عىل 
العادات والتقاليد التي تمنع النس�اء من ذلك. علماً بأّن 

العمل يصل إىل صاالت السينما يف 27 آذار 2020.

»ديزين« تختار »موالن« الجديدة

غضب الهنود من سيلينا 

غوميز سببه الكتب
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تعي�ش املمثل�ة اإلنكليزية لييل جيمس حال�ة من التوتر عىل 
الصعيد الش�خيص، إذ أعلن�ت انفصالها عن صديقها املمثل 
 Game Of Thrones« مات س�ميت، أح�د أبط�ال مسلس�ل
«، لكنه�ا يف املقاب�ل لم تتأخ�ر عن حضور الع�رض األوىل 
لفيلمها الشهر »Cinderella«، إذ تألقت بفستان من تصميم 

اللبناني إييل صعب.
أف�ادت تقارير إعالمة، بأن املمثلة  لييل جيمس ، نجمة فيلم » 

Cinderella«، انفصلت عن املمثل مات سميث، نجم مسلسل 
» Game Of Thrones «، بعد 5 سنوات عىل عالقتهما.

وحرضت جيم�س العرض األول لفيلمه�ا »Cinderella«، يف 
طوكيو، وتألقت بفس�تان من تصمي�م املصمم اللبناني إييل 

صعب لربيع صيف 2015.
وكان برفق�ة جيم�س مخ�رج العم�ل كينيث بران�اغ، كما 
التقطت الصور مع الش�خصيتني اللت�ني وضعتا صوتيهما 

عىل شخصيتي األمر وسندريال.
وذك�رت التقاري�ر أن أس�باب االنفصال بني لييل وس�ميث 
تتباي�ن، فقد تكون بس�بب اخت�الف وجه�ات النظر حول 
اإلنج�اب م�ن ناحي�ة، أو بس�بب انش�غال س�ميث بالعمل 

وصداقاته املتعددة مع زميالته من ناحية أخرى.
وعندم�ا ُس�ئل النجمان ع�ن خططهما املس�تقبلية بش�أن 
الزواج، أعرب م�ات عن رغبته امُللحة يف إنجاب أطفال بعدد 
كبر، يف حني أملحت لييل إىل أنها مرتددة بش�أن الزواج، ولم 

تحدد قرارها بعد.
وع�ىل صعيد عمله�ا، حرضت النجم�ة جيم�س )28 عاماً(  
عرض فيلمها »Baby Driver« يف لندن، وارتدت فس�تاناً من 
»Burberry« مس�توحى من »ال�روب« املن�زيل، مع صاندال 
من »Stuart Weitzman«. وجلست إىل جانب العارضة كارار 

ديليفيني واملمثل نيكوالس هولت واملمثلة فيليسيتي جونز.
ويتناول الفيلم قصة س�ائق ُمهرب ش�اب وموه�وب، يتبوأ 

بأسلوبه أفضل مراكز اللعبة، إذ يلتقي فتاة أحالمه، فيسعى 
إىل تطه�ر حياته من الجرائم، لكن بع�د إجباره عىل العمل 
ملصلحة زعيم الجريمة يش�عر بالخط�ر يتهدد حياته وحبه 

وحريته.
والفيل�م من إخ�راج وتأليف إدغار رايت )قصة وس�يناريو 
وح�وار(. ويتأل�ف طاقم العم�ل أيضاً من كيفني س�بييس، 
جون هام، ويلرب فيتزجرالد، جون برنثال، س�كاي فريراو 

جيمي فوكس.
يُذك�ر أن لييل ممثل�ة إنكليزية أدت دورها املس�اعد يف فيلم 

.Darkest Hour الدراما الحربية
ُولدت جيمس يف إيرش، مقاطع�ة رسي، وبكونها ابنة ملمثلة 
وموس�يقي، فقد كانت مطلعة عىل مجال العمل الس�ينمائي 
من�ذ وقت مبك�ر، وق�ررت أن تتبع خط�ى والدته�ا عندما 
كانت فتاة صغرة، ودرس�ت التمثيل يف مدرس�ة جيلدهول 

للموسيقى والدراما.
وبدأت مسرتها املهنية من خالل الظهور عىل التلفاز، وكان 
 ،»Just William« دورها األول يف مسلس�ل تلفزيوني يُدع�ى
وظه�رت فيه ملدة أربع حلقات، حيث حققت أول ظهور لها 
 Wrath« عىل الشاش�ة الكبرة بدور يف فيلم املغامرة الخيايل
of the Titans«، وكان الفيل�م ناجح�ا ع�ىل املس�توى املايل، 
وحقق ضعف ميزانيته. ووصلت للشهرة العاملية، من خالل 
تجسيدها ش�خصية س�ندريال يف الفيلم الخيايل الرومانيس 

.Cinderella
وكان الفيلم مقتبس�ا من قصة شعبية مشهورة تحمل ذات 
االسم، وحقق نجاحا عىل املستوى التجاري، وحظي برتشيح 

لجائزة أوسكار.
ويف الف�رتة األخرة، قام�ت بتأدية دور إليزابي�ث نيل، التي 
كانت الس�كرترة الش�خصية لونس�تون ترشش�ل، يف فيلم 

.Darkest Hour الدراما الحربية

رواق الفنون

سبب انفصال نجمة »Cinderella« لييل جيمس عن املمثل مات سميث

حرضت عرض فيلمها »Baby Driver« يف لندن

يش�اع ان متاع�ب املغن�ي س�عد املج�رد ق�د بدت 
باالنحس�ار، فهل يعود املغني املغربي للحفالت كما 

يجري يف الخفاء، منتصف هذا الشهر؟
..عىل مدار ثالث سنوات متواصلة، تجّمدت مشاريع 
سعد ملجرد بسبب قضايا التحّرش واالغتصاب التي 
الحقته من العام 2016 يف فرنسا وقد دخل عىل أثرها 
الس�جن أش�هراً طويلة. بعد صعوده بشكل رسيع 
يش�به »القنبل�ة« إثر أغنيت�ه »ملعل�م« التي حققت 
مالي�ني املتابع�ة واالس�تماع عىل »يوتي�وب«، يعود 

املغني املغربي إىل الس�احة خالل أيام بأعمال عدة. 
يحاول النجم تعويض فرتة غيابه الطويلة، وسيطل 
أوالً يف حفل�ة يف الثامن عرش من كانون األول الحايل 
ضمن »موس�م الرياض«. رغم إنطالق الهاشتاغات 
تدعو لعدم اس�تقبال ملجرد بسبب قضايا التحّرش، 
إال أن القائمني عىل الس�هرة لم يعلن�وا عن إلغائها. 
بل عىل العكس، انطلقت الحملة االعالمية لتس�ويق 

حفالت ملجرد يف »موسم الرياض«.
»جريدة االخبار«

بعيد إطالق الرتيلر الرسمي لفيلم No Time to Die )ال 
وقت للموت(، أكّ�د مخرجه كاري فوكوناغا أنّه حاول 
اس�تمالة فتاة جيم�س بوند الس�ابقة، غريس جونز، 
للعودة إىل السلس�لة الس�ينمائية التي ت�دور أحداثها 
حول العميل الّري األش�هر 007. كالم فوكوناغا جاء 
بعد أش�هر من تداول معلومات صحافية بشأن تركها 
أح�د البالتوه�ات وهي يف حال�ة غضب ش�ديدة بعد 
حضورها لتصوير مش�هد مع الربيطاني دانيال كريغ 
الذي يظهر بش�خصية جيمس بوند للمّرة األخرة. مع 
العلم ب�أّن صحيفة ال� »إندبندن�ت« الربيطانية لفتت 
إىل أّن املتحّدث باس�م جونز لم يشأ يومها التعليق عىل 

األنباء املتداولة حول املوضوع.
يف حديث إىل مجلة Total Film الربيطانية املتخصصة 

بالفن السابع، قال املخرج األمركي إنّه أمىض وقتاً مع 
جونز يف موطنها األصيل جامايكا، بعد وقت قصر من 
دوران الكام�را، عىل الرغم من أنّه لم يؤكد ما إذا كان 
 A View يريدها أن تجّس�د الدور نفس�ه التي لعبته يف
to a Kill يف ع�ام 1985. وأضاف أنّه اصطحب الفنانة 
البالغ�ة 71 عاماً يف رحلة غط�س وهو يحاول إقناعها 
باملشاركة يف الرشيط رقم 25 ضمن السلسلة، من دون 

أن يغوص يف تفاصيل إضافية.
امل�رأة الس�مراء الت�ي تص�ّدرت املش�هد البارييس يف 
الثمانينيات وعربت من األزياء واإلعالنات واالستعراض 
والس�ينما إىل عالم الغناء، س�بق أن ش�اركت رودجر 
مور التمثيل مؤدية شخصية »مايداي« التي توفيت يف 

انفجار بعد وقوعها يف غرام.

سعد املجرد يتحول اىل الدراما

كاري فوكوناغا يعرتف: حاولت 

استاملة غريس جونز!



بني السخرية والجد

التعليق�ات الس�اخرة الت�ي تضج به�ا مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي ه�ي تعليق�ات جادة يف 
األص�ل، فالهزل ق�د يكون يف أحي�ان كثرة يف 
منته�ى الجدي�ة، أو افتع�االً للضح�ك لغرض 

تسجيل موقف.
لم يكن هذا األسبوع حافال بمثل هذه التعليقات 
ربم�ا ألن الوزراء واملس�ؤولني تنبه�وا ملثل هذا 
االصطي�اد فخفف�وا م�ن ترصيحاته�م، فق�د 
خطفت ترصيح�ات وزير النق�ل الجديد خالد 
سيف األضواء أن »س�بب ازمة السر يف االردن 
زيادة عدد السكان«،الهبت صورة له يبدو فيها 

كما النائم وهو لم يكن كذلك املواقع،
الوزي�ر الجديد خط�ف تعليق�ات رواد مواقع 
التواصل وتراجع�ت وزيرة الطاقة هالة زواتي 
اىل املرتب�ة الثانية بعد ترصي�ح »تبخر النفط« 
الش�هرة واللمبات األربع�ة وتصدير الكهرباء، 
وبعده�ا ترصي�ح رئيس الوزراء ح�ول الفقر، 
التوظي�ف لألردني�ني ع�ىل منصة_الوظائف_

القطرية، وخرب تعطل موق�ع منصة التوظيف 
يف قطر بس�بب الضغط الكب�ر عليه والحقيقة 
أن وزي�ر العمل إحتل املرتب�ة األوىل يف توضيح 

ترصيحاته الحقا لصدورها.
ما عدا ذلك لم تسجل مواقع التواصل اإلجتماعي 
فكاهة جديرة، لكن ال بأس من استدراج بعض 
الترصيح�ات واألخب�ار الالفت�ة، ومنه�ا مثال 
»أن اقتص�اد الدولة ال يبنى ع�ىل كروز دخان، 
وانما الرضائب تأتي من الس�لع ومنها الدخان 

واملرشوب�ات الكحولية وغ�ره« و»رعاية ذوي 
االحتياجات الخاصة واجب وطني«.

أم�ا الخ�رب ال�ذي اس�توقفني كثرا فه�و ذلك 
الذي أصدرت�ه دائرة الجمارك العامة يف تقرير 
إحصائي قال »أحبطت كوادر الجمارك األردنية 
العامل�ة يف مرك�ز جم�رك مطار امللك�ة علياء 
الدويل الركاب تهريب س�جائر الكرتونية بعدد 
)1595( س�يجارة، و)5383( عب�وة نكه�ات، 
ول�وازم س�جائر الكرتوني�ة بع�دد )10277( 
إضاف�ة اىل ضبط العديد م�ن االجهزة الخلوية 

املختلفة بعدد )890( جهازاً.
حت�ى هن�ا كل يشء طبيع�ي، لك�ن الخاتم�ة 
مثرة فهي تقول يف تس�بيب هذه اإلنجازات أن 
»الضبطي�ات تأتي نتيجة للح�ّس األمني الذي 
يتمتع به موظف�و الجمارك واليقظة الدائمة«.. 
ي�ا س�الم طي�ب ش�و بالنس�بة للتكنولوجي�ا 

واألجهزة والتقنية الحديثة!!.
امله�م أن مالحظ�ة االزدواجية الت�ي تتميز بها 
ترصيحات املسؤولني تجاوزت املحلية، فها هي 
مجل�ة »فوري�ن بولييس« مجل�ة أمركية كانت 
أف�ردت يف وقت س�ابق مقاال تن�اول ازدواجية 

ترصيحات املسؤولني األردنيني.
لكن إن تقرر أن تكون هناك هيئة تمنح جائزة 
ألجمل تعليق أو اقرتاح ساخر فإنني أرشح لها 
اقرتاح يق�ول »إن عىل رئيس ال�وزراء الدكتور 
عمر الرزاز انشاء مجموعة خاصة للوزراء عىل 

الواتساب يطلق عليها اسم »حقنا نعرف«.
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سهري بشناق  أوراق متعبة

ال تزال رائحة »الياس�مني« تسكنني منذ تلك 
اللحظة التي كان لحياتي نصيب بها

ال تزال رائحة الياسمني االجمل واالنقى.
ه�ي تمام�ا كقص�ة عم�ر تحم�ل لن�ا به�ا 

اليشء،الجميل يرافقنا طيلة الحياة.
لرائحة الياس�مني التي تنم�و يوماً تلو االخر 

فرح يمنحني العمر....
هي ليس�ت نقية تحمل الل�ون االبيض االكثر 
جماال بل هي ايضا جزء من فرح العمر الذي 

يأتي من اقدار جميلة
ال زلت اذك�ر تماما مالمحك الصغرة يف اوىل 

لحظات وجودك بالعمر
ال زل�ت ق�ادرة لليوم ب�ان اس�تعيد مراحل 
طفولت�ك وحده�ا االم الت�ي ال تغادرها تلك 
الص�ور وتل�ك املراح�ل تختزنه�ا بذاكرتها 
وتستعيدها بكل زمان ومكان النها من اجمل 

ما مر بها....
ال زلت للي�وم احلم بك ومعك احلق باحالمي 
اىل عالم ق�د يكون مختلفا ع�ن احالمك فقد 
ودعت�ي يا صغرتي مرحل�ة الطفولة ولربما 
اش�عر للحظة ما بان احالم�ي لك هي ملكي 
انا فقط ولكن فليكن فال بد ان اجد بنفس�ك 

النقية شيئاً ما يشفع يل احالمي..
تكربي�ن انت اليوم عاما وم�ا االعوام بحياتنا 
ما لم تكن محملة بحروف اس�مك يشع منها 

رائحة الياسمني... كفرح الحياة...
تكربي�ن عاما وتحلم�ني وتكربي�ن ايضا مع 
احالم�ك فال ي�زال العمر بانتظ�ارك كطائر 
يفرد جناحيه بالس�ماء ال حدود له كلما حلق 
عاليا كلم�ا منحه اهلل عزوج�ل قدرات اخرى 

ليبقى حرا محققا احالمه وغاياته....
يف كل ع�ام جدي�د بعم�رك ادرك ان�ا معاني 
العمر عندما يصبح اطفالن�ا كبارا.... عندما 
تجمعن�ا معه�م رواية اخ�رى تبتع�د كثرا 
ع�ن ابجديات الطفولة وطقوس�ها... تتحول 
عالقاتن�ا به�م اىل صداق�ات.... اىل نوع اخر 
من الح�ب والعط�اء علينا ان نج�د دوما ما 
يجمعنا س�وية الن عاملنا واحالمنا قد تختلف 
ذاك االخت�الف الذي علي�ه ان يجمعنا لنبقى 
االقرب واالكثر جماال بنفوس�نا يف زمن عبثي 

بكل ما فيه.

يف كل ش�معة انت تضيئها من سنوات عمرك 
يحمل بها قلبي اليك الكثر تراودني طفولتك 
واخج�ل انا امامك اليوم ب�ان ابقى كما كنت 
علي�ه وانت صغرة... اخج�ل من ان ابوح لك 
بقيمت�ك بحياتي وبمعنى وج�ودك بكل يوم 
م�ن ايامي ف�ذاك الب�وح الجمي�ل فصل من 

رواية ترويها االمهات لصغارها
وانت اليوم ياسمينة عمري وايامي وصديقة 

وال اجمل....
ال ترتدي�ن يا صغرتي ان تحتفظي برائحتك 
النقي�ة وب�ذاك اللون االبيض ال�ذي ال يمكن 
ان نمر من امامه دون ان تس�توقفنا رائحته 

وجماله...
ال ترتددين يا صغرت�ي ان تحلقي باحالمك 
لح�دود الس�ماء... اال تتنازلني عن ذاتك وعن 
قيمتك فكلما ارتقيت بوجودك وآمنت بنقائك 
وربي�ع عمرك كلما منحتك الحياة ما تحلمني 

به
ال تثق�ي اال بقيمتك وال تريض يا صغرتي ان 
تكوني مرحلة بحياة أحد بل ان تكوني دوما 

مرفأ آمان...
يف كل ع�ام تكربين به تمنحني ذاك الش�عور 

بالفرح....
وال يشء بالحياة كفرح قلب ام وال يشء يشبه 
حبها... هو كحروف اس�مك محم�ال بالنقاء 

والصدق
لياسمني عبق رائحة ال تنتهي..

ترافقن�ي بكل يوم م�ن عمري اش�تّمها من 
وج�ودك وم�ن طفول�ة ال تزال تس�كنك هي 

االجمل....
ال تودعي يا صغرتي بعضا من هذه الطفولة 

التي ال تزال تسكنني
ال تغادرن�ي يوما ما.... وان كانت هي الحياة 

لتبدئني بها حياة آخرى تحلم بها كل فتاة
ابقي بانفايس وبوجودي، لتكون تلك اللحظة 
التي تبداين بها حياتك االخرى والتي اتمناها 
ل�ك ايضا ب�كل م�ا تحمله من ص�دق وفرح 
وامني�ات كل أم هي لحظات وجودي وكياني 
فان�ت لو ابتعدتي يوما ما ال تزالني صغرتي 

وستبقى رائحة الياسمني تعيدني اليك..
وانت نبض القلب.

ياسمينتي..!

متحجرات لحيوان بحري..غالبا »نجمة البحر«
كتابة وتصوير :عامر خامش

نرى هنا عينة نادرة جداً 
ملتحجرات لحيوان بحري 

من الالفقاريات، عىل األغلب 
نوع من »نجمة البحر« او 

الجلدشوكيات.
صعوبة ايجاد عينة كهذه 

تتمثل يف ان صوان هذه 
الطبقة الجيولوجية نادراً ما 

يوجد به متحجرات )عدى 
املتحجرات املجهرية(. وهذا 

الصوان هو من تكشفات 
صخور »تكوين ام رجام« يف 

البادية األردنية اىل الرشق من 
واحة األزرق، رشق جنوب 

قلعة »عصيخم« الرومانية.
صخور »ام رجام« عمرها 

اقل من ٦٤ مليون سنة 
بقليل، وهي تمثل سجل 

الحيوانات التي عربت أحد 
االنقراضات الكبرية التي 
تعرضت لها الحياة عىل 

كوكب األرض يف آخر ٥٠٠ 
مليون سنة.
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