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مجالس المحافظات تصعد رفض� 
لتقليص موازناتها

٣٫٥ مليون دينار $ذنة وحراس 
وسائقي »التربية«



   






    



   









   





    



   



     
    
    
    



   

   
    
      





سياسيون: دالالت عميقة لخطاب الملك 
أمام البرلمان ا$وروبي

وزير الداخلية: ال توقيف إداري� على خلفية 
تعاطي المخدرات

تخفيض ضريبة ٧٦سلعة ينعكس
على أسعارها قريب�
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 سياسيون: دالالت سياسية عميقة للخطاب الملكي أمام البرلمان ا�وروبي 








 
      

  


       




      



     




      
     


      
  

       



      




       

 




       





       

      


      

    
      



      


       
        





      




      





     
      



      
       




       
    

       



        





       
      

    




       


       
         
      


    
        
  

       






       

        
        
      



   
       
 
      




     

       

       

  
       



       
       
      
     

        





      
       
      




      



       
      
      

        







     










 


























 وزير الداخلية: هدفنا تحسين الخدمات ا�منية 

..  ال توقيف إداري/ على خلفية تعاطي المخدرات 

 مقترح قانون لمنع استيراد الغاز من إسرائيل 
على جلسة النواب.. ا�حد 
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 غوشة تدعو لالستفادة من التجربة 
ا"ماراتية لتطوير العمل الحكومي 

 لقاء يناقش واقع المحميات الطبيعية 

 الصيادلة ترفع شعار »ال ضريبة على المرض« 

 بحث التعاون العسكري مع رواندا 

 توجه للصندوق السعودي لالستثمار في البترا 



     

 
   


 

 
     
   
    



     
   

     
     

     




     
    






       
     
 



    



 

    
    

     
     
    





    

       




    
      
     
      



     
       



    
     
     

  






      

     
    

     






      
    


   
     



     
    


   





   





     
  



     
    
     






    
     




      




  
     








     
     



     



     






 مجالس المحافظات تصعد رفض? لتقليص موازناتها 

 ولي العهد يوجه لتأهيل مستشفى اCمير 
الحسين بعد حريق في قسم الكلى 

 ٣٫٥ مليون دينار Cذنة وحراس وسائقي »التربية« 

 شعير مستورد من دولة عربية مجاورة قريب? 

 استئجار مبنى محكمة االستئناف مؤقت وتمَّ وفق القانون 
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 طرق منسية تحكي حياة مواطني ألوية غرب إربد 

 عبيدات: الحضانات تحفز مشاركة المرأة بسوق العمل 

 محافظ إربد: ضرورة إنهاء فيضان الصرف الصحي بوادي زبدا 



       


      


    


 
     

    



     
      


      
     


      

      







     




      
     
      
      
   



    
       
    









     




    
     
      





     

     

     
     




     
      





      
     





     







       
    



    



      
     
      






   

     
     


 



     





      
      
     
    
     


     
      
  
      




      
       








    

     



      
     





      

     
     





     
      






      
        

       
 

      
      


      
    

     











 تواصل البحث عن الشاب المفقود في سيل الزرقاء 
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لبنان يعيش »أسبوع غضب«




 

٣٠ قائمة تخوض انتخابات الكنيست
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أزمة سد النهضة على أعتاب 
»االتفاق الشامل« 

إ حصاء مساجد أندونيسيا .. 
والمهمة الصعبة 
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   دوري الرجبي لفئة ١٥ العب� ينطلق اليوم 

   العرموطي تتوج بلقب الشباب 
في »فروسية الشراع« 



 




      

   
      


      
    




 
    
         
      
     




        






     
   
       
     

 
     

    
         
   



       
     
 

    







    











   



   
       
    



       






     





   


     
  





     
 


    




     
    



    
      








  






    
    
    

     



 


    



    

    
    



    
    










      
     
     








 خطوة إضافية 



 الوحدات وا9رثوذكسي.. فتح حساب في النهائي 
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   دعوة نادي التنس لبطولة البحرين

الدولية للرواد 



      
       









      

      


      




      
      
     












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



   أنشطة شبابية متنوعة في العقبة 

   بطولة »الجواد العربي« للفروسية تنطلق اليوم 

   نهائي دوري أندية الصم للكرة اليوم 



      
     


      
     

     



      


      





     
      


      
       


      
     

      
     
     


      









      
     



 

       



      
  












 


     















 
    


    
     
      
     
    

 

     

     


     
    
     
      


     
    

    
   


      
     
      
     



      

    




     



    
     
     


 
    







 أبو الحاج تجتاز بقاعين نحو نهائي السيدات 



 مانشستر يونايتد يبلغ الدور الرابع 
ويخسر راشفورد! 





     
    
      

 


     


     
      
     







       



    











     
     
     


     

      
     
     




     

      
      
     





      
     
     



    
  
       
     





     








 
  
    
    


   
     
     
       
      

    


      

    
  


   
     




    
     
    



  





     

     
     

     



     







     
      
      
     
   









 



    



   
     

     
      







 


    

    

     



      



» عربية السيدات« تسجل أكبر مشاركة 
بتاريخ الدورة 
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الشحاحدة: لدينا فرص استثمارية بقطاع تخزين المواد الزراعية 

 ورشة عن تأثير التكنولوجيا على أعمال ا"دارة المالية 



 
     
 

    
 


     
     
     



  


    
  

    
      




     

    
      


  
     
    
   

     

     






    



      



     
   





     
      
    
















     

     




   


  


    
 

    





   


    


    
    

    
     
    
    

   
    










 
    
     


     

     
     



    

     





    
     
     



      




    




     
  
     


 
    
    




موظفو الطاقة يعتصمون احتجاج-

على الغاء مكافآتهم والوزارة تعد بالنظر

 مطالب بحل المعيقات التي تواجه
قطاع اDلبسة واDحذية 

 الداوود يبحث آلية المراجعة الشهرية 
لعمل ديوان المحاسبة 
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 اRالف يتظاهرون في فرنسا رفضا لمشروع إصالح أنظمة التقاعد 
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 البورصة تواصل الصعود مع تعامالت نهاية ا�سبوع 







        





       

       
 
         
         




  
         


         











       

       
       
      
       
       
      
        
     


       


       
       

        






       
       

        
       
       
      
       

      
    
       



 تخفيض الضريبة على السلع
الـ ٧٦ ينعكس على أسعارها قريب$ 




    

    

    




 
   
    
    
   
    



    
    
    


    




    
   
    
    
    




      
    


    



   
   
    


    
    



 الكباريتي: التخفيضات الضريبية 
ستزيد التشوهات وتاثيرها معدوم 



      





 
     

     
    
  
    

  

    
    
    
 

  

   



   
     
     


    

    
    
     
    

   
     
 


    
    

    


    



»االستراتيجيات« يناقش مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

 الجمارك تتسلم أجهزة فحص با�شعة من الصين  
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أيمن المجالي




راكان السعايدة




فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m

        

f a c e b o o k . c o m / a l r a i n e w s p a p e r
t w i t t e r . c o m / a l r a i

E - m a i l : a l r a i @ j p f . c o m . j o

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

 




حفتر يوافق على وقف النار في ليبيا




      

     




 







      
     


  




    
   
    


 

       
    



     

     



  
     
    

 
      
     
     


    




     


    

     


    




       









        



 






        















       

  
       

       
       

  
  

   


       

    

       
       
     

 
      
      
      
       






         

 
        
      

 
      
        
      













        
         



        



        
        


        
       












       




    



        



       



       









معارك عنيفة وغارات في إدلب


 
    


     



   




    

    


    








    
    

     

     

 


      


    
     


    

  
     



     





    
     
     


 

    







     
  



       
       









آخر األسبوع
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كتب: حسني دعسة

huss2d@yahoo.com

تصوير: محمد القرالة

طريان

كن�ا نحس بما يتيرس من حركة م�ا يف الطريق او 
عرب رشم النمل و عرب ظالل الزهر والثمر.

- وكانت الحكايات تتناقل كرسب القطا.
م�ن قبل تل�ك الحرك�ة يف غياهب الري�ح لم يكن 
يف نق�ش الك�ون أال الط�ران هالمي�ات ونج�وم 
ومذنبات ورس�ائل عش�ق وبتالت ال�ورد وروائح 
االزهار واالعش�اب وحتى ذرات الرتاب وندى املاء 
وقراقع املطر والربد جميعها سبحت يف حد االفق، 
جميعها تحلت بالصرب..واليها كما اىل حرير الروح 
نغني،نرقب احوال القلوب وغشاوة ما بعد الغزل :

..سالما.. يتأمل صورتك املشتهاة.
سالما.. يرى ما فاض من عطرك.

.. وس�الما لتلك الس�يدة األنثى الطيف يف صدري 
حرير الروح االزلية.

..وحي�دا ق�رأ صاحب�ي ما تكن�ه الكلم�ات فتابع 
الغناء:

لعل حبك يمتد إىل ما ال نرى من األرض،،،
فقل�ت كي أراها يف ن�وم الكائن�ات االوىل:- ..لهذا 

أحلم بالطران معك.

نرجس

احتمي�ت يف حق�ل النرج�س وغص�ت يف حضن 
معطر يضج بالحكايات.

لم اكن يف صحوتي اإلما ران عىل وجهي من قبالت 
تش�تهي االنعتاق بني تالل تتغني باليمام وتزرع 
بقاي�ا قم�ح العجائر،مما يذخر اىل اي�ام القحط 

واملوت.
كن�ت اض�ع رأيس يف ح�د يلهج باملس�امرات عن 
الح�ب والحكاي�ة الغنية التي تحتف�ظ بها حرير 
الروح يف ادراجها،تلك التي تجاور وسوم الحمام 
والنرج�س وي�د تمتد لغس�ل جس�د الحبيبة من 
تعب تلك املومي�اء التي تالح�ق الحرير والحرير 
يلم�ع يلهج يتبادل الحب، م�ع طيف بات يجاور 
اش�عة القمر بان وتوهج، يضج هديله، كلما قلت 

لك احبك.
..وبعيدا ع�ن عيونهم، تلك الت�ي احبها وال ابتعد 

عنها، ازاور بها يومي وقلقي:

-هي�ا بنا نرق�ص ..نتخي�ل عطر النرجس،نش�م 
بيارق البساط الحائر الطائر عىل كف من وراق

-هيا مرة اخرى.

وصايا

 وصية املحبة: ك�ن يل، واجعل صوتك يغرد كما 

عصافر البستان.
 وصية البيت: ال ترتكني، احتاج لتنهدات أنفاسك 

ورون�ق حكاياتك، ايامي ه�ي االمتالء وموتي هو 
الخالء. فأجعلني ملعب أجيالك.

 وصية األب: أكرب معك، فناولني دفاتر أملك وخذ 

مني دفاتر السعادة والحياة.
 وصي�ة األم: أن�ا البي�ت واألب... وأن�ا املحب�ة، 

اجعلني حارس هدب عينيك، الرتقي إىل الجنة.
يف لحظة من الزمان صاح الديك بعنفوان، رأيت 
نجمة  بني  القلب  وصايا  تالحق  الروح  حرير 
الصباح وغيمة شيخ الكتاب،ووصلت عىل صوت 
نافخ البوق وصايا جسد يحرتق بالقبالت وينال 
الجمال،ينئ  وسم  اىل  راقصا،يحن  الصباح  برد 
ويفضح رس الحكايات التي كتبها بائع الطائرات 

الورقية.

مطبخ

04

12

12

5

مشوار كلية 

الطب..

رحلتي من 

االبتدائية 

لألستاذية

أ. د كميل فرام

تطبيقات 

وأجهزة تعّقب 

الرشاقة...

حياة عملية 

نحو تحسني 

صحة القلب

»الشقيقة«

مرض مينحك 

القدرة عىل 

التحدي.. برغم 

األمل؟

لهذا أحلم بالطريان معك

مريم أوزريل بطلة »حريم السلطان«

أفضل ممثلة سينامئية لعام 2019

خطوات 

أساسية 

ملاكياج يجّنبك 

الحساسية!
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ندى شحادة

لم تكن تعلم تغريد شحادة بأن طالقها من 
زوجها ما هو إال بداية لنضالها من أجل تعليم 
وتحقيق أحالم ابنتها الكفيفة سارة زياد 
جميل أبو حسان ذات العرشين ربيعا.
خطأ طبي أثناء والدة »أبو حسان« أدى إىل 
إصابتها بتلف يف الشبكية ومن ثم العمى، وبعد 
والدتها لم يكتب لها القدر أن تعيش يف أحضان 
والديها كما لم يكتب لها أن تبرص النور.

نداء الشناق

»الجاعد« املصنوع من جلد فرو الخروف، يعترب 
من املوروثات الشعبية الحارضة اىل وقتنا هذا، 
والذي يستخدم كأغطية، ومفروشات لألرايض، 
ويعلق كتحف فنية عىل الجدران ترمز اىل 
األصالة والرتاث واألناقة والدفء.

وصناع�ة »الجاع�د« اصبحت تمتزج ب�ني األصالة 
واملع�ارصة م�ن خ�الل صناعته�ا بأش�كال فنية 
جذابة وجميلة، وعليها إقبال كثر من الناس لتزين 

بيوتهم بتصاميم مذهلة، ومميزة ومختلفة.
يق�ول صاحب متجر للبي�ع »الجاع�د« محمد ابو 
عط�ا: »ما زال هناك اهتم�ام يف »الجاعد« اىل وقتنا 
الح�ارض نظرا لجم�ال صنعه ويكث�ر الطلب عليه 
يف فصل الش�تاء النه يعترب رم�زا للدفء حيث يتم 
اس�تخدامه س�جادا لألرايض ويوضع ع�ىل األرائك 
للتدفئة، واحيانا يتم حش�وه ويس�تخدم كوس�ادة 

وغرها من االستخدامات اليومية«.
وتاب�ع: »ويت�م تجميع كمي�ة من »الجاع�د« ويتم 

تمليحه وغس�له بش�كل جيد وبعد ذلك يتم مشطه 
وتنعيمه بعد تجفيفه تحت أشعة الشمس«.

وبش�ر اب�و عط�ا اىل أن: »الجاع�د« يعت�رب م�ن 
الرتاثيات التقليدية املتأصلة، والتي كانت ومازالت 
مصدرا لزينة البيوت حي�ث يتم تحويلها اىل تحف 
فني�ة تمتاز بالجم�ال، واألناقة، والروع�ة تناقلتها 

األجيال جيال بعد جيل«.
ويبني: »مهنتي يف بيع و صناعة »الجاعد« اصبحت 
مصدر رزق يل ولعائلتي وانني اعمل بها منذ أعوام 
طويلة واقيض معظم وقتي يف تنظيفها وصناعتها، 
واقوم بتطويرها بادخال تصاميم، واشكال مختلفة 
وحديث�ة تس�تخدم للزين�ة يف البي�وت، واملتاج�ر، 

والفنادق الس�ياحية باعتبارها رمزاً تراثيا موروثاً 
م�ن ثقافتن�ا الش�عبية، باالضاف�ة أق�وم بع�رض 

منتوجاتي من »الجاعد« يف املعارض الرتاثية«.
وتق�ول دعد الرجب�ي: »انن�ي اقوم بتزي�ني بيتي 
بوض�ع »الجاعد« كفراش ع�ىل أرضيات البيت ويف 

الزوايا مما يضفي عىل املنزل جماليات رائعة«.
ويش�ر صاح�ب مزرع�ة أغن�ام اىل ان: »الجاعد« 
مازال يس�تخدم للزينة وأغطية يف البيوت واحرص 
ع�ىل االحتف�اظ بجلد فرو الخروف حي�ث ما زالت 
صناعة »الجاعد« مس�تمرة وعليها طلب يف السوق 
ولديه�ا استحس�ان من الزبائ�ن باعتباره�ا رمزا 

تراثيا«.

قاع املدينة

»الجاعد« موروث شعبي ما يزال حارضا

عاش�ت س�ارة ووالدتها يف غرف�ة متواضعة يف بيت 
جده�ا بعد أن تركه�ا جدها لهن وفض�ل النوم عىل 
فرش�ات ملق�اة يف غرفة املعيش�ة منذ ط�الق ابنته 

وحتى هذه اللحظة.
تلقت س�ارة دراس�تها يف املدرس�ة اإلنجيلية والتي 
مكنته�ا من تعلم نظام بريل، وبعد س�نوات انتقلت 
إىل إحدى املدارس الحكومية وبقيت فيها حتى أنهت 

الثانوي�ة العام�ة بمعدل ممتاز. لطامل�ا تميزت »أبو 
حسان « برسعة البديهة وقدرتها عىل اإللقاء، فكانت 
عىل الدوام محط إعجاب املدرسات واملديرة، ويف ذات 
م�رة طلبت منها املديرة أن تلقي خطابا تتحدث فيه 
عن إنج�ازات جاللة امللك عب�د اهلل الثاني، عادت إىل 
البيت وبدأت تس�تمع إىل خطابات�ه التي أثرت فيها 

بشكل كبر وجعلت له مكانة خاصة يف قلبها.

فيم�ا تحلم والدتها بأن يكون لديهن مس�كن خاص 
به�ن، فن�وم والده�ا يف غرف�ة املعيش�ة طيل�ة هذه 

السنوات يؤملها بشدة.
أكمل�ت أبو حس�ان مس�رتها التعليمي�ة وأصبحت 
و  التاري�خ،  تخص�ص  ت�درس  جامعي�ة  طالب�ة 
اس�تطاعت أن تتخطى إعاقته�ا ببصرتها، وتكللت 
مس�رتها التعليمية بالنجاح والتفوق، ففي كل عام 

يرف�رف اس�مها عاليا ع�ىل لوحات ال�رف للطلبة 
املتميزي�ن، وه�اي هي اآلن ق�د أنهت الس�نة الثالثة 

منها.
ويف حياته�ا، واجهته�ا صعوب�ات كث�رة جعلته�ا 
تتحدى العوائق بقوة رافضة لالنكس�ار، ورغم ذلك 
فلطاملا كانت نظ�رة املجتمع تؤملها وتأمل أن تصبح 

أفضل اتجاه األشخاص من ذوي الهمم.

أم ترسم

طريق النجاح 

البنتها الكفيفة
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ألواح شمسية ومطاط شميس وقرميد شميس إلنتاج الكهرباء قرميد شميس فوق النوافذ، وتوربينات هواء عمودية عىل سطح البيت
لوح من الخاليا عىل السقف لتوليد 

الطاقة من رطوبة الهواء

زجاج شميس عىل نوافذ البيت عمار ملحم يرشح أهمية واستعماالت الطاقة املتجددة

ملاذا ال نكون منتجني؟!

وخ�الل تجوالن�ا يف أنح�اء الحديق�ة والس�طح 
وواجه�ات البي�ت ونوافذه وبع�ض الغرف لهذا 
البيت الحداثي باستغالله لطاقة الشمس والهواء 
كان يؤكد متس�ائالً: »ملاذا نح�ن يف األردن نكون 
دائم�اً مس�تهلكني للم�اء والكهرب�اء؟! فلماذا ال 

نكون منتجني لهما أيضاً!.
ذلك أنَّ حل مش�كلة التزايد عىل طلب اس�تعمال 
الكهرب�اء مهم ج�داً للمواطن األردن�ي والعربي 
عموم�اً.. ل�ذا علين�ا يف األردن ونح�ن نعاني من 
ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء واملاء أن نس�تغل 
خامات الطبيعة الجوي�ة، والتي تتأتى من طاقة 

الشمس والهواء.
ويكون ذلك باستعمال بطاريات خاصة لتخزين 
ه�ذه الطاقة، ثم اس�تخدامها يف حياتنا بتكاليف 
مادية بسيطة جداً غر مكلفة.. ثم الستعمال تلك 
الطاقات الزهيدة بإقام�ة مزارع خرضاء منتجة 

يف الصحراء األردنية لرفد اقتصادنا النامي.

الطاقة املتجددة والخرضاء

واملس�تدامة  املتج�ددة  الطاق�ة  ه�ذه  وح�ول 
والخرضاء أوض�ح املبتكر التقن�ي »ملحم« أنها 
تتكون من أنواع متعددة منها: الش�مس والهواء 

واألمواج وحرارة األرض وامليكانيكية...الخ.
وأك�د ملح�م أن أهمية ه�ذه املبتك�رات األردنية 
إذا انت�رت وتم أخذ األمر بجدية؛ فإنها س�وف 
تحق�ق لن�ا األم�ن االقتص�ادي بش�كل مذهل.. 
فبدل أن ننتج يف األردن براميل نفط!!.. س�يكون 
لدين�ا براميل مخزنة بالكهرب�اء لالكتفاء الذاتي 

وللتصدير أيضاً.

البيت املكتفي بالكهرباء واملاء

ويف بي�ت »ملح�م« الحظن�ا العديد م�ن األدوات 
واألجه�زة، التي يتم من خاللها انت�اج الكهرباء 

من خالل اس�تخدام: األلواح الشمسية، واملطاط 
الش�ميس، والقرميد الشميس، والزجاج الشميس، 

والوكوبوند الشميس.
وذل�ك مع وج�ود جهاز لوح�ة التحك�م »العقل 
املتحك�م«، وبطاري�ات لتخزي�ن الكهرب�اء منها 

السائل ومنها الصلب طويلة العمر.
وبالنظر اىل واجهات منزل ملحم من الخارج فقد 
ش�اهدنا القرميد األسود اللون فوق نوافذ البيت، 
والت�ي هي عبارة عن خاليا لتخزين الكهرباء من 
أش�عة الش�مس، وكذلك ألواح الزج�اج الخاصة 
بنوافذ البيت التي تمتص أشعة الشمس وتحولها 
اىل كهرباء لالس�تعمال املنزيل، والزائد من طاقة 
الكهرب�اء هذه يتم تخزينه�ا يف بطاريات خاصة 
موج�ودة يف حديق�ة املن�زل أو يف غرفة خارجية 

خاصة.

عىل سطح املنزل

وخالل تجوالنا فوق سطح املنزل شاهدنا العديد 
من األدوات التي تنتج الكهرباء من أشعة الشمس 
مثل: املطاط الشميس وهو أشبه بسجادة تُفرش 
عىل س�طح البيت، ويمكن امل�ي عليها دون أي 

رضر لها وللشخص السائر عليها.
وعن�د زوايا س�طح البي�ت الحظنا اس�طوانات 
معدنية عمودي�ة املحور تتحرك كلما هبَّ الهواء، 
إلنتاج الكهرباء من الهواء الجوي، فهذه تربينات 

طويلة العمر وغر ُمكلفة.

استغالل الطاقة يف كل مكان

وبع�د جولتنا يف البيت والحديقة وس�طح املنزل 
جلسنا ليتابع ملحم رشحه املستفيض حول هذه 
االبت�كارات النادرة إلنت�اج الكهرب�اء واملاء، من 
»الج�و« الذي هو ُمتاح ل�كل الناس وليس حكراً 

عىل أحد.
فق�د تح�دث ملحم بش�كل علمي وعم�ي قائالً: 

لنتص�ور ان بالدن�ا األردن يف كل من�زل وبناية 
ومصنع ومجمع ومزرعة ومستش�فى ومدرس�ة 
ودور عب�ادة ومراك�ز حكومي�ة وبلدي�ات تنتج 

الكهرباء واملاء الالزم لها بشكل ذاتي!!.
وذل�ك من م�وارد الطاق�ة املتج�ددة يف محيطنا 
وبيئتنا دون إرهاق مايل أو ارهاق لخزينة الدولة 
بنفق�ات رشاء -أو اس�تقراض ثم�ن- الوقود من 
دي�زل وجازول�ني لتش�غيل محط�ات الكهرباء 

واملياه!!.
ف�إن تل�ك املبان�ي واملؤسس�ات بع�د ان تأخ�ذ 
حاجته�ا من الكهرباء واملاء قد تقوم أيضاً بضخ 

الفائض منها ملحطات الكهرباء واملياه األخرى.
وهذا يمكن إعادة بيعه وتسويقه للدول املجاورة 
والبعي�دة، كمنتج وطنی يدر دخالً كبراً لخزينة 
الدول�ة.. فنصبح بغنى عن االس�تقراض من أي 
دولة أو جه�ة عاملية، ونس�تطيع بذلك أن نمول 

مشاريعها الخاصة ذاتياً.
ويف ه�ذا توجه نحو الالمركزية يف إنتاج الكهرباء 
واملاء–م�ع الحفاظ عىل املركزية فيه�ا والتكامل 
معها–م�ن خ�الل ذات هي�اكل وجس�د املبان�ي 
بأنواعها ما سوف يسبب ِبشل قدرة أي عدو عىل 
تحقيق منشوده!! بإحداث رضر جسيم من خالل 
قصفه- ال س�مح اهلل–ملحط�ات تولی�د الكهرباء 
ومراک�ز املي�اه املركزية، ألنها ل�ن تكون مصدر 
اعتماد املواطنني األوحد للتزود بالكهرباء واملاء!!.

فائض الطاقة للبيع

ولعل�ه من األهمية بم�كان اإلش�ارة إىل أن دولنا 
العربي�ة املنتج�ة للنفط–م�ن األب�ار النفطية أو 
الغاز أو من الصخر الزيتي ستحقق فائضا مالياً 
من ثالث جه�ات، نتيجة تطبيق الطاقة املتجددة 

كإسرتاتيجية وطنية.
فالفائض األول س�ينتج عن قيم�ة توفر كميات 
املحروقات املس�تخدمة يف إنتاج الكهرباء واملاء.. 

وكذل�ك قيم�ة الصيانة وقطع الغي�ار للمحطات 
وتوس�عتها، باعتب�ار أن كهرباء الدولة س�تنتج 
عن مصادر طبيعية ال تكلف إال قيمة االس�تثمار 
فيها يف البداية ملدة نحو 25 سنة تقريبا وبصيانة 
طفيفة نس�بياً.. وبعد اس�رتجاع قيمة االستثمار 

فيها بعد نحو 6-3 سنوات ستكون »مجانية«.
وأما الفائض الثاني فسينتج عن أن النفط والغاز 
الذي كان يُحرق فسيتوقف استهالكه محليا )أو 
تبديده محلي�اً إن جاز القول(.. وس�تتمكن تلك 
الدول من بيع�ه للخارج بثمن س�يكون فائضاً، 
بخالف الكمي�ات التي تبيعها أص�الً تلك الدول 

للعالم الخارجي.
وأم�ا الفائ�ض الثال�ث فيتمث�ل ب�أن الكهرب�اء 
الناتج�ة ع�ن الطاق�ة املتج�ددة )الت�ي تنتجها 
املباني والبيوت.. إلخ( سيكون الجزء األكرب منها 
»فائضاً« عن حاجة االس�تهالك الوطنية املحلية، 
وب�ذا فإنه يمكن اس�تخدام فائ�ض الكهرباء يف 
إنتاج املياه )بتقنية تكثيفه من الهواء( من ناحية 

)وهو توفر كبر(.
وكذلك إع�ادة بيع فائ�ض الكهرب�اء يف مخازن 
بنوك البطاريات املعبأة يف ش�احنات )هي ذاتها 
أيضا تس�ر بالكهرباء( للدول القريبة والبعيدة، 
ف�إذا توف�رت األخ�رة وُوضع�ت أي )ُش�حنت 
وُخزن�ت( يف بن�وك البطاري�ات املتحرك�ة ع�ىل 
عجالت–فإنه يمكن إعادة بيعها للخارج–كمنتج 

وطني–وهو دخل إضايف للخزينة األردنية.

بنك البطاريات

إن التط�ور الحاص�ل حالياً فيما يُس�می بتقنية 
»نان�و تكنولوجي« يف أن�واع البطاريات املخزنة 
للطاقة وأنواع »رقائق األفالم الشمس�ية« القابلة 
للطي واللصق والرتکيب، سواء عىل زجاج النوافذ 
أو الج�دران أو مم�رات املي وجدران املنش�آت 
الخارجي�ة وأن�واع توربين�ات اله�واء املط�ورة 

وأجهزة إنت�اج املياه من اله�واء؛ جعل باإلمكان 
تطويع جس�د أي مبن�ى ليكون بنفس�ه- ودون 
الحاجة ملس�احة عىل الس�طح لرتكي�ب »األلواح 
الشمسية«–ومن خالل جدرانه ونوافذه وممرات 
املي فيه–منتجاُ للطاق�ة الكهربائية بما يكفيه؛ 
رشيط�ة أو يتكام�ل كل ذل�ك م�ع وج�ود نظم 
تخزين للطاقة تعمل كالبطاريات وتس�می »بنك 
البطاري�ات"، لحفظ ما ينتج م�ن كهرباء طوال 

اليوم وبتغر املواسم واألوقات.

أهم وأحدث تقنيات الطاقة

وفيما يي إس�تعراض موجز- أش�ار إليه ملحم- 
أله�م وأح�دث أن�واع ما حص�ل م�ن تقنيات يف 
الطاقة املتجددة، والتي يتس�نى بموجبها تعميم 

فكرة ترکيبها عىل كافة املباني:
)وبن�ك  الكهربائي�ة  الطاق�ة  تخزي�ن  نظ�م   

البطاريات(.
 رقائق األفالم الشمس�ية اللين�ة والقابلة للطي 
دون أعمال مدنية لرتكيبها، واأللكوبوند الشميس 
املنت�ج للكهرب�اء، والزجاج الش�ميس لواجهات 

املباني وللنوافذ.
 التوربينات الهوائية عامودية املحور.

 أجه�زة تنظيم وتحويل التی�ار وعداد الكهرباء 
.Smart Meter الذكي

 أجهزة إنتاج املياه من الهواء.
 أجه�زة التكييف 4 طن املس�تهلكة لِ�–فقط–

تح�ت  باألش�عة  التدفئ�ة  وأجه�زة  وات،   790
الحمراء.

 أجه�زة معالج�ة الفضالت الصلبة والس�ائلة، 
دون مخلفات أو روائح أو صيانة كبرة.

 مصابي�ح ال� )L.E.D( ولیس مصابيح التوفر 
أو غرها.

 تقنية البناء األخرض واملقاوم للزالزل والصديق 
للبيئة ذي التكلفة املنحفضة جداً.

ريبورتاج

منزل االعتامد عىل الذات:

من الشمس والهواء يستخرج الكهرباء واملاء

أبواب - وليد سليامن

منذ كان شاباً صغرياً بسن الخامس 
عرشة وهو يهوى تفكيك وتركيب 
األدوات واألجهزة الكهربائية من أجل 
إصالحها.. إنه »عّمار محمد عياش 
ملحم«، الذي درس علم القانون 
واملحاماة عندما التحق بالجامعة 
فيما بعد.
ان، أدهشنا  ويف زيارة اىل منزله يف عمَّ
هذا البيت املصمم بتقنيات حديثة 
من أجل االعتماد الشخيص عىل إنتاج 
الكهرباء واملاء!.
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اي مائدة ال تخلو من طبق 
شوربة"الحساء « الذي 
ينصح خرباء التغذية يف 
قبيل اي وجبة ألنه يعمل 
عىل تهيئة املعدة الستقبال 
الطعام.
الوصفات التالية تحتاج 
ملساتك الخاصة وصحتني 
وعافية:

مطبخ

مطبخ

حساء الخيار وجوز الهند )4(

املقادير

 ثالثة فصوص من الثوم.
 خيارتان.

 قطعة من الزنجبيل بحجم اللوزة.
 كوب من عصر جوز الهند.

 نصف كوب من القشدة.
 رّشة من امللح.

 نصف باقة من النعناع.
 حبة من جوز الهند.

الطريقة

1- ق�ّري الخي�ار، قّطعي�ه وانزعي منه 
الحب�وب واصنعي من�ه 12 دائرة صغرة. 

ضعيها يف الربّاد وافرمي القرة الباقية.
، قري  2- ق�ّري الث�وم وافرمي�ه بت�أنٍّ
الزنجبيل وابرشيه، اخلطيه جيّداً مع الثوم 

ثّم ضعيه يف صحن السلطة.
3- امزجي مي�اه جوز الهند مع القش�دة. 
ريش عليها امللح والبهار وضعي الحساء يف 

الرّباد حواىل ساعة مع 4 صحون مجّوفة.
4- اغس�ي باقة النعناع وجّففيها. اسكبي 
الحس�اء وحبيب�ات الخي�ار الصغ�رة يف 
الصحون الباردة. اقطعي حبة جوز الهند 
إىل نصف�ني، اب�ريش نصفه�ا بت�أن فوق 

الحساء، عّطريه بالزنجبيل والثوم.

شوربة البطاطا )4(

املقادير

 كيلو بطاطا.
 3 مالعق من الطحينة.

 بصلة.
 40 غراماً من الزبدة.

 ملعقة من الكّمون.
 ملعقة من الحّر الخفيف.

 أوراق من البقدونس.
 فليفلة حمراء بحسب الرغبة.

 4 قطع من التوست.

 رّشة من امللح والبهار.
 ملعقتان من القشدة.

الطريقة

1- ق�ّري البطاط�ا والبص�ل وقّطعيهما 
قطعاً صغ�رة. ذّوبي 20 غراماً من الزبدة 
يف ق�در وأضيف�ي إليها قط�ع البطاطا ثم 
البص�ل والكّمون والّحر، اخلطي املكونات 

ودعيها تغي حواىل 15 دقيقة.
2- اغس�ي الفليفل�ة، جّففيه�ا، اقطعيها، 
انزع�ي الحب�وب منه�ا والع�روق البيض 
وقّطعيها قطع�اً مس�تطيلة. أضيفيها إىل 
البطاط�ا والبص�ل ودعيها تغ�ي عىل نار 

خفيفة حواىل 10 دقائق.
3- ذوب�ي 20 غرام�اً من الزب�دة يف مقالة 

وأضيفي إليها الخبز بعد تقطيعه.
4- صب�ي الحس�اء يف 4 صح�ون مجّوفة. 
ضع�ي يف كّل منه�ا ملعق�ة من القش�دة 
وزيّنيها بقطع التوست الصغرة وعّطريها 

بأوراق البقدونس.

حساء اليقطني

املقادير

 4 يقطينات صفراء صغرة.
 بصلة.

 50 غراماً من الزبدة.
 رّشة من امللح والبهار.
 ملعقتان من القشدة.

 صعرت أخرض للتزيني.
 4 رشحات من الخبز الفرنيس.

 قليل من الزيت.

الطريقة

1- اغس�ي اليقطينات، جّففيه�ا واقطعي 
الجزء األعىل منه�ا. انزعي البذور وقّطعي 

القرة قطعاً صغرة.
2- ذّوبي 30 غرام�اً زبدة يف قدر وأضيفي 
إليها البصل بعد تقشره واتركيه عىل النار 

حتّى يصب�ح لونه ش�ّفافاً. أضيفي قرة 
اليقطينة بعد إدخالها إىل الفرن لدقيقة.

3- أضيفي ملعقة قش�دة مع قليل من املاء 
إذا أردت.

4- ضعي الحس�اء يف قدر، ريّش عليه امللح 
وامزجيه مع البهار. غّطيه ودعيه يغي 20 

دقيقة.
5- ذّوب�ي 20 غرام�اً من الزب�دة يف مقالة 

وضعي قطع الخبز إىل جانبها.
6- حّركي بقيّة القشدة.

اليقطين�ة  7- وّزع�ي الحس�اء املغ�ي يف 
الفارغ�ة وأضيف�ي إلي�ه ملعق�ة قش�دة 
وملعق�ة زيت وزينيه بع�رق من الصعرت، 

وقدمي إىل جانبه الخبز.

حساء العدس األحمر 

والكرفس )4(

املقادير

 فص ثوم.
 جزرتان.

 ساق من الكرفس.
 400 غرام من العدس األحمر.

 15 غراماً من الزبدة.
 رشة من الكاري.

 حساء خضار يكفي ليغمر العدس.
 رشة من امللح.

 رّشة من البهار.
 نصف باقة من الكزبرة.

الطريقة

1- أفرمي الثوم. ق�ّري الجزر والكرفس 
وقطعيهما. اغسي العدس.

2- ذّوب�ي الزب�دة يف قدر وأضيف�ي إليها 
الث�وم والج�زر والكرفس واترك�ي املزيج 
ع�ىل النار 5 دقائق واخلطي�ه مع الكاري. 
أضيف�ي الحس�اء ودعي�ه يغ�ي ع�ىل نار 
خفيف�ة ث�الث دقائ�ق وريش علي�ه امللح 

والبهار.

3- أضيفي الع�دس واتركيه عىل النار من 
8 إىل 10 دقائق.

4- اغسي الكزبرة، جّففيها وانزعي الورق 
عنها.

حساء الشمندر والشبت )4(

املقادير

 حّصان من الثوم.
 ساقان من الكرافس.

 بصلة.

 جزرة.
 ملعقتان من الزيت.

 750 غراماً من الشمندر األحمر.
 نصف ليمونة.
 رّشة من امللح.

 نصف كوب من الشبت.
 قليل من القشدة.

الطريقة

1- أفرم�ي الثوم، قري الكرفس والجزرة 
والبصل�ة، اغس�ليها، نّش�فيها وقّطعيه�ا 

قطعاً صغرة.
2- س�ّخني الزيت يف قدر وضعي الخضار 
املقطعة والبص�ل. أضيفي ليرتاً من املياه، 
غّطيه ودعيه عىل نار خفيفة ساعة تقريباً. 

صّفي الحساء يف قدر بواسطة مصفاة.
3- ق�ّري الش�مندر، قّطعي�ه عىل ش�كل 
رشحات وأضيفيه إىل الحس�اء ودعيه عىل 

النار حواىل عرين دقيقة.
4- اع�ري نص�ف الليمون�ة وأضيف�ي 
العص�ر إىل الحس�اء وريش علي�ه املل�ح 

والبهار.
5- اغسي الشبت، ونّشفيه.

6- ضعي الحساء يف أربع صحون مجّوفة. 
أضيفي ملعقة من القش�دة يف كّل صحن، 

ثم أضيفي أوراق الشبت.
5- وّزعي الحس�اء يف أربع صحون مجّوفة 

وزيّنيه بالكزبرة.

األفوكادو والبطاطا الحلوة واليقطني.. ساحة حيوية من شوربة الشتاء
سلطة خرضاء مع 

األفوكادو )4 أشخاص(

وقت التحضر: 15 دقيقة.
الوقت اإلجمايل: 15 دقيقة.

املقادير:

صلصة الخل والزيت:
 3 مالعق كبرة من زيت الزيتون البكر املمتاز.

 ملعقة كب�رة من عصر الليمون الحام�ض الطازج، فضالَ 
عن ملعقة كبرة.

 ملعقتان صغرتان من العسل.
 رشة كبرة من ملح كورش.

 فلفل أسود مطحون طازج.

السلطة:

 خس�ة كب�رة )تخل�ي م�ن أوراقه�ا الخارجي�ة الكب�رة 
واملترضرة، ثم اغسي الباقي، جففيه، وقطعيه(.

 ثالثة أرباع كوب من أوراق البقدونس الطازجة.
 ضمة صغرة من الهندباء األنديفية املقطعة.

 كوب من أوراق الجرجر.
 بصلت�ان خرضاوان إىل 3 بصالت مقطعة عرضياً إىل رشائح 

رقيقة.
 حبة أفوكادو ناضجة وقاسية.

الطريقة:

 يف وع�اء صغر، اخلط�ي مكونات الصلصة مع�اً وامزجيها 
جيداً إىل أن تحصي عىل خليط متجانس.

 يف وعاء كبر، اخلطي الخس، البقدونس، الهندباء، الجرجر، 
والبصل األخرض. أضيف�ي إليها ملعقتني كبرتان من صلصة 
الخل والزيت. وزعي الخرضاوات بالتساوي عىل أريعة أطباق.

 قطع�ي األفوكا إىل نصفي وتخلي من النواة. أخرجي اللب 
م�ن دون تفتيته. قطعي كل نص�ف عرضياً إىل أنصاف هالل 
رقيق�ة. ريش القليل م�ن الصلصة فوق األف�وكادو ثم وزعي 
بضع رشائح فوق كل طب�ق. ريش كمية إضافية من الصلصة 

فوق كل طبق إن شئت.

يف الحصة

200 س�عرة حراري�ة )77% منه�ا م�ن الده�ون(، 17 غراماً 
م�ن الده�ون )3 غرامات م�ن الده�ون املش�بعة(، 12 غراماً 
م�ن النش�ويات، 4 غرامات م�ن الربوت�ني، 130 مليغراماً من 
الصودي�وم، 0 مليغ�رام م�ن الكولس�رتول، و8 غرام�ات من 

األلياف.
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الأ�ستاذ الدكتور كميل فرام
بعد مخاض عس�ر لس�نوات عىل جبهات النر ورصد 
الجه�ود لإلنج�از دون مل�ل أو االس�تماع لنصيحة أو 
إفش�اء لرس، تحققت رشوط التق�دم للرتقية مرة أخرى 
م�ن ه�ذه الزاوي�ة وهي األه�م، وكن�ت وقتها رئيس�ا 
للقس�م ومديرا للدائرة، فتقدمت حس�ب األصول بحذر 
أكث�ر، وبعد م�رور الطل�ب بالخط�وات الروتينية التي 
بدأت بالقس�م، للكلية، للرئاس�ة، تش�كلت لجنة تقييم 
األبح�اث العلمية حس�ب القانون، وه�ي لجنة تخضع 
ألقىص درج�ات الرسية، ويقيني أن اختيار ش�خوصها 
اله�دف  األكاديمي�ة  بالدرج�ة  تلي�ق  ل�ه مواصف�ات 
»األس�تاذية« بالجامعة األردنية، ألدخ�ل بنفق االنتظار 
والبدائ�ل من جديد؛ ثق�ة متجددة ع�ىل اجتياز املوقف 
لتوف�ر ال�روط بدرجة اإلمتي�از، أو أعتذار ش�بيه عن 
تلبي�ة الطلب إلش�عار آخر بعد س�تة ش�هور، وال أنكر 
ترجيح�ي للخيار الثاني ألس�باب مرافقة غ�ر متعلقة 
بالرتقي�ة واألبح�اث، فش�خصيتي العنادي�ة خالفي�ة، 
س�بب كفي�ل بالنج�اح واالخفاق، وكن�ت أحدث بعض 
الزمالء املقربني أن ش�عوري يتلحف باالعتذار، مخالفا 
توقعاتهم ألسباب حدس داخي، فحدثت تغرات إدارية، 
وتزام�ن الحدث م�ع قرار قضائي م�ن محكمة التمييز 
لدفع مس�تحقاتي عن فرتة غياب�ي القرية عن العمل 
يف الجامعة واملستش�فى، ألقف أمام منعطف ال أُحس�د 
عىل بدائله بالفرح والس�عادة؛ الرتقية لرتبة األس�تاذية، 
واس�تالم مس�تحقاتي املالية، فكان هناك رأي مخالف 
بع�دم األحقي�ة للفرحة باالثنت�ني اس�تنادا الجتهادات 
وج�دت التأييد من البعض ال�ذي ادعى الحرص، فكان 
هن�اك قرار جدي�د من مجل�س العمداء املوق�ر بتاريخ 
28/5/2018 باالعت�ذار ع�ن تلبية طلب�ي بالرتقية لرتبة 

األستاذية، وأذكر تفاصيل املكاملة الهاتفية من الصديق 
واألخ العزي�ز األس�تاذ الدكتور محمد الري�دة/ عميد 
كلية الدراس�ات العليا بما شاء اهلل وقدر، بحوار يفيض 
بكلم�ات تلطيفي�ة، مش�جعا ع�ىل الصرب واالس�تعداد، 
كلم�ات س�كنت القل�ب وأطف�أت لهيب الزع�ل، حيث 
يمكنني التقدم بعد ستة شهور حسب القوانني رشيطة 
نر بحثني جديدين، وهناك فرصة ملقابلة نائب الرئيس 
لالطالع عىل أس�باب االعتذار ولكنني آثرت عدم الذهاب 
لقناعتي بع�دم الجدوى، حيث أنن�ي كنت أجهز نفيس 
لهذا األمر منذ لحظة تقدمي، واالعتذار لم يشكل صدمة 
كالس�ابق، بل ترجم حرفية لرؤيت�ي التي تحدثت فيها 
مع زمالء العمل بجلس�ات متعددة مفرسا لهم أس�باب 
قناعتي وموضحا لهم س�يناريو االعتذار، فأكربت فيهم 

تفهمهم وحرصهم ودعمهم.

رفض ترقيتي لرتبة األس�تاذية للمرة الثانية قد ش�كل 
فقرة حياتية جديدة من فقرات التحدي، ش�كلت حافزا 
جديدا لربهان العديد من األحداث الحياتية التي سبقت، 
رغ�م الحقيق�ة املدمع�ة واملؤملة ب�أن لها تأثرا س�لبيا 
مس�تقبليا وتحدي�دا عىل األمور املادية، س�واء كان ذلك 
يف الحس�بان أو نتيج�ة منطقي�ة للقرار، ظ�رف جديد 
وواق�ع مري�ر، جبهة ح�رب متجددة لتحقي�ق أحالمي 
بعد ش�عوري بقرب قطف الثمار الذي استحق، فقدري 
من�ذ البداي�ة أن أرص�ف طريق�ي بيدي، م�ن مدارس 
الحص�ن م�رورا بجامعة القاه�رة، الجامع�ة األردنية، 
جامعة س�يدني، فأفقت من حلم�ي لواقعي، ولكن هذه 
املرة كانت األمور أس�هل من س�ابقاتها، فاملعنويات يف 
أوجها، والدع�م العائي بدون س�قف وحدود، ورشوط 
التق�دم البحثي�ة جاهزة بضع�ف املطل�وب، وتغرات 
إدارية أنصفت عدالتي التي أطمح فيها استجابة لدعاء، 
فرئيس الجامعة األس�تاذ الدكتور عب�د الكريم القضاة 
يعل�م تفاصي�ل معاناتي وي�درك حجم جه�ودي التي 
أبذلها ترجمة لوظيفتي؛ التدريسية والبحثية واملمارسة 
املهنية، فانتظرت التاريخ املحدد املس�موح فيه بالتقدم، 
وتقدمت للم�رة الثالثة لرتبة األس�تاذية بأضعاف عدد 

النقاط البحثية املطلوبة.
رف�ض ترقيتي للم�رة الثانية لم يدخ�ل الحقد لداخي، 
ول�م ي�زرع روح االنتقام أب�داً، فقد رضعت التس�امح 
بوازع عائي وش�خي وديني ووطن�ي، بإيمان مطلق 
أن�ه الكفي�ل برتجم�ة األح�الم، فاأللغ�ام الت�ي زرعها 
البعض، واألسافني التي نصبها الحقد، وسهام التجريح 
والتش�كيك التي صوبه�ا الغدر، رصف�ت طريق املجد 

وأثمرت بعكس أهدافها وللحديث بقية.

تربية

مشوار كلية الطب

رحلتي من االبتدائية لألستاذية

التقدم لرتبة 

األستاذية للمرة 

الثانية

أ. د كميل موىس فرام

 تلقيت خرب قرار مجلس العمداء بعدم 
إجازة ترقيتي لرتبة األستاذية بمرارة وألم 
ألنها ترجمت األخبار املرسبة عىل لسان 
البعض من املتربعني، ولكنها أخبار لم 
تحبطِن أبداً، بالرغم أنني مررت بحالة 
ممزوجة من القلق واليأس، لم ترق ملرتبة 
املستحيل، وقد أفقت من غيبوبة فرضها 
الواقع بصعوبة الرتقية الستمرارية 
األسباب، وبدهم عائيل غري محدد 
السقوف، وكنت أراهن بداخيل لتحليل 
عنوان املستقبل للمناقشة الذاتية لالختيار 
بني االستسالم أو التأجيل أو البحث عن 
منطاد نجاة مختلف، خيارات افتقرت 
ملبدأ املساومة أو التوسط أو االستجداء 
أو االعرتاض، وبعد فرتة زمنية أفقت من 
غيبوبتي ونفضت غبار اليأس، وبدأت 
مهمتي بتحقيق رشوط التقدم للرتبة 
مرة أخرى، قأنا أمتلك جميعها باستثناء 
البحث العلمي، فاجتهدت وحرقت الزمن 
دفئاً ووقوداً لرسعة االنجاز حسب 
األصول، محتفظاً باألسسس الورقية 
لألبحاث خشية مرسحية غدر، وبعد 
الحصول عىل املوافقات الالزمة حسب 
التسلسل واألصول، والتي استغرقت 
ضعف الوقت أحيانا ألسباب اجهلها ولم 
أبحث عن حقيقتها حتى الساعة بسبب 
افتقادي لفضول تلك السمة وسقوطها 
من قامويس العميل، وأعرتف اليوم 
كباحث متميز بأن نرش األبحاث بمجالت 
علمية موقرة ذات شأن يحتاج لحصافٍة 
وبُْعُد نظر، وليس أمراً يسريا كما يعتقد 
البعض بنظارته ذات املسافات امُلصغرة، 
فربما عدد من األبحاث لم ينرش بمجلة 
معينة ألسباب مختلفة، ليتم تجويده 
وإعادة صياغته حسب املالحظات الواردة 
وإعادة إرساله ملجالت جديدة ضمن نفس 
التصنيف أو بتصنيف أعىل، فقاعدتي التي 
أوصلتني ملكانتي تفرس ذلك عىل أرض 
الواقع ملن يعرفني.

الأ�ستاذ الدكتور محمد ال�سريدة
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فوتوغرافيا | إعداد: محمد القرالة

فوتوغرافيا
من زمان

م�ازن القب�ج إعالم�ي أردني عري�ق.. يُعترب مع إس�حق 
املش�يني« أبو محمود« هما أول من أطلقا الدراما األردنية 
م�ن خ�الل املسلس�ل اإلذاع�ي »مضافة أب�و محمود« يف 
س�تينيات القرن املايض، وذلك ِبناءً عىل طلب من وصفي 

التل الذي كان حينها مديراً لإلذاعة األردنية.
وبع�د ذل�ك ق�دم الحاج م�ازن القب�ج ع�رات الربامج 

اإلذاعية والتلفزيوني�ة، أهمها الربنام�ج الزراعي"األرض 
الطيبة« واس�تمر 40 سنة متواصلة، والربنامج االجتماعي 
»مضاف�ة أبو مفلح"، ثم »مضافة الحاج مازن« واس�تمر 
10 س�نوات متواصل�ة، وكان برنامج املضاف�ة عبارة عن 
تمثيلية مرتجلة، تجري يف جلس�ة أردنية شعبية، ويف كل 
مرة يُطرح فيها موضوع اجتماعي محدد من أجل تثقيف 

املشاهدين وللتسلية أيضاً.
وهن�اك كذلك مسلس�ل »غن�وا معانا« مل�ازن القبج، وهو 
برنام�ج تلفزيون�ي لألطفال كان يعرض ع�ر كل يوم 

سبت ع�ام 1980.
ويُعت�رب الفنان واإلذاع�ي القبج من أكث�ر املذيعني الذين 

قدموا ساعات بث يف اإلذاعة األردنية.

مازن القبج..

اإلعالمي الزراعي 

وصاحب املضافة

وليد سليامنحكاية صورة.. 

قبيل�ة بن�ي صخ�ر يف ع�ام 1906 بمنطقة الجي�زة جنوب 
عمان، تم التقاط الصور من قبل املسترق األملاني برنهارد 

موريتز

يف املضافة: محمود مساعد« ابو رسور"، أديب الحافظ، مازن القبج، عبده موىسالقبج مع الفنان الكوميدي مساعدمازن القبج يصافح جاللة الراحل امللك الحسني بن طالل
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وثائُق األرشيف العثامين

 يف هذه الحلقة، سنعرض جانباً من التسلسل 

الوثائق�ي الرس�مي العثمان�ي، كم�ا تقول�ه 
الوثائق العثمانية؛

 الوثيق�ة )1(؛ وه�ي بتاري�خ 27_3_ 1327 
م�ايل )أي م�ا يواف�ق 10_4_1911 ميالدي(؛ 
أي بعد نحو خمس�ة أشهر من اندالع عصيان 
الك�رك، وقمع�ه بش�دة وتعّس�ف م�ن قب�ل 
الس�لطات العثماني�ة؛ وهي مضبط�ة موقعة 
م�ن معظ�م مخات�ر ووجهاء عش�ائر الكرك 
والعش�ائر املجاورة املرتّحل�ة، بقيمة الغرامة 
اإلجمالي�ة املفروض�ة عىل الك�رك، كتعويض 
عن التخريب واملنهوبات، وهي )60( ألف لرة 
عثمانية، نصفها يدفعه املتس�ببون باألحداث 
)أغفلت الوثيقة ذكر أس�مائهم؛ ومن املعروف 
أن املقص�ود ه�و فرع الش�يخ ق�در املجايل(، 
والنص�ف اآلخ�ر )أي 30 ألف ل�رة( تدفعها 
العش�ائر عىل مدار س�تة أعوام، عىل املوس�م، 

وفق التقسيم التايل؛

 الوثيقة )2(؛ نصُّ املضبطة وموّقعوها، التي 
م�ن الواض�ح أن الس�لطات العثمانية أجربت 

األهايل عىل توقيعها وااللتزام بها، وهو:
 وّقع مضبطة االلتزام كل من:

 الوثيقة )3(؛ تصديق مضبطة االلتزام بدفع 
الغرامة والتعوي�ض؛ وهي عبارة عن تصديق 
للمضبطة السابقة املوّقعة من مخاتر ووجهاء 
عش�ائر الك�رك، وقد وقع مضبط�ة التصديق 
كل م�ن؛ )أعضاء مجل�س إدارة الكرك؛ عيىس 
زيادين، عودة القس�وس، مصطفى جعفري؛ 
واملفت�ي )..(، وكي�ل مدير التحري�رات محي 
الدي�ن، وكيل املحاس�ب أحمد عاك�ف، وكيل 
النائب محمد أرس�الن، ومترف الكرك عبد 

الحميد، والقومندان العام بدر أرسالن(.

مقّدمة تاريخيّة ومالحظات؛ 

 َهيّ�ة الكََرك؛ هي عصي�ان مدنّي، ما لبث أن 

تحّول إىل ثورة مسلّّحة، ضّد التجنيد اإلجباري 
وتعداد النفوس. حي�ث اندلع العصيان يف 22 
تري�ن الثان�ي )11( ع�ام 1910، واس�تمّر 
نحو ش�هرين، وكان أعن�ف االحتجاجات ضّد 
العثمانيني، التي اندلعت قبيل الحرب العامليّة 
األوىل، حيث قمعتها السلطات العثمانيّة بعنف 

شديد.
 املصدر الصحفي الدمش�قي له�ذه الوثائق 
هو من أكثر املص�ادر الصحفية توازناً يف تلك 
الفرتة، وه�ي صحيفة )املقتبس( الدمش�قيّة 
لصاحبه�ا محم�د كرد ع�ي، غر أنّه�ا تبقى 
صحيفة موالية للس�لطة العثمانية، وال تخرج 

ع�ن طوعه�ا. ال يتدّخ�ل الكات�ب يف الوثائ�ق 
املنش�ورة إاّل يف أضيق الحدود، بهدف الرح 
أو التوضي�ح فق�ط ال غ�ر. هن�ا يف صفح�ة 
فضاءات، س�ننر الرواي�ة الصحفية العربية 
العثمانيّ�ة الرس�ميّة ألح�داث الك�رك، والتي 
اس�تمّرت مل�ا يزي�د عن ش�هرين، كم�ا رأتها 
السلطات العثمانيّة يف حينه، عىل هيئة يوميات 
ومتابع�ة صحفي�ة لألح�داث. وتش�كّل هذه 
املاّدة جانباً وثائقيّ�اً صحفياً لِ�)َهيّة الكَرك(، 
كرؤية رسمية للس�لطات آنذاك. أما السلطات 

العثمانيّة فقد أسمتها؛ )فتنة الكََرك(..!

الفريق سامي باشا الفاروقي؛ 

)1847م ـ 1911م(

 ول�د يف املوصل س�نة 1847م تقريباً، وهو 

ابن عي رضا بن محمود الفاروقي. انتس�ب 

إىل الس�لك العس�كري، وتخ�رج م�ن الكلية 
الحربية العالية يف اس�تانبول، برتبة ضابط 
)أركان ح�رب(، وتخط�ى مراح�ل الرتفي�ع 
يف الخدم�ة، فوصل إىل رتبة فري�ق أول. قاد 
الحمل�ة العس�كرية النجدي�ة س�نة 1906م. 
حي�ث أرس�لت حملة عس�كرية لنج�دة ابن 
رش�يد أمر نج�د، حي�ث كانت مهم�ة هذه 
الحملة العس�كرية هي الوقوف بني الطرفني 
املتحاربني آل س�عود وآل الرش�يد، وقد كان 
نصيب هذه الحملة الفشل الذريع. قاد الحملة 
العس�كرية ع�ىل جبل ال�دروز ع�ام 1910؛ 

وكانت فيها الرضبة القاضية واس�تطاع رد 
ال�دروز إىل طاع�ة الس�لطان. وق�اد الحملة 
العس�كرية عىل الكرك عام 1910، بعد إخماد 
ث�ورة الدروزحي�ث ث�ار عرب�ان بني صخر 
واملجايل وغرهم يف الك�رك وجوارها، ويذكر 
أن ترفات القائمق�ام الرتكي صالح الدين 
بك الش�اذة من أكرب العوامل لهذا العصيان، 
وكانت أش�د هوالً وطغياناً من عصيان جبل 
الدروز. اقرتن س�امي باشا بكريمة عّمه عبد 
اهلل حبيب بك العمري ول�م يعقب ولداً. تويف 

يف العام 1911.

فضاءات

أثر وإنسان..

كتب: خالد قوقزةحارات منسية..  نسوان قبُل ونسوان اليوم

بالقّوة واإلجبار؛ تَغريُم )أهايل وعشائر الكرك( 

مبلغ )ستنّي ألف لرية عثمانية( بدل )تخريب 

ومنهوبات تمّرد( عىل )َمدار ستّة أعوام( 

عام 1911

)قبيلة بني حميدة( تُغّرم القسم األكرب من 

العقوبة )3500 لرية(( تليها )قبيلة الحجايا 

وفرقها؛ 2500 لرية( 1911 )95(

محمد رفيع

أم نافع واحدة من نس�اء حاراتنا املنس�ية الالتي 
�رن خل�ف الحصادي�ن وجمّع�ن الَقَصل عن  غمَّ
ان ت�رق  امل�اء قب�ل  البي�ادر، وورِدن عي�ون 
الش�مس، وخبزن الخبز وعملن الطع�ام قبل ان 
يذه�ب الحراث�ون للكروم، وحلب�ن الغنم قبل ان 
يفي�ق من نومه�م الرعي�ان، ام ناف�ع وقريناتها 
هّدبن للعسكر الش�ماغ األحمر وخيّطن بأيديهن 
أكفان الش�هداء من أبناء الحارات املنس�ية، وهن 
اللوات�ي يفرحن ح�ني يكون للفرح م�كان وتهل 

دموعه�ّن حزنا ع�ىل من مات من أه�ل الحارات. 
ح�ني تجلس أم ناف�ع مع جيل اليوم م�ن كنّاتها 
وبناته�ا تبدأ بذك�ر املايض ومقارنت�ه بالحارض 
فتتح�رّس ع�ىل ماضيه�ا وتن�دب ح�ارض بناتها 
وكنّاته�ا، وتبك�ي عىل مس�تقبل أحفاده�ا الذي 
يلّف�ه الغموض. فتقول لبناته�ا وكنّاتها من جيل 
اليوم: واهلل يا بنات الحالل قاعدات بتتفجغنن عىل 
جيزانچن، ومو عاجبچن العجب وطول نهارچن 
َجْضَوَرة بجضورة، واهلل الزم تبوسن إيدچن وجه 

وقفا وتتحمدن ربچن صبح ومس�ا عىل العيش�ة 
الي عايشاتها. ما شاء اهلل عليچن، ميتچن بالكوز 
وخبزچن مخبوز ونومچن ضحاوي، وإمكمكرات 
ومأَمن�ات من كل يش!! الغس�الة بتغس�ل عنچن 
والفران بخبز ُخبزچن، وحتى طبيخچن تش�رتنه 
م�ن املطعم، ومُش�وطچن صار عن�د هظول الي 
بشتغلن بالصالونات، وطول نهارچن تتطعوجن 
وتتغنوجن…. آه يا ظه�ري…. آه يا بطني… آه 
يا رايس!!!. أي س�قااهلل ع�ىل ايامنا وهاي ام عودة 

أس�ألنها كيف كنا عايشات َقبُل؟ ُعمر الشمس ما 
طلع�ت علين�ا وإحنا نايمات، قبل م�ا يِفج الضو 
والدني�ا بعدها طلطميس كنا نَِرد عالعني ونجيب 
ميّ�ه بالس�ُطولة ع�ىل روس�نا ونعب�ي الخوابي، 
وبعدي�ن ن�روح نحل�ب الغن�م ونُق�ش تحتهن، 
ونش�يل الحليب ونَرّوبُ�ه وبعد ما يُ�روب نُحّطه 
بالس�ِعن مش�ان الظهريات نبل�ش بالخضيض، 
وبع�د هاظا كل�ه ن�روح ِنْعِجن ونِْخِبز خمس�ني 
أرغيف إرشاك عىل الصاج، ونرجع نحرّض الفطور 

للعيلة والشمس بعدها ما طلعت.
وغر هيچ كنا ِنلحق الحصادين ونسّوي لهم غدا، 
ونغّم�ر وراهم ونظل لتايل النه�ار ونرجع نحلب 
الغن�م ونع�ّي الطرش�ات ونعّي العيل�ة. وكل 
يوم اهلل وكيلچن ع�ىل هالِذرِبة ال نعرف الراحة ال 
صيف وال إش�تا وعمرنا ما قّحينا وال إمرضنا وال 

إتجضورنا وال رحنا عىل حكيم.
… رح�م اهلل أمهاتنا اللوات�ي كان محكوم عليهن 
باألش�غال الش�اقة املؤبدة، وكُّن عنرا مش�اركا 
بفاعلية يف حياة الرجال يشاركنَهم يف كل االعمال 
دون ان يلتفتن يوما اىل ما يس�مى بحقوق املرأة، 
بل كانت حقوقهن مصان�ة من قبل الرجال دون 
ان يذكرهم بها احد. رحم اهلل أمهات انجبَن رجاال 
متمرسني يف كل مناحي الحياة دون ان أن يكونن 
ق�د تلقني علم�ا او عملن مدرس�ات او ترش�حن 
ليكونن نوابا يف الربمل�ان او يف اللجان املركزية او 

البلدية.

الحجة »أم نافع« كبرية الحارات 
املنسية، َمَرة وال كل النسوان، عاشت 
قسوة ذلك الزمن الذي تقول بأنه رغم 
الشقاء والتعب اال أنه كان جميال 
وبسيطا ألن أهله كانوا طيبني وقلوبهم 
بيضا ويمتازون بنقاء الرسيرة 
والتعاون.
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- املتفائ�ل إنس�ان يرى ض�وءاً غر موجود، واملتش�ائم 
أحمق يرى ضوءاً و ال يصّدقه.

- العار يف أن نسقط، ولكّن العار أال نستطيع النّهوض.
- الّذكرى أجمل يشء تستطيع أن تواليه بعد الفراق

- عندما تعاون إنس�اناً عىل صع��ود الجبل تقرتب معه 
من القّمة.

- تعلّم�ت أّن مفت�اح الفش�ل ه�و محاول�ة إرض�اء كّل 
شخٍص تعرفه.

df@alrai.com

فرح تسأل

ملاذا نرى

الربق قبل

سامع الرعد

كان ياما كان
حكاية من الرتاث الشعبي

من الجميل قضاء عطلة صيفية ممتعة، لكن األجمل 
الجمع بني االس�تفادة واملتعة، وم�ن أهم النصائح 

املقرتحة لقضاء عطلة صيفية مفيدة وممتعة:
د فيه�ا األنش�طة التي تفضل  - وض�ع خط�ة، تُحدَّ
ممارس�تها أثناء العطلة الصيفية، وكيفيّة قضائك 

اإلجازة.
- الق�راءة واملطالع�ة؛ خصوص�اً الكت�ب واملجالت 
العلمي�ة؛ إذ تع�ّد املطالع�ة من أهّم األنش�طة التي 

تجمع بني املتعة والفائدة.

- متابع�ة الربام�ج التعليمية الت�ي يتم عرضها عىل 
القنوات الفضائية، أو عىل شبكة اإلنرتنت.

- االهتمام بمتابعة الندوات واألنشطة الثقافية.
- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

- املش�اركة يف الرحالت الرتفيهي�ة، وزيارة املناطق 
األثرية برفقة األهل أو األصدقاء.

- تنظيم س�اعات النوم دون املبالغ�ة فيها؛ فزيادة 
ساعات النوم تزيد الشعور بالكسل، وتضيّع الوقت 

بال فائدة.

كيف أقيض عطلتي؟
ننتظر العطلة بفارغ الصرب ذلك ألنها تأتي بعد شهور طويلة من الجد واالجتهاد 

والخضوع للدراس�ة واالمتحانات، وبذل الجه�د يف املذاكرة واملراجعة، ومن حقي 

أن أستمتع بأوقاتي وأستفيد منها يف آن واحد فماذا أفعل ألحصل عىل ذلك.

كان هن�اك عصفورتان صغرت�ان رقيقتان تعيش�ان يف بقعة من أرض 
الحجاز ش�ديدة الح�ّر قليلة املاء، ويف أح�د األيّام بينما كانت�ا تتجاذبان 
أطراف الحديث وتشكيان لبعضهما صعوبة ظروف الحياة، هبّت عليهما 
نس�مة ريح عليل�ة آتية م�ن أرض اليمن، فس�عدت العصفورت�ان بهذه 
النس�مة وأخذتا تزقزقان نشوة بالنسيم العليل، وعندما رأت نسمة الريح 
العصفورت�ني الجميلتني تقفان عىل غصن بس�يط من ش�جرة وحيدة يف 
املنطقة، اس�تغربت من أمرهما وقالت: »أيته�ا العصفورتان الجميلتان، 
عجباً ألمركما، فكيف تَقبالن وأنتما بهذا الحس�ن وهذه الرّقة أن تعيش�ا 
يف أرض مقفرة كهذه؟ لو ش�ئتما لحملتكما معي وأخذتكما إىل اليمن من 
حي�ث أتيت، فهناك املي�اه عذبة باردة، طعمها ألّذ من العس�ل، والحبوب 
تكاد لحالوة طعمها أن تكون س�كّراً، وإن أخذتم�ا بنصيحتي، وعدتكما 
أن نك�ون هناك خالل وق�ت قصر جّداً، فم�ا قولكما؟"قامت العصفورة 
األذكى بني االثنتني وأجابت بفطنة وبداهة: »يا نسمة الريح، أنت ترتحلني 
كل ي�وم من مكان إىل مكان، وتنتقل�ني من أرض إىل أرض، وذلك يجعلك 
ال تدرك�ني معنى أن يكون للواحد منّا وطن يحبّه، فارحي أيّتها النس�مة 
مش�كورًة، فنحن ل�ن نبّدل أرضاً ولو كانت جنّة ع�ىل األرض بوطننا ولو 

كانت األجواء فيه قاسية والطعام فيه شحيحاً«.

رؤية الربق قبل سماع الرعد يحدث وميض 
الربق وص�وت الرعد يف نفس الوقت تقريباً 
يف م�ا يُس�ّمى بالعاصف�ة الرعديّ�ة، ولكن 
اإلنسان عىل األرض يرى وميض الربق قبل 
س�ماع صوت الرعد، ويعود ذلك إىل حقيقة 
أّن الض�وء ينطلق برسع�ة 300.000.000 
مرت يف الثانية الواح�دة، ُمقارنًة مع رسعة 

الصوت ال�ذي ينطلق برسع�ة 340 مرتاً يف 
الثاني�ة، وبالتايل فإن رُسع�ة الضوء تفوق 
رُسع�ة الص�وت بكث�ري، مّما يجع�ل الربق 

يظهر قبل الرعد.

دنيا الفرح | تعّدها: نهلة الجمزاوي

العصفورتان 

أصدقاء

دنيا الفرح

الفائزة بفزورة
العدد املايض

الجواب: الهواء

برشى بدير

نايا محمد طه

ياسمني الجمل

عندي..كنز ال.. ال يَنَْضْب

معه ال أشقى.. ال أتعْب

فهو ص�ديقي.. وهو رفيقي

يرشدني وينر طريقي

يف كّل مكان يصحبني

وقريب للقلِب محبْب

أميض معه كي أتنوْر

وخيايل دوماً يتطوْر

بالعلم ييضء يلَ الدرْب

ويُعّمر بالخر القلْب

أخرج من ظلماِت الجهْل

ما هو صعب يغدو الّسهْل

وبصحبته أنا ال أسأْم

فهو طريق العلم األسلْم

هيا هيا يا أصحابي

لنغني من أجِل...؟؟

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

نبات الديونيا 

رغم جمال هذه الزهرة لكنها تُعترب 
النباتات امُلفرتس�ة بش�عراتها  من 
الحساسة، فما إن تمسها أي حرة 
تُطبق عليها النبتة رسيعاً بواس�طة 
الحواف امُلسننة عىل جوانبها، وبعد 
أن تحارصها تُفرز إنزيمات حارقة 
تقتل الحرة، ث�ّم تحّولها إىل غذاء 

للنبتة.

غرائب

حكم وأمثال

؟
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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.

لمفةنمدنجتواةنلم

خعيدجاه�عاةميوافا

ياااه�ولنرساواميع

روليوفاييسدنخامل

ااازدعخلةؤيعللتا

تعنةه�الماماماكجن

جبتجمضاانبمرصبرا

دطايوفصعه�حنياه�اي

خحجتامه�لفاصدنلوع

ياونخه�مااصاقيممي

ربزللتببملحتنعؤب

اريااناتبوبلابسط

لااتصالازقاالمسل

نلدنه�معوييلوائ�ةا

داةامامراوعرلاان

نىفكفولةدلمكشقلم

كلمة الرس

العاصمة األوروبية التي انشأت أول 
بنك مايل يف العالم عام 1257م من 

مقطع و)4( احرف

من الطبيعي ان العامل يف متجر 
او مؤسسة القائم بعمله بكل امانة 
واخالص ان ينال الشكر والتقدير 
معنويا وماديا من صاحب العمل 

ويقول صاحب مؤسسة تجارية انه قام 
بزيادة رواتب العاملني عنده الخالصهم 

بالعمل وامانتهم فضاعفوا من جهودهم 
واخالصهم فكانت النتيجة زيادة يف 

االنتاج وزيادة يف االرباح طبعا واعمل 
خرا تجد خرا.

الحل السابق: االحمر

الكلامت املتقاطعة

أفقياً:

-1 موسيقي مري لّحن أغنيات مشهورة لعبد 

ق ونظَّم  الحليم حافظ -2 سيف – منع – نسَّ

-3 عاصمة أوروبية – جديد -4 جارى – فسحة 

-5 شتم – طائرة مروحية – نقص -6 عند – 

شعر – جنان -7 ساحة – َقَمَع -8 تأوه – هالك 

-9 َرْوض – ساند -10 ِعلل – قهوة -11 يلهو 

– ما يُتكل عليه.

عمودياً:

-1 مخرج لبناني من أفالمه "مرحباً أيها الحب" 

-2 ضغينة – سمني – تسوية -3 زاول – كاتب 

-4 مدينة يف مر – جرى -5 كتاب تجمع فيه 

قصائد الشعر – اكتمل -6 سارق – مىض – 

ح – رقد  ماهر -7 أثنى عىل أفعا شخص – وضَّ

8 – لؤلؤة – ما يجري يف عروق اإلنسان – 

نقيض -9 مصاب بجرح – جلوس -10 يتباطأ 

– ضد راحة -11 من الطيور – أعطى.

12345678910 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

أفقياً:

-1 فيلمون وهبي -2 رماد – أدب – تم -3 سحاب – أديم -4 
دمع – تهيأ – ملَّ -5 أم – سم -6 لندن – ارتباك -7 أوج – أّمي 
– لص -8 طعام – أثر – طن -9 لئيم – دجاج -10 شم – وسيم 

– مدى -11 رقاد – دخل.

عمودياً:

-1 فريد األطرش -2 يم – ممنوع – مر -3 السع – دجال 
-4 مدح – سن – مأوى -5 أتم – يسد -6 نابه – أمامي -7 ود – 
يرتيّث – مد -8 هباء – رد -9 جبل – جمل -10 يتيم – اصطاد 

-11 مملوك – نجاح.

- حل كلامت متقاطعة:

8/23 إلى 9/22

12/22 إلى 1/19

6/22 إلى 7/22

10/23 إلى 11/21

الجدي

امليزان

األسد

2/19 إلى 3/20

الحوت

اخيرا الظروف المالئمة للسفر مع 

الشريك الذي يناسب طبيعتك 

ومزاجك. انت محظوظ. 

شخصية برج امليزان

الجدي يعمل بحرفية عالية ويتمسك بالقيم التقليدية كذلك. يحب هذا الربج العقالين 

اإلطالع عىل كل الشؤون الحياتية ليجمع فكرة عن كل يشء من حوله. يعترب من أكرث 

األبراج جدية وميلك استقاللية كبرية تجعله ناجحاً يف حياته أكان عىل الصعيد املهني 

أو الشخيص. 

نقاط القوة: مسؤول، مدير جيد، منضبط، فكاهي 

عيوب امليزان: يدعي معرفة كل يشء، ال يسامح وال يتنازل، يتوقع األسوأ دامئا

اصدقاء يساعدونك في اقامة عالقات رائعة. دعهم يعرفون ماذا تريد. 

11/22 إلى 12/21

القوس

شخص كبير في السن يعطيك 

نصيحة كيف توفر المال. تذكر 

القرش االبيض لليوم االسود. 

الظروف االن جيدة من اجل تغييرات 

في البيت. ظروفك المالية تسمح 

بشراء اثاث جديد. 

انت على وشك فقد اعصابك مرة 

ثانية. تذكر ان تصلح االخطاء مع 

االصدقاء. 

هناك اشياء منسية في البيت. حاول 

بيعها واالستمتاع بثمنها. 

حبك لالستطالع قليل هذه االيام. قد 

تقضي الساعات في البحث عن الحقيقة 

التي تريدها. 

الجوزاء

5/21 إلى 6/21

ال تتوقع من الجميع ان يحبوا الروتين 

مثلك. الظروف احيانا جيدة من اجل 

التغيير. 

المال يأتي ويذهب بسرعة. مرن 

نفسك على االقتصاد والحذر 

وترتيب االولويات. 

الرسطان
7/23 إلى 8/22

العقرب

9/23 إلى 10/22

العذراء

1/20 إلى 2/18
االعمال المكتبية ال تالءم طبيعتك 

مع انها سهلة. ابحث عن عمل يتطلب 

الحركة. 

الدلو

فكر في رأي شخص لديه تجارب 

تختلف عن تجاربك. اذا اردت االرتباط 

فالزواج ليس لعبة. 

مهمة جديدة تجلب الكثير من 

المشاكل. لحسن الحظ انت قادر 

على مواجهتها. 

4/20 إلى 3/215/20 إلى 4/19

الثورالحمل

تسايل
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صحة وتغذية

وحتى لو حققَت األهداف الرياضية اليومية املوىص 
به�ا )30 دقيقة من امل�ي الرسيع أو قطع 10 آالف 
خطوة(، كيف س�تعرف أنك تَُشّغل قلبك بما يكفي 
ك�ي تحافظ عىل صحته؟ ماذا لو كنت قليل الحركة 
طوال س�نوات أو أصبَت بمرض مزمن؟ هل يمكن 

أن يساعدك أي تطبيق عىل التدّرب بكل أمان؟
اليوم، تَِعد أداة مثبتة علمياً اس�مها »ذكاء النش�اط 
الشخي« بتسليط الضوء عىل أول سؤال مطروح، 
ويق�ّدم تطبيق مجاني ط�ّوره خ�رباء يف التمارين 
 iPrescribe الجس�دية وإعادة التأهي�ل تحت اس�م
Exercise توصي�ات خاص�ة ومثبت�ة لإلجاب�ة عن 

السؤال الثاني.

سهل بقدر نظام »ذكاء النشاط الشخيص«؟

تُحّول معادلة »ذكاء النش�اط الش�خي« البيانات 
املرتبط�ة بنبضات قلبك إىل ع�دد من النقاط املبنية 
عىل العم�ر والجنس وإيقاع القل�ب يف وقت الراحة 
والح�د األقىص من نبضات القلب. يجب أن تس�ّجل 
مع�ّدل 100 نقطة عىل مر أس�بوع. يمكنك أن تزيد 
نقاط�ك عرب جوالت قص�رة من التماري�ن املكثفة 
وج�والت أطول م�ن النش�اطات األكثر اعت�داالً أو 
خليط م�ن النوعني. يمك�ن اعتبار »ذكاء النش�اط 
الشخي« مؤرشاً إىل حّدة التحديات املطروحة عىل 

القلب وتوقيتها.
إيلس�ون، طبيب�ة فيزيائي�ة يف  د. لوري�ن  تق�ول 
مستش�فى هارفارد الع�ام: »إنها طريق�ة مختلفة 
لقياس صح�ة القلب واألوعي�ة الدموية عرب تحديد 
جان�ٍب ال ترص�ده أجه�زة تعق�ب الخط�وات، أي 
النشاط الجسدي إىل جانب مستوى املي«. إذا كنت 
تركب الدراجة الهوائية أو تكنس ورق الشجر مثالً، 

لن تقطع خطوات كثرة لكن قد يرتفع معدل قلبك 
أكثر مما يفعل أثناء التنزه يف جو مريح.

عىل صعيد آخر، يقف البعض ويتحرك باس�تمرار 
ع�ىل مر الي�وم وقد يقطع 8 آالف خط�وة عىل األقل 
لك�ن ال تزي�د رضب�ات قلب�ه بال�رضورة. توضح 
إيلسون: »نعرف أن هذا املستوى من التحرك يبقى 
أفض�ل من قلة الحركة لكن�ه ال يُعترب تمريناً للقلب 

واألوعية الدموية«.

تعّقب األدلة

وتّم�ت  الش�خي«  النش�اط  »ذكاء  نظ�ام  نش�أ 
املصادقة عليه ضمن دراس�ة نرويجية واس�عة عن 
الرشاقة ش�ملت أكثر من 39 ألف شخص خضعوا 
للمراقبة طوال 26 سنة تقريباً. طّور فريق دويل من 
الباحث�ني هذه املعادلة بناءً عىل مجموعة فرعية من 
4600 مشارك ثم اختربوها وفق بيانات مأخوذة من 
املجموعة كلها، وص�ف الباحثون عملهم يف »املجلة 

األمركية للطب«.
كان األشخاص الذين حققوا هدفهم األسبوعي الذي 
يقيض بتس�جيل 100 نقطة أقل ميالً بنس�بة 20 يف 
املئة إىل الوفاة بس�بب م�رض يف القلب مقارنًة بمن 
لم يحققوا ذلك الهدف. عند تس�جيل معدل أقل من 
100 نقط�ة، تراجع متوس�ط العم�ر املتوقع بأربع 
سنوات تقريباً للنساء وست سنوات للرجال مقارنًة 

بمن سجلوا معدل 100 نقطة وما فوق.
حتى لو كن�ت تميل إىل املي بإيقاع بطيء نس�بياً 
ط�وال س�اعات أو تفّضل ممارس�ة تمارين مكثفة 
خالل ف�رتات قصرة، يجب أن تس�ّجل 100 نقطة 
أس�بوعياً ضمن نظام »ذكاء النش�اط الش�خي«، 
بحس�ب امل�رف األس�ايس ع�ىل الدراس�ة أولري 

ويس�لوف، رئيس »مجموعة بحوث تمارين القلب« 
يف الجامع�ة النرويجي�ة للعل�وم والتكنولوجي�ا يف 

»تروندهايم«.
لالرت�داء  قاب�ل  جه�از  أول   Mio Slice س�يكون 
يس�تعمل نظ�ام »ذكاء النش�اط الش�خي« لكنه 
يخطط لرتخيص اس�تعمال ذلك النظام يف رشكات 

أخرى.
إذا ل�م تك�ن يوماً م�ن محبي الحرك�ة، أو إذا كنت 
مصاباً بمرض مزمن يمنعك من التحرك مثل التهاب 
املفاصل أو الربو، يشكّل iPrescribe Exercise أفضل 
خيار يف حالتك. يش�مل هذا التطبي�ق املجاني أداة 
فحص مثبتة طبياً لقياس مدى قدرتك عىل ممارسة 
التمارين بأم�ان وتحديد مس�توى حّدتها بناءً عىل 
تاريخك الصحي. تتعلق األسئلة املطروحة باحتمال 
إصابت�ك بألم يف الصدر أو ش�عورك بالدوار خالل 
النش�اط الجس�دي. اس�تناداً إىل البيانات اإلضافية 
التي تُدِخلها بنفس�ك )بما يف ذلك عمرك وجنس�ك 
ومستوى نش�اطك الراهن وضغط دمك ومعلومات 
أخرى(، يبتكر التطبيق برنامجاً رياضياً ش�خصياً 

يمتد إىل 12 أسبوعاً.
ينش�أ معظ�م تطبيقات الرش�اقة من أش�خاص ال 
يحمل�ون أي خلفي�ة طبي�ة. لكن ط�ّور معالجان 
فيزيائي�ان محرتف�ان يف اململك�ة املتح�دة تطبي�ق 
ال�ذي يتم�اىش م�ع أه�داف   iPrescribe Exercise
وتوجيه�ات مبني�ة ع�ىل أدل�ة مثبت�ة. ال تثبت أي 
بيانات أن األش�خاص الذين يطبّق�ون الخطة التي 
يويص بها التطبيق سيسجلون تحسناً صحياً بارزاً. 
لكن تعتربها إيلسون طريقة واقعية وآمنة كي يبدأ 
الناس برنامج التمارين. نادراً ما يس�ألها مرضاها 
عن التطبيقات، لكنها ستويص بهذا التطبيق حتماً!

تطبيقات وأجهزة تعّقب الرشاقة...

حياة عملية نحو تحسني صحة القلب

جاسمني كولري

يسمح بعض األجهزة والتطبيقات الجديدة 
واملستحدثة بتوجيه الشخص نحو التمارين 
التي تفيد قلبه عند ممارستها باإليقاع 
املناسب.

ربما تتعلق أبرز مشكلة مع أجهزة تعقب 
الرشاقة بامليل إىل التخيل عنها بعد أشهر من 
انتهاء املرحلة األوىل من استعمالها. لكن ال 
تقف مشاكل هذه األجهزة التي توَضع حول 
املعصم أو تَُعلَّق باملالبس عند هذا الحد.

صحيح أنها تحتسب خطواتك وتحدد إيقاع 
رضبات قلبك وقد تذكر عدد السعرات التي 
تحرقها )مع أنك ربما تحتاج إىل تنسيق 
جهاز التعقب مع تطبيٍق عىل هاتفك 
الخلوي أو حاسوبك اللوحي أو حاسوبك 
الشخيص لرؤية هذه البيانات(، لكن 
تقّل التطبيقات املجانية الشائعة التي 
ترتبط بأدلة مثبتة. ال تلتزم هذه األجهزة 
بالرضورة بأي توجيهات رياضية موثوق 
بها.
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ه�ذه املنطقة من الدم�اغ بالغة األهمي�ة يف صنع ذكريات 
جديدة. حتى املعدالت العالية من النشاط الجسدي لم يكن 
لها أي تأثر، حس�بما اس�تخلص معدو الدراسة يف تقرير 

.PLOS ONE نروه أخراً عن اكتشافاتهم يف مجلة
تع�زِّز الدراس�ة مجموع�ة األدل�ة املتنامية التي تش�ر إىل 
أن الجل�وس بإفراط يزي�د خطر اإلصابة بم�رض القلب، 
والس�كري، وغرهم�ا من أمراض، حتى ب�ني َمن يُعتربون 

ناشطني جسدياً.
يؤك�د ديفي�د ميل�ر، باح�ث بارز ش�ارك يف إع�داد تقرير 
الدراس�ة وبروفس�ور رسيري مس�اعد متخص�ص يف علم 
النف�س والعلوم الحيوية الس�لوكية يف جامع�ة كاليفورنيا 
بل�وس أنجلي�س، وزمالؤه أن م�ن ال�رضوري اآلن إجراء 
مزيد من األبحاث بغية التأكد مما إذا كان الحد من السلوك 

الخامل يعكس التأثر الذي توصلوا إليه.

خطر الخرف

عند عرض خلفية دراس�تهم، يشر الباحثون إىل تزايد عدد 
املنش�ورات التي تُظهر أن التمرن الجس�دي يؤخر ظهور 
ألزهايم�ر وغره من أنواع الخ�رف وأنه يعود بالفائدة عىل 

بنية الدماغ.
يعترب أحد تفس�رات هذا التأثر أن النشاط الجسدي يزيد 
تدفق الدم إىل الدماغ، ما يسهم بدوره يف نمو خاليا عصبية 

جديدة ويحّد من الرتاجع يف بنية الدماغ ووظائفه.
ولكن مقارنة بهذا الكم الكبر من املنش�ورات التي تتناول 
تأث�ر التم�رن، »نالحظ ن�درة يف البحوث الت�ي تركّز عىل 
العالقة بني السلوك الخامل وخطر الخرف«، فضالً عن أن 

عدداً قليالً من الدراسات يتفحص التأثر »اآليل« يف الدماغ، 
حسبما يشر الباحثون.

إال أن هذا األمر يجب أن يشكّل مصدر قلق، وفق الباحثني، 
خصوصاً أن التقارير تش�ر إىل أن نحو %31 من عبء داء 
ألزهايمر العامل�ي يعود عىل األرجح إىل تمضية وقت طويل 

يف الجلوس.
اس�تناداً إىل هذا التقدير، احتس�ب الباحث�ون أن الحد من 
الس�لوك الخامل بنحو %52 »قد يس�هم يف تفادي أكثر من 

مليون« حالة من داء ألزهايمر حول العالم.
ق�ّرر الفريق الرتكيز عىل الفص الصدغي األوس�ط ألن من 
املع�روف أن هذه املنطقة من الدماغ ترتاجع مع الس�ن، ما 

يؤدي إىل إعاقة يف الذاكرة.
كذلك ذكروا أن التمت�ع »بلياقة أيروبيك« أعىل ُربط بحجم 

الحصني األكرب، وهو منطقة من الفص الصدغي األوس�ط 
»ُدرست بشكل مكثف« وتؤدي دوراً مهماً يف الذاكرة.

التمرن

تفحص الباحثون يف دراس�تهم الرواب�ط بني كثافة الفص 
الصدغ�ي األوس�ط، والتمرن، ووقت الجل�وس يف حالة 25 
ام�رأة و10 رجال غر مصابني بأع�راض الخرف وترتاوح 

أعمارهم بني 45 و75 سنة.
حصل الفريق عىل بياناته عن معدل الساعات التي أمضاها 
املش�اركون جلوس�اً كل يوم ومعدالت نش�اطهم الجسدي 
من اس�تبانات مفصلة مألها هؤالء الرجال والنس�اء. كذلك 
قيس�ت كثاف�ة الفص الصدغي األوس�ط بإخض�اع أدمغة 

املشاركني لعمليات مسح بالرنني املغناطييس.
عندم�ا حلّل الباحث�ون البيانات، لم يكتش�فوا »أي روابط 
مهم�ة« بني مع�دالت النش�اط الجس�دي وكثاف�ة الفص 
الصدغي األوس�ط. لكنهم الحظ�وا أن األكثر خموالً امتلكوا 

كثافة الفص الصدغي األوسط األدنى.
صحيح أنهم لم يدرس�وا اآلليات التي يؤثر عربها الجلوس 
املطول س�لباً يف الدماغ، إال أن معدي الدراس�ة يشرون إىل 
االقرتاح أن »الس�لوك الخامل قد يكون له تأثرات مرضة يف 

عملية ضبط معدل السكر يف الدم«.
يعتقد الباحثون أن ه�ذا قد يؤدي إىل تبدل متناٍم يف معدل 
الس�كر يف الدم ويس�بب تراجع تدفق ال�دم إىل الدماغ، ما 

ينعكس سلباً عىل صحة الدماغ.
يؤكّ�د الباحثون أيض�اً أن اكتش�افاتهم ه�ذه »أولية« وال 
تربه�ن أن الجل�وس املطّول يس�بب فع�الً تراج�ع كثافة 
الفص الصدغي األوس�ط. لذلك يشددون يف الختام: »يجب 
أن تش�مل الدراس�ات اإلضافية تحليالت طولية وتتفحص 
اآللي�ات، فضالً ع�ن التحقق من فاعلية الحد من الس�لوك 

الخامل يف عكس هذا الرابط«.

صحة وتغذية

وملواصلة استكش�اف تأثر عالم�ات األمومة، أجرت واترز 
وزمالؤها دراس�ة ش�عرت خاللها األمهات بالتوتر: جعلوا 
بعضه�ن يلق�ي خطابا حول نق�اط الق�وة والضعف إزاء 
جمه�ور غاضب عمداً، يف حني ش�اهدت مجموعة منفصلة 

من األمهات مقاطع فيديو مريحة.
عندم�ا أعيد جم�ع األمهات مع أطفاله�ن، جلبن تجاربهن 
معه�ن. وأظهرت األمهات املتوترات م�ع أطفالهن عالمات 
نش�اط الجه�از العصب�ي الحس�اس، والت�ي ظهرت عرب 
الرتابط بقوة أكرب من العالم�ات التي ظهرت لدى األمهات 
املسرتخيات وأوالدهن. وازداد هذا الرتابط مع مرور الوقت 
عندما س�مح لألمهات املتوترات ب�أن يحملن أطفالهن عند 
إعادة جمعهن به�م، وليس عند البقاء منفصلني، ما يظهر 
أن عامل اللمس يؤدي دوراً رئيس�اً يف نقل األمهات عالمات 

التوتر.

الجلوس املطّول يرّض الدماغ، وفق دراسة 
أولية شملت بالغني يف منتصف عمرهم 
أو تخطوه.
اكتشف باحثون من جامعة كاليفورنيا 
بلوس أنجلس أن َمن أمضوا أطول وقت 
يف الجلوس خالل النهار، بني 35 بالغاً غري 
مصابني بالخرف ترتاوح أعمارهم بني 45 
و75 سنة، عانوا أكرب تراجع يف كثافة يف 
الفص الصدغي األوسط.

يتّحد األطفال جسدياً مع مستويات التوتر لدى 

أمهاتهم. ندخل هذا العالم مع القدرة عىل قراءة 

عقل أمنا: وتظهر البحوث أن األطفال يلتقطون 

إشارات خفية تشري إىل ما تشعر به أمهاتهم. سارة 

ووترز، باحثة يف مجال التنمية البرشية يف جامعة 

والية واشنطن، تقول يف هذا املجال: »نربة الصوت 

وتعابري الوجه، تجعلنا نعلم أن األطفال متناغمون 

جداً مع مشاعر أمهم«.

الجلوس ييسء إىل صّحة دماغك رغم التمرّن

قد ميتلكها األطفال:

الحاسة السادسة عندما تصبح معطلة للنمو!
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صحة وتغذية

لكّل فرد شقيقة

تتع�دد أن�واع داء الش�قيقة حت�ى وإن كان�ت العالم�ات 
متشابهة: ألم يمتد ليصيب جزءًا كامال من الرأس والوجه، 
خفقان أشبه بالتهاب يحتّل الرأس، ال سيما العينان. يرمي 
األطباء، يف العادة، إىل معرفة مس�توى األلم الحقيقي الذي 
يصيب املري�ض، وهو أمٌر معقد للغاية نظ�ًرا إىل اختالف 
كّل ف�رٍد عن اآلخر. قد يعاني أش�خاص صداًعا رسعان ما 
يتحّول إىل داء ش�قيقة يمنعهم من أداء مهامهم اليومية أو 

املهنية.

باإلضافة إىل ألم الرأس الكالس�يكي الذي يزول عند تناول 
الرباسيتامول أو األسبرين، تتعدد أنواع داء الشقيقة:

داء الش�قيقة بوصفه أعراًضا: تتنوع األس�باب بني سهرٍة 
طويل�ة مضنية، نه�ار طويل يف الش�مس أّدى إىل اإلصابة 
برضبة ش�مس، برودة مفاجئة أو مش�كلة يف األس�نان أو 
ضعف بري.... أسباب كثرة تشر إىل أن داء الشقيقية ال 
يصيب املرء بالصدفة. عالوًة عىل ذلك، لداء الشقيقة أسباب 
أخط�ر ومنه�ا التهاب الس�حايا. يف ح�االت مماثلة، يظهر 
انخفاض يف الرقبة ومشكلة يف السمع ما يستدعي الدخول 

إىل قسم الطوارئ يف املستشفى.

داء الش�قيقة الحيضي�ة: ت�ؤدي ال�دورة الهرموني�ة دوًرا 
أساس�يًا لدى بعض النس�اء املصابات بداء الشقيقة الذي 
يرتاف�ق مع نوب�ات منتظمة، م�ا إن تبدأ العادة الش�هرية 
لديهن. وغالبًا ما يزول داء الش�قيقة، يف حاالت مماثلة، مع 
الوق�ت، ولكن من األفضل معالجته ال س�يما أنه يحّل زائًرا 
غليًظ�ا مع الدورة الش�هرية، وأحيانًا تتأزم األمور لتتحول 

من سيئ إىل أسوأ.
داء ش�قيقة نهاية األسبوع: قد يكون الضغط العامل الذي 
يثر نوبات داء الش�قيقة لدى البع�ض، يف حني أن الراحة 
تك�ون العامل الذي يحفز النوبات لدى أش�خاص آخرين. 

كثر هم األشخاص الذي يقعون ضحية املرض عند التوقف 
عن العمل، إذ يشهد الجس�م انخفاًضا مفاجئًا يف الضغط، 
لكن حني تصل األمور إىل داء ش�قيقة نهاية األس�بوع، من 
األفض�ل اتخاذ إج�راءات رضورية ملنعه م�ن تعكر صفو 

االجتماع مع العائلة...
داء الش�قيقة العيني: استناًدا إىل اسمه، يصيب األلم العني 
خصوص�اً، وق�د يؤدي إىل مش�اكل حقيقي�ة يف البر. يف 
الحقيقة ال يمكن احتمال داء الش�قيقة العيني ويس�تدعي 

عالًجا رضوريًا.
داء الش�قيقة الفالجي: هو الوحيد الذي يُعزى إىل أس�باب 
وراثي�ة عائلية، إال أن�ه نادر وغالبًا م�ا يرتافق مع عالمات 
تس�بق حدوثه، تتجىل بضع�ف الحرك�ة املصحوبة بدوار 
وطنني يف األذن... يف حني تؤدي نوبات الش�قيقة القوية إىل 

رصع وأحيانًا غيبوبة.
داء الش�قيقة املرتب�ط برسطان عنق الرحم: يس�تمر حتى 

بعد انقطاع الطمث إال أنه يبقى نادًرا.
داء الش�قيقة ال�ذي يصيب األطف�ال: قد يُص�اب األطفال 
بداء الش�قيقة حتى وإن كان األمر ن�ادًرا. من الرضوري، 
يف ح�االت مماثلة، التدخل فوًرا للتأك�د من أال عالقة لألمر 
بالس�حايا. غالبً�ا ما تكون نوب�ات الش�قيقة التي تصيب 
األطف�ال واملراهق�ني أقر من تل�ك التي تصي�ب الكبار 

وترتبط عادًة بالضغط املدريس.
داء الش�قيقة وتضيق األوعية: تنقبض الرايني السحائية 
أو الدماغية بشدة ما يؤدي إىل عالمات تسبق الداء، ويمكن 

يف حاالت مماثلة مالحظة زيادة يف السروتونني.
داء الش�قيقة وتوس�ع األوعي�ة: يحدث توس�ع األوعية بعد 
تضيّقها وينخفض السروتونني، فيؤدي إىل تدفق الدّم عرب 

األنسجة السحائية إىل التهاب يرتافق مع ألٍم يف الرأس.

 اغسي يديك ووجهك قبل وضع املاكياج.
 ال تس�تعمي مس�تحرضات تجميل عائدة إىل امرأة أخرى 

ألن هذه الخطوة تعني تقاسم الجراثيم.
 ال تضعي أي ماكياج عىل عينيك إذا كنت مصابة بمشاكل 

كالته�اب امللتحم�ة، وتخلّ�ي م�ن املنتج�ات الت�ي كنت 
تستعملينها يف تلك الفرتة.

 تخلي من مستحرضات التجميل القديمة. حني تفتحني 

عبوة كريم األساس، يمكن أن تتدفق إليها الكائنات الدقيقة 
التي يحملها اله�واء. كذلك، يحتوي معظم مس�تحرضات 
التجمي�ل ع�ىل نس�بة كافية م�ن امل�واد الحافظة تس�مح 

بالقضاء عىل الجراثيم طوال سنة تقريباً.
 اختربي مستحرضات التجميل الجديدة. إذا كنت معّرضة 
للحساسية تجاه هذه املنتجات، اطلبي عيّنات مجانية قبل 

رشاء املنتج.
 ضع�ي ماكي�اج العيون بحذر. اس�تعمي املاس�كارا عىل 

الجهة الخارجية من ثلثَي الرموش وال تبدئي من الجذور.
 ال تنخدع�ي بكلمة »طبيعي«! ال تعني املكونات الطبيعية 

أنك لن تصابي بحساس�ية تجاهها. قومي باختبار مسبق 
إذا ساورتك شكوك.

ابتداًء من سّن البلوغ، يطاول داء 
الشقيقة النساء أكثر من الرجال. تتعدد 
األسباب التي تدفع األطباء إىل الظّن بأن 
الهرمونات تؤدي دوًرا أساسيًا يف إصابة 
النساء بداء الشقيقة، خصوصاً أنه يزول 
مع العمر ويختفي بعد انقطاع الطمث 
وأثناء الحمل. إال أن ذلك ال يشكل سببًا 
لتعاني املرأة داًء يعيق حياتها.

حتى لو استعملِت مستحرضات التجميل طوال 

سنوات من دون مشكلة، قد يجعلك أحد املكونات 

عرضة للحساسية. ترتاكم تلك التفاعالت وتدفع 

جهاز املناعة إىل إبداء ردود فعل مبالغ فيها. طبّقي 

الخطوات اآلتية لتجنب هذا النوع من املشاكل:

»الشقيقة« مرض مينحك القدرة عىل التحدي.. برغم األمل؟

خطوات أساسية ملاكياج يجّنبك الحساسية!
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نجح صناع الس�ينما يف الوص�ول إىل حلول ألزمة 
عرض األف�الم الكثرة، الس�يما أن األزمة الكربى 
كان�ت ت�ؤرش إىل تعطي�ل ع�رض فيل�م »رأس 
الس�نة« الذي ينتمي إىل فئة األعمال التي تتحدث 
عن ي�وم واحد من خالل ليلة رأس الس�نة، حيث 
تدور أحداثه بقرية س�احلية س�ياحية، وتجتمع 
الطبق�ة األكث�ر ث�راء لالحتفال برأس س�نة عام 
2009 الصاخ�ب، والعالقات تصبح أكثر تش�ابكا 
وتعقي�دا، كم�ا أنه ينتمي إىل فئة أف�الم البطوالت 
الجماعي�ة، حيث اس�تطاع املؤلف ومنت�ج الفيلم 
ح�ل أزمات الرقاب�ة التي عطل�ت الفيلم ملا يقرب 
من عام كامل، وتعطل خالل موس�م رأس الس�نة 
املاضي�ة قبل العرض بأيام، وكانت للرقابة الفنية 
ع�ىل املصنف�ات ملحوظ�ات مهم�ة رأت أنها البد 
أن تع�دل يف الوق�ت الذي كان�ت ترفضه الركة 
املنتج�ة، ولكن يف النهاية ت�م الوصول إىل منطقة 

وس�ط، وجاء التفاهم من خالل اس�تغالل إجادة 
املنت�ج محمد حفظي يف إدارت�ه ملهرجان القاهرة 

السينمائي الدويل مؤخراً.
وكان صناع العمل ق�رروا عرض الفيلم وتقديمه 
يف عرض�ه العاملي األول يف ختام الدورة ال�18 من 
املهرجان ال�دويل للفيلم بمراك�ش، بحضور عدد 
م�ن أبطاله، وحقق الفيلم م�ردوداً جيداً، والفيلم 
الجديد من إخ�راج محمد صقر يف تجربته األوىل، 
وم�ن بطولة إياد نص�ار، وأحمد مالك، وبس�مة، 
وشرين رضا، وإنجي املقدم، وهدى املفتي، وعي 

قاسم.

ليىل علوي

وعىل صعيد آخر، تس�تعد دور السينما الستقبال 
النجمة الكبرة ليىل علوي بعد غياب طويل، وبعد 
انتهاء األزمة املزمن�ة لفيلمها األخر واملعطل منذ 
ما يقرب من عامني »التاريخ الرسي لكوثر«، الذي 
توق�ف قبل االنتهاء منه تماما بيوم تصوير واحد، 
وح�اول أبطال وصن�اع العمل ح�ل األزمة خالل 
الف�رتة املاضية، واعتقد البعض أنها أزمة للركة 
املنتج�ة مع هيئة الرقابة يف الوقت الذي لم يرح 
مخرج ومؤلف الفيلم محم�د أمني بطبيعة األزمة 
حت�ى ع�اد للتحضرات م�ن جديد، بع�د أن حل 

أزمته يف رسية تامة.
وذك�ر األبط�ال املش�اركون يف العم�ل، أن الفيلم 
تس�اهم فيه مجموع�ة من رشكات اإلنت�اج منهم 

رشكت�ان من خارج مر، وكانت هناك اختالفات 
يف وجه�ات النظر ح�ول تغير عدة مش�اهد من 
العمل، وفكرة العرض يف مهرجانات سينمائية أم 
العرض يف الس�ينمات تجاريا حتى وصلت جميع 
األطراف إىل حلول وس�ط، واتفقوا عىل الوجود يف 
دور الع�رض قريبا، مع الحض�ور يف املهرجانات 
الس�ينمائية، وس�يتم التصوير للمش�اهد املتبقية 
خالل أيام قليلة. ويقس�م املخرج املشاهد املتبقية 
عىل يومني، وفقاً لج�دول الفنانني، ويبدأ عمليات 
املونتاج واملكس�اج بعدها مبارشة. الفيلم الجديد 
م�ن بطول�ة ليىل عل�وي، وزينة، وفراس س�عيد، 
ومحس�ن محي�ي الدي�ن، والفنان الش�اب أحمد 
حاتم، وإيناس كامل، وعبدالرحيم حسن، والعمل 
من تألي�ف وإخراج محمد أم�ني، ويناقش العمل 
بع�ض القضايا االجتماعية املهمة التي طرأت عىل 
املجتم�ع املري عقب ث�ورة الخامس والعرين 
من يناير و30 يونيو، ورب�ط القضايا االجتماعية 

باألحداث السياسية.

»دماغ شيطان«

وبعد سلس�لة طويلة من التأجيالت بسبب إيجاد 
فرصة تسويقية مناسبة، قررت رشكة »فيلم أوف 
ايجيب�ت« للمنتج احمد عبدالباس�ط ط�رح فيلم 
»دماغ شيطان« 22 الجاري، بعد أن كان مقررا له 
عيد الفطر املايض، وبمجرد االستقرار مع الركة 
املوزع�ة ع�ىل الوقت ق�رت الرك�ة املنتجة طرح 

الفيلم للجمهور.
ويش�ارك يف بطول�ة العمل كل من الفنان باس�م 
س�مرة، وولي�د فواز، وس�لوى خطاب، والش�اب 
عم�رو عابد، ونادي�ة خري، وي�ارس الزنكلوني، 
وأرشف طلب�ة، وعي ش�وقي، باإلضاف�ة إىل عدد 
كبر من الوجوه الجديدة مثل فتحي صقر، كامل 
الش�افعي، أس�امة عبداهلل، أحمد خال�د، والفيلم 
الجدي�د من تأليف عم�رو الدايل، وإخ�راج كريم 
إس�ماعيل، والفيلم يتم طرحه يف 50 دارا للعرض 
الس�ينمائي، ويتن�اول الف�رتة الت�ي تل�ت ث�ورة 
الخامس والعرين من يناير واألحداث واملتغرات 

السياسية.
وتق�دم الفنان رانيا يوس�ف يف العمل دور مدمنة 
مخدرات، بعد أن كانت نجمة سينمائية وتدخل يف 

مشكالت كبرة خالل أحداث الفيلم.

فيلم »العارف«

وع�ىل طريق�ة »راي�ح ج�اي«، فتح صن�اع فيلم 
»العارف«، ملفه من جديد بعد تأجيالت متكررة، 
وقرروا تصوير األيام املتبقية من الفيلم يف ماليزيا، 
حيث يتواجد الفنان أحم�د عز وأحمد فهمي مدة 
أس�بوع هن�اك، وينه�ون الفيلم رسيع�ا لدخوله 
املونت�اج، ويع�رض خ�الل عي�د الفط�ر القادم، 
ويتف�رغ كل واح�د منه�م ملسلس�له الرمضان�ي 
الجدي�د، بالتزامن مع تصوير أف�الم جديدة لهما 

أيضا خالل األسابيع القادمة.

أزمة األفالم املرصية

املعطلة يف علب الصاالت

رواق الفنون

أنهى عدد من صناع السينما يف مرص مشكالت 

وأزمات عدة أعمال سينمائية كانت معطلة 

خالل الفرتة املاضية، وبدأوا التجهيز للعرض 

السينمائي خالل الفرتة القادمة.
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رواق الفنون

للع�ام الثان�ي ع�ىل الت�وايل، س�يكون االحتف�ال الثاني 
والتس�عني لتوزيع جوائز األوس�كار املقّرر يف الثامن من 
شباط )فرباير( املقبل من دون مقّدم. هذا ما أعلنته، أمس 

األربعاء، رئيسة تلفزيون »إيه. بي. يس« كاري بورك.
وأضاف�ت بورك يف حديث للصحافيني: »دعوني أؤكد لكم 
ذل�ك اآلن. لقد قررن�ا معا نح�ن )abc( و»أكاديمية علوم 
وفن�ون الس�ينما« أنه لن يك�ون هناك مضي�ف تقليدي 

مجدداً هذا العام«.
يأت�ي هذا الق�رار بعدما جرى احتف�ال العام املايض من 
دون مق�ّدم بعد »الفوىض« التي أعقبت انس�حاب املمثل 

الكومي�دي كيفني هارت )40 عام�اً( وبعد محاولة إلحياء 
فرص�ه يف التقديم، يف تجربة هي األوىل من نوعها منذ 30 
عام�اً وللمّرة الثاني�ة يف تاريخ الحدث الذي انطلق يف عام 
1929. علماً بأّن الدورة الحادية والتس�عني من األوسكار 
شهدت زيادة يف عدد مشاهدي السهرة التي تبّث مبارشة 
ع�ىل abc إىل 29.6 ملي�ون أمركي، لتكرس بذل�ك اتجاهاً 
تناقصياً عىل مدى أربع س�نوات. وقالت بورك إّن النجاح 
الذي تحقق يف العام املايض كان الدافع وراء القرار بعدم 
وج�ود مقدم للحدث الذي يش�هد توزي�ع الجوائز األكثر 

أهمية يف صناعة السينما.

جوائز أوسكار 2020..

هيا إىل املنصة من دون مذيع!

تجه�ز الفنانة هنا ش�يحة لفيل�م جديد م�ع الفنان 
طارق لطفي، إخراج عبدالقادر األطرش، ولم يستقر 
صناع الفيلم عىل االس�م النهائي ل�ه حتى اآلن، ومن 

املقرر أن ينطلق التصوير بعد 10 أيام.
ويع�د الفيل�م م�ن األعمال الت�ي تقوم ع�ىل البطولة 
الجماعي�ة، حيث يش�ارك فيه الفن�ان األردني منذر 
رياحن�ة، وتظه�ر الفنان�ة الش�ابة هن�ادي مهن�ى 
كضيف�ة رشف خالل األحداث، ويجري مخرج العمل 
عبدالق�ادر األطرش ترش�يح باق�ي األبط�ال الذين 

يشاركون يف الفيلم.

ويعد الفيلم استكماال لنشاط طارق لطفي السينمائي، 
خاصة بعد أن قدم الع�ام املايض فيلم »122«، وحقق 
م�ن خالله نجاحا كبرا، وش�اركه البطول�ة الفنانون 

أحمد داود وأمينة خليل وجيهان خليل وآخرون.
يش�ار إىل أن هنا ش�يحة ع�رض لها مؤخ�را حكاية 
ضم�ن حكاي�ات مسلس�ل »نصيب�ي وقس�متك 3«، 
بعن�وان »اتفضل�وا يف الصال�ون«، كم�ا كان�ت آخر 
أعمالها الس�ينمائية فيلم »عيار ن�اري« للنجم أحمد 
الفيش�اوي وروبي، وإخراج كريم الش�ناوي وتأليف 

هيثم دبور.

هنا شيحة مع منذر رياحنة وطارق 

لطفي يف فيلم سيناميئ جديد

جدي�ر بالذكر، أن أوزريل اش�تهرت بدور الس�لطانة هيام 
يف مسلس�ل »حريم الس�لطان«، حيث أطلَّت عىل جمهورها 
امل�ري والعرب�ي يف قن�اة »dmc«، وكش�فت الكث�ر من 
الخفايا التي ال يعلمها جمهورها العربي، وحاولت الحديث 
ق األكالت املرية الش�هرة، هذا غر  باللغ�ة العربية وتذوُّ

حديثه�ا ع�ن أمور خاص�ة وحكاي�ات عن أعماله�ا، ومن 
ه�ذه األرسار، أنها ُولدت ألب ترك�ي وأم من أصول أملانية، 
يف 12 أغس�طس 1983، وتبلغ من العم�ر 35 عاما، وكانت 
بدايتها يف أملانيا، إذ كانت تعمل ملدة 10 س�نوات يف املرسح 
هناك. وقالت إن زميلة تركية لها رش�حتها ملسلسل »حريم 
الس�لطان«، ولم تكن تتحدث الرتكية وق�ت عرضه، لكنها 
اس�تمرت باختب�ارات قبولها يف املسلس�ل مل�دة 4 أيام، ثم 
اكتس�بت ش�هرة واس�عة يف تركيا بعد عرضه، حيث حقق 

نجاحا كبرا يف تركيا وخارجها.
وحصلت مريم عىل عدد من الجوائز، بس�بب دور »هيام«، 
وانس�حبت من املسلس�ل فجأة، بع�د إصابته�ا بمتالزمة 
اإلرهاق، إضافة إىل حملها يف طفلتها الرا. واس�تبدلت مريم 
يف املوس�م الرابع من املسلس�ل بممثلة أخ�رى، كما أنجبت 
طفلتها من صديقها األول رجل األعمال الرتكي جان أتاش، 
إال أنها تش�اجرت مع والد ابنتها، ودخلت يف خالفات معه، 

لرفضه إنجابها.
بع�د ذل�ك، ابتع�دت مريم لفرتة ع�ن تركيا، وس�افرت إىل 
أملانيا، لتنجب طفلتها وتقيم مع أرستها. وعقب ذلك عادت 
لتش�ارك يف عدد من األعمال، وبأفالم ومسلس�الت تركية، 
منها مسلس�ل »ملكة الليل«، ال�ذي قامت ببطولته، وكانت 
تعيش م�ا بني تركيا وأملانيا، حيث تقي�م أرستها، كما قيل 
إنها عاش�ت قصة حب م�ع املمثل واملذيع املري باس�ل 

الزارو، لكنهما قاال إنهما مجرَّد صديقني.
ول�م تكن مريم بعيدة عن املش�اكل، فوقعت فيها، واتهمها 
جمهوره�ا بازدراء األديان، بس�بب بعض املنش�ورات عرب 
حسابها ب�"إنستغرام«، كما زارت عددا من البلدان العربية 
لحض�ور مهرجانات، ث�م أطلقت مجموعة مس�تحرضات 

تجميل تحمل اسمها.

مريم أوزريل بطلة »حريم السلطان« 

أفضل ممثلة سينامئية لعام 2019

أفادت تقارير إعالمية، بأن املمثلة الرتكية مريم 
أوزريل فازت بجائزة أفضل ممثلة سينمائية 
لعام 2019.
وفور تلقي أوزريل الجائزة نرشت عدة صور 
أثناء تسلمها لها، وعلَّقت عليها: »شكرا جزيال 
عىل جائزة أفضل ممثلة سينمائية. يف هذه 
املناسبة، أعرب عن تقديري الخاص ملؤسسة 
engelsizyasamvakfi عىل كل ما تبذلونه من 
جهود لتحسني الظروف املعيشية لألشخاص 
ذوي اإلعاقة لتمكينهم من املشاركة يف الحياة 
االجتماعية والثقافية، وتطوير إمكاناتهم 
اإلبداعية والفكرية والفنية وفق اتفاقية األمم 
املتحدة لعام 2008. اهلل يرسل لكم القوة 
والربكة«.
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أفادت تقارير إعالمية بأن س�يدة تدع�ى رومانيا رفعت 
دعوى قضائية ضد النجمة  جنيفر لوبيز ، بس�بب س�وء 

.»Hustlers« تقديمها شخصيتها خالل أحداث فيلم
وذك�رت التقارير أن الس�يدة ش�عرت بأن قص�ة الفيلم 
صمم�ت خصوص�ا لكي تك�ون مناس�بة للوبي�ز بطلة 
العم�ل، وه�و م�ا أدى اىل اإلطاح�ة ببع�ض التفاصيل 
الخاص�ة بحياتها، مضيفة: »القص�ة لم تكن ملهمة كما 

أظن«.
وأشارت اىل أن السيدة طالبت بتعويض 20 مليون جنيه 
إس�رتليني من رشك�ة اإلنتاج الخاصة بلوبي�ز، والتي لم 

تعلّق عىل األمر حتى اآلن، والتزمت الصمت.
يذكر أن قصة الفيلم مأخوذة عن املقال الشهر لصحيفة 
 ،»Hustlers at score« نيوي�ورك تايمز، الذي يحمل اس�م
والذي ت�دور أحداثه ح�ول مجموعة م�ن الراقصات يف 
ملهى ليي ش�هر بنيوي�ورك، يخططون لرسق�ة أثرياء 

املدينة خالل السهرات.
وعربت  جنيفر عن سعادتها الكبرة بإعالن اسمها ضمن 
املرش�حني لجوائز »غولدن غلوب«، عن فئة أفضل ممثلة 
مساعدة يف الفيلم، إال أن فرحتها لم تكتمل، حيث لم تنل 
أي جائزة عنه، الس�يما أنها ترشحت، بعد مرور 20 عاما 
عىل ترش�حها للجائزة كأفضل ممثلة يف فيلم »س�يلينا«، 
ونرت فيديو، عرب حس�ابها عىل أح�د مواقع التواصل، 

للتعبر عن سعادتها أمام ماليني املتابعني.
الجدي�ر ذكره أن فيلم »Hustlers« تأليف وإخراج لورين 

سكافاريا، وشاركت جنيفر لوبيز وكاردي بي يف بطولته 
وعدد كبر م�ن النجوم العامليني، أبرزهن جوليا س�تيلز 

ومادلني بريور وكيكي باملر وليزو.
كما تعرضت لوبيز يف حف�ل توزيع جوائز  غولدن غلوب 
يف بيفريل هيلز للسخرية، حيث كانت هناك مجموعة من 
النجمات محط السخرية أيضا معها، بسبب إطالالتهن، 

وهن  كيت بالنشيت  و غوينيث بالرتو  و ريز ويذرسبون .
وارتدت جنيفر، البالغ�ة 50 عاما، والتي حرضت برفقة 
خطيبه�ا اليك�س رودريغي�ز، فس�تانا س�يئا م�ن دار 
فالنتينو، فتمت مقارنتها بالهدية عىل السجادة الحمراء، 
ولم تكن هذه املقارنة الوحيدة بل امتألت مواقع التواصل 
بالعديد من املقارنات الساخرة بني فستانها والعديد من 

األمور.
 Palm« وكان�ت جنيفر طغت ع�ىل األضواء يف مهرج�ان
Springs International Film Festival«، الخميس املايض، 
واختارت فس�تانا س�رتابلس من قماش الساتان الثقيل 

من توقيع مصمم األزياء الربيطاني ريتشارد كوين.
وكان م�ن املمكن أن تكون موضة األقمش�ة ذات الورود 
قد أصبحت قديم�ة، إال أن جنيفر أعادتها بقوة، فتألقت 
بالفس�تان، وعلق معظ�م نقاد املوض�ة يف هوليوود عىل 

الفستان إيجابا.
وأكملت لوبيز اللوك بترسيحة ش�عر مرفوعة عىل ش�كل 
كعكة، أم�ا املكياج فكان خفيفا يتناس�ب مع الفس�تان 

الوردي الذي رسق األضواء وأجمع عليه الجمهور.

رواق الفنون

تغيب الفنانة دنيا سمر غانم عن دراما رمضان املقبل، 
لرغبتها يف الحصول ع�ىل راحة من الدراما التلفزيونية 
هذا العام، والتفرغ للسينما لتقديم فيلم كوميدي جديد.

واس�تقرت دنيا عىل الفكرة والسيناريو ومخرج العمل، 
وه�و خال�د الحلف�اوي، وتتكت�م ع�ىل تفاصيله حتى 
اكتمال الس�يناريو، وبعدها يتم ترش�يح األبطال الذين 
يش�اركون معها الفيلم املقرر طرحه موسم عيد الفطر 

املقبل.
يذك�ر أن دني�ا س�مر غان�م احتفل�ت بوص�ول عدد 
متابعيه�ا عىل حس�ابها يف »انس�تغرام«، إىل 10 ماليني 

متابع، ونرت ص�ورة متحركة لها احتفاال بهذا الرقم 
الكب�ر من املتابع�ني، وعلقت عليها: »أن�ا أحبكم... 10 

مليون متابع... 10 مليون سند قوي ما شاء اهلل«.
وكانت آخر أعمال دنيا مسلس�ل »بدل الحدوتة ثالثة« 
رمض�ان املايض، يف 3 حكايات منفصلة، بطولة س�مر 
غان�م ومحم�د ث�روت وش�يماء س�يف وعم�رو وهبة 
وغرهم، كم�ا أن آخ�ر أعمالها الس�ينمائية فيلم »لف 
ودوران« للنج�م أحم�د حلم�ي والفنان�ني صابري�ن 
وبيومي ف�ؤاد وميمي جمال وجميل�ة عوض، وإخراج 

خالد مرعي، وتأليف منة فوزي.

دنيا سمري غانم

تغيب عن رمضان وتتفرغ للسينام

تع�ود األمركيت�ان تينا فاي وآيمي بول�ر لتقديم احتفال 
جوائ�ز »غول�دن غل�وب« لع�ام 2021. بعد أس�بوع من 
س�هرة 2020 الت�ي قّدمها املمث�ل الكومي�دي الربيطاني 
 ،NBC ريكي جرفيس، أعلن بول تيليغدي، رئيس شبكة
ع�ن النب�أ خالل جول�ة نق�اد التلفزيون يف باس�ادينا يف 

كاليفورنيا.
صحي�ح أنّه لم يُعلن ع�ن تاريخ االحتف�ال املقبل، إال أّن 
تيليغدي كش�ف أّن الثنائي سيكّرران تجربة عامي 2013 

و2015.

وق�ال تيليغدي: »لقد كانت NBC منذ فرتة طويلة موطناً 
الثنني من أطرف الناس عىل هذا الكوكب -تينا فاي وآيمي 
بوهل�ر- ولم نرغ�ب يف االنتظ�ار أكثر من ذلك ملش�اركة 

األخبار العظيمة«.
تجدر اإلش�ارة إىل أّن تينا فائ�زة بجائزة »غولدن غلوب« 
وس�تة جوائ�ز »إيمي« ع�ن فئ�ات الكتاب�ة والتمثيل يف 

الكوميديا.
أما آيمي، فحاصل�ة بدورها عىل جائزتي »غولدن غلوب« 
.Russia Doll و»إيمي«، وهي حالياً منتجة منفذة ملسلسل

تينا فاي وآميي بولر لتقديم 

»غلودن غلوب 2021«

طالبت بتعويض 20 مليون إسرتليني:

جنيفر لوبيز احتارت نتيجة 

»Hustlers« شخصيتها يف فيلم



حرب النجوم والحرب األخرية

تعودن�ا ع�ىل أن يصب�ح م�ا ن�راه يف أفالم 
السينما األمركية من خيال، حقيقة.

خ�ذ مثال الصعود إىل القم�ر، الهاتف النقال 
والروب�وت أو »اإلنس�ان اآليل« وتقنية تمييز 
الوجوه وال�ورق اإللكرتوني وح�زام الطاقة 
والحزام الطائر أو الحزام الصاروخي وحلم 
الس�فر إىل املريخ وجه�از التتبع تحت الجلد 
باس�تخدام خاصية لتحديد املواقع باألقمار 
وحرب العراق والحقا سوريا، وترمب رئيسا 
للوالي�ات املتح�دة األمركية وقبلها س�قوط 

اإلتحاد السوفيتي.
أما حرب النجوم وهي سلس�لة أفالم مكونة 

من تسعة أفالم، فهي قصة أخرى.
العال�م املتق�دم، يفكر الي�وم يف نقل الحرب 
اىل الفض�اء، ل�م ال فم�ا ال�ذي يمن�ع ذل�ك 
طاملا أن غ�زو الفضاء ال�ذي كان خياال كما 
يف أف�الم س�بعينيات الق�رن امل�ايض أصبح 
حقيقة اليوم، وس�تزدحم الس�ماء بالس�فن 
الفضائي�ة، هكذا يفكر العال�م املتقدم، لكنه 
بات يش�اركنا ترف االنتظ�ار لنهاية العالم 
لك�ن عىل طريقته أيضا فق�د أصبحت فكرة 
نهاية العالم والحروب الكربى تس�يطر عىل 
السينما األمركية وما زالت التنبؤات الرهيبة 
حول مس�تقبل العالم أو زوال كوكب األرض 
بأكمله من أكثر األفكار املتناولة يف الس�ينما 
األمركية والعاملية التي أنتجت عرات وربما 
مئ�ات األفالم التي قام�ت فكرتها عىل نهاية 

العالم أو تنبأت بحروب وثورات كربى.
وجدنا أخرا قاس�ما مشرتكا، لكن حتى ذلك 

الحني، سنبقى نحن هنا يف هذا العالم الجامد 
ال نصارع قصور البنى التحتية ويلهث وراء 
التعلي�م والع�الج وأس�عار الدواء وأس�عار 
الس�كر واألرز والرضائ�ب، ينتظ�ر املعركة 
األخ�رة يف فانتازي�ا غريب�ة والت�ي ترج�ح 
الرواي�ات املتوارث�ة أنه�ا س�تكون بالخيل 
والس�يف والرم�ح، لنق�ول مج�ددا.. الليل 
والخي�ل والبيداء تعرفن�ي، وللحقيقة غابت 
ه�ذه الكلمات لكن اىل حني، وعىل األغلب أننا 
نحفظه�ا يف ثالجة التاري�خ، ال تقلقوا فلكل 

يشء أوانه، ولكل زمان أدواته.
حس�نا لن نقارع الغ�رب يف خياالت�ه وال يف 
اخرتاعات�ه، ملاذا نفعل ذل�ك ونحن عىل يقني 
بأن معركة الحسم األخرة ستكون لصالحنا، 
فس�ننتر بالس�يف، وملاذا نتعب أنفس�نا، 
طامل�ا أن كل أحالمهم وخياالتهم س�تنتهي، 

لتعود للصحراء كلمتها األوىل واألخرة.
الصح�ي،  ال�رف  مقارع�ة  يف  خلون�ا 
االصطف�اف عىل أبواب املستش�فيات العامة 
املتهالك�ة والفق�رة حتى ألغطي�ة الرسائر، 
ودعون�ا لش�أننا نتفاه�م مع األمط�ار ومع 
املواص�الت ومع أزمات الس�ر ومع املدارس 
ذات الجدران املنهارة أو تلك التي س�تنهار، 
ومطباته�ا،  وحفره�ا  بالط�رق  ونس�تمتع 
ودعون�ا نحتف�ل ول�و قلي�ال بأنن�ا أنجزنا 
مروع باص ال�رتدد الرسي�ع، علنا نحتفل 
قبل املعرك�ة األخرة إياها بتش�غيل القطار 
الرسي�ع ول�و لبعض الوق�ت قب�ل أن نعود 

للخيل وللسيف.
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سهري بشناق  أوراق متعبة

تمه�ل قلي�ال وامن�ح قلب�ك فرص�ة ان يكون 
مخلصا لك!

تمهل قليال قبل ان تقرر بان تغلق اخر صفحة 
من روايت�ي معك فتلك الصفحة لن تتكرر باي 

رواية حب أخرى...
أق�رأ جي�دا م�ا كان بينن�ا وتوقف كث�را امام 
حروف اس�مي ففي كل حرف منه عمر بأكمله 

نثر بايامك حبا لن يتكرر
لست أمراة كباقي النساء اللواتي مررن بحياتك 

ولن اكون كأي أمراة آخرى قد تأتي بعدي
مختلفة ان�ا بطقوس حبي ل�ك.... وبما يعرتي 

هذا القلب من مشاعر لن تتكرر بايامك
مختلف�ة انا ليس بحبي لك فق�ط انما بقدرتي 

عىل أحتوائك بكل حاالتك.
فرق لن تدركه انت بني ان نحب وبني ان نكون 
قادري�ن عىل ابقاء من نح�ب بحياتنا برغم كل 

ما يمر بنا
ان نمتلك من القدرة م�ا تجعلنا نختزن مالمح 
م�ن نح�ب لنس�تعيدها يف كل م�رة نق�رر ان 
نغادرهم تعصف بنا م�ا يقرتفونه بحقنا لكننا 
ال نساويهم باي يشء آخر غضباً كان ام قرارات 
تمر بنا.... فيكونوا هم رس ضعفنا وقوتنا يف آن 

واحد...
مختلف�ة انا ألني املرأة الوحيدة التي تعود اليها 
يف كل م�رة بع�د ان تكون قد م�ررت بتجارب 
االبتع�اد الت�ي تهزمك تماما كم�ا تهزم بك اي 
بطولة مزيفة تعتقد انك ستمارسها بعيدا عني

مختلف�ة ان�ا يف زمن لم يع�د للحب ب�ه مكان 
بقلوب املحبني ليتمنكوا من بقائهم مأس�ورين 
ل�ه فيغادرونه امام لحظ�ات غضب ويودعونه 

وكأنه لم يكن!
انا مختلفة ؛ فرتيث كثرا قبل ان تغادرني وقبل 

ان تحلق بعالم آخر انا لست به
تري�ث كث�را قبل ان يق�ودك غضب�ك لتجاهل 

حروف اسمي بكل تفاصيل حياتك
فتلمحن�ي احت�يس قهوتي ب�ذاك امل�كان الذي 
جمعنا وتمر من امامي كعابر ال يلتفت خلفه...
تريث قبل ان تغلق ابواب قلبك وتمارس قس�وة 

ذكوري�ة ع�ىل قلبي وكربي�اء مزيف�اً وحدي انا 
ادرك كيف ينهزم امام الحب.

لربم�ا تريدني، ان اكون ام�راة يتملكها التمرد 
ال مكان اليامها لرجل يقس�و ويغضب ويمتلك 
خي�ارات االبتعاد بلحظات ايام�ه ليتناىس قلباً 
يحبه لكنه يع�ود النه يدرك جيدا ان هذا القلب 
ل�ن يتغر.... لتكون تلك امل�رأة بحياته رواية ال 

تنتهي.... ال يقوى عىل انهاء فصلها االخر...
اريدك بايامي مرفأ أمان.

وذاك املرفأ الذي تبحر به سفن العمر وال ترسو 
به اال سفنية حبك.

اري�دك ان ترتيث كث�را قب�ل ان تغادرني فلم 
اعد اقوى عىل احتواء خياراتك الدائمة بالرحيل 

والعودة مرات ومرات اىل قلبي.
ذاك القل�ب املتعب الذي انهكه قس�وة رجل لم 
ي�درك بع�د ان الح�ب كرائحة الياس�مني كلما 
ابتعدنا عنها كلم�ا اعادتنا اليها دون ان نمتلك 

قرارا.
وان�ت دوم�ا تع�ود اىل قلب�ي.... وقلبي اخىش 
ان يخونن�ي يف لحظ�ة م�ا ليغادرن�ي هو كما 

تغادرني انت.
تريث كث�را قبل ان ترحل فان�ا مختلفة بحبك 
ولربم�ا ان اقفل�ت اب�واب قلبي س�اكون ايضا 
مختلفة ال تس�اوي مع نس�اء لم يع�د يتوقفن 
ام�ام الحب ان كان قد طال منهن الكثر وزرع 
يف ثنايا نفوسهن احرتاقا هن فقط يدركن أمله...
ال تراه�ن كث�راً ع�ىل قوت�ي واحتوائ�ك مرات 
وم�رات ألتجاه�ل الكث�ر بنفيس البقي�ك حيا 

كنبضات القلب
ال تراه�ن عىل ان�ي امرأة تنتف�س حبك وتدمن 
تفاصي�ل روايتها معك لتغادره�ا وتعود اليها 
النك تعلم جيدا انها لم تكن لك سوى مرفأ أمان 

ال يتكرر....
تري�ث قليال قب�ل رحيلك ف�ذاك الرحيل االخر 
س�يكون موجعا الني حينها ل�ن اتمكن من ان 
اكون س�وى طيف عاب�ر وكأمراة ستكتش�ف 
جي�دا انك ل�م تعرفها يوما ولن يك�ون بايامها 

مكان لك.

متهل قليال قبل ان تغادرين.!

قناعة 
الجمل!

..صور الفنان 

واملهندس 

املعامر عامر 

خامش

هذا الجمل وقد 
اقتيد وتم ربطه 
أمام ملحمة ما 
يف بلد من مدن 

االردن الواسعة، 
وعلق خماش 
عىل صفحته 

عىل الفيس بوك 
بالقول:

- مثلنا مثل قناعة 
جمل، عىل باب 

ملحمة.
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