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ال إصابات بكورونا لليوم الثاني 




       

      


      
  


  

       
       

  
    

      

      
     

  
  
    
      
     

   

   ٢٦٫٣٪ انخفاض العجز التجاري 


    
    
    


   
    
    


    
     




    

    
     
    
    

     
    

  





     
    



طلبات المكرمة الملكية للجامعات إلكترونيا

  العضايلة: إرادة سياسية لدعم المرأة وتمكينها

  الجزائر ترفض إكمال »االمتياز« با5ردن 
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  السماح للتعليم الخاص االستفادة من »مساند ٢«
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 العضايلة: إرادة سياسية لدعم المرأة 

 مدير ا"من: ضرورة تعزيز الخدمات للمواطنين 

» فلسطين النيابية« وا"حزاب تؤكد 
رفضها لخطة الضم االسرائيلية 

 الملك يبحث مع بومبيو احتواء »كورونا« 

 ١٫٥ مليون يورو لدعم برنامج 
»ا"ونروا« الصحي 

 مصنع الزمالية مغلق  
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 ا"وامر التغييرية.. موجة تتصدى لها النقابات 

 مطالب بتشريعات تجبر أصحاب المقالع
على دفع رسوم لتطوير البنية التحتية 

 الجزائر تشترط إكمال طلبة الطب
ا"ردنيين سنة االمتياز فيها 

 اعتداء جديد على موظف بكهرباء إربد 

 حملة Tغالق مصليات في الرصيفة 
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 مؤشرالبورصة يتراجع وانحسار للتداول نهاية ا�سبوع 


  



       





         


        
      
       
      











        

       
        



       
      
      


      





        



 انخفاض العجز التجاري في الثلث ا�ول من العام الحالي بنسبة ٢٦٪ 

» تنظيم االتصاالت« ترد على بيان حماية المستهلك حول  شكاوى المشتركين 



      
   



      
       

   
        


       


    
       



     





      







     
     

    

      
     


    


      

      
     
      
      
      
      

      

     
      
      

     
      
      



      
      
       

    


      




        

     
      
        
     
   





  




    
     
       





      
     
    








     



      
     
     

      





      
      
 
  M     

M   

      
       

     

     
WiFi
   EXTENDER  
        

      


       
      
 

      
 
     
       



      
     
      

  

      


       


       
      
      

    
      




       
     

     




     
     


       
      

     
 
   
     

      
 
    
       
        
 



  
  


    
HYPERLINK mai l toCOMPLAINTS
& E N Q U I R I E S @ T R C  G O V  J O 
COMPLAINTS&ENQUIRIES@TRC
    GOVJO
    
      


      

      

     
      








    
          
        


     
    




        
         

    

       
    
        













      

 

      


   
         
        
        

        
       
        
   
     
        

  
        
       
        
        
      
          
      
         

      
   



       
       
        








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








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



االحتالل يخنق القدس والضفة 
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  ١٢ مليون إصابة كورونا بالعالم
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»حظر الكيماوي«: إجراءات ضد دمشق

         
 
       



  





       


         
  



        
          

      
         
         
  


     
         


         



        
  



        
 
 

 


           
 
   


     
         
       
        

 
 
        
           


         




          

         


        
 


         


         
         


        
        
         




   صانع حرير حوّل منزله متحف3 في سوريا 
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 الفيصلي والجزيرة يستكـــمالن ظهورهما القاري 
في تشرين ا�ول 



  
    

     



    
     

    

     


     
 
    





     

     

    
 



 
    







 
   




    
   
     










     

     
 




   
      


  
    
  
     


      


    







    
    

  



   
   



    







 منتخب الطائرة يبدأ استعداداته للبطولة العربية 
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 »واف« يؤكد أهمية مكافحة التالعب 

بنتائج المباريات 

» معان« يستضيف دورة تدريبية بكرة القدم 
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 ا�رجنتيني كونتي ينتظم بتدريبات الرمثا 
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 عفيف يوقع رسمي� مع السد 



        
       

 

    

       
       
     


     


      
    
    


      




    

     

 
     
      
     
     
  


      
      
      

 



 وزارة الشباب وجامعة اليرموك توقعان اتفاقية 
تعاون مشتركة 

 قرعة البطولة المصغرة لـ »أبطال أوروبا« اليوم 
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 دورتموند سيتجه إلى سوق االنتقاالت في حال رحيل سانشو 




    
     
    

 
    
     



    

    
    


     




   
  
     
 
    



  


      


   
    
    
     
 



    






 برشلونة يقلص الفارق مع ريال مدريد.. واسبانيول يهبط 
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»المحكمة العليا« توجه ضربة موجعة لترمب
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نجامت مل يخضعن للتجميل

واكتفني بجاملهن الطبيعي

صمت الجدران )الجزء الرابع(

صباح االستخارة،.. وبعدها تبدأ الحكاية
كتب: حسني دعسة

huss2d@yahoo.com

تصوير: نادر داود

 ..يف الخطوات االوىل، بدت قاع املدينة اوس�ع من اي مكان 
حرير الروح بطيفها الغائب بني قمم جبال عمان الس�بعة 
تحاول ان تتغيب عن موعدها مع عطار شارع امللك طالل، 
استدعت االبن الكبري تذكره ان يسمح لها بالتجسد، امرأة 
غنية بالبهاء والجمال والدالل و لباسها  يسابق زماننا بما 

يدهشنا بكل تجلياته واكسسواراته.
تقدم�ت من باب العطار الحن،عم�ال الصنعة كثر،كريس  

العطار الوريث يسبغ عىل املكان هيبة شيخ الكار.
يف هذه اللحظة، س�معت ما يجعل قلب�ك يضج؛ ذلك اني 
حرم�ت من صوت�ك، خطاب�ي الهامس وص�ل اىل حرير 

الروح فتمايلت وتغنجت، قلت راضيا:

- لصوت حرير الروح تبتهج نفيس.
س�كتت عن الكالم املب�اح وغيبت عينيها عن�ي تنبش  يف 
س�هو وصمت عن الش�يخ يف محالته التي تجاور املسجد 
الحس�يني، تري�ح كل م�ن يم�رق اطرافه�ا  ليش�م عبق 
جدرانها الحجرية املش�تهاة، تكاد حري�ر الروح ان تنده 
ع�ىل العطار، يطل يف هيبته وصولجانه وش�عره االس�ود 

العبق بزيت خليط من السريج والبلسم وعطر الياسمني.

مستني ريح الغرية!
قلت احدث ذاتي بكربياء العاشق:

- ..وهل يكفيني عرشك وكل هذا العطر دثار انفاسك؟
بقيت حرير الروح يف ثوب الصمت، تتبع اشارات منقوشة 
عىل ج�دران الدكان، فيها رس�وم وكالم  نبطي ورسياني 
وعرب�ي خلي�ط يع�ج بما يف ط�رح العطارين من س�مو، 
حاول�ت اس�تمالة الحرير، لنتجول يف بهجة عمان وس�ط 

البلد بعد ايام من العزلة والحظر،قلت:
 

-  صباح االستخارة،.. وبعدها تبدأ الحكاية.
هاج يمينها فتحسس�ت ج�دران الدكان، ل�ون حجارتها 

تحول اىل بني موش�ح برضب�ات من ع�رق الذهب، فيها 
س�يح من بقاي�ا زيوت ترتاكم وبالس�م تتب�ادل ادوارها، 

اقرتبت مني وهمست:

-صباح الياسمني، االستخارة أوال!
مس�كت ردن قافلتها املرسومة عىل ردن ثوبها .. وكان ان 

استخارت، عشقتك اكثر.

استلت سيف الصمت وناهدتني:
-صباحك جميل.. يا حبيب الروح

..بدت اطالل�ة العطار مختلفة حامال ب�ني يديه مجلدات 
اغلفته�ا م�ن رق غ�زال، احباره�ا كوبيا وعط�ر الصمغ 

العربي والسناج، وقليل من حرب البيلكان الزاهي:
قلنا م�ن مكاني ع�ىل مصطبة اس�منتية تجاور حش�ود 
الزبائن والس�حرة والفتاح�ني والحجابني واملرىض نوهي 
تخطو خطو غزال فمن ال يطل مصعوقا من جالل وقفتها 

االرضي�ة، فانا ابعث اىل جوار ايامي واس�عد بتلك البهية، 
قلنا معا بصوت يقرتب من العتاب:

-  انت فني وانا فني،..؟
..ما ج�دد الروح يف لحظات، ان العطار  اس�معنا بهدوء، 
ص�وت عبد الحليم حافظ يف ثالث اغنيات: أنا لك علطول، 
وعش�انك يا قمر، وعىل قد الش�وق، تباينت اهواء جمهور 
وس�ط البل�د، وعافت بعض الن�اس الصوت ال�ذي اعترب 
فتن�ة، تراقصت حري�ر الروح وطالبت بإع�ادة كل اغنية 
م�ن جديد، اش�عل صبي العطار الرشي�ط وقلت يف نفيس 
ربما هذا املسجل هو آخر االدوات املوسيقية الكالسيكية يف 
وسط البلد، وقد اخفى الصبي عرشات االرشطة الكاسيت 
القديم�ة الت�ي تض�م اغنيات الجي�ل الجمي�ل يف االغنية 
العربية اس�مهان، ليىل مراد، فري�د االطرش، عبد الحليم، 
فريوز محمد عبد الوهاب.. وعبده موىس وقد رأيت عرشات 

االرشطة التي تحكي اغاني عبده.
..ملح�ت يف ع�ني حرير الروح ش�فقة عىل صب�ي العطار، 

ش�اهد ان يده ال تتحرك يش�كل جيد، بكت واشارت اليه، 
تهلل وجه الصبي ومال نحو ذقن الحرير ورصخ:

-ستي.
-ما اصاب يدك؟

- انها رضبة من شوال من الرصاص سقط من سدة املحل 
ووقع فوق رأيس، لوال لطف اهلل كنت مت!.

يف ذات الوقت آب حرير ملل كبري، تريد ان تس�مع قصص 
الحجاب وسري اعالم الحجابني والفتاحني وصنعة وحملة 
الحجب اش�كالها والوانها. احس�ت بيدي تتناول اطراف 
اصابعها، حركت رأيس ان علينا التحرك كانت عينا حرير 

الروح ال تفارقا مجلدات شيخ العطارين.
بعبش�ت يف جيبها اقص�د بقايا حبه�ان او ملح الحامض 
حلو وقطع املس�تكة جابت يدي برئا من الحريق يس�حب 

اصابعي اىل مجهول يختفي بني اردان الثوب البهي.
لم اتمكن من اخراج اصابعي، تذكرت ان عيلّ ركعات  اوىل 

يف  ظالل  صباح االستخارة،.. وبعدها تبدأ الحكاية.

الزنك.. ال 

تستخف به 

أبداً يف 

وجباتك
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ندى شحادة

إثر جائحة كورونا أغلقت قاعات األعراس 

ومنعت إقامة الحفالت الكبرية، اإل أن ذلك 

لم يمنع أصحاب املناسبات من اإلحتفال 

وسط أجواء هادئة وترتيبات بسيطة داخل 

منازلهم.

»أم القاس�م« دعاس إحدى الس�يدات اللواتي أتقن 
فن�ون صناع�ة الحلوي�ات من�ذ صغره�ا، وقررت 
أن تمتهنها كمهنة أساس�ية يف ظ�ل األزمة الحالية 
وتقول: »مع الغاء الحفالت وإغالق محال الحلويات 
واملطاعم يف بداية األزمة جعلني أفكر مليا يف صناعة 
الحلوي�ات داخل املنزل وبيعها للزبائن من الجريان 

واألقارب واملهتمني«.
وتتابع: »بحمد اهلل تمت الس�يطرة ع�ىل الوباء بعد 
التزام املواطنني بإجراءات الحكومة وخففت القيود 
تدريجي�ا لتقام االحتفاالت داخ�ل املنزل، هذا األمر 

أدى إىل زي�ادة الطلب عىل الحلوي�ات التي أصنعها 
وتقديمها يف مناسباتهم املختلفة«.

وتش�تهر أم القاسم بصناعة »املحالية« والتي تقدم 
يف حف�الت الخطوب�ة واألعراس وتبني: »اش�تهرت 
»املحالي�ة« كواحدة م�ن أهم أطب�اق الحلوى التي 
تنت�رش يف الوط�ن العربي، وهي عب�ارة عن حليب 
يطبخ مع النشا ويبقى عىل نار هادئة حتى يتكاثف 
إىل أن يصب�ح ذا ق�وام غلي�ظ ثم يص�ب يف أطباق 

خاصة تزين باملكرسات أو القرفة وغريها«.
وتلف�ت إىل: »املهلبية يمكن أن تض�اف إىل األرز أو 

القشطة أو السميد وذلك بحسب الرغبة«.
وتذكر أم القاس�م ب�أن: »هذا النوع م�ن الحلويات 
يعترب ذا فائ�دة كبرية الحتوائه ع�ىل الحليب الغني 
باملعادن والفيتامينات املختلفة والكالس�يوم واملواد 

املهمة للجسم«.
وتقول: »هذه الحلوى يمكن أن تتناس�ب مع جميع 
طبق�ات املجتم�ع وذل�ك باختالف طريق�ة تزيني 
األطب�اق واختي�ار أن�واع املك�رسات الت�ي توضع 

عليها«.
ويذك�ر أن املهلبي�ة لها اس�ماء مختلف�ة باختالف 

البل�دان، ففي مرص تس�مى »املهلبية« ويف س�وريا 
»محالية« ويف الجزائر »محلبي«.

وعن سبب تسميتها باملهلبية، يقال إنها نسبة ليزيد 
ب�ن املهلّب ب�ن أبي صفرة الذي ع�اش زمن الدولة 
األموية، وكان والياً عىل بالد خراس�ان قبل أكثر من 
1300 عام، وأم�ر الخدم آنذاك بصنع حلوى مميزة 
كي يخلّد اس�مه يف التاريخ، فح�رّضوا ما أراده من 
الحليب والنش�أ، وتحول االسم فيما بعد إىل »كشك 
األم�راء«، ولكي ال تبق�ى حكراً عىل األم�راء حولها 

البعض ل� »كشك الفقراء«.

قاع املدينة

وللح�رف الرتاثية دور ه�ام، ورئييس يف الحفاظ عىل 
ذاكرتنا الشعبية، والتي التزال حارضة إىل يومنا هذا 
عىل أي�د إبداعية محرتفة، ومن ه�ذه الحرف الرتاثية 
الجميل�ة املط�رزات الجميل�ة واملتنوع�ة بتصامي�م 
الرتاثي�ة،  الح�يل  صناع�ة  إىل  باإلضاف�ة  مختلف�ة، 
والفخ�ار، والحفر عىل الخش�ب، وصناع�ة املهابيش 
الخش�بية، والرس�م ع�ىل الرم�ل املل�ون، والزجاج، 
والبس�ط والفج�ج « الس�جاد «، واألرسج�ة « حذو 
الخي�ل، والغزل والخزف وغريه�ا الكثري من الحرف 

اإلبداعية.
يق�ول الحريف الرتاثي وصاحب متجر للحرف اليدوية 
التقليدية أبو كرم الصيف�ي: »أعمل يف مجال الحرف 
الرتاثية املتنوعة منذ عقدي�ن من الزمن، وقد تعلمتها 

من والدي _ رحمه اهلل _«.

وتابع حديث�ه: »أصابني الش�غف يف صناعة الخزف 
وأبدع�ت بها، والتي تتك�ون من الط�ني وبعدها يتم 
حرقه يف أف�ران أعدت خصيصا لذل�ك، حيث تتحول 
يف املرحل�ة األوىل بع�ده ذل�ك إىل فخ�ار، ويتم طالؤه 

بطالءات زجاجية تحرق مرة أخرى«.
ويضيف: »مازال�ت صناعة الخزف عليه�ا إقبال من 
قبل الزبائن وله�ا محبوها رغم دخول حرف حديثة، 
إال أن تمس�ك الن�اس بهويته�م وثقافتهم الش�عبية 
والرتاثية وحبهم لحضارتهم العربية والرشقية والتي 
يفضلونها عن الحرف الحديثة، باإلضافة إىل جمالها، 
ورونقها الخاص، و رس�وماتها الجذابة التي تفيض 
بالذكري�ات واألصالة واإلبداع، حيث تعترب من الفنون 

الجميلة والرائجة يف وقتنا الحايل«.
يف ح�ني تهت�م الحرفية الرتاثي�ة ام وائ�ل، بالتطريز 

الرتاثي الش�عبي وصناعة القالئد، واألساور، والحيل، 
واألقراط النس�ائية الش�عبية الرتاثي�ة املصنوعة من 
النح�اس، والفضة، و الخرزامللون وم�ن مواد أخرى 
كث�رية، حيث تق�وم بصناعته�ا الحرفية م�ن داخل 
منزلها وتقوم برتويجه�ا للزبائن من خالل األنرتنت، 
والصديقات، وتعرض منتجاته�ا للمتاجر التي تهتم 

بالرتاث.
تق�ول أم وائ�ل: »الحم�دهلل، القت منتجات�ي إعجاب 
الزبائن وحققت ربحا ماديا ساعدني يف تربية ابنائي، 
وتحقي�ق العي�ش الكريم له�م ومس�اعدة زوجي يف 

املسؤولية، وأنا سعيدة بهذا العمل الرتاثي الجميل«.
الح�يل  أف�كاري يف صناع�ة  »اس�توحي  وتضي�ف: 
واملجوه�رات التقليدية الرتاثية م�ن الجدات والصور 
القديم�ة الت�ي حصل�ت عليها م�ن خ�الل األنرتنت، 

والصديق�ات اللواتي ما زالن يحتفظ�ن بالقالئد من 
أمهاتهن وجداتهن، وأق�وم بإضافة أفكار أنيقة ذات 
نظ�رة إبداعي�ة و جمالي�ة من خالل تنس�يق األلوان 

كلوحة فنية جميلة«.
وأم�ا ع�يل الطويل وال�ذي يعم�ل يف مج�ال صناعة 
الح�رف الرتاثية اليدوية املختلفة من نس�ج البس�ط 
»الفج�ج«، وصن�ع الس�الل من خش�ب الخي�زران، 
ال�ذي أخربنا أن أكثر ما يهت�م يف صناعته هو أطباق 
وسالسل الخيزران التي تستخدم يف الرحالت وحفظ 
الثمار الطازجة والتي يحتاجها الفالح يف جني ثماره.
ويضي�ف الطويل، »أن حب�ي لهذه املهن�ة ال يقاس، 
فأن�ا أتعامل مع القطع الت�ي أنتجها كأنها قطعة من 
جس�دي احافظ عليها من التلف وأتقن صنعها لتدوم 

أكثر«.

الحرف الرتاثية.. شعاع ماضينا العريق

»املحالية«.. حلوى »أم القاسم« الشعبية

نداء الشناق

.. الحريف يعمل بيديه، واملهني بعقله، والفنان يعمل 

بيديه وعقله وقلبه، تخيل عندما يجتمع كل ذلك 

اإلبداع بالحريف الرتاثي.

وتعد الحرف الرتاثية جزءا ال يتجزأ من هويتنا، 

وتاريخنا، وحضارتنا، ومن الفنون الراقية، 

واملتنوعة التي تأرسالروح وتخطف القلوب بجمالها.
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إنها متعة وبهجة وظاهرة جميلة 
شعبية.. بدأ بروزها منذ عدة أشهر.. 
وما زالت تُمارس بشكل كبري 
وملفت للنظر.. وهي عملية صنع 
وتطيري مئات الطائرات الورقية 
امللونة واملزركشة بكل األشكال من 
أعالم أردنية ورسوم وأزهار وأقنعة 
وزخارف متنوعة يف أعايل فضاءات 
هواء عمان.. لتحلق وترفرف بفرح 
غامر, خالل فرتة املساء من كل عرص 
حتى وقت الغروب.

ا الرسرِّ يف ازدياد حدوث هذه املش�اهد البديعة  أمَّ
مؤخ�راً يف س�ماء عم�ان ه�و الضي�ف الخبيث 
»كورون�ا«.. حيث لجأ املواطن�ون كباًرا وصغاًرا 
شبابًا وفتيات ملمارس�ة صنع وتطيري الطائرات 
الورقية للتغلب ع�ىل ملل وقت الحظر والجلوس 
والهوات�ف  التلف�از  أم�ام شاش�ات  املن�زل  يف 

املحمولة.
أما بالنس�بة للكبار من بعض الش�باب والرجال 
ممن كانوا يش�اركون أوالدهم وإخوانهم بتطيري 
ه�ذه اللعب�ة الجميلة فق�د كان أيض�اً من باب 
با, وكنوع من  اس�تعادة ذكريات الطفول�ة والصرِّ

أنواع املرح والرسور.
 واملدهش ان العديد من الشباب الكبار يف العمر 
ممن جلس�وا طوي�الً يف البيت تفتق�ت أذهانهم 
عن مهن�ة جديدة مؤقتة؛ وهي صناعة الطائرات 
الورقي�ة.. وتوزي�ع بعضها عىل بع�ض البقاالت 
الش�عبية أوعىل قارعة الرصي�ف لعرضها للبيع 
لآلخري�ن ممن يرغبون, وذلك بس�عر يرتاوح ما 

بني دينار اىل دينارين.
ويف تغي�ري جدي�د نس�بياً من�ذ س�نوات فقد تم 
استبدال الورق العادي بورق من النايلون امللون 
وبأخش�اب رفيعة بدل خش�ب القصي�ب.. وتلك 
امل�واد الجديدة تُباع اآلن يف محالت القرطاس�ية 

ان. وبعض املكتبات يف عمَّ
لط�الب  الصيفي�ة  الفرتة–العطل�ة  ه�ذه  ويف 
املدارس- فق�د ازداد إقبالهم عىل ممارس�ة هذه 
اللعبة الهوائية.. بينما قلَّ إقبال الشباب والرجال 
ع�ن ممارس�تهم لها؛ بس�بب ع�ودة أكثرهم اىل 

ممارسة مهنهم السابقة.

الطائرات الورقية قبل 70 سنة

وعن فرتة األربعينيات والخمس�ينيات من القرن 
املايض حي�ث كانت لعبة الطائ�رات الورقية من 

أهم األلعاب الش�عبية التي يمارس�ها الشباب يف 
مدينة عمان املعروفة بجبالها الس�بعة, فقد ورد 
يف ذكريات األديب الش�هري« عبد الرحمن منيف« 

مؤلف »سرية مدينة عمان«:
لقد كان موسم الطائرات الورقية يف عمان حافالً 
إىل أقىص درجة, كما أنه يس�تمر وقتاً أطول من 
مواس�م األلعاب األخ�رى, إذ تظهر في�ه الرباعة 
وق�وة االحتمال وحجم االس�تعداد, إضافة اىل ان 
التف�وق يف هذا املجال ش�ديد الظه�ور... فما أن 
تنتهي لعب�ة « القبع الصغ�ري « وهي عبارة عن 
املرشوع األويل للطيارة, التي يمارس�ها األطفال, 
وتش�به إىل حد بعيد من حي�ث توقيت ظهورها, 
طائر الس�نونو الذي يبرش بالربيع.. حتى تظهر 

الطيارات الورقية الكبرية.

زيادة يف االرتفاع

الج�و كان  الطي�ارات يف  وح�ني تظه�ر ه�ذه 
العارفون يقولون: جاء أصحاب الكار وأصدقاء 

الريح.
ويظ�ل األم�ر هك�ذا بضعة أي�ام, وكأنه�ا فرتة 
اختب�ار مع زي�ادة االرتف�اع التدريج�ي وأيضاً 

إسقاط بعض الطيارات الورقية املنافسة.
لك�ن م�ع كل ي�وم يمر تتق�دم الطي�ارات نحو 
أماكن أعىل وفضاءات أوسع, إذ تنتقل من امللعب 
الصغري قرب الالسلكي إىل نهاية مدرسة املطران 

وقد تصل إىل الحاووز الكبري يف جبل عمان.
وخ�الل هذا التقدم ال بد من ح�ذف عدد متزايد 
من الطيارات املعرتضة أو املعيقة, وهكذا تسقط 
أو تفل�ت طي�ارات كث�رية.. كل ذل�ك يت�م دون 
اشتباك، بل من خالل املناورة, ومن خالل بعض 
اإلرشادات التي يس�هل قراءتها, وبالتايل معرفة 
دالالتها.. وبذل�ك يخلو الج�و تدريجياً, حيث ال 

يبقى إال بضع طيارات ورقية.

الطائرات الورقية يف اللويبدة 

والنظيف

ويتابع منيف متذكراً بقوله:
وإذا كان الطاب�ع الغال�ب ع�ىل ف�رتة الط�ريان 
هو ال�رصاع واملشاكس�ة داخل كل ح�ي, وبني 
األحياء املتقاربة, وكان هذا يس�تمر طوال الفرتة 
األوىل, وإىل أن يتع�رف بتف�وق عدد محدود من 
الطي�ارات... فإن الفرتة األخرية من هذا املوس�م 
يغلب عليها االستعراض النتزاع اعرتاف اآلخرين 
يف مواجه�ة طي�ارات اللويب�دة والقلع�ة وجبل 

النظيف.
وكان يتم يف أغلب األحيان حشد إمكانيات كبرية 
من أجل تصميم طائرة من طراز متقدم لتدخل 
االس�تعراض.. إذ كانت تلتقي كف�اءات وجهود 
ع�دد م�ن املتنافس�ني الس�ابقني, وكان يجري 
توظيف املكتسبات التي تم إحرازها سابقاً لهذا 

الغرض.
فخي�وط املصيص التي أمك�ن وضع اليد عليها, 
كمخلفات لطيارات ساقطة, وما تبقى من أوراق 
ملونة إضافة إىل ش�مع العسل والشمع العادي, 
كله�ا توظ�ف لخدم�ة الطائ�رة الجدي�دة التي 
ستدخل االس�تعراض يف مواجهة طيارات أحياء 

عمان األخرى.
 ويف يوم�ي الخمي�س والجمع�ة األخريي�ن من 
موسم الطريان تبدأ الطيارات استعراضها.. فقد 
كان الق�ادة يتفنن�ون يف مد الخي�وط ويف جرها 
وأيضاً بالقيام بعدد من األلعاب الجديدة املثرية, 

للداللة عىل املهارة والفن.
 وكان ذلك يجري وس�ط جمهور واس�ع شديد 
الحم�اس, يعرف كيف يتابع ويقارن مع تقديم 
مالحظات قليلة وبص�وت أقرب إىل الهمس, ألن 
هن�اك ربانني اثن�ني ماهرين يق�ودان الطائرة, 
واحد يمس�ك بالخي�ط, واآلخر ع�ىل بُعد بضعة 
أمتار يمس�ك بكبكوبة الخيوط امللفوفة بإتقان 

بالغ عىل قضيب خشب أو حديد قوي.
وإذا كان�ت مهم�ة األول توجي�ه الطائ�رة, فإن 
الثان�ي يمد الخي�ط أو يلفه بمق�دار ما تتطلبه 
ال�رضورة.. ويفع�ل ذل�ك دون أم�ر أو إيع�از, 
اعتماداً عىل حركة اآلخر, وعىل مراقبة الطيارات 
املنافس�ة.. وكان ذل�ك يس�تمر حت�ى غ�روب 

الشمس.
والي�وم األخ�ري ه�و يوم حاف�ل, فبع�د أن تبلغ 
الرباعة ذروتها يف ارتف�اع الطائرة, ويف تهاديها 
ورقصها يف الهواء, وس�ط املراقب�ة التي ال تهدأ 

لحظ�ة واح�دة, وبع�د أن يف�رتض كل جب�ل 
أن طائرت�ه كان�ت األع�ىل, وكانت األه�م يف هذا 
االستعراض, وقبل أن تغيب الشمس, كان يطلق 

رساح هذه الطيارات كلها أو معظمها.

تحية وداع

وكانت لحظة إطالق الطائرة حافلة باملشاعر!!.. 
فما أن يتحرر القضيب من الخيوط, وينكش�ف 
ع�ن عق�دة يف وس�طه, مربوطة بإتق�ان وقوة, 
ويراه�ا الجمي�ع, كدالل�ة أخ�رية أن�ه ل�م تبَق 
خيوط إضافية, حتى يتقدم الكثريون لإلمساك 
بالقضيب, للمشاركة يف توجيه الطائرة, وكأنهم 

يمنحونها أرسارهم الخاصة.
وبعد أن ينظر الجمي�ع إىل وجوه بعضهم وإىل 
الطائرة يف الس�ماء, ففي لحظة مناسبة يرصخ 
أح�د القائدي�ن وبعض األحي�ان االثن�ان معاً: 
واحد.. اثنني.. ثالث�ة.. ويفلتان قضيب الخيوط 
وكأنه�ا أحس�ت بالحري�ة والق�وة بع�د طول 

اعتقال.
الرصخ�ات  تتع�اىل  األخ�ري  املش�هد  ويف ه�ذا 

والتصفيق تشجيعاً وتأييداً وتحية وداع.
فقد بدأت الطيارة الورقية مشوارها الخاص, إذ 
بع�د أن كانت تدوم وتح�وم يف مكان واحد, مع 
ميل صغ�ري يف هذا االتج�اه أو ذاك, ال تلبث أن 
تحس باملدى, فتبدأ رحلته�ا الجديدة, يتم ذلك 

االنسجام مع الريح
ولحظة بع�د أخرى ترتف�ع الطي�ارات بعيداً.. 
وتبدأ بالتاليش ثم بالغياب تماماً..اىل س�حاب..

أو اىل مأدبا.
مع غيابها, وأثناء عودة األوالد إىل بيوتهم يكون 
الره�ان الوحي�د بينهم: هل واصل�ت الطيارات 
إىل  تجاوزته�ا  أم  بي�ار  الس�بع  إىل  تحليقه�ا 

سحاب.. أو ربما تابعت اىل مأدبا أو أكثر!!. 

ن يف نسائم سامء عاماَّ

الطائرات الورقية.. متعة النظر وشد الحبل
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سلطة البطاطس املهروسة باملايونيزطاجن اللحم بالفاصوليا الخرضاء

كؤوس الكيك والكرميةشوربة الشعرية باللحم

املقادير: 

  4/1 كيلوغرام شعرية

  2 ملعقة زيت

  4/1 كيلوغرام لحم مسلوق

  حبة بصل متوسطة ومقطعة مكعبات

  حبة فلفل أخرض مقطعة مكعبات

  ملح وفلفل أسود

  لرت مرق لحم

الطريقة:

�ر الش�عرية، ثم  يف إن�اء في�ه ملعق�ة زيت نحمرِّ
نضيف نصف مقدار الش�وربة، ونرتك اإلناء عىل 
نار هادئة، ثم نقطع اللحم املس�لوق إىل مكعبات 
صغريه يف مقالة ونضيف اللحم والزيت والبصل 
والفلفل والتوابل وامللح، ونرتك املكونات عىل نار 
عالية لتكتس�ب لون�اً مع تذبيل البص�ل، وأخرياً 
نضع اللحم مع الشعرية ونحرك جيداً، ونضيف 

باقي الشوربة ونرتكها لتغيل، وتقدم دافئة.

املقادير:

  2 كوب كيك مفتت

  كوب كريم شانتي مخفوق وبارد

  2/1 كوب فواكه مجففة ومقطعة

مقادير الصوص:

  2/1 كوب شيكوالتة خام مبشورة

  2/1 كوب حليب سائل

  ملعقه كبريه كاكاو خام

الطريقة:

نس�خن الحليب ونضع فيه الشيكوالتة والكاكاو 
ونخلطهم جيداً، ويف كؤوس نضع الكيك كطبقة 
أوىل، ث�م ملعقة كبرية من الص�وص ثم الكريمة 
ونضيف الفواكه املجففة، ث�م نضع طبقة ثانية 
من الكيك والصوص والكريمة والفواكه املجففة، 
ونكرر األمر حتى تنتهي الكمية، ونرتك الكؤوس 

يف الرباد ثم تقدم.

املقادير:

  2/1 كيلوغرام لحم مقطع قطعاً متوسطة

  4/1 كيلوغرام فاصوليا خرضاء مقطعة

  2 حبة بصل كبرية مقطعة مكعبات

  2 حبة فلفل حار مقطع حلقات

  2 حبة فلفل أخرض رومي

  2 فص ثوم

  ملعقة كبرية صلصة

  2 حبة طماطم مقطعة مكعبات

  ورق لورا

  ملعقة صغرية ملح وفلفل أسود

  4/1 ملعقة صغرية كمون وقرفة

  2 ملعقة كبرية زيت

  كوب ماء ساخن

الطريقة:

يف إن�اء عىل نار عالية نضع قطع اللحم ونحركها 
حت�ى يتغري لونه�ا، ثم نض�ع الصلصة ونصف 
البص�ل والطماط�م والفلف�ل م�ع التحريك، ثم 
نضيف البهارات ع�دا امللح، ثم نضع املاء ونرتك 
اإلن�اء ع�ىل النار بع�د تهدئته�ا مل�دة 20 دقيقة 
م�ع التحري�ك من ح�ني آلخر، ثم نضي�ف باقي 
الخ�رضاوات والفاصوليا وامللح ونرتك اإلناء ملدة 
15 دقيق�ة عىل نار متوس�طة، وح�ني نتأكد من 
نض�ج اللحم نضب�ط امللح، وندخ�ل املحتوى يف 

طاجن إىل الفرن ليكتسب لوناً، ويقدم.

املقادير:

  2/1 كيلوغرام بطاطس مقرشة

  حبة بصل كبرية مقطعة مكعبات

  فص ثوم

  ماء مغيل

التتبيلة:

  ملح وفلفل أسود

  كمون وكاري

  ملعقة كبرية زبدة

  2 ملعقة كبرية مايونيز

  2 ملعقة كبرية حليب

  ملعقة صغرية خل أبيض

  2 ملعقة كبرية زيت زيتون

  رشه شطة حمراء

الطريقة:

نقطرِّ�ع البطاط�س إىل مكعبات كب�رية ونضعها 
يف امل�اء مع البص�ل وفص الث�وم وامللح ونرتكها 
يف إن�اء عىل النار حتى تُس�لق، ث�م نصفيها من 
امل�اء وتهرس ف�وراً مع إضافة الزب�دة والحليب 
ث�م نضي�ف املايوني�ز والخ�ل واملل�ح والفلفل 
األس�ود ونخفق محتوى السلطة جيداً يف الخالط 
الكهربائ�ي، ثم نضعها يف طب�ق التقديم ونرش 

عليها الزيت والشطة، وتُقدم.
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صحة وتغذية

ق�د ال تفك�ر كث�رياً بالزنك، لك�ن هذا املع�دن يُعترب 
أساس�ياً للحفاظ عىل صحة جيدة، ويسهل أن نغفل 
عن أع�راض النقص في�ه. أصبحت معين�ات الزنك 
عالجاً ش�ائعاً لل�زكام، لكن هذا املعدن يس�تطيع أن 
يعط�ي منافع كثرية أخ�رى. يكون الزن�ك رضورياً 
للقي�ام بأكث�ر من أل�ف تفاعل كيم�اوي مختلف يف 
جس�م اإلنس�ان، وهذا ما يجعل�ه قادراً ع�ىل إعطاء 

مجموعة واسعة من املنافع الصحية.
يُعت�رب الزن�ك رضورياً للحف�اظ عىل س�المة جهاز 
املناع�ة، مما يس�مح باالحتماء من ال�زكام وأمراض 
أخ�رى. ويؤدي ه�ذا املعدن أيض�اً دوراً أساس�ياً يف 

عملي�ة انقس�ام الخالي�ا الصحي�ة، مما يس�اهم يف 
االحتماء من الرسطان. وعند خلط الزنك مع مضادات 
أكسدة أخرى، يستطيع هذا العنرص أن يحمي العني 
م�ن فقدان البرص الذي يش�تق م�ن التنكس البقعي 

املرتبط بالسن.
كذلك، يُس�تعمل الزنك ملعالجة اإلس�هال لدى األوالد 
وم�رض ويلس�ون الوراثي ال�ذي ي�ؤدي إىل ارتفاع 
مستويات النحاس يف الجسم، لدرجة تطرح خطورة 
ع�ىل حياة املري�ض. أخرياً، يتمت�ع الزنك بخصائص 
مضادة لألكسدة، ويس�مح بتخفيف االلتهاب املزمن 

وقد يحمي من تصلب الرشايني.

مؤرشات عىل حاجتك إىل الزنك

قد ال يمتص كبار الس�ن واألش�خاص الذين يعانون 
مشاكل هضمية الزنك بالشكل املناسب. كذلك، ينشأ 
ه�ذا النقص عموما لدى األفراد الذين ال يس�تهلكون 
منتجات حيوانية. تتعدد م�ؤرشات نقص الزنك )و/ 
أو الظروف املرتبطة برتاجع كمية الزنك يف الجسم(: 
اإلصابة بزكام متك�رر أو بأنواع أخرى من العدوى، 
حساس�ية، تساقط الش�عر، فقدان حاس�تَي الذوق 
والش�م، تباطؤ نمو األوالد، اضطرابات عىل مس�توى 
االنتب�اه ل�دى األوالد، ضع�ف الخصوب�ة، تراج�ع 
الوظيفة العقلية، إسهال ومتالزمة القولون العصبي، 
مشاكل يف الغدة الكظرية، إصابات جلدية )مثل حب 
الش�باب واإلكزيما(، فقدان الش�هية، تباط�ؤ التئام 
الجروح، امليل إىل أكل الرتاب، اضطرابات غذائية مثل 

الرشه امَلَريض أو فقدان الشهية.

أدوية تستنزف الزنك

كشفت الدراسات أن األدوية التقليدية التي تُستعمل 
ملعالجة حرقة املعدة وارتفاع ضغط الدم تس�تنزف 
الزنك من الجس�م. ق�د تربز الحاجة يف ه�ذه الحالة 
إىل أخ�ذ جرع�ات كبرية م�ن هذا املعدن الس�رتجاع 
مس�تويات صحية، لكن يجب أن تُؤخذ تحت إرشاف 

الطبيب.
تؤدي أدوية حرقة املعدة إىل تراجع مستويات حمض 
املعدة، لذا س�يضطرب امتص�اص الزنك ومغذيات 
أخرى يف الوقت نفس�ه. قارنت إحدى الدراسات آثار 
أخذ 26.2 ملغ من الزنك عىل ش�كل مكمالت، بمعدل 
مرتني يف اليوم، بني مجموعة من األشخاص األصحاء 
ومجموع�ة كانت تأخ�ذ مثبطات مضخ�ة الربوتون 
مثل الربيلوس�يك والربيفاس�يد. مقارن�ًة باملجموعة 
الس�ليمة التي لم تكن تأخذ األدوي�ة، امتّص األفراد 
الذين أخ�ذوا أدوية حرقة املعدة أق�ل من ثلث كمية 

املعدن.
عند أخذ نوعني من أدوية ضغط الدم )مدرات البول 
من ن�وع الثيازيد، ومثبطات األنجيوتنس�ني امُلحّول 
لألنزيم(، تتسارع وترية تفريغ الزنك من الجسم. قد 
يكون فقدان حاس�ة الذوق جزءاً من اآلثار الجانبية 
التي تسببها مثبطات األنجيوتنسني امُلحّول لألنزيم، 
وقد اكتشفت إحدى الدراس�ات أن األشخاص الذين 
يخ�رسون أكرب ج�زء من حاس�ة الذوق يس�جلون 
أدنى مس�تويات الزنك. من بني أنواع تلك املثبطات، 
ُس�ّجل أعىل مستوى من استنزاف الزنك بسبب دواء 

الكابتوبريل )يُباع أيضاً باسم كابوتني(.

مصادره الغذائية

يُعت�رب املحار أفضل مصدر غذائ�ي للزنك. لكن تربز 
مصادر جي�دة أخرى لهذا املعدن، منه�ا لحم البقر، 

والكركند، وبذور اليقطني، والدجاج، واللبن.

أفضل طريقة لالستفادة من الزنك

للحفاظ ع�ىل الصحة عموم�اً، تبلغ الكمي�ة اليومية 
املوىص بها من الزنك 8 ملغ للنس�اء )تزيد إىل 11 ملغ 
خ�الل الحمل و12 مل�غ خالل الرضاع�ة( و11 ملغ 
للرج�ال. لكن قد يحت�اج كبار الس�ن الذين ترتاجع 
قدرتهم ع�ىل امتصاص املغذي�ات إىل كمية إضافية. 
تبل�غ العتب�ة القص�وى اآلمنة لألش�خاص األصحاء 
40 مل�غ يومي�اً، لك�ن ق�د يحتاج أي ش�خص يأخذ 
دواءً يس�تنزف الزنك إىل جرع�ات أعىل تحت إرشاف 

الطبيب.
قد يؤدي ارتفاع جرعات الزنك إىل نقص يف النحاس. 
لك�ن تحتوي معظم الفيتامين�ات املتعددة عىل كمية 
كافي�ة من النح�اس إىل جانب الزن�ك. تأتي مكمالت 
الزن�ك بأش�كال مختلف�ة، وتُعت�رب مكم�الت الزنك 
املخل�وط والزن�ك أورورات والزن�ك بيكولين�ات من 

أفضل األشكال التي يمتصها الجسم.
ق�د يخف�ف الزن�ك فاعلي�ة املض�ادات الحيوي�ة أو 
البينس�يالمني )دواء اللتهاب املفاصل الروماتويدي( 
عن�د أخ�ذه تزامنا م�ع أدوي�ة أخ�رى. لتجنب هذه 
املشكلة، خذ الزنك قبل املضاد الحيوي بفرتة ترتاوح 
ب�ني 4 و6 س�اعات أو بع�ده بس�اعتني. وعن�د أخذ 
البنسيالمني، خذ الزنك قبل الدواء أو بعده بساعتني.

من العنارص واملعادن الغذائية التي تفيد يف الوقاية من كورونا:

الزنك.. ال تستخف به أبداً يف وجباتك

اعتادت منظمات صحية وغذائية 

االشارة اىل رضورة توفر الزنك يف 

غذاء االنسان للوصول اىل تعزيز 

املكمالت الغذائية التي تفيد يف 

الوقاية من فريوس كورونا.
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من مؤرشات االصابة بفريوس 

كورونا كوفيد 19، ان الفريوس 

يتطاير ليصيب الناس من املحيط 

املخالط،وقد يصل اىل الرئة ويبدأ 

يف تدمريها.

أشعر بأن رئتّي ضعيفتان، أعيش 

يف مدينة كبرية نسبياً ويزعجني 

التلوث فيها دوماً، أسعل كثرياً من 

دون أن أكون مصاباً بالزكام أو 

اإلنفلونزا. كيف أستطيع تقوية 

رئتّي؟

صحة وتغذية

إنه سؤال وجيه! يف املقام األول، يجب أن تتنشق الهواء 
من أنفك قدر اإلمكان، إذ تس�اهم ش�عريات األنف يف 
تصفية مختلف الجزيئ�ات التي يصعب تجنبها عند 
تنش�ق الهواء يف املدن. تكون الرئة مس�ؤولة بش�كل 
أسايس عن نقل األكس�جني إىل مجرى الدم، كما أنها 
تش�كّل نظاماً متطوراً ج�داً لتصفية اله�واء. يكون 
السعال عبارة عن استجابة وظيفية لتفريغ مسببات 
الحساس�ية. يُعترب الربو وحمى القش من أبرز أنواع 
املش�اكل الرئوية التي ال ترتبط بأي عدوى. إذا عجز 
جهاز املناعة عن التعامل مع أي رضر عىل مس�توى 
الرئت�ني، فقد تلتهب القصبة الهوائية. وإذا لم تعالَج 
هذه املش�كلة، فقد تتفاقم الحالة وتتحول إىل التهاب 

رئوي.

شاي األعشاب وعسل مانوكا والشاي األخرض

إذا ل�م تكن مصاباً بأي عدوى )قد تُس�بب الحمى أو 
اإلره�اق أو إفراز بلغم ملّون(، فتجنب أخذ املضادات 
الحيوية، س�تكون املي�اه الصافية وخلطات الش�اي 

الساخن عالجاً مدهشاً للرئتني يف هذه الحالة.
ال تهمل هذه العالجات البسيطة. تتعدد أنواع الشاي 
الجاهزة، أو الزيوت املتطاي�رة التي تعطي مفعولها 
عند تذويبها مع ماء س�اخن وتنّشق بخارها وتسمح 
بتنقي�ة الرئتني، منه�ا الكينا، والزعرت، وش�جر املّر، 
وخش�ب الصندل، والش�َمر، والتبغ الهندي. إذا كنت 
مصاباً بس�عال متواص�ل، فخذ ملعق�ة أو ملعقتني 
صغريتني من عس�ل مانوكا مع خليط ساخن وطازج 
من ماء الليمون لتحقيق نتيجة مدهشة! تربز أعشاب 
فاعلة أخرى ملعالجة الس�عال، منها الزوفا، والرسو، 
وخش�ب األرز، والربغموت، والبابونج، وعش�بة النيم 
)تش�به ش�جر الش�اي(. يكون الش�اي األخرض من 
جهت�ه غنياً بم�ادة اإليبيكاتش�ني الصبغي�ة ويمكن 
اعتباره من أفضل منّش�طات القصبات الهوائية. إذا 
كن�ت معرض�اً للرب�و أو حمى الق�ش، ففكّر برشب 

الشاي األخرض بانتظام.

الغلوتاثيون واألسيتيل سيستني

يُعت�رب الغلوتاثيون أهم مضاد أكس�دة بالنس�بة إىل 
الرئتني. تحتوي هذه الجزيئة عىل الكربيت وتتألف من 
ثالثة أحماض أمينية: األسيتيل سيستني، والغليسني، 
والغلوتامات. يكون األس�يتيل سيستني أبرز جزء من 
الغلوتاثيون ويس�اهم يف إخراج اإلف�رازات املخاطية 
الرقيقة. يعترب الخرباء األس�يتيل سيس�تني »نس�خة 
مخّفض�ة« م�ن الغلوتاثي�ون ألن ه�ذا األخري مكلف 
جداً، ال س�يما حني يتخذ ش�كل ليبوزومال. بالنسبة 
إىل املريض الذي يوش�ك عىل االنتق�ال من ألم الحلق 
إىل الته�اب يف الصدر، يش�ّجعه الطبي�ب عموماً عىل 
ارتش�اف ملعقة صغرية م�ن الغلوتاثيون، بني 5 و8 
م�رات يف اليوم، خالل ف�رتة ترتاوح ب�ني 3 و5 أيام. 
يس�مح هذا العالج يف معظ�م األحيان بتجنب التهاب 

الرئة الشامل.

الكربيت

يف امل�ايض، قب�ل ظه�ور املض�ادات الحيوي�ة، كان 
الكربيت عالج�اً اختيارياً ملكافح�ة امليكروبات. كان 
األمريكيون األصليون يقّدرون قيمة الينابيع الساخنة 
الكربيتية يف أنحاء البلد، ويُقال إن ساكاجاويا املنتمية 
إىل إحدى قبائل الهنود الحمر أصيبت بالتهاب رئوي 
خ�الل رحلته�ا الش�اقة إىل دياره�ا بع�د هربها من 
خاطفيها، لكنها عالجت نفسها عرب التمدد إىل جانب 
ينب�وع كربيتي س�اخن وتنش�ق بخاره واالس�رتاحة 
لبضعة أيام. يف ما يخص املصابني بالتهاب القصبات 
الهوائية أو األشخاص الذين يكونون يف املراحل األوىل 
م�ن االلته�اب الرئوي، يمك�ن وضع كم�ادة خردل 
ع�ىل صدرهم )يكون الخردل أصف�ر اللون ألنه غني 
بالكربيت( أو تمديده�م تحت مصباح حراري طوال 

20 دقيقة ملساعدتهم عىل تفريغ الرئتني.

مسببات الربو

يُعت�رب الرب�و نوعاً آخ�ر من تهيّ�ج الرئ�ة وقد زاد 

ش�يوعاً الي�وم. تتع�دد مس�ببات ه�ذا االضطراب، 
منه�ا ع�ث الغب�ار، ومخلف�ات الرصاص�ري، وغبار 
الطلع، والريش، ومس�ببات الحساسية الغذائية )ال 
س�يما مش�تقات الحليب، وحتى البي�ض، واملحار، 
والحمضي�ات،  والش�وكوال،  والقم�ح،  والفس�تق، 
وامللون�ات الغذائية(. يمكنك أن تس�يطر عىل نوعية 
املأكوالت املس�تهلكة أكثر مما تسيطر عىل العنارص 
التي تطوف يف الهواء طبعاً، لذا احرص عىل التحكم 
باس�تجابة الحساسية لديك من خالل تقييم األغذية 
الش�ائكة املحتمل�ة. إذا تفاقم�ت أعراضك يف فصل 
الربيع، فس�يكون غبار الطلع عىل األشجار مسؤوالً 
عن املشكلة عىل األرجح. وإذا زادت سوءاً يف الصيف، 
فقد تتعلق املشكلة بغبار الطلع يف األعشاب الحميدة 
والض�ارة. يص�اب بعض األش�خاص بحمى القش 
رداً ع�ىل جراثيم فطرية محمول�ة بالهواء، علماً أنها 
تصبح أكثر ش�يوعاً بني ش�هَري أبريل ونوفمرب، أو 

خالل مواسم املطر.

أسباب خفية لضعف الرئتني

باإلضافة إىل مس�ببات الحساس�ية الغذائية )يمكن 
تجنبها( وامللوثات البيئية )من األصعب تجنبها(، قد 
تشري حساس�ية الرئتني املفرطة إىل نقص مناعي أو 
العجز ع�ن تفريغ امللوثات. قد تحتاج يف هذه الحالة 
إىل استكش�اف وضع�ك بدرج�ة إضافي�ة لتحدي�د 
العن�ارص التي تزع�ج الرئتني. يمك�ن أن تضطرب 
الرئة بسبب تراجع مستويات الرتبتوفان والفيتامني 
الغذائي�ة  املضاف�ات  أن  املع�روف  وم�ن   ،B12
)الصبغات االصطناعية، ال سيما عنرص التارترازين 
األصف�ر، واملواد الحافظ�ة، والكربيتيت( لها دور يف 

نشوء الحساسية.

خطوات يومية

تك�ون الخطوات اليومية التي تس�مح بالحفاظ عىل 
صحة الرئتني مشابهة للمقاربات التي تحمي الصحة 

العام�ة: أَكِْث�ْر م�ن رشب املاء، وح�اول أن تنام ملدة 
كافية، والتزم بحمية صحية ونباتية يف معظمها. إذا 
كنت تحتاج إىل بروتينات حيوانية وإذا كان جس�مك 
يهضمها بال مش�كلة، فس�يكون البيض والسلمون 
ال�ربي من الخي�ارات الجي�دة. كذل�ك، احرص عىل 
تمضية بعض الوقت وس�ط الطبيع�ة عند اإلمكان. 
تمت�ص األش�جار ثان�ي أكس�يد الكرب�ون وتنفث 
األكس�جني، وبالت�ايل ال يمكن أن نصم�د من دونها. 
يتمس�ك اليابانيون بتقليد قيّ�م يحتفل به الكثريون 
حول العالم واس�مه »االنغماس يف الغابات«. يتطلب 
هذا النش�اط التجول يف الطبيع�ة. أخرياً، حافظ عىل 
س�المة رئتيك، وش�ارك يف حماي�ة الكوكب كله، من 

خالل الدفاع عن املساحات الخرضاء يف مجتمعك.

استعمل الزيوت األساسية ملعالجة االحتقان

إليك طريق�ة طبيعية لتخفيف االحتق�ان يف الرئتني 
والجي�وب األنفي�ة: ضع 5 أو 6 قط�رات من الزيوت 
األساسية املهدئة يف وعاء كبري وأضف إليه كوبني من 
املاء الس�اخن. اجلس يف وضعية مريحة أمام طاولة 
ك�ي تتمك�ن من وضع وجه�ك فوق وع�اء يتصاعد 
من�ه البخار، وضع منش�فة لتغطية رأس�ك وكتفيك 
منعاً لت�رسب البخار. أبِق عينيك مغمضتني وأس�ند 
ساعديك إىل الطاولة، عىل كل جهة من الوعاء. تنشق 
رائحة البخار بعمق لبضع دقائق. كمنفعة إضافية، 
ستس�تفيد من قن�اع صحي للوجه! يس�هل أن تجد 
بعض الزيوت األساسية الفاعلة مثل الكينا، والزعرت، 
وش�جر املر، وخش�ب الصن�دل، والش�َمر، والزوفا، 
والبابون�ج  والربغم�وت،  األرز،  وخش�ب  وال�رسو، 

وعشبة النيم.

هل تعلم؟

يُعترب شاي األعش�اب الدافئ عالجاً مدهشاً للرئتني. 
ج�ّرب الكين�ا، أو الزعرت، أو ش�جر املر، أو خش�ب 

الصندل، أو الشَمر، أو التبغ الهندي.

من طرق الحامية من كوفيد19:

خطوات يومية لتقوية صحة الرئتني
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كش�فت تقارير إعالمي�ة، أن عددا م�ن نجمات 
الس�ينما والغناء واألزياء واملوضة لم يقدمن عىل 
عمليات التجميل، بل اكتفني بجمالهن الطبيعي، 
وحافظ�ن عليه، رغم الكثري من مش�قات العمل 
الدرام�ي والتصوير، ما منحهن ميزة عن غريهن 

من املمثالت.
وب�نيَّ التقرير، أن م�ن نجمات الس�ينما الالتي 
أبق�ني جماله�ن بعي�دا ع�ن عملي�ات التجميل 
والتغي�ري، رغ�م التط�ور الطبي الواس�ع يف هذا 
األمر، هايل ب�ريي )53 عاماً(، وكيت بيكنس�ايل  
)46 عام�اً(، والت�ي لم تجِر أي عملي�ة، واملغنية 
املش�هورة  بيون�يس  )38 عام�اً(، الت�ي أكدت أن 

الجم�ال الحقيق�ي ه�و الجم�ال الداخ�يل، كما 
تنص�ح نجم�ة هوليوود تش�ارليز ث�ريون )44 
عام�اً(، النس�اء بأن يثق�ن بأنفس�هن، ألن ذلك 

مصدر الجمال.
م�ن جهتها، املغنية إيف�ا لونغوري�ا )45 عاماً(، 
ل الجمال الطبيع�ي، واملمثلة درو باريمور  تفضرِّ
)45 عام�اً( تعترب النس�اء متش�ابهات، بس�بب 
عملي�ات التجميل، والنجمة املكس�يكية س�لمى 
حاي�ك )53 عام�اً( تعتمد عىل الغ�ذاء الطبيعي، 
واأليقون�ة  جولي�ا روبرتس  )52 عام�اً( تعارض 
بش�كل قاطع عمليات التجميل، واملمثلة ميشال 
بفايف�ر )62 عاماً( حافظت ع�ىل طلتها العادية، 

وكيت وينس�ليت )44 عاماً( تعت�رب أن الجراحة 
التجميلية ضد األخالق.

وحول الحياة الشخصية للممثلة الربيطانية كيت 
بيكنسايل، جرى تداول األخبار عن قصة صداقة 
تجمعه�ا بالنجم  جيم�ي فوكس،  بع�د قضائها 
وقتاً معه يف حف�ل HFPA & THR ضمن 2020 

.Golden Globe Awards Season
إال أن كي�ت نف�ت ذل�ك، من خ�الل التعليق عىل 
صورتني من الحدث املذك�ور يظهر يف إحداهما 
جيم�ي، وكتب�ت: »أود أن أش�ري إىل أن الوقوف 
بجانب شخص ال يعني أنني عىل صداقة جديدة 

معه«.

وكان�ت كيت التق�ت املمثل الكومي�دي األمريكي 
بي�ت ديفيدس�ون ل�4 أش�هر، وانفصلت عنه يف 

أبريل املايض.
وم�ن أخبارها العملية ونش�اطها الفني، س�بق 
أن ح�رضت  بيكنس�ايل  الع�رض األول لفيلمها 
وكان�ت  لن�دن،  يف   LOVE & FRIENDSHIP
برفقة زميلها يف بطولة العمل توم بينيت، وفريق 
العم�ل املؤلف من مورفيد كالرك وإيما غرينويل 
وجمي�ا ريدغرايف وجاس�تني إي�دواردز وجني 
م�وراي وجايمس فليت وكي�يل كامبل، واملخرج 
ويت س�تيلمان، حيث تألقت بفستان من ماغلر 

من مجموعة شتاء 2016 من املالبس الجاهزة.

كيت بيكنسايل وهايل بريي وإيفا لونغوريا ودرو بارميور:

نجامت مل يخضعن للتجميل واكتفني بجاملهن الطبيعي

هايل برييكيت بيكنسايل

درو باريمورإيفا لونغوريا
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ذكرت تقارير إعالمية، أن النجمة الرتكية  بريين 
سات  تهرَّبت من اإلجابة عن أسئلة الصحافيني، 
وتحدي�دا حول التعليقات الس�لبية التي تلقتها 
بس�بب مش�اهدها الجريئة يف مسلس�لها األخري 
)الهدي�ة(، ال�ذي ُع�رض ع�ىل إح�دى منصات 

اإلنرتنت، والقى نسب مشاهدة عالية.
وأف�ادت أيض�ا، ب�أن بريين رفض�ت أن يلتقط 
املص�ورون صورا لها، إال أنه�ا عاملتهم بلطف 

واحرتام.

وكانت بريين اتهمت أخريا بالترصفات الغريبة، 
وتعرَّض�ت النتق�ادات الذع�ة وصل�ت بعضها 
إىل حد الش�تائم، بعد إعالنه�ا دعم رشيحة من 

املجتمع.
ت س�ات  عن حبها البن�ة النجمة  هازال  كما عربَّ
كاي�ا ، نافي�ة بدورها كل ما أُش�يع عن أن هناك 
خالف�ا بينهما. وأضافت أنها تش�تاق لذكرياتها 
مع هازال حني تصويرهما مسلس�لهما » العشق 

املمنوع «.

كايت يف أغنيتها »Daisies«.. منتصف آب

نجمة » العشق املمنوع«  

بريين سات  تتهراَّب من 

أسئلة مشاهدها الجريئة

أطلق�ت النجم�ة العاملي�ة  كات�ي ب�ريي  أغنيته�ا 
الجديدة )Daisies( بنس�ختها ال��Acoustic أمس 
األول. وتأتي األغنية ضمن ألبومها الخامس، الذي 
لم يتم تحديد اس�مه بعد، وسيتم طرحه يف 14 آب 

أغسطس املقبل.
وكان�ت األغني�ة أطلقتها س�ابقاً يف أي�ار املايض، 
 American وغنتها للم�رة األوىل مبارشة يف برنامج

.Idol
والكليب م�ن إنتاج وإخراج ليزا فولوش�ني، حيث 
تخطى 3 ماليني مشاهدة، بعد يوم واحد فقط عىل 

طرحه.
واس�تعرضت  كاتي حملها بطفلها األول، يف فيديو 
كلي�ب أغنيتها، الذي طرحته عرب قناتها الرس�مية 

ب�"يوتيوب«.
ومن أخبارها أيضا، وللمرة األوىل، كش�فت املغنية 
ب�ريي  ع�ن محاولته�ا االنتح�ار يف ع�ام 2017، 
لسببني؛ األول يتعلق بحياتها الشخصية، والثاني 
بحياتها املهنية، حي�ث انفصلت يف ذلك العام عن 
خطيبها الح�ايل، املمث�ل العاملي  أورالن�دو بلوم ، 
وعدم منافس�ة ألبومه�ا Witness يف لوائح الغناء 

العاملية.
وقالت: »كانت مهنتي عىل هذا املس�ار عندما كانت 
ترتفع، وترتفع، ثم ترتفع، ثم حصل أصغر تحول، 
ولم يكن بتلك الضخامة من منظور خارجي، لكن 
بالنس�بة يل كان كالزل�زال. لق�د أعطي�ت الكثري، 
وكرسن�ي حرفي�ا إىل نصف�ني. لق�د انفصلت عن 

صديقي، الذي أصبح اآلن والد طفيل املنتظر«.
وتابعت بريي: »ثم ش�عرت باإلثارة حيال التحليق 
عالي�اً من الرقم القيايس التايل، لكنني لم أس�تطع 

تحقيق ذلك، لذا تحطمت«.
وبينت أيضا أن إيمانها س�اعدها عىل الش�فاء مع 
مرور الوقت، فقال�ت يف مقابلة إذاعية مع برنامج 
SiriusXM CBC: »كان م�ن املهم جدا أن أتحطم، 

حت�ى أجد النواقص لديَّ بطريق�ة مختلفة تماما، 
وأن أك�ون أكثر بُعداً من مج�رَّد أن أعيش حياتي 
كنجمة البوب العطىش ط�وال الوقت. االمتنان هو 
عىل األرجح اليشء ال�ذي أنقذ حياتي، ألنني إذا لم 

أجده، لكنت س�أتخبط يف حزني، وربما انتحرت، 
لكنن�ي وجدت طرق�ا ألكون ممتن�ة إذا كان األمر 
صعب�ا حقا، فإنن�ي أتجول وأقول: أن�ا ممتنة، أنا 

ممتنة، رغم أنني يف مزاج سيئ«.
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بدأت رشكات اإلنتاج تعتمد عىل الفنانني الش�باب يف 
األعم�ال الدرامية لعرضها ع�ىل املنصات اإللكرتونية 
أو قن�وات التلفزيون، إذ حص�ل بعضهم عىل فرصة 

البطولة املطلقة األوىل يف الدراما.
تعتم�د رشكات اإلنت�اج لألعمال الفني�ة عىل عدد من 
الفنان�ني الش�باب لع�رض مايقوم�ون ب�ه كبطولة 
مطلق�ة لبعضه�م يف منص�ات اإلنرتن�ت واملحطات 
التلفزيونية، إذ بدأ الفنان الشاب أحمد داش تحضري 
أوىل بطوالته املطلقة يف الدراما التلفزيونية من خالل 
مسلس�ل جديد يع�رض عىل منصة »ش�اهد« خالل 
الفرتة القادمة وه�و من 10 حلقات فقط، وهي تيمة 

جديدة يف الدراما املرصية.
وجاء اختيار داش للعمل بعد تألقه الكبري يف املوس�م 
الرمضان�ي من خالل مسلس�ل »الربنس« مع الفنان 
محمد رمضان، ومن املقرر أن يكون هو بطل العمل 
ومع�ه الكثري من ضيوف الرشف خالل األحداث مثل 
الفنانة رانيا يوس�ف وكارول�ني عزمي وجاٍر التعاقد 

مع عدد من الفنانني والعمل من إخراج.

مسلسل »لؤلؤة«

م�ن جهته�ا، ب�دأت النجمة م�ي عم�ر التحضريات 
الفعلية لبطولتها األوىل يف الدراما من خالل مسلس�ل 
»لؤلؤة« بعد براعتها يف تقديم دور »ليل« يف مسلسل 

»الفت�وة« برمضان امل�ايض مع النجم ي�ارس جالل، 
وتعاق�دت مي م�ع رشكة س�ينرجي لتقدي�م العمل 
من 45 حلقة خالل املوس�م الش�توي الجديد، كما تم 
االتفاق مع كل من الفنان أحمد زاهر والفنان إدوارد 
وبش�كل مبدئي مع الفنانة نجالء بدر عىل املش�اركة 
يف العم�ل الجديد، وم�ن املقرر ب�دء التصوير نهاية 
يولي�و عىل أن يعرض خالل نوفم�رب املقبل، وتجري 
م�ي حاليا بروفاتها النهائية من أجل التصوير خالل 

األيام القادمة.
وخالل أس�بوعني من اآلن يبدأ الفنان الش�اب محمد 
أنور تصوير أوىل بطوالته املطلقة من خالل مسلسله 
الجدي�د »إس�عاف يون�س« ال�ذي يقدمه م�ن أجل 
الع�رض عىل منصة »واتش إت« من جزأين، كل جزء 
من 15 حلقة، ويق�ف عىل إخراجه معتز التوني، كما 
اتفق أنور والرشكة املنتجة عىل مشاركة عدد كبري من 
النجوم كضي�وف للرشف خالل الحلق�ات، إذ يوجد 
كل نج�م يف حلقة، مثل مصطفى خاطر، وعيل ربيع، 
ومحم�د عبدالرحم�ن، وويزو، وغريهم م�ن النجوم، 
ومن املقرر عرض املسلسل خالل أكتوبر املقبل، عىل 
أن يع�رض الجزء الثاني خالل العام املقبل، ويعكف 
طاق�م العم�ل حالياً عىل عقد جلس�ات عمل من أجل 
إعادة صياغة بعض املش�اهد للوقوف عىل النس�خة 
النهائية من السيناريو قبل بدء التصوير، والعمل من 

تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر.
م�ن جهتها، منحت الفرصة للفنانة الش�ابة ش�يماء 
س�يف لتقدي�م أول بطوالته�ا املطلق�ة يف الدرام�ا 
التلفزيوني�ة؛ إذ تعاق�دت أخرياً عىل بطولة مسلس�ل 
جديد باس�م »بالقوة« يعرض خالل املوسم الشتوي 
الجديد عىل شاش�ة إحدى الفضائي�ات املرصية وهو 
عبارة ثالث قصص مختلفة من خالل مسلسل مكون 
من 45 حلقة، وبدأت التحضري له منذ فرتة مع املخرج 
خال�د الحلف�اوي، ويجمع املسلس�ل ب�ني الكوميديا 
والدراما االجتماعية، من تأليف أمني جمال وعدد من 
الشباب وسيتم التعاقد مع أبطال املسلسل عالوة عىل 

عدد كبري من ضيوف الرشف.

أحمد فلوكس

وخالل ش�هرين من اآلن يبدأ النجم أحمد فلوكس 
تصوير مسلس�له األول كبطول�ة مطلقة من خالل 
مسلسل يحمل اسم »زكريا« تعاقد عليه مع إحدى 
رشكات اإلنت�اج العربي�ة باإلضاف�ة إىل رشاكته يف 
اإلنتاج ويقف عىل إخراج املسلس�ل املخرج حسام 
الجوهري، ويبدأ التصوير عقب تصوير املسلس�ل 
الذي يصوره حالياً باس�م »الكهف« ويبدأ فلوكس 
يف التعاق�د م�ع الفنان�ني إضاف�ة إىل التحض�ري 

للتصوير.

أحمد زاهر

ب�دوره، تنتظر إحدى رشكات اإلنت�اج موافقة النجم 
أحمد زاهر لتقديمه البطول�ة املطلقة األوىل، إذ طلب 
وقت�اً للتفك�ري خصوص�اً بع�د النجاح الكب�ري الذي 
حققه يف مسلس�ل »الربن�س« رمضان املايض إضافة 
إىل مشاركته يف مسلس�ل »لؤلؤ« مع الفنانة مي عمر 
حالي�اً ويف حالة موافقته س�تكون البطول�ة املطلقة 

األوىل له يف الدراما التلفزيونية.

أعامل جاهزة

م�ن جهة أخ�رى، يعرض ع�ىل منص�ة »واتش إت« 
البطول�ة املطلق�ة للفن�ان أحمد الع�ويض من خالل 
مسلسل األكش�ن »ش�ديد الخطورة« الذي قدمه مع 
الفنان�ة ري�م مصطفى واملخرج حس�ام ع�يل، وكان 
الع�ويض انته�ى م�ن تصوي�ره قبل ش�هر رمضان 
املايض كما ينتظر الفنان محمد عبدالرحمن والفنان 
محم�د س�ام بطولتهم�ا املطلق�ة األوىل يف الدرام�ا 
التلفزيوني�ة من خالل مسلس�ل يع�رض عىل إحدى 
املنصات اإللكرتونية باسم »جمجوم وبمبم« وهو من 
املسلس�الت الكوميدية املنتظرة خ�الل الفرتة املقبلة 
والعمل من 15 حلقة من بطولة محمد محمود ومرينا 

جميل ومن إخراج إسالم خريي.
»جريدة الجريدة«

أحمد داش ومي عمر وشيامء سيف ومحمد أنور:

دراما بطوالت النجوم الشباب.. سيف اإلنتاج يقرر!

محمد أنورشيماء سيفمي عمرأحمد داش
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»سليامن الحوراين« صديق الحروف والكلامت

أكشاك الكتب تزين وسط البلد يف عامن
آخر األسبوع - وليد سليامن

تصوير: محمد القرالة

يف املس�اء.. أن تميش س�رياً باألقدام عىل أرصفة شوارع وسط 
البل�د يف عمان؛ تلك متعة جميلة فيها ترفيه عن النفس, ومتعة 
برصية لكل م�ا تراه العيون من معروضات املحالت املتنوعة.. 
حيث يش�عر املتجولون بانرشاح النفس ملناظر الس�لع والتي 
يق�وم أصحابها بإبرازه�ا بطريقة فنية وهندس�ية. ومن تلك 
املعروض�ات واألماك�ن الت�ي يتوق�ف عندها الس�ائرون عىل 
أرصفة الشوارع هي أكشاك الكتب واملجالت وطريقة عرضها 
كلوحات فنية مبهرة.. تزيد من جماليات ش�وارع وس�ط البلد 
وبال�ذات ش�ارع امللك فيص�ل األول.. ومنها مثالً كتب كش�ك 
سليمان الحوراني, هذا الذي يُعترب أحد فروع الثقافة يف عمان.
فس�ليمان الحوراني والذي عش�ق بيع الصح�ف االردنية منذ 
منتصف خمس�ينيات القرن املايض ما زال صامداً مع عش�قه 
األب�دي وهو عرض الثقافة عىل جمهور عمان من خالل الكتب 

هذه األيام.

من أيام الصبا والشباب

كان قديم�اً أي�ام الصب�ا والش�باب بائع�اً متج�والً للصحف 
واملجالت وبعض الكتب الشهرية- مع البعض من باعة الرعيل 
االول- وعدده�م كان نحو ثمانية من مش�اهري وقدامى بائعي 

الصحف والكتب يف عمان.
س�ليمان الحوراني اش�تكى مؤخراً من التضييق عىل كش�كه 
وكتب�ه الثقافية الت�ي يعتربها بعض باعة االكسس�وارات من 

جانبه وبالقرب منه؛ من أنها »لزوم ما ال يلزم«!!!.
ويق�ول الحوراني مللحق $ »آخر األس�بوع«: هل تعلم انني 
يف السبعينيات والثمانينيات كنت بعض األيام أبيع من جريدة 

$ ألف نسخة!!!.
أنا اآلن فأبيع الكتب من وقت العرص حتى منتصف الليل فقط, 

وهي عشقي ومصدر رزقي!!!.
هن�اك من موظفي األمانة من يق�ول يل أرفع كتبك وضعها يف 

صندوقك–أي داخل الكشك فقط-.
وكشك الحوراني ومنذ 45 عاماً ما زال يُزين بكتبه ذات األغلفة 
والعناوين املدهش�ة بداية دخلة س�ينما عمان.. ومما يزيد من 
ألق ش�ارع امللك فيصل وما يقابل كشك الحوراني يف الليل هو 
تأللؤ األضواء امللونة بحبال الزينة املتدلية من نخالت ورشفات 
املقاهي والناس الساهرين يف هذه األجواء املدهشة هذه األيام.

الصحف القدمية يف عامن

ويتذك�ر بائ�ع الصح�ف الحوراني ع�ن أيام امل�ايض األصيل 
بقول�ه: كن�ت قديم�اً أتج�ول لبي�ع الصحف يف عدة ش�وارع 

وأماكن من عمان مثل: ش�ارع السلط )امللك الحسني(, وشارع 
فيصل, وش�ارع االمري محمد )شارع وادي السري(, وشارع أو 
طلوع الشابس�وغ حيث كانت تتكاثر باص�ات األجرة الذاهبة 
لجبل الحس�ني وجبل النزهة, ثم كانت فيه سيارات السفريات 
الخارجية الذاهبة بركابها اىل الشام ولبنان.. فقد كان الركاب 
يف ش�ارع الشابس�وغ يش�رتون الصحف بكثرة يف هذا املكان 

الحيوي الضاج بالحركة قديماً.

صحف مرصية ولبنانية

وعندم�ا كرب قليالً ص�ار الحوراني يحمل تح�ت إبطه جرائد 
أخ�رى لبيعها ع�ىل الجمه�ور والزبائن مثل جري�دة )املنار( 
اليومية االردنية لجمعة حماد, والجرائد اللبنانية املعروفة مثل 
الصحف اليومية كالحياة واالنوار والنهار, والصحف املرصية 

مثل االهرام والجمهورية واالخبار واملساء.

الصحف يف السينامت واملقاهي 

وع�ن الصح�ف االخ�رى م�ن الجرائ�د واملج�الت الت�ي كان 
الحوران�ي يتعامل معها بيعاً قديماً فقد ذكر مثالً من املجالت 
اللبنانية: الصياد والرواد. واملجالت املرصية مثل روز اليوسف 

وصباح الخري واملصور وآخر ساعة.
ثم يس�تدرك أيض�اً بقوله: وكذلك مجل�ة )الدب�ور( اللبنانية 
الش�هرية ذات الش�عبية الكب�رية حي�ث كان الق�راء يتلهفون 
لصدوره�ا اس�بوعياً لرشائه�ا وقراءته�ا ألنه�ا كان�ت مجلة 
مختلف�ة, حيث هي مجلة س�اخرة وناقدة, وفيه�ا الكثري من 

الرسوم الكاركاتريية.
وكان س�ليمان يبي�ع اكثر من 25 ع�دداً منها اس�بوعياً وتلك 
حصته االسبوعية فقط.. وكان اكثر زبائن هذه املجلة من رواد 
)مقهى املنش�ية( الكائن قرب س�ينما البرتاء وس�وق اليمنية, 
حيث كان يجلس فيه أش�هر التجار وموظف�ي الدولة.. وكان 

ثمن هذه املجلة الدبور فقط )5( قروش.
جريدة الرصيح

أما يف ايام االثنني من كل اسبوع فقد كانت تصدر جريدة اردنية 
اسبوعية اس�مها )الرصيح( لبنديل العيىس حيث كانت جريدته 
اليومية فلس�طني تعطل يف هذا اليوم, ل�ذا فقد كان يصدر بدالً 

منها تلك الجريدة االسبوعية.

وكالء التوزيع

ويحدثن�ا الحوراني عن وكالء توزي�ع الصحف واملجالت قديماً 
يف الخمسينيات والستينيات والس�بعينيات ومنهم مثالً: مكتبة 
البوري )املكتبة الس�عدية( الواقعة يف ش�ارع االمري محمد بعد 
الربيد, وكان مؤسس�ها جورج البوري ومن بعده اوالده سمعان 
وس�امي ونبيل وس�مري وكالء لتوزيع جريدت�ي الحياة والدييل 
س�تار اللبنانيتني يف عمان, كذلك وفيما بع�د الصحف االردنية 
مثل الرأي والدس�تور والش�عب.. ثم مكتبة البسطامي )مكتبة 
طالل( وكان صاحبها رسي البس�طامي يوزع الجرائد اليومية 
عىل بعض الباعة واملكتبات الصغرية االخرى وبعض السفارات 

والرشكات.
ام�ا املوزع ابو اكرم ف�كان مقره يف اول مدخل س�وق الصاغة 
مكان صالون ش�قري حيث كان يوزع جري�دة الدفاع لصاحبها 
الش�نطي ومج�الت الدب�ور والصي�اد وصب�اح الخ�ري وروز 
اليوس�ف.. ث�م أخرياً وكال�ة التوزي�ع االردني�ة لصاحبها رجا 
العي�ىس حي�ث كان ي�وزع كل املجالت والصح�ف القادمة من 

خارج االردن من دول عربية وأجنبية.

عند محالت فيليبس

وعندم�ا ك�رب الحوران�ي يف العمر اتخذ ل�ه مكاناً يبس�ط فيه 
بعض جرائده ومجالته وكتبه يف أواخر مرحلة الس�تينيات عند 
)مح�الت فيليبس( لألجه�زة واألدوات الكهربائي�ة قرب دخلة 

سينما عمان بشارع فيصل.
وأخ�ذ يبي�ع الكت�ب الثقافي�ة والرواي�ات الش�هرية مثل كتب 
نجيب محفوظ ويوس�ف الس�باعي ومحمد عبد الحليم عبداهلل, 
حي�ث باع آخر مؤلف له وه�ي رواية كانت بعن�وان )رواية لم 
تتم(!! وكان ثمن النس�خة من هذه الروايات )15( قرش�اً. ومنذ 
منتصف الس�بعينيات اتخذ الحوراني مكانه الدائم عند مدخل 
س�ينما عمان وما زال, حي�ث كان يبيع عدا املج�الت والجرائد 
مثالً روايات الجيب وااللغاز البوليس�ية للكبار, وأخرى خاصة 

للصغار, وروايات الهالل والروايات العاملية من مرص ولبنان.

مع الشخصيات واملؤسسات

وم�ن زبائن بائع الصح�ف والكتب الحوراني قديم�اً يذكر لنا 
االس�ماء واملؤسس�ات التالية وذلك حس�ب ما جادت به ذاكرته 
عن مرحلة منتصف الس�تينيات وأول السبعينيات كالسفارات 
والتي كانت اكثرها تقع يف جبل عمان.. ومؤسسة عالية يف مطار 
ماركا.. وزهري وزهدي وسعيد ملحس.. ورياض املفلح.. وعائلة 
شاهني.. وشحادة الطوال.. ومحمد عيل رضا وزير مالية سابق.. 
ونادي امللك الحسني.. وفندق ستي.. ورزق البطاينة وفؤاد مالك 
مدير س�كة الحديد.. ويرس�ل أحياناً الجرائ�د لبيوتهم وأماكن 

عملهم.

يف شارع فيصل

وبسبب طول املدة التي عايش فيها الحوراني هذا املكان شارع 
فيصل ودخلة س�ينما عمان فقد س�ألناه ع�ن ذكرياته القديمة 

وأي زمان كان أفضل املايض أم الحارض؟! فأكد:
لقد كان ش�ارع امللك فيصل قديماً أجم�ل وأكثر راحة وحيوية 
وألفة الن س�ري السيارات فيه كان خفيفاً دون أزمة وال اشارات 
ضوئية.. وكان الش�خص يس�ري فيه بكل راح�ة ومتعة وحرية 
فال ازدحام م�ن الناس أو املركبات, رغم ان بعض الس�فريات 
الخارجية كانت تنطلق من هذا الش�ارع حيث كراجات )مكاتب 
س�فريات( س�يارات الضفة الغربية اىل كل من القدس ونابلس 
وأريح�ا مث�الً.. بينم�ا كانت الس�فريات االخرى تق�ع يف دخلة 
املكتبات عند الجامع الحس�يني حيث الس�فر اىل الزرقاء واربد 
والك�رك واملفرق مث�الً.. ولم يكن يف االردن يف فرتة الس�تينيات 

سوى )700( سيارة أجرة عىل ما أظن!!.
وعن س�ينما عمان التي ال تبعد عن كشك الحوراني سوى )20( 
مرتاً تقريباً قال: قديماً كانت لهذه الس�ينما شعبية كبرية ورواد 
كُثر, وكانت تعرض وبكثرة االفالم العربية كأفالم فريد ش�وقي 
ورش�دي أباظة وغريهم.. ثم االفالم االجنبي�ة كاالفالم الحربية 
عن الحروب العاملية.. وكانت أفالماً مشوقة حقاً.. حتى يف بعض 
املرات كانت تنفد التذاكر لتباع بالس�وق السوداء بثمن أغىل من 
ثمنه�ا الحقيق�ي, وكثرياً ما ش�اهدت االفالم الس�ينمائية فيها 

قديماً وبالذات أيام الشتاء.

..انه سحر املكان وبهجة الحضارات وقوة الحياة عرب اطراف نادرة من جوار البحر امليت.

تصوير: فراس بقاعني
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