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الملك: توفير فرص عمل للشباب



الحكومة: إجراء االنتخابات حرص ملكي 
الستقرار التمثيل النيابي




























   
  



















   
    




   
 

    
     
    

 

     




    















  



  



  
  



إرادة ملكية بإجراء االنتخابات النيابية 









لجنة تحقيق لمحاسبة المقصرين 
بحادثة التسمم







إقرار تعديالت التمويل ا3جنبي
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   ذيابات والزعبي يؤديان اليمين 
أمام الملك 





 الملك: أثبتنا القدرة على تحويل التحديات الى فرص 
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 ما مصير مجلس النواب بعد تحديد موعد االنتخابات؟ 


    
      







       
    


     
      
     

     
     

     
      

    




     
      

      



      

    

      





      
 


      
    



 
   
     



    
       


      




    
  






     





      
      

     

     

   


      





     

      
     




 
























 





 





 المصري: ا6ردن بحاجة للتخطيط 
الثابت وطويل المدى 

   الصفدي يبحث التطورات ا<قليمية 
مع نظيرة الكوسوفي 

   وزير الخارجية يدعو إلى حل 
سياسي لHزمة الليبية 


إرادة ملكية بإجراء االنتخابات النيابية
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 مجلس الوزراء يقر تعديالت للحصول على التمويل ا�جنبي 



   وزير الصحة: لجنة تحقيق لمحاسبة كل مقصر 
بحادثة التسمم 



     
    
   
 


   

   
 





 
 
    
    
    



   

    

 
     
     
     
    



  
     
     
    
   
 
    
   

 
    



     
    


    



    
 



    
    

 
 
     
    
 
     
     

 

     
 
    

      
   
     
 

  

 





    



     
      
    




     
     
    
     
     



  




  

    


    
    
      




   




    
     





     





     
    
   

     

    






     





     






 

        
 
       


   
       


          
      


              



  
         
  
        
 


            
      
          
 

 
  
  


 
        
       
       

 



   
       
 









      

       
      


      

       
       
     


       

      


       
     



       
   




      


      


      
      
      
 


       

     

       
      
        



       
        
       
























 عرض على وجبة »شاورما« يودي بحياة طفل ويسمم ٨٢٦ شخص. 


   

   





     
     


     

   

   

    


     

   
    
    

   


   

      

   
    







     
    
      
    
    





   

     
    



      
    



    
    





 حضانة جرثومة اللحوم والدواجن من ٣–١٢ ساعة 
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 لجان �عادة النظر في ا�جور الطبية 

 سياحة العيد عائلية وبأسعار مناسبة 
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   حزبيون: الملك يسير باتجاه تجذير العمل الديمقراطي 

   إربد: إجراء االنتخابات انحياز ملكي للدستور 
وتمسك بالمشروع ا�صالحي 

 معان: االنتخابات النيابية تعزز البناء الديمقراطي  
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 عيد صعب على تجار الكرك وسوق ا	ضاحي يئن 

 عادات موروثة في العيد.. هل ننجح في تجاوزها؟ 

 تداعيات كورونا تنعكس على أسواق العيد في البترا 

 البترا: خيارات أوسع أمام الزوار في عطلة العيد 
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٢٠٠ مستوطن يقتحمون ا�قصى وجماعات 
متطرفة تحشد القتحامه..اليوم



 اليمن.. االنفصاليون الجنوبيون يتخلون عن ا*دارة الذاتية 
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   أطروحة أكاديمية تعاين العالقات ا�ردنية-ا�ميركية 

» على دروب ا�ندلس«.. من أدب الرحالت 
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» العربية للمسرح« تؤجل مهرجاناتها إلى العام المقبل 
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 السعوديون يتصدرون ملكية ا�وراق المالية خليجي	 بحزيران 

 ١٤٣ حديقة جاهزة الستقبال المواطنين خالل العيد 
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 فك الحجز التحفظي عن ا�موال المنقولة 
وغير المنقولة لشركة الفوسفات 

 ٤٧ مليون دينار تسددها الحكومة لشركات 
ومستودعات أدوية 



 
     
     
     
    



    



     
     


 




    

    
    
    
     





     
    

    



     




     
    

    

    
    

    
    
  

     
    

 
  


   
    




 ا�ردن على الئحة الدول ا�كثر نشاط	 
في الدعاية التسويقية لمنتجها السياحي 

 توقعات بزيادة الطلب على المطاعم 
والحلويات في عيد ا�ضحى 
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 تكثيف الرقابة على ا�سواق  
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 مؤشر بورصة عمان يواصل االرتفاع بدعم القطاع المالي 












       







        

     

      
      



        
        
       


   
        
       


هل يكسر الذهب حاجز الـ ٢٠٠٠ دوالر؟

االطالع على أعمال »البوتاس العربية« وإنجازاتها 
ومشاريعها المستقبلية 
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 بورصة عمان: ٦ آب اخر موعد لتسليم 
التقرير الربع سنوي اDول والثاني للشركات 
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» االستثمار« تستحدث وحدة لمتابعة 
شؤون المستثمرين 

 طرح عطاء مشروع »تطوير وتشغيل 
وصيانة نظام الفوترة الوطني« 
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 دوري المحترفين يعود للتغريد بعد الجفاف 
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 الخمول.. القاتل الصامت 


     



      
     
    
      
    






      
      

       
   
      




  




       
      
    

      
  

     
     
 



 
     
     




       


    





    

        



     

     


  



      

 
     

       
    
    




    
     

  


      
      



     
      

      
      
      
   
      








     
 
     
     


     
     
     
     



   




      
     


      
       


      


      


      
      
      
     
      


      


     

     




   

      




 
       



     
     









 الكرة ا�ردنية تسجل حضورها في دوري 
أبطال آسيا 

 أبو تايه بالمركز ٥٨ في التصنيف العالمي 
لـ البليارد الفرنسي 

 المراكز الشبابية في الجامعات.. فرصة 7براز 
ا7بداعات 



 
 
      
      
      


 
     
       
     


      

  
      

    

  
      
  
      

  



       



    
        
       


    
       
      
     

 



     

     
       


       
        
      


       

       





      


      


      
       
      



      
      

      


      


     


     
      





    
      
      
    
        


  

      
     
    

      



 
     

     
        

   






































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



 إنتر يستعيد المركز الثاني من أتاالنتا 

 بيليه يهنئ رونالدو برسالة خاصة 



    
 
 
     



     


  


 
    




    
    




    
     
    






    





  




    


    
 





      









 
   



    

   
     

    
    

   


   

     


     
    


  
   
     


    
    


     
      


    

     








    



    

    
   


   
  
     




     

     



    
    






  

 
   
    
    

    

  

     


    
     
    
 

 
     
    

   

 
    
 
    

   


    
  


     
   

   
      

        
    
    





 فابريجاس على رادار الغرافة القطري 



    
  

     

 
   
    
    
    
   
 
    


  


    
     
     


     

    

  
   
 


     


  



 الكشف عن كرة الدوري ا/نجليزي 
للموسم المقبل 

 تعديل على طريقة تنفيذ ركالت الجزاء 

 درع المجتمع ا/نجليزية على ملعب 
ويمبلي ٢٩ آب 
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 برنامج يؤهل الشابات للتعلم عن بعد 
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 مبادرة لتدريب الشباب لتخفيف تداعيات كورونا 



     





      
      
      
  



       
     


    
      



      
   



       

      

 






     
      



        
    
       
    




   
  

     



      
      
     


      
     

      



     




 ندوة تناقش تأثير السوشيال ميديا بالالجئين 

 

     
     
       
     
      







     
 
     
     
     


      


      
      
       




      
       

     
     

       


    

    


      
      
     

        

     
 



     
       


      



     
   

    





 »العلوم ا6سالمية« تتجه للتعلـــيم 
عن بعد 

 

     

     





      


      
    
     
    
     
      





     
    
     


    
    
     
      
     


  

     


    

 





 جامعة الزيتونة تتسلم شهادة ضمان الجودة 
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يوم التروية.. بالكمامات والتباعد
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املمثلة الرتكية  دمييت أوزدميري:

كيفانش تاتليتوغ له قلب طفل

مطبخ

04

07

هالة صدقي: مسلسل »ليه ال«

بريء من تحريض الفتيات عىل التمرد

05

تجارب عىل لقاحني ضد »كوفيد - 19«

تظهر وجود »استجابة مناعية«

5 قصص قصرية جدا:

..عن ما حدث يف املعركة!
كتب: حسني دعسة

huss2d@yahoo.com

1 - ميقات القمح

..تعبت س�نابل قمح بيارتنا، مال الحصاد 
عى جانب اش�جار الدف�ى، اقتنص لحظة 
م�رور عصافري الدوي�ري البل�دي، قصد 
باملنجل سنابل ترتاقص وعليها اثر جرحى 
املعركة الذين احنوا رؤوسهم بني السبل..

خيط الدم وش�ح قس�ل القمح وبات التبن 
بلون الغروب.

عى ميقات املنجل،حرك العصفور رأس�ه 
ونقر بعض الدم الجاف من عى أثالم خرب 

قوت الشتاء، قوت رائحة الحرب.

2 - ملوحة

يف هزي�ع اللي�ل، صح�ا من غيبوب�ة، لعق 
ملوحة ساعده، لعق دمع اشد ملوحة.

فارع الطول، كان س�الحه العصا وبعض 
السكاكني.

قال�وا ل�ه ان�ك يف املوق�ع املتقدم، س�يمر 
اليهود، ال تخف وارشدهم اىل طريق املوت، 

ارشدهم وتحامل عى قهر النفس.
مرت جحافل، اطبقت عليه الروح، اختفى 

خجال من سالحه االبيض
يف الظهرية، وصل كروم قرية عاقر، احس 
بالخوف من امه، هي تعلم انه رسق سكني 
املطبخ لقتل اليهود، هو اخفاها، فقد تذكر 

مواسم البطيخ.

3 - خرائط لساكن جديد

ألن�ه جدي�د يف البناي�ة، تعرف ع�ى العم 
صبح�ي، وكي�ل اعم�ال واح�وال وارسار 

السكان، ما بان منها وما ظهر.

اوىل  س�نه  يف  املجته�د  الطال�ب  اس�تمع 
جغرافي�ة اىل اطار نظري لخرائط البناية، 
تع�رف عى ق�درات العم وكيغ يس�تطيع 

مللمة اكرب مصيبة.
جم�ال الطالب هاوي فلك وجغرافيا ودائم 
التفنن برس�م الخرائط، خربش عى غالف 
علبة س�جائر املالب�ورو، كل م�ا فهم من 
الحارس والقواد واملتس�وق و..ال شئ يتم 

اإل عرب الهاتف.
الع�م صبح�ي ال يمتل�ك موباي�ل، يقيض 

ارساره من خالل الهاتف االريض.
قصص..

4 - حذاء قديم جدا

لم يجد غري الحذاء األسود القديم، ال يصلح 
اإل لس�رت اقدامه املتعبة م�ن الجريان وراء 

لقمة الخبز.
اس�كايف الحارة الفقرية أصاب�ه ملل من 
معالج�ة أحوال هذا األث�ر الجلدي، ينظر 
نحوي بإش�فاق، اتركه إىل الغ�د، لعلني 
أصل�ح ما يمكن أن يس�رت ه�ذه األقدام، 
نظر يف وجه�ي وتذكر، ضاح�كا، متأملا، 

اجلس.
فرض الضب�ان املهرتئ، ازال الحش�وات، 
انتابتني رعش�ة، غامت الدني�ا من حويل، 
بينم�ا أصابع�ي تخ�رم تآل�ف الجرابات 
التي احت�ال عليها لحماية جلدي من الربد 

املتأصل يف مفاصيل.
مهارة االسكايف رممت خيبتي، القى الحذاء 

نحوي، تلقفته بصمت.
-متى سريتاح هذا الحذاء؟

-.... اهلل غالب.

5 - متاهة

ننتظ�ر الحافل�ة، املط�ر يغس�ل الطريق 
والظالل، نغ�رق وال مظلة تس�ند قدراتنا 

عى االنتظار.
عيناها تخفي قدرته�ا الذاوية عى الصرب، 
مطر وبرد زمهرير، ندور من ظل إىل آخر، 
تتس�ع متاهة الشارع، رش�ق آسن يغلف 
مالبسنا، تصل الحافلة، تنئ، نتدافع داخل 
نفق م�ن البرش، نصم�ت، تح�اول الفتاة 
مللك�ة حالها، فق�دت حماس�تها، انهارت 

واقفة دون حياة.
جمعتن�ا متاه�ة الحاف�ة، س�قط القناع، 
تلون�ت خط�وط املتاه�ة، ذابت م�ع ازيز 

خفوت صوت محرك أعلن النهاية.

اخرتاق بحثّي 

يُبّش بالقضاء 

عىل »كورونا«.. 

باألشعة فوق 

البنفسجية
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ندى شحادة

قبل شهرين قىض املواطنون عيد الفطر املبارك 

وسط اجراءات احرتازية مشددة فرضتها 

الحكومة ملواجهة جائحة كورونا، بيد أن األمر 

اختلف يف عيد األضحى املنتظر، إذ يستعد الناس 

لقضاء عيدهم وسط فرحة وسعادة غامرة، 

فانطلق املواطنون للتسوق ورشاء حلويات العيد 

وصناعة معمول العيد وسط تكبريات العيد التي 

أخذت تجوب الشوارع والطرقات، واستعادت 

األرس األردنية بهجة العيد من جديد.

بهجة تعمل عى تجدد الفرح يف صيف متوتر.
يقول أبو عيل اللوزي: »بدت الفرحة باستقبال العيد 
ه�ذا الع�ام مختلف�ة عن العي�د املايض، فق�د ذهبت 
للس�وق مع عائلتي واش�رتيت مالبس العيد لزوجتي 
وأبنائي، ورغ�م الظروف اإلقتصادي�ة الصعبة التي 
نعاني منها ج�راء أزمة كورونا إال أنني أرصرت عى 
رشاء مس�تلزمات العيد بش�كل كامل ل�زرع الفرحة 

والتفاؤل يف نفوس أوالدي«.
وق�ررت أم محمود أن تس�تعد للقي�ام برحلة عائلية 
ثان�ي أي�ام عي�د األضح�ة وبع�د قض�اء املعايدات 

والزيارات العائلية يف اليوم األول.
ويس�تعد أبو عبد الرحمن جاب�ر لذبح أضحية العيد 
برفق�ة أبنائ�ه وتزي�ني نواف�ذ منزله�م باإلضاءات 

وملصقات العيد.
ويبني صاحب أحد مح�ال الحلويات محمد حجازي 
ب�أن: »هناك إقباال كبريا من الناس عى رشاء حلويات 
العيد، ويقبل الناس بكثرة عى رشاء املعمول بش�تى 

أنواعه )الجوز، الفستق، والعجوة(.
ويلف�ت س�عيد صب�اح وه�و صاحب أح�د محالت 
املالبس إىل أن: »هناك إقباال كبريا من األهايل عى رشاء 

املالب�س يف هذا الوق�ت، وهذا خل�ق فرصة للنهوض 
االقتصادي م�ن جديد وبيع البضائ�ع لدى أصحاب 
املح�الت«. يذك�ر أن عي�د الفطر امل�ايض جاء ضمن 
إجراءات مش�ددة، ففرض حظر التجول الش�امل يف 
أول ي�وم ومن�ع التنقل بالس�يارات ب�ني املحافظات 
كإج�راءات وقائي�ة، وهذا م�ا جعل الن�اس يأملون 
بتعويض م�ا فاتهم يف عيد األضحى وإدخال الفرحة 
والرسور إىل قلوب أبنائهم ولم الش�مل من جديد، بيد 
أن االلتزام باإلجراءات الوقائية أمر ال بد منه لتكتمل 

فرحة العيد.

قاع املدينة

أحمد عدوان يعمل بعيدا عن االهل: »أعمل يف محافظة 
املف�رق وأهيل يقطن�ون عم�ان ويف نهاية األس�بوع 
أق�وم بزي�ارة عائلتي، و لضيق الوق�ت ال اتمكن من 
زي�ارة أحبائي من األصدقاء واألق�ارب، حيث انتظر 
عطل�ة العيد بفارغ الصرب حت�ى اتمكن من زيارتهم 
والجلوس معهم واستمع ألخبارهم، واستمتع بأجواء 

العيد معهم بكل محبة وفرحة«.
»العيدية«...

ويشري إىل أن: »األطفال هم فرحة العيد حيث أشرتي 
يف ليلة العيد األلعاب ألبنائي وأطفال العائلة من ابناء 
أخوان�ي واخواتي وحتى أعوضهم ع�ن غيابي عنهم 

بسبب ضغط العمل باإلضافة إىل تجهيزي »للعيدية« 
وهي عب�ارة عن مبلغ م�ايل أو هدايا حي�ث انها من 
العادات اإلس�المية الجميلة يف العيد والتي ترسم عى 
وجوه األطفال االبتسامة والفرحة التي ال حدود لها«.

زينة العيد...
وتقول فاطمة العبادي إن: »العيد يتميز بأجواء عائلية 
مميزة تقرب البعيد فجميع أفراد األرسة يسهمون يف 
زينة البيت يف الداخل والخارج والتي تتكون يف اغلبها 
مجس�مات ورقية للكعبة املرشف�ة، و»خروف العيد« 
بأشكال متنوعة وتصاميم مختلفةباإلضافة إىل حبال 
ملونة مضيئة كهربائية كونهما رمزا من رموز العيد 

الجميلة، ونوعا من الفرحة لقدوم العيد«.
وتضي�ف أن: »من أجمل ما يمي�ز العيد الروحانيات 
اإليماني�ة حيث الجميع يتواص�ل مع كل أفراد أرسته 
ويصل األرحام، ويتصاىف ويتس�امح الجميع وتنتهي 
الخصوم�ة والفرق�ة، يف العيد ت�رق القلوب ويجتمع 

األحباب من جديد«.
وتخربن�ا الج�دة أم خليل ع�ن فرحة العيد: »أش�عر 
بالعي�د بفرح�ة غام�رة ح�ني أرى جمي�ع أحفادي 
مجتمعني ح�ويل وقبل العي�د بأيام أع�د كعك العيد 
»املعمول« واش�رتي الحلوى »الش�كوالته«، والهدايا 
له�م، باألضاف�ة إىل األضحي�ة الت�ي يتع�اون جميع 

أبنائ�ي يف ذبحها وتقس�يمها وتوزيعه�ا لنيل األجر 
والث�واب من اهلل«. كما يفتقد الحاج مصطفى قس�يم 
يف ه�ذا العيد أبن�اءه املغرتبني وال�ذي حالت جائحة 
كورون�ا م�ن تواجده�م. يف الوطن قائ�ال: »كل عيد 
تحرض الفرحة م�ع قدوم ابنائي وعائالتهم املغرتبني 
ونجتم�ع معا بكل ح�ب وفرح ونق�يض أياما جميلة 

نتذكرها طوال الوقت بعد رحيلهم«.
ويضي�ف هذا العي�د تنقصه فرحة »اللم�ة« الكبرية 
التي اعتدنا عليها، لكن وس�ائل التواصل االجتماعي 
خفف�ت من ألم بعده�م، نس�أل اهلل أن يرفع عنا هذا 

الوباء ويعيد كل يشء للحياة الطبيعية«.

العيد ملة األهل واألحباب وعودة البتسامة األطفال

عيد األضحى.. تجدد الفرح.. يف صيف متوتر

نداء الشناق

تبتهج البيوت وتعلو التكبريات احتفاال باقرتاب 

العيد الذي ينتظره األطفال قبل الكبار، و للعيد 

أيقونات كثرية من البهجة والرسور التي تنبض 

بها القلوب، تجتمع العائلة ويتم التواصل مع األهل 

واألقارب واألحباب، وال ننىس فرحة األطفال بالعيد 

التي تطغى عىل كل يشء.
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df@alrai.com مطبخ

مطبخ

معكرونة بالدجاج والخرضاواتلحم البط بالربتقال

سلطة الخرضاوات اليونانيةشوربة املشوم مع البطاطا

املقادير:

  جزر رشائح

  كراث مفروم

  بطاطا مقطعة مكعبات

  شبت

  مرشوم

  مرق دجاج

  4/1 كوب دقيق

  ملح وفلفل أسود

  ملعقة زبدة

الطريقة:

نض�ع الزب�دة يف مقالة م�ع الك�رات والجزر ثم 
املرق والش�بت وامللح والفلفل والبطاطا ونطهو 
عى نار متوس�طة مدة 20 دقيقة، ويف إناء نشوِّح 
املرشوم يف قليل من الزبدة، ثم نضيفه إىل الكرات 
والجزر، ويف قليل من املاء نذيب الدقيق بالتحريك 

املستمر، ثم نضيفه عى الشوربة، ثم تُقدم.

املقادير:

  3 حبات طماطم مقطعة

  2 حبة خيار مقطعة
ً   حبة بصل مفروم ناعما

  2/1 كوب زيتون

  جبن ڤيتا مكعبات

  مكونات الدريسنج:

  4/1 كوب عصري ليمون

  4/1 زيت زيتون

  2 ملعقة خل بلسمك

  ملح وفلفل أسود )حسب الرغبة(

الطريقة:

نخل�ط كل مكونات الدريس�نج جيداً ونرتكها 
جانب�اً، ويف طبق عميق نضع الخرضاوات، ثم 
نضيف الدريس�نج ونقلب املكونات بحرص، 
ثم نزين الطب�ق بالزيتون ومكعب�ات الجبنة 

الفيتا.

املقادير:
ً   بطة مغسولة جيدا

  2 ملعقة سمن
  جزر

  كرفس
  بصلة

  هيل
  ورق لورا

  4/1 كوب عصري برتقال
  ملعقة صلصة

  ملعقة زيت
  ملعقة كاتشاب

  ملح وفلفل أسود وجوزة الطيب

  مكعب مرق

الطريقة:

يف ق�در كبرية نضع الس�من والبوكيه جارنيه )البصل 
والج�زر والكرفس( وورق اللورا والهيل ونضع البطة 
ونقلبه�ا يف الس�من عى جمي�ع الجه�ات، ثم نضيف 
إىل البط�ة ماء س�اخناً ونرتكها حت�ى تغيل عى درجة 
حرارة متوس�طة، ثم نضع مكعب املرق ورش�ة فلفل 
أس�ود ونرتكها حتى تنضج، ثم نحرض خليط صلصة 
وكاتشاب وزيت وملعقتني من عصري الربتقال، فضال 
عن مل�ح، وفلفل، وجوزة الطيب ونقلبها جيدا وندهن 
البطة بالخليط، وندخلها الفرن تحت الش�وايه إىل أن 

تكتسب لوناً، وتقدم.

املقادير:

  2/1 كيلوغرام غرام دجاج فيليه

  معكرونة رشائط أو اسباجيتي

  بصل مقطع جوليان

  فلفل ألوان

  زيتون

  2 فص ثوم

  ملح وفلفل أسود وجوزة الطيب

  بهارات

  4 مالعق دقيق

  4 مالعق سمن

  لرت لبن
  2/1 كوب كريمة لبَّاني

  مكعب مرق

  كوب جبنة موتزاريال ورومي مبشورة

  125 غرام جبنة قشقوان

الطريقة:

نسلق املعكرونة ونصفيها ونرتكها جانباً ويف إناء 
نض�ع ملعقتي زيت ونش�وح الدجاج ثم نضيف 
الثوم والبصل والفلفل والتوابل، ونقوم بتحضري 
البش�اميل بوضع الس�من والثوم مع الدقيق، ثم 
نض�ع اللبن تدريجي�اً مع التحريك املس�تمر ثم 
مكعب املرق وامللح والفلفل ورش�ة جوزة الطيب 

ثم الكريمة اللبَّاني.
ويف صينية من البايركس نضع ملعقة كبرية من 
البش�اميل ثم نص�ف مقدار املعكرون�ة وملعقة 
أخ�رى من البش�اميل ثم الدج�اج بالخرضاوات 
ونضي�ف الزيت�ون واملوتزاريال والقش�قوان، ثم 
نضع باقي املقدار وعليه باقي البش�اميل ونوزع 
الجبنه الرومي املبش�ورة واملوتزاريال عى سطح 
البايرك�س، وندخ�ل املعكرونة إىل فرن مس�بق 

التسخني إىل أن يحمر الوجه، وتقدم.
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صحة وتغذية

اإلجاب�ة: لي�س ممكن�اً ألجه�زة األش�عة فوق 
البنفس�جية بش�كلها التقليدي املعتاد أن تقتل 
فريوس كورونا والفريوس�ات املش�ابهة له من 
حي�ث الحج�م والطبيع�ة. لك�ن يب�دو أن تلك 
اإلمكانية قد باتت قاب قوس�ني أو أدنى من أن 
تتحق�ق عى أرض الواقع، وذل�ك بفضل تطّور 
علم�ي خ�ارق نج�ح يف اكتش�اف وتطوير فئة 
جدي�دة من املوّص�الت الديودية الش�فافة ذات 

القدرة الفائقة.
التط�ّور العلم�ي الخ�ارق حّقق�ه باحثون من 
جامعت�ي بنس�لفانيا ومينيس�وتا األمريكيتني، 
حي�ث اكتش�فوا فئ�ة جدي�دة م�ن املوص�الت 
الش�فافة التي تتميّز بأنها تس�مح ملس�تويات 
عالية نسبياً من األشعة فوق البنفسجية بالنفاذ 
وقتل فريوس�ات كورونا املس�تجد وسلسلة من 

الفريوسات املشابهة له.
وقال الربوفيس�ور رومان إنغيل-هريبرت الذي 
ش�ارك يف األبحاث إن ه�ذا االكتش�اف الجديد 
يمهد الطريق أمام تصنيع أجهزة محمولة يدوياً 
تبث أشعة فوق بنفسجية عالية الكثافة وقادرة 
عى الفتك بفريوس كورونا املس�تجد سواء كان 

مستقراً عى أسطح أو عالقاً يف الهواء.
يف  املتخص�ص  إنغيل-هريب�رت،  الربوفيس�ور 
عل�وم امل�واد والفيزي�اء والكيمي�اء يف جامع�ة 

والية بنس�لفانيا، أضاف موضح�اً: »يكمن رس 
اكتش�افنا الجديد الذي يعتمد ع�ى فئة جديدة 
من املوصالت الش�فافة يف أنه يضمن بث ونفاذ 
جرعة كبرية من األش�عة فوق البنفس�جية بما 
يكفي لقتل جميع الفريوس�ات. فاملادة املوصلة 
الش�فافة الت�ي طورناه�ا تتميّ�ز بكونها ذات 
قدرة عالية عى إنفاذ األش�عة فوق البنفسجية، 
متفوقة بذلك عى املوصالت الش�فافة التقليدية 
املستخدمة منذ عرشات السنوات وتتسم بكونها 
ذات قدرة محدودة يف إنفاذ ونرش تلك األشعة«.

وي�رى الباحثون أن هذا التطور العلمي الجديد 
قد فتح الب�اب نحو إنتاج دوائر ثنائية املس�ار 
)دي�ودات( عالي�ة األداء ومصنوع�ة م�ن مادة 
موصلة شفافة ويمكن حملها من مكان إىل آخر 
بحيث تبث األش�عة فوق البنفس�جية يف أرجاء 

املكان لتستهدف الفريوسات وتقتلها.
وج�اء يف س�ياق تقرير نرشه الباحث�ون: »كان 
تطوي�ر امل�ادة املوصلة الش�فافة املناس�بة هو 
الغاية األس�مى الطموح�ة ألبحاثنا، وقد نجحنا 
فعلي�اً م�ن خالل التع�اون مع علم�اء يابانيني 
يف اكتشاف مادة ش�فافة موصلة جديدة تبرش 

بتحقيق تلك الغاية املنشودة«.
وأوضح التقري�ر أن الباحثني اليابانيني أطلقوا 
عى املادة املوصلة الش�فافة اس�م »سرتونتيوم 

نيوباي�ت«، وأنه قد ت�م إخضاعها إىل اختبارات 
م�ن نظرائه�م يف الواليات املتح�دة للتحقق من 
كونها مادة ش�فافة موصلة فائق�ة القدرة عى 

بث وإنفاذ ونرش األشعة فوق البنفسجية.
ويق�ول الباحث�ون إن النتائ�ج األولي�ة جاءت 
مب�رشة إىل ح�د كب�ري، وإن�ه إذا ت�م توس�يع 
نطاق اس�تخدام تلك املوصالت فإنه س�يصبح 
ممكن�اً إنتاجه�ا وتس�ويقها ع�ى مس�تويات 
تجاري�ة لتعقي�م األماكن العامة باألش�عة فوق 
البنفس�جية، بم�ا يف ذلك وس�ائل النق�ل العام 
والطائ�رات والس�احات الرياضي�ة ومجمعات 
التس�وق وأماكن الدراس�ة وغري ذلك من أماكن 

التجمعات البرشية.
يُش�ار يف ه�ذا الس�ياق إىل أنه حت�ى اآلن هناك 
طريقت�ان تقليديت�ان ملكافحة وقت�ل البكترييا 
والجراثي�م باألش�عة ف�وق البنفس�جية، وهما 
الطريقت�ان املحدودتان اللت�ان تعتمد إحداهما 
عى اس�تخدام م�واد كيميائي�ة معين�ة، بينما 
تعتم�د الثاني�ة ع�ى تعري�ض األس�طح املراد 
تطهريها لألش�عة ف�وق البنفس�جية، وذلك يف 
نطاق طيف إش�عاعي يرتاوح ب�ني 200 و300 
نانومرت فقط. لكن قتل فريوس كورونا املستجد 
بإحدى هاتني الطريقتني التقليديتني ليس فّعاالً 

بما فيه الكفاية، فضالً عن كونه مكلفاً للغاية.

اخرتاق بحثّي يُبّش بالقضاء عىل 

»كورونا«.. باألشعة فوق البنفسجية

منذ عرشات السنوات، دأب 
املجال الطبي عىل استخدام 
األشعة فوق البنفسجية 
)UV rays( لقتل البكترييا 
والجراثيم عموماً، ولكن هل 
يمكن استخدامها لتطهري 
وتعقيم األسطح امللوثة 
بفريوس كورونا املستجد 
املسبّب ملرض »كوفيد- 
19«؟



05
آخر األسبوع الخميس 30 تموز 2020

صحة وتغذية

أظهر لقاحان قيد التطوير ضد كوفيد - 19، أحدهما بريطاني واآلخر صيني، استجابة مناعية 
جيدة، بحس�ب نتائج تجربتني رسيريتني منفصلتني بينتا كذلك أنهما آمنان للمرىض، ونرشت، 
نتائجهم�ا مجل�ة »ذي النس�يت« الربيطانية الطبية. وأنت�ج اللقاح األول ال�ذي تطوره جامعة 
أكس�فورد برشاك�ة مع رشكة أس�رتازينيكا »اس�تجابة مناعية قوية« يف تجرب�ة عىل اكثر من 
أل�ف مريض، أم�ا الثاني الذي يطور بدعم من رشكة »كانس�ينو بيولوجيك�س« الصينية، فقد 
حقق نتيجة جيدة يف مجال إنتاج األجس�ام املضادة لدى الغالبية من بني 500 مريض يف تجربة 

منفصلة.

أظهرت الدراسة التي أجريت يف ست دول )فرنسا 
واململكة املتحدة وأملانيا واليابان والواليات املتحدة 
والس�ويد( هذا االنخفاض مقارنة بش�هر حزيران 

يونيو.
يف اململك�ة املتح�دة، ع�رب 35 يف املئ�ة فق�ط ممن 
شملهم االستطالع عن تأييدهم لعمل الحكومة، أي 

أقل ب� 3 نقاط مما كان عليه يف يونيو.
كم�ا انخفضت نس�بة تأييد الحكوم�ة يف الواليات 
املتحدة مع 44 يف املئة ممن أعربوا عن عدم رضاهم 
)مقابل 40 يف املئة يف منتصف يونيو( أو يف اليابان 

حي�ث يعتقد أكثر من ش�خص من ب�ني اثنني من 
الذين تم استطالع أرائهم )51 يف املئة مقابل 50 يف 

املئة( أن السلطات تدير األزمة بشكل يسء.
فيما عرب الفرنسيون أكثر عن رضاهم )6+ نقاط( 
عن عم�ل الحكومة، وإن ظلوا غري راضني بش�كل 

عام بنسبة 41 يف املئة.
وتكش�ف الدراس�ة أيًضا عن تأييد ش�عبي واسع 

لوضع الكمامة.
ورأى 73 يف املئة من الفرنسيني أنه يجب أن يكون 
إلزاميًا يف األماكن العامة املغلقة، وهو إجراء ساري 

اآلن، مقاب�ل 68 يف املئة من اليابانيني أو 65 يف املئة 
من الربيطانيني.

يف الواليات املتحدة، حيث يثري املوضوع جدال، فإن 
63 يف املئة من املجيبني يؤيدون وضع الكمامة.

وتش�كل السويد وحدها اس�تثناء يف هذا املوضوع 
)37 يف املئ�ة(، إذ يغيب وض�ع الكمامة تقريبا عن 
األماك�ن العامة، وال تويص الس�لطات بوضعه عى 

أي حال.
كما شمل االس�تطالع رؤية السكان للوباء مقارنة 

بالواقع.

يف كل م�كان، يبدو أن الس�كان يبالغون يف تقدير 
حجم الوباء.. وهكذا، وفقا للمشاركني الربيطانيني 
فق�د أصي�ب 22 يف املئ�ة م�ن الس�كان بفريوس 
كوورنا املستجد يف البالد، حيث يمثل عدد الحاالت 
الت�ي تم تأكيدها رس�ميًا أقل م�ن 0.5 يف املئة من 

السكان.
فيما يق�در األمريكيون نس�بة الس�كان املصابني 
بنح�و 20 يف املئ�ة، أي س�تة عرش ضع�ف العدد 

الرسمي للحاالت املسجلة.
ويزداد ه�ذا االتجاه حيال ع�دد الوفيات الناجمة 

عن جائحة كوفيد - 19.
فف�ي أملانيا، عى س�بيل املثال، يقدر املش�اركون 
باالس�تطالع عدد الوفيات بني السكان بنسبة 3 يف 

املئة أي أكثر من الواقع ب 300 مرة.
ويتشاطر سكان الدول الست التي تم استجوابهم 

الراي حول الخشية من موجة ثانية من الوباء.
وي�رى أكثر من ثالث�ة من كل أربع�ة بريطانيني 
واثن�ان من كل ثالثة أمريكي�ني أنه من املرجح أن 

تعود هذا العام.
ويخ�ى 53 يف املئة من األملان ذلك أيًضا، يف زيادة 

تبلغ ثماني نقاط عن الشهر املايض.
تم إجراء االس�تبيان يف منتص�ف يوليو، عى مدى 
خمسة أيام، عى عينات تمثل ألف بالغ يف كل بلد.

وتصل نسبة الخطأ إىل 3.3 يف املئة بالنسبة لجميع 
البلدان.

تجارب عىل لقاحني ضد 

»كوفيد - 19« تظهر 

وجود »استجابة مناعية«

تضاؤل الثقة يف إدارة الحكومات ألزمة كورونا

ذكرت دراسة دولية نرشتها 
رشكة كيكست-يس ان 
يس، اليوم السبت، أن تأييد 
الحكومات يف إدارة استجابتها 
ألزمة كورونا املستجد يتضاءل 
يف العديد من البلدان مثل 
اململكة املتحدة والواليات 
املتحدة واليابان.
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رواق الفنون

بريتني سبريز يف 

املحكمة بسبب الوصاية
أفادت تقارير إعالمية بأن عدس�ات كامريات الباباراتزي 
التقطت صوراً لعدد من جمهور ومحبي النجمة العاملية  

بريتني س�بريز ، وه�م يتظاهرون خارج قاع�ة املحكمة 
التي كانت فيها، دعماً لها يف القضية التي تواجهها حالياً 

للتحرر من الوصاية.
وبين�ت أن وال�د س�بريز هو ال�ويص عليها، بع�د الفرتة 

العصيبة التي مّرت بها منذ سنوات بسبب إدمانها.
وبدا جمهور النجمة يف الصور وهم يحملون الفتات كتب 

عليها »Free Britney«، وأخرى حملت صورها.
وكانت تحدثت أخبار، خالل الفرتة املاضية، عن محاولة 
والدته�ا نق�ل الوصي�ة إليها، بع�د أن قدم والد س�بريز 
اعتذاره عن عدم إكمال واجبه كويص عليها بسبب حالته 

الصحية.
ومن أخب�ار بريتني أيضا، عملت والدة س�بريز عى أمل 
استعادة بعض السيطرة عى أموال ابنتيها، حيث قدمت 
لني س�بريز والدة ُمغني�ة البوب العاملي�ة  بريتني ، وثائق 
قانوني�ة إلدراجه�ا يف صنادي�ق ائتمان ابنتيه�ا بريتني 
وجايمي لني س�بريز، والتي تبلغ قيمتها عدة ماليني من 

الدوالرات.
ووفًقا للتقارير، يعتقد أن لني البالغة من العمر 65 عاًما، 

ق�د قدمت طلبا إلدراجها يف أي »إش�عار خاص« لجميع 
األم�ور املالية املتعلقة بابنتيها، وقام�ت بهذه العملية يف 

محاكم مقاطعة لوس أنجلس.
ويف ش�هر س�بتمرب 2019، كان والد بريتني قد اس�تقال 
من منصبه كويص عى أموالها، لتعرضه ملش�اكل صحية 
باس�تمرار، وحينئذ وافق القايض عى طلب جيمي وعنّي 
مدير رعاية بريتني، ج�ودي مونتغمري كوصية جديدة 
عليه�ا. كما كان أن�درو واليت، املحام�ي املقيم يف لوس 
أنجلس، وصياً مشاركاً للمساعدة يف إدارة األصول املالية 

للمغنية، لكنه استقال يف مايو 2019.
وم�ن أخباره�ا الفنية، اعرتفت س�بريز  أنها من عش�اق 
النجم�ة العاملي�ة  ريهان�ا ، وق�ررت أن تع�رب ع�ن حبها 
له�ا باختيار أغنيته�ا املفضلة لريهان�ا والرقص عليها، 
كم�ا ظه�رت بريتني بمقط�ع فيديو قص�ري نرشته عرب 
صفحتها الخاصة عى أحد مواقع التواصل، وهي ترقص 
عى واحدة من أش�هر أغنيات ريهانا، وعلقت سبريز عى 
الفيديو قائال: »ريهانا موس�يقاك تجعلني أش�عر بما لم 
أش�عر به من قبل »Never Ending«. هي أغنيتي املفضلة 
م�ن ألبوم ANTI أش�عر كأنني أس�افر م�ن خالل هذه 

األغنية. شكرا لك«.

نجمة الدراما الرتكية بريين سات.. 

القصص التمثيلية سطحية

أش�ادت املمثلة الرتكية  ديميت أوزديمري بزميلها 
املمث�ل الرتك�ي  كيفانش تاتليتوغ ، وأش�ارت إىل 
أن�ه دائم�اً ما يتواص�ل مع الجميع ويس�أل عن 
أحواله�م، وأن قلب�ه كالطف�ل ولديه ش�غف يف 

عمله، كما نقلت عنها تقارير إعالمية.
وقال�ت ديميت يف ترصيحات س�ابقة: »كيفانش 
شخص طيب جداً يمكنني أن أقول لك إنه يمتلك 
قلب�اً ذهبي�اً، ودائم�اً يتكلم مع الجميع ويس�أل 
عن أحواله�م، وأيضاً هناك أمر الحظته فيه قلبه 
كالطفل وطاقته التسقط أبداً وال يمل من العمل، 

إنه فعالً إنس�ان رائع«. الجدير ذكره، أن ديميت 
شاركت أخرياً بمسلس�ل »قدرك هو املنزل الذي 
ول�دت فيه«، كم�ا أنها أثارت  ضج�ة عرب مواقع 
التواص�ل االجتماعي، بعد انتش�ار ص�ورة لها 

خالل رحلة استجمام عى البحر.
وم�ع تعرضه�ا لالنتقادات، وصل اس�م ديميت 
إىل الرتن�د ملجرد انتش�ار هكذا ص�ور، رغم أنها 
طبيعي�ة حيث تجاهلت ديمي�ت كل هذا الهجوم 
والضجي�ج عى صورها، ورفض�ت الرد عى أي 

تعليقات أو تساؤالت ُوّجهت إليها.

املمثلة الرتكية  دمييت أوزدميري: 

كيفانش تاتليتوغ له قلب طفل

اعت�ربت النجم�ة الرتكي�ة  بريي�ن س�ات،  أن 
القص�ص التمثيلي�ة الت�ي تُع�رض حاليا عى 

التلفاز سطحية.
وقالت س�ات، يف ترصيح له�ا: »ال أفكر أبداً يف 
الع�ودة للتمثيل بشاش�ة التلفزيون«، مش�رية 
إىل أن القص�ص معظمه�ا تتحدث عن تعنيف 
النس�اء، وقص�ص الح�ب الت�ي يدخ�ل بها 3 
أطراف، وأصبحت قديمة ومملة«، كاش�فة عن 
أنه�ا تلق�ت أدوارا كثرية عن ذل�ك ورفضتها. 
ولفت�ت إىل أنه�ا تنتظ�ر قصص�ا أكث�ر ق�وة 

وتماسكا وغري مستهلكة، لتعود بها مجددا إىل 
شاشة التلفاز.

وتعترب س�ات من بني املمثالت اللواتي يتميَّزن 
بالجم�ال، فمالمحه�ا الناعم�ة وبس�اطتها يف 
وض�ع املاكياج يجعالنها تتفوق عى زميالتها، 
حيث ُصنفت من أكثر النساء جاذبية يف تركيا.

ومن بني أرسار الجمال لدى س�ات، الحواجب 
الطبيعية التي تُظهرها بش�كل جذاب، وتجعل 
منها دائما فتاة مراهقة، رغم بلوغها سن ال�33 

سنة.
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كيف وجدت ردود الفعل عىل تجربتك يف »ليه ال«؟

ردود فعل جيدة ج�داً، فالعمل نجح مع الجمهور 
رغ�م عرضه عى منصة ش�اهد حرصي�اً، وتفاعل 
الجمه�ور م�ع األح�داث وكان هن�اك ترق�ب مل�ا 
سيحدث يف الحلقات املقبلة، فالتجربة كانت رهاناً 
بالنس�بة يل خاصة أنن�ي عملت مع فري�ق العمل 
بالكام�ل للم�رة األوىل بداي�ة م�ن الكتاب�ة مروراً 
باإلخراج وباقي املمثلني، وس�عدت بالروح الجيدة 
التي سادت التصوير بيننا، فهم جيل من املوهوبني 

الحقيقيني وسعدت بالتعاون معهم.

هل ترين أن عرض املسلس�ل بعد رمضان تسبب يف 

ظلمه؟

لي�س صحيحاً عى اإلط�الق، فربما ل�و عرض يف 
رمضان لتعرض لظلم بس�بب كث�رة االعمال التي 
عرض�ت عى الشاش�ات، ومؤخ�راً أصبح العرض 
خ�ارج رمضان ميزة كب�رية لألعمال حتى تحظى 
بحقها يف املش�اهدة املتأني�ة وهو ما تحقق يف »ليه 
ال« الذي حقق مش�اهدات كبرية يف الوطن العربي 

كله وليس يف مرص فقط.

عرض العمل

البعض ربط بني نجاح العمل ونجاح الش�ارة التي 

سبقت عرضه عىل الشاشات؟

ليس صحيحاً، الشارة نجحت بالفعل مع الجمهور 
قبل بدء عرض املسلسل والبعض اعتقد أنها أغنية 
مصورة وليست مرتبطة باملسلسل ولكن مع إعالن 
عرض العمل اهتم الجمهور بمش�اهدته، فالشارة 
نجحت واملسلس�ل أيضاً نجح م�ع الجمهور، ومن 
امله�م أن تك�ون هن�اك ش�ارات ناجح�ة لألعمال 

الدرامي�ة فهذا األم�ر يضيف للعمل لكن الش�ارة 
الناجحة ليس�ت بالرضورة أن تؤدي لنجاح العمل 

والعكس صحيح.

املرة األوىل

ه�ل صحي�ح أن العم�ل كان يف�رتض عرض�ه يف 

السباق الرمضاني؟

بالفع�ل كان يفرتض يف البداي�ة أن يكون العرض 
خ�الل ش�هر رمضان عرب شاش�ة قن�وات »إم بي 
يس«، لكن أزمة ف�ريوس كورونا وتوقف التصوير 
فرتة وح�دوث بعض التعديالت تس�بب يف خروج 
العم�ل م�ن الس�باق الرمضان�ي وج�رى طرحه 
للعرض عى منصة ش�اهد، وهذه املرة االوىل التي 
اقوم فيها باملش�اركة يف عمل يع�رض عرب منصة 

رقمية فقط أوالً.

هل اش�رتطت كتابة اس�مك بطريق�ة محددة عىل 

شارة العمل؟

يهمني أن يوضع اس�مي يف م�كان يليق بتاريخي 
الفن�ي، وم�ا حدث يف العم�ل بالفعل ت�م تقديري 
بالطريقة الالئقة، وباملناس�بة مس�ألة الش�ارة ال 
تش�غل ب�ايل كث�رياً لكنها أم�ر مهم م�ن الناحية 

املعنوية والتقديرية.

تنظيم املعرض

ما أصعب مشهد بالنسبة لك يف العمل؟

ثمة مشاهد صعبة يف العمل لكن االصعب بالنسبة 
يل كان يف لحظ�ة معرفتي بنج�اح ابنتي يف تنظيم 
املع�رض الخ�اص بها، فهذا املش�هد م�ن البداية 
وأن�ا أفكر يف طريقة تقديمه ألنها لحظة تكتش�ف 
فيها األم فشلها ويف نفس الوقت يفرتض أن تكون 

سعيدة بنجاح ابنتها.

هل ثمة تشابه بينك وبني شخصية األم سهري التي 

قمت بتقديمها؟

ثمة اختالفات جذرية بيني وبني س�هري يف طريقة 

التعامل مع األبناء، صحيح أنني شخصية صارمة 
مع أبنائي إال أنني اقوم باالس�تجابة لهم يف بعض 
الطلب�ات وأق�وم باالع�رتاض عى طلب�ات اخرى، 
وثمة تشابه بني س�هري ووالدتي خاصة يف مرحلة 
الطفول�ة حي�ث كانت صارمة مع�ي ولم تمنحني 
مس�احة من الحرية إال يف فرتة الش�باب، يف املقابل 
نش�اهد س�هري وهي ل�م تمنح ابنتها أي مس�احة 
من الحرية وه�و ما انعكس عليها وعى ترصفاتها 

الالحقة.

ولكن البعض التمس لشخصية سهري ترصفاتها؟

بالتأكي�د، فغي�اب األب جعله�ا تق�وم بالدوري�ن 
وكان�ت تعمل م�ن أجل تربي�ة ابنته�ا بالطريقة 
التي تراها مناس�بة من وجهة نظرها وهي الشدة، 
وه�ذا االمر يف وجه�ة نظري خاطئ بش�كل كبري 
ف�األم عندما تكون متفاهمة مع ابنائها تكون أكثر 
تأثرياً يف حياتهم، فالوضع اليوم تغري بشكل كامل 
عما كان عليه قبل س�نوات، فالتطور التكنولوجي 
الكبري الذي نعيشه فتح مجاالت عديدة أمام االبناء 
يف أوق�ات مبك�رة وه�ذا األمر ف�رض تحديات يف 

الرتبية يجب التعامل معها.

ثم�ة اتهامات وجهت للعم�ل بأنه يحرض الفتيات 

عىل التمرد؟

لي�س صحيحاً ع�ى االط�الق، العم�ل ال يحرض 
الفتي�ات عى أي ن�وع م�ن التم�رد أو العصيان، 
ويتطرق إىل تفاصي�ل اجتماعية من واقع قصص 
وحكايات يمك�ن ان تحدث يف أي من�زل، فالعمل 
يناق�ش قضية العالق�ة بني اآلباء واألبن�اء، واالبنة 
دفع�ت ثمن ترصفاتها بالفعل، فكل قرار يكون له 
تبعاته والش�خص يج�ب أن يتحمل نتيجة قرارته 

حتى لو كانت خاطئة.

ليس�ت املرة االوىل التي تقدمني فيها شخصية األم، 

كيف تعاملت مع الدور هذه املرة؟

-كل شخصية يمكن ان تقدمها عرشات املرات وأن 
يكون هناك اخت�الف يف كل مرة تقوم بها بتقديم 
الدور، وش�خصية س�هري مختلفة ع�ن أدوار االم 
التي قمت بتقديمه�ا من قبل، وتعاملت معها كما 
كتبت يف الس�يناريو، فتفاصيل الش�خصية كانت 
موج�ودة بني الس�طور وحرصت ع�ى االملام بها 

بشكل كامل.

ما س�بب رفضك لتقديم قصة حي�اة الفنان أحمد 

زكي يف عمل درامي؟

أحمد زكي لو كان يعيش بينا اليوم لرفض الفكرة 
بمجرد أن عرضت عليه، بحكم عميل معه وطبيعة 
عالق�ة الصداقة الت�ي جمعتنا يمك�ن أن اؤكد أن 
حياته كانت مليئة بالتفاصيل املأس�اوية التي كان 
يحرص عى إخفائها وعدم التطرق لها وبالتايل لن 
يرحب بع�رض حياته أمام الجمه�ور، واعرتايض 
ع�ى الفكرة نفس�ها ال عى تقدي�م محمد رمضان 
لل�دور ألن محمد ممثل جي�د وموهوب وأحبه عى 

املستوى الشخيص.

هالة صدقي: مسلسل ليه ال

بريء من تحريض الفتيات عىل التمرد

شاركت الفنانة هالة صدقي يف 

مسلسل »ليه ال« الذي عرض أخرياً 

عرب منصة »شاهد« من خالل 

شخصية األم سهري. ويف دردشتها 

مع »الجريدة« تحدثت صدقي 

عن املسلسل وكواليس تصويره، 

إضافة إىل سبب اعرتاضها عىل 

تقديم مسرية الفنان أحمد زكي يف 

عمل درامي... وفيما ييل تقرير من 

حوارها مع جريدة الجريدة:

رواق الفنون
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مسار الخري.. تطلق مشوع رياضة ركوب الدراجات 

الهوائية يف وادي عربة
تصوير: محمد القرالة

انطالقاً من أهمية الرتويج السياحي يف منطقة وادي عربة، ولحاجة 

املنطق�ة القامة أنش�طة س�ياحية ل�دى زوار املنطق�ة وتحديدا يف 

قرية »الغويب�ة« االقل حظا، أطلقت مبادرة »مس�ار الخري للتنمية 

املس�تدامة« وبدعم من جمعي�ة »رواد الخري’ واس�رتاحة منتصف 

الطريق.. مرشوع »دراجات الغويبة«.

ويهدف املرشوع إىل ربط قرية »الغويبة« بمنطقة فنان عرب مس�ار 

صحراوي باستخدام الدراجات الهوائية بمنطقة وادي فنان.

البوم السلط 1982

تصوير: عامر خامش

نعود إىل ألبوم صور مدهشة 

تأخذنا ايل عالم تراث السلط 

املعماري الخالد - والباحث يف 

صور العام 1982، يتخيل ما 

كان عليه شارع السكافيه، اىل 

جوار بيت ابو جابر.
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