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الرزاز: »همة وطن« نواة 
�وجه الخير



    

       

       
      


       




  
       


  
     
    


  
        
        





»المستشفى ا�ردني« في بيروت يباشر عمله
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العضايلة: انتظام الدراسة أولوية ملحة


 

 تقليص ساعات حظر التجول 
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 متى التكميلي؟.. في ظل تصريحات 
ومواعيد غير واضحة 


      
     
     
      
       
     

 

       

     
     

     
     
     

      
       

 
    

    
      
      

 
    
     
      
      
     
     
       



 استعداد أردني للمساهمة في إعادة إعمار العراق 

   الهيئات المقدسية: إغالق المؤسسات الثقافية 
في القدس تطهير عرقي 

   البريزات يبحث تعزيز مشاركة الشباب باالنتخابات 

   العيسوي يبحث مع وزير اAشغال سير العمل 
في مشاريع مبادرات ملكية 
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 مرحلة جديدة لعودة اAردنيين من الخارج 
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 توجه لتقديم خدمة التدريب المتنقلة
في المناطق النائية 




    
     
     
     
 
    
    


    
   
    

   
   


  
    

    

      
    
   


   


  
     


   

    


    


  
    
    


     
 


    
     



 Qتشكيل القوائم يزيد المشهد االنتخابي تعقيد 
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 الرزاز: »همة وطن« نواة لعمل مؤسسي خيري 




 المستشفى الميداني ا&ردني في بيروت يباشر عمله 



 النعيمي: العام الدراسي في موعده 

 تعبيد ٧٠ متر4 لشارع الجلمة استغرق عشرة أعوام 
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 الصفدي ونظيره الفنلندي يبحثان 
تطورات ا@قليم 

 مركز الملكة رانيا للدراسات يستعرض 
خطته للمرحلة المقبلة 

 تمديد فترة ا&ندية القرآنية الصيفية 
لمنتصف آب 

 لجنة من »المهندسين« لمساعدة اللبنانيين 
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 وزير ألماني يطالب بـ »الواقعية« في مفاوضات 

البريكست 

» سامسونغ« تطلق طرازات فاخرة بعدما أطاحتها 
»هواوي« عن صدارة سوق الهواتف الذكية 





  



     




    

      
     
     




    


      
    
     
 



      


    
    
 
      
     

     


      


       
    
     





  

    
      




    
     



    




      
    



      
   


    


    
     
      
    




   
      
  


     








    



     
   





    


 

     
      



  
     


    
     


     
     




 



     






     

  
  
     
      




     

     
    


 


    




      

     



    
    



    
    
     



    
     
   




   





     
     


     









    



» لوفتهانزا« تسجل خسارة صافية 
بقيمة ٣,٦ مليارات يورو  




    


    

       
 
      




     
       

       



     
     
  



      
      




     






    




     

       

      


     




  
     




      
      
     



   
       
    




       

      



 »سابك« السعودية تسجل خسائر بقيمة 
٥٩٠ مليون دوالر بسبب انخفاض المبيعات 

 اقتصاد الفيليبين يدخل في ركود وسط 
أزمة كورونا 
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 مؤشر بورصة عمان يواصل الهبوط 







        







       
        


       

     


       
     





        

      
        








»صناعة عمان« تبحث تعزيز العالقات االقتصادية 
مع بنغالديش

 اتفاقية لتأهيل مدارس إربد النموذجية 
لالعتماد المدرسي من »أروقا« 
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 اتفاقية بين التخطيط والصندوق العربي 
ل<نماء لدعم برامج الحكومة 




       
      





     
     


     
     



    


   
   




     
     
   
    
      
     
      

 
     
     
      
   


  
      



 مذكرة تفاهم بين معهد اDعالم وفينتشر إكس 

الجمارك تدرج »العالمية للتجارة 

واDعمار« ضمن القائمة الذهبي




     
     
 

    
   
  


      
      


    
    



      
     
      

    

     

      
      

     


      
    






      



     
        
  



        




 شركة االتصاالت »إم تي إن« تعلن 
انسحابها من الشرق اNوسط 
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مؤتمر دولي لدعم لبنان



ترمب متهم بالتضليل
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» مليح« �كمال عقد المتأهلين.. والطوال يتسلح با�مل 



 .. إثارة متقطعة 



 
    
   
       


 



    
    
     
  





  
   
    



    
    
     
     
    




    
    
    
  
   






   








   
     

   


    

     
    
    

  






    




     
    


    
   
    


 
    



    







    


   
   




 
      
 
       

       
 



 





    


     

    
     
     
    
     
    
     

    







 لقب »الكارتينج« ا�ول ينتظر صاحبه اليوم 

 التسجيل لدوري ناشئي 
التايكواندو يُغلق.. االثنين 

 الداود رئيس> التحاد الكراتيه 
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»سيتي« يتعاقد مع آكي مقابل ٤٠ مليون جنيه


    

    
     


    

 




     
      

 

   






     


    
    
 
    
   




    





  







 










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

 مواجهات من العيار الثقيل 

لحجز المقاعد 




 





 




 




    
    



    

     
  



    
     
      




      
     

     


   
     
     


    






     
    
     
 
     



      

    

 

     
    



    
   
 



    








     

     





     





    
 



     








     


     

     


    
     


      
       




 إنتر يثبت عقد سانشيز لـ ٢٠٢٣ 




 





 




  
   
      

 


   


   

 








   




  
   




 

   




 


   
   



    

     

    

  





   


  

    
  

   
   

 







   











  
   
   

 
  

     ا.ميركي دان فريدكين يشتري نادي روما ا'يطالي 
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   إيرادات »نيويورك تايمز« الرقمية تفوق 
الصحيفة الورقية 



    
     
 

     
 
     

  
    
      


 

    
       

 

     
    
     
      



     
     
      
 
    
     
 

        


    
  

     


     
      
     

  



      

 
      


    
     
     
     
     

 
      


 


 
    
       
   

      

 






       
       



       
      


      


   



       


       
       
 


       













 


        
     


          

 
 



 
          



 

 
 

       


        
          













     

     
      

    
     
     


     


 
       
   
     
    
    

      
     
       
     
     
      

   

      







   
      

 
      


         

      

 







      

       








        





        

   
        
       








         


      
  

        


    
         


       

       
       


     





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

مجلة يف جريدة

/alrainewspaper 221العددللتواصل وإبداء اآلراء الجمعة 7 آب 2020

حات
صف

 10

08 07

 براين أوسنت يتمنى

مليغان فوكس النجاح العميل والعاطفي

مطبخ

03

06

»الصحة العاملية«: »كورونا« ال يزال يشكل 

حالة طوارئ صحية دولية

04

رسائل من الشاطئ اآلخر

..ال ميكن تشويه القميص
كتب: حسني دعسة

huss2d@yahoo.com

دكة مقهى عىل طريق البحر

حدثن�ي ج�اري، ذك�ر يل غ�رام طريق البح�ر عندما 
تعرف عىل أرجيلة مذهبة تؤجرها س�لوى لركاب آخر 

املوسم، قبيل زمهرير الشتاء الصحراوي.
يق�ول، وقد يكون صادق�ا؛ ذلك ان الحي�اة اكلت منه 
الكث�ر، فهو أعور، أش�يب، ىف قدم�ه اليرسى عرج، ال 

يمضغ الطعام، يعب الرشاب دون حساب.
مما اذهلني من س�رة الراكب، ان�ه يضع عالمات عىل 
دك�ة يجلس عليه�ا دائما، يحفر حرف "س" الس�ن، 

ويعشق الحروف يف كل مرور!
يف ليل�ة من لي�ايل كانون املتأخرة، هب�ت ريح رشقية، 
غام�ت عيناه بالدم�وع، وهاج كالجم�ل التائه، اصدر 

صفرا ونادى الغيم.
-سلوى.. سلوى.

عذبن�ي صب�ي املقه�ى عندما ق�ال يل انه س�يعود يف 
الصباح، فه�و عاش ٦٧ عاما وهو يعد أغنام س�لوى 

التي رشدها شتاء كانون. 

1 - زهرة الصبار املر

ح�رث ظل ش�جرة برتقال وارف�ة، ابتعد عن الس�اق 
خط�واث ، تم�ادى يف الحف�ر، مد ي�ده وزرع بصالت 

صبار بري مر!
طم�ر الرتاب، أرخى حزام الجل�د ووضع املنجل تحت 

رأسه ونام.
اين�ع زه�ر الربتقال، غاب�ت الرباعم عندما اس�تدارت 

حبات من الثمر الحلو.
اش�تعل ش�وك الصبار، زح�ف يلتقط الش�وك ليقهر 

خياال تنقر رأسه الغربان.

2 - دمع الرصاص املصهور

تعجب، منذ كان يف ربيعه الس�ادس من مش�هد النار، 
وس�خان الفوالذ الذي يتم صهر الرصاص فيه اىل حد 

الغليان.
كان مبي�ض النحاس يش�غل الحي بطرق املعادن من 
قدور وس�دور وصحون ومالق�ط، ينقر احمر الحديد 

املشتل ليصنع فأسا او سكة محراث.
الولد الصبي أرسلته امه ايل مبيض الحي، تطلب دمع 

الرصاص املصهور.

غاب الش�اب يف غرب�ة العمل، تحس�س حجابا مغلفا 
بالكاش�مر األخ�ر، ن�ام وق�ال يف الصب�اح نف�ك 

الحجاب.
ليلة زفاف ابنته البس�ها حجاب دمع الرصاص، بكى 

طويال وهو يتحسس الهواء حول رقبته.

3 - حبل الغسيل.

مطب�وع  ثاني�ه  قمص�ان،  ثالث�ة  واح�د،  قمي�ص 
بالكاروهات البنية والخطوط الرمادية،..

-أيض�ا.. تذك�رت صف الجراب�ات، يا  لله�ول، لديهم 
أزواج و أزواج كثرة من الجرابات الجميلة.

نظر إىل حبل غسيل أمه، فتح فمه وكتم ما دار يف حلقه 
من كالم وتأوهات.

قال يل:
-كان مج�رد حبل غس�يل، ال ينافس غس�يل أمي التي 

غسلت قمييص الوحيد، إىل أن ذابت اصابعها.

4 - منديل وعطر السيد البدوي

تاه
تدحرج..

عط�س، تلقفته الس�يدة بلهفة غريبة، قالت، س�يدنا، 
زدنا بركة!

عمرها عن بعد، هاج حنينها لألموات.
-جود يا صاحب الربكات.

نداولها املنديل  وبقايا عطر بردي  يشبه دمع العروس 
البكر، اجهشهت، ناولت حارس املقام فضة عزيزة.

يف لجة الشوارع، مات الطفل
باتت ليلتها تندب  رائحة العطر وغمزات خادم املقام.
دفن�ت متاعها كفن�ا للطفل والقت قارورة الش�ؤم إىل 

كالب الشوارع.

5 - خيط ابيض

لم يج�د ضالته يف علبة الحلوى املعدني�ة، مخبأ بقايا 
االزرار والخيط وكتشبان اإلبر ذات السم النحايس.

خي�وط من ال�وان عادي�ة، يريد خيط�ا ازرق�ا نيليا، 
ملع�ون زر القميص الذي  فرط، حظه انه التقط الزر 
العجاجي املوش�ح، التبس عليه الحال، األمر يمكن أن 

يكون سهال،، خيط ابيض يرمم ما انفرط!
-ربما.

-ال يمكن تشويه القميص.
-من ينتبه إىل خيط ابيض  منبوذ.

-اللعن�ة؛ الزر يتوس�ط أع�ىل القميص، لنج�رب، بأن 
الخيط األبيض، تذكر وسام جائزته الفضية،

تعل�ق ملرة وحيدة، خاط األبيض، ن�ي طريق العمل، 
جل�س ينتظر  الفراغ، همس له بائ�ع أدوات الخياطة 

الدواج، ال نبيع خيوطاً آتية من السماء.

6 - رسدين زيت وشطة

يف قعر طرد املعونة وجد علبة ، تحسسها شمال يمن، 
من أعىل، من اس�فل، هي علبة  حديدي�ة، وعد النفس 
بوجب�ة من الطرد، فالف�ول اليابس، الفاصوليا وحتى 

الرز، ال حيلة له عىل طبخها.
طرق العلب�ة عىل ارض غرفته الب�اردة، طرق بعنف، 

سأل خيط من زيت زفر.
ابته�اج، طرق كثرا.. مال براس�ه نح�و  األرض، لعق 
الزي�ت والش�نطة.. غم�س بصم�ت رائح�ة رسدي�ن 

محجوب بن صفائح حديد.
تحسس الظالم بعصاه ونام يغني قلبه البصر.

أمريكا تدخل 

»مرحلة جديدة«

والفلبني تحجر 

ربع سكانها
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ندى شحادة

تسبب العادات الصحية الخاطئة التي يتبعها 

األفراد خالل فرتة عيد األضحى املبارك زيادة 

الوزن بشكل ملحوظ، نظرا لتناولهم األطعمة 

الدسمة دون تحديد الكميات أو حرق السعرات 

الحرارية املكتسبة من تلك األطعمة.

يق�ول عماد جابر: »تفاج�أت حينما وجدت زيادة يف 
وزني تق�در بأربعة كيلوات مقارنة بوزني قبيل عيد 

األضحى املبارك«.
ويلفت إىل أن: »اللحوم تس�يدت املش�هد لدى أرستي 
طيل�ة أيام عيد األضحى املب�ارك باإلضافة إىل تناول 
املعم�ول والحلوي�ات بش�كل زائد عن س�ائر األيام، 
وه�ذا أدى إىل ظه�ور مش�اكل صحية عدي�دة لدى 
أف�راد عائلتي كالق�يء وزيادة الحموض�ة والتوعك 
والصداع املس�تمر، وحينما بحثنا عن السبب أشارت 
أصاب�ع االتهام إىل تبدل العادات الغذائية خالل فرتة 
عي�د األضحى وتغييب الخض�ار والفواكه عن مائدة 

الطعام«.

وتبن أخصائية التغذية العالجية ش�هد القديس بأن: 
»االلت�زام بنظ�ام غذائ�ي صحي واتباع اإلرش�ادات 
اليومي�ة الروري�ة يمك�ن أن ي�ؤدي للتخلص من 

الوزن الزائد خالل أسبوعن فقط«.
كم�ا وتلف�ت إىل أن: »تناول كميات كب�رة من اللحم 
خالل األعياد يس�بب مشاكل عديدة للمعدة والجسم، 
إذ تف�رز العص�ارة املعدي�ة بكميات كبرة وتس�بب 
االرتج�اع اللي�ي وزي�ادة ح�دة الحموض�ة وإث�ارة 

القولون العصبي«.
وتش�دد عىل: »رضورة االنتباه إىل عدم االستغناء عن 
تن�اول أي من األطعمة املوج�ودة يف أي نظام صحي 
للحص�ول ع�ىل الس�عرات الحرارية الت�ي يحتاجها 

الجس�م يومي�ا لفق�دان ال�وزن، وااللت�زام بمواعيد 
الوجب�ات، كذلك ال ينص�ح باس�تبدال أي وجبة من 

نظام بوجبة من نظام أخر«.
وتؤك�د عىل: »رضورة تن�اول ثمانية أكواب من املياه 
يومي�ا أو أكثر مع الحرص عىل تناول كوب مياه قبل 
كل وجب�ة للحد من الش�هيةإىل جانب امليش أكثر من 

ثالثن دقيقه يوميا عىل األقل«.
وتب�ن الق�ديس أن: »الحصول عىل ق�در كاف من 
النوم وتجنب الس�هر يسببان خسارة الوزن، إذ أن 
الس�هر وقلة النوم يؤديان إىل تناول كمية أكرب من 
الطع�ام وخلل الهرمونات بالجس�م، ومن ثم زيادة 

الوزن«.

قاع املدينة

وش�جر التن من الثمار املباركة، وهي من األش�جار 
الت�ي يرغب جميع الفالحن يف زراعتها ألنها ش�جرة 
مباركة وقد ذكرت يف القرآن الكريم، حيث أقس�م اهلل 
سبحانه وتعاىل بها فقال: }َوالتِّن َوالزَّيْتُون{، ]سورة 
الت�ن: آية 1[، و يروى عن أبي الدرداء أن النبي صىل 
اهلل عليه وس�لم »أه�دي له طبق من ت�ن فقال: كلوا 
وأكل من�ه وق�ال: لو قلت إن فاكه�ة نزلت من الجنة 
قل�ت: ه�ذه ; ألن فاكهة الجنة بال عج�م فكلوا منها، 

فإنها تقطع البواسر، وينفع من النقرس«.
وبس�بب قيمتها الغذائية العالي�ة، وطعمها اللذيذ ما 
زالت زراعتها منترشة بن االردنين فعند التجوال يف 

كروم التن والتي تتواجد معظمها يف املناطق الجبلية 
والتي يهتم الجميع بزراعتها س�واء يف الحقول وامام 
املنازل لجم�ال منظرها وأوراقه�ا الخراء املبهجة 

للنظر ولفوائدها الصحية.
يق�ول امل�زارع أحمد الجب�ور إن: »موس�م التن من 
املواسم التي عليها إقبال كبر من قبل الزبائن لفوائد 
الت�ن املتع�ددة، باإلضاف�ة إىل مذاقه اللذي�ذ ويعترب 
نوعا من الهدايا الش�عبية املحببة بن الناس يف فصل 

الصيف تزدان به املوائد واملناسبات السعيدة«.
ويضي�ف أن ش�جرة الت�ن م�ن األش�جار األطول 
عمًرا، وتعتمد عىل مي�اه األمطار وتتحمل العطش، 

وتتحم�ل الظروف الجوية القاس�ية، باإلضافة أنها 
جزء من هويتنا العربية، واإلس�المية ومن تاريخنا 

الجميل«.
وتق�ول ام عبد الرحمن إنها: »تعمل يف مجال صناعة 
مربى التن والذي عليه طلب كبر باإلضافة إىل التن 
املجف�ف »القطن«، والذي يتم تجفيفه تحت أش�عة 
الشمس حيث أن ثمر التن قابل للتجفيف والتخزين 
عىل مدار العام، مشرة إىل أن موسم التن موسم خر 

وبركة ومصدر رزق لها والرستها«.
وتش�ر اخصائي�ة التغذي�ة من�ى النابل�ي إىل أن: 
»فوائ�د الت�ن الصحية متع�ددة حي�ث تحتوي عىل 

كثر من املعادن كالحديد، والكالس�يوم والذي بدور 
يحاف�ظ عىل صح�ة العظام والقلب، و البوتاس�يوم، 
واملغنس�يوم، كما يحت�وي عىل األلي�اف، والربوتن، 

والنشويات، والدهون«.
وتضي�ف أن�ه: »يوج�د يف فاكه�ة الت�ن مجموع�ة 
م�ن الفيتامين�ات منه�ا أ، د، ويعترب الت�ن املجفف 
»القطن« غنياً بمضادات األكس�دة الهامة لتحس�ن 
صحة اإلنسان وخالياً من الدهون ويحتوي عىل املاء، 
والزنك، والنح�اس كما يحتوي ع�ىل فيتامن، ج، ه، 
ك، وحم�ض البانتوثنيك، وكما يس�اعد عىل مكافحة 

البكتريا«.

»التني«.. موسم خري الصيف

بعد عيد األضحى.. كيف نخرس الوزن املكتسب؟

نداء الشناق

شجرة التني الحلوة املذاق من أقدم األشجار 

التي عرفها اإلنسان وهي واحدة من األشجار 

املباركة التي ذكرت يف القرآن الكريم، باإلضافة 

إىل أنها إحدى أطول االشجار املثمرة عمرا.
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البطيخ فاكهة تقّل فيها السعرات الحرارية والسكر 
وتكاف�ح احتباس املاء يف الجس�م. ننص�ح الجميع 
باالس�تفادة من ه�ذه الفاكهة الت�ي ال تتوافر إال يف 

الصيف.
البطيخ ليس منعش�اً فحسب، بل إنه جزء من أنواع 
الفاكهة التي تحتوي عىل أكرب نس�بة من الكاروتن 
الت�ي تتمت�ع بمفع�ول مض�اد لألكس�دة وتعطي 

الفاكهة لونها.
يحت�وي البطي�خ ع�ىل كمي�ة كب�رة م�ن املعادن 
والعنارص الزهيدة مثل البوتاس�يوم واملغنيس�يوم 
والكالس�يوم والحدي�د والزن�ك والنح�اس، وه�ي 
عنارص أساس�ية لحماي�ة العظام ووظيف�ة القلب 

واألعصاب والعضالت...
ه�ذه الفاكهة غنية باملاء، بمع�دل %91 يف كل 100 
غ�رام. هي تس�اهم يف ترطي�ب الجس�م يف الحياة 
اليومية. البطيخ هو من أبرز أنواع الفاكهة املنعشة 
 :C إىل جان�ب البطي�خ. كم�ا أن�ه يوف�ر الفيتامن
تحت�وي رشيحة صغرة من�ه، بحج�م 100 غرام، 
ع�ىل %10 م�ن الكمية اليومية امل�وىص بها من هذا 
الفيتامن ال�ذي يقوي املناعة ويوف�ر منافع كثرة 

أخرى.

مرىب البطيخ

  مرحلة التحضر: قطعي لّب كيلوغرام من البطيخ 

إىل مكعبات. اعرصي حبتن من الليمون األخر. 
ضعي الخليط يف وعاء كبر. أضيفي ثالثة عيدان 

من الفانيال. دعي الخليط ينتقع طوال ساعتن.
  مرحل�ة الطبخ: اس�كبي البطيخ املنق�وع يف قدر 

صغر مع الفانيال. أضيفي 700 غرام من الس�كر 
املجّم�د واطبخي الخليط عىل ن�ار قوية، مدة 30 
دقيق�ة، كي تزداد س�ماكة املرب�ى. حن تضعن 
ملعق�ة من املربى عىل صحن بارد ويصبح صلباً، 

يعني ذلك أن املربى أصبح جاهزاً.
  ملء األوعية: وزع�ي مربى البطيخ مع الفانيال يف 

أوعية وأغلقيها بإحكام. أصبح املربى جاهزاً كي 

يتذوقه الجميع!

حساء البطيخ

مدة التحضر: 15 دقيقة
املقادير:

  4 حبات شمام.

  حبتا ليمون.

  للنس�خة املالحة: بضع أوراق من الطرخون، ملح، 
بهار.

  للنسخة حلوة املذاق: بضع أوراق من النعناع، عود 
فانيال.

الطريقة:

  قطعي رأس كل حبة ش�مام بشكل مسنن بواسطة 

س�كن حاد. انزعي البذور واحتفظي بلب الشمام. 
اخلطيه مع عصر الليمون.

  نس�خة مالحة: اغس�ي ورق الطرخون وافرميه ثم 

أضيفي�ه إىل حس�اء الش�مام. ريش املل�ح والبهار. 
وزعي الحس�اء يف حبات الش�مام املجّوفة وقدميه 

بارداً.
  نسخة حلوة املذاق: اغس�ي ورق النعناع وافرميه. 

قطع�ي عود الفاني�ال إىل نصفن بالط�ول. ابريش 
البذور وأضيفيها مع النعناع إىل حس�اء الش�مام. 
وزعي الخلي�ط يف حبات الش�مام املجّوفة وقدميه 

بارداً.

كوكتيل بالبطيخ والخيار

مدة التحضر: 15 دقيقة
املقادير:

  حبة بطيخ.

  حبة خيار عضوي.

  حصة من اللبن الطبيعي.

  بضعة أغصان من الطرخون.

  ملح، بهار.

الطريقة:

  قطع�ي حبة البطي�خ إىل النصف وانزع�ي البذور 

والق�رشة ثم قطعي اللب إىل مكعبات. اغس�ي حبة 
الخيار وقطعيها بالطول إىل نصفن. انزعي البذور 

ثم قطعي الخيار إىل رشائح رفيعة.
  اغس�ي الطرخ�ون وافرميه ثم اخلطي�ه مع اللبن. 

ريش عليه امللح والبهار.
  اس�كبي البطي�خ والخي�ار يف وع�اء ث�م أضيف�ي 
الصلص�ة واخلط�ي املقادي�ر. وزعيه�ا يف أكواب 

وقدميها باردة.

البطيخ والروبيان

مدة التحضر: 25 دقيقة
مدة الطبخ: 23 دقيقة

املقادير:

  8 حبات روبيان.

  حبة بطيخ.

  حبة كوسا.

  باقة كزبرة.

  غصن كرفس.

  4 حبات طماطم صغرة.

  240 غراماً من أرز بسمتي.

  فص ثوم.

  3 مالعق كبرة من زيت الزيتون.

  ملح، بهار.

الطريقة:

  اغس�ي الكوس�ا والطماط�م والكرفس بع�د نزع 
أوراق�ه. ق�رشي الثوم واهرس�يه. قطع�ي أطراف 
الكوسا إىل رشائح رفيعة. اغي الخليط بن دقيقتن 
و3 دقائق ث�م صّفيه واحتفظي به. قطعي البطيخ 
إىل نصفن وانزعي الب�ذور ثم قطعيه إىل مربعات 
وتخل�يص من الق�رشة. قطعي الكرف�س إىل قطع 

صغرة.
  اغي ماء مالحة يف طنجرة كبرة. اسكبي فيها األرز 
واطبخيه طوال 20 دقيقة. ثم صّفيه واحتفظي به.

  اغس�ي الكزبرة واحتفظي ببضعة أغصان للزينة. 
افرم�ي الكمي�ة املتبقي�ة واخلطيها م�ع ملعقتن 

كبرتن من زيت الزيتون. ريّش امللح والبهار.
الث�وم  الروبي�ان. ق�رشي ف�ص    انزع�ي رؤوس 
واهرس�يه. اس�كبي القلي�ل م�ن الزي�ت يف مقالة 
وسخنيه. ثم قّي فيه الروبيان مع الثوم، مدة دقيقة 

لكل جهة.
  قدمي الروبيان مع األرز وقطع الكوس�ا والبطيخ. 

اسكبي زيت الزيتون وريّش الكزبرة..

بوشيه بجوز الهند والبطيخ

مدة التحضر: 25 دقيقة.
مدة الطبخ: 30 دقيقة.

املقادير:

  150 غراماً من الطحن.

  مغلّف من الخمرة الكيماوية.

  75 غراماً من جوز الهند املربوش.

  100 غرام من السكر الباودر.

  100 غرام من الزبدة.

  بيضتان.

  200 ملل من الحليب قليل الدسم.

  حبة شمام.

  عيدان خشبية صغرة.

الطريقة:

  س�خني الف�رن مس�بقاً ع�ىل ح�رارة 180 درجة 

مئوية. يف وعاء، اسكبي الطحن والخمرة والبيض 
املخفوق عىل ش�كل عجة والزب�دة املذوبة. اخلطي 
املقادي�ر. ث�م اس�كبي الحلي�ب الفات�ر واخفق�ي 
الخلي�ط. أضيف�ي الس�كر وج�وز الهن�د. اخفقي 

الخليط إىل أن تحصي عىل عجينة ناعمة.
  وزع�ي العجينة يف قوالب صغرة من الس�يليكون 

ثم ضعيها يف الفرن طوال 30 دقيقة. دعي القوالب 
تربد قليالً قبل نزع محتواها.

  قطعي البطيخ إىل نصفن وانزعي بذوره. اصنعي 

نص�ف كرات من البطيخ واغ�رزي كل قطعة منها 
بكتل�ة صغرة م�ن الحلوى. يمك�ن إلصاق القطع 

بعود خشبي قبل تقديمها.

df@alrai.com مطبخ

مطبخ

موسم البطيخ والشامم.. وصفات ال تقاوم
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خاص آلخر األسبوع

الرسالة األوىل.. الُحلم

صديقتي العزيزة.. دالل
كرست نظارتي.. وعرف�ت أني لن أعرب ولن أذهب.. 
ه�ل ه�و ف�أل يسء.. من�ذ مت�ى وأن�ا أهت�م بهذه 

العالمات، لم تكن أبدا ضمن قاموس حياتي.
لع�ن اهلل الف�روس، لقد ُغلق�ت األب�واب، ولم يعد 
مس�موحا بالعب�ور ألي مكان، اصطدم�ت األحالم 
بأبواب املطارات املغلق�ة، وتكرست أمام الحواجز، 
ملاذا يري�دون منعي؟ ملاذا ال أس�تطيع العبور؟ إن 
أوراقي س�ليمة وليس مع�ي أي ممنوعات، ولكنهم 
ي�رصون ع�ىل املن�ع، هم حت�ى ال يتحدث�ون فقط 

يشرون ومن مسافة كبرة، ال يريدون اقرتابي.
عندما ازدادت الح�دود بيننا، وكثرت الحروب، وما 
أن تخب�و حرب حتى تش�تعل أخ�رى، قررت قطع 
كل املس�افات وعبور كل الح�دود وتحدي الحروب 
وأذه�ب، قررت أن أتجاوز خ�ويف ورهبتي وأرحل، 
منذ زمن بعيد واملحاولة مس�تمرة، إىل متى سأظل 
أح�اول، املش�اعر وحده�ا ال تكفي، ولك�ن البد أن 

يعقبها خطوات.
عىل الش�اطئ اآلخر، هناك آم�ال وأحالم تنتظرني، 
س�أحفر الصخر، وأش�ق الطرق، وأحمل الصعاب 
وأذهب هناك، يقولون أنها الجنة، وال يوجد جحيم، 

فكل يشء معد مسبقا الستقبال املغامرين.
نع�م لق�د ش�اهدت كث�را من األف�الم تؤك�د هذا، 
وقصص النجاح والنجاة والخالص مألت الصحف 
والرواي�ات، فألج�رب لك�ي تك�ون قصت�ي وحيا 
لروائ�ي أو مؤلف س�ينمائي، س�تكون قصتي هي 
األكثر تش�ويقا، واألشد إثارة وس�وف يشاهدها أو 

يقرأها كل من يريد العبور ويعرفون تجربتي.

ال ل�ن أنظر لبع�ض األقصوصات الت�ي تحكي عن 
الفش�ل، أو ع�ن امل�وت البطئ، وال ع�ن املوت غرقا 
قب�ل الوصول، هذه قصص يري�دون أن يثنون بها 
عزم املغامرين ويقصدون بها إحباطهم عن حلمهم 
حتى ال ينعمون بالجنة، هي خياالت ليس لها واقع، 

بل أقرب إىل الخزعبالت. 
لق�د عق�دت الع�زم وال مفر م�ن الذهاب، وس�وف 
تستقبلني هناك وتحتضني وترفعني لعنان السماء، 
س�أحزم حقائب�ي وامأله�ا بالش�جاعة والعزيم�ة 

واإلرصار، ولن أنىس حلما واحدا من أحالمي.

حسام عبد القادر

صديقي العزيز.. حسام 

هل صحوت؟
كيف يبدأ نهارك عىل الضفة األخرى؟

هل تحتي القهوة وتس�مع فروز، حن تطالع 
جريدة اليوم الجديد؟

أين تقذف قدمك خطوة البدء؟ وهل تميش مثلنا 
عىل الرصيف؟

أين تنظر عندما تفتح نوافذ الحياة؟
هل يزورك طيفي الناحل يف رغوة القهوة؟

ه�ل م�ازال هاج�س الرحي�ل يطل�ق قميصك 
للريح؟

وأنا هنا مواس�م لهجرة  سنابي، عىل الرصيف 
اآلخ�ر م�ن الحي�اة، تطحنن�ي رح�ى الغربة، 
والش�وق!، فأص�ر خب�زا من زع�ل، اليمضغه 

جوعي!�
كل الجه�ات حنين�ي، أج�وب الظ�الم بأنامل 

ذاكرتي املضيئة
أحيانا حسام، أش�عر أن خطواتي الظمأى، قد 

أخطأت مسرها نحو الغدير.�
تركت شجرة الكالم من بعدي تغني 

 صديقي حسام، ال تطلق جناحك للسفر، ابقى 
هناك، دع حصانك يقفز فوق ظله، فوق خوف 
من فراغ، فوق زحمة الكلمات والشجر املحروق 

إنتظارا
م�اذا أحكي لك؟ وأي كالم أردم فيه املس�افات 

)ياهلل.. هنا أشتاق للغتي أكثر!(
تتعب مني الحكاية واألجنحة والسفر، وال أتعب
س�امحني أن اتس�لل إلي�ك كخيط م�ن نور يف 
خندقك املحصن، أط�رق جدار الخزان )خائف 

كنت أم حزين !(.
أردت فقط أن ألوح بإشارة بيضاء، تخربك أنني 
مازلت أحيا، يف غربتي )وأريد أن أحيا بسالم(.

كأنني خفقة طر أضل! ال تحدثني عن الهجرة 
حسام، ال تحدثني عن رحيل الغيم

تمنيت أن تكتب يل عن بحر اإلس�كندرية، وأين 
يميض املوج؟

ملاذا الصمت؟!
جاوبني صديقي حسام! 

لم أزل يف غربتي! 

د. دالل مقاري باوش

رسائل من الشاطئ اآلخر

"رسائل من الشاطئ اآلخر".. هي 

مجموعة رسائل متبادلة بني الكاتب 

الصحفي املرصي حسام عبد القادر 

والدكتورة دالل مقاري باوش مديرة 

معهد دراما بال حدود يف أملانيا.. 

حول هموم وقضايا مشرتكة تهم 

الوطن بمفهومه الشامل، وتعرب 

عن كثري من القضايا التي تؤرقنا 

نحو وطننا وتتحدث عن الغربة 

خارج الوطن وداخله، خاصة قضايا 

الهجرة والسفر والهروب عرب البحار 

واملحيطات ملستقبل غامض عىل أمل 

يف غد أفضل.

هذه الرسائل األدبية لكل من حسام 

عبد القادر ودالل مقاري تذكرنا 

بجنس أدبي افتقدناه كثريا وهو 

أدب الرسائل أو فن الرسائل والذي 

يعد من الفنون األدبية القديمة، 

وهو فن نثري جميل يظهر مقدرة 

الكاتب وموهبته الكتابية وروعة 

أساليبه البيانية القوية. والرسالة 

نص مكتوب نثرا، يبعث به صاحبه 

إىل شخص ما، كما تعترب الرسالة 

األدبيّة من أهم فنون الرسديات؛ 

حيث تخاطب الغائب وتستدرجه 

عرب فنيتها ببالغة الكلمة وقوتها.

الحلقة األوىل
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رحيل عامالت الخدمة املنزلية شكّل صدمة حقيقية للكثر 
من العائالت وربات البيوت لكنها قد تكون صدمة إيجابية 
يمكن اس�تغاللها لرتس�يخ نظام منزيل جدي�د أو التعامل 

معها بسلبية واعتبارها كارثة أغرقت البيت بالفوىض.
قب�ل بضعة عقود ص�ار اللجوء اىل خدم�ات عاملة منزلية 
أجنبية اتجاهاً س�ائداً يف مجتمعاتنا سواء احتجنا جدياً اىل 
خدماته�ا أو كان باإلمكان االس�تغناء عنها. وبات وجودها 
ج�زءاً من حياتن�ا األرسية ودوُره�ا مح�ورّي يف كثر من 
األحيان س�واء اعرتفنا بذلك أم اخرتنا التغايض عن الواقع. 
وبنظ�رة اجتماعية مجردة ن�رى أن العاملة املنزلية أخذت 
أكث�ر من دور وس�ط األرسة: فهي ليس�ت فق�ط َمن يهتّم 
بأعم�ال التنظيف بل تلع�ب دوراً يف تلبي�ة كل احتياجات 

أفراد األرسة.
تهت�ّم بالكب�ار يف الس�ن وتخدم امل�رىض منه�م، تُجاِلُس 
األطف�ال وتاُلِعبه�م ال ب�ل تش�ارك برتبيته�م يف كثر من 
األحيان، تهتم بالطهو وإعداد الطعام ألهل البيت، تنّفذ عن 
الجميع ما هو مطلوب منهم يف األس�اس، وتضع نفسها يف 
خدمة الكل لتلبية متطلباتهم حتى ال يكلّف أحدهم نفس�ه 

عناء القيام بما يحتاج إليه.
ال ش�ك يف أن ه�ذه الخدمات تتفاوت ب�ن بيت وآَخر، ومن 
هن�ا اختلف تأثر رحيل العاملة املنزلية بن األرس. فاملنازل 
الت�ي كانت تعتمد عليه�ا يف غالبية ما ذُكر س�ابقاً وجدْت 
نفسها أمام كارثة حقيقة يستحيل التعامل معها. أما األرَُس 
الت�ي كان يقت�رص دوُر العاملة فيها عىل األعم�ال املنزلية 
الرصف مثل التنظيف ومساعدة ربة البيت فقد استطاعت 
التكيّف م�ع واقعها الجديد رغم بعض العث�رات. علماً أن 
التعميم غر ممكن، ووجود العاملة رضوري جداً يف بعض 
األحيان وال س�يما يف ظل ظروف ضاغطة تستدعي اللجوء 

اىل خدماتها مع غياب أي دعم خارجي لألرسة.

احذروا هذه املخاطر املعنوية داخل بيوتكم

كش�ف رحيل العامالت عن خلل كبر داخل بيوتنا لم نكن 
نشعر به.

وقد توّجهنا إىل كريس�تن الصايغ، وهي مدّربة عىل الحياة 
وناشطة يف الجمعيات امُلناِهضة للعنف ضد املرأة، لنسألها 
ع�ن مكامن الخلل الذي أْحدثه وج�ود عاملة أجنبية داخل 

األرس وكي�ف يمك�ن أن يؤثر رحيله�ا املفاجئ عىل األرسة، 
فوضع�ت لنا جدوالً بنقاط ملتبس�ة يثره�ا وجود العاملة 

الدائم داخل البيت.
- التش�جيع ع�ىل العنرصية حيث أن غالبي�ة العامالت هن 
من جنسيات محددة بحيث باتت الجنسية صفًة توسم بها 
العاملُة وتحّدد دوَرها يف املجتمع وداخل األرسة. وقد ساهم 
هذا األمر يف تربية جيٍل يتميّز بالتفكر العنرصي وال يحرتم 

اآلَخر كنّد، له حقوقه االنسانية والقانونية الكاملة.
- تربي�ة جيٍل اتّكايل غ�ر معتاد عىل املس�ؤولية، ال يحتاج 
لب�ذل أي جهد لتصل األمور اىل يده حيث هناك َمن يؤّمنها 
ل�ه بمجرد طلبها. وه�ذا أمٌر يف منتهى الخط�ورة ال يتنبّه 
ل�ه األهل إال الحقاً حن يجدون أبناءه�م غر معتادين عىل 
الس�عي والتعب من أجل الحصول ع�ىل ما يريدونه و كأن 
الحياَة س�توّفر لهم باس�تمرار َمن يخدمه�م ويؤمن كافة 

متطلباتهم.
- عدم توزيع الواجبات بش�كل متوازن داخل البيت بحيث 
يك�ون الثقُل كله ع�ىل العاملة املنزلية وع�ىل األم يف غالبية 
األحي�ان، ما يول�د لديهن ش�عوراً كبراً بالغب�ن يمكن أن 
يتح�ّول إىل غضب مكب�وت أو عنف يف بع�ض األحيان قد 
يتفجر بأساليب مختلفة. كذلك يؤدي سوء توزيع الواجبات 
إىل رْسم أدوار نمطية للنساء والرجال، أي أن العاملة واألم 
تقوم�ان بكل م�ا يتوجب عليهم�ا فيم�ا األب والصبيان ال 
يتدخلون يف ش�ؤون البيت، وهذا ما يرسم صورة منحرفة 
عف�ا عنها الزم�ن و يلغي التع�اون الروري ب�ن أفراد 

األرسة.
- عدم اكتس�اب خربات التنظيم والعم�ل التي يحتاج إليها 
أفراد األرسة عموماً واألوالد خصوصاً يف حياتهم الحقاً. فقد 
ال يعي البعض أن جعل الطفل مثالً يتعّود عىل وضع ثيابه 
املتس�خة يف امل�كان املخصص لها بدل قي�ام العاملة بذلك 
يس�اعده فيما بعد عىل تنظيم أعماله املكتبية وملفاته وعىل 
النجاح يف عمله، أو أن تْركه يعتاد تحضر عش�ائه بنفس�ه 
يؤس�س عنده للتحول اىل ش�خص مس�تقّل يجي�د اتخاذ 

القرارات يف حياته.
- تغي�ر القي�م العائلي�ة وقلْ�ب موازينها بحي�ث ال تعود 
الرتاتبية يف العائلة موجودًة مثل احرتام الكبر يف الس�ن أو 
املريض وبذل الجه�ود من أجله، أو اهتمام كل فرد باآلَخر 

والَس�َهر عىل راحته، واهتمام األم واألب بصغارهما وقضاء 
وق�ت نوع�ي معه�م ألن كل ه�ذه الواجبات بات�ت منوطة 

بالخادمة وانتفى بذلك حس التضامن العائي.
- تش�جيع ربة البيت عىل الخمول وعدم االنتاجية وحّضها 
عىل ترك مقود الس�فينة اىل شخص غريب يتوىل الدفة فيما 
يتوج�ب عليها هي أن تكون الربان الذي يقود البيت اىل بّر 
األمان. فنجدها تميض غالبية وقتها أمام شاشتها أو خارج 
البيت مع األصدقاء أو يف التس�وق ما يؤس�س لصورة غر 
س�وية أمام األبناء، وال س�يما البنات منهن اللواتي يرين يف 
األعمال املنزلية عمالً وضيعاً ال يستحّق منهن االهتمام، كما 
ترتس�م يف اذهانهن صورةٌ مشوَّهة عن دور املرأة املحوري 

يف البيت وداخل األرسة.
- ع�دم اكتس�اب اللياق�ات الروري�ة يف التعاط�ي ب�ن 
أف�راد األرسة وع�دم تعويد األطفال عىل العادات الحس�نة 
وإتيكيت الت�رصف منذ الصغر. فالعاملة املنزلية ليس�ت 
ل�ة لتلق�ن الصغار ه�ذه األمور مهما تك�ن خلفيتها  مؤهَّ
الثقافية وال س�يما أن أصول الترصف تُكتس�ب من خالل 
مراقبة الصغار لألكرب منهم وتقليدهم إياهم، وعرب ترسيخ 
الع�ادات الحس�نة فيهم بش�كل يومي لتصبح ج�زءاً من 
س�لوكهم. وهذا أمر يف�رتض باألهل تولي�ه ليكونوا املعلم 

وامَلثَل الصالح.
- أخراً تش�جيع الناحي�ة العدائية عند كل فرد، وال س�يما 
الصغار، بحيث يس�مح لنفسه بأن يمارس غضبه وفوقيته 
وأنانيّته عىل ش�خٍص أضعف منه ال يملك القدرة القانونية 
أو املعنوية ع�ىل املواجهة والوقوف يف وجه هذه االعتداءات 
النفس�ية وأحياناً الجسدية. وتتضاعف حدة هذا الخطر يف 
ح�ال عدم وعي األهل لرورة لْج�م هذه الترصفات وعدم 

القبول بها تحت أي ظرف تجاه العاملة املنزلية.

كيف تستعيدون دفة اإلدارة يف منزلكم

بناءً عىل كل األس�باب السابقة يمكن القول إن وجود عاملة 
منزلية يف البيت لي�س بالرورة نعمًة عىل أهله، وإن كان 
يف بع�ض األحي�ان رضورياً وال غن�ى عنه. ول�ذا إذا كنتم 
من الفئة التي اضُطّرت لالس�تغناء عن امُلس�اِعدة املنزلية، 
أعي�دوا النظر يف النقاط الس�ابقة لتدركوا ما املخاطر التي 
كم عنها. أما كيف الس�بيل إىل التأقلم مع الواقع  أَبَْعْدتُم أرَُسَ

الجديد من دون عاملة منزلية، فالنقاط اآلتية التي تقدمها 
املدّربة عىل الحياة ترس�م خريطة طريٍق واضحة الستعادة 

تََحكُّمكم بمنزلكم وأطفالكم.
- اعتِمدوا وْضع برنامِج عمٍل يومي لكافة الواجبات املنزلية 
كتابًة ووزِّعوا األعمال عىل أفراد األرسة بالتس�اوي، عىل أن 
تدير األم الجوقة املس�تجدة فال تتس�اهل أو تسعى للقيام 
بالواجب�ات عن الجميع ب�ل تفرض عىل ال�كل دوراً معيناً 

عليه االلتزام به.
- دع�وا األوالد يش�اركون يف األعمال واالهتم�ام بأغراضهم 
وغرفه�م الخاصة، وليكن األمر بدايًة كلعبة يُكافأون عليها 
ثم بعد ذلك يصبح لزاماً عليهم كالواجبات املدرسية عليهم 

ِع مكافآت. االلتزام به من دون تََوقُّ
- يف ح�ال كنت�م مضطرين لالس�تعانة بخدمات ش�خٍص 
ِم�ن خ�ارج األرسة، ِمن األفض�ل اعتماد مب�دأ العمل الحّر 
عىل الس�اعة عرب مكاتب الخدمات املختص�ة ما يؤمن لكم 
املساعدة املطلوبة من دون التدخل يف حياة األرسة الحميمة.
- استثِمروا يف الوسائل التقنية التي تساعد يف تنفيذ األعمال 
املنزلية م�ن دون عناء يُذك�ر وزوِّدوا منزلكم بكل األدوات 
و»الغادجيتس« الحديثة حتى البس�يطة منها التي تساعد 
كالً منك�م بتنفي�ذ العمل املطل�وب منه بس�هولة ومهارة 
ورسعة مثل مماسح األرض الذكية أو الطناجر التي تطهو 

الطعام من ألفه اىل يائه بكبسٍة واحدة.
- احرص�وا ع�ىل الرتتي�ب والتنظي�م، فهذا أمر أس�ايس يف 
الحف�اظ عىل منزل مرتّ�ب والتخفيف م�ن الفوىض داخل 
البي�ت. اعتِم�دوا مبدأ »ل�كل غرض م�كان وكل غرض يف 

مكانه«.
- ابتِعدوا عن الوسواس املبالَغ فيه، فبعض األعمال اليومية 
التي كانت تُفرض عىل عاملة املنزل يمكن االس�تغناء عنها 
بس�هولة، فالنظافة ال تعني جهداً متواصالً بل ترتكز أكثر 
عىل تنظيم العمل واعتماد أساليب عملية للحفاظ عىل البيت 

مرتّباً ونظيفاً.
أخ�را تأكّ�دوا أن غياب العامل�ة املنزلية، رغ�م كل املحبة 
والتقدي�ر اللذين نكنّهما له�ا ولجهودها، يمكن أن يتحول 
اىل نعمة تعيد اللحم�ة والتضامن بن أفراد العائلة وتوِجُد 
جواً من املس�ؤولية بينهم وتُْرِجُع دفَة البيت إىل حيث يجب 

أن تكون، أي إىل ربة العائلة.

كريستني الصايغ.. مدّربة عىل الحياة يف ظل األزمات

َفَرَض »كورونا« واقعاً 
جديداً عىل البيوت وَقَلَب 
نظامها رأساً عىل عقب

والعائالت التي كانت معتادة 
عىل وجود َمن يساعدها 
يف األعمال املنزلية وجدْت 
نفسها فجأة وبرحيل عدد 
كبري من األجانب وعودتهم 
اىل بالدهم، تتخبّط وحيدة 
يف بحر من الواجبات البيتية 
التي نسيت كيف تواجهها.
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بش�أن  نهائ�ي  اس�تنتاج  إىل  نتوص�ل  أن  يصع�ب 
اللقاح�ات، نظ�راً إىل فيض املعلوم�ات املتناقضة يف 
هذا املجال. اليوم ال يزال لقاح الخناق وشلل األطفال 
والك�زاز إلزامي�اً، ال س�يما قبل دخ�ول الحضانة أو 
املدرسة. لكن يحتدم الجدل حول اللقاحات األخرى.

ال يمك�ن أن ننكر أن اللقاحات س�اهمت يف التخلّص 
من أمراض عدة كالجدري، حتى أنها قضت بش�كل 
ش�به كامل عىل شلل األطفال والخناق. يعطي اللقاح 

مفعوله بما يشبه مسار التعايف الطبيعي.
ومن املعروف أن الطفل الذي يصاب بالحصبة يقوي 
مناعت�ه، ث�م ال يصاب باملرض يف س�ن الرش�د حن 
يواج�ه هجوماً جدي�داً، أو تبقى حّدة املرض طفيفة. 
يعط�ي اللقاح هذا املفعول تحديداً. يجب أن يتعرض 
جهاز املناعة للهجوم كي ينتج أجساماً مضادة، لكن 
من دون الس�ماح بتطور املرض. يكون اللقاح أشبه 

بكمن ويُصنع بطريقة معقدة.
- اللقاح�ات الحية الخفيفة: تحتوي ه�ذه اللقاحات 
عىل جراثيم كاملة مس�ؤولة عن األمراض. تُزَرع تلك 

الكائنات يف ظروف خاصة وتحتاج إىل بيئة باردة.

- اللقاحات الفرعية: تحتوي عىل أجزاء من امليكروبات 
النقية وتكون كافية إلطالق رّد فعل مناعي.

- لق�اح ضد ال�زكام: إنه لقاح خ�اص، ألن الفروس 
الذي يجب االحتماء منه يتطور كل س�نة تقريباً، وال 
بّد من تعديل اللقاح بحس�ب الس�الالت الفروس�ية 
الت�ي تحدده�ا »منظم�ة الصحة العاملية«. يف ش�هر 
فرباير من كل س�نة، تتغر تركيبة اللقاح قبل موسم 
التلقي�ح يف أكتوب�ر. قد يحمي اللقاح من س�اللة لن 

تنترش يف الشتاء الالحق.

- لقاح�ات أخ�رى: ال تحت�وي لقاح�ات الك�زاز أو 
الخناق عىل أي جراثيم، بل عىل ذوفان )مادة منزوعة 

السموم(.
احت�دم الج�دل حول فاعلي�ة اللقاح�ات بعد ظهور 
أول االدع�اءات الت�ي تتّهم لقاح الته�اب الكبد »ب« 
بالتس�بب يف التصلب املتعدد، لكن لم يظهر أي رابط 
س�ببي مؤكد بن الظاهرتن. عملي�اً، من املالحظ أن 
ش�لل األطفال اختف�ى بالكامل بفض�ل اللقاح، رغم 
غي�اب أي عالج حقيق�ي لهذا املرض حت�ى اآلن. لذا 

يمكن أن نس�تنتج أن وقف اللقاحات يؤدي إىل تجدد 
األمراض. مثالً، عادت الحصب�ة للظهور، علماً بأنها 
ليس�ت حالة حميدة كما يظن الكثرون، فقد أدت إىل 
ع�رشات حاالت الوف�اة وإىل مضاعف�ات عصبية، لذا 

يبقى اللقاح ضدها رضورياً.
يح�دد  أن  يس�تطيع  الطبي�ب  وح�ده  النهاي�ة،  يف 
اللقاح�ات املهمة، إذ ال يمكن التخي عنها عش�وائياً، 
ألنها تس�مح بحماية أكثر األشخاص ضعفاً، ال سيما 

املواليد الجدد.

وقالت اللجنة يف بيان لها ان هذا القرار »يمثل أعىل 
مس�توى إنذار للمنظمة حي�ث يتواصل منذ ال30 
م�ن كانون الثان�ي املايض من ه�ذا العام بموجب 
اللوائ�ح الصحية الدولية املعم�ول بها« وذلك بعد 
اجتم�اع أعضاء اللجنة عرب تقني�ة االتصال املرئي 
يوم�ن ال31 م�ن تم�وز امل�ايض واألول م�ن آب 

الجاري.

ونصح�ت اللجنة باالس�تمرار يف تعبئ�ة املنظمات 
املتع�ددة األط�راف العاملي�ة واإلقليمي�ة من أجل 
التأه�ب واالس�تجابة ملواجه�ة الف�روس ودع�م 
الدول األعضاء يف الحف�اظ عىل الخدمات الصحية 
م�ع ترسيع البحث والوص�ول يف نهاية املطاف إىل 

التشخيص والعالج واللقاحات.
يف املقابل نصحت اللجنة الدول والحكومات بدعم 
جهود البح�ث العلمي عن الع�الج واللقاحات بما 
يف ذل�ك من خالل التموي�ل واالنضمام إىل الجهود 
التش�خيص  ألدوات  ع�ادل  توزي�ع  اىل  الرامي�ة 

والعالجات واللقاحات.
وطالبت اللجنة الحكومات بتعزيز مراقبة الصحة 
العامة لتحديد حاالت اإلصابات وتتبع من تواصلوا 
معه�م االتص�ال بما يف ذل�ك يف ال�دول املنخفضة 
امل�وارد أو املعرضة للخطر أو عالي�ة املخاطر مع 
الحفاظ عىل الخدمات الصحية األساسية بالتمويل 

واإلمدادات واملوارد البرشية الكافية.
وحثت اللجنة الحكومات عىل تنفيذ تدابر متناسبة 
بش�أن السفر بناء عىل تقييمات املخاطر ومراجعة 

هذه اإلجراءات بانتظام والتشاور بشأنها.
وتهدف اللجنة اىل تقديم املشورة التقنية إىل املدير 
الع�ام ملنظمة الصح�ة العاملية يف س�ياق »حاالت 

طارئة صحية عمومية تسبب قلقا دوليا«.
وتط�رح اللجن�ة آراءها بش�أن م�ا إذا كان ظهور 
م�رض او ف�روس يش�كل حال�ة طارئ�ة صحية 

عمومية تسبب قلقا دوليا.

اللقاحات..

مفيدة أم 

مرضّة؟

»الصحة العاملية«: »كورونا« ال يزال يشكل حالة طوارئ دولية

أعلنت لجنة طوارئ منظمة 
الصحة العاملية الخاصة 
بالفريوس »كورونا املستجد-

كوفيد 19« اعتماد قرار يؤكد 
»ان تفيش املرض الذي يتسبب 
فيه هذا الفريوس ال يزال 
يشكل حالة طوارئ صحية 
عامة ذات اهتمام دويل«.
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صحة وتغذية

وق�ال املدير الع�ام للمنظم�ة تي�دروس أدهانوم 
غيربيس�وس، يف مؤتمر صحايف ع�رب اإلنرتنت من 
مق�ر املنظمة يف جنيف، »ال يوجد حل س�حري يف 

الوقت الحايل، وقد ال يوجد أبدا«.
وأصيب أكثر من 18 مليون شخص باملرض، وتويف 
688080 شخصا به، مع عودة الفروس للظهور يف 

دول ظنت أنها تجاوزت أسوأ ما يف الجائحة.
وح�ض غيربيس�وس وماي�ك رايان، كب�ر خرباء 
الط�وارئ يف املنظم�ة، كل ال�دول ع�ىل التطبي�ق 
الصارم للتداب�ر الصحية، مثل وض�ع الكمامات 
وإج�راء  اليدي�ن  وغس�ل  االجتماع�ي  والتباع�د 

الفحوص.
وق�ال غيربيس�وس: »هناك عدد م�ن اللقاحات يف 
املرحلة الثالثة م�ن التجارب الرسيرية اآلن، ونأمل 
أن يك�ون لدينا عدد م�ن اللقاح�ات الفعالة التي 
يمكنها وقاية الناس من العدوى، لكن ال يوجد حل 

سحري يف الوقت الحايل وقد ال يوجد أبدا«.

وأضاف أن »كورونا هو أكرب حالة طوارئ صحية 
عاملي�ة منذ أوائ�ل الق�رن العرشين، لك�ن البحث 
العامل�ي عن لقاح مضاد للفروس تاريخي أيضا«، 
متابع�ا: »ثمة مخ�اوف من أال يك�ون هناك لقاح 
يمكن أن يجدي نفعا أو ربما يوفر الحماية لبضعة 
أش�هر ليس أكث�ر. لكننا لن نعرف قب�ل أن ننهي 

التجارب الرسيرية«.
ويف واش�نطن، حذرت مستش�ارة البي�ت األبيض، 
املعني�ة بمكافح�ة  األزم�ة  الت�ي ت�رتأس خلي�ة 
الف�روس، ديبورا بركس، من أن الواليات املتحدة 
دخل�ت »مرحلة جديدة« فيما يتعلق بالوباء، حيث 
بات�ت املناط�ق الريفية مهددة كما امل�دن الكربى، 
مضيف�ة: »لكل من يعيش�ون يف املناط�ق الريفية، 
لس�تم يف مأمن عن هذا الف�روس. نحن يف مرحلة 

جديدة«.
يف الس�ياق، أعادت س�لطات الفلب�ن فرض حجر 
صحي ع�ىل أكثر م�ن 27 مليون نس�مة، أي نحو 

ربع عدد السكان، اعتبارا من اليوم، بعد تحذيرات 
صدرت عن جمعيات طبية من أن البالد عىل وشك 

خسارة معركتها ضد الوباء.
وأعل�ن الرئي�س رودريغو دوترت�ي إعادة فرض 
إغ�الق يف العاصمة ماني�ال، وكذل�ك 4 مقاطعات 

مجاورة يف جزيرة لوزون.
وبينم�ا أعلن رئيس وزراء كوس�وفو عبداهلل هوتي 
إصابته بالف�روس، دخل وزي�ر الداخلية الهندي 
أميت ش�اه، وهو مس�اعد مقرب لرئي�س الوزراء 
نارين�درا مودي، ورئي�س وزراء والي�ة كارناتاكا 
الجنوبية املستشفى بعد إصابتهما بالفروس، كما 
يتعاىف رئي�س وزراء والية ماديا براديش، وس�ط 

البالد، من الفروس يف املستشفى.
وتج�اوز ع�دد اإلصاب�ات يف الهند 50 ألف�ا لليوم 

الخامس عىل التوايل.
ويف مرص، اس�تأنفت الكنائس القبطية، القداديس 

بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر.

قد ال يوجد أبداً حل لـ كورونا:

أمريكا تدخل »مرحلة جديدة«

والفلبني تحجر ربع سكانها

رغم اآلمال الكبرية واملساعي 
الدولية لتطوير لقاح فاعل 
ضد مرض »كوفيد 19«، أعلنت 
منظمة الصحة العاملية، أمس، 
استسالمها، وحذرت من 
احتمال أال يكون هناك »حل 
أبدا« للقضاء عىل الفريوس، 
الذي أصاب املاليني حول 
العالم.
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رواق الفنون

 براين أوسنت يتمنى مليغان فوكس النجاح العميل والعاطفي
أحدث انفصال النجم�ة العاملية  ميغان فوكس  عن 
زوجها املمث�ل العاملي  براين أوس�تن  ضجة كبرة 
يف الوس�ط الفني العاملي، وتداولته وس�ائل اإلعالم 
العاملي�ة بش�كل كب�ر، خصوص�اً بع�د ارتباطها 

بصديقها نجم الراب األمركي ماشن غان كيي.
وخرج أوستن عن صمته، يف ترصيح صحايف، وعلق 
عىل ارتباط زوجته الس�ابقة، متمنياً لها السعادة، 
والنج�اح يف املس�تقبل ع�ىل الصعيدي�ن العم�ي 

والعاطفي.
يُذكر أن زواج ميغان وأوس�تن، أثمر ثالثة أطفال، 
وانتهى بخالف بسبب انشغالها الدائم، وتم االتفاق 
ع�ىل الطالق يف الخريف املايض، وانتهى رس�مياً يف 

19 مايو املايض.
ومن أخبار فوكس، تحدثت املمثلة العاملية عن قرار 
ابنها نوح »6 سنوات« ارتداء الفساتن، فأعربت عن 
دعمها الكامل له، وتأمن البيئة النفس�ية السليمة 
له كي يتأقلم مع نفسه وذلك وسط االنتقادات التي 

يواجهها من أصدقائه.
وقالت بطلة سلس�لة أف�الم The Transformers يف 
مقابلة صحافية سابقة، إن ابنها نوح يحب ويهتم 
باملوض�ة ج�داً، كم�ا أنه غالب�اً ما يختار مالبس�ه 
بنفس�ه، ومنه�ا الفس�اتن، ع�ىل الرغ�م م�ن تلك 

االنتقادات.
وأضافت: »يحب ويهتم باملوضة جداً، كما أنه غالباً 
ما يختار مالبس�ه بنفس�ه، ومنها الفس�اتن، عىل 

الرغم من تعرضه لكثر من االنتقادات«.

وكانت فوكس انتقدت هوليوود بقس�وة، ووصفت 
سينماها باملفلسة أخالقياً خالل حوار صحايف.

وقالت فوكس: »ال توجد التزامات لضمان س�المة 
األف�راد، دائماً عانيت خالل تصوي�ر األعمال، فهم 

يأخ�ذون منك ما يحتاجون، وال يه�م إذا انكرست 
ذراع أو رجل«.

وأضاف�ت: »م�ا دام املمثل ل�م ينزف م�ن وجهه، 
فعلي�ه أن يواصل عمله، لكن من املمكن أن يمرض 
والن�اس ال تفهم ذلك«، كاش�فة عن عدم وجود أي 
تأمين�ات أو التزام�ات م�ن أجل الحماي�ة البدنية 

للممثل »ألنه أمر ال
يهم املنتجن وصناع الس�ينما، ففي النهاية، الدور 

ينتهي والفنان أيضاً«.
وع�ىل الصعي�د الفني له�ا، كانت ميغ�ان روجت 
 Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of فيلمه�ا
the Shadows )سالحف النينجا( يف مناسبة سميت 

ب� WonderCon حيث وجدت معدات الفيلم.
ووقع�ت ميغ�ان ع�ىل األوتوغرافات، وجلس�ت إىل 

جانب زميلها ستيفن أميل.
الفيلم هو الجزء الثاني من العمل الذي صدر باسم 

Teenage Mutant Ninja Turtles عام 2014.
وكان مق�رراً أن يصدر العم�ل يف يونيو بالواليات 
املتح�دة األمركي�ة، بعد أن يقام الع�رض األول يف 
نيويورك، وأيضاً س�يتم العرض األول يف بريطانيا 
لك�ن يبدو أن تلك التواريخ تأجلت بس�بب كورونا 

واجتياحه أمركا والعالم.

أمل عرفة تعلن إصابتها

بـفريوس كورونا

تويف صانع األفالم الربيطاني واملخرج الش�هر 
آالن باركر االس�بوع املايض عن عمر يناهز 76 

عاماً، إثر معاناته فرتة طويلة مع املرض.
وألف باركر وأخرج أفالماً متنوعة من كوميديا 
العصاب�ات يف فيل�م »باجزي مال�ون« وحتى 
دراما التش�ويق مثل »قط�ار منتصف الليل–

ميدنايت إكسربس«.
وم�ن األفالم الت�ي أخرجها باركر »الش�هرة« 
تح�رتق«  و»مسيس�يبي  و»إيفيت�ا«  »في�م« 
»ذا  و»االلتزام�ات«  برنين�غ«  »مسيس�يبي 
كوميتمينت�س« وغره�ا من األف�الم الناجحة 

األخرى.
يش�عر  وكان  بانتقائيت�ه،  اش�تهر  وبارك�ر 
بارتياح كبر يف العمل عىل أفالم شديدة التنوع 
مثل األفالم الغنائية الكوميدية ودراما الجرائم 

الصادمة املستوحاة من أحداث حقيقية.
وحصد فيلم »قطار منتص�ف الليل–ميدنايت 
حقيقي�ة  قص�ة  ع�ن  املأخ�وذ  إكس�ربس«، 
ع�ن أمرك�ي س�جن يف تركيا بس�بب تهريب 
املمنوعات، جائزتي أوس�كار إحداهما ألوليفر 

ستون كاتب السيناريو.
وكتب املمثل ماثي�و مودين عىل »تويرت« قائالً: 
»التمثي�ل يف فيلم�ه امللحم�ي »ب�ردي« غ�ر 
حياتي. آالن كان فناناً عظيماً س�تعيش أفالمه 

إىل األبد« يف إشارة لفيلمه عن حرب فيتنام.
وقال عنه امللحن الربيطان�ي آندرو لويد ويرب: 
»كان م�ن املخرج�ن القالئل الذي�ن يفهمون 

بحق كيف يحولون األعمال الغنائية إىل شاشة 
السينما«.

وحص�ل باركر ع�ىل التكري�م يف بريطانيا عن 
إنجازاته يف مج�ال صناعة األفالم وحصل عىل 
لق�ب فارس يف 2002 وحص�دت أفالمه إجماالً 
19 جائ�زة بافت�ا وعرش جوائز غول�دن غلوب 
وعرش جوائز أوسكار، واكتسب لقب أسطورة 

السينما الربيطانية.
وقال�ت عن�ه أكاديمية فن�ون وعلوم الس�ينما 
األمركي�ة التي تمنح األوس�كار، إن�ه »موهبة 

استثنائية«.
وأضافت: »لقد أمتعتنا أعماله وتواصلنا معها 
ومنحتنا شعوراً شديد القوة بالزمان واملكان«.

صاحب 20 جائزة »أوسكار« و»غولدن غلوب«:

املوت يغيب أسطورة السينام 

الربيطانية آالن باركر

أعلن�ت الفنانة الس�ورية أمل عرف�ة، إصابتها 
بف�روس كورون�ا »كوفي�د 19« وذل�ك ع�رب 
حس�ابها بموق�ع فيس�بوك وكتبت: »خمس�ة 

أطباء لحد اآلن أكدوا إصابتي بكورونا«.
وأضاف�ت: »الكمامة كان�ت رفيقتي، املعقمات 
والكل�ور تقريباً كان�وا برفانات�ي املفضلة، لم 
أخال�ط لذل�ك ما في�ه داعي مخل�وق صدفني 
بالشارع يقلق من أي عدوى، كورونا سنصاب 
ب�ه جميعاً، انتبه�وا ع الكبار بالعم�ر، انتبهوا 
ع أصح�اب األم�راض املزمن�ة، انتبه�وا م�ن 

االس�تهتار«. واختتم�ت: »بعد أيّ�ام رح أتعاىف 
بإذن اهلل وارجع كمل تصوير، استمعتوا، شكراً 
لألطباء املتواصلن عىل مدار الساعة معي ملنع 
الف�روس من الوصول إىل الرئ�ة، وكله معتمد 

عىل املناعة الثقة الطب العلم واإليمان«.
وأم�ل عرفة هي ممثل�ة ومغنية س�ورية ومن 
أه�م أعمالها الدرامية »نجم�ة الصبح، ونهاية 
رجل شجاع، وسكان الريح«، وقدمت سينمائياً 
4 أف�الم هي »يشء ما يح�رتق، وصعود املطر، 

وعزف منفرد، والليل الطويل«.
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ما س�بب حماس�ك لالش�رتاك يف مسلس�ل »نس�ل 

األعراب"؟

أث�ق يف اختيارات املخرج محمد س�امي ثقة عمياء، وهو 

مخرج مجتهد، وتعاملت معه من قبل يف »األس�طورة«، 

وموافقتي عىل العمل جاءت حتى قبل قراءة السيناريو، 

فم�ا حدث هو تواصل بيننا وس�ألني عم�ا إذا كنت اثق 

في�ه فقلت له بالطبع، وقال يل إن هذه الثقة س�تكون يف 

محلها، فالعمل يف الوقت الحايل اليزال قيد الكتابة، وأثق 

يف أنه سيقدم مسلسال جيدا.

هل يعني ذلك أنك لم تعريف تفاصيل الدور املرشحة 

له؟

تحدث معي محمد س�امي عن تفاصي�ل العمل والدور 

الذي س�أقوم به يف املسلس�ل، فالعمل يعيدن�ي للدراما 

الصعيدي�ة بع�د غي�اب، لك�ن ال أرغ�ب يف الحديث عن 

تفاصيل�ه يف الوقت الحايل، ألنه من املبكر التطرق إىل أي 

يشء عن العمل، وس�يعرض رمضان املقبل، كما أننا لم 

نبدأ التصوير بعد.

تفاصيل كثرية

هل الظهور هذه املرة بش�خصية صعيدية سيكون 

مختلفا؟

بالتأكيد، رغم أنني لم أقدمها من قبل إال يف عملن فقط 

بتاريخي الفني، إال أن الش�خصية يف »نس�ل األعراب« 

مختلف�ة ع�ن دوري يف فيل�م »الطوق واألس�ورة«، أو 

مسلس�ل »الغرب�ة«، وهن�اك تفاصيل كث�رة مختلفة، 

واألحداث شيقة يف تطوراتها، ولدي مخزون يف ذاكرتي 

كبر ع�ن املرأة الصعيدية من واقع تجاربي الس�ابقة، 

الس�يما خالل فرتة تصوي�ر فيلم »الطوق واألس�ورة« 

الت�ي صورناه�ا يف املواقع الحقيقي�ة، وبقينا فيه فرتة 

طويلة.

الفرتة الحالية

تواج�ه  الصعيدي�ة  الدرام�ا  أصبح�ت  م�ا  ع�ادة 

انتقادات، كيف ترين التجارب التي تناولت الصعيد 

مؤخراً؟

الدراما الصعيدية يجب أن تكون مكتملة األركان، فاألمر 

لي�س مرتبط�ا باللهجة واملالب�س واالكسس�وار، ولكن 

بالتعايش مع الشخصيات والتقرب منها حتى يصدقها 

الجمهور، واملش�كلة التي تواجه بعض األعمال يف الفرتة 

الحالي�ة هي م�دى قدرة فري�ق العمل عىل نق�ل الواقع 

الصعيدي كامالً ال نقل الشكل الصعيدي فحسب.

.. ما سبب ثقتك يف محمد سامي؟

محم�د مخرج مجتهد وأتابعه منذ س�نوات، ولديه حس 

فني عال يس�عى لتوظيفه دائم�ا يف أعماله، فهو يعرف 

إمكان�ات املمثل ال�ذي يعمل مع�ه ويس�عى لتوظيفها 

م�ن أجل تقديم�ه يف أفضل صورة ممكن�ة، فهو يتخيل 

املشهد قبل تصويره، ويعرف كيف سيقدمه املمثل الذي 

يق�ف أمامه، وهذه ميزة كبرة بالنس�بة له كمخرج، أما 

عىل مس�توى الكتابة فلدي قناع�ة أنه موهوب فيها مثل 

اإلخراج، وأراهن بقوة عىل العمل.

املعالجة املكتوبة

لكن آخر أعماله »الربنس« تعرض لالنتقاد أيضا؟

تابعت العمل خالل ش�هر رمض�ان، وأعجبتني القصة 

واملعالج�ة املكتوب�ة بالرغ�م م�ن تحفظي ع�ىل العنف 

الكث�ر الذي ظهر يف العمل، لك�ن يف النهاية العمل جيد 

ومختلف، واستحق أن يتصدر املشاهدة يف رمضان، وأن 

يك�ون من أكثر األعمال التي ج�اءت عليها ردود الفعل، 

فهو تجربة درامية جيدة.

األعامل االجتامعية

ما األعمال التي تابعتيها خالل رمضان؟

تابع�ت ع�دة أعم�ال عرض�ت بالفع�ل، لك�ن أعجبني 

»الربنس« ملحمد رمضان عىل املستوى الشخيص، وكذلك 

مسلسل »ونحب تاني ليه« لياسمن عبدالعزيز، فهو من 

األعمال االجتماعية الرومانس�ية الت�ي افتقدناها خالل 

الفرتة املاضية، وأعتقد أن الجمهور تفاعل معه بش�كل 

كبر.

موهبة فنية

بمناس�بة الحديث ع�ن محمد رمضان م�ا رأيك يف 

ق�راره الس�ابق بتقديم قصة حياة الفن�ان الراحل 

أحمد زكي يف عمل درامي؟

ال أح�ب الحك�م عىل عمل قي�د التحضر، يج�ب الحكم 

ع�ىل أي عمل فني بعد االنتهاء من مش�اهدته ال بمجرد 

إع�الن تحض�ره فحس�ب، ألن ه�ذا األمر خط�أ وظلم 

للعم�ل وفريقه، وأحمد زكي من النماذج التي تس�تحق 

أن يقدم عن حياتها أعمال فنية لكونه من الش�خصيات 

التي تحملت الكثر م�ن الصعاب يف حياتها حتى وصل 

إىل النج�اح ال�ذي حققه، وقصة حيات�ه يمكن أن تكون 

ملهم�ة للكثري�ن، ومن خ�الل تجربت�ي يف العمل معه 

بفيل�م »طائر ع�ىل الطري�ق« يمكنني أن أؤك�د أنه من 

الشخصيات التي امتلكت موهبة فنية استثنائية بالفعل 

مكنته من النجاح والبقاء يف ذاكرة الجمهور.

أدوار األمهات

ملاذا أصبحت تغيبني فرتة طويلة بني أعمالك؟

ل�دي تاريخ فن�ي وال أرغب يف أن أقدم أعم�اال تقل عما 

س�بق أن قدمت�ه في�ه، وال يش�غلني الوج�ود باألعمال 

بص�ورة منتظمة بقدر ما يش�غلني ال�دور الذي يمكن 

أن أقدم�ه وما يمثله بالنس�بة يل، وما يح�دث يف الوقت 

الحايل أن هناك مش�كلة ملحوظة يف األدوار التي تناسب 

مرحلتي العمرية بالكتابة تحديداً، وهو ما يمكن رصده 

يف مس�احة أدوار األمه�ات املؤثرة يف األعمال، س�واء يف 

السينما أو التلفزيون، لذا أفضل االنتظار، فمنذ تجربتي 

يف »األسطورة« وردود الفعل عليها الجيدة من الجمهور 

والنق�اد لم اجد م�ا يجعلني أعود مج�دداً للوقوف أمام 

الكامرا.

فردوس عبدالحميد.. نجمة أعجبت مبسلسل 

الربنس.. رغم رفضها كرثة العنف

أبدت الفنانة فردوس عبدالحميد 

موافقتها عىل املشاركة يف مسلسل 

»نسل األعراب«، املقرر عرضه يف 

رمضان املقبل، ويتقاسم بطولته 

أحمد السقا مع أمري كرارة. ويف 

دردشتها مع »الجريدة« تتحدث 

فردوس عن املسلسل، وتفاصيل 

عودتها إىل الدراما الصعيدية 

وغريها من التفاصيل... فماذا 

قالت؟

رواق الفنون

كش�فت النجم�ة العاملي�ة  كات�ي ب�ري  أن أغنية 
»Smile« ه�ي األقرب له�ا يف ألبومها الجديد الذي 
يحمل ذات االس�م، حيث قالت عن�ه، وفق تقارير 
إعالمي�ة، »ألبوم�ي الجديد ميء باألم�ل واملرونة 

والفرح ورحلتي الخاصة للجحيم أيضا«.
 »What Makes a Woman« وأش�ادت أيضا بأغنية
م�ن األلبوم، واصفة إياه�ا بالرائعة، وتتحدث عن 

مدى تنوع النساء وقبولهن بالتكيف.
الجدي�ر ذكره أن كاتي أعلنت مؤخرا تأجيل طرح 
ألبومه�ا الجدي�د »Smile« إىل 28 الج�اري، إذ إن 
الجمهور متشوق لطرح ألبومها املتوقع أن يحقق 
نجاحا كبرا، حيث تأمل أن تنافس تايلور سويفت 
وماري�ا كاري يف الس�باق نحو جوائ�ز البيلبورد 

الغنائية املقبلة.

»Smile« أغنية

األقرب لكايت بريي
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دنيا من الصرب.. لذة صعبة األشواك

تصوير: محمد القرالة

يهي�ج ش�وكه، تتناثر صورته 

بيارات  اراضين�ا، يح�رس  يف 

وم��ش�اتل وي�زن�ر الب�يوت 

والحواكر.

انه ل�ذة الثمر الصع�ب، ثمرة 

ش�هية، حل�وة، نتناف�س عىل 

طرح شوك الصرب لنقرش حبة 

البهجة والجمال، كما يف عسل 

الص�رب، واي عس�ل يف فاكهة 

تتبادل معنا التحدي.

.. ها هو يكبح جماح الش�وك، 

لنعي�ش طعما  أزليا من الحب 

ولذته الت�ي تنافس كل فاكهة 

الصيف.

ن�راه ع�ىل عرب�ات وفرش�ات 

خشبية تحمل كميات من ثمرة 

عصية عىل النسيان.

انها بهجة الصيف، لذه صعبة 

لكنها تستحق.

تصوير املهندس 

املعامري: عامر خامش

يف ذات يوم من عام 1979، زرت 

مدينة كفرنجة وهي من ديار 

عجلون وتاللها وغاباتها،هنا 

صورة نادرة لعريشة عنب يف 

بيت من بيوت كفرنجة.

 كفرنجة - 1979
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