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الملك: إنهاء الصراع على أساس حل الدولتين










     

     
 







    
    

    








    
     
     

   
   



    

   


   
  



















الرزاز: سنلجأ للمحاسبة والمساءلة














بيان عمان:



















الدعوة الّتباع معايير 
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 الملك: مواصلة التنسيق لتحقيق السالم 

 بيان عمان: حل الصراع الفلسطيني ا!سرائيلي على أساس الدولتين 
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 ٣١٣ إصابة في عمان و٢٣١ في ١١ محافظة 

 حملة لتوفير حاسوب لكل طالب 

 منح دراسية &بناء المعلمين 

 ا&ميرة بسمة ترعى مبادرة يوم 
لبكرة لتنظيم االسرة 



       
      
    
 




     
       
     
     
  


  

      
 

 
 

     
       
     
     
    







     
    
     



    

    

    
    
    
 



      


      
 
     


    
     

   
 
      
     



     



    

     






     


    

       
    
       

      

 


    

    






     
    
    




   

    


     
      
      
    
      





    

    


     

     




 


     




      
     


    


 
  
     
     
     


   
    


    
 
    


    





 الرزاز: المرحلة المقبلة محاسبة ومساءلة 


» الغذاء والدواء«: نسجل مطعوم ا8نفلونزا 
حسب أسس عالمية 

 منصة الستقبال شكاوى المعلمين 

 رئيس ا&ركان يتابع تمرينE للمدفعية 
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 إعداد خطة وطنية تنموية شاملة
ل�عوام الثالثة القادمة 
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 »تنظيم االتصاالت«: ال نروج لمشغل خدمات 
هواتف جديد 

» علياء الدولي« يستقبل ١٧ ألف مسافر
منذ استئناف الرحالت 

 »ا?لبسة« تدعو <دراج القطاع لقائمة
ا?كثر تضررB للشهر الحالي 

 ٥٦٦ مليون دينار عجز الميزان التجاري 
مع »التجارة الحرة العربية «




  
   
   



    

   

   
   

    

   



     



   
   



   
 
    

   

  


   
    
    
     



   
 


   
   




  


    

 

   



    
     
    













   




    

    

   

   
   


  
    
   







   




    


     
    


   





  

    









   

  
  
    
  
  
     

    

  



   


    



  

   










    
   

    
      
     

   
    
     

    
    
     
    

   
    
    

  
     

    
   
    

   
    

     


    

 
      
    
     
    

  





        

      


       
       
        

      

       

 

       

    




 مؤشر بورصة عمان يستقر والتداول ٥ ماليين دينار 
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عقاب جماعي

      
     
     
   


 

  
     

     
     
       



 

 


      


      




  
      

 

      





       


      

     
 

       


       
     
  
     



     

   




    



     
      


       





       




     


 
     


      
   
       



   لبنانيون يطلقون حمالت تمويل جماعية 
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 العمارين: العكش سيشارك الصريح في المباراة القادمة 

 ثالث مواجهات في »يد الثانية« اليوم 

 بدء أعمال برنامج »المهارات والمشاركة المدنية« 
في العقبة 

 نادي معان يثمن دور داعمي فريقه الكروي 






    



 
     

  
    

    
    

    




    



   
 


    


     

    
    

    
    
      
      


     




     
     
    
    
 
      


     


    
    

 
    
    
  
     
  





    

     
     

   


    
     

   

    
     
   
 




   




    
     
    
     






    



 


    
    
     
   
   





  



   

   

    



  



    
   
   




    
   





    



     
    
    





     
    

    



    
    
   

  


    





    







 إختتام بطولة عبدون بـ البليارد الفرنسي 

» القدس« يؤكد ُمشاركته في بطوالت 
»الطائرة النسوية« 



    

    
     

 

    

     
        

      

   



 

     


   

    
    
     
      


 
     
     






      
    
  




   
    
     



 

    
  
     
     




  
 


     

 




 الوحدات يحصن صدارته لدوري المحترفين 
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 آرسنال يقصي ليستر.. وسداسية لتشيلسي أمام بارنسلي 

 أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ قد يقام دون لقاح كورونا 

 فرانك دي بور مدرب� جديد� للمنتخب الهولندي 
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» ويفا« يقرر اعتماد التبديالت الخمسة
في »ا�بطال وا�مم« 

 تشيلسي يضم الحارس السنغالي مندي 
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 أتلتيكو يعلن تعاقده مع سواريز 
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 الواعد هيرو يقود ميامي لوضع قدم في النهائي 


       
       

      




      





      




 
       
      
       
    




      
 

        
       



       

 



       

   
       



 

     





      
       
       
      


    




      

     
   




      



       

      
     


       




      
       





 إقصاء الهالل حامل اللقب من دوري أبطال آسيا 


    
       
      

       






       
      
       

     





      




    
     
     




      
        

     


   
 


 





      




       



     

      










       


      
      

     




  

      



      


       


   
    
     
 
     

     
     



      






 



  

  






   
        






    
      





     
       
      


      
      
 
      

      
     


 







 دي ماريا مستغرب من عدم استدعائه 
إلى المنتخب 
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   السعودية تحذر من »بقعة نفطية« 
قرب ناقلة نفط مهجورة قبالة اليمن 
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نجوم يقاطعون »إنستغرام« اعرتاضاً

عىل األخبار املضللة

مطبخ

02

08

نجوم عاملية غنت

يف »أحب بريوت« االفرتاضية

05

مشاكل ارتداء الكاممة عند الرياضيني 

واألطفال والصم ومرتدو النظارات

اد الَعواِزل والُحسَّ

يف األغاين العربية!
آخر األسبوع - وليد سليامن

ه�ذا البحث الفن�ي االجتماعي هو 
األول من نوعه عىل الساحة الثقافية 
العربية.. وق�د قامت به وعىل مدى 
عدة سنني سابقة الدكتورة نجوى 
قص�اب وهي م�ن مواليد دمش�ق 
ع�ام 1943، وكانت تعمل ُمدرس�ة 
يف جامعة دمش�ق، قسم الدراسات 

الفلسفية واالجتماعية.
ففي بحثها من خالل )2800( أغنية 
عربية, اختارتها بدقة من ست دول 
عربية هي: س�ورية ولبنان والعراق 
وم�ر وفلس�طني واألردن.. وهي 
يف مجملها أغنيات دارجة وش�ائعة 
يف تل�ك ال�دول من�ذ بداي�ة القرن 

العرشين حتى العام 2012.
وتش�ر الباحثة القصاب يف مقدمة 

بحثها:
"لقد أدرك مؤلفو األغاني والشعراء 
الع�رب دور الع�واذل »أي العوازل 
والُحس�اد« يف رس�م حدود املشاعر 
ع�دم  ينبغ�ي  الت�ي  والحواج�ز 
وتب�ادل  إيص�ال  يف  تجاوزه��ا 

العواطف.
الوهم�ي  الع�زول  حض�ور  فم�ع 
أو الواقع�ي يف االغان�ي فق�د كان 
االلتف�اف والتش�فر والتلميح  يتم 
الب�وح  يف  االنكف�اء  أو  والتعمي�م 

واملناجاة.
وق�د تمثل ذل�ك الزخ�م يف حضور 
العزول الذي يث�ر املخاوف والقلق 
والح�ذر يف وج�ود 580 أغني�ة من 
أصل األغاني التي أشارت للعقب�ات 
االجتماعي�ة والنفس�ية أي ما يقّدر 

بثلث تلك العينة.
وتربز كلم�ات األغاني تل�ك املالمح 
الش�بح  له�ذا  والظامل�ة  القاس�ية 
الوهمي االف�رايض نظرياً، والفاعل 
املؤث�ر عىل م�دى العه�ود الطويلة, 
والذي لم يرتح ولم يرك العاشقني 

لرتاحوا.
كما أن من امللفت للنظر اقحام أكثر 
من ع�ذول يف االغني�ة بحيث يكون 
ومكثفاً  وجودهم وتدخلهم جماعياً 
به�دف اكتم�ال املراقب�ة، وس�وف 
تبني الش�واهد التالية ذلك الحضور 
الف�ردي والجماعي للع�واذل, وهنا 
أمثلة قليلة من كثرة وردت يف كتاب 

املؤلفة نجوة قصاب:

يف أغاين أم كلثوم: 

العزول بالعني شايفني 
أشكي وجدي والهيام
يا عزويل روح ودعني
إيه يفيد كر الكالم. 

- ويف طقطوقة العزول فايق ورایق:
العزول فايق ورايق 
عمره ما داق الغرام

قلبه ما برحمش عاشق
بَس شاطر يف املالم.

- ويف أغنية ينوبك إيه من تعذيبي:
خايف يطول هجرك فيي

واعيش غريب عنك وحدي 
وتفرح العزال فيي 

یا ریت تشوف اليوم وجدي.

ويف أغاين سيد  درویش

أنا هويت وانتهيت
وليه بقى لوم العزول 

بيحب إني أقول 
يا ريت الحب ده 

عني يزول 
ما دمت أنا بهجرو إرتضيت 

خليل بقى إليل يقول يقول.

يف أغاين محمد عبد 

الوهـاب 

مّريت عىل بيت الحبايب
من اشتياقي أناجي أهله 

وقفت لحظة هنيّه 
من غر عزول أو رقيب.

- ويف أغنية أخرى:
حن يليل هجرت الروح

يليل زرعت الهوی يف القلب 
إيمتى تحن 

ُعّزايل حنوا عليي 
وانت لم تحن 
ارحم دموعي

 يا قايس ِحن عيل.
- ويف أغنية مني عذبك:
ليه العوازل حاسدیني 

دول حقهم يبكوا عليَّا
يكفي العذاب إليل أنا شفته 

وتكفي فرحة عزايل
- يا حبيبي أكلّما 

ضمنا للهوی مكاٌن 
أشعلوا النار حولنا 

فغدونا لها دخان!
قل ملن الم يف الهوی

هكذا الحسن قد أمر
ان عشقنا فعذرنا 

أن يف وجهن�ا نظر.

يف أغنية فريد األطرش 

جری إيه يا عزالنا
شغلتوا بالنا ليه

ما تسيبونا بحالنا
ايه راح يفيدكم ايه 

قولولنا یا عزالنا 
يا محّرين البال

 ده الحب یا عزالنا 
قسمه بني القلبني 

يف أغاين وديع الصايف

الموني العزال والقرايب 
الموني الخالن والحبايب 

قلت لها یا بنت قلبي دايب 
قالت ما بهواك بالراحة.

ويف أغنية ملحرم فؤاد:

والنبي لنكيد العزال
ونقول اليل ما عمره انقال
يا كاوينهم .. يا تاعبينهم 

ونقرب بعض ونبعدهم
اما العزال عزال ايه

وهنسال ىف العزال ليه!!.

الضجيج مشاكل 

وتعقيدات 

صحيّة كثرية
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df@alrai.com مطبخ

مطبخ

محيش الكرنبالدجاج املشوي

عصري الجوافة باللنب والعسل شوربة الخضار

املقادير:

  2 حبّة جوافة مقطعة مكعبات
  2/1 كوب لبن مثلج

  ملعقة كبرة عسل نحل
   عرة ليمون حتى ال يتغر لون العصر لألسود

  رشة فانيليا

الطريقة:

نخلط جميع املكون�ات جيداً يف الخالط الكهربي 
ثم نصّفيها، ونقدم العصر بارداً.

املقادير:

والفاصولي�ا  والج�زر  الب�ازالء  م�ن     ك�وب 
والبطاطس والكوسة

   كرفس
   ليمون للتقديم

   2 كوب مرق دجاج أو لحم )حسب الرغبة(

الطريقة:

نقط�ع جمي�ع الخ�راوات بأحجام متناس�قة 
ع�دا الكرفس، ويت�م إنضاجها يف الش�وربة، ثم 
نضيف إليها الكرفس، وتقدم الش�وربة س�اخنة 

مع الليمون.

املقادير:

   دجاجة وزن كيلوغرام ونصف مغسولة جيداً 
ومفتوحة من الظهر

   كوب لبن رائب
   بصلة

   حبة طماطم
   حبة فلفل رومي

   ملعقة كبرة صلصة جاهزة
   فص ثوم

   ملح وفلفل أسود وحبهان باودر
   بصل باودر

   جوزة الطيب

الطريقة:

تخل�ط جميع املكون�ات بالكبة وتتبّ�ل الدجاجة 
قبل يوم من التسوية، ثم تدخل الفرن عىل درجة 

200 مئوية مدة ساعة حتى تنضج.

املقادير:

  ورق كرنب مسلوق ومقّطع مربعات
  كوب ونصف أرز مري
  2 كوب طماطم مبشورة

  كوب بصل مفروم
  2/1 كوب كسربة وشبث وبقدونس مفروم

  4/1 كوب زيت
  4/1 كوب صلصة

  رّشة سكر

  ملح وفلفل أسود وكمون

الطريقة:

نخل�ط جمي�ع املكونات بالي�د جيداً، ع�دا ورق 
الكرنب، ونلف األخر عىل هيئة أصابع بالطريقة 
املعتادة، ونحش�و األصابع بكمية م�ن الخلطة، 
وبع�د رصها يف صيني�ة نضيف إليه�ا كوباً من 
الش�وربة الساخنة، ونركها عىل النار حتى تمام 

النضج.
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خاص آلخر األسبوع

مساء الخرات صديقتي العزيزة دالل
إن حواراتن�ا ع�ن الغرب�ة والوطن أثارت ل�دي كثرا من 
الش�جون واآلالم يف وق�ت واح�د، فأنا متاب�ع لكثر من 
القص�ص واألحداث من ح�ويل والتي لو كتبت يف روايات 
أو صورت يف أفالم ومسلس�الت ألتهم املشاهدون املؤلف 

باملبالغة والخيال.
ولك�ن مع األس�ف يف كثر م�ن األوقات تك�ون الحقيقة 
أصع�ب من الخيال، فهل يمك�ن أن نتخيل مثال أن هناك 
من يبحثون عن أوطان، وأن هناك من يشرون أوطانا؟!.. 
نع�م كما كتبت وأعيدها هن�اك من يقومون برشاء وطن، 
وه�ذا يح�دث دائما ويف كل وق�ت ولك�ن زاد األمر كثرا 
م�ن بعد عام 2000، وهذا ال�رشاء أنواع وأصناف وطرق 

متعددة ومختلفة. 
الش�عور باألمان هو ما يؤدي إىل ه�ذه العملية التجارية 
بغالف إنس�اني، فمع األس�ف هناك كثر من األوطان ال 
تعطي مواطنيها ش�عورا باألمان، واألمثلة كثرة، وكثرة 
امل�ال هنا ليس أبدا س�ببا له�ذا األمان، ب�ل إن أصحاب 
األموال أكثر الناس تعرضا للقلق وعدم األمان، وبش�كل 
ع�ام يج�د املواطن نفس�ه يف وض�ع مقلق دائم�ا فهو ال 
يعلم إىل أين ستس�ر األمور، فقد يك�ون مواطنا صالحا 
ويف حال�ه ولك�ن فجأة يصب�ح وراء األس�وار، أو متهما 

باتهامات ال يستطيع الدفاع عنها.
وعندما يصاب املواطن بمرض عضال ال يس�تطيع تحمل 
نفقات عالجه، يجد نفس�ه بني عشية وضحاها يبيع كل 
ما يملك وال يستطيع السداد، وال العالج، أما عن أصحاب 
األم�وال، فاخت�الف املصال�ح أحيانا ي�ؤدي إىل نتائج ال 
يتوقعه�ا أحد، وتنقلب الحياة رأس�ا ع�ىل عقب ويبحث 
أصحاب األموال عن املفر وال يجدون، واألمثلة كثرة جدا.
وهك�ذا عج�زت كث�ر م�ن األوطان ع�ىل إعط�اء األمان 
ملواطنيه�ا، فب�دأ املواطن�ون البحث عن البدي�ل، فهناك 
من يبحث بطرق مرشوع�ة وهناك من يبحث بطرق غر 

مرشوعة.
وكل ش�خص يجتهد ب�كل ما لديه م�ن أدوات يف البحث 
عن األمان، ومن لديه أموال يقوم برشاء جنس�يات أخرى 

تكون حصنا وظهرا له يحميه وقت اللزوم.
ونحن نس�مع دائما عن ما يسمى بهجرة رجال األعمال، 
وبرأيي أن هذا النوع من الهجرة هو بالضبط رشاء وطن، 
فهل س�معنا عن رجل أعمال بريطاني أو أمركي يطلب 

الجنس�ية من دول�ة عربي�ة أو أفريقي�ة، فمعظم رجال 
األعمال يذهبون بثروات إىل الدول العظمى ويس�تثمرون 
هناك مقابل الجنسية، مع أنهم لم يركوا وطنهم األصيل، 
ولكن وق�ت اللزوم يس�تطيع ركوب الطائ�رة واملغادرة 

فورا.
وم�ا يفعل�ه أخ�رون عندما تحم�ل الزوج�ة فيذهب بها 
لل�والدة يف أم�ركا أو كن�دا، لك�ي يحص�ل املول�ود عىل 
الجنس�ية األمركية، فهم يش�رون وطنا ألبنه�م القادم 
ألنه�م ال يثقون يف الوطن الحايل وقدرته عىل توفر األمان 

له.
ه�ذا عن من يمتلك أم�واال، ولكن من ال يمتلك يبذل أيضا 
قص�ارى جهده لكي يهاجر ويدفع كل ما يملك وال يملك 

من أجل الحصول عىل جواز سفر أجنبي.
األمان يا عزيزتي كلمة الرس يف هذا السباق نحو األوطان، 

والجميع يتسابق ليدفع ثمن هذا األمان.
نحمد اهلل عىل األمان الذي نعيش فيه، ويف انتظار رسالتك 

وردك وال تتأخري 

حسام عبد القادر

يسعد أوقاتك حسام،
أقرأ رس�التك وأنا أس�تمع إىل أخبار اح�راق مخيم موريا 
يف جزي�رة ليس�بوس اليونانية، حيث الالجئ�ني، الباحثني 
عن الوط�ن، أخبار تخدش روحي وتطل�ق رصخة عميقة 
ومريعة من داخيل، تأخذ ش�كل الكتاب�ة وتدوين احراقي 

الداخيل، مثلهم يف البحث عن وطن.
فهل تنمحني حس�ام فرصة كي أس�تودعك صوت لهيبي، 
يف البحث عن حصان الفرح وقصائد تغس�ل قلبي )كطفلة 

بلون الغزال الربي؟ 
......................................

قالوا لها لم يكن سحرا أو خياال!
قالوا لها فائض حنانها قد أنبت أزهارا وثمارا 

قالوا لها كانت أمك الغزالة الربية تمسح وجه أيامك بعسل 
الصالة 

قالوا لها أن هدير النار املش�تعلة يف ضفائر الغابة قد تعثر 
يف الوصول اليك.

قالوا لها لم يكن بريق هالل، عندما تبخرت سنابل روحها 
يف هدير النار 

رصخْت: أتنش�ق رائح�ة حليبه�ا، برغم النار، ال تنس�لوا 
خيوط األمل

قالوا لها فائض حنانها قد أنبت زهرة النور الحتضانك 
رصخت: وزه�رة النور تركتن�ي وحي�دة، أغمضت عيون 

قلبها وصارت غيمة 
قالوا لها، هي النار، النار، النار، فكت قيودها واندلقت عىل 
الوديان، شالل من األحمر الهادر، طال الغزالة الربية أمك، 

وأحضان زهرة النور. 
رصخ�ْت: كانت تفتح يل بوابات الحلم الش�فاف، تضمني، 
تحميني، تمش�ط حرة ضفائ�ري، وتهديني حلما أخصب 

من حقول الشمس.
رصخْت: آه زهرة النور، آه م�الذي اآلمن، افتحي ذراعيك، 

عيون قلبك، ضميني مجددا، حتى تعود أمي مع الغيوم.
لم تفتح زهرة النور عيون قلبها، تركت قناديلها مش�تعلة 

وغابت.
ه�ي النار، ه�ادرة صاخبة حاقدة وملعونة كنس�ت عيون 

القلب عن سطوح الغابة الرشقية.
رتل�ت الطفل�ة بل�ون الغ�زال الربي، س�أبحث ع�ن أمي، 

فروحها العاشقة لم تغادر الدار.
عىل شفتيها أهزوجة وحلم ونداء، تنقلت بني الغابات تتبع 

قنادي�ل الضوء، فراش�ات الضوء، ورائح�ة حليب يفيض 
نوافر ضياء.

تعب�ْت، ج�ف رحيق ندائه�ا، رشبْت م�اء من ب�ر الغربة 
وسقطت فيه )أغيثوني(  

نداءاتها أجفلت قطعان الغابة وطيور املحبة 
قالوا أن البر مسكونة بأرواح طردت من نعيم الشمس 

قالوا أن البر تغيل بلهيب شوقها 
قالوا قناديل عيونها توقظ صمت املوتى 

حتى جاء األمل وأضاء وجهها وس�طح ماء البر بنشارات 
ضوء القمر 

سحبتها خيوطه، وشهوة الحياة، من قاع البر  
طفلة بلون الغزال الربي سحبت خيوط الحكاية من أرض 

العندليب 
قالوا لها تورق يف جراحك براعم التذكار 

قالوا لها ينفرط الحنني من شهد عيونك يبلل جفاف أيامنا 
قالوا لها األم البيت الوطن، حصان الفرح 

................................................
ه�ذه رصختي وأجرايس البيضاء، فهل أس�تودعك كلماتي 

ألنام عىل ضفاف الحكاية، بأمان؟ 
إبقى بخر حسام 

د. دالل مقاري باوش

»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 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.

الرسالة الثامنة..

البحث عن وطن

رسائل من

الشاطئ اآلخر
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هل ترهقك مشاكل ومظاعر عالج كورونا؟
هل تش�عر بأنك أصبحت حساس�اً تج�اه الضجة 

املحيطة بك أكثر من أي وقت مىض؟
هل تعت�رب بعض األص�وات اآلن صاخب�ة ونافرة 

بدرجة فائقة؟
ال داعي للقلق!

إنها حالة طبيعية جداً!
يكون فقدان الس�مع املرتبط بالس�ن ش�ائعاً بني 
كبار الس�ن ويصيب ح�واىل ثلثَي الن�اس يف عمر 
الس�بعينيات، و%85 منه�م يف عم�ر الثمانني وما 
فوق. لم يتضح السبب بعد، لكن قد يصبح الناس 
أيضاً حساس�ني بدرجة فائقة تجاه األصوات التي 
كانوا يتحملونها بسهولة يف السابق، ما قد ينعكس 

يف املقابل عىل راحتهم بشكل عام.
تقول الدكتورة ستيفاني تومبكينز، طبيبة سمع يف 
مس�توصف »ماساتشوستس« للعني واألذن التابع 
لجامع�ة هارف�ارد: »ق�د يجد الش�خص صعوبة 
إضافي�ة يف تحّم�ل الضجة املش�تقة من الحش�ود 
أو زحمة الس�ر أو أي أص�وات يومية أخرى، وقد 
ت�زداد مس�تويات ضغط�ه النفيس، ما ي�ؤدي إىل 
توّس�ع مظاهر القل�ق وتدهور نوعي�ة الحياة. قد 
تك�ون زيادة حساس�يتك تجاه الضجة مس�ؤولة 
عن عزلك عن محيطك أيضاً ألنك س�تحاول تجنب 

األماكن أو املواقف الصاخبة«.

متى تصبح األصوات صاخبة؟

تعت�رب التوصي�ات االتحادي�ة أن التعرض لضجة 
يف�وق مس�تواها 85 ديس�يبل ألكث�ر م�ن ثماني 
س�اعات قد يؤدي إىل فقدان الس�مع. لكن تكشف 

بع�ض األبحاث أن املخاطر الصحي�ة الناجمة عن 
الضج�ة املتواصلة قد تنش�أ بدءاً من مس�توى 50 
ديسيبل. لكن إىل حد تكون هذه الضجة صاخبة؟

   85 ديسيبل: زحمة سر خانقة يف املدينة.
   90 ديس�يبل: ص�وت املكنس�ة الكهربائي�ة أو 

الخالط أو آلة جز العشب.
   100 ديسيبل: صوت شاحنة النفايات.

   120 ديسيبل: صوت إقالع الطائرة أو صفارات 
اإلنذار.

الضغط النفيس املرتبط بالضجة

ال يكون التعرض الدائم للضجة الصاخبة مسؤوالً 
عن فقدان الس�مع فحس�ب، بل إنه قد يزيد خطر 
اإلصاب�ة بمش�اكل صحية أخ�رى وف�ق األبحاث 
التي ال تزال مس�تمرة حت�ى اآلن. يمكن أن يؤدي 
التع�رض للضجة فرة طويلة مثالً إىل زيادة خطر 
اإلصاب�ة بنوبات قلبية وجلطات دماغية، بحس�ب 
نتائج بحث ُطرح خالل الجلسات العلمية لجمعية 

القلب األمركية عام 2018.
راقب الباحثون حواىل 500 ش�خص، يبلغ متوسط 
عمره�م 56 عام�اً، وم�ا كانوا مصاب�ني بأمراض 
القلب. خضعت أدمغة املشاركني وأوعيتهم الدموية 
للفحص ع�رب تقنية التصوي�ر املقطعي باإلصدار 
البوزيروني والتصوير املقطعي املحوسب، ثم قيّم 
العلم�اء نش�اط اللوزة الدماغية لدى كل ش�خص 
منهم، علماً أن هذه املنطقة ترتبط بتنظيم الضغط 
النف�يس واالس�تجابة العاطفية. لقياس مس�توى 
التع�رض للضج�ة، اس�تعمل الباحث�ون عناوين 
منازل املش�اركني واس�تندوا إىل تقدي�رات وزارة 

النقل ملعرفة مستوى الضجة املحيطة بهم.
بعد مراقبة املشاركني طوال خمس سنوات، لوحظ 
ارتفاع مستوى النشاط يف اللوزة الدماغية وزيادة 
االلتهابات يف الرشايني لدى األشخاص الذين كانوا 
يتعرضون ألعىل مستويات الضجة. كذلك، تبنّي أن 
هؤالء األشخاص كانوا أكثر عرضة للنوبات القلبية 
أو الجلطات الدماغية بثالثة أضعاف مقارنًة بمن 

كانوا يتعرضون ملستوى أقل من الضجة.

ما الرابط بني الظاهرتني؟

ذكر الباحثون أن ارتفاع مستوى النشاط يف اللوزة 
الدماغي�ة يُنّش�ط عىل ما يبدو املس�ار الذي يطلق 
االلتهاب يف األوعي�ة الدموية، علماً أن هذه العملية 
تُعت�رب جزءاً م�ن عوامل الخطر امُلس�ببة ألمراض 

القلب.
ع�ىل صعيد آخر، ق�د يؤدي التع�رض للضجة إىل 
البدانة. نرُشت دراس�ة يف مجل�ة »البيئة الدولية«، 
يف ديس�مرب 2018، وحلل�ت وضع 3800 ش�خص 
راشد تقريباً وقارنت بياناتهم الصحية، بما يف ذلك 
ال�وزن وحجم الخ�ر ودهون البطن، بمس�توى 
تعرضه�م للضجة املرتبطة بحركة الس�ر عىل مر 
خم�س س�نوات. اكتش�ف العلماء أن األش�خاص 
الذين تعرضوا ألعىل مس�تويات الضجة كانوا أكثر 
عرض�ة لل�وزن الزائ�د والبدانة، واعت�ربوا ارتفاع 
مس�تويات الضغ�ط النف�يس وقلة الن�وم من بني 

األسباب املحتملة للمشكلة.
يتج�اوب الناس م�ع الضجة بط�رق مختلفة، لذا 
يصعب أن نحدد املستوى الذي يكون صاخباً أكثر 
من اللزوم. وفق معطيات »املعهد الوطني للسالمة 

والصحة املهنية«، يبلغ مستوى الضجة اآلمن الذي 
يمنع فقدان السمع 85 ديسيبل كحد أقىص، عىل مر 
ثماني س�اعات. لكن تشر بعض األبحاث األخرى 
إىل احتمال نش�وء مش�اكل صحية، مث�ل أمراض 
القلب، حتى لو اقترت مستويات الضجة عىل 50 
ديس�يبل وامتّد التعرض لها لفرة طويلة. توضح 
تومبكين�ز: »حت�ى لو لم تكن اس�تجابتك للضجة 
سلبية، يجب أن تراقب مستوى تعرضك لألصوات 

الصاخبة كي تتمكن من حماية نفسك«.

خطوات لحامية نفسك

لتقييم مس�توى الضجة املحيطة بك، تقيض إحدى 
الطرق بتنزي�ل تطبيق خاص بقياس مس�تويات 
 NIOSH Sound األصوات عىل الهاتف الذكي، مثل

.Decibel X و Level Meter
ما العمل إذاً لحماية نفس�ك م�ن الضجة؟ يقيض 
أبس�ط حل طبعاً بتقلي�ص الوقت الذي تمضيه يف 
األماكن الصاخبة، لكن لن يكون هذا الخيار ممكناً 

يف جميع الظروف.
يف ح�االت مماثل�ة، ي�ويص الخ�رباء باس�تعمال 
س�دادات أذن مفلرة لتقليص مس�تويات الضجة 
املحيط�ة تزامن�اً مع الحف�اظ عىل دق�ة األصوات 

والتمكن من إقامة محادثات واضحة.
سيكون هذا الخيار مثالياً يف مواقع اجتماعية مثل 
املطاعم والحفالت املوسيقية واملباريات الرياضية. 
يقيض حل آخر باس�تعمال سماعات رأس لطمس 
الضجة وإعاقة األصوات الصاخبة وامُلش�تِّتة، كما 
يحصل عند الس�فر عىل متن طائرة أو جز العشب 

أو استعمال مكنسة التنظيف الكهربائية.

الضجيج مشاكل وتعقيدات صحيّة كثرية

تزيد حساسية الناس تجاه 
كل اشكال الضجيج و غالبا 
الضجة الصحية التي ترافق 
اخبار وتعامالت ووقائع عالج 
ومكافحة الوباء، و مع التقدم 
يف السن، يشعر بعض الناش 
صخب ما يحيط بهم،مما قد 
ينعكس عىل صحتهم النفسية 
والجسدية.
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اتجه�ت بعض البل�دان يف العالم خ�الل األس�ابيع القليلة 
املاضية إىل تقليص اإلج�راءات االحرازية وتخفيف الحجر 
الع�ام، وعودة الحي�اة لطبيعتها بصفة تدريجية يف ش�تي 
املج�االت، لكن األمر يب�دو صعبًا وأكثر تخوًف�ا عند ارتداء 
الكمامة لف�رات طويلة ومرتبًطا بمجموعة من املش�كالت 
الصحية، حيث باتت مطروحة بش�دة م�ع ارتفاع الحرارة 
يف فص�ل الصيف خاصة لبع�ض الفئات مث�ل الرياضيني 
والشباب واألطفال ومعاناة فئة الصم من صعوبة التواصل.

يف ه�ذا التقري�ر سنس�تعرض كيفي�ة الح�د م�ن املخاطر 
والصعوبات التي تطال هذه الفئات بش�كل صحي ومريح 
وتس�هيل التعام�ل مع الواق�ع الذي فرض�ه الفروس عىل 

الناس.

مشكالت الشباب

مع الت�زام العاملني بارت�داء الكمامة بش�كل يومي تظهر 
مش�كالت تحس�س الجلد وتهيجه ومن بينها حب الشباب 
ولتجنب هذه املش�كلة يجب وضع مرطب خاص وفًقا لنوع 
البرشة حتى يش�كل عازاًل ب�ني الكمامة والجلد، كما ينصح 
بخل�ع الكمامة من س�اعة إىل أخرى حت�ى تتنفس البرشة 
ث�م يتجدد وضع املرطب مرة أخ�رى لضمان عند تعرضها 
للجفاف أو ظهور البثور، وبالنس�بة للفتيات ينصح بعدم 
وضع املكياج مع الكمامة حتى ال يس�د املس�ام والحصول 
عىل تنفس للبرشة، ويف نهاية اليوم يجب غس�ل الوجه باملاء 

والصابون املخصص والعمل عىل ترطيبها لياًل.
بفعل الكمامة يتش�كل هواء الزف�ر إىل أعىل حيث يتالمس 
مع عدس�ات النظارات، وبالتايل يح�دث الضباب من خالل 

تكثف محتوى بخار املاء الدافئ عىل السطح
يف غضون ذلك يش�كو الشباب من مشكلة ارتداء الكمامات 
لس�اعات طويلة نتيج�ة رباطها خلف األذن، ما تس�بب يف 
احت�كاك متواص�ل ويتطور األم�ر إىل اإلصاب�ة بالتهابات، 
يف ه�ذه الحالة يذكر موقع »health« بع�ض الحيل الجيدة 
للتخفيف من الضغط املتواصل عىل األذنني من خالل توفر 
مش�بك بالس�تيكي أو تركي�ب األزرار عىل رشي�ط أو حتى 
تخييطه�ا عىل قبعة م�ن الجانبني وتعلي�ق الكمامة عليها، 
فهي قابلة للتعديل ومحكمة ع�ىل تغطية األنف والفم، كما 
القت ه�ذه الطريقة رواًجا بني الفتي�ات املحجبات ملرونتها 

وتجعل ارتداء القناع أقل إزعاًجا.
مش�كلة أخرى تواجه مرتدي النظارات الطبية أو الشمسية 
م�ن صعوبة الرؤي�ة عند ارتداء الكمام�ة مهما كان نوعها، 

نتيج�ة تكثف البخ�ار الصادر من الفم واألنف عىل س�طح 
العدسات مكونًا الضباب الذي يعيق الرؤية، ويمكن التغلب 
 »ncbi« عىل هذه املش�كلة ببعض النصائح الطبية من موقع
قب�ل ارتداء الكمامة، اغس�ل النظ�ارات بامل�اء والصابون، 
ثم ات�رك النظارات تجف أو جفف العدس�ات باس�تخدام 

القماش القطني.
وبفعل الكمامة يتش�كل هواء الزفر إىل أعىل حيث يتالمس 
مع عدس�ات النظارات، وبالتايل يح�دث الضباب من خالل 
تكث�ف محت�وى بخ�ار امل�اء الدافئ ع�ىل الس�طح البارد 
للعدس�ة، وتش�كل قطرات صغرة تبعثر الضوء وتقلل من 
قدرة العدسة عىل إرسال التباين، لذا ينصح بغسل النظارة 
بامل�اء والصاب�ون ألنه س�اهم يف تكوين طبق�ة رقيقة قلل 
من التوتر الس�طحي الذي تتس�بب يف انتشار جزيئات املاء 

بالتساوي وشفاف دون حجب للرؤية.

هل ارتداء الكاممة للخروج اليومي يسبب 

نقص األكسجني؟

املكتب اإلقليم�ي ملنظمة الصحة العاملي�ة يف منطقة الرشق 
األوس�ط، أجاب عن هذا التس�اؤل عرب حسابه الرسمي عىل 
موق�ع »توير«، موضًحا أن وضع الكمام�ات الطبية لوقت 
طوي�ل، كم�ا ينبغي، ال يتس�بب يف التس�مم بثاني أكس�د 

الكربون وال يؤدي إىل نقص األكسجني.
وأض�اف: »ينبغ�ي ع�دم ارت�داء الكمامات عند ممارس�ة 
الرياض�ة ألن الكمامات قد تُقلِّل من القدرة عىل التنفس بال 
مش�قة، كما تس�بب العرق يف ابتالل الكمام�ة برسعة، مما 

يؤدي إىل صعوبة التنفس ويساعد عىل نمو امليكروبات«.
وب�نّي املرك�ز أن�ه يتم لب�س الكمام�ة فقط عند ممارس�ة 
األنش�طة املنخفضة الكثافة، مثل امل�ي أو ركوب الدراجة 
عىل رسعة منخفضة، وال يتم لبس�ها عند ممارس�ة أنشطة 

مجهدة مثل الجري والركض.
يرى الدكتور والباحث حس�ام أبو حطب ماجس�تر صحة 
عامة ووبائيات يف معهد الصحة العامة بجامعة إنتويرب يف 
بلجكيا أن تطبيق االجراءات الوقائية رضورة قصوى وليس 
فق�ط يف ارتداء الكمامة فحس�ب، لكن يج�ب التزام األفراد 
بمجموع�ة أخرى م�ن اإلج�راءات الوقائية ومنه�ا التباعد 
االجتماعي واحرام املس�افة وعدم التجمهر وغس�ل اليدين 
والنظافة العامة، وبالتايل تقل نس�بة نقل الفروس إىل حد 

كبر جًدا تصل إىل أكثر من 99%.
وعن املش�كالت التي يواجها الش�باب العاملني يضيف أبو 

حطب: »ارتداء الكمامة لس�اعات طويلة جًدا يخلق مشاكل 
صحية ومنها االختناق والشعور بالدوار ألن نسبة غاز ثاني 
أكس�يد الكربون املستنش�ق أكثر من األكسجني الروري 
للجس�م، فيصبح الجس�م أكثر حموضة وبالتايل يؤثر عىل 

أجهزة الجسم ومنها الدماغ«.
ينصح طبي�ب األوبئة بعدم ارتداء الكمام�ة لفرات طويلة 

أكثر من نصف ساعة أو ساعة ملن هم دون العارشة
وينص�ح أبو حطب عن�د حاجتنا إىل ارت�داء الكمامة يجب 
أن يت�م خلعها كل 20 دقيقة واستنش�اق اله�واء الطلق وال 
ينص�ح بارتدائه�ا أكثر من 4 س�اعات وبع�د االنتهاء منها 
يجب رميه�ا يف امل�كان املخصص داخل كيس بالس�تيكي 
مغلق وغس�ل اليدين باملاء والصابون وهذا يعتمد عىل نوع 
الكمام�ة ألن هناك أكث�ر من نوع وتجفيفها حتى يتس�نى 

إعادة استخدامها مرة أخرى.

األطفال

بالنس�بة لألطفال ي�رسد أبو حطب العديد من اإلرش�ادات 
الصحي�ة الت�ي يجب عىل األه�ايل اتباعها م�ع أطفالهم، يف 
البداي�ة يمنع منًعا باتًا ارتداء الكمامة ملن هم دون س�نتني 
وف�ق الدراس�ات والبح�وث الطبي�ة الحديثة الت�ي أكدت 
رضورة ع�دم ارت�داء الكمامة ملن هم دون الثالث س�نوات 
لس�ببني أساس�يني: أولهما مجرى الهواء عندهم أضيق من 
الكبار ويمكن أن يس�بب لهم االختناق وحتى اإلغماء أيًضا، 
والس�بب الثاني أن الطفل ال يتحملها، فهو يعبث بها بيديه 
وفمه ولس�انه وممن املمكن أن تكون مص�در عدوى لنقل 

الجراثيم له.
وينصح طبيب األوبئة بع�دم ارتداء الكمامة لفرات طويلة 
أكثر من نصف س�اعة أو س�اعة ملن ه�م دون العارشة، إال 

للرورة القصوى.

الرياضيون

وعن إمكانية ممارس�ة الرياضات الفردية يقول أبو حطب 
هن�اك بع�ض املفاهي�م الخاطئ�ة الخاص�ة بالرياضيني، 
حيث يمارس�ون رياضته�م املفضلة يف اله�واء الطلق وهم 
يرت�دون الكمامة وه�ي ال حاجة لها طامل�ا أنهم يحرمون 
التباع�د االجتماعي واإلجراءات الوقائية، أما داخل الصاالت 
الرياضية فإن عدد املوجودين داخل الصالة يكون محدوًدا 
وأق�ل كي يحافظوا عىل املس�افات والتباع�د والحرص عىل 
تنظي�ف وتعقي�م األجه�زة الرياضي�ة، فال داع�ي الرتداء 

الكمام�ة داخل صاالت الرياضة فهي تعمل عىل تقليل كمية 
األكسيجني التي تصل إىل الرئتني، وبالتايل تتعطل املمارسة 
الطبيعية للنشاط الريايض عند تداخل الكمامة مع التنفس 

وسوف تكون حاجًزا ملنع الهواء.
وأشار أبو حطب قائاًل: »عند ممارسة الرياضة نحن بحاجة 
ماسة إىل األكس�جني، والكمامة ال توفره للرياضيني بل عىل 
العكس تعطيهم ثاني أكس�يد الكربون الخارج من الجسم 

وهذا مر جًدا«.

كبار السن

أم�ا فئة كبار الس�ن وهي الفئة األكثر خط�ًرا عىل حياتهم، 
ف�رى أبو حطب أن البيت هو املكان اآلمن لهم أو إذا احتاج 
األم�ر للخ�روج بغاية التن�زه يجب احرام املس�افات وهنا 
بإمكانه�م ارت�داء الكمام�ة إذا كان هناك أع�داد كبرة من 
املتنزه�ني أو الناس املارة، لكن يج�ب خلعها كل 20 دقيقة 
واستنش�اق الهواء الطل�ق والنقي ومن ث�م ارتدائها وعدم 
ملس األنف والفم والعينني، وعند العودة للمنزل يجب غسل 

اليدين وتغير املالبس.
بع�د انتش�ار الكمام�ات الش�فافة ع�رب مواق�ع التواصل 
االجتماعي، ب�دأت الرشكات واملصان�ع بتصنيعها بناءً عىل 

طلب الصم
ون�وه أب�و حط�ب إىل أن أكث�ر الفئ�ات مقاوم�ًة وتحماًل 
لألمراض هم األطفال ومن ثم الشباب، والفئة األخرة األكثر 
عرضة لألم�راض الوبائية، فهي تعرض حياتهم للخطر أو 
الوفاة خاصة أنهم يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري 
والقلب وضغط الدم والرشايني وأمراض الرئتني والتنفس.

الصم

تش�عر ه�ذه الفئة بعزل�ة أكثر من غرها يف زم�ن كورونا، 
فتمنعه�م كمام�ات الوجه التي يرتديه�ا الجميع من قراءة 
الش�فاه وال يفهم�ون إذا م�ا كان أحد يتح�ّدث إليهم أم ال، 
فهي تعت�رب معضلة يف التواصل مع اآلخرين، لكن لحس�ن 
الح�ظ، لجأت العديد من املصممات واملهتمات بفن تصميم 
األزياء والخياطة إىل اس�تخدام هذا الف�ن وابتكار كمامات 
ش�فافة بنوافذ بالستكية لتسهيل التعامل مع هذه الفئة، يف 

ظل توقعات باستمرار الوضع الحايلّ لشهور مقبلة.
ففي األماكن العامة واملواصالت تربز مش�كلة هذه الفئة يف 
فهم مرادهم م�ع اآلخرين خاصة يف أثناء ارتدائهم للكمامة 
الطبية »غر ش�فافة«، فهو أمر يش�كل صعوبة يف تواصل 
األصم م�ع املرجم، غ�ر أن بعض مرجمي إش�ارتهم من 
عامة الن�اس ال يجي�دون التواصل باألس�اليب األربع التي 
هي عبارة عن لغة الش�فاه وتعبرات الوجه واإلشارة باليد 
وتفاعل الجس�د، لكن غالبية املجتم�ع يعتمدون عىل حركة 
الش�فاه واليدي�ن، وهنا يك�ون هناك صعوب�ة يف التواصل 
بالكمام�ة، وبحس�ب منظمة الصح�ة العاملي�ة فإنّه يوجد 
قرابة 466 مليون شخص حول العالم يعانون من مشكالت 

مرتبطة بالسمع.
وبع�د انتش�ار الكمامات الش�فافة ع�رب مواق�ع التواصل 
االجتماعي، ب�دأت الرشكات واملصان�ع بتصنيعها بناء عىل 
طلب الصم واالعتماد عىل تصميم يكون من النيلون يغطى 
فيه األن�ف، لكنه يبقي الفم مرئيً�ا، ويف نفس الوقت يمكن 
غسل الكمامة يف درجة حرارة عالية للحد من العدوى، فهي 
تعد موفرة يف ظل نقص الكمامات ويمكن إعادة استخدمها 
بع�د تنظفيه�ا وف�ق تعليم�ات منظم�ة الصح�ة العاملية، 
كما س�تتيح هذه الكمامة الش�فافة، للناس رؤية انفعاالت 
وتعب�رات فئة الصم بكل س�هولة دون قلق أو توتر ودون 
إعاق�ة حوارهم، والقت هذه النوعية م�ن الكمامات املبتكرة 
إقبااًل كبرًا عليها وأسهمت يف تجاوب املجتمع يف وقت بدأت 
تنت�رش أف�كار الكمامات اليدوي�ة الصنع بأش�كال وألوان 
مختلفة عرب مواقع التواصل االجتماعي، حيث أحدثت ردود 

فعل مشجعة بني الجمهور واملبتكرين.

مشاكل ارتداء الكاممة عند الرياضيني واألطفال 

والصم ومرتدي النظارات

ريم جربيل

يف الوقت الذي تزداد أهمية ارتداء 
الكمامة للحماية من خطر 
اإلصابة بفريوس كورونا، منذ 
آخر ستة شهور يتعايش البرش 
مع الكمامات التي عىل ما يبدو 
ستصبح من العادات واملقتنيات 
األساسية، حيث أصبحت 
الكمامة شيئًا رضوريًا لكل أفراد 
املجتمع الذين يرغبون يف مغادرة 
منازلهم سواء للذهاب إىل العمل 
أم لقضاء حوائجهم اليومية 
املختلفة.
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رواق الفنون

قرر عدد من النجوم واملشاهر، بينهم كيم كارداشيان وليوناردو دي 
كابريو، تجميد حساباتهم عىل »إنستغرام« ليوم واحد، لتذكر رشكة 
»فيسبوك«، التي تملك »إنس�تغرام«، برورة مكافحة ما ينرش عىل 

منصاتها من أخبار مضللة، ومحتوى ينطوي عىل كراهية.
وج�اء قرار هؤالء النجوم، ومن بينهم أيضا املمثلتان جنيفر لورانس 
وساشا بارون كوهن، اس�تجابة لدعوة مجموعة من املنظمات كانت 

سابقا وراء حركة أوىل ملقاطعة »فيسبوك«.
وأطلق�ت ه�ذه املجموعة يف يونيو املايض وس�م »س�توب هيت فور 
بروفيت« )أوقف�وا الكراهية الهادفة إىل الربح(. وأحجم عدد من أهم 
الجهات امُلعلنة عىل »فيسبوك« مؤقتاً عن رشاء مساحات إعالنية عىل 

منصاتها.
وتتهم املنظمات مجموعة »فيسبوك« بأنها تساهم يف »التحريض عىل 
العن�ف ونرش العنرية والكراهية«، إضاف�ة إىل »التضليل اإلعالمي 
املرتبط بالعملي�ة االنتخابية« يف الواليات املتحدة، حس�بما أوضحت 

رابطة مكافحة التشهر، وهي إحدى املنظمات التسع املشاركة.
وكتبت كارداش�يان، عرب حسابها عىل »توير«، أنها ال يمكن أن تبقى 
»س�اكتة، بينم�ا تواصل هذه املنص�ات نرش الكراهي�ة والربوباغندا 
والتضليل«. وستبادر كارداشيان، وهي من الشخصيات التي تحظى 
بأكرب عدد من املتابعني عىل »إنستغرام« يف العالم، إىل تعليق حسابها 

عىل »فيسبوك« أيضا.

وكانت كيم اس�تغلت ش�هرتها يف مواقع التواصل ملس�اعدة ميليس�ا 
ألكانتارا التي كانت تعمل نادلة يف مطعم، وعمدت إىل توظيفها لديها، 
فكانت اللحظة التي غرت مجرى حياة ميليسا حني تلقت رسالة عىل 

»إنستغرام« من كيم تطلب فيها أن تكون مدربتها الشخصية.
وتق�ول ميليس�ا إنها كان�ت مفاجأة كب�رة، لكنها ج�اءت يف الوقت 
املناس�ب، »كنت أقيم يف نيويورك، واش�ريت تذك�رة ذهاب فقط إىل 
لوس أنجل�س، وكنت نادلة يف بروكلني، وس�ألت نفيس: كيف عثرت 

عيل من بني كل املتخصصني يف اللياقة البدنية؟«.
وم�ا إن وصلت ميليس�ا إىل كاليفورنيا حتى حصل�ت عىل وظيفتها، 

وبدأت التخطيط لحياة جديدة هناك، حيث كانت غارقة يف الديون.

نجوم يقاطعون »إنستغرام« اعرتاضاً عىل األخبار املضللة

ردَّت النجمة  توبا بويوكستون  عىل خرب وجود صداقة تجمعها بالعب 
كرة القدم الس�ابق الركي عيل قونيش، بع�د متابعة بعضهما بأحد 

مواقع التواصل االجتماعي.
وقالت توبا: »ما نس�ميه الحب ال يحصل بمجرِّد وجود ش�خصني يف 

نفس املكان، أو متابعة بعضهما عىل مواقع التواصل، أليس كذلك؟
تفسركم لوجود حب بمجرَّد عمل متابعة عىل مواقع التواصل وجهة 

نظر رومانسية جدا«.
وكانت توبا ردَّت أخرا عىل الصحيفة الركية التي نرشت خرب رؤيتها 

مع صديق زوجها املخرج جودت مرجان وهما يضعان يداً بيد.
وقالت توبا: »عزيزت�ي الصحيفة، أعتذر، لكن أجد أن يل الحق بقول 
ه�ذا نظراً لعدم احرامكم، البد أنكم جننتم، هل يس�هل هكذا اللعب 

بالناس؟
ألق�وا نظرة عىل ضمركم، أال يزال حياً ولو قليالً؟ ألن الضمر هو ما 

يجعلك إنساناً«.

الرتكية توبا بويوكستون 

تناقش صداقة

تجمعها بالعب كرة القدم 

عيل قونيش
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رواق الفنون

بريين سات تتصدر 

املشاهدة 

مبسلسل العطية
تصدرت النجمة الركية  برين س�ات  نس�ب املش�اهدة، بمسلس�لها 
الجديد » العطية « أو »The Gift«، عاملياً، عرب إحدى منصات اإلنرنت.

كما حصل املسلس�ل عىل املركز الثامن يف القائمة، لينافس مسلسالت 
عاملي�ة، ومنه�ا » Lucifer «، الذي يحظى بش�عبية واس�عة وكبرة يف 

العالم، وحصل املسلسل أيضاً عىل األكثر مشاهدة يف  لبنان .
وأش�اد الكثرون باختيارات برين الفنية، مش�رين إىل أنها تُعد من 
أذك�ى املمث�الت باختياراته�ا، وقد انتظرت س�نتني بعد مسلس�ل » 
الس�لطانة كوسيم « لتأتي بمسلس�ل »العطية«، وتحقق نجاحاً كبراً 
ملوس�مني متتاليني، متوقعني أن يحصل املوس�م الثالث من املسلسل، 

والذي بصدد تصويره، عىل النسب ذاتها والنجاح ذاته.
ر قائمة املسلس�الت الركية  يُذك�ر أن املوس�م األول من العم�ل تصدَّ
األكث�ر متابعة خالل عام 2019، رغم أنه لم يُعرض س�وى يف آخر 4 

أيام من العام ذاته.

نجوم عاملية غنت يف »أحب بريوت« االفرتاضية

أق�ام املغن�ي الربيطان�ي مي�كا، املول�ود يف لبنان، حفل�ة غنائية 
افراضية، غنى فيها من توس�كانا بإيطاليا، بمش�اركة مش�اهر 
أطلوا من دول أخرى، أبرزهم كاييل مينوغ وس�لمى حايك وفاني 
أردان، دعم�ا للمترري�ن م�ن انفج�ار مرف�أ ب�روت املروع يف 
أغس�طس الفائت، وجمعت حملة تربعات ع�رب اإلنرنت 241 ألف 

دوالر، بينما لم تُعلَن بعد إيرادات بيع التذاكر.
وأقيم�ت الحفلة تحت عنوان »آي الف ب�روت« )أحب بروت( يف 
»تياترو نيكوليني«، واس�تمرت س�اعة و40 دقيقة، وعرضت عرب 
قن�اة ميكا الخاصة عىل »يوتي�وب«، وأطل املغني مع عدد محدود 
من املوس�يقيني دون جمهور، وقال مخاطبا الجمهور االفرايض: 
»امل�رسح قد يب�دو فارغ�ا، لكنه يف الواق�ع ميلء، وثم�ة آالف من 

املشاهدين حول العالم، لقد مألناه بفضلكم«.
وق�ال املغني، املول�ود يف بروت ألم لبناني�ة وأب أمركي، »عندما 
أردت أن أفعل ش�يئا من أجل بروت بمس�اعدة فريقي، أردت أن 
يكون ش�يئا جميال ومليئا بالحب ملدين�ة أحبها كثرا، ولبلد عانى 

الكثر من األلم، لكني لم أشأ أن أكون وحيدا«.
وطّع�م ميكا حفلته بضيوف ظهروا تباع�ا، كل من مكان وجوده 
يف العالم، فالنجمة األسرالية الربيطانية كاييل مينوغ قدمت أغنية 
من لن�دن، واإليطالية الورا باوزيني غنت من موقع الكولوس�يوم 
األث�ري يف روم�ا، بينما غنت الفرنس�ية لوان من أم�ام كاتدرائية 
القلب األقدس يف باري�س، أما األمركي الكندي روفوس واينرايت 
فظهر م�ن لوس أنجلس، يرافقه عازفان ع�ىل آلتني رشقيتني من 

بروت.
وكذل�ك كان�ت هناك مداخ�الت تضامن وإطالالت من مكس�يكو 
للممثلة املكس�يكية من أصل لبناني سلمى حايك، وملواطنتها دانا 
ب�اوال، ومن باريس للممثلة الفرنس�ية فان�ي أردان، ومن بروت 
الشاعرة والفنانة التشكيلية اللبنانية إيتيل عدنان، وشاركت أيضا 

فرقة »مرشوع ليىل« اللبنانية، وفرقة »فانك أوف« اإليطالية.
وقالت أردان، يف ختام قصيدة قرأتها، »بروت هي خيمتنا. بروت 
ه�ي نجمتن�ا«، أما كاييل مينوغ فأرس�لت »كل الح�ب للجميع يف 

بروت« ولبنان »الجريح«، وقرأت حايك فقرات من كتابات جربان 
خلي�ل ج�ربان باإلنكليزي�ة، بينما أك�دت دانا باوال أنها ش�اركت 
يف الحفل�ة »من أجل ب�روت«، مذكّرة بأن »الكث�ر من اللبنانيني 

يعيشون« يف بلدها املكسيك.
وقال�ت لوان إنها أرادت أن تغني »له�ذه املدينة الجميلة بروت«، 
وغ�رد ميكا عىل حس�ابه عرب »توير«: »ال يزال م�ن املبكر القول، 
لكن اإلحص�اءات وعدد املش�اهدات تبدو رائعة كليا. س�نوافيكم 

بمزيد من املعلومات«.
وتفاعل مس�تخدمو الش�بكات االجتماعية مع الحفلة، وخصوصا 
مع مش�اهد انفجار ب�روت والتحقيق�ات والش�هادات املصورة 
ملترري�ن منه، واعت�رب كثر عرب »توي�ر« أن الحفل�ة »مؤثرة«، 
بينما غرد أحدهم »أش�اهدها وعيناي دامعتان فيما االبتسامة عىل 
وجه�ي«. وكان ميكا غنى للمرة األوىل يف وس�ط بروت عام 2008 
بتنظيم من مهرجانات بيت الدين الدولية، ثم كانت له حفلتان يف 

بعلبك عامي 2010 و2016.
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جديان 

الخريف!

أشعار هاربة

كتب: حسني دعسة

تصوير: محمد القرالة

وس�هوب  صح�راء  يف  هواه�ا  ع�ىل  تعي�ش 
منبس�طة،يقلقها هبوب ري�ح الخريف،تنبش 

عن ما بات يف ثنايا الراب من حب متأخر!
يصورها الفنان الزمي�ل محمد القرالة،يداعب 
بهجته�ا وهي تتباهى بالن�اس واالنيس اآلتي 
م�ن املدين�ة انها جدي�ان تتأه�ب لرحلة رعي 
خريفية يف ربوع متقاطعة بني مشارف االزرق 

والبادية الرشقية الشمالية.
..جدي�ان يدلله�ا راع س�اهر يتلق�اه بيت من 
الش�عر ويحلم بندى بارق بارد يهب الجديان 
ق�وة ويدف�ع بيومياتها ع�رب الحم�ى وظالل 

الصخور والرتم وامللول.

السيد العدييس

شاعر من مرص

مجنون

لم أكن مجنونا

أصغ�ر  أنن�ي  األم�ر  يف  م�ا  كل 

إخوتي..

فكنت دائما أصنع يل أخا أصغر

أجلس طوال الوقت أوبخه

ألنه ال يسمع الكالم.

أحبك!

كأي صعيدي، ال أس�تطيع قول: 

أحبك

وكلما قررت القفز عيل التقاليد 

ألقولها خرجت: كيف حالك؟

فاعذرين�ي ألنني »كي�ف حالك 

جدا"

بكاء

كأننا نبكي كل هذا البكاء

لنجهز عىل امللوحة يف دموعنا..

ونصل يف النهاية

للمياه العذبة.

جدران

يعتقدون أنني مجنون

األغبياء

ال يدركون أنني منذ رحيلك

أمكث بالساعات

ألتشاور مع جدران بيتكم

يف أمور مصريية

_ لن يفهموها أبدا_.
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