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الملك وولي العهد يتلقيان برقيات 
تهنئة بالمولد النبوي



     



     







     

   




     




    
     






٣ قتلى بهجوم في مدينة نيس الفرنسية



   



    

    


    
   
   
  
    
   
      



    

   



    






إصابات كورونا بارتفاع
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 الملك وولي العهد يتلقيان برقيات 
تهنئة بالمولد النبوي 

 مبادرة »أبو زكريا« للحفاظ 
على المصاحف ذات االوراق التالفة 




     



     
     
    



    

   

  

 
      
  
      
      




  

      

      



 
     
      

    

     
     


     
     
      
     

      

     





      

     
 
   



     

     




     




    

    
     
      


    
 





      

     
      


      
      


      
   
      




     







     




 االحتفاء بالمولد باستذكار السيرة النبوية 
واالقتداء بنهج الرسول 



 دستور المدينة أول وثيقة قانونية وضعها الرسول 
محمد قبل ١٤ قرًنا 
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 وزيرا البيئة والزراعة يتفقدان مواقع 
متضررة من الحرائق في عجلون 

 الفايز يدعو لتشريع دولي 
يجرم ا,ساءة إلى ا)ديان والرسل 

 عاملون بالسياحة في البترا: لم تشملنا المساعدات 

 المعايطة يتولى مهام وزير شؤون االعالم 



      



      

      
      
      

  


    



    




     
     







     

     
      


      
       
     

 


  


     

      


  


      

 



  
     




     







       
       
   
     
       



       








     

       




      



      
  

    


      



 
      
      
    


    







 
      

    


  



     


         
    






 إصابات »كورونا« بارتفاع: ٤٠ وفاة و٣٤٤٣ إصابة 


 ندوة: العنف المجتمعي أكثر من البلطجة وا,تاوات  
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 منازل ا)رياف ا)فضل بيئيا لعزل مصابي كورونا 












 شفاء ٢٠ إلف اصابة كورونا من العزل المنزلي 
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   »تجارة ا�ردن« تعرض مطالب القطاع
أمام وزيرة الصناعة 

   الواليات المتحدة تسجل نمو# على أبواب 
االنتخابات الرئاسية 

 الجزائر تعتمد على المحروقات 
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تراجع أسعار النفط وإرتفاع الذهب عالمًيا

   »شل« حققت أرباح< قدرها ٤٨٩ مليون 
دوالر في الربع الثالث 
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نادي ا�عمالنادي ا�عمال
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  ترمب: أميركا وأنا أوًال   بايدن: االختبار ا�خير 
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أوروبا تواجه وضع� »يفوق طاقتها« 
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 »مؤقتة الطائرة« تبحث استمرارية البطوالت اليوم 



 شباب الحسين يبتعد بالصدارة 

 اختتام دورة ا'نقاذ 
المائي في العقبة 



    

     




      
   



    
     
     



    
    

   

 


    
    
     
 




 

    



    

    
     









 
     
    
    
   

    


    
 

      



     
 

    


    

     
     



 

 
  
 




    





 
    
     
     
 



  
    

     



    

    

 
    




     

    


     

    

 
     

 

 

     



 
     
    
  
 


     
  


 


   

     


    


     



    
     
     
    

   
    
    
    
   
    
    
   
    
     
     
    
    






    




   


    


    
    

   



    

   
    








 اتضاح معالم ثاني أدوار كأس ا.ردن 
لـ اليد 

 »فيفا« يوافق على مشاركة »المحترفين« 
مع ذات راس 

 تفقد المرافق الرياضية والشبابية 
في الكرك 
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 برشلونة يحسم القمة مع يوفنتوس.. مانشستر يونايتد 
يؤكد انطالقته القوية 
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 بيراميدز ينفصل عن مدربه 
الكرواتي تشاشيتش  بالتراضي 

 الزمالك يجدد عقد إمام حتى ٢٠٢٢ 




     
 

     

 
    
     
     


 

    
     
     



   
     


     
     
      
     



      
     




     
     

      
    

  



     


      


  
    
    

    
      

 





 هاميلتون لمنح مرسيدس لقب الصانعين السابع 
على التوالي 

 عودة الرياضة ا7لمانية 
دون جمهور.. ا:ثنين 




   

   
  



   
   
 


 
    
 
 

  
    

   
   






   





  
   
 
 
    


     
 

  
  
    

  
  



 



   
   
   
   


 

   
   
  

    
  
   
    

      
   
   


 



     
    
   
   


  

   





   
   



 

   

   
  
    


   




  






   
   
   

  
   






  

    
 


   

 

  
    


   
    
    




 نظريB.. ديوكوفيتش يضمن إنهاء العام
في صدارة التصنيف 





   
 
   
    

   


  
   
 



   
 




   
   


   



   

    
   
    

 

   


  


 

 روكتس يقترب من التعاقد مع سيالس 




    
     






    
     

 

    
     



     
  
      





    





  
    
    
    





 
  
    





  
    
   





   

  
   
   
     











 




راكان السعايدة
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محمد حسن التل
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  فلسطينية تطور جهاز تعقيم للوقاية 
من كورونا
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06 05

نانيس عجرم اشرتت

حقوق »إىل بريوت األنثى«

مطبخ

07

06

أريانا غراندي:

Positions يف البيت األبيض

04

مع تداعيات جائحة كورونا:

إنجازات طبية جديدة تنقذ حياتك!

قصص قصرية جداً:

شهرزاد التي قتلت الراوي!
كتب: حسني دعسة

huss2d@yahoo.com

1 - غياب ألف ليلة وليلة

ظ�ل يقل�ب الحكاي�ات باحث�ا برشاهة ع�ن صورة 
يعرفه�ا عن ش�هرزاد.. يتذك�ر مح�اوالت هروبها، 
تختف�ي بني الرواية وتراقب حد الس�يف، تتجمل يف 

الصباح لتعيش رهبة املساء.
قال�ت يل ذات صب�اح انه�ا نج�ت، فق�د تع�ب من 
حكايته�ا الرج�ل ال�ذي يخفى س�يفه يف م�كان ما 
تحت رسير املوت، ضجت من رشر الورود واالزاهري 
الكاذب�ة، فالرج�ل يغ�وص يف روايت�ي ويختف�ي 
للحظ�ات، يتململ من كثرة كالمي، ال يعجبه خويف، 
يريدن�ي جاري�ة تمس�ح بقاي�ا القص�ص، لرياني 

مذبوحة ورقبتي عىل حد السيف.
نظرت يف عينيها، سهر وتقلب الزمرد وتلون الدمع، 

بريق مخطوف كغيمة صيف مشتتة.
- واالن يا شهرزاد؟

- اريد االختفاء، من حق�ي االحتفاظ ببقايا حكمتي 
ومس�ارات ابطايل، ال اريد املوت بني نظرات عيونهم 

وشفقة كاذبة يتبادلونها يف نهاية الليل.
- ه�ل لدي�ك خارط�ة تنهي طري�ق الغاب�ة ورجال 

شهريار؟
-لدي عيوني.. والدمع، وهذا القلب املتعب.

رأيتها تخرج يف ساعة الديك، تصيح وتهرب، تولول 
مثل أرملة وحيدة.

- قتلت الراوي، قتلت ظيل.

2 - طفل البحار

فقد الصياد، غامت ش�مس اليوم، احتار الصيادون 
بما اختطفه البح�ر، حملوا الطفل الوليد إىل بيوتهم 

بحثا عن مرضعة تنقذ حياته.
ن�ام الوليد عىل حضن س�احرة البح�ر، افاقت تنثر 

تعاويذها عىل رأس البحار الصغري.
بع�د األعوام األوىل، من فط�ام صعب فهم الطفل ان 
البحر يمنحنا الرزق، يختطف قلوبنا وتأكلها أحياء 

تستعمر كهوف الظالم يف مجاهيل املوج.

رم�ى ش�بكته األوىل، برشته األمواج ب�رأس البحار، 
وقليل من السمك.

3 - الرواية قبل الفجر.

تجمع�ت ظاللهم، كور الجمر تس�من دفئا عزيزا يف 
ليلة طال مدها وصخب البحر يزاحم رمال الشاطئ.

مال�ت الرؤوس نحو النار، غمس�وا الزي�ت والخبز، 
نظراتهم عىل بحر عنيد يخفي شبح املوت.

قال الراوي االول:

-ش�باكي ضعيفة وانا وهن العظم مني فال صيد يل 
هذا الفجر.

نهض الصياد الثاني يغني:
-يا بحر امي تنتظر

يا بحر رزقي يف هذا املدد
مدد.. مدد

تناق�ل رواة الفج�ر أصواته�م، هاج�وا م�ع امل�وج 
الطويل:

-يا بحرية هيال هوب!

يف دراسة

مثرية للجدل: 

باحثون يخططون 

لإلصابة األصحاء 

بكوفيد - 19 عمًدا
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آخر األسبوع الجمعة 30 ترشين األول 2020

ريبورتاج

آخر األسبوع - وليد سليامن

يحتفل األردن هذه األيام والعالم 
العربي واالسالمي بمرور " 1449 
" سنة هجرية عىل مولد الرسول 
الكريم محمد صىل اهلل عليه وسلم نبي 
االنسانية. 
ورسولنا محمد هو سيد البرش 
وأفصح العرب، وهو الصادق االمني 
عليه الصالة والسالم، فقد عاش 
منذ طفولته يتيم االب، لم ير والده 
"عبداهلل". ومنذ صار يف سن السادسة 
اصبح يتيما كامالً دون أب وال أم.

 وه�ذا الطف�ل محم�د ص�ىل اهلل عليه وس�لم 
ال�ذي لم تلد النس�اء قبله وال بع�ده .. اختاره 
اهلل س�بحانه وتعاىل رس�وال ونبيا لالنس�انية 
جمعاء؛ لينرش العدل واملس�اواة ولريفع الظلم 
واالنانية من حياة الناس يف كل مكان وزمان.

وج�اء يف األثر انَّ والدة الرس�ول الكريم »آمنة 
بن�ت وهب« لحظ�ة والدتها لطفله�ا - رغم ان 
وال�ده قد مات منذ ش�هور يف يثرب-  قد قالت: 
»رأي�ت ح�ني وضعت�ه ن�ورا أض�اء يل ما بني 
املرشق واملغرب«... انها تلد نبيا مباركا من اهلل.

ولد الهدى فالكائنات ضياءُ
وفم الزمان تبسٌم وثناءُ.

ان�ه ي�وم تاريخ�ي عظي�م، عندم�ا اراد اهلل 
سبحانه وتعاىل ان تلد الطاهرة العفيفة ابنها 
محم�داً.. ليك�ون بداية انط�الق جديد الحياء 
البرشية.. التي خيم عليها النس�يان والجهالة، 
وابتعدت عن معرفة ربها الذي يدعو ان يحب 
االنسان؛ االنس�ان االخر رشيكه عىل ارض اهلل 

التي ال بد ان يسودها العدل واملحبة.

مشاهري الغرب والرسول 

الكريم؟! 

هناك الكثري من مش�اهري املفكري�ن والعلماء 
أعجب�وا وأش�ادوا  األجان�ب مم�ن  واألدب�اء 
بش�خصية وحي�اة وديان�ة االس�الم وتأث�ري 
الرسول العظيم محمد صىل اهلل عليه وسلم يف 

حياة البرشية.. ومنهم مثالً: 

)تولستوي(:

تولس�توي  األديب الرويس الذي يعد أدبه من 
أمتع م�ا كتب يف الرتاث اإلنس�اني قاطبة عن 

النفس البرشية..قال:
يكف�ي محم�داً فخ�راً أنّ�ه خلّ�ص أم�ًة من 
مخالب ش�ياطني العادات الذميمة، وفتح عىل 
وجوههم طريَق الرُّق�ي والتقدم، وأّن رشيعَة 
محمٍد، ستس�وُد العالم النسجامها مع العقل 

والحكمة.
وقال: أن�ا واحد من املبهوري�ن بالنبي محمد 
الذي اختاره اهلل الواحد لتكون آخر الرس�االت 

عىل يديه، وليكون هو أيضا آخر األنبياء.
وسوف تس�ود رشيعة القرآن العالم لتوافقها 

وانسجامها مع العقل والحكمة.
 ولق�د فهم�ت ... ولق�د أدركت ... م�ا تحتاج 
إليه البرشية هو رشيعة س�ماوية تحق الحق، 

وتزهق الباطل.

)شربك النمساوي(:

الدكتور شربك النمس�اوي يقول: إّن البرشية 
لتفتخر بانتس�اب رجل كمحم�د إليها، إذ إنّه 
رغم أُّميته، اس�تطاع قبل بضعة عرش قرنًا أْن 
يأتي بترشيع، سنكوُن نحُن األوروبيني أسعد 

ما نكون، إذا توصلنا إىل قّمته.

)توماس كارليل(:

الق�رآن هو الكتاب الذي يق�ال عنه »ويف ذلك 
فليتنافس املتنافسون«.

)شاعر األملان غوته(:

بحثت يف التاريخ عن مثل أعىل لهذا اإلنس�ان، 
فوجدته يف النبي العربي محمد صىل اهلل عليه 

وسلم.
يخاطب الشاعر غوته أستاذه الروحي الشاعر 

الكبري حافظ ش�ريازي فيق�ول: )يا حافظ إن 
أناش�يدك لتبع�ث الس�كون ... إنن�ي مهاجر 
إليك بأجناس البرشي�ة املحطمة، بهم جميعا 
إىل  الهج�رة  أن تأخذن�ا يف طري�ق  أرج�وك 

املهاجر األعظم محمد بن عبد اهلل(.
بالنس�بة  ناق�ص  الغ�رب  يف  الترشي�ع  وإن 
للتعاليم اإلس�المية، وإننا أهل أوروبا بجميع 
مفاهيمن�ا ل�م نص�ل بع�د إىل ما وص�ل إليه 

محمد، وسوف ال يتقدم عليه أحد.
وعندم�ا بلغ غوته الس�بعني من عم�ره، أعلن 
عىل املأل أنه يعتزم أن يحتفل يف خش�وع بتلك 
الليلة املقدس�ة التي أنزل فيها القرآن الكريم 

عىل النبي محمد صىل اهلل عليه وسلم.
وق�ال: الق�رآن كتاب الكتب وإن�ي أعتقد هذا 

كما يعتقده كل مسلم.
وكلما ق�رأت القرآن ش�عرت أن روحي تهتز 

داخل جسمي.

)أرنست رينان(:

ل�م يعرت القرآن أي تبديل أو تحريف، وعندما 
تس�تمع إىل آيات�ه تأخ�ذك رجف�ة اإلعج�اب 
والح�ب، وبع�د أن تتوغ�ل يف دراس�ة روح 
الترشيع فيه ال يسعك إال أن تعظم هذا الكتاب 

العلوي وتقدسه.

)جيمس جينز (:

س�مع العالم الفلكي )جيمس جين�ز( العالم 
املسلم )عناية اهلل املرشقي( يتلو اآلية الكريمة 
)إنم�ا يخ�ى اهلل من عب�اده العلماء( فرصخ 
قائال: مدهش وغريب! إنه األمر الذي كش�فت 
عنه بعد دراس�ة اس�تمرت خمسني سنة!، من 

أنب�أ محم�دا به؟ هل ه�ذه اآلي�ة موجودة يف 
القرآن حقيقة؟! لو كان األمر كذلك فأنا أشهد 

أن القرآن كتاب موحى به من عند اهلل.

)العالمة بارتلمي هيلر (:

 مل�ا وع�د اهلل رس�وله بالحف�ظ بقول�ه )واهلل 
يعصمك م�ن الناس( رصف النبي حراس�ه، 
وامل�رء ال يك�ذب ع�ىل نفس�ه، فل�و كان لهذا 
الق�رآن مصدر غري الس�ماء ألبقى محمد عىل 

حراسته.

)الدكتور إيرنربج أستاذ يف جامعة 

أوسلو(:

ال ش�ك يف أن القرآن من اهلل، وال شك يف ثبوت 
رسالة محمد.

)الربوفيسور يوشيودي كوزان - 

مدير مرصد طوكيو (:

 ال أج�د صعوبة يف قب�ول أن القرآن كالم اهلل، 
فإن أوصاف الجنني يف القرآن ال يمكن بناؤها 
عىل املعرفة العلمية للقرن الس�ابع، االستنتاج 
الوحي�د املعق�ول ه�و أن ه�ذه األوصاف قد 

أوحيت إىل محمد من اهلل.

)الشاعر الفرنيس المارتني (:

أعظم حدث يف حياتي هو أنني درس�ت حياة 
رس�ول اهلل محمد دراس�ة وافية، وأدركت ما 

فيها من عظمة وخلود.
أي رج�ل أدرك م�ن العظمة اإلنس�انية مثلما 
أدرك محم�د، وأي إنس�ان بل�غ م�ن مرات�ب 
الكم�ال مث�ل م�ا بل�غ، لقد ه�دم الرس�ول 

املعتق�دات الباطل�ة التي تتخذ واس�طة بني 
الخالق واملخلوق.

)عامل الالهوت السويرسي د.هانز 

كونج(:

محمد نبي حقيقي بمعنى الكلمة، وال يمكننا 
بعد إن�كار أن محم�دا هو املرش�د القائد إىل 

طريق النجاة.

)توماس كارليل(:

إنما محمد شهاب قد أضاء العالم، ذلك فضل 
اهلل يؤتيه من يشاء.

)جورج برنارد شو (:

لقد درس�ت محم�دا باعتباره رجال مدهش�ا، 
فرأيته بعيدا عن مخاصمة املس�يح، بل يجب 
أن يدعى منقذ اإلنس�انية، وأوروبا يف العرص 
الراهن بدأت تعش�ق عقي�دة التوحيد، وربما 
ذهب�ت إىل أبعد من ذل�ك فتعرتف بقدرة هذه 
العقي�دة عىل حل مش�كالتها، فبه�ذه الروح 

يجب أن تفهموا نبوءتي.

)كارل ماركس(:

جدير ب�كل ذي عقل أن يع�رتف بنبوته وأنه 
رسول من السماء إىل األرض.

هذا النبي افتتح برس�الته عرصا للعلم والنور 
واملعرف�ة، ح�ري أن ت�دون أقوال�ه وأفعال�ه 
بطريقة علمي�ة خاصة، وبما أن هذه التعاليم 
الت�ي قام به�ا هي وح�ي فق�د كان عليه أن 
يمحو ما كان مرتاكما من الرس�االت السابقة 

من التبديل والتحوير.

مولد الرسول الكريم.. عهد محبة وسالم للبرشية
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خاص آلخر األسبوع

صديقتي العزيزة دالل.. 

وماذا بعد؟

م�ا يمك�ن أن يحدث أكث�ر مما حدث 
ونعيش�ه؟ هل يمك�ن أن تكون هناك 

أحداث أسوأ ال سمح اهلل؟
تع�ود كورونا من جديد، هذا الش�بح 
الذي ال نع�رف له ش�كال وال مالمح، 
ع�دو ال نعرف�ه وال نع�رف ل�ه مكانا 
أو مص�درا، فه�و يقتحم اإلنس�ان يف 
أي وق�ت وبأي ش�كل ودون أعراض 
الكب�ري  ب�ني  يف�رق  وال  مح�ددة، 
والصغري، وكلما قرأن�ا معلومات عنه 
يغريونها بعد ف�رتة، حتى أصبحنا يف 

حرية ال نعرف شيئا.
أعط�وا مدين�ة مونرتي�ال التي أعيش 
به�ا حاليا الل�ون األحم�ر، وهو لون 
الدم، وكث�ري من املناط�ق حازت عىل 
ه�ذا اللون، وأظ�ن أن أماكن كثرية يف 

أوروبا عندك تلونت باألحمر أيضا.
األل�وان تس�تخدم  كان�ت  أن  وبع�د 
لرس�م لوح�ة جميل�ة أو س�مة تميز 
الربيع وزهوره، أصبحت تستخدم يف 
وصف حالة الذعر والقلق الذي تسببه 

كورونا.
وما زالت كورونا تزي�د الغربة مرارا، 
فبعد انفراجة بس�يطة بانتهاء املوجة 

األوىل، ع�ادت املوجة الثانية بكل قوة، 
وأرى أن الن�اس ضج�رت وأصبحت 
ال تعبأ بكورون�ا، وخرجت غري عابئة 
بالتحذيرات والتعليم�ات وهو ما زاد 

األمر سوءا.
أصبحت يف حرية من أمري، هل ألتزم 
وأظ�ل يف البي�ت؟ أم أخ�رج وأمارس 
حيات�ي مثل غريي، ال أخ�ى كورونا 
بق�در ما أخى الوح�دة، ولو أصيبت 
بكورون�ا ال قدر اهلل س�تكون الوحدة 

إجبارية، هو فعال أمر محري.
إن ه�ذا الفريس اللعني ال�ذي ال نراه، 
يعب�ث ويلهو بنا، ويري�د أن يصل بنا 
إىل الجنون، أصب�ح محور حياتنا مع 

األسف.
وبرأي�ك هل نحن مقدم�ون عىل حياة 
ه�ذه  كل  بس�بب  مختلف�ة  جدي�دة 
التغيريات؟ وهل فعال العالم س�يتغري 
خالل الس�نوات القليل�ة القادمة، وما 
ه�و ه�ذا التغي�ري وكيف س�يحدث؟ 
واأله�م ه�ل نح�ن مس�تعدون له�ذا 

التغيري؟
أس�ئلة كثرية جدا ت�دور يف ذهني وال 
أج�د له�ا إجابة، لع�يل أج�د إجابات 

لديك.
حسام عبد القادر

يسعد أوقاتك حسام

كلنا يبحث عن حقيقة ما يجري هذه األيام!
تصدمنا فكرة املوت الجائر، وقلق االنتظار

يوميات�ي  يف  حنطته�ا  تطح�ن  الوجودي�ة،  أس�ئلتك 
الكورونية

أح�اول أن أغل�ق بوابات روحي أم�ام كل فكرة تتصل 
بامل�وت، ألمتل�ئ بحيوي�ة الوج�ود، مج�ازا أنح�از إىل 
الكتابة، أخرج الكلمات من جوارير التجربة، أنفض عن 
املحب�ة غبار القفص الص�دري للبرشية، ألوقف عربات 
املوت تتدحرج عىل أرصفة الطرقات تدخل األزقة اآلمنة 

وتختار غذاءها الحي الطازج يف الرحلة األخرية.
كيف يل أن أوقف عربات املوت، حسام؟

ال أملك سوى عاملي االفرتايض أهيئه ليستضيف الحياة 
والن�اس والذكريات يف كتابة أنس�جها عىل مهل لتغدو 

كبساط الريح ترحل بنا إىل حقائق جديدة مشتهاة.
***********

يف اللي�ل يرقد منزيل حاملا أو متعبا من هم غريب! زارنا 
فج�أة مع صح�ف الصباح، ون�رشات األخبار وخطاب 
السياسيني املتوتر أن الفريوس�ة كورونا تهاجمنا وأننا 

ننتمي إىل املنطقة الحمراء الداكنة و*خليك بالبيت*
أنتظر وهج الصب�اح، ألمزق أوراق التقويم الش�هري، 

متى ينتهي هذا الكابوس؟
دون حاجت�ي لج�رس املنبه أس�تيقظ صباح�ا، أتفقد 
جسدي الذي أس�كنه، ويسكنني، هذه يدي، هذا رأيس، 

هذه قدمي.
أتعرف عىل جس�دي يف يوم جديد صباح جديد، أحركه، 

أحرره، وأوقظ دورة الحياة فيه )صباح الخري يا أنا(.
أهدر ممتلئة بفيض من الحياة، وعبثها الطفويل

أرتل بفرح )صباح املحبة و الخري ياعااااااااااااالم(
أرددها، أغنيها بسعادة

ينهرن�ي رقيبي الداخ�يل، أخفيض صوتك س�تزعجني 
الجريان.

أتس�اءل )هل يزع�ج الج�ريان احتفايل بالحي�اة؟ هل 
يزعجهم محبتي لهم؟ هل باتت الحياة واملحبة، إزعاجا 
وفائضا عن الحاجة؟ أنا أس�جل يوم�ا جديدا يف رهان 

املوت؟(.
أخفض صوتي وال أصمت، أدندن، أغني أس�مع صوتي 

معشقا بشهوتي إىل الحياة، يعجبني، فأتابع الغناء.
أغني وأرمي بصوتي سنوات مضت، حني أستفقت عىل 

محاولتي الغناء يف غرفة اإلنعاش.
أتملم�ل يف الرسير وأقرر الط�ريان، أقذف قدمي خفقة 

جناح إىل بداية النهار
وأبحث عن رداء يدفئ عشقي يف نهار بادر.

يجتاحني عنف جميل )أن أهجم عىل الحياة!(.
أحلّق، كأنني غري قادرة عىل السري

أطري كأن الفضاء مس�احتي اآلمنة، ويرتيث الحزن قبل 
أن يداهمني.

**********
عىل طاولة اإلفطار، أنظم أدوية النهار، أتفقد علبة دواء 

فارغة وأنتظر.
أتصف�ح الجري�دة، أمض�غ الصباح والحي�اة عىل مهل 

وأستمتع.
أخفض صوت الراديو وأخبار الهلع يف العالم، أتحصن 

بي، وبكل وسائل الدفاع التي ورثتها يف جيناتي.
أحتض�ن صغريتي بق�وة، برقة، بش�وق، بقلق، وأكرس 
تعاليم الحجر الصحي )املصافحة أل، العناق أل، التقبيل 

أل( ألصنع قوانيني الخاصة يف بيتي.
أعيد مضغ األشياء عىل مهل

ماالذي تغري، حسام؟
وكيف غريت )الفريوسة الربيئة البغيضة( حياتنا؟

مسكونة باألمل أنافس الس�اعات، أعيد ترتيب جوارير 
روحي، وسلة مهمالتي الداخلية.

أقرر أن أوصد نوافذي أمام أي ش�عاع معاكس لصوت 
الحياة يف داخيل،

أم�ام كل م�ن ال يعرفون التنق�ل بني املقام�ات بروح 
الفراشة، وما أكثرهم اآلن حويل!

كان ص�وت الراديو خافتا عندما أعلن أحد املش�اركني 
يف الح�وار اليومي حول الكورون�ا، أعلن أن البالد تهلك 
والعالم يتهاوى وأوحى لنا أن لم يبق لنا س�وى التطلع 

إىل الاليشء.
غص�ة مرة وقفت يف حلق�ي، تماما كتل�ك الغصة التي 
اختنق�ت بها وأنا أرم�ي بثوب العش�ق، وأواجه مرارة 

األيام وحدي.
أتابع الكتابة، فال ت�زال هناك كلمات لم تقال، وكلمات 
تأخرت عن موعدها، لكن قلقها نبض متواصل، يرتاءى 
ظله وس�ط غب�ار األف�كار وضوضاء اإلع�الم واألخبار 

املؤدلجة.
أس�مع قرعا خافتا عىل بوابت�ي، أال يمكن أن يكون هو 

املوت؟ جاء متنكرا بهيئة ساعي الربيد؟
جاء يس�اومني، يرهبني، ويرسق لحظاتي! وقد يبيعها 

إىل العدم.
ك�م من الوقت تبقى لنا )أتذكر س�ؤال جارتي العجوز 

التي أعتني بها ضمن طقوس الحجر الصحي(.
أعصب عينّي بمناديل الحل�م، أفتش عن الغد بارتباك، 

أستحرضه فقط بكتاباتي.
تصمت مدينتي، يصمت طريقي، لكن قلمي ال يصمت، 

يكتب وينشد ويتذكر ويقاوم النظرة الباردة للموت.
منذ أش�هر طويلة، ونحن كما نح�ن، نتفقد كل صباح 
بريد األحياء واملوتى، نحيص الخسائر ونأمل باملكاسب، 

عىل األقل عندما نساوم املوت عىل أيام جديدة.
هل عجزنا عن س�عينا لحماية الحياة، وتقبلنا فكرة أن 

املوت بهار مّر؟
سأرس�م الحياة لوح�ة، أهديها األلوان التي تش�تهي، 
أرت�ب مصائرها بمحب�ة، وأهب تفاصيله�ا الغارقة يف 

الثرثرة حضورا صامتا.
تسعدني الكتابة الرسم، وتؤملني ! تبلل الروح بأحاديث 

املنارات بحثا عن ضوئها الغائب.
ما ارتحت من وجع الكتابة حسام...

هادئ�ة البال أتم�دد يف عتمتي، وأوقد لهيب الس�كينة، 
ومطمئن�ة وآمنة، أتم�دد لينام العال�م يف كفي، نابضا 
بأحالم الزنابق، مساحة ذاكرتي ما قبل الكورونا ألونها 

باألزرق، وأنرش عليها نبوءات مضيئة، آمل أن تتحقق.
كابتن حس�ام، يبدو أنني قد أكمل�ت لوحتي، حكايتي، 
رس�التي، فه�ل تمنحني الحي�اة لحظات أكث�ر ألتابع 

الرسم؟
كن بخري حسام، بإنتظارك.

د. دالل مقاري باوش

»رسائل من الشاطئ اآلخر«.. 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 الثانية عرشة..

ألوان كورونا وأوجاعها

رسائل من

الشاطئ اآلخر
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عالج مناعي للرسطان

كان الع�الج املناع�ي يُس�تعمل يف األص�ل ملعالج�ة 
رسط�ان الخاليا الصبغية، ثم نوع من رسطان الرئة. 
لكنه بات يُستعمل اليوم ملعالجة عدد كبري من األورام 
الخبيث�ة، كرسط�ان األمع�اء والبنكري�اس واملثانة. 
يأمل العمالء أن يصبح هذا الخيار »العالج الش�ايف« 
للرسطان، لكن ي�ربز بعض العوائق حتى اآلن، نظراً 
لصعوب�ة تفعيله. يُس�تعمل العالج املناع�ي اآلن إىل 
جانب العالج الكيماوي، لكن علماء األورام يتوقعون 

أن يصبح بديالً عنه يوماً.

أدوية مستهدفة

ب�ات ممكن�اً أن يحتس�ب الن�اس خط�ر إصابته�م 
بمجموع�ة من األمراض عرب تحليل األنماط املش�تقة 
من تجزئ�ة الجينوم. ترمي هذه املقاربة املس�تهدفة 
إىل الوقاي�ة من األم�راض وابتكار عالج�ات خاصة 
ب�كل مريض. م�ن املتوق�ع أن يصبح األطب�اء أكثر 
ميالً إىل اس�تعمال معلومات الجينوم كمقاربة أولية 
لتشخيص األمراض. ويُفرتض أن يتمكنوا من تحديد 
أفض�ل عالج للم�رىض، وأن يخت�اروا األدوي�ة التي 

سيتجاوبون معها.

توسيع قدرات »البيانات الكربى«

س�يكون قطاع الرعاية الصحية من أكرب املستفيدين 
م�ن التق�دم الهائل يف مجال البيان�ات الكربى. حتى 
الفرتة األخرية، كانت كمي�ات البيانات الضخمة التي 
يجمعه�ا القط�اع الطبي تُحَفظ يف س�جالت ترشف 
عليها مستشفيات وعيادات وجامعات متعددة. اليوم 
يس�تعمل األطباء تقنيات الحوس�بة املتقدمة لتقاسم 
أن�واع البيانات، بدءاً من األع�راض واألدوية، الختبار 
النتائ�ج والتفاعالت مع األدوية وتحس�ني مس�توى 

الرعاية الصحية.
عىل صعيد آخر، يمك�ن أن ترصد مقاربات البيانات 
الكربى، كأنظمة الحلول الحس�ابية، مختلف األنماط 
والنزعات الس�تباق انتش�ار األوبئة وتحس�ني نوعية 
الحي�اة وتجنب ح�االت الوفاة التي يمك�ن تفاديها، 

حتى إنها قد تصل إىل حد الش�فاء من األمراض. أدت 
تدابري تقاس�م البيانات بني رشكات األدوية العمالقة 
مثالً إىل اكتش�اف مفاده أن مضاد اكتئاب غري شائع 
قد يعال�ج بعض أش�كال رسطان الرئ�ة. من خالل 
اس�تعمال أنظمة الحل�ول الحس�ابية لتحليل قواعد 
بيانات جيني�ة وبيولوجية واس�عة به�ذه الطريقة، 
يُف�رتض أن يتمك�ن الخ�رباء من إيجاد اس�تعماالت 
جديدة لألدوية املعروفة، ما يس�اهم يف ترسيع ابتكار 

عالجات جديدة.

جراحة جينية مصغرة

قبل خمس سنوات، أثبت الباحثون أنهم يستطيعون 
إج�راء جراحة جينية مصغرة عرب اس�تعمال بروتني 
Cas9. ُس�ميت تقني�ة تعدي�ل الجينات »كريس�رب«، 
وأطلق�ت مجموع�ة هائلة م�ن البحوث الت�ي ترتكز 
عىل التالعب بجين�ات الفرئان والج�رذان والجراثيم 
والخمائر وذب�اب الفاكهة والنبات�ات. يجري العمل 
راهن�اً عىل تنفي�ذ أوىل التجارب عىل أجن�ة البرش يف 
الص�ني، لزي�ادة مقاومته�ا ف�ريوس نق�ص املناعة 
الب�رشي واضطراب�ات ال�دم. توحي ه�ذه التجارب 
بأننا س�نتمكن مس�تقبالً من »حذف« األمراض بدل 

معالجتها.

فحوص دم لرصد الرسطان

يتوقع الخرباء أن يصبح تشخيص الرسطان بسيطاً، 
بفضل »فحوص خزعة سائلة«. تبحث هذه الفحوص 
البس�يطة عن حمض نووي تطلقه األورام يف مجرى 
ال�دم، ويكون أكث�ر كثافة يف الدم م�ن خاليا األورام 
بمئة مرة. ال تزال الدراس�ات مستمرة يف هذا املجال، 
لكن تس�مح ه�ذه التقنية باالس�تغناء ع�ن فحوص 

الخزعة الغازية.

أدوية جديدة للسكري

يف الس�نة املاضي�ة، أثب�ت دواءان جدي�دان أنهم�ا 
يس�تطيعان تخفيض خط�ر الوفاة املرتب�ط بالنوع 
الثان�ي من الس�كري. يغ�ري دواء »إيمباغليفلوزين« 

مس�ار تطور مرض القلب بالتعاون مع الكلية، فيما 
يعط�ي دواء »لرياغلوتي�د« أثراً ش�امالً ع�ىل أعضاء 
عدة. عىل ضوء هذه النتائج، تتوقع هيئة مرموقة من 
األطباء والباحثني أن يحصل تحول جذري يف طبيعة 
أدوية السكري واألمراض يف عام 2013، جرت دراسة 
ملعرف�ة م�دى ق�درة دواء الكيتامني الذي يس�تعمل 
للتخدير عىل تخفيف االكتئاب املقاوم للعالج وأعطت 
نتائ�ج واعدة، حي�ث اعرتف 70 يف املئ�ة من املرىض 
بتحسن أعراضهم بعد 24 ساعة عىل تلقي حقنة فيها 
جرع�ة صغرية من الكيتامني. لذا وافقت إدارة الغذاء 
والدواء عىل تطوير أدوية جديدة بناءً عىل مواصفات 

الكيتامني.

اختبار ذايت لفريوس الورم الحليمي البرشي

يُعترب هذا الفريوس املس�ؤول األس�ايس عن رسطان 
عن�ق الرحم. يتح�دث الخرباء اليوم ع�ن إطالق أكرب 
جه�ود للوقاي�ة من ه�ذا الرسط�ان قريب�اً، وتتمثل 
الخطوة بنرش اختب�ارات ذاتية لرصد فريوس الورم 
الحليمي البرشي عىل نطاق واسع. وتشمل الفحوص 
أنبوب�اً وضم�ادة وعلب�ة، ما يس�مح للم�رأة بإجراء 
الفح�ص ومعرف�ة النتيجة يف منزله�ا املريح بدل أن 

تتوتر يف عيادة الطبيب.
ماذا لو كانت الدعامات املس�تعملة ملعالجة انس�داد 
الرشي�ان التاجي تتبخر بكل بس�اطة، بدل أن تبقى 
يف مكانها بعد انته�اء صالحيتها؟ منذ فرتة قصرية، 
�ت املصادقة ع�ىل أول دعامة قابل�ة لالمتصاص  تمَّ
الحي�وي. هذه الدعام�ة مصنوعة م�ن بوليمري قابل 
للذوب�ان طبيعياً، فتُوس�ع الرشيان املس�دود طوال 
س�نتني قبل أن يمتصها الجس�م كخي�وط التقطيب 

القابلة للذوبان.

جهاز مصغر لتنظيم رضبات القلب

يف الس�نة املاضية، ظه�ر »ميك�را« لتنظيم رضبات 
القل�ب. إن�ه جه�از صغري، لدرج�ة أنه يس�ع داخل 
القلب، وأصبح أول ابتكار تصادق عليه إدارة الغذاء 
وال�دواء م�ن بني الجي�ل املرتقب من أجه�زة تنظيم 

رضب�ات القلب. ع�ىل عكس األجه�زة التقليدية التي 
تُزَرع تح�ت الجلد خالل جراحة غازية، يدخل جهاز 
»ميك�را« ع�رب الرشيان الفخ�ذي عن طري�ق أنبوب 
رفيع، ويوضع داخل البط�ني األيمن يف القلب. يعمل 
الجهاز الجديد من دون األس�الك الكهربائية القابلة 

للتفكك أو االلتهاب.

وداعاً لبلع األدوية

يحت�اج كثريون إىل أخ�ذ األدوية يومي�اً، لكنهم ربما 
يجدون صعوبة يف بلعه�ا، فقد صادقت إدارة الغذاء 
وال�دواء عىل نوع جديد من األقراص املطبوعة بتقنية 
ثالثية األبعاد، وتتحول إىل س�ائل عند ارتشاف املاء. 
كان أول دواء مماث�ل يس�تهدف ال�رصع. يس�عى 
مبتكروه اآلن إىل استهداف أمراض أخرى للتخيل عن 

األدوية التقليدية يف أرسع وقت ممكن.

عالج جديد للكولسرتول

تنتظ�ر األوس�اط الطبي�ة املعنيَّ�ة بأم�راض القلب 
واألوعية الدموية نتائج تجربة عيادية واسعة تتمحور 
حول عالج جديد لتخفيض مس�توى الكولسرتول. يف 
التجارب الس�ابقة، تبنيَّ أن مثبط�ات PCSK9 تكبح 
الجينة التي تنتج الكولس�رتول الس�يئ. يُفرتض أن 

تُنرَش نتائج املرحلة الثالثة من التجربة قريباً.
اكتسبت أدوية الس�تاتني املستعملة عىل نطاق واسع 
ملحارب�ة أمراض القلب ُس�معة س�يئة يف الس�نوات 
األخ�رية. صحي�ح أنها ال ت�زال تُعترب خي�ارات آمنة 
وفاعل�ة، لك�ن تدف�ع آثاره�ا الجانبية )أل�م عضيل 
وضع�ف( بعض املرىض إىل وقف العالج أو تخفيض 

الجرعة املوىص بها.
يق�ول الخ�رباء إن املثبط�ات الجدي�دة ال تخل�و من 
اآلثار الجانبية، لكنها تش�كل خياراً محورياً للمرىض 
الذين ال يتحملون أدوية الستاتني. يف السنة املاضية، 
 PCSK9 صادق�ت إدارة الغذاء وال�دواء عىل مثبطات
للمرىض األكثر عرضة للخطر، وتوقعت أن تُس�تعمل 
هذه األدوية قريباً عىل نطاق أوسع، السيما بعد انتهاء 

املرحلة الثالثة من التجربة.

مع تداعيات كورونا:

إنجازات طبية جديدة تنقذ حياتك!

لم يتوصل الطب مع العلم مع املختربات 

العاملية اىل حلول لجائحة فريوس كورونا 

كوفيد19، ومع ذلك فإن التحدي ما زال 

قائما لوضع نهاية للفريوس..والعالم 

هنا يدرك ان البحث الطبي متوال وقائم 

خصوصا ان االمراض الخطرية تقلق راحة 

الكون؟.

عموما لم نصل بعد إىل عالج دقيق 

للرسطان، لكن ربما يظهر هذا االكتشاف 

املنتظر قريباً. يف الوقت نفسه، تتعدد 

اإلنجازات العلمية األخرى التي يمكن أن 

تغريرِّ حياة الناس، وفيما ييل نظرة إليها:

صحة وتغذية
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يس�تعد باحث�ون بريطاني�ون لتجرب�ة مث�رية 
للج�دل، إذ يخططون لحق�ن متطوعني أصحاء 
بف�ريوس كورونا امُلس�تجد، ما يش�كل دراس�ًة 
محفوفة باملخاطر، لكنه�ا قد ترسع من تطوير 

اللقاح، وفًقا لتقرير موقع إن بي آر.
وس�يجرى التجربة باحثون يف الكلية اإلمربيالية 
للعل�وم والتقنية والطب، وتهدف املرحلة األولية 
إىل معرف�ة أقل كمي�ة من الفريوس ق�ادرة عىل 
التسبب بمرض كوفيد19-، ما سيؤدي إىل معرفة 
إن كانت شدة املرض مرتبطة بجرعات فريوسية 
أعىل. وسيحاول الباحثون بعد ذلك دراسة كيفية 
عمل اللقاحات املختلفة لكبح انتشار كوفيد19-.
وتستعد فرق بحثيّة أخرى إلجراء التجربة ذاتها. 
ويعم�ل املعه�د الوطن�ي األمريكي للحساس�ية 
واألمراض املعدي�ة حاليًا عىل إعداد التجربة عىل 
س�اللتني من الفريوس يف مخت�رب يف كولورادو، 
الوالي�ات املتحدة األمريكية، وفًقا لتقرير نيترش، 
لكنه�م ينتظ�رون النتائج النهائي�ة من تجارب 

لقاح املرحلة الثالثة قبل امليض قدًما يف التجربة.
ويعم�ل باحثون يف بلجيكا ع�ىل مبادرة مماثلة، 
وف�ق ما ن�رشه موقع إن ب�ي آر.ويف هذه الحالة 
ال يتعني عىل الباحثني انتظار إصابة األش�خاص 
باملرض عن طري�ق الصدفة، لكن هذه الطريقة 

مازالت مثرية للجدل.
وقال بيرت أوبنش�و، الباحث املشارك يف الدراسة 
والتكنولوجي�ا  للعل�وم  اإلمربيالي�ة  الكلي�ة  يف 
والط�ب، يف بيان صح�ايف »إن إصابة املتطوعني 
بأحد مس�ببات األم�راض البرشي�ة املعروفة ال 
يمكن االس�تخفاف بها، ومع ذلك، فإن مثل هذه 
الدراسات تزودنا بكثري من املعلومات عن مرض 

معني إن درست جيًدا مثل كوفيد19-.«
وم�ن املق�رر أن تب�دأ التجرب�ة يف أوائ�ل العام 
املقبل، بانتظار املوافقة الحكومية النهائية. ولم 
يُعلن بعد عن اس�تخدام عالج أو لقاح محدد يف 

إطار هذه التجربة.
مرصد املستقبل

يف دراسة مثرية للجدل:

باحثون يخططون إلصابة األصحاء بكوفيد - 19 عمًدا

يعمل فريق من الباحثني يف معهد ماساتشوستس للتقنية 
الي�وم ع�ىل تقنية تتي�ح للكمامات تعطيل الفريوس�ات 
باالعتماد عىل الحرارة. ويرى الباحثون أن هذه الكمامة 
قد تس�اعد متخصيص الرعاية الصحية وعامة الناس يف 
املواقف الت�ي يصعب فيها تحقي�ق التباعد االجتماعي، 

ومنها األماكن املغلقة املزدحمة ووسائل النقل العامة.
املنت�رشة  القطني�ة  الكمام�ات  أن  دراس�ات  وأك�دت 
والكمامات الجراحية تساهم يف الحد من انتشار فريوس 
كورونا املس�تجد ع�رب حجب الرذاذ الحام�ل للفريوس. 
ويه�دف باحث�و معه�د ماساتشوس�تس للتقني�ة إىل 
صنع كمامات أفضل تحتوي عىل ش�بكة نحاسية قابلة 
للتسخني. وعندما يتنفس الشخص الذي يرتدي الكمامة 
يتدف�ق الهواء عرب الش�بكة، لتدمر الش�بكة النحاس�ية 
ودرج�ة الح�رارة املرتفع�ة أي جزيئ�ات فريوس�ية يف 
اله�واء وتعطلها. وتخضع الورقة البحثية اليوم ملراجعة 
خارجي�ة، وفًق�ا ملوق�ع إم آي ت�ي ني�وز التاب�ع ملعهد 

ماساتشوستس للتقنية.
وقال مايكل سرتانو، أستاذ الهندسة الكيميائية يف معهد 
ماساتشوس�تس للتقنية »إنها فكرة جدي�د تماًما، إذ ال 
تمنع هذه الكمامة مرور الفريوس، بل تبطئه وتعطله.«

م�ت الكمامات الت�ي نرتديها اليوم  وقال س�رتانو »ُصمِّ
اللتقاط قسم من الفريوسات. وهي توفر الحماية، ولكن 
لم يسعى أحد بجد للعمل عىل تعطيل الفريوس وتعقيم 
اله�واء.« وحس�ب الباحث�ون رسع�ة تعطل فريوس�ات 
كورونا يف درجات الح�رارة املختلفة، ووجدوا أن درجة 
ح�رارة تبل�غ 90 درج�ة مئوي�ة ق�د تقلل الجس�يمات 
الفريوسية بما يرتاوح بني ألف ومليون مرة، اعتماًدا عىل 
حج�م الكمامة. وبني البحث أن تي�اًرا كهربائيًا يمر عرب 
شبكة نحاسية بس�مك 0.1 ملم ويعمل ببطارية صغرية 

قد يوفر درجة الحرارة هذه. وتُحاط الش�بكة النحاسية 
ى النيوبرين، وتحمي ه�ذه الطبقة  بم�ادة عازل�ة تُس�مَّ
الخارجية الكمامة من التس�خني الزائ�د، حتى ال تُزعج 

درجة الحرارة الداخلية مرتدي الكمامة.

وقال سامويل فاوترش، الطالب يف معهد ماساتشوستس 
للتقنية والباحث الرئيس يف هذه الدراسة »علينا أن نضع 
س�المة مس�تخدمي الكمامات وراحتهم يف الحس�بان. 
وصممن�ا الكمامة لت�ربد الهواء بعد تعطي�ل الفريوس، 

لجعل الكمامة مريحة وآمنة لالستخدام.«
ويخط�ط الباحث�ون لب�دء اختبار نم�اذج أولي�ة لهذه 
الكمام�ة، والتي يُنتظر أن تس�اهم يف الحد من انتش�ار 

فريوس كورونا املستجد.

فكرة جديد

مهندسون يصممون كاممة تسخن وتعطل فريوسات كورونا

صحة وتغذية
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رواق الفنون

كش�فت مغنية البوب األمريكي�ة،  أريانا غراندي، 
الستار عن كليب أغنيتها الجديدة  Positions  التي 
أث�ارت الكثري م�ن الضجة عىل مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي. فالفنانة البالغ�ة 27 عاماً، تظهر يف 
النس�خة املصّورة م�ن العمل متخيّل�ًة الحياة يف 
البي�ت األبيض كرئيس�ة للوالي�ات املتحدة، تقود 

فريقاً عرصياً من املسؤولني.
هكذا، نرى غران�دي يف قاعة اجتماعات يف البيت 
األبيض واملكتب البضاوي مرتدية زياً مس�توحى 
م�ن الس�يدة األمريكي�ة األوىل الس�ابقة جاكلني 
كيني�دي، فيم�ا يب�دو فريقه�ا عائلي�اً، إذ أنّه�ا 
محاطة بأكثر مستشاريها املوثوقني، بمن يف ذلك 
األم ج�وان غران�دي، والصديق�ة واملتعاونة تيال 
باركس، ومؤلفة األغاني نيجا ش�ارلز، وصديقة 

الطفولة ميش�ا المربت، م�ن دون أن يغيب كالب 
الفنانة الشابة عن املشهد.

صحي�ح أّن الكلي�ب ال يحمل رس�ائل سياس�ية 
مبارشة ل�إدارة الحالية كما هي الحال يف أحدث 
 ،Commander In Chief أغنيات ديم�ي لوفات�و
غ�ري أّن املواقف املبّطنة يف أغنية غراندي واضحة 
من خ�الل الصورة. مثالً، االحتفال بخدمة الربيد 
USPS، وهي منظمة كان�ت إدارة ترامب تحاول 
تفكيكها كش�كل من أشكال قمع الناخبني خالل 
الع�ام امل�ايض. وهناك أيضاً تس�ليط الضوء عىل 
النساء يف الجيش واإلستخبارات والسياسة، حيث 
تمن�ح أريانا   جمهورها الش�اب فرص�ة لتصّور 
وظائفهم املس�تقبلية امُلحتمل�ة، والتي ال يرونها 

غالباً يف نرشات األخبار.

 Positions :أريانا غراندي

يف البيت األبيض

نانيس عجرم اشرتت حقوق

»إىل بريوت األنثى«

ماييل سايرس أقرب إىل الروك

من أي وقت مىض!

أعلنت ماييل س�ايرس عن اس�تعدادها لطرح 
ألبوم جديد مس�توحى من عال�م الروك يف 27 
 Plastic ترشي�ن الثان�ي املقبل تح�ت عن�وان
Hearts. األلب�وم الس�ابع يف رصي�د الفنان�ة 
األمريكي�ة البالغ�ة 27 عام�اً س�يضم أغنيات 
منفردة حظيت بش�عبية واس�عة خالل الفرتة 
املاضية، من بينه�ا Midnight Sky، باإلضافة 
إىل النس�ختني التي أع�ادت ماي�يل تقديمهما 
م�ن أغنيت�ي Heart of Glass ل�� »بلوندي« و

Zombie لفرقة »ذا كرانبرييز«.

غالف األلبوم الذي يطغى عليه اللونان األسود 
والزهري، يشري إىل أّن العمل سيكون من أقرب 
تجارب ماييل إىل موس�يقى الروك، األمر الذي 
أكدت�ه املغنية الش�ابة يف عدد م�ن الردود عىل 

تغريدات معجبني يطالبونها بألبوم روك.
ويأت�ي اإلعالن ع�ن طرح األلب�وم الجديد بعد 
 Wrecking أيام قليلة من كشف صاحبة أغنية
Ball ع�ن أنّه�ا تعمل عىل أداء أغنيات ش�هرية 
لفرقة ال�� »هيف�ي روك« األمريكية الش�هرية 

.Metallica

طرح�ت املغني�ة اللبنانية كلي�ب أغنية وطنية 
بع�د االنفجار الكبري ال�ذي رضب مرفأ بريوت 
يف الراب�ع م�ن آب امل�ايض، ش�هدت الس�احة 
الفنية عرشات األغني�ات والكليبات التي تغنّت 
بالعاصم�ة. لك�ن تل�ك األعم�ال لم ت�رتك أثراً 
يف املتابع�ني الذي�ن وج�دوا أن غالبيتها تكرر 
العب�ارات نفس�ها، واصف�ني تل�ك األغني�ات 
بأنه�ا بمثابة موضة ليس اال. يف هذا الس�ياق، 
طرح�ت نان�ي عج�رم قب�ل س�اعات كليب 
أغني�ة »إىل بريوت األنثى« الت�ي وقعها املخرج 

س�مري رسياني. األغني�ة مأخوذة م�ن قصيدة 
الش�اعر ن�زار قبان�ي »إىل ب�ريوت األنثى، مع 
اإلعتذار«، وصورت رحلة اللبنانيني يف االغرتاب 
وعذاباتهم. يف بداية الكليب، تذكر ناني عبارة 
»إىل بريوت األنثى، مع االعتذار« للشاعر قباني. 
أم�ر أثار بلبل�ة عما إذا كانت املغني�ة اللبنانية 
قد حصلت ع�ىل حقوق تلك القصي�دة. يف هذا 
الس�ياق، يؤكد جيج�ي الراما مدي�ر أعمال يف 
اتصال مع »األخبار« إّن »ناني اشرتت حقوق 

القصيدة«.
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حساء البطاطا

بالفطر

حلوى باستا فلورا 

الشوكوال والجوز

حمص مع البطاطا 

والسبانخ

املقادير:

  طحني–كوبان

  بيض–بيضتان

  سكر مطحون–1/2 كوب

  بيكنغ باودر–ملعقة كبرية

  فانيال–ملعقة صغرية

  شوكوال كريمية قابلة للدهن–4 مالعق كبرية

  جوز مجروش–1/2 كوب

  زبد–1/2 كوب

الطريقة:

- يف إن�اء، أخلط�ي الطحني والبيكنغ باودر والس�كر املطحون 
ث�م أضيفي الزبدة وافركي باليد إىل أن يصبح أش�به بحبيبات 

الرمل.

- يف إناء آخر، أخفقي البيض مع الفانيال ثم أضيفيه إىل الخليط 
السابق واخلطي جيداً، حتى تصبح العجينة متماسكة ولينة.

- خذي جزءاً من العجني وضعيه يف الرباد ملدة س�اعة، وافردي 
الج�زء اآلخر املتبقي من العجني يف صينية مدهونة بالزبدة مع 

الضغط الخفيف.

- يف إن�اء صغ�ري، أخلطي الش�وكوال والجوز املج�روش وقلبي 
جيداً.

- وزِّعي الشوكوال والجوز عىل وجه العجينة.

- أم�ا الجزء املتبقي الذي تم تربيده، فش�كليه عىل هيئة أصابع 
طولية وضعيه بشكل منظم عىل وجه الشوكوال.

- سخني الفرن عىل 200 درجة مئوية، ثم أدخيل الصينية الفرن 
ملدة نصف س�اعة حتى تنض�ج تماماً، ثم اتركيه�ا حتى تربد 

وقطعيها وقدميها.

املقادير:

  بطاطا

  حمص مسلوق

  سبانخ طازجة مفرومة

  زيت زيتون

  كمون مطحون

  كزبرة مطحونة

  ملح

  كركم

  بصل رشائح

  ثوم مطحون

  معجون الطماطم

  ماء

  فلفل أسود

  زيت غزير للقيل

الطريقة:

1- ق�رشي البطاطا وقطعيه�ا إىل مكعبات، ث�م اقليها يف زيت 
غزير حتى تكتسب اللون الذهبي، وصفيها واتركيها جانباً.

2- يف إناء متوس�ط، س�خني زيت الزيتون ث�م أضيفي رشائح 
البصل والثوم حتى تصبح ذهبية اللون.

3- أضيفي الحم�ص مع املاء ومعجون الطماط�م، ثم الكزبرة 
والكم�ون والكركم وقلبي املكونات م�ع بعضها عىل نار هادئة 

حتى الغليان.

4- أضيف�ي البطاط�ا املحمرة والس�بانخ وتب�يل الخليط بامللح 
والفلفل األسود واتركيه عىل النار ملدة 5 دقائق.

5- ارفعي الحمص من عىل النار وقدميه ساخناً.

الكمية:

3 حبات
كوب

حزمة
ملعقة

ملعقة صغرية
ملعقة صغرية
ملعقة صغرية
ملعقة صغرية

ثمرتان
فصان

ملعقتان صغريتان
كوبان ونصف

1/2 ملعقة صغرية
حسب الحاجة

املقادير:

  بطاطا مقطعة أصابع

  بقدونس مفروم

  صعرت

  ورق لورا

  مرق دجاج

  بصل مفروم

  زبدة

  كريما لباني

  فطر

  ملح

  فلفل أسود

الطريقة:

1- يف إن�اء عميق وعىل نار هادئة، ش�وحي البصل والفطر يف 
الزبدة إىل أن يتغري لون الفطر ويذبل البصل.

2- أضيف�ي امل�رق وورق ال�الورا والصع�رت إىل اإلن�اء حتى 
الغليان.

3- أضيف�ي البطاطا وقلبي جي�داً. اخفيض النار حتى تنضج 
البطاطا ثم أزييل أوراق الالورا.

4- يف الخ�الط الكهربائي، اخفقي املكونات كافة حتى تصبح 
لزجة ومتجانسة.

5- ضع�ي الحس�اء يف اإلناء مجدداً، وضعيه ع�ىل نار هادئة. 
أضيف�ي الكريم�ا وتبيل الخلي�ط بامللح والفلفل األس�ود، مع 

مراعاة إضافة قليل من املاء إذا كان الحساء سميكاً.

6- قدمي الحساء ساخناً وزينيه بالبقدونس املفروم.

الكمية:

1/2 كلغ
ملعقتان كبريتان

ملعقة كبرية
3 ورقات
3 أكواب
ثمرتان

ملعقة كبرية
1/2 كوب

ً 150 غراما
1/2 ملعقة
1/2 ملعقة
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الغويبة.. قرية تحلم بالحياة.. وتنرث املحبة

أشعار هاربة

كتب: حسني دعسة

تصوير: محمد القرالة

.. ترن�و نحو الجنوب، عيوننا تن�ادي الكرك، وتلك 
الج�وار الحبيب�ة، تق�رتب من ط�رق مفتوحة عىل 
ممرات ت�ؤرش اننا يف تلك املناب�ت االصيلة، األغوار 

الجنوبية بكل سحرها وبهاء بيئتها النادرة.
لنعي�ش لحظ�ات من التأم�ل يف حد بيئ�ي يعرف 
باالغ�وار، ومنه�ا غ�ور الص�ايف، وفي�ه ع�رشات 
التجمع�ات من القرى ومن يعش فيه�ا، ناثرا أفق 
النجاة، يزرع ويصب يف مواس�م املطر، محتميا بما 
توارث األبناء من شظف العيش وتعب الروح، لذيد 

الهجري والسيول واألحالم ال تنتهي.

.. انه�ا قرية من لون الجنوب، لوعة املحبة تنام عىل 
حد الف�رح، ففيها عرشات الن�اس، ايديهم معاول 
ت�زرع وتقل�ع وتربى م�ا يطيب لها م�ن مفردات 

تتبادل معهم الحياة.
اىل الغويبة، دور واناس، انقطع عنهم ظل األش�ياء 
اال تمس�كهم بالحي�اة واملحب�ة، فلديه�م حنو عىل 
زائر يخفف عنهم ما يحيط بهم من وهاد وس�هول 

وودي�ان، يطلبون ال�رزق، وامل�دارس والعيادات، 
أطفالهم شموع تحكي ما يخفيه لهم اآلتي.

.. زاره�ا الزمي�ل املبدع محمد القرال�ة حامال عني 
الكامريا، هابطا مع مسار الخري يف الغويبة، يتحدث 
مع ه�ؤالء الفتية، االطفال، عن م�دارس ليس لهم 
منه�ا نصيب، فال مد يصلهم مع التعليم البعيد، ها 

هم ىف مهد تعبهم و ورزقهم كفاف يومهم.

السيد العدييس

شاعر من مرص

الشوارع

جلسنا يف ديارنا كثريا
رصنا كالجدران

لكنن�ا يف ق�رارة أنفس�نا كن�ا نريد 
الخروج

وكانت أرواحنا تبحث عن الخالص
غري أننا حني وجدنا الجرأة

وغادرنا بيوتنا
لم نجد الشوارع.

يف املنام

حبيبتي ال تفهم
أني أقيض كل ليلة

أحسب عدد ضحكاتها
أثناء نومها..

بينما تصحو هي كل صباح
لتس�أل العراف�ات عن الفت�ى الذي 

يضحكها يف األحالم.

الدم

وما العمل يا صديق؟
كل من خلتهم أحبة

كانوا يوزعون دمي فيما بينهم
دمي يا صديق

الذي كان ينزف يوما من أجلهم.

أسلحة

كل من نسكنه يف قلوبنا
يرتك خنجرا أو سكينا،

كعالمة
ويميض إىل سبيله

ال بأس
قلوبنا اآلن صارت مخازن أسلحة

قلوبنا اآلن تستطيع إشعال الحروب 
يف هذا العالم الكئيب.
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