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





          
          



          

        



|    |



     
       
      
      









         












ولي العهد: تطوير السياحة للمنافسة عالمي�








 










»التوجيهي«.. ارتياح لالمتحان ا�ول 


ا�ردن يدين فتح هندوراس سفارة في القدس



كريشان: مستحقات البلديات ٣٠٠ مليون 
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 ١٠ وفيات و٥٨٢ إصابة بكورونا 



 حريق بغرفة نزالء في »حكومي الكرك« وال إصابات 


» فلسطين ا'عيان«: ا'ردن المدافع 

ا'ساسي عن الشعب الفلسطيني 

   طاقة النواب: االستعانة بخبراء للوقوف 
على أسباب حادثة انقطاع الكهرباء 




 
     




 

 

 
 
      
 

       

      

 
       
 


 
      

       
 
    
      
     





     
     
     



 
      


      


    
     
     





     

    





     
  
    



     


    
 
      
    

      
     


     
   
    

     






    
    

    



     
   


    


    





     

     



     




       




 

  
     



    


     
      
     





   ارتياح طالبي 'ول امتحان ثانوية بعد عام من حبس ا'نفاس 


     


     
     


     










    



     







      




    


   
    
     


   
     
 
      



      

   


  




    
  


        


     
     
     




     


       
    


     

     
      


     

      

     



      









     
     
    
     


     


     
      



     
  


      
      
      



       

      






 ٢١٢ ألف دينار عجز بصندوق التعاون والضمان 
االجتماعي في نقابة الصحفيين 



 وزير ا'وقاف: صندوق الزكاة وزع مساعدات عينية ونقدية 
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 ولي العهد: تطوير قطاع السياحة 

للمنافسة عالمي� 





       


      
    


       
     

      
     
   

 

     


  



    


       
      

 
    


 

 


      

    
       
    
     


     


  

   

     
     
      


       
    

       

      

  
      
      

     
     

 

      
     
       

   



 ولي العهد يزور مشروع سرايا العقبة 
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  ولي العهد يوعز بتخصيص ١٠٠ قطعة 
أرض ل,سر المحتاجة في العقبة




 
 


    
     
 
     
     

  
    

       
      
    

 
    
    

  
      

     
    

    

 

ولي العهد يجول في آيلة العقبة 

 ولي العهد يزور مركز إعطاء المطاعيم 
في العقبة 
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 كريشان: مستحقات البلديات ٣٠٠ مليون دينار والعجز ٧٠ مليونا 


 صلح عمان تستمع إلى ٤٣ شاهد' بقضية مستشفى السلط 

 سياح: ا9ردن من الوجهات ا5منة  ويمتاز بمنتج فريد



      
     
      

     
       
 


     

 
      



     
      
     




 
      
     





   




 
  
   

     


      
      

    
 




    




     
    



  
       

 
      


     
     
    
  
   

      




     
     



     
      
      









    



    
    


     





  

  
      

     


     


      


    

     


      
   


    
      






 

      

  
      

  
 

    
   


       

       
   

        

        
     
        

     
       
      

   
        
   
 
      
       

   
      
  

 
    
      



  
        

     
  
      

     
     
       
      
        

      



   
     
      

    
     
  
     

   
     
  
     



  

      


      


  


     

      
    

     

  

     
       

      

    


     
      


 
        
     
     


 

      
    





     
     

    



     
      

 

 فاعليات تدعو لتوسيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية 
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   ١١٫١ مليون دينار بارتفاع ٠٫٤٦٪ 













       


        
     
     
      
        









        
       
       





      
       




   ٥٠٠ فرصة عمل في قطاع أسطوانات الغاز 

   عطاء لشراء ١٢٠ ألف طن من القمح 





  
      



      

      





     






      
   






 وزيرة الصناعة تتفقد مجمع صوامع 
ومبردات الجويدة 




    





    
     
     
   
     
 



     



    



  


    
   

   
     
    




    



      



  







   ارتفاع أسعار الذهب وتراجع النفط عالميا 


    
    
     

    
   




     
     

    


     
     







     


    


    
     



     
     




   تراجع الدوالر اAميركي عالميا 
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   مسؤول قطري يدعو للتريث في االستثمار بالعمالت 
المشفرة 
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االحتالل يصادق على بناء مستوطنات جديدة

   فلسطينيون يبتكرون أساليب ضغط لدفع 
مستوطنين للرحيل 
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 ٣٢ العب� والعبة يشاركون في بطولة
»االستقالل التنشيطية« للبولينج 

 مبادرة شبابية لدعم ذوي االحتياجات الخاصة 
في الريشة 
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 ا9ردن إلى جانب إيران وبنغالدش بالمجموعة السابعة 

» الكيك بوكسينج« يواصل تدريباته استعداد: 
لبطولة العرب 

 الجولة الخامسة من »كرة المحترفات« اليوم 
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 فوز برازيلي »جدلي« بالرمق ا9خير على كولومبيا 
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 الكبار حاضرون في ثمن النهائي بتأهل ألمانيا والبرتغال وإسبانيا 






 ٤٨ نقطة لـ يونج تمنح أتالنتا التقدم في »نهائي الشرقية« 
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   استنفار في البرازيل بحث� عن »السفاح 
المتواري« 



     
    
    
    

      


   



    

 


     
    
      

   






     
     

    

       

     
      


   


    

  
     
     
     


   
    

    






        
       


        
     
 
        


   
       
        


         
        



         




  
       




       
       
           
        
       



       


 











 
         
      


 
        


   
       
      


        

      

       
 


 








      
  









 
        
      









آخر األسبوع
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حات
صف
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05

03

كيت بالنشيت: جائحة كورونا فرصة للتفكري يف 

الالجئني

مطبخ

07

05

ليىل علوي: أم يف فيلم »ماما حامل«

انتبه من تفيش الفريوسات

واألمراض السارية

قصص قصرية جدا:

.. وكان حديث الورد والتطريز!

االضطرابات 

الغذائية لدى 

املراهقني... كيف 

نراقبها يف ظل 

جائحة كورونا؟

04

كتب :حسني دعسة

huss2d@yahoo.com

1 - طابون جنة العاشق

انحازت حرير الروح إىل مطرزات، خيوطها من الجنة، زخارفها 
ل�ذة عني حاذقة، تقرتب من مصاب�غ الصوف والحرير والكتان 
والبوكار الفينيقي العتيق، عابر الشواطئ، املحمول يف صناديق 

العرائس.
طرزت امي، ش�ال العروس، نام الش�ال يف حضنها العمر كله، 

تاهت بوصلتها، بكت العروس املوعودة.
فجأة جاد الفجر بأضغاث أحالم سمعت سؤال غريب يدوي:

- مل�اذا اخرتت ه�ذا الطابون، يا حرير، هل الن�ه قريب من جنة 
العاشق؟.

طابون من حجر مقدس، تعش�ش حطب�ه الخرضا، توقد جمر 
األمس، تغني للنور والنار معا.

-تعايل ي�ا حرير.. حرير ال�روح، تعايل ايل ج�وار الفرن، لتزدد 
بهجة العيش، خبز الفالحني، متعة الصباح.

2 - الذنب والفداء.

غابت ظالل الطيف الوحيد، ونامت تنتظر املهاجر املتعب، جال 
الراوي يف سماء القدس وقاد الحكاية:

- أنا هي، الغيمة والش�غف الجامح، نور قنديل الزيت والهوس 
املرض.

- وانا السم، دروب اللذة غري املحدودة، سيف الذنب والفداء.
-..ومن رسوات الطريق، كان الشهيد يعرب خيط حرير انسل من 
ردن حرير الروح يف طيف العلياء، امتد خيط أحدهما عىل اآلخر.
يرتقي امام عيني ش�هيد الوقت واملعراج ويحمل دفاتر القيامة 
ناويا نية مخلصة، ش�غوف بحياته الش�هيد واالثر وتراب زيت 

القناديل الوقف.

3 - يف عهد الصفو وليلة القمر

قالت انها تشتاق اىل مجاورة القمر.
قلت لها ان القمر يبحث عن الجريان

..وت�اه صاحبنا فقد تعلق قلبه بالنهر وضيع جديلة اخفتها امه 
مغمسة بزيت الياسمني ودم الشهيد.
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آخر األسبوع الجمعة 25 حزيران 2021

ريبورتاج

آخر األسبوع - وليد سليامن

هناك حقائ�ق مهمة حول »هكيل اليه�ود املزعوم« من خالل 
املفك�ر »بدي�ع العابد« وه�و الدكت�ور واملهن�دس املعماري 
والباحث يف الرتاث املعماري االس�المي.. ففي كتابه الصادر يف 

عمان عام 2009 فقد تم تركيزه عىل ما ييل.
منذ احتالل الكيان الصهيوني اليهودي للقدس س�نة 1967م 
ودع�اوى ومزاعم هذا الكيان تتواىل بوج�ود هيكلهم املزعوم. 
فتارة يزعمون أنه مكان قبة الصخرة املرشفة، وتارة شمالها، 
وتارة مكان الكأس بني املسجد األقىص وقبة الصخرة، وأخرى 
يف محي�ط الحرم. وهدفهم من هذه املزاعم هو تحقيق حضور 
م�ادي معماري يهودي ملزاحمة الحضور املعماري اإلس�المي 
يف الحرم الرشيف كمرحلة أوىل تمهد ألزاله الوجود اإلس�المي 
برمته، معماريا وبرشيا من القدس، والقضاء عىل ش�خصيتها 

البرصية وهوايتها املعمارية العربية اإلسالمية.
وهذه املرحلة تمهد بدورها لهدم كنيسة القيامة وأزاله الوجود 
املسيحي من املدينة لتصبح مدينة يهودية كما تقيض الرشيعة 

اليهودية.
ه�ذا وتهدف دراس�ة الدكتور العابد إىل بي�ان حقيقة الهيكل 
املزع�وم ونف�ي وج�وده، وتوضي�ح نواي�ا وغاي�ات الكي�ان 

الصهيوني اليهودي حول الحرم الرشيف ومدينة القدس.
ويذه�ب د. العاب�د يف بحث�ه موضح�اً زي�ف وج�ود الهيكل 
»املزع�وم« موضح�ا تض�ارب تكوين�ه الفراغ�ي وعن�ارصه 

املعمارية وأصولها الدينية والحضارية املزعومة.
ث�م يعرض ملح�اوالت املعماري�ني واآلثار بني اليه�ود لتحديد 
موق�ع الهيكل املزع�وم داخل الح�رم الرشي�ف ويف محيطه، 
مبين�ا املص�ادر الكتابية الديني�ة اليهودي�ة والتاريخية التي 
استندوا إليها يف هذه املحاوالت، وموضًحا التناقضات بني هذه 

املصادر.
ويقول :« س�أفند هذه املحاوالت بالرباهني الهندس�ية وباألدلة 
العلمي�ة واملادي�ة والديني�ة وبالبيانات املنطقي�ة. وخصوصاً 
الهدف الرئييس لهذه الدراس�ة وهو تفنيد االدعاءات اليهودية 
بوجود الهيكل املزعوم، الذي ال سند لها يف التاريخ، وال اثر لها 

عىل ارض الواقع، وال حضور إال يف خيالهم «.

ويق�ول: إن املعاب�د يف حض�ارات العراق القدي�م كانت تبنى 
ع�ىل دكة )مصطب�ة( عالية كمس�اكن لآللهة. كم�ا أن األثاث 
املس�تعمل يف ه�ذه املعابد هو نف�س األثاث ال�وارد وصفه يف 
الهي�كل املزع�وم. وكذلك طق�وس العبادة املنص�وص عليها 
يف اإلس�فار الخمس�ة )التوراة( ويف وصف الهي�كل املزعوم ال 
تختلف عن طقوس العبادة يف الحضارة الكنعانية وحضارات 

العراق القديم والحضارة املرصية الفرعونية.
وه�ذا يوضح أن م�ا ورد يف العهد القديم م�ن وصف للهيكل 
املزعوم ليس إال اختالقا من ُمدوِّنيه، ونقالً عن املعابد الكنعانية 
وغريها، ومما يعزز ه�ذا الرأي هو أن الكتابية اليهودية تزعم 
أن س�يدنا سليمان بني س�ورا ملدينة حاصور، وهذا يعني أن 

سليمان كان مطلعا عىل املعبد الكنعاني يف حاصور.
كم�ا إن عمليه التقلي�د يف حد ذاتها توض�ح أن الهيكل حاجة 
نفس�ية أكثر منه رضورة دينية. ومما يؤكد هذا الرأي أن بناء 
الهيكل املزعوم لم يت�م إال بعد انقضاء 480 عاماً عىل الخروج 

اليهودي.
 وبعد أن أصبح لليهود كيان س�يايس موج�ود عىل الرغم من 
هشاش�ته وقرص مدته، إن صدقت املصادر الكتابية اليهودية. 
ويوض�ح هذا ال�رأي، أن اليه�ود كانوا غري قادري�ن عىل بناء 
الهي�كل املزع�وم ال�ذي ال تتجاوز مس�احته 300 م�رت مربع، 
فاملصادر الكتابية اليهودية تذكر إن س�يدنا سليمان استعان 
باملل�ك حريام مل�ك صور، ملس�اعدته يف بناء الهي�كل املزعوم 
)مل�وك أول 2:5-18(، وان العم�ال الذين بن�وا الهيكل، الذين 
كان عدده�م )153600( عامل، كانوا أجانب غري يهود )أخبار 
األيام الثان�ي1:2(، والبالغ )183300( عامل غري يهودي!! فإذا 
كان اليه�ود عاجزين عن إنتاج عمال مهرة وحرفيني بعد 480 
عام�ا من خروجهم م�ن مرص، وبعد أن وصل�وا إىل تنوع من 
االس�تقرار الحضاري. فكيف كانوا قادرين عىل تنفيذ ما جاء 
م�ن وصف فني لعنارص خيمة االجتماع يف التيه.. فهذا بدوره 
يؤك�د أن مدون�ي العهد القديم اختلقوا وص�ف كل من خيمة 

االجتماع والهيكل املزعوم.
كما أن بعض املختصني بتاريخ الرشق القديم يعزون األصول 
املعماري�ة لكل من تصمي�م خيمة االجتم�اع والهيكل املزعوم 
إىل أص�ول مرصيه قديمة. وبهذا يتضح لنا أن الهيكل املزعوم 

مبن�ى عبادة مس�تعار، وليس وليد حاج�ة أو رضورة دينية. 
فلو كان كذلك، أي وليد رضورة، ملا اقترصت الديانة اليهودية 
عىل مبنى عبادة واحد، وملا علقت العبادة اليهودية بعد الدمار 

املزعوم للهيكل املزعوم.

مصادر وصف الهيكل املزعوم

إن املص�ادر النظرية الت�ي تم االعتماد عليه�ا يف عمل نموذج 
الهيكل املزعوم أربعة, وجميعها متناقضة مع بعضها البعض 

وهي:
1 - العهد القديم

2 - وصف امل�ؤرخ اليهودي جوزيفيوس يف كتابيه آثار اليهود 
Antiquities of Jews & Wars of Jews

3 - املشناة )رشوح العهد القديم والجزء الرئييس يف التلمود(
 Dead )4 - درج )لفافة( الهيكل من وثائق قمران)البحر امليت

Sea Scrolls
فم�ا ورد يف املش�ناة، وهي الرشوح الش�فوية للعه�د القديم، 
وتش�كل الج�زء الرئي�يس م�ن التلم�ود )والج�زء اآلخ�ر هو 

الجمارة(، ال يتوافق مع وصف املؤرخ جوزيفيوس.
كم�ا أن ما جاء يف س�فري املل�وك األول وحزقي�ال من العهد 
القدي�م يتناق�ض كليا مع م�ا جاء يف درج الهي�كل من وثائق 
قمران. حيث ضاعف األخري مساحه الهيكل إىل ثالثة أضعاف 
مس�احه هيكل هريود ويخصص حوشاً لكل سبط من أسباط 
إرسائيل وذلك حس�ب ترتيب األسباط حول خيمة االجتماع يف 
التيه. بينما ما ورد يف س�فر حزقيال يتطلب أضعاف مساحة 

القدس الحالية.
كم�ا أن مص�دري العه�د القدي�م ودرج الهي�كل م�ا هما إال 
تص�ورات لتصميم الهيكل املزعوم، وهما متناقضان بالكامل، 
ناهيك عما ورد يف العهد القديم جاء يف األسفار املتأخرة وليس 

يف األسفار الخمسة األوىل)التوراة(.
 أي أن م�ا جاء يف العهد القديم ليس أم�را إلهياً، أي ليس من 
الرشيع�ة اليهودية، ب�ل من النب�وءات واإلضافات )األس�فار 
التاريخي�ة( الت�ي وضعت من قبل ُم�دون أو ُمدون�ي العهد 

القديم، التي أعيد تحريرها وكتابتها أكثر من مرة!!.
بينم�ا وصف جوزيفي�وس تم بعد دمار الهي�كل املزعوم عىل 

يد اإلمرباطور الروماني تيطس سنه70م ألن جوزيفيوس كان 
قائدا عس�كريا يف الجلي�ل أرسه القائد الروماني فسبيس�يان 
Vespasian وال�د تيط�س Titus، حي�ث تح�ول ع�ن اليهودية 
يف األرس، وراف�ق تيط�س يف حروبه وعمل مؤرخ�ا له، أي أن 
اش�تغاله بالتاريخ كان بعد دمار الهيكل املزعوم ال يخرج عما 
ج�اء من وصف للهيكل املزعوم يف س�فر امللوك، أي أن وصفه 

ربما يكون نقال وليس عياناً.
والالف�ت للنظر ان�ه لم يرد ذك�ر للهيكل املزع�وم عىل قوس 
الن�رص الذي بناه تيطس يف روما تخل�دا النتصاراته الحربية. 

وهذا يعزز رأيي يف أن الهيكل املزعوم ال وجود مادي له.
وأم�ا املش�ناة فلم يت�م جمعه�ا إال يف القرن الثان�ي امليالدي، 
واش�تملت عىل وصف ملقاس�ات الهيكل املزعوم ووصف آخر 
للممارسة طقوس القرابني، واملشناة متناقضة كليا مع وصف 
جوزيفي�وس. فعىل س�بيل املث�ال مقاس�ات الهي�كل املزعوم 
وملحقاته عند جوزيفيوس )350×350 ذراعاً( بينما يف املشناة 

)500×500 ذراع(.
أم�ا م�ا ورد يف الق�ران الكري�م م�ن آي�ات خاص�ة بعنارص 
معماري�ة، والت�ي ق�د يتبادر للبع�ض أنها تش�ري إىل الهيكل 
املزع�وم، كان األمر مختلفاً تماماً. فاملحاريب التي ورد ذكرها 
)يف اآلية 13 من سورة سبأ( « يعملون له ما يشاء من محاريب 
وتماثي�ل وجفان كالجواب وق�دور راس�يات... «، فاملحاريب 
ال تعني مب�ان للعبادة، بل تعني املبان�ي الرفيعة العالية كما 
فرسها الفخر الرازي يف تفسريه املوسوم بمفاتيح الغيب، وهي 
ليست بالرضورة مباني دينية. كما أن املسجد الذي ورد ذكره 
)يف االية1 من سورة اإلرساء( ال يعني البناء بل مكان السجود. 
وهو املكان الذي س�يصبح مس�جدا فيما بع�د، أي باعتبار ما 

يكون.
ونف�س التحدي�د حص�ل يف الكعب�ة املرشفة )يف االي�ة 26 من 
س�ورة الحج(: »وإذ بوأنا إلبراهيم م�كان البيت..« أي حددنا 
موق�ع بناء الكعبة إلبراهيم، الذي أم�ر ببنائها الحقا كما ورد 
)يف اآلي�ة 127 من س�ورة البقرة( « وإذ يرف�ع إبراهيم قواعد 
البيت وإس�ماعيل...«. وهذا يعني إن موقع البناء حدد أوالً، ثم 
أن عملي�ه البناء تمت الحق�ا وابتدأت يف عهد عمر بن الخطاب 

واكتملت يف عهد الوليد بن عبدامللك.

املهندس املعامري الدكتور بديع العابد: 

املسجد األقىص اىل األبد.. وال هيكل مزعوم

الدكتور املهندس بديع العابد

صور للمسجد األقىص
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اخر االسبوع

هن�اك العدي�د من املخ�اوف، من ما يع�رف طبيا 
باضط�راب الس�لوكيات الغذائية ، كي�ف نراقبها 
يف ظل جائح�ة كورونا؟ وما ه�ي الصور املعرفية 
والصحية،الت�ي يحملها الش�خص عن جس�مه، ال 
س�يما يف ف�رتة املراهق�ة الحساس�ة، وحتى خالل 

الطفولة املتأخرة يف بعض الحاالت.
مع تفيش فريوس كورونا اختلطت الرعاية الصحية 
الالزمة،الت�ي تصلن�ا ايل تتعّدد العوام�ل املوصلة 
لظه�ور « االضطراب�ات الس�لوكية الغذائي�ة لدى 
املراهقني «، يف ظل رهاب املرض والنتشار العدوى.
..عملي�ا، يج�ب أن يتعلّ�م األهايل طريق�ة رصدها 
بأرسع وق�ت ممكن كي ال يدخل األوالد منذ مرحلة 
مبك�رة يف دوامة مدّم�رة من الس�لوكيات الغذائية 
الش�ائبة فيتأث�ر توازنه�م النفيس والجس�دي عىل 
املدى الطويل. اكتش�في امل�ؤرشات التحذيرية التي 
تش�ري إىل وج�ود اضطراب�ات غذائي�ة ل�دى ابنك 

وتعلّمي أفضل الطرائق للتعامل معه!

ابني مل يعد يشاركنا الطعام

ربم�ا يمّر األوالد الذين يمتنعون عن تقاس�م األكل 
مع أف�راد العائلة بمش�اكل مؤقتة يف املدرس�ة مع 
أصدقائهم أو داخل العائلة نفس�ها. لكن إذا استمر 
هذا الس�لوك وترافق مع فقدان الوزن، فال مفّر من 
التساؤل عن السبب. قد يكون توقف نمو املراهقني 
تزامناً مع انخفاض وزنهم بدرجة ملحوظة مؤرشاً 
عىل أنهم ال يس�تهلكون كمية كافية من الطعام. يف 
ظروف مماثلة، ح�اويل أن تفهمي الدوافع الكامنة 
وراء ترصفات ابن�ك وأخربيه أن األكل ليس مرادفاً 
للس�منة. لك�ن ال تس�تعميل مع�ه عب�ارة »فقدان 
الش�هية« ألنه�ا تش�ري إىل مصطل�ح طب�ي وتزيد 

الوضع سوءاً.
إذا كان املراه�ق يحّب تحضري الطعام لكنه ال يأكل 
بقدر اآلخرين وينىس نفس�ه وإذا بدأ يخرس الوزن، 
يج�ب أن تتناقيش معه وتش�كريه عىل مس�اعدته 
وتجعليه يفه�م أن األكل رضوري كي يحافظ عىل 

صحته وسالمته.

م مييض وقتاً طويالً يف الحماّ

عموماً، يش�ري هذا السلوك إىل ميل املراهق إىل تقيؤ 
ما أكله بع�د وجبات الطع�ام أو خاللها. يمكن أن 
تظهر عالم�ات التقي�ؤ املتكرر عىل الوج�ه والفم، 
حتى أّن هذه الحالة تنعكس س�لباً عىل األسنان ألن 

أحماض املعدة تهاجم املينا وتؤثر يف البلع.

يعترب نفسه بديناً جداً

من الرضوري أن تسمعي كالم ابنك وتخربيه أنكما 
تس�تطيعان أن تجدا الحلول معاً. يس�مح التقييم 
الغذائي الذي يجريه اختصايص التغذية باحتساب 
الكمي�ات املس�تهلكة والتأكد من توازنه�ا. من ثم، 
يساهم تعديل الخيارات الغذائية باستعادة التوازن 

املفقود.
ملكافحة البدانة، ش�جعي ابنك عىل اختيار نش�اط 
ريايض ونظ�ام غذائي متوازن. لكن حني تالحظني 
أنه يعرف نس�بة الس�عرات املوج�ودة يف املأكوالت 
كافة التي يتناولها، يمكنك أن تتساءيل عن الدوافع 

الكامن�ة وراء ميله إىل ممارس�ة الرياض�ة املكثفة 
وعن عالقته بالطعام.

غ الخزائن من الطعام يفراّ

حاجات املراهقني الغذائية كبرية ومن الطبيعي أن 
يتناولوا نصف رغيف باغيت يومياً مع طبق ممتلئ 
من النش�ويات ظهراً ومس�اءً. لك�ن إذا الحظِت أن 
ابنك يف�ّرغ الخزائن وأن وزنه ب�دأ يزيد، تحاوري 
معه واس�أليه عن س�بب اختفاء الطع�ام من دون 

إشعاره بالذنب.

تجنبي هذه األخطاء

- ال تنكري إصابة ابنك باضطراب غذائي.
- ال ترك�زي عىل ترصفات ابنك كافة كي ال يش�عر 

أنه مراقب.
- ال تختلقي له املربرات.

- ال تجعليه يشعر بالذنب.
- ال تستعميل معه كالماً جارحاً.
- ال تطرحي تشخيصاً عشوائياً.

االضطرابات الغذائية لدى املراهقني... 

كيف نراقبها يف ظل كورونا؟
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س�واء دخلت املستش�فى للخضوع لجراحة أو إجراء 
فح�وص أو القيام بعملية ال تتطلّب املبيت، قد تطرح 
إقامت�ك هن�اك مخاطر صحي�ة إضافي�ة إذا لم تكن 
ح�ذراً. د. إيري�كا ش�ينوي، اختصاصي�ة باألمراض 
املعدية ورئيسة قس�م مكافحة العدوى يف مستشفى 
ماساتشوستس العام التابع لجامعة هارفارد، تقول 
يف هذا املج�ال: »تتوق�ف مخاطرك املحتمل�ة جزئياً 
عىل س�بب دخول املستشفى وعىل املنشأة بحد ذاتها، 
لكن يمكنك أن تتخذ بعض الخطوات لتقليص نسبة 
الخطر، تحديداً يف ما يخص التقاط أي عدوى شائعة 
يف املستشفى، ما يجربك عىل اإلقامة فيها فرتة طويلة 

أو الدخول إليه مجدداً.
إليك خطوات تضمن أن تكون زيارة املستش�فى آمنة 

قبل إقامتك فيها وخاللها وبعدها.

قبل دخول املستشفى

يجب أن تطرح األس�ئلة التي تراودك. قد تتوتر حني 
تضطر إىل طرح األسئلة، مهما بدت بسيطة يف نظرك، 
لكن يجب أن تتحىل بالش�جاعة الكافية كي تس�تفيد 
م�ن تواصل�ك م�ع الفريق الطب�ي ومن االستش�ارة 
الطبية. توضح شينوي: »يريد األطباء مثلك أن تتعاىف 
برسعة وم�ن دون تعقيدات ولن ي�رتددوا يف اإلجابة 

عن أسئلتك، لكن يجب أن تسألها أوالً«.
إلي�ك بع�ض األس�ئلة التي تس�اعدك ع�ىل توقع ما 

سيحصل والتخطيط مسبقاً ملرحلة التعايف:
• كم سأبقى يف املستشفى؟

• ما مدة التعايف املتوقعة؟
• ه�ل س�أحتاج إىل إعادة تأهي�ل أو تدابري داعمة يف 

املنزل؟ هل يمكن أن أختار بني االحتمالنَي؟
تقول شينوي: »إذا أمكن، أحرض معك الئحة باألسئلة 
وفرداً من عائلتك أو أح�د أصدقائك خالل أي حصة 
من األس�ئلة واألجوبة. بهذه الطريقة ستش�عر بثقة 
متزاي�دة، ويمكن أن يدّون الش�خص ال�ذي يرافقك 

املالحظات«.
اخضع للفحوص الالزمة كي تتأكد من عدم إصابتك 
بعدوى ضارة. بحس�ب اإلج�راء الذي تق�وم به، قد 
تصبح معّرضاً اللتهابات بعد الجراحة. بالنس�بة إىل 
األشخاص الذين يخضعون لجراحة استبدال الركبة 
أو ال�ورك، قد تزي�د الجراثيم املنت�رشة عىل برشتهم 

نسبة الخطر.
تق�ول ش�ينوي: »يحم�ل 30% م�ن الن�اس تقريباً 
جراثي�م املك�ورات العنقودية الذهبي�ة عىل برشتهم 
من دون أن تس�بّب لهم مش�اكل أو عدوى حقيقية. 
لكن ترتبط ه�ذه الجرثومة بالتهاب�ات كثرية تظهر 
بعد الجراحات، لذا قد يطلب منك الطبيب أن تخضع 
للفحص الذي يرصده�ا، وتتطلب هذه العملية غالباً 
استعمال قطعة قطن عىل الجهة الداخلية من األنف«.
إذا كن�ت تحم�ل املك�ورات العنقودي�ة الذهبية عىل 
برشت�ك، قد يوصي�ك الطبي�ب باس�تعمال صابون 
خ�اص ومرهم لألن�ف خالل بضعة أي�ام، فقد تبنّي 
أن هذي�ن املنتج�ني يخففان )لك�ن ال يلغيان( خطر 

اإلصابة بهذا النوع من العدوى.

مسيالت الدم

راِج�ْع أدويتك: تح�ّدث إىل طبيبك ع�ن األدوية التي 
تأخذه�ا )مع أو من دون وصفة طبية( لتحديد مدى 
حاجتك إىل التوقف ع�ن أخذ عدد منها قبل الجراحة 
أو تغي�ري الجرع�ات. تقول ش�ينوي: »يحتاج بعض 
األدوي�ة إىل تعديالت، م�ن بينها مس�يالت الدم«. قد 
يعطي�ك طبيبك أيض�اً قائمة باألصن�اف التي يجب 

أخذها وتلك التي يجب وقفها.

مخاطر محتملة

تع�ّرف إىل املخاط�ر: ربم�ا ال تدرك جمي�ع املخاطر 
املحتملة لكن حتى أبسط الجراحات تحمل املخاطر، 
ل�ذا من ال�رضوري أن تتع�رف إليها، حت�ى لو كان 
احتم�ال حصوله�ا ضئي�الً. ح�ني تع�رف املخاطر 
املطروح�ة، س�تجيد اتخ�اذ ق�رارك بش�أن إج�راء 
الجراحة أو اإللغاء، وبشأن املضاعفات التي يجب أن 

تتنبّه لها خالل فرتة التعايف.

خالل اإلقامة يف املستشفى

طبّ�ق قواع�د النظاف�ة املناس�بة: يمك�ن أن تنت�رش 
الجراثيم عىل مقابض األبواب والدرابزين واملنضدات 
وجميع األسطح التي تلمسها. اغسل يديك دوماً باملاء 
والصاب�ون قب�ل األكل وبع�د دخول الحّم�ام. تبقى 
املعقمات املصنوع�ة من مواد كحولي�ة مفيدة إذا لم 

تتمكن من غسل يديك.

مواد كحولية

يجب أن يغس�ل جمي�ع األطباء واملمرض�ني أيديهم 
أو يس�تعملوا معقم�ات مصنوعة من م�واد كحولية 
قبل فحص املرىض. إذا لم يفعلوا ذلك، اس�تفرس عن 
املوضوع. تقول ش�ينوي: »يغس�ل كث�ريون أيديهم 
أمام�ك وإذا ل�م يفعلوا ال ت�رتدد يف التأك�د من أنهم 

غسلوا أيديهم قبل أن يتفاعلوا معك«.
إذا كان الطبيب يتوقع أن يحتّك بالدم أو أي س�وائل 
ينتجه�ا جس�مك أثناء فحص�ك، يجب أن يس�تعمل 
عنارص واقية أخرى مثل القفازات والرداء الطبي. قد 
يس�تعمل الطبيب هذه املعدات الواقية أيضاً إذا كنت 

أصبت بجراثيم معينة سابقاً.
قبل أن تغادر، احصل عىل الئحة بأس�ماء األشخاص 
الذي�ن تس�تطيع التواص�ل معه�م لالستفس�ار عن 
مرحلة التع�ايف. س�تحتاج أيضاً إىل معرف�ة تواريخ 

املواعيد الطبية الالحقة وأوقاتها ومواقعها.

بعد مغادرة املستشفى

ابح�ث عن مؤرشات تحذيرية: ح�ني تعود إىل املنزل، 
تنبّ�ه من أي مؤرشات تحذيرية تتطلب رعاية فورية. 
ربما تتغري طبيعة أملك مثالً أو يظهر احمرار أو ورم 
أو تصاب بالحمى. تقول ش�ينوي: »يف هذه الظروف 
تصبح الئح�ة معارفك مفي�دة. اتص�ل بأطبائك إذا 
واجه�ت أعراض�اً مقلق�ة. يمكن أن يس�اعدوك عىل 

تحديد أفضل الخطوات يف املرحلة الالحقة«.

آخر األسبوع

يجب أن تحمي نفسك كي تضمن 

تعافيك برسعة، وتتجنّب االلتهابات، 

وال تضطر إىل دخول املستشفى 

مجدداً.

كيف يتم ذلك بحسب بروتوكوالت 

الصحة والسالمة العامة؟

لقد فرضت االوضاع العامة 

واملخاوف من انتشار فريوس كوفيد 

19،كورونا مجموعة من التعليمات 

التي يجب ان تتسلح بها..وانت يف 

الطريق اىل املستشفى، وخالصتها: 

انتبه من تفيش الفريوسات 

واالمراض السارية، وليس فقط 

فريوس كورونا العدوى السارية.

..وأنت يف الطريق إىل املستشفى:

انتبه من تفيش الفريوسات

واألمراض السارية
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قدم�ت النجمة لي�ىل علوي تجرب�ة س�ينمائية هامة، إذ 
تتواج�د خ�الل املوس�م الح�ايل من خ�الل فيل�م »ماما 
حامل«، الذي أعادها للس�ينما منذ وقت طويل، بعد آخر 

أعمالها »املاء والخرضة والوجه الحسن«.
وقالت جريدة الجري�دة الكويتية يف حوار مع علوي انها 
ظهرت يف فيلمها الجديد بشكل مميز، والذي يحمل فكرًة 
ومع طاقم عمل مختل�ف عليها تماما وعما قدمته خالل 
الفرتة املاضية، وحقق الفيلم إيرادات جيدة خالل الفرتة 
املاضية، كم�ا أعاد األرس إىل الس�ينمات مجددا، وهو ما 
أس�عد النجمة ليىل علوي... وإىل مزي�د من التفاصيل يف 

حوار »الجريدة« مع الفنانة الكبرية.

حدثينا عن تجربتك مع فيلمك الجديد »ماما حامل«.
- الفيل�م تجرب�ة مميزة جداً، ومن التجارب التي ش�عرت 
باس�تمتاع غري�ب من بداي�ة التواصل مع�ي يف التلفون، 
فحني عرفت اس�م الفيل�م لم أتمالك نف�يس من الضحك، 
وأحببت الفيلم بشكل كبري، وقررت خوض التجربة. ومع 
قراءة الس�يناريو وجدت نفيس أمام تجربة مختلفة تماما 
بكل عنارصها، وال يمكن أن أتركها، وهو ما حدث بالفعل 

حتى تم تقديم العمل وطرحه للجمهور بالسينمات.

صعوبات كبرية

ما املختلف يف تجربة وسيناريو »ماما حامل"؟
- الفيلم من التجارب املختلفة تماما عىل السينما املرصية 
بكل ما فيها، وكان طاقم العمل مميزا جداً، ومن العوامل 
املمتع�ة يف العمل بالرغم من أنها من عوامل الصعوبة يف 
الفيلم، تواجد أطف�ال صغار جداً يف العمل، فطبيعي ان 
تكون هناك صعوبات كبرية، لكن عىل املستوى الشخيص 
أعت�رب تواجدهم ممتع�ا للغاية، باإلضاف�ة إىل أنهم حني 
يك�ربون ويعرف�ون تواجده�م معن�ا س�يكون الوضع 

مختلفا، وسيكونون سعداء جداً لذلك.

حجم املغامرة

ه�ل كانت مغام�رة بالنس�بة ل�ك لتقدي�م دور أم 

لشباب كبار مثل حمدي املريغني ومحمد سالم؟
-ع�ىل اإلطالق، م�ن البداية رحب�ت بالفكرة، وس�بق أن 
قدم�ت دور أم لش�اب كبري من فرتة، ب�ل كانت التجربة 
معهما مميزة وممتعة للغاية، وهو ما ظهر عىل الشاش�ة 
يف السينمات ودور العرض، فالفكرة يف حد ذاتها مميزة 

جداً.

طاق�م العمل عبارة عن طاقم كوميدي، كيف كانت 
الكواليس؟

- م�ن أمتع الكواليس التي حرضته�ا، حيث العمل بداية 
م�ن الفنان املمي�ز بيومي ف�ؤاد صاحب ال�روح الطيبة 
للغاية، والقادر عىل التغيري واالس�تعداد بش�كل مختلف 
تمام�ا، إذ كانت الكواليس معه أكثر من رائعة، باإلضافة 
إىل وجود مجموعة من الش�باب م�ن أصحاب الكوميديا 
الرائع�ة، مثل حم�دي املريغن�ي ومحمد س�الم ونانيس 
ص�الح، فكان�ت الكواليس مليئة بالضح�ك والكوميديا. 
ورغم التواجد يف اللوكيش�ن لوق�ت طويل إال أن الحديث 

معهم كان ممتعا للغاية ولم يخل من الكوميديا.

عودة األرس

ماذا ع�ن ردود الفعل حول ط�رح الفيلم يف الوضع 
الحايل بالسينمات، مع تقليص العدد؟

- ردود الفع�ل كان�ت إيجابية ومميزة ج�داً حول الفيلم 
لعدة أس�باب، وعىل املس�توى الشخيص س�عيدة لعودة 
األرس إىل الس�ينمات؛ الفيلم مناس�ب جداً لألرسة بشكل 
ع�ام، وهو ما أعادهم وأس�عدهم، وبالت�ايل كان أهم رد 
فعل يل، وبالنس�بة ل�� »كورونا« واس�تمرار اإلجراءات 
االحرتازي�ة واقتص�ار دخول الجمهور ع�ىل نصف عدد 
القاع�ات، فم�ن الطبيعي أننا كنا خائف�ني من الفريوس 
والعم�ل يف هذه الفرتة، وقد نج�د الكثري خائفا من طرح 
أعمال�ه بالس�ينمات، إال أن األمور يجب أن تس�ري، وهو 
م�ا حدث بالفع�ل، وتم طرح الفيلم يف الس�ينمات ودور 
الع�رض وحق�ق مردودا هائ�ال، خالل الف�رتة املاضية، 
خاص�ة أن العمل يقدم كوميديا راقي�ة عىل كل الصعد، 
وأعترب كل عن�ارصه مميزة من تمثي�ل وكتابة وإخراج، 
حتى ش�ارات البداية والنهاية، وأعتقد أن املجهود الكبري 

املبذول يف العمل الجديد جعله يستحق النجاح بال شك.

ما الرسائل التي أردتم تقديمها يف الفيلم الجديد؟
- الفيل�م به رس�ائل مهم�ة للغاية ته�م األرسة املرصية 
بالطب�ع، فدائما ما نجد ش�باباً ال يتحملون املس�ؤولية، 
وكيف وصلوا إىل ذلك، باإلضافة إىل أن العمل يتطرق إىل 
تأثري »السوشيال ميديا« والتكنولوجيا عىل األرسة وكيف 
أصبحت األرسة نفس�ها ال يعرف كل فرد فيها ش�يئا عن 
اآلخ�ر، وأصبح مرتبط�ا بهاتفه أكثر من ش�قيقه، وهو 
م�ا ظهر يف عالقة س�الم وحمدي خالل أح�داث الفيلم، 
إال أنهما خ�ارج التصوير كانا دائم�ي املرح مع بعضها 

وروحهما كانت مميزة جدا.

»ست الهوانم«

كي�ف ترين فكرة املسلس�الت القصرية، خاصة أنك 
قدمِت قصة من 5 حلقات يف مسلسل »زي القمر"؟

- بالفع�ل كانت ل�دي الرغبة منذ ف�رتة طويلة يف تقديم 
املسلسالت قصرية الحلقات، والتي انترشت خالل الفرتة 
املاضي�ة بش�كل ممي�ز، وخ�الل الفرتة املاضي�ة قدمت 
حكاي�ة »س�ت الهوانم« من مسلس�ل زي القمر، واملميز 
يف األمر أن العمل كان فقط 5 حلقات، ولكن اس�تطاعت 
الحكاية أن تصف كل الش�عور واألحاس�يس التي كانت 
الش�خصية تري�د أن تقولها يف العمل، بش�كل بعيد عن 
امل�ط والتطويل، وكان�ت تجربة ممي�زة للغاية، فتجربة 
مسلسالت املنصات املنترشة حاليا أصبحت مفضلة لدى 
املشاهدين ويحبها الجمهور، مشرية إىل أن فكرة األعمال 

الطويلة لم تعد تروق للكثري عىل غرار الفرتة املاضية.

النجاح موجود خارج رمضان؟
- هن�اك عدة أعم�ال درامية حققت نجاح�ا كبريا خالل 
الف�رتة املاضية خارج الس�باق الرمضان�ي، ونالت قدرا 
كبريا من املش�اهدة، ولم يعد املوسم الدرامي هو الوحيد 
فقط، فك�رة اإلنتاج الغزير خارج رمض�ان ناجحة جداً 

وتفرز أعماال مميزة.

ليىل علوي: أم يف فيلم »ماما حامل«

قرر ُصن�اع اللعب�ة الش�هرية Assassin’s Creed، تحويل 
أحداثها إىل مسلسل تلفزيوني يُعرض عرب إحدى املنصات 
األمريكية، الس�تغالل شعبية اللعبة الكبرية يف حصد أكرب 

عدد ممكن من املشاهدين حال عرض املسلسل.
ووفق�اً لتقرير فني، فإن القائمني ع�ىل املنصة األمريكية 
 ،Assassin’s Creed التي تعاونت م�ع القائمني عىل لعب�ة
ق�ررت تعيني الكاتب جيب س�تيوارت، إلعداد س�يناريو 
متقن مس�توحى من أحداث اللعبة، بعد عدة ش�هور من 

اإلعالن عن املسلسل ألول مرة يف أكتوبر املايض.
وكان�ت املنص�ة أعلنت تطوي�ر محتوى العم�ل املرتقب 

بن�اءً عىل اللعبة األكثر مبيعاً، عىل أن يتم إنتاج مسلس�ل 
تلفزيون�ي، وآخ�ر رس�وم متحركة، مع تعيني جيس�ون 
ألتم�ان ودانيي�ل كرينيك منتج�ني منفذين للمسلس�ل. 
يُذك�ر أن لعب�ة »Assassin’s Creed« ظه�رت ألول م�رة 
يف ع�ام 2007، وحقق�ت نجاحا قويا، حي�ث تم بيع أكثر 
من 155 مليون نس�خة. وتستكش�ف اللعب�ة الحرب بني 
األوامر الرسية املتنافس�ة من Assassins والفرسان، حيث 
يس�تخدمون آالت متقدمة للوصول إىل الذكريات الجينية 
يف فرتات مختلفة من املايض لتعقب القطع األثرية القوية 

.Pieces of Eden املسماة

 Assassin’s Creed لعبة

اإللكرتونية تتحول إىل 

مسلسل تلفزيوين
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»Hitman’s Wife’s Bodyguard«

ينتزع صدارة شباك التذاكر
 Hitman's Wife’s« تمكّن فيلم الحركة الكومي�دي
Bodyguard« أو »الحارس الش�خيص لزوجة قاتل 
مح�رتف« من انت�زاع ص�دارة ش�باك التذاكر يف 
صاالت السينما األمريكية الشمالية، رغم االنتقادات 
 A Quiet Placeالحادة التي قوبل بها، مطيحاً بذلك

2 الذي يواصل، مع ذلك، مساره الجيد.
 Hitman's« ويش�كّل الرشيط املتصدر تتم�ة لفيلم
Bodyguard« أو"ح�ارس قات�ل محرتف«، ويجمع 
إل  رينول�دز وس�امويل  راي�ن  املمثل�ني  مج�دداً 
جاكسون وس�لمى حايك وغابرييال رايت، ويكون 
فيه رينول�دز، كما يف الج�زء األول، يف خدمة قاتل 
محرتف وزوجته، ويخوض مواجهات مع عدد من 

املجرمني.
وحقق الفيل�م يف عطلة نهاية األس�بوع األوىل لبدء 
عروض�ه 11.6 ملي�ون دوالر يف ص�االت الوالي�ات 
املتحدة وكندا م�ن الجمعة إىل األحد، وما مجموعه 
17 مليون�اً من�ذ إطالق�ه الخمي�س، بم�ا يف ذل�ك 

العروض التمهيدية.
 ،»A Quiet Place 2« وأزاح الرشيط الكوميدي فيلم
الذي حقق 9.4 ماليني دوالر يف حصيلته األسبوعية، 
رافعاً إجم�ايل إيراداته منذ إطالقه قبل 4 أس�ابيع 

إىل 125 مليونا.

ول�م تبدأ ع�روض أي فيل�م آخر يف عطل�ة نهاية 
األسبوع بانتظار إطالق أول فيلم ضخم يف الصيف 
الجمعة هو »Fast and Furious 9«، الذي س�بق أن 

حقق 292 مليونا يف بقية أنحاء العالم.
وطغت األف�الم التتمات عىل برمجة دور الس�ينما 
يف آخ�ر عطلة نهاية أس�بوع من الربيع، اس�تباقاً 

الحت�الل اإلنتاج�ات الضخم�ة الشاش�ات، ومنها 
إذ   ،»Suicide Squad"و  »Black Widow"و  »F9«
قف�ز »Peter Rabbit 2: The Runaway« إىل املرك�ز 
الثال�ث يف الرتتيب بإي�رادات أس�بوعية بلغت 6.1 
ماليني دوالر، ليبلغ مجموع ما حققه يف أس�بوعني 

20.3 مليوناً.

وحّل رابعاً جزء جديد من سلسلة أخرى هو الثالث 
 The« ويحمل عنوان »The Conguring« م�ن أفالم
Devil Made Me Do It«، إذ بل�غ ري�ع تذاك�ره 
املباعة 5.1 ماليني دوالر، مما رفع رصيده اإلجمايل 

إىل 53.5 مليوناً يف 3 أسابيع.
وتبعه فيل�م »Cruella« الروائي من »ديزني« الذي 
حق�ق أيض�اً 5.1 مالي�ني دوالر، واقت�رص الفارق 
الضئي�ل بينهما عىل 50 ألف دوالر، يف حني وصلت 
مداخيل�ه الرتاكمي�ة إىل 64.7 ملي�ون دوالر من�ذ 

إطالقه يف نهاية مايو الفائت.
أم�ا بقية املراكز العرشة األوىل، فتوزعت عىل النحو 

اآلتي:
IN THE HEIGHTS–6 حاصدا 4.2 ماليني دوالر 

و19.6 مليونا يف أسبوعني.
Spirit Untimed«–7« بحج�م إي�رادات 1.6 مليون 

دوالر و13.8 مليونا يف 3 أسابيع.
Mighty Orvans«–8 بإجمايل 870 ألف دوالر و1.2 

مليون يف أسبوعني.
 The House Next Door: Meet the Blacks 2«–9

بإجمايل 604 آالف دوالر، ومليونني يف أسبوعني.
Wrath of Man«–10 ال�ذي حق�ق 350 ألف دوالر 

و28 مليوناً يف 7 أسابيع.

ذكرت املمثلة األس�رتالية كيت بالنش�يت، الحائزة 
الحس�نة  النواي�ا  وس�فرية  األوس�كار،  جائ�زة 
لش�ؤون  املتح�دة  لألم�م  الس�امية  للمفوضي�ة 
الالجئني، أن اليوم العاملي لالجئني هذا العام يوفر 
فرصة للتفكري يف الغموض الذي يواجه من أجربوا 
عىل الن�زوح من دياره�م، يف الوقت ال�ذي يواجه 
العالم ع�دم القدرة عىل التنبؤ بتط�ورات جائحة 

كوفيد 19.
وقالت بالنش�يت، يف مقابلة صحافية، إن »الحدث 
السنوي يف 20 يونيو يأتي يف وقت تحد وتفكري. لقد 
أجربنا عىل مواجهة حال�ة من الغموض، وبالطبع 
هذا ه�و الوضع ال�ذي يعيش�ه غالبي�ة الالجئني 
عام�ا بعد عام«، مضيفة: »ثم�ة فرصة للتفكري يف 
الطريقة التي واجهنا به�ا الغموض، وربما نضع 
أنفسنا يف مكان األمهات واآلباء واألطباء واملحامني 

الذين رشدوا، دون أن يرتكبوا أي خطأ«.
ويك�رم الي�وم العامل�ي لالجئ�ني أولئ�ك الذي�ن 
أج�ربوا عىل الفرار من ديارهم، بس�بب الرصاع أو 
االضطهاد، وتدعو فكرة هذا العام إىل زيادة إدماج 
الالجئني يف األنظم�ة الصحية والتعليم والرياضة، 
وقد قامت بالنش�يت يف إط�ار دورها يف املفوضية 
الس�امية لألم�م املتحدة لش�ؤون الالجئني بزيارة 
لبن�ان واألردن وبنغ�الدش، وألق�ت كلم�ة أم�ام 

مجلس األمن الدويل بشأن أزمة الجئي الروهينغا.
وعىل املس�توى الفني، انتهت الفنان�ة العاملية من 
 ،»Don't Look Up« تصوي�ر مش�اهدها يف فيل�م
وم�ن املق�رر ع�رض الفيل�م الجديد ع�رب املنصة 
العاملية »Netflix«، التي تعاقدت عىل رشاء حقوق 

عرضه حرصياً ملش�رتكيها، وت�دور أحداث الفيلم 
ح�ول اثن�ني من علم�اء الفلك الذي�ن يرشعون يف 
جول�ة إعالمية لتحذير البرشية من اقرتاب كويكب 

سيدمر األرض.
ويض�م الفيلم باق�ة من نجوم هولي�وود، أبرزهم 

مريي�ل س�رتيب وجنيف�ر لورانس وأريان�ا غراند 
وليوناردو ديكابريو ومرييل س�رتيب وجونا هيل 
وهيم�ش باتيل وتيموث�ي ش�االميت وكيد كودي 

وماثيو بريي.
األس�طورية  لش�خصيتها  بالنش�يت  وتس�تعد 
القادم�ة »ليليث«، وهي البطلة الرئيس�ية يف فيلم 
»Borderlands« ال�ذي ي�دور حول فكرة س�عيها 
للعودة إىل كوكب Pandora، لكنها ستصادف أثناء 
رحلتها الفنان العاملي كيفن هارت بدور »روالند«، 
والنجمة جيم�ي يل كورتيس ب�دور »د. تانيس«، 
واملمثلة الشهرية جينا غريش�ون بدور »موكيس«، 
وجيان�ا غافانكار ب�دور »القائد نوك�س«، وجاك 
ب�الك بدور »كالب�رتب«، وآريان�ا غرينبالت بدور 
»تين�ا«، وفلوريان مونتني ب�دور »ريج«، وحامي 

»تينا«.
والفيل�م مبن�ي بش�كل غ�ري دقيق ع�ىل األلعاب، 
وس�يكون م�ن إخراج إي�يل روث، وتألي�ف كريغ 
مايزين، وس�يصدر يف 2022، ون�رشت كورتيس، 
ع�رب »تويرت« م�ع تعليق: »لقطة رسي�ة من خلف 
الكوالي�س التقطتها لليليث، بطلتنا األس�طورية، 
املرأة املشاكس�ة محبة التفجري وصيادة الرساديب 
ذات الس�لوك الس�يئ«، والتي تس�تعرض صورة 

ظلية لبالنشيت بدور »ليليث«.

كيت بالنشيت:

كورونا فرصة للتفكري يف الالجئني
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مطبخ

حلوى البودينغ 

بالكراميل

املقادير

اعداد كاسرتد الكراميل:

 كوبان وثالثة أرباع الكوب من القشدة الثقيلة.
 كوب وربع حليب.

 بيضة مع صفار ثالثة بيضات.
 ربع كوب من دقيق الذرة النشوي.

 سبع مالعق طعام من املياه.
 كوب سكر أسمر.

 ملعقة صغرية ونصف امللعقة من امللح الخشن.
 أربع مالعق طعام ونصف امللعقة من الزبدة.

 25 غراماً من شوكوال البندق.
 ملعقتان صغريتان من عسل نوارة الربسيم.

الطريقة

1. ضعي الحليب والقش�دة يف وعاء وحّركيهما. يف وعاء معدني آخر أو 
يف إن�اء طبخ وتذويب، اخفق�ي البيض وصفار البيض مع دقيق الذرة 

النشوي.
2. اخلط�ي يف ق�دٍر عمي�ق املي�اه والس�كر وامللح واطبخيه�ا عىل نار 
متوس�طة ملدة ترتاوح بني الدقيقتني وث�الث دقائق وحّركيها من وقٍت 

إىل آخر إىل أن تتلون بلون العنرب )وانتبهي كي ال تحرتق(.
3. أضيفي خليط القش�دة والحليب وحرك�ي بروية ملدة ترتاوح بني 5 

– 7 دقائق.
تعدي�ل البي�ض: اخفقي بروية خليط القش�دة م�ع البيض للحصول 
عىل أس�اس الكاس�رتد. ضعي البيض فوق قدر مياه مغلية )إناء طبخ 
وتذوي�ب( واطبخيه�ا قليالً مل�دة 6 – 8 دقائ�ق إىل أن يصبح الخليط 
س�ميكاً ويلتصق بامللعق�ة )ينبغي أن يكون متماس�كاً(. اخفقيها مع 

الزبدة والشوكوال والعسل.
4. وزعي الخليط يف ثمانية أطباق. اتركيه مكشوفاً ليربد ملدة 4 ساعات 

عىل األقل إىل أن يجمد الكاسرتد.

سلطة أفوكادو مع 

االعشاب الخرضاء

املقادير

اعداد صلصة الخل والزيت:

 3 مالعق كبرية من زيت الزيتون البكر املمتاز.
 ملعقة كبرية من عصري الليمون الحامض الطازج، فضالَ عن ملعقة 

كبرية.
 ملعقتان صغريتان من العسل.

 رشة كبرية من ملح كورش.
 فلفل أسود مطحون طازج.

السلطة:

 خس�ة كبرية )تخليص من أوراقها الخارجية الكبرية واملترضرة، ثم 
اغسيل الباقي، جففيه، وقطعيه(.

 ثالثة أرباع كوب من أوراق البقدونس الطازجة.
 ضمة صغرية من الهندباء األنديفية املقطعة.

 كوب من أوراق الجرجري.
 بصلتان خرضاوان إىل 3 بصالت مقطعة عرضياً إىل رشائح رقيقة.

 حبة أفوكادو ناضجة وقاسية.

الطريقة

 يف وعاء صغري، اخلطي مكونات الصلصة معاً وامزجيها جيداً إىل 
أن تحصيل عىل خليط متجانس.

 يف وعاء كب�ري، اخلطي الخ�س، البقدونس، الهندب�اء، الجرجري، 
والبصل األخ�رض. أضيفي إليها ملعقتني كبريتان من صلصة الخل 

والزيت. وزعي الخرضاوات بالتساوي عىل أريعة أطباق.
 قطع�ي األفوكا إىل نصفي وتخليص من الن�واة. أخرجي اللب من 
دون تفتيت�ه. قطع�ي كل نصف عرضياً إىل أنص�اف هالل رقيقة. 
ريش القلي�ل من الصلص�ة فوق األفوكادو ث�م وزعي بضع رشائح 
ف�وق كل طبق. ريش كمية إضافية م�ن الصلصة فوق كل طبق إن 

شئت.

دجاج مع الخرضاوات 

الخرضاء

املقادير

 نصف كيلوغرام من صدر الدجاج املنزوع العظم والجلد.
 ربع كوب من الخل البلسمي.

 رذاذ زيت نباتي.
 قليل من امللح والفلفل األسود املطحون الطازج.

 ملعقتان صغريتان من زيت الزيتون.
 4 فصوص ثوم متوسطة الحجم مسحوقة.

 170 غرام�اً من الخ�رضاوات الخرضاء الورقي�ة الصغرية، أي نحو 
6 أكواب.

الطريقة

 أزيل الدهون الظاهرة عىل الدجاج ودقيه براحة يدك أو أسفل مقالة 
ثقيلة.

 صب�ي الخل يف كيس يمكنك إقفاله بإحكام أو يف وعاء وأضيفي إليه 
الخل. وضعيهما جانباً لعرش دقائق مع تقليب الدجاج مرة واحدة.

 ريش مق�الة غري قابلة لاللتصاق ب�رذاذ الزيت النباتي وضعيها عىل 
حرارة متوسطة.

 أضيف�ي إليها صدر الدجاج املقط�ع إىل مكعبات، واتركيه عىل النار 
مدة دقيقت�ني. اقلبي بعد ذل�ك الدجاج واتركيه دقيقت�ني إضافيتني. 
يجب أن يش�ري ميزان حرارة اللحم إىل 74 درجة مئوية. طيبي الدجاج 

بامللح والفلفل. انقليه بعد ذلك إىل أطباق التقديم.
 حمي الزيت يف املقالة غري القابلة لاللتصاق عينها.

 أضيفي إليه الثوم وقليه مدة دقيقة.
 أضيفي الخرضاوات وقلبيها يف املقالة مدة 30 ثانية. يجب أن تسخن 
الخ�رضاوات من دون أن تفقد قرمش�تها. أضيفي إليها امللح والفلفل 

ووزعيها فوق الدجاج.
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أشعار هاربة

السيد العدييس

شاعر من مرص

أبي رجل كريم 
كلما ملست قدمه األرض 

تفجر نهرا
لذا فإننا نجلسه

- منذ عرش سنوات-
 عىل الدكة

كي ال يغرق العالم.
.....

 كلما صحوت يف الظالم
 أمسك فقط بطرف صوتها 

كي أصل إليها..
لوال هذا الصوت لتهت يف 

هذي البالد
إن اهلل -بال شك- يحب أمي..

منحها وحدها الصوت 
امليضء.

.............
عندما تتأخرين

أجهز لك
العصا والسيف واملشنقة

وحني تظهرين
أتذكر فقط

الوردة التي خبأتها يف 
مالبيس.

)رسائل من الشاطئ اآلخر(.. تجربة أدبية جديدة 

لحسام عبد القادر ودالل مقاري

اخر االسبوع

ضمن بهجة وعالم معرض القاهرة للكتاب، صدر مؤخرا 
عن دار غراب للنرش والتوزيع يف مرص، كتاب )رسائل من 
الش�اطئ اآلخر( للمستشار اإلعالمي حس�ام عبد القادر 

)كندا(، والدكتورة دالل مقاري باوش )أملانيا(.
تحذر االش�ارة إىل أن الكتاب ن�رش منجما يف حلقات عىل 

صفحات ملحق اخر االسبوع يف جريدة الرأي،
ويعترب الكتاب امتداًدا لفن الرس�ائل األدبية التي عرفتها 
الساحة األدبية من خالل )غادة السمان وغسان كنفاني( 

و)مي زيادة وجربان خليل جربان(.
حي�ث يوث�ق أدب الرس�ائل لحظ�ات وتج�ارب مهم�ة 
)خاصة أو عامة(، كما يسعى إىل مناقشة قضايا إنسانية 

واجتماعية وفلسفية معارصة.
ه�ذه الحالة الفريدة من اإلبداع، غالبًا ما تكون قادرة عىل 

االحتفاء باملشاعر واألفكار ونقلها إىل الضفة األخرى.
يذكر أن فن املراسالت قد انتقل من الرشق إىل الغرب عرب 

األندلس )منارة الثقافة املرشقة(.
ضم كتاب )رس�ائل من الش�اطئ اآلخر( ثالثني رس�الة 
متبادل�ة ب�ني )حس�ام ودالل( حملت هم�وم وتحديات 
املغرتب�ني واملهاجري�ن، كم�ا ناقش�ت قضاي�ا إنس�انية 

واجتماعية مهمة بني ثقافتني )الوطن واالغرتاب(.
أص�داء  النثري�ة،  بروحه�ا  الرس�ائل  أّرخ�ت  يف ح�ني 

وانعكاسات انتشار وباء الكورونا يف العالم.
رافقت الرس�ائل ثالثون لوحة م�ن توقيع الدكتورة دالل 
مقاري التي نفذتها ضمن تقنية الكوالج ثريابي، والرسم 

بالخط.
وق�د رافق الكت�اب مقدمة نقدية الفت�ة لإلعالمي والناقد 
والكاتب والفنان )حس�ني دعس�ة(، مدير تحرير جريدة 
الرأي األردنية، التي اس�تضافت الرس�ائل أس�بوعيًا عىل 
صفحاته�ا، وقدمتها إىل الجمه�ور العربي يف أول تجربة 
منشورة، بعد تجربة الكبار من الكتاب العرب والعامليني.
تتج�اوز فكرة الكتاب، الرس�ائل االعتيادية، إىل التواصل 
ع�رب العالم الرقم�ي، ما من�ح القصة، ادراكه�ا املعنوي 

وال�كادي للحقيق�ة معان�اة البرشية منرجاح�ة كورونا 
وتفشيها، فكانت الرسالة، ذلك اليمام املسافر بني حسام 
عبد القادر املقيم يف كندا، َودالل مقاري القيمة يف املانيا.

ثالثون رس�الة تنقلت بني الوطن واالغ�رتاب، حيث يقيم 
األستاذ حسام يف كندا، والدكتورة دالل يف أملانيا.

تجربة جديدة وجديرة باالهتمام لكونها أضاءت حالة من 
حوارات الفنون )الش�عر، النثر، فن الرسالة، وفن املقال، 
إىل جان�ب الف�ن التش�كييل(. لتكون الرس�ائل رحلة بني 

شاطئني يف االغرتاب، ورحلة بني الفنون.
والجدير بالذكر أن اإلصدار الجديد )رسائل من الشاطئ 
اآلخر( سيش�هد جولة عربي�ة وأوربية واس�عة، ترافقها 
الفعالي�ات الثقافية املختلفة من قراءات وملتقيات أدبية، 

ومعرًضا للوحات الكتاب.
مب�ادرة تتكامل مع ارشاق�ات دور النرش التي تعمل عىل 
تقديم الجديد يف معرض القاهرة، برغم ان قيام املعرض، 

فرصة للتحدي.
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