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دمية تك�شف الكثري عن طفلك

هل طفلي حزين؟ هل ي�سعر بالغ�سب �أم �أنه وحيد؟ �أ�سئلة كثرية قد 
تطرحينها على نف�سك ككل �لأمهات عندما ت�سعرين باأن طفلك لي�س 
على ما ير�م. وعندما ل ي�ستطيع طفلك �لتعبري عما ي�سعر �ست�سعب 

�لأمور �أكرث عليك حينها.
�لتي تطرحينها  �لأ�سئلة  �ليوم، �ستجدين �جل��و�ب على كل  لكن بعد 
�لتي تو�سل  �لدمية  بف�سل  وتلقائي  �سهل  ب�سكل  عن م�ساعر طفلك 
ق��ر�ءة م�ساعر طفلك  �إىل �خرت�عها و�لتي ت�ستطيع  �أخ��ري�  �خل��ر�ء 

على �ختالفها.
هذه �للعبة هي عبارة عن دمية مزودة بكامري� �أمامية �سغرية تقوم 
بالتقاط �سورة لوجه �لطفل لتميز 8 �أنو�ع من �مل�ساعر يف وجهه من 

بينها �لفرح و�حلزن.
حتتاج  ل  باأنها  �لأخ���رى  �لذكية  �لأل��ع��اب  عن  تختلف  �لدمية  وه��ذه 
�لطفل  على  بالتج�س�س  تقوم  ل  و�أنها  كما  تعمل  لكي  �لإنرتنت  �إىل 
�أثبتت  �لتي  �لأخ���رى  �لأل��ع��اب  عك�س  على  باخل�سو�سية  �لإخ���الل  �أو 
يعطيها  �ل��ت��ي  �ل�سرية  �ملعلومات  ت�ستخدم  �أن��ه��ا  �ل�سابقة  �ل��ت��ج��ارب 

�مل�ستخدم يف �لتج�س�س عليه �أثناء �للعب.
دون  م��ن  �ل��ط��ف��ل  ف��ه��و متييز م�ساعر  �للعبة  ه���ذه  م��ن  �ل��ه��دف  �أم���ا 
�أن  يتوقع  �للعبة  هذه  �أن  �إىل  �لإ�سارة  جتدر  بخ�سو�سيته.  �لإخ��الل 
تطرح بعد وقت وجيز يف �لأ�سو�ق بعد �لتاأكد من عدم وجود �أي �سرط 

�أو �سبب مينع �لأهل من ��ستخد�مها مع �أطفالهم.

ت�شميم "جمنون" ملتجر اأبل اجلديد
متجرها  ل�سطح  فريد�  ت�سميما  �لأم��ريك��ي��ة،  "�أبل"  �سركة  �خ��ت��ارت 
على  م�سمما  جعلته  �إذ  �إلينوي،  بولية  �سيكاغو،  مدينة  يف  �جلديد 

هيئة كمبيوتر ماك بوك �ملحمول.
ول يز�ل �ملتجر �جلديد ل�سركة "�أبل"، قيد �لإن�ساء، ومل يجر �لإعالن 

عن موعد زمني لفتتاحه ب�سكل ر�سمي.
لباقي  م�سابها  يكون  �أن  �ملرتقب  ومن  �ثنني،  طابقني  �ملتجر  وي�سم 
متاجر �ل�سركة �لأمريكية �لتي تعتمد على �لب�ساطة و�سفافية �لزجاج 

يف تهييء فروعها.
ت�سميم  �أن  �مل��ا���س��ي،  م��ار���س  يف  تريبيون  �سيكاغو  �سحيفة  وذك���رت 
ن��وع��ه، ج��رى و�سعه م��ن قبل �سركة  �لفريد م��ن  ب��وك  �ل�سطح م��اك 

فو�سرت بارترنز.

كنغر قتل بالر�شا�ص واأوثق اإىل كر�شي
ت�سهد �أ�سرت�ليا ردود فعل م�ستنكرة مع �لعثور على جيفة كنغر قتل 
كر�سي مع زجاجة  �إىل  ورب��ط  بو�ساح مرقط  ن��اري وغطي  ب�سالح 

كحول بني قائمتيه.
وعرث �أحد �ملارة على �لكنغر على حافة طريق يف �سمال �سرق ملبورن 
على ما �أو�سح حمقق من د�ئرة �لبيئة يف مقاطعة فيكتوريا. وقد 
ن��وع م��ن و���س��اح م��رق��ط مثل جلد �لفهد  و���س��ع على ظهر ح��ي��و�ن 

ف�ساًل عن زجاجة بني قائمتيه �ملوثوقتني.
و�أو�سح مايك �سفرينز �أ�سيب �لكنغر بثالث ر�سا�سات على �لأقل 
قبل �أن يوثق �إىل �لكر�سي. �أنه ت�سرف �سائن. ووجه �سفرينز ند�ء 
�ىل �سهود حمتملني م�سري�ً �إىل �أن �لق�ساء على �حليو�نات �لرية 
دولر   36500 �إىل  ت�سل  ق��د  لغر�مة  �ملرتكب  يعر�س  �ملحمية 

�أ�سرت�يل )27700 دولر �أمريكي( وحلكم بال�سجن �سنتني.
�لطريقة  بهذه  �لكنغر  لو�سع  وق��ت  �إىل  �لفاعل  �ح��ت��اج  و�أ���س��اف: 
ونحن على ثقة �أن �أحد�ً ما �سهد ما ح�سل نظر�ً �إىل �ملكان وحركة 

�ل�سري فيه.
�لذي عرث على  �ملكان  �لكنغر قتل يف  �أل يكون  �ل�سلطات  ورجحت 

جيفته فيه.
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وليام وهاري يزوران قرب اأمهما ديانا 
يح�سر �لأمري�ن �لريطانيان وليام وهاري مر��سم خا�سة عند قر �أمهما 

�لأمرية ديانا يف ذكرى مرور 56 عاما على ميالدها.
يف  عائلتها  مبنزل  �ل��ث��ورب  مقاطعة  يف  ديانا  قر  عند  �ملر��سم  و�ستجرى 
و�سط �جنلرت� حيث �سين�سم لالأمريين كيت زوجة وليام و�أفر�د من عائلة 

�لأمرية �لر�حلة.
و�سيجري �ملر��سم جو�ستني ويلبي رئي�س �أ�ساقفة كانرتبري �لزعيم �لروحي 

للطائفة �لأجنليكانية.
�لأمري  �لريطاين  �لعهد  وويل  وليام  لو�لد  �لأوىل  �لزوجة  ديانا  توفيت 
بعد   1997 �آب  �أغ�سط�س   31 يوم  باري�س  36 عاما يف  ت�سارلز عن عمر 
�أن ��سطدمت �سيارة ليموزين كانت تقلها مع ع�سيقها دودي �لفايد يف نفق 
خالل حماولتها �لهرب من �مل�سورين �لذين كانو� يطاردونهما على منت 
در�جات بخارية. ودفنت ديانا يف جزيرة بي�ساوية مورقة يف �أر��سي �لثورب 

و�سط موجة من �حلزن �سادت كل �أنحاء �لعامل.
وهاري  ول��ي��ام  حت��دث  لوفاتها  �لع�سرين  �ل�سنوية  �ل��ذك��رى  �ق���رت�ب  وم��ع 

عالنية عن �أثر فقد�ن و�لدتهما على حياتهما.
ففي مقابلة ن�سرت �لأ�سبوع �ملا�سي قال هاري �إن �لقر�ر �لذي جعله مي�سي 
ور�ء نع�سها خالل موكب �جلنازة �لذي �سار ببطء عر �سو�رع لندن �ملكتظة 

عندما كان طفال ترك �أثر� د�ئما.
وقال "كانت و�لدتي قد ماتت للتو وكان علي �أن �أ�سري طريقا طويال خلف 
نع�سها �لذي كان حماطا باآلف �لأ�سخا�س �لذين ي�ساهدونني فيما �ساهد 

ذلك �ملاليني عر �لتلفزيون".

م�شافرة توؤخر الرحلة 5 �شاعات
ت�����س��ّب��ب��ت م�����س��اف��رة ع��ج��وز يف �ل�����س��ني يف 
�أن  بعد  �ساعات  عدة  جوية  رحلة  تاأخري 
�ألقت عمالت معدنية على �أحد حمركات 
�لطائرة يف طقو�س "من �أجل �ل�سالمة"، 

بح�سب و�سائل �إعالم ر�سمية.
�لعمالت على  �مل��ر�أة )80 عاماً(  و�ألقت 
�مل��ح��رك بينما ك��ان��ت ت��ق��ف ع��ل��ى �ل���درج 
يف �ن��ت��ظ��ار رك���وب ط��ائ��رة ت��اب��ع��ة ل�سركة 
�إىل  �سنغهاي  �ل�سني من  ط��ري�ن جنوب 

قو�جنت�سو.
�لذين  �ل��ط��ري�ن  �سركة  موظفو  وع��رث 
جانب  من  �لو�قعة  بتلك  �إخطارهم  مت 
معدنية  عمالت  ت�سع  على  عيان،  �ساهد 
وقال  �مل���ح���رك.  د�خ����ل  ع��م��ل��ة  بينها  م��ن 
�إن �لعمالت  م�سوؤولون بالطاقم �جلوي 
�ملحرك  تعطيل  �ساأنها  من  كان  �ملعدنية 

�إذ� دخلت �إليه.
للطائرة  كاماًل  فح�ساً  �ل�سركة  و�أج��رت 
�أكرث  متاأخرة  �لنهاية  يف  �إقالعها  قبل 
من خم�س �ساعات. وقامت �سرطة �ملطار 
جتد  مل  �أنها  غري  �مل���ر�أة،  مع  بالتحقيق 
وقال  عقلي.  مر�س  �أي  من  تعاين  �أنها 

جري�ن �ملر�أة �إنهم يعتقدون �أنها بوذية.
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عمره 72 عامًا 
يجتاح االنرتنت

ح�����س��د رج����ل ت���ي���و�ين ع���م���ره 72 
تايو�ن"  "�أقوى جد يف  لقب  عاماً 
�لتو��سل  م���و�ق���ع  ���س��ّج��ت  ب��ع��دم��ا 
ظهر  �سادمة  بلقطات  �لجتماعي 
بخفة  بالريا�سة  يقوم  وه��و  فيها 

وقوة ل ي�سّدقان.
م�����ز�رع يف  ه�����س��ني،  ت�سينغ  ه���و�ن���غ 
بينغتونغ، هو بطل �سريط �لفيديو 
ب�سكل  �لنرتنت  على  �نت�سر  �لذي 

كبري حا�سد�ً ماليني �مل�ساهد�ت.
�لريا�سيون  �مل�����دّرب�����ون  وي����ق����ول 
بها  ي����ق����وم  �ل����ت����ي  �ل���ت���م���اري���ن  �إن 
ت�����س��ي��ن��غ ه���ي ن��ف�����س��ه��ا �ل���ت���ي يقوم 
ي�ساركون  �ل��ذي��ن  �لأ���س��خ��ا���س  بها 
�لفرق  ولكن  �جل��م��ال،  مب�سابقات 
هو �أن ت�سينغ يقوم بهذه �لتمارين 
منذ  �أن���ه  و�مل��ل��ف��ت  ف��ق��ط.  للت�سلية 
�أطلق  كبري  ب�سكل  �لفيديو  �نت�سار 
"�لن�سخة  ت�����س��م��ي��ة  �ل���رج���ل  ع��ل��ى 
 Master حلقيقة من �سخ�سية�

�لكرتونية".  Roshi

دي كابريو ميتدح حظر 
�شيد خنازير البحر 

حظرت �ملك�سيك �أم�س �لأول �جلمعة 
يف  معينة  �سباك  با�ستخد�م  �ل�سيد 
���س��م��ال خليج ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا وذل���ك يف 
معر�س  ن���وع  ب��اإن��ق��اذ  تعهدها  �إط����ار 
خنازير  �أن���������و�ع  م����ن  ل���الن���ق���ر�����س 
ويدعو  باكيتا  با�سم  ي��ع��رف  �لبحر 
كابريو  دي  ليوناردو  هوليوود  جنم 

و�آخرون حلمايته.
و�ل��ب��اك��ي��ت��ا ح���ي���و�ن ب��ح��ري ل���ه �أنف 
�أفط�س و�سارفت �أعد�ده على �لنتهاء 
ب�سبب �سباك ل�سيد �لروبيان و�سمكة 

�لتوتو�با. 
وك�سفت �ملك�سيك قبل ثالثة �أ�سابيع 
كابريو  دي  م��ع  بالتعاون  خطة  ع��ن 
�لبحري  �ل��ث��دي��ي  �حل��ي��و�ن  حلماية 

�لذي تتناق�س �أعد�ده.
�ل��ن��وع من  �لفتحات يف ه��ذ�  وت��ك��ون 
�سباك �ل�سيد بحجم ي�سمح باحتجاز 
يلقى  لكن  �لأ�سماك فح�سب  روؤو���س 
خنازير  �ح��ت��ج��از  يف  ع��ل��ي��ه��ا  ب��ال��ل��وم 
�لبحر من نوع باكيتا وقتلها. وقالت 
�ل�سحيفة  يف  �مل��ك�����س��ي��ك  ح���ك���وم���ة 
د�ئما  حظر�  �أ�سدرت  �إنها  �لر�سمية 
لل�سيد بهذه �ل�سباك يف �سمال خليج 
�ملك�سيك حيث ل تز�ل تعي�س �لأعد�د 
�لقليلة �ملتبقية من �لباكيتا. وقدرت 
موؤ�س�سة دي كابريو يف مطلع يونيو 
حزير�ن �أن هناك �لآن �أقل من 30 
دي  و�أث��ن��ى  �ل��ري��ة.  يف  فقط  باكيتا 
تغريدة عر ح�سابه على  كابريو يف 
�لعظيمة  �لأن��ب��اء  على  تويرت  موقع 
�سابقا  م���وؤق���ت���ا  ح���ظ���ر�  �أن  ب����اإع����الن 
ل�ستخد�م هذه �ل�سباك �أ�سبح د�ئما 
�ملك�سيكي  ل��ل��رئ��ي�����س  �ل�����س��ك��ر  وق�����دم 
و�ل�سندوق  ن��ي��ي��ت��و  ب��ي��ن��ي��ا  �إن���ري���ك���ي 

�لعاملي للحياة �لرية.

اأنواع العقد النف�سية ولكل فرد عقدته اخلا�سة! لكن ال ي�سهل على اجلميع  تكرث 
اأن يبتكروا حلواًل فاعلة ملعاجلة م�سكلة فقدان احرتام الذات وا�ستعادة ال�سيطرة 

على احلياة. يف جميع العقد النف�سية، تكمن امل�سكلة يف اأنها ال تعك�س واقع االأمور 
غالبًا بل اإنها تنجم بكل ب�ساطة عن نظرتنا اإىل اأنف�سنا. ثمة فرق 

والواقع وي�سعب  اأنف�سنا  نر�سمها عن  التي  ال�سورة  �سا�سع بني 
ردم تلك الهوة. يف علم النف�س، العقدة النف�سية هي جمموعة 

من احلاالت الداخلية املوؤملة التي ي�سعب حتّملها. يف احلياة 
النق�س  ب�سعور  النف�سية  العقدة  نربط  ما  غالبًا  اليومية، 

ب�سبب عيب ج�سدي مثاًل، لكن ال تعّب هذه احلاالت عن 
عقد فعلية بل اإنها جمرد 

م�ساكل يف قبول الذات.

�أنو�ع �لعقد �لنف�سية
عقدة �أوديب �أو �إلكرت�: يف �لأ�سطورة �لإغريقية، تزوج �أوديب 
�أن يعلم ذل��ك ث��م قتل و�ل���ده. بح�سب  م��ن و�ل��دت��ه م��ن دون 
�لتي  �ملرحلة  �أودي��ب  عقدة  تعني  فرويد،  �سيغموند  نظريات 
لو�لده.  �لعد�ء  ويكّن  �أمه  نحو  باجنذ�ب  �لطفل  فيها  ي�سعر 
�أودي��ب. عقدة  �لأنثوي لعقدة  �ملقابل  �إلكرت�، فهي  �أما عقدة 
�لنبذ: �سعور بالرف�س وعدم حب �لآخر وخوف مفرط من 
�لنف�سال عن �ملحيط. يرت�فق هذ� �لو�سع مع حالة �كتئاب. 
�لتي يكّنها �لآخ��ر له، في�سبح  بالعاطفة  �ملرء مطلقاً  ل يثق 
�ملطلق  وعد�ئياً. يف هذه �حلالة، ثمة رغبة يف �حلب  �سرير�ً 
مع �لتعبري عن عاطفة د�ئمة قد ت�سل �إىل حد �لتماهي مع 
بنف�سه  �لت�سحية  �إىل  �مل��رء  يعمد  قد  �أو  �ل�سريك.  �سخ�سية 
�لعقدة  ه��ذه  تنجم  لك�سب حبهم.  دوم��اً  �لآخ��ري��ن  وم�ساعدة 
)م��ث��ل غياب  �لطفولة  �حل��ب يف مرحلة  غ��ي��اب  ع��ن  ع��م��وم��اً 
�أو مبالغة �لأه��ل يف �لتعبري عن حبهم  �أي �حتكاك مع �لأم( 
�أن  يف  �ل�سخ�س  ه��ذ�  يرغب  بالتايل،  مثاًل.  �لوحيد  لبنهم 
ي�سعب  �أم���ر  وه��و  يحبونه،  م��ن  جميع  �هتمام  حم��ور  يبقى 
هذه  تظهر  �لأخ��وي��ة:  �خل�سومة  عقدة  �ل�سريك.  يوفره  �أن 
�لعقدة عند ولدة �سقيق �أو �سقيقة. في�سعر �لطفل باأنه منبوذ 
�لر�سد،  �سن  يف  ي�سبح  حني  بعدو�نية.  �لت�سرف  �إىل  ومييل 
تتجدد م�ساعر �خل�سومة جتاه �أ�سخا�س كثريين يف حميطه. 
عقدة �نعد�م �لأمان: تعني هذه �لعقدة �نعد�م �لثقة باحلياة 
وب��ال��ذ�ت. قد يعاين �مل��رء ح��الت ره��اب متعددة، �أو قد يبني 
به من خالل �لحتفاظ بعدد  �أمنياً خا�ساً  من حوله نظاماً 
و�فر من �لأغر��س مثاًل. عند جتاوز مرحلة �نعد�م �لأمان، 
قد تتحول �حلالة �إىل تهّور مفرط يف �لت�سرفات. تنجم هذه 
رو�ب��ط معقدة و�سعبة مع  ووج��ود  �حل��ب  �لعقدة عن غياب 
�لآخرين. عقدة  �لإخ�ساء : �إنه رمز �لإخ�ساء �ملعنوي �لذي 
يف  �سعوبة  �مل���رء  يجد  �حل��ال��ة،  ه��ذه  يف  �ل�سخ�سية.  ي��ط��اول 
�إثبات نف�سه. تنجم �حلالة عن ت�سلط �لأهل �لذين يوّجهون 
حياة �أولدهم خوفاً من فقد�نهم، ما يولد لديهم  خوفاً من 
عالقات  و�إق��ام��ة  با�ستقاللية  و�لعي�س  �لأه��ل  عن  �لنف�سال 
متناق�سة  م�ساعر  �لطفل  ي��ك��ّن  �ل��ر���س��د.  مرحلة  يف  طويلة 
لأهله ترت�وح بني �حلب و�لكره. تتج�سد هذه �لعقدة برغبة 
يف �لتفوق على �لو�لد لإثبات �لذ�ت، ف�ساًل عن تطور م�ساعر 
دجنو�نية ومت�سلطة و�سادية. باخت�سار، يكرر �لبن ت�سرفات 
�أهله. عقدة �لذنب: حالة �سائعة جد�ً وهي تنجم عن تعذيب 

�لأخطاء  �أب�سط  �رتكاب  بالعذ�ب عند  �ل�سعور  �ل�سمري. هذ� 
ُيرتجم مبحا�سبة �لذ�ت و�لبحث عن ترير ملختلف �لأفعال. 
من  و�خل���وف  �لكمال  �إىل  �لنزعة  م��ع  �حل��ال��ة  ه��ذه  تتما�سى 
�أحكام �لآخرين. ي�سعر �ملرء �أحياناً باأنه ل ي�ستحق حب �لآخر 
�لأ���س��ل عن  �ل��ع��ق��دة يف  ه��ذه  تنجم  لنف�سه.  ت��ق��دي��ره  ويفقد 
�سعور مفرط بالذنب �أو عن تربية قا�سية جد�ً و�لإ�سر�ر على 

مقارنة �لذ�ت مع �لآخرين.
عقدة �لدونية: ي�سعر �لطفل يف هذه �حلالة باأنه �أقل م�ستوى 
و�ل�سلطة  �لقوة  ك�سب  يف  رغبة  لديه  فتن�ساأ  �لر��سدين،  من 
للتعوي�س عن ذلك �ل�سعور. �إنها ظاهرة طبيعية بالن�سبة �إىل 
�لأولد. تنجم عقدة �لدونية عن قلة �لثقة بالنف�س. �إذ� كان 
�لطفل مدلاًل جد�ً يف �سغره، لن يفهم ملاذ� ل يحبه �جلميع 
حني يكر و�ستظهر لديه عقدة �لدونية. ميكن �لتعوي�س عن 
ذلك �لنق�س عر حتديد طموحات مفرطة و�لإ�سابة بجنون 
�لطفل يف جتاوز  ينجح  �إذ� مل  �لعقدة  تتطور هذه  �لعظمة. 
�لأ�سخا�س  بع�س  يجروؤ  ل  طفولته.  منذ  بالنق�س  �ل�سعور 
�أف���ك���اره���م خ���وف���اً م���ن �أن ي�����س��خ��ر منهم  ع��ل��ى �ل��ت��ع��ب��ري ع���ن 
�لآخ��رون. هكذ� يبد�أ �ل�سعي �إىل ك�سب �ل�سلطة و�لنفوذ. قد 
�أقل م�ستوى من �لرجل )لأ�سباب  باأنها  �ملر�أة حتديد�ً  ت�سعر 
�إذ�  كالرجال  �لت�سرف  �إىل  تعمد  وقد  و�جتماعية(،  ثقافية 
تفاقمت عقدة �لنق�س لديها. قد تتحول عقدة �لدونية �إىل 
�أ�سباب  من  غطر�سة…(.  �سخرية،  )غ��رور،  �لفوقية  عقدة 
�ملعايري  م��ع  �لتما�سي  ع���دم  �إع��اق��ة ج�����س��دي��ة،  �ل��ع��ق��دة:  ه���ذه 

�لجتماعية، �لرتبية على �أ�س�س مغلوطة…
و�لعجز  �ل��ذ�ت  على  �لرتكيز  �أ�سكال  �أح��د  �لرنج�سية:  عقدة 
عن حب �لآخ��ر. يف هذه �حلالة، من �لطبيعي �أن يفكر �ملرء 
باأن �جلميع يحبونه من طرف و�حد و�أن يحلل كل �سيء على 
طريقته �خلا�سة و�أل يتكلم �إل عن نف�سه. تتطور �لرنج�سية 
حني ت�سيطر  �لأنا على حياة �ل�سخ�س، وترتبط هذه �حلالة 

بعقدة �لنبذ و�لدونية و�لذنب.
�أو  �أن يكر  �إنها حالة �لطفل �لذي يرف�س  عقدة بيرت بان: 

�ل�سخ�س �لر��سد �لذي يبقى مرتبطاً بعامل �لأطفال.
عقدة �سندريال: �إنها حالة �ملر�أة �لتي ت�سعر باأن �لآخرين ل 

يقبلونها على �أنها �مر�أة فعلية.

التعوي�س عن النق�س
�لعقدة  معاجلة  �أو  بالنق�س  �سعور  �أي  عن  �لتعوي�س  ميكن 

فال  نا�سطاً،  �لنف�سي  �لدفاعي  �لنظام  يكون  حني  �لنف�سية 
يعاين �ملرء �أي م�سكلة لأنه ل يعرف �سيئاً عن �خللل �لنف�سي 
ع��اب��رة. لكن ل ميكن  ه��ذه �حلالة  �مل��وج��ود يف د�خله وتكون 
معاجلة �لنق�س تلقائياً يف حال �سدور �سل�سلة من رود �لفعل 
تكون  �حل��ال��ة،  ه��ذه  يف  �ملعني.  �مل��رء  �إر�دة  مع  تتناق�س  �لتي 
�ملعاناة كبرية ويبحث �ملري�س عن م�ساعدة حقيقية من �أهل 

�لخت�سا�س �أو من حميطه.
�لعائلي  �لتاريخ  خ�سائ�س  ر�سد  ميكن  �لنف�س،  علم  بف�سل 
لتحديد �أ�سباب �حلالة �لر�هنة عند �ملري�س ف�ساًل عن فهم 
�لتي  و�لعقد  �خلاطئة  وقناعاته  �ليومية  حياته  يف  خيار�ته 
تطغى على �أيامه. عند فهم هذه �ملعطيات كلها، ميكن قطع 
�سوط كبري يف �لعالج وم�ساعدة �ملري�س على ��ستعادة تقديره 

لنف�سه. �إنه �حلل �لأمثل لل�سفاء �لنف�سي!

ن�سائح
�لرئي�سة  �ل��ط��ري��ق  ه��ي  �لنف�سي  �لطبيب  زي���ارة  �أن  �سحيح 
للتخل�س من �لعقد �لنف�سية، لكن ل بد �أي�ساً من ت�سحبها 
 10 �إليك  �لتز�مها يف حياتك.  عليك  �لتي  بع�س �خلطو�ت 

ن�سائح يقدمها علم �لنف�س:
1- �ن�سج تدريجاً ول حتاول �أن تكر ب�سرعة.

2- �عرف �أن لي�س كل ما تفكر به يكون �سحيحاً دوماً.
3- �بِن �سيئاً ما �أو قم بعمل معني يجعلك ت�سعر بالفخر.

4- ل تكن خجوًل، �إبِن �سبكة عالقات �جتماعية وتعّرف �إىل 
�أنا�س جدد.

5- تعامل ب�سدق مع ذ�تك يف �ستى جمالت �حلياة.
�أو �مل��ك��ان��ة �ل��ت��ي تود  ب�����س��اأن م��ا ت��ود حتقيقه  6- ك��ن ���س��ادق��اً 

بلوغها.
7- �بحث يف د�خلك عن �حلقيقة، كي تعرف حقاً َمن تكون. 
و�لإجناز�ت  �حلالية  هويتك  �أف�سل  نحو  على  تفهم  عندئٍذ 

�لتي حققتها حتى �ليوم.
8- ل حتاول �لظهور بخالف ما �أنت عليه حقاً، لأنك بذلك 

تبدد �ملز�يا �لفريدة �لتي تتحلى بها �سخ�سيتك �حلقيقية.
�لتي  عينها  بالطريقة  �سيعاملونك  �لآخ��ري��ن  �أن  تذكر   -9
تعامل بها �أنت نف�سكم. يجب �أن حتب ذ�تك، و�إل لن يحبك 

�أحد.
10- �بن عالقات مع �أ�سخا�س يحبونك فعاًل ويحرتمونك، 

�أ�سخا�س يتحلون، مثلك، بالطيبة و�لتفاين.

اجلري ي�شاعد على وقف 
منو اخلاليا ال�شرطانية 

علمية  در����س��ة  كوبنهاغن  جامعة  علماء  �أج��رى 
على �لفئر�ن �ملخرية، �ثبتت نتائجها �ن �جلري 
ي�ساعد يف وقف منو �خلاليا �ل�سرطانية. وح�سب 
قولهم �ن �جلهد �لبدين �ملكثف ي�سمح بتقلي�س 
حجم �لأور�م �ل�سرطانية �ىل �لن�سف. و�ن هذ� 
خاليا  وتن�سيط  �لدري��ن��ال��ني  �ف���ر�ز  بف�سل  يتم 

�ملناعة.
�سرطانية  خاليا  ب��زرع  �لختبار�ت  عملية  ب��د�أت 
خمتلفة يف �ج�سام �لفئر�ن، وبعد �ن بد�أت تنت�سر 
جمموعتني.  �ىل  �لعلماء  ق�سمها  �ج�سامها  يف 
�لعجلة  تدوير  يف  تعمل  كانت  �لأوىل  �ملجموعة 
�ملجموعة  �أما  بالدرينالني.  �أو حقنت  با�ستمر�ر 

�لثانية فكانت تعي�س حياتها ب�سورة �عتيادية. 

�ل�سرطانية  �لأور�م  حجم  �ن  �لعلماء  فاكت�سف 
فئر�ن  ل���دى  ب��امل��ائ��ة   67-61 ب��ن�����س��ب��ة  ت��ق��ل�����س 
ترتبط  �لعلماء  ر�أي  وبح�سب  �لأوىل.  �ملجموعة 
�لتي   6 �إنرتلوكني  �مل��ادة  �لنتيجة مبفعول  هذه 
على  ب��دوره��ا  تق�سي  �لتي    NK تن�سط خاليا 

�خلاليا �ل�سرطانية.
قد يت�ساءل �مل�سابون بال�سرطان عن عدد �ملر�ت 
وع���ن م���دة مم��ار���س��ة �ل��ري��ا���س��ة وه���ل ي�ساعدهم 
هوجمان،  برينيال  �لباحثة  ت��ق��ول  د�ئ��م��ا؟  ه��ذ� 
عليهم  �أن  عليها   ح�سلنا  �ل��ت��ي  �ل��ن��ت��ائ��ج  ت�سري 
�ل��ري��ا���س��ة �لبدنية �ط���ول وق��ت ممكن  مم��ار���س��ة 
وب�سورة مكثفة لكي يفرز �جل�سم كمية �كر من 

.NK لدرينالني ولتحفيز خاليا�

كيف تتخل�شون من 
عقدكم النف�شية؟
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�ش�ؤون حملية

اأطباء مواطنني ينجحون يف عالج مري�ص من اأورام نادرة يف عينيه مب�شت�شفى املفرق

وزارة "الثقافة" تفتح باب الت�سجيل ملدة اأ�سبوع

اليوم اأنطالق فعاليات "�شيف ثقايف" يف 9 مراكز ثقافية على م�شتوى الدولة
دورات متخ�س�سة يف امل�سرح واملو�سيقى والفنون الب�سرية والكتابة االإبداعية

موؤ�ش�شة دبي لالإعالم ...  جناحات الأبرز جنوم اخلليج والوطن العربي

•• اأبوظبي-الفجر

��ستقبل م�ست�سفى �ملفرق �أحد من�ساآت �سركة �أبوظبي 
ملري�س  ن����ادرة  "�سحة" ح��ال��ة  �ل�����س��ح��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
ك���ل من  م��ت��ع��ددة يف  ك��ب��ري لأور�م  ب��ان��ت�����س��اٍر  م�����س��اب 
ومتكن  �ل��ع��ي��ن��ني،  م��ن  و�ل��ع��ل��وي��ة  �ل�سفلية  �جل��ف��ون 
�لفريق �جلر�حي و�لتجميلي من �بتكار حل ترميمي 
و�لطبيعي  �ل�سناعي  �جللد  من  كل  ��ستخد�م  يدمج 
لرتميم �جلفن، وتعد هذه �لعميلة �لرتميمية �لأوىل 

من نوعها بني من�ساآت �سركة "�سحة".
�أور�م  ج��ر�ح��ة  ��ست�ساري  �أبوحليقة  خالد  د.  وي��ق��ول 
�ل���ع���ني، رئ��ي�����س ع���ي���ادة �لعيون:  و�أع�������س���اب وجت��م��ي��ل 
يف  ن���ادر  ب���ورم  باإ�سابته  �مل��ري�����س  ح��ال��ة  ت�سخي�س  مت 
من  وه���ي  �لعينني  م��ن  و�ل�سفلية  �ل��ع��ل��وي��ة  �جل��ف��ون 
�نت�سار  من  �ملري�س  ومل�ساعدة  عامليا،  �لنادرة  �حلالت 
و�ل�سفلية  �لعلوية  �جلفون  ��ستئ�سال  قررنا  �لأور�م 

�ملري�س  ي�����س��ط��ر  �ل��ع��ي��ن��ني، ومل  م���ن  ك���ام���ل  ب�����س��ك��ل 
�سعد�ء  ون��ح��ن  �ل��ك��ي��م��اوي،  للعالج  للخ�سوع  بعدها 
بالنتائج �لنهائية بدء� من �نقاذ عيني �ملري�س مرور� 
برتميمهما و��ستعادة �ل�سكل �لطبيعي للوجه بعد �أن 
�نت�سار  ج��ر�ء  بالغة  ت�سوهات  يعاين من  �ملري�س  كان 
��ست�ساري  �حل��م��ادي  م��ق��د�د  د.  و���س��ح  وك��م��ا  �لأور�م. 
نائب  �ليدين،  وج��ر�ح��ة  و�حل���روق  �لتجميل  جر�حة 
�ملدير �لطبي يف م�ست�سفى �ملفرق،: "متا�سيا مع توجه 
�لتخ�س�سات  متعددي  نهج  �تباع  يف  "�سحة"  �سركة 
�ل�����ذي ي�����س��م��ن ج�����ودة �خل���دم���ات �مل��ق��دم��ة م���ن قبل 
قد  �لتي  �لتخ�س�سات  خمتلف  يف  متمر�سني  خ��ر�ء 
ت�سكيل فريق طبي من  �ملر�سية، مت  تتطلبها �حلالة 
متعددي �لتخ�س�سات يف كل من جر�حة �أور�م �لعيون 
و�لتجميل ملعاجلة �حلالة �لتي تعد �لأوىل من نوعها 
مت  �جل��ف��ون،  ��ستئ�سال  فبعد  �مل��ف��رق،  م�ست�سفى  يف 
مبتكرة  بطريقة  �ُسكلت  بديلة  بجفون  ��ستبد�لهم 

�عتمدت على دمج كل من �جللد �ل�سناعي و�لطبيعي، 
ومت �ختيار �لدمج بينهما لأ�سباب عديدة منها �إعطاء 
مرونة �أكرث حلركة �جلفن، ونفخر يف م�ست�سفى �ملفرق 
لرتميم  �لتقنية  ه��ذه  �بتكار  يف  �ل�سباقني  نكون  �أن 
�جلفون". ونوه د. مقد�د �حلمادي �أن ترميم �جلفون 
من �جلر�حات �لتي ميكن �إجر�ئها بعدة طرق قدمية 
وحديثة، �إل �أن �أحدث �لطرق �لتي �أجريت م�سبقا يف 
�أجز�ء خمتلفة من �جل�سم  �ملفرق لرتميم  م�ست�سفى 
ك��الأ���س��اب��ع و�ل���ذر�ع���ني و�لأرج������ل ه��ي ب��دم��ج �جللد 
مقاربة  نتيجة  يعطي  و�ل���ذي  و�لطبيعي،  �ل�سناعي 
جللد �لأن�سان من حيث �ملرونة و�ل�سكل، ولكنها �ملرة 
و�أ�ساف  �جلفون،  تطبيقها لرتميم  يتم  �لتي  �لأوىل 
د. مقد�د: "عند مناق�سة خطة �لعالج مع �ملري�س مت 
حالته  تالئم  �لتي  �لرتميم  جر�حة  خ��ي��ار�ت  عر�س 
من �سمنها هذه �لفكرة �لتي لقت ��ستح�سان �ملري�س 
حيث  ب��اه��رة  �ل��ن��ت��ائ��ج  "كانت  و�ع��ق��ب:  ومو�فقته"، 

متكنا من مقاربة �ل�سكل �لطبيعي للجفن، �إىل جانب 
�كت�ساف عدة مميز�ت لهذه �لطريقة �لرتميمية منها 
و�لتمكن  �جل��ف��ن  على  �ل�سد  وتقليل  �جل��ل��د  م��رون��ة 
�لقرنية  ك��ام��ل مم��ا يجنب  ب�سكل  �ل��ع��ني  �غ���الق  م��ن 
�إىل  �جل���ف���اف،  م��ث��ل  �ملحتملة  �جل��ان��ب��ي��ة  �مل�����س��اع��ف��ات 
�لعملية لح��ق��ا لتعديل  �ج���ر�ء  �إع����ادة  ت��ف��ادي  ج��ان��ب 
لعمليات  نوعية  نقلة  �لطريقة  ه��ذه  وت��ع��د  �جل��ف��ن، 
جتميل �جلفن ون�سعى لتقدميها يف �ملوؤمتر�ت �لطبية 
�ملميز�ت  وعر�س  و�لتجميل  �لرتميم  يف  �ملتخ�س�سة 

�لتي متت مالحظتها".
لعدة  �أن��ه خ�سع  لل�سفاء،  �ل��ذي متاثل  �ملري�س  و�أك��د 
جر�حات �سابقة ل�ستئ�سال �لأور�م ب�سكل جزئي غري 
عدد�،  و�أك��رث  �أ�سرع  ب�سكل  لالنت�سار  تعود  �لأور�م  �أن 
�أن قرر �لفريق �لطبي  ومل يتخل�س منها نهائيا �إىل 
يف م�ست�سفى �ملفرق من ��ستئ�سال �جلفون ب�سكل كامل 

وترميمهما بحرفية عالية.

•• اأبو ظبي -الفجر

�لتابعة  �لثقافية  �مل��ر�ك��ز  بكافة  ثقايف  �سيف  برنامج  فعاليات  �ليوم  تنطلق 
لوز�رة �لثقافة وتنمية �ملعرفة بكافة �إمار�ت �لدولة و�لذي ي�ستمر حتى 10 
من �غ�سط�س �ملقبل حتت رعاية معايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير 
�لثقافة وتنمية �ملعرفة، ويت�سمن �لرنامج دور�ت وور�س عمل متخ�س�سة يف 
�لب�سرية و�لكتابة �لإبد�عية ويديرها  �مل�سرحية و�ملو�سيقى و�لفنون  �لفنون 
و�ستمنح  و�لأدب���اء،  و�لفنانني  و�ملتخ�س�سني  �خل��ر�ء  من  متميزة  جمموعة 
ي�سملها  �لتي  �لأرب��ع��ة  �مل��ج��الت  يف  للمتميزين  قيمة  ج��و�ئ��ز  �لثقافة  وز�رة 
برنامج "�سيف ثقايف"  كما ي�ستمر فتح باب �مل�ساركة حتى �لعا�سر من يوليو 
لكافة طالب وطالبات �ملد�ر�س عر موقع وز�رة �لثقافة على �سبكة �لإنرتنت 

�أو بزيارة �حد مر�كزها �لثقافية �ملنت�سرة بكافة �إمار�ت �لدولة .
�إد�رة �لفعاليات �لثقافية بوز�رة �لثقافة وتنمية  و�أكد يا�سر �لقرقاوي مدير 
و�لفنية  و�ملعرفية  �لثقافية  بخدماتها  للو�سول  ت�سعى  �ل���وز�رة  �أن  �ملعرفة 
�ملتنوعة �إىل كافة �أبناء �لوطن و�ملقيمني على �أر�سه، وخا�سة يف ف�سل �ل�سيف 
�ملر�كز  ثقايف" بكافة  برنامج" �سيف  م��ن  �لأوىل  �ل���دورة  فعاليات  ب��اإط��الق 
�لثقافية �لتابعة لوز�رة �لثقافة بهدف جذب �ملوهوبني و�ملتميزين من �ل�سباب 
�لدور�ت  ع�سر�ت  تقدمي  على  �لرنامج  وي��رك��ز  �مل��د�ر���س  وطالبات  وط��الب 
�لتدريبية وور�س �لعمل، يف عدد من �ملجالت �لإبد�عية ومنها �مل�سرح، و�لفنون 
�لت�سكيلية، و�لكتابة �لإبد�عية �سو�ء بالق�سة �أو �ل�سعر �أو �لرو�ية، �إ�سافة �إىل 
�ملو�سيقى �لكال�سيكية و�لتدريب على �لعزف على عدد من �لآلت �ملو�سيقية، 
�ملجالت من خالل خر�ء  كافة  �ملبدعني يف  �كت�ساف  �إىل  �لرنامج  ويهدف 
وفنانني و�أ�ساتذة متخ�س�سني يف �ملجالت �لأربعة متهيد� لدعمهم و�سمهم 
�إىل بر�مج �لوز�رة �لهادفة �إىل �سخ دماء جديدة يف �مل�سهد �لثقايف �لإمار�تي 

�لرنامج  ه��ذ�  يف  للم�ساركة  �لت�سجيل  ب��اب  فتح  �ن  �إىل  م�سري�  ع��ام،  ب�سكل 
م�ستمر حتى �لعا�سر من �ل�سهر �حلايل. و�أ�ساف قرقاوي �ن برنامج "�سيف 
ثقايف" يحظى برعاية ومتابعة مبا�سرة من معايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك 
يوما،   40 مل��دة  ي�ستمر  �أن  �ملقرر  من  �ل��ذي  وتنمية  �لثقافة  وزي��ر  نهيان  �آل 
حيث وجه معاليه باأن تكون كافة �لفعاليات �أكرث تخ�س�سا وثر�ًء يف �ملجالت 

من�سة  مبثابة  تكون  و�أن  و�مل�سرحية،  و�ملو�سيقية  و�لفنية  �لأدبية  �لإبد�عية 
لكافة �ملوهوبني للتعبري عن قدر�تهم وملكاتهم �خلا�سة، من خالل تقدمي 
علمي  باأ�سلوب  وتوجيههم  وقدر�تهم  مو�هبهم  وتطوير  لهم  �ل��الزم  �لدعم 
للم�سارعة  �لأم��ور  �أولياء  �لقرقاوي  ودع��ا  و�لتطور.  �ل�ستمر�ر  لهم  ي�سمن 
تنا�سب ميولهم وهو�ياتهم يف  �لتي  و�ل��دور�ت  �لور�س  �أبنائهم يف  يف ت�سجيل 
�لدور�ت �لرئي�سية �لأربعة يف �مل�سرح و�ملو�سيقي و�لفنون �لت�سكيلية و�لكتابة 
كل  �أن  مو�سحا  و�لرو�ية،  �لق�سرية  و�لق�سة  �ل�سعر  حتتوي  �لتي  �لإبد�عية 
تاأ�سي�سية  مرحلة  مبثابة  �ل��ور���س  ت��ك��ون  ك��ي  علمية  منهجية  تعتمد  ور���س��ة 
للمبدعني �ل�سغار، و�أن �لوز�رة ر�سدت جو�ئز قيمة للمتفوقني ت�سلم لهم مع 
�سهاد�ت �لتقدير يف حفل �خلتام، كما �ستدعم �ملوهوبني منهم على مد�ر �لعام 
من خالل ن�سر �أعمالهم وتقدميهم �إىل �جلمهور �لإمار�تي، موؤكد� �أن "�سيف 
ثقايف" ياأتي تطبيقا لر�سالة �لوز�رة يف دعم �ملو�هب �لإمار�تية، و�ت�ساقا مع 
يف  �ساركو�  �لذين  �لإم��ار�ت��ي��ون  و�ملبدعون  �خل��ر�ء  قدمها  �لتي  �لتو�سيات 
 3 قبل  �ملعرفة  وتنمية  �لثقافة  وز�رة  نظمته  �ل��ذي  �ل��ث��اين  �لثقايف  �مللتقى 
�أ�سهر برعاية معايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك. من جهة �أخرى �عتمد معايل 
�ل�سيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة وتنمية �ملعرفة �سعار �لرنامج 
�لأربعة  �إىل جمالته  �لإ�سارة  يت�سمن  و�ل��ذي   2017 �لوطني �سيف ثقايف 
�ملوهوبني  �لطلبة  بدعم  �خلا�سة  و�ملبادر�ت  �لفعاليات  كافة  حتته  لتن�سوي 
ورعايتهم خالل �ملرحلة �ملقبلة من خالل كافة �ملر�كز �لثقافية �لتابعة لوز�رة 
�أكرث من  �إم��ار�ت �لدولة و�لتي ت�سم  �لثقافة وتنمية �ملعرفة �ملنت�سرة بكافة 
39 دورة رئي�سية يقدمها نخبة خمتارة من �خلر�ء و�ملتخ�س�سني و�لفنانني 
و�لأدباء و�لنقاد، �إ�سافة �إىل �أكرث من 50 فعالية �أخرى ورحالت �إىل �ملناطق 
�لأثرية و�ل�سياحية بالدولة، وم�سابقات ترفيهية و�أن�سطة جمتمعية متنوعة 

على مد�ر 40 يوما هي مدة �لرنامج.

•• دبي  - الفجر

متّيز �سهر رم�سان على �سبكة قنو�ت موؤ�س�سة 
�لكبار  �لنجوم  من  عدد  بعودة  لالإعالم  دبي 
لأ�سباب  �ل�سغرية  �ل�سا�سة  عن  غابو�  �لذين 
�لن�سو�س  ت����وّف����ر  ع�����دم  �أب�����رزه�����ا  خم��ت��ل��ف��ة 
�ملنا�سبة �أو �لرتكيز على �لأعمال �ل�سينمائية 
�مل�ساهدين  ج��ع��ل  م���ا  وه����ذ�  �مل�����س��رح��ي��ة.  �أو 
ي��رتق��ب��ون ب�����س��وق �أك����ر ه���ذ� �ل��ع��ام �أدو�ره�����م 
�ملُبدعة. وكان لعودة جنوم  �ملميزة و�أعمالهم 
�خل��ل��ي��ج �ل��وق��ع �لأك����ر ع��ل��ى ع�����س��اق �لدر�ما 
�سا�ساتهم  �أم��ام  ت�سّمرو�  �لذين  �لرم�سانية 
ينتظر  م���اذ�  ملعرفة  �لأخ���رية  �حللقات  حتى 

�أبطال م�سل�سالتهم �ملف�سلة.
قائمة  �لفهد  حياة  �لقديرة  �لفنانة  تت�سّدر 
�ل�سا�سة  �إىل  �ل��ع��ودة  �خ��ت��ارو�  �ل��ذي��ن  �لنجوم 
�مل�سل�سل  خ����الل  م���ن  �ل���ع���ام  ه����ذ�  �ل�����س��غ��رية 

�لكوميدي "رمانة". 
وق����د مت��ّك��ن��ت م���ن ����س��ت��ق��ط��اب ن�����س��ب��ة عالية 
�ملو�سم  ه�����ذ�  غ���ن���ى  رغ�����م  �مل�������س���اه���دي���ن  م����ن 
�لكوميدية  �لدر�مية  بالأعمال  �لرم�ساين 
�لفهد  ت��اأّل��ق��ت  وحم���اوره���ا.  ق�س�سها  وت��ن��ّوع 
يف  �أي�ساً  برعت  لكنها  �لكوميدية  �لأدو�ر  يف 
بكتابة  وق��ام��ت  متنوعة،  �سخ�سيات  جت�سيد 
و�إنتاج �أعمال مميزة، وهذ� ما جعلها حتافظ 
مّر  على  وتقديرهم  �مل�ساهدين  حمّبة  على 
�إلهام  �لكويتية  �لنجمة  تاألقت  كما  �ل�سنني. 
�لف�سالة يف "�ليوم �لأ�سود" �إىل جانب نخبة 
من جنوم �خلليج �لعربي خالل �سهر رم�سان 
ه �ملتقن،  �ملبارك. متّيز �مل�سل�سل بحبكته ون�سّ
�لجتماعية  �لق�سايا  م��ن  ع���دد�ً  ع��ال��ج  فقد 
�لأربعني،  ���س��ن  ب��ع��د  �حل���ب  ق�سية  و�أب���رزه���ا 
�سق���وط  ب��ع��د  �مل��ق��رب��ني  ح��ق��ي��ق��ة  و�ك��ت�����س��اف 
بني  �ملقارنة  ق�سية  �إىل  بالإ�سافة  �ل��ق��ناع، 
�لتقليدي و�ل���زو�ج عن ح��ّب، و�لزو�ج  �ل��زو�ج 
من �أجنبية، وحديثي �لنعمة وتاأثري �ملال على 
�سلوكياتهم، بالإ�سافة �إىل �لتفاوؤل و�لت�ساوؤم 
يف �حلياة.  هذ� وفاجاأ �ملمثل �لكويتي ح�سن 
ج��م��ه��وره ب�����دوره �ل���رت�ج���ي���دي �ل��ب��ع��ي��د عن 
�أدو�ر  جت�سيد  على  قدرته  مثبتاً  �لكوميديا، 

متنّوعة ترتك ب�سمتها لدى �مل�ساهد.
بني  ب��ر�ع��ة  فتنّقل  بو�سهري  �هلل  عبد  �أّم���ا 
�لكوميديا و�لرت�جيديا حيث ج�ّسد �سخ�سية 
و�لرومان�سية  و�ل��غ��ام�����س��ة  �ل��ه��ادئ��ة  في�سل 
�أو  �بتذ�ل  دون  من  �لأ�سود" و�أّدى  "�ليوم  يف 

�ف��ت��ع��ال دور �لب����ن �ل��ع��اط��ل ع���ن �ل��ع��م��ل يف 
م�سل�سل "رّمانة" فاأظهر �إمكانياته �لعالية يف 

�إعطاء كّل دور حّقه يف كّل من �مل�سل�سلني. 
"�إقبال  يف  �إن�سانّياً  دور�ً  هدى ح�سني ج�ّسدت 
يوم �أقبلت" حيث �أّثرت ب�سكل عميق يف قلوب 
�مل�ساهدين �إذ متّكنت هدى ح�سني من جت�سيد 
دور بطلة �مل�سل�سل باإتقان وحرفية يف جتربة 
معّلمة  دور  ح�سني  لعبت  خمتلفة.  در�م��ي��ة 
متقاعدة يف عقدها �ل�ساد�س، م�سابة بال�سلل 
�لرعا�س. ي�ستعر�س �مل�سل�سل خمتلف مر�حل 
�مل��ر���س وم���ا ي��ر�ف��ق��ه��ا م��ن م��ع��ان��اة وحتديات 
�إقبال  بعالقة  �ملر�س  تاأثري  وم��دى  و�جهتها 
�ملمثلة هبة  �مل�سل�سل  ب��رزت يف  ب��اأولده��ا. كما 
�بنة  ��ة،  �ل��ت��ي ج�����ّس��دت �سخ�سية ح�����سّ �ل���دري 
تاأبه  ل  �ل��ت��ي  �لقلب  �لقا�سية  �ل��ب��ك��ر،  �إق��ب��ال 
�لإن�سانّية  بالتفا�سيل  مليء  م�سل�سل  لأمها. 
�لأوىل حّتى  �ل��ل��ح��ظ��ات  م��ن  �ل��ق��ل��وب  ي��اأ���س��ر 

�ل��ل��ح��ظ��ات �لأخ�����رية. وك��م��ا يف ك���ّل ع���ام، كان 
��ستثنائّية  �إط���اللت  �لعربي  �لوطن  لنجوم 
وم����ت����ج����ددة ع����ر ���س��ا���س��ت��ي م���وؤ����س�������س���ة دب���ي 
مرتبطة  و�أخ��رى  م�سّوقة  ق�س�س  لالإعالم. 
�جلمهور  لفتت  �لعربية  جمتمعاتنا  ب��و�ق��ع 
فجعلته يتعاطف مع �لأبطال ويرتقب ب�سوق 
�أحد�ث �حللقات يوماً بعد يوم.  حيث حتر�س 
بعيد�ً  متنوعة  �سخ�سيات  �ختيار  على  ي�سر� 
ع��ن �لرتابة و�ل��ت��ك��ر�ر فتنجح يف ك��ّل م��ّرة يف 
حتقيق جناح ��ستثنائّي. و�أ�سافت هذه �ل�سنة 
�إىل ر�سيد جناحاتها "�حل�ساب يجمع" حيث 
و�مل�ساكل  �ملنزليات  �لعامالت  ق�سية  طرحت 
�أ�ساليب  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  ت�����س��ادف��ه��ّن  �ل��ت��ي 
�لن�سب و�لحتيال �لتي تتبعها بع�س مكاتب 
نيللي  بالزبائن.  لالإيقاع  �خل��ادم��ات  ت�سغيل 
كرمي �أتقنت دورها يف �أدّق تفا�سيله يف "لأعلى 
�ل�سخ�سيات  نيللي يف �ختيار  �سعر" وجنحت 

�لتي تر�سي جمهورها عاماً بعد عام ويظهر 
�أعمالها  ذلك من خالل تفاعل متابعيها مع 
مّر  فعلى  �لجتماعي.  �لتو��سل  و�سائل  عر 
�ملو��سم �خلم�سة �ملا�سية تعاونت نيللي كرمي 
م��ع م��وؤ���س�����س��ة دب���ي ل���الإع���الم وج����اء م�سل�سل 
مو�سم  يف  �لتعاون  هذ�  �سعر" ليتّوج  "لأعلى 
�أطّلت بدور جميلة  �إذ  رم�سان من هذ� �لعام 
ر�ق�����س��ة �ل��ب��ال��ي��ه �ل�����س��ه��رية �ل��ت��ي ت��خ��ّل��ت عن 
�لتجميل  طبيب  زوج��ه��ا  �أج��ل  م��ن  طموحها 
عائ�سة.  و�ب��ن��ت��ه��م��ا  ف��ه��م��ي(  )�أح���م���د  ه�����س��ام 
�حلزينة  �ل��در�م��ا  �أج���و�ء  ع��ن  نيللي  �بتعدت 
لتج�سد و�قعاً م�ستمد�ً من �سلب جمتمعاتنا 
�ليوم: �خليانة �لزوجية. وتفّوقت منة �سبلي 
�لأجنبية  �مل����ر�أة  دور  ت��ق��دمي  يف  نف�سها  على 
�أهّم  من  �لغروب" فكانت  "و�حة  م�سل�سل  يف 
�لعام  لهذ�  �لرم�سانية  �لن�سائية  �لبطولت 
ب�����ر�أي �مل��ت��اب��ع��ني و�ل���ن���ق���اد. مت��ّك��ن��ت م��ن��ة من 

�إبر�ز �سخ�سّية كاثرين وجت�سيدها باحرت�ف 
و�لت�سنع.  �لتقليد  عن  بعيد�ً  طريقتها  على 
منة  �عتنت  �خلارجي،  �ل�سكل  �إىل  بالإ�سافة 
و�مل�سية،  �للهجة،  فاأتقنت  �لتفا�سيل،  ب���اأدق 
مقنعاً  �أد�ًء  للم�ساهدين  ل��ت��ق��ّدم  و�ل��ت��ع��ب��ري، 

ت�ستحّق عليه �جلو�ئز. 
وج�سدت دنيا �سمري غامن دور عتاب م�سيفة 
ب��ع��د �سقوط  ذ�ك��رت��ه��ا  �ل��ت��ي تفقد  �ل��ط��ري�ن 
�لطائرة يف جزيرة نائية �إثر تعر�سها لعطل 
�ل�سعيدية  لهجتها  �أ���س��ف��ت  وق���د  م��ف��اج��ئ. 
�لفكاهة  م����ن  �مل����زي����د  �ل���غ���ري���ب���ة  وم�����س��ي��ت��ه��ا 
تابع  �ل��ك��وم��ي��دي��ة.  �مل�����س��اه��د  �إىل  و�ل��ط��ر�ف��ة 
�مل�����س��اه��دون م���غ���ام���ر�ت �ل���رك���اب و�لأح������د�ث 
تعود  ح��ت��ى  تتحلحل  �إن  م���ا  �ل��ت��ي  �مل��ت��ت��ال��ي��ة 
يرتقب  �جل��م��ه��ور  فتجعل  جم����دد�ً  وت��ت��ع��ّق��د 
�أجو�ء من �ل�سحك  �لنهاية بفارغ �ل�سر يف 

�ملتو��سل.

بالتعاون مع جائزة خليفة لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

وزارة التجارة وال�شناعة تنظم الدورة الثالثة 
ملهرجان التمور امل�شرية بواحة �شيوة يف نوفمرب املقبل

•• اأبو ظبي- الفجر

تنظم وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة بالتعاون مع �لأمانة �لعامة جلائزة خليفة 
�لدولية لنخيل �لتمر و�لبتكار �لزر�عي من دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�لدورة �لثالثة ملهرجان �لتمور �مل�سرية بو�حة �سيوة يف نوفمر �ملقبل.
�ل��وز�رة على  �لتجارة و�ل�سناعة حر�س  و�أك��د �ملهند�س ط��ارق قابيل وزي��ر 

�لنخيل  ب��ق��ط��اع��ي  �ل��ن��ه��و���س 
�ملجتمع  وتنمية  �لتمور  و�إنتاج 
وجتويد  و�ل������و�ح������ات  �مل���ح���ل���ى 
زر�ع���ة و�إن��ت��اج �ل��ت��م��ور ومتكني 
�ملنتج و�ملز�رع من �ملناف�سة على 

�مل�ستوى �لدويل.
�أن �لدورتني  �إىل  و�أ�سار �لوزير 
�ل�سابقتني للمهرجان كان لهما 
وت�سدير  �سناعة  يف  كبري  �أث��ر 
�لتمور حيث �سجلت �ل�سادر�ت 
�مل�����س��ري��ة م���ن �ل���ت���م���ور خالل 
�جلاري  �لعام  من  �لأول  �لربع 
�أل����ف   17.3 ن���ح���و   2017
 14.2 �إىل  قيمتها  ت�سل  ط��ن 
 13.1 م��ق��اب��ل  دولر  م��ل��ي��ون 

�ألف طن خالل نف�س �لفرتة من 
�لعام �ل�سابق بزيادة ن�سبتها 32% .

�ملز�رعني  �خل��ر�ت بني  تبادل  �ملهرجان هو  �لهدف من  �أن  قابيل  و�أو�سح 
و�مل��ن��ت��ج��ني و�لأك���ادمي���ي���ني ل��ت��ق��دمي �لأف�����س��ل و�إب�����ر�ز �مل��ق��وم��ات �لرت�ثية 
لها  �ملر�فقة  و�ل�سناعات  �لتمور  و�إن��ت��اج  زر�ع��ة  قطاع  وتنمية  و�ل�سياحية 

باملجتمع �ملحلى لتحقيق �لتنمية �مل�ستد�مة.
ومن جانبه �أ�ساد �لدكتور عبد �لوهاب ز�يد �مني عام جائزة خليفة �لدولية 
�آل  ز�ي��د  بن  من�سور  �ل�سيخ  �سمو  بدعم  �ل��زر�ع��ي  و�لبتكار  �لتمر  لنخيل 
بالإمار�ت لهذ�  �لرئا�سة  �ل��وزر�ء ووزي��ر �سئون  نائب رئي�س جمل�س  نهيان 
�مل�ساركة  �جل��ه��ات  كافة  جهود  وك��ذ�  �ل��ت��و�يل  على  �لثالث  للعام  �ملهرجان 
من �جلانبني �لإمار�تي و�مل�سري يف �إجناح �لدورتني �لأوىل و�لثانية من 

�ملهرجان يف عامي 2016-2015
و�أو�سح �نه �سيتم فتح باب �مل�ساركة يف م�سابقة �لتمور �مل�سرية خالل �لدورة 
و��ستمارة  و�ملعايري  و�ل�سروط  �لفئات  يو�سح  خا�س  دليل  �سمن  �لثالثة 
�مل�ساركة، لفتاً �ىل �ن تلك �مل�سابقة تهدف �ىل تعزيز عالقة �لن�سان ب�سجرة 
و�ملناق�سة  �ملو�طنني  جميع  لدى  �ل�سجرة  باأهمية  �لوعي  وتنمية  �لنخيل 
�جلمهورية  م�ستوى  على  �لأف�����س��ل  وت��ق��دمي  �خل���ر�ت  وت��ب��ادل  �ل�سريفة 

ط�������ارق ق����اب����ي����ل... 
ح����ري���������س����ون ع��ل��ى 
بقطاعي  ال��ن��ه��و���س 
التمور  واإنتاج  النخيل 
واملزارع  املنتج  ومتكني 
عامليًا امل��ن��اف�����س��ة  م��ن 

زاي���د... فتح  ال��وه��اب  عبد 
م�سابقة  يف  امل�ساركة  ب��اب 
التمور امل�سرية خالل الدورة 
خا�س  دليل  �سمن  الثالثة 
وال�سروط  الفئات  يو�سح 
واملعايري وا�ستمارة امل�ساركة

جمموعة ’زليخة‘ للرعاية ال�سحية تطلق حملة توعية حول حوادث االختناق
االختناق ... امل�شبب الرابع للوفاة نتيجة 

’اإ�شابات غري مق�شودة‘ على ال�شعيد العاملي
•• دبي- الفجر

للرعاية  ’زليخة‘  جمموعة  تطلق  �ل�سيفية،  �لعطلة  مو�سم  ب��د�ي��ة  م��ع 
�ل�سحية حملة توعية حول خماطر �لختناق، عقب زيادة يف عدد �حلالت 
�لأه��ايل على توخي  �ل�سحية  �لرعاية  م��وؤخ��ر�ً.  وحت��ث جمموعة  �ملحلية 
�لو�جبة  �ل�سالمة  ت��د�ب��ري  �ت��خ��اذ  ب�سمان  يتعلق  فيما  و�حل���ذر  �حليطة 
�لإختناق  �رتفاعاً يف عدد حالت  �أن �سهدت  تفادياً حلو�دث �لختناق، بعد 
يف م�ست�سفياتها. وقال �لدكتور دير�ج �سيد�جوند� �سيد�بال، �أخ�سائي طب 

�لأطفال يف م�ست�سفى ’زليخة‘ بدبي تعليقاً 
موؤخر�ً  �مل�ست�سفى  "�سجل  �مل��و���س��وع:  على 
دخ��ول ح��الت �ختناق باأعد�د مل من قبل.  
ويف ظل �لوقت �لكبري �لذي متنحه �لعطلة 
ل��ه��م، مي�����س��ي �لأط���ف���ال �أوق��ات��ه��م ع����ادة يف 
وي�سبحون  ماألوفة،  وغري  غريبة  مناطق 
�أك������رث ع���ر����س���ة ل��ل��م��خ��اط��ر �ل���ن���اج���م���ة عن 
�أج�سام  �أو و�سع  عملية م�سغ غري مكتملة 
غريبة يف �أفو�ههم".  و�أ�ساف قائاًل: يكون 
�أك����رث ع��ر���س��ة خل��ط��ر �لختناق  �لأط���ف���ال 
�لهو�ئية،  ق�سبتهم  ح��ج��م  ل�سغر  ن��ظ��ر�ً 
�ل�سر�ب  ق�سة  �أب��ع��اد  ي��ع��ادل حجمها  و�ل��ت��ي 
تقريباً– وميكن �أن يحدث �لختناق نتيجة 

لالأطعمة �أو �لأدو�ت �ملنزلية �أو �لألعاب. 
�حلد  يف  كبري  ب�سكل  ت�سهم  ب�سيطة  خ��ط��و�ت  �ل��و�ل��د�ن  يتخذ  �أن  وميكن 
�أو  �لأطفال  �إ�سابة  تقليل فر�س  وبالتايل  �لتعر�س لالختناق،  من فر�س 
ب��اأن نعزز وع��ي جميع �لأه��ايل يف دول��ة �لإم���ار�ت �لعربية  وفاتهم. وناأمل 
�ملتحدة بالأعر��س و�أ�ساليب �ل�ستجابة �لفورية لالختناق يف حال وقوعه.

�لعلوي  �لهو�ء  �أو جزئياً ملجرى  كاماًل  �ن�سد�د�ً  ويعرف �لختناق باعتباره 
ب�سكل  �لتنف�س  من  �مل�ساب  متنع  و�لتي  �أخ��رى،  �أج�سام  �أو  للطعام  نتيجة 
�مل�سببات  ر�ب��ع  �لختناق  يعتر   ،2017 �لإ�سابات  حلقائق  ووفقاً  فاعل. 
من  �لرغم  وعلى  مق�سودة‘ عاملياً.  غري  ’�إ�سابة  نتيجة  للوفاة  �لرئي�سية 
عدم تو�فر �إح�ساء�ت حملية، فاإن �ملعدلت �ملتو�سطة ت�سري �إىل وفاة طفل 

كل خم�سة �أيام يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية جر�ء �لختناق بالطعام



�خ��ت�����س��ا���س��ي��ة تغذية  �إي��ف��اج��ي��ل��ي��ا ج��ورج��اك��ي��ال���س، 
�لتابع  �لطبي  ديكوني�س(  )بيث  مركز  يف  م�سّجلة 
جل��ام��ع��ة ه���ارف���ارد. ت��ق��ول يف ه���ذ� �مل��ج��ال: )ت�سّبب 
لل�سمينني لأن  �إرب���اك���اً  �ل��ط��ع��ام  ح���الت ع��دم حت��ّم��ل 
ت�سّبب لهم  ف��رتة طويلة  بها  ت��ل��ذذو�  �لتي  �لأغ��ذي��ة 
ب�سمت.  ويعانون  �لقوة  يّدعون  قد  ف��ج��اأًة.  �مل�ساكل 
لكن من خالل حتديد �لأغذية �لتي تطرح م�سكلة 
�ملاأكولت  بع�س  وح��ذف  �حل�س�س  �أح��ج��ام  وتعديل 

عند �حلاجة، ميكنهم �أن يتجنبو� م�ساكل ه�سمية 
موؤملة ومتكررة(.

ح�سا�سية اأم عدم حتّمل؟
يخلط كثريون بني م�سكلة 

�لطعام  حت��ّم��ل  ع���دم 
وب��������������������������ني 

تتقا�سمان  �حل��ال��ت��ني  لأن  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �حل�����س��ا���س��ي��ة 
�أعر��ساً م�سرتكة كثرية، لكنهما يف �لو�قع م�سكلتان 

خمتلفتان جد�ً.
تبد�أ  �مل��ن��اع��ة.  بجهاز  �لغذ�ئية  �حل�سا�سية  ترتبط 
�لعن�سر  �أن  �خل��ط��اأ  ط��ري��ق  ع��ن  �جل�سم  يظن  ح��ني 
�لغذ�ئي )�لروتني عموماً( �سار فيد�فع عن نف�سه 
مرتفعة  م�ستويات  �إنتاج  عر 
من ج�سم 
م���������س����اد 
�������س�����م�����ه 

)�لغلوبولني �ملناعي �إي(.
وتتطلب  قاتلة  �لغذ�ئية  تكون �حل�سا�سية  �أن  ميكن 
رعاية طبية. يرتبط معظم �حلالت �ل�سائعة باملحار 
�أن ترت�وح  و�مل��ك�����س��ر�ت و�ل�����س��م��ك و�ل��ب��ي�����س. مي��ك��ن 

�لأعر��س بني درجة خفيفة وحادة وت�سمل ما يلي:
ق�سعريرة. �أو  جلدي  • طفح 

• غثيان.
�ملعدة. يف  �أمل  �أو  • ت�سّنج 

• �إ�سهال.
• توّرم.

تنّف�س. • �سيق 
تقول جورجاكيال�س: )توؤكد فحو�س �جللد �أو �لدم 
بح�سا�سية  باإ�سابتك  ��ستبهَت  �إذ�  �حل�سا�سية.  وجود 

غذ�ئية، ��ست�سر طبيبك(.
يف �مل��ق��اب��ل، ي��ط��رح ع��دم حت��ّم��ل �ل��ط��ع��ام م�سكلة 
تتطور  �أن  مي��ك��ن  ب�����س��اط��ة.  ب��ك��ل  ه�سمية 
�حلالة مع �لتقدم يف �ل�سن لأن �له�سم 
وينتج �جل�سم كمية  يتباطاأ طبيعياً 
�أق���ل م��ن �لأن���زمي���ات �لالزمة 
تو�سح  �ل���ط���ع���ام.  ل��ت��ف��ك��ي��ك 
ج��ورج��اك��ي��ال���س: )ه���ذ� ما 
وقتاً  �جل���ر�ث���ي���م  ي��ع��ط��ي 
يف  تتخّمر  كي  �إ�سافياً 
�جلهاز �له�سمي، ما 
يوؤدي �إىل ��سطر�ب 
ت�سبح  ه�����س��م��ي(. 
�أي�����������������س��������اً �أك���������رث 
ح�����س��ا���س��ي��ة جت���اه 
م���������و�د ك���ي���م���اوي���ة 
م�����������س�����اف�����ات  �أو 
مثل  معّينة  غذ�ئية 
يف  �مل��وج��ود  �لكريتيت 
و�ملعّلبات  �ملجففة  �لفاكهة 
�أح���������ادي  �ل����غ����ل����وت����ام����ات  �أو 
�ل�سوديوم �لذي ُي�ستعَمل لتح�سني 
�أحياناً  �إيجاده  وميكن  �ملاأكولت  نكهة 
يف �لطعام �ل�سيني ووجبات خفيفة مثل 

رقائق �لبطاطا.
�أبرز م�سّببات  يبقى �لالكتوز و�لغلوتني من 
مب�سكلة  �لإ�سابة  عند  �لغذ�ئية.  �ل�سطر�بات 
تفكيك  عن  �جل�سم  يعجز  �لالكتوز،  حتّمل  ع��دم 
مثل  �حلليب  م�ستقات  يف  �مل��وج��ود  �ل��الك��ت��وز  �سكر 
ما  تنتج  ل  �لأم��ع��اء  لأن  و�ملثلجات  و�حلليب  �للنب 

يكفي من �أنزمي �لالكتاز �ملعوي.
يجد �مل�سابون بح�سا�سية جتاه �لغلوتني �سعوبة يف 
ه�سم بروتني �لغلوتني �ملوجود يف �لقمح و�جلاود�ر 

و�ل�سعري 
)ت��خ��ت��ل��ف �حل�����س��ا���س��ي��ة جت����اه �ل��غ��ل��وت��ني ع���ن �ل����د�ء 
حيث  م��ن��اع��ي  ����س��ط��ر�ب  �إىل  ي�سري  �ل���ذي  �لبطني 
ّر ��ستهالك �لغلوتني ببطانة �لأمعاء �لدقيقة.  ُي�سِ
�أو �خت�سا�سي �لتغذية  �أن تقابل �لطبيب  لذ� يجب 

ملناق�سة �حتمال تبّني حمية خالية من �لغلوتني(.
موؤ�سر�ت  �أحياناً  �لطعام  حتّمل  عدم  �أعر��س  ت�سبه 
و�لإ�سهال  �لغثيان  بينها  من  �لغذ�ئية،  �حل�سا�سية 

و�لت�سنجات و�أمل �ملعدة، 
�لتقيوؤ  �أخ��رى مثل  م�ساكل  �أي�ساً  لكنها رمبا ت�سمل 

وحرقة �ملعدة و�ل�سد�ع وتعّكر �ملز�ج و�لع�سبية.
ب��ع��دم حتّمل  �مل��رت��ب��ط��ة  �ل��ت��ف��اع��الت  ع��م��وم��اً، تبقى 
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة. رمبا  �أق���ل ح��دة م��ن �حل�سا�سية  �ل��ط��ع��ام 

ت�سبح مزعجة ومتِعبة لكنها ل تهدد �حلياة.

احتفظوا مبذكرات غذائية
عملية  �لطعام  حتّمل  ع��دم  م�سكلة  ت�سخي�س  يكون 
�سغرية  كميات  تناول  ت�ستطيع  لأنك  �أحياناً  �سائكة 

�ل�سعور  دون  م��ن  ي��ط��رح م�سكلة  �ل���ذي  �ل��غ��ذ�ء  م��ن 
باأي �نزعاج )عند �لإ�سابة بح�سا�سية غذ�ئية، حتى 
�أ�سغر كمية قد تعطي رد فعل �سلبياً(. يف هذه �حلالة 
ميكن �أن تظهر �لأعر��س بعد تناول كمية كبرية من 

�لغذ�ء �أو عند ��ستهالكه ب�سكل متكرر.
طريقة  �أف�سل  تق�سي  �ل�سائكة،  �لأغ��ذي��ة  لتحديد 
ْن ما تاأكله  لة. َدوِّ بالحتفاظ مبذكر�ت غذ�ئية مف�سّ
و�حل�س�س(  �لفردية  )�لأغ��ذي��ة  طعام  وجبة  كل  يف 
حّدتها  م�ستوى  وَق��ّي��م  تو�جهها  �أع��ر����س  �أي  وَع���ّدد 
 1 �إىل ع�سرة )ي�سري �لرقم  على مقيا�س من و�حد 
�لرقم  ي�سري  بينما  �ل�سلبية  �لفعل  ردود  غياب  �إىل 

حّدة(. �لتفاعالت  �أكرث  �إىل   10
�أ�سبوعني  ب��ني  ت���رت�وح  ل��ف��رتة  �حتفظ مب��ذك��ر�ت��ك 
جورجاكيال�س:  تقول  ر�جعها.  ثم  �أ�سابيع  و�أرب��ع��ة 
�لأغذية  ب��ني  ر�ب���ط  �إي��ج��اد  م��ن  تتمكن  �أن  )ي��ج��ب 

و�حل�س�س و�لأعر��س �ل�سائعة(.
حني حُتّدد غذ�ًء معيناً �أو �أغذية متعددة تتز�من مع 
ب�سعة  بعد  حميتك.  من  �حذفها  �لأعر��س،  ظهور 
�أَِعد �إدر�ج �أحد �لأغذية �إىل �حلمية ور�قب رد  �أيام، 
�ستتمكن من حتديد  �لأعر��س،  �إذ� جت��ّددت  فعلك. 

�لغذ�ء �مل�سيء.

هذ�  يف  خطوة  �أ�سهل  بالكامل  �ل��غ��ذ�ء  ح��ذف  ي�سّكل 
�مل��ج��ال، ل��ك��ن �إل��ي��ك ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ات �أخ����رى ميكنك 

تطبيقها:
عدم  م�����س��ك��ل��ة  ت��ع��ط��ي  �ل���ط���ع���ام:  وج���ب���ات  ل  • َع�����دِّ
�لبيتز�  لك  �سّببت  �إذ�  تر�كمياً.  �أث��ر�ً  �لطعام  حتّمل 
�ملقادير  ببع�س  �حل��ال��ة  ترتبط  ق��د  م��ث��اًل،  �مل�ساكل 
تتمكن  )رمبا  جورجاكيال�س:  تو�سح  �خللطات.  �أو 
من حتّمل �لأجبان و�لطماطم وحدها، لكنها ت�سّكل 
�أن حتذف  مزيجاً مزعجاً عند خلطها معاً(. حاول 
عن�سر�ً يف كل مرة ثم �حذف خلطات معينة �إىل �أن 

جتد �لتو�زن �ملنا�سب.
• عّدل حجم �حل�س�س: ميكنك �أن تتلذذ باأغذيتك 
ل  كنت  �إذ�  �لكمية.  تخفيف  ب�سرط  �أحياناً  لة  �ملف�سّ
مثاًل،  �لفركتوز  م��ن  مفرطة  كمية  ت��ن��اول  تتحّمل 
رمبا تكت�سف �أن ن�سف كوب من �لفاكهة لن ي�سّبب 

لك �أي م�سكلة.
�ل�سائك  �ل��غ��ذ�ء  ك��ان  �إذ�  منا�سباً:  ب��دي��اًل  ج��د   •
م�سدر�ً ملغذيات �سرورية، �حر�س على �إيجاد بديل 

منا�سب يف حميتك.
 تقول جورجاكيال�س: )يوؤدي حذف �لأغذية �لغنية 

بالغلوتني، مثل �لقمح و�ل�سعري و�جلاود�ر.

�شحة وتغذية

23

ي��ن��ب��ت �ل��ق��ر����س يف ك���ل م���ك���ان، ب��ال��ق��رب م���ن �مل���ن���ازل ويف 
�حلد�ئق، ويرت�وح علوه بني 60 و120 �سنتم. يف ف�سل 
خ�سر�ء  دو�ئ���ر  �سكل  على  ب��ر�ع��م  �لنبتة  حتمل  �ل�سيف، 
���س��غ��رية. مي��ك��ن �ل��ت��ع��ّرف �إل��ي��ه��ا ع��ر �أور�ق���ه���ا �خل�سر�ء 
مل�سها  عند  طرفها  ينك�سر  �سلب.  بوبر  و�مل���زودة  �مل�سننة 
و�لهي�ستامني  �لفورميك  بحم�س  غنياً  �سائاًل  ويطلق 

�للذين ي�سببان ح�سا�سية جلدية.
�أور�قها مرّكبات م�سادة لاللتهاب، ومو�د  جند يف 

ومعادن  لالأك�سدة،  م�سادة  فالفونية 
متعددة، وعن�سر �لكلوروفيل 

�ملطّهر، ومغذيات مثرية 
مثل  ل�����اله�����ت�����م�����ام 

�ل�����روت�����ي�����ن�����ات 
�أو  �ل��ن��ب��ات��ي��ة 

�جلذور  يف  �مل��وج��ودة  �ل��روت��ي��ن��ات  تّت�سل  �لفيتامينات. 
ب�سكر �للكتني )بكميات �سغرية لكن ن�سطة(، 
وفيها عن�سر� �لليغنان و�ل�ستريول 
م�ساد  مبفعول  يتمتعان  �للذ�ن 

لاللتهاب.

تزيل ال�سموم من اجل�سم
�مت�سا�س  وت��خ��ّف��ف  �ل��ده��ون،  ه�سم  �لنبتة  ه��ذه  ت�سّهل 
وحم�س  �ليوريا  م��ادة  من  �لتخل�س  وت�سّرع  �ل�سكريات، 
�ملرتبطة  �ل��ن��ق��ر���س  ن��وب��ات  بتجنب  ي�سمح  م��ا  �ل��ي��وري��ك، 

بفائ�س حم�س �ليوريك.
• طريقة �ل�ستعمال: يجب �أن نتناول بني 400 و500 
م��ل��غ م��ن �خل��ال���س��ة �جل��اف��ة ي��وم��ي��اً ع��ل��ى �سكل عالجات 
�أ�سابيع،  ثالثة  �أو  �أ�سبوعني  على  متتد  ُمّطِهرة 

مبعدل ثالث مر�ت �سنوياً.
�لقر��س:  بنبتة  • و�سفة �حل�ساء 
�سع  م��������اء،  ل����ي����رت  رب�������ع  يف 
ورق  م��������ن  ق����ب���������س����ت����ني 

�لقر��س. 
تغطية  ع����ل����ى  �ح������ر�������س 
�ل��وع��اء وغلي حم��ت��و�ه ودعه 
دق���ائ���ق ثم  5 و10  ب���ني  ي��ن��ت��ق��ع 

حّركه. 
�أ�سف �إليه حبة كر�ث وف�ّس ثوم وقطعة 
زبدة �سغرية. ��سرب كوباً قبل �لوجبات 

�لرئي�سة �لثالث.

تخفف البو�ستات وا�سطرابات البول
لتخفيف  �لنبتة  ج��ذور  �لرجال  ي�ستعمل  �أن  يجب 
�لرو�ستات  ت�سخم  وكبح  �لبولية  �ل�سطر�بات 

�حلميد.
موؤلفة  خلطة  ر  ح�سّ �ل�ستعمال:  طريقة   •
م���ن م��ل��ع��ق��ة ���س��غ��رية م���ن �جل�����ذور �جل���اف���ة يف 
�أن تغلي �خلليط خلم�س  م��اء. يجب  ك��وب  كل 

دقائق ثم تدعه ينتقع لع�سر دقائق. 
��سرب كوباً منه ثالث مر�ت يومياً طو�ل �ستة 

�أ�سهر.

تكافح فقر الدم واحلديد
هذ�  يف  م��زدوج��ة  منفعة  �ل��ق��ر����س  نبتة  تعطي 
�حلديد  �مت�سا�س  بت�سهيل  تكتفي  ل  �إذ  �ملجال، 
�لهيموغلوبني  على  تثبيته  يف  �أي�ساً  ت�ساهم  بل 
�ملر�أة  تاأخذها  �أن  �ل��دم �حلمر�ء. ميكن  كريات  يف 

خالل �لدورة �ل�سهرية �لغزيرة لتجديد خمزون �حلديد 
طبيعياً.

يف  �لطازجة  �لنبتة  خال�سة  ذّوب  �ل�ستعمال:  • طريقة 
�أو ث��الث م��ر�ت يومياً، على مر ثالثة  ك��وب م��اء، مرتني 

�أ�سابيع.
من  قب�سة  �سع  �خلالط  يف  �لقر��س:  ع�سري  • و�سفة 
ون�سف  ن��ع��ن��اع  �أور�ق  و5  م���اء  ك���وب  م���ع  �ل��ق��ر����س  ورق 

تفاحة لتخفيف �خلليط. ��سرب �لع�سري كل �سباح.

تخّفف االلتهابات واأوجاع املفا�سل
�لقر��س  ورق  يحتوي  �لأك�سدة،  م�ساد�ت  �إىل  بالإ�سافة 
على �لكال�سيوم و�ل�سيليكا و�لزنك وت�ساهم هذه �لعنا�سر 

يف جتديد معادن �لعظم. 
كذلك ت�سمح بتجديد �لأن�سجة. �إنه خليط مثايل ملكافحة 

�لتهاب �ملفا�سل و�لروماتيزم.
يف  عالجي  �سكل  �أف�سل  �لنقيع  �ل�ستعمال:  طريقة   •

هذ� �ملجال،

�لثعلب  ع��ن��ب  ن��ب��ات  وورق  �ل��ق��ر����س  ورق  م��ن  وي��ت��األ��ف   
�لق�سبان  �إ�سافة نبات  �مل��روج. ميكنك  وبر�عم نبتة ملكة 

و�لدرد�ر. 
�سع كميات مت�ساوية من هذه �لأ�سناف يف ليرت من �ملاء 
 15 ط���و�ل  ينتقع  �خلليط  ودع  �لغلي  �أوق���ف  ث��م  �مل��غ��ل��ي، 

دقيقة قبل ت�سفيته.
 ��سرب �لنقيع على مّر �ليوم لفرتة ترت�وح بني 10 و15 

يوماً.

ن�سيحتان
على  ��سغط  جل��روح،  �لتعّر�س  دون  من  �لقر��س  جلمع 
ن��ح��و �لأع���ل���ى، ومّرر  �ل��وب��ر يتجه  �أن  �أ���س��ف��ل �جل���ذع مب��ا 
�أ�سابعك باجتاه �لوبر قبل قطعه، �أو ��ستعمل قفاز�ت بكل 
ب�ساطة!�إذ� وخزك �لقر��س رغم كل �سيء، �فرك �ملنطقة 
�مل�سابة بورق نبتة ل�سان �حلمل �لرية، �أو ��ستعمل مرهماً 
�خلل  من  قطر�ت  ب�سع  �سع  �أو  �لآذري���ون،  من  م�سنوعاً 

لإبطال مفعول �ملو�د �لال�سعة.

نبتة )القرا�ص(... منافع عالجية متعددة

تتذّكر على االأرجح ما ح�سل لك حني اأكلَت طعامًا اأزعجك. 
لكن اإذا اأ�سبحت م�ساكل املعدة حادة ومتكررة، فرمبا 

تكون م�سابًا مب�سكلة عدم حتّمل الطعام. اإليك ما 
يجب فعله حني يزعجك بع�س املاأكوالت!

اإليها يف بع�س احلاالت. نظرة اإىل طريقة ا�ستعمالها ملحاربة  تتمّتع اأوراق نبتة )القرا�س( وجذورها مبنافع عالجية متعددة. ال �سيء مينع اللجوء 
بع�س االأمرا�س واالأوجاع.

عدم حتّمل الطعام... 
م�شكلة ال تتجاهلوها
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�لعدد 12059 بتاريخ 2017/07/02 �لعدد 12059 بتاريخ 2017/07/02

�لعدد 12059 بتاريخ 2017/07/02 �لعدد 12059 بتاريخ 2017/07/02

�لعدد 12059 بتاريخ 2017/07/02 �لعدد 12059 بتاريخ 2017/07/02

�لعدد 12059 بتاريخ 2017/07/02

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات �لعالمات �لتجارية بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 267341    بتاريخ:  29 / 1  / 2017
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�س��م :    غود هوب للتجارة �لعامة .�س.ذ.م.م.
وعنو�نه:  �س.ب   98472    دبي ، �لإمار�ت  �لعربيىة �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
عر   و�لإع����الن   �لدعاية  خ��دم��ات   ، �ملكتبي  �لن�ساط  وتفعيل  �لأع��م��ال  وتوجيه  و�إد�رة  و�لإع���الن  �لدعاية 
، توفري �ملعلومات  ،  معاجلة �ملعلومات  ،  �ملحا�سبة  �إن��ت��اج  �لإع��الن��ات �لتلفزيونية  و �لإذ�ع��ي��ة   ، �لإن��رتن��ت 

�لتجارية �  خدمات نقاط  �لبيع بالتجزئة عر �لإنرتنت.
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (

و�سف �لعالمة: " Openkart " بحروف لتينية ب�سكل مميز بجانبها ر�سم كروكي لفتاة ب�سكل مميز .
�ل�س��رت�طات:

�لقت�ساد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����س  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  ي�لي� 2017 العدد 12059

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات �لعالمات �لتجارية بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 267342   بتاريخ:  29 / 1  / 2017
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�س��م :    غود هوب للتجارة �لعامة .�س.ذ.م.م.
وعنو�نه:  �س.ب   98472    دبي ، �لإمار�ت  �لعربيىة �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�خلدمات �لعلمية و�لتقنية وخدمات �لبحث و�لت�سميم �ملتعلقة بها، خدمات �لتحاليل و�لأبحاث �ل�سناعية، 
خدمات ت�سميم وتطوير �لعتاد �حلا�سوبي و�لرجميات �حلا�سوبية،  برجمة �حلا�سوب ، حتميل برجميات 
حا�سوب ، و �سيانة  و �أ�سالح بر�مج  �حلا�سوب ، خدمات ��ست�سارية ، ت�سميم ، ر�سم و كتابة  و جتميع �ملو�قع 

على �سبكة �لإنرتنت ،  �إن�ساء و�سيانة �ملو�قع على �سبكة �لإنرتنت لالآخرين ، خدمات ت�سميم .
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 42(

و�سف �لعالمة: " Openkart " بحروف لتينية ب�سكل مميز بجانبها ر�سم كروكي لفتاة ب�سكل مميز .
�ل�س��رت�طات:

�لقت�ساد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����س  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  ي�لي� 2017 العدد 12059

العدد 12059 بتاريخ 2017/7/2

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ ركن �لن�سيم لل�سيانة 

�لعامة رخ�سة رقم:CN 1099868  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�ساحة 60*40 �ىل 60*40

 تعديل ��سم جتاري من/ركن �لن�سيم لل�سيانة �لعامة
AL NASEEM CORNER GENERAL MAINTENANCE

�ىل/ ركن �لن�سيم للمقاولت و�ل�سيانة �لعامة
ROKEN AL NASEEM CONTRACTING AND MAINTENANCE

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�س�ؤون التجارية م غ 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك بن حايز لتجارة �ملالب�س و�ملعد�ت �لريا�سية 

Bauer hockey Inc: طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم :270415     بتاريخ : 2017/3/28

با�س������م :بن حايز لتجارة �ملالب�س و�ملعد�ت �لريا�سية

�لعنو�ن:�سارع �ل�سيخ ر��سد بن �سعيد �ملكتوم هاتف: 024434965 فاك�س: 024435790 �سندوق �لريد: 34842 

�مييل: aham30662@gmail.com �بوظبي

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:25 �ملالب�س ولبا�س �لقدم و�غطية �لر�أ�س.

 .Bauer hockey Inc و�سف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمة

�ل�س��رت�طات :

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  �أو �إر�ساله 

بالريد �مل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  ي�لي� 2017 العدد 12059

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك �سيكو�ر جريمان دونر هاو�س لد�رة �ملطاعم 

SQWR German Donerhaus: س.ذ.م.م طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية�

�ملودعة بالرقم :271790     بتاريخ : 2017/4/19

با�س������م :�سيكو�ر جريمان دونر هاو�س لد�رة �ملطاعم �س.ذ.م.م

�لعنو�ن:دبي بردبي هاتف:052420244 �مييل : serge.vandenberge@gmail.com �بوظبي

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43 خدمات توفري �لطعمة و�مل�سروبات �ليو�ء �ملوؤقت.

من   Q حرف  ود�خ��ل  �لبي�س  باللون  �لجنليزية  باللغة   )SQWR( عن  عبارة  �لعالمة:�لعالمة  و�سف 

 )German Donerhaus( لكلمة �سكل �سيخ �ساورما مكون من خطوط باللون �لرتقايل ويدنو �لكلمة�

باللغة �لجنليزية باللون �لبي�س و�ل�سكل على خلفية باللون �ل�سود. 

�ل�س��رت�طات :�حلماية للعالمة يف جمملها ول ت�سمل �لكلمات German باعتبارها موقع جغر�يف و�لعبارة 

Doner haus باعتبارها و�سفية على �خلدمات

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  �أو �إر�ساله 

بالريد �مل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  ي�لي� 2017 العدد 12059

العدد 12059 بتاريخ 2017/7/2   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03084/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدع�ى رقم 02/02315/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �سده : فابريو للتجارة �لعامة - �س ذ م م - جمهول حمل �لقامة   
ف���رع دبي م   م  ذ  ���س  �ل��ع��ق��اري��ة  ����س��ي��ك��و �خلليجية  ���س��رك��ة   : �لتنفيذ  ت��ق��دم ط��ال��ب   ح��ي��ث 

�ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�سي بالتي:
1- ما ي�ستجد من قيمة �يجارية حتى �لخالء �لفعلي بو�قع مبلغ وقدره 99.000 درهم 

كاأجرة �سنوية 
 2- �أول : �لز�م �ملدعي عليها باخالء �لعني �ملوؤجرة وت�سليمها للمدعية خالية من �سو�غلها

وق��دره 77.550  �ليجار مبلغ  للمدعية متاأخر�ت بدل  ت��وؤدي  بان  �ملدعي عليها  �ل��ز�م   -3
درهم للفرتة من 2016/6/1 حتى 2017/3/12 ، و�لز�م �ملدعي عليها بان ت�سلم للمدعية 

بر�ءة ذمة من هيئة �ملياه و�لكهرباء للفو�تري �مل�ستحقة على �ملاأجور حتى تاريخ �لخالء 
4- ثالثا - �لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )2000( غر�مة �رجتاع �ل�سيكني 

تطبيقا للن�س �لتفاقي من �لعقد
5- �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 

لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ �لن�سر 
ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �سوف يتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية 

�ملنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12059 بتاريخ 2017/7/2   
 اعالن ن�سرا        

�إىل �ملدعي عليه /�سركة �لر��سيات ملقاولت �لبناء 
ومقرها مدينة خور فكان وذلك حيث �أن �ملدعي/ عبد�هلل عمر عبد�هلل 

ف�س   جلنة  لدى  تنفيذ    2017/68 بالرقم  �يجارية  دعوى  �سدكم  �أقام  قد 
�ملنازعات �ليجارية ببلدية مدينة خورفكان فيقت�سي ح�سوركم �سخ�سيا �أو 
من  يوم   15 مدة  يف  �ل�سادر  �حلكم  تنفيذ  �أو  طلباتكم  لتقدمي  عنكم  وكيال 
تاريخ �لإعالن.  ويف حالة تخلفكم عن �حل�سور �أو عدم �إر�سال وكيل عنكم يف 

�لوقت �ملحدد فاإن �للجنة �سوف تقوم بنظر �لدعوى يف غيابكم
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حك�مة ال�سارقة

  بلدية مدينة خ�رفكان



تفادي املاء واملواد الكيماوية:
�سبب  �لتنظيف  وم�ساحيق  للماء  �ملفرط  �لتعّر�س  ُي�سّكل 
ه�سا�سة �لأظفار �لأول، فت�سبح �أكرث عر�سة للتلف عندما 
تكثريين من غ�سل يديك. ينطبق �لأمر عينه على �لأعمال 

�ملنزلية:
ت��ل��ح��ق �مل�����و�د �ل��ك��ي��م��اوي��ة �ل��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ي��ه��ا منتجات 
�لتنظيف �سرر�ً كبري�ً بالأظفار، خ�سو�ساً �حل�سا�سة منها. 
لذلك من �ل�سروري �أن ت�ستخدمي قفازين خالل �لأعمال 

�ملنزلية �أو �أي عمل �آخر يعر�سها ملو�د كيماوية.
من  بقليل  و�أظ��ف��ارك  يديك  تدليك  على  �حر�سي  كذلك 
�إن  و��ستخدمي،  غ�سلهما.  بعد  و�مل���رمم  �مل��رط��ب  �ل��ك��رمي 
�ل�ساخن  �ل��ه��و�ء  لأن  �ليدين  ب��دل جمفف  من�سفة  �أم��ك��ن، 

يزيد من جفافهما.

قللي ا�ستخدام الطالء واالأظفار اال�سطناعية:
�ل�سنة من دون  �أظ��ف��ارك ط��و�ل  ي��وؤدي و�سع �لطالء على 
�نقطاع ومن دون �إر�حتها لفرت�ت حمدودة �إىل تلفها. �أما 
فمن  عملك،  بحكم  با�ستمر�ر  طالئها  �إىل  ��سطررت  �إذ� 
�سفافاً  و�لأخ��رى طالء  �لفينة  بني  ت�ستبديل  �أن  �لأف�سل 
يعّزز قوة �لأظفار ويحميها باأنو�ع �لطالء �مللونة. وهكذ� 
حتافظني على جمال يديك و�أظفارك من دون �أن تلحقي 

�لأذى بها.
�سبه  �أو  �ل�سطناعية  �لأظ��ف��ار  جتعل  مم��اث��ل،  نحو  على 
�ل�سروري  م��ن  ل��ذل��ك  ه�سا�سة.  �أك���رث  �أظ��ف��ارك  �ل��د�ئ��م��ة 
ت��وخ��ي �حل����ذر و�لن��ت��ظ��ار ث��الث��ة �أ���س��ه��ر ع��ل��ى �لأق����ل بعد 
��ستعمال �أظفار مماثلة. بالإ�سافة �إىل ذلك، يجب �لتنبه 
��سُتخدمت  �أو  باإتقان  ��ب  ُت��ركَّ مل  �إن  و�سعها:  طريقة  �إىل 
�أدو�ت معدنية يف و�سعها، فقد يت�سّرر �جلزء �لظاهر من 

�لظفر.

اعتني باأظفارك يوميًا:
مغذٍّ  زي�������ت  �أو  ب����ك����رمي  م���������س����اء  ك�����ل  �أظ�������ف�������ارك  دّل�����ك�����ي 
 Soin ongles أو كرمي� ،Nailactan، Mavala(

 .)So‘Bio من   et cuticules
بدياًل  �لأرك����ان  بخال�سة  �ل�ستحمام  زي��ت  ي�سّكل  كذلك 
حول  �لتالف  �جللد  تطرية  يف  �أي�ساً  ي�ساهم  لأن��ه  فاعاًل 
�أظفارك  �أن  فيها  �لتي تالحظني  �ل��ف��رت�ت  ويف  �لأظ��ف��ار. 
بد�أت تتلف، �أبقيها ق�سرية ونعمي برفق �أطر�فها �خل�سنة. 
 Si )مثل  وم��ق��وٍّ  مغذٍّ  بطالء  بانتظام  عاجليها  و�أخ����ري�ً، 

 .)Auriga �أو   Nails
لإز�لة  منتجاً  فاختاري  عنها،  �ل��ط��الء  ن��زع  �أردت  �إذ�  �أم��ا 

�لطالء خالياً من �لأ�سيتون.

دلليها مبكمالت غذائية:
�لغذ�ئية على  باملكمالت  �لغنية  �لأظفار  حتتوي عالجات 
مكرتة.  �أم��ي��ن��ي��ة  و�أح��م��ا���س   B �لفيتامينات  جم��م��وع��ة 
�لعالج  نينا رو���س: )ي��دوم  �لدكتورة  تو�سح طبيبة �جللد 
�ستة �أ�سهر. لكنك ت�ستطيعني تناول ن�سف �جلرعة �ملو�سى 
�إ�سافية(.  �أ�سهر  ل�ستة  �لعالج  �إطالة  �سرط  �سئت،  �إن  بها، 
�لغذ�ئية  �حلميات  �إىل  �لتنبه  يجب  ذل��ك،  �إىل  بالإ�سافة 
�سرورية  مغذية  عنا�سر  يف  نق�ساً  ت�سبب  لأنها  �ل�سارمة 

للحفاظ على �سحة �لأظفار.

دللي يديك:
حت�سني  �أن  �ل�سروري  من  �لأظ��ف��ار،  منو  تعزيز  �أردت  �إذ� 
ج���ري���ان �ل����دم يف �أوع���ي���ة �لأ����س���اب���ع �ل���دم���وي���ة. ل��ذل��ك ل 
تنخف�س  ع��ن��دم��ا  �سميكني  ق��ف��ازي��ن  �رت�����د�ء  يف  ت�����رتّددي 
باردتني طو�ل  ي��د�ك تظالن  �إن كانت  �حل��ر�رة، خ�سو�ساً 
�ل��دم ل يعود  ه��ذه �خل��ط��وة �سرورية لأن  ُتعتر  �ل��وق��ت. 
�إثر  يبلغ �لأظفار ب�سهولة حني تتقّل�س �لأوعية �لدموية 
�أو  �ل��ي��اأ���س  �سن  ذل��ك، جتعل  ع��الوة على  ل��ل��رد.  تعر�سها 
�لأظفار  بالهرمونات  �لبديل  �لعالج  تناول  عن  �لتوقف 
�أكرث ه�سا�سة. نتيجة لذلك، ت�سعف �لأظفار وت�سبح �أكرث 

عر�سة للتلف مع �لتقدم يف �ل�سن.

قناع ليلي
�لرتكيبة  ه��ذه  تنت�سر  دقيقة.  و15  دق��ائ��ق   3 ب��ني  �لقناع  و�سع  م��دة  ت���رت�وح 
�لليل.  خ��الل  �لب�سرة  �أنحاء  يف  �ملرّطبة  بالعنا�سر  و�لغنية  �ملنع�سة  �لهالمية 
عند �ل�ستيقاظ، �ستبدو �لب�سرة م�سدودة ومتوّردة وخالية من �خلطوط �لتي 
ه  ي�سّببها �لنوم. ي�ستهدف هذ� �لقناع �ملر�أة �لتي ل حتب �ملو�د �للزجة. �ستمت�سّ
لياًل يف  �سيمنع جفافها  لكنه  دهنية  رو��سب  �أي  ترك  دون  ب�سرعة من  �لب�سرة 

�لوقت نف�سه.
�لقناع  �لنوم قبل �حلادية ع�سرة ليال لال�ستفادة من مز�يا هذ�  �حر�سي على 
لأن �خلاليا تتجدد يف هذه �لفرتة. �أطفئي �حلو��سيب و�لهو�تف �لذكية وجميع 
م�سادر �ل�سوء �لأزرق باكر�ً. حني ت�ستيقظني، �م�سحي وجهك مباء حر�ري �أو 

كرمي يخلو من مو�د كحولية. ��ستعمليه مرة يف �لأ�سبوع.

قناع مع اأداة تدليك
نف�سه.  �ل��وق��ت  يف  وجهك  تدليك  م��ن  �ست�ستفيدين  �ل��ق��ن��اع،  مفعول  لتح�سني 
�ملر�أة �لتي حتب �جلل�سات �لعالجية يف �ملنتجعات. �ختاري  ينا�سب هذ� �خليار 
قناعاً تركيبته ناعمة وعنا�سره �لنا�سطة و�فرة. �دهني كمية �سخية منه ودّلكي 

به �لوجه بفر�ساة د�ئرية �أو �أد�ة معدنية متذبذبة.
بحركات  قومي  تقريباً.  دقيقة   20 ط��و�ل  �لقناع،  و�سع  �أثناء  �لأد�ة  ��ستعملي 
بهذه  لتحفيزها.  �لب�سرة  على  و��سغطي  �خل����ارج،  �إىل  �ل��د�خ��ل  م��ن  د�ئ��ري��ة، 

لذلك،  نتيجًة  خمزونها.  ومت��الأ  �لب�سرة  �ملفيدة  �لعنا�سر  �ستخرتق  �لطريقة 
�ست�ستعيدين ب�سرة م�سرقة ومل�ساء. ��ستعملي هذ� �لقناع كل ثالثة �أيام �أو بعد 

�إطالة �ل�سهر لإز�لة �لحتقان وتن�سيط �لب�سرة.

قناع م�سلّي
خطوة  �أف�سل  �إنها  �لرتطيب.  �إىل  و�جلافة  و�ملختلطة  �لدهنية  �لب�سرة  حتتاج 
م�سادة لل�سيخوخة! تزد�د فاعلية �لقناع عند زيادة جرعته. ينا�سب هذ� �خليار 
كل �مر�أة حتب �لتقاط �سور �سلفي! �لأقنعة �لغنية بال�سليلوز �حليوي �أو باألياف 

�لكينا �أ�سبه ب�سمادة للب�سرة وت�سمح بو�سول �لعنا�سر �لنا�سطة �إىل �أعماقها.
ميكن حت�سني �لرتكيبة عر خلطها مع قطر�ت من م�سل م�ستهدف ي�ستطيع 
معاجلة �لعيوب �جللدية �ل�سغرية. يعطي �مل�سل مفعوله حني ي�سبح حما�سر�ً 
�إىل �مت�سا�س منافعه �خلارقة. ��ستعملي هذ�  حتت �لألياف وت�سطر �خلاليا 
�مل�سل  لختيار  ب�سرتك  مر�قبة  على  �حر�سي  لكن  �لأ�سبوع.  يف  مرتني  �لقناع 

�ملنا�سب لكل م�سكلة جلدية.

قناع من طني بعد ت�سخني الب�سرة
��ستعاد �لطني رو�جه لكنه �أ�سبح �ليوم �أكرث نعومة وفاعلية من ن�سخه �ل�سابقة. 
�لتي تبحث عن منتج �سديق للبيئة. يكون �لطني  �مل��ر�أة  �لقناع  ي�ستهدف هذ� 
عن�سر�ً طبيعياً بامتياز وي�سمن جميع �ملنافع �لتي ميكن توّقعها مثل �لتخل�س 
�حلبوب  وجتفيف  �مل��ل��وث��ات  م��ن 
�ل�سغرية وتق�سري �خلاليا �مليتة 

وجتديد توّرد �خلدين.
عر  �أوًل  ب�������س���رت���ك  ���ري  ح�������سّ
ت�سخينها لفتح �مل�سام و�إن�ساء بيئة 
�ل�سو�ئب.  ل�سفط جميع  مثالية 
�سّخنيها عر �أخذ حّمام بخار، �أو 
قفي فوق وعاء من �ملاء �ل�ساخن 
�مل��خ��ل��وط م��ع ق��ط��ر�ت م��ن زيت 
�أ�سا�سي، �أو �ساركي بكل ب�ساطة يف 
ح�سة ريا�سية يف �لنادي. �سعي 
ق���ن���اع �ل���ط���ني ب��ع��ده��ا م���ن دون 
رقيقة  طبقة  �سكل  على  ت��اأخ��ري 
�إىل  باأ�سابعك  �لوجه  و�قر�سي 
�سطف  عند  �لرتكيبة.  جتّف  �أن 
�لوجه، نّظفي �لب�سرة با�سفنجة 
كوجناك وماء منع�س. ��ستعملي 
ه������ذ� �ل���ق���ن���اع ث������الث م�������ر�ت يف 
ت��ب��ال��غ��ني يف  ك��ن��ت  �إذ�  �لأ����س���ب���وع 
�ل�سريعة،  �ل����وج����ب����ات  ت����ن����اول 
و�إل مي��ك��ن��ك �لك��ت��ف��اء مب���رة يف 

�لأ�سبوع.

حذرت در��سة جديدة من �أن تعر�س �لن�ساء للحمى 
يزيد  �حل��م��ل،  م��ن  �لثانية  �لثالثة  �لأ���س��ه��ر  خ��الل 
من خطر �إ�سابة �لأطفال با�سطر�ب طيف �لتوحد 

.)ASD(
ويقول علماء جامعة كولومبيا، �إن �لن�ساء �حلو�مل 
درجة   37.22 )ف����وق  ب��احل��م��ى  ُي�����س��نب  �ل���ل���و�ت���ي 
م��ئ��وي��ة(، ي��زي��د ل��دي��ه��ن �ح��ت��م��ال �إ���س��اب��ة �أطفالهن 
مبر�س �لتوحد، بن�سبة %40، مقارنة باللو�تي ل 

يعانني من �حلمى.
وق���ال �ل��دك��ت��ور م���ادي ه��ورن��ي��غ، وه��و بروفي�سور يف 
جامعة  يف  �ل��ع��ام  لل�سحة   ،Mailman ك��ل��ي��ة، 
ل  �حلمل  �أث��ن��اء  باحلمى  �لإ���س��اب��ة  "�إن  كولومبيا: 
ت�سكل خطر� على كل �لن�ساء، ولكن �خلطر موجود 
من  ت��زي��د  �حل��م��ى  �أن  نعتقد  ون��ح��ن  �لبع�س.  عند 

خطر �لإ�سابة بالتوحد".
و�أ�ساف هورنيغ: "حتدث �لتطور�ت يف دماغ �جلنني 
ل��ذ� فاإننا نعتقد  �ل��ث��اين م��ن �حل��م��ل،  خ��الل �لثلث 
�لفرتة،  ه��ذه  خ��الل  باحلمى  �حل��و�م��ل  �إ���س��اب��ة  �أن 

مرتبطة بزيادة خطر �إ�سابة �لأطفال بالتوحد".
�أن  �إىل  �أ���س��ارت  �أخ��رى  در����س��ات  �أن  بالذكر،  �جلدير 
�إ�سابة �حلامل بالأمر��س ب�سكل م�ستمر، يرفع من 

خطر �لتوحد عند �لأطفال.
باحلمى  �إ�سابة  ح��الت   3 �أن  من  هورينغ،  ويحذر 
�ملر�حل �لأخ��رية من �حلمل، مرتبطة  �أك��رث، يف  �أو 
�لتوحد  �����س���ط���ر�ب ط���ي���ف  ت���ط���ور  ب����زي����ادة خ���ط���ر 
و�أو�سح   .300% ق��دره��ا  بن�سبة  �لأط���ف���ال،  ع��ن��د 
�أن  ب��الل��ت��ه��اب��ات ميكن  �لإ���س��اب��ة  �أن  �ل��روف��ي�����س��ور، 

تعرقل منو دماغ �جلنني.
�إىل  ت��وؤدي  �أن  ميكن  نتائجهم  �إن  �لباحثون  ويقول 
م��ع��رف��ة كيفية م��ن��ع ظ��ه��ور ع��الم��ات �ل��ت��وح��د عند 

�لأطفال، حتى يف رحم �لأمهات.
و��ستند �لبحث �جلديد �إىل بيانات در��سة نرويجية، 
تتبعت حالت �أكرث من 95 �ألف �مر�أة وطفل، بني 

عامي 1999 و2009.
�للو�تي  �لن�ساء  �أن  �إىل  �ل�سابقة  �لدر��سة  وتو�سلت 
ت��ن��اول��ن �لإي���ب���وب���روف���ني ل��ع��الج �حل���م���ى، مل يلدن 
�لأم���ر مل  ولكن  �ل��ت��وح��د.  �أط��ف��ال م�سابني بطيف 
�أو  �لبار��سيتامول  �للو�تي تناولن  يكن كذلك، عند 

�لأ�سيتامينوفني.
�ل��ت��ح��ذي��ر�ت، حيث  ول��ك��ن ق��دم��ت �ل��در����س��ة بع�س 
عاجلن  �للو�تي  �لن�ساء  من  �لعديد  هناك  يكن  مل 
فاإن  ل��ذ�  �لبحث،  �لإي��ب��وب��روف��ني، يف  ب���دو�ء  �حلمى 

نتائجها ت�ستند على عينة �سغرية ن�سبيا.
كما مل تتطرق �لدر��سة �إىل �أ�سباب �إ�سابة �حلو�مل 
للعدوى  تعر�سن  ي��ك��ن  �أن  �مل��م��ك��ن  وم���ن  ب��احل��م��ى، 
قد  و�ل��ت��ي  ذل��ك،  غ��ري  �أو  �لإنفلونز�  �أو  �لفريو�سية 
�لأطفال  �إ���س��اب��ة  يف  �أي�����س��ا  م�ساهما  ع��ام��ال  ت�سكل 

بالتوحد.
 68 ب����ني  م����ن  و�ح�������د�  �أن  �إىل  �لإ������س�����ارة  وجت������در 
ط��ف��ال، ي��ع��اين م��ن ����س��ط��ر�ب طيف �ل��ت��وح��د، وفقا 
مل��ر�ك��ز �ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى �لأم���ر�����س و�ل��وق��اي��ة منها 

.)CDC(
وتقول �لوكالة �لفدر�لية �لأمريكية، �إن هذه �لن�سبة 
1 من  �لبالغ  �لأخ��ري  %30 عن تقديرها  ب�  تزيد 
88 طفال. لذ� ف��اإن �حل�سابات �لأخ��رية ت�سري  بني 
�إىل �أن حالت �لتوحد ت�سكل �أكرث من �سعف �لعدد، 

�لذي �سرح به �مل�سوؤولون قبل �سنو�ت.
و�أ�سار مركز CDC، �إىل �أن �لتوحد يوؤثر على 1.2 
مليون طفل �أمريكي، كما يقول م�سوؤولو �ل�سحة يف 
100 �سخ�س م�ساب  �إن و�ح��د� من كل  بريطانيا، 

بالتوحد.
وُن�����س��رت ن��ت��ائ��ج �ل��در����س��ة ه���ذ� �لأ���س��ب��وع يف جملة 

.Molecular Psychiatry

اأقنعة جتميلية للحفاظ على ب�شرتك 
ا�ستفيدي من هذه الطرق اجلديدة للتخل�س من 

جميع عيوب الب�سرة ال�سائعة...

االإ�شابة باحلمى اأثناء احلمل 
تعر�ص االأطفال ملر�ص التوحد

هل تبدو اأظفارك طرّية، اأو �سريعة االنك�سار، اأو مق�سفة، اأو 
مت�سققة؟ هذه امل�ساكل جتعلها ب�سعة، وت�سّكل اأي�سًا اإ�سارة اإىل 
مدى �سعفها وه�سا�ستها. لذا من ال�سروري اأن توليها االهتمام 
احلفاظ  االأولوية:  يف  ياأتي  يديك،  بجمال  الالزم.لالعتناء 

على اأظفارك واإعادة احليوية واجلمال اإليها.
اإليك خم�س ن�سائح �سرورية يقدمها لك اخلباء وت�ساعدك 

يف احلفاظ على اأظفار قوية وجميلة يف اآن:

اعتني باأظفارك واعيدي احليوية واجلمال اإليها
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فــن عــربـــي

ملحم زين يطلق األبومه اجلديد )اجلرح اللي بعدو(

بداأُت جنمة يف عملي يف الدراما يف كل االأعمال التي �ساركُت فيها

ريتا حرب: اأنا اأثبُت نف�شي كممّثلة، 
ول�شت متعّدية على املهنة

رغم ِق�سر م�سريتها �لتمثيلية تقول ريتا حرب �إنها 
تن�سى  ل  بينما  فيه،  �ساركت  عمل  �أول  منذ  جنمة 

�أبد�ً �أنها �إعالمية �أي�ساً!.
�ط��ل��ت يف رم�سان  ري��ت��ا ح��رب  و�ملمثلة  �لإع��الم��ي��ة 
�لذي  )�أده��م بيك(  �لعام، من خ��الل م�سل�سل  ه��ذ� 
تت�سارك يف بطولته مع �لفنان يو�سف �خلال، وهو 
عمل م�سَتوحى من ق�سة )دعاء �لكرو�ن( لالأديب 

�مل�سري �لر�حل طه ح�سني.
ي��ب��دو ه���ذ� �لعمل  وح�����س��ب �لإح�������س���اء�ت ل 

توؤكده  م���ا  م��ت��ق��دم��ة، وه����ذ�  م���ر�ت���ب  يف 
)�إيب�سو�س(  �سركة  �أرق���ام  �لأق���ل  على 

يف لئ���ح���ٍة ت�����س��ّم �لأع����م����ال �لأك����رث 
�لأوىل  �لع�سرة  �لأي���ام  يف  م�ساَهدة 

�مل�سل�سل  �أن  رغ���م  رم�����س��ان،  م���ن 
كتابًة وق�سًة  �أ�سماء لمعة  جَمع 

و�إنتاجاً ومتثياًل و�إخر�جاً.
ريتا حرب،  �لعمل  لكن بطلة 

�لنوع  لي�ست من  �أنها  توؤكد 
�لذي يوؤمن بالإح�ساء�ت، 
�لعمل،  �أن  ع��ل��ى  وت�����س��دد 

م��ن خ��الل �لأ���س��د�ء �لتي 
جناحاً  ي��ح��ق��ق  ت�����س��ل��ه��ا، 

كبري�ً وم�ساهدة عالية 
�سديد�ً  و�إع��ج��اب��اً 
م�������ن �ل�����ن�����ا������س، 
ترف�س  ول��ك��ن��ه��ا 

�مل��ق��ارن��ة مع 

ن�سيب  ونادين  �لر��سي  ونادين  �لنور  عبد  �سريين 
جنيم، )لأنهّن دخلن �ملجال قبل 15 عاماً(.

)�أدهم  بعملنْي  تطّلي  �أن  �مل��ف��رت���س  م��ن  ك��ان   •
توّقف  �ل��ث��اين  �لعمل  ول��ك��ن  ن��ظ��رة(،  و)�أول  ب��ي��ك( 
له عر  �لنا�س  متابعة  ب�سبب  يوم  �أول  بعد  عر�سه 
ولي�س  )ي����وت����ي����وب( 
�ل�������س���ا����س���ة. 

ب�����س��ر�ح��ة ه���ل �أن����ت ���س��ع��ي��دة ب��وق��ف ع���ْر����س )�أول 
نظرة(؟

�أنني فرحُت كثري�ً لأنني من �لأ�سا�س  - ل �سك يف 
ُيعر�س عمل و�ح��د يل يف رم�سان.  �أن  ل  �أف�سّ كنُت 
وهكذ� يكون يل م�سل�سل ُيبّث يف رم�سان وهو )�أدهم 
ُيعر�س  �ملو�سم �جلديد،  �أ�سهر يف  بيك(، وبعد عدة 
�سهر  يف  بّثه  ر  �مل��ق��رَّ نظرة(  )�أول  �لثاين  �لعمل  يل 

�سبتمر �ملقبل.
ودور  ودورك  ممّيزة،  �لعمل  ق�سة  �أن  يف  �سك  • ل 
�لإح�ساء�ت  ول��ك��ن  ف��ي��ه��ا،  ي��و���س��ف �خل���ال مم��ّي��ز�ن 
م�ساهدة  بن�سبة  يحظى  ل  �ل��ع��م��ل  �أن  �إىل  ت�سري 

عالية، كيف تف�سرين ذلك؟
- ل �أعرف! ب�سر�حة �أنا مل �أتابع �لإح�ساء�ت، 
�لذين  �لنا�س  من  كبرية  ن�سبة  هناك  ولكن 
من  ثانية  �أج����ز�ء  يتابعون  كما  يتابعونه، 
�لأعمال.  و�سو�ها من  �أخ��رى،  م�سل�سالت 
ردة فعل �لنا�س �لذين �ألتقيهم يف �ل�سارع 
�أك���رث م��ن ر�ئ��ع��ة، وه��م ي��وؤك��دون يل �أنهم 
ي��ت��اب��ع��ون �مل�����س��ل�����س��ل وم��ع��ج��ب��ون ب����ه. �أما 
ل  فاأنا  �لإح�ساء�ت  م�ساألة  �إىل  بالن�سبة 
�أوؤم����ن بها ك��ث��ري�ً، وه���ذ� �مل��وق��ف لي�س 
ج����دي����د�ً ع���ل���ي، ب���ل ل��ط��امل��ا كنُت 
ردة  عليها  ل  و�أف�سّ �أرّدده، 
�ل�سارع.  �لنا�س يف  فعل 
حميطي  �إىل  بالن�سبة 
لبنان،  جبل  منطقة  يف 
�أعي�س  وهي �ملنطقة �لتي 
يوؤكدون  �لنا�س  كل  فاإن  فيها، 
�مل�سل�سل،  ي�����س��اه��دون  �أن��ه��م  يل 
�أع�������رف  ل  ول���ك���ن���ن���ي 
بالن�سبة �إىل �ملناطق 

�لأخرى.
بيك(،  )�أده���م  بعد   •
�سروط  لك  �ستكون  هل 
�أّي  يف  كممّثلة  خمتلفة 
عليك.  ُي��ع��ر���س  ع��م��ل 
�أن  )�إم�������������ا  مب����ع����ن����ى 
�لعمل  ب��ط��ل��ة  �أك�������ون 
و�إما  �لأوىل  وجن��م��ت��ه 

ل �أكون(؟
ب���د�أُت جنمة يف عملي يف   -
�لدر�ما يف كل �لأعمال �لتي 

�ساركُت فيها،
�لبطولة  �أدو�َر  وق����ّدم����ُت   
عقدة  لي�ست  وه��ي  �ملطلقة. 
ما  بقدر  �ملطلقة،  �لبطولة 
هي عقدة �لدور �ملميز �لذي 
حر�سُت عليه منذ �أول عمل 
قيمة  تهّمني  فيه.  �ساركُت 
�لدور، ول �سك �أن م�ساحته 

مهمة، 
�لأه��ّم منها ماهيته،  ولكن 
م��ف�����س��ل��ي يف  ه����و  ه����ل  �أي 

�ل��ع��م��ل، وه���ل ت����دور ح��ول��ه ���س��خ�����س��ي��ات، وَم����ن هي 
�لأ�سماء �لتي ت�ساركني يف �لعمل، وما هي تركيبته 
كلها على بع�سها. هذه كانت هو�ج�سي منذ �لبد�ية، 
لأنني دخلُت جمال �لتمثيل ولدّي عمر وخلفية يف 
جمال �لإعالم ول �أر�سى باأعماٍل ميكن �أن تنعك�س 
�سلباً على عملي �لإعالمي. باإمكاين �أن �أقّدم عماًل 
ولكن  ك��ث��رية،  ت�سلني  �لتي  �لعرو�س  لأن  ي��وم  ك��ل 
كانت  ك��ان، و�سروطي  ب���اأّي عمل  �أق��ب��ل  �أن  ل ميكن 

و��سحة منذ �ليوم �لأول وهي مل تتغرّي.
جنمات  �أ�سماء  تعد�د  يتم  عندما  ع���ادًة،  ولكن   •
جنيم  ن�سيب  ن��ادي��ن  ��سم  ُي��ذك��ر  �للبنانية  �ل��در�م��ا 
ون��ادي��ن �ل��ر����س��ي و���س��ريي��ن ع��ب��د �ل��ن��ور ف��ق��ط، ول 

�سك �أنك �سمعِت مثل هذ� �لكالم �سابقاً؟
- كل هذه �لأ�سماء لها عمر طويل يف �لدر�ما، و�أنا 
عمري وجيز يف �لدر�ما... )روقي علّي �سوي لي�سري 
�إيل قّدن(. كل ��سم من �لأ�سماء �لتي ذكرِتها تعمل 
منذ �أكرث من 15 عاماً يف �لدر�ما، ول �سك يف �أن 
�أثبُت  �أن��ا  َي���رز.  ك��ي  ��سمه  بناء  �إىل  يحتاج  �لفنان 

نف�سي كممّثلة، 
ول�ست متعّدية على �ملهنة، وكل �سيء و��سح وظاهر. 
ولكنني  يعرفني،  �ل��ك��ل  ك��ان  �مل��ج��ال  دخ��ل��ُت  عندما 
�ألعبه يف  �نتقائية يف �ختيار �لأدو�ر، لأن لدّي دور�ً 

�لإعالم، 
تلك  كل  �ل�ساحة.  على  نف�سي  �إث��ب��ات  من  ومتكنُت 
�لأ����س���م���اء ����س��ت��غ��ل��ت ب�����س��ك��ل ك��ب��ري ومل ي�����س��ل��ن من 
�إىل وق���ت ط��وي��ل لبناء  ب��ل ه��ن �ح��ت��ج��ن  ي���وم،  �أول 

�أ�سمائهن.
كاإعالمية؟ بعملك  �لتم�سك  يف  �ست�ستمرين  • هل 

- طبعاً.
• ملاذ�؟

- كيف ملاذ�؟ �أنا ل �أفهم.
�لتعبري؟ �سح  �إذ�  جديد�ً  جماًل  دخلِت  • لأنك 

- �نا �إعالمية وممّثلة.
�ملجالنْي؟ �حرتفِت  �أنك  يعني  • هذ� 
- وملاذ� �أ�سالة مطربة وتقّدم بر�مج؟

�لتقدمي...؟ يف  حمدودة  �أ�سالة  جتربة  • ولكن 
- هذ� �سحيح وهي قّدمت مو�سماً.

• هل هذ� يعني �أن عملك يف �لتقدمي هو �لأ�سا�س، 
وعملك يف �لتمثيل مو�سمي؟

- ك���ال، ب��ل �أن����ا �أع��م��ل يف ك��ال �مل��ج��ال��ني. �أن����ا �أق����ّدم 
وُيعر�س يل عمل متثيلي يف  يف رم�سان،  برناجماً 

�ملو�سم نف�سه.
�أتلقاها، و�أوجد يف   �مل�ساألة ترتبط بالعرو�س �لتي 

�ملجالنْي.
• كاإعالمية، ما �لذي تغرّي عندك بعدما �أ�سبحِت 

ممثلة؟
�ملمثلون  ُي��ن��ه��ي  ع����ادًة ع��ن��دم��ا  ���س��يء.  ي��ت��ّغ��ري  - مل 
من�سغلة  �أن��ا  بينما  رم�سان،  يف  يرتاحون  �أعمالهم 

بالتقدمي يومياً، 
�أنه ل تت�سّنى يل متابعة �أي م�سل�سل، ولذلك  حتى 
بعد رم�سان  �إىل ما  �مل�سل�سالت  �أرج��اأُت متابعة كل 
حيث �ساأمتكن من م�ساهدتها عر )يوتيوب( خالل 

�إجازتي.

�آخر  �إط��الق  �سنو�ت على  �أرب��ع  بعد 
�ل���ف���ن���ان ملحم  �أط���ل���ق  �أل���ب���وم���ات���ه، 
زي��ن �أل��ب��وم��ه �جل��دي��د حت��ت عنو�ن 
من  وه����و  بعدو"،  �ل��ل��ي  "�جلرح 
لالإنتاج  ري��ك��وردز  "بالتينوم  �إن��ت��اج 

و�لتوزيع �لغنائي".
�أغ��ن��ي��ة تتنوع   12 �لأل���ب���وم  وي�����س��م 
و�لبوب  �ل��ك��ال���س��ي��ك��ي  �ل��ن��م��ط  ب���ني 
و�لفلكلور �لرت�ثي �للبناين �لقدمي، 
�ل�سهرية  �ل��دل��ع��ون��ة  �أغ��ن��ي��ة  وم��ن��ه��ا 
وتعاون  م��ت��ج��دد.  ب��اأ���س��ل��وب  ول��ك��ن 
ملحم زين يف هذ� �لألبوم مع عدد 
�مللحنني و�ل�سعر�ء، مثل  �أ�سهر  من 
�أغنية  يف  �ل�ساهر  ك��اظ��م  �لقي�سر 
وزعها  و�لتي  حبيبتي"،  يا  "�لعدل 
ف��ا���س��ل بلون  �مل��و���س��ي��ق��ار م��ي�����س��ال 
ج��دي��د، وب����الل �ل��زي��ن وم��ن��ري �أبو 

ع�ساف وغريهم، كما حتمل �إحدى 
�ملو�سيقار  توقيع  �لأل��ب��وم  �أغ��ن��ي��ات 
�لر�حل ملحم بركات بعنو�ن "قلبي 

�جلهالن".
زي���ن موؤخر�ً  م��ل��ح��م  �ل��ف��ن��ان  وق����ام 
بت�سوير �أغنية "�جلرح �للي بعدو" 
�ل��ت��ي حت��م��ل ع��ن��و�ن �لأل���ب���وم حتت 
�ملاروق  �سعيد  �ملتميز  �مل��خ��رج  �إد�رة 
�أوك��ر�ن��ي��ا، وم��ن �مل��ت��وق��ع �أن يتم  يف 
�أغ��ن��ي��ة ج��دي��دة لح��ق��اً من  ت�سوير 
ل��ه بعد  ُي��ع��د �لأول  �ل���ذي  �لأل���ب���وم 
بالتينيوم  ���س��رك��ة  �إىل  �ن�����س��م��ام��ه 

ريكوردز.
وقد مت �إطالق �لألبوم عر �ملتاجر 
�للكرتونية يف 27 يونيو 2017، 
�لأ�سو�ق  يف  �إطالقه  �سيتم  حني  يف 

يف 6 يوليو �جلاري.

حلقة  على  الهجوم  يف  ومبالغة  ب��راجم��ي...  يف  باأفكاري  امل�ساركة  اأح��ب 
حممود حميدة )تركُت )mbc( الأن َعقدي انتهى(.

اإنها االإعالمية امل�سرية �سمر ي�سري، مبرًة رحيلها عن قناة )mbc م�سر(، 
وان�سمامها اأخريًا لف�سائية )اأون(، حيث بداأت من خالل �سا�ستها يف تقدمي 

اأول براجمها وهو برنامج )اأنا واأنا(.
ي�سري نفت وجود اأي م�ساكل مع اإدارة قنوات )mbc(، موؤكدة اأنها جتمعها 
يتنقل  اأن  طبيعي  �سيء  )اأن��ه  اإىل  الفتًة  بها،  العاملني  بكل  طيبة  عالقة 

االإعالميون من قناة اإىل قناة وفقًا جلودة العرو�س املقدمة(.

نان�شي عجرم عفوية
 وطبيعية من دون مكياج !

�حد  على  �خل��ا���س��ة  �سفحتها  ع��ر  جمهورها  ع��ج��رم  نان�سي  �لفنانة  ف��اج��اأت 
مو�قع �لتو��سل �لجتماعي، ب�سورة جديدة لها ظهرت فيها من دون مكياج. 
وبدت نان�سي عجرم يف �ل�سورة جميلة وعفوية وعلى طبيعتها، لتنهال عليها 

�لتعليقات �مل�سيدة بعفويتها ونعومتها.
�ساأعطيك  �سحكة،  متلك  ل  �إذ�  قائلة:  �ل�����س��ورة،  على  عجرم  نان�سي  وعّلقت 

و�حدة من �سحكاتي.
مبيعات  حتقيق  يو��سل  بيك(  )حا�سة  �جلديد  عجرم  نان�سي  �ألبوم  �أن  ُيذكر 
كبرية منذ طرحه يف �لأ�سو�ق، وذلك على م�ستوى �لدول �لعربية كافة، حيث 
�ململكة  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  م�سر،  �إىل  لبنان  يف  �لثالثة  طبعته  نفذت 

�لعربية �ل�سعودية، �لكويت، �ملغرب، وغريها من �أ�سو�ق �لبلد�ن.

غفران فتوحي تطلق كليب
 ) ال�شاعة بـ 2(

�طلقت جنمة )�ر�ب �يدول( �لفنانة �لتون�سية غفر�ن فتوحي �أغنية )�ل�ساعة 
ب� 2( على طريقة �لفيديو كليب من �خر�ج يا�سر �لعاين �ساحب �سركة جو�هر 

برود�ك�سن لالنتاج �لفني، وبدت فتوحي عفوية يف �لكليب.
�لغنية من كلمات �سياء �مليايل، و�حلان وتوزيع عمار �لعاين، �يقاعات ح�سام 

�سد�م مك�س وما�سرتينغ �ي�سر �لقا�سم، وت�سجيل ��ستديوهات حامت �لعر�قي.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

بيت الق�شيد

احلميدي احلربي

ال��ع��ي��د ع��ي��دك ي��ا م��ه��ا اخل��ود 

مق�صود ه��وب  ال��ل��ي  ك��ر  م��ا  ي��ا 

بن�صود من�ك  ام��ع��ب��ا  قلبي 

م��وج��ود  و  ���ص��اك��ن  يل  ان���ت  اإال 

ي��ال�����ص��ول��ع��ي ي��ا ت�����رف خل��دود 

ال��ع��ي�����د  ج����اين  م���ا  ف��ن��ا  واال 

الليد  ل��ه  ت��ه��زف  وال  ه�����ص��ل/ن 

وي��زي��د  اإي�����ص��ي��ف  جم���ال  ل��ه  ال  و 

ا�صعيد  ب��اط��ن  يف  م��ن��زل/ن  ل��ك 

ي���ا ���ص��ي��د اخل���ف���رات وال��غ��ي��د 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

قّبح اهلل من ي�صب الوطن ورموزه

             وهو قليل االأ�صل عاي�ش بظل حماهم

الوطن ماله بجاحد جميله عوزه

                      خله ي�صافر بحقده ملن يهواهم

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

علي فوالذي اخلوري

�لعيد
عايد ال�ساعر علي اخلوري جمهوره هذا العيد بهذه 

الق�سيدة الرائعة التي تغنى بها الفنان ال�ساب عبدالرحمن 
نا بن�سر الق�سيدة. اجلنيد. �سكرًا له اأن خ�سّ

ال�����ع�����ي�����د ه��������ا ح�����ل�����ي�����ت�����ه.. اأزه�����ي�����ت�����ه

ه���������ذا ال�������غ�������وى ح�����ب�����ي�����ت�����ه.. وه����وي����ت����ه

��������س�������رواك م������ا ق������د ري��������ت��������ه... الق���ي���ت���ه

ف���ل���ي���ت���ه ف������ك������ي������ت������ه...  اإذا  ������س�����ع�����رك 

���س��م��ي��ت��ه ي�����ي�����ت�����ه...  اإن  خ�����زام�����ى  ب����ن����ة 

ق����ل����ب����ي م�����ع�����ك ودي����������ت����������ه... اأغ�����وي�����ت�����ه

اأع���م���ي���ت���ه �����س����وي����ت����ه...  ال��������ذي  ذا  و��������س 

ق����ل����ب����ي اإن�������ف�������ن وري����������ت����������ه... ����س���ب���ي���ت���ه

م������ا ي���ن���ط���ف���ي ل������و ي������ي������ت������ه... ���س��م��ي��ت��ه

ي�����������زه�����������و ت����������ل����������ب���������������������س����������ه  يل 

ه����������������و؟! ه����������������ب  وال  اإه��������������������������������وه 

حت��������ل��������و يل  ي�������������������������������وم  ك�����������������������ل 

ي��������������������رتاق�����������������������������������������س.ن ف����������اجل����������و

�����������س����������ذو ل�������������������ه  ط����������������رف����������������ك  يف 

ي��������������������ا ع������������ل������������ن������������ي م��������������������ا خ�������ل�������و

ع���������������������ن غ����������������������������ريك ي���������������������ا ح�������ل�������و

��������س�������و ل�������������������ك  خ�������������اف�������������ق�������������ي  يف 

ت���������������ل���������������وي ع����������ل����������ي����������ه ب��������ال��������ق��������و

 ريــتـ�يــت

ي حبيبي .. باقي �سوي و ا�سريك

من عقل قلبك ، اىل حلظات طي�سه

و كل ) اأحبك ( قالها غريي ل� غريك

ما جتي ربع ال�سعور اللي اعي�سه !

***

كان حرف )امليم( ناق�س قلبك املتكامل

قبل )حّمد( فيه ب�س احلني فيه )حممد( !

�لبيت مت�حد
ح�����س��ن اخل���ل���ي���ج وه����ام����ة ال���ع���ز وال������دار

ف���زع���ات اأب���وخ���ال���د ع��ل��ى امل���وق���ف احل���ار

ح�����س��ده��ا ه�������اذي  و  ي�����س��ق��ي��ه��ا  ه����اذي����ك 

���ب���ه���ا ي�������س���ّي���ع ع���دده���ا م�����ن ج������اء ي���ح�������سّ

فهد بن غراب

كلنا خليفة
الفالحي ال��َق��رم  ي��ا  دْم����ت..  )خليفه(  ي��ا 

اأن����������َورت م����ن ط��ل��ع��ت��ك ك����ل ال���ّن���واح���ي

)ع����ي����دن����ا ع����ي����دي����ن( ي�����ا ن����ْه����ر امل��������رّوه

����ّب ���س��ّوه ���ْي���ده.. و�����سَ ������ب ب�������سِ وال����ك����رم رَحّ

�سيف ال�سعدي


