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تعود بعد 13 يوما من دفنها
عادت امراأة اإىل ذويها يف مدينة فيالدلفيا الأمريكية بعد ثالثة ع�شر 

يوما من دفنها، بح�شب �شحيفة الديلي ميل الربيطانية. 
وقالت ال�شحيفة اإن �شارولني جاك�شون )50 عاما( ووريت الرثى يف 

املقربة بعد �شدور �شهادة وفاتها وا�شتالم جثة على اأنها جثتها. 
وقال ديف ميني والد املراأة كان علي اأن اأت�شل بزوجتي واأبلغها باخلرب 

احلزين عرب الهاتف وهو اأن ابنتنا اكت�شفت وهي ميتة . 
يف  العقلية  لالأمرا�ض  م�شت�شفى  يف  حية  عليها  عرث  �شارولني  لكن 

فيالدلفيا. وقام ابنها تريف�ض باإبالغ جده باخلرب ال�شعيد. 
وكانت املراأة قد اأبلغ عن اختفائها من منزلها بغرب فيالدلفيا يف 18 
ملوا�شفاتها يف  ام��راأة مطابقة  املا�شي. وعندما عرث على جثة  يوليو 

20 يلويو بغرب فيالدلفيا، اعترب امل�شوؤولون اأنها قد تكون جثتها. 
وقام اأحد عمال ال�شمان الجتماعي، يعرف �شارولني وابنها تريف�ض 

بت�شخي�ض اجلثة التي وجدت على اأنها جثة والدته. 
وعلى اأ�شا�ض هذه ال�شهادة، مت توقيع �شهادة الوفاة التي تعرب �شرورية 

لإمتام مرا�شم الدفن. 
وقال قطاع ال�شحة يف املدينة اإن اإجراءات ت�شليم اجلثة كانت �شليمة 
اأف���راد  اأح���د  بينهما  �شخ�شني  ق��ب��ل  م��ن  عليها  ال��ت��ع��رف  مت  اأن  ب��ع��د 

املتوفاة. 
اإذن لإخ��راج اجلثة التي دفنت  وت�شعى ال�شلطات الآن للح�شول على 

على اأنها جثة �شارولني بغية حماولة التعرف على �شاحبتها. 

ُيزف ب�شاحنة نقل كبرية 
بوا�شطة  ال���زواج  قاعة  اإىل  بو�شوله  زفافه  حفل  ح�شور  �شاب  فاجاأ 
ريال  اآلف   5 مبلغ  على  حتدياً  ليك�شب   ، ن�شاف  كبرية  نقل  �شاحنة 

عقده مع اأحد اأ�شدقائه، بح�شب �شحيفة احلياة اللندنية. 
اأقيم الأ�شبوع املا�شي يف  اإن زواجه الذي  اأن�ض العنزي  وقال العري�ض 
مدينة �شكاكا كان م�شرتكاً مع ثالثة اآخرين من اأ�شقائه، لفتا اإىل اأن 
اأحد اأقاربه حتداه قبل فرتة من الزواج اأن يح�شر احلفل يف �شاحنة 

كبرية. 
ب�شيارات فخمة،  ال��زواج  اإخوته  الرغم من ح�شور  اأن��ه على  واأ���ش��اف 
اإل اأنه اأ�شر على ح�شور الزواج بوا�شطة ن�شاف الذي ميلكه ابن عمه 
اأنه رغم عدم  اإىل  ب� بوري خا�ض بالحتفالت، م�شريا  وال��ذي جهزه 
اإخبار عرو�شه واأهلها بهذا الأمر الذي تفاجاأوا به اإل اأنهم كانوا اأكرث 

فرحاً و�شعادة. 

تقتل جدتها وت�شرق اأموالها
عجوز  على  العثور  غمو�ض  ك�شف  م��ن  الإ�شكندرية  مباحث  متكنت 
بح�شب  اأم��وال��ه��ا،  و�شرقة  املن�شية  مبنطقة  م�شكنها  داخ��ل  مقتولة، 

�شحيفة الوفد امل�شرية. 
املجني عليها  اأن وراء احل��ادث حفيدة  فاإنه تبني  ال�شحيفة  وبح�شب 
ب�شبب  بينهما؛  م�شادة  بعد  اأموالها  و�شرقة  بقتل جدتها  قامت  التي 
رف�ض اجلدة اإعطاء نقود حلفيدتها التي اعتادت الهروب من املنزل. 

ذمة  على  بحب�شها  اأم���رت  التي  العامة  للنيابة  املتهمة  اأحيلت  وق��د 
التحقيق. 

باندا عمالقة ت�شع جروا 
جروا  عمالقة  باندا  انثى  و�شعت 
�شميث�شونيان  حيوانات  حديقة  يف 

الوطنية بوا�شنطن.
واجل���رو اجل��دي��د ال���ذي مل يطلق 
ع��ل��ي��ه ا���ش��م ب��ع��د ه��و ال��ث��ال��ث ل��الم 
العمر  م��ن  تبلغ  ال��ت��ي  �شيانغ  م��ي 
15 عاما. وقال دني�ض كيلي مدير 
احلديقة ان اجلرو يبدو يف �شحة 
جيدة. وكانت مي �شيانغ قد حملت 
يف اجل�������رو ال�������ش���غ���ري م����ن خ���الل 
اجريت  �شناعي  تخ�شيب  عملية 

لها يف 30 مار�ض اذار.
العمالقة  الباندا  حيوانات  وتعد 
واح����دة م��ن اك���رث الن����واع امل��ه��ددة 
ويقت�شر  ال��ع��امل.  يف  ب��الن��ق��را���ض 
�شال�شل  ع��ل��ى  ال���ش��ل��ي  م��وط��ن��ه��ا 
جبلية حم��دودة يف و�شط ال�شني. 
باندا  1600 دب  وي��وج��د ح��وايل 
ال����ش���ر   300 ون���ح���و  ال����ربي����ة  يف 

يوجد معظمهم يف ال�شني.
وميكن لناث الباندا احلمل خالل 
ف��ق��ط يف ف�شل  ث��الث��ة  او  ي��وم��ني 
الربيع مما يجعل تكاثرها �شعبا. 

وتبلغ فرتة احلمل خم�شة ا�شهر.

درا�شة حتذر من 
تدخني الرنجيلة

خ��ل�����ش��ت درا����ش���ة اع���ده���ا م��رك��ز احل�شني 
ن�شرها  مت  وال��ت��ي  الأردن  يف  ل��ل�����ش��رط��ان 
يف اح�����دى امل���ج���الت ال���دول���ي���ة امل��ح��ك��م��ة 
واح����دة  مل����رة  ال��رج��ي��ل��ة  ت��دخ��ني  اأن  اىل 
اأث���را �شلبيا على  ل��ه  ك��ان  45 دقيقة  مل��دة 
على  لأثرها  باجلهد  القيام  على  القدرة 
الوظائف احليوية للرئتني وجهاز القلب 
�شدر  �شحايف  بيان  وبح�شب  وال����دوران. 
ام�����ض ع��ن امل��رك��ز فقد اأج��ري��ت ال��درا���ش��ة 
من خالل فح�ض وظائف الرئة واملجهود 
جمموعة  عند  الرئوي  القلبي  الريا�شي 
م��ن امل��ت��ط��وع��ني ال�����ش��ب��اب ال��ذي��ن ت���رتاوح 
اأعمارهم بني) 18-24( �شنة من خالل 
بذل جمهود مدته 10 دقائق على دّراجة 
ثابتة مع فح�ض تبادل الغازات وا�شتهالك 
الأك�شجني عن طريق كمامة خا�شة. وبعد 
قيام هوؤلء املتطوعني بتدخني الرجيلة 
الفحو�شات  اإع���ادة  دقيقة مت��ت   45 مل��دة 
لت�شري  النتائج  وج��اءت  املقارنة،  بغر�ض 
بارتفاع حاد  التدخني ت�شبب  اأن هذا  اىل 
P  4( م��ن  الكربون  اك�شيد  اأول  بن�شبة 

ال�شخا�ض  اأن  واىل  Pم(،   24( اإىل  م( 
باجلهد  القيام  عند  اأك��رب  باإعياء  �شعروا 

مبا�شرة بعد تدخني الرجيلة.

وقد ا�شتند الباحثون يف درا�شتهم هذه على توظيف تقنية الرنني املغناطي�شي لت�شوير 
دماغ الأطفال اأثناء نومهم، وذلك من اأجل الوقوف على الفروقات املتعلقة بالر�شاعة 
ومن ثم درا�شتها. و�شملت العينات التي ا�شتهدفها الباحثون 133 طفاًل من خلفيات 
ثالثة  اإىل  العينات  تلك  بتق�شيم  الباحثون  وق���ام  متنوعة.  واقت�شادية  اجتماعية 
جمموعات: الأطفال الذين يح�شلون على احلليب الطبيعي فقط، والأطفال الذين 
يح�شلون على حليب �شناعي فقط والأطفال الذين يح�شلون على مزيج من احلليب 
بني  مقارنة  بعملية  الباحثون  قام  النمو،  م�شارات  ول�شتك�شاف  وال�شناعي.  الطبيعي 
املادة  كثافة  الفروقات يف  لتو�شيح  وذل��ك  الأ�شغر  نظائرهم  مع  �شناً  الأك��رب  الأطفال 
ت�شاعد على عملية  الطويلة  الع�شبية  الألياف  التي حتتوي على  )الأن�شجة  البي�شاء 

التوا�شل بني الأجزاء املختلفة للدماغ(.
وتعليقاً على نتائج هذه الدرا�شة، قالت الدكتورة ح�شة خلفان الغزال، مديرة اللجنة 
التنفيذية حلملة ال�شارقة اإمارة �شديقة للطفل: اجلانب املميز يف هذه الدرا�شة اأنها 
�شاهمت يف رفع م�شتوى وعينا باأهمية الر�شاعة الطبيعية يف حت�شني القدرات اللغوية، 
الدرا�شة  وتعترب هذه  الدماغية.  بالإمكانات  الرتقاء  والعاطفية ف�شاًل عن  املعرفية 
اأوىل الدرا�شات التي ت�شور بطريقة اإلكرتونية التاأثريات التي تقع على الأطفال حتى 
ال�شنة الثانية من العمر. لذا، ننتظر اأن ت�شهم هذه الدرا�شة يف التاأثري على �شلوكيات 
الأمهات ل �شيما يف اإمارة ال�شارقة، وعدم الت�شرع يف عملية فطام اأطفالهن قبل مرور 

24 �شهراً، وهي املدة التي تو�شي بها منظمة ال�شحة العاملية. 
ويف هذا الإطار، اأكدت الغزال اأن الدرا�شة تو�شلت اأي�شاً اإىل نتيجة بالغة الأهمية تتمثل 
يف اأن الر�شاعة الطبيعية ت�شهم يف منو مادة املايلني يف وقت مبكر ومبعدل ملحوظ. 
واأ�شافت اأن املايلني وهي مواد دهنية ت�شطلع مبهمة عزل الألياف الع�شبية وت�شريع 

الإ�شارات الكهربائية الواردة للدماغ .
وك�شفت الدرا�شة اأي�شاً عن وجود اختالف يف معدل النمو بن�شبة %20 اإىل %30 بني 
الأطفال الذين يح�شلون على الر�شاعة الطبيعية واأولئك الذين ل يح�شلون عليها. 
الطبيعية واحلليب  الر�شاعة  الذين يح�شلون على مزيج من  الأطفال  اأن  اأكدت  كما 
ال�شناعي اأف�شل منواَ ممن يعتمدون على احلليب ال�شناعي فقط ولكن الن�شبة لديهم 

تبقى اأقل من اأولئك الذين يعتمدون على الر�شاعة الطبيعية كلياً. 

وعلى �شعيد فوائد الر�شاعة الطبيعية على املدى البعيد، اأكد الباحثون اأن الأطفال 
الذين يح�شلون على الر�شاعة الطبيعية لفرتة تزيد عن �شنة، تتعزز لديهم م�شارات 

النمو ل �شيما يف الوظائف الدماغية احلركية.
الأ���ش��ت��اذة  عليها  اأ���ش��رف��ت  فيفا  م�شروع  بعنوان  دار���ش��ة  اإ���ش��دار  مت  اآخ���ر،  �شعيد  وعلى 
 1.300 و�شملت  لالأطفال،  بو�شطن  م�شت�شفى  من  بيلفورت،  بي  ماندي  اجلامعية 
طفاًل، لتعد الأكرب من نوعها يف جمال الأبحاث اخلا�شة بالر�شاعة الطبيعية. وركزت 
م�شتوى  لتحديد  للر�شاعة  املختلفة  الفرتات  بني  مقارنة  اإج��راء  على  الدرا�شة  هذه 
الدرا�شة لتدعم حملة  نتائج هذه  وتاأتي  الر�شاعة احل�شرية.  ملدة  الأطفال وفقاً  اأداء 
مكانة  تعزيز  اإط��ار  يف  وذل��ك  الطبيعية،  الر�شاعة  ح��ول  ال�شارقة  اإم���ارة  يف  التوعوية 
الدولة لتحتل مكانة رائدة على �شعيد معدلت تبني الر�شاعة الطبيعية وتوفري بيئة 

داعمة لالأمهات.
وحول هذه الدرا�شة، قال الدكتورة الغزال: �شت�شهم هذه الدرا�شة يف تعزيز ن�شبة وعي 
الأمهات، ول �شيما يف ال�شارقة، عن فوائد اأخرى للر�شاعة الطبيعية تتمثل يف تعزيز 
مهارات اأبنائهم الذهنية بن�شبة %30 يف املادة البي�شاء بالدماغ. وهذا يعني اأن تلك 
الفوائد لن تقت�شر حت�شني املهارت اللغوية لالأطفال وح�شب، واإمنا �شتمتد اإىل اأكرث 
من ذلك لت�شمل املراحل الدرا�شية. وممك ل �شك، اأن كل اأم تتمنى اأن يتفوق ابنها يف 
احلياة الدرا�شية ويجتاز المتحانات املدر�شية واجلامعية ويدخل معرتك احلياة املهنية 
ويح�شل على وظيفة. ومع نتائج هذه الدرا�شة، مل يعد التمني جمرد اإح�شا�ض واإمنا 
اأ�شبح واقعاً عملياً، لأنه اأ�شبح مبقدورهن اإحداث تاأثري مبا�شر على الأداء الأكادميي 

لأطفالهن. فالر�شاعة الطبيعة هي خيار ذكي لالأمهات بكل املقايي�ض. 
وقد اأطلقت حملة ال�شارقة اإمارة �شديقة للطفل، الأوىل من نوعها يف ال�شرق الأو�شط 
�شلطان  بنت  ب��دور  ال�شيخة  �شعادة  برعاية كرمية من  العام  �شهر مار�ض من هذا  ، يف 
القا�شمي، رئي�ض هيئة ال�شارقة لال�شتثمار والتطوير �شروق ، رئي�ض احلملة، حتت �شعار 
بداية �شحيحة مل�شتقبل اأف�شل . وتت�شمن احلملة اأربع مبادرات هي: ح�شانات �شديقة 
و مرافق  ل��الأم  اأماكن عمل �شديقة   ، ل��الأم والطفل  اأماكن عامة �شديقة   ، للر�شاعة 
�شحية �شديقة للطفل . وحتظى حملة ال�شارقة اإمارة �شديقة الطفل برعاية م�شرف 

ال�شارقة الإ�شالمي.

تو�شلت درا�شة اأمريكية قام بها باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية اإىل اأن تناول اللحوم احلمراء 
بكرثة يزيد من خطر الإ�شابة ب�شرطان القولون. 

وقام الباحثون مبتابعة العادات الغذائية ل� )76402( امراأة ترتاوح اأعمارهن بني ال� 63-38 
الأول يتكون  النظام  باتباع نظامني غذائيني  12 عاما قاموا خاللها  ا�شتمرت  عاما ملدة 

من اللحوم واحللويات واملعجنات واحلبوب املطحونة يف حني يتكون النظام الثاين من 
اخل�شراوات والفواكه والأ�شماك وحلوم الدواجن واحلبوب الكاملة. 

اأن  واأظهرت نتائج الدرا�شة التي ن�شرتها �شحيفة لو جورنال �شانتيه الفرن�شية 
الن�شاء اللواتي اتبعن النظام الغذائي الغني باللحوم زاد لديهن خطر الإ�شابة 

ب�شرطان القولون بن�شبة 46 باملائة يف حني كانت ن�شبة الإ�شابة لدى الن�شاء 
اللواتي اتبعن النظام الغني باخل�شار والفواكه والأ�شماك قليلة جدا. 

هذا وقالت اخت�شا�شية مبراقبة التوعية ال�شحية  اأن اللحم الأحمر اخلايل 
من الدهون اأغنى م�شادر احلديد العايل   المت�شا�ض ويف نف�ض الوقت يزيد 

من امت�شا�ض احلديد املوجود يف امل�شادر النباتية   وكالهما يزيد امت�شا�شهم 
عن طريق فيتامني )ج( املوجود يف احلم�شيات م�شرية اإىل انه    لال�شتفادة من 

احلديد علينا اأن نباعد بني فرتة �شرب ال�شاي والوجبة الرئي�شية.    
واأ�شافت اأن املواد الربوتينية املوجودة يف اللحوم لها دور مهم فهي تقوم 

ببناء الأن�شجة وتعوي�ض الفاقد منها كما حتتوي على الدهون امل�شبعة 
التي توؤدي اإىل زيادة  ن�شبة الكولي�شرتول يف الدم الذي يرت�شب داخل 
الأوعية الدموية.     وذكرت انه يف حالة زيادة ن�شبة الكولي�شرتول يف 
ي�شاهم  وان�شدادها مما  اإىل ت�شلب  ال�شرايني  ي��وؤدي  فان ذلك  ال��دم 
القلب  املتعلقة بالأوعية الدموية منها  اأمرا�ض  يف ظهور الأمرا�ض 

من  اأي�شا  تزيد  احلركة  قلة  اأن  مبينة  واجللطة  ال�شدرية  والذبحة 
خطورة  الإ�شابة مبر�ض ال�شمنة.    

ت�ضهم يف زيادة ن�ضبة املادة البي�ضاء يف الدماغ 

الر�شاعة الطبيعية عامل اأ�شا�شي 
يف ر�شم مالمح منو وتطور الطفل

اللحوم احلمراء مفيدة.. ولكن! 
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الطيور تراعي حدود ال�شرعة على الطريق
ك�شفت درا�شة جديدة ن�شرتها �شحيفة اإندبندنت اأن الطيور تراعي حدود 
الباحثون  واأف��اد  ال�شائقون جتاهلها.  اختار  اإن  الطرق، حتى  ال�شرعة على 
اأ�شرع يف التحليق  اأن الطرق التي حدود ال�شرعة فيها اأعلى تكون الطيور 
لتفادي حركة املرور القادمة، ولكن عندما تكون حدود ال�شرعة اأقل تنتظر 

لفرتة اأطول.
وك�شف الباحثون اأن هذا ال�شلوك مرتبط بقيود ال�شرعة ولي�ض نتيجة اأن 
حدود  خرقوا  اإنهم  العلماء  وق��ال  القادمة.  املركبات  �شرعة  تقدر  الطيور 
ال�شرعة لإجراء الدرا�شة يف غرب فرن�شا، حيث �شجلوا ن�شاط طيور واقفة 
على طرق اأو على حواف طرق حدود ال�شرعة فيها 20 و50 و90 و110 

كيلومرتات يف ال�شاعة.
وتو�شل الباحثون اإىل اأن التفاعل مع حدود ال�شرعة على الطرق هو نتيجة 
اأن  مبا  وقالوا   . ال�شكنية  املوا�شفات  عليه  يطلقون  ما  مع  الطيور  تكّيف 
ت�شتجيب  اأن  منها  نتوقع  الطيور،  يف  مبا�شرة  وفيات  ت�شبب  امل��رور  حركة 

حلركة املرور بطريقة م�شابهة كما تتفاعل مع ال�شواري التي تهددها .
بدء  م�شافة  تغري  الطيور  اأن  تظهر  درا�شتهم  نتائج  اأن  الباحثون  واأ�شاف 
الطريان ح�شب حد ال�شرعة ولي�ض �شرعة ال�شيارة، ومن ثم فاإن هذا ي�شري 
اإىل قدرة الطيور على التوا�شل مع قطاعات الطرق التي بها حدود �شرعات 

كو�شيلة لتقييم خطر الت�شادم.
اأك��رث من غريها  تعترب  الطيور  اأن���واع من  اإىل ثالثة  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت 
ال��دوري  والع�شفور  اآك��ل اجليف  ال��غ��راب  ال�شرعة، وه��ي:  م��راع��اة حل��دود 

املنزيل وال�شحرور )طائر اأ�شود ح�شن ال�شوت(.

متخ�ضت درا�ضة حديثة اأجراها باحثون يف خمتربات 
اأن  ب���راون  جامعة  يف  الأط��ف��ال  ت�ضوير  اأب��ح��اث 
اإذ  جمع،  فوائد  على  تنطوي  الطبيعية  الر�ضاعة 
املخ  يف  البي�ضاء  املادة  منو  يف  رئي�ضي  بدور  ت�ضطلع 
يف  ي�ضهم  مم��ا   30% و   20% ب��ن  ت���راوح  بن�ضبة 

تعزيز الذكاء الدماغي والعاطفي عندهم وا�ضتندت هذه الدرا�ضة على عملية املقارنة بن الأطفال 
الذين يح�ضلون على الر�ضاعة الطبيعية ونظائرهم ممن يعتمدون على احلليب ال�ضناعي اأو مزيج من 

احلليب ال�ضناعي والطبيعي. 

الكال�شيوم مع الفيتامني 
)د( ال يخّفف اآالم املفا�شل 
الن�شاء  اأن  جديدة  درا�شة  اأظهرت 
املتقّدمات يف ال�شن اللواتي ي�شعني 
وراء عالج منا�شب لالآلم املفا�شل 
وت���وّرم���ه���ا، مل ي��ج��دوا اجل����واب يف 
د  الفيتامني  مع  الكال�شيوم  تناول 

كما يو�شف يف العادة.
ن��ي��وز  داي  ه��ي��ل��ث  م���وق���ع  واأف���������اد 
معهد  م��ن  باحثني  اأن  الأم��ريك��ي 
يف  الطبية  البيولوجية  الأب��ح��اث 
درا�شة حللوا  اأج��روا  اأجنل�ض  لو�ض 
ف��ي��ه��ا ب��ي��ان��ات اأك�����رث م���ن 1900 
بعد  ما  اأمريكية يف مرحلة  ام��راة 

انقطاع الطمث.
وط�����ل�����ب م�����ن جم����م����وع����ة ت����ن����اول 
، فيما  د  القيتامني  الكال�شيوم مع 
اأخ��رى حبوباً ل  تناولت جمموعة 

فاعلية لها.
اأن ت���ن���اول امل��ك��م��الت ه��ذه  وت���ب���نّي 
طوال �شنتني مل ُيح�شن من و�شع 
اآلم  م��ن  ي�شكني  ال��ل��وات��ي  ال��ن�����ش��اء 

حادة يف املفا�شل.
وق�����ال امل���ع���د ال��رئ��ي�����ش��ي ل��ل��درا���ش��ة 
اإن  �شليبوف�شكي،  روان  ال��دك��ت��ور 
بني  �شائعة  املفا�شل  اآلم  عوار�ض 
انقطاع  بعد  ما  مرحلة  يف  الن�شاء 
ملغرام  األ��ف  ت��ن��اول  لكن  الطمث، 
وح��دة   400 م��ع  الكال�شيوم  م��ن 
3 مل  ال��ف��ي��ت��ام��ني د  دول����ي����ة م����ن 
حت�����ش��ن ح����دة ه����ذه ال���ع���وار����ض اأو 

تقللها .
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حرف تراثية اإماراتية ب�شوق القطارة بالعني تثري اهتمام الزائرات من االأجانب 

نق�ش احلناء والرغبة يف التوثيق

•• العني-الفجر:

ت�صوير-حممد معني:

ال��ع�����ش��رات من  ال��ع��ني حتلق  ال��ق��ط��ارة مبدينة  ���ش��وق  يف 
التي  اليدوية  ال�شناعات  بع�ض  ح��ول  الأج��ان��ب  ال���زوار 
من  ليكون  الإم����ارات  وفتيات  �شيدات  �شناعتها  جتيد 
بدولة  املنت�شرة  احل���رف  م��ن  وه��ي  التلي  ح��رف  بينها 
الإمارات التي كانت متار�شها الن�شاء وكانت ت�شمى هذه 
احلرفة )تلي بوادل( اأو تلي بتول وهو �شريط مزرك�ض 
خيوط  اإىل  اإ���ش��اف��ة  واأح��م��ر(  )اأب��ي�����ض  ملونة  بخيوط 
واأكمام  �شدور  لتزين  التلي  وي�شتعمل  متداخلة  ف�شية 
النوع  يوجد هذا  والإم��ارات��ي حيث ل  التقليدي  الثوب 
اإل يف الإمارات و�شلطنة عمان فقط وقد حاول الأجانب 
ال��زوار توثيق هذه احلرفة رغبة منهم يف التعرف  من 
عليها وتعريف الآخرين بها كما ا�شتهرت ن�شاء الإمارات 
التي  امل�شهورة  ال�شناعات  م��ن  وه��ي  اخل��و���ض  ب�شناعة 
تعتمد على �شعف النخيل وكانت املراأة الإماراتية قدميا 
الب�شيطة رغبة منها يف توفري  اإىل هذه احلرف  ت�شعى 
حاجيات اأ�شرتها وم�شاعدة زوجها وقد ا�شتطاعت املراأة 
اإىل  �شعني  ما  وه��ذا  ال�شناعة  اأن جتيد هذه  الإماراتية 
القادمني من اخل��ارج بطبيعة  ال��زوار  لتعريف  تقدميه 
وق���د قدمت  ودق��ت��ه��ا  واأ����ش���رار �شناعتها  احل��رف��ة  ه���ذه 
ال��ت��ي مت��ر بها هذه  امل��راح��ل  ال�����ش��ي��دات بال�شرح  اإح���دى 
األوان م�شتوحاة  ال�شعف بعدة  ال�شناعة حيث يتم �شبغ 
من الطبيعة ليكون من بينها الأحمر الغامق والأخ�شر 
اإن�شات  ال�شيدات و�شط  اإحدى  اأ�شارت  والبنف�شجي وقد 
الزوار الأجانب اإىل اأهمية غمر اخلو�ض وتبليله باملياه 
على اأن يلف بقطعة من القما�ض حتى ي�شبح لينا و�شهل 

الت�شكيل.
ويف مبادرة بال�شرح قالت احدى ال�شيدات اأنه يتم ت�شكيل 
اخلو�ض ل�شتخدامه يف احلياة اليومية ليكون من بني 
هذا �شناعة )احل�شري( وهو مثل ال�شجاد الذي نعرفه 
كما   .. اجلميلة  النقو�ض  م��ن  ع��دد  على  ويحتوي  الآن 
ي�شنع من اخلو�ض )ال�شرود( الذي يفر�ض على الأر�ض 
لتناول الطعام عليه وي�شنع منه كذلك ال�شجاد لل�شالة 

اإ���ش��اف��ة اإىل اأ����ش���رة الأط���ف���ال ح��دي��ث��ي ال�����ولدة وك��ذل��ك 
�شناعة ال�شالل والأقفا�ض واحلبال.. كما اأبدعت املراأة 
التي  الأعمال  من  وهو  )ال�شدو(  �شناعة  يف  الإماراتية 
يتطلب  حيث  ال�شرب  وكذلك  الإب���داع  ملكة  فيها  ت��ربز 
البيئة  تتنا�شب مع  التي  الأل���وان  تنا�شق يف  العمل  ه��ذا 
الإم��ارات��ي��ة وه��ذا م��ا ا�شتمع اإل��ي��ه الأج��ان��ب م��ن ال��زوار 
ل��ي��اأخ��ذ م�شاحة من  ك��ب��ري منهم  اه��ت��م��ام  ل��ي��ك��ون حم��ل 
ت�شاوؤلت  على  وردا  اأك��رث  تو�شيح  ويف  لديهم  التوثيق 

اأن  الأجانب حول هذه احلرفة ليتبني لهم  ال��زوار من 
)ال�شدو((ي�شبه النول امل�شتخدم يف �شناعة الن�شيج حيث 
ت�شد على ال�شدو اخليوط يف الجتاه الطويل على اأن يتم 
اإدخال قطعة خ�شبية مربوطة باخليوط ب�شكل عر�شي 
الإماراتية  املراأة  ا�شتطاعت  الطولية وقد  بني اخليوط 
وه��ذا ما دون��ه الأج��ان��ب من ال��زوار تقدمي العديد من 
التي  )ال��ع�����ش��ريي��ة(  بينها  م��ن  ليكون  ال�����ش��دو  منتجات 
ت�����ش��ت��خ��دم ك��ف��ا���ش��ل يف اخل��ي��م��ة ب��ني جم��ل�����ض ال�����ش��ي��دات 

وجمل�ض الرجال اإ�شافة اإىل )ال�شاحة( وهي قطعة فنية 
وحتر�ض  اجلمل  ظهر  على  لتو�شع  ن�شجت  م�شتطيلة 
متعرجة  بخطوط  منقو�شة  ت��ك��ون  اأن  على  ال�����ش��ي��دات 
تو�شع الآن كزينة على اجلدران لتظهر اإبداعات هوؤلء 
ال�شيدات . وهكذا ا�شتطاع الزوار من الأجانب اأن يوثقوا 
ال��ع��دي��د م��ن احل����رف ال��ت��ي ام���ت���الأت ب��ه��ا ���ش��اح��ة مركز 
التقليدي  ال�شعبي  ال�شوق  جانب  اإىل  بالقطارة  الفنون 

الذي اتخذ من القطارة مكانا له. 

•• العني-الفجر:

نق�ض احلناء كانت واحدة من احلرف التي لقت اإقبال وا�شتح�شانا 
من الزائرات الأجانب الالتي قدمن للتعرف على �شوق القطارة 
العديد  الت�شكيلية حيث حتلق  للفنون  القطارة  التقليدي ومركز 
منهن حول اخت�شا�شية نق�ض احلناء يف حماولة لختيار النق�شة 
امل�شدر  هي  الطبيعية  البيئة  تكون  ما  وغالبا  تريدها  التي  التي 

حر�شن  بل  بهذا  الأج��ان��ب  ال��زائ��رات  تكتف  مل  الر�شومات.  لهذا 
على توثيق هذه احلرفة من خالل كامرياتهن اإىل جانب تدوين 
نقل  يف  منهن  رغبة  احلرفة  ه��ذه  طبيعة  حتكي  التي  املالحظات 
اأن  بالذكر  اجل��دي��ر  ب��الده��م.  اإىل  ذوي��ه��م عقب عودتهم  اإىل  ه��ذا 
زودن  قد  الت�شكيلية  الفنون  ومركز  القطارة  �شوق  على  القائمني 
اخت�شا�شيات هذه احلرفة باملعلومات التي ميكن اأن يجنب بها على 

ت�شاوؤلت جميع الزائرات. 

اإبداعات تقاوم من اأجل البقا ء
•• العني-الفجر:

اأب��ن��اء الإم���ارات منذ وق��ت بعيد حيث  امل��ه��ارات واحل��رف اليدوية �شاحبت 
وهيلي  باأبوظبي  النار  اأم  يف  القدمية  الأث��ري��ة  الكت�شافات  بع�ض  اأ���ش��ارت 
�شوق  على  القائمون  ح��اول  وق��د  فخارية  اأدوات  وج��ود  اإىل  العني  مبدينة 
القطارة بالعني وكذلك مركز القطارة للفنون الت�شكيلية اأن يقدموا هذه 
ال��زوار  تعريف  اإىل  اإ�شافة  الن��دث��ار  من  عليها  احلفاظ  يف  رغبة  احل��رف 
قائمة حتى  زال��ت  ما  يدوية  ح��رف  ثمانية  بها حيث مت حتديد  الأج��ان��ب 
الآن منها الفخار واخلو�ض وهو ما يعرف بحياكة �شعف النخيل وال�شدو 
)احلياكة( والغزل والتلي وهو ما يعرف ب )التطريز( و�شناعة املجوهرات 

وال�شناعات اجلليدية والنجارة وال�شناعة اخل�شبية.



ال�����ش��ي��ق واحل��������رارة وال�������ش���ع���ور ب��احل��ك��ة 
جميعها مقدمات تفيد باأن جلدك ي�شرخ 
ال�شروري  الرطوبة، فلي�ض من  ويطلب 
اأن يكون اجلفاف �شديدا ليكون مدمرا، 
اجلفاف  م��ن  اخلفية  ال��ع��الم��ات  فحتى 
املبكرة،  ال�شيخوخة  اإىل  ت��وؤدي  اأن  ميكن 

ب��ال��ب��ه��ت��ان  ال��ب�����ش��رة  اإ����ش���اب���ة  اأو 
والفتور. 

الأم��ر  يتعلق  وعندما 
ب���ال���ب�������ش���رة، ت��ع��ايل 

اإىل  ن�������ت�������ع�������رف 
ال����������ف����������رق ب����ني 
الب�شرة اجلافة 
التي  والب�شرة 
امل���اء،  ينق�شها 
ف�����ال�����ب�����������ش�����رة 
اجل���اف���ة ب��وج��ه 
ع�������������ام ت���������ش����ري 
اجل��ل��د  اأن  اإىل 

ي����������ع����������اين م����ن 
ن��ق�����ض ال���ده���ون، 

التي  الب�شرة  اأم��ا 
ت���������ع���������اين م����ن 

اأن اجللد يعاين  اإىل  املياه فت�شري  نق�ض 
اخلارجية  الطبقات  يف  املياه  نق�ض  من 
نعي  اأن  علينا  ولكن  القرنية(،  )الطبقة 
على  يقت�شر  ل  اجل��ف��اف  ان  وه���و  اأم����را 
الب�شرة التي تعاين من نق�ض يف الدهون 
الب�شرة  اأن����واع  بع�ض  ي�شيب  ب��ل  ف��ق��ط، 

الدهنية اأي�شا. 
ي���ت���ك���ون ج�����ش��م��ك م��ن 
امل��ي��اه،  %80 م��ن 
ل��ك��ن احل��ف��اظ 
ع�����ل�����ى امل�������اء 
فوق �شطح 
اجل���������ل���������د 
مي������ك������ن 
اأن يكون 
���ش��ع��ب��ا، 

اأن حت��م��ل  ي���ج���ب  ال�����ش��ح��ي��ة  ف��ال��ب�����ش��رة 
ف��ق��دت  اذا  ل���ك���ن  امل�������اء،  م����ن   13.5%
%3.5 فقط من ذلك، ميكن اأن ت�شبح 

جافة.
يف  امل�شاهم  الك��رب  العامل  البيئة  تعترب 
وذلك  املياه،  نق�ض  ب�شبب  اجللد  جفاف 
من خالل عوامل متعددة كالهواء البارد 
�شتاء يف اخلارج اأو التدفئة الكهربائية يف 
ال�شم�ض احلارة  ا�شعة  ب�شبب  اأو  الداخل، 
�شيفا واملكيفات الباردة، فهذه كلها ميكن 

اأن ت�شيب �شطح اجللد باجلفاف.

عالمات اجلفاف
لتعريف ان كان جلدك يعاين من اجلفاف، 
فهناك بع�ض العالمات التي تدلك على 

ذلك ومنها:
• ����ش���ع���ورك ب������اأن ب�����ش��رت��ك م�������ش���دودة: 
عندما  مالحظته  ميكنك  الم���ر  وه���ذا 
ح��ول  بال�شد  ت�شعرين  ف��ق��د  تبت�شمني، 

الأنف والفم. 
• ����ش���ع���ورك ب��ت��ه��ي��ج ب�����ش��رت��ك: ف��اجل��ل��د 
اجلاف قد ي�شعر باحلرارة اأو ال�شخونة، 
ال���ن���اجت عن  احل����رق  اأن  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
يعترب  الطبيعة  ع��وام��ل 
����ش���ك���ال م�����ن اأ�����ش����ك����ال 

اجلفاف.
• تظهر على اجللد 
�شطحية:  خ��ط��وط 
بقر�شة  �شعرت  اذا 
اأي  يف  خ����ف����ي����ف����ة 
ج���زء م��ن اجل��ل��د، 
�شتبدئني باحلكة، 
لديك  و�شتظهر 
خ����ط����وط اجل��ل��د 

و�شتتق�شر.

�ضرب املاء
الكثريات:  تت�شاءل 
هل �شرب الكثري من 

املاء مينع اجلفاف؟
ه����ن����اك اع���ت���ق���اد ���ش��ائ��ع 
ب���ان ���ش��رب امل���ي���اه ب��ك��رثة 
ي�����ش��اع��د ع��ل��ى م��ن��ع جفاف 
اجل���ل���د، ل��ك��ن ه����ذا الع��ت��ق��اد 
لي�ض �شحيحا يف هذا اجلانب، 
اأن �شرب الكثري  فعلى الرغم من 
من املاء جيد ل�شحتك العامة، فاإنه 

جفاف  ملنع  ج��دا  القليل  �شوى  يفعل  لن 
اجللد.

اأهمية الغذاء
ه��ل مي��ك��ن اأن ي��ح��دث ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي 

فرقا؟
نعم، فاتباع نظام غذائي متوازن يت�شمن 
العنا�شر الغذائية الأ�شا�شية، مثل اأوميغا 
3 والأحما�ض الدهنية، ميكن اأن ي�شاعد 
اجل��ل��د ع��ل��ى الح��ت��ف��اظ ب��امل��ي��اه وال��ب��ق��اء 
باإمكانك  املاء  رطبا، لذا عندما ت�شربني 
ال���ش��ت��ع��ا���ش��ة ع����ن ب��ع�����ض م���ن���ه ب�����ش��رب 
تناول  الفواكه واخل�شروات، مع  ع�شري 
الفواكه  خا�شة  باملياه،  الغنية  الأطعمة 
واخل�����ش��ار ال��ط��ازج��ة، ال��ت��ي ل��ن ت�شاعد 
ال��رط��وب��ة فح�شب،  ع��ل��ى م��ن��ح ج�����ش��م��ك 
واإمنا �شتح�شلني على دفعة اإ�شافية من 
والألياف  لالأك�شدة  امل�شادة  املهمة  امل��واد 

واملواد املغذية الأخرى. 

اهتمي بها
اله��ت��م��ام ب��ال��ب�����ش��رة اأم����ر م��ه��م وح��ي��وي 
اأف�شل  وم��ن  جيدة،  نتائج  اإىل  للو�شول 
ال���ط���رق ل��رتط��ي��ب اجل���ل���د م���ن اخل����ارج 
ا�شتخدام امل�شل الذي يحتوي على حم�ض 
اإىل  النتباه  عليك  لكن  الهايلورونيك، 
تركيب  �شينخف�ض  الوقت  اأنه مع مرور 
الطفل  فب�شرة  الهايلورونيك.  حم�ض 
الهايلورونيك،  بحم�ض  مم��ل��وءة  ت��ك��ون 
وه�����ذا ي��ف�����ش��ر مل�����اذا ن������ادرا م���ا ي��ت��ع��ر���ض 
الأط�����ف�����ال وال����ر�����ش����ع جل���ف���اف اجل���ل���د، 
الب�شرة  ي�شاعد  الهايلورونيك  فحم�ض 
اإىل اخل��الي��ا  امل��ي��اه، وي�����ش��ل  ع��ل��ى قب�ض 
ويدعم اجللد ومينحه مظهرا �شابا، ول 
يقت�شر الأمر على ترطيب �شطح اجللد 
اأع��م��اق طبقة  ي��خ��رتق  )ال��ب�����ش��رة(، لكنه 
من  اللزوجة  زي��ادة  على  ويعمل  اجللد، 
الأن�شجة ال�شامة واإعطاء اجللد الليونة 

والتوهج الناعم الذي كان مفقودا.

اأقنعة �ضريعة
ال�شريعة  الأقنعة  و�شفات  بع�ض  اإل��ي��ك 
وترطيب  لتهدئة  والفعالة  والب�شيطة 

اجللد اجلاف واخل�شن: 
للب�شرة  اإي  وفيتامني  الأف���وك���ادو  ق��ن��اع 

اجلافة
• املكونات

- ن�شف قطعة اأفوكادو طازجة.
- حمتوى كب�شولة فيتامني اإي واحدة. 

• الطريقة
قومي بخلط الأفوكادو يف اخلالط حتى 
ت�شبح ناعمة، واأ�شيفي زيت فيتامني اإي، 
على  �شعيها  ثم  وم��ن  جيدا،  واخلطيها 
ال��وج��ه وه���و ن��ظ��ي��ف، وب��ع��د ذل���ك قومي 
على  لتح�شلي  دقيقة   20 بعد  بغ�شله 

الرتطيب. 
الوردي  والطني  الهند  قناع حليب جوز 

للب�شرة اجلافة
• املكونات 

- م��ل��ع��ق��ت��ان ك��ب��ريت��ان م���ن ح��ل��ي��ب ج��وز 
الهند اأو الكرميا الثقيلة.

- ملعقة كبرية من الطني الوردي.
• الطريقة

واجعليها  معا  امل��ك��ون��ات  جميع  ام��زج��ي 
ب�شرة  ع��ل��ى  �شعيها  ث��م  ن��اع��م��ة،  عجينة 
15 و20  نظيفة، واتركيها ملدة ما بني 
و�شعي  الب�شرة جيدا  اغ�شلي  ثم  دقيقة، 

املرطب بعد ذلك. 
قناع ال�شبار للب�شرة اجلافة

• املكونات
- ملعقة كبرية من هالم الألوفريا.

- ن�شف ملعقة كبرية من زيت اللوز.
- ن�شف ملعقة كبرية من دقيق اللوز.

• الطريقة
عجينة  ل�شنع  معا  امل��واد  جميع  اخلطي 
النظيف  اجللد  على  �شعيها  ثم  ناعمة، 
ودل��ك��ي��ه بلطف ب��ح��رك��ات دائ��ري��ة لإزال���ة 
اجللد امليت، واتركي العجينة ملدة مابني 
ق��وم��ي  ذل����ك  وب���ع���د  دق���ي���ق���ة،  و20   15

بو�شع املرطب. 
قناع الع�شل واخليار للب�شرة اجلافة 

• املكونات:
- ث�����الث م���الع���ق ك���ب���رية م����ن اخل���ي���ار 

املب�شور.
- ن�شف ملعقة كبرية من الع�شل.

- ن�������ش���ف م��ل��ع��ق��ة ك����ب����رية م����ن ال��ط��ني 
الوردي. 

• الطريقة:
ان��خ��ل��ي اخل���ي���ار امل��ب�����ش��ور ج��ي��دا و���ش��ع��ي 
الع�شري يف وعاء، وامزجي الطني الوردي 
وال��ع�����ش��ل يف ع�����ش��ري اخل���ي���ار واخ��ل��ط��ي��ه 
جيدا، ومن ثم �شعيه على ب�شرة نظيفة، 
واتركيه لفرتة ما بني 15 و20 دقيقة، 

ثم ا�شطفيه جيدا و�شعي املرطب.

حتى تتاألق ب�شرتك ن�شارة.. ال تدعيها تعط�ش

تنف�ضي عميقا.. ل تقلقي عندما ت�ضعرين بجفاف 
حالة  ف��اجل��ف��اف  ب��احل��ك��ة،  وا�ضابتها  ب�ضرتك 
اأن��واع  جميع  يف  حت��دث  اأن  ميكن  �ضائعة  جلدية 
يواجهون  النا�س  معظم  اأن  اإىل  اإ�ضافة  الب�ضرة، 
حياتهم.  مراحل  من  ما  مرحلة  يف  اجللد  جفاف 
اأنك  واذا كانت لديك حروق �ضم�س، فمعنى ذلك 
مع  اجللد..  جفاف  من  �ضدة  اأكرث  لنوع  تعر�ضت 
ب�ضرتك  اإىل  تعيد  حلول  فهناك  اطمئني  ذل��ك 
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ح��دة  م��ن  ي��خ��ّف��ف  م�شل 
تهيجات الب�شرة

هل تعاين ب�شرتك اإرهاقاً وحكاكاً وت�شققاً؟ اإليك خلطة مغذية موؤلفة من 
مكونات �شافية �شتعيد لب�شرتك ال�شحة والتاألق �شريعاً.

ي�شف خرباء الب�شرة م�شاًل باإمكانك حت�شريه يف املنزل، ي�شاعد ب�شرتك 
على الراحة ويخل�شها من الت�شققات والإرهاق.

حتتاجني اإىل:
- 30 غرام من ماء البابوجن الأملاين.

- ن�شف ملعقة من الع�شل.
- 10 غرامات من حبوب ل�شيتني ال�شويا.

- 30 غرام من هالم ال�شبار.
- ملعقتان من زيت الأرغان.

التح�شري:
- امزجي الع�شل مباء البابوجن.

- ا�شكبي لي�شيتني ال�شويا فوق ماء البابوجن. اتركيها لرتتاح لب�شع �شاعات 
اإىل اأن يذوب اللي�شيتني.

- امزجي بوا�شطة امل�شبك حني ي�شبح اخلليط هالمياً.
- اأ�شيفي هالم ال�شبار وحركي اخلليط بقوة.
- اأ�شيفي زيت الأرغان تدريجاً وحركي جيداً.

- �شعي اخلليط يف وعاء مغطى.

نظرة اإىل املقادير:
ي�شاعد  اأن��ه  مبعنى  ال�شتحالب  على  بقدرته  يتمّيز  ال�شويا:  لي�شيتني   •
على احل�شول على خليط متجان�ض وعلى ربط الأج�شام الدهنية بع�شها 
خ�شائ�ض  ال�شويا  لي�شيتني  ميتلك  مائية.  مرحلٍة  بعد  الآخ���ر  ببع�شها 

منعمة وواقية.
• ماء البابوجن الأملاين: يعمل على الب�شرة كم�شاد لاللتهابات ويخفف من 

الحمرار والتهّيج واحل�شا�شية وي�شّرع من عملية �شفاء الب�شرة امل�شابة.
تخ�شرها  التي  امل��ي��اه  ع��ن  يعّو�ض  وم��رط��ب،  مغٍذ  ه��الم  ال�شبار:  ه��الم   •
الب�شرة من خالل منحها ما حتتاج اإليه من فيتامينات وعنا�شر �شرورية. 
يحفز هالم ال�شبار بف�شل خ�شائ�شه ال�شافية عملية ترميم الب�شرة وي�شّرع 
اللتهابات  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  الآلم  م��ن  ويخفف  ال�شغرى  ال��دم��وي��ة  ال����دورة 

والتهّيج.
• زيت الأرغان: غني باأوميغا – 6 )حم�ض دهني اأ�شا�شي(، يحارب عالمات 
التقّدم بال�شّن اجللدية، يعيد ال�شباب واحليوية والتاألق اإىل الب�شرة ويقي 

من اجلفاف ينعم الب�شرة.
والفيتامنيات  ال�شرورية  والعنا�شر  املعدنية  ب��الأم��الح  غني  الع�شل:   •
اأي�شاً  الفورميك وم��واد م�شادة لاللتهابات وم��واد عطرية. وهو  وحم�ض 

منعم، م�شاد لالأك�شدة، جمدد للب�شرة، مرطب و�شاف ومطري.  

ال�شتعمال:
ب�شرتك  على  وم�شاًء  �شباحاً  اخلليط  من  ج��وٍز  حبة  يعادل  مقداراً  �شعي 
قبل ا�شتعمال مرهم العناية الذي اعتدت ا�شتعماله ولحظي كيف �شتهداأ 

ب�شرتك وت�شبح ناعمة. يرتك امل�شل غ�شاًء حريرياً على ب�شرتك.
ا�شتعملي امل�شل على ج�شمك ووجهك واملناطق احل�شا�شة التي تعاين حكاكاً 

اأو جفافاً.  

اإجراءات وقائية:
• احر�شي عند حت�شري امل�شل على ا�شتعمال مواد اأولية ع�شوية.

اأن  امل�����ش��ل. ل تن�شي  ال��ق�����ش��وى ع��ن��د حت�شري  ال��ن��ظ��اف��ة  ���ش��روط  راع���ي   •
التي  والطاولة  ل��الأدوات  بالن�شبة  الأم��ر  وكذلك  وتعقميها  يديك  تغ�شلي 

�شت�شتعملني.
• اختربي امل�شل على ب�شرة الكوع اأو املع�شم. يف حال مل تظهر اأي رد فعل 

�شلبي يف غ�شون 48 �شاعة ا�شتعمليه واأنت مطمئنة.
• احتفظي بامل�شل ملدة اأ�شبوعني يف الرباد.

ين�شح اأطباء اجللد بحماية الب�شرة من اأ�شعة ال�شم�ض منذ اأيام ال�شيف 
ك��ان حمل  ح��ال  اأو يف  ه��واي��ات خارجية  ل��دى ممار�شة  �شيما  ل  الأوىل، 
الإقامة اأو العمل يف املدينة. يف هذا الإطار ُطِرحت اأنواع جديدة ل تلمع 

كغريها اإل اأنها فاعلة متاماً.

تتنوع املركبات يف كرمي احلماية من اأ�ضعة ال�ضم�س، واأبرزها:
اإك�ض  اإ���ض  )ميك�شوريل  كيماوية  تكون  اأن  ميكن  �شم�شية،  • مر�شحات   
ما  الأ�شعة  لمت�شا�ض   )...1789 بار�شول  اإ���ض،  تينو�شورب  اإل،  واإك�ض 
فوق البنف�شجية )A وB(، اأو من املعادن )ثاين اأوك�شيد التيتان، اأوك�شيد 

الزنك( لعك�ض اأ�شعة ال�شم�ض. ينا�شب هذا النوع من الكرمي الب�شرة 
احل�شا�شة وب�شرة الأطفال اأكرث من غريهما، ومتنحهما لوناً اأبي�ض 

فاحتاً.
اأنه ي�شكل حماية م�شادة لالأ�شعة فوق  الكرمي يف  تربز فاعلية هذا 
البنف�شجية A التي غالباً ما تكون اأقوى من احلماية التي توؤمنها 
الكرميات العادية. تزداد اآثار الأ�شعة فوق البنف�شجية الأكرث �شرراً 
بفعل ال��ت��وت��ر الأوك�����ش��ي��دي واجل��زي��ئ��ات امل��ل��وث��ة امل���وج���ودة يف امل���دن، 

كالدخان واأحادي اأك�شيد الكربون واملعادن الثقيلة والغبار...
 ،E الفيتامني  دي�شموتاز،  )�شوبراأوك�شيد  لالأك�شدة  م�����ش��ادات   •
ا�شتقرار  على  حتافظ  بوليفينول(،  بري-توكوفريول،  توكوفريول، 

املر�شحات يف الكرمي وحتمي الب�شرة من الأ�شعة فوق البنف�شجية.
• عنا�شر مغذية: يحتوي بع�ض اأنواع كرميات احلماية من �شم�ض 
املدن مكونات م�شادة لعالمات التقّدم بال�شن )طحالب( التي تقوي 
اأثر م�شادات الأك�شدة الواقي، ومكونات م�شادة للبقع )عرق �شو�ض 
وجنجل( وعنا�شر م�شادة للتلوث )بوليفينول ال�شيا، م�شتخرج الذرة 

والرز(.

ميكن اأن يحتوي كذلك على:
• عطر: تت�شم كرميات احلماية من اأ�شعة ال�شم�ض يف املدن بعطٍر قوٍي 

مقارنة بغريها من الكرميات امل�شتعملة يف ال�شيف.
• �شبغيات: يحتوي بع�ض اأنواع كرميات احلماية من اأ�شعة ال�شم�ض على 
�شبغيات، وميكن ا�شتعماله كحماية وكرمي اأ�شا�ض لتوحيد لون الب�شرة. 
فيما يحتوي البع�ض الآخر على مكونات وقاية معدنية غنية ب�شبغيات، 
ي�شفي لوناً جمياًل على الب�شرة ويخل�ض من اأثر الطبقات البي�شاء التي 

ترتكها الكرميات على الوجه.
راقبي يف الكرمي ما يلي

• اأوكتوكريلني: يخ�شع هذا املر�شح الكيماوي منذ �شنوات للمراقبة لأنه 
بالتزامن  ا�شتعماله  اأو  ح�شا�شة  ب�شرة  على  و�شعه  عند  ح�شا�شية  ي�شبب 
منعت  وقد  بالكيتوبروفني(.  غني  )ه��الم  لاللتهابات  م�شاد  عالج  مع 

�شركات ا�شتعماله كاأحد اأنواع الوقاية.

�ضروريات
• ما املطلوب من كرمي الوقاية من اأ�شعة ال�شم�ض يف املدن؟

ال�شلبية  اآثارها  البنف�شجية ومن  الأ�شعة ما فوق  الب�شرة من  حماية   •

)توتر اأوك�شدي، تغيري خ�شائ�ض احلم�ض النووي(.
• اإن�شاء حاجز �شد التلّوث بف�شل تركيبٍة مدرو�شة ترمي اإىل حماربة 

اجلزيئيات ال�شغرية التي متالأ املدن.
اأدق واأن���ع���م م��ن ت��رك��ي��ب��ة ال��ك��رمي��ات  اأث����ر غ��ري م��رئ��ي: بف�شل ت��رك��ي��ب��ٍة 
الب�شرة عند  النهار وكرمي توحيد لون  الكال�شيكية، لو�شعه بني كرمي 

احلاجة.

راأي الخت�ضا�ضين
اليابان  يف  امل��دن  يف  ال�شم�ض  اأ�شعة  من  الوقاية  ك��رمي  ا�شتعمال  ينت�شر 
والوليات املتحدة واأ�شرتاليا وقد دخل يف الآونة الأخرية اإىل دول اأخرى 

كفرن�شا.
ملا كانت الب�شرة معر�شة لالأ�شعة فوق البنف�شجية من نوع A طوال اأيام 
ال�شنة، وملا كانت عاماًل اأ�شا�شياً يف زيادة معدل الإ�شابة ب�شرطان اجللد 
والتقدم بال�شن، ين�شح اأطباء اجللد بحماية الب�شرة منها ما اإن ي�شبح 
الطق�ض جمياًل م�شرقاً عند اخلروح من املنزل والتنقل مل�شافات طويلة 

يف ال�شيارة.
ال�شم�ض،  اأ���ش��ع��ة  م��ن  ال��وق��اي��ة  ك��رمي  با�شتعمال  الأط��ب��اء  ين�شح  ك��ذل��ك 
ل��الأ���ش��خ��ا���ض ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون ب��ق��ع��اَ �شبغية وي��ت��ب��ع��ون ع��الج��اً م�����ش��اداً 
للح�شا�شية جتاه ال�شوء، اأو الذين يعملون خلف النوافذ، لأن الزجاح ل 

.A يحمي من الأ�شعة فوق البنف�شجية من نوع

تعّريف اإىل كرمي احلماية
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FAST:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:127965       بتاريخ:2009/4/7 م
با�ش��م:م . فا�شت لقطع غيار املعدات الثقيلة

وعنوانه:ال�شارقة ، �ض.ب:40732 ، هاتف: 5344770 ، فاك�ض: 5344771 ، المارات العربية املتحدة ،
اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�شكيلة متنوعة من قطع غيار املعدات  وذلك لتمييز ال�شلع 
الزبائن من معاينتها عند احلاجة ول ينطوي ذلك على خدمة  لتمكني عامة  الغري وذلك  الثقيلة ل�شالح 

النقل .
وبها  ا�شود عري�ض  ال�شفل خط  يقطعها من  دائ��رة �شفراء  بداخله  اللون  ا�شود  العالمة:�شكل مربع  و�شف 

 . FAST كلمة
ال�ش��رتاطات:عدم املطالبة بحق ح�شري عند ا�شتخدام كلمة FAST مبعزل عن العالمة لعتبارها كلمة 

�شائعة ال�شتخدام بالفئة . 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  25  اأغ�سط�س 2013 العدد 10878



جنمات  فيه  ا�شت�شافت  ال���ذي  ول��ك��ن(  وال��رج��ال  )�شمر  ب��رن��ام��ج  يف  ي�شري  �شمر  ت��األ��ق��ت  ال��ع��ام  ه��ذا   
الأك��رث  ال��ربام��ج  ق��وائ��م  وت�����ش��در  الأول،  برناجمها  جن��اح  ي�شاهي  جن��اح��اً  وحققت  وال��ف��ن،  املجتمع 

م�����ش��اه��دة رغ����م اأن حت�����ش��ريه ج����رى يف الأي������ام الأخ������رية ق��ب��ل ب��دء 
بربناجمها  يونيو   30 ث��ورة  اط��اح��ت  بعدما  رم�����ش��ان،  �شهر 

)امل���ر����ش���د(.. يف ه���ذا احل����وار حت��ك��ي �شمر ي�����ش��ري عن 
)�شمر  اجل��ريء  بربناجمها  اخلا�شة  الكوالي�ض 

تفا�شيل  اىل  ون��ت��ط��رق  ول���ك���ن(،  وال���رج���ال 
اخرى تتحدث عنها للمرة الأوىل

• مل��اذا اخ��رتت )�شمر وال��رج��ال 
ول���ك���ن( ك��ع��ن��وان ل��ربن��اجم��ك 

اأن  رغ��������م  ع����ل����ى  اجل������دي������د 
�شيوفه من الن�شاء ولي�ض 

الرجال؟
ف�����ك�����رت�����ه  لأن   -

ت����ت����م����ح����ور ح����ول 
واجهن  �شيدات 

م����������واق����������ف ل 
اإل  يتحملها 

ال������رج������ال، 
ف�����اأن�����ا ل 

اأختار جنمات للحديث والت�شايل فح�شب، بل اأ�شت�شيف �شخ�شيات بعينها كان لها دور خمتلف ومهّم، 
�شواء على امل�شتوى الإن�شاين اأو الجتماعي... ومررن مبحن وظروف قا�شية من ال�شعب اأن تتحملها 

اأي امراأة عادية.
• ما �شبب تراجعك عن تقدمي برنامج )املر�شد( وا�شتبداله ب�)�شمر والرجال ولكن( يف وقت ق�شري 

جداً؟
- فر�شت علينا املتغريات ال�شيا�شية التي حدثت يف الثالثني من يونيو والإطاحة باحلكم 
الإخواين ذلك، فاتخذنا قراراً بتاأجيل الفكرة اأو اإلغائها لأنها مل تعد منا�شبة، وعليه 

قررنا ت�شوير )�شمر والرجال ولكن( قبل بداية �شهر رم�شان بثالثة اأيام.
• هل اأوقعك هذا الو�شع يف م�شاكل؟

ال�شعب  انت�شار  اأم��ام  بالن�شيب والقدر، وه��ذا يف ت�شوري ثمن قليل  اأوؤم��ن   -
امل�����ش��ري ال���ذي ك���ان يف اأع��ل��ى م�����ش��ت��وي��ات ال�����ش��ع��ادة وال���ف���رح ب��ع��د اإن���ه���اء حكم 

)الإخوان(.
عموماً خويف الوحيد كان األ يخرج العمل اإىل النور مثلما نريد واأل يحقق 
الأوىل  احللقات  عر�ض  بعد  هلل  واحلمد  اجلمهور،  قبل  من  جيدة  فعل  رّدة 

مل�شت بنف�شي ردود الفعل وكانت اإيجابية للغاية.
• وماذا عن الت�شوير؟

قبل  منه  وانتهينا  ب�شرعة  الت�شوير  اإجن���از  على  ال��وق��ت  عن�شر  اأج��ربن��ا   -
منت�شف �شهر رم�شان بيومني.

• ما ال�شعوبات التي واجهتك يف الربنامج؟
- )���ش��اح��ك��ة(... مل اأمت��ك��ن م��ن الإف���ط���ار م��ع ع��ائ��ل��ت��ي اأو زي����ارة الأق����ارب 
وجممل  حياتي  مار�شت  الت�شوير  م��ن  انتهائي  ف��ور  ل��ذا  والأ���ش��دق��اء، 

طقو�شي ب�شكل عادي.
امل�شاهدون  الربنامج، وفوجئ  دعائية قبل عر�ض  نَر حمالت  مل   •

بظهورك على ال�شا�شة بربنامج جديد، ملاذا؟
- منعنا التاأخر يف بدء الت�شوير من تنظيم حمالت دعائية للربنامج، 

ولي�ض الأمر تق�شرياً من القناة اأو الإنتاج.
• اأمل يكن تنفيذ الربنامج بهذا ال�شكل جمازفة؟

ال�شنة  وال��رج��ال(  بالطبع، وق��د �شبب يل قلقاً، لكن جن��اح )�شمر   -
اأكرب دعاية للربنامج هذا العام، لذا عندما عدت اإىل  املا�شية كان 
اجلمهور بفكرة �شبيهة تقبلها على الفور، وهذا توفيق من املوىل 

عز وجل.
اإح��دى ال�شيفات  اأو خطوط حمراء و�شعتها  هل ثمة �شروط   •

قبل ت�شجيل احللقة؟
- ب�شراحة... مل اأتعر�ض لهذا املوقف، لأن ال�شيفات يكون لديهن 
التفاق معهن على  الأ�شئلة، عند  الربنامج وج��راأة  علم بطبيعة 
�شوؤال،  اأي  ترف�ض  اأو  منهن  اأي  ت�شرتط  مل  وب�شدق  الت�شجيل، 
اأثناء  حمراء  خطوطاً  وللربنامج  لنف�شي  و�شعت  اأن��ا  الأ���ش��ّح  بل 

التح�شري له.
• وما هي؟

مو�شوعات  اإىل  وال��ت��ط��ّرق  اجل���راأة  على  الربنامج  فكرة  تعتمد   -
�شخ�شية وحتى حمرجة، لكن مبا اأن ال�شيفات من ال�شيدات، كانت 
اأن الرجال يتحملون �شرا�شة  ثمة حدود يف نوعية الأ�شئلة، باعتبار 

الكالم وعواقبه، لكن املجتمع ال�شرقي ل يتقبل جراأة املراأة.
• متى �شينتهي عقدك مع قنوات )القاهرة والنا�ض(؟

- نهاية العام احلايل، وقعت عقداً ملدة عامني ومل يتبقَّ �شوى اأربعة اأ�شهر.

• هل �شتجددين عقدك مع القناة اأم �شتبحثني عن منرب اإعالمي اآخر؟
- هذا الكالم �شابق لأوانه، ولئي الأول �شيكون ل� )القاهرة والنا�ض( وبعد انتهاء عقدي، �شتت�شح الأمور 

اأكرث.
كيف تقّيمني م�شاركتك كمطربة يف برنامج )ديو امل�شاهري(... اأمل تخ�شي فقدان بريق النجومية   •

كمذيعة؟
- ل اأنظر اإىل الأمور بهذه الطريقة، فاأنا ل اأقدم �شيئاً اأنا غري مقتنعة به، اأما بالن�شبة اإىل م�شاركتي 
اأن مكانتي كمذيعة مل تهتز بل  يف الربنامج فكانت يف حدود �شروطه ك�شوت جيد يف الغناء، واأعتقد 

م�شاركتي اأ�شافت يل ومل ت�شرين.
• هل من املمكن اأن ت�شدري األبوماً غنائياً يف امل�شتقبل؟

- ي�شتحيل اأن اأكون مطربة على رغم اأنني اأجيد الغناء اأو ممثلة، فاأنا ل اأريد ترك املجال الإعالمي.
• هل تلقيِت عرو�شاً للتمثيل؟

- بالطبع، وكانت عرو�شاً لأعمال درامية لكبار الفنانني لكني رف�شت، لعدم رغبتي يف خو�ض جمال 
التمثيل اأو الغناء.

• ما اأف�شل الأعمال الرم�شانية هذا العام، براأيك؟
- مل اأمتكن من متابعة الأعمال كافة، لكني اأعجبت مب�شل�شالت: )حكاية حياة(، )ال�شك(، )ابن موت(، 
لني�شان و)رام��ز عنخ  )اأن��ا والع�شل(  ياري�ض( لطوين خليفة،  )اأ�شفني  )م��زاج اخل��ري(، ومن الربامج: 

جنح الفنان ال�شاب با�شم �شمرة يف جت�شيد ثالث �شخ�شيات خمتلفة 
خالل  م��ن  امل��ا���ش��ي،  رم�����ش��ان  �شهر  خ��الل  ال�شغرية  ال�شا�شة  على 

م�شل�شالت )ذات( و)الوالدة با�شا( و)اآ�شيا( .
هي  العام  ه��ذا  الرم�شانية  جتاربي  اأن  اأعتقد   : �شمرة  با�شم  وق��ال 
الأهم يف م�شواري على ال�شا�شة ال�شغرية، فيكفي اأنني اأخو�ض يف كل 
منها مباراة يف التمثيل مع ممثلني من العيار الثقيل، ففي )ذات( 
ا�شتمتعت بتقدمي م�شل�شل من طراز خا�ض، مع ممثلة موهوبة مثل 
نيللي كرمي، ويف )اآ�شيا( ل اأعرف كيف اأ�شف �شعادتي بالتعاون لأول 
با�شا(  بينما يجمعني م�شل�شل )الوالدة  الفنانة منى زكي،  مرة مع 

مبمثلة من العيار الثقيل هي �شو�شن بدر .
)ذات(  اأع��ت��رب  �شخ�شيا  اأن��ا   : ق��ال  )ذات(  م�شل�شل  يف  جتربته  وع��ن 
مبثابة انقالب يف عامل الدراما التلفزيونية، فيكفي اأنه ماأخوذ عن 
ال�شيناريو  اإبراهيم وكتب له  اأدبي لكاتب كبري مثل �شنع اهلل  ن�ض 
واحلوار كاتبة موهوبة مثل مرمي نعوم واأخرجته العبقرية كاملة 
اأي  ع��ن  وامل��و���ش��وع  ال�شكل  حيث  م��ن  خمتلف  فامل�شل�شل  اأب��وذك��رى، 
م�شل�شل معرو�ض حاليا، وفيه م�شاحة كبرية من امل�شاعر الإن�شانية، 
اأعادنا  ذات  )اإن  يقولون  النا�ض  بع�ض  اأ�شمع  ما  كثريا  اأنني  ويكفي 

لزمن الفن اجلميل( .
واأ�شار اإىل اأنه يعترب دور عبداملجيد يف )ذات( حتديا لقدراته كممثل 
خا�شة اأن الدور م�شتفز ، فال�شخ�شية روتينية ولديها كم كبري من 
)تقل الدم( الذي يفجر ال�شحك يف بع�ض الأحيان ف�شال عن عدم 
تنا�شق اجل�شد، مو�شحا اأنه اأ�شطر لرتداء باروكة ومالب�ض معينة 

حتت مالب�شه حتى يظهر وكاأن له )كر�ض( .

م�شل�شل  يف  عبداملجيد  ب�شخ�شية  ا�شتمتاعي  رغ��م   : با�شم  واأ���ش��اف 
بالن�شبة يل، فال�شخ�شية  التجربة كانت مرهقة جدا  اأن  اإل  )ذات( 

ال�شينما  �شواء يف  قبل  �شخ�شية قدمتها من  اأي  خمتلفة عن 
من  ت��ب��داأ  اأن��ه��ا  خا�شة  ك��ث��رية  تفا�شيل  وفيها  التلفزيون  اأو 
ال�شتينيات، ف�شال عن اأن الت�شوير امتد حلوايل عامني، لكن 
يف النهاية النجاح الذي يحققه امل�شل�شل كل ليلة عو�شني عن 

كل التعب الذي راأيته .
ل�شخ�شية  : حتم�شت  قال  )اآ�شيا(  م�شل�شل  وح��ول جتربته يف 
كتبه عبا�ض  ال���ذي  ال�����ش��ي��ن��اري��و  ق����راأت  اأن  )اأن��ت��ي��ك��ة( مب��ج��رد 
اأبواحل�شن، فال�شخ�شية حمرية جدا، فهي يف بع�ض الأحيان 
اأن  ت��ب��دو رومان�شية، ول���ش��ك  اأخ���رى  اأح��ي��ان  ق��وي��ة ج���دا، ويف 
الوقوف اأمام منى ذكي كان من اأكرب الفوائد التي خرجت بها 
من امل�شل�شل خا�شة اأنها من الفنانات الالتي ميتلكن املوهبة.

ون��ف��ى ب��ا���ش��م ح����دوث خ���الف���ات ب��ي��ن��ه وب���ني م��ن��ى ذك���ي اأث��ن��اء 
ك��ث��ري من  ي�شهد يف  ف��ن��ي  ع��م��ل  اأي  اأن  م��و���ش��ح��ا   ، ال��ت�����ش��وي��ر 
الأحيان اختالفات يف وجهات النظر، وهذا ما حدث يف )اآ�شيا( 
وغريه من امل�شل�شالت، لكن مل ي�شل اإىل درجة اخلالفات كما 

يروج البع�ض .
يتميز  امل�شل�شل  ه��ذا   : ق��ال  با�شا(  )ال��وال��دة  وع��ن جتربته يف 
ب��اأن��ه ق��ري��ب ج���دا م��ن ال��ن��ا���ض، وي��ع��رب ع��ن م�����ش��اك��ل يلم�شها 
ال�شعب امل�شري، ف�شخ�شية )ع�شلية(  قطاع عري�ض جدا من 
املناطق  بالفعل يف  ت�شبه مناذج عديدة موجودة  اأقدمها  التي 
اأ�شرته بعد وفاة  ال�شعبية، فهو يجد نف�شه فجاأة م�شوؤول عن 

والده، وي�شطر للعمل يف �شن مبكرة لكي ينفق على والدته واأ�شقائه، 
ويواجه يف حياته �شعوبات كبرية.

�شمر ي�شري: لن اأخو�ش جمال التمثيل وال الغناء

با�شم �شمرة: )ذات( انقالب يف الدراما امل�شرية

فــن عــربـــي

ارتبط ا�ضمها باجلدل ورمبا باجلراأة امل�ضروعة منذ قدمت برناجمها اجلريء )�ضمر والرجال( ال�ضنة املا�ضية على قنوات )القاهرة 
والنا�س(، وانتزعت فيه اعرافات مثرية لكبار النجوم – الرجال - يف �ضتى املجالت، فت�ضّدر برناجمها قائمة الأكرث م�ضاهدة خالل �ضهر 

رم�ضان حتى بعد انق�ضائه.
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ولدت جينيفر لني لوبيز يف 24 يوليو 1969 يف كا�شيل هيل يف برونك�ض 
- نيويورك، لوالديها ذوي ال�شول القادمة من بورتوريكو، والدها دايفيد 
ال��و���ش��ط��ى، �شقيقتها  لوبيز ووال��دت��ه��ا غ��وادي��ل��وب رودري���غ���ز، وه��ي الب��ن��ة 

الكربى ليزيل وال�شغرى ليندا.
والدها كان يعمل حار�شا ليليا يف احدى �شركات التاأمني، قبل ان يتخ�ش�ض 

يف هند�شة الكمبيوتر، بينما كانت والدتها �شيدة لبيت.
حينما ولدت جنيفر كانت ال�شرة تقيم يف منزل �شغري، وبعد �شنوات، جمع 

خاللها البوين بع�ض املال ل�شراء منزل اكرب بع�ض ال�شيء.
يف �شن اخلام�شة من عمرها بداأت جنيفر بتلقي درو�شا يف الغناء والرق�ض، 
حيث اأبدت موهبة مبكرة، كما حر�ض والداها على ان تكون اللغة النكليزية 

هي ال�شا�ض، بعد ان كان البوين يتحدثان ال�شبانية يف املنزل.
وك����ان اه��ت��م��ام الب���وي���ن ع��ل��ى ان ي��ق��دم��ا ك���ل ال��رع��اي��ة والم���ك���ان���ات من 

املبا�شر  ف��ك��ان اله��ت��م��ام  ب��ن��ات��ه��ن،  ب���������ال���������رق�������������������ض اج���ل �شقل م��واه��ب 
انتهتا  حيث  التعليم،  اىل  بال�شافة  والغناء، 

)بي�شتون  م��ن  ال��ث��ان��وي��ة  درا���ش��ت��ه��ا  جنيفر 
ه�����اي ����ش���ك���ول( وك����ان����ت ح��ي��ن��ه��ا مت���ار����ض 
اللعاب الريا�شية اي�شا ومنها اجلمباز 
واجلري وا�شبحت �شمن فريق املدر�شة 
بقدراتها  وع��رف��ت  الريا�شية  لاللعاب 
ال��ري��ا���ش��ي��ة م��ن ق��درات��ه��ا يف امل��ج��الت 

الدرا�شية الخرى.
وح��ي��ن��م��ا ك��ان��ت يف ال�����ش��ن��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
يف ال����ث����ان����وي����ة، ع����رف����ت ع����ن ق��ب��ول 

الفنانني  لختيار  الرت�شيحات 
ل��ف��ي��ل��م )ف��ت��ات��ي ال�����ش��غ��رية( 
وال���ذي اخ��ت��ريت ل��ه، ليكون 

فيلمها الول 1986.
�شغرية  ميزانية  ذو  وفيلم 

ك���ت���ب���ه واخ������رج������ه ك���وين 
ك��اي�����ش��رم��ان، وب��ع��د ذلك 

ال��ف��ي��ل��م و���ش��خ�����ش��ي��ت��ه 
)م���������اري���������ا( ع����رف����ت 

تريد  ان��ه��ا  جنيفر 
جنمة  ت�شبح  ان 

�����ش����ي����ن����م����ائ����ي����ة 
م�شهورة.

ومن اجل ا�شعاد ذويها التحقت بكلية )برو�ض( ولكنها بعد الف�شل الول، 
اخربت ذويها انها تريد ان ت�شبح جنمة ال انهما اكدا بانها )فكرة غبية( 
وان عليها ان تكمل درا�شتها وان النجومية لي�شت بالمر ال�شهل، وقال لها 

والدها يومها )مل تتحقق النجومية من ذوي ال�شول الالتينية(.
وح�شدت على فر�شة التمثيل والغناء يف امل�شرحية ال�شتعرا�شية )ال�شيد 
امل�شيح �شوبر �شتار( يف اوكالهوما، ومن هناك ر�شحت للعمل مع الكور�ض 
اىل  جولة  يف  رافقتهم  حيث  واي،  ب��رود  ميو�شيتال(  )غ��ول��دن  ب�  اخلا�ض 
اوروبا ملدة خم�شة ا�شهر، ومل تكن �شعيدة بالتجربة، لنها مل تغني ب�شكل 

منفرد.
ثم انتقلت للعمل يف اليابان وم�شرحية )�شن�شور�شيتي( حيث غنت ورق�شت 

وقامت بت�شميم ال�شتعرا�شات.
يف عام 1991 مت اختيارها )نيوكيدز ان ذا بلوك( وبداأت تاأتيها العرو�ض، 
حيث عملت يف ال�شتعرا�ض التلفزيوين )ان ليفنج كالر( ومنه اىل فريق 

)جانيت جاك�شون( ال�شعرا�شي، لرتافقها يف جولتها العاملية 1993.
1993، ومع حمطة )�شي بي  بعدها مثلت يف فيلم )مفقود يف الربية( 

ا�ض( مثلت فيلم )الفر�شة الثانية(.
ولكن ظلت المور مقرونة بنظرة الفر�ض املتاحة لفتاة ذات ا�شول وجمال 

لتيني.
حتي جاء فيلم )مال القطار( موين �شرتيت امام وي�شلي �شنايب�ض وودي 
انه حقق  ال  الفيلم،  ال��ذي ح�شده  ال�شالب  النقد  ورغ��م  هارل�شون، 
جناحات جتارية كبرية جامعا 68 مليون دولر، وقد لفت الفيلم 
اليها النتباه ومنه انتقلت اىل فيلم )جاك( ليحقق جناحا ماليا 

اي�شا.
يف عام 1997 وقفت امام جاك نيك�شون يف فيلم )دم ونبيذ( 

واقرتن النجاح هنا بالنقد اليجابي والعوائد املالية.
املغامرات  فيلم  لتقدم  النجاحات،  وتاأتي  امل�شرية  ومت�شي 

)اما غوندا( ليجمع والفيلم 137 مليون.
وتاأتي القفزات والختيارات مع فيلم )يوترين( امام �شون 

بني.
وامام جورج لكوثي قدمت فيبلم )خارج النظر( مع املخرج 

�شتيفن �شودبريغ.
يف عام 1999، انطلقت األبومها الول مقرونا باغنيتها 
من  وح��ف��ن��ة  امل��الي��ني  لتح�شد  لف(  م���اي  ي��وه��اد  )اف 

جوائز غرامي.
وراح��ت تقرن م�شريتها بني الغناء والف��الم يف بداية 
الل��ف��ي��ة اجل���دي���دة، وم���ن اف��الم��ه��ا يف ت��ل��ك امل��رح��ل��ة 
)م�شمم حفالت الزفاف( و)عيون املالك( و)خادمة 
يف مانهاتن( و)حياة غري منتهية( امام روبرت ردفورا 

ومورغامن غريميان.

على  تقت�شر  ل  الفنية  طاقتها  ان  ت��ع��رف  ك��ان��ت 
التمثيل والغناء وال�شتعرا�شات، فكان ان اجتهت 
)جي.  امل�شجلة  التجارية  عالمتها  ابتكار  اىل 
والزي��اء  التجميل  م�شتح�شرات  لعرو�ض  ل��و( 

وغريها.
)ل���وري���ال(  دار  اخ��ت��ارت��ه��ا  امل���ج���ال  ه����ذا  ويف 
ك�����ش��ف��رية ل��ل��ج��م��ال، ك��م��ا ذه��ب��ت ت�����ش��ارك يف 
اكت�شاف  بربنامج  اخلا�شة  التحكيم  جلنة 

املواهب )اأمريكان ايدول(.
وتعرف  انها جميلها،  تعرف  كانت جينيفر 
اي�����ش��ا ان ه��ول��ي��وود ت��ري��ده��ا دائ��م��ا كرمز 
ل��ل��ج��م��ال، ول��ك��ن��ه��ا ك��ان��ت ت�����ش��ر ع��ل��ى و�شع 
ح���دود ل���ش��ت��خ��دام اجل��م��ال، بعيدا عن 
ال�شرورة  ت�شتلزمه  ما  ال  ال���ش��ارة، 

الدرامية فقط.
وراح����ت ب��ع��ده��ا ت��ق��ف��ز ق��ف��زات 

دخال،  واكرثهن  هوليوود،  جنمات  اأق��وى  من  واح��دة  باتت  حتى  وا�شعة، 
لنها تتحرك ف3ي عدد من املحاور النتاجية، وهذا ما �شاهم يف تر�شيخ 

ا�شمها ومكانتها فنيا وماديا.
ونتوقف قليال عند اجلوانب ال�شخ�شية، فحينما كانت يف اخلام�شة ع�شرة 
 1997 ب��داأت مغامراتها، وكان زواجها الول يف الفرتة من  من عمرها 
1998 مع املمثل الكوبي اوجاتي نوا )حاكمته لحقا لنه ن�شر كتاباً   -

عن زواجهما.
ثم تعرفت مع املنتج �شون كومب�ض، ومنه اىل الراق�ض ال�شتعرا�شي كرب�ض 

جود والذي تزوجت منه ر�شميا 2001، لتنف�شل عنه يف العام التايل.
بعدها ارتبطت بالنجم بن افليك وا�شتمرت العالقة ملدة عامني.

وقد  انطونيو،  م��ارك  املطرب  لحقا  وزوج��ه��ا  �شديقها  مع  اللقاء  وي��اأت��ي 
تكلف حفل زواجهما مليون دولر.

اجنبت جينيفر لوبيز ابنها مك�شمليان دايفيد، وابنتها اميا ماربيل )تواأم( 
يف 22 فرباير 2008.

هذا وقد انف�شلت جي. لو عن زوجها مارك انطونيو يف ابريل 2012.
على �شعيد ال�شينما ا�شتغلت جنيفر على تقدمي ال�شخ�شيات ذات ال�شول 
الالتينية، وبعد جنوميتها املطلقة راحت حتلق بعيدا بالبطولة املطلقة 
م�شريتها  وخ��الل  اجلمهور،  ويريدها  تريدها  التي  ال�شخ�شيات  وع��رب 

عملت مع كبار �شناع ال�شينما الأمريكية وجنومها.
ويف جمال الغنية، كان احل�شور يف البداية على هويتها الالتينية، لت�شبح 
بعد ذلك منوذجا منفردا للنجمة واملطربة، ويكفي ان نعرف ان مبيعات 

األبوماتها جتاوزت 60 مليون األبوم حول العامل.
وهي اليوم النجمة الالتينية الأقوى والأكرث �شهرة يف العامل.

مبيعات األبوماتها جتاوزت 60 مليون األبوم حول العامل

جينيفر لوبيز.. النجمة الالتينية االأقوى واالأكرث �شهرة يف العامل

جينيفر لوبيز، النجمة الالتينية الأقوى يف هوليوود والعامل، 
مطربة من الطراز الرفيع وممثلة ر�ضخت ح�ضورها وب�ضمتها، 

حيث ُقٍرن جمالها مبقدرتها الفنية العالية، وقد يت�ضور البع�س 
ان الو�ضول اىل ال�ضهرة بالن�ضبة جلينيفر لوبيز او )جي. لو( 

كان �ضهال، وان طريقها كان مو�ضى بالورود، بينما حقيقة المر، 
هي عك�س ذلك، حيث كثري من اجلهد وال�ضتغال، وحينما بلغت 

ال�ضهرة، راحت حتلق بعيدا كفنانة وكمنتجة وقبل كل هذا 
كمبدعة، حتولت لحقا اىل ماركة م�ضجلة، يتم اخت�ضارها 
ب� )جي. لو(.هذه ال�ضبية ذات اللوين اخلمري النادرة، هي 

ح�ضاد �ضاللة تعود اىل ا�ضولها من امريكا اجلنوبية، وبالذات، 
وبورتوريكو، لهذا تو�ضف بانها الالتينية القوى.

اأديل �شريرة يف فيلم جت�ش�ش
يف  ال�شريرة  دور  لتوؤدي  حمادثات،  اأدي��ل  الربيطانية  الغناء  جنمة  جتري 

فيلم جت�ش�ض جديد، بطولة �شامويل األ جاك�شون وكولني فريث.
وذكرت جملة )ال�شن( الربيطانية، يف تقرير تناقلته العديد من ال�شحف، 
بينها )الغارديان(، اأن اأديل التي تربعت على عر�ض الغناء جتري حمادثات 
لتنطلق يف عامل التمثيل عرب اأول عمل �شينمائي، من خالل فيلم اخلدمة 
اإخ��راج خمرج  وف��ريث، ومن  فيلم جت�ش�ض بطولة جاك�شون  ال�شرية، وهو 

)اأك�ض مان( ماثيو فون.
وقال م�شدر اإن اأديل هي بال�شبط من يبحث عنه ماثيو.

عطور بيون�شي 
االكرث مبيعًا يف العامل

 ت�شتمر النجمة الأمريكية بيون�شي يف حتقيق الإجنازات، وجديدها اختيار 
عطورها لتكون اكرث عطور امل�شاهري مبيعاً يف العامل.

واأفاد موقع بيبول الأمريكي انه بعد جناحاتها الفنية، وخطواتها اجلريئة 
جمموعة  ان  وه��و  جديد  باأمر  تفتخر  اأن  بيون�شي  باإمكان  ب��ات  املختلفة، 

عطورها باتت الأكرث مبيعاً عاملياً بني عطور جميع امل�شاهري.
واآخ��ره��ا عطر  6 عطور،  بيون�شي  اأطلقت   2010 ع��ام  ان��ه منذ  اإىل  ي�شار 

Heat ملنا�شبة انطالق جولتها املو�شيقية العاملية ال�شيدة كارتر.
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اأ���ض��������������ف�����������رت ل��ب�����������الد ي��ا���ض��ي���ْ��������دي

ات���عي���دي ق��ام�����������ت  والب���الب���ل 

البي���دي ف  امت���ي����س  وامل���هاي���ا 

م���ن ن��ب�����������ا ي�����������اه��ا م���ن اب��ع��ي�����������دي

ات���حي���دي ال���ذي  مث���ل  وال�ض���عب 

وقي���دي �ضلوع���ه  حطب���ها  ل���ي 

امزي���دي ب���ه  ح���ٍب  ���ِدق  �ضِ م���ن 

ان���ري���دي م��ا  غ�����������اي��ات  �ضحت���ك 

ا���ض�����������ه��ي��دي ب�����������ع��دك  ط�����������رف��ن��ا يف 

بعي���دي ع��ن��ن�����������ّا  واإن��ت�����������ه  حت���ى 

ان���حيدي م���ا  م���ول  انت���ه  مث���ل���ك 

الب���يدي وا���ض�����������ع  ْف  ك��ال�����������ِع��زي��ب 

ال�ض���يدي �ض���فوْة  منه���و  اإب�����������ن 

اإب�����������ن م���ن ل�����������ه ذك�����������ٍر اإجم��ي�����������دي

ت��رّدي�����������دي ف�����������ي  اإ���ض�����������م��ه  دوم 

اإح���ميدي طب���ٍع  مث���ل���ه  واإن�����������ت 

ي��اخ��ل�����������ي��ف�����������ة ف��ك�����������ٍر اإج�����������دي��دي

وا���ض�����������ح��ة ك��ال�����������در ل��ن��������������ض��ي��دي

ك�����������م زرع�����������ت ال�����������خ��ري وت��ري�����������دي

واميي���دي الف�ض���ل  غ�ضن  ط�����������ال 

ْوح��ي��دي ال��دن�����ا  ف  ان��ت�����������ه  مثل���ك 

مت���ّجيدي ول�����������ك  حم���به  ل������ك 

واآع�����������ي��دي اآق�����������ول  بغي������ت  ل���و 

وات�����������زي��دي ال���و�ضف  ك���ل  ف���وق 

ال���جي���دي ف���ي  زان  ع���قٍد  مث������ل 

اإ���ض��دي�����������دي دورك  امل�����������ك�����������ارم  ف 

��ه�����������ي��دي ق�����������ول واأف����ع����اٍل ل�����������ك ���ضْ

��دي�����������دي م�����������ول م��ال�����������ك ح�����������ٍد ���ضْ

اأدع�����و ل�����������ك م���ن ق��ل�����������ٍب اْودي�����������دي

ا���ض�����������دي��دي م���ن  تك���فى  ياع����ضى 

ن���واحي���ها ْف  ع�����������م  وال�����ض��ع�����������د 

ت����ض���دي���ه���ا األ���ح���ان  الف���َرح  م 

ح���ادي���ها ���ض�����������وب  م���ن  ���ض��ّف�����������ه��ا 

يهن���ي���ها ل�����������ي  اإل��ه�����������ا  ح�����������ام��ل 

لظ���ي���ها ���ض�����������ب  ح��ب�����������ه  ن�����������ار 

يط���في���ه���ا اأب�����������دًا  ق�����������در  م�����������ا 

داج���ي���ها وق���ت  ف���ي  كال����ّضن���ا 

في���ها ال�ض���ع���ب  عي���ون  ق�����������رة 

م��اي��ل�����������ذ ال���ن���������������وم غ�����������اف��ي�����������ه��ا

�ضاط���يها ال���قل���ب  �ضوي���دا  ف���ي 

ت���والي���ها وّل  ال�����������َوِق�����������ت  ف���ي 

ن�����������اف��ٍل ف�����������ي را������س ع�����������ال��ي�����������ه��ا

ل�����������ي ف�����������ع��ال امل�����������ج��د ب��ان��ي�����������ه��ا

وح��������������ض��اب�����������ي��ه��ا واأمل���������������ا����س  در 

ي��ذك�����������ره ب��اخل��ي�����������ر ���ض��ادي�����������ه��ا

م��اخ�����������ذ اآث���������������اره وق�����������اف��ي�����������ه��ا

م��ع�����������ان��ي��ه��ا ل�����������ي  ال��ق�����������ي�����������ادة  م 

ف��ي�����������ك ي����ا اأ���ض�����������م��ى م��رام�����������ي��ه��ا

مغاني���ها ك�����������ل  ف�����������ي  ت��ن�����ض�����������ره 

ب��الأج��������������������ر دن�����������ي��ا وت��ال�����������ي��ه��ا

ك��ال��ن�����������ه��ر ي���������������روي ���ض�����������واق��ي��ه��ا

تي������ها ب���ه  اإنتي���ه  يازعي������م 

ل��������������������ك م��زاي�����������ا م����ا اأك�����������اف��ي��ه��ا

قا�ض���يها ن���ْد  ل������ي  كال�ّض���ِم�س 

ي���اظي���ها ال��ن��ا���س  ف��دن�����������ي��ا  ل�����������ي 

ت�����������ه��دي�����������ه��ا دوم  م��ات��������������������ويّن 

ظ���������������اه���ٍر ح��ب�����������ك ل���ن���ا ف��ي�����������ه��ا

ي���ام���������������ك���ارم ف�����������ا���س وادي�����������ه��ا

ه���اني���ها اإت�����������ك��ون  اإي�����������ح��ي��اه 

وح�����������ام��ي��ه��ا داري  ي�������������������اذرى 

فهد بن غراب املري�سعر: امل�ست�سار/اأبراهيم حممد بوملحه

كلنا خليفة

ال ت�قفني على ذيك �لظن�ن!

ي���ا ���ض��ب��اب ال����دول����ة ان���ت���وا ي���ا ذخ��ره��ا 

ذك���ره���ا  يف  )خ���ل���ي���ف���ة(  ع������اّل  ب���ع���دم���ا 

وط���ره���ا  يف  وه�����ام�����ت  ����ض���ب���ق���ت  دول���������ٍة 

ال���ظ���ن���ون ذي�������ك  ع����ل����ى  ت���وق���ف���ن���ي  ل 

اآت�������ع�������ذب وال�������ع�������رب م������ا ي����ع����رف����ون

امل������زون دم������ع  امل����ط����ر  ب��������اأن  دروا  م�����ا 

وم�������ادروا ب�����اأن ال�����ض��ج��ر ع����اف ال��غ�����ض��ون

ا���ض��ب��ح��ت الأغ�������ض���ان ق�����ض��ب��ان ال�����ض��ج��ون

) ت���ه���ون  ه��ون��ه��ا   ( ق��ي��ل   ،، ت�����دري  ب�����س 

وال���������ض����ج����ون امل���������ض����اع����ر  ان  امل�����ه�����م 

ي���اح�������ض���ن ال���و����ض���ف ي���ال���غ���ر ال���ف���ت���ون

ان����ت وح�����دك م��اا���ض��ب��ع��ت م��ن��ك ال��ع��ي��ون

م���ب���غ�������ض���ي���ن���ك ج���ع���ل���ه���م م���اي�������ض���ل���م���ون

م�����ض��ت��ح��ي��ل م���اع���ل���ي���ك���م  اهلل  ن���������ض����األ 

وا����ض���ب���ح���ت دول������ة م����ن ال��������وزن ال��ث��ق��ي��ل 

ك����ل����م����ا ت����ن����ج����ب جل�����ي�����ٍل ج��������اك ج��ي��ل 

وان�������ت وح�������دك ف���ال���ب�������ض���ر ����ض���ك���واي ل��ه

����ض���اي���ل���ه ������ض�����م�����ريك  يف  ه����������ٍم  ك��������رث 

واحل���������زن و�����ض����ط ال�������ض���ي���ول ال�����ض��اي��ل��ه

وال�����غ�����������ض�����ن م�������ا ت����ن����ح����م����د ع���م���اي���ل���ه

ا�����ض����ت����غ����ل����وا واج���������ح���������دوا ف���ع���اي���ل���ه

ق��������ول ح����ك����م����ة م������ا ع����رف����ن����ا ق���اي���ل���ه

ت���ن���ت���ظ���ر غ����ي����م ال������ه������وى وت���خ���اي���ل���ه

ي�����اب�����������ض�����ات�����ن ال���������زه���������ور امل�����اي�����ل�����ه

وامل�����ح�����ب�����ة و������ض�����ط �������ض������دري ه���اي���ل���ه

ال���ع���اي���ل���ه م����ث����ل  ال�����ه�����م  و  ج����ع����ل����ه����م  

معايل / �ساحي خلفان متيم 

ريت�يت
جمعت التغريدات : غاية  

 �ضقر بن النوه
 SaqerAlmenhali@  

اآب�ضرك يبطون،يبطون،يبطون
غريك ولميكن اأبد يو�ضلونك
لأنه مكانك بن خفاق وعيون

ياللي ممتع �ضاحبك يف جنونك

**

فاطمة العامري

 F_alamry@  

�ضوفته تبهج بي اآلنف�س اآحلزينة 

ماآ لطاآري اآل�ضيق عقبه اأي داآعي ..!

**

�ضعد مرزوق الحبابي

 saad_mrzouq@  

دينه على ح�ض�ب امل�زاج

وان خا�ض�م اعدائه فج�ر 

�ضاعت طيوره يف عجاج

وي�ضاج�ره حت�ى ال�ضج�ر 

من ك�ان بيت�ه من زج�اج

ل يرم�ي الن�ا�س بح�ج��ر

ق�ضيدة من�ضوجة من خيوط الولء واملحبة، مقدمة ل�ضخ�س �ضيدي
 �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ورعاه

ال�ضاعر الإماراتي املبدع فهد بن غراب املري ي�ضافح متابعيه 

بهذه الدرة الرائعة، املطعمة بقافية ل ُت�ضنع اإل من خالل 

من مثله من ال�ضعراء الكبار ، فاأهاًل بعودة توا�ضله معنا.

ت�ضتعيد �ضعر اخَل�ضر والكندي وبو�ضهاب

اأبوظبي لل�شياحة والثقافة تعيد قراءة �شعراء االإمارات
ثالثة  والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  يف  الوطنية  الكتب  دار  عن  �شدر 
كتب لل�شاعر والإعالمي موؤيد ال�شيباين، يقدم فيها قراءة جديدة ل�شرية 
"را�شد  ع��ن��وان  الأول  الكتاب  يحمل  الإم����ارات.  م��ن  كبار  �شعراء  وم���وروث 
اخَل�شر، ق�شيدة اللهجة ورموزها املكانية" والكتاب الثاين بعنوان "اأحمد 
بن علي الكندي املرر، �شورة املكان و�شرية الق�شيدة" اأما الكتاب الثالث فهو 

بعنوان "حمد خليفة اأبو �شهاب، ال�شعر والتوثيق واملوقف".
يف تقدميه لكتاب "را�شد اخَل�شر، ق�شيدة اللهجة ورموزها املكانية" يقول 
الالحقة  الأج��ي��ال  على  اخَل�شر)1980-1905(  ح��ق  م��ن  "اإن  امل��وؤل��ف 
اأن يخرجوه اإىل حيز وا�شع يف جمال الرتاكم القرائي العربي، بحيث مل 
يعد جمرد �شاعر عامي خا�ض ببقعة جغرافية حمدودة، اإنه لئق بكل هذا 
احل�شور الوا�شع يف امل�شهد ال�شعري العامي العربي... عند را�شد اخَل�شر 
ذلك  يف  امل�شامني  جتديد  على  التلقائي  با�شتغاله  عالية  اإب��داع��ي��ة  قيمة 
الوقت، وابتكاره القوايف ال�شعبة، وال�شتقاقات اللغوية، وا�شتخدام الرموز 

بكل اأبعادها التاريخية واملكانية وال�شطورية والدينية.." 
العامي،  اخَل�شر  �شعر  يف  التجديدية  الأب��ع��اد  كتابه  يف  ال�شيباين  وي�شف 
عرب تعريفه بالق�شيدة ال�شعبية يف الإمارات والتي يعتربها حا�شن لفكر 
اأهل البحر وال�شحراء، ثم ي�شتعر�ض ق�شائد ال�شاعر من مدن الغرتاب 
العديدة التي تنقل بينها من مدن خليجية واأفريقية واآ�شيوية اإىل جانب 
املوؤلف  ويخ�ش�ض  ب���الده،  يف  الأخ���رى  وامل���دن  عجمان  يف  الأ�شلي  موطنه 
التاريخية  وال��رم��وز  والأح����داث  الأ���ش��اط��ري  ب��ه  يتناول  الكتاب  م��ن  ق�شما 
التي ا�شتلهمها ال�شاعر يف ق�شائده، ويتتبع خ�شو�شية املكان كما تظهر يف 

ق�شيدة اخَل�شر الذي عمل على بلورة لهجته ال�شعرية اخلا�شة 


