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قا�ٍض يعتذر الكتفائه 
ب�شجن مغت�شب مدة �شهر

اإ�صداره  اإثر  اأثار حالة من الغ�صب،  اعتذر قا�ض من مونتانا بعدما 
حكما بال�صجن ملدة 30 يوما بحق معلم اغت�صب تلميذة عمرها 14 

�صنة اأقدمت على االنتحار بعد ذلك. 
ومع ذلك، مت�صك جي تود باو القا�صي باملحكمة اجلزئية يف مقاطعة 
اأدىل  تعليقات  على  اعتذاره  قا�صرا  اأ�صدره،  الذي  باحلكم  يلو�صتون 
بها باأن ال�صحية بدت اأكرب من عمرها وكانت يف و�صع �صيطرة على 

املوقف كثريا مثل املعلم. 
الللبللاد وجتمع  اأنللحللاء  الغ�صب يف  مللن  التعليقات حالة  تلك  واأثلللارت 

متظاهرون خارج مقر املحكمة يوم للمطالبة بتنحيه. 
وقالت �صينا راي�ض، التي نظمت التظاهرة، للح�صود: لقد ثار غ�صبي 
جراء ما حدث، اإن هذا حقا ي�صري اإىل م�صكلة اأكرب فيما يتعلق باللوم 

على �صحية يف ق�صايا اغت�صاب عرب الباد. 
رامبولد  ديللن  �صتا�صي  املعلم  على  حكما  املا�صي  االثنني  بللاو  واأ�للصللدر 
)54 عاما( بال�صجن ملدة 30 يوما على خلفية واقعة االغت�صاب التي 

جرت يف عام 2008وانتحرت الفتاة بعد نحو ثاثة اأعوام. 
واأو�صح باو يف معر�ض اعتذاره: لقد اأدليت حقا بت�صريحات حمقاء . 

قردة ت�شطو على عمارة �شكنية 
يف حادثة غريبة من نوعها قامت جمموعة من القرود بالهجوم على 
عمارة �صكنية بعا�صمة دولة جنوب اأفريقيا كيب تاون و قامت بعمليات 

تخريب و �صرقة ما راأئته منا�صبا لها.
املبنى و متكنت هذه  اأدت حلالة من الذعر و�صط �صكان  هذه احلالة 
النوافذ  خال  من  الت�صل�صل  و  العمارة  جللدران  ت�صلق  من  املجموعة 

املفتوحة و خربت حمتويات بع�ض املنازل . 
يذكر اأن مدينة كيب تاون يعي�ض بها املئات من القرود الطليقة التي 

تتهجم على ال�صكان ب�صكل يومي .

بلدة نائية تقيم �شبكتها اخلا�شة للخلوي
بعدما جتاهلها م�صغلو خدمة الهاتف النقال، اأقامت بلدة مك�صيكية 

نائية �صبكتها اخلا�صة لاإبقاء على التوا�صل مع العامل اخلارجي. 
غابة  �صط  وتقع  ن�صمة   2500 ي�صكنها  كا�صرتو   دي  تاليا  فيا  بلدة 
جبلية يف والية اوات�صات�صا يف جنوب الباد. وهي ال ت�صكل ا�صتثمارا 

مربحا بالن�صبة للم�صغلني. 
لللكللن بللفلل�للصللل مللنللظللمللات غلللري حللكللوملليللة واأ�لللصلللاتلللذة جللامللعلليللني، متكن 
متطوعون من البلدة قبل اأ�صهر من ن�صب هوائي على اأحد االأ�صطح 
تاليا  �صبكة  بت�صغيل  ت�صمح  معلوماتية  راديللويللة  جتللهلليللزات  وو�للصللع 

ال�صغرية  للهاتف اخللوي. 
وتكلف اخلدمة 15 بيزو )1،2 دوالر( يف ال�صهر اأي 13 مرة اأقل من 

االأ�صعار املعتمدة عادة يف مك�صيكو. 
وال يللكلللللف االتلل�للصللال بلللاللللواليلللات املللتللحللدة حلليللث يللقلليللم الللعللديللد من 
املك�صيكيني الذي اأ�صلهم من املنطقة، �صوى �صنتات قليلة من الدوالر 

يف الدقيقة. 
اأمريكيني  وو�صعت ال�صبكة مب�صاعدة ريزوماتيكا  وهو �صبكة خرباء 
الهاتف  اأ�للصللواق خدمة  اأجللل فتح  تن�صط من  واأوروبلليللني ومك�صيكيني 

النقال اأمام الفقراء واملقيمني يف مناطق نائية. 
اللجنة  مللن  �صنتني  مللللدة  اإذن  علللللى  االآن  حللتللى  الللبلللللدة  ح�صلت  وقلللد 

الفدرالية لات�صاالت لتجربة هذه التجهيزات. 
اأما امل�صكلة الوحيدة بالن�صبة للم�صرتكني البالغ عددهم نحو 600، 
فهي �صرورة اأال تتجاوز كل مكاملة مدة خم�ض دقائق لتجنب اكتظاظ 

هذه ال�صبكة ال�صغرية. 

ذبح عائلة من خم�شة اأفراد 
من  عائلة  ان  ال�صينية  ال�صرطة  ذكلللرت 
يوننان  مقاطعة  يف  ذبحت  اأفلللراد  خم�صة 
اأنباء  وكالة  ونقلت  الباد.  بجنوب غرب 
اللل�للصللني اجلللللديللللدة �للصلليللنللخللوا امللل�لللض عن 
اللل�للصللرطللة قللولللهللا انللله علللر علللللى خم�صة 
اأ�صخا�ض وهم رجل يدعى ت�صانغ وزوجته 
قتلى مبنزلهم  وزوجها وحفيدته  وابنته 
احلكم  الللذاتلليللة  �صي�صوانغباننا  واليلللة  يف 
للذبح..و�صكلت  جميعاً  تعر�صهم  ب�صبب 
للتحقيق يف  �صرطة �صي�صوانغباننا فريقاً 
حادث القتل. وقالت ال�صرطة اإن التحقيق 
يجري على قدم و�صاق وان االإدارات االأعلى 
تك�صف  للم�صاعدة..ومل  �صباطاً  اأر�صلت 

ال�صرطة عن املزيد من التفا�صيل.

معجزة تنقذه من حادثة �شقوط
جنللا عللامللل ملل�للصللري مللن حللادثللة �صقوط 
من �صقالة تعمل مب�صروع تو�صعة احلرم 
املكي ال�صريف، على ارتفاع 40 مرتا، بعد 
املهام.   بع�ض  اأداء  اأثللنللاء  تللوازنلله  اخللتللال 
فللاإن  ال�صعودية،  �صبق  �صحيفة  وبح�صب 
خففت  ال�صقالة  على  املو�صوعة  ال�صدات 
من ارتطام العامل باالأر�ض، اإال اأنه اأ�صيب 
بعدة ك�صور يف الفك، واالأ�صاع واإ�صابات 

متعددة، ونزيف حمدود بال�صدر. 

اجتماع يف  وقللّدمللتلله يف  الللفللئللران  االأنللفلللللونللزا يف  فللريو�للض  يتناول  اللللذي  بحثها  يو�صح 
مونرتيال بكندا، االأ�صباب التي جتعل املراأة اأكر عر�صة للموت واملر�ض جراء املُْمِر�صات 
املعدية وترتبط اأبرز هذه االأ�صباب ارتباًطا وثيًقا باالإجناب. تو�صح مارلني زوك، عاملة 
اأحياء تطورية يف جامعة ميني�صوتا يف توين �صيتيز يف �صانت بول: ) ُتعترب كاين من 

ا ال�صورة الكربى ويفهمون اأ�صباب هذه االأمناط(. العلماء القائل الذين يرون حقًّ
على �صبيل املثال، تعاين املراأة عادًة عوار�ض اإنفلونزا اأ�صد مما يختربه الرجل، على رغم 
اأنها متلك عدًدا اأقل من الفريو�صات خال العدوى. ي�صري هذا يف راأي كاين اإىل اأن 
ج�صم املراأة ي�صارع اإىل تنفيذ هجوم مناعي كبري للتخل�ض من املر�ض، فيعاين عواقب 

ما يجتاحه من التهابات. تذكر كاين: )هنا تواجه املراأة امل�صاكل(.

عالج بديل بالهرمونات
اكت�صفت كاين وزماوؤها هذا االختاف يف الفئران امل�صابة بفريو�ض االأنفلونزا ولكن 
ي االإناث، ما عاد وجه االختاف  عندما عمد الباحثون اإىل خ�صي الذكور ونزع مبي�صَ
هللذا بللادًيللا، مبللا اأن الللفللئللران الللذكللور �للصللارت اأكلللر تللاأثللًرا بللاالأخللمللاج. لكن اخل�صيتني 
نزع  بعد  االإنللاث  اإعطاء  اأن  كاين  اكت�صفت  فقد  فح�صب،  للذكور  احلماية  توؤمنان  ال 
يحميها  والربوج�صتريون  االإ�صرتوجني  الن�صائيني  اجلن�صيني  الهرمونني  مبي�صيها 

من املر�ض.
حتدث االأخماج يف حالة املراأة، على ما يبدو، خلا 
يف دورة هذين الهرمونني، فتطيل دورة ال�صبق ف
مبي�صاها،  ُيللنللزع  مل  الللتللي  االإنلللللاث  الللفللئللران  مللا ي 
يللكللون فيها هرمون  الللتللي  الللللدورة  للا  اأيلل�للصً يطيل 

االإ�صرتوجني االأدنى بني اليوَمني الرابع اأو 

اخلللاملل�للض والللثللامللن اأو 
اأدرك  لللطللاملللا  الللتللا�للصللع. 
اخللللايلللا  اأن  اللللعلللللللملللاء 
املللللللللنللللللللاعلللللللليللللللللة حتللللمللللل 

ملل�للصللتللقللبللات هللرمللونللات 
اأملللرا�لللض  واأن  جللنلل�للصلليللة، 

ت�صيب  اللللذاتللليلللة  املللنللاعللة 
الللنلل�للصللاء بللنلل�للصللبللة اأكللللرب من 
اللللرجلللال. علللللى رغلللم ذلللك، 

عللملللللهللا  اأن  كلللايلللن  تللللوؤكللللد 
�للصلليللكللون لللله تلللاأثلللري وا�لللصلللع يف 

جمال ال�صحة العامة.

�ضرورة اللقاح
مبا اأن احتمال احل�صول على لقاح االأنفلونزا ُيعترب اأدنى بني الن�صاء، مقارنة بالرجال، 
الباحثون  اللقاح. كذلك قد يرغب  اأخذ هذا  املللراأة على  توؤكد كاين �صرورة ت�صجيع 
اإذا كانت للعاجات البديلة بالهرمونات واأدويللة منع احلمل تاأثريات  يف التحقق مما 
)اإيجابية على االأرجح( غري متعمدة يف بع�ض اأنواع االأمرا�ض املعدية. لكن االأهم من 
اأوجه االختاف بني اجلن�صني  اأن تاأخذ الدرا�صات الطبية  ذلك، وفق كاين، �صرورة 
قد  ما  اجلن�ض،  وفللق  النتائج  االأمللرا�للض  درا�للصللات  الكثري من  ي�صّنف  االعتبار. فا  يف 
يخفي يف راأيها خ�صائ�ض اأ�صا�صية. كذلك تتعمد التجارب ال�صريرية عادًة تفادي دورة 
تعترب  النتائج.  يف  تللوؤثللر  الأنللهللا  املللللراأة  عند  ال�صبق 
زوك كاين �صوت املنطق يف هذا املجال. 
جهاز  مع  تفاعًا  تواجه  )عندما  تقول: 
الغدد ال�صماء اأو اأي وجه اآخر من جهاز 

التكاثر، مِلَ ُيعترب ذلك عقبة؟(.
اأن  اجلللواب  كان  )لطاملا  كاين:  تو�صح 
الللدرا�للصللات  معدي  واأن  حملللدود،  التمويل 
امل�صاركني،  عدد  م�صاعفة  اإىل  �صُي�صطرون 
اجلن�صني(.  بني  �صتقارن  الدرا�صات  كانت  اإن 
كاين:  تللوؤكللد  عملها،  اإىل  باال�صتناد  ولكن 

)ل�صت واثقة من اأن هذا �صحيح(.

يتميز البقدون�ض باأوراقه الغنية الكثيفة ذات اللون االأخ�صر، والتي اأظهرت التحليات الغذائية، اأنها حتتوي على م�صتويات عالية من فيتامني 
)اأ( و)ج(، لذا فهي تلعب دورا مهما يف تقوية الب�صر.

كما اأن اأوراق البقدون�ض ت�صاعد يف الوقاية من مر�ض الع�صى الليلي، كما حتافظ على �صامة الب�صرة ونقائها، والبقدون�ض اأي�صا يحتوي 
على كميات وفرية من الكال�صيوم، بدرجة تفوق ما يحتويه احلليب، اإ�صافة اإىل حم�ض الفوليك املفيد للقلب واالأوعية الدموية، 

وهو مقو عام للج�صم واالأع�صاب، كما اأنه م�صاد لفقر الدم هذا، وللبقدون�ض ا�صتخدامات اأخرى، فهو مفيد للب�صرة، حيث 
يعالج الروؤو�ض ال�صوداء، وهو فعال يف التخل�ض منها بطريقة اآمنة و�صهلة، وذلك باإتباع اخلطوات التالية: 

- يخفق البقدون�ض يف اخلاط الكهربائي.
- يعد بخار ماء.

- يو�صع البقدون�ض املخفوق على اأماكن الروؤو�ض ال�صوداء.
- يعر�ض الوجه لبخار املاء وخليط البقدون�ض عليه ملدة خم�ض دقائق.

الوجه حتى حت�صلي على  بالبقدون�ض، ويرتك قليا على  ال�صوداء  الروؤو�ض  - تفرك 
ب�صرة م�صرقة ونظيفة.

من  كمية  تفرم  اأن  وهللو  للبقدون�ض،  اآخلللرا  فعاال  قناعا  هناك  اأن  كما 
ع�صر  ملللده  مغلي  مللاء  يف  تو�صع  ثم  ملعقتني  مبقدار  البقدون�ض 
دقائق، ثم ت�صفى اخلا�صة، وتخلط ببيا�ض بي�صة اأو قليل من 
احلليب، وتو�صع على ب�صرة الوجه والرقبة والظهر وال�صدر ملدة 
لتمنحك  بللارد  ماء  يعقبه  الدافئ  باملاء  تغ�صل  ثم  �صاعة،  ن�صف 

ب�صرة �صافية.

الن�شاء اأكرث تاأثرًا بالعدوى

البقدون�ض لب�شرة �شافية
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الكحوليات تت�شدر اأ�شباب الوفاة يف العامل 
ك�صفت اإحدى الدرا�صات اأن املواد الكحولية اأ�صبحت تت�صدر اأ�صباب الوفاة 

لدى الرجال يف فنلندة وحتل ثانية بفارق قليل لدى الن�صاء.
اأن  الوطنية  االإح�صاء  وكالة  عنها  ك�صفت  التي  االإح�صائيات  اأظهرت  وقد 
املواد الكحولية ت�صببت يف وفاة عدد من االأ�صخا�ض يبلغون من العمر ما 
اأو ال�صرطان من  اأمرا�ض القلب  64 عاما يفوق ما ت�صببت به  15 و  بني 

حاالت الوفاة.
من  الكحولية  امل�صروبات  تناول  عن  الناجمة  اال�صطرابات  ب�صبب  وتللويف 
العام  خللال  الثدي  �صرطان  ب�صبب  توفيت منهن  يللوازي من  عللدد  الن�صاء 

املا�صي.
الدولة  هذه  يف  تزايد  الروحية  امل�صروبات  ا�صتهاك  اإن  املرا�صلون  ويقول 

اال�صكندنافية بوترية مت�صاعدة خال الع�صرين عاما املا�صية.
الناجمة عن  ب�صبب اال�صطرابات  األفي مواطن فنلندي  فقد تويف حوايل 
تناول الكحول يف العام املا�صي، اأي بزيادة 150 �صخ�صا مقارنة بال�صنوات 

ال�صابقة.
الكحول  مللن  للللرتات   10.5 متو�صطه  مللا  فنلندي  مللواطللن  كللل  وتللنللاول 

اخلال�ض يف عام 2005.
كما اأ�صارت االإح�صائيات اإىل اأن امل�صروبات الكحولية تدخل �صمن العنا�صر 
طريق  عن  للوفاة  حللاالت  اأربللع  كل  �صمن  توجد  بينما  لانتحار،  امل�صببة 

احلوادث اأو العنف حالة واحدة للت�صمم.
وال�صحة  االجتماعية  اللل�للصللوؤون  بللللوزارة  امللل�للصللوؤول  تومينني  اإي�صمو  وقلللال 
ل�صحيفة �صانومات : اإذا ا�صتمر االرتفاع يف هذا التوجه، فاإننا �صنكون اأمام 
ق�صية خطرية حتى على امل�صتوى االقت�صادي، الأن النا�ض املتقدمني بال�صن 

يدفعون املعا�صات لاأجيال ال�صاعدة لتحقيق تناف�صية االقت�صاد. 

ردود  حتديد  يف  الإن�ضان  جن�س  اأهمية  من  العامة  ال�ضحة  م�ضوؤولو  يقلل 

الفعل جتاه الزكام وغريه من الأخماج ملاذا؟ الإجابة لدى برندان ماهر 

من Nature. ح�ضرت �ضابرا كالين اإىل الجتماع ال�ضنوي جلمعية 

درا�ضة الإجناب يف كندا حاملًة ر�ضالة قد تبدو وا�ضحة للعلماء الذين 

هذا  لكن  خمتلفون  والن�ضاء  الرجال  اجلن�س:  على  كربى  اأهمية  يعّلقون 

ال�ضحة، ح�ضبما تو�ضح كالين، باحثة  العلماء يف جمال  يتغا�ضى عنه  واقع 

 Johns Hopkins Bloomberg متخ�ض�ضة يف علم املناعة يف جامعة 

لل�ضحة العامة يف بالتيمور يف ماريالند.

تقدم واعد لعالج 
الفتق باملنظار

ا�صتعمال  رحلللللة  انللطلللللقللت  عللنللدمللا 
اللللعلللمللللللليلللات  اجللللللللللراء  املللللنللللظللللار يف 
اجلراحيه ال�صتئ�صال املراره الأول 
 ،1987 الللعللام  بللنللجللاح يف  و  ملللرة 
م�صراعيها  علللللى  االأبلللللواب  فتحت 
انللواع  �صتى  يف  املنظار  ا�صتعمال  يف 
العمليات اجلراحيه ومنها عمليات 
جللدار  يف  املتنوعه  الفتوق  ا�للصللاح 

البطن.
فما هو الفتق وما هي انواعه؟

الفتق هو عباره عن بروز اوانتفاخ 
حتللللت اجللللللللللد يف امللللاكللللن مللعلليللنلله 
بلل�للصللبللب �صعف  الللبللطللن  جلللللدار  يف 
الللعلل�للصللات، او حللللدوث �للصللعللف او 
التهاب يف مكان القطب اجلراحية 
لعمليه �صابقه مما يت�صبب بت�صكل 
كي�ض من الغ�صاء الربيتوين ي�صبه 
البالون واندفاع جزء من االمعاء 
ايللة اع�صاء اخللرى بالبطن اىل  او 
داخللللل الللكلليلل�للض ويللرافللقلله اللل�للصللعللور 
باالنزعاج واالأمل وت�صوها يف جدار 
بللطللن امللللريللل�لللض، اأمللللا ملل�للصللاعللفللاتلله 
فتتمثل بحدوث انح�صار او اختناق 
حمللتللويللات كلليلل�للض الللفللتللق املللرتللبللط 
عللللللادة متلللللوت او غلللرغلللريلللنللله هلللذه 
االنلل�للصللجلله مملللا يلل�للصللتللدعللي تللدخللا 

جراحيا عاجا.
انواع الفتق: 

- اللللفلللتلللق اللللل�للللصللللري: يلللكلللر عللنللد 
االحمال  نتيجة  والن�صاء  االطفال 

املتكرره .
- اللللفلللتلللق االربلللللللللي: ويللل�لللصللليلللع بللني 

الرجال.
قللللليللل   ( اللللللفلللللخلللللذي  الللللفللللتللللق   -
احلدوث(: وي�صيع بني كبار ال�صن 

وخا�صة ال�صيدات.
- الللفللتللق اجلللللراحللللي: اللللنلللاجت عن 
جدار  يف  �صابقه  جراحيه  عمليات 

البطن. 
- وهللنللاك انلللواع اخللرى مللن الفتق 
داخلللل الللبللطللن مللثللل فللتللق احلللجللاب 

احلاجز وغريها. 
يللتللم تلل�للصللحلليللح االأنلللللللواع اللل�للصللابللقللة 
اجلراحي  املنظار  بوا�صطة  للفتق 
�صبكه من خال  عن طريق و�صع 
البطن  جللللدار  �للصللغللريه يف  ثللقللوب 
ميكن  بحيث  التقنية  وتللطللورت   ،
اجلللللللللراء بلللعللل�لللض هللللللذه الللعللمللللليللات 
ملللن خللللال ثللقللب واحلللللد فللقللط يف 
منطقة ال�صره كبديل عن الطرق 
اجلللراحلليللة الللتللقللللليللديللة واحلللاجللة 

ال�صتخدام االأربطة واالأحزمة . 
مللللاهللللي ملللليللللزات علللمللللللليلللات الللفللتللق 

باملنظار؟
يللتللم اجللللللراء الللعللمللللليللة ملللن خللال 
ثقوب �صغريه او ثقب واحد فقط 
عللمللللليللات  اي  يللتللطلللللب  ال  وبلل�للصللكللل 

جتميل الحقاً.
للعملية  املرافق  االأمل  حدة  نق�ض 

مقارنة بالعاج اجلراحي.
الللللقللللدرة علللللى الللللعللللودة للللللعللمللل اأو 

الدرا�صة يف وقت اأ�صرع. 
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مدير اجلامعة يلتقي بالطلبة امل�ضتجدين �ضباح اليوم وعميد �ضوؤون الطلبة يلتقي باأولياء الأمور

جميع الطلبة اأّدوا امتحان حتديد امل�شتوى
•• العني-الفجر:

ت�صوير-حممد معني:

يلتقي الدكتور علي را�صد النعيمي مدير جامعة االإمللارات �صباح اليوم 
باملبنى الهايل باحلرم اجلامعي اجلديد بالطلبة امل�صتجدين وعددهم 
بالطاب  يلتقي  اآالف وخم�صمائة طالب وطالبة حيث  اأربعة  اأكر من 
بالطالبات  يلتقي  حللني  يف  �صباحا  ع�صرة  احلللاديللة  وحللتللى  التا�صعة  يف 
اإىل  ينقل  اأن  املللقللرر  مللن  حيث  ظللهللرا  الثانية  وحللتللى  ع�صرة  الثانية  يف 
امل�صتجدين تهنئة معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي الرئي�ض 
االأعلى للجامعة ال�صيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان كما ي�صتعر�ض مع 
الطلبة اجلدد دور اجلامعة يف اإعداد الدار�صني بها وتاأهيلهم اإىل عمليات 

البحث العلمي مقارنة مع جامعات العامل املتقدم.
امتحانات  املا�صي  اخلمي�ض  يللوم  بلللدوؤوا  قللد  امل�صتجدين  الطلبة  وكلللان 
حتديد امل�صتوى يف الريا�صيات واللغة العربية واللغة االإجنليزية وتقنية 
املعلومات .  هذا ومن املقرر اأن يتم غدا االثنني الثاين من �صبتمرب توزيع 

اأجهزة ال )اآي باد( على الطاب والطالبات القادمني من خارج مدينة 
العني بعد اأن تاأجل التوزيع خال االأيام القليلة املا�صية وقد حتدد مبنى 
H4 ال�صتام االأجهزة من الثامنة �صباحا وحتى الثانية ع�صرة للطاب 
اأن يتم توزيع  الثانية ع�صرة للطالبات على  ومن احلللادي ع�صرة وحتى 
اأي�صا يف  الثاثاء  بعد غد  العني  االأجهزة على طالبات وطللاب مدينة 

مبنى H4 من التا�صعة وحتى الثانية ع�صرة �صباحا.
وابللتللداء من  املا�صية  القليلة  االأيلللام  وطللوال  اأعللدت  قد  وكانت اجلامعة 
واآخللر  للطاب  برنامج  املا�صي  االأربللعللاء  امل�صتجدين  الطلبة  ا�صتقبال 
فيه  ،�للصللارك  ت�صمها  التي  والكليات  اجلامعة  على  للتعرف  للطالبات 
الطلبة القدامى، كما نظمت اإدارة اجلامعة رحات للتعرف على مدينة 
وجبل  ال�صياحي  املللبللزرة  ومنتجع  الللعللني  ق�صر  متحف  �صملت  الللعللني 

حفيت.
الرحمن  عبد  الدكتور  الطلبة  �صوؤون  عميد  يلتقي  اأن  املقرر  ومن  هذا 
بللاحلللرم  الللهللايل  باملبنى  والللطللالللبللات  الللطللاب  اأمللللور  بللاأوللليللاء  النقبي 
حيث  م�صاء  والن�صف  ال�صاد�صة  وحتى  اخلام�صة  من  اجلديد  اجلامعي 

االإداريللة  القيادات  من  له  املرافق  والفريق  الطلبة  �صوؤون  عميد  يجيب 
على ا�صتف�صارات وت�صاوؤالت اأولياء االأمور ليكون من بينها التعرف على 
اأ�صبوع  كللل  نهاية  مللع  اإمللاراتللهللم  اإىل  االأبللنللاء  لتو�صيل  املتاحة  الو�صائل 
اإىل  اأ�صطول من احلافات بتوجه  ا�صتعدت له اجلامعة بتوفري  والذي 

جميع اإمارات الدولة .
وكان اأع�صاء هيئة التدري�ض باجلامعة قد بدوؤوا دوامهم االأحد املا�صي 
اخلام�ض والع�صرين من ال�صهر احلايل كما مت دوام حما�صري الربامج 
يوم  الدرا�صة  لبداأ  ا�صتعدادا  اجلامعية  الكلية  يف  التاأ�صي�صية  اجلامعية 
االأحد الثامن من �صبتمرب احلايل على اأن يبداأ يف نف�ض اليوم عمليات 
�صبتمرب  من  ع�صر  الثاين  اخلمي�ض  يوم  حتدد  وقد  واالإ�صافة  ال�صحب 
موعد  كاآخر  اأكتوبر  من  ال�صاد�ض  ويللوم  م�صاقات  الإ�صافة  موعد  كاآخر 
لان�صحاب من م�صاق اأو اأكر دون ر�صوب والرابع والع�صرين من اأكتوبر 
كاآخر موعد لقبول طلبات وقف على الت�صجيل على اأن تبداأ امتحانات 
منت�صف الف�صل الدرا�صي االأول يوم االأحد ال�صابع والع�صرين من اأكتوبر 

القادم. 

اليون�شكو تختار الدكتور اأحمد مراد 
ملجموعة العمل الهيدرولوجي الدويل

•• العني - الفجر:

اخللللللتللللللارت �للللصللللكللللرتللللاريللللة الللللربنللللامللللج 
التابع  )بهد(  الدويل  الهيدرولوجي 
ملنظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلوم 
والثقافة )اليون�صكو( الدكتور اأحمد 
علي مراد العميد امل�صارك لكلية العلوم 
امل�صارك  واال�صتاذ  االملللارات  بجامعة 
جليولوجيا املياه ع�صوا يف جمموعة 
العمل يف و�صع ا�صرتاتيجية لتطبيق 
اأهللللللداف اللللربنلللاملللج الللهلليللدرولللوجللي 
-2014( الثامنة  للللللدورة  اللللدويل 

.)2018
وقللللد جللللاء اخللتلليللار اللللدكلللتلللور اأحلللملللد مللللراد للللللدوره الللفللعللال وامللللللللحلللوظ يف 
اللجنة  يف  ع�صوا  ب�صفته  الللدويل  الهيدرولوجي  الربنامج  ا�صرتاتيجيات 
كما   2005 منذ  اللللدويل  الهيدرولوجي  للربنامج  االمللاراتلليللة  الوطنية 
للربنامج  احلللكللومللي  للمكتب  املللاللليللة  للجنة  رئي�صا  ملللراد  الللدكللتللور  كلللان 
�صي�صارك  عليه  2010-2012وبناء  منذ  )بهد(  الللدويل  الهيدرولوجي 
املائي  االأمللن  يف  امل�صتوى  رفيع  اال�صرتاتيجي  االجتماع  يف  مللراد  الدكتور 
والللذي يعقد يف   2013 املائي  الدولية للتعاون  ال�صنة  وذلك على هام�ض 
والللذي ينظم من  العام  �صبتمرب من هذا  11 اىل13  بكينيا من  نريوبي 

قبل الربنامج الهيدرولوجي الدويل واحلكومة الكينية. 
اأن االجتماع اال�صرتاتيجي والذي �صيعقد يف نريوبي �صيناق�ض  وي�صار اىل 
والتعاون  املللائللي  االأملللن  مناق�صة  كذلك  و�صيت�صمن  اللللدويل  املللائللي  االأملللن 
القارة  يف  العذبة  املياه  جمللال  يف  التعاون  على  الرتكز  و�صيتم  اأفريقيا  يف 
والتحديات  والفر�ض  القائم  احلللايل  التعاون  اىل  اال�صارة  مع  االأفريقية 
التي تواجه هذا التعاون وعاقته باالأمن املائي ، كما و�صيتطرق املجتمعون 

اىل مناق�صة روؤية امل�صاركون ملا بعد اأجندة 2015.
االأهللداف  حتديد  االجتماع  من  الثاين  اليوم  يف  مللراد  الدكتور  و�صيناق�ض 
املنا�صبة لتطبيق االأهداف واال�صرتاتيجيات بناء على روؤية الدول االأع�صاء 
تطوير  يف  اال�صرتاتيجيون  وال�صركاء  الللدويل  الهيدرولوجي  والربنامج 
القاعدة االأ�صا�صية للتعاون  تطبيق خمطط اال�صرتاتيجية والذي �صيوفر 
احلكومي �صمن الربنامج الهيدرولوجي الدويل لل�صنوات الثمان القادمة 

من 2014-2021 وم�صاهمته ملا بعد اأجندة 2015.
فيما �صيتناول اليوم الثالث من االجتماع التاأكيد على اأهمية التعاون املائي 
ما بني الدول االأع�صاء يف اليون�صكو من خال املراكز البحثية التي ترعاها 

اليون�صكو وكرا�صي اليون�صكو املتوزعة يف دول خمتلفة من العامل. 
العمل  جمموعة  ع�صوية  يف  ملللراد  اأحللمللد  الللدكللتللور  اخللتلليللار  ان  اىل  ي�صار 
الللكللبللري والللفللعللال للجنة الوطنية  الللللدور  يللوؤكللد  الللدوللليللة  الللهلليللدرولللوجللي 
االماراتية للربنامج الهيدرولوجي الدويل يف م�صاهمتها يف ا�صرتاتيجيات 

لتوفري بيئة عمل مثالية وخطط الربنامج الهيدرولوجي الدويل.

بلدية مدينة العني تعتزم اإن�شاء م�شروع احل�شانة اخلا�شة مبوظفات البلدية
•• العني – الفجر:

العاملة  املللللراأة  اإىل دعلللم  الللهللادفللة  الللعللني  بلللللديللة مللديللنللة  لللروؤيللة  جت�صيدا 
وحتقيق اال�صتقرار االقت�صادي واالجتماعي لاأ�صر، تعتزم بلدية مدينة 
العامة على تنفيذ م�صروع  ابوظبي للخدمات  بالتعاون مع �صركة  العني 
احلايل،  للعام  اأكتوبر  �صهر  بداية  البلدية  مبوظفات  اخلا�صة  احل�صانة 
اأن تكون ع�صو فعال يف جمتمعها و ت�صاهم يف  املللراأة على  وذلللك لت�صجع 

دعم عجلة التقدم يف الدولة.
التي  التطويرية  و  املجتمعية  امل�صاريع  طليعة  احل�صانة  م�صروع  وياأتي 
تنفذها ادارة املرافق و االأمن، وذلك يف اطار تفعيل قرار جمل�ض الوزراء 
و  الهيئات  و  بللالللوزارات  احل�صانات  دور  �صاأن  يف   2008 عللام  يف  ال�صادر 
يهدف من  الللذي  و  الللدواويللن،  و  احلكومة  الللدوائللر  و  العامة  املوؤ�ص�صات 
خاله توفري بيئة عمل منا�صبة يتخللها اأجواء الطماأنينة للمراأة وطفلها 

اأثناء �صاعات العمل، مما �صي�صاعدها على زيادة اإنتاجها. 
وذكر �صلطان الكعبي رئي�ض ق�صم املرافق ببلدية مدينة العني اإن م�صروع 
اإنلل�للصللاء احللل�للصللانللة يللاأتللي بللعللد درا�لللصلللات كللثللرية و زيللللارات ملليللدانلليللة عللديللدة 
للموؤ�ص�صات الناجحة يف هذا املجال و مت خالها االإطاع على اأهم التجارب 
احل�صانة  اأن  اأ�للصللاف  و  احل�صانة،  دار  يف  الطفل  تللخللدم  الللتللي  االأفللكللار  و 
ت�صتوعب 50 طفا، و ت�صغل م�صاحة370 مرت مربع، موؤكدا على اأن دار 
احل�صانة تعترب دارا ذات بيئة اآمنة توفر للطفل احلماية من احلوادث و 
من عنف بع�ض اخلدم و بالتايل �صت�صعر املراأة العاملة باال�صتقرار الفكري 
و الوظيفي، كما و ميكنها من التوازن بني رعاية طفلها و اأدائها املهني ، 
مما مينحها حتقيق املزيد من النجاحات يف العمل و االرتقاء باخلدمات 

البلدية املقدمة ل�صكان مدينة العني.
واأو�صح الكعبي اإن احل�صانة جزء من نظام التعليم و تنمية الطفل، لذا 
املرحلة  االأطفال:  اأعمار  ح�صب  مراحل  ثاثة  اإىل  احل�صانة  دار  ينق�صم 
االأوىل و هي مرحلة الر�صاعة و ت�صمل االأطفال حتى �صن الثانية و يركز 
اما  للطفل،  و اجل�صمية  الفعلية  و  القدرات احل�صية  تنمية  خالها على 
املرحلة الثانية: فتبداأ بعد �صن الثانية وحتى �صن الثالثة ويتم الرتكيز 
وتعليمه  بللاالأمللان  �صعوره  وتدعيم  النف�صية  الطفل  �صحة  على  خالها 
احلاجة  وق�صاء  بللاالأكللل  املتعلقة  امل�صائل  يف  ال�صليمة  ال�صلوكية  الللعللادات 
بلله والللتللعللامللل مللع االآخلللريلللن، امللا بالن�صبة  وتنظيم االأغلللرا�لللض اخلللا�للصللة 
تتم  وفيها  الرابعة  �صن  وحتى  الثالثة  �صن  من  فتبداأ  الثالثة  للمرحلة 

تنمية الروح اجلماعية لدى الطفل واإعطاء الن�صاط احلركي حيزا اكرب 
من االهتمام.

ومن جانبه، اأ�صاد الكعبي بحر�ض بلدية مدينة العني على تخ�صي�ض مبنى 
م�صتقا و �صاحلا لدار احل�صانة، جمهزا باالأدوات ال�صحية الازمة من 
حيث املرافق و التهوية الكافية عرب النوافذ الوا�صعة للمبنى، و االإ�صاءة 
و التكيف و معدات اإطفاء احلريق، ليحقق للطفل االأمان و ميكنهم من 
اإ�صارات  التكيف يف احل�صانة مع اقرانه، وعاوة على ذلك �صيتم تركيب 
م�صيئة تدل على خمارج الطوارئ الكافية ح�صب عدد االأطفال و توفري 
يف  الطفل  �صامة  حلفظ  املوا�صري  داخللل  الكهربائية  التمديدات  جميع 

احل�صانة. ولفت الكعبي اإىل الرعاية ال�صحية ونظام النظافة يف احل�صانة 
، حيث �صيخ�ص�ض لكل طفل اأدوات طعام واأدوات املياه تتنا�صب مع املرحلة 
العمرية للطفل، و توفري موقد واأدوات للطهي، كما �صيتم توفري ثاجة 
الرعاية  لتقدمي  عيادة  جتهيز  و  التغذية  مللواد  حلفظ  منا�صبة  وخزانة 
ال�صحية لاأطفال، موكدا على اهمية مراعاة �صروط النظافة يف جميع 

اأجزاء وغرف املبنى ومرافقه و توفري غرف لتخزين اأدوات النظافة.
واأفاد الكعبي اإن م�صروع احل�صانة يوفري بيئة العمل املثالية للموظفات 
اال�صراف  م�صتوى  على  عديدة  جمللاالت  يف  عمل  فر�ض  عن  الباحثات  و 

االداري واملهني.

الداخلية تنظم ملتقى ال�شركاء يف 
جمال البيئة والتطبيقات اخل�شراء

تنظم اللجنة العليا للتطبيقات اخل�صراء يف وزارة الداخلية غدا االإثنني 

الفريق  بح�صور  اخل�صراء  والتطبيقات  البيئة  جمال  يف  ال�صركاء  ملتقى 

بللدران  داوود  خليل  واللللللواء  الداخلية  وزارة  وكيل  ال�صعفار  عبداهلل  �صيف 

وعدد  العليا  اللجنة  رئي�ض  اأبوظبي  ب�صرطة  واخلدمات  املالية  عام  مدير 

من ال�صركاء لوزارة الداخلية وذلك بفندق كمبين�صكي بدبي . ويتم خال 

امللتقى مناق�صة العديد من املوا�صيع اأهمها ا�صتعرا�ض ا�صرتاتيجية البيئة 

والتطبيقات اخل�صراء اخلا�صة بوزارة الداخلية بهدف اإطاع ال�صركاء على 

املبادرات الواردة بهذا اخل�صو�ض والتعرف على الدور وال�صراكة املحتملة يف 

هذا املجال. كما �صيتم عر�ض اآلية املحافظة على البيئة واحلد من التلوث 

جت�صيدا ال�صرتاتيجية االإمارات للتنمية اخل�صراء. واأكد اللواء خليل داوود 

بدران رئي�ض اللجنة العليا للتطبيقات اخل�صراء يف وزارة الداخلية اأن هذا 

امللتقى يعقد يف اإطار �صعي وزارة الداخلية لتبني اأف�صل املمار�صات يف جمال 

اأن  بلللدران  اللللللواء  وا�للصللاف  البيئة.  على  واملحافظة  اخل�صراء  التطبيقات 

الوزارة تتطلع اإىل االلتزام االمثل بال�صلوكيات ال�صحيحة جتاه التطبيقات 

اخل�صراء والتي �صتوؤدي اإىل التقليل من التاأثريات ال�صلبية على البيئة يف 

نطاق العمليات التي تقوم بها وبذلك تكون جهة �صباقة الأف�صل املمار�صات 

روؤيتها  والقيام بجميع عملياتها مب�صوؤولية تتاءم مع  امل�صتدامة  البيئية 

اأنه مت  بالذكر  . اجلدير  املهنية  وال�صامة  البيئة وال�صحة  وفقا لقوانني 

ت�صكيل الفريق للقيام بالعديد من املهام كن�صر مفاهيم وثقافة التطبيقات 

الللداخللللليللة ويلل�للصللم جمللمللوعللة من  اخللل�للصللراء علللللى جميع قللطللاعللات وزارة 

ال�صباط ذوي اخلربة.



عمر  اإن  كاليفورنيا  جامعة  من  لباحثني  درا�ضة  تقول 
الطفل  اإ�ضابة  م�ضوؤولية  من  كبريًا  جانبًا  يتحمل  الأم 
تزيد  الأربييعييني  يف  وهييي  تلد  التي  فيياملييراأة  بالتوحد، 
عن   %  50 بن�ضبة  بالتوحد  وليدها  اإ�ضابة  احتمالت 
طفل املراأة التي تلد وهي يف املرحلة العمرية بني 25 

و29 عامًا.

يطوي حتت اأجنحته جمموعة كبرية جدًا من ال�ضطرابات

د.. اكت�شفوا ا�شبابه وعوار�شه  التوُحّ
الطفل امل�ضاب به يقوم عادة بحركات واأعمال ل يقوم بها الطفل العادي
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ن�صمع ونقراأ الكثري عن التوحد، لكن من 
اأن القليلني يعرفون ما يكفي عن  املوؤكد 
حالة اال�صطراب اخللقي هذه، خا�صة اأن 
ن�صبة كبرية مما ين�صر يف و�صائل االإعام 
كحقائق، ال يعدو اأن يكون جمرد تكهنات 
ولعل  يثبتها،  ملللن  حللاجللة  يف  نللظللريللات  اأو 
االأكللللر طللرافللة مللن بللني مللا يلللرتدد تلك 
الطبية،  اللقاحات  تتهم  الللتللي  اخلللرافللة 
اأنها  االأمرا�ض،  ال�صغري من  التي حتمي 
ال  اأنها  الطب  اأثبت  وقد  التوحد،  ت�صبب 

متت اىل احلقيقة ب�صلة.
وجلللله اخلللللطللللورة يف امللللو�لللصلللوع هلللو جهل 
لللنللقللل غللالللبلليللتللهللم،  اأو  االأمللللللللور،  اأوللللليللللاء 
التوحد. ما هو؟ وما عوار�صه؟  بحقيقة 
وما اأ�صبابه؟ الأن معرفة عوار�ض التوحد 
يف مللرحلللللة مللبللكللرة قلللد تللفلليللد اللل�للصللغللري 
يف تللخللفلليللف حلللاللللتللله بللتللنللملليللة ملللهلللاراتللله 
واللغوية وزيادة قدرته على  االجتماعية 

التكيف مع احلياة والنا�ض.

طيف وا�ضع
املتخ�ص�صني  بللني  ال�صائعة  االأقللللوال  مللن 
اأنك حني تلتقي �صخ�صاً م�صاباً بالتوحد، 
واحللداً  �صخ�صاً  التقيت  اأنللك  معناه  فهذا 
كل  اأن  مبعنى  التعميم،  يجوز  وال  فقط، 
حالة تختلف عن االأخرى، ونادراً ما جتد 
اأن التوحد عبارة  اإذ  حالتني مت�صابهتني، 
عن طيف وا�صع جداً وغري متجان�ض من 
االإن�صان  على  تللوؤثللر  التي  اال�للصللطللرابللات، 
وقدراته  االجتماعية  عاقاته  حيث  من 
فهمه  وعلى  االآخرين  مع  التوا�صل  على 
وا�للصللتلليللعللابلله مللللا يللجللري حللوللله.هللنللا يللربز 
ال�صوؤال االأكر اأهمية: طاملا اأن كل حالة 
الطيف  هللذا  االأخللرى �صمن  تختلف عن 
ب�صيطة  طريقة  هناك  هل  جللداً،  الوا�صع 

لفهم التوحد؟
تبلغ  اللليللوم،  حتى  معروفة  غللري  الأ�صباب 
حللللللاالت اللللتلللوحلللد بللللني الللللذكللللور خللملل�للصللة 

اأ�صعاف مثياتها بني االإناث.

اأعالم حمراء
امل�صاب  الللطللفللل  اإن  املتخ�ص�صون  يللقللول 
واأعللمللال ال  عللادة بحركات  يقوم  بالتوحد 
يقوم بها الطفل العادي، وهذه اأول اإ�صارة 
اأمام  اأن ترفع العلم االأحمر  خطر ميكن 
الطبيب  على  ال�صغري  لعر�ض  الوالدين 

املخت�ض وب�صرعة.
اأكللادميلليللة طب  اأ�للصللدرت   2007 يف عللام 
املتحدة جمموعة  الللواليللات  االأطللفللال يف 
مللن الللتللو�للصلليللات يف هلللذا اللل�للصللاأن، تق�صي 
بلل�للصللرورة عللر�للض االأطللفللال على االأطللبللاء 
املتخ�ص�صني حني يكملون ال�صهر الثامن 
لفح�صهم،  اللل�للصللنللتللني  بلللللوغ  وقللبللل  علل�للصللر 
والتاأكد من عدم اإ�صابتهم بالتوحد. فاإذا 
عللن لفظ  يلللزال عللاجللزاً  ال�صغري ال  كلللان 
دليل  كلمتني فهذا  ذات معنى من  جملة 
ا�صت�صارة  ت�صتدعي  م�صكلة  وجلللود  علللللى 

الطبيب.
اأن غالبية االأطفال الذين  املوؤكد  من 

واإ�صابتهم  حاالتهم  ت�صخي�ض  يتم 
بللالللتللوحللد تللكللون الللبللدايللة مللع عللدم 
ملناغاة  اال�للصللتللجللابللة  علللللى  قللدرتللهللم 
اأو عدم قدرتهم على  االأم،  اأو  االأب 

تللركلليللز اأنللظللارهللم والللتللحللديللق 
يف وجللللللللوه وعللللليلللللون مللن 

ياعبهم. 
اأي  عليهم  يللبللدو  ال 

اهللتللمللام حللني يدخل 
اأو  الللللغللللرفللللة  اأحللللللللد 
حتى  منهم،  يقرتب 
ولللو كللان الللقللادم هو 
وال  االأم..  اأو  االأب 

اأي  عللللليللهللم  تلللبلللدو 
رغبة يف م�صاركة 
الللغللري األللعللابللهللم 
اأ�لللصللليلللاءهلللم،  اأو 
االأب  قللللال  واإذا 
هلللذه  االأم:  اأو 

اأنظر  لللك  اللعبة 
اإليها لن تبدو عليه 

اأي دالئللل على االإثللارة 
لن  ورمبلللللا  الللل�لللصلللعلللادة،  اأو 

نظر  واإذا  اللعبة،  اإىل  ينظر 
ف�صرعان ما �صيبعد نظره عنها.

الزيادة 6 اأ�صعاف
املتحدة  الللواليللات  اأرقللام ر�صمية يف  ت�صري 
اإىل اأن عدد االأطفال الذين مت ت�صخي�ض 
اإ�للصللابللتللهللم بللالللتللوحللد بللني عللامللي 2009 
اأ�للصللعللاف االأطللفللال  �للصللتللة  يللبلللللغ  و2010 
اإ�صابتهم بني عامي  ت�صخي�ض  الذين مت 

1999و2000.
ويف حلللني و�للصللف الللبللعلل�للض هلللذه اللللزيلللادة 
الللهللائلللللة بللالللوبللاء الللللذي يللجللتللاح اأمللريكللا، 
انت�صار حمات  اإىل  الزيادة  اآخللرون  اأعللاد 
الللتللوعلليللة بللاملللر�للض واالهلللتلللملللام الللر�للصللمللي 
بات  التي  اخلا�صة  والللرعللايللة  وال�صعبي، 
اأطللللفللللال اللللتلللوحلللد يلللللقللونللهللا يف امللللدار�لللض 

واملوؤ�ص�صات املتخ�ص�صة.

حقيقتان طبيتان
من املهم جداً تاأكيد حقيقة طبية معروفة 
اأجنحته  يللطللوي حتللت  الللتللوحللد  اأن  وهلللي 
اال�صطرابات،  من  جللداً  كبرية  جمموعة 
اأن تظهر  بال�صرورة  لي�ض  اأنلله  يعني  مما 
التي  وتلك  اآنللفللاً،  املللذكللورة  العوار�ض  كل 
�للصللنللاأتللي علللللى ذكلللرهلللا علللللى كلللل االأطلللفلللال 
فبع�ض  املللقللابللل  ويف  بللالللتللوحللد،  امل�صابني 

العوار�ض تظهر على االأطفال العاديني.
احلقيقة الطبية الثانية هي اأنه لي�ض كل 
االأطفال امل�صابني بالتوحد يت�صابهون يف 
عليهم  تظهر  فالبع�ض  الللتللطللور،  عملية 
ال�صهر  ملللن  ابلللتلللداء  االإ�لللصلللابلللة  علللوار�لللض 
اأن قلللرابلللة ثلللاثلللني يف  الللللرابللللع، يف حلللني 
اأنهم عاديون يف  املائة منهم يبدو عليهم 
�صنتهم  يكملوا  اأن  اإىل  تقريباً،  �صيء  كل 
فيبداأون  �صهور،  وثاثة  �صنة  اأو  االأوىل 
مرحلة االنكفاء والنكو�ض، وهذا ما يزيد 

عملية الت�صخي�ض �صعوبة.

التوا�ضل مع الآخرين
امل�صاب  ال�صغري  يبدي  ال  عامة  ب�صورة 
مع  اللللتلللوا�لللصلللل  يف  رغلللبلللة  اأي  بللالللتللوحللد 
اأو  الكام  يف  يتاأخر  ما  وغالباً  االآخرين، 
الغالبة  ال�صفة  اأمللا  للله،  يقال  ما  فهم  يف 
معينة،  و�صلوكيات  حللركللات  تللكللراره  فهي 
اأو على  كللالللطللرق علللللى قللطللعللة مللعللدنلليللة 
طاولة بيده اأو قدمه اأو بقطعة مي�صكها. 
ويحلو للطفل امل�صاب بالتوحد اأن ُيَكوّ.م 

األعابه فوق بع�صها.
تلللقلللول اجللللملللعللليلللة االأمللللريكلللليللللة الأطلللبلللاء 
االأعللل�لللصلللاب اإنللللله ملللن غلللري الللطللبلليللعللي اأال 
ي�صدر الطفل اأ�صواتاً غري مفهومة حني 
يبلغ ال�صنة االأوىل من عمره، اأو اأال يكون 
قادراً على لفظ كلمات ب�صيطة حني يبلغ 
بجملة  التلفظ  اأو  ع�صر،  ال�صاد�ض  �صهره 
مللفلليللدة ملللن كلللللمللتللني حلللني يللكللمللل �صنته 
اإذا مل يفعل فهذا دليل على  اأما  الثانية، 
ا�صت�صارة  يفر�ض  ممللا  طبيعي،  غللري  اأنللله 

الطبيب املخت�ض.
الطفل  يكرر  ما  غالباً  الثالثة  �صن  بعد 

املللل�لللصلللاب بلللاللللتلللوحلللد حللللركللللات مللعلليللنللة 
هز  اأو  كللالللتلل�للصللفلليللق 
اأو  جلللل�للللصللللملللله 

اأ�للصلليللاء  اللللللللدوران حللللول نللفلل�للصلله اأو حللللول 
اأمامه.

عوار�س التوّحد
من الطبيعي اأنه بات يتوجب على اأولياء 
االأمللللللور مللاحللظللة كلللل كللبللرية و�للصللغللرية 
االإ�للصللابللة  لك�صف  اأطللفللالللهللم  ت�صرفات  يف 
بالتوحد، اإذا وجد وهو يف مراحله االأوىل.
وفلليللمللا يلللللي بللعلل�للض الللعللامللات احلللمللراء 
تقرير  اأوجزها  كما  التوحد،  على  الدالة 
االأمريكية  االأكللادميلليللة  اأ�للصللدرتلله  حديث 
للللطلللب االأطلللللفلللللال، للللكلللن ملللاحلللظلللة هلللذه 
العامات اأو اأي منها يجب اأال تكون �صبباً 
ما  بقدر  بالرعب  االأمللور  اأوللليللاء  الإ�صابة 
تكون دافعاً لهم لتنبيه الطبيب املخت�ض 
يعرفونها  التي  التفا�صيل  اإىل  وب�صرعة 
الطفل  مللع  التعامل  يف  مهمته  لت�صهيل 

وحالته:

نادرًا ما يبت�ضم
حني  خا�صة  االبللتلل�للصللام،  االأطللفللال  يع�صق 
يللبللادلللهللم الللكللبللار مللن حللولللهللم االبللتلل�للصللام، 
ما يبت�صم،  نللادراً  اأن طفلك  فللاإذا الحظت 

�صهره علللللى اللللرغلللم من  اأكمل  اأنلله 
الللثللالللث، 

تللاأخللر يف  دليل حمتمل على وجللود  فهذا 
النمو والتطور.

ل ي�ضحك
بل  ال�صغري،  ي�صحك  اأن  الطبيعي  مللن 
يللقللهللقلله حلللني يلل�للصللاهللد ملللن حللوللله كللبللرياً 
يلل�للصللحللكلله بللحللركللة يللقللوم بللهللا اأو بلل�للصللوت 
اأنلللله ال ي�صحك  يلل�للصللدره، فللللاإذا الحللظللت 
حلللركللاتللك  اأو  للل�للصللحللكللك  يلل�للصللتللجلليللب  وال 
ي�صتدعي  فللاالأمللر  امل�صحكة،  واأ�للصللواتللك 

ا�صت�صارة الطبيب املخت�ض.

التحديق يف العيون
وجللوه  يف  النظر  االأطللفللال  معظم  يع�صق 
مللللن حلللوللللهلللم واللللتلللحلللديلللق يف علليللونللهللم، 
وال�صقيقات  واالأ�صقاء  واالأم  االأب  خا�صة 
اأن طفلك يجد  اإذا وجللدوا، فللاإذا الحظت 
�صعوبة يف التوا�صل بعينيه مع من حوله، 
على الرغم من اأنه اأكمل �صهره ال�صاد�ض، 
فللا�للصللتلل�للصللارة الللطللبلليللب فلللللوراً هلللي الللقللرار 

ال�صائب.

هديل احلمام
للليلل�للض اأحللللب علللللى اللللواللللديلللن ملللن �للصللمللاع 
ال�صغري وهو ي�صدر اأ�صواته االأوىل التي 
يجرب  كللان  لو  كما  احلمام،  هديل  ت�صبه 
املُناغاة(،  اأو  بل)املُكاغاة  الكام  مع  نف�صه 
خا�صة بعد اأن يكمل �صهره ال�صاد�ض، فاإذا 
مل ي�صدر مثل هذه االأ�صوات التي ت�صبه 
الللكللركللرة، وهللو يف  اأو  الغرغرة 

�للصللهللره الللتللا�للصللع، فللهللذا دللليللل علللللى وجللود 
م�صكلة ت�صتدعي ا�صت�صارة الطبيب.

ل يعرف ا�ضمه
مللا بللني اللل�للصللهللر اللل�للصللاد�للض وبلللللوغ ال�صنة 
اأن  جللللداً  الللطللبلليللعللي  ملللن  يلل�للصللبللح  االأوىل 
االأحلليللان  مللعللظللم  يف  اللل�للصللغللري  ي�صتجيب 
ملللنللاداتلله بللا�للصللملله، وذللللك بللتللحللريللك راأ�للصلله 
ال�صغري  ظل  فللاإذا  ال�صوت،  م�صدر  نحو 
االأول،  بلوغه عامه  ا�صمه حني  ال يعرف 

فهذا اإ�صارة خطر حمراء.

حركات طفولية
حني يكمل ال�صغري �صهره العا�صر ي�صبح 
مع  ويتفاعل  يتجاوب  اأن  الطبيعي  مللن 
ملللن حلللولللله بلللحلللركلللات يلللديللله ورجللللللليللله.. 
يحاول االإم�صاك باالأ�صياء اأو مباب�ض اأو 
يفعل فهذا  فللاإذا مل  القريبني منه،  �صعر 

دليل على اإ�صارة خطر حمراء.

لعبة دون غريها
باألعابه  ال�صغري  يتعلق  اأن  الطبيعي  من 
مهما كان عددها كبرياً، ويلهو بها كلها، 
ورمبا يف وقت واحد، اأما اإذا الحظت بعد 
اأن يكمل عامه االأول تعلقه بلعبة معينة 
واإهماله  اأو قطاراً،  �صيارة  ما تكون  غالباً 
بقية االألعاب، فهذا دليل على اإ�صارة خطر 

حمراء.

عدم الكالم
لفظ  يف  اللل�للصللغللري  تلللاأخلللر  اإذا  م�صكلة  ال 
اإذا  لكن  امل�صي،  يف  اأو  الب�صيطة  الكلمات 
�صار يف �صهره الثامن ع�صر ومل يلفظ 
كلمة ماما اأو بابا اأو دادا ي�صبح من 
اللل�للصللروري عللر�للصلله علللللى الطبيب 

املخت�ض.

حركات غري طبيعية
اإذا الحظت اأن طفلك يكر من 
تللكللرار حللركللة مللعلليللنللة، كللاأن 
�صاقيه  ي�صلب  اأو  ي�صد 
ويللحللرك  ذراعللليللله  اأو 
االأملللللام  اإىل  جلل�للصللملله 
اإىل  اأو  اخللللللف  واإىل 
الي�صار،  واإىل  اليمني 
فلللهلللذا دلللليلللل علللللى اأنللله 

م�صاب بالتوحد.

فقدان املهارات
اأن  الحلللللظلللللت  اإذا 
طلللللفلللللللللللك مللللللللا علللللاد 
اأو  اأ�للللصلللليللللاء  يللللعللللرف 
كلللللمللات  اأو  حلللللركلللللات 
مهارات  اأو  يعرفها،  كللان 
كان قد اكت�صبها و)طارت( منه 
ال�صت�صارة  حاجة  يف  فامل�صاألة  فجاأة، 

الطبيب املخت�ض.

كيف ومتى
 نتناول الفاكهة؟   

من املهّم جّداً معرفة كيف ومتى نتناول الفاكهة. واإذا كنت تاأكل الفاكهة 
�صمية  اإزالللة  اىل  وفّعال  رئي�صي  بللدور  �صيوؤّدي  فارغة(، فذلك  )على معدة 
من  كبري  بقدر  اجل�صم  ميللّد  �صوف  نف�صه  الللوقللت  ويف  اله�صمي،  جللهللازك 

الطاقة الازمة خلف�ض الوزن وغريها من اأن�صطة احلياة املتعددة.
من  قطعة  اأكلت  ذلللك  وبعد  اخلبز  من  �صريحتني  تناولت  اأنللك  لنفرت�ض 
الفاكهة، هذه االأخرية على ا�صتعداد للذهاب مبا�صرة من املعدة اإىل االأمعاء، 
ولكنها منعت من القيام بذلك.ويف هذه االأثناء، �صتتعّفن وتتخّمر الوجبة 
بكاملها وتتحّول اإىل حام�ض.يف اللحظة التي تام�ض بها الثمرة الطعام 
اأبرز  .اإليك  بالف�صاد  تبداأ  الطعام  كتلة  فاإن  اله�صمّية،  والع�صارة  املعدة  يف 

الّن�صائح حول كيفّية تناول الفاكهة وفوائد البع�ض منها:
- ال تاأكل الفواكه املطبوخة الأنك لن حت�صل على املواد املغذّية املفيدة على 

االإطاق. كل ما �صتح�صل عليه هو الطعم . الطبخ يدّمر الفيتامينات.
- االأف�صل تناول الفاكهة بكاملها بدل �صرب الع�صري. ولكن اإذا كان ال بّد 
من اأن تتناول الع�صري فا�صربه عرب الفم وببطء، وهكذا �صت�صمح باختاط 

الع�صري مع اللعاب قبل بلعه!
للبوتا�صيوم  جلليللد  ملل�للصللدر  فللهللي  قللويللة.  ولكنها  �للصللغللرية  ثللمللرة  الللكلليللوي   -
على  حتتوي  اأنها  كما  االأللليللاف.  اىل  باال�صافة   e وفيتامني  واملاغنيزيوم 

�صعفي كمية فيتامني c املوجودة يف الربتقال.
 ،C ثمار التفاح: رغم اأن التفاح يحتوي على ن�صبة منخف�صة من فيتامني -
ولكنه يحتوي على املواد امل�صادة لاأك�صدة التي تعزز من ن�صاط فيتامني 
)c( مما ي�صاعد يف خف�ض اأخطار االإ�صابة ب�صرطان القولون، اأو االإ�صابة 

بنوبة قلبية وال�صكتة الدماغية.
ف�صتبعد  يومّياً،  الربتقال  2-4 من  تناولت ما بني  اإذا  الربتقال:  ثمار   -
عنك نزالت الربد و�صيخف�ض ن�صبة الكولي�صرتول، وكذلك يقلل من اخطار 

االإ�صابة ب�صرطان القولون.
- اجلوافة والبابايا : حتتويان على اأعلى ن�صبة من فيتامني )c( علماً اأن 
اجلوافة غنّية اأي�صاً باالألياف، مّما ي�صاعد يف منع االإم�صاك. البابايا غنية 

بالكاروتني، وهذا مفيد لعينيك.

البدء مبكرًا باالأدوية
 يبطئ ت�شخم الربو�شتات

اأن دواء يعالج ت�صخم الربو�صتات   BMJ ُن�صرت يف جملة  اأظهرت درا�صة 
احلميد يحول دون ازديلللاد هللذا املللر�للض �للصللوءاً يف حالة الللرجللال الللذيللن ال 

يعانون العوار�ض اأو ما زالت عوار�صهم خفيفة.
املر�صى  ويللبللداأ  بللاالأدويللة،  عللادًة  احلميد  الربو�صتات  ت�صخم  مر�ض  ُيعاَلج 
غالباً بتناول العاج بعيد ظهور العوار�ض، مثل �صعوبة التبول، بذل جهد 
الإفللراغ املثانة، وكرة دخول احلمام ليًا للتبول. ولكن هل ميكن لتناول 

العاج يف وقت اأبكر اأن يحول دون ازدياد هذه احلالة �صوءاً؟
�صملت الدرا�صة رجااًل يعانون ت�صخم الربو�صتات احلميد، اإال اأن عوار�صهم 
البتة. فاأعطي ن�صفهم دواء  باأي عوار�ض  اأو ال ي�صعرون  ال تزال حمدودة 
وهمّياً.  دواء  االآخللر  الن�صف  تناول  حني  يف   ،)Avodart( دوتا�صترييد 
على  ال�صغط  من  وحللّد  املتورمة  الغدة  تقلي�ض  يف  الدوتا�صترييد  ف�صاهم 
الذين  الرجال  %21 فقط من  �صنوات، عانى  اأربع  البولية.بعد  امل�صالك 
تناولوا الدواء عوار�ض اأ�صواأ، مقارنة بنحو %36 من املجموعة الثانية. 
ت�صخم  يبطئ  الدوتا�صترييد  اأن  تربهن(  )وال  الدرا�صة  هللذه  ت�صري  اإذاً، 
لتاأكيد هذه  االأبحاث  اإىل مزيد من  الربو�صتات احلميد. لكن ثمة حاجة 
الدوتا�صترييد يف مرحلة مبكرة،  بو�صف  االأطباء  يبداأ  اأن  قبل  اخلا�صة 

وقبل اأن يتطور ت�صخم الربو�صتات احلميد ويوؤدي اإىل عوار�ض مزعجة.
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�شعرية  جمموعات  ثالث  ا�شدار   

لل�شاعر ال�شويدي برونو ك. اأويّر
 

كذلك �صدر عن دار )نون( الكتاب اخلام�ض من )�صل�صلة ال�صعر ال�صويدي 
املرتجم(، ثاث جمموعات �صعرية مرتجمة اإىل العربية لل�صاعر ال�صويدي 
ال�صالة(،  )الكلمُة  ي�صري(،  مُّ  ال�صُّ )بينما  عناوين:  اأويللّر حملت  برونو ك. 
ال�صاعر  فنياً  اأخرجه  بالعربية  واحد  كتاب  �صمها  �صيء(،  كّل  من  )�صباٌب 
 403 على  الثاثية  ق�صائد  ومتتد  النا�صري،  �صليمان  خالد  وامل�صمم 
الف�صول  با�صتثناء  حممد،  جا�صم  ترجمها  املتو�صط،  القطع  من  �صفحات 
ترجمتها  للت  مَتّ فقد  ي�صري(  م  ال�صُّ )بينما  جمموعة  من  االأوىل  الثاثة 
الف�صول  و�صدرت  عبدامللك،  اإبراهيم  وبللني  حممد  جا�صم  بني  بامل�صاركة 
اأن  �صبق  والتي  ال�صويدي احلديث(  ال�صعر  )اأنطولوجيا  كتاب م�صرتك  يف 

�صدرت عن دار )املدى( عام 8002.
الق�صائد  اأن مللو�للصللوعللات  اإىل  الللكللتللاب  مللقللدمللة  ويلل�للصللري جللا�للصللم حمللمللد يف 
املعامل  وا�صحة  اإن�صانية  ثيمات  لكنها حتمل  اأكللر من منحى،  على  تتوزع 
على رغم امتزاج االأ�صطورة بالواقع فيها، لت�صَف عاملاً تتداعى فيه ال�صور 
على خلفية اأخاقية يعترُب فيها اأن اغت�صاب وتدمري االأر�ض هو انعكا�ض 
مبا�صر لتدمري اأر�ض باطن االإن�صان، واأن هذا التدمري الروحي الامرئي 
هو االأكر رعباً. مرعٌب اأي�صاً هو العي�ض يف جمتمع ا�صتبدلت فيه ال�صفقة 
االأ�صوات  ُتخنق  فيه  الللذي  املجتمع  ذلك  بال�صماتة،  االآخللر  بللاأمل  وال�صعور 

االأكر جماال واإن�صانية.
برونو ك. اأُويَّر �صاعر رومان�صي حديث ال يرتدد عن طرح االأ�صئلة الكبرية: 
طرحتها  اأ�صئلة  ووجلللوده،  االإنلل�للصللان  م�صري  منهما،  ورعبنا  واحللليللاة  املللوت 
كل  قبل  لكنه  بعدنا...  �صياأتون  من  و�صيطرحها  بواكريها  منذ  الب�صرية 

�صيء �صاعر متوحد مع الطبيعة.

ثقافة وفن�ن

• اأخربينا عن ديوانك االأول )�صقوط مدو لري�صة(.
بللعللد. الكتابة  اأكللتللبللهللا  اأنللتللظللر قلل�للصلليللدة مل  - مللا زللللت 
بالن�صبة اإيل حتول دائم باجتاه احلياة، لذا فاإن حتمية 
يبقى  ولكن  وا�صحة.  لي�صت  م�صبقاً  ما مت  اإىل  النظر 
ما كتب عزاء لاأرواح املتاأهبة للحظة �صعرية خال�صة 
ت�صكل  والللتللكللرار. وبطبيعة احللللال  الللرتللابللة  اإثلللم  مللن 
الكتابة ال�صعرية جتربة روحية ووجدانية ال ن�صتطيع 
التخل�ض منها اأو ردمها الأنها عائ�ض لنا يف حياة كهذه 
احلياة التي نعي�صها االآن. اأطمح اإىل جتربة اأ�صد عمقاً 
بلله ال  الللتللنللبللوؤ  الللذهللاب اإىل مللا ال ن�صتطيع  تللعللرّب عللن 
�صيء غري ال�صعر كبديل لهذا الزخم من االحتدامات 
والت�صادمات الوجدانية. وحده ال�صعر يدخلنا عتمات 
الروح واجل�صد والعامل مبثالية واإن�صانية �صابرة اأغوار 
اأق�صى  مللن  ا�صتق�صائها  وحمللاولللة  البعيدة  العتمات 
االإح�صا�ض  الللوجللودي. هذا  واالحللتللدام  التوتر  حلظات 
باالنعتاق من الرمت الدائر حول عنق الق�صيدة �صكًا 
اأخللرى  �صعرية  حلظة  عن  اأبحث  يجعلني  وم�صموناً، 
تللاأكللدت من  ال�صعر  كتبت  اأنللنللي حللني  يكفي  وجتللربللة. 
الوجود. وكم ت�صتحق احلياة اأن نعي�صها على رغم اأنها 

ت�صحقنا اأحياناً.
اأطللول  التفعيلة  ق�صيدة  لري�صة(  مللدو  )�صقوط  يف   •

واأكر تركيزاً من ق�صيدة النر، ملاذا؟
- لي�ض �صكل الللنلل�للض مللا يللحللدد طللوللله وقلل�للصللره، اإمنللا 
التكثيف  �صابقة مل تكن ق�صيتي  التجربة. يف مرحلة 
ال�صورة  اجلللرتار  يف  ورغبتي  البوحية  حاجتي  بللقللدر 
ن�صو�صي  اأما  م�صهدين مزدوجني.  ت�صعني بني  التي 
االأخرية، فهي ق�صائد ت�صكلت بفعل التكثيف واالختزال 
اإىل ما ي�صبه )الوم�صة(، �صواء يف التجربة النرية اأو 
باأقل  املعنى  اإ�صاءة  املقدرة على  هذه  التفعيلة. وطبعاً 
اإىل الن�ض بكل تفا�صيله  ممكن من كلمات والو�صول 
التي  والتجربة  اخلللربة  بفعل  تللاأتللي  كلمات،  ب�صع  يف 

�صكلت هذه املرحلة االأخرية من �صكل الن�ض.
ال �صك يف اأن كتابة ق�صيدة داخل الوزن اأو تفعيلة معينة 
ال ت�صبه كتابة ن�ض نري خارج الوزن واالأطر وحتما 
ال ي�صنع اجلمال �صوى اخلروج من الظلمة والقيود. 
يلللجلللردين اللللنلللر ملللن كلللل �لللصللليء فللتللخللرج انللكلل�للصللاراتللي 

وحيواتي وع�صقي يف اأمت واأنقى �صورها و�صعورها.
• ا�صتغالك بال�صحافة واالإعام اأبعدك عن ال�صعر؟

- فعًا، اأخذين العمل ال�صحايف كثرياً واأ�صبحت مقلة 
اأ�صبحت  ال�صعر فاللغة  اإىل  ال�صعر واإذا عدت  يف كتابة 
ال�صحافة  من  تقاعد  اإىل  بحاجة  واأنللا  تقريرية  لغة 
الأجل ال�صعر، واأخ�صى اأن تذهب هذه املوهبة الربانية 

عني وال تعود.
• هللللل اأنللللللت قلللللقللة علللللللى ملللوهلللبلللتلللك الللل�لللصلللعلللريلللة مللن 

ال�صحافة؟
- نعم، اأنا قلقة كثرياً على رغم اأن ال�صحافة بالن�صبة 
اآفلللاقلللاً جللديللدة. ولللكللن ما  اأمللامللي  اإ�للصللافللة فتحت  اإيل 
ال�صحايف  العمل  تاأثري  ين�صحب  اأن  فعًا  اأخ�صاه  كنت 
نحو  وانطاق  تللورط  اللغة  اإيل  فبالن�صبة  اللغة،  اإىل 
عوامل داخلية وخارجية ال ميلكها اإال قلة، وجمرد اأنك 
تكت�صف اأن لغتك التي ا�صتغلت عليها منذ نعومة اأظفار 
الق�صيدة تتحول اإىل اللغة التقريرية واملبا�صرة، فاأنت 
�صاعريتك.  م�صري  حللول  مرعبة  تللوقللف  حلظة  اأملللام 
لكنني قلقة كاأم تنتظر ابنها ال�صال وت�صاوؤالت عودته، 
فكرة  ترعبني  م�صوهاً؟  اأم  جميًا  هللو  كما  يللاأتللي  هللل 
طوال  عليها  وا�صتغلت  اأريدها  كما  ق�صيدتي  تعود  اأال 
واالآخللر  اأ�صعر بني احلني  اأخفيك،  وال  ال�صنوات.  تلك 

اأم�صك تابيبها حتى  اإن  ما  لكنني  للكتابة،  باللحظة 
اإال  ال�صبب.  اأعلللرف  وال  قلل�للصللورة،  مللن  يفر  كمن  تهرب 
اإىل  االنتظار  من  املزيد  واأمهلها  وقتها  اأعطيها  اأنني 
حني عودتها، فلدي ن�صو�ض مبتورة غري مكتملة وال 
اأ�صتطيع والدتها. القلق مرتبط ب�صكل ع�صوي بهاج�ض 
كللبللرياً الأنللهللي الق�صيدة  اآخللذ وقللتللاً  لللذا  الكتابة لللدي، 
واأراجعها مرة ومرتني وثاث، واأ�صبحت االآن معنية 
بالتناول والقارئ فال�صعر هو الكائن الذي ياأخذك اإىل 
االآخر الذي ال تعرفه. اأ�صبحت معنية بالفكرة واللغة 
معاً والتعاطي ال�صعري الذي ال ميكن اال�صتخفاف به 

اأو جتاهله.
• ما هو االأكر تاأثرياً عليك يف االأدب، كتابة الق�صة اأم 

الرواية اأم ال�صعر؟
اأ�صبه مبحاوالت  ال�صعرية يف بداياتها  الكتابة  - كانت 
الن�ض  لبناء  الكامل  التفرغ  لعدم  ال�صطح  على  تطفو 
اأخللللذت طابع  الللتللي  الللبللدايللات  تلللللك  اللل�للصللعللري، ولعلها 
�صوى  لها  اأدبللي  م�صمى  ال  التي  والن�صو�ض  اخلواطر 
االلتقاط،  �صريعة  اللحظة  تلك  ما  نللوع  بللوح من  اأنها 
ثم التحول حيث العناية التامة باللغة وت�صظيها الذي 

ي�صبه ت�صظي الروح املنفلتة من عقال الزمن.
االآن، اأكتب الق�صيدة بوعي مغاير ومن خال القراءات 
بني  الللروحللي  والتوا�صل  احلياتية  والتجربة  املكثفة 
االنعتاق  اأ�صبح  ال�صعري.  والوعي  الب�صري  التثقيف 
مللن امللللفلللردِة والللتللجلللللي اأكلللر �للصللعللوبللة، لللذلللَك يحدث 
واأقلللللللق مللن انللفللات اللحظة  اأكللتللب نلل�للصللاً  اأن  اأحلليللانللاً 
تلك  الأ�صتعيد  العمر  بللي  ويللطللول  فللاأتللوقللف  ال�صعرية 

والناأي  االقللرتاب  الق�صيدة. هذا  بناء  واأكمل  اللحظة 
اأ�صبه باأنثى تراود �صحراء عن يبا�صها ون�صيت اأن تبلل 
اللغة  بلل�للصللوؤال  اأطللرافللهللا ببع�ض قبات الأكلللوَن غللارقللة 
بالدرجة  تراكمي  عمل  اإيل  بالن�صبة  والللروايللة  اأكللر. 

االأوىل، ولي�ض لدي نف�ض طويل لذلك.
لغة مكثفة جداً،  اإىل  املكثف جداً  ال�صعر  كتابة  حتتاج 
يف حني حتتاج الرواية اإىل خربة تراكمية وقد ال اأثق 
بنف�صي يف هذا املو�صوع من ناحية اخلربة. اأما بالن�صبة 
والرئي�ض  االأ�صا�صي  الغذاء  هي  فالقراءة  املعرفة  اإىل 

للوعاء املخزون واملعريف واالطاعي.
• تعي�صني يف جمتمع حمافظ وكل يرى االأطروحات 
اأعمالك  على  ذلللك  اأثلللر  هللل  خمتلف.  ب�صكل  االأدبلليللة 

االأدبية؟
- ال مل يوؤثر ذلك. �صحيح اأن املجتمع حمافظ جداً، 
لكن املجتمع العماين ميّر مبتغريات كبرية، واملجتمع 
املغلق اأ�صبح منفتحاً ومل تعد م�صاألة كتابة ال�صعر عند 

املراأة عيباً.
• تواجه ال�صاعرة والكاتبة عموماً تهمة جاهزة وهي 
االإن�صانية  الق�صايا  عن  وابتعادها  الذاتية  يف  اإغراقها 

االأخرى. هل تعتربينها تهمة؟
اأنني  اللحظات  مللن  حلظة  يف  اأعللتللرب  احلقيقة،  يف   -
والكتابة، وحماوالتي  االأنثى  معنية مبا يحدث خارج 
اأنللاي فاأكتب  اإىل  الكثرية للخروج من جلدي تعيدين 
اأتعمد  بللا وعلللي، هللل هللي خطيئة؟ وال  كللاأنللا  االأمللللور 
اأ�صتطيع  وال  ذات،  الق�صيدة  اأن  مع  ذاتللي  عن  الكتابة 
اأنثى.  التحكم بكمية وثورة امل�صاعر التي تخرج كوين 

�صكلها  وتختار  تكتبني  التي  هي  الق�صيدة  باخت�صار، 
بنف�صها وتفا�صيلها بنف�صها. تقف مهمتي يف ا�صتخراج 
اأي�صاً، ومع  املخزون اجلمايل واملعريف، وهذا با وعي 
ب�صكل  الللذاتلليللة  الكتابة  مللع  يللتللداخللل  التجربة  ملللرور 

جميل وعميق ومعرب عن املراأة .
• كيف ترين حرية الراأي واالإبداع يف عمان؟

- نلللحلللن ملللثلللل كللللل الللللوطللللن الللللعللللربللللي، للللديلللنلللا قلليللود 
اأ�صبحت  والتغري  االإ�صاح  حركات  بعد  وحمظورات. 
املوا�صيع تاأخذ �صكًا خمتلفاً متجاوزة تلك اخلطوط 
احلمراء. ونعم ال تزال القيود موجودة، لكنها لي�صت 
بتلك القوة التي كانت عليها �صابقاً،  خ�صو�صاً يف بع�ض 
بحاجة  زلنا   ما  حيث  اخلا�صة،  االإعامية  املوؤ�ص�صات 
اإىل  لن�صل  االإعللامللي  والت�صليل  الللرتللابللة  ك�صر  اإىل 
حقيقة دور االإعام املغّيبة، وهذا يجعلنا جنوداً ن�صري 
يعي�ض يف جابيب  زال  مللا  الللذي  امللل�للصللوؤول  على خطة 

اأجداده ورواده.
• يتهم البع�ض احلركة النقدية العمانية بالتاأخر عن 

احلركة االأدبية، ملاذا؟
العربي  الللعللامل  يف  بللل  فح�صب  عللمللان  يف  لي�ض  هلللذا   -
كله. احلركة النقدية ال ت�صاوي احلركة االأدبية وثمة 
انتقادات حول النقد. حتتاج احلركة النقدية فعًا اإىل 

نقاد يفهمون الن�ض من اأ�صا�صه.
• ما جديدك يف الفرتة املقبلة؟

ال�صحافة  الأن  ال�صم�ض  حتللت  جللديللد  ال  االآن  حتى   -
واالإعام اأخذاين بقوة واأحتاج اإىل وقفة كي اأعود اإىل 

ال�صعر واالأدب.

ال�شاعرة العمانية بدرية الوهيبي: اأخاف اأن يهجرين ال�شعر 
لت�ضتيتها  تق�ضيمها  يحاول  من  ونحن  اأنثى  الأ�ضل  يف  اللغة  اأن  الوهيبي  بدرية  العمانية  ال�ضاعرة  ترى 
النظرة  هذه  ج�ضدها  اإىل  ل  عقلها  اإىل  ينظر  من  اإىل  بحاجة  املراأة  كما  اللغة  اأن  م�ضيفًة  وت�ضييقها، 
الدونية واملنبثقة من عامل الذكورة. الوهيبي التي تنتمي اإىل جيل الت�ضعينيات الأدبي وتعمل �ضحافية 
توؤكد اأن �ضطوة ال�ضعر ل تقلقها اأثناء حلظة الكتابة، فهي تطرح ما يدور يف خميلتها على الورق ثم تاأتي 

الكتابة �ضواء كانت �ضردية اأو مقالية.

ال�صخم  اال�صتعادي  املعر�ض  افتتح 
يقام يف )متحف غوغنهامي(  الللذي 
يف نللليلللويلللورك للللللر�للصللام االأملللريكلللي 
 25 اىل  وي�صتمر   . توريل  جامي�ض 
�صبتمرب  اجلاري . وجامي�ض توريل، 
حقل  ي�صتك�صف  اللللذي  عللامللاً،   07
اأحا�صي�صنا  على  وتللاثللرياتلله  ال�صوء 
وذلك منذ ال�صتينات حا�صر بقوة يف 
)متحف غوغنهامي( يف تلك اللعبة 
الذكية واملبهمة مع كامل و�صوحها 
يدخل  امل�صاهد  جعل  التي  ال�صوئي 
انها  الللر�للصللم:  بللدايللاتلله يف  فيها منذ 
االقللللامللللة داخلللللل الللل�لللصلللوء والللعلليلل�للض 
اأو  بلله  اح�صا�صنا  حقيقة  مللع  داخللللله 
وهلللم �للصللعللورنللا بلله ذللللك انللله مللع كل 
ملمو�صة،  غري  مللادة  يبقى  ح�صوره 
فما ان تخرج من وهم �صوئه حتى 
تفقده. وبذلك يبتكر توريل يف هذا 
امكنة افرتا�صية  املعر�ض وي�صتعري 
غللري انللهللا قللللادرة علللللى االيلللحلللاء لنا 
بقوتها وبقدرتها على تعزيز �صلتنا 
بلللالللل�لللصلللوء وبلللاللللتلللايل بللعللنلل�للصللر مللن 
والبيئة  والطبيعة  احللليللاة  عنا�صر 
املللحللتللملللللة: كلللللنللا نللنللظللر اىل غلللروب 
اللل�للصللملل�للض، كلللللنللا قلللد نلللتلللاأملللل طلللللوع 
الفجر وكلنا قد ن�صرتق النظر اىل 
التي  الر�صومات  واحتماالت  ال�صوء 
يحدثها على اجلدران واالأبنية ويف 
كللل االأمللكللنللة يف اللل�للصللوارع والللبلليللوت 
واحلقول.. وما ي�صعى اليه توريل يف 
لوحاته ي�صبه اىل حد كبري عمليات 
التذكري مبا تفعله الطبيعة كل يوم 
وبالتايل يف  والنهار  الليل  دائللرة  يف 

بينهما  ومللا  والعتمة  ال�صوء  دائلللرة 
مللن ظلللال.. وكللل ذلللك يف �صاعرية 
املرت�صمة  امل�صهديات  حتيل  متدفقة 

يف عامله حتفاً فنية. 
ولللللذا غللالللبللاً مللا تللعللر�للض اعللمللاللله يف 
غرف مظلمة لتتحقق لعبة ال�صوء. 
كذلك ثمة عن�صر اآخر ي�صكل اعمال 
توريل وهو الفراغ. فال�صوء عنده ال 
يت�صكل فوق اأمكنة ماأهولة تدب فيها 
امنا  املمكنة  تفا�صيلها  بكل  احلياة 
دائللمللا يف فللراغ هللائللل. فللراغ يدعونا 
الامتناهي  البعد  يف  الللتللاأمللل  اىل 
على  ال�صوء  التفاف  كللل  يف  الللدائللم 

م�صاحات  ثمة  ال�صا�صعة.  امل�صاحات 
فارغة دائمة يف العتمة تن�صاب اليها 
بللعللذوبللة ورقللللة اال�لللصلللواء مللن زوايلللا 
لت�صري  �صيقة  اأمكنة  مللن  �صغرية، 
الللقللوة التعبريية  هللي اجللل�للصللد، هللي 
الق�صوى يف اأعماله. دوائر ومكعبات 
واأهلللللللللرام تللتلل�للصللكللل يف نلللظلللر اللللزائلللر 
واأجلل�للصللاداً  بلليللوتللاً  لت�صري  وخميلته 
فتتحول  االأ�لللصلللواء،  تغلفها  ممكنة 
هذه االيهامات الب�صرية اىل ا�صكال 

واأمكنة واأ�صخا�ض وا�صياء ح�صية.
وقلللد تللكللون قللللدرة الللفللنللان جامي�ض 
توريل على ا�صتخراج مادة ت�صكيلية 

حلل�للصلليللة ملللن عللللامل افلللرتا�لللصلللي هي 
النقطة البارزة يف كل ما اجنزه حتى 
اليوم. ولكن قد يت�صال الزائر اي�صا 
حول م�صادر هذه االأنلللوار: هل هي 
هل  ا�صطناعية؟  هي  هل  طبيعية؟ 
هي افرتا�صية؟ مبعنى ان توريل قد 
االأنللوار  ا�صتك�صاف  يدعونا رمبا اىل 

الداخلية الكامنة داخل الروح.
لللو�للض اجنل�ض  امللللوللللود يف  وتلللوريلللل 
متنقًا  ويعي�ض   3491 الللعللام  يف 
مللا بللني ايللرلللنللدا واريلللزونلللا در�لللض يف 
اىل  انتقل  ثللم  النف�ض  علم  بداياته 
الللريللا�للصللات، ويف وقلللت مللتللاأخللر من 

الفن وهللذا ماي  حياته دخللل عللامل 
�للصللرح رمبلللا هلللذا الللتللفللاعللل اجلميل 
اللللذي يللحللدثلله يف كللل اعللمللاللله حيث 
تللدخللل اال�للصللكللال الللهللنللد�للصلليللة عللامل 
الللللروح والللنللفلل�للض الللبلل�للصللريللة ليرتك 
فللوقللهللا احلل�للصللا�للصلله املللرهللف والللفللنللي. 
تللوريللل يف )متحف  اأعللمللال جامي�ض 
لي�صت  نللليلللويلللورك  يف  غللوغللنللهللامي( 
للللللفللرجللة بلللل لللاخللتللبللار، كللمللا انللهللا 
واالقللتللنللاء  للبيع  اأو  للم�ض  لي�صت 
املخيلة  طيات  داخللل  لت�صجيلها  بللل 
ال�صوء  بلعبة  العميق  واالحلل�للصللا�للض 

والظل التي تبني العامل

اأمكنة توريل  االفرتا�شية يف نيويورك
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حتللتللوي املللنللتللجللات الللعللاجلليللة على 
الفعالة  والرتكيبات  املكونات  بع�ض 
ميكنك  ال  التي  والطبيعية  للغاية 
اأخلللرى،  اأمللاكللن  احللل�للصللول عليها يف 
ذلللك، ميكنك احل�صول  واأكلللر مللن 
على اأ�صياء اأف�صل اذا وجدت نف�صك 
او طبيب  الللتللجللملليللل،  للللدى خللبللرية 
االأمرا�ض اجللدية الذي باإمكانه اأن 
ي�صاعدك على جتديد اجللد، واإزالة 
التجاعيد اأو بقع ال�صم�ض، كما ميكن 
ت�صاعدك  ان  اأي�صا  املهنية  للرعاية 
علللللى الللتللخللللل�للض ملللن حلللب اللل�للصللبللاب، 

واحلفاظ على توازن الرطوبة.
دعلللللونلللللا نلللللللللق نللللظللللرة علللللللللى بللعلل�للض 
يف  ا�صتخدامها  يللتللم  الللتللي  املللكللونللات 
قليا  يجعلها  ممللا  املللنللتللجللات  هلللذه 
امل�صنوعة  االأ�صياء  من  فعالية  اأكر 

منزليا: 

حم�س اجلليكوليك
التغلغل  على  ي�صاعد  العن�صر  هللذا 
جللزء  اأي  اإىل  واللللو�لللصلللول  اللل�للصللللليللم، 
التقليل  ي�صهم يف  جلللللدك، ممللا  مللن 
حب  مللن  والتخل�ض  التجاعيد  مللن 
وح�صب،  الوجه  على  لي�ض  ال�صباب، 
ولكن اأي�صا على اجل�صم، كما ي�صاعد 
مما  امل�صام،  حجم  تقليل  على  اأي�صا 
يللعللطللي بلل�للصللرتللك مللظللهللرا ملل�للصللدودا 

اأكر. 

ال�ضيلينيوم
يتم العثور على هذا العن�صر يف عدد 
بالب�صرة  العناية  منتجات  من  قليل 
ال�صيلينيوم،  ي�صتخدم  الللعللاجلليللة، 
التجاعيد واخلطوط،  لتخل�ض من 
امل�صاكل اجللدية  ويخفف عددا من 
الدهون  اأو  اجلفاف  مثل  ال�صائعة؛ 

املفرطة. 

النحا�س
اذا كنت تعتقدين اأن وجود النحا�ض 
المعة،  �صيجعلها  ب�صرتك  كللرمي  يف 
فكل ما ح�صلت عليه من معلومات 

تعترب خاطئة!
النحا�ض  ا�صتخدام  يتم  الللواقللع،  يف 
يف �للصلليللاغللة املللنللتللجللات الللتللي تللعللالللج 
املعروف  النحا�صية(، ومن  )الببتيد 
اأن النحا�ض يلعب دورا حا�صما للغاية 
واالإيا�صتني؛  الكوالجني  اإنللتللاج  يف 
وهلللذه هللي اأبللجللديللات خللايللا اجللد 
اخلا�ض بك، نعم هذا �صحيح، وهذه 
ت�صكل  جمتمعة  فهي  احلقيقة،  هي 
م�صاد  مبنزلة  فالنحا�ض  ب�صرتك! 
لللاأكلل�للصللدة، ويلل�للصللاعللد الللبلل�للصللرة على 

اإ�صاح نف�صها.

الرينت اأ 
يلللتلللاأللللف هلللللذا املللللركللللب مللللن حللملل�للض 
الللريللتلليللنللويللك والللرتيللتلليللنللويللن وهللو 

العن�صر الن�صط.
مع  كبري  حد  اىل  اأ  الرينت  يت�صابه 
بللاأنلله من  مللعللروف  وهللو  اأ،  فيتامني 
املنتجات املحلية التي حتاول حماربة 
حللللب الللل�لللصلللبلللاب واللللتلللجلللاعللليلللد، وهلللي 
م�صتح�صرات  �للصللنللاعللة  يف  حللا�للصللرة 
اللللعلللنلللايلللة بللالللبلل�للصللرة الأكللللللر مللللن 3 

عقود!
نعم، هذا �صحيح فهي قدمية جدا! 
يح�صن  اأن  بللاإمللكللانلله  العن�صر  وهلللذا 
الب�صرة، ويزيد اإنتاجها للكوالجني، 
وميكن اأن ي�صاعد يف وقف جمموعة 
مللتللنللوعللة ملللن االأمللللرا�للللض اجللللللديللة 
الأ�صعة  التعر�ض  بللني  تلللرتاوح  الللتللي 

ال�صم�ض واجلفاف.

املهارة يف الهتمام
علللللى اللللرغلللم ملللن ان هلللنلللاك كللثللريا 
ملللن اللللعلللاجلللات الللطللبلليللة للللللعللنللايللة 
كنت  اذا  نف�صه  الوقت  ففي  باجللد، 
بالب�صرة  العناية  منتجات  تختارين 
تتوقعي  اأن  ميكنك  فاإنه  العاجية، 
االهتمام  عند  الأنلله  النتائج؛  اأف�صل 
بللبلل�للصللرتللك مبلللهلللارة ملللن خلللال هللذه 
املللنللتللجللات ميللكللنللك احلللل�لللصلللول على 
واالأكلللر  طبيعية  االأكللللر  املللكللونللات 
ب�صرتك  لتح�صني  ون�صاطا،  فعالية 
وحللللل ملل�للصللاكلللللهللا؛ لللللذا انللتللقلللللي اإىل 
املنتجات املهنية واح�صلي على ب�صرة 

ذات مظهر رائع. 
امللنللحللي بلل�للصللرتللك اأفلل�للصللل الللرعللايللة 
اجللد،  منظفات  اأف�صل  با�صتخدام 
كللان  اإذا  عللمللا  تللتلل�للصللاءلللني  كللنللت  اإذا 
التنظيف مهما جدا اأم ال؟ فاجلواب 
اإنه كذلك، فاأنت بحاجة اإىل العثور 
علللللى اأفلل�للصللل املللنللتللجللات الللتللي تعمل 
جيدا على تنظيف ب�صرتك، والتاأكد 
من منحها اأولوية التنظيف؛ وهذا 
تلللكلللون االأكللللر  اللللوجللله  بلل�للصللرة  الأن 
حلل�للصللا�للصلليللة، وتللعللتللرب اأيللل�لللصلللا املللتللهللم 
الللرئلليلل�للصللي للللديلللك �للصللد االأ�للللصللللرار 
وامللوثات  البكرتيا  مثل  اخلارجية، 

وحتى م�صتح�صرات التجميل.
يعترب الوجه واللليللدان اأكللر اأجللزاء 
وخا�صة  للخطر،  تعر�صا  اجللل�للصللم 
ال�صم�ض،  دبللاغللة  يف  الللتللفللكللري  عللنللد 
اجللللللد  اأن  يف  اللل�للصللبللب  هللللو  وهللللللذا 
اأمام  للغاية  �صعيفة  منطقة  يعترب 
وحتى  امل�صام،  وان�صداد  ال�صيخوخة، 

م�صاكل الت�صبغ. 
مللنللظللفللات اجللللللللد هللللي يف اللللواقلللع 
م�صتحلبات يف العمل: اإزالة االأو�صاخ 
والزيوت والبكترييا، وم�صتح�صرات 
الللتللجللملليللل وطللبللقللات ملللن اخلللايللا 
امللليللتللة علللللى بلل�للصللرتللك، وهلللذا يعطي 
للتنف�ض(،  )امل�صاحة  بع�ض  ب�صرتك 
والللل�لللصلللملللاح للللهلللا بلللاحلللل�لللصلللول علللللى 
التغذية ال�صليمة التي حتتاج اإليها.

عللللنللللد اخلللللتللللليلللللارك املللللطللللهللللر عللللليللك 
لب�صرتك،  مللنللا�للصللب  هللو  مللا  اخللتلليللار 
ي�صاعدها  �للصللوف  املنا�صب  فاملطهر 
علللللى احللللفلللاظ علللللى تلللللوازن درجلللة 
احلللمللو�للصللة فلليللهللا، وتللركللهللا �صحية 
بلل�للصللرتللك  كلللانلللت  اإذا  اأملللللا  ونللل�لللصلللرة، 
دهنية، فاإنه بالتاأكيد عليك تطهري 

ب�صرتك!
هللللذا االأملللللر �لللصلللروري الأنلللله عليك 
اإفلللراز  مللن  الدهني  الفائ�ض  اإزاللللة 
الغدد الدهنية لديك؛ الأن الدهون 
اللللتلللي تللعللمللل كللطللبللقللة واقلللليللللة مللن 
اإزالللتللهللا  ينبغي  ال  لب�صرتك  امللليللاه 
التي  املنظفات  مثل  الغ�صيل،  اأثناء 
حتتوي على مواد قاب�صة، وهذا هو 
االختاف عن ذي القاعدة الدهنية 
املللللوجللللودة يف املللنللظللفللات االأخللللللرى، 
اإ�صافة اإىل اأن هذه االأدوية القاب�صة 

الكميات  التخل�ض من  ت�صاعد على 
االإ�صافية من الدهون، والتاأكد من 
الدهنية غري مغلقة، مع  الغدد  اأن 

اإبعاد البثور وحب ال�صباب. 
اأو  جلللافلللة  بلل�للصللرة  للللديلللك  كلللانلللت  اإذا 
اختيار منظف  عليك  فاإن  ح�صا�صة، 
ب�صرتك،  يف  الزيت  حمتوى  يحمي 
ويللل�لللصلللاعلللد علللللللى حتللقلليللق الللللتللللوازن 
ب�صرتك  يف  الللدهللنلليللة  للخ�صائ�ض 

للحفاظ عليها رطبة.
الدهنية،  الب�صرة  لللذوي  وبالن�صبة 
فاإن مل حت�صلي على مظهر برغوة 
اإ�صافية، فاإنك لن تكوين قادرة على 

التخل�ض من الدهون الزائدة. 
عليك  وجهك  بتنظيف  البدء  عند 
غ�صل يديك جيدا حتى ال ت�صمحي 
اإىل  يديك  من  بالتحرك  للبكرتيا 
الوجه  بغ�صل  القيام  وعند  وجهك، 
عللللليللك اللللبلللدء بللالللقللرب ملللن منبت 
اللل�للصللعللر واللللتلللحلللرك لللاأ�للصللفللل نحو 
حركات  يف  الرقبة  واأ�صفل  �صفتيك 
وجهك  تدليك  مع  ورقيقة،  وا�صعة 
بللاملللطللهللر بلللبلللطء بلللحلللركلللة دائلللريلللة 
ويجب  اأ�صابعك،  اأطللراف  بوا�صطة 
تللللرك املللطللهللر ملللللدة دقلليللقللة واحللللدة 
العميق  التطهري  عملية  ل�صمان 

واالمت�صا�ض.
اإىل جللانللب ذللللك عللللليللك ا�للصللتللخللدام 
املللنللظللف وكلللرة دائللريللة مللن القطن 
ميكنك  غللبللار  اأو  اأو�للللصللللاخ  اأي  ملللحللو 
البقايا بحركة  روؤيتها، وم�صح هذه 
هبوط نحو عنقك، ومن ثم قومي 
بلللر�لللض امللللللاء الللللبللللارد علللللى وجللهللك، 
بحيث يجب اأال يكون املاء �صاخنا اأو 
الفاتر يعترب جيدا  فاملاء  متجمدا، 

جدا. 

ن�صائح للتعرف على م�صاكل اجللد
حلللب اللل�للصللبللاب هلللو ملللر�لللض جلللللدي 
الغدة  يف  للتغريات  نتيجة  يللحللدث 
اإن  نللقللول:  بللبلل�للصللاطللة  اأو  الللزهللملليللة، 
جمموعة  اإىل  ي�صري  ال�صباب  حللب 
متنوعة من االأعرا�ض مثل الروؤو�ض 
ال�صوداء، الروؤو�ض البي�صاء والبثور، 
وعلللللللى الللللرغللللم مللللن انللللله يلللبلللدو اأن 
املراهقني هم ال�صحايا الرئي�صيون 
حلب ال�صباب، اإال اأنه يبدو اأن هناك 

يعانون  الذين  البالغني  من  كثريا 
املهم  ال�صباب، ولذلك من  من حب 
حتديد امل�صاكل اجللدية، مثل حب 

ال�صباب وعاجها عاجا اأم اآجا. 
نتيجة  ال�صباب  حب  يكون  ما  عللادة 
النلل�للصللداد م�صام اجللللللد، ممللا يللوؤدي 
ملتهبة،  غللري  اأو  ملتهبة  اآفلللات  اإىل 
مللثللل الللبللثللور، والللللروؤو�للللض اللل�للصللوداء 
والللللروؤو�للللض الللبلليلل�للصللاء، فللاالأ�للصللبللاب 
قد  االن�صداد  هذا  كل  وراء  الكامنة 

تكون وراثية.
ومللللن نللاحلليللة اأخللللللرى هلللنلللاك كثري 
حب  لظهور  االأخلللرى  االأ�صباب  من 
ال�صباب: كالتعر�ض املفرط لاأ�صعة 
فلللوق الللبللنللفلل�للصللجلليللة، واللللتلللغلللريات يف 
املللوا�للصللم، واالإجلللهلللاد وقلة  اأو  املللنللاخ 
املاكياج  ذللللك،  وعلللاوة على  الللنللوم، 
اأو حتى حبوب منع احلمل ميكن اأن 

ت�صبب حب ال�صباب.

كيف ميكنك عالج ذلك؟ 
غريي ماكياجك

يعترب املللاكلليللاج مللن اأكلللرب الللعللوامللل 
ال�صباب،  تف�صي حب  ت�صهم يف  التي 
فلللامللللنلللتلللجلللات اللللدهلللنللليلللة قللللد تللكللون 
ال�صبب املبا�صر اأحيانا يف ظهور حب 
ال�صباب، لذا عليك اختيار املنتجات 
اخلالية من الزيت، اذا كنت تريدين 

التخل�ض من حب ال�صباب. 

قللي من ا�ضتخدام املاكياج
اأم خللاللليللة  كلللانلللت طللبلليللعلليللة  �للللصللللواء 
ملللن الللنللفللط، حللللاويل تللقللللليللل كمية 
املاكياج التي ت�صتخدمينها، وا�صاأيل 
نف�صك اأيللهللمللا اأهلللون املللاكلليللاج الللذي 
ال�صباب الذي  اأم حب  ت�صتخدمينه، 

�صرتينه. 

التوجه اإىل الت�ضميات 
احلللللرت�لللللصلللللي مللللللن امللللللكلللللونلللللات مللثللل 
الللللللانللللللولللللللني، ولللللللوريللللللل �لللصلللللللفلللات 
 & Dاللل�للصللوديللوم، ولللوريللث- 4، و
كنت  فلللاإذا  احلللمللراء،  C االأ�للصللبللاغ 
تلللريلللن اأيللللللا مللللن هلللللذه امللللكلللونلللات يف 
اخلا�صة  التجميل  م�صتح�صرات 
بك، فيجب عليك تنبيه دماغك اإىل 
هللذه!  ت�صرتي  ال  الت�صميات،  هللذه 
متللامللا كللمللا هللي احللللال مللع املللاكلليللاج 
فهذه  الللدهللون،  على  يعتمد  اللللذي 

املكونات تزيد من حب ال�صباب.

غ�ضل الوجه يف نهاية اليوم
ليلة  كل  الفرا�ض  اىل  الذهاب  قبل 
عللللليللك الللتللاأكللد ملللن الللتللخللللل�للض من 
ويللجللب غ�صل وجهك  املللاكلليللاج،  كللل 
بلللالللل�لللصلللابلللون امللللعلللتلللدل علللللللى االقللللل 

�صطفه  من  والتاأكد  يوميا،  مرتني 
اإ�صافة اإىل  من على وجهك متاما، 
�صبع مرات  اإىل  �صت  �صطف وجهك 

على االأقل مع املياه العذبة. 

ل تلم�ضي ب�ضرتك
اأ�صابعك  اإبقاء  عليك  �صحيح!  هذا 
الللللروؤو�للللض  اأو  اللللبلللثلللور  عللللن  بلللعللليلللدة 

البي�صاء التي قد تظهر لديك.
ال �للصللك يف انللهللا تلل�للصللعللرك بللاحلللكللة، 
مل�صها  حتللبللني  نللفلل�للصلله  اللللوقلللت  ويف 
حتتاج  �صيء  اآخللر  ولكن  باأ�صابعك، 

اإليه ب�صرتك هو بع�ض ال�صغط!
علللنلللد �لللصلللغلللط اللللللبلللللرة ميلللكلللن اأن 
العدوى  وي�صبب  االلتهاب،  يتفاقم 
كما  تركتها  واإذا  املللطللاف،  نهاية  يف 
هي، فاإنها �صوف تختفي تلقائيا يف 
اأقل من �صهر؛ لذا عليك اأن تتحلي 

بال�صرب. 

اهربي من ال�ضم�س 
دواء  بللا�للصللتللخللدام  تللقللومللني  كللنللت  اإذا 
بعيدا  البقاء  فعليك  ال�صباب،  حلب 
عن ال�صم�ض قدر االإمكان، ويف حال 
فيمكنك  دواء،  ت�صتخدمني  ال  كنت 
اللل�للصللمللاح حللللب اللل�للصللبللاب الللظللاهللر 
لديك باأن يرى ال�صم�ض ملدة ما بني 

فقط. 01 و02 دقيقة 

تتجلى مهمة مزيل الهاالت بتملي�ض الب�صرة 
واإخفاء لونها الغامق وحمو اآثار التعب، مهمة 

ثاثية تتطلب تركيبة غنية.
عام يجب اأن يحتوي مزيل الهاالت؟

لون  اإخللفللاء  بللهللدف  كللبللرية  بكميات  �صبغيات:   
الهاالت. ميكن اأن تكون داكنة، فاحتة اأو بي�صاء. 
يحتوي اإ�صبع مزيل الهاالت ال�صوداء على 20 
– 40% من ال�صبغيات، يف حني يحتوي القلم 

ال�صائل على ن�صبٍة اأقل مبعدل %20.
عنا�صر فاعلة مرطبة: ال بّد من اأن يرطب مزيل 
الهاالت اجللد )غلي�صريين، بروبيلني غليكول 

الأن  الثاثية(،  الدهون  كابريك  وكابريليك/ 
اجللد يف منطقة العينني �صعيف ورقيق ويجّف 

�صريعاً.
مللن خللال منع  للجفاف  بللرافللني: ت�صع حلللداً 
التبّخر )تعمل  مللن  اجللللللد  املللوجللودة يف  امللليللاه 

كغ�صاء(، اإال اأّن كرتها قد تثقل اجللد.
�للصللمللع و�للصلليللللليللكللون: بللكللملليللات مللقللبللولللة وفللقللاً 
ب�صكٍل  وتتمدد  تنت�صر  امللللواد  فللهللذه  للرتكيبة، 

جيد على الب�صرة ومتنح ملم�صاً ناعماً.

هل من عنا�صر اإ�صافية؟

عنا�صر عاك�صة لل�صوء: �صبغيات �صبيهة باليكة، 
تعك�ض النور ومتنح النظرة اإ�صراقاً وحيوية.

عللنللا�للصللر فللاعلللللة جمللفللفللة ومللزيلللللة لللاحللتللقللان: 
الللدورة  حتّفز  الزهر(  ماء  م�صتخرج  )كافيني، 
كذلك  العينني،  حميط  يف  ال�صغرى  الدموية 
E و على مواد م�صادة لاأك�صدة، الفيتامينني 

.C
مللللواد حللافللظللة: يف الللرتكلليللبللات اللل�للصللائلللللة فقط 
)مبللعللنللى اأنللهللا حتللتللوي علللللى مللليلللاه(، يف حللاالت 
ممللاثلللللة ال غللنللى عللن املللللواد احلللافللظللة حلماية 
غلل�للصللاء الللعللني املللخللاطللي مللن خلللال مللنللع تللطللّور 

البكترييا.

ما املطلوب من مزيل الهاالت؟
- اأن يكون م�صححاً ب�صكٍل كاٍف الإخفاء الهاالت 

و�صهل اال�صتعمال.
ب�صكٍل  فيتماهى  طبيعية  نتيجة  يلللرتك  اأن   -

كامل مع املاكياج.
 - اأال يثري تهيًجا يف اجلفن اأو اأن يجففها، بل 
يحدد  واأال  يرطبها  اأن  ذلللك  مللن  العك�ض  على 

التجاعيد وُيظهرها.
- اأن مينح النظر تاألقاً واإ�صراقة باإ�صفاء مزيد 

من ال�صوء حول العني.
- اأن يبقى فاعًا طوال النهار، حتى اإن تطلّبت 

الظروف ت�صحيح ماكياج ال�صهرة.  

انتبهي اإىل االأمور التالية:
مللواد تثري ح�صا�صية  العطور: قد حتتوي على 

وتهيجاً يف حميط العينني.

املواد الدهنية: زيوت اأو زبدة نباتية اأو �صناعية 
قلللد تللكللون �لللصلللاّدة وبللالللتللايل قلللد تلل�للصللبللب انللتللفللاخ 

العينني.
 الكحول: ال حتتوي مزيات الهاالت يف �صكٍل 
عللام على كللحللول، ولللكللن يف حللال ُوجلللدت بع�ض 
الكحول يف املواد االأولية ف�صتكون بكميات قليلة 
اأن  املنتج  على  ممثالة  حللاالت  يف  ويتعني  جللداً 

ُيظهر ذلك يف الئحة املكونات.

ن�صيحة من اخلرباء
ملللا كللانللت بلل�للصللرة اجلللفللن رقلليللقللة جللللداً، اخللتللاري 
النوعية. ُيحدد لون الهاالت لون  منتجاً عايل 
املنتج الذي ُين�صح با�صتخدامه. فاإذا مالت اإىل 
اللون االأزرق واإذا كانت الب�صرة خمملية اختاري 
الب�صرة  كانت  اإذا  البيج  اأو  الللدراق  بلون  منتجاً 
الللهللاالت اإىل الللرمللادي،  للللون  اإذا ملللال  فللاحتللة. 
الهاالت  مزيل  �صعي  الللزهللري.  البيج  اخللتللاري 
الرمو�ض  جللذور  من  ابللتللداًء  الفر�صاة  بوا�صطة 
اأن  دون  مللن  اللل�للصلليء  بع�ض  �صاغطة  بللحللركللات 
اإىل  املمتد  الوريد  تخفي  اأن  تن�صي  )ال  تفركي 
االأنف(. ا�صتعملي قطن تنظيف االأذنني الإزالة 
حدة  من  يزيد  الللذي  الكحل  جتنبي  الفائ�ض. 
ا�صتعملي  الللطللارئللة  الللهللاالت ولكن يف احللللاالت 
قلًما اأبي�ض لتحديد العني من الداخل الإ�صفاء 
بللعلل�للض اللل�للصللوء علللللى نللظللرتللك. يف حللللال كللانللت 
الللهللاالت وا�للصللحللة جلللداً، اخللتللاري مللزيللل هللاالت 
اجلفن  رطبي  بال�صبغيات(.  )غني  م�صغوطاً 
اللل�للصللفلللللي بللقلللللم عللنللايللة مبللحلليللط الللعلليللنللني قبل 

ا�صتعمال مزيل الهاالت منعاً لظهور اأي زغب.

متى يكون مزيل الهاالت جيدًا؟ 

على الرغم من اأنك قد تف�ضلني العتماد على جهودك 
الذاتية يف العتناء بنف�ضك، فاإن ب�ضرتك بحاجة اإىل 
احلقيقية،  العالجية  العناية  وبع�س  خا�ضة،  عناية 
اأي  اإزالة  على  ت�ضاعدك  ان  ميكن  العالجية  فاملنتجات 
امل�ضاكل  من  التخل�س  اإىل  اإ�ضافة  لب�ضرتك،  �ضابق  تلف 
اجللدية التي تعانني منها، مع �ضمان توفري احلماية من 

الأ�ضرار يف امل�ضتقبل.

االحد  -  1   سبتمبر    2013 م   -   العـدد    10884
Sunday    1    September     2013  -  Issue No   10884



طلعت زكريا 
مع )جوز ن�شابني(

 
�صي�صورهما  �صينمائيني،  فيلمني  بطولة  يف  زكريا  طلعت  الفنان  ي�صارك 
خال الفرتة القادمة، االأول )جوز ن�صابني(، تاأليف واإنتاج اأحمد االإبياري، 
وي�صاركه البطولة طارق االإبياري وعدد من الوجوه ال�صابة، وتدور اأحداثه 
حول �صخ�صني يقومان بالعديد من عمليات الن�صب ويقعان يف م�صكات 

كثرية.
ويف الفيلم الثاين يج�صد دور �صخ�ض خفيف الظل ومرح، وهو ماأخوذ عن 

فيلم اأمريكي جليم كاري، مل يتم اختيار ا�صم له حتى االآن. 
من جانب اآخر، يقراأ طلعت زكريا عددا من الن�صو�ض الدرامية، و�صيختار 

اأحدها لتقدميه خال �صهر رم�صان املقبل.

درة: )فار�ض اأحالم(
 يعيد زمن الرومان�شية

 اأكدت الفنانة التون�صية درة اأن فيلمها اجلديد )فار�ض اأحام( ميثل عودة 
�صنوات  منذ  الف�صية  ال�صا�صة  عن  غابت  التي  الرومان�صية  ال�صينما  اإىل 
طويلة، م�صرية اإىل اأن الفيلم يذكرها باأفام اخلم�صينات وال�صتينات التي 

كان تغلب عليها الرومان�صية. 
واأ�صافت اأن امل�صاهد بالفعل �صي�صعر بالرومان�صية املفقودة التي غابت عنا 
كثريا خال الفرتة املا�صية، بل تكاد تكون انتهت، م�صرية يف الوقت نف�صه 
اإىل اأن ال�صيناريو واقعي. ولفتت اإىل اأنها تلعب يف الفيلم دور اأحام، وهي 
متثل فتاة فقرية تعي�ض فى جزيرة الدهب، وتعمل يف حمل كوافري وتقع يف 

حب فار�ض الذي يلعب دوره هاين عادل. 

ي�ضعب علّي اأداء دور املراأة ال�ضعيفة املعنفة

كارمن لّب�ض: �شخ�شية رمي اجلريئة ا�شتفزتني واأخافتني!

فــن �أجــنبــي
بني �ضخ�ضيتي )مي�ضم( يف امل�ضل�ضل اللبناين )العائدة( 

) كتابة �ضكري اني�س فاخوري واإخراج كارولني 
ميالن( و)رمي( يف امل�ضل�ضل ال�ضوري )�ضنعود بعد 

قليل( ) كتابة رايف وهبي واخراج الليث حجو( فرق 
�ضا�ضع �ضواء يف م�ضاحة الدور اأو طبيعته. دافعت عن 

احلق وواجهت الظلم يف الأول، وا�ضتعملت انوثتها 
اجلريئة والوقحة يف الثاين لتحقيق ما تريد. وبني 

الدورين النقي�ضني جذبت املمثلة القديرة كارمن 
لّب�س امل�ضاهدين وتاألقت حمليًا وعربيًا.عن م�ضل�ضليها 

الرم�ضانيني ونظرتها اإىل املراأة واملجتمع واأعمالها 
املرتقبة يف م�ضر واملغرب كان مع كارمن احلوار التايل:

• نال م�صل�صل )العائدة( يف جزئه االأول ثاث  جوائز 
)مورك�ض دور(، فما تعليقك؟

- ح�صد امل�صل�صل هذه اجلوائز عن اأف�صل عمل لبناين 
الللذي عر�ض يف  )روبللي(  مثل  م�صرتكاً  ولي�ض عربياً 
املو�صم الرم�صاين نف�صه، براأيي يجب تقدير االأعمال 
ق  اللبنانية حملياً وتكرميها على االأقل الأنها ال ت�صوَّ

خارج لبنان.
• كلليللف تللقلليللمللني اجلللللزء اللللثلللاين الللللذي عللر�للض هللذا 

العام؟
- األللللوم تلللللفللزيللون )اجللللديلللد( الأنللله مل يلل�للصللّوق اجلللزء 
ب�صكل مكّثف  اأنه عالج ق�صايا  الثاين كما يجب. مع 
يف  نعي�صها  ووقلللائلللع  املللجللتللمللع  زواريلللللب  اإىل  وتللطللرق 
ال�صلكني  الللفلل�للصللاد يف  وتلللنلللاول  اللللللبللنللانلليللة،  يللوملليللاتللنللا 
ال�صيا�صي واالأمني، اإال اأنه حّل يف املرتبة الثانية  وفق 
االإح�صاءات املن�صورة ومل يحَظ بن�صبة ح�صور عالية، 
وعربياً  اإنتاجياً  االأ�صخم  املللوت(  )لعبة  مع   لتزامنه 
وتقدميه  ق�صة معروفة وجميلة وم�صّوقة باأحداثها. 
امل�صل�صات  مللن  اأكللر  امل�صاهدين  يجذب  الللنللوع  هللذا 
الثانية  املرتبة  اأن احتال  اأعترب  االجتماعية، لذلك 
التي  املحلية  االإنتاجية  االإمللكللانللات  مع  مقارنة  جيد 

نّفذ العمل بها.
• هلللل تلللعلللرّب �للصللخلل�للصلليللة ملليلل�للصللم علللن واقلللللع الللنلل�للصللاء 

العربيات؟
- تناولنا يف هذا امل�صل�صل االإن�صان عموماً ولي�صت املراأة 
ميلك  ال  الللذي  الفقري  معاناة  فطرحنا  ذاتللهللا،  بحد 
وا�صطة و�صلطة ومااًل، ويدفع ثمن اأخطاء غريه من 
دون اأن ي�صرتجع حقه، وُي�صجن جلرمية مل يرتكبها، 
وعندما يحاول ا�صرتداد حقه ال يتمكن من مواجهة 
النفوذ يف بلد يتحكم هللوؤالء به. ف�صا عن  اأ�صحاب 
اإذا حملت من الرجل  اأننا طرحنا ق�صية املراأة التي، 
الذي حتب قبل الللزواج ومللات، ت�صطر اإىل التفتي�ض 
عن اأب بديل، الأن املجتمع العربي يرف�ض االأم العزباء 
ويرف�ض ت�صجيلها الطفل، بينما تختلف معاجلة هذه 

االأمور يف دول الغرب.
• نلل�للض �للصللكللري اأنلليلل�للض فلللاخلللوري مللن �للصلللللب ق�صايا 
املللجللتللمللع، كلليللف تللقلليللملليللنلله ملللقلللارنلللة ملللع الللنلل�للصللو�للض 

الدرامية االأخرى؟
الللدراملليللة،  امل�صل�صات  اأغلبية  ن�صو�ض  اقُتب�صت   -
ُترجمت  عاملية  ق�ص�ض  مللن  املا�صيتني،  ال�صنتني  يف 
وعّدلت لتائم طبيعة املجتمع العربي، وحده الكاتب 
�صكري اأني�ض فاخوري  يتناول ق�صايا حملية لبنانية، 
لذلك اأحييه واأحبه كثرياً. يوؤ�صفني اأن اأقراأ تعليقات 
�صحافية �صلبية عن االأعمال املحلية بدال من دعمها 

وت�صجيعها.
تك�صب  اأن  املللحللللليللة  الللقلل�للصللايللا  للللهلللذه  هلللل ميللكللن   •

م�صاهدين من الدول العربية؟
)الللعللائللدة( من  حلللول  اإيللجللابلليللة  فللعللل  ردود  تلقيت   -
اأن الللقلل�للصللايللا الللتللي طرحها  ملل�للصللاهللديللن علللرب، ذللللك 
ق�صايا  �صواء  كافة،  املجتمعات  يف  مللوجللودة  امل�صل�صل 
اأو م�صكات املراأة، لذلك  اأو ال�صلطة والنفوذ  الف�صاد 

�صعر امل�صاهدون العرب باأنهم معنيون بها.
• كلليللف  تللقللّيللمللني الللتللعللاون ملللع املللخللرجللة كللارولللني 

ميان؟
املمثلني،  اأداء  كثب  عللن  تتابع  جللداً  جيد  خمرجة   -

وهذا التعاون هو الثالث بيننا.
• واحل�صور الافت للممثلني اللبنانيني يف االأعمال 

العربية امل�صرتكة هذا العام؟
جيدين  ممثلني  ثمة  اأن  الللعللرب  املنتجون  اكت�صف   -
ووجوهاً لبنانية جميلة، فا�صتعانوا بهم الإحداث تغيري 
يف الكا�صت الذي مل يتبدل، منذ �صنوات، يف االأعمال 
املتاأزم الذي  اأن الو�صع ال�صوري  العربية. ف�صا عن 
من  كللّم  ت�صوير  اإىل  اأدى  خللري،  على  انتهاءه  نتمنى 
امل�صل�صات ال�صورية يف لبنان، على غرار )�صنعود بعد 
قليل( الذي نقل �صورة عن جلوء املواطنني ال�صوريني 
ترجم  عربي  م�صل�صل  اأهللّم  بللراأيللي،  فكان،  لبنان،  اإىل 

واقعاً اجتماعياً حقيقياً ملواطنني يعانون من روؤية 
ترجم  فيما  تت�صتت،  والللعللائللات  ينهار  بلدهم 
اأحتّمل  مل  دموياً  واقعاً  اخلا�صرة(  من  )والدة 
متابعته �صراحة.  ف�صا عن اأن االنفتاح على 

اللبنانيني  وانت�صار  العربية  الف�صائيات 
انت�صار  كما  العربية  الللبلللللدان  يف 

امللل�للصللريللني والللل�لللصلللوريلللني يف 
لللللبللللنللللان، كللللل ذلللللللك احلللتلللاج 

واقعية  تللرجللمللة  اإىل 
االأعللمللال  يف  وفعلية 
فتحقق  اللللدرامللليلللة، 

هذا اخلليط.
• كيف ينظر امل�صاهد 

العربي اإىل املمثل اللبناين، براأيك؟
اللبنانيني  املللمللثلللللني  يللحللب  الللعللربللي  امللل�للصللاهللد  بلللات   -
ال�صورة  تتغري  اأن  ال�صروري  كان من  لذا  ويتابعهم، 
اجلريئة  اللبنانية  املمثلة  عن  املا�صي  يف  �صادت  التي 
اأدواراً معينة وال تزال تطلب لها،  التي يقدمون لها 
متحررة  كونها  حققناه،  الللذي  التقدم  رغم  لاأ�صف، 
اأكر من غريها، اإمنا يجب اأال حت�صر يف هذه االأدوار 

فح�صب.
• ملاذا ينجذب امل�صاهد اإىل الق�ص�ض الرومن�صية اأكر 

من االجتماعية؟
باأ�صلوب درامي تركي  املنفذة  - لاأعمال الرومن�صية 
جمهورها الكبري، الأن ال�صعب العربي عاطفي بطبعه، 
لكن الغرام ما زال من املحّرمات يف جمتمعه، لذلك 
يفت�ض عن ف�صة خلق تتمثل مب�صاهدته لهذه االأعمال، 
من  غالبيتهم   يف  امل�صل�صات  متابعي  اأن  خ�صو�صاً 

رّبات املنزل وال�صيدات.
لاأ�صف ال ُتكتب اأعمال عربية رومن�صية 

بللللل يلللتلللم اللللرتكللليلللز علللللللى اللللتلللاريلللخ 
والق�ص�ض  واالإجلللللرام  واحلللللروب 

الللكللّتللاب ال  االجللتللمللاعلليللة، الأن 
اإىل  اللللتلللطلللرق  يلل�للصللتللطلليللعللون 

قلل�للصللايللا تلل�للصللكللل )تلللابلللو( يف 
حتدثوا  واإذا  جمتمعاتهم، 
علللنلللهلللا تللللللاأتللللللي امللللعلللاجللللة 
�للصللطللحلليللة، فلل�للصللا عللن 
الللعللربلليللات  املللمللثللات  اأن 

يخ�صني اأداءها.
�صخ�صيتا  تختلف   •

ومللليللل�لللصلللم  رمي 
�لللللللللللللصلللللللللللللكلللللللللللللا 
وم�صموناً، اأية 
منهما  واحلللدة 
اأتعبتك اأكر؟

- رافقتني مي�صم 
مللللنللللذ رملللل�للللصللللان 
املا�صي، لذلك مل 

اأ�صعر  تتعبني ومل 
كونها  اأمثلها  اأنني 

ذهللللنللللي،  يف  را�للللصللللخللللة 
وتللل�لللصلللبلللهلللنلللي مبلللواقلللفلللهلللا 

وعلللفلللويلللتلللهلللا و�لللصلللراحلللتلللهلللا 
العمياء  وثقتها  واندفاعها 
دور  بلليللنللمللا  بللللاالآخللللريللللن، 
وخملللتلللللللف  جللللديللللد  رمي 
لذا  �صابقاً،  قدمته  عما 

طلبت تن�صيق مواعيد 
تلل�للصللويللر )اللللعلللائلللدة( 
يتنا�صب مع  �صكل  يف 
قليل(،  بعد  )�صنعود 

وكنت اأرتاح يومني 
بللللللني اللللعلللملللللللني 

الأمتكن من 
اللللفللل�لللصلللل 

بللللني 

ال�صخ�صيتني.
• كيف ت�صفني �صخ�صية رمي؟

- خ�صيت هذا الدور الأنه جريء، فخففت قليا من 
جللراأتلله ووقللاحللتلله مللن دون اأن يللوؤثللر ذلللك يف جمرى 
حجو  الليت  املللخللرج  اأحلليللي  املنا�صبة  وبللهللذه  الق�صة، 
ال  اإذ  ال�صخ�صية،  يف  للتعديل  مللعلله  تلل�للصللاورت  اللللذي 
يجوز اأن تطّل املمثلة اللبنانية دائماً مبظهر اجلريئة 
جداً، فاأظهرين ب�صورة الئقة ال وقحة، حتى الثياب 
ن�صاء  اأن ثمة  التي اختريت للدور كانت الئقة. علماً 
لي�ض  وهللذا  جللزء من احلرية  الرجل  اإغلللواء  يعتربن 
�صواباً، لذلك تعبت نف�صياً يف تقدمي هذه ال�صخ�صية 

التي ا�صتفزتني ت�صرفاتها على ال�صعيد ال�صخ�صي.
• كيف ا�صتطعت متثيلها اذاً؟

- �صّكلت حتدياً كبرياً بالن�صبة ايّل الأنها ال ت�صبهني، 
رغلللم اأنللهللا متللثللل �صريحة مللن الللنلل�للصللاء، للللذا كلللان من 

ال�صروري جت�صيدها.
• كيف تقّيمني  ردود الفعل عليها؟

اللللدور  بللهللذا  اتلل�للصللاالت مللرحللبللة  - تلقيت 
اللللللذي اأُطلللللللقلللت عللللليلله �للصللفللة )وقلللاحلللة 
�صحافية  تعليقات  وقللللراأت  راقلليللة(، 
الللنللا�للض  لتقبل  فللارحتللت  اإيللجللابلليللة، 
نفورهم  وعلللدم  ال�صخ�صية  لللهللذه 
ملللنلللهلللا، رغلللللم اأنللللهللللا خمللتلللللفللة عللن 
الللفللرتة  يف  اأديللتللهللا  الللتللي  االأدوار 
االأخلللللللرية، ودافللللعللللت علللن امللللللراأة 

واحلق والعدالة...
االأعللللللمللللللال  تللللابللللعللللت  هللللللل   •

الرم�صانية؟
- مل اأتابعها ب�صكل مكثف 
ب�صبب الت�صوير، لكنني  
�لللللصلللللاهلللللدت )�لللصلللنلللعلللود 
بلللعلللد قللللللليلللل( وبلل�للصللع 
حلللللللقلللات مللللن )لللعللبللة 
املللللللللللوت( و)جللللللللللذور( 
و)والدة  و)العراف( 
من اخلا�صرة( اإمنا 
تكوين  اأ�صتطع  مل 
�لللللللصلللللللورة دقللليلللقلللة 

عنها.
اأعللللمللللال  ثلللملللة   •
درامللليلللة جتللاريللة 
حتظى  �صخمة 
بلللجلللملللاهلللريلللة 
فهل  وا�صعة، 
ُيللللكللللتللللب لللهللا 

اخللود؟
اأمللللر  ثلللملللة   -
مهم يغ�صون 

النظر عنه اأحياناً وهو اأن املوؤ�ص�صة اللبنانية لاإر�صال 
ن�صبة  �صعيد  على  حملية،  تلفزيونية  حمطة  اأقللوى 
يعر�ض  عمل  اأي  متابعة  اعللتللادوا  الللذيللن  امل�صاهدين 
عللربهللا، مهما كللان ملل�للصللتللواه، الإدراكلللهلللا جللّيللداً كيفية 
ت�صويقه والرتويج له. لذلك األوم حمطة )اجلديد( 
علللللى عللللدم تلل�للصللويللق اجللللللزء اللللثلللاين ملللن )اللللعلللائلللدة(  
والرتويج له كما يجب، مع اأنه  من انتاجها اخلا�ض. 
االآن بعد انتهاء �صهر رم�صان ال بد من اأن يظهر  اأي 

عمل ر�صخ يف ذهن امل�صاهد.
هل اجلمع بني مبداأ الت�صويق التجاري والنوعية   •

يف الدراما �صروري؟
- يف ال�صينما قد يعر�ض فيلم نخبوي يف املهرجانات 
لللكللنلله ال يللحللظللى بللجللمللاهللريللة، واآخلللللر ال يللعللر�للض يف 
اأن  ال�صروري  من  جمهوراً.  يك�صب  لكنه  املهرجانات 
التلفزيوين  النخبوي  العمل  اإىل  مللا  �صيئاً  ن�صيف 
املبداأ اجلماهريي، فندمج االثنني معاً  ليقرتب من 

ليفّرق النا�ض بني العمل الهابط والعمل اجليد.
• من لفتِك من  املمثلني العرب هذا العام؟

اأداءه البعيد  - املمثل ال�صوري ق�صي اخلويل، لفتني 
العك�صية  الفعل  ردة  يعتمد على  بل  اأي  منطية،  عن 
اإمنللا  فهد،  عابد  اللل�للصللوري  املمثل  كذلك  امل�صاهد،  يف 
و)والدة  قليل(  بعد  )�صنعود  الثاثة  اأعماله  عر�ض 
املوت( بتوقيت متاحق عرب  من اخلا�صرة( و)لعبة 
اأمللا  مللوفللقللاً.  يللكللن  لللار�للصللال مل  اللبنانية  املللوؤ�للصلل�للصللة 
املمثلة ال�صورية دانا مرديني ففاجاأتني باأدائها امللفت 
والرائع، وهي من املمثات الواعدات الأنها تعرب عن 
الأنني  حتية  لها  اأوجلله  واأنللا  جميل،  ب�صكل  اإح�صا�صها 

اأحببتها كثرياً.
• هل من دور ي�صعب عليك اأداءه؟

الأنني  املعنفة،  ال�صعيفة  املللراأة  دور  اأداء  علّي  ي�صعب 
فللاإذا  نف�صي.  للدفاع عن  عك�صية  فعل  بللردة  اأقللوم  قد 
�صاأخطط حتماً  لكيفية االنتقام  قبلت بدور مماثل، 
اأن �صكلي  يللعللنللفللنللي، فلل�للصللا علللن  الللللذي  اللللرجلللل  ملللن 
اأ�صعر  الللدور.  و�صخ�صيتي ال ينا�صبان الأداء مثل هذا 
مع  وتعّنف  وتهان  امللراأة  ُت�صت�صعف  عندما  باالإهانة 

ذلك تقبل وت�صكت حتى تخ�صر روحها تدريجاً.
• مب تن�صحينها؟

فهي  نف�صها،  لتنقذ  وال�صراخ  باالنتفا�ض  اأن�صحها   -
تقبل  الأنها  اإذا ح�صل،  االأمللر،  تتحّمل م�صوؤولية هذا 
هو  لزوجته  الللرجللل  تعنيف  اأن  عللن  ف�صا  بواقعها. 
نتيجة تربية االأم التي اأن�صاأته على فكرة اأنه اأهم من 
في�صبح  منها،  اأكللر  حقوق  لديه  وبالتايل  �صقيقته، 
مبداأ  على  الفتاة  تن�صاأ  فيما  زوجته،  يعنف  �صلطوياً 

اأنها �صعيفة ومعنفة.
االأم الأنها مل  تلومني  اأنللك  هل نفهم من كامك   •

تربِّ اأوالدها على احرتام املراأة؟
- بالطبع، فهي االأ�صا�ض وامل�صوؤولة عن تن�صئة رجال 
امل�صاواة بينهم وبني  املللراأة، فرتبيهم على  يحرتمون 
اأنني  عن  ف�صا  �صالح.  جمتمع  ليتكّون  �صقيقاتهم 
اإعدام الرجل املعنف لزوجته، الأن  اإقرار قانون  اأدعم 
ذلك يردعه ويحثه على التفكري مراراً قبل الت�صرف، 
مثلما يردع قانون املحا�صبة عن ارتكاب اأخطاء طبية 

مثا اأو ر�صوى اأو �صرقة...
• هل اأثبتت الدراما اللبنانية ح�صورها عربياً؟

- اقتحمت الكاتبة كلوديا مر�صليان ال�صا�صات العربية 
اإنتاج هذه  اإمنللا  اأوجلله لها حتية،  ككاتبة لبنانية، لذا 
املنتجني  اأدعلللللو  هللنللا  ملللن  علللربللليلللاً.  ملللا زال  االأعللللمللللال 
لللتللقللدمي عمل  واحللللدة،  مللللرة  يللتللفللقللوا،   اأن  اللبنانيني 
العربية،  ال�صوق  اإىل  عللربه  فنخرج  �صخم،  اإنتاجي  
ال اأعرف اإىل اأي مدى ميكن اأن يخرق منتج لبناين 

وحده ال�صوق العربية باإنتاج لبناين ولي�ض عربياً.
• ماذا عن  اأعمالك اجلديدة؟

- م�صل�صل م�صري �صخم يف عنوان )ق�صر عابدين(، 
مللن كتابة هبة حللمللادة واإخللللراج عللامللر عللرفللة واإنللتللاج 
اأحللداثلله يف  وتللدور  MBC، ي�صم �صخ�صيات كثرية 
واهتمام  حت�صريات  اإىل  يحتاج  لللذا  عابدين،  ق�صر 
بالتفا�صيل قبل البدء بالت�صوير. اأوؤدي فيه دور رئي�صة 
اأن قّدمته،  ي�صبق  الق�صر، وهو جديد ومل  اخلدم يف 
القلب،  طيبة  اإمنلللا  وقللا�للصلليللة  الللوجلله  قبيحة  �للصللاأبللدو 
هي  القا�صية  ال�صخ�صية  هللذه  اأن  تللدريللجللاً  ونكت�صف 
املك�ّصرة  بالعربية  و�صاأحتدث  نتيجة وجع طفويل،  
عنوان  يف  مغربياً  ن�صاً  اأقللللراأ  كللذلللك  والللرتكلليللة. 
)علللايلللدة(، اأمتللنللى امللل�للصللاركللة فلليلله وهلللو باللغتني 
املغربية والفرن�صية. اأعترب اأن هذين امل�صل�صلني 
مبثابة حتدٍّ بالن�صبة اإيّل الأنهما يتطلبان 
اهتمام  بل  فح�صب،  لي�ض متثيلياً  جهداً 
الأقنع  بها  واالإح�صا�ض  اجلمل  مبخارج 

امل�صاهد ب�صخ�صيتي.
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 مل تتمكن غابرييا كوبريثويت من تقّبل موت 
 :SeaWorld املرّو�صة دون بران�صو يف حديقة
يللتللخللذ حللليلللوان ذكللي  اأن  اأفلللهلللم كلليللف ميللكللن  )مل 
كان  هل  باحلرية.  �صعرُت  القرار.  ذلك  وحمبوب 
يلعب؟ هللل غللرقللت املللرّو�للصللة عللن طللريللق اخلللطللاأ؟ 
اأ�صئلتي تزداد.  اأقراأ عن املو�صوع، كانت  كلما كنت 
االأ�صئلة  تلك  اأن  اأدرك  كنت  اأ�صئلتي،  زادت  وكلما 

تراود الكثريين مثلما تراودين(.
قراأت كوبريثويت تقرير الطب ال�صرعي املوؤ�صف، 
فحملت اأ�صئلتها اإىل ثمانية مرّو�صني �صابقني يف 
اأمللام  اأجوبتهم  حتولت   .SeaWorld حديقة 
باإ�صادة  حظي  جديد  وثائقي  فيلم  اإىل  الكامريا 

ويتمحور   ،Blackfish عللنللوان  وحمل  وا�صعة 
 SeaWorld وحديقة  القاتلة  احليتان  حللول 
و(احلللوادث( التي وقعت يف حدائق مائية مماثلة 

حول العامل.
تقول كوبريثويت: )كان موت دون ما دفعني اإىل 
التعمق بهذا املو�صوع بهدف حتديد مدى �صوابية 
نظن  كنا  الطريقة.  بهذه  باحليوانات  االحتفاظ 
اأن هذا املكان �صعيد. هو جزء من الئحة االأماكن 
املللفلل�للصلللللة عللنللد جللملليللع االأهلللللللايل. يلللريلللد اجلللملليللع 
هذا  )�صامو(.  احلللوت  لروؤية  اأوالدهلللم  ا�صطحاب 
احلللللوت مللرت�للصللخ يف عللمللق الللتللجللربللة االأمللريكلليللة. 
اأردُت التطرق اإىل هذا املو�صوع من وجهة نظري 

اخلا�صة. من املزعج م�صاهدة طريقة تعامل هوؤالء 
املرّو�صني مع تلك احليتان ال�صخمة. كان اجلميع 
يبت�صمون يف ذلك املدرج، لكني ت�صاءلُت كيف ميكن 
ال�صعادة يف نفو�ض  اأن يكون ذلك اجلو الذي يبث 

اجلميع �صائباً لهذه الدرجة(.
جللون هللارغللروف اأحللد املللرّو�للصللني الللذيللن قابلتهم 
كوبريثويت، وهو خبري لطاملا �صهد على تفاعات 
حديقة  يف  خم�صرم  وملل�للصللوؤول  القاتلة،  احليتان 
SeaWorld يف تك�صا�ض وفرعها يف كاليفورنيا 
فرن�صا.  جللنللوب  يف   Marineland وحللديللقللة 
علللللى رغلللم الللتللدريللب املللكللثللف الللللذي تلللللقللاه هللنللاك، 
حتدث اأمور تزيد توتر احليتان ومتّهد العتداءات 
كتلك التي قتلت بران�صو بح�صب 

راأيه.
)نعمل معها  هللارغللروف:  يقول 
ونللللللدرك عللدائلليللتللهللا. ميللكللن اأن 
على  فعله.  ت�صتطيع  مبا  ن�صعر 
رغم فظاعة الطريقة التي ُقتلت 
بها دون، وهي كانت �صديقة يل، 
مل اأ�صعر بال�صدمة. كنا نعلم اأن 
قادر  بران�صو(  )تيليكوم( )قاتل 
اأن يفعله  على فعل ما ي�صتطيع 
اأي  يواجه  قاتل. حني  اأي حوت 
معينة  عدائية  املللاء  يف  مللرّو�للض 
موؤ�صرات  يلحظ  اأو  احلللوت  من 
فكرة  علللللى  يح�صل  ذلللللك،  علللللى 
اأن يفعله  وا�صحة عن ما ميكن 

احليوان حني يغ�صب(.

حاجات احليتان
حتدث هارغروف واآخرون عن حقيقة 
تلبية حاجات  ب�صبب )عدم  ما يح�صل 
بذلك  )نعني  قوله:  بح�صب  احليتان( 
االهللتللمللام بللحللجللم املللنلل�للصللاآت وعللمللرهللا، 
 SeaWorld حللديللقللة  اأن  وواقلللللع 
تلك  ت�صتثمر  وال  طائلة  ثلللروة  جتني 
االأموال لاعتناء باحليتان.  يجددون 
مللطللعللم الللل�لللصلللواء ويلل�للصلليللفللون األلللعلللاب 
ت�صتفيد  ال  امللللقلللابلللل  يف  االأفلللعلللوانللليلللة. 
احللليللتللان امللل�للصللوؤولللة عللن جنللاح حديقة 

.)SeaWorld
اال�صتنتاج  اإىل  كللوبللريثللويللت  تو�صلت 
اأنلللهلللا كلللانلللت قلللد عملت  نللفلل�للصلله، علللللمللاً 
بلللعلللنلللوان  تلللللللللفللللزيللللوين  مللل�لللصللللللل�لللصلللل  يف 
 Animal( احللليللوانللات(  )كوابي�ض 

لكنها  �للصللنللوات.  ب�صع  منذ   )  Nightmares
وثائقية عن  اأفاماً  االأخللرية  ال�صنوات  �صورت يف 
الكرو�ض.  لعبة  عن  وثائقياً  وفيلماً  العراق  حرب 
احليتان  جعلتها  التي  احلديقة  تخرج  اأن  يجب 

م�صهورة من عامل االأعمال واالأرباح.
تللو�للصللح كلللوبلللريثلللويلللت: )يلللظلللن �للصللانللعللو الللفلليلللللم 
اأننا نحتاج اإىل مقاطعة حديقة  )املرّو�صون واأنا( 
تلك  اأ�للصللر  عللن  تللتللوقللف  اأن  اإىل   SeaWorld
احليتان  اأ�صر  عن  يتوقفوا  اأن  يجب  احللليللوانللات. 

القاتلة ويجب اأن منتنع عن الذهاب اإىل حدائقهم 
اإىل اأن يحققوا ذلك(.

ووافللقللت  الللر�للصللالللة  تلللللك  الفيلم  تقييمات  دعللمللت 
 SeaWorld اأن  علللللى   Variety جملللللة 
ت�صتعمل ممللار�للصللات  ربللحلليللة  اأ�للصللبللحللت )مللوؤ�للصلل�للصللة 
رغم  على  احليوانات،  �صامة  مع  ب�صدة  تتناق�ض 
جميع االدعاءات حول املعاملة االإن�صانية واملهنية 
يف ذلك املكان(  حقوق احليوان يف منا�صبات عدة... 
ال�صركة حتر�ض ب�صتى الطرق على �صامة فريق 

العمل وراحة احليوانات(.

للللكلللّن ذلللللك اللللنلللوع ملللن الللللللردود هلللو اللللللذي �للصللّجللع 
 :Blackfish فيلم  �صناعة  خال  كوبريثويت 
اأم  اأنللا  احللليللوان.  نا�صطة يف جمللال حقوق  )ل�صت 
 ...SeaWorld ت�صطحب اأوالدها اإىل حديقة
النقا�ض. كل من  بللدء  الفيلم على  بللاأن يحث  اآمللل 
ي�صاهده �صيخرج وهو يعرف احلقيقة، وهي حقيقة 
يحاولون اإخفاءها. اأظن اأننا �صنعنا وثيقة دقيقة 
وحقيقية تربر اإعادة النظر بطريقة معاملة تلك 
اأو  الطريقة،  بتلك  احتجازها  و�صحة  احليوانات 

حتدد ما ميكن فعله حلل امل�صكلة م�صتقبًا(.

 The فيلم  كتابة  تييولييوا  الييذييين  الأ�ضخا�س  كتابة  ميين  والكوميدية،  الييدرامييييية  العنا�ضر  فيه  تختلط  عمل   The Way، Way Back فيلم 
.Descendants

SeaWorld املائية. ا�ضطحبت اأطفالها اإىل احلديقة ال�ضهرية يف �ضان دييغو  كانت املخرجة غابرييال كوبريثويت من الأمهات اللواتي زرن حديقة 
لروؤية املنطقة املخ�ض�ضة حليتان )�ضامو(. ثم قراأت عن موت املرّو�ضة دون بران�ضو بطريقة مريعة يف حديقة SeaWorld يف فرباير 2010.

انتقاد حديقة SeaWorld املائية يف فيلم وثائقي 

Way, Way Back... ق�شة رومان�شية توؤجج م�شاعر احلنني

اإىل  الطفولة  الفرد من مرحلة  ينتقل  اأن  ميكن 
يبدو  االأفللللام،  يف  لكن  وقلللت.  اأي  يف  الر�صد  �صن 
اأ�صا�ض  ي�صّكل  النمو  مرحلة  من  كبرياً  جللزءاً  اأن 
بالن�صبة  �صيما  ال  ال�صيف...  اأ�صهر  يف  االأعللمللال 
اإىل الفتيان! يف هذه الفرتة ي�صتطيع اأي �صاب اأن 

يت�صكع على ال�صاطئ واأن يتدبر اأمره مع الفتيات 
ويتحّمل الكثري من عائلته التي تراقبه عن كثب 

خدمًة مل�صلحته اخلا�صة.
 The Way، Way Back فيلم  يتمحور 
حول فتى خجول و�صعيف ال�صخ�صية، واأمه التي 

عانت الكثري لفرتة طويلة، وحبيب اأمه اجلديد 
االأحللداث  فيها  تختلط  التي  والعطلة  واملللزاجللي، 

وت�صل اإىل مرحلة حا�صمة.
 14 يبلغ  اللللذي  دانللكللن  دور  للليللام جيم�ض  يللللوؤدي 
عاماً، فتتغري عاقته مع ترانت )�صتيف كاريل(، 
ال�صخ�ض الغريب االأطللوار الذي تعي�ض معه االأم 
بام )توين كوليت(، خال رحلة اإىل منزل ترانت 
ال�صاطئي. يقول ترانت: )قّيم نف�صك من مقيا�ض 
واحد اإىل ع�صرة(. فيرتدد الفتى ويتمتم )�صتة(. 
لكن يجيبه ترانت: )اأظن اأنك مب�صتوى ثاثة(.

اإىل نقل  ترانت يحب م�صايقة غريه وهو ي�صعى 
هذه العاقة مع بام ودانكن وابنة ترانت من زواج 
االإقللامللة  �صتكون  متما�صكة.  )عللائلللللة(  اإىل  �صابق 
ما�صات�صو�صت�ض،  �صاطئ  على  منزله  يف  الطويلة 
)تاريخ  وله  قدامى  اأ�صدقاء  ترانت  يعرف  حيث 
اجلللارة  ت�صمن  للجميع.  مهماً  اخللتللبللاراً  حللافللل(، 
املللرح  والثنائي  جللاين(  )األي�صون  بيتي  اجلريئة 
جلللوان )اأمللانللدا بلليللت( وكلليللب )روب كللللوردري( اأن 
يلقي االأوالد نظرة على الرا�صدين وهم يعيدون 
عي�ض ما�صيهم غري امل�صوؤول )فرتة الثمانينيات، 

خمدرات، طي�ض، خيانة(.
نظر  روب(  �صوفيا  )اآنلللا  اجلميلة  �للصللوزانللا  تلفت 
دانكن. لكن ال تتعّقد االأمور قبل اأن يقع �صحية 
اأوين الذكي واملت�صكع )�صام روكويل(. يقنع اأوين 
 ،Water Wizz منتجع  يف  بالعمل  دانللكللن 
مزاجه  للله  ي�صمح  )حللني  يديرها  مائية  حديقة 
باإدارتها(. يتعلم دانكن التحديق بالفتيات بلبا�ض 
بتلك  الفوز  وطريقة  املائية  االألعاب  على  البحر 
اإنها كايتلني:  اأويللن،  اإىل  املميزة )بالن�صبة  الفتاة 
مللايللا رودولللللف(. على مللر ب�صعة اأ�للصللابلليللع، يللدرك 

دانكن خال عمله ال�صري قيمته الفعلية.

 عفوية
اللذان  املمثان  را�لللض،  وجيم  فاك�صون  نللات  دمللج 
اأو�صكار  بجائزة  فللازا  �صيناريو  كاتَبي  اإىل  حتللوال 
كللوملليللديللة  اأعلللملللال  بلللني  االآن(،  )هللمللا خملللرجلللان 
فيلم  �صيما  )ال  ال�صيفية  العطلة  حللول  تتمحور 

عمل  اإىل  الفيلم  حتويل  وبللني   )Meatballs
درامي بني اأم وابنها يف مواجهة حبيب االأم. يوؤدي 
روكويل دور املعّلم املرح الذي ج�صده بيل موراي 
يف بداية مهنته، ويوؤدي كاريل وكوليت وغريهما 
اأفللللام مللثللل Beaches و جللوانللب قللامتللة مللن 

.Little Miss Sunshine
يف  ثللانللويللة  اأدواراً  وامللللخلللرجلللان  الللكللاتللبللان  يلللللوؤدي 
يعزز  مللا  املللائلليللة،  احلديقة  يف  كموظفني  الفيلم 
 The الللعللفللويللة والللفللو�للصللويللة يف فيلم  الللنللاحلليللة 
ترميم  تللرانللت  يعيد   .Way، Way Back
عربة قدمية لها مقعد خلفي اقُتب�ض منه عنوان 
الفيلم. يف هذه البلدة ال�صاطئية، ال تزال مو�صيقى 
الثمانينات رائجة. يحاول الكاتبان جتنب ابتكار 
م�صاهد تذّكرنا باملا�صي الذي يحّنان اإليه، لكنهما 

ال ينجحان بذلك كثرياً.
 ،The Kings of Summer فيلم  مثل 
املمثلني  اأملللللام  االأوالد  دور  يلللرتاجلللع  ملللا  غللالللبللاً 
ال�صيئ  اللل�للصللاب  كللاريللل دور  يلللوؤدي  اإذ  الللرا�للصللديللن، 
اللللللذي نللللللادراً ملللا جلل�للصللده، بللعلليللداً علللن اللللللملل�للصللات 
التمثيلية.  م�صريته  طبعت  التي  الكاريكاتورية 
حُتّول كوليت من جهتها �صخ�صية بام اإىل امراأة 
تفهم  كي  يكفي  مبا  ذكية  )فهي  لل�صفقة  مثرية 
تقتنع  كللي  جلللداً  حمبطة  ولكنها  تللرانللت  حقيقة 
باأنها ت�صتحق �صخ�صاً اأف�صل منه(. جاين جاحمة 
اأكر  اأن ُت�صحك امل�صاهدين  بطبيعتها وال ميكن 
الللذي تخرب فيه النا�ض عن  مما فعلت يف امل�صهد 
)يكفي  النظر:  �صعيف  ابنها  مع  التحدث  كيفية 

اأن حتدقوا بعظمة اأنفه. هذا ما اأفعله اأنا(.

دور �صخ�صية  يللوؤدي جمللدداً  الللذي  يقوم روكويل 
غريبة االأطوار بتحويل اأوين الكوميدي املحبط 
للللدانلللكلللن )ال  فلليللقللول  اأ�للللصللللطللللوري،  اإىل مللتلل�للصللكللع 
اأحللد  على  يللعللّرفلله  عندما  يللخللدعللك(  املظهر  تللدع 
املوظفني )جيم را�ض(، ف�صًا عن تقدمي ن�صائح 

ع�صوائية وغريبة.
 The Way، Way Back فلليلللللم  يللبللالللغ 
املحتملة  الللعللنللا�للصللر  جللملليللع  تللقللدمي  يف حملللاوللللة 
االأوالد  فيتعلم  املللتللفللرجللني،  اأنللللواع  خمتلف  اإىل 
اأنف�صهم  الرا�صدون  وي�صاهد  واحلياة  احلللب  عن 
ويحّنون اإىل �صبابهم. لكن بف�صل االأداء التمثيلي 
الللقلل�للصللرية، نح�صل علللللى ملحة  الللدعللابللات  ووفللللرة 
ممتعة عن جيل جديد ينغم�ض يف ذكريات املا�صي 

اجلميل.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل املن�شوري

بيت الق�شيد

علي بن حمري

عـنـالــي بـجـيـٍل  حـــّي 

هـّمـالــي مـاطــرٍ  عـــّد 

الّرمـالـي حـّبـات  وعـد 

�صالـي مـب  �صاعـرٍ  مــن 

احلالـي فـــــي  ــه  ــّوب �ــص يل 

حّيـه و  بـــه  ــا  مــرحــب ـــا  وي

الو�صمـّيـه مـو�صـم  فـي 

ال�ّصيدحّيه ال�ّصحرا  يف 

الّثـنـّيـه مـفــرود  عــن 

دويّـــه مـالــه  �صـــوٍب 

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

ياما نق�ش غايل/ن بني ال�صلوع وحفر ... 

وكم واحد/ن عزته عيني وال عزين !! 

حكمــــــــة

للتواصل:
E-mail:xhms@hotmail.com

فاكس: 4488436   
رجال �ملجد

امليييجيييد يييطييلييب رجييييالييييه عييينيييد اأحييييلييييك مييكييان

الييييزمييييان مييييير  طييييييول  ييييبيييقيييى  بييييتيييياريييييخ  ودي 

ييييكيييرب بيييعيييني اليييكيييبيييري وميييييييول ميييييا ييي�ييضييتييهييان

كيييان يييييييوم  ميييييا  �يييضيييي  احييييقييييق  اين  طيييميييوحيييي 

ييييا خيييوك فييان بيييياأن كيييل �ييضييّي  هيييذا وانييييا ادري 

امييتييحييان وهييياحلييييييياة  �ييضيينييني  اآدم  ابييييين  عيييمييير 

اأ�يييضيييخييير اليي�ييضييعيير لغيييرا�يييضيييي و حييييريف عيينييان

وانيييييا عيييجيييزت اآ�يييضيييليييه واليييييييدرب جيييييدًا طييويييل

ميييياهييييي بييقيي�ييضيية خيييليييييييٍل �يييضييياهيييٍر مييييع �ييضييهيييييل

باملثيل وتييقييتييدي  �ييضييالييفييتييهييا  اليييعيييرب  حتييكييي  و 

قييليييييل ييييقيييوليييوا  مييييا  كيييثيييرٍي  ييييقيييوليييوا  مييييا  وان 

مييييا عييييياد وجيييييه الييييكييييرمي احليييييق ربيييييي اجلييليييييل

ييييييا قيييييل عيييييد الييي�يييضييينيييني اأييييييييييام ميييييييّرت وليييييييل

اخلليل فبحر  واغييرا�ييضييه  ال�ضعر  ْاعييييرف  واآنييييا 

 ال�شاعر:خالد علي ال�شعيبي

كلنا خليفة

م�شاجلة 

ييييا عيييييييال زاييييييد اهييتييفييوا بيي�ييضييوت واحيييد 

ميييييا يييييروقيييينييييي ليييييو كيييييييان ميييييا يييييييييروق جييييوي

�ييييضييييمييييوي ييييي�ييييضييييبييييه  دوم  �يييييضيييييميييييوه  ايل 

اليييييليييييي ولييييييييو ا�ييييضييييهيييير فييييييي ليييييييييلييييي يييي�يييضيييوي

تييييوي اقييييييييييول  انييييييييا  كييييييم  و  �ييييضييييرب  �يييضيييييييبيييت 

انييييييييوي ودي  جيييييييييييت  ل  واملييييي�يييييضيييييكيييييليييييه 

تييييييييدري بيييغيييييييابيييه ييييييا تييييييرى و�ييييييس ا�ييييضييييوي؟

عيييليييوي يييييو�ييييضييييل  ييييييا  مييييين  كيييييل  ب  هيييييو  وّل 

اإعيييييييييييوي تيييييييييراه الييييييذيييييييب فييياليييليييييييل ييييعيييوي

حييييتييييى الييي�يييضيييميييا �ييييضيييياعييييات تيييييييربق وتيييييييدوي

داميييييييك ليييقيييييييت اأّليييييليييييي �يييضيييبيييى الييييعييييني ييييغيييوي

ميي�ييضييوي اإنيييييييت  اإن  حتييي�يييضيييب  ييييهيييميييك  ييييخيييطيييي، 

احلييييييييب مييييييا هييييييو �ييييضييييي هييييييب زييييييييييين، ميييليييوي

تييييانيييي�ييييس كييييييييياأن الييي�يييضيييليييع فييياليييبيييعيييد ميييكيييوي

خييييّلييييك ميييييع األيييييليييييي حتيييييب �يييضيييايييير ومييي�يييضيييوي

بيييتييينيييوي اإّمييييييييييييييا  عيييييليييييى  ييييي�ييييضييييهييييّلييييك  اهلل 

الييينيييهيييييييان  اآل  ليييييي  ثيييييم   .. هلل  احلييييكييييم 

لييييعييييبيييياد  بيييييييييني  بييييييالييييييغييييييال  متيييييييييييييز  ايل 

لعييييييييياد �يييضيييبيييح  �يييضيييوفيييتيييه  و  ورده  غييييييياله 

اليييييليييييي �ييييضيييينييييا وييييييهيييييه مييييثييييل نييييييييور وقييييييييّاد

مبييييعييييتيييياد ولين  بييييي�يييييضيييييوفيييييه  اتييييييييياأخييييييييير 

ييييربيييكييينيييي احييي�يييضيييا�يييضيييي عييييلييييى كيييييل ميييييييعييياد 

الأولد مييييثييييل  بيييا�يييضيييبيييعيييي  �ييييضييييوقييييي  اعيييييييد 

بيييي�ييييس هيييييو متيييليييكييينيييي غييي�يييضيييب طيييييييييب وعيييينيييياد

وقييييياد دوم  حييي�يييضييين  بيييييو  ييييييا  اليييييهيييييوى  جيييييييور 

اليييييفيييييواد و�يييييضيييييط  يف  هيييييميييييوم  ييييي�ييييضييييل  كييييييييلٍّ 

حييييط لييييك عيييليييى امليييعيييليييوق اأثييييقييييال الأ�يييضيييفييياد

اأبيييي�ييييضيييير تيييييييرى �ييييضييييّعييييود عييي�يييضيييقيييان بييييوكيييياد

بييييبييييعيييياد حميييييبيييييتيييييك  تيييييخيييييليييييط  ل  لييييييكيييييين 

نيييييييييريان تيييلييي�يييضيييي واحليييي�ييييضييييا يييي�يييضيييبيييح رمييييياد

تييييهيييينييييى بيييعييييييي�يييضييية كييييلييييهييييا فييييييييرح و�ييييضييييعيييياد

اإعيييييييييداد جييييييدامييييييك  اخلييييييييري  يييييحييييط  واهلل 

حممد بن طري�ش  

ريت�يت
جمعت التغريدات : غاية  

 ح�ضني بن �ضوده

 binsudah@ 

يا موزع الب�ضمات خذها ن�ضيحه

 اذخر من اأفراحك لباقي حياتك

ت�ضحك مع املرتدية والنطيحه

وخايف مع الأيام تيب�س �ضفاتك

**

ال�ضاعر الودق

 iRashedBinSaif@  

من عقب فر�ضي مع ال�ضّنه .

 قلت له يارب لن�ضايف ..

 حّب يف جا�ضي خمفّنه

  ما درى به �ضيد ل�ضرايف

**

خُلود ال�ضّحي

lowd955@  

الناجحني .. ما هم ب�ضكان الف�ضاء 

هم نا�س مثلي ، مثلك ومثل اجلميع – 

اللي يعي�س وما ي�ضوف اإل ال�ضماء – 

يقدر يحول كل هالدنيا ربيع 

ق�ضيدة تنب�س بالإيجابية تفوح برائحة الطموح . �ضكرًا خلالد 
ال�ضعيبي على التوا�ضل.

م�ضاجلة �ضعرية بني ال�ضاعرين علي عبدالغفار اخلوري وعلي فولذي اخلوري .

 » معر�ض العني تقراأ « 
ي�شتقطب املزيد من النا�شرين  

والثقافة،  لل�صياحة  اأبوظبي  لهيئة  التابعة  الوطنية  الكتب  دار  بتنظيم   
واالإعاميني ومب�صاركة  االإماراتيني  واالأدبللاء  الكتاب  وبح�صور نخبة من 
اأهم النا�صرين املحليني تنطلق يف مدينة العني، مدينة الواحات، فعاليات 
معر�ض "العني تقراأ" يف دورته اخلام�صة، من �صباح يوم 2013/9/29 
وحتى يوم 2013/10/5 يف مركز املوؤمترات يف العني. وياأتي املعر�ض يف 
اأ�صبح  2009 حتى  �صنة  بداأت  التي  لي�صتكمل م�صريته  مو�صمه اخلام�ض 
اأحد اأهم املعار�ض املحلية، حيث يهدف املعر�ض اإىل الت�صجيع على القراءة 
من  والكتاب،  القارئ  بني  مبا�صرة  عاقة  بناء  على  العمل  مع  واملطالعة 
ت�صمل  والتي  الللزوار،  اإىل  املوجهة  الثقافية  الربامج  من  جمموعة  خال 
والتي  للمعر�ض،  امل�صاحبة  الثقافية  والفعاليات  املحا�صرات  من  العديد 
الكّتاب  مللن  عللدد  ومبلل�للصللاركللة  املحلية،  الثقافة  على  اأ�للصللا�للصللي  ب�صكل  تللركللز 
الللتللوا�للصللل مللع طلبة  اإىل جللانللب  املللعللر�للض،  بللرامللج  واملللوؤلللفللني املحليني يف 
املدار�ض واجلامعات الوطنية وو�صائل االإعام املحلية. كما يهدف املعر�ض 
املحلي  املنتج  على  ال�صوء  ت�صليط  توجيه  عللرب  املحلي  النا�صر  دعللم  اإىل 
للمعر�ض  الثقافية  الن�صاطات  اأن  بالذكر  ومن اجلدير  اال�للصللدارات.   من 
ح�صور  على  يحر�ض  الللذي  اجلمهور  ا�صتقطاب  يف  ت�صهم  باتت  وفعالياته 
فعالية  كل  وت�صكل  كافة،  العمرية  الفئات  ت�صتهدف  التي  الفعاليات  هذه 
قيمة اإ�صافية مميزة للمعر�ض مثل: االألعاب الرتاثية، وقراءة اخلراريف 
املحلية، وتنظيم املحا�صرات عن الثقافة واالأدب يف االإمارات، واال�صتماع اإىل 
عازيف البيانو االإماراتيني وهم يبدعون ق�ص�صاً مبو�صيقاهم، باالإ�صافة اإىل 
عرو�ض احلياكة اليدوية.  وي�صتمر معر�ض "العني تقراأ" باالهتمام بذوي 
باإ�صراف  بهم  خا�صة  وحرفية  فنية  ور�للض  ف�صممت  اخلا�صة،  االحتياجات 
مع  بالتعاون  االإ�للصللارة،  للغة  مرتجم  �صيتوّفر  كما  �صني،  متخ�صّ مدربني 
موؤ�ص�صة زايد العليا للرعاية االإن�صانية وذوي االحتياجات اخلا�صة ليت�صنى 
لهم امل�صاركة يف اأن�صطة املعر�ض وفعالياته.  كما ي�صتمر املعر�ض يف تقدمي 
براجمه املتميزة والتي �صهدت اقباال كبريا خال ال�صنوات املا�صية، ال �صيما  
برنامج "تبادل الكتب"، حيث ميكن  للزوار ا�صتبدال كتبهم القدمية بكتب 
اأخرى جديدة، وبرنامج التوعية املرورية الذي ينفذ من خال م�صابقات 
العامة(.  الللعللاقللات  )فللرع  العني  يف  امللللرور  �صرطة  مللع  بالتعاون  متنوعة 
"اال�صت�صارات الرتبوية واالأ�صرية" يف ركن خا�ض نظراً للتجاوب  وتقدمي 

الوا�صع الذي لقيه الربنامج يف الدورات املا�صية.

رد �ل�شاعر علي ف�الذي �خل�ري:ق�شيدة علي عبد�لغفار �خل�ري:


