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�سبيه مر�سي ين�سى ا�سمه
اأكد البائع املتجول رم�صان ال�صوهاجي، �صبيه الرئي�س امل�صري حممد 
يناديه  م��ا  ك��رة  م��ن  ا�صمه احلقيقي  ن�صيان  م��ن  اق��رب  اأن��ه  مر�صي 

النا�س با�صم �صيادة الرئي�س، بح�صب �صحيفة الأهرام امل�صرية. 
وقالت ال�صحيفة ل ميكن ملن مير بجوار برج م�صر لل�صياحة  يف ميدان 
العبا�صية، �صرق القاهرة، اإل اأن يتوقف عند احلفاوة التي يقابل بها 
امل��ارة ال�صتيني رم�صان ، اأح��د الباعة اجلائلني يف ج��وار ال��رج، وهي 
على  اعتاد  التي  الرئي�س  �صيادة  اأه��ًا  عبارة  ي�صحبها  التي  احلفاوة 
�صماعها كل يوم اأكر من مرة وي�صار اإىل اأن رم�صان ال�صوهاجي يتخذ 
فيه  يبيع  مكاناً  لل�صياحة  م�صر  لرج  املجاورة  باملنطقة  ر�صيف  من 

بع�س ال�صلع الب�صيطة منذ اأربعني عاماً. 

طلبت احلمل بتواأم فتفاجئت بخم�سة 
الخ�صاب  طريق  عن  حتمل  ان  ارادت  كينوفا  الك�صاندرا  الت�صيكية 
فاكت�صف  خمتلف  ب�صكل  ���ص��ارت  الم���ور  لكن   .. ب��ت��واأم  ال�صطناعي 
الطباء باأنها حامل بخم�صة توائم .. الك�صاندرا التي �صيتم توليدها 
باأنها  وقالت   .. اطفال  ل�صتة  ام��ا  �صت�صبح  قي�صرية  عملية  بوا�صطة 

م�صممة على ار�صاعهم ر�صاعة طبيعية.

�سيارة تقذف دبًا يف الهواء
ك�صف فيديو على موقع يوتيوب عن اللحظة التي �صدمت فيها �صيارة 
م�صرعة دباً رو�صياً اأ�صود، فقذفت به يف الهواء، ثم على جانب الطريق، 

لينه�س ويتما�صك ويرحل با اإ�صابات، كما يبدو.
التقط  رمب��ا  الفيديو  اإن  الريطانية:  ميل  الديلي  �صحيفة  وقالت 

بكامريا ال�صيارة، وذلك على طريق �صريع يف رو�صيا.
ويظهر الفيديو ال�صيارة وهي ت�صري ب�صرعة كبرية، وفجاأة يظهر الدب 
الأ�صود يف مواجهة ال�صيارة، فلم ي�صتطع قائدها اأن يتفاداه، لت�صدمه 
يف  ال��دب يطري  ال�صرعة، لرنى  ب�صبب  �صديد  بعنف  ال�صيارة  مقدمة 

الهواء، ثم ي�صقط متدحرجاً يف الأوحال على جانب الطريق.
الغابة  داخ��ل  اإىل  وي�صرع  متما�صكاً  ال��دب  ينه�س  اجلميع،  ولده�صة 
اأن القيادة يف  اإن�صايدر الإخباري  وتنقل ال�صحيفة عن موقع بيزن�س 
رو�صيا خطرة، حيث يبلغ عدد احل��وادث 200 األف �صنوياً، لذا يلجاأ 
ال�صيارة  مقدمة  على  كامريا  و�صع  اإىل  ال�صيارات  اأ�صحاب  من  كثري 

لتحديد موقفه من احلادث.

ل�ص ميوت خالل عملية �سطو 
فقد ل�س يف اخلم�صني من العمر حياته اثناء عملية �صطو مع زماء 
جنوب  غلو�صر�صاير  مقاطعة  يف  غلو�صر  مبدينة  متجر  على  ل��ه، 

غرب اجنلرا.
ال�صعاف  وف��ري��ق  ال�صرطة  رج��ال  اإن   ، م��ريور  ديلي  وق��ال��ت �صحيفة 

الذين ح�صروا حاولوا انعا�س الل�س، لكنه تويف يف مكان احلادث.
واأ�صافت اأن الل�س، الذي مل تك�صف عن هويته، اغار مع زماء له على 
و�صا�صات  نقالة،  وهواتف  حممولة،  كمبيوتر  اأجهزة  و�صرقوا  املتجر، 
جنيه  اآلف  و10   5000 ب��ني  ي���راوح  ب��اأن��ه  �صعرها  ُق���ّدر  كمبيوتر 

ا�صرليني، لكنه �صرعان ما انهار على الأر�س.
لل�صرقة  تعر�س  ال��ذي  املتجر  با�صم  متحدث  اإىل  ال�صحيفة  ون�صبت 

قوله اإنه لأمر حمزن، فالرجل تويف بغ�س النظر عما حدث .
19 عاماً لا�صتباه بتورطه يف  �صاباً عمره  ال�صرطة لحقاً  واعتقلت 
بكفالة حتى اخلام�س من  �صبيله  واأخلت  املتجر،  ال�صطو على  عملية 
له  ووجهت  العمر  ال�47 من  يف  رج��ًا  اعتقلت  كما  املقبل،  ح��زي��ران 

تهمة امل�صاركة يف �صرقة املتجر.

»لينكد اإن« تعزز 
خياراتها الأمنية 

اأعلنت �صبكة التوا�صل الجتماعي 
اإن  ب����الأع����م����ال ل��ي��ن��ك��د  اخل���ا����ص���ة 
ع������ن ت����ع����زي����ز خ������ي������ارات الأم���������ان 
دعم  اإ���ص��اف��ة  ع��ر  للم�صتخدمني، 
التي  بخطوتني  التحقق  لعملية 
ال�صبكات  م����ن  غ���ريه���ا  ت��ت��ب��ن��اه��ا 

واملواقع على الإنرنت.
ي���اأت���ي ه����ذا الإع������ان ب��ع��د اجلدل 
ال������ذي ظ���ه���ر م�����وؤخ�����ًرا ع����ن مدى 
مواقع  الأم���ان يف  خ��ي��ارات  فعالية 
وخا�صة  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���ص��ل 
للكثري  توير  موقع  تعر�س  بعد 
من عمليات الخراق التي طالت 
وو�صائل  مل�صاهري  كثرية  ح�صابات 
اأن��ب��اء، دفعته اإىل  اإع���ام ووك���الت 
الإع������ان ع���ن اإ����ص���اف���ة دع����م مليزة 
التحقق بخطوتني قبل نحو اأ�صبوع 
وتعتمد عملية التحقق بخطوتني 
بحيث  امل�صتخدم  هاتف  رق��م  على 
ير�صل املوقع ر�صالة ن�صية حتتوي 
ع���ل���ى رق�����م خ���ا����س ي���ت���وج���ب على 
امل�صتخدم اإدخاله بعد اإدخال كلمة 
امل������رور الع���ت���ي���ادي���ة ل��ي��ت��م��ك��ن من 

الو�صول اإىل ح�صابه على املوقع.
ولتفعيل هذه امليزة بالن�صبة ل�صبكة 
، يتوجب على امل�صتخدم  اإن  لينكد 
�صورة  على  ال��ف��اأرة  موؤ�صر  مترير 
ومن  به،  اخلا�س  ال�صخ�صي  امللف 
 Privacy خيار  على  النقر  ث��م 
يظهر  ال������ذي   & Settings
اأ�صفل القائمة، ثم عليه التوجه اإىل 
الزاوية  من   Account قائمة 
على  النقر  ثم  الي�صرى،  ال�صفلية 
 Manage Security خيار 
باإمكانه  Settings، ومن هناك 

تفعيل عملية التحقق بخطوتني.
اإن موقع على  لينكد  اأن  اإىل  ي�صار 
ال�صبكات  �صمن  ُي�صنَّف  الإنرنت 
الجتماعية، وتاأ�ص�س يف دي�صمر-
كانون الأول 2002 وبداأ الت�صغيل 

الفعلي يوم 5 مايو-اأيار 2003.

رو�سيا حتظر التدخني 
يف الأماكن العامة 

دخ���ل ق��ان��ون ح��ظ��ر ال��ت��دخ��ني يف رو�صيا 
حيز التنفيذ ام�س ال�صبت واأفادت وكالة 
دخول  ع��ن  نوفو�صتي  الرو�صية  الأن��ب��اء 
ق���ان���ون ي��ح��ظ��ر ال���ت���دخ���ني يف الأم���اك���ن 
العامة يف رو�صيا حيز التنفيذ ابتداء من 

1 حزيران-يونيو 2013.
ت�صمل  العامة  الأم��اك��ن  ان  اإىل  واأ���ص��ارت 
ال�صحية  وامل��ن�����ص��اآت  احل��ك��وم��ي��ة  امل��ب��اين 
واملاعب  الثقافية  واملراكز  والتعليمية 

الريا�صية والنقل العام.
�صادقت  ال���رو����ص���ي���ة  احل���ك���وم���ة  وك���ان���ت 
ب���الإج���م���اع يف ت�����ص��ري��ن الأول-اأك����ت����وب����ر 
2012 على م�صّودة قانون منع التدخني 

يف الأماكن العامة.
ي�صار اإىل ان وزارة ال�صحة الرو�صية اأعّدت 
وتقدمت  التدخني  منع  ق��ان��ون  م�صودة 
اآب-اأغ�صط�س   31 يف  احلكومة  اإىل  بها 
ال�صجائر  بيع  منع  هو  وهدفه   ،2012
ال�صجائر،  اإع��ان��ات  وم��ن��ع  الأك�����ص��اك  يف 
يف  ي��دخ��ن��وا  ب����اأن  ل��ل��م��دخ��ن��ني  و�صي�صمح 

مكان ل ي�صرون فيه الآخرين.

لكن قد ل يوفر بع�س املنتجات جميع املنافع ال�صحية املتوقعة من احلبوب الكاملة. 
بال�صكر يعتر نف�صه جزءاً من منتجات احلبوب  الغني  اإذا كان منتج )فروت لوبز( 

الكاملة، فثمة خطب كبري يف املو�صوع طبعاً!
ما هي اأف�صل طريقة لتحديد الغذاء ال�صحي الغني باحلبوب الكاملة؟ اأجد �صعوبة 
يف الإجابة عن هذا ال�صوؤال اأثناء الت�صوق. تتناف�س تو�صيات عدة يف هذا املجال تدعو 
اأحدث )املبادئ التوجيهية الغذائية لاأمريكيني( اإىل اختيار منتجات احلبوب التي 

تذكر كلمة )كاملة( قبل اأي نوع من احلبوب �صمن قائمة املكونات.
MyPlate ال�صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية مبنتجات احلبوب  يو�صي نظام 
اأن  اأو تذكرها من دون  املكّونات  التي تذكر احلبوب الكاملة كاأول نوع �صمن لئحة 
غري  الكاملة(  احلبوب  )جمل�س  ي�صّوق  م�صافة.  �صكر  كمية  اأي  على  املنتج  يحتوي 
على  ال�صركات  ت�صعه  اأن  ميكن  ال��ذي  الكاملة(  احل��ب��وب  )ختم  ُي�صمى  مل��ا  الربحي 
اإذا كان املنتج يحتوي على ثمانية غرامات من احلبوب الكاملة على الأقل  الغاف 

يف احل�صة.
لكن ثمة طريقة اأف�صل من ذلك. ا�صتعملوا هذه القاعدة عند اختيار املاأكولت الغنية 
باحلبوب الكاملة: مقابل كل 10 غرامات من الكربوهيدرات، ل بد من وجود غرام 
على الأقل من الألياف. ما �صبب قاعدة )الع�صرة مقابل واحد(؟ اإنه املعدل التقريبي 
بني الألياف والكربوهيدرات يف القمح الطبيعي الذي يحتوي على حبوب كاملة غري 
لل�صحة  ه��ارف��ارد  كلية  عن  �صدر  جديد  تقرير  يف  الن�صيحة  ه��ذه  ظهرت  م�صّنعة. 

العامة وُن�صر يف موقع جملة )التغذية وال�صحة العامة(.
مهّمني  متجرين  من  احلبوب  من  منتجاً   545 هارفارد  جامعة  يف  الباحثون  قيَّم 
فاحت�صبوا  م����ارت(.  و)وول  ���ص��وب(  اأن���د  )���ص��ت��وب  ال��ك��رى:  امل��ت��اج��ر  �صا�صل  �صمن 
الألياف،  الكربوهيدرات،  كميات  جانب  اإىل  منتج  كل  يف  الكاملة  احلبوب  غرامات 
ال�صكر املُ�صاف، الدهون املتحولة، ال�صوديوم، وعدد من ال�صعرات احلرارية تبني اأن 
املاأكولت التي تلتزم بقاعدة )الع�صرة مقابل واحد( حتتوي على كمية اأقل من ال�صكر 

وال�صوديوم والدهون املتحولة مقارنًة بتلك التي مل تلتزم بالقاعدة.

قالت ريبيكا موزافاريان، مديرة م�صاريع يف )مركز اأبحاث الوقاية( يف كلية هارفارد 
لل�صحة العامة واأول معّدة للدرا�صة: )ل�صتم الأ�صخا�س الوحيدين الذين ي�صعرون 
بالرتباك يف �صاأن ماأكولت احلبوب الكاملة(. بداأت وزماوؤها هذا امل�صروع حني اأدركوا 
واملدار�س  امل�صتهلكني  لتوجيه  وافية  اأدل��ة  على  ترتكز  التي  املعلومات  حجم  تراجع 

ومنظمات اأخرى حول طريقة اختيار ماأكولت �صحية من احلبوب الكاملة.
تتمثل الناحية ال�صلبية من قاعدة احت�صاب املعدل ب�صرورة القيام ببع�س العمليات 
اأغلفة  املعلومات الازمة على  اإيجاد  الإيجابية، ي�صهل  الناحية  احل�صابية. لكن من 
غرامات  نق�صم  اأن  يكفي  والأل��ي��اف.  ال��ك��رب��وه��ي��درات  جمموع  تعدد  التي  امل��اأك��ولت 
الكربوهيدرات بع�صرة. اإذا كانت غرامات الألياف ت�صاوي اجلواب الذي تو�صلنا اإليه 
بح�صب  واح��د(.  مقابل  )الع�صرة  بقاعدة  يلتزم  الطعام  اأن  ذل��ك  فيعني  الأق��ل،  على 
تكون طويلة  قد  التي  املكونات  قائمة  ق��راءة  بكثري من  اأ�صهل  الطريقة  ه��ذه  راأي��ي، 
وغام�صة )ثمة 29 نوعاً خمتلفاً من احلبوب الكاملة التي ميكن اأن تظهر يف قائمة 

املكّونات(.
التي تقدمها احلبوب  املنافع  الأخ��رية جميع  توفر  الكاملة؟  تناول احلبوب  نفع  ما 
الطبيعية: األياف، فيتامينات، معادن، م�صادات اأك�صدة، مواد كيماوية نباتية اأخرى. 
اأبطاأ ما يعني تاأخري  ما دامت مل ت�صنَّع ب�صكل مبالغ فيه، يه�صمها اجل�صم بوترية 
ال�صعور باجلوع. كذلك، اأ�صارت الدرا�صات ال�صاملة والطويلة املدى اإىل اأن ا�صتهاك 
وال�صكري  القلب  باأمرا�س  الإ�صابة  خطر  لتخفي�س  طريقة  هي  الكاملة  احلبوب 

وحالت مزمنة اأخرى. ف�صًا عن اأن مذاقها اأف�صل من احلبوب امل�صّنعة.
اأف�صل  احلبوب الطبيعية، مثل جري�س القمح وجري�س ال�صوفان والكينوا واأمثالها، 
م�صادر للحبوب الكاملة. تقول موزافاريان: )اإنها �صربة موّفقة بالفعل!(. تاأتي يف 
الألياف  توفر جرعة جيدة من  دامت  ما  املطحونة  الكاملة  الثانية احلبوب  املرتبة 
هذه  لإي��ج��اد  ال�����ص��ودي��وم.  اأو  املتحولة  ال��ده��ون  اأو  املُ�����ص��اف  ال�صكر  على  حتتوي  ول 
الأنواع، �صاأ�صتعمل حتماً قاعدة )الع�صرة مقابل واحد( لحت�صاب ن�صبة التوازن بني 

الكربوهيدرات والألياف!

زياراتهم  وخ��ال  الع�صاق  عيد  خ��ال  النا�س  يتبادلها  التي  ال�صوكولتة  علب  اإن  اأمريكية  باحثة  قالت 
املتبادلة ميكن اأن تكون مفيدة من الناحية ال�صحية �صرط عدم الفراط يف تناولها. 

بولية  تك�صا�س  جامعة  يف  ال�صرطان  من  للوقاية  اأندر�صون  مركز  من  �صكروغز  �صايل  الباحثة  وراأت 
مادة  اأنها  على  اإليها  النظر  يجب  بل  فح�صب  والغ��واء  للحب  رم��زاً  لي�صت  ال�صوكولتة  اإن  هيو�صتون 
لاك�صدة  امل�صادة  املكونات  من  العالية  وامل�صتويات  الكاكاو  م��ادة  على  احتوائها  ب�صبب  مهمة  غذائية 

واملفيدة لل�صحة.
واأ�صافت ان اأكل كمية �صغرية من ال�صوكولتة ال�صوداء اأف�صل بكثري من �صرب م�صروبات غازية اأو اأكل 

اأقرا�س دونات�س ال�صكرية. 
وتابعت تذكر اإن ال�صوكولتة ال�صوداء حتتوي على ن�صبة عالية من ال�صعرات احلرارية وميكن 

يومياً  بتذوقها  ال�صتماع  وميكنك  ال��ده��ون،  من  كبرية  كمية  بداخلها  يكون  اأن 
كجزء من حمية غذائية متوازنة �صرط اأن تتناول القدر املطلوب منها.

اأكر  تناول  وع��دم  ال�صوكولتة  من  �صغرية  كمية  ب�صراء  الباحثة  ون�صحت 
من 198 جراماً منها ا�صبوعياً اأو ما يعادل 28 جراماً يومياً، والتاأكد من 

مكوناتها قبل ابتياعها من اأجل �صمان عدم احتوائها على مواد دهنية اأو �صكرية 
تتخطى املعدل املطلوب وتكون م�صرة بال�صحة.

اأف�سل منتجات 
احلبوب الكاملة 

ال�سوكولتة تفيد ال�سحة ب�سرط العتدال
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تعديل ال�سلوك لعالج الأرق
الأرق يف مرحلة من مراحل حياتهم، حيث  اأو  النوم  قلة  الكثريون من  يعاين 
يكون التوتر والقلق هو امل�صبب غالباً، لكن ميكن لبع�س الأمرا�س الأخرى اأن 
مع  ويزيد  الن�صاء  عند  �صيوعاً  اأك��ر  ويعد  والربو،  والف�صام  كالكتئاب  ت�صببه 
تقدم العمر، ويف�صر ذلك بال�صطرابات الهرمونية التي حتدث خا�صة بعد �صن 
الأربعني، ح�صبما ذكر موقع العربية لاأخبار ومن ال�صعب اإيجاد تعريف حمدد 
والعوامل  احلياة  منط  ح�صب  للنوم  احلاجة  تختلف  اإذ  للجميع،  الكايف  للنوم 

البيئية ونوعية التغذية واحلمية وامل�صروبات املتناولة.
وتتجلى اأعرا�س الأرق اإما بعدم القدرة على البدء بالنوم، اأو عدم القدرة على 
ال�صتمرار به ملدة طويلة وب�صكل متوا�صل، اأو ال�صتيقاظ باكراً، اأو عدم ال�صعور 
بالراحة عند ال�صتيقاظ، وغالباً ما ينعك�س ذلك على ال�صخ�س وحياته، حيث 

ي�صكو ب�صكل دائم من التعب والإرهاق اأثناء النهار.
الأرق،  يخ�س  فيما  بريطانيا  يف  الوطنية  ال�صحية  اخلدمات  دليل  على  وبناء 
ُين�صح مبراجعة الطبيب عندما يوؤدي الأرق لل�صعور بالتعب والإره��اق، وذلك 

لتلقي العاج الذي يتكون من ثاث مراحل:
املرحلة الأوىل ت�صتمل على ن�صائح خا�صة للمري�س، مثل الذهاب للنوم يف وقت 
حمدد قدر امل�صتطاع، وخلق اجلو الهادئ واملريح اخلا�س بغرفة النوم، مثل اإطفاء 
الأ�صواء واحلفاظ على احلرارة املعتدلة. وميكن اأن تفيد التمارين الريا�صية 
التي  امل�صروبات  تناول  من  التخفيف  وكذلك  وال�صباحة،  امل�صي  مثل  املنتظمة، 
حتتوي على الكافيني، مثل القهوة وال�صاي بوقت متاأخر من الليل. كما ُين�صح 
بعدم الإكثار من الطعام والكحول، وخا�صة بوقت متاأخر بالليل وعدم التدخني. 
كما يفيد احلمام ال�صاخن على ال�صرخاء، وكذلك ال�صتماع للمو�صيقى الهادئة 
اأن ي�صاعد على النوم. املرحلة الثانية تكون باحلديث مع ال�صخ�س  مما ميكن 
مل�صاعدته  وذلك  توتره،  واأ�صباب  الأرق عن م�صاكله وم�صاعره  يعاين من  الذي 
على تغيري طريقة تعامله معها ونظرته لها، حيث ميكن لهذه الطريقة بالعاج 

التي تدعى بالعاج ال�صلوكي املعريف اأن ت�صاعد املري�س على النوم.

الكاملة(  )احلبوب  عبارة  اأ�صبحت 
رائ��ج��ة ج���دًا يف جم��ال الأك��ل 
ال�صركات  تخجل  ول  ال�صحي، 

الغذائية من ا�صتعمالها حلثنا على �صراء املنتجات. 
اخلبز  مكّونات  قائمة  تراجعوا  اأن  يكفي 

املقرم�صات  اأو  الفطور  وحبوب 
يف متجر البقالة املف�صل لديكم 

كي تفهموا ما اأعنيه.
يف ال�صنة املا�صية، مت اإطالق حواىل 

2001. واأثبت ا�صتطالع راأي من اإعداد )املجل�س الدويل  3400 منتج جديد من احلبوب الكاملة مقارنًة ب�264 فقط يف عام 
%75 من امل�صاركني يف ال�صتطالع قالوا اإنهم يحاولون تناول كمية اإ�صافية من احلبوب الكاملة،  ملعلومات املواد الغذائية( اأن 

بينما اأكد %67 منهم على اأهمية وجود احلبوب الكاملة عند �صراء املاأكولت املعّلبة.

اأحالم ت�سع مكياجها 
يف الطائرة 

اأحام  الإم��ارات��ي��ة  الفنانة  ق��ام��ت 
رحلة  خ�������ال  امل�����اك�����ي�����اج  ب����و�����ص����ع 
الطائرة، بعد اأن اأدرك��ت اأن الوقت 
بني مغادرتها الطائرة وبدء موقع 
للح�صول  ي�صعفها  ل  ق��د  احللقة 
ع��ل��ى م��اك��ي��اج مم��ي��ز، وف���ق فيديو 
اخلا�س  ح�����ص��اب��ه��ا  ع���ل���ى  ن�����ص��رت��ه 

مبوقع كييك . 
اأح��ام ع�صو  اأن اإطالة  ي�صار اإىل 
اآيدول  عرب  برنامج  حتكيم  جلنة 
كانت  اجلمعة  اأم�����س  اول  حلقة  يف 

متميزة.
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الهوية والنتماء .. �سعار جائزة حممد بن خالد اآل نهيان لالأجيال يف دورتها اخلام�سة ع�سرة
•• العني-الفجر:

ت�صوير-حممد معني:

اآل نهيان  الهوية والنتماء .. هو �صعار جائزة ال�صيخ حممد بن خالد 
لاأجيال يف دورتها اخلام�صة ع�صر حيث �صهد م�صرح بلدية العني حفل 
بن  حممد  بن  خليفة  ال�صيخ  ح�صره  اجلائزة  بهذه  الفائزين  لتكرمي 
خالد اآل نهيان وال�صيخ حممد بن خليفة بن حممد بن خالد اآل نهيان 
وال�صيخ خالد بن خليفة بن حممد بن خالد اآل نهيان وال�صيخ طحنون 
بن خليفة بن حممد بن خالد اآل نهيان وال�صيخ حممد بن �صلطان بن 
حممد بن خالد اآل نهيان وال�صيخ زايد بن �صلطان بن حممد بن خالد 

اآل نهيان.
اجلائزة التي تطرح �صنويا من خال مركز ال�صيخ حممد بن خالد اآل 
بنت  �صما  الدكتور  ال�صيخة  برعاية  دائم  وب�صكل  الثقايف حتظى  نهيان 

حممد بن خالد اآل  نهيان.
 لتعطي اأولوية لأجيال هذا الوطن من خال ما جت�صده هذه اجلائزة 
ليتم  اجل��ائ��زة  ه��ذه  تتوا�صل  اأن  �صعادتها يف  ع��ن  اأول��وي��ات معربة  م��ن 
يف  التميز  طابع  لها  كان  التي  ع�صر  اخلام�صة  دورتها  بعقد  الحتفال 
هذا العام باتخاذها الهوية والنتماء �صعارا لها م�صرية يف كلمتها التي 
الهوية  ه��ذه  يعطي  ال��ذي  ه��و  الن��ت��م��اء  اأن  اإىل  الحتفالية  يف  األقيت 
معناها وم�صداقيتها �صواء كان هذا على ال�صعيد الجتماعي اأو الثقايف 
هذا  للجائزة  �صعارا  ج��اءت  التي  الهوية  ه��ذه  اأن  وقالت  احل�صاري  اأو 
العام تتمثل اأوىل دوائرها الثاث يف اللغة والتي متثل القلب بالن�صبة 

للهوية 
حلقاتها  لتختتم  الهوية  روح  ميثل  وال���ذي  ال��دي��ن  بعدها  م��ن  لياأتي 
الثاث بالتاريخ والأ�صول امل�صركة حيث تتفاعل هذه الدوائر الثاث 

عر املا�صي واحلا�صر لت�صكل معامل امل�صتقبل لهذا اجليل.

هذا وقد �صارك يف الحتفالية مت�صابقون كان الإبداع هو طريقهم اإىل 
الفوز بهذه اجلائزة التي و�صفت باملتميزة لختيارها الهوية والنتماء 

�صعارا لها.
اأمناء  جمل�س  رئي�س  كلمة  حمفوظ  جنيب  الدكتور  األقى  جانبه  من 
للعام  اجلائزة  هذه  توا�صلت  اأجلها  من  التي  الأه��داف  مبينا  اجلائزة 

اخلام�س ع�صر.
الفائزين  الطلبة  م��ن  جمموعة  ليقدم  اجل��ائ��زة  فعاليات  وتوا�صلت 
اأن�صودة ترحيبية وق�صيدة بعنوان )اإبحار يف اأعماق اللغة العربية( وكاأن 
القائمني على هذه اجلائزة اأرادوا اأن حتتل اللغة العربية مكانتها التي 

يجب اأن تتبواأها.
بتكرمي  نهيان  اآل  خ��ال��د  ب��ن  حممد  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ق��ام  وق��د  ه��ذا 
اأن هذه  ل��ي��وؤك��دوا  امل��دار���س  ب��اجل��ائ��زة م��ن ط��اب وط��ال��ب��ات  الفائزين 

اجلائزة �صاهمت يف تنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية.

تكرمي جمل�ص اأمناء اجلائزة
•• العني-الفجر:

اأمناء جائزة  اأع�صاء  اآل نهيان بتكرمي  قام ال�صيخ خليفة بن حممد بن خالد 
حممد بن خالد اآل نهيان لاأجيال يف دورتها اخلام�صة ع�صر كما �صمل التكرمي 

جلان التحكيم ومن�صقي املناطق التعليمية واإدارات املدار�س امل�صاركة. 

اللغة العربية يف ق�سيدة  �سعرية 
•• العني-الفجر:

���ص��ارك��ت اإح���دى ال��ط��ال��ب��ات ال��ف��ائ��زات ب��ج��ائ��زة حممد ب��ن خ��ال��د اآل نهيان 
اإىل  اإ�صافة  املنا�صبة  لهذه  اأع��دت  باحل�صور  ترحيبية  اأن�صودة  يف  لاأجيال 
فيها  حثت  العربية  اللغة  اأعماق  يف  اإبحار  عنوانها  �صعرية  ق�صيدة  اإلقاء 

احل�صور على اأهمية اللغة العربية يف احلفاظ على الهوية. 

الآباء والأمهات ي�ساركون الأبناء فرحتهم
•• العني-الفجر:

حر�س العديد من اأولياء الأمور من الآباء والأمهات على م�صاركة اأبنائهم 
فرحة الفوز بجائزة حممد بن خالد اآل نهيان لاأجيال حيث قدم اأولياء 
الأبناء يف هذه  ه��وؤلء  اأن م�صاركة  التهنئة لأبنائهم موؤكدين على  الأم��ور 
الإب��داع لديهم وم�صاعفة  اجلائزة �صاهم وب�صكل مبا�صر يف زي��ادة م�صاحة 

قدراتهم على امل�صاركة.

مراكز متقدمة لطلبة الهند�سة يف امل�سابقات الداخلية واخلارجية
•• العني - الفجر:

مراكز  الم����ارات  بجامعة  الهند�صة  كلية  طلبة  حقق 
العلمية  امل�صابقات  م��ن  جمموعة  يف  متقدمة  علمية 
اخلارج  او  ال��داخ��ل  يف  تنظيمها  مت  وال��ت��ي  الهند�صية 
حيث �صارك فريق من طلبة الكلية مب�صابقة الت�صميم 
والتخطيط  وال��ع��م��ارة  ال��ه��ن��د���ص��ة  لكليات  الهند�صية 
واحلا�صب الآيل لدول جمل�س التعاون اخلليجي والتي 
نظمتها جامعة امللك �صعود باململكة العربية ال�صعودية 
اخلليجي  التعاون  دول جمل�س  م�صتوى جامعات  على 
يف  الهند�صة  لطاب  فر�صة  توفري  اىل  تهدف  والتي 
والتفوق  للم�صاركة  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 
احلقيقي،  ال��ع��امل  يف  الت�صميم  م�صاكل  م��واج��ه��ة  يف 
املهارات  خمتلف  لتطبيق  للطاب  و�صيلة  يوفر  فاإنه 
املكت�صبة من ال��دورات الهند�صية خال فرة الدرا�صة 
اجلامعية ، وكان فريق كلية الهند�صة قد احرز املركز 
للفريق   ، ال�صوتي  غلوكوز  مقيا�س  مب�صروع  ال��راب��ع 
واأحمد  العا�س  ، من�صور حممد  املوؤلف من  الطابي 
ال��ع��اديل. وال��ه��دف من  �صليمان حممد واأمي��ن حممد 
الغلوكوز  م�صتوى  يقي�س  جهاز  اإنتاج  هو  امل�صروع  هذا 
ي�صتخدم  ال���ذي  ال�صريط  بوا�صطة  الب�صري  ال���دم  يف 
مواد متناهية ال�صغر لتحفيز رد فعل حتويل الغلوكوز 
اإىل حام�س الغلوكوز، ومن جهة اأخرى يعطي تقرير 
م�صتوى اجللوكوز �صوتياً. اإن ال�صرائط امل�صتخدمة يف 
الأجهزة املتوفرة جتاريا هي عر�صة لاأ�صرار اجل�صيمة 
التي قد توؤدي اإىل تقييم كاذب عندما تتعر�س لدرجات 
حرارة عالية اأو تتعر�س لرطوبة عالية وهما اثنني من 
الإمارات،  دولة  يف  للمر�صى  الرئي�صية  البيئية  القيود 
الغلوكوز  تركيز  تعلن  التي  ال�صوتية  فالتقارير  ل��ذا 
ال�صكري �صماع التقرير بدًل من  يف الدم تتيح ملر�صى 
قراءته خا�صة لأولئك الذين يعانون من �صعف الب�صر 

ب�صبب املر�س.
ونظمت امل�صابقة للمرة الأوىل يف عام 2011 من قبل 
فيما   ، ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  الق�صيم  جامعة 
العربية  الإم����ارات  جامعة  يف  الثانية  امل�صابقة  نظمت 
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  العني  يف  املتحدة 
وتعتر هذه امل�صابقة هي اجلولة الثالثة والتي نظمتها 

جامعة امللك �صعود. 
بها طلبة  �صارك  والتي  الثانية  الهند�صية  امل�صابقة  اما 
الكلية فهي م�صابقة الأخاقيات لطاب الهند�صة التي 
الإمارات  جمموعة  وبرعاية  خليفة  جامعة  يف  عقدت 
املتقدمة لا�صتثمارات، و�صاركت ع�صر جمموعات من 
امل�صابقة وهي: جامعة  خم�س جامعات حملية يف هذه 
الإمارات وجامعة عجمان وجامعة ال�صارقة واجلامعة 
حقق  حيثث  خليفة،  وجامعة  ال�صارقة  يف  الأمريكية 
الفريق  وك���ان   ، الأول  امل��رك��ز  الم����ارات  ف��ري��ق جامعة 
حتت اإ�صراف الدكتور با�صم يو�صف من ق�صم الهند�صة 
امليكانيكية والطاب امل�صاركني هم: طارق حممد من 

ق�صم الهند�صة امليكانيكية واأحمد دراك وحممد حجازي 
من ق�صم الهند�صة الكهربائية ، و�صملت امل�صابقة حتليل 
الطاب  دور  وكان  بالهند�صة  اأخاقية متعلقة  ق�صية 
ين�س على فهم وحتليل واقراح احللول لهذه الق�صية 
ومن ثم اإعداد عر�س لهذه التحليات لتقدميها اأمام 

جلنة التحكيم يف غ�صون 90 دقيقة.
والتي  ال�صمنت  بهدم  الخ���رى  امل�صابقة  متثلت  فيما 
 ، املدنيني  للمهند�صني  الأمريكية  اجلمعية  نظمتها 
الأمريكية  اجلامعة  يف  الدوليني  ال��ط��اب  جمموعة 
يف  ال��ط��اب  ب��ني  الإ�صمنت  ه��دم  م�صابقة  ال�صارقة  يف 
 5 10 جم��م��وع��ات م��ن  2012 ومب�����ص��ارك��ة  اأك��ت��وب��ر 
اأب��وظ��ب��ي وجامعة  ج��ام��ع��ات يف ال���دول���ة وه���م ج��ام��ع��ة 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة واجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف 
يف  الأم��ري��ك��ي��ة  واجل��ام��ع��ة  ال�صارقة  وجامعة  ال�صارقة 
املدنية  الهند�صة  ق�صم  من  جمموعتان  و�صاركت  دب��ي، 
وال��ب��ي��ئ��ي��ة يف ج��ام��ع��ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف 
والفريق  ط��اب،   4 من  تتاألف كل جمموعة  امل�صابقة 
الأول جمموعة الطالبات والثاين جمموعة الطاب، 
الطاب  وفريق  الأول،  باملركز  الطالبات  فريق  وف��از 

باملركز الثاين.

املتجددة  الطاقة  تخ�س  فكانت  الرابعة  امل�صابقة  ام��ا 
نظمتها  وال��ت��ي  الإم����ارات  جامعة  يف  الهند�صة  لطلبة 
من  فريقاً   54 مب�صاركة  اجلامعة  يف  الهند�صة  كلية 
11 جامعة م��ن داخ���ل ال��ب��اد وخ��ارج��ه��ا مب��ا يف ذلك 
واجلامعة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل��ع��ل��وم  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة 
الأمريكية يف دبي و معهد بريل للتكنولوجيا والعلوم- 
ب��ي��اين يف دب���ي وج��ام��ع��ة خ��ل��ي��ف��ة وامل��ع��ه��د البرويل 
يف  العربي  اخلليج  وجامعة  دب��ي  يف  مانيبال  وجامعة 
العربية  اململكة  يف  ال�صناعية  اجلبيل  وكلية  البحرين 
دبي  يف  للتكنولوجيا  روت�����ص�����ص��ر  وم��ع��ه��د  ال�����ص��ع��ودي��ة 
ف��ازت كلية  ، وقد  الإم��ارات  ال�صارقة وجامعة  وجامعة 
العلم  روب��وت  بعنوان  مل�صروع  الثالث  باملركز  الهند�صة 
الأحمر ال�صم�صي والذي ي�صتخدم يف موقع بناء الطرق 
الراية  التقليدية وحامل  العمودية  الطريق  كعامات 
حامل  وبالعادة  البناء،  اأعمال  من  ال�صائقني  لتحذير 
الطريق وحتت  بالقرب من حافة  يعمل  ال��ذي  الراية 
امل�صروع  فائدة  تكون  وهكذا   ، وخطرة  قا�صية  ظ��روف 
حامل  تواجه  التي  املاآ�صي  تلك  على  بالتغلب  تت�صف 

الراية جنباً اإىل جنب مع توفري وقته وجهده.
وامل�صابقة الخرية متثلت مب�صاركة الطلبة بيوم الطالب 

والإلكرونيات  الكهرباء  مهند�صي  معهد  يف   2013
والذي نظمه املعهد يف جامعة ال�صارقة

ويف   ، املختلفة  فئاتها  يف  امل�صابقة  يف  الكلية  و�صاركت 
ت�صميم امل�صروع امل�صرك وفاز فريق من كلية الهند�صة 
بني  الأوىل  باملرتبة  الإم����ارات  جامعة  يف  الكهربائية 
ج��ام��ع��ات حملية  �صبع  م��ن  اأخ����رى  ف��رق��ة  اث��ن��ي ع�صر 
خمتلفة، وقد اأ�صرف على الفريق الدكتور نبيل ب�صتكي 
الكهربائية  الهند�صة  اآدي وهيودي من كلية  والدكتور 
ويتاألف الفريق من ثاثة اأع�صاء هم حممد حجازي 
الفريق  و���ص��ج��ل  دراك،  واأح��م��د  ال�����ص��ورب��ج��ي  وحم��م��د 
يف  الكلية  ال��درج��ة  من  املئة  يف  وت�صعني  ثاثة  الفائز 
اأربعة  الثانية  املرتبة  على  احلائز  الفريق  �صجل  حني 

وخم�صون باملئة.
الروبوتات  من  اثنني  بناء  امل�صروع  من  الهدف  وك��ان 
ال�صيارة، �صيارة قائدة التي ميكن اأن تبحث وتتبع خط 
اأ�صود و�صيارة موجهة التي ل ميكن اإل اأن ترى ال�صيارة 
التي اأمامها، ويف اإطار زمني مدته ثاثة اأ�صابيع فقط 
كان  حيث  امل�����ص��روع،  وتنفيذ  ت�صميم  م��ن  الن��ت��ه��اء  مت 
مرجماً بو�صيلة غري عادية للمراقبة ومعظم الأجهزة 

مت تنفيذها على يد الطاب.



ال�صغرية،  العيوب  اإل  يرون  نق�صهم ول  املعقدون هو�س  الأ�صخا�س  يعاين 
ال�صغرية  عيوبهم  وي�صخمون  ب�صمولية  اأنف�صهم  روؤي����ة  ع��ن  ف��ي��ع��ج��زون 
وُيقنعون اأنف�صهم اأنها �صخمة. يرى هوؤلء يف عيبهم اجل�صدي حاجزاً يعيق 
هو�ٍس  اإىل  الروؤية  هذه  وتتطور  املهني،  جناحهم  اأو  املجتمع  يف  انخراطهم 
يغلق عيونهم عن مزاياهم وح�صناتهم.  تقف م�صلكة مماثلة عائقاً حقيقياً 
ي�صتعيد  اأن  ينبغي  امل�صابني مبر�س الرنج�صية، فما احلل؟  �صعادة  يف وجه 
ب�صكٍل  ويعزز  م�صكلته  ويتقّبل  ب���الإرادة  يت�صلح  واأن  لذاته  تقديره  املري�س 
اأ�صا�صي ثقته بنف�صه. يتعني عليه اأي�صاً اأن يتقبل فكرة اأنه اإن�صان عادي واأن 
�صمة متّيزه عنهم. يخفي عدم  اإمن��اً  الفارق بينه وبني الآخرين لي�س ع��اراً 
الت�صالح مع الذات خوفاً من نظرة الآخرين ومن اآرائهم. تختلف ال�صورة 
من  لذلك  عنك،  الآخ���رون  يكّونها  التي  تلك  عن  نف�صك  عن  تكّونها  التي 
ال�صروري اأن تتحدث اإىل الآخرين اأو اإىل حملل نف�صي اإذا �صعرت فعًا باأمٍل 

عميق.
 

تعّلم كيف حتّب نف�صك
واأن  ب�صام  يعي�س  اأن  لها اخلري  يريد  نف�صه ول  لإن�صاٍن ل يحب  ل ميكن 
مع  عاقات  بناء  على  ق��ادرة  وم�صلية  جذابة  ويجدها  نف�صه  ويدلل  يتقّدم 
�صداقة  عاقات  بناء  عليك  ي�صهل  وتدللها،  نف�صك  حت��ّب  حني  الآخ��ري��ن. 
وحّب جميلة مع الآخرين تغذي بدورها الثقة يف داخلك. فرتاح بالتايل 
اإىل ذاتك وجتد نف�صك قادراً على مقاومة امل�صاعب التي تواجهك يف احلياة 
واأملاً وغ�صباً يزول  اأو الطاق وغريها من نك�صات ت�صبب حزناً  كالنف�صال 
ب�صهولة ويف�صح املجال اأمامك لتعيد بناء ذاتك اإن مل ي�صاورك ال�صّك حول 
وتنطلق  �صريعاً  بها  ثقتك  ت�صتعيد  نف�صك،  حتّب  حني  الأ�صا�صية.  مزاياك 
تنعم حني  راأ�صمال  فعًا  ال��ذات هي  مغامرة جديدة. حمبة  اأك��ر يف  بقوة 
متلكه بالطماأنينة وتثق بقدرتك على مواجهة الياأ�س وامل�صاعب والكتئاب. 

اتبع الن�صائح التالية لتغرّي من ذاتك:
 

بعيوبها نف�صك  تقبل   -  1
اأن  النا�س  املري�صة. حت��ّب كغريك من  الأن��ا  ت��دّل على  العقد  اأن  �صّك يف  ل 
تكون الأف�صل والأكر كماًل وقدرًة على التحكم بكّل �صيء من حولك. اإل 
اأن احلياة ل تتوقف على ذلك فح�صب، فيوم لك ويوم عليك والكمال لي�س 
اإحدى �صمات احلياة. ابذل جمهوداً يومياً وحتّل بال�صر لتتعّلم كيف تتقبل 

نف�صك.

بالنا�س ثق   -  2
حتّدث اإىل �صخ�ٍس تثق به )�صديق حميم اأو �صريك( عن العيب الذي ينغ�ّس 
عليك حياتك واطلب منه اأن يعطيك راأياً �صادقاً وا�صتمع اإليه جيداً. راجع 
طبيب جتميل لتطمئن منه اإىل عيب ج�صدي يزعجك ويدّلك على اأف�صل 
اإذا كان  اأما  طريقة لت�صحيح العيب وتعليمك كيف تتقبل نف�صك كما هي. 
عيبك ي�صبب لك اإحراجاً �صديداً واكتئاباً كبرياً، فنن�صحك بزيارة طبيب اأو 

معالج نف�صي. 

عرب عن نف�صك  -  3
اإعجاب  اإث��ارة  بهدف  احلقيقة  تعتيم  اإىل  ت�صع  ول  يف عاقاتك  �صادقاً  كّن 
الآخرين اأو اإىل ن�صخ ت�صرفاتك ومواقفك عن الآخرين فلكّل فرد طريقته 
يف التعبري عن ذاته. ارتِد ما ينا�صبك من ماب�س اأياً كان مقا�صك واخر ما 
يائمك من األوان وت�صاميم من دون اأن يكون اختيارك مائماً بال�صرورًة 
اآرائك واأفكارك  ملا هو رائج. تعّلم كيف ُت�صمع �صوتك لاآخرين وتعّر عن 

التي من دون �صّك ت�صاهي اآراء جارك واأفكاره اأهمية. 

اأهدافك حدد   -  4
مل ُتفتح روما يف يوٍم واحد وكذا الأمر بالن�صبة اإىل عقدك، فاأنت لن تتمكن 
طويًا.  وقتاً  الأم��ر  منك  يتطلب  اإمن��ا  �صاحر،  ب�صحر  منها  التخل�س  من 
اأنفك الطويل هو  اإذا كان  واقعية قابلة للتحقيق.  اأهدافاً  البداية، حدد  يف 
على  والق�صاء  اجلراحة  غرفة  لدخول  الوقت  حان  فقد  حياتك  ي�صمم  ما 
امل��زي��د من  ت�صّيع  ف��ا  م�صاكلك،  �صبب  وزن��ك  ك��ان  اإذا  اأم��ا  ه��ذه،  م�صكلتك 
الوقت واق�صد خبري تغذية اأو طبيباً خمت�صاً لتتعلم كيف وماذا تاأكل لتفقد 
وزناً وحتافظ على وزنك اجلديد، ويف حال كان اخلجل يغلبك يف كّل مرة 
حتاول فيها اأن تتحدث بني النا�س، فاتبع اإحدى الطرق العاجية وجل�صات 

التدريب التي من �صاأنها اأن تغرّي حياتك.

تعّلم كيف تواجه احلقيقة بل  �صيئًا  تخ�س  ل   -  5
حان الوقت لتخرج من قوقعة خوفك من نظرة الآخرين اإليك واأن تبحث 
عن عمٍل فبمواجهة املخاوف �صتق�صي عليها لأن �صرير ال�صا�صل ل يعني 
بال�صرورة جهنم! باخت�صار، اأوهامك هي التي تثري فيك اخلوف علماً اأنها 
تكون خاطئة يف معظم الأحيان. فكم من الن�صاء اأم�صني حياتهن من دون 
�صريك لأنهن يعتقدن اأنهن �صمينات جداً لترن اإعجاب رجل بينما يف�صل 

الرجال الن�صاء املمتلئات؟ حان وقت العمل... فانطلق! 

اإيجابيًا ابق   -  6
ق��د جتد  ال��ظ��روف.  كانت  اأي���اً  دائ��م��اً  املمتلئ  الكاأ�س  ن�صف  ت��رى  كيف  تعّلم 
�صعوبة يف البداية اإل اأنك �صرعان ما �صتعتاد على الأمر و�صي�صبح جزءاً من 
نظرتك اإىل احلياة و�صت�صر بالتغيري الذي �صت�صهده. بدًل من البقاء رهني 
وزنك الزائد اأو قلة ثقافتك العامة اأو خجلك تعّلم كيف تعطي نف�صك حّق 

قدرها وحتّب كل جميل واإيجابي فيها.

نف�صك باأف�صل الأ�صخا�س اأحط   -  7
اأنف�صهم و�صط حميط �صيئ ويبحثون  الذين ل يقدرون  الأ�صخا�س  يعي�س 
انتقاده ب�صهولة. لذلك جتّنب  الأمر عمن ي�صتطيعون  اأن يدركوا  من دون 
الأمل واخر اأ�صخا�صاً يحبونك فعًا ملا اأنت عليه ول ي�صعون اإىل حتجيمك. 
رف��اٍق ل ي�صريون  الغيورين واحل�صودين وابحث عن  الأ�صخا�س  اهرب من 

اإىل عيوبك يف كّل وقٍت وحني. 

ح�صناتك عدد   -  8
اإىل  انظر  اإن�صان طيب.  فعًا  اأن��ك  �صتاحظ  فاعلية...  م��زاج جيد، �صدق، 
ب�صرة  ج��ذاب��ة،  ابت�صامة  جميل،  �صعر  اخل��ارج��ي��ة:  م��زاي��اك  وع���دد  ج�صدك 
م�صرقة... ول �صرر اأبداً من الحتفاظ بائحة مزاياك يف جيبك لتتطلع 

عليها يف كّل مرة تدب فيها الكاآبة اإىل نف�صك. 

احلياة متعة  ا�صتعد   -  9
عاجزين  باتوا  ولأنهم  حياتهم  تثقل  عقدهم  لأن  الأ�صخا�س  بع�س  يعاين 
عن ال�صتمتاع بالوجود ومبا يقّدمه من متعة. للتخل�س من هذه الظاهرة، 
ابت�صم ابت�صامة عري�صة وفكر يف اأمر م�صٍل تقوم به خال النهار: نزهة يف 
مل�صاهدة  امل�صرح  اأو  ال�صينما  ارتياد  اأو  �صديق  مع  غ��داء  املنتزه،  اأو يف  الغابة 
عر�ٍس م�صحك، زيارة مركز جتميل اأو تدليك... اأفكار كثرية �صتماأ اأيامك 

ت�صليًة ومتعة. 

ب�صفاء الآخرين  اإىل  انظر   -  10
اأنت كغريك من الب�صر، اإن�صان غري كامل. ولكن فّكر األ يعاين ذلك الرجل 
اإىل اتباعه نظاماً غذائياً وريا�صياَ  املفتول الع�صات م�صاكل غذائية نظراً 

�صارماً؟ هل تظن اأنه �صعيد؟ و�صديقك الذي يتباهى مبا ميلكه اأمل ينف�صل 
اأخرياً عن زوجته وعائلته؟ وزميلك الذي مي�صي وقته بالتقرب من مديره 
اإىل نف�صك ب�صفاء  النظر  اإن مل تتمكن من  العمل؟  اأمل يخ�صر زم��اءه يف 
وو�صوح، ف�صتعجز عن روؤية حقيقة الآخرين. من قال لك اإن ال�صم�س ت�صرق 

بقوة يف مكان اآخر؟ تعّلم كيف تقّدر الأمور الإيجابية يف حياتك.
اأخ��رياً، حاول اأن تقّدر نف�صك، فاأنت تتمتع ب�صحٍة جيدة، يحيط بك اأفراد 
اأ�صرتك واأ�صدقاوؤك وزماوؤك يف العمل واأقرباوؤك وكّلهم يكنون لك املحبة. 
�صع  احلياة؟  الأمّرين يف هذه  يعانون  اأ�صخا�صاً  ي�صّم  العامل  اأن  تعتقد  األ 

الأمور يف ن�صابها ال�صحيح وتوقف عن الركيز على نف�صك.

اأ�صخا�س حاولوا وجنحوا
بع�س  بها  يع�صف  ح��ني  �صيما  ل  ���ص��يٍء،  يف  ال�صايف  البحر  احل��ي��اة  ت�صبه  ل 

العقد. حل�صن احلّظ، ثمة من ينجح يف مواجهة عا�صفة العقد!
اأحّب نف�صي! عانيت منذ فرة  اأجدين  )اأخرياً  بائعة(:  عاما،   46( • منى 
طويلة النهام. وقد راودتني م�صاكل غذائية منذ ب�صعة اأ�صهر. اجتهدت منذ 
�صنوات لأحل م�صكلتي وقد تو�صلت اإىل نتائج جيدة. بداأت اأتقبل ذاتي كما 
اأنا واأ�صعر بالراحة يف ج�صدي منذ اأ�صابيع. جلاأت اإىل خبرية يف هذا املجال 
وا�صتدفت من خرتها الطويلة وقدرتها على ال�صتماع اإيّل ومن طريقتها 
الرائعة يف م�صاعدتي على خ�صارة بع�س الوزن حتى بات باإمكاين اأن اأرتدي 
ما يحلو يل. خ�صرت بف�صلها 15 �صنتمراً وا�صتعدت مقا�س 38 ومعه ثقتي 
ولدت من جديد.  لقد  اأنني جميلة.  واأ�صعر  نف�صي وج�صدي  اأحب  بنف�صي. 

التغيري اأمٌر وارد وممكن ول يحتاج اإل اإىل املحاولة والت�صميم(. 
• هدى )24 عاماً، حمامية(: )غرّيت اجلراحة حياتي. اأعي�س حياًة رائعة 
عائلتي.  اأ�صدقاء ممتعني وحتبني  درا�صتي، عندي  متفوقة يف  فاأنا  عموماً 
اأعاين م�صكلة واحدة توؤرقني: اأنفي! �صكّل يل عقدة حقيقية فهو طويل جداً 
عار�س  اأراج��ع جراحاً جتميلياً.  اأن  الن�صائح  لبع�س  تبعاً  قررت  ومعقوف! 
اأهلي الفكرة، فاأنا جميلة يف نظرهم. يف الثامنة ع�صرة من عمري قررت اأن 
واأه��ًا حلياة  نف�صي جميلة  اأجد  اأخ��رياً  اأجريتها.  للجراحة، وفعًا  اأخ�صع 

م�صلية ممتعة!(. 
اأب��داً للتغيري! مل اأتقبل  يفت الأوان  )مل  زه��ور(:  بائعة  عاماً،   60( • �صنا 
نف�صي وج�صدي املليء اإل حني بلغت ال�صتني من عمري! فاأن تاأتي خرٌي من 
اأنني جنحت يف  اأب��داً! �صحيح اأن الأمر تطلب مني وقتاً طويًا، اإل  األ تاأتي 
جديد  �صريك  على  العثور  اأن  واأعتقدت  �صنوات   10 منذ  اأرملة  اأن��ا  النهاية. 
اأمٌر م�صتحيل اإذ كنت اأعتقد اأنني ب�صعة و�صمينة جداً لأثري اإعجاب اأحدهم. 
انت�صبت اإىل جل�صات عاج ع�صبية لغوية ملدة �صاعة ون�صف ال�صاعة مرتني كّل 
اأ�صبوع على مدى �صنتني. �صيئاً ف�صيئاً متكنت من النظر اإىل نف�صي جمدداً يف 
املراآة، وجنحت يف تقبل نف�صي كما اأنا ويف تقديرها بكّل �صدق. مذاك، ا�صتعدت 
والتقيت  اإىل اجلامعة جم��دداً  اأخ��رج كثرياً، انت�صبت  ن�صاطي البدين، وب��داأت 

برجٍل رائع يف الثامنة وال�صتني من عمره. اأ�صعر اأخرياً بال�صعادة والفرح(.

تعتقد ن�صاء كثريات اأن الرجل �صفاف ل يخاف من البوح بكّل ما يختلجه 
اأن  اأي�صاً  يعتقدن  كما  والغ�صب،  والقلق  اخل��وف  خ�صو�صاً  م�صاعر  من 

اأع�صابه من فولذ ول يتاأّثر مبا يحيط به من هموم وم�صاكل حياتية.
ولكن، اأظهرت الدرا�صات اأّن املراأة اأقوى من الرجل يف هذا امل�صمار وذلك 
اأو خجل،  ت��ردد  دون  به من  ت�صعر  التحدث مبا  على  الدائم  ل�صتعدادها 
وذلك على عك�س الرجل الذي يخ�صى الكثري من الأمور وي�صيبه القلق 
ل التكّتم على املو�صوع وعدم اإثارته حفاظاً على قّوته ومكانته  ولكّنه يف�صّ

اخلا�صة.
يحاولون  والذين  ال��رج��ال،  من  ع��دداً  ت�صيب  التي  املخاوف  بع�س  اإليك 

اإخفاءها حفاظاً على �صورتهم القوّية:

– الدخل:   1
يخاف الرجل عندما ي�صعر باأّن دخله مل يعد يكفي عائلته، ولّكنه يخ�صى 
البوح بخوفه هذا، اإذ يعتر اإن عنفوانه يرتبط ب�صكل كبري بدخله كونه 
املعيل الأ�صا�صي لاأ�صرة خ�صو�صاً يف جمتمعاتنا العربية التي تلقي على 

كاهل الرجل م�صوؤولية كبرية وهي تربية الأ�صرة واإعالتها.

– الوظيفة:   2
وي�صعر  ي��خ��اف  وظيفته،  خ�����ص��ارة  و���ص��ك  على  اأن���ه  ال��رج��ل  ي�صعر  عندما 
اأو حبيبته، وذلك  اأح��داً على ذلك حتى زوجته  بالكتئاب ولكن ل يطلع 
لعتقاده باأنها قد تتخّلى عنه وتعتره فا�صًا، وذلك لرتباط الوظيفة 

مبنطق النجاح والإخفاق.

– ال�صّن:   3
اإن الكثري من الرجال يرتبطون عن عمر مبكر وبعد فرة يخافون من 
باأّنهم )مل  واإمن��ا لعتقادهم  اإرتباطهم هذا -لي�س لأّنهم فقدوا احل��ّب- 

يعي�صوا حياتهم كما يجب(، ولكن هذا ال�صّر ل 
ي�صارحون به اأحداً خ�صو�صاً زوجاتهم، وذلك 

م�صاكل  ويفتعلون  �صكوكهّن  يثريوا  ل  كي 
هم يف غنًى عنها.

بن�صاء  يرتبطون  رج��اًل  ثّمة  ف��اإّن  كذلك، 
الزواج  م��ن  ف��رة  وب��ع��د  ���ص��ّن��اً،  ت�صغرهم 
هذا  ال�صّن  ف��ارق  من  باخلوف  ي�صعرون 
عدم  لون  يف�صّ ولكّنهم  ال�صيب،  وم��ن 
على  البوح بحقيقة م�صاعرهم حفاظاً 

ة يف حياة زوجاتهم. مكانتهم اخلا�صّ

– املر�س:  4
اأك���ر  امل���ر����س  اإن ال���رج���ل ي���خ���اف م���ن   

لأّنه  ب��الأم��ر  ي��ب��وح  لّكنه ل  امل����راأة،  م��ن  بكثري 
اأن تعتقد املراأة باأّنه �صعيف، ف�)رجولته(  يخاف من 
ترتبط ب�صكل اأ�صا�صي بقّوته وعدم خوفه من مواجهة 

ال�صعوبات وحتّدي الأمرا�س.
كذلك، اإن فكرة تعّر�س الرجل حلادث واإ�صابته مبكروه 

يتحّمل  فهو  الت�صّرد،  من  عائلته  على  خوفاً  ترعبه،  ما 
ما  �صيئاً  اأن  يف  الفكري  ي�صتطيع  ول  عائلته  جتاه  م�صوؤولية 

�صينق�صهم اإذا ما اأ�صابه مكروه.

– ال�صعادة:   5
رمّبا اأكر ما يقلق الرجل ويجعله ي�صعر باخلوف هو فكرة اأن ل ت�صعر 
وذلك  والأرق  بالكتئاب  الم��ر  هذا  ي�صعره  فقد  معه،  بال�صعادة  زوجته 

خوفاً من خ�صارتها ول�صعوره بال�صعف.

مـــنـــ�عـــات
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مواجهة العقد اأمر �صهل جدًا: تعّلم بداية كيف حتّب نف�صك وتعزز ثقتك بذاتك. تظن اأن القول اأ�صهل من الفعل؟ اتبع اإذًا الن�صائح 
التالية عّلها تقّدم لك العون املنا�صب.

هذا ما يخ�ساه الرجل ويخفيه

مل يفت الأوان اأبدًا للتغيري

عقدك مواجهة  على  تعينك  ن�سائح   10

ال�سحك ب�سبب اجتماعي يحفز 
الدماغ ويفّعل التفكري والذاكرة

اإن ردة فعل دماغ الإن�صان تختلف عندما ي�صتمع اإىل �صخ�س ي�صحك ب�صبب 
الدغدغة اأو ب�صبب الفرح اأو ال�صخرية. هذا ما وجدته درا�صة اأملانية حديثة 
وقالت هذه  وان(.  اإ���س  اأو  اإل  )بي  للعلوم  العامة  املكتبة  وُن�صرت يف جملة 
الدرا�صة اإن ردة فعل �صبكة الدماغ املرتبطة بال�صحك تختلف ح�صب �صبب 
ال�صحك، واإن ال�صحك ب�صبب اجتماعي، �صواء كان اإيجابياً، كالتعبري عن 
الفرح، اأو �صلبياً كال�صحك التهكمي ُيعتر اأكر تطوراً من ال�صحك الناجم 
احليوان  ع��امل  يف  ال�صائد  ال�صحك  اأن  الدرا�صة  بينت  كما  الدغدغة،  عن 

بهدف التقارب �صبيه بال�صحك الذي ت�صببه الدغدغة.
يف هذه الدرا�صة قام الباحثون باإجراء الرنني املغناطي�صي الوظيفي ملعرفة 
الذكور  من  والآخ��ر  الإن��اث  من  ن�صفهم  �صخ�صاً،  ما يحدث يف دماغ 18 
ثاثة  ي�صمعون  عندما  دواء،  اأي  يتناولون  ول  مر�س  اأي  من  يعانون  ول 
اأنواع من ال�صحك، اأحدها �صحك ب�صبب الدغدغة، والثاين �صحك ب�صبب 

الفرح، والأخري �صحك بهدف التهكم وال�صخرية.
التهكم،  اأو  الفرح  الناجم عن  ال�صحك  اإىل  ال�صتماع  اأن  الباحثون  ووج��د 
املعلومات  اإدارة  عن  امل�صوؤولة  نف�صها  هي  ال��دم��اغ  من  اأج���زاء  لتفعيل  اأدى 
الجتماعية املعقدة، بالإ�صافة لتفعيل التوا�صل بني اأجزاء الدماغ امل�صوؤولة 
التفكري  امل�����ص��وؤول ع��ن  الق�صم  ال��روؤي��ة م��ع  امل�����ص��وؤول��ة ع��ن  ال�صمع م��ع  ع��ن 
جزء  ح��ّر���س  الدغدغة  ع��ن  الناجم  لل�صحك  ال�صتماع  بينما  وال��ذاك��رة، 
الدماغ املرتبط بال�صمع، وذلك ب�صبب ال�صوت العايل لل�صحك الذي ت�صببه 

الدغدغة.
الجتماعي،  لل�صحك  وا�صعة  جم��الت  هناك  اأن  كذلك  الباحثون  واأو�صح 
وهو يهدف للتاأثري على الآخرين وعلى مواقفهم، وبهذا اخل�صو�س قال 
على  اأو  م��ا  �صخ�س  م��ع  ال�صحك  اإن  البحث  على  امل�صرف  غ��روب��ري،  ويلد 

�صخ�س ما يوؤدي لنتائج اجتماعية خمتلفة.
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•• دبي-الفجر: 

ب��ن حم��م��د بن  م��اج��د  ال�����ص��ي��خ  زار �صمو 
را�صد اآل مكتوم، رئي�س هيئة دبي للثقافة 
والفنون، معر�س حوي ال�صندغة بقرية 
ب���دب���ي وال�����ذي اف��ت��ت��ح يف �صهر  ال�����راث 

فراير املا�صي. 
وا����ص���ت���م���ع ����ص���م���وه ل�������ص���رح م��ف�����ص��ل من 
ال���ف���ن���ان ال��ت�����ص��ك��ي��ل��ي ���ص��ع��ي��د ث�����اين بن 
غليطة، حول اأعماله امل�صاركة وابداعات 
�صملت  والتي  رواد  فرقة  من  امل�صاركني 
فوتوغرافية  و�صور  فخارية  منحوتات 
وخم��ط��وط��ات ل��ل��ق��راآن ال���ك���رمي، واأن����واع 
اخلطوط العربية، بالإ�صافة اإىل اأعمال 
م��ع��رة ع��ن دع���م م��ل��ف م��ع��ر���س اإك�صبو 

.2020
حممد  بن  ماجد  ال�صيخ  �صمو  اأثنى  كما 
ب��ن را���ص��د اآل م��ك��ت��وم خ���ال جت��وال��ه يف 
املعرو�صة  الفنية  الأعمال  على  املعر�س 
واأه��م��ي��ت��ه يف  ال���راث  وال��ت��ي تر�صخ قيم 
اأجواء قرية  الإماراتي، يف  حياة املجتمع 
ال��راث��ال��ت��ي اأ���ص��ف��ت رون��ق��اً خ��ا���ص��اً على 

اأركان املعر�س وزواياه.
اإدارة قرية  ال��ه��ن��ائ��ي، م��دي��ر  اأن���ور  وق���ال 
الراث وجمل�س اأم ال�صيف: اإن هيئة دبي 
املعر�س  احت�صنت  قد  والفنون  للثقافة 
لرتباطه بالراث وتاريخ الأجداد،حيث 
ب���رزت احل��رف��ي��ة وامل��ه��ارة م��ن خ��ال كل 
امل�صاركون  ال��ف��ن��ان��ون  ق��دم��ه  ف��ن��ي  ع��م��ل 
ي�صور  تراثياً  عمًا   65 ع��دده  بلغ  مب��ا 
حياة الآباء والأجداد كالبارجيل والدلة 
واملر�س والعديد غريها مماينقل الزائر 

لروعة هذه الأجواء الراثية .
وراف�����ق ���ص��م��وه خ���ال ال����زي����ارة�، م���روان 
اخلا�س  للمكتب  العام  املدير  بيات،  بن 
ل�صمو ال�صيخ ماجد بن حممد بن را�صد 
عام  مدير  ال��ن��اب��ودة،  و�صعيد  مكتوم،  اآل 
بالإنابة،  وال��ف��ن��ون  للثقافة  دب���ي  هيئة 
والدكتور �صاح القا�صم، م�صت�صار هيئة 
جا�صم  وحم��م��د  وال��ف��ن��ون،  للثقافة  دب��ي 
الراثية  امل��واق��ع  اإدارة  مدير  ال��ع��ري��دي 
والأثرية يف هيئة دبي للثقافة والفنون، 
واأنور الهنائي، مدير اإدارة قرية الراث 
للثقافة  دب��ي  بهيئة  ال�صيف  اأم  وجمل�س 

والفنونوعدد من موظفي الهيئة. 

قال معايل �صقر غبا�س وزير العمل ان كتاب وم�صات 
اآل  من فكر ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
حاكم دبي رعاه اهلل يعر عن ثمرة من جتارب رجل 
الكتاب خا�صة  ن��ادر حيث يجمع  ق��ي��ادي م��ن ط��راز 
ه���ذه ال��ت��ج��ارب ال��ت��ي ت��رج��م��ت ع��ل��ى ار�����س ال���واق���ع . 
الكتاب  من  ن�صخة  على  دونها  كلمة  يف  معاليه  ودع��ا 
مبكتب  املراجعني  �صالة  يف  منه  ن�صخ  تتوافر  ال��ذي 
اىل  ال����وزارة  موظفي  اخليمة  راأ����س  يف  العمل  وزارة 
من  يطور  مبا  الرية  التجارب  ه��ذه  من  ال�صتفادة 
جاء  للمتعاملني.  املقدمة  اخلدمات  كذلك  و  ذاتهم 
ذلك خال جولة تفقدية قام بها معايل وزير العمل 
نهاية ال�صبوع املا�صي ملكتبي الوزارة يف راأ�س اخليمة 
الزيارات  م��وا���ص��ل��ة  اط����ار  يف  ذل���ك  و  ال��ق��ي��وي��ن  ام  و 
ي�صتهدف  لرنامج  تنفيذا  ال���وزارة  ملكاتب  امليدانية 
و  الوظيفية  امل�صتويات  التوا�صل بني خمتلف  تعزيز 
لاطاع على �صري العمل يف هذه املكاتب و الوقوف 
تطوير  يف  ي�صهم  ال���ذي  بال�صكل  اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا  ع��ل��ى 
للمتعاملني.  املقدمة  ب��اخل��دم��ات  الرت��ق��اء  و  الداء 
مركز  اي�صا  �صملت  التي  اجل��ول��ة  يف  معاليه  راف��ق  و 
اخلدمة معامات يف ام القيوين �صعادة مبارك �صعيد 
الوكيل  ال��وزارة و حميد بن دميا�س  الظاهري وكيل 
امل�صاعد ل�صوؤون العمل و ماهر العوبد الوكيل امل�صاعد 
امل�صاعد  الوكيل  ال�صويدي  �صيف  و  التفتي�س  ل�صوؤون 
وع���دد من  امل�����ص��ان��دة  و  املوؤ�ص�صية  اخل��دم��ات  ل�����ص��وؤون 
مديري الدارات يف الوزارة. و اأكد معايل �صقر غبا�س 
ال�صراتيجية  �صراكاتها  تعزيز  على  ال��وزارة  حر�س 
جت�صيدا  واملحلية  الحت��ادي��ة  احلكومية  اجلهات  مع 
ل�صراتيجية الوزارة الرامية يف جمملها اىل �صبط 
وتنظيم �صوق العمل مبا يعزز م�صاركة القوى العاملة 
ا�صتقطاب  و  امل��رون��ة  و  احل��م��اي��ة  و حتقيق  امل��واط��ن��ة 
الكفاءات من خال منظومة متكاملة من املعايري و 
ال�صيا�صات و الدوات الرقابية و ال�صراكة املوؤ�ص�صاتية 
و وج��ه معاليه خ��ال اجلولة  املتميزة.  اخل��دم��ات  و 
ب�����ص��رورة ال��ت��وا���ص��ل ال��دائ��م م��ع م��وؤ���ص�����ص��ات القطاع 
اخلا�س لاطاع على وجهات نظر ا�صحاب العمل يف 
اخلدمات املقدمة اليهم مبا يجعلهم �صركاء يف تطوير 
للذين  تف�صيلية  امتيازات  توفري  و  اخل��دم��ات  ه��ذه 
يقومون بتعيني املواطنني و املواطنات و للملتزمني 
بالقانون و القرارات النافذة يف �صوق العمل. و ا�صتمع 
معايل وزير العمل و احل�صور اىل �صرح قدمه حممد 
فيه  ت��ن��اول  القيوين  ام  عمل  مكتب  م��دي��ر  علي  اآل 
وجه  ال��ذي  باملكتب  الق�صام  خمتلف  يف  العمل  الية 
معاليه ب�صرعة انتقاله اىل مبنى اخر كما ا�صتعر�س 
اخليمة  راأ����س  يف  العمل  مكتب  م��دي��ر  ع�صكر  �صعيد 
�صري العمل يف اق�صام املكتب املختلفة. و ا�صاد معايل 
وام  اخليمة  راأ���س  ملكتبي  تفقده  خ��ال  غبا�س  �صقر 
املكتبني  العاملون يف  يبذلها  التي  باجلهود  القيوين 
داعيا اىل �صرورة موا�صلة تقدمي اخلدمات املتميزة 
جانب  اىل  والعمال  العمل  ا�صحاب  من  للمتعاملني 
موا�صلة تطبيق مبادرات الوزارة ذات ال�صلة ب�صبط و 
تنظيم �صوق العمل. و جدد معايل وزير العمل خال 

زيارته و احل�صور اىل مركز اخلدمة معامات يف ام 
اخلا�س  القطاع  مع  ال�صراكة  على  التاأكيد  القيوين 
يف تقدمي خدمات ال��وزارة وفق اعلى درجات اجلودة 

وذل���ك م��ن خ���ال امل��ع��اي��ري امل��و���ص��وع��ة لعمل مراكز 
فر�س  تعزيز  اي�صا  ت�صتهدف  التي  ت�صهيل  اخلدمة 
توظيف املوارد الب�صرية الوطنية. وكان عبد اهلل بن 

فا�صل �صاحب ترخي�س مركز معلومات قدم �صرحا 
التي يقدمها  املتكاملة  املركز اخلدمات  حول مرافق 

للمتعاملني.

ثقافة وفن�ن
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ماجد بن حممد يزور معر�ص حوي ال�سندغة يف قرية الرتاث بدبي

وزير العمل: كتاب وم�سات من فكر يعرب عن ثمرة من جتارب رجل قيادي من طراز نادر 

الربنامج املهني ملعر�ص ال�سارقة الدويل للكتاب يالقي 
رواجًا بني النا�سريني يف معر�ص اأك�سبو اأمريكا للكتاب

•• ال�صارقة -الفجر: 

اأك�صبو  معر�س  يف  بنجاح  م�صاركته  للكتاب  ال���دويل  ال�صارقة  معر�س  اختتم 
اأحد املعار�س الثقافية الرائدة التي تعنى ب�صناعة الكتاب يف  اأمريكا للكتاب- 
اأمريكا ال�صمالية - والذي اأقيم يف مركز جاكوب جافيت�س يف مدينة نيويورك 

خال الفرة من 30 مايو اإىل الأول من يونيو .
مدير  العامري،  ركا�س  بن  اأحمد  �صعادة  يراأ�صه  ال��ذي  امل�صارك  الوفد  وق��ام 
رئي�س  ���ص��امل  عمر  ���ص��امل  ال�صيد  وي��راف��ق��ه  للكتاب،  ال���دويل  ال�صارقة  معر�س 
النا�صرين  ال�صارقة الدويل للكتاب بدعوة  الت�صويق واملبيعات يف معر�س  ق�صم 
الثانية  ال���دورة  يف  للم�صاركة  الكتاب  �صناعة  جم��ال  يف  واملخت�صني  واملهنيني 
والثاثني من معر�س ال�صارقة الدويل للكتاب والذي �صيقام يف الفرة من 6 

اىل 16 نوفمر 2013 يف مركز اك�صبو ال�صارقة. 
فيه  ا�صتعر�س  تف�صيلياً  عر�صا  للكتاب  ال��دويل  ال�صارقة  معر�س  مدير  ق��دم 
العرو�س، والرامج، الإح�صائيات بالإ�صافة اإىل حجم الت�صهيات التي يقدمها 
يقام على مدى ثاثة  ال��ذي  املهني  الرنامج  ال�صوء على  األقى  املعر�س، كما 
للم�صاركة  للنا�صرين  الدعوة  العامري  وج��ه  حيث   ، املعر�س  اإنعقاد  قبل  اأي��ام 
النقا�س  جل�صات  من  من  �صل�صلة  يت�صمن  ال��ذي  املهني  الرنامج  فعاليات  يف 
واملحا�صرات وحلقات العمل والندوات للنا�صرين يف جمال حقوق الرجمة و 
ي�صفر عنه توقيع عقود ترجمة بني النا�صرين العرب و العامليني بالإ�صافة اإىل 

العديد من الأن�صطة الأخرى املت�صلة ب�صناعة الن�صر والكتاب .
الرنامج  ح�صد  العامري،:  قال  املهني،  الرنامج  اأهمية  حول  له  تعليق  ويف 
اإ�صادة دولية وا�صعة، لذا نحن نتطلع بكل ثقة  يف دورتيه الأوىل والثانية على 
ويقدم  للغاية. هذا  باهراً  الثالثة جناحا  دورت��ه  املهني يف  الرنامج  اأن يحقق 
�صناعة  و�صع  على  ل��اإط��اع  لها  مثيل  ل  فر�صة  فيه  للم�صاركني  الرنامج 
والتطورات  الجت���اه���ات  ت��اأث��ري  وم���دى  الأو����ص���ط،  ال�����ص��رق  منطقة  يف  الن�صر 
الدولية على �صناعة الكتاب يف املنطقة. نحن نحث جميع النا�صرين والكتاب 
واملتخ�ص�صني يف �صناعة الكتاب الذين يرغبون يف ا�صتك�صاف جمال الن�صر يف 
الإمارات العربية املتحدة واملنطقة على ح�صور الرنامج املهني، حيث نتطلع 

اإىل الرحيب مبمثلني من جميع اأنحاء العامل. 
ولقد �صهد الرنامج املهني يف العام 2012 م�صاركة 180 نا�صرا دوليا و 70 
من النا�صرين العرب حيث �صكل الرنامج بالن�صبة لهم فر�صة رائعة للتوا�صل 
املهنيني  ال�صتفادة من خ��رات نخبة  واخل���رات، ف�صا عن  الأف��ك��ار  وت��ب��ادل 
واملتخ�ص�صني. جدير بالذكر ان معر�س ال�صارقة الدويل للكتاب قد تاأ�ص�س يف 
عام 1982 واأ�صبح واحدا من اأكر اأربعة معار�س دولية للكتاب على م�صتوى 
العامل. هذا ويقام املعر�س �صنويا منذ اإن�صاءه حيث يكون مفتوحا اأمام اجلمهور 
الدويل  ال�صارقة  �صهد معر�س  الكتاب، حيث  �صناعة  واملخت�صني يف  واملهنيني 
للكتاب يف دورته لعام 2012 ح�صور وم�صاركة اأكر من 942 عار�صا و 600 

األف زائر.

فن متدد تاريخ تقدمي امل�ساركات يف 
مهرجان ال�سارقة ال�سينمائي الدويل للطفل 

 
•• ال�صارقة -الفجر: 

اأعلن مهرجان ال�صارقة ال�صينمائي الدويل للطفل عن متديد الفرة املحددة 
الإقبال  ملواكبة  وذل��ك  ؛  يونيو  من  الع�صرين  تاريخ  حتى  امل�صاركات  لتقدمي 
يف  الأف���ام  تقدمي  وميكن  الأف����ام.  �صعيد  على  امل�صاركني  قبل  م��ن  امل��ت��زاي��د 
فئتني: الأفام املعّدة واملنتجة من قبل الأطفال والنا�صئة، والأف��ام املوجهة 
لاأطفال. ومن املقرر اأن تنطلق فعاليات املهرجان يف اأكتوبر 2013 يف اإمارة 

ال�صارقة.
ويعتر مهرجان ال�صارقة ال�صينمائي الدويل للطفل الذي تنظمه موؤ�ص�صة فن 
من  الأول  والإعامي  الفني  امل�صروع  والنا�صئة،  لاأطفال  الإعامي  – الفن 
نوعه يف منطقة ال�صرق الأو�صط، حيث يهدف املهرجان ملحو الأمية الإعامية 
بني فئتي لاأطفال و النا�صئة يف اإمارة ال�صارقة ودولة الإمارات العربية املتحدة، 
الفنية  اإنتاجاتهم  ، و عر�س  واإعامياً  و والإرتقاء مبهاراتهم ومواهبهم فنياً 
وم�صاريعهم الإعامية،  مبا ي�صجعهم ويلهمهم -يف ذات الوقت - لإختيار مهن 

م�صتقبلية يف خمتلف ميادين الفن الإعامي. 
مهرجان  مدير  القا�صمي،  عبداهلل  جواهر  قالت  اخلطوة،  ه��ذه  على  وتعليقاً 
ال�صارقة ال�صينمائي الدويل للطفل واملدير امل�صاعد يف موؤ�ص�صة فن: مل�صنا، بعد 
اإعاننا عن متديد فرة تقدمي امل�صاركات، ا�صتجابة وا�صعة متّثلت يف تقدمي 
املزيد من امل�صاركات املحلية والإقليمية والدولية. وعلى ذلك فاإننا نوجه دعوة 
مهرجان  يف  مواهبهم  لعر�س  والنا�صئة  والأط��ف��ال  الأف���ام  �صانعي  جلميع 
اأن  ينبغي  الفيلم  اأن  اإىل  الإ���ص��ارة  ون��ود  للطفل.  ال��دويل  ال�صينمائي  ال�صارقة 
يتناول جملة من الأهداف والأفكار والأ�صاليب التعليمية، بالإ�صافة اإىل القيم 
جيل  اإع���داد  ���ص��رورة  يف  لروؤيتنا  جت�صيداً  والثقافية؛  والربوية  الإجتماعية 
اإعامي عاملي واعد، موؤهل للم�صاركة بفعالية يف املنظومة الفكرية والثقافية 
وذلك  لاأطفال،  القّيمة  الأف���ام  من  جمموعة  املهرجان  ويعر�س  العاملية.  

لغر�س قيم الفن وتر�صيخ مبادئه يف نفو�صهم.
اأهمية الأف��ام ودوره��ا يف تعليم الأطفال، قالت جواهر عبداهلل  وتعقيباً على 
القا�صمي: تكمن اأهمية الأفام يف قدرتها ال�صمنية على نقل الأطفال اإىل واقع 
مغاير، يتعرف من خاله –وجدانياً- على املرجعيات الفكرية والتاريخ الثقايف 
عن  �صوراً  ذهنه  يف  فتنعك�س  الأخ���رى،  للمجتمعات  الإجتماعي  والت�صاري�س 
اأمناط احلياة وعادات النا�س والأعراف الإجتماعية والإختافات احل�صارية، 
مما يجعلها تعتر منافذ معرفية هامة للولوج اإىل ح�صارات وثقافات املجتمعات 
الإجتماعية  التن�صئة  عميلة  الأف��ام يف  توظيف  ذل��ك ميكن  وعلى   ، الأخ��رى 
باعتبارها . اأداة للتعليم والتثقيف، وو�صيلة لتغذية الأطفال باملعطيات الفنية 
والعلمية والتاريخية والجتماعية وغريها من املوا�صيع والق�صايا الرئي�صية 

يف �صياق تعليمي وترفيهي هادف.
ف�صولهم  وحتفيز  الأط��ف��ال  طاقة  لإب���راز  اأ�صا�صية  و�صيلة  الأف���ام  تعتر  واإذ 
وزيادة نطاق معرفتهم وم�صتوى ثقافتهم، يعمل مهرجان ال�صارقة ال�صينمائي 
اأطفال  لتحفيز  م�صعى  يف  الطاقة،  تلك  توظيف  على  ال��ي��وم  للطفل  ال���دويل 
وتري  خيالهم  تثري  اأن  �صاأنها  من  �صينمائية،  بتجربة  امل�صاركة  على  املنطقة 

قدراتهم التعليمية. 
يعتر  للطفل  ال��دويل  ال�صينمائي  ال�صارقة  مهرجان  اأن  اإىل  الإ���ص��ارة  وجت��در 
مبادرة جديدة ت�صاف اإىل الر�صيد الثقايف واملعريف والإعامي لإمارة ال�صارقة، 
وهو اأحد م�صاريع موؤ�ص�صة فن – الفن الإعامي لاأطفال والنا�صئة- التابعة 
حممد  بنت  جواهر  ال�صيخة  �صمو  من  كرمية  رعاية  حتت  ال�صارقة،  حلكومة 

القا�صمي، قرينة حاكم ال�صارقة، رئي�صة املجل�س العلى ل�صوؤون الأ�صرة.
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طرق احل�سول على �سعر 
جميل بدون �س�سوار

  جربي هذه الطرق ال�صهلة وال�صريعة للح�صول على �صعر متموج وجميل 
الكهربائي  ال�صعر  جمفف  ا�صتعمال  بدون  املرحة،  ال�صيف  طبيعة  ينا�صب 

)ال�ص�صوار( لفافات ال�صعر. 
الأمر  بال�ص�صوار،  وت�صريحه  ال�صعر  لغ�صل  ال�صباح  اىل  النتظار  من  بدل 
الذي يرك ال�صعر عر�صة للتق�صف واجلفاف خ�صو�صا يف ف�صل ال�صيف، 
قومي بغ�صل �صعرك يف امل�صاء، وجتفيفه قليا ثم لفه بالفائف البا�صتكية 
منتجات  ا�صتعملي  ال�صباح.  يف  و�صريعة  جاهزة  ت�صريحة  على  للح�صول 

العناية بال�صعر املتموج .. 
�صواء كنت ذاهبة اىل حفلة ع�صاء اأو جل�صة اجتماعية يف احلديقة، ل ترتبي 
املنع�س.  ال�صيفي  ال��ه��واء  يف  بحرية  يلهو  اتركيه  مملة،  بطريقة  �صعرك 

)ا�صتعملي منتجات حت�صن من متوج ال�صعر ب�صكل طبيعي(. 
تعتر الظفرية من اأ�صهل الطرق للح�صول على �صعر متموج بلطف. اأول، 
اإذا كان �صعرك متموجا بطريقة طبيعية، فا  اتركي ال�صعر يجف متاما، 
با�صتعمال  ناعما قومي  �صعرك  كان  اإذا  تثبيت،  اأي منتجات  لإ�صافة  داعي 
ال�صعر اىل ق�صمني  منتجات ت�صاعد على تثبيت التموجات قومي بتق�صيم 
وظفري �صعرك بطريقة لطيفة مع حتريك ال�صعر بعيدا عن اجلذور قدر 
الت�صريحة  ثبتي  طفويل.  منه  اأك��ر  اأنثوي  تاأثري  على  للح�صول  المكان 
بالقليل من رذاذ ال�صعر املثبت فكي ال�صعر يف ال�صباح للح�صول على �صعر 

متموج وجاهز بدون تق�صف اأو ه�صا�صة. 
جتفيفه.  قبل  الع��ل��ى  اىل  �صعرك  بلف  قومي  ال��راح��ة  بع�س  �صعرك  ملنح 
قومي بو�صع القليل من الكرمي على ال�صعر املبلل ثم لفيه على �صكل كعكة. 

لتثبيته ا�صتعملي دبابي�س جميلة . 

حافظي على الكل ال�صحي مع اللياقة البدنية العادية

مع تقدم التكنولوجيا .. ا�ستعيدي جمالك ور�ساقتك ب�سرعة بعد الولدة

الولدة  فبعد  ج�صمك،  يف  ي��وؤث��را  اأن  وال����ولدة  احل��م��ل  م��ن  لكل  ميكن 
تخ�صرين ح���وايل 10 اأرط���ال م��ن وزن���ك على ال��ف��ور، واأك���ر م��ن ذلك 
اأو  تتوقعي  ول  ج�صمك،  يف  ال�صوائل  م�صتويات  �صتنخف�س  كما  بقليل، 
على  تدريجيا  ال��وزن  ففقدان  اأث��ن��اء احلمل،  يف  وزن��ك  اإنقا�س  حت��اويل 
طفلك  تر�صعني  كنت  اإذا  خا�صة  الأ�صلم،  الطريق  هو  اأ�صهر  عدة  مدى 
ر�صاعة طبيعية، كما ميكن لاأمهات املر�صعات فقدان كمية معتدلة من 

الوزن من دون التاأثري يف اإمدادات احلليب اأو منو اأطفالهن. 

الأكل ال�صحي
ما  ك��ل  يكونان  ق��د  ال��ع��ادي��ة  البدنية  اللياقة  م��ع  ال�صحي  الأك���ل  خطة 
اأو  وزن��ك  اإذا مل تفقدي  لذا  ال�صحي،  ال��وزن  اإىل  للعودة  اإليه  حتتاجني 
كان فقدانك له يتم ببطء �صديد، فعليك بخف�س الأطعمة التي حتتوي 
واحللويات  الغازية  امل�صروبات  مثل  والدهون،  امل�صافة  ال�صكريات  على 
)الإ�صافات(  خف�س  خ��ال  وم��ن  الدهنية،  واللحوم  املقلية  والأطعمة 
املتوازنة  الغذائية  واخل��ي��ارات  ال�صحية  الأطعمة  على  الركيز  ميكنك 
يف  �صت�صاعدك  كما  ب��ك،  اخل��ا���س  ال��ط��اق��ة  م�صتوى  على  حت��اف��ظ  ال��ت��ي 
احل�صول على املواد الغذائية التي حتتاجني اإليها اأنت وطفلك للح�صول 
على �صحة جيدة. تاأكدي من التحدث مع طبيبك قبل البدء باأي نوع 

من النظام الغذائي، واحذري من الوقوع يف املمار�صات اخلاطئة. 
كوين متفائلة دائما ول تياأ�صي على الإطاق، فحتى بعد تقل�س الرحم 
مرة اأخرى وعودته اإىل حجمه الطبيعي، قد يبقى مظهرك كحامل نوعا 
ما لعدة اأ�صابيع، وذلك لأن ع�صات بطنك تتمدد خال فرة احلمل، 
وهي بحاجة اإىل بع�س الوقت لتعود اإىل و�صعها الطبيعي، وهذا ي�صتدعي 

ممار�صة التمارين الريا�صية بانتظام ليعود بطنك اإىل �صكله ال�صابق.
رمب��ا ل��ن ت��ع��ودي اإىل وزن��ك ال��ذي كنت عليه قبل ف��رة احلمل لبع�س 
الوقت، ولكنك �صتفقدين كمية كبرية منه بعد الولدة مبا�صرة، فهناك 
اأو نحو ذل��ك من  اأرط��ال يتم طرحها مع خ��روج الطفل،  6 و8  ما بني 
يحيط  ال��ذي  وال��دم  ال�صوائل  من  الأرط���ال  بع�س  اإىل  اإ�صافة  امل�صيمة، 
 12 اأخ��ف بحوايل  الأم��ه��ات اجل��دي��دات  باجلنني، ما يجعل من معظم 

رطا، وبعد ذلك ي�صتمر الوزن بالنزول. 

عالج الرتهل
بعد احلمل والولدة، هناك احتمال اأن يكون جلدك مرها يف منطقة 
املعدة، حتى اإن اتخذت الإجراءات الازمة للعناية ببطنك خال فرة 
احلمل كالرطيب والتدليك للحفاظ عليه ليناً ومرتخياً، فهذا الأمر 
لي�س كافيا ول بد من اأن يحدث الرهل. امل�صكلة اأن ب�صرة معدتك متددت 

ب�صكل �صريع، لذا قد ل ميكنها العودة اإىل و�صعها ال�صابق ب�صرعة.
لكن كيف حتلني هذه امل�صكلة وتعاجلينها ب�صكل �صحيح؟

ميكنك و�صع كرميات مو�صعية وتدليكها بلطف للم�صاعدة يف حت�صني 
م�صتويات الرطوبة وزيادة الدورة الدموية يف املنطقة، فهذا الأمر ميكن 
اأن ي�صاعد، لكنه يعتر بطيئا ونتائجه بعيدة، وقد يتح�صن فقط احلد 

الأدنى من املنطقة. 

ليزر �صد اجللد
لكن هل هذا هو احلل الوحيد فقط؟!

بالطبع ل، فاحلل الأول يعتمد على الكرميات، اأما احلل الأكر فعالية 
جراحية  لعملية  اخل�صوع  اإىل  احلاجة  دون  من  املرهل  اجللد  لعاج 
فهو ليزر �صد اجللد، الذي ي�صتخدم قوة الليزر لت�صهيل اإنتاج الكولجني 

واإنعا�س اجللد وجعله �صحيا اأكر.
يعد ليزر �صد اجللد و�صيلة اآمنة وفعالة ل�صد اجللد املرهل بعد الولدة، 
وهو من اأهم الإجراءات واأكرها �صيوعا لدى الن�صاء غري الرا�صيات عن 

�صكل اأج�صامهن بعد احلمل. 

الرتددات الراديوية
ل�صتعادة  الأم��ث��ل  احل��ل  تعتر  التي  ال��رادي��وي��ة  ال����رددات  اي�صا  هناك 

مرونة اجللد يف منطقة البطن بعد احلمل اأو فقدان الوزن الكبري.
تعمل طاقة الرددات الراديوية على التدفئة الداخلية وزيادة ا�صتقاب 
اخلايا الليفية، والت�صريع يف اإنتاج األياف الكولجني اجلديدة، ونتيجة 
نعومة،  اأك��ر  اجللد  وي�صبح  و���ص��ّداً،  �صمكا  اأك��ر  الأدم���ة  ت�صبح  لذلك 
اأكر  الفور  على  مظهره  وي�صبح  يتح�صن،  اجللد  ن�صيج  ف��اإن  وعموما 
طبقة  الأدم���ة  يف  الكولجني  األ��ي��اف  ت�صكيل  اإع���ادة  جتعل  كما  �صا�صة، 

اجللد اأكر �صماكة حيث ت�صل اإىل ن�صبة ال�50%. 

)امليكرو كورنت( لنحت اجل�صم
اأنه يرفع  Microcurrent من  هل ما يقال عن )امليكرو كورنت( 
وركيك  يف  ال�صيلوليت  يلغي  اأو  ويخف�س  ف��خ��ذي��ك،  وي�����ص��د  خلفيتك 

وفخذيك وردفيك وبطنك واأعلى ذراعيك، �صحيح؟!
من حقك اأن ت�صاأيل نف�صك هذا ال�صوؤال، فالتكنولوجيا الدقيقة احلالية 
تعتر و�صيلة جيدة لرفع مناطق اجل�صم املرهلة وجعلها اأكر تناغما، 
وحت�صني  وال�����ص��ي��ل��ول��ي��ت،  ال��ت��م��دد  ع��ام��ات  ظ��ه��ور  تقليل  ميكنها  ك��م��ا 
والظهر  والفخذين  والردفني  املعدة  عام، وجعل ع�صات  ب�صكل  اجللد 

والذراعني وال�صاقني اأكر تناغما.
وميكن اأي�صا ا�صتخدام هذا اجلهاز يف التدليك عن طريق و�صع اأقطاب 
كهربائية على مناطق معينة من اجل�صم، ويعتر هذا العاج التكنولوجي 

بعد  وخ�صو�صا  اجل�صم،  لتجميل  ج��راح��ي  غ��ري  ب��دي��ا  اجل�صم  لنحت 
اإىل مظهرك القدمي ب�صكل  اأن ي�صاعدك يف العودة  ال��ولدة حيث ميكن 
اأ�صرع، وهذه امل�صاعدة ت�صمل فقدان الوزن، �صد الثدي، تنغيم الع�صات، 
لإزالة  الكهربائي  التدليك  ي�صتخدم  كما  البطن،  و�صد  الأرداف،  رف��ع 
اجللد  و�صد  والبطن،  والأرداف  والظهر  الفخذ  يف  اخللوية  الأن�صجة 

اأي�صا.
وميكن اأن ت�صتخدم تقنية )امليكرو كورنت( مع وحدات ال�صرف اللمفاوي 
الوجه  يف  املرهل  اجللد  ورف��ع  اللمفاوي  للت�صريف  امل�صممة   EMS

والرقبة.

امليزوثريابي ل�صد اجللد
ال���ذي ي�صتخدم  املبتكر  ال��ع��اج  اإب���رة ه��و  امل��ي��زوث��رياب��ي م��ن دون  ع��اج 
الكهربائية  الطاقة  من  نب�صات  مع  جنب  اإىل  جنبا  الليزر  تكنولوجيا 
من  اجللد  ميكن  حيث  املكتظة،  الأن�صجة  لتخفيف  خ�صي�صا  امل�صممة 
العاج،  خ��ال  تطبيقها  يجري  التي  للمرطبات  الكامل  المت�صا�س 
اإ�صافة اإىل اأنه يتم من دون ا�صتخدام الإبر وهو غري موؤمل، ول ي�صبب 

حدوث كدمات اأو تورم. 
ومن فوائد جل�صات عاج امليزوثريابي من دون الإبرة:

- مكافحة التجاعيد واإنهاء اخلطوط.
- التبيي�س والعناية بفرط الت�صبغ.

- اإذابة الدهون واإزالة اخلايا الدهنية.
- �صد اجللد والوجه والعنق. 

- مكافحة ال�صيلوليت واإزالتها.

)قناع احلمل(.. ال�صبب والعالج
من الطبيعي اأن يكون اجللد جافا بعد الولدة، وعليك األ تتفاجئي من 
هذا، خ�صو�صا اإذا كانت ب�صرتك �صحية للغاية خال فرة احلمل، ولكن 
اخلر ال�صيئ هو اأن الب�صرة �صوف تعود اإىل و�صعها الطبيعي بعد الولدة، 
اأو اإذا قمت بالر�صاعة الطبيعية فاجللد وال�صعر ي�صبحان جافني جدا 

لبع�س الوقت. 

الكلف اأو قناع احلمل
ما الكلف اأو قناع احلمل؟

هو تعر�س ب�صرة احلامل لبقع داكنة اللون تظهر على اخلدين واجلبهة 
اأو ال�صفة العليا، وغالبا ما جندها على جانبي الوجه، وت�صمى  والأن��ف 
يتناولن  اللواتي  الن�صاء  يف  �صائع  وه��و  احل��م��ل(،  )قناع  اأو  الكلف  ع��ادة 
اأو الهرمونات خال انقطاع الطمث، ومن املعروف  حبوب منع احلمل 
والروج�صتريون  ال�صروجني  هرمون  مثل  الأنثوية  الهرمونات  اأن 
اأن��ه عندما  ال�صار  ولكن اخلر  الكلف،  تكون عاما من عوامل تطوير 
اأ�صهر  ب�صعة  بعد  يختفي  ما  غالبا  فاإنه  احلوامل  الن�صاء  ل��دى  يحدث 
التعر�س  التقليل من  بعد  اأق��ل و�صوحا  الكلف  ي�صبح  ال��ولدة. قد  من 
لأ�صعة ال�صم�س، وا�صتخدام كرمي احلماية منها ب�صكل يومي، اإ�صافة اإىل 
اللون وخايا اجللد  اإزال��ة  الذي ي�صاعد على  الب�صيط للوجه  التق�صري 

امليتة وت�صريع جتدد اخلايا.

عالجه
الكيميائي  التق�صري  بوا�صطة  ب�صهولة  الب�صرة  كلف  ع��اج  ب��الإم��ك��ان 
كوجيك  حم�س  ترتينوين،  م��ن  م��زي��ج  على  حت��ت��وي  ال��ت��ي  وال��ك��رمي��ات 
وحام�س اأزليك، ولكن يف الوقت نف�صه من ال�صعب اأن يتا�صى الكلف 
الليزر  با�صتخدام  اجللدية  الم��را���س  اطباء  يو�صي  قد  ول��ذا  اجللدي، 

لإزالة البقع ال�صوداء اأو كرميات ال�صتريويد املو�صعية.

غالبا ما يرتافق احلمل مع �صيل من امل�صاعر املت�صاربة، فاأحيانا قد 
ت�صعرين بال�صعادة الغامرة عندما تفكرين يف وجود حياة جديدة 
تتنامى داخلك، واأحيانا تكون هناك اأيام ت�صعرين فيها بالإحباط 
بطنك  حجم  ويت�صخم  ثدياك،  فينمو  يكرب،  ج�صمك  يبداأ  حني 
حتى  طويل  وق��ت  اإىل  حتتاجني  وق��د  خ�صرك،  حميط  ويختفي 
يعود �صكل ج�صمك كما كان، لكن اإليك اخلرب ال�صار فمع تقدم العلم 
وقت  اأق��رب  يف  اجلميلة  ذات��ك  اإىل  العودة  ميكنك  والتكنولوجيا 

وبال�صكل الذي تريدين.

ل �صك يف اأن اختبار التاأثريات اجل�صدية والعاطفية ل�صرطان الثدي ت�صّكل �صدمة كبرية. لذلك يعجز بع�س الن�صاء 
�س الأطباء اإ�صابتهن بال�صرطان يف اأحد الثديني اتخاذ  عن خو�س هذه املعاناة جمددًا. فيقرر عدد متزايد ممن �صخَّ

تدابري جذرية لتفادي الإ�صابة بهذا املر�س يف الثدي الثاين: ا�صتئ�صال كال الثديني.

يدفع القلق بع�س الن�صاء اإىل اخل�صوع جلراحة ا�صتئ�صال 
داٍع طبي. لكن درا�صة ُطرحت يف  اأي  الثديني من دون  كا 
لعلم  الأم��ريك��ي��ة  للجمعية  ال��ت��اب��ع  العناية  ج���ودة  منتدى 
يف  بال�صرطان  الإ�صابة  خطر  اأن  ك�صفت  ال�صريري  الأورام 
الن�صاء  ج��ّداً يف حالة معظم  يكون منخف�صاً  الثاين  الثدي 
اللواتي يخ�صعن لهذه اجلراحة )%70(. بكلمات اأخرى، 
ملخاطر  داٍع  اأي  دون  م��ن  اأنف�صهن  ك��ث��ريات  ن�����ص��اء  ت��ع��ّر���س 
والندوب.  الأخ��م��اج،  الأمل،  خ�صو�صاً  الثديني،  ا�صتئ�صال 
حلماية  الأف�����ص��ل  اخل��ي��ار  يعترنه  عما  الن�صاء  تلك  ت��ع��ّر 

�صحتهن. لكنهن ل يعني حّقاً املخاطر.

تزايد اجلراحات
عام  ال�صريري  الأورام  علم  جملة  يف  ُن�صرت  درا���ص��ة  ُتظهر 
الوقائية  ال���ث���دي  ا���ص��ت��ئ�����ص��ال  ج���راح���ات  ع���دد  اأن   2009
الدرا�صة  )ت��اب��ع��ت  و2005   1998 ع��اَم��ي  ب��ني  ت�صاعف 
الورم  ُي��دع��ى  ال��ث��دي  �صرطان  م��ن  ن��وع��اً  عانني  ن�صاء  حالة 
 ductal( اللبنية  ال��ق��ن��وات  داخ���ل  املو�صعي  ال�صرطاين 
carcinoma in situ(. يبداأ هذا ال�صرطان يف قنوات 
�صرطان  اأن��واع  اأ�صهل من  �صفاوؤه  وُيعتر  الثدي  احلليب يف 
الرئي�صة  الدوافع  اأحد  اأن اخلوف  الأخ��رى(. ويبدو  الثدي 
درا�صة  يف  ال��ن�����ص��اء  غالبية  ق��ال��ت  ف��ق��د  ال���زي���ادة.  ه���ذه  وراء 
ا�صتئ�صال  جلراحة  خ�صعن  اللواتي  العناية،  جودة  منتدى 
وقائية لكا الثديني، اإنهن )خفن كثرياً( من خطر ظهور 

ال�صرطان جمدداً.
وم���ن الأ���ص��ب��اب الأخ�����رى امل��ح��ت��م��ل��ة لرت���ف���اع ع���دد جراحة 
الأكر  الثدي  �صرطان  فحو�س  الوقائية  الثدي  ا�صتئ�صال 
لورا  الدكتورة  ال��ث��دي.  ترميم  اإع���ادة  تقنيات  وحت�صن  دق��ة 
الثدي  اأورام  ج��راح��ة  يف  متخ�ص�صة  طبيبة  دوميني�صي 

 Brigham and Women’s م�����ص��ت�����ص��ف��ى  يف 
يف  الطب  كلية  يف  اجل��راح��ة  علم  يف  م�صاعدة  وب��روف�����ص��ورة 
امل��ج��ال: )ُت��اح��ظ الن�صاء  ت��ق��ول يف ه��ذا  جامعة ه��ارف��ارد، 
وقائية  جلراحة  اخل�صوع  يقررن  اللواتي  الناجحات  اأي�صاً 
املري�صات.  يف  يوؤثر  ه��ذا  اأن  واأعتقد  الثديني.  ل�صتئ�صال 
القا�صم  ع��ن  و�صاألنني  ك��ث��ريات  ن�صاء  عيادتي  ق�صدت  فقد 
امل�صرك بني حالتهن وحالة كري�صتينا اأبلغايت اأو جوليانا 

ران�صيك(.
اأن�صجة الثدي. ول  ُت�صتاأ�صل كل  خال اجلراحة الوقائية، 
ميكن العدول عن هذه اجلراحة، ف�صًا عن اأن خماطرها 
ت�صمل النزف والأخماج. تقرر ن�صاء كثريات يخ�صعن لهذه 

اجلراحة اإجراء ترميم للثدي بعد فرة. 

اخلطر احلقيقي
الثدي  ب�صرطان  اإ�صابتهن  �ُصخ�صت  ك��ث��ريات  ن�صاء  تعتقد 
اأنهن �صيكن يف ماأمن و�صيوفرن على اأنف�صهن عناء اخل�صوع 
اإن خ�صعن جلراحة ا�صتئ�صال الثديني  لعاج يف امل�صتقبل، 
معاً، حتى لو مل ين�صح اجلراح بذلك، وفق الدكتورة جودي 
وال��وق��اي��ة منه يف  ال�صرطان  م��رك��ز جينات  م��دي��رة  غ��ارب��ر، 
يف  الطب  كلية  يف  وبروف�صورة  لل�صرطان  فاربر  دان��ا  معهد 

هارفارد.
الثديني، يبلغ  اأحد  بال�صرطان يف  املراأة  اإ�صابة  اإذا �ُصخ�صت 
احتمال اإ�صابتها بال�صرطان يف الثدي الثاين اأقل من 1%. 
ول يكون خطر اإ�صابتها بال�صرطان يف الثدي الثاين عالّياً 
)وتكون عندئٍذ مر�صحة جلراحة ا�صتئ�صال الثدي الوقائية( 
ابنتها(  �صقيقتها،  )اأمها،  قريباتها  من  اثنتان  كانت  اإذا  اإل 
فح�س  ج��اء  اإذا  اأو  املبي�س،  اأو  الثدي  ب�صرطان  اأ�صيبتا  قد 
اإىل  اأخ��رى ت�صري  اأي جينة  اأو   BRCA2 اأو   BRCA1

تنامي خطر الإ�صابة ب�صرطان الثدي اإيجابّياً.
ع�����اوة ع��ل��ى ذل�����ك، ح��ت��ى ل���و خ�����ص��ع��ت امل��ري�����ص��ة جلراحة 
لن  اأنها  بذلك  ت�صمن  ل  فهي  الوقائية،  الثدي  ا�صتئ�صال 
ُت�صاب بال�صرطان يف امل�صتقبل. تو�صح الدكتورة دوميني�صي: 
اجلراحة  هذه  اأن  املري�صات  تفهم  اأن  املهم  من  اأن  )اأعتقد 
حتّد من خطر اإ�صابتهن ب�صرطان الثدي جمدداً، اإل اأنها ل 

توؤثر مطلقاً يف احتمال اأن يعاود ال�صرطان الظهور(.

قرار مهم
تواجه الن�صاء اللواتي يفكرن يف اخل�صوع جلراحة ا�صتئ�صال 
ت�صري  عاطفية.  مرحلة  يف  مهماً  ق����راراً  ال��وق��ائ��ي��ة  ال��ث��دي 
الدكتورة غاربر: )ناأمل اأن تاأخذ املراأة الوقت الكايف لتقوم 
بخيار جيد، واأل تقدم على اجلراحة يف مرحلة يكون خوفها 

فيها يف اأوجه(.
كثريات  مري�صات  )تختار  دوميني�صي:  ال��دك��ت��ورة  وت��ذك��ر 
اإرجاء اتخاذ القرار اإىل اأن ينتهني من العاج ويكن يف حالة 
فكرية اأف�صل لتحديد قرارهن يف �صاأن الثدي الآخر. كذلك 
من ال�صروري اأن تفهم املراأة التي تقرر ا�صتئ�صال الثديني، 
مع اأن الأطباء �صخ�صوا اإ�صابتها بال�صرطان يف ثدي واحد، 
اإىل  بالإ�صافة  تعانيه،  ال��ذي  ال�صرطان  مر�س  اأوج��ه  كامل 

خماطر جتدده يف امل�صتقبل(.
على املراأة اأن تتحدث اإىل طبيبها يف �صاأن املخاطر واخليارات 
الأخرى املتوافرة للوقاية من �صرطان الثدي، وت�صمل تناول 
اإج��راء تغيريات يف منط احلياة، مثل  اأو  دواء تاموك�صيفني 
اأن  املراأة  األ ت�صعر  ممار�صة الريا�صة. تقول غاربر: )يجب 
الوحيد  احل��ل  الثديني  ك��ا  ا�صتئ�صال  جل��راح��ة  اخل�صوع 
اأخرى  و�صائل  تتوافر  �صحيح.  غري  فهذا  �صينقذها.  ال��ذي 

لتحقيق الهدف(.
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 Hansel & Gretel ف��ي��ل��م��ه��م��ا  ا����ص���م 
من  خ��ل��ي��ط  وه����و   ،Witch Hunters
ال��رع��ب وامل����رح. ال��ع��م��ل م��ن اإن��ت��اج )ف��ري��ق ويل 
فاريل( ومن بطولة الرجل الذي مّثل يف فيلم 
التي  واملمثلة   The Bourne Legacy

اأدت �صابقاً دور حبيبة جيم�س بوند.
بامل�صاركة  )اأقنعوين  عاماً(:   42( ريرن  يقول 
حني حتدثوا عن متابعة حكاية هان�صل وغريتل 
املعروفة بعد اأن ت�صبح ال�صخ�صيتان را�صدتني(. 
لتوها:  ع��ام��اً   27 بلغت  التي  اأرت��رت��ون  ت�صيف 
يحققا  مل  هما  �صنة.   15 بعد  الأح���داث  )تقع 

ال�صعادة بعد، وقد بداآ ي�صطادان ال�صاحرات(.
الثاثي   Witch Hunters ف��ي��ل��م  يف 
ويركهما  الغابة  اإىل  الطفان  ُي�صاق  الأب��ع��اد، 

منزل  على  فيعران  هناك.  وحدهما  والدهما 
م�صجونني  وي�صبحان  باحللوى  مغطى  �صاحرة 
ه���ن���اك، وح����ني ي���ج���دان ط��ري��ق��ة ل��ل��ه��رب )عر 
احلياة.  يف  دعوتهما  يدركان  اجلماعي(،  العمل 
وحرقهّن  وطعنهّن  ال�صاحرات  بتعقب  فيبداآن 
يفعان  هما  باخت�صار،  عليهّن.  النار  واإط��اق 

كل ما يلزم يف هذا املجال.
اأق�صى درجات  اأرترتون: )يتطلب الدور  تو�صح 
املرونة(. �صاركت يف ال�صابق يف اأفام حركة )مثل 
 Prince ofو Clash of the Titans
 ،)Quantum of Solaceو  Persia
لكنها مل جت�صد يوماً م�صاهد احلركة بنف�صها: 
كي  مكثفة  ت��دري��ب��ات  خ��و���س  اإىل  )ا����ص���ط���ررُت 
كان  دور غريتل.  لأداء  يكفي  ر�صيقة مبا  اأ�صبح 

بذلة  اأب���دو جميلة يف  واأن  قوتي  اأزي���د  اأن  يجب 
جلدية(.

ه����ذا الأم������ر ���ص��ح��ي��ح. ف��ق��د ق����ام ري����رن ب����دوره 
على  القتال  م�صاهد  لأداء  الازمة  بالتدريبات 
ال�صا�صة. لكّن اأداء دور هان�صل كان مهمة �صائكة 
قليًا يف البداية: )كانت امل�صكلة تتعلق بالأزياء 
ال�صيقة. لكنها م�صممة براعة، فهي ل ت�صمن 
الظهور ب�صكل رائع فح�صب بل اإنها عملية اأي�صاً. 

هذا ما اكت�صفُته(.
كان اأداء دور �صقيقني ي�صتلزم وجود نوع خمتلف 
)كان  ري��رن:  يقول  ال�صا�صة.  على  الكيمياء  من 
اأمراً �صرورياً كما يحدث  التوا�صل غري �صفهي 

يف العادة بني الأ�صقاء(.
كانت �صناعة فيلم حركة خيايل تعني العمل يف 

عامل مليء بعنا�صر مل يعهدها النا�س على اأر�س 
العنا�صر  تلك  ابتكار  ع��دم  اإىل  ون��ظ��راً  ال��واق��ع. 
ن�صاهده  م��ا  معظم  اأّن  على  ري��رن  ي��وؤك��د  رقمياً، 
�صاحرات  وث��م��ة  حقيقي  م��ك��ان  )اإن����ه  ح��ق��ي��ق��ي: 
حقيقيات يرتدين اأزياء خا�صة وقد ا�صتعّنا بقزم 

حقيقي اأي�صاً(.
تقول اأرترتون: )كان التعامل مع قزم متحرك 
يف مكان  رائ����ع����اً  اأم�������راً  رق���م���ي���اً  ي���ك���ون  اأن  ب����دل 
وراء  م��ا  اإىل  النظر  م��ن  اأف�صل  ه��ذا  الت�صوير. 
�صتتم  ال���ذي  العن�صر  ع��ن  وال��ت�����ص��اوؤل  ال��ك��ام��ريا 

اإ�صافته رقمياً يف مرحلة لحقة(.
العمل،  �صتنتج  و�صركاه(  )فاريل  �صركة  اأن  مبا 
يعني ذلك تلقائياً وجود عوامل م�صحكة كثرية، 
من بينها عنا�صر معروفة تاريخياً مثل زجاجات 

الأطفال  �صور  مع  القدمية  البافارية  احلليب 
املفقودين )بعد اأن خطفتهم ال�صاحرات(...

النواحي  اأن نركز على  يقول ريرن: )كان يجب 
�صك  ل  اجلمهور.  واإىل  اإلينا  بالن�صبة  اجلدية 
لكننا  م��ا.  مرحلة  يف  �صتظهر  ال��دع��اب��ات  اأن  يف 
التعامل بجدية مع عاقتنا كي  اإىل  ا�صطررنا 

ي�صّدقها اجلمهور(.
 Hansel & Gretel Witch اأثار فيلم
على  واملعجبات  املعجبني  ا�صتياء   Hunters
مثل  ب���الأف���ام  املخت�صة  الإل��ك��رون��ي��ة  امل��واق��ع 
العمل  ك���ان  ه��ل   .Rottentomatoes
اآخر؟  ج��زء  ب�صناعة  التفكري  ل��درج��ة  م�صحكاً 
اأحد  دور احلبيبة يف  اأرت��رت��ون على  دور  اقت�صر 
اأفام بوند ومل ت�صارك يف جزء اآخر من �صل�صلة

تخو�س  ل��ذا   .Clash of the Titans
م��غ��ام��رة م��ن ن��وع ج��دي��د ه��ذه امل���رة: )اأداء دور 
البطلة يف فيلم حركة قد يفتح الأبواب اأمامي. 

�صرنى ما يحدث(.
ل�صناعة جزء  ري��رن جم���دداً  ا���ص��ت��دع��اء  يتم  ق��د 
جديد من �صل�صلة Bourne، لكن هل �صيعود 
يف خمتلف اأجزاء �صل�صلة Avengers )حيث 

اأدى �صخ�صية )هوك((؟
بهذه  دوم��اً  الإنتاج  �صركات  )تفكر  ري��رن:  يختم 
الطريقة. لكن كي يحدث ذلك، يجب اأن نك�صب 
م�صوقة.  م���غ���ام���رة  يف  ون�����ص��ط��ح��ب��ه  اجل���م���ه���ور 
يريدون  كانوا  اإذا  ما  امل�صاهدون  يقرر  اأن  يجب 
م�صاهدتها يف دور غريتل وروؤيتي يف دور هان�صل 

جمدداً(.

اإحدى حتف �صتيفن �صبيلربغ اخلالدة

)احلديقة اجلورا�سية(.. ا�ستعادة ثالثية الأبعاد
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ريرن واأرترتون يطاردان ال�ساحرات 

الدويل  ال�صينمائي  )ك��ان(  ملهرجان  املنظمة  اللجنة  اأعلنت 
�صبيلرغ  �صتيفن  الكبري  المريكي  املخرج  اختيار  موؤخرا، 
ل��رئ��ا���ص��ة جل��ن��ة حت��ك��ي��م امل��ه��رج��ان يف دورت����ه امل��ق��ب��ل��ة )مايو 
�صبيلرغ  �صتيفن  اأع��ل��ن  الإع�����ان،  ه���ذا  وم���ع   .)2013
)احلديقة  �صل�صلة  من  امل�صتعادة  الن�صخة  اطاق  عن  نف�صه 
اجلورا�صية( )جورا�صيك بارك( بنظام عر�س ثاثي الأبعاد 
بعد اأن كانت قد �صدرت ال�صل�صلة بكاملها بن�صخة )بلو راي( 
متفردة. وقد تقرر ان تعر�س الن�صخة اجلديدة اأو الن�صخة 
باأنني  �صخ�صيا  واع��رف  اجل��اري،  ابريل  البعاد يف  ثاثية 
حينما �صاهدت الفيلم بن�صخته اجلديدة، �صعرت باأن ال�صينما 
اليوم ت�صتحق قفزات كرى على �صعيد التقنيات واملعاجلات 
عام  الفيلم  �صبيلرغ  قدم  حينما  متوافرة  كانت  لو  الفنية، 
نقلة اأكر ا�صافة اىل ما حققه الفيلم الذي  1993، حلقق 

�صكل يومها نقلة نوعية على �صعيد النتاج ال�صخم.
املعامل  اىل  ال�صل�صلة  ه���ذه  م��ن  الأول  اجل����زء  اأدخ����ل  ل��ق��د 
مايني  حفنة  ل��ه  و�صرفت  والتقنيات  ب��امل��وؤث��رات  اخلا�صة 
جديدة تتجاوز قيمتها انتاج ما يعادل انتاج ال�صينما العربية 
خال عام ولرمبا عامني، لنح�صل على هذه الن�صخة التي 
ت�صعر الن�صان وكاأنه مل ي�صاهد هذا الفيلم مرات عدة من 

ذي قبل، �صواء من خال ال�صينما اأو التلفزيون.
مرحلة جديدة من نقاء ال�صورة وال�صورة، ومرحلة متطورة 
مع تقنيات الأبعاد الثاثة ت�صعر معها اأن الدينا�صور �صوف 

يلتهمك واإن كنت على كر�صي امل�صاهدة.
بيان  نف�صه يف  يقول  �صبيلرغ  �صتيفن  ن�صخة جديدة جتعل 
تكون  اأن  يتمنى  باأنه  )يونيفر�صال(  املوزعة  ال�صركة  وزعته 
م��ا يده�س  ك��ل  ل��ه، ليقدم  ت��واف��رت  ق��د  التقنيات  ه��ذه  مثل 

اجلمهور.
فيلم يعود بنا اىل حكاية املليونري الذي اأقام حديقة �صخمة 
جينات  وا�صتنباط  والدرا�صات،  البحوث  من  كم  اج��راء  بعد 

تلك الدينا�صورات من خال دم بعو�صة وجدت يف كهرمان.
الباحثني..  م��ن  جم��م��وع��ة  املتخبلة  احل��دي��ق��ة  ت��ل��ك  ي����زور 
مل�صاهدة هذا الكت�صاف النادر.. ولكن تلك الرحلة تقودهم 
عدد  الفيلم  يف  الأن��ف��ا���س.  حتب�س  مغامرة  اىل  اأ���ص��ره��م  م��ع 
اتنريو  ريت�صارد  ال��راح��ل  بينهم  من  البارزين،  النجوم  من 
ب���دور امل��ل��ي��ون��ري ال��دك��ت��ور ج���ون ه���ام���ون، م�����ص��ريي��ن اىل اأن 
اأعماله  اأب���رز  وم��ن  ع��رف كمخرج  ات��ن��ريو  ري��ت�����ص��ارد  ال�صري 
الفيلم التحفة )غاندي(. ويف الفيلم النجم ال�صرايل �صام 

)بدور  ديرين  لدرا  والنجمة  ج��ران��ت(  اآلن  )د.  ب��دور  نيل 
الدكتورة ايلي �صاتلر( والنجم جيف غولد بلوم بدور )ايان 

مالكوم( وعدد اآخر من ال�صماء.
معتمدا  الن��ت��اج  يف  و���ص��ارك  �صبيلرغ  �صتيفن  الفيلم  اأخ��رج 
قام  ال���ذي  كري�صتون  مايكل  �صاغه  رائ���ع  روائ���ي  ن�س  على 
بنف�صه بكتابة ال�صيناريو لهذا اجلزء وبقية الجزاء من تلك 

الثاثية املذهلة.
�صتديوهات  وزع��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ق��اري��ر  اىل  ا���ص��ت��ن��ادا  ون�����ص��ري 

يونيفر�صال والتي تقول بان الفيلم تكلف انتاجه يومها 63 
مليون دولر وح�صد يف ا�صبوعه الأول يف الأ�صواق المريكية 
يف  الثاين  ال�صبوع  نهاية  يف  جمع  بينم  دولر،  مليون   32
ويبقى  ا�صرليني،  جنيه  مليون   45 الريطانية  ال�صواق 
املليار  م��ن  اق��رب��ت  الأول  اجل���زء  ع��وائ��د  اأن  اىل  ن�صري  ان 

دولر.
ويليامز  جون  املو�صيقار  للفيلم  الت�صويرية  املو�صيقى  �صاغ 
الذي األف مو�صيقات العديد من التحف ال�صينمائية ومنها 

�صل�صلة افام )هاري بوتر( و�صل�صلة افام )حرب النجوم( 
وقائمة طويلة من الأعمال ال�صينمائية.

الآخر  ه��و  ال��ذي �صور  كيندي  دي��ان  ب��ه  فقام  الت�صوير  اأم��ا 
اأعمال �صينمائية بالغة الهمية ومنها )العودة اىل امل�صتقبل( 

و)ابولو 13( وغريها.
دعوة  ان��ه��ا  ل��ن��ق��ول  اجل���دي���دة  بن�صخته  ال��ف��ي��ل��م  اىل  ون��ع��ود 
لفيلم  ال�صتعادة  ومتعة  وال�صوت  ال�صوت  بنقاء  لا�صتمتاع 

يظل �صاحلا لكل زمان.. ومكان.

حني ن�صاأل رّواد ال�صينما يف اأنحاء العامل عن اأول �صاحرة �صاهدوها يف الأفالم، ن�صمع دومًا الإجابة نف�صها. تقول املمثلة الإنكليزية 
جيما اأرترتون: )كنُت مثل اجلميع اأرتعب من ال�صاحرة يف فيلم Wizard of Oz. لدينا جميعًا النطباع نف�صه منذ الطفولة، 
األي�س كذلك؟(. يقول املمثل جريميي ريرن )من اأفالمه Hurt Locker(: )كانت ق�صة Wizard of Oz اأول عمل اأقوم به، 
على امل�صرح حتديدًا. اأديت دور الفزاعة. لذا كنُت اأوؤمن دومًا بوجود �صاحرة واحدة فقط. تلك ال�صاحرة هي الأ�صلية. اإنها 

�صاحرة الغرب ال�صريرة(. وي�صيف: )كنت وجيما اأرترتون نبحث عن �صيء غام�س وخمتلف يف فيلمنا(.



اأدوارك واأعمالك، فهل قبلِت  • من املعروف انك متاأنية جداً يف اختيار 
امل�صاركة يف م�صل�صل )ج��ذور( لأن��ك وج��دِت اأن��ه العمل الفني ال��ذي كنت 
الفني  امل�صتوى  على  يحافظ  وال��ذي  كفنانة  ير�صيك  وال��ذي  تنتظرينه 

الراقي الذي حتر�صني عليه يف كل اعمالك؟
بن�صه  ويتميز  ج��ي��دا  ع��م��ا  ك��ون��ه  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  )ج����ذور(  م�صل�صل   -
دائماً  الفر�صة  تتوافر  اأنه ل  �صيما  ول  ا�صتفزين كممثلة  فاإنه  اجلميل، 
للممثل لتقدمي دور مماثل يف حياته الفنية. هذا الأمر ميكن اأن يح�صل 

مرة يف احلياة.
حياتك؟ دور  هو  )جذور(  م�صل�صل  يف  دورك  اأن  تق�صدين  • هل 

اىل  بالن�صبة  متوقعة  غري  اأدوار  تقدمي  للممثل  تتيح  التي  الفر�س   -
م��ن خال  الأم���ر حتقق معي  وه���ذا  ي���وم.  ك��ل  لي�صت متاحة  اجل��م��ه��ور 
م�صل�صل )جذور( لي�س لأنني اأج�صد �صخ�صية والدة كارل )توؤدي دورها 
باميا الكيك( بل لأنني اأقدم دوراً مميزاً كالذي �صاهده النا�س يف احللقة 

ال�صا�صة. على   13
• اإىل اأي حد ي�صاهم وجود )خلطة( من املمثلني القديرين والبارعني 
الذين ينتمون اإىل جيلك الفني واجليل اجلديد، يف ا�صتفزازك كممثلة 

على ال�صا�صة؟
- كلما متّيز املمثلون الذين اأ�صاركهم العمل مب�صتوى اداء عاٍل كلما اأديت 

يف �صكل اأف�صل، )كل �صي بيكمل بع�صو(. 
ير�صخ  ك��ي  املنا�صبة  الفر�صة  )ج����ذور(  م�صل�صل  يف  وج���دِت  وه��ل   •
اأنه عمل عربي م�صرك.  �صيما  العربي، ول  اكر عند اجلمهور  ا�صمك 
اجلمهور  ت��ع��ّرف  ال��ع��ري��ق،  الفني  ال��ت��اري��خ  �صاحبة  �صمعون  تقا  م��ث��ًا 
عليها ب�صخ�صية )عليا( التي قدمتها يف م�صل�صل )روبي(، فهل ترين اأن 

جتربتيكما مت�صابهتني من هذه الناحية؟
- اجلمهور العربي ل يعرفني كفاية. رمبا هو يعرفني من خال م�صل�صل 
)العا�صفة تهب مرتني( الذي عر�س يومها على �صا�صة )تلفزيون لبنان( 
ي�صاهم  امل�صابهة  امل�صل�صات  من  وغ��ريه  )ج��ذور(  ان  �صك  ول  الر�صمي. 
كممثلني  اإلينا  بالن�صبة  ج���داً  مهمة  الناحية  وه���ذه  ع��رب��ي��اً،  بانت�صارنا 

لبنانيني لأنه ي�صلط ال�صوء على طاقاتنا ونوعية عملنا وتراثنا.
عربياً؟ الأبواب  اأمامك  �صيفتح  )جذور(  م�صل�صل  باأن  ت�صعرين  • هل 

اأقوم  اأن  اآم��اًل على اي �صيء، لأنني تعلمت  اأعلق  اأح�ّس واأل  األ  ل  اأف�صّ  -
بعملي باأف�صل طريقة ممكنة، وما الذي ميكن اأن يحدث بعد ذلك فاهلل 

وحده هو الذي يقرر. ل توجد لدي اآمال اأو توقعات.
خذلك؟ التمثيل  جمال  اأن  • يبدو 

- نعم. لكن ل توجد لدّي توقعات جتاه اي �صيء ل يف جمال املهنة ول 
يف اي جمال اآخر. نحن نطالب عادة باأ�صياء حمددة ولكن الدنيا تعطينا 
اأن���ه ل ي��ج��وز اأن  اأ���ص��ي��اء اأخ����رى. م��ن يفكر ب��روي��ة وحكمة ي���درك ج��ي��داً 
اإليه خال م�صواره  التي ت�صل  اأن ي�صتقبل كل ال�صياء  �صيئاً، بل  يتوقع 

يف احلياة.
�صكل  يف  الن�����ص��ان  وع��ل��ى  �صكل  يف  املمثل  على  مم��ن��وع  احل��ل��م  وك���اأن   •

عام؟
الن�صان ل  اأن  ع��ام، جند  �صكل  املو�صوع يف  ه��ذا  تناولنا  اإذا  ولكن  نعم   -
ت�صيق  كلما  ل�صو!(.  حلم  با  )الن�صان  حلم  دون  من  يعي�س  اأن  ميكنه 
ن�صتيقظ �صباحاً  اأن  ن�صتطيع  لن  واإل  اإىل احللم  نلجاأ  بنا طرق احلياة 
كل يوم ونرى ال�صم�س زرقاء وال�صم�س �صاطعة والدنيا باألف خري. احللم 
اإلينا  بالن�صبة  اأمر اجباري يف حياتنا حتى لو مل يتحقق، وهو �صروري 
متاماً كما الطعام وال�صراب لأنه ي�صاعدنا على ال�صتمرار يف هذه احلياة 

املليئة بخيبات الأمل.
يف  الأوىل  للمرة  ت�صارك  كممثلة  اكت�صفته  الذي  اجلديد  ال�صعور  • ما 

عمل م�صرك ن�صاً واإخراجاً ومتثيًا؟ 
- اأوًل، اريد اأن اتوجه بال�صكر من كل قلبي اإىل الكاتبة كلوديا مار�صليان 
ُي���رزان  دوران  وه��م��ا  م�صل�صل،  يف  متناق�صني  دوري����ن  منحتني  لأن��ه��ا 
اأ�صمر لأنه  املخرج فيليب  اأي�صاً  اأ�صكر  اأن  اأريد  ثانياً،  التمثيلية.  قدراتي 
احب كل ال�صخ�صيات من كل قلبه، وقد مل�صُت هذا الأمر بنف�صي، ثالثاً، 
اأرغب بتوجيه ال�صكر اإىل ال�صركة املنتجة، لأنها �صنحت الفر�صة للممثل 
اللبناين، طبعاً من بعد جتربة م�صل�صل )روبي(، كي يطل بوجه مل يكن 
يعرفه اجلمهور العربي، واأق�صد بكامي الدراما، كما اأتقدم بال�صكر اإىل 
اأجل تقدمي  باأبحاثي من  اأقوم  ا�صتقبلتني كي  التي  جمعية )�صيزوبيل( 
عن  قلته  ما  امل�صل�صل.  من   13 احللقة  يف  ب��داأت  التي  )دي��ن��ا(  �صخ�صية 
ال�صعور  �صوؤالك.  عن  كجواب  متاماً  ينطبق  ال��ذي  هو  )دينا(  �صخ�صية 
الذي منحني اإياه م�صل�صل )جذور( ل ميكن و�صفه كاماً، ول �صك اأنه 
يبدو وا�صحاً اأكر من خال متثيلي، وَمن �صيتابع العمل �صيكت�صف كم 

كنت )طايرة( وحملقة يف دوري.
)جذور(؟ م�صل�صل  يف  دورك  �صبقت  التي  الأدوار  تقّومني  • وكيف 

ال�صابقة،  اأدواري  كل  عن  ويختلف  مركب  دوري  )ج��ذور(  م�صل�صل  يف   -
الأدوار يف  الت�صنيفات وح�صر  مل��اذا  منها.  اأف�صل  اأن��ه  يعني  ولكن هذا ل 
مراتب! وهل من ال�صروري اأن اأحدد ما الدور الأول اأو الثاين اأو الثالث 
من حيث الأهمية يف م�صريتي الفنية؟ الأمور ل تقا�س على هذا النحو، 
كل ما يف الأمر اأنني اكت�صفت �صيئاً ما يف م�صل�صل )جذور(، واإليه اأ�صتعد 

اأي�صاً مل�صل�صل جديد �صيكون هو اأي�صاً اكت�صافاً جديداً. 
وا�صتغلتها  نف�صي  يف  اكت�صفتها  التي  ال�صخ�صية  هذه  اأعطاين  )ج��ذور( 
بحب كبري وبفرح. امل�صاألة ل عاقة لها بالت�صنيفات وكيف كانت الأدوار 

التي كانت بعده وتلك التي �صتاأتي بعده.
يف  دورك  عن  كبري  ب�صغف  تتحدثني  لأن��ك  �صرورياً،  ك��ان  ال�صوؤال   •

م�صل�صل )جذور(؟
- اأحتدث ب�صغف كون م�صل�صل )جذور( جديدا وال�صخ�صية اأطلت حديثاً 
على النا�س واأتلقى الكثري من الأ�صداء الإيجابية حولها. ما ح�صل معي 
)�صيء ل ميكن ت�صديقه(، واأنا اأ�صعر ب�صعادة كبرية لأن اأدائي و�صل اإىل 

النا�س ويف �صكل حقيقي ولي�س متثيًا. 
احلب  ق�صة  على  ترتكز  التي  امل�صل�صات  ان  البع�س  مقولة  ب��ني   •
الب�صيطة مطلوبة وميكن اأن حتقق النجاح وبني ق�صة م�صل�صل )جذور( 
واخليانة  احل��ب  بني  جتمع  التي  وموا�صيعها  �صخ�صياتها  يف  املت�صعبة 
والروة وال�صلطة واملال والغنية بالتف�صيل والأحداث، هل ترين اأن مثل 

هذه اخللطة باتت �صرورية يف اي م�صل�صل لأنها تغني العمل؟
- ل �صك يف اأنها تغني العمل لأنها تغني �صخ�صياته، ول تدور كلها حول 
حبو  )ط��ّي��ب  بيته.  يف  للم�صاهد  كما  للممثل  امللل  ي�صبب  واح��د  حم��ور 
بع�س... وبعدين!( هل يجب اأن ننتظر 60 حلقة كي نعرف ماذا ميكن 
اأن يفعل البطل والبطلة؟ )تخانقوا وت�صاحلوا ورّجال �صرير عمل معن 
�صرب ما بي�صوى(. النا�س ل ي�صتطيعون حتّمل موا�صيع مماثلة ويريدون 
اأعماًل ل حترك اإح�صا�س احلب عندهم فقط، رغم اأنها العن�صر الأهم يف 

الق�ص�س، لأن هناك موا�صيع اأخرى اإىل جانبه مهمة هي اأي�صاً. 

والكاتب  القدير  وامل��خ��رج  اجليد  املمثل  لبنان  يف  متوافر  اأن��ه  مبا   •
الدراما  اإىل  بحاجة  كنا  فهل  اجلميلة،  الطبيعية  املواقع  وكذلك  املبدع 
جتربة  ا�صتثنينا  اإذا  طبعاً  عندنا،  ما  اأف�صل  ونقدم  نقلدها  كي  الركية 

م�صل�صل )روبي( املاأخوذة ق�صته عن م�صل�صل فنزويلي؟
- ل ميكن اأن نقول ان املخرج فيليب اأ�صمر يقلد الأت��راك، لأنه معروف 
بطريقته يف العمل. نحن مل نكن ننتظر الأتراك ورمبا هم فتحوا اأعيننا 
على �صيء ما، لكن َمن كنا ننتظره هو املنتج الذي يدفع املايني لتنفيذ 
والفنيني  وال��ك��ات��ب  باملخرج  م���روراً  الكاتب  م��ن  املوا�صفات  كامل  عمل 
بعده  ومن  )روب��ي(  م�صل�صل  يفتح  اأن  اأمتنى  الت�صوير.  مبواقع  وانتهاء 
م�صل�صل )جذور( الأبواب امام الدراما لأن ُت�صّوق عربياً لننا منلك كل 

�صيء.
اين  )روب���ي(.  وم�صل�صل  )ج���ذور(  م�صل�صل  بني  مقارنة  اأجرينا  لو   •

جتدين اأن العمل الثاين يتفوق على العمل الأول؟
اع��رف. م�صل�صل )ج��ذور( خمتلف متاماً عن م�صل�صل )روب��ي( لأن  - ل 
الثاين عمل مكرر وتدور ق�صته حول امراأة واحدة )راحت، اجت، حّبت، 
بطّلت حتب، امها تنتظرها تبكي عليها، اختها...(، بينما يف )جذور( كل 
�صخ�صية يف امل�صل�صل لديها ق�صة، هو عمل عميق ب�صخ�صياته، باحداثه... 

فيه انا�س تكمل جتربتها... 
ممثلة  على  امل�صل�صل  فيه  ي��ق��وم  ال���ذي  زم��ن  يف  نعد  مل  ان��ن��ا  ق��ل��ِت   •

واحدة. ملاذا؟
متابعة  النا�س  بامكان  يعد  ومل  ج��داً  �صريعاً  اأ�صبح  احلياة  ايقاع  لأن   -
ممثلة واحدة طوال النهار وهل هي حتب اأم انها ل حتب. املطلوب وجود 
و�صوحاً  اأك��ر  اأ�صبحت  املجتمع  فئات  لأن  اأخ���رى  و�صخ�صيات  ق�ص�س 
من ال�صابق ول بد من التماهي معها درامياً. نحن اليوم اأ�صبحنا اأكر 

انفتاحاً ونتحدث عن موا�صيع مل نكن نتحدث عنها يف ال�صابق.
خو�س  يتمنى  النت�صار،  عن  بحثاً  اللبناين،  املمثل  كان  ال�صابق  يف   •
امل�صركة  الع��م��ال  ان  ت��ري��ن  فهل  ���ص��وري��ة،  اأو  م�صر  يف  متثيل  جت��رب��ة 

جتاوزت حلم خو�س جتارب مماثلة؟
- امل�صكلة اأننا نفكر بخو�س جتربة م�صرية اأو �صورية اأو اأردنية كل على 
حدة، على الرغم من ان الفن ل يرتبط بهوية، وهذا هو الفن ال�صامل. 
عندما يتعلق الفن بهوية حمددة فهذا يعني اأنه اأ�صغر مما يجب اأن يكون 
عليه والدليل ان كل امل�صل�صات اأ�صبحت جتمع اليوم بني ممثلني من كل 
الدول العربية. مل يلتفت اأحد اإىل اأن الدراما اأ�صبحت )خملوطة( وهذا 
اأم��ر جميل ج��داً ج��داً، لأن كل ممثل يتكلم لهجته وان ك��ان الهدف هو 
اننا ل نفهم اللهجات العربية  ال�صابق كان يقال  واحد. الفن �صامل. يف 

الأخرى ولكن تبني العك�س.
دوري  خاله  من  تقدمان  واحد  عمل  يف  �صمعون  تقا  مع  • وجودك 

الغرميتني اللتني تكرهان بع�صهما...؟
- نحن ل نكره بع�صنا ولكننا نحب الرجل نف�صه.

كرهاً؟ يولد  واحد  رجل  حب  • لكن 
- لي�س بال�صرورة. بح�صب امل�صل�صل، رجاء )تقا �صمعون( ل حتب ديانا، 
ولكن الثانية ل تعترها مناِف�صة لها، لأنها يف الأ�صا�س ل تريد الرتباط 

جمدداً بهذا ال�صخ�س.
وباأن  الفنية،  الأج��ي��ال  بني  وتنافر  �صرخ  وج��ود  عن  �صمعنا  لطاملا   •
اجليل القدمي ينتقد اجليل اجلديد وي�صفه بالغرور والعنجهية وعدم 
اجليل  اأن  دائماً  يوؤكد  اجلديد  اجليل  بينما  الت�صوير،  مواعيد  اح��رام 
اجتماع ممثلني من جيلني  مل�صِت  كيف  �صخ�صياً  يتقبله.  �صبقه ل  الذي 

خمتلفني يف م�صل�صل )جذور(؟
- هذه لي�صت املرة الوىل التي اأعمل فيها مع اجليل ال�صاب، اذ �صبق ان 
مرتني(  تهب  )العا�صفة  يف  وقبله  )فاميليا(  م�صل�صل  يف  معه  اجتمعت 
و)ن�صاء يف العا�صفة( و�صواهما. كما نحن تعلمنا من اجليل الذي �صبقنا 
م�صل�صل  م��ث��ًا يف  م��ن��ا.  يتعلم  اجل��دي��د  اجل��ي��ل  ف���اإن  م��ع��ه،  مثلنا  عندما 
)جذور( مع باميا الكيك التي حتب مهنة التمثيل )قد الدنيا( وت�صل 
اإىل موقع الت�صوير قبل اجلميع، كما اأنها �صاطرة وموهوبة ولذلك مل 
يو�صف  اأم��ا  حنا،  و�صام  على  ينطبق  نف�صه  والأم��ر  م�صكلة  اي  تعر�صنا 
اخلال فلن اأحتدث عنه لنه جنم ومعروف بالتزامه. من هذه الناحية، 
ولكن  ممثل،  اي  من  تق�صري  هناك  يكن  ومل  م�صاكل،  اي  تعر�صنا  مل 
هناك اختافا يف جتارب احلياة التي جتعلنا نختلف مع جرياننا ولي�س 

فقط مع املمثل الذي ي�صارك يف العمل، �صواء كان اأ�صغر اأو اكر منا.
مغايرة؟ جتربتك  اأن  • يبدو 

- بل ميكن القول انها جيدة بل اأكر من جيدة.
تكتفني  كنت  اأنك  حتى  متوا�صل  �صكل  يف  عملتم  اأنكم  املعروف  • من 
يعي�صه  ال��ذي  ال�صغط  الت�صوير.  امت��ام  اأج��ل  من  فقط  �صاعتني  بالنوم 
اأك���ر حت��ت �صغط  اأم ان���ه ي��ب��دع  اأدائ�����ه  امل��م��ث��ل، ه��ل ينعك�س ���ص��ل��ب��اً ع��ل��ى 

العمل؟
- الأمر يرتبط بكيفية تعامل املمثل مع هذا الو�صع وكيف ي�صاعد نف�صه 
والآخرين، وكيف ي�صاعد الآخرون اأنف�صهم وزماءهم. ل �صك اأننا تعبنا 
كثرياً وكنا ل ننام ونعمل يف اأجواء م�صغوطة، ولكن كل هذه التفا�صيل 

ميكن ن�صيانها مبجرد اأن يقول املخرج )توب(، لأننا كنا ن�صاعد بع�صنا.
لت�صويره؟ ت�صتعدين  الذي  الثاين  امل�صل�صل  • ما 

- هو م�صل�صل لبناين وباإنتاج لبناين... ولن اأ�صيف املزيد.
الذي  امل��ك��ان  يف  م��ت��واج��دة  اأن���ك  �صعرت  ه��ل  )ج����ذور(  م�صل�صل  م��ع   •

ت�صتحقينه والذي ا�صتقت اليه؟
- بل �صعرت اأن رول ا�صتعادت الفرح لأنها تفعل ما حتبه ومن خال اأدوار 
)بتاخد العقل(. بالأم�س كنت اأقول لقد اأ�صاع جيلنا الكثري من الوقت، 

لننا ولدنا يف لبنان.
عدة؟ اأعمال  يف  ن�صاهده  ونحن  يتاأثر  مل  غريك  • لكن 

- هوؤلء عددهم قليل مقارنة مع عدد املمثلني الذين يعملون يف املهنة.

اأ�صعر ب�صعادة كبرية لأن اأدائي و�صل اإىل النا�س ويف �صكل حقيقي ولي�س متثياًل

رول حمادة: ل توجد لدي اآمال اأو توقعات بالن�سبة مل�سل�سل )جذور(

فــن عـــربــي

ل تخفي النجمة رول حمادة فرحتها لأنها ت�صارك يف م�صل�صل )جذور( العمل الدرامي اللبناين - امل�صري امل�صرتك الذي يجمع نخبة 
من املمثلني يف ن�س كتبته كلوديا مار�صليان ويخرجه فيليب اأ�صمر، وُيربز للجمهور العربي الطاقات اللبنانية يف جمال الدراما.

التي كانت تطالب  ملا بعد )جذور( لأنها تعمل يف مهنة )خميبة لالآمال( كما يف �صائر املجالت، هي  التي ترف�س ان تتوقع  حمادة، 
ليبقى احللم هو  اأن ت�صتقبل كل ما ي�صلها،  تّعلم، تعّلمت  التجارب  اأخرى، ولأنها واقعية ولأن  اأ�صياء  لها  ار�صلت  باأ�صياء ولكن احلياة 

املتنف�س الوحيد الذي يجعلها ت�صتيقظ كل يوم، وترى ال�صم�س م�صرقة وال�صماء زرقاء و)الدنيا باألف خري(.
وتقول حمادة اإن م�صل�صل )جذور( بالإ�صافة لكونه عمال جيدا ويتميز بن�صه اجلميل فاإنه ا�صتفزين كممثلة، واأنا اأ�صعر ب�صعادة كبرية 
لأن اأدائي و�صل اإىل النا�س ويف �صكل حقيقي ولي�س متثياًل. واأكدت اأنها لي�صت املرة الوىل التي تعمل فيها مع جيل ال�صاب، فقد �صاركتهم 

يف م�صل�صالت عدة، وراأت اأن الفن ل يرتبط بهوية )لكن م�صكلتنا اأننا نفكر يف خو�س جتربة م�صرية اأو �صورية كل على حدة(:

»الكباريه ال�سيا�سي« تعيد
 اأ�سرف عبد الباقي للم�سرح

بعد غياب طويل ي�صتعد اأ�صرف عبد الباقى للوقوف جمددا على خ�صبة 
اإىل  مق�صمة  فهى  ال�صيا�صى،  الكباريه  لنوعية  تنتمى  مب�صرحية  امل�صرح 
ف�صول ق�صرية مدتها كاملة من 30 اإىل 45 دقيقة فقط، ويتم عر�صها 
اأ�صبوعيا حيث يعر�س كل اأ�صبوع عمًا م�صرحيا خمتلًفا، حيث يتم نزول 
الأ�صبوع فى  اأيام  باقى  ا�صتغال  اأن يتم  الأ�صبوع على  العر�س فى بداية 

التجهيز للعر�س الثانى.
ويقف العر�س امل�صرحى اجلديد فى منطقة و�صط بني امل�صرح والرامج 
التليفزيونية، حيث يعر�س خاله اأ�صرف عبد الباقى عدًدا من املو�صوعات 

احلية ما بني الفن وال�صيا�صة والق�صايا الجتماعية.
حلقات  من  كبري  ع��دد  ت�صجيل  من  انتهى  الباقى  عبد  اأ�صرف  اأن  يذكر   
عدًدا  اأ�صرف  خاله  ي�صت�صيف  �صاخر  برنامج  وهو  ج��دا«  »جد  برناجمه 
من جنوم الفن، ويتحدث معهم بطريقة �صاخرة عن الأح��داث اجلارية 

.»osn« ويعر�س اأ�صبوعيا على قناة
بعد  املقبل  رم�صان  مو�صم  من  الباقى  عبد  اأ���ص��رف  ان�صحب  جانبه  من   
توقف م�صل�صله اجلديد »حفيد عز« ب�صبب اأزمة مالية مرت بها ال�صركة 
املنتجة ت�صببت فى توقف العمل اإىل اأجل غري م�صمى، وهو امل�صل�صل الذى 
كان يعتمد اأ�صرف عبد الباقى عليه للظهور فى �صهر رم�صان املقبل، فى 
»راجل  كوم  �صيت  من  جديدة  موا�صم  اأى  اأ�صرف  يجهز  مل  نف�صه  الوقت 
الفنانني  من  كبرية  جمموعة  بطولته  فى  ي�صاركه  ال��ذى  �صتات«  و�صت 

منهم مها اأبو عوف ولقاء اخلمي�صى وانت�صار.

»نا�ص وكنا�ص« تعيد بدير 
والقلعاوي لـ »خ�سبة امل�سرح«

للبدء يف عر�س  ي�صتعد حاليا  اإن���ه  ب��دي��ر،  اأح��م��د  امل�����ص��ري  ال��ف��ن��ان  ق��ال   
م�صرحيته اجلديدة »نا�س وكنا�س«، التي �صيعود من خالها للم�صرح منذ 

م�صرحية »مر�صي عاوز كر�صي«.
وقال موؤلف امل�صرحية اأحمد الإبياري، اإنه قرر البدء يف بروفات امل�صرحية 

»�صرا«، اإىل اأن انتهى منها، ب�صبب القلق من عدم اكتمال امل�صرحية.
واأك���د الإب���ي���اري، اأن امل�����ص��رح ي��ع��اين حاليا م��ن الن��ق��را���س ول��ك��ن تواجد 
اأنواع  اأرق��ى  يعتر  ال��ذي  النوع  ه��ذا  �صينقذ  امل�صرح  خ�صبة  على  الفنانني 
اإطار �صيا�صي كوميدي من خال  اإن امل�صرحية تدور يف  الفنون. واأ�صاف 
عامل نظافة مير بالعديد من املواقف الكوميدية مع عدد من الأ�صخا�س 

الذين يقومون باأخذ راأيه يف الأو�صاع ال�صيا�صية احلالية.
امل�صرحية  و�صت�صهد  ال�صيد.  واإمي��ان  الإبياري  ط��ارق  البطولة  يف  و�صارك 
بعد غياب  امل�صرح  اإىل خ�صبة  اأخ��رى  القلعاوي مرة  الفنان حممود  عودة 

دام اأكر من 10 �صنوات.

األحد   -  2   يونيو    2013 م    -    العـدد    10808
Sunday   2    June     2013  -  Issue No   10808



األحد   -  2   يونيو    2013 م    -    العـدد    10808هم�س
Sunday   2    June     2013  -  Issue No   10808

اعداد ال�شاعر
عبد اهلل املن�شوري

بيت الق�شيد

عبدالرحمن عادل

�صـانـي لـه  والقـرم  ال�صهـم 

يل عملهم فـي البلـد   بانـي

لـي م�صاعيهـم  باالح�صانـي

وانـ�صـانــي اإنـ�صــان  بـيــن 

واالح�صـانـي يبـقـى  الظفـو 

دوره ومـن  مثلـه  لـي  عنـد 

مـ�صـهـوره وجــد  باحـتـرام 

جـوره مالهـا  الع�صايـر  فـي 

ثـوره الكـدر  م   .. زاحــو  كم 

ب�صـطـوره اأو  الهـلـه  خـالـد 

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

نعوذ بك .. يا ربنا من ، حاجتني

) كاآبة املنظر ، و�صوء املنقلب (

حكمــــــــة

للتواصل:
E-mail:xhms@hotmail.com

فاكس: 4488436   

بطل �خلليج 
مبنا�صبة فوز نادي بني يا�س بكاأ�س اخلليج لالأندية 

ت�صريف ك���ل  ح���اي���ز)ن(  ال�����ص��م��اوي  ه���ذا 

ل��ه��ا كيف ال���ب���ط���ول���ة، وال���ب���ط���ول���ة  ي����اب 

ل��ق��ن��ي��ف ال����غ����ي����ث  اأول  م�����ن  ي����اع����ّل����ه����ا 

ن��������ادي ف����خ����م مم����ت����ع مم����ي����ز وح����ّري����ف

وال�����ل�����ي حم���ل���ّي���ن���ه ث�����الث�����ْة غ���ط���اري���ف

م���ن���ه���م ت���ع���ل���ى ل���ل���م���ن�������ص���ات ت���ع���ري���ف

يف ال��ل��ع��ب ل���ه ���ص��ول��ه وي���ول���ه وت��ول��ي��ف

مل�����ّا ل���َع���ب ح���ت���ى ال���ن���َف�������س ف���ي���ه ت��وق��ي��ف

ج���م���ه���وره امي���اث���ل���ه..ك���ن���ه���م م���وال���ي���ف

وال����ت����ربك����ات ال����ل����ي ت��ي��ي��ن��ا م���راظ���ي���ف

�صيف"  " ���ص��ّي��دي  ل��ق��ا  ال��ف��رح��ة  م���ن  ودي 

����م دول������ْت������ه.. م����رف����وع را����ص���ه ع�����اّل اإ�����صِ

غ���َم���ر ب���ن���ي ي���ا����س ال����ف����رح وال���ون���ا����ص���ة

ي��ب��ا���ص��ه ج����ا  ول  ح��ب��ل��ه  ان���ق���ط���ع  م����ا  يل 

م�������ص���ت���ق���ب���ل���ه ب����اه����ي م�����ع ح�����ب ن���ا����ص���ه

"ال�صيف".. "حامد" . مع "عمر" يف الريا�صة

ق���ي���ا����ص���ه ل���ل���ع���امل���ي���ة  ال���������ص����اخم����ة  م 

وع����ل����ى ال����ت����ف����ّرد ل����ه وق�������ار وك��ي��ا���ص��ه

ي��خ��ط��ف م��ع��ه ع�����ص��ب ال��ل��ع��ب ي���وم دا���ص��ه!

امل��������درج ح��م��ا���ص��ه ي����وّل����د يف  ح��������ب)ن( 

ع����د ال���ف���خ���ر ي���ل���ل���ي م����ن ال����ع����ز ���ص��ا���ص��ه

واآق����������ول ل�����ه م�������ربوك واآح���������ب را����ص���ه

حممد العكربي

كلنا خليفة
ل��وغ��ب��ت ي����ازاي����د ع���ن ال���ع���ني ن��ل��ق��اك..

ا���ص��واك.. وت��خ��ّل��ف  مت���وت  امل��ل��وك  بع�س   
خ��ل��ي��ف��ه. وم����������ّره  ب����وخ����ال����د  ف  م��������ّره 

ال���وري���ف���ه. ال���غ�������ص���ون  خ���ّل���ف���ت  ان�����ت  وال 

م�صبح الكعبي

ريت�يت
 

جمعت التغريدات : غاية 
را�صد النفيعي

RNufaie@ 

 ا�صحاب وجهي ... فيهم اخلري لكن

 يغنيك �صاحب قلب عن �صحبة وجيه !!

**

�صيخة الكتبي

Al_Ketbi@ 

حّب البدو م�صرع ي�صّوي لك علوم

راقد على ري�س التغّرم و الأخطار!

**

�صطام بن بتالء

sa6ambinbtlaa@ 

 ! ما انت اأول ان�صان حبيته ولكّنك

 اأنت اآخر ان�صان ابااحبه وبحتاجه ..!

 العام اأحبك واأبي مّنك واأبي مّنك 

واليوم اأحبك مابي مّنك ول حاجه ..! !.

بالغ!

ف��������راغ م��������ن  امل������ح������ب������ة  اإن  ������ب  حت�������������صْ ل 

وا�����ص����ط����ب����اغ ع������������ادة  ال������ع������ني  يف  ال���������ص����ه����ر 

ي�������ص���اغ م������ا  ع�����ي�����ّا  ف����ي����ك  ال�����ل�����ي  �����ص����ع����ري  و 

ب�������الغ ��������ص�������وف�������ك  جل����������ل  اآق�������������������دم  واهلل 

����ص���م���اغ و  ع������ق������ال  ت����ل����ب���������س  ت����ع���������ص����ق  ك�������ر 

امل��������ح��������ب��������ة ع��������م��������ره��������ا م������������و ف��������ارغ��������ه

دام��������غ��������ة  امل��������ح��������ب��������ة  يف  والأدل�����������������������������ة 

م����������اق����������واك ال�������ب�������ح�������رتي وال�������ن�������اب�������غ�������ة !

ق��������ل م������ت������ى ع�����ي�����ن�����ي ل�����و������ص�����ل�����ك ب�����ال�����غ�����ة؟

ك��������ر م��������ا ح�������ّب�������ك ون�����ف�����������ص�����ي �������ص������ارغ������ة!

اأوىل  م�صافحة   . رايقة  ل�صاعرة  رايقة  اأبيات 
نتمنى اأّل تكون الخرية .. ويامرحبا ال�صاع 

الرايقة

جانب يتاأهل بـ47 درجة 
وكيالين يغادر ال�ساطئ

الراحة،  �صاطئ  م�صتمرة يف م�صرح  ال�صعراء  اأمري  البحث عن  رحلة  تزال  وما 
�صعراء جدد  اأربعة  الأربعاء  ليلة  هناك  اجتمع  والأ�صواء، حيث  اللوؤلوؤ  �صاطئ 
التي متنحها  التاأهل  اأحدهم يفوز ببطاقة  واإلقاء، عّل  ليقولوا كلمتهم �صعراً 
بن  د.علي  ف�صل،  �صاح  د.  مرتا�س،  عبدامللك  د.  من  املكونة  التحكيم  جلنة 

متيم؛ يف كل حلقة لأف�صل الن�صو�س املقّدمة.
ال��ه��ادي/ الأردن،  اإمي��ان عبد  الأرب��ع��ة اجل��دد وه��م:  ال�صعراء  اأن يلقي   و قبل 
خالد بودريف/ املغرب، عاء جانب/ م�صر، يحيى وها�س/ اليمن؛ ق�صائدهم 
اأعلن  – الإم��ارات مبا�صر؛  اأبوظبي  قناة  واملتابعني عر  اأ�صماع احل�صور  على 
الن�صية الر�صائل  عر  الرابعة  احللقة  عن  الفائزين  ا�صمي  عن  ياخور  با�صم 
sms، وهما: ال�صيخ ولد ّلعم�س الذي ح�صل على 81 درجة، تلته منى احلاج 
بح�صولها 52 درجة، فيما خرج با�صل كياين من امل�صابقة بح�صوله على 42 

درجة فقط.
اآيت  ع��ب��داهلل  ع��م��ان،  ال�صقري/  ه�صام  م��ن:  ك��ل  اإىل  واحل���اج  بّلعم�س  وين�صم 
العراق،  حم��م��ود/  هزبر  اجل��زائ��ر،  باكرية/  ال��دي��ن  نا�صر  امل��غ��رب،  ال�صّديق/ 
�صعد الهادي/ موريتانيا، مناهل الع�صاف/ الأردن، عبداملنعم الأمري/ العراق، 
ليندا اإبراهيم/ �صوريا، حممد اأبو �صرارة/ ال�صعودية، اأحمد الأخر�س/ الأردن، 
فيما ان�صم لحقاً عن احللقة اخلام�صة ال�صاعر عاء جانب / م�صر، وكذلك 
املرحلة  من  الأوىل  )وه��ي  القادمة  احللقة  يف  القائمة  اإىل  �صاعران  �صين�صم 

الثانية( مع انتهاء عملية الت�صويت.

الق�صائد :

ها  اإميان عبدالهادي من خال ن�صّ ال�صعر بداأت مع ق�صيدة  ليلة   : “املثيل” 
“املَثيل”.د. مرتا�س وجد اإلقاء اإميان جميًا، كما اأثنى على الن�س، وقال: اإن 
فيه اإيقاعاً م�صتفزاً، وفيه �صفري، وهو �صوت �صديد التاأثري يف املتلقي، ول �صيما 
القافية، كما اأن العنوان جميل، لكن اأعتقد اأن عجز البيت الأول )ظَماأً اأُن�اِظُر 
اأنيقة، ون�صجِك بديع،  لغتِك  اإع��ادة �صياغة، لكن  اإىل  احُل��ّرا���ِس( بحاجة  َغْفلََة 
وحداثة  وجتديد  ال�صعرية،  اللغة  يف  احلفر  نحو  حمموم  �صعي  الق�صيدة  ويف 

وعبقرية يف الت�صوير.

احلافلة  الأم�صية  �صعراء  ثالث  ك��ان  امل��غ��رب،  ب��ودري��ف/  خالد  “اعرافات”: 
�صاحر  )اأنت  الَغْيِب”،  �ِصْدَرِة  ِمْن  �َصاِحٍر  اَفاُت  “اْعِرَ بعنوان  بال�صعر، قدم ن�صاً 
مغربي بهلول، تتقافز بر�صاقة لتجذب الأنظار، ثم مت�صي اإىل الفراعني، مع 
لل�صاعر، م�صيفاً: يف  ف�صل  �صاح  د.  قاله  ما  هذا  الفرعوين(،  الديني  الكنز 
ال�صعرية،  ال�صباحة  البالغة يف  تبدي مهارتك  واأنت  القراآن،  تنا�س مع  الن�س 

فتمزج الوحي النبوي بالوحي ال�صعري، وهو ما مميز ق�صيدتك.
الغربة الأوىل: عاء اأحمد ال�صيد، اأو عاء جانب ال�صم الذي اختاره لذاته، 
كان ثالث �صعراء الأم�صية وقف على خ�صبة م�صرح �صاطئ الراحة ليلقى ن�صه 
د. بن متيم اأثنى على الن�س، وتوقف عند العنوان  “حننٌي اإىل الغربة الأوىل”، 
ثانية معا�صرة ل يحن  اإىلوج��ود غربة  م�صرياً  الأوىل”،  الغربة  اإىل  “حننٌي 
قّدم  ال�صاعر  اإن  ثم  ق�صوة،  اأ�صد  اأنها  مع  الأوىل  اإىل  يتطلع  بل  ال�صاعر،  اإليها 
وكاأنه مونولوج غنائي، �صم  بدا  الن�س  اأن  علي  د.  وب��راأي  ين�صفه،  الوقع ومل 
مفردات  وكلها  والفن،  اخل�صب،  ال�صام،  الظام،  ت�صتدعي  اأم��ر  اأفعال  اأربعة 
ترتبط باملراأة م�صر التي ي�صتنه�صها ال�صاعر را�صماً حالة وجدانية فيها قلق، 

غري اأنه مل يحدد بو�صلته.


