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حافظة نقود ت�ساعدك على االدخار
منذ قدمي الزمان، عرف الب�شر بعدم قدرتهم الكبرية على حفظ املال 

وال�شمود اأمام مغريات احلياة. 
وقد بث على موقع يوتيوب  فيديو يقدم نبذة تعريفية عن حافظة 
على  لت�شاعد �شاحبها  تطبيق  بالهاتف من خالل  تربط  ذكية  نقود 

عدم الإ�شراف يف �شرف النقود. 
احلافظة  يعرف  الكويتية،  الأنباء  جريدة  موقع  بثه  الذي  الفيديو، 
باأن ا�شمها حافظة النقود احلية . وهي تقوم بو�شائل خمتلفة حلث 

الإن�شان على عدم �شرف املال. 
بالبتعاد م�شتخدمة عجالت  الو�شائل، تقوم احلافظة  من بني تلك 
ثبتت فيها اإن اأراد ال�شخ�ص اأخذها يف حالة وجود عجز يف امليزانية. 
طريقها  يف  ي��ده  و���ش��ع  اإن  تلقائيا  وجهتها  تغيري  على  ق���ادرة  وه��ي 

لالإم�شاك بها. 
واإن قام ال�شخ�ص بالإم�شاك بها، تقوم بال�شراخ وطلب النجدة قائلة: 

ل تلم�شني ، �شاعدوين، من ف�شلكم . 
بوالدتك  هاتفيا  الت�شال  تبداأ  فاإنها  الأ�شاليب،  ه��ذه  تنفع  مل  ف��اإن 

لتخربها وتطلب منها امل�شاعدة. 

املراأة اأف�سل يف اإجناز املهام املتعددة 
رمبا حاول الرجل اإنكار هذا الأمر منذ زمن طويل، لكن املراأة فعال 
اأف�شل منه يف القيام بعدة مهام يف اآن واحد، وفق تاأكيد درا�شة علمية 

حديثة ن�شرتها �شحيفة ديلي تلغراف. 
النظرية  تلك  الربيطانية  غال�شكو  بجامعة  الباحثون  اخترب  فقد 
الرثة بو�شع جمموعات من املتطوعني الذكور والإناث يف جمموعة 
املطاعم  بع�ص  اأماكن  حتديد  �شملت  الوقت  نف�ص  يف  التحديات  من 
ع��ل��ى خ��ري��ط��ة وح���ل األ��غ��از ري��ا���ش��ي��ة وت��ط��وي��ر اإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة لإي��ج��اد 
جمموعة �شائعة من املفاتيح يف اأحد احلقول. وُطلب من امل�شاركني 

اإمتام ما اأمكن من كل مهمة يف ثماين دقائق.
ولزيادة الأمور تعقيدا تلقى امل�شاركون مكاملات هاتفية اأثناء الختبار 
العامة  املعلومات  اأ�شئلة  م��ن  �شيل  اإىل  بهم  ���ش��ت��وؤدي  عليها  ردوا  اإذا 

ال�شهلة.
كانوا  الخ��ت��ب��ارات  ال��رج��ال يف معظم  اأن  ال��درا���ش��ة  نتيجة  واأظ��ه��رت 
طورت  خا�شة  ب�شفة  املفاتيح  حت��دي  يف  لكن  ال�شمود  على  ق��ادري��ن 

الن�شاء اإ�شراتيجيات اأف�شل بكثري.
وقال كبري الباحثني اإن هذه امليزة الهامة للن�شاء فيما يتعلق مبهمة 
اأنهن قد يكن متفوقات يف املهام التي  اإىل  البحث عن املفاتيح ت�شري 
التخطيط  يف  وخ��ا���ش��ة  امل�����ش��ت��وى،  ع��ال��ي��ة  معرفية  �شيطرة  تتطلب 

واملراقبة وال�شبط.
اخ��ت��ب��ار جم��م��وع��ات منف�شلة من  ت��ل��ك مت  ق��ب��ل  اأخ����رى  ويف جت��رب��ة 
الرجال والن�شاء يف املخترب حول مدى �شرعتهم ودقتهم يف النتقال 
امل�شاركني  على  عر�ص  حيث  احلا�شوب،  على  ب�شيطتني  مهمتني  بني 
�شل�شلة من الأ�شكال على �شا�شة وطلب منهم ال�شتجابة لها بال�شغط 

على زر على ميينهم اأو ي�شارهم.
ووجد الباحثون اأن مرات ال�شتجابة تباطاأت عندما ا�شطر امل�شاركون 
 ،%  77 بن�شبة  انخف�ص  الرجال  اأداء  لكن  املهمتني،  بني  للتعاقب 

مقارنة ب�69 % للن�شاء.
اإن درا�شة الفروق بني اجلن�شني يف الختبارات  الباحثني  وقال كبري 
الأ�شا�شية لالأداء العقلي يف غاية الأهمية لأنها ل ت�شاعد فقط يف فهم 
اأف�شل للكيفية التي ميكن اأن تكون قد ظهرت بها هذه الفروق طوال 
املا�شي التطوري، ولكن اأي�شا لربط هذا الأمر بال�شوؤال عن �شبب اأن 

الفتيان والرجال يعانون من ا�شطرابات انتباه اأكرث من الن�شاء .

مزاد للوحات دعما 
الأطفال �سوريني

لوحة  ارت�شمت  ال��ع��ام  ون�شف  عامني  يف 
الداخل  بني  خيوطها  تتقاطع  �شريالية 
واخلارج وا�شبحت تت�شدر معر�شا للمزاد 
ال�شيا�شي العلني. واذا كان معر�ص الزمة 
وال�شراء  البيع  ج��ر���ص  ينتظر  ال�شورية 
ف���ان ج��ر���ش��ا اخ���ر ارق����ى واك����رث �شدقية 
ب����ريوت م��ط��ل��ق��ا اول م����زاد على  ق���رع يف 
�شتدعم  وغريها  ولبنانية  �شورية  فنون 
جمعتهم  م�����ش��ردي��ن  اط���ف���ال  اي����رادات����ه 
الغربة. ما يقدر مبليون وثالثمائة الف 
ال��ق��ي��م��ة الف��را���ش��ي��ة لك���رث من  دولر 
مائة لوحة لفنانني م�شهورين معظمهم 
م��ن ���ش��وري��ا ول��ب��ن��ان ي��ج��ري امل���زاد عليها 
با�شعار اقل من ا�شعار املعار�ص بغية جمع 
ام�����وال لط���ف���ال ال��ن��ازح��ني ال�����ش��وري��ني. 
تقول المم املتحدة ان ن�شف الالجئني 
هم  مليونني  ع��دده��م  البالغ  ال�شوريني 
لبنان  ف��روا اىل  م��ن الط��ف��ال معظمهم 
ه���رب���ا م���ن احل�����رب اله��ل��ي��ة يف ال���دول���ة 
امل���ج���اورة فيما ق��ت��ل اك���رث م��ن م��ئ��ة ال��ف 
ون�شف  اك��رث من عامني  خ��الل  �شخ�ص 

العام من العنف.

قواعد يجب مراعاتها
لي�ص من ال�شهل اتباع حمية يف حالة الم�شاك. فاذا مل يتم 
تناول الطعام املتوازن ب�شبب اتباع نظام حمية، ويف الوقت 
نف�شه هناك معاناة من الم�شاك، فمن ال�شعب ال�شتمرار 

يف هذه احلالة اأكرث من ب�شعة اأيام.
ت�شتمر فرات زمنية ق�شرية  التي  يجب جتنب احلميات 
ك��اأ���ش��ب��وع وا���ش��ب��وع��ني، وي��ت��م فيها خ�����ش��ارة ع���دد ك��ب��ري من 
الكيلوغرامات. فكلما متت خ�شارة الوزن ب�شرعة، رجع هذا 
الوزن املفقود اأي�شا ب�شرعة. بينما اذا متت خ�شارة الوزن يف 
فرة زمنية طويلة وببطء كانت امكانية رجوع هذا الوزن 

اأقل.
وميكن ل�شخ�ص م�شاب بالم�شاك اأن يخ�شر من وزنه، واأن 
نظام  باتباع  املعوي  ال�شرف  يف  مر�شية  نتيجة  اىل  ي�شل 
غذائي متوازن والركيز على احتواء النظام الغذائي على 

الألياف واملاء.
ويجب مراعاة بع�ص القواعد الأخرى مثل: 

- �شرب ما ل يقل عن ليرين من املاء يوميا.
- ممار�شة بع�ص التمارين الريا�شية بانتظام.

- م�شغ الطعام جيدا.
- زيادة عدد الوجبات وتقليل كميات الطعام.

- تنويع الطعام.
- الكثار من الفواكه واخل�شروات. 

- مغادرة املائدة عند الح�شا�ص بال�شبع.

بني الريجيم وعالج الإم�ساك
مي���ك���ن اجل���م���ع ب����ني ن���ظ���ام غ����ذائ����ي ت��ن��ح��ي��ف��ي وم��ع��اجل��ة 
وامل��اء  الغذائية  ب��الأل��ي��اف  غ��ذائ��ي غني  فنظام  الم�����ش��اك. 
ق��د ي��ن��ح��ف اجل�����ش��م وي��ح��اف��ظ على 
املعدة  متالأ  فالألياف  ر�شاقته. 
وت��ع��ط��ي اح�����ش��ا���ش��ا ب��ال�����ش��ب��ع، 
قليلة.  احلرارية  و�شعراتها 
اأن الأل���ي���اف ال��غ��ذائ��ي��ة  ك��م��ا 

ت���خ���ف�������ص ال���������ش����ع����رات 
التي  احل���راري���ة 

اجل�شم  عليها  يح�شل 
من الطعام. فكلما مت 
األياف اأكرث  ا�شتهالك 
امت�ص اجل�شم �شعرات 

حرارية اأقل.
 100 ت����ن����اول  م����ث����ال: 

غ����������رام م������ن ال����ل����ح����م + 
اخل�شار  م��ن  غ���رام   100

ال��ب��ط��اط��ا  م����ن  ج������رام   100  +
املقلية ت�شكل وجبة غذائية تقدم للج�شم 

���ش��ع��رات ح��راري��ة اأق���ل م��ن وج��ب��ة غ��ذائ��ي��ة حتتوي 
على 150 غراما من اللحم + 150 غراما من البطاطا 

املقلية.

نظام غذائي
ال���ت���ايل م��ث��ال ل��ن��ظ��ام غ���ذائ���ي ي��وم��ي ي��ج��م��ع ب���ني احلمية 

)الريجيم( ومعاجلة الم�شاك:
الفطور:

- كوب �شاي اأو قهوة من دون �شكر.
- كوب من ع�شري الربتقال.

اأو  الد�شم  اأو فنجان حليب قليل  بالنخالة  - �شطرية خبز 
من دون د�شم مع حبوب )كورن فلك�ص(.

الغداء:
- حلم م�شوي.

بازلء، قرنبيط،  الرغبة )�شبانخ، لوبياء،  - خ�شار ح�شب 
وغريها(.

- �شلطة خ�شراء.
- زبادي )روب( خال من الد�شم. 

وجبة خفيفة:
- قطعة فاكهة اأو ع�شري اأو زبادي خال من الد�شم.

الع�شاء:
- �شلطة خ�شراء.

- خ�شار م�شلوقة.
- �شمك م�شوي.

- بطاطا م�شلوقة.
- �شلطة فواكه.

مالحظات عند الإح�سا�س باجلوع:
- تناول اأي نوع من الفاكهة.

ع��ال��ي��ة من  ن�شبة  )مل���ا يحتويه م��ن  ال��ب��ق��دون�����ص  ا���ش��اف��ة   -
الألياف( للطعام.

- �شرب املاء.

جتنبوا هذا النظام
الغذائية  بالألياف  فقري  يومي  غذائي  لنظام  مثال  وهنا 
نظام  ب��ات��ب��اع  ب��الم�����ش��اك  امل�����ش��اب  نن�شح  بتجنبه:  ين�شح 
غذائي متوازن، وجتنب اأنظمة الريجيم التي حتتوي على 
غذائيا  نظاما  و�شنعر�ص  وامل���اء.  الأل��ي��اف  من  مقدار  اأق��ل 
فقريا جدا بالألياف وبالأمالح املعدنية والفيتامينات، وهو 

ما نن�شح بتجنبه، خ�شو�شا يف حال ال�شابة بالم�شاك.
الفطور:

- كوب من ال�شاي اأو القهوة بدون �شكر.
- �شطرية من اللحم.
- روب خايل الد�شم.

الغداء والع�شاء:
- حلم م�شوي اأو �شمك م�شوي.

- �شلطة خ�شراء اأو اأرز م�شلوق اأو بطاطا م�شلوقة.
- ثمرة فاكهة اأو روب خايل الد�شم.

- يف ح���الت اجل���وع ي��و���ش��ي ه���ذا ال��رج��ي��م ب��ت��ن��اول بي�شة 
م�شلوقة.

املتوازنة  غ��ري  الغذائية  الأنظمة  ات��ب��اع  م��ن  ح��ذار  تنبيه: 
والفقرية بالفيتامينات والأمالح املعدنية. 

االألياف واملاء عن�سران 
اأ�سا�سيان يف اأي حمية غذائية

اأف�سل طريقة لتعليم الطفل احلروف االأبجدية !! 
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يتدىل من برج ايفل احتجاجا 
ايفل  ب��رج  من  نف�شه  جرينبي�ص  الخ�شر  ال�شالم  جماعة  من  ن�شط  علق 
يف  �شهر  م��ن  اأك���رث  اأم�����ش��وا  �شخ�شا   30 ع��ن  ب��الف��راج  للمطالبة  ال�شبت 
اأن احتجوا على التنقيب عن النفط يف منطقة القطب  �شجن رو�شي بعد 

ال�شمايل.
وبعد اأن تدىل من الطابق الثاين من الربج فرد لفتة كبرية �شفراء اللون 
واأن��زل��ه  الثالثني.  املحتجني  اىل  ا���ش��ارة  يف  للثالثني  احل��ري��ة  عليها  كتب 

رجال الطفاء بعد نحو �شاعتني دون وقوع اأي حادث.
ال�����ش��الم الخ�����ش��ر واث��ن��ني من  28 ن�شطا م��ن  األ��ق��ي القب�ص ع��ل��ى  وك���ان 
ل�شركة  تابعة  من�شة  ت�شلق  ح��اول��وا  اأن  بعد  امل��ا���ش��ي  ال�شهر  ال�شحفيني 
جازبروم للنفط قبالة ال�شاحل ال�شمايل الرو�شي وهي اأول من�شة نفطية 

قبالة ال�شاحل يف منطقة القطب ال�شمايل.
وجرى تخفيف تهمة القر�شنة �شد املعتقلني يوم الربعاء اىل ال�شغب وهي 

تهمة ما زالت ت�شل اأق�شى عقوبة لها اىل ال�شجن �شبعة اأعوام.
لكي  هنا  نحن  الخ�شر  ال�شالم  ع�شو  كورمييه  �شرييل  الفرن�شي  وق��ال 
نطلب من احلكومة الفرن�شية بذل ق�شارى جهدها من اأجل الفراج عن 
 38 الن�شطاء الثمانية والع�شرين وال�شحفيني املحتجزين يف رو�شيا منذ 

يوما.
اي��رو  م���ارك  ج��ان  الفرن�شي  ال����وزراء  رئي�ص  م��ن  الخ�شر  ال�شالم  وت��ري��د 
الرو�شي  بالرئي�ص  يلتقي  عندما  املعتقلني  الف��راج عن  اأج��ل  ال�شغط من 

فالدميري بوتني ال�شبوع احلايل.

هل ميكن لنظام حمية لتخفيف الوزن )ريجيم( اأن يكون م�سدرا لالإم�ساك؟
اله�سمي،  جهازهم  يف  مب�ساكل  قبل  من  ي�سابوا  مل  الذين  الأ�سخا�س  بع�س 
ب�سكل  يتغذون  باأنهم  يعتقدون  هم  بينما  معوي،  بك�سل  فجاأة  ي�سعرون  قد 
اأو ريجيما غذائيا. لكن قد يكون هذا النظام  متوازن، لأنهم يتبعون نظاما 
فمن  الأمعاء،  تفريغ  ح�سن  يف  ق�سوى  اأهمية  للغذاء  ان  م�سكلتهم.  �سبب 

التوازن  هذا  يختل  وعندما  وماء،  األياف  على  طعامنا  يحتوي  اأن  ال�سروري 
تهمل  التي  الرجيم  واأنظمة  بالظهور.  الم�ساك  يبداأ  وم��اء(  )الياف 

تكون  الربوتينات  على  تركز  التي  اأو  األياف،  على  املحتوية  الأطعمة 
غالبا م�سدرا لالم�ساك.

�سحفي يعرتف 
بن�سر معلومات كاذبة
���ش��ي��ن��ي معتقل  ���ش��ح��ف��ي  اع����رف 
اأم�������ص ال�����ش��ب��ت ع��ل��ى ال��ت��ل��ف��زي��ون 
ال���ر����ش���م���ي، ب��ن�����ش��ر ���ش��ل�����ش��ل��ة م��ن 
املقالت غري احلقيقية مقابل املال 

وال�شهرة . 
ال�شيني  املركزي  التلفزيون  وذكر 
اأم���وال  تلقى  يوجنت�شو  ���ش��ني  اأن 
ع���دة م����رات م���ا ب���ني ب�����ش��ع��ة اآلف 
ال��ي��وان��ات   م���ن  اللف  وع�������ش���رات 
التي  امل��ق��الت  م��ن  �شل�شلة  مقابل 
�شلبية   ت��غ��ط��ي��ة  ع��م��ل  اإىل  ت��ه��دف 
اأكرب  ل�شركة زومليون  وهي ثاين 

�شركة بناء يف البالد. 
ن�شرها  ال��ت��ي  ال��ت��ق��اري��ر  وات��ه��م��ت 
�شني �شركة زومليون  وهي اإحدى 
ال�������ش���رك���ات امل����درج����ة يف ب��ور���ش��ة 
بت�شخيم  و�شينت�شني  كوجن  هوجن 

اأرباحها ب�شكل مفتعل. 
وام�����ت�����ن�����ع ع�������ن حت������دي������د ه����وي����ة 
اإنهم دفعوا  الأ�شخا�ص الذين قال 
ل��ه م���ال ل���الإب���الغ ع��م��ا ي��زع��م من 
خمالفات مالية ل�شلطات الأ�شواق 

املالية يف هوجن كوجن وال�شني. 
اإن  ر�شمية  اإع����الم  و���ش��ائ��ل  وق��ال��ت 
�شني مل يكتب اأيا من املقالت التي 

جتاوز عددها ع�شرة. 
واأث�����ار اع��ت��ق��ال ���ش��ني ق��ب��ل اأ���ش��ب��وع 
ا�شتنكارا �شديدا من قبل �شحيفة 
وم��ق��ره��ا جنوب  اإك�����ش��رب���ص  نيو  ذا 
ال�������ش���ني وال����ت����ي ك�����ان ي��ع��م��ل ب��ه��ا 
وغ�شبا وا�شع النطاق على املدونات 
ال�شينية وو�شائل الإعالم املحلية. 
27 عاما هو ثاين �شحفي  و�شني 
اإك�شرب�ص   نيو  ذا  ب�شحيفة  يعمل 
ي��ع��ت��ق��ل ه����ذا ال����ع����ام، ف��ق��د اع��ت��ق��ل 
كان  املا�شي  اأغ�شط�ص  يف  �شحفي 
ي��ع��م��ل مب��ق��ر ال�����ش��ح��ي��ف��ة ب��اإق��ل��ي��م 
ه�������وان وي����دع����ى ل���ي���و ه����و ب�����ش��ب��ب 
م����ق����الت ن�����ش��ره��ا ع���ل���ى م��دون��ت��ه 
ال�شلطات  فيها  وح��ث  ال�شخ�شية 
على التحقيق مع نائب مدير اإدارة 

ال�شناعة والتجارة.

اأنهم ل يتقنونها  اأي  اإىل ثالث �شنوات  ابتداًء من عمر �شنتني  يتعلم الأطفال بع�ص احلروف الأبجدية 
يف هذا الُعمر متاماً، ويتعرفون على جميع الأحرف من عمر اأربع اإىل خم�ص �شنوات، ويكون ذلك 

بالتدريج حيث اأن تعليم الطفل احلروف الأبجدية يبداأ بتقدمي الو�شائل الب�شرية امللونة التي 
ُت�شري اإىل احلروف الأبجدية والألوان والأ�شكال واحليوانات والأ�شياء الأخرى التي حتتوي عليها 

الكتب التعليمية.
اخل���ط���وة الأوىل ل��ت��ع��ل��ي��م ال��ط��ف��ل احل�����روف الأب���ج���دي���ة: ُي��ع��ت��رب ج����ذب ال��ط��ف��ل وحت��ف��ي��زه على 

ح���ي���ث ال���ش��ت��م��ت��اع ب�����ش��م��اع ال��ق�����ش�����ص ه���و اخل���ط���وة الأوىل ل��ت��ع��ل��ي��م احل������روف الأب���ج���دي���ة، 
�شنوات  الثالث  اأو  ال�شنتني  الذين يقراأون كثرياً يف حوايل عمر  الأطفال  ي�شتطيع 
من  تتكون  مطبوعة  ون�شو�ص  كلمات  على  حتتوي  التي  الكتب  اأن  فكرة  اإ�شتيعاب 

حروف.
يف طفلِك على احلروف الأبجدية  اخلطوة الثانية لتعليم الطفل احلروف الأبجدية: عِرّ
ا�شمِه  ُملونة بحروف  ا�شمِه بحيث تل�شقني لوحات  اأحرف  اإبتداًء من  ب�شكٍل ُمنف�شل 

على باب غرفته، اأو باللعب بالقطع املغناطي�شية للحروف الأبجدية باإل�شاقها 
على الثالجة، وعندما يتعلم حرفاً ما اأو كلمًة ما اإلعبي معه لعبة الكلمات، 

ما هي الكلمات التي تبداأ بحرف الباء ؟ بطة، باب، بنت، اأو ا�شتخدمي 
احلرف الأول من ا�شمه ف فار�ص، هل مُيكنَك التفكري يف اأي كلمة 

اأخرى تبداأ بحرف ف ؟.

جونز يريد حقوقه 
يف مو�سيقى جاك�سون 
رف���ع امل��ن��ت��ج امل��و���ش��ي��ق��ي الأم���ريك���ي 
ق�شائية  دع����وى  ج��ون��ز  ك��وي��ن�����ش��ي 
عن  امل�شوؤولة  اجل��ه��ات  فيها  يتهم 
م�����ش��اري��ع م��ل��ك ال��ب��وب الأم��ريك��ي 
بانتهاك  جاك�شون  مايكل  الراحل 
عقود والتالعب بها حلرمانه من 

اأرباح مالية كبرية.
واأف������������ادت ���ش��ح��ي��ف��ة )ه����ول����ي����وود 
ري��ب��ورت��ر( الأم��ريك��ي��ة ان ج��ون��ز، 
احل��ائ��ز ع��ل��ى 27 ج��ائ��زة غ��رام��ي 
، وال�������ذي اأن����ت����ج اأك������رث األ���ب���وم���ات 
ج��اك�����ش��ون م��ب��ي��ع��اً ي��خ��و���ص ح��رب��اً 
ق�������ش���ائ���ي���ة م�����ع ����ش���رك���ت���ي ����ش���وين 
جاي  اإم  و  اإنرتاينمنت   ميوزيك 

بروداك�شنز .
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حماكاة اأداء منا�سك احلج وا�ستقبال احلجيج جتربة ناجحة نفذتها طالبات هيلي
•• العني-الفجر:

ت�صوير-حممد معني:

تزامنا مع اأداء منا�شك احلج وا�شتقبال 
احلجاج عقب عودتهم نظمت طالبات 
مدر�شة هيلي مبدينة العني احتفالية 
حتاكي خطوات اأداء منا�شك احلج منذ 
وال��ط��واف  املكرمة  مكة  اإىل  ال��و���ش��ول 
بعرفة  والوقوف  امل�شرفة  الكعبة  حول 
ورم����ي اجل���م���رات و���ش��ول اإىل ط��واف 
ب��اإع��داد  الطالبات  قامت  كما   ، ال���وداع 
م�شهد متثيلي ملحاكاة ا�شتقبال حجاج 
اأر���ص  اإىل  بيت اهلل احل���رام وع��ودت��ه��م 

الوطن الإمارات.
�شيخة  امل��در���ش��ة  م��دي��رة  وق��د حر�شت 
عائ�شة  املعلمات  من  ومعها  الظاهري 
ال��ك��ع��ب��ي ول��ط��ي��ف��ة ال��ن��ع��ي��م��ي و���ش��ي��خ��ة 
ال�شام�شي وجيهان ال�شيد ومنى خريي 
ومين عبد اجلواد اأن ينقلوا للطالبات 
ال�شورة احلقيقية للمنا�شك من خالل 
الواقع  مع  تتطابق  التي  املحاكاة  هذه 
الأمر الذي جعل الطالبات ي�شت�شعرن 

اأنهن يوؤدين بالفعل هذه املنا�شك .
ويف اإ���ش��ارة م��ن م��دي��رة امل��در���ش��ة قالت 
اأن م��ث��ل ه���ذه امل��ح��اك��اة جت��ع��ل اأط��ف��ال 
املنا�شك  هذه  لأداء  يتطلعون  املدار�ص 
يف  املحاكاة  ه��ذه  تظل  بل  كربهم  عند 
الأماكن  ه��ذه  ي��زوروا  اأن  اإىل  اأذهانهم 

ويوؤدوا هذه املنا�شك بالفعل.

ال�شتجابة  على  املعلمات  اأك���دت  وق��د 
هذه  اأداء  ملحاكاة  للطالبات  ال�شريعة 
امل��ن��ا���ش��ك م���ن خ����الل م�����ش��ه��د متثيلي 
خ��ا���ش��ة اأن��ه��ن ك��ث��ريا م��ا ���ش��اه��دن ه��ذه 
اإ�شافة  التليفزيون  اأجهزة  يف  املنا�شك 
واأمهاتهم  اآبائهم  م��ن  �شمعوه  م��ا  اإىل 

ممن �شبق لهم تاأدية املنا�شك .
ه�������ذا وق�������د ق����وب����ل����ت ه�������ذه امل����ح����اك����اة 
با�شتح�شان كبري من قبل اأولياء الأمور 

الأم���ر ال���ذي دف��ع بع�ص الأم��ه��ات اإىل 
التعرف على التجربة وم�شاهدتها عن 
الأمهات  بع�ص  قيام  اإىل  اإ�شافة  ق��رب 
يتنا�شب  وال��ذي  لبناتهن  الزي  باإعداد 
ك��ان هذا  واإن  الفري�شة حتى  مع ه��ذه 

من خالل حماكاة مل�شهد متثيلي.
احلد  ه��ذا  عند  الفعالية  تتوقف  ومل 
بل �شاحبها عر�ص فيديو عن منا�شك 
احلج كما مت تقدمي �شرح من الطالبات 

واملعلمات باللغة الإجنليزية اإىل جانب 
اللغة العربية عن خطوات اأداء املنا�شك 
املدر�شة  اإدارة  وكاأن  وا�شتقبال احلجاج 
اأن  ع��ل��ى  ال���ط���ال���ب���ات  ت��ن��ب��ه  اأن  اأرادت 
احلجيج هم من دول العامل ومتعددو 

اللغات واللهجات.
ه����ذا وق����د ق���ام���ت ال��ط��ال��ب��ات ب��ردي��د 
الأغ��������اين ال���ت���ي ت���ع���رب ع����ن امل��ن��ا���ش��ب��ة 
اأو  البيت احل��رام  اإىل  �شواء يف الذهاب 

توزيع  الأغ��اين  هذه  لي�شاحب  العودة 
التي تعرب عن الفرحة بقدوم  الهدايا 

احلجاج.
وا�شتقبال  احل��ج  منا�شك  اأداء  حماكاة 
احل��ج��اج رمب���ا ك��ان��ت ال��ت��ج��رب��ة الأوىل 
ذهن  ويف  هيلي  طالبات  نفذتها  التي 
كل واحدة منهن متى تكرب لتكون هذه 
املحاكاة جتربة حقيقية تخطت اأ�شوار 

املدر�شة لت�شل اإىل الأرا�شي املقد�شة. 

�سمن مبادرة اإليك اأقرب

اإقامة العني ت�سل بخدماتها 
الأماكن كبار ال�سن وذوي االإعاقة

 
•• العني - الفجر:

اأطلقت اإدارة الإقامة و�شوؤون الأجانب 
يف ال���ع���ني م���ب���ادرة )اإل���ي���ك اأق�����رب(، 
لطالبيها  الإدارة  خ��دم��ات  لتقدمي 
من فئة كبار ال�شن وذوي الإعاقة، يف 
املبادرة  اأماكن وجودهم، وتاأتي هذه 
جت�����ش��ي��داً ل���ش��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ط��وي��ر 
ل��روؤى  وترجمة  للخدمات،  امل�شتمر 
واملنافذ  والإق���ام���ة  اجلن�شية  ق��ط��اع 

نحو تقدمي اأف�شل اخلدمات .
واأك�����د ال���ل���واء ال���رك���ن خ��ل��ي��ف��ة ح���ارب 

اخلييلي، وكيل وزارة الداخلية امل�شاعد ل�شوؤون اجلن�شية والإقامة واملنافذ 
الدعم  اأ�شكال  كافة  بتقدمي  املتوا�شل  قيادتنا  واهتمام  حر�ص  بالإنابة، 
ال�شرطة  خدمات  على  احل�شول  لهم  يتيح  مبا  الفئات،  لهذه  والرعاية 
تعاون  اأهمية  اإىل  لف��ت��اً  اإليهم،  وخدمتها  عنا�شرها  و���ش��ول  خ��الل  م��ن 
جميع اجلهات يف رعاية هذه الفئات؛ باعتبارها جزءاً من املجتمع و�شمن 
تقدمها  التي  العامة  اخلدمات  نطاق  يف  امل�شركة  املجتمعية  امل�شوؤولية 

املوؤ�ش�شات والدوائر املختلفة.
وق���ال اإن ه��ذه اخل��ط��وة ت��اأت��ي جت�شيداً مل��ب��ادرة غ��را���ص الأم���ل ، ال��ت��ي يتم 
تنفيذها يف اإطار توجيهات الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان، 
نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية، لتقدمي عدة اأن�شطة وخدمات 
العقيد  اأو���ش��ح  جانبه،  وم��ن  املجتمع.  اأف���راد  م��ن  الفئة  ل��ه��ذه  اإن�شانية، 
العني،  يف  الأجانب  و�شوؤون  الإقامة  اإدارة  مدير  احلمريي،  مطر  خليفة 
اأن هذه املبادرة جاءت بعد الطالع على اأف�شل املمار�شات يف جمال خدمة 
احتياجاتهم  تختلف  كفئات  وت�شنيفهم  احتياجاتهم،  ودرا�شة  املتعاملني 
اأق����رب(،  بكيفية احل�����ش��ول ع��ل��ى اخل��دم��ة. واأ����ش���اف اأن م��ب�����ادرة )اإل��ي��ك 
الإع��اق��ة،  وذوي  ال�شن  كبار  فئة  م��ن  املتعاملني  جتربة  لتح�شني  ج��اءت 
دة  موحَّ معايري  وتوفري  اأف�شل  خدمات  توفري  خالل  من  ر�شاهم  ونيل 
ز  للخدمة، وبناء ثقافة فريدة، حيث تكون فيها املعايري ال�شائدة هي التميُّ
يف اخلدمة والركيز على املتعاملني وتفعيال لأهداف القطاع املتمثلة يف 
ومبادئ  ملعايري  ووفقاً  اجلمهور  ثقة  على  واملحافظة  اخل��دم��ات،  تقدمي 
اأنه يتم تقدمي هذه  برنامج الإمارات للخدمة احلكومية املتميزة. وذكر 
اخلدمة للمتقدمني من الفئات املذكورة عرب اإنهاء اإجراءات معامالتهم 
لفتاً  عنهم،  بالنيابة  املتعاملني  خدمة  يف  خمت�شني  موظفني  قبل  من 
مت  التي  التوا�شل  ب��اأرق��ام  مبا�شرة  الهاتفي  الت�شال  باإمكانهم  اأن��ه  اإىل 
الفريق  اأع�����ش��اء  ليتوىل  املعاملة  ون��وع��ي��ة  اخل��دم��ة  لطلب  تخ�شي�شها 
اأماكنهم،  اإىل  ينتقلون  بعدها  معامالتهم،  اإجن��از  الخت�شا�ص  ذوي  من 
والتي�شري عليهم دون احلاجة اإىل ح�شورهم ال�شخ�شي اإىل مبنى الإدارة. 
الإق��ام��ة  ع��ام  نائب مدير  خ���وري،  يو�شف  العقيد  امل��ب��ادرة  اإط���الق  ح�شر 
و�شوؤون الأجانب يف اأبوظبي، والعقيد خليفة مطر احلمريي؛ مدير اإدارة 
الإقامة و�شوؤون الأجانب يف العني، وروؤ�شاء الأق�شام وعدد من ال�شباط يف 
اإدارة الإقامة و�شوؤون الأجانب يف العني واجلدير بالذكر اأن مبادرة غرا�ص 
الأمل تت�شمن عدة اأن�شطة وخدمات وم�شاريع، عملت وزارة الداخلية على 
حتقيقها، بينها برنامج اأ�شدقاء ال�شرطة، ودعم ذوي الإعاقة وغريها من 

الأن�شطة واخلدمات التي تقدم لذوي الإعاقة.

•• العني - الفجر:

ا�شت�شاف م�شت�شفى العني، موؤمترا 
دول����ي����ا ح�����ول الأ����ش���ع���ة ب������داأ اأم�������ص 
اأكرث  بح�شور  العني  روتانا  بفندق 
العاملني  م��ن  �شخ�ص   800 م��ن 
يف احل����ق����ل ال���ط���ب���ي م����ن خم��ت��ل��ف 
اأكرث  الدولة وم�شاركة  م�شت�شفيات 
م��ن 25 حم��ا���ش��راً وم��ت��ح��دث��اً من 

داخل الدولة وخارجها . 
ق����ال ال���دك���ت���ور ج���م���ال ال��ق��ط��ي�����ص، 
الت�شخي�شية  ال�شعة  اأق�شام  رئي�ص 
امل���وؤمت���ر  ان  ال���ع���ني  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف 
الذي تتوا�شل فعالياته حتى اليوم 
اأهمية ال�شعة الت�شخي�شية  يتناول 
وال��ت��داخ��ل��ي��ة يف ال��ط��ب احل��دي��ث ، 
لالأ�شعة  دويل  م��وؤمت��ر  ث��ال��ث  وه���و 
مدينة  يف  العني  م�شت�شفى  ينظمه 
العني، �شم ابرز اخلرباء الدوليني 

والإماراتيني يف هذا التخ�ش�ص . 
واأ���ش��اف  اإن ه��ذا امل��وؤمت��ر رك��ز على 
اأح����دث الجت���اه���ات وال��ت��ط��ورات يف 
البطن  يف  الأ���ش��ع��ة  ت�شوير  جم��ال 
واجلهاز اله�شمي، وت�شوير الثدي، 
واأ�شعة العظام والع�شالت، والأ�شعة 

ال��ع�����ش��ب��ي��ة والأ�����ش����ع����ة ال�������ش���دري���ة 
وال�شعة التداخلية . 

وت��اب��ع  ان ه��ذا امل��وؤمت��ر يتيح ع��ددا 

املعتمدة  الطبي  التعلم  �شاعات  من 
ل��ل��م�����ش��ارك��ني ح��ي��ث ي��ت��م اح��ت�����ش��اب 
هيئة  م���ن  م��ع��ت��م��دة  ���ش��اع��ة   13،5

اأب����وظ����ب����ي، وا�����ش����اف  ال�������ش���ح���ة يف 
ان ه����ذا امل����وؤمت����ر ت����ربز ق��ي��م��ت��ه يف 
تبدو  حقيقة  على  ال�شوء  ت�شليط 

هيئة  اأن  وه����ي  ل��ل��ع��ي��ان  وا����ش���ح���ة 
ت�����ش��رط  اأب����وظ����ب����ي  ال�������ش���ح���ة يف 
لتجديد الرخي�ص بالعمل الطبي 

اإىل   20 ب���ني  احل�������ش���ول ع��ل��ى م���ا 
الدرا�شية  ال���دورات  من  �شاعة   50
يكون  معظمها  املتوا�شلة  الطبية 
خ�����الل ف�����رة زم���ن���ي���ة م���دت���ه���ا ع���ام 
واحد، وميكن تلقي جزء كبري من 
متطلبات هذه الدرا�شات من خالل 

ح�شور هذا املوؤمتر .
ال��ك��وادر  م�شاعدة  اإىل  فبالإ�شافة 
ال���ط���ب���ي���ة ع���ل���ى م����واك����ب����ة اأح������دث 
ال���ت���ط���ورات يف ع���امل ال��ط��ب ، ف���اإن 
مهمة  املتوا�شلة  الطبية  الدرا�شات 
اأي�������ش���ا م���ن امل���ن���ظ���ور امل��ه��ن��ي لأن��ه��ا 
اكمال  م��ن  الطبية  ال��ك��وادر  متكن 
يف  ال��درا���ش��ات  تلك  م��ن  متطلباتها 

غ�شون الفرة الزمنية املنا�شبة .

وت�����اب�����ع  وع���������الوة ع���ل���ى اخل������رباء 
يف  امل�شاركني  واملحليني  ال��دول��ي��ني 
م�شت�شفى  اأط��ب��اء  �شيقوم  امل��وؤمت��ر، 
ك��ال��دك��ت��ور ج��م��ال قوطي�ص  ال��ع��ني 
التخ�ش�شية،  الأ���ش��ع��ة  ا���ش��ت�����ش��اري 
ن���ائ���ب،  دود  ن��ي��ك��ول�����ص  وال����دك����ت����ور 
الت�شخي�شية  ال�شعة  اأق�شام  رئي�ص 
يف م�شت�شفى العني بعر�ص وتقدمي 
امل��ن��ظ��ور  م��ن  م��ه��م��ة  بحثية  اأوراق 

الطبي خالل فعاليات املوؤمتر .
وق���ال : ي��ع��د ه���ذا امل���وؤمت���ر ال���دويل 
ل���الأ����ش���ع���ة اأح��������د اأه��������م الأح���������داث 
م�شت�شفى  ينظمها  ال��ت��ي  ال��ط��ب��ي��ة 
العني يف مدينة العني، حيث يقدم 
املوؤمتر املعرفة واخل��ربات الالزمة 

والتقنيات الطبية احلديثة يف هذا 
الطبي  احلقل  يف  للعاملني  املجال 
ومينحهم  الإم��������ارات  دول����ة  داخ����ل 
ل��ل��ت��وا���ش��ل م��ع زمالئهم  ال��ف��ر���ش��ة 
يف امل��ه��ن��ة م��ن ك��اف��ة اأن���ح���اء ال��ع��امل 
الطبية  الإج�����راءات  اأح���دث  ملعرفة 
والتكنولوجية امل�شتخدمة يف جمال 

علم ال�شعة.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان الأ���ش��ع��ة تلعب 
ت�شخي�ص  يف  ورئ��ي�����ش��ي��ا  ه��ام��ا  دورا 
الأم��������را���������ص وذل���������ك م������ن خ����الل 
وامل�شتخدمة  املتقدمة  التكنولوجيا 
والأ�شعة  الت�شوير  جمال  يف  حاليا 
وهو ما ي�شاعد الأطباء على حتديد 

املر�ص بدقة اأكرث. 

بح�سور خرباء من الإمارات والعامل

م�ست�سفى العني ي�ست�سيف موؤمترًا دوليًا 
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الفول ال�سوداين... 
ر�ساقة و�سعادة

يومية  خفيفة  كوجبة  الرائع  ال�شوداين  الفول  مب��ذاق  ال�شتمتاع  ميكنك 
لأنه غني مبواد مفيدة تبعد عنك �شبح الأمرا�ص.

• ال�سحة
ي�شاعد تناول مقدار كفة يد من الفول ال�شوداين يومياً يف حمايتك �شد 

الإ�شابة باأمرا�ص القلب وال�شكري ومرارة الكبد وال�شمنة املفرطة. 

• الوزن
اأ�شبح الفول ال�شوداين جزءاً من برامج احلميات الغذائية التنحيفية لأنه 

ي�شاعد يف تخفيف الوزن.

• ال�سعادة
اأحما�ص  املغذية،  امل��واد  الألياف،  الأمينية،  لالأحما�ص  اأ�شا�شي  م�شدر  اإنه 
على  احل�شول  اأن  ال��درا���ش��ات  اأثبتت  وق��د  واملغنيزيوم.  ال��زن��ك  الفوليك، 
ال�شديدة  الإح��ب��اط  مب�شتويات  يرتبط  امل���واد  ه��ذه  م��ن  قليلة  م�شتويات 
اأن الذين يتناولون الفول ال�شوداين  وال�شلوك غري الجتماعي، مو�شحة 
يومياً يتمتعون ب�شلوك اإيجابي وميلكون قدرة عالية على امت�شا�ص �شتى 

الفيتامينات.

-1 ب�ّسطي حياتك
اإحرقي عدداً من ال�شعرات احلرارية اأكرب من تلك التي تتناولينها. يحتوي 
ن�شف كيلوغرام من الدهون يف اجل�شم على 3500 �شعرة حرارية تقريباً. 
خل�شارة ن�شف كيلوغرام يف الأ�شبوع )وهو معدل �شحي(، حتتاجني اإىل 

 .)7x500 =3500( ًتنقي�ص 500 �شعرة حرارية يوميا
الريا�شية.  الن�شاطات  من  مزيداً  ومار�شي  اأق��ل  حرارية  �شعرات  تناويل 

تخّلي، مثاًل، عن تناول قطعة ب�شكويت اأو لوح �شوكول.

-2�سّممي 
غذائي  نظام  اعتماد  اأو  ال��وزن  خ�شارة  اإىل  تدفعك  التي  الأ�شباب  دّوين 
قد  التي  والعوامل  بها،  القيام  تعهدت  التي  التغيريات  دّوين  ثم  �شحي. 

ت�شعف اإرادتك، وا�شعي اإىل التغلب على هذه العوائق. 
مكافاأة  كيفية  فكري يف  ال��وزن،  ك��ان هدفك حتقيق خ�شارة كبرية يف  اإذا 
4 كيلوغرامات مثاًل(.  نف�شك بعد اجتياز كل مرحلة )عندما تخ�شرين 
احتفظي اإىل جانبك بالأوراق التي دّونت عليها الأ�شباب التي تدفعك اإىل 
خ�شارة الوزن واعتماد نظام غذائي �شحي، وعندما تزداد الأمور �شعوبة 
ميكنك تذكري نف�شك ب�شبب اتباعك احلمية، وبذلك �شتتمكنني من بلوغ 

هدفك.
وجباتِك نّظمي   3-

تناويل وجبات منتظمة لتتمكني من التحّكم بنمط تناولك الطعام ب�شكل 
اأف�شل، في�شهل عليك التحكم ب�شهيتك والتو�شل اإىل معدل اأي�ص م�شتقر 
ال��دم. ي�شرف ذلك تفكريك عن  ال�شكر يف  وحتى م�شتويات معتدلة من 
تناول الطعام بني الوجبات، ويعلم ج�شدك متى يتناول الطعام، ول ي�شمح 

له بالتمادي. 
�شغري  م��الح��ظ��ات  ب��دف��ر  ب��الح��ت��ف��اظ  التغذية  اخت�شا�شيو  ين�شحك 
تدّونني عليه الأطعمة التي تتناولينها يومياً، لتتمكني من معرفة مدى 
انتظام منطك الغذائي. يف حال مل تعجبك النتيجة، ميكنك اإجراء بع�ص 

التح�شينات:
عند  الفطور  ت��ن��اول  مثاًل  ح��اويل  ال��ط��ع��ام:  تناولك  لأوق���ات  خّططي   •
عند  وال��غ��داء  والن�شف،  احل��ادي��ة  عند  خفيفة  ووج��ب��ة  �شباحاً،  الثامنة 
ال�شاعة الواحدة، ووجبة خفيفة اأخرى عند الرابعة والع�شاء عند ال�شابعة 

والن�شف.
• ل تباعدي بني الوجبات مبا يفوق الثالث اإىل اأربع �شاعات.

الكميات حّددي   4-
كي حت�ّشني نظامك الغذائي عليك عّد ال�شعرات احلرارية التي تتناولينها، 
اأنظري اإىل اجلدول املرفق  واللتزام بالكمية املحددة لِك من الأطعمة. 
اأدناه ملعرفة الأطعمة التي ميكنك تناولها يف اإطار حمية متنحك 1400 

ال�شوكول  لوح �شغري من  زي��ادة  اأردت ميكنك  واإذا  يومياً،  �شعرة حرارية 
اإىل  بالإ�شافة  يومياً،  املياه  من  كافية  كمية  �شرب  على  اإحر�شي  يومياً. 

اأنواع النقوع اخلالية من ال�شكر.

ذوقِك  5غّيي 
اأبعدي عنك املغريات، اأي الأطعمة التي حتتوي 
بخيارات  وا�شتبدليها  وال���ده���ون،  ال�شكر  على 
���ش��ح��ي��ة ك���ال���رز وامل��ع��ك��رون��ة وال��ب��ي�����ص وال��ك��رز 

و���ش��ل�����ش��ة ال��ط��م��اط��م واجل���ب���ن���ة احل������ادة امل����ذاق 
من  دائ��م��اً  تتمكنني  الطريقة  بتلك  كالبارميزان. 

تناول وجبة �شحية اأو حتلية قليلة ال�شعرات احلرارية. 
ت�شّوقي بذكاء عندما تكونني مرتاحة، ويف�شل األ تكوين 

التي  بامل�شريات  لئ��ح��ة  معك  ت��اأخ��ذي  واأن  جائعة 
حتتاجني اإليها.

واأ�سلوبك  ...6
بتناول  ال�شتمتاع  مع  ب�شيطة  بتغيريات  قومي 
اأي��ة  • تخّل�شي م��ن  ت��ري��دي��ن��ه.   ال���ذي  الطعام 
دهون موجودة على اللحم وانزعي اجللد عن 

الدجاج.
اأن����واع  ا�شتعملي  ال��ك��رمي��ا،  ع��ن  ع��و���ش��اً   •

الطازج  واجل��ن  الدهن  القليلة  احلليب 
ال�شل�شات  لإع����داد 

وال�����ب�����ط�����اط�����ا 
املهرو�شة.

م��ن  ك����ل  يف   •
الأ������ش�����ال�����ي�����ب 
امل�����خ�����ت�����ل�����ف�����ة 
ل�����ت�����ح�����������ش�����ري 
الطعام )�شوي، 
ت�����������ش�����خ�����ني يف 
امل��اي��ك��رووي��ف، 
خ�������������ب�������������ز...( 
ا�����ش����ت����ع����م����ل����ي 
ملعقة �شغرية 
م��������ن ال�����زي�����ت 
�شخ�ص.  ل��ك��ل 

ُيف�شل �شلق الطعام اأو طهيه على البخار عو�شاً عن قليه.
• ا�شتعملي زيت اللفت اأو زيت الزيتون والزبدة وابتعدي قدر الإمكان عن 

الدهون املتحّولة.
• ا�شتعملي كمية �شغرية من اجلبنة احلادة لت�شبح نكهة الطعام 
اأ���ش��ه��ى واأ���ش��ي��ف��ي احل���ب���وب اإىل اأن�����واع احل�����ش��اء وال�����ش��ل��ط��ات 

املختلفة.

ال�سعرات قّللي   7-
احتوائها  مع  بال�شبع  ت�شعرك  التي  الأطعمة  اختاري 
على �شعرات حرارية قليلة يف اآن. توجهي مثاًل نحو 
احلبوب  الكامل  ك��ال��رز  ب��الأل��ي��اف  الغنية  الأط��ع��م��ة 
وامل��ع��ك��رون��ة واخل��ب��ز واخل�����ش��ار وال��ف��اك��ه��ة.  
الطعام  اإجل�شي بهدوء لتناول 
اأن  ق���ب���ل  ع���ن���ه  وت����وّق����ف����ي 
اأو  ب���ال�������ش���ب���ع  ت�������ش���ع���ري 

النزعاج. 

اأكدت درا�شة علمية اجراها موؤخراً طبيب التغذية 
الفرن�شي فرانك �شيننجر، ح�شب �شحيفة ت�شرين، 
لربة البيت،  ان عملية تق�شري الب�شل مفيدة جداً 
حيث ان الب�شل يحتوي على حام�ص اميني ي�شاعد 
الدموية  والوع��ي��ة  القلب  ام��را���ص  مكافحة  على 
ثبت  كما  ال���دم.   يف  الكولي�شرول  ن�شبة  وارت��ف��اع 
ان مادة احلام�ص الميني املوجودة يف الب�شل لها 
انها تعمل على تهييج  فوائد اخرى عديدة، حيث 
اف��راز الدموع بكمية كبرية، ما  اإىل  العني ودفعها 
ي�شاعد على غ�شل العني وتطهريها.، وعالوة على 
امل���ادة تعترب اي�شا ع��ام��اًل م�شاداً  ذل��ك، ف��اإن ه��ذه 
ي�شري  اآخ��ر،  جانب  وم��ن  ولالأك�شدة.   لاللتهابات 
يفوق  الب�شل  اأن  اإىل  وال�����ش��ح��ة  ال��ت��غ��ذي��ة  خ���رباء 

ففيه  الغذائية،  وقيمته  العديدة  بفوائده  التفاح 
التفاح،  يف  املوجود  الكال�شيوم  من  �شعفا  ع�شرون 
ما  اأ�شعاف  الفو�شفور وثالثة  فيه من  ما  و�شعف 
يحتويه من فيتامني )اأ(، وهو يحتوي على فيتامني 
)�شي( والكربيت واحلديد ومواد وعنا�شر غذائية 
ال�شفراوية  وامل��ادة  البول  اإدرار  اأخرى ت�شاعد على 
ل��الأم��ع��اء  ملينة  ب��اأن��ه��ا  تت�شف  وه���ي  ال��ك��ب��د،  م��ن 
وم��ق��وي��ة ل��الأع�����ش��اب وت��ع��م��ل ع��ل��ى ���ش��ب��ط ن�شبة 
اإىل ذل��ك فاإن  اأي�����ش��ا.   وبالإ�شافة  ال��دم  ال�شكر يف 
خمائره تفيد يف ال�شت�شقاء وت�شمع الكبد وانتفاخ 
املتعلقة  الأمرا�ص  وبع�ص  ال�شاقني  وت��ورم  البطن 
اإىل  الدرا�شات  وت�شري  الدموية،  والأوعية  بالقلب 
حدة  من  التخفيف  على  عالية  مقدرة  للب�شل  اأن 

الربو�شتات،  �شخامة  عن  الناجمة  ال�شطرابات 
الأبي�ص  اخل��ل  يف  نقعه  بعد  بتناوله  ين�شح  حيث 

على الريق �شباحا.
 وم����ن امل���ع���روف اأن ال��ب�����ش��ل ي�����ش��ي��ل ال���دم���ع ل��دى 
تق�شريه اأو تقطيعه وذلك يعود لحتوائه على املادة 
الطيارة )�شلفات الآليل(، التي تهيج العيون، وهي 
التي حتر�ص الكليتني على الإفراز. وجتدر الإ�شارة 
اإىل اأن طبخ الب�شل يفقده التاأثريات الناجتة عن 
الب�شل مطبوخا  بتناول  ين�شح  وع��ادة  امل��ادة،  ه��ذه 
لتليني الأمعاء وامل�شاعدة على اله�شم، لأن الب�شل 
النيئ �شعب اله�شم لهذا ل ين�شح الذين يعانون 
من ع�شر اله�شم اأو بع�ص ال�شطرابات اله�شمية 

الأخرى بتناوله نيئا. 

وبالرغم من اأن رائحة الب�شل تبدو غري م�شتحبة 
ال��ع��دي��دة  ف��وائ��ده  اأن  اإل  الأ���ش��خ��ا���ص  م��ن  للكثري 
جتعل  والغذائية  والوقائية  العالجية  وخ�شائ�شه 
منه الغذاء الذي يدخل يف قائمة الطعام اليومية 
لدى العديد من الأ�شخا�ص. فهو ي�شاعد على النوم 
النوم بحوايل  اإذا ما مت تناوله قبل موعد  الهادئ 
�شاعة تقريبا. ويفيد اأي�شا من يتبع نظاما غذائيا 
ل��الأب��ح��اث  ووف��ق��ا  اجل�����ش��م.  وزن  ع��ل��ى  للمحافظة 
والدرا�شات فاإن الب�شل الأبي�ص اأكرث اأنواع الب�شل 
فائدة وللمحافظة على حفظه يف مكان جاف وجيد 
التهوية ول يجوز الحتفاظ بالب�شل بعد تق�شريه 
اإذا  التاأك�شد وي�شبح موؤذيا  �شريع  اأو تقطيعه لأنه 

مت تناوله بعد ذلك. 

يحتوي على 20 �سعفا من الكال�سيوم املوجود يف التفاح

الب�سل .. يغ�سل العني ويقاوم االلتهابات واالأك�سدة

ا�سرتاتيجيات �سهلة للتحّكم بوزنك 

�سبع قواعد ب�سيطة خل�سارة الوزن
اإذا واجهت �سعوبة يف اللتزام بقرار خ�سارة الوزن الذي 

عزمت عليه منذ اأ�سهر، فذلك لأنك تتبعني رمبا حميات 

معقدة جدًا اأو قا�سية. اإليك ا�سرتاتيجيات �سهلة للتحّكم 

بوزنك ثبتت فاعليتها علميًا، لذا عودي اإىل نقطة ال�سفر 

وحققي جناحًا دائمًا بف�سل �سبع قواعد ب�سيطة. 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 153536                      بتاريخ: 2011/2/24
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:�ص. ايران ودبي  ذ م م   
وعنوانه : دبي / ديرة / �شوق ال�شمك �ص. ب: 1308هاتف: 2731043 04فاك�ص: 2727343 04

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الواق�عة بالفئة: 31

و�شف العالمة:  كتبت الكلمة مرحبا باللون الأحمر ب�شورة متميزة ، وفوقها مبا�شرة كتبت الكلمة نف�شها 
الكلمتني ر�شم لثمرتي ثوم  . وفوق  الأحمر  باللون  اأي�شا   MARHABA البارزة  الالتينية  باحلروف 
)حاجي  ا�شم  يوحوي  �شعار  و�شع  اللعالمة  الأعلي  الأمي��ن  الركن  ويف   . �شوداء  بخطوط  الأبي�ص  باللون 
 Haji Abdul Khaliq ب��الإجن��ل��ي��زي��ة  واأي�����ش��ا  ال��ع��رب��ي��ة  باللغة   ) واأولده  اأرج��م��ن��دي  اخل��ال��ق  ع��ب��د 
 Iran ال��ع��ب��ارة  الإجنليزية  باللغة  كتبت  متميزوحتتها  فني  بت�شميم   Arjomandi &Sons
املذكورة على خلفية بي�شاء. وعلى اجلانب كتب التعبري  الكلمات والت�شاميم  Dubai Co العالمة من 

باللون البي�ص علي خلفية �شوداء البارزة  الالتينية  باحلروف  مكررا   SUPER GARLIC
ال�ش��راطات:

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  27  اأكتوبر 2013 العدد 10930

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 181830                      بتاريخ: 2012/11/12
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م
با�ش��م:الوبون للتجارة �ص .ذ.م.م

 وعنوانه : دبي/ ديرة  �ص. ب: 94187  هاتف:042561558  فاك�ص: 042561559
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

 ، الك�شط   ، الأو�شاخ  اإزال��ة   ، ال�شقل  التجميل،   التجميل، م�شتح�شرات  م��واد   ، )الكوزمتيك(  التزيني  م��واد 
املواد العطرية ، عطور، دهن العود ، اقنعة جتميلية ،كرميات جتميلية ،هالم لأغرا�ص التجميل ، كرميات 
للجلد املدبوغ ، م�شتح�شرات جتعيد ال�شعر ، كرميات تبي�ص الب�شرة ،م�شتح�شرات جتميل للعناية بالب�شرة 
�شامبو �شابون،)غري   ، لل�شعر   ) رذاذ )�شرباي  لو�شن(لل�شعر،   ( ، غ�شولت  لل�شعر  اأ�شباغ   ، ل�شعر  ، ملونات 

الواردة �شمن فئات اخري(
الواق�عة بالفئة: 3

و�شف العالمة:  العالمة عبارة عن كلمة  POBLORI احرف الالتينية باللون الأ�شود  
ال�ش��راطات:

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  27  اأكتوبر 2013 العدد 10930

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 176646                      بتاريخ: 2012/7/16 
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

Mr MUHAMMED SUBAIR PALLIYALIL با�ش��م:ال�شيد /  حممد زبري باىل ياليل
 وعنوانه : دبي/ديرة / �ص. ب: 74835  هاتف: 3401975 04    فاك�ص: 3401976 04

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
و  الفطائر   ، اخلبز   ، الأرز  على  قائمة  خفيفة  اأطعمة   ، احلبوب  على  قائمة  خفيفة  اأطعمة   ، �شندوي�شات 

احللويات
الواق�عة بالفئة: 30

وقد  متميزة،  ب�شورة  الأ���ش��ود،   باللون  الالتينية  باحلروف   Nutribite امل�شمى  كتب  العالمة:  و�شف 
و�شعت النقطة على حرف i منه يف �شكل ثمرة فراولة باللون الأحمر وفوقها برعم باللون الأخ�شر

ال�ش��راطات:
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  27  اأكتوبر 2013 العدد 10930

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 181831                      بتاريخ: 2012/11/12
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م
با�ش��م:الوبون للتجارة �ص .ذ.م.م

 وعنوانه : دبي/ ديرة  �ص. ب: 94187  هاتف:   042561558  فاك�ص: 042561559
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

 ، الك�شط   ، الأو�شاخ  اإزال��ة   ، ال�شقل  التجميل،   التجميل، م�شتح�شرات  م��واد   ، )الكوزمتيك(  التزيني  م��واد 
املواد العطرية ، عطور، دهن العود ، اقنعة جتميلية ،كرميات جتميلية ،هالم لأغرا�ص التجميل ، كرميات 
للجلد املدبوغ ، م�شتح�شرات جتعيد ال�شعر ، كرميات تبي�ص الب�شرة ،م�شتح�شرات جتميل للعناية بالب�شرة 
�شامبو �شابون،)غري   ، لل�شعر   ) رذاذ )�شرباي  لو�شن(لل�شعر،   ( ، غ�شولت  لل�شعر  اأ�شباغ   ، ل�شعر  ، ملونات 

الواردة �شمن فئات اخري(
الواق�عة بالفئة: 3

و�شف العالمة:  العالمة عبارة عن كلمة  NUOGSE احرف الالتينية باللون الأ�شود  
ال�ش��راطات:

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  27  اأكتوبر 2013 العدد 10930

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 176647                      بتاريخ: 2012/7/16 
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:اجلدايل للكمبيو تر )�ص ذ م م (
وعنوانه : دبي / بردبي   ،  �ص. ب: 24171   هاتف: 04/3932836  فاك�ص:  04/3930329

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
حا�شب اليل ، ادوات حا�شب اليل ، طابعات ت�شتخدم مع اأجهزة احلا�شوب ، لوحات مفاتيح لأجهزة حا�شوب ، ذاكرات حا�شوب 
، برامج م�شجلة لت�شغيل احلا�شوب ، اأجهزة ملحق باحلا�شوب ، برامج حا�شوب م�شجلة ، برامج حا�شوب )برجميات قابلة 
للتنزيل (، برجميات حا�شوبية )م�شجلة(، برامج العاب حا�شوب ، اأجهزة احلا�شب اليل ولوازمه،)غري الواردة �شمن فئات 
اخري ( ، م�شتلزمات احلا�شب اليل ومعاجلة البيانات ، برامج العاب حا�شوب ،�شواري للهرائيات الال�شلكية و اأجهزة �شواري 
للهرائيات الال�شلكية ،  تلفيزون ، راديو ، اأجهزة راديوللمركبات ، م�شتقبالت �شمعية وب�شرية ، يف �شي دي ، دي يف دي ، الت 
الهاتف   ، ، كامريات ت�شوير �شينمائى  ، كامرات فيديو  ، وحرارية ( الت فاك�ص  ، والكرو�شتاتية  ت�شوير ) فوتو غرافية 

املتحرق ، وادوات الهاتف متحرق
الواق�عة بالفئة: 9

JC يف ت�شميم  JC TECH باحلروف الالتينية، ب�شورة متميزة، حيث و�شع احلرفان  و�شف العالمة:  كتب امل�شمى 
متميز باللون الأ�شود، كتبت بداخل مربع باللون الأبي�ص، وحتتهما كتبت الكلمة TECH، باللون الأبي�ص على خلفية 

م�شتطيل �شوداء.
ال�ش��راطات:

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  27  اأكتوبر 2013 العدد 10930

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 181829                      بتاريخ:2012/11/12 
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م
با�ش��م:الوبون للتجارة �ص .ذ.م.م

 وعنوانه : دبي/ ديرة  �ص. ب: 94187  هاتف:042561558  فاك�ص:042561559
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

 ، الك�شط   ، الأو�شاخ  اإزال��ة   ، ال�شقل  التجميل،   التجميل، م�شتح�شرات  م��واد   ، )الكوزمتيك(  التزيني  م��واد 
املواد العطرية ، عطور، دهن العود ، اقنعة جتميلية ،كرميات جتميلية ،هالم لأغرا�ص التجميل ، كرميات 
للجلد املدبوغ ، م�شتح�شرات جتعيد ال�شعر ، كرميات تبي�ص الب�شرة ،م�شتح�شرات جتميل للعناية بالب�شرة 
�شامبو �شابون،)غري   ، لل�شعر   ) رذاذ )�شرباي  لو�شن(لل�شعر،   ( ، غ�شولت  لل�شعر  اأ�شباغ   ، ل�شعر  ، ملونات 

الواردة �شمن فئات اخري(
الواق�عة بالفئة: 3

و�شف العالمة:  كتب امل�شمى EFY، باحلروف الالتينية البارزة، باللون الأ�شود، ب�شورة متميزة، وو�شع 
الأ�شود باحلروف الالتينية ال�شغرية. وعلى اخللفية  make-up باللون  املركبة  الكلمة  حتته خط، ثم 
يوجد ت�شميم ل�شل�شلة جبال باللون الأبي�ص، فوقها الأفق باللون الأ�شود. العالمة داخل مربع باإطار اأ�شود.

ال�ش��راطات:
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  27  اأكتوبر 2013 العدد 10930

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 176890                      بتاريخ: 2012/7/11 
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م
با�ش��م:راد �شرميانكو )�ص . م . م (

وعنوانه : دبي / ديرة   ،  �ص. ب: 6348   هاتف: 04/2212257  فاك�ص:  04/2211064
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الن ، الن الإ�شطناعي ،  ال�شاي ،ال�شكر ، الكاكاو ، ال�شكر ، الأرز ،التابيوكا ،ال�شاجو، الدقيق وامل�شتخ�شرات 
، الفطائر ، احللويات ، احللويات  واملثلجة ، ع�شل النحل والع�شل الأ�شود ،  امل�شنوعة من احلبوب ، اخلبز 

اخلمرية وم�شحوق اخلمرية ، امللح  واخلردل ، اخلل ، ال�شل�شات )التوابل( البهارات ، التوابل
الواق�عة بالفئة: 30

متميزة،  ب�شورة  الأ�شود،  باللون  البارزة،  الالتينية،  باحلروف   ECOM الكلمة  كتبت  العالمة:   و�شف 
باجلانب  الأر�شية،  الكرة  ن�شف  ليمثل  متميزة،  ب�شورة  م�شمم   E احل��رف  من  ت�شميم  الأي�شر  وبجانبها 
الأي�شر، والن�شف الآخر هو لن�شف خارطة الكرة الأر�شية من اجلانب الأمين، باللون الأ�شود، بدون تو�شيح 

البلدان عليها، وقد ر�شمت خطوط الطول والعر�ص باللون الأبي�ص.
ال�ش��راطات:

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  27  اأكتوبر 2013 العدد 10930

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 181832                      بتاريخ: 2012/11/12 
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م
با�ش��م:الوبون للتجارة �ص .ذ.م.م

 وعنوانه : دبي/ ديرة  �ص. ب: 94187  هاتف: 2561558 04  فاك�ص: 2561559 04
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اأغذية، مواد تزيني، �شناديق وحقائب  خدمة جتميعية ت�شكيلية متنوعة من ال�شلع مثل: مالب�ص جاهزة، 
�شفر، منتجات جلد طبيعي و�شناعي، لغاية عر�شها و�شرائها من قبل امل�شتهلك، واإدارة عملية بيعها و�شرائها، 

والدعاية والإعالن والرويج لها حتت هذه العالمة التجارية
الواق�عة بالفئة: 35

ب�شورة                    الأ���ش��ود،  باللون  ال��ب��ارزة،  الالتينية  ب��احل��روف   ،ALOBON امل�شمى  كتب  ال��ع��الم��ة:  و�شف 
ب�شورة  و�شعا متال�شقني  بي�شاوي، حيث  اإط��ار  داخل  الأ�شود  باللون   AB كتب احلرفان  وفوقه  متميزة، 

متميزة وكاأنهما ي�شتندان على بع�شهما البع�ص. 
ال�ش��راطات:

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  27  اأكتوبر 2013 العدد 10930

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:اكلب�ص لزينة ال�شيارات
  eclipse:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:189203       بتاريخ:2013/3/27 م
با�ش��م:اكلب�ص لزينة ال�شيارات

وعنوانه:ابوظبي ، �ص.ب: 111398 ، هاتف: 025621110
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:37 زينة واك�ش�شوارات ال�شيارات تركيب الجزاء ال�شافية 

لل�شيارات تلميع وتنظيف ال�شيارات . 
و�شف العالمة:العالمة عبارة عن حرف eclipse باللون الذهبي حرف e على �شكل دائرة كبرية وب�شكل 
مميز وخطوط خارج من احلرف ب�شكل ع�شوائي وعلى ميني الكلمة دائرة وداخلها خطوط على �شكل تر�ص 

وال�شكل على خلفية �شوداء .  
ال�ش��راطات:. 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  27  اأكتوبر 2013 العدد 10930

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:جي تريلرز لالعمال املعدنية
  G T:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:199325       بتاريخ:2013/10/8 م
با�ش��م:جي تريلرز لالعمال املعدنية

وعنوانه:م�شفح ال�شناعية م 9 ، �ص.ب: 42462 ، هاتف: 0507804044 ، فاك�ص: 025545227
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:12 املقطورات 

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن حريف G T  بخط كبري ومميز وال�شكل على خلفية بي�شاء .  
ال�ش��راطات:عدم املطالبة بحق ح�شري عند ا�شتخدام احلرفني )GT( بالو�شاع الخرى . 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  27  اأكتوبر 2013 العدد 10930

لال�شت�شارات  النقية  ال��روؤي��ة  الت�شجيل/املالك:مركز  وك��ي��ل  ت��ق��دم  ع��ن  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات  ادارة  تعلن 
وال��ت��دري��ب  ل��ال���ش��ت�����ش��ارات  للتقنية  ال��ت��ج��اري��ة:ال��روؤي��ة  ال��ع��الم��ة  ب��ي��ان��ات  لت�شجيل  ط��ل��ب  ذ.م.م  وال��ت��دري��ب 

  PUREVISIONS consulting and training center

املودعة بالرقم:181759       بتاريخ:2012/11/11 م
با�ش��م:مركز الروؤية النقية لال�شت�شارات والتدريب ذ.م.م

وعنوانه:م�شفح �ص 9 حممد بن زايد ، �ص.ب: 133678 هاتف: 0507973039
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41 ال�شت�شارات والتدريب يف جمال ال�شالمه والبيئة

باللون  غ�شن  �شكل  وبداخلها  الخ�شر  باللون  ح��دوده��ا  دائ���رة  �شكل  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة:العالمة  و�شف 
الخ�شر وار�ص باللون ال�شفر واللون الزرق وعلى ميني الدائرة الروؤية باللون الزرق ويدنوها خط �شغري 
وي�شار الدائرة النقية باللون الخ�شر ويدنوها خط باللون الخ�شر ويدنو ال�شكل لال�شت�شارات والتدريب 
باللون  ار���ص  �شكل  وحتتها  الزرق  باللون   VISIONS وبجانبها  الخ�شر  باللون   PURE ويدنوها 

ال�شفر ويدنوها CENTER CONSULTING AND TRAINING باللون الزرق .  
ال�ش��راطات: . 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  27  اأكتوبر 2013 العدد 10930
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يرتك نتائج رائعة على ال�سعر والب�سرة

حافظي على جمالك با�ستخدام زيت االأرغان
غني مبكونات طبيعية توؤدي دورًا اأ�سا�سيًا يف جتديد اخلاليا

ا�ستخدمت الن�ساء زيت الأرغان على مدى قرون خل�سائ�سه ال�سحية حتى اأ�سبح اإحدى الركائز 

اإذ يرتك نتائج رائعة  الأ�سا�سية للحفاظ على ال�سحة ب�سكٍل طبيعي، وخ�سائ�سه التجميلية، 

على ال�سعر والب�سرة لغناه مبكونات طبيعية توؤدي دورًا اأ�سا�سيًا يف جتديد اخلاليا. ُي�ستعمل 

زيت الأرغان يف الطب املغربي التقليدي للعناية باجل�سم وحماربة التقّدم بال�سّن وعوامل 

ومّد  الدهني  املائي  الغ�ساء  تن�سيط  خالل  من  اجلافة  والب�سرة  التجاعيد  يعالج  اإذ  املناخ، 

اخلاليا بعنا�سر مغذية، ويخفف من العالمات التي يرتكها حّب ال�سباب وجدري املاء، وغي 

ذلك من اجلروح اجللدية كالت�سققات واحلروق. كذلك ُي�ستعمل للعناية بفروة الراأ�س ويعيد 

اإىل ال�سعر اجلاف ملعانه واإىل الب�سرة حيويتها، ومينح الأظفار املتك�سرة قوًة. اأخيًا، يخفف 

زيت الأرغان من الآلم املف�سلية ويزيد من فاعلية التدليك.
خ�شائ�ص جمالية

 - حم��ف��ز ل��ل�����ش��ع��ر: ي��ح��ت��وي زي���ت الأرغ������ان الغني 
بفيتامني )اإي( على عنا�شر �شرورية للحفاظ على 
�شحة ال�شعر وجماله، وتغذية فروة الراأ�ص وجذور 
ال�شعر، وتن�شيطها من دون اأن يبخل عليها مبزبد 
من اللمعان والقوة والنعومة واملرونة. عالوًة على 
والبحر  وال�شم�ص  احل���ّر  م��ن  ال�شعر  يحمي  ذل���ك، 
وال��ك��ل��ور م��ن خ���الل ت��رط��ي��ب��ه... خ��الف��اً ل��الأف��ك��ار 
بل  دهنياً  ال�شعر  الأرغ���ان  زي��ت  ي��رك  ل  ال�شائعة، 
يغذيه ويرطبه وبالتايل ميكن ا�شتعماله حتى على 
واج��ب��اً! فزيت  يبقى  احل��ذر  اأن  اإل  الدهني،  ال�شعر 
يف  ي�شاهم  ول  ال�شامبو  اأن���واع  اأح��د  لي�ص  الأرغ����ان 
بزيت  الغني  ال�شامبو  جتنبي  ل��ذا  ال�شعر.  تنظيف 
الأرغ��ان، لأنه ل يحتوي اإل على كميات قليلة من 

الزيت ول ترك اأي اأثٍر على ال�شعر.
- لالأطراف اجلافة والتالفة: ل يوجد اأف�شل من 
الرطيب للتخل�ص من الأطراف التالفة املتك�شرة 
الأرغ���ان  زي��ت  ا�شتعملي  اإل��ي��ه��ا.  النعومة  ولإع����ادة 
عليها واتركيه ملدة �شاعتني ثم اغ�شليه باملياه ومن 

الأف�شل اأن ت�شتعمليه من دون اأي �شامبو.
من  �شعرك  لتغذية  وال�شعيف:  اجل��اف  لل�شعر   -
العمق وا�شتعادة احليوية، �شعي زيت الأرغان على 
�شعرك بدءاً من اجلذور و�شوًل اإىل الأطراف قبل 
ودلكي  دق��ي��ق��ة،   30 –  20 مل��دة  بال�شامبو  غ�شله 
فروة راأ�شك بنعومة ولطف من ثم �شرحي �شعرك 

لتوزيع الزيت على خمتلف اأجزائه.
لّفي �شعرك بعد ذلك مبن�شفٍة واتركيه ملدة ن�شف 
ا�شتعملي  �شاعة ثم اغ�شليه ب�شامبو لطيف وباملاء. 
زي����ت الأرغ�������ان ب��ان��ت��ظ��ام م����رًة واح�����دة ك����ّل اأ���ش��ب��وع 
�شعرك  ي�شتعيد  اأن  اإىل  املنوال  وا�شتمري على هذا 
طبيعته، ثم ا�شتعمليه مرًة كّل �شهر للحفاظ على 
الفاعلية، دلكي  نعومة �شعرك وبريقه. وملزيد من 

�شعرك بزيت الأرغان واتركيه طوال الليل.
- ملزيد من اللمعان والنعومة: يحمي زيت الأرغان 
�شعرك من خماطر حمامات ال�شم�ص ومياه البحر 
على  وي�شاعده  ج��اف��اً،  ال�شعر  ت��رك  التي  والكلور 
ذلك، ميكنك  وملعانه. عالوًة على  نعومته  ا�شتعادة 

خلط الزيت مع قليل من املياه وفرك �شعرك به.
- ملكافحة حكاك فروة الراأ�ص: يخفف زيت الأرغان 
احلكّة والتهّيح من خالل و�شعه على فروة الراأ�ص 

وتدليكها بنعومة.
الأرغ���ان  زي��ت  ُي�شتعمل  ال�شعر:  ت�شاقط  ملكافحة 
�شعر  فينمو  غددها  وحتفيز  الراأ�ص  ف��روة  لتدليك 
ل  املن�شط،  بتاأثريه  الأرغ���ان  زي��ت  ي�شتهر  جديد. 
اإفراز  ين�شط  لأنه  الب�شيالت،  م�شتوى  على  �شيما 
ال��ك��ريات��ني )م���ك���ّون ال�����ش��ع��ر الأ���ش��ا���ش��ي( وال�����دورة 
ال�����ش��ع��ري��ة والأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة ال��ت��ي مت���ّد ال�شعر 

بعنا�شر مغذية يحتاجها.

زيت الأرغان الع�سوي

 كيف تتاأكدين من نوعية زيت الأرغ��ان؟ ل يتمّيز 
ب��اأي  زي���ت الأرغ�����ان املخ�ش�ص لأغ���را����ص ج��م��ال��ي��ة 
من  ب��ّد  ول  خفيفة.  اأو  معدومة  فرائحته  رائ��ح��ة، 
الأك�شدة  على  ت��دّل  القوية  رائحته  اأن  اإىل  الإ�شارة 
احلفظ.  اأو  الت�شنيع  يف  بخطاأٍ  بدورها  تنبئ  التي 
الوا�شح  بلونه  الزيت  عالوًة على ذلك، يتمّيز هذا 
الغامق  للطعام  املخ�ش�ص  الأرغ����ان  ل��زي��ت  خ��الف��اً 

ال���ل���ون اإج�����م�����اًل. ُي�����ش��ت��ح�����ش��ن اأن 
ت��خ��ت��اري دائ���م���اً زي���ت الأرغ�����ان 

الع�شوي.
خ�شائ�ص �شحية

ت��������وازن  ع����ل����ى  ي����ح����اف����ظ   •
العائلي  ال����دّم  ك��ول�����ش��ت��ريول 

من خالل احلّد من معدل 
الكول�شرول ال�شيئ وزيادة 
م����ع����دل ال���ك���ول���ي�������ش���رول 

اجليد.

• يحّد من ارتفاع �شغط الدّم.
يقطع  اإذ  لل�شمنة  م�����ش��ادة  بخ�شائ�ص  يتميز   •

ال�شهية عند تناوله قبل الفطور.
على حت�شني  ت�شاعد  اإيجابية  بخ�شائ�ص  يتميز   •

وظيفة الكبد.
 • يخفف من اأثر اجلذور احلّرة ويحمي الن�شيج 

ال�سام.
• يحفز قدرة اخلاليا على اإنتاج 

الأوك�شجني.
ا���ش��ت��ع��م��ال��ه  ي�����ح�����ّد، ع���ن���د   •
ب��ان��ت��ظ��ام، م��ن خ��ط��ر ارت��ف��اع 
����ش���غ���ط ال�������دم ال�������ش���ري���اين 

بن�شبة 50%.

خماطر حتتاج اإىل تقييم

دور جزيئيات النانو املتوافرة يف الكرميات
يرتّدد على م�سامعنا الكثي حول جزيئيات النانو من دون اأن ندرك ماهيتها ون�سبها وامل�ساكل التي قد ت�سببها. جزيئية النانو هي ذّرة �سغية من مواد �سلبة يقّل اأحد مقايي�سها 

عن 100 نانومرت اأو يعادل هذه القيمة، اأي ع�سر ماليني مرة اأ�سغر من املرت. ُيطلق على هذه الذّرة، يف حال كان حجمها اأكرب، ا�سم جزيئية �سغية. ملزيد من التو�سيح، تخّيلي 

�سكل تفاحة باملقارنة مع الكرة الأر�سية.

تتوافر جزيئيات النانو يف وقود الديزل اأو بع�ص املالب�ص الريا�شية، 
والتجميل  ال��ع��ن��اي��ة  م�شتح�شرات  م��ك��ون��ات  يف  ت��دخ��ل  ال��ي��وم  وب��ات��ت 

والعطور ومنتجات ال�شعر ومعجون الأ�شنان.
يكمن دورها الأ�شا�شي يف حت�شني ا�شتعمال املنتجات وتعزيز 
التغطية وت�شهيل امت�شا�شها، ومن �شمن  قدرتها على 
النان�شوم  اأو  ليبو�شوم  ن��ذك��ر  ه��ذه  النانو  جزيئيات 
كناقالت  ويعمل  الكرميات  اأن��واع  بع�ص  يف  املتوافر 
الب�شرة.  قلب  اإىل   E كفيتامنيات  فاعلة  لعنا�شر 
اأن�����واع ك��رمي  ت��ت��واف��ر اجل��زي��ئ��ي��ات ه���ذه يف بع�ص 
الأ�شا�ص املنعم اأو املفتح للب�شرة التي تعتمد على 

خ�شائ�ص جزيئيات النانو الب�شرية. 
ال�شم�ص  م�����ش��ت��ح�����ش��رات احل��م��اي��ة م��ن  حت��ت��وي 
ثنائي  اأو  ال��زن��ك  اأك�شيد  اأح���ادي  م��ن  امل�شنوعة 
اأكرب  على  املعدنية  واملر�شحات  التيتان  اأك�شيد 
اأ�شغر حجماً  النانو، وتبدو  كمية من جزيئيات 
واأك�����رث ف��اع��ل��ي��ة وغ���ري م��رئ��ي��ة )ح��ت��ى واإن ك��ان 
حجمها عادياً(. حتيط عالمات ا�شتفهام بقدرتها 
على التغلغل داخل الب�شرة يف حني يتعني اأن تبقى، 

بو�شفها األيافاً، على �شطحها.
 

خماطر حتتاج اإىل تقييم
ال��ن��ان��و على  ق����درة ج��زي��ئ��ي��ات  الأول يف  ي��ت��ج��ل��ى اخل��ط��ر 
من  ي��زي��د  م��ا  التن�شق،  ط��ري��ق  ع��ن  ال��رئ��ت��ني  اإىل  التغلغل 
اأو  واحل�شا�شية  ب��ال��رب��و  الإ���ش��اب��ة  خطر 
اأن  اإل  املركزي،  الع�شبي  اجلهاز  اإىل 
الأم��ر  يتعلق  حني  تختلف  الآراء 
بقدرتها على التغلغل اإىل داخل 
اجل�����ش��م ع���ن ط���ري���ق ال��ب�����ش��رة. 
ي���ت���وق���ف الأم��������ر يف احل��ق��ي��ق��ة 
وت��رك��ي��ب��ت��ه��ا.  خ�شائ�شها  ع��ل��ى 
النانو  جزيئيات  تتغلغل  ل  ق��د 
ك��ث��رياً يف اجل�شم يف ح��ال كانت 
دهنية  معينة،  م��واد  يف  م�شجونة 
على �شبيل املثال، اأو يف حال جتمعت 

الواحدة اإىل جانب الأخرى.

يف املقابل، يعجز جهاز املناعة عن تدمريها يف حال تغلغلت يف الب�شرة 
واإىل تدمري  اأوك�شيدي والتهاب  اإىل توتر  توؤدي  فت�شّر اخلاليا وقد 
الب�شرة. عالوًة  بالتايل من �شيخوخة  ذاتياً، فت�شّرع  اخلاليا تدمرياً 
البيئة، ل �شيما  النانو على  اأثر جزيئيات  الدرا�شات  بّينت  على ذلك، 

البيئة املائية.
 

مبداأ احلماية
 ما زالت الدرا�شات يف جمال التجميل متعار�شة، وي�شري الخت�شا�شيون 
اإىل �شرورة تعميقها، اإذ ل بّد من درا�شة مبداأ الوقاية، ول يجدر منع 
املبداأ  ا�شتعمال  اأن  �شيما  ل  النانو،  جزيئيات  تتناول  التي  الدرا�شات 
الأدوي��ة  نتائج ملحوظة يف جم��ال  اإىل  ي��وؤدي  ه��ادف و�شحيح  ب�شكٍل 

وجراحة النانو على �شبيل املثال. 
جمال  يف  �شيما  ل  املحرمات  خانة  يف  املو�شوع  يندرج  ال�شاعة،  حتى 
عن  احلديث  التجميل  م�شتح�شرات  �شركات  حتّبذ  ل  اإذ  التجميل، 
هذا  ا�شتف�شار يف  اأي  عن  كلياً  الإج��اب��ة  منها  البع�ص  ويرف�ص  الأم��ر 
ال�شدد، ليكتفي بع�شها الآخر بتقدمي معلومات قليلة، فيما يف�شل 
ق�شم اأخري منها اتباع �شيا�شة الو�شوح يف عمله فيلعب على املك�شوف. 
النانو  جزيئيات  ح��ول  امل��ت��واف��رة  املعلومات  اأن  ال��وا���ش��ح  م��ن  اأن���ه  اإل 
ح�شول  ول�شمان  الأق���ل.  على  ال�شاعة  حتى  وا�شحة  غ��ري  زال��ت  م��ا 
تفر�ص جمعية  املو�شوع،  كافية حول هذا  امل�شتهلكني على معلومات 
بني  )نانو(  م�شطلح  و�شع   2013 يوليو  منذ  الأوروب��ي��ة  التجميل 

قو�شني بعد املكّون الذي يحتوي على جزيئيات نانو.
ل وج����ود جل��زي��ئ��ي��ات ن��ان��و يف امل��ن��ت��ج��ات ال��ع�����ش��وي��ة: ُم��ن��ع ا���ش��ت��خ��دام 
 Ecocert جزيئيات النانو يف املنتجات الع�شوية التي حتمل اإ�شارة
اإىل  الإ���ش��ارة  من  ب��ّد  ل  ولكن   2009 يناير  منذ   Cosmebioو
اأ�شعة ال�شم�ص التي ل  اأن احلماية التي توؤمنها منتجات الوقاية من 
املنتجات  مع  باملقارنة  فاعلة  غري  تبقى  نانو،  جزيئيات  على  حتتوي 

التي حتتوي على جزيئيات النانو. 
ا�شتعمالها؟  عند  مراعاتها  يجب  التي  الر�شمية  التو�شيات  هي  ما 
تتغلغل  و�شالمتها،  ال�شحية  املنتجات  لأمن  الفرن�شية  للوكالة  وفقاً 
ال�شليمة،  الب�شرة  م��ن  العليا  الطبقات  داخ���ل  اإىل  النانو  جزيئيات 
)تعر�شت  امل�شابة  الب�شرة  على  ا�شتعمالها  ع��ن  بالمتناع  وتو�شي 
ل�شربة �شم�ص على �شبيل املثال( اأو على الوجه، وبعدم ا�شتعمال رذاذ 
اأو عناية لل�شعر( يحتوي على جزيئيات نانو يف  جوي )منتج �شم�شي 

مكان مغلق. 

ركزي على التفكي مبا حتبينه يف ج�سمك

ح�سني نظرتك
 اىل �سخ�سيتك

عندما ت�شتندين اىل مظهرك فقط يف تقييم قيمتك الذاتية، فاأنت تهملني 
وجتحفني اأهمية �شفاتك الأخرى، واجنازاتك وقدراتك وكل الأمور التي 
تبدئي  ان  وقبل  واخل���ارج(.  الداخل  )م��ن  جميلة  واإن�شانة  مميزة  جتعلك 
اإعادة تقييم نظرتك لنف�شك، ارفعي من معنوياتك واعتدادك بنف�شك  يف 
اأ�شرتك. فهل هوؤلء يحبونك وميتدحونك  اأ�شدقائك واأف��راد  بتذكر حب 
ملظهرك اأو ملا اأنت عليه؟. وان كان مظهرك ل يزال ي�شبب لك اأزمة نف�شية، 
فين�شحك اخلرباء بتعلم طرق للنظر اإىل نف�شك بطريقة ايجابية ومتزنة 

مثل: 
التفكري مبا حتبينه يف  ورك��زي على  انظري  امل��راآة  اإىل  تنظرين  - عندما 

ج�شمك، بدل عن البحث والركيز على املناطق التي ل حتبينها.
- ث��م��ن��ي م���ا حت��ب��ي��ن��ه يف م��ظ��ه��رك )ك��ال��ع��ني اجل��م��ي��ل��ة اأو ل���ون ال�����ش��ع��ر اأو 

الب�شرة(.
- الب�شي بطريقة حتبينها وتعربين فيها عن نف�شك، ولي�شت لإثارة اإعجاب 

الآخرين. 
- اإن كان وزنك هو �شبب امل�شكلة فابقي بعيدة عن امليزان، وراجعي الطبيب 
اأو اخت�شا�شية تغذية لتهتم مب�شكلة تخفي�ص وزنك. واآمني اأن مقدار ما 
يجب عليك فقدانه من وزن، يجب ال يوؤثر اأبدا يف مقدار ثقتك واعتدادك 

بنف�شك. 
باملخت�شني  ال�شتعانة  ميكنك  ج�شدي  مر�ص  ه��ي  ال�شمنة  اأن  ت��ذك��ري   -
لعالجها بالطريقة املنا�شبة. اأما ما ت�شعرين به من اأحا�شي�ص فقدان الثقة 
والكاآبة واحتقار الذات فتحتاج منك اإىل تغيري طريقة التفكري. ويف حالة 
نف�شي  باخت�شا�شي  ال�شتعانة  فيمكنك  عليها  التغلب  م��ن  متكنك  ع��دم 

مل�شاعدتك. 
- ابتعدي عن م�شاهدة عرو�ص و�شور املوديالت واملو�شة، اإل اإن كنت من 
النوع الذي ي�شاهد �شور املجالت ويعرف باأنها �شور وهمية وغري واقعية. 
واملانيكري  للم�شاج  اخل�شوع  تهملي  فال  لنف�شك.  جيدة  باأ�شياء  قومي   -
وجل�شات العناية بب�شرة الوجه والقدم. كما ان جل�شات ال�شرخاء املنزلية 

على �شوء ال�شموع العطرية جيدة جدا يف بث ال�شعور باجلمال والراحة. 
�شعورك  بالن�شاط واحلركة حتى تدعمي  البدنية  لياقتك  - حافظي على 
اأو  بالعافية وتفرغي طاقتك ال�شلبية. فمار�شي ريا�شة خفيفة مثل امل�شي 
اليوغا لأنها توفر فائدتني: تن�شيط اجل�شم وال�شرخاء النف�شي. وكبديل 
اأو  ال��رول �شكيت  اأو  جيد ملن ل يحب الريا�شة، العبي مع الأطفال بالكرة 

ال�شباحة اأو اأي لعبة حتبينها.
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ي��ق��دم ك��ت��اب ال��ري��ا���ش��ة، وال��ث��ق��اف��ة 
�شاماًل  حتلياًل  الإع����الم،  وو���ش��ائ��ل 
الثقافية  ال��ق��وى  اأب���رز  م��ن  لقوتني 
يف ع�شرنا احلايل وهما: الريا�شة، 
وو����ش���ائ���ل الإع���������الم. وه�����و ي��و���ش��ح 
الأ����ش���ال���ي���ب ال���ت���ي ات��ب��ع��ت��ه��ا و���ش��ائ��ل 
الإع�������الم ال��ري��ا���ش��ي��ة ل��ك��ي ت��ر���ش��خ 
م��ك��ان��ت��ه��ا يف ح��ي��ات��ن��ا ال���ي���وم���ي���ة يف 
وك��ي��ف تداخلت  ال��ع�����ش��ر احل���دي���ث، 
الريا�شة وو�شائل الإعالم واأ�شبحت 
كل منهما تعتمد على الأخ��رى ول 
ويدر�ص  عنها.  ال�شتغناء  ت�شتطيع 
ه�����ذا ال���ك���ت���اب اأح�������دث ال���ت���ط���ورات 
يف و����ش���ائ���ل الإع��������الم ال��ري��ا���ش��ي��ة، 

وتت�شمن: 
ت�����ق�����دمي م�����زي�����د م������ن ال�������ش���رح   •
امل�������ش���ت���ف���ي�������ص ل���و����ش���ائ���ل الإع��������الم 
ال��ري��ا���ش��ي��ة اجل���دي���دة وال��ت��ط��ورات 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ال��ت��ي ���ش��ه��ده��ا ه��ذا 

املجال.
 • حت��دي��ث امل��و���ش��وع��ات اخل��ا���ش��ة 
وتت�شمن  ال�����ش��ي��ا���ش��ي،  ب��الق��ت�����ش��اد 
حدثت  التي  الرئي�شية  التغيريات 
يف ام��ت��الك حقوق اإذاع���ة الأح���داث 

الريا�شية.
 • درا���ش��ات واأب��ح��اث ج��دي��دة حول 
اآخ������ر الأح���������داث ال���ري���ا����ش���ي���ة م��ث��ل 
وك��اأ���ص  الأول��ي��م��ب��ي��ة  الأل���ع���اب  دورة 
ال���ع���امل، وال����ربام����ج ال��ري��ا���ش��ي��ة يف 
يف  الريا�شية  واملقالت  التليفزيون 
النظرية  وال���ت���ط���ورات  ال�����ش��ح��اف��ة، 
التي حدثت يف جمالت مثل العوملة 
وامل�����ش��اه��دة. وي��و���ش��ح اجل���زء الأول 
م��ن ه���ذا ال��ك��ت��اب )���ش��ن��اع��ة و�شائل 
الإعالم الريا�شية( بالتف�شيل ن�شاأة 
والطرق  الريا�شية  الإع��الم  و�شائل 

امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف اإن���ت���اج امل��و���ش��وع��ات 
ال���ري���ا����ش���ي���ة امل�������ش���م���وع���ة وامل���رئ���ي���ة 
وامل����ط����ب����وع����ة، وق����ي����م ومم����ار�����ش����ات 
اإنتاجها، وتداعياتها  القائمني على 
وال�شيا�شية  الق��ت�����ش��ادي��ة  واآث���اره���ا 
ع���ل���ى ال��ب��ن��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ل��و���ش��ائ��ل 
الإعالم الريا�شية، ويت�شمن اجلزء 
ال���ث���اين م���ن ه���ذا ال��ك��ت��اب وع��ن��وان��ه 
)حت���ل���ي���ل امل����و�����ش����وع����ات امل���ق���دم���ة 
يف و���ش��ائ��ل الإع������الم ال��ري��ا���ش��ي��ة(، 

الركيز على خمتلف اأ�شكال و�شائل 
وال�شور  كالتليفزيون،   - الإع����الم 
والتقارير  الثابتة،  الفوتوغرافية 
والتعليقات  والأف����الم،  الإخ��ب��اري��ة، 
احل����ي����ة، وال����ك����ت����اب����ات ال���ري���ا����ش���ي���ة 
الإبداعية والتكنولوجيات اجلديدة 
امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف و����ش���ائ���ل الإع�����الم 

الريا�شية 
• املوؤلف: ديفيد روي 

• النا�شر: جمموعة النيل العربية

تتم�سن  اأعماًل كال�سيكية لعدد من حكماء ال�سني 

 )احلكماء يتكلمون(... نظريات 
فل�سفية من خمتلف املدار�س الفكرية القدمية
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لقت �سل�سلة )احلكماء يتكلمون( ال�سادرة عن )الدار العربية للعلوم نا�سرون( جناحًا لفتًا باأجزائها 
اخلم�سة التي تتم�سن اأعماًل كال�سيكية لعدد من حكماء ال�سني والنظريات الفل�سفية واملدار�س الفكرية، 

بالإ�سافة اإىل كثي من احلكم والأمثال التي تفّوه بها حكماء من خمتلف مدار�س الفكر التاريخية القدمية.

فاإنه  الكلب،  ينبح  )عندما  ال�شيني:  املثل  يقول 
ي��ح��اول اإع���ط���اءك م�����ش��ورة(. ف��اأول��ئ��ك ال��ك��ب��ار يف 
ال�����ش��ن، ال��ذي��ن ���ش��اروا يف دروب وع���رة اأك���رث منا، 
وتناولوا من الأرز مقادير اأكرث منا، وق��راأوا من 
اأك��رث معرفة وعلماً  اأك��رث منا هم  اأع���داداً  الكتب 

منا، واأ�شعد منا، واأكرث خربًة منا. 
ل���ذا ي��ع��د م���ا ي��ق��ول��ون��ه ن�����ش��ح��ي��ًة ح��ك��ي��م��ًة، وع��ل��ى 

ال�شبان ال�شتماع اإليهم.
يتكلمون(  )احلكماء  �شل�شلة  اأع��دوا  الذين  تطلع 
فوجدوا اأغماراً من ال�شذرات التي تفوه بها حكماء 
التاريخية، فن�ّشقوها  الفكر  من خمتلف مدار�ص 
واأ�شافوا اإليها مالحظات تو�شيحية ثم مّت نقلها 
اإىل اللغة العربية ملنح القراء املولعني باحل�شارة 

ال�شينية التقليدية فائدة اأعّم واأ�شمل.
لقت ال�شل�شلة الأوىل واملوؤلفة من خم�شة عناوين 
جناحاً باهراً مما دفع بالقيمني على امل�شروع اإىل 
اأخ��رى يت�شدرها  اإع��داد وترجمة خم�شة عناوين 

كتاب احلكم التي تفّوه بها الفيل�شوف �شونزي.

الفكر والتاريخ
واخل���ري���ف )476-770  ال��رب��ي��ع  ح��ق��ب��ة  ك��ان��ت 
-475( املتحاربة  الوليات  امليالد( وحقبة  قبل 
221 ق��ب��ل امل���ي���الد( ت�����ش��ك��الن ال��ع�����ش��ر ال��ذه��ب��ي 

احلقبتني،  ه��ات��ني  يف  ال���ق���دمي.  ال�شيني  للفكر 
بالإ�شافة  الفكرية،  امل��دار���ص  من  الكثري  ظهرت 
ال�شرفية  اللواحق  حملت  ع��دة  واأم��ث��ال  حكم  اإىل 
املدر�شة  ذل��ك  يف  مبا  بع�شها،  مع  وتناف�شت   ،Zi
والكونفو�شيو�شية،  الطاوية،  ومدر�شة  احلربية 
ي��ان��غ؛  ي���ن-  وم��در���ش��ة  وامل��ن��ط��ق��ي��ون،  واملوه�شتية 
ال��ك��واك��ب والنجوم  امل��دار���ص مبثابة  وك��ان��ت ه��ذه 
ال��رائ��ع��ة ال��ت��ي ت��زّي��ن درب ال��ت��ب��ان��ة.لح��ق��اً، جتّمع 
اأكادميية جيك�شيا لولية  املدار�ص يف  ممثلو تلك 
ا�شتهر  م�شتنرياً  ال��ولي��ة  تلك  حاكم  وك��ان   ،Qi
الذكاء.  متقدة  لكنها  قبيحة  ام���راأٍة  من  بزواجه 
وامل�شتلزمات،  ال�شكن  ملواطنيه  احلاكم  ه��ذا  منح 
امل��ال��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة  امل�������ش���اع���دات  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
للخرباء والدار�شني القادمني لإلقاء املحا�شرات، 
اإىل  وبالن�شبة  ق��ط.  خلفياتهم  عن  ي�شتعلم  ومل 
اأول���ئ���ك ال��ط��احم��ني اإىل م��ن��ا���ش��ب ر���ش��م��ي��ة، فقد 
ر�شمية  م��ن��ا���ش��ب  يف  بتعيينهم  احل���اك���م  ع��ي��ن��ه��م 
ف��خ��ري��ة، وب��ن��ى ل��ه��م ال��ق�����ش��ور ودف���ع ل��ه��م روات���ب 
ه��ذه  م��ث��ل  اإىل  يطمحوا  مل  ال��ذي��ن  اأم���ا  �شخية. 
كم�شت�شارين.  منا�شبهم  يف  بقوا  فقد  املنا�شب، 
وك��ان��ت تلك ال��ف��رة ه��ي ال��ف��رة ال��ت��ي )مت فيها 
فيها  واأينعت  مناف�شة  فكرية  افتتاح مئة مدر�شة 

مئة زهرة(.

ف�سائل احلكمة
الكتب  وكتبوا  النقا�ص،  جل�شات  الدار�شون  تبادل 
بال�شدقات،  بع�شهم  ب�ّشر  وقد  تعاليمهم،  لن�شر 
ب��ال��ع��ف��ة وال��ط��ه��ارة،  ف��ب�����ش��ر  الآخ�����ر  اأم����ا بع�شهم 
اآخ��رون  ب�ّشر  بينما  واخل��م��ول،  بالك�شل  وغريهم 
امل��ط��ل��ق��ة، وق���د ه��اج��م بع�شهم الآخ���ر  ب��احل��ري��ة 
للحرب،  منهم  ك��ره��اً  احل��رب��ي��ة  واخل����دع  احل��ي��ل 
للخري،  املحبة  الإن�شان  بطبيعة  بع�شهم  ووع��ظ 
ووعظ غريهم بطبيعة الإن�شان املّيالة اإىل ال�شر. 
لقد قال البع�ص اإن الأق��ارب لي�شوا اأق��ارب، وقال 
اأح�شنة يف احلقيقة،  الأح�شنة لي�شت  اإن  اآخ��رون 
ومعرفة  ال���ذات  معرفة  باأهمية  البع�ص  وج���ادل 
الأع����داء، وق��ال اآخ���رون اإن ال��ه��داي��ة وال�����ش��الح ل 
من  الكثري  جميعاً  خلفوا  وقد  اأع���داًء...  يعرفان 

الأعمال الكال�شيكية الرائعة.

اإحراق الكتب
ل�شوء احلظ، مل ي�شتمر هذا الو�شع ملدٍة طويلٍة، 
���د ك��ني ���ش��وان��غ )ح��ك��م يف ال��ف��رة ما  فعندما وحَّ
امل���ي���الد( ج��م��ي��ع ولي���ات  ق��ب��ل   210-221 ب��ني 
اأم��ر  لل�شني،  اإم��رباط��ور  ك���اأول  وحكمها  ال�شني، 
الكتب  ب���اإح���راق جميع  ���ش��ي،  رئ��ي�����ص وزرائ�����ه، يل 
وزراع���ة  ال��ط��ال��ع  وق�����راءة  ال��ط��ب  ك��ت��ب  با�شتثناء 

الفكرية.  املدار�ص  جميع  بذلك  فدّمر  الأ�شجار، 
ل الإم���رباط���ور وو )ح��ك��م يف ال��ف��رة ما  وق��د ح���وَّ
ال��ب��الد  د���ش��ت��ور  امل���ي���الد(  ق��ب��ل   88--140 ب���ني 
املدار�ص  اآل م�شري  الكونفو�شيو�شية يف حني  اإىل 
وغريها  وال�شرعية  كالطاوية  املتبقية،  الفكرية 

اإىل الزوال.

�سونزي الفيل�سوف
كان �شونزي ُيعَرف با�شم كوانغ، ولقبه النبيل هو 
كينغ. وكان من مواطني مدينة زاو خالل الفرة 
--475( امل��ت��ح��ارب��ة  ال��ولي��ات  حلقبة  الأخ����رية 
221 قبل امليالد(. كان مفكراً ورجل دولة وكاتباً 

رائداً.
يف اخلم�شني من عمره. �شافر �شونزي ودر���ص يف 
ولي���ة ك��ي، ث��م ت��وىل ال��ت��دري�����ص ل��ث��الث م���رات يف 
اأكادميية جي�شكي، وهي اإحدى اأ�شهر الأكادمييات 
امللك  منحه  وق��د  ال��ق��دمي��ة.  ال�شني  يف  الفكرية 
نهاية  ويف  كمعّلم.  ال�شرف  مرتبة  ك��ي  اإك�شيانغ 
الأمر مت الفراء عليه يف حمكمة كي، والتي قام 
بعدها بالن�شحاب اإىل ولية ت�شو حيث مت تعيينه 
ا�شتقر هناك  ع��ل��ى م��دي��ن��ة لن��ل��ن��غ، وق���د  ق��ا���ش��ي��اً 
زي  م��ن يل  ك��لٌّ  ك��ان  وق��د  تعامليه.  ون�شر  للكتابة 
)رئي�ص وزراء اإمرباطور كني الأول( وهان فيزي 
الأكرث  اأتباعه  بني  من  ال�شيت(  ذائ��ع  )فيل�شوف 
�شهرة. ذات مرة �شافر غرباً اإىل كني، حيث ن�شح 
ال��وزراء قائاًل: )ل حتكم البالد  فان جو، رئي�ص 
ولكنها  ب�شيطة  اأوام���ر  اأع��ِط  حديد،  من  بقب�شة 
مدرو�شة جيداً يف الوقت نف�شه، ا�شنِع الإجنازات 
يف اأمور الدولة بال جهد، فهذه هي مثاليات اإدارة 

الدولة(.

توجيه نحو اخلي
على  جمبولة  الإن�شان  طبيعة  اأن  �شونزي  اعتقد 
والإر���ش��ادات  الطقو�ص  ا�شتخدام  اإىل  ودع��ا  ال�شر، 
القدمية لتوجيه النف�ص نحو اخلري. وقد اعتقد 

اأن الإجنازات هي نتيجة تراكم الأفعال احل�شنة.
اأي����د ف��ك��رة اأن����ه ي��ج��ب ع��ل��ى ال���دار����ش���ني ت�شجيل 
لأف��ك��ار  وال�شماح  الكتب،  يف  الفل�شفية  اأف��ك��اره��م 
ل�شالح رحلة  القدمية  الأفكار  با�شتبدال  جديدة 
متقدمة نحو املعرفة. اإن هذا العتقاد مت التعبري 
اأ�شكاله يف كتابه )الرجال ال�شرفاء(  عنه باأف�شل 
حيث يقول: )التعليم ل نهاية له. ورغم اأن اللون 
زرقة  اأك��رث  اأن��ه  اإل  النيلة،  نبتة  من  ياأتي  الأزرق 
منها. والثلج م�شنوع من املاء، ولكنه اأكرث برودة 

من املاء الذي ت�شّكل منه(.

من اأقواله احلكيمة
• ي��ع��م ال���رخ���اء ال�����دول ال��ت��ي حت��ك��م��ه��ا ح��ك��وم��ة 

ر�شيدة.
• رحلة الألف ميل تتطلب كل خطوة منها.

ي��ت��ع��ّدى معرفتك،  اأم����راً  ت��واج��ه  ا���ش��األ عندما   •
وادر�ص عندما تواجه ما يتعّدى قدراتك.

الإن�����ش��ان  يختلف  ل  ال��ذك��اء  ويف  الطبيعة  يف   •
الغني عن الفقري.

• احلاكم القدير يدرك جيداً كيف يقنع رعيته.
• امل����ي����اه ال���ع���م���ي���ق���ة جت������ذب اإل���ي���ه���ا الأ����ش���م���اك 

وال�شالحف.
• ت��ت��واج��د ال���دول���ة ب��ت��واج��د ال��د���ش��ت��ور، وت���زول 

بزواله.
• مهما قربت امل�شافة، فال ميكن لأحد الو�شول 

اإىل غايته اإل ببذل اجلهد الالزم لل�شفر.

• النا�ص جميعاً يت�شاركون ال�شمات نف�شها.
• اإن دعم ال�شعب للجي�ص يف احلرب اأمر اأ�شا�شي.

• الذين ينتقدونني باإن�شاف هم اأ�شاتذتي.
ج ك��اإم��رباط��ور وحت��م��ل على عاتقك  ُت��ت��وَّ • ح��ّت��ى 

ثروات البلد باأكملها...
• حّتى تنجح يف اأن تكون اأباً لولد �شريح، عليك 

األ تعظه باآداب ال�شلوك.
• املو�شوعية توّلد الو�شوح واجلهل اإىل حدٍّ ما.

• ال�����ش��ري��ف ي���در����ص ل��ت��ه��ذي��ب ن��ف�����ش��ه، وال���ن���ذل 
)التافه( يدر�ص لتعظيم نف�شه.

ي�شتكني  اأن  مللكها  ال��دول��ة ل ميكن  ُت��َه��ّدد  عندما 
وال�شالم،  بالهدوء  الدولة  تنعم  وعندما  ويهداأ، 

ميكن مللكها و�شعبها اأن ي�شتكينا ويعي�شا بهدوء.

الطبعة العربية لكتاب )الريا�سة، 
والثقافة وو�سائل االإعالم(

اختيار لبنان �سيف �سرف الدورة اجلديدة 
ملعر�س ال�سارقة الدويل للكتاب 2013

اع��ل��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة مل��ع��ر���ص 
ال�����ش��ارق��ة ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب اإخ��ت��ي��ار 
ج���م���ه���وري���ة ل���ب���ن���ان ����ش���ي���ف ���ش��رف 
3102 ال��ت��ي  23 ل��ل��ع��ام  ال������دورة 
6 حتى  تنطلق خ��الل ال��ف��رة م��ن 
مركز  يف  املقبل  نوفمرب  م��ن   61
امل���ع���ار����ص وامل������وؤمت������رات اإك�������ش���ب���و - 
وعربية  حملية  مب�شاركة  ال�شارقة 
واإق��ل��ي��م��ي��ة وع��امل��ي��ة ك��ب��رية ووج���وه 
ث��ق��اف��ي��ة وف��ك��ري��ة واإع��الم��ي��ة ب���ارزة 
اأختيار  ان  املنظمة  اللجنة  وال��ت   .
جمهورية لبنان �شيف �شرف الدورة 
بالنظراإىل  جاء  للمعر�ص  احلالية 
دوره������ا ال��ك��ب��ري امل����وؤث����ر يف م�����ش��رية 
الفكر والثقافة العربية على امتداد 
الكبرية  بال�شماء  احلافل  تاأريخها 
يف ال�����ش��ع��ر وال�����رواي�����ة وال��رج��م��ة 
والعديد من الفنون الأدبية اإ�شافة 
اإىل مكانتها املتميزة يف اإثراء القطاع 
بالأعمال العديدة ل�شيما يف جمال 
ال���ط���ب���اع���ة وال���ت�������ش���م���ي���م وال��ن�����ش��ر 
واملناف�ص  واملتميز  باجلديد  ودعمه 
ل��الأع��م��ال الإب���داع���ي���ة ال��ع��امل��ي��ة من 
ال���ت���ي تلبي  امل���ع���ارف وامل���و����ش���وع���ات 
القراء وتن�شجم  اإهتمامات  خمتلف 
مع توجهاتهم املختلفة. و �شي�شارك 
العديد  اجل��دي��دة  املعر�ص  دورة  يف 
الدكتورعمر  اللبنانية  من ال�شماء 
الثقافة  وزارة  ع���ام  م��دي��ر  حلبلب 
يف ل��ب��ن��ان وزاه������ي وه���ب���ي و زاف���ني 
ومي  و  و طوين خليفة  قيوميجان 

ب��ريوت��ي و �شعاد  ���ش��ون��ي��ا  ���ش��دي��اق و 
اىل جانب  غ��اب��ي لطيف  و  ق���اروط 
ال��روائ��ي��ت��ان ه���دى ب���رك���ات و جنى 
فواز احل�شن و الأديبة علوية �شبح 
و الكاتب واملفكر الإ�شالمي ر�شوان 
مينى  الدكتوره  الروائية  و  ال�شيد 
ال�شاعر  و  ب��رك��ات  و جن���وى  ال��ع��ي��د 
وط��الل  ال��دي��ن  �شم�ص  علي  حممد 
�شلمان نا�شر جريدة ال�شفري ورفيق 
خوري رئي�ص حترير جريدة الأنوار 
وج���م���ان���ة ح�����داد وع��ي�����ش��ى ب��ي�����ش��ون 

وم���ط���ر الأح�����م�����دي وم����اي����ا احل����اج 
وغ�����ش��ان ح���ج���ار وب���ي���ار اب����ي �شعب 
العديد  ج��ان��ب  اىل  �شربل  وغ�����ش��ان 
م���ن ال��ك��ت��اب وامل��ف��ك��ري��ن ال���ع���رب و 
على  البارزين  والروائيني  ال�شعراء 
امل�شتويني املحلي والدويل. و �شيتم 
اإ�شافة اىل  لبنان  تكرمي جمهورية 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ب��دع��ني خ��الل حفل 
ال�شارقة  معر�ص  فعاليات  اإف��ت��ت��اح 
ال�������دويل ل���ل���ك���ت���اب وذل������ك ب��ت��وزي��ع 
ج���وائ���ز ال�����ش��ارق��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��ي 

الثقافية  ال�شخ�شية  جائزة  ت�شمل 
ن�شر حملي  دار  اأف�شل  وجائزة فئة 
وع���رب���ي واأج���ن���ب���ي وج���ائ���زة اأف�����ش��ل 
ك��ت��اب اإم���ارات���ي مل��وؤل��ف اإم���ارات���ي يف 
جمال الإب��داع وجائزة اأف�شل كتاب 
اإم�����ارات�����ي م���رج���م ع���ن الإم�������ارات 
وج����ائ����زة اأف�������ش���ل ك���ت���اب اإم����ارات����ي 
مطبوع عن الإمارات وجائزة اأف�شل 
الدرا�شات  اإم��ارات��ي يف جم��ال  كتاب 
وجائزة اأف�شل كتاب عربي يف جمال 
ذات  اجلوائز  من  والعديد  ال��رواي��ة 

ال�����ش��ل��ة. و ون���وه اأح��م��د ب��ن رك��ا���ص 
ال�شارقة  معر�ص  م��دي��ر  ال��ع��ام��ري 
الدويل للكتاب دور لبنان يف جمال 
الطباعة والن�شر وملحقاته و�شئون 

الثقافة .
وقد اإختار معر�ص ال�شارقة الدويل 
به  متيزت  مل��ا  لبنان  تكرمي  للكتاب 
واإغناء  العربية  للثقافة  اإث��راء  من 
امل��ك��ت��ب��ة ال��ع��رب��ي��ة ب���امل�������ش���ادر ال��ت��ي 
واملتفرد  باجلديد  ترفدها  لت���زال 
وامل��ت��م��ي��ز م��ت��م��ن��ني ل��ه��ا امل���زي���د من 
لتطلعات  خدمة  والإب����داع  التطور 
وت�شارك  العربية.  الثقافة  واآم���ال 
جمهورية لبنان يف فعاليات الدورة 
ال��دويل  ال�����ش��ارق��ة  احل��ال��ي��ة ملعر�ص 
ل��ل��ك��ت��اب ب��ال��ع��دي��د م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ب��ي��ن��ه��ا ن�����دوة ب���ع���ن���وان - 
لبنان  يف  واملعار�ص  الكتاب  �شناعة 
ون���دوة ع��ن - اأث���ر احل���راك الثقايف 
يف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�������ش���ت���دام���ة واأخ������رى 
وحتديات  العربية  الثقافة   - ح��ول 
لبنانية  فلكلورية  وعرو�ص  العوملة 
�شعبية وعرو�ص مو�شيقية خمتلفة 
كما  لالأطفال  يومية  ور�شة عمل  و 
�شمكة  ع��ن��دي   - م�شرحية  �شتقدم 
ذهبية لالأطفال واليافعني واأخرى 
 51-5 بعمربني  لالأطفال  علمية 
�شنة ومعر�ص الر�شوم اليومي على 
يف  احل��اف��ل  اللبناين  اجل��ن��اح  موقع 
الوقت نف�شه بالعديد من املطبوعات 

والكتب اللبنانية املختلفة.
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فــن �أجــنبــي

Dump & Dumpers  يعود مع مع جيف دانيلز من خالل فيلم

جيم كريي... جنم الكوميديا بامتياز
ج���ي���م ك�����ريي )ج��ي��م�����ص ي���وج���ني ك�����اري( 
ممثل كوميدي ومنتج كندي - اأمريكي، 

ول����د يف ال�����ش��اب��ع ع�����ش��ر م���ن ي��ن��اي��ر 
يف  )نيوماركت(  يف   1962 ال��ع��ام 

مقاطعة )اأونتاريو( يف كندا، من 
اأب يدعى بري�شي كريي منحدراً 
م���ن اأ����ش���ول ك��ن��دي��ة وف��رن�����ش��ي��ة 

وحما�شباً،  مو�شيقياً  يعمل  وكان 
منحدرة  وه��ي  كاتلني  ت��دع��ى  واأم 

واإيرلندية  فرن�شية  اأ���ش��ول  م��ن 

اأك��رب منه  اأخ��وة  ول��ه ثالثة  وا�شكتلندية، 
���ش��ن��اً ه���م ج����ون، ب��ات��ري�����ش��ي��ا 

وريتا. 
ع�����ش��ق ال��ك��وم��ي��دي��ا 
م�����ن�����ذ ط����ف����ول����ت����ه، 
ف�����اأر������ش�����ل ����ش���ريت���ه 
ال����ذات����ي����ة ل��ربن��ام��ج 
 Carol  The(
 B u r n e t t
ال��ك��وم��ي��دي   )Show
ع��ن��دم��ا ك����ان ع���م���ره 10 
���������ش��������ن��������وات. 
وع���ن���دم���ا 
ف�����ق�����د 

املالية  الأح���وال  تدهورت  وظيفته  وال��ده 
ل����الأ�����ش����رة، وه���ن���ا ا����ش���ط���ر ك�����ريي ل���رك 
وحينها  العملية،  احل��ي��اة  وب���داأ  ال��درا���ش��ة 
ك���ان ي��ب��ل��غ م���ن ال��ع��م��ر 15 ع���ام���اً. وب��ع��د 
يف  للعي�ص  ال��ع��ائ��ل��ة  انتقلت  امل��ع��ان��اة  ه���ذه 
)���ش��ك��ارب��ورو( يف م��ق��اط��ع��ة )اأون���ت���اري���و(، 
وهناك التحق مبدر�شة )الثالوث املبارك 
ي��ورك(  )ن��ورث  يف  الواقعة  الكاثوليكية( 
مل���دة ���ش��ن��ت��ني، وم���ن ث��م ال��ت��ح��ق ل��ل��درا���ش��ة 
ال���ث���ان���وي���ة مب��ع��ه��د )ك��ل��ي��ة اآج���ي���ن���ك���ورت( 
ث���ان���وي���ة يف منطقة  اأق������دم  ت��ع��ت��رب  ال���ت���ي 
اإنهاء  اأنه مل يتمكن من  اإّل  )�شكاربورو(، 
الدرا�شة الثانوية ب�شبب عمله بدوام كامل 
حم���اوًل اإع��ال��ة ا���ش��رت��ه، ول��ت��وف��ري ال���دواء 

لوالدته التي اأ�شيبت مبر�ص ع�شال.

بدايته الفنية
ال��ذي كان كريي يكافح للعمل  الوقت  يف 
وحت��ق��ي��ق ال�����ش��ه��رة ل��ن��ف�����ش��ه، ق����رر وال����ده 
فوق  كوميدية  اأع��م��اًل  ليقدم  م�شاعدته 
اأول ظهور له  خ�شبة امل�شرح. وبذلك كان 
يف نادي )Yuks Yuk( الكوميدي يف 
)تورنتو(، لكنه مل يحقق النجاح املرجو.

لأ�شرته،  امل��ادي��ة  الأح���وال  ا�شتقرار  وم��ع 
لكريي  النف�شي  ال���ش��ت��ق��رار  ذل���ك  م��ن��ح 
الأك��رب لأدواره  بات يلفت النتباه  ال��ذي 
ال��ف��ن��ان  م��ع  ت��ع��اق��د  اأن  اإىل  ال��ك��وم��ي��دي��ة، 
اأدوار  لأداء  دانغرفيلد  رودين  الكوميدي 
ل�ص  اإىل  قادته  فنية  جولة  يف  كوميدية 
والعي�ص  النتقال  يقرر  وجعلته  فيغا�ص، 
يف هوليوود. وهناك يف العام 1982 بداأ 
 Comedy  The( يف  اأدواراً  ي����وؤدي 

.)Store
اأب  )�شتاند  ك�  املتزايدة  جماهريته  ورغم 
ناحية  اهتمامه  وّج��ه  اأن��ه  اإّل  كوميدي(، 
وبقي  التلفزيون،  واإىل  الأف���الم  �شناعة 
منخف�شة،  ميزانية  ذات  اأف��الم  يف  يظهر 
يف  ال��ذه��ب��ي��ة  ال��ف��ر���ش��ة  ج���اءت���ه  اأن  اإىل 
ع��ل��ى دور  ع��ن��دم��ا ح�����ش��ل   1984 ال���ع���ام 
 Duck  The( م�شل�شل  يف  ال��ب��ط��ول��ة 
اإلغاء  ل�شوء حظه مت  لكن   ،)Factory
ه��ذا  اأن  اإل  الأول.  مو�شمه  يف  امل�شل�شل 
اأدواراً  ي����وؤدي  وب��ق��ي  يحبطه  مل  ال���ق���رار 
الأف��الم، مواظباً  العديد من  م�شاندة يف 
املنفردة  الكوميدية  الأعمال  تقدمي  على 

فوق خ�شبة امل�شرح.
1990، وحت��دي��داً يف  ال��ع��ام  وم��ع حلول 
�شهر اأبريل، مت تر�شيحه لدور يف برنامج 
 Living  In( ب��ع��ن��وان  ك��وم��ي��دي 
فيه  م�����ش��ت��م��راً  وب��ق��ي   ،)Color
ح��ت��ى ح��ل��ول امل��و���ش��م ال��ث��ال��ث. 
وك������ان ع���ل���ى م���وع���د م��ع 
ف��ر���ش��ت��ه ال��ذه��ب��ي��ة يف 
عندما   1994 العام 
ال��ف��ي��ل��م  يف  ������ش�����ارك 
 Ace( الكوميدي 

 ،)Detective  Pet:Ventura
وه����ن����ا اأ����ش���ب���ح ك������ريي م����ن ك����ب����ار جن���وم 
تنهال  ال��ع��رو���ص  ب�����داأت  اإذ  ال��ك��وم��ي��دي��ا، 
ذات�����ه يف فيلم  ال���ع���ام  ف�����ش��ارك يف  ع��ل��ي��ه، 
)Mask The( جم�شداً دور البطولة، 
 and  Dumb( ف��ي��ل��م  يف  ث���م  وم����ن 
اأي�����ش��اً  ت��ر���ش��ي��ح��ه  ومت   ،)Dumber
 )Globe  Golden( بجائزة  للفوز 
 The( فيلم  دوره يف  لأف�شل ممثل عن 

.)Mask
وع���ل���ى م�����ّر ال�������ش���ن���وات، ت����وال����ت اأع���م���ال 
 Batman( اأف���الم  يف  ف�شارك  ك���ريي، 
 :Ventura  Ace(و  )Forever
 The(و )Calls Nature When
 )Liar  Liar(و  )Guy  Cable
الذي   )Show  Truman  The(و
زاد م���ن ج��م��اه��ري��ت��ه ون�����ال ع��ن��ه ج��ائ��زة 
 Golden( ج���وائ���ز  يف  مم��ث��ل  اأف�����ش��ل 

.)Globe
�شارك يف بطولة فيلم   1999 العام  ويف 
ون��ال   ،)Moon  the  on  Man(
ع��ن��ه ج���ائ���زة اأف�������ش���ل مم��ث��ل م���ن ج��وائ��ز 
الثاين  للعام   )Globe  Golden(
 2000 العام  وم��ع حلول  ال��ت��وايل.  على 
 ،Me( ح�شل على دور البطولة يف فيلم
Irene & Myself( الذي لقى اآراء 
الكبري  النجاح  النّقاد رغم  مت�شاربة من 

الذي حققه يف �شّباك التذاكر.
البطولة  دور  اأّدى كريي  نف�شه  العام  ويف 
يف ثاين اأكرب فيلم من اأفالم اأعياد امليالد 
 THE How( الناجحة يف كل الوقات
 ،)Christmas  Stole  Grinch
ال���ن���ّق���اد،  ا����ش���ت���ح�������ش���ان  دوره  ع����ن  ون�������ال 
 Golden( جل����ائ����زة  ت��ر���ش��ي��ح��ه  ومت 
اأخرى  تر�شيحات  اإىل  اإ�شافة   )Globe

عديدة.
ك��اًل من  ك��ريي  �شارك   2003 العام  ويف 
ج��ي��ن��ي��ف��ر اأن��ي�����ش��ت��ون وم����ورغ����ان ف��رمي��ان 
 ،)Almighty Bruce( بطولة فيلم
رغم  متفاوتة  نقدية  اآراًء  الفيلم  فالقى 
ح�شده مبالغ مالية كبرية يف الإيرادات. 

اأدى كريي دور   2004 العام  ومع قدوم 
البطولة مع املمثلة كيت ون�شليت يف فيلم 
 the  of  Sunshine  Eternal(
ح�شلت  ال��ت��ي   )Mind  Spotless
ونال  الأو�شكار،  جلائزة  تر�شيحاً  بدورها 
له لأف�شل ممثل يف  تر�شيح  راب��ع  ب��دوره 
ا�شافة   )Globe  Golden( جائزة 
 )BAFTA( جلائزة  اآخ��ر  تر�شيح  اإىل 
ذات  ويف  رئي�شي.  دور  ممثل  اأف�����ش��ل  ع��ن 
ال���ع���ام مت ادراج�������ه ���ش��م��ن امل�����ش��اه��ري يف 
 of  Walk  Canadian  The(

.)Fame
 Dick  With  Fun( اأف���الم  وتلتها 
 Number  The(و  )Jane  and
ال��ف��ي��ل  ���ش��خ�����ش��ي��ة  ب�����ش��وت��ه  واأّدى   )23

.Dr( ال���ك���رت���وين ال��ف��ي��ل��م  امل��ح��ب��وب يف 
 a  Hrars  Horton  Seuss
 Yes( يف  ب��ع��ده��ا  و����ش���ارك   ،)!Who

.)Man
يف  ال���ب���ط���ول���ة  اأّدى   2009 ال����ع����ام  ويف 
 Phillip  You  Love  I( ف��ي��ل��م 
Morris( الذي مت عر�شه لول مّرة يف 
مهرجان الأفالم )Sundance( قبل 
عر�شه يف دور ال�شينما. وللمرة الوىل يف 
م�شريته الفّنية اأّدى �شخ�شيات متعددة يف 
رواية )ت�شارلز ديكنز( مع املخرج روبرت 
زميكي�ص، قّدمته �شركة )ديزين( يف فيلم 
بعنوان  الأب���ع���اد  ث��الث��ي  متحركة  ر���ش��وم 

.)Carol Christmas(
الرئي�شي  ال���دور  اأّدى   2011 ال��ع��ام  ويف 
 Poppers  .Mr( ف�����ي�����ل�����م  يف 
Penguins(، لريتاح بعده عاماً كاماًل 
م�شاركاً   2013 العام  يف  جم��دداً  ويعود 
كاريل  �شتيف  املمثل  زميله  مع  البطولة 
 )Wonderstone Burt( يف فيلم

ت�شّدى لإخراجه دون �شكاردينو.
اأعلن   ،2013 م��ار���ص  �شهر  ح��ل��ول  وم��ع 
��ة خا�شة  ك���ريي ان��ت��ه��اءه م��ن ك��ت��اب��ة ق�����شّ
 ،)Rolls Roland( بالأطفال بعنوان

اإذ �شيت�شدى �شخ�شياً لطباعتها.
كما اأطلق �شريط فيديو مو�شيقياً روائياً 
 through  Eels  The( مب�شاركة 
بطولة  فيه  اأدى   )Die  or  Funny
���ش��وت��ي��ة حم���ل ال��ف��ن��ان م�����ارك اأول��ي��ف��ري 
 Dead Cold( ايفريت حتمل عنوان

.)Hand

حياته اخلا�سة
ك��ان��ت من  ك���ريي م��رت��ني، الأوىل  ت����زّوج 
العام  يف  ورم���ر  ميلي�شا  ال�شابقة  املمثلة 
 .1995 ال���ع���ام  يف  وان��ف�����ش��ال   ،1987
وبعد عام من النف�شال، تزوج من املمثلة 
فيلم  بطولة  �شاركته  التي  ه��ويل  لورين 
لكن   ،)Dumber  and  Dumb(

هذا الزواج ا�شتمر لأقل من عام واحد.
لكن مع ذلك كان كريي متعدد العالقات، 
م��ّرات  ارت��ب��ط  الت�شعينيات  اأواخ���ر  ويف  اإذ 
ع����دة، وك���ان���ت اآخ���ره���ا م���ع امل��م��ث��ل��ة رينيه 
زوي��ل��ي��غ��ر ال���ت���ي ���ش��ارك��ت��ه ب��ط��ول��ة فيلم 
 )Irene  and  Self  My  ،Me(

وا�شتمرت خطوبتهما عاماً كاماًل.
ويف العام 2005 ارتبط بعار�شة الأزياء 
وامل���م���ث���ل���ة ج��ي��ن��ي م���ك���ارث���ي، واأ���ش��ب��ح��ت 
عالقتهما علنية يف العام 2006، لكنهما 

قررا النف�شال يف 2010.
ل�����دى ك�����ريي اب���ن���ة واح�������دة ت���دع���ى ج��ني 
ايرين كريي ولدت يف 1987 من زواجه 
التوا�شل  م��وق��ع  ع��رب  اأع��ل��ن  وق��د  الأول، 
27 فرباير  بتاريخ  )توير(  الجتماعي 
2010 اأن ابنته قد رزقت ب�شبي واأنه قد 

اأ�شبح جّداً.

ميال كوني�س ترف�س االإجناب
 

تعي�ص النجمة ميال كوني�ص يف حالة حرب مع حبيبها النجم اآ�شتون كوت�شر 
ان  م�شدر  وق��ال  احلالية.  الفرة  يف  الإجن���اب  ع��دم  على  اإ�شرارها  ب�شبب 
اآ�شتون كوت�شر يحاول ب�شتى الطرق اإقناع ميال بتكوين اأ�شرة واإجناب اأول 
اأن فكرة الإجن��اب لبد من تاأجيلها ملدة  اأطفالهما، لكنها يف املقابل تعترب 

خم�ص �شنوات، رغبًة منها يف الهتمام حالياً مب�شتقبلها املهني .
اآ���ش��ت��ون ك��ان ي��ع��اين م��ع زوج��ت��ه ال�شابقة دمي��ي م��ور م��ن ع��دم رغبتها يف   
عنها،  النف�شال  ق���رار  لت��خ��اذ  دف��ع��ه  ال���ذي  الأول  ال�شبب  وه��و  الإجن����اب، 
التي �شتنهي عالقته مبيال  اأي�شاً احلجة  ال�شبب قد يكون  باأن ذلك  علماً 

كوني�ص.

دانيال في�سال تن�سر مذكراتها
 

 ت�شتعد جنمة م�شل�شل World Meets Boy، دانيال في�شال، لن�شر 
مذكراتها يف كتاب.

اإن  بامل�شل�شل،  )توبانغا(  دور  يف  ا�شتهرت  التي  عاماً(   32( في�شال  وقالت 
كتاب املذكرات �شي�شمل جتارب الأداء التي خا�شتها وامل�شاكل التي واجهتها 

خالل الإعداد لزفافها.
واأ�شافت اأن احلياة رحلة مذهلة واأحياناً حمرجة.. اأتطلع لأت�شارك جتاربي 

معكم.
وتعود في�شال اإىل ال�شا�شة ال�شغرية يف م�شل�شل )فتاة تتعرف على العامل( 

وهو تتمة مل�شل�شل )�شبي يتعرف على العامل(.

ح�سابه  عرب  ك��اري  جيم  الكوميدي  النجم  ن�سر 
الإج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  م��وق��ع  ع��ل��ى  ال�سخ�سي 
 Dump تويرت( �سورة جديدة من فيلمه القادم(
الأول  اجلزء  عر�س  الذي   ،& Dumpers To
منه يف م�سر خالل منت�سف الت�سعينات حتت ا�سم 
)غباء × غباء( ويبداأ ت�سويرالفيلم ال�سهر اجلاري  
ومل يتحدد موعد عر�سه بعد، ويخرجه الأخوين 

بوبي وبيرت فاريلي.
النجم  الفيلم،  بطولة  يف  �سريكه  ن�سراأي�سًا  كما   
علي  الفيلم  نف�س  من  اأخ��رى  �سورة  دانيلز،  جيف 

ح�سابه ال�سخ�سي بتويرت قائال: )لقد عدنا(.

              �ساندرا بولوك ومقالب جورج كلوين
النجم  اإن  ب��ول��وك  ���ش��ان��درا  النجمة  ق��ال��ت 
ج����ورج ك��ل��وين غ��ال��ًب��ا م���ا مي��ازح��ه��ا وي��ع��د 
اأن���ه اأوه��م��ه��ا باأنه  امل��ق��ال��ب ل��ه��ا، وم��ن بينها 
فاأعلنت  ال�شباحة،  حمام  يف  بنف�شه  �شيلقى 
رغ��ب��ت��ه��ا م�����ش��ارك��ت��ه ت��ل��ك ال��ت��ج��رب��ة ل��ك��ن يف 
ال��ن��ه��اي��ة األ���ق���ت ب���ول���وك ب��ن��ف�����ش��ه��ا يف ح��م��ام 

ال�شباحة وبقى كلوين خارجاً ي�شاهدها.
املتكّرر  امل���زح  م��ن  بال�شيق  ب��ول��وك  وت�شعر   
وح���ّي���ل ال��ن��ج��م ج�����ورج ك���ل���وين يف ك��وال��ي�����ص 
عن  ف�شاًل  )غرافيتي(،  فيلمهما  ت�شويرها 
ق��ي��ام��ه ب��ال��ك��ث��ري م��ن اخل����دع ال��ت��ي تكلفها 

كثرياً.
 واأ�شبحت �شاندرا م�شطرة 
اأحد  من  للتخل�ص  حالياً 
الثمن،  باهظة  اأث��واب��ه��ا 
ب�����ش��ب��ب خ��دع��ة ق���ام بها 
قالت  اإذ  ك��ل��وين،  ج���ورج 

ب���ول���وك: ك��ن��ت اأت���ن���اول ال��ع�����ش��اء مع 
اآخر، وفجاأة  جورج كلوين و�شخ�ص 
وج��دت��ه��م��ا ب�����ش��راوي��ل��ه��م��ا وي��ري��دان 
ال�شباحة،  ح��م��ام  يف  نف�شهما  ال��ق��اء 
ف��اأع��ل��ن��ت رغ��ب��ت��ي يف م�����ش��ارك��ت��ه��م��ا 

التجرية.
 واأ���ش��اف��ت ���ش��ان��درا  ب��داأن��ا نتحرك 
����ش���وب ح���م���ام ال�����ش��ب��اح��ة واأل��ق��ي��ت 
حتى  ال�����ش��ب��اح��ة،  ح��م��ام  يف  بنف�شي 
واكتفوا  و�شريكه،  ك��ل��وين  ان�شحب 
بنف�شي يف  األ��ق��ي  واأن����ا  مب�����ش��اه��دت��ي 
واحد  مرتدية  واأن��ا  ال�شباحة  حمام 
من اأغلى اأثوابي.اجلدير بالذكر، اأن 
�شاندرا بولوك كانت قد دعت جورج 
ب��اج��راء احل��ّي��ل يف  � امل�شهور  ك��ل��وين 
اإىل هدنة  �شابق  اأ�شدقائه  يف وقت 

يتوقف فيها عن تلك الأفعال..
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دوم الأر����س  �سع��وب  اأ�سع�د  نعم  اإي 
دوم الأر����س  �سع���وب  اأع���رق  نعم  اإي 
دوم الر����س  �سع���وب  اأّط��ي��ب  نعم  اأي 
النجوم  فوق  رقت  ار���س)ن(  وار�سكم 
غي���وم وال��غ��ب��������ره  ي��اق��������وت  رمله��ا 
وعل��وم  باأخب��ار  مق��رون  واأ�سمكم 
ي��وم ماغ��اب  ال�����س��رف  م��ي��ادي��ن  ع�ن 
ق��دوم  واأعل�ن  دع�اء  من  اأول  وانتم 
الل��زوم عن�د  وق�����ف  م��ن  اأول  وان��ت��م 
تق�وم وح�����دة  �سن�ع  م�ن  اأول  وان��ت��م 
العم��وم  ع  وا���س��م��������ه  رب��������ان  ق��اده��ا 
الهجوم اجل��ه��ل  على  �سن  ال��ل��ي  زاي���د 
����س���ّرع اأب�����������واب امل��ع�����ارف وال��ع��ل��������وم 
ق��وم  م��وط��ن��ه  م��ن  للغ��رب  واأب��ت��ع��ث 
اخل�س��وم ل��ط���ّ��ام  للمج��د  قاده���م 

يق��وم  نوم��ه  م�����ن  ال��ن��ا���س  ك��ل  ق��ب��ل 
ين��وم  فر�سه  على  اإن�����س��ان)ن(  واآخ��ر 
الهم��وم  النف�س  ع��ن  يبعد  م��ا  فيه 
الرح��وم  القل��ب  بع�ده  م��ن  ج��اء  ث��م 
ه��دوم  ال��ع��زة  م��غ��زل  م��ن  لب�����س)ن( 
وخت��وم  ت��واق��ي�����ع  ل�����ه  ال��ق��ي��������ادة  يف 
واأك���م���ل امل�����س�����وار يف ك���ل ال��ت��خ��������وم 
ي��روم  م��ا  احل������ُ��ر  �سعب�ه  راح���ة  غ��ي 
ي�س�وم  واب��وخ��ال��د  خلف�ه  م�ن  وان���ت 
يع�وم  اأر���س�����ه  خ��ي  ب��ح��ر  يف  �سعبكم 
وج��وم  وج��ه�����ه  ع��ل��ى  خ��َي��م  م��ا  �سعب 
يح��وم ف��وق��ه  م��ن  وامل��ج��د  وال���ّرق���ي 

الهم��وم  وال��ب��ح��������ر  ال��ب��������ر  ت��ع�����ّم  ل��و 
ي�س�وم  لمي��ك�����ن  الب�������داع  ع��ن  �سعب 
دوم  ال��رتت�����ي��������ب  ف��������ي  الول  ي��ات�����ي 
لي��وم  ل�����و  بعين�ه  ���س��اف�����ه  م�����ن  ك���ل 
يق����وم  ل��الم��������ارات�����������ي  اح���رتام�������ًا 
ي���ا ع�����س��ى ع���ز الم��������ارات�����ي ي��������دوم 
ق��روم وف��ال�����س��دة  ن��ب��الء  ال��رخ��اء  يف 
و�سم�وم  اأف����ات  ال���دول���ة  يف  ح���ارب���وا 
واخل�سوم  احلبايب  اعجاب  م��دا  عن 
والر�س��وم  تعّب��ر  الح����رف  تعجز 
لج��ل��ه��������ا ���س��ح��������وا ق��وي��ني ال��ع��������زوم 

ح��اب ال�سعب  ف��ي��ك  يا�سيخ  �سعبكم 
���س��ع��ب ف��وق��ه جن��م زاي�����د وال�����س��ه��اب
ذاب امل���ج���د  ���س��ل��ي��ل  ُح���ب���ه  يف  ���س��ع��ب 
ال�سح�اب ه���ام���ات  ف���وق  وا���س��ت��ق��رت 
ال��ت�����راب وال���ل���ول  ال�سه�د  وال��ب��ح�����ار 
�سباب ع����ّود  ���س��اي��ب)ن(  �سمعها  ل��و 
ال�سواب ع��ني  ب��ه  الن�ا�س  واأف��ت��خ��ار 
ال��ت��ط�����ور ل��ل�����س��ح�����������اري وال�����س��ع�����اب
���س��د ك��ل م��ن خ���ان يف الأم����ة وع��اب
حت���ت ظ�����ل ���س��ن�����ة حم��م�����د وال��ك��ت��اب
ب��اق��ي)ن(ح��ت��ى ول���و يف ال��ق��رب غ��اب
ن��اب اأّم��ت�����ه  بج�س�م  ي��غ��ر���س  م��ا  ق��ب��ل 
وان��ت��دب ع��ل��م��اء م��ن ال��غ��رب ان��ت��داب
ب��ّي�����س��وا وج��ه�����ه مب��وط�����ن الغ��ت�����راب
ح�ساب ل��ل��راح��ة  ي���وم  يف  ح�����س��ب  م��ا 
ب��اب ب��������اب  ال��ت��ق��دم  اأب�����واب  ي��ط��رق 
خط�اب الأم�����ة  على  ي��ق��راأ  م��ا  ُع��ق��ب 

وال��ت��ع��ب واحل���زن الأك��ب�����ر وال��ع�����ذاب 
ال�سع�اب ح��������الل  ال�����س��ه�����م  ال��ك��رمي 
م���ا ل��ب�����س��ه�����ا غ��ي�����ر وال�������ده امل��ه��������اب
وانت�س�اب ب�سمة  في�ه  ل��ه  وال��وف��اء 
ه�س�اب رّج��ع��ه�����ا  ال�����س������ُ��م  واجل���ب���ال 
ك���ل م�����ا ن�������اداه ل�����ب�����ئ واأ���س��ت��ج�����اب
اكتت�اب ف��ي��ه  ل�����ه  وي�سي�ر  ال�����س��رف 
اج�ت�ذاب الم�����واج  جتذب�ه  للهناء 
يف ذه��اب�����ه م��ب��ت�����س�����م م��ث��ل الي�����اب
ثي�اب ج�سمه  ع��ل��ى  ��ل  ف�����سّ وال���ف���رح 
ِم��ن��ه ل مي��ك�����ن حت�������اول الق��ت�����راب
او ع��ن الن��ظ�����ار ي��ع��ل��ن الح��ت��ج�����اب
خ��اب  وال��ظ�����ن  الم����ل  م���اي���وم  ف��ي��ه 
ث���م ���س��اف��ه ي�����وم م�����ن ب��ع��د ال��غ��ي�����اب
�ساب ك���ان  او  امل��ائ��ة  يف  ع��م��ره  ك���ان 
حت��ت ظ��ل راي���ة وح��ك�����ام)ن( ذي�����اب
وغ��اب  جنم��ه  اأف����ّل  ي��ع��ادي��ه�����م  م��ن 
وال��غ��ل��و يف ال��دي��ن واأف���ك���ار اخل���راب
ل��ل��رق��ي م��ل��ي��ون ب�اب ب��ار���س ف��ت��ح��ت 
الكت�اب واوراق  واحل��ب��������ر  وال��ق��ل��م 
الثي��اب  خ��ي  م��ن  ث���وب  وال��ب�����س��وه��ا 
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ال�ساعر : نواف ال�سيادي

�ساعر املليون يف عدد جديد
الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  يف  ال�شعر  اأك��ادمي��ي��ة  اأ���ش��درت 
والراثية يف اأبوظبي العدد الواحد والثمانون من جملة »�شاعر املليون«، 
م�شار  تر�شد  التي  واملقالت  والتحقيقات  احل��وارات  من  العديد  ُمت�شمناً 
والوطن  الإم����ارات  يف  خا�ص  ب�شكل  وال�شعرية  عموما  الثقافية  احل��رك��ة 
العربي عامة، كما ت�شمن العدد جمموعة من الق�شائد بنوعيها النبطي 

والف�شيح ف�شال عن الأبواب والزوايا الثابتة يف املجلة.
 واأفردت املجلة حتقيقا حول اأدب الرحالت وتوثيقها من خالل ا�شتطالع 
اآراء جنوم من م�شابقة » اأمري ال�شعراء » الذين اأكدوا اأن التكنولوجيا األغت 
اأدب الرحالت، واأن الرحالت مل تعد لالكت�شاف بل للرفيه، واأن الأنرنت 
ق�شى على وظيفة الرحالة واكت�شافاته، وذهب  بع�شهم اإىل اأبعد من ذلك 

حني اأكدوا ان الأديب الرحالة مل يعد موجوداً.
 واأ�شاء التحقيق على ندرة ال�شعراء العرب الذين يوثقون رحالتهم حاليا 
يف حني اأن ال�شعراء يف العامل يهتمون بتوثيق رحالتهم اإىل بلدان اأخرى، 
وي�شفون  وال��ف��ن��ادق  واملقاهي  والأ���ش��واق  واملكتبات  املتاحف  ع��ن  فيكتبون 
مع  تعامله  وطريقة  ولبا�شه  ولغته  ومطاعمه  وتقاليده  بعاداته  املجتمع 
ال�شياح، علما اأن هذا التوثيق يدخل يف اأدب الرحالت الذي ا�شتهر به العرب 

قدميا ومن بينهم ابن بطوطة وياقوت احلموي وغريهما .
 وبني جنوم ال�شعر اأن الإن�شان يكت�شب اأ�شياء كثرية من اأ�شفاره منها العلم 
واملعرفة و�شحة البدن والرفيه، والرحالت ب�شفة عامة من اأو�شع اأبواب 
املعرفة الإن�شانية املتميزة مبعاينة احلدث ومعاي�شته ومواجهة املناخ بلطفه 

وخمالطة النا�ص والتعلم منهم. 
باأمهاتهن من  ال�شاعرات  تاأثر  اآخر حول مدى   - وتناولت املجلة حتقيقا 
اأمري  �شاعرات كن جنمات يف م�شابقتي  املجلة على  اأ�شئلة طرحتها  خالل 
ال�شعراء و�شاعر املليون، حيث ترمي املجلة من خالل ذلك اإىل ج�ص نب�ص 
امل�شافة بني الطرفني الطرف املوغل يف الأمومة والطرف الآخر املوغل يف 
ال�شعر.   كما ت�شمن العدد مقال ر�شد �شت جنمات �شطعن يف �شماء �شاعر 
املليون وناف�شن جنوم ال�شعر برقة ق�شائدهن، هوؤلء النجمات جلن اهتمام 
املاليني مبواهبهن ال�شعرية العالية وذكاء اختيارهن ملو�شوعات ق�شائدهن 
وهن عيدة اجلهني وح�شة هالل وم�شتورة الأحمدي من اململكة العربية 
اململكة  من  الدويكات  وربا  العبادي  وحليمة  العجارمة  وحنني  ال�شعودية، 
الأردنية الها�شمية، حيث حلمت كل واحدة منهن اأن تكون �شاعرة املليون يف 
برنامج املليون وك�شر ذكورية الألقاب فاجتهدن ووقفن على خ�شبة م�شرح 
»�شاطئ الراحة« ودخلن غمار امل�شابقة، وكن على ا�شتعداد ملناف�شة ما يجود 

به ال�شعراء اإل اأن اأ�شواتهن مل تكن كافية كي تعلو فوق اأ�شواتهم.
 وعزا املقال ذلك اإىل خرباتهن الأقل يف تقدمي اإبداعهن اأو لأن جتاربهن 
اأن  اإىل  لفت  املقال  اأن  الأول، غري  املركز  اإىل  تاأخذهن  لأن  كافية  تكن  مل 
امل���راأة  ت�شجيع  اأ���ش��ه��م يف  امل��ل��ي��ون«  �شاعر   « الكبري  اجل��م��اه��ريي  ال��ربن��ام��ج 
العربية على رفع �شوتها ال�شعري يف اأكرب منرب لل�شعر النبطي يف العامل.  
حنني  ال�شعراء  لأم��ري  الأوىل  الن�شخة  جن��وم  من  وجها ً  املجلة  وتناولت   
اأن  واأك��دت  ال�شاهر،  كاظم  مع  الفني  وتعاونها  جتربتها  اأب��رزت  التي  عمر 
اأحالمها موؤجلة اإىل زمن من ال�شكر واإىل وطن خرايف واإىل رجل ح�شاري 
... وكذلك يف العدد حوارات مع �شعراء اأثبتوا ح�شورهم يف م�شابقة �شاعر 
املليون واأمري ال�شعراء  اأمثال نايف املعال وفهد ال�شعدي والدكتورة نعيمة 

ح�شن.
لل�شاعر  ال���ورد«  مقتل   »... منها  الق�شائد  م��ن  جمموعة  املجلة  ون�شرت 
اأحمد عبد الف�شيل و«�شبع ال�شباع » لل�شاعر م�شعود الوايلي و«�شادن الورد« 
و«�شمت  البقمي  ج���زاء  لل�شاعر  ال��ي��اأ���ص«  و«رب��ي��ع  ب��ودري��ف  خ��ال��د  لل�شاعر 
حممد  لل�شاعر  الدنيا«  ه��ي  و«  باكريه  نا�شر  لل�شاعر  ال��زرق��اء«  بح�شرة 
ال��رج��ال«  ذول  و«  حممود  هزبر  لل�شاعر   « الأم���ري  دار  اأم���ام  و«  احلويطي 
لل�شاعرة ح�شة هالل و«عروج« لل�شاعرة منى احلاج و« اآ�شف على الإزعاج« 

لل�شاعر حمد الربيدي املري.

جماراة لق�سيدة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي حفظه اهلل ورعاه.


