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املعكرونة لي�ست �سببًا للبدانة كما نعتقد!

على الرغم من التقدير العايل الذي يحظى به نظام البحر املتو�سط 
ال�سائعة  الفكرة  اأن  اإال  والر�ساقة  القلب  فيما يخ�ص �سحة  الغذائي 
عن املعكرونة اأنها ت�سبب زيادة الوزن، وتتم االإ�سارة لها كا�ستثناء من 
الفكرة  هذه  حتدت  احلديثة  الدرا�سات  بع�ص  لكن  ال�سحي.  النظام 
الوزن،  على  املعكرونة  تيياأثيير  مييدى  ميين  بالتحقق  وقييامييت  ال�سائعة، 

واأظهرت اأن ربط املعكرونة بالبدانة لي�ص من�سفاً ولي�ص حقيقياً.
وقامت  االإيطالية،  بوزيلي  جامعة  يف  الدرا�سة  اأبحاث  اأجريت  وقييد 
بتحليل البيانات ال�سحية والتغذوية لي 1.5 مليون �سخ�ص على مدى 
10 �سنوات، اإىل جانب مراجعة نتائج درا�ستني عن التغذية �سارك يف 

اإحداها 25 األف �سخ�ص واالأخرى 23 األف �سخ�ص.
دايت" االإيطالية،  اأند  "نيوتري�سن  دورييية  الدرا�سة يف  نتائج  وُن�سرت 
تاأثر  له  لي�ص  االأ�سبوع  مييرات يف  عييدة  املعكرونة  تناول  اأن  واأظييهييرت 
لتناول  فوائد �سحية  الدرا�سة  ور�سدت  زيييادة حميط اخل�سر.  على 
اأنها  تييبييني  الييكييامييل، حيييييث  الييقييمييح  املييعييكييرونيية، خييا�ييسيية امل�سنوعة ميين 
واأن  اجل�سم،  يف  ال�سار  الكول�سرتول  م�ستوى  خف�ص  على  ت�ساعد 
القلب  الزيتون يح�سن �سحة  الزيوت ال�سحية لها مثل زيت  اإ�سافة 

وال�سرايني، ويحمي الدماغ من اخلرف.

تلوث الهواء يهّدد باأمرا�ض القلب
هواء  تلوث  مل�ستويات  يتعر�سون  الذين  اال�سخا�ص  اأن  علماء  ك�سف 
اأن  ميييكيين  بييريييطييانيييييا،  متاماً" يف  االإر�ييسييادييية  "املبادئ  �سمن  تيينييدرج 

يتعر�سوا الأ�سرار يف القلب.
ماري  كوين  جامعة  يف  علماء  بقيادة  الباحثني  من  فريق  واكت�سف 
من  العديد  لييدى  ظهرت  املختلطة،  املتغرات  �سبط  بعد  اأنييه  بلندن 
االأ�سخا�ص الذين يتعر�سون مل�ستوى منخف�ص من التلوث تغرات يف 
تركيبة القلب "م�سابهة لتلك التي تظهر يف املراحل املبكرة من ف�سل 
"�سركيولي�سن"  دورييية  ن�سرت يف  التي  الدرا�سة،  وت�سمنت  القلب". 
يف  متطوع   4000 حييوايل  من  جمعها  مت  لبيانات  فح�ساً  الطبية، 
م�سروع �سحي بريطاين با�ستخدام اختبارات الدم والفحو�ص الطبية 

والت�سوير بالرنني املغناطي�سي لقيا�ص وظائف القلب.
عييامييل بيئي ميثل  اأكييير  هييو  الييهييواء،  تييلييوث  اأن  اإىل  الباحثون  واأ�ييسييار 
اأوجن  نيياي  الدكتور  وقييال  بريطانيا.  يف  بالوفيات  مرتبطة  خييطييورة 
االأ�ييسييتيياذ بييجييامييعيية كييوييين مييياري اليييذي قييياد حتليل الييبيييييانييات: "على 
الرغم من اأن درا�ستنا كانت قائمة على املراقبة، ومل تظهر بعد �سلة 
�سببية، اإال اأننا �سهدنا تغرات وا�سحة يف القلب، حتى عند م�ستويات 
منخف�سة ن�سبيا من التعر�ص لتلوث الهواء". وقال جرمى بر�سون، 
م�ساعد مدير موؤ�س�سة القلب الريطانية اإن هذه الدرا�سة تظهر اأن 
احلكومة بحاجة اىل تبنى ار�سادات منظمة ال�سحة العاملية )اخلا�سة 

مب�ستويات تلوث الهواء( يف اأقرب وقت ممكن.

برج يتيح لزواره جتربة مرعبة
ي�ستعد برج �ساهق يف والية وا�سنطن االأمركية، الإتاحة جتربة فريدة 
اأر�سية  على  ي�سروا  اأن  بو�سعهم  �سيكون  اإذ  ال�سياح،  اأمييام  نوعها  من 

زجاجية �سفافة تظهر مدينة �سياتل.
وبح�سب ما نقلت �سحيفة "ديلي ميل"، فاإن الرج الذي اأطلق عليه 
ا�سم "اإبرة الف�ساء" مبدينة �سياتل، اأقام االأر�سية الزجاجية ال�سفافة 

مرتا. على ارتفاع 184 
غرين،  ريت�سارد  الزجاج،  م�سمم  عن  الريطانية  ال�سحيفة  ونقلت 
قوله اإن على الزوار اأن يكونوا مطمئنني، الأن املعلم ال�سياحي ميتاز 
زجاجية،  طبقات  ع�سر  ميين  �سنعت  االأر�ييسييييية  اأن  كما  كبر،  ب�ُسمك 
وبالتايل لن يقع اأي مكروه ملن ي�سرون فوقها حتى واإن وقع اأي ك�سر 

اأو حادث طارئ.
تكلفته  ال�سفاف �سمن م�سروع �سخم ت�سل  ال�سياحي  املوقع  ويندرج 
االإجمالية اإىل مئة مليون دوالر، وي�سعى اإىل جلب املزيد من ال�سياح 

لال�ستمتاع مب�ساهد بانورامية للمدينة.
وا�سنطن  كاونتي يف والييية  �سياتل ومقاطعة  و�سجلت كل من مدينة 
عائدات قيا�سية لل�سياحة خالل العام املا�سي بعدما و�سلت اإىل 7.4 

مليارات دوالر، يف حني بلغ عدد الزوار 40 مليونا.
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علماء يفكون لغز مثلث برمودا املحي
رجح علماء بريطانيون، اأن يكونوا قد اكت�سفوا �سر "مثلث برمودا" ال�سهر، 

الذي �سجلت فيه عدة كوارث.
بييرمييودا ووالية  بييني جييزيييرة  الييواقييعيية  املنطقة  اإىل  بييرمييودا  ويييرمييز مثلث 
االأطييليي�ييسييي، وت�سل م�ساحة  املحيط  وبييورتييوريييكييو، يف  االأمييركييييية  فييلييوريييدا 

البوؤرة "اخلطرة" اإىل 700 كيلومرت مربع.
وتو�سل باحثون من جامعة �ساوثامبتون الريطانية، اإىل اأن الكوارث التي 
�سجلت يف املنطقة البحرية ناجمة باالأ�سا�ص عن موجات قوية ي�سل علوها 

اإىل ثالثني مرتا.
لكن   ،1997 �سنة  مرة  اأول  القوية  املوجات  هذه  وجييود  العلماء  واكت�سف 
عر  النظرية  من  اأدق  ب�سورة  التحقق  اإىل  �سعوا  الريطانيني  الباحثني 

منوذج جتريبي، وفق ما نقلت �سحيفة "مرور" الريطانية.
وقام الباحثون بت�سميم منوذج ل�سفينة "USS Cyclops" وهي مركبة 
بحرية �سخمة اختفت يف مثلث برمودا �سنة 1918 وكان على متنها اأكرث 

من 300 �سخ�ص.
"املوجات  تاأثر  بتجريب  الباحثون  قام  املختر،  النموذج يف  وبعد تطوير 
بالفعل على تدمر  قييادرة  اأنها  بقوة كبرة، فوجدوا  القاتلة" التي متتاز 

ال�سفينة.
واأو�سح الباحث يف �سوؤون املحيطات وعلوم االأر�ص، �سيمون بوك�سال، اأن هذه 
املنطقة من املحيط االأطل�سي قادرة على ت�سجيل ثالث عوا�سف من م�سادر 

خمتلفة، ولذلك فهي تتيح الظروف املواتية لن�سوء املوجات املدمرة.
اإىل  املو�سوع  وحتول  "برمودا"،  لغز  تف�سر  �سابقا  نظريات  عدة  وحاولت 
املوؤامرة،  بنظرية  مهوو�سون  رّوج  كما  واالأفيييالم،  للتحقيقات  د�سمة  مييادة 

فكرة كون الظاهرة مرتبطة بكائنات ف�سائية.

مر�سد يلتقط اإ�سارات 
ف�سائية غام�سة

متّكن مر�سد فلكي يف كندا، من التقاط 
اإ�يييسيييارتيييني قيييادميييتيييني مييين ميي�ييسييدر غر 
حمدد يف غياهب الف�ساء، وفق ما نقلت 

�سحيفة "ديلي ميل" الريطانية.
ويييييدرج الييعييلييميياء االإ�ييييسييييارات الييتييي جرى 
مييييا يعرف  �ييسييميين  كييينيييدا  الييتييقيياطييهييا يف 

بي"التدفق الراديوي ال�سريع".
وبح�سب ما نقلت ال�سحيفة الريطانية، 
فيياإن مدة التقاط االإ�ييسييارات مل ت�ستغرق 

�سوى "ميلي ثوان".
االأوىل  االإ�ييسييارة  على  الباحثون  واأطييلييق 
ومت   ،"FRB 180725A" ا�يييسيييم 
تييلييقيييييهييا مييين الييفيي�ييسيياء بيييييرتدد يييقييل عن 
700 ميغاهرتز، اأي برتدد هو االأكرث 
امل�سدر  يييكييون  اأن  يييرجييح  مييا  وهييو  بطئا، 

قويا جدا.
وتعد هييذه االإ�ييسييارات نييادرة احليييدوث، اإذ 

جرى ر�سدها الأول مرة �سنة 2007.
معرفة  اإىل  جيياهييدييين  الييعييلييميياء  وي�سعى 
م�سدر هذه االإ�سارات، و�سط توقعات باأن 
تكون ناجمة باالأ�سا�ص عن انفجارات يف 
اأن  اأي�سا  يحتمل  كما  ال�سوداء،  الثقوب 

تكون موؤ�سرات عن حياة ف�سائية.

�سام�سونغ تطلق احلرباء
اأعلنت �سركة �سام�سونغ عن طرحها 
بتقنية  الييو�ييسييوح  فييائييق  تييلييفييزيييون 
اجلييييدار،  ميييع  ييينييدمييج   ،QLED
يكون  عندما  مييرئييي،  غيير  لي�سبح 

اجلهاز مطفئا.
ووفييييق مييا نيي�ييسييرت �ييسيياميي�ييسييونييغ على 
"تويرت" �ستقدم  ح�سابها يف موقع 
تقنية   "QLED TV" �سا�سة 
اللون  تييغييّر  حيث  احلييربيياء،  ت�سبه 
وتعك�ص  بيييهيييا،  اخليييا�يييص  واليينييقيي�ييص 
االألييييييييوان واالأ�ييييسييييكييييال املييحيييييط بها 
و�سع  يف  التلفزيون  يييكييون  عندما 
يحقق  اليييييييذي  االأميييييييير  االإغيييييييييييالق، 
"التميز اجلمايل" يف ديكور املنزل، 
وييييتييينيييا�يييسيييب مييييع األييييييييوان اجلييييييدران 
كينغ،  روبيييييييرت  و�ييييسييييدد  واالأثيييييييييياث. 
االإلكرتونيات  ق�سم  رئييييي�ييص  نييائييب 
�سام�سونغ،  لييييدى  اال�ييسييتييهييالكييييية 
اجلديدة،  التكنولوجيا  ريييادة  على 
قائال: "اآن االأوان الوقت الأن نقول 
وداعا ل�سا�سات التلفزيون النمطية 
�سحيفة  نقلت  مييا  وفييق  واململلة"، 
ووفقا  الريطانية.  ميل"  "ديلي 
�سورة  الييتييقيياط  ميكن  ل�سام�سونغ 
اجلييييدار اخلييلييفييي، وبييذلييك تتعرف 
ال�سا�سة على ال�سورة ثم تتكيف مع 
التلفزيون  يندمج  كما  حميطها، 
اجليييدران  مييع   ،4K بتقنية  املييييزود 
الييبييييي�ييسيياء وامليينييقييو�ييسيية، تيياركييا فقط 
لل�سا�سة  لييلييغيياييية  الييرقيييييق  االإطييييييار 
مييرئيييييا. ويييتييمييتييع اجليييهييياز اجلديد 
اأي�سا باآلية �سبط و�سع التلفزيون 
ليييييعيير�ييص مييعييلييومييات مييفيييييدة على 
االأخبار  عناوين  مثل  اليييييوم،  مييدار 
امليييرور وحتديثات  وتييقييارييير حييركيية 
ال�سا�سة  ثمن  يكون  وليين  الطق�ص. 
رخي�سا، حيث �ستبداأ االأ�سعار بنحو 
 55 قيا�ص  لل�سا�سة  دوالر   3600
اأكرث  اإىل  بو�سة، وقد ي�سل ال�سعر 
قيا�ص  لل�سا�سة  دوالر   7200 من 

بو�سة.  75

فنان يبني قلعة رملية عمالقة 
يييقييود فيينييان اأميييرييييكيييي فييريييقيياً من 
عملية  يف  امليييحيييرتفيييني،  الييبيينييائييني 
فيييرييييدة مييين نييوعييهييا تييهييدف لبناء 
يتجاوز  عيييميييالقييية  رميييلييييييية  قييلييعيية 
و�سط  يف  اأمتار  اخلم�سة  ارتفاعها 
نيويورك  مبييدييينيية  مييانييهيياتيين  حييي 

االأمريكية. 
عن  ال�سهر  روكفلر  مييركييز  اأعييليين 
بيينيياء هيييذا اليي�ييسييرح املييميييييز، والذي 
مت  �سخمة  رملية  قلعة  يف  يتمثل 
بوا�سطة  وجتييميييييعييهييا  تيي�ييسييميييييمييهييا 
�سيرت  تيييييييد  اليييرميييليييي  الييينيييحيييات 
املييييركييييز  حييييديييييقيييية  وفيييييرييييييقيييييه، يف 

الوا�سعة.

ن�سائح مهمة لنوم هادئ 
ومريح على منت الطائرة

حني  الطائرة،  منت  على  واال�سرتخاء  النوم 
اأمرا  بييعيييييدة، يعتر  لييوجييهيية  ميي�ييسييافييرا  تييكييون 
�سعبا جدا، خ�سو�سا لو �سادفت وجود اأطفال 

�سغار اإىل جانبك ي�سرخون طوال الوقت.
الوجهة  اإىل  امل�سافر  ي�سل  مييا  غالبا  لييذلييك 
املق�سودة وهو متعب وغا�سب من قلة النوم، 
قدم  ال�سبب،  ولهذا  بامل�ساكل!  اإجازته  فيبداأ 
الن�سائح،  بع�ص  روبن�سون،  نيل  النوم،  خبر 
ال�سحيحة  بالطريقة  تيينييام  �ستجعلك  الييتييي 

على منت الطائرة.
"مرتو" الريطاين،  نقله موقع  ما  وح�سب 
امل�سافر جتنبه، هو  على  اأميير يجب  اأول  فيياإن 
الييكييحييول، حيييييث يييكييون لييه تيياأثيير �سلبي على 

النوم ال�سريع.
ثييياين اأميييير ييينيي�ييسييح بيييه روبيينيي�ييسييون هيييو غطاء 
اأن  االإنيي�ييسييان ال يجب  اإن  يييقييول  الييعييني، حيث 

ي�سعر باحلرج بعد ارتدائه الأن نومك اأهم من 
ذلك، م�سرا اإىل اأن "الطائرات م�سدر كبر 
لالأ�سواء من خمتلف اجلهات، وهو ما يوؤثر 

على نومنا".
جتعل  التي  االأميييور  ميين  التكنولوجيا  تعتر 
االإنيي�ييسييان ال يفكر يف اليينييوم حتى ولييو كييان يف 
احلاجة اإىل القليل من الراحة، لذلك يعتقد 
اأن االبتعاد عن اأنظمة الرتفيه املوجودة على 
منت الطائرات )االأفالم - االألعاب..( �سيزيد 

من فر�ص نومك.
كييمييا ذكييير اخلييبيير يف اليينييوم اأن اأ�يييسيييواأ مييا قد 
ق�سط  نيل  يف  يرغب  الييذي  امل�سافر،  به  يقوم 
اختيار مقعده  الراحة خالل رحلته، هو  من 
اأن احلركة  اعييتييبييار  املييرحييا�ييص، عييلييى  بييجييانييب 
تيييكيييون كييثيييييفيية يف تييلييك امليينييطييقيية، مييين جانب 

امل�سيفات والركاب.

وك�سفت الدرا�سة اأن مناخ الهواء الرطب يف احلمام ي�ساعد 
عييلييى انييتيي�ييسييار الييبييكييتييريييا بيي�ييسييرعيية اأكيييير. ووفييقييا ملييا وجده 
كانت  اليدوية  املنا�سف  فيياإن  العينات  فح�ص  عر  العلماء 
اأن اليدين مل  اأ�سا�سا اإىل حقيقة  قذرة جدا، ويرجع ذلك 
يتم غ�سلها جيدا، اأو مبدة اأق�سر من 20 ثانية وهي املدة 
ال�سارة  البكتريا  ميين  للتخل�ص  اجل�سم  يحتاجها  التي 
من اليدين. ون�سح اخلراء بغ�سل وتبديل املنا�سف ثالث 
مرات يف االأ�سبوع على االقل، وذلك من اأجل جتنب انتقال 

االأمرا�ص واملحافظة على �سحة �سليمة.
ميين جييهيية اأخييييرى حييييذرت �سحيفة بييرليييييرتيي�ييسييايييتييونييغ يف 
امليينييزلييييية قييد تعتر م�سدرا  امليينييا�ييسييف  اأن  لييهييا ميين  تييقييرييير 
ت�ستخدم  الأنييهييا  امليينييزل،  يف  والبكتريا  للجراثيم  كييبييرا 
مل�سح اليدين و التي تكون قد تعر�ست لتوا�سل مبا�سر مع 

اللحوم النيئة ومنتجاتها.
قد  الغ�سالة  يف  املنا�سف  هييذه  و�سع  ان  الباحثون  ويحذر 
البقاء  البكتريا  ال يكون كافيا، حيث قد ت�ستطيع بع�ص 
على قيد احلياة اأثناء الغ�سل والتن�سيف، مع بع�ص منا�سف 
يف  املالب�ص  و�سع  اأن  الباحثون  واأو�ييسييح  املت�سخة.  املطبخ 
م�سحوق غ�سيل ملدة دقيقتني، كان اأكرث فاعلية وقلل من 
عدد البكتريا اأكرث من غ�سلها بالغ�سالة، خا�سة اأن غ�سل 
املنا�سف على درجة حرارة منخف�سة ال يقتل جميع اأنواع 

البكتريا.
قدمت  فييعييال،  ب�سكل  البكتريا  ميين  التخل�ص  اأجييل  وميين 
ن�سائح  اأربييعيية   بيلكا  روك�سانا  االأملييانييييية  التنظيف  خبرة 

مهمة:
60 درجة.  حييرارة  اأيييام يف  ثالثة  كل  املن�سفة  اغ�سل   .1

وتن�سح بيلكا باإ�سافة مطهر اإذا لزم االأمر.
قبل ا�ستخدامها،  متاما  جافة  املن�سفة  اأن  من  تاأكد     .2

وقد يكون من ال�سروري ا�ستخدام ن�سافة.
3.   ال ت�سع املن�سفة يف حالة رطبة  بجوار مالب�ص اأخرى 

جافة الأن ذلك �سيتقل البكتريا لها.
باأخرى  وا�ستبدالها  كلية  املنا�سف  تغير  يف�سل     .4

جديدة وذلك كل فرتة.
املطبخ، وهو  اأهم من  املرحا�ص  نظافة  اأن  البع�ص  ويظن 
ما يراه خراء النظافة خاطئا. فتلوث الطعام باجلراثيم 
اأ�سواأ من و�سول اجلراثيم اإىل ب�سرتنا. �سحيح اأن اجلراثيم 
تكرث يف االأماكن غر النظيفة، لكن 99.9 باملئة من هذه 
يعني  ما  لالأمرا�ص.  م�سببة  غر  بنا  املحيطة  اجلراثيم 
اأن التنظيف �سروري ولكن بدون مبالغة،  بح�سب خراء 

النظافة.

املناعي اجلهاز  املعقمة" ت�ضعف  "املنازل 
اأمرا جيدا يف جميع االأحوال،  النظافة، لي�ست  املبالغة يف 
وي�سبب  املناعة،  جهاز  ي�سعف  قد  التنظيف  يف  فاالإفراط 
االإ�سابة  بيياأن  اأمليياين خمت�ص  ذكيير موقع  االأمييرا�ييص، فيما 

بهذه احلالة قد ت�ستدعي العالج النف�سي.
اأنه  اإيجابية، غر  النظافة تعد �سمة وعادة  اأن  املوؤكد  من 
لي�ست ثمة حاجة لتعقيم كل ما تالم�سه من اأ�سياء، حتى 
داخل اجلييدران االأربييع التي تطلق عليها منزلك. فبع�ص 
بل  ال�سرر،  املنزل لن تلحق بك  املنت�سرة داخل  اجلراثيم 
هي يف احلقيقة ميكن اأن ت�ساعدك على بناء اجلهاز املناعي 

جل�سمك.
وتييو�ييسييح درا�يييسييية ملييركييز اأملييييياين خمييتيي�ييص بييتييقييدمي امل�سورة 
اأنه ميكنك اأن ت�ستخدم املواد املطهرة فقط  للم�ستهلكني، 
واإحدى  ذلييك.  ال�سرورة  تتطلب  عندما  منزلك  لتنظيف 
احلاالت التي ت�ستدعي التنظيف املكثف هي وجود �سخ�ص 
يقيم باملنزل وم�ساب مبر�ص معد. ولكن على الرغم من 
اأنه من ال�سائع وجود مواد تنظيف كثرة ومتعددة داخل 
املنزل، فاإن كثرا من االأماكن فيه يتم جتاهلها يف الغالب 

عند القيام بعملية التنظيف.

وهيييييييييييييذه 
بالذات  االأمييياكييين 
ميكن  اليييييتيييييي  هييييييي 
لييييييلييييييمييييييواد املييينيييظيييفييية 
ت�ساعد  اأن  واملييطييهييرة 
انت�سار  مييقيياوميية  عييلييى 
اليييبيييكيييتيييرييييا الييي�يييسيييارة 
فيييياملييييردات على  فيييييهييا. 
�ييسييبيييييل امليييثيييال يييجييب اأن 
ب�سكل  تيينييظيييييفييهييا  ييييتيييم 
منظفة  مبييييادة  ميينييتييظييم 
لكل االأغرا�ص، كما يجب 
االأبيييواب  مقاب�ص  تنظيف 

بامل�سح من حني الآخر.
موقع اأوربيا املخت�ص ب�سوؤون 
العائلة قييال بيياأن االإفيييراط يف 
البع�ص قد  النظافة من قبل 
هوؤالء  حلاجة  موؤ�سرا  يكون 
ووفقا  نف�سي،  اإىل عالج 
للموقع فاإن االإفراط يف 

النظافة، قد يوؤدي 
نتائج  عك�سية، وقد ي�سعف املناعة، اإىل 

خييا�ييسيية لييالأطييفييال، اليييذي يييكييون جييهييازهييم امليينيياعييي ال زال 
اأن حالة االإفييراط يف  يف طور النمو. وينظر اخلييراء اإىل 
اإىل ق�سمني خمتلفني، بحيث يركز  النظافة تنق�سم عادة 
االأ�سخا�ص على تنظيف م�ستمر ومتوا�سل الأجزاء  بع�ص 
االأخر  البع�ص  يييالزم  بينما  املثال،  �سبيل  على  املنزل  من 
الذي قد  االأمر  اليدين،  لغ�سل  الدائمة  باحلاجة  ال�سعور 

ي�ستدعي اخل�سوع لعالجي نف�سي.

اخلرباء يحذرون – تغيي منا�سف 
اال�ستحمام كل اأ�سبوع غي كاف

يعتقد الكثريون اأن تغيري من�ضفة احلمام واملنا�ضف اليدوية يف املنزل مرة 
نتيجة  اإىل  خل�ضت  درا�ضة  اأن  اإال  البكترييا،  الجتناب  كاف  االأ�ضبوع  يف 

مغايرة. وك�ضفت اأن منا�ضف اليدين حتمل البكترييا اأكرث مما نتوقع.
وفوط  املنا�ضف  غ�ضل  اأهمية  عن  اأريزونا  جلامعة  حديثة  درا�ضة  ك�ضفت 
روتني  من  اأ�ضا�ضيا  جزءا  واعتبارها   دوري،  ب�ضكل  ال�ضخ�ضية  التن�ضيف 

نظافة حياتنا.
اأن  على  اأك��دت  االأمريكية  الدرا�ضة  فاإن  االأملانية،  فوكو�س  ملجلة  ووفقا 
االعتقاد اخلا�س باأنه ميكن ا�ضتخدام  من�ضفة اال�ضتحمام ملدة اأ�ضبوع قبل 
تغيريها هو اأمر خاطئ. اإذ اأنه حتى لو بدت املن�ضفة نظيفة وغري مت�ضخة 
اأن تكون مكانا كبري لتجمع البكترييا. ووفقا للعلماء،  فاإن  اأنها ميكن  اإال  
اجل�ضم يتعامل مع معظم اأنواع هذه البكترييا اخلا�ضة مبن�ضفة احلمام اإال 

اأن هناك م�ضكلة اأكرث خطورة وهي املنا�ضف اليدوية ال�ضغرية.



األحد  5   أغسطس    2018  م   -   العـدد  12395  
Sunday   5   August   2018  -  Issue No   12395

22

�ش�ؤون حملية

نظمه جمل�س �ضيدات اأعمال اأبوظبي

معر�ض بازار عيد االأ�سحى يختتم فعالياته باإقبال وا�سع من اجلمهور

�سرطة اأبوظبي حتتفي بتخريج 170 طالبًا من برنامج اأبطال عام زايد يف ابوظبي والعني

•• ابوظبي - الفجر

نظمه  االأ�سحى" اليييذي  عيييييد  "بازار  مييعيير�ييص  اخييتييتييم 
جتارة  لغرفة  التابع  اأبوظبي  اأعييمييال  �سيدات  جمل�ص 
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  رعاية  حتت  اأبوظبي،  و�سناعة 
الرئي�ص  الييعييام،  الن�سائي  االحتييياد  رئي�سة  مييبييارك  بنت 
املجل�ص  رئي�سة  االأ�ييسييرييية،  التنمية  ملييوؤ�ييسيي�ييسيية  االأعييلييى 
االأعلى لالأمومة والطفولة، الرئي�سة الفخرية ملجل�ص 
معايل  قبل  من  افتتاحه  ومت  اأبوظبي،  اأعمال  �سيدات 
�سما �سهيل املزروعي – وزيرة دولة ل�سوؤون ال�سباب يف 

فندق الريتز كارلتون اأبوظبي.
لل�سيدات  مميييييزة  فر�سة  االأ�ييسييحييى  عيد  بيييازار  و�سكل 
مل�ستلزمات  والتح�سر  للت�سوق  عييام،  ب�سكل  والعائلة 
اقتناء  فر�سة  للزوار  اأتيياح  كما  املبارك،  االأ�سحى  عيد 
االأعمال  و�سيدات  التاجرات  اإبييداع  من  املنتجات  اأرقييى 
 69 البازار م�ساركة  امل�ساركات يف املعر�ص، حيث �سهد 
االأعمال  ل�سيدات  �سيافة،  �سركات   5 وعييدد  عار�سة 
املتنوعة،  الييتييجييارييية  امليي�ييسيياريييع  واملييبييدعييات و�ييسيياحييبييات 
منتجاتهن  اأف�سل  وعيير�ييص  لتقدمي  اجتمعن  الييالئييي 
جمل�ص  ودول  االإمييييارات  دولييية  ميين  املتميزة  التجارية 
التعاون اخلليجي، يف جماالت اهتمام املراأة، من املالب�ص 
والتجميل،  املكياج  وم�ستلزمات  والعبايات،  واالأزييييياء 
واالإك�س�سوارات واحلقائب واملنتجات اجللدية املختلفة، 
وكذلك العطور والبخور واالأطياب، واأعمال امل�سغوالت 
اليييييدوييية املييبييتييكييرة، اإىل جييانييب ميي�ييسيياركيية الييعييديييد من 

املحلية  اليي�ييسيياحيية  املييعييروفيية يف  الييتييجييارييية  الييعييالمييات 
واخلليجية وعدد من املراكز الطبية والتجميلية.

الهيئة  رئي�سة  الرميثي  حممد  مرمي  �سعادة  واأعربت 
التنفيذية ملجل�ص �سيدات اأعمال اأبوظبي يف ختام اأعمال 
معر�ص بازار عيد االأ�سحى، عن �سعادتها بالنجاح الذي 
احلملة  فعاليات  �سمن  اأقيييييم  واليييذي  املييعيير�ييص  حققه 
التوعوية الرابعة لريادة االأعمال حتت �سعار "م�ستقبل 
اأ�سادت  ريادة االأعمال يف ظل االقت�ساد الرقمي، حيث 
للمعر�ص، وتقدمي اخلدمات، وجودة  املميز  بالتنظيم 
املنتجات املبدعة واملبتكرة املقدمة من �سيدات االأعمال 
والييزوار من  الكبر من اجلمهور  امل�ساركات، واالإقبال 
اأيامه  خييالل  املييعيير�ييص  �سهده  اليييذي  االأعييمييار  خمتلف 

الثالثة.
ال�سيخة  ل�سمو  ال�سكر  الرميثي  مييرمي  �سعادة  ورفعت 
الكرمية  لرعايتها  االإمييييارات،  ،اأم  مبارك  بنت  فاطمة 
اأن  مو�سحة  االأ�ييسييحييى،  عيد  بيييازار  معر�ص  لفعاليات 
هذه الرعاية توؤكد دعم �سموها الكبر والدائم للمراأة 
يف  وريادتها  متكينها  اأجل  من  واخلليجية،  االإماراتية 
التجارية  االأعمال  القطاعات، ال�سيما يف قطاع  جميع 
واالقييتيي�ييسييادييية، وهييو مييا كييان لييه اأبييلييغ االأثييير يف نفو�ص 

امل�ساركات يف املعر�ص.
كييمييا تييقييدمييت الييرميييييثييي بيياليي�ييسييكيير ملييعييايل �ييسييمييا �سهيل 
املزروعي وزيرة الدولة ل�سوؤون ال�سباب، على م�ساركتها 
الفاعلة يف افتتاح املعر�ص، حيث �ساهم ذلك يف ت�سجيع 
وابتكاراتهن يف  اإبداعاتهن  اإبراز  االأعمال على  �سيدات 

جمال عملهن التجاري.
اأن االهتمام املبا�سر من قياداتنا الن�سائية  م�سرة اإىل 
يف الدولة الإبداعات املراأة، ي�سجعها على تقدمي االأف�سل 
قطاع  دخيييول  على  والييدعييم  الثقة  ويك�سبها  واالأمييثييل، 
والفعاليات  واالأن�سطة  املييعييار�ييص  خييالل  ميين  االأعييمييال 
االقت�سادية والتجارية، والتي بدورها تفتح اآفاقاً اأمام 
املبدعات من ال�سيدات �ساحبات امل�ساريع اال�ستثمارية 
املختلفة. واأكدت الرميثي اأن تنظيم مثل هذه املعار�ص 
ل�سيدات االأعمال واملبدعات اأ�سحاب امل�ساريع التجارية 
ملنتجاتهن  الرتويج  يف  ي�سهم  املبتكرة،  واال�ستثمارية 
يف  للجمهور  مبا�سر  ب�سكل  ت�سويقها  يف  وت�ساعدهن 
التجارب  ويتبادلن  خالله،  من  يلتقني  واحييد  ملتقى 
واخليييييييرات الييتييجييارييية فيييييمييا بييييينييهيين، مميييا ييي�ييسييهييم يف 
اأعمالهن  تييطييوييير  ميين  متكنهن  تناف�سية  بيئة  خييلييق 
االأعمال  قطاعات  يف  احليير  العمل  باأهمية  وتوعيتهن 
التنمية  يف  وركائز  �سركاء  ليكّن  والت�سنيع،  والتجارة 

االقت�سادية.
موؤكدة اأن جمل�ص �سيدات االأعمال، التابع لغرفة جتارة 
اأعماله يف تنظيم  ي�سعى من خالل  اأبوظبي،  و�سناعة 
متكني  اإىل  املختلفة،  واأن�سطته  ومييبييادراتييه  املييعييار�ييص 
م�ساهمتها  وتعزيز  والتجارة  االأعييمييال  قطاع  يف  املييراأة 
تطوير  يف  ي�سهم  كما  الييتييجيياري.  النمو  عجلة  دفييع  يف 
الن�ساء  من  املزيد  وت�سجيع  للمراأة  االقت�سادي  الييدور 
واخلدمية،  التجارية  االأن�سطة  خمتلف  ممار�سة  على 
االجتماعية  التنمية  دعيييم  يف  دورهيييين  ميين  يييعييزز  مبييا 

واالقت�سادية ب�سكل عام.
واأ�سارت الرميثي اإىل اأن احلملة التوعوية الرابعة التي 
اأطلقها املجل�ص حتت �سعار "م�ستقبل ريادة االأعمال يف 
االقت�ساد الرقمي" قد ركزت على ت�سجيع ودفع قطاع 
والتطوير  والتجديد  واالبتكار  االإبييداع  نحو  االأعمال 
وا�ستثماراً  احلييا�ييسيير  ميييع  تييفيياعيياًل  وذليييييك  امليي�ييسييتييميير، 
للم�ستقبل، الذي يتما�سى مع العمل على حتقيق روؤية 
واالبتكار  االإبيييداع  اأبوظبى يف  اإميييارة  ومييوؤ�ييسييرات خطة 
بالثورة  والييتييوعييييية  ليييليييميييراأة،  االقييتيي�ييسييادي  والييتييمييكييني 
مع  والتعامل  الييرقييمييي  والييتييحييول  الييرابييعيية  ال�سناعية 
املال  ريييادة  م�ستقبل  على  واآثييياره  اال�سطناعي  الييذكيياء 

واالأعمال.
ومن جانب اآخر، اأ�سادت العار�سات امل�ساركات يف معر�ص 
البازار  املميز لفعاليات  بالتنظيم  االأ�سحى،  بازار عيد 
الييثييالثيية، واأعييربيين عيين �سكرهن ملجل�ص  اأيييامييه  خييالل 
�سيدات االأعمال الذي اهتم ب�سكل كبر بدقة التنظيم 
واأ�سرف على تفا�سيله، مما �ساعد على جذب احل�سور 
الييكييبيير، واأتيييياح ليي�ييسيييييدات االأعيييميييال عيير�ييص منتجاتهن 
ب�سكل جميل ومميز، �ساعد يف دعمها واالإقبال عليها، 
كما اأ�سادت العار�سات بالرتويج االإعالمي والت�سويقي 
املحلي واخلليجي للمعر�ص من خالل و�سائل االإعالم 
تكفل  ما  وهو  االجتماعي،  التوا�سل  ومواقع  املختلفة 
انت�سار  يف  �ساهم  مما  للم�ساركات،  كخدمة  املجل�ص  به 
اأعييمييالييهيين لدى  قيياعييدة  امليي�ييسيياركييات وتييو�ييسييعيية  منتجات 

اجلمهور.

•• العني - الفجر 

اأبوظبي بتخريج الطالب امل�ساركني  يف  احتفت �سرطة 
حتت  الييغييد،  �سرطة  الأبييطييال  الثانية  ال�سيفية  اليييدورة 
"ذكوراً  طالباً   170 و�سمت  زايد"،  عام  "اأبطال  �سعار 
احلفاظ على  اإىل  وهدفت  والعني،  اأبوظبي  يف  واإناثاً" 
جيل ال�سباب، وبناء القدرات، ومهارات القيادة، وتعميق 
املدر�سية  االإجيييازة  وا�ستغالل  االإيجابية،  املواطنة  قيم 
يف  فاعلني  عنا�سر  ليكونوا  عليهم  بالفائدة  يعود  ، مبا 

املجتمع.
عام  قائد  الرميثي،  خلفان  حممد  الييلييواء  معايل  واأكييد 
اأهمية  املنا�سبة،  بهذه  لييه  ت�سريح  يف  اأبييوظييبييي،  �سرطة 
واالنتماء  اليييوالء  مفهوم  التي تعزز  ال�سيفية  اليييدورة 
على  لتحفيزهم  متكامل  بييرنييامييج  خييالل  ميين  الأبنائنا 
البدنية لديهم،  اللياقة  الع�سكرية ورفع  جتربة احلياة 
الرعاية  حلقات  ميين  زايد"  عييام  "اأبطال  دورة  معتراً 
ال�ساهرة  امل�ستقبل، والعني  الوطن وقادة  ليكونوا حماة 

على وطن يحميه رجاالته واأبنائه املخل�سني.
واأعرب عن تقديره للطلبة الذين كانوا مثااًل لاللتزام 
بالرنامج،  معارفهم  وزيييييادة  املتابعة  على  واحليير�ييص 
م�سراً اإىل �سمول الرنامج على حما�سرات وتدريبات 
عملية اأك�سبت اخلريجني املزيد من املهارات واخلرات، 
الذاتية،  الييقييدرات  وتييطييوييير  املييعييرفيية  على  وت�سجيعهم 
والتقاليد  بالعادات  واالعتزاز  الوطنية،  القيم  وتعزيز 

االأ�سيلة التي نعتز بها.
امليدانية  اأهمية اجلوالت  اإىل  الرميثي  الييلييواء  واأ�ييسييار 
�سر  اآليات  على  الطييالع  ال�سرطة  اإدارات  على  للطلبة 
العمل، وم�سوؤوليات منت�سبي ال�سرطة اأبوظبي من اأجل 

جمتمع اأكرث اأمناً وا�ستقراراً.
مفهوم  تعزيز  يف  اأبييوظييبييي  �سرطة  جييهييود  اإىل  وتييطييرق 
واالرتقاء  العمل،  اآليييييات  لتطوير  املجتمعية،  ال�سراكة 
مب�ستوى وجيييودة اخلييدمييات االأميينييييية واليي�ييسييرطييييية، من 
خالل التفاعل مع قطاعات املجتمع، واالرتقاء مب�ستوى 
للمجتمع،  تقدمها  التي  واخلدمات  االأمنية،  املنظومة 
املمار�سات  واأكيييييرث  الييعيياملييييية،  املييوا�ييسييفييات  اأفيي�ييسييل  وفيييق 
مبتطلبات  والييوفيياء  احلا�سر  احتياجات  ملواكبة  تطوراً 

وا�ست�سراف امل�ستقبل.

مرا�ضم التخريج
عام  مدير  ال�سريفي،  علي  مكتوم  الييلييواء  �سعادة  وكييان 
جديدة  كوكبة  تخريج  مرا�سم  �سهد  اأبييوظييبييي،  �سرطة 
ال�سرطة  �سباط  يف نيييادي  الغد"  �سرطة  "اأبطال  ميين 
�سيف  �سعيد  اللواء  بح�سور  العني،  �سرطة  مديرية  يف 

حماد  واللواء  واخلدمات،  املالية  قطاع  مدير  النعيمي، 
املجتمع، والعميد  اأمييين  قييطيياع  مييدييير  اأحييمييد احلييمييادي، 
ال�سرطة  مييدار�ييص  اإدارة  النعيمي، مدير  حممد  مهنا 
املديريات  الب�سرية، وعدد من مديري  املييوارد  قطاع  يف 
واالإدارات يف �سرطة اأبوظبي، وممثلي اجلهات امل�ساركة، 

واأولياء اأمور الطلبة اخلريجني.
على  اأبييوظييبييي  �سرطة  حيير�ييص  ال�سريفي،  الييلييواء  واأكيييد 
ورفدهم  ورعييايييتييهييم  لل�سباب،  املنا�سبة  البيئة  تييوفيير 
والعمل  التفوق  من  متكنهم  التي  التثقيفية  بالو�سائل 
على  يعينهم  مبييا  فراغهم  اأوقيييات  وا�ستثمار  والييعييطيياء، 

خدمة اأنف�سهم وجمتمعهم ووطنهم.
القيادة  روؤييية  تعك�ص  اأبوظبي  �سرطة  مبادرات  اإن  وقييال 
اأن  اإىل  م�سراً  واال�ستدامة،  االإن�سان  بناء  يف  الر�سيدة 
الدورة ال�سيفية ر�سخت مفهوم العمل اجلماعي، وتنمية 
املخاطر انطالقاً من  الطلبة وحت�سينهم �سد  مهارات 
امل�سوؤولية املجتمعية بتمكينهم وغر�ص القيم التي تعود 

على اأنف�سهم، وعلى الوطن باخلر والرفعة.
موا�سفات  الدورة، وفق  برنامج  اإعيييداد  مت  اأنييه  واأو�ييسييح 
عيييياٍل من  تعليمية عييالييييية اجليييييودة، وحتييقيييييق ميي�ييسييتييوى 
الييلييييياقيية الييبييدنييييية ليييدى الييطييالب، واإكيي�ييسييابييهييم ال�سفات 
القيادية واملهارية، معرباً عن اعتزازه بتجاوب الطالب 
الذين  االأميييور  اأولييييياء  وبجهود  الرنامج،  فعاليات  مع 
اأ�سهموا يف غر�ص قيم الهوية الوطنية، وت�سجيع االأبناء 
على �سغل اأوقات فراغهم مبا ينفعهم، ويفيد وطنهم يف 

احلا�سر وامل�ستقبل.
النعيمي، مدير  �ساهني  �ييسييامل  الييلييواء  قييال  ذليييك،   اإىل 
الر�سيدة  الييقيييييادة  اإن  بيياالإنييابيية،  الب�سرية  امليييوارد  قييطيياع 
الرثوة  باعتبارهم  ال�سباب  بجيل  كبراً  اهتماماً  اأولييت 
احلقيقية للوطن، م�سراً اإىل مبادرات �سرطة اأبوظبي 
الفتاً  خا�ص،  ب�سكل  ال�سباب  وجيل  املجتمع  تخدم  التي 
اإىل طرح العديد من الرامج ل�سغل اأوقات فراغ الطلبة 
متميز  جيل  اإعييداد  باأهمية  اإمياناً  ال�سيفية،  الفرتة  يف 

قادر على مواجهة التحديات امل�ستقبلية.
حممد  مهنا  العميد  عنه  نيابًة  األقاها  واأ�ساف يف كلمة 
املوارد  قطاع  يف  ال�سرطة  مدار�ص  اإدارة  النعيمي، مدير 
الب�سرية، اأنه كان لدورة اأبطال �سرطة الغد يف ن�سختها 
عام  "اأبطال  م�سمى  لتنال  ال�سرف  الييعييام  هييذا  الثانية 
زايد"، وذلك متا�سياً مع ا�سرتاتيجية عام زايد 2018، 
زايد بن  ال�سيخ  بيياإذن اهلل،  له  املغفور  لذكرى  وجت�سيداً 
الإرثه  وتييخييليييييداً  ثراه"،  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �سلطان 

العريق وروؤيته وحكمته الرا�سخة يف بناء االإن�سان.
 واأ�سار اإىل اإتاحة الفر�سة للعن�سر الن�سائي، هذا العام، 
اإىل  التي يعود جناحها  ال�سيفية،  الييدورة  للم�ساركة يف 

يف  اليي�ييسييركيياء،  جييهييود  وت�سافر  ال�سرطية،  الييقيييييادة  دعييم 
حما�سرات  ت�سمن  اليييذي  بييرنيياجمييهييا  اأهييييداف  حتقيق 

توعية، وزيارات ميدانية وتدريبات ع�سكرية.
والن�ساطات،  الفعاليات  الطلبة مع  تفاعل  اإىل   وتطرق 
بتنمية مهاراتهم وتعزيز القيم االإيجابية لديهم كالوالء 
واالنتماء وحب الوطن، وغر�ص املهارات القيادية فيهم 
من خالل دجمهم يف بيئة العمل ال�سرطي، ليكونوا على 

قدر امل�سوؤولية، والعمل بروح الفريق الواحد.
ركزت  خمتلفة  مييعييارف  تلقوا  اخلييريييجييني  اأن   واأو�سح 
من  والوقاية  االإلكرتونية،  اجلرائم  من  التوعية  على 
ومراكز  والييتييحييكييم،  الييقيييييادة  مييراكييز  وزيييييارة  م�سبباتها، 
ال�سرطة ال�ساملة، للتعّرف على اخلدمات التي تقدمها، 
كما اطلعوا على اجلوانب الوطنية والدينية والثقافية، 
اأبوظبي كواحة  اإميييييارة  يف  زيارات ملعامل بارزة  �سمن 

الكرامة، وم�سجد ال�سيخ زايد الكبر، ومتحف اللوفر.
 واأعرب عن �سكره لكل من اأ�سهم يف اإجناح فعاليات دورة 
وم�سرفني  ومييدربييني  �سباط  من  زايد"  عييام  "اأبطال 
االأمني،  وعيهم  على  االأميييور  اأولييييياء  �ساكراً  ومنفذين، 
الرنامج،  اأهييييييداف  ميييع  لييتييفيياعييلييهييم  اليييداعيييم  ودورهييييييم 
ممييا حييقييق املييكييا�ييسييب امليييرجيييوة �ييسييميين ميي�ييسييرة التطوير 
واأجيال  امل�ستقبل،  رجييال  اأجل �سناعة  من  والتحديث، 
الغد، ممن تعول عليهم الدولة لقيادة م�سرة التنمية، 
و�سون مقدرات ومكت�سبات الوطن، والذود عنه وحمايته 

واملحافظة على اأمنه وتقدمه وا�ستقراره.
للنهو�ص  وخييييرات  مييهييارات  اكت�سابهم  الطلبة   واأكييييد 
�سرطة  بييجييهييود  م�سيدين  املجتمع والوطن،  بييخييدميية 
اأبييوظييبييي، ومييبييادرتييهييا الييتييي اأثييييرت خمييزونييهييم املعريف، 
العمل  بيئات  اإىل  وتعريفهم  مييداركييهييم،  ميين  وو�ييّسييعييت 
والتدريبية  الع�سكرية  اخلييييرات  الكييتيي�ييسيياب  املختلفة 
وحتقيق  امل�سوؤولية  حتمل  من  والريا�سية، ومتكينهم 

اال�ستقاللية واالن�سباط.
مل�ساركة  الفر�سة  باإتاحة  العام،  لهذا  الييدورة   ومتّيزت 
اعتزازهم  عيين  االأميييييور  اأولييييييياء  عيييّر  مييا  الطالبات، يف 
 ،2018 اإطييييييار عييييام زاييييييد  اليييطيييالبيييي، يف  بييالييرنييامييج 
واالنتماء،  الييعييطيياء  وقيييييم  الييوطيينييييية،  الييهييوييية  لرت�سيخ 
مع  ومواءمته  التحديات،  ومواجهة  الوطني،  واحل�ص 
الروؤية احلكيمة والرا�سخة لزايد اخلر يف بناء االإن�سان 

واال�ستدامة.
الوطني، ثم قراءة  بال�سالم  بداأ فعالياته   وكان احلفل 
اآييييات عييطييرة ميين الييذكيير احلكيم بييتييالوة الييطييالييب اأحد 
اأبطال  خلريجي  توثيقي  فيلم  عر�ص  تالها  الكعبي، 
وم�ستوى  امل�ساركني  الطلبة  قيييدرات  عك�ست  زاييييد،  عييام 

تاأهيلهم.

 واأعرب "اأبطال عام زايد" يف كلمة األقتها الطالبة مرمي 
اأبوظبي  ل�سرطة  و�سكرهم  امتنانهم  عيين  عقيل،  عمر 
حر�ص  على  واأثيينييوا  ال�سيفية،  اليييدورة  ودعيييم  للرعاية 
التي  االإمكانات  لتوفر  ال�سركاء  مع  بالتعاون  املوؤ�س�سة 
كان لها االأثر الكبر يف رفع كفاءتهم، مما عزز لديهم 

املهارات القيادية، ومفاهيم العمل كفريق واحد.
واأكدوا اأن تخّرجهم هذا اليوم، لهو �سرف لهم وللوطن، 
لهم  زايد" وفييير  عيييام  "اأبطال  بييرنييامييج  اأن  اإىل  الفييتييني 
بيئة تعليمية حمفزة خالل فرتة وجيزة، وغر�ص قيماً 
نبيلة من بينها االعتماد على النف�ص، وت�سجيعهم على 
تطوير ا�ستقاللهم الذاتي، وقدرات الدفاع عن النف�ص، 

واالن�سباط وحتمل امل�سوؤولية.
فاطمة  امل�ساعد  قّدمتها  التي  احلفل،  فقرات  وا�ستملت 
للحركات  �سرطة، عر�ساً  ميييدار�يييص  اإدارة  ميين  الييعييلييي، 
جمهور  خاللها  اأبييدى  للم�ساة،  الع�سكرية  والت�سكيالت 
عك�ص  ممييا  االأداء،  برقي  وتييقييديييراً  اإعييجييابيياً  احلا�سرين 

قدراً عالياً من االن�سباط والتنظيم املحكم.
 وت�سّمن احلفل، تكرمي ال�سركاء اال�سرتاتيجيني، الذين 
ال�سيفية التي نظمتها  الييدورة  واإجنيياح  اأ�سهموا يف دعم 
اإدارة مدار�ص ال�سرطة يف قطاع املوارد الب�سرية، و�سارك 
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�سنة(، وا�ستمرت 4 اأ�سابيع متوا�سلة.
امل�ساركة،  ال�سرطية  االإدارات  ال�سريفي،   وكّرم اللواء 
و�سّلم ممثليها �سهادات ال�سكر والتقدير وهي: مديريتّي 
املرور والدوريات، والطوارئ وال�سالمة العامة، ومركز 
العمليات  قطاع  يف  العمليات  اإدارة  يف  والتحكم  القيادة 
العني،  و�سرطة  العا�سمة،  �سرطة  ومديريات  املركزية، 
املخدرات  ومكافحة  اجلنائية،  والتحقيقات  والتحريات 
الطبية،  اخلدمات  ومديرية  اجلنائي،  االأميين  قطاع  يف 
واخلدمات،  املييالييييية  قييطيياع  يف  وامليي�ييسيياغييل  اليينييقييل  واإدارة 
واإداراتييييييييّي مييكييافييحيية اليي�ييسييغييب، وامليييهيييام اخليي�ييسيية/ العني 
الييرتبييييية الريا�سية  املييهييام اخلييا�ييسيية، ومييركييز  يف قييطيياع 
االبتكار  واإدارة  الب�سرية،  املييييوارد  قييطيياع  يف  ال�سرطية 
وا�ست�سراف امل�ستقبل يف مركز اال�سرتاتيجية والتطوير 
املوؤ�س�سي، واإدارة االإعالم االأمني يف قطاع �سوؤون القيادة، 

وجمل�ص �سباب �سرطة اأبوظبي.
الدورة  ن�سيد  الطلبة اخلرجني  رّدد  �سياق احلفل،   ويف 
النوه  بخيت  حمييمييد  املييقييدم  اأعيييّدهيييا  بكلمات  ال�سيفية 
اإدارة االإعييييالم االأميينييي يف قطاع  امليينييهييايل، نييائييب مييدييير 

�سوؤون القيادة.
و�سدحت  والطاعة،  واليييوالء  الق�سم  اخلريجون  واأّدى 
بالوطن وقيادته  حناجرهم باحلب والفخر واالعتزاز، 

الر�سيدة.   

الت�ضعرية بني 500 و1000 درهم لالختبار الواحد
�سرطة اأبوظبي ت�سبط عربينينْ لت�سريب اإجابات 

امتحانات طلبة الثانوية واملعاهد التعليمية
ت�سريب  خلفية  على   ، عربينينْ �سابنينْ  �سبط  عيين  اأبوظبي  �سرطة  اأعلنت 
املعاهد  ودورات  الييعيياميية،  الييثييانييوييية  طلبة  المييتييحييانييات  منييوذجييييية  اإجيييابيييات 
التعليمية، يف واحدة من اأحدث عمليات الغ�ص االإلكرتوين با�ستغالل تقنية 

املعلومات عر الهواتف املتحركة.
500 و1000 درهم يدفعها كل طالب  التغ�سي�ص بني  وتييرتاوح ت�سعرة 
االأولية،  التحقيقات  اأظهرته  ما  اإىل  ا�ستناداً  الييواحييدة،  االختبار  �سياق  يف 
وحتريز دالئل واأدوات اجلرمية، واملتمثلة باملبالغ املالية واالأجهزة التقنية 

امل�ستخدمة يف عمليات ترويج الغ�ص الدرا�سي.
وذكرت مديرية التحريات والتحقيقات اجلنائية يف قطاع االأمن اجلنائي، 
اأن امل�ستبهنينْ كانا �سديدا احلر�ص على العمل �سمن دائرة �سيقة، ظناً اأنهما 
�سيكونان يف معزل عن الرقابة ويف مناأى عن العيون ال�ساهرة، ومع مرور 
الوقت، والطمع يف العوائد املربحة التي يدّرها هذا الن�ساط غر امل�سروع، 

تو�ّسعت تلك الدائرة ب�سورة تدريجية لت�سمل �سريحة كبرة من الطلبة.
وكانت معلومة اأمنية وردت يف اآخر فرتة امتحانات الثانوية العامة للعام 
التحريات  اإدارة  يف  االإلييكييرتونييييية  اجلييرائييم  مكافحة  ق�سم  اإىل  اجليييياري، 
يف  يتمثل  اإجرامي  ن�ساط  بوجود  تفيد  "املديرية"،  يف  اجلنائية  واملباحث 
الوقائع املذكورة، و مت التاأّكد من م�سداقية تلك املعلومة، وعلى اإثرها مت 
تتبع خيوطها حلني مت حتديد هوية امل�ستبهني فيها، واإلقاء القب�ص عليهم 

يف عملية نوعية وا�سعة النطاق.
واعرتف املتهمان خالل ا�ستجوابهما باال�سرتاك �سوياً يف ت�سهيل عمليات 
االجتماعي،  للتوا�سل  احلييديييثيية  التطبيقات  بتوظيف  التعليمي  الغ�ص 
واملتمثلة  الطلبة،  ي�ستخدمها  الييتييي  الطريقة  بيييذات  االإجيييابيييات  ومتييرييير 
اأن  التحقيقات  وبّينت  املتحركة.  الهواتف  واإر�سالها عر  االأ�سئلة  بت�سوير 
امل�سبوطنينْ لديهما القدرة على ا�ستخراج االإجابات النموذجية، كونهما من 
القّراء، وعلى اطالع معريف مبحتويات امل�ساقات التعليمية، يف حني اأن بع�ص 
احللول كانا ي�ستنبطانها يف اإطار ثقافتهما الوا�سعة، �سمن تخ�س�ساتهما 
لالإجراءات،  ا�ستكمااًل  الييعيياميية،  النيابة  اإىل  اإحالتهما  مت  و  اجلييامييعييييية، 
ومتهيداً لعر�سهما على الق�ساء. وطالبت �سرطة اأبوظبي، اجلهات املعنية، 
االإلكرتوين  الغ�ص  اكت�ساف حاالت  تتيح  تقنية م�سادة  و�سائل  با�ستحداث 
الطلبة  مييع  الييهييواتييف  دخييول  ملنع  �سارمة  تييدابيير  وو�ييسييع  لها،  والت�سّدي 
االأ�سباب  على  الوقوف  و  االمتحانات،  انعقاد  اأثناء  الدرا�سية  القاعات  اإىل 
والدوافع، وراء جلوء الطلبة اإىل عمليات الغ�ص بو�سفها اآفة خطرة تهدد 
اآثار  اإىل  وتييوؤدي  وموؤ�س�ساته،  املجتمع  يف  وتوؤثر  التعليمي،  النظام  �سالمة 

�سلبية، اأهمها مبداأ تكافوؤ الفر�ص بني الطالب.

خميم االأطفال ال�ضيفي  يف فندق ق�ضر االإمارات 
اأن�سطة ريا�سية لتحفيز االأطفال 

على زيادة ن�ساطهم البدين
•• اأبوظبي- الفجر:

يوا�سل فندق "ق�سر االإمارات"،  ا�ست�سافة خمّيم االأطفال ال�سيفي ال�سنوي 
احلافل باالأن�سطة املثرة.  وقالت اإدارة ق�سر االمارات ان هذا املخيم يهدف 
زيادة  ال�سيف احليياّرة، وحتفيزهم على  اأ�سهر  االأطفال خالل  للرتفيه عن 

ن�ساطهم البدين بعيداً عن �سا�سات التلفاز واأجهزة التكنولوجيا االأخرى.
و�سع  ومت  ال�سحي  جيم"  "هادين�ص  نيييادي  بالتعاون   ، املخّيم  هييذا  ويييقييام 
العائالت من   بالكامل لتتمّكن  برنامج عرو�ص ريا�سية ،مرن ومتخ�س�ص 
اختيار االأوقات واالأيام التي يرغبون يف م�ساركة اأطفالهم خاللها.  ويحفل 
اإبقاء  يف  ُت�سهم  التي  الريا�سية  االأن�سطة  من  بالعديد  اجلديد  الرنامج 
االأطفال م�سغولني بكامل طاقاتهم، والتي تتنّوع ما بني الرماية اإىل الزومبا، 
اإ�سافة اإىل كرة القدم، التجديف بالكاياك، التزّلج على املاء وجل�سات اليوغا 
جنباً اإىل جنب مع العديد من االأن�سطة الرائعة التي ُتدخل البهجة واملرح 

على قلوب االأطفال ومتنحهم يوماً حافاًل بالن�ساط واحليوية.  
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اأن  حني يبداأ طفلك بالوقوف والتحرك، يجب 
يتعّلم يف الوقت نف�ضه اأن يتوقف! ي�ضكل حتديد 
اأ�ضا�ضيًا  جزءًا  التحرك  لوقف  املنا�ضب  الوقت 

من عملية تعّلم امل�ضي.
حني يبداأ الطفل باأخذ اخلطوات وحده، �ضيرتنح 
ويزيد �ضرعته ثم يبطئ م�ضاره فيما يحاول اأن 

يتعّلم طريقة التوقف.

بييحييثييييية جديدة  مييراجييعيية  خييليي�ييسييت 
املاء  يف  الغمر  اأن  اإىل  بريطانيا  يف 
اأثيينيياء املييخييا�ييص والييييوالدة اآمييين فيما 
يبدو على االأم ومولودها على االأقل 

عندما يجرى يف م�ست�سفى.
ويتزايد عدد الن�ساء الالئي يخرتن 
ق�ساء وقت املخا�ص والوالدة يف املاء 
بقابالت  اال�ستعانة  حالة  يف  خا�سة 
فمن  وبييالييتييايل  امل�ست�سفيات،  خيييارج 
املهم فهم املنافع واملخاطر املحتملة 

على االأم والطفل.
وقامت الدكتورة اإليزابيث اآر. كلويت 
�ساوثهامبتون  وزمالوؤها يف جامعة 
يف بريطانيا بتقييم اآثار الغمر باملاء 
خالل املخا�ص اأو الوالدة اأو كليهما 
 15 مييين  مييعييلييومييات  اإىل  ا�يييسيييتييينيييادا 
امراأة   3663 فيها  �ساركت  درا�سة 

يف املجمل.
وذكيييييرت اليييدرا�يييسييية الييتييي نيي�ييسييرت يف 
اأوف  داتيييابيييييييز  )كيييوكيييريييين  دوريييييييية 

يف  الغمر  اأن  ريييفيييييوز(  �سي�ستماتك 
املاء لي�ص له تاأثر دال على معدالت 

الوالدة الطبيعية اأو اجلراحية.
ق�سني  الالتي  الن�ساء  اأن  واأ�سافت 
يف  امليييخيييا�يييص  ميييين  االأوىل  امليييرحيييلييية 
اأقيييل حيياجيية لتخدير فوق  كيين  املييياء 

اجلافية مقارنة بغرهن.
ومل تتوفر معلومات كافية لتحديد 
تاأثر الييوالدة يف امليياء على معدالت 
الدم  كمية  اأو  االأن�سجة  يف  التهتك 

املخا�ص  خيييالل  االأم  تفقدها  الييتييي 
والوالدة.

وما من دليل على اأن الغمر يف املاء 
زاد من اأي تاأثرات �سلبية على االأم 
املرحلة  عن  النظر  بغ�ص  طفلها  اأو 
يف  نف�سها  االأم  فيييييهييا  غييمييرت  الييتييي 

املاء.
لكن ما ينق�ص تلك املراجعة البحثية 
هييو اأن كييل الييدرا�ييسييات اأجييريييت على 
ومل  م�ست�سفيات  يف  والدة  وحييييدات 

جترى  التي  اليييوالدة  حيياالت  ت�سمل 
على اأيدي قابالت خارج امل�ست�سفى. 
كما مل ت�سر اأغلب الدرا�سات اإىل ما 
الييييوالدة االأوىل  كييانييت هيييذه هييي  اإذا 
ملن اأجريت عليهن وكيف مت اختيار 

امل�ساركات يف الدرا�سة.
ولذلك اأو�سى الباحثون باأن )هناك 
االأبحاث على  املزيد من  اإىل  حاجة 
خارج  وا�ستخدامها  امليياء  يف  اليييوالدة 
تلك  نيييوؤكيييد  اأن  قييبييل  امليي�ييسييتيي�ييسييفيييييات 
التاأثرات. كما اأن هناك اأي�سا حاجة 
والقابالت  الن�ساء  جتييارب  لدرا�سة 

مع املخا�ص والوالدة يف املاء(.
اليييدكيييتيييورة ميييييجييان كوبر،  واأجييييييرت 
للتمري�ص  وحما�سرة  باحثة  وهييي 
والتوليد يف جامعة جنوب اأ�سرتاليا 
�ساألت  ميي�ييسييحييا  ميييوؤخيييرا  اديييليييييد  يف 
مع  خراتهن  عن  القابالت  خالله 

الوالدة يف املاء.
– هيلث(  لوكالة )روييييرتز  وقييالييت 
الغمر يف  االإلكرتوين:  الريد  عر 
امليياء خييالل املخا�ص واليييوالدة خيار 
احتماالت  لييديييهيين  تييقييل  ملييين  اآمييييين 
فييهييو و�سيلة  مليي�ييسيياعييفييات،  الييتييعيير�ييص 
بديل  جييو  وتييهيييييئيية  االأمل  لتخفيف 
اإن تلك الطريقة مرتبطة  للوالدة. 
ال�سق  تييتييخييطييى  اإييييجيييابييييييية  بيينييتييائييج 
البدين... فهي متنح الن�ساء جتربة 

والدة اأكرث اإيجابية.
ب�سكل  االأبييحيياث  تو�سح  واأ�ييسييافييت: 
خماطر  تييييوجييييد  ال  اأنيييييييه  ميي�ييسييتييميير 
املواليد  اأو  اليينيي�ييسيياء  عييلييى  اإ�ييسييافييييية 
اإتاحة  عييلييى  نعمل  اأن  علينا  لييذلييك 

هذا اخليار ملن تف�سله.

الليل  خييالل  العمل  اأن  حديثة،  طبية  درا�ييسيية  ك�سفت 
واأمرا�ص  باجللطة  لالإ�سابة  االإن�سان  عر�سة  يزيد 
القلب وال�سرطان، ب�سبب ما يتعر�ص له اجل�سم من 

تغير يف عملية التمثيل الغذائي.
واأظهرت درا�سة اأجرتها كل من جامعة والية وا�سنطن 

وجامعة �سري الريطانية،
من  عيييددا  يييربييك  الليلي  امليينيياوبييات  بنظام  العمل  اأن   
القيام  على  اجل�سم  اعتاد  التي  الكيميائية  العمليات 

بها يف اأوقات حمددة.
ويوؤثر العمل الليلي ب�سكل �سلبي على عملية التمثيل 

الغذائي يف اجل�سم )اال�ستقالب(،
 وهو ما يوؤدي اإىل ه�سم غر �سليم للطعام بخالف 
اإىل  ويييخييلييدون  نييهييارا  يعملون  ميين  ليييدى  مييا يح�سل 
ميل”  “ديلي  �سحيفة  نقلت  مييا  وفيييق  ليييييال،  اليينييوم 

الريطانية.
اأن  �سكني،  ديييرا  �ييسييري،  جامعة  يف  الباحثة  وتو�سح 

ي�سل  ما  على  بناء  تفاعالته  اأوقيييات  ي�سبط  اجل�سم 
اإليييييه ميين طييعييام، وبييالييتييايل حييني يتعود االإنيي�ييسييان على 
يح�سل  النهار،  عو�ص  الليل  فييرتة  يف  والعمل  االأكييل 

التبا�ص يف اجل�سم.
14 م�ساركا، عمل  واعتمدت الدرا�سة على عينة من 
بينما  النهار،  اأيام خالل فرتة  �سبعة منهم ثالثة   7

عمل الباقون يف الليل.
وخالل التجربة،

 مت تق�سيم العينة اإىل فريقني، وجرى قيا�ص م�ستوى 
مكونات كيميائية معينة �سارة يف اجل�سم،

 ليت�سح اأن من يعمل خالل الليل ملدة اأطول معر�سون 
ب�سكل اأكر ملتاعب اأع�ساء مرتبطة باجلهاز اله�سمي 

مثل الكبد والبنكريا�ص.
ويعد ارتباك عملية التمثيل الغذائي يف ج�سم االإن�سان 
ال�سمنة  مثل  خطرة  الأمرا�ص  البارزة  االأ�سباب  من 

وال�سرطان والكلى.

متنح الن�ضاء جتربة والدة اأكرث اإيجابية

الوالدة يف املاء..  اأكرث اأمنا لالأم واملولود
درا�سة تك�سف اأ�سرارا 
خطية  للدوام الليلي

الطفل  ي�سقط  اأن  ميين  مفر  ال  بالكنبة،  اال�ييسييطييدام  عييدا 
امل�سي.  يييتييوقييف عيين  كييي 
لكن حني يعمل على 
زيادة توازن ج�سمه، 
�يييسيييييييتيييدرب اأيييي�يييسييياً 
ع�سالته  �ييسييّد  عييلييى 
فيتعّلم  واإرخييييائييييهييييا، 
اأف�سل  اليينييهيياييية  يف 
للتوقف  طريقة 
احلركة.  عن 
�سيكت�سف 

طفلك كيفية تعديل م�ساره عر خو�ص التجارب وارتكاب 
�ساركيه  العملية،  هييذه  اإتييقييان  على  مل�ساعدته  االأخييطيياء. 

التجربة وامنحيها طابعاً ممتعاً.

الكرة دحرجي  م�ضّلية  األعاب   3
بها  �سي�ستمتع  لييكيين  ب�سيطة  لييعييبيية  اإنييهييا 
و�سّجعيه  الييكييرة  دحييرجييي  كييثييراً!  طفلك 

على الييلييحيياق بييهييا. حييني تييتييوقييف، �سرغب 
تلقائياً يف التوقف بدوره اللتقاطها.

ري م�ضارًا متعّرجًا ح�ضّ
�سجادة  اأو  حلييافيياً  اأو  بطانية  �سعي 
عليها  كييييي مييي�ييسييي  االأر�يييييييييص  عيييليييى 
كيفية  يكت�سف  اأن  يييجييب  طييفييلييك. 
اأييييية م�ساحة  عييلييى  تييغييييير ميي�ييسيياره 

يعني  مييا  بييالييكييامييل،  م�سّطحة  غيير 
اأنه �سيتوقف على االأرجح ويقّيم كل 

�سطح خمتلف مي�سي عليه.

كرري ما يفعله
كوين مبنزلة مراآة له وام�سي معه 
وتييوقييفييي حييني يييتييوقييف، ثييم ام�سي 
جمييييييييدداً وتيييوقيييفيييي و�ييييسييييرعييييان ما 

تالحظني اأنه يقلدك.

اأ����ض�������س امل�����ض��ي 
املتوازن

�يييييسيييييتيييييكيييييون هييييييذه 
كلها  الييييتييييدريييييبييييات 
نهاية  يف  ميييثيييالييييييية... 
زادت  كيييليييميييا  املييييييطيييييياف! 
الييتييي يخطوها  اخلييطييوات 

براعة  اأكييرث  �سي�سبح  الطفل، 
التي  امليييييييدة  تيييتيييوقيييف  املييي�يييسيييي.  يف 
دون  من  مي�سي  كي  اإليها  �سيحتاج 

التدريبات  م�ستوى  على  يتعرث  اأن 
اأ�سهر  �ستة  التي يخو�سها. لكن بعد 
على  �سيتمكن  االأوىل،  خييطييواتييه  ميين 
االأرجيييييح مييين امليي�ييسييي تييزاميينيياً ميييع تقريب 

قدَميه من بع�سهما و�ستطول خطواته وت�سبح اأكرث اتزاناً 
و�سي�ستعمل ذراعيه بدرجة اأقل للحفاظ على التوازن.

وتتح�سن  بنف�سه  الثقة  يكت�سب  مييا  �سرعان 
قييدرتييه عييلييى تن�سيق حييركيياتييه وتييزيييد قوة 

ع�سالته وتوازنه.
 حييييني يييتييحيي�ييسيين اليييطيييفيييل عيييليييى هذه 
م�سافة  �ييسيييييقييطييع  كييلييهييا،  امليي�ييسييتييويييات 
ال�سقوط  اإ�ييسييافييييية وتييرتاجييع حيييوادث 

التي يتعر�ص لها.
 راقبي قدَميه با�ستمرار و�ستالحظني اأن 
تزامناً  باالرتفاع  �سيبداأ  قدمه  قو�ص 

مع زيادة قوته.
اإىل  �ييييسييييغييييرك  �يييسيييييييحيييتييياج  لييييكيييين 
بييعييد هيييذه املرحلة  امليييزييييد  تييعييلييم 
با�ستمرار.  نف�سه  و�سيتحدى 
ويتعلم  االأغيييرا�يييص  �سيحمل 
كيييييييييييييييف ييييي�ييييسييييحييييب 
وراءه  لييييعييييبيييية 
�ص  و يتفا و
حييييييييييييييول 

�سعود املنحدرات والنزول عنها من دون اأن يخ�سر توازنه. 
اإىل وقت  يييزال بحاجة  اأنييه ال  كلها  التطورات  هييذه  تعني 
املنزل واحلديقة وكي  اأنحاء  طويل كي يتجول وحييده يف 
ي�سّجل اأف�سل النتائج يف م�سار التعلم هذا. تتعلق املرحلة 

الالحقة بالرك�ص!

توازنه  لتح�ضني  خطوات   3
جّربي خمتلف اأنواع االأ�ضطح

يف هذه املرحلة، ي�سمح امل�سي يف اأماكن متنوعة 
بعد  اكت�سبها  الييتييي  املييهييارات  ب�سقل  للطفل 

عناء.
خمتلفة،  اأ�ييسييطييح  عييلييى  امليي�ييسييي  بف�سل   
�سيتعلم اأن ي�ستعمل ج�سمه بطرائق 
ع�سالت  بذلك  فُي�سّغل  مغايرة، 
مرونة.  اأكييرث  وي�سبح  متنوعة 
للعب  املخ�س�سة  املناطق  تكون 
االآمييين ممييتييازة يف هييذا املجال. 
للتجول  ا�ييسييطييحييابييه  ميييكيين  اأو 
الييلييعييب يف حفرة  اأو  احلييديييقيية  يف 

رملية.
داخل  بال�سفاري  �سبيهة  بيئة  له  ري  ح�سّ اأو   

ت�ستطيعني  التي  املختلفة  االأ�سطح  عدد  واكت�سفي  املنزل 
اإيجادها.

�ضاركيه الرق�س
املف�سلة  اأغانيك  �سّغلي  امل�سرتك ممتعاً!  الرق�ص  �سيكون 
اإحدى  اأو  قطار  اأو  فيل  اأو  قطة  اأو  �سجرة  مثل  وارق�سي 

�سخ�سيات الر�سوم املتحركة... 
بطرائق  ج�سمه  حتييريييك  على  حينها  طفلك  �سيت�سجع 
خمتلفة  ع�سلية  جمييمييوعييات  بييذلييك  فييُييي�ييسييّغييل  مييتيينييوعيية، 

وُيح�ّسن توازنه.

املئي الدلو باالألعاب
�سعي حو�ساً اأو دلواً فارغاً يف و�سط الغرفة ووزعي الكرات 

واالألعاب الطرية يف اأنحاء املكان.
تلو االآخر.  الدلو، غر�ساً  التقطي االأغرا�ص وارميها يف   

�سيفهم ابنك م�سار اللعبة �سريعاً.
امليي�ييسييي واالنحناء  بييياليييتيييدّرب عييلييى  الييلييعييبيية  تيي�ييسييمييح هييييذه   

وااللتفاف والتوقف.
االأغرا�ص  �سعي  لديه،  امل�سي  مهارات  مع حت�ّسن  تزامناً   
كي  مييرة  كييل  اأبييعييد يف  م�سافة  على  التقاطها  يييريييد  الييتييي 

يخطو خطوات اإ�سافية.

ي�ضكل جزءًا اأ�ضا�ضيًا من عملية تعّلم امل�ضي

�سرورة تعليم الطفل طريقة التوقف عند اللزوم
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ثقافة وفن�ن

26
خالل اأ�ضبوحة �ضعرية �ضمن فعاليات ال�ضارقة �ضيف �ضرف املعر�س

حبيب ال�سايغ وطالل �سامل ياأخذان جمهور »�ساو باولو للكتاب« اإىل عذوبة الق�سيدة العربية 

يقدم باقة من اأجمل االأغنيات الرتاثية البحرية على جمهور �ضاو باولو الدويل للكتاب

»طار�ض الها�سمي« ي�سرد باأوتار عوده حكاية ال�ساحل االإماراتي ومو�سيقى البحر يف القارة الالتينية

•• ال�سارقة- �ساوباولو- الفجر:

ا�ست�ساف جناح اإمارة ال�سارقة امل�سارك يف فعاليات 
الييييدورة اليييي 25 ميين مييعيير�ييص �ييسيياو بيياولييو الدويل 
للكتاب، التي حتتفي باالإمارة اأول �سيف �سرف يف 

تاريخ احلدث، 
حبيب  الدكتور  االإماراتيني،  ال�ساعرين  من  كاًل 
اليي�ييسييايييغ، االأمييييني الييعييام لييالحتيياد الييعييام لالأدباء 
كتاب  احتيياد  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  العرب،  والكتاب 

واأدباء االإمارات، وطالل �سامل، 
من  اجليينيياح  �سيوف  جمعت  �سعرية  اأ�سبوحة  يف 

املثقفني والكتاب العرب والرازيليني. 
اأدارتها  الييتييي  اليي�ييسيياعييران خيييالل االأميي�ييسييييية  وقييييراأ 
خمتارات  املطري،  �سيخة  واالإعالمية  ال�ساعرة 

من جتربتهما ال�سعرية،
واللغة، حيث قدم  والبناء،  امل�سامني،  تنوعت يف   
ال�ساعر الكبر حبيب ال�سايغ ق�سائد من جتربته 

يف ق�سيدة التفعيلية، 

واليينيي�ييص اليي�ييسييعييري اليينييرث، عيير�ييص فيييييهييا خال�سة 
تاأمالته ل�سواغل الراهن العربي، 

وحتوالت الذاكرة اجلمعية، 
املغفور  ميثله  وما  النبيلة  اخل�سال  عند  متوقفاً 
نهيان،  اآل  �سلطان  بيين  زاييييد  ال�سيخ  اهلل  بييياإذن  لييه 
بن  �سلطييييان  الييييدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
حاكم  االأعلى  املجليييي�ص  ع�سييييو  القا�سمي،  حممد 

ال�سارقة. 
من  عييييدداً  �سيييييامل  طيييالل  اليي�ييسيياعيير  األييقييى  فيمييييييا 
الييقيي�ييسييائييد اليييتيييي تييعييكيييييييييييييييييييي�ييص جييانييبيياً مييين جتربته 
واجلمايل  املفييييييارق  التقاط  يف  امل�سغولة  ال�سعرية 

يف تفا�سيل احلياة،
 حيث �سّور �ساعرية عالقته مع املكان االإماراتي، 
وفتح الباب كاماًل على املحمول اجلمايل للذاكرة 

االإماراتية.
واألقى ال�ساعر حبيب ال�سايغ واحدة من الق�سائد 
العربية حتمل  الهوية  فيها �سورة  ي�سخ�ص  التي 

عنوان “البطريق”،
 وهي واحدة من الق�سائد املرتجمة اإىل الفرن�سية 
عنوان  حملت  �سعرية  جمموعة  من  والرتغالية 

ومنها قراأ: “البطريق وق�سائد اأخرى”، 

»اأمطريني اأمطريني
يا �ضنيني
اأمطريني يف �سروقي وغروبي 

يا غيوماً ري�سها االأبي�ص
يرتاح على �سفح نحيبي

اأمطريني اأمطريني 
واأمطري بي 

وا�سهدي موتي الأبقى خالداً
رغم تال�سي جبهتي حتت خطاي«

ومن ق�ضيدة حملت عنوان “الراق�ضة” قراأ 
ال�ضايغ: 

»الظل مهرجان 
واخلطوة االأوىل توؤ�س�ص االإيقاع ليلياً

وت�ستلقي على اأ�سرة املكان 
معلنة متا�سك ال�سقف الذي كاد

وت�ستلقي على خ�سر االأحاجي وردتان
ولليدين ما توؤلف اليدان 

من غدها امل�سغول بالغيتار والكمان 
من غدها املك�سو بالع�سجد والغمو�ص 

والنران«.

وا�ستهل ال�ساعر طالل �سامل قراءته بق�سيدة من 
وحي اإقامته يف مدينة �ساو باولو،

 ميييوؤكيييداً بييذلييك اأثيييير احليييييوار الييثييقييايف بيييني املبدع 
االإماراتي ومالمح الثقافة الالتينية، حيث قراأ:

»�سيء اإال موعد مت�سامي 

وغواية اأخرى على اأحالمي 
جاءت قبيل الفجر تن�سد عطرها 

وتتوه يف روح ال�سقي الظامي 
جاءت كبع�ص ال�سعر ياأفل كونه 

وي�سيع يف عينيه كل كالمي 
زمن ي�سيب به املدى وكهوله

�سافت على وجه هناك مالمي 
واأنا على تعب ال�سنني اأمرين 

ولها على وجع الر�سيف الدامي«.

فيها  اأ�ضاء  ق�ضرية،  ق�ضائد  جمموعة  ومن 
ط���الل ���ض��امل ع��ل��ى ال��ل��ح��ظ��ات ال��ك��ام��ن��ة يف 

تفا�ضيل اليومي والعابر، قراأ: 
»تلك الر�سالة اأحرقت من اآمنوا 

مروا على �سوء �سفيف �سامي 
هم اآمنوا بالبحر مد �سراعهم 

تاهوا وتاه النجم يف ا�ست�سالمي 
هي اآخر احلرف الق�سيدة مرة 

ولهي بها عط�سي مع االآثام«.

•• ال�سارقة-الفجر:

بيييياأوتييييار عيييييوده، يييييروي اليييعيييازف واملييلييحيين االإميييياراتييييي طار�ص 
جمهور  على  املو�سيقي  االإميياراتييي  اليييرتاث  حكاية  الها�سمي، 
من  عييدداً  الرازيل  يف  يقدم  حيث  الالتينية،  والثقافة  الفن 

االأغاين واملقطوعات املو�سيقية �سمن فعاليات اختيار ال�سارقة 
الدويل  بيياولييو  �ساو  معر�ص  25من  الييي  اليييدورة  �سرف  �سيف 
للكتاب، الذي يقام خالل الفرتة من 3 وحتى 12 اأغ�سط�ص 

اجلاري. 
ومبزيج من اللوحات التي تعبق باألق املا�سي واأ�سالة الرتاث 

واجلمال  ال�سغف  حكاية  الها�سمي  ي�سرد  البحري،  االإماراتي 
االإن�ساين، ليطلع جمهور القارة الالتينية على لوحات اإبداعية 
اأغاين  من  متميزة  باقة  ووّثقتها  البّحارة،  حناجر  �ساغتها 
الرتاث البحري االإماراتي واملعروفة باأهازيج الغوا�سني التي 
تروي يف طّياتها حكاية رحلة الغوا�سني، منذ حلظة وداعهم 
الأهلهم، وحتى مغامراتهم يف البحر، و�سواًل اإىل عودتهم اإىل 

الّر. 
عييمييل الييهييا�ييسييمييي عييلييى حتييديييث وتييياأليييييييف وجتيييدييييد عييييدد من 
مبثابة  لتكون  بجمال  �ساغها  البحرية،  ال�سعبية  االأهييازيييج 
الر�سالة التي يقدمها لالأجيال اجلديد، حيث و�سف م�ساركته 
االأدب  جمهور  اإطييالع  اإىل  تهدف  والتي  بالثمينة  احلييدث  يف 
واخلليجية  العربية  املنطقة  ح�سارة  على  الالتيني  والييفيين 
على حّد �سواء، الفتاً اإىل اأن القارة االأمريكية اجلنوبية تعرف 
اجلماليات التي تت�سمنها املو�سيقى البحرية فاأهل ال�سواحل 

ي�ساركونا ال�سغف ذاته والنظرة ذاتها للحياة. 
 واعتر الها�سمي اأن الفّن الذي يقّدمه هو اإرث ح�ساري يدل 
اإىل  االأ�سيلة، الفتاً  ال�سعبية  االإماراتية  الثقافة  على مكونات 
اأن االهتمام بهذه املقدرات الفنية ي�سهم يف تر�سيخها وحفظها 
يف ذاكرة االأجيال من الن�سيان والتلف، موؤكداً على اأن الثقافة 
ال�سعبية هي القاعدة اجلوهرية التي تنتقل منها كل املعارف 
على  يحملها  التي  املو�سيقى  اأن  اإىل  الفتاً  االأخيييرى،  والعلوم 
يف  حتمل  ب�سمة  �سوى  هييي  مييا  الالتينية  للقارة  عييوده  اأوتيييار 

عبقها حتية ال�سعب االإماراتي للعامل باأ�سره. 

االأدوات  �سّناع  عا�سها  التي  املراحل  كل  خييالل  اأنييه  اإىل  ي�سار   
واأهازيج  اأنا�سيد  ويييوؤلييفييون  يعزفون  الييبييّحييارة  كييان  البحرية، 
اإىل  والييتييوق  بييالييزهييو  �ييسييعييوراً  ومتنحهم  عنهم  ت�سلي  خييا�ييسيية 
اكييتيي�ييسيياف امليييزييييد مييين امليييغييياميييرات لييلييعييودة ظييافييرييين بال�سيد 
والغنيمة لالأهل واالأحبة على الّر، ومن هنا بداأت احلكاية، 

وبييييداأ الييييرتاث الييبييحييري املييو�ييسيييييقييي ي�سّكل اأجيييييزاًء كييبييرة من 
املو�سيقى  ح  لتو�سّ االإميياراتييييية،  االإن�سانية  احل�سارة  مكونات 
املحيط  اخلارجي  بالعامل  االإميياراتييي  االإن�سان  �سلة  ال�سعبية 
به، كونها امتزجت بخليط من البيئات االأفريقية واالآ�سيوية 

الغنية التي اأثرتها حركة التجارة عر البحار. 

خالل ندوة �ضمن فعاليات ال�ضارقة �ضيف �ضرف املعر�س

ال�سارقة يف »�ساو باولو للكتاب« حتتفي بال�سيخ زايد وت�ستعيد ماآثره وقيمه النبيلة
•• �ساوباولو-ال�سارقة-الفجر:

ا�ستعر�ست ندوة “عام زايد” التي ا�ست�سافها جناح 
اليي�ييسييارقيية امليي�ييسييارك يف مييعيير�ييص �ييسيياو بيياولييو الدويل 
دورته  �سرف  �سيف  باالإمارة  يحتفي  الييذي  للكتاب، 
بيياإذن اهلل،  له  املغفور  25، جوانب من �سخ�سية  الييي 
ثراه،  اهلل  طّيب  نهيان،  اآل  �سلطان  بن  زايييد  ال�سيخ 
كما  والالتينية،  الرازيلية  الثقافة  جمهور  اأميييام 
ال�سيا�سية  ومييياآثيييره  الييتيياريييخييييية،  جتييربييتييه  تيينيياولييت 

وحنكته يف بناء م�سروع الدولة احل�ساري.
اأ�ستاذ  وقيييّدم الييبيياحييثييان الييدكييتييور حمد بيين �ييسييراي، 

التاريخ يف جامعة االإمارات،
 و�سعيد حمدان، مدير اإدارة برامج املكتبة الوطنية 
يف دائرة الثقافة وال�سياحة باأبوظبي، خالل الندوة 
التي اأدارها الكاتب واالإعالمي خالد بن ققة، قراءة 
يف جهود املغفور له باإذن اهلل، ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان، يف بناء الدولة، وتكري�ص قيمها احل�سارية، 
عن  احلديث  تناوال  حيث  ونه�ستها،  بنائها  واأ�س�ص 
اجلهود الكبرة التي بذلها - رحمه اهلل - يف تاأ�سي�ص 
احتاد دولة االإمييارات العربية املتحدة، التي و�سعها 

يف م�ساِف الدول املتقدمة يف �ستى املجاالت. 
القيم  تناولت  مداخلة  يف  �سراي  بن  الباحث  واأكييد 
زايد  ال�سيخ  اأن  له،  املغفور  اأر�ساها  التي  االأخالقية 
اأحيييد اليينييميياذج الييعييربييييية االإ�ييسييالمييييية املعا�سرة  يييعييد 
الفريدة التي تركت اآثاراً اإيجابية متنوعة على كافة 

يف  االأخييالقييييية  �سماته  مييالمييح  وت�سكلت  االأ�ييسييعييدة، 
انتظامها يف عقد واحد، والتزامها يف مبادئ �سامية، 
ال�سمات  اأن  اإىل  الفتاً  اال�ستمرارية،  على  وقدرتها 
واأ�سيلة،  �ييسييامييييية،  ظييلييت  زايييييد  لل�سيخ  االأخييالقييييية 

وثابته، وعميقة، وغر متكلفة.
تقدمي منظومته  يف  جنييح  زايييد  ال�سيخ  اأن  واأو�ييسييح 
املجتمع  اأجيييييال  خمتلف  اإىل  املتكاملة  االأخييالقييييية 

االإماراتي، وربطها يف التن�سئة والرتبية، حيث ظل 
هييو الييقييدوة يف كييل مييا يييدعييو لييه ميين اأخييييالق، وعمل 
على غر�سها يف االأجيال اجلديدة، وحقق فيها �سلة 
وا�سحة بني الرتاث االإماراتي والعربي االإ�سالمي.

وتيييوقيييف بييين �يييسيييراي عيينييد �ييسييواهييد واأقييييييوال تك�سف 
ليييه ال�سيخ  لييلييمييغييفييور  الييهييوييية االأخيييالقييييييية  �يييسيييورة 
التعب  اأف�سل  “ اإنني  اإىل مقولته  اأ�سار  زايييد، حيث 

اأن  ب�ساعات قليلة للراحة يف مقابل  وامل�سقة مكتفياً 
وال�سورة  االأكمل  الوجه  على  الدولة  اإجنيييازات  تتم 
املثلى” منطلقاً فيها من الروؤية املركزية التي اأ�س�ص 

لها ال�سيخ زايد يف بناء الدولة.
التي  الييعييطيياء واخلييير  قييّيييم  �ييسييراي  بيين  وا�ستعر�ص 
عر�ص  حيييييث  زايييييد،  اليي�ييسيييييخ  �سخ�سية  يف  جتيي�ييسييدت 
االإن�سانية، منها موقفه من  ووثائق جلهوده  �سوراً 

املر�سى  رعاية  يف  ومبادراته  الفل�سطينية،  الق�سية 
واملحتاجني العرب واالأجانب، 

االأخالقية  املنظومة  يف  الييتييفيياوؤل  روح  اإىل  ميي�ييسييراً 
زراعة  “اأعطني  مبقولته:  با�ست�سهاده  زايد،  لل�سيخ 

اأعطك ح�سارة«.
با�ستعادة  مييداخييلييتييه  حييمييدان  �سعيد  ا�ستهل  بييييدوره 
خييطيياب �ييسيياحييب اليي�ييسييمييو اليي�ييسيييييخ الييدكييتييور �سلطان 

حاكم  االأعييلييى  املجل�ص  ع�سو  القا�سمي،  حممد  بيين 
الييعييام يف جائزة  �سخ�سية  اخييتييييياره  ليييدى  اليي�ييسييارقيية 

ال�سيخ زايد للكتاب،
جوهرياً  ال�سارقة  حاكم  خطاب  “كان  قييال:  حيث 
االإماراتي  املجتمع  اإىل  توجه  اإذ  زايييد،  ال�سيخ  حول 

بال�سوؤال: 
كلنا نحب زايد، لكن علينا اأن ن�ساأل ماذا قدمناه له؟ 
والتمييز  والريادة  العمل  يريد  كان  زايد  ال�سيخ  اإن 

والعطاء بكل اأ�سكاله«. 
واأنييطييلييق حييمييدان يف ذليييك ميين حييديييثييه عيين اختيار 
25 من معر�ص �ساو  الييدورة  ال�سارقة �سيف �سرف 
اأن هذا االختيار هو نتاج اأكرث  باولو للكتاب موؤكداً 
خالله  اآميين  املتوا�سل،  العمل  ميين  قييرن  ن�سف  ميين 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
الييقييا�ييسييمييي بييالييتيينييمييييية الييثييقييافييييية، وجنيييح يف تقدمي 
الثقافة االإماراتية وما يقدمه مبدعوها اإىل العامل 

باأ�سره.
الذاكرة  يف  زاييييد  ال�سيخ  حيي�ييسييور  اأن  حييمييدان  واأكييييد 
االإماراتية �سّكل واحداً من حماور اال�ستغال الفكري 
االإماراتيني  واملييثييقييفييني  الييكييّتيياب  ليييدى  واالإبييييداعييييي 
من  اأكيييرث  على  العربية  املكتبة  ت�سهد  اإذ  والييعييرب، 
150 كتاباً حول ال�سيخ زايد، منها ما يتناول ماآثره 
االإن�سانية، و�سرته، وجتربته النه�سوية، اإ�سافة اإىل 
وا�ستذكار  مدحه  يف  كتبت  التي  ال�سعرية  الدواوين 

مواقفه النبيلة.
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27 • ظهرت خالل رم�سان يف دورين خمتلفني ب�سكل كامل 
ي�سالن اإىل درجة التناق�ص، فما ال�سبب؟

رم�سان،  يف  جنييياحيييي  �ييسيير  الييتيينيياقيي�ييص  هييييذا  اأن  اعيييتييير   -
توقعت،  بكثر مما  اأكيير  كانت  و�سلتني  التي  والتعليقات 
التي ذكرتها. مايا يف )�سد  التناق�ص  وركييزت على نقطة 
لكل من حولها  داخلها  يف  �سراً  �سخ�سية حتمل  جمهول( 
بها، على عك�ص  املحيطني  وتييوؤذي  نف�سها،  �سوى  ترى  وال 
ليييييلييي يف )كييلييبيي�ييص 2( الييتييي حتيييب اخلييير وميي�ييسيياعييدة من 
حولها. ورغم ت�سوير امل�سل�سلني يف التوقيت نف�سه تقريباً 

فاإنني حر�ست على الف�سل بينهما ب�سكل كامل.
.)2 )كلب�ص  يف  جتربتك  عن  • حدثينا 

اإىل قلبي،  الييقييريييبيية  االأعيييميييال  اأكييييرث  اأحييييد   )2 - )كييلييبيي�ييص 
خ�سو�ساً اأن عالقة �سداقة قوية جتمعني مع اأمر كرارة 
منذ �سنوات، وهو ممثل جمتهد وموهوب وحمرتم. �سعدت 
فيه،  اأ�ييسييارك  اأنني مل  رغييم  امل�سل�سل  جييزء من  اأول  بنجاح 
وعندما عر�ص عليَّ الظهور يف اجلزء الثاين وافقت فوراً.

ال  الييدرامييييية  لييالأعييمييال  الثانية  االأجييييزاء  بع�ص  لكن   •
يحقق جناح االأجزاء االأوىل.

 )2 االأميييير، لكن يف جتييربيية )كلب�ص  اأتييفييق معك يف هييذا   -
كيييان جنييياح اجليييزء الييثيياين اأكييير ميين جنييياح اجليييزء االأول، 
النقاد.  وهذه لي�ست �سهادتي فح�سب بل �سهادة كثر من 
االأحداث  وبناء  للعمل  اجليد  التح�سر  اإىل  ذلييك  يرجع 
ي�ستمتع مبتابعتها،  امل�ساهد  يجعل  درامياً  ب�سكل حمبوك 
باالإ�سافة اإىل قدرة املخرج بيرت ميمي على تنفيذ م�ساهد 
فهو  عالية،  وباحرتافية  ب�سرياً  �سيقة  ب�سورة  احلييركيية 

موهوب ويهتم بعمله.
مايا. ابنتك  وبني  بينك  االأوىل  للمرة  امل�سل�سل  • جمع 

عمل  اأول  امل�سل�سل  اأن  احلقيقة  ميي�ييسييادفيية.  ذليييك  جييياء   -
يجمعنا ُيعر�ص على اجلمهور، لكن يف الت�سوير جمعنا يف 
اأخييراً، وما يجهله  البداية فيلم )حرب كرموز( املطروح 
خمرج  كم�ساعدة  امل�سل�سل  تعاقد  وقعت  مايا  اأن  كثرون 
اإىل فريق  املن�سمني  اآخر  اأ�سارك فيه، الأنني كنت  اأن  قبل 
العمل، وبطبعي ال اأتدخل يف اختيار امل�ساريع التي ت�سارك 
ال�سنة  تتابع  اأنييهييا  �سيما  ال  مب�سلحتها،  اأعييلييم  فهي  فيها 

االأخرة من درا�سة االإخراج يف معهد ال�سينما.
2(؟ )كلب�ص  على  الفعل  ردود  وجدت  • كيف 

مها  - جنح امل�سل�سل، و�سخ�سية �سليم االأن�ساري التي يقدِّ
يييهييتييّم اجلمهور  �ييسييعييبييي،  بييطييل  اإىل  لييت  اأميييير كييييرارة حتييوَّ
العمل  حققها  التي  امل�ساهدة  ون�سب  ومتابعته،  بيياأخييبيياره 

فاقت التوقعات.
يف  امل�ساركة  عييدم  عن  البداية  يف  اعييتييذرت  اأنييك  د  تييردَّ  •

)�سد جمهول(.
اأكييييرث ميين ميييرة عيين الييييدور ب�سبب خيييويف من  - اعيييتيييذرت 
اأحتم�ص لتقدميها يف  ال�سخ�سية وطبيعتها، ما جعلني ال 
وبني  بيني  دارت  التي  والنقا�سات  املحاوالت  رغم  البداية 
اأنيينييي حتى  واأتييذكيير  �ييسييالميية،  اأميييين  ال�سيناري�ست  املييوؤلييف 
اليوم االأول للت�سوير كنت اأ�سعر بقلق واأفكر يف االن�سحاب 
القيام  اأ�ستطيع  باأنني  وقناعته  يفَّ،  ثقته  لكن  والييرتاجييع 

بالدور �سجعاين كثراً.

كانت  االأحداث  تفا�سيل حياة مايا وت�سرفاتها يف  • لكّن 
�سعبة فعاًل.

ميي�ييسيياعيير مع  بيييال  تييتييعييامييل  �سخ�سية  الأنيييهيييا  بييالييتيياأكيييييد،   -
ا�سمها  اأنها تخجل من جمرد ذكر  بها، لدرجة  املحيطني 
ت�سبهني  ال  فهي  فاطمة،  ال�سخ�سية  البطاقة  يف  املكتوب 

رغم  اأتعاي�ص معها  اأن  على  كنت حري�سة  لييذا  اإطييالقيياً. 
ال�سيناريو ب�سكل  اأعرِّ عما هو مكتوب يف  �سيئاتها كي 

جيد.
العمل؟ فريق  مع  التح�سر  جل�سات  عن  • ماذا 

- جل�ست مع املخرج طارق رفعت وال�سيناري�ست اأمين 
ال�سخ�سية  تفا�سيل  يف  كييثييراً  وتناق�سنا  �سالمة 
اأ�سلوب  بها، وحتى  املحيطني  تعاملها مع  وطريقة 
ال  لها،  تتعر�ص  التي  ال�سعبة  املواقف  يف  حديثها 

�سيما اأن مايا عانت كثراً يف حياتها قبل اأن ت�سبح 
لتحديد  فهمها  على  حري�سة  كنت  لييذا  ثييرييية. 

طبيعة ت�سرفاتها.
• هل �سعرت ب�سيق من انتقاد ظهورك واأنت 

تدخنني ال�سيجارة يف العمل؟
وتناق�ست  التدخني  رف�ست  البداية،  يف   -
تفا�سيله  يف  رفييعييت  طييييارق  امليييخيييرج  ميييع 
وطيييليييبيييت اإليييييييييييه اال�يييسيييتيييغييينييياء عييييين هيييذا 
نقا�سات  بعد  اأقنعني  لكنه  التف�سيل. 
طييويييليية بيي�ييسييرورة هيييذا االأمييييير درامييييييياً، 
وطريقة  ال�سخ�سية  طبيعة  اإىل  نييظييراً 

ت�سرفاتها، فنفذته كممثلة.
عبد  غييادة  مييع  التعاون  عيين  • ميياذا 

الرازق؟
املرة  لي�ست  وهيييذه  �سديقتي  غيييادة   -

االأوىل التي نعمل فيها �سوياً، ويف كل 
مرة نحقق جناحاً كبراً مع اجلمهور. 
واحلمد هلل، يف )�سد جمهول( جنحنا 
تييقييدمي جتييربيية خمتلفة درامييييياً ورد  يف 

الفعل عليها كان جيداً.
)حرب  اجلديد  فيلمك  عن  • حدثينا 

كرموز(..
- انييييا �ييسييعيييييدة جييييدا مبيييا حييقييقييه )حيييرب 
اإييييجيييابييييييية مع  فييعييل  ردود  مييين  كييييرمييييوز( 

اجليييميييهيييور، خيي�ييسييو�ييسيياً لييكييونييه اأحيييييد اأهيييم 
امل�سرية يف  ال�سينما  تقدمها  التي  االأعمال 

�سنواتها االأخرة،
بها  نييفييذ  اليييتيييي  الييطييريييقيية  اأن  اإىل  ميي�ييسييرة   

وامليزانية ال�سخمة التي اأنتج بها توؤكدان اأننا 
اإزاء عمل خمتلف.

)�سري  فيييييلييم  يف  دوري  تيي�ييسييوييير  مييين  انييتييهيييييت 
املقبلة،  الييفييرتة  خييالل  عر�سه  املييقييرر  للغاية( 
واأنتظر ا�ستئناف ت�سوير دوري يف )3 �سهور( 
زكيييييي ويفرت�ص  ومييينيييى  اليي�ييسييقييا  اأحييييمييييد  مييييع 
املتحدة  الواليات  يف  املقبلة  م�ساهدي  تنفيذ 

االأمركية.

�ضعيدة بنجاح جتربتها يف )كلب�س 2( و)�ضد جمهول(

روجينا: اعتذرت اأكرث من مرة عن دور 
)مايا(  ب�سبب خويف من ال�سخ�سية وطبيعتها

نادين الرا�سي .. وخطوة جريئة
ال�سور  الرا�سي متابعيها مبجموعة )�ستوري( عر تطبيق  نادين  �ساركت 
)اإن�ستغرام( ك�سفت فيها عن قيامها بخطوة جريئة اأعادتها كما كانت قبل 
اأن بع�ص الن�ساء يلهثن  اأعلنت املمثلة اللبنانية  20 عاماً. ويف التفا�سيل، 
وراء ال�سيحات فيعتمدن تكبر ال�سفتني، اأّما هي فعمدت اىل اإزالة احل�سوة 

من �سفتيها مبا ينا�سب وجهها اأكرث.
وكانت اأيقونة اجلمال االأمركية كايلي جير قامت بهذه اخلطوة منذ اأيام 
اإن  اأنها �سحبت الفيلر من �سفتيها، ولكن بع�سهم ت�ساءل  وك�سفت ملحّبيها 

كانت �ستعود وحتقنهما.

)ممنوع اللم�ض( حلال الرتك 
يح�سد 2 مليون م�ساهدة

ح�سد كليب "ممنوع اللم�ص" بعد يومني من طرحه عر موقع الفيديوهات 
ال�سهر، مليوين م�ساهدة بعد اأن اأطلقت الفنانة حال الرتك فيديو كليب 
واأحلان  الغرباوي،  حمد  كلمات  من  اللم�ص"،  "ممنوع  اجلديدة  اأغنيتها 

ميثم عالء الدين، وحمل الفيديو توقيع املخرج ديفيد زيني.
اجلدير ذكره ان عالقة حال الرتك بزوجة اأبيها الفنانة دنيا بطمة لي�ست 
على ما يرام، واعلنت بطمة موؤخرا انها �ستفتتح �سالون جتميل �ست�سميه 
بطريقتها  والدها  زوجة  ت�سريحات  على  الرد  اىل  بحال  دفع  ما  "غزل"، 
اخلا�سة، اذ انها ن�سرت مقاطع م�سورة عر ح�ساباتها على مواقع التوا�سل 
االجتماعي، تظهر و�سعها املكياج مبا ي�سبه ال�سرح التعليمي، وكاأنها تريد 

مناف�سة بطمة يف جمالها اجلديد قبل اإفتتاحها ال�سالون.

اأطّلت روجينا خالل رم�ضان يف م�ضل�ضلني هما )كلب�س 2( و)�ضد جمهول( حيث قّدمت �ضخ�ضيتني متناق�ضتني. يف هذا احلوار الق�ضري تتحدث 
النجمة امل�ضرية عن العملني وتفا�ضيل ت�ضويرهما، ف�ضاًل عن ردود الفعل حولهما.

ت�ضتعد لعدد من احلفالت واملهرجانات

عبي نعمة: �سعينا لتقدمي عمل
 يليق باملُ�ستمع واملُ�ساهد من خالل "وينك"

اأعمالها  اأوىل  "وينك"، وهي  اأغنية الفّنانة عبر نعمة املُنتظرة  �سدرت 
توقيعها  بعد   "Universal Music MENA"سركة� مييع 

عقد اإنتاج وتوزيع فنّي مع ال�سركة.
جرمانو�ص،  جرمانو�ص  الكبر  ال�ساعر  كلمات  من  االأغنية 
واأحلييان مييروان خييوري، وتوزيع وت�سجيل هييادي �سرارة، 
اأغنية رومان�سّية مليئة  اإيلي بربر، وهي  وما�سرتينغ 

باحلنني الذي يطال كّل اإن�سان.
�سمر  املييخييرج  اإدارة  حتييت  االأغيينييييية  تيي�ييسييوييير  مّت 
�سرياين على مدار يومني يف بروت، وقد �سّجل 
ال�سينمائّي  لييليينييجييم  يية  خييا�ييسّ اإطييياللييية  الييكييليييييب 
اللبنايّن رودريغ �سليمان، الذي ُي�سارك للمّرة 

االأوىل يف اأغنية ُم�سّورة.
"�سعيدة  نييعييميية:  عييبيير  قييياليييت  مييين جييهييتييهييا، 
االأغنية  اأّنييهييا  ة  بخا�سّ العمل  بييهييذا  جيييداً 
الييعييقييد مع  بييعييد  اأ�يييسيييّورهيييا  الييتييي  االأوىل 
 Universal Music �يييسيييركييية 
مع  خاللها  من  تعاملت   ،MENA
اأ�ييسييميياء كييبييرة مييثييل اليي�ييسيياعيير الكبر 
جرمانو�ص جرمانو�ص ومروان خوري 
وهادي �سرارة، ونحن ب�سدد التح�سر 
كنت  "لطاملا  وتابعت:  كامل".  الألبوم 
بفريق عمل  اأكييون حُماطة  اأن  اأمتييّنييى 
حُميييرتف و�ييسييركيية اإنييتيياج عيياملييّييية راقية 
الكليب،  اإىل  اأعمايل. وبالعودة  الإنتاج 
اأن  كبر  بحما�ص  اأنتظر  كنت  فيياأنييا 
�سمر  الرائع  املُخرج  مع  اأتعامل 
�سرياين فاأنا اأقّدر اأعماله كثراً، 
به  وتربطني  ُمبدع  فهو خُمرج 
اأّن  �ييسييّك  قييدمييية. وال  �ييسييداقيية 

ُم�ساركة النجم رودريغ �سليمان كانت مُمّيزة واإ�سافة كبرة للعمل، فاأنا 
اأتابع اأعماله واأفتخر به كُممثل حا�سر وناجح من بلدي واأقّدر ُم�ساركته 
كثراً، فقد كان هناك اإن�سجام وا�سح بيننا من اأوىل حلظات الت�سوير. 
االأغنية جميلة جداً والعمل واقعّي وحقيقّي ُيحاكي م�ساعر كّل �سخ�ص 
للجمهور  ي�سل  اأن  واأمتّنى  احلييب،  ال�سغف يف عالقة  ُيعاين من فقدان 

الأّننا �سعينا لتقدمي عمل يليق باملُ�ستمع واملُ�ساهد".
باملُ�ساركة  الكبرة  �سليمان عن حما�سته  النجم رودريييغ  من جهته، عّر 

مع نعمة يف هذا العمل،
اأن اأطّل يف اأّي عمل ُم�سّور. لكن عبر   وقال: "مل يكن من الييوارد اأبييداً 
اأّنني عندما  اأ�سف  ُمتابع الأعمالها،  واأنا  نعمة فّنانة مُمّيزة وراقية جداً 
�سمعت االأغنية تاأّثرت واأدمعت عيناي، واأحببت املُعاجلة ملو�سوع الكليب 
بامل�سهدّية التي ر�سمها املُخرج املُمّيز �سمر �سرياين. فكّل تلك العنا�سر 
جداً  ُمتحّم�ساً  جعلتني  املييوؤثييرة  االأغنية  اإىل  عبر  و�سوت  اإح�سا�ص  من 

لتلك التجربة. 
عالية  بحرفّية  متّثل  وهي  بها  ة  خا�سّ بكاريزما  تتمّتع  واأ�ساف:"عبر 
اأظهرتها ب�سكل كبر من خالل هذا العمل الذي يعتمد جداً على التمثيل 

وُي�سّور على طريقة ال�سينما ما �سّكل حتّد كبر بالن�سبة يل". 
فقال:  بعبر  �سداقة  عالقة  تربطه  الييذي  �سرياين  �سمر  املُييخييرج  اأّمييا 
اأنا وعبر لت�سوير عمل ُي�سبهنا. اإكت�سفت من خالل  "لطاملا كّنا ن�سعى 
ال�سعوبة تكمن يف كونه يعتمد  اأّن  ة  اأّنها مُمثلة عظيمة، بخا�سّ الكليب 
اأ�ساف  الذي  �سليمان  النجم رودريييغ  املمثل  التمثيل وبالطبع  على  جداً 
كثراً من خرته وزاد من جرعة الروح ال�سينمائّية التي يّت�سم بها هذا 
العمل، و�سّكال �سوياً ثنائياً حقيقياً من خالل االإح�سا�ص الذي ترجم يف 

الكليب".
وعن فكرة العمل، قال �سرياين اأّنها ب�سيطة وحقيقّية تنقل عّدة مواقف 
جتمع حالة حبيبني انطفئت �سعلة احلّب بينهما ليحّل مكانها الرودة 

والروتني وعدم التجّدد.
ُيذكر اأّن عبر ت�ستعد لعدد من احلفالت واملهرجانات حتت اإدارة �سركة  
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

�سيف ال�ّسعدي

بـاالجــي يـــوم  ي�سـقـى  يعـل 

اعـالجـي �سـوقـه  مـن  نظـرة 

الجـــــي ــا  ــس ــ� احل يف  يل  يل  هــــوه 

البـاجـي اتــخــايـــــل  عيونـي  وال 

عـاجــي اد  نـعــ�س  بوعـيـان 

نــاجــي لــولـو/ن  ثـمــان/ن  بـــو 

ويريـحـه القـلـب  اي�سلـي  لـي 

ام�سيحـه نف�سـه  اللـي  ينع�س 

ن�ّسيحـه قـــــول  ا�سمـع  مـا  فيه 

ايبيحه ــده  ــس � يل  الــ�ــســحــل  ال  و 

واآ�سيـحـه بعنـيـه  لــي  هــوه 

تفـاريـحـه الـخـاطـر  تـ�سـرح 

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

ْ ِم�ْسلِْم... ِمْن �ِسترَ

اْب                  �ِسِتْ يرَْوم احْلِ�سرَ

ا�ْسِتُْوا...

ترَّاْر اْلِعبِْيد              وِالررَّّب �سرَ

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ريــتـ�يــت
 

يا غاية القلب ال�ضفوق الهواوي

يا حمتكر كل امل�ضاعر واالأح�ضا�س

كلمة �ضباح اخلري منك ت�ضاوي

كل الكالم اللي يقولونه النا�س 

******

اأنت يف قلبي وب� عيوين كبري . .

لني ماروحي تفارق هاجل�ضد

البيت مت�حد
كلنا خليفة

����ض���ي���خ امل������ك������ارم ك�������ل اب���������ون����ا ن�����ح��ب��ه

�����ض����ك����رًا خ���ل���ي���ف���ه ك�����رث ح���ب���ه ل�����ض��ع��ب��ه

رب��������ي ي���ح���ف���ظ���ه غ������ري ع�����ق�����اًل وف�����ك�����رًا

ب���ل�������ض���ان واح��������د ك���ل���ن���ا ن����ق����ول ����ض���ك���رًا
خمي�س بن بلي�سه الكتبي

�سعر: ام الفهد العتيبيه

مانع الهميمي

يف  ع�����ام زاي��������د  ح����ّل����ق  اأري����������ان  ب��ال��ي��اه
ح���ت���ى ال���ف�������ض���اء ي�����ض��ه��د ل����زاي����د  ع��ط��اي��اه

وب����ك����ره م����ْك����وك وم�����ن ه�����ل  ال��������دار راي����د
ك����ل����ه   ب���ف�������ض���ل   اهلل  ث�����م  ع����ي����ال  زاي����د

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�

الطاهره ع��ظ��ام��ه  ي�����ض��م  ق���ٍر  ي��اع��ل 

ال��ل��ي ف��ع��ول��ه ع��ل��ى ك���ل امل���ال ظ��اه��ره

الباهره و�ضطواته  النخوة  على  خوى 

القاهره واو�ضاعه  والزمن  االمل  رغم 

�ضاهره وق��ت��ه��ا  ح����رارة  م���رت  ���ض��ن��ني 

�ضاهره بالعال  ب��الده  ح�ضارة  و���ض��ارت 

فاهره اعالمها  ال�ضم  �ضار  الدول  وبني 

زاهره فاخره  �ضارت  االم��ارات  وا�ضماء 

ع��ي��ال��ه��ا ف��احل��راي��ب وال��ق�����ض��ا م��اه��ره

�ضاهره جنودها  عني  احلرب  �ضاحة  يف 

جاهره وامل��رح��ب��ا  بالغال  وال�ضحابها 

ال�ضحاب ق��راح  من  ب��ارد  ح�ضباه  يبل 

اأر�ضى القواعد على �ضطح البحر والرتاب

وحقق امانيه وان�ضى �ضعبه ا�ضل ال�ضراب

مارخت عزومه ع�ضريات الزمن واحلراب

ال�ضراب وال���ق���راح  ه��واه��ا  ب���رد  ل��ك��ن 

مايخفي ابراجها غيم ال�ضماء وال�ضباب

اله�ضاب رو����س  ف��وق  ع��ال  نهيان  زاي���د 

العباب �ضدور  �ضقت  والتقنية  بالعلم 

احل��راب ح��د  مثل  ف��امل��واق��ف  وبناتها 

االقرتاب ديارها  حدود  عداها  يخ�ضى 

االغرتاب حده  اللي  اخلايف  بها  يامن 

حقق�سيدة مبنا�سبة عام زايد واإ����ض���الم���ن���ا  ح����ق  وع������دك  رب  ي����ا 

ال�����ض��رق درة  ه����ي  ن���ا����س  ي����ا  اأن������ا  داري 

حم���م���د ال���ي���ا����ض���ي ال������ذي ����ض���ان���ع ال���ف���رق

ل�����و �����ض����دن����ا ال�����ع�����امل ت�����وّق�����ف م���الي���ني 

ه����ي ك����وك����ٍب ����ض���اط���ع ع���ل���ى امل�����ض��ت��ن��ريي��ن

اآم����ني  ق�����ول�����وا..  ل���ل���ع���رب  ي���ح���ْف���ظ���ه  اهلل 

مرمي القبي�سي


