
عزيزتي .. احلياة اأب�سط من كل تلك العقد النف�سية، و�سواء 
كنِت تودين اكت�ساب املزيد من الثقة، اأو تعانني من فقدانها، 
التي ت�ساعدك  ياأتي بع�ض اال�سرتاتيجيات  نقدم لِك فيما 

على تعزيز ثقتك يف نف�سك وجعلها تعمل ل�ساحلك .

املديح والتوبيخ
من  اأت���ت  ال��ت��ي  االأم��ي��ة  ال����ورود  بائعة  ق�سة  حتماً  تعرفني 
واث��ق��ة من  �سيدة جمتمع  اإىل  ذل��ك  بعد  اجل��ب��ل وحت��ول��ت 
نف�سها . ال�سر وراء ذلك التحول كان طبعاً ثقتها يف نف�سها 

وقدراتها .
القليل  امل��ق��دار  اإن  امل��ج��ات:  اح��دى  بح�سب  العلماء  يقول 
من املديح اأو التوبيخ ميكن اأن يوؤثر كثرياً يف اأداء االإن�سان 
كلمات  اأه��م��ي��ة  حديثة  اأم��ري��ك��ي��ة  درا���س��ة  ك�سفت  بالفعل   .
اأجريت الدرا�سة  اأداء ال�سخ�ض ، فقد  اأو التاأنيب يف  املديح 
على 40 العب تن�ض ُطلب منهم التفاعل مع فيلم فيديو 
، وقبل ظهور كل كرة  يظهر كرات تن�ض متوجهة �سوبهم 
تعليقات  ي��رون  اأو  ي�سمعون  ال��اع��ب��ون  ك��ان  ال�سا�سة  على 
حني  اأن��ه  وتبني  �سيئة(،  )�سربة  اأو  موفقة(  )�سربة  مثل 
اأ�سواأ  اأداوؤه�����م  ج��اء  ال�سلبية  امل��اح��ظ��ات  ال��اع��ب��ون  �سمع 
اأن  . وتف�سري ذلك  االإيجابية  مما حني �سمعوا املاحظات 
اأي �سخ�ض يف قدراته على  اإميان  ال�سلبية حتطم  الكلمات 
والنجاح  الفوز  مبوقف  ال�سخ�ض  ت�سبث  اإذا  لكن   ، النجاح 
اإيجابياً لبلوغ الفوز  اأكرب ويوّلد موقفاً  �سوف يبذل جهداً 
اأنف�سهم  م��ن  ال��واث��ق��ني  االأ���س��خ��ا���ض  اأن  وت��ب��ني  وال��ن��ج��اح 
يلهمون االآخرين وي�سادفون الفر�ض ب�سكل اأكرث تواتراً ، 
ي�سبحون باخت�سار مثل مغناطي�ض للنجاح . وعلى �سعيد 
لغة  ع��رب  النف�ض  م��ن  الثقة  تظهر   ، اليومية  الن�ساطات 
تر�سل  بالفعل  ؟  املحيط  يف  والت�سرف  وال�سلوك  اجل�سم 
لغة اجل�سم اإ�سارات اإىل االآخرين. لذا يقرتح علماء النف�ض 
على كل املدراء الذين يواجهون �سعوبات يف عملهم تغيري 
طريقة  اإنها  معنوياتهم  لتح�سني  مثًا  مكاتبهم  ديكورات 

ليقول االإن�سان عن نف�سه اإنه جنح يف �سيء ما .

حديث النف�س
اإذا كنِت ال تعلمني اأهمية احلديث اإىل النف�ض ، فالدرا�سات 
اإىل  يتحدثون  الذين  الريا�سيني  االأب��ط��ال  اأن  اإىل  ت�سري 
اأنف�سهم قبل املباريات الريا�سية وخالها هم االأكرث تفوقاً 
الأي  اال�ستثنائي  النجاح  يعزى  ما  ون��ادراً   . اأداء  واالأف�سل 
كبرية  اأهمية  فهناك  لوحدها.  موهبته  اإىل  ريا�سي  بطل 
ال�سوت  واإب��ق��اء   ، كبري  بكد  العمل  يف  والرغبة   ، للرتكيز 

االإيجابي �سادحاً بقوة يف الداخل .
– ب�سبب  �سيء  م��زاج  واأن��ِت يف  اأي اجتماع  اإىل  اإذا توجهِت 
اأال تظهري ذلك  – حاويل  اأو م�سكلة عائلية  الزكام مثًا 
للعلن . ابت�سمي واعملي بكد اأكرب من املعتاد ليبدو موقفك 
اإيجاد  يف  م�سكلة  واجهِت  اإذا  نف�سها  وبالطريقة   . اإيجابياً 
توليد  على  نف�سك  درب��ي  اأح��د جم��االت حياتك.  يف  الثقة 
الثقة يف جمال اآخر ، فاإذا دخلت اإىل اجتماع اأو لقاء واأنت 
، ثمة  اآخ��ر  ب�سبب ر�سى ح�سلِت عليه من مكان  تبت�سمني 
فاالأدلة   . اإيجابية  نتيجة  على  حت�سلي  اأن  اأك��رب  احتمال 

ت�سري اإىل اأن هذه امل�ساعر معدية مثل االأمرا�ض 
مترين  يف  يكمن  اأهمية  االأك���رث  اجل��ان��ب  ولعل 
ن��ف�����س��ك م������راراً وت����ك����راراً ع��ل��ى اع��ت��م��اد املوقف 

االيجابي ب�سورة دائمة .

التخل�س من الأ�سخا�س ال�سلبيني
اخلافات يف العمل والغرية قد تدفع بالبع�ض 
اإىل ال��ت��ق��ل��ي��ل م��ن ���س��اأن م��ا ت��ق��وم��ني ب���ه، لذا 
جتنبي االأ�سخا�ض ال�سلبيني الذين ميت�سون 
ابقي  نف�سك.  يف  ثقتك  من  ويقللون  طاقتك 

وتوا�سلي  تعرفينهم  ك��ن��ِت  اإذا  عنهم  ب��ع��ي��دة 
حلة  اأبهى  يف  يرونك  اأ�سخا�ض  مع  منهم  ب��داًل 

فاملت�سائمون يجرونِك  ، غالباً  ويذكرونك بذلك 
املنتقدون  يفعل  مثلما  مت��ام��اً   ، احل�سي�ض  اإىل 

واملنتحبون .
ويف جل�سات النميمة يف العمل، ابقي بعيدة عن جل�سات 

ال�سكوى والتذمر ، فاإذا كانت لديِك خماوف واقعية ، 
عليِك التعبري عنها �سراحة ، لكن حاويل اأال تتذمري 

اإال اإذا كنِت م�سرة على حل امل�سكلة . ويقول علماء النف�ض 
اأنهم  دوم��اً  ي�سعرون  اأنف�سهم  من  الواثقني  االأ�سخا�ض  اإن 

يرغبون  ما  حدوث  تتيح  بطريقة  ويت�سرفون  م�سيطرون 
به .

عدم ال�ست�سالم للخوف
ب��االأ���س��خ��ا���ض الذين  ���س��ل��وك م��ع��ني ي��ج��در  اإذا ك���ان ه��ن��اك 
يعززون ثقتهم باأنف�سهم اعتماده على الدوام ، فاإنه الرغبة 
يف العودة اإىل اإكمال امل�سوار بعد مواجهة عقبة اأو م�سكلة . 

فالبكاء على االأطال لن يفيد اأبداً .
ال�����س��دد . ف��اخل��وف ق��د يولد  لكن ثمة حت��ذي��رات يف ه��ذا 
عرثة �سغرية اإذ يجعلك تفتقدين �سوابك وتن�سني اأهمية 
التفكري ب�سفاء . اإذا عانيت خ�سارة كبرية ، امنحي نف�سك 
حتاويل  وال  االأمل  تنكري  ال   . ال�سدمة  ال�ستيعاب  الوقت 
حل امل�سكلة على الفور . اجمعي �سبكة دعم حولك وحاويل 
فعل اأمور اإيجابية ، فاجللو�ض مبفردك والتفكري يف فداحة 

خ�سارتك هو اأ�سواأ ما ميكنك فعله حلل م�سكلتك .
اأن اخلوف الذي يلي و�سعاً �سعباً قد يجعلك تتوقني  كما 
اإىل ح��ل ف���وري ، ول��ك��ن��ه ال ي��ك��ون احل���ل امل��ن��ا���س��ب يف اأغلب 
االأح��ي��ان . دوين غ�سبك على ورق��ة ثم ارم��ي ه��ذه الورقة 
، لي�ض هذا  ، ف��اإذا كنِت ت�سعرين باخلوف  يف �سلة املهمات 

الوقت املائم للت�سرف الأنك �ستكونني منفعلة جداً .

الإخفاق �سروري للنجاح
غالباً ما يكون الفوز نتيجة املثابرة اأو عدم اال�ست�سام عند 
مواجهة �سعوبة يف بلوغ الهدف فحني تقررين فعل �سيء 
، تكون ه��ذه ثقة يف  ف��رق ما  اإح���داث  اأو  الف�سل  ما لتفادي 
الذات . انظري اإىل و�سعك االآن واعتربي نف�سك يف و�سط 
امل�سوار ، فنادراً ما تنتهي الق�سة ، حتى لو ظننِت االأغلبية 

ال�ساحقة اأنها انتهت .
ال �سك يف اأنك �ست�سادفني دوماً م�سكات وعقبات وت�سمعني 

تثبيط  ���س��ل��ب��ي��ة 
عزميتك ، وعليِك 
حينها تلطيف الثقة 
يف النف�ض بالواقعية . 
توؤمنني كثرياً  ف��اإذا كنِت 
ب�سرعة  تت�سرفني  اأن��ِك  يف 
يف  الثقة  جتعلِك   ، وتهور 
ال��ن��ف�����ض ح��ي��ن��ه��ا غ��ب��ي��ة . 
الثقة  م��ع  تعاملي  ل��ذا 
بعناية  ال���ن���ف�������ض  يف 
وا�ستعمليها بحكمة.

اختبار الثقة
تطبيقك  ب�����ع�����د 
ل��ن�����س��ائ��ح ال���ع���ل���م���اء م����وؤك����د اأن 
�سريتفع  بنف�سك  ثقتك  م��ق��دار 
ثقتك  م���دى  ق��ي��ا���ض  وت�ستطيعني 
واثقة  كنت  اإذا  ما  ومعرفة  بنف�سك 
اختبار  اأم ال بخو�ض  بنف�سك حقاً 
اأمام  �سعي  فقط   . التايل  الثقة 
اإجابته  ت��ك��ون  ال����ذي  ال�����س��وؤال 
اإجابات  اأم���ا  نقطتني  )ب��ن��ع��م( 
نقطة  اأم����ام����ه����ا  ����س���ع���ي  )ال( 

واحدة .
هي  ب����ال����ن����ف���������ض  ال����ث����ق����ة  ه������ل   -
انفعاالتك  ع��ل��ي  ال�����س��ي��ط��رة  م��ف��ت��اح 

وت�سرفاتك؟ 
- هل ت�سلني اإيل النجاح اإذا كانت الثقة بالنف�ض عنوانك؟ 
اأول  ت���ك���ون  ه����ل  ع���م���ل  اأو  ع�����ام  اج���ت���م���اع  يف  ك���ن���ِت  ل����و   -

املتحدثني؟ 
بعائلتك هل  اأو  بك  يتعلق  مهماً  ق��راراً  تاأخذين  - عندما 

قرارك هذا حا�سم ونهائي؟ 
يف  ما  با�سطراب  ت�سعرين  هل  الكبرية  االجتماعات  يف   -

داخلك؟ 
- هل اأنت را�سية عن نف�سك ب�سكل عام وتقبلني ذاتك كما 

هي؟ 
- هل تعتقدين اأن اخلجول باإمكانه اأن ينجح اجتماعياً؟ 

- هل حتتاج عادة للتفكري �ساعات من اأجل مراجعة ما مر 
بك من اأحداث خال اليوم؟ 

- هل ت�سعر اأحياناً اأن النا�ض ال يقدرونك حق قدرك؟ 
- هل لديك قناعة باأن كلمة ت�سجيع واحدة قد تغري كل 

�سيء اأمامك وكلمة حمبطة قد تربكك؟ 
 20-17 بني  نقاطك  جمموع  ك��ان  اإذا  االأ�سئلة..  انتهت 
نقطة فاأنت اإن�سانة واثقة من نف�سك جداً واإذا كان املجموع 
حدود  يف  نف�سك  م��ن  واث��ق��ة  ف��اأن��ت  نقطة   16-12 ب��ني 
اإمكاناتك وتثقي فيما تعرفينه وتخايف مما ال تعرفينه اأما 
دائم  فاأنت بحاجة لت�سجيع  اأق��ل  اأو  10 نقاط  لو جمعت 
من العائلة واالأ�سدقاء كي لتجتازي اخلطوة االأويل نحو 

الثقة مبواهبك واإمكاناتك . 
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انتقادات للرعاية ال�صحية يف بريطانيا 
انتقدت بع�ض ال�سحف الربيطانية اأحوال الرعاية ال�سحية ال�سائدة يف 
واإهمال  معاملة  �سوء  يعانون  الربيطانيني  ن�سف  اإن  وقالت  بريطانيا، 
يتعر�سون  العقليني  املر�سى  اأن  ال�سحف  بع�ض  وذك��رت  امل�ست�سفيات،  يف 
لل�سعق بالكهرباء، واأ�سافت اأخرى اأن مئات املر�سى يعانون اأخطاء طبية، 

واأ�سارت �سحيفة اإىل مدى الرغبة يف �سرب املياه املكررة.
�سوء  م��ن  ي��ع��ان��ون  الربيطانيني  اإن  ت��ل��غ��راف  دي��ل��ي  �سحيفة  ق��ال��ت  فقد 
القطاع  يف  امل��ل��ي��ارات  ع�����س��رات  ال��ب��اد  ا�ستثمار  رغ���م  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 
ال�سحي، واأ�سارت اإىل اأن ا�ستطاعا للراأي اأجرته موؤ�س�سة يوغوف ك�سف 
اأن %46 من امل�ستطلعة اآراوؤهم قالوا اإن م�ستوى الرعاية ال�سحية اآخذ 

باالنحدار يف بريطانيا على مدار ع�سر �سنوات ما�سية.
باأنهم  اأف��ادوا  بريطانيا  يف  املر�سى  ن�سف  قرابة  اأن  ال�سحيفة  واأو�سحت 
واالإيذاء  االإه��م��ال  درج��ة  ت�سل  �سيئة  ملعاملة  تعر�سوا  اأقاربهم  بع�ض  اأو 

اجل�سدي، وهم يحاولون احل�سول على معاجلات طبية يحتاجونها.
العا�سمة  يف  ال�����س��رط��ة  اأن  غ���اردي���ان  ذي  �سحيفة  اأ���س��اف��ت  جانبها  م��ن 
الربيطانية ت�سيء معاملة املر�سى العقليني يف الباد، مو�سحة اأن ثمة 
درا�سات انتقدت طريقة تعامل عنا�سر ال�سرطة مع هذه الفئة من النا�ض، 
املر�سى،  ه��وؤالء  مع  للقوة  والقا�سي  املكثف  اال�ستخدام  اإىل  ت�سل  والتي 
واأ�سافت اأن ال�سرطة تعاين نق�سا يف التدريب من اأجل تعامل اأف�سل مع 

النا�ض.
متهمة  الربيطانية  ال�سرطة  اأن  منف�سل  تقرير  يف  ال�سحيفة  واأ�سافت 
مت  اأن��ه  مو�سحة  العقليني،  املر�سى  �سد  الكهربائي  ال�سعق  با�ستخدام 
الثاث  ال�سنوات  اأك��رث من خم�سني مرة خال  الطريقة  ا�ستخدام هذه 

املا�سية، وذلك يف االأق�سام الطبية التي ت�سم هذه الفئة من املر�سى.

ال�����ن�����ظ�����ارة اجل�����دي�����دة 
م�������ن غ������وغ������ل خ����ط����رة 
 Google غ��وغ��ل  �سركة  ح���ذرت 
اجل������دي������دة  ال������ن������ظ������ارة  ان  م�������ن 
تكون  ق��د   Google Glass
امل�ستخدم  ����س���ح���ة  ع���ل���ى  خ����ط����رة 
او  �سداعا  ت�سبب  ان  ميكنها  حيث 
توؤدي اىل �سعف يف النظر، وقالت 
امل�سوؤولية  تتحمل  ال  اإنها  ال�سركة 
يف حال ا�ستخدمها اطفال دون �سن 

العمر. من   13
دعم  �سفحة  على  جوجل  واعلنت 
�سوف  بانها  موقعها  يف  امل�ستخدم 
ت��ع��ي��د ث���م���ن ال���ن���ظ���ارة ب���ع���د فرتة 
يواجهون  ال��ذي��ن  للم�ستخدمني 
عدم  اأو  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا  يف  م�����س��ق��ة 

و�سوح الروؤية.
بالن�سبة لاطفال يف �سن دون  اأما 
ال  ال�����س��رك��ة  ف���ان  ال��ع��م��ر  م��ن   13
لي�ض  النظارة،  ا�ستخدام  يف  تن�سح 
ت����وؤدي اىل �سعف يف  ف��ق��ط، الن��ه��ا 
النظر ولكن النها ميكن ان جترح 
الطفل يف حال ك�سرها وباال�سافة 
امل�ستخدم  ال�سركة  اىل ذلك تن�سح 
قيادة  ح����ال  ح�����ذرا يف  ي���ك���ون  ب����ان 
ي�ستخدم  وهو  ال�سيارة  او  الدراجة 
النظارة حتى يف حالة عدمم ممانعة 

قوانني الدولة ا�ستخدامها.
اإىل  امل�ستخدم  ال�����س��رك��ة  دع���ت  ك��م��ا 
النظارة  ا�ستعمال  يف  احلذر  توخي 
العمل  او  الريا�سة  مم��ار���س��ة  عند 
ال���ب���دين وخ��ا���س��ة ع��ن��دم��ا يحيط 
حال  يف  ميكنها  حيث  ا�سخا�ض  به 
ك�سرها ان ت�سبب ا�سرارا يف �سحة 

امل�ستخدم.

فيال  ي�سرتي  اأنطوين  مارك 
ا���س��رتى امل��غ��ن��ي االأم���ريك���ي، مارك 
جنيفر  ال��ن��ج��م��ة،  طليق  اأن���ط���وين، 
لقاء  لو�ض اجنل�ض  لوبيز، فيا يف 

مليونني و500 األف دوالر.
ونقل موقع )تي اإم زي( االأمريكي 
النجم  اأن  القانونية  الوثائق  ع��ن 
لقاء  ب���اأن�������س���ي���ن���و  ف���ي���ا  ا������س�����رتى 
مليونني و500 األف دوالر، بعد اأن 
كان ي�ستاأجر �سقة يف غرب هوليود 

مقابل 23 األف دوالر يف ال�سهر.
نوم،  غ��رف   6 م��ن  الفيا  وتتاألف 
فيها  اأمامية  وباحة  حمامات،  و7 
ن��اف��ورة م��ي��اه، وم��وق��د م��ن املرمر 
ومنتجع  ريا�سي  ون���اٍد  نبيذ  وقبو 

وم�سبح.

يعلق نف�سه على ج�سر مرفوع
اأعلنت �سرطة �سان بطر�سبورغ اأنها 
فتحت حتقيقاً بعد ن�سر �سور على 
على  نف�سه  علق  لرجل  االإن��رتن��ت 
اأحد ج�سور املدينة الذي كان يرفع 

لل�سماح مبرور ال�سفن.
با�سم  ال���ن���اط���ق���ني  اأح������د  وك�������س���ف 
فران�ض  ل��وك��ال��ة  املحلية  ال�سرطة 
الهوية  جم��ه��ول  رج����ًا  اأن  ب��ر���ض 
علق نف�سه ليل االأحد االثنني باأحد 
الواقع  ترويت�سكي  ج�سر  م�سابيح 
االإمربيالية  ال��ع��ا���س��م��ة  ق��ل��ب  يف 
اجل�سر  ك����ان  ح���ني  يف  ال�����س��اب��ق��ة، 
ي���رف���ع. وظ���ل م��ع��ل��ق��اً ع��ل��ي��ه طوال 

�ساعة تقريباً .
وع����ن����دم����ا الح������ظ رج�������ال االأم������ن 
ب��خ��ف�����ض اجل�سر  ب������داأوا  وج������وده، 
ومناداته، لكنه رمى نف�سه يف نهر 

نيفا والذ بالفرار.
ي�سار اإىل اأن اجل�سور ال�سبعة املعلقة 
�سان بطر�سبورغ  نيفا يف  نهر  فوق 
اأك��رب مدينة يف رو�سيا ترفع  ث��اين 
اأيار-مايو  االأول من  بني  ليلة  كل 
لل�سماح  اخل���ري���ف  ف�����س��ل  ون��ه��اي��ة 

مبرور ال�سفن .

قتل زوجته يف �صهر الع�صل
بال�سجن مدى احلياة بحق رجل  اأ�سدرت حمكمة بريطانية، حكماً 
اأو�سالها  وتقطيع  زوجته  بقتل  ادانته  اأن  بعد  العمر،  من  ال�36  يف 
اأ���س��ب��وع م��ن زواج��ه��م��ا. وق��ال��ت هيئة االإذاعة  اإح��راق��ه��ا بعد نحو  ث��م 
اأبريل  اإن، ديبي �ستاربوك، اختفت يف ني�سان  الربيطانية بي بي �سي 
اأن،  واأ�سافت  مل��دة عامني.  فقدانها  عن  االإع��ان  يتم  ومل   2010
التاج  اأم���ام حمكمة  دي��ب��ي  زوج��ت��ه  بقتل  اع���رتف  ���س��ت��ارب��وك،  جيمي 
مبدينة نوتنغهام، والتي اأمرت باأن يخدم مدة ال تقل عن 30 عاماً 
جيمي  اأن  اإىل  املحكمة  وا�ستمعت  احل��ي��اة.  م��دى  ال�سجن  حكم  م��ن 
األ��ف جنيه   150 ورث��ت  اأن  بعد  اأموالها  للح�سول على  قتل زوجته 
ا�سرتليني يف اأعقاب وفاة والدتها، ثم قام بتقطيع اأو�سالها واإحراقها 

بعد مرور ثمانية اأيام على زفافهما يف 21 ني�سان اأبريل 2010.
بعد مرور عامني  ال�سرطة  اأبلغت  ديبي  اإن عائلة  �سي  بي  وقالت بي 
اأخبارها كلياً عنها،  على اختفائها حني �سعرت بالقلق جراء انقطاع 
غري  اإلكرتونية  ر�سالة  على  وع��رثت  زوجها  منزل  بتفتي�ض  وقامت 

مر�سلة و�سع فيها خطة التخل�ض من زوجته دون اأن يذكر ا�سمها.

يغرم 26 مليون دولر لإجنابه 7 اأطفال
�سيا�سة  م��وو  اي��ي  جانغ  امل�سهور  ال�سيني  ال�سينمائي  املخرج  انتهك 
الطفل الواحد يف ال�سني التي تطبق لل�سيطرة على النمو ال�سكاين 
26 مليون  اإىل تغرميه ح��وايل  ي��وؤدي  اأطفال ما قد  �سبعة  باإجنابه 
اأب��ه��ر العامل  ال���ذي  اأن ج��ان��غ  اإىل  دوالر. وا���س��ارت م�����س��ادر اع��ام��ي��ة 
باإخراج حفلي االفتتاح واخلتام لدورة بكني االأوملبية يف 2008 لديه 
�سبعة اأطفال على االأقل و�سيواجه غرامة قدرها 160 مليون يوان 
ما يقارب 26 مليون دوالر. ونقلت امل�سادر عن م�سوؤول جلنة ال�سكان 
وتنظيم االأ�سرة ببلدية وو�سي قوله ا�ستنادا اإىل ال�سيا�سات واللوائح 
احلالية يجري حاليا اإجراء حتقيق ، برغم ان هناك دالئل ت�سري اىل 
اأن ال�سني قد تخفف من �سيا�سة الطفل الواحد.  وتعار�ض جماعات 
حقوق االإن�سان واجلماعات الدينية هذه ال�سيا�سة منذ فرتة طويلة، 

ويعتربها خرباء �سيا�سة عفا عليها الزمن وم�سرة باالقت�ساد.
التي  الواحد  الطفل  ل�سيا�سة  اال�ستثناءات  من  العديد  االآن  ويوجد 
ت��زال تطبق  ما  لكنها  30 عاما فقط،  ت�ستمر  اأن  لها  ك��ان خمططا 
منذ عام 1978. وكان من نتيجة هذه ال�سيا�سة تقليل عدد املواليد 

بحوايل 330 مليون مولود حتى االآن.

�صراويل معطرة 
يورو  ال��ف   19 ب�سهولة  الفرن�سية  ال�سناعة  عن  تدافع  �سركة  جمعت 
لدى م�ستثمرين اعجبوا مبنتجها املميز ل�سنع �سراويل داخلية معطرة 
للرجال على ما افاد موؤ�س�سها و�ستقوم �سركة لو �سليب فران�سيه ال�سروال 
العام  يف  عاما   28 البالغ  غيبو  غيوم  ا�س�سها  التي  الفرن�سي  الداخلي 
وقال  فرن�سا.  يف  للقهر  قابل  غري  اندونتابل  جمموعة  ب�سنع   2011
 19 االن  حتى  جمع  ال��ذي  الت�ساركي  التمويل  موقع  عرب  غيبو  غيوم 
الف يورو تريدون تغيري العامل وتريدون تغيري االمور اب��داأوا بتغيري 
جيوب  يف  مو�سوع  العطر  تقول  ال�سركة  وكتبت  ال��داخ��ل��ي!  �سروالكم 
�سغرية جدا وينت�سر ما ان يتحرك ال�سروال عند ارتدائه ويبقى العطر 
الداخلية  �سراويله  ينتج  ال��ذي  ال�ساب  امل��ق��اول  وق��ال  غ�سلة.   30 حتى 
بر�ض  فران�ض  لوكالة  �سمال  ليل  دوردونيه جنوب غرب ويف  يف منطقة 
واالجا�ض.  امل�سك  اىل  وي�ستند  ج��دا  قويا  لي�ض  لكنه  ذك��وري  ان��ه عطر 
على  معتاد  بلد  يف  للنجاح  مثاال  فران�سيه  �سليب  لو  �سركة  وا�سبحت 
�سماع انتقادات حول قلة تناف�سيته وعدم دعم مقاوليه. وباعت ال�سركة 
التي توظف خم�سة ا�سخا�ض ومقرها يف باري�ض 20 الف �سروال داخلي 
بالوان االزرق واالبي�ض واالحمر يف �سنتها االوىل وهي ت�ستهدف ا�سواقا 
ب��داأت حتقق االرب��اح مو�سحا  انها  اليابان واك��د �ساحبها  خارجية مثل 

هذا يظهر اننا قادرون على التجديد واالبتكار يف فرن�سا.

املراأة الربيطانية متلك ما قيمته 3000 
دولر من منتجات التجميل بخزانة حمامها 

ك�سفت درا�سة جديدة، اأن املراأة الربيطانية متلك 
يعادل  ما  اأي  ا�سرتليني،  2000 جنيه  قيمته  ما 
يف  التجميل  م��ن��ت��ج��ات  م��ن  دوالر،   3000 ن��ح��و 

خزانة حمامها لكنها ال ت�ستخدم اإال القليل منها.
ووجدت الدرا�سة، التي ن�سرتها �سحيفة ديلي ميل 
قيمته  م��ا  فقط  ت�ستخدم  الربيطانية  امل���راأة  اأن   ،
التجميل،  منتجات  من  ا�سرتلينياً  جنيهاً   327
دون  م����ن  م��ن��ه��ا   20% اإىل  ي�����س��ل  م����ا  وت������رتك 

ا�ستخدام مطلقاً ويف علبها.
وقالت اإن املراأة الربيطانية متلك 65 م�ستح�سراً 
تتجاوز  ال  ن�سبة  وت�ستعمل  التجميل  م���واد  م��ن 
حني  يف  يومي،  �سعيد  على  املنتجات  ه��ذه  �سد�ض 
ترتك خم�ض هذه املنتجات دون ا�ستعمال يف خزانة 

حمامها.
وا�سافت الدرا�سة اأن م�ستح�سرات مواد التجميل 
30 جنيهاً  ال��واح��دة منها عن  امل��ادة  ال تقل قيمة 
ت�ستخدمها  ال  الربيطانية  امل��راأة  لكن  ا�سرتلينياً، 

ب�سورة منتظمة واعرتفت باأنها ال ت�ستعمل �سوى 
خم�ض هذه املنتجات.

على  تعتمد  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  امل����راأة  اأن  اإىل  وا����س���ارت 
ب�سورة  التجميل  منتجات  من  م�ستح�سراً   11
التخل�ض من  اإىل  باأنها ال متيل  يومية واعرتفت 
امل�ستخدمة،  االأخرى غري  التجميل  م�ستح�سرات 
ا�سرتليني،  جنيه   200 اإىل  قيمتها  ت�سل  والتي 
يف حال كانت هناك حاجة ال�ستخدامها يف منا�سبة 

خا�سة.
ن�ساء   8 ك���ل  م���ن  واح������دة  اإن  ال���درا����س���ة  وق���ال���ت 
بريطانيات اعرتفت باأنها ُتنفق اأموااًل طائلة على 
ي�سل  م��ا  منها  وت��خ��ّزن  التجميل،  م�ستح�سرات 
خزانة  يف  ا���س��رتل��ي��ن��ي  جنيه   3000 اإىل  قيمته 

حمامها.
باأن  اعرتفن  الربيطانيات  من   3% اأم  وا�سافت 
جتميل  منتجات  على  حتتوي  حماماتهن  خزائن 

قيمتها اأكرث 5000 جنيه ا�سرتليني.

الثقة بالنف�س مغناطي�س النجاح
متذبذبة الراأي ، متاأرجحة التفكري ، ول تقوين على اتخاذ قراراتك ال�سخ�سية 
بنف�سك ، هذا دليل كاِف على افتقادك للثقة بالنف�س .  اإن العلماء النف�سانيني 
امل�ستمر  القلق  من  تعاين  بالنف�س  الثقة  تفتقد  التي  ال�سخ�سية  اأن  يوؤكدون 
يدفعها  مما   ، والنطواء  لالكتئاب  �سهلة  فري�سة  اأنها  كما   ، املجتمع  وتهاب 

للعدوانية يف بع�س املواقف .



•• العني - الفجر:

يف اطار �سعي جامعة االمارات بتوفري بيئة جامعية متكاملة 
لطلبتها وموظفيها افتتح الدكتور حممد يو�سف بني يا�ض 
بح�سور  االك��ادمي��ي��ة  ال�����س��وؤون  مدير  اجلامعة  مدير  نائب 
الدكتور عبد الرحمن ال�سايب النقبي عميد �سوؤون الطلبة 
مرافق خدمية جديدة يف احلرم اجلامعي وال�سكن الداخلي 
الطابي متثلت يف افتتاح كويف �سوب و�سوبر ماركت ب�سكن 
�سيح بن عمار للطاب يقدم املاأكوالت اخلفيفة وامل�سروبات 
ال�ساخنة والع�سائر الطازجة وتوفري خدمة ت�سوير االأوراق 
يت�سم  �سوب  ك��ويف  افتتاح  اىل  باالإ�سافة  خمتلفة  وخ��دم��ات 
�سعبية  وم�سروبات  ماأكوالت  يقدم  املحلي  الرتاثي  بالطابع 
وكما يتوفر فيه بع�ض االألعاب الرتفيهية و�سا�سات التلفاز 
يف اأجنحة متعددة ، ويف �سوء ذلك قال نائب مدير اجلامعة 
ان يكون ح��رم اجلامعة  ادارة جامعة االم���ارات دوم��ا  ت�سعى 

كل  يجد  ان  الطالب  ي�ستطيع  بحيث  للطلبة  �سديقة  بيئة 
ما يريده داخل احلرم اجلامعي فبذلك ن�ستطيع ان جنعل 
الطالب يق�سي معظم وقته داخل اجلامعة مهتما بالدرا�سة 
ت���اأت���ي ف��ك��رة ان�����س��اء م��ث��ل ه���ذه االأ�سواق  وال��ب��ح��ث ، ل��ذل��ك 

واجلمعيات واال�سرتاحات . 
بعد ذلك قام الدكتور بني يا�ض بافتتاح املرحلة الثانية من 
F3 يقدم  بتد�سني كويف �سوب مببنى  املرافق ومتثلت  هذه 
والع�سائر  ال�ساخنة  امل�سروبات  و  اخلفيفة  املاأكوالت  كذلك 
واخلدمات  امل��راف��ق  من  الثالثة  املرحلة  افتتاح  مت  ثم  وم��ن 
يقدم  للطالبات  ت��وام  ب�سكن  �سوب  كويف  تد�سني  يف  ومتثلت 
ذات اخلدمات باالإ�سافة اإىل افتتاح �سوبر ماركت توام يتوفر 
والهدايا  واالإك�����س�����س��وارات  اال�ستهاكية  امل����واد  جميع  ف��ي��ه 

اخلا�سة بالطالبات.
م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن ال�����س��اي��ب النقبي 
اف��ت��ت��اح هذه  م��ن خ��ال  م��ع��ادل��ة ج��ي��دة  ان نحقق  ا�ستطعنا 

بالطابع  وات�سامها  حداثتها  يف  متثلت  اخل��دم��ي��ة  امل��راف��ق 
ا�سعار  تقدميها  اىل  ا�سافة  الوقت  بنف�ض  املحلي  ال��رتاث��ي 
اجلامعة  خ���ارج  اال���س��ع��ار  ع��ن  تختلف  وم��دع��وم��ة  منا�سبة 
باعتبار انها مرافق غري ربحية هذا اوال واالمر االخر انها 
تقدم خدماتها اىل الطلبة ومن واجبنا ان نقوم بدعم طلبتا 
�سمرية عي�سى  ال�سيدة  قالت  اجل��ان��ب.  من جانبها  ه��ذا  يف 
مديرة اجلمعيات اال�ستهاكية بجامعة االمارات حتى االن 
العمل  فريق  قبل  املو�سوعة من  ننجز اخلطة  ان  ا�ستطعنا 
يف افتتاح هذه اال�سرتاحات واملطاعم واجلمعيات وياأتي ذلك 
متناغما مع التو�سع والتطور الذي �سهدته جامعة االمارات 
وذلك من خال حتولها اىل املباين اجلديدة وكذلك ياأتي 
 . ورغباتهم  طلباتهم  وتنوع  الطلبة  ع��دد  زي��ادة  مع  مت�سقا 
وبكل تاأكيد �سيكون هنالك تو�سع اخر وافتتاح جديد ملرافق 
ال��ت��ط��ور وال��ت��و���س��ع ال مي��ك��ن ان  خ��دم��ي��ة اخ���رى الأن عجلة 

تتوقف يف جامعة االمارات. 

•• العني-الفجر:
•• ت�صوير- اأجمد �رضغام:

يطرحها  �سنوية  م�سابقة  املتجددة  الطاقة 
بجامعة  ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة  ال���ه���ن���د����س���ة  ق�����س��م 
االإم���������ارات ل��ل��ع��ام ال����راب����ع ل���ت���ب���ادر اح���دى 
وال�سعودية  االإم�����ارات  م��ن  ج��ام��ع��ة  ع�����س��رة 
امل�سابقة  ه��ذه  يف  امل�ساركة  اإىل  والبحرين 
ال��ت��ي �سمت م��ا ي��ق��رب م��ن م��ائ��ة وثمانني 
ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة اإ���س��اف��ة اإىل ث��اث��ني من 
امل�ساركني  جميع  التدري�ض  هيئة  اأع�����س��اء 
خ�سعت  مناف�سة  يف  دخلوا  اجلامعات  من 
يف  االأوىل  امل��راك��ز  حت��دي��د  ليتم  للتحكيم 
امل�ساريع  وه���ي من���اذج  ال��ث��اث  امل�����س��ت��وي��ات 
اإىل جائزة  اإ�سافة  الهند�سية والبو�سرتات، 
املجال  هذا  يف  مقدمة  علمية  فكرة  اأف�سل 
الكهربائية  الهند�سة  ق�سم  رئي�ض  ليقوم 
وامل�سرف  وامل��ن�����س��ق  ن����ورة  ح�����س��ن  ال��دك��ت��ور 
العام على امل�سابقة الدكتور ح�سن حجازي 
بتكرمي الفائزين ي�ساركهما الدكتور عبا�ض 
اإ�سافة  ح��م��دان  وال��دك��ت��ور حممد  ف���ردون 
اأدن��وك خالد خوري وهي  اإىل ممثل �سركة 
باملركز  ليفوز  للم�سابقة  الراعية  املوؤ�س�سة 

فريق  الهند�سية  امل�ساريع  من��اذج  يف  االأول 
�سناء  الذي �سم  بدبي  االأمريكية  اجلامعة 
ح�سني  وحممد  ال��ع��ام��ري  و�سيف  �سرغام 
بو�سناق  جميد  الدكتور  باإ�سراف  حممدي 
حيث اأمكن للفريق الطابي تقدمي ع�ساة 
اأدوات  فيها  ا�ستخدمت  املكفوفني  مل�ساعدة 
ذبذبات  ت�سدر  ال�سوتية  فوق  لا�ست�سعار 
يف ح���ال���ة اق������رتاب ال��ك��ف��ي��ف م���ن االأج������زاء 
ال�سلبة لتجنبها وعدم اال�سطدام بها وقد 
ذبذبات  تعطي  بحيث  الع�ساة  ت�سميم  مت 
الكفيف  اق��رتاب  وقوية يف حالة  متوا�سلة 
من اجل�سم ال�سلبة يف حني تعطي ذبذبات 
متقطعة يف حالة وجود هذه االأج�سام على 
وجود  على  الكفيف  تنبه  بعيدة  م�سافات 
ت��غ��ري امل�سار  ع���وائ���ق مي��ك��ن م���ن خ��ال��ه��ا 
واالب��ت��ع��اد ع��ن ه���ذه امل��ح��اذي��ر وق���د ح�سل 
الفريق الفائز على املركز االأول على جائزة 

بقيمة خم�سة اآالف درهم.
وجاء يف املركز الثاين يف النماذج الهند�سية 
فريق من جامعة خليفة �سم نورهان بيازي 
الكرد وفاطمة عديل  وغ��ادة �سوبري وروان 
ريا�ض  ال��دك��ت��ور  ب��اإ���س��راف  امل��ه��اي��ن��ي  وروال 
اخلزعلي حيث ا�ستطاع الطاب والطالبات 

الا�سلكي  ال��ت��ح��ك��م  ع����ن  من������اذج  ت���ق���دمي 
طاقته  ي�ستمد  كهربائي  مولد  با�ستخدام 
من الطاقة ال�سم�سية وبلغت قيمة اجلائزة 
جامعة  ف��ري��ق  وح�سل  دره���م  اآالف  ث��اث��ة 
االإم������ارات ع��ل��ى امل��رك��ز ال��ث��اث ال���ذي �سم 
را�سد  ون��ورة  اأب��وه��اين وعائ�سة حممد  اآي��ة 
م�سروع  وهو  نوره  ح�سن  الدكتور  باإ�سراف 
ال�سم�سية  ب��ال��ط��اق��ة  ي��ع��م��ل  اآيل  روب������وت 

وي�ستخدم لتنبيه �سائقي ال�سيارات يف حالة 
ي�ستطيع  حيث  ال��ط��رق  يف  ب�سيانة  القيام 
قبل  االإ���س��غ��االت  ه��ذه  مثل  جتنب  ال�سائق 

الو�سول اإليها. 
املل�سقات فقد  ال��ب��و���س��رتات  ج��ائ��زة  اأم���ا يف 
فاز باملركز االأول بقيمة خم�سة اآالف درهم 
ف��ري��ق م���ن امل��ع��ه��د ال���ب���رتويل ���س��م مرمي 
امل���ه���ري وع����ف����راء امل���ري���خ���ي وم�����رمي �سعد 

�سعيد  الدكتور  باإ�سراف  ال�سحي  وم�ساعل 
اإمكانية  البو�سرت  ا�ستعر�ض  حيث  احل�سن 
ا�ستخدام الطحالب كوقود حيوي يف دولة 
ال���ث���اين بقيمة  امل���رك���ز  االإم�������ارات وج����اء يف 
جامعة  فريق  للجائزة  دره��م  اآالف  ثاثة 
خليفة الذي �سم عبداهلل احلمادي وعمار 
ال�����س��ف��ري وحم��م��د ح��م��ود وع��ب��د الرحمن 
ف���راج ب��اإ���س��راف ال��دك��ت��ور حممد اأب���و طايع 
ح��ي��ث مت��ك��ن ال��ف��ري��ق م���ن ت�����س��ن��ي��ع جهاز 
الطاقة  ب��ا���س��ت��خ��دام  ال��ب��ح��ر  م��ي��اه  لتحلية 
ال��ث��ال��ث يف  امل��رك��ز  ع��ل��ى  ال�سم�سية وح�����س��ل 
درهم  األ��ف��ي  بقيمة  ال��ب��و���س��رتات  م�سابقة 
باغي  �سم  ال��ذي  ال��ب��رتويل  املعهد  فريق 
ورغد  رخ��م��ان  وح��ن��ني  من�سور  وروم  ب��اب��و 
دبا�ض باإ�سراف الدكتور �سعيد احل�سن حيث 
بلورات  واإن��ت��اج  ت�سميم  من  الفريق  متكن 
الكربيت. هذا وقد فاز بجائزة اأف�سل فكرة 
بقيمة  امل��ت��ج��ددة  الطاقة  جم��ال  يف  علمية 
ب��ي��اين بدبي  األ��ف��ي دره���م ج��ام��ع��ة بيت�ض 
حيث �سم الفريق كل من �سم�سون فارجري 
باكو  اأود  الدكتور  ب��اإ���س��راف  اأدي��ت��ب��ا،  وب��ي��ول 
كومار حيث متكن املت�سابقون حتويل زيوت 

اخل�سروات اإىل وقود حيوي .

طلبة جامعة الإمارات ي�صاركون 
يف برنامج قانوين بام�صرتدام

•• العني - الفجر:

برنامج  االإم����ارات يف  بجامعة  ال��ق��ان��ون  كلية  م��ن طلبة  وف��د  ���س��ارك 
التجاري  للتحكيم  فيز  �سي  وليم  مل�سابقة  حت�سريي  مكثف  تدريبي 
يف اأم�سرتدام بهولندا، وقد �ساركت الكلية بوفد موؤلف من 3 طاب 
املخت�سني  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  من  اثنني  وباإ�سراف  طالبتني،  و 

بالكلية.
الكلية ان مثل  ال�سام�سي عميد  وقال الربوفي�سور جا�سم �سامل علي 
هذه امل�ساركات الدولية تعمل على تنمية مهارات التدريب القانوين 
لدى طلبة وطالبات الكلية وكانت اجلامعة قد تلقت دعوة من قبل 
حمكمة التحكيم الدائمة )PCA(عن طريق �سفارة دولة االإمارات 

يف ام�سرتدام بهولندا للم�ساركة يف هذا الربنامج التدريبي.
ال���ق���ان���ون للتح�سري  ل��ط��ل��ب��ة  ال��ف��ر���س��ة  ال���ربن���ام���ج يف م��ن��ح  وا���س��ه��م 
واك�سابهم  فيز  �سي  وليم  م�سابقة  يف  للم�ساركة  اجليد  واال�ستعداد 
املهارات القانونية، وزيادة خربة الطلبة العملية القانونية من خال 
االحتكاك املبا�سر مع طلبة القانون من خمتلف بلدان العامل، حيث 
حتر�ض كلية القانون بجامعة االإمارات ب�سكل دائم ودوؤب على م�ساركة 

طلبتها يف امل�سابقات اخلارجية الدولية. 
ل�سوؤون  العميد  م�ساعد  ال�سام�سي  �سيف  حبيبة  الدكتورة  وا���س��ادت 
املتقدم  التدريبي  الربنامج  يف  الكلية  طلبة  تفاعل  على  الطالبات 
املنا�سفات  ه��ذه  مثل  ل��دخ��ول  امل��وؤه��ل  االك��ادمي��ي  م�ستواهم  ماعك�ض 

القانونية مايوؤهلهم اكرث حلياتهم العملية القادمة.
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ال�سيطرة  يف  االإن�سان  اإخ��ف��اق  الباحثني  من  كثري  يوؤكد 
على عقله، لكن ال�سوؤال بحد ذاته عن قدرتنا على تعّلم 
ال�سيطرة على عقلنا يحمل اأبعاداً خمتلفة، الأنه يفرت�ض 
ما  متفاوتة،  بدرجات  ال�سيطرة  معينة من  ن�سبة  وج��ود 
اأن االأف��راد قد يختلفون وفق درج��ات هذا النطاق  يعني 
من التفاوت. كذلك، ُيلمح ال�سوؤال اإىل اأن ال�سيطرة على 
العقل مهارة، وبالتايل ميكن التدّرب عليها مثل املهارات 

االأخرى.
حني نتكلم عن ال�سيطرة على عقلنا، ماذا نعني بكامنا 
اأن تقرروا  املقالة، ميكنكم  تقراأون هذه  اإذا كنتم  فعلياً؟ 
التوقف عن القراءة يف اأي حلظة واأن تنه�سوا وت�سربوا 
ال��ع��ق��ل. لكن هل  ال�سيطرة على  اأ���س��ك��ال  اأح���د  اإن���ه  امل���اء. 
اأفعالنا  على  ن�سيطر  اأن  العقل  على  ال�سيطرة  تتطلب 
ال�سيطرة  ال�سابق؟ ماذا عن  املثال  العلنية كما ح�سل يف 
ال��ع��واط��ف؟ بدرجات  ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى  اأو  ع��ل��ى االن��ت��ب��اه 
متفاوتة، ميكن اأن يقرر كل واحد منكم توجيه انتباهه 
يف  امل��وج��ودة  االأحا�سي�ض  وماحظة  اليمنى  قدمه  على 
هذه املنطقة من اجل�سم. قد تاحظون بع�ض الوخز اأو 
ال�سغط اأو الدفء وميكن اأن تعزلوا هذه االأحا�سي�ض يف 

القدم اليمنى بدرجات متفاوتة من النجاح.
تتطور مع  اأنها  اأم  بالفطرة  القدرة  معنا هذه  تولد  هل 
اك��ت�����س��اب ال��ن�����س��ج؟ ه��ل ت��رت��ب��ط ب��ت��ط��ّور م�����س��ارات معينة 
الفردية  االخ��ت��اف��ات  ت��ك��ون  درج���ة  اأي  اإىل  ال��دم��اغ؟  يف 
املتعلقة ب��ه��ذه ال��ق��درة م��وج��ودة يف م��رح��ل��ة م��ب��ك��رة من 
تعّدل  التي  واجلينية  البيئية  التاأثريات  وما هي  احلياة 
هذه القدرة؟ اإنها اأ�سئلة مهمة تتطرق اإىل املو�سوع العام 
املتعلق بقدرتنا على تعلم التحكم بعقلنا. لاإجابة عنها، 
ال بد من معاينة النتائج العلمية التي �سملت جمموعة 
متنوعة من املجاالت املرتبطة ب�سكل غري مبا�سر ب�سوؤالنا 

املحوري.

اعتبارات متعلقة بالنمو
عقولهم؟  على  ال�سيطرة  اجل��دد  املواليد  ي�ستطيع  ه��ل 
العلماء  معظم  �سيجيب  ال�����س��وؤال،  ب��ه��ذا  التفكري  ع��ن��د 
لفعل  ال��ازم��ة  الع�سبية  االآل��ي��ة  تكون  ال  طبعاً.  بالنفي 
على  ي�سيطروا  كي  االأطفال  لدى  بعد  ن�سجت  قد  ذلك 
انتباههم  لفت  ميكن  امل��ث��ال،  �سبيل  على  ط��وع��اً.  عقلهم 
عواطفهم  حت���رك  ال��ت��ي  ه��ي  احل��واف��ز  توجيههم.  ب���دل 
اأن  اأن نفرت�ض  املنطقي  ط��وع��اً. رمب��ا من  تعديلها  ب��دل 
كفاءة  ت��واف��ر  تتطلب  العقل  على  الطوعية  ال�سيطرة 
لدى  فطرية  ق���درة  ت��ك��ون  ق��د  ال��ك��ف��اءة  تلك  واأن  معينة 
عند  موجودة  تكون  ال  لكنها  اللغة،  اكت�ساب  مثل  الب�سر 
الوالدة وتتطلب ن�سج اأنظمة ع�سبية معينة ت�سمل ق�سرة 
الف�ض اجلبهي. ت�سهد هذه املنطقة الدماغية منواً بطيئاً 
الت�سريحية  الناحية  م��ن  بالكامل  نا�سجة  ت�سبح  وال 
حتى منت�سف الع�سرينات. مبا اأن ق�سرة الف�ض اجلبهي 
العقل،  على  ال�سيطرة  على  قدرتنا  لتح�سني  �سرورية 
النمو توؤثر يف  اإىل وج��ود تغيريات يف  الواقع  ي�سري هذا 
قدرتنا على التحكم بعقلنا وال تبلغ التغيريات امل�ستويات 
الزمن،  من  ف��رتة  قبل  الرا�سد  ال�سخ�ض  ي�سجلها  التي 

بعد مرحلة املراهقة على االأرجح.

ت�سّتت العقل والتحكم الطوعي
اأن امل�����س��ارك��ني ال��ذي��ن يقفون  الح���ظ ع��ل��م��اء االأع�����س��اب 
اأمام مهمات معرفية �سعبة واأمناط تفعيل معينة للرد 
ال�سيطرة على  ت�سبه  يكونون يف حالة  املهمات  تلك  على 
الذات يف فرتة الراحة، فا تن�سط مناطق دماغية معينة 
املناطق  اأخ��رى من  ن�ساط جمموعة  يتوقف  بل  فح�سب 
الدماغ،  ت�سوير  ت�سمل  مماثلة  درا���س��ات  يف  الدماغية. 
املعنّية  الدماغ  ن�ساطات  لعزل  تباين بني حالتني  ح�سل 
املهمة  خال  الن�ساطات  تلك  توقف  ي�سري  املهمة.  بتلك 

فرتة  خ��ال  ن�ساطاً  اأك��رث  كانت  املعّطلة  املناطق  اأن  اإىل 
ال��راح��ة. وّف��ر ه��ذا االأم��ر اأول موؤ�سر على اأن ال��دم��اغ يف 
الن�ساطات،  م��ن  منّظماً  من��ط��اً  ُيظهر  ال��راح��ة(  )ف���رتة 
حمل ا�سم )الو�سع االفرتا�سي(. ي�سري وجود هذا النوع 
يكون  الدماغ  اأن  فكرة  �سوابية  عدم  اإىل  الن�ساطات  من 
اأب�سط  حتى  لتن�سيطه.  معينة  مهمة  تاأتي  اأن  اإىل  هادئاً 
باطنية  عقلية  ن�ساطات  وج��ود  اإىل  ت�سري  قد  الدرا�سات 
نقوم  ال  عندما  حتى  نا�سطاً  يبقى  ال���ذي  العقل  داخ���ل 
الداخلي.  حوارنا  اإىل  باالإ�سغاء  ونكتفي  كبرية  بجهود 
العقلي(  )احلديث  ه��ذا  اأن  اإىل  الدرا�سات  اأح��دث  ت�سري 
ذاتي  تاأمل  واأن��ه عبارة عن  بالو�سع االفرتا�سي  يرتبط 
يف �ساأن املا�سي وامل�ستقبل. وجدت درا�سة حديثة ت�ستعمل 
تدابري مبنية على اختبار العينات اأن ال�سخ�ض االأمريكي 
الرا�سد العادي مي�سي %47 من وقته يف فرتة اليقظة 
وهو يف حالة ت�سّتت العقل، ما يعني عدم �سرورة القيام 
مبهمات يدوية لت�سغيل العقل. كذلك، ترتافق الفرتات 
ي�ستنتج  ح��زن.  موؤ�سرات  مع  ال��دم��اغ  فيها  يت�سّتت  التي 
الب�سري  )ال��ع��ق��ل  اأن  وغ��ي��ل��ربت  ك��ي��ل��ي��ن��غ��وورث  ال��ع��امل��ان 
يت�ستت بطبيعته ويكون العقل املُ�ستَّت غري �سعيد. القدرة 
على التفكري باأمر ال يتحقق اإجناز معريف ولكنه يرتافق 
مع كلفة عاطفية(. هل هذه احلالة حتمية؟ هل ميكن 
على  وال�سيطرة  العقل  ت�سّتت  تخفيف  كيفية  نتعلم  اأن 

عقلنا؟
ن�سيطر على  اأننا ال  اإىل  ب�ساطة  بكل  النتائج  ت�سري هذه 
اليقظة الأن حاالت  ف��رتة  م��ن  عقولنا خ��ال ج��زء مهم 
عقولنا  يبدو.  ما  على  اإرادي���ة  غري  عملية  العقل  ت�ستت 
ن�سّتت  اأن  ال���ع���ادة  ن��خ��ت��ار يف  ن��ح��ن ال  ت��ل��ق��ائ��ي��اً.  ت��ت�����س��ّت��ت 

عقولنا.

اختالفات فردية
العقل يختلف  ت�ستت  اأن  ذك��ره��ا  االآن���ف  االأب��ح��اث  ذك��رت 
من �سخ�ض الآخر. لكن يتعلق اجلانب االآخر من ت�ستت 
العقل بال�سيطرة العقلية، وتبني النتائج اأن البع�ض لديه 
اأك��رب من االآخ��ري��ن. يف درا���س��ات ح��ول )الو�سع  �سيطرة 
االفرتا�سي( لوظيفة الدماغ، اكت�سف العلماء اأن النا�ض 
الذين يتحدثون عن ت�ستت عقلهم يكون ن�ساطهم اأكرب 
يف مناطق )الو�سع االفرتا�سي( التي تن�سط يف عمليات 
يتعزز  الفردية،  االختافات  تلك  ب�سبب  الذاتي.  ال�سرد 
ناجمة،  النا�ض  بني  االختافات  بع�ض  يكون  اأن  احتمال 

جزئياً على االأقل، عن جهود التعّلم.

مهارة
عن  ال�سهري  ف�سله  يف   )1890( جيم�ض  وي��ل��ي��ام  ذك���ر 
 Principles( )االنتباه يف كتاب )مبادئ علم النف�ض
ا�ستعادة الرتكيز  of Psychology(: )القدرة على 
طوعاً بعد ت�ستت العقل، مراراً وتكراراً، هي اأ�سا�ض احُلكم 
وال�سخ�سية واالإرادة. ال اأحد ي�ستطيع التحكم بنف�سه ما 
مل يكن يتمتع بتلك القدرة. التدريب الذي يح�ّسن هذه 
القدرة يعك�ض معنى التعليم احلقيقي. لكن من االأ�سهل 
ت��وج��ي��ه��ات عملية  ت��ق��دمي  ب���دل  العملية  ه���ذه  ن��ع��ّرف  اأن 
لل�سيطرة  اأ�سا�سية  خا�سية  االنتباه  تثقيف  الإت��ق��ان��ه��ا(. 
على العقل. اإذا ا�ستطعنا ال�سيطرة على انتباهنا بفاعلية، 
ميكن اكت�ساب عدد من اجلوانب االأخرى للتحكم بالعقل 
بنجاح. ميكن اأن ننظر اإىل ال�سيطرة على االنتباه كاأ�سا�ض 
العقلية  ال�سيطرة  من  اأخ��رى  جوانب  عليه  ترتكز  مهم 

مثل ال�سيطرة على العواطف.
ما هو الدليل على اأننا ن�ستطيع اأن نتعلم ال�سيطرة على 
تقنيات  نذكر  اأن  املجال  ال�سروري يف هذا  انتباهنا؟ من 
بتدريب  اأ���س��ا���س��اً  تتعلق  ال��ت��ي  ال��ت��اأم��ل  مم��ار���س��ات  توفرها 
حول  تتمحور  التي  العملية  االأب��ح��اث  ر�سخت  االن��ت��ب��اه. 
ال�����س��ل��وك��ي��ات وع��ل��م االأع�����س��اب خ���ال ال�����س��ن��وات اخلم�ض 
ت��دري��ب خمتلف جوانب  ب��ك��ل و���س��وح اح��ت��م��ال  امل��ا���س��ي��ة 
االنتباه عرب متارين تاأمل ب�سيطة لتنبيه العقل. تتحول 
املمار�سات اإىل مهمات منوذجية لتقييم العنا�سر الفرعية 
وظيفة  يف  احلا�سلة  بالتغيريات  ترتبط  وه��ي  لانتباه، 
االنتباه  بتعّلم  اأبحاثنا  يف  االأمثلة  اأح��د  يتعلق  ال��دم��اغ. 
معني  غر�ض  على  الرتكيز  على  ال��ق��درة  اأي  االنتقائي، 
وجت��اه��ل م�����س��ادر االإل��ه��اء االأخ����رى. اخ��ت��ربن��ا امل�ساركني 
اأ�سهر حيث  دام��ت ثاثة  نقاهة مطولة  قبل وبعد فرتة 
كانوا ميار�سون جل�سات من التاأمل العميق ب�سكل يومي، 
املمار�سات  تلك  تتعلم  ب��داأت  مرجعية  بجماعة  وقارّناهم 
على  املتاأّملني  ق��درة  يف  ملحوظاً  حت�سناً  وجدنا  لتوها. 
مقارنًة  معينة  ح��واف��ز  ع��ل��ى  ان��ت��ق��ائ��ي��اً  انتباههم  ت��رك��ي��ز 
ال�سلوكية  التغيريات  كانت  كذلك  املرجعية.  باجلماعة 
متوقعة نتيجة تبدالت معينة يف وظيفة الف�ض اجلبهي 
الدماغي التي مت قيا�سها قبل فرتة نقاهة لثاثة اأ�سهر 

وبعدها.
على  ال�سيطرة  ت��ع��ّل��م  ن�ستطيع  اأن��ن��ا  اإىل  ال��ن��ت��ائ��ج  ت�سري 
يقودنا  ما  عقلنا،  على  ال�سيطرة  تعّلم  وبالتايل  انتباهنا 
اإىل الفكرة القائلة اإن العقل يجب اأن ُيعتربرَ مهارة ميكن 

حت�سينها عرب التدريب.

خال�سة وا�ستنتاجات
تختلف ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��ح��ك��م ب��ال��ع��ق��ل يف 
خمتلف فرتات النمو وتختلف بني االأفراد. 
توفر لنا االختافات خال مرحلة النمو 
موؤ�سرات حول االآلية الع�سبية ال�سرورية 
لتن�سيط العقل، وهو �سرط م�سبق لل�سيطرة 
اأن مناطق ق�سرة الف�ض  على العقل. يبدو 
ال  ولكنها  العملية  لهذه  �سرورية  اجلبهي 
الع�سرينات.  منت�سف  قبل  بالكامل  تن�سج 
قدرتهم  يف  ب���دوره���م  ال��را���س��دون  يختلف 
ب�سبب  االأرج��ح  على  بالعقل،  التحكم  على 
ال��ت��اأث��ريات اجلينية  ت�سمل  ك��ث��رية  ع��وام��ل 

من  االآخ��ر  اجلانب  هو  ال��دم��اغ  ت�ستت  والتجريبية. 
ب�سكل  اأنه يح�سل  ويبدو  الدماغ  ال�سيطرة على  عملية 

غري اإرادي. يرتبط بالو�سع االفرتا�سي لوظيفة الدماغ 
ويرتافق عموماً مع حاالت من االنزعاج، وقد يكون االأمر 

نتيجة عدم التنبه اإىل املهمة التي يقوم بها الفرد.
اأن هذه احلالة قد تكون منوذجية لدى الرا�سد  �سحيح 
تعترب  ب��ل  حتمية.  لي�ست  لكنها  جمتمعنا،  يف  ال��ع��ادي 
الدرا�سة اأننا ن�ستطيع جميعاً تعلم ال�سيطرة على عقولنا. 
عقولهم  على  ال�سيطرة  تعلم  على  القدرة  لديهم  الب�سر 
ويجب اأن ترتافق عملية التعلم مع تراجع ظاهرة ت�ستت 
العقل واإح��داث تغيريات منا�سبة يف وظيفة الدماغ حني 
ي��ك��ون يف ال��و���س��ع االف��رتا���س��ي. ي��ب��دو اأن ال���ق���درة على 

غياب  ظ��ل  يف  الراهنة  اللحظة  على  الرتكيز 
ويتحدث  ج��داً  اأخ��رى مفيدة  اإلهاء  م�سادر 
ال��ن��ا���ض يف ه���ذه احل��ال��ة ع��ن زي����ادة االآث����ار 
االإي��ج��اب��ي��ة ع��ن��د ح���دوث ذل���ك. وي��ب��دو اأن 
اإىل  نزعة  لديها  الب�سر  م��ن  كبرية  ن�سبة 
و�سع نف�سها يف مواقف �سعبة و/اأو خطرية 

الأجل تركيز كامل االنتباه على اأمر معني، 
ما يعني فعلياً اإلغاء ت�ستت العقل ولو لفرتة 
التجارب  ه���ذه  اأن  ال��ن��ا���ض  ي��ع��ت��رب  م��وق��ت��ة. 
تكون اإيجابية جداً وهي ُت�سمى غالباً عملية 
املطروح  ال��راأي  اأهم جوانب  اأحد  )التدفق(. 
اأن��ن��ا ال ن��ح��ت��اج اإىل و�سع  يف ال��درا���س��ة واق���ع 
مماثلة  وخ��ط��رية  �سعبة  م��واق��ف  يف  اأنف�سنا 
لعي�ض جتربة )التدفق(. نوعية الوعي الذي 
ميكن  مهارة  بالكامل  احلا�سر  عي�ض  يعني 
اكت�سابها، وال تتطلب �سياقاً اأو حتدياً معيناً 
للتعبري عنها. على �سوء الفرتات احل�سا�سة 
املعروفة با�سم )املرونة الع�سبية( يف مرحلة 

املعطيات  ت�����س��ري  احل����ي����اة،  م���ن  م��ب��ك��رة 
التدريبات  ت��ط��ب��ي��ق  ����س���رورة  اإىل 

اأوىل  يف  العقل  على  لل�سيطرة 
���س��ن��وات احل���ي���اة، ت���زام���ن���اً مع 

منو ق�سرة الف�ض اجلبهي. قد 
ي�ستفيد التدريب املبكر من ارتفاع املرونة الع�سبية التي 
اإىل تغيريات دائمة  تكون حتمية يف هذه املرحلة وت��وؤدي 
يف قدرتنا على التحكم بالعقل. االأبحاث التي ركزت على 
واإذا كانت نتائجها ت�سبه تلك  هذه امل�ساألة �سرورية جداً 
مهماً  اأ�سا�ساً  النتائج  �ست�سكل  هنا،  اإليها  تو�سلنا  التي 
اإ�سافة و�سائل تدريب العقل بهذه الطريقة  اإىل  للدعوة 
ما  ومرحلة  االبتدائية  املرحلة  يف  ال��درا���س��ي  املنهج  اإىل 
املتوا�سع  اال�ستثمار  يعطي  اأن  املتوقع  من  املدر�سة.  قبل 
م�ساعفة  بطريقة  ث��م��اره  الأوالدن�����ا  العقلية  ال��ق��درة  يف 
الفرد  اأداء  حت�ّسن  نتيجة  احل��ي��اة  م��ن  الحقة  مرحلة  يف 
الرا�سد ا�ستناداً اإىل التدريب الذي تلّقاه يف مرحلة مبكرة 
من حياته. لتحقيق هذه النتيجة، ال بد من اإدارة املوارد 

املتوافرة الإخ�ساعها الختبارات علمية جدية.

عند التفكري باأهم االأ�سخا�ض يف حياة الطفل، هل تذكرين معّلمه اأو معّلمته؟ 
يجب اأن تفعلي ذلك حتماً.

ُيفرت�ض اأن يكون معلم الطفل ثالث اأهم �سخ�ض يف حياته بعد 
والديه. مي�سي املعلم وقتاً اأطول من االأهل مع الطفل وهو 
ب��ذل جهود  م��ن خ��ال  نف�سه.  يف  دائ��م��اً  انطباعاً  ي��رتك 
اأن جتعلي تلك  امل��ع��ل��م، مي��ك��ن��ِك  ل��ل��ت��وا���س��ل م��ع  ف��اع��ل��ة 
االإيجابية بني  العاقة  العاقة قوية ومفيدة. ت�ساهم 
االأهل واملعلم يف تعزيز م�ساعر االأوالد االإيجابية جتاه 
فيها.  النجاح  وحتقيق  املدر�سة 
اإل���ي���ِك ب��ع�����ض ال��ن�����س��ائ��ح التي 
ت�ساهم يف تطوير عاقتِك مع 

املعّلم الذي يدّر�ض ابنك:
يف  ال���ت���وا����س���ل:  • ������س�����رورة 
ب����داي����ة ك����ل ����س���ن���ة درا�����س����ي����ة، 
االإلكرتوين  ب��ري��دك  اأع��ط��ي 
ف�سًا  املعلم،  اإىل  ال�سخ�سي 
العمل  ه����وات����ف  اأرق��������ام  ع����ن 
اخللوي.  وال��ه��ات��ف  وامل���ن���زل 
املعلمني  اأن  امل����ع����روف  م����ن 
االن�سغال،  دائ��م��ي  ي��ك��ون��ون 
تر�سلي  اأن  االأف�سل  من  ل��ذا 
ل��ه��م االأ���س��ئ��ل��ة ع���رب الربيد 
االت�سال  ب���دل  االإل����ك����رتوين 

بهم لتوفري الوقت عليهم.
• ح�سور اجتماعات املدر�سة: اإنه اأمر 
بالغ االأهمية. ح�سور تلك االجتماعات 
اأوالدهم  يعني اأن االأهل يهتمون باأمر 
ملناق�سة  وم�ستعدون  منفتحون  واأنهم 
يجب  و�سلوكهم.  االأب��ن��اء  تعليم  م�سار 

اأن يعرف املعلم اأن عاقتك معه مبثابة �سراكة لرتبية الطفل.
اأو تن�سمي اإىل جلنة  الطفل  �سف  يف  تتطوعي  اأن  يجب  • امل�ساركة: 

ال��دائ��م يف املدر�سة  ال��ت��واج��د  اأن  ���س��ك يف  االأه����ايل وامل��ع��ل��م��ني. ال 
خانة  يف  ي�سعِك  ال��ن�����س��اط��ات  خمتلف  يف  االأه����ل  وم�����س��ارك��ة 
ت�سمح  ك��ذل��ك،  امل��در���س��ة.  موظفي  جميع  نظر  يف  اإيجابية 
اإطار  خ��ارج  املعّلمني  مع  عاقات  باإقامة  املقاربة  هذه  لِك 

التناق�ض حول و�سع االأبناء.
اأن تثبتي للمعّلم  يجب  اأبداً:  ي�سر  ال  االمتنان  • بع�ض 
له  تقدمي  اأن  ميكن  يفعله.  م��ا  وتقديرك  ب��ه  اهتمامك 
عيد  يف  �سكر  بطاقة  اأو  ال��ع��ط��ات  خ��ال  �سغرية  ه��دي��ة 

يف  ما  اأه��م  مكلفة.  الهدية  تكون  الأن  داع��ي  ال  املعلم. 
االأمر امل�ساعر واجلهود ال�سادقة.

جدول املعّلم:  اأو  وقت  احرتام  • يجب 
اإزع��اج��ه با موعد  ع��دم  االأف�سل  من 

املدر�سة  اإىل  ال��ط��ف��ل  اإي�������س���ال  ع��ن��د 
نقا�ض  اإق���ام���ة  حم���اول���ة  اأو  م���ث���ًا 

الهاتف خال  طويل معه على 
ا�سرتاحة الغداء. قد ي�سبح 

ميكن  فظاً!  اجلائع  املعلم 
ر�سالة  ل�����ه  ت���ر����س���ل���ي  اأن 

به  تت�سلي  اأو  اإلكرتونية 
لتحديد موعد. اإذا كان 
م�سرتخيني،  الطرفان 
ب�سكل  امل��ح��ادث��ة  ت�����س��ري 

اأف�سل.
جميع  اأن  دوم��������اً  ت����ذك����ري 

من  الكثري  تتطلب  العاقات 
�سيما  ال  واجل����ه����ود،  ال���وق���ت 

العاقات املثمرة.

مــنــ�عـــات
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يظن كثريون اأن من ال�سروري اأن يتعلموا كيفية ال�سيطرة على عقلهم لأنهم مقتنعون باأنهم يتمتعون اأ�ساًل بهذه القدرة. لكن ا�ستنادًا 
اإىل درا�سات دورية وحتليالت للقوى التي توؤثر دومًا على عقولنا، يظن اآخرون اأننا لن نتمكن مطلقًا من ال�سيطرة على عقولنا واأّن هذا 

جمرد وهم. ريت�سارد ديفيد�سون جاء بالتفا�سيل التالية.

توا�صلي مع املدر�صة من اأجل طفلك

هل ت�صتطيع ال�صيطرة على عقلك؟ 
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للكاتب  ال��ف��ق��دان..  دروب 
العراقي عبد اهلل �صخي

عن دار املدى يف بريوت �سدرت الرواية الثانية للكاتب العراقي عبد اهلل 
�سخي بعنوان )دروب الفقدان(. ت�سعى الرواية اإىل متابعة حيوات وم�سائر 

ال�سخ�سيات الرئي�سية التي وردت يف روايته االأوىل )خلف ال�سدة(.
التي  امل�سنية  الرحلة  تلك  معاينة  الكاتب  يوا�سل  الفقدان(  )دروب  يف 
بداأها املهاجرون االأوائل القادمون من اأرياف اجلنوب ليقيموا خلف �سدة 
با�سا يف بغداد ولي�ستقروا يف ما بعد يف مدينة )الثورة( )ال�سدر(  ناظم 
ح��ال��ي��ا يف ال��ف��رتة م��ن اأوا����س���ط �ستينات ال��ق��رن امل��ا���س��ي ح��ت��ى ب��داي��ة عام 
1980. هنا تعالج الرواية يوميات االأم مكية احل�سن وابنها علي �سلمان 
والنا�ض يف اجلوار يف رحلة جديدة، رحلة املدينة هذه املرة واأثر االأحداث 
ال�سيا�سية على هذه العائلة وعلى عموم ال�سكان يف تلك البقعة املحا�سرة. 
ت�سطدم  التي  النا�ض  اأح��ام  اهلل �سخي  عبد  يك�سف  اجلديدة  روايته  يف 
يف  حرياتهم.  وم�سادرة  اإخ�ساعهم  يف  ال�سلطة  وبرغبة  واخل��وف  بالقلق 
اأجل  والغناء من  واملو�سيقى  وال�سوق  الرواية احلب  ي�سطع يف  املناخ  هذا 

حياة اإن�سانية.

)اأقمار واأقدار( ديوان �صعري 
للكاتب حممد �صلماوي

حممد  الكاتب  اأ�سدر  م�سرحية،  وموؤلفات  وق�س�سية  روائية  م�سرية  بعد 
 – امل�سرية  ال���دار  ع��ن  واأق����دار(  )اأق��م��ار  االأول  ال�سعري  دي��وان��ه  �سلماوي 
متباعدة  ف��رتات  على  كتبها  الق�سائد  من  جمموعة  يت�سمن  اللبنانية، 
طيلة خم�سة ع�سر عاماً، وتنباأت اإحداها )ن�سرت يف بداية يناير 2011( 
بثورة 25 يناير متمنياً يف اآخرها اأن تنق�سع الغيوم ال�سوداء عن م�سر، واأن 

ت�سهد فجراً جديداً.
ب��اب اخليال على  وت�سرع  املعا�ض  الواقع  اأج��واء  ال��دي��وان يف  حتلق ق�سائد 
االأخرية  روايته  يف  خ�سو�ساً  �سلماوي،  اأعمال  جممل  يف  كما  م�سراعيه، 
ميدان  يف  امل�سريني  وث��ورة  تون�ض  ث��ورة  تخيلت  التي  الفرا�سة(  )اأجنحة 

التحرير و�سرحت ماحمهما ووقائعهما قبل وقوعهما باأ�سهر.
ال�سنوات  يف  م�سر  ب��ه  م��رت  ال���ذي  ال�سيا�سي  احل���راك  الق�سائد  تر�سد   
االأخ��رية، وف�ساد العاقات ال�سخ�سية و�سياع امل�ستقبل بني خاطفي ثمار 
وال��� )في�سبوك( يف هذا  االإن��رتن��ت  ي��وؤدي��ه  ال��ذي  الرئي�ض  وال���دور  التقّدم، 

املجال.

• حدثينا عن فيلم )ال�سارع لنا(؟
احلقوق  اأ�سحاب  املواطنني  م�ساكل  الفيلم  يعر�ض   -
كانوا  ال��ت��ي  تظاهراتهم  وي��ر���س��د  م�سر  يف  امل��ه��دورة 

يبيتون خالها يف ال�سوارع، ومن هنا جاء ا�سمه.
اإىل ت�سوير ه��ذه االعت�سامات  دع��اك  ال��ذي  م��ا    •

كافة؟
اأتعاي�ض  نف�سي  وج���دت  بعامني،  ال��ث��ورة  ق��ي��ام  قبل   -
واملهم�سني  الع�سوائيات  �سكان  مع  فيه  مبالغ  ب�سكل 
تظاهراتهم  توثيق  يف  فكرت  ل��ذا  ال�����س��وارع،  واأط��ف��ال 

حت�سباً الأي حدث.
اأكرث امل�ساهد التي اأثرت فيك؟ • وما 

�سد  تهتف  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��ع��ج��وزة  ال�����س��ي��دة  م�سهد   -
الف�ساد ثم �سقوطها على االأر�ض؛ فقد اأردت ت�سبيهها 
مب�سر، خ�سو�ساً حينما حاولت اأن تقوم م�ستندة علّي، 
لاإطاحة  ال��ث��ورة  على  ا�ستندت  م�سر  ك���اأن  ف�سعرت 

بنظام مبارك.
وجود �سخ�سيات عامة يف الفيلم؟ من  الهدف  • ما 

والإح�سا�سي  ب��ع��ام��ني،  ال��ث��ورة  قبل  الفيلم  ���س��ورت   -
هذه  اأ�سحاب  فيه  يجتمع  ي��وم  �سياأتي  باأنه  الداخلي 
والأنني  وال��ث��ورة،  الع�سيان  ليعلنوا  الفئوية  املطالب 
ل�����س��ت حم��ل��ل��ة ���س��ي��ا���س��ي��ة وال اإع���ام���ي���ة، ب���ل خمرجة 
مهمتها ر�سد ما يحدث يف الباد من خال الت�سوير، 
العامة  ال�سخ�سيات  نظر  وجهة  عر�ض  على  حر�ست 

بو�سوح.
جاءت فكرة فيلم )اأنا واالأجندة(؟ • وكيف 

���س��ارك��ت يف الثورة  ي��ن��اي��ر،   25 ي���وم  ن��زل��ت  - ع��ن��دم��ا 
هذه  ع���ز  ويف  خم���رج���ة،  ال  ث���ائ���رة  م��واط��ن��ة  ب�سفتي 
التظاهرات طالعتنا و�سائل االإعام املختلفة تفيد باأن 
بهم،  خا�سة  )اأجندة(  لديهم  التحرير  يف  املوجودين 
اأغ�سبني  الذي  االأم��ر  وممولون من جهات خارجية، 
م��ن هذه  ل��ن��ا( قربتني  )ال�����س��ارع  ب�����س��دة الأن جت��رب��ة 
اأعداداً  منها  وج��دت  اإنني  حتى  كبري.  ب�سكل  الفئات 
له  عاقة  ال  جميعهم  اأن  واأع��ل��م  التحرير  يف  كبرية 
ب��االأج��ن��دات الداخلية وال اخل��ارج��ي��ة، ل��ذا ح��اول��ت يف 
الفيلم اإبعاد هذه االتهامات عن الثوار من خال بيان 

اأهدافهم.
يف  مهماً  ح��دث��اً  ت�سورين  اأن��ك  تعرفني  كنت  ه��ل   •

تاريخ م�سر؟
- ال اإطاقاً، وال كنت اأعلم اأن يوم 25 يناير هو بداية 

ثورة الأين اعتدت على ت�سوير التظاهرات كافة.
الت�سوير؟ يف  واجهتها  التي  ال�سعوبات  اأبرز  • ما 

- مل اأواجه يف )اأنا واالأجندة( �سعوبات، �سوى القنابل 
امل�سيلة للدموع. ولكن اأكرث ما كان يخيفني عموماً اأن 
ال�سرائط  على  اال�ستياء  ويتم  مني  الكامريا  ُت��اأخ��ذ 

في�سيع عملي الذي تعبت الأجله، اإىل جانب التهديدات 
التي كنت اأتلقاها.

ال��ث��ورة يف خمتلف  اأح���داث  تغطية  ا�ستطعت  كيف   •
امليادين واملحافظات؟

بديهة  ���س��رع��ة  ال��ث��وري��ة  االأف����ام  ال��ع��م��ل يف  - يتطلب 
مع  يتنا�سب  مب��ا  املحيطة  االأح����داث  توظيف  واإع����ادة 
اأنني  اأع��ت��ق��د  يتطلب خ��ربة  م��ا  وه��و  الفيلم،  م��و���س��وع 
65 ف��ي��ل��م��اً وث��ائ��ق��ي��اً طويًا  اأم��ل��ك��ه��ا؛ ف��ق��د اأخ���رج���ت 
امل�سوار  ه��ذا  ب��داي��ة  منذ  تعلمت  ومتو�سطاً.  وق�سرياً 
م��ع خمتلف  للتاأقلم  ا���س��ت��ع��داد  وع��ل��ى  م��رن��ة  اأك���ون  اأن 
قد  معني  ح��دث  لت�سوير  نزلت  اإذا  م��ث��ًا،  االأح����داث. 
اأف�����س��ل ف��اأغ��ري اخل��ط��ة كلها. كنت يف  اأج���ده  اآخ���ر  يقع 
ال�سوارع بعنوان  اأطفال  اأ�سور فيلماً عن  املرات  اإحدى 
)طيارة طايرة(، لكن الطفل الذي اتفقت معه ُقب�ض 
عليه. كي ال ي�سيع جمهود فريق العمل والقناة املنتجة 
قررت تغيري الطفل وعنوان الفيلم اإىل )�سمك �سغري( 
بالفكرة نف�سها، وح�سد العمل ثاث جوائز من بينها 
يف  ال�سور(  )لقاء  مهرجان  يف  �سيناريو  اأف�سل  جائزة 

املركز الثقايف الفرن�سي.
واجهت �سعوبات كونك فتاة ت�سور هذه االأفام  • هل 

ال�سعبة؟
- يف البداية كانت �سركات االإنتاج توزِّع االأفام بح�سب 
نوع املخرج، وهو ما حرمني من تقدميها، اإىل اأن طلبت 
من القيمني اأن مينحوين الفر�سة الأثبت العك�ض وهو 
اأي خطوط  اأ�سع  اأنني ال  ذل��ك  ما ح��دث. �ساعدين يف 
ير�سحونني  اإن��ه��م  حتى  االأف����ام،  موا�سيع  يف  ح��م��راء 
عن  كالبحث  وال�سعبة  الغريبة  امل��وا���س��ي��ع  لت�سوير 

االألغام يف منطقة ما.
اجلماهريية  ال��وث��ائ��ق��ي��ة  االأف�������ام  ح��ق��ق��ت  ه���ل   •

املطلوبة؟
الروائية  ���س��ي��ادة  اأم������ام  ذل����ك  يف  ف�����س��ل��ت  ل���اأ����س���ف،   -
ال�سعيفة، ف�سًا عن ان خمرجها ُيعامل دائماً على اأنه 
مل يولد فنياً بعد، وما زال مبتدئا، لدرجة اأن اأ�سدقائي 
ي�ساألونني دائماً: متى تقدمني اأفاماً روائية طويلة؟ 
ال�سينما!  يف  خم��رج��ة  ن���راك  اأن  ن��ري��د  وثائقية  يكفي 
اأتعجب من هذا احلديث واأت�ساءل: هل من ال�سروري 

اأن اأقدم اأفاماً طويلة كي اأ�سبح خمرجة كاملة؟!
الف�سل؟ هذا  عن  امل�سوؤول  • من 

اأب���رزه���ا امل���خ���رج ال����ذي ال يح�سن  اأك����رث م���ن ج��ه��ة،   -
الت�سويق لنف�سه بال�سكل الكايف، واملنظومة ال�سينمائية 
ذاتها التي تتعامل مع الفيلم الوثائقي على اأنه مرتبة 
ثانية ولي�ض اأ�سا�سياً، يف حني اأن م�ستوى بع�ض االأفام 
يف  و�سعها  يجوز  وال  للغاية  متدن  الطويلة  الروائية 
دمت  يناير �سُ امل�سرية؛ فمثًا بعد ثورة  العر�ض  دور 
بوم(  ت��ك  )ت���ك  بفيلمي  ال�سينمائي  امل��و���س��م  ب��اف��ت��ت��اح 
و)�سارع الهرم( و�سعرت بالعار، الأنهما ال يرتقيان اإىل 
تاريخ  يف  و�سعهما  يجب  وال  اأ���س��ا���س��اً،  االأف���ام  مرتبة 

ال�سينما امل�سرية العريقة.
جديدك؟ • وما 

- اأح�سر ثاثة اأفام وثائقية عن التحر�ض من اإنتاج 
اجلن�سي  الكبت  االأول  يتناول  للمراأة،  املتحدة  االأمم 
لدى ال�سباب وكيفية مواجهته واالعرتاف به، والثاين 
يعر�ض االأثر النف�سي لدى الفتيات، والثالث يلفت اإىل 

اأ�سبابه واأنواعه وكيفية الت�سدي له.

خال  ال�سارقة  وم��راك��ز  باأندية  ال�سعر  م�سابقة  حتكيم  جلنة  اأعلنت 
الكتبي  بالعجيد  �سعيد  م�سبح  �سعادة  برئا�سة  االول  اأم�ض  اجتماعها 
مليحة  ن���ادي  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  االحت���ادي  الوطني  املجل�ض  ع�سو 
العليا املنظمة ل�سباق االأندية للثقافة  الثقايف الريا�سي ع�سو اللجنة 

والفنون عن تلقيها 22 م�ساركة يف امل�سابقة. 
وال�ساعر  ال�سوين  خليفة  علي  ال�ساعر  وع�سويتها  يف  اللجنة  وت�سم 
حممد بن طناف الكعبي ويا�سر الدوخي ع�سو اللجنة العليا املنظمة 
لل�سباق م�سوؤل االإعام واالإت�سال واخلدمة املجتمعية مبجل�ض ال�سارقة 
للثقافة  االأن��دي��ة  �سباق  فئات  اح��دى  ال�سعر  م�سابقة  وتعد  الريا�سي. 
والفنون الذي ينظمه نادي ال�سارقة الريا�سي الثقايف برعاية جمل�ض 
ال�سارقة الريا�سي . واأ�سارت جلنة التحكيم اإىل اأن امل�ساركات يف جمملها 
على  الطاب  من  واملثقفني  الريا�سيني  قبل  من  كبريا  حر�سا  مثلت 
للجنة  ال�سعرية  اأعمالهم  ورف��ع  ال�سعر  م�سابقة  فعاليات  يف  امل�ساركة 
التحكيم يف ظل ارتفاع اأعداد امل�ساركني يف هذه الفئة عن العام املا�سي 
ال�سعرية  الق�سائد  من  بعدد  امل�ساركة  على  وامل��راك��ز  االأن��دي��ة  وحر�ض 

ملنت�سبيها . 

وحر�ست اللجنة على اجراء تقييم لكافة االعمال ال�سعرية املقدمة من 
قبل الطلبة بعد اأن انطبق عليها �سروط امل�ساركة بحيث متت مراجعتها 

من قبل اللجنة وتقييم كل عمل ومنحه الدرجة التي ي�ستحقها . 
ومليحه  ال�سارقة  اندية  من  امل�سابقة  يف  م�ساركة  ن�سبة  اأعلى  وبلغت 
واحت�����اد ك��ل��ب��اء ح��ي��ث ق���دم ك���ل م��ن��ه��م ث���اث ق�����س��ائ��د ع��ل��ى ح���دة فيما 
الرتبية  اإدارة  وق��دم��ت  �سعريتني  م�ساركتني  احل�سن  دب��ا  ن���ادي  ق��دم 
االجتماعية بوزارة ال�سوؤون االجتماعية ق�سيدة واحدة وقدمت مراكز 
لكل  ق�سيدتني  احل�سن  ودب��ا  وكلباء  ومليحه  وال��ذي��د  وا���س��ط  نا�سئة 
مركز. واأ�ساد م�سبح بالعجيد مب�ستوى امل�ساركات من قبل الريا�سيني 
واملنت�سبني لاندية واملراكز يف تقدمي اإبداعاتهم ال�سعرية التي �سملت 
عددا من اجلوانب منها الوطنية والتعليمية والثقافية بخاف القيم 

والعادات . 
االأمر  الق�سائد  اإعجابها مب�ستوى  اأبدت  التحكيم  اأن جلنة  اإىل  واأ�سار 
الذي يعزز من جناح امل�سابقة يف تاأهيل الاعبني ليكونوا مبدعني يف 
التحكيم  للجنة  ال�سكر  مقدما  ال�سعر  بينها  من  والتي  املجاالت  �ستى 

وجهودها يف حتكيم الق�سائد.

ثقافة وفن�ن
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حت�سر ثالثة اأفالم عن التحر�س

نيفني �صلبي: الأفالم الوثائقية ف�صلت يف حتقيق اجلماهريية

جلنة حتكيم م�صابقة ال�صعر باأندية 
ومراكز ال�صارقة تتلقى 22 م�صاركة 

تتميز اأعمال املخرجة نيفني �سلبي بالتوغل يف حياة الفئات املهم�سة يف املجتمع امل�سري؛ فقد قدمت حواىل 65 فيلمًا 
وثائقيًا اهتمت فيها مب�سكالت هذه الفئات بعد معاي�ستها عن قرب. عن حما�سرتها يف نوعيات حمددة من الأفالم وقدرتها 

على الإفالت منها والتوثيق للثورة امل�سرية كان مع نيفني هذا احلوار:

اإ�صدار جديد يوثق البحوث الفائزة 
بجائزة ال�صارقة لالأدب املكتبي

كتابا  بال�سارقة  واالإع���ام  الثقافة  بدائرة  والن�سر  الدرا�سات  ق�سم  اأ�سدر 
املرة  وه��ي  املكتبي  ل���اأدب  ال�سارقة  ع��ن ج��ائ��زة  االإع���ان  ج��دي��دا مبنا�سبة 

االأوىل التي يتم فيها طباعة كتاب ي�سم البحوث الفائزة يف اجلائزة.
كما تعتزم الدائرة طباعة كل البحوث الفائزة يف الدورات ال�سابقة والاحقة 

رفدا للمكتبة واإثراء لعملية البحث املكتبي واحتفاء وتقديرا للفائزين.
وي�سم الكتاب البحوث الفائزة باملراكز الثاثة االأوىل وهي بحث للدكتور 
وبحث  االول  باملركز  والفائز  الفكرية  امللكية  ح��ول  �ساهني  كامل  �سريف 
وحماية  اإدارة  يف  االأك��ادمي��ي��ة  املكتبات  دور  ح��ول  املر�سي  العليمي  ل��رثوت 
امللكية الفكرية يف البيئة الرقمية والفائز باملركز الثاين وبحث الإبراهيم 
ال�سعيد عبداحلميد حول املكتبات ودورها يف تر�سيخ مفهوم حماية حقوق 

امللكية الفكرية والفائز باملركز الثالث.
وكان مو�سوع امل�سابقة يدور حول امللكية الفكرية ودور املكتبات يف حمايتها 
والطرق واالأ�ساليب اخلا�سة بذلك خا�سة بعد التطور التقني الكبري ونظم 
املعلومات . وجاءت البحوث الثاثة على م�ستوى اأكادميي مميز وملتزمة 

بقواعد البحث العلمي ومطبقة خلطواته واأ�س�سه.
1998 توافقا  اأن ال��دورة االأوىل للجائزة كانت قد انطلقت يف عام  يذكر 
مع اختيار ال�سارقة عا�سمة العرب الثقافية يف العام نف�سه ثم توالت دورات 
اجلائزة يف ال�سنوات التي تليها وتنوعت مو�سوعاتها بني املكتبات والتنمية 
يف دولة االإمارات واملكتبة واالإنرتنت والقراءة وعاقتها بالتنمية الفكرية 
ع�سر  يف  والتوثيق  واملعلومات  العربية  الن�سر  وحركة  االإب���داع  جانب  اىل 
واملتغريات  امل�ستجدات  تواكب جميع  التي  املو�سوعات  العوملة وغريها من 

التي قد تطراأ عليهم.
بال�سارقة  واالإع���ام  الثقافة  ب��دائ��رة  الفنون  اإدارة  تنظم  اآخ��رى  جهة  من 
�سمن فعاليات الربنامج الثقايف ل�سهر مايو اجلاري يوم غد االأحد معر�سا 
فنيا يف اخلط العربي مبركز الذيد الثقايف - مدينة الذيد مب�ساركة 13 

فنانا من منت�سبي مركز كلباء للفنون.
تاأتي هذه الفعالية يف اإطار الرتكيز على املنتج الفني باإعتباره رافدا حقيقيا 
وفر�سة  االإ�سامية  والزخرفة  العربي  واخلط  الت�سكيلة  الفنون  ملنظومة 

لاإطاع عليهم من خمتلف �سرائح املجتمع لاإرتقاء بالذائقة الفنية .
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عاجاً  ال�سرتويدية  غري  االلتهاب  م�سادات  ت�سكل 
ُي�����س��ت��ع��م��ل ع��ن��د االإ����س���اب���ة ب��ال��ت��ه��اب مفا�سل  ���س��ائ��ع��اً 
مبا�سرة  و���س��ع��ه��ا  ي��خ��ل�����س��ك  وال���ي���دي���ن،  ال��رك��ب��ت��ني 
دون  وم��ن  االأمل  م��ن  طويلة  اأ�سابيع  م��ن  اجللد  على 
طريق  ع��ن  ت��وؤخ��ذ  م�سادات  ت��ن��اول  ملخاطر  التعر�ض 
الفّم، وفقاً لدرا�سة جديدة اأجرتها منظمة )كوهران 

كوربوري�سن( لاأبحاث الدولية.
ال��ري��ا���س��ي يف  االأداء  م��رك��ز  م��دي��ر  برك�سون  اإري���ك  د. 
م�ست�سفى ما�سا�سو�ست�ض العام التابع جلامعة هارفارد، 
االلتهابات  امل��ج��ال: )جن��د يف م�سادات  ه��ذا  يقول يف 
بالن�سبة  �سيما  ال  مم��ت��ازاً،  خ��ي��اراً  ال�سرتويدية  غ��ري 
اإىل االأ�سخا�ض املعر�سني خلطر االإ�سابة مب�ساعفات 

ب�سبب تناول اأدوية توؤخذ عن طريق الفم(.

خماطر
ال�سرتويدية  غري  االلتهابات  م�سادات  بع�ض  يعمل 
ونابروك�سني  وم��وت��ري��ن(  )اأدف���ي���ل  ك��االإي��ب��وب��روف��ني 
)األيف ونابرو�سني( من خال اإيقاف عمل االأنزميات 
التي ت�سبب االأمل. عموماً، ُتعترب م�سادات االلتهابات 
املدى  على  ا�ستعمالها  عند  اآم��ن��ة  ال�سرتويدية  غ��ري 
ت�سبب  ق��د  ا�ستعمالها  ي��ط��ول  عندما  لكن  الق�سري، 
قرحة ونزيفاً يف املعدة واأ�سراراً يف الكبد والكلية، وقد 

تعّر�ض املري�ض خلطر االإ�سابة باأزمات قلبية.
ت�سكل م�سادات االلتهابات غري ال�سرتويدية املو�سعية 
و�سفة  اإال مب��وج��ب  عليها  احل�����س��ول  ال��ت��ي ال مي��ك��ن 
اأق���ّل م��ن تلك ال��ت��ي ُت��وؤخ��ذ ع��ن طريق  طبيب خ��ط��راً 
الفم، الأن ال��دواء يبقى قريباً من موقع االأمل وبهذا 

تبقى م�ستويات الدّم واالأن�سجة البعيدة منخف�سة.
الدرا�سات حول م�سادات  يقول د. برك�سون: )اأ�سارت 
اأن  اإىل  امل��و���س��ع��ي��ة  ال�����س��رتوي��دي��ة  االل���ت���ه���اب���ات غ���ري 
االأعرا�ض اجلانبية النظامية الناجتة منها قليلة، لذا 
تبقى اأكرث اأمناً من تلك التي توؤخذ عن طريق الفم، 

ال �سيما عند ا�ستعمالها على املدى الطويل(.

اأعرا�س جانبية
اأن م�����س��ادات االل��ت��ه��اب��ات غري  ب��رك�����س��ون  ي��و���س��ح د. 
ديكلوفيناك  ه���ي:  ا���س��ت��ع��م��اال  االأك����رث  ال�����س��رتوي��دي��ة 
وكيتوبروفني  )ن��ورف��ني(  اإي��ب��وب��روف��ني  )ف��ول��ت��اري��ن( 
)اأورودي�ض( واإندوميتا�سني )اإندو�سني( وبريوك�سيكام 

)فيلدين(. فما الفرق بني هذه االأنواع؟
االأدوي���ة على  ه��ذه  )ي��اأت��ي بع�ض  برك�سون:  د.  يجيب 
�سكل رذاذ وبع�سها االآخر على �سكل مرهم اأو هام اأو 
اأخ��رى مب��ادة ت�ساعد  على �سكل ال�سقات، بينما ت��زّود 

اجللد على امت�سا�سها ب�سكل اأ�سرع(. 
االلتهاب  م�سادات  باأنواع  املرفقة  التعليمات  تختلف 
العامة  اجلرعة  اأن  اإال  املو�سعية،  ال�سرتويدية  غري 
امل�سابة  املنطقة  على  منها  قليلة  كمية  و�سع  تتطلب 
االأعرا�ض  ت�سمل  يومياً.  م��رات  اأرب��ع  اإىل  مرتني  من 
الناحت من  ب��االأمل  اأ�سبه  واأمل��اً  اجلانبية طفحاً جلدياً، 

حرق واأعرا�ساً اأ�سبه بالزكام.
قبل اأن تر�سو على اأحد اأنواع م�سادات االلتهابات غري 
ال�سرتويدية للتخل�ض من االأمل، خذ يف االعتبار ما 

يلي:
التي  االأدوي���ة  اأن  الباحثون  ي��وؤك��د  االأمل:  مو�سع   1
اأثبتت  املو�سعية  واالأدوي�����ة  ال��ف��م  ط��ري��ق  ع��ن  ت��وؤخ��ذ 
م�سادات  اأن  اإال  االأمل،  م��ن  ال��ت��خ��ّل�����ض  يف  فاعليتها 

ملعاجلة  اأف�سل  تبقى  ال�سرتويدية  غ��ري  االلتهابات 
اآالم الركبة اأو اليد... الأنها تو�سع فوق منطقة االأمل 
مبا�سرة على �سطح اجللد. يف املقابل، تبدو م�سادات 
طريق  عن  توؤخذ  التي  ال�سرتويدية  غري  االلتهابات 
الفم اأف�سل للتخفيف من االآالم العميقة اأو ال�ساملة 

التي ت�سيب اجل�سم كاما.
من مراجعة  بّد  ال  ال�سحة:  على  الدواء  خماطر   2
اأمرا�ساً  يعانون  الذين  االأ�سخا�ض  �سيما  ال  الطبيب، 
القلب،  اأم��را���ض  اأو  ال���دم  �سغط  ارت��ف��اع  اأو  الكبد  يف 
ق��ب��ل ت���ن���اول اأح�����د اأن�������واع م�������س���ادات االل���ت���ه���اب غري 

ال�سرتويدية.
3 مدة العاج: ي�سف د. برك�سون م�سادات االلتهابات 
غري ال�سرتويدية التي توؤخذ عن طريق الفّم عندما 
يكون العاج ق�سري االأمد اأي لب�سعة اأ�سابيع اأو اأقل. 
اأما حني يتطلب العاج فرتًة اأطول ت�سل اإىل ثاثة 
اأ�سابيع، فتف�سل امل�سادات املو�سعية. يف حال كان االأمل 

دائماً، فتاأكد اأن النوعني لن ياأتيا بنتيجة فاعلة.
اأف�سل  املو�سعية  االأدوي��ة  )تبقى  برك�سون:  د.  ي�سرح 
لاأ�سخا�ض الذين يعانون اآالماً عر�سية يف املفا�سل، 
ال��ع��اج��ات االأخ����رى يف تخفيف  اأن����واع  يف ح��ال ف�سل 

االأمل(.
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ل حتظى الأدوية املو�سعية ب�سعبية اإل اأنها اأثبتت قدرتها على حتقيق فاعلية عالية، ل �سيما م�سادات اللتهاب غري ال�سرتويدية. 
هل توؤدي اإىل م�ساعفات وخماطر ومتى نلجاأ اإليها؟

ي�سّكل االختناق اأحد احلوادث املنزلية االأكرث �سيوعاً. 
لذلك من ال�سروري تذّكر اخلطوات االأ�سا�سية الإنقاذ 

�سخ�ض يختنق اأمام عينيك.
يختنق  �سخ�ض  م�ساعدة  يف  االأوىل  اخل��ط��وة  تتمثل 
يف مراقبة الو�سع: هل يتنف�ض؟ هل فقد وعيه؟ هل 

ميكنه بذل املجهود ليعط�ض؟

ان�سداد جمرى
راقب الو�سع:

• اإّنه يتنف�ض اإمّنا ب�سعوبة.
التنف�ض. خال  اأ�سواتاً  • ي�سدر 

• يبذل جمهوداً ليعط�ض.

يف حال كان جمرى التنف�ض م�سدوداً جزئّياً
اإن كان االن�سداد جزئّياً، يجب اأال نتدّخل خمافة من 
ان�سداد جمرى  اإىل  ي��وؤدي  ما  �سوءاً،  الو�سع  نزيد  اأن 
اأن يحاول  امل�����س��اب  م���ن  اط��ل��ب  ب��ال��ك��ام��ل.  ال��ت��ن��ف�����ض 
الإخ���راج  االأح���ي���ان  يكفي يف معظم  ف��ذل��ك  ال��ع��ط�����ض، 
اجل�سم الغريب الذي ي�سّد جمرى الهواء. بعد ذلك 
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى م�ساعدة  ال���ط���وارئ  ات�����س��ل مب��رك��ز 

طبية.
 

راقب الو�سع:
الكام. عن  ال�سخ�ض  • يعجز 

بنق�ٍض يف الهواء، وقد  ي�سعر  التنف�ض.  عن  يعجز   •
و�سع يديه على عنقه.

�سوت تنف�سه. ت�سمع  • ال 
العط�ض. ي�ستطيع  • ال 

�سفتاه. وازرقت  وجهه  • ا�سفّر 
 

يف حال كان جمرى التنف�س م�سدودًا بالكامل
يف هذه احلالة يكون جمرى التنف�ض قد �ُسّد بالكامل، 
ب�سرعة  ال��وع��ي  يفقد  وق���د  يختنق.  ال�سخ�ض  وب����داأ 

وميوت ب�سبب النق�ض يف الهواء.

م��ن ال�����س��روري ال��ت��ح��رك ب�����س��رع��ة وت��ط��ب��ي��ق مناورة 
ال�سفعات اخلم�ض على الظهر اأو مناورة هيمليك.

مناورة ال�سفعات اخلم�س على الظهر
الذي يختنق، م�ستديراً  ال�سخ�ض  جانب  اإىل  قف   •

قليًا نحو ظهره.
واأحِنه نحو االأمام. يديك  باإحدى  ب�سدره  • اأم�سك 

على  م���رات  خم�ض  ا���س��رب��ه  االأخ����رى  ي���دك  • ب��ك��ّف 
ظهره بني عظم الكتفني.

ال��ق��درة على  ي�ستعيد  اإن  م��ا  ���س��رب��ه  ع��ن  ت��وق��ف   •
التنف�ض.

ماحظة: اإن كان امل�ساب طفًا، ميكنك اتباع التقنية 
ذاتها اإمنا بحذر اأكرب.

مناورة هيمليك
فاعل،  غ��ري  الظهر  على  ال�سرب  اأن  تاحظ  عندما 
عليك ال�سغط على بطن امل�ساب عرب اعتماد مناورة 

هيمليك.
بظهره. ملت�سقاً  امل�ساب  وراء  • قف 

• مرر ذراعيك حتت ذراعيه واطلب منه االنحناء.
اأعلى،  اإىل  وظاهرها  و�سعها،  ي��دك  قب�سة  اأغلق   •
يف الق�سم العلوي من البطن عند اأعلى املعدة وحتت 

عظم الق�ض.
واحر�ض على اأال  االأوىل  على  االأخ��رى  يدك  • �سع 

ي�سغط �ساعداك على جانبي امل�ساب.
ب��ق��وة مم��ار���س��اً ���س��غ��ط��اً ن��ح��و الداخل  ي��دي��ك  • ���س��ّد 

واالأعلى.
مرات اإن مل ُيفتح جمرى  خم�ض  املناورة  هذه  • كرر 

الهواء.
جمرى التنف�ض، اإن مل يب�سقه  ي�سّد  الذي  • اجل�سم 
امل�ساب، رمّبا ال يزال يف فمه. يف هذه احلالة، عليك 

البحث عنه واإخراجه بحذر باأ�سابعك.
احلال. يف  باالإ�سعاف  • ات�سل 

- اإذا فقد امل�ساب وعيه:

)االإ�سعافات  ا�سطناعي  تنف�ض  باإجراء  اإنعا�سه  حاول 
االأولية يف حال ال�سكتة القلبية(.

- اإن كان امل�ساب ر�سيعاً:
اإن كان امل�ساب  تختلف اخلطوات التي عليك اتباعها 

طفًا مل يتخطَّ ال�سنة من عمره.

على الظهر: �سفعات   5
�ساعد يدك  االأ�سفل على  الر�سيع ووجه نحو  • �سع 
يكون  واأن  �ساعدك بني رجليه  اأن مير  واحر�ض على 
راأ���س��ه بو�سع  اأك��رث انخفا�ساً من ���س��دره. ثّبت  راأ���س��ه 
كل  على  )اإ���س��ب��ع  وجنتيه  على  متباعدين  اإ�سبعني 

وجنة(.
مرات بقوة على ظهره  خم�ض  يدك  براحة  • ا�سربه 

بني عظم الكتفني.
الغريب من فمه. اجل�سم  برفق  • ا�سحب 

يتنف�ض. الر�سيع  اأن  من  • تاأكد 

اإن مل تنجح ال�سفعات اخلم�ض، ا�سغط خم�ض مرات 
على �سدره:

�ساعدك.  على  وم��دده  ظهره  على  الر�سيع  اقلب   •
اأما  كفك.  نحو  منحدراً  راأ�سه  يكون  اأن  على  احر�ض 

باقي ج�سمه فاألقه على فخذك.
على �سدره خم�ض مرات باإ�سبعني. ا�سغط  • ا�سغط 
و�سط ال�سدر على عظم الق�ض )عند اخلط الوهمي 

الذي ي�سل بني احللمتني(.
اإذا كان اجل�سم الغريب قد خرج من فمه. • حتّقق 

اإذا كان الطفل يعجز عن التنف�ض ومل يفقد الوعي:
���ي ال�����س��ف��ع��ات اخل��م�����ض ع��ل��ى الظهر  م���ن���اورترَ • ك����ّرر 

وهيمليك الواحدة تلو االأخرى.
• ال تتوقف اإىل اأن ُيفتح جمرى الهواء وُيعاود الطفل 

التنف�ض ب�سكل طبيعي.
اإذا فقد الر�سيع الوعي:

ابداأ عملية التنف�ض اال�سطناعي.

احد اكرث احلوادث املنزلية �سيوعا

الختناق... كيف نتعامل معه؟

م�صادات اللتهاب املو�صعية... خيار جيد 

توتر الأمعاء..
 ا�صبابه و�صبل عالجه

العربي، تظهر  العامل  الن�ساء يف  االأمعاء ي�سيب ع��دداً كبرياً من  توتر 
اأعرا�ض هذا املر�ض على �سكل انتفاخ واأوجاع كثرية. للتحدث عن هذا 
املر�ض، التقت جملة اأنا زهرة االخت�سا�سي يف اأمرا�ض اجلهاز اله�سمي 

علي �سرحان. ويف ما يلي ن�ض اللقاء:
ما هو مر�ض توتر االأمعاء؟ ي�سّكل توتر االأمعاء اأو القولون الع�سبي اأو 
تهيج امل�سران جمموعة عوار�ض ت�سيب اجلهاز اله�سمي ب�سكل مزمن 
مع غياب اأي خلل ع�سوي وا�سح يك�سر طبيعة هذا املر�ض. وهو يعّد من 

اأكرث اأمرا�ض اجلهاز اله�سمي �سيوعاً.
اأكرث من  ن االأكرث عر�سة لهذا املر�ض؟ي�سيب توتر االأمعاء الن�ساء  مرَ
الرجال ويكرث يف ال�سريحة العمرية التي تراوح من 10 اإىل 30 �سنة.

هل يرتبط هذا املر�ض بعوامل نف�سية؟ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بال�سحة 
ن�سبة هذا  زادت  النف�سية متدهورة، كلما  ال�سحة  النف�سية. كلما كانت 
املر�ض. ويف العامل العربي، نعاين دوماً من م�ساكل نف�سية وع�سبية، ما 
يعّر�ض حياتنا و�سحتنا للخطر املتزايد. كما اأّن االإفراط يف االأكل قد 

يزيد املر�ض حدًة.
الغازات  كمية  وتزايد  واالإنتفاخ  البطن  اأمل  ال�سائعة؟  عوار�سه  ما هي 
عند  االإ�سهال  االأم��ع��اء  توتر  ي�سّبب  قد  اأخ���رى،  جهة  من  كبري.  ب�سكل 
االأمرا�ض  من  النوع  ه��ذا  اآخ��ري��ن.  عند  واالإم�ساك  االأ�سخا�ض،  بع�ض 

تختلف حدته، وقد يرغم املري�ض اأحياناً على االإ�ستيقاظ من النوم.
اإجراء  اأخ����رى؟ يجب  م�ساكل  اإىل  االأم��ع��اء  ت��وت��ر  ي���وؤدي  اأن  ه��ل ميكن 
ال�ستبعاد  امل��ر���ض  بهذا  امل�سابني  عند  دوري  ب�سكل  خمربية  فحو�ض 
وجود جراثيم اأو دم يف االأمعاء. كما يجب اإجراء ت�سوير االأمعاء للذين 
يتجاوزون اخلم�سني عاما ال�ستبعاد االأمرا�ض اخلبيثة. كما اأّن فح�ض 
هرمونات الغدة الدرقية �سروري جداً للتاأكد من اأن كل �سيء على ما 

يرام. كل هذا ي�ساعدنا يف ا�ستبعاد اأي اأمرا�ض اأخرى قد نغفل عنها.
ما هو العاج االأبرز لهذا املر�ض؟ هناك �سبه اإجماع يف الطب التقليدي 
اأن ال عاج نهائياً لهذا املر�ض. لكن هناك بع�ض التعليمات التي  على 
اأن يعرفها املري�ض كاالإبتعاد عن امل�سروبات الغازية، والقهوة  يفرت�ض 
اأم��ا يف  االأمعاء.  التمدد يف  الغازات خال فرتة  ت�سبب  التي  واالأطعمة 
جهة  من  بكرثة.  االأل��ي��اف  تناول  املري�ض  على  فيجب  االإم�ساك،  ح��ال 
اأخرى، يجب اأن يعرف املري�ض اأّن املاأكوالت الد�سمة والغنية بالربوتني 

ت�سّره اأي�ساً.
كيف ميكن للطب ال�سيني اأن يعالج توتر االأمعاء؟ العاج االأف�سل لهذا 
املر�ض يكون بوا�سطة الطب ال�سيني خ�سو�ساً الوخز باالبر الذي يوؤدي 
اإىل تعديل عمل االأع�ساب التي تغّذي االأمعاء، وهو ما ي�سمى باملفهوم 

ال�سرقي ال�سيني التكافوؤ والتعاي�ض بني الني واليانغ.
اأربع  اأو  وع�سرين   12 بني  ت��راوح  ذل��ك؟ عن طريق جل�سات  يتم  كيف 
�سنوياً ملدة ثاث �سنوات. وهناك اإجماع على اأن النتائج االإيجابية مبا 
فيها ال�سفاء الكامل تتجاوز 80 يف املئة. كما اأّن العاج بالطب ال�سيني 
ال ميلك اأي م�ساعفات �سلبية. واأكرث من ذلك، فاإن التوتر الذي ي�ساب 
به كثريون من هوؤالء املر�سى يزول كلياً اأو جزئياً ب�سبب اإفرازات مواد 
ال�سريوتونني  ه��رم��ون  ع��م��ل  كتعديل  ال��وخ��ز  ع��ن  ن��اجت��ة  وه��رم��ون��ات 

والدوبامني من اأجل تخفيف التوتر. 
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يتناول )خيرب( )30 حلقة( ال�سنوات الثاث االأوىل 
للهجرة وغزوة خيرب، انطلق ت�سويره اأخرياً مبوازنة 
اإنتاج  �سبعة مايني دوالر، وهو من  مفتوحة تتجاوز 
كويتي و�سركة )اإيكوميديا( القطرية واملنتج ال�سوري 
حم�����س��ن ال��ع��ل��ي، اإخ�����راج حم��م��د ع��زي��زي��ة، ي�����س��ارك يف 
بينهم:  م��ن  و���س��وري��ون  م�سريون  ممثلون  البطولة 
عبد  وع��اي��دة  ال�سريطي  و���س��ام��ح  ال��ع��زي��ز  عبد  لبنى 
العزيز واأحمد ماهر، من �سورية اأمين زيدان، �سافة 

معمار.
�سابرين،  بطولته:  يف  في�سارك  النمرود(  )امللك  اأم��ا 
الفنانني،  من  وجمموعة  فهد،  عابد  �سعبان،  يو�سف 
رجب،  زه��ري  اإخ���راج حممد  �ستيوي،  اأ���س��رف  �سيناريو 
اإنتاج الدكتور عادل ح�سني، و�سينطلق الت�سوير قريباً 
فور االنتهاء من بناء الديكورات الداخلية التي تتجاوز 

كلفتها مليون دوالر.
منتجيهما  ���س��ع��ي  امل�سل�سلني  ب��ني  امل�����س��رتك  ال��ع��ام��ل 
الف�سائية،  املحطات  كّم من  اأكرب  اإىل  ت�سويقهما  اإىل 
لت�سويقهما  ت�سويرهما  من  االنتهاء  فور  ودبلجتهما 
االإط���ار، ي�سعى منتجو )خيرب(  ع��دة. يف ه��ذا  يف دول 
العربية،  تتحدث  ال  اإ�سامية  ب��اد  يف  ت�سويقه  اإىل 
اإىل  دبلجته  اإىل  النمرود(  )امللك  منتج  ي�سعى  بينما 

االإنكليزية والفرن�سية.

موازنة �سخمة
يو�سح حم�سن العلي اأن املوازنة ال�سخمة هي االأ�سل 
اأزياء  حت�سري  تتطلب  كونها  التاريخية،  ال��درام��ا  يف 
خ��ا���س��ة وجت��ه��ي��زه��ا، ف�����س��ا ع���ن اخل���ي���ول ال��ت��ي يتم 
والتخطيط  عليها  امل��م��ث��ل��ني  وت���دري���ب  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا 

للمعارك التي تفر�سها االأحداث.
ي�����س��ي��ف ال��ع��ل��ي اأن ال����درام����ا ال��ت��اري��خ��ي��ة حت��ت��اج اإىل 
وبع�ض  الت�سوير  ب��اأم��اك��ن  يتعلق  م��ا  يف  ال��دول��ة  دع��م 
يف  ومتاحة  للمنتج  مكلفة  تكون  قد  التي  التجهيزات 
االإح��ج��ام عن  اإىل  املنتجني  غالبية  يدفع  ما  ال��دول��ة، 
ال��درام��ا واع��ت��ب��اره��ا عملة  ت��ق��دمي ه��ذه النوعية م��ن 

قليلة التداول.
وكاالت  حتّكم  اإن  ال�سريطي  �سامح  يقول  جهته،  من 
االإعان يف القنوات الف�سائية يجعل تركيز املنتجني 
على االأعمال االجتماعية التي ت�ستقطب ن�سب متابعة 
واإعانات اأكرث من اأي عمل تاريخي، ما يتطلب تدخًا 
من الدولة لتقدمي اأعمال تر�سد الواقع التاريخي يف 

ظل اإحجام املنتجني عنها لظروف الت�سويق.
ل��ب��ط��ول��ة م�سل�سل  اأن����ه حت��ّم�����ض  ال�����س��ري��ط��ي  ي�����س��ي��ف 
االأح����داث  وتنعك�ض  خمتلفة  جت��رب��ة  ك��ون��ه  )خ��ي��رب( 
التاريخ  ق��راءة  اأن  موؤكداً  الواقع،  على  ير�سدها  التي 
ت�ساعدنا على فهم الواقع وامل�ستقبل نظراً اإىل الت�سابه 

يف االأحداث الذي ي�سل اأحياناً اإىل حد التطابق.
اأما اأحمد ماهر فياحظ اأن االأعمال التاريخية متثل 
حتدياً �سعباً اأمام الفنانني الذين اعتادوا اال�سرت�سال 
ملا يحدث يف  اأم��ام الكامريا مب�سمون احل��وار، خافاً 
االأعمال التاريخية التي تتطلب حفظ الدور والتحدث 
ما  البع�ض،  يجيده  ال  اأم��ر  وه��و  الف�سحى  بالعربية 

يبعده عن تقدمي مثل هذه االأعمال.
االجتماعية  ب��ال��درام��ا  االه��ت��م��ام  اأن  اإىل  ماهر  ي�سري 
اأمر خمٍز  والبولي�سية على ح�ساب الدراما التاريخية 

بتقدمي  ا�ستهرت  التي  امل�سرية  الدراما  اإىل  بالن�سبة 
اأجراً  يطلب  كفنان  يجعله  م��ا  وه��و  تاريخية،  اأع��م��ال 
موازنة  لتخفي�ض  املنتج  مع  منه  م�ساهمة  منخف�ساً 

العمل ال�سخمة.

حت�سريات طويلة
التاريخية  ال��درام��ا  اأن  ع��زي��زي��ة  امل��خ��رج حممد  ي��رى 
حتتاج اإىل حت�سريات وديكورات �سخمة، ووقت اأطول 
يف الت�سوير، الفتاً اإىل اأنه بداأ م�سل�سل )خيرب( يف وقت 
النتهائه  الرم�ساين  بالعر�ض  اللحاق  وياأمل  متاأخر 

من الديكورات مبكراً، ما ي�سهل عليه الت�سوير.
ي�سيف عزيزية اأن فرتة التح�سري للم�سل�سل ا�ستغرقت 
نحو عامني منذ كان جمرد فكرة، الفتاً اإىل اأن طبيعة 
االأعمال التاريخية تختلف عن اأي اأعمال اأخرى ميكن 
بدء ت�سويرها بعد اأيام من اال�ستقرار عليها، اأو حتى 

اأثناء كتابتها مبا يحقق اأكرث من عمل يف العام.
)امللك  اإن  �ستيوي  اأ���س��رف  ال�سيناري�ست  يقول  ب��دوره 
التلفزيون  اإنتاج  اأن يكون من  النمرود( كان يفرت�ض 
ب��ه��ا جعلته يوؤجل  ال��ت��ي مي���ّر  ل��ك��ن االأزم�����ة  امل�����س��ري، 
امل�سل�سل  حتى اطلع عليه املنتج عادل ح�سني واأعجب 
به وقرر اإنتاجه، م�سرياً اإىل اأنه اتفق مع ح�سني على 
ل�سمان  اإنتاجه  كلفة  تتخطى  للعمل  مبدئية  موازنة 

خروجه ب�سكل جيد.
ي�سيف �ستيوي اأن كتابة امل�سل�سل ا�ستغرقت �سبع �سنوات 
من بينها خم�ض �سنوات  يف جمع املادة التاريخية، وهو 
اإىل احلاجة  االأعمال، نظراً  اأمر طبيعي يف مثل هذه 
اإىل توثيق املعلومات واالأحداث التاريخية، مو�سحاً اأن 
املوؤلفني عادة ال يهتمون بكتابة �سيناريوهات تاريخية 

لعدم وجود منتج يتحم�ض لها.
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م�صل�صالت تاريخية )ت�صرب( بالأزمات عر�س احلائط 
قررت الدراما التاريخية حتدي الواقع الرازح حتت م�ساكل وا�سطرابات، وفر�س نف�سها على ال�سا�سات باإنتاج �سخم وموازنات تفوق 
باأ�سعاف موازنات امل�سل�سالت الجتماعية. لي�س هذا فح�سب، بل يف نية �سانعيها دبلجتها اإىل لغات اأخرى من بينها الفرن�سية والإنكليزية، 

من اأبرز هذه امل�سل�سالت )خيرب( و)امللك منرود(.

ربيع الأ�صمر و يا ظامل
ي�ستعد الفنان ربيع االأ�سمر لطرح اأغنيته اجلديدة )يا ظامل( من كلمات 
ال�ساعر عمرو، اأحلان عادل املوىل، توزيع اإيلي �سابا. يذكر اأن االأ�سمر ُكّرم 

يف االأردن مل�ساركته يف م�سل�سل )زهر البنف�سج(.

طوين بارود اإىل التمثيل
الأداء دور متثيلي يتحفظ عن  ب��ارود عر�ساً  يدر�ض مقدم الربامج طوين 
تفا�سيله، فيما اأكد ا�ستحالة خو�سه جمال الغناء. كان ك�سف يف حديث له 
اأبي عاد وا�سفاً  اإيلي  اأنه مرتاح يف  برنامج )اأحلى جل�سة(، واأ�ساد باملخرج 

اإياه باملنفتح و�ساحب طبع )�سل�ض(، وي�سع مل�سات فريدة على الربنامج.

التاريخي يف  �سر�سق  بق�سر  وذلك  ت�سوير،  اللبنانية من جل�سة  النجمة  انتهت 
اإعانياً لهذه  االأ�سرفية ل�سالح اإحدى ماركات العطور العاملية باعتبارها وجهاً 

املاركة.
يارا و�سفت عاقتها بالعطور باأنها عاقة حب، وعنها قالت: تازمني القارورة 
التي اأتعطر منها يف كل مكان ويف كل االأوقات، اأتدثر بالعطر نف�سه نهاراً وليًا، 
واأ�سافت: اأ�سعه قبل ارتداء املاب�ض وبعدها وكيف ما كان، ليًا نهاراً، العطر هو 

اللم�سة االأوىل واالأخرية حني اأحت�سر للخروج من املن�زل.
اأعربت عن غرامها به، قائلة:  اللون االأحمر له و�سع خا�ض يف حياة يارا التي 
االأحمر ق�سته ق�سة، هو يختارين، ال اأخطط النتقاء االأزياء احلمراء، لكن حني 
اأملح �سرتة اأو ف�ستاناً اأحمر اجنذب اجتاهه ب�سكل تلقائي، ال ميكن اأن اأدير ظهري 

للون االأحمر واجنذابي له غري خمطط وعفوي.
باللونية،  ج��راأت��ه��ا  ذروة  اللبنانية  النجمة  و���س��ف��ت  مب��ظ��ه��ره��ا،  يتعلق  وف��ي��م��ا 
الفو�سيا،  اأو  االأخ�سر  الف�ستان  كارتداء  لونية  ج��راأة  قائلة: هي  ذلك  واأو�سحت 
وغري متعلقة بالت�سميم، ال اأغرّي لون �سعري، وهو بني داكن على الدوام، جتراأت 
واعتمدت اللون االأحمر يف ت�سوير اأغنية )ما يهمك(، لكنني اأعدت االأمور اإىل 

ن�سابها يف اليوم التايل.
واأ�سافت: التخلي عن اللون البني يعني االلتزام بو�سع املكياج، وهذا ما ال اأحبه، 
ل�ست مهوو�سة بو�سع امل�ساحيق، اأعرف ذروة جراأتي يف االأغاين امل�سّورة، لكنني 

بطبعي خجولة، خ�سو�ساً يف اللحظات االأوىل من �سعودي اإىل امل�سرح.
ت�سارك  ال��ذي  اجلديد  العطر  ترافق  التي  العباره  هي  ال�سعيد(  عاملك  )ا�سنع 
النجمة اللبنانية يف اإطاقه، وعن كيفية �سناعة ال�سعادة يف حياتها قالت يارا: من 
خال االأغاين التي اأختارها واأدقق يف تفا�سيلها، اأح�سر حالياً الألبومي اجلديد، 
واأفكر م�سبقاً باالأغنية امل�سورة واملخرج م�ست�سرية املقربني واملتخ�س�سني، اأريد 

اأن اأقدم عمًا ي�سعدين وي�سعد جمهوري.

يارا : هكذا اأ�صنع ال�صعادة يف حياتي !!



جيمي فوك�س ُيخرج م�صل�صل رعب 
يقف املمثل االأمريكي جيمي فوك�ض خلف الكامريا ليخرج م�سل�سل رعب.

اأو�سكار، �سيتوىل  الفائز بجائزة  املمثل  اأن فوك�ض،  وذكر موقع )داد الين( 
)�سايفاي(  ل��ق��ن��اة  ح��ل��ق��ات   5 م��ن  ق�سري  م�سل�سل  واإن���ت���اج  واإخ�����راج  ك��ت��اب��ة 

االأمريكية، يعر�ض خال مو�سم عيد الهالوين يف اأكتوبر املقبل.
وقال فوك�ض عن م�سل�سل الرعب الذي يقّدمه، اإنه )م�سروع رغبت القيام 

به منذ مدة طويلة، واأنا م�سرور جداً لروؤيته يتحقق(.
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تقول تايلور �سويفت اإن تينا فاي �ستذهب اإىل اجلحيم، وتوّد �سارة بالني اإر�سالها اإىل هناك. وقد اأ�سارت فاي اإىل بع�س 
م�سوري هوليوود املتطفلني اأنهم يقومون باأعمال ت�سريحية، اإن مل تكن جهنمية بتعريفها، فهي بالتاأكيد م�ستحيلة. ولكن 

.)Little Fokkers( للمخرج بول ويتز Admission حلظة! األ يحب اجلميع تينا فاي؟ �سنعرف ذلك مع فيلم

توؤدي دور م�سوؤولة عن قبول الطالب يف جامعة برن�ستون

ال�صا�صة الف�صية على  فاي  تينا  اختبار   ...Admission

را�صيل ماك: 
نعم دخنت املاريوانا 

اعرتفت املمثلة االأمريكية را�سيل ماك اآدمز اأنها �سبق اأن دخنت املاريوانا، 
رغم �سورتها كفتاة جيدة التي لطاملا حافظت عليها يف اأو�ساط هوليوود.

وقالت املمثلة خال لقائها يف برنامج )جيمي كيميل اليف( االثنني، اإنها 
دخنت املاريوانا مرة واحدة يف حياتها، بعد مواجهتها االأرق اأياماً عديدة.

واأ�سافت اأنها ذهبت على دراجتها الهوائية خال جولتها يف املدينة الكندية 
التي كانت ت�سكن فيها، اإىل حمل جتاري �سغري، حيث �سرحت للبقال حالة 
االأرق التي ت�سيبها ليقدم لها )احلل االأمثل( لنوم هادئ، وتكت�سف بعدها 

اأن الزجاجة التي ال حتمل اأي ا�سم لي�ست اإال ماريوانا.

 Admission توؤدي تينا فاي يف فيلم
دور م�سوؤولة عن قبول الطاب يف جامعة 
برن�ستون ت�سك يف اأن �ساباً غريب االأطوار 
ابنها  ل��دخ��ول اجل��ام��ع��ة ه��و  ت��ق��دم بطلب 
اأعطته للتبني. فتبذل بور�سا ناثان  الذي 
)فاي( ق�سارى جهدها لت�ساعد جريميايا 
)نات ولف( لان�سمام اإىل هذه اجلامعة، 

منتهكة بذلك مبادئها كافة.
خ����ال ه����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة ت��ك��ت�����س��ف ع���امل���اً من 
ذلك  لكن  ال����ذات.  وم��ع��رف��ة  الرومان�سية 
فيلم  يف  ت�سارك  املميزة  ف��اي  اأن  يعني  ال 
رومان�سي فكاهي تقليدي عن الوقوف على 
والعثور  ال�سمري،  �سحوة  ط��رق،  مفرتق 
فهذا  احلقيقي.  احل��ب  نحو  ال���درب  على 

الفيلم بعيد كل البعد عن هذا االإطار.
ك�سخ�سية  ب�����رزت  مم���ي���زة،  مم��ث��ل��ة  ف����اي 
غ��ري��ب��ة حم��ب��وب��ة وج���ذاب���ة ج�����ّداً يف عامل 
ال�سبكات التلفزيونية. وُتعترب هذه املمثلة 
والكاتبة املحبوبة �سخ�سية مهمة )جنمة 
 Saturday اأبرز كّتاب  c،30 Rock
 1997 ���ي  ع���امرَ ب���ني   Night Live

 Weekend م����ق����دم����ة  و2006، 
�ساره  ق��ل��دوا  ���ن  مرَ واأجن����ح   ،Update
ب���ال���ني، وف���ق ج���ون ك�����اري( الأن���ه���ا جزيرة 
الغباء.  من  هائج  بحر  و�سط  ال��ذك��اء  من 
فعلى غ��رار كثري من االخ��رتاع��ات، �سدت 
اأنهم  يعرفون  النا�ض  يكن  مل  حاجة  ف��اي 
معتدل،  ���س��وت  اإىل  احل���اج���ة  مي��ل��ك��ون��ه��ا، 
ذكي، ناقد، حتى معتد بالنف�ض يقر مبدى 
معايري  ت��دين  ال�سعبية،  الثقافة  �سخف 
اأن العامل ظامل  القيادة ال�سيا�سية، وواقع 

وم�سحك يف اآن.

تقليد
م�سرية  ع��ل��ى  ال�����س��وء  لت�سليط  داع����ي  ال 
 Dateو  Baby Mama اأن���ت���ج���ت 
تقليد  اإىل  تنتمي  ف��اي  لكن   ،Night
ي�سمل مارك توين وويل روجرز. وال �سك 
اإال  ت�سمن  ال  مبجموعة  مقارنتها  اأن  يف 

الرجال معرّبة اأي�ساً.
الذي   ،Admission فيلم  متكن  اإذا 
ي�سارك فيه اإىل جانب فاي بول رود، ليلي 

توملن، ومايكل �سني، من جذب امل�ساهدين، 
ف�سيعزز م�سرية فاي التي تعمل على نقل 
اإىل  ال�سغرية  ال�سا�سة  من  اجلميلة  ذاتها 
حتقيق  اإىل  ت�سع  وملرَ  الف�سية.  ال�سا�سة 
ه����دف مم���اث���ل؟ الأن�����ه ال ُي����ق����اوم، ع��ل��ى ما 
اإىل  التقدم  يوا�سلون  والأن اجلميع  يبدو، 
ح�سبما  مهاراتهم،  ينا�سب  ال��ذي  امل�ستوى 

اأ�سار مبداأ بيرت قبل نحو 40 �سنة.
اإن كان النا�ض االأغبياء يعتربون وا�سنطن 
هوليوود  ه����و  ف��ال��ت��ل��ف��زي��ون  ه����ول����ي����وود، 
اإىل  املهارات الذين ال يحتاجون  الأ�سحاب 
ج���ذب ال��ع��دد االأك����رب م��ن امل�����س��اه��دي��ن من 
خ��ال ال��ق��در االأق���ل م��ن امل���واد. ال �سك يف 
اأن اأف�سل االأفام ُتعر�ض على التلفزيون. 
يف  باالنطاق  للكوميديا  ُي�سمح  فعندما 
عن  بعيداً  امل�سم�سة  الكابل  ق��ن��وات  حقول 
قلم الرقابة، تزدهر على �سا�سة التلفزيون 
هوليوود  تفكري  طريقة  عن  مبناأى  الأنها 
املقززة. وال �سك يف اأن جاذبية فاي تعود يف 
اأنها لي�ست �سريعة الغ�سب  اإىل  جزء منها 
وال مثرية لل�سحك، بل حتتل مكاناً و�سطاً 

جاذبيتها  وتكتمل  وامل��م��ت��ع،  امل�سحك  ب��ني 
هذه بتوا�سع رقيق ووجه ح�سن بالتاأكيد، 

اإال اأنه ال ي�سّكل خطراً يهدد اأحداً.
الذي  ل��ب��ال��ني،  تقليدها  تتخطى  ع��ن��دم��ا 
و�سلوك  بينهما  اجل�سدي  الت�سابه  فر�سه 
البع�ض  ا�ستهدفت  اأن فاي  بالني، تاحظ 
ال�سخ�سيات  منتقدة  الذع،  ناقد  باأ�سلوب 
بطريقة   R30 Rock يف  ال���ه���زل���ي���ة 
دون  م��ن  ه��ادف��ة  فكاهتها  ف��ج��اءت  لطيفة، 
تفاعل  اأن  يف  ���س��ك  وال  ج��ارح��ة.  ت��ك��ون  اأن 
���س��وي��ف��ت ب��ن��ف��ور م���ع ت��ق��ل��ي��د ف����اي واآمي����ي 
بولر لها يف جوائز الغولدن غلوبز يك�سف 
ال  امل��ف��رط��ة،  �سويفت  ح�سا�سية  ع��ن  ك��ث��رياً 
احلياة  لها  تعر�ست  ناعمة  عن )هجمات( 
املغنية. وماذا عن  املتقلبة لهذه  العاطفية 
بالني؟ من املربر اأن تغتاظ من فاي. لكن 
فاي عموماً لطيفة وخفيفة الظل. يعترب 
ال�سا�سة  على  االأك���رب  جناحها  اأن  البع�ض 
الف�سية، على ال�سعيدين املايل والتمثيلي، 
يف  �ساهم  الذي   ،Mean Girls يبقى 
ال�سابقة  ل��وه��ان  ل��ي��ن��د���س��ي  ���س��ه��رة  ت��ع��زي��ز 
الف�سلى لفاي لتعر�ض  الو�سيلة  وقد قّدم 
للتقاليد  ال�سارمة  املراقبة  هي  اأف��ك��اره��ا، 
والفو�سى يف املجتمع. وُيعترب ن�سها اأف�سل 
منذ  امل��ت��ط��رف��ة  امل��راه��ق��ات  ت�سوير حل��ي��اة 
فقد   .Clueless هيكرلينغ  اآين  فيلم 
اأ�سفت �سيئاً من حقيقة الن�سوج املرة على 

املدّر�سة  دور  موؤدية  املراهقة،  �سن  تطرف 
ن��ورب��ريي. هكذا ع��رّب دوره��ا على ال�سا�سة 
عن �سخ�سيتها يف الواقع، فبدت اأ�سبه مبن 
امل�سطربة  املراهقة  بفكاهة مرحلة  ينتقد 
يف املجتمع االأمريكي. لكن جنمة االأفام 
هذه تبدو غري مائمة اأو حتى غري وفية 
ل��ل��ج��م��ه��ور ال����ذي ي��راه��ا ك��ذب��اب��ة يف عطر 
الثقافة. من الغريب طرح ت�سبيه مماثل، 
الذي  امل��دم��ن  ال��ن��ا���س��ر  ت�سبه  ف���اي  اأن  اإال 
 The يوؤدي اإدموند اأوبرين دوره يف فيلم
 Man Who Shot Liberty
عق  �سُ ال��ذي  النا�سر  ذل��ك   ،Valance
حني علم اأنه مر�سح للكونغر�ض. اأوبرين: 
اأنا  اأن��ا...  اأن��ا...  اأه��ل �سينبون االأخيار،  )يا 
�سمريكم. اأنا ال�سوت ال�سغري الذي ي�سيح 
ليًا. اأنا كلب احلرا�ض الذي ينبح يف وجه 
الذئاب. اأنا... اأنا االأب الذي تعرتفون له. 

اأنا... اأنا... ماذا بعد؟(.

جون واين: )�سكري البلدة(
مت��ث��ل ت��ي��ن��ا ف���اي ���س��وت ال��ب��ل��دة، ال����ذي ال 
برقة  ي��رف��ع ح��اج��ب��اً  ب��ل  وي�����س��رخ،  ي�سيح 
م�ستهجناً �سخافات احلياة الع�سرية. فهل 
مماثًا؟  م���ورداً  النظام  ميت�ض  اأن  نريد 
ت�سبح  اأن  ت��ري��دون  ه��ل  �سينبون،  اأه���ل  ي��ا 
خياراتكم  قّيموا  اأف���ام؟  جنمة  ف��اي  تينا 

و�سوتوا وفق ما ترونه منا�سباً.
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SMS لأمري.. ليند�.. و ت�ش�يت� .. بيلاّ

�لتحية ع�شكرية 

رفعت ر��شي

معاك�م  م���ه���دي  و����س���ط  را����س���ي  رف���ع���ت 

حلاك�م ف�����ي  اأف��ت��خ��ر  وج��ن��ود  ���س��ب��اط 

اأن���ت���و َع��ل�����م ي��ع��ت�����ز ف��ي��ك�����م ح��َم��اك�����م

ي��ع��ت��ز يف م�����س��ع��ى خ��ط��اك�����م ث��راك�����م

ب��ع��روق��ك��م جت����ري ف�����س��اي�����ل دم��اك�����م 

���س��ب��اط وج���ن���ود ال���وط���ن ف�����ي ذراك�����م 

اأن���ت���وا ب��ي��ا���س ال���وج���ه ل��ل�����ي وراك�������م

ب��امي��ان��ك��م ت�����س�����ال ذخ��اي�����رع��داك�����م 

ك����رام ال��ل��ح��ى ع���ز وك���رام�������ة م��داك�����م

غالك�م اكب�ر  وم���  الدنيا  ارخ�����س  م���  ي��ا 

م��ع��ك��م ك���ربت وب��ي��ن��ك��م راف����ع ال�����را���س

النا�س م��ع  نف�سي  فخر  ي��ا  ع��زوت��ي  ي��ا   

ح�را�س الإم������ارات  ���س��ب��ع  ع��ل��ى  اأن��ت��و   

للم�ا�س ح��ي  ي��ا  ق���ال  م�����س��ي��ت��وا  لم���ن   

جلنا�س رب  خ��ل��ق  م��ا  اأوف����ى  و  اأ���س��ف��ى 

الب�ا�س راع���ي  ت��رب��ي��ة  زاي���د  ع��ي��ال  ي��ا 

خّن�ا�س ك�����ل  اأف��ع��ال��ك��م  ب��ع��زم  ن��رج��م   

حمم�ا�س ب���ن  ����س���رى  اب���ه���ا  ي��ت��ق��ل��ب��ون 

مقي�ا�س ل�����س��ن�����اب  ل��ك��رام  واأف��ع��ال��ك��م   

الرا�س على  وق���دره  غ��ايل  مثلكم  يل   

كلمات :  الفريق اأول �شمو ال�شيخ / حممد بن 
زايد اآل نهيان

نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة - ويل 

�����س����الم����ي وال�����ت�����ح�����ّي�����ه ع�������س���ك���ري���ه

��������س�������الٍم م�������ع ه������ب������وب امل���ط���ل���ع���ّي���ه

������س�����الٍم ل�����ك ي�����ا ب���ون���ف�������سٍ ���س��خ��ّي��ه

ف/ْع�������س���وي���ه ب��������رٍق  لح  م�����ا  ع������دد 

ال�����رّبي�����ه رب  ك��������رم  م������ن  ع����ط����اي����ا 

ه���دي���ه ل������ك  اأق������������دم  داري  وم��������ن 

رج�����������ال ال������ع������ز ح�����ن�����ا واحل�����م�����ّي�����ه

امل����ن����ّي����ه ورد  ح�������ال  ي�������ا  ون�������������ورد 

ح��م��ّي��ه ب�����ه  ل���ل���ي  ن���ه���ج   ) زاي�������د  و) 

ال���رع���ّي���ه �����س����ّف  يف  ال�����ط�����رف  ����س���ه���ري 

اأ�����س����ط����ر ل�����ك ق�������وايف ال�������س���ع���ر ح��ي��ه

م����ع ال���ن�������س���م���ات م����ن ع���ق���ب ال��ع�����س��ّي��ه

�����س����الم����ي وال�����ت�����ح�����ّي�����ه ع�������س���ك���ري���ه

ل����ك����م ي������ا ن���������س����ل ع�����ال�����ني امل����ق����ام����ي

ب�����ف�����وع امل���������س����ك وري����������اح اخل�����زام�����ي

ج��������ذٍي ل�����ك ي�����ا ب����وخ����ال����د ����س���الم���ي

وه������ل ال���������ودق م�����ن غ���ل���ظ ال���غ���م���ام���ي

م����ل����ي����ك ال������ك������ون خ��������الق الأن������ام������ي

ال��ه��م��ام��ي ذا  ي����ا  اأرواح������ن������ا  ف�������داك 

����س���ن���ادي���د ال����وغ����ا وق������ت ال���زح���ام���ي

ب����ك����ا�����س ال����ع����ز ل�����و ف����ي����ه ال����ع����دام����ي

ب��ت��م��ام��ي  ) زاي��������د   ( م���ث���ل  واإن������ت������ه 

ق���ام���ي �����س����ي  م�����ن  اإذا  ت����ه����ّي����ع  ول 

ي���ع���اي�������س���ه���ا خ����ف����وق����ي ب��ن�����س��ج��ام��ي

وج���ن���د ال����ق����اف ي�������س���رب ل����ك ���س��الم��ي

ل����ك����م ي������ا ن���������س����ل ع�����ال�����ني امل����ق����ام����ي

كلنا خليفة

وال�سمود الفخر  ق��وّات  توحيد  عيد  يف 

وان��ق��ول ل��ه ي��اوري��ث امل��ج��د ك��ْل��ن��ا جنود

وال��غ��ال جللك وخ��ري اجلهود  ، ال��ول  اإل��ك 

احل�سود و�سد   ، للجاحد  �سد   ، العدو  �سد 

العهود و  الوعد  ان�سيغ  اهلل  وبا�سم  نق�سم 

جنود اأم��رك  حتت  وحنّا   ، ياخليفة  �سر 

الأ���س��ود ي��ازع��ي��م  ج��ن��ودك  ب���اأن���ّا  نفخر 

ن���ه���ن���ّي ال���ق���اي���د الأع�����ل�����ى ل���ق���وّات���ن���ا

ام��رك ارواح��ن��ا وار���س��اك غاياتنا حت��ت 

طموحاتنا ومر�ساتك  عهد)ن(  طاعْتك 

بطولتنا ب��ه  احّت��ق��ق   ، ���س��الم  ن��ح��ف��ظ 

ي��ا���س��ي��دي ل���ك ع��ه��دن��ا وان��ت��م��اءات��ن��ا

راي��ات��ن��ا اب���ع���ز  وت��ع��ي�����س  الم������ان  داآم 

لقواتنا الأع���ل���ى  ال��ق��اي��د  ب���ك  ون��ف��خ��ر 

عبداهلل العكربي

ال�شاعرة / �شجون الظبيانية 

ريت�يت
 

تغريدات مبنا�سبة ذكرى توحيد القوات امل�سلحة
جابر بن �سنان

  @binshannan 
ترقى �سنود وعزها متوارث
الدوله اللي جي�سها مغوار.

**
حممد عبداهلل بورحيمه 

  @MBurhaima 
عند املن�ادي ك�ّلنا �سف �سّب�ان
موقف رج�ال بال �سالح ومع�ّده

**
اأحمد الزرعوين
  @lazarooni 

قم واأدي له حتية واحرتام
ا�ستعد لهيبته وحب اخ�سمه

الزعيم اللي على رو�س الغمام
دولته كالنجم ناف ابها او�سمه

ال�سمو واملجد والعز املقام
اتني�سن يف متونه اأو�سمه

ذا خليفة يل و�سعنا يف الأمام 
ال�سعب حقق معه ما يحلمه

الذين  البوا�سل،  الوطن  بجنود  والفخر  بالثناء  تفي�س  ملحمية  ق�سيدة 
طّيب  اخلري   زايد  كنف  يف  وترعرعوا  والكرامة،  العزة  رحم  من  خرجوا 
رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  �سيدي �ساحب  و  ثراه  اهلل 
ارب عظيم هو  الدولة )رعاه اهلل( ، وحظوا ول زالوا يحظون برعاية حمحُ

الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد حفظه اهلل ..
 لنن�ست لهذه الق�سيدة اخلالدة التي ن�ستعيد األقها الدائم يف �سبيحة كل 

ذكرى لتوحيد القوات امل�سلحة .

مبنا�سبة ذكرى توحيد القوات امل�سلحة
 لدولة الإمارات العربية املتحدة

الثانية من  اأبوظبي انطلقت ليلة االأربعاء احللقة  من م�سرح �ساطئ الراحة 
م�سابقة "اأمري ال�سعراء" يف مو�سمها اخلام�ض. و انطلق 4 �سعراء، كل واحد 
منهم طرح ن�سه، واأمله كبري بالفوز ببطاقة التاأهل التي متنحها جلنة حتكيم 
امل�سابقة.واإذا كان ه�سام ال�سقري من �سلطنة عمان؛ قد فاز بتلك البطاقة يف 
احللقة االأوىل من امل�سابقة، فاإن عبداهلل ال�سّديق من املغرب ا�ستطاع كذلك 
جمريات  ب��دء  الهادي:قبل  ل�سعد    %  81 ال�سابقة.  احللقة  يف  بها  ال��ف��وز 
احللقة مت عر�ض تقرير م�سور عن راأي ال�سارع مبا قدمه ال�سعراء وبانتهاء 
التقرير مّت عر�ض  النتائج النهائية لت�سويت اجلمهور عرب الر�سائل الن�سية، 
 ،% ب�44  الع�ساف  %، ومناهل  ب�81  الهادي  �سعد  ن�سيب  التاأهل من  فكان 
فيما خرج اأحمد ح�سن عبدالف�سيل من املناف�سة ب�43 %. ثم حل على م�سرح 
�ساطئ الراحة يف مناف�سة جديدة عبداهلل اآيت ال�سديق/ املغرب، عبداهلل بيّا/ 

بوركينا فا�سو، عبداملنعم االأمري/ العراق، ليندا اإبراهيم/ �سوريا.
وقدم  االأم�سية،  �سعراء  اأول  كان  ال�سّديق  اآيت  :عبداهلل  باالأْمِنيَّات"  ٌم  "ُمْتخرَ
ق�سيدة جمييلة قال عنها د. مرتا�ض اأن عنوان الن�ض بدا اأنه يحمل تناق�ساً 
ْوقرَ  فرَ ا�ْسترَورَى  )ُمْنُذ  الثاين  بالبيت  اإعجابه  اأب��دى  كما  النحوية،  الناحية  من 
تَّى اْغترَالرَُه(، وختم راأيه بالقول: اإن الن�ض  دَّ احُلْزُن حرَ باً/ ُدْنيرَاُه جرَ رِّ اِب جُمرَ رَ الرترُّ

�سعر، وال�سعر فيه يتمرمر كاحلرير.
االأم�سية  وليلة  فا�سو،  بوركينا  من  بيّا،  مو�سى  اهلل  كغريي:عبد  اأك��ون  لن 
األقى ن�ض "حماولٌة.. للخروِج اإيّل"، قال عنه د. ف�سل لي�ض �سعر حمافل، اإال 
اإبداعية  اأنه حظي باإعجاب اجلمهور، والق�سيدة مفعمة بالتنا�ض، وباإ�سارات 
األقى  العراق،  ابن  وثقافية يف غاية اجلمال. �سنبلة الكام:عبداملنعم االأمري 
ق�سيدة بعنوان "�سفاه ل�سنبلة الكام" قال عنها بن متيم: اإن ال�ساعر ينظر 
�ساكنة،  الق�سيدة حلظة  اإىل فتاته، لكني ع�ست مع هذه  اإىل عامله كما ينظر 
اأ�ستدعي  ، فمن يكوُن الرائي؟( جتعلني  اأنترَ اأما مطلع الن�ض البيت )اأقفرترَ 
اُت املُتنبِّي":ليندا  ابرَدرَ املتتبني  غري اأين ال اأجد يف هذا الن�ض بارقة اأمل. "ُمكرَ
والن�ض  م��وؤث��راً  ك��ان  ب��اأن��ه  ليندا  اإل��ق��اء  د. مرتا�ض  ���س��وري��ا، و�سف  اإب��راه��ي��م/ 
ا�ستن�ساخ لن�سو�ض املتنبي يف �سيف الدولة، وفيه بع�ض من عبقرية الت�سوير، 
والكثري من رقة الوجدان. درجات اجلمهور واللجنة:انتهت احللقة مع تقرير 
حول زيارة ال�سعراء اإىل م�سجد ال�سيخ زايد، وكذلك مع عر�ض نتائج ت�سويت 
جمهور امل�سرح وجمهور املوقع االإلكرتوين واللجنة التي منحت بطاقة التاأهل 
%، فيما منحه جمهور  للمغربي عبداهلل اآيت ال�سّديق الذي ح�سل على 45 

% و24 %. موقع امل�سابقة االإلكرتوين وامل�سرح تباعاً  16 


