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التمر ي�ضهل اله�ضم 
ويقلل اجلوع

الغذائية  باملواد  زاخ��ر  وه��و  الغني،  وحلوى  الفقري  طعام  التمر  يعد 
ذات الفائدة الكبرية، كما يتميز ب�ضهولة   اله�ضم   وال   يرهق   املعدة ، كما 
االأع�ضاب، ويعد  ال�ضعور باجلوع  لدى  ال�ضائم ،  و يهدئ   اأنه  يحد   من  
معدنية  واأم��اح  وفيتامينات  بروتينات  على  الحتوائه  غذائياً  كنزاً 
وكربوهيدرات، وهو خال من الكولي�ضرتول والدهون. كما اأنه معالج 
لاإم�ضاك الحتوائه على األياف �ضليلوزية ت�ضاعد على حت�ضني حركة 

االأمعاء الطبيعية
ال�ضيلينيوم  م��ادة  التمر  توجد يف  اإن��ه  التغذية:  ويقول خمت�ضون يف 
التي تقوي املناعة، وحتوي مواد م�ضادة لاأك�ضدة واأحما�ضا اأمينية، 
وكذلك على معدن املغني�ضيوم املفيد ل�ضحة العظام والبوتا�ضيوم املهم 
للقلب والع�ضات ويرون اأنه رغم فوائد التمر املتعددة، اإال اأنه ين�ضح 
وال�ضكر،  احل��راري��ة  بال�ضعرات  غنيا  لكونه  تناوله  يف  االإف���راط  بعدم 
فتمرة واحدة حتتوي على ثاثني �ضعرا حراريا، مبا يعادل اأقل قليا 

من اأربع ماعق �ضغرية من ال�ضكر.
اليوم،  الكمية عن ثاث حبات متر يف  تزيد  باأال  املخت�ضون  وين�ضح 
من  ذل��ك  يزيد  حيث  التمر  اإىل  ال�ضوكوالتة  اإ���ض��اف��ة  جتنب  ويجب 
�ضعراته احلرارية، فحبتان من التمر املغمو�س يف ال�ضوكوالتة حتويان 
180 �ضعرا حراريا. وكلما زادت كمية ال�ضكر املتناولة مع التمر تقل 
الغذائية، ويبقى االعتدال يف تناوله اخليار االأف�ضل ل�ضحة  فائدته 

ال�ضائم. 

فتح وغلق امل�ضحف 
بدائرة اإلكرتونية ذكية

ي�ضهل  ال�ضريف،  للم�ضحف  ذك��ي  حامل  بابتكار  �ضعودي  طالب  ق��ام 
عكاظ  �ضحيفة  بح�ضب  ذكية،  اإلكرتونية  دائ��رة  عرب  واإغاقه  فتحه 

ال�ضعودية. 
الربنامج  ع��ل��ى  وامل�����ض��رف  ب��اجل��ام��ع��ة  العليا  ال��درا���ض��ات  عميد  وق���ال 
االإثرائي »العلوم والتقنية« الدكتور عبداخلالق بن عبداهلل ال�ضعيبي، 
اإن الطالب عبدالرحمن بن زاهر الفيفي امل�ضارك يف الربنامج، نفذ 
الفرتة  خ��ال  الكهربائية  الهند�ضة  اأ�ضا�ضيات  تعلم  بعدما  فكرته 
اأ�ضهمت يف تثقيفه  املا�ضية التي ق�ضاها يف الربنامج، حيث  الوجيزة 

وم�ضاعدته حتى اأ�ضبح قادراً على عمل م�ضاريع متميزة. 
الدكتور  الكهربائية  الهند�ضة  وح��دة  على  امل�ضرف  اأو�ضح  جهته  من 
حممد زايد، اأن احلامل املبتكر مزود ب�ضمعات �ضغرية ت�ضيء تلقائياً 
الفكرة  وتقوم  غلقه،  مبجرد  تلقائياً  وتنطفئ  امل�ضحف  فتح  مبجرد 
وغلق  فتح  عملية  مييز  �ضغري  ح�ضا�س  بها  اإل��ك��رتون��ي��ة  دائ���رة  على 
الدائرة هو  اأن ما يتميز به ت�ضميم هذه  ال�ضريف، م�ضيفاً  امل�ضحف 
ب�ضاطتها و�ضغر حجمها واأنها تعمل ببطاريات موجودة حتت احلامل 
اأن  املمكن  من  اأن��ه  كما  للحامل،  اجلمايل  ال�ضكل  على  توؤثر  ال  حتى 

تعمل الدائرة بالكهرباء بديًا عن البطاريات. 

اجلي�ش احُلر يقتحم باب احلارة
ب���رز ع��رب و���ض��ائ��ل االت�����ض��ال االج��ت��م��اع��ي ف��ي��دي��و، يظهر م��ن خاله 
جمموعة من ال�ضباب يعتقد اأنها تنتمي للجي�س احلر، تقتحم موقع 
املعرو�ضة يف  امل�ضاهد  بال�ضاح، ويرافق  ت�ضوير م�ضل�ضل باب احلارة، 

الفيديو ترت م�ضل�ضل باب احلارة.
ويقول اأحدهم عرب الكامريا: هي باب احلارة، نحن هنا باب احلارة، 
باب  ب��ن �ضام  ب��اب احل���ارة، رج��ال عبد اهلل  ال�ضرقية  الغوطة  رج��ال 

احلارة، �ضنم�ضك ب�ضار االأ�ضد ونعدمه هنا يف باب احلارة. 
واقتحامهم  احل���ارة،  ب��اب  يف  ال�ضباب  ه��وؤالء  الفيديو، جت��ول  ويظهر 
لتكية اأبو �ضهاب زعيم باب احلارة يف امل�ضل�ضل ال�ضهري الذي مت عر�ضه 

على خم�ضة اأجزاء خال اأ�ضهر رم�ضان ال�ضابقة.

977 تهمة ملحتجز 
الن�ضاء الـ3 

اأوهايو  ال��ع��ام يف والي���ة  وج���ه االدع����اء 
اآرييل  اإىل  ت��ه��م��ة   977 االأم���ريك���ي���ة 
ك��ا���ض��رتو ال����ذي اغ��ت�����ض��ب واح��ت��ج��ز 3 
منزله.  يف  �ضنوات  ال�10  قرابة  ن�ضاء 
واأفادت و�ضائل اإعام اأمريكية ان هيئة 
حملفني يف مقاطعة كوياهوغا وجهت 
تهمة.   977 ك��ا���ض��رتو  اإىل  ر���ض��م��ي��اً 
 512 اإىل  باالإ�ضافة  ان��ه  اإىل  ولفتت 
تهمة اختطاف و446 تهمة اغت�ضاب 
و7 تهم اعتداء جن�ضي، يواجه كا�ضرتو 
�ضرب  على  الإق��دام��ه  بالقتل  تهمتني 
اإح����دى ال��ن�����ض��اء امل��ح��ت��زات ب�����ض��دة حتى 
جته�س جنيناً حتمله منه، اإىل جانب 
اعتداء و3 تهم تعري�س حياة  6 تهم 
اأدوات  ام��ت��اك  وتهمة  للخطر  طفل 
الوالية  ت��ط��ل��ب  اأن  ومي��ك��ن  ج��رم��ي��ة. 
خلفية  على  لكا�ضرتو  االإع���دام  عقوبة 

تهمتي القتل.
كًا  اح��ت��ج��ز  ك��ا���ض��رتو  ان  اإىل  ي�����ض��ار 
، وجينا  م��ن اأم��ان��دا ب��ريي 27 ع��ام��اً 
نايت  ومي�ضيل  ع��ام��اً،   32 ديجيز�س 
23 عاماً ، رغماً عن اإرادتهن يف منزله 
منذ عقد من الزمن، ومت اإنقاذهن مع 
بعد  �ضنوات،   6 العمر  تبلغ من  طفلة 
واالت�ضال  ال���ه���روب  يف  ب����ريي،  جن���اح 
بالطوارئ من منزل اجلريان يف اأيار-

مايو املا�ضي. 

اإ�ضابات يف 
مهرجان عدو الثريان 

تدافع  يف  اال�ضخا�س  م��ن  ع��دد  اأ���ض��ي��ب 
لعدو  ال�ضنوي  فريمن  �ضان  مبهرجان 
اال�ضبانية  بامبلونا  مب��دي��ن��ة  ال��ث��ريان 
الثريان  بهم  ا�ضطدمت  عندما  ام�����س 
املدينة  ������ض�����وارع  يف  ط����اردت����ه����م  ال����ت����ي 
م�ضارعة  حللبة  ال�ضيق  امل��دخ��ل  ع��ن��د 

الثريان.
حمليون  ط���ب���ي���ون  م�������ض���وؤول���ون  وق������ال 
ل��ل��ت��ل��ف��زي��ون احل���ك���وم���ي اال����ض���ب���اين ان 
�ضخ�ضا واحدا على االقل ا�ضيب بجروح 
خطرية وان ثاثة اخرين يعاجلون من 
ا�ضابات حلقت بهم نتيجة ل�ضقوطهم اأو 
اخ���رون  وي��ت��ل��ق��ى  ل��ل��ده�����س.  لتعر�ضهم 

العاج يف حلبة م�ضارعة الثريان.
وقال م�ضوؤولو ال�ضحة ان اربعة ا�ضخا�س 
نقلوا اىل امل�ضت�ضفى وقالت متحدثة يف 
املكتب االعامي ملهرجان �ضان فريمن 
اخرى  معلومات  لديها  تتوفر  ال  ان��ه��ا 

ب�ضاأن الذين يف حلبة امل�ضارعة.
واأ���ض��ي��ب ث��اث��ة اأ���ض��خ��ا���س ام�����س االأول 
اأثناء عدو الثريان بينهم �ضائح اأمريكي 
اجريت له جراحة ال�ضتئ�ضال الطحال.

اأو���ض��ح ال��ب��اح��ث ���ض��ك��وت ري���ك يف م��ع��ر���س ت��ن��اول��ه لهذه 
النتائج اأن اخلافات املالية بني الزوجني تخف�س �ضقف 
التوقعات ب�ضاأن ال�ضعادة الزوجية، واأن ميزة املبذر تكمن 
يف اأنه نادراً ما يجادل اأو يناق�س �ضريك العمر يف م�ضاألة 

االإنفاق، خا�ضة اإذا كان ال�ضريك مياثله هذه العادة.
�ضفة �ضخ�ضية ثانية ت�ضتوجب احلذر حني التفكري يف 
ينفجر  ما  غالباً  ال��ذي  الع�ضبي  فال�ضخ�س  االرت��ب��اط، 
ثانوية،  موا�ضيع  ح��ول  كانت  لو  حتى  املناق�ضات،  اأثناء 
ينظر اإىل العاقة الزوجية من زاوية �ضلبية، وبالتايل 

يتعامل معها بكثري من ال�ضلبية.
مثل هذا ال�ضخ�س يغري راأي��ه بني حلظة واأخ��رى، وهو 
منه  اعتقاداً  تقريباً  �ضيء  كل  على  القلق  �ضديد  اأي�ضاً 
باأن العامل �ضوف ينتهي اإذا ما اأغم�س عينيه، كما يقول 

الباحث من جامعة تني�ضي مي�ضال را�ضل.

كلمتان �سحريتان
2011 درا�ضة  اأريزونا يف عام  قدم باحثون من جامعة 
اأكدوا فيها اأن لكلمة �ضكراً فعل ال�ضحر بني املتزوجني.. 
الزوجة  تقولها  ح��ني  اأو  ل��زوج��ت��ه  ال���زوج  يقولها  ح��ني 
لزوجها تعبرياً عن ال�ضكر واالمتنان على عمل اأو قول 
لطيف �ضدر من الطرف االآخر، حتى لو كان العمل اأو 

القول ب�ضيطاً للغاية.
يتلقاها  من  ت�ضجع  �ضكراً  كلمة  اإن  درا�ضتهم  يف  وقالوا 
اأو  على عمل املزيد يف االجتاه ذات��ه.. ي�ضبح اأقل تذمراً 

�ضكوى من القيام بهذا العمل اأو بغريه.
الكلمة  بهذه  االمتنان  ع��ن  فالتعبري  فقط،  ه��ذا  لي�س 
ال�ضحرية ي�ضد الكثري من الفجوات يف العاقة الزوجية 
ويغطي على الكثري من عدم التوازن بني ما يقوم به كل 

من الزوج والزوجة.
نادراً  وال��زوج��ات  االأزواج  بع�س  اأن  الباحثون  والح���ظ 
من  الرغم  على  �ضكراً  بكلمة  امتنانهم  عن  يعربون  ما 
ب�ضاطتها، على اأ�ضا�س اأن ما قام به الطرف االآخر واجب 

وال �ضكر على واجب!
ن�ضرت جملة )علم   2012 �ضبتمرب من عام  �ضهر  ويف 
ق��ال��ت فيها  درا���ض��ة  االأم��ريك��ي��ة  وال�����ض��ي��خ��وخ��ة(  النف�س 
يف  اجل��م��ع  �ضمائر  ي�ضتخدمون  ال��ذي��ن  امل��ت��زوج��ني  اإن 
لنا..  خا�ضتنا..  نحن..  مثل:  ومناق�ضاتهم  اأحاديثهم 
باحلب  املناق�ضات  وتلك  االأحاديث  هذه  تت�ضم  ما  غالباً 
والغ�ضب..  وال�ضدام  احل��دة  عن  بعيداً  وال��ه��دوء  وال��ود 
وب��ال��ت��ايل ف��االخ��ت��اف ب��ني االث��ن��ني، اإذا ُوج���د، يظل يف 
االنفجار  نقطة  اإىل  ي�ضل  اأن  احل��دود وال ميكن  اأ�ضيق 

والاعودة.

م�سايقة متعمدة
اإذا تعمد الزوج اأو الزوجة م�ضايقة اأحدهما االآخر الأي 

�ضبب كان، قل على ال�ضعادة الزوجية ال�ضام و.. وداعاً.

بها  طلع  التي  النتيجة  ه��ي  ه��ذه 
ميت�ضيغن  ج��ام��ع��ة  م���ن  ب��اح��ث��ون 
بعد طرح �ضوؤال حمدد على قرابة 
ثمامنائة من الطلبة املتزوجني: 
اأيهم ي�ضايقك اأكرث من غريه: 
االأطفال..  ال���زوج���ة-ال���زوج.. 

االأ�ضدقاء.. اجلريان.
املركز  يف  ال����زوج-ال����زوج����ة  ج���اء 

م�ضتوى  اأن  اأي�����ض��اً  وت��ب��ني  االأول، 
كلما  ال���وق���ت..  م��ع  ي��رت��ف��ع  ال�ضيق 

زاد  االأيام وال�ضهور وال�ضنون،  م�ضت 
م�ضتوى ال�ضيق باحلياة امل�ضرتكة.

العلوم  الباحثة يف معهد  كريا بريدت 
اأ�ضرفت  للجامعة  التابع  االجتماعية 
امل�ضاألة  اإن  تقول  الدرا�ضة،  ه��ذه  على 
الأن  ال��زوج��ي��ة،  ال��ع��اق��ة  يف  طبيعية 
الزواج  اأن  يت�ضور  اأن  ميكن  ال  اأح���داً 

واحلرير  الع�ضل  ب��ني  م�ضتمرة  رح��ل��ة 
وال ب��د م��ن وج���ود م�����ض��اي��ق��ات ه��ن��ا وه��ن��اك ب��ني احلني 
اأحدهما  يتعمد  ح��ني  احلقيقي  اخل��ط��ر  لكن  واالآخ����ر، 

م�ضايقة �ضريك العمر.

ت�سرفات �سلبية
فبع�س  ال�ضابقة،  الفقرة  يف  ج��اء  ملا  متاماً  خمالف  راأي 
متاماً،  ال��ع��ك�����س  ي��ق��ول��ون  االج��ت��م��اع��ي��ني  املتخ�ض�ضني 
الت�ضرفات  الزيجات تنجح يف ظل  بع�س  اأن  فهم يرون 
ال�ضلبية، فاإذا تعمد زوجك اأو تعمدت زوجتك اإغ�ضابك، 
تعامل مع االأمر بب�ضاطة وكاأن �ضيئاً مل يكن، اأو رد ال�ضاع 

�ضاعني!
الدرا�ضات  دائ��رة  رئي�س  ماكنلتي  جيم�س  الربوفي�ضور 
اأجروا  العامل معه  النف�ضية يف جامعة تني�ضي والفريق 
درا�ضة ا�ضتغرقت قرابة ع�ضر �ضنوات يقول اإن الت�ضرفات 
ال���زواج  م�����ض��ار  لت�ضحيح  ط��ري��ق��ة  اأف�����ض��ل  ه��ي  ال�ضلبية 

املتعرث. 
ال���ذي���ن ي��واج��ه��ون امل�ضاكل  امل��ت��زوج��ني  ال���رج���ل  ي��ن�����ض��ح 
ي��ل��وم االآخ���ر  ال���ل���وم.. ك��ل منهما  ي��ت��ب��ادل��وا  اأن  اجل��دي��ة 
يتغري..  ب���اأن  يطالبه  وك����ذا..  ك���ذا  م�����ض��وؤول��ي��ة  ويحمله 

ي�ضبح اأقل ت�ضاحماً مع �ضريك العمر.
يف  ال�ضعداء  اإن  قائًا  درا�ضته  نتائج  الربوفي�ضور  ي�ضرح 
زواجهم غالباً ما يت�ضرفون بطرق معينة تبني �ضعادتهم 
للقا�ضي والداين، لكن عندما يفعل غري ال�ضعداء ال�ضيء 

ذاته تزداد عاقتهم تدهوراً.
اللوم  ت��ب��ادل  اأن  ع��ل��ى  م��وؤك��دة  دالئ���ل  ه��ن��اك  اأن  ي�ضيف 
واالن��ت��ق��ادات واالن��ف��ع��االت وغ��ري ذل��ك م��ن الت�ضرفات 
ال�ضلبية بني غري ال�ضعداء يف زيجاتهم ميكن اأن ت�ضجع 

اأحدهما اأو كليهما على اأن يتغري.

الرومان�سية وامل�سلحة
على  ق���ادر  ال��روم��ان�����ض��ي  احل���ب  اإن  متخ�ض�ضون  ي��ق��ول 
اجلاد  والعمل  ال�ضاحلة  النوايا  توافر  ب�ضرط  ال�ضمود 
اأو  ال�ضهوة  على  املبني  احل��ب  اأم��ا  وا�ضتمراره،  الإجناحه 

الرغبة يف ال�ضيطرة واال�ضتحواذ فعمره ق�ضري.
نتائجها يف  ون�����ض��رت   2011 ع��ام  اأج��ري��ت  درا���ض��ة  ففي 
اآراء  الباحثون  ا�ضتطلع  النف�س(  علم  )مراجعات  جملة 
ال���زواج  ح��دي��ث  بع�ضهم  �ضخ�س،  اآالف  �ضتة  م��ن  اأك���رث 
والبع�س االآخر م�ضى على زواجه ع�ضرون عاماً واأكرث، 
تبني اأن الكثريين ما زالوا يعي�ضون ق�ضة حب رائعة على 

الرغم من م�ضي �ضنوات طويلة على زواجهم.
بني  التمييز  ���ض��رورة  مفادها  بنتيجة  الباحثون  خ��رج 
احل����ب احل��ق��ي��ق��ي ال�����ذي ي�����ض��ت��ط��ي��ع ال�����ض��م��ود يف وجه 
اأو  ال�ضهوة  على  املبني  واحل��ب  ا�ضتدت،  مهما  العوا�ضف 
انتهاء  ما ميوت مبجرد  �ضرعان  ال��ذي  املوؤقتة  امل�ضلحة 
امل�ضلحة اأو انق�ضاء ال�ضهوة. ال�ضعادة الزوجية كما يراها 
الباحثون يف حاجة ملن يرعاها ب�ضورة دائمة، مثل الوردة 

التي متوت اإذا مل جتد اليد احلانية التي ترعاها.
اخلطاأ االأكرب اأو على االأ�ضح اخلطيئة املدمرة التي يقع 
فيها الكثريون حتل حني يت�ضور هوؤالء اأن احلبيب قد 
)وقع يف امل�ضيدة وانتهى االأمر( وامل�ضاألة باتت م�ضمونة. 
الدكتورة بيانكا اأ�ضافيدو الباحثة يف جامعة كاليفورنيا 
اإن ال��زواج ال�ضعيد هو الذي  مبدينة �ضانتا باربرة تقول 
يعي�س طرفاه ق�ضة حب ال ميوت مع االأي��ام.. يق�ضيان 
وقتاً كافياً مع بع�ضهما.. يهتم كل منهما ب�ضعادة االآخر 
اأنهما  كما  حل��زن��ه..  وي��ح��زن  ل�ضعادته  ي�ضعد  وراح��ت��ه.. 
قادران على حل امل�ضاكل التي تعرت�ضهما اأواًل باأول الأن 

ال�ضعادة الزوجية حتتل اأولوية بني اهتماماتهما.

ك�ضفت درا�ضة اأن تناول االأ�ضماك اثناء احلمل مفيد للجنني، خمالفة بذلك تو�ضيات امريكية �ضابقة تن�ضح احلوامل باحلد من ا�ضتهاك 
االأ�ضماك خوفا من احتوائها على مادة الزئبق اخلطرة على الطفل واالأ�ضماك غنية باالحما�س الدهنية من نوع اوميغا 3 اال�ضا�ضية 

لنمو الدماغ.
وكانت ال�ضلطات الفدرالية االأمريكية حذرت احلوامل يف اذار-مار�س 2004 من خماطر تناول بع�س اأنواع االأ�ضماك التي حتتوي على 

كميات كبرية من الزئبق، مو�ضحة اأن هذا املعدن الثقيل ي�ضكل خطرا كبريا على منو دماغ اجلنني واأو�ضت احلوامل بعدم تناول 
اأكرث من 340 غراما من ال�ضمك يف االأ�ضبوع موزعة على ثاث وجبات.

واأجرى جوزف هيبلن من معهد ال�ضحة الوطني االمريكي وزماوؤه يف جامعة بري�ضتول الربيطانية درا�ضة يف بريطانيا 
تناولت العادات الغذائية ل11875 امراأة حاما اتبعتها بدرا�ضة منو اجلهاز الع�ضبي وتطور �ضلوك اأطفالهن حتى �ضن 

الثامنة واأظهرت الدرا�ضة التي ن�ضرت نتائجها يف جملة ذي الن�ضيت الطبية الربيطانية، منافع تناول االأ�ضماك بالن�ضبة 
للطفل يف امل�ضتقبل ولو اأن الباحثني مل ينفوا خماطر الزئبق.

واأفاد الباحثون اأن الدرا�ضة مل تقدم اثباتا على اأن تناول اأكرث من ثاث وجبات �ضمك يف االأ�ضبوع اأثناء احلمل له تاأثري 
�ضلبي على منو الطفل اأو �ضلوكه.

ويف املقابل، اأظهرت الدرا�ضة اأن تناول احلامل اأكرث من 340 غراما من ال�ضمك يف االأ�ضبوع له تاأثري ايجابي على منو 
اجلهاز الع�ضبي لدى الطفل. ومل يورد وا�ضعو الدرا�ضة معلومات حول اأنواع ال�ضمك امل�ضتهلكة.

ال��دوام بتناول ما ال يقل عن وجبتي �ضمك يف اال�ضبوع، غري ان  ويف فرن�ضا تو�ضي ال�ضلطات ال�ضحية على 
وكالة االأمن الغذائي الفرن�ضية تن�ضح احلوامل واملر�ضعات وكذلك االأطفال بتجنب تناول اال�ضماك اخلاتلة 

من باب احليطة. )مثل �ضمك ال�ضيف…( 

احلب والزواج.. اآراء ودرا�ضات

تناول الأ�ضماك اأثناء احلمل مفيد للجنني
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الع�ضائر ل تنا�ضب الر�ضع 
حذرت طبيبة االأطفال االأملانية هيلديغراد بريت�ضرميبل االآباء من تقدمي 
حيث  ع��م��ره،  م��ن  االأول  ال��ع��ام  خ��ال  الر�ضيع  لطفلهم  ال��ف��واك��ه  ع�ضائر 
ي��وؤدي غالباً  امل��ذاق احللو للع�ضري، مما  يت�ضبب ذلك يف تعود الطفل على 
اإىل تراجع معدل تناوله من وجباته االأ�ضا�ضية، كما ميكن اأن تت�ضبب هذه 

الع�ضائر يف االإ�ضرار باأ�ضنان الطفل واإ�ضابتها بالت�ضو�س.
للحياة  �ضبيلك  ال�ضحة  �ضبكة  من  بريت�ضرميبل  الربوفي�ضورة  واأ�ضافت 
الفواكه حتتوي على كميات  اأن ع�ضائر  اأنه �ضحيح  االأملانية،  بون  مبدينة 
اأنها تت�ضبب يف اإمداده  كبرية من الفيتامينات واملعادن املفيدة للطفل، اإال 

بكميات من ال�ضكر وال�ضعرات احلرارية.
على  يقت�ضروا  اأن  االأف�ضل  من  باأنه  االآب���اء  االأملانية  الطبيبة  اأو���ض��ت  ل��ذا 
تقدمي املاء ال�ضايف لطفلهم خال عامه االأول، موؤكدة على ذلك بقولها اإن 

املاء يعد اأف�ضل و�ضيلة الإطفاء عط�س الطفل الر�ضيع.
واإذا ا�ضطر االآباء لتقدمي بع�س الع�ضائر لطفلهم من وقت الآخر، �ضددت 
نوعية  ل��ه  يقدموا  واأن  منها  االإك��ث��ار  يتم  اأال  ���ض��رورة  على  بريت�ضرميبل 
الع�ضائر املخففة املحتوية على كميات كبرية من املاء وح�ضة �ضغرية من 

الع�ضري.
واأردفت طبيبة االأطفال االأملانية اأن من االأف�ضل اأن يتم تقدمي هذه الع�ضائر 
للطفل يف كوب من البا�ضتيك اأو الزجاج، مو�ضحًة اأنه اإذا مت تقدمي هذه 
الع�ضائر املحتوية على ال�ضكر يف االأكواب ذات املا�ضة اأو يف زجاجة الر�ضاعة، 
مُيكن اأن يت�ضبب ذلك حينئٍذ يف اإحلاق تلف �ضديد باأ�ضنانه، حيث ت�ضتلزم 
مثل هذه النوعية من الزجاجات اأن مي�س الطفل منها امل�ضروبات، ومن ثم 

يتم اإغراق االأ�ضنان بهذه الع�ضائر امل�ضكرة ب�ضورة م�ضتمرة.

يطلع الباحثون بني فرتة واأخرى مبعلومات جديدة نتيجة لدرا�سات عن 
مو�سوعات �سبق طرحها، واليوم �سنتناول اآخر ما جادت به قرائحهم 
اأكرث  اآراء  ا�ستطالع  فبعد  الزوجية.  وال�سعادة  وال��زواج  احلب  عن 

)رو�س(  كلية  من  باحثون  قال  ومتزوجة،  متزوج  اآالف  ثالثة  من 
Ross الإدارة االأعمال التابعة جلامعة ميت�سيغن اإن الكثريين مييلون 
عن  يبحث  فالبخيل  االإنفاق..  م�ساألة  يف  يخالفهم  �سريك  الختيار 
اأن مثل هذه  اأنف�سهم يوؤكدون  املبذر والعك�س �سحيح، لكن الباحثني 

ال�سبب  هي  املالية  املوا�سيع  الأن  ت�ستمر  اأو  تنجح  ما  ن��ادرًا  العالقة 
الرئي�سي ملعظم اخلالفات الزوجية.

الن�ضاء يتاأقلمن مع 
الطالق اأف�ضل من الرجال 
جديدة  بريطانية  درا���ض��ة  اأظ��ه��رت 
اأف�ضل  ب�ضكل  يتاأقلمن  الن�ضاء  اأن 
من الرجال مع احلياة بعد الطاق 
مع اأنهن اأكرث عر�ضة للمعاناة من 

ال�ضعوبات املالية.
دي�����ل�����ي ميل  ����ض���ح���ي���ف���ة  وذك�����������رت 
التي  ال���درا����ض���ة  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
االعمال  كلية  باحثون من  اأجراها 
الن�ضاء  اأن  اأظ��ه��رت  كينغ�ضتون  يف 
ي���ك���ّن اأك������رث ����ض���ع���ادة خ�����ال فرتة 
ت�����ض��ت��م��ر ح��ت��ى 5 ���ض��ن��وات م���ا بعد 
ن��ه��اي��ة ال�������زواج. وع��ل��ى ال���رغ���م اأن 
اأكرب  ب�ضعادة  ي�ضعرون  قد  الرجال 
اأن  اإال  ال��ط��اق  امت���ام  ع��ن��د  بقليل 
هذه ال�ضعادة كانت اأقل مقارنة مع 
مبجرد  معظمهم  وو�ضفه  الن�ضاء، 

ارتياح.
وقال الباحث ياني�س جيورجيلي�س 
االعتبار  بعني  اأخذنا  الدرا�ضة،  يف 
ل��ه يف بع�س  ال��ط��اق ق��د يكون  اأن 
على  �ضلبيا  ماليا  ت��اأث��ريا  االأح��ي��ان 
الن�ضاء، وعلى الرغم من ذلك فهو 
يجعلهن اأكرث �ضعادة من الرجال .

، واأ�ضاف اإن ذلك قد يعزى اإىل اأن 
الن�ضاء اللواتي يتخل�ضن من زواج 
بعد  اأك���رب  ب��ح��ري��ة  ي�ضعرن  تعي�س 
و�ضملت  بالرجال  مقارنًة  الطاق 
يف  ���ض��خ�����س  اآالف   10 ال���درا����ض���ة 
اأعمارهم  ت���رتاوح  امل��ت��ح��دة  اململكة 

بني 16 و60 �ضنة .
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يف جمل�س حممد بن ركا�س العامري باليحر

مبادرة ويل عهد اأبوظبي للحد من تكاليف احتفالت الأعرا�ش �ضاعفت اأعداد ال�ضباب املقبل على الزواج

•• اليحر-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  �ضمو  اأول  الفريق  م��ب��ادرة 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة بخف�س تكاليف احتفاالت 
ركا�س  بن  حممد  لل�ضيخ  الرم�ضاين  املجل�س  يف  حا�ضرة  كانت  ال��زواج 
مبنطقة اليحر التي تبعد عن مدينة العني اأكرث من خم�ضة وع�ضرين 
كيلومرتا طريق العني اأبوظبي حيث اأجمع احل�ضور على اأن هذه املبادرة 
جاءت يف وقتها لتدعم ال�ضباب وتدفعهم اإىل الزواج دون تردد اأو خوف 
املجل�س  �ضاحب  وق��ال  منهم  الكثريين  ترهق  كانت  التي  التكاليف  من 
ال�ضيخ حممد بن ركا�س اأن اأعداد الزيجات يف تزايد منذ انطاق هذه 
ومدينة  اليحر  منقطة  يف  اأك��رث  اأو  عر�س  ي��وم  ك��ل  يف  لن�ضاهد  امل��ب��ادرة 
العني على وجه اخل�ضو�س واأن الكثري من ال�ضباب وقبل االإع��ان عن 
التي  ال��زواج حت�ضبا للتكاليف  املبادرة كانوا يف تخوف من االقبال على 
اأو  ب�ضكل  اال�ضتدامة  اأو  البنوك  واالقرتا�س من  لها  يتعر�س  اأن  ميكن 
باآخر ولكن اليوم اأ�ضبح يف متناول الكثريين اإقامة االأعرا�س خا�ضة اإذا 
علمنا اأن العر�س يقت�ضر على تقدمي القهوة واملرطبات والفواكه والتمر 
املجل�س  ع�ضو  رك��ا���س  ب��ن  حممد  �ضامل  ال�ضيخ  م��ن  مداخلة  ويف  فقط 
جاءت  التي  امل��ب��ادرة  بهذه  ن�ضيد   اأن  املهم  م��ن  ق��ال  االحت���ادي  الوطني 
لتوؤكد ا�ضت�ضعار القادة بنب�س اأبنائهم لينعك�س ذلك باالإيجاب على �ضباب 

االإمارات واملجتمع ب�ضكل عام وقال اأننا ن�ضاهد وعقب اإطاق هذه املبادرة 
العديد من الزيجات التي تتم والتي تت�ضاعف يف كل يوم ويف اإ�ضارة من 
ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي قال اأنهف يف حالة عقد مقارنة بني عدد 
الزيجات التي كانت تعقد قبل املبادرة وما بعدها ن�ضعر بالفرق الكبري 
اإ�ضافة اإىل االأعرا�س اجلماعية التي حتظى بت�ضيع كبري من قبل قيادة 

الدولة .
ودعا ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي �ضامل حممد بن ركا�س اإىل زيادة 
املبادرة  ه��ذه  جت��اه  ع��ام  ب�ضكل  واملجتمع  ال�ضباب  ل��دى  التوعية  م�ضاحة 
بهدف تعميم الفائدة على اجلميع وحتى ت�ضبح هذه املبادرة واحدة من 

مفردات ثقافة املجتمع.
�ضوؤون  اإدارة  مدير  ركا�س  بن  حممد  بن  نهيان  ال�ضيخ  من  اإ���ض��ارة  ويف 
املبادرات تلقى  اأن مثل هذه  ال�ضرقية باملجل�س اال�ضت�ضاري قال  املنطقة 
اأفراد  بني  اأي�ضا  ولكن  فقط  والفتيات  ال�ضباب  بني  لي�س  كبري  �ضدى 
اأ���ض��ره��م ح��ي��ث ي�ضعر اجل��م��ي��ع اأن ال��ك��ث��ري م��ن االأع���ب���اء ال��ت��ي مي��ك��ن اأن 
تواجههم قد انتهت فور اإطاق هذه املبادرة حيث يت�ضابق اجلميع من 
اأجل تنفيذ هذه التوجيهات طاملا اأنها تعود بالنفع على االأ�ضرة واملجتمع 
وقال اأن الكثري من الزيجات متت منذ اإطاق هذه املبادرة لن�ضاهد تعدد 
االأعرا�س على مدار االأ�ضبوع وهذا مل يكن يحدث من قبل تخوفا من 

زيادة التكلفة.
ويقول ال�ضيخ ركا�س بن حممد بن ركا�س مهند�س البرتول الذي يعمل 

يف �ضركة اأدنوك اأن احلد من العنو�ضة هدف ي�ضعى اجلميع اإىل حتقيقه 
ال�ضيخ  �ضمو  م��ب��ادرة  اأن  وق��ال  املجتمع  ت��وازن  يف  ي�ضهم  اأن��ه  اإىل  اإ�ضافة 
حممد بن زايد اآل نهيان جاءت لتوؤكد هذا حيث ت�ضاعف عدد االأعرا�س 
التي تقام وبالتايل تقل ن�ضبة العنو�ضة وقال اأن هذا ما ياحظه اجلميع 
التي كانت  امل�ضكلة  املجتمع يطرح يف كل منا�ضبة هذه  اأن كان  االآن بعد 

توؤرق الكثري من االأ�ضر بل توؤرق املجتمع ب�ضكل عام.
ومن بني ال�ضباب احلا�ضرين يف املجل�س الرم�ضاين كان ال�ضيخ ذياب بن 
حممد بن ركا�س وهو طالب جامعي قال اأن جميع ال�ضباب متفاءل بهذه 
املبادرة خا�ضة بعد اأن علموا اأن الكثري من االأعباء التي ميكن اأن تواجههم 
اأجل  والعمل من  املبادرة  تفعيل هذه  اإىل  ال�ضباب  ودعا جميع  زالت  قد 
العادات احلميدة  املبادرة واحدة من  اأف��راد املجتمع لت�ضبح هذه  توعية 
االإ�ضامي  ديننا  تعاليم  وفق  تاأتي  اأنها  بها خا�ضة  التم�ضك  التي يجب 
احلنيف .  ويف تاأكيد من �ضيف حممد حمد بن ركا�س العامري الذي 
يعمل بدائرة الق�ضاء مبحكمة اأبوظبي قال اأن عدد الزيجات التي يتم 
املبادرة قد ت�ضاعف االأم��ر الذي  اإط��اق هذه  ت�ضجيلها يف املحاكم منذ 
يوؤكد اإقبال الكثري من ال�ضباب على تكوين اأ�ضرة ت�ضهم يف بناء املجتمع 
. اجلدير بالذكر اأن احلد من تكاليف احتفاالت الزواج مل تتوقف عند 
ال�ضباب فقط بل حر�ضت الكثري من الفتيات واأ�ضرهن على االأخذ بهذه 
املبادرة لتكون عنوانا حلفات زفافهم من اأجل احلد من التكلفة وعدم 

املغاالة يف اإقامة مثل هذه االحتفاالت.

عادات وتقاليد يتوارثها 
الأبناء عن الأجداد

•• العني-الفجر:

عادات وتقاليد متوارثة يحر�س عليها جيل بعد االآخر ليكون هذا وا�ضحا 
يف جمل�س ال�ضيخ حممد بن ركا�س الرم�ضاين مبنطقة اليحر حيث يبادر 
االأكرب  االبن  ليكون يف مقدمتهم  للوالد  باخل�ضم  التحية  بتقدمي  االأبناء 
ال�ضيخ �ضامل ع�ضو املج�س الوطني االحتادي لتبداأ بعدها دلة القهوة ابتداء 
من �ضاحب املجل�س مرورا باحل�ضور ومن بعدها تاأتي الدخون حيث قام 
اأ�ضغر االأبناء ال�ضيخ ذياب بتقدمي الدخون لاأخ االأكرب ال�ضيخ �ضامل ليوؤكد 
اجلميع حر�ضهم على احلفاظ على هذه العادات والتقاليد التي توارثوها 

عن االأجداد .

م�ضاركة 120 طالبًا اإماراتيًا يف 
فعاليات برنامج تك كوي�ضت 

اأعلنت �ضركة ا�ضتثمار التكنولوجيا املتطورة اآتيك عن م�ضاركة 120 طالبا 
جمعت  التي  التا�ضعة  ن�ضخته  يف  كوي�ضت  تك  برنامج  فعاليات  يف  اإماراتيا 
ال�ضابع وحتى الثاين ع�ضر حتت  الطلبة االإماراتيني من ال�ضف الدرا�ضي 

�ضعار مدينة امل�ضتقبل .
كيفية  تعلم  مثل  التفاعلية  االأن�ضطة  م��ن  جمموعة  العمل  ور���س  �ضمت 
ت�ضنيع زجاجات �ضوئية تعمل بالطاقة ال�ضم�ضية وخو�س حتدي هند�ضة 
امليكاترونيات با�ضتخدام الطباعة الثاثية االأبعاد اإ�ضافة اإىل فر�ضة اإخراج 
والعديد  الدقيقة  التكنولوجيا  ا�ضتخدام  بطل خارق من خال  فيلم عن 
من التجارب العملية املثرية. وقد �ضمت قائمة ال�ضركات الراعية جلدول 
واإميتاك  ومايكرو�ضوفت  اإن��ت��ل  ك��وال��ك��وم  م��ن:  ك��ا  ال�ضهر  ه��ذا  االأع��م��ال 

ومبادرة ذا ت�ضينج اإني�ضياتيف .
ال���ك���وادر ال��ب�����ض��ري��ة يف �ضركة  وق��ال��ت ح��ن��ان ه��ره��رة رئ��ي�����س وح���دة تنمية 
توا�ضل  برنامج  هو  كوي�ضت  تك  ان  اآتيك:  املتطورة  التكنولوجيا  ا�ضتثمار 
فريد من نوعه حيث نبعت فكرة امل�ضروع من طموح قوي ورغبة حقيقية 
االإماراتيني حيث مت ت�ضميم  والتقنيني  املهند�ضني  لبناء جيل جديد من 
التفكري  امل�ضاركني وي�ضجعهم على  جميع االأن�ضطة ب�ضكل يجذب الطاب 
والتفاعل واالإب��داع .. . واأ�ضافت ان هذه التجربة ت�ضهم يف حتقيق غايتنا 
املن�ضودة املتمثلة بتفتيح اآفاق الطلبة وتو�ضيع مداركهم وتعريفهم باملجاالت 
املثرية وامل�ضوقة التي تنتظرهم عندما يدخلون عامل العلوم والتكنولوجيا 
الزخم  بنف�س  امل�ضرية  نوا�ضل  اأن  علينا  ويتحتم  والريا�ضيات.  والهند�ضة 

الذي �ضهدناه يف الربنامج االأخري يف دي�ضمرب.



اأ�ضعب من  الطفل  نوم  التي جتعل  االأ�ضباب  • ما 
نوم البالغ؟

النوم م�ضاألًة �ضعبة حتى بالن�ضبة اإىل البالغ. اإنه، 
يف احلقيقة، عادة مكت�ضبة يتعلمها االإن�ضان. يجد 
الطفل الذي بداأ يتعلم االنف�ضال عن والديه الليل 
طويًا، ال �ضيما حني يكون وحيداً يف �ضريره اأو يف 

غرفته.
يتغرّي النوم مع العمر؟ • كيف 

- يتمّيز نوم الطفل احلديث الوالدة باال�ضطراب. 
بّد  ال  والنهار،  الليل  بني  خلٍط  اأي  حل�ضول  منعاً 
من تنظيم �ضاعات نومه متاماً كما تطلب معدته 
اأوق��ات متقاربة. عند بلوغه  ال�ضغرية وجباتها يف 
ال�ضهر الثالث – الرابع من عمره، ي�ضتغني الطفل 
ع���ن وج��ب��ت��ه ال��ل��ي��ل��ي��ة، وم���ع ب��ل��وغ��ه ع��ام��ه الثاين 
الوحو�س  م��ن  ب��اخل��وف  �ضعور  ينتابه  ال��ث��ال��ث،   –
اإىل  باالإ�ضافة  ن��وم��ه.  تقلق  ق��د  التي  والكوابي�س 
ذلك، قد يبقى الطفل م�ضتيقظاً حني يبداأ التعّلم 
واالكت�ضاف نظراً اإىل عوامل التحفيز التي تثريه، 
اإىل جانب اأمور موقتة قد تقلق نومه ليًا كمر�ٍس 

ما اأو ماحظته اأموراً جديدة يف حميطه.
عند  اكت�ضابها  ميكن  التي  احل�ضنة  العادات  • ما 

النوم؟
يكت�ضب  ال  اأ�ضهر  ال�ضتة  اإىل  اخلم�ضة  عمر  قبل   -
الطفل اأي عادات، ما اإن يبلغ هذا العمر، يتعني على 
االأم اأن تعّلمه بع�ضها. يتيح هذا التقارب اأن ي�ضبع 
ليًا  االبتعاد  فكرة  ويتقّبل  وج��وده��ا  م��ن  الطفل 
عنها. ُي�ضتح�ضن اأن يكون التقارب هادئاً ويتجلى يف 
قراءة ق�ضة ق�ضرية اأو عناق اأو اأغنية لطيفة على 
15 دقيقة ويتعني  اأال ي�ضتمر وقتاً طويًا، تكفي 
ليغفو وح��ده يف  اأن ترتك طفلها  بعدها  االأم  على 

�ضريره بعيداً عنها.
الف�ضل بني  ���ض��رورة  اإىل  االأم  تنتبه  اأن  ب��ّد من  ال 
النوم وبني اأمر اآخر )الر�ضاعة اأو زجاجة االإر�ضاع 
حني  ل��ي��ًا،  �ضت�ضطر  واإال  ال���ط���ف���ل...(  ح��م��ل  اأو 
ي�ضتيقظ، اإىل اإر�ضاعه اأو حمله ليغفو جمدداً الأنه 

اعتاد اأ�ضًا على ذلك. 
النوم؟ موعد  تعّقد  التي  العوامل  • ما 

- عوامل التحفيز املختلفة كاالألعاب احليوية على 
النوم يف حال مل  الطفل  املثال. قد يرف�س  �ضبيل 
مي�ِس وقتاً كافياً مع والديه، وقد يعرت�س ويثور 
اإذا �ضعر باأن والديه ي�ضتعجان و�ضعه يف ال�ضرير 

الأن موعد برناجمهم التلفزيوين قد حان.
يف حال بكى الطفل ب�ضع دقائق  االأم  تفعل  • ماذا 

بعد تركه وحيداً؟
الظرف.  وعلى  الطفل  االأم��ر على عمر  يتوقف   -
غالباً ما يحتاج الطفل اإىل البكاء لي�ضرتخي وينام، 
لذلك يجب عدم التدخل فوراً فبكاوؤه هذا طبيعي. 
يف حال ا�ضتمر البكاء اأكرث من خم�س دقائق، يتعني 
النور  اأن ت�ضيء  االأم االق��رتاب منه من دون  على 
اأو حتمله من �ضريره، املهم اأن تزرع الطماأنينة يف 
اإل��ي��ه قليًا  وال��ت��ح��دّث  م��ن خ��ال مداعبته  نف�ضه 

قبل اأن ترتكه جمدداً.
اأو  ي�ضرب  اأن  ويريد  اأكرب  الطفل  كان  حال  •  يف 

يحتاج اإىل قبلة؟
م��رًة واحدة  االأم غرفته  ه��ذه احلالة، تق�ضد  - يف 
التي  االأخ��رية  املرة  اأنها  له  لتلبية حاجته ولتوؤكد 
االأم  ت�ضع  اأن  االأف�����ض��ل  م��ن  اإل��ي��ه.  فيها  �ضت�ضتمع 
كوب ماء اإىل جانب �ضرير طفلها لي�ضرب منه حني 
با�ضتقالية، وال  الت�ضّرف  ويعتاد  بالعط�س  ي�ضعر 
امل��م��ر، بهذه الطريقة  ن��ور م�ضاء يف  ب��ّد م��ن ت��رك 

ت�ضّهل االأم عليه حياته.
 يتحجج االأطفال اأحياناً باأمور كثريًة لروؤية اأمهم 
يف�ضرا  اأن  ح��االت مماثلة  بهما يف  اأبيهم، حري  اأو 
اأن ينام وي��ح��اوال فهم  ت��اأخ��ر ويجب  ال��وق��ت  اأن  ل��ه 
كافياً  وقتاً  مي�ِس  مل  اأن��ه  ي�ضعر  قد  طلبه.  اأ�ضباب 
اأ�ضغالهما. ال داعي هنا لل�ضعور  معها ب�ضبب كرثة 
بالذنب، االأف�ضل اأن يعما على تعوي�ضه يف اليوم 
التايل. يف مطلق االأحوال، ال يجدر باالأهل اإخراج 
الطفل من ال�ضرير حلمله الأنه بذلك يكون قد نال 

مراده فيكرر االأمر دائماً.
االأه����ل اخل���وف م��ن االن��ف�����ض��ال اإىل  ينقل  • ه��ل 

ابنهم؟
- نعم، فلو خاف الطفل الوحدة و�ضاأل عما يفعله 
والداه من دونه ليًا، �ضي�ضعران باخلوف بدورهما 
وي��ع��ج��زان ع��ن ت��رك��ه وح��ي��داً، ان��ط��اق��اً م��ن فكرة 
كيف  وي��ت��ذك��ران  مكانه  يكونا  اأن  يحبان  ال  اأنهما 
ب�ضكٍل  طفولتهما  يف  التجربة  ه��ذه  عليهما  م��ّرت 

�ضيئ.
احلالة؟ هذه  يف  العمل  • ما 

اأن يتوىل االأق��ل قلقاً من االأه��ل مهمة  - االأف�ضل 
اأ���ض��ب��اب هذا  ع��ن  والبحث  الطفل،  ب��ن��وم  االه��ت��م��ام 
القلق للحّد منه. غري ذلك، ال بّد من اأن ي�ضتوعب 

الوالدان فكرة اأن اأوالدهما يختلفون عنهما.
ب�ضكٍل  الطفل  لينام  القيلولة  اإلغاء  يجب  هل   •

اأف�ضل ليًا؟
ك��ان الطفل ينام يف ف��رتة بعد  اإن  ك��ا، ال �ضيما   -
الظهرية، تبدو ا�ضرتاحة مماثلة �ضرورية ومفيدة 
التعب  اأن  ح��ني  يف  وحيوية،  ن�ضاطاً  متنحه  الأن��ه��ا 
ال��ن��وم ويجعله غا�ضباً يف  ق��د مينعه م��ن  امل��رتاك��م 
النهار يف  ينام خال  اأن  الليل. من هنا ال بد من 

موعٍد منا�ضب وثابت.
اأ�ضقاء الطفل يبكي  اأحد  يكون  حني  العمل  ما   •

يف الليل دائماً؟
اإذ  اأحد االأ�ضقاء،  - ال ي�ضتيقظ االأطفال على بكاء 

يعتقدون اأن والَديهم �ضيتدخان ليغفو امل�ضتيقظ 
جم����دداً ب�����ض��رع��ة. يف ح���ال اأي��ق��ظ��ه��م ب��ك��اء االآخ����ر، 
اأخرى كي ال ي�ضمعوا  ُي�ضتح�ضن و�ضعهم يف غرفًة 

بكاءه اإىل حني حّل امل�ضاألة.
• ما ن�ضيحتك لاأهل الذين ال يختلف رد فعلهم 

اإزاء م�ضاكل النوم التي يواجهها طفلهم؟
ينجح  اأن  م��ن  ب���ّد  امل��ن��اق�����ض��ة. ال  احل���ّل يف  - يكمن 
االأه��ل يف مناق�ضة االأم��ر بهدوء اإىل حني التو�ضل 
اأال يعتاد الطفل على احل�ضول  اتفاق، ويجب  اإىل 
على �ضيء ما من اأمه اإن كان والده معار�ضاً. حتى 
بّد  النظر هذه، ال  الوالدان وجهة  يت�ضارك  اإن مل 
واإال طالب  ب��وج��وده،  عينها  الفكرة  يدعما  اأن  من 
الطرف الذي ي�ضمح له بالقيام بكّل  الطفل دائماً 

�ضيء، فت�ضتمر م�ضكلة النوم طويًا.
الدمى؟ عن  • ماذا 

- ت�ضاعد الدمية الطفل على التخل�س من خوف 
االنف�ضال، وله وحده حرية التعلق بها اأم ال. يتعلق 
بع�س االأطفال بعدٍد من الدمى يف حني ال يظهر 
بع�ضهم االآخر تعلقاً مماثًا، وقد يحب الطفل اأن 
يام�س �ضعره لي�ضعر بالطماأنينة... ي�ضاعده هذا 
ال�ضلوك الطبيعي على النمو وتطوير ا�ضتقاليته. 
حني  بدميته  تعلقه  ع��ن  ت��دري��ج��اً  الطفل  يتخلى 

تختفي حاجته اإىل الدعم العاطفي.
• وامل�ضا�ضة؟

امل�ضا�ضة  اإىل  االأوىل  االأ�ضهر  يف  الطفل  يحتاج   -
اإذ ت�ضاعده على اال�ضرتخاء وال�ضعور بالطماأنينة. 
عند بلوغه ال�ضهر الثامن اأو العا�ضر �ضيتعلق بها، يف 
حال مل نحرمه منها، وتتحول اإىل عادة بل حاجة 
يعّو�س  ق��د  الطفل  اأن  اإال  عنها.  التخلي  ي�ضعب 
غيابها مب�ّس اإ�ضبعه اأو اختيار دمية معينة يطمئن 
اإليها. ميكن م�ضاعدة الطفل الذي ي�ضتيقظ ليًا 
عرب و�ضع م�ضا�ضة حتت و�ضادته اأو تعليقها بثيابه. 
اأو  بحمله  عنها  اإل��ه��اوؤه  فُيف�ضل  النهار،  اأث��ن��اء  اأم��ا 

ماعبته ليتخلى عنها �ضيئاً ف�ضيئاً.

فاعلة • ن�ضائح 
ينام  الطفل  اأن  م��ن  للتاأكد  الطفل:  مراقبة   -1
جيداً من دون اإزعاجه بني احلني واالآخ��ر، اتركي 
نوراً خافتاً يف غرفته بدل اإغراقها بالظام كي ال 
تق�ضدين  م��رة  ك��ّل  يف  النور  اإ�ضعال  اإىل  ت�ضطري 
داخلي  فيها غرفته. غري ذلك ميكن و�ضع هاتٍف 
يف غرفته علماً اأن ثمة هواتف تكون مزودة بنظام 

فيديو. 
لنوبات  ت��ف��ادي��اً  املف�ضلة:  اللعبة  ف��ق��دان  عند   -2
البكاء التي ترافق فقدان الدمية املف�ضلة، ا�ضرتي 
االأوىل  يفقد  حني  الثانية  لتعطيه  منها  ن�ضختني 
اإىل ا�ضتعمالهما بالت�ضاوي، كي ال  اأن تنتبهي  على 
تبدو اإحداهما اأجدد من االأخ��رى، وت��دّوين تاريخ 
وال  الدمية  �ضاعت  ح��ال  يف  منهما.  ك��ّل  ا�ضتعمال 
قطعة  طفلك  اعطي  عنها،  اأخ��رى  ن�ضخة  متلكني 
في�ضعر  رائ��ح��ت��ك  اإىل  ���ض��ي��ت��ع��رف  م��اب�����ض��ك،  م���ن 

بالطماأنينة.
دائ����م  ط���ف���ل���ك  ك������ان  ح������ال  ال�����روزن�����ام�����ة: يف   -3
ليلة  كّل  ا�ضتيقاظه  ليًا، دويّن موعد  اال�ضتيقاظ 
باالأخ�ضر  اأ�ضبوعني، لوين  ورق��ة. على مدى  على 
موعد ا�ضتيقاظه، باالأحمر موعد بكائه، وباالأزرق 
موعد وجباته لتكوين على دراية تامة مبواعيده 
ليهداأ  ا�ضتلزمه  ال��ذي  الوقت  دّوين  كذلك  ك��اف��ًة. 
وم���ا ف��ع��ل��ت��م��اه م��ع��اً، و���ض��ب��ب اال���ض��ت��ي��ق��اظ )خ���وف، 
عط�س، نق�س حنان...( لتقييم حدة بكائه ومعرفة 
تغريي  اأن  اأي�ضاً  ميكنك  النهار.  خ��ال  ح�ضل  ما 

الظروف اأو اأن تطلبي م�ضاعدة اخت�ضا�ضي. 
اأربعة  م��ن  ال��ن��وم  يتاألف  املياتونني:  ق���درات   -4
اإىل خم�ضة مراحل متتد كّل واحدة على مدى 90 
دماغي  بن�ضاط  تت�ضم  بطيء  نوٍم  ومرحلة  دقيقة، 
العوامل  ت��وؤدي  متناق�س.  نوم  ومرحلة  منخف�س 
الداخلية.  ال�ضاعة  �ضبط  يف  اأ�ضا�ضياً  دوراً  البيئية 
خايا  خ���ال  م��ن  ال�����ض��وء  ال��ع��ني  �ضبكية  تك�ضف 
ح�ضا�ضة تنقل املعلومة اإىل املنبه الداخلي املوجود 
يف غدة الهيبوثامي�س، لتنتقل بعد ذلك اإىل الغدة 
املاتونني،  اإف��راز  ت�ضتجيب عرب  التي  ال�ضنوبرية 

وحني يخّف النور يرتفع معدل املاتونني.
عاوًة على ذلك، تتاأثر ال�ضاعة الزمنية بالن�ضاط 
املتاأخرة.  النزهات  اأو  الفيديو  كاألعاب  االجتماعي 
يف حال بقيت م�ضتيقظاً لفرتة طويلة، يزيد الدماغ 
الو�ضول  وعند  يفرزها،  التي  اأدينوزين  كمية  من 
اإىل عتبة معينة، يتوقف الن�ضاط الدماغي وتنام. 
تنخف�س  وحني  ليًا  االأدينوزين  معدل  ينخف�س 

العتبة جمدداً ت�ضتيقظ من نومك.

ثاث قواعد يجب احرتامها
ي�ضتيقظ:  ح��ي��ث  ال��ط��ف��ل  ي��ن��ام  اأن  م��ن  ب��د  ال   •
تغيري مكان نومه قد يجعله ي�ضطرب وياأبى النوم 

جمدداً خوفاً اأو خ�ضيًة.
للنوم  معينة  حركات  الطفل  يعتاد  اأال  يجب   •
كالهدهدة اأو اال�ضتماع اإىل نغمة مو�ضيقية... فقد 

ي�ضعب عليه النوم من دونها.
للخوف  داعي  اأال  ليفهم  مبفرده:  ينام  • اتركيه 

واأنك واثقة من قدرته على النوم وحده.

ن�سيحة مهمة
يبكي الطفل دائماً، اإال اأن �ضراخه اأو بكاءه ال يعني 
بال�ضرورة �ضعوره بال�ضيق، فقد يبكي ليذكر اأهله 
بوجوده اأو ليفرغ بع�س التوتر الذي ي�ضعر به. على 

االأب واالأم اأن يحافظا على الهدوء على الدوام.

مــنــ�عـــات

23

اإن اعتمدِت  اأطفالهن؟ يقّدم علماء النف�س حلواًل  اأنت من االأمهات اللواتي يع�سن كابو�سًا رهيبًا عندما يحني موعد نوم 
اأحدها متّر �ساعة النوم على خري، وي�سبح طفلك قادرًا على النوم طوال الليل من دون اأن ي�ستيقظ.

�ضاعدي طفلك على النوم �ضريعًا 

جاذبية اأقل..
 معاملة اأق�ضى يف العمل

 
اأكد باحثون امريكيون يف جامعة ميت�ضيغان ان اال�ضخا�س الذين يت�ضفون 
بالقبح او عدم اجلاذبية تقل فر�س جناحهم يف عملهم النهم يلقون معاملة 
قا�ضية ويتعر�ضون مل�ضايقات من زمائهم يف العمل. وا�ضارت الدرا�ضة التي 
يعاملون  باجلاذبية  يت�ضمون  الذين ال  العاملني  ان  الباحثون اىل  اجراها 
ب�ضكل اكرث ق�ضوة مقارنة بزمائهم الذين يتمتعون باجلمال او اجلاذبية، 
ال �ضيما عندما يتعلق االمر بالرتقيات ومهام العمل التي يتم تكليفهم بها. 
وهذه هي الدرا�ضة االوىل التي جتد ارتباطا بني درجة اجلاذبية وا�ضلوب 

املعاملة ال�ضيئ يف العمل. 

الن�ضاط البدين املفرط 
يت�ضبب يف ا�ضطراب النوم

 
ك�ضفت درا�ضة علمية حديثة اأن االأ�ضخا�س الذين يعملون يف وظائف تتطلب 

جمهودا بدنيا اأكرب مييلون اإىل النوم اإما لفرتة ق�ضرية اأو لفرتة اأطول .
ينامون لفرتات ق�ضرية  الذين  االأ�ضخا�س  فاإن  ال�ضابقة  وطبقا لاأبحاث 
مثل  ال��وق��ت  م��رور  م��ع  �ضحية  ملتاعب  تعر�ضهم  احتمال  يزيد  طويلة  اأو 
زيادة الوزن ومر�س القلب وال�ضكري، لكن الدرا�ضة اجلديدة ت�ضري اإىل اأن 
وظائف االأ�ضخا�س قد تعر�ضهم الأمناط غري �ضحية من النوم االأمر الذي 

رمبا ي�ضر ب�ضحتهم.
جامعة  يف  الباحثني  اأن  العلم  ب�����ض��وؤون  املعني  دي��ل��ي  �ضاين�س  م��وق��ع  وذك���ر 
من  الأك��رث  الوظائف  وت�ضنيفات  النوم  اأمن��اط  بفح�س  قاموا  بن�ضلفانيا 

الدرا�ضة. يف  م�ضارك   1700
وجرى ت�ضنيف الن�ضاط الوظيفي على اأنه منخف�س )بالن�ضبة لاأ�ضخا�س 
الذين ميار�ضون اأعمالهم وهم جال�ضني اأو واقفني( ومعتدل )اإذا كان امل�ضي 

يغلب على طبيعة عملهم( اأو مرتفع )العمل اليدوي(.
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- حب من طرف واحد .. ابن اخلالة يتقدم ليخطب اآمال 
ويتزوجها رغم رف�سها وي�سيء معاملتها حتى يتم الطالق 
ينتهي  املحب  وجارها  ال�سابة  املطلقة  بني  جارف  حب   -

بزواج �سري من خلف ظهر اجلميع
- املحب االأول الآمال ينتقم منها بطعنة يف رقبتها

اأنها  لو  بقتلها  كفيلة   كانت  الرقبة  يف  وحيدة  بطعنة  امل�ضت�ضفي  دخلت  )اآم���ال( 
امل��وت يف  اأنها جنت من خمالب  االأوردة اجلانبية وت�ضببت يف نزيف غري  اأ�ضابت 

حكاية ال تتكرر كثريا اإال يف ال�ضينما.
وعلى �ضريرها يف امل�ضت�ضفي كانت �ضاحبة االأربطة الطبية حتيط برقبتها مازالت 
قيد  اأنها على  ت�ضدق  ب��طء ال  وتفتح عينيها يف  ح��دث  ما  ذهولها من كل  تعاين 

احلياة.

احلكاية احلزينة
العر�ضان  بداأ  البداية فتقول كنت �ضغرية جدا عندما  ماأ�ضاتها منذ  اآمال  حتكي 
يطرقون بابنا يطلبون الزواج مني ولكن قلبي مل يدق لواحد منهم غري اأن اأبي 

قرر وال راد لقراره �ضتتزوجني من رفاعي ابن خالتك.
مل اأكن اأحبه لكنني مل اأ�ضتطع الرف�س بعد اأن رف�ضت كثريين قبله ومنهم ابن 
جريح  بقلب  الزوجية  بيت  اإىل  ودخ��ل��ت  ال��واق��ع  ل��اأوام��ر  ا�ضت�ضلمت  ف��ادي  عمي 
اإىل قلبي مل يظهر  اأحد من ي�ضتطيع الدخول  فاحلب مل يطرق قلبي بعد الأي 

بعد.
املهم اأنني ع�ضت مع ابن خالتي رفاعي واأنا اأحاول العثور على اأ�ضباب كي اأفتح له 
قلبي واأحبه لكنه مل مينحني هذه الفر�ضة كان قا�ضيا ي�ضيء معاملتي حتى  بعد اأن 
اأجنبنا طفلتنا الوحيدة ا�ضتمر على ق�ضوته معتربا اأن هذه الق�ضوة يف املعاملة من 
�ضمات الرجولة هذا غري غريته ال�ضديدة التي ال تطاق حتى و�ضلت الع�ضرة بيننا 
اإىل حالة ال تطاق اأر�ضلت اإىل اأبي الذي يعمل يف القاهرة فحر�س وعلى الفور متت 
اإج�������������راءات 
الطاق 

وا�ضطحبني معه اإىل القاهرة. هواء غريب قابلني يف املدينة الكبرية هواء يحمل 
من  الهروب  حت��اول  �ضبابها  مقتبل  يف  زال��ت  ما  ملطلقة  ومثرية  غام�ضة  اأحاما 

�ضنوات �ضعبة وزواج ق�ضري فا�ضل .

ا�ستيقظ القلب يف القاهرة
جرحي  اإىل  طريقها  وج��دت  العا�ضقة  النظرات  هذه  قلبي  ا�ضتيقظ  القاهرة  ويف 
الذي مل يلتئم واأنبتت الزهور يف غرفتي الفقرية التي اأعي�س فيها مع اأبي ا�ضمه 
نور الدين ويعمل حما�ضبا ..احلب كان حقيقيا من جانبه اأي�ضا ومل ي�ضيع وقتا 
اأ�ضابيع �ضعبة مرت علينا ونحن ال  اأبي رف�ضه  اأبي يخطبني منه ولكن  اإىل  جاء 
نعرف ماذا نفعل حتى ح�ضمنا اأمرنا وقررنا اأن نتزوج �ضرا ويف االأيام االأوىل للزواج 
كنت اأرتع�س من اخلوف واأنا اأ�ضتغل غياب اأبي يف عمله طوال النهار فاأخرج للقاء 

زوجي واأعود قبل عودته وجنحنا طويا يف اإخفاء االأمر حتى جاءت الكارثة.

عودة الزوج االأول بداأت املاأ�ساة
ال اأن�ضى هذا اليوم جاء اأبي كاأنه يحمل خربا �ضارا وقال يل �ضوف ت�ضافرين اإىل 
ال�ضعيد اتفقت مع زوجك االأول على ردك اإليه وانتهينا اليوم من اإجراءات الزواج 

اأمام املاأذون وال يبقي اإال اأن تعودي اإىل زوجك وبيتك وطفلتك .
االآن زوج���ة لرجلني جم��رم��ة يف نظر  اأن���ا  التفكري  م��ن  دوام���ة رهيبة  ودخ��ل��ت يف 
القانون وخائنة يف نظر حبيبي وزوجي الثاين نور الدين و�ضاقطة يف نظر زوجي 
االأول وابنتي ووالدي �ضرخت يف وجه اأبي دون وعي م�ضتحيل .. م�ضتحيل �ضاألني 

يف ذهول : ملاذا؟
مل يكن اأمامي اختيار اآخر البد اأن يعرف احلقيقة انهرت اإيل االأر�س باكية واأنا 
اأحكي له زواجي من نور الدين مل ينتظر بقية التفا�ضيل حتول اإىل كائن غا�ضب 
ي�ضرخ وي�ضرب وي�ضدين من �ضعري �ضا نحو الباب وهو يهدد : االآن ن�ضافر اإىل 
اأن يفعل الرجال وتاأكدت  اأ�ضوي احل�ضاب معك كما يجب  بلدنا يف ال�ضعيد حتى 
اهلل  �ضنة  على  زواج��ي  ك��ان  لو  حتى  القتل  ج���زاوؤه  فعلته  فما  هناك  �ضاأقتل  اأنني 
ور�ضوله وعلى يد ماأذون واإن كان �ضرا عن اأبي بعد دقائق كنا يف القطار اإيل بلدتنا 
يف ال�ضعيد كنت متكورة بجوار اأبي اأبكي يف �ضمت اأما هو فلم ينطق بكلمة واحدة 

طوال الطريق.
ترى هل يعلم نور الدين مبا يجري يل االآن اأو مبا اأع��ده وال��دي يف  قريتنا؟ .. 
كان الليل قد هبط على البيوت واأخفى كل �ضيء عندما ت�ضللنا اأبي واأنا اإىل منزلنا 
اأن  وقبل  لتبتلعني  املوح�س  فمها  مظلمة  غرفة  فتحت  البيت  ق��اع  ويف  ال�ضامت 
يغلق اأبي الباب قال يل جملة واحدة اإما اأن ترتكي نور الدين هذا وتعودي 
اإيل زوجك وطفلتك واإما اأن متوتي جوعا وعط�ضا ورعبا عندما تقررين 

بنف�ضك اخبطي الباب قبل ذلك لن ترى النور حتى متوتي.

املظلمة الغرفة  يف  الرعب  من  اأيام   3
مل اأرد علي اأبي الأنني مل اأكن احتاج اإىل قرار لن اأعود اإىل رفاعي ولن 

اأعي�س مع رجل غري نور الدين ماذا يظنون؟
دقيقة  اأح�ضيتها  املظلمة  الغرفة  يف  وجودي  على  مرت  �ضاعة   27
اأحلم واأن لهذا الكابو�س نهاية  باأنني  اأ�ضعر  بدقيقة يف حلظات كنت 
حلظات  ويف  ال��ق��دمي��ة  العربية  االأف����ام  يف  ي��ح��دث  م��ا  مثل  �ضعيدة 
تن�ضب  اأراه��ا  وال  ت��راين  اأ�ضباحا  ي�ضرت  الظام  اأن  اأ�ضعر  كنت  اأخ��رى 

خمالبها يف حلمي دون اأن اأ�ضتطيع  الدفاع عن نف�ضي.
كانت حالتي مزيجا من الياأ�س واالأمل من النوم واليقظة من التما�ضك واالنهيار 
الكامل اأمام الرعب واجلوع والعط�س وما ميكن اأن يفعله بي اأبي اأو عائلتي حتى 

اأتت تلك الليلة وكنت على حافة املوت.
اأفقت من هلو�ضتي على حركة �ضخ�س يفتح الباب بعد منت�ضف الليل هكذا كنت 
اأقدر الوقت من خال فرجة يف باب احلجرة يدخل منها �ضعاعا خفيفا من ال�ضوء 
توقعت اأن يكون اأبي لكن ال�ضبح الغارق يف الظام كان خمتلفا عن هيئة اأبي فتحت 

عيني ب�ضعوبة يف ال�ضوء اخلفيف ال تبينه اإنه فادي ابن عمي الذي كان اأول من 
تقدم يل ورف�ضته. 

قبل اأن افتح كان فمي كان يقرتب هام�ضا وهو يقول ال تتكلمي �ضوف اأنقذك �ضوف 
اأبيك  اإيل زوج��ك يف القاهرة لقد ر�ضمت خطة الأه��رب بك من ع��ذاب  اأ�ضافر بك 

اأقنعت رفاعي باأن يطلقك مرة ثانية وقد حدث اأنت االآن على ذمة نور الدين.
واأ�ضاف يف ح�ضم :هيا ب�ضرعة قبل اأن ي�ضحو اأبوك.

النهاية ال�سعيدة كانت تخبئ وراءها كارثة
اطماأننت لكام فادي ومازلت اأتذكر اأنه كان يحبني واأنه تقدم خلطبتي ورف�ضته 
ورمبا جرحت رجولته لكنه يعود االآن لينقذين مما اأنا فيه قلت له ونحن نغادر 
املنزل يف غب�ضة الفجر االأوىل ال اأعرف يا فادي كيف اأ�ضكرك على رجولتك معي 

كنت علي و�ضك املوت فاأنقذتني رغم موقفي ال�ضابق معك. 
اأن��ا ني�ضيت هذه االإهانة البن عمك مل  ال��زواج ق�ضمة ون�ضيب  وك��ان رده غام�ضا 
الزراعي  النائمة يف اجت��اه احلقول والطريق  القرية  اأح��د ونحن نعرب  بنا  ي�ضعر 
وعندما اقرتبنا من الرتع توقف فادي فجاأة و�ضمت قليا وهو ي�ضر على اأ�ضنانه 

.
�ضاألته: ملاذا توقفت؟

قبل اأن يرد كنت اأدخل يف موجة ال نهائية من اخلوف الذي �ضيطر على اأع�ضابي 
ف��ج��اأة واأظ��ه��ر يل امل��وق��ف حقيقية وب���داأت اأف��ك��ر ه��ل ات��خ��ذت العائلة ق��رار بقتلي 
واأوكلت هذه املهمة ل )فادي( كما يحدث عادة يف بع�س حاالت االأخذ  بالثاأر؟ اأو 
القتل ب�ضبب ال�ضرف وهل يعتربون زواجي من نور الدين اخاال بال�ضرف؟ ولكني 
تغلبت على هواج�ضي وقلت هيا يا فادي قبل اأن يلحق بنا اأحد وكون نهايتنا وهنا 
نطق ب�ضره الذي اأخفاه طوال الطريق ال يا �ضاطرة نهايتك وحدك �ضتكون االآن 
وهنا الأنك خرجت عن طوع اأهلك وتزوجت �ضرا يف القاهرة دون علم اأبيك ومثلك 
ال �ضرت لها اإال املوت اإذا كانت هواج�ضي �ضحيحة لقد �ضدر التكليف له بالق�ضاء 

على وق�ضي االأمر .
ال اأذكر ما قلته جيدا يف هذه اللحظة كنت اأتلعثم واأنا اأذكره باأنني تزوجت ر�ضميا 
واأن رفاعي ردين اإىل ع�ضمته دون علمي واأنني .. الخ �ضاألني بق�ضوة ملاذا رف�ضت 

الزواج مني ووافقت على رفاعي رغم اأنك ال حتبينه؟.  
اأجبته ب�ضوت رقيق : الأنني اأعرف اأنك اإن�ضان ورجل ال تقبل اأن اأخدعك واأعي�س 
معك با حب ثم من قال لك اأنني التي وافقت على رفاعي لقد فوجئت باأن اأبي 

زوجني له دون اإرادتي اأو موافقتي. 

طعنت ب�سكني يف رقبتي
اأن قلبه رق يل من جديد لكنه فاجاأين بطعنة �ضكني يف  �ضمت قليا وت�ضورت 
االإعياء  واختنق من  الطعنات  مزيدا من  اأنتظر  اأن��ا  االأر���س  على  رقبتي.ارمتيت 
وام�ضكني من  مني  اق��رتب  بعدها  يهاجمني  لكنه مل  ال�ضهادتني  ونطقت  واالأمل 
قدمي وجرين يف اجتاه الرتعة واأنا اأنزف بغزارة ويف حلظات كان يلقيني يف مياه 

الرتعة العميقة .
كنت اأنتظر املوت اأو االإغماء لكنني ظلت واعية ف�ضعرت اأن يف عمري بقية و�ضمنت 
اأنه على ال�ضاطئ يراقبني حتى يتاأكد من موتي واأن التيار جرفني اإىل بعيد وعلى 
املاء وعندما  باأ�ضابعي وغط�ضت براأ�ضي حتت  اأنفي  اأغلقت  الفكرة  الفور جاءتني 
ال�ضطح �ضبحت قليا الأخفي وجهي وراء �ضخرة  اإىل  خرجت براأ�ضي من جديد 

واترك بقية ج�ضدي يتاأرجح مع حركة املاء اخلفيفة متاما مثل جثة طافية . 
تاأكدت اأنه اأن�ضرف وكان االأمل يف رقبتي يفوق االحتمال كنت اأ�ضعر اأن رقبتي قد 
انف�ضلت عن ج�ضدي واأنا اأجاهد لت�ضلق حافة الرتعة واأجر ج�ضمي املنهك الذي 

ما زال ينزف .
على الطريق غبت عن الوعي وافقت الأجد نف�ضي علي هذا ال�ضرير يف امل�ضت�ضفى 
اإليه االتهام بال�ضروع يف  ويحال فادي اإىل النيابة ويعرتف بجرميته التي توجه 

القتل ثم تاأمر بحب�ضه والتجديد حلني حماكمته. 

غرام وانتقام

تزوجها بالإنرتنت .. وطلقها بخطاب م�ضجل
ك����ان اأح���م���د ط��ال��ب��ا م��ت��ف��وق��ا طوال 
لقلبه  ي�ضمح  ومل  التعليمية  رحلته 
نهاية  ح��ت��ى  ف��ت��اة  ل��ن��ظ��رة  ي���دق  اأن 
�ضنته  نهاية  ويف  اجلامعية  املرحلة 
جميلة  ب���ف���ت���اة  ت���ع���رف  اجل���ام���ع���ي���ة 
الزواج  على  وتعاهدا  احلب  فتبادال 
حياته..  يف  ح���ب  اأول  وه���و  ال  ومل 
والأنه مل يعرف الف�ضل طوال عمره 
حيث ك��ان من االأوائ���ل دائما يف كل 
يف  تخرج  اأن  اىل  الدرا�ضية  �ضنواته 
اجلامعة بتفوق كعادته وقرر الزواج 

من اأول حب يف حياته.
التخرج  ب���ع���د  ����ض���ه���ور  ع�����دة  م�����رت 
الع�ضكرية  باخلدمة  اأحمد  والتحق 
بحبيبته  يلتقي  م��ا  ن����ادرا  واأ���ض��ب��ح 
اك���ت�������ض���ف فتور  م������رة  ب���ع���د  وم�������رة 
م�ضاعرها جتاهه وعندما �ضاألها عن 
ي�ضلحان  ال  اأنهما  اأخ��ربت��ه  ال�ضبب 
ب�ضراحة  الأنها  كزوجني  لبع�ضهما 
�ضوف توافق على عري�س جاهز من 

كل �ضيء ويحبها اأي�ضا.

انك�سار القلب
وان��ك�����ض��ر ق��ل��ب اأح���م���د وع���ا����س مع 
ذك����ري����ات����ه ط�������وال ف������رتة اخل���دم���ة 
الع�ضكرية وما اأن انتهى من تاأديتها 
اأحد مكاتب  األتحق بالعمل يف  حتى 
ي�����ض��ل��ه خطاب  ح���ت���ى  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر 
واأ�ضبح  كمعيد  باجلامعة  التعيني 
لديه من الوقت ما يكفي لات�ضال 
والبحث يف �ضبكة املعلومات الدولية 

االنرتنت.

زواج عرب االنرتنت
عرو�س  طلب  فكرة  الأحمد  وط���راأت 
باالنرتنت فحدد موا�ضفاتها وتركها 
االجتماعي  ال��ت��وا���ض��ل  �ضبكة  ع��ل��ى 
وبعد اأيام جاءه في�س من الباحثات 

عن الزواج وبعد الفح�س اختار فتاة 
العرو�س  موا�ضفات  عليها  تنطبق 
وت�ضارك  ومثقفة  جميلة  املطلوبة 
بها  فات�ضل  الزوجية  بيت  اإع��داد  يف 

وحددا موعدا للقاء.   
اأن  اأح��م��د  اأدرك  االأول  اللقاء  وبعد 
الأنه  زوجته  �ضتكون  االنرتنت  فتاة 
والدوران  اللف  اأو  الف�ضل  يعرف  ال 

والعبث مب�ضاعر بنات النا�س.
التقدم  ق�����رر  ل����ق����اءات  ع�����دة  وب���ع���د 
الأ�ضرتها واإعان اخلطوبة وحتديد 
ال��زواج اكت�ضف  موعد الزفاف وبعد 
اأحمد الوجه االآخر يف زوجته والذي 
مل ي�ضتطع اكت�ضافه خال اخلطبة 
الأن  ف�ضل  ولكنه  االإ���ض��اح  وح���اول 
تثور  ع�ضبية  ف��ه��ي  غ���اب  ال��ط��ب��ع 
يف  اأحمد  يفكر  ومل  االأ�ضباب  الأتفه 
ك��ان��ت حاما  ال��ط��اق الأن زوج��ت��ه 
جميلة  ط��ف��ل��ة  ال����زوج����ة  وو����ض���ع���ت 
غ���ريت ن��ظ��ام احل��ي��اة ال��رت��ي��ب بينه 
وب���ني زوج��ت��ه ول��ك��ن��ه��ا م��ا ل��ب��ث��ت اأن 
فاأ�ضبحت  القدمية  لعادتها  ع���ادت 
اأ���ض��ب��وع دون  اأك���رث ع�ضبية وال مي��ر 
اأبيها  اإىل بيت  اأن تغادر بيت زوجها 
غا�ضبة �ضاخطة على الزواج و�ضنينه 

وعلى االنرتنت ومكت�ضفه .
ب��ح��ال زوجته  اأح��م��د  ���ض��اق  وعندما 
وغرف  االن���رتن���ت  اإىل  ي��ه��رب  ب����داأ 
الدرد�ضة مرة ثانية ولكنه هذه املرة 
مل يطلب موا�ضفات عرو�س جديدة 
اإحدى  اأ�ضبح قريبا جدا من  ولكنه 
زم���ي���ات���ه ال���ت���ي راح������ت ت���غ���رق���ه يف 
والطاعة  واملهذبة  الرقيقة  املعاملة 
اإليها  ي��ت��ح��ول  قلبه  ف��ب��داأ  ال��ع��م��ي��اء 

�ضيئا ف�ضيئا.
والأنه ال يعرف اإال الطريق امل�ضتقيم 
قرر اأن تكون عاقته بزميلته عاقة 

م�ضروعة فقرر الزواج منها.

ول��ك��ن ك��ي��ف ل��ه ذل���ك وه���و ال ميلك 
اإمكانيات اإقامة اأ�ضرة جديدة ؟ فراح 
لديه من احلب  ما  كل  فتاته  مينح 
االأماكن  يف  ويتنزهان  معها  يخرج 
اح���دى اجلارات  راأت���ه  ال��ع��ام��ة حتى 
مل  وطبعا  زوجته  فاأبلغت  م��رة  ذات 
تكذب ال��زوج��ة خ��ربا وراح��ت ت�ضب 
امل���زي���د م���ن غ�����ض��ب��ه��ا ون��ك��ده��ا على 
ال����زوج اخل��ائ��ن م��ن وج��ه��ة نظرها 
وهددت بطلب الطاق اإن مل يقطع 
ي�ضتجب  ومل  ب�����ض��دي��ق��ت��ه  ع��اق��ت��ه 
اأحمد فرفعت زوجته دعوى تطليق 
لل�ضرر ولكن املحكمة مل جتد مربرا 
فرف�ضت  ال���زوج���ة  لتطليق  ك��اف��ي��ا 
اإذ  نف�ضه  اأحمد يف  واأ�ضرها  الدعوى 
واأم طفلته على  كيف جت��روؤ زوجته 

ليقف مدافعا عن  املحكم  اإىل  ج��ره 
نف�ضه اأمام القا�ضي واحل�ضور وقرر 

يف نف�ضه اأمرا وعزم على تنفيذه .
اأ�ضلوبه  ع��ن  اأح��م��د  ح���اد  م���رة  الأول 
ي��راع ظ��روف طفلته  يف احلياة ومل 
غيابيا  زوج����ت����ه  ي��ط��ل��ق  اأن  ف���ق���رر 
بخطاب  ال���ط���اق  ورق�����ة  ل��ت�����ض��ل��ه��ا 
م�ضجل بعلم الو�ضول وكما خطبها 
بخطاب  طلقها  غيابيا  ب��االن��رتن��ت 
لتنتهي  اأي�������ض���ا  غ���ي���اب���ي���ا  م�����ض��ج��ل 
اأن  لنا  لتثبت  االن��رتن��ت  زواج  ق�ضة 
اأن  اإال  �ضيء  كل  ت�ضلح يف  االنرتنت 

تكون خاطبة ناجحة. 

االنتقام غري ال�سريف
خبرية  كانت  املطلقة  الزوجة  والأن 

باأ�ضراره  عليمة  الكمبيوتر  ببواطن 
ف��ق��د ق���ررت االن��ت��ق��ام م��ن اأح��م��د يف 
�ضور  ا�ضتغلت  حيث  �ضقيقته  �ضورة 
�ضقيقته التي لديها من اأيام الزفاف 
االإباحية  املواقع  اأح��د  على  لت�ضعها 
باأجر  ي���ري���د  مل���ن  ن��ف�����ض��ه��ا  ع���ار����ض���ة 
وو�ضل االأمر اإىل ال�ضقيقة املتزوجة 
ال��ت��ي اأب��ل��غ��ت اأخ���اه���ا مب��ا راأت����ه على 

الكمبيوتر ويتم تداوله.
التي  ال�����ض��رط��ة  اإىل  اأح���م���د  اأ����ض���رع 
اأحالتها اإىل املخت�ضني ملعرفة املكان 
ي��ب��ث ه���ذه ال�ضور  ال����ذي  واجل���ه���از 
اإ لى  الو�ضول  مت  و�ضرعة  وب�ضهولة 
كمبيوتر الزوجة التي اأرادت االنتقام 
وكانت النتيجة حب�س الزوجة عاما 

وحرمانها من ح�ضانة طفلها.

حمار يقتل �ضاحبه
وقوفه  اأثناء  رف�ضه  عندما  حماره  بقدم  م�ضرعه  عربجى  لقى 
لتده�ضه  باحلوامدية  الزراعى  الطريق  بجوار  الكاروا  بعربته 
اأ�ضاء، ومت  اإىل  �ضيارة نقل كانت ت�ضري ب�ضرعة فتحول ج�ضده 
نقل جثة القتل اإىل امل�ضت�ضفى وك�ضفت التحريات اأنه اأثناء �ضري 
الزراعى،  اأ�ضيوط   – م�ضر  بطريق  ال��ك��اروا  بعربته  العربجى 
مبنطقة احل��وام��دي��ة، ت��وق��ف ع��ل��ى ج��ان��ب ال��ط��ري��ق ون���زل من 
العربة ووقف بجوار احلمار، اإال انه فوجئ به يدفعه ويطيح به 
على االأر�س  اأمام احدى ال�ضيارات، فده�ضته ليتحول ج�ضده اإىل 

اأ�ضاء، ومت نقل ال�ضحية للم�ضت�ضفى.

ح�ادث وق�شايا
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حددي ال�ضبب الكامن وراء معاناتك من ال�ضعرانية. يفيد االخت�ضا�ضيون 
اأ�ضباب  اإىل  ُيعزى  ما  الذي غالباً  البنيوي  الزائد  الوبر  اأن��واع  اأحد  اأنها 
العليا. هل  الذراعني والقدمني واحلاجبني وال�ضفة  الوبر  اإتنية. يغزو 
اأي�ضاً،  امل�ضكلة  اأن والدتك عانت  اإذاً يف  �ضّك  اأعرا�ضاً مماثلة؟ ال  تعانني 

احلّل الوحيد اإزالة الوبر الزائد.

خلل هرموين
اأ�ضود يف  اأو  ال�ضعرانية مر�س ي�ضيب الن�ضاء ويتجلى يف ظهور وبر بني 
مناطق ال ينبت فيها ال�ضعر اإال لدى الرجال، كالوجه )ال�ضارب، الذقن( 
وال�ضدر... وهي تختلف عن الوبر الزائد. تعتقد الن�ضاء اأن ليزر طبيب 
اجللد �ضي�ضاعدهن على التخل�س من معاناتهن، اإال اأن امل�ضكلة يف حاالت 

مماثلة لي�ضت جلدية اأو جمالية اإمنا هرمونية.
يفرز  ال�����ض��ع��ران��ي��ة  امل����راأة  ج�ضم  اأن  اإىل  ال�ضبب  االخ��ت�����ض��ا���ض��ي��ون  ي��ع��زو 
ه��رم��ون��ات ال���ذك���ورة، اأو اأن��ه��ا ت��ت��ن��اول ح��ب��وب م��ن��ع ح��م��ل غ��ري منا�ضبة، 
املبي�س  متازمة  يعانني  ال�ضعرانيات  الن�ضاء  من   80% اأن  ويوؤكدون 

املُتعدد الكي�ضات.
اإ���ض��راف اخت�ضا�ضي يف  امل���راأة اإىل ع��اج حتت   يف ح��االت مماثلة حتتاج 
فيطلب  �ضعر،  اإزال��ة  جل�ضات  جمرد  اإىل  ولي�س  ال�ضماء،  الغدد  اأمرا�س 
ال�ضباب،  املبي�س، حب  كي�س يف  اأخ��رى:  اأعرا�س  ويبحث عن  دم  حتليل 
ال��دورة ال�ضهرية التي غالباً ما  ال��وزن، خلل يف  فقدان ال�ضعر، زي��ادة يف 

ت�ضري اإىل متازمة املبي�س املُتعدد الكي�ضات.
ال�ضكل  على  املعادلة  تكون  االإن�ضولني.  اختال  ال�ضبب  يكون  قد  كذلك 
اإىل موؤ�ضر �ضكر دم ع��اٍل )�ضكر �ضريع(  ي��وؤدي  اإف��راط يف ال�ضكر  التايل: 
الكي�ضات = ظهور  املُتعدد  املبي�س  البطن + متازمة  ال��وزن يف  زي��ادة   =
اأنه مل يتم احت�ضاب الن�ضاء اللواتي  وبر زائد ب�ضكٍل اأكرب واأخطر. علماً 

تتح�ضن اأحوالهن عند خ�ضارة %10 من اأوزانهن. 

معاناة دائمة
ت�ضري االإح�ضاءات اإىل اأن %75 من الن�ضاء ال�ضعرانيات يعانني كاآبًة، يف 
حني اأن %30 وقعن �ضحية االكتئاب، فيخجلن باأج�ضامهن ويختبئن 
ويتفادين  ال��ت��ج��م��ي��ل،  م�ضتح�ضرات  م��ن  اأق��ن��ع��ة  وخ��ل��ف  ماب�ضهن  يف 
االحتكاك باالآخرين ويبقني على م�ضافة منهم، ويجتهدن كي ال يقعن 
باأنف�ضهن ويعانني  ال�ضوء واالهتمام، وبهذا يفقدن ثقتهن  دائرة  حتت 
اأن  اأو تغرياً يف منط حياتهن. فا عجب  م�ضاكل يف حياتهن العاطفية 
اإال  باأنوثتي وجمايل وباأنني امراأة عادية؛  اأ�ضعر  اأن  الن�ضاء: )اأود  تقول 
اأو )الوبر الذي يغزو ج�ضمي عامة  اأن الواقع ي�ضري اإىل عك�س ذلك(، 
اأو )ي��اأخ��ذ الوبر  ذك��وري��ة تكاد متحو احل��دود بني الرجولة واالأن��وث��ة(، 
املراآة  اأم��ام  اأق��ف  ووقتي.  تفكريي  من  وا�ضعاً  يغطي وجهي حيزاً  ال��ذي 
اأتاأمله واأمل�ضه. ينظر اإيّل اأحدهم فاأت�ضاءل فوراً هل الحظه؟( اأو )الوبر 
يف الذقن خمالف للطبيعة، ال اأرغب يف اخلروج من منزيل بعد االآن(. 

اإزاء هذه الفو�ضى كيف ع�ضانا ندعو الن�ضاء ليتقبلن اأنف�ضهن؟

طرق تقليدية
تتخل�س غالبية الن�ضاء من الوبر الزائد يف املنزل اأو يف مراكز التجميل 
االأمر  اأن��ه �ضرعان ما ينبت جم��دداً.  اإال  اأو تلوينه،  اأو حلقه  اإزالته  عرب 
بطرق  ال�ضعر  يزيل  ال��ذي  اجللدية  االأم��را���س  اخت�ضا�ضي  ل��دى  �ضيان 
على  فاعلة  وغري  تنتهي  ال  مادياً،  مكلفة  )جل�ضات  وبالليزر  كهربائية 
الثمن  املدى الطويل(، مراهم االإفلورنيتني )جزيئيات كيماوية غالية 
توؤخر منو الوبر وُت�ضتعمل يف مناطق �ضغرية من اجل�ضم(. يف الواقع، ال 

يحتاج االأمر اإىل معجزة اإمنا اإىل عاج االختال الهرموين.
ال��زائ��دة. يخفف  الكيلوغرامات  زائ��داً، تخل�ضي من  يف حال كان وزن��ك 
ف��ق��دان ال����وزن م��ن اإن���ت���اج ه��رم��ون��ات ال���ذك���ورة. ك��ذل��ك ي��ق��رتح الطب 
التي  االأو�ضرتوبروجي�ضتاتيف  حبوب  طليعتها:  يف  اأدوي���ة  الكا�ضيكي 
التي  الذكورة  الذكورة، م�ضادات هرمونات  اإنتاج هرمونات  من  تخفف 
من  امل���راأة(  ل��دى  الرئي�س  ال��ذك��وري  )الهرمون  التي�ضتو�ضتريون  متنع 
االأدوية  ه��ذه  ت��ن��اول  يرف�ضن  ك��ث��ريات  ن�ضاء  اأن  اإال  ال��وب��ر.  حتفيز من��و 
العاطفية  الرغبة  تراجع  االكتئاب،  لعدم قدرتهن على حتملها )خطر 

احلميمة...( وغالباً ما تكون غري فاعلة.
 

عالجات لطيفة
 الن�ضاء اليائ�ضات من م�ضكلتهن والواعيات اإىل اخلطر املحتمل الذي قد 
يتعر�ضن له عند االعتماد على عاج هرموين قد يوؤدي اإىل نتائج مهمة 
اأحياناً ونتائج غري اأكيدة، يف�ضلن منط حياة �ضحياً وعاجات لطيفة، 

فيتبعن �ضبع خطوات:
على اال�ضتقرار وتخفف  الهرمونات  النحافة  ت�ضاعد  الوزن:  • خ�ضارة 

منو الوبر وامل�ضاكل اجللدية )ب�ضرة دهنية، حب ال�ضباب...(.
وتناول  منخف�س،  دم  �ضّكر  مب��وؤ���ض��ر  يتميز  غ��ذائ��ي  من��ط  اع��ت��م��اد   •
�ضكريات ال ت�ضّر باالأن�ضولني: اأ�ضماك، حلوم خالية من الدهن، دواجن، 

خ�ضار خ�ضراء، جوز وفاكهة.
باجلوع  ال�ضعور  من  للحد  بالكروم  غنية  غذائية  مكمات  تناول   •
ا�ضتقرار  ل�ضمان  ب��ال��زن��ك  غنية  وم��ك��م��ات  ال�ضهية،  على  ولل�ضيطرة 

الهرمونات.
حل�ضن �ضري عمل الكبد  املفيد  ال�ضوك  نبات  على  يعتمد  عاج  • اتباع 

وبالتايل اأي�س الهرمونات.
الذكورة  هرمونات  ف��رط  على  تق�ضي  التي  الرب�ضيم  ع�ضبة  تناول   •
وع�ضبة اجلنجل التي ترتك اآثاراً فاعلة لدى الن�ضاء امل�ضابات مبتازمة 
املبي�س املُتعدد الكي�ضات. تناويل ملعقة اأو ملعقتني من م�ضتخرج هاتني 

الع�ضبتني الطبيعي يف كوب ماء ملدة ثاثة اأ�ضهر.
من حت�ضن احلال، ال �ضيما  للتاأكد  �ضماء  غدد  اخت�ضا�ضي  • مراجعة 

اإذا كنت تعانني متازمة املبي�س املُتعدد الكي�ضات.
عليها  املواظبة  �ضرط  فاعلة  تبدو  باالإبر،  وخز  جلل�ضات  اخل�ضوع   •
للوبر مدى  اأدوي��ة م�ضادة  تناول  اأن��ه يتعني  الطويل )علماً  امل��دى  على 

احلياة(.

عاج جتان�ضي م�ضاد
امراأة.  ك��ّل  التجان�ضي  العاج  اأن يائم  ب��ّد من   ال 

قادر  التجان�ضية  امل��ع��اجل��ة  اخت�ضا�ضي  وح���ده 
ع��ل��ى و���ض��ف ال��ع��اج ال���ذي حت��ت��اج��ني اإليه، 

ويفرت�س اأن تخ�ضعي له ملدة ثاثة اأ�ضهر 
تخ�ضعي  واأن  حت�����ض��ن��اً،  تلم�ضي  اأن  ق��ب��ل 

لعاج ملدة اأطول للتخل�س من امل�ضكلة. 
 Testosterone 9، 15 ُيعترب 
اأخرى  كا�ضيكية  اأدوي���ة  م��ع   CH
االأكرث  العاجات  اأح��د  عنها  غنى  ال 
ا����ض���ت���ع���م���ااًل. ي�����ض��ف االخ��ت�����ض��ا���ض��ي

مع   Testosterone 15 CH
 Eugenia jambosa 5CH
و  Hepar Sulfur 9 Ch م���ع 

.Sulfur 9 CH

الوبر
ال ف��ائ��دة م��ن ال��وب��ر ال���ذي ينبت 

ال�ضدر،  على  اإزع����اج  كم�ضدر 
اإال  وال���ق���دم���ني،  ال����وج����ه، 

ينبت  ال���ذي  ال��وب��ر  اأن 
اأخ����رى  اأم���اك���ن  يف 

دوراً  ي����������������وؤدي 
م�����ه�����م�����اً، ف���وب���ر 
يوقف  االأن����������ف 
امل������ي������ك������روب������ات 
وي���������ل���������ت���������ق���������ط 

ال�������روائ�������ح، ووب�����ر 
يحب�س  االإب������ط������ني 

رائحة اجل�ضم اجلميلة.
الوبر  م�����ض��ط��ل��ح  ُي�����ض��ت��ع��م��ل 

النف�ضية،  حالتك  ع��ن  للتعبري 
كنت  اإذا  �ضعرانية  عنك  ُي��ق��ال  فقد 

�ضعرك من  يقف  ق��د  اأو  ال��ك��ام  كثرية 

االآراء، وقد تنتفني  ال��ربد، وقد ي�ضقط �ضعرك عند ت�ضارب  اأو  اخل��وف 
باحلب.  ال�ضعور  عند  ناعم  �ضعٍر  مل�س  عن  تبحثني  وق��د  غ�ضباً،  �ضعرك 
وقد يرتك البع�س �ضعره ينمو تعبرياً عن راأي معني اأو انتماء معني اأو 
لاحتفال بذكرى معينة اأو حدث خا�س )�ضاأحلق �ضاربي اإذا نلت ال�ضهادة 
املتو�ضطة(. يف الفّن ياأخذ ال�ضعر حيزاً وا�ضعاً كلوحة غو�ضتاف كوربيه اأو 

لوحة مار�ضيل دو�ضامب ال�ضاخرة التي متثل املوناليزا مع ذقٍن و�ضارب.

معلومات خاطئة
حلق الوبر ي�ضّرع من منوه: الوبر مادة ك�ضولة، على غرار ال�ضعر، فق�ضه 
ُيعترب  احل��اق��ة،  غ��رار مو�س  �ضرعة من��وه. على  يوؤثر على  تركه ال  اأو 
الع�ضور  يف  االإن�ضان.  ق��دم  القدمية  ال�ضعر  اإزال��ة  و�ضائل  اإح��دى  امللقط 
الغابرة ا�ضتعمل ال�ضدف اأو ال�ضوان بداًل من ال�ضفرة املزدوجة واملرهم 

املرطب. 
اإىل متعة، لكن لي�س االأم��ر كذلك يف حاالت  اليوم  الوبر  اإزال��ة  حتولت 
104 دقيقة  الوبر الزائد، فالن�ضاء اللواتي يعانني وبراً زائداً مي�ضني 
كّل اأ�ضبوع الإزالته، وتعتمد امراأة من اأ�ضل اثنتني على طرق اإزالة الوبر 
امليكانيكية يومياً. ُتعترب اإزالة ال�ضعر عبئاً يومياً ي�ضتغرق وقتاً طويًا. 

�سرعة منو الوبر
اأن وبر ال�ضدر هو  0.03 ملم يومياً، يف حني  وبر اجلبني هو االأبطاأ: 
االأ�ضرع منواً: 0.44. ينمو وبر الظهر ب�ضرعة 0.13، الرمو�س 0.16، 

الذقن 0.27، الفخذين 0.29، واالإبطني 0.36...

تتجلى مهمة ال�ضامبو االأ�ضا�ضية يف غ�ضل فروة الراأ�س وال�ضعر بنعومة، واالعتناء باألياف ال�ضعر 
فروة  بلطف  املعالج  ال�ضامبو  يغ�ضل  اأن  من  بّد  ال  عاجية.  بعنا�ضر  غنياً  يكون  حني  التالفة 
الراأ�س وال�ضعر من دون اإ�ضابتهما باجلفاف، واأن يعزز األياف ال�ضعر عرب تغذية ال�ضعرة التالفة 
واإ�ضاحها اأياً كان طولها، واأن يزول متاماً عن ال�ضعر عند ت�ضطيفه باملياه، واأن يتيح مت�ضيط 

ال�ضعر وت�ضريحه ب�ضهولة.

ينبغي اأن يحتوي ال�سامبو:
• املياه: مبا اأنه منتج �ضائل للعناية بنظافة ال�ضعر من ال�ضروري اأن يتكّون من املياه.

الفاعلة على ال�ضغط ال�ضطحي: متثل %10 من الرتكيبة وتتجلى مهمتها يف  َدات  • املُ�َضِرّ
التنظيف، علماً اأن كّل م�ضرد يوؤدي دوراً خمتلفاً عن االآخر، فامل�ضردات غري االأيونية )كابرليل/ 
كابريل غلوكو�ضيد اأو كوكو غلوكو�ضيد( تذيب الزهم للتخل�س من االأو�ضاخ التي تغطي ال�ضعر. 

اأما امل�ضردات االأيونية فت�ضّكل رغوًة وت�ضاعد على التخل�س من القذارة عند ت�ضطيف ال�ضعر.
اأو �ضوديوم  اأوت االأمينية  تتمتع هذه امل�ضردات، حني تكون ناعمة )اأحما�س �ضوديوم لورويل 
ل��وروي��ل ���ض��ارك��و���ض��ي��ن��ات(، ب��ق��درة ع��ل��ى ح��م��اي��ة ال��غ�����ض��اء امل��ائ��ي ال��ده��ن��ي واحل��ف��اظ ع��ل��ى معدل 

احلمو�ضة.
مت�ضيط  وت�ضّهل  منعم  كبل�ضم  تعمل  بوليامني(  ك��وك��و   ،80 )ك��وات��رين��ي��وم  الكاتيونيك   •

ال�ضعر.
رطوبة  ت�ضبط  ال�ضكري(،  )ال�ضمندر  البيتايني  من  م�ضتخرجة  تكون  ما  غالباً  مرطبات:   •

ال�ضعر اجلاف اأو التالف عرب تثبيت بع�س املياه يف األياف ال�ضعر.
دهنية اأو �ضرياميد،  اأحما�س  على  )لوز...( حتتوي  نباتية  زيوت  م�ضتخرجة من  • مغذيات: 

تعيد اإىل ال�ضعر ما فقده من دهون وتنّعمه وتغّلفه عرب اإغاق جليدة ال�ضعر.
متنح  جليكو)  واإيثيلني  )اأح��ادي��ة  دهنية  اأج�ضام  اأو  اليكة  تكون  اأن  ميكن  لوؤلوؤية:  عنا�ضر   •

ال�ضامبو ملم�ضاً لوؤلوؤياً.
جانبها اجلمايل الرائع. غالباً ما ت�ضاف عطور  من  لا�ضتفادة  ُت�ضتعمل  وعطور:  • ملونات 

منخف�ضة الرتكيز )اأقل من %1( ب�ضكٍل ال يثري ح�ضا�ضية.
تتيح  اأكريليك،  اأو  خلوية  بوليمري  تبلور(،  )عن�ضر  كزانتان  �ضمغ  االأجلينات،  مكثفات:   •

احل�ضول على ملم�ٍس ق�ضدي ما ي�ضهل ا�ضتعمال املنتج.
وتتيح بالتايل ا�ضتعمال ال�ضامبو باأمان مطلق. البكترييا  انت�ضار  حتارب  حافظة:  • مواد 

انتبهي اإىل املكونات التالية:
ال�ضعر  األياف  االأيونية  امل�ضرجات  بع�س  تنظف  ال�ضطحي:  ال�ضغط  على  الفاعلة  امل�ضردات   •
عرب اإزالة الغ�ضاء الدهني املائي الواقي ما ي�ضعف ال�ضعرة. من امل�ضموح توافر هذا النوع من 

امل�ضردات يف تركيبة ال�ضامبو على اأن يكون ناعماً وبكميات معقولة.
ُيف�ضل جتّنبه على املدى الطويل، قد ي�ضبب تهّيج فروة الراأ�س اأو  ال�ضوديوم:  �ضلفات  • لوريل 

ي�ضّر بال�ضعر اجلاف والتالف.
اأخ��رى جتعله  اإىل عنا�ضر  اأحياناً  ُي�ضاف  اأن��ه  امل�ضكلة يف  تكمن  ال�ضوديوم:  �ضلفات  لوريث   •

قا�ضياً لذلك ُي�ضتح�ضن االبتعاد عن ا�ضتعماله.

راأي االخت�سا�سيني
م�ضاكل.  دون  من  يومياً  ا�ضتخدامه  وميكن  التالف،  اأو  اجل��اف  ال�ضعر  املعالج  ال�ضامبو  يقّوي 
يتعني عليك اأن تفركيه جيداً على �ضعرك حتى تتكون رغوة غنية، قبل اأن تغطيه حتى اأطرافه 
بقناع معالج لب�ضع دقائق، مرة اأو مرتني كّل اأ�ضبوع، وتاأكدي اأنك بهذه الطريقة ال حتملني 

�ضعرك فوق طاقته اأو تثقليه.

مـــــــــــــراأة
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ت�سكو امراأة من اأ�سل 10 ن�ساء من الوبر الزائد. تتعدد الطرق التي ت�ساعد على التخّل�س من الوبر القبيح هذا. حان 
الوقت لرتف�سي �سلطة الوبر الزائد وتعلني احلرب عليه.

متى يكون ال�ضامبو فاعاًل لعالج ال�ضعر؟

الوبر الزائد... لكّل م�ضكلة حّل 

خطورة تناول الأدوية
 خالل فرتة احلمل

 
هناك حتذيرات �ضديدة من تناول اأى نوع من االأدوي��ة والعقاقري الطبية 
خال الثاثة اأ�ضهر االأوىل من احلمل، ال حتت اإ�ضراف الطبيب، الأن هذه 
فرتة تكوين ون�ضوء اأع�ضاء ج�ضم اجلنني، كما ين�ضح بعدم تناول اأى دواء 
خال ال�ضهر االأخري من احلمل كى تتجنب اأى تاأثري على موعد و�ضهولة 

عملية الوالدة. 
ق��د ت�ضطر امل���راأة احل��ام��ل اإىل ت��ن��اول بع�س االأدوي����ة ال��ازم��ة ل��ع��اج اأى 
م�ضكلة �ضحية تطراأ عليها اأثناء احلمل، وذلك يكون حتت االإ�ضراف الطبى 
الكامل، وبعد تقييم �ضامل حلالة االأم واجلنني وتقدير مدى الفائدة التى 

تعود عليهما. 
العربة  الأن  غ��ريه��ا،  م��ن  اأم��ان��اً  اأك���رث  ال���دواء  لتعاطى  و�ضيلة  ه��ن��اك  لي�س 

بو�ضول املادة الكيميائية للدم وتوزيعها على اجل�ضم كله. 
كما اأنه لي�س هناك فرق باأع�ضاء اجل�ضم امل�ضتهدفة بالدواء، ف�ضواء كان هذا 
الع�ضو داخلى اأم خارجى، فالعربة بو�ضول املادة الكيميائية للدم وتوزيعها 
اأثناء  على اجل�ضم كله. جمموعة االأدوي��ة التى يجب التعامل معها بحذر 

فرتة احلمل منها: 
 – – امل��ه��دئ��ات  احل�ضا�ضية  – م�����ض��ادات  احليوية  – امل�����ض��ادات  )امل�ضكنات 
 – املهبلى  – الغ�ضول  – ال��ك��ورت��ي��زون��ات  – امللينات  االك��ت��ئ��اب  م�����ض��ادات 
الكافيني – زيت اخلروع – الكحوليات – التبغ – اأدوية عاج ال�ضرطان 

. – االأ�ضعة( 
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والتمثيل،  الكتابة  يف  ثنائية  واأنت  �ضربل  فادي  زوجك  �ضكلتما  • بعدما 
تفّردت يف كتابة )حلوة وكذابة( فكيف تقّيمني هذه التجربة؟

اإذ مل نكن  اأ�ضعر باإح�ضا�س خمتلف عن كتابتي )عيلة ع فرد ميلة(،  - مل 
ليكتب كل منا على  تقا�ضمنا احللقات  بل  الكتابة،  ن�ضرتك يف  واأن��ا  ف��ادي 

حدة، لذلك اعتدت الكتابة منفردة.
العملني؟ ميّيز  الذي  • ما 

اإذ نطرح خيوطاً �ضيقة  اأح��داث )حلوة وكذابة(  - توافر ت�ضل�ضل معني يف 
متابعة  اإىل  وجت��ذب��ه  امل�����ض��اه��د  اه��ت��م��ام  وت��ل��ف��ت  الق�ضة  ح��ول��ه��ا  تتمحور 
احللقات، بينما قدّمنا يف كل حلقة من حلقات )عيلة ع فرد ميلة( فكرة 

جديدة ن�ضتهلها يف بداية امل�ضاهد ونختمها مع نهاية احللقة.
• اأي كتابة منهما هي االأ�ضهل؟

- كتابة موا�ضيع مت�ضل�ضلة يف عمل واحد تت�ضمن خيوطاً عّدة مثل )حلوة 
وكذابة(، بدال من كتابة فكرة جديدة يف كل حلقة.

ارتبط  ا�ضمك  اأن  خ�ضو�ضاً  ف��ادي  من  بعيداً  ا�ضتقاليتك  اثبتِّ  هل   •
با�ضمه فرتة طويلة؟

- �ضحيح اأن ا�ضمينا ارتبطا معاً، اإمنا ال ميكن اأن يرفع �ضخ�س ما �ضريكه 
طيلة 10 �ضنوات من الكتابة والتمثيل اإذا كان االأخري فا�ضا. ال بد من 
اأن يكون االثنان موؤهلني لينجحا معاً، لذا اأعترب اأننا موهوبان اإمنا �ضاءت 
ال�ضدف اأن نعمل معاً يف البداية، وال يعني ذلك اأن اأحدنا �ضيحّط قدره اإذا 

ا�ضتقل عن االآخر.
م�ضل�ضل كوميدي طويل؟ اأول  كتابتك  يف  ال�ضقوط  تخ�ضي  • اأمل 

اأنه قادر على هذا  اإن مل يعرف �ضلفاً  - ال اأحد يخطو مثل هذه اخلطوة 
التلفزيوين  برناجمنا  ا�ضتمر  للنجاح.  كافية  موؤهات  وميلك  التحدي 
م�ضاهدين  ن�ضبة  حتقيق  يف  جنح  الأن��ه  �ضنوات  ع�ضر  ميلة(  ف��رد  ع  )عيلة 
الكتابة وموؤهاتي يف هذا االإطار،  اأعرف مقدار عطائي يف  مرتفعة، لذا 
الن�ضبة  ه��ذه  اأتوقع  مل  لكنني  معينة  جن��اح  ن�ضبة  للم�ضل�ضل  توقعت  وق��د 

املرتفعة.
• قدمت اأعمااًل كوميدية، فهل من م�ضروع يف اإطار الرتاجيديا؟

كوميديا،  تكتب  قلة  لكن  اأ�ضهل،  الرتاجيدية  االأع��م��ال  كتابة  اأن  اأظ��ّن   -
وارد يف  �ضيء  اإمنا كل  درامية،  اأعمال كوميدية ولي�س  ُتطلب مني  لذلك 

هذا االإطار.
الرتاجيدية؟ عن  الكوميدية  الكتابة  مييز  الذي  • ما 

- اإيقاع الكوميديا �ضريع وم�ضاهدها ق�ضرية و�ضخ�ضياتها مندفعة اأكرث، 
ميكن  ال  هنا  من  م�ضحكة،  مواقف  وتت�ضمن  �ضل�ضاً  فيها  احل��وار  ويكون 
على  �ضخ�ضيتني  ب��ني  احل���وار  ميتد  اأن  ميكن  اإذ  بالرتاجيديا  مقارنتها 

م�ضاهد طويلة.
بينهما؟ م�ضرتك  قا�ضم  ثمة  • هل 

- بالطبع، فهما يطرحان االأح��داث مبنطق ويت�ضمنان حبكة منذ بداية 
العمل حتى نهايته.

اأن اإنتاج امل�ضل�ضات الدرامية يتفّوق على اإنتاج الكوميديا، ما  • ناحظ 
ال�ضبب براأيك؟

- نفتقر اإىل ن�ضو�س كوميدية جيدة، ففي معظم البلدان توازي االأعمال 
الكوميدية ن�ضبة االأعمال الدرامية.

دوراً  ق��دم  اإذا  ب��اأدائ��ه  اجلمهور  اقناع  الكوميدي  املمثل  ي�ضتطيع  هل   •
تراجيدياً؟

اأن  اأك��رث، خ�ضو�ضاً  يوؤثر يف اجلمهور  وق��د  ك��ان ممثا جّيداً  اإذا  - طبعاً 
ظّل  خفة  اإىل  يحتاج  ال��ذي  الكوميدي  م��ن  اأ�ضهل  ال��رتاج��ي��دي  التمثيل 
اإىل ممثل  درام��ي  دور  اإ�ضناد  املنتجون  يخ�ضى  اإمن��ا  وتعابري وجه عفوية، 
كوميدي، على رغم اأن املمثل القدير عادل اإمام، مثا، قدم اأدواراً جدية 

واأدواراً كوميدية يف الوقت نف�ضه.
حت�ضرين من اأعمال جديدة؟ • ماذا 

اأكتب م�ضل�ضا من مئتي حلقة تلفزيونية ملحطة )اأم تي يف( اللبنانية   -
يت�ضمن بع�ضاً من الدراما بنفحة كوميدية، �ضيبداأ ت�ضويره قريباً بعدما 
اإىل م�ضل�ضل )اليت كوميدي( ل)مروى  باالإ�ضافة  �ضلمت بع�س حلقاته، 
كوم  �ضيت  عن  ف�ضا  �ضيعر�س،  �ضا�ضة  اأي  على  يتقرر  مل  لكن  غ���روب(، 
اأربع  ح��ول  يتمحور  لاإر�ضال،  اللبنانية  املوؤ�ض�ضة  ل�ضالح  حلقة   30 من 
اليت  وم�ضل�ضل  واح���د،  �ضقف  حت��ت  تعي�س  بطبعها  خمتلفة  �ضخ�ضيات 

كوميدي اأي�ضاً.
كممثلة فيها؟ �ضت�ضاركني  • هل 

- �ضاأمثل يف عملني فح�ضب، و�ضاأوؤدي دور البطولة يف اأحدهما وهو م�ضل�ضل 
غريبني  �ضخ�ضني  ع��ل��ى  ُت��ف��ر���س  ح��ب  ق�ضة  يحكي  روم��ن�����ض��ي  ك��وم��ي��دي 

ي�ضطران اإىل اأن يكونا معاً ب�ضبب موقف معني.
ال�ضينما؟ اىل  ال�ضغرية  ال�ضا�ضة  وكذابة( من  )حلوة  انتقال  �ضبب  •  ما 

- ن�ضبة امل�ضاهدين املرتفعة التي حققها امل�ضل�ضل دفعت املنتج مروان حداد 
اإىل نقله اإىل ال�ضينما.

الفيلم؟ حول  االأ�ضداء  تقّيمني  • كيف 
- اأحبه اجلمهور كثرياً، خ�ضو�ضاً اأنه فيلم كوميدي ممتع وخفيف. حتى 
اإنني �ضحكت كثرياً عندما �ضاهدته كاأنني ل�ضت كاتبته، واأ�ضعدتني ردة فعل 

ال�ضحافة االإيجابية عليه.
“حلوة وكذابة” يف العامل العربي؟ م�ضل�ضل  عن  اأ�ضداء  تلقيت  • هل 

- بالطبع، والافت اأننا عندما ذهبنا اىل دبي طلبت فتيات هناك التقاط 
�ضور مع ابنتي التي �ضاركت يف امل�ضل�ضل.

اللبنانية؟ الدراما  ينق�س  الذي  • ما 
- الواقعية التي تعك�س حقيقة جمتمعنا والتمويل الازم لاإنتاج مب�ضتوى 

عاٍل، ما يحّفز بيعها عربياً.
اللبناين؟ اجلمهور  ثقة  اللبنانية  ال�ضينما  ك�ضبت  • هل 

بن�ضبة م�ضاهدين  فاإنه يحظى  الفيلم  - عندما ي�ضبق م�ضل�ضل تلفزيوين 
تتفاوت وفق هوية  اللبناين  الفيلم  فالثقة يف  املطلق،  اأما يف  ال�ضينما،  يف 
ما  لبنانية  ب�ضينما  نحظى  لن  اأننا  املوؤكد  العمل.  وماهية  واملخرج  املنتج 
دام ال�ضوق اخلارجي مقفًا، وال ي�ضتطيع اجلمهور اللبناين وحده تغطية 
ال�ضينمائية  االأف��ام  اأن تعر�س  بتقنيات جيدة، لذلك يجب  االإنتاج  كلفة 

اللبنانية يف الدول العربية، كي تك�ضب ثقة اجلمهور العربي.
التمثيل؟ يف  خليل  وداليدا  برجي  زياد  ثنائية  وجدت  • كيف 

- ظريفان وناجحان.
املجتمع؟ يف  والكذابة(  )احللوة  ن�ضبة  • ما 

- مرتفعة، واإذا كنا لطفنا هذه ال�ضخ�ضية بتقدميها بنفحة كوميدية.
الغد(، يف  وكارين عرب )�ضوت  ف��ادي  االإذاع���ي  برناجمكما  �ضاهم  هل   •

تقريبك اأكرث من اجلمهور وهل ت�ضتقني منه موا�ضيع يف الكتابة؟
للكتابة.  منه  الأ�ضتفيد  اأفكار  ط��رح  امل�ضتمعني  من  الربنامج  يطلب  ال   -
االإذاعي،  بالعمل  يوماً  نفكر  مل  الأننا  جديدة  جتربة  واأن��ا  ف��ادي  نخو�س 
اإ�ضافة اإىل اأن �ضوتينا غري اإذاعّيني، لذلك مل يكن هدفنا اأن نكون مذيعني 

بل اأن نتوا�ضل مع النا�س على طبيعتنا كممثلني خفيفي الظل.
التجربة؟ هذه  من  ا�ضتخل�ضِت  • ماذا 

- مّل النا�س يف لبنان الهّم والغّم ويحتاجون اىل ما ي�ضحكهم ويدعوهم 
اأي�ضاً مدى متّتع  التفاوؤل، الأن االأم��ور من حولهم �ضلبية، واكت�ضفت  اإىل 
اجلمهور بروح النكتة اجلميلة من خال اإر�ضال نهفات خفيفة الظل عرب 

ر�ضائل ق�ضرية، والافت اأنه يتحدث اإلينا باأ�ضلوب ال�ضداقة واجلرية.
• اإذا كان الكاتب الدرامي ي�ضتقي ق�ض�ضه من م�ضاكل املجتمع، فمن اأين 

ي�ضتقي الكاتب الكوميدي موا�ضيعه؟
ويقدم  �ضاخر،  فكاهي  بقالب  لكن  نف�ضها  االجتماعية  امل�ضاكل  يتناول   -

ال�ضخ�ضيات ب�ضكل مبالغ قليًا لينحوا �ضوب الكوميديا.
�ضاخرة،  انتقادية  برامج  على  التلفزيونية  الكوميديا  غالبية  ترتكز   •

ما راأيك؟
- ثمة ثاثة اأ�ضباب لذلك، اأواًل الأن كتابة هذه الربامج اأ�ضهل من كتابة 
ق�ضة كاملة تت�ضمن حبكة واأحداثاً، ثانياً الأن الو�ضع ال�ضيا�ضي م�ضيطر يف 
البلد وبالتايل يطغى على هذه الربامج، ثالثاً تبقى كلفة اإنتاجها اأقل من 

اإنتاج حلقة م�ضل�ضل كوميدي.
• ملاذا ال ت�ضاركني فيها؟

- عر�ضت علّي امل�ضاركة، لكنني مل اأجد نف�ضي فيها. قدمت برناجماً وحيداً 
من هذا النوع منذ ب�ضع �ضنوات، اإمنا مل اأجد اأنني بعد )عيلة ع فرد ميلة( 
قادرة على العودة اإىل مثل هذه الربامج التي ال اأنتق�س من قيمتها، لكنها 
متعبة وحتتاج اإىل جهد م�ضاعف، خ�ضو�ضاً اأننا نقدم يف احللقة الواحدة 
واملاكياج  املاب�س  تغيري  اإىل  منها  واح��دة  كل  حتتاج  خمتلفة  �ضخ�ضيات 

وحت�ضري مكثف.
يف لبنان؟ االإنتاج  بواقع  راأيك  • ما 

- اأف�ضل من ال�ضابق. نحن نتقدم اإىل االأمام، فثمة اأعمال رائعة ونفتخر 
اخلارج،  يف  اأعمالنا  لبيع  قليا  العربي  الو�ضع  ن�ضتغل  اأن  اأمت��ن��ى  ب��ه��ا. 
لتنفيذ حلقات  التلفزة متويًا الزم��اً  توؤمن حمطات  اأن  ال�ضروري  ومن 

درامية.
)مروى غروب(؟ مع  التعاون  يف  �ضت�ضتمرين  • هل 

التعامل معها، و�ضنقدم  اإيّل الأنني مرتاحة يف  - ت�ضكل االأولوية بالن�ضبة 
عملني جديدين ف�ضًا عن تعاوين املبا�ضر مع املوؤ�ض�ضة اللبنانية لاإر�ضال. 

اأما جلهة �ضركات االإنتاج االأخرى، فلم اأتلق عرو�ضاً مقبولة بعد.
)حلوة وكذابة(؟ مع  حققته  الذي  امل�ضتوى  على  �ضتحافظني  • كيف 

- ينتظر اجلميع عملي الثاين ظناً منهم اأن )حلوة وكذابة( �ضربة حظ 
لي�س اال. يجتهد االإن�ضان لتقدمي عمل متكامل وينطلق من ركيزة حمددة، 

اإمنا النجاح لي�س م�ضموناً دائماً الأنه ال ميكن توقع ردة فعل اجلمهور.
اأعمال تلفزيونية تتوجه اإىل املراهقني؟ اإىل  نفتقر  • هل 

- نفتقر اىل اأعمال تتوجه اإىل املراهقني واأفراد العائلة اأي�ضاً. رمبا تابع 
االأوالد )حلوة وكذابة( الأنه على غرار )عيلة ع فرد ميلة( الذي توجه اإىل 
اأفراد العائلة كلها. ال اأعرف �ضبب افتقار حمطاتنا اإىل مثل هذه الربامج، 
يومياتنا  وع��ن  كلبنانيني  واق��ع��ن��ا  ع��ن  تتحدث  اأع��م��ال  اإىل  نحتاج  لكننا 

وم�ضاكلنا اأكرث من اأعمال حتكي ق�ضايا ال ت�ضبهنا وغريبة عّنا.
املطلوب ت�ضوير مناذج متوافرة يف حميطنا وواقع عائات، تعي�س حياة 
واأق�ضاط  الكهرباء  مثل  الواقعية،  االجتماعية  مب�ضاكلها  يومية  عادية 

املدار�س التي ميكن االإ�ضارة اإليها �ضمن �ضياق االأحداث.

)تتح( اإ�سافة قوية اإىل م�سواري الفني
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كارين رزق اهلل: الدراما اللبنانية بعيدة عن واقعنا

اجلديد  فيلمه  ان  الكثريين  اع��ت��ق��اد  رغ��م 
ال�ضهرية،  )اللمبي(  �ضخ�ضية  ي�ضبه  )تتح( 
اإال انه نفى هذا الكام، موؤكدا ان �ضخ�ضية 
)تتح( خمتلفة متاماً عما قدمه من قبل.. 
ال��ك��وم��ي��دي حم��م��د �ضعد الذي  ال��ن��ج��م  ان���ه 
وراأيه  فيلمه اجلديد،  كوالي�س  يحدثنا عن 
املقبلة وراأيه يف  الفنية  املناف�ضة واأعماله  يف 
بها م�ضر، وغريها من  التي متر  االو���ض��اع 

االعرتافات يف هذا احلوار:
يف البداية كيف كانت ردود االأفعال التي   •
اجلديد  فيلمك  ح���ول  االآن  ح��ت��ى  و�ضلتك 

)تتح(؟ 
- رغم م�ضاركة اأكرث من فيلم يف هذا املو�ضم 
ف��ي��ل��م )ت���ت���ح( جن���ح يف  اأن  اإال  ال�����ض��ي��ن��م��ائ��ي، 
العديد  على  وتفوق  عالية  اإي���رادات  حتقيق 
من االأفام، ومل اأتخيل اأن ينجح الفيلم يف 
حتقيق هذه االإيرادات رغم احلالة ال�ضعبة 
الوقت  يف  امل�ضرية  ال�ضينما  بها  مت��ر  ال��ت��ي 
احلايل. واأنا اأ�ضعر ب�ضعادة غامرة، خ�ضو�ضاً 
وج��وه اجلمهور،  على  الفرحة  راأي��ت  بعدما 
ال���دور، الأن  فقد بذلت جهدا كبريا يف ه��ذا 
بقية  ع��ن  تختلف  )ت��ت��ح(  �ضخ�ضية  م��ام��ح 
ال�ضخ�ضيات الكوميدية التي ج�ضدتها طوال 
العام  ه��ذا  ال��ف��ن��ي، حيث حر�ضت  م�����ض��واري 
خا�ضة.  وروؤي���ة  ج��دي��د  ب�ضكل  الظهور  على 
التجربة  ه��ذه  ع��ن  الكامل  بالر�ضا  واأ�ضعر 
جديد  ب�ضكل  ال�ضينما  اإىل  اأع��ادت��ن��ي  ال��ت��ي 
قوية  اإ�ضافة  العمل  هذا  واأعترب  وخمتلف، 

اإىل م�ضواري الفني. 
• ملاذا اخرتت فيلم )تتح( بالتحديد لتعود 

به بعد توقف العام املا�ضي؟
املا�ضي،  ال��ع��ام  ال�ضا�ضة  ع��ن  اأبتعد  مل  اأن��ا   -
لكن كان لدي م�ضل�ضل، لذلك ف�ضلت تاأجيل 
اأي عمل �ضينمائي للعام احلايل، الأن العمل 

الدرامي جمهد جداً.

اأما بالن�ضبة لفيلم )تتح( فكانت هناك عدة 
اأ�ضباب حم�ضتني للم�ضاركة فيه، اأولها ق�ضة 
االأعمال  ع��ن  مت��ام��اً  تختلف  ال��ت��ي  ال��ف��ي��ل��م 
والتي  قبل  م��ن  قدمتها  ال��ت��ي  ال�ضينمائية 
مت��ث��ل اأي�������ض���اً حت���دي���اً ك��ب��ريا ب��ال��ن�����ض��ب��ة يل. 
وال�����ض��ب��ب ال��ث��اين ه��و وج����ود امل��خ��رج �ضامح 
وا�ضتطاع  متميز  خم��رج  فهو  ال��ع��زي��ز،  عبد 
بناء الفيلم ب�ضكل متميز للغاية، ف�ضًا عن 
كان  ووج��وده  عاليا  كوميديا  ح�ضا  لديه  اأن 
للمرة  ا�ضتمع  ف��اأن��ا  الفيلم.  جن��اح  يف  �ضببا 
االأوىل اإىل تعليمات املخرج واأ�ضلمه مفاتيح 
مع  بالعمل  انبهرت  لقد  كاملة.  �ضخ�ضيتي 
اأن يجمعنا اأكرث  �ضامح عبد العزيز واأمتنى 

من عمل يف الفرتة املقبلة. 
التي  ل��اأف��ام  حما�ضك  وراء  ال�ضر  م��ا   •

تتناول البيئة ال�ضعبية؟
- ب�ضراحة هذا النوع من االأفام ي�ضتهويني 
ال��ن��ا���س ومي���ث���ل �ضريحة  الأن�����ه ق���ري���ب م���ن 
اهتماما  تاأخذ  اأن  يجب  املجتمع  من  كبرية 
اأك����رب ع��ل��ى ���ض��ا���ض��ة ال�����ض��ي��ن��م��ا الأن���ه���ا تتميز 
دائماً  احت���دث  ل��ذل��ك  ال�����ض��دي��دة،  بالواقعية 
حياتهم  اأر�ضد  اأن  واأح��اول  الفقراء،  بل�ضان 
ق�ضة  اإط���ار  يف  لكن  ومعاناتهم  االإن�����ض��ان��ي��ة 
مثل  )ت��ت��ح(  ف�ضخ�ضية  ول��ط��ي��ف��ة.  م�ضوقة 
للحارة  تنتمي  التي  ال�ضخ�ضيات  من  كثري 
امل�ضرية، لكنه رجل لديه �ضمري ويحب اأهل 

منطقته.
حول  البع�س  اأث��اره  ما  على  تعليقك  • ما 
)تتح(  �ضخ�ضيتي  ب��ني  ت�ضابه  نقاط  وج��ود 

و)اللمبي(؟
اأع��رف كيف  - هذا الكام غري �ضحيح، وال 
مي��ك��ن ل��ل��ب��ع�����س اإط�����اق ح��ك��م ن��ه��ائ��ي على 
االنتقاد  ف��ه��ذا  م�ضاهدته،  دون  م��ن  العمل 
والدعاية  امل��ل�����ض��ق  م�����ض��اه��دة  ب��ع��د  ط����اردين 
ال�ضينما،  يف  عر�ضه  وقبل  بالعمل  اخلا�ضة 

ف��ه��م اأط��ل��ق��وا احل��ك��م ب��ع��د م�����ض��اه��دة اإعان 
وبالتايل  دق���ائ���ق،  ث���اث  م��دت��ه  ت��ت��ج��اوز  ال 
وا�ضحة،  اأ�ض�س  على  مبنياً  لي�س  النقد  هذا 
فلي�س هناك وجه ت�ضابه بني ال�ضخ�ضيتني. 
ال اأحد ي�ضتطيع اأن يغري �ضكله اأو خطواته، 
لكن الذي مييز �ضخ�ضية )تتح( عما قبلها 
من ال�ضخ�ضيات التي ج�ضدتها هو اختاف 
من  ق��دم��ت��ه  فيلم  اي  ع��ن  الفيلم  م��و���ض��وع 

قبل.
الأنها  )ت��ت��ح(  ب�ضخ�ضية  �ضعيد  اأن��ا  وعموماً 
من  ت��خ��رج��ن��ي  اأن  وا����ض���ت���ط���اع���ت  ج����دي����دة 
من  اأق��دم��ه��ا  اأن  اع��ت��دت  ال��ت��ي  ال�ضخ�ضيات 
قبل، خا�ضة )اللمبي( الذي ال اأنوي الرجوع 

اإليه مرة اأخرى.
من  ال��ع��دي��د  ي��ح��م��ل  ال��ف��ي��ل��م  ان  • ي��ق��ال 

االإ�ضقاطات ال�ضيا�ضية.. فما تعليقك؟
فنحن  ب�ضلة،  لل�ضيا�ضة  مي��ت  ال  الفيلم   -
واال�ضطرابات،  ال��ت��ظ��اه��رات  و���ض��ط  نعي�س 
لذلك ف�ضلت اأن اأقدم عمًا كوميدياً هدفه 
اإ���ض��ح��اك اجل��م��ه��ور واإخ����راج����ه م���ن هموم 
احل��ي��اة وامل�����ض��اك��ل ال��ت��ي ن��ع��اين م��ن��ه��ا، و�ضر 

البلية ما ي�ضحك.
عمل  ف���ري���ق  م����ع  ت���ع���اون���ك  ك�����ان  • ك���ي���ف 

الفيلم؟
نعمل  وكنا  ج���داً،  رائ��ع��ة  كانت  الكوالي�س   -
يف ج��و اأ����ض���ري، وك���ل م��ن��ا ك��ان��ت ل��دي��ه رغبة 
���ض��ك��ل ممكن  اأف�������ض���ل  ال��ع��م��ل يف  يف ظ���ه���ور 
جميع  على  �ضيطرت  حيث  اجلمهور،  اأم���ام 
واالن�ضجام.  والتفاهم  احل��ب  روح  الفنانني 
�ضعادتي  م��دى  اأ�ضف  اأن  ميكن  ال  ب�ضراحة 
فهي  �ضاهني،  دول��ل��ي  الفنانة  م��ع  بالتعاون 
موهوبة، وكذلك مروى جرى توظيفها يف 
اإىل  باالإ�ضافة  ه��ذا  ذك��ي��ة،  بطريقة  الفيلم 
وج����ود جن���م ب��ح��ج��م ���ض��م��ري غ����امن ك�ضيف 
ي���ظ���ه���رون ب�ضكل  ال���ن���ج���وم  ����ض���رف. ج��م��ي��ع 

املعجبني  اأ���ض��د  وان���ا م��ن  خمتلف يف )ت��ت��ح( 
باأعمالهم واأمتنى تكرار التعاون معهم.

مناف�ضة �ضر�ضة
ال�ضيف  م���و����ض���م  يف  ف��ي��ل��م��ك  ي���ع���ر����س   •
)�ضمري  م��ك��ي  اأح��م��د  فيلم  م��ع  ال�ضينمائي 
هذا  املناف�ضة  �ضكل  ت��رى  فكيف  اأب��وال��ن��ي��ل( 

املو�ضم؟
املناف�ضة ال تخ�ضني وال  ب�ضراحة م�ضاألة   -
املنتجني،  دخل يل بها الأنها من اخت�ضا�س 
اأي  اأع����رف  ف��ق��ط وال  بعملي  م�����ض��غ��ول  ف��اأن��ا 
اإىل  اأنظر  ال  انني  كما  االآخ��ري��ن.  �ضيء عن 
االأمور بهذه الطريقة الأنني لو فكرت بهذه 
ال��ط��ري��ق��ة ���ض��ت��ت��ح��ول اإىل ح����رب، واحل����رب 
اأتعامل  واأن��ا ال  الكراهية،  بالن�ضبة يل تعني 
ب��ه��ذا امل��ن��ط��ق ل��ك��ن��ي اأج��ت��ه��د ل��ت��ق��دمي عمل 

اأجر  اأن اهلل ال ي�ضيع  جيد، الأنني على ثقة 
املناف�ضة  ان  اأعتقد  لكني  عما.  اأح�ضن  َمن 
ال�ضينما  �ضناع  تزيد  فيلمني  بني  ال�ضر�ضة 

ثراء يف ظل االأزمة التي تعي�ضها االآن.
• هل تعتقد اأن ت�ضريب الفيلم على العديد 
يف  بال�ضلب  �ضيوؤثر  االإلكرتونية  املواقع  من 

اإيرادات الفيلم؟
االأفام  �ضرقة  ظ��اه��رة  ت��ط��ورت  ل��اأ���ض��ف   -
ب�ضوت  ت�ضريبها  اأ���ض��ب��ح  حتى  كبري  ب�ضكل 
عالية. والبد من  ذات جودة  وا�ضح و�ضورة 
لوقف  العر�س  دور  على  احلرا�ضة  ت�ضديد 
به  باملنتج وتلحق  الظاهرة الأنها ت�ضر  هذه 
الكثري من اخل�ضائر املادية، لهذا ال بد من 

وجود حل للق�ضاء على هذه القر�ضنة.
اأن ت�����ض��ري��ب ال��ف��ي��ل��م مل ي���وؤث���ر يف  واأع��ت��ق��د 

ايراداته، وراأيي ان ال�ضبب يف ذلك هو حر�س 
اجلمهور على الذهاب اىل ال�ضينما كنوع من 
الرتفيه واال�ضتمتاع بالفيلم يف دور العر�س، 
فقد راهنت على جناح فيلم )تتح( واحلمد 

هلل كل توقعاتي جاءت يف حملها.
• اأمل يحفزك جناحك يف م�ضل�ضل )�ضم�س 
االأن���������ض����اري( ع��ل��ى ال����ع����ودة ل���ل���درام���ا مرة 

اأخرى؟
بعنوان  م�����ض��ل�����ض��ل  ع��ل��ي  ع���ر����س  ب��ال��ف��ع��ل   -
وقراأت  اجل���اد  ت��األ��ي��ف حم�ضن  )ال��غ��ري��ب( 
الق�ضة،  ب��ت��ف��ا���ض��ي��ل  واأع��ج��ب��ت  ال�����ض��ي��ن��اري��و 
اإط��ار متنوع بني الرتاجيديا  حيث تدور يف 
وال��ك��وم��ي��دي��ا وال���درام���ا االج��ت��م��اع��ي��ة حول 

ت��ع��ي�����س يف الفقر  ب�����ض��ي��ط��ة  اأ����ض���رة م�����ض��ري��ة 
وحتاول اأن تطفو على ال�ضطح، لكننا اأجلنا 
احب  ف��اأن��ا  )ت���ت���ح(،  فيلم  ب�ضبب  ال��ت�����ض��وي��ر 
الرتكيز على عمل واحد حتى يخرج للنا�س 

ب�ضكل يتنا�ضب مع م�ضواري الفني. 
يف  احلايل  ال�ضيا�ضي  للم�ضهد  روؤيتك  • ما 

م�ضر؟
اأحب احلديث كثريا يف ال�ضيا�ضة الأنها  - ال 
لي�ضت ملعبي، لكنني اأرى انه ال بد اأن نتحد 
تواجهنا،  التي  التحديات  ملواجهة  جميعاً 
قدرتنا  يف  واأث���ق  ب��ن��ا،  ق��وي��ة  �ضتظل  فم�ضر 
احلال  ه��دوء  واأمتنى  ال�ضعاب،  جت��اوز  على 

واالأمان وعودة احلياة اإىل طبيعتها.

ممثلة كوميدية ارتبط ا�سمها ل�سنوات اإىل جانب زوجها املمثل الكوميدي فادي �سربل، لكنها واإن تقا�سمت كتابة اأعمالهما 
التلفزيونية ال�سابقة، اإال اأنها بقيت يف الظّل حتى حقق م�سل�سل )حلوة وكذابة( بتوقيعها جناحًا غري متوقع �سلط ال�سوء عليها 
ككاتبة كوميدية متميزة. انتقل م�سل�سلها )حلوة وكذابة( )اإنتاج )مروى غروب(، اإخراج �سيف ال�سيخ جنيب( من التلفزيون 

اإىل ال�سا�سة الكبرية حتت عنوان )حلوة كثري وكذابة(، ومعه انتقلت اأحالمها اإىل مزيد من االآفاق كتابة ومتثيل...
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النجم القدير روبرت دونريو، هو احد اهم ا�ساتذة التمثيل يف العامل، جنم مقتدر، وفنان مبدع، قادر على االنتقال بني ال�سخ�سيات 
باحرتاف و�سال�سة، وتفرد يف التقم�س، مينحه بان يكون.. حيث يريد.. ومن ير�سد م�سريته، يكت�سف باننا امام جنم نعتقد يف 
حلظة ما بانه منوذج للنجم الكوميدي فاذا به يفاجئنا بعدها مبا�سرة، اىل جت�سيد دور النزق والقا�سي.. والعنيف.. وغريها 
من ال�سخ�سيات التي ي�سعب على اأي جنم تقدميها.. وهو يف فيلم )مو�سم القتل( يجعلنا طيلة الوقت ن�سد على ا�سناننا وكاأننا 

جزء من تلك اللعبة التي يذهب اليها.

ا�ستدعاء لذكريات العنف واحلروب املدمرة والتدخل يف حيات ال�سعوب

 )مو�ضم القتل( يناق�ش الآثار اجلانبية لعودة اجلنود الأمريكان

ويف املقابل، فاإن هذا امل�ضروع، كان من املفرت�س ان 
ترافولتا  جون  بني  بالذات،  الت�ضعينيات،  يف  يقدم 
حققاه  ال��ذي  النجاح  اث��ر  وذل��ك  كيج،  وينكوال�س 
�ضويا يف فيلم )في�س اوف( وفعًا مت كتابة �ضيناريو 
فيلم بعنوان )ال�ضظايا( من قبل ال�ضيناري�ضت ايفان 
االدراج  حبي�س  ظ��ل  ال�ضيناريو  ان  اال  داغ���ورت���ي، 
يتما�ضى مع  التعديات كي  وط��راأ عليه كثري من 
كل مرحلة، وعلى مدى ال�ضنوات الع�ضرين املا�ضية، 

ظل ترافولتا يفكر بالعمل وباإعادة احيائه.
العديد  على  ال�ضلبية  االث��ار  هو  اال�ضا�ضي،  املحور 
التي  احل��������روب  االم�����ريك�����ان يف  امل����ح����ارب����ني  م����ن 
الفيلم  ه��ذا  يف  ونحن  املتحدة،  ال��والي��ات  خا�ضتها 
احدهم  البو�ضنة  ح��روب  يف  �ضاركا  حماربني  ام��ام 
امريكي والثاين �ضربي.. حتولت عاقة ال�ضداقة 
العاملية  احل��رب  ي�ضبه  م��ا  اىل  بينهما  جتمع  التي 
ظل  يف  خ�ضو�ضاً،  ن��ظ��ره��م��ا..  وج��ه��ة  م��ن  الثالثة 
اختيار املواقع التي �ضور بها الفيلم اال وهي جيال 
عدد  اىل  باال�ضافة  ج��ورج��ي��ا،  �ضمال  يف  االب��ا���س 
عقود  منذ  ان�ضان  يدخلها  مل  التي  املحميات  م��ن 

طويلة.
ي�ضبه  ما  �ضيء  وال��ف��اأر،  القط  لعبة  ي�ضبه  ما  �ضيء 
التحدي لاخر.. واملواجهة التي ت�ضل اىل اق�ضى 
درجات التطرف.. والعنف واحلدة، حيث ال جمال 

للعودة.
املدمرة  ال��ع��ن��ف واحل������روب  ل���ذك���ري���ات  ا���ض��ت��دع��اء 
والتدخل يف حيات ال�ضعوب، عرب �ضخ�ضيات جاءت 
اىل تلك الغابات لتن�ضى همومها، فاإذا بها تتفجر 

عنفاً.. وقتااًل.. اأرغن.
الفيلم م�ضبع باال�ضئلة، حول االثار ال�ضلبية لعودة 
اجلنود من اخلارج، واالثار املرتتبة لتدخل امريكا 
يف ال��ع��دي��د م��ن امل���ع���ارك واحل�����روب ح���ول العامل، 
وتبعيات تلك احلروب الطاحنة، واثارها النف�ضية 

املدمرة.
م��واج��ه��ة ب��ني بنجامني ف���ورد )روب����رت دون���ريو) 
البو�ضنة،  ح���رب  ال�����ض��اب��ق يف  االم��ريك��ي  ال�����ض��اب��ط 
ال�ضابط  ترافولتا(  )ج��ون  ك��وت��اك  امييل  واي�ضاً 
اثار تلك احلروب، فاذا بهما يتحوالن اىل عدوين ال�ضربي، اللذين يلتقيان يف احدى الغابات لن�ضيان 

�ضر�ضني.. ميار�ضان كافة فنون احلرب.. والقتال.. 
حيث الاعودة.

ت�����ض��األ��ون ع��ن ال��ف��ائ��ز.. يف ه��ك��ذا ح���روب ال فائز.. 

ويف هكذا مواجهات ال نتيجة.. بل كل �ضيء يبقى 
مفتوحاً على جميع االحتماالت.. التي اقلها العنف 

والتطرف.. واالرهاب.
البو�ضنة..  االأمامية يف حرب  جندي يف اخلطوط 
واخر مقاتل �ضربي �ضر�س.. يحوالن لقاءهما اىل 
او  الكر�ضي..  على  نت�ضلب  يجعلنا  م��دم��ر..  قتال 
كما ا�ضلفت - نع�س على ا�ضناننا- االن ادوات لعبة 
م�ضهد  ك��ل  يف  ال��ق��وى  وم��وازي��ن  تتغري..  املواجهة 
فاذا  النهاية،  بانها  ن�ضعر  حلظة  كل  ويف  تتغري.. 
بنا امام بداية.. وجولة اخرى من القتال االرعن 
و�ضط مناظر خابة يف غابات قدامية االطراف.. 
وك��اأن��ن��ا يف ع��امل م��وح�����س.. او ع��امل ن��ظ��ري نقتله 
بداخلنا وحولتنا  تورمت  التي  والندب  باحقادنا.. 
اىل �ضخ�ضيات مدمرة.. تتحرك.. حمطمة تعي�س 
بيننا، وال تدري يف اأي حلظة �ضتنفجر.. و�ضتدمر 

كل ما يحيط بها.
�ضابط يحاول ان ين�ضى كل �ضيء، يف تلك الغابات، 
بال�ضائح  واملتمثل  ال��زائ��ر،  ب��ذل��ك  يلتقي  وحينما 
ال���ن���وازع ب��داخ��ل كل  االوروب�����ي )ام��ي��ل( - تتفجر 
منهما.. فاذا بها حرب �ضرو�س.. وعنف متفجر.. 
منهما  فكل  التمثيل..  يف  امل�ضتوى  رفيعة  ومباراة 
روب������رت دون������ريو وج�����ون ت��راف��ول��ت��ا ي�����ض��ت��غ��ل على 
التاأكيد  ون�ضتطيع  وا�ضلوبه،  بطريقته  ال�ضخ�ضية 
الفني،  الن�ضج  م��ن  مرحلة  يعي�س  ترافولتا  ب��ان 

تتجاوز بكثري كل املراحل التي مر بها من قبل.
اما روبرت دونريو فهو دائماً.. مبدع وال نريد ان 
�ضيء  ك��ل  تخت�ضر  امل��ف��ردة،  تلك  الأن  اك���رث،  نكتب 

وتذهب بنا اىل ابعد مما نريد.
من  العديد  ق��دم  جون�ضون  �ضتيفن  م��ارك  امل��خ��رج 
افام املغامرات ومنها )جاك فور�ضت - 1998، و 

داردفيل - 2003 - و)جو�ضت رابدر - 2007.
وهو هنا ي�ضتغل على مفردات املغامرة.. ولكن عرب 
ابعد  تفجري طاقات جنوم كبار يذهب اىل ما هو 

من كل جتاربهم ال�ضابقة.
وتفكر..  ت�ضاهد..  يجعلك  القتل(  )مو�ضم  فيلم 
وحتلل.. وتتورط يف لعبة القط والفاأر بني جنمني 

كبريين.. ميثان باقتدار.

كري�ضنت �ضتيورات... 
جندية يف غوانتنامو 

�ض����تيوارت،  كري�ض���نت  )ال�ض�����فق(،  اأف���ام  �ضل���ض��لة  جنمة  اأن  يبد����و 
�ض�����توؤدي دور جندية يف معتق����ل  ال�ضي����ف، حيث  �ض����تكون من�ض����غلة هذا 
يف  م���مثل�����ة  م������ضاعدة  ودور  كوب�����ا،  يف  ال�ض����معة  ال�ضيئ  غوانت���ن����امو 

فيلم�����ني ج��دي����دين. 
�ضتيوارت،  با�ضم  متحدث  ع��ن  الربيطاين  اأون��اي��ن(  )اإي  موقع  ونقل 
اأنها �ضتوؤدي دور جندية يف معتقل غوانتنامو بفيلم الدراما )اإك�س راي( 

للمخرج بيرت �ضاتلر. 
الفرن�ضي،  للمخرج  اآخ��ر  فيلم  يف  دوراً  �ضتيوارت  ت��وؤدي  اأن  يفرت�س  كما 
الفرن�ضية  املمثلة  بطولة  من  ماريا(،  )�ضيلز  بعنوان  اأ�ضايا�س،  اأوليفييه 

املخ�ضرمة، جولييت بينو�ضيه.
 وتوؤدي فيه بينو�ضيه دور ممثلة تتقدم يف ال�ضن، وت�ضبح مهوو�ضة بفتاة 
ومن  كلوي موريتز.  االأمريكية،  والعار�ضة  املمثلة  دورها  تلعب  ب�ضيطة 
�ضاغراً  اأ�ضبح  ال��ذي  بينو�ضيه،  م�ضاعدة  دور  �ضتيوارت  ت��وؤدي  اأن  املقرر 
موؤخراً بعد اأن غادرت الفيلم املمثلة االأ�ضرتالية، ميا وا�ضيكو�ضكا. ومن 

املتوقع اأن تبداأ اأعمال اإنتاج الفيلمني هذا ال�ضيف.

اأوليفر �ضتون يخرج فيلمًا عن هوغو ت�ضافيز
اأعلن الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س مادورو، اأن املخرج االأمريكي ال�ضهري اأوليفر �ضتون، يعتزم ت�ضوير فيلم عن حياة الزعيم الراحل هوغو ت�ضافيز، الذي 
فارق احلياة يف اآذار )مار�س( املا�ضي بعد �ضراع طويل مع ال�ضرطان. ونقلت و�ضائل اإعام فنزويلية عن مادورو، قوله اإن اأوليفر �ضتون ي�ضنع فيلماً جميًا 

عن قائدنا هوغو ت�ضافيز.. �ضينتهي منه على االأرجح يف االأ�ضهر القليلة املقبلة.
 واأعرب عن حما�ضته لعر�ضه على �ضا�ضات ال�ضينما الفنزويلية، م�ضرياً اإىل اأن اأحد منتجي �ضتون اأبلغه عن الفيلم خال اإجرائه رحلة ر�ضمية اإىل باري�س. 
وقال الرئي�س الفنزويلي اإن �ضتون �ضيزور كاراكا�س قريباً للعر�س االأول لفيلم )تاريخ االإمربيالية االأمريكية(، علماً اأن ال�ضل�ضلة التي تتاألف من 10 حلقات 

عر�ضت للمرة االأوىل على �ضبكة "�ضوتامي" االأمريكية يف ت�ضرين الثاين )نوفمرب( 2012.
ي�ضار اإىل اأن �ضتون )66 عاماً( طاملا اأ�ضاد بت�ضافيز الذي اأجرى معه مقابلة، كما قابل العديد من روؤ�ضاء بلدان القارة الاتينية مثل الرئي�س البوليفي اإيفو 
مورالي�س، واالإكوادوري رافاييل كوريا، وذلك من اأجل �ضنع الفيلم الوثائقي للعام 2009، بعنوان )جنوب احلدود(، الذي يثني على اأعمال ت�ضافيز، وذلك 

على خلفية االنتقادات التي كان يتعّر�س لها.
وكان �ضتون اأخرج فيلمني عن حياة الزعيم الكوبي، فيديل كا�ضرتو، يف الفرتة ما بني عامني 2003 و2004 بعنوان "كوماندانتي" و"بحثا عن فيديل.
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اعداد
عبد اهلل املن�صوري

بيت الق�صيد

 �شاعرة يا�س

�صحيحه اأجنا�ٍس   الّنا�س   يف   ترى  
ف�صيحه الّلي   الأم��ور   اإي�صوفون 
والقريحه للمالمح   ف��ه��ي��ٍم    
�صيحه اأو   �صح�صاح   رّووك   ولو    
الف�صيحه اجل��زل  م��ن  ه��ل   لأنّ��ك 
لفيحه اأو  حّره   الهوى   امن  �صكيت 
املليحه والّنف�س   ال��ّروح  خفيف  
نزيحه ق��ف��ره   يف  ال����ّرمي    ع��زي��ب 
اب�صيحه ير�صف   لو  ال�ّصّقار   له 

ل��ك  غ��دي��رٍ  م��ن �رسابي ات��خ��ّي��ل 
الّرحابي ���ص��اق   حولها   اب��ع��نٍي  
�صوابي اول   خاطي  يخفاك  ول   
باينابي ل��ك    م��ن    يغريك   ف��ال  
اجلنابي ع��ال��ني   ال��ع��رب  ع��ري��ب 
الّرقابي من�صوع   اب�صوق    وانته 
لكتئابي ابقلبه     م��ن    ي�صّلي  
نابي را�����س   يف   يل  احل����ّر   وع���ني  
يابي اأو   م��اح��ّده   الّنف�س  غ��ن��ّي  

ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

يوم اأن ربي كتبلي زيارة الكعبة

 ع�صت العمر يف انتظار املوعد الثاين

 كل دار اأ�صكن بها اأح�س بالغربه

 واأن زرت مكة كاأين )عدت لأوطاين( 

حكمــــــــة

للتواصل:
E-mail:xhms@hotmail.com

فاكس: 4488436   

اأب�ي
من عيون الرثاء ، يرثي جار اهلل ال�سدي 

والده رحمة اهلل عليه

عل�م النا�س
م���اع���اد يف ق��ل��ب��ي ع��ت��اب وم�����س��اري��ه

تبنيه اب�سهل  م��اه��و  امل��راج��ل  ب��ي��ت 

يغليه خل  ناظره  يقهوي  واح���د)ن( 

عي�س العمر واحر�س ل� فر�سك ت�سليه

تغنيه هالنا�س  ب��ني  القناعة  وال��ل��ي 

مباديه ال���دراه���م  ج��م��وع  م��ن  اأغ��ل��ى 

فيه البال  مري  النا�س  يعيب  اح��د)ن( 

واح����د)ن( مي��ر ال��ب��ال وان��ع��ز طاريه

واحد)ن( و�ساله ان كان بالروح ن�سريه

فيه تلتقي  م��ا  قبل  تعزه  واح���د)ن( 

فيه تنكتب  وهالكتب  ميوت  واحد)ن( 

مت�سيه دامي  النا�س  ك��الم  واح���د)ن( 

ومعانيه دينه  ل�  يزوجونه  اح��د)ن( 

نعانيه واق����ع  ال��ن��ا���س  ع��ل��وم  ه���ذي 

ت�سابه ك��ل��ه��ا   ال���ي���وم  ال��وج��ي��ه  دام 

ك����ل)ن( �سوابه ل���  اي��ق��ّن��د  م���  وال���ن 

وذيابه ق��روم  ل��ه  يقهوي  واح���د)ن( 

دن���ي���ا دن���ي���ة ك����ل اب����وه����ا خ���راب���ة

ح��ت��ى ول����و ع��اي�����س ح���ي���اة ال��غ��الب��ه

ل��ل��ق��راب��ه ي�����س��ت��ك��ي  ن��ف�����س��ه  ذل  م���ا 

غيابه يف  �ساحبه  له  �سرت  واح��د)ن( 

ح�سابه وماح�سبنا  ميرنا  واح���د)ن( 

القرابه يبغي  كان  اإن  نرده  واحد)ن( 

الذبابه وجد  مثل  وج��وده  واح��د)ن( 

به ماينطرى  وب�س  مي��وت  واح���د)ن( 

واحد)ن( تبع عقله يف �سيبه و�سبابه

ح�سابه يف  ما  ل�  يزوجونه  واح��د)ن( 

عذابه يف  اخل��امت��ة  بح�سن  وي����اهلل 

علي عبدالغفار اخلوري

ي����اهلل ي��امل��ع��ب��ود ي���اع���ايل ال�����س��ان

واجل��ان االإن�����س  خلقك  يف  ياخالٍق 

يالواحد اللي خمزي)ن( كل �سيطان

ترحم اأبوي وجتزي اإح�سانه اإح�سان

م��ن اخل��ري ودّان واأم��ط��ر على ق��ربه 

بيبان اخل���ري  م��ع��رب  يف  ل��ه  واأب�����وي 

بنيان ك��ل  اعتلى  ذك���رك  دون  م��ن 

واأبوي �سيخ)ن( اعتلى رو�س �سيخان

واأبوي له عز)ن( وله �سيت)ن( و�سان

جربان  كان  ومن  اعبادك  له  ت�سهد 

بخ�سران م��اه��و  مفقود  رح��ل  اإن���ه 

ي����اع����امٍل ب���ك���ل خم���ف���ي وم��ك��ن��ون

ملعون وابلي�س  ي��ارح��م��ن  نعبدك 

والكون اخللق  تفني  باأمرك  ياللي 

والعون االأم��ر  له  اللي  الوحيد  اأن��ت 

وامزون خماييل  فوقه  من  اإن�سوف 

ي��وؤم��ون م���ن  م���ع  اأم  م�����س��ج��د  اأم�����ام 

ق����ارون  م����ال  وال  دن���ي���ا  م��اه��م��ت��ه 

ي�سدون  اللي  عن  ذك��رك  على  ماهو 

ي��راوؤون  حياته  يف  اللي  من  وماهو 

يبكون  النا�س  من  موته  على  واللي 

ي�ستحقون  م��ن  ب��اأم��رك جم��ز  واإن���ك 

كلنا خليفة
م�����س��ى ك���ل ال��ف��خ��ر ي����ادي����رة ال��ي��ا���س��ي..

غ���اله���ا ف ال�����س��م��اي��ر م���ال���ه اق��ي��ا���س��ي..
واه���ل���ه���ا م���ن ب��ن��ي ق���وم���ي وب����ن ع��م��ي. 

ع�����س��ق��ن��اه��ا ع�����س��ق ب��ال��ك��ي��ف وال��ك��م��ي

م�شبح بن على الكعبي

جار اهلل ال�شدي

ريت�يت
 

جمعت التغريدات : غاية 

عبداهلل الطلحي

  @talhi_abdullah 

بع�س الب�سر �سوفته بالعني

كن�ه ي�ذر الب�ال فيها

واإال انت ت�س�تاهل الثنتني

لوهي مري�سة تداويها

 **

بدر املحيني 

  @Bader_Almhaini 

قلت له يا �سباح اخلري زعالن ليه؟

عطني اإح�سا�س تراين ما اأحب البخل،

قال اأحبك وحبي �سايٍر )لك عليه(

قلت و�سلون يعني ؟ قال مالك دخل.

**  

ال�ساعرة ظالل 

  @bd334 

ابوي رباين على ح�سمة النا�س

 اللي يقدرين له القدر عندي 

مار�سى طرف ثوبي من الغري يندا�س 

وانا بعد ال ماجتاوزت حدي 

**

املرحوم/ فائق عبداجلليل

  @FayeqAbduljalel 

اق�ت�لتني ح�الة الال ح�ال .. انا م�وج�ود او م�ن�في ؟؟

هيئة الثقافة تطلق م�شابقة رم�شانية 
 اأطلقت هيئة اأبوظبي لل�ضياحة والثقافة للعام الثاين على التوايل، م�ضابقة رم�ضانية يومية للجمهور عرب موقعها 
ترفيهية  ملواقع  وتذاكر دخول  اأبوظبي  اإم��ارة  فنادق  اإقامة يف  ت�ضمل  للفائزين  يومية  وتقدم جوائز  االإلكرتوين، 

متنوعة و اال�ضتفادة من ع�ضوية يف نوادي ريا�ضية و�ضحية معروفة.
تهدف امل�ضابقة اإىل توعية اجلمهور باملعامل ال�ضياحية واملواقع التاريخية واأماكن الرتفيه احلديثة التي تتميز بها 

اإمارة اأبوظبي، املعروفة مبزجها بني االأ�ضالة واحلداثة، اإىل جانب تعزيز الثقافة العامة لدى اجلميع. 
visitabudhabi.ae  يجب على املت�ضابق تعبئة منوذج الت�ضجيل يف امل�ضابقة واملتوفر على املوقع االإلكرتوين

قبل االإجابة على اأحد االأ�ضئلة االإجتيارية املدرجة.  ي�ضارك يف الرتويج للم�ضابقة جمموعة من ال�ضحف اليومية 
الرئي�ضية، كما تقوم احل�ضابات الر�ضمية للهيئة على مواقع التوا�ضل االإجتماعي بالرتويج للم�ضابقة.

اآل �شل�م و م��شم الـ "5 دقائق" الثاين!
انتهى االإعامي االإماراتي علي اآل �ضلوم من ت�ضوير املو�ضم الثاين من برنامج "5 دقائق مع علي" والذي يذاع 
ال�ضباب منهم يف املجاالت  اأف��راد املجتمع وخا�ضة فئة  التي تهم  يف رم�ضان اجل��اري ويناق�س الكثري من الق�ضايا 
الربنامج  حلقات  وت�ضتعر�س  عليهم،  املبا�ضر  التاأثري  اأ�ضلوب  ا�ضتخدام  دون  والبيئية  االقت�ضادية  االجتماعية، 
االإمارات  دول��ة  يف  ما  جهٍد  اأو  لفكرة  اإيجابي  بنموذج  للتعريف  رئي�ضية  عنا�ضر  عدة  حلقة،   30 عددها  روالبالغ 
اأفكار كل حلقة واالإميان بهذه الظواهر االإيجابية واحلث  اإتاحة الفر�ضة للم�ضاهد لتاأمل  العربية املتحدة... مع 
على تنميتها وانت�ضارها بني بقية اأفراد املجتمع. الربنامج ُيذاع على قناة اأبوظبي االإمارات و هو من اإنتاج �ضركة 

برياميديا لاإنتاج االإعامي، و يعده الباحث يف تراث االإماراتي جمعة الدرمكي ويخرجه حممد �ضقر.


