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متوفاة دماغيًا تنقذ حياة 7 �أ�شخا�ص 
�أع�ضا�ؤها  �إليهم  نقلت  �أ�ضخا�ص،   7 حياة  دماغياً  توفيت  فتاة  �أنقذت 
�لتربع  تن�ضيط  جلمعية  �لتابعة  �حل�ضنة  �ل�ضفاعة  جلنة  من  بجهود 
بالأع�ضاء باملنطقة �ل�ضرقية �إيثار، �مت نقل �أع�ضائها بو��ضطة طائرة 
�لإخالء �لطبي �إىل �ملر�ضى يف كل من �لريا�ص ��لدمام بقيادة فريق 

طبي متخ�ض�ص من �ملركز �ل�ضعودي لزر�عة �لأع�ضاء.
�ك�ضف م�ضوؤ�ل زر�عة �لأع�ضاء يف �ل�ضعودية، �لدكتور ح�ضان �خلناين 
ملر�ضى يف  ��لرئتني  �لقلب  زر�ع��ة  �أن��ه مت  �ل�ضعودية  �لوطن  جلريدة 
�لريا�ص، فيما مت زرع �لكليتني ��لكبد ��لبنكريا�ص ملر�ضى يف �لدمام، 

�مت نقل �لأع�ضاء بو��ضطة طري�ن �لإخالء �لطبي �ل�ضريع.
�بنينّ �لدكتور �خلناين �أن جلنة �ل�ضفاعة �حل�ضنة جنحت يف �حل�ضول 
على مو�فقة �أهل �لفتاة، �لتي تبلغ 20 عاما، �من جانبه �أكد رئي�ص 
�ل�ضرقية  باملنطقة  بالأع�ضاء  �لتربع  تن�ضيط  جمعية  �إد�رة  جمل�ص 
ب�ضرعة  مت��ت  �ل��ت��ربع  عملية  �أن  �ل��رك��ي  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  �ل�ضيخ  �إي��ث��ار 
قيا�ضية، لوجود تعا�ن كبري بني �جلهات �ملعنية كافة، �إ�ضافة �إىل ما 
�ل�ضعودي لزر�عة �لأع�ضاء  قام به �لفريق �لطبي ��لإد�ري يف �ملركز 

من جهود مميزة لإنهاء �إجر�ء�ت �لتربع.
ك��ث��ري من  ت��غ��ي��ري  للم�ضاهمة يف  �ل�����ض��ف��اع��ة �حل�����ض��ن��ة  �ت�����ض��ع��ى جل��ن��ة 
�ملفاهيم �خلاطئة لدى �جلمهور حول �لتربع بالأع�ضاء، ��لعمل على 
�حل�ضول على مو�فقة ذ�ي �ملتوفني دماغياً، �لذين يتم �لتبليغ عنهم 
للتربع بالأع�ضاء، بالإ�ضافة �إىل زيارة �مل�ضت�ضفيات �تز�يدهم ببطاقة 
م�ضدقة من �ملركز �ل�ضعودي لزر�عة �لأع�ضاء تكفل لكل ع�ضو �ضهولة 
�لدخول لأق�ضام �لعناية �ملركزة لتوثيق حالة �لوفاة �لدماغية ، ��إبالغ 

�ملركز �ل�ضعودي لزر�عة �لأع�ضاء بتلك �حلالت.

ي�شكب �شوربة �شاخنة على زوجته
قام ز�ج �ضود�ين يف منطقة د�ر �ل�ضالم باخلرطوم ب�ضكب �ضوربة دجاج 

�ضاخنة على ج�ضد ز�جته، م�ضبباً لها �لأذى �جل�ضيم. 
ز�جته  ح��ذر  قد  �ل��ز�ج  ك��ان  �ل�ضود�نية،  �خلرطوم  �ضحيفة  �بح�ضب 
�ملر�أة  زي��ارة  �ل�ضود�نية كرثة  �للهجة  �تعني يف   ، م��ر�ر�ً من �حلو�مة 
جلار�تها �كرثة �لذهاب �إىل �لأ�ضو�ق.  �يف يوم �حلادثة، ن�ضب �ضجار 
على  ��ضكبها  �ل�ضاخنة  �ل��دج��اج  �ضوربة  �ل���ز�ج  فتنا�ل  �لث��ن��ني،  ب��ني 
ج�ضد ز�جته.  �بعد �إ�ضعافها يف �مل�ضت�ضفى، �ضنفت �حلر�ق باأنها من 

�لدرجة �لثانية.

مزقت ج�شد زوجها مب�شاعدة �شديقها
ز�جها  ج�ضد  بتمزيق  مب�ضر،  �لغربية  حمافظة  يف  منزل  ربة  قامت 
�إل��ي��ه، �ذلك  �مل�����ض��ن ع��ق��ب ت��وج��ي��ه ع���دة ط��ع��ن��ات متفرقة يف �جل�����ض��م 

مب�ضاعدة ع�ضيقها. 
�بح�ضب موقع �ل�ضتور �لإلكر�ين، قامت �لز�جة باإخفاء �جلثة حتت 

�ل�ضرير حتى تعفنت. 
يقف  �جل��رمي��ة  �أن  �إىل  �حل��ادث��ة  يف  �جلنائي  �لبحث  ف��ري��ق  �تو�ضل 
�ر�ءها كال من دينا.ع.�إ )20 �ضنة، �لز�جة �لثانية للمتوفى( �م.ر.م 

)24 �ضنة(. 
�أكدت �لتحريات �رتباطهما بعالقة، ��أنهما �تفقا �ضوًيا على �لتخل�ص 
من �ملجني عليه. �يف �ضبيل تنفيذ خمططهما، ��أثناء تو�جد �ملجني 
عليه مبنزله، قامت �ملتهمة �لأ�ىل با�ضتدعاء �لثاين حيث ح�ضر �قام 

بخنقه �طعنه ب�ضالح �أبي�ص �أعدته له �ملذكورة. 
حتني  حتى  �ل�ضرير  �أ�ضفل  �جلثة  باإخفاء  ��ضديقها  �لز�جة  �قامت 
�لفر�ضة لنقلها خارج �ملنزل �تبني قيام �ملتهمة �لأ�ىل ب�ضر�ء حقائب 
�إىل مدينة �ضرم  �أنها �ضت�ضافر رفقة ز�جها  بال�ضتيكية كبرية ز�عمة 
�ل�ضيخ لرتباطه باأعمال هناك �كانت تنوى �إخفاء �جلثة يف �حلقائب 

�لبال�ضتيكية بعدة �أماكن متفرقة بعد تقطيعها. 
ب��ارت��ك��اب��ه��م��ا �لو�قعة.  �مل��ت��ه��م��ني، �مب��و�ج��ه��ت��ه��م��ا �ع��رف��ا  مت ���ض��ب��ط 

��أ�ضافت �ملتهمة �لأ�ىل �أنها تخل�ضت من �ل�ضالح �مل�ضتخدم. 

�لبعد لي�ص.. جفاء 
ع��ل��ى ع��ك�����ص م��ق��ول��ة �ل��ب��ع��د جفاء 
�أن  �أم����ريك����ي����ة  در�������ض�����ة  �ج�������دت   ،
�لأ����ض���خ���ا����ص �ل����ذي����ن ي���ك���ون���ون يف 
ع����الق����ات ع��اط��ف��ي��ة ع����ن ب���ع���د قد 
��ل��ون ر��ب����ط ح��ب �أق����وى من  ي�����ض��كنّ
�لعالقات  يف  ت��ت�����ض��ك��ل  �ل��ت��ي  ت��ل��ك 

�لعادية.
�ذك����رت �ل��در����ض��ة �ل��ت��ي ن�����ض��رت يف 
د�رية جورنال �أف كوميونيكاي�ضن 
من  ج��ي��ان��غ  كري�ضتل  �أن  �لعلمية 
�جيفري  ك���ون���غ،  ه���ون���غ  ج��ام��ع��ة 
هانكوك من جامعة كورنيل �أجريا 
�أ�ضخا�ص يف  در��ضة على جمموعة 
�آخرين  �على  بعيدة  حب  عالقات 
يف عالقات حب عادية طلبو� فيها 
تفاعالتهم  على  �إطالعهم  منهم 
�جهاً  �ضو�ء  �حلبيب،  مع  �ليومية 
�أ� من  �لهاتف،  �أ� بو��ضطة  لوجه، 
تبادل  �أ�  �لفيديو،  درد���ض��ة  خ��الل 
�لر�ضائل �لن�ضية، �أ� �للكر�نية.

كما �أعطى �مل�ضاركون تفا�ضيل عن 
يت�ضاركونها  كانو�  �لتي  �ملعلومات 
م��ع �حل��ب��ي��ب ط���و�ل �أ���ض��ب��وع، �عن 

ر�أيهم مبعاملته لهم.
�إن  �ق�����ال�����ت ج���ي���ان���غ �ه����ان����ك����وك 
بعد  ع��ن  �ل��ع��الق��ات  يف  �لأ�ضخا�ص 
ي��ت�����ض��اط��ر�ن م�����ض��اع��ر �أك����رب جر�ء 
ع��ام��ل��ني، �أ�ل��ه��م��ا �إف�����ض��اح��ه��م عن 
�أنف�ضهم  عن  �ملعلومات  من  مزيد 
ل�ضلوك  ت���ق���دي���ره���م  �ث���ان���ي���ه���م���ا 

�ل�ضريك.
موؤخر�ً  ن�����ض��رت  در�����ض���ات  �ذك�����رت 
�مل���ت���ز�ج���ني  م����ن  م����الي����ني   3 �أن 
يعي�ضون  �مل���ت���ح���دة  �ل�����ولي�����ات  يف 
��أن  بع�ضاً،  بع�ضهم  ع��ن  بعيدين 
طالب  م��ن   50%�  25% ب��ني 
عالقات  يف  ي��ع��ي�����ض��ون  �جل���ام���ع���ة 
عا�ضو�  منهم   75% ��أن  ب��ع��ي��دة، 
من  م��ا  ع��الق��ة مماثلة يف مرحلة 

حياتهم.

منع ��شتخد�م �أكو�ب �لفلني 
�أكدت در��ضة �ضعودية، �أن ��ضع م�ضر�بات 
بع�ضها  بال�ضتيكية  �أك�����و�ب  يف  ���ض��اخ��ن��ة 
�إىل  ي����وؤدي  ل يتحمل درج���ة ح����ر�رة م��ا 
�مل�ضنعة  �لكيميائية  �مل����و�د  ب��ني  ت��ف��اع��ل 
ل���الأك���و�ب ��مل�����ض��ر�ب ن��ف�����ض��ه، م��ا ي�ضكل 
�ضحيفة  بح�ضب  �ل�����ض��ح��ة،  ع��ل��ى  خ��ط��ر� 

�ليوم �ل�ضعودية. 
�ملنطقة  ب��ل��دي��ات  �إن  �ل�ضحيفة  �ق��ال��ت 
�ل�ضرقية باململكة منعت �ملطاعم ��ملقاهي 
من ��ضتخد�م �أكو�ب �لفلني ��لبال�ضتيك 
�لورق  ب���اأك���و�ب  عنها  ب���دًل  ��ل���ض��ت��ع��ان��ة 

حفاظاً على �ل�ضحة �لعامة. 
�ت����ق����وم ب���ل���دي���ات �مل��ن��ط��ق��ة ب�����اإج�����ر�ء�ت 
�غريها  ��ملطاعم  �ملحال  على  �لتفتي�ص 
�لأكو�ب  با�ضتخد�م  �لتز�مها  من  للتاأكد 
�لتفتي�ضية  ��أثبتت �حلمالت  �ل�ضحية.  
�أن %70 من �ملطاعم ��ملقاهي ملتزمة 
�لأ�ىل من  �مل��رح��ل��ة  �ن  ح��ي��ث  ب��ال��ق��ر�ر، 
لتوعية  خ�ض�ضت  �لتفتي�ص  �ج�����ر�ء�ت 
�مل����ح����النّ ي��ل��ي��ه��ا م���رح���ل���ة �لإن���������ذ�ر لغري 
تت�ضمن  تليها  �لتي  ��ملرحلة  �مللتزمني، 

غر�مات يف حال عدم �للتز�م. 

حت�ضل  مل  لكنك  �لآن.  حتى  تقليدي  �ضيناريو  �إن���ه 
�أنت عالق يف  بعد. فيما  تنتظرها  �لتي  �لفر�ضة  على 
قطر�ت  �تظهر  قلبك  نب�ضات  �تت�ضارع  �لز��ية  تلك 
�لعرق على �جهك، تنقل كامري� متنّ�ضلة بالتلفاز هذه 
�إ�ضد�ر  ع��ن  �لنظام  يتوقف  ل  �للعبة.  �إىل  �لبيانات 
�أما  �لتوتر؟  ه��ذ�  ل  ت�ضتطيع حتمنّ متى  �إىل  �لأح��ك��ام. 

ز�لت �لتجربة ممتعة؟
 Creative Assembly �����ض���ت���ودي���و  �أن����ت����ج 
بريطانيا،  ه��ور���ض��ام،  يف  �لأل��ع��اب  بابتكار  �ملتخ�ض�ص 
�أف��الم عن �لكائنات  �أح��دث لعبة مقتب�ضة من �ضل�ضلة 
�لف�ضائية. من �ملتوقع �أن تكون �إحدى �أ��ئل �لألعاب 
�لتي  �مل��ت��ط��ورة   Kinect جم�ضات  ت�ضتك�ضف  �ل��ت��ي 
�ضتطلقها �ضركة )مايكر��ضوفت( �ضمن من�ضة �لألعاب 
 Kinect نظام  �لإع���الن عن  Xbox One. مت 
 Xbox جلديد �أخري�ً تز�مناً مع �لك�ضف عن من�ضة�
One، �ي�ضجل هذ� �لنظام حت�ضناً هائاًل عن �لنظام 
�لو�ضوح  عالية  ب��األ��و�ن  م���ز�د�ً  �ضيكون  �ضبقه.  �ل��ذي 
�كامري�ت تعمل على �لأ�ضعة حتت �حلمر�ء �ت�ضتطيع 
مغلقتني  �أ�  مفتوحتني  عيناك  كانت  �إذ�  م��ا  معرفة 
نب�ضك  ر�ضد  من  �أي�ضاً  �لنظام  �ضيتمكن  �لظالم.  يف 
قيا�ص  خ��الل  م��ن  �لب�ضرة  ل��ون  تقلبات  �إىل  ����ض��ت��ن��اد�ً 
متى  ��ضيعرف  �جهك،  على  �ل�ضوء  �نعكا�ص  طريقة 

تبد�أ بالتعرق.
بجلب  �جل��دي��د   Kinect لنظام  �ضي�ضمح  م��ا  ه��ذ� 
�أن  مي���ك���ن  د�رك.  ع���ق���ر  �إىل  �ل���ع���اط���ف���ي���ة  �لأل�����ع�����اب 
لتنظيم  �لبيولوجية  �لبيانات  �لألعاب  هذه  ت�ضتعمل 
�أ� ح���دة �حل��ال��ة يف  جت��رب��ت��ك ع��رب تكييف �مل�����ض��اع��ب 
�ل���وق���ت �حل��ق��ي��ق��ي، ب��ح�����ض��ب درج�����ة ح��م��ا���ض��ت��ك �لتي 
�ضركة  موؤ�ض�ضي  �أح��د  ريغبي  �ضكوت  �لنظام.  ي�ضجلها 
�لألعاب  جم���ال  يف  �ل���ض��ت�����ض��اري��ة   Immersyve
�لطرق  ح��ول  �لتو�ضيات  �ل�ضركة  �تقدم  فلوريد�  يف 
�لبيانات  هذه  جمع  عرب  �لالعبني  لإ�ضر�ك  �ملنا�ضبة 
ما  فهم  يف  �ل�ضر  )يكمن  ريغبي:  يقول  �لبيومرية. 
َتِعدنا بها  �أحب �لأم��ور �لتي  يجعل �لألعاب ُمر�ضية. 
�ملوؤ�ضر�ت  �أن ر�ضد  �لأل��ع��اب(.  لكن يحذر ريغبي من 
�أنه  تلقائياً  يعني  ل  لعب  �أي  عند  �لقوية  �لعاطفية 
مي�ضي �قتاً ممتعاً: )�إذ� �خزُتك بع�ضا، ترتفع ن�ضبة 
�أن  تريدين  �أن��ك  ذل��ك  يعني  لكن ل  لديك.  �لنفعال 

�أكرر �لأمر(.
�لبيانات  ج���م���ع  م����ن  ب����د  ل  ري���غ���ب���ي،  ب��ح�����ض��ب 

مع   Kinect ب��ن��ظ��ام  �مل��رت��ب��ط��ة  �ل��ب��ي��وم��ري��ة 
�فر��ضات عن نوع �لرد�د �لعاطفية �لتي يريدها 

�ضد  معركة  يف  �ملثال،  �ضبيل  على  �للعبة.  من  ج��زء 
�ملوت  �لالعبون  ل  يتحمنّ �لأ�ضا�ضي،  �لع�ضابة  رئي�ص 

�لتوتر.  م�ضتوى  �رت��ف��اع  قبل  م���ر�ت  �أرب���ع  ح���و�ىل 
بعد ذلك، ميكن برجمة �للعبة لتخفي�ص م�ضتوى 

�للعبة  لتعديل  �ل���رد�د  ��ضتعمال  ميكن  �ل�ضعوبة. 
له كل فرد. بح�ضب ما يف�ضنّ

ن�سبة اجلهود
�لطبيب  يقول  �أي�ضاً.  �أخرى  موؤ�ضر�ت  �أج�ضامنا  تبث 
ماديغان:  جيمي  ��لكاتب  بالألعاب  �ملخت�ص  �لنف�ضي 
�جلهود  ن�ضبة   Kinect ن��ظ��ام  يقي�ص  �أن  )مي��ك��ن 
معينة  مهمة  يف  �أ�  �للعبة  يف  نبذلها  �لتي  �لعقلية 
�لنظام  ي��ع��رف  �أن  ن��ف�����ض��ه��ا. �مي��ك��ن  �ل��ل��ع��ب��ة  ���ض��م��ن 

�للحظة �لتي نقرر فيها �ل�ضت�ضالم(.
على �ضبيل �ملثال، يتو�ضع بوؤبوؤ �لعني عند �مل�ضاركة 
�لطبيعي  �لو�ضع  ن�ضتعيد  �أ�  معرفية  حتديات  يف 
يقول  �مل��ه��م��ة.  ���ض��ع��وب��ة  ب�ضبب  �ل���ض��ت�����ض��الم  ع��ن��د 

ر�ضد  م��ن   Kinect ن��ظ��ام  مت��ك��ن  )�إذ�  م��ادي��غ��ان: 
ح��ج��م ب���وؤب���وؤ �ل��ع��ني ب�����ض��ك��ل م���وث���وق، ي��ظ��ه��ر م�ضتوى 
لعبة  تزيد �ضعوبة  قد  �لأل��ع��اب(.  جديد من �ضعوبة 
)�ملنطقة(  �إىل  �لالعب  �أن يدخل  �إىل  مثاًل  �لأحجية 
�لتي تتطلب ذر�ة �لأد�ء )حني ت�ضبح �للعبة ُمر�ضية 
لأق�ضى درجة(. كذلك، ميكن �أن تقدم �للعبة ن�ضيحة 

مفيدة حني ت�ضعر �أنك ��ضت�ضلمت.
ميكن �أن ت�ضتفيد �لأنظمة �لتي ت�ضتطيع ر�ضد �لتوتر 
�أ�  �إ�ضافية  �أخرى مثل �ضر�ء حياة  �لعقلي من منافع 
)قوة  ماديغان:  يو�ضح  فاعلية.  �أكرث  باأ�ضلحة  �لتز�د 
�أي  بفعل  ��ضتنز�فه  ميكن  بع�ضل  �أ���ض��ب��ه  ه��ي  �لإر�دة 
�إىل  منيل  �ل��ق��وة،  تلك  ن�ضتنزف  ح��ني  عقلي.  ن�ضاط 
�لقيام باأمور غبية مثل �ل�ضر�ء �ملتهور(. �أحدث نظام 
ك��ام��اًل يف جم��ال �لأل���ع���اب. فقد  �ن��ق��الب��اً   Kinect
يف  ج���د�ً.  عالية  ��ضوحه  �ن�ضبة  ر�ؤي��ت��ه  جم��ال  تو�ضع 
�ل�ضابق، مل تكن �لنوعية �أف�ضل من كامري� �حلا�ضوب. 

تغريت �أي�ضاً طريقة ر�ضد عمق   

�حت���������رك���������ات �ل�������الع�������ب. 
ي�ضتعمل �لنظام كامري�ت تقي�ص �مل�ضافة �لتي تقطعها 
�لأ����ض���ع���ة حت���ت �حل���م���ر�ء ب���ني �ل��ع��د���ض��ات ��لأغ����ر������ص 
بتجميع  للنظام  ي�ضمح  م��ا  ه��ذ�  �ل��غ��رف��ة.  �مل��وج��ودة يف 
�ل�ضابق.  �أكرث تف�ضياًل من  �ضور ثالثية �لأبعاد تكون 
ي�����ض��ت��ط��ي��ع �ل��ن��ظ��ام ر����ض���د ح��ت��ى ���ض��ت��ة �أ���ض��خ��ا���ص عرب 
ل للهيكل �لعظمي �لب�ضري �بنية  ��ضتعمال منوذج مف�ضنّ
�لكامري�. ف�ضاًل عن مر�قبة  تر�ه  �لع�ضالت جتاه ما 
نب�ص �لقلب، �ضتتمكن �ألعاب �لر�ضاقة حينها من توفري 

معطيات عن ��ضعية �جل�ضم �توزيع �لوزن مثاًل.

�لأ�ضتاذ  �ضتول  �أن��در�  �لنف�ضاين  �لأخ�ضائي  �ضادف  �لنف�ضيني  �ملر�ضى  معاجلة  يف  �لطويل  عمله  فرة  خالل 
�مل�ضاعد لالأمر��ص �لنف�ضية يف هارفارد �لعديد من �ملر�ضى �لذين يعانون من ��ضطر�ب نف�ضي ثنائي �لقطب، 
لكنه مل ي�ضادف �إل قلة تزيد خطورة حالتهم عن حالة رجل يف متو�ضط �لعمر يرمز �إليه باحلرف )�ص( فقد 
عانى �ملري�ص )�ص( من حادثة هو�ص �أملت به يف ر�ما، حيث �أ�ضيب بحالة توهم دفعته يف �لبد�ية �إىل �ل�ضجن، 

ثم �إىل عنرب �ملر�ضى �لنف�ضانيني. �هرب �ملري�ص )�ص( ��أعيد �عتقاله، �لكن �ضرب �ل�ضلطات �لإيطالية كان 
قد نفد �آنذ�ك، فقامت بو�ضعه د�خل طائرة ��أعادته �إىل بو�ضطن، حيث مت ��ضطحابه �إىل مكتب 

�ضتول. 
جرب �ضتول ح�ضب جملة �ل�ضحة ��لطب، جميع �لأد�ية �ملعتادة �لكن �لليثيوم �حده مل 

يكن جمدياً، �مل ي�ضتطع �ملري�ص )�ص( حتمل �لآثار �جلانبية لالأد�ية �لقوية �مل�ضادة 
لالأمر��ص �لنف�ضانية. �يف ذلك �لوقت حتول �ضتول �إىل عالج غري تقليدي �طلب من 
�ملري�ص )�ص( تنا�ل ربع رطل من حلم �ضمك �ل�ضلمون يومياً مع �ل�ضتمر�ر يف تعاطي 

�لليثيوم، ��أثبت �لعالج جناحه حيث �إن دهون �ل�ضمك مبا حتتويه من ن�ضب عالية من 
من  جمموعة  معاجلة  على  ت�ضاعد  �مل�ضبعة،  �غري  �ملتعددة  �لدهنية   3 �أ�ميجا  �أحما�ص 

�ل�ضطر�بات �لنف�ضية.

ر  �لألعاب تتكّيف مع خوفك وتتطوَّ

�شمك �ل�شلمون يعالج 
�لكتئاب �لهو�شي
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�لريا�شة للحامل تقي من 
�جلر�حات �لقي�شرية

قال علماء �إ�ضبان �إن �ل�ضيد�ت �لالتي ميار�ضن �لريا�ضة خالل فرة �حلمل 
�أنف�ضهن من �لولدة بجر�حات قي�ضرية، �قال �لباحثون بجامعة  يحمني 
غرناطة �إن �مل�ضي �ل�ضريع ثالث مر�ت �أ�ضبوعيا يقلل مبقد�ر �لن�ضف خطر 
�إجن���اب طفل ز�ئ��د �ل���وزن، �ه��و �أح��د �لأ���ض��ب��اب �لرئي�ضية لإج���ر�ء عمليات 

قي�ضرية عاجلة .
�أن  �لربيطانية،  ميل  ديلي  ل�ضحيفة  �فقا  �أي�ضا،  �أبحاثهم  �أظ��ه��رت  كما 
ممار�ضة �لريا�ضة تقلل من فر�ص �لإ�ضابة بنوع حمدد من مر�ص �ل�ضكر 

ي�ضيب �ل�ضيد�ت �حلو�مل فقط.
ن�ضاط، مت  �أي  �م��ر�أة حامل ل ميار�ضن   500 �أك��رث من  �لدر��ضة  ��ضملت 
�إعطاء جمموعة منهن متارين �أير�بيك ��أخرى لتقوية �لع�ضالت ��ملر�نة 

ثالث مر�ت �أ�ضبوعيا خالل �لأ�ضهر �ل�ضتة �لأخرية من �حلمل.
�لريا�ضة قللن فر�ضهن فى  �لالتى مار�ضن  �ل�ضيد�ت  �أن  �لباحثون  ��جد 
ب��امل��ائ��ة، كما   58 بن�ضبة  �أرب��ع��ة كيلوجر�مات  م��ن  �أك��رث  ي��زن  �إجن���اب طفل 

�نخف�ضت �أي�ضا ن�ضبة �لدتهن بجر�حات قي�ضرية بن�ضبة 34 باملائة .
�قال �لقائمون على �لدر��ضة �إن هذه �لكت�ضافات توؤكد �حلاجة �إىل ت�ضجيع 
لالآثار  للت�ضدي  طبي  �إ���ض��ر�ف  حت��ت  �لريا�ضية  �لتمارين  ببع�ص  �لقيام 
جتاه  مفرطة  ح�ضا�ضية  فيه  حت��دث  ع��ر���ص  �ه��و  �حل��م��ل،  ل�ضكر  �ل�ضلبية 

�جللوكوز ل�ضيد�ت �أ�ضحاء خالل �حلمل .
�ين�ضح �لباحثون بالريا�ضة  لأن �لأمهات �لبدينات يتعر�ضن خلطر �رتفاع 

�ضغط �لدم �جلطات �لدم، �كالهما يوؤدي �إىل �لولدة �لقي�ضرية .

 )Kinect( )هل بداأت ت�ستمتع باللعبة؟ ت�ستطيع جم�سات نظام )كينيكت
اجلديدة ر�سد م�ساعرك، و�ستتمكن الألعاب من التكيف مع نب�سات قلبك. 

كيف؟ التفا�سيل من )نيوز �ساينت�ست(.
وتختبئ  باخلوف  ت�سعر  هل  خطري؟  م��اأزق  يف  واأ�سبحت  م�ساب  اأنت  هل 
وراء �سندوق وكل ما ت�ستطيع فعله هو الختباء وانتظار اأن يرحل الكائن 

الغريب الذي يطاردك؟ هل ت�سعى بكل ياأ�س اإىل فهم منط حتركاته 
على اأمل اأن حت�سل على فر�سة الت�سلل والو�سول اإىل مكان اآمن؟

�ل�شني تطلق 3 �أقمار 
للتجارب �لعلمية 

 3 �ل�ضبت  بنجاح  �ل�ضني  �أط��ل��ق��ت 
�أقمار ��ضطناعية ت�ضتخدم لإجر�ء 
�أنباء  �كالة  �نقلت  علمية  جت��ارب 
�ل�����ض��ني �جل��دي��ب��دة ���ض��ي��ن��خ��و� عن 
�لأقمار  لإط�����الق  ت���اي���و�ن  م���رك���ز 
�ل���ض��ط��ن��اع��ي��ة �إع���الن���ه ع��ن جناح 
�إطالق �لأقمار �ل�3 ت�ضو�نغ�ضني 3 
� ت�ضيان 7 � ت�ضيجيان 15 ، على 
منت �ل�ضار�خ �حلامل لونغ مار�ص 
4 �ضي عند �ل�ضاعة 7:37 �ضباحاً 

بالتوقيت �ملحلي.
�ضوف  �ل�3  �لأق��م��ار  �ن  �إىل  �ل��ف��ت 
لإج���ر�ء  رئ��ي�����ض��ي  ب�ضكل  ت�ضتخدم 
تكنولوجيات  ح��ول  علمية  جت��ارب 

�ل�ضيانة �لف�ضائية.
عملية  ه����ي  ه�����ذه  �ن  �إىل  ي�������ض���ار 
لأق������م������ار  �ل�179  �لإط���������������الق 
من  �ضار�خ  منت  على  ��ضطناعية 

طر�ز لونغ مار�ص .
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ا�ستكمال للمبادرات وامل�ساريع واخلطط التطويرية

ملتقيات تنظمها بلدية �لعني لالرتقاء مب�شتوى �خلدمات وحتديد �حتياجات �ل�شكان وفق خطط زمنية مدرو�شة
•• العني – الفجر:

�ملرتبطة  �مل�ضاريع  بع�ص  �لعني  مدينة  بلدية  نفذت 
بالدر��ضة �لتي �أجرتها موؤخر�ً حول �حتياجات �ملجتمع 
�ملا�ضي  �لعام  �إع��د�ده��ا  مت  ��لتي  �لعني  ملدينة  �ملحلي 
��إد�رة  �ل���ض��ر�ت��ي��ج��ي  �لتخطيط  ق��ط��اع  خ���الل  م��ن 
�ملجتمع  عالقات  �إد�ر�ت  خمتلف  مع  �بالتعا�ن  �لأد�ء 
�خدمات �ملجتمع بقطاعات بلدية مدينة �لعني ��لتي 
تركزت بالأ�ضا�ص على �إ�ضر�ك �ل�ضكان يف ��ضتبيان يعنى 
خاللها  �مت   ، �ل�ضكانية  �لحتياجات  �حتديد  بح�ضر 
ج��م��ع �حت��دي��د �ح��ت��ي��اج��ات �ل�����ض��ك��ان يف �إق��ل��ي��م �ملدينة 
خمتلف  بتطوير  �خلا�ضة  �مل�ضتقبلية  �خلطط  لو�ضع 

�خلدمات �لتابعة للقطاعات �لد�خلية ��خلارجية.
يف  ريا�ضية  م��الع��ب  �إق��ام��ة  �ملنفذة  �مل�ضاريع  ��ضملت 
�لقطاع �ل�ضمايل، �7 حد�ئق م�ضغرة يف بع�ص �لأحياء 
��ضط  قطاع  �أحياء  يف  م�ضغرة  �13حديقة  �ل�ضكنية، 
من  خمتلفة  مناطق  يف  ريا�ضي  ملعب   20� �ملدينة، 
م�ضاريع  هناك  �أن  �إىل  بالإ�ضافة  �ملدينة،  ��ضط  قطاع 
�لأحياء  يف  م�ضغرة  حد�ئق  �إن�ضاء  مثل  حاليا  جت��ري 
م�ضغرة  ح��د�ئ��ق   4� ����ض��وي��ح��ان،  ن��اه��ل  يف  �ل�ضكنية 
�ملدينة.  ��ضط  قطاع  مناطق  يف  �ل�ضكنية  �لأح��ي��اء  يف 
عال�ة على �مل�ضاريع �ملخططة لتغطية جميع مناطق 

�قطاعات مدينة �لعني.
حكومة  توجهات  م��ن  �ن��ط��الق��اً  �مل�ضاريع  ه��ذه  �ت��اأت��ي 
��ضع  �إىل  ت��ه��دف  جمتمعية  در����ض��ات  بعمل  �أب��وظ��ب��ي 
خطط تطويرية م�ضتقبلية لأقاليم �لإم��ارة، �حر�ضا 

مطالب  تلبية  ع��ل��ى  للحكومة  �ل��ب��ل��دي  �ل��ن��ظ��ام  م��ن 
�حاجات �ملجتمع �ت�ضمينها يف خططه �لإ�ضر�تيجية 
�جلابري  عبد�هلل  �أحمد  �ل�ضيد  ��أ��ضح  ��لت�ضغيلية. 
در��ضة  ب���ان  �ل���ض��ر�ت��ي��ج��ي  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  �إد�رة  م��دي��ر 
�متد�د�  تعد  �لعني  ملدينة  �ملحلي  �ملجتمع  �حتياجات 
جلهود �لبلدية يف تلم�ص �حتياجات �ل�ضكان ��ملجتمع 
�لدر��ضة  �أن  �إىل  م�ضري�  �ملدينة،  قطاعات  خمتلف  يف 
قد �عتمدت ب�ضكل كامل على �لكو�در �ملو�طنة ��ملو�رد 
يتم  �أن  د�ن  �ل��ع��ني  مدينة  لبلدية  �ملتاحة  �لد�خلية 

�ل�ضتعانة باأطر�ف خارجية لعملها �د�ن �أن يتم ر�ضد 
�لدر��ضة  خمرجات  �ت�ضتخدم  لذلك  مالية  م��و�زن��ات 
�لقطاعات،  بتطوير  خا�ضة  م�ضتقبلية  خطط  لعمل 
�إمارة  �حل��ي��اة يف  ج���ودة  لربطها مب�����ض��ر�ع  ب��الإ���ض��اف��ة 
�ل�ضتبيان  ن��ت��ائ��ج  �أن  ع��ل��ى  ��أك����د �جل��اب��ري  �أب��وظ��ب��ي. 
تطوير  يف  �ل�ضكان  �ح��ت��ي��اج��ات  معظم  ت��رك��ز  �أظ��ه��رت 
 � �حلالية  �لطرق  ��ضيانة  ��ل��ط��رق،  �لتحتية  �لبنية 
تطوير   � �حديثة،  جديدة  �ط��رق  حتتية  بنية  �إن�ضاء 
�أبدى  �مل�ضاة، �زي��ادة �ضالت �لأف��ر�ح كما  �أماكن عبور 

��أجهزة  ��لبنوك  �ملو��ضالت  بزيادة  رغبتهم  �ل�ضكان 
��ضحية،  ري��ا���ض��ي��ة  ن����و�دي  ��إن�����ض��اء  �لآيل،  �ل�����ض��ر�ف 
��لنظافة،�زيادة  �لعامة  �ل�ضحة  بخدمات  ��لهتمام 
زيادة   � �لتعليمية  ��ملوؤ�ض�ضات  ��لعياد�ت  �مل�ضت�ضفيات 
بالإ�ضافة  ��ل���ض��ر�ح��ات  ��ل��ف��ن��ادق  �لت�ضوق  م��ر�ك��ز 

لتوفري فر�ص عمل لل�ضكان مبختلف �لعينات. 
� �أ�ضاف �جلابري باأن �لد�ر�ضة �ضملت معرفة متطلبات 
�ل�ضكان يف جمال �ملر�فق �لعامة ��ملتنزهات �لرفيهية 
�أ���ض��و�ر حول  ��إن�����ض��اء   ، �خل�����ض��ر�ء  �مل�ضطحات  �زي����ادة 
�لن�ضاء،   � �ل��ع��ائ��الت  ن�ضبة ح��د�ئ��ق  �زي���ادة  �حل��د�ئ��ق، 
�لبلدية  �مل��ت��ط��ل��ب��ات يف جم���ال م��ب��اين  ب��ي��ن��م��ا مت��ث��ل��ت 
�زدحام  مل�ضكلة  حلول  ��ضع  �لعمالء،  خدمة  �م��ر�ك��ز 
مر�فق  تطوير   � �تطويرها  �لعمالء،  خدمة  مر�كز 
�لأكرب  �جلهد  �لعني  بلدية  �تويل  �مبانيها.  �لبلدية 
�ملتعددة  �ملحلي  �ملجتمع  �حتياجات  على  �لتعرف  يف 
��ملختلفة من خالل تطوير خطة �لت�ضال ��لتو��ضل 
مع  ��ل��ت��ج��ا�ب  �ملجتمع  �أف��ك��ار  �در����ض��ة  �ملجتمع،  م��ع 
�أن��ظ��م��ة �ل��ب��ل��دي��ة �ملختلفة  �ل�����ض��ك��ا�ي �ل�����و�ردة ���ض��م��ن 
 ، �لقطاعات  خمتلف  �أه���ايل  م��ع  �ل�ضكانية  ��مللتقيات 
على  با�ضتمر�ر  حتر�ص  �لعني  مدينة  بلدية  �أن  حيث 
�لرتقاء  �ضاأنها  م��ن  �لتي  �مللتقيات  ه��ذه  مثل  تنظيم 
�ملتعاملني  �ح��ت��ي��اج��ات  �حت��دي��د  �خل��دم��ات  مب�ضتوى 
زمنية  خطط  �ف��ق  �تلبيتها  �لعني  مدينة  بلدية  مع 
للنظام  �ل�ضر�تيجية  باملحا�ر  مرتبطة   ، مدر��ضة 
عال�ة  �لعني  مدينة  �بلدية  �أبوظبي  ب��اإم��ارة  �لبلدي 

على �لتميز يف تقدمي �خلدمات .

�لرت�ث �لإ�شالمي يزين 
مد�خل مولت وفنادق �لعني

•• العني-الفجر:

�إ�ضفاء �لر�ح �لرم�ضانية على �ملد�خل  تت�ضابق �ملولت �فنادق �لعني على 
�قد  �ل��ق��ادم  نظر  عليه  يقع  ما  �أ�ل  لتكون  �ل�ضتقبال  ��أم��اك��ن  �لرئي�ضية 
�مل�ضرك بني  �لعامل  �لإ�ضالمي هو  �ل��ر�ث  �أن يكون  تو�فق �جلميع على 
كل هذ� لن�ضاهد دلل �لقهوة �لعربية ��لأباريق �لنحا�ضية �لتي كانت تزين 

�لق�ضور يف �لع�ضور �لإ�ضالمية �ملختلفة. 

علماء �مل�شلمني �شيوف رئي�ص �لدولة يف جمل�ص خالد بن طناف 
•• بنى يا�س- الفجر :

�أ�ضاد خالد بخيت بن طناف �ملنهايل بحر�ص ��إهتمام 
�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص 
�لرحمة  ث��ق��اف��ة  �ن�����ض��ر  ب��دع��م  �ل���د�ل���ة ح��ف��ظ��ه �هلل  
��لت�ضامح ��لو�ضطية �لتي ي�ضمو بها ديننا �ل�ضالمي 
�ل�ضمحة �ثمن �لدعم �لكبري �لذي  �حلنيف �مبادئه 
��لعلماء  للعلم  �لد�لة  رئي�ص  �ل�ضمو  �ضاحب  يقدمه 
تقدير� لد�رهم �لفاعل يف ن�ضر هذه �لقيم �تاأ�ضيلها 
�ملتغري�ت  ظل  يف  �ل�ضباب  خا�ضة  �مل�ضلمني  نفو�ص  يف 
��مل�ضتجد�ت �لتي �ألقت بظاللها على معظم �ملجتمعات 
�ملعا�ضرة �ذلك �ضري�ً على نهج �لقائد �ملوؤ�ض�ص �ملغفور 

له �ل�ضيخ ز�يد بن �ضلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه. 
حممد  �ل�ضيخ  �ضمو  �أ�ل  �ل��ف��ري��ق  ب��ج��ه��ود  �أ���ض��اد  ك��م��ا 
�أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �لقائد  �آل ن��ه��ي��ان �يل ع��ه��د  ب��ن ز�ي���د 
ت��ف��ع��ي��ل �لعمل  ل��ل��ق��و�ت �مل�����ض��ل��ح��ة يف جم����ال  �لأع���ل���ى 
�لكرمية  �ضموه  توجيهات  ��لديني من خالل  �لثقايف 
�ملو�طنني  جمال�ص  يف  �لتوعوية  �مل��ح��ا���ض��ر�ت  ب��اإل��ق��اء 
تر�ضيخاأً لثقافة �لوطن �ضرح بذلك يف نهاية جمل�ضه 
�لذي  يا�ص  بني  يف  ع�ضرة  �ضرق  مبنطقة  �لرم�ضاين 
�لإ�ضالمية  �ل���در�����ض���ات  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  ف��ي��ه  ����ض��ت�����ض��اف 
�ل��دك��ت��ور ح�ضني  قنا  ف��رع  �لأزه����ر  ��ل��ع��رب��ي��ة بجامعة 
�لف�ضيلة  �أ���ض��ح��اب  م��ن  �ملطلب  عبد  حم��م��ود  حممد 
�لعلماء ��لوعاظ �ضيوف �ضاحب �ل�ضمو رئي�ص �لد�لة 
بني  ��لت�ضامح  �لرحمة  بعنو�ن  حما�ضرة  �ألقى  �ل��ذي 
�ملطلب  �ل��دك��ت��ور عبد  �ب���د�أ ف�ضيلة  �أج��م��ع��ني  �ل��ن��ا���ص 

حما�ضرته بالتقدم بال�ضكر ��لعرفان ل�ضاحب �ل�ضمو 
�ل�ضهر  ���ضت�ضافته يف هذ�  �لد�لة على دعوته  رئي�ص 
�ل�ضهر  هذ�  ليايل  �إحياء  على  �ضموه  �حر�ص  �لكرمي 
�إىل  بال�ضكر  توجه  كما  ��مل��و�ع��ظ  بالدر��ص  �لف�ضيل 
�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد �آل مكتوم نائب 
�ع�ضاء  �ل�ضمو  ��أ���ض��ح��اب  دب���ي،  ح��اك��م  �ل��د�ل��ة  رئي�ص 
�ضاحب  ��ل  ��لفريق  �لإم���ار�ت  حكام  �لعلى  �ملجل�ص 
عهد  �يل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�ضيخ  �ل�ضمو 
��ضمو  �مل�ضلحة،  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �بوظبي 
�ل�ضيخ من�ضور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 
�لعامة  �لهيئة  ��ىل  �لرئا�ضة،  ���ض��وؤ�ن  �زي��ر  �ل����وزر�ء، 

ث��م تنا�ل  �ل���ض��ت��ق��ب��ال،  �لإ���ض��الم��ي��ة حل�ضن  ل��ل�����ض��وؤ�ن 
حما�ضرته موؤكد� �ن �ل�ضالم )رحمة للعاملني( �جاء 
لي�ص  �أي  تخ�ضي�ص  د�ن  كافة  للنا�ص  عاملية  بر�ضالة 
لقرية   �� لطائفة   �� لقبيلة   �� �لنا�ص  م��ن  ملجموعة 
معينة �� ملدينة �� لد�لة حمددة ، ����ضح �ن �مل�ضلمني 
يعي�ضون مع كل �أهل �لديانات �لأخرى يف كوكب ��حد 
�� بعيدين عنهم �بالتايل لبد من  �لي�ضو� منعزلني 
مبحاربة  فقط  �مر  �لإ�ضالم  �ن  �ىل  م�ضري�  �لت�ضامح 
�ن غري  كما بني  �ر�ضهم  �يحتل  �مل�ضلمني  يعادي  من 
�لن�ضانية  �حل�ضارة  بناء  يف  مثلهم  �ضاهمو�  �مل�ضلمني 
��خ���ر�ع���ات مفيدة  �ب���د�ع���ات  �ي�����ض��ا  �ق��دم��و� مثلهم 

للب�ضرية جمعاء ، كما ��ضت�ضهد ببع�ص ما قاله �لر�ضول 
تعامله مع  ق��رره يف   �� �� فعله  ��ضلم  �ضلى �هلل عليه 
حيث  �ن�ضر�نيهم  �يهوديهم  م�ضلمهم  جميعا  �لنا�ص 
��لرفق  باللني  �ل�ضالم  �ىل  �مل�ضلمني  يدعو غري  كان 
�يقر�ص  ب��ل  �ليهود  ي��ز�ر مر�ضى  ك��ان  �ن��ه  مو�ضحا 
منهم �يدعو لهم بهد�ية �ل�ضالم، �يف نهاية �ملحا�ضرة 
�لتي ح�ضرها �ضقيقا �ضاحب �ملجل�ص حممد بخيت بن 
�مل��ن��ه��ايل �م��ب��خ��وت بخيت ب��ن ط��ن��اف �ملنهايل  ط��ن��اف 
��أجنالهما �ح�ضد غفري من �ملو�طنني ��أبناء �ملنطقة 
�أجاب �ل�ضيخ على جميع ��ضئلة �حل�ضور ��لتي ��ضتملت 

مو��ضيع خمتلفة .



تزرع �أحد�ث عدة فكرة �ملوت يف �أذهاننا كوفاة �أحد �لو�لدين، �إ�ضابة �أحد 
�ملوت قد يعر�ص  �أن  �إل  ��ضريع،  قا�ٍص  �أنه  �لأقرباء مبر�ٍص خطري. مع 
طريق �لإن�ضان �أياً كان عمره. حادث �ضيارة كفيل بو�ضع حدنّ حلياة عائلة 
نف�ضك يف هكذ�  ت�ضع  ��أن  �مل��وت  ر يف  تفكنّ �أن  �لطبيعي  لذلك من  كاملة، 
ر ب�ضعف �لإن�ضان �باأن �ملوت، ��إن كان جمهوًل، �ضيبقى  موقف، ��أن تفكنّ

نهاية كلنّ �ضيء يف �حلياة مبا يف ذلك نهايتك �أنت.
�ملرعبة  �لأح����الم  ح��د  �إىل  ت�ضل  مر�ضية  �أف���ك���ار�ً  �حل���د�د  ف���ر�ت  ت�ضبب 
��لكو�بي�ص فت�ضيطر على مرحلة معينة من د�ن �أن ت�ضتمر طوياًل، علماً 
�أن هذه �لفرة ت�ضتند يف �لعادة �إىل قربك من �ل�ضخ�ص �ملتويف �من عمق 
ت�ضتمر �تنجح يف تخطي  ما  �أن �حلياة غالباً  �إل  له،  تكننّها  �لتي  �مل�ضاعر 

هذ� �مل�ضاب �لأليم.
ل �لتفكري يف �ملوت من د�ن �ضبب معني حالة ر�حية �أخرى. ي�ضكنّ

 
فرتات خا�سة

�حلياة  يف  خا�ضة  مر�حل  مع  عموماً،  ب��امل��وت،  �مل�ضتمر  �لتفكري  يتنا�ضب 
كفر�ت �حلد�د �لتي تركك �ضعيفاً، يف هذه �حلال يبقى �لأمر مقبوًل 
�منطقياً، �من �ل�ضر�ري �أن تتعلم كيف ت�ضيطر عليه مب�ضاعدة �لزمن �أ� 
عرب �للجوء �إىل م�ضاعدة �لآخرين حني تتحكم بك �لكاآبة. يعي�ص بع�ص 
�لأ�ضخا�ص ظر�فاً قا�ضية �يفقد�ن عدد�ً من �ملقربني يف �لوقت عنيه �أ� يف 

فر�ت متقاربة، �إل �أن �لقدرة على �ملقا�مة تختلف من �ضخ�ٍص لآخر.
قد ي�ضيطر هو�ص �ملوت عليك، �أي�ضاً، حني تعي�ص �ضغطاً نف�ضياً �ضديد�ً ل 
عالقة له بهذ� �لنوع من �لتفكري، نتيجة تغيري معني يطر�أ على حياتك 
بغ�ص �لنظر عن عمرك. فهل �ضيطرت عليك فكرة �ملوت حني كنت �ضاباً 
�لعمل  معرك  دخلت  حني  �أم  �لعامة  �لثانوية  �ضهادة  لتقدمي  تتح�ضر 
للمرة �لأ�ىل؟ �هل جت�ضدت هذه �لأفكار قلًقاً ل ��عياً ل �ضيما حني ر��د 
��لديك قلق مماثل �إز�ء �ملرحلة �لتي مترنّ �أنت بها؟ ل بدنّ من �لإ�ضارة �إىل 
�ن على ما�ضيهم للعبور �إىل مرحلة جديدة �إل  �أن ثمة �أ�ضخا�ضاً ل يحدنّ

بعد �ختبار تطور د�خلي حقيقي �أ� مرحلة فر�غ معينة.
�ملثال،  �ضبيل  �لو�لدين، على  �أحد  �ل�ضباب يف مر�حل ح�ضا�ضة كوفاة  مير 
�أن  �أ� �لنتقال رغماً عنهم. �ينبغي �لإ�ضارة �إىل  �أ� �لنف�ضال عن حبيب 
ماأ�ضا�ية، فقد تكون  د�ئماً  �إىل تفكري �ضيئ ل تكون  توؤدي  �لتي  �لعو�مل 
�لأ�ضباب ج�ضدية بحتة كخلل هرموين يوؤثر على �ملعنويات �على �لذهن، 
كاأن تفر�ص فكرة �ملوت نف�ضها �تتكرر يف بع�ص �لفر�ت كاكتئاب ما بعد 

�لولدة �أ� �نقطاع �لطمث.
عال�ًة على ذلك، تطرق هذه �لظاهرة باب �لأهل فيخافون على طفلهم 
من �أن ميوت يف فر�ت خمتلفة من حياتهم، �يتفاقم �لو�ضع حني يكون 
يتنف�ص �تر�قبه  �أنه  لتتاأكد من  �لأم من نومها  �لطفل ر�ضيعاً، فتنه�ص 
عالمات  �أن  علماً  حقيقي،  هو�ٍص  �إىل  �لأم��ر  يتحول  لدرجة  �ل��د��م  على 

�خلطر ل تظهر على هذ� �لطفل.
�أ�  �ل��در�ج��ة  رك��وب  �لطفل  يتعلم  �لأه��ل حني  بالقلق  �ل�ضعور  ه��ذ�  يعا�د 
�ملزلج �أ� يقود �ضيارته عندما يكرب، فيخافون من تعر�ضه حلادٍث مميت، 
�لقلق  ه��ذ�  يبقى  ذل��ك  م��ع  �ت�ضلنّهم.  �ل��ف��ك��رة  ه��ذه  عليهم  ت�ضيطر  �ق��د 
�أمر�ً مقبوًل، �إل �أنه قد يتحول �إىل عائٍق حقيقي حني يعجز �لأهل عن 

�ل�ضيطرة عليه.

الأطفال وهو�س املوت
هذه  يف  �أي�����ض��اً.  �لأط��ف��ال  �مل��وت  هو�ص  ي�ضيب  �ل�ضائد،  لالعتقاد  خ��الًف��اً 
يعاين  �قد  مبا�ضر.  غري  ب�ضكٍل  �لأفكار  هذه  مو�جهة  من  بدنّ  ل  �حلالة، 

ة  �لطفل هذ� �لهو�ص نتيجة �فاة �جلدنّ �أ� �جلدنّ
�أ� قريبته �ل�ضغرية �أ� �ختفاء حيو�ن �أ� �إ�ضغائه 

�لدين  يناق�ص  منه  م�ضمع  على  د�ر  حديث  �إىل 
��ملوت. يف هذه �حلالة، قد يبد�أ بع�ص �لأطفال بطرح �لأ�ضئلة 

يف حني ي�ضيب قلق ل ُيحتمل �آخرين.
ي��ع��ربنّ �ل��ط��ف��ل ���ض��ري��ع��اً ع��م��ا ي��ج��ول يف ب��ال��ه م��ن �أفكار، 
�ي��ق��ت��ن��ع ب����اأن �مل����وت ق��د ي��خ��ط��ف ��ل���دي���ه فيبقى هو، 
تبعاً لذلك، �حيد�ً. يتاأثر �لطفل عادًة مبظاهر �ملوت 

�مللمو�ضة فيعجز عن تقبنّل فكرة دفن �مليت �أ� حرقه، �قد 
�لنوع  �أن هذ�  �إل  �لأ�ضياء،  هذه  �ضخ�ضياً  �ضيخترب  �أنه  يفكر 

من �لأفكار يتوقف على عمره. 
�لقلق  يف  ل��الإف��ر�ط  د�ع���ي  ل  �ل��ك��ن  ح�ضا�ص  ك��ائ��ن  �لطفل  �أن  �ضحيٌح 
عندما تر��ده �أفكار مماثلة، بل على �لأهل �ل�ضعي �إىل حلنّ هذه �مل�ضاألة 
عرب حو�ر ل يفر�ص بال�ضر�رة ر�أي��اً معيناً. عندما يكون �لطفل ��عياً 
�ضيحا�ل �إيجاد �ضيغًة منا�ضبة، مبفرده، يبنيها على معتقد�ت تعيد �إىل 

قلبه �لطمئنان �تزرع يف نف�ضه �لتفا�ؤل من جديد.
ل يعني �عي �لطفل �أنه قد ل يخترب �خلوف من بع�ص �لأمور، كاخلوف 
�أ� م��ن �لأ���ض��ر�ر �ل��ذي��ن يهاجمون �لأطفال  �أ� م��ن �ل��ذئ��ب  م��ن �ل��ظ��الم 
�لنيام، فيتحول �لليل بالتايل �إىل عد�ه �لأ�ل. لزرع �ل�ضكينة يف قلبه، 

�لكفيلة  �لكلمات  ببع�ص  ي�ضتعينو�  ��أن  �إىل جانبه  �لأه��ل  يكون  �أن  يكفي 
بطرد �لأ�ضباح.

حذ�ر من �مل�ضابني بالو�ضو��ص �هو مر�ٌص غالباً ما ي�ضيب �لبالغني من 
�أن يتحول �خل��وف من  لي�ص غريباً  �لأط��ف��ال مبناأى عنه.  يكون  �أن  د�ن 
�ملر�ص �إىل خوف من �ملوت، يبد� �لأمر هنا مرتبطاً بالنتقال من مرحلة 
�لطفولة �إىل مرحلة �ملر�هقة �ضرط �أل تطر�أ �أحد�ث �أخرى من �ضاأنها �أن 

تزيد من خطورة �لقلق.
يقول جورج برينانو�ص: )ن�ضعر باخلوف، ُيخيل �إلينا �أننا ن�ضعر باخلوف. 

�خلوف هو جمموعة من �لأ�هام �ل�ضيطانية(.

تعلم ال�سيطرة
حل�ضن �حل���ظ، مي��ك��ن م��ع��اجل��ة �خل���وف م��ن �مل���وت مب��ا يف ذل���ك �خلوف 
�ملر�ر  يخافون  �أ�ضخا�ضاً  �ضادفت  �أن��ك  يف  �ضكنّ  ل  ب��ال��ره��اب.  �مل�ضحوب 
قرب مقربة، �يتجنبون �حلديث عن �ملوت �ي�ضعر�ن بال�ضوء عند قر�ءة 
�ملوت  مناق�ضة  �يرف�ضون  دفن  �مل�ضاركة يف  يتحملون  �ملوت �ل  كتاب عن 
�ضوء  د��م��ٍة من  �لبع�ص يف  �مل��وت  ترمي فكرة  باخت�ضار،  �أحاديثهم...  يف 

�لفهم �ليومي.
ملا�ٍص  نف�ضياً  عالجاً  م  يقدنّ �خت�ضا�ضي  مر�جعة  يف  �لأف�ضل  �حل��لنّ  يكمن 
معقد �أ� لآثار عميقة تركتها �فاة حبيب �أ� قريب. يف حالت عدة، ي�ضاعد 
�أن هذ� �لأ�ضلوب  �إل  �ليومية،  �مل�ضا�ئ  �مل�ضلكي على �لتخل�ص من  �لعالج 
قد ل يعالج جذ�ر �مل�ضكلة ل �ضيما �أن �ملر�ضى يخبئون خما�ف معينة ل 

يعرفون �أ�ضبابها �حلقيقية كونهم مل يخترب�� يوماً �أي �أحد�ث �أليمة.
ت�ضاعد جل�ضات �ملناق�ضة على معرفة �أن هذ� �لهو�ص �أمٌر �ضائع بني �لب�ضر 
ظر�ف  ��ضرد  �ل�ضرخاء  عرب  ��ل��ذع��ر  �لهلع  على  �لتغلب  �إىل  �ترمي 
كذلك  �مل���وت.  فكرة  ف�ضيئاً  �ضيئاً  ع  ت��ط��ونّ مت��اري��ن  بو��ضطة  �حلنّها  �ضعبة 
�أنهم  �مل��ر���ض��ى  يظن  �إذ  �خل���ر�ف���ات،  تخطي  على  �جلل�ضات  ه��ذه  ت�ضاعد 
بتجنب �حلديث عن �ملوت يحيطون �أنف�ضهم بتعويذة حتميهم منه. تتنوع 
فرة هذ� �لنوع من �لعالج �فقاً لعمق �لرهاب �لذي يعاين منه �ملري�ص 
�قدمه، �قد تر��ح بني �ضتة �أ�ضهر �ثالثة �أ� �أربعة �أعو�م، �إل �أن �لنتيجة 

غالباً ما تكون م�ضمونة.

اأهمية الطقو�س وال�سعائر
باأهمية  ��ل�����ض��ع��ائ��ر  �ل��ط��ق��و���ص  حت��ظ��ى   

�حل���د�د،  ف���رة  يف  د�ر�ً  ت����وؤدي  �إذ  حقيقية 
�يعلم �خت�ضا�ضيو علم �لنف�ص �أنها ت�ضاعد 

�مل�ضاب  �تخطي  �ل�ضدمة  على  �لتغلب  على 
�لتي  ��ل��ر�ح��ة  �لطماأنينة  خ��الل  م��ن  ب�ضهولة 

تفر�ضها  �ل��ت��ي  ��حل����د�د  �لنف�ص،  يف  ت��زرع��ه��ا 
كذلك  ق��دم��اً.  �مل�ضي  م��ن  �ل�ضخ�ص  ليتمكن 
�لأطفال  �إىل  بالن�ضبة  د�ر�ً  �لطقو�ص  ت��وؤدي 
عن  بعيد�ً  باإبقائهم  �لبع�ص  ن�ضح  ��إن  حتى 
م��ر����ض��م دف��ن �مل��ي��ت �أ� ح��رق��ه ل��ع��دم قدرتهم 

على ��ضتيعاب ما يجري من حولهم.
ب��ع��ي��د�ً ع��ن �ل��ط��ق��و���ص، ي�����ض��اع��د �لإمي�����ان ��ل���دي���ن ع��ل��ى تخطي �خلوف. 
�أن فكرة  فالتفكري يف �حلياة بعد �ملوت يبعث �لر�حة يف �لنف�ص، ل �ضيما 
�لتخل�ص  ي�ضعب  قلقاً  �ت�ضبب  �لإن�ضان  تخيف  �لتي  �ملطلقة هي  �لنهاية 

منه.

حقيقة اأم خيال؟
ي�ضتند �خلوف من �ملوت �إىل حقيقة: �ملوت �ضياأتي ل حمالة، �إل �أنها فكرة 
غري  يخ�ضونها  �لذين  �لأ�ضخا�ص  �أن  �ضيما  ل  عينه،  �لوقت  يف  خيالية، 
معر�ضني �أ�ضاًل لأي موٍت حتمي. بينما ُيظهر �خلوف بر�ثنه، يبقى �ملوت 
�أن �خلوف غالباً ما يطرق قلب �لإن�ضان ليحذره �ينقذه من  �إل  بعيد�ً. 
خطٍر ما، لكن �إن بقيت هذه �حلا�ضة ن�ضيطة طو�ل �لوقت، �ضينتهي �لأمر 

بك من د�ن �ضكنّ عاجز�ً عن �حلركة �غارقاً يف �كتئاب عميق.
بقائه  على  �لإن�ضان  ليحافظ  �أ�ضا�ضي.  �آخ��ر  خ��وٍف  �إىل  خ��وٍف  ك��لنّ  ي�ضتند 
�أن يتعلم كيف ي�ضيطر على �خلوف �يتقبنّل �لنهاية حتى  من �ل�ضر�ري 
�إج��ر�ء بحٍث فل�ضفي ديني كفيل بتقدمي ج��و�ٍب �ضاٍف  ��إن كان ذلك عرب 

�ُمر�ٍص.

�لثالث  �ل�ضنو�ت  �ع��ادة ما تظهر خالل  بالنمو  �إعاقة متعلقة  �لتوحد هو 
�لع�ضبي مما  تنتج عن ��ضطر�ب يف �جلهاز  �لطفل، �هي  �لأ�ىل من عمر 

يوؤثر على �ظائف �ملخ .
بن�ضبة  له  �مل�ضاحبة  �ل�ضلوكية  �لأعر��ص  �ل�ضطر�ب مع  �نت�ضار هذ�  يقدر 
�لبنات  عن  �لأ�لد  بني  �لإ�ضابة  ن�ضبة  �ت��زد�د  �ضخ�ص،   500 بني  من   1
بن�ضبة 4:1، �مل يثبت �أن هناك عالقة بني �حلالة �لجتماعية �أ� �حلالة 

�لتعليمية �أ� �ملالية للعائلة ��لإ�ضابة بالتوحد .
�لأطفال  ي��و�ج��ه  م��ا  ع��ادة  حيث  للمخ  �لطبيعي  �لنمو  على  �لتوحد  ي��وؤث��ر 
��لتفاعل  �للفظي  غ��ري  �لتو��ضل  جم��ال  يف  �ضعوبات  بالتوحد  �مل�ضابون 

�لجتماعي �كذلك �ضعوبات يف �لأن�ضطة �لرفيهية .
�مي��ك��ن �أن ي��ظ��ه��ر�� �مل�����ض��اب��ون ب��ه��ذ� �ل���ض��ط��ر�ب رد�د�ً غ��ري م��ع��ت��ادة عند 
طبيعية،  غري  ب�ضورة  �لأ�ضياء  ببع�ص  يرتبطو�  �أن  �أ�  �لنا�ص،  مع  تعاملهم 

�قد يظهر �لطفل �ضلوكاً عد��نياً جتاه �لغري، �أ� جتاه �لذ�ت .

�أ�ضباب �لتوحد :
�لإ�ضابة  تاأثري مبا�ضر يف  �إىل �ج��ود عامل جيني ذي  �لبحوث ت�ضري  �أك��رث 
ت�ضوير  مثل  �لأ�ضعة �حلديثة  �ضور  بع�ص  �أظهرت  كما   . �ل�ضطر�ب  بهذ� 
�لردد �ملغناطي�ضي PET � MRI �جود بع�ص �لعالمات غري �لطبيعية 
يف تركيبة �ملخ، مع �جود �ختالفات ���ضحة يف �ملخيخ، مبا يف ذلك يف حجم 

�ملخ .

اأعرا�س التوحد :
عادة ما تكون �لأعر��ص ���ضحة يف �جلو�نب �لتالية :

: �لتو��ضل   1-
ب�ضكل  �لكلمات  ��ضتخد�م  يتم   � تتطور  ل  �ق��د  بطيئاً،  �للغة  تطور  يكون 
يكون  �لكلمات،  لهذه  معتادة  غري  مبعاٍن  �لكلمات  ترتبط  حيث  خمتلف، 

�لتو��ضل عن طريق �لإ�ضار�ت .
: �لجتماعي  �لتفاعل   2-

�أقل  ��ضتجابته  تكون  �لآخ��ري��ن،  مع  �ضد�قات  بتكوين  �أق��ل  �هتماماً  يبدي 
لالإ�ضار�ت �لجتماعية مثل �لبت�ضامة �أ� �لنظر للعيون .

: �حل�ضية  �مل�ضكالت   3-
�أكرث  ح�ضا�ضاً  يكون  �أن  مثل  �جل�ضدية،  لالأحا�ضي�ص  معتادة  غري  ��ضتجابة 
�لنظر،  �أ�  ل��الأمل،  �ملعتاد  �أق��ل ح�ضا�ضية من  �أن يكون  �أ�  لللم�ص،  �ملعتاد  من 

�أ� �ل�ضمع، �أ� �ل�ضم .
: �للعب   4-

هناك نق�ص يف �للعب �لتلقائي �أ� �ألبتكاري .
: �ل�ضلوك   5-

�ملعتاد،  �أقل من  �أ� تكون حركته  �ملعتاد،  �أكرث من  �أ� حركاً  قد يكون ن�ضطاً 
باحلائط(  ر�أ�ضه  ي�ضرب  )ك��اأن  �ل�ضوي  غري  �ل�ضلوك  من  نوبات  �ج��ود  مع 
د�ن �ضبب ���ضح، �قد يظهر �ضلوكاً عنيفاً �أ� موؤذياً للذ�ت، �قد تختلف هذه 

�لأعر��ص من �ضخ�ص لآخر، �بدرجات متفا�تة .

طرق العالج :
مكثف،  ب�ضكل  �ل�ضرطية  �ل�ضتجابة  ��ضتخد�م  على  تعتمد  طريقة  هناك 
حيث يتم مكافئة �لطفل على كل �ضلوك جيد، �أ� على عدم �رتكاب �ل�ضلوك 
كل  على  يحبه(  �ضيئاً  �إعطائه  ع��دم  �أ�  قف  )كقول  عقابه  يتم  كما  �ل�ضيئ، 

�ضلوك �ضيئ.
�هناك طريقة �أخرى �هي عبارة عن برنامج �إلكر�ين يعمل على حت�ضني 
�أذين  على  �ضماعات  تو�ضع  حيث  بالتوحد  �مل�ضاب  للطفل  �للغوي  �مل�ضتوى 
�لطفل، بينما هو يجل�ص �أمام �ضا�ضة �لكمبيوتر �يلعب �ي�ضتمع لالأ�ضو�ت 
�ل�ضادرة من هذه �للعب .هذ� �لربنامج يركز على جانب ��حد هو جانب 

�للغة ��ل�ضتماع ��لنتباه

مــنــ�عـــات
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اآتيٌة ل حمالة مهما  ي�سّكل املوت جزءًا ل يتجزاأ من الوجود الب�سري. فالنهاية 
يرف�س  حمزن  مو�سوع  اأنه  ومبا  والطب،  بالتطور  مت�سلحني  منها  التهّرب  حاولنا 

اأو  العائلة  اأفراد  اأحد  وفاة  حني  اإىل  تركه  ويف�سلون  اإليه  التطرق  كثريون 
اأحد الأ�سدقاء. لكن قد يتحول التفكري يف املوت اإىل هو�س، ومتّر بلحظات 

راأ�سك، عندها تتعقد  ت�سعر خاللها باأنك تعجز عن طرد فكرة املوت من 
حياتك وت�سبح اأكرث �سعوبة.

عادة ما يظهر خالل ال�سنوات الثالث الأوىل من عمر الطفل

�لتوحد.. ��شبابه وطرق عالجه

جزء ل يتجزاأ من وجودنا

�لتفكري يف �ملوت.. ل جتعله يتحول �إىل هو�ص

�جللو�ص �أمام نافذة ي�شاعف 
�لنتباه ويزيد �ل�شعادة

�جدت در��ضة جديدة �أن �جللو�ص يف �ملكتب �أمام �لنافذة ي�ضاعف �لنتباه 
�يزيد �ل�ضخ�ص �ضعادة.

�ذكرت �ضحيفة )ديلي ميل( �لربيطانية �أن باحثني يف جامعة )�أ�ك�ضفورد( 
ي�ضاعد يف  ي���وم م�ضم�ص  �ل��ن��اف��ذة يف  �أم����ام  �مل��ك��ت��ب  �أن �جل��ل��و���ص يف  �ج����د�� 
�ل�ضخ�ص مقابل من يجل�ضون يف منت�ضف �لغرفة  م�ضاعفة �لركيز عند 

حتت �لأ�ضو�ء �ل�ضطناعية.
�لنوم، قد يكون �حلل  �لذين يعانون ��ضطر�باً يف  �أن  �لدر��ضة  كما �جدت 
�أن  ذل��ك  ���ض��اأن  م��ن  �إذ  ة،  �مل�ضعنّ �ل�ضباح  �ضم�ص  يف  دقيقة   30 �مل�ضي  لديهم 

ي�ضاعد يف تنظيم �ل�ضاعة �لبيولوجية للج�ضم.
يعانون  �لذين  �ل�ضن  كبار  عند  خا�ص  ب�ضكل  مهم  �لتاأثري  ه��ذ�  �أن  �تبنينّ 
ن  يح�ضنّ �ليوم  بد�ية  يف  ��ف��ر  ل�ضوء  �ص  فالتعرنّ للخرف،  مبكرة  موؤ�ضر�ت 

�أمناط �لنوم، �يزيد من �لقدر�ت �لعقلية بن�ضبة 10 يف �ملئة.
�ذكر �لباحث ر��ضل فو�ضر، �أن �ل�ضخ�ص بحاجة للتعر�ص ملا معدله 1000 

�ضمعة عيارية من �ل�ضوء، من �أجل �لتمتع باأق�ضى درجات �لفائدة.
�ص لهذه �لكمية من �ل�ضوء، يح�ضل �ل�ضخ�ص على  ��أ�ضار �إىل �أنه عند �لتعرنّ
�لكمية �لكافية لأق�ضى درج��ات �لنتباه، لكن يف كثري من �حل��الت نعاين 
ل �ل�ضوء يف �ملكاتب هو 300 �ضمعة �ضوئية، �أي  نق�ضاً يف �ل�ضوء، �إذ �إن معدنّ

�أقل من �لكمية �ملطلوبة.
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يف الذكرى 200 مليالده

ريت�شارد فاغرن مو�شيقار عبقري مظلوم

ثقافة وفن�ن
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مايو   22 يف  ع���ام، �حت��دي��د�   200 قبل   
�ملو�ضيقار  فاغرن،  ريت�ضارد  �ل��د   1813
�إث��ارة للخالف. مو�ضيقاه  �لأك��رث  �لأمل��اين 
تبهر متذ�قي  ه���ذ�  ي��وم��ن��ا  ح��ت��ى  ت���ز�ل  ل 
�مل��و���ض��ي��ق��ى �ل��ك��ال���ض��ي��ك��ي��ة، ����ض��خ�����ض��ي��ت��ه ل 
ربطه  �رغ���م  ب�����ض��اأن��ه.  �لآر�ء  تق�ضم  ت���ز�ل 

م�ضار  ��ضل  حيث  باير�يث  مبدينة  د�ئما 
�أي�ضا  �رت���ب���ط  ف���اإن���ه  ذر�ت������ه،  �إىل  ح��ي��ات��ه 
باإقليم �ضاك�ضونيا حيث �لدت �أ�ل �مل�ضاعر 
�مل��رت��ب��ط��ة مب��وؤل��ف��ات��ه �مل��و���ض��ي��ق��ي��ة، �حيث 
مدينة  ��آر��ؤه.   �أف���ك���اره  ت�ضكلت  ك��ذل��ك 
عارمة  �ح��ت��ف��الت  م��وؤخ��ر�  �أع���دت  ليبزيخ 

�رت��ب��اط��ا ب��ه��ذه �ل��ذك��رى �ل��ي��وب��ي��ل��ي��ة، فهي 
ت��ف��خ��ر ب����اأن �مل��و���ض��ي��ق��ار �ل��ع��ب��ق��ري ق���رر �أن 
�أي�ضا  �هنا  ربوعها،  بني  مو�ضيقار�  ي�ضبح 
�ملدينة  �����ض���ح���ره.  �مل�����ض��رح  ع�����ض��ق  �ق����ع يف 
�ع��ت��م��دت ع��ل��ى �ل��ت��ق��ال��ي��د �ل��ت��ي �أ���ض�����ص لها 
��ملوؤ�ض�ص  �ملحلي  فاغرن(  ريت�ضارد  )�حت��اد 
خالل عام 1909، حيث مت �إحياء �لتقليد 
بالتعا�ن بني �لحتاد �ملذكور ��ملدينة، بعد 
�أي�ضا.  �بعدها  �حل��رب  توقف خالل  فرة 
ع�����ض��اق م��و���ض��ي��ق��ى ف��اغ��رن ح�����دد�� ثالثني 
بالإ�ضافة  �ع��ائ��ل��ت��ه،  ب���ه  م��رت��ب��ط��ا  م��ك��ان��ا 
للمكان �لذي �ضيقف فيه متثاله بعد هذه 
�لفرة �لطويلة. فرغم �لقر�ر �ل�ضادر عن 
له  متثال  لإقامة   1883 ع��ام  �ملدينة يف 
د�ن  ف��اإن ظر�فا كثرية حالت  �فاته،  بعد 

ذلك.

فاغرن والنازية
رغم مر�ر كل تلك �لأعو�م ل يز�ل فاغرن 
م��و���ض��ع خ���الف يف �أرج�����اء �ل���ع���امل. بع�ص 
عبقري  �أك���رب  يعترب�نه  �ملو�ضيقى  ع�ضاق 
�لآخر  ��لبع�ص  �لإط���الق،  على  مو�ضيقي 
ي�����ض��ر ع��ل��ى �إد�ن����ت����ه ب�����ض��ب��ب �أف����ك����اره �لتي 
ب�ضكل  �ل��ن��ازي��ة  �ل��دع��اي��ة  لح��ق��ا  ��ضتغلتها 
�إ�ضر�ئيل مثال متنع مو�ضيقاه رغم  كبري. 
��آخر  �قت  بعزفها بني  فرقها  بع�ص  قيام 
�خلالف  ي��ز�ل  �ل  �لعاملية.  �ملهرجانات  يف 
�لنازي(  �لنف�ص  )حجم  بخ�ضو�ص  قائما 
لدى فاغرن – �هو خالف �ضيبقى ماثال، 
م�ضاألة  لأن  �أ�ر�ب���ا،  يوؤمن كثري�ن يف  كما 
ت��ق��ي��ي��م ت��ف��ا���ض��ي��ل �ل���ت���اري���خ ت��خ��ت��ل��ف من 
�إيديولوجية لأخرى.  �من  لآخر،  �ضخ�ص 
�أن تقييم مو�قف فاغرن �لتي تطورت  كما 

خالل حياته، يبقى مو�ضع نقا�ص �خالف 
حادنّين. 

رغبة التدمري اخلالقة
�لأمور.  لنا  د  يعقنّ نف�ضه  فاغرن  �أن  �يبد� 
فرنى يف �ضخ�ضيته رجال معاديا لل�ضامية 
�ضبق هتلر يف هذه �لأفكار، لكنه كان �أي�ضا 
للتدمري(.  �خل��الق��ة  )ب��ال��رغ��ب��ة  مهو��ضا 
كتب يف ن�ضرة )�لثورة( خالل عام 1848: 
)�أريد تدمري نظام �لأ�ضياء �لتي جتعل من 
�لنا�ص عبيد� لدى عدد قليل من  ماليني 
�لنا�ص �لذين هم من عبيد قوتهم �ثر�ئهم 
�ل���ذ�ت���ي(. ل��ك��ن �خل���الف ق��ائ��م ح��ت��ى حول 
�ضالحية �أعمال فاغرن �ل�ضخمة، �هذ� هو 
يف �لو�قع �لأمر �جلوهري، لأنه يف كل عام 
يتم �لحتفال بفاغرن )بالإ�ضافة لإد�نته( 
بطريقة  �غ���ريه���ا  ب���اي���ر�ي���ث  م��دي��ن��ة  يف 
�أحيانا. هذ� على �لأقل  مغر�رة مبالغ بها 
ما يعتقده بع�ص �لنقاد �لأ�ر�بيني �لذين 
�لتمتع  ق��ادر� على  �ضيكون  يت�ضاءلون: من 
�لنتاج  م���ن  �ل��ط��وي��ل��ة  �ل�������ض���اع���ات  ب��ت��ل��ك 
�لكافية  ل��دي��ه �جل�����ر�أة  �لأ�ب�������ر�يل؟ �م���ن 
�أع��م��ال فاغرن ب�ضمري  م��ن  �أ�ب���ر�  لتقدمي 
مرتاح ��أد�ء ر�ئع كما هو مطلوب د�ئما؟ ل 
�ضك باأن م�ضارح مثل هذه هي قليلة �لعدد، 

حتى يف �أ�ر�با نف�ضها.

�سخ�سية متعددة التاأثري
�لتجربة،  �أما من يتجر�أ على خو�ص هذه 
����ضحة:  منطقية  �أ�ضباب  على  فيعتمد 
مو�ضيقيا  موؤلفا  يكن  مل  فاغرن  ريت�ضارد 
فنية  �ضخ�ضية  ب��ل  فح�ضب،  �أ�ب���ر�  �ك��ات��ب 
��لفل�ضفة،  عام  ب�ضكل  �لأدب  تاأثريها  طال 

للتطور  حم���ددة  ���ض��ورة  تعك�ص  �ضخ�ضية 
�لذي حدث يف �لقرن �لتا�ضع ع�ضر. �يرى 
يتم  �أن���ه  مو�ضيقيون  ��اد  �ن��قنّ متخ�ض�ضون 
ب��ك��ث��ري من  ف��اغ��رن  �ضخ�ضية  رب���ط  غ��ال��ب��ا 
��ز�ت �مل��ب�����ض��ط��ة، ح��ي��ث ي��ت��م تقدميه  �ل��ت��ح��ينّ
�لأ�ضاطري  ت��ت��ن��ا�ل  طويلة  �أ�ب����ر�  ك��م��وؤل��ف 
�آيل  ب�����ض��ك��ل  رب���ط���ه  ي��ت��م  �أ�  �جل���رم���ان���ي���ة، 
��ضتعمال  ب�ضبب  �لنازية  بالإيديولوجية 

مو�ضيقاه ��أعماله �لأخرى من قبل �لنظام 
�مل�ضارح  ببع�ص  دع���ا  �لأم����ر  ه���ذ�  �ل���ن���ازي. 
بعر�ص  �لكتفاء  لعدم  �أ�ر�ب��ا  يف  �ملرموقة 
موؤلفاته لوحدها، بل �إرفاقها ب�ضل�ضلة من 
�لن�ضاطات �لأخرى �لتي ت�ضيء على حياة 

هذ� �ملو�ضيقار.
لقد ��ضع فاغرن �أ�ض�ص �ملو�ضيقى �حلديثة 
�كما  �حلد�ثية.  �ملحا�لت  �نطلقت  �منه 

فريدريخ  �حل��د�ث��ي��ة  �ملو�ضيقى  ناقد  كتب 
ه��ري��ت��زف��ي��ل��د، ف��ان��ه ن�����ادر� م���ا جن���د عمال 
ب�ضكل  �مل�ضتقبل  طريق  ير�ضم  فرديا  فنيا 
�أي�ضا قد يكون مفيد�  ب��ارز، �لهذ� �ل�ضبب 
كثب،  ع��ن  ف��اغ��رن  مو�ضيقى  �ىل  �ل��ت��ع��رف 
�لتي  �مل��زع��وم��ة  �أ�  �مل��ع��ان��اة �حلقيقية  رغ��م 
�أ� �حليثيات   - �أن تثريها مو�ضيقاه  ميكن 

�ملرتبطة بها  يف نفو�ضنا.

�ضحيفة  يف  �ل��ك��ات��ب  ح��م��د�ن  �ضعيد  �حل����و�ر  �أد�ر 
�لحت��اد �حت��دث فيها كل من ب��الل �ل��ب��د�ر �كيل 
�مل�ضاعد  �ملجتمع  �تنمية  ��ل�ضباب  �لثقافة  �ز�رة 
�لقا�ضم  �لثقافة ��لفنون ��لدكتور �ضالح  ل�ضوؤ�ن 
��لكاتب  ب��دب��ي  ��ل��ف��ن��ون  �لثقافة  هيئة  م�ضت�ضار 
علي  ��لإعالمي  ��لكاتب  �ل�ضحي  جمال  ��لنا�ضر 
�لثقايف  �لق�ضم  رئي�ص  �أب��ول��وز  �ي��و���ض��ف  �ضلوم  �آل 
�ضعيد  �جلل�ضة  م��دي��ر  ��ف��ت��ت��ح  �خل��ل��ي��ج.  ب��ج��ري��دة 
ح���م���د�ن �حل���دي���ث ب��و���ض��ف��ه �حل������ر�ك �ل��ث��ق��ايف يف 
�لإمار�ت بالن�ضط على مد�ر �ل�ضاعة مر�ر� بامل�ضرح 
��لفنون ��ملعار�ص ��لإ�ضد�ر�ت �بوجود �أكرث من 
طموحات  جانب  �ىل  �تتاأثر  توؤثر  جن�ضية   200
ل��الإن�����ض��ان على  �لأف�����ض��ل  ت��ق��دم  �أن  �حل��ك��وم��ة يف 
�لإم����ار�ت ��ل���ض��ت��ع��د�د�ت ل�ضتقبال حمفل  �أر����ص 
�مل�ضر�عات  �ىل  ��ضافة   2020 �ك�ضبو  مثل  مهم 
�لطموحة كاملنطقة �لثقافية يف جزيرة �ل�ضعديات 
�متحف �للوفر ��لعديد من �ملبارد�ت كال�ضالونات 
�لإلكر�نية  ��ملنابر  �لفكرية  ��ملجال�ص  �لثقافية 
��ملدن �لإعالمية ما حتم ذلك على ��ضائل �لإعالم 
�ملحلية ��لعاملة يف �لد�لة �لتعامل مع هذ� �مل�ضهد 
�ل��غ��ن��ي �ق���درت���ه ع��ل��ى �ل��ت��ع��ب��ري ع���ن ه����ذ� �مل�ضهد 
�ل��ث��ق��ايف. �����ض��ف �ل���ب���د�ر �ل��ع��الق��ة ب��ني �لإع����الم 
�آن ��حد حيث  ��لثقافية باحلميمة ��لطردية يف 
كمنتج  ل��الإع��الم  �لأ�ضا�ضية  �مل���ادة  �لثقافة  ت�ضكل 
�لكتاب ��لأدباء  رئي�ضي م�ضري� �ىل �ن �لكثري من 
�ن  �ق���ال  �ل�ضحافة.  خ��الل  م��ن  ب���رز��  ��ملثقفني 
بناء  يف  لي�ضاهم  �ليوم  تغري  �لإع��الم  �د�ر  ر�ضالة 
�ملعرفة ��لقت�ضاد ��أ�ضبح �لإعالم �أكرث �ن�ضغال يف 
�هتمامات �أخرى بعيدة عن �لثقافة �إل �أن �لثقافة 

�لإعالم  م��ادة جتذب  �إنتاج  تتمكن من  بد�رها مل 
ملتابعتها لي�ص فقط لو�ضف تطورها ��إمنا ليكون 
جزء �حمركا لها بدل �أن يكتفي بنقل �لأخبار لفتا 
��مل�ضهور  �لبارز  يقدم  �أن  يريد  �لإع��الم��ي  �ن  �ىل 
ت�ضارع  �ن  كما  ��ل�ضاب  �لنا�ضىء  �لإب��د�ع  يقدم  �ل 
�لأحد�ث �ألغى د�ر �لإبد�ع �ل�ضاب فمنذ �خلم�ضينات 
مل يخرج علينا فيل�ضوف �أ� مفكر عربي �ل توجد 
�لثقافة ل  �أن  لدينا رموز ثقافية عربية. ���ضاف 
��لإعالمي  �ملثقف  �على  نخبوية  تكون  �أن  يجب 
�على  �جلميع  مع  تتنا�ضب  �لتي  �لثقافة  يقدم  �أن 
خمتلف م�ضتوياتها م�ضري� �ىل �ن �جتاه �ل�ضحايف 
يعدها  �ل��ت��ي  ب��امل��ادة  �ضيتابعه  م��ن  ي��ح��دد  �ل��ث��ق��ايف 
�د�ر �لوز�رة هو �لعتناء باملنتج �لثقايف �لإمار�تي 
�لوز�رة  يتمكن من تقدمي  �لإع��الم مل  �هنا رمبا 
�م�����ض��اري��ع��ه��ا ب��ال�����ض��ك��ل �مل��ن��ا���ض��ب. م��ن ج��ان��ب��ه قال 
من  �لإع���الم  متكن  ح��ول  �لقا�ضم  �ضالح  �لدكتور 
بني  م�ضركة  م�ضوؤ�لية  �أنها  �لثقايف  �مل�ضهد  نقل 
�مل�ضوؤ�لية  �لكن  ��لثقافة  �لإع��الم  على  �لقائمني 
�لأك��رب تقع على عاتق �لإع��الم يف ظل ع��دم جناح 
�لقائمني على قطاع �لثقافة يف �إتقان لغة �لت�ضويق 
لإبر�ز �ملبادر�ت ��مل�ضاريع �جلديدة �رمبا مل يكن 
م��ت��اح��ة للجيل  ه��ي  ك��م��ا  ف��ر���ض��ة  �ل�����ض��اب��ق  للجيل 
�جلديد يف ظل ثورة �لتو��ضل �خمرجاته. ���ضاف 
�لو�ضائل  ب��ني  �ل�����ض��ر�ك��ة  مل��ف��ه��وم  غ��ي��اب��ا  ه��ن��اك  �أن 
�لإعالمية ��لثقافية مبا يتنا�ضب مع ��ضر�تيجية 
�لتو��ضل مع �ج��ود هوة  �لد�لة �هناك �ضعف يف 
�قال  �ل��ط��رف��ني.  م��ن  بجهود  ردم��ه��ا  �إىل  بحاجة 
�لكاتب جمال �ل�ضحي �ن عالقة �لإعالم بالثقافة 
كعالقة �ل�ضو�طىء بالأمو�ج فالتنمية �لثقافة هي 

�لتنمية  �أ�ضا�ص  �لتنمية �هي جزء من  �أرك��ان  �أحد 
�لعامة ��إذ� مل ننتبه لذلك فنحن يف م�ضكلة فكما 
رئي�ص  كمحرك  �ل��د�ل��ي��ة  �مل��وؤ���ض�����ض��ات  لها  �نتبهت 
للتنمية يجب علينا �أن ننتبه لها �نو�كبها. ��عرب 
��ضاحب  �لأ�ل  �ل�ضهيد  �لثقافة  �أن  �عتقاده  ع��ن 
��ضائل  ��ه���ت���م���ام���ات  ت��غ��ط��ي��ات  يف  �لأق������ل  �حل����ظ 
يف  �حر�فية  ن�ضر  موؤ�ض�ضات  توجد  ف��ال  �لإع���الم 
�لإم��ار�ت �هناك حاجة ملحة لوجودها �ب�ضفتي 
رئي�ص جلمعية ن�ضر جديدة �أ�ؤكد �أن �ل�ضوق بحاجة 
�أن  �إىل �لعديد من د�ر �لن�ضر. �لفت �ل�ضحي �ىل 
فهي  �لن�ضر  د�ر  �كذلك  للغاية  نخبوية  �ل�ضحف 
بني  ك��ب��رية  ف��ج��وة  �ه��ن��اك  نخبوية  عقلية  تعك�ص 
��أرى  �لكتاب  من  �لقدمي  ��جليل  �جلديد  �جليل 
�لإم����ار�ت يف جمال  د�ل��ة  ثقايف يف  ربيع  �أن هناك 
�لإعالم ��لثقافة ��جليل �جلديد ي�ضنع �مل�ضتقبل 
�ل ينتظر� �أحد�. �رد �لإعالمي علي �آل �ضلوم على 
�ضوؤ�ل مدير �جلل�ضة حول كيفية جتا�ب �لثقافات 
�لأخرى يف حما�لته �لناجحة لنقل ثقافة �لآخر 
�إعالمي د�ر�ص �خمت�ص  �أعترب نف�ضي  �أنا ل  �قال 
�لثقافات  معرفة  ع��دم  يف  يتمثل  �أمل��ا  مل�ضت  �لكني 
يف  ب�ضيطة  حم��ا�ل��ة  يف  �ب����د�أت  بثقافتنا  �لأخ����رى 
�لنا�ص  لتعريف  �يكيبيديا  2007 مع موقع  عام 
حتديد  �أن  ��أع��ت��ق��د  �لإم�����ار�ت  علم  �أل����و�ن  مبعنى 
�على  �ملحلية  �لإع���الم  ��ضائل  ع��ن  غائب  �ل��ه��دف 
�ملوؤ�ض�ضات �لإعالمية �ملحلية �أن تتبنى كل �ملو�هب 
��ضلبيات  �إي��ج��اب��ي��ات  ه��ن��اك  �أن  �ر�أى  �مل���وج���ودة. 
�أنه  �ق���ال  ��لإع����الم �جل��دي��د  �لتقليدي  ل��الإع��الم 
�جد فر�ضته يف �لإعالم �جلديد بالرغم من بع�ص 
�ضلبياته كما �ن �لإعالم �لتقليدي ماز�ل مهيمنا يف 

منح �لفر�ص �يف �لإعالم �جلديد ل توجد قيود �أ� 
حمدد�ت. �قال يو�ضف �أبولوز �أن �لإعالم ��لثقافة 
ثنائية مهمة فالإعالم �ضورة �لبلد �لكن �لثقافة 
ج��وه��ر �ل�����ض��ع��ب ��ل��ب��ل��د �لإع�����الم ي��ح��م��ل �لثقافة 
��لثقافة حتت�ضن �لإبد�ع �لكني متفائل ��أختلف 
ل  �أن  فعلينا  �لنقا�ص  حلقة  يف  زمالئي  مع  قليال 
نقلل من �ضاأن �لإعالم �د�ره فقد خ�ض�ضت بع�ص 
�تطورت  �لثقافة  خلدمة  ��مل��ج��الت  �لف�ضائيات 
�أن  ��أعتقد  �خل��رب  نقل  عملية  يف  �لإع���الم  ��ضائل 
عليها �أن تقوم بتقدمي �ملزيد من �لر�ؤى �لنقدية. 
�لثقافية  �ل�ضفحة  �مل��وج��ودة يف  �مل���ادة  �ن  �����ض��اف 
يف �لإم������ار�ت �ه���ي م����ادة خ��ربي��ة �ل ي��وج��د ن�ص 
�لثقافية  بالفعاليات  �لإمار�ت  �أدبي نظر� لزدحام 
�قيادة �لإمار�ت عملت على دعم �لثقافة �خمتلف 
ه��م قر�ء  �ل��ث��ق��اف��ة  ر��د  �أن  ��أع��ت��ق��د  �ح��ت��ي��اج��ات��ه��ا 
متابعة من  ن�ضهد  ل  �أن  �لطبيعي  �من  نخبويون 
�أ�ضحاب �لهتمامات �لأخرى. ���ضار �ىل �ن �جليل 
�جلديد ي�ضنع �إعالمه �خلا�ص بنف�ضه �كاأنه لي�ص 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة �هناك  �ل�����ض��ف��ح��ة  �إىل حم���رر  ب��ح��اج��ة 
يف  �ملحلية  �لثقافية  �ل�ضفحات  قبل  م��ن  تق�ضري 
�أبولوز �أن  �إتاحة �ملجال لالإبد�عات �ل�ضابة . �ر�أى 
�ل  مفتاح  �ضانع  �إىل  يحتاج  ل  �حلقيقي  �ملثقف 
�أحد يفر�ص �ضجاد� �أحمر حتت �أرجل �ملثقف �عليه 
فبع�ص  طريقه  ليفتح  ��أظ��اف��ره  بجهده  يعمل  �أن 
��لفن  للثقافة  حم���دد  م��ف��ه��وم  ل��دي��ه��م  �مل��ث��ق��ف��ني 
��لإب��د�ع �لكن د�ل��ة �لإم��ار�ت د�ل��ة منفتحة على 
كل �لثقافات ��لإبد�عات. �ناق�ص �حل�ضور ق�ضية 
م�ضريتي  دف��ع  يف  �أ�ضا�ضي  كمحرك  �لعربية  �للغة 

�لثقافة ��لإعالم على حد �ضو�ء.

يعقد نادي دبي لل�ضحافة م�ضاء �ليوم �ضمن جمل�ضه �لرم�ضاين �حلو�ري 
جل�ضة ب��ع��ن��و�ن �حل��ك��وم��ة �ل��ذك��ي��ة: �ل��و�ق��ع ��ل��ت��ح��دي��ات �ي��ت��ح��دث فيها 
جمموعة من �مل�ضوؤ�لني ��ملخت�ضني مب�ضاركة ممثلني عن ��ضائل �لإعالم 

��ملهتمني �ذلك بقاعة �مللتقى يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي.
لالإعالم  دب���ي  موؤ�ض�ضة  م��ن  �ل�ضلطي  حم��م��د  �لإع���الم���ي  �جلل�ضة  ي��دي��ر 
�ي�ضارك فيها �للو�ء خمي�ص مطر �ملزينة نائب �لقائد �لعام ل�ضرطة دبي 
�ل�ضام�ضي  �خليفة  بالإنابة  �لذكية  دبي  حكومة  عام  مدير  لوتاه  ���ضام 

�ل��رئ��ي�����ص �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��وح��دة �خل��دم��ات �ل��رق��م��ي��ة يف م��وؤ���ض�����ض��ة �إت�ضالت 
�لطرق  هيئة  يف  �لرخي�ص  ملوؤ�ض�ضة  �لتنفيذي  �ملدير  بهر�زيان  ��أحمد 
�حلكومة  م��ب��ادرة  على  �ل�ضوء  لت�ضلط  �جلل�ضة  ه��ذه  ت��اأت��ي  ��مل��و����ض��الت. 
�لذكية �لتي �أطلقها �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد �آل مكتوم نائب 
رئي�ص �لد�لة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي يف مايو �ملا�ضي � �لتي �جه 
من خاللها بتوفري جميع �خلدمات �حلكومية للمتعاملني على �لهو�تف 
�مل��ت��ح��رك��ة مب��ا ي��ت��و�ف��ق م��ع ر�ؤي����ة ���ض��م��وه يف ت��وف��ري �خل��دم��ات �حلكومية 

�تطويرها با�ضتمر�ر �مبا ميكن �ملتعاملني من تقدمي طلباتهم للحكومة 
�ضري  �متابعة  �نتظار  �أي  د�ن  �م��ن  كانو�  حيثما  �ملتحركة  هو�تفهم  من 
�إىل مر�كز �خلدمات مبا  للذهاب  د�ن �حلاجة  �ملعامالت �من  �إج��ر�ء�ت 
ين�ضجم مع توجهات �حلكومة يف تطوير �خلدمات �حلكومية �إىل �أف�ضل 
�مل�ضتويات �لعاملية ��ضتبحث هذه �جلل�ضة يف مدى جاهزية �لبنية �لتحتية 
�نت�ضار  �م��ع��دلت  �ل��د�ل��ة  يف  ��ملعلومات  �لت�����ض��الت  تكنولوجيا  لقطاع 
�لهو�تف �لذكية ��خلطو�ت �ملتتابعة لتنفيذ �ملبادرة ��حللول ��لبتكار�ت 

�لزمني لإكمال  بالإطار  �للتز�م  �لأف��ر�د �مدى  �ملوؤ�ض�ضات �حلول  حلول 
�لتعا�ن  ي�ضتدعي  ��ل���ذي  ع��ام��ني  خ��الل  �لذكية  �حلكومة  �إىل  �لتحول 
�لأف�ضل  �لتطبيق  حتقيق  ل�ضمان  كافة  �جلهات  بني  �لفعال  ��لتن�ضيق 
ملبادرة �حلكومة �لذكية ��إمتام �لتحول خالل هذه �لفرة �جتدر �لإ�ضارة 
جمال�ص  جلميع  �لر�ضمي  ��لر�عي  �ل�ضريك  هي  �ت�ضالت  �ضركة  �أن  �إىل 
من  للم�ضاركني  قيمة  ج��و�ئ��زة  �تقدم  �لرم�ضانية  لل�ضحافة  دب��ي  ن��ادي 

خالل �ل�ضحوبات �ليومية. 

نادي دبي لل�شحافة ينظم جل�شة رم�شانية 
بعنو�ن �إعالم �لإمار�ت هل يو�كب �لقفزة �لثقافية 

جمل�ص نادي دبي لل�شحافة �لرم�شاين يناق�ص و�قع وحتديات �حلكومة �لذكية

اإعالم  بعنوان  جل�سة  احلوارية  الرم�سانية  جمال�سه  �سمن  لل�سحافة  دبي  نادي  نظم 
الإمارات هل يواكب القفزة الثقافية مب�ساركة نخبة من القيادات وامل�سوؤوليني وممثلني 

عن و�سائل الإعالم.

جائزة حمد�ن بن حممد 
للت�شوير توزع كتابها �ل�شنوي 

على �ملتاأهلني من �لدورة �ملا�شية
للت�ضوير  �لد�لية  مكتوم  �آل  ر��ضد  بن  حممد  بن  حمد�ن  جائزة  ب��د�أت 
�أعمال  ي�ضم  �ل��ذي  �ل�ضنوي  �لكتاب  لتوزيع  �ل�ضنوية  خطتها  �ل�ضوئي 
د�رة  من  ��لأخ��رية  �لنهائية  للمرحلة  �ملتاأهلني  �مل�ضورين  من   200
بح�ضور  �ملا�ضي  مار�ص  �زعت جو�ئزها يف  ��لتي  �ملا�ضية  �ل�ضوء  جمال 
�آل مكتوم �يل عهد دبي ر�عي  �ضمو �ل�ضيخ حمد�ن بن حممد بن ر��ضد 

�جلائزة.
�تعهدت �جلائزة بتوفري ن�ضخة لكل م�ضور من �ملتاأهلني للد�ر �لنهائي 
من كل د�رة ت�ضلم لهم باليد تقدير� مل�ضاهمتهم �موهبتهم �لتي قدموها 
خالل م�ضاركتهم ��أهلتهم للو�ضول �إىل �ملر�كز �لنهائية من �أكرب جائزة 
جو�ئزها  جمموع  يقدر  ��لتي  �ل�ضوئي  للت�ضوير  �لعامل  م�ضتوى  على 
�أ�ضارت �ضحر �لز�رعي  �آلية �لتوزيع  �أمريكي. �حول  �ألف د�لر   389 ب 
ب��د�أت فعال  �لأ�ىل ��لتي  �ملرحلة  �أن  �إىل  �مل�ضاعد للجائزة  �لعام  �لأم��ني 
بتوزيع �لكتاب على 200 م�ضور من �لذين تر�ضحو� للد�ر �لنهائي يف 
�للوج�ضتي  للدعم  �ضركة  مع  �لتعاقد  خالل  من  �ذل��ك  �ملا�ضية  �ل��د�رة 
 . �لعامل  �إقامتهم حول  �لإ�ضد�ر للم�ضورين يف مقر  �إي�ضال هذ�  تتوىل 
��أ��ضحت �ضحر �أن �لإ�ضد�ر يت�ضمن �لأعمال �لتي فازت باملر�كز �لأ�ىل 
جمال  �د�رة  �جل��ائ��زة  ع��ن  نبذة  �إىل  �إ�ضافة  ��لفئات  �مل��ح��ا�ر  مبختلف 
�ملتناف�ضني  �توزيع  �ل��د�رة  عامة عن  �إح�ضائيات  على  �يحتوي  �ل�ضوء  
�لد�ل  �أ�ضماء  � ي�ضم  �لعمرية ��جلن�ضيات ��جلن�ص  �لفئات  على ح�ضب 
�لتي ينتمي لها �مل�ضور�ن ��لتي بلغت 121 د�لة �ضارك منها قر�بة 19 

�ألف م�ضور.
�لفاخر على  �لإ�ضد�ر  لتوزيع هذ�  �آخ��رى  �أن هناك مر�حل  �إىل  �نوهت 
�ضفار�ت �لد�لة حول �لعامل �إ�ضافة �إىل معايل �لوزر�ء �مديري �لد��ئر 

يف دبي �على م�ضتوى �لد�لة.
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�لأكزميا يف غالبيتها حكة ت�ضيب �جللد ثم يظهر بعد ذلك �لطفح، �لذي 
يكون �أكرث �ضيوعا على �لوجه �خلف �لرقبة �على �ملع�ضمني ��ليدين �أ� 

�لقدمني، بالإ�ضافة �إىل �أنه قد يوؤثر يف مناطق �أخرى �أي�ضا يف �جل�ضم. 
�متق�ضرة،  �ضميكة  �تكون  جد�  جافة  �ملت�ضررة  �ملناطق  تظهر  ما  �غالبا 
خ�ضو�ضا لدى �أ�ضحاب �لب�ضرة �لبي�ضاء، ففي �لبد�ية تكون هذه �ملناطق 
حممرة ثم تتحول �إىل �للون �لبني، �أما �أ�ضحاب �لب�ضرة �لد�كنة فيمكن 
�أن توؤثر �لأكزميا لديهم على �لت�ضبغات، ما يجعل �ملنطقة �مل�ضابة �أفتح 

�أ� �أغمق. 

طرق الت�سخي�س
ميكن لطبيب �لأمر��ص �جللدية �أن ي�ضخ�ص �لكزميا، لكن يجب �أن نعلم 
�أنه ل توجد �ختبار�ت لتحديد �لأكزميا، �إل �أن �لطبيب غالبا ما ميكنه 

معرفتها من خالل �لنظر �إىل جلدك �عن طريق طرح �لأ�ضئلة. 
�أي�ضا  �أن �لكثري من �لأ�ضخا�ص �لذين يعانون من �لكزميا لديهم  �مبا 
لتحديد  �حل�ضا�ضية  �ختبار�ت  باإجر�ء  يقوم  قد  �لطبيب  ف��اإن  ح�ضا�ضية، 
يعانون  �لذين  لالأطفال  بذلك  �لقيام  بالإمكان  كما  �ملحتملة،  �ملهيجات 

من �لأكزميا. 

اأ�سباب مناعية 
�لكن  �لأك��زمي��ا،  لظهور  �حلقيقي  �ل�ضبب  �لآن  حتى  �لأط��ب��اء  يعرف  ل 
�أن ي�ضعف من �ظيفته كحاجز ملنع �لإ�ضابة  �جود خلل يف �جللد ميكن 
�أن يكون  �ملناعي ميكن  �ن �ج��ود خلل ما يف عمل �جلهاز  بالأكزميا، كما 

اً من عو�مل �لإ�ضابة. عامال مهمنّ
�مل��و�د �لتي تت�ضل مع �جللد، مثل  �أ�ضكال �لأكزميا من  �قد تظهر بع�ص 
��ملجوهر�ت  ��مل��ن��ظ��ف��ات  ��مل��الب�����ص  �لتجميل  �م�ضتح�ضر�ت  �ل�����ض��اب��ون 
ت�ضبب  �لتي  )�مل���و�د  للح�ضا�ضية  �لبيئية  �مل�ضببات  جانب  �إىل  �ل��ع��رق،  �أ� 
�حل�ضا�ضية( ��لتي قد ت�ضبب �أي�ضا ظهور �لكزميا، مع �لتغري�ت �حلا�ضلة 
يف درجة �حلر�رة �أ� �لرطوبة �أ� �لإجهاد، �حتى �حلالة �لنف�ضية ميكن �أن 

توؤدي �إىل تف�ضي �لأكزميا لدى بع�ص �لنا�ص. 
�قد �أظهرت �لدر��ضات �أن �لذين يعانون من �لتهاب �جللد �لتاأتبي توجد 
مثل  معينة  بر�تينات  يف  ت�ضوهات  �إىل  ت��وؤدي  �جلينات  يف  عيوب  لديهم 
�جللد  على �ظيفة حاجز  تعترب مهمة يف �حلفاظ  �لتي  )�لفيالغرين( 

�لطبيعي. 

كيف ميكن منع تهيجها؟ 
�لأكزميا،  تهيج  ملنع  �تباعها  ميكن  �لتي  �لب�ضيطة  �لن�ضائح  بع�ص  هناك 
درجة  يف  �ملفاجئة  �لتغري�ت  �جتنب  متكرر،  ب�ضكل  �لرطيب  �تت�ضمن 
�أ� �رتفاع درجة �حلر�رة،  �أ� �لرطوبة، �إ�ضافة �إىل جتنب �لتعرق  �حلر�رة 
مع �حلد من �لتوتر �جتنب �ملو�د �خل�ضنة مثل �ل�ضوف ��ل�ضابون �لقا�ضي 

��ملنظفات. 
�لأكزميا  تف�ضي  ت�ضبب  ق��د  �ل��ت��ي  �لأط��ع��م��ة  �أن����و�ع  معرفة  �أي�����ض��ا  �ي��ج��ب 

�جتنبها على �لفور. 

التقليل من احلكة 
هل باإمكاننا عالج �لأكزميا، �أ� �لتخفيف منها، �منع �حلكة �لتي ميكن �أن 

توؤدي �إىل �للتهاب؟
�ب��ه حكة،  �جللد جافا  �ملر�ص يجعل  ه��ذ�  �أن  �مب��ا  ه��ذ� ممكن،  بالطبع، 
ما  �ع��ادة  رطبا،  �جللد  على  للحفاظ  ��ملحاليل  بالكرميات  يو�ضى  فاإنه 
بعد  بذلك  كالقيام  رطبا،  �جللد  يكون  عندما  �ملنتجات  تطبيق هذه  يتم 
�ل�ضتحمام، مل�ضاعدة �لب�ضرة على �لحتفاظ بالرطوبة، كما ميكن �أي�ضا �أن 

ت�ضتخدم �لكماد�ت �لباردة لتخفيف �حلكة. 
 ،%1 �لهيدر�كورتيز�ن  ك��رمي  مثل  طبية  منتجات  تو�ضف  ما  �غالبا 
لتخفيف  �لكورتيز�ن  على  حتتوي  �لتي  ��مل��ر�ه��م  �لطبية  �لكرميات  �أ� 
�للتهاب، بالإ�ضافة �إىل ذلك قد ي�ضف �لطبيب �مل�ضاد�ت �حليوية لقتل 

�لبكترييا �مل�ضببة لاللتهاب �حلا�ضل.
�هناك �أي�ضا عالجات �أخرى ت�ضتمل على م�ضاد�ت �له�ضتامني لتخفيف 
لتقليل  �مل�ضممة  �لكيميائية  )�مل��و�د  �لقطر�ن  �عالجات  �ل�ضديدة  �حلكة 
�لبنف�ضجية(  فوق  �لأ�ضعة  با�ضتخد�م  )�لعالج  بال�ضوء  ��لعالج  �حلكة(، 

�يطبق على �جللد.

عالجات منزلية 
�لأكزميا  ع���الج  عملية  يف  �حم��وري��ة  مهمة  �مل��ن��زل��ي��ة  �ل��ع��الج��ات  تعترب 
لأنها  عليها  �حل�ضول  ك��ان  �أي  �باإمكان  �حلكة،  ت��اأث��ري�ت  من  ��لتخفيف 
قريبة من متنا�ل يده، �يف ما يلي بع�ص �لعالجات �ملنزلية �لتي ت�ضاعد 

على �لتقليل من �حلكة ��لتعر�ص لالأكزميا: 
�جلزر عجينة  • �أ�ل: 

ت�ضلق 3 جزر�ت حتى ت�ضبح لينة، ثم تهر�ص حتى ت�ضبح عجينة ناعمة. 
ثم تربد يف �لثالجة �تو�ضع على �ملناطق �ملت�ضررة ملدة 15 دقيقة، بعدها 

ت�ضطف باملاء �لبارد عند �لنتهاء. 
�خليار �ضر�ئح  • ثانيا: 

تقطع �ضر�ئح رقيقة من �خليار، �تنقع ملدة �ضاعتني على �لأقل، �من ثم 
ثم  �حلاجة،  عند  �ضا�ص  �أ�  نظيفة  قما�ص  بقطعة  �يطبق  �ل�ضائل  ي�ضفى 

يربد �يو�ضع على �ملنطقة �ملت�ضررة. 
�ل�ضوفان قناع  • ثالثا: 

�لثالجة  يف  يو�ضع  ث��م  ك��ال��ق��ن��اع،  كثيفا  لي�ضبح  �مل���اء  يف  �ل�����ض��وف��ان  يغلى 
�يزيل  �لب�ضرة  ي��ه��دئ  ف��ه��ذ�  �مل��ت�����ض��ررة،  �ملنطقة  على  لح��ق��ا  �ي�ضتخدم 

�حلكة. 
�ل�ضبار جل  • ر�بعا: 

زيت  �ل�ضبار مفيد جد� لعالج �حلكة، �خ�ضو�ضا عندما يخلط مع  جل 
فيتامني E، فهو يعترب عالجا مفيد� لالأعر��ص، �من �لأف�ضل �ن يكون 

من قطع �ل�ضبار �لطازجة فهو �لأف�ضل على �لإطالق. 
�للوز زيت  • خام�ضا: 

�ملنطقة  على  )�إي(  فيتامني  على  يحتوي  �لذي  �للوز  زيت  بو�ضع  ين�ضح 
�ملت�ضررة. 

• �ضاد�ضا: مغلي �لبابوجن
يو�ضع 50 غر�ما من نبتة �لبابوجن يف ربع لر من �ملاء �ترك تغلي ملدة 

ع�ضر دقائق، �بعد �أن يربد �ل�ضائل ي�ضفى، �يو�ضع يف ماء �ل�ضتحمام.
جوز �لهند زيت  • �ضابعا: 

�ملت�ضررة من  �ملنطقة  �لبارد على تنعيم  �لع�ضوي  �لهند  يعمل زيت جوز 
�حلك. 

ن�سائح للعناية الذاتية
يقال �إن �لكزميا �أ� �حل�ضا�ضية �ملو�ضمية لي�ص لها حل، فحتى بعد ��ضتخد�م 

�لد�ية �لطبية �لتقليدية تعود �حلالة �ىل ما كانت عليه. 
يف  �لتحكم  يحا�لن  �أن  �مل�ضكلة  بهذه  للم�ضابات  �أ�يل  كحل  �ن�ضيحتي 
�حلكة لأنها �أهم م�ضبب للتقرح �ت�ضيب �لب�ضرة بامليكر�بات �لتي بد�رها 

��أي�ضا  باحلكة،  �لتحكم  �ل�ضهولة  �من  قوي.  �لتهاب  �إىل  بتحويله  تقوم 
بالبدء بالعناية بالب�ضرة �تقليل م�ضار �لأكزميا ��حلكة �مل�ضاحبة، �هذ� 

�لأمر قد يكون ب�ضيطا مثل تغيري منظفات �لغ�ضيل. 
نعم هناك ما ميكننا فعله من �أجل �لتخفيف من هذه �حلالة من خالل 
للج�ضم،  مطهر  �أ�  خفيف  �ضابون  ���ضتخد�م  �ل��د�ف��ئ،  باملاء  �ل�ضتحمام 
�لب�ضرة،  لرطيب  �لفعالة  �مل��ط��ري��ات  ����ض��ع  م��ن  ب��د  ل  �لتجفيف  �ق��ب��ل 

فاملطريات هي �ملو�د �لتي متنع تبخر �ملاء. 
ب�ضكل ع���ام، ت��ت��و�ف��ر ه���ذه �مل��ط��ري��ات يف ع��ل��ب مغلقة �ه���ي )ج���ام���دة( يف 
�جل�ضم  ب��اأن  �ل�ضعور  مع  ملعة  ت��رك  ��أن  تتدفق،  �أل  يجب  لأن��ه  �لكثافة، 
دهني قليال، مع �لأخذ بعني �لعتبار �أن معظم �ملطريات �جليدة حتتوي 

على �لفازلني.

الطعام والريا�سة 
من �خلطو�ت �لتي تفيد �مل�ضابات بالأكزميا �أ� ح�ضا�ضية �جللد:

- �حلر�ص على زيادة �لكميات �لتي تتنا�لها من �لأ�ميغا 3 مع �لأفوكاد�، 
��أ�ضماك �ل�ضلمون �أ� �لتونة �لطازجة ��لبي�ص، ��ملك�ضر�ت �لنيئة �لع�ضوية، 
�أ� �أكرث من بذ�ر  ��لعنب �أ� بذ�ر �لكتان ��ل�ضيا، �ذلك بتنا�ل ملعقتني 

�لكتان، �يجب �أن تكون مطحونة مع �لقهوة قبل ��ضتهالكها. 
�لعرق  ي�ضبب  �ضي  ف��اأي  �لب�ضرة  تهيج  �أث��ن��اء  �لريا�ضة  ممار�ضة  جتنب   -
قد يهيج �لطفح �جللدي، كما �أنه رمبا يكون من �ل�ضر�ري ��ضع كرمي 

مو�ضعي م�ضاد لاللتهابات لل�ضيطرة على �لتهاب �جللد �ملتوهج. 
- جتنب �رتد�ء �ملالب�ص �ل�ضيقة ��خل�ضنة، ��لبتعاد ما �أمكن عن خد�ص 
�لطفح �جللدي، ��إذ� كنت ل ت�ضتطيعني منع نف�ضك من �خلد�ص فعليك 
تغطية �ملنطقة بال�ضماد، ��رت��د�ء �لقفاز�ت ليال لتقليل تلف �جللد من 

�خلد�ص. 
عند  للح�ضا�ضية  �مل�ضاد  بال�ضابون  �مل�ضابة  �ملنطقة  بتنظيف  ين�ضح   -
�ل�ضر�رة، ���ضع �ملطريات �ملو�ضعية، مع حت�ضني منط �حلياة عرب �تباع 
�أكرث  �لأم��ر  فهذ�  �جللد  م�ضاكل  لعالج  �لريا�ضة  نظام غذ�ئي �ممار�ضة 
تنا�لها عن طريق  يتم  �لتي  تلك  �أ�  �ملو�ضعية  �لأد�ي��ة  فعالية رمبا من 

�لفم. 
- �لبتعاد ما �أمكن عن �خل�ضار ��لفو�كه �لتي مت ر�ضها كيميائيا، ��لأطعمة 
فالتخلي  �ل�ضناعية،  ��ملحليات  ��ل�ضكريات  �ل�ضريعة،  ��لأطعمة  �مل�ضنعة 

عنها ي�ضرع يف عملية �ل�ضفاء �يكافح �لعديد من �لأمر��ص �جللدية. 
��أخري� ندعو �جلميع �إىل �لتقليل من �لإجهاد، ��إ�ضافة �لريا�ضة �ملعتدلة 
�إىل �لربنامج �ليومي لل�ضحة، مع جتنب �لعرق �لذي ميكن �أن يفاقم من 

�لأكزميا، �أ� �ل�ضتحمام على �لفور بعده.

مـــــــــــــــر�أة
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تغري الأكزميا ملم�س اجللد وتزيد �سماكته وت�سفي نوعا من الق�سرة عليه، وهذه كلها امور تزعج امل�ساب بها، خ�سو�سا اأنها توؤثر يف 
املظهر، بل على احلالة النف�سية ب�سورة عامة. واخلرب اجليد اأن هناك حلول ميكن اأن تخفف من هذه العرا�س وال�سيطرة عليها.

�ل�ضويا عامل فاعل ي�ضاهم يف �لتخل�ص من �لتجاعيد، 
ُي�ضتعمل  م��ا  غ��ال��ب��اً  �ن�����ض��ارت��ه��ا.  �لب�ضرة  ج��م��ال  تعزيز 
مرحلة  يف  ب��امل��ر�أة  �خلا�ضة  �لتجميل  م�ضتح�ضر�ت  يف 

�نقطاع �لطمث.
بغناه  يتميز  ن��ب��ات  ع��ن  �لتفتي�ص  يف  نف�ضك  ُتتعبي  ل 
ب��ال��ك��ربي��ت��ي��د غ���ري �ل�����ض��وي��ا، ف��ه��ي ب��ح��قنّ �لأغ���ن���ى على 
�لتي  �لبقوليات  ف�ضيلة  �إىل  �ل�ضويا  تنتمي  �لإط���الق. 
�ل�ضني  �إىل  �دخلت  �أ�ضر�ليا  �إىل  �أ�ضا�ضاً  �أ�ضلها  يعود 
عن طريق �لطيور �ملهاجرة. ُت�ضتمد �ل�ضويا على نطاق 
ب�ضكل  �ُت�ضتخدم  �ر�ث��ي��اً،  �ملعدلة  �ملحا�ضيل  من  ���ضع 
رئي�ص كعلٍف للحيو�نات. بعيد�ً عن كونها زر�عة جيدة، 
ت�ضبب زر�عة �ل�ضويا �لكثيفة يف �إز�لة �أجز�ء من �لغابات 
�لإيكولوجية  �لنظم  ح�ضاب  على  �لالتينية  �أم��ريك��ا  يف 

�لطبيعية.
�ل�ضني،  يف  �ملقد�ضة  �خلم�ضة  �لنباتات  �إح��دى  �ل�ضويا 
من  حت���ت���وي ع��ل��ى خ�����ض��ائ�����ص غ��ذ�ئ��ي��ة �ع���ل���ى 40% 
ل �ل��ن��ب��ات��ي��ون عليها  �ل��رب�ت��ي��ن��ات �ل��ن��ب��ات��ي��ة، ل���ذ� ل ي��ع��ونّ
�لتي  فح�ضب �إمنا �ضركات م�ضتح�ضر�ت �لتجميل �أي�ضاً 

ت�ضتعمل م�ضتخل�ضات �ل�ضويا غري �ملعدلة �ر�ثياً...

بروتينات مكثفة
�حل�ضول  ميكن  �ل�ضويا،  �زي���ت  ح��ب��وب  ��ضتخر�ج  بعد 
م��و�د خ��ام غنية  �ضائل، �ه��ي  �أي  ب��ذ�ر خالية م��ن  على 
�لتجميل  م�ضتح�ضر�ت  م�ضانع  ت�ضتعملها  بالرب�تنيات 
ل�ضتخر�ج ببتيد�ت م�ضادة لل�ضيخوخة )جمموعة من 
�لتي   Sisley �ضركة  غ��ر�ر  على  �لأمينية(،  �لأحما�ص 
�أف�ضل  لختيار  �ملياه  بو��ضطة  �لتحلل  تقنية  ت�ضتعمل 
على  �لديكورين  فيها  مبا  هذه  �مل��و�د  تعمل  �لببتيد�ت. 
باطن  �ضيما  ل  �لعميقة  �ك��ذل��ك  �ل�ضطحية  �مل��ن��اط��ق 

�جللد.
تعيد �لببتيد�ت، عند بنائها �ضبكات �لألياف، �إىل �أن�ضجة 
�قوًة لتبد�  �أكرث ثباتاً  �لب�ضرة  �جللد كثافتها، فت�ضبح 
بذلك �ضابًة �حيوية �جميلة، يف حني تتعزز قوة باطن 
�أنها  �جل��ل��د �ت��ر�ج��ع ح��دة �مل�����ض��ام��ات �جل��ل��دي��ة فُيظن 

�ختفت متاماً.

هرمونات حمفزة
�لذي  �ل�ضويا  �إي�ضوفالفون  ح��ول  �لقائم  �جل��دل  رغ��م   
�أنه يبقى مادة  �إل  �لنباتية،  �لهرمونات  �أن��و�ع  �أحد  ُيعد 
مثرية لالهتمام، ذلك �أن �أثرها م�ضابه لأثر �لهرمونات 
�لأنثوية، فتحد من �لآثار �جلانبية �ملرتبة على �نقطاع 
�لتي  �لغذ�ئية  باملكمالت  جدل  يحيط  كذلك  �لطمث. 
��ضتعمالها  �أن  �إل  �ل�ضويا،  �إي�ضوفالفون  على  حتتوي 
ع��ل��ى �جل��ل��د ي��ع��ي��د �إل��ي��ه ك��ث��اف��ت��ه �ي��ح��ف��زه، م��ا يجعلها 
)ب�ضرة  بال�ضننّ  �لب�ضرة  تقدم  عالمات  ملكافحة  مثالية 

رقيقة �جافة(.
يف �لو�قع، تت�ضابه بنيتها مع بنية �لهرمونات ما مينحها 
جزيئات  �ُتعد  �خللوية.  �مل�ضتقبالت  حتفيز  على  ق��درة 
خالل  من  �لتجميل  م�ضتح�ضر�ت  م�ضانع  ت�ضتخرجها 
طحن حبوب �ل�ضويا ��إ�ضافتها �إىل حملول �لقمح قبل 
حمفز�ً  بالب�ضرة،  �لعناية  م�ضتح�ضر�ت  �ضمن  �إدر�جها 
ن �لكولجني  للخاليا �لليفية )خاليا �جللد( �تعزز تكونّ

��لإيال�ضتني �حم�ص �لهيالور�نيك.

زيت واٍق 
ت�ضم �ل�ضويا �أحما�ضاً دهنية غري م�ضبعة �ُت�ضكل جزء�ً 
من مكونات �لأغ�ضية �خللوية، �هو �أمٌر مهم لأن �لغ�ضاء 
�لتي  �ل��الزم��ة  �جلزيئات  �لتقاط  �ميكنه  ن�ضيط  �مل��رن 
ن من عمل �خللية. د�ٌر �أ�ضا�ضي �إمنا حيوي للغاية!  حت�ضنّ
بالإ�ضافة �إىل ذلك، يتمينّز زيت �ل�ضويا بغناه بفيتامني 
�لذي ثبتت قدر�ته �مل�ضادة لالأك�ضدة،  E )توكوفري�ل( 
بفعل هجوم  يت�ضلب  �لذي  كذلك يحمي غ�ضاء �خللية 

�جلذ�ر �حلرة.
بالب�ضرة  للعناية  �ل�ضويا  بزيت  �لخت�ضا�ضيون  يو�ضي 
�جلاف  �ل�ضعر  �ضيما  ل  ��ن�ضيابية  نعومًة  �ل�ضعر  �ملنح 
�لأطفال  ب�ضرة  ينا�ضب  حمايد  زي��ت  �أن��ه  كما  ��ملتك�ضر، 
�لذي  �ل�ضائل  ملم�ضه  �مل�ضتحبة  ميز�ته  من  �حل�ضا�ضة. 

يجعله �ضهل �ل�ضتعمال ��ضريع �لمت�ضا�ص.

مواد معدلة وراثيًا
من  �مل�ضتخرجة  �مل��و�د  كانت  �إذ�  ما  معرفة  ميكن  كيف 

تقدم  ع��الم��ات  م��ن  �ل��وق��اي��ة  م�ضتح�ضر�ت  يف  �ل�ضويا 
�لب�ضرة بال�ضننّ معدلة �ر�ثياً �أم ل؟ يف �حلقيقة، ت�ضعب 
�لإجابة عن هذ� �ل�ضوؤ�ل. يف ظل غياب �لتنظيم، ل يذكر 
بع�ص �ل�ضركات م�ضدر �ل�ضويا �ملوجود يف منتجاته، يف 

حني يحدد �لبع�ص �لأ�ضل ��مل�ضدر.
يف مطلق �لأحو�ل، ل ترددي يف �ل�ضتف�ضار عن �لأمر، 
م �إجابًة �ضافية حتى ��إن �متنع عن  فبع�ص �ل�ضركات يقدنّ
ذكر ذلك على عبو�ت �مل�ضتح�ضر�ت. �ل بدنّ من �لإ�ضارة 
�إىل �أن ثمة عالمات ع�ضوية مُينع ��ضتعمالها يف بع�ص 

�ملنتجات �ملعتمدة، �هو �أمر جيد ُيح�ضب لها!

اأف�سل امل�ستح�سرات
�ل�ضويا  ي��ج��م��ع  ع��ن��اي��ة  م�ضتح�ضر  ف�����وري:  ب��ري��ق   •
�لن�ضارة  لإع�����ادة  �ل��ن��ب��ات��ي  ��ل��غ��ل��ي�����ض��ريي��ن  ��خل���ب���ازي 
ن كمية  �لب�ضرة، يف حني حت�ضنّ �إىل  ��لنعومة ��لرطوبة 
 I،Instant .قليلة من �ل�ضيليكون من �إ�ضر�قة �لب�ضرة

.Perfect Sisley
بني  يجمع  �لنا�ضجة:  للب�ضرة  خ��ا���ص  م�ضتح�ضر   •
بر�تينات �ل�ضويا �حم�ص �لهيالور�نيك، �ي�ضاعد على 
�خلم�ضني.  عامها  �مل���ر�أة  بلوغ  منذ  كثافًة  �لب�ضرة  منح 

.Serum Eclat ،Nivea
�لذي  �ل�ضويا  �إيز�فالفون  على  يحتوي  نقي  • مركز 
يتمينّز بوظائف �ضبيهة بوظيفة �لهرمونات فيعيد �إنتاج 
مع  �م�ضاًء  �ضباحاً  با�ضتعماله  ُين�ضح  �لب�ضرة.  �أل��ي��اف 
 I،Isoflavones �لطمث.  �نقطاع  مرحلة  دخ��ول 

.de Soja، Etat Pur
�إىل  �مل�ضاف  �ل��رب�ك��ولج��ني  بف�ضل  رقيقة  عناية   •
فيتو�ضتري�ل �ل�ضويا �ملنعم ��إىل زيت �لتوت �ملجدد ما 

.Ren يجعل �لب�ضرة �أقوى ��أنعم. مرهم
غناه بزيت  بف�ضل  �لب�ضرة  �يحمي  يرطب  • ترطيب: 
�جلوز �لع�ضوي �لغني بالفيتامني E. يتوىل م�ضتخرج 
 .B com Bio .ل�ضويا مهمة تعزيز جتديد �لب�ضرة�

يعزز جمال الب�سرة ون�سارتها

�ل�شويا... مركز م�شاد لل�شيخوخة 

الرتطيب مهم جدًا ملنع ت�سقق اجللد

�حلكة وتهيج �لب�شرة.. �إليك �حللول

�لكعب �لعايل مو�شة موجعة
 

�إن كنت تعانني من م�ضاكل يف �لقدمني ب�ضبب �لكعب �لعايل فاأنت ل�ضت 
�حدك يف �مليد�ن، لأن غالبية �لإناث ي�ضاركنك �ل�ضكوى �ل�ضامتة، لكن 

لز�م �ملو�ضة ��لأناقة يجربهن على �ل�ضكوت.
بالأمل  �ل�ضعور  ت��ب��د�أ  �لن�ضاء  م��ن  �لغالبية  �إن  بريطانية  در����ض��ة  تقول 
كمعدل ��ضطي بعد �ضاعة ��ضت دقائق على �نتعال حذ�ء بكعب عال، يف 
حني �أعربت ع�ضرة يف �ملائة من �لن�ضاء عن �أن �ل�ضعور بالأمل يبد�أ بعد 

مر�ر ع�ضر دقائق فقط.
قر�بة  �لربيطانية  �لأق��د�م  طب  كلية  �أجرتها  �لتي  �لدر��ضة  يف  �ضارك 
�ألفني من �لرجال ��لن�ضاء بالإ�ضافة �ىل �ضتني طبيباً �متخ�ض�ضاً يف 
طب �لأقد�م، �تبني بنتيجتها �أن �أربعني يف �ملائة من �لن�ضاء �مل�ضاركات 
قلن �إنهن يعانني من �أ�جاع يف �لأقد�م ��ل�ضيقان يف حال �نتعال �أحذية 

غري مريحة، يف حني كانت �لن�ضبة بني �لرجال 12% فقط.
��عرفت ��حدة من بني كل �أربع م�ضاركات يف �ل�ضتطالع باأنها كثري�ً 

ما ترق�ص �أ� ت�ضري يف �ل�ضارع حافية �لقدمني حني ي�ضتد �لأمل.
��أ��ضحت �لدر��ضة �أن �ملر�أة متلك يف �ملعدل �ضبعة ع�ضر ز�جاً من �لأحذية 

يف حني �أن �ملعدل �لو�ضطي ملا ميلكه �لرجل يبلغ ثمانية �أز��ج.
كانت  فكلما  �لكعب،  طول  �ختيار  يف  د�ر�ً  تلعب  �ل�ضن  �أن  �أي�ضاً  �تبني 
 24� 18 �لفئة �لعمرية بني  ز�د طول �لكعب، ففي  �أكرث �ضباباً  �مل��ر�أة 
�أكرث من �لأحذية لكل منهن  �أ�  �لن�ضاء ز�ج��اً  20% من  عاماً متلك 
بكعب طوله حو�يل 15 �ضنتمر�، �تنخف�ص �لن�ضبة �إىل 10% لن�ضاء 

�لفئة �لعمرية بني 25 �42 عاماً.
بعد �لوقوف على هذه �حلقائق ��لأرقام من �لطبيعي �أل ي�ضتغرب �أحد 
�ملعلومات �ملتد��لة عن �أن م�ضاكل �لأقد�م ��أ�جاعها �أكرث �نت�ضار�ً بني 
�لن�ضاء، �إذ �ن ت�ضعني يف �ملائة من �لن�ضاء يتحدثن حني ت�ضمح �لفر�ضة 
عن م�ضاكلهن مع �لكعوب �لعالية بدء�ً من ظهور �لبثور ��نتهاء مب�ضاكل 

�لع�ضالت ��ل�ضعوبة يف �مل�ضي.
ع�ضر�ن يف �ملائة من �لن�ضاء �مل�ضاركات يف �ل�ضتطالع �أكدن �أنهن ي�ضعرن 
12% منهن عن  �أعربت  �أقد�مهن، يف حني  باحلرج من منظر ��ضكل 
�خلجل ب�ضبب منظر �أقد�مهن، في�ضطررن �ىل عمل �مل�ضتحيل من �أجل 

تغطية ��إخفاء عيوبها.
�لأقد�م  �إن  تقول  جونز  لورين  �لدكتورة  �لأق���د�م  طب  يف  �ملتخ�ض�ضة 
هي �جلزء �لأكرث ��ضتخد�ماً يف ج�ضم �لإن�ضان �لذي يقطع يف حياته ما 
معدله ربع مليون كيلومر �ضري�ً على قدميه مما ي�ضيبهما تدريجياً 
بالرهل ��لتهر�ؤ �للذين يظهر�ن على �ضكل م�ضاكل ��أ�جاع يف مرحلة 

ما من �لعمر.
�لن�ضاء  ل��دى  تظهر  �مل�ضاكل  ه��ذه  غالبية  �أن  �ملتخ�ض�ضة  ه��ذه  ت��وؤك��د 

�بالتايل ميكن �ل�ضيطرة عليها �عالجها.
ت�ضيف �أن كل �أنثى يف �لعامل ت�ضعى لالهتمام مبنظرها ��تباع �ملو�ضة 
يف  �ل�ضليم  �حل�ص  �نتهاج  �ل�ضر�ري  من  لكن  �أنوثتها  من  ج��زء  �ه��ذ� 
�أ� يلحق بها �ل�ضرر على �ملدى  �أل يوؤذيها  �ختيار ما ينا�ضبها �ب�ضرط 

�لبعيد.
تختتم قائلة �إن �لكعب �لعايل �ضر�ري �أحياناً لكن لي�ص ب�ضورة د�ئمة 
فاحلياة �ليومية تتطلب �إر�حة �لقدمني من �للهاث خلف �ملو�ضة �ذلك 

بالكتفاء بكعب ل يزيد طوله على ثالثة �ضنتمر�ت.
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�ملجرم عمره 13 �شنة و�ل�شحية طفلة يف �خلام�شة
�قوعها  ع��ن��د  �جل���رمي���ة  ه����ذه 
�ل��ع��ام �لربيطاين  �ل���ر�أي  ه��زت 
ف��اجل��اين ���ض��ب��ي ���ض��غ��ري حتول 
�أما  ب�ضري  ذئ��ب  �إىل  حلظة  يف 
�أي�ضا  فهي طفلة  عليها  �ملجني 
ل يتجا�ز عمرها خم�ص �ضنو�ت 
خ��رج��ت �ل��ط��ف��ل��ة �ل��ربي��ئ��ة مع 
�لتي يف مثل عمرها  �ضديقتها 
�حلد�ئق  �إح�����دى  �إىل  ت��ق��ري��ب��ا 
�مل���ج���ا�رة مل��ن��زل��ه��م ف���ج���اأة ظهر 
�قرب  �مل��ت��وح�����ص  �ل�ضبي  ه���ذ� 
بيته  �إىل  �دع��اه��ا  �ضحيته  م��ن 
�مل�ضكينة  �لطفلة  تعر�ص  مل 
�ضديقة  �أ����ض���رت���ه  ك���ان���ت  ف���ق���د 
�ضنة   13 م��ن  �أك����رث  لأ���ض��رت��ه��ا 
�ل�ضبي  �رت��ك��ب  �ل��ب��ي��ت  �د�خ����ل 
جرميته �مل يرك �ضحيته �إل 

�هي غارقة يف دمائها.

الأ م حتكي ما حدث 
حتب  ط���ف���ل���ت���ي   : �لأم  ق����ال����ت 
�حل���ي���و�ن���ات ل��ق��د ع����رثت على 
�حلديقة  يف  ���ض��غ��رية  �ضفدعة 
�ل��ت��ي ك��ان��ت ت��ل��ع��ب �ت��ل��ه��و بني 
�إىل  معها  فحملتها  �أ���ض��ج��اره��ا 
��لغذ�ء  �مل��اء  لها  لتقدم  �لبيت 
�ل���ك���ن �ل�����ذي ح����دث ب��ع��د ذلك 
����ض���وف ي���ط���ارده���ا ط������و�ل �أي�����ام 
ح��ي��ات��ن��ا ل���ق���د �ف���ر����ض���ه���ا ذئب 
�عتدى  �ضنة   13 عمره  ب�ضري 
دمائها  يف  ت�ضبح  �تركها  عليها 
ط��ف��ل��ت��ي �ل�������ض���غ���رية �ل����ت����ي مل 
�خلام�ص  �ل���ع���ام  ب��ع��د  ت��ت��ج��ا�ز 
تلهو  �لطفلة  كانت  من عمرها 

بني �أ�ضجار حديقة بلدة كريبي 
�ليوم  ذل���ك  ك��ان��ت رف��ي��ق��ت��ه��ا يف 
�ل�ضوؤ�ن �ل�ضغرية �لتي ل تفرق 
عنها �هي طفلة مل تتجا�ز بعد 
عامها �لثالث �فجاأة ظهر هذ� 
منها  ��ق��رب  �ل�ضغري  �ل�ضبي 
بيته  م��ر�ف��ق��ت��ه يف  �إىل  �دع��اه��ا 
تعرفه  لأن��ه��ا  �ل�ضحية  �تبعته 
�ضديقة  �أ����ض���رت���ه  ك���ان���ت  ف���ق���د 
ثالثة  من  �أك��رث  منذ  لأ�ضرتها 
ع�����ض��ر ع��ام��ا ب��ع��د �أن ط��ل��ب من 
رفيقتها �أن تنتظرها حتى تعود 
�لطفل  �رتكب  �لبيت  �يف  �إليها 
جرميته ثم ترك �ضحيته تعود 
يف  ت�ضبح  �ه���ي  �ضديقتها  �إىل 
�أن  د�ن  ت��ب��ك��ي  �ه�����ي  دم���ائ���ه���ا 
تدرك على �جه �لتحديد ماذ� 

حدث لها.
بد�رها  تكبي  �هي  �لأم  �تقول 
�ل����ربيء  �ل���وج���ه  �إىل  �ت��ت��ط��ل��ع 
�جل��م��ي��ل ك��ن��ا ن��ق��ول ع��ن��ه��ا �أنها 
ت�����ض��ب��ه ���ض��ريت��ي مت��ب��ل �إح����دى 
مم��ث��الت ه��ول��ي��ود �ل��ق��د�م��ى يف 
طفولتها فال�ضبه بينهما كبري� 
جد� نف�ضي �لعينني �لزرقا�يتني 
�جلميل  �ل��ك�����ض��ت��ن��ائ��ي  ��ل�����ض��ع��ر 
�مل�ضرقة  �ل��ربي��ئ��ة  ��لب��ت�����ض��ام��ة 
�ل��ت��ي ل ت���ف���ارق ��ج��ه��ه��ا �أب���د� 
لقد كانت مليئة باحلياة �لكن 
�أ�ضبحت  بر�ءتها  قتل  �لوح�ص 
�لليل  يف  ت�������ض���ح���و  ط���ف���ل���ت���ي 
�ليوم  �أل��ع��ن  �أن��ن��ي  ت�ضرخ  �ه��ي 
�لأ�ضرة  ه��ذه  فيه  عرفنا  �ل��ذي 

�لتع�ضة.

الأب يف ذهول
�مل�ضكينة فهو  �أم��ا ��ل��د �لطفلة 
ما ز�ل يعي�ص يف ذهول �يرف�ص 
�أن ي�ضدق ما حدث لبنته لقد 
�لعام  �مل���دع���ي  �إىل  �لأب  ت��ق��دم 
�أق�ضى  عقوبة  بتوقيع  مطالبا 
من تلك �لتي حكم بها �لق�ضاء 
�مل���ج���رم �خا�ضة  �ل�����ض��ب��ي  ع��ل��ى 
بعد �أن �عرف �جلاين �عر�فا 

كامال بجرميته.
�لقا�ضي  به  نطق  �ل��ذي  �حلكم 
��ضع  ف���ق���د  �أح�������د�  ي���ر����ص  مل 
�ملر�قبة  حت��ت  �حل���دث  �ل�ضبي 
مل���دة ث���الث ���ض��ن��و�ت �ك����ان ر�أي 
يعد�  ل  �حل���ك���م  ه����ذ�  يف  �لأب 
�ضغرية  �ضربة  جم��رد  يكن  �أن 

على يده �أ� قر�ضة �إذ ثم ي�ضبح 
�لوغد  ه��ذ�  يتحدث  �ه��و  �لأب 
ثم  �ل�ضغرية  طفلتي  �غت�ضب 
�إىل  يتطلع  �ه���و  يبت�ضم  �ق���ف 
�أطالب  �إن���ن���ي  �حل���زي���ن  �ج��ه��ي 
�لعقاب  يكون  �أن  لب��د  ب�ضجنه 
م�����ض��ت��وى �جلرمية  ق����در  ع��ل��ى 
�إبعاده  م��ن  لب��د  �رتكبها  �ل��ت��ي 
�حمايتهم  �لأط��ف��ال  بقية  ع��ن 

منه.
�أع�ضاء جمل�ص  �ق��ف ع��دد م��ن 
�لأب  جانب  �إىل  �قتها  �لعموم 
�لذي  �ملخفف  �حلكم  �هاجمو� 
كر��ن  حمكمة  قا�ضي  �أ���ض��دره 

كورت يف ليفر بول.
�هي  حديثها  �إىل  �لأم  �ع���ادت 

�لعد�لة  �أي����ن  دم��وع��ه��ا  ت��غ��ال��ب 
�لطفلة  �أم������ا  �ل����ع����امل  ه�����ذ�  يف 
تعي�ص  ز�ل��ت  ما  �لتي  �ل�ضغرية 
�هي  فقالت  �حل���ادث  كو�بي�ص 
يرجتف  ب�ضوت  �أم��ه��ا  تخاطب 
�ه����ي ت��ك��ب��ي �أم����ي �أن����ا ل���ن �أرى 
�ل�����ض��ب��ي م����رة �أخ������رى ي���ا �أم���ي 
�ألي�ص كذلك �أنا ل �أريد �أن �أر�ه 

مرة �أخرى �أرجوك يا �أمي.
�هي  دم��وع��ه��ا  �إىل  �لأم  �ت��ع��ود 
بقية  �ضاأق�ضي  �أ�ضكت  لن  تقول 
بتوقيع  �أط���ال���ب  ��أن�����ا  ح��ي��ات��ي 
�أي  على  �مل��وؤب��د  �ل�ضجن  عقوبة 
�إد�نته يف جرمية  �ضخ�ص تثبت 
�لأطفال  مع  �خا�ضة  �غت�ضاب 

�لأبرياء.

طالق �لزوجتني
�مل��ك��ون من  ��أ�ضكنهما مبنزله �جل��دي��د  ت���ز�ج ج���ز�ر م��ن ز�ج��ت��ني 
�قام  �ملنزل  من  ��لثاين  �لأ�ل  �لد�رين  �لز�جتان  �أحلت  �أد��ر   6

�جلز�ر بتاأجري باقي �لأد��ر �لعليا.
�ذ�ت يوم ت�ضربت �ملياه من �ضقة �جلارة �لتي ت�ضكن �إحدى �ل�ضقق 
يف �لأد��ر �لعليا على غ�ضيل �أحدى �لز�جتني حني كانت �ضغالتها 
حبايب  �ل��ع��ادة  غ��ري  على  �ل��ز�ج��ت��ني  �لأن  �ل�ضقة  بتنظيف  ت��ق��وم 
��ضاعتها  �ضاخنة  علقة  �جل���ارة  ب�ضرب  �ل�ضغرية  �ل�ضرة  فقامت 
�ضباب  م��ن  �أي�����ض��ا  ه��ي  نالها  م��ا  رغ��م  بالت�ضجيع  �لأ�ىل  �ل��ز�ج��ة 

��ضتائم من �جلارة. 
�ضارعت �جلارة باإبالغ نيابة �ل�ضيدة زينب �مت ��ضتدعاء �لز�جتني 
��عرفت �ل�ضرة �ل�ضغرية باأن �جلارة �أ�ضاءت ل�ضرتها ��أتلفت لها 
مالب�ضها باملياه �لتي �ضقطت من �ضقتها كما قامت بالعتد�ء عليها 

��ضبها �أكرث من مرة �مل يكن �أمامها �ضوى تلقينها علقة �ضاخنة.
�حا�ل  �ل�ضغرية  ز�ج��ت��ه  ي��وؤن��ب  ��أخ���ذ  ح�ضر  �ل���ز�ج  �أن  �لطريف 
�لت�ضالح ��إر�ضاء �جلارة �ز�جها فاألقي ميني �لطالق علي ز�جته 
�ضرتها  تعد  مل  �إن  ب��اهلل  تق�ضم  �لأ�ىل  ب��ال��ز�ج��ة  ف���اإذ�  �ل�ضغرية 
��حت�ضنت  �أي�ضا  تطليقها  م��ن  �لب��د  معه  تذهب  فلن  لع�ضمته 
�ألقى  �أن  �إل  �جل���ز�ر  م��ن  ك��ان  فما  �جلميع  ده�ضة  ����ض��ط  �ضرتها 
بنف�ص ميني �لطالق على ز�جته �لثانية ثم تركهما �غادر �لنيابة 
��ضط بكاء �لز�جتني �فرحة �جلارة ��بت�ضامة ��ضحك �ملحامني 

�ملتو�جدين ب�ضر�ي �لنيابة. `

تاجر  �سقيقها  من  النتقام  اأرادوا  �سنة   16 عمرها  بريئة  �سحية 
املخدرات فقاموا بخطفها اعتدوا عليها عذبوها ملدة 3 اأيام بال رحمة 
التعذيب والغت�ساب قاموا بدفنها حية يف حفرة  اإن�سانية وبعد  اأو 
باإحدى الغابات زميالت ليزا 
ما زالوا يبكون عليها فقد 
بالنجاح  حتلم  ك��ان��ت 
واإمت���ام  يف درا���س��ت��ه��ا 

درا�سة الطب.
����س���وداء  ل��ي��ل��ة  يف 
الظلمة  ح��ال��ك��ة 
منت�سف  وع��ن��د 
الليل �سمعت ليزا 
16 �سنة طرقات 
�����س����دي����دة ع��ل��ى 
حيث  املنزل  ب��اب 
مع  ت��ق��ط��ن 

اأركن�سا�س يف  اأ�سقائها يف بلدة ارلنجتون التي تقع على حدود ولية 
اأمريكا .

ال�سقة  هذه  يف  مبفردها  الليل  تق�سي  اأن  الطيبة  ليزا  اعتادت  لقد 
الب�سيطة بعد اأن تذهب �سقيقتها اإىل عملها الليلي والذي ل تعود منه 
اإل يف ال�ساعات الأوىل من النهار بحكم عملها يف اأحد النوادي الليلية 
دائما  البلدة  خارج  �سنة   19 نبيك  �سنة   28 �ستانفيلد  �سقيقها  اأي�سا 
فهما يعمالن يف هيو�سنت ولكن ليزا كانت حري�سة جداكما عرف عنها 
اأنها ل تفتح باب املنزل وهي مبفردها يف امل�ساء اإل عندما تتاأكد من 

خالل العني ال�سحرية املثبتة �سخ�سية الزائر .
بهدوء �سديد نظرات ليزا من خالل العني ال�سحرية فوجدت �سخ�سا 
عمالقا ب�سارب كبري يرتدي جاكيت من اجللد الأ�سود ومع هذا العمالق 

هوؤلء؟! من  ترى  مالحمهم  على  الق�سوة  تبدو  اآخرين  اأ�سخا�س   3
الباب ولكن الطرقات  ليزا ت�ساأل من خلف  من الطارق ؟ هكذا بداأت 
ال�سديدة ل تهداأ وجاء من خالل هذه ال�سو�ساء �سوت مرتفع يقول 
لي�سوا  القوم  اأن هوؤلء  ليزا بل تاأكدت  الباب بولي�س ترددت  افتحي 
من البولي�س اأبداأ واإمنا من رجال ع�سابات املخدرات ال�سبب اأن اأخاها 
�ستاتفيلد اأحد الذين يعملون يف هذه التجارة وقب�س عليه اأكرث من 
يف  بالجتار  اإدانته  بعد  حكم  لتنفيذ  �سنوات   6 اأم�سى  اإنه  بل  مرة 
املنزل  ال�سجن وعا�س يف نف�س  املخدرات هذا الأخر الأكرب خرج من 

حتت املراقبة ملدة 5 �سنوات.
فات�سلت  البولي�س  من  لي�سوا  البلطجية  هوؤلء  اأن  ليزا  تاأكدت  لقد 
العنوان  واأعطتهم  بال�سرطة  ات�سلت  اأي�سا  بها  ت�ستغيث  ب�سقيقتها 

وال�سم وهي يف حالة من الذعر واخلوف وال�سراخ.
ال�سقة  باب  فتح  رف�ست  اأنها  من  بالرغم  امل�سكينة  الفتاة  هذه  ولكن 
املنزل  �سرفة  زج��اج  ك�سر  ا�ستطاعوا  اأنهم  اإل  البلطجية  ل��ه��وؤلء 
املكان  فت�سوا  ثم  وتعذيبا  �سربا  عليها  وانهالوا  املكان  واقتحموا 
اأقل  ب�سرعة كما قال الزعيم لأن هذه الفتاة ات�سلت بال�سرطة ويف 
من خم�س دقائق كانت ليزا مع�سوبة العينني ومنقادة اإىل �سيارة مع 

هوؤلء الأ�سرار وهي تبكي ول تعرف م�سريها.

اغت�ساب اأيام   3
التي  ال�سيارة  و�سلت  املنزل  من  �ساعة  حوايل  يبعد  مهجور  مكان  ويف 
حتمل ليزا واجلناة الأ�سرار كانت مكممة الفم ب�سريط ل�سق مع�سوبة 
البلطجية  من  ثالثة  اأق��دام  بني  ال�سيارة  اأر�سية  يف  وملقاة  العينني 

وال�سائق والبلطجي الرابع يجل�س يف مقدمة ال�سيارة . 
مل تر ليزا النور اإل داخل حجرة قذرة يف فندق مهجور وكانت بداية 
هوؤلء  اأي��ام   3 ط��وال  اغت�سبها  لقد  والغت�ساب  التعذيب  مرحلة 

الإرهابيون حتى اأ�سبحت �سبه جثة هامدة.

الو�سول املتاأخر لل�سرطة
ولالأ�سف ال�سديد و�سلت اأختها والبولي�س اإىل املنزل عقب اختطافها 
بال  ولكن  دائ��رة  والتحقيقات  التحريات  وظلت  دقائق   10 بحوايل 

هم  من  اأو  مكانها  اأحد  يعلم  ول  الربيئة  الفتاة  خطفت  لقد  جدوى 
ليزا  عرفت  لقد  املنزل  حمتويات  بكل  عبثوا  الذين  الأوغ��اد  هوؤلء 
يف  الجت��ار  ع�سابة  رجال  من  بع�س  �سوى  لي�سوا  الأوغ��اد  ه��وؤلء  اأن 
املخدرات التي كان يعمل معها �سقيقها الأكرب �ستانفيلد واأنهم يريدون 

النتقام منه يف �سخ�س �سقيقته واإ�سابته بجرح ل يداوي اأبدا.

اأنا مظلومة ..اأرجوكم ل تقتلوين!
ولكن اأنا مظلومة ول اأعلم �سيئا عما يدور بينكم اأرحموين كانت ليزا 
وحو�س  اإنهم  يرى  ومن  ي�سمع  من  ولكن  املتقطعة  اجلمل  هذه  تردد 
بدون قلب اأو م�ساعر اإنهم كالب �سر�سة وجدوا فري�سة ينه�سونها ثم 
اأ�سبحت ليزا �سبه جثة هامدة اأخذتها هذه  يتخل�سون منها وعندما 
الع�سابة وهي يف حالة من الإعياء ال�سديد اإىل مكان اآخر بعيد مظلم 
مرعب اإنها ابة مهجورة واأمام حفرة عميقة اأكرث من مرتين قال زعيم 
املجموعة هذا القرب حفر خ�سي�سا لأخيك ولكه هرب ولكنك �سوف 
ترقدين فيه اإىل الأبد بدل منه !! ومل يجهز عليها باإطالق الر�سا�س 
رحمة بها بل اأخذ �سخرة كانت ملقاة على الأر�س انهال بها على راأ�سها 
حتى �سقطت ثم و�سع ج�سدها ال�ساب يف احلفرة واأهال عليها الطني 

والرتاب والأوراق اجلافة حتى توارت متاما.

اعرتافات ال�سقيق قادت ال�سرطة اإىل الع�سابة 
ال�سغرية  ل�سقيقة  الب�سعة  باحلادثة  وعلم  �سفره  من  �ستانفيلد  عاد 
الطيبة التي كانت تناديه اأحيان باأبي واأمام رجال ال�سرطة اعرتف 
�ستانفيلد اأن هناك ع�سابة تتجر يف املخدرات كان يعمل معها وعندما 
قطع �سلته بهم مل يرتكهم اإل بعد اأن �سرق منهم 11 الف دولر لذلك 

اأرادوا النتقام منه.
زعيم املجموعة يدعي اأورلندو هول 24 �سنة اأمريكي الأ�سل ومعروف 
كل  ومع  امل�سروعة  غري  بن�ساطاته  ال�سرطة  ورج��ال  ال�سلطات  لدى 
الجتار  جرمية  اجلرمية  نف�س  يرتكب  ال�سجن  من  فيها  يخرج  مرة 
يف  معروف  حي  يف  ي�سكن  الوح�س  البلطجي  هذا  ولكن  املخدرات  يف 
حّي  وهو  العوا�سف  اأو  الرعد  منطقة  تدعى  منطقة  يف  البلدة  تلك 
رجال  اأن  حتى  واملجرمني  الطرق  وقطاع  املطاردين  ت�سم  منطقة  اأو 

البولي�س اأنف�سهم يخافون من دخول هذه املنطقة .
دائرة  وات�سعت  الولية  يف  الفيدرالية  املباحث  اإىل  الق�سية  و�سلت 

البحث والتحقيق حتى األقى القب�س على اأورلندو واأ�سقائه.
الأكرب  ال�سقيق  اأكد  هكذا  نعم  ليزا  خطفوا  الذين  البلطجية  اإنهم 
اعرتفوا  واأ�سقائه  اأورلن��دو  علي  وبالت�سييق  الفيدرالية  للمباحث 

بجرميتهم املجنونة الب�سعة ودلوا على مكان اجلثة.
وكانت املفاجاأة الأكرث ب�ساعة اأمام رجال ال�سرطة لقد وجدوا ليزا يف 
و�سع غريب يداها فوق راأ�سها وفمها مفتوح ومملوء بالطني لقد دفنوا 
ليزا وهي ما زالت حّية وماتت خنقا بعد اأن اأقامت وحاولت اخلروج 
من قربها الأ�سود وعندما حاولت ال�سراخ انح�سر يف فمها الطني فاأدى 

اإىل وفاتها. 

ليز� �جلميلة 16 �شنة دفنوها حية
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ماذا يحمل امل�ساهد معه من الأر�س املحرتقة يف World War Z؟ رمبا اأ�سوات اأ�سنان 
املوتى الأحياء التي ت�سّد الأع�ساب، اأو رمبا م�سهد املوتى الأحياء املكد�سني بع�سهم فوق 
بع�س وهم يحاولون ت�سّلق اأ�سوار القد�س، اأو امل�ساهد امل�سورة من اجلو لعدد من النا�س 
املذعورين الذين يحاولون الهرب من اإخوانهم املوبوئني مهرولني يف �سوارع فيالدلفيا. 
ول �سك يف اأن قدرة املوتى الأحياء على التحرك بهذه ال�سرعة الكبرية خميفة جّدًا. 
توؤدي املمثلة مرياي اإينو�س )م�سل�سل The Killing على حمطة AMC( دور زوجة 
 Monster’s( فور�سرت  م��ارك  اأخرجه  ال��ذي   ،World War Z يف  بيت  ب��راد 
زوجة  لين،  كارين  ب�سفتها  ولكن  جّدًا(.  �سريعون  الأحياء  )املوتى  تقول:   .)Ball
غاري لين )براد بيت(، البطل املرتدد الذي يعمل حمققًا يف الأمم املتحدة )قد تخال 
اإينو�س خالل املواجهات  �س  اأنك ت�ساهد نهاية العامل على يد الأموات الأحياء(، ُتهمَّ

احلا�سمة مع املوتى الأحياء. اأَومل ترغب يف اأن تقتل املزيد منهم؟ 

 World War Z  بر�د بيت يحارب �ملوتى �لأحياء يف

ماثيو بريي يجد �ل�شعادة �حلقيقية 
�ل�ضعادة �حلقيقة يف حياته  �ن��ه �ج��د  ب��ريي  �لأم��ريك��ي ماثيو  �ملمثل  ق��ال 

بف�ضل �لتخل�ص من �لإدمان �م�ضاعدة �لآخرين.
�لأمريكية عن  )بيبول(  مقابلة مع جملة  �ضنة( يف   43( ب��ريي  �حت��دث 
�إدمانه على �لكحول ��مل�ضكنات، �كيفية خر�ج �لأمور عن �ضيطرته لدرجة 

دفعته �إىل طلب �مل�ضاعدة.
�لإدم���ان تخل�ص منه،  �ضنو�ت من مكافحة  بعد  لأن��ه  �ضعادته  ��أع��رب عن 

م�ضدد�ً على �نه يكر�ص نف�ضه �لآن مل�ضاعدة �ملدمنني �لآخرين.
��ضدد على �ن �لتخل�ص من �لدمان �م�ضاعدة �لآخرين قاد�ه لل�ضعور ب�(

�ل�ضعادة �حلقيقية( يف حياته. �ذكر �ن �ضبب قدرته على م�ضاعدة �لآخرين 
يف  عانى كثري�ً  �لنا�ص �ضخ�ضاً  �ن يرى  �أخطاأ كثري�ً، )�من �جليد  �نه  هو 

حياته بات يف ��ضع جيد �ما عاد يعاين(.
ي�ضار �إىل �ن بريي �عرف باأنه كان يعاين �لإدمان على �مل�ضكنات ��لكحول 
ي����وؤدي د�ر  ���ض��ط��وع جن��وم��ي��ت��ه يف م�ضل�ضل )�أ����ض���دق���اء( ح��ي��ث ك���ان  خ���الل 
ن�ضر  يف  جلهوده  �ملا�ضي  مايو  يف  �لأبي�ص  �لبيت  كرمه  �ق��د  )ت�ضاندلر(، 
�لوعي حيال خطة )حمكمة �ملخدر�ت( �ملدعومة من �حلكومة ��لتي ت�ضم 
للمرة  يعتقلون  �لذين  �لأ�ضخا�ص  مل�ضاعدة  ب��الإدم��ان  متخ�ض�ضني  ق�ضاة 

�لأ�ىل حتى يدخلو� مر�كز �إعادة �لتاأهيل بدًل من �ل�ضجون.

هريثيك رو�شان يخ�شع لعملية جر�حية 
خ�ضع  ر��ضان  هريثيك  �ملمثل  بوليو�د  جنم  �أن  �م�ص  �إخباري  تقرير  ذكر 

جلر�حة لإز�لة جلطة دموية يف �لدماغ.
�لتجلط  �أن  �ن��دي��ا(  �أ�ف  تر�ضت  )ب��ر���ص  �لهندية  �لأن��ب��اء  �ك��ال��ة  ��أف����ادت 
�لتي  �جلر�حة،  �إن  �لوكالة  �قالت  �لر�أ�ص.  يف  �إ�ضابة  ب�ضبب  كان  �لدموي 
ذكر يف �ضفحته على  �ملمثل قد  �ك��ان  بالنجاح.  كللت  �لأح��د،  يوم  �أجريت 
�أن��ه كان يعاين من �رم دموي  �لعملية �جلر�حية  �إج��ر�ء  )في�ضبوك( قبل 
�أكرث  39 عاما يف بطولة  �لبالغ من �لعمر  حتت �جلافية. ��ضارك �ملمثل 
فيلم  يف  �لأ�ل  ظ��ه��وره  بعد  �لنجومية  �إىل  ��ضل  �أن  منذ  فيلما   20 م��ن 
)كاهو ن��اه... بيار هاي( �أ� )ق��ل... �إنك حتبني( يف عام 2000. �ينحدر 
ر��ضان من عائلة فنية معر�فة يف بوليو�د، حيث كان ��لده ر�كي�ص ر��ضان 
يعمل منتجا �خمرجا، كما �أنه متز�ج من حبيبة طفولته �ضوز�ن خان، �بنة 

�ملمثل �ضاجناي خان.

�لد�يل،  �ل�ضينمائي  �لبندقية  قال منظمو مهرجان 
�ن فيلم )جاذبية(، للممثل �لأمريكي جورج كلوين، 
��ملمثلة �ضاندر� بولوك، �ضيعر�ص يف �فتتاح �ملهرجان 

�ل�ضهر �لقادم. 
�لت�ضوير  بتقنية  �ه��و  �لفيلم  �ن  �مل��ن��ظ��م��ون،  �ق���ال 
�لثالثي �لأبعاد، للمخرج �ملك�ضيكي، �لفون�ضو كو�ر�ن، 
يج�ضد فيه كلوين، �بولوك، �ضخ�ضيتي ر�ئد �ر�ئدة 

ف�ضاء، تتعر�ص مركبتهما لكارثة يف �لف�ضاء.
��مل��خ��رج �لفون�ضو ك�����و�ر�ن، ل��ه ع��دي��د م��ن �لأف���الم 
�لناجحة عاملياً منها، )هاري بوتر ��ضجني �زباكان(، 
�أ��ضكار عن فيلميه  كما ُر�ِضح كو�ر�ن، لثالث جو�ئز 

)�أطفال �لرجال(، �)يو تو ماما تامبني(. 
�لثامن  �ملهرجان يف  �ن تنطلق فعاليات  �ملقرر،  �من 
��ل��ع�����ض��ري��ن م���ن �أغ�����ض��ط�����ص �ل���ق���ادم، �ي���ر�أ����ص جلنة 
�ل��ت��ح��ك��ي��م، �مل���خ���رج �لي����ط����ايل �مل��خ�����ض��رم ب���رن���ارد� 

بريتولوت�ضي.

)جاذبية( جورج كلوين تفتتح مهرجان �لبندقية

�لكن  مو�جهتهم.  �إىل  عندئٍذ  �ضاأُ�ضطر  �أنني  �إل  ذل��ك.  )�أعتقد  جتيب: 
حتى خالل �لت�ضوير، �أدى د�رهم ممثلون �أقوياء �ضخام متخ�ض�ضون يف 
�لباب لأننا  �حلركة �كانو� يعد�ن ب�ضرعة كبرية. ثمة م�ضهد نفتح فيه 
.)ً� نظن �أنهم لي�ضو� خلفه. �إل �أننا خمطئون. كان هذ� �مل�ضهد خميفاً جدنّ

 World War Z: An Oral ر��ي������ة  �إىل  �ل��ف��ي��ل��م  ي�����ض��ت��ن��د 
ملاك�ص بر�ك�ص )�بن ميل(.   History of the Zombie War
�ل ي�ضيع World War Z �لوقت يف �لتفاهات بل يدخل مبا�ضرة يف 
�ضلب �حلركة ��لت�ضويق: يكون �لز�جان لين ��بنتاهما يف طريقهم �إىل 
�ملنزل عندما ي�ضطدمون بزحمة �ضري على طريق لونغ �أيالند �ل�ضريع. 
كانت هذه �لزحمة لتعترب عادية لول رمبا �لوحو�ص �لذين ياأكلون حلم 
�ملاأزق  ه��ذ�  من  ب�ضعوبة  ينجون  �ضيار�تهم.  من  �لنا�ص  �يجر�ن  �لب�ضر 
�إي��ج��اد �حللول  يعمل على  غ��اري  لأن  �ملدينة  �خل��ر�ج من  �ينجحون يف 
ل �لعامل باأ�ضره �إىل منطقة �أزمة.  بالهبوط يف مناطق �لأزمات. �قد حتونّ

لذلك تر�ضل له �لأمم �ملتحدة طو�فة.

منطقة اأزمة
يتحدث بع�ص �لتقارير عن �أن موقع ت�ضوير World War Z بحد 
ذ�ته كان منطقة �أزمة. �إل �أن �ملنتجة ديدي غاردنر، �لتي تدير مع بيت 
�ضركة �لإنتاج Plan B، توؤكد �أنه كان �أكرث تنظيماً مما بد� عليه. تقول: 
بكثري مما �ضادفناه  �أك��رب  اً  كان حتدينّ نعم. هل  اً؟  ل ذلك حتدينّ �ضكنّ )هل 
يف م�ضاريع �أخرى؟ كال، على رغم كل ما كتب(. �تو�ضح �أن بع�ص �أ�جه 
�لإنتاج ُحلنّت ب�ضال�ضة ��ضهولة، خ�ضو�ضاً قر�ر ��ضتخد�م مدينة غال�ضكو 

�ل�ضكتلندية كبديل لفيالدلفيا.
�عن هذه �مل�ضاألة تقول غاردنر: )كانت مالئمة متاماً. �قع �ختيارنا �أ�ًل 
على لندن. �عرثنا فيها على �لأماكن �ل�ضا�ضعة ��لطرقات �لطويلة �لتي 
بد�  �لأق��ل،  �أ�ضبوعني على  �إليها مدة  نحتاج  �أننا  �لكن مبا  فيها.  نرغب 
ذلك م�ضتحياًل يف لندن. لذلك �نتقلنا �إىل غال�ضكو(. �هناك رحبنّ بهم 
تبلغ ميز�نيته، ح�ضب  ذ فيلم  ُينفَّ �أن  هم  �ضرنّ ب��اأذرع مفتوحة. �قد  �لنا�ص 

بع�ص �لتقارير، نحو 200 مليون د�لر، يف منطقتهم.
ر فيها فيلم �آخر. لكننا تذكرنا  تخرب غاردنر: )ثمة �أماكن تفرح باأل ي�ضوَّ
يف غال�ضكو �أن ل�ضناعة �لأفالم �ضحرها �خلا�ص، ما د�م �لنا�ص مل يعتاد�� 

بعد عماًل مماثاًل(.

 World War لكن �أمل ياألف �لنا�ص بعد �ملوتى �لأحياء؟ قد يكون�
 Night of the Living منذ  �لأحياء  �ملوتى  عن  �إنتاج  �أكرب   Z
�لنوع من �لأفالم يف �ل�ضنو�ت  هذ�  تنا�لت  كثرية  �أعماًل  لكن   .Dead
 Shaun ofn، �لأخرية، مثل م�ضل�ضل The Walking Deadل 

،DeadDawn Dawnaof the Dead ،the Dead
 Land of the ،Juan of the Dead  28 Days Later، 

.I Am Legend� ،،Deadr
جمرد  من  �أكرث  ر�أيي،  يف   ،World War Z( :لكن غاردنر توؤكد
فيلم ع��ن �لأح��ي��اء �لأم����و�ت. �أظ��ن �أن ت��ن��ا�ل ك��ل ه��ذه �ل���ر�ؤى ع��ن نهاية 
�إن  �لكن  �ليوم.  عاملنا  يف  �لأح���د�ث  بت�ضارع  يرتبط  �ل�ضا�ضة  على  �لعامل 
متكنَت من �بتكار عمل �ضبيه مبا �أعددناه ���ضتطعَت �أن ت�ضيف �إليه ر�ؤية 

مليئة بالأمل، ف�ضتتمكن بالتاأكيد من ��ضتقطاب �هتمام �لنا�ص(.
تذكر �إينو�ص: )يف �لعامل �حلقيقي خما�ف حقيقية نقلق ب�ضاأنها. �لكن 
خيايل  يخيفك  م��ا  �أن  تعلم  لأن���ك  ب��الأم��ان  ت�ضعر  ��أن���ت  ت��خ��اف  عندما 
بالر�ضا لأنه  �ضعور�ً  �لنوع من �خلوف  باملرح. مينحك هذ�  ت�ضعر  بحت، 
�أن ترك  �أردت  من ن�ضج �خليال(. لكنها ت�ضيف بنوع من �لت�ضا�ؤم: )�إذ� 
عقلك يغو�ص يف �لتفكري، ُيعترب �ملوتى �لأحياء رمز�ً لأمور �أخرى نتفادى 
�لإرهاب،  �لغرباء،  من  �خلوف  �ملر�ص،  �لهجرة،  مثل  معها...(  �لتعاطي 

�غريها من خما�ف.
ي�ضتطيع  �أن يكون هذ� حقيقي. ففي هذه �حلالة،  )�آم��ل  تقول غاردنر: 
�لنا�ص �أن يحملو� معهم كل خما�فهم �إىل �لفيلم �يطبنّقو� عليه قيمهم 
�توقعاتهم �خلا�ضة. �أ� رمبا ميكنهم بكل ب�ضاطة �ل�ضرخاء ��ل�ضتمتاع 

مبا ي�ضاهد�نه(.

املوتى ما زالوا اأحياء
تتمحور �أفالم م�ضا�ضي �لدماء حول �خللود ��مل�ضاهد �ملقززة. على رغم 
 World ذلك، يحقق �ملوتى �لأحياء �نت�ضار�ً �آخر مع بدء عر�ص فيلم
لك فيه ع�ضة �أحد �لأمو�ت �لأحياء  يتخيل �لفيلم عاملاً حتونّ  .War Z
تبقى من حياتك. �لكن  ملا  �نتحاري  �إىل مهو��ص  ث��و�ٍن   10 يف غ�ضون 
�لأفالم  م��ن   World War Z ك��ان  �إذ�  م��ا  ل��رنى  ننتظر  �أن  علينا 

�لكال�ضيكية لهذ� �لنوع، مثل
 ZZombie Vegetarians ،Zombies on

 .Zombies! Zombies! Zombies!s�  ،Broadway
�لتالية ل  �لأف���الم  �أن  ي��ب��د�  �أنف�ضهم،  �لأح��ي��اء  �مل��وت��ى  غ���ر�ر  �ل��ك��ن على 

متوت:
 :N)1968( NIGHT OF THE LIVING DEAD •
ر جورج ر�مري� كابو�ضه عن �ملوتى �لأحياء بالأبي�ص ��لأ�ضود )يذكر  �ضونّ
بحقبة حرب فيتنام(. �مع �أن ميز�نيته مل تتخطَّ 114 �ألف د�لر، �إل 

�أنه مهد �لطريق �أمام في�ص من �أفالم �ملوتى �لأحياء.
 Evil Dead �أ1992( �أ�( ARMY OF DARKNESS •
�أعماًل مهمة عدة  ذ  �ل��ذي نفنّ �ضام ر�مي��ي،  �لفكاهي  �لفيلم  �أخ��رج   :III
د�ر  ي��وؤدي  ماغو�ير.  توبي  بطولة  من  �لعنكبوت  �لرجل  ثالثية  ت�ضمل 
�لبطل �آ�ص �ليامز يف �لفيلم �لنجم بر��ص كامبل، �لذي يعلق يف �لع�ضور 
باملوتى  �ل�ضبيهني  �ملحاربني  من  جي�ص  حماربة  �إىل  �ُي�ضطر  �لو�ضطى 

ليعود �إىل �حلا�ضر.
بعيد�ً  بويل  د�ين  ك��ان   :D)2002( 28 DAYS LATER  •
كل �لبعد عن Slumdog Millionaire، عندما �أخرج هذ� �ل�ضكل 
ث من �أفالم �ملوتى �لأحياء. فقد �أدخل بع�ص �لتعديالت على هذ�  �ملحدنّ
مقلقاً   ً� ج��ونّ ��بتكر  �ل�ضريعني(  �لأح��ي��اء  �ملوتى  �لأف��الم )مثل  �لنوع من 

اً �إىل حدنّ عن نهاية �لعامل. �منطقينّ
غورد�ن  �ضتو�رت  �أخ��رج   :R)1985( RE-ANIMATOR  •
�لفيلم �لذي تكرث فيه �مل�ضاهد �لدموية، ��أدى فيه د�ر �لبطولة �ملمثل 
لوفكر�فت  ب.  ه���.  ق�ضة  �إىل  �لفيلم  ي�ضتند  كومبز.  جيفري  �ملحبوب 
حما�لت  ل  ت�ضجنّ �لتي   ،Herbert West - Reanimator
�ي�ضت )كومبز( لإعادة �إحياء �ملوتى. �قد �أ�حى �لعمل عدد�ً من �لأفالم 
� B)1989( Bride of Re-Animator بينها  �لأخ��رى، من 

.B)2003( Beyond Re-Animator
 T)1920( THE CABINET OF DR.  •
تاأثري�ً خالل  �أملانية ��أكرث �لأفالم  تعبريية  حتفة   :CALIGARI
�يوؤدي  �ي��ن،  ر�ب��رت  ه��ذ�  �لرعب  فيلم  �أخ��رج  �ل�ضامتة.  �لأف���الم  حقبة 
�ملنوم  �ضيز�ر  د�ر  �ل�ضهري(   Casablanca )فيلم  فيدت  كونر�د  فيه 
�ضبيهة  علبة  يف  �لغام�ص  كاليغاري  �لدكتور  يبقيه  �ل��ذي  اً،  مغناطي�ضينّ
عن  فيلماً  �لعمل  يكون  هكذ�  �ل�ضريرة.  لأغر��ضه  �ي�ضتخدمه  بالتابوت 

�ملوتى �لأحياء ملن ل يحبون �ملوتى �لأحياء.
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اعداد
عبد اهلل املن�صوري

بيت الق�صيد

مقادير جند

�شيعـانـي الـغـّوا�س  اإنـظـر 

وايعانـي البحـر  جليـج  فـــــي 

فرحـانـي اإيّـيـك  ايـنـال  بــه 

�شـانـي لـهـا  اجلـيـون  حّبـة 

ان�شـانـي �شـّوب  مثلـك  كـم 

ــه ـــ وزون و  الـــــّدر  ح�شـور  فـــــي 

والـ�ّشـونـه ـــــام  ـــ الأيّ يقـ�شـي 

ــــه اتـــعـــوزه نــظـــــرة الــّلــونـــــه اأوب

عونـه ــك  ـــ ول اإ�ــشــر  ــي  عــل بــن 

يـطـرونـه والآن  قـبـل  مــن 

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

يا�شيب عيني على مافات من عمري

ان كنت ما ار�شيت ربي يف عباداتي

 ياهلل تغفــر ذنوبي يوم انا مدري  

متى توقف عقب ماع�شت �شاعاتي

حكمــــــــة

للتواصل:
E-mail:xhms@hotmail.com

فاكس: 4488436   
�شالم �هلل

دعت �سمراجلدايل وانتخت بالقذل�ة الهل�ة

ويوم اين لقيت لها اخللود وجيت ابو�سل له

خ�سع لك را�س م�سبوق الق�سايد وانحنى كله

حل�ه عل�ى  ب�اق  جمل��س  رحيلك  يذكرين 

�سل�ه م�ن  الثارين  ي��ويف  �سيف  �سليت  هنا 

دل�ه ودلن�ا  الكري�م  م�سحف�ك  بين�ت  هنا 

كنا حت�ت ظل�ه �ساقيت غ�سن من غال  هنا 

هنا كان الرجال جبال ما تقبل خن�ا الزل�ة

هلل �سربت�ه  ما  غدر  املاء  ت�سوف  لو  رجال 

املل�ة ون�س�رة  العلوم  وكنوز  التوحيد  هل 

هنا ما�سيك وريا�س اخلليل اللي رعى خل�ه

هنا تخنقني العربة وانا اكتب يا ر�س�ول اهلل

وجتل�ه بالبي�د  الفخ�ر  من  يتيه  قرب  وابو 

تل�ه ث�را  ف�ي  ي�سم�ك  قرب  الوفا  ويهناك 

وانا لمن ذكرت فراقك اللي يف يدي غل�ه

على بعد الزمان اللي يعقد احلب�ل ويحل�ه

فل�ه و  ن�سرين�ه  ال�سب�ا  هز  ما  اهلل  �سالم 

لغويه�ا ازريت  للق�سيد  عرو�س  مني  تبي 

مغليه�ا دون  فهقه�ا  الل�ي  الك�الم  تنحرك 

وماليه�ا وم�سغله�ا  �ساعرالدني�ا  بك  وان��ا 

مواطيه�ا تنوم�سن�ا  الل�ي  الرجال  مداهيل 

ويطفيه�ا اجل�وزا  يطع�ن  رمح  علقت  هنا 

فيه�ا وننته�ي  الك�الم  مواعي�د  نبدا  معك 

و�ساريه�ا الدني�ا  باي�ع  ي�ا  بالغنا  ن�سولف 

مواظيه�ا باق�ي  وابل�ه  �سح�اب  عماميها 

باأول مغازيه�ا يا �سيدي  الر�سا  نبت ع�سب 

وتاليه�ا لوله�ا  التاري�خ  ي�سح�ك  رج�ال 

مغانيه�ا ف�ي  لعبن�ا  م�دري  عذبها  �سربنا 

على قربك ن�سيت النا�س حاقده�ا وحانيه�ا

و�ساليه�ا �سماميه�ا  م�ن  تبني  ح�سد  على 

ما دامه بني فردو�س اجلنان وبني من�سيه�ا

بالويه�ا م�ن  �سيبتن�ي  الليايل  ان  ن�سيت 

وراعيه�ا الدمع�ة  طاح�ت  ذكرتك  ليامني 

على الطفل اليتيم اللي عطى الدنيا معانيه�ا
خالد العتيبي

كلنا خليفة

اجل��ود طبعه  وا���س��ل  علم  خليفه  ال�سيخ 

�سمري ب��ك��ل  بيح��كم  ح�����اك��م  احل�����ك��م  ف 

الهيئات يف  وي��ع��ل��ي  ال��ب��ن��اي�����ات  يف  بيبني 

وفات وع���د  دا  ميقل�س  وع��وده  لكل  وي��ويف 

اإحدود ماله  عطائه  العرب  اإخوانه  ي�ساعد 

فقري فيها  خم��ال  ل��ب��ل��ده  حكمه  ظ�����ل  وف 

املقامات يف  وي��ع��ل��ي  ب�����ل��ده  اأولد  ويح��ب 

ثبات بكل  بيحكم  حاكم  ده  �سيخ  خليفه 

ال�ساعر امل�رصي/حممد ال�سيد ح�سن اأحمد

ريت�يت
 

جمعت التغريدات : غاية 

�سعود احلايف

  @SaudAlhafi 

ال�سيام  يرّو�س  النف�س   وْيعّقل الل�سان

وال�سيام ي�سّح البدان ويغيث القلوب

ربي اقبل �سوم من �سام يف �سهر رم�سان

واغ�سل بعطفك ولطفك ورحمتك الذنوب

**

ال�ساعر اللبناين/ نزار فرن�سي�س

  @nizar_francis 

هيك.. بّدي اتركك.. تتموت.. 

ويِطّق قلبك َطّق.. عا مهلو..

 البيخون.. ما بيكون اإبن ْبيوت.. 

الأ�سلو خيانة.. بريجع ْلأ�سلو..

**

جاراهلل ال�سدي 

  @J_k_alsheddi 

انق�سى كٍم يوم من �سْهر ال�سيام •

م�سرع الأيام ف� ال�سهر الكرمي /

من ي�سومه حمت�سب اجر القيام •

مكرب اجره والأجر اأجٍر عظيم ~

**

حمد الربيدي 

  @hamad_albraidi 

 ذهب ال�سماأ وابتلت عروق القلوب 

والجر ثابت .. يا اإلٌه مل ُيرى 

غفرانك .. اللهم من كل الذنوب

واغفر لنا�ٍس غاليه حتت الرثى

 ق�سيده ال�ساعر/ خالد حممد العتيبي يف مدح الر�سول �سلى اهلل 
عليه و�سلم نعيد ن�سرها بناًء على طلب القراء.

م�سر   ، الكنانة  اأر���س  من  جاءتنا  م�سريه  نب�سات 
�ساحب  ل�سيدي  اجلليلة  للمواقف  تقديرًا  العروبة 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل ورعاه ، �سيما مع اإطالق �سموه مع اإطاللة 

ال�سهر املبارك حملة لدعم م�سر.

�فتتاح �لدورة �لتا�شعة من مهرجان لي�� للرطب 
�نطلقت م�ضاء �خلمي�ص فعاليات مهرجان ليو� للرطب يف د�رته �لتا�ضعة 
نهيان  �آل  ز�يد  بن  من�ضور  �ل�ضيخ  �ضمو  رعاية  حتت  تقام  �لتي   ،2013
نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء �زير �ضوؤ�ن �لرئا�ضة، �بتنظيم من جلنة �إد�رة 
�ملهرجانات ��لرب�مج �لثقافية ��لر�ثية يف �إمارة �أبوظبي، حتى �خلام�ص 
��لع�ضرين من �ل�ضهر �جلاري ��ضط ح�ضور جماهريي كبري من خمتلف 
�لأ�ضالة ��لر�ث  �لتوقعات، �م�ضاركات ���ضعة من ع�ضاق  �جلن�ضيات فاق 

�حمبي �أ�ضجار �لنخيل ��ملهتمني بها.
�لثقافة ��ل��ر�ث يف ديو�ن  �ملزر�عي م�ضت�ضار  ��أع��رب �ضعادة حممد خلف 
�لثقافية  ��لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  رئي�ص جلنة  �أبوظبي  �ضمو �يل عهد 
�لذي  �لكبري  �جل��م��اه��ريي  �لإق��ب��ال  يخ�صنّ  فما  �ضعادته  ع��ن  ��ل��ر�ث��ي��ة، 
�لكبرية  ��مل�ضاركة  �جلن�ضيات  خمتلف  من  للمهرجان  �لأ�ل  �ليوم  �ضهده 
جناح  م��دى  يعك�ص  مما  �ملختلفة  �لرطب  م�ضابقات  فئات  يف  للمت�ضابقني 
�ملهرجان يف �لو�ضول �إىل جميع فئات �ملجتمع، بعدما حتول �إىل �حتفالية 
بزر�عة  ��ملهتمني  ��لأ�ضالة  �ل��ر�ث  ع�ضاق  �إليها  جتذب  كبرية  كرنفالية 
�لنخيل، �إىل جانب �لتو�جد �مللحوظ لالأ�ضر ��لعائالت �هو ما يوؤكد جناح 

�ملهرجان يف حتقيقه لالأهد�ف �ملن�ضودة منه .
�أن �لإقبال �لكبري  �أكد عبيد �ملزر�عي مدير مهرجان ليو� للرطب  كما � 
�لأ�ل للمهرجان، قد �ضاعف من م�ضوؤ�لية  �ليوم  �لتوقعات يف  �لذي فاق 
��لأن�ضطة  �ل��رب�م��ج  م��ن  متنوعة  باقة  تقدمي  �أج��ل  م��ن  �ملنظمة  �للجنة 

��لفعاليات �لتي تلبي �حتياجات �جلمهور �حتقق مطالبهم �ملتنوعة.
كثيفة من  �أع��د�د�ً  �ضهد  للرطب قد  ليو�  ملهرجان  �لأ�ل  �ليوم  �أن  ��أ��ضح 
�لز��ر �لذين تو�فد�� �إىل �أر�ص �ملوقع من خمتلف �جلن�ضيات لال�ضتمتاع 
ب��ر�م��ج ��أن�����ض��ط��ة ثقافية �ت��ر�ث��ي��ة �ترفيهية  �مل��ه��رج��ان م��ن  ي��ق��دم��ه  مب��ا 
متنوعة. خا�ضًة ��أن �لأجو�ء �لرم�ضانية قد �أ�ضفت على �حلدث نوعاً من 

�لطق�ص �ملميز �أ�ضهم بد�ره يف جذب ���ضتقطاب �لعائالت من كل مكان.
�لعديد من  تنظيم  للمهرجان على  �ملنظمة  �للجنة  �من جانبها حر�ضت 
رغم  �متطلباتهم  �جلمهور  �حتياجات  تلبي  �لتي  ��لفعاليات  �ل��رب�م��ج 
للرطب  ليو�  يكون مهرجان  �أن  �أجل  ثقافاتهم �جن�ضياتهم، من  �ختالف 
�حتفالية كرنفالية ي�ضتمتع بها �جلميع �ضو�ء من د�خل �ملنطقة �لغربية �أ� 
خارجها. حيث متينّزت �لفعاليات بت�ضليطها �ل�ضوء على �لر�ث �لإمار�تي 
ل  ��لتوعية باأبرز معامل �ملور�ث �ل�ضعبي، ف�ضاًل عن �أننّ �ملهرجان بات ُي�ضكنّ
يف  تعتمد  �لتي  �لغذ�ئية  ��مل��و�د  �لبتكار�ت  �أح��دث  لعر�ص  �ضنوية  فر�ضة 

ت�ضنيعها على �لرطب ��لتمر، �كل ما يتعلق ب�ضجرة �لنخيل.


