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فقدان الأ�ضنان ي�ضر الذاكرة
اكت�سف علماء من ال�س�يد اأن ذاكرتنا يف اأ�سناننا، م�ؤكدين اأن فقدان 
اأن يك�ن لذلك  اإىل خلل يف ذاكرته، ومن دون  اأ�سنانه ي�ؤدي  الإن�سان 

اأي عالقة بالعمر.
ذاكرة  يف  خلل  اإىل  ي���ؤدي  الأ�سنان  فقدان  اأن  اإىل  الدرا�سة  وت��سلت 
اجليدة  ال��ذاك��رة  واأن  بالعمر،  عالقة  لذلك  يك�ن  اأن  دون  الإن�����س��ان، 

ترتبط بالأ�سنان الطبيعية اجليدة ولي�س ال�سطناعية.
�سبكة  م��ن  ج���زءا  ف���اإن  ال�سن  ف��ق��دان  اأن���ه عند  ال��ب��ح��ث،  كما ظهر يف 
املخت�س يف  الدماغ  �سلبا على جزء من  ي�ؤثر  الأع�ساب تختفي، مما 

الذاكرة.
وتابع الفريق الطبي املئات من امل�اطنني يف كل من ال�س�يد والرنويج 
ملدة ع�سرين عاما، �سجلت خاللها التط�رات لكل �سخ�س على �سعيد 

العمر والذاكرة والهرم.
الإ���س��ارات احل�سية،  الأ�سنان ت�سعف  اأن��ه مع فقدان  ويعتقد اخل��راء 

التي تبعث املعل�مات اإىل الدماغ، وهذا ي�ؤثر �سلبا يف ذاكرة الإن�سان.
كما يعتقد العلماء اأي�سا اأن الأمرا�س التي ت�سيب الإ�سنان لها عالقة 
اأي�سا بالذاكرة، حيث اإن هذه الأمرا�س ميكن اأن ت�سبب م�ت الع�سب 

وفقدان الذاكرة.
لذا ين�سح الأطباء باأنه اإذا ما اأراد املرء احلفاظ على ذاكرة جيدة يف 

الكر، اأن يحافظ على اأ�سنانه اأثناء �سبابه.

الغداء على املكتب يزيد الإنتاجية
الغداء  وجبة  يتناول�ن  ال��ذي��ن  الأ�سخا�س  اأن  اأمل��ان��ي��ة،  درا���س��ة  ذك��رت 
يخرج�ن  الذين  نظرائهم  من  اإنتاجية  اأك��ر  يك�ن�ن  مكتبهم،  على 

لتناولها يف اأحد املطاعم. 
وبينت الدرا�سة اأن باحثني اأملان قام�ا بدرا�سة على جمم�عتني، ُطلب 
وقت  وخ��الل  مكتبها  على  وح��ي��دة  غدائها  وجبة  ت��ن��اول  الأوىل  م��ن 
لتناول وجبة  اإىل مطعم قريب  بال�سري  للثانية  �سمح  حم��دود، فيما 

غداء مع �سديق وملدة �ساعة. 
وجد العلماء اأن املجم�عة الثانية عادت اإىل العمل اأقل تركيزاً ويقظة، 
املهمات  ت���يل  عليها  �سّعب  مما  الدماغية  وظيفتها  انخف�ست  كما 

امل�كلة اإليها ومعاجلة امل�سكالت. 
اأما املجم�عة الأوىل، فكانت يف املقابل اأكر اإنتاجية واأو�سح الباحث�ن 
الذي  امل�����س��روب  اإىل  ي��ع��زى  اأن  الإن��ت��اج��ي��ة ل ميكن  اأن الخ��ت��الف يف 
الطعام  تناولهما  ب�سبب  ال��غ��داء،  وجبة  خ��الل  املجم�عتني  تناولته 
عينه، وابتعادهما عن الكح�ل اإل اأنهم اأ�ساروا اإىل اأن املجم�عة الثانية 

عادت اإىل العمل وهي م�سرتيحة و�سعيدة. 

اإنقاذ طفلة تناولت مبيدًا ح�ضريًا
متكن فريق طبي �سع�دي من اإنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر خم�س 
اأهلها مبيدا ح�سريا وقام ذووها  �سن�ات، بعد تناولها على غفلة من 
تناول  ج��راء  وت�سمم  اختناق  حالة  يف  وه��ي  امل�ست�سفى  اإىل  باإي�سالها 

املبيد، بح�سب �سحيفة عكاظ ال�سع�دية. 
وع��ل��ى ال��ف���ر مت اإدخ��ال��ه��ا ل��غ��رف��ة الإن��ع��ا���س وق���ام ال��ف��ري��ق��ان الطبي 
لأكر  ا�ستمرت  التي  الرئ�ي  القلبي  الإنعا�س  بعملية  والتمري�سي 
والتنف�س  كالنب�س  احلي�ية  العالمات  ع�دة  وبعد  �ساعة،  ن�سف  من 
تدريجيا، خ�سعت الطفلة لعملية غ�سيل مع�ي وعناية طبية مكثفة 
حتى ا�ستقرت حالتها ومت حت�يلها اإىل م�ست�سفى امللك فهد املركزي 

بجازان وتن�ميها بق�سم العناية املركزة. 

تغري املناخ يزيد 
ال�ضراعات العنيفة 

الرت����ف����اع  اأن  درا�����س����ة ج����دي����دة  ك�����س��ف��ت 
العاملية  احل������رارة  درج�����ات  يف  امل��ل��ح���ظ 
الأخرى  والك�ارث  اجلفاف  من  واملزيد 
اإىل  يق�د  اأن  املرجح  من  باملناخ  املتعلقة 
بني  العنيفة  ال�سراعات  زي��ادة كبرية يف 

الأفراد وجمتمعات باأكملها. 
فقد خل�ست مراجعة ل�61 تقرير عنف 
اإىل  اإندبندنت  �سحيفة  ن�سرته  مف�سال 
وال�سراعات  ال�سخ�سية  ال��ن��زاع��ات  اأن 
مع  كبرية  بدرجة  ت��زداد  الأو�سع  املدنية 
الطق�س،  اأمن��اط  يف  امللح�ظة  التغريات 
م��ث��ل ال���زي���ادة يف درج����ات احل����رارة وقلة 

املطر.
ب��اأن��ه ح��ت��ى التغريات  واأف�����ادت ال��درا���س��ة 
امل���ح���دودة ال��ب��ع��ي��دة ع��ن ال��ع��رف ال�سائد 
العنف،  يف  ملح�ظة  زي���ادات  اإىل  ت����ؤدي 
التي  املت�قعة  ال��زي��ادة  اأن  اإىل  وت��سلت 
ت���ق���در ب���درج���ت���ني م��ئ���ي��ت��ني يف درج����ات 
احل��������رارة ال���ع���امل���ي���ة ه�����ذا ال����ق����رن ميكن 
يف   50% بن�سبة  زي�����ادة  اإىل  ت��ق���د  اأن 
احلروب  مثل  الكبرية  العنف  �سراعات 

الأهلية.

و�صائل االت�صال االجتماعي
طبعا، من ال�سهل ان تك�ن على ات�سال دائم مع ا�سدقائك وان تنف�سل عن عملك، 
ار�سلت لك  او  ال�ساعة. فكلما جدد احد ا�سدقائك من و�سعه  ولعدة مرات خالل 
انتباهك  وي�ستت  اف��ك��ارك  ت�سل�سل  يقطع  تنبيه  ل��دي��ك  �سيظهر  ج��دي��دة،  ر���س��ال��ة 

على  ي��ج��رك  الف�س�ل  ان  كما  ي��ج��ري.  مم��ا  للتحقق  هاتفك  ب��اإم�����س��اك  وي��غ��ري��ك 
الجنذاب للهاتف ون�سيان العمل، او على القل التغا�سي عنه. 

-احلل
امنع نف�سك عن الدخ�ل اىل �سفحات الت�سال الجتماعي واماكن املحادثة يف هاتفك 
النقال وانت تعمل. واذا �سعرت باأنك م�سطر او ل تق�ى على البتعاد عن هذه امل�اقع، 
فقم بذلك خالل اوقات الراحة، او حدد لذلك وقتا معينا يك�ن خالل اآخر النهار وبعد 

النتهاء من معظم العمال، فذلك لن ي�سبب انقطاع م�سري العمل او يربكك. 
فاألغي خدمة  الفرتة،  ه��ذه  البتعاد عنها ط���ال  تق�ى على حتمل  وان كنت فعال ل 
النرتنت من على هاتفك او اغلق الدرج عليه حتى تتحكم برغبتك يف الإم�ساك به 

يف كل حلظة. 

كرثة الر�صائل الربيدية
هنالك �سيء خا�س بالريد اللكرتوين، وه� ان الر�سائل اللكرتونية تظهر فجاأة يف 
ارتباط  املبا�سر وال�سريع عليها. ورغم  بريدك وت�سعرك باحلاجة اىل قراءتها والرد 
فاإنها ل تزال من و�سائل اللهاء عن ما تعمل  بالعمل،  الر�سائل اللكرتونية  معظم 
كنت  ان  احل��ايل  عملك  يف  كبريا  وتقدما  ت��ط���را  حت��رز  ان  ميكنك  ف��ال  حاليا.  عليه 

تت�قف ب�سكل متكرر وم�ستمر عنه لرتد على الر�سائل التي ت�سلك.
-احلل

اغلقه متاما  منه،  للتحقق  دائ��م  ب�سكل  )المييل(  اللكرتوين  الريد  فتح  بدل من 
ول تفتحه ال يف وقت حمدد )اما اول العمل واما اآخره( للرد على الر�سائل. فذلك 
دون  الخ��رى من  والتقدم يف م�ساريعك  عليه  والرتكيز  للعمل  بالتفرغ  �سي�سمح لك 

انقطاع. 

رنني الهاتف
ف�سماع  الخ��رى.  بال��سائل  مقارنة  الهاء  ال��سائل  اأك��ر  من  الهاتف  رنني  يك�ن  قد 
�س�ت التنبيه لر�سالة جديدة او خر او ات�سال ي�ستت انتباهك ويدفعك ب�سكل لاإرادي 
للرد عليه. بل ان الدرا�سات بينت اأن القليل منا ميكنهم فعال التغا�سي عن الرد على 
رنني الهاتف. وقد تعتقد ان اخذ الت�سال �سيكلفك وقتا فقط، بيد ان احلقيقة هي 
وتتمم  لتبدع  حتتاجه  ال��ذي  الرتكيز  ويقلل  افكارك  حبل  يقطع  الت�سالت  اخذ  ان 

عملك. 
-احلل

الت�سال غري  ان  تعتقد  كنت  ف��ان  عليه،  ت��رد  ان  قبل  املت�سل  ه�ية  ت��رى  ان  تن�َس  ل 
اآخ��ر ويقرتح اي�سا، ان كنت  ���س��روري، ف��دع املت�سل ي��رتك ر�سالة او رد عليه يف وق��ت 
ترغب يف العمل على م�سروع معني او تريد انهاء فر�س ما ب�سرعة ومن دون ت�ستت 
انتباه، ان تغلق �س�ت جهازك )ت�سعه على ال�سامت( حتى تتفادى اأي تفكري او حث 
على الرد على الهاتف. وحدد وقتا )يف وقت الراحة او بعد اداء العمال( حتى تتحقق 

من ا�سماء املت�سلني ور�سائلهم ثم ترد عليهم يف مرة واحدة. 

تعدد االأعمال 
ان ذلك ه� اف�سل حل  ال�قت نف�سه، وتعتقد  اداء عدة اعمال يف  اذا كنت من حمبي 
لت�فري ال�قت، فاأعد التفكري مرة اخرى، فقد بنينَّ العلماء ان ذلك ل يعد ا�ستثمارا 
لل�قت، بل خ�سارة. فاأنت تخ�سر وقتا اط�ل من خالل انتقال انتباهك وتركيزك من 

عمل اىل اآخر، كما تخ�سر الكفاءة يف ج�دة امتام العمل. 

وتبني ان اداء العمال، مثل اداء 3 اعمال يف ال�قت ذاته ي�ستغرق وقتا اكر مقارنة مع 
ال�قت امل�ستغرق لأداء كل منهما على حدة.

-احلل
بقدر امل�ستطاع، حاول ان تركز انتباهك وتفكريك على اداء عمل واحد يف ال�قت ذاته، 
خا�سة ل� كنت ت�ؤدي عمال يعتر من اول�ياتك. ويف�سل ان ترتب العمال ن�سبة اىل 
مهام  عدة  اداء  تعتر  كنت  وان  اهمية.  الق��ل  ثم  البداية  يف  بالهم  لتق�م  اول�يتها، 
او  الول���ي��ات  تعد من  التي ل  فا�ستغلها لأداء العمال  واح��د من مهاراتك،  وق��ت  يف 
ال�سرورية. فيمكنك الرد على الهاتف وترتيب الوراق مثال او تناول الطعام وتغليف 

امللفات، لكن ل حت�سر جدول املحا�سبة وانت تتحدث يف الهاتف او ترتب مكتبك. 

امللل
بع�س العمال التي نق�م بها ي�ميا تك�ن اكر اثارة وت�س�يقا مقارنة بالأخرى، فهناك 
بع�س الأعمال تك�ن مملة ول ميكننا النتباه مهما حاولنا ان ننتبه لها اكر من عدة 
تنظيف  كان  ل�  امر حتى  باأي  واللهاء  النتباه  لت�ستت  اكر عر�سة  دقائق، فتجعلنا 

املكتب او روؤية املارة خارج النافذة. 
-احلل

اتفق او عاهد نف�سك على انك ان متكنت من تركيز النتباه على اداء هذا العمل اململ، 
فانك �ستح�سل على 10 دقائق من الراحة للقيام باأي عمل ترغب فيه. فكافئ نف�سك 
بعد اداء هذا العمل بتح�سري ك�ب قه�ة او زيارة الكافترييا او ا�ستخدام هاتفك. فاأداء 
او مكافئة  ينتظرك  امرا  ل� جعلت هناك  ت�س�يقا  ا�سهل واكر  اململة ت�سبح  العمال 
تنتظرك بعد ادائها. كما ميكن ان ت�سارك هذا العمل اململ بفعل اخر اكر ت�س�يقا مثل 

ال�ستماع اىل امل��سيقى. 

فكرة ملحة
من ال�سعب ان تركز على اأي عمل ان كان بالك وفكرك م�سغ�لني باأمر ملّح او م�ساعر 
او م�سكلة مع زوج  ال�سباح  ات�سال مزعج ح�سل يف  بالك  ملّحة. فقد يك�ن ما ي�سغل 
راأ�سك، ول  التكرار والتكرار يف داخل  او �سراء اغرا�س للبيت، في�ستمر هذا المر يف 
ميكنك الرتكيز على الم�ر الخرى التي بني يديك. فالفكرة امللحة، مهما كان ن�عها، 

من اق�ى و�سائل اللهاء وت�ستيت النتباه. 
-احلل

لإنهاء احلاح الفكار التي تتكرر يف داخل دماغك، اكتبها على ورقة، وذلك حتى ت�سجل 
اعرتافك بها وتفرغ �سحنتك الداخلية من م�ساعر وقلق. ف�سجل قائمة بالأ�سياء التي 
تفكر فيها او العمال التي تلّح عليك للقيام بها او ميكنك كتابة م�سكلتك او م�ساعرك 
ق��درة على  اكر  �ستك�ن  ال�رقة،  الفكار على  ال�رقة. فمتى ما خرجت هذه  ارم.  ثم 
ن�سيانها. وان كان هناك امر ميكنك القيام به، مثل الت�سال ب�سخ�س او �سراء الغر�س 
او الت�سامح من �سخ�س ما، فقم به يف اول النهار حتى تزيل ذلك عن بالك اثناء اوقات 

العمل.

تعتر امل�سروبات الغازية من اأكر امل�سروبات ا�ستهالكاً يف العامل، ول يتخلى عنها 
ال�سائم يف رم�سان ما قد ي�سر ب�سحته. وتناف�س امل�سروبات الغازية امل�سروبات 

الرم�سانية يف �سعبيتها، حيث اإنها ل تغيب عن مائدة الإفطار، وقد يفرط 
ال�سائم يف تناولها ظناً اأنها ت�ساعد على اله�سم، وهذا العتقاد خاطئ.

وت�ؤكد د. هال اأب�طه )اخت�سا�سية تغذية( اأن امل�سروبات الغازية ل ت�ساعد 
بعد  الغازية  امل�سروبات  تناول  اأن  كما  الغازات،  وت�سبب  اله�سم  على 

على  ت�ساعد  ال��ت��ي  الإن��زمي��ات  دور  اإل��غ��اء  اإىل  ي����ؤدي  ال�سيام 
اله�سم ما ي�ؤدي اإىل �س�ء يف ه�سم الطعام، وتناولها وقت 

ال�سح�ر يزيد من حاجة اجل�سم اإىل ال�س�ائل ما ي�سبب 
ال�سع�ر بالعط�س نهاراً.

وي���ح���ت����ي ك������ب م����ن امل�������س���روب���ات ال����غ����ازي����ة على 
يحت�ي  م��ن��ه  ال���داي���ت  و  ح���راري���ة  ���س��ع��رة   140

ا�ستبدال  خ��الل  م��ن  وذل���ك  واح���دة،  �سعرة  على 
اأن  املعروف  وم��ن  ال�سناعية.  باملحليات  ال�سكر 
امل�سروبات الغازية تفتقد اإىل الف�ائد الغذائية، 

بل هي م�سرة فاإ�سافة اإىل احت�ائها على ن�سبة 
ع��ال��ي��ة م���ن ال�����س��ك��ر وامل��ح��ل��ي��ات، حتت�ي 

كيميائية  م���اد  على  الغازية  امل�سروبات 
وي�سدد  ال�سحة.  ت�سر  حافظة  وم����اد 
�سرورة  ع��ل��ى  ال��ت��غ��ذي��ة  اخ��ت�����س��ا���س��ي��� 
الإفطار  وق��ت  امل�����س��روب��ات  ه��ذه  جتنب 
كالتمر  الرم�سانية  امل�سروبات  وتناول 

الهندي وع�سائر الف�اكه الطازجة.

اأ�ضياء تقتل تركيزك يف العمل

امل�ضروبات الغازية بعد ال�ضيام تع�ضر اله�ضم
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ن�ضائح للمحافظة على ذاكرتك
يق�ل اخلراء اإنه عند اتباع اخلط�ات التالية ميكنك املحافظة على ذاكرتك 

وحت�سينها ب�سكل كبري:
ليلة، وقم  ك��ل  ال��ن���م  م��ن  اأك���ر  اأو  �ساعات   7 اح�سل على  ج��ي��داً:  ال��ن���م   -

باخلط�ات التالية لتنام جيًدا:
ابِق غرفة ن�مك مظلمة وهادئة.

ال�س�ائل التي حتت�ي على كافيني، وخ�س��سا يف  التقليل من �سرب  حاول 
فرتة بع�س الظهرية وامل�ساء.

من وا�ستيقظ يف نف�س ال�قت ي�ميا.التنف�س بعمق: يحتاج دماغك اإىل كمية 
وافرة من الأوك�سجني للحفاظ على ذاكرة جيدة، لذا حاول التنف�س بعمق.

تزود  فاإنك  بانتظام  الريا�سة  ممار�سة  عند  الريا�سية:  التمارين  ممار�سة 
دماغك بالأوك�سجني وتقلل من الت�تر وحت�سن ذاكرتك.

الفقري يف حدوث  الغذائي  النظام  ي�ساهم  تناُول غذاء �سحي مت�ازن: قد 
م�ساكل يف الذاكرة، لذا اتبع نظاما غذائيا �سحيا ومت�ازنا بحيث يحت�ي 

على جميع اأن�اع الأطعمة.
ومنها  ال�سحية  امل�ساكل  ك��ايف  ب�سكل  امل��اء  �سرب  ع��دم  ي�سبب  امل���اء:  �سرب   -

امل�ساكل يف الذاكرة، لذا نن�سحك ب�سرب 8 اأك�اب من املاء ي�ميا.
جتنب �سرب الكح�ل: من املمكن اأن ت�ؤثر الكح�ل على الذاكرة، كما ميكن 

اأن تتفاعل مع اإحدى الأدوية التي تتناولها، لذا ابتعد عنها.
ال��دم والأوك�سجني والغذاء يف ج�سم  - ل تدخني: يقلل الدخان من وف��رة 
الإن�سان وقدرة و�س�له اإىل الدماغ، كما يق�م الدخان باإتالف خاليا الدماغ، 
لذا ت�قف عن التدخني واإذا وجدت �سع�بة اأطلب امل�ساعدة من خمت�س اأو 

طبيب.
- افح�س �سمعك: من املمكن اأن ي�ؤثر فقدان ال�سمع على الذاكرة، اإذ ل�حظ 
اأن العديد من الأ�سخا�س امل�سابني مبر�س الزهامير يعان�ن من م�ساكل يف 

ال�سمع، لذا نن�سحك بفح�س �سمعك ب�سكل دوري.

�صواء كنت م�صابًا بفرط الن�صاط وت�صتت االنتباه، او كنت تعاين من م�صاكل 
انكار ان عاملنا حاليا متلأه  يف الرتكيز من فرتة اىل اخرى، فل ميكن 

الرتكيز.  االلهاء. وهذه تعمل على قطع حبل االفكار وقتل  و�صائل 
وللتعامل مع اكرث و�صائل االلهاء �صيوعا، ين�صحك خرباء علم النف�س 

ببع�س االر�صادات: 

�ضجن �ضرطية اأف�ضت 
اأ�ضرارًا ملجرمني

حكماً  بريطانية  حمكمة  اأ���س��درت 
بحق  �سن�ات  ث��الث  مل��دة  بال�سجن 
والع�سرين  ال��ث��ام��ن��ة  يف  ���س��رط��ي��ة 
من العمر، بتهمة اف�ساء معل�مات 

�سرية ملجرمني. 
الريطانية  الإذاع���ة  هيئة  وقالت 
اإن، ريبيكا �س�ان�ست�ن،  بي بي �سي 
التاج  اأم��ام حمكمة  بالذنب  اأق��رت 
مقاطعة  يف  وي��ن�����س�����س��رت  مب��دي��ن��ة 
تتعلق  ت���ه���م  ب���ث���الث  ه��ام��ب�����س��اي��ر 
عامة  وظيفة  يف  ال�سل�ك  ب��ا���س��اءة 

بني يناير واكت�بر 2012. 
التي  ���س���ان�����س��ت���ن،  اأن  وا����س���اف���ت 
ك�����س��رط��ي��ة ح��ت��ى ن�فمر  خ��دم��ت 
ت�سجيل  ��������س�������راً  مت  امل������ا�������س������ي، 
حمادثاتها الهاتفية يف منزلها مع 
جمرمني على معرفة بهم، وقامت 
مبعل�مات  ب���ت���زوي���ده���م  خ��الل��ه��ا 
اأنظمة  م��ن  عليها  ح�سلت  �سرية 
ال�سرطة بينما كانت تعمل مبدينة 

�ساوثامبت�ن. 
وا�سارت بي بي �سي اإىل اأن ال�سرطية 
���س���ان�����س��ت���ن اق���ام���ت ع���الق���ات مع 
يف  معروفني  م�ستبهني  جمرمني 
بينهم  وم��ن  �ساوثامبت�ن،  مدينة 
جتار خمدرات، وا�ستمعت املحكمة 
مطل�ب�ن  باأنهم  ابلغتهم  اأنها  اإىل 
بن�سائح  وزودت���ه���م  ال�����س��رط��ة  م��ن 
اتبعتها  ال���ت���ي  الأ����س���ال���ي���ب  ح�����ل 

لعتقالهم. 
وكانت �سرطة مقاطعة هامب�ساير 
���س���ان�����س��ت���ن م��ن اخلدمة  ط����ردت 
اعرتافها  بعد  املا�سي،  ن�فمر  يف 

با�ساءة ا�ستخدام عملها ك�سرطية.

وفاة املمثل الأمريكي من 
اأ�ضل �ضوري مايكل اأن�ضارا

ت����يف امل��م��ث��ل الأم���ريك���ي م��ن اأ�سل 
����س����ري م��اي��ك��ل اأن�������س���ارا ال����ذي ملع 
العلمي  اخل��ي��ال  �سل�سلة  يف  جنمه 

�ستار تريك عن عمر 91 �سنة.
مايكل  اأن���������س����ارا  ����س���دي���ق  وق�������ال 
لين(  اأون  )اإي  مل�قع  دروك�سمان 
اإن امل��م��ث��ل ك���ان ي��ع��اين م��ن مر�س 

مزمن وقد مات يف منزله.
وولد اأن�سارا يف �س�ريا عام 1922 
ال�ليات  اإىل  عائلته  انتقلت  ث��م 
الثانية من  ك��ان يف  امل��ت��ح��دة ح��ني 
يف  م�سريته  اأن�����س��ارا  وب���داأ  العمر. 
اأدوار  ت���اأدي���ة  ال��ت��م��ث��ي��ل ع��ر  ع���امل 
�سكان اأمريكيني اأ�سليني، ثّم ج�سد 
�ستار  �سل�سلة  يف  ك��ان��غ  �سخ�سية 
ل�سخ�سية  كما منح �س�ته  تريك. 
ال�سيد فريز يف العديد من الر�س�م 
ال�ط�اط  ال��رج��ل  ع��ن  امل��ت��ح��رك��ة 
ه�لي�ود  ك��رم��ت��ه  وق���د  )ب���امت���ان( 

بنجمة على ر�سيف ال�سهرة.
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الأن�ضطة الطالبية يف جمل�س رم�ضاين مب�ضاركة الطالب والقيادات الإدارية

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

ل��ط��الب وطالبات  ال��ط��الب��ي��ة  الأن�����س��ط��ة 
الرئي�سي  املح�ر  �سكلت  الإم��ارات  جامعة 
باإدارة  عقد  ال��ذي  الرم�ساين  للمجل�س 
ال�سكن اجلامعي للطالب مب�ساركة مدير 
ب��ن عمري  را���س��د  الطالبية  احل��ي��اة  اإدارة 
ال�سكنية  احل��ي��اة  اأول  وم��دي��ر  ال�سام�سي 
اجلنيبي  ح�������س���ني  ال����ط����الب����ي����ة-ط����الب 
والرتاثية  الثقافية  الأن�����س��ط��ة  ومن�سق 
يا�سر �سعيد اإ�سافة اإىل جمع من الطالب 
بني  م��ا  وكلياتهم  تخ�س�ساتهم  ت��ع��ددت 
الإن�سانية  وال��ع��ل���م  وال��ط��ل��ب  الهند�سة 
وغ���ريه���ا م���ن ال��ك��ل��ي��ات ل��ي���ؤك��د اجلميع 
الفعال لالأن�سطة والتي تعد  ال��دور  على 
مكمال اأ�سا�سيا للعملية التعليمية اإ�سافة 
التعرف  يف  الهام  العامل  ت�سكل  اأنها  اإىل 
ال��ت��ي متيز بها  امل��ه��ارات وال��ق��درات  على 
ط���ال���ب ع���ن الآخ������ر ب���ه���دف ت��ن��م��ي��ة هذه 

القدرات والعمل على �سقلها .
لقرب  ام��ت��د  ال���ذي  ال��رم�����س��اين  املجل�س 
على  ال��ن��ق��اط  ي�سع  اأن  ح���اول  ال�����س��ح���ر 
احلياة  اإدارة  م���دي���ر  ل���ي����ؤك���د  احل������روف 
وج�د  على  ال�سام�سي  را���س��د  الطالبية 
اإدارة  نفذتها  ن�ساط  اأكر من خم�سمائة 
الأن�سطة  اإىل  اإ�سافة  الطالبية  احل��ي��اة 
التي نفذت يف ال�سكن اجلامعي م�سريا اإىل 
اإىل  اأ�س�ار اجلامعة  الأن�سطة تتجاوز  اأن 
عدد من امل�ؤ�س�سات املجتمعية واجلامعية 
داخل الدولة اإ�سافة اإىل م�ساركات اأخرى 

على م�ست�ى دول اخلليج العربي والعامل 
ال��ع��رب��ي وال�����دويل وق���ال اأن ال��ك��ث��ري من 
تفاجاأت  واخلليجية  املحلية  اجل��ام��ع��ات 
بالكم الهائل من الأن�سطة الذي ي�سارك 
فيه طالب وطالبات اجلامعة م�ست�سهدا 
تخل�  ل  التي  الأن�سطة  بقاعات  ه��ذا  يف 
امل�ساء  وحتى  ال�سباح  من  الفعاليات  من 
وكذلك  الطالبية  امللتقيات  ج��ان��ب  اإىل 
على  بالأن�سطة  تتعلق  ال��ت��ي  امل����ؤمت���رات 
ال��رغ��م من  وق���ال على  وج��ه اخل�س��س 
هذه الفعاليات اإل اأن هناك دع�ة م�ستمرة 
جلميع الطالب والطالبات للم�ساركة يف 
الأن�سطة والفعاليات املختلفة والتي تعد 
املجتمع  لرفد  هاما  م�سدرا  النهاية  يف 
اإثراء  يف  ت�سهم  التي  والإب����داع  بامل�اهب 
اإدارة  مدير  ين�س  ومل  ع��ام  ب�سكل  احلياة 
اأن  ال�سام�سي  را���س��د  ال��ط��الب��ي��ة  احل��ي��اة 
الرم�ساين  املجل�س  يف  امل�ساركني  يذكر 
اأن هناك  وعدد كبري منهم من الطالب 
ناديا طالبيا  وع�سرين  اأكر من خم�سة 
الأك��ادمي��ي��ة وقال  الأن���دي���ة  اإىل  اإ���س��اف��ة 
يف  بنف�سه  الطالب  ي�سارك  اأن  املهم  م��ن 
متابعة  جانب  اإىل  الأن�سطة  ه��ذه  اإدارة 
�سخ�سية  ت��ن��م��ي��ة  ب��ه��دف  امل��ت��خ�����س�����س��ني 
متكنه  التي  باملهارات  وت��زوي��ده  الطالب 
التخرج  ب��ع��د  املجتمع  م��ع  ال��ت��ف��اع��ل  م��ن 
ويف اإ�سارة اإىل امل�ساركة الدولية للطالب 
يف جمال امل�سرح قال را�سد ال�سام�سي اأن 
فريق امل�سرح باجلامعة تخطت م�ساركاته 
وفد  هناك  اأن  وق��ال  الدولية  اإىل  لت�سل 
ط���الب���ي ي�����س��ت��ع��د ح��ال��ي��ا ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 

امللتقى الطالبي ب�سلطنة عمان وقال اأن 
ا�ستخدام  اإىل  ت�سعى  الأن�سطة اجلامعية 
لالإعالن  احلديثة  والتقنيات  النرتنت 
الطالب  اإيل  لت�سل  الأن�سطة  ه��ذه  ع��ن 
يف امل�عد املحدد لتختفي معها املل�سقات 
والإعالنات ال�رقية التي كانت ت�ستخدم 
ال���ط���م����ح���ات مل  اأن  وق�����ال  ال�����س��اب��ق  يف 
تت�قف عند هذا احلد حيث يتم تط�ير 
التي  الذكية  اإىل احلك�مة  للدخ�ل  هذا 
اأعلن عنها �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد 
الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را�سد  بن 
ومن  دب��ي  حاكم  ال�����زراء  جمل�س  رئي�س 
جانبه حتدث ح�سني اجلنيبي مدير اأول 
احلياة ال�سكنية الطالبية طالب وقال اأن 
وطم�حات  تتنا�سب  جديدة  خطة  هناك 
احل������رم اجل���ام���ع���ي اجل����دي����د ح���ي���ث يتم 
ت����ظ���ي���ف ج��م��ي��ع اخل����دم����ات ل���ت���ك����ن يف 
باعتبار  الأوىل  بالدرجة  الطالب  خدمة 
الرئي�سي للعملية  املح�ر  الطالب ه�  اأن 
التعليمية وقال اأن اخلطة ال�سرتاتيجية 
الطم�حة حتت�ي على مائتان وخم�سني 
ن�ساط ي�ستفيد منها خم�سة اآلف طالب 
التط�ع  عمليات  اأن  يذكر  اأن  ين�س  ومل 
عملية  يف  ه��ام��ة  حلقة  ت�سكل  ال��ط��الب��ي 
الأن�سطة م�سريا اإىل وج�د �ست�ن طالبا 

من ه�ؤلء.
وثالثني  ت�����س��ع��ة  وج�������د  اإىل  اإ����س���اف���ة   
للم�سرفني  كم�ساعدين  يعمل�ن  طالبا 
وجميعهم ي�سهم�ن ب�سكل اأ�سا�سي يف ثقل 
معهم  يتعامل  حيث  ال��ط��ال��ب  �سخ�سية 
ي�جد  ول  زم��الئ��ه  باعتبارهم  ال��ط��ال��ب 

اأي �سيء  ي�ستف�سر منه عن  اأن  ما مينعه 
ح�سني  واأ�سار  له  بالن�سبة  �سروري  ي��راه 
الكرتوين  راب�����ط  وج������د  اإىل  اجل��ن��ي��ب��ي 
ل��ل��ت���ا���س��ل ب���ني امل�����س��رف وال��ط��ال��ب اإىل 
ج��ان��ب وج����د جم��ل��ة ال��ك��رتون��ي��ة خا�سة 
بال�سكن اجلامعي مت اإ�سدار العدد الأول 
منها ويف مداخلة من يا�سر �سعيد من�سق 
اأن  ق���ال  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية  الأن�����س��ط��ة 
املرحلة  يف  �سهدت  الطالبية  اخل��دم��ات 
الأخرية تط�را كبريا حيث جتاوز اأعداد 
امل�ساركني من الطالب الآلف اإىل جانب 
زي�����ادة الأع������داد ال��ط��الب��ي��ة امل�����س��ارك��ة يف 
املهرجان �س�اء داخل الدولة اأو خارجها.

علي  الهند�سة  طالب  يق�ل  جانبه  وم��ن 
اأن امل�ساركة يف الأن�سطة  �سامل ال�سام�سي 
بع�س  اأن هناك  اإل  و���س��روري  ه��ام  �سيء 
الأن�سطة  ه���ذه  م��ث��ل  اأن  ي���رون  ال��ط��الب 
ال�سيء عن  اأن تبعدهم ول� بع�س  ميكن 
التح�سيل الأكادميي وهذه نظرة خاطئة 
ال��ط��ال��ب م��ن خالل  ي��ت��دارك��ه��ا  اأن  يجب 
الأن�سطة  مم��ار���س��ة  ب���ني  وق���ت���ه  ت��ن��ظ��ي��م 
ال��ع��ل��م��ي وك��اله��م��ا مكمل  وال��ت��ح�����س��ي��ل 
ل��الآخ��ر ويف اإ����س���ارة م��ن ال��ط��ال��ب حممد 
قال  الهند�سة  ي��در���س  اأي�سا  وه���  جامع 
من  تختلف  الأن�����س��ط��ة  اإىل  ال��ن��ظ��رة  اأن 
اأنها هامة  اآخ��ر بع�سهم يرى  اإىل  طالب 
و���س��روري��ة وال��ب��ع�����س الآخ����ر يجعلها يف 
مقارنة مع التح�سيل العلمي ويف مداخلة 
من طالب العل�م الإن�سانية والجتماعية 
علي الكندي قال اأن تفعيل هذه الأن�سطة 
ل يبداأ عند املرحلة اجلامعية ولكن من 

اأن يتم يف املرحلة التي ت�سبق  ال�سروري 
اجلامعة حيث ياأتي الطالب اإىل اجلامعة 
ال�س�ؤال  اإىل  ي�سعى  ب��ل  ل��ه��ذا  مهياأ  وه��� 
تفعيلها  حم��اول��ة  يف  الأن�سطة  ه��ذه  ع��ن 
يقدم  اأن  ميكن  البع�س  اأن  اإىل  اإ���س��اف��ة 
اإث��راء هذه اجل�انب  اقرتاحات ت�سهم يف 
اإ�سارة من طالب الطب حممد علي  ويف 
الربيعي دعا اإىل ت�سجيع الطالب املتميز 
يف جم��ال الأن�����س��ط��ة ���س���اء ك��ان ه��ذا عن 
اأو اختياره يف  اأو اجل�ائز  طريق املكافاآت 

م�ساركات خليجية اأو دولية.
الرم�ساين  املجل�س  ا�ستعر�س  وق��د  ه��ذا 
الطالبية  امل��ج��ال�����س  ان��ت��خ��اب��ات  جت��رب��ة 
حيث يتم الإعالن عن فتح باب الرت�سيح 
وكذلك  طالبا  ع�سرة  خم�سة  لنتخابات 
جمل�س  لي�سكل  للطالبات  ال��ع��دد  نف�س 

للطالب واآخر للطالبات. 

ور�ضة عمل حول الرتاث على 
هام�س املجل�س الرم�ضاين

•• العني-الفجر:

اإدارة  الرتاث كان حا�سرا يف املجل�س الرم�ساين للطالب حيث قام مدير 
احلياة الطالبية را�سد بن عمري ال�سام�سي ومعه مدير اأول احلياة ال�سكنية 
�سعيد وعقب  يا�سر  والرتاثية  الثقافية  الأن�سطة  ح�سني اجلنيبي ومن�سق 
املجل�س الرم�ساين بعقد ما ي�سبه ور�سة عمل قدم�ا من خاللها للطالب 
امل�ساركني �سرح ح�ل الأدوات الرتاثية التي كانت م�ستخدمة وما زالت حتى 
الآن ودع�ا الطالب اإىل التم�سك بهذا الرتاث باعتباره جزء هام من اله�ية 

ال�طنية .
ومن جانبهم حاول الطالب ال�ستف�سار عن الكثري من الدللت الرتاثية 
من  ميكن  عمل  ور���س  عقد  اإىل  البع�س  دع��ا  كما  الرتاثية  الأدوات  لعدد 

خاللها اإ�سافة الكثري ح�ل الرتاث الإماراتي.

مبادرة للخري �ضباقون تطلق م�ضجد 
موظفي حكومة دبي غدًا

ال�س�ؤون  دائ��رة  عام  مدير  ال�سيباين  اأحمد  ال�سيخ  بن  حمد  الدكت�ر  اأعلن 
الإ���س��الم��ي��ة وال��ع��م��ل اخل���ريي يف دب��ي ام�����س ع��ن اط���الق م�سجد م�ظفي 
حك�مة دبي وذلك ي�م الثنني املقبل يف منطقة الق�ز الثانية والتي تاأتي 

�سمن مبادرة للخري �سباق�ن يف دورتها الوىل.
وقال ال�سيباين اإن اختيار م�قع امل�سجد مت بعد اتفاق فريق للخري �سباق�ن 
الفريق على  الم���ارة حيث حر�س  ع��دي��دة يف  م���اق��ع  الط���الع على  وبعد 
حي�ية  منطقة  يف  يقع  اذ  امل�سلني  وي��خ��دم  مميز  امل�سجد  م�قع  يك�ن  ان 
مقابل مدينة ال�سيخ حممد بن را�سد والتي �ست�سبح قريبا منطقة جاذبة 

ومزدحمة.
واأو�سح اأن امل�سجد يقع على م�ساحة 42 الف قدم مربعة يف منطقة �سكنية 
ويت�سمن  لالإ�سكان  را�سد  بن  حممد  م�ؤ�س�سة  م�ساريع  �سمن  من  جديدة 
م�سلى للرجال يت�سع ل� 1000 م�سٍل ..وم�سلى اآخر للن�ساء يت�سع ل� 300 
م�سلية بالإ�سافة اىل مركز حتفيظ قراآن متكامل يحت�ي على �ستة ف�س�ل 

درا�سية تت�سع ل� 120 طالب وقاعة حما�سرات ومكتبة.
واأ�ساف اأن هناك دورا كبريا قامت به بع�س اجلهات احلك�مية خالل الدورة 

الوىل من املبادرة واحلمد هلل مت ال��س�ل اىل هذه النتائج الطيبة.
واي�سا  املبادرة  يف  �ساركت  التي  اجلهات  جلميع  بال�سكر  ال�سيباين  وت�جه 
..داعيا  الذي بذل جه�دا كبرية وكان عملهم تط�عيا  املبادرة  فريق عمل 
�سيتم  املبادرة والتي  الثانية من  ال��دورة  اأك��ر لإجن��اح  اجلميع لبذل جهد 

اطالقها بعد اجازة عيد الفطر املبارك.
ي�سار اىل ان ح�سيلة الدورة الوىل ملبادرة للخري �سباق�ن التي �سارك بها 
م�ظف� حك�مة دبي منذ اطالقها يف �سهر رم�سان املا�سي بلغت قرابة 1.8 

ملي�ن درهم من 36 جهة يف المارة.
اكر  قائمة  دب��ي  يف  الج��ان��ب  و���س���ؤون  لالإقامة  العامة  الدارة  وت�سدرت 
�سرطة  ثم  ال�سحة  العامة ثم هيئة  النيابة  تلتها  للمبادرة  اجلهات ترعا 
دبي ثم هيئة الطرق وامل�ا�سالت. وقامت جميع دوائر حك�مة دبي بتاأييد 
بع�س  م�ساركة  واأي�سا  احلك�مية  �سبة  اجلهات  بع�س  اىل  ا�سافة  امل��ب��ادرة 
واملجم�عة  البتدائية  الع�ير  مدر�سة  مثل  باملبادرة  املعنية  غري  اجلهات 
مبادرة  �سباق�ن  للخري  م��ب��ادرة  وتعتر  العقارية.  اعمار  ل�سركة  المنية 
من  ك��ل  اأطلقتها  دب��ي  حك�مة  مل�ظفي  م�جهة  �سن�ية  رم�سانية  خريية 
بدبي  اخل��ريي  والعمل  الإ�سالمية  ال�س�ؤون  ودائ���رة  بدبي  العامة  النيابة 
وم�ؤ�س�سة دبي لالإعالم بالتعاون مع جمعية دار الر تلبية لدع�ة �ساحب 
ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

ال�زراء حاكم دبي رعاه اهلل لتطبيق اأف�سل املبادرات الرم�سانية.



الأرقام  ال�ساعات يف حفظ خط�ط  من خالل مت�سية 
الباحث  ع��ل��ى �سبكة ���س��غ��رية، ج��ع��ل  ال���دوائ���ر  واأ���س��ك��ال 
اكت�ساف  ذك��اء، وه�  اأك��ر  الأولد  كلينغرغ من  ت�ركل 
ناق�س عق�داً من اأبحاث نف�سية اأظهرت اأن التمرين يف 
جمال واحد )مثاًل، تذّكر الأرق��ام( ل ي�ؤدي اإىل نتائج 
التحليل  )مثل  منف�سلة  اأخ���رى  جم��الت  يف  اإيجابية 
املنطقي(. كذلك اأ�سارت جتربة كلينغرغ اإىل اأن الذكاء، 
الذي يعتره علماء النف�س ثابتاً، قد يك�ن اأكر حتّ�ًل: 

فه� اأقرب اإىل الع�سالت منه اإىل ل�ن العينني.
بدا ذلك اكت�سافاً كبرياً قد ي�ؤدي اإىل مقاربات جديدة 
ق�س�ر  ي��ع��ان���ن  ال���ذي���ن  الأولد  وي�����س��اع��د  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف 
اإ�سابات   ،).A.D.H.D( احل��رك��ة  وف��رط  الن��ت��ب��اه 
ذل��ك احلني،  م��ن م�ساكل. منذ  ال��دم��اغ، وغ��ريه��م��ا  يف 
اإيجابية. وقد �سارك  اأ�سفرت جتارب مماثلة عن نتائج 
للرتويج   Cogmed �سركة  تاأ�سي�س  يف  كلينغرغ 
ل��رن��اجم��ه الإل���ك���رتوين ع��امل��ّي��اً. )ا���س��رتت��ه��ا بري�س�ن، 
هكذا   .)2010 ع��ام  ال��ك��رى،  الريطانية  الن�سر  دار 
الدولرات  اإىل جت��ارة مباليني  ال��دم��اغ  تدريب  حت��ّ�ل 
 Lumosity، Jungle مثل  �سركات،  تقدمي  مع 
من  اخلا�سة  ن�سخها   ،CogniFitو  ،Memory
التمارين الذهنية. فزّودت ال�سركات الأهل الطم�حني 
مبزيد من ال�اجبات لأولدهم املنهكني اإمنا الأ�سحاء.

ج��ع��ل م��ف��ه���م مت��ري��ن ال���دم���اغ م���ن ك��ل��ي��ن��غ��رغ جنماً، 
ت�ساهم  جمعية  يف  مبقعد  ال��ي���م  ال��ع��امِل  ه��ذا  ويحظى 
الفيزي�ل�جيا  يف  )ن�بل(  بج�ائز  الفائزين  اختيار  يف 
اأو ال��ط��ب. ك��ذل��ك حت���ّ�ل ه��ذا امل��ج��ال اإىل حم���ر كثري 
جملة  ن�سرت  املا�سية،  ال�سنة  يف  العامة.  الكتابات  من 
New York Times ملحة مثرية لالهتمام عن 
الب��ت��ك��ارات الأح����دث يف جم��ال مت��ري��ن ال��دم��اغ حملت 

العن�ان )هل ميكنك اأن جتعل نف�سك اأكر ذكاء؟(.
الأقل  على  )ل!(،  حا�سماً:  ال��ي���م  ي��ب��دو  اجل����اب  لكن 
لي�س م��ن خ��الل مت��ري��ن ال��دم��اغ. فقد عمل ع��امِل��ان يف 
الأب��ح��اث )23 درا�سة  اأف�سل  اأخ��رياً على جمع  اأوروب���ا 
ع��ن ت��دري��ب ال��ذاك��رة اأج��رت��ه��ا ف��رق م��ن ح���ل العامل(. 
التحليل  )ُت���دع���ى  تقليدية  اإح�����س��ائ��ي��ة  تقنية  وات��ب��ع��ا 
املثرية  امل�ساألة  حل��ّل   )meta-analysis البعدي 
اإىل  الألعاب  ت���ؤدي  قد  كانت اخلال�سة؟  م��اذا  للجدل. 
اإل  الإن�سان،  يتدرب عليها  التي  املهمة  اإط��ار  حت�ّسن يف 
القدرة  الأو���س��ع، مثل  امل��ه��ارات  ينعك�س على  ه��ذا ل  اأن 
على القراءة اأو القيام بعمليات ح�سابية، اأو على معايري 
الذكاء الأخرى. بكلمات اأخرى، تزيد ممار�سة لعبة ما 
مهارتك يف هذه اللعبة، اإل اأنها ل ت�ؤثر يف اأي ناحية من 
 Cogmed ن�احي احلياة احلقيقية. ولكن يف م�قع
تبّدل  الأل���ع���اب  ه���ذه  اأن  ت��خ��ال  الإن���رتن���ت،  �سبكة  ع��ل��ى 
طاولة  اإىل  امل�سرق  ب�جهه  ول��د  يجل�س  كثريين.  حياة 
مكتب حاماًل بيده قلم ر�سا�س، وقرب �س�رته تظهر 
كلمات تثني على نتائجه يف مدر�سة خا�سة يف منطقة 
 Cogmed مت��ري��ن  ي�ساعد  ف��ل���ري��دا.  يف  جاك�س�ن 
اإىل  ال�سغار  الأولد  )من  كافة،  الأعمار  من  اأ�سخا�ساً 
)نق�س  يعان�ن  م��ن  خ�س��ساً  ي��الئ��م  لكنه  امل�سنني(. 
َمن  الدماغ(،  يف  )اإ�سابات  اأو  احلركة(  وف��رط  النتباه 
)ي�سعرون بالتاأثريات ال�سلبية للتقدم يف ال�سن(، اأو َمن 

ال�سعيَدين  على  جيداً  اأداء  يقّدم�ن  ل  اأنهم  )يظن�ن 
)تغرّي  و�سيلًة  التمرين  وي�سّكل  املهني(.  اأو  الأك��ادمي��ي 
قدرته(.  باأق�سى  يعمل  ك��ي  ال��دم��اغ  وظ��ائ��ف  بفاعلية 
األ��ف مدر�سة ح�ل  م��ن  اأك��ر  يف   Cogmed تن�سط 
ال���لي��ات املتحدة. ويف  اأك��ر م��ن مئة منها يف  ال��ع��امل، 
املدار�سة  يف  وا�سعة  حملة  ال�سركة  اأطلقت  يناير،  �سهر 

الأمريكية كّلفت نح� 300 دولر لكل ولد.

التلعب الذهني
اأخ���رى ادع��اءات��ه��ا على  Cogmed و���س��رك��ات  ت��رّك��ز 
 ،)working memory( ال��ع��ام��ل��ة(  )ال���ذاك���رة 
ال�اعي  املعل�مات حم�ر النتباه  اإبقاء  القدرة على  اأي 
التالعب  اأخ��رى  بكلمات  اأو  الإلهاء،  رغم كرة م�سادر 
ال��ذه��ن��ي. ث��م��ة اأدل����ة ق���ي��ة وم��ق��ب���ل��ة ع��م���م��اً ع��ل��ى اأن 
امل�سائل  يف  الأهمية  بالغ  دوراً  ت����ؤدي  العاملة  ال��ذاك��رة 
كلها، بدءاً من القدرة على القراءة وحّل امل�ساكل و�س�ًل 
)يبدو  ج��دي��دة  م��ه��ارات  وتعّلم  املنطقي  التحليل  اإىل 
امل��سيقية  املقط�عات  ق��راءة  يف  اأي�ساً  دوراً  ت���ؤدي  اأنها 
العاملة يف  ال��ذاك��رة  ي���ؤث��ر اخللل يف  وع��زف��ه��ا(. كذلك 
ال��ذي حتّ�ل  وف��رط احلركة،  النتباه  نق�س  ا�سطراب 
اأي�ساً  ال��ع��ام��ل��ة  ال���ذاك���رة  ت��رت��ب��ط  اأم���ريك���ي.  اإىل ه������س 
ارتباطاً وثيقاً ب�)ال�ظيفة التنفيذية(، اأي قدرة الدماغ 
على و�سع خطة واتباعها، وهذا بالتاأكيد جمال نف�سي 
نتيجة  وا�سعة.  اجتماعية  انعكا�سات  له  الأهمية  بالغ 
املكّ�ن  العاملة  الذاكرة  لذلك، يعتر علماء نف�س كر 
باهرة  نتائج  ي�سجل�ن  فمن  عم�ماً،  للذكاء  الرئي�س 
يف  جيداً  اأداء  الغالب  يف  يقّدم�ن  ال��ذك��اء  اختبارات  يف 

اختبارات الذاكرة العاملة.
ُتظهر جتارب كلينغرغ واآخرين اأن من املمكن حت�سني 
الريا�سة  اأن  كما  مت��ام��اً  بالتمرين،  العاملة  ال��ذاك��رة 
حت�ّسن ع�سالتنا. لكن الأهم اأن التجارب اأ�سارت اإىل اأن 
التمرين قد يع�د بف�ائد اأو�سع، متاماً كما اأن الريا�سة 
حت�سن �سحة الإن�سان عم�ماً. �سملت جتربة كلينغرغ 
يعان�ن  ت��الم��ذة   ،2002 ع���ام  ُن�����س��رت  ال��ت��ي  الأوىل، 
كلينغرغ  فاأعطاهم  احل��رك��ة.  وف���رط  الن��ت��ب��اه  نق�س 
 Raven’s( املتتابعة(  للم�سف�فات  راف��ن  )اختبار 
اختبار  وه�����   ،)Progressive Matrices
للتحليل املنطقي غري �سفهي ُي�ستخدم لقيا�س الذكاء. 
العاملة.  للذاكرة  ع��ادي��ة  لتمارين  اأخ�سعهم  ث��م  وم��ن 
اإياهم  اأدائهم، معطياً  الألعاب مع حت�سن  وزاد �سع�بة 
التي  ال��ت��دري��ب  مرحلة  انتهاء  بعد  ليحفظ�ه.  امل��زي��د 
ذكر،  ح�سبما  الأولد،  م��ن  ط��ل��ب  ع���دة،  اأ���س��اب��ي��ع  دام���ت 
اأف�سل  اأداوؤه���م  راف��ن جم���دداً، فجاء  اخل�س�ع لختبار 
مع  بالعمل  عينها  النتائج  اإىل  ت��سل  ك��ذل��ك  بكثري. 
اأن  �سحيح  ال���س��ط��راب.  ه��ذا  يعان�ن  ل  بالغني  �سبان 
اآخرين  نف�س  علماء  لكن  �سغريتني،  كانتا  الدرا�ستني 
2008، قّدمت  ه��ذا احل��ق��ل. يف ع��ام  ت��دري��ج��اً  دخ��ل���ا 
�سك  ل  مفاجئة:  نتيجة  جايغي  ���س���زان  النف�س  عاملة 
الذكاء، فمع زيادة  العاملة يعزز  الذاكرة  اأن مترين  يف 
اأ�سارت  كذلك  اأك���ر.  ف���ائ��د  الإن�����س��ان  ح�سد  التمارين 
بياناتها اإىل اأن الإن�سان ي�ستطيع اأن يرفع معّدل ذكائه 

بنقطة كاملة مع كل �ساعة مترين.

لتمرين  اأن  فكرة  تهاوت  املا�سية،  ال�سنة  خ��الل  ولكن 
ال����ذاك����رة ال��ع��ام��ل��ة ف����ائ���د اأ����س���م���ل. ح���اول���ت جمم�عة 
ج�رجيا  معهد  م��ن  ف��ري��ق  بقيادة  النف�س،  علماء  م��ن 
للتكن�ل�جيا، الت��سل اإىل النتائج عينها التي اكت�سفتها 
جايغي. اإل اأنهم اعتمدوا �س�ابط اأكر دقة، ف�ساًل عن 
امل�سارك�ن  يعرب  فلم  املعرفية.  للمهارات  اختباراً   17
ذكائهم. وت��سل  اأدل��ة على حت�سن  اأي  الدرا�سة عن  يف 
املنهجية  امل�ساكل  م��ن  من��ط  اإىل  اأي�ساً  العلماء  ه����ؤلء 
�ساب التجارب التي اأظهرت نتائج اإيجابية، مثل �سعف 
مدى  لتحديد  واح��د  معيار  على  والعتماد  ال�س�ابط 
حت�سن املهارات املعرفية. وقد ُن�سر التقرير عن اإخفاق 
اأبرز  اإح��دى  يف  عينها  النتائج  اإىل  الت��سل  يف  العلماء 
اأخرياً  ُن�سرت  كذلك  النف�س.  بعلم  اخلا�سة  امل��ج��الت 
درا�سة اأخرى �سبيهة اأجرتها جمم�عة من العلماء من 

.Case Western Reserve جامعة
م�نيكا  اأخ����رياً  اأج��رت��ه  ال���ذي  ال��ب��ع��دي  التحليل  �ساهم 
اأي�ساً يف جملة  وُن�سر  اأو�سل�  ملبي-لريفاغ من جامعة 
بارزة، يف تق�ي�س هذا املفه�م. ُيعتر بع�س الدرا�سات 
اأك���ر اإق��ن��اع��اً م��ن غ��ريه��ا لأن��ه��ا ت�سمل ع���دداً اأك���ر من 
اأو�سع. وهذا ما حاول تقرير  تاأثرياً  امل�ساركني وتعك�س 
اإليه  ت��سلت  م��ا  ك��ل  �سمل  اإذ  حتقيقه  م��ل��ب��ي-ل��ريف��اغ 
جايغي، كلينغرغ، وغريهما. فاأظهر التحليل البعدي 
اإىل  ملبي-لريفاغ  وت�سري  فيه.  طائل  ل  التمرين  اأن 
امل��ب��ال��غ يف  اإىل  ع���ادًة  العلمية متيل  ال��ت��ق��اري��ر  اأن  واق���ع 
اأي  اإىل  تت��سل  ل  التي  ال��ف��رق  لأن  ال��ت��اأث��ريات  و�سف 
)درج  ب��ت��اأث��ري  ه��ذا  )ُي��ع��رف  ت��ق��ري��راً  تن�سر  ل  اكت�ساف 
اأن  يف  �سك  ول   .)filedrawer effect امل��ل��ف��ات( 
بارزة،  جملة  يف  ُن�سرت  التي  البعدي،  التحليل  نتيجة 
التمرين  بفاعلية  امل���ؤم��ن��ني  اأب����رز  ح��ت��ى  اأع���م���اق  ه���زت 
ت��ن��اول��ت درا����س���ة منف�سلة  ال��ذه��ن��ي. يف ه���ذه الأث���ن���اء، 
للتكن�ل�جيا  ج���رج��ي��ا  م��ع��ه��د  ع��ل��م��اء  ب��ع�����س  اأج���راه���ا 
لأكر  خ�سع  ال��ذي  بالتحديد،   Cogmed مترين 
الأخرى.  بالرامج  مقارنة  العلمي،  التدقيق  من  قدر 

.)Cogmed فكتب�ا: )ل ميكن اإثبات ادعاءات
ات�سال  ع���ر   Cogmed م���دي���ري  م���ن  ع���دد  اأخ����ر 
هاتفي معهم اأنهم مل يقبل�ا بهذه اخلال�سات. وقال�ا 
اأدل��ة جيدة  ب�سكل جمحف عن  تغا�س�ا  ع��دة  علماء  اإن 
واأع��ط���ا م��ث��اًل على ذلك   .Cogmed ن��ظ��ام  ت��دع��م 
على  تعتمد  درا�سات  عن  التغا�سي  ملبي-لريفاغ  ق��رار 
ت�س�ير الدماغ، والتي يعتقدون اأنها تقّدم اأدلة اإ�سافية 
على التح�ّسن الع�سبي الذي يظهر بعد م�ساركة النا�س 
األ��ع��اب��ه��م. ي��ذك��ر ت��راف��ي�����س م��ي��ل��م��ان، ن��ائ��ب الرئي�س  يف 
ومدير عام يف Cogmed: )ا�سُتثنيت اأبحاث كثرية، 
اإىل  الت��سل  تتعمد  الدرا�سات  اأن  النطباع  اأعطى  ما 

خال�سة حمددة(.

اأداء اأف�صل
اأف�سل يف  اأداء  �سيقّدم  التلميذ  اإذا كان  ولكن ملعرفة ما 
مبا�سرة  معايري  على  الع��ت��م��اد  املنطقي  م��ن  ال�����س��ف، 
الع�سبي  الت�س�ير  درا����س���ات  م��ن  ب���دًل  ق��درات��ه  حت���ّدد 
املختر.  تن�سط يف  ال��دم��اغ  م��ن  اأج���زاء  اأي  ُتظهر  التي 
لذلك يعتر معظم علماء النف�س معيار ملبي-لريفاغ 

و�سملت  منا�سبة  ل�س�ابط  خ�سعت  ع�س�ائية  )جت��ارب 
اختبارات ملا بعد مرحلة التمرين اأُعّدت بدقة( منطقّياً 
راأوا  اأنهم   Cogmed ممثل�  اأخ��رين  كذلك  ج���ّداً. 
باأم عينهم الفارق الذي يحدثه التمرين. اإل اأن الأدلة 
به )فعند  ُتعتر معياراً م�ث�قاً  ال�سخ�سية ل  العلمية 
ممار�سة األعاب اأخرى اأوهم امل�سارك�ن يف الدرا�سة اأن لها 
التاأثري عينه، ظن�ا عند امل�ساركة يف الرامج التدريبية 
اأو  حقيقّياً  التح�سن  ك��ان  ���س���اء  ح��ّق��اً،  يتح�سن�ن  اأن��ه��م 
العلمي يف  النقد  ي��ن على  ردنَّ  Cogmed ن�سرت  ل(. 
م�قعها الإلكرتوين احت�يا على الأفكار ال�اهية عينها. 
تقرير  اإن  ق��ال  ال�س�يد،  يف  كلينغرغ  م��ع  ات�سال  ويف 
�سعيف(.  علمي  )م��ع��ي��ار  ع��ل��ى  اع��ت��م��د  م��ل��ب��ي-ل��ريف��اغ 
وهذا اتهام مفاجئ، نظراً اإىل اأن بحثها ُن�سر يف اإحدى 
املجالت الأبرز والأكر كفاءة يف هذا املجال. لكني تقراأ 
اأر�سلته Cogmed اإىل علماء النف�س  عليه مقتطفاً 
برناجمها.  ف�ائد  يتناول  املتحدة  ال�ليات  يف مدار�س 
ورد يف املقتطف: )ت�ؤدي الذاكرة العاملة دوراً رئي�ساً يف 
التعّلم، وهي اأ�سا�سية يف فهم القراءة، الريا�سيات، اإجراء 
الختبارات، اتباع الت�جيهات، وفهم املعل�مات اجلديدة 
م�ست�ساراً  يعمل  ال��ذي  كلينغرغ،  ف�سحك  وحفظها(. 
تنم  بطريقة   ،Cogmed من  امل��ال  يتقا�سى  علمّياً 
عن ال�ستياء. واأقر باأن من غري املن�سف التلميح اإىل اأن 
املهارات  ي�ساعد يف حت�سني هذه   Cogmed مترين 
اأ�ساليب  باتباع   Cogmed ن�سح  اأن��ه  واأخ��ر  كافة، 

ت�س�يق اأكر دقة. واأ�ساف: )ل اأتقبل كل ما ُيقال(.
ملبي-لريفاغ  اه��ت��م��ام  العاملة  ال��ذاك��رة  مت��ري��ن  اأث���ار 
لأنها تعمل مع اأولد يعان�ن اإعاقات، وعلمت اأن ذويهم 
فدار   ،Cogmed ل��رن��ام��ج  للخ�س�ع  ي�سجل�نهم 
)بري�س�ن( ا�سم حمرتم يرتبط غالباً مبجال التعليم. 
ت��ذك��ر م��ل��ب��ي-ل��ريف��اغ: )مب���ا اأن��ه��م ي��ع��م��ل���ن م��ع اأولد 
يعان�ن اإعاقات يف التعّلم، فتقع على عاتقهم م�س�ؤولية 

ت�س�يق برامج ت�ستند فاعليتها اإىل اأدلة دامغة(.
ل �سك يف اأن هذه م�س�ؤولية ثقيلة لأن احلاجات كبرية. 
فيعاين كثريون ممن تعر�س�ا لإ�سابات يف الدماغ �سع�راً 
بالعجز، وي�ستاوؤون من اأنهم ل ي�ستطيع�ن بذل جمه�د 
اأكر مل�ساعدة اأنف�سهم. كذلك ثمة ماليني من الأولد 
واخلجل.  بال�سياع  ي�سعرون  الذين  باإعاقات  امل�سابني 
تراجع  ي����اج���ه����ن  ال���ذي���ن  امل�����س��ن��ني  ذل����ك  اإىل  اأ����س���ف 

مقدراتهم الذهنية. فكل ه�ؤلء زبائن حمتمل�ن.
اأي����ن ال�����س��رر؟ ق���د ي��ع��ت��ر ال��ب��ع�����س اأن مترين  ول��ك��ن 
هامريك،  زاك  لكن  ف��ي��ه.  ���س��رر  ل  العاملة  ال��ذاك��رة 
الذي �سارك يف درا�سة معهد ج�رجيا للتكن�ل�جيا، وه� 
بروف�س�ر م�ساعد متخ�س�س يف علم النف�س يف جامعة 
و�ساذجة.  نظرة خطرة  اأن هذه  ي�ؤكد  مي�سيغان،  ولية 
ي��سح: )اإذا خ�سعت لتمرين للدماغ ط�ال 10 �ساعات 
باإمكانك  وك��ان  �ساعت  �ساعات   10 فهذه  اأ���س��ب���ع،  ك��ل 
كذلك  الريا�سة.  ممار�سة  مثل  اآخر،  لأمر  تخ�سي�سها 
امل�سنني  مينح هذا الدعاء النا�س اأماًل كاذباً، خ�س��ساً 
بالن�سبة  كبري  قلق  م�سدر  امل�سكلة  ه��ذه  متّثل  ال��ذي��ن 
اأي  التمرين ومل يالحظ�ا  اإليهم. ماذا ل� قام�ا بهذا 
حت�سن؟ ماذا يظن�ن؟ �سيفكرون يف اأنهم يعان�ن خطباً 

ما اأو اأن حالتهم مي�ؤو�س منها(.

مــنــ�عــــات
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قبل عقد، تو�صل باحث �صويدي �صاب ُيدعى توركل كلينغربغ اإىل اكت�صاف مذهل، فقد اأعطى جمموعة من االأوالد األعاب 
كمبيوتر م�صممة لتعزيز الذاكرة. بعد اأ�صبوع من اللعب بها، اأعربوا عن حت�صن كبري مل يقت�صر على الذاكرة، بل �صمل 

اأي�صًا املقدرات الفكرية كافة. غاريث كوك من )ذي نيو يوركر( جاء بالتفا�صيل.

ال توؤثر يف اأي ناحية من نواحي احلياة احلقيقية

الألعاب الذهنية جمرد خداع! 

جديدها يفوق عدد املواليد باأكرث من 4 مرات
الهواتف الذكية

 اإدمان يغزو العامل
هل نعرتف باأننا اأ�سبحنا مدمنني على اله�اتف الذكية يف �س�ء بع�س 

احلقائق املذهلة بالفعل؟
اأن  يعلم  ح��ني  ه��ذه احلقيقة  ينكر  اأو  يكابر  م��ن  يق�ل  اأن  م��اذا ميكن 
مت��سط عدد املرات التي يتفح�س فيها املرء هاتفه الذكي يبلغ مائة 
وخم�سني مرة يف الي�م ال�احد، اأي مبعدل مرة كل �ست دقائق ون�سف 

الدقيقة اإذا ا�ستثنينا بالطبع �ساعات الن�م الثماين.
ملي�ناً  اأن  يعلم  ح��ني  احلقيقة  ه��ذه  ينكر  م��ن  ي��ق���ل  اأن  ميكن  م���اذا 
اأن  األف هاتف ذكي تبداأ اخلدمة ي�مياً يف العامل، يف حني  وثالثمائة 
اأن عدد  اأي  األف ي�مياً  يبلغ ثالثمائة  الب�سر  امل�اليد اجلدد من  عدد 

اله�اتف اجلديدة يبلغ اأكر من اأربعة اأ�سعاف عدد امل�اليد.
من  األ��ف  وخم�سمائة  ملي�ن  من  اأك��ر  هناك  اإن  حديث  تقرير  يق�ل 
ما ي�جد من هذه  واإن معدل  الذكية،  باله�اتف  التطبيقات اخلا�سة 
كل  ي�فر  تطبيقاً  واأربعني  واح��داً  يبلغ  ال�احد  الهاتف  التطبيقات يف 
اإن�سان  بها  اأن يحلم  الإمكان  يكن يف  الهاتف خدمات مل  منها حلامل 
اإن اله�اتف  اأن اأحد اخل��راء قال  اأو اثنتني فقط اإىل درجة  قبل �سنة 

الذكية تغزو العامل.
بالتطبيقات،  م��ت��خ��م��اً  ب���ات  ال�����س���ق  اإن  ف��ي��ق���ل  اخل��ب��ري  ه���ذا  ي�سيف 
60% من هذه  قرابة  اأن  درج��ة  اإىل  ا�ستيعابه  اأك��ر مما ميكن  فهي 
التطبيقات مل يتم تنزيلها على اأي هاتف، واإن ربع التطبيقات التي مت 

تنزيلها قد ا�ستبعدت اأو اأن اأ�سحابها تخل�ا عنها بعد اأول ا�ستخدام.
يقدر اخلراء اأن زحف اله�اتف الذكية �س�ف يزداد �سراوة، ففي اآخر 
هاتف  ملي�ن  وع�سرون  وثمامنائة  مليار  هناك  �سيك�ن  احل��ايل  العام 
عدد  �سيبلغ  فقط  عامني  وبعد  العامل،  م�ست�ى  على  اخلدمة  يف  ذكي 

التطبيقات ح�سب تقديرات اخلراء ت�سعة وثمانني ملياراً.
املركز  الأل��ع��اب  تطبيقات  احتلت  الأخ���رية  �سهراً  ع�سر  الث��ن��ي  خ��الل 
الأول بني كل تطبيقات الهاتف الذكي بن�سبة تبلغ 43% تلتها م�اقع 
ال�سحة  تطبيقات  ن�سيب  اأن  حني  يف   )%26( الجتماعي  الت�ا�سل 

والر�ساقة مل يزد على واحد يف املائة.
املرء مع  الذكي، فمعدل ما يق�سيه  الهاتف  اإذا حتدثنا عن تطبيقات 
هذه التطبيقات يبلغ 127 دقيقة يف الي�م ال�احد اأي �ساعتني و�سبع 

دقائق.
اأما معدل ال�قت الذي يق�سيه املرء مع الإنرتنت عر الهاتف الذكي 

ولي�س عر الكمبي�تر فيقارب ال�ساعة ي�مياً.
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الكرمي  القراآن  حتفيظ  بدورة  وم�ضاركًا  حافظًا   44 تكرمي 
بنادي احلمرية الثقايف الريا�ضي 

املحمود نتطلع اإىل اال�صتفادة من خرباتها وممار�صاتها يف جمال اإدارة الوثائق والبحوث    

مركز ال�ضارقة للوثائق والبحوث يختتم زيارته
 لعدد من مراكز الوثائق يف الوليات املتحدة الأمريكية

الثقايف  احلمرية  لنادي  التابعة  الكرمي  ال��ق��راآن  حتفيظ  حلقة  �سهدت 
ال�سارقة  باإمارة  احلمرية  منطقة  اأبناء  قبل  من  كبريا  اإقبال  الريا�سي 
على الرتدد على حلقاتها التي تقام يف منطقة احلمرية لإمارة ال�سارقة 

.
وتعد دورة حتفيظ القراآن الكرمي والتي ينظمها نادي احلمرية �سن�يا 
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة القراآن الكرمي وال�سنة احلك�مية بال�سارقة واحدة 
من اأهم الرامج املنظمة والتي ي�ستقبل فيها النادي �سن�يا اأعداد كبريا 
بها  للم�ساركة  الدرا�سية  اختالف مراحلهم  الطالب على  ومتزايدا من 
احلفظ  ملتابعة  معتمدة  اآل��ي��ات  تخ�سي�س  مع  ح�س�رها  على  وامل��داوم��ة 
واإتقان اأحكام التالوة والتج�يد على اأيدي املحفظني بعدما قامت اإدارة 
مما  الكرمي  للقراآن  الطالب  حتفيظ  يف  املبتكرة  ال�سبل  باإيجاد  النادي 
ي�ساهم يف حت�سني قدراتهم على فهم وحفظ كتاب اهلل ومبا يتما�سي مع 
الق�مي من  اخللق  والن�سء  ال�سباب  اإك�ساب  نادي احلمرية يف  طم�حات 

خالل حفظ اآيات القراآن الكرمي.

واأقامت اإدارة نادي احلمرية حفال ع�سر اأم�س يف م�سجد زيد بن حارثة 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  ال�سام�سي  مبارك  ح�سره  احلمرية  مبنطقة 
نادي احلمرية وعبيد ال�سام�سي اأمني ال�سر العام للنادي و�سلطان فايز 

ال�سام�سي مدير النادي.
ويف كلمته الت�جيهية حر�س ال�سيخ ت�فيق حمفظ القراآن الكرمي على 
اأبناء املنطقة يف حلقة حتفيظ القراآن الكرمي  ال�سادة بح�س�ر وانتظام 
امل�ساركني ي�سع�ن حلفظ عدد من  اأع��داد كبرية من  اأن هناك  اإىل  لفتا 
الجزاء دائما واإتقانها جت�يدا وترتيال وبارك لنادي احلمرية وملجل�س 
ال��دورة �سن�يا خالل العطلة  الدارة هذا احلر�س املقدر يف تنظيم هذه 
م�ا�سلة  اإىل  امل�����س��ارك��ني  داع��ي��ا  نهايتها  يف  احل��ف��اظ  وت��ك��رمي  ال�سيفية 

حفظهم لمتام حفظ القراآن كامال .

بحلقات  النه��س  على  املعينة  ال�سبل  كافة  هيئت  النادي  اإدارة  اأن  واأك��د 
واأفكار  اآلية عمل  واإيجاد  املنا�سب  املكان  كتهيئة  الكرمي  القراآن  حتفيظ 

جديدة لحت�سان الطلبة الراغبني يف مدار�سة كتاب اهلل وحفظه عالوة 
اإىل  وال�ستماع  الطلبة  اأم���ر  اأولياء  مع  الت�ا�سل  لتعزيز  متابعتها  على 
اأبنائهم بخالف تخ�سي�س ج�ائز مالية  اأفكارهم ومقرتحاتهم مل�ست�ى 

لكافة احلافظني واملجدين.
بدوره اأ�سار مبارك ال�سام�سي نائب رئي�س جمل�س اإدارة نادي احلمرية على 
ال�سام�سي رئي�س جمل�س الدارة على  النادي برئا�سة ثاين عبيد  حر�س 
ب�سريحة  والهتمام  الكرمي  القراآن  حتفيظ  حللقات  النادي  اأب���اب  فتح 
ال�سباب الراغبني يف احلفظ والطالب املتميزين يف كل حلقة حتى تك�ن 
هناك نهاية �سحيحة لهذا املجه�د املبارك بهدف ا�ستثمار فرتة ال�سيف 
وم�ساعدتهم على  الأ�سيلة  الإ�سالمية  القيم  على  الأبناء  تربية  ل�سالح 
التح�سيل العلمي النافع حا�سرا وم�ستقبال وفق م�جهاتها ال�سالمية 

والتي حت�س على اإتقان تالوة وحفظ القراآن الكرمي والعمل به .
 44 اأعداهم  ال��دورة والبالغة  املتميزي يف  وقام يف نهاية احلفل بتكرمي 

طالبا م�ساركا ومتف�قا يف حفظ القراآن الكرمي .

اأوفد مركز ال�سارقة لل�ثائق والبح�ث عبدالعزيز 
والأر�سيف  ال���ث��ائ��ق  اإدارة  م��دي��ر  ال�سلمان  را���س��د 
املتحدة  ال���لي��ات  اإىل  ب��زي��ارة  للقيام  عنه  كممثل 
املمار�سات  ع���دد م��ن  ع��ل��ى  ل��الط��الع  الأم��ري��ك��ي��ة 
الأر�سيف  ت�����س��ي��ري  يف  الإداري�������ة  ال��ن��ظ��م  واأح������دث 
املتخ�س�سة  املراكز  واملحلي يف عدد من  الفدرايل 
اإ�سافة  الأر�سيف  وحفظ  ال�ثائق  اإدارة  جمال  يف 

اإىل م�ساركته يف الدورة التدريبية.
وتعد الزيارة التي اختتمها ال�سلمان نقطة �سباقة 
يف جمال التط�ير والطالع على اأف�سل اخلرات 
واملمار�سات يف اإدارة ال�ثائق والأر�سيف عالوة على 
امل�اطنة  ك���ادره  تاأهيل  املركز من  اإليه  ما يتطلع 
اإطالعها  اإتاحة  بدورها وخراتها عر  والرتقاء 
ال�ستفادة  م��ن  ومتكينها  العاملية  اخل���رات  على 

املبا�سرة من تلك اجل�انب.
ال�سارقة  مركز  مدير  املحم�د  �سامل  �سالح  واأك��د 
لل�ثائق والبح�ث يف ختام هذه الزيارة لل�ليات 
املتحدة الأمريكية اأن املركز هدف من خالل تلك 
ال��زي��ارة اإىل ال���س��ت��ف��ادة م��ن اخل���رات امل��ت��اح��ة يف 
ال�سراكات  عقد  بجانب  والر�سفة  الت�ثيق  جمال 
التي تري هذا التعاون يف ظل حر�س املركزعلى 
الرت����ق����اء ب�����دوره ع��ل��ى ال������دوام وت��ع��زي��ز خراته 
الدول  امل�اطنه مبا ه� متبع يف جت��ارب  وك����ادره 

الأخرى.
واأ�سار املحم�د اإىل اأهمية م�ا�سلة مركز ال�سارقة 
الك�ادر  م���ه���ارات  ت��ن��م��ي��ة  وال��ب��ح���ث يف  ل��ل���ث��ائ��ق 
والإجناز  الرقي  من  املزيد  على  وحثها  ال�طنية 
اإىل م�ست�ى  ال������س���ل  ب��غ��ي��ة  اخل����رة  واك��ت�����س��اب 

اأف�سل للخدمات الأر�سيفية والت�ثيقية املقدمة.
ولفت اإىل املركز ينطلق يف عملة من روؤية �ساحب 
ال�سم� ال�سيخ الدكت�ر �سلطان بن حممد القا�سمي 
ال�سارقة  ح��اك��م  ل��الحت��اد  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�س� 
بك�ادرنا  والهتمام  العناية  يف  ورع��اه  اهلل  حفظه 
ال���ط��ن��ي��ة وت��اأه��ي��ل��ي��ه��ا ومتكينها م��ن ال���س��ه��ام يف 
خدمة وطنها عالوة على حت�سني وتط�ير الأداء 
والتميز يف العمل ليك�ن املركز على اأمت ال�ستعداد 
الت�ثيقية وفق  واجلاهزية للمناف�سة يف خدماته 
قام  التي  الزيارة  وتعد  وه��ذا   . العاملية  امل�ست�يات 
اإطار  يف  ال�سلمان  ع��ب��دال��ع��زي��ز  امل��رك��ز  م���ف��د  ب��ه��ا 

التحاقه  بعد  له  الذي خ�سع  التدريبي  الرنامج 
بدورة مكثفة يف جمال ت�سيري ال�ثائق والأر�سيف 
احل���ك����م���ي وق���ب����ل���ه ك�������اأول م���ر����س���ح ع���رب���ي يتم 
احلك�مي  العمل  منظ�مة  خ��ارج  من  ا�ست�سافته 
امل���اف��ق��ة ع��ل��ى الطلب  اأن مت��ت  ب��ع��د  ال��ف��ي��درايل 
والبح�ث  لل�ثائق  ال�سارقة  مركز  به  تقدم  الذي 
لن�سمام ال�سلمان اإىل الدورة رقم 114 املنعقدة 
يف العا�سمة وا�سنطن والتي نظمتها اإدارة الأر�سيف 
وال�ثائق )نارا( متمثلة مبعهد الأر�سيف احلديث 
والذي يعنى باإخ�ساع املر�سح للتدريب امليداين يف 
ال�ثائق  وحفظ  والت�سنيف  الل�ائح  اإع���داد  اآل��ي��ة 

وا�سرتجاعها وطرحها للباحثني و�سناع القرار. 
زيارته يف بحث جمالت  ال�سلمان خالل  وحر�س 
وتبادل  املتخ�س�سة  وامل��راك��ز  امل��رك��ز  ب��ني  التعاون 
اخلرات يف جمال اإدارة وت�سيري ال�ثائق والأر�سيف 
وخطط احلفظ واإدارة اأ�س�ل احلك�مة من وثائق 
وفق  والأزم��ات  الك�ارث  اأثناء  وتاريخية  حك�مية 

منظ�مة عمل اإدارية وتقنية متط�رة .
مركز  زار  ن��ي���ي���رك  ب���لي��ة  الأوىل  ج�لته  ففي 
املمار�سات  واط��ل��ع على  ن��ي���ي���رك  اأر���س��ي��ف ولي���ة 
ال��ع��امل��ي��ة احل��دي��ث��ة وامل��ت��ط���رة وط��ري��ق��ة عر�سها 
املرتوب�ليتان  م��ت��ح��ف  ب���زي���ارة  ب��ع��ده��ا  ق���ام  ك��م��ا 
ب��غ��ي��ة الط�����الع واحل�����س���ل ع��ل��ى ت��ق��ن��ي��ة برنامج 

املرتوب�ليتان املخت�س باإدارة ال�ثائق.
املكتب  زار  اأري��زون��ا  ب�لية  الثانية  اأم��ا يف اجل�لة 
العام لإدارة الأر�سيف بال�لية وال�سجل احلك�مي 
العام واملكتبة احلك�مية واطلع على منط النظم 
وتابع  كما  والأر���س��ي��ف  ال�ثائق  اإدارة  يف  الإداري����ة 
امل�سروع احلك�مي املتكامل من قبل حك�مة اأريزونا 
الروؤى  ا�ستعرا�س  اللقاء  خ��الل  وج���رى  املحلية 
لتمهيد مذكرة م�سرتكة ت�ثق اآليات التعاون بني 
ممثلة  ال�سارقة  وحك�مة  املحلية  اأريزونا  حك�مة 
اأوجه  وت�سع  والبح�ث  لل�ثائق  ال�سارقة  مبركز 

�سياغة اتفاقية تعاون بني اجلانينب . 
العا�سمة وا�سنطن  الك�جنر�س يف  زار مكتبة  كما 
اإدارة  على  واط��ل��ع  احل��دي��ث  املعهد  م��ع  بالتن�سيق 
وت�سنيفها  حفظها  وكيفية  ال��رئ��ا���س��ي��ة  ال���ث��ائ��ق 
و�سناع  وال��ب��اح��ث��ني  للمخت�سني  ط��رح��ه��ا  واآل��ي��ة 

القرار.

الرو�ضى ميخائيل �ضي�ضكني: اأ�ضري على 
خطى نابوكوف وخليبنكوف اجلمالية

قال الكاتب والروائى الرو�سى ميخائيل �سي�سكني احلائز على جائزة الب�كر 
العاملية، اإنه يتبنى وجيله من �سباب املبدعني الرو�س نزعة جديدة لتحديث 
الأدب الرو�سى الكال�سيكى والنتقال اإىل اإحداثيات جديدة ع�سقها كل من 

الكاتبني الكبريين فالدميري نابك�ف وفليمري خليبنيك�ف.
روايات  يكتب  اأن��ه  الي�م  رو�سيا  ل�سحيفة  ت�سريحات  فى  �سي�سكني  واأ�ساف 
يحاول فيها الرد على اأ�سئلة تهمه وت�سغله كمبدع ، ففى رواية "�سق�ط قلعة 
عليه  ال�ستيالء  يجب  احلياة هى عدو  اأن  م�ساألة  اإ�سماعيل" حاولت طرح 
امل���ت لي�س  اأن  اإب��راز  "مرا�سالت" حاولت  ، ورواي��ة  كما ن�ست�ىل على قالع 
عدوا، بل هبة و�سعادة مثل احلب، واأن ظه�رك فى هذه احلياة امتياز كبري. 
جدير بالذكر اأن الكاتب ال�ساب ميخائيل �سي�سكني ح�سل على جائزة الب�كر 
لهذا العام عن رواية )�سق�ط قلعة اإ�سماعيل( ، وح�سل على جائزة )الكاتب 
الكبري( عام 2011 عن رواية )مرا�سالت ( ، وله روايات اأخرى مرتجمة 

عن الرو�سية بعن�ان )ليلة اأخرى تنتظر اجلميع( ، )�سعره فين��س(.  

)الت�ضويق الإلكرتونى املميز( كتاب ي�ضرح 
كيف ت�ضوق ملنتجاتك باأف�ضل الطرق

من  العربية  الطبعة  والت�زيع،  للن�سر  العربية  النيل  جمم�عة  عن  �سدر 
كتاب "الت�س�يق الإلكرتونى املميز، للم�ؤلف األيك�س بليث.

قه ياأتى من وراء ت�س�يق  ي�ؤكد الكتاب اأن اأ�سرار النجاح الذى ميكنك اأن حتقِّ
وخدماتك  منتجاتك  ق  ت�س�ِّ كنت  �س�اء  الإنرتنت،  عر  التجارى  ن�ساطك 
عن طريق الإعالن املرئى اأو امل�سم�ع اأو املقروء اأو عر الريد الإلكرتونى 
الت�س�يق  اأ���س��ك��ال  م��ن  اآخ���ر  �سكل  اأى  اأو  الج��ت��م��اع��ى  ال��ت���ا���س��ل  م���اق��ع  اأو 
الإلكرتونى، فقد اأ�سبحت الإنرتنت ب�سرعة ال�ساروخ هى املعر الرئي�سى 

الذى متّر منه ال�سركات حتى تق�م بت�س�يق منتجاتها وخدماتها.
يتناول هذا الكتاب جميع جمالت الت�س�يق الإلكرتونى، بدًءا من ت�سميم 
نات وو�س�ًل  م�اقع ال�يب وحت�سني حمركات البحث ومروًرا باإن�ساء املدونَّ

اإىل �سبكات م�اقع الت�ا�سل الجتماعى. 
والأ�ساليب  التقنيات  اأح��دث  على  ا  اأي�سً الكتاب  خ��الل  من  �ستتعرف  كما 
الفنية التى من �ساأنها م�ساعدتك، وم�ساعدة �سركتك على ال�ستفادة مبزايا 

هذه القناة الت�س�يقية الرائعة.

)را�ضية تنتف�س وق�ض�س اأخرى( 
للكاتب رزق فهمى

���س��در ح��دي��ث��اً ع��ن دار وع��د للن�سر وال��ت���زي��ع ك��ت��اب حت��ت ع��ن���ان )را�سية 
تنتف�س وق�س�س اأخرى( للكاتب رزق فهمى حممد. 

امل�سرية  وال��روائ��ي��ة  الناقدة  م��ن  الكلمات  بع�س  الكتاب  غ��الف  على  ج��اء 
�سريين اأب� النجا، للتعبري عن راأيها فى الكتاب تق�ل ت�ؤكد هذه املجم�عة 
التقاط  ميكن  كيف  الق�سرية،  الق�سة  جن�س  ي�اجه  ال��ذى  التحدى  على 
بعده،  ملا  اأو  قبله  ملا  يحتاج  م�سهد مكت�ب ل  اإىل  �سع�رية وحت�يلها  حالة 

كيف ميكن جتنب كتابة الق�سة الق�سرية التى طالت قلياًل؟.
تظهر براعة الكاتب فى قدرته على النتقاء، ثم التكثيف، فتخرج الق�سة 
الأح�ال  كل  فى  وه��ى  �سادمة،  اأو  كا�سفة  اإم��ا  الل�حة  ه��ذه  تاأتى  الل�حة، 

تنطلق من �سع�ر �سديد باملرارة جتاه و�سع اإن�سانى متدن.



والفاكهة،  يركز على اخل�سار  حي�ياً  غذائياً  اعتمدي نظاماً 
تعّلمي كيفية التعامل مع ال�سغط، انتبهي اإىل ن�مك، مار�سي 
الريا�سة واخ�سعي جلل�سات تدليك و�س�نا لت�سهيل التخل�س 
من ال�سم�م، ولحظي كيف �ست�ستعيد ب�سرتك تاألقها. ل �سرّر 
من ن�سائح طبيب الأمرا�س اجللدية اأو خبري التجميل التي 

ت�ساعدك على التخل�س من ال�س�ائب.

ب�صرة مزرية
مالحمك  ف��ت��ب��دو  ب�سرتك  ع��ل��ى  �سلباً  ك��ث��رية  ع���ام��ل  ت���ؤث��ر 

حزينة، وحتتارين كيف تهتمني بها لتعيدي اإليها اإ�سراقتها.
الع�امل  اأه��م  اأح��د  التدخني  اأم��را���س اجللد:  ن�سائح طبيب 
والتعر�س  وال��ت��ل��ّ�ث  التعب  اأن  اإل  الب�سرة،  اإىل  ت�سيء  التي 
تنظيف  ال�����س��روري  م��ن  اأي�����س��اً.  عليها  ت���ؤث��ر  ال�سم�س  لأ�سعة 
حمفزة  كرميات  ا�ستعمال  عر  وتدليلها  وتق�سريها  ب�سرتك 
مثل كرمي ال�سباح الغني بالفيتامني C اأو النباتات املن�سطة، 
وكرمي امل�ساء الغني بحم�س الألفا –هيدروك�سي لعناية اأكر 

غنى.
ت�خي  بالتعب؟  ت�سعرين  ه��ل  التجميل:  خبري  ن�سائح   •
و�سعها  ي�سعب  اإذ  الت�سمري،  منتجات  ا�ستعمال  عند  احل��ذر 
اأ�سا�س،  ك��رمي  ا�ستعمال  ُيف�سل  ل��ذل��ك  �ساحبة،  ب�����س��رٍة  على 
ومزيل هالت وملّ�ن خدود )ب�در( على كامل ال�جه ب�ا�سطة 
التاألق. ل حتددي وجهك خمافة  فر�ساة كبرية ملنحه بع�س 
اإظ���ه���اره مب��الم��ح ق��ا���س��ي��ة ب��ل ار���س��م��ي اأ���س��ك��اًل دائ���ري���ة عند 
الل�ؤل�ؤي  الزهري  البيج  اختاري  البارزة:  ال�جنتني واملالمح 
اإذا كانت ب�سرتك  ال�سلم�ين  اإذا كانت ب�سرتك �سفافة والبيج 

كامدة الل�ن. 
اأو  امزجي ن�سف ك�ب من ال�ساي الأخ�سر البارد مع ملعقة 
ملعقتني من خّل التفاح الع�س�ي غري املب�سرت وع�سري ن�سف 
التفاح وملعقة  قلياًل من ع�سري  اأردت،  اإذا  اأ�سيفي،  ليم�نة، 

من الع�سل وا�سربي اخلليط كّل �سباح ملدة اأ�سب�ع.
ج��ّرب��ي ال��ك��رمي الأ���س��ا���س م��ن )ب��رمي��ا ف���ريا( ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
الليم�ن  من  وقليل  والفراولة  املانغا  مع  ال�سبار  هالم  مزج 

احلام�س وبع�س اأوراق النعناع الن�سرة.
 

�صوائب تغطي ب�صرتي
ت���اج��ه ب�سرتك م�سامات وا���س��ع��ة، بث�ر  ق��د  ك��ان ع��م��رك،  اأي���اً 
تطرح  احل��ظ،  حل�سن  الهرم�نية...  التغريات  وفق  �سغرية، 
هذه  اإخ��ف��اء  �ساأنه  م��ن  ح��اًل  نف�سها  التجميل  م�ستح�سرات 

ال�س�ائب.
فئات  م��ن  ن�����س��اء  ت�سك�  اجل��ل��د:  اأم���را����س  طبيب  ن�سائح   •
بالن�ساء  الأمر  انتهى  امل�ساكل، وقد  عمرية خمتلفة من هذه 
الل�اتي يتمتعن بب�سرٍة ي�س�بها حّب ال�سباب باإحلاق �سرر بها 
من فرط ال�سغط على م�ساماتها لإخراج الروؤو�س ال�س�داء. 
ت�ؤثر تغريات ذات �سلة بتدفق الزهم على ن�عية الب�سرة، يف 
حال كانت ال�س�ائب ظاهرة ا�ستعملي تق�سرياً طبياً. يذكر اأن 
ثمة منتجات ت�سبط الزهم وحتّد من هذه الظ�اهر اإل اأنها 

ل تزيلها متاماً. 
• ن�سائح خبري التجميل: يف البداية، يتعني ا�ستعمال �سائل 
ت�سعينه  الل�ن  ي�حد  اأ�سا�س  كرمي  ثم  الب�سرة  ي�سّد  مرطب 
الدّم  ليحفز  اخل����ارج،  اإىل  ال������س��ط  م��ن  ب�سرتك  على  ب��رف��ٍق 
على ال�سع�د اإىل ال�جه ما ي�ساعدك على �سّد مالحمك. وملا 
اأو امل�سامات  كان هذا الكرمي ل يغطي البث�ر ال�سغرية كافًة 
عي�ب  م�سحح  اأو  ه��الت  مزيل  اإ�سافة  م��ن  ب��ّد  ل  ال�ا�سعة، 
مب�سح�ق  برفق  عليها  ال�سغط  ثم  ال�سغرية  العالمات  على 

خا�س. 
مع العمر، تنخف�س كمية الزهم ب�سبب  وا�سعة:  • م�سامات 
ت��غ��ريات ه��رم���ن��ي��ة، ف��ت��ت��ج��دد اخل��الي��ا ب�����س��ك��ٍل غ��ري منتظم 
اإىل  النهاية  يف  ي���ؤدي  ما  الب�سرة،  ترطيب  معدل  وينخف�س 
األف م�سام   300 اأن قطر  الدرا�سات  بّينت  امل�سامات.  ارتخاء 
من م�سامات ال�جه يت�ساعف بني �سن 25 و50. لإخفائها، 
ميكن ا�ستعمال عالجات حت�ّسن الرتطيب، وتعزز طبقة اجللد 
ال�سطحية، وحتّفز العنا�سر الفاعلة والقاب�سة والقادرة على 
اإغالق امل�سامات، كذلك العنا�سر املنعمة التي حت�ّسن التق�سري 
الطبيعي، والعنا�سر املجهرية املزودة ب�سبغيات عاك�سة تخفي 

امل�سامات. 

هاالت �صوداء
بينها:  �س�داء من  ه��الت  اإىل ظه�ر  ت���ؤدي  ع��دة  ثمة ع�امل 
الرتطيب،  قلة  بال�سّن،  التقّدم  النف�سي،  ال�سغط  الن�م،  قلة 
دورة دم�ية �سيئة، التهاب، ع�امل وراثية. يف الأح�ال كافة، 
ت�سابني بالإحباط يف كّل مرة تنظرين فيها اإىل وجهك املتعب 

الذي يظهرك اأكر �سناً مما اأنت عليه حقيقة.
م�سكلة  حّل  ي�سعب  اجللدية:  الأم��را���س  طبيب  ن�سائح   •
ترتك  قد  �سبغية.  اأو  وري��دي��ة  كانت  �س�اء  ال�س�داء  ال��ه��الت 
ا�ستعمالها  �سرط  ال�قت  مع  فاعاًل  اأث��راً  ال�ريدية  املنتجات 
�سباحاً وم�ساًء. يف املقابل، عند حتليل و�سعية العني، ن�ستنتج 
من  قليلة  جرعات  حقن  ت�ستدعي  قد  وا�سحة  فج�ة  وج���د 

حم�س الهيال�رونيك مللئها. 
ال��ت��ج��م��ي��ل: ب��ع��د و���س��ع ال���ك���رمي املرطب،  خ��ب��ري  • ن�����س��ائ��ح 
ا�ستعملي م�ساداً للهالت فاحت الل�ن و�سعيه عند زاوية عينك 

الداخلية نح� اخلارج و�س�ل اإىل اأ�سفل احلاجبني.
اأثراً  املنقية  الأع�ساب  ترتك  قد  للهالت:  م�ساد  منق�ع   •
اإذا  فاعاًل ي�ساعد يف التخّل�س من الهالت ال�س�داء، ل �سيما 
كانت حديثة العهد. يف هذا ال�سدد، ُين�سح با�ستعمال جذور 
الأرقطي�ن لأنها تخّل�س من الروا�سب. ميكن ا�ستعمال نبتة 
اأو  النهار(  اأثناء  اأك�اب  الأرقطي�ن على هيئة منق�ع )ثالثة 

حب�ب )وفقاً للتعليمات ال�اردة على علبة املنتج(.

اأعاين بع�س االحمرار
ب�سبب  اأو  عاطفية  لأ�سباب  وجنتيك  اإىل  �سريعاً  ال��دّم  يتدفق 
ال�سم�س اأو اله�اء... قد يتحّ�ل الحمرار امل�قت اإىل احمرار 

دائم يف ظّل غياب العناية ومنط احلياة ال�سحي.
الدّم  تدفق  يرتبط  اجللدية:  الأم��را���س  طبيب  ن�سائح   •
تاأثري  تت�سع حتت  التي  املفرطة  اجللدية  الأوعية  بح�سا�سية 
احلرارة، الرد، تقلبات احلرارة، تناول اأطعمة حارة، امل�ساعر 
اأوىل الإج�����راءات  اجل��ي��ا���س��ة وب��ف��ع��ل ع���ام��ل وراث���ي���ة. تتجلى 
الب�سرة من خالل تنظيفها  الع�امل ثم تدليل  تلك  بتجّنب 
مبياه معقمة اأو معاجلتها، من وقٍت اإىل اآخر، بكرمي م�ساد 
ل��الح��م��رار ي���ؤث��ر ع��ل��ى ال�����دورة ال��دم���ي��ة ال�����س��غ��رى وكرمي 

لل�قاية من اأ�سعة ال�سم�س.

م�سححاً  م�ستح�سراً  ا�ستعملي  التجميل:  خبري  ن�سائح   •
بعد كرمي النهار وربتي وجهك برفق. يخفي م�ساد الهالت 
الحمرار اأي�ساً، �سعي كرمي النهار على وجهك ثم م�سادات 
الهالت ف�ق املناطق املحمرة. تاأكدي األ اآثار للم�ستح�سر عند 
اأطراف ال�سعر وعلى العنق. بعد النتهاء من و�سع ماكياجك 

ر�سي مياه حرارية ثم ربتي وجهك برفٍق مبنديل ورقي.
ب�سرتك بع�س الراحة: ي�ساعد  لتمنحي  جتان�سية  • معاجلة 
يف  الحمرار  من  التخفيف  على  اجلان�سية  العالجات  بع�س 
 Apisو Urtica Urens 5 CH ال�جه ومن بينها: 
يف  ي�مياً(.  م��رات  ثالث  حبات   Mellifica 5 Ch )3

حال مل تِف هذه ال��سفة بالغر�س، ا�ستبدليها
لعالج   Antimonium Crudum 9CHب
 Carbo التهّيج اجللدي. عند الإ�سابة بال�ردية، ا�ستعملي

وجبة(. كّل  قبل  حبات  )ثالث   animalis 9 CH

بقع بنية
عند التعر�س بكرة لأ�سعة ال�سم�س ونتيجة اخللل الهرم�ين، 
رقة  اأك��ر  الب�سرة  ت�سبح  ال�قت،  مع  امليالنني.  اإنتاج  يتعر 
�سكل ت�سبغات  املركزة على  ال�سبغية  وتت�سح معامل اخلاليا 

داكنة.
امل�سكلة  امل��راأة هذه  ن�سائح طبيب الأمرا�س اجللدية: تعاين 
عند بل�غها اخلام�سة والثالثني من عمرها حتى قبل ظه�ر 
التجاعيد. لذلك ُي�ستح�سن اتخاذ اإجراءات �سرورية للتخل�س 

منها حني تك�ن البقع حديثة العهد. ل بّد من الإ�سارة اإىل 
اعتمادها:  ميكن  التي  الأ�سا�سية  املنتجات  من  ن�عني  وج���د 
عناية م�سادة للبقع وحماية دائمة من اأ�سعة ال�سم�س )ُيف�سل 
ا�ستعمالها كّل �ساعتني( واإل لن حت�سلي على نتائج مر�سية، 

مع العلم اأن ظه�ر البقع جمدداً اأمر وارد. 
و�سع كرمي الأ�سا�س وب�در  بعد  التجميل:  خبري  ن�سائح   •
ف�ق  ولالأ�سعة  ال�سن  يف  التقّدم  لعالمات  امل�سادة  الأ���س��ا���س 
متتزج  البقع.  لإخ��ف��اء  التفتيح  قلم  ا�ستعملي  البنف�سجية، 
وم�سعاً  مفتحاً  اأث���راً  لتعطي  البع�س  بع�سها  م��ع  امل�ساحيق 

يغطي البقع وي�سّد ال�جه. 
البقع  م���ن  ال��ت��خ��ّل�����س  ي�����س��ه��ل  ال��ل��ي��زر:  احل���ل����ل  • اأف�����س��ل 
ليزر  ب�ا�سطة  ال�جه  من  ن���اٍح  بع�س  يف  املنت�سرة  ال�سبغية 
اآثارها  اإىل  النتباه  يجب  لكن   .Yag Q Switched
اإذ قد ترتك احمراراً وق�س�راً على الب�سرة تختفي  اجلانبية، 

يف غ�س�ن اأ�سب�ع.
 يف حال كانت البقع منت�سرة يف كامل ال�جه، ُيف�سل ا�ستعمال 
بعد  لطيفاً  اأث���راً  ت��رتك  التي  الناب�س  الكثيف  الليزر  تقنية 
والأخرى  ال���اح��دة  ب��ني  يف�سل  جل�سات،  ث��الث  اأو  جل�ستني 
الب�سرة  م��ن حت�سري  ب��ّد  احل��ال��ت��ني، ل  الأق���ل. يف  �سهر على 
اخلاليا  تريح  للبقع  م�سادة  كرميات  ب�ا�سطة  اجلل�سة  قبل 
ب��ع��د الن��ت��ه��اء من  ال�سبغية ف��ي��زول خ��ط��ر ظ��ه���ر ع��الم��ات 
اجلل�سة. ل تن�سي امل�اظبة على ا�ستعمال مرهم ال�قاية من 

ال�سم�س.

اأنك  اإل  �سيق  اأو  اأمل  اأي  لك  ال���رم  ي�سبب  ل  �ساقاِك.  ت�رمت 
لحظت اأن ج�اربك باتت �سيقة على قدميك اأكر من املعتاد؟ 

ما �سبب هذا الت�رم؟
ال�ساقني  م����ؤمٍل يف  غ��ري  ورٍم  اإىل  ت����ؤدي  التي  الأ���س��ب��اب  تتعدد 
اأخ���رى، مُيكن  اأع��را���س  اأي  اإن مل تظهر  الطرفية(.  )ال���ذم��ة 
اإل  و�سهل املعاجلة،  �سائعاً  اأمراً  املت��سط  ال�ساقني  اعتبار ت�رم 
اأن ال�ذمة الطرفية ترتبط اأحياناً مبر�ٍس كامن خطري، لذلك 
وت�سخي�س  فح�ٍس  لإج���راء  الطبيب  مراجعة  ال�سروري  من 
ت��راك��م ال�س�ائل يف الأن�����س��ج��ة. يف  ال���ذم��ة م��ن  دق��ي��ق��ني. تنتج 
اأوعية  �سبكة  ال�س�ائل بني  ت���ازن  العادة، يحافظ اجل�سم على 
الدم، النظام اللمفاوي والأن�سجة الأخرى كافًة خارج الأوعية. 
لكن مع تعر�س الت�ازن هذا لأي خلل، قد ت�ّسرب اأدق الأوعية 
الأن�سجة  يف  ترتاكم  �س�ائل  الدم�ية(  )ال�سعريات  الدم�ية 

املحيطة ما ي�ؤدي اإىل ظه�ر وذمة.
اأو لم��ع ب�ج�د  ينبئ جلٍد متمدد  ال��ت���رم، قد  اإىل  بالإ�سافة   
ملدة  عليه  ال�سغط  بعد  ظ��اه��رًة  الفج�ة  فيه  تبقى  اإذ  وذم���ة، 
خم�س دقائق على الأقل اأو من خالل زيادة يف حجم ع�سالت 
اأما يف حال  معاً،  ال�ساقني  الطرفية على  ال�ذمة  ت�ؤثر  املعدة. 
اإىل  ُتعزى  اأن  املمكن  القدمني فمن  اإح��دى  ال�ذمة يف  ظهرت 

خلل فيها اأو يف الفخذ عند اجلهة عينها.
يف بع�س احلالت، ت�ؤثر ال�ذمة على الرئتني وت�ؤدي اإىل نف�ِس 

ق�سري و�سع�بة يف التنف�س ما يتطلب عالجاً طبياً طارئاً.

اأعرا�س متفاوتة
ميكن  الطرفية.  ال���ذم��ة  �سبب  حتديد  على  الفح�س  ي�ساعد 
كهربائية  بيانية  و�س�رة  وب���ل  دّم  حتاليل  الطبيب  يطلب  اأن 
ال�س�تية  بامل�جات ف�ق  لل�سدر، و�س�رة  اأ�سعة  للقلب و�س�رة 

للقدم امل�سابة اأو حتى للح��س.
ت�سري اأعرا�س ال�ذمة املت��سطة كق�سر النف�س وانتفاخ البطن 

بينها:  م��ن  القلق،  تثري  ل  اأ�سباب  اإىل  ال��دم  �سغط  ارت��ف��اع  اأو 
ا�ستهالك كميات من امللح تف�ق الكميات التي ي�ستهلكها امل�ساب 
اأو وق���ف ف��رتة ط�يلة، تقدم يف  يف ال��ع��ادة، وزن زائ��د، جل��س 

ال�سن )ي�ساب امل�سن�ن بت�رم القدمني اأكر من غريهم(.
قد ينتج ت�رم ال�ساقني من تناول دواء معني كحا�سرات قن�ات 
غري  الل��ت��ه��اب��ات  م�����س��ادات  ك�رتيك��ستريوييد،  الكال�سي�م، 
املخ�س�سة  الأدوية  وبع�س  )ن�روتني(  غاباباتني  ال�سرتودية، 

ملعاجلة ال�سكري، ل �سيما الثيازوليدينيدي�ن.
تنتج ال�ذمة الطرفية يف العادة عن:

اأو تالفة: مع مرور ال�قت، قد ت�سعف  �ساقني �سعيفة  • اأوردة 

فتت�قف  القلب  اإىل  واحد  باجتاه  الدم  تنقل  التي  ال�سمامات 
عن العمل وترتاكم ال�س�ائل يف الأطراف ال�سفلية.

حال ت�سكلت  يف  وذمة  تظهر  قد  العميق:  ال�ريدي  • اخلثار 
جلطات دم�ية يف اأوردة القدم العميقة. غالباً ما ي�ؤثر التخر 

على �ساٍق واحدة فقط وي�سبب ورماً واأملاً وح�سا�سية.
• ق�س�ر القلب الحتقاين: يف حال فقدت اإحدى غرف القلب 
ال�سفلية قدرتها على �سّخ الدم ب�سكٍل فاعل، قد تتقهقر حالة 
ال��دّم. ي�ؤدي ف�سل القلب من اجلانب الأمين اإىل ظه�ر وذمة 
اأما  اإذا كان ف�ساًل ح��اداً.  طرفية �سفلية واإىل انتفاخ يف البطن 
التنف�س  اإىل �سيق يف  الأي�سر في�ؤدي  القلب من اجلانب  ف�سل 

عند بذل اأي جهد اأوعند ال�ستلقاء على ال�سرير ب�سبب تراكم 
ال�س�ائل يف الرئتني.

من  النهائية  باملراحل  املرتبط  التليف  ي�ؤدي  الكبد:  • تليف 
اأمرا�س الكبد اإىل ظه�ر عقبات خطرية لتدفق الدم عره، ما 
اأن الكبد  ي���ؤدي اإىل انتفاخ يف البطن ووذم��ة طرفية، ل �سيما 
الروتينات  اأحد  وه�  الألب�مني،  اإنتاج  على  قدرة  اأقل  ي�سبح 

التي حتافظ على ال�س�ائل يف الأوعية الدم�ية.
بالبنى  ال��ت��ي تلحق  الأ����س���رار  ت�����ؤدي  م��زم��ن:  ك��ل���ي  ف�سل   •
ت�سمل  ت��غ��ريات  اإىل  الكبيبة(  ب  )ُت��ع��رف  الكلى  يف  ال�سغرية 
ال��ب���ل وانخفا�س  ال�����س���دي���م، زي����ادة ال��روت��ني يف  اح��ت��ب��ا���س 
تراكم  ي�سبب  طبيعي.  غ��ري  ب�سكل  ال���دم  يف  ال���زلل  م�ست�ى 
طرفية  وذم���ة  اإىل  الأل��ب���م��ني  م��ع��دل  انخفا�س  م��ع  ال�س�ائل 

وانتفاخ قد يطاول اجل�سم باأكمله.
ال��ل��م��ف��اوي على  اجل��ه��از  ي�ساعد  ال��ل��م��ف��اوي:  اجل��ه��از  تلف   •

التخل�س م��ن ال�����س���ائ��ل ال��زائ��دة امل��رتاك��م��ة يف الأن�����س��ج��ة. قد 
الغدد  �سيما  ل  ال��ن��ظ��ام،  ب��ه��ذا  ي��ل��ح��ق  ال����ذي  ال�����س��رر  ي�سعف 
مر�س  ملعاجلة  جراحة  ب�سبب  الفخذ  منطقة  يف  الليمفاوية 
الطبيعي  اللمفاوي  الت�سريف  الإ�سعاعي،  العالج  اأو  �سرطان 

وي�ؤدي اإىل ت�رم الطرف ال�سفلي.
• ال�رم: نادراً ما يك�ن الت�رم مرتبطاً باأورام ح��سية. لل�قاية 
امللح  كمية  بتخفيف  الطبيب  ين�سح  ال�س�ائل،  احتبا�س  م��ن 
وارتداء ج�ارب �سغط خا�سة للحّد من الحتبا�س يف القدمني 
اأو ال�ق�ف  وال�ساقني. اأما ال�رم املت��سط الناجت من اجلل��س 
�ساعات ط�يلة، فيمكن معاجلته عن الطريق ال�ستلقاء ورفع 
اأو �ساعتني ي�مياً. ع��الوًة على ذلك،  اأعلى �ساعة  اإىل  القدمن 
ت�ساعد الريا�سة املائية اأو امل�سي يف ح��س ال�سباحة على اإعادة 
الطرفية  ال�ذمة  حالت  ملعاجلة  اأما  الزائدة.  ال�س�ائل  ت�زيع 

احلادة، في�سف الأطباء حب�ب مدرة للب�ل.

مــــــــــــــر�أة
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تتعدد خلل ال�صيف �صبل العناية بالب�صرة الكت�صاب وجٍه م�صرق واإطللة جذابة. يف ما يلي ن�صائح اخلرباء 
حول اأف�صل الطرق ملحاربة كّل ما ي�صّر بب�صرتك. يتاأثر اجل�صم بالتدخني وا�صتهلك مواد غذائية �صناعية 
وبقلة النوم واحلركة، فتتكّد�س ال�صموم ويتعب الكبد وتبدو الب�صرة مرهقة. ما احلّل؟ مبا اأن اجلمال ينبع من 

الداخل، تخّل�صي من ال�صموم يف ج�صمك وحاربي امل�صاكل اجللدية كافًة. 

توّرم ال�ضاقني... اأ�ضبابه وعالجه

ن�صائح ملحاربة كل ما ي�صر بب�صرتك

تاأّلقي بوجٍه م�ضرق يف ال�ضيف 
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عن  وير�سد  يعرتف  والأخ  �سن�ات  خم�س  بعد  اجلرمية  تكت�سف  املباحث 
مكان جثة اأخته.

له قلبها  ال��ذي دق  ال�سخ�س  اإل من  اآخ��ر  اأي �سخ�س  ال��زواج من  رف�ست 
الأ�سرة حتاكمها �سرا وت�سدر حكما باإعدامها وتدفنها يف نف�س البيت الذي 

�سهد طف�لتها و�سبابها.
اأهل القرية يعرف�ن اأن ليلي تزوجت و�سافرت مع زوجها.

خم�س �سن�ات م�ست ول اأحد يعلم اأن ليلي دفعت الثمن و�سافرت اإىل العامل 
الآخر كان هذا الي�م �سديد احلرارة األهبت �سخ�نته النا�س بداأت ال�سم�س 
متيل للمغيب ركب �سعدون العامل الب�سيط دراجته ليغادر �سركة املطاحن 

ملنزل  ع��ائ��دا  بها  يعمل  اأ�سرته باأحدي ال��ت��ي 
القرى مبدينة دمنه�ر.
منزله  اإىل  ح���������اول 

اله�ائية  ب��دراج��ت��ه 
ط�يلة  م���������س����اف����ة 

ي�م  ك��ل  يقطعها 
ه�����ذا  يف  ول������ك������ن 
ال��������ي���������م ك����ان����ت 
تتزاحم  راأ�����س����ه 

ه�اج�س  ب��ه��ا 
غ����ري����ب����ة 

فت�سعل يف قلبه نريانا ي�سعب اإخمادها ب�سه�لة .
ي�سل اإىل املنزل اأنفا�سه تتالحق داخل غرفة املعي�سة التي اعتدت الأ�سرة اأن 
تق�سي بها معظم  �ساعات الي�م انزوى �سعدون مبفرده هائما  يف �سردوه 
يفيق �سعد على �س�ت �سقيقته ليلي 19 �سنة التي تعي�س معه بنف�س منزل 

والدها ومعها زوجة �سعدون واأطفاله.
�ساألته �سقيقته عن  �سبب �سرودة اأ�سار اإليا براأ�سه ل �سيء دعته لي�ساركهم 
اأفراد  الكبرية ت�ستدعي  الع�ساء فلم يجبها تركته وخرجت للردهة  طعام 

الأ�سرة بالأ�سم ليلتف�ا ح�ل �سينية الطعام.

الع�صاء االأخري
ظل �سعد يتاأمل الأطباق املليئة باجلنب والبي�س 
وه��� �سارد اح��ت��ارت ليلي وزوج��ت��ه يف تف�سري 
الع�ساء  انتهت جل�سة  الغريب  �سبب �سمته 
ان�����س��رف اب��ن��اء ���س��ع��دون م��ع اأم��ه��م للن�م 
مل ي��ع��د اأح���د ب��ال��غ��رف��ة ���س���ى �سعدون 
حديث  ب��ي��ن��ه��م��ا  دار  ���س��ن��ة   65 واأم������ه  
ه��ام�����س ا����س���رتع���ى ان���ت���ب���اه  ل��ي��ل��ي من 
اأخ��اه��ا واأم��ه��ا لها  بعيد ج��اءت نظرات 
الأخ�سر  قلبها  تخرتق  �سهام  كاأنها 
مبالية  ل  هادئة  تبدو  اأن  حاولت 
لكن بداخلها مراجل تغلي وتف�ز 
بالقلق والهم�م والرتقب اأخرت 
للن�م  �ستت�جه  اأن��ه��ا  واأخ��اه��ا  اأ مها 
اأطفاأت الأن�ار لكن عينيها  بغرفتها 
مفت�حتان دقائق ويدوي �س�ت الباب 
امل�ارب ب�سرير كاأنه ن�اح اأنقب�س قلبها 
�سقيقها  وج��ه  على  نظراتها  تركز  وه��ي 
كان  ن�مها  م��ن  معتدلة  ق��ام��ت  اأن  بعد 
وج��ه��ه ي��ب��دو اأ���س��ب��ه ب��ف���ه��ة ب��رك��ان على 
و�سك النفجار اقرتب منها وهم�س اإليها  
ياأمرها باأن تتبعه اإىل الغرفة البعيدة التي 
ولمتعتهم  للغالل  كمخزن  ي�ستخدم�نها 
واأدوات زراعتهم كان الطلب غريبا ارتفعت 
كاأنها  ج�سدها  وارجت���ف  قلبها  نب�سات  معه 

تذهب اإىل مكان جمه�ل وم�سري جتهله.
ي�ستحق  �سيئا  تفعل  مل  اأنها  من  متاأكدة  لكنها 
عليه العقاب ومل ترتكب جرما ت�ستحق عليه اأي 

مكروه .
انتظرت اأن ينطق �سقيقها باأي كلمة ت�سق حاجز ال�سمت 
الذي خيم بينهما لكنه اآثر اأخريا اأن ينطق بكلمتني فقط 
فارقت  حتى  رقبتها  على  اأطبق  بعدها  اأختي  يا  �ساحميني 
اأن��ا عملت  اأن تنب�س بكلمة غري ليه يا خ�يا ه�  احلياة دون 
اإليه حت�سر الأ   تطمئن بنف�سها على اأن حكم الإع��دام يف 
داخل  القر  يحفر  اأن  ابنها  ت��اأم��ر  تنفيذه  مت  ق��د  الب��ن��ة 

نف�س الغرفة اأعلنت الدم�ع الع�سيان داخل عي�ن الأم بعد اأن حتجر قلبها 
واأمام عينيها وا�سل البن جرميته بدفن �سقيقته واأهال عليها الرتاب ثم 
�سعد اإىل غفرته وكاأنه اأزاح كاب��سا ظل جاثما على �سدره �سن�ات ط�ال 
م�ست الأيام واأ�سرة العامل ت�ا�سل حياتها ب�س�رة طبيعية �ساأل عنها اأهل 
اأحد  اإىل  قريتها وكان اجل���اب حا�سرا ليلي تزوجت و�سافرت مع زوجها 

البلدان القريبة حيث يعمل هناك.
ال���زواج  دون  التف�سري فمتي تزوجت وكيف مت  الأه��ايل مل يقتنع�ا بهذا 
الزمن  م��ن  ط�يلة  ف��رتة  الأه����ايل  ت�سغل  ظلت  غريبة  اأ�سئلة  اأح���د  علم 
كرامج الت�ك �س� لكن الأم���اج الهادرة من الأقاويل هداأت بعد اأن مل�ا 
ال�سماع النف�س الرد لكنهم عادوا يفتح�ن اجلراح القدمية قبل اأن تندمل 

ويت�ساءل.
تعد فما م�سري  العربي  ومل  البلد  اإىل  زوجها  ليلي م�ست مع  كانت  اإذا 
على  واأ���س��رت  اأهلها  عار�ست  اأجله  وم��ن  حياتها  له  وهبت  ال��ذي  حبيبها 
الزواج منه كانت  الأيام كفيلة لتن�سي النا�س حكاية ليلي لكن القدر اأراد 

األ تذهب دماوؤها هدرا .

بعد خم�س �صنوات
خم�س �سن�ات م�ست على جرمية قتل ليلي ب�ا�سطة  �سقيقها  الذي ظن 

اأن الزمن �سيط�ي �سرها لالأبد.
القرية  يف  فتاة  عن  املباحث  �سباط  اأح��د  اأم��ام  عر�سا  تقال  معل�مة  لكن 
اختفت دون اأن يظهر لها اأثر ويق�ل اأهلها اأنها تزوجت و�سافرت ومي�سك 
ال�سابط بظروف اخليط ويكت�سف اأن الفتاة املختفية كانت تربطها عالقة 
لكن  اأ�سرتها  يتاأهب لطلب يدها من  كان  ال��ذي  القرية  �سباب  باأحد  حب 
اإن��ه حب ابنتهم  اأن��ه ق��ال  اإل  الأ���س��رة رف�ست العري�س ال�ساب ب��دون م��رر 
فاعتروا هذا احلب عارا يجب ا�ستئ�ساله هددوها بالقتل ان ا�ستمرت على 
هذا احلب وحر�سا من ال�سباب على فتاته اختفي من حياتها متاما حتى 
تهداأ الأم�ر ثم يتقدم لها من جديد لكن الفتاة اختفت ومل ي�ستطيع اأحد 

من الأهايل تف�سري هذا اللغز.
املباحث حترياتهم وجه�دهم ويناق�س�ن من جديد �سقيقها  يكثف رجال 
�سقيقته  زوج  لهم من ه�  اأن  يحدد  العامل يف  وف�سل  با�ستفا�سة  �سعدون 
وملاذا مل تر�سل اإليه خطابا منذ خم�س �سن�ات وهي جتيد القراءة والكتابة 

.
على  واأ���س��رت  حبت  لأنها  �سقيقته  بقتل  يعرتف  عليه  اخلناق  وبت�سييق 
الزواج من الذي اختاره قلبها وكاأن التاريخ يعيد ق�سة قي�س وليلي وبعد 
العرتاف ي�سطحب رجال املباحث وال�سرطة اإىل منزله حيث ير�سد عن 
مكان دفن ليلي بعد قتلها خنقا وبحفر الرتبة يتم العث�ر رفات جثة ليلي 

بعد دفنها بخم�س �سن�ات.

وجفت الدموع
اأن  النيابة دون  اأم��ام رجال  القاتل اعرتافاته وقام بتمثيل اجلرمية  اأع��اد 
اأرجاء  احل��زي��ن  اخل��ر  وي��ط���ف  واح���دة  دمعة  �سقيقته  على  عيناه  تدمع 
اأحبها اجلميع  التي  ليلي اجلميلة  �سالت دم�عهم على  اأهلها  كل  القرية 
حل�سن اأخالقها وجمالها اإل اإمرة واحدة ظلت متما�سكة كان قلبها قطعة 

من ال�سخر وهي اأم ليلي نف�سها وحكمة املحكمة ..... 

اأ�ضرت على الزواج من حبيبها ..فقتلها اأخوها ودفنها داخل املنزل

ال�ضريك ي�ضفي �ضريكه ب�ضكاكني القتلة املاأجورين
مل ي��ك��ن وف��ي��ق ي����دري م����اذا تخبي 
ا�ستيقظ  اجلديد  الي�م  �ساعات  له 
�سقيقته  مع  تناول  ي���م  كل  كعادته 
ث��م جل�س يحدثها  الإف��ط��ار  وج��ب��ة 
�سريكه يف معر�س  عن م�ساكله مع 
ال������ذي اف���ت���ت���ح���اه معا  ال�������س���ي���ارات 
واأخرها عن نيته يف ف�س ال�سركة 
�سريكه  ب��ه  �ساهم  ال���ذي  املبلغ  ورد 
ع�دته  مبجرد  ال�سركة  تاأ�سي�س  يف 
ون�سحته  امل��ح��اف��ظ��ات  اإح�����دى  م���ن 
التفكري  ويعيد  يرتوى  اأن  �سقيقته 
امل�ساكل  فيما اعتزمه حتى النتقام 

بينه وبني �سريكه. 
ب���اب ال�سقة  اأث���ن���اء احل���دي���ث ط���رق 
نه�س وفيق من مكانه وفتح الباب 
من  اأنهما  اأخ���راه  �سخ�سني  ليجد 

طرف �سريكه.
الدخ�ل  اإىل  دع��اه��م��ا  ا�ستقبلهما 
�ساي  اإع������داد  �سقيقته  م���ن  وط��ل��ب 
�سبب  ع��ن  و�ساألهما  لهما  ال�سباح 
وجفاء  بغلظة  اأحدهما  ورد  الزيارة 
قائال لقد جئنا نخرك باأن �سريكك 
قبل اأن ي�سافر اإىل احدى املحافظات 
اأنه  اإل��ي��ك واأب��ل��غ��ك  اآت���ي  ب���اأن  كلفني 
ي�افق على ف�س ال�سراكة معك واأن 
ن�سيبه احلقيقي يف هذه ال�سركة ه� 
ملي�ن جنيه ولي�س املائة األف جنيه 
التي دفعها عند التاأ�سي�س وهنا قفز 
راف�سا  معرت�سا  مكانه  م��ن  وف��ي��ق 
لهذا الب��ت��زاز م���ؤك��دا اأن��ه لن يدفع 
بها يف  �ساهم  التي  األ��ف  املائة  �س�ى 
تاأ�سي�س ال�سركة لأن ال�سركة خا�سرة 

واأنه ال�سبب يف هذه اخل�سارة.
الطرفني  ب����ني  م��ن��اق�����س��ة  ودارت 
حت�لت اإىل تبادل لل�سباب وال�ستائم 
ي���غ���ادرا  اأن  وف���ي���ق  م��ن��ه��م��ا  ف��ط��ل��ب 
ال�سيفني  من  كل  اأخ��رج  وهنا  بيته 
مط�اة من جيبه وا�سهراها يف وجه 
معهما  يذهب  اأن  منه  وطلبا  وفيق 
ف�����را لإح�����س��ار امل��ب��ال��غ م��ن البنك 
�سقيقته  رف�س  رغ��م  معهما  وذه��ب 

بيته  م��غ��ادرة  ع��دم  التي طلبت منه 
والذهاب معهما.

وعندما اأطلت �سقيقته من النافذة 
�����س����اه����دت اأح�������د ا����س���خ�������س���ني وق���د 
�سقيقها  ج���ان���ب  يف  م���ط����اه  و����س���ع 
�سيارتهما  رك������ب  ع��ل��ى  واج�������راه 
ال�سيارة وهي ت�سرخ  بهم  وانطلقت 
ينقذوا  اأن  امل���ارة  ال��ن��اف��ذة على  م��ن 
ف�ات  ب��ع��د  ول��ك��ن  املختطف  اأخ��اه��ا 
اإىل  وف��ي��ق  �سقيقة  اأ���س��رع��ت  الأوان 
واأب��ل��غ��ت مب��ا حدث  ال�����س��رط��ة  ق�سم 
بعد  بال�اقعة  حم�سر  حترير  ومت 
املختطفني  مب���ا���س��ف��ات  اأدل����ت  اأن 
حترياتهم  يف  املباحث  رج��ال  وب���ادر 
ا�ستقلها  التي  ال�سيارة  والبحث عن 
ال�سقيقة  امل��خ��ت��ط��ف��ان.وان��ت��ظ��رت 
ع�دة �سقيقها يف امل�ساء كعادته لكنه 

مل يعد وم���رت ث��الث��ة اأي���ام وه��ي ل 
تعلم اأي �سيء عن �سقيقها ويف الي�م 
الرابع ف�جئت باأحد رجال ال�سرطة 
منها  وي��ط��ل��ب  ال��ب��ي��ت  اإىل  يح�سر 
على  للتعرف  امل�سرحة  اإىل  الت�جه 
مع  اأو���س��اف��ه  ت��ت��ق��ارب  �سخ�س  جثة 
�سقيقها وهناك عر�ست عليها اجلثة 
من ال�هلة الأوىل تاأكدت اأنها جثة 
�سقيقها التي بدت عليها اآثار تعذيب 
باكية  ال�سقيقة  ���س��دي��دة.���س��رخ��ت 
وانهارت مغ�سيا عليها وبعد اأفاقتها 
ال�سرطة  ق�����س��م  اإىل  ا���س��ط��ح��ب���ه��ا 
امل��ب��اح��ث عروا  رج����ال  اأن  ل��ت��ع��رف 
بالقرب  م��ل��ق��اة  �سقيقها  ج��ث��ة  ع��ل��ى 
وعدة  تعذيب  اآث��ار  وبها  املقابر  من 
اأج�����زاء متفرقة  ن��اف��ذة يف  ط��ع��ن��ات 
املباحث  رج��ال  و�ساألها  اجل�سد  من 

ع���ن ط��ب��ي��ع��ة ال��ع��الق��ة ال��ت��ي جتمع 
اللذين  وال�سخ�سني  �سقيقها  ب��ني 

ا�سطحباه معها يف ال�سيارة. 
هذين  ت�ساهد  م��رة  اأو  اإن��ه��ا  فقالت 
ت�ستطع  مل  واأن�����ه�����ا  ال�����س��خ�����س��ني 
ال��ت��ق��اط رق���م ال�����س��ي��ارة لأن��ه��ا كانت 
البيت  بعيدة من  تقف على م�سافة 
اآخر  املباحث  رج��ال  على  �سردت  ثم 
دار بينها وبني �سقيقها وما  حديث 
دار بينه وبني هذين ال�سخ�سني اأنه 
عازم على ف�س ال�سراكة بينه وبني 
جتميع  يف  كلمة  همه  وك��ان  �سريكه 
ل�سريكه  ���س��ي��ع��ط��ي��ه  ال�����ذي  امل���ب���ال���غ 
وعليها  نا�سئة  زال���ت  م��ا  فال�سركة 
ال�سيارات  م�سانع  لأ�سحاب  دي���ن 

عليه ال�فاء بها يف م�اعيدها .
الكلمات  املباحث هذه  التقط رجال 

اأثبت  ال��ذي  ال�سريك  ا�ستدعاء  ومت 
اأن��ه ك��ان م�سافرا يف ذل��ك الي�م ول 
امل��س�ع  ���س��يء ع��ن ه��ذا  اأي  ي��ع��رف 
حتت  ال�������س���ري���ك  ه������ذا  و�����س����ع  ومت 
مب�ساحبة  ���س���ه��د  ح��ت��ى  امل���راق���ب���ة 
امل�سجلني  الأ����س���ق���ي���اء  م����ن  اث���ن���ني 
املعروفني بن�ساطهما الإجرامي ومت 
وبت�سييق  ال�سخ�سني  على  القب�س 
نفذا  اأنهما  اعرتفا  عليهما  اخلناق 
هذه العملية ل�سالح �سريك القتيل 
وبعد  ج��ن��ي��ه  اآلف  خ��م�����س��ة  م��ق��اب��ل 
اأمرت  ال��ن��ي��اب��ة  ب���ا���س��ط��ة  التحقيق 
ب��ح��ب�����س��ه��م��ا واإل����ق����اء ال��ق��ب�����س على 
اإىل  واإحالتهما  املحر�س  ال�سريك 
املحاكمة وحكمت املحكمة بالإعدام 
ال�ساقة  وب��الإ���س��غ��ال  القاتلني  على 

امل�ؤبدة على ال�سريك املحر�س . 

األحد   -  4   أغسطس    2013 م    -    العـدد    10861
Sunday    4    August     2013  -  Issue No   10861ح��دث وق�شايا

26

م�ضرع �ضرطي 
لدغه ثعبان قبل زفافه باأيام

املركزي  الف�سن  مل�ست�سفي  و���س���ل��ه  قبل  الأخ����ريه  انفا�سه  �سرطي  لفظ 
ببني �س�يف متاأثرا با�سابته بلدغة ثعبان ، مت حترير حم�سر بال�اقعه 
تلقي  قد  �س�يف  بني  اأم��ن  ال��ل���اء مدير  ك��ان  للتحقيق  النيابة  واأخ��ط��رت 
اخطارا يفيد و�س�ل �سرطي مل�ست�سفي الف�سن املركزي جثه هامده بعد ان 
اأ�سيب بلدغة ثعبان حيث تبني من حتقيقات الرائد رئي�س مباحث الف�سن 
ان ال�سرطي يدعي م.ع.ج يقيم بقرية ال�سقر التابعه ملركز الف�سن واأثناء 
فرتة راحته من العمل ذهب ايل احلقل واأثناء ت�اجده يف احلقل تعر�س 
لال �سابه بلدغة ثعبان ونظرا لبعد امل�سافه من احلقل ايل القريه مل يجد 
تليف�نه  باهله من  بالت�سال  فقام  الثعبان  لدغة  باأ�سعافه من  يق�م  من 
و�س�له  قبل  الخ��ريه  انفا�سه  لفظ  اأن��ه  ال  اليه  اأ�سرع�ا  الذين  املحم�ل 
الف�سن  نيابة  لتاأمر  بال�اقعه  حم�سر  حرر  با�سابته  متاأثرا  للم�ست�سفي 
بدفن اجلثهالغريب ان ال�سرطي كان يق�م بتجهيز منزل الزوجيه حيث 

كان من املقرر ان يتم زفافه بعد عيد الفطر املبارك .
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كان على املخرج ال�صاب ريان كوجلر ان ينتظر الفر�صة الذهبية كي يتمكن من انتاج فيلمه الروائي االأول )حمطة 
الوثائق عن حادث  الق�صرية، وقد ح�صل على غايته من خلل جمموعة من  فروتفيل( بعد جمموعة من االفلم 
اغتيال ال�صاب االمريكي اال�صمر )ذي اال�صول االفريقية( او�صكار غرانت على يد عنا�صر من ال�صرطة االمريكية يف 

منطقة خليج �صان فران�صي�صكو.

ق�صة حقيقية من اإخراج ريان كوجلر واإنتاج فور�صت ويتكر

)حمطة فروتفيل( فيلم يعري عن�ضرية ال�ضرطة الأمريكية!

World War Z باأن يك�ن اأحد اأف�سل الأفالم عن امل�تى الأحياء، اإل 
اأن من ال�سعب و�سفه كذلك. لكن الدقائق اخلم�س والع�سرين الأوىل من 
انتباهك  �ست�سد   Days Later و28   Contagion بني  املزيج  هذا 
اأما ما تبقى منه، فيقّدم حل�ًل مبتكرة وممتعة لعدد من  اأق�سى حّد.  اإىل 

م�ساكل امل�تى الأحياء، التي يطرحها هذا الن�ع امل�ستهلَك من الأفالم.
اإىل  مبا�سرة   )Quantum of Solace( ف���ر���س��رت  م���ارك  يدفعنا 
 ،World War Z فيلم  ب��دء  م��ن  دق��ائ��ق فقط  احل��رك��ة. فبعد خم�س 
نرى م�ظف الأمم املتحدة ال�سابق غريي لين )براد بيت(، زوجته )مرياي 
اإين��س(، وولديه حمتجزين و�سط زحمة �سري خانقة يف فيالدلفيا حني تدب 
الف��سى. ومل ت�ستطع كل التلميحات عن تف�سي )ال�سعار( يف ن�سرات الأخبار 

تخ�سريهم لذلك املّد امله�ل من امل�تى الأحياء.
فيها  ت��دّب  ���س���ارع  الأح��ي��اء، يف  امل�تى  يعرون و�سط جمم�عات كبرية من 
ك�الدين،  ال���ال��دان  فيت�سرف  الل�س��س.  ميالأها  متاجر  واأم��ام  الف��سى، 

ن نف�سه �سد  ويف�سح غريي عن اأنه يعرف اأكر مما نت�قع، فيما يروح بح�سّ
اأي ع�سة ويتخذ تدابري وقائية انتحارية عندما يتعر�س لهذا املر�س.

املتحدة.  الأمم  يف  باحثاً/و�سيطاً  ك��ان  فقد  خا�سة.  مب��ه��ارات  غ��اري  يتمتع 
اإليه،  يحتاج  اأن��ه  م�ك�ينا(  )فانا  املتحدة  الأمم  يف  ال�سابق  رئي�سه  يخره 
احلك�مات،  وان��ه��ي��ار  امل���دن  �سق�ط  وم��ع  عائلته.  اإن��ق��اذ  ورق���ة  ه��ذه  فتك�ن 
الناجني. وهناك  اأ�سط�ل يف البحر يحمل  اإىل  ُينَقل )الفاعل�ن( والأق�ياء 
ي�ساعدهم اجلي�س والأمم املتحدة على اإعادة ترتيب �سف�فهم وبدء البحث 

عن اأج�بة.
وتعلن  للفريو�س.  الأب���رز(  النقل  نظام  �سّكلت  ال��رك��اب  )ط��ائ��رات  اأن  نعلم 
مكرات ال�س�ت على منت حاملة الطائرة، التي جلاأ اإليها الناج�ن: )انتباه! 
الط�يل  يبداأ بحث غريي  العا�سمة(. عندئٍذ  وا�سنطن  الأن���ار يف  انطفاأت 
واملميت عن اأدلة للعث�ر على )املري�س الأول(، املكان الأول الذي انطلق منه 

هذا ال�باء، والتفا�سيل التي �ستق�ده اإىل احلل.

م�صهد ممل
للم�ؤثرات اخلا�سة  املخ�س�سة  امليزانية غري  من  كبرياً  اأن ج��زءاً  ل �سك يف 
الثاين،  ال�سف  اإىل  امل�ساندين ينتم�ن  املمثلني  اأن معظم  ُقّدمت لبيت، مبا 
الفيلم.  هذا  من  ق�سرية  م�ساهد  يف  اإل  البارزة  الأ�سماء  بع�س  ي�سارك  ول 
على �سبيل املثال، يقّدم ديفيد م�ر�س م�سهداً مماًل ل تاأثري له ي�سف فيه اأن 
ك�ريا ال�سمالية اأنقذت على الأرجح نف�سها. اأما ماثي� ف�ك�س وجيم�س بادج 
املنت�سرة يف كل  الف��سى  دوَري جنديني مرتددين يخرتقان  في�ؤديان  ديل، 

مكان، حماولني الق�ساء على امل�تى الأحياء.
تعرف  �سخ�سيته  اأن  بيت  ُيظهر  ي��خ��اف. ل  ول  ي��رتدد  غ��اري لي��ن ل  لكن 
لأحد  يق�ل  مطروحاً.  خ��ي��اراً  لي�س  ال�ست�سالم  اأن  مع  النهائية،  النتيجة 

اجلن�د: )ت�سّجع(. ويك�سف بيت اأن غريي يعمل ه� اأي�ساً بن�سيحته هذه.
على  وال��ن��زف(  البرت،  )الع�س،  املقززة  التفا�سيل  اإظهار  ف�ر�سرت  يتفادى 

فمهما  الن��ت��ب��اه.  وم�سدود  مت�تراً  امل�ساهد  اإب��ق��اء  يف  ينجح  لكنه  ال�سا�سة. 
نة، مثل اإ�سرائيل وك�ريا ال�سمالية، مكافحة الفريو�س،  حاولت الدول املح�سّ
ه����ؤلء �سريع�ن  اأن  ال��ذك��ي��ة، علماً  الأح��ي��اء  الأم�����ات  اأم���ام خطط  اأخ��ف��ق��ت 
وخميف�ن كثرياً. ول �سك يف �سعادتهم مبطاردة �سحايا جديدة م�سحكة. 
اإل اأن الفيلم ل يتحّ�ل اإىل ما ي�سبه األعاب الفيدي�، التي مي�سي فيها البطل 

وقته بقتل امل�تى الأحياء.
اإىل  العلم  �سعي  مع  الفيلم،  ه��ذا  يف  وا�سحاً   Contagion تاأثري  يبدو 
اإيجاد اأج�بة، فيما يق�م ما تبقى من احلك�مات مبناورة اأخرية يائ�سة لإنقاذ 

الناجني.
الأحياء. ولكن بعد  امل�تى  اأفالم  اأف�سل   World War Z اإذاً، ل ُيعتر
�سنة من Days Later 28، من املطمئن اأن نرى اجلن�س الب�سري   11
تناول  يف�سل�ن  َم��ن  ه��زم  على  اهتمامه  ك��ل  وي�سب  جانباً  خالفاته  ي�سع 

الأدمغة طازجة، كما اعتاد ج�رج رومريو الق�ل وكما ت�سري التقاليد.

عندما يهاجم الأحياء الأموات... يحني الوقت لنعلن حربًا عاملية

لقد حمل ريان ك�جلر ال�سيناري� بني يديه وراح ينتظر الفر�سة ليلتقي بها 
جل�سة  وبعد  الفيلم،  انتاج  يف  بامل�ساهمة  لقناعه  ويتكر  ف�ر�ست  النجم  مع 
دامت اكر من اربع �ساعات، جاءت امل�افقة على انتاج الفيلم وبالكامل من 

خالل �سركة )ف�ر�ست ويتكر �سجنفكن برودك�سن(.
حكاية ب�سيطة ميكن ان حتدث يف اي مكان، ولكن تداعياتها وردود الفعال 
المة  يف  ���س��دي��د  امل  اىل  احل����ادث  ذل���ك  حت���ي��ل  يف  �ساهمت  اعقبتها  ال��ت��ي 

المريكية ب�سكل عام.
او�سكار غرانت والتفا�سيل الدقيقة للي�م  ال�ساب المريكي ال�سمر  حكاية 
الذي �سبق احلادث حيث نراه مع ابنته وزوجته وعدد من افراد ا�سرته واي�سا 
ا�سدقائه، وذلك قبيل ليلة راأ�س ال�سنة امليالدية عام 2008، حيث يقرر ان 
مي�سي او�سكار تلك الليلة مع زوجته خارج املنزل ويق�م ب�داع ابنته، حيث 
ي�ستقالن املرتو لل��س�ل اىل املكان املن�س�د، ويف حمطة )فروتفيل( تتعرف 
احدى الفتيات على او�سكار وهي �سديقها يف املدر�سة وتناديه با�سمه و�سط 
زحام املرتو ليلة راأ�س ال�سنة امليالدية، حيث ينتبه احدهم وه� على خالف 
التدخل  اىل  ال�سرطة  ي�سطر  ما  امل��رتو،  داخ��ل  معركة  وتن�سب  او�سكار  مع 
و�سارك�ا  معه  تعاطف�ا  الذين  ال�س�د  ال�سباب  من  ع��دد  مع  او�سكار  وحجز 
يف املعركة. وعند احلجز تنطلق ر�سا�سة واحدة يك�ن �سحيتها او�سكار، يف 
حادث حت�ل اىل حديث الراأي العام المريكي، خ�س��سا ان اجلميع يف تلك 
املحطة يكاد يك�ن قد �س�ر ذلك احلادث ب�ا�سطة اله�اتف املحم�لة، مبن 
امل�ساهد  بع�س  �س�ر  او�سكار  واي�سا  او�سكار  على  تعرفت  التي  الفتاة  فيهم 
�ساهدت  وقد  للحدث،  التمهيد  من  عالية  لغة  ميتلك  فيلم  اغتياله.  قبيل 
الفيلم يف مهرجان كان ال�سينمائي ال��دويل، بعد ان ح�سل بايام قليلة على 

جائزة مهرجان �ساندان�س كاأف�سل عمل.
الرائع  والداء  الكتاب  العالية يف  بب�ساطته وحرفيته  النفا�س  فيلم يحب�س 
لعنا�سر الفيلم، وكاأننا ن�ساهد فيلما وثائقيا ولي�س عمال روائيا، وهنا تبدو 

تاأثرات ا�ستغال ريان ك�جلر ال�سابقة يف الفالم ال�ثائقية الق�سرية.
ام��ام اعني  ا�س�د  ي���دي بحياة �ساب  ن��ار ل م��رر له  فيلم عن ق�سة اط��الق 

اجلميع.
يبلغ  ك�جلر  امل��خ��رج  ان  اوله���ا  اع��ت��ب��ارات  ع��دة  م��ن  الفيلم  اهمية  وتنطلق 
الذي  ال�سحايف  امل�ؤمتر  ال�سحية، ويف  ال�ساب  26 عاما وه� يف عمر  عمره 
ع��ق��ده ك�جلر يف ك��ان ق���ال: ه��ذا احل���ادث ميكن ان ي��ح��دث م��ع اي �سخ�س 
لرمبا معي!. فيلم ير�سد حالة ال�ستياء والغ�سب والحتجاج �سد وح�سية 

ال�سرطة يف اولند.
وقد ترددت جهات عدة عن انتاج الفيلم ل�ل م�افقة ف�ر�ست ويتكر واي�سا 
ممثلة  اف�سل  لو�سكار  تر�سحت  التي  �سنب�سر  اوكتافيا  ال�سمراء  النجمة 

وج�سدت هنا يف الفيلم دور ام او�سكار.
ك�جلر،  للمخرج  حقيقية  انطالق  نقطة  و�سي�سكل  للجدل،  مثري  الفيلم 
واي�سا للنجم ال�سمر مايكل بي ج�ردن الذي عرف عامليا عر العديد من 

امل�سل�سالت التلفزي�نية الناجحة.
يف  ال�سابقة  ال�ظيفة  اىل  والع�دة  ال�ستقرار،  عن  تبحث  ب�سيطة  �سخ�سية 

�سبق  ال��ذي  الي�م  لذلك  الي�مية  التفا�سيل  اىل  بال�سافة  م��ارك��ات  �س�بر 
اغتياله ليلة راأ�س ال�سنة امليالدية لعام 2009 عر كتابة ذكية لل�سيناري� 
وللتفا�سيل الن�سانية التي متر بنا على مدى اكر من �ساعة من الزمان، 
�ساعة من التحليل الدقيق جلميع العنا�سر، الفقر واحلاجة والمل والبطالة 
الن�سف  بداية  وم��ع  العمل  وغياب فر�س  ال�س�د،  واأو���س��اع  وع��امل اجلرمية 
�ساعة الخري يتفجر كل �سيء وك��اأن ريان ك�جلر كان يح�سرنا اىل ما ه� 
والعن�سرية  ال�سرطة  لرجال  الرع��ن  العنف  متاهة  يف  نت�رط  حيث  اك��ر 

املقيتة والعنف غري املرر.

يف الفيلم عدد بارز من النج�م منهم مايكل بي ج�ردن او�سكار واي�سا املمثل 
الكندي كيفني دوراند بدور ال�سابط كار�س� واي�سا هناك اوكتافيا �سنب�سر 
بدور الم و�سادمي�سل م�راي بدور ال�سرطي اجنرام واي�سا اهنا اوريل بدور 

كيتي الزوجة وعدد اخر من ال�سماء.
بع�س  عن�سرية  ج���راء  الم��ريك��ي  املجتمع  ه��ز  كبري  ح��دث  ع��ن  كبري  فيلم 

عنا�سر ال�سرطة الأمريكية.
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جمعت التغريدات : غاية 
 ال�صاعر العماين/خمي�س املقيمي

 almuqeemi@  

ويف حّب زايد �صامٍي وامل�صاعر حيام 

 له فدارنا قدٍر جزيله موازينه

**

 �صلطان بن �صيف

 bomyeed@  

مّرات نرتّحم ، و مّرات نتفداه

بعده خليفة و من جنبه ابو خالد

لو الّرجل بيتخّلد من فعل ميناه

يف ذمتي زايد بيبقى رجل خالد

**

 ال�صاعر الكويتي/حممد جاراهلل ال�صهلي

 M_Jarallah@  

احلزن مايحتاج ذكرى وتاريخ ،

ب�� الذات عن زايد �صعبه واآله !

ماكان زايد حاكم وقائد و�صيخ ،

كان االأبو وال�صعب كانوا عياله

يف الذكرى التا�صعة لرحيل املوؤ�ص�س

�ضعراء الدولة يوؤكدون الوفاء ويجددون الولء
•• خا�س- الفجر

اآل نهيان  يف الذكرى التا�سعة لرحيل ال�الد امل�ؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اأم�سيات  اأقامت جميع امللتقيات الأدبية واجلمعيات ال�سعرية  طيب اهلل ثراه، 
وملتقيات قراأ فيها جمع غفري من ال�سعراء ق�سائد رثاء متجددة ت�سيد مباآثر 
ال�قت  ذات  يف  جمددين  العديدة،  التاريخية  ومنجزاته  اهلل  رحمه  الفقيد 
ال�سيخ خليفة بن زايد  ال�سم� رئي�س الدولة  ولءهم وحبهم ل�سيدي �ساحب 

اآل نهيان حفظه اهلل ورعاه.
هذا وقد اأقام احتاد كتاب واأدباء الإمارات يف مكتبه يف ال�سارقة ام�سية �سعرية 
العمل الإن�ساين الإماراتي �سارك فيها �سعراء الف�سحى حبيب  اإطار »ي�م  يف 
ال�سايغ، طالل �سامل،علي ال�سعايل، و�سيخة املطريي، حمدة خمي�س اإىل جانب 

ال�ساعرة ال�س�رية غالية خ�جة. قدمت الأم�سية ال�ساعرة الهن�ف حممد.
ومن جانب اآخر اأقامت ندوة الثقافة والعل�م يف اإمارة دبي اأم�سية �سعرية غلب 
الثقافة  وزارة  يف  امل�ساعد  ال�كيل  البدور،  بالل  اأداره��ا  النبطي  ال�سعر  عليها 
بح�س�ر  الندوة،  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  الجتماعية  والتنمية  والريا�سة 
جمه�ر  اإىل  بالإ�سافة  املجل�س،  اأع�ساء  من  وع��دد  ال�س�يدي،  �سقر  �سلطان 
الدرمكي،  حا�س�م  بن  ع��س  ال�سعراء  الأم�سية  يف  �سارك  وق��د  ه��ذا  ال��ن��دوة، 
حممد املر بالعبد املهريي،�سامل الزّمر، وطالل �سعيد اجلنيبي، وجمال عبد 

اهلل املال، وحمدة خمي�س، وعبد اهلل الهدية.
األقاه ال�ساعر ع��س بن حا�س�م الدرمكي من ق�سائد يف تلك الم�سية  ومما 
ق�سيدته »ت�سع اأع�ام على رحيل زايد« افتقد فيها ال�سيخ زايد �سخ�ساً وقائداً 

وقال:
ومثل نف�سه ما راأى حتى ْنَظره »زايد اللي ما راأى مثله .. نظر 

قام ليلة جلل �سعبه وا�سهره زايد اللي بالعدل �سابه عمر 
يرفع�ن ال�سرع والبحر ْبَحره زايد اللي ما على و�سفه ب�سر 

ما حفلنا من يغيب مبح�سره«. زايد اللي كل ما لف ْو ح�سر 

هذا وقد األقى بالل البدور كلمة م�ؤثرة يف افتتاح الأم�سية قال فيها: »م�ساء 
ي��زل يف وجداننا تالحقنا �س�ره،  )زاي��د( ومل  ال���ف��اء، غادرنا  ي���م  ال�فاء يف 
فرناه يف ال�سجر، ونراه يف املاء، ويف اله�اء ويف كل ما يحيط بنا، هذا الرجل 
اأو جن�باً  املحب لأهله ووطنه واأمته، والذي خلد ا�سمه، فكلما غاَدْرنا �سماًل 
ن�سمع الثناء عليه، حيث و�سلت يده البي�ساء والكرمية اإىل كل بقعة يف العامل 

ومناحي الدنيا«.
باأهراماتها،  ومل�سر  العظيم،  ب�س�رها  تفاخر  اأن  لل�سني  ك��ان  »اإذا  واأ���س��اف 
الدنيا بزايد،  اأن نفاخر  لنا  اأب��راج، فاإمنا يحق  اأو  وغريهما بناطحات �سحاب 
الذي �سيبقى علماً واأثراً ما بقيت الدنيا، ول نخلده اإذ نق�ل فيه �سعراً اأو نراً 

فه� اخلالد اأ�ساًل«.
و حلق �سرب اآخر من ال�سعراء يف جمل�س ال�ساعر �سعيد الطنيجي يف مدينة 
املجال�س  فعاليات  �سمن  وذل��ك  لل�سارقة.  التابعة  ال��سطى  باملنطقة  الذيد 

الرم�سانية التي تنظمها دائرة الثقافة والإعالم يف مدينة ال�سارقة.
�سارك يف املجل�س نخبة من �سعراء منطقة الذيد وقدم لالأم�سية ال�ساعر را�سد 
بق�سيدة  الأم�سية  ا�ستهل  ال��ذي  ال�سعبي  لل�سعر  ال�سارقة  مركز  مدير  �سرار 

بعن�ان »ما مت ب� خليفه« جاء فيها:
دامي تعي�س بخ�ايف قل�ب خفاقة ما مت يا ب� خليفه ل ح�سا ما مت 

ال�ساهد اهلل بدم ال�سعب دفاقة  ل� كان خّيم على �س�ت املحبة ال�سمت 
تعي�س يف داخله وتنام باأحداقه ّ�م على يديك ال�فا وال�سمت   �سعبٍ  تعل�

واألقى ال�ساعر �سعيد �سيف الطنيجي ق�سيدة قال فيها:
يف هالع�سر باهلل بدع�ة جمابة اأطلب من املعب�د رب ال�سم�ات 

مع الر�سل والنبياء وال�سحابة اأيعي�س زايد يف نعيٍم وجنات 

والدولة  "الإن�ضان  "كلمة" ي�ضدر 
واحلرب: حتليل نظري" 

لل�سياحة  اأب���ظ��ب��ي  لهيئة  التابع  للرتجمة  "كلمة"  م�سروع  اأ���س��در 
" الإن�سان والدولة واحلرب: حتليل  بعن�ان:  والثقافة كتاباً جديداً 
�سليم  عمر  العربية  اإىل  ونقله  وال��ت��ز،  ن.  كينيث  للم�ؤلف  نظري"، 
التل و يتناول الكتاب مبنهج حتليلي بديع ومتحي�س نظري ر�سني 
الكال�سيكية  ال�سيا�سية  الأدبيات  اأبدعتها  التي  واحلل�ل  الفر�سيات 
يف م�سعاها لالإجابة عن �س�ؤال: اأين تكمن اأ�سباب احلرب ودوافعها؟ 
فتحقيق ال�سالم ينط�ي على فهم لأ�سباب احلرب ومثل هذا الفهم 
امل��س�عية بتج�سمه  امل�ؤلف �سروط  ا�ست�فى  الكتاب، وقد  ه� حم�ر 
عناء اجلرد املنهجي "مل�ست�دعات املعرفة" يف الفكر ال�سيا�سي الغربي 

الكال�سيكي.
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