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يقتله ثم يخرج �أمعاءه ويحرق جثته!!
  

•• الفجر - تون�س:

راح  ب�شعة  قتل  جرمية  التون�شية  بالعا�شمة  اجلللّاز  مقربة  �شهدت 
�شحيتها �شاب يبلغ من العمر 28 �شنة وتتمثل اجلرمية يف اأّن املتهم 
�شدد للهالك طعنات قاتلة يف م�شتوى ال�شدر قبل اأن ُيخرج له اأمعاءه 

ويحرق جثته ثم يلوذ بالفرار. 
وتفيد املعطيات الأولية فان هذه اجلرمية ال�شنيعة وقعت اثر مناو�شة 

كامية خال جل�شة خمرية بني الطرفني.

ت�ستدرج �لرجال لي�سرقهم زوجها
قب�شت اأجهزة الأمن امل�شرية على ربة منزل، فيما يجري البحث عن 
وال�شتياء  الرجال  ل�شتدراج  ع�شابًيا  ت�شكيًا  كونا  اأن  بعد  زوجها 

على اأموالهم. 
اإن ق�شم �شرطة العجوزة تلقى باًغا من  وقال موقع بوابة الأهللرام 
رجل اأقر يف �شكواه اأنه تعرف على �شيدة تدعى �ش . ق )27 �شنة– ربة 

منزل(، وطلبت منه احل�شور مل�شكنها. 
اأ�شخا�ش وقاموا بتهديده ب�شاح  لل�شقة، ح�شر ثاثة  وبعد دخوله 
ناري واأجربوه على التوقيع على اإي�شالت اأمانة، وا�شتولوا على مبلغ 

مايل كان بحوزته. 
وتلللكلللررت احللللادثلللة علللدة مللللرات مللا جللعللل اللل�للشللرطللة تللبللداأ حتقيقا يف 

الق�شية. 
وتو�شلت التحريات اإىل اأن وراء ارتكاب مثل هذه احلوادث ربة منزل 
وزوجها. وتتمثل اخلطة يف قيام الزوجة با�شتدارج الرجال اإىل البيت. 
وبعد فرتة وجيزة، يح�شر الزوج اإىل ال�شكن فيقوم بتهديد ال�شخ�ش 
خ�شية  عنه  التبليغ  دون  �شبيله  اإخللاء  بحجة  اأمواله  على  وي�شتويل 

الف�شيحة. 
من  العديد  بارتكاب  قاما  املتهمني  اأن  اإىل  التحريات  تو�شلت  كما 

حوادث �شرقة بالإكراه بال�شرتاك مع اآخرين. 

رو�سية بلدة  �لفي�سانات تغمر 350 
تعر�شت نحو 350 بلدة وقرية يف اأق�شى ال�شرق الرو�شي يقطنها ما 

يزيد عن 100 األف ن�شمة لفي�شانات كارثية.
اأنباء  لوكالة  بوت�شكوف،  فادميري  الرو�شي،  الللطللوارئ  وزيللر  وقللال 
كيلومرت  اآلف   4 مل�شافة  التي متتد  الأرا�للشللي  اإن   ، – تا�ش(  )اإيللتللار 
طوًل، ون�شف هذه امل�شافة عر�شاً، مبا فيها الأرا�شي ال�شينية، �شهدت 
يللعللادل متو�شط ت�شاقط  اأيللللام،  لللاأمللطللار على مللدى  هللطللول غللزيللرا 

الأمطار خال 3 اأعوام.
واأ�شار اإىل اأن املياه غمرت الطرق ومن�شاآت الطاقة والوحدات ال�شكنية 
كامل  اإىل  اإ�شافة   ، باأكملها  وملللزارع  وبلللللدات  الجتماعية،  واملن�شاآت 

البنية التحتية.
األللف �شخ�ش يف   30 اأنلله مت اإجللاء ما يزيد عن  ولفت بو�شكوف اإىل 
مقاطعة اليهود للحكم الذاتي )بريوبيجان( ومقاطعة اآمور، م�شرياً 
اإىل اأن 16 األفاً منهم عادوا اإىل منازلهم، فيما مل يتمكن 14 األفاً من 

العودة اإىل منازلهم لأنها ل تزال مغمورة باملياه.
واأ�شار اإىل اأنه مت اإن�شاء 50 مركزاً لاإقامة املوؤقتة يقيم فيها حالياً 
ما يزيد عن األفي �شخ�ش، يتم تزويدهم بكل ما هو �شروري من املواد 
لإقامة  الللطللوارئ  وزارة  ا�شتعداد  عن  معرباً  وامل�شتلزمات،  الغذائية 

150 مركزاً من هذا النوع، عند القت�شاء.
معونات  على  يح�شلون  الفي�شان  املت�شررين من  اإن  بو�شكوف  وقال 
من كافة اأنحاء الباد ومن خارج رو�شيا اأي�شاً، م�شرياً اإىل اأن ال�شني 
اإىل  اإن�شانية  معونات  اأو�للشلللللت  الللبلللللدان  مللن  وغريهما  وبيارو�شيا 

ال�شرق الأق�شى الرو�شي.

زو�ج �ملمثل 
جوناثن �ساك 

�شاك،  جوناثن  الأمللريكللي،  املمثل  ك�شف 
اأنلللله عللقللد قلللرانللله علللللى خللطلليللبللتلله جللويل 

�شولومون .
وقال ملوقع )بيبول( الأمريكي عن حفل 
اأنه جمع بني جمموعة �شغرية  الزفاف 
من اأفراد العائلة والأ�شدقاء على �شاطئ 

البحر عند غروب ال�شم�ش .
اأواخلللر  الللزفللاف مت يف  اأن حفل  واأو�للشللح 
اأو�لللشلللني �شيتي  متلللوز يللوللليللو املللا�للشللي يف 
بلللوليلللة ملللاريلللانلللد، بللعللد انللتللهللائلله من 
الثاثية  بللالأبللعللاد  هرقل  فيلم  ت�شوير 

ملدة 3 اأ�شهر يف بلغاريا.
اأفلللام عديدة،  اأطللل يف  اأن �شاك  ويللذكللر 
 how to make an فيلم  بينها 
جانب  اإىل   American Quilt
اإىل  النجمة واينونا رايللدر، وفيلم ها�ش 

جانب النجمة غوينيث بالرتو.

الوزن  فقدان  على  ونوعيتها  املاأكولت  كمية  تاأثري  عن  اأبحاثاً  التي جتري  رولللز  تو�شح 
اأو حتى  اأو احلفاظ على وزن م�شتقر: )�شتكون كمية الطعام التي تاأكلها لفقدان الوزن 
الناجم عن  اجلللوع  يلللوؤدي  اأن  جللوعللك( ميكن  لإ�شباع  جللداً  اللللوزن �شغرية  ك�شب  لتجنب 

احل�ش�ش ال�شغرية اإىل تراجع ت�شميم ال�شخ�ش الذي يتبع احلمية الغذائية.

م�أكوالت قليلة الد�سم
ماذا لو ت�شنى لك اأن تاأكل كمية اإ�شافية بدل اأن تخّفف عدد احل�ش�ش؟ اإنها الفكرة وراء 
التي  املاأكولت  اأي  الد�شم،  القليلة  املاأكولت  من  الإكثار  ظاهرة  وهي  الكّمية(،  )املقاربة 
الفاكهة واخل�شار.  الللوزن، مثل  اأقللل مقابل كل وحللدة من  �شعرات حرارية  حتتوي على 
الللوزن مقارنًة  ال�شعرات احلرارية مقابل  اأقل من  ن�شبة  الد�شم  القليلة  املاأكولت  ت�شمل 

بالكمية نف�شها من املاأكولت الد�شمة مثل اللحوم الغنية بالدهون اأو الب�شكويت.
ك�شف بحث رولز اأّن النا�ش مييلون عموماً اإىل تناول كمية ثابتة من الطعام يومياً بغ�ش 
النظر عن عدد ال�شعرات احلرارية واملغذيات املوجودة يف املاأكولت لكن اإذا اخرتَت املاأكولت 
التي حتتوي على �شعرات حرارية قليلة تزامناً مع تعديل ح�ش�ش املاأكولت املف�شلة التي 
حتتوي على �شعرات مفرطة، ف�شت�شتهلك �شعرات اأقل من العادة و�شت�شعر بال�شبع وتفقد 
الفاكهة  ا�شتهاك كمية كبرية من  الرتكيز على  ب�شاطة  بكل  املفهوم  يعني هذا  الللوزن. 
واخل�شراوات القليلة الد�شم مثل ال�شلطة اخل�شراء، ح�شاء اخل�شار، الطماطم، اجلزر، 
اخللليللار، اللل�للشللمللام، الللتللوت، والللربتللقللال، 

لل�شعور ب�شبع اأكرب خال اليوم.
على  طبقك  ن�شف  ت�شمن  اإذا 
الأقل خ�شاراً وفاكهة �شتتجنب 
بلللذللللك اللل�للشللعللرات احللللراريلللة 
الإ�للللشللللافلللليللللة املللللللوجللللللودة يف 
الللد�للشللمللة مثل  املللللاأكللللولت 
اللللللللللللحلللللوم والللللنلللل�للللشللللويللللات 
اأخللرى،  والللدهللون كمنفعة 
�شت�شتهلك ح�ش�شاً اإ�شافية 
من اخل�شار والفاكهة التي 
ال�شحة )كما يو�شي  حتمي 

الطبيب متاماً(.
ت�شري الأبحاث اإىل ارتفاع وزن 
يتبعون  الللذيللن  الأ�للشللخللا�للش 
حمية ت�شمل ماأكولت د�شمة 
كللتلللللك الللغللنلليللة بللاللل�للشللكللريللات 
وتفتقر  امل�شافة  والللدهللون 
والللفللاكللهللة،  اخللل�للشللار  اإىل 
مللللقللللارنللللًة مبللللن يللتللبللعللون 
حلللللمللللليلللللة تلللللللركلللللللز علللللللى 
الد�شم  قليلة  ماأكولت 
وجللللللللدت الللللدرا�للللشللللات 
احلللملليللة  اأن  اأيلللل�للللشللللاً 

القليلة الد�شم، اإىل جانب العاج ال�شلوكي، طريقة ناجحة لتخفي�ش ال�شعرات احلرارية 
امل�شتهلكة واتباع حمية غنية باملغذيات وفقدان الوزن.

م�أكوالت غنية ب�مل�ء
تكون املاأكولت القليلة الد�شم غنية باملاء مثل معظم اأنواع اخل�شار والفاكهة، مبا يف ذلك 
اخل�ش والكرنب والربتقال والتفاح. متنح املاأكولت الغنية باملاء �شعوراً اأكرب بال�شبع، لكن 
يبدو اأن الكتفاء ب�شرب كوب اأو كوبني من املاء قبل وجبة الطعام ل ُي�شبع املعدة بالطريقة 

نف�شها.
يف درا�شة ُن�شرت يف )املجلة الأمريكية للتغذية العيادية( يف عام 1999، اأثبتت رولز اأن 
�شرب املاء مع الطعام ل يوؤثر على ال�شبع بينما كانت املاأكولت الغنية باملاء مثل احل�شاء اأو 
�شلطة اخل�ش فاعلة املاء يروي العط�ش ولكن ل يطفئ اجلوع. قد ت�شعر بال�شبع بعد �شرب 

كمية من املاء، لكن يغادر املاء املعدة ب�شرعة، ما يعني اأن �شعور ال�شبع ل يدوم.

اخل�س�ر كمقّبالت
قد يكون تناول املاأكولت القليلة الد�شم بكمية كبرية طريقة فاعلة لل�شيطرة على الوزن، 
حتى قبل البدء باأكل الطبق الرئي�ش. وفق درا�شة اأجرتها رولز وُن�شرت يف جملة )ال�شهية( 
يف عام 2007، اأدى تناول ح�شاء اخل�شار قبل 15 دقيقة من وجبة الطعام اإىل ا�شتهاك 

�شعرات حرارية اأقل بن�شبة %20 يف الوجبة الأ�شا�شية.
قبل  اخل�شار  �شلطة  من  �شغرياً  طبقاً  النا�ش  اأكللل  حني  نف�شها  النتائج  اإىل  التو�شل  مت 
الوجبة. ميكنك اأن تكبح اجلوع واأن ت�شعر ب�شبع كاف كي ت�شيطر على ما تاأكله يف الوجبة 
الأ�شا�شية عرب تناول وعاء من ح�شاء اخل�شار اأو �شلطة خ�شراء قبل الطبق الرئي�ش لكن 
قد ل تكون هذه املنافع �شحيحة اإذا بداأَت الوجبة مبقبات د�شمة مثل ال�شلطة املنقوعة 

ب�شل�شة غنية بال�شعرات احلرارية اأو ح�شاء د�شم وغني بالدهون.

حلول وقت الطع�م
الرئي�شة،  الوجبة  الد�شم قبل  تناول مقبات قليلة  الطعام نف�شها؟ بعد  ماذا عن وجبة 
تقرتح رولز اإحلاقها بح�شة معتدلة من الربوتينات اخلفيفة واأنواع اخل�شار الن�شوية اأو 
احلبوب الكاملة وكثري من اخل�شراوات. عند تناول جمموعة متنوعة من اخل�شراوات 

امللونة يف كل وجبة، ميتلئ الطبق واملعدة معاً.
تق�شي ا�شرتاتيجية اأخرى بتح�شري مقبات تختلف فيها ن�شبة ال�شعرات احلرارية. ميكن 
اخل�شار  كمية  وتعزيز  الدهون  تخفيف  مع  تقليدية  و�شفة  حت�شري  عرب  بذلك  القيام 
من  خفيفة  بو�شفة  باللحم  الد�شمة  الازانيا  ا�شتبدال  ميكنك  املثال،  �شبيل  على  فيها. 
الازانيا باخل�شار. يف درا�شة ُن�شرت يف جملة )البدانة( يف عام 2012، اأثبتت املقبات 
التقليدية  املقبات  بدل  تناولوها  الذين  الأ�شخا�ش  ا�شتهلك  جناحها:  الد�شم  القليلة 
الرجال و%14 عند  %16 عند  بل  اأقل  اليوم كله )�شعرات  اأقل خال  �شعرات حرارية 
وجبات  اإىل  واخل�شار  الفاكهة  لإ�شافة  ا�شتعمالها  ميكن  التي  التقنيات  تتعدد  الن�شاء(. 
الطعام. تقرتح اإيلي كريغر، مقدمة برنامج )�شهية �شحية( على �شبكة الطعام وموؤلفة 
كتاب )اإ�شاح ماأكولت الراحة( )Comfort Food Fix(، اإ�شافة هري�شة الفاكهة 
مثل املوز اأو اليقطني املعلب اإىل احللوى اأو الفطائر، واخل�شار املفروم واملقلي اإىل اأرغفة 
عدد  وتخفيف  املغذيات  ن�شبة  لزيادة  واجلبنة  املعكرونة  اإىل  اخل�شار  هري�شة  اأو  اللحم، 

ال�شعرات احلرارية.

يحتوي امل�شم�ش على فيتامني A وB2 وC، بوتا�شيوم ، �شوديوم ، فو�شفور ، حديد وكال�شيوم، اإ�شافة اىل املاء 
.)% %( والألياف )8  %( وال�ّشكر )8.1   81(

 Glyceride of Lanolic من  قليلة  وكمية   Olein على  يحتوي  فهو  امل�شم�ش  بللذر  زيللت  اأّمللا 
Acid ، وهو غايل الثمن ويوؤدي دوراً مهماً يف جتارة املواد التجميلية ملا للزيت من تاأثري ملطف 

للجلد و�شنع منه ال�شابون، املراهم املنعمة للجلد Cold Cream وم�شتح�شرات ت�شتعمل 
يف �شناعة العطور اأي�شاً.

ا�شتعمالت امل�شم�ش وفوائده ؟
- يك�شر العط�ش.

- ي�شتعمل لتح�شري �شراب امل�شم�ش مع املك�شرات لتخفيف العط�ش وقبو�شة املعدة الناجتني 
من تخفيف الطعام وال�شراب خ�شو�شاً بال�شيف.

- يعالج اأمرا�ش احل�شا�شية ول �شيما الطفوح اجللدي.
- زيت بذر امل�شم�ش يعالج تديل البوا�شري ويح�ّشن الدورة الدموية يف اأوردة منطقة ال�شرج.

- ي�شتعمل يف احلمية لإنقا�ش الوزن لأن امل�شم�ش يحتوي على �شعرات حرارية قليلة وبتاأثري 
اآخر هو ملني للطبيعة، فيخرج الطعام ب�شرعة قبل اأن ميت�ش اجل�شم كميات كبرية منه.

- مهّدىء نف�شي يزيل التوتر وال�شطراب.
- يخف�ش �شغط الدم الناجم عن توتر نف�شي.
- يقّوي الدم عرب احلديد املوجود فيه بوفرة.

- الكال�شيوم املوجود بامل�شم�ش يقوي الهيكل العظمي.
يف  موجودة  )وهللي  خمتلفة  فيتامينات  باإعطاء  اجلديد  الجتللاه  وفللق  ي�شتعمل   -
، Vit B للذين يعملون يف امل�شتودعات حتت الأر�ش   Vit C ،  Vit A )امل�شم�ش
الفيتامينات  هللذه  وت�شمى   ، بالدخان  التلوث  الكثرية  املللدن  يف  يعي�شون  الللذي  اأو 

Micrio Nutrient وهي اأي�شاً مهّمة ملر�شى القلب.
- يعالج ال�شداع وداء ال�شقيقة )ال�شداع الن�شفي(.

�فقدو� �لوزن من دون �ل�سعور باجلوع 

فوؤ�ئد كثرية لتناول �مل�سم�ش!
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3.1 مليار �سخ�ش بالعامل بال كهرباء 
يعي�شون با  العامل  ن�شمة يف  1.3 مليار  اإن  الأمريكية  تامي  قالت جملة 
على  يح�شلون  ول  ال�شم�ش  مغيب  بعد  الظام  يف  يعي�شون  واإنهم  كهرباء 
اإ�شاءة اإل من م�شادر ظلت الب�شرية تعتمد عليها منذ فجر التاريخ مثل 

حطب الأ�شجار، والفحم النباتي اأو روث احليوانات.
املذكورة  امل�شادر  من  النا�شئ  الدخان  اأن  لها-  تقرير  -يف  املجلة  واأ�شافت 
ن�شمة  مللايللني   3.5 مللن  اأكلللر  وبللوفللاة  املنزلية،  البيئة  بتلويث  يت�شبب، 

�شنويا.
لي�ش  ال�شحراء  بجنوب  اأفريقيا  �شخ�ش يف  مليون   550 اأن  اإىل  واأ�للشللارت 
لديهم كهرباء واأكر من هذا العدد مبناطق اأخرى يف العامل وبالتايل لي�ش 
لديهم ثاجات حلفظ املواد الغذائية القابلة للتلف، ول الأدوية التي يجب 
حفظها يف درجات حرارة منخف�شة اأو كهرباء للطبخ على مواقد كهربائية 

اأو مايكرويف.
وقال مدير منظمة وان للتنمية غري احلكومية، مايكل اإليوت اإن احلياة ل 
تنقطع بعد مغيب ال�شم�ش بالن�شبة ملن لديهم كهرباء، لكنها تتوقف لأكر 

من مليار من الب�شر حول العامل.
واأ�شافت املجلة اأن انعدام الكهرباء ُي�شمى فقر الطاقة وهو حتد تنموي مل 
يجد الهتمام الذي ي�شتحقه، اإذ من ال�شهل تبنّي اأن الفقر املطلق واجلوع 
لكن  النا�ش،  مبا�شرة حلياة  اأنها مهددات  على  واملللاريللا  الإيللدز  واأمللرا�للش 
فقر الطاقة يت�شبب يف الوفاة ب�شكل غري مبا�شر لرتباطه مبجموعة من 

امل�شاكل.
وح�شب املجلة فاإن %90 من الأطفال باأفريقيا جنوب ال�شحراء يدر�شون 
الللذي يعني عدم وجللود مراوح  الأمللر  ابتدائية لي�ش بها كهرباء،  مبدار�ش 
الإ�للشللاءة  توفر  اأو  ال�شتوائية  املنطقة  حلللرارة  لتخفيف  هللواء  مكيفات  اأو 
لأداء الواجبات الدرا�شية بعد مغيب ال�شم�ش، ناهيك عن اأجهزة احلا�شوب 

وغريها من و�شائل احلياة العادية يف املناطق الأخرى من العامل.

على  الرتكيز  عرب  الوزن  تخ�سر  اأن  ميكنك  الوزن؟  لفقدان  جوعً�  الت�سور  اإىل  م�سطر  اإنك  ق�ل  من 
تن�ول امل�أكوالت القليلة الد�سم بكمية كبرية )ال �سيم� الف�كهة واخل�س�ر(.

اإذا كنت واحدًا من ماليني الن��س الذين يتبعون حمية غذائية، فرمب� ت�سعر ب�جلوع يف هذه 
اللحظة. ال�سعور ب�جلوع واحلرم�ن لي�س نتيجة غريبة للحمية التقليدية 

التي ت�سدد على االمتن�ع عن االأكل الأجل فقدان الوزن �سحيح اأن تخفيف 
الوزن، لكن ال داعي الأن تتمحور احلمية  االأكل هو �سع�ر حمالت فقدان 

حول احلرم�ن واجلوع. تظن ب�ربرا رولز، اأ�ست�ذة ح�ئزة �سه�دة دكتوراه يف 
 The Ultimate Volumetrics( )العلوم الغذائية يف ج�معة والية بن�سلف�ني� وموؤلفة كت�ب )احلمية الكّمية الف�سلى
Diet(، اأنه� تعلم �سبب جوعك. يطلب معظم احلمي�ت تخفي�س حجم احل�س�س الغذائية والتخلي عن امل�أكوالت املف�سلة لدين� 

كطريقة لتخفيف ال�سعرات احلرارية وفقدان الوزن.

�نتقاد�ت حادة لفيلم 
جديد عن �المرية ديانا 
هللاجللم نللقللاد فلليلللللم جللديللد يللتللنللاول 
عللللاقللللة الملللللللللرية اللللربيلللطلللانللليلللة 
باك�شتاين  بطبيب  ديللانللا  الللراحلللللة 
احلياة  على  تطفل  بانه  وو�شفوه 
مب�شل�شات  وقللارنللوه  ال�شخ�شية 

تلفزيونية قليلة التكلفة.
وتلللللعللب نلللاعلللوملللي واتللل�لللش املللمللثلللللة 
دور  املولد  بريطانية  ال�شرتالية 
الذهبي  القف�ش  حبي�شة  المللرية 
ويلللللعللب املللمللثللل الجنللللليللزي نافني 
انلللللدروز دور حلل�للشللنللات خلللان جلللراح 
القلب الللذي مينح المللرية احلب 
اللللذي تللتللوق اللليلله يف الفيلم الللذي 
يللحللمللل ا�للشللم  ديلللانلللا  وكللللان عر�ش 
يلللوم اخلمي�ش  لللنللدن  الفللتللتللاح يف 

املا�شي.
وهللللاجللللمللللت الللل�لللشلللحلللف اللل�للشللعللبلليللة 
اللللربيلللطلللانللليلللة- اللللتلللي تللتللبللعللت كل 
حتلللللركلللللات ديلللللانلللللا مللللنللللذ زواجللللهللللا 
ملللن المللللري تلل�للشللارلللز ويل الللعللهللد 
 1981 عللللللللام  يف  اللللللربيلللللطلللللاين 
وطلللاقلللهلللملللا ووفلللاتلللهلللا يف حللللادث 
خمللرج   -  1997 علللام  يف  �للشلليللارة 
الفيلم الملاين اوليفر هري�شبيجل 

بعنف.
والللقلليلللللم مللاأخللوذ عللن كللتللاب  ديللانللا 
عام  ن�شر يف  اللللذي  الخلللري   حبها 
2000 للكاتبة كيت �شنيل ويركز 
على العامني الخريين يف حياتها 
لويل  ال�شابقة  الللزوجللة  ان  ويزعم 
اللللعلللهلللد اللللربيلللطلللاين كلللانلللت علللللى 

عاقة �شرية مع خان.
ويلللللركلللللز اللللفللليلللللللم علللللللى تلل�للشللويللر 
اللقاءات الق�شرية بني الثنني يف 
امل�شت�شفيات وال�شيارات ومنزل خان 
وق�شر كينج�شتون ويتخلله عر�ش 
الر�شية  اللغام  ملكافحة  حلملتها 
الذي  ال�شهري  التلفزيوين  واللقاء 
اجرته يف عام 1995 وحتدث فيه 

عن عاقتها مع المري ت�شارلز.
ح�شنات  تللعللهللد  اب  اغلل�للشللطلل�للش  ويف 
خان بانه لن ي�شاهد الفيلم مطلقا 
قللائللا انللله قللائللم علللللى اقللرتا�للشللات 

ومنيمة.
الول  الللللعللللر�للللش  حلللفلللل  وخللللللللال 
اأكللر  لللرويللرتز ان  �شرحت واتلل�للش 
ما يهمها راأي ابني ديانا المريين 
ما  اذا  الللفلليلللللم  يف  وهللللللاري  ولللليلللام 

�شاهداه.
فعا  اذا  رويلللرتز  لتلفزيون  وقللال 
امل ان ي�شعرا باننا احرتمنا ذكرى 

والدتهما باأف�شل و�شيلة ممكنة.
اجلللارديللان  �شحيفة  ناقد  ان  غري 
تعليقه على  براد�شو كتب يف  بيرت 
الفيلم احلقيقة املوؤملة انه بعد 16 
عاما من هذا اليوم الرهيب يف عام 
ب�شعة  مليتة  ديانا  تتعر�ش   1997

اخرى.
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مب�س�حة خ�سراء بلغت 30.6 مليون مرت مربع

مدينة �لعني متنح �لفرد �لو�حد 48.5 مرتً� مربعًا من �لرقعة �خل�سر�ء
•• العني -الفجر:

العني نحو  امل�شاحات اخل�شراء يف مدينة  ن�شبة  بلغت 
)30( مليوناً و)632( األف مرت مربع ، وبلغ ن�شيب 
اإجنللاز  48.5 مللرتاً مربعاً، وهللذا  الفرد منها حللوايل 
اإقليمياً  واملللهللتللمللني  اخلللللرباء  بللاهللتللمللام  ي�شتاأثر  كللبللري 
وعاملياً، نظراً ملوقع املدينة يف هذه املنطقة ال�شحراوية 

من العامل.
وذكر املهند�ش حممد �شعيد �شلطان ال�شام�شي رئي�ش 
واملتنزهات  احلدائق  وم�شاريع  عمليات  تنظيم  جلنة 
الرتفيهية ومدير اإدارة احلدائق واملتنزهات الرتفيهية 
بالقطاع ال�شمايل ببلدية مدينة العني ان وجود هذه 
�شحراوية  مدينة  يف  ال�شا�شعة  اخللل�للشللراء  امل�شاحات 
مدرو�شة  علمية  خلطط  نتيجة  ياأتي  العني  كمدينة 
املدينة،  يف  اخل�شراء  الرقعة  و�شيانة  تو�شيع  لأعمال 
بالإ�شافة  املحلية،  للبيئة  مائمة  نباتات  وا�شتحداث 
اإىل البعد الفني واجلمايل للحدائق، وتوفري معايري 

الأمن وال�شامة لروادها.
التخ�شري  العني يف جمللال  بللاأن متيز مدينة  واأ�للشللاف 
اأبوظبي  لإمللارة  العامة  التوجهات  �شمن  كذلك  ياأتي 
نحو دعم امل�شاحات اخل�شراء، واأولويات بلدية مدينة 
الللعللني مبللجللال حتللقلليللق وتللنللفلليللذ ملل�للشللاريللع التخ�شري 
�شواء  لللاأفللراد  اخلللدمللات  اف�شل  وتللوفللري  والت�شجري 

�شكانا او زوارا.
واأكلللللد اللل�للشللاملل�للشللي بللللاأن الللرقللعللة اخللل�للشللراء بللاأنللواعللهللا 
خ�شراء  وم�شطحات  واأحللزمللة  حللدائللق  مللن  واأ�شكالها 
ل  الأخللرية جللزءاً  ال�شنوات  اأ�شحت يف  و�شاحات عامة 
رئة  كونها  واأ�شا�شها،  العني  مدينة  كيان  مللن  يتجزاأ 
لل�شكان  �شياحية  ومنتجعات  بها،  تتنف�ش  التي  املدينة 
وال�شائحني لي�شت جمرد وحدات جمالية فح�شب، بل 

تدخل يف �شلب احتياجات ال�شكان.
و تللقللوم بلللللديللة مللديللنللة الللعللني بللعللدد ملللن امللل�للشللاريللع و 
الللزراعللات،  و  التخ�شري  جمللال  يف  املتنوعة  املللبللادرات 
ذلك  يف  مبا  احلدائق،  وتطوير  اإن�شاء  م�شاريع  ت�شمل 
حللدائللق بللا اأ�لللشلللوار، ومللاعللب اللل�للشللطللرجن، وملل�للشللارح 
واحلللدائللق  الللطللرقللات  وم�شاريع  واملما�شي،  احلللدائللق، 
بالإ�شافة  ال�شكنية،  املناطق  يف  الريا�شية  واملللاعللب 
�شيانة  واآللليللة  اخل�شراء،  والأحللزمللة  الغابات  مل�شاريع 
ا�شتخدام  وملل�للشللروع  املللديللنللة،  يف  التخ�شري  وتللطللويللر 
ومللبللادرات  التجميلية،  الللزراعللات  يف  املحلية  النباتات 
م�شتلزمات  وتللوفللري  العاملة،  املحلية  الأيلللدي  لدعم 

الأمللللن والللو�للشللائللل الللرتويللحلليللة للللللللرواد، مبللا يف ذلللك 
بللالإ�للشللافللة اإىل مملليللزات  ذوو الحللتلليللاجللات اخلللا�للشللة، 
التخ�شري يف مدينة العني، و تعزيز ن�شيب الفرد من 

الرقعة اخل�شراء.
جدير بالذكر ان بلدية مدينة العني حتر�ش على زيادة 
التغلب  خال  من  وا�شتمراريتها  اخل�شراء  امل�شاحات 
املنا�شبة  احللللللول  وايللجللاد  التحديات  و  املللعللوقللات  على 
لتنفيذ و اجناح خطط و م�شاريع التخ�شري، وتعزيز 
القللتلل�للشللادي  كلللامللللردود  للتخ�شري  الإيللجللابلليللة  الآثلللللار 
والبيئي وال�شياحي، ما �شاهم يف ح�شول مدينة العني 

على جوائز عاملية .
وتللقللوم بلللللديللة مللديللنللة الللعللني بلللدور ريللللادي وفللاعللل يف 
املدينة،  اأرجللاء  خمتلف  على  اخل�شراء  الرقعة  ب�شط 
فجهودها الكبرية التي تبذلها يف هذا ال�شاأن ل تتوقف 
عللنللد حلللدود حللفللظ و�للشلليللانللة امللل�للشللاحللات اخللل�للشللراء يف 
املدينة وقطاعاتها اخلارجية فح�شب، بل تتجاوز ذلك 
اإىل  ودفعها  تطويرها  يف  الإبللداع  عنا�شر  حتقيق  اإىل 
الأمام، حيث تعمل بكل قطاعاتها واإداراتها واأق�شامها 

لتحقيق هذا الهدف بكل كفاءة.
وتعمل البلدية ب�شكل دائم على تطوير وحت�شني الرقعة 
اخلارجية،  الطرق  وعلى  املدينة،  اأرجللاء  يف  اخل�شراء 
وفق معايري تاأخذ بعني العتبار ت�شنيف املناطق تبعاً 
على  واحلللفللاظ  البيئة،  بحماية  املرتبطة  لاأولويات 
الذي تعمل  الوقت  الرتبة، ولاأغرا�ش اجلمالية، يف 
التخ�شري  م�شاحة  بللني  مللا  الللتللوازن  حتقيق  على  فيه 

العاملية  املقايي�ش  يتنا�شب مع  ال�شكانية، مبا  والكثافة 
خمتلف  متطلبات  ي�شتويف  اللللذي  املتح�شر  لل�شكن 
وال�شناعية  والإداريلللللة  والللتللجللاريللة  ال�شكنية  املللنللاطللق 
متطلبات  مللع  يتوافق  ومبللا  واخلللدملليللة،  والرتفيهية 

احلفاظ على بيئة �شحية �شليمة.
وتوا�شل البلدية اإعداد اخلطط والربامج وفق اأحدث 
الكفيلة  التجميلية  الزراعة  م�شاريع  لتنفيذ  املعايري 
بو�شع مدينة العني يف م�شاف املدن املتقدمة، وباأف�شل 
اخللللدملللات، ومبلل�للشللتللوى عللللاٍل، يللتللوافللق مللع متطلبات 

التطور العمراين ال�شريع، ومعايري الأداء املتميز.
كللمللا تللوا�للشللل الللبلللللديللة جللهللودهللا الللراملليللة اىل تتويج 
اإجنلللازاتلللهلللا مبللجللال ملل�للشللاريللع احللللدائلللق وامللل�للشللطللحللات 
اإجمايل  ارتفع  فقد  املللرافللق،  من  وغريها  اخل�شراء، 
ال�شغرية،  الأحلليللاء  وحللدائللق  الريا�شية  املاعب  عللدد 
التي اأن�شاأتها بلدية مدينة العني يف قطاعات خدمات 
وحللديللقللة  ملللللعللبللاً   99  ، الآن  حللتللى  املختلفة  املللنللاطللق 
والطائرة  القدم  لكرة  ملعباً   58 بينها  من  م�شغرة، 
واللل�للشلللللة والللتللنلل�للش، و 41 حللديللقللة ملل�للشللغللرة مللوزعللة 
هذه  جتذب  حيث  ال�شكنية  العني  مناطق  جميع  على 
احلدائق ال�شكان وتكون متنف�ش جلميع اأفراد العائلة 
، وت�شم هذه احلدائق امل�شغرة  وخا�شًة فئة الأطفال 
اآمنة  مطاطية  بللاأر�للشلليللات  لللاأطللفللال  متنوعة  األللعللابللاً 
واإ�شاءة  مهمات  و�شات  وكرا�شي  واإ�شاءة  ومظات 

منا�شبة و�شياج ومم�شى حول كل حديقة م�شغرة .
اأن�شاأتها  التي  الريا�شية  املاعب  عدد  اإجمايل  وياأتي 

القطاعات  خمتلف  يف  الآن  حتى  العني  مدينة  بلدية 
منها  ملعباً،   58 جمموعه  ما  بلغ   ، للمدينة  التابعة 
50 ملعباً ريا�شياً يقع خارج احلدائق، و 8 داخل نطاق 

احلدائق يف املدينة والقطاعات الأخرى التابعة لها.
وتللتللوزع املللاعللب الللتللي تقع خلللارج احلللدائللق على 33 
في�شمل   ، املختلفة  العني  مدينة  قطاعات  يف  منطقة 
الرميلة  ملعب  منها  ملعباً   23 املدينة  و�شط  قطاع 
ال�شعبية  ملللللعللب   ، ملللللعللب خللللليللف )هلليلللللي(   ، )هلليلللللي( 
ملعب   ، )الفوعة(  الفوعة  ملعب   ، )هيلي(  احلللمللراء 
)رملي(  املرخانية  ملعب   ، طبيعي(  )ع�شب  املرخانية 
، ملعب البطني 1، ملعب مرتفعات املقام ، ملعب �شوق 
املقام ، ملعب مدار�ش المارات ، ملعب الغدير ، ملعب 
ملعب   ، مريجب  ملعب   ، املدينة(  )و�شط  التخطيط 
ملعب   ، هلللزاع  فلج  ملعب   ،  2 نعمة  ملعب   ،  1 نعمة 
ال�شعيبة )كرة قدم( ، وملعب ال�شعيبة )كرة طائرة( ، 
اأما بالن�شبة ملناطق القطاع الغربي في�شمل 9 ماعب 
منها ملعب اليحر ال�شمايل 1 ، ملعب اليحر ال�شمايل 
ملعب   ، العالية  ملعب   ، اجلنوبي  اليحر  ملعب   ،  2
ال�شاد ، ملعب اخلزنة ، ملعب ال�شامات ، يف حني اأن 
مزيد  ملعب  منها  ملعباً   12 ي�شم  ال�شرقي  القطاع 
ال�شاروج  وملعب   ، غافة  ام  ملعب   ، الظاهر  ملعب   ،
، ويلل�للشللم الللقللطللاع اللل�للشللمللايل 8 مللاعللب مللنللهللا ملعب 
ال�شويب ، ملعب الفقع ، ملعب ناهل ، ملعب �شويحان ، 
وملعب الهري اأما القطاع اجلنوبي في�شمل 6 ماعب 
منها ملعب الظاهرة ، ملعب العراد ، ملعب بوكريه ، 
هذه  جميع  وتت�شمن   ، القوع  وملعب   ، الوقن  ملعب 
ملعب   32 و   ، طبيعي  ع�شب  ملعب   17 القطاعات 
م�شاحتها  وتبلغ   ، رملية  ماعب  و9  �شناعي  ع�شب 

الإجمالية 166،280 مرت مربع تقريباً.
الواقعة داخل احلدائق، فت�شمل  اأما املاعب الأخرى 
حللديللقللة اجلللاهلللللي والللبلللللديللة واجللليللمللي واللل�للشللللليللمللي 
والللفللوعللة وحللديللقللة األلللعلللاب الللهلليلللللي وامللللقلللام والبطني 
واملللللبللللزرة واللللللللوادي والللبلل�للشللرة وحللديللقللة اللل�للشللامللات 

وحديقة القوع وحديقة ناهل وحديقة الهري.
 3 البلدية  تقيمها  التي  الريا�شية  املاعب  وتت�شمن 
وماعب  الطبيعي  الع�شب  ماعب  ت�شمل   ، اأ�شناف 
الع�شب ال�شناعي واملاعب الرملية ، وت�شعى البلدية يف 
الوقت الراهن اإىل تطوير املاعب الرملية ، وحتويل 
ماعب الع�شب الطبيعي اإىل �شناعي لعتبارات تتعلق 
التكلفة  وتخفي�ش   ، املياه  ا�شتهاك  وتر�شيد  بتوفري 

الت�شغيلية للم�شاحات اخل�شراء على املدى البعيد.

�ساللة ترحب بطلبة �الإمار�ت 
�سمن �مللتقى �لطالبي �لثاين 

•• العني - الفجر:

�شمن فعاليات الأن�شطة امل�شرتكة بني جامعة الإمارات وجامعة ال�شلطان 
قابو�ش �شارك وفد من جامعة الإمارات يف امللتقى الطابي الثاين يف مدينة 
التي تنظمها  الن�شاطات  الزيارة �شمن  وتاأتي هذه  ب�شلطنة عمان  �شالة 
التفاقية امل�شرتكة بني جامعة المارات وجامعة ال�شلطان قابو�ش ، وتاألف 
البلو�شي رئي�ش ق�شم  ابراهيم خمتار  راأ�شه  الزائر والذي  الوفد الطابي 
الن�شطة الريا�شية بعمادة �شوؤون الطلبة بجامعة المارات من 8 طاب 
و11 طالبة وا�شتمر الربنامج خم�شة ايام زاروا خالها جامعة ال�شلطان 
قابو�ش مب�شاركة جمموعة من الطلبة العمانيني ا�شافة اىل زيارة املعامل 
ال�شياحية والتاريخية والعلمية يف �شالة.  وقال ابراهيم خمتار البلو�شي 
ان هذه الزيارة تهدف اىل تقوية العاقات الطابية بني طلبة اجلامعة 
وزمائهم من جامعة ال�شلطان قابو�ش وتنمية املعارف العلمية والثقافية 
ا�شافة اىل امل�شاركة على �شعيد الن�شطة الريا�شية وال�شياحية والتعرف 
علللللى مللعللامل املللديللنللة ، للللذا فللقللد كللانللت جتللربللة ثللريللة وغللنلليللة واعللتللقللد انها 
كانت جتربة جيدة من الناحية العلمية والرتفيهية خا�شة مع بداأ العام 
اجلامعي اجلديد.  من جهتهم و�شف الطلبة امل�شاركون يف الزيارة اجواء 
واقامة  النف�ش  لتقييم  كانت جتربة  وانها  واملمتعة  باملفيدة  الفعالية  هذه 
عاقات طابية مع ا�شقاءنا يف جامعة ال�شلطان قابو�ش حيث ا�شار الطلبة 
اىل اأن برنامج الزيارة كان ي�شمتل على فرتتني �شباحية وم�شائية تنوعت 
الزيارات الثرية وال�شياحية كزيارة برج مرباط وامليناء وكهف طيق  بني 
الماكن  والكثري من  اللبان  وزيللارة متحف  وعني جرزيز وعني �شحنوت 
بني  امل�شابقات  يف  تنوعت  والتي  الثقافية  الن�شطة  اىل  ا�شافة   ، الخللرى 
ونقا�شات  حلللوارات  اىل  وا�شافة  ال�شعرية  وامل�شاجات  اجلامعتني  طلبة 

مفتوحة يف العلوم والرتبية والفنون والريا�شة. 

حوكمة و�أبوظبي للحوكمة يوؤكد�ن �أهمية تطبيق 
�حلوكمة �ملوؤ�س�سية يف دول جمل�ش �لتعاون 

نللدوة  للحوكمة  اأبللوظللبللي  ومللركللز  املوؤ�ش�شية  للحوكمة  حوكمة  معهد  نظم 
تعريفية مبقر غرفة جتارة و�شناعة اأبوظبي عن احلوكمة املوؤ�ش�شية القيادة 
من اأجل الأداء وال�شتدامة . وتعترب هذه الندوة اأول تعاون ر�شمي بني معهد 
وتهدف  اأبوظبي  لغرفة  التابع  للحوكمة  اأبوظبي  ومللركللز  دبللي  يف  حوكمة 
وال�شركات  اخلا�شة  وال�شركات  احلكومية  املوؤ�ش�شات  عن  ممثلني  جمع  اإىل 
جمل�ش  دول  يف  ال�شركات  تواجهها  التي  التحديات  بع�ش  ملناق�شة  العائلية 

التعاون اخلليجي يف جمال تطبيق احلوكمة املوؤ�ش�شية.
فاعلية تطبيق احلوكمة يف  اإظهار مدى  رئي�شي على  ب�شكل  الندوة  وركللزت 
�شتمكن من توفري  التي  واإيجاد هيكلية فعالة لتطبيق احلوكمة  املوؤ�ش�شات 

الفر�ش التي ميكن ا�شتثمارها للتمكن من الو�شول اإىل التناف�شية.
وحول هذه الندوة قال �شعادة حممد هال املهريي مدير عام غرفة جتارة 
مركز  بللني  التعاون  بللاكللورة  وهللي  الللنللدوة  هللذه  اأهمية  اإن  اأبوظبي  و�شناعة 
كونها  من  تاأتي  دبللي  يف  حوكمة  ومعهد  للغرفة  التابع  للحوكمة  اأبوظبي 
تتناول عنوان احلوكمة املوؤ�ش�شية القيادة من اأجل الأداء وال�شتدامة وذلك 
يف مرحلة باتت فيها احلوكمة واحدة من اأهم الو�شائل لي�ش فقط يف تطوير 
مع  التعامل  على  والآللليللة  القدرة  منحها  ويف  بل  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  اأداء 
خمتلف الظروف والتحديات التي تواجهها ل�شيما الأزمات القت�شادية التي 
�شربت اأمواجها ومنذ فرتة زمنية غري بعيدة القت�شادات العاملية دون متييز 
بني هذه املتقدمة اأو تلك النامية. واأكد املهريي اأن عقد مثل هذه الندوات يف 
اإمارة اأبوظبي ياأتي من كون الإمارة وبفعل التقدم والتطور الذي ت�شهده يف 
املجالت املختلفة كافة ل�شيما القت�شادية منها اأ�شبحت مركزا لعدد كبري 
من ال�شركات واملوؤ�ش�شات القت�شادية الوطنية والإقليمية والعاملية وبالتايل 
بات البحث عن الآليات الكفيلة بتطوير هذه املوؤ�ش�شات وجناحها هدفا ت�شعى 
اإليه حكومتنا الر�شيدة لأن عائدات هذا النجاح �شت�شب يف م�شلحة الدولة 

و�شمعتها ويف م�شلحة املوؤ�ش�شات وال�شركات نف�شها اي�شا.



ي�شّبب فرط ن�شاط املثانة )املعروف اأي�شاً با�شم �شل�ش البول 
التبول،  اإىل  باحلاجة  ومفاجئاً  ملّحاً  �للشللعللوراً  الإحلللاحللي( 
تكون  الأحلليللان،  بع�ش  يف  ممتلئة.  املثانة  تكن  مل  اإذا  حتى 
احلالة جمرد م�شدر اإزعاج. لكن يف حالت اأخرى، ل ميكن 
ال�شيطرة على ذلك ال�شعور الذي ل يوؤدي ح�شراً اإىل �شل�ش 

البول بل ينعك�ش ب�شدة على نوعية احلياة.
فرط  تللواجلله  كنت  اإذا  الطبيعية  حياتك  ا�للشللتللعللادة  ميكنك 
ن�شاط املثانة التي ي�شهل معاجلتها. يقول د. جورج فلي�ش، 
وجللراحللة  الن�شائية  البولية  امل�شالك  جللراحللة  ق�شم  مللديللر 
)اإنها  الطبية(:  فانغارد  )هارفارد  كلية  يف  احلو�ش  ترميم 
م�شكلة كربى كونها حتد احلياة الجتماعية ب�شبب اخلوف 
اأ�شا�شي  عامل  اإنلله  الللبللول.  ت�شرب  عن  الناجم  الإحلللراج  من 
يخرجون  بالكاد  مر�شاي  بع�ش  الكتئاب.  م�شاعر  لتعزيز 
الأماكن  يف  اأنف�شهم  يبللوا  اأن  يخ�شون  لأنهم  منازلهم  من 

العامة(.

�سبب امل�سكلة
الإ�شافية  واللل�للشللوائللل  ال�شموم  بت�شفية  الكلى  تللقللوم  حللني 
املثانة. تر�شل  الللدم، يتم تخزين الف�شات )البول( يف  من 
الأع�شاب اإ�شارة اإىل الكلى مللء املثانة، كما تر�شل اإ�شارة اإىل 
الدماغ حني متتلئ املثانة وحتتاج اإىل التفريغ. عند تفريغ 
وت�شرتخي  املثانة  جدار  يف  املوجود  الع�شل  ينقب�ش  املثانة، 

الع�شلة العا�شرة التي ت�شيطر على تدفق البول.
اأحياناً يختّل عمل الأع�شاب، ما يجعل املثانة تنقب�ش ب�شكل 
غري متوقع. نتيجًة لذلك، ي�شعر الفرد فجاأًة باحلاجة اإىل 
الللتللبللول: اإنللله الللنللوع اجللللاف مللن فللرط ن�شاط املللثللانللة. حني 
يت�شرب  ال�شعور،  ذلللك  على  ال�شيطرة  عن  ال�شخ�ش  يعجز 
البول قبل اأن يتمكن من بلوغ احلّمام: هذا هو النوع الرطب 

من فرط ن�شاط املثانة. ت�شمل عوار�ش هذه احلالة التبول 
ليًا(،  عللدة  وملللرات  اأكللر يومياً،  اأو  مللرات  )ثللمللاين  املتكرر 
واحلاجة امللّحة اإىل التبول، وت�شرب البول، وال�شتيقاظ من 
النوم للتبول.يختلف فرط ن�شاط املثانة عن �شل�ش الإجهاد 
البويل الذي يح�شل حني يوؤدي ارتفاع ال�شغط على البطن 
املثانة والإحليل، ما  اإىل ال�شغط على  ال�شعال مثًا(  )عند 

ي�شبب ت�شّرب البول.

االأ�سب�ب والت�سخي�س
التهاب  املثانة عن و�شع موقت مثل  قد ينجم فرط ن�شاط 
اأي�شاً عن حالة اأخرى مثل الت�شلب  املثانة. لكنه قد ينجم 
داء  اأو  الدماغية  اجللطة  اأو  الباركن�شون  مر�ش  اأو  املتعدد 
ال�شكري. تكون املراأة اأكر عر�شة من الرجل بن�شبة ال�شعف 
على  ال�شغط  ب�شبب  املثانة  ن�شاط  فللرط  م�شكلة  ملواجهة 
امل�شالك البولية اأثناء الولدة ف�شًا عن خ�شارة الأ�شرتوجني 
بعد مرحلة انقطاع الطمث. عند الرجال، قد تظهر م�شكلة 
يو�شح  الللربو�للشللتللات.  ت�شخم  نتيجة  املللثللانللة  نلل�للشللاط  فلللرط 
اأ�شتاذ جراحة  اأولللريي،  البولية مايكل  امل�شالك  اخت�شا�شي 
تقوم  الربو�شتات  ت�شخم  )عند  الطبية:  هللارفللارد  كلية  يف 

باإعاقة التدفق، ما يوؤدي اإىل زيادة ن�شاط ع�شل املثانة(.
ل ُيبلغ الكثريون اأطباءهم عن عوار�ش فرط ن�شاط املثانة. 
يو�شح د. فلي�ش: )ي�شعرون بالإحراج، ويظنون اأنها م�شكلة 
طبيعية مع التقدم يف ال�شن، ويعتربون اأن الطبيب من�شغل 
باأمور كثرية ما مينعه من التعامل مع م�شكلة اأخرى ُت�شاف 

اإىل لئحته، اأو اأنهم ل يعلمون اأن العاج متوافر اأ�شًا(.
واإجلللراء  الطبي  الللتللاريللخ  على  الطلللاع  الت�شخي�ش  ي�شمل 
فح�ش ج�شدي ورمبا اختبارات تقي�ش كمية البول التي ميكن 
التي ميكن تفريغها، وقوة  البول  املثانة، وكمية  اأن تخزنها 
حماولة  بعد  املثانة  يف  املتبقية  البول  وكمية  البول،  تدفق 
التي  الع�شات  تفريغها.ت�شاهم متارين )كيجل( يف تقوية 
ت�شّد  اأن  يللجللب  )كلليللجللل(،  لتطبيق متللاريللن  املللثللانللة.  تللدعللم 
الع�شات التي ت�شتعملها لبدء التبول والتوقف عن التبول، 
حركة  على  حافظ  الأمللعللاء.  تفريغ  عن  متتنع  اأن  يجب  اأو 
النقبا�ش طوال خم�ش ثواٍن ثم ا�شتعد و�شعية ال�شرتخاء. 
حاول القيام بثاث جمموعات من 10 متارين )كيجل( يف 

اليوم

م� احلل؟
ن�شاط  بفرط  م�شابة  اأنللك  الطبيب  واأعلللللن  املللراأة  كنِت  اإذا 
متارين  هي  بها  القيام  ميكنك  دفاعية  خطوة  اأول  املثانة، 
)كيجل( التي ت�شمل �شد واإرخاء الع�شات امل�شتعملة حلب�ش 
يف  اأي�شاً  املهبلية  الأ�شرتوجني  كرميات  ت�شاهم  قد  البول. 
تخفيف عوار�ش فرط ن�شاط املثانة عند الن�شاء بعد انقطاع 
احلاجة  تخفيف  يف  ي�شاهم  الأ�للشللرتوجللني  اأن  مبللا  الطمث 

امللّحة للتبول واحتمال انقبا�ش املثانة لاإرادياً.
يف ما يخ�ش الرجال، تق�شي اأول خطوة دفاعية بتناول الأدوية. 
وفق د. اأولريي، ت�شمل الأنواع النموذجية حا�شرات الألفا، 
)كللاردورا(،  والدوك�شازو�شني  )هيرتين(  التريازو�شني  مثل 
لإرخاء الع�شات يف الربو�شتات وتخفيف الن�شداد، ف�شًا 
)ديللرتوبللان(  الأوك�شيبوتينني  مثل  الكولني،  م�شادات  عن 
والللتللولللتللريوديللن )ديللللرتول(، لإرخلللاء ع�شل املللثللانللة. ت�شمل 
والإم�شاك. الفم  جفاف  الكولني  مل�شادات  اجلانبية  الآثللار 

تنجح  مل  اإذا  للن�شاء  اأيلل�للشللاً  جيد  خلليللار  الللكللولللني  ملل�للشللادات 
اإيجاد الأوك�شيبوتينني الآن �شمن  متارين )كيجل(. ميكن 
الأوك�شيرتول(. )مثل  طبية  و�شفة  اإىل  حتتاج  ل  تركيبة 
الأدويللة. يف هذه احلالة،  مع  اأحياناً  املثانة  لكن ل تتجاوب 
)بوتوك�ش(.  البوتولينوم  توك�شني  حقن  اإىل  اللجوء  ميكن 
الوجه  ت�شنجات  بتخفيف  املللعللروف  الع�شات  مللرخللي  اإنللله 
وجتاعيد اجلبني. تبني الآن اأنه يرخي اأي�شاً ع�شات املثانة 
للرجال  منا�شباً  ُيعترب  اأنلله  مع  معاً،  والن�شاء  الللرجللال  عند 
ولي�ش  املللثللانللة  ع�شل  عللن  ناجمة  امل�شكلة  كللانللت  اإذا  حلل�للشللراً 
ُتعترب هذه الطريقة فاعلة لكن تبقى  ت�شخم الربو�شتات. 
تللرتاوح  فللرتة  خللال  تكرار احلقن  النتائج متفاوتة ويجب 
امل�شكلة عند  ا�شتباق  6 و12 �شهراً.الأهم من ذلك هو  بني 
امل�شاعدة  �شبل  تتوافر  املثانة.  ن�شاط  فرط  عوار�ش  ظهور 
تعي�ش حياتك من دون  ب�شيط كي  اإل لعاج  وقد ل حتتاج 

خوف من تبليل نف�شك يف الأماكن العامة.

اأو  ال�سالمل  �سعود  بعد  النف�س  ب�سيق  حت�س  ق��د 
ُيعترب  الرك�س وراء ولد. وقد ي�سعرك ذلك ب�لقلق. 
خطرية  م�سكلة  عوار�س  اأحد  اأحي�نً�  النف�س  �سيق 
اأو الرئتني. وهن� تن�س�أ امل�سكلة: متى يكون  يف القلب 

�سيق النف�س دلياًل على م�سكلة خطرية؟
هل تعرف متى ي�سري �سيق النف�س اإىل ح�لة ط�رئة؟ 
خطريًا  مر�سً�  تع�ين  كنت  )اإن  يل:  الدكتور  يذكر 
العواقب  ت��ه��دد  فقد  الطبيب،  ا�ست�س�رة  وت��رج��ئ 
حي�تك. لذلك عليك االت�س�ل ب�لطبيب يف احل�ل(. 
وين�سح الدكتور يل بعدم اإر�س�ل بريد اإلكرتوين الأن 

�س�ع�ت قد متر قبل اأن يقراأه الطبيب. 

ميكنك ا�ستع�دة حي�تك الطبيعية

تغّلب على فرط ن�ساط �ملثانة 

�سيق �لنف�ش... �سبب �سائع لالت�سال بالطبيب 

�شحة وتغذية
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�الإبري  و�ل�سغط  �ليوغا 
ل�سبط �سغط �لدم

نّظمته  الللذي   EuroHeartCare موؤمتر  يف  ُقّدمتا  درا�شتان  تظهر 
وال�شغط  اليوغا  بديلني،  عاجني  اأن  القلب،  لطب  الأوروبلليللة  اجلمعية 
الإبري )acupressure(، ميكن اأن يخف�شا �شغط الدم يف حالة َمن 
يعانون  مري�شاً   80 الأوىل  الدرا�شة  ق�شمت  الأذيللنللي.  الرجفان  يعانون 
حني  يف  املعتاد،  العاج  الأوىل  اتبعت  جمموعتني:  اإىل  الأذيني  الرجفان 
تناولت الثانية العاج املعتاد )للرجفان الأذيني اأو �شغط الدم( مع ممار�شة 
اليوغا الطبية )التي ترّكز على التنف�ش العميق من خال احلركة(. بعد 
زئبق  مليمرتات   5 بنحو  النقبا�شي  الللدم  �شغط  انخف�ش  اأ�شهر،  ثاثة 
وال�شغط النب�شاطي 6 مليمرتات زئبق يف جمموعة اليوغا، يف حني ارتفع 
�شغط الدم يف املجموعة العادية. اأبطاأت اليوغا اأي�شاً نب�ش قلب امل�شاركني 

وح�ّشنت نوعية حياتهم.
اأما يف الدرا�شة الثانية، ف�شاهم ال�شغط الإبري )تقنية ال�شغط بالأ�شابع 
الللدم،  و�شغط  القلب  نب�ش  خف�ش  يف  اجللل�للشللم(  مللن  حملللددة  نللقللاط  على 
مقارنة بالعاج التقليدي يف حالة 60 �شخ�شاً يعانون الرجفان الأذيني. 
ي�شّكان  قد  الإبللري  وال�شغط  اليوغا  اأن  اإىل  الدرا�شتان  هاتان  ت�شري  اإذاً، 

مكملني فاعلني ملعاجلة َمن يعانون الرجفان الأذيني.

من الطبيعي اأن ت�شعر ب�شيق النف�ش بعد 
اأماكن مرتفعة  قا�شية، يف  بتمارين  القيام 
جّداً عن �شطح البحر، وعند التعر�ش فجاأة 
لدرجة حرارة مرتفعة اأو منخف�شة جّداً. 

لللكللن حللللالت �للشلليللق الللنللفلل�للش الللطللويلللللة 
م�شكلة  عللمللومللاً  تعك�ش  والللدائللمللة 

طبية،  رعللايللة  تتطلب  �شحية 
اإل اأنها قد ل تكون بال�شرورة 

حالة طارئة.
قد يعني �شيق النف�ش احلاد 

واملللفللاجللئ )حللتللى للللو مل يللدم 
الللل�لللشلللروري  ملللن  اأن  طللللويللللًا( 

ا�لللشلللتللل�لللشلللارة اللللطلللبللليلللب. تلل�للشللمللل 
نف�ش  �شيق  املقلقة  الللعللوار�للش 

ملللن  اأي  ملللللللللع 
العوار�ش 

التالية:
بللالنللزعللاج يف  �شعور  اأو  اللل�للشللدر  يف  اأمل   •
نوبة  املحتملة  احلللللالت  ت�شمل  اللل�للشللدر. 
قلبية، متزق يف ال�شريان الأبهر، اأو جلطة 

يف الرئتني.
• تورم الكاحلني 
الللقللدمللني.  اأو 
قللللللد يلللكلللون 
ذلللللللللللللللللللللك 
اإ�للللللشللللللارة 
ىل  اإ
قللل�لللشلللور 

يف 
القلب.

حلللملللى.   •
يعود  قللد 

ذلك اإىل عدد من الأخماج.
• تللعللب غلللري مللللاألللللوف. تلل�للشللمللل احلللللالت 
)ارتفاع  الرئتني  �شرايني  ت�شلب  املحتملة 
ال�شغط الرئوي(، مر�ش يف الرئة، اأو فقر 

دم.
• �شعال حاد وب�شق دم اأو خماط اأ�شفر اأو 
املحتملة  ت�شمل احلالت  اأحمر.  اأو  اأخ�شر 
ذات  اأو  الللرئللة،  �للشللرطللان  الللرئللة،  جلطة يف 

الرئة.
• �شفري و�شعال. قد يتعر�ش املري�ش اإىل 

نوبة ربو اأو يعاين من خمج يف الرئة.

اأ�شئلة
قبل اأن تت�شل بطبيبك لأنك تعاين �شيق 
الللنللفلل�للش، ا�للشللتللعللد للللاإجلللابلللة علللن الأ�للشللئلللللة 

التالية التي
تلل�للشللاعللد الللطللبلليللب يف تللقلليلليللم حللالللتللك 
طارئة.  كانت  اإذا  مللا  وحتللديللد 
الللطللبلليللب  يلللطلللرح  مل  واإذا 
عللللليللك هلللللذه الأ�لللشلللئلللللللة، 
يل  الللدكللتللور  فين�شح 
امللللريللل�لللش بللاإعللطللائلله 
هللللذه املللعلللللومللات يف 

مطلق الأحوال:
كلليللف يللبللدو اأمل   •
اللللل�للللشللللدر الللللللذي 
تلللل�للللشللللعللللر بللللله؟ 
طبيبك  اأخلللرب 
كلللان  اإذا  ملللللا 
حللللللللاداً، كللمللا 
لو اأنه طعن 
اأو  �لللشلللكلللني، 
اأنللللللله �للشللعللور 
�للللللشللللللاغللللللط. 
الأمل  يللللكللللون 
اللللذي يللرتافللق 
ملللللللع الللللنللللوبللللة 

اإىل  �شعور �شاغط منه  اإىل  اأقللرب  القلبية 
يللكللون غللالللبللاً  لللكللن الأمل احلللللاد  اأمل حللللاد. 
اإ�للللشللللارة اإىل عللللدد ملللن احللللللالت الللطللارئللة 
املختلفة التي تتطلب عناية طبية �شريعة.

• هل تتعرق باإفراط؟ يرافق هذا العار�ش 
عللللللادة نلللوبلللة قلللللبلليللة وعللللللدد مللللن احللللللالت 
اخلطرية الأخللرى التي تدفع اجل�شم اإىل 
flight-or-( )حالة ُتدعى )الكر والفر

.)fight
عندما  التنف�ش  يف  �شعوبة  تللواجلله  هللل   •
اإىل ق�شور  اإ�للشللارة  هللذا  يللكللون  قللد  تتمدد؟ 

القلب ب�شبب تراكم ال�شوائل يف الرئتني.
َم كللاحللاك اأو قللدمللاك؟ ُيعترب  • هللل تلللورَّ
تللراكللم اللل�للشللوائللل يف الأطلللللراف اإ�لللشلللارة اإىل 

ق�شور القلب.
• هل تعاين ال�شعال اأو احلمى؟ قد يكون 
�شيق التنف�ش اأحد عوار�ش اإ�شابتك بخمج 

تنف�شي، مثل ذات الرئة.
• ما مدى �شرعة تنف�شك؟ ُيعترب التنف�ش 
اأكللللر ملللن 20 ملللرة يف الللدقلليللقللة مللدعللاة 
التنف�ش،  فللرط  مللن  تللعللاين  لللرمبللا  للقلق، 
وتللللللوؤدي اجللللرعلللات املللفللرطللة ملللن اللللللدواء 
اأو  مللثللًا(  الأ�للشللربيللن،  مللن  )كميات كبرية 
جمموعة متنوعة من امل�شاكل الطبية اإىل 

عوار�ش مماثلة.
قلبك؟ حتقق من  نب�ش  هللو معدل  مللا   •
اأو  عنقك  على  يللدك  بو�شع  قلبك  نب�ش 
مللعلل�للشللمللك. احللل�لللِش علللدد دقللللات الللقلللللب يف 
باأربعة  الللعللدد  هللذا  ا�للشللرب  ثللم  ثانية   15
الدقيقة  يف  القلب  نب�ش  على  للح�شول 
اأكر من  واإن كان قلبك ينب�ش  الواحدة. 
على  يللعللاين  فهو  الدقيقة،  يف  نب�شة   90
الأرجح. لرمبا تعاين نوبة هلع، لكن �شيق 
يكونان  قللد  القلب  نب�ش  وتلل�للشللارع  النف�ش 
اأمللرا�للش القلب  اإ�للشللارة اإىل عللدد كبري من 

والرئتني اخلطرية.
• كيف يحدد الطبيب احلالت الطارئة؟ 

عندما تت�شل بالطبيب، يحاول اأوًل حتديد 
مللا اإذا كللنللت تللعللاين حللالللًة تللهللدد حلليللاتللك، 
اأو جلللللطللة يف الللرئللتللني  مللثللل نللوبللة قلللللبلليللة 
)انلل�للشللمللام رئللللوي(. اإن كللان الأملللر كذلك، 
فمن ال�شروري اأن يعاينك الطبيب باأ�شرع 
وقت ممكن )يف غ�شون �شاعة اإن كان ذلك 

ممكناً(.
اإىل  بللالللتللوجلله  الأطلللبلللاء  مللعللظللم  ين�شحك 
غللرفللة  اأقلللللرب  اإىل  اأو  احلللللال  علليللادتللهللم يف 

طوارئ اإن كنت تعاين:
به للمرة  ت�شعر  �شيق نف�ش غري مللربر   •

الأوىل.
• �شيق نف�ش من دون القيام باأي جهد.

• �شيق نف�ش يرتافق مع اأمل يف ال�شدر اأو 
�شعور �شاعط، دوار، اأو تعرق.

قد  كللنللت  اإن  �لللشلللوءاً،  يللللزداد  نف�ش  �شيق   •
اأو  الربو،  القلب،  يف  بق�شور  �شابقاً  اأ�شبت 

.)emphysema( النفاخ الرئوي
َمن  ينتظر  األ  )يجب  يل:  الدكتور  يذكر 
يعاين اأياً من هذه العوار�ش حتى ال�شباح 
تلللكلللون بع�ش  اللللطلللبللليلللب(.قلللد  ل�للشللتلل�للشللارة 
امل�شاكل التي ت�شبب �شيق النف�ش خطرية، 
احلللال.  املري�ش يف  تهدد حياة  اأنللهللا ل  اإل 
عللنللدئللٍذ، ملللن املللمللكللن اإرجللللللاء تللقلليلليللم هللذه 
احلالة اإىل اليوم التايل. على �شبيل املثال، 
اأو  القلب  يف  مر�شاً  يعاين  ملن  املمكن  من 
ب�شرعة  النف�ش  ب�شيق  ُي�شاب  اأن  الرئتني 
احلالة،  هللذه  يف  مللا.  بن�شاط  يقوم  عندما 
يرجئ  اأن  الأرجللح  على  الطبيب  ي�شتطيع 

معاينة املري�ش اإىل اليوم التايل.
ولكن ما الداعي للمخاطرة؟

يلللو�لللشلللح اللللدكلللتلللور يل: )نللنلل�للشللح الللنللا�للش 
ال�شّك،  يللراودك  عندما  لذلك  بالحرتاز. 
ات�شل بالطبيب حتى يف منت�شف الليل اأو 
خال العطل، فاإن ن�شحك باحل�شول على 
رعاية طبية يف احلال، اأ�شجعك على اتباع 

ن�شيحته(.
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /الرواد الدولية للملكية الفكرية.
)DU Light(    :بطلب لت�شجيل العامة التجارية

املودعة حتت رقم : 184797   بتاريخ :  07  /  1 0 /2013     
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�شللم:دوليت ) م.م.ح (.
وعنوانه:جبل علي /  دبي -  الأملارات العربيلة املتحلدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
والرتكيبات  املياه  وتوزيع  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  الإنللارة  اأجهزة 

ال�شحية.
بالفئة: 11

ب�شكل مميز، وال�شكل  Du Light( ) مكتوبة بحروف لتينية  العامة:العامة عبارة عن كلمة  و�شف 
رفيع جدا" ومبطنة من  الأ�للشللود وبخط  باللون  دائللرة �شغرية احلجم حماطة بغاف خارجى  عباره عن 
الداخل بغاف اأخر باللون الأ�شفر الداكن، ويتو�شط الدائرة لون اأ�شفر على �شكل �شعاع من ال�شم�ش، ويكتب 
ال�شكل   يتميز  العربية كما  باللغة  التينية  ومقابلها كلمة )دوليللت(  ال�شكل كلمة )Light(باللغة  اأ�شفل 

بوجود ر�شم لورقتني باللون الأخ�شر اأعلى حرف ( )U كما هو مو�شح بال�شكل
ال�شللرتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  8  �ضبتمرب 2013 العدد 10890

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /الرواد الدولية للملكية الفكرية.
)MILTONLLOYD(    :بطلب لت�شجيل العامة التجارية

املودعة حتت رقم : 184889   بتاريخ : 09  /  1 0 /2013     
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�شللم:يا�شني ن�شار ح�شني �شاياين  .
وعنوانه:ال�شارقة  -  الأملارات العربيلة املتحلدة. 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

امل�شتح�شرات اخلا�شة بتبيي�ش الأقم�شة وغريها من املواد التي ت�شتخدم يف غ�شيل املاب�ش وم�شتح�شرات 
التزيني  ومللواد  الطيارة  والللزيللوت  العطرية  املللواد  ال�شابون  والك�شط،  الأو�للشللاخ  واإزاللللة  وال�شقل  التنظيف 

)الكوزمتيك( وحماليل ال�شعر ومعاجني الأ�شنان وم�شتح�شرات التجميل والعطور والبخور.
بالفئة:03

باللون  لتينية  باأحرف  مكتوبة   )MILTONLLOYD( كلمة  عن  عبارة  العامة:العامة  و�شف 
الأ�شود  وباخلط العري�ش الداكن على خلفية بي�شاء اللون وب�شكل مميز كما هو مو�شح بال�شكل. 

ال�شللرتاطات:. 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  8  �ضبتمرب 2013 العدد 10890

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /الرواد الدولية للملكية الفكرية.
)Apricum(    :بطلب لت�شجيل العامة التجارية

املودعة حتت رقم : 184798   بتاريخ :  07  /  1 0 /2013     
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�شللم:دوليت ) م.م.ح (.
وعنوانه:جبل علي /  دبي -  الأملارات العربيلة املتحلدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
والرتكيبات  املياه  وتوزيع  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  الإنللارة  اأجهزة 

ال�شحية.
بالفئة: 11

Apricum( ،مكتوبة بحروف لتينية على �شكل م�شتطيل  و�شف العامة:العامة عبارة عن كلمة )  
بخلفية �شوداء، ،ومكتوبة باللون الأبي�ش، وب�شكل مميز ،كما هو مو�شح بال�شكل.

ال�شللرتاطات:. 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  8  �ضبتمرب 2013 العدد 10890

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /الرواد الدولية للملكية الفكرية.
)patron(    :بطلب لت�شجيل العامة التجارية

املودعة حتت رقم : 184796   بتاريخ :  07  /  1 0 /2013     
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�شللم:دوليت ) م.م.ح (.
وعنوانه:جبل علي /  دبي -  الأملارات العربيلة املتحلدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
والرتكيبات  املياه  وتوزيع  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  الإنللارة  اأجهزة 

ال�شحية.
بالفئة:  11

patron(( مكتوبة بحروف لتينية باللون الأ�شود على خلفية  و�شف العامة:العامة عبارة عن كلمة 
بي�شاء وبخط مميز ،كما هو مو�شح بال�شكل . 

ال�شللرتاطات:. 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  8  �ضبتمرب 2013 العدد 10890

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /الرواد الدولية للملكية الفكرية.
)BRITNEYS(    :بطلب لت�شجيل العامة التجارية

املودعة حتت رقم : 184891   بتاريخ : 09  /  1 0 /2013     
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�شللم:يا�شني ن�شار ح�شني �شاياين  .
وعنوانه:ال�شارقة  -  الأملارات العربيلة املتحلدة. 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

امل�شتح�شرات اخلا�شة بتبيي�ش الأقم�شة وغريها من املواد التي ت�شتخدم يف غ�شيل املاب�ش وم�شتح�شرات 
التزيني  ومللواد  الطيارة  والللزيللوت  العطرية  املللواد  ال�شابون  والك�شط،  الأو�للشللاخ  واإزاللللة  وال�شقل  التنظيف 

)الكوزمتيك( وحماليل ال�شعر ومعاجني الأ�شنان وم�شتح�شرات التجميل والعطور والبخور.
بالفئة:03  

الأ�شود   باللون  لتينية  باأحرف  مكتوبة   )BRITNEYS( كلمة  عن  عبارة  العامة  العامة:  و�شف 
وباخلط العري�ش الداكن على خلفية بي�شاء اللون وب�شكل مميز، كما هو مو�شح بال�شكل.

ال�شللرتاطات:. 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  8  �ضبتمرب 2013 العدد 10890

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /الرواد الدولية للملكية الفكرية.
)SOFAIR & WHITE(    :بطلب لت�شجيل العامة التجارية

املودعة حتت رقم : 184890   بتاريخ : 09  /  1 0 /2013     
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�شللم:يا�شني ن�شار ح�شني �شاياين  .
وعنوانه:ال�شارقة  -  الأملارات العربيلة املتحلدة. 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

امل�شتح�شرات اخلا�شة بتبيي�ش الأقم�شة وغريها من املواد التي ت�شتخدم يف غ�شيل املاب�ش وم�شتح�شرات 
التزيني  ومللواد  الطيارة  والللزيللوت  العطرية  املللواد  ال�شابون  والك�شط،  الأو�للشللاخ  واإزاللللة  وال�شقل  التنظيف 

)الكوزمتيك( وحماليل ال�شعر ومعاجني الأ�شنان وم�شتح�شرات التجميل والعطور والبخور.
بالفئة:03  

و�شف العامة: العامة عبارة عن كلمة )SOFAIR & WHITE( مكتوبة باأحرف لتينية باللون 
الأ�شود  وباخلط العري�ش الداكن على خلفية بي�شاء اللون وب�شكل مميز، كما هو مو�شح بال�شكل. 

ال�شللرتاطات:. 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالم�ت التج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  8  �ضبتمرب 2013 العدد 10890

يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�شجيل العامة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 155250  تاريخ الإيداع 2011/4/3 
 الفئة 27  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�شم ال�شركة اهل�شرتوم كوربوري�شن  
فنلندا   جن�شية ال�شركة 

 Stay ahead ا�شم العامة 

العنوان �شاملي�شارينوكيو 1 ، اف اآي - 00180 هيل�شينكي ، فنلندا .
  املنتجات مطرزات تعلق على اجلدران ) من مواد غري ن�شيجية ( . 

الكلمة stay ahead   باحلروف الاتينية  بطريقة مميزة .   و�شف العامة 
 *  ال�شرتاطات 

 2011/2/25  تاريخ الأولوية 
 رقم الإي�شال  
 تاريخ الإي�شال   

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العامات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذا الإعان 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد  

االأحد  8  �ضبتمرب 2013 العدد 10890



ال�سدفة لعبت لعبته� يف تغيري م�س�رات حي�ته�

�إيفا غاردنر.. �جمل جنمات �ل�سينما �لعاملية
ولدت يف بيئة ريفية فقرية ووالدته� حتملت اأعب�ء االأ�سرة

�سريط جديد للنجمني روبرت دي نريو وجون ترافولت�

)مو�سم �لقتل( ي�سرتجع دور �لغرب يف �إنقاذ م�سلمي �لبو�سنة

فــن �أجــنبــي

ال ميكن و�سف النجمة االمريكية ايف� غ�ردنر اال بلقب )اجمل جميالت ع�سره�( وقد قرنت ذلك اجلم�ل بح�سور �سينم�ئي 
م�سبع ب�لبه�ء واي�س� امل�سرية ال�سينم�ئية اخل�سبة ب�العم�ل الرثية ب�لب�سم�ت واالجن�زات لقد ع��ست الع�سر الذهبي 

لل�سينم� االمريكية ويف هوليوود على وجه اخل�سو�س فك�نت احد الرموز ال�س�خمة التي ا�ستط�عت ان تعي�س جميع املراحل 
فك�نت ال�سبية واملراأة واي�س� ال�سيدة الكبرية التي قدمت جميع ال�سخ�سي�ت واملراحل بن�سج وثراء فني �س�مل.

وان ظل جم�له� اال�سر يغطي على موهبته� وا�سلوبه� يف التقم�س وتقدمي ال�سخ�سي�ت.
ولدت ايفا لفينا غاردنر يف 24 دي�شمرب 1922 
1990، طرزت م�شريتها  يناير   25 وتوفيت يف 
�شتديوهات  العقود مع  اغلى  بتوقيعها عقدا من 
مرتو غولدن ماير يف عام 1941 يف العام الذي 
تللوفلليللت بلله غللريللتللا غللاربللو عللن الللعللمللل، وكلللان هللذا 
البدائل  كللاحللدى  اي�شا  قللدم  الللعللريللق  ال�للشللتللديللو 
ذات  على  اي�شا  ولت�شري  اخلللالللدة  النجمة  لتلك 

النهج حيث املزج بني اجلمال والقتدار.
تللعللرتف ايللفللا انللهللا يف الللبللدايللة ظلت حت�شل على 

يف  كلللانلللت  لنلللهلللا  اللل�للشللغللرية  الدوار 
بللدايللة �للشللبللابللهللا، حتى 

يف  نقلة  لي�شكل   1946 عام  )القتلة(  فيلم  جاء 
قفزت  انللهللا  بللل  اليها  النللظللار  ويلفت  م�شريتها 
من خال ذلك الفيلم لت�شبح واحللدة من ا�شهر 
تللر�للشللحللت   1953 عللللام  ويف  هلللولللليلللوود  جنلللملللات 
لاو�شكار عن دورها الرائع يف فيلم )موغامبو( 
الذي �شكل هو الخر نقلة وا�شافة اىل ر�شيدها 

وم�شريتها الفنية.
وتعود اىل ايام الطفولة حيث ولدت هذه النجمة 
يف ا�لللشلللرة وجمللتللمللع ريلللفلللي يف فلل�للشللفلليلللللد �للشللمللال 

كارولينا.
وكللللانللللت الكللللللرب بللللني ا�للشللقللائللهللا 
�شقيقان  لللديللهللا  ال�شبع 
واربلللللللللللع �لللشلللقللليلللقلللات 
والللللدتللللهللللا مللللاري 
الللللللليلللللللزابللللللليلللللللث 
وواللللللللللللدهلللللللللللا 
بيلي  جونا�ش 
غلللاردنلللر وهللذا 
الخللللللللللللري كلللللان 
فلللللقلللللريا يللعللمللل 
مللللللللللللزارعللللللللللللا يف 
ملللللزارع الللقللطللن 
من  وهللو  والتبغ 
ايرلندية  ا�شول 
انلللللكللللللللللليلللللزيلللللة   -
ووالللللللدتللللللهللللللا مللن 
ا�للللللشللللللول هلللنلللديلللة 
حلللللملللللراء وللللهلللذا 
جلللللللللاء جلللملللاللللهلللا 
خللللليللطللا ملللن تلك 

العرو�ش وال�شول.
خللللال طللفللولللتللهللا فقد 
والدها الكثري من اعماله 
ال�لللشلللرة ت�شطر  ملللا جللعللل 
عملت  حلليللث  الللعللمللل  للعمل 
يف  ومدر�شة  كطباخة  والدتها 

احدى املدار�ش.
ال�شابعة  اي�شا  بلغت  حينما 
ملللللن علللملللرهلللا قلللرر 
ان  واللللللللدهلللللللا 
يللللحللللمللللل 
جللملليللع 

افللللراد ال�للشللرة اىل احلللدى امللللدن الللكللربى، حيث 
ولكن  فرجينيا   - نلليللويللورك  يف  ال�للشللتللقللرار  كلللان 
قليل  وقت  بعد  ليموت  املر�ش  داهمه  ما  �شرعان 
بينما راحت والدتها تعيلهم وهي تعمل يف املكاتب 

واي�شا التدري�ش.
املللرة  هللذه  الم  بقيادة  ال�للشللرة  ا�شطرت  وبعدها 
بالقرب من  ريللدج  رول  اىل  الرحيل جمللددا  اىل 
�شمال كارولينا حيث ا�شتاأجرت الم منزًل حولته 
اىل مللدر�للشللة ورو�لللشلللة للللاطلللفلللال، بلليللنللمللا ذهللبللت 
اي�شا للدرا�شة الثانوية وتخرجت من هناك عام 
يف  كر�شتيان  انتلتيك  كلية  اىل  ومنها   1939

ويل�شون.
نهاية  ا�شدرته يف  كتاب  غللاردنللر يف  اي�شا  وتللوؤكللد 
الللثللمللانلليللنلليللات حلللول �للشلليء مللن مللذكللراتللهللا قالت 
لعبتها يف تغيري  لعبت  )ال�شدفة وحدها  ان  فيه 

م�شارات حياتها(.
وحتكي الخبار يف هذا اجلانب، اىل انها ويف عام 
بياتري�ش )بابي(  1941 قامت بزيارة �شقيقتها 
يف نيويورك حيث قام زوج �شقيقتها امل�شور لري 
كان  لها وقد  ال�شور  بالتقاط جمموعة من  تري 
ال�شور  تلك  بعر�ش  قللام  حيث  بالنتائج  �شعيداً 
افينو  الذي يديره يف فيف  ال�شتديو  نافذة  على 
امل�شرحي  �شديقه  ال�شور  لي�شاهد  نيويورك  يف 
برنارد دوهان الذي كان يتعامل مع ال�شتديوهات 
املقابلة  اي�شا  الكربى وهللذا ما دعللاه لن حت�شر 
ما  وهللذا  ماير  غولدن  مرتو  �شتديوهات  قيادات 
جعل زوج �شقيقتها يبادر اىل مرافقتها اىل تلك 

القلعة اخلالدة ل�شناعة ال�شينما يف هوليوود.
اآل  مع  الريفية  ال�شبية  لتلك  الول  اللقاء  وكان 
نيويورك  املواهب يف  اكت�شاف  ادارة  التمان مدير 
الللتللابللع ل�للشللتللديللوهللات مللرتو غللولللدن مللايللر حيث 
اجللللرى لللهللا اخللتللبللار تلل�للشللويللر جللعلللللهللا تللقللف املللام 
قليا  تللردد  كما  الكلمات  بع�ش  وتقول  الكامريا 
تتحدث  وقتها  لتلللزال  لنها  �شوتها  ت�شجيل  يف 

بلهجة ريفية او لهجة اهل اجلنوب يف امريكا.
وبعدها قال اآل التمان: انها اجمل امراأة قابلتها 

يف حياتي.
وحينما مت عر�ش امل�شاهد التي �شورت لها اكت�شف 
اجلميع ان الكامريا تع�شقها فكانت تظهر يف ابهى 

�شورة وكاأنها توؤ�شر اىل مياد جنمة كبرية.
اجنلو�ش  لللو�للش  اىل  امل�شاهد  )اآل(  بعدها  ار�للشللل 
الذي  ماير  بي  لوي�ش  من  مبا�شرة  الللرد  ليتلقى 
يدعوه لن يح�شر مع ايفا من اجل توقيع العقد 
حيث و�شفها يف برقية خمت�شرة قال فيها )انها 

رائعة(.
الللعللقللد وتلللركلللت مقاعد  اللللعلللام، وقللعللت  ويف ذللللك 

الدرا�شة وكانت برفقتها �شقيقتها بياتري�ش.
واىل جتاربها كانت يف فيلم )القتلة( 1946 
لنك�شرت،  بللريت  الكبري  النجم  جلللوار  اىل 
كبري  عللدد  لتحقيق  امللل�للشللرية  وتوا�شلت 
ملللن الفللللللام وخلللللال زمللللن قلليللا�للشللي 
)ذاهك�شتريز(  افامها  ابللرز  ومن 
و�شو  كيبل  كللارك  مللع   1947
بوت - 1951 ثم النقلة البارزة 
كاملينجارو( مع  )ثلوج  فيلم  يف 
جريجوري بيك يف عام 1952 
وايللل�لللشلللا فلليلللللم )ملللوغلللاملللبلللو - 
كلليللبللل  كللللللارك  مللللع   )  1953
وغللريلل�للش كلليلللللي وتللر�للشللحللت عن 

الفيلم اىل الو�شكار.
 - كونتي�شا  بللريفللوت  )ذا  فلليلللللم  ثللم 

1954( امام همفري بوغارث.

نللتللاجللات اخللللرى ومنها  الللقللمللة علللرب  وتللقللفللز اىل 
1957 مع تايور  ال�شم�ش �شت�شرق من جديد - 

بابور واريل فان.
وتعود اىل لقاء بريت لنك�شرت وكريك دوغا�ش 
يف عام 1962 يف فيلم -�شبعة ايام يف مايو- ثم 
�للشللارلللتللون هي�شتون ودايللفلليللد  الللكللبللار  اللللللقللاء مللع 
بكني  يف  يوما  وخم�شون  خم�شة   - فيلم  يف  نفني 

.1963 -
1964 قدمت واحللداً من اهم افامها  ويف عام 
الللكللبللرية وهلللو فلليلللللم )للليلللللة لللوجللانللا( علللن روايلللة 
بريتون  ريت�شارد  مع  جمعتها  ويليامز،  ليت�شني 
الفيلم  والفيلم من اخراج جون هيو�شنت و�شور 
جلائزة  الفيلم  عن  اي�شا  وتر�شحت  املك�شيك،  يف 
)بللافللتللا( و)الللغللولللدن غلللللوب( عللن ادائللهللا الللري 

واخل�شب والقيم.
يف  تقدمها  مللع  حتى  والفلللام  امل�شرية  ومت�شي 
كانت  والربلللعلللني  اخلللاملل�للشللة  بلغت  حينما  الللعللمللر 
تتلقى العرو�ش وان ظلت حزينة لن دور ال�شيدة 
روبن�شون مل حت�شل عليه يف فيلم )اخلريج( ملايك 
نيكول�ش، وكانت تتمنى ان جت�شد تلك ال�شخ�شية 
عن امللراأة متقدمة بالعمر تراود �شابا عن نف�شه 

وقد اعطى الدور يومها اىل انيت بينج.
ولللكللنللهللا قلللاللللت: كلللم كللنللت امتلللنلللى ان اقلللللدم تلك 
ال�شخ�شية، ويف عام 1968 انتقلت اي�شا غاردنر 
لاقامة يف لندن، ويف ذات العام توفيت والدتها، 
التي توؤكد دائما انها �شاحبة الف�شل عليها وعلى 

جميع افراد ا�شرتها.
امام  فيلم )مايرلنج(  اي�شا �شورت  العام  ذات  يف 
جيم�ش مي�شون يف واحد من العمال ال�شينمائية 

ال�شخم انتاجا.
ل  وبللاتللت  بللدقللة  تللخللتللار  راحلللت  ال�شبعينيات  ويف 
تعمل ال يف القليل من العمال ومنها - الزلزال 
1974، مع �شارلتون هي�شتون وتقاطع كا�شيندرا 
- 1976 ومدينة النار - 1979 ويف ذات العام 
�شورت فيلم )الطائر الزرق مع اليزابيث تايلور 

وجني فوندا.
ويعترب فيلم )ريجينا روما - 1982 - هو اخر 
الفللللام الللتللي �للشللاركللت بللهللا وبللعللدهللا اجتللهللت اىل 
التلفزيون ولكنها ظلت دائما املراأة اجلميلة حتى 
مع تقدمها يف العمر، وت�شر على ان تظهر على 
حافظت  الللذي  وجمالها  اناقتها  بكامل  ال�شا�شة 

عليه بحر�ش واهتمام.
حينما  اي�شا  ارتبطت  ال�شخ�شي  ال�شعيد  وعلى 
و�شلت اىل لو�ش اجنلو�ش مع النجم ميكي روين 
19 من  يف  كانت  يومها   1942 ر�شميا  وتزوجا 
عللمللرهللا وكلللان يف 21 مللن عللمللره وانللفلل�للشللا عللام 
1943 كما كان زواجها الثاين ق�شريا اي�شا مع 

ارثي �شاو )1945 - 1946(.
وكللان زواجللهللا مللن فللرانللك �شيناترا اطللول قليا 
مذكراتها  يف  وقللالللت   )1957  -  1951( مللن 
زوجته  �شيناترا  ترك  ويومها  حياتها(  )حب  انه 
ال�شابقة نان�شي من اجل عيون ايفا، وخال تلك 
املرحلة حملت ايفا مرتني ولكنها يف كل مرة كانت 
ت�شطر اىل اجراء عملية جراحية وتفقد اجلنني 
وحتى  �شيناترا  من  مقربة  �شديقة  اي�شا  وظلت 

بعد انتقالها اىل لندن.
اي�شا  منها  تعاين  كانت  التي  ال�شا�شية  امل�شكلة 
هي التدخني بل وال�شراف يف التدخني ما جعلها 
تعاين من م�شكات يف الرئتني وهذا ما عر�شها 
تعودان   1986 عللام  قلبيتني  ازمتني  اىل  لحقا 
اىل الللتللدخللني ويللومللهللا كللانللت تللعللاين مللن ظللروف 
مالية �شعبة، وقام �شيناترا �شخ�شيا بتحمل كلفة 

عن   1990 عام  اجلميلة  ايفا  عاجها.وتوفيت 
عمر يناهز 67 عاما بعد حياة عامرة بالنجاحات 

اجمل  ولتلللزال  كانت  فقد  وال�شهرة  والنجومية 
جنمات ال�شينما العاملية.

�شحيح اأن حلف )الناتو( اأو الذراع الطويلة 
القا�شية للغرب قامت بواجب اأخاقي اأمام 
بق�شف  قاذفات احللف  قامت  العامل حني 

اللللقلللوات اللل�للشللربلليللة الللتللي ارتللكللبللت جملللازر 
اتفقت  البو�شنة حيث  �شنيعة �شد م�شلمي 
قتيل  األللف  مئتي  رقللم  على  امل�شادر  معظم 

العامل  على  ي�شعب  الللتللي  احللللرب  تلك  يف 
ن�شيانها ب�شهولة يف املدى املنظور.

للنجمني  جديد  �شريط  ر�شده  املناخ  هللذا 
وجلللللللون  نلللللللللريو  دي  روبلللللللللللللرت 
 killing( بعنوان  ترافولتا 
القتل(  )مللو�للشللم   )season
للللللللللمللللخللللرج مللللللللللارك �لللشلللتلللرين 
ا�لللللشلللللتلللللنلللللاداً اىل  جللللونلللل�للللشللللون، 
�شيناريو و�شعه ابفان دوغرتي 
ويلللللتلللللنلللللاول لللللقللللاء �للللشللللدفللللة يف 
�للشللربلليللا احلللديللثللة بلللني عقيد 
بنجامان فورد  اأمريكي يدعى 
)روبللللرت دي نلللريو( �للشللارك يف 
الهجمات التي قامت بها قوات 
اأمريكية على راأ�ش جمموعات 
ملللن حلللللف �للشللمللال الأطللللل�للشللي 
)اللللللللنلللللللاتلللللللو( علللللللللللى اجلللليللل�لللش 
جرائمه  مللن  للحد  اللل�للشللربللي 
يف ابللللللادة ملل�للشلللللمللي الللبللو�للشللنللة، 

واأحد اجلنود ال�شربيني الذين �شاركوا يف 
ارتكاب املجازر، وما زال حاقداً على القرار 
من  ملنعهم  ال�شربيني  بق�شف  الأمللريكللي 
يف  ال�شامي  الللوجللود  الغاء  عملية  اكمال 
اأرا�لللشلللي يللوغللو�للشللافلليللا اللل�للشللابللقللة، ويللدعللى 

اميل كوفاك.
فورد الذي اأحب تلك الباد رغم ما عرفه 
ممار�شاً  فيها  البقاء  قللرر  حقد،  مللن  فيها 
بعيداً  الللفللوتللوغللرايف  الت�شوير  يف  هللوايللتلله 
تركته  التي  زوجللتلله  ال�شابقة،  عائلته  عللن 
قللبللل علل�للشللريللن عللامللاً وتلللزوجلللت مللن �للشللواه، 
وجنله الوحيد منها الذي دعاه اىل ح�شور 
عمادته، لكنه اعتذر لبعد امل�شافة، وعّو�ش 
اأفخاخ كوفاك  بعدما جنا من  عنها لحقاً 
عن  فلللورد  دفلللاع  خلفية  على  عليه  وتللغللّلللب 
عن  بلللجلللواب  مللطللالللبللاً  الللبللو�للشللنللة،  م�شلمي 
الللغللايللة اليللجللابلليللة مللن ت�شفية وجللودهللم، 
للللدى  مللللن دون جللللللواب مللنللطللقللي  وطلللبلللعلللاً 

ال�شربي املتع�شب.
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عن  االبتع�د  غ�سن  بو  م�غي  اللبن�نية  املمثلة  ارت���أت 
فيلمً�  عليه�  لت  وف�سّ ال�سنة،  هذه  الرم�س�نية  الدرام� 
بعنوان  اخل���ل  يو�سف  والنجم  بطولته�  من  �سينم�ئيً� 
الفنية  ال�سينم�ئية  جتربته�  يف  االأول  هو   ،)Bebe(
مقوم�ت  كل  ميلك  الأنه  الكثري،  عليه  تعّول  اأنه�  ويبدو 
ومرّكب  �سعب  دور  والأنه  ن�حية  من  ال�سينم�ئي  الفيلم 

وتطلب منه� جهدًا كبريًا من ن�حية ث�نية.
بو غ�سن التي مل ت�سمح له� ظروفه� واأ�سف�ره� مبت�بعة 
اأ�س�دت  الرم�س�نية،  امل�سل�سالت  من  حم��دود  ع��دد  اال 
املوت(  )لعبة  م�سل�سل  يف  عبدالنور  �سريين  ب�لفن�نة 
اىل  اأ�س�رت  كم�  عربيً�،  االأوىل  املمثلة  اأنه�  واعتربت 
اأن ن�دين الرا�سي تركت ب�سمة يف م�سل�سل )�سنعود بعد 
قليل(، مو�سحة اأنه ال يوجد �سبب ميكن اأن يجرب ك�رمن 
لب�س على القبول بدوره� يف هذا امل�سل�سل لو اأنه� مل جتد 

فيه �سيئً� مميزًا وجديدًا.
الغن�ء مل يعد هو املج�ل االأهم النت�س�ر الفن�ن

ماغي بو غ�سن: �الآمال �ملعلقة على �ل�سينما �للبنانية كبرية جدً�
واأو�شحت اأنها ل تتعامل مع الغناء بجدية، معتربة اأن 
الغناء مل يعد هو املجال الأهم لنت�شار الفنان يف ظّل 

انت�شار الدراما اللبنانية وتالياً املمثل اللبناين:
• يبدو اأنك اآثرت البتعاد عن ال�شا�شة ال�شغرية رغم 
التي  واللبنانية  العربية  الللدراملليللة  الأعللمللال  زحللمللة 
املو�شم  عللن  غبت  ملللاذا  العربية،  ال�شا�شات  بها  حفلت 

الرم�شاين هذه ال�شنة؟
- لأنلله يف الللوقللت الللذي كللان مللن املفرت�ش اأن اأ�للشللّور 
علللملللًا تلللللفللزيللونلليللاً كللنللت ملل�للشللغللولللة بللتلل�للشللويللر فيلم 
�شينمائي بعنوان )Bebe( �شيعر�ش قريباً يف �شالت 

ال�شينما.
ال�شباق  عللن  بعيدة  كنت  لأنلللك  منزعجة  اأنلللت  هللل   •

الرم�شاين؟
�شهر  يللعللر�للش يف  اأن  الللنللاجللح ميللكللن  الللعللمللل  - ل، لأن 
رم�شان اأو خارجه، وكل الأ�شحاب والأ�شدقاء املمثلني 

قاموا بالواجب على اأكمل وجه.
عندما  اأكللرب  باهتمام  يحظى  الناجح  العمل  لكن   •

ُيعر�ش يف رم�شان؟
- هذا �شحيح، ولكن اخليارات تفر�ش نف�شها ومل يكن 
بامكاين اأن اأ�شّور فيلماً وم�شل�شًا يف وقت واحد، واأنا 

اخرتت الفيلم.
• هل لأن هذا الفيلم ي�شكل اأوىل جتاربك الفنية يف 

ال�شينما؟
- نعم، عدا عن اأين اأحببُت العمل كثرياً، وهو يحكي 
تللوقللف منوها  ب�شبب  اعللاقللة عقلية  تللعللاين  فللتللاة  عللن 
و�شعب  الللدور مركب  وهللذا  معينة،  �شن  عند  العقلي 
وي�شاركني  الأداء،  يف  كبرياً  جهداً  مني  وتطّلب  جللداً 
بطولته املمثل يو�شف اخلال بال�شافة اىل عدد كبري 

من املمثلني.
• وهل الفيلم من انتاج زوجك؟

ل�شاحبها  )غرين(  �شركة  جمع  م�شرتك  انتاج  هو   -
ايلي حبيب و�شركة النتاج التي مبلكها زوجي.

• كيف تف�شرين �شبب �شعف الفنانني اأمام ال�شينما، 
التلفزيونية  امل�شل�شات  ع�شرات  يرف�شون  هم  حيث 

ويقبلون باأي عر�ش �شينمائي؟
- هو لي�ش �شعفاً، ال�شينما كالتلفزيون متاماً بالن�شبة 

الت�شوير،  اأكللرب يف  تللاأن  ايّل، ولكنها حتتاج اىل 
اأن ال�شينما هي نوع من الختبار  عدا عن 

به  يلحق  لأنلله  للممثل  اجلمهور  ملحبة 
كي ي�شاهد فيلمه اذا كان يحبه، على 

عك�ش التلفزيون حيث يق�شد املمثل 
النا�ش يف بيوتهم من خال العمل 

الذي ي�شارك فيه.
• بللللاأّي مللوا�للشللفللات �للشللُيللنللفللذ هللذا 

نوعاً  هناك  واأن  �شيما  ل  الفيلم، 
اللبنانية  بال�شينما  ال�شتهزاء  من 

التي ُتقدم حالياً والتي يرى البع�ش 
اأنها جمرد حلقات تلفزيونية يّدعي 

فيها  وامل�شاركون  عليها  القيمون 
اأنها اأفام �شينمائية؟ 

- فلليلللللمللي يللنللدرج 
اأفام  يف اطار 

اللل�للشلليللنللمللا 

احلللقلليللقلليللة، واحللللكلللم الللنللهللائللي هلللو للللللجللمللهللور كما 
لل�شحافة بعدما قمنا بكل ما هو مطلوب منا.

ُنللفللذت يف  الللتللي  ال�شينمائية  الللتللجللارب  لفتتك  هللل   •
الفرتة الأخرية، واأي الأفام �شاهدت؟

- لللن اأكلللذب واأدعللللي اأنللنللي �للشللاهللدت كللل الأفللللام التي 
املا�شية،  القليلة  الفرتة  خللال  ال�شالت  يف  ُعر�شت 
فيلمي،  ت�شوير  ويف  ال�شفر  يف  م�شغولة  كنت  لأنللنللي 

ل األ اأعطي راأيي يف هذا املو�شوع. ولذلك اأف�شّ
اأي�شاً ان بع�ش تلك الأفللام مل  وهل ميكن القول   •

ت�شجعك على م�شاهدتها؟
اللللللبللنللاين مهما  الفيلم  كللثللرياً  اأ�للشللجللع  كلللا، لأنللنللي   -
الذين ي�شاركون فيه  النا�ش  واأقللّدر تعب  كان م�شتواه 
احل�شول  بق�شد  عللمللًا  ينفذ  اأن  ميكن  ل  اأحلللداً  لأن 
ال�شينما  اذا كانت  اأو غري ناجحة.  على نتيجة فا�شلة 
اللبنانية �شعيفة اليوم، فا �شك اأنها �شت�شبح اأف�شل 
الأف�شل  ت�شبح  رمبللا  يلللدري،  اأحلللد  ول  امل�شتقبل.  يف 
على م�شتوى العامل العربي، لأن الآمال املعلقة عليها 

كبرية جداً.
• هل نفهم اأنك ت�شجعني ال�شينما اللبنانية حتى لو 

ُنفذت اأفام مبوا�شفات دون امل�شتوى؟
اأنا �شد اأن ُتنفذ اأفام دون امل�شتوى، والأمللر نف�شه   -
كممثلة  ولكنني  التلفزيونية،  الأعللمللال  على  ينطبق 
تكون  اأن  اأمللل  على  والت�شجيع  الدعم  اأقللدم  اأن  يجب 
اخللللطلللوة الللاحللقللة اأفلل�للشللل واأل يللعللود هللنللاك مللكللان 
الدراما  جتربة  يف  ح�شل  كما  متاماً  الركيك،  للعمل 
ومهمة  �شخمة  لبنانية  اأعللمللال  بللوجللود  التلفزيونية 
ُتعر�ش على املحطات العربية. عندما نتطّور �شينمائياً 
ل يعود هناك امكانية للرتاجع لأن امل�شاهد ي�شتطيع 

التمييز بني الفيلم اجليد والفيلم الركيك.
• كيف وجدِت الدراما اللبنانية يف رم�شان؟

- جيدة جداً.
• واأّي من الأعمال تابعت؟

- تابعُت م�شل�شات )جذور( و)لعبة املوت( و)الولدة 
مللن اخلللا�للشللرة( وقللللليللًا مللن م�شل�شل )�للشللنللعللود بعد 
قليل(، بال�شافة اىل عملني م�شريني من انتاج زوجي 
و�للشللادق اللل�للشللبللاح وهللمللا )نللقللطللة �للشللعللف( مللن بطولة 
الذي  و)اآدم وجميلة(  �شليمان  جمال 
اللللرداد  ح�شن  بطولته  تقا�شم 
ويلل�للشللرا اللللللللوزي. بلل�للشللراحللة، 
حلللللاوللللللُت قللللللدر امللل�للشللتللطللاع 
وبللحلل�للشللب ملللا يلل�للشللمللح يل 
الوقت، متابعة عدد من 

الأعمال الرم�شانية.
ملللاذا  لللبللنللاين،  كمنتج   •
امل�شاركة  زوجلللك  ل  ف�شّ

يف انتاجات م�شرية؟
الأعلللملللال هي  هلللذه  لأن   -
للللللمللنللتللج �لللللشلللللادق الللل�لللشلللبلللاح 
اأهللّم  اأنللله ينتج  املللعللروف عنه 
الأعمال يف م�شر، ولكن هذا 
الللدرامللا  يف�شل  اأن  يعني  ل 
امللل�للشللريللة علللللى اللللدراملللا 
اأن  �شبق  لأنه  اللبنانية 
اأعمال  انتاج  يف  �شارك 
لبنانية و�شيفعل ذلك 

يف امل�شتقبل.
مل  وملللللللللللللللللللللللللللاذا   •
تللللللللتللللللللواجللللللللدي يف 
الأعللللمللللال ملللا دام 
زوجك �شارك يف 

انتاجها؟
كنت  لأنللنللي   -
مللللنلللل�للللشللللغلللللللللة 

بفيلمي.
• براأيك، اأّي 
مللن الأعللمللال 
الللرملل�للشللانلليللة 
حلللقلللق جنللللاحللللاً اأكللللر 
وتعتربين  غللريه  من 
اأنللللله احلللتلللل املللرتللبللة 
الأوىل يف رم�شان؟

- ل ميكنني اأن اأذكر 
ا�للللشللللم علللملللل احللتللل 
يف  الأوىل  املللرتللبللة 
رمللل�لللشلللان، لأنلللنلللي 

اأتلللللابلللللع علللملللًا حملللللدداً  مل 
نهايته،  وحتى  بدايته  منذ 
اأنلللللنلللللي ل اأحلللللب  عللللللدا علللللن 
هللذا اللل�للشللوؤال ول اأملليللل اىل 
النوع من  الجابة عن هذا 
الأ�شئلة واأن اأقول ان فانة 
هي اأف�شل ممثلة اأو ان هذا 
الأكلللر جنللاحللاً،  العمل هللو 
لأن كل �شخ�ش يرى الأمور 
ملللللن مللللنللللظللللاره اخللللللا�لللللش، 
ولللذلللك لللن اأقلللول �شوى ان 
كللل املللمللثلللللني جلليللدون وكللل 

الأعمال جميلة.
ولكنك فنانة ويحق لك   •
بلللاأي عمل  تللبللدي راأيللللك  اأن 

فني؟
اأنني  لو  ذلللك  - كنت فعلت 
ولكن  باأكمله،  عمًا  تابعت 
امل�شل�شات  اأ�للشللاهللد  عندما 
اأعلللرف  ول  متقطع  ب�شكل 
جمللللللريللللللات احللللللللللللقلللللات، ل 
اأبللدي راأيللي كي  اأن  ميكنني 

ل اأظلم اأحداً.
يتابع عمًا منذ  ل  مللن   •
فهذا  نهايته  وحتى  بدايته 

يعني اأنه مل ي�شّده؟
لأن  بلللالللل�لللشلللرورة،  للليلل�للش   -
هللللللللذا الللللعللللمللللل قللللللد يلللكلللون 
يت�شّن  ولللكللن مل  الأفلل�للشللل، 
بلل�للشللبللب  ملللل�للللشللللاهللللدتلللله  يل 
اأعتب على كل  اأنللا  ظللرويف. 
ويقول  اأحكاماً  ُي�شدر  َمللن 
فا�شل،  انلله  معني  عمل  عن 
ُي�شاأل هل �شاهدَته  وعندما 
يجيب بالنفي. ل يحق لأي 

يتابع  اذا مل  اأي عمل  على  بالف�شل  يحكم  اأن  �شخ�ش 
كل حلقاته.

اأن  اأيلل�للشللاً حتللاولللني  اأنلللت  اأنلللك  تللريللن  األ  ب�شراحة،   •
قولك  منطلق  مللن  اجللابللاتللك  يف  ديبلوما�شية  تكوين 
انك توجهني التحية لكل زمائك وبو�شفك للدراما 
كان  مهما  ت�شجعينها  وبللاأنللك  جلليللدة  باأنها  اللبنانية 

م�شتواها؟
ل  ولكنني  اللبنانية،  الللدرامللا  اأ�شجع  اأنللنللي  �شك  ل   -
اأحاول اأن اأكون ديبلوما�شية، بل كل ما يف الأمر اأنه ل 
يحق يل اأن اأعطي راأياً �شلبياً يف اأي عمل، بل ميكن اأن 
)الهّدام(  النقد  اأتقبل  اأنا ل  اأبللدي ماحظات حوله. 
يحبه  ومل  النجاح  يحقق  ل  عمل  يف  اأ�للشللارك  عندما 
النقد  اأتقبل  ولكنني  فيه،  دوري  يحبوا  مل  اأو  النا�ش 
البّناء لأنني من املمكن األ اأحقق النجاح يف عمل ما، 
وهذا لي�ش خطاأ رغم اأنني اأحاول األ اأتعر�ش لتجربة 

مماثلة.
العامل  يف  النجوم  وكبار  حمرماً  لي�ش  النقد  لكن   •

معر�شون له؟
كلما  وم�شهوراً،  معروفاً  جنماً  الفنان  اأ�شبح  كلما   -
طاله النتقاد اأكر، بينما بالن�شبة اىل الفنان املبتدئ 
يللبللداأ مللن مللكللان مللعللنّي كي  اأن يللجللّرب واأن  فمن حقه 

يكت�شف اأين هو مكانه ال�شحيح.
• كيف تبدين ماحظاتك حول م�شل�شل )�شنعود بعد 

قليل(؟
- اأحللبللبللت دور دريلللد حلللام فلليلله، وكللل م�شهد للله كنت 
اأتابعه ثم اأفكر فيه وبطريقة اأدائه له يف اليوم التايل، 

ولكنني مل اأتابعه كله ب�شبب كرة اأ�شفاري.
• كيف وجدت نادين الرا�شي يف هذا العمل؟

- جيدة جداً! نادين جنمة تتميز باأدائها اجليد وهي 
جنحت برتك ب�شمة خا�شة يف هذا امل�شل�شل.

الللذي  العمل  هللو  امللللوت(  )لعبة  م�شل�شل  ان  يللقللال   •
)ك�ّشر الدنيا(... هل توافقني على هذا الراأي؟

التي  العالية  امل�شاهدة  ن�شبة  توؤكده  - طبعاً، وهذا ما 
حظي بها.

• ما ماحظتك حوله وحول اأداء �شريين عبدالنور 
فيه؟

م�شل�شل  حلللول  �شلبية  مللاحللظللات  لللللدّي  تللوجللد  ل   -
)لعبة املوت(. �شريين كانت رائعة وميكن القول انها 
واأنا  وجماهريية،  وح�شوراً  واأداًء  �شكًا  خا�شة  حالة 
اأعتربها النجمة العربية الأوىل، وهي تتمتع بكاريزما 

جتعل النا�ش يحبون متابعتها وم�شاهدتها.
النجمة  هللي  عللبللدالللنللور  �شريين  اأن  تعتربين  هللل   •

الأوىل عربياً؟
اأنه  �شك  ل  الفنانات.  جلميع  احرتامي  ومع  طبعاً   -
بللداأت  واذا  العربيات،  النجمات  من  كبري  عللدد  يوجد 
واأي�شاً  �شوريات  فهناك جنمات  اأنتهي،  لن  بتعدادهن 
جنمات م�شريات ولكن �شريين عبدالنور متكنت من 

ترك ب�شمة مميزة واأنا اأهنئها عليها.
كانت هناك اأي�شاً م�شاركة للممثلني اللبنانيني يف   •
م�شل�شل )الولدة من اخلا�شرة(، فكيف تقّيمني هذا 

العمل؟
- ل �شك اأن م�شل�شل )الولدة من اخلا�شرة( هو عمل 
يتمّيز  اأنلله  عللدا عن  وللله جمهوره  ومتاَبع  ناجح جللداً 

بحبكة خا�شة به.
كللارمللن لب�ش يف  الللفللنللانللة  اأن دور  اعللتللرب  ثللمللة مللن   •
بللا�للشللمللهللا وجنوميتها  يللللليللق  قللللليللل( ل  بللعللد  )�للشللنللعللود 

وتاريخها الفني. فهل توافقينه الراأي؟
على  لب�ش  كللارمللن  اأجلللرب  �شبباً  هللنللاك  اأن  اأعتقد  ل   -
�شيئاً مميزاً  اأنها مل جتد فيه  لو  الللدور  بهذا  القبول 
امل�شاركة. الآراء  اأم  �شواء على م�شتوى الأداء  وجديداً 
تتفاوت ويجب معرفة راأي كارمن لب�ش يف هذا ال�شاأن، 
ول �شك يف اأن هناك �شبباً خا�شاً بها جعلها توافق على 

التواجد يف هذا العمل.
• رغم اأنك متلكني �شوتاً جميًا، ولكن يبدو اأنك ل 

تتعاملني مع الغناء بجدية؟
اأتعامل بجدية مع مو�شوع  اأنني  ولو  - هذا �شحيح، 
الغناء لكنت خ�شعت لتمارين لتدريب �شوتي. عندما 
ل اأن تكون �شحيحة  اأقرر اأن اأخطو خطوة معّينة اأف�شّ
وعلى ال�شكل املطلوب. مثًا قبل اأن اأطرح اأغنيتني يف 
الفرتة ال�شابقة، قمُت بتدريب �شوتي ملدة اأربعة اأ�شهر 
حتت ا�شراف الفنان اأ�شامة الرحباين. مو�شوع الغناء 

لي�ش �شهًا على الطاق.
• وملاذا ل تركزين على الغناء ما دمِت متلكني املوهبة 
واأن هذا املجال يوؤمن �شهرة للفنان اأكر من تلك التي 

يوؤمنها التمثيل؟
- رمبا كان الغناء يف املرحلة ال�شابقة هو املجال الأهم 
الو�شع  تغرّي  اللليللوم  ولكن  الفني،  النت�شار  لتحقيق 
اللبناين  امل�شل�شل  انت�شار  ومللع  الف�شائيات  بللوجللود 
وتالياً املمثل اللبناين. رمبا انت�شار الأغنية يتم ب�شكل 
اليوم  عللدة يف  مللرات  الأغنية  �شماع  لأنلله ميكن  اأ�شرع 

الواحد بينما امل�شل�شل ُيتاَبع يف اأوقات حمددة.

ليال عبود: ل�ست
 بحاجة لعمليات جتميل

 
اأنها اأجرت جراحات جتميل موؤكدة  نفت الفنانة ليال عبود ما يرتّدد من 
اأنها ما زالت �شغرية عليها، واأ�شافت: )ل اأحتاج اإىل )نفخ( ما دام اجلمهور 

يتقبلني كما اأنا(.
من جهة اأخرى، ك�شفت ليال عبود اأن الفرو�شية اإحدى هواياتها املف�شلة 
اإىل جانب كتابة ال�شعر والتلحني والطبخ، ولديها ثاثة خيول عربية ُولد 

اثنان منهما يف لبنان وربتهما بنف�شها. 

هند �سربي : مل �أعتذر عن 
)�جلزيرة 2(

 )2 فيلم )اجلللزيللرة  عللن  اعللتللذارهللا  الفنانة هند �شربي �شحة خللرب  نفت 
موؤكدة اأن المر مل يتجاوز ال�شائعة التي ل ا�شا�ش لها من ال�شحة، حيث 

تقوم بالتح�شري لدورها فيه متهيداً لنطاق الت�شوير قريباً. 
الللفلليلللللم اللللذي قللامللت هللنللد بللبللطللولللة اجللللزء الول مللنلله قللبللل علللدة �شنوات 
وعبدالرحمن  عبداملغني،  حممود  ال�شاوي،  خالد  ال�شقا،  اأحمد  مب�شاركة 
ابوزهرة، حقق ايرادات �شينمائية مرتفعة واأتى هذا النفي بعد اإعان فريق 
عمل فيلم )اجلزيرة( تاأجيل ت�شوير اجلزء الثاين من الفيلم ب�شبب حمل 
قبل  و�شعتها  والتي  الثانية  مبولودتها  الفيلم  بطلة  �شربي  هند  الفنانة 

�شهور قليلة.
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ي�������س���ت���ح���ق���ون ال���������س����ال�����س����ل وال���������س����ف�����د

خ������ل�����ف�����وا م����ن����ه�����ج ُح���������س����ن االع����ت����ق�����د

ل����ل����ر�����س�����د ب�������ق��������دة  اهلل  ح�����ب������ن������  ح�������ن 

ع������ز ب������و �����س����ل����ط�����ن واخ��������وان��������ه م���������داد..

ب������ل�����ع�����دل وال�����ط�����ي�����ب وامل��������ع��������روف ����س����د

م�����ع�����ه ب������وخ�������ل������د وراي���������������ه ل����ل���������س����داد

�����س�����د.. دوم  ال����ل����ي  ف����ك����ره  م�����ع  ن����رت����ق����ي 

ل������ل������ت������ط������ور دامي�������������������ً� واالن�����������ف�����������راد

م������ن ح���������س�����رت����ن����� ال����ت����م����ي����ز ُي�������س���ت���ف����د

رب�������ن�������� ي�����ل�����ل�����ي ع�����ل�����ي�����ك االع������ت������م�������د

ال�����������س�����ي�����وخ ال������ل������ي ل�����ه�����م ب�����ي�����ع�����ْة ف�������واد

ب����������حت����������دج ي����������ب���������الدي ي��������اأب�������ي�������ة..

ب���ه���ي���ة ���������س��������ورة  يف  م��������رف��������وع  ب����ي����ت����ن����� 

���س��ب��ي��ة ت����ب����ق����ى  ب�����ل����ع����م����ر  وع������ده�������  ذا 

غ��ب��ي��ه ال�����ل�����ي  ال�����ع�����ق�����ول  م  وح�����ف����ظ����ن����ه����� 

ح���ي���ه ل�����ل�����م�����وت  ح�����ب�����ه������  يف  ن����ف���������س����ن����� 

م�����ع ب���ه����ن�������س ت���������س����ري ال���ن���ف�������س ال���دن���ي���ة

م���ط���ّي���ه!  ، ن������م�����ن  يل  ال������دي������ن  ج�����ع����ل����ني 

ل����وّي����ه ي�����ع�����رف  وال  ع�����������دل  وال����ق���������س����� 

ال���رع���ي���ة اأم���������ر  ويل  ث������م  اهلل  ط�������ع������ْة 

خ������ري ق��������������دة.. ف�������س���ل���ه���م ع����ل����ى ال����ربي����ه

م������ي�����ج�����ف وه���������م ي��������ق��������ودون ال���������س����ري����ه

ب����ل���ع���ط���ي���ه ج�����������وده  و  خ���ل���ي���ف���ت���ن����  ذا 

ال����ع����ب����ق����ري����ه �����س����ي����خ  ال�����ع�����ه�����د  ويل  ذا 

ل�����ل�����وط�����ن �������س������رح وم������ك�������ن������ه م���ع���ت���ل���ي���ه

ي�����������ب����������الدي ي���������� ك��������رمي��������ة ي�����ف����ت����ي����ة

ال���ع����مل���ي���ة وال������ت������ج�������رة  ال���������س����ن�����ع����ة  ف 

ا������س������أل�����ك حت����ف����ظ ه�����ل ال���ن���ف�������س ال��ن��ق��ي��ه

ح��ي��ه ال���ب���ي���ع����ت   ، اف������وادن�������  ن���زع���ن����  وان 
�صعر/ علي فوالذي اخلوري

كلنا خليفة

ق�شيدة �ملرّيخ و�لرد عليها

امل����ع�����زي����ب ك���������رام  يف  ك����رم����ن�����  اهلل 

الطيب ق��ب��ل��ْة   � ال��زم��ن  ه���ذا  ن��ع��م  واك����رب 
ك���رم���ن���� م�������  ����س���ك���ر  ي����وف����ق����ن�����  اهلل  و 

خ���ل���ي���ف���ة امل�����ف�����ن�����ود ي�����وم�����ه ح��ك��م��ن���

ت��ع��ب���ن احل������ب  م  ي����ل���غ���ال  ت������رى 
وزع�������الن خم���ل���ّي���ن���ي  ان����ت����ه  وال 
ي���ل���ل���ي ت�������س����دي ح�����ور االأج����ن�����ن
ب����ن ي��������س����ح���ب���ي  ال���ف���ج���ر  م�����  يل 
م����ك����ن ���س��ع��ري ف�����س��ف��ح��ة اإع����الن

واالإن���������س�����ن ي���رتف���ق ب����الإن�������س����ن 
���س��ل��ط���ن ����س���رت  ق��ل��ب��ي  ع���ر����س  ويف 

ب����ي����ن����ك وب��������ني ال�����غ�����ري �����س����ت����ّ�ن 
و���س��ف��ت ال�����س��ح��ر يف ذي���ك االأع���ي����ن

ل���ب���ن����ن  ت�����ف������ح  وج����ن����ت����ك  ويف 
���ب احل�����ن�����ّ� ف�����الأب����ن�����ن  ي����خم�������سّ
خ�������س���ران  ب����ه�����ج����رك  ق���ل���ت  اإن 
ل����و ك������ن ت��ط��ب��ع ف���ي���ه االأ����س���ف����ن

واأن���������� اأداري�������ك�������م ب����الإح�������س����ن 
ج��ن��ح���ن دون  م�����ن  ط������ي�����ره  يف 
ف�������جل������و ك�����ن�����ه ع���������ّي ط�����وف������ن
االأمل����������ن  ط������ب  ف���ي���ه����  ف��������د  وال 
ت���ن���ه���ل ������س�����روى دف������ق االم��������زان
االوزان و����س���ط  ح�����ريف  ����س���ط���رت 
و�����س����ل����م ع����ل����ى حم����م����د ون���ع���م����ن

االغ�������س����ن  ع  ي��ل��ع��ي  يل  ����س����ل���ورق 

اإع����الن  ���س��ف��ح��ة  يف  م�������س���ّج���ل)ن( 
االأوزان ال���ت���ج���وي���د  م����ع  دار��������س 
ورح����ب����ت ب����ه م����ن ق���ل���ب ���س��ف��ق���ن
وم�������ن امل�����������دام اإي������ل������ني ط����ه����ران
ط��ب��ع���ن ف�����حل����ب  يل  ي������الم  وم������� 
����س����ب ال��ع��ق��ي��ل��ي و�����س�����ب غ��ي��الن
وق���ي�������س امل���ع���ن���ّى ����س����ب���ه اج���ن����ن
االأغ�������س����ن  ورق  �����س����روى  وي����ن����وح 
ه��ي��م���ن ال���غ���ي���د  ����س���ي���د  ح�����ب  يف 
ج���ث���م����ن و�����س����ط  يف  ن�������س���خ  اإال 

وال����ل����ي ���س��ب��ح��ن��ي وّث�������ق اط���ع����ن 
ال���ي���زع يف دي�����رة اع��م���ن ���س��رق��ي 
ك��ت��م���ن احل�����ب  �����س����وى ف  وم��������يل 

ل�����و ي���ن���ف���ج���ر ف����ل�������س���در ب���رك����ن 
م���رخ�������س ب����غ�����يل ك�����ل االث����م�����ن 
وب����و�����س����ل ول���ي���ف���ك وي������ن ����س���ك���ّ�ن
ن���ق���ي����ن وع���������س����ر  وع���������ور  يف  ل�����و 
وب���ر����س���ي���ه ك�����ن����ه م���ن���ك زع�����الن
ب����ل���ربه���ت���ي ب����ع����زم ع���ل���ى اجل�����ن
ي�����خ�����ر وي�������وق�������ع ب�������الأب������ن�������ن 
ع����ل ال����و�����س����ل ي����رج����ع ك���م���� ك����ن

روح م����ت���ب���غ���ي���ن���ي���ه  ك���������ن  اإن 
اإج������روح ف���ّي���ه  م�������داوي  اإن����ت����ه  ال 
ي����ل���غ���ن���ج ي�����ب����وع����ط����ر)ن( ي��ف��وح
اآن���������وح ح�����ب�����ك  يف  خ����ل����ي����ت����ن����ي 
ول������و م����� ف���ح���ب���ك ك���ن���ت م���ط���روح
ل�����ك ب�������ب ق���ل���ب���ي ط���ل���ق م��ف��ت��وح
اإن�����ت�����ه م���ل���ك���ت ال���ق���ل���ب وال��������روح
ح�������س���ن���ك ف����ري����د وف����ن����د مم���ل���وح
ي��ل��وح خ������دك  يف  ال���ق���م���ر  ����س���ف���ت 
دوح يف  م�����������زروع  ال����رج���������س����ي 
ي������ق������ي�����د ال�������غ�������زالن ل�������س���روح
اإن������ت������ه غ�����ن������ي وك��������ل م����رب����وح
وي�����������ك ل������و ن����ع����رب ب����ح����ر ن����وح
ي�������س���وح ����س���ف���ت���ه  غ�����الك�����م  اإال 
وي���������������ك ل�����ل�����م�����ري�����خ ب���������روح
�������س�������روخ م������ل�����ه ب���ن���ك���ه ت���ل���وح
ج���رح���ت ق��ل��ب��ي ���س��ب��ع��ْة اإج������روح
ع���ل���ي���ك دم��������ع ع�����ي�����وين ن�������س���وح
ه������ذا ك������الم ال���������س����دق ب���و����س���وح
روح ع���ل���ي  ج�������دوى  ي�����ط�����ر�����س����ي 
وق������ّل������ه خ������وّي������ك م����������زم ي���ن���وح

ح������ي ال�����ب�����ي������ن وق����������ف مم���ل���وح 
م����ن �����س�����ع����ر)ن( ف����ل���ف���ن مم����دوح
رح����ب����ت ب����ه م����ن ق��������س���ي ال������روح
ال�����دوح وادي  ال  ����س���ْق���ط���رة  م����ن 
م�����س��م��وح ون  يل  ال����ه����وى  وراع�������ي 
ن���وح ال���ن���ب���ي  ق���ب���ل  ال��ع�����س��ق  درب 
ك�����������م)ن( وك�������م وك�������م جم������روح
جم�����روح �����س�����ر  ل���ي���ل���ى  ح�����ب  ويف 
واأن���������� �����س����رات����ه �����س����رت م���ذي���وح
روح ب������ال  ج����ث����ه  ����س���ف���ت���ن���ي  ل������و 
ب�����ني ام����ع����ل����ق ل�����ف�����واد م�������س���ب���وح
ال�����دوح ����س����ك���ن  ال�������س���ب���ب يل  ك����ل 

����س����ب���ر ع�����س��ى ف���ل�����س��رب م���رب���وح 
اب����وح وال  اأك����ت����م  ع�����دت����ي  وم�����ن 
ب���و����س���ي���ف ل�����و ت��ط��ل��ب��ن��ي ال������روح
وب�������������روح �����س����ف����ك  يف  ب������ث������ور 
وب���ق���ط���ع ف���ي����يف وب���ق���ط���ع ا���س��ي��وح
م�������س���روح و�����س����ع  يف  وب����������س�����ي����ره 
ي�����س��وح ي��ب���  ام�����س��م��م  ���س��ف��ت��ه  واإن 
وب��ت�����س��ل��ط��ه ت�����س��ل��ي��ط م�������س���روح
وك�������ن اع����ت����ذر ب�����ق����ول م�����س��م��وح

حممد العكربي

ريت�يت
جمعت التغريدات : غ�ية  

�سيخة الكتبي
 Al_Ketbi@  

تن�سغل وت�سد تتج�هل تن�م 
.. وتنك�سر يف خ�طري ب�سمه وا�سيق

و اأنت َفْمك اأ�سوار و عيونك َحم�م
.. و اآن� تنهيدي من اإهم�لك حريق!

**

 تركي عواد

 TurkeyAwad@  
يحثني البعد وا�ست�سعرت ؟
اإن العط�س دون غدرانك .!!
فّكرت اأن�س�ك وا�ستغفرت 

وح�ولت “ ن�سي�ن “ ن�سي�نك .!!

**

 حمود حممد البغيلي

 bogaili@  

طلع املنديل وام�سح به دموعك 

 م�خلق ربي عيونك للبك�...

ب�س ان� حمت�ر يف جن�سك ونوعك....

كيف جمعت ال�سذاجه والذك�

ق�سيدة تنب�س ب�لوطنية وتهتف اأحرفه� ب�لوالء لق�دتن� الكرام.

ي�س�كي  املحريبي  �سقر  بن  �سيف  بن  اأحمد  ال�س�عر  ق�سيدة 
ال�س�عر حممد بن نعم�ن الكعبي والرد عليه�.

"غنائيات"�سك�سبري "كلمة" ين�سر 
اأ�شدر م�شروع "كلمة" للرتجمة التابع لهيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة كتاباً 
د.  العربية  اإىل  وترجمه  �شك�شبري  وليم  "الغنائيات" لل�شاعر  بعنوان:  جديداً 

عبدالواحد لوؤلوؤة.
تتوزع جمموع الغنائيات 154، على ثاثة اأبواب، الأول من الغنائية 17-1، 
وفيها يحث ال�شاعر �شديقه العزيز على الزواج لكي ينجب ولداً يدمي للعامل 
جمال الوالد وحما�شنه اخُللقية. والباب الثاين ي�شمل الغنائيات 126-18، 
الغنائيات  ي�شمل  الثالث  والللبللاب  املحبوب.  وجللمللال  احلللب  عللن  غنائيات  وهللي 
بال�شواد  اأحياناً  ينعتها  التي  ال�شمراء،  اخلليلة  عن  وتتحدث   ،152-127
الباحثني تعبرياً عن كراهية  يف اخِللقة واخُللق، الأمر الذي يجد فيه بع�ش 
ت�شتوحيان  وهما  و154   153 الغنائيتان  تتبع  ثم  عموماً.  للمراأة  �شديدة 

ق�شيدتني من ال�شعر الإغريقي، يف مماهاة حلالة احلب احلقيقي. 
 تويف �شك�شبري قبل حوايل اأربعمئة عام خملفاً �شتاً وثاثني م�شرحية، واثنتني 
بالدرجة  �شاعراً  بكونه  يعتّز  كللان  �شك�شبري  ولكن  اآخللر  زميل  مع  بال�شرتاك 
الغزلية  الق�شائد  ق�شار  من  وخم�شني  واأربللعللاً  مئة  للعامل  خّلف  فقد  الأوىل، 
نقًا  ع�شر،  ال�شاد�ش  القرن  يف  اإجنلللللرتا  يف  �شاع  "ال�شونيت" الللذي  منط  من 
عن النمط الإيطايل الذي ينت�شُب يف جّده الأعلى اإىل املو�شح الأندل�شي. وقد 
قام م�شروع "كلمة" للرتجمة بنقل هذه الغنائيات تعريباً وتف�شرياً ب�شورتها 

الكاملة، مما يح�شُب اأنه العمل الأّول من نوعه. 

�أبيات �ملحريبي

رد �ل�شاعر حممد بن نعمان �لكعبي على �لق�شيدة:


