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جراحة التخ�سي�س تقلل خطر ال�سرطان 
من  والتخل�ص  التخ�سي�ص  ج��راح��ات  اإن  ج��دي��دة  درا���س��ة  نتائج  ق��ال��ت 
البدانة تقلل خطر الإ�سابة ب�سرطان اجللد بن�سبة 57 باملئة. وت�ؤكد 
اأن  وه��ي  �سابقة  اأب��ح��اث  اإل��ي��ه��ا  ت��سلت  ال��ت��ي  الفر�سية  النتائج  ه��ذه 
ال�سمنة والبدانة ت�سبب التهابات مزمنة لأن�سجة اجللد ما ي�فر بيئة 
خ�سبة لنم� الأورام. وُن�سرت نتائج الدرا�سة اجلديدة يف دورية "جاما 
من  كغم   20 ح���ايل  تخل�س�ا من  اأن من  واأظهرت  ديرمات�ل�جي"، 
الإ�سابة  خماطر  لديهم  تراجعت  اجلراحة  طريق  عن  الزائد  ال���زن 
ب�سرطان اجللد خالل ال� 15 عاماً التالية للجراحة. ول ت�جد اأ�سباب 
معروفة لتزايد معدلت الإ�سابة يف العق�د الأخرية ب�سرطان اجللد، 
ويعترب بيا�ص ل�ن الب�سرة من اأهم ع�امل اخلطر امل�سببة لهذا الن�ع 

من الأورام، يليه التاريخ العائلي، ثم التعّر�ص الزائد لأ�سعة ال�سم�ص.

اأعرا�س وجود ديدان بالأمعاء
الدودة ال�سريطية اأكرث اأن�اع ديدان الأمعاء �سهرة، وتاأتي عادة نتيجة اأكل 
حلم غري مطب�خ جيداً. ويتطّلب عالج هذه الديدان تناول اأدوي��ة، فال 
بالأمعاء،  دي��دان  اأعرا�ص وج���د  اأه��م  اإليك  ت�جد عالجات طبيعية لها. 

والتي تتطّلب زيارة الطبيب وفح�ص الرباز:
* ت�سنجات البطن من اأهم اأعرا�ص وج�د الديدان، خا�سة اإذا مل تعاجلها 
الطبيب  زي��ارة  البطن. يف هذه احلالة عليك  لتقل�سات  املعتادة  الأدوي��ة 

وفح�ص الرباز.
* من الأعرا�ص الرئي�سية لالإ�سابة بالدودة ال�سريطية انخفا�ص ال�زن 

لأن الدودة تاأكل ما تتناوله من اأطعمة.
بجدار  ملت�سقة  �سريطية  دودة  وج���د  عالمات  من  بالرباز  دم  ظه�ر   *

الأمعاء.
ويظهر  اإ�سهال،  ال�سريطية  ال��دودة  ت�سببها  التي  البطن  اآلم  ي�ساحب   *

بي�ص الدودة يف الرباز اأي�ساً.
والإح�سا�ص  التعب  ال���دي���دان:  ت�سببها  ال��ت��ي  الأخ����رى  الأع���را����ص  م��ن   *

بال�سعف والإنهاك العام للج�سم.

اأف�سل منتجات التجميل التقنية يف 2020
تت�سابق العديد من ال�سركات على اإنتاج اأجهزة واأدوات متط�رة تعتمد 
اأهم  يلي  وفيما  امل���راأة.  بجمال  للعناية  احلديثة  التكن�ل�جيا  على 

منتجات التجميل التقنية يف 2020، بح�سب م�قع �سي نيت:
هذا  املحم�ل  "التنعيم"  جهاز  ت�سميم  مت  ال���ج��ه:  �سد  اآل��ة   -  1
ملعاجلة اآثار ال�سيخ�خة مثل اخلط�ط الدقيقة والتجاعيد وحميط 
ال�جه، مع حت�سني ل�ن الب�سرة ب�سكل عام من خالل ا�ستخدام تقنية 

مايكروكرنت.
املدربة  جاك�ب،  كارولني  الدكت�رة  ت��سي  البث�ر:  عالج  اآل��ة   -  2
ال�سريرية امل�ساعدة يف كلية فينربج للطب يف ن�رث و�سرتن واملديرة 
باإجراء  والتنا�سلية،  اجللدية  لالأمرا�ص  �سيكاغ�  جلراحة  الطبية 
روتني  م��ن  كجزء  ال�سباب  ح��ب  ملر�سى  الأزرق  بال�س�ء  ال��ع��الج  ه��ذا 
العناية بالب�سرة باأكمله. لكنها ت�سيف اأن عالج حب ال�سباب بال�س�ء 
مفيد ب�سكل خا�ص لالأ�سخا�ص الذين يحتاج�ن اإىل بديل للعالجات 

امل��سعية اأو عن طريق الفم.
"ج�سم ف�سائي" اإىل  ال��ك��ام��ريا  ا���س��م  ي�سري  ل  ال���ج��ه:  ق��ن��اع   -  3
مظهره فح�سب، بل ي�سري اأي�ساً اإىل ما ميكن اأن يفعله اجلهاز، فه� 
ت�سميمه  ومت  الأوىل.  لل�هلة  العلمي  اخليال  من  �سيء  وكاأنه  يبدو 
ت�ستخدمها  التي  ال�جه  اأقنعة  مع  جنب  اإىل  جنباً  ا�ستخدامه  ليتم 

ف�ري� )والتي ُتباع ب�سكل منف�سل(.
اأج���ل تعزيز  ال���ج��ه م��ن  و يعمل ه��ذا اجل��ه��از على ت�سخني وت��ربي��د 
اجللد  تخرتق  وامل��ك���ن��ات  الأم�����س��ال  يجعل  مم��ا  الب�سرة،  امت�سا�ص 

ب�سكل اأكرث عمقا. 
اأخ�سائية  دوي��ل  اأماندا  الدكت�رة  اأ�سادت  الب�سرة:  تنعيم  جهاز   -  4
الأمرا�ص اجللدية يف ني�ي�رك بجهاز اإترين� ليد لتعدد ا�ستخداماته، 
وتقليل ظه�ر اخلط�ط  الك�لجني  اإنتاج  زي��ادة  ويعمل اجلهاز على 
الدقيقة. وتالحظ دويل اأنه مفيد اأي�ساً يف تقليل اللتهابات واحمرار 

ال�جه عند ا�ستخدامه مع نظام اإزالة حب ال�سباب.
اآلة تعقيم الب�سرة: فيما يتعلق بتطهري وتعقيم الب�سرة، ت��سي   - 5
جاك�ب با�ستخدام جهاز كالري�س�نيك الذي يعمل على تنظيف ال�جه 

وتق�سريه، م�سيفة اأنها ت�ستخدم هذا اجلهاز �سخ�سياً.
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مر�س غام�س يف ال�سني.. 
وال�سحايا بالع�سرات 

بن�ع  الإ�سابة  اإن عدد حالت  ال�سني،  املحلية يف  ال�سحية  ال�سلطات  قالت 
جديد من اللتهاب الرئ�ي الفريو�سي املرتبط ب�س�ق امل�اد الغذائية و�سط 
"�سار�ص" عامي  ب���ب��اء  بتف�سي  يذكر  فيما  ح��ال��ة،   44 اإىل  ارت��ف��ع  ال��ب��الد، 

و2003.  2002
الإلكرتوين  م���ق��ع��ه��ا  ع��رب  ووه����ان  م��دي��ن��ة  ال�����س��ح��ة يف  وق��ال��ت مف��سية 
التي �سخ�ست منذ احل��ادي ع�سر من  اإن من بني تلك احل��الت  الر�سمي، 

دي�سمرب املا�سي، �سنفت 11 حالة باحلرجة.
واأن  �سحي،  ع��زل  يف  للعالج  تخ�سع  احل��الت  كافة  اأن  املف��سية  واأ�سافت 

على ات�سال وثيق بتلك احلالت حتت املراقبة. كان�ا  �سخ�سا   121
وقالت ال�سلطات اإن العر�ص الأكرث �سي�عا ه� احلمى مع �سيق يف التنف�ص، 
اإ�سافة اإىل ظه�ر التهاب رئ�ي يف "عدد حمدود" من احلالت، دون مزيد 

من التفا�سيل.
العدوى من �سخ�ص  انتقال  اأنه مل تظهر دلئل على  املف��سية  واأو�سحت 
ا�ستبعدت  ال�سلطات  ف���اإن  غ��ام�����س��ا،  امل��ر���ص  �سبب  ي���زال  ل  وف��ي��م��ا  لآخ����ر. 
على  ظهرت  التي  الطي�ر  اأنفل�نزا  ومنها  املعروفة،  التنف�سية  الأم��را���ص 

فرتات يف ال�سني بني املتعاملني مع الدواجن احلية.
�س�ق ماأك�لت بحرية يف �س�احي ووهان  ومعظم احل��الت مت ر�سدها يف 
مرتامية الأطراف جن�بي ال�سني، حيث ت�سمل املعرو�سات حي�انات برية 
تنقل فريو�سات خطرية للب�سر. وقالت اللجنة اإن ال�س�ق مت تطهريها، واإن 

حتقيقا يجري يف �سلته بتف�سي ال�باء.

ت�سال تبيع 12 األف 
�سيارة كهربائية بهولندا 
باعت �سركة �سناعة ال�سيارات الكهربائية 
 12 م��ن  اأك��رث  ت�سال  الأمريكية  الفارهة 
األف �سيارة من طراز م�ديل 3 يف ه�لندا 
ب��ف�����س��ل برنامج  امل��ا���س��ي،  ال�����س��ه��ر  خ���الل 
احلك�مة  تقدمها  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة  احل���اف��ز 
الكهربائية  ال�سيارات  مل�سرتيي  اله�لندية 
املا�سي.  ال����ع����ام  ب��ن��ه��اي��ة  ان���ت���ه���ى  وال�������ذي 
وبح�سب بيانات م�ؤ�س�سة "كينت كيرنادار" 
املعنية بن�سر اإح�سائيات ت�سجيل ال�سيارات 
ت�سجيل  مت  ف��ق��د  ه����ل���ن���دا،  يف  اجل���دي���دة 
خالل   3 م�ديل  طراز  �سيارة   12062
ال�سهر املا�سي مقابل 3980 �سيارة فقط 
"ت�سرين  ن���ف��م��رب  ال���ط���راز يف  ن��ف�����ص  م��ن 
ت�سال  ال�سيارة  اأن  يذكر  الثاين" املا�سي. 
الكهربائية  ال�������س���ي���ارة  ك���ان���ت   3 م����دي���ل 
ال�سهر  خ���الل  ه���ل��ن��دا  يف  مبيعا  الأك����رث 
ترون"  اإي  "اأودي  ال�سيارة  وتلتها  املا�سي، 
مببيعات بلغت 3037 �سيارة ثم "ني�سان 
ليف" مببيعات بلغت 1068 �سيارة. ياأتي 
لالأنباء  بل�مربج  وكالة  ذك��رت  فيما  ذلك 
اأن ت�سال حتتاج اإىل حتقيق مبيعات قدرها 
105 اآلف �سيارة خالل الربع الأخري من 
العام املا�سي حتى ت�سل باإجمايل مبيعاتها 

يف العام ككل اإىل الرقم امل�ستهدف.

مفاتيح لفهم �سخ�سية 
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منتجات غذائية 
ت�سبب الأرق

ن�سر خرباء من جامعة ك�ل�مبيا الأمريكية نتائج درا�سات ت�سري اإىل 
امل�اد الغذائية املرتبطة بالأرق وا�سطرابات الن�م.

يف  اخل��رباء  اأن   MedicalXpress م�قع  ن�سره  مقال  يف  وج��اء 
بدرا�سات  ق��ام���ا  الأرق  مب��س�ع  املتعلقة  اأبحاثهم  وخ��الل  اجلامعة 
حلل�ا خاللها النظام الغذائي لأكرث من 50 األف امراأة، وبينت نتائج 
والأرز  الأبي�ص  كاخلبز  بالكرب�هيدرات  الغنية  الأغذية  اأن  الأبحاث 

ترفع من معدلت ال�سكر يف الدم، وت�سبب الأرق.
وقال الأ�ستاذ امل�ساعد يف كلية الأطباء واجلراحني بجامعة ك�ل�مبيا، 

امل���ذك����رة، جيم�ص جيم�ص  الأب���ح���اث  ع��ل��ى  وامل�����س��رف 
جاجن�يت�ص : "يف حال ارتفاع ن�سب 

اجل�سم  ي���ب���داأ  ال�����دم  يف  ال�����س��ك��ر 
خلف�ص  الأن�������س����ل���ني  ب�����اإف�����راز 
ه���ذه ال��ن�����س��ب، وه����ذا الأم����ر قد 

اأخرى  اإف��راز هرم�نات  ي�ؤثر على 
كالأدرينالني والك�رتيزول، والتي قد 
تت�سبب بدورها با�سطرابات الن�م".

حبوب الإفطار
للكبار  الأف�����س��ل  الإف���ط���ار  اأن  الأف�����راد  م��ن  ك��ث��ري  يعتقد 
وال�سغار ه� حب�ب الإفطار، ولكن لي�ست جميعها مثالية 
لتبداأ بها ي�مك، فاحلب�ب التي حتت�ي على كم كبري من 

ال�سكريات ميكن اأن ت�سر ب�سحتك.
فال�سكر يرفع الطاقة �سريعا، ولكن هذا ل ي�ستمر لفرتة 
ط�يلة، و�سرعان ما يرتفع م�ست�ى ال�سكر يف الدم، وحينما 
يحدث ذلك فاإنه يحدث ا�سطراب يف الأجزاء امل�س�ؤولة عن 

التنبه بالدماغ وبالتايل تفقد قدر كبري من الطاقة.

م�شروبات الطاقة
ال��ط��اق��ة هي  م�����س��روب��ات  اأن  الأ���س��خ��ا���ص  م��ن  يعتقد كثري 
ال�سبيل املثايل لتجديد احلي�ية والن�ساط الي�مي، ولكن 
يف احلقيقة فهذا يعد اعتقاد خطاأ، ك�نها م�سن�عة للعمل 
على املدى الق�سري، حيث متالأ اجل�سم بالكافيني وال�سكر 
لفرتة في�سعر ال�سخ�ص بالطاقة والن�ساط، ولكن بعد ذلك 

�س�ف تنخف�ص ن�سبة ال�سكر يف الدم اأكرث من ذي قبل.
فيما  وطاقته  ن�ساطه  وقلة  اجل�سم  تعب  ي��زداد  وبالتايل 

بعد.

اخلبز الأبي�ض
هناك الكثري من اأن�اع اخلبز التي يتم ت�سنيعها بالدقيق 
الأبي�ص، والتي ين�سح بتجنبها وا�ستبدالها باخلبز امل�سن�ع 
من الدقيق الأ�سمر، حيث اأن الكرب�هيدرات امل�سن�عة من 
ال�سكر  ن�سبة  يف  �سديدا  ارتفاعا  ت�سبب  الأبي�ص  الدقيق 

بالدم والذي ينخف�ص بعد ذلك ب�سكل كبري.
اأما اخلبز امل�سن�ع من احلب�ب الكاملة والقمح في�ستغرق 
وقتا ط�يال لمت�سا�سه، مما يحافظ على زيادة الطاقة 

لفرتة اأط�ل.

الأطعمة املقلية
اإىل  والده�ن  بالزي�ت  واملت�سبعة  املقلية  الأطعمة  حتتاج 
يحتاج  وبالتايل  باجل�سم،  ه�سمها  يتم  حتى  ط�يل  وق��ت 
الأطراف  من  ال��دم  لنقل  كبري  جمه�د  عمل  اإىل  اجل�سم 

اإىل   6 مل��دة  اأق��ل  ي��رتك اجل�سم بطاقة  الأع�ساء، مما  اإىل 
�ساعات.  8

اله�سم،  يف  البطيئة  الأطعمة  خمتلف  على  هذا  وينطبق 
والتي  ال�سارة،  الده�ن  على  حتت�ي  التي  الأطعمة  مثل 
حت�يلها  من  ب��دًل  ه�سمها  اأث��ن��اء  اجل�سم  طاقة  ت�ستهلك 

اإىل طاقة.

م�شروبات الكافيني
كافيني  كمية  على  التي حتت�ي  امل�سروبات  تناول  يف حال 
معتدلة ي�ميا، ف�س�ف تك�ن مفيدة لل�سحة وتعزز الطاقة 
الكافيني للح�س�ل  اأ�سبحت تعتمد على  اإذا  لديك، ولكن 
على الطاقة وخا�سة يف الأوقات القريبة من الن�م، فاإنها 
الن�م،  م��ن رغ��ب��ت��ك يف  ي��ق��ل��ل  ت�����س��ر ج�سمك لأن����ه  ���س���ف 
بالطبع  الكاف منه، وهذا  القدر  وبالتايل ل حت�سل على 

�سي�ؤدي اإىل انخفا�ص الطاقة لديك.

الأغذية منخف�شة ال�شعرات احلرارية
ب�سكل  تتناولها  التي  احلرارية  ال�سعرات  بتقنني  قمت  اإذا 
الإ�سارة  دم��اغ��ك  يعطي  ف�س�ف  ال���الزم،  م��ن  اأك��رث  ي�مي 
الأي�����ص وانخفا�ص  ب��طء عملية  اإىل  ي����ؤدي  ب��اجل���ع، مم��ا 

م�ست�ى الطاقة يف اجل�سم.
والأف�سل ه� تناول كمية منا�سبة من الأطعمة على فرتات 
منتظمة، وعدم اإهمال اأي وجبة من ال�جبات الأ�سا�سية، اأو 

تنتظر حتى ت�سعر باجل�ع ال�سديد.

الأطعمة منخف�شة احلديد
اإىل طاقة،  ال�سعرات احلرارية  ي�ساعد احلديد يف حت�يل 
بك،  اخلا�ص  الغذائي  النظام  من  ينق�ص  عندما  ولذلك 
ويزداد  ج�سمك  يف  ال��ط��اق��ة  م�ست�يات  م��ن  يقلل  ف�س�ف 

�سع�رك بالتعب واخلم�ل.
ع��ل��ى كمية  ال��ي���م��ي  غ��ذائ��ك  ي��ح��ت���ي  اأن  ين�سح  ول��ذل��ك 
منا�سبة م��ن الأط��ع��م��ة ال��ت��ي حت��ت���ي ع��ل��ى احل��دي��د مثل 
اخل�سروات ال�رقية واللح�م والكبد واملاأك�لت البحرية، 
وال�س�ك�لتة  املجففة  والف�اكه  املك�سرات  اإىل  بالإ�سافة 

الداكنة.

تعرف على كمية البال�شتيك التي تتناولها اأ�شبوعيا
كميات  ي�ستهلك  الإن�����س��ان  اأن  اإىل  حديثة  درا���س��ة  خل�ست 
ال�سرب  م��ي��اه  خ��الل  م��ن  �سن�يا،  البال�ستيك  م��ن  ك��ب��رية 

والأغذية البحرية.
من  ال�سغر  متناهية  قطع  وج���د  باحث�ن  اكت�سفت  فقد 
البال�ستيك يف اأبعد املناطق والبقاع النائية يف العامل، مثل 
اأعماق املحيط وثل�ج القطب ال�سمايل، اإىل جانب اأج�ساد 
من  دقيقة  "ج�سيمات  وي��اأك��ل���ن  يتنف�س�ن  حيث  الب�سر، 

البال�ستيك" وي�سرب�ن مياها مل�ثة بها كل ي�م.
ال�سندوق  ل�سالح  اأجريت  التي  احلديثة  للدرا�سة  ووفقا 
العاملي للحياة الربية، فاإن الإن�سان "قد يتناول ما يعادل 
مياه  يف  اأ�سب�عيا"  البال�ستيك  من  ائتمان  بطاقة  حجم 
الذي  املحار  اأغذية مثل  اأ�سا�سي وكذلك يف  ب�سكل  ال�سرب 
ي�ؤكل بالكامل عادة مما يعني تناول البال�ستيك امل�ج�د يف 

جهازه اله�سمي اأي�سا.
ي�سار اإىل اأن اإنتاج البال�ستيك زاد يف ن�سف القرن املا�سي، 
الأم����ر ال���ذي ���س��اع��م يف زي����ادة م��ع��دل ا���س��ت��ه��الك املنتجات 
والتي  واحدة،  ملرة  ت�ستخدم  التي  الرخي�سة  البال�ستيكية 
ال�س�اطئ  ع��ل��ى  وت��ت��ك��د���ص  البيئة  ع��ل��ى  م��دم��رة  اآث����ار  ل��ه��ا 
وتنت�سر يف البحار واملحيطات وتت�سبب يف اختناق الكائنات 

البحرية.  
يتفكك  واإمن��ا  بي�ل�جيا،  يتحلل  ل  البال�ستيك  اأن  يذكر 
ويتك�سر اإىل قطع اأ�سغر وينت�سر يف كل مكان مبا يف ذلك 
ي�ستهلك  اأن  عليه  ي��رتت��ب  ال���ذي  الأم���ر  ال��غ��ذاء،  �سال�سل 
يعادل غطاء زجاجة من  ما  واح��د،  اأ�سب�ع  خ��الل  الب�سر، 
 6 الإف��ط��ار خ��الل  اأو م��لء طبق م��ن ح��ب���ب  البال�ستيك 

اأ�سهر.
وعلى الرغم من اأن هذا املقدار من ج�سيمات البال�ستيك 
الدقيقة قد ل يبدو كبريا، فاإنه قد يرتاكم، وبهذا املعدل 
من ال�ستهالك فقد ي�سل حجم ما يتناوله الإن�سان من 
ونح�  كيل�غرام،   2.5 اإىل  اأع���ام   10 البال�ستيك خالل 

كيل�غراما ط�ال حياته، وفقا لرويرتز.  20

اأوبو تطلق هاتفني 
يدعمان تقنية 
اجليل اخلام�س

اإطالق  ع��ن  "اأوب�"  �سركة  اأعلنت 
اث����ن����ني م�����ن ال�����ه������ات�����ف ال���ذك���ي���ة 
 Reno 3و Reno 3 ،اجلديدة
اجليل  تقنية  تدعم  والتي   ،Pro

اخلام�ص 5G لالت�سالت.
اأن  ال�سينية  ال�����س��رك��ة  واأو���س��ح��ت 
الفاخر   Reno 3 Pro امل�ديل
قيا�ص   OLED ب�����س��ا���س��ة  ي���اأت���ي 
بدقة و�س�ح  وتعمل  ب��سة،   6.5
FHD+، ومبعدل تن�سيط �س�رة 

يبلغ 90 هرتز.
"اأوب�"  ه���ات���ف  ب���داخ���ل  وي��ن��ب�����ص 
 Snapdragon اجلديد معالج
765G مع ذاكرة و�س�ل ع�س�ائي 
وذاكرة  غيغابايت،   12 اأو   8 �سعة 
 256 اأو   128 ���س��ع��ة  داخ���ل���ي���ة 

غيغابايت.
الذكي  ل��ه��ات��ف��ه��ا  "اأوب�"  وت�����روج 
اجلديد من خالل كامريا �سيلفي 
بدقة 32 ميغابك�سل يف ثقب على 
اجل���ان���ب الأم����ام����ي ل��ل��ج��ه��از، كما 
برتكيب  ال�سينية  ال�سركة  قامت 
اجلانب  ع���ل���ى  ك�����ام�����ريات  اأرب�����ع�����ة 
اجلديد،  ال��ذك��ي  للهاتف  اخللفي 
حيث يعمل امل�ست�سعر الأ�سا�سي من 
�سركة �س�ين بدقة 48 ميغابك�سل، 
بالإ�سافة اإىل كامريا مقربة بدقة 
وا�سعة  وك��ام��ريا  ميغابك�سل   13
ميغابك�سل،   8 ب���دق���ة  ال�����زاوي�����ة 
وي��ع��م��ل امل�����س��ت�����س��ع��ر ال���راب���ع بدقة 
بيانات  لح��ت�����س��اب  ميغابك�سل   2

العمق.
التقنية  التجهيزات  ب��اق��ة  وت�سم 
 Reno 3 Pro اأوب������  ل��ه��ات��ف 
اجل���دي���د ب��ط��اري��ة ب�����س��ع��ة 4025 
م��ي��ل��ي اأم���ب���ري ����س���اع���ة، م���ع وج����د 
على  الأ����س���اب���ع  ب�����س��م��ة  م�ست�سعر 
اجل���ان���ب اخل��ل��ف��ي ل��ل��ج��ه��از، الذي 
غ�غل  الت�سغيل  نظام  على  يعتمد 

اأندرويد 10.
 Reno 3 اأوب�������  ه���ات���ف  وي����اأت����ي 
العادي ب�سا�سة قيا�ص 6.44 ب��سة 
كامريا  وتعمل   ،+FHD وب��دق��ة 

ال�سيلفي بدقة 32 ميغابك�سل.
وميتاز هاتف اأوب� اجلديد بكامريا 
اخللفي  اجل���ان���ب  ع��ل��ى  رئ��ي�����س��ي��ة 
ويعمل  م��ي��غ��اب��ك�����س��ل،   64 ب���دق���ة 
م�ست�سعر الزاوية ال�ا�سعة بدقة 8 
اثنني  اإىل  بالإ�سافة  ميغابك�سل، 
م��ن ال��ك��ام��ريات الأخ���رى ب��دق��ة 2 
وكالة  نقلت  ح�سبما  ميغابك�سل، 

الأنباء الأملانية.

احذر هذه الأطعمة.. 
تخف�س م�ستوى الطاقة لديك

بع�ض  هناك  اأن  اإل  كبرية،  ب�شورة  �شحتنا  يف  الأطعمة  تتحكم 
الطاقة  م�شتوى  انخفا�ض  يف  تت�شبب  وامل�شروبات  الأطعمة 

لديك، لذا بجب التقليل منها اأو 
التوقف عن تناولها.

فاإذا كنت ت�شعر باخلمول وانخفا�ض 
تكون  فقد  لديك،  الطاقة  م�شتوى 

ه���ذه الأط��ع��م��ة ه��ي امل�����ش��وؤول��ة عن 
ح��دوث ذل��ك، ول��ذل��ك يجب اإع��ادة 

بقدر  وجتنبها  ت��ن��اول��ه��ا  يف  ال��ن��ظ��ر 
امل�شتطاع، وفقا ملوقع ويب طب.
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�ش�ؤون حملية
للباحثة الفرن�شية فلوران�ض �شولري

م�سروع »كلمة« للرتجمة ي�سدر الن�سخة العربّية من كتاب هل ولد من �سيعي�س 200 �سنة؟

للعام الثالث على التوايل

�سرطة دبي ت�ستكمل مبادرتها »مالم�سة قلب الأم« بزيارة اأ�سر اخلريجني

•• اأبوظبي-  الفجر

اأب�ظبي  وال�سياحة-  الثقافة  دائ��رة  يف  "كلمة" للرتجمة  م�سروع  اأ�سدر 
مل�ؤلفته  �سنة؟"   200 �سيعي�ص  م��ن  ول��د  "هل  لكتاب  العربية  الرتجمة 
الدكت�ر  العربية  اللغة  اإىل  ونقله  �س�لري،  فل�ران�ص  الفرن�سية  الباحثة 

�سامل اأخ�س�م، وراجع ترجمته الدكت�ر فادي جابر.
ياأتي هذا الكتاب التثقيفي امل�ّجه اإىل عاّمة اجلمه�ر، ا�ستجابة ل�س�ؤالني 
اأحدهما اأزيّل يتعّلق برغبة الإن�سان الفطرية يف الإفالت من براثن امل�ت 
اأك��رث ما  اأو على الأق��ّل ربح  ال��ذي يالحقه والرمت��اء يف اأح�سان اخلل�د، 
اأو العمر يف هذه املعركة املح�س�مة، والآخر م�ستقبلّي،  ميكن من ال�قت 
بل اآيّن، يتعّلق بتبعات ارتفاع مت��سط العمر املت�ّقع للب�سر وتهّرم ال�سّكان 

خا�سة يف القاّرة العج�ز، اأوروبا. 
وتعالج الكاتبة م��س�ع كتابها معاجلة علمية ر�سينة ترن� اإىل امل�ستقبل 
اخليال  ق�س�ص  ي�سبه  ما  يف  الإن�سانية  بعد  وما  البي�نّية  اأف��ق  يف  وتر�س� 
العلمّي، يف حني اأّن  مبحث ال�سيخ�خة كان قد انطلق من جذور اأ�سط�رية 
اإغريقية �ساربة يف القدم ج�ّسمها حلم اخلل�د، حيث متثلت اأوىل مراحل 
مفه�م  م�ساءلة  يف  العلمي  البحث  لق�انني  ال�سيخ�خة  ظاهرة  اإخ�ساع 
امل��س�ع،  هذا  يف  به  امل�سّلم  اعتبار  يف  كان  ما  ومراجعة  ذات��ه  ال�سيخ�خة 
لي�ست  ال�سيخ�خة  اأن  للقارئ  يتبنّي  اإذ  وك�نّيتها،  حتمّيتها  م�ساألة  وه� 
قدرا حمت�ما ول ظاهرة �ساملة لكل كائن حّي، فكم من الكائنات ما ل 
يرتفع احتمال م�ته بتقدمه يف العمر ول تدركه ال�سيخ�خة واإن مل ينج 

من امل�ت ي�ماً.
وتطرقت الكاتبة اإىل اأّنه قد تراءى لالإن�سان الباحث عن اخلل�د اقتبا�ص 
تلك  من  للعمر  واملطيلة  لل�سيخ�خة  املقاومة  اجلينّية  اخل�سائ�ص  هذه 
�سّر  ي���درك  واخ��ت��ب��اره��ا حتى  درا���س��ت��ه��ا  على  ف��اأق��ب��ل  الع�س�ية،  ال��ك��ائ��ن��ات 
اأو اجلني امل�س�ؤول عن ط�ل العمر وعن  اأعمارها بتحديد اجلينات  ط�ل 
هذه  �سمن  الت��سل  مّت  اأن  بعد  والعافية،  حة  ال�سّ كنف  يف  ال�سيخ�خة 
طفرات  ل��رتاك��م  نتيجة  اإل  لي�ست  ال�سيخ�خة  اأن  اإىل  اجلينية  املقاربة 

جينية.
تتعلق  اأ�سئلة عملّية  املقاربة من  اأّن��ه مع ما تثريه هذه  بالذكر  واجلدير 
اأخالقية  واأخ��رى  الإن�سان،  على  املخربية  البح�ث  نتائج  تطبيق  بحدود 
درا���س��ة ط�ل  ظ��ه��رت يف  ال��ب�����س��ري��ة،  اجل��ي��ن��ات  ت��ع��دي��ل  تتعلق مب�سروعية 
منبثقة  واقت�سادية  واجتماعية  اأنرثوب�ل�جية  اأخ��رى  مقارباٌت  العمر 
ت�سريح  ع��ن  ل  عي�سها  اأم��اك��ن  يف  م��ع��ّم��رة  ب�سرية  من���اذج  م��الح��ظ��ة  ع��ن 
اّتباع  اإىل  العمر قد يرّد  اأن ط�ل  اإىل  املخابر، خل�ست  مناذج حي�انية يف 
اأ�سل�ب عي�ص �سليم، مثل المتناع عن التدخني وتناول الكح�ل وممار�سة 
الريا�سة، واللتزام بنظام غذائّي قليل ال�سعرات احلرارية، دون حّد �س�ء 
التغذية، يقي من الأمرا�ص املقرتنة بال�سيخ�خة كال�سّكري وارتفاع �سغط 

الدم واأمرا�ص القلب وال�سرايني ويخف�ص احتمال الإ�سابة بال�سرطان.
واأ�سارت الكاتبة اإىل اأّن التقّيد ب�سل�ك �سارم ونظام غذائي متق�ّسف طيلة 
احلياة من اأجل زيادة غري م�سم�نة يف العمر قد ل تتجاوز ب�سع �سن�ات، 
قد ل يك�ن اأمراً مغرياً، ما دفع الإن�سان اإىل الع�دة اإىل احلّل الطّبي باإنتاج 
جزيئات يحاكي مفع�لها ال�سريع مفع�ل التق�سف الغذائي البطيء، واإىل 
احلل�ل البي�ل�جية املتمثلة يف زرع البكترييا املع�ية "النبيت اجلرث�مي". 
التجديدّي  الطّب  امل�ستقبل يبدو متمثاًل يف  يل�ح من  الذي  ولكّن احلّل 
ال�اعد باإعادة ال�سباب اإىل اجل�سم من خالل اإعادة اإنتاج خالياه املخت�سة 
ب�ا�سطة اإعادة برجمة احلم�ص الن�وي للخاليا اجلذعّية، مما قد ي�سمح 
اأن  اأي�سا  الطّب  هذا  �ساأن  ومن  الطلب،  ح�سب  ب�سرية  غيار  قطع  باإنتاج 
يغنينا عن التدخل اجلراحي ب�ا�سطة عملية نقل الّدم من كائن فتّي اإىل 
كائن هرم ليقتب�ص منه �سبابه، يف عملية كاأنها ت�سفي م�سداقية علمّية ّما 
على رواية دراك�ل واملعتقدات القدمية القائلة بف�ائد امت�سا�ص الدماء 

يف اإطالة العمر.
ولفتت الكاتبة اإىل اأّن هذ التط�رات الطبية جعلت الإن�سان يعانق اخليال 
العمر  وط���ل  لل�سيخ�خة  ج��دي��دة  مقاربة  ليت�سّ�ر  جديد  م��ن  العلمي 
تتجاوز املفه�م التقليدي لالإن�سان اإىل كائن هجني مطّ�ر �سيك�ن خليطاً 
اأع�ساوؤه  ت�ستبدل  البي�تقني(  اأو  البي�ين  )الإن�سان  والإن�سان  الآل��ة  من 
الإن�سان  وم��ن  ذل��ك.  اإىل  اح��ت��اج  كلما  خم��ربّي��اً  خمّلقة  باأع�ساء  التالفة 
�س�رة  وه���  للب�سرية  اآخ��ر  م�ستقبلي  من���ذج  اإىل  اخليال  ينتقل  البي�ين 
تخّل�ست  روب����ت  على  حمّملة  خال�سة  وروح  خ��ال��دة،  افرتا�سية  رم��زي��ة 
متاماً من ربقة اجل�سد الفاين. كما وراأت الكاتبة يف هذه امل�ساريع جمرد 
�سركات  ف���اإّن  الإن�����س��ان،  ت����ؤرق  فتئت  م��ا  التي  البقاء  له�اج�ص  انعكا�سات 
اأرباح من خالل الرتويج لفكرة حفظ  جتارية راأت فيها فر�سة لتحقيق 

اإع��ادة الروح  اإىل  ما  الب�سرية تت��سل ي�ماً  الأج�ساد يف حمل�ل بارد لعّل 
اإليها.

ّحة  لل�سّ الفرن�سّي  ال�طنّي  باملعهد  باحثة  �س�لري هي  فل�ران�ص  الكاتبة 
الع�سلّي  الع�سبّي  اجلهاز  درا���س��ات  مبعهد  ع�س�  وه��ي  الطّبّي،  والبحث 
العلمي  للبحث  الفرن�سي  ال���ط��ن��ّي  وامل��رك��ز  امل��ذك���ر  املعهد  ع��ن  املنبثق 
وجامعة ك�د برنار لي�ن 1، وتهتّم فل�ران�ص �س�لري يف اأبحاثها بدرا�سة 

يف  املتدّخلة  اجُلَزيئّية  الكيميائّية  والآلّيات  بال�سيخ�خة  اجلينّي  التحّكم 
ط�ل العمر. اأّما املرتجم �سامل اأخ�س�م فه� خريج اللغة العربية من دار 
املعلمني العليا بت�ن�ص ودكت�ر يف الل�سانيات من دار املعلمني العليا بلي�ن، 
واأ�ستاذ  وباحث  فرن�سا،  يف  بلي�ن  ال�ستئناف  مبحكمة  حمّلف  ومرتجم 
مركز  يف  الثانية  لي�ن  بجامعة  العربية  والل�سانّيات  اللغة  يف  حما�سر 

البحث بالّل�سانيات املطّبقة. 

•• دبي-الفجر: 

اأك���ادمي���ي���ة ���س��رط��ة دبي  يف م���ب���ادرة ه���ي الأوىل م���ن ن���ع��ه��ا ع��امل��ي��اً، وا���س��ل��ت 
وبت�جيهات من معايل الل�اء عبداهلل خليفة املري، القائد العام ل�سرطة دبي، 
رئي�ص جمل�ص اإدارة الأكادميية ومتابعة الل�اء الأ�ستاذ الدكت�ر حممد اأحمد 
بن فهد م�ساعد القائد العام ل�س�ؤون الأكادميية والتدريب، واإ�سراف العميد 
الدكت�ر غيث غامن ال�س�يدي، مدير اأكادميية �سرطة دبي لل�سنة الثالثة على 
الت�ايل تنفيذ مبادرة "مالم�سة قلب الأم" بالتزامن مع اقرتاب م�عد حفل 
تخريج طلبة الدرا�سات العليا والدفعة ال� 27 من الطلبة املر�سحني، الهادفة 
اإىل اإبراز دور الأمهات يف بناء اأجيال جديدة من قادة امل�ستقبل، حيث ا�ستقبلت 
اأمهات اخلريجني من دولة الإمارات واملبتعثني من الدول اخلليجية والعربية 
ال�سقيقة، ا�ستقبلن وف�دا من العنا�سر الن�سائية يف �سرطة دبي يف منازلهّن، 

و�سط م�ساعر يغمرها الفرح وال�سعادة.
لقد اأثبتت مبادرة "مالم�سة قلب الأم" باأنها مثال من�ذجي يف تعزيز التالحم 
الجتماعي وروابط الأخ�ة مع الأ�سقاء اخلليجيني والعرب، مع الزيارات التي 
قام بها العن�سر الن�سائي بالتن�سيق مع الهيئات الدبل�ما�سية اإىل دول الطلبة 

املبتعثني من الدول ال�سقيقة. 

فرحة عامرة حمليًا وعربيًا

اأدخلت املبادرة الفرحة اإىل قل�ب اأمهات اخلريجني من داخل دولة الإمارات 
وخارجها، و�سط اإ�سادة وا�سعة باملبادرات املتفردة التي تطلقها اأكادميية �سرطة 
دبي يف اإطار م�ساعيها الرامية اإىل تعزيز العالقات الجتماعية بني ال�سرطة 

واأفراد املجتمع.
وهّن  وج�ههّن  على  وا�سحاً  ب��دا  ال��ذي  وتاأثرهّن  �سعادتهّن  الأم��ه��ات  واأب��دت 
ينظرن بفخر واعتزاز اإىل فلذات اأكبادهّن، الذين ان�سم�ا اإىل نخبة الك�ادر 

ال�سرطية امل�ؤهلة حلمل الر�سالة واإر�ساء دعائم الأمن والأمان يف اأوطانهم. 

فخر واعتزاز
ا�ستقبلت والدة املر�سح �سعيد احلمادي من اإمارة دبي، الدع�ة حل�س�ر تخريج 
جنلها بالدم�ع التي عرّبت عما حتمله يف قلبها من م�ساعر �سادقة ي�سعب 
و�سفها، معربًة عن جزيل ال�سكر والتقدير ل�سرطة دبي على املبادرة الطيبة، 
قائلة "اأثّمن جه�د الأخ�ات الل�اتي �ساهمن يف اإدخال الفرحة اإىل قلبي من 
خالل دع�تي �سخ�سياً حل�س�ر حفل تخرج ابني، الأمر الذي غمرين باإح�سا�ص 

ل ُي�ساهى بالفخر والعتزاز وال�سعادة."

�شكر وامتنان
ومن اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة، عرّبت والدة الطالب اخلريج في�سل 
بن فريح العقال عن �سعادتها البالغة، بالق�ل: "اأعجز عن التعبري عن ال�سكر 

الذي  ال��رائ��ع  ال�سع�ر  و�سف  اأ�ستطيع  ول  الطيبة،  اللفتة  لهذه  والم��ت��ن��ان 
الدوام  �ساأحملها على  التي  القالدة  بتقليدي  الذي قام  ابني  يغمرين بتخرج 
ك��سام فخر، لقد �سعرت باأن تعبي كل هذه ال�سنني مل يذهب �سدى، وحلظة 
تخرج ابني هي حلظة اعتزاز ل ُت�ساهى. �سكراً لكم من القلب على هذه املبادرة، 

واأمتنى من اهلل اأن يفرحنا باأبنائنا دائماً وي�فقهم ملا فيه خري اأوطاننا".
العميد  اإىل  �سكره  م�جها  ب��امل��ب��ادرة،  في�سل  املر�سح  الطالب  وال��د  اأ���س��اد  كما 
"ن�سكر  بالق�ل،  دبي،  �سرطة  اأكادميية  ال�س�يدي، مدير  الدكت�ر غيث غامن 
ال�سادة القائمني على هذه املبادرة اجلميلة التي لم�ست قل�بنا جميعاً، بارك 
اهلل فيهم جميعاً على جه�دهم ال�سّباقة التي مالأت ديارنا ونف��سنا بالفرح، 

متمنني لهم دوام الت�فيق وال�سداد يف م�ساعيهم امل�ستقبلية."

متيز وريادة
دم�ع  دم�عها،  مغالبة  م��ن  اجلا�سم  حممد  عي�سى  امل���الزم  وال���دة  تتمكن  مل 
دب����ي، وه���� الأول يف التدريب  ���س��رط��ة  اأك��ادمي��ي��ة  اب��ن��ه��ا م��ن  ب��ت��خ��رج  ال��ف��رح 
الع�سكري، م�ؤكدة فخرها مبا حققه ابنها خالل درا�سته " تخرج ولدي الي�م 
اأم، ول ي�سعنا اإل اأن ن�سكر اهلل الذي من علينا بهذه الفرحة  حلم تتمناه كل 
واجله�د املثمرة، كما ن�سكر القيادة الر�سيدة على اهتمامها باأبنائنا وت�جيههم 
نح� التميز والريادة. وندع� اهلل اأن ي�فقهم ل�ستثمار العل�م واملعارف التي 
فيهم  غر�س�ها  التي  بالقيم  متحلني  ال�اقع  اأر���ص  على  وترجمتها  تعلم�ها 

لإعالء �ساأن ال�طن وخدمته."
كما اأثنت بدورها كل من اأ�سرة املر�سح فهد ال�سعالن من دولة الك�يت ال�سقيقة، 
واأ�سرة املر�سح اأحمد ف�ؤاد احلاجي من مملكة البحرين ال�سقيقة، على مبادرة 
من  وع��ززت  الأم���ر  اأولياء  اأبهجت  والتي  ال�ستثنائية،  دبي  �سرطة  اأكادميية 

فرحتهم بتخرج اأبنائهم، ل�سيما واأنها ت�ستمر للعام الثالث بق�ة وجناح. 
و�سهدت املبادرة ت�زيع �سندوق ل�الدّي اخلريج، يحت�ي على درع عليه �س�رة 
اخلريج ور�سالة الدع�ة للحفل املزمع اإقامته ي�م 15 من �سهر يناير اجلاري، 
رئي�ص  نائب  مكت�م،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  رعاية  حتت 
دب��ي، رع��اه اهلل، وق��الدة ذهبية مبثابة  ال����زراء حاكم  ال��دول��ة رئي�ص جمل�ص 
ت�سريح لدخ�ل الأمهات حلفل التخريج، وو�سام يقدم لالأب، بالإ�سافة لإطار 
ل��سع �س�رة تذكارية للخريج حتت�ي على ر�سالة من معايل الل�اء عبداهلل 
خليفة املري، القائد العام ل�سرطة دبي رئي�ص جمل�ص اإدارة الأكادميية، مفادها 

لأوطانهم". فخرا  وجعلهم  امل�ستقبل  رجال  �سناعة  يف  مل�ساهمتكم  "�سكرا 
اأن الأكادميية تلتزم بت�فري خدمات ذكية ومبتكرة وبيئة حمفزة على  ُيذكر 
الإبداع والبتكار لإ�سعاد املجتمع، ا�ستناداً اإىل قيم ج�هرية ق�امها ال�سفافية 
وال��ت��ع��اون وال��ع��دال��ة واحل��رف��ي��ة وال��ع��م��ل ب����روح ال��ف��ري��ق ال����اح���د، وت�ا�سل 
الأكادميية تقدمي 21 برناجماً ن�عياً، ت�سمل 5 برامج دكت�راه و10 برامج 
ماج�ستري و3 برامج لي�سان�ص، اإىل جانب 3 برامج دبل�م يف جمالت القان�ن 

والعل�م ال�سرطية والعل�م الأمنية واجلنائية. 

امل�سرح الثقايف الرئي�سي للقرية العاملية ي�سهد 
حفاًل ا�ستثنائيًا للنجم اخلليجي حممود الرتكي

••دبي- الفجر 

�سهد امل�سرح الرئي�سي يف القرية العاملية، م�ساء اأم�ص الأول اجلمعة 3 يناير 
حفاًل ا�ستثنائياً اأحياه النجم ال�ساب حمم�د الرتكي مبجم�عة من اأغانيه 
امل�سرح  و�سهد   ، باأغانيه  ا�ستمتع�ا  ال��ذي��ن  احلا�سرين  م��ن  تفاعل  و�سط 
التي  حب"  اأ�سبعك  "تعال  بغناء  الرتكي  انطلق  عندما  ا�ستثنائياً  حما�ساَ 

لقت جماهريية وا�سعة يف العامل العربي.
واأدى حمم�د الرتكي باقة من اأغانيه القدمية واجلديدة، خا�سة اأغنيات 
عام  الفنية  ب��داي��ات��ه  يف  بها  ا�ستهر  ال��ت��ي  زعالن"  و"رحت  اأع�فك"  "ما 
وغريها.  �سمني"  "�سمني  اأغانيه  اأحدث  اإىل  اإ�سافًة   ،2014-2013
و�سهد احلفل الأول لعام 2020 يف القرية العاملية اآلف ال�سي�ف، الذين 
ا�ستمتع�ا بامل�ساركة يف العديد من الفعاليات الرتفيهية، اإ�سافة اإىل عي�ص 

جتربة ثقافية ل تن�سى.
وقد مت ن�سر العديد من تفا�سيل احلفل من قبل ال�سي�ف على من�سات 
املاليني  �سن�ياً  العاملية  القرية  وي��زور  لهم.  العائدة  الجتماعي  الت�ا�سل 
والت�س�ق  للتعرف على جتارب الرتفيه  وال�سياح،  امل�اطنني واملقيمني  من 
العامل،  يف  الثقافية  املنتزهات  اأك��رب  اأح��د  ت�فرها  التي  املميزة  وال��ط��ع��ام 
وال�جهة العائلية الأوىل للثقافة والت�س�ق والرتفيه يف املنطقة. كما تنظم 
م�ساًء،   9 ال�ساعة  عند  جمعة  ي���م  كل  م��سيقية  حفالت  العاملية  القرية 
اإطار  وذل��ك يف  والعامل،  واآ�سيا  الأو�سط  ال�سرق  عامليني من  يحييها جن�م 

التزامها بتقدمي جتارب ا�ستثنائية ل تن�سى لل�سي�ف. 



مـــنــ�عـــات

23

لفهم مفاتيح �شخ�شية  امراأة  حتتاج كل 
عالقة  ولتحقيق  اأف�شل  لتوا�شل  زوجها 
ناجحة. اإذا اأردِت حقًا فهم الرجل يجب 
الختالفات  العتبار  بعني  تاأخذي  اأن 

بني اجلن�شني.

مفاتيحِك لفهم طبيعة الرجل
اأوىل  كخط�ة  عليِك  ال��رج��ل  طبيعة  لفهم 
ال���ب���دء ب��ف��ه��م ط��ب��ي��ع��ت��ِك ال�����س��خ�����س��ي��ة جيداً 
كامراأة،  والعاطفية  النف�سية  واحتياجاتِك 
فال اأحد ي�ستطيع فهمِك اأف�سل من نف�سِك. 
ق�ية  �سخ�سية  ب��ن��اء  ع��ل��ي��ِك  ي��ت���ج��ب  ل��ه��ذا 
وواثقة ووا�سحة و�سريحة ومت�ساحلة مع 
ال��ذات... قادرة على خ��ص غمار العالقات 
لبناء  م�ستعدة  وخا�سة  وتبعاتها  العاطفية 

عالقة �سحية مع رجل ت�ستطيعني 
فهمه و ي�سطتيع فهمك. بعيداً 

عن امل�ساكل وامل�ساحنات، التي 
تن�ساأ غالباً من عدم فهم كل 
طرف لالآخر وف�سل ج�س�ر 

الت�ا�سل بينكما.
ب�������ع�������د ف�����ه�����م�����ِك 

ل�������ن�������ف���������������س�������ِك 
اأوىل  ك���خ���ط����ة 
عليِك  ي��ت���ج��ب 
كخط�ة  الآن 
ونهائية  ث��ان��ي��ة 

واإدراك  ف�����ه�����م 
الخ��������ت��������الف��������ات 

بني  اجل�������ه������ري������ة 
ال��رج��ل وامل����راأة التي 
على  ����س���ن�������س���اع���دِك 
حتديدها. اأهم �سيء 

قادرة  ت��ك���ين  اأن  ه��� 
ا���س��ت��ي��ع��اب هذه  ع��ل��ى 

الختالفات التي على 
�سيتت�سح  اأ����س���ا����س���ه���ا 
ل�����ِك جم���م����ع���ة من 
الأم�ر، التي �ستغري 
ت�����اأك�����ي�����د من  ب����ك����ل 
جتاه  اأفعالِك  ردود 
الت�سرفات  خمتلف 
ال����ت����ي ت�������س���در عن 

�سريِك حياتِك.

 -1 يحتاج الرجل 

مل�شاحته اخلا�شة
�سخ�سية،  مل�ساحة  الرجال  يحتاج  ما  غالباً 
لأنهم غري معتادون على مناق�سة م�ساكلهم 
والدعم.  امل�����س��اع��دة  اأو ط��ل��ب  الآخ���ري���ن  م��ع 
اأو حبيبك عن  زوج���ك  ام��ت��ن��اع  اإذا لح��ظ��ِت 
م��ن��اق�����س��ة ق�����س��اي��اه ال�����س��خ�����س��ي��ة م��ع��ِك فال 
�سخ�سية،  ب�����س��ف��ة  الإب��ن��ت��ع��اد  ه���ذا  ت���اأخ���ذي 
تاأخذي  الكايف. ل  ال�قت  تراجعي وامنحيه 
يحاول  ل  فه�  �سخ�سي  حممل  على  الأم��ر 
اإب��ع��ادِك عن حياته.  الأ�سكال  ب��اأي �سكل من 
حتبذ  جمتمعاتنا  اأن  الأم����ر  يف  م��ا  ك��ل 
ع����دم اإب������راز امل�����س��اع��ر ع��ن��د ال���رج���ال و 

فاإن جتعلهم  ال�سبب  لذلك 
متحفظني  اأ�����س����خ����ا�����س����اً 
الإب�����ق�����اء على  ي��ف�����س��ل���ن 
اخل�س��سية  بع�ص 
حياتهم  يف 

ك�����ان الأم�������ر متعلق  ل�����  ال��ع��اط��ف��ي��ة ح���ت���ى 
ب�سريكتهم ورفيقة دربهم.

 -2 التحفيز الب�شري والرتكيز
الرجال اأكرث انتباهاً للتحفيز الب�سري وهم 
اأكرث مالئمة من الن�ساء للرد على الإ�سارات 
ال��ب�����س��ري��ة. ن��ت��ي��ج��ة ل��ذل��ك ق���د جت��دي��ن اأن 
ال����رج����ال ي��ف�����س��ل���ن روؤي������ة خ��ري��ط��ة لفهم 
الجت���اه���ات ع��ل��ى ���س��م��اع الجت���اه���ات ب�سكل 
األ تنزعجي من هذا الأمر  �س�تي. حاويل 

واقبليه باعتباره �سفه اأ�سا�سية يف الرجال.
اإذ  بالعمل،  الأمر  يتعلق  الأمر عندما  نف�ص 
يالحظ اأن طريقة تعامل الرجل يف اإجناز 
كلي.  ب�سكل  امل����راأة  ع��ن  تختلف  العمل 
اأكرث  اأن يك�ن�ا  اإىل  الرجال مييل�ن 
اإكمال مهمة حمددة،  تركيزاً على 
يك�ن�ا  ال���ن�������س���اء  اأن  ح����ني  يف 
الكيفية  ع��ل��ى  ت��رك��ي��زاً  اأك����رث 
امل�����س��ت��خ��دم��ة لإجن������از هذه 

املهمة.

والعواطف امل�شاعر   3-
ل  ال���رج���ال  اأن  اإدراك  ي��ج��ب 
ميكنهم دائماً حتديد امل�ساعر 
���س��ري��ع��اً ك����امل����راأة، ح��ي��ث اأن 
الن�ساء اأف�سل يف ت�سنيف 
لأن  وقرائتها  ال��ع���اط��ف 
ه����ذا الأم������ر غ���ري حمبذ 
عند الرجال يف جمتمعاتنا. 
من  ت����ت�����ق����ع����ي  ل  ل�����ذل�����ك 
ال��رج��ل ق����راءة ع��ق��ل��ِك وفهم 
اإذا  الب�ح بها.  م�ساعرِك دون 
اأو غا�سبة من  كنِت م�ستاءة 
�سريكِك  اأخ�����ربي  م���ا،  اأم����ر 
م��ب��ا���س��رة دون  مب�������س���اع���رِك 
�ستخت�سرين  ه��ك��ذا  مت���ي��ه. 
وبكل  وع��ل��ي��ِك  عليه  ال��ط��ري��ق 
يف  ال���ق���ع  �ستتجنبني  تاأكيد 
�س�ء الفهم وزي��ادة من تعقيد 

امل�سكل الأ�سا�سي.

لإظهار  مقاومة  اأك��رث  الرجال  اأن  تن�سي  ل 
اأن  يعني  ل  ه��ذا  ل��ك��ن،  وامل�����س��اع��ر.  العاطفة 
لي�ص لديهم م�ساعر وقدرة على التعاطف اأو 
اإعطاء احلب والتعبري عنه. لذا ل تتفاجئي 
من عدم تعبري الرجل عن م�ساعرة بطريقة 

وا�سحة.

اخلارجي وال�شكل  اجلمال   4-
م��ا يجذب  ه���  املظهر واجل��م��ال فقط  لي�ص 
اأهميته.  ال��رغ��م م��ن  ل��ل��م��راأة ع��ل��ى  ال��رج��ل 
اإجراء  على  وقدرتها  وتفكريها  امل���راأة  عقل 
حم��ادث��ة ج��ي��دة اأي�����س��اً م��ن الأم�����ر الهامة 
ينجذب  بطبعه  ال��رج��ل  ل��ل��رج��ال.  بالن�سبة 
بالرغم  نف�سها،  من  ال�اثقة  الق�ية  للمراأة 
من اأنِك قد ت�سمعني العك�ص من حميطِك. 
لذا ابذيل جمه�داَ كي تبدي �سخ�سية ق�ية 
اأج��ل نف�سِك يف امل��ق��ام الأول. ل  ج��ذاب��ة م��ن 
على  ر�ساِك  �سيء ه� مقدار  اأه��م  اأن  تن�سي 
�سخ�سيتِك، الذي به �ستك�سبني حب واإعجاب 

الآخرين.

الثقة وقلة  اللوم  توجيه   5-
لهم  ال�����ل������م  ت����ج���ي���ه  ال������رج������ال  ي���ح���ب  ل 
الكايف  ب���ال���ذك���اء  ل����ذا حت��ل��ي  وم��ع��ات��ب��ت��ه��م. 
احلل�ل  وق���دم���ي  امل�����س��ك��ل��ة  اىل  ل���الإ����س���ارة 
البديلة، انتقدي �سريكِك دوم ل�مه عن كل 
امل�سكلة  حل  �ست�سمنني  هكذا  امل�ساكل.  هذه 
وعدم تكرارها يف امل�ستقبل، بذلك �ستك�نني 

اأ�سبت ع�سف�رين بحجر واحد.
اأهل  ب��اأن��ه  ي�سعر  اأن  ال��رج��ل  ي��ح��ت��اج  اأي�����س��اً 
منه  التقليل  جتنبي  ل��ذا  وامل�س�ؤولية  للثقة 
اأهم  اأح��د  الأم��ر  اأراءه، هذا  الت�سفيه من  اأو 
اأ�سباب ف�سل العديد من العالقات وال��س�ل 

اىل باب م�سدود.
 يف النهاية حتلي بال�سرب يف حماولتِك لفهم 
وا�ستيعاب  الرجل  وطبيعة  �سخ�سية  وتفهم 
الختالفات اجللية بينكما كي تك�ين قادرة 
ممكنة  طريقه  باأف�سل  معه  التعامل  على 
ال�سخ�ص  اإخ��ت��ي��ار  م���اأزق  تقعي يف  وح��ت��ى ل 

غري املنا�سب لِك بناًء على اأ�س�ص خاطئة.  

لتوا�شل اأف�شل ولتحقيق عالقة ناجحة

مفاتيح لفهم �سخ�سية الرجل، اكت�سفيها !    

الأ�شرة مواعيد  جدول   1-
ولكن  م�ساء،  ال�سابعة  يف  طفلك  ن���م  م�عد  حتددين  قد 
زوجك يع�د يف ال�سابعة والن�سف، وبالتايل ل يك�ن هناك 
وقت لعناق ما قبل الن�م، وه� اأمر مهم لنف�سية الطفل، 
وقيا�ساً على هذا املثال، حّددي م�عد ن�م طفلك بناء على 

جدول م�اعيد اأ�سرتك.
 

النوم قبل  ما  روتني   2-
قد يحتاج طفلك اإىل وقت اأط�ل لروتني الن�م، اإن حاولِت 
اإ���س��ايف لطفلك، فاإن  ن���م  اأج��ل  ال���ق��ت م��ن  اخت�سار ه��ذا 

بعد  اإل  ب�سه�لة  ينام  لن  فطفلك  تنجح،  لن  حماولتك 
ال�ست�سالم  وب��ال��ت��ايل عليِك  امل��ع��ت��اد،  ن���م��ه  روت���ني  اإن��ه��اء 
ل�قت روتني ن�م طفلك مهما كان ط�ياًل، وه� ما يحدد 

م�عد ن�مه.
 

مت�شابهني لي�شوا  الأطفال   3-
يف  ينام  ال�سنتني  عمر  يف  الطفل  اأن  معل�مة  تقراأين  قد 
ال�سابعة والن�سف، ولكن هذه املعل�مة نظرية، فالأطفال 
طبيعته  ط��ف��ل  ول��ك��ل  م�ستن�سخني،  اأو  روب����ت���ات  ل��ي�����س���ا 
اإن  حتى  تختلف  ن�مهم  م�اعيد  ف��اإن  وبالتايل  اخلا�سة، 

طفلك  ي�سبه  اأن  تت�قعني  ل  اأن���ِت  العمر،  نف�ص  يف  ك��ان���ا 
اأن  اأو امل��در���س��ة، ف��ك��ي��ف ت��ت���ق��ع��ني  زم����الءه يف احل�����س��ان��ة 

يت�سابه�ا جميعاً يف م�عد الن�م؟
 

النوم من  كاِف  قدٍر  على  احل�شول   4-
الن�م،  م��ن  ك���اِف  ق���در  ع��ل��ى  يح�سل طفلك  اأن  ه���  امل��ه��م 
مبكراً  للن�م  ا�سطر  مبكراً،  ا�ستيقاظه  م�عد  كان  وكلما 

للح�س�ل على قدر كاٍف من الراحة.
ووفقاً لالأكادميية الأمريكية لطب الأطفال، فاإن الأطفال 
يف عمر 4 اإىل 12 �سهراً يحتاج�ن اإىل -12 16 �ساعة 
ن�م، الأطفال يف عمر -1 2 يحتاج�ن اإىل -11 14 �ساعة 
اإىل -10  5 �سن�ات يحتاج�ن  ن�م، الأطفال يف عمر -3 
12 �سنة يحتاج�ن  13 �ساعة ن�م، الأطفال يف عمر -6 
اإىل -9 12 �ساعة ن�م، والأطفال يف عمر -13 18 �سنة 

يحتاج�ن اإىل -8 10 �ساعات ن�م ي�مياً.
 

الليل غري  يف  النوم  �شاعات   5-
اإن كان طفلك يحتاج اإىل 16 �ساعة ن�م، وح�سل على 3 
يح�سل  اأن  تت�قعي  فال  النهار،  منت�سف  يف  ن���م  �ساعات 
على 16 �ساعة كاملني لياًل، فاإجمايل عدد ال�ساعات التي 
جميع  يف  حُت�سب  ي�مياً  للن�م  الطفل  ج�سم  اإليها  يحتاج 

اأوقات الن�م، �س�اء يف الليل اأو النهار.
 

واقعية توقعاتك  اأبقي   6-
ل ي�سح اتباع م�اعيد ن�م ابن �سديقتك، فكل طفل كما 
لذا  تختلف،  الظروف  اأن  كما  الآخ��ر،  عن  خمتلف  ذكرنا 

اأبقي ت�قعاتك واقعية، وح��ّددي م�عد ن�م طفلك ح�سب 
تلتفتي  ول  امل��ق��ارن��ة،  اأو  التقليد  حت���اويل  ول  ظ��روف��ك، 
ت�سبه  ل  التي  طفلك  ن�م  م�اعيد  عن  البع�ص  لتعليقات 

م�اعيد ن�م هذا الطفل اأو ذاك.
 

لنف�شك وقتًا  خذي   7-

ع��م��ره وجدول  على  ب��ن��اء  ن���م طفلك  م���ع��د  يتحّدد  نعم 
م�اعيد اأ�سرتك، ولكن ل تربطي حياتك اخلا�سة مب�عد 

ن�م طفلك،
اأحد املقربني يف   اح�سلي على وقت خا�ص بِك مب�ساعدة 
ال�سغط على  دون  وقتك اخلا�ص  لتح�سلي على  رعايته، 

الطفل للن�م يف م�عد حمدد غري واقعي.

طفــــلك  نــــوم  موعــــد  حتــــّدد  عــــوامل   7
موعد النوم هو وقتك ال�شحري، حني يدخل طفلك اإىل فرا�شه وتبدئني اأنِت 
مبمار�شة كل اأن�شطتك املوؤّجلة طول اليوم. ولكن قبل اأن تتوّرطي يف حتديد 
موعد لنوم طفلك، عليِك اأن تكوين واقعية، فهناك العديد من العوامل التي 
حتددين على اأ�شا�شها موعد نوم طفلك. واإليِك اأهم تلك العوامل التي تدفعك 

لعدم الت�شّدد حيال هذا الأمر..
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واأ�سماء  ال�سعر وهناك طرق عديدة  طريقة عمل �سفائر 
اإطالة  على  ت�ساعد  التي  ال�سعر  �سفرية  لعمل  متن�عة 
ال�سعر ب�سكٍل �سريع. �سنتعرف  على طريقة عمل �سفرية 
ال�سعر اجلانبية و�سفرية التاج و�سفرية ال�سنبلة العادية.

خطوات عمل �شفرية ال�شنبلة العادية

مت�ساويني  جزئني  اإىل  ال�سعر  بتق�سيم  البداية  يف  نق�م 
من حيث كمية الع�سر، ونرتك فراغاً يف املنطقة ال��سطى 
ناأخذ  ح��دى،  على  ق�سم  ك��ل  بتم�سيط  نق�م  ال��راأ���ص.  م��ن 
ث��م نق�م  الأمي����ن،  ال�سعر م��ن اجل��ان��ب  ج���زء �سغري م��ن 
نق�م  الأي�سر.  اجلانب  من  ال�سعر  كمية  اأ�سفل  بتمريره 
الأي�سر  اجل��زء  على  �سابقاً  ذكرناها  التي  اخلط�ة  بتكرار 

اأج��زاء ال�سعر التي ناأخذها  من ال�سعر. نتابع التبديل يف 
من اجلزء الأي�سر واجل��زء الأمي��ن بنف�ص الطريقة حتى 
عمل  من  النتهاء  بعد  نق�م  ال�سفرية.  نهاية  اإىل  ن�سل 
رباط  م�سبك  با�ستعمال  الأ�سفل  من  بربطها  ال�سفرية 

ال�سعر اأو امل�سبك.

  طريقة عمل �شفرية ال�شعر التاج
القيام  عند  ال�سعبة  ال�سعر  �سفائر  م��ن  ال��ت��اج  �سفرية 
جمياًل  مظهراً  الفتاة  متنح  لكنها  الأوىل،  للمرة  بعملها 
ورائ����ع����اً، و���س��ن��ذك��ر خ���ط����ات ع��م��ل��ه��ا ف��ي��م��ا ي��ل��ي: ن��ق���م يف 
حيث  من  مت�ساويني  جزئني  اإىل  ال�سعر  بتق�سيم  البداية 
فيها  ن�ستخدم  التي  ع��ادي��ة  �سفرية  نعمل  ال�سعر.  كمية 
ال�سعر  م��ن  الأول  الق�سم  يف  ال�سعر  م��ن  خ�سالت  ث��الث 
الق�سم  اأخ��رى يف  وبعد النتهاء منها نق�م بعمل �سفرية 
الثاين من ال�سعر دون اأن ن�سد ال�سفرية. نق�م الآن بلف 
الراأ�ص.  ح���ل  مرتب  وب�سكٍل  مت�ازنة  ب�س�رٍة  ال�سفائر 
يف  ون�ستخدمها  ال�سعر،  بتثبيت  خا�سة  دبابي�ص  نح�سر 
ل�سمان  ال��راأ���ص  ح���ل  بلفها  قمنا  التي  ال�سفائر  تثبيت 
جناح الت�سريحة. نق�م الآن بجمع ال�سفريتني يف منطقة 
وكاأنها  وظ��ه���ره��ا  الت�سريحة  لتثبيت  اخللفية  ال���راأ����ص 
�سفرية واحدة ملتفة ومتنا�سقة ال�سكل، و�سيظهر ال�سعر 

ب�سكل تاج.

طريقة عمل �شفرية ال�شعر اجلانبية
نق�م يف البداية بتم�سيط �سعرنا ب�سكٍل جيد كي نتخل�ص 
من الت�سابك ونتحكم يف ت�سريحة بطريقٍة �سحيحة. نبداأ 
كمية  ون��اأخ��ذ  الأم��ام��ي،  اجل��زء  م��ن  ال�سعر  بتق�سيم  الآن 
كثيفاً  ك��ان  ف��اإذا  كثافته  على  اعتماداً  ال�سعر  من  منا�سبة 
نق�سم  ث��م  ال�سعر،  م��ن  ك��ب��رية  اأخ���ذ كمية  هنا يجب  ج���داً 

الكمية التي اأخذناها اإىل ثالثة اأق�سام.
 نق�م الآن بعمل �سفرية عن طريق اأخذ اجلزء الأمامي 

ناأخذ  ثم  املنت�سف.  اإىل  اأخذناها  التي  ال�سعر  كمية  من 
الطريقة  املنت�سف وبنف�ص  اإىل  ال�سعر  الأي�سر من  اجلزء 
ال�سابقة، ونرتكه ي�سقط. نق�م بتكرار اخلط�ات ال�سابقة 

نف�سها مع اجلزء الأي�سر من ال�سعر.
 ناأخذ الآن ق�سم جديد من ال�سعر وندخله اإىل ال�سفرية 
اأخ��ذ ج��زء جديد من ال�سعر  يف اجل��زء الأو���س��ط. ن�ا�سل 
نعيد  الطريقة  وبنف�ص  ال�سفرية،  اإىل  ب��اإدخ��ال��ه  ون��ق���م 
عمل  م��ن  ننتهي  عندما  اليمني.  اإىل  الي�سار  م��ن  ال��ك��ّرة 
مل�سٍة  لإ�سفاء  جميل  باك�س�س�اٍر  بتزيينها  نق�م  ال�سفرية 

جمالية على ال�سفرية.

 اأ�سباب ا�سمرار اليدين والقدمني
- التعر�ص با�ستمرار لأ�سعة ال�سم�ص.

- و�سع اليدين والقدمني يف املاء با�ستمرار.
- ارتداء الأحذية ال�سيفية املفت�حة.

كيماوية  م����اد  على  حت��ت���ي  ك��رمي��ات  ا�ستعمال   -
حارقة.

 
ن�����ش��ائ��ح حل��م��اي��ة ال��ي��دي��ن م���ن اجل��ف��اف 

وال�شمرار
الطبقة  تفقد  يجعلها  لليدين  املتكرر  الغ�سيل   -
الزيت  فيها  ي�جد  التي  وبالتايل  لها،  اخلارجية 

وبهذا تتعر�ص للجفاف.
- امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى رط���ب��ة ال��ي��دي��ن ع��ن��د التعر�ص 

لل�سم�ص.
يحت�ي  لل�سم�ص  واق��ي  ا�ستعمال  على  احلر�ص   -

على الك�لجني.
- عدم و�سع اليدين يف م�اد التنظيف التي حتت�ي 
على م�اد كيماوية، لذا يجب ارتداء قفازات مبطنة 

لعدم و�س�لها لليدين.
كل  ب��ني  للمنطقة  تق�سري  ع��م��ل  ع��ل��ى  احل��ر���ص   -
ف���رتة ل�����س��م��ان ال��ت��خ��ل�����ص م���ن ب��ق��اي��ا اآث�����ار اجللد 
امليت، والطبقة ال�س�داء وميكن ا�ستعمال )ع�سري 

الليم�ن + ال�سكر اخل�سن(، ثم الرتطيب.10

 طرق منزلية لتبيي�ض اليدين والقدمني
و�شفات لتفتيح اليدين

للقدمني  ال����ف�����ري  ل��ل��ت��ف��ت��ي��ح  الأوىل  ال������س��ف��ة 
واليدين

ا���س��ت��ع��م��ال يف اخلط�ة  اأول  م��ن  ت��ك��راره��ا  ومي��ك��ن 
الأوىل �سنحتاج اإيل

من  ���س��غ��ريت��ان  معلقتان   + ال�سكر  م��ن  معلقة   (
الع�سل + ع�سري ن�سف ثمرة من الربتقال(.

نق�م مبزج املك�نات جيدا معا واحر�سي على اأن ل 
يذوب ال�سكر كثريا من التقليب، وبن�سف ثمرة من 
الليم�ن نق�م بغم�سها يف اخلليط ونق�م بفركها يف 
اأو القدمني،  املنطقة املراد تفتيحها �س�اء لليدين 

ون�ستمر يف ذلك ملدة 5 دقائق.
ول  اليدين،  بتجفيف  نق�م  جافة  ف�طة  ب�ا�سطة 

نغ�سلها

اخلطوة الثانية �شنحتاج فيها
)ثالث مالعق �سغرية من الأرز املطح�ن + معلقة 
% )هيدروجني   5 الأك�سجني  �سغرية من كرمي 
الربوك�سيد( + معلقة من زبدة ال�سيا + معلقتان من 
ع�سري الربتقال(، ومنزج جميع املك�نات جيدا، ثم 
ن�سعهم على اليدين اأو القدمني، ونفردها جيدا، 

ثم نفركها اأي�سا ثم تركه ملدة ن�سف �ساعة.
برتطيب  ونق�م  الفاتر  باملاء  املا�سك  ب��اإزال��ة  نق�م 

املناطق جيدا.

الو�شفة الثانية
ل��ل��ت��خ��ل�����ص م���ن ال��ط��ب��ق��ة اخل���ارج���ي���ة م���ن اجللد 

ولتفتيحها 100%
- احلليب كامل الد�سم.

- ملح الطعام.
- ع�سري ن�سف ليم�نة.

ن��ق���م ب��غ��م�����ص ن�����س��ف ال��ل��ي��م���ن يف امل��ل��ح ث���م نق�م 
بغم�سها مرة اأخرى يف احلليب ويتم فرك اليدين 
بها بحركات دائرية مع الع�سر اخلفيف ل�ستخراج 

الع�سري.

ثم نق�م بغم�ص ن�سف الليم�نة يف احلليب ونق�م 
بفركه على اليدين، وتركه ملدة 10 دقائق ثم يتم 

�سطف املنطقة جيدا، وترطيبها بزيت الزيت�ن.
اخلل�د  قبل  ي���م  ك��ل  ال��سفة  ا�ستعمال  ويف�سل 

للن�م.

الو�شفة الثالثة
كبيا�ص  اليد  تتح�ل  �س�ف  ال���س��م��رار  ك��ان  مهما 

الثلج
- معلقة كبرية من ع�سري الليم�ن.

- معلقة من الفازلني الطبي.

- معلقة من زيت الل�ز احلل�.
منزج جميع املك�نات جيدا حتى نح�سل على ق�ام 

متجان�ص جيدا.
يتم تطبيقها على اليدين اأو القدمني وترتك ملدة 
ن�سف �ساعة، قم �سطفها جيدا، ول ميكن و�سعها 
ال�سم�ص، وميكن الحتفاظ بهذا  واخل��روج لأ�سعة 
من  وا�ستعمالها  الغلق  حمكمة  علبة  يف  ال��ك��رمي 

مرتان لثالث مرات يف الي�م.

الو�شفة الرابعة 
- دقيق الأرز اأو الأرز املطح�ن.

- احلليب الب�درة.
- زبادي طبيعي.

اأن نح�سل  اإيل  م��ع��ا  ال��ث��الث��ة  امل��ك���ن��ات  م���زج  ي��ت��م 
ن��اع، ونق�م بفرك اليدين حتى  على ق���ام كرميي 

نتخل�ص من الطبقة اخلارجية للجلد.
�ساعة،  ن�سف  اإيل  دقيقة   20 م��ن  املا�سك  ي��رتك 

ثم نق�م باإزالته باملاء الدافئ ثم البارد، وترطيب 
املنطقة جيدا.

الو�شفة اخلام�شة
- معلقة من احلليب الب�درة.

- معلقة من الأرز املطح�ن.
- ن�سف ثمرة من الليم�ن.

الأرز واحلليب(،  دقيق   ( املك�نني معا  نق�م مبزج 
ويتم ع�سر الليم�ن عليه حتى نح�سل على مك�ن 
بطبقة  ال��ي��دي��ن  ع��ل��ى  ن�سعه  ث��م  م���ا،  ن���ع��ا  مبلل 
�سميكة، ونرتكه ملدة ن�سف �ساعة، ثم نغ�سل اليدين 

جيدا ونق�م برتطيبها على الف�ر.

الو�شفة ال�شاد�شة
4- مالعق �سغرية من زبادي طبيعي.

4- مالعق كبرية  من الن�سا.
- معلقة كبرية من ماء ال�رد.

يتم مزج الن�سا مع الزبادي حتى نح�سل على كرمي 
الن�سا ذو ق�ام كرميي ناعم وه� �سيعمل اأي�سا على 

ترطيبها، ثم ي��سع ماء ال�رد.
حتى  وتركه  اليدين  على  �سميكة  طبقة  يفرد  ثم 
ي��ج��ف مت��ام��ا ث��م اإزال���ت���ه مت��ام��ا وال��رتط��ي��ب على 
ال��ي���م للح�س�ل  املا�سك م��رت��ان يف  وي��ك��رر  ال��ف���ر، 

على نتائج فعالة يف نف�ص الي�م.

الو�شفة ال�شابعة
- مقدار من اخلل الأبي�ص.

- معلقة كبرية من الدقيق الأبي�ص.

- معلقة �سغرية من اخلمرية البلدي.
حتى  جيدا،  ونخلطها  اخلمرية  مع  اخل��ل  ي��سع 
ثم  ال�سائل،  العجني  مثل  وت�سبح  لدينا  تت�سكل 

ن�سعه على الدقيق، ونخطها جيدا.
ونحتاج  العجني  مثل  اأ�سبه  الق�ام  اأن  وجدنا  واإذا 

لأن يك�ن كرميي ميكن اإ�سافة القليل من اخلل.
ي�زع اخلليط على املنطقة املراد تفتيحها، ون�سع 
اليدين يف الكي�ص البال�ستيكي اأو القفازات ونغلفها 

جيدا.
ترتك اليدين اأو القدمني بالكي�ص ملدة 20 دقيقة، 
ويتم  ال��ب��ارد،  ثم  الدافئ  باملاء  ال��سفة  تغ�سل  ثم 

ترطيبها ف�را.

الو�شفة الثامنة
- ربع معلقة من كرب�نات ال�س�دا.

- معلقة من احلم�ص املطح�ن.
- خل التفاح الطبيعي.

ن�سع  ثم  جيدا،  ونخلطها  الأول،  املك�نني  ي��سع 
متجان�ص  عجني  على  احل�س�ل  حلني  التفاح  خل 
ثم  ج��ي��دا،  امل��ن��ط��ق��ة  بغ�سل  ن��ق���م  ال��ع��ج��ني،  ي�سبه 
ال�سمراء  املناطق  على  اخلليط  ون�سع  جتفيفها، 
ب��امل��اء ثم  20 دق��ي��ق��ة، ث��م ي�سطف  مل���دة  ون��رتك��ه��ا 

ترطيبها على الف�ر.

الو�شفة التا�شعة
- ثمرة من الطماطم يتم تق�سميها لن�سفني.

- معلقتان كبريتان من ال�سكر.
- معلقتان كبريتان من الكركم.

نق�م بغم�ص ن�سف ثمرة من الطماطم يف ال�سكر ثم 
نق�م بغم�سها يف الكركم، ويتم ع�سر القليل منها 

ليخرج الع�سري على املنطقة اأثناء فركها بحركات 
دائرية، وكلما تنتهي كمية ال�سكر والكركم نغم�ص 

الطماطم مرة اأخرى.
وتركها ملدة 5 دقائق على اليدين بعد الفرك ملدة 
ونق�م  الدافئ،  باملاء  ب�سطفها  نق�م  ثم  دقائق،   5
فيه  و�سنحتاج  ال��سفة،  من  الثاين  الق�سم  بعمل 
اإيل ) الن�سف املتبقي من ثمرة الطماطم + الن�سا 
الأبي�ص اأو ا�ستبداله بالدقيق، اأو ا�ستبداله بالأرز 

املطح�ن.
بفرك  ون��ق���م  ال��ن�����س��ا  ال��ط��م��اط��م يف  بغم�ص  ن��ق���م 
على  ونحر�ص  ال�سابقة،  الطريقة  بنف�ص  اليدين 
على  دقائق   5 نرتكه  ثم  قليال،  الطماطم  ع�سر 
ثم   ، البارد  ثم  الدافئ،  باملاء  �سطفها  ثم  املنطقة، 

القيام بعملية الرتطيب.

الو�شفة العا�شرة
- كي�ص بيكنج ب�در.

- ن�سف ثمرة من الليم�ن.
ل�سمان  جيدا  املك�نات  م��زج  على  احل��ر���ص  يجب 
بعملية  ون��ق���م  اليدين  نغ�سل  ث��م  ال��سفة،  جن��اح 
بتجفيف  ون��ق���م  ن��زي��ل��ه  ث��م  الطبيعي،  التق�سري  

املنطقة.
�سميكة على  ب��ف��رد ط��ب��ق��ة  ون���ق����م  امل��ا���س��ك  ن���اأخ���ذ 
املنطقة ثم طريق فركها بن�سف الليم�ن ونحر�ص 
بعمل  نق�م  ثم  ال�سمراء،  باملناطق  الهتمام  على 
املرحلة الثانية و�سنحتاج فيها )معلقة من الزبادي 
العرق�س��ص(، ويتم و�سعه  + معلقة من  الطبيعي 
دقيقة،   20 اإيل  ت�سل  مل��دة  وتركها  املنطقة  على 
ترطيب  على  ونحر�ص  باملاء  املا�سك  باإزالة  ونق�م 

املنطقة على الف�ر.

والقدمني اليدين  لتبيي�س  منزلية  طرق   10

واليدين،  القدمني  ا�شمرار  مل�شكلة  والفتيات  ال�شيدات  بع�ض  تتعر�ض 
والتي جتعلها تبحث اإيجاد حال لها بني ماركات تفتيح الب�شرة للتخل�ض 
من هذه امل�شكلة، ولكن تلك احللول لن تكون نافعة اأكرث من الو�شفات 
الطبيعية التي ت�شاعد اليدين على تفتيحها وترطيبها ب�شكل قوي 
لأننا �شن�شتخدم مكونات طبيعية تعمل على مدها مبا حتتاجه 
ب�شكل مبا�شر، لذا �شنقدم اليوم يف هذا املقال ع�شر طرق 

منزلية لتفتيح اليدين والقدمني �شريعا..

طريقة عمل �سفائر ال�سعر
تعتمد الفتيات العديد من ت�شريحات ال�شعر التي متنحهن املظهر اجلميل 
هذه  اأب���رز  غريات،  ال�شّ للفتيات  ة  وخا�شّ ال�شفرية  وتعترب  واجل����ّذاب، 
جمياًل  مظهرًا  ال�شعر  تعطي  اأنها  اإىل  ب�شاطتها  من  بالرغم  الت�شريحات، 
كما اأنها عملية حيث ميكن للفتاة اخلروج بها للمدر�شة اأو العمل اأو زيارة 

الأقارب والأ�شدقاء. 
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فرن�شا
تقرير  -يف  غ�يتريريز  ت�ري�ص  اأنط�نيا  الكاتبة  اأف���ادت 
تقدم  فرن�سا  اأن  الإ�سبانية-  بادري�ص  بيكيا  جملة  ن�سرته 
الأ�سرية(  ل��الإع��ان��ات  املخ�س�سة  )الأم�������ال  م�����س��اع��دات 
الثالثة،  ���س��ن  ح��ت��ى  الأط���ف���ال  ن��ف��ق��ات  م��ن  ج���زء  لتغطية 
وق��ال��ت اإن���ه ميكن احل�����س���ل م��ن خ��الل ه��ذا ال��ن��ظ��ام من 
املنح والإعانات على اأن�اع خمتلفة من املزايا القت�سادية 

مقابل الإجناب.
يقدر بح�ايل  تقدم مبلغا  الفرن�سية  الدولة  اأن  واأ�سافت 
الطفل  ل����ال���دي  دولرا(   1053( ي�����رو   949.24
ا�ستالم  يتم  م��ا  ع��ادة  واأن���ه  ال����لدة،  نفقات  للم�ساعدة يف 
ولدة  مع  اأو  احلمل  من  ال�سابع  ال�سهر  نهاية  املبلغ  ه��ذا 

الطفل.

ويت�سلم كل طفل -بالإ�سافة اإىل املبالغ املدف�عة ل�الديه- 
مبلغ 184.62 ي�رو )204 دولرات( �سهريا حتى يبلغ 
الثالثة من العمر، وتك�ن اإجازة الأم�مة والأب�ة مدف�عة 
اأن��ه يتعني على الآب��اء امل�ل�دين خ��ارج فرن�سا  اإل  الأج��ر. 
ليتمكن�ا  اأي��ام من ولدتهم  قبل ثالثة  اأطفالهم  ت�سجيل 

من تلقي الأم�ال املذك�رة.

اإيطاليا
تقت�سر  الأط��ف��ال  لإجن���اب  للعائالت  املمن�حة  الإع��ان��ات 
ال�سغرية اعتمادا على عدد الأطفال،  ال�سهرية  املنح  على 
وتت�ا�سل اإىل حني بل�غ الأطفال �سن الر�سد )18 �سنة( 
ولالأ�سر التي لديها طفل واحد تتلقى 138 ي�رو �سهريا 
)203 دولرات( وترتفع اإىل 258 ي�رو )286 دولرا( 

دولرا(   416( ي���رو  و375  ط��ف��الن،  لها  التي  لالأ�سر 
للعائالت التي لديها ثالثة.

م�ساعدة  اأط��ف��ال  ث��الث��ة  ل��دي��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ع��ائ��الت  وتتلقى 
من  احل�����س���ل  ي��ت��م  العائلة”  “بطاقة  ت�سمى  اإ���س��اف��ي��ة 
مثل  خمتلفة  وخ��دم��ات  اقت�سادية  منافع  على  خاللها 
دفع  عند  اأو  ال�سريبية  امل��زاي��ا  اأو  ال�سلع  اقتناء  اأو  النقل 
يف  امل���ل���دون  امل�اطن�ن  عليها  ويح�سل  امل�سرتيات،  ثمن 
البالد ومن لديهم ت�سريح اإقامة وجميع م�اطن� الحتاد 

الأوروبي املقيم�ن يف اإيطاليا. 

اأملانيا
ت��ع��د واح�����دة م���ن ال�����دول الأوروب����ي����ة ال��ت��ي ت��ق��دم معظم 
امل�ساعدات املالية للعائالت من خالل برنامج “اإلرتانغلد” 
ومي���ك���ن جل��م��ي��ع امل����اط���ن���ني امل����ل����دي���ن ه���ن���اك وجميع 
امل�اطنني الذين يحمل�ن ت�ساريح اإقامة ال�ستفادة منها، 

وتعتمد على دخل العائالت.

البلدان الإ�شكندنافية 
وال�س�يد  ال����رنوي����ج  غ�����رار  ع��ل��ى  ال���ب���ل���دان  ت��ل��ك  ت�����س��ج��ع 
والدامنارك على الإجناب بطرق خمتلفة، مع الأخذ بعني 

العتبار ارتفاع معدل ال�سيخ�خة.
القت�سادية  ب��احل��م��اي��ة  ال��ب��ل��دان  ه���ذه  ع��ائ��الت  وت��ت��م��ت��ع 
والج��ت��م��اع��ي��ة ط����ال ف���رتة ال��ط��ف���ل��ة م��ن خ���الل اإج���ازة 
اأ�سب�عا  و52  بالرنويج،  اأ�سب�عا   57 مل��دة  واأب����ة  اأم���م��ة 
فائدة  جانب  اإىل  بال�س�يد.  اأ�سب�عا  و69  ب��ال��دامن��ارك، 
مالية �سهرية لكل طفل تقدر بح�ايل مئة ي�رو )110 

دولرات(.
كما متنح الدولة الطفل مكانا ثابتا يف ح�سانة عم�مية، 
اأو ل  اإذا مل يكن هناك مكان  التع�ي�ص ماليا عنها  ويتم 

يرغب الآباء يف ا�ستخدامها.

اأ�سنان جماين حتى  البلدان بطبيب  اأطفال هذه  ويتمتع 
بل�غ 18 �سنة وطعام جماين يف جميع املدار�ص، مع ل�ازم 
مع  جمانية  وجامعة  الأط��ف��ال  جلميع  جمانية  مدر�سية 

بديل مايل للطالب.

اليابان
ي�رو   126 ح���ايل  تبلغ  �سهرية  م�ساعدة  الطفل  يتلقى 

العمر، و84 ي�رو  الثالثة من  )140 دولرا( حتى يبلغ 
الأمهات  وحت�����س��ل  ���س��ن��ة،   15 يبلغ  ح��ت��ى  دولرا(   93(
الطبية  النفقات  على  كبرية  خ�س�مات  على  الأجنبيات 

اخلا�سة بالأم.
“اإجازة  ي�سمى  م��ا  فقط  للعائالت  اأ���س��رتال��ي��ا  متنح  كما 
الأب�ة والأم�مة مدف�عة الأجر” وتعتمد امل�ساعدة املالية 

على م�ست�ى دخل العائالت.

على   1974 ع��ام  منذ  التعابري  م��ن  اخل��ايل  كيتي  هال�  وج��ه  فقد ظهر 
املحركات  وزي���ت  الب�لينغ  وك���رات  وال��دم��ى  الأل��ع��اب  م��ن  ع��دد ل يح�سى 
 50 من  اأك��رث  هناك  اأن  كما  الطائرات،  هياكل  وحتى  واملالب�ص،  واحللي 
األف خط اإنتاج با�سم هال� كيتي يف 130 دولة حتى الآن، بح�سب �سحيفة 

الغارديان.
وتع�د ملكية هال� كيتي ل�سركة �سانري� اليابانية املنتجة لثقافة )الكاوايي( 
املفه�م  هذا  وارتبط  ال�ردية،  بالع�ملة  ي�سمى  ما  ج�انب  واأح��د  اليابانية، 

بالأ�س�اق  اليابانية  ال�سركات  بت��سع 
اأك���رث من  اخل��ارج��ي��ة، مم��ا يجعلها 
اليابان  ل���ث���ق���اف���ة  ت����روي����ج  جم�����رد 

اجلميلة.

كيتي  هالو  متلك  ل  مل��اذا 
فما؟

هال� كيتي لي�ست قطة، فهي 
لفتاة  ك���رت����ن���ي���ة  ���س��خ�����س��ي��ة 

�سديقة  ����س���غ���رية، 
ومل  ل����ل����ج����م����ي����ع، 
كقطة  اأب��دا  ت�س�ر 

اأربعة  ع��ل��ى  مت�سي 
مت�سي  فهي  اأق����دام، 
اإن�سان  مثل  وجتل�ص 
كما  بقدمني،  ع��ادي 
األيفا  قطا  لديها  اأن 
عليه  تطلق  يرافقها 

ا�سم �سارمي كيتي.
وه������ال������� ك���ي���ت���ي ف���ت���اة 

اأن  حت��ب  ال��ق��ل��ب،  �سافية 
وتاأكل فطرية  الكعك،  تخبز 

التفاح، وتلعب البيان�، وحتلم اأن 
تك�ن يف ي�م من الأيام عازفة اأو �ساعرة، 
وا�سمها الكامل ه� كيتي وايت، ولديها 
اأختها الت�اأم، يان� ياو، وتعي�ص اأ�سرتها 
م��سة  انت�سار  ب�سبب  وذل��ك  لندن،  يف 
انتقال اليابانيني لربيطانيا مبنت�سف 

الطف�لة  متثل  فهي  ل��ذا  ال�سبعينيات، 
املثالية لأي �سخ�ص ياباين.

وكان عدم امتالك هال� كيتي لفم غم��ص �سعى له امل�س�ق�ن لت�سري اإىل 
الرباءة وال�سخرية والتط�ر وال�سعادة املطلقة يف اآن واحد، ولل�سبب نف�سه 
اأنها ميكنها فعل اأي �سيء دون  ا�ستخدمتها بع�ص ال�سركات بكرثة خا�سة 

�سع�ر بالغرابة منها، لأنها ل تفتح فمها. 
لكن ظلت كيتي يف نظر الكثريين تر�سل ر�سائل خمتلطة ح�ل التعبري عن 
الذات، فعندما اأر�سلت الي�ني�سف هال� كيتي كمبع�ث اإىل اليابان، طالبت 
متحدثا  ت�سبح  اأن  ف��م  دون  لقطة  ميكن  كيف  لتف�سري  ب��ال��رد  ال�سحافة 
ر�سميا. وعند �س�ؤال ال�سركة عن �سبب ر�سم هال� كيتي دون فم، جاء الرد 

�سحفية  اأجل -ب��ح�����س��ب  اأن ذل���ك م��ن  الإن��دب��ن��دن��ت- 
متكني كل من ينظر ل�جهها 
اخلا�سة  م�ساعره  ر�سم  من 
عليه، خا�سة اأن وجهها بال 

اأي تعابري.

م�شاعدة ال�شيطان
منت�سرة،  لأ���س��ط���رة  وف��ق��ا 
ر����س���م���ت ه���ال���� ك��ي��ت��ي بيد 
اأجل  م��ن  �سينية،  ام����راأة 
اب����ن����ت����ه����ا ال����ب����ال����غ����ة 
م����ن ال���ع���م���ر 14 
وامل�سابة  ع���ام���ا، 
الفم،  ب�������س���رط���ان 
ت�سخي�ص  وج���������اء 
باأنها حتت�سر  الأطباء 
عالجها.  يف  اأم�������ل  ول 
يكن  مل  الأم  ولأن  ول���ك���ن 
من  ت�سلي  ظلت  ���س��يء  بيدها 
اأج�����ل اب��ن��ت��ه��ا امل��ري�����س��ة يف 
الكنائ�ص،  م���ن  ال���ع���دي���د 
ط��ال��ب��ة م���ن اهلل ح���دوث 
ل�س�ء  ول����ك����ن  م����ع����ج����زة، 
احل��ظ ك��ان��ت ح��ال��ة ابنتها 
ت�������س����ء مب������رور ال������ق�����ت، مما 
وجل�ئها  الأم  ا���س��ط��راب  يف  ت�سبب 
اإىل عبادة ال�سيطان وح�س�ر طق��ص من 
مل�قع  تقرير  بح�سب  ابنتها،  اإن��ق��اذ  اأج��ل 

)دازلنغ(.

ك��ان مقابل امل�����س��اع��دة امل��رج���ة م��ن الأ���س��خ��ا���ص الذين 
�سخ�سية  خ��ل��ق  ه���  معهم  ت���رط��ت 

و�سمان �سهرتها يف اأنحاء العامل، 
م��ن اأج���ل ج��ذب ع��دد كبري من 
هذه  وبامتالك  اجلدد،  الأتباع 
املنازل  ودخ���ل��ه��ا  ال�����س��خ�����س��ي��ة 

ي�سبح ال�سيطان اأق�ى.
الأم  واع��ت��ق��دت  ال��ف��ت��اة،  �سفيت 

اأن ال�سيطان �ساعدها، فاختارت 
ل�سخ�سيتها،  ك��اأ���س��ا���ص  ال��ق��ط��ة 

التي  احلي�انات  من  واأنها  خا�سة 
لقرون.غم��ص  بال�سحر  ارت��ب��ط��ت 
م��رح��ب ب��ه على م���دار ث��الث��ة عق�د 
ا�ستمرار  ع��ل��ى  ال�����س��رك��ة  ح��ر���س��ت 
���س��خ�����س��ي��ة )هال�  ال��غ��م������ص ح�����ل 

فل�سفية  اأب����ع����اد  اإ����س���اف���ة  م���ع  ك���ي���ت���ي(، 
فيها  اأنف�سهم  معجب�ها  ل��ريى  ملالحمها 

مبختلف ثقافاتهم.
وتبدو ال�سركة املنتجة مرحبة بالأ�ساطري 
املن�س�جة ل�سخ�سية هال� كيتي الغام�سة 
�سيء  اأي  ت��ك���ن  اأن  ميكنها  اأن���ه  ب��دع���ى 

تريدها اأن تك�ن عليه.
اأنرثوب�ل�جيا  عاملة  يان�،  ر.  كري�ستني 
من جامعة هاواي )واأ�ستاذ زائر حالًيا 

بجامعة هارفارد(،
درا�����س����ة ظاهرة  ����س���ن����ات يف  ق�����س��ت   
األ����ف����ت كتاب  )ه����ال����� ك���ي���ت���ي(، ك���م���ا 
)الع�ملة ال�ردية: رحلة هال� كيتي 
يان�  تق�ل  ال��ه��ادئ(،  املحيط  ع��رب 
امل���ق���روءة  اإن م���ي���زات ك��ي��ت��ي غ���ري 
باأنها بال فم، فهي ناجحة جزئياً 
ت�سميمها  يف  ال����ف����راغ  ب�����س��ب��ب 

ميكنك اإعطاوؤها غيتارا،
 اأو و�سعها على امل�سرح، ميكنك 
الفراغ  اإن  ه��ي،  كما  ت�س�يرها 
مي��ن��ح��ه��ا ال���ع���دي���د م����ن اأن�������اع 

الأ�سخا�ص.

ظلت يف نظر الكثريين تر�شل ر�شائل خمتلطة حول التعبري عن الذات

هالو كيتي.. الوجه الربيء الذي يخفي كثريا من الرعب والغمو�س

منح �سهرية وحوافز متعددة.. هذه البلدان ت�سجع على الإجناب
يتجاوز قرار اإجناب الأطفال بالن�شبة للعديد من الأزواج ال�شتقرار العاطفي 
وي�شكل حتديا لالأ�شرة، باملقابل اأدرجت حكومات العديد من البلدان �شيا�شات 
لتعزيز ن�شبة الولدات ب�شبب تراجع معدلت املواليد وظهور خماطر للتهرم 

ال�شكاين على النمو القت�شادي والجتماعي.

ال�  بلغت  عندما  قطة،  لي�شت  كيتي  هالو 
ال�شركة  30 من عمرها وخالل احتفال 

املالكة، اأملحت ال�شركة باأن هالو كيتي 
يف  ذلك  وت�شبب  قطة،  ولي�شت  فتاة 
خلق ا�شطرابات بني معجبي القطة، 
عما  ال�شركة  ت��راج��ع  يف  �شبب  مم��ا 

�شرحت به.

من هنا وهناك
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يعك�ص  ���س��ع��اراَ ج��دي��داً  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  واع��ت��م��دت اجلمعية 
الدولة،  ت�سهدها  التي  الرقمي  الإعالمي  الف�ساء  مرحلة 
اإن�ساء مبناها اجلديد يف دبي مبنطقة  اتفاقية  كما وقعت 
لالإمارات،  دويل  اإجن��از  اإىل  بالإ�سافة   ،”2 “املحي�سنة 
التنفيذي  املجل�ص  داخ��ل  مبقعد  الف�ز  يف  اجلمعية  بنجاح 
اإىل التحاق العديد  لحتاد ال�سحفيني الدويل، بالإ�سافة 
لتط�ير  ت��دري��ب��ي��ة  وور������ص  دورات  يف  ال�����س��ح��اف��ي��ني  م���ن 
التط�رات يف  اأح��دث  والط��الع على  ال�سحافية  مهاراتهم 

هذا املجال.

ع�شوًا  1211
ا�ست�فيت  ج��دي��دا  طلبا   26 على  الع�س�ية  جلنة  واف��ق��ت 
للع�س�ية  و15  العاملة  للع�س�ية   11 منهم  ال�����س��روط، 
املنت�سبة، حيث بلغ عدد اأع�ساء اجلمعية حتى نهاية �سبتمرب 
ع�س�اً، منهم 398 ع�س�اً عاماًل، و813 ع�س�اً   1211
 2018 دي�سمرب  بنهاية  الأع�ساء  عدد  بلغ  فيما  منت�سباً، 

)1185( ع�س�اً

مواكبة الإعالم الرقمي
�سعاراَ  الإماراتية  ال�سحفيني  جمعية  اإدارة  جمل�ص  اعتمد 
التي  الرقمي  الإع��الم��ي  الف�ساء  مرحلة  يعك�ص  ج��دي��داً 
وامل�اقع  املن�سات  �س�اء على �سعيد  الدولة حالياً  ت�سهدها 
و�سائل  دور  تنامي  �سعيد  على  اأو  الإلكرتونية  وال�سحف 
الإعالمية  ال�����س��ب��ك��ات  ت��ت�����س��م��ن  ال��ت��ي  الإع������الم احل���دي���ث 
ال�سرف  ع����ن جم��ل�����ص  الإع��������الن  ك���م���ا مت  الج���ت���م���اع���ي���ة، 
الإعالمي الذي ي�سم نخبة من ال�سحفيني والإعالميني 

الإماراتيني. 

اجلديد املبنى  م2   1900
مكت�م،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  اطلع 
دبي،  ح��اك��م  ال�����زراء  جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  ن��ائ��ب 
جمعية  ملقر  اجل��دي��د  باملبنى  اخل��ا���س��ة  الت�سميمات  على 
مبكرمة  ت�سييده  املقرر  من  الذي  الإماراتية،  ال�سحفيني 
م�ساحة  على  دب��ي،  يف   »2 »املحي�سنة  �سم�ه مبنطقة  من 
منذ  للجمعية  �سم�ه  دع��م  اإط��ار  يف  مربع،  مرت   1900

انطالق فكرتها عام 2000.
الإماراتية  ال�سحفيني  جمعية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وق��ال 
حممد احلمادي اإن �سجل م�سرية اجلمعية مليء مبكرمات 
جتاه  مكت�م  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب 

�سم�ه من دعم كرمي ورعاية  ال�طني مبا قدمه  الإع��الم 
دائمة منذ فكرة التاأ�سي�ص عام 2000. 

تعديالت جوهرية
اأقرت اجلمعية العم�مية غري العادية جلمعية ال�سحفيني 
الإماراتية يف اجتماعها بتاريخ 18 اأبريل 2019، بح�س�ر 
ع����دد م���ن الأع�������س���اء ال��ع��ام��ل��ني، ت��ع��دي��الت ع��ل��ى النظام 
املادة  يف  ه��ي  اجل�هرية  والتعديالت  للجمعية  الأ�سا�سي 
التي تخ�ص الع�س�ية والتي اأ�سافت اىل الع�س�ية “روؤ�ساء 
حترير الأخبار واملحررون يف مراكز الخبار التليفزي�نية 
التليفزي�نني  وامل�س�رين  واملذيع�ن  واملرا�سل�ن  والذاعية 
وكذلك ال�سحفي�ن واملحرورون اللكرتونيني واملرا�سل�ن 
الإخبارية  الإل��ك��رتون��ي��ة  امل���اق��ع  يف  العامل�ن  وامل�����س���رون 
وامل���ؤ���س�����س��ات الإخ���ب���اري���ة امل��رخ�����س��ة م��ن امل��ج��ل�����ص ال�طني 

لالإعالم.
 ،2019 �سبتمرب   1 ي���م  املجتمع  تنمية  وزارة  واعتمدت 
ب��ع�����ص ال��ت��ع��دي��الت ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام الأ���س��ا���س��ي ال��ت��ي اأقرتها 
ال�سحفيني  جلمعية  ال��ع��ادي��ة  غ��ري  ال��ع��م���م��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
املجل�ص  يف  مقعد  املا�سي.  اأبريل  اجتماعها  يف  الإم��ارات��ي��ة 

التنفيذي
ح��ق��ق��ت دول����ة الإم������ارات اإجن�����ازا ج���دي���داً يف جم���ال العمل 
جمعية  جن��اح  خ��الل  من  ال��دويل  امل�ست�ى  على  ال�سحفي 
ال�سحفيني الإماراتية يف الف�ز مبقعد يف املجل�ص التنفيذي 
اإدارة  رئي�ص جمل�ص  فاز  ال��دويل، فقد  ال�سحفيني  لحت��اد 

جمعية ال�سحفيني الإماراتية حممد احلمادي، بالع�س�ية 
الح��ت��ي��اط��ي��ة يف ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل���الحت���اد ال����دويل 
انعقاد  خ���الل  اأج���ري���ت  ال��ت��ي  الن��ت��خ��اب��ات  يف  لل�سحفيني 
اأعمال امل�ؤمتر العام الثالثني لالحتاد الدويل لل�سحفيني 

يف ت�ن�ص من 11 اإىل 14 ي�ني� 2019. 

مكتبة با�شم حبيب ال�شايغ 
 21 ي�م  الإماراتية  ال�سحفيني  اإدارة جمعية  قرر جمل�ص 
ال�ساعر والأدي��ب والكاتب  ا�سم  اإط��الق   ،2019 اأغ�سط�ص 
ال�سحفي الراحل حبيب ال�سايغ، على مكتبة مقر اجلمعية 
ال�سحافة  ملهنة  املتميز  وعطائه  لإب��داع��ه  تخليداً  ب��دب��ي، 
وال�سحفيني بالدولة، وعرفاناً بدوره ك�نه رمز من رم�ز 

الثقافة والدب يف املنطقة العربية. 

برامج الدرا�شات العليا
اجلامعية  ال��درا���س��ات  ب��رن��ام��ج  ا�ستكمال  م�����س��روع  ا�ستمر 
العاملني،  لالأع�ساء  الإجنليزية  اللغة  وتط�ير  والعليا 
الدرا�سية  بامل�سروفات  الرابعة  لل�سنة  اجلمعية  وتكفلت 
ل��الأع�����س��اء ال���ذي���ن ت��ق��دم���ا ل��ل��ح�����س���ل ع��ل��ى ه���ذه املنحة 
اأع�ساء اجلمعية،  اأربعة من الزميالت والزمالء  باإجمايل 
ودبل�م  البكال�ري��ص  �سملت  والعليا  اجلامعية  للدرا�سات 
 138521 مبلغ  باإجمايل  واملاج�ستري،  العليا  الدرا�سات 

درهم.

دورات وور�ض تدريبية
نظمت جمعية ال�سحفيني و�ساركت يف العديد من الدورات 
“فن  ب��ع��ن���ان  دورة  اأب���رزه���ا  ك���ان   ،2019 يف  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
الدويل  الحت��اد  بالتعاون مع  ون��دوة  الإعالمي”،  الظه�ر 
يف  ال�سحافة  اأخ��الق��ي��ات  “حتديات  ب��ع��ن���ان  لل�سحفيني 
الحتاد  مبادئ  “اإعالن  حتديث  جه�د  الرقمي..  الع�سر 
ال�سحافة”،  مهنة  مبمار�سة  اخلا�سة  لل�سحفيني  الدويل 
وكذلك ندوة بعن�ان “مقدمة ح�ل اإعالن حرية الإعالم 

يف العامل العربي”.
ومن الأن�سطة اأي�ساً ور�سة علمية عن الر�سالة الإعالمية 
مركز  مع  بالتعاون  امل�ستدامة  والتنمية  البيئي  البعد  يف 
اإىل  بالإ�سافة  ات�سالت،  وبرعاية  العربية  للمدن  البيئة 
م�ساركة وفد من اجلمعية يف اأعمال الدورة التدريبية عن 
اخلاطئة..  ال�سحية  املفاهيم  ت�سحيح  يف  الإع��الم  “دور 
مع  بالتعاون  تدريبية  ودورة  من�ذًج”،  والإع��اق��ة  الإدم���ان 
املركز الدويل لل�سحفيني ب�ا�سنطن عن ا�ستخدام و�سائل 
ال�سحافة، وغريها من  الت�ا�سل الجتماعي لدعم ج�دة 

الدورات وال�ر�ص.
 

زيارات ميدانية
الإعالمية  امل�ؤ�س�سات  الت�ا�سل مع  اإطار حر�سها على  ويف 
العديد من  الإماراتية  ال�سحفيني  رتبت جمعية  العربية، 
امل��ا���س��ي، حيث نظمت  ال��ع��ام  اإع��الم��ي��ة  مل�ؤ�س�سات  ال��زي��ارات 
زيارة ملقر وكالة اأنباء ال�سرق الأو�سط، وجريدة اجلمه�رية، 

وقامت بج�لت ميدانية يف ق�سر عابدين واملتحف امل�سري، 
وكذلك زار وفد من اجلمعية مبنى الإذاعة والتليفزي�ن يف 
ما�سبريو بالقاهرة، وجريدة ال�فد، وا�ست�دي�هات مدينة 
ومبنى  ال�سابع  الي�م  وم�قع  وج��ري��دة  الإع��الم��ي  الإن��ت��اج 
نقابة ال�سحفيني. وزار وفد الحتاد الدويل لل�سحفيني يف 
الإعالمية احلرة يف اأب�ظبي،  املنطقة   ،2019 فرباير   5
املرا�سلني  نادي  لفتتاح  اجلارية  التح�سريات  على  واطلع 

الأجانب يف املدينة.

جهود كبرية للجمعية
الإماراتية  ال�سحفيني  جمعية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ق��ال 
حم��م��د احل���م���ادي، اإن جل���ان اجل��م��ع��ي��ة ب��ذل��ت ج��ه��د كبري 
خالل العام املا�سي الذي �سهد تنظيم العديد من الدورات 
ال��ت��دري��ب��ي��ة وور������ص ال��ع��م��ل وع��ق��د ال����ن����دوات وامل�����ؤمت����رات 
وال��ه��ي��ئ��ات والدوائر  ال��������زارات  م���ع  امل��ح��ل��ي��ة  وامل�����س��ارك��ات 
احل��ك���م��ي��ة واأي�������س���ا امل�������س���ارك���ات اخل���ارج���ي���ة ب����ف����د من 
ال�سحفيني يف الدورات التدريبية وال�ر�ص التي عقدت مع 
الهيئات واجلمعيات ونقابات ال�سحفيني باخلارج وم�ساركة 
ال�ف�د يف اجتماعات الحتاد الدويل لل�سحفيني والحتاد 

العام لل�سحفيني العرب.
واأ�ساف احلمادي اأن اجلمعية نظمت الأن�سطة الرتفيهية 
ل��الأع�����س��اء داخ���ل ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا وال��ت��ي زار فيها وفد 
يف  والإع��الم��ي��ة  ال�سحفية  امل�ؤ�س�سات  ال�سحفيني  جمعية 

جمه�رية م�سر العربية.

ثقافة وفن�ن
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جمعية ال�سحفيني الإماراتية 2019 .. اإجنازات حملية ودولية لالرتقاء بالعمل الإعالمي

••  دبي-الفجر: 

 2019 العام  الإماراتية  ال�شحفيني  جمعية  اختتمت 
وتنظيم  وال��دول��ي��ة  املحلية  الإجن����ازات  م��ن  ب�شجل 
امليدانية  والزيارات  التدريبية  ال��دورات  من  العديد 

التي �شاهمت يف الرتقاء بالعمل الإعالمي.
ن�شاطًا   70 عن  يزيد  ما  تنفيذ  على  اجلمعية  وعملت 
 ،2019 عام  يف  وخارجية  حملية  وم�شاركة  وفعالية 
اأع�شاء اجلمعية حتى نهاية �شبتمرب العام  وبلغ عدد 
 2018 1211 ع�شوًا، مقارنة بنهاية دي�شمرب  املا�شي 

والبالغ 1185 ع�شوًا.



فــن عــربـــي

27
ال�شينما جعلْتني قريبة من النا�ض

دجى حجازي: اأبحث عن الدور الذي يدفعني اإىل الأمام
الآن؟ حتى  ال�سينما  يف  كممثلة  جتربتك  حت�سرين  • ملاذا 

- لأنه مل ُيعر�ص علّي حتى الآن م�سل�سل اقتنعُت به. ُعر�ص علّي اأخرياً دوٌر 
جريء مع جنم �س�ري ولكنني اعتذرُت عنه لأننا يف جمتمع عربي والنا�ص ل 
ميكن اأن يتقّبل�ه مني، ورمبا ل� اأنني م�ج�دة على ال�ساحة منذ فرتة بعيدة 
لكان�ا تقّبل�ه مني. قريباً �سُيعر�ص فيلمي الثالث )فايك ب�ك( لأنني �سّ�رُت 
فيلماً قبله بعن�ان )زك�ر(، وه� من الن�ع الك�ميدي، ولكنه مل ُيطرح حتى 

الآن. كما �ساركُت يف خما�سية بعن�ان )نيغاتيف( مع با�سم مغنية.
النجم  ه�  َوم��ن  عنه؟  اع��ت��ذرِت  ال��ذي  العمل  ما   •

الذي كان ُيفرت�ص اأن ت�ساركيه العمل؟
- ل ميكنني اأن اأحتدث عنه احرتاماً لل�سركة 

املُْنِتجة.
املنا�سب  ال���دور  بانتظار  اأن���ك  يعني  ه��ذا   •

الذي تطّلني عربه على ال�سا�سة ال�سغرية؟
ال��ذي يدفعني اإىل  ال���دور  اأب��ح��ث ع��ن  - نعم. 

الأمام.
الآن؟ حتى  ال�سينما  لك  قّدمْت  • ماذا 

اأع�ام،   3 قبل  ال�سينمائية  جتربتي  ب���داأْت   -
وا���س��ت��ط��ع��ُت م��ن خ��الل��ه��ا اأن اأن�����س��ر ا���س��م��ي يف 

قريبة  جعلْتني  التجربة  هذه  لأن  كما  لبنان. 
من النا�ص، واأ�سبحُت وجهاً مطل�باً لالإعالنات. 

اأحببُت ال�سينما كثرياً وكذلك التمثيل، وانت�ساري 
من خالله �سي�ساعدين م�ستقباًل يف عملي اخلا�ص.

يف  اأ���س��ا���س��ي��اً  ه���دف���اً  ل��ي�����ص  ال��ت��م��ث��ي��ل  اأن  ي��ع��ن��ي  • ه���ذا 
حياتك؟

 )Brand( يل  ي��ك���ن  اأن  يهّمني   -
ولكنني  ا���س��م��ي،  يحمل 

ل اأعرف ما ه� 
حتديداً، 

ولكن يف جماٍل له عالقة باجلمال.
وبالن�سبة اإىل التمثيل، مل اأكن اأعرف اأنني ميكن اأن اأمّثل، ولكنني بداأُت اأتعّلم 
وعندما اأنتهي من م�سروٍع اأجد نف�سي اأنتظر بلهفة امل�سروع الذي يليه، لكنني 

ل اأرى نف�سي يف التمثيل على املدى البعيد.
• ملاذا؟

- اأنا الي�م يف ال�32 من عمري وميكن اأن اأ�ستمر يف التمثيل خالل ال�سن�ات 
الأربع املقبلة.

حياتك؟ يف  مرحلة  جمرد  ه�  • التمثيل 
ال�سهرة  اأن  اأعمال. و�سحيح  �سيدة  نف�سي  واأجد  نعم،   -

حل�ة، لكن اخل�س��سية مطل�بة اأي�ساً.
املجالني؟ بني  اجلْمع  ميكن  • ولكن 

- رمب���ا، ول��ك��ن ه��ن��اك ال��ع��ائ��ل��ة اأي�����س��اً ول اأظن 
اأنني ميكن اأن اأجمع بني كل هذه الأم���ر. ويف 
العم�م، ل اأحد يعرف ماذا ميكن اأن يح�سل 

م�ستقباًل.
من  ال�����س��ه��رة  ح��ق��ق��ِت  اأن�����ك  يف  ���س��ك  ل   •
النت�سار  اأن  ترين  األ  ولكن  ال�سينما.  خ��الل 
الدراما  خ��الل  م��ن  يك�ن  والأو���س��ع  احلقيقي 

التلفزي�نية؟
- هذا �سحيح.

لأعمالهم؟ املُْنِتج�ن  يطلبك  مل  • وملاذا 
اأف���الم���ي، �سّ�رت  اأول  ت�����س���ي��ر  م��ن  ان��ت��ه��ي��ُت  ب��ع��دم��ا   -
اختي  ابنة  اأ�سيبت  وبعدها  ع��ايل(،  )كعب  م�سل�سل 
علّي  وُعر�ست  قلياًل،  وابتعدُت  ال�سرطان  مبر�ص 
ولكنني  حينها،  )بلحظة(  م�سل�سل  يف  امل�ساركة 
اعتذرُت عنه. ُتعر�ص علّي اأعمال جيدة، ولكن 
اأوقاتي ل تك�ن مالئمة دائماً. وقد �ساركُت 
يف 3 اأعمال يف عام واحد، واأظّن اأن عملي 

اجلديد �سيك�ن بادرة خري علّي.
لني  تف�سّ ال��ت��ي  ال���درام���ا  ن����ع  م��ا   •

امل�ساركة فيها؟
امل�ساركة  اأح����ب  ل��ب��ن��ان��ي��ة،  ك����ين   -
الدراما  لت�سجيع  حملي  عمل  يف 

اللبنانية،
الدراما امل�سرتكة لأنها   واأي�ساً 
ت�ساهم يف انت�سار ا�سمي عربياً. 
ال�اقعية  الأع����م����ال  ���ل  واأف�������سّ
و�سّد  امل��ج��ت��م��ع  م���ن  امل����اأخ�����ذة 

ا�ستن�ساخ الأعمال الأجنبية.
اأن�����ك  ي����ع����ت����ربون  ك�����ث�����ريون   •
ت���ع���ت���م���دي���ن ع���ل���ى ج���م���ال���ك. ما 

تعليقك؟
الرتويجي  الفيلم  ي�ساهد  َم��ن   -
اخلا�ص بفيلم )فايك ب�ك(، يجد 
اأنني اأبكي واأ�سرخ، وقد اعتمدنا 
ماكياجاً اأ�س�د واأحمر، ما جعلني 
مل  الفيلم،  ه��ذا  يف  متعبة.  اأب���دو 

اأطّل ب�س�رة املراأة اجلميلة، وهذا الأمر �سجعني اأكرث على  اأكن بحاجة لأن 
اأن  خ�س��ساً  يّل،  بالن�سبة  ج��داً  جريئة  خط�ة  كانت  وه��ي  بالفيلم،  القب�ل 
النا�ص اعتادوا على م�ساهدتي ب�س�ٍر جميلة وباملاكياج. ولكن ال�سدمة الأكرب 
عند النا�ص �ستك�ن عند م�ساهدتهم فيلمي الك�ميدي، لأن دوري فيه بعيد 

كل البعد عن �سخ�سيتي.
�سكلك؟ على  تعتمدين  ل  اأنك  تثبتي  اأن  حتاولني  • هل 

- نعم، حتى اإنني يف خما�سية )نيغاتيف( األعب دور فتاة عمياء.
امراأة  ك���ن��ك  التمثيل  يف  ب��ك  ال�ستعانة  ت��ت��ّم  اأن  يزعجك  ه��ل   •

جميلة؟
اأنني  اأع���رف  اأن��زع��ج، لكنني  ال��ف��رتة الأوىل رمب��ا ل  - يف 

واأريد  التمثيل،  يف  اأجن��ح  اأن  وميكنني  القدرة  اأملك 
ل�ست  وباأنني  التمثيلية  بقدراتي  النا�ص  يقتنع  اأن 

جمّرد �سكل جميل.
جانب  اإىل  ب����ك(  )ف��اي��ك  يف  ت�����س��ارك��ني   •

�ساهني  بينهم عبدو  لبنان  عدد من جن�م 
وب��دي��ع اأب���� ���س��ق��را وك��ارل������ص ع����ازار. كم 
عمل  يف  وج����دك  جتربتك  اإىل  ي�سيف 

واحد مع هذه الأ�سماء؟
- وج����د ك��ل ه���ذه الأ���س��م��اء �سّجعني 
فيلم )فايك  امل�ساركة يف  على  كثرياً 

ب�ك(، 
لأن�����ه�����م م�����ن اأه���������ّم امل���م���ث���ل���ني يف 

اإىل  ي�سيف  الأم��ر  وه��ذا  لبنان، 
ر���س��ي��دي ك��م��م��ث��ل��ة. ب��دي��ع اأب� 
الفيلم  يف  زوج����ي  ه����  ���س��ق��را 
وعبدو �ساهني ه� الذي يق�م 
ب��خ��ط��ف اب���ن���ت���ي وك���ارل��������ص 

عازار ه� التحري.
اج���ت���م���اع���ي  ال����ف����ي����ل����م   •

ب�لي�سي؟
اجتماعي  ال���ف���ي���ل���م   -
ت�عية  م���ن���ه  ال����ه����دف 
اآف������ة  ع����ل����ى  الأولد 
املخدرات. وه� ي�سم 
ر�سائل  جم���م����ع���ة 
ب�������ه�������دف ت�����ع����ي����ة 
تربية  الأه���ايل يف 

الأولد.
وم��������������������ا   •
ال����������دور ال�����ذي 

تنتظرينه؟
الأدوار   -
ال���������ث���������الث���������ة 
التي  الأخ���رية 

ق������ّدم������ُت������ه������ا ل 
وال���دور  ت�سبهني، 

الذي اأفكر به ه� دور 

الفتاة التي ن�ساأْت مع ال�سبيان.
هل  اجلميل.  بال�سكل  لها  عالقة  ل  التي  الأدوار  عن  تبحثني  وكاأنك   •

�سكلك �سّبب لك عقدة؟
- اأبداً، بل اإن هذا الأمر ه� مبثابة حتدٍّ يل. لكن كيف ميكن اأن اأُْبِرز طاقتي 

وقدرتي من خالل تقدمي دور امراأة جميلة وح�سب؟
وتقدميي  ت�سبهه،  ل  التي  ال�سخ�سيات  املمثل  يج�سد  التمثيل  خ��الل  م��ن 
ل�سخ�سية ت�سبهني جتعلني اأ�سعر وكاأنني ل اأقّدم �سيئاً. عندما يتعّلق امل��س�ع 
بال�سكل، ميكن اأن يتعّرف النا�ص على �سكلي من 
ميديا(،  و)ال�س��سيال  الإع��الن��ات  خ��الل 
بالتمثيل  الأم��ر  يتعلق  عندما  ولكن 
اأقّدم  اأن  اأجنح كممثلة يجب  فكي 
بال�سكل.  لها  ع��الق��ة  ل  اأدواراً 
ي���ج��د يف ل��ب��ن��ان ال��ك��ث��ري من 
ول�ست  اجل��م��ي��الت،  الن�ساء 
املراأة ال�حيدة التي متلك 
وجهاً جمياًل ول�سُت امراأة 
ك��ام��ل��ة ���س��ك��اًل. ه����ذا من 
ناحية، ومن ناحية اأخرى 
ل� اأنني مل اأجنح كممثلة 
وكنُت جمرد �سكل جميل، 
بي  طالب�ا  النا�ص  كان  مَلا 

و�ساأل�ا عني.
كاملة  ام��راأة  ل�سِت  • قلِت 
عي�بك  اأب��������رز  م����ا  ����س���ك���اًل. 

ال�سكلية؟
ج���داً،  ع��ال��ي��ة  بنف�سي  ث��ق��ت��ي   -
الفتيات  اآلف  ه����ن����اك  ول����ك����ن 
الكثريات  ه���ن���اك  م���ن���ي.  اأج����م����ل 
اأعمال  ظ��ه��رن يف  اجل��م��ي��الت  م���ن 
واأخريات  �سيئاً  يحققن  مل  ولكنهن 

مّثلن ملرحلة ثم اختفني.
 اأن��ا اأ�سخر م��ن ط���يل دائ��م��اً لأن��ه ل 

يتجاوز ال�161 �سنتم.
وامل����ط����رب����ات  امل���غ���ن���ي���ات  غ���ال���ب���ي���ة   •

ق�سريات القامة؟
- ل ي�جد اأحد كامل.

بعد  جديدة  عرو�ص  ِمن  • هل 
الفيلم؟- انتهيُت من ت�س�ير 
قليلة  اأ�سابيع  قبل  الفيلم 
ت�س�ير  ع���ل���ّي  وُع���ر����ص 
ولكن  اآَخ����������ر،  ف���ي���ل���م 
�����س����يء  ي�������ج������د  ل 
الآن،  ح��ت��ى  ج����دي 
ك�������م�������ا ُع������ر�������س������ت 
ع��ل��ّي امل�����س��ارك��ة يف 
واعتذرُت  م�سل�سل 

عنه.

جيني اإ�سرب ترد 
على اتهامها 

بـ)الفوتو�سوب(!
�سخرت املمثلة ال�س�رية جيني اإ�سرب من الإتهامات امل�جهة اإليها، باإ�ستخدام برنامج الف�ت��س�ب 

لتعديل اإحدى �س�رها. وقالت: "عادة ما ي�ستخدم هذا الربنامج من ل ميتلك �سكاًل جمياًل 
ويريد اأن يتجّمل، اأما اأنا فل�ست بحاجة للف�ت��س�ب، لأنني جميلة 

معه وبدونه، ول�ست م�سطرة للج�ء اإليه كي اأجتمل كما زعم 
البع�ص، وجمايل يحكي عن نف�سه.

وت�ساءلت: "لأفرت�ص اأنني ا�ستخدمت هذا الربنامج، 
واأعّدل  اأت��رك كامل ج�سمي  اأن  املنطقي  فهل من 

رجلي مثاًل؟.
لتعديل  اأن��ه��ا ح��ني ت�سطر  اإ���س��رب  واأك����دت 

ذل��ك ول حرج  �ستعلن  ف��اإن��ه��ا  ���س���ره��ا، 
�س�رها  تن�سر  حالياً  لكنها  لديها، 

من دون تعديالت، ول تلجاأ اإىل 
قد  اإ�سرب  برنامج.وكانت  اأي 

ترتدي  �����س�����رة  ن�������س���رت 
فيها ف�ستاناً اأ�س�د، ومت 
اأن���ه���ا وقعت  اإت��ه��ام��ه��ا 
اإليه،  تتنبه  مل  بخطاأ 

قدمها  ب�����دت  ب���ع���دم���ا 
نحيفة جداً.

هل تقتحم ماريتا 
عا�سي احلالين 
جمال التمثيل ؟

مبقطع  احل��الين  عا�سي  النجم  جنلة  احل��الين  ماريتا  اللبنانية  الفنانة  فاجاأت 
فيدي� طريف، اأظهر م�هبتها التمثيلية ب�سكل كبري. ماريتا اختارت تقليد مقطع 
للفنانة امل�سرية الك�ميدية اإميي �سمري غامن، وا�ستطاعت احلالين بتعابري وجهها 
وخفة ظلها اأن تفجر �سحكات متابعيها الذين تفاعل�ا مع الفيدي� ب�سكل كبري عرب 
تعليقات طالب�ا فيها ماريتا بالتفكري يف احرتاف التمثيل اإىل جانب الغناء، ومن 
اأبرزها؛ )كتييري مه�س�مة(، )راحت على اإميي وانتظروا ماريتا(، )لزم 
م�هبة  ع��ن��دك  ق��ال��ك  ح��دا  )م��ا  �سحكتيني(،  كتيري  متثلي 
بالتمثيل(.ُيذكر اأن ماريتا اطلقت اأول األب�م غنائي 
 10 وي�سم  ا�سمها،  ويحمل  املا�سي،  العام  لها 
اأغاين، وهم )اآخر مرة(، )اأنا(، )من� معقد(، 
)هيا وهذى(، )متلخبطة(، )خايفة انام(، 
) اإيل وملكي(، )العمر واحد(، )نا�سيني(، 
)ت���الق���ي���ن���ا(، ك��م��ا ط���رح���ت ع����دة اأغ����اين 

منفردة باللغة الإجنليزية.
ماريتا  اح��ت��ف��ل��ت  اأخ�������رى،  ن��اح��ي��ة  م���ن 
احلالين التي تبلغ 22 عاماً من عمرها، 
بتخرجها من اجلامعة الأمريكية ببريوت 

اأبريل املا�سي.

َع يف جتربتها التمثيلية،  بني ال�شينما والتلفزيون حتاول الفنانة اللبنانية دجى حجازي اأن ُتَنوِّ
واأن تركز على الأفالم اأكرث. وهي انتهت من ت�شوير فيلم بعنوان )فايك بوك(.

عالقة  ل  اأدوارًا  تقّدم  اأن  يجب  كممثلة،  تنجح  كي  اأنها  حجازي  راأت  احلوار،  هذا  ويف 
�شكلي  على  النا�ض  يتعّرف  اأن  ميكن  بال�شكل،  املو�شوع  يتعّلق  )عندما  لأنه  بال�شكل،  لها 
من خالل الإعالنات وال�شو�شيال ميديا(، معتربة اأنها لي�شت امراأة كاملة �شكاًل... )اأنا 

اأ�شخر من طويل دائمًا لأنه ل يتجاوز ال�161 �شنتم(.
تخّطط  فهي  مرحلة،  جمرد  اإليها  بالن�شبة  يبقى  التمثيل  اأن  اإىل  حجازي  واأ�شارت 
ال�32 من  اليوم يف  اإنها  اأعمال، حيث تقول  ال�شنوات املقبلة لأن ت�شبح �شيدة  خالل 

عمرها وميكن اأن ت�شتمر يف املجال ملدة 4 �شنوات اأخرى.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

فهد بن �شوميي

بالكـلـّي الـخـود  عفـت  معـك 

ظــلــّي يل  ـــت  ان و  �سم�سي  ـــت  ان

ملفـلـّي ــم  ـــ ــري ال خ�سـف  عيـن 

من�سـلـّي كال�سيـف  واخل�سـم 

مـتـعـلــّي والـجــيــد   ٍ اأتــلـــع 

تخـلـّي ال  احلـ�سـن  بـديـع  يـا 

معتلـّي ــب  ـــ احل "م"  �ــســوفــنـــــي 

خـانــه غيـركـم  فــي  مالـيـَه 

اعــيــانـــــه تــ�ــســحــرنـــــي  يل  انـــت  و 

باغ�سـانـه ورود  ــدود  ـــ ــخ ـــ ال و 

رويــانــه حـمــر  وال�سـفـايـا 

امتانـه عــلـــــى  ــح  ــاي ط ــ�ــســعــر  وال

�سفقـانـه الـــــــروح  ــواك  ـــ ه فـــــي 

ــــــه واوزان ــ�ــســعــر  ل "ع"  ـــٍف  ـــاك ع

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

ع�سان تنجح الزم تكون اأنت اأنت

                           ال تقتب�س .. �سخ�سية اإن�سان ثاين

تقدر حتقق اأمنياتك .. اإذا كنت

                               ال حمبط ، وال حا�سد ، و ال اأناين .

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ريــتـ�يــت
 

بعدك �شغريه ، ول زالت ،

مب�اهج العمر .. قدامك !

ودروب الحالم لو طالت ،

ب� يح�قق اهلل .. اأحالمك !

******

و�شلون كّفي بكّفك ما قدر يدفى ،

الربد باجلو وّل اح�شا�شك البارد ؟!

كلنا خليفة
اك��������������رث ام�������ان�������ي�������ن�������ا دع�����������������ا

ع���اف���ي���ه  ،، ع�����م�����رك  واي�������ط�������ول 

ك��������ل ع����������ام واح��������ن��������ا ������ش�����ّي�����دي

ي����ح����ف����ْظ����ك ي����ال���������ش����ي����خ ال����زع����ي����م

ال�����رح�����ي�����م الب  ي������ال������ق������اي������د 

ال����ع����ظ����ي����م واهلل  ف��������������������دواك 

عبداهلل العكربي
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�شامل حممد الكعبي

ب����ع����زٍم وت��خ��ط��ي��ط م���وط���ن���ي من�����ش��ي  يف 
ل���و ن��ل��ت��ف��ت له����ل احل���ك���ي واخل���راب���ي���ط

�شغوفه ال��ت��م��ّي��ز  ك�����ش��ب  ل����  ون��ف��و���ش��ن��ا 
ت�شوفه ع��ي��ون��ك  ال���ل���ي  ���ش��ف��ت  ك����ان  م���ا 
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