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{ عــــواصم الـــعـــالم - (أ ف ب) –
ز أنـارت األلعاب النارية سماء تا
ســـكــويـــر في نـــيــويـــورك بــألــوان
ــنــــــــــــــاسـبــة حــلـول مــتــعـددة 
الـــعــام 2019 لـــتــنــضـم بــذلك إلى
احملـتفلـ في العالـم بأسره لوداع
ســــــنــــــة 2018 الــــــتـي شــــــهــــــدت
اضـطرابات كثيرة.ففي ظل درجات
حـرارة مــتـدنـيـة وتـسـاقط األمـطـار
احـتفل االالف في نيويورك بالسنة
اجلــديـدة بـانـزال الـكــرة الـبـلـوريـة
الـتـقلـيديـة بحـلـول منـتصف الـليل
مـع عرض ألـعـاب نـاريـة ضـخم في
ــز سـكــويـر الـشــهـيـرة ســاحـة تـا
الـتي غنت فيهـا كريستيـنا أغيليرا
وستينغ وسنوب دوغ.وقبيل نزول
الـكـرة البـلوريـة غـنت بيـبـا ريكـسا
ـاج جلون لـينون فـيما أغـنية إ
رافق الـكثـيرون في الـساحة أغـنية
نــيـويـورك نـيـويـورك الــتي بـثـتـهـا
مـبـكرات الـصوت وارتـدى كثـيرون
مـعاطف بالستيكية وقبعات كبيرة

طر. حلمايتهم من ا
 وكـانت احـتفـاالت نيـويورك ومدن
أخــــرى عــــلـى ســــاحل الــــواليــــات
ـتـحـدة الـشرقي احملـطـة األخـيرة ا
في احـتفاالت السنة اجلديدة التي
عـمت الـعـالم من آسـيـا إلى اوروبا
وصـوال إلى القارة األمـريكيـة.فقبل

ولذا يـبـلغ ذروة نـشاطه في وقت
ساء ويفضل النوم متأخر من ا
متأخرا.فهل لذلك عالقة بسرطان
الــثــدي? يــربط الــبــاحــثــون بــ
األمرين. وقـد استـخدمـوا طريـقة
جديـدة لتحـليل الـبيانـات تعـتمد
عــــــلى فــــــحص  341جــــــزءا من
احلــامض الــنــووي تــتــحــكم في
ـط االســتـــيـــقـــاظ.واســـتـــخــدم
ـعلـومات خالل البـاحثـون هذه ا
جتـربـة شــمـلت مـئـات اآلالف من
الـنـسـاء.وتـوصـلت الـدراسـة إلى
أن مَن اعتادت االسـتيقـاظ مبكرا
ــرض أقل عـــرضـــة لـإلصـــابـــة 
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ذلـك بـســاعـتــ احــتـفــلت ريـو دي
جـانيرو البرازيلـية بحــــلول العام
سيح الفادي2019 بإنارة تمثال ا
ـــديــنــة الــضــخم بــأضــواء رمــز ا
مـختلفة ما جعله يبدو وكأنه يضم
يــديه ويـحـني رأسه بـخـشـوع قـبل
ان يـــعــود إلـى وضــعـــيــة الـــيــدين
األصــــــلـــــــيــــــة. وشــــــكـل ذلك ذروة
ـديـنـة الـتي االحـتـفـاالت في هـذه ا
حـضـرهـا مئـات االالف بـعـد عرض

لاللعاب النارية.
وتترافق احتفاالت رأس السنة مع
إجـراءات أمنيـة استثـنائيـة بسبب
خــطـر وقــوع اعـتــداءات او أعـمـال
ــدن.فـفي مــدريـد سـمح عــنف في ا
لـــــعـــــشـــــرين ألـف شـــــخص فـــــقط
بـالــتـجـمع في سـاحـة بـويـرتـا ديل
ســول الـشـهـيـرة لـتـنـاول 12 حـبـة
عــنب عـنـد حـلـول مــنـتـصف الـلـيل
عـــلى جـــري الـــعــادة جلـــلب احلظ

والسعادة.
نـاسبة واحـتفـلت فرنسـا أيضـا با
وسـط إجراءات أمـنيـة مشـددة بعد
اعــتـداء إرهـابي في ســتـراسـبـورغ
مــنــتــصف كــانـون األول وخــشــيـة
وقـوع جتـاوزات من قبـل السـترات
الــصــفــراء رغم تــراجـع قــدرة هـذه
احلـركـة االحـتـجـاجـيـة عـلى حـشـد
ـتـظـاهـريـن.وقـد انـتـشر  12أألف ا

شـرطي فـي باريس و 148ألـفـا في
كـل أرجـاء الـبالد فــيـمـا لـم يـسـجل

أي حادث يذكر.
عـلى جادة الشـانزيلـيزيه الـشهيرة
مـركـز االحـتـجـاجـات في األسـابـيع
األخــيــرة  قـالت وزارة الــداخـلــيـة
(أن 300 ألـف شـــخص جتـــمـــعــوا
بـانتـظار حـلول مـنتصـف الليل في
جـــواء هــادئــة مـع عــرض بــصــري
ســـــــــمـــــــــعـي بـث عـــــــــلـى قــــــــوس
الــنـصـر).وشــوهـد بــعض عـشـرات
الــســتـرات الــصــفـراء بــ جــمـوع
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وشـهد ليل أوروبـا هجومـا بسك
ادى إلـى سـقـوط ثالثــة جـرحى في
مـانشستر في شمـال غرب إنكلترا.
ـنـتج ـعـتــدي. وقـال ا وقــد أوقف ا
فـي هــيـــئــة بي بـي سي ســام كالك
الـذي كان شـاهدا على الـهجوم إنه
ــعــتـــدي يــقــول الـــله قــبل ســـمع ا
الــــهـــــجــــوم وبــــعــــده. وأوضح أن
ــا تـســتــمـرون ــعــتـدي قــال (طــا ا
بقصف دول أخرى فإن هذه األمور

ستتواصل).
وفـي طـوكــيــو تــســبب الــيــابــاني
مـازوهـيـرو كـوسـاكـابي الـبـالغ 21
عـــامــا بـــســقــوط تـــســعـــة جــرحى
أحــدهم في حــالـة خــطــرة عـنــدمـا

ـكـان ووصل بـعـضهم اخلـيَم في ا
فـي ســاعـــات مــبـــكــرة من صـــبــاح
.وفي هـونـغ كونـغ احـتـشد اإلثـنـ
مـــئــات اآلالف فـي الــشـــوارع عــلى
ـدينة جـانبي مـينـاء فكـتوريـا في ا
لـالســتـــمـــتــاع بـــعـــرض لأللـــعــاب

النارية استمرّ عشر دقائق.
امــا في الـعــاصـمـة اإلنــدونـيــسـيّـة
جــاكــرتـا فــقـد أقــام أكــثـر من ألف
رجل وامـرأة زفافًا جـماعيًـا نظّمته
ّ إلـغـاء األلـعـاب احلــكـومـة. لـكـن 
الـــنـــاريّـــة احـــتــرامًـــا لـــضـــحـــايــا
الـتسونـامي. كما ألغـيت احتفاالت
رأس الـســنـة في مـقـاطـعـة بـانـتـ

بـــعــد انــســحـــاب بــريــطـــانــيــا من
االحتـــاد األوروبي).   وتـــدشــيـــنًــا
لــلـعــام اجلـديــد أطــلـقت ســيـدني
أكـبر مدن أسـتراليـا أضخم عرض
لـأللعاب الـناريّة لـها على اإلطالق.
وأضـاءت كمّية قياسيّة من األسهم
ـــؤثّــرات الــبــصـــريّــة اجلــديــدة وا
ــديــنــة بــألــوان وأشــكـال ســمــاء ا
ـدّة  12دقــيــقـة أبــهـرت مــتــنـوّعــة 
أنظار أكثر من  1,5مليون شخص
احــتـــشــدوا أمــام اخلــلــيج قــبــالــة
ــديـنـة وفي احلـدائق.ولم تُـخـفّف ا
عـاصـفة رعـديّـة في وقت سابق من
ـة احملـتـفـلــ الـذين نـصـبـوا عــز

اجملــاورة حـيث أدّت كــارثـة وقـعت
في 22 كــــانـــون األول إلى مــــقـــتل
أكثر من 400 شخص.وفي اليابان
عابـد احتفاالً تـدفّق السكّـان على ا
بــالـعــام اجلـديــد.في دبي أضـاءت
األلـعـاب النـاريّـة برج خـلـيفـة الذي
يُـــــعــــتـــــبـــــر الــــبـــــرج األعـــــلى في
الـعـالم.وودّعت دمشق سـنة 2018
بـطـريـقـة اخـتـلـفت عن كـل سـنوات
الـــصــراع.  وكـــانت دولـــة ســامــوا
الــــتي تـــقـع في جـــنــــوبي احملـــيط
الـــــهــــاد قـــــد ودّعت عــــام 2018
واستقبلت  ?2019لـيكون سكانها
أول من بـحـتـفـلون بـالـعـام اجلـديد
بـحكم مـوقعـها اجلـغرافي لـتسبق
جـــــارتــــــيـــــهـــــا نــــــيـــــوزلـــــنـــــدا و
أســتــرالــيـا.وتــوقــيت ســامــوا هـو
غـــريــنــتش +14 أي أنـــهــا تــســبق
ســيــدني األســتــرالـيــة (غــريــنـتش
+ (11بـثالث سـاعـات والـعـاصـمة
اإلمـاراتيـة أبوظبي (غـرينتش +(4
بـ 10سـاعات والـقاهرة (غـرينتش
+ (2بـ 12سـاعـة. وشـهـدت الـبالد
بــحـلــول مـنــتـصف الــلـيـل عـرضـا
لأللـــعــاب الــنـــاريــة كــمـــا نــشــرت
حــكـــومــة ســامــوا تــغــريــدة عــلى
حـسابها الرسمي في تويتر تهنئ
ـواطـنـ والـعـالم بـالـسـنة فـيـهـا ا

اجلديدة.
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اذا كان  بـعض العـرب يبررون الـعودة القـامة عالقات
طــبــــــــــيــعــيـة مع دمــشق بـأن ذلـك يـقــود الى تـقــلـيل
الـنــفــوذ االيـــــــــــراني هــنـاك  كــمــا ســبق أن قــالـوا
الــشيء ذاته عن الـــعــراق حــ أقــدم بــعـــضــهم عــلى
زيارات وتـبـادل ســـــــفـارات فـإنّ الـدلـيل تـلـو الـدليل
بـات يــنــكــــــــــــــشف عــلى الــوهـم الـذي يــعــيش فــيه
ـشــــــــــروع الـعـربي يـقام الـعـرب الـذين يظـنـون انّ ا
من خالل فــتح سـفــارة ومـصــافـحــة عـابــرة وبـعــــض

الوفود . 
الـصـحـيح هـو أن تـبـقى الـعالقـات الـعـربـيـة قـائـمـة مع
العراق وسورياوكذلك ب بقـية العرب وال تنقطع يوماً
واحداً بغض النظر عن نوع احلكم في البلدان . ذلك
ــفـتـقـد أي يـنــبـغي اسـتـمـرار ـشـروع الـعـربي ا هــو ا
الـعالقات الـدائمة بـ العـرب كشـعوب من دون الـتأثر

بالتقلبات السياسية. 
بل انّ تـلك الـعالقـات فـيـمـا لـو كـانت حـقـيـقـيـة وفـاعـلة
لكـانت وقايـة من الـتقـلبـات السـياسـيـة التي يـلعب بـها
احلكّام كيف ومـتى يشاؤون . العـامل االقتصادي هو
روح أي مــشــروع عـربي نــاجح يــضــمن اسـتــمــراريـة
تـضـامن الـعـرب وتـعـاونهـم هل كـان لـلـعرب رؤيـة في
تــفــعــيل هـــذا الــعــامل وسط االزمـــات الــتي تــدور في

بلدانهم.
ـواجـع فـأقـول انّ الــعـرب في زمن  ال أريـد أن انــكـأ ا
احلصار بـاستثـناء االردن والحقا سـوريا  كانوا أول
نـفـذين األمنـاء بل بـعضـهم كـان محـرضـاً للـحـصار ا
اجلـائــر عــلى الــعـراق اكــثــر من ثالثــة عـشــر عــامـاً 
ألسـبــاب اخلـصـومــة الـســيـاســيـة من دون الــتـفــكـيـر
بـاستـخدام العـالقات الدولـية واالمـكانـات االقتـصادية
لــلـــتــأثـــيــر عـــلى الــعـــالم في فـك حــصـــار الــعــراق أو
احلــصــول عــلـى اســتــثــنــاءات لــلــتــعــامل مع الــعــراق

اقتصاديا من أجل شعبه ال حكومته . 
لــو قــامـت عالقــات اقــتــصــاديــة بــ اغــنــيــاء الــعــرب
وفقرائـهم لكان العرب الـيوم قوة اقتـصادية مؤثرة من

دون النفط في احمليط االقليمي والدولي . 
لــكن االوهــام التــزال سـاريــة في الــعــواصم الـعــربــيـة

ورؤوس حكامها.
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

ـيـالديـة اجملـيـدة  أقـلّ قـسـوةً ودمـاً جلـعل الـســنـة ا
ودمـعاً على أهل األرض كـلّهم  وأولّـهم سَكَنَـة خيام
الـلجوء  وعـرض بحرٍ قـاسٍ جتوبه تايـتانيك الـفقراء
ــكـــســور ظـــهــرهـــا وهي تـــنــصـت الى اغــنـــيــات  ا
الواهـم  عـليك الـقول والـفعل واإلعـتقـاد بأنَّ  لك
ديـنُـكَ ومـا تـؤمن ولـيَ ديـني ومـا أؤمـنْ وكالنـا عـلى
حقّ وحب مـــصـــدره الـــســمـــاء الـــواحــدة  قـــبل أن

فسدون في األرض .  يخرّبها الدجالون وا
لكَ مالك ورزقك ومـثلُهُ لي . ألتـناغم هو نصف احلل
 وهـو بعض عـبادة . أألشـرار ال دين وال مذهب وال
جـــذر لـــهم . أنت ال تـــتـــأبّـــد فــوق األرض  فـــارسم
بـصـمتـك الطـيـبـة فـوقـهـا كي تـرحل بـهـدوء . نـحـتاج
اآلن إلى القلـيل من " رجال ونساء " الـدين  والكثير
ــعــلـــمــ والــعـــلــمــاء ـــهــنــدســـ وا مـن األطــبــاء وا
واخملـترعـ والـبنـاة واخلـلّاقـ واألدبـاء والفـنـان .
إعـلم أن ال خـير وال إنـتاج وال إبـداع في مـدينـة عدد
جـوامـعــهـا  أكـثـر من عـدد جـامــعـاتـهـا ومـدارسـهـا
ومشـافيها ومكـتباتها ومـطابعهـا . لم يطلب الله منك
وهو الغـني بنفسه  طلـباً تعجيـزياً كي يفتح لك باب
جنته  فأنت تؤدي الـصالة وتصوم إن كان جسدك
غير مـريض  وحتج إن استطـعت إليه سبيالً  ومن
دون أن تــثـلم من خــبـز الــعــائـلــة حتت إغـراء الــلـقب
والوجاهة  وأيضاً مطلوب منك سماوياً وأرضياً أن
ا فاض من مـالك وطعامك ولباسك  تع الـفقراء 
وأن ال تتورط في الكذب والسـرقة والقتل واخليانة 
وعـليـك أن حتب جلارك الـطـيب كـمـا حتب لـنـفسك 
وإن كنـتـما عـلى غـير دين ومـذهب وعـرق وهوى . ال
جتـعل بيـنك وبـ الـله وسـيطـاً  فـهـو واضح أمامك
وسهل طريق الوصول إلى رضاه ومغفرته وجناته 
بـــعـــيــداً عـن الــوســـطــاء الـــذين ســـيـــدوخــون رأسك
ويبلبلون عقلك  بكثرة التفاسير والتحر والتحليل
واإلجـتـهـاد البـطـر الـفائض  وخـلط الـقـصة الـديـنـية
اخلـالـصـة  بـقـصـة تـأريـخـية أرضـيـة بـائـدة  حـتى
ـتـخلف الـقاتل بـ الـدين واألساطـير زج ا يحـدث ا
ــنـفـوخــة . ال تـنـصـتــوا الى الـدجـالـ واخلـرافـات ا
ـنــافـقـ الــذين يـزرعـون الــكـراهـيــة والـظالم مـثل ا
يالد معممي الـغفلة الذين حرموا عـليكم االحتفال 
عــيــسى الـعــظــيم  كـمــا حــرمـوه من قــبل حــ ولـد

محمد العظيم . 
هؤالء الـذين عـلى رؤوسهم عـمـائم الشـكل والـتمـثيل
ريض  وهم هم قـادة الدولـة الـعـميـقـة في الـعـراق ا
من اقـتـرف كـل أصـنـاف الـرذيــلـة واخلـيــانـة والـقـتل

والنهب  وحتت راياتهم ومايكـريفوناتهم الغبية  
انتـاج عراق ما زال اسمـه يرقص بقوة
فـوق قـائمـة أفسـد الدول الـقائـمة
عـلـى وجه األرض . سـنــة حــلـوة
علـيكم أيهـا الناس في مـشارقها

ومغاربها ووسعها.

اقـتحم بـسيارته جـموعـا كانوا في
شــــارع مــــخــــصص لــــلــــمــــارة في

العاصمة. 
وانـتـقـلت لـنـدن إلى الـعـام اجلـديد
مــحـتــفــيـة بــعالقــاتـهــا مع أوروبـا
بـينـما ينـقسم الـبريطـانيـون بشدة
حـول البريكست. وترافقت األلعاب
الــنــاريـة الــتي أطــلـقت مـن عـجــلـة
لــــنــــدن آي مع بـث مــــقــــطــــوعـــات
مـوسيقية ألفها فنانون أوروبيون.
وقــال رئـــيس بــلــديـــة الــعــاصــمــة
صــديق خــان (إن اخلـطــوة تـهـدف
إلى الـــتــاكـــيــد ن لـــنــدن ســتـــبــقى
ـستـقبل مـنفـتـحة ومـتجـهة نـحو ا

{ نورث كـاروالينا  –وكاالت -
قــال مــســؤولــون (إن أســدا في
مـركــز لـلـحــيـاة الـبــريـة بـواليـة
نــورث كــارواليــنــا األمــريــكــيــة
افــتـــــــرس عــامـلــة تــبــــــلغ من
العمر 22 عاما قبل أن تقــــــتله
قـوات إنـفـاذ الـقــانـون احملـلـيـة

بالرصاص).
ونـقــلت وسـائل إعـالم مـحــلـيـة
عن مــكــتب قــائــد الــشـرطــة في
مــقـــاطــعـــة كــاســـويل بـــنــورث
كـارواليـنا (أن ألـكـسـندرا بالك
التي بـدأت عملـها كمـتدربة في
ـنـشـأة قـبل أسـبـوعـ كـانت ا
تـــعـــمل ضـــمـن فــريـق ألعـــمــال
ـركز الـنـظـافـة الروتـيـنـيـة في ا
عنـدما تعـرضت للهـجوم).وقال
مـركـز (كونـسـيرفـاتـورز سنـتر)
في بـيــان ( إن أحـد األسـود في
ــركــز خــرج بــطــريـقــة مــا من ا
ـنطـقة ـغلـقة ودخل ا ـنطـقة ا ا
اخلــاصــة بــالــبــشــر وبــســرعـة
افـــــتـــــرس امـــــرأة).وتـــــابع (لم
يـتـضح بـعـد كـيف خـرج األسـد

ـغـلـقـة )مـضـيـفـا ـنـطـقـة ا من ا
(أنه يـــجــــري الـــتـــحــــقـــيق في
ركـز (إن نائب احلادث).وقـال ا
قـائد الـشـرطة أطـلق الـرصاص
علـى األسد وقـتله حـتى تتـمكن

الـشـرطـة من اسـتـعـادة جـثـمان
بالك).

وقـال مـكـتب قـائـد الـشـرطة (إن
رجــاله حـاولــوا تـخــديـر األسـد
قـــــــــبـل قــــــــــتــــــــــلـه إال أنــــــــــهم

ـركـزأكـثر من فـشـلـوا).ويـضم ا
ا في ذلك الكثير80  حيوانا 
ــركــز (إنه مـن األســود. وقــال ا
سـيـغـلق أبـوابه أمـام الـزائـرين

حتى اشعار آخر).
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أفـاد باحـثـون في بـريطـانـيـا بأن
النـساء الالتي يسـتيـقظن مـبكرا
ــرض أقل عـــرضـــة لـإلصـــابـــة 
ســـرطـــان الـــثـــدي.لــكـن الــفـــريق
الـــعـــلـــمي وهــو مـن بــجـــامـــعــة
بــرســيـتــول شــدد عــلى ضـرورة
ـــــزيـــــد من األبـــــحــــاث إجــــراء ا
لــــلـــوقـــوف عـــلـى الـــســـبب وراء
ذلـك.وطـــرحت الــــدراســــة الـــتي
أجراهـا الـباحـثـون أمام مـؤتـمر
عـــلــــمـي حــــول الـــســــرطــــان في
غالسكو.ولدى كل شخص ساعة
بـيـولــوجـيـة تـنــظم عـمل اجلـسم
علـى مدار الـيـوم وتعـرف أيـضا
بــــــــاسـم ســــــــاعــــــــة اإليــــــــقـــــــاع
اليومـي.وتؤثر تـلك السـاعة على
كل شيء بـدءا من مـوعـد الـنوم
ـزاجـيـة بل حـتى إلى حـالـتـنــا ا
احتمال تعرضنا لإلصابة بنوبة
قلبـية. ويبلغ مَن يـستيـقظ مبكرا
أوج نـشــاطه في وقـت مـبــكـر من
الـــنـــهـــار ويــبـــدأ في الـــشـــعــور
بــــالـــتـــعـب في وقت مــــبـــكـــر من
ـــســـاء.لـــكن هــــنـــاك مَن يـــجـــد ا
صـعـوبة فـي االستـيـقـاظ مـبـكرا

سرطان الـثدي.وألن هذه األجزاء
مـن احلـــامض الــــنـــووي يــــولـــد
اإلنــســان بـهــا وغــيــر مـرتــبــطـة
بــــأســــبــــاب أخــــرى مــــعــــروفــــة
للـسـرطان مـثل الـسمـنـة أصبح
الباحثون واثـق من أن الساعة
الـبيـولـوجيـة مـرتبـطـة باحـتـمال
اإلصــابـة بــالـســرطـان. وتــصـاب
امـرأة تــقـريــبـا من بــ كل سـبع
ــرض نـــســاء في بـــريــطــانـــيــا 
سـرطـان الثـدي في حـيـاتـهـا.لكن
هــذه الــدراســة بــحــثت في حملــة
قـصــيـرة (8 سـنــوات) من حــيـاة

النساء
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ــصـريـة   تــسـتــعـد الــعـاصــمـة ا
الـــقــاهـــرة الســتــضـــافــة الــدورة
ــســرح ــقــبــلــة من مــهــرجــان ا ا
الــعــربي والــتـي يــعـتــقــد مــنــظم
احلدث أنها ستكون األضخم من
ـسـرحـيـة عـلى ـشـاركـة ا حـيث ا

هرجان. مدى تاريخ ا
وقــال األمـــ الـــعــام لـــلـــهــيـــئــة
العـربيـة للمـسرح إسـماعـيل عبد
الله في مؤتمر صحفي بالشارقة
حـيـث مـقـر الــهـيـئــة هـذه الـدورة
(نعتقد أنها ستكون األضخم من
ـــــســــــرحي خالل احلــــــضـــــور ا
الــــعـــــربي حـــــيـث يــــصـل عــــدد

شارك إلى 650 مسرحيا). ا
وأوضح (أن 250 مـــــســــرحــــيــــا
هرجان مصريا سيشاركون في ا
والــبـاقي من جــنـســيـات عــربـيـة

أخـــــرى).وأضـــــاف (الـــــعــــروض
ـــســــرحـــيـــة تــــقـــدم فـي ثالثـــة ا
سـار األول هو مسار مسارات ا
ـهـرجـان وتـشـارك فـيه عـروض ا
سار تسع مسـرحيات عربـية وا
الثـاني هـو مسـار جـائزة الـشيخ

تـقــدم في الـقـاهــرة واحملـافـظـات
صرية اجملاورة للقاهرة). ا

وتــــقــــــــــــــام الـــدورة احلــــاديـــة
ـــســرح عـــشـــرة من مـــهــرجـــان ا
العربي في القـاهرة خالل الفترة
من  10إلى  16كـــانــون الـــثــاني

اجلاري.
عــبــد الــله (إن الــدورة اجلــديــدة
ستكـون حافـلة باألنـشطة ومـنها
ست ورش عـمل يـقـدمـهـا خـبـراء
مـــســــرحــــيــــون عـــرب وأجــــانب
سرحي موجهة إلى الطالب وا
ــهــرجـان ــشـاركــ بــا الــعــرب ا
إضافة إلى إصـدار عدد كـبير من
ـسـرح خـاصـة ـطـبـوعـات عن ا ا
ــصــري). وأضــاف أن ــســرح ا ا
هـرجـان سيـكـرم هذا الـعام 25 ا
شخـصـية مـسرحـيـة مصـرية من
عـروفـة التـي كان لـها القـامـات ا
األثـــر اإليـــجـــابي الــــكـــبـــيـــر في

ــشـــهــد ــســـرحي أو ا احلـــراك ا
صري والعربي. سرحي ا ا
ـصـري ـسـرحـيـ ا ومن بـ ا
ــكــرمــ أشـرف عــبــد الــغــفـور ا
ورشــــــــوان تـــــــــوفـــــــــيـق وجالل
الـــشــرقـــاوي وســمــيـــحــة أيــوب
وســمــيــر الــعــصــفــوري وســنـاء
ـرشــدي وعـبـد شـافـع وسـهـيــر ا
الرحمن أبو زهرة وهدى وصفي
ويـــحــيى الـــفــخــرانـي.ويــتــزامن
افـتــتـاح الـدورة احلــاديـة عـشـرة
ـهـرجـان مع الـيـوم الـعـربي من ا
لـلمـسـرح في الـعاشـر من كـانون
سرحي الثاني ويلقي رسالة ا
ــمـثل ــنـاســبـة ا الــعـرب بــهـذه ا

اجلزائري أحمد أقومي.
ــــســـرح وتــــأسس مــــهــــرجـــان ا
الـــعــــربي في  2009وتـــنــــظـــمه
الــهـيـئــة الـعـربــيـة لـلــمـسـرح في

مدينة عربية مختلفة كل عام.

ســلــطــان بن مــحــمــد الــقـاســمي
ألفــضل عـــرض مــســرحي عــربي
وتـشارك فـيه ثـمـاني مسـرحـيات
ـــســار الـــثــالث هــو عـــربــيــة و ا
ـصـريـة والـتي يـبلغ الـعروض ا
عددها تـسعـة عروض مسـرحية
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بــــســــبب حــــاالت مـــثـل األزمـــات
الــــــقـــــلــــــبـــــيـــــة واجلــــــلـــــطـــــات
الــدمــاغـيــة.ولــكن ال تــوجــد أدلـة
كــثــيــرة تــثــبت مــا إذا كــان هـذه
الـصـلـة صحـيـحـة عـلى مـسـتوى

األفراد).
ومن أجل هــذه الـدراسـة اخــتـبـر
ؤشرات باحـثون مجـموعـة من ا
احليويـة للتـوتر وخطـر اإلصابة
بــــأمـــــراض الـــــقــــلـب .ووجــــدت
الدراسـة (أن مـسـتويـات هـرمون
األدرينالـ كانت أقل في عـينات
بــول ســكـان األحــيــاء الــتي بــهـا
ــقــارنـة مــســاحــات خــضــراء بــا
باألشـخـاص الـذين يعـيـشون في
مناطق بـها مسـاحة خضراء أقل
ا يشير إلى تـراجع مستويات

التوتر.

{ لـويــفـيل  –وكـاالت -  تــشــيـر
دراســــــــة صـــــــغــــــــيــــــــرة إلى أن
األشـخـاص الـذيـن يـعـيـشـون في
أحـيــاء بـهــا مـسـاحــات خـضـراء
ـا يـقل تــوتـرهم وخـطـر أكـبــر ر
إصـــابـــتـــهـم بـــأزمـــات قـــلـــبـــيـــة
ـقارنـة مع وجـلـطـات دمـاغـيـة بـا
سـكــان األحـيــاء الـتي ال تــتـوافـر
فــيــهـا مــنــاطق خــضـراء كــثــيـرة
.ويـــشــيـــر بـــاحــثـــون في دوريــة
جمعية القلب األمريكية إلى (أنه
عـلى مـسـتـوى الـسـكان كـكل يـتم
الــربط مــنــذ فــتــرة طــويــلــة بــ
ناطق ساحات اخلـضراء في ا ا
الـسـكنـيـة وتـراجع خـطـر الـوفاة
نــــتــــيــــجــــة مــــرض في الــــقــــلب
ومشـكالت في اجلـهاز الـتنـفسي
سـتشفى وتراجع خـطر دخـول ا


