
برنامج سماور/ ھوا دجلة 

 1/2017/2

إذا ازداد الغرور..نقص السرور •

الضمیر المطمئن خیر وسادة للراحة •

من یزرع المعروف یحصد الشكر •

القلوب أوعیة والشفاه أقفالھا واأللسن مفاتیحھا فلیحفظ كل إنسان مفتاح سره •

فقــرة تأمـــل : 

من االوراق المرفقة 

حالة الطقس : 

 /http://jo.arabiaweather.com

http://www.accuweather.com/ar/iq/baghdad/207375/weather-forecast/
 207375

 http://www.accuweather.com/ar/world-weather

حدث في مثل ھذا الیوم  

 1788 - جورجیا تصبح الوالیة الرابعة التي تقر وتوافق على االنضمام إلى الوالیات المتحدة األمریكیة. 

1929 – كندا والوالیات المتحدة تتفقان على حمایة شالالت نیاجارا. 

1986 - افتتاح المسرح القومي في مصر بعد إعادة تجدیده. 

موالید 

1988 - جوني إیفانز، العب كرة قدم أیرلندي شمالي. 

1991 - دافید سانتون، العب كرة قدم إیطالي. 



الصحف: ترفق الساعة 5:30 ص 

اقتصــاد: ترفق الساعھ 5:30 ص 

 ابراج الیوم   

برج الحمل

مهنياً: تعود األمور الى مجاريها الطبيعية، وترتفع املعنويات وتنفرج اساريرك 
 

عاطفياً: تنتعش العالقات العاطفية، وربما تطور عالقة بزميل أو صديق 
 

صحياً: تخف الضغوط النفسية عليك وترتاح اعصابك ما ينعكس على صحتك إيجاباً 

برج الثور

مهنياً: تتحمس لفكرة تراودك سرّاً، لحلم ال تجرؤ على البوح به، تتوضح أمور ويأتيك الجواب بعد طول 
انتظار، فتشعر باالرتياح 

 
عاطفياً: كيف تعرف تضفي اإلثارة على حياتك العاطفية بفضل مخيلتك الواسعة 

 
صحياً: أنت معرض اليوم لكثير من الضغوط، تمهمل وابتعد عن االجواء السلبية التي قد تهدد 

سالمتك 

برج الجوزاء

مهنياً: وضح كالمك تفادياً لحصول أي التباس أو سوء تفاهم، وُكن ليناً وتعامل مع اآلخرين بذكاء. 
إياك واالستفزاز 

 
عاطفياً: تستعيد ثقتك بنفسك وباملحيطني بك، وتجد أن الوقت مؤات لتكريس عالقة متينة بعائلتك 

وباألصدقاء الذين ابتعدت عنهم فترة 
 



صحياً: عليك تحاشي جميع املواقف التي تسبب العنف والغضب 

برج السرطان

مهنياً: حذار أخطاراً إذا جازفت في مجاالت دقيقة، وانتبه الستقرار موازنتك، وال تحّمل نفسك اكثر 
مما تستطيع، وال تنتظر خبراً حاسماً، وال تبدأ مشروعاً 

 
عاطفياً: حياتك االجتماعية غنية وخصوصاً في األعياد حيث تجتمع بالعائلة واألصدقاء برفقة الشريك 

 
صحياً: ال تدع نفسك تحت ضغوط نفسية كبيرة، أنت بحاجة الستنشاق الهواء والخروج إلى الطبيعة 

برج األسد

مهنياً: الجّو فارغ من الطاقة كليًّا، وبالتالي ال تستغرب إلغاء او تأجيالً ملوعد مهّم أو ربّما فشالً في 
التوصل إلى إيجاد الحلول، لذلك فإنّني أدعوك الى التّمهل 

 
عاطفياً: تحاول السيطرة على مشاعرك تجنباً لجرح مشاعر الشريك، وتلجأ إلى أحد األصدقاء طلباً 

للمساعدة والنصح 
 

صحياً: العالقة بني شعور الراحة واالسترخاء وبني تصرفاتك في الحياة باتت واضحة، فاالثنان يؤثر 
أحدهما في اآلخر 

برج العذراء

مهنياً: قد تشعر بالحزن أو اإلحباط أو القلق، أو قد تشعر باالضطراب أو الغضب وعدم القدرة على 
اإلمساك بزمام األمور، ال تجادل وال تتدّخل في أمور ال تعنيك 

 
عاطفياً: تمر حياتك بفترة من الرتابة، ويبدو كأن ال شيء مثيراً أو جديداً يطرأ عليه 

 
صحياً: فترة من النشاط املكثف مع اقتراب فصل الربيع يحمل معه التعب، إال انك تتمتع بالطاقة 

الكافية لتحمله 



برج امليزان

مهنياً: كل األمور تصب في مصلحتك وصار بإمكانك اتخاذ املبادرات املطلوبة وإظهار أعلى درجات 
الثقة بالنفس  

 
عاطفياً: الجّو لطيف يشّجع على اللقاءات الحميمة وعلى تطوير العالقة لذلك عليك أنت، يا صاحب 

املشاعر الجيّاشة، أن تصّب اهتمامك على الحبيب وأن تشعره بالراحة واألمان  
 

صحياً: عليك السير بوتيرة مظمة وبإمكانك تنفيذ أعمالك وإدارة شؤونك الشخصية بدون الوقوع تحت 
أي ضغظ نفسي  

 

برج العقرب

مهنياً: يدعمك هذا اليوم ويطلب إليك االستعجال بتنفيذ الخطط واملشاريع، فيسّلط الضوء على قضية 
شخصية ، وهو يوم من التنظيم والتحضير  

 
عاطفياً: تغيرات ملحوظة وتغتني عالقتك بمن تحب باملغامرات والرومنسية والتفاهم املتبادل  

 
صحياً: كي تحافظ على قلبك وصحتك ال تول املتاعب والشؤون اليومية أهمية زائدة  

برج القوس

مهنياً: إبَق حذراً وانتبه فقد ترهق اعصابك، وربما تعيش بلبلة ويكون من املستحيل تطمينك او تهدئتك 
 

عاطفياً: تتمتع بطاقة كبيرة لتعيش حياة عاطفية صاخبة، عالقات االجتماعية وصداقاتك في توسع 
وتضيف اإلثارة إلى حياتك  

 
صحياً: قد تشعر بقلق نفسي يجعلك فاقد القدرة على التركيز، هذا يوم عابر  

برج الجدي

مهنياً: بركان الحسد الهامد لدى بعض مبغضيك ال يلبث أن يثور، وأنت غافل عما يدور حولك  
 



عاطفياً: استيقظ من سباتك العميق، وراقب كل ما يجري من حولك، وإال ضاع الشريك منك  
 

صحياً: تستعيد عافيتك وحيويتك وتشعر أنك بوسعك القيام بأعمالك املتعددة براحة تامة  
 

برج الدلو

مهنياً: تكتشف مجاالت جديدة والخروج للقاء الناس، وتتضاعف شعبيتك ومن الضروري الخروج من 
دائرتك الضيّقة الستطالع اآلراء واألجواء  

 
عاطفياً: قد تواجه بعض املشاكل مع الحبيب الذي يظهر بعض العدائية تجاهك  

 
صحياً: التوتر العاطفي قد يجعلك تشعر ببعض التعب النفسي  

برج الحوت

مهنياً: تجنب الخيبات واالرتباك، وحافظ على رباطة جأشك حتى لو تعرضت لالستفزاز، كما قد يطرأ 
ما يجعلك مضطراً إلى صرف بعض األموال  

 
عاطفياً: االجواء العاطفية هادئة، وهذا مؤشر ايجابي قياساً بما كانت عليه األحوال في السابق 

 
صحياً: االنتباه الى الطعام الصحي ونظامك الغذائي بات ضروريا في هذه املرحلة

فقرة ھل تعلم  

 تم إنشاء أول صيدلية في التاريخ في العهد العباسي في بغداد عام 621 هـ •

أن السرعة التي تدور بھا األرض حول الشمس تعادل ثمانیة أضعاف السرعة التي تغادر •
بھاالرصاصة فوھة البندقیة  

ان الفیل ھو الحیوان الوحید الذي لھ أربع ركب . •

ھل تعلم ان اكثر الفواكھ نفعا لجسم االنسان ھي العنب  •



 
  Coming up

ھل تعلم بأن العام لم یكن یبدأ في شھر ینایر/ كانون الثاني  ؟  •

 عودة اإلقبال على لعبة الطاولي •

الدولة الوحیدة في العالم التي تحظر(تمنع) الطالق •

أكبر صحن "فتوش" في العالم •

نظارة “أوكیلوس” ستجعلك تتحكم فیما ترى بحركة عینیك •

8 أصناف غذائیة تسبب الشیخوخة.. ابتعدوا عنھا •

  وصفتین منزلیتین إلنقاص وزنك بأقل التكالیف •

الكشف عن سبب مغادرة مورینیو للبرتغال سًرا •

  األفالم التفوتھا مع عائلتك في 2017 •

  أكثر 6 أغاٍن عربیة مشاھدة في 2016 •

نانسي عجرم أضاءت سماء أبو ظبي •

لمن تعود ملكیة القارة القطبیة الجنوبیة المتجمدة؟ •

االسطورة العراقیة منیر بشیر في فقرتنا فقرة شخصیات •

كیفیة التعامل مع الطفل العنید .. نصائح وحلول ھامة  لكي سیدتي االم •

الساعة الثانیة  



  

موسوعة غنیس 

 أكبر مجسم بأغطیة القواریر 

استطاعت طالبة كویتیة أن تدخل اسمھا واسم بالدھا إلى موسوعة غینیس، بعد أن تمكنت من صنع أكبر 
مجسم بیئي في العالم من أغطیة القواریر المستعملة. في فبرایر 2015، عرضت الطالبة المجسم، الذي 

یحتوي على 147008 غطاء لقواریر مستعملة، تم جمعھا خالل سنتین. وشاركھا في إنجاز المجسم، الذي 
حمل رسومات لمعالم كویتیة، أكثر من ألف طالب 

 أكبر صحن "فتوش" في العالم 

بالفتوش دخلت بلدة قب الیاس اللبنانیة موسوعة غینیس، إذ تم إعداد أكبر صحن فتوش في العالم، بوزن 
4432.52 كلغ، تسلّم على إثره رئیس بلدیة قب الیاس-شھادة تثبت اإلنجاز. وإلعداد ھذا الصحن عمل نحو 

100 شخص لمدة 3 ساعات و20 دقیقة، وتم استخدام 150 كلغ من البندورة، 105 كلغ من البصل ومثلھا من 
الفجل، 42 كلغ من النعناع، 1050 من الخیار، 315 كلغ من الخس، 336 كلغ من الخبز المحمص ومثلھا من 

عصیر حامض، و210 من زیت الزیتون. 

اخبار منوعة  

 للنساء فقط جمیع  الطرق تؤدي الى الفلبین (الدولة الوحیدة في العالم التي تحظر الطالق) 

الفلبین ھي الدولة الوحیدة في العالم التي ال تزال إلى وقتنا الحالي تمنع الطالق وفًقا لما ینص علیھ قانون 
األسرة. 

في الفلبین، كان الطالق مسموًحا بھ حتى عام 1950، ولكن قام القانون المدني بإلغائھ. ال یمكن أن یتم أي 
طالق بین الزوجین بموجب القانون، و یطبق على الجمیع وإن كانوا في أي مكان في العالم. ، فھم في نظر 

القانون في الفلبین زوجین! 

 لكن  ھناك استثناءات لكل قاعدة، في الفلبین، الزواج من عرق آخر أو دولة أخرى قد یسمح بأمر الطالق. 
یمكن أن یتم الطالق إن كان الزوج القادم من دولة أخرى یسعى للطالق في بلده، 

ھل تعلم بأن العام لم یكن یبدأ في شھر ینایر/ كانون الثاني  ؟ 



 االحتفال بالعام الجدید في  شھر كانون الثاني ظاھرة جدیدة نسبیاً، إذ إن أولى االحتفاالت المسجلة بالعام 
الجدید كانت عام 2000 قبل المیالد، وكان یتم االحتفال بھا في موسم الربیع بمنتصف اذار. 

واختلفت على مر العصور والثقافات مواعید االحتفال ببدایة العام، وھنا سنعرض تاریخ االحتفال بالعام 
الجدید في الثقافات المختلفة.  حیث : 

االحتفال بآكیتو في بابل یعتبر من أوائل االحتفاالت برأس السنة أو بدایة العام في التاریخ وذلك منذ 4000 
عام، وكان احتفاالً یجمع بین الدین واألسطورة، ویتم في الیوم األول الذي یظھر فیھ القمر مكتمالً بعد 

االعتدال الربیعي بأواخر اذار، إذ یصبح الیوم مقسماً بالتساوي بین النھار واللیل، ما یجعلھ الیوم الذي تولد 
فیھ الطبیعیة من جدید. 

اما في  التقویم الروماني األول كان مصمماً بحیث تكون بدایة العام في األول من اذار، إذ احتوى على 10 
أشھر فقط. وفي العام 153 قبل المیالد انتقلت بدایة العام من شھر اذار  إلى كانون الثاني 

وفي العام 567 تم إلغاء األول من كانون الثاني كبدایة للعام وذلك في العدید من الدول األوربیة، وأصبح 
العام الجدید یبدأ في 25 كانون االول یعني من كریسمیس .  

في عام 1582 أعاد تقویم االول من كانون الثاني اعتباره مرة أخرى، وھو الذي یتم استخدامھ اآلن في معظم 
بلدان العالم. 

اخبار التكنلوجیا 

 نظارة “أوكیلوس” ستجعلك تتحكم فیما ترى بحركة عینیك 
 Eye خرجت تقاریر جدیدة، تؤكد استحواذ شركة “أوكیلوس ریفت” للواقع االفتراضي، على شركة 

Tribe، المتخصصة في تطویر تقنیات، لتتبع حركة العین. 

وأشارت التقاریر، إلى أن الصفقة ستدعم عمل نظارة “أوكیلوس”، وكیفیة عرض المحتوى خاللھا، 

وھذا التطویر، سیثري تجربة المستخدم، ویجعلھ یتجول بشكل سھل داخل العالم االفتراضي بعینیھ. 

ما زالت قیمتھا غیر معروفة 

كذلك  لم  تخرج تقاریر رسمیة للصفقة  



 “أبل” تسجل براءة اختراع لحمایة سماعتھا الالسلكیة 
 سجلت شركة “أبل” براءة اختراع جدیدة تساعد المستخدم على حمایة سماعاتھ AirPods من الضیاع، 

وفقًا لما جاء على موقع “سالش دوت” التقني. 

وحسب الموقع، فإن “أبل” ستصمم سماعتھا بشكل جدید مزود بمغناطیس، بحیث تتجاذب السماعتان بعضھما 
عبر نسیج األذن؛ ما سیعمل على تثبیتھما جیداً. 

اخبار صحیة 

 8 أصناف غذائیة تسبب الشیخوخة.. ابتعدوا عنھا 

 یـؤثـر الـطعام الـذي نـتناولـھ، عـلى مـدى تـقدمـنا فـي الـسن، والسـرعـة الـتي یـتم بـھا ذلـك، حـیث تـساعـد الـكثیر مـن 
األطـعمة الـتي ال نھـتم بـھا، فـي إظـھار مـالمـح الشـیخوخـة مـبكًرا وقـبل أوانـھا، عـلى وجـوھـنا، وذلـك بسـبب جھـلنا 

بالتأثیرات السلبیة لھا. 

وتسـتعرض  قـائـمة تـضم مجـموعـة مـن تـلك األطـعمة، الـتي تـساھـم فـي زیـادة وتـیرة اإلصـابـة بـالشـیخوخـة،  طـبعا 
ھذا الكالم  ینطبق على االشخاص المداومین على ھذا النوع من االصناف  ونوردھا في األسطر التالیة: 

1- الوجبات السریعة 

یشـدد األطـباء، عـلى أن الـوجـبات السـریـعة أھـم وأبـرز مسـببات ومسـرعـات الشـیخوخـة، فھـي تـحتوي عـلى 
أحماض دھنیة غیر مشبعة، تسبب انسداًدا في الشرایین  

2- المواد المصنعة المحتویة على احماض دھنیة 

فـضالً عـن احـتوائـھا عـلى أحـماض دھـنیة مشـبعة، كـالـوجـبات السـریـعة، إال أنـھا تـتمیز أیـًضا بـاحـتوائـھا عـلى 
كربوھیدرات ثقیلة، تلحق أضراًرا بالغة بالجسم، أھمھا حساسیة الجلد . 

3- األطعمة المملحة  

الـمواد الـغذائـیة الـتي تـضم مـكونـات ذات كـمیات عـالـیة مـن الـملح، لیسـت مـفیدة لـلجسم، وتـزیـد مـعدالت الـتقدم فـي 
العمر، ألنھا تسبب أضراًرا بالكلى، وتزید ضغط الدم، وتصیب اإلنسان بالجفاف  

4- القھوة الزائدة 

  أن الـمبالـغة بشـربـھا تـؤدي ألضـرار بـالـغة عـلى الـجسم، الحـتوائـھا عـلى الـكافـیین الـذي یـؤدي  تـجاعـید البشـرة 
بسبب تقلیل احتفاظھا بالماء. 

5- مشروبات الطاقة 

تـحتوي عـلى مسـتویـات عـالـیة مـن مـادة الـكافـیین، الـتي تسـبب الـجفاف، إضـافـة الحـتوائـھا الـعدیـد مـن الـمركـبات الـتي 
تجعلھا في بعض االحیان و بزیادة استخدامھا خطرة على الجسم . 



6- المشروبات الغازیة 

تـتضمن تـركـیبتھا، مسـتویـات عـالـیة مـن الـسكر وعـنصر الـفركـتوز، الـذي یـعتبر مـن الـعوامـل الـمھمة فـي حـدوث 
الشیخوخة  . 

7- الحلویات والسكاكر 

السكر المصنع تسبب الكولسترول، وتؤدي لإلصابة بالنوع الثاني من السكري. 

8- اللحوم الرخیصة 

تـكون غـیر مـعالـجة بـشكل سـلیم، وتـتضمن الـكثیر مـن الـدھـون، ویـوضـع عـلیھا كـمیات كـبیرة مـن الـمواد الـحافـظة، 
التي تزید من عمرھا االفتراضي، لذا تكون نسبة الصودیوم فیھا عالیة، وذلك كلھ یؤثر على الجھاز المناعي. 

   وصفتین منزلیتین إلنقاص وزنك بأقل التكالیف 

ال شـك أن زیـادة الـوزن وتـراكـم الـدھـون فـي الـجسم تـؤدیـان إلـى مـضاعـفات صـحیة، مـثل ارتـفاع نسـبة 
الـكولیسـترول وضـغط الـدم وآالم الـمفاصـل وعسـر الـھضم وأمـراض الـقلب واألوعـیة الـدمـویـة وغـیرھـا، لـذلـك 
إذا كـنت تـریـد إنـقاص وزنـك بـسھولـة فـھناك عـالج مـنزلـي فـعال یـمكنك اتـباعـھ. ایـضا إذا كـنت تـشكو مـن 
إنـفاقـك أمـواالً كـثیرة، حـتى تـحصل عـلى بـنیة جسـدیـة سـلیمة، وحـالـتك الـمادیـة ال تـسمح بـذلـك،  نـقدمـلك بـعض 

الوصفات، التي تساعدك على فقدان الوزن، بأقل التكالیف. 

الوصفة األولى ومكوناتھا:   العسل  2 ملعقة كبیرة /  مسحوق القرفة  1 ملعقة كبیرة  /  2 كوب ماء 

یـعتبر مـزیـج العسـل والـقرفـة والـماء، عـالًجـا طـبیعًیا إلنـقاص الـوزن، لـقدرتـھ عـلى زیـادة الـتمثیل الـغذائـي 
الـخاص بـك، وخـفض مسـتوى ھـرمـون الـكورتـیزول الـذي یـنتجھ الـجسم، لـلمساعـدة عـلى فـقدان الـوزن 
بسـرعـة، بسـبب ضـعف قـدرة خـالیـا الـجسم عـلى تخـزیـن الـدھـون الـزائـدة، وتسـریـع مـعدل األیـض.ومـع ذلـك، 
یـجب عـلیك أیـضا اتـباع نـظام غـذائـي صـارم، ومـمارسـة الـتماریـن جـنًبا إلـى جـنب مـع الـعالج، وإال فـلن یـكون 

فعاالً. 

الوصفة الثانیة: بنفس المكونات ولكن بطریقة أخرى وھي: 

ضـع العسـل والـقرفـة والـماء فـي وعـاء، وقـم بـتسخین الـمزیـج لـبضع دقـائـق حـتى یـغلي، ثـم ضـع الـمزیـج فـي 
كوب، واشرب منھ ببطء، وأحرص على تناول ھذا المزیج كل صباح قبل اإلفطار. 

  



اخبار ریاضیة 

 باریس سان جیرمان یفتح خزائنھ لضم خلیفة ھنري 

 أكدت تقاریر إعالمیة أن نادي باریس سان جیرمان الفرنسي رصد 60 ملیون یورو لضم الالعب صاحب 
اإلصول الكامیرونیة، كلیان مابیھ، الجناح األیسر لنادي موناكو، في فترة االنتقاالت الشتویة المقبلة. 

وذكرت صحیفة “لوبار یزیان" المقربة من فریق العاصمة الفرنسیة ان موناكو سبق ان رفض عرضا من 
لایر مدرید واخر من برشلونة لضم الالعب مابیھ   الملقب بخلیفة ھنري 

 الكشف عن سبب مغادرة مورینیو للبرتغال سًرا 

سافر مدرب مانشستر یوانیتد جوزیھ مورینیو لبالده البرتغال مرتین في 24 ساعة لالطمئنان على زوجتھ 
ماتیلدي التي أجرت عملیة جراحیة طارئة. 

وكانت تقاریر صحفیة أبدت استغرابھا من مغادرة مورینیو صباح الخمیس في وقت مبكر دون أن تعلم 
وجھتھ رغم أن الفریق كانت تنتظره مباراة أمام میدل سبره، والتي فاز فیھا 2-1 یوم السبت. 

وكشفت صحیفة "ذا صن" البریطانیة أن مورینیو استقل طائرة خاصة مغادرة إلى البرتغال صباح یوم 
األربعاء وعاد إلى مانشستر مساًء في رحلة تبلغ طولھا 2100 میل. 

اخبار فنیة  

 استمتع بمشاھدة ھذه األفالم مع عائلتك في 2017 

إذا كنت من المواظبین على متابعة آخر إنتاجات ھولیوود السینمائیة، ولدیك عائلة تحب أن تشاركك 
مشاھدة أفالم تفید ان تكون ألمسیات تجتمع فیھا معھا فالقائمة التي نشرتھا 

 The Guardian ستساعدك على اختیار أفالم 2017 تناسب العائلة. 

Beauty and the Beast .1Paddington .6

A Christmas Carol .2Wonder Woman .7

Coco .3Spider-Man: Home coming .8

Cruella .4A Star is Born .9

Despicable Me .5

https://www.theguardian.com/film/filmblog/2016/dec/26/the-most-exciting-family-films-of-2017


  أكثر 6 أغاٍن عربیة مشاھدة في 2016 

 شهد العام 2016 مزيداً من انفتاح األغنية العربية على األلوان املوسيقية في العالم، حيث سيطرت 

األصوات الشابة على املشهد الغنائي في الوطن العربي، وهذه األصوات تسير بعيداً باألغنية عن 
شكلها الكالسيكي من حيث الكلمات واللحن والتوزيع املوسيقي أو حتى املدة الزمنية لالغنية 

الواحدة.  

حيث احتل الفنان املغربي سعد املجرد املركز األول بأغنية "ماشي ساهل" من كلمات سمير املجاري، 
وألحان وتوزيع محمد الشرابي   وحققت أكثر من 99 مليون مشاهدة، وحل الفنان املغربي عبدالفتاح 
الجريني في املركز الثاني في النسخة العربية ألغنية الفيلم الهندي "fan " لنجم بوليود "شاروخان" 

والتي حملت نسختها العربية اسم "جابرا"، و حصدت 79.2 مليون مشاهد ,

 في املرتبة الثالثة في قائمة األكثر مشاهدة لألغاني العربية جاء الفنان املغربي أحمد شوقي في 
أغنية "حبك تسونامي" التي حصدت أكثر من 68 مليون مشاهدة. امللحن والفنان الكويتي الشاب 
حمد القطان حقق نجاحاً كبيراً في العام 2016، حيث استطاع تقديم أغنيتني نالتا نسب مشاهد 
عالية، وهي "لو علي" التي حققت 14 مليون مشاهدة , كذلك  كان للفنان العراقي ماجد املهندس  

حصة كبيرة في هذا العام  حيث  حققت اغنية  تناديك   أكثر من 40 مليون زيارة.

 نانسي عجرم أضاءت سماء أبو ظبي 

 وسط حضور تخطى كل التوقعات إستقبلت النجمة اللبنانیة نانسي عجرم السنة الجدیدة في أبو ظبي حیث 
أحیت حفالً غنائیاً ضخماً في فندق Beach Rotana – أبو ظبي كان بإنتظارھا فیھ جمھور عریض 

واآلالف من محبّیھا الذین حضروا من كل أرجاء اإلمارات العربیة المتحدة والّدول المجاورة لإلحتفال معھا 
بھذه المناسبة الممیّزة. 

قّدمت نانسي عجرم خالل الحفل مجموعة كبیرة من أغنیاتھا القدیمة والجدیدة، وسط تفاعل غیر مسبوق من 
الحضور ومحبّیھا الذین رّددوا قبلھا الكلمات في أجواء فریدة فأطربت الساھرین وعانقتھم بنقاء صوتھا 

وإحساسھا النادر. 

نانسي عجرم تألقت خالل األمسیة بفستان أسود طویل أبرز جمالھا وأناقتھا فسحرت الجمھور، حبست أنفاس 
الساھرین وخطفت قلوبھم التي ھتفت حبّاً بھا فتقنلت كأمیرة تسیّج مسرحھا موجات تصفیق متواصل 

وھیصات إعجاب لم تتوقف حتى ساعات الفجر األولى. 



فقرة منوعة  

 لمن تعود ملكیة القارة القطبیة الجنوبیة المتجمدة؟ 

رسمیًا ال یمتلك أحد القارة القطبیة الجنوبیة المتجمدة، فإن حوالي 12 دولة تّدعي أحقیتھا بحیازة جزء منھا  

جتمعت كل من األرجنتین، وبلجیكا، وفرنسا، والیابان، ونیوزیلندا، والنرویج، واتحاد جنوب أفریقیا، واتحاد 
الجمھوریات السوفیتیة االشتراكیة سابقا، والمملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وأیرلندا الشمالیة، والوالیات 

المتحدة األمریكیة لالتفاق على معاھدة القارة القطبیة الجنوبیة. وقد نصت على أنھ من مصلحة البشر أن تبقى 
القارة القطبیة مستخدمة حصًرا لألغراض السلمیة، ویجب أال تصبح میدانًا للصراع الدولي. وإلى جانب عدم 

استخدام السالح، فھناك ثالثة شروط بقیت مستخدمة إلى یومنا ھذا، وھي: 

ال للوجود العسكري. 

ال للتعدین. 

ال للتفجیرات النوویة. 

ھذا یعني أن القارة القطبیة الجنوبیة ستكون مستخدمة فقط من قبل البعثات العلمیة والتي علیھا أن تحافظ على 
نظافتھا وعدم ترك أي مخلفات وراءھا على اإلطالق 

فقرة شخصیات 

 منیر بشیر 

 منیر بشیر  موسیقار عراقي و عازف عود، یعتبر من أھم عازفي العود في القرن العشرین ھو من موالید   
  1928

ولد في الموصل في عائلة یعلو بین جنباتھا صوت الموسیقى ، آلیاً على العود، حیث كان الوالد عازفاً قدیراً 
وصانعاً لبعض آالت الوتریة ، التي من بینھا العود, وغنائیاً، على صوت حناجر الوالد أیضاً، الذي كان یتمتع 

بصوت رخیم شفاف ساعده كثیراً في أداء تراتیل الكنائیسیھ. منیر ومنذ نعومة أظفاره، إتجھت عنایتھ نحو 
الموسیقى ، وبخاصة حین كان شقیقھ األكبر جمیل،یعزف على الكمان والعود في البیت، قبیل رحیلھ إلى 
بغداد لاللتحاق بدراسة الموسیقى في المعھد الموسیقي الذي ُعرف فیما بعد بمعھد الفنون الجمیلة. وانتقل 

(تأثیر) أجواء البیت الموسیقیة إلى كافة أفراد العائلة. التحق منیر بمعھد الفنون الجمیلة عام 1939 ، لیدرس 
العود على الشریف محي الدین حیدر (أستاذ وعازف بارع للعود والجلو) ویتخرج فیھ عام 1946. تأثر كثیراً 

بأستاذه حیدر، وأخذ عنھ أسالیبھ التقنیة المتقدمة في العزف . كما كان األمر عند شقیقھ جمیل. مارس العمل 
الفني في إذاعة بغداد ، وفي تلفزیون العراق بعد تأسیسھ عام 1956، عازفاً ورئیساً لفرقتھا الموسیقیة 

ومخرجاً موسیقیاً، ومن بعد رئیساً لقسم الموسیقى . كما مارس التدریس في المعھد. وأسس لھ معھداً خاصاً 
باسم (المعھد األھلي للموسیقى)، وصار رئیساً لجمعیة الموسیقیین العراقیین. 



 (Comparative Musicology) سافر إلى ھنغاریا في عام 1962 ، دارساً لعلوم الموسیقى المقارنة
وحصل على درجة الدكتوراه في ذلك. 

توفي منیر بشیر في 28 أیلول 1997 على أثر نوبة قلبیة قبیل رحلة فنیة لھ للمكسیك. 

ولمنیر ابن اتخذ نفس مشوار والده  اسمھ عمر بشیر عازف عود عراقي  صاحب احساس یخلط  بین 
الموسقى  الغربي والشرقي  .  

 اشھر مقطوعات منیر بشیر مقطوعة بعنوان (بغداد) 

 فقرة (نصیحة لالم)   

 كیفیة التعامل مع الطفل العنید .. نصائح وحلول ھامة  

یولد األطفال وھم مزودین بالسمات العقلیة نفسھا والتي یتمتع بھا البالغین ولكن البالغین لدیھم من الخبرة 
مایجعلھم قادرین على التصرف والقیادة وتحمل المسؤلیة لكن حالیا ومع االنشغال الدائم أصبح اآلباء ال 

یجدون الوقت للتحدث واالستماع ألبنائھم وبالتالي أین سیستطع الطفل اكتساب الخبرة قد یتاح للطفل خاصة 
بالروضة أو المدرسة أن یتعلم ولكن ھذا لیس كافیا إذ یأتي بسلوك قد ال یتقبلھ الوالدان . كیفیة التعامل مع 

الطفل العنید  

1. تحدث وأستمع لطفلك:حاول أن تقضي بعض الوقت یومیًا في التحدث مع طفلك وبناء عالقة صداقة ومودة 
كي یكتسب الطفل خبرات تجعلھ قادر على التصرف وأیًضا تؤھلھ لبناء شخصیة مفعمة بالثقة 

. 2. السلوك:   الغضب لیس الحل ال تزید النار وقوًدا ینبغي على اآلباء التحلي بالصبر والھدوء و محاولة 
التحدث للطفل ومعرفة سبب العناد بعض األطفال ال یستجیبون لھذا األسلوب الھادئ یمكنك عقابھم ببعض 

األسالیب  معینة نذكرھا الحقا . 

 3. المشاركة وعالقة األخذ والعطاء: إذا قمت بمساعدتي في ترتیب غرفتك سوف أكافئك”. 

4. كن قدوة صالحة لھ: في أن تكون قدوة حسنة لطفلك و ال تفعل شئ ونقیده أمام الطفل كي ال یفقد الثقة فیك، 
مثال : ” نظف الطبق الذي تأكل فیھ بعد االنتھاء من الطعام وأجعل طفلك یري ھذا وقل لھ أن ھذا سلوك 

سلیم” 

 5. ال تصرخ بوجھ طفلك: الصرخ والسب والتعنیف یجعل الطفل أكثر عنادا فأنتبھ. كیفیة التعامل مع الطفل 
العنید: یجب علیك شرح وجھة نظرك للطفل بھدوء فاألطفال لن تصغي لكلماتك كاقائد وحاول أنت أیضا أن 

تفھم وجھة نظرھم ومن ثم األتفاق على أنسب الحلول أجعلھم یفكرون معك في حلول للمشكلة ومشاكل 
أخرى، كسب الثقة ھو األھم ال تجعلھم یشعرون أنك عدو. 



 6. أعطھم االحترام: ألنھم صغار ھذا ال یعني أنھم ال یستحقون االحترام، كمثال  ” حبیبي من فضلك یمكنك 
أن تضع ألعابك في مكانھا بعد اللعب سوف أغضب منك أن أھملتھا” 

 7. أمدح طفلك وكافئھ: أثبت (ثروندیك) أن اآلباء الذین یقومون بسلوك أفضل عند المكافئة مما یعز من 
سلوكھم اإلیجابي فال تنسي الثناء على طفلك إذا قام بسلوك حسن ویمكنك مكافئتھم على أفعالھم الصحیحة قم 

بالثناء على أفعالھم الجیدة على الفور وبصدق. كیفیة التعامل مع الطفل العنید : “كنت رائع وأنت تساعدني في 
تنظیف غرفتك شكرا “. 

  


