
 شباب يدعمون 
الكتاب اإللكتروني 

أكـــــد عـــــدد مــــن الـــشـــبـــاب عـــبـــر بـــعـــض املــنــتــديــات 
 (E — BOOK ) االلكتروني الكتاب  أن  العربية 
أفضل بكثير من الكتاب العادي من حيث القراءة 
والحصول عليه ويراه مستخدمون أنه من أسهل 
املهمة،  الطرق لالطالع على األبحاث واملعلومات 
ويشير عدد من املهتمني إلى أن ما يحتويه الكتاب 
االلكتروني من معلومات وصور في "ملف" واحد 
القراءة وجعلها  ساهم بشكل كبير في تبسيط 
أكثر تشويقًا من الطريقة العادية في قراءة الكتب.

◄    الجمعة 9 ذو القعـدة 1432 هـ 7 أكتوبر   2011م - العـدد 8513

نورث وسترن تعد جيال من اإلعالميني بمواصفات عاملية
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في الداخل

الدكتور محسن رشوان:
قطر قادرة على صنع طفرة 

في البحث العلمي

  

 مظاهر تخدش الحياء تغزو املجمعات واملجتمع 
التي ال تتناسب مع   (  كثرت ظاهرة (طيحني 

وانتشرت  واملسلمني  الــعــرب  وتقاليد  عـــادات 

بشكل فظيع بني شباب املجتمع من الجنسني 

عـــلـــى أنـــهـــا مــــوديــــالت تـــواكـــب الـــقـــرن الـــواحـــد 

العامة وال  املوضة تخدش حياء  والعشرين، 

البيئة  اآلخرين وال تنسجم مع  تراعي شعور 

فاالفكار  كانت محافظة..  اذا  العربية خاصة 

الــغــربــيــة ولـــدت فــي ســجــونــهــا ومــنــهــا انتقلت 

وغــزت عقول  العربية  االسالمية  األحــيــاء  إلــى 

فئة معينة من الشباب بنطلون الـ "لو ويست" 

عـــلـــى انـــهـــا تـــغـــري الــــطــــرف الـــثـــانـــي وجــمــيــلــة 

البناطيل  لــبــس  طــريــقــة  تتميز  الــنــظــر  وتــلــفــت 

"طــيــحــنــي" بــوســعــهــا مــن األعــلــى عــلــى الخصر 

بــحــيــث يــوشــك عــلــى الــســقــوط عـــدة مـــرات مما 

وبتقليد  الداخلية  املــالبــس  الــى ظهور  يــؤدي 

كثيرة  مــصــائــب  علينا  جــرت  لــلــغــرب  الــشــبــاب 

يتعدى  ال  التقليد  املجتمع،  نفسية  تؤثر على 

الشكل فقط بل يتعدى سلوك اإلنسان ونفسه 

وأخالقه وعاداته وتقاليده ويجب عدم تقليد 

الــــغــــرب فـــاســـلـــوب حــــيــــاة الـــغـــربـــيـــني يــخــتــلــف 

الــــشــــرق وال نـــتـــلـــون بــنــمــط حـــيـــاتـــهـــم الن  عــــن 

مصائبها عظيمة وكبيرة

أجـــــرت "الــــشــــرق" مــقــابــلــة مـــع عــــدة شـــبـــاب مــن 

عـــن بعضها  مــخــتــلــفــة  آراء  الــفــئــتــني ورصــــدت 

فـــمـــنـــهـــم مـــــن قــــــال إنــــهــــا جـــمـــيـــلـــة وال تـــخـــدش 

الــحــيــاء ومــواكــبــة لــلــعــصــر الــحــديــث وال تــؤثــر 

ســـلـــبـــا عــــلــــى الـــــفـــــرد واملــــجــــتــــمــــع ولــــيــــس لــهــا 

الــشــبــاب  لــفــئــة معينة مــن  ســلــبــيــات ومــنــاســبــة 

أية أهداف  وانها حرية شخصية وليست لها 

مــخــفــيــة وإنـــهـــا مــؤقــتــة إلـــى ان تــظــهــر صــرخــة 

أخـــــرى وجــــديــــدة، امــــا الـــطـــرف الـــثـــانـــي فـــقـــال: 

الـــظـــاهـــرة دخــيــلــة عــلــى املــجــتــمــعــات الــعــربــيــة 

واإلســـالمـــيـــة ومــرفــوضــة عــنــد املــســلــمــني فهي 

ال تــنــســجــم مــع الـــعـــادات والــتــقــالــيــد وال تــالئــم 

املسلمة. الشخصية 

انــتــشــرت طــريــقــة لــبــس الــبــنــاطــيــل عــلــى شــكــل 

"طــيــحــنــي" بــشــكــل فــظــيــع بــني الــشــبــاب الــعــربــي 

وارتــــــــــداء مـــثـــل هـــــذه الـــبـــنـــاطـــيـــل لـــيـــس حـــريـــة 

الحرية هي  ان  املعروف  شخصية فردية ومن 

احــتــرام حــريــة اآلخــريــن مــع مــراعــاة شعورهم 

عــــقــــول شـــبـــابـــنـــا  وان  الـــــغـــــرب  تـــقـــلـــيـــد  وعــــــــدم 

لديهم  اصبحت رخيصة 

لــكــنــنــا  الـــغـــرب  يـــقـــلـــدون  الـــشـــبـــاب ال  كــــان  واذا 

فـــي ســـالم وامــــن مـــن هـــذه االفـــكـــار الــتــي تضر 

املــجــتــمــع فـــي آن واحــــــد، فـــالـــغـــرب يــتــمــنــى ان 

يـــقـــضـــي عــــلــــى االســـــــــالم مــــنــــذ إقـــــامـــــة الــــدولــــة 

االسالمية بأية صورة ولن يرضوا عنا اال اذا 

الحنيف. ديننا  ارتددنا عن 

• حسن الشرشني
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مازالت في بداية مشوارها.. الفنانة اإلماراتية عليا املناعي:

 طموحي املشاركة  طموحي املشاركة 
في الدراما الخليجية في الدراما الخليجية 

 

 أكدت الفنانة اإلماراتية عليا املناعي أنه سيعرض لها عمالن (ظالل املاضي) 

و(وديمه) قريبا، مشيرة إلى أنها قدمت عملني في موسم رمضان وهما (نوح 

الحمام) و(الغني والبخيل) ولقيا استحسانا وقبوال لدى املشاهدين، منوهة 

بأنها كانت راضية عن أدوارها في املسلسلني.

وكــشــفــت خــــالل حـــوارهـــا لــــ (بـــراحـــة الـــشـــرق) أنــهــا تــطــمــح إلــــى أن تـــشـــارك في 

أعمال تليفزيونية خليجية لتخرج من نطاق املسلسالت املحلية إلى النطاق 

الخليجي، مؤكدة رغبتها في التمثيل السينمائي بشرط أن يكون الدور جيدا.

وأشــــارت إلـــى أن بــدايــتــهــا الفنية كــانــت مــع الــتــلــيــفــزيــون، حــيــث شــاركــت فــي 3 

أعمال في رمضان املاضي مع الفنانة سميرة أحمد منوهة بأنها حصلت على 

جائزتني بالرغم من أنها مازالت في بدايتها الفنية، وهي جائزة أفضل ممثلة 

في مهرجان الشباب 2010 والجائزة الثانية في مهرجان الطفل وايضا عن 

أفضل ممثلة.

• حسن علي
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الــتــي عــرضــت في  التليفزيونية  أعــمــالــك  ◄◄   مــا آخـــر 
مــوســم رمـــضـــان؟ وهـــل القـــت اســتــحــســانــا مــن قبل 

الجمهور؟
► كــان لــي عــمــالن عــرضــا فــي مــوســم رمضان 
مــســلــســل (نـــــوح الـــحـــمـــام) لــشــركــة الــجــرنــاس 
لــإلنــتــاج الــفــنــي إلــــى جــانــب مــســلــســل (الــغــنــي 
املــهــا لإلنتاج الفني، وكــان  والبخيل) لشركة 
الــجــمــهــور، حيث  بـــني  للعملني صـــدى جــمــيــل 
لقيا استحسانا وقبوال كبيرين لدى الجمهور 
العربي بشكل عام واملشاهد اإلماراتي بشكل 

خاص.

أدوار تليفزيونية

◄  ◄  وما األدوار التي قمت بأدائها في هذه األعمال؟ 
وما تقييمك لها؟ وهل القت قبوال لدى الجمهور؟

► بالنسبة ملسلسل (الغني والبخيل) قمت 
الــزوجــة الصبورة على مشاكل زوجها،  بــدور 
بمعنى املرأة املغلوبة على أمرها والتي تمثل 
الــشــريــحــة الــواقــعــيــة فــي الــــدول الــعــربــيــة وأمــا 
بالنسبة للمسلسل اآلخر وهو (نوح الحمام) 
فقمت بــدور ازدواجـــي بمعنى معاملة الناس 
بـــاملـــثـــل وأمــــــا بـــخـــصـــوص تــقــيــيــمــي لــلــعــمــلــني 
فــهــو جــيــد جــــدا ألنـــنـــي قــمــت بـــــــأدوار جميلة 
وراضية عنها واألهم أن كان لها قبول من قبل 

الجمهور بصورة جميلة والحمد لله.
◄ ◄ وهل لديك أعمال جديدة أخرى ستعرض قريبا؟ 

ومتى وأين ستعرض؟
► نــعــم لــــدي عـــمـــالن وهـــمـــا (ظـــــالل املـــاضـــي) 
والــعــمــل اآلخـــر (وديــمــه) وهــو مسلسل تراثي 
وســوف يتم عرضهما قريبا ولكن ليس لدي 

أي فكرة متى وأين سيتم عرضهما.
التي تفضلني تمثيلها بشكل عام؟  ومــا األدوار   ◄ ◄
لـــم تــقــدمــيــهــا وتــســعــني إلــى  الـــتـــي  ومــــا هـــي األدوار 

تقديمها للجمهور؟
الــحــاالت  املــركــبــة أو بــمــعــنــى آخــــر  ► األدوار 
الــتــي يــمــر بــهــا الــشــخــص بــســبــب مـــا يــواجــهــه 
البيئة،  فــي حــيــاتــه أو مــن  مــن ظــــروف معينة 
أعتبر نفسي مبتدئة في الوسط الفني وغير 
مــســتــعــجــلــة وأريــــــد أن أصـــعـــد الــســلــم خــطــوة 
خــطــوة ألنــنــي أريــــد أن أنــمــي قـــدراتـــي الفنية 
ومــــهــــاراتــــي فــــي الــتــمــثــيــل وأكـــتـــســـب الــخــبــرة 
الكافية وفي رأيي أن الفنان املتميز يجب عليه 
أن يتمكن مــن أداء جميع األدوار وال يكتفي 
بـــدور معني فــقــط، بمعنى أن يتعب  بنمط أو 
البداية لكي ال  على نفسه بــصــورة كبيرة فــي 

يحدث عند املشاهد نوعا من امللل.

أعمال خليجية

◄ ◄ بالرغم من شهرتك في اإلمارات إال أننا نجد أنك 
لم تشاركي في أعمال خليجية خــارج اإلمــارات فما 
األسباب التي جعلت الفنانة عليا املناعي تتأخر عن 

املشاركة في األعمال الخليجية؟
► لــم أتــأخــر ألنــنــي فــي بــدايــة الــطــريــق وغير 
مــســتــعــجــلــة وأريـــــد أن أثــبــت نــفــســي فـــي دولـــة 
اإلمـــــــارات أوال وأتــمــنــى الــظــهــور فـــي األعــمــال 
الخليجية قــريــبــا عــنــدمــا أحــقــق مــا أريــــده في 
األعــمــال املحلية مــن تــواجــد وإثــبــات لقدراتي 

الفنية.
◄  ◄  وهــل عرضت عليك أعمال خليجية وأنت 

قمت برفضها؟ وما أسباب الرفض؟
► ال لــم يــعــرض عــلــي أي عــمــل خليجي حتى 
اآلن ولــكــنــنــي مــتــفــائــلــة بــذلــك عــن قــريــب، فأنا 
كما قلت غير مستعجلة وعندما يحني الوقت 
املناسب ســوف أظهر فــي األعــمــال الخليجية، 
فـــألـــويـــاتـــي فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي الـــظـــهـــور فــي 

األعمال املحلية.
◄  ◄  كيف كانت بدايتك في مجال التمثيل؟ هل كانت 

مع املسرح أو التليفزيون؟
► بدايتي كانت مع التليفزيون حيث شاركت 
في 3 أعمال في شهر رمضان املاضي، عملني 
مع األستاذة سميرة أحمد، فكانت انطالقتي 
الحقيقية مع هذه الفنانة القديرة وهذا شرف 
كــبــيــر لـــي والـــعـــمـــل الـــثـــالـــث كــــان مـــع األســـتـــاذ 
ســـلـــطـــان الــــنــــيــــادي والــــفــــنــــان جـــابـــر نــغــمــوش 
وأستاذي الفاضل عارف الطويل في مسلسل 
طماشة الجزء الثاني وكانت بدايتي تجربة 
واخــتــبــارا لــذاتــي أوال لكي أعـــرف قــدرتــي على 
التمثيل وإمــكــانــيــاتــي والــحــمــد لله نلت رضا 
نــفــســي والـــنـــاس ومـــن هــنــا كــانــت بــدايــتــي مع 
التلفزيون وبعدها انطلقت إلى املسرح حيث 
الــوقــت كانت  كانت تجربة صعبة وفــي نفس 

جميلة.
◄ ◄ ومــا عالقتك باملسرح؟ وأيهما تفضلني املسرح 

أم التليفزيون؟
► املسرح صعب مقارنة بالعمل التليفزيوني 
ولكنه يصقل مهارات املمثل التمثيلية ويعلمه 

أســـاســـيـــات الــتــمــثــيــل ويــنــمــي قــــدراتــــه الــفــنــيــة 
أبــو الفنون كما يقال وأمــا  املــســرح  خاصة أن 
التلفزيون فيكسبه الخبرة وكيفية األداء أمام 
الكاميرا وأنا أتعامل مع املسرح والدراما معا 
وأفضل االثنني معا ومــن الصعب علي القول 

إني أفضل أحدهما على اآلخر.
◄  ◄  في رأيــك ما أسباب تأخر السينما في الخليج؟ 
وإذا عــرض عليك عمل سينمائي هــل ستشاركني 

فيه؟
► السينما بــدأت بالظهور في الخليج ولكن 
مازالت في بداياتها ومازالت بسيطة وقليلة 
من حيث اإلنتاج العددي ولكن أتمنى أن تصل 
إلى املستوى املطلوب في املستقبل خاصة أن 
الــدول الخليجية تمتلك كافة اإلمكانات التي 
تؤهلها للمنافسة، طبعا إذا عرض علي عمل 
سينمائي فــســوف أشــــارك فــيــه إذا كـــان الـــدور 
جميال والقصة جميلة وأهــم مــن هــذا كله إذا 
كــانــت هــنــاك رســالــة مــمــيــزة ولــهــا هـــدف تصل 

للجمهور فإنني سوف أوافق من دون تردد.
التي حصلت عليها في مجال  الجوائز  ما آخــر    ◄  ◄
للفنان  الفنية تعتبر حــافــزا  الــجــوائــز  التمثيل؟ وهــل 

ملواصلة مسيرته الفنية؟
► حــصــلــت عــلــى جــائــزتــني بــالــرغــم مـــن أنــنــي 
الفنية، فقد حصلت على  مــازلــت فــي بــدايــتــي 
جـــائـــزة أفــضــل مــمــثــلــة دور ثـــان فـــي مــهــرجــان 
الــشــبــاب 2010 وكـــانـــت أولــــى مــشــاركــاتــي في 
املــســرح وأمـــا الــجــائــزة الــثــانــيــة فــقــد كــانــت في 
مــهــرجــان الــطــفــل وأيــضــا عــن ممثلة دور ثــان، 
وطبعا الــجــوائــز تــكــون حــافــزا ودافــعــا للفنان 
لكي يسعى أكثر ويجتهد ويطمح لكي يبرز 
نفسه أكثر ويثبت وجــوده في الوسط الفني 
ويــنــجــز أعــمــاال أكــبــر ولــكــن بــشــرط أال يصاب 

بالغرور أو التكبر. ◄◄
اخــتــرت مجال  الفنية؟ وملـــاذا  ◄ ◄ كيف كانت بدايتك 

التمثيل؟

► كــانــت لـــدي املــوهــبــة والــرغــبــة فــي التمثيل 
إبــراز  إلــى  وكــانــت ميولي تدفعني وتحفزني 
الــطــاقــة املــــوجــــودة بــداخــلــي مـــن خــــالل تــقــديــم 

أدوار جميلة.
ومـــا الــصــعــوبــات الــتــي واجــهــتــهــا فــي بــدايــة مــشــوارك 

الفني؟
► لم أواجــه أية صعوبات في بداية مشواري 

الفني
◄  ◄  وماذا عن األسرة هل وجدت معارضة من قبلهم 
في بداية مشوارك الفني أم وجدت التشجيع والدعم 

ملواصلة مسيرتك في مجال التمثيل؟
►  لــم أجـــد أيـــة مــعــارضــة مــن الــعــائــلــة حينما 
قــــررت الـــدخـــول إلـــى املـــجـــال الــفــنــي والــتــمــثــيــل 
وإنـــــمـــــا الـــعـــكـــس كــــانــــت الــــــوالــــــدة تــشــجــعــنــي 
ومــازالــت تقف معي وتحفزني على مواصلة 
مسيرتي الفنية وتحقيق النجاح ولوال دعمها 
ووقــوفــهــا معي ملــا تمكنت مــن االســتــمــرار في 
املــجــال، فوقوفها معي أعتبره أكبر دعم  هــذا 
وتــشــجــيــع لـــي وتــحــفــزنــي دائـــمـــا لــالســتــمــرار 
لتقديم املزيد من األعمال الفنية التي ستكون 

خدمة ملجتمعنا.
◄  ◄  َمن ِمن الفنانني والفنانات الذين كان لهم الفضل 
الدعم والتشجيع  الوقوف معك من خالل تقديم  في 

واإلرشاد؟
►  كــثــيــرون مــن الــفــنــانــني اإلمــاراتــيــني وقــفــوا 
الــدكــتــور حبيب  الــفــنــان  مــعــي وفـــي مقدمتهم 
غــلــوم والــفــنــانــة سميرة أحــمــد والــفــنــان أحمد 
الجسمي والفنانة القديرة فاطمة الحوسني 
وهناك الكثير ال أستطيع أن أذكر كل األسماء 
ولــكــن بــكــل أمــانــة لــقــيــت الــكــثــيــر مــن االهــتــمــام 
والتوجيهات والنصائح منهم، حيث وقفوا 
الــبــدايــة وشجعوني على مواصلة  معي منذ 
التمثيل ومنحوني خبراتهم الفنية فتعلمت 
منهم الكثير، فهم أساتذة في الفن فاكتسبت 
مـــن مــدرســتــهــم الــفــنــيــة الــكــثــيــر مـــن املـــهـــارات 
والقدرات الفنية، فهم دائما يقفون مع الشباب 
ويـــمـــدون لــهــم يـــد الـــعـــون واملـــســـاعـــدة، فــهــنــاك 
تـــواصـــل بـــني الــشــبــاب وهــــــؤالء الــــــرواد الــذيــن 
لــــم يــبــخــلــوا عــلــيــهــم بــــشــــيء، ألنـــهـــم يــعــرفــون 
أن الــشــبــاب اســتــمــرار لــهــم ولــلــمــســيــرة الفنية 

باإلمارات.
◄ ◄ ما الرسالة التي تودين تقديمها من خالل أعمالك 

الفنية؟
►  تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الـــواقـــع والــحــقــيــقــة 
التي نعيشها فــي مجتمعنا وتوصيلها إلى 
الـــجـــمـــهـــور مــــن خـــــالل أعـــمـــالـــي املـــســـرحـــيـــة أو 
التليفزيونية، فهذه األعمال الفنية سواء كانت 
في املسرح أو التليفزيون ستكون مقتبسة من 
واقعنا الذي نعيشه في املجتمع، فنسلط عليه 

الضوء من خالل املعالجة الدرامية له. 

      أفضل األدوار املركبة والحاالت النفسية املختلفة

             بدايتي كانت من خالل 3 أعمال تليفزيونية في رمضان املاضي

� قدمت عملني في رمضان ناال إعجاب الجمهور

� لم أواجه أية صعوبات في بداية مشواري الفني

� رسالتي تسليط الضوء على الواقع والحقيقة التي 
نعيشها 
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• حسن علي

الــفــنــانــة اإلمــاراتــيــة الــشــابــة عــلــيــا املــنــاعــي تمكنت من 
تــحــقــيــق شـــهـــرة فــنــيــة خــــالل فـــتـــرة وجــــيــــزة، فــشــقــت 
بعد  الفني  ومــازالــت تواصل نجاحها  بثبات  طريقها 
أن عرض لها عمالن تليفزيونيان في موسم رمضان 
وهــمــا (نـــوح الــحــمــام) و(الــغــنــي والــبــخــيــل) إضــافــة إلى 

أعمال سابقة عرضت لها في رمضان املاضي، بدأت 
مــشــوارهــا الــفــنــي مـــن خـــالل األعـــمـــال الــتــلــيــفــزيــونــيــة، 
التمثيل وكانت  والرغبة في  املوهبة  لديها  فقد كانت 
املوجودة  الطاقة  إبــراز  إلــى  تدفعها وتحفزها  ميولها 
بداخلها، فقررت الدخول إلى هذا املجال ولم تواجهها 
أية صعوبات خالل مشوارها الفني، فقد حصلت على 

الـــرواد إلــى جانب  كــل الــدعــم مــن الفنانني اإلمــاراتــيــني 
لها  والدتها وتشجيعها  مــن جانب  املستمر  الــوقــوف 
الفني، وكشفت خالل حوارها  املجال  لالستمرار في 
لـ (براحة الشرق) أنها تطمح الى أن تشارك في أعمال 
السينمائي  التمثيل  إلــى جــانــب  تليفزيونية خليجية 

بشرط أن يكون الدور جيدا.

أسعى للخروج من نطاق 
املسلسالت املحلية

!!!!

!!!!

  لم أجد أية معارضة 
من العائلة عندما 

قررت التمثيل

الفنانة اإلماراتية الفنانة اإلماراتية 
عليا املناعي:عليا املناعي:
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