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بينهما عراقيتان ..سبع كاتبات في القائمة الطويلة لجائزة “البوكر العربية”
بغداد – مالذ االوسي

�أعلنت اجلائزة العاملية للرواية العربية “البوكر
العربية” ال��ي��وم االث��ن�ين ع��ن القائمة الطويلة
للروايات املر�شحة لنيل اجلائزة بدورتها للعام
 ،2016وت�ضمنت القائمة  16رواية �صدرت خالل
الفرتة من متوز /يوليو  ،2017وحتى حزيران/
يونيو  ،2018كما �ضمت القائمة روايات ل�سبع
كاتبات ن�ساء لأول مرة يف تاريخها.
وبح�سب القائمة املن�شورة على موقع اجلائزة
على الإنرتنت ،ف�إن الروايات الـ 16التي و�صلت
�إىل القائمة الطويلة هي “ن�ساء بال �أثر للكاتب
اللبناين حممد �أب��ي �سمرا ،وم��ي :ليايل �إيزي�س
كوبيا للجزائري وا�سيني الأعرج و�سيدان احلوا�س

اخلم�س ل�ل��أردين ج�لال برج�س ،وب��ري��د الليل
للبنانية هدى بركات ،ورغوة �سوداء للإريرتي
حجي جابر ،وم�رسى الغرانيق يف مدن العقيق
لل�سعودية �أميمة اخلمي�س ،وغ���رب املتو�سط
للمغربي مبارك ربيع ،و�شم�س بي�ضاء ب��اردة
للأردنية كفى الزغبي .كما �شملت� :أنا وحاييم
للجزائري احلبيب ال�سائح ،و�ضيف مع العدو
لل�سورية �شهال العجيلي ،والو�صايا للم�رصي
عادل ع�صمت ،والنبيذة للعراقية �إنعام كجة جي،
وب�أي ذنب رحلت للمغربي حممد املعزوز ،وقتلت
�أم��ي لأحيا للبنانية مي من�سي ،و�إخ��وة حممد
للعراقية مي�سلون ه��ادي ،والزوجة املك�سيكية
للم�رصية �إميان يحيى” .وبح�سب موقع اجلائزة،
ف����إن “الروايات تعالج ق�ضايا مت�س العامل

العربي اليوم ،كما تلقى ال�ضوء تاريخ املنطقة
العربية وتراثها ال�ثري ،وتتطرق �إىل ق�ضايا
�إن�سانية هامة ،منها و�صمة الفقر و�صدمة املوت
واال�ضطهاد و�أهمية حماية العائلة والوطن”.
و�أو�ضح موقع اجلائزة �أنه “مت اختيار القائمة
الطويلة من قبل جلنة حتكيم مكونة من خم�سة
�أع�ضاء ،برئا�سة �رشف الدين ماجدولني� ،أكادميي
وناقد مغربي خمت�ص يف اجلماليات وال�رسديات
اللفظية والب�رصية والدرا�سات املقارنة ،وفوزية
�أب��و خالد� ،شاعرة وكاتبة و�أكادميية وباحثة
�سعودية يف الق�ضايا االجتماعية وال�سيا�سية،
وزليخة �أبوري�شة� ،شاعرة وكاتبة عمود وباحثة
ونا�شطة يف ق�ضايا املر�أة وحقوق الإن�سان من
الأردن ،ولطيف زيتوين� ،أكادميي وناقد لبناين

خمت�ص بال�رسديات ،وت�شانغ هونغ يي� ،أكادميية
ومرتجمة وباحثة �صينية”.
وم��ن بني قائمة الروائيني ال�ستة ع�رش الذين
و�صلت �أعمالهم �إىل القائمة الطويلة ،ثمة العديد
من الأ�سماء امل�ألوفة ،من بينهم �ستة �سبق �أن
و�صلوا �إىل الأخرية للجائزة ،هم� :أميمة اخلمي�س
(عن رواية “الوارفة” ،مر�شحة للقائمة الطويلة
 ،)2010وه��دى بركات (ع��ن رواي��ة “ملكوت
هذه الأر�ض” مر�شحة للقائمة الطويلة ،)2013
و�إن��ع��ام كجه جي (مر�شحة للقائمة الق�صرية
مرتني عن رواي��ة “احلفيدة الأمريكية” 2009
و”ط�شّ اري”  ،)2014ووا�سيني الأعرج (مر�شح
ثالث مرات للقائمة الطويلة عن رواي��ة “البيت
الأندل�سي”  ،2011و”�أ�صابع لوليتا” 2013

و”رماد ال�رشق :الذئب ال��ذي نبت يف الرباري”
من�سى (مر�شحة للقائمة الق�صرية
 ،2014ومي ّ
عن رواية “�أنتعل الغبار و�أم�شي”  ،)2008والتي
�أ�رشفت يف العام  2013على “ندوة” اجلائزة
(ور�شة �إبداع) ،و�شهال العجيلي (املر�شحة للقائمة
الق�صرية عن رواي��ة “�سماء قريبة من بيتنا”
 )2016والتي �شاركت يف “ندوة” عام .2014
ومن املقرر �أن تعلن اجلائزة عناوين الروايات
التي �ست�صل �إىل القائمة الق�صرية يف م�ؤمتر
�صحفي يعقد يف اخلام�س من �شباط /فرباير
ال��ق��ادم ،كما يتم الإع�ل�ان عن ال��رواي��ة الفائزة
باجلائزة يف  23ني�سان� /إبريل  2019ع�شية
افتتاح الدورة الـ 29من معر�ض �أبو ظبي الدويل
للكتاب.

حظك

7

اليوم

الحمل
مهني ًا :ظروف العمل غري مالئمة للح�ص��ول عل��ى �إجازة ،عليك �أن تعمل
بكل طاقتك حتى الو�صول �إىل بر الأمان ،بعدها ميكن �أن حتظى ببع�ض
الراحة
عاطفي ًا :حتتاج �إىل جمهود كبري لال�س��تمرار يف العالقة ،يجب �أن تكون
ً
داع
مت�أك ًدا �أنك بحاجة �إليها فع ًال ،و�أنها ال ت�ضع عليك
�ضغوطا من دون ٍ

الثور
مهني��اً :يتيح �أمامك هذا اليوم فر�ص�� ًا للعمل يجب �أن تبقى �رس ّية
احل�س��اد لئ�لا يحاول��وا �أن يدبروا ل��ك مكيدة
وبعي��دة ع��ن �أع�ين ّ
لإيقاعك بها
عاطفي��اً :تقوى امل�ش��اعر وقد تتعار�ض مع الفر���ص� ،إ ّال �أنك قادر
عل��ى تنفي��ذ رغب��ة �أو حتقي��ق �أمني��ة ،وانتب��ه لكلمات��ك ومظهرك
وت� ّرصفاتك

الجوزاء
مهني��اً :يدخ��ل فينو���س �إىل برج القو�س وي�ش��كل و�ض��ع ًا
مهني ًا �س��لبياً ،تتزاحم الأفكار يف ر�أ�س��ك وت�شعر بت�شوي�ش
على عالقاتك املهنية
عاطفي��اً :تنه��ي الكثري من امل�ش��اكل التي كن��ت تعانيها
يف جمال��ك العاطف��ي ،وتبتعد عن االنفع��االت التي توتر
عالقتك باحلبيب

الرسطان
مهني ًا :يطر�أ حت�س��ن يف و�ض��عك املادي والعملي ي�ساعدك يف تنفيذ
�أهم �أهدافك ،ورمبا تكون �أمام فر�صة ت�ؤدي لتح�سن كبري يف ظروفك
على ال�صعيد املهني
عاطفي�� ًا :تعي���ش احلب احلقيق��ي واملتبادل مع احلبي��ب وتخططان
مل�س��تقبلكما ب��ذكاء ،وجت��د �أن قلب��ك مل��يء ب�أحا�س��ي�س ممتعة وال
ت�ستطيع ال�سيطرة على عواطفك

االسد
مهني�� ًا :جت��د �أمام��ك �آفاقا جي��دة لتحقيق ج��زء كبري م��ن طموحك
املهن��ي وتلقى م�س��اعدة غ�ير متوقعة ت�س��اهم يف حت�س�ين ظروفك
املهنية والعملية
عاطفي�� ًا :تكت�ش��ف �أن جمي��ع عالقات��ك العاطفي��ة اجلدي��دة مزيف��ة
وقائمة على املنفعة فتبحث عن عالقة �صادقة

العذراء
نصائح

يفضل اتباعها عند السفر
بالسيارة

جتنب تناول وجبات ثقيلة ويف�ض��ل تناول وجبات خفيفة منخف�ضة
الدهون مثل البي�ض والفاكهة والع�صري يف وقت مبكر من ال�سفر
اي�ض��ا من ال�رضورى قبل ال�س��فر اال�س��تفادة من خريطة جوجل حتى
ت�س��تفيد ا�س��تفادة كاملة من التعرف على الأماكن غري امل�ألوفة ومن
ال�س��هل حتديد الأماكن واملطاعم وحمطات الوقود م�سبقا قبل ال�سفر،
و�أثن��اء القي��ادة م��ن ال��ضرورى �إ�رشاك ��شركاء ال�س��فر بالبحث على
خريطة جوجل مل�ساعدة نف�سك فى اتباع خطة كاملة لال�سرتاحة.
احم��ل مع��ك ما يكف��ى من املي��اه لأن املي��اه ه��ى الناقل الرئي�س��ى
للمر�ض ،وبالتاىل من املهم جدا حمل معك مياه �ص��احلة لل�رشب من
املنزل ،لأن ال�س��فر على الطريق يتطلب الكثري من املاء واحلفاظ على
رطوبة اجل�سم.

لتقوية مناعتة جسمك
اثناء الحمل
تت�أث��ر �ص��حة امل��ر�أة كثرية اثن��اء احلم��ل حيث ي�ض��عف قوتها
ويرهق اع�ض��اءها جهازها املناعي ب�سبب التغريات التي تطر�أ
على ج�س��م احلامل يف هذه الفرتة الطويل��ة ،الدقيق .حيث تعترب
البطاطا من اهم الأغذية التي ين�صح بتناولها يف الأ�شهر االوىل
من احلمل ،الن البطاطا حتتوي على ن�س��بة عالية من الفيتامني
�أ الذي يعزز ب�ش��كل ملحوظ من ّو اجلنني ب�ش��كل �سليم و�صحيح يف
الفرتة االوىل من احلمل .كذلك ي�س��اهم تناول احلامل للبطاط�س
خالل الأ�شهر الأوىل من حملها يف حمايتها من خطر الإجها�ض
ال��ذي �أثناء هذه الف�ترة و�أي�ض��ا حماية جنينها من الت�ش��وهات
اخللقي��ة التي قد ت�ص��يب اجلن�ين خالل مرحلة من��وه كما تعترب
البطاط���س م��ن اخل��ضروات الغني��ة بالفيتامين��ات واملع��ادن
ال�رضوري��ة الت��ي حتتاج��ه الأم وجنينه��ا ل�ص��حتهما لذل��ك
عزيزت��ي يجب ان ترك��زي على تناول البطاط��ا .يجب ان نعرف
ان انخفا���ض مناع��ة املر�أة خ�لال فرتة احلمل ه��و �أمر طبيعي،
حيث يعترب ردة فعل اجل�سم ،الأع�ضاء واخلاليا ناجمة عن تقبل
املر�أة،لهذادال�سبب يحدث
اجلن�ين داخ��ل ج�س��م
املناعي.
اخلل��ل باجله��از
املناع��ي نن�ص��ح
لتقوية اجلهاز
باالبتع��اد ع��ن
ا حلا م��ل
ا لأ �ش��خا �ص
ال��ذي يعان��ون
م��ن اَي مر���ض
مع��دي حت��ى ال
تتعر���ض خلط��ر
الإ�ص��ابة ب��اي
من الفريو�سات
او الأمرا�ض.

كلامت

هواوي

تعاقب موظفين بعد "خطيئة" رأس
السنة

�أن تعمل يف �رشكة وتتعامل مبنتج �رشكة مناف�سة فهذا قد يت�سبب مب�شكالت كثرية ،قد
تبل��غ حد العقاب اجل��دي .على الأقل هذا ما حدث مع اثنني م��ن موظفي �رشكة هواوي
ال�صينية العمالقة بعد �أن �أر�سال تهنئة مبنا�سبة ر�أ�س ال�سنة اجلديدة من هاتفيهما ،دون
�أن يدركا �رسيعا اخلط�أ الذي وقعا فيه .اخلط�أ بالطبع لي�س بالتهنئة ،و�إمنا من الهاتف
الذي �أر�سلتا منه ،وهو هنا هاتف �آيفون اخلا�ص ب�رشكة �أبل الأمريكية ،حيث لوحظ مع
التهنئة جملة مرفقة مفادها "�أر�س��لت عرب تويرت بوا�س��طة �آيفون" .ورغم �أنهما م�س��حا
التهنئة �رسيعا� ،إال �إن امل�ش��كلة كانت قد وقعت ،حيث الحظها امل�س��تخدمون وانت�رشت
لقط��ات لها على مواقع التوا�ص��ل االجتماعي ال�ص��ينية مثل موقع "ويبو" ،بح�س��ب ما
ذكرت �س��كاي نيوز الربيطانية .ويف مذكرة داخلية �أر�س��لت اخلمي�س ،ر�ص��دتها وكالة
روي�ترز ،الم نائب رئي�س ال�رشكة ال�ص��ينية ت�ش�ين ليفانغ املوظفني عل��ى اخلط�أ وقال
�إنها "ت�سببت ب�رضر لعالمة هواوي التجارية".

متقاطعة

أفقياً

� 1صوت الرعد  oت�رصيح باحلاجة �إىل
 2عك���س حل��و  oجوهر (ال�ش��يء)  oما يعطيه �أقارب
العرو�س لها يوم زواجها
 3من طيور الن�صف اجلنوبي للكرة الأر�ضية وال يطري
ولكنه �سباح ماهر
 4ي�صبح ن�شيطا
 5مقدمة ر�أ�س احليوان حيث يو�ضع الزمام � oصوت
الع�صافري
 6قط � oصوت النحل (معكو�سة)  oللنداء
� 7صوت احلمام (معكو�سة)  oكثري ال�صرب.
 8هرب  oيقال عنه �أنكر الأ�صوات  oن�صف �صبغة.
� 9سن الفيل
� 10صوت البالبل � oصوت الذئب

واتساب

"الذهبي" يظهر مجددا..
وتحذيرات من "الخدعة"

عاد تطبيق "وات�س��اب الذهبي" للتوا�ص��ل الفوري �إىل الظهور جمددا يف �ش��بكة الإنرتنت،
و�س��ط حتذي��رات م��ن �أن التطبيق لي�س �س��وى جم��رد خدعة ي�س��عى من خاللها قرا�ص��نة
الإنرتنت ل�رسقة بيانات امل�س��تخدمني .ويعترب وات�س��اب من �أكرث التطبيقات حتميال على
الأجه��زة الذكي��ة يف العامل� ،إذ �أ�ش��ارت تقارير يف �أكتوب��ر � 2018إىل �أن هناك نحو 1.5
مليار م�س��تخدم �ش��هري ن�ش��ط لتطبيق التوا�صل الفوري ،ح�س��ب �أرقام موقع "�ستاتي�ستا"
اخلا�ص بالإح�ص��اءات .وذكرت �صحيفة "�إك�سرب�س" الربيطانية � ،أن الن�سخة اجلديدة من
"التطبيق اخلبيث" تعد امل�س��تخدمني مبيزات �إ�ض��افية مثل القدرة على �إر�سال مزيد من
ال�ص��ور يف الر�سالة الواحدة .وي�س��تخدم القرا�صنة يف الإيقاع ب�ض��حاياهم ،خدعة تقول
�إن هذه التطبيق "كان ي�س��تخدم فقط من قبل امل�ش��اهري يف ال�س��ابق ،والآن بات يف و�سع
اجلمي��ع ا�س��تخدامه" .وظهر التطبيق املزيف للم��رة الأوىل عام  ،2016وي�س��هل اخرتاق
هاتف امل�ستخدم من خالله بعد �أن يقوم بتثبيته.

عمودياً

مهنياً :تتمتع بحياه مهنية جيدة ،ف�أنت ت�ستطيع حتديد ما تريد،
وتقوم مبا عليك من واجبات ب�ش��كل جي��د وعلى �أكمل وجه ،مما
يجعلك مميزًا يف العمل
عاطفياً� :أنت �ش��خ�ص �ش��جاع وتتمتع بطيب��ة القلب ،مما يجعلك
قادراً على فهم �رشيك احلياة ،وتقدمي الدعم واالهتمام املنا�سب
له

العقرب
مهنياً :ت�س�ترجع ق ّوتك ب�رسعة ،ما ي�ش�ير اىل فر�ص مالية مم ّيزة
وا�ستثمارات منا�سبة �أو �أخبار ط ّيبة جتعلك الأقوى
عاطفي��اً :عالق��ة ممي��زة وفري��دة من نوعه��ا بال�رشي��ك ،مر ّدها
التفاهم الوا�ض��ح واالتفاق على كل الأمور ،وال �سيما تلك املتفق
عليها قبل االرتباط

مهني��اً :يتح��دث ه��ذا اليوم عن م��شروع يو�ض��ع �أمامك
للتفاو�ض �أو عن عقد تريد �أن تو ّقعه �أو اتفاق تعقده
عاطفياً :اذا مل تكن خمل�ص�� ًا مع ال�رشيك ،من الأف�ضل �أال
ت�صارحه مب�شاعرك جتاهه و�إال �ساءت الأمور الحق ًا

الجدي
مهني��اً :ال حتاول اله��روب من مهام��ك يف العمل اليوم،
�سيعطي ذلك فكرة �سيئة ج ًدا عنك �أمام مديرك يف العمل
عاطفياً :ت�رصفات ال�رشيك الغريبة نوع ًا ما لن تر�ض��يك،
فح��اول �أن تو ّف��ق بين��ك وبين��ه ،فه��ذا �أف�ض��ل لكما لئال
ت�صطدما مبا ال يعجبكما

الدلو

وجبات تجنبك الزيادة في الوزن
ن��شره املوق��ع الهن��دى "بول��د �س��كاى" اطعم��ة من
املمكن تناولها على الع�ش��اء� ،سلطة اخل�رضاوات من
اه��م الوجبات ال�ص��حية والتي ال ت�س��بب لك م�ش��اكل
يف ال��وزن كونه��ا متد اجل�س��م بالألي��اف ،وتقلل من
ا�س��تهالك ال�س��عرات احلرارية ،كما �أنه��ا حتافظ على
�ش��عورك بال�ش��بع لف�ترة �أط��ول وتقلل من ال�س��عرات
احلرارية الزائدة فى ج�سمك.
اي�ض��ا الربوتين��ات ان تن��اول الأطعم��ة الغني��ة
بالربوتينات فى وجبة الع�شاء بدال من الكربوهيدرات
والدهون ،وت�ش��مل هذه الأطعمة الألبان قليلة الد�سم،

امليزان

القوس

� 1ص��وت النعام��ة  oلي�س ل��ه قيمة عند
الغري
 2ثلثا ورل � oصوت املاء
� 3سجاجيد  oعك�س خري
 4ح�ص��ى كبرية مل�س��اء � oص��وت الفيل
(معكو�سة).
 5يجل���س اجلم��ل على الأر���ض من حالة
الوقوف
� 6ض��ع مق��دارا زائ��دا  oمر�ض و�ض��عف
(معكو�سة).
� 7صوت ال�ضفادع � oصياح الديك.
� 8س��نور (معكو�س��ة) � oص��وت الظبي o
ف�ضاء
 9للتمن��ي  oاللعب املتميز بحركة دائبة
للطفل وال يخلو من التخريب.
� 10صون البط � oصوت اجلمل

حيث �أظهرت الدرا�س��ات احلديثة ع��ن �أن الربوتينات
ف��ى الألب��ان ميك��ن �أن تقلل م��ن الوزن وت�س��اعد فى
بن��اء كتل��ة اجل�س��م ،وم��ن الأطعم��ة الأخ��رى الغنية
بالربوتين��ات التى يج��ب تناولها فى وجبة الع�ش��اء
وال ت�س��اعد عل��ى زي��ادة ال��وزن وميك��ن �أن تقلل من
الدهون الزائدة فى اجل�س��م منها الفا�صوليا والدجاج
وال�سمك فهى جيدة لوجبة الع�شاء وتبقى لفرتة �أطول
فى املعدة مقارنة بالكربوهيدرات والدهون.
اي�ضا �ش��وربة الدجاج امل�ضاف �إليها الزجنبيل ،فهى
حتت��وى على الربوت�ين واملواد امل�ض��ادة للأك�س��دة

مهنياً:تنت��صر على بع�ض التحدي��ات املهنية والعملية ،وتتحرر
م��ن بع�ض امل�س���ؤوليات التي �أتعبتك ،وت�س��يطر عل��ى �أمر طارئ
يعكر و�صولك �إىل هدف مهني تعمل من �أجله .
عاطفي��اً :ال�رشيك يحبك وخمل�ص وم�س��تع ّد لعمل امل�س��تحيل من
�أج��ل �س��عادتك ،ولك��ن ت�أمني متطلب��ات احلياة يجعله ع�ص��بياً،
فقف بجانبه

التى تعزز املناعة وتكون جيدة لوجبة الع�شاء.
كذل��ك احلب��وب الكامل��ة مث��ل اخلب��ز امل�ص��نوع من
احلبوب الكاملة ،ف�أنها ت�ساعد على �إذابة الدهون فى
منطقة البطن ومتد اجل�سم بالألياف واملغني�سيوم .
اخ�يرا �أن احللوي��ات عن��صر غ�ير �ص��حى ،لك��ن فى
الواقع التخلى عن ال�س��كر ب�ش��كل تام ميكن �أن يكون
له نتيجة عك�س��ية ،فوج��د الباحث��ون �أن التخلى عن
احللوي��ات ب�ش��كل ت��ام ميك��ن �أن ي���ؤدى �إىل �إنت��اج
بع���ض الهرمونات الت��ي ينتج عنها ال�ش��عور بالقلق
واالكتئاب.

لا و�إيجابي�� ًا وي�أتيك
مهني��اً :يجعل��ك ه��ذا الي��وم متفائ� ً
بفر�ص ا�س��تثنائية جميلة جداً ،ا�ستفد منها قد امل�ستطاع
ووظفها يف احلقل الذي تنجح فيه
بحنكة ومهارة وتربز مواهبك،
عاطفياً :تعبرّ عن نف�س��ك ُ
فتك��ون االنطالق��ة مهم��ة لف�ترة واع��دة ج��داً مفعم��ة
بالنتائج املفرحة واملفيدة

الحوت
مهني��اً :ي�ش�ير ه��ذا الي��وم اىل التخل���ص م��ن بع���ض
التعقي��دات ،ورمب��ا تط��ل عل��ى تغي�ير م��كان الإقام��ة
واالنتقال �إىل مكان جديد
لك��ن �أمراً ما
عاطفي��اً :ترتاح �إىل الأو�ض��اع والعالقة،
ّ
ي�ؤثر �سلب ًا يف العالقة ويف �أ�سلوب تعاطيك مع ال�رشيك

