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يفوز بـ31 مليون 
دوالر يف اليانا�صيب

بعد اأن اختار الأرقام عينها ملدة 35 عاماً، دّق احلظ باب رجل كندي، 
يان�صيب  بطاقتي  ���ص��رائ��ه  ع��ق��ب  دولر  م��ل��ي��ون   31 م��ن  ب��اأك��ر  ف���از 

حتمالن اأرقامه.
وذكرت �صحيفة )فانكوفر �صن( الكندية، اأن هاري بالك، من �صوري 
مبقاطعة بريتي�ش كولومبيا، فاز ب�31 مليون دولر، بعد اأن ا�صرتى 

بطاقتني فائزتني حتمالن الأرقام عينها.
تاريخ  البطاقتني يف جيبه منذ  اأب��ق��ى  اإن��ه  ع��ام��اً(  ب��الك )66  وق��ال 
يقرر  اأن  قبل  امل��ا���ص��ي،  اأب��ري��ل  ني�صان   13 يف  ���ص��ادف  ال���ذي  ال�صحب 

املطالبة بجائزته.
اأنه كان ي�صرتي بطاقتني متطابقيتني حتمالن الأرق��ام عينها  واأّكد 

طوال ال�صنوات ال�35 املا�صية.
وع�����ادت اإل���ي���ه ع���ادت���ه ب��امل��ن��ف��ع��ة، ح��ي��ث مل ي��ف��ز ب��ج��ائ��زة واح������دة، بل 

بجائزتني.
63 مليون دولر،  بلغت قيمتها  التي  الكربى،  اأن اجلائزة  اإىل  ي�صار 
ق�ّصمت على 4 بطاقات، ما يعني اأنه لو ا�صرتى بالك بطاقة واحدة 
ولكان  بطاقات،   3 على  ق�ّصمت  اجل��ائ��زة  لكانت  اثنتني،  ع��ن  عو�صاً 

ح�صل على 20 مليون دولر فقط.

 600 اأرنب ميوتون رعبا من الكالب
هاجم 3 كالب مزرعة اأرانب يف ال�صني واأثاروا حالة من الذعر بني 

احليوانات التي ارتعبت لدرجة نفوق 600 منها جراء اخلوف.
مالك  فوغن  ي��ان  امل���زارع  ان  ال�صينية  دايلي  �صاينا  �صحيفة  واأف���ادت 
ت�صيجيانغ فوجئ عندما  بلدة هاي�صني مبقاطعة  الأران��ب يف  مزرعة 

اكت�صف نفوق األف اأرنب يف مزرعته بعدما هاجمت 3 كالب املكان.
لكن مفاجاأة املزارع وفقا�ش لوكالة يو بي اآي كانت اأكرب عندما تبني 
600 من الأران��ب الأل��ف النافقة مل تكن م�صابة باأية جروح  له ان 

واإمنا نفقت جراء الذعر والهلع.
كردة  نفقت  احليوانات  ان  دون�صيانغ  ت�صن  باحليوانات  اخلبري  وق��ال 

فعل على الإجهاد الذي عا�صته.
واأو�صح انه عندما ترتعب الأرانب وبع�ش احليوانات الأخرى ب�صبب 
���ص��وت ق���وي اأو م��ف��اج��اأة معينة ت��ف��رز اأج�����ص��ام��ه��ا ك��م��ي��ات ك��ب��رية من 
الإث���ارة م��ا يزيد  الع�صبي يف حالة م��ن  وي��دخ��ل جهازها  الأدرن��ال��ني 
الأخ��رى بطريقة غري  اأع�صاوؤها  تعمل  فيما  قلبها  دق��ات  �صرعة  من 

منتظمة ما ميكن اأن يوؤدي اإىل املوت. 
واأ�صار ت�صن اإىل ان الديوك، مثل الأرانب، ترتعب حتى املوت. 

تربع بـ 100 جالون دم يف 36 عاما
حّقق رجل اأمريكي رقماً قيا�صياً جديداً، بعد اأن ترّبع ب�100 غالون 

من الدم خالل 36 عاما.
وذكرت �صحيفة بامل بيت�ش بو�صت الأمريكية اأن هارولد ماندينهول 
بلغ عدد  وق��د   ،1977 يوليو   7 ب��ال��دم يف  ي��ت��رّبع  ب���داأ  ع��ام��اً(   84(

غالونات الدم التي ترّبع بها 100 ال�صهر املا�صي.
اإ�صابة  ت�صخي�ش  بعد  بالدم  يترّبع  ب��داأ  ماندينهول  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 

زوجته، فرانكي، ب�صرطان الثدي.
اإن���ه، بعد وف��ات��ه��ا بعد ���ص��راع دام 7 ���ص��ن��وات م��ع امل��ر���ش، �صعر  وق���ال 
بال�صياع، فتوقف يف اأحد الأيام عند بنك الدم لدى عودته من عمله 

وبداأ يترّبع بالدم.
وف��اة زوجته، ويف وقت  التكّيف مع  �صاعده يف  بالدم  ترّبعه  اإن  وق��ال 

لحق، يف خ�صارته لبنيه.
بها  التي يعود  الوحيدة  الفائدة  الأحباء  التكّيف مع خ�صارة  ول يعد 
الدم هذا ق�صائم لوجبات جمانية يف  بالدم، حيث يقّدم بنك  الترّبع 

مطاعم حملية اإىل كل مترّبع.

اأوتوم ريزر تنتظر 
طفلها الثاين 

اأوتوم  الأم��ريك��ي��ة،  املمثلة  اأع��ل��ن��ت 
طفلها  ولدة  ت��ن��ت��ظ��ر  ان��ه��ا  ري�����زر، 
الثاين من زوجها جي�صي وارن، يف 

ت�صرين الثاين نوفمرب املقبل.
واأف��اد موقع بيبول الأم��ريك��ي، ان 
ري�����زر، ن�����ص��رت ����ص���ورة ي��ب��دو فيها 
على  موقعها  على  وكتبت  حملها، 
الإن����رتن����ت ان���ت���ب���ه���وا.. ن���ع���م.. اأن���ا 

حامل .
2 على  رق�����م  ال���ط���ف���ل  واأ�����ص����اف����ت 
الطريق و�صيولد يف نهاية ت�صرين 
�صعداء  ون���ح���ن  ن��وف��م��رب،  ال���ث���اين 
تعرف  ري����زر  ان  اإىل  ي�����ص��ار  ج�����داً. 
باأدوارها يف امللجاأ الأخري ، و ذي اأو 

�صي ، و ل عائلة عادية ، وغريها.
وي��ذك��ر ان ري���زر م��ت��زوج��ة ب��� وارن 
ابن  ولديهما   ،2009 العام  منذ 
يبلغ  ال��ذي  فينو�ش جيم�ش  يدعى 

من العمر �صنتني.
موقع  على  وارن  كتب  جهته  م��ن 
انه حان الوقت كي  اأعتقد  تويرت  
والطفل  ري��زر،  واأوت���وم  انني  نعلن 

. وارن، ننتظر الطفل رقم 2 

كذبة تخلي جامعة 
ا���ص��ت��دع��ى ورود ب���الغ ب��وج��ود ق��ن��اب��ل يف 
بنيوجري�صي  ه��ال  �صيتون  جامعة  ح��رم 
لتفتي�ش  واإخ�صاعها  بالكامل،  اإخالءها 
ك��ان جمرد  الأم��ر  ان  اأظهر  دقيق  اأمني 

كذبة.
ليدجر  ����ص���ت���ار  ذي  ���ص��ح��ي��ف��ة  ون���ق���ل���ت 
الأمريكية عن ال�صلطات املخت�صة قولها 
بوجود  في�صبوك  موقع  على  تهديداً  ان 
م��زروع��ة يف كل مبنى من مباين  قنابل 
ال�15، ا�صتدعى حترك القوى  اجلامعة 
بالكامل،  امل���ك���ان  اأخ���ل���ت  ال��ت��ي  الأم��ن��ي��ة 
وق�صت ما يزيد عن �صاعتني يف تفتي�ش 
اي  على  العثور  دون  م��ن  ال�15  امل��ب��اين 

�صيء مريب.
اأرماندو  اإي�صيك�ش  مقاطعة  ماأمور  واأكد 
الأم���ن���ي���ة مل تعر  ال���ق���وى  ان  ف���ان���ت���ورا 
اأية  على  التفتي�ش  م��ن  �صاعتني  ط���وال 

مواد متفجرة.
هوية  ل���ت���ح���دي���د  ال���ت���ح���ق���ي���ق  وي�����ج�����ري 

ال�صخ�ش الذي ن�صر هذا التهديد.
ي�����ص��ار اإىل ان����ه ����ص���دف ان����ه مل ي��ك��ن يف 
نظراً  �صخ�ش   100 اك��ر من  اجلامعة 
لنتهاء الف�صل الدرا�صي يف بداية ال�صهر 

احلايل.

هل من احتياطات يتعني اعتمادها عند ا�صتعمال الع�صل؟
- ُي�صتح�صن عدم ا�صتعماله لالأطفال الذين تقل اأعمارهم 
بوتولينوم،  كلو�صرتيديوم  على  الع�صل  يحتوي  ع��ام:  عن 
وهي بكترييا م�صوؤولة عن الت�صمم الغذائي وتعجز النباتات 

املعوية يف اأمعاء حديثي الولدة عن التخل�ش منها.
- ُي�صتح�صن عدم ا�صتعماله للم�صنني الذين يعانون ارتفاعاً 

يف معدل الدهون الثالثية يف الدم.
- ُي�صتح�صن عدم ا�صتعماله لالأ�صخا�ش امل�صابني باأمرا�ش 

املجاري البولية )احل�صى(.
- ل بّد من الإ�صارة اإىل اأن احل�صا�صية من الرحيق ل توؤدي 

بال�صرورة اإىل ح�صا�صية من الع�صل.

ما هي فوائده؟
- ملكافحة فقر الدم والتعب

الهيموغلوبني )الذي ي�صمن  اإىل نق�ش  الدم  ُيعزى فقر 
يف  و�صيقاً  و�صحوباً  تعباً  ي�صبب  ما  الأوك�صجني(،  انتقال 
التنف�ش عند بذل جهد معني. يحتوي الع�صل على عنا�صر 
منغنيز،  نحا�ش،  حديد،  الهيموغلوبني:  لتكوين  اأ�صا�صية 
وجود  ين�صط  ذل��ك،  على  ع��الوة   .B9و  B6 الفيتامينان 
بتعب  ال�صعور  عند  اجل�صم  المت�صا�ش  �صهل  الغلوكوز 

ج�صدي اأو عقلي.
اأف�صل الأنواع: ع�صل احلنطة ال�صوداء، الكولزا اأو الأرز.

- لتح�سني القدرة على التحمل
الغلوكوز  خليط  م��ن  اأ�صا�صي  ب�صكٍل  الع�صل  �صّكر  يتكّون 
)%18( والفركتوز )%80( الذي يحر�ش الريا�صيون 
و�صرعة  ب�صهولة  الأول  النوع  ميتاز  عليه.  احل�صول  على 
امت�صا�صه يف حني ي�صعب امت�صا�ش الثاين. لذلك يتناول 
الريا�صيون �صكراً جاهزاً قبل بدء املباراة. ي�صكل الفركتوز 
خمزون طاقة ي�صتعمله اجل�صم يف ما بعد، اإل اأنه ل ي�صبب 
ارتفاع م�صتوى ال�صكر يف الدم لأنه يتحول ببطء يف الكبد 

اإىل غلوكوز.
اأف�صل الأنواع: ع�صل احلنطة ال�صوداء اأو النفل.

- وقاية من اأمرا�ض القلب
البوليفينول  م��ن  وا���ص��ع��ة  �صريحة  ع��ل��ى  الع�صل  ي��ح��ت��وي 
من  الوقاية  يف  ت�صاهم  التي  اأكا�صيتني...(  )كري�صيتني، 
تكّون  مكافحة  ع��رب  ال��دم��وي��ة  والأوع���ي���ة  القلب  اأم��را���ش 
ال��ك��ول�����ص��رتول ال�����ص��ي��ئ. ع��ن��د ا���ص��ت��ب��دال ال�����ص��ّك��ر الأبي�ش 

بالع�صل، تبدو هذه الوقاية اأكر فاعلية.
اأف�صل الأنواع: ع�صل دوار ال�صم�ش اأو النفل.

- معاجلة اجلروح
ي��ق��ل��ل ا���ص��ت��ع��م��ال ���ص��م��ادات ال��ع�����ص��ل م��ن ت��ك��اث��ر البكترييا 
املاء  احل��ل��و  الع�صل  ���ص��ف��اءه��ا. ميت�ش  وي�����ص��رع  اجل���روح  يف 
للم�صادات  املقاومة  البكترييا  على  ويق�صي  والبكترييا 
)ي���رتاوح بني  م��ع��دل حمو�صته  ك��ذل��ك مينعها  احل��ي��وي��ة، 
اأي�����ص��اً ع��ل��ى ماء  3 و4( م���ن ال��ت��ك��اث��ر. ي��ح��ت��وي ال��ع�����ص��ل 
بف�صل  املطهر  الهيدروجني(  اأك�صيد  )ف��وق  الأوك�صجني 

انزمي تنتجه غدد النحل املغذية. 
جمموعة  اأظ���ه���رت  اأخ������رياً، 

ع�صل  فاعلية  اأن  اأملانية 
على  تعتمد  مانوكا 

وجود ميثيلغلوكز 
امل�صاد للبكترييا 
100 مرة اأكر 
م����ن وج��������وده يف 

اأي ع�صل اآخر.
الأن���واع:  اأف�صل 

ال�صعرت  ع�������ص���ل 
واملانوكا

يف  الأمل  ت��خ��ف��ي��ف   -
احلنجرة

اللعاب  الع�صل فرط  ال�صكر يف  ي�صبب حمتوى 
واملخاط، ما يهدئ احللق ويخفف ال�صعال اجلاف. اأظهرت 
اأن  ع��ام  اأعمارهم عن  تزيد  الذين  الأط��ف��ال  درا���ص��ات على 
كذلك  التقليدية.  الأدوي���ة  فاعلية  تفوق  فاعلية  للع�صل 
للميكروبات  وامل�صادة  لالأك�صدة  امل�صادة  خ�صائ�صه  ت�صّرع 
اإذا  ال��وق��ت،  لبع�ش  ال��ن��وم  على  املري�ش  وت�صاعد  ال�صفاء 

تناول ملعقة �صغرية من الع�صل 30 دقيقة قبل النوم.
اأف�صل الأنواع: الأوكاليبتو�ش، احلنطة ال�صوداء، الليمون.

- حت�سني اله�سم 
املعوية  اجلرثومية  النباتات  ت��وازن  على  الع�صل  يحافظ 
على  ت�صاعد  اأن��زمي��ات  على  وي��ح��ت��وي  بروبيوتيك(  )اأث���ر 
م�صادة  بخ�صائ�ش  الع�صل  اأن����واع  بع�ش  يتميز  اله�صم. 
لاللتهابات لأنها تهدئ احلروق يف املعدة، ما يجعلها مادة 
مطلوبة ومرغوبة، لذلك ُين�صح بتناول ملعقة اأو ملعقتي 

ع�صل يومياً.
اأف�صل الأنواع: ع�صل ال�صعرت اأو الأكا�صيا.

- ينظف الب�سرة ويرطبها
ا�صتعمل امل�صريون الع�صل كم�صتح�صر جمايل لأنه يحتوي 
ع��ل��ى: م���اء الأوك�����ص��ج��ني امل��ط��ه��رة فينظف ال��ب�����ص��رة، مواد 
م�صادة لالأك�صدة تقي من تاأثري الأ�صعة فوق البنف�صجية 

وتبطئ عالمات التقّدم بال�صّن، �صّكر يحمي من اجلفاف.
اأف�صل الأنواع: ع�صل اخلزامى.

كيف تختارين الع�سل الأن�سب؟
ميتاز الع�صل الغامق اللون )ع�صل الأرز والبلوط واحلنطة 
ال�صوداء..( بغناه باملواد امل�صادة لالأك�صدة اأكر من الع�صل 
والأكا�صيا..(  ال��ك��ول��زا  اخل���زام���ى،  )ع�����ص��ل  ال��ل��ون  ال��ف��احت 
وُي�صتعمل الع�صل الطبي )ع�صل املانوكا النيوزيلندي( على 

اجلروح واحلروق وميكن �صراوؤه من دون و�صفة طبيب.

اأين ُيباع الع�سل؟
ميكن �صراوؤه مبا�صرة من متاجر املنتجات الع�صوية. 

ينفي  ل  ذل���ك  اأن  اإل  طبيعية  م����ادة  ال��ع�����ص��ل  اأن  ���ص��ح��ي��ح 
)الر�صا�ش..(  عليه  امللوثة  الثقيلة  امل��ع��ادن  تاأثري  اإم��ك��ان 
ميكن  كذلك  الغلوكوز(.  )اإ�صافة  مبكوناته  التالعب  اأو 
�صراوؤه من متاجر م�صتح�صرات التجميل يف �صكل �صامبو 

اأو هالم ا�صتحمام اأو قناع اأو مرهم لليدين.

هل ُي�ستح�سن اأن يكون مب�سرتًا؟
اإىل  ت�صل  ح���رارة  على  الع�صل  ت�صخني  الب�صرتة  تقت�صي 
الدقيقة  الكائنات  من  للتخل�ش  دقائق  لب�صع  درج��ة   78
اأ�صهر على الأقل.  التخمري واحلفاظ عليه ت�صعة  وجتّنب 
اإذ  طبية،  لأغ��را���ش  مب�صرت  غ��ري  ع�صل  ا�صتعمال  ُيف�صل 
يفقد الع�صل عند ت�صخينه على حرارة ت�صل اإىل 40 درجة 
الأزهار،  من  م�صتخرجاً  يكون  حني  �صيما  ل  خ�صائ�صه، 

فاحلرارة تق�صي على ماء الأوك�صجني وعلى الأنزميات. 

كيف حتافظني عليه؟
�صعيه بعيداً عن ال�صوء واحلرارة )20 درجة كحد اأق�صى( 

لت�صمني بقاءه �صحياً ولتحافظي على ميزاته.

خليط الع�صل واخلزامى للعناية بالوجه
من  ���ص��راوؤه  )ميكنك  الأبي�ش  اللوز  هري�ش  من  ملعقة   -

متاجر املنتجات الع�صوية(.
- ماء زهرة اخلزامى.

- ن�صف ملعقة من ع�صل اخلزامى.

الطريقة
- اخلطي هري�ش اللوز مباء الزهر لتح�صلي على حليب. 

ذوبي ن�صف ملعقة من ع�صل اخلزامى يف اخلليط.
- �صعي اخلليط مرة يف الأ�صبوع على ب�صرتك احل�صا�صة اأو املتعبة.

- اتركيه لب�صع دقائق ثم اغ�صلي ب�صرتك مبياه منع�صة.
- ا�صتمتعي بب�صرة نظيفة ومرتاحة ومنتع�صة وناعمة.

من  ويزيد  الب�صرة  يغطي  مرطباً  غ�صاًء  احلليب  ي�صكل   -
فرتة فاعلية اخلليط.

وجدت درا�صة جديدة، اأن الن�صاء احلوامل امل�صابات با�صطرابات يف الغدة الدرقية هن اكر عر�صة خلطر الولدة املبكرة وم�صاعفات اأخرى 
متعلقة باحلمل قد يكون لها تداعياتها ال�صحية على املراأة ومولودها.

وذكر موقع هلث داي نيوز الأمريكي، اأن الباحثني باملعهد الوطني الأمريكي ل�صحة الطفل والتنمية الب�صرية، وجدوا اأن الن�صاء اللواتي يعانني 
من م�صكالت تتعلق بالغدة الدرقية يزيد لديهن خطر اإجناب مواليد خّدج.

وقالت الباحثة امل�صوؤولة عن الدرا�صة، تويجا ماني�صتو، اإن ما ل يقل عن 80 األف امراأة حامل تعاين يف الوليات املتحدة �صنوياً من اأمرا�ش 
الغدة الدرقية .

واأ�صافت اأن تلك الن�صاء معر�صات خلطر اأكرب لالإ�صابة مب�صاعفات خا�صة باحلمل بينها ارتفاع �صغط الدم، والولدة املبكرة.
اأن الن�صاء اللواتي يعانني من ا�صطراب يف  223 حالة حمل، حيث وجد العلماء  و�صملت الدرا�صة بيانات طبية ملا يزيد عن 

الغدة الدرقية هن اأكر عر�صة لالإ�صابة بت�صمم احلمل الذي ي�صتمل على زيادة الربوتني يف البول وارتفاع حاد ل�صغط الدم 
خالل احلمل. كما اأن تلك الن�صاء دخلن لوحدات العناية املركزة يف امل�صت�صفيات ب�صكل متكرر اكر، وكن اأكر عر�صة لالإ�صابة 

ب�صكري احلمل وارتفاع معدل الولدة القي�صرية.
ولفت العلماء اإىل اأهمية اأن تتمتع املراأة مب�صتويات منا�صبة من هرمونات الغدة الدرقية لدعم حملها ال�صحي، وبالتايل من 

ال�صروري مراقبة هذه امل�صتويات بدّقة عند احلوامل اللواتي يعانني من ا�صطرابات يف هذه الغدة.

الع�صل.. مادة �صافية ومن�صطة 

احلوامل امل�صابات با�صطراب يف الغدة 
الدرقية معر�صات للوالدة املبكرة 
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�صمادات لت�صريع 
التئام اجلروح

اجلروح  �صفاء  م��ن  ي�صرع  خا�ش  �صماد  بت�صنيع  اأم��ريك��ي��ون  باحثون  ق��ام 
التي تغطي  الق�صرة  النزف ويحمي من اللتهابات، متخذين من  ويوقف 

اجلروح دليال وملهما لهم.
وبنّي الباحثون يف الدرا�صة التي ن�صرت يف دورية اأ �صي اأ�ش للمواد والو�صائط 
التطبيقية، خ�صائ�ش الطبقة الداخلية من الق�صرة التي تغطي اجلروح، 
والتي تدعى اجللبة ، حيث تعمل هذه الق�صرة ك�صماد طبيعي، فهي توقف 
ال��ن��زف وحتمي اجل��رح م��ن الإن��ت��ان والل��ت��ه��اب وجت��ذب اخل��الي��ا الالزمة 

لل�صفاء واللتئام.
ومنع  ال��ن��زف  وق��ف  على  تعمل  احلالية  ال�صمادات  اأن  الباحثون  واأو���ص��ح 
اللتهاب فقط، ولكنهم اأرادوا اإيجاد نوع اآخر من ال�صمادات التي ميكنها اأن 
ت�صّرع من ال�صفاء والتئام اجلروح، وبذلك ا�صتطاعوا تطوير �صماد م�صنوع 
من مواد خا�صة جاذبة للخاليا الالزمة لل�صفاء والتئام اجلروح وهذه املواد 

ت�صبه تلك املوجودة يف الطبقة الداخلية من الق�صرة التي تغطي اجلروح.
وقد بينت التجارب املخربية �صرعة اجنذاب اخلاليا اخلا�صة التي ت�صاعد 
ق�صرة  يف  حت��دث  التي  الطريقة  بنف�ش  وجتمعها  امل��واد  لهذه  ال�صفاء  على 

اجلروح باحلالة الطبيعية.
اأنواع  وياأمل الباحثون يف تطوير مواد اأخرى م�صابهة ولها خا�صية جذب 
املر�صية،  وذل��ك ل�صتعمالها يف عالج بع�ش احل��الت  اأخ��رى من اخلاليا، 
لنمو  اأو  ال�صرطانية  اخل��الي��ا  ال��ت��ق��اط  ط��ري��ق  ع��ن  الأورام  معاجلة  مثل 
العظام، حيث ميكن لهذه املواد جذب اخلاليا العظمية الالزمة لعالج تلف 

الأع�صاب.

يتميز الع�سل بقدرته على ت�سريع التئام اجلروح، اإل اأن فوائده ل تنح�سر بهذه 
تطبيقات  يف  وا�ستعماله  اأخرى  عالجية  خ�سائ�ض  اإىل  تتعداها  بل  اخلا�سية، 

متعددة. وقد اأظهر ع�سل ال�سعرت الع�سوي، من دون �سواه، فاعلية يف حماربة 
اأمرا�ض ت�سيب القولون.  توؤثر نوعية الأزهار واملواد التي ي�سيفها النحل 
الع�سل  لأن��واع  قيمة  األ  يعني  ل  ذلك  اأن  اإل  تركيبته،  على  الع�سل  اإىل 

الأخرى، فلكّل منها خ�سائ�ض معينة. هنا بع�ض الأ�سئلة والإجابات.

االأزهر يطالب 
بوقف بيع خمطوطة 

نادرة من القراآن
ط��ال��ب الأزه�����ر يف م�����ص��ر، ام�ش 
اجل��م��ع��ة، وزي����ر خ��ارج��ي��ة بالده 
ومنظمة  ع���م���رو،  ك��ام��ل  حم��م��د 
والعلوم  للرتبية  املتحدة  الأمم 
باإيقاف  )اليوني�صكو(،  والثقافية 
مزاد علني لبيع خمطوطة نادرة 

من القراآن الكرمي يف فرن�صا.
وق���ال���ت م�����ص��ي��خ��ة الأزه�������ر على 
اإن  الإن������رتن������ت  م���وق���ع���ه���ا ع���ل���ى 
الطيب،  اأح���م���د  الأزه�������ر،  ���ص��ي��خ 
وعبد  ع��م��رو  اإىل  ر���ص��ائ��ل  وج����ه 
العام  املدير  التويجري،  العزيز 
للرتبية  الإ���ص��الم��ي��ة  للمنظمة 
)الإي�صي�صكو(،  والثقافة  والعلوم 
العامة  امل��دي��رة  بوكوفا،  واإيرينا 
العلني  امل��زاد  لإيقاف  لليون�صكو، 
حزيران   9 يف  اإج��������راوؤه  امل���زم���ع 
ي��ون��ي��و مب��ن��ط��ق��ة ف��ون��ت��ي��ن��ب��ل��و يف 
ل��ب��ي��ع خم��ط��وط��ة نادرة  ف��رن�����ص��ا، 
م��ن ال��ق��راآن ال��ك��رمي �صرقت من 

الأزهر اأيام احلملة الفرن�صية .
املخطوطة  اأن  ال��ط��ي��ب  واأو����ص���ح 
هي وقف اأزه��ري نادر وجزء من 
الرتاث ل يجوز بيعه ول اإهداوؤه 
ب�����ص��ك��ل من  ف��ي��ه  ال��ت�����ص��رف  ول 

الأ�صكال .
وق��ال م�صدر من داخ��ل م�صيخة 
الأزه����ر، اإن���ه ي��ج��ري ات��خ��اذ كافة 
ل�صرتداد  القانونية  الإج���راءات 

هذه املخطوطة.
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39 طالبًا و76 طالبة بكلية الهند�صة بجامعة االإمارات يوؤدون بنجاح برنامج التدريب العملي

•• العني - الفجر:

هو  اآخ���راً  ناجحاً  درا���ص��ي��اً  ف�صاًل  الهند�صة  كلية  اأمت��ت 
ال��درا���ص��ي اخل��ام�����ش وال��ث��الث��ون يف برنامج  ال��ف�����ص��ل 
 39 اإحل���اق  بها، بحيث مت  اخل��ا���ش  العملي  ال��ت��دري��ب 
4 �صهور ب�صركات �صناعية  76 طالبة لفرتة  و  طالباً 
خمتلفة داخل الدولة وخارجها. ح�صر احلفل النهائي 
الدكتور علي املرزوقي العميد امل�صاعد ل�صوؤون البحث 
ال��ع��م��ل��ي وم�صاريع  ال��ت��دري��ب  ال��ع��ل��م��ي ورئ��ي�����ش وح���دة 
التخرج الدكتورة هند �صعيد القمزي وروؤ�صاء الأق�صام 
 35 على  يفوق  وم��ا  بالكلية  التدري�ش  هيئة  واأع�صاء 

قام  وق���د  ب��ال��دول��ة  ال�صناعية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  م��ن  مم��ث��اًل 
ال�صناعة  ممثلي  على  ال�صهادات  بتوزيع  الكلية  عميد 
ت��ق��دي��راً جل��ه��وده��م يف اإجن�����از ال���ربن���ام���ج. ح��ي��ث تعد 
تكاملياً  مكوناً  ال�صناعي  امل��ج��ال  يف  العملية  اخل���ربة 
بالكلية بحيث مي�صي كافة  الدرا�صية للطلبة  للخطة 
يف  اأ�صبوع(   15( كاماًل  درا�صياً  ف�صاًل  الهند�صة  طلبة 
جمال تقني ذي عالقة بتخ�ص�ش الطالب اأو الطالبة. 
ويتطلب من كافة الطلبة تقدمي تقرير نهائي وعر�ش 
برنامج  ا�صتكمال  اإن  حتكيم.  هيئة  اأم���ام  مل�صاريعهم 
التدريب ال�صناعي بنجاح يعد �صرطاً اأ�صا�صياً لكي ي�صبح 
النهائية  ال�صنة  طلبة  فئة  يف  ليكون  م��وؤه��اًل  الطالب 

بالكلية. ومن الأهداف التي يتم ال�صعي اإليها من وراء 
هو  التقنية،  املعرفة  لك�صب  بالإ�صافة  الربنامج،  هذا 
زيادة الوعي املهني للطلبة ليبنوا على اأ�صا�صه مهارات 
الت�صال والتنظيم واإدارة امل�صاريع. وحيث اأنه ل ميكن 
تلبية هذه الأهداف يف املحيط الأكادميي، فاإن التعاون 
لتعري�ش  حتمياً  اأم��راً  ي�صبح  ال�صناعية  ال�صركات  مع 
اإحلاق  ويتم  التقنية.  للبيئة  مثلى  بطريقة  الطلبة 
احلاجة  على  وبناًء  تخ�ص�صاتهم  اأ�صا�ش  على  الطلبة 
يف  امل�صاركة  ال�صناعية  ال�صركات  قبل  م��ن  احلقيقية 
الربنامج. ويتم تطوير برنامج العمل برمته بوا�صطة 
ال�صركات امل�صاركة، بحيث يكون من املتوقع قيام الطالب 

بتنفيذ مهام حمددة. وت�صم قائمة ال�صركات امل�صاركة 
لنا يف هذا الربنامج حالياً 241 �صركة �صناعية كربى 
ول  حكومية.  موؤ�ص�صة  و128  اخل��ا���ش  ال��ق��ط��اع  م��ن 
البحث  بالكلية جهداً يف  العملي  التدريب  تاألوا وحدة 
عن �صركات ذائعة ال�صيت وال�صهرة، بحيث ميكن جعل 
هذا الربنامج نافعاً لكال اجلانبني وحتقيقاً لال�صتفادة 
ال�صناعيني  �صركائنا  منح  وي��ت��م  امل��رج��وة.  الق�صوى 
وبناء  املتوقعني،  امل�صتقبل  موظفي  لختيار  الفر�صة 
روابط وثيقة مع الكلية مع اإمكانية الو�صع يف العتبار 
متديد برنامج الطلبة يف اإطار م�صروع تخرج متكامل 

يف ال�صنة النهائية لربنامج الطلبة.

اإقامة العني حتتفل باليوم 
العاملي ملكافحة التدخني

•• العني – الفجر:

نظمت اإدارة الإقامة و�صوؤون الأجانب يف العني حملة توعية مبنا�صبة اليوم 
العاملي ملكافحة التدخني؛ الذي ي�صادف احلادي والثالثني من �صهر مايو 
التي  بالأ�صرار  لتعريفهم  واخلارجيني،  الداخليني  لعمالئها  عام  كل  من 
الإمارات،  جامعة  مب�صاركة  واملجتمع،  الفرد  �صحة  على  التدخني  ي�صببها 
التوحيد  ال��ري��ا���ص��ي، وم��در���ص��ة  ال��ع��ني  ن���ادي  واأك��ادمي��ي��ة  ت���وام،  وم�صت�صفى 

احللقة الأوىل.
الأجانب  و�صوؤون  الإقامة  اإدارة  بالقوبع، مدير  العقيد خليفة مطر  واأك��د 
العليا  ال��ق��ي��ادة  لتوجيهات  تنفيذاً  ي��اأت��ي  احلملة  ه��ذه  تنظيم  اأن  بالعني، 
ب�����ص��رورة اله��ت��م��ام ب��الإن�����ص��ان، واحل��ف��اظ ع��ل��ى �صحته ب��اع��ت��ب��اره الروة 
احلقيقية لهذا الوطن، وتعزيز قيم واأهداف وزارة الداخلية لفتاً اإىل اأنها 
تتزامن مع احتفالت دولة الإمارات العربية املتحدة باليوم العاملي ملكافحة 

التدخني. 
على  ال��ت��دخ��ني  خم��اط��ر  تبني  وف��ع��ال��ي��ات  اأن�صطة  على  احلملة  وا�صتملت 
طلبة  م��ن  ع��دد  اأع���ده  لل�صور  معر�صاً  وت�صمنت  واملجتمع،  ال��ف��رد  �صحة 
التوحيد عر�صاً  الإم��ارات، وقدمت جمموعة من طالبات مدر�صة  جامعة 
م�صرحياً عن اأ�صرار التدخني على الأ�صرة، كما مت اإجراء الفحو�ش الطبية 
للموظفني واملراجعني من قبل اخت�صا�صي م�صت�صفى توام، وتوزيع كتيبات 
ون�صرات على املرجعني والتي تو�صح الأ�صرار الناجتة عن تدخني ال�صجائر 

واملدواخ. 
اأكد  كلمة  الإدارة،  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ال��ظ��اه��ري،  �صلطان  حممد  امل��ق��دم  واأل��ق��ى 
للحد  اجلهود  ت�صافر  ت�صتوجب  باملجتمع  �صارة  اآفة  التدخني  اأن  خاللها 
توعية  م�صوؤولية  عليه  تقع  املجتمع  اأن  مو�صحاً  عليها؛  والق�صاء  منها، 
ب�صبب  لها  يتعر�صون  التي  الأم��را���ش  من  ووقايتهم  وحمايتهم  الأف���راد؛ 

التدخني. 
التي  والأم��را���ش  التدخني،  م�صار  عن  توعوية  حما�صرة  تنظيم  مت  كما 
والعي�ش  �صليمة،  �صحية  بحياة  لال�صتمتاع  عنه  الإق��الع  واأهمية  ي�صببها، 
يف بيئة خالية من التدخني �صارك فيها الدكتور حازم عبداخلالق ح�صني 
اخت�صا�صي طب الأ�صرة يف عيادة اجلاهلي مب�صت�صفى توام بالعني، والواعظ 
املقدم  ك��رم  بالعني ويف اخلتام  الأج��ان��ب  و���ص��وؤون  الإق��ام��ة  اإدارة  الديني يف 
حممد �صلطان اجلهات امل�صاركة يف احلملة؛ تقديراً لهم على جهودهم التي 

بذلوها مما اأ�صهم يف اإجناح احلملة. 

برعاية وكيل وزارة التعليم.. تخريج الرباعم يف مدر�صة االأ�صواء
•• العني - الفجر:

ب��رع��اي��ة وح�����ص��ور ال���دك���ت���ور ���ص��ع��ي��د ح��م��د احل�����ص��اين وك��ي��ل وزارة 
العني  مدينة  يف  الأ�صواء  مدر�صة  اأقامت  العلمي  والبحث  التعليم 
للعام  الرو�صات  ق�صم  لطالب  ع�صرة  الثامنة  الدفعة  تخريج  حفل 
هزاع  فلج  مبنطقة  التميز  م�صرح  على  وذل���ك  احل���ايل،  ال��درا���ص��ي 
املدر�صة  ومديرة  احل�صاين،  حمد  اأحمد  �صعادة  احلفل  ح�صر  ،كما 
للتعليم  اأب���و ظبي  ع��ن جمل�ش  م��ب��ارك وممثلني  م��ك��ارم  ال��دك��ت��ورة 
والتدري�صية  الإداري��ة  الهيئتني  واأع�صاء  التعليمية  العني  ومنطقة 
تربوية  وفقرات  كلمات  األقاء  احلفل  الطلبة،وتخلل  اأم��ور  واأولياء 

وفنية ومو�صيقية وتكرمي اخلريجني.
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امل�صي يحارب اجللطات
الدماغية  اجللطة  خطر  يخّف�ش  ق��د  الأ���ص��ب��وع  يف  اأي���ام  لب�صعة  امل�صي 

تزامناً مع حت�صني ال�صحة العامة واإبقاء الوزن حتت ال�صيطرة.
ُن�صرت درا�صة يف جملة )جلطات الدماغ( )Stroke( وتو�صلت اإىل هذا 
و19416  رجاًل   13576 �صملت  ا�صتبيانات  مراجعة  بعد  ال�صتنتاج 
29 و69 عاماً( كانوا قد ت�صجلوا يف درا�صة عن ال�صرطان  امراأة )بني 

والتغذية يف اإ�صبانيا.
الباحثون  عمد  وقد  �صنة،  و14   10 بني  امل�صاركني  حالة  متابعة  متت 
لديهم  اجل�����ص��دي  ال��ن�����ص��اط  م�صتويات  تقييم  اإىل  ال��ف��رتة  ه���ذه  خ���الل 

وت�صجيل اأي جلطات دماغية يواجهونها.
الرجال،  عند  اجللطة  خماطر  على  ك��ث��رياً  ي��وؤث��ر  مل  امل�صي  اأن  �صحيح 
لكن تبني اأن املراأة التي مت�صي لأكر من ثالث �صاعات ون�صف اأ�صبوعياً 
ت�صتفيد من تراجع خطر الإ�صابة بجلطة دماغية اأكر من تلك التي ل 
مت�صي ب�صكل منتظم. ل تثبت هذه الدرا�صة اأن امل�صي مينع اجللطات )لأن 
النا�ش ل يتذكرون م�صتوى ن�صاطاتهم بدقة دوماً(. لكن مت التو�صل اإىل 
الدرا�صة،  امل��راأة( منذ �صنتني. يف تلك  نتيجة مماثلة يف )مبادرة �صحة 
لوحظ تراجع خطر الإ�صابة بجلطة دماغية بن�صبة %30 عند املراأة 
تتحرك  ل  التي  بتلك  مقارنًة  اأ�صبوعياً  اأك��ر  اأو  ل�صاعتني  مت�صي  التي 
الن�صاطات  ممار�صة  اأهمية  على  الدرا�صات  هذه  ت�صدد  نف�صه.  بامل�صتوى 

اجل�صدية بانتظام لتخفي�ش خماطر اأمرا�ش القلب وال�صرايني.

دليل عملي فيه موا�سفات كل نبتة

تقاليد واأ�صاطري... 
االأع�صاب التي ت�صفي

الأجنبية  الطب  كليات  كربى  يف  مكانه  اليوم  الأع�ساب  طّب  اأخذ 
املري�ض  لبلوغ  الأخ��ر  هذا  ي��وؤازر  وهو  التقليدي  الطب  مثال  على 
لكو�ست  �سويف  ت�سفي(  التي  )الأع�ساب  كتاب  وموؤلفة  ال�سفاء. 
تكتب منذ �سنوات طويلة عن الأع�ساب الطبية والعالجات بب�ساطة 
ودقة وتتحقق من معلوماتها كافة على �سوء الكت�سافات احلديثة 

)من�سورات دار الفرا�سة- بروت(.

اأ�سا�سيان حلماية املهارات العقلية وجتنب اخلرف.  الن�ساط اجل�سدي والتحفيز العقلي عامالن 
اأ�ستاذ يف علم الأع�ساب يف  اأكرث فاعلية من الآخر؟ يجيب د. �سكوت مغين�ض،  لكن هل اأحدهما 
كلية هارفارد الطبية: )ي�سعب يف هذه املرحلة حتديد ذلك لأن معظم الدرا�سات مل يعالج هذه 

امل�ساألة بعد(.

)دار  ع��ن  عناوين  ثمانية  م��ن  اأك���ر  لكو�صت  ���ص��ويف  لالخت�صا�صية  ���ص��در 
الزيتون  بزيت  العالج  واأ�صرار  بالوجه  الطبيعية  بالعناية  تتعلق  الفرا�صة( 
والع�صل وال�صاي الأخ�صر، ناهيك عن و�صفات اجلمال ال�صحرية. اأما كتابها 
الأخري )الأع�صاب التي ت�صفي( فهو دليل عملي اأوردت فيه موا�صفات كل نبتة 

كما ياأتي:
• و�صف دقيق ومب�صط للتعرف اإليها ب�صهولة.

• مكّوناتها وعنا�صرها الأ�صا�صية الفاعلة.
• درا�صات اأكادميية توؤكد مدى فاعليتها.

• تقاليد �صعبية مفيدة متعلقة بها مع الأ�صاطري املتداولة عنها.
• دواعي ا�صتعمالها وموانعه.

• طريقة ا�صتخدامها مبختلف الطرق.
• و�صفات �صحية واأخرى خا�صة لإعداد الأطعمة منها وامل�صروبات.

• طرائق زراعتها وقطافها وجتفيفها.
وقد  ال��ب��ل��دان،  معظم  يعرفها  الكتاب  يف  ال���واردة  النباتات  جميع  اأن  وجن��د 
تكون نباتات جافة لتح�صري �صراب �صاخن اأو كب�صولة، اأو خال�صات �صائلة اأو 
اأقرا�ش. وما يهّمنا اإبرازه يف هذا املقال هو اجلانب الأ�صطوري لبع�ش هذه 

النباتات واملو�صع الذي اتخذته يف تقاليد ال�صعوب.

اآذريون احلدائق
من  �صالًل  يقّدمون  اإنكلرتا  يف  ال��رج��ال  ك��ان  الأوروب��ي��ة،  النه�صة  حقبة  يف 
على  التقليد  ه��ذا  وي��اأت��ي  اجتذابهن.  ي��ري��دون  ال��ل��وات��ي  لل�صبايا  الآذري����ون 
ال�صابة كالتا تنتظر كل �صباح  اإغريقية قدمية: كانت  اأ�صطورة  الأرج��ح من 
اإله ال�صم�ش. لكّن �صغفها  خيوط الفجر الأوىل؛ لأنها كانت مغرمة باأبولو، 
وتاأتينا  اآذري����ون.  زه��رة  اإىل  اأي  �صم�صية  زه��رة  اإىل  وحت��ّول��ت  فماتت  حرقها 
تغار  اأرتيمي�ش  كانت  القدمية:  اليونان  الآذري��ون من  اأخ��رى حول  اأ�صطورة 
من الن�صاء اللواتي ُيغرمن باأخيها اأبولو، فحّولت اأربع حورّيات جريئات اأكر 
من الالزم اإىل اأزهار اآذريون. ويف فولكلور املناطق الريفية الفرن�صية، ُتن�صب 
اإىل الآذري��ون ق��درات �صحرية: يحول اإكليل من الآذري��ون دون دخ��ول ال�صّر 
اإىل املنازل؛ ويجلب حمل الزهرة اآذريون الطالع احل�صن ويحمي من العني؛ 
القدرة على  تكت�صب  الآذري��ون،  القدمني على  وعندما ترق�ش �صبّية عارية 

التحّدث مع الع�صافري.

الأخيلية ذات الألف ورقة
ُتعرف ميزات الأخيلية القاطعة للنزف والالئمة للجروح منذ الِقَدم. وتقول 
بن�صيحة  عماًل  اجلرحى  حماربيه  ملعاجلة  ا�صتخدمها  اأخيل  اإن  الأ�صطورة 
ذات  الأخيلية  تنبت  واأينما  وال�صافني.  املعاجلني  �صفيع  الَقْنطور�ش،  كريون 
ب��اق��ة �صغرية  يكفي حمل  احل���زن:  اأو  اخل��ج��ل  ب��ط��رد  ت�صتهر  ورق���ة،  الأل���ف 
ال��ث��اين ع�صر، كانت ه��ل��دغ��ارد، وهي  ال��ق��رن  ال��زه��رة يف الثياب. يف  م��ن ه��ذه 
الألف  ذات  الأخيلية  با�صتخدام  تو�صي  اأوروب���ا،  يف  بالأع�صاب  املعاجلني  اأّول 
واأي�صاً  الطمث  ا�صطربات  املفتوحة،  اجل��روح  الأن��ف(،  )نزف  للّرغاف  ورقة 
رع. وقد ا�صتخدمها الأطّباء كافة على نطاق وا�صع حّتى ظهور الأدوية  ال�صَّ

الكيميائية.
يف ال�صني، ل ت�صّكل الأخيلية ذات الألف ورقة نبتة فح�صب ولكّنها اأي�صاً اأداة 

منّظمة  بطريقة  النبتة  �صاق  حتريك  خ��الل  من  الَعرافة:  فن  يف  ُت�صتخدم 
ومتكّررة، ي�صل و�صيط الوحي اإىل تركيز مثايل، اإىل فراغ داخلي ي�صمح له 

بالإحاطة بامل�صاألة على نحو اأف�صل.
اأما يف اأري��اف اأوروب��ا، فكانت الأخيلية ذات الأل��ف ورقة واح��دة من الأع�صاب 
ال�32 التي ا�صتخدمها ال�صحرة امل�صعوذون يف الطقو�ش ال�صحرية اأو طقو�ش 

طرد ال�صياطني.
�صرير  على  عقب  على  راأ���ص��اً  ُتعلَّق  الأخيلية  م��ن  �صتلة  كانت  �صردينيا،  ويف 

الزوجني لتوفري ال�صعادة والإخال�ش لهما.
الأرقطيون

اجلن�ش  )�صديق  ت�صمية  الأرق��ط��ي��ون  على  يطلقون  الإغ��ري��ق  الأط��ّب��اء  ك��ان 
الب�صري(. وكان املمّثلون الرومان ي�صعون اأوراق الأرقطيون حتت اأقنعتهم، 
لقبه  وياأتي  تن�صح عرقاً.  التي  ب�صرتهم  على  املهيِّج  القناع  تاأثري جلد  حلّد 
الأمرا�ش  ملعاجلي  ي�صتخَدم  اأّن���ه  م��ن  ال��ق��وب��اء(  )ع�صبة  اأو  القمل(  )ع�صبة 
ه��ي��ل��دغ��ادر ومعظم  ال��ق��ّدي�����ص��ة  وك��ان��ت  الطفيليات.  م��ن  ال��ن��اجت��ة  اجل��ل��دي��ة 
الكلى  ح�صى  من  للتخّل�ش  بالأرقطيون  ين�صحون  الو�صطى  القرون  اأطّباء 
على  الأم��را���ش  جميع  ي�صفي  كرتياق  �صهرته  واأ�صبحت  التنّف�ش.  وم�صاكل 
بف�صل  ال�صفل�ش  من  الثالث  ه��ري  الفرن�صي  امللك  �صفي  عندما  الإط���الق 
ال�صني،  ففي  اأوروب��ا.  على  النبات  �صهرة هذا  تقت�صر  ول  الأرقطيون.  جذر 
�صّكري،  ب��ال��ده��ون،  دم مثقل  ))ي��ان��غ((:  الرتكيز  لأم��را���ش  الأط��ب��اء  ي�صفه 
ارتفاع �صغط الدم... وقد اأدى الأرقطيون دوراً اأ�صا�صّياً يف الو�صفات ال�صعبية 
اأن و�صع  يعتقدون  النا�ش  كان  بريتانيا،  اإىل اخلرافات: يف منطقة  امل�صتندة 
قطرات من ع�صارة اجلذر يف املاء امل�صّلى عليه مينحك حماية م�صاعفة! يف 
اأمريكا ال�صمالية كان النا�ش ي�صنعون عقوداً من دوائر من جذر الأرقطيون 

حلماية الأطفال... خ�صو�صاً الفتيات.

الأ�سبرولة العطرية
زهرة جميلة كهذه، متوا�صعة وعادية، قد وّلدت بالطبع الكثري من اخلرافات 
والتقاليد النابعة من التطرّي! فعندما كان يريد النا�ش يف الأرياف اأن يقولوا 
لإحدى ال�صبابا اإنها جميلة ولكن ي�صعب التحّدث اإليها اأو القرتاب منها، 
واإّنها ينبغي اأن تنتبه اأكر لل�صاب )ال�صبان( اخلجول املغرم بها، كانوا ي�صعون 
على حافة نافذتها باقة من الأ�صربولة. ويف اأملانيا، كان اجلنود والريا�صيون 
)�صاق  ج��ذم��ور  امل��ب��اراة  اأو  املعركة  قبل  عقبهم  اأو  مع�صمهم  ح��ول  يربطون 
اأر�صية �صبيهة باجلذر( نبتة اأ�صبريولة. ورمزية هذا التقليد وا�صحة، فهذا 
بع�ش  ويف  الب�صرة.  ي�صبغ  ال��دم(  )بلون  قانياً  اأحمر  ناً  ملوِّ يعطي  اجلذمور 
فة، راأ�صاً على عقب، فوق بهو البيت،  الأرياف، كان النا�ش يعّلقون الأزهار املجفَّ

اعتقاداً منهم اأن ذلك �صيجتذب املال والراء اإىل منزلهم.

اإبرة الراعي
العامل، كنباتات حامية.  اأنحاء  الراعي املختلفة، يف جميع  اإبرة  اأن��واع  ُتعترب 
اأو يف  الأ�ص�ش  املزروعة يف  الراعي،  اإب��رة  نباتات  اأن  ال�صعبية  املعتقدات  ومن 
الأر�ش حول البيت، ُتبعد احلّيات، املتطّفلني، الأمرا�ش... يفرك املعاجلون 
من  بحفنات  مر�صاهم  ج�صم   )curanderos( التقليديون  املك�صيكيون 
اإيطاليا،  يف  الفلفل.  �صجرة  م��ن  ب��رباع��م  خملوطة  احل��م��راء  الأزه���ار  �صوق 

تفرك رّبات البيوت الأقفال وامل�صكات احلديدية على النوافذ والأبواب باأوراق 
اإبرة الراعي، في�صمن بذلك اأن يحمي زيت اإبرة الراعي العطري احلديد من 

ال�صداأ وال�صرير.

البه�سية
م�صر  اإىل  ف��راره��م  يف  ي�صوع  والطفل  ويو�صف  م��رمي  اإن  الأ���ص��ط��ورة  ت��ق��ول 
البه�صية  م��ّدت  عجائبي،  اندفاع  ويف  هريود�ش.  جنود  اق��رتاب  عند  اختباأوا 
اأغ�صانها لتخبِّئهم وراء اأوراقها الكثيفة ال�صائكة. وعرفاناً بجميلها، باركتها 
مرمي ومتّنت اأن تظّل دائماً خ�صراء، كرمز للخلود. وُيقال اإن الأ�صواك التي 
الدم،  ت�صبه قطرات  التي  والثمار احلمراء  امل�صيح.  اآلم  الأوراق متّثل  تزّين 

تذّكر املوؤمنني باإكليل ال�صوك.
اإن اجلّن ال�صغار املختبئني يف  ال�صمالية، تقول الأ�صاطري  اأوروب��ا  ويف بلدان 
اأغ�صان البه�صية يحمون ال�صّكان من مقالب العفاريت املنزلية. وُت�صنع من 

هذه الأغ�صان اأكاليل ُتعلَّق يف مدخل البيت، يف ال�صنة اجلديدة.

الزيزفون
ينتمي الزيزفون اإىل جمموعة الأ�صجار املقّد�صة عند الأغريق وعند �صعوب 

�صمال اأوروبا.
ففي اأثناء �صفره يف �صكل ب�صري، طلب زو�ش من �صّكان اإحدى القرى اإيواءه 
لليلة فرف�ش اجلميع ا�صتقباله با�صتثناء زوجني يعي�صان يف الفقر. ومن دون 
اأن يتعّرفا اإليه ت�صاركا معه يف طعامها القليل وتركا له �صريرهما. يف �صباح 
اليوم التايل، ك�صف زو�ش عن هوّيته وا�صطحبهما اإىل تّلة، فيما غمرت مياه 
معبد.  ارتفع  ال�صغري،  م�صيفيه  منزل  مكان  ويف  التّلة.  حميط  الفي�صان 
ووعدهما زو�ش بتحقيق اإحدى اأمنياتهما. وكّل ما طلبه الزوج والزوجة اأن 
فاأجاب  الآخ��ر.  دون  الواحد  ميوتا  واأّل  اجلديد  املعبد  ذلك  كاهَنّي  ي�صبحا 
زو�ش ب�صوته الراعد )لكما ما اأردمتا(. وعندما اأ�صبحا عجوزين، عجوزين 
جّداً، حّول زو�ش املراأة اإىل �صجرة زيزفون والرجل اإىل �صجرة بّلوط، الواحدة 

قرب الأخرى.

ال�سف�ساف الأبي�ض
لكّن  دمي��ي��ت��ري.  واخل�����ص��ب،  الطبيعة  اإل��ه��ة  �صجرة  ُيعترب  ال�صف�صاف  ك��ان 
اأّول  وهي  بنغن،  هلديغارد  القّدي�صة  كانت  �صلبية:  قدرات  اأي�صاً  لل�صف�صاف 
يثري  ال�صف�صاف  اأن  جت��د  ال���ص��م،  ه��ذا  ت�صتحّق  بالنبات  اأوروب��ي��ة  معاجِلة 
ال�����ص��وداوي��ة وامل�����رارة... ل ب��د م��ن اأن ه��ذا ي��رج��ع اأي�����ص��اً اإىل رم��زّي��ت��ه، اإذ اإن 
امل�صتنقعات،  �صفاف  على  ال�صريحية  الأكمات  يبنون  كانوا  الذين  ال�صلتيني 
كانوا يعتربون ال�صف�صاف �صجرة املوت. يف املناطق الريفية، ت�صمد التقاليد 
يف وجه التغرّيات والزمن: كما يف اخلرافات والَعرافة، كثرياً ما يكون مفهوم 
املوت مرادفاً لالنقطاع. ففي منطقة نانت الفرن�صية، عندما ُتف�صخ اخلطبة، 
ووفقاً  �صف�صاف.  غ�صن  ال�صخرية،  ب��اب  م��ن  ال�صابقني،  للخطيبني  م  ُي��ق��دَّ
للخرافات القدمية، عليك باحلذر عندما تتنّزه يف مكان مزروع بال�صف�صاف، 
وجتّنب زيارته مع �صخ�ش حتّبه: قد ترى اأولئك الأقزام ال�صّريرين الذين 
اخلالفات  افتعال  يف  هي  لديهم  الكربى  واملتعة  امل��وؤذي��ة.  املقالب  يع�صقون 

وامل�صاجرات.

عامالن اأ�سا�سيان حلماية املهارات العقلية وجتنب اخلرف

الن�صاط اجل�صدي يواجه الن�صاط العقلي 

وُن�صرت  عمرهم  من  ال�صبعني  يف  اأ�صخا�صاً  �صملت  حديثة  درا�صة  ر�صدت 
املادة  واإ�صابات  الدماغ  انكما�ش  م�صكلة  تراجع  الأع�صاب(  )علم  جملة  يف 
البي�صاء الدماغية )قد تكون موؤ�صرات على اخلرف( عند الأ�صخا�ش الذين 
مار�صوا  الذين  الأ�صخا�ش  اأن  تبني  الن�صاطات.  من  ن�صبة  اأك��رب  ميار�صون 
النتائج  ���ص��درت  لكن  نف�صها.  املنافع  م��ن  ي�صتفيدوا  مل  فكرية  ن�صاطات 
اأُحلق مب�صوحات دماغية بعد ب�صع �صنوات،  اإىل حتليل ا�صتبيانات  ا�صتناداً 
ويقول د. مغين�ش اإن الأمر لي�ش دلياًل كافياً للتوقف عن اعتبار التحفيز 
العقلي عاماًل حلماية القدرات املعرفية. لكن توؤكد تلك النتائج على دور 
اأخرى  درا�صة  تثبت  مثلما  ال��دم��اغ،  �صحة  حماية  يف  الريا�صية  التمارين 
ُن�صرت حديثاً يف جملة )جلطات الدماغ( اأن الرا�صدين الأكرب �صناً الذين 
املرتبط  باخلرف  اإ�صابتهم  خطر  يخّف�صون  بانتظام  الريا�صة  ميار�صون 
اإن درا�صات عدة تثبت  %40. يقول د. مغين�ش  بالأوعية الدموية بن�صبة 
دوماً اأن التمارين املنتظمة قد تزيد حجم املناطق الدماغية املهمة للذاكرة 
والتفكري: )تتعدد الآليات املحتملة للقيام بذلك، مثل الإنتاج التحفيزي 
لعوامل النمو والأوعية الدموية واخلاليا الدماغية اجلديدة، ما قد يوفر 

منطقة عازلة حتمي من التغيريات الدماغية التي ت�صبب اخلرف(.

منافع الن�ساط العقلي
تكر الأدلة اأي�صاً على اأن الن�صاط العقلي يحافظ على ال�صحة املعرفية. 
ُن�صرت  درا�صة  2012. وج��دت  عام  ذلك يف  التاأكيد على  درا�صتان  اأع��ادت 
يف جملة )علم الأع�صاب( رابطاً مبا�صراً بني معدل الن�صاط املعريف، مثل 
قراءة ال�صحيفة اأو لعب ال�صطرجن، وم�صتوى الوظيفة املعرفية يف ال�صنة 
الالحقة. لحظت درا�صة اأخرى، كما ذكرنا يف )ر�صالة هارفارد ال�صحية(، 
حت�صن ال�صحة املعرفية يف عمر متقدم نتيجة امل�صاركة يف ن�صاطات مفيدة 

مثل التطوع اأو ممار�صة هواية م�صّوقة.
تلك  تتح�صن  معينة،  معرفية  وظيفة  ممار�صة  )عند  مغين�ش:  د.  يقول 
الذاكرة، مثل حفظ  ت�صغيل  تتطلب  اأحد يف مهمات  �صارك  اإذا  الوظيفة. 
اأو التالعب بها يف العقل لفرتات ق�صرية من الوقت، ي�صبح الفرد  املواد 

اأقوى يف ذلك املجال(.

ما العمل؟
العقلية  الن�صاطات  توفرها  التي  املعرفية  احلماية  من  ال�صتفادة  يجب 
واجل�صدية معاً. للح�صول على املنافع اجل�صدية، ابداأوا بالتحرك. يقول 

د. مغين�ش: )يكفي القيام بن�صبة متوا�صعة من متارين الأيروبيك حل�صد 
امل�صي  على  ترتكز  اأنظمة  عدة  درا�صات  ا�صتعملت  اإيجابية.  معرفية  نتائج 

بوترية معتدلة، خالل ثالثة اأيام يف الأ�صبوع(.
)قد  ب��ه:  ن�صتمتع  بن�صاط  القيام  يقرتح  العقلي،  الن�صاط  يخ�ش  م��ا  يف 
نادي،  يف  وامل�صاركة  وال��ق��راءة،  املتقاطعة،  الكلمات  الن�صاطات  تلك  ت�صمل 

اأو اأي عدد من الن�صاطات الأخرى. املبداأ الأ�صا�صي اختيار  وبناء النماذج، 
م�صاهدة  مثل  اجلامدة  امل�صاركة  ب��دل  نا�صطة  م�صاركة  تتطلب  ن�صاطات 
والجتماعية  والعقلية  اجل�صدية  بالن�صاطات  حتماً  اأو���ص��ي  التلفزيون. 
الع�صبية  بالأمرا�ش  املخت�صة  عيادتي  يف  اأقابلهم  الذين  املر�صى  جلميع 

املعرفية(.
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العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
         اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 1105 /2013  عم جز - م ع- ب- اأظ

عليه:  بنغالدي�ش  مدعي  اجلن�صية:  ابو طيب  الدين  مدعي/حممد جيا�ش 
الدعوى:  مو�صوع  المارات   اجلن�صية:  العامة  للمقاولت  جولد  �صربينج 
العامة  للمقاولت  جولد  اعالنه/�صربينج  املطلوب  عمالية  م�صتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  المارات  اجلن�صية: 
لنظر  موعدا   2013/6/5 املوافق  الربعاء   يوم   املحكمة  وحددت  اعاله 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحا امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �صدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل 

2013/5/14

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
         اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 1315و1316 /2013  عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعيان/1- حممد تونو مياه حممد عبدالكرمي 2-�صهيل مياه ام دي �صوموج مياه 
للمقاولت لاللكرتوميكانيكية  الناري  الطريق  عليه:  بنغالدي�ش مدعي  اجلن�صية: 
اعالنه/ املطلوب  عمالية  م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  المارات   اجلن�صية:  ذ.م.م 
عنوانه:  المارات  اجلن�صية:  ذ.م.م  لاللكرتوميكانيكية  للمقاولت  الناري  الطريق 
الثالثاء  يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�صر حيث 
 8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/4 املوافق 
�صباحا امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية 
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  

2013/5/27

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
         اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 686 /2013  عم جز - م ع- ب- اأظ

�صامبا  مدعي/منري ح�صني عبدالبا�صد اجلن�صية: بنغالدي�ش  مدعي عليه: 
عمالية  م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  المارات   اجلن�صية:  العامة  لل�صيانة 
املطلوب اعالنه/�صامبا لل�صيانة العامة اجلن�صية: المارات عنوانه: بالن�صر 
الربعاء   يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/6/5 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �صباحا   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية  املحكمة 
بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/5/14
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
         اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 8 /2013  جت جز - ب �س- ب- اأظ

 املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية     
اجلن�صية:  احليمد  ك�صار  كامل  ميثلها  امل�صلحة  والنجارة  للحدادة  الفرات  �صاطىء  مدعي/ 
�صامل  �صياح  حممد  ميثلها  العامة  للمقاولت  الظفرة  غروب  �صركة  عليه:  مدعي  المارات 
املطلوب   82000 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  املن�صوري  طما�ش 
اعالنه/�صركة غروب الظفرة للمقاولت العامة ميثلها حممد �صياح �صامل طما�ش املن�صوري 
اقام  املدعي  ان  حيث  تقريره(  اخلبري  بايداع  بالن�صر)للعلم  عنوانه:  المارات   اجلن�صية: 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد  املوافق 2013/6/2 موعدا لنظر الدعوى، 
يا�ش  بني  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �صباحا   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا 
البتدائية - الكائنة بني يا�ش �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. 

�صدر بتاريخ  2013/5/20 

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة بني يا�س البتدائية

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
         اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 568 /2013  جت جز  - م ت- ب- اأظ

 املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية     
علي  ال�صلقامي  فايز  عبداله  مالكها/  ميثلها  والبال�صرت  فايز  عبدالاله  مدعي/ 
اجلن�صية: المارات  مدعي عليه: ب�صت وي للديكور الداخلي ذ.م.م وميثلها ال�صيد/ 
درهم   67899 بقيمة  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  جاكي 
املطلوب اعالنه/ب�صت وي للديكور الداخلي ذ.م.م وميثلها ال�صيد / جاكي اجلن�صية: 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  المارات  
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/12 املوافق  الربعاء   يوم  املحكمة 
البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �صباحا   8.30 ال�صاعة  باحل�صور 
و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الكائنة   -
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. 

�صدر بتاريخ  2013/5/29 

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
         اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 667 /2013  جت جز - م ت- ب- اأظ

عطاهلل  حممد  حم�صن  جمدي  ميثلها  احلديثة  الزراعية  للمواد  زمزم  مدعي/ 
علي  ملالكها/  الرا�صي  لتجميل   ال�صريع  �صركة  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�صية: 
�صعيد عبداهلل الواحدي اجلن�صية: المارات  مو�صوع الدعوى: املطالبة مببلغ 8.090 
درهم املطلوب اعالنه/�صركة ال�صريع لتجميل  الرا�صي ملالكها/ علي �صعيد عبداهلل 
الواحدي اجلن�صية: المارات    عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء  املوافق 2013/6/12 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �صدر بتاريخ  2013/5/29 

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة اب�ظبي البتدائية
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العدد  10807 بتاريخ  2013/6/1      
  مذكرة  اعالن متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدع�ى 2012/374 تظلم جتاري               
اىل املتظلم �صده  /1- قا�صم بي �صيخ    جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم 
اآل علي  قد  الناخي  التجاري وميثله: عبداهلل خمي�ش غريب  ابوظبي  بنك   /
اقام عليم التظلم املذكور اعاله ومو�صوعه تظلم من القرار ال�صادر يف احلجز 
جل�صة  لها  وح��ددت  وامل�صاريف.   والر�صوم  جت��اري   2012/246 رق��م  التحفظي 
يوم الحد املوافق 2013/6/9 ال�صاعة 8:30 �ش بالقاعة ch1.B.6 لذا فانت 
مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 رئي�س الق�سم                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ  2013/6/1      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2013/1466 عمايل جزئي                        
م  جمهول حمل  م  ذ  �ش  املباين  وتنظيف  للخدمات  عليه: مرحبا  املدعى  اىل 
الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ى / ع��ب��داهلل ���ص��ي��ك��ن��در ع��ل��ي  ق��د اق����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
عوده   درهم(وتذكرة   8540( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
و�صمول   10540 م��ن    %9 والفائدة  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   2000( مببلغ 
وحددت     .)2013/141732( ال�صكوى  رق��م   . بالكفالة  املعجل  بالنفاذ  احلكم 
لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/11 ال�صاعة 8.30 �ش مبكتب القا�صي 
لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل. ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ  2013/6/1      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2013/2046 عمايل جزئي                        
اىل املدعى عليه: البداير لالن�صاءات   �ش ذ م م  جمهول حمل القامة 
اق���ام عليك الدعوى  امل��دع��ى / حممد ك��م��ال حم��م��ود احل��ق ق��د  مب��ا ان 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )19369 درهم(والر�صوم 
احلكم  ا�صدار  تاريخ  من  عليها  املرتتبة  القانونية  والفائدة  وامل�صاريف 
رقم ال�صكوى )2013/145548(      وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 
2013/6/19 ال�صاعة 8.30 �ش مبكتب القا�صي لذا فانت مكلف باحل�صور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل.  
 ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ  2013/6/1      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2013/1722 عمايل جزئي                        
اىل املدعى عليه: داميوند جلرت خلدمات التنظيف- �ش.ذ.م.م   جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعى / غالم كربيا خور�صيد عامل   قد اقام عليك 
 19970( مبلغ   له  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعى  بالزام  ومو�صوعها  الدعوى 
درهم(ت�صعة ع�صر الف وت�صعمائة و�صبعون درهما  وبالر�صوم و امل�صاريف 
املوافق  الثالثاء  ي��وم  رق��م �صكوى )2013/42792     وح��ددت لها جل�صة 
2013/6/4 ال�صاعة 8.30 �ش مبكتب القا�صي لذا فانت مكلف باحل�صور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل.  
 ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ  2013/6/1      
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم 2012/1698 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- راها كاتريينخ م د م �ش  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ �صركة الرابية  التجارية �ش ذ.م.م وميثله: عبداهلل 
حممد توفيق املدين  قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )49617( درهم اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة . .وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ  2013/6/1      
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم 2013/449 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- اوربان تات�ش )�ش.ذ.م.م(   جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ انتريير �صليك�صن للمفرو�صات والديكور )�ش.ذ.م.م(    
وميثله: علي عبداهلل ماجد ال�صام�صي  قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية 
وق��دره )159759( درهم  به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اعاله  املذكورة 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  .وعليه   . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ  2013/6/1      
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم 2013/125 تنفيذ ايجارات
اىل املنفذ �صده/1- حممد �صالح الدين حممد مريان    جمهول حمل القامة 
عبداهلل  من�صور  وميثله:  العقارية  البفته  موؤ�ص�صة  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا 
الق�صائية  اللجنة  م��ن  ال�����ص��ادر  ال��ق��رار  ال���زرع���وين  ومب��وج��ب  اح��م��د  حممد 
اخلا�صة بالف�صل بني املوؤجرين وامل�صتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالآتي: 
او خزينة  التنفيذ  املنفذ به وق��دره )18650( دره��م اىل طالب  املبلغ  1- �صداد 
املحكمة وذلك خالل 15 يوم من تاريخ ن�صر هذا العالن.   وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ  2013/6/1      
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم 2013/209 تنفيذ عقاري
�صركة  التنفيذ/  ان طالب  القامة مبا  كو�صتادين بيرتوف جمهول حمل  املنفذ �صده/1-  اىل 
احلمادي   احمد  ابوبكر  حممد  عبداللطيف  وميثله:  عامة  م�صاهمة  �صركة  )����ش.م.ع(  متويل 
بتاريخ  الرب��ع��اء  ي��وم  كلي  عقاري   2012/721 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�صادر  ال��ق��رار  باحلكم  نعلنكم 
درهم   )2174146( وق���دره  مبلغ  ب�صداد  بالزامكم   -1  : وذل��ك  تنفيذيا  باعتباره   2013/1/23
وت�صليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�صر هذا العالن. 2- 
�صطب عبارة )تخ�صع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة 
املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( الواردة يف �صهادة ملكية العقار ال�صادرة عن دائرة 
الرا�صي والم��الك من �صجالت الدائرة.   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 

رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ  2013/6/1      
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم 2013/213 تنفيذ عقاري
ان طالب  الق��ام��ة مبا  �صجاعي  جمهول حمل  ا�صغر  ���ص��ده/1- مهدي علي  املنفذ  اىل 
حممد  عبداللطيف  وميثله:  عامة  م�صاهمة  �صركة  )����ش.م.ع(  متويل  �صركة  التنفيذ/ 
ابوبكر احمد احلمادي  نعلنكم باحلكم القرار ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/824 عقاري 
كلي يوم الربعاء بتاريخ 2013/1/2 باعتباره تنفيذيا وذلك : 1- بالزامكم ب�صداد مبلغ 
وقدره )2151028( درهم وت�صليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من 
تاريخ ن�صر هذا العالن. 2- �صحة ونفاذ عقد البيع املوؤرخ 2007/2/22 3- �صطب عبارة 
)تخ�صع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهي 
بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ  2013/6/1      
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم 2013/210 تنفيذ عقاري
املنفذ ���ص��ده/1- وق��ار حمبوب زاه��د حمبوب  جمهول حمل القامة مبا ان طالب  اىل 
حممد  عبداللطيف  وميثله:  عامة  م�صاهمة  �صركة  )����ش.م.ع(  متويل  �صركة  التنفيذ/ 
ابوبكر احمد احلمادي  نعلنكم باحلكم القرار ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/719 عقاري 
كلي يوم الربعاء بتاريخ 2013/1/9 باعتباره تنفيذيا وذلك : 1- بالزامكم ب�صداد مبلغ 
املحكمة خالل 15 يوم  او خزينة  التنفيذ  وق��دره )1708165( درهم وت�صليمه اىل طالب 
من تاريخ ن�صر هذا العالن. 2- �صطب عبارة )تخ�صع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة 
الدائرة(  لدى  امل��ودع  وملحقاته  بالتملك  املنتهي  الج��ارة  لعقد  طبقا  بالتملك  املنتهية 
الواردة  يف �صهادة ملكية العقار ال�صادرة عن دائرة الرا�صي والمالك من �صجالت الدائرة. وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ  2013/6/1      
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم 2013/214 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �صدهما/2- كاتي اجنيال فيجي 1 و�صيم انور ا�صالم    جمهويل حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ �صركة متويل )�ش.م.ع( �صركة م�صاهمة عامة وميثله: عبداللطيف 
حممد ابوبكر احمد احلمادي  نعلنكم باحلكم القرار ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/720 
عقاري كلي يوم الربعاء بتاريخ 2013/1/23 باعتباره تنفيذيا وذلك : 1- بالزامكم ب�صداد 
مبلغ وقدره )3088528( درهم وت�صليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 
املدعية  امل��ربم فيما بني  البيع  ونفاذ عقد  الع���الن. 2- �صحة  ه��ذا  ن�صر  تاريخ  ي��وم من 
املنتهية  الج��ارة  ترتيبات  اىل  العقار  ملكية  )تخ�صع  عبارة  �صطب   -3 عليهما.  واملدعى 
بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة(   وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ  2013/6/1      
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم 2013/212 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �صده/1- جوزيف عزيز عبداملالك ب�صاده  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ 
�صركة متويل )�ش.م.ع( �صركة م�صاهمة عامة وميثله: عبداللطيف حممد ابوبكر احمد احلمادي  
بتاريخ  الرب��ع��اء  ي��وم  كلي  ع��ق��اري   2012/718 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ص��ادر  ال��ق��رار  باحلكم  نعلنكم 
�صطب   2 ال��دع��وى.  مو�صوع  البيع  عقد  ون��ف��اذ  ب�صحة   -1  : وذل��ك  تنفيذيا  باعتباره   2013/1/9
املنتهي  الج��ارة  لعقد  طبقا  بالتملك  املنتهية  الج��ارة  ترتيبات  اىل  العقار  ملكية  )تخ�صع  عبارة 
بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( الواردة  يف �صهادة ملكية العقار ال�صادرة عن دائرة الرا�صي 
والم��الك من �صجالت الدائرة. 3-  بالزامكم ب�صداد مبلغ وقدره )444796( درهم وت�صليمه اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�صر هذا الع��الن.  وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ  2013/6/1      
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدع�ى رقم 2013/17   عمايل كلي                      
����ش.ذ.م.م جمهول حمل  �صوليو�صنز  لل�صقالت  املحكوم عليه   /1- كويك فيك�ش  اىل 
القامة  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2013/4/10 يف الدعوى 
يوؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  ناتينج  مالنتي  الفقار  ذو   / ل�صالح  اع��اله  امل��ذك��ورة 
للمدعي مبلغ وقدره )58.280( ثمانية وخم�صون الف  ومائتني وثمانون درهم وبتذكرة 
العودة عينا او بقيمتها نقدا مبلغ )3.000 درهم ( مامل يلتحق بخدمة �صاحب عمل 
ذلك من طلبات. حكما  وامل�صاريف ورف�صت ماعدا  والر�صوم  تنفيذ احلكم،  اأخر عند 
مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 
اآل مكتوم  ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد  ال�صمو  با�صم �صاحب  هذا الع��الن �صدر 

حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ  2013/6/1      
مذكرة اعالن املدعي عليه باحلكم مبثابة احل�س�ري بالن�سر

اىل املدعي عليه/البداير لالن�صاءات ���ش.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
نعلنكم باأن املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2013/4/28 يف الدعاوي املذكورة 

ل�صالح املدعيني بالزام املدعى عليها بان توؤدي.

 والزمتها بتذكرة عودتهم اىل موطنهم او مبا يقابلها نقدا ما مل يكن- عند تنفيذ 
احلكم- ملتحقا بخدمة رب عمل اآخر والزمت الطرفني باملنا�صب من امل�صاريف واعفت 
املدعني من ن�صيبهم منها وامرت باملقا�صة يف اتعاب، ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعبتارا من اليوم التايل 

ن�صر هذا العالن.
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
985/2013/13
988/2013/13

م
1
2

ا�صم املدعي
غياث الدين ابو احل�صن

اناندا دي نيماي �صاران ديي 

مبلغ املطالبة
11350 درهم +  تذكرة العودة
11359 درهم +  تذكرة العودة

العدد  10807 بتاريخ  2013/6/1      
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدع�ى رقم 2012/1000  عقاري كلي
حمل  جمهول  انرتنا�صيونال  اي��ه  ا���ش  تي  �صركة   -1 عليه/  املدعى  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ا���ش ا���ش غلوبال ليمتد    ق��د اق���ام الدعوى 
 2013/4/29 بتاريخ  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  امل��ذك��ورة 
احلكم التمهيدي التايل: بندب اخلبري الهند�صي املخت�ش �صاحب الدور 
يف اجلدول.. لالطالع على اوراق الدعوى وم�صتنداتها والزمت املدعية 
بايداع مبلغ خم�صة ع�صر الف درهم خزينة  ملحكمة. وحدد لها  املحكمة 
جل�صة يوم الثنني املوافق 2013/6/24. ال�صاعة 9.30 �صباحا يف القاعة 

 ch1.A.1
ق�سم الدعاوي العقارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ  2013/6/1      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2009/1348 عقاري كلي                          
اىل املدعى عليه/1- �صركة �صي 7 دي 1 املحدودة اخل�صم املدخل )2- بروفايل جروب 3- بروفايل 
للعقارات )ذات م�صوؤولية حمدودة (4- بروفايل )منطقة حرة ( 5- الربج ريال ا�صتيت  جمهويل 
ال��دع��وى ومو�صوعها املطالبة  اق��ام عليك  ل��وي   قد  حمل الق��ام��ة مبا ان املدعى / خيوجن هي 
بالزام املدعى عليهم بف�صخ التعاقد وبارجاع املبالغ املدفوعة وقدرها )1962463 درهم( من املدعى 
عليهما الول  والثانية مبلغ 392493 درهم من املدعى عليهم الثالثة والرابعة والزام املدعى عليهم 
مببلغ 150000 درهم اتعاب حماماة والتعوي�ش والر�صوم وامل�صاريف والفائدة القانونية بواقع %12 
من تاريخ ا�صتالم املبالغ وحتى متام ال�صداد و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.     وحددت 
مكلف  فانت  لذا   ch.1B.8 بالقاعة   11.00 ال�صاعة   2013/6/23 املوافق  الح��د  يوم  جل�صة  لها 
باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة ايام على القل . علما بانه مت اعادة الدعوى للمرافعة.
 ق�سم الق�سايا التجارية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
         اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 1627 /2013  عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعي/جمال اهلل حممد هادي حممداجلن�صية: �صوريا مدعي عليه: �صحارى 
الدعوى: م�صتحقات  ال�صيارات اجلن�صية: المارات مو�صوع  تونيك ل�صالح 
اجلن�صية:  ال�صيارات  ل�صالح  تونيك  اعالنه/�صحارى  املطلوب  عمالية 
المارات عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/6/19 موعدا  املوافق  الربعاء   يوم  املحكمة 
مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحا امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/5/26
قلم املحكمة العمالية                                                                                                      

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
         اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 1361 و 2013/1362  عم جز - م ع- ب- اأظ

جاجودي�ش  �صان  2-راي  علي  م�صطفى  علي  �صوزون  مدعيان/1-حممد 
العقارات اجلن�صية:  اد�ش اجلن�صية: بنغالدي�ش مدعي عليه: اجلوكر لدارة 
اجلوكر  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  المارات 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  المارات    اجلن�صية:  العقارات  لدارة 
 2013/6/4 املوافق  الثالثاء   يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحا امام 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة 
و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �صدر بتاريخ  2013/5/20

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
         اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 1105 /2013  عم جز - م ع- ب- اأظ

عليه:  بنغالدي�ش  مدعي  اجلن�صية:  ابو طيب  الدين  مدعي/حممد جيا�ش 
الدعوى:  مو�صوع  المارات   اجلن�صية:  العامة  للمقاولت  جولد  �صربينج 
العامة  للمقاولت  جولد  اعالنه/�صربينج  املطلوب  عمالية  م�صتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  المارات  اجلن�صية: 
لنظر  موعدا   2013/6/5 املوافق  الربعاء   يوم   املحكمة  وحددت  اعاله 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحا امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �صدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل 

2013/5/14

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
         اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 1315و1316 /2013  عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعيان/1- حممد تونو مياه حممد عبدالكرمي 2-�صهيل مياه ام دي �صوموج مياه 
للمقاولت لاللكرتوميكانيكية  الناري  الطريق  عليه:  بنغالدي�ش مدعي  اجلن�صية: 
اعالنه/ املطلوب  عمالية  م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  المارات   اجلن�صية:  ذ.م.م 
عنوانه:  المارات  اجلن�صية:  ذ.م.م  لاللكرتوميكانيكية  للمقاولت  الناري  الطريق 
الثالثاء  يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�صر حيث 
 8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/4 املوافق 
�صباحا امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية 
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  

2013/5/27

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
         اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 686 /2013  عم جز - م ع- ب- اأظ

�صامبا  مدعي/منري ح�صني عبدالبا�صد اجلن�صية: بنغالدي�ش  مدعي عليه: 
عمالية  م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  المارات   اجلن�صية:  العامة  لل�صيانة 
املطلوب اعالنه/�صامبا لل�صيانة العامة اجلن�صية: المارات عنوانه: بالن�صر 
الربعاء   يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/6/5 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �صباحا   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية  املحكمة 
بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/5/14
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
         اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 8 /2013  جت جز - ب �س- ب- اأظ

 املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية     
اجلن�صية:  احليمد  ك�صار  كامل  ميثلها  امل�صلحة  والنجارة  للحدادة  الفرات  �صاطىء  مدعي/ 
�صامل  �صياح  حممد  ميثلها  العامة  للمقاولت  الظفرة  غروب  �صركة  عليه:  مدعي  المارات 
املطلوب   82000 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  املن�صوري  طما�ش 
اعالنه/�صركة غروب الظفرة للمقاولت العامة ميثلها حممد �صياح �صامل طما�ش املن�صوري 
اقام  املدعي  ان  حيث  تقريره(  اخلبري  بايداع  بالن�صر)للعلم  عنوانه:  المارات   اجلن�صية: 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد  املوافق 2013/6/2 موعدا لنظر الدعوى، 
يا�ش  بني  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �صباحا   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا 
البتدائية - الكائنة بني يا�ش �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. 

�صدر بتاريخ  2013/5/20 

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة بني يا�س البتدائية

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
         اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 568 /2013  جت جز  - م ت- ب- اأظ

 املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية     
علي  ال�صلقامي  فايز  عبداله  مالكها/  ميثلها  والبال�صرت  فايز  عبدالاله  مدعي/ 
اجلن�صية: المارات  مدعي عليه: ب�صت وي للديكور الداخلي ذ.م.م وميثلها ال�صيد/ 
درهم   67899 بقيمة  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  جاكي 
املطلوب اعالنه/ب�صت وي للديكور الداخلي ذ.م.م وميثلها ال�صيد / جاكي اجلن�صية: 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  المارات  
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/12 املوافق  الربعاء   يوم  املحكمة 
البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �صباحا   8.30 ال�صاعة  باحل�صور 
و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الكائنة   -
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. 

�صدر بتاريخ  2013/5/29 

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10807 بتاريخ   2013/6/1     
         اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 667 /2013  جت جز - م ت- ب- اأظ

عطاهلل  حممد  حم�صن  جمدي  ميثلها  احلديثة  الزراعية  للمواد  زمزم  مدعي/ 
علي  ملالكها/  الرا�صي  لتجميل   ال�صريع  �صركة  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�صية: 
�صعيد عبداهلل الواحدي اجلن�صية: المارات  مو�صوع الدعوى: املطالبة مببلغ 8.090 
درهم املطلوب اعالنه/�صركة ال�صريع لتجميل  الرا�صي ملالكها/ علي �صعيد عبداهلل 
الواحدي اجلن�صية: المارات    عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء  املوافق 2013/6/12 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �صدر بتاريخ  2013/5/29 

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة اب�ظبي البتدائية



ل �صك يف اأن مبيعات الآليني ال�صطناعيني 
�صتنمو من اأقل من مليار دولر هذه ال�صنة 
بحلول  �صنوياً  دولر  مليارات   3 نحو  اإىل 
الذين  الآليني،  اأما مبيعات   .2015 عام 
ُي�صتخدمون يف الأعمال املنزلية، كتنظيف 
الأر�صية، ف�صرتتفع اإىل 5 مليارات دولر 
يفوق  ما  اأي  العقد،  هذا  منت�صف  بحلول 
ب��ن��ح��و خم�صة  امل��ا���ص��ي��ة  ال�����ص��ن��ة  م��ب��ي��ع��ات 
اأ�صعاف. لكن ال�صتخدام الأكرب لالآليني 
احلكومات  ت�صعى  فيما  ع�صكرّياً،  �صيبقى 
املخاطر  ت��واج��ه  ب�صر،  ل  اآلت،  جعل  اإىل 
متوافرين  لآل��ي��ني  اأم��ث��ل��ة  اإل��ي��ك  املميتة. 
راهناً يف الأ�صواق اأو �صينزلون اإليها خالل 

ال�صنوات القليلة املقبلة:

اأجنحة  يف  اللحم  من  مزيد   1-
الدجاج

ل تكفي اأجنحة الدجاج املقلية احلارة كل 
حمبيها؟ ل تقلق! يقّدم مطورو جورجيا 
تيك عملية اآلية لقطع عظم كتف الدجاج 
ع��ل��ى عدد  ب��ه للح�صول  امل��ح��ي��ط  وال��ل��ح��م 
اأكرب من قطع الدجاج من كل طائر. ول 
�صك يف اأن نظام تقطيع الدجاج هذا، الذي 
مينح  ق��د  ا���ص��ت�����ص��ع��ار،  اأج���ه���زة  اإىل  ي�صتند 

�صركات معاجلة الدجاج اأرباحاً اأكرب.

حتى يف  الروؤية  على  -قدرة   2
اأحلك الظلمات

من  واجل���ن���ود  ال���ط���وارئ  ع��م��ال  �صيتمكن 
امل��واق��ف اخل��ط��رة م��ن بعيد،  التفاعل م��ع 
طورته  ال�����ذي  الآيل  ه����ذا  م�����ص��ت��خ��دم��ني 
والتكنولوجيا  للعلوم  مي�صوري  جامعة 

وجامعة مي�صوري-كولومبيا.
ال��ت��ح��ّك��م فيه  ي��ج��ري  ال����ذي  الآيل،  ُج��ّه��ز 
ع��ن ب��ع��د، ب��ك��ام��ريا تعمل ب��الأ���ص��ع��ة حتت 
ال�صوء،  ل���ص��ت�����ص��ع��ار  اأج����ه����زة  احل����م����راء، 

وتقنية لتحديد امل�صاحة. وي�صتطيع الآيل 
اإر�صال �صور ثالثية الأبعاد ل�صلكّياً  اأي�صاً 
هذا  حم��ل  و�صتحل  كمبيوتر.  ج��ه��از  اإىل 
وزناً،  اأخ��ف  اأ�صغر،  ن�صخة  قريباً  النموذج 

واأكر مرونة.

ي�سبهني -اآيل   3
الإن�صان  ي�صبهون  اآليني  اإع��داد  كان  لطاملا 
اليابان،  امل��زده��رة يف  الآليني  ه��دف قطاع 
وم������ن الأك��������ر ت����ق����دم����اً يف ه������ذا امل���ج���ال 
ابتكار  من  )للن�صاء(   Geminoid F
باحثي جامعة اأو�صاكا. ي�صتطيع هذا الآيل 
حركات  تقليد  خمتلفة،  وجه  تعابري  اأداء 

الإن�صان الدقيقة، والتفاعل مع الأ�صئلة.
�صيتولون  الآل���ي���ني  اأن  امل���ط���ورون  يعتقد 
مثل  اأماكن  يف  الأ�صئلة  عن  الإجابة  يوماً 

املتاحف. ولكن تبلغ كلفة الن�صخة من هذا 
الآيل راهناً 110 اآلف دولر.

نا�سط يف املخترب  4-
تعمل تو�صيبا على حت�صني �صبط النوعية 
وال��ف��اع��ل��ي��ة يف ق���ط���اع ���ص��ن��اع��ة الأدوي������ة 
التدقيق  ي�صتطيعون  باآليني  بال�صتعانة 
الثقيلة،  الأ���ص��ي��اء  رف��ع  الأدوي����ة،  اأوراق  يف 
واأداء مهام اأخرى. كذلك ت�صتطيع ثالثة 
من مناذجها، مبا فيها TH250، دخول 
اإىل  ُت�صطر  اأن  دون  م��ن  املعقمة  ال��غ��رف 
الواقية، بخالف  البزات  وارت��داء  التوقف 

الب�صر.

ميكانيكية -قوة   5
ابتكارات  على  الباحثني  م��ن  ع��دد  يعمل 

واملعّوقني  امل�صنني،  املر�صى،  ت�صاعد  اآلية 
ج�صدّياً على تعزيز قوة اأذرعهم واأرجلهم. 
 HAL م��ن ه��ذه الأج��ه��زة ال��ب��زة الآل��ي��ة
 hybrid ال��ه��ج��ني  امل�����ص��اع��د  )ال���ط���رف 

.)assistive limb
كذلك يعمل فريق يف جامعة طوكيو على 
طاقة  )بزة   Power Assist Suit
ي�صاعد  باأكمله  للج�صم  جهاز  م�صاعدة(، 
دون  ثقيلة من  اأغ��را���ش  رف��ع  النا�ش على 
من  يحّد  م��ا  كبري،  ج�صدي  جمهود  ب��ذل 
احتمال التعر�ش لإ�صابة يف الظهر اأو اأي 

اإ�صابة اأخرى.

النقل باأعمال  القيام   6-
وكل  الكتب،  القطع،  نقل  الآل��ي��ون  يتوىل 
واأماكن  امل�صت�صفيات،  امل�صانع،  يف  ت��راه  ما 

اأخرى منذ �صنوات، متبعني عادة توجيهات 
مو�صوعة يف الأر�صية.

ل��������ك��������ن الآل�������������ي�������������ني اجل����������������������دد، م����ث����ل 
ط���ورت���ه  ال�������ذي   SpeciMinder
 Swisslog Healthcare �صركتا 
 ،CCS Roboticsو  Solutions
يحققون اإجنازات اأكرب بالتنقل يف املمرات 
املكتظة وفتح الأبواب مبفردهم. حتى اإنهم 
�صوتية  اإ�صارة  باإ�صدار  امل�صاعدة  يطلبون 

اإن واجهوا اأي عقبة تعيق طريقهم.

املحارم طي   7
والأولد  امل���ط���اع���م،  ال���ف���ن���ادق،  جت���د  ق���د 
ووالدتهم  وال��ده��م  ط��ل��ب  �صئموا  ال��ذي��ن 
املمتع  م��ن  اأن  امل��ن��زل  ترتيب  يف  امل�صاعدة 
اآلي�ش يف  ال�صتعانة باآيل ماهر. هل تذكر 
الباحثون  مت��ك��ن  Jetsons؟  م�صل�صل 
تعليم  من  كاليفورنيا-بريكلي  جامعة  يف 
اآيل التعرف اإىل اأغرا�ش غري �صلبة، مثل 
معروفة.  اأ���ص��ك��ال  اإىل  وحتويلها  امل��ح��ارم، 
اأو  ال�����ص��راوي��ل؟  القم�صان؟  ال��ت��ايل؟  فما 

ال�صرا�صف؟

خلفك! اأنا  املمر�سة،  اأيتها  نعم،   8
عمل  م��ن�����ص��ة  وه����و   ،MT490 ��م��م  ���صُ
وم�صاعدتهم،  بالعمال  للحاق  متحركة، 
ال�صحية.  ال��رع��اي��ة  جم���ال  يف  خ�����ص��و���ص��اً 
كليوغراماً،   22 ح��م��ل  الآيل  ي�صتطيع 
بيانات،  ق����اع����دة  ول������وج  ج�������ردة،  اإج���������راء 
املنطقة  يف  امل����خ����اط����ر  م�����ن  وال���ت���ح���ق���ق 
املمكن  م��ن  ك��ذل��ك  للمر�صى.  املخ�ص�صة 
اأطلقته  ال�����ذي   ،MT490 ا���ص��ت��دع��اء 
�صركة MobileRobots اأخرياً، من 
اتباع  الآيل  ه��ذا  وي�صتطيع  ذك���ي.  ه��ات��ف 
العامل. كذلك من املمكن اإر�صاله يف مهمة 

د من خالل �صا�صة اللم�ش فيه. حُتدَّ

ي�صعى خرباء متخ�ص�صون يف علم الأع�صاب احليوي يف معهد �صكريب�ش لالأبحاث اإىل اكت�صاف طريقة 
�صابقتني  جتربتني  بني  باجلمع  ف��اأرة  يف  جديدة  ذك��رى  ابتكار  على  عملوا  الذكريات.  الدماغ  حفظ 

منف�صلتني عا�صتهما يف املا�صي. وتك�صف التجربة كم طيعة الذاكرة.
ابتكر فريق بقيادة مارك مايفورد فاأرة متلك جينة حمّددة تنتج بروتني hM3Dq عندما تن�صط 
اأ�صبح  باخللية. هكذا  الربوتني مت�صاًل  التي حتتوي على هذه اجلينة، ما يرتك  الع�صبية  اخلاليا 
ُيدعى  دواء  ال��ف��اأرة  باإعطاء  وذل��ك  ي�صاء،  عندما  يريد  التي  اخلاليا  تن�صيط  اإع���ادة  مايفورد  باإمكان 

الربوتني. مع  يتفاعل   clozapine-N-oxide
ذكرى  ويبتكر  خمتلفني  مكاَنني  ع��ن  ال��ف��اأرة  ذك��ري��ات  يف  للتدخل  اخل��ط��وة  ه��ذه  م��اي��ف��ورد  ا�صتخدم 
ول��ون ميكنها  رائحة  على  علبة حتتوي  الفاأرة يف  و�صع  التجربة،  بينهما. يف هذه  ا�صطناعية جتمع 
الفاأرة  راحت  فيما  واأر�صيتها خمططة.  العلبة  تنبعث من  الليمون  رائحة  اإن  مثاًل  لنقل  تذكرهما: 
ت�صم الرائحة املنبعثة، مكونة ذكراها عن العلبة، ن�صطت خاليا الدماغ املتخ�ص�صة يف حفظ الأماكن، 

.hM3Dq منتجًة بروتني
يف اليوم التايل، ُو�صعت الفاأرة ذاتها يف علبة خمتلفة متاماً )تنبعث منها، مثاًل، رائحة التوت وتغطي 
املربعات اأر�صيتها(. كذلك اأعطاها مايفورد دواء clozapine-N-oxide لُين�ّصط خاليا الذاكرة 
التي ن�صطت يف اليوم ال�صابق عندما ا�صتمت الفاأرة رائحة الليمون وراأت الأر�صية املخططة. وعّر�ش 

الفاأرة يف الوقت عينه ل�صدمة كهربائية يف قوائمها كي تربط هذا املحيط باأمر �صيئ.
اعتربتها  بيئة  اأي  الفاأرة يف مواقف خمتلفة بهدف معرفة  رد فعل  بعد ذلك، اخترب فريق مايفورد 
و�صع  ولكن عندما  التوت.  رائحة  علبة  ول من  الليمون  رائحة  علبة  اأنها مل تخف من  اإل  خميفة. 
الفريق الفاأرة يف علبة رائحة التوت واأعطاها clozapine-N-oxide ليعيد اإحياء ذكرى علبة 
الليمون، جتمدت خوفاً. يوحي �صلوكها اأنها تعر�صت ل�صدمة كهربائية عندما اختلطت العلبتان، ما 

ي�صّكل ذكرى هجينة ا�صطناعية.
اأن هذه الطريقة يعتمدها عقلنا طبيعّياً  يبدو هذا اأ�صبه بحلم عامِل جمنون. ولكن قد يتبنّي لحقاً 
لي�صنع ذكريات جديدة، فتن�صط الذكريات القدمية فيما نعالج معلومات جديدة. يو�صح مايفورد: )ل 
تتعلم اأمراً جديداً من دون اأن تدرج فيه بع�ش املعلومات القدمية(. مع هذه التقنية اجلديدة، �صيعمل 
مايفورد على ا�صتك�صاف �صفرة الذاكرة الرئي�صة، حماوًل حتديد عدد الع�صبونات ال�صرورية لتخزين 

ذكرى وطريقة تبّدل اخلاليا مع تكّون الذكريات.

عل�م وتكن�ل�جيا
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يجري العمل راهنًا على عدد كبر من الآليني. ويِعد الكثر منهم بتح�سني الإنتاجية يف املكاتب، امل�سانع، واملزارع. هنا 
نظرة اإىل اأبرزها.

ابتكار ذكريات كاذبة 

اآليون �صيبّدلون حياَتك 

�صفيحة دماغية تواجه الزهامير
ال��ذاك��رة؟ يتوافر اختباران  ي��ن��ذر بفقدان  ال���ذي  الأف�����ص��ل  امل��وؤ���ص��ر  ه��و  م��ا 
ال��زه��امي��ر: اختبار  ل��الإ���ص��اب��ة مب��ر���ش  اأك���ر ع��ر���ص��ة  ك��ن��ا  اإذا  لتحديد م��ا 
جيني يعرف با�صم APOE4 واختبار لت�صوير الدماغ ا�صمه )الت�صوير 
املقطعي بالإ�صدار البوزيرتوين( )PET scan(. وجدت درا�صة حديثة 

يف )جملة علم الأع�صاب( اأن م�صح الدماغ هو املوؤ�صر الأف�صل.
ا�صمه  اأن ير�صد الت�صوير املقطعي بالإ�صدار البوزيرتوين بروتيناً  ميكن 
)بيتا اأميلويد( وهو موجود يف �صفائح داخل اأدمغة النا�ش الذين اأ�صيبوا 
مبر�ش الزهامير لحقاً. اأجرت درا�صة حديثة الختبارين معاً عند 141 
�صخ�صاً من امل�صنني الذين مل يكونوا م�صابني باأي خلل معريف ثم تابعوا 
حالتهم طوال 18 �صهراً. تبني اأن الأ�صخا�ش الذين يرتفع لديهم م�صتوى 
الوظيفة  لتدهور  عر�صة  اأك��ر  كانوا  ال��دم��اغ  يف  اأميلويد(  )بيتا  بروتني 

.APOE4 العقلية من هوؤلء الذين يحملون جينة
مل يتفاجاأ الطبيب رودي تانزي، اأ�صتاذ الأع�صاب يف كلية هارفارد الطبية، 
البيتا  م��ن  مرتفعة  م�صتويات  راأي��ت��م  )اإذا  ت��ان��زي:  ي��ق��ول  النتيجة.  م��ن 
اأميلويد خالل امل�صح، فقد يكون ال�صخ�ش يف طريقه اإىل الإ�صابة باملر�ش(. 
نتائج  ي�صجلون  الذين  النا�ش  كان  اإذا  ما  لتحديد  التنفيذ  قيد  الدرا�صات 
البوزيرتوين يف مرحلة  بالإ�صدار  املقطعي  الت�صوير  غري طبيعية خالل 
مبكرة ن�صبياً من حياتهم قد ي�صتفيدون من دواء )دونيبيزيل( )اأري�صيبت( 
اأو )ميمانتني( )ناميندا(، وهي الأدوية املتعارف عليها راهناً ملعاجلة مر�ش 

الزهامير. �صُتعَرف النتائج خالل ب�صع �صنوات.
اإذا واجه ال�صخ�ش عوار�ش ت�صري اإىل اأوىل موؤ�صرات مر�ش الزهامير، يظن 
البوزيرتوين قد يكون قيماً جداً:  الت�صوير املقطعي بالإ�صدار  اأن  تانزي 
بالإ�صدار  املقطعي  الت�صوير  ي�صاعد  اأن  ميكن  ع��وار���ش،  اأي  ظهور  )عند 
اأي  اأو  الزهامير  عن  ناجماً  اخل��رف  كان  اإذا  ما  البوزيرتوين على حتديد 
 APOE4 صبب اآخر مثل ت�صلب ال�صرايني(. يف ما يخ�ش اختبار جينة�
اأن الأمر ي�صتحق العناء: )الختبار لي�ش موثوقاً وهو ل  ، ل يظن تانزي 

ي�صري اإىل احلاجة اإىل عالجات خا�صة(.
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ال�صجاعة  متلك  كنت  اإذا  تتحقق  اأن  ميكن  )الأح���الم 
الذي  الرجل  ب�صاطة فل�صفة  اإليها(. هذه بكل  لل�صعي 
بنائه  خ��الل  الآخ��ري��ن من  فاأ�صعد  يتمّيز  كيف  ع��رف 
مق�صداً  غ���دت  ال��ت��ي  ال�����ص��اح��رة  م��او���ش  ميكي  مملكة 
للكبار وال�صغار، والتي كما يقول الكثريون عنها اأنها 

)جعلت العامل مكاناً اأف�صل(.

�سرة غر مرتجمة
اإنها خطوة ل باأ�ش بها اأن يقوم اأديب عربي بو�صع �صرية 
اأحد امل�صاهري اأو العباقرة العامليني  باللغة العربية من 
دون اللجوء اإىل ترجمة كتاب من�صور. ويعود الف�صل 
يف ك��ت��اب )وال�����ت دي�����زين( اإىل م��وؤل��ف��ه ي��و���ص��ف حامت 
اإىل  ف�صعى  العظيم  الرجل  بهذا  اآم��ن  ال��ذي  النعيمي 
البحث عن كل ما يتعلق بحياته انطالقاً من عائلته 
اإىل اكت�صافه )ميكي ماو�ش(، مروراً بان�صائه ا�صتوديو 
وال�صغار  للكبار  عاملاً  اإقامته  اإىل  املتحركة،  الر�صوم 
بعنوان )ديزين لند(، وانتهاًء مبنتجاته الكثرية التي 

ل يخلو بيت اأجنبي اأو عربّي منها.
م��ّر على وف��اة وال��ت دي��زين ثالثة واأرب��ع��ون عاماً ول 
فاق  التي  والتكرميات  اجلوائز  تتلقى  موؤ�ص�صته  تزال 
ومن  ال��ع��امل،  اأق��ط��ار  950 جائزة من جميع  عددها 
�صمنها 48 جائزة اأو�صكار و�صبع جوائز اإميي واحلبل 
ع��ل��ى غ���ارب���ه. وك����ان اأف�����ص��ل ت��ك��رمي ل���ه ع��ن��دم��ا قّلده 
احلرية  و���ص��ام  جون�صون  ليندون  الأم��ريك��ي  الرئي�ش 
)وال����ت ديزين  1964، وج���اء يف خ��ط��اب��ه:  ال��ع��ام  يف 
ل��ل��ولي��ات املتحدة الأم��ريك��ي��ة من  ه��و �صفري احل��ري��ة 
خدمة  يف  الكلل  يعرف  ل  ال��ذي  املتفاين  جهده  اأج��ل 
الأ�صياء الأعظم اأهمية، الكرامة الإن�صانية وامل�صوؤولية 
يف  واملتمكنة  اخل��الق��ة  طبيعته  اأج��ل  م��ن  ال�صخ�صية، 
اأركان  اإىل  احل��ر  جمتمعنا  وطموحات  اآم���ال  تو�صيل 

كوكبنا البعيد(.

والت ديزين
اأب  1901 م��ن  ال��ع��ام  دي���زين يف �صيكاغو  ول��د وال���ت 
اأفرادها  بذكاء  ت�صتهر  كانت  عائلته  باأن  يفاخر  �صارم 
واحلنان  بالدفء  مليئة  اأّم  ومن  العمل،  وجديتهم يف 

واملرح تركت يف نف�صه اأجمل ذكريات طفولته.

ب��ال��ر���ص��م م��ن��ذ ���ص��غ��ره جل���ري���دة املدر�صة  ب����داأ وال����ت 
ول���الأ����ص���دق���اء واجل���������ريان، وك������ان ي���ح���ب ال��ت��ن��ك��ر يف 
اأن ي�صبح  اأراد  ال�صباب  املنا�صبات. وعندما بلغ مرحلة 
وا�صتعار  املتحركة  ال��ر���ص��وم  ع��امل  اإىل  فتعرف  ف��ن��ان��اً 
كامريا ون�صب له ا�صتوديو يف كوخ �صغري خلف بيته، 
بفيلم  مبتدئاً  ب��ه  اخلا�صة  املتحركة  ر�صومه  و�صنع 
ويت�صمن  دقيقتان،  مّدته  والأ���ص��ود  بالأبي�ش  �صامت 

�صخ�صيات تهريجية.
ر�صامني  بتوظيف  ف��ب��داأ  دي���زين  وال���ت  النجاح  ح��ال��ف 
كرتونية حتتوي  اأف��الم  باإنتاج  �صركته  و�صرعت  لديه، 
على حكايات كال�صيكية حديثة واأهمها �صل�صلة ا�صمها 
قبل  اإفال�صه  اأعلن  ولكنه  العجائب(،  بالد  يف  )األي�ش 
تكون من  اأن  ينبغي  انطالقته  اأن  تاأكد  لأن��ه  اإجنازها 

هوليوود مركز ال�صهرة والنجاح الكبريين.

هوليوود
مل يعلم والت الذي و�صل ويف جيبه اأربعون دولراً اأنه 
�صي�صبح اأكرب عنوان للرتفيه لي�ش يف هوليوود فح�صب 
بل يف العامل. ومع ذلك فقد عانى كثرياً لإيجاد من 

يهتّم بتوزيع اأفالمه ودفع تكاليف الت�صوير.
)اأوزوال���د  ابتكار �صخ�صية  ل��ه  اإن��ت��اج مهم  ث��اين  وك��ان 
الأرن���ب امل��ح��ظ��وظ( ال���ذي ك��ان��ت يومياته ت���دور حول 
ال�صخ�صية  هذه  فحققت  واللبقة،  الذكية  م�صاغباته 
جناحاً هائاًل وعر�صت يف جميع دور ال�صينما الكبرية.

منتز  ت�صارلز  النيويوركي  امل���وزع  النجاح  ه��ذا  اأغ���رى 
ف�صرق )اأوزوالد(، وملا مل تكن يف ذلك الوقت )احلقوق 
حمفوظة( ل�صاحب الفكرة، فقد انتظرت العائلة 80 
ال�صخ�صية  تلك  بعدها  لت�صرتجع  ال�صرقة  على  عاماً 

وتعّدل فيها.

ميكي ماو�ض
اب��ت��ك��اره �صخ�صية  ب��رواي��ة  دي���زين ي�صتمتع  ك��ان وال���ت 
ميكي م��او���ش وت�����ص��رف��ات��ه اخل���الب���ة، وي��ت��ذك��ر بفخر 
كيف اأو�صد باب الغرفة وقام مع �صديقه الر�صام )اب 
700 ر�صم  ال��ت��ي بلغت  ال��ر���ص��م  ب��ت��ج��ارب  اي��وورك�����ش( 
يومياً. وكان والت يطرح على نف�صه �صوؤاًل: ما الذي 
وكانت  غ��ريه؟  من  اأف�صل  ماو�ش  ميكي  يجعل  �صوف 

لل�صورة  املرافق  ال�صوت  كان  فقد  ال�صوت.  الإج��اب��ة: 
الثنني  دم��ج  خ��الل  وم��ن  ال�صينما.  رواد  على  جديداً 

معاً �صوف يذهل امل�صاهدين مرة اأخرى.
ابتداًء من  دي��زين  وال��ت  انطلقت امرباطورية  وهكذا 
التباهي  العبقري  املنتج  بهذا  حرياً  وكان  �صغري،  فاأر 
باخرتاع اأ�صهر �صخ�صية كرتونية واأكرب رمز للطفولة 
يف معظم بقاع عاملنا، فمن منا ل يعرف اليوم �صخ�صية 
هذا الفاأر؟ ومن ل ميتلك من �صغارنا لعبة تت�صّمن 
يف  بطاًل  لي�صبح  يتطور  ميكي  وبينما  ماو�ش؟  ميكي 
اإىل جانبه �صخ�صيات  الأطفال كان والت يبتكر  عامل 
اأخرى مثل )دونالد داك( الذي ُعرف با�صم )بطوط( 
يف العامل العربي، و)غويف( الذي عرف با�صم )بندق(.

ديزين لند
ا�صتديوهات  فبنيا  واأخيه  وال��ت  على  الأم��وال  تدفقت 
كبرية واأنتجا اأجمل الأفالم الكرتونية مثل )بينوكيو) 
و)بامبي( و)�صنووايت(. ويف اإحدى نزهاته مع ابنتيه 
يبني  اأن  يجب  اأن��ه  اأح�ّش  الألعاب  اأماكن  خمتلف  اإىل 
م�صروعاً ترفيهياً ي�صتمتع فيه الآباء والأبناء على حّد 
لفكرة  ال�صاحرة  الأوىل  ال�����ص��رارة  ه��ذه  وك��ان��ت  ���ص��واء. 

اإن�صاء مدينة )ديزين لند(.
الزائر لفتة كتب  اليوم، عند بوابة ديزين لند يقراأ 
املتنزه وهو يجب )اأن  الوحيد لدخول  ال�صرط  عليها 
اإىل عامل  اأن��ت فيه وتدخل  ال��ذي  ت��رتك خلفك اليوم 
الفر�صة  اإنها  واخليال(.  ال�صحر  عامل  والغد،  الأم�ش 
ال��رائ��ع��ة والأك���ي���دة لإي��ق��اظ ال��ط��ف��ل ال���ذي يف داخلنا 
ال��روع��ة واخل��ي��ال، وم��ا على  اإىل ع��امل  وجعله ينطلق 
الزائر �صوى اأن يغم�ش عينيه ويخطو اإىل عامل ديزين 

فين�صى ما م�صى وي�صتمتع ب�صعادة بريئة ل تو�صف.

ل حدود للعبقرية
مل يتوقف والت ديزين عن ابتكار ال�صخ�صيات ول عن 
اإنتاج الأفالم، وتوّجه اأي�صاً نحو ميادين اأخرى فاأقام 
دوراً للن�صر واأن�صاأ م�صانع لالألعاب، وبنى معهداً فنياً 

وجامعة جديدة، واأ�صاد مراكز خريية عدة.
قّلما نال عبقري يف ع�صرنا ما ناله والت ديزين من 
اأجمل  ل��ك��ّن  ال��ع��امل،  اأرج���اء  ت��ك��رمي وتقدير يف جميع 
)لودميال  الف�صاء  عاملة  اكت�صفت  ي��وم  ك��ان  له  تكرمي 
كارت�صكينا( كوكباً �صغرياً فدعته با�صمه الذي �صيبقى 

م�صعاً يف ذاكرة العامل.

ثقافة وفن�ن
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والت ديزين... كتاب يتحدث عن �صانع مملكة االأحالم

)طه ح�صني موؤرخا(
 للدكتور عمر مقداد

اأ�صدرت )الهيئة امل�صرية العامة للكتاب( عماًل اإبداعياً جديداً بعنوان )طه 
اأبواب  خم�صة  عرب  الباحث  يتناول  مقداد.  عمر  للدكتور  م��وؤرخ��ا(  ح�صني 
حتلياًل لثقافة طه ح�صني التاريخية يف القاهرة وباري�ش لأجل اإبراز هذه 
العالقة الوطيدة التي تربط ح�صني بالتاريخ، كذلك يحّلل ن�صاط الفرتة 
الأوىل من حياته العلمية بعد عودته من باري�ش، ويحدد روؤيته من التاريخ 
هذا  يف  امل�صادر  ونقد  اخل��رب  ونقد  والتوثيق  ال�صك  دور  واإظ��ه��ار  ومنهجه 
املنهج وكيفية تف�صري ح�صني لأحداث التاريخ، خ�صو�صاً الع�صبية والعقيدة 
والعوامل القت�صادية والجتماعية. وقدم الباحث درا�صة ملقومات اخلطاب 

التاريخي عند طه ح�صني واأهم خ�صاله كموؤرخ.

�صّدر لل�صاعر والناقد املغربي اأحمد الدمناتي كتاب )حممد حلمي الري�صة: تدريب البيا�ش على اخليانة- حوار وخمتارات �صعرية(، عن )من�صورات وزارة 
الثقافة( يف املغرب. اأعد الدمناتي الكتاب وقدم له، واأجرى احلوار مع ال�صاعر الري�صة، وكتب يف تقدميه للحوار املطول معه، والذي جاء بعنوان: )حياتي 
ال�صعر واأعلى درجات التجلي ال�صعري اأن تكون املراأة/ الأنثى هي الق�صيدة(، يقول: )يقود هذا احلواُر اللغة اإىل �صفر �صّيق َيَهُب خ�صوبته للمتلقي بو�صفه 
�صهادة ح�صن النية يف م�صاحبة الق�صيدة لأ�صرارها اخلبيئة بطيبوبٍة نادرٍة، كما حتكمه ال�ص�صاعة يف طرح ق�صايا اإبداعية وجمالية وتخّيلية متعلقة بالإبداع 
والرتجمة، وزمن الكتابة، والذكريات العتيقة مع طفولة اأول ق�صيدة طرّية يف بهو الذاكرة حمكومة بده�صة احلنني والفرح ال�صغري الذي يت�صاقط من 

فردو�ش الغبطة مبتهًجا مبحبته الأنيقة(.

ب����ريوت رواي�����ة )تنقيح  ����ص���درت ع���ن م��ن�����ص��ورات )اجل���م���ل( يف 
املخطوطة( لل�صاعر العماين حممد احلارثي. من اأجواء الرواية 
ال��ذي ت�صدر غالفها الأخ��ري: )ليلته تلك، مل تكن  الن�ش  هذا 
لتختلف عن كثري من ليايل اأرقه الأخرية، رغم اأن حياته كانت 
�صركة  يف  الرفيع،  من�صبه  م��ن  تقاعده،  قبل  وع��ادي��ة  طبيعية، 
النفط، التي مل تبخل عليه براتب �صخي بعد اأن ثمنت مهاراته 
اأزمنة التحاقه املبكر  التي امتاز بها على زمالئه، وكافاأته منذ 
بعد  الر�صوبية،  الطبقات  درا���ص��ات  يف  للتعمق  مكثفة،  ب���دورات 
جعلته  اجليولوجية  اخلرائط  ق��راءة  يف  ثقابة  لفر�صة  اإظ��ه��اره 
ذات اجلدوى  النفطية  امل��ك��ام��ن  ط��ب��ق��ات  اخل��ب��ري،  ب��ع��ني  مي��ي��ز، 
القت�صادية، من تلك التي ي�صعب ا�صتخراج النفط منها، ف�صال 
يكون  حني  النتاجية  �صنواتها  ملراحل  ال�صائبة  تقديراته  عن 
لدفع النفط  م�صتوى ال�صغط الطبيعي يف جوف املكمن، كافياً 
عرب ثقوب الآب��ار، اأو بعد انخفا�صه حني يزداد معدل ا�صتخراج 
النفط، ويكون العتماد على م�صخة الذراع املتاأرجحة، �صرورياً 
التي  امل��راح��ل  اإىل  و���ص��وًل  ال�����ص��ط��ح،  اإىل  �صخه  يف  للم�صاعدة 
قبل  النفط،  دفع  على  للم�صاعدة  البئر  يف  املياه  �صخ  ت�صتوجب 
اللجوء، يف مراحل ن�صوبها الأخري، اإىل حقنها بالغاز، ل�صتخراج 

خثارة اخلام العالقة يف م�صام ال�صخور(.
كتابة  يف  البارزين  العمانيني  ال�صعراء  اأح��د  احل��ارث��ي  اأن  ُيذكر 
الن�ش ال�صعري احلديث، �صدرت له املجموعات ال�صعرية )عيون 
طوال النهار( و)اأبعد من زجنبار(، و)لعبة ل متل(، و)ف�صيف�صاء 
حواء(، وغريها من اأعمال �صعرية، وله اإ�صهام يف اأدب الرحالت 
ع��رب ك��ت��اب )ع��ني وج��ن��اح، رح���الت يف اجل���زر ال���ع���ذراء، زجنبار، 
تايالند، فيتنام، الندل�ش، الربع اخلايل(، الذي حاز )جائزة ابن 
م�صروع  التي مينحها   ،2003 لعام  اجلغرايف(  ل��الأدب  بطوطة 
)ارتياد الآفاق( من املغرب، وجمع وحقق اأخرياً الآثار ال�صعرية 
الكاملة لل�صاعر اأبو م�صلم البهالين، و�صدرت يف جملد عن دار 

)اجلمل(.

)حممد حلمي الري�صة( لل�صاعر والناقد املغربي اأحمد الدمناتي

)تنقيح املخطوطة( لل�صاعر العماين حممد احلارثي

من ل يعرف والت ديزين الذي وهب ال�سعادة ملئات املاليني من الأطفال يف العامل؟ ولكن ما الذي نعرفه عن عامل 
)ديزين لند( وكوالي�سه وحمطاته وانت�ساره وجناحاته؟ يتحدث هذا الكتاب عن الرجل الذي يقف وراء مملكة 

الأحالم. )من من�سورات الدار العربية للعلوم نا�سرون(.
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ابوالنيل(  )�صمري  اجلديد  فيلمك  ت�صريب  م�صاألة  مع  تعاطيِت  • كيف 
وكيف  خ��ا���ش  ب�صكل  مكي  اأح��م��د  املمثل  م��ع  بطولته  تتقا�صمني  ال��ذي��ن 

ينعك�ش مو�صوع القر�صنة ب�صكل عام عليكم كفنانني؟
لعر�صه يف  الأوىل  الأي��ام  النرتنت يف  الفيلم عرب  ت�صريب  بالفعل مت   -
القْر�صنة حتولت ظاهرة على  ان  ال�صينمائية يف م�صر، ويبدو  ال�صالت 
ويف  وي�صقون  يتعبون  اأ�صخا�صاً  هناك  ان  جند  وب�صببها  الفنية،  ال�صاحة 
املقابل هناك َمن ي�صرق تعبهم وجهدهم. لكن )النا�ش اللي بتفهم( والتي 
بنوعية وموا�صفات عالية لن تر�صى مب�صاهدتها  اأفالم  يهمها م�صاهدة 
رديئة  ت��ك��ون  امل�صروقة  النوعية  لن  امل�صتوى،  ودون  ردي��ئ��ة  مبوا�صفات 
جداً. ل �صك يف ان القر�صنة ُتلحق الأذى ب�صّناع ال�صينما وتهدر تعب كل 
ال�صخا�ش الذين ي�صاهمون باجناح العمل كي يرى النور مب�صتوى جيد. 
تت�صّرب  التي  الغنائية،  الألبومات  ينطبق على  الأف��الم  ينطبق على  وما 
عرب النرتنت، والتي توؤدي اىل خ�صارة الفنان ملاله وتعبه، بل حتى ُتعترب 
الأفالم  لن  الأف���الم،  قر�صنة  من  واأذى  ���ص��رراً  اأك��ر  الأغنيات  قر�صنة 
املقر�صنة تكون بنوعية رديئة جداً عند عر�صها على )اليوتيوب(، ولكن 
الأغنيات امل�صروقة ميكن ان حتافظ على نوعيتها اجليدة عند بثها عرب 

النرتنت.
تفوق  بحما�صة  التمثيل  يف  جتربتك  عن  تتحدثني  بانك  ن�صعر  • دائماً 

حما�صتك لتجربتك الغنائية، فهل هذا الح�صا�ش يف مكانه؟
والتاين.  اجلهد  وك��ذل��ك يف  املجالني  ك��ال  نف�صها يف  ه��ي  احلما�صة  ب��ل   -
اأختارهما  بل  الط��الق  والغنائية على  التمثيلية  اأعمايل  )اأ�صلق(  ل  فانا 
به ملجرد  اأقبل  ان  دور ل ي�صيف اىل جتربتي ل ميكن  اّي  وت��اٍن.  بروية 
يظنون  لنهم  بالتواجد  فنانني مهوو�صون  هناك  ان  �صيما  ول  التواجد، 
افكر  ل  وان��ا  عليهم،  الطلب  وت��راج��ع  ن�صيانهم  يعني  تواجدهم  ع��دم  ان 
اأتاأخر يف ا�صدار  انني  اأب��داً. اما غنائياً، وعلى الرغم من  بهذه الطريقة 
اأغنيات جديدة، ولكن ومبجرد ان اأقرر ذلك فانني اأتانى كثرياً يف اختيار 
الفرتة  يف  وامل��خ��رج��ني.  املو�صيقيني  اأه��م  م��ع  تعاملي  يف  كما  موا�صيعها 
وق��ت. وعندما ل  اي  اأك��ر من  باحياء حفالت ومنا�صبات  ال�صابقة قمت 
والعك�ش �صحيح  الغناء  خ��الل  ذل��ك من  اأع��ّو���ش  فانني  كممثلة  اأت��واج��د 

اأي�صاً.
تزالني  ل  فهل  الغناء(.  من  اأثقل  التمثيل  )ان  قلِت  ان  �صبق  ولكن   •

م�صرة على راأيك؟
ان  التمثيل ل ميكننا  خ��الل  اأك��رب. من  ان م�صوؤوليته  )اأت��ق��ل( مبعنى   -
يف  ي�صاهدونه  عندما  للممثل  �صيقولون  لن��ه��م  ال��ن��ا���ش،  على  ن�صحك 
له لقد قدمَته  او يقولون  اأبعاده  بكل  ال��دور  الأعمال: لقد ج�صدَت  اأح��د 
بعمل  التقنيات وفريق  وب�صبب وجود  الغناء  بينما يف  و�صخف،  ب�صطحية 
مع املغني، كالماً وحلناً وتوزيعاً، فهذا يعني ان هناك ا�صخا�صاً ي�صاهمون 
املمثل وح��ده، وهو قد ينجح  امل�صوؤولية على عاتق  التمثيل تقع  معه. يف 
والعك�ش  وح��ده  املمثل  ويف�صل  كله  العمل  ينجح  قد  واأحياناً  يف�صل،  وقد 
�صحيح اأي�صاً، وهذا يعني ان التمثيل يقوم على كتف املمثل فقط ولي�ش 
على اكتاف الآخرين، بينما يف الغناء املو�صوع خمتلف. فقد تكون املغنية 
قبيحة ولكن املخرج يجعلها اأجمل امراأة يف العامل ويكون الف�صل له، كما 
يف  �صوتها،  بت�صحيح  تيون(  )الأوت���و  فيقوم  موهبة  بال  تكون  ان  ميكن 
الغناء هناك م�صاعدات ت�صاند الفنان وهذا الأمر غري متوافر يف التمثيل، 

عدا عن انه يخلد الفنان.
النا�ش؟ على  �صحك  الغناء  يف  ان  تقولني  • وكانك 

- اليوم اأ�صبح بامكان الفنان ان ي�صبح جنماً من خالل اأغنية واحدة وان 
يتناف�ش مع جنم �صاحب تاريخ كبري وعريق. وهذا اأمر نالحظه جميعاً، 
بينما يف التمثيل اذا مل يتوافر الآداء واملوهبة عند الفنان، فال ميكن ان 
ان  انهم ميكن  الكامريا رغم  امام  النا�ش ان ميثلوا  ميثل. ل ميكن لكل 
يفعلوا ذلك يف احلياة، ولكن مبجرد ان يقفوا اأمام الكامريا )يتبلكمون( 

وي�صبحون مت�صّنعني.
للتربوؤ  الفنانات  عند  توجهاً  هناك  ان  الأخ��رية  الفرتة  يف  لحظنا   •
لهذا  معني  تف�صري  ل��دي��ك  ي��وج��د  فهل  ا�صتعرا�صية(،  )فنانة  لقب  م��ن 

الأمر؟
- طبعا، لن كل َمن تهّز خ�صرها قلياًل اأ�صبحت تطلق على نف�صها لقب 
فنانة ا�صتعرا�صية. معنى ال�صتعرا�ش �صار يتوقف عند البع�ش على هّز 
اخل�صر، بينما هو يتطلب م�صاهدة العرق وهو يت�صبب من راأ�ش الفنانة 
ولي�ش ان تظل واقفة و)م�صربة( لنها تخاف ان تف�صد ت�صريحة �صعرها 
قدمها.  كعب  ك�صر  اذا  اململكة  تنهّد  او  ي��ده��ا  م��ن  ال�����ص��وار  يطري  ان  اأو 
وه��ن��اك فارق  دل��ع��اً،  لي�ش  درا���ص��ة ومت��اري��ن وه��و  ال�صتعرا�ش يحتاج اىل 
�صا�صع بينه وبني املياعة والرق�ش، كما انه يتطلب وجود فرقة راق�صة اىل 
جانب النجمة، واأي�صا ابهاراً م�صرحياً وتقدمي منط معني من الأغنيات 

اليقاعية. 
• وهل تعتقدين ان هذا النوع من ال�صتعرا�ش �صيظل حلماً عندك كما 

عند �صائر النجمات؟
- هو لي�ش حلماً بالن�صبة ايّل لنني اأقدم اغنية جميلة اأدر�صها جيداً قبل 
تنفيذها، كما اأمتيز بح�صور حمبب على امل�صرح، الذي يجعلني اأتوا�صل 
ب�صكل مبا�صر مع اجلمهور الذي اأعرف كيف اأجذبه ايّل بعيداً عن تقدمي 
ال�صتعرا�ش وحده، لن ح�صور الفنان على امل�صرح مهم جداً ويرتكز على 

مقومات عدة ولي�ش على تقدمي ال�صتعرا�ش فقط. 
اأقدمه وهو مييزين عن الأخريات وُيقنعني،  الذي  الأ�صلوب  اأحب كثرياً 
كما يجعلني مطلوبة يف احلفالت ال�صبابية وحفالت اجلامعات واأي�صاً يف 
حفالت الأعرا�ش، لنني اأجيد التوا�صل مع الآخر ولنني مميزة بطريقة 
تقدمي و�صلتي. ل �صك يف انني اأبحث عن التطور الذي يرتكز على عوامل 

عدة بينها املكان الذي اأقدم فيه احلفل، ال�صاءة، والنتاج ال�صخّي. 
كات�ش(  )فور  فريق  يف  تواجدك  خالل  من  امليزة  هذه  اكت�صبِت  • وهل 

اأم انها موجودة عندك يف الأ�صا�ش؟
- هي موجودة عندي يف ال�صا�ش، وانا طّورتها من خالل اختياري منطاً 

حمدداً من الأغنيات التي تخاطب اجليل ال�صاب، بناتاً و�صبياناً، واأعتقد 
انني اأكر فنانة تتمتع بقاعدة عري�صة من )الفانز( من اجلن�ش اللطيف 
اللواتي يحبني اأغنياتي، وهذا الأمر اأمل�صه اي�صاً يف حفالتي، رمبا لنني 
وعن  عنهّن  واأحت���دث  الفتيات  اىل  اأغنياتي  موا�صيع  خ��الل  من  اأت��وّج��ه 
حقوقهن. هذا اخلط الذي اأوجدته من خالل )طبعي كدة(، )براحتي(، 
)فار�ش احالمي( جعلني فنانة متميزة ومطلوبة يف حفالت ال�صباب كما 
للرق�ش  ويْقدمون  معها  وال�صباب  ال�صبايا  يتفاعل  بحيث  الأع��را���ش،  يف 

على احللبة والغناء معي.
التي  )امل��ج��ن��ون��ة(  اأف��ك��اره  ورح��ي��ل  ���ص��ع��ادة  يحيى  امل��خ��رج  غ��ي��اب  • بعد 
جت�����ص��دت يف اأغ��ن��ي��ات��ك امل�����ص��ورة وال��ت��ي ك��ان��ت ُت���ربز ب�صكل وا���ص��ح حجم 

الن�صجام الفني بينكما، َمن يعو�ش عليك هذا الغياب؟
- انتبهي! يجب ان نكون وا�صحني واأل ننكر ان موا�صيع اأغنياتي هي التي 
كانت جتعل املخرج الراحل يحيى �صعادة ي�صرت�صل يف اأفكاره ويكون مبدعاً 
اأكر يف الكليبات. هناك فارق بني اأغنية �صطحية ومن دون اي معنى وبني 
ه  اغنية تتطرق اىل موا�صيع متميزة وجديدة حتّر�ش ابداع املخرج وحت�صّ
يوؤكدون على هذه  املخرجني  اأعمال )خوتة( وجمنونة. كل  على تقدمي 
الناحية، ويقولون ان هناك اأغنية جنود معها اأكر واأغنية اأخرى جتعلنا 

)جنود من املوجود(. 
امل��خ��رج الراحل  ك��ان  التي تنا�صبه، ول��و  ل��ه الأغنية  اأع��ت��رب ان ك��ل خم��رج 
يحيى �صعادة ل يزال على قيد احلياة و�صعرُت بان الأغنية املوجودة بني 
يدي ل حتتاج اىل )جنونه( �صواأ�صتعني مبخرج اآخر، واأجلاأ اليه يف اأغنية 
اأخرى. انا اأوؤمن بان كل اأغنية لها )مود( معني تنادي خمرجاً ما باأ�صلوبه 
وتفكريه وبطريقة عمله، كما اأوؤمن اأي�صاً باأهمية التوا�صل الفكري بيني 
معرفة  هناك  تكون  ان  واأف�صل  معهم،  اأتعامل  الذين  الأ�صخا�ش  وب��ني 
�صابقة وجل�صات عدة بيني وبني املخرج قبل الت�صوير، لن هذه الناحية 
ترتجم عملياً يف ال�صورة. وهذه ال�صرتاتيجية اأطبقها مع كل الأ�صخا�ش 
الذين اأتعامل معهم ويف كل اأعمايل لنها جتعلنا نفكر على )نف�ش املوجة( 
وتولد تناغماً وان�صجاماً يف العمل، في�صل بطريقة اأ�صرع اىل النا�ش. مثاًل 
اأرغب  انني  واأخ��ربه  به  اأجتمع  اأم��ري طعيمة،  ال�صاعر  اأتعامل مع  عندما 
بغناء مو�صوع معني ثم حت�صل بيننا عدة جل�صات لن التوا�صل الفكري 
اأتعامل مع  املقابل ل ميكنني ان  بيننا ي�صاهم بتنفيذ عمل متكامل. ويف 
الأغنية،  اأ�صّلمه  ثم  كيفك(  )مرحبا..  عالقة  به  تربطني  ما  كل  خمرج 
ن�صاهد  نحن  ولذلك  الت�صوير،  نبا�صر  بعدها  ومن  الفكرة  علّي  فيقرتح 

اأحياناً كليبات ل ت�صبه الأغنيات اأو كليبات اأخرى )بال معنى(. 
يف  غريه  من  اأكر  معه  بالن�صجام  ت�صعرين  الذي  املخرج  هو  وَمن   •

هذه املرحلة؟
- يحيى �صعادة كان اأكر خمرج ان�صجمت معه لنني تعاملت معه اأكر من 
غريه، فمن عمل اىل اآخر تعّرفنا على بع�صنا اأكر، وتفاهمنا اأكر و�صرنا 
�صداقة  عالقة  بيننا  وربطت  )اأ�صحاب(  كنا  املو�صيقى.  نوع  نف�ش  نحب 
واملو�صة.  واملو�صيقى  كالروحانيات  خمتلفة،  موا�صيع  يف  نتحدث  وكنا 
لنه  يقلقني  املو�صوع  وه��ذا  معه،  ان�صجم  معني  خم��رج  يوجد  ل  حالياً 
ل يوجد توا�صل مع اأحد، ولذلك عندما اأجلاأ اىل اي خمرجة اأو خمرج 
لت�صوير اأغنيتي املقبلة �صاأجد نف�صي جمربة على ايجاده، كي نتعرف على 
بع�صنا عن كثب وتتكّون لديه فكرة عن اأفكاري وماذا اأحب وماذا ل اأحب، 
اأذه��ب حتى  ان  اأغ��و���ش وانني ميكن  ان  كي يكت�صف اىل اي م��دى ميكن 

النهاية.
التعامل مع املخرجة  • يف املرحلة الأخرية اجتهت غالبية الفنانني اىل 

اجني اجلمال.. فما راأيك يف اأعمالها؟
- اأعمالها جميلة، وقد اأعجبتني كثرياً الكليبات التي اأخرجتها يف الفرتة 
الأخرية. اأكر ما يهمني عند املخرج هو البداع، وهذا العن�صر هو الذي 
الكليبات  ك��رة  وب�صبب  ال��ي��وم،  لبكي.  ون��ادي��ن  ���ص��ع��ادة  يحيى  مييز  ك��ان 
كليبات  ن�صاهد  ولذلك  جديدة  اأفكار  ط��رح  عن  عاجزون  املخرجون  ب��ات 
املغنية  )ك��ل��وزات(  على  الرتكيز  يتم  حيث  ���ص��وب(  و)ب��ي��وت��ي  م�صتن�صخة 
ووجهها ومالب�صها وماذا ارتدت من خزانتها، مع غياب ملحوظ لالبداع، 

وانا اأرحب بالتعامل مع اي خمرج مبدع ويقدم يل افكار جديدة.
برامج  على  التهافت  اىل  بالنجوم  تدفع  التي  الأ�صباب  تف�صرين  • كيف 

الهواة من اجل ان يكونوا اع�صاء جلان حتكيم فيها؟
ال��ربام��ج وبح�صب  امل��ادي مغر ج��داً، وثانياً، لن ه��ذه  امل���ردود  اأول لن   -
قولهم تعّو�ش عليهم الغياب عن احلفالت واملنا�صبات الكربى وتوؤمن لهم 
تواجداً دائماً على ال�صا�صات العربية. اأعتقد ان الناحية التي لها عالقة 
ل  ال��ربام��ج  ه��ذه  مثل  لن  بامل�صاركة،  قبولهم  يف  الأ�صا�ش  هي  بالبزن�ش 
تتطلب منهم جمهوداً، با�صتثناء الهتمام بالطاللة، عدا عن ان الأ�صواء 
م�صلطة عليهم وال�صحافة تواكبهم طوال الوقت. هذه التجارب ل ميكن 
اذا مل يكونوا خفيفي الظل ومو�صوعيني  ال�صرر بالنجوم، ال  ان تلحق 
النجوم هم  الأح���وال  امل�صرتكني. يف كل  تقييم  اآرائ��ه��م عند  و�صائبني يف 
من  ت�صتفيد  ال��ت��ي  امل��ح��ط��ات  اىل  بال�صافة  فيها،  امل�صتفيدون  وح��ده��م 
من  اي  ا���ص��م  نتذكر  نعد  مل  ان��ن��ا  بدليل  والع���الن���ات،  الت�صويت  خ��الل 
امل�صرتكني الذين تخّرجوا من هذه الربامج، والذين ينالون ح�صتهم من 
)الهمروجة( عند عر�ش الربنامج ومبجرد ان ُت�صدل ال�صتارة عليه ينتهي 

معه كل �صيء. 
للهواة؟ برنامج  يف  حتكيم  جلنة  يف  نراك  ان  ميكن  • هل 

برامج  اأحبذ  الربنامج. ل  بفكرة  ولكنه يرتبط  وارد  الأم��ر  - مل ل هذا 
اي�صاً  ت�صتقبل  ال��ت��ي  ت��ل��ك  ب��ل  ف��ق��ط،  ال��غ��ن��اء  ع��ل��ى  تقت�صر  ال��ت��ي  ال��ه��واة 
)اآراب���ز  ب��رن��ام��ج  يف  ح�صل  كما  خمتلفة،  مب��واه��ب  يتمتعون  م�صرتكني 
الهواة  امل�صرتكني يف برامج  اأ�صوات بع�ش  غوت تالنت(. )بيني وبينك( 
اأجمل من اأ�صوات بع�ش اأع�صاء جلان التحكيم. لنكن منطقيني النا�ش ل 
يتقبلون فكرة ان تنتقد جنمة دون امل�صتوى امل�صرتكني وان تقّوم اأداءهم 

يف الغناء.
الربامج؟ هذه  يف  �صاركوا  الذي  النجوم  بني  يلفتك  • َمن 

ك��رم كثرياً يف برنامج  اأح��ب ح�صور جن��وى  - كنت 
)اآرابز غوت تالنت(، واأي�صاً اأحب يف )اراب ايدول( 

تعجبني  التي  واأح���الم  عالمة  راغ��ب 
ك��������ث��������رياً ����ص���خ�������ص���ي���ت���ه���ا 

التقومي.  يف  واأ�صلوبها 
ا�صلوبه  لديه  جنم  كل 

اخل���������ا����������ش، ول����ك����ن 
ه����ذه الأ����ص���م���اء هي 

ال��ت��ي )ع��ل��م��ت( يف 
لنني  وج�������داين 
وج������دت ان���ه���ا يف 
مكانها ال�صحيح.

وب���ال���ن�������ص���ب���ة   •
لألي�صا؟

ُت���دخ���ل���ي���ن���ي  ل   -
الأ�صماء!  لعبة  يف 
جت����������ارب ال����ن����ج����وم 

الذين ذكرتهم مهمة 
جداً يف تلك الربامج 

انطالقاً من تاريخهم 
التي  وامل���وه���ب���ة  ال��ف��ن��ي 

ب���ه���ا. ل ميكن  ي��ت��م��ت��ع��ون 
ان نتعامل مع وج��وده��م يف 

هذه الربامج وكاأنه مّر مرور 
اأ�صهمهم  بان  ن�صعر  ول  الكرام، 

عندما  ال���ن���ا����ش  ع���ن���د  ت���راج���ع���ت 
اأو م��الح��ظ��ة اىل  ن���ق���داً  ي��وج��ه��ون 

بعبارات  تفوهوا  انهم  او  امل�صرتكني 
تافهة اأو لي�صت يف مكانها. 

يف  ع�صواً  اأو  مقدمة  تكوين  ان  بني   •
جلنة حتكيم... ايهما تختارين؟

- اأختار ان اأكون ع�صواً يف جلنة حتكيم. عر�ش 
ولكنني  للهواة  برنامج  اأك��ون مقدمة يف  ان  علّي 

رف�صت.
تف�صلني  هل  والتمثيل،  الغناء  جانب  اىل  اأق�صد   •

برنامج  م��ع  جتربتك  يف  ح�صل  كما  كمقدمة  تطلي  ان 
)التفاح( اأم كع�صو جلنة حتكيم يف برنامج للهواة؟

اأخو�ش  ان  الآخ���ر، وميكنني  - كالهما جم��ال خمتلف عن 
التجربتني، ولكن قراري باملوافقة من عدمها يرتبط بالعر�ش 

نف�صه كما بالفكرة. بعد جتربة تقدمي برنامج )التفاحة( تلقيت 
لن  رف�صتها  ولكنني  خمتلفة  ب��رام��ج  لتقدمي  عر�ش  م��ن  اأك��ر 

افكارها مل تعجبني. عندما اأقبل بان اأكون ع�صوا يف جلنة حتكيم 
اأريد  جم��دداً  التقدمي  جتربة  بخو�ش  اأقبل  وعندما  فكرته،  تهمني 

مكانة  للجمهور  خالله  من  مقنعة  اأب��دو  وان  اأ�صلوبي  ي�صبه  برناجماً 
وح�صوراً وحواراً. 

اأحد  يف  �صطو  عملية  نفذا  اللذين  وزوجته  الأردين  باملذيع  راأيك  • ما 
املجوهرات عندما حاول تقليدك وهاين رمزي يف فيلم )ع�صابة  حمال 

بابا وماما(؟
اذا  اأع��رف  ول  كثرياً  اأ�صحكتني  وهي  امله�صومة  احلادثة  بهذه  �صمعُت   -
كانت �صحيحة. ولكنني ل اأحب ان يكون املمثل قدوة عند النا�ش بخا�صة 
يف اأدوار مماثلة. كلنا ن�صاهد اأفالم )اأك�صن( وجرائم ولكن هذا ل يعني ان 
ملاذا ت�صرف  اأعرف  بالتقليد والقتل. ب�صراحة ل  ان يقوموا  النا�ش  على 
�صهلة  و�صيلة  انها  وج��دا  رمب��ا لنهما  الطريقة،  ه��ذه  الثنائي مبثل  ه��ذا 

و�صريعة.
تزالني  ل  ذلك  من  الرغم  وعلى  )حامل(  كونك  ي�صتغربون  • كثريون 

نا�صطة فنياً؟
- هل هي )�صيقة عني( اأم انهم ل يرون �صوى نيكول �صابا؟ كل الفنانات 
نان�صي عجرم فعلت  الع��الن��ات وه��ن حوامل.  احيني احلفالت و���ص��ّورن 
اأفهم  ول  الكثريات،  وغريهما  مثلها  الوهاب  عبد  �صريين  ومثلها  ذل��ك 
اأمتتع  امل�صكلة ما دم��ُت  اأي��ن  املو�صوع.  �صبب الرتكيز علّي وح��دي يف هذا 
بالن�صاط والطاقة واحليوية؟ وما عالقة حملي بعملي اذا كنت قادرة على 
اأكمل وج��ه؟ وَم��ن قال ان  احياء حفلة جيدة وناجحة واأمت��م عملي على 
�صغلة  وان متّد قدميها )من دون  بيتها  تقبع يف  ان  امل��راأة احلامل يجب 
او عملة؟(. هذا الكالم ل ينطبق على الفنانات فقط بل على كل الن�صاء 

وعلى كل امراأة حامل يف اي جمال و يف اي مهنة.
• مبا انك تتحدثني عن املهنة، هل حتبذين زواج الفنانة من فنان من 

منطلق ان يتفهم طبيعة عملها؟
- ل ميكن التعميم، هذا الأمر يرتبط برتكيبة كل �صخ�ش. حالتي انا 
ويو�صف اخلال ا�صتثنائية وهي ل تنطبق على كل الفنانني والفنانات. 
ون��ادراً ما ميكن ان ن�صادف تركيبة ناجحة مماثلة، فما يربط بيني 

وبني يو�صف ع�صرة قدمية وكنا نعرف بع�صنا قبل ان ندخل املجال 
مل  فنحن  العالقة،  اجن��اح  يف  دوره��ا  تلعب  الناحية  وه��ذه  الفني، 
عالقة  اق��ام��ة  ق��ررن��ا  ث��م  الت�صوير  مكان  يف  بع�صنا  على  نتعرف 

عاطفية والرتباط.
الطفل؟ جن�ش  هو  ما  عرفِت  • هل 

- كال ول يهمني ان اأعرف الآن لنني اأريد ان اترك هذا الأمر 
اأهلنا  با�صتطاعة  يكن  مل  املا�صي  يف  ولدت���ي.  ح��ني  اىل  مفاجاأة 

تتم  حني  اىل  وينتظرون  يتحملون  وك��ان��وا  امل��ول��ود  جن�ش  معرفة 
الولدة، وانا اليوم اأريد ان ا�صري على اخلطى نف�صها.

ال�ستعرا�ض يحتاج اىل درا�سة ومتارين وهو لي�ض دلعًا

نيكول �صابا: القْر�صنة حتولت ظاهرة على ال�صاحة الفنية

فــن عـــربــي
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غناًء  ومطلوبة  ناجحة  انها  تثبت  وان  كلتيهما  يف  تربع  وان  والتمثيلية  الغنائية  جتربتيها  بني  توازي  ان  �سابا  نيكول  الفنانة  ا�ستطاعت 
ومتثياًل. 

اآخر اأعمالها ال�سينمائية هو فيلم )�سمر اأبو الليل( الذي يعر�ض حاليًا يف �سالت ال�سينما متجاوزًا اأزمة القر�سنة التي تعّر�ض لها.
نيكول التي �ستغيب عن ال�سا�سة ال�سغرة يف رم�سان املبارك ب�سبب اعتذارها عن عدم ت�سوير م�سل�سل )العقرب(، اأرجاأت كل ن�ساطاتها الفنية 
عنها  يقّل  يكن  مل  الذي  �سعادة  يحيى  املخرج  رحيل  بعد  معه  )تن�سجم(  خمرج  وجود  عدم  قلق  تعي�ض  انها  تنكر  ول  الأعياد،  بعد  ما  اىل 
)جنونًا( وكانا على )نف�ض املوجة(، وتقول ان )موا�سيع اأغنياتي هي التي كانت جتعل املخرج �سعادة ي�سرت�سل يف اأفكاره ويكون مبدعًا اأكرث 

يف الكليبات(.
ترى نيكول ان )ال�ستعرا�ض يحتاج اىل درا�سة ومتارين وهو لي�ض دلعًا، وهناك فارق �سا�سع بينه وبني املياعة والرق�ض، كما انه يتطلب 

وجود فرقة راق�سة اىل جانب النجمة، واأي�سا ابهارًا م�سرحيًا وتقدمي منط معني من الأغنيات اليقاعية(، و)ان هناك فارقًا بني 
ه على تقدمي  اأغنية �سطحية ومن دون اي معنى وبني اغنية تتطرق اىل موا�سيع متميزة وجديدة حتّر�ض ابداع املخرج وحت�سّ

اأعمال )خوتة( وجمنونة(:

ال اأ�صلق اأعمايل 
التمثيلية 

والغنائية بل 
اأختارها بروّية

ال اأحبذ برامج 
الهواة التي 
تقت�صر على 
الغناء فقط
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حافظوا على الوزن 
املثاىل بعد خ�صارته

اىل  الو�صول  ح��ني  ه��ى  الك��رب  امل�صكلة  لكن  م�صكلة  ال���وزن  تخفيف  ميثل 
ال��وزن املثاىل واحلفاظ على هذا ال��وزن ، حيث يتم ذلك من خالل خطة 
اأو كنت تريد بذل  الع�صري  اأن تتبع نظام �صرب  �صواء قررت   . اأكل �صحية 
واللحوم  الن�صويات  القليل من اجلهد ال�صايف للحفاظ على احلمية من 
والد�صم، يجب اأن تكون منتبها جدا اإىل اأي وكل �صيء يدخل فمك بعد ذلك 

لأن احتمال اإ�صتعادة وزنك ال�صابق واردة جدا. 
اتباع  جتنب  ببطئ.  ال��ب��دء  امل��ه��م  فمن  ق��ب��ل،  م��ن  ن��ظ��ام  بابتاع  تقم  مل  اإذا 
اأن  اأنت يجب  Master Cleanse )اأحد احلميات ال�صتة التي  حمية 
جتربها( لأنها منخف�صة جدا بال�صعرات احلرارية واملواد املغذية. بدل من 
اناه  اله�صم، كما  �صهلة  اأي��ام. فهي  لب�صعة  املهرو�صة  الأطعمة  ذلك، جرب 
تزيد ال�صعور بال�صبع  اكر من حمية الع�صري. ميكنك اأحيانا دمج الثمار 

الكاملة واخل�صار والرز البني اإىل حد ما.

احلزن والهموم ت�صر بالقلب والبكاء ينقذه
والح��زان ت�صيب قلب  الهموم  ان كرة  الطبية  الدرا�صات  اأظهرت كثري من   
الن�صان بالعتالل واملر�ش فمن املعروف اإن حياتنا الع�صرية اأ�صبحت مليئة 
بالتوتر النف�صي وال�صغوط العاطفية املختلفة �صواء يف اأجواء ال�صرة او العمل 
وماأ�ش  وح��روب  اأح��داث  ما يحدث حوله من  الن�صان مع  تفاعالت  ب�صبب  اأو 
خالل  من  التلفزيون  �صا�صة  على  من  مبا�صرة  ي�صاهدها  اأ�صبح  والتي  ب�صرية 
الدكتور  عن  الأردنية  الأنباء  وكالة  ونقلت  العامليه.  الف�صائية  القنوات  مئات 
ج�صم  ان  قوله  الب�صري  م�صت�صفى  يف  القلب  اأم��را���ش  اأخ�صائي  العكور  فخري 
فيها  ي�صارك  حيث  التوترات  ه��ذه  على  خمتلفة  فعل  ب��ردود  يتفاعل  الن�صان 
كثري  باإفراز  تقوم  والتي  ال�صماء  الغدد  وجمموعة  املركزي  الع�صبي  اجلهاز 
على  يعمل  ال��ذي  الدرينالني  هرمون  مثل  الكيماوية  وامل��واد  الهرمونات  من 
على  �صلبا  ي��وؤث��ر  مم��ا  القلب  دق��ات  ت�صارع  يف  وزي���ادة  ال�صرياين  ال�صغط  رف��ع 
املري�ش امل�صاب بت�صلب ال�صرايني والذبحة ال�صدرية وارتفاع ال�صغط. واأو�صح 
كلوية(  )الفوق  الكظرية  الغدد  قيام  اىل  ي��وؤدي  والنف�صي  الع�صبي  التوتر  ان 
ال�صحوم يف ج�صم  زي��ادة تخزين  يعمل على  ال��ذي  الكورتيزول  باإفراز هرمون 
الن�صان مما يزيد اخلطر على القلب وال�صرايني كما حتدث التوترات الع�صبية 
ا�صطرابا �صديدا يف عمل الغدد ال�صماء الخرى مثل غدة البنكريا�ش والغدة 
الدرقية مما يوؤدي اىل ا�صطراب بن�صبة ال�صكر يف الدم واىل خلل يف تبادل املواد 

امل�صمى )املثيابولتريم( واىل احتبا�ش ال�صوديوم واملاء يف ج�صم الن�صان.
يزيد  ال�صلبية  مل�صاعره  الن�صان  كبت  اإن  تقول  الدرا�صات  فان  العكور  وح�صب 
ف��ان الط��ب��اء ين�صحون بتفريغ هذه  م��ن خماطر ه��ذه الن��ف��ع��الت وب��ال��ت��ايل 
ال�صحنات اخلطرة ويدعون اىل التخل�ش منها ب�صتى الطرق كالبقاء والتحدث 
اىل القرباء وال�صدقاء وعن طريق اللجوء اىل ال�صالة والريا�صة واملطالعة 
مواد  ب��اإف��راز  الن�صان  ج�صم  يقوم  البكاء  عند  ان��ه  ال��درا���ص��ات  وت��ق��ول  املفيده. 
ال�صرياين  ال�صغط  م�صتوى  وخف�ش  الع�صاب  تهدئة  على  تعمل  هرمونية 
املنا�صبات  يف  البكاء  جتنب  ال��رج��ال  من  كثري  وي��ح��اول  القلب.  دق��ات  وت�صارع 
الكبرية  الراحة  بالرغم من  ال�صالبة والرجولة  احلزينة يف حماولة لظهار 

التي كانوا �صيح�صلون عليها لو فعلوا ذلك.

فتاة تلتقط �سورة مع منوذج لتمثال فيل �سخم و�سع كجزء من الحتفال باليوم الدويل لالأطفال يف متحف 
مبقاطعة هوبي ال�سينية. )رويرتز(

الفراولة

لعالج حروق ال�صم�ش التي تتعر�ش 
لها الن�صاء يف امل�صيف 

الأكتاف  اأو  الوجه  يف  �صواء 
من  ك��م��ادات  بعمل  نن�صح 
ع�صري الفراولة ) نوع من 

ق��وي يف  ال��ت��وت ( فلها مفعول 
ترطيب الب�صرة ، وعالج الت�صلخات 

واحلروق .
اأ�صنانهن  ���ف���رة  ����صُ م����ن  ي���ع���ان���ني  ومل�����ن   

فهو  با�صتمرار  الفراولة  ع�صري  بتناول  نن�صحهن 
من خري ما يبيُّ�ش الأ�صنان ويجملها . كما تدخل الفراولة يف عمل كثري 
ينا�صب خا�صة  والذي  مل�صام اجللد  القاب�ش  ملفعولها  الأقنعة نظراً  من 

ذوات الب�صرة الدهنية ، وكذلك ملفعولها كمنظف وكُمغذٍّ جيد للب�صرة

• ما هو اكرب بلد يف العامل ؟
تبلغ  كانت  ال��ذي  ال�صابق  ال�صوفيتي  الحت��اد  العامل هو  بلد يف  اك��رب   
م�صاحة  ���ص��د���ش  ي����وازي  م��ا  اأي  م��رب��ع��ا  م��ي��ال   8649489 م�صاحته 
انهيار  وبعد  الآن  اأم��ا  ن�صمة  مليون   276 �صكانه  عدد  ويبلغ  الياب�صة 
املرتبة  كندا  احتلت  فقد  دوي���الت  اإىل  وتق�صيمه  ال�صوفيتي  الحت���اد 
الأوىل  مب�صاحة تبلغ 3851787 ميل مربع اآما عدد �صكانها في�صل 

اإىل 26 مليون فقط 
اكرب حيوان يف العامل ؟ هو  • ما 

اإىل ما يزيد  اكرب حيوان يف عاملنا هو احل��وت الأزرق قد ي�صل طوله 
150 طن لدى اكتمال من��وه  كر �صيد  100 قدم ووزن��ه اإىل  على 

احلوت الأزرق ف�صار اليوم نادر الوجود  
يف العامل ؟ حيوان  اأطول  هو  • ما 

 اأطول حيوان يف العامل هو الزرافة قد تنظر الزرافة اإىل الأ�صفل من 
علو 20 قدما اأي ما يوازي علو منزل موؤلف من طابقني  

• هل تعلم اأن اآلة ال�صطرلب اآلة فلكية لقيا�ش ارتفاع الكواكب 
• هل تعلم اأن اول حيوان �صار على قدميه يف التاريخ هو الدينا�صور

• هل تعلم اأن اأول اإن�صان حاول الطريان هو من ا�صل عربي وا�صمه عبا�ش بن فرنا�ش
• هل تعلم اأن الرازي اول من ا�صتخدم اخليوط يف اجلراحة 
• هل تعلم اأن اول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا 

• هل تعلم اأن اأن اأ�صعة الليزر اأقوى من اأ�صعة ال�صم�ش باأربع مرات
• هل تعلم اأن اللغة املالطية هي اأكر اللغات تاأثراً باللغة العربية

• هل تعلم اأن العنرب ي�صتخرج من اأمعاء حوت العنرب وهو مادة قيمة يف �صناعة العطور
• هل تعلم اأن زرقاء اليمامة كانت تب�صر ال�صيء من م�صرية ثالثة اأيام

• هل تعلم اأن اأول من اأ�صاروا اإىل تفتيت احل�صى يف املثانة هم الأطباء العرب
• هل تعلم اأن - الراأراأة - تعني حتريك العينني و اإدارتهما لت�صديد النظر على الهدف

• هل تعلم اأن اجلاذبية على القمر ت�صاوي �صد�ش اجلاذبية على الأر�ش
• هل تعلم اأن الذهب يوزن باجلرام و املا�ش بالقرياط
• هل تعلم اأن عدد بحور ال�صعر هو : �ص�تة ع�صر بح�راً

ابا �صالح رجل عجوز عا�ش حياته ي�صقى ويتعب حتى اأ�صبح من اأغنياء قريته، يف احد الأيام جل�ش يف داره ينظر 
لبنه �صالح وهو حزين.. مل يكن لديه غريه لذلك كان يوفر له كل ما يتمناه ورغم ذلك جاءت الأمور على 
عك�ش ما متنى الب فلم يكن �صالح غري فتى مدلل وحيد ل ياأبه ب�صيء ل يعمل ول يفكر يف العمل لذلك قال 
ابا �صالح لزوجته ام ابنه عندما اموت لن يعرف �صالح قيمة املال بل �صي�صرفه على هواه وملذاته و�صينتهي 
املال يف زمن قليل بعدها رمبا تعي�صون يف فقر ورمبا ل جتدون ما تعي�صون فيه فكيف ن�صلح حاله؟ فكرت ام 
�صالح كثريا ثم قالت اترك المر يل رمبا ا�صتطعت ان افعل معه �صيء .. ذهبت الم بطيبتها وحنانها اإىل ابنها 
وقد احنت راأ�صها وظهر عليها احلزن وعندما اقرتب منها �صالح و�صاألها ماذا بك يا امي .. بكت بحرارة من 
كل قلبها وبالطبع فهي تبكي حلزنها على ولدها لكنها ادعت ان حزنها �صببه ل يهمه فقال بل يهمني كل ما 
يجري هنا احكي يل ارجوك .. فقالت وتق�صم ان ل تقول لبيك فقال اق�صم فقالت الم ان اباك مير بظروف 
مالية �صئة جدا وقد خ�صر معظم ماله يف احدى ال�صفقات والن نحن علي و�صك ان لجند قوت ويومانا وهو ل 
يريد ان يخربك فهو يقول انك فتى مدلل ول�صت برجل حتى تتحمل هذا اخلرب وانك لن تهتم بالمر وتعي�ش 

على امل ان ترث ما �صيرتكه لتعبث به فكيف لو عرفت انه لن يرتك لنا غري الفقر.
حزن �صالح ب�صب ما اأ�صاب والده واأي�صا حزن لن والده ل يراه ال فتى مدلل فنام ليلته قلقا ويف ال�صباح كان 
قد عزم على امرا ما فخرج من فوره يبحث عن عمل يقوم به ويك�صب منه ما ي�صد احتياجاته ابيه وامه .. 
وبالفعل مع �صعيه اجلاد وجد عمال وقبله بل وداوم عليه منذ ال�صباح اإىل امل�صاء ويف نهاية ال�صبوع الول منحه 
�صاحب العمل اجرته فاخذنها وهو �صعيد ويكاد قلبه ان قفز فرحا وحمل املال لوالده وكاأنه يحمل كنزا وذهبا 
لوالده وقال له يا ابي هذا املال ك�صبته من عملي فام�صك الب الدنانري والقى فيها يف املوقد فانزعج �صالح 
وا�صرع وام�صك الدنانري وكاد ان يحرق ا�صابعه وقال ملاذا .. انا تعبت يف هذا املال لتي به .. وملاذا تفعل ذلك. 
ابت�صم الب واخد املال من يده وقال الن انت بالفعل والدي وهذا املال ك�صبته من تعبك واح�ص�صت بطعمه 

وكيف هو غايل لقد ا�صعدت قلبي وت�صتحق ان ترث اموايل بعد ان عرفت كيف تعبت لوفر لك هذا املال.

مرياث الرجل العجوز 

�أحمد �شعيد
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه. 
يف  طبيب  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

�أحمد �شف�ت
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  مهند�ص  ي�سبح  ان  ويتمنى 
اإىل جميع  امل�ستقبل.. ويهدي �سورته 

الأهل والأ�سدقاء.

�أحمد حممد
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه. 
يف  معلم  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

با�شم جمدي
مع  ومتعاون  درا�سته.  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه 
يف  طبيب  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.
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طرق ب�صيطة للتغلب على ال�صغط الع�صبي
المر كله جمرد اح�صا�ش عام. الوعي العام باللحظة التي تعي�صها له نطاق 
ال�صغط  ن�صب  من  بالتقليل  تبداأ  واجل�صدية،  احل�صية  الفوائد  من  وا�صع 

الع�صبي والحا�صي�ش ال�صلبية واي�صا زيادة ن�صاط اجلهاز املناعي.
عاملنا احلايل يدربنا يوميا على ان نعطي قدرا اقل من اهتمامنا مب�صكلة 
انخراطنا الدائم يف عادات القلق وال�صرعة، كان هذا ما قاله جيف برانتلي، 
مدير برنامج تقليل ال�صغط الع�صبي يف مركر دوك للعالج املتقدم بنورث 

كارولينا.
الذي  الع�صبي  ال�صغط  م��ن  للتقليل  ب�صيطة  خ��ط��وات  ث��الث  يلي  فيما 

يتعر�ش له الفرد ب�صكل يومي.
1- اجل�ش ثابتا لربهة: اجل�ش على خمدة قوية وثابتة و�صع يديك على 
بعد  امامك على  الر���ش  وانظر اىل  ب�صكل ن�صفي  افتح عينيك  فخذيك، 
اربعة اقدام تقريبا واترك الفر�صة لعينيك كي ت�صرتخي بدون ان يت�صو�ش 
نظرك. �صع كل تركيزك يف التنف�ش املنتظم وكلما وجدت نف�صك تفكر يف 

اي �صيء اخر، توقف واعد تركيزك اىل التنف�ش املنتظم.
منزلك،  ح��ول  ق�صرية  ملافة  ام�صي  ومريحة:  ق�صرية  نزهة  يف  2-اذهب 
حاول ان تقلل من �صرعتك يف امل�صي عن ال�صرعة املعتادة حينما تكون ذاهبا 
للعمل او غريه. حاول ان تكون خطواتك منتظمة وحاول ان جتعل نظرك 
على م�صتوى عينيك الطبيعي. تاأكد من ان تثبت تركيزك على كل خطوة 
تخطوها وعندما تبداأ التفكري يف اي �صيء اخر اعد تركيزك اىل خطواتك 

مرة اخرى.
الخرى  ف��وق  �صاقا  و���ص��ع  م��ري��ح  و���ص��ع  يف  اجل�ش  تنف�صك:  على  3-ركز 
وتاأكد  ب�صكل بطيء  تنف�صك  زود من عمق  تنف�صك.  وركز على  وا�صرتخي 
من ان تتنف�ش من انفك ولي�ش من فمك ولكن ل تطبق فمك ب�صكل قوي 
او مزعج، تاأكد من انك م�صرتخي متاما وان فكيك يف و�صع مريح. ركز يف 
متدد ج�صدك حينما ت�صتن�صق الهواء وركز مرة اخرى يف ا�صرتخاء ج�صمك 

عند الزفري. اترك لعقلك م�صاحة ركوب موجات تنف�صك.


