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احليوان الوحيد الذى 
ال ميوت

لكن  العلمي،  اخل��ي��ال  اأف���ام  لأح��د  ت�صلح  اأ�صطورية  فكرة  تبدو  ق��د 
اأنه ل ميوت، وا�صمه هو  اكت�صف العلماء  هناك بالفعل كائناً حقيقياً 
Turritopsis nutricula، اأو ما يطلق عليه تيول ، وقد حذر 
العلماء من غزو �صامت لهذا الكائن الذي بداأ يتكاثر ب�صورة خميفة 
قد  ما  الأ�صماك،  بي�ض  على  يتغذى  اأن��ه  وامل�صكلة  املناطق،  بع�ض  يف 
يوؤثر ب�صدة على الرثوة ال�صمكية يف العامل م�صتقبًا، ح�صبما اأوردت 
�صحيفة الأنباء. ولكن كيف �صيكون احلال مع كائن يتكاثر ول ميوت 

ب�صورة طبيعية؟!
لاإجابة عن هذا ال�صوؤال يجب اأوًل فهم دورة حياة قناديل البحر التي 
نعرفها )تلك التي تخيفنا بل�صعاتها على �صاطئ البحر(، حيث مير اأي 

قنديل بحر مبرحلتني من النمو:
- مرحلة عدم الن�صوج اأو ما ي�صمى بطور البولب، حني يكون قنديل 

البحر كائناً ب�صيطاً للغاية.
- مرحلة البلوغ اأو الن�صوج حني ي�صتطيع هذا القنديل التكاثر واإنتاج 

قناديل بحر اأخرى.
ثم  الن�صوج  ع��دم  مبرحلة  بحر  قنديل  اأي  مي��ر  اأن  ه��و  والطبيعي 
الن�صوج ثم املوت، لكن تيول ي�صتطيع اأن مير بهذه املرحلة بالعك�ض!

مبعنى اأنه جمرد اأن ي�صل ملرحلة البلوغ ي�صتطيع العودة ملرحلة عدم 
اأخ��رى، ثم الن�صوج ثم ع��دم الن�صوج وه��ك��ذا..، ل��ذا ل  الن�صوج م��رة 

ي�صل ملرحلة ال�صيخوخة اأبداً وبالتايل ل ميوت )ب�صورة طبيعية(!
ت�صمى  بيولوجية  عملية  فهو  املده�صة  ال��ق��درة  ه��ذه  �صبب  ع��ن  اأم���ا 
على  احل��ي  الكائن  ق��درة  وتعني   ،Transdifferentiation
جتديد خايا ج�صمه مثل ال�صلمندر حني تنمو اأجزاء ج�صمه املقطوعة 
جمدداً، لكن كائننا العجيب الذي نتحدث عنه اليوم ي�صتطيع جتديد 

ج�صمه باأكمله!
ويتكون %95 من ج�صم تيول )مثل اأي قنديل بحر( من املاء، ولي�ض 

له دماغ ول نظام ه�صمي! ويرتاوح حجمه ما بني 4-5 ملم. 

ال�صداع الن�صفي 
ي�صر الدماغ

الدماغ  على  يوؤثر  ل  الن�صفي  ال�صداع  باأن  �صابقة  لعتقادات  خافاً 
يعاين منه  ال��ذي  املر�ض،  اأن  درا�صة حديثة، عن  ك�صفت  دائ��م،  ب�صكل 
واأو�صحت  الت�صوهات.  بع�ض  ي�صبب  ق��د  اأم��رك��ي،  مليون   37 نحو 
اأن  الأمركية،  الأع�صاب  اأخ��راً يف جملة علم  ن�صرت  التي  الدرا�صة، 
اخللل قد يغر ب�صكل دائم بنية الدماغ بطرق متعددة. وقال امل�صرف 
على الدرا�صة، وطبيب الأع�صاب يف جامعة كوبنهاغن يف الدمنارك، 

م�صعود اأ�صينا، اإن ال�صداع الن�صفي هو نوع �صائع من ال�صداع،.
حيث ي�صعر املري�ض باأمل على جانب واحد فقط من الراأ�ض، ف�صًا 
عن عدم احتمال ال�صوء، والغثيان، والتقيوؤ. واأ�صارت موؤ�ص�صة ال�صداع 
املتحدة ما قيمته  الوليات  املر�ض يكلف  اأن  اإىل  الن�صفي الأمركية 
اأنواع  الدرا�صة على ثاثة  20 مليار دولر �صنوياً. وركزت  اأكرث من 
بالرنني  الت�صوير  بوا�صطة  عنها  الك�صف  مت  ال��ت��ي  الت�صوهات  م��ن 

املغناطي�صي.
يزيد  الدماغ،  البي�صاء يف  امل��ادة  ت�صرر  فاإن خطر  الدرا�صة،  وبح�صب 
68 يف امل��ئ��ة ل���دى الأ���ص��خ��ا���ض ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ال�����ص��داع  بن�صبة 
الن�صفي. ووجد الباحثون اأن الأ�صخا�ض الذين يعانون من ال�صداع 
الن�صفي هم اأكرث عر�صة لتغرات حجم الدماغ من اأولئك الذين ل 

يعانون من املر�ض ذاته.

عر�ض خرائط حلظية 
على الهواتف الذكية

م���ن م��ن��ا ل ي��ح��ت��اج اإىل ج��ه��از ي�����ص��اع��ده يف 
التعرف على اأهم معامل مدينة ما، اأو العثور 

على اأقرب مطعم اأو مقهى بها؟ 
م�صتخدمو الهاتف الذكية �صار لديهم احلل 
تعر�ض  ج��دي��دة  تطبيقات  خ���ال  م��ن  الن 
فيه  املوجود  للموقع  خرائط حية ومبا�صرة 
اجلهاز.  وتتيح تطبيقات احلقيقة املدجمة 
ال�صامل  بالت�صوير  الذكي  الهاتف  لكامرا 
مكتوبة  بيانات  اإىل  ال�صور  وحتويل  للمكان 
ال�����ص��ا���ص��ة،  وه��و م��ا يعني  يتم عر�صها ع��ر 
الإن�صان مع  تغيرا كبرا يف طريقة تعامل 
اأوب��رم��ان  ليف  ويقول  بها.   امل��وج��ود  املدينة 
من معهد فراونهوفر لتكنولوجيا املعلومات 
التطبيقية يف اأملانيا اإن املعلومات املولدة من 
الكمبيوتر ت�صتخدم مع جهاز عر�ض منا�صب 
ولذلك فهي تعتمد ب�صورة تامة على جمال 
التكنولوجيا  هذه  تتجاوز  امل�صتخدم.   روؤي��ة 
بكثر نظارات خدمة غوغل غا�ض اأو ملفات 
حممول.  هاتف  اأي  يعر�صها  التي  الفيديو 
الذكية  الهواتف  اأغلب  اأن  اأوبرمان  ويو�صح 
م�صتعدة ملواجهة هذه املهمة. وكل ما يحتاج 
ون��ظ��ام ماحي  ك��ام��را  ه��و  امل�صتخدم  اإل��ي��ه 
املوقع،  لتحديد  ال�صناعية  بالأقمار  مت�صل 

اإىل جانب ات�صال �صريع بالإنرتنت. 

تعريف وخيارات
لاأغذية  مركزاً  وت�صّكل م�صدراً  نظاٍم غذائي عادي  اإمتام  اإىل  الغذائية  املكمات  ترمي 
اأو غر ذلك من املواد ذات التاأثر الغذائي اأو الفيزيولوجي. حتتوي املكمات الغذائية 
على معادن وفيتامينات ونباتات، وتتنوع الن�صائح التي تقّدمها اجلهات ال�صحية املخت�صة 
حول الكميات الغذائية املو�صى بها التي اإن مت احرتامها قد ت�صّكل قيمة مرجعية ت�صمن 

توازناً غذائياً.
ل بّد من اخل�صوع، قبل تناول مكمات غذائية، لفح�ٍض طبي بيولوجي ي�صمن، يف حالت 
اأن  �صيما  تنا�صب حاجاتك، ل  لتحديد و�صفة خا�صة  الأوك�صيدي  التوتر  معينة، فح�ض 
ال�صروري  من  كذلك  اخلفيفة.  اجلرعة  من  ���ص��رراً  اأك��رث  تكون  قد  الإ�صافية  اجلرعة 
تنبيه الطبيب اأو ال�صيديل اإذا كنت تتناول دواًء معيناً، ل �صيما م�صادات التخرّث. وُين�صح 
لأنها  بالكاروتني،  الغنية  الت�صمر  لعملية  امل�صّرعة  امل��واد  عن  اأو  التدخني  عن  بالبتعاد 

ت�صاهم عند ا�صتعمالها مع املكمات الغذائية يف زيادة خطر التعر�ض ل�صرطان الرئتني.
ومن �صمن اخليارات املتنوعة املتوافرة حالياً:

 :)E ،A، B، C، D( منتجات حتتوي على جمموعة من الفيتامنيات اأو نوٍع واحٍد منها
من دون الدخول يف جدالت نزاعية ن�صهدها كثراً اليوم، من الوا�صح اأنه من ال�صروري 
الفيتامني  من  اإ�صافية  كمية  الطمث  انقطاع  مرحلة  يف  والن�صاء  الأطفال  ي�صتهلك  اأن 

.D
املل�صقات  اإ�صافية وعند تناول مكمات غذائية، ل بّد من قراءة  لتجّنب تناول جرعات 
املرفقة باملنتج بعناية وعدم الرتّدد يف مناق�صة الأمر مع ال�صيديل، فجرعة اإ�صافية من 
الفيتامني A قد توؤدي اإىل اأعرا�ض ع�صبية نف�صية، لذلك ين�صح الأطباء املراأة احلامل 

بالبتعاد قدرامل�صتطاع عنه. 
املنتجات التي حتتوي على معادن وعنا�صر �صرورية: تختلف كمية العنا�صر املعدنية يف 
اأج�صامنا وفقاً لنوع املعدن، فاملعادن التي تتوافر بكميات كبرة هي عنا�صر معدنية كرى 

يف حني اأن تلك املتوافرة بكميات �صغرة تكون عنا�صر معدنية �صرورية.
بتوازن  التحكم  العظام،  متعدن  فيزيولوجية:  وظائف  �صبط  على  العنا�صر  هذه  تعمل 
واحلديد  الكال�صيوم  نذكر:  الأ�صا�صية  املعادن  �صمن  ومن  ذل��ك.  ال��دم وغر  و�صكر  املياه 

واملاغنزيوم واملنغنيز والبوتا�صيوم وال�صيلينيوم والزنك والكروم.
من ال�صروري اأن تتناول املراأة كميات اإ�صافية من الكال�صيوم يف مرحلة انقطاع الطمث 
اأن  املعلوم  وم��ن  طبي.  اإ���ص��راف  حتت  احلمل،  اأث��ن��اء  كذلك  العظام  ه�صا�صة  من  للوقاية 
املغنزيوم يرتك اأثراً م�صاداً لاكتئاب يف ظروف مهنية و�صخ�صية �صعبة. ميكن اجلمع 
اإل  اأن يكون  اأن ذلك ل ميكن  اإل  اأي�صاً،  اأكرث من عن�صر �صروري ومع الفيتامينات  بني 

وفقاً لو�صفٍة طبية.
الأع�صاب: باتت خ�صائ�ض الأع�صاب معروفًة اليوم، وثمة اأع�صاب حتّد من خطر الإ�صابة 

.Taxol باأمرا�ض ال�صرطان ومنها ع�صبة )اإيف( التي ُي�صّنع منها
عاوًة على ذلك، ميكن ا�صتعمال الأع�صاب وحدها اأو جمع بع�صها مع بع�صها الآخر. اخرت 

ت  نبا
اجلنكة 

وال���زجن���ب���ي���ل 
وال����غ����رن����ا ل����ص���ت���ع���ادة 

ح��ي��وي��ت��ك. اأم����ا لإن��ق��ا���ض 
وزن����ك مي��ك��ن��ك ا���ص��ت��ع��م��ال 

ال�������ص���م���ر، اإك����ل����ي����ل اجل���ب���ل 
وملحاربة  الغراب،  وح�صي�صة 

ال�صغط ميكنك ا�صتعمال الناردين والبوروجو وع�صبة القلب.

مواد مفيدة
اللينوليك  للبقاء على قيد احلياة وت�صمل حم�ض  الأ�صا�صية: مهمة  الدهنية  الأحما�ض 
 3 اأوميغا  لإنتاج  امت�صا�صها،  بعد  اجل�صم  ي�صتعملهما  اللذين  لينولينيك  األفا  وحم�ض 
واأوميغا 6. توؤدي اأوميغا 3 دوراً مهماً يف اجل�صم، لذلك من ال�صروري تناول كميات منها 
يف حال كان نظامك الغذائي فقراً بالأ�صماك والأحما�ض الدهنية غر امل�صبعة التي تفيد 
القلب والدماغ واملزاج. ل بّد من الإ�صارة اإىل اأنه ُيف�صل اأن تبتعد احلوامل والأ�صخا�ض 

الذين يتبعون عاجاً يعتمد على م�صادات التخرث عن تناول اأوميغا 3.
ُتعتر م�صادات ممتازة  اإذ  النباتات وهي متعددة وواع��دة،  البوليفينول من  ُت�صتمد مادة 
يف  جزئي  دور  فلها  العنب  ق�صور  من  امل�صتخرجة  )ري�صفراترول(  م��ادة  اأم��ا  لاأك�صدة. 
انخفا�ض ن�صبة الإ�صابة باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية يف مناطق حول العامل على 
الري�صفراترول الإيجابي  اأثر  الدرا�صات  اأظهرت  املتحدة، بعدما  غرار فرن�صا والوليات 

على نظام القلب والأوعية الدموية.
الكركم ومهم جداً  ج��ذور  امل�صتخرج من  البوليفينول  اآخ��ر من  ن��وٌع  وهو  الكركم  كذلك 
نظراً اإىل اأثره املذهل يف حماربة اللتهابات وال�صرطان، والذي ل بّد من اأن ي�صّكل حمور 

درا�صات اإكلينكية ُتخرجه من دائرة املكمات الغذائية اإىل دائرة اأو�صع واأكرث فائدة.
الدقيقة  الكائنات  ه��ذه  ت�صتقطب  الكفر.  ع�صر  اأو  اللنب  يف  متوافرة  الروبيوتيك 
تتمتعان  منها  اثنتني  اأن  اإل  منها،  كثرة  �صالت  توافر  ب�صبب  متزايداً  اهتماماً  احلية 
باأهمية كبرة: الاكتوبا�صيل�ض وال�بيفيدوبكتريا التي تفيد يف حماربة الإ�صهال، كذلك 

احل�صا�صية جتاه الاكتوز وحماية الب�صرة والوقاية من �صرطان القولون.
ل بّد من التذكر باأن احلفاظ على �صحة جيدة ي�صتلزم اتباع منط �صحي جيد متوازن 
ومتنوع وممار�صة ن�صاط ريا�صي منتظم وم�صٍل والتمتع مبزاٍج اإيجابي، اإل اأن ذلك ل مينع 
ما  غالباً  ال�صغط.  اأو احلّد من  ال��وزن  اإنقا�ض  اأو  لزيادة احليوية  امل�صاعدة  اأحياناً طلب 
احلاجات  مناق�صة  بعد  اختيارها  يتّم  التي  الغذائية  املكمات  على  هذه  امل�صاعدة  تعتمد 
والظروف ال�صحية مع الطبيب ل داعي لل�صعور بالذنب عند تناول مكمات غذائية اإل 

اأن اختيار اأف�صلها �صروري وُي�صتح�صن اأن يكون حتت اإ�صراف طبيب خمت�ض.

عزيزتي حواء اذا اردت ان تتمتعي ب�صعر لمع و�صاحر فعليك ان 
تعلمي اإن من اأكرث الأ�صياء التي ت�صعف ال�صعر وتوؤدي اإىل زيادة 

ت�صاقطه كرثة تعري�صه لدرجات احلرارة العالية اإن فرد 
ال�صعر باملكواة اأو ال�ص�صوار الكهربائي من �صاأنة الإ�صرار بال�صعر، ما يزيد من ن�صبة 

تلفه وت�صاقطه.
درجات  وا�صتعمال  العالية،  احل��رارة  لدرجات  ال�صعر  تعري�ض  يجب عليك عدم 
احلرارة املتو�صطة يف املكواة وال�ص�صوار، وكذلك يجب احلر�ض على تغذية ال�صعر 

بعمل حمامات الكرمي والزيوت الطبيعية لتعوي�ض الزيوت التي يفقدها ال�صعر 
نتيجة التعر�ض للحرارة.

ا�صتخدام ال�ص�صوار بكرثة يلحق ال�صرر ب�صعرك وكذلك فروة راأ�صك فا�صتخدامه 
لذلك  وتق�صفا  جفافا  اك��رث  في�صبح  وال��رط��وب��ة  اللمعان  �صعرك  يفقد  دائ��م��ا 

ل�صعرك  الرطوبة  اع��ادة  على  لقدرته  املت�صرر  بال�صعر  خا�ض  مبلطف  ا�صتعيني 
وتعزيز مقاومته ل�صرار هواء املجفف وا�صتعيني بعد ال�صتحمام مبن�صفة قطنية 

لتت�صرب املاء عن �صعرك حتى ل ي�صتغرق وقتا اطول عند ت�صفيفه بال�ص�صوار.. اي�صا 
الدافئ فاحلرارة  ال�ص�صوار عند جتفيف �صعرك من احل��ار اىل  حويل درج��ة ح��رارة 

الدافئة ل تخفف ال�صرار عن �صعرك فح�صب بل �صت�صاعدك يف احل�صول على املظهر 
الذي ترغبينه ل�صعرك.

فوائد وخماطر املكّمالت الغذائية 

حاويل جتنب اأ�صرار ال�ص�صوار على �صعرك

الثالثاء  -  3   سبتمبر    2013 م   -   العـدد    10886
Tuesday    3    September     2013  -  Issue No   10886

درا�صة تف�صل اآثار اأدوية ال�صكري على القلب 
مر�ض  لعاج  دي.بي.بي-4  عقاقر  ا�صتخدام  �صامة  عن  تقرير  اأظهر 
ال�صكري اأنها ل تزيد خطر الإ�صابة بالأزمات القلبية، كما هو معروف اإل 
القلب وعدم قدرته  بف�صل يف وظائف  بالإ�صابة  لها عاقة  يكون  اأنها قد 
على �صخ الدم ب�صكل منا�صب. وخل�ض الباحثون اأي�صاً اإىل اأنها غر مرتبطة 
بزيادة معدلت التهاب البنكريا�ض اأو ال�صرطان والتي كانت مثار قلق �صابق. 
وبالن�صبة لدواء اأوجنليزا كان هناك زيادة طفيفة يف دخول املر�صى الذين 

يعاجلون به اإىل امل�صت�صفى لتعر�صهم لف�صل يف وظائف القلب.
مل  وه��و  دي��وك،  جلامعة  الطبي  املركز  من  جرينجر  كري�صتوفر  الدكتور 
ي�صارك يف البحث قال: هذا �صيء مثار قلق ب�صيط، لكني واثق من اأن الإدارة 

الأمركية لاأغذية والأدوية �صرتيد معرفة املزيد عن الأمر .
من  بالقلق  الدوي����ة  على  ال��رق��اب��ة  ج��ه��ات  يف  واملنظمون  الأط��ب��اء  وي�صعر 
زيادة  �صابقة منها  مل�صاكل  القلب، نظراً  ال�صكري على �صامة  اأدوي��ة  �صجل 
خطر تعر�ض مر�صى ال�صكري مل�صاكل القلب. ومن بني هذه الدوية عقار 
افانديا . وقال باحثون من بريجهام وم�صت�صفى الن�صاء يف مدينة بو�صطن 
16492 مري�صاً على مدى  الأمركية در�صوا تاأثر عقار اوجنليزا على 
عامني، اإن ما خل�صوا اليه فيما يتعلق بف�صل وظائف القلب كان غر متوقع 
. وكانت �صركة ا�صرتا زينيكا و بري�صتول قد  املزيد من البحاث  ويتطلب 
عقار  اأن  اأظهرت  والتي  يونيو/حزيران  يف  الدرا�صة  نتائج  اأه��م  عن  اأعلنتا 
اوجنليزا ل يزيد خماطر ال�صابة باأزمة قلبية واإن كان ل يقللها اأي�صاً وهو 
التف�صيلية  النتائج  اأن  ُيذكر  البداية.  يف  فيه  تاأمان  ال�صركتان  كانت  ما 
الأوروب��ي��ة  اجلمعية  موؤمتر  يف  قدمت  اوجنليزا  ب��دواء  اخلا�صة  للدرا�صة 
لأمرا�ض القلب، الذي عقد يف ام�صرتدام اإىل جانب درا�صة عن عقار ن�صينا 
من اإنتاج ال�صركة و�صملت 5380 مري�صاً، ومل تظهر اأي زيادة اإجمالية يف 
خماطر الإ�صابة باأمرا�ض القلب، ون�صرت الدرا�صتان يف دورية نيو اجناند 

جورنال الطبية.

املجالت  يف  وا�سعًا  حّيزًا  وحتتل  يومياتنا  من  ج��زءًا  الغذائية  املكمالت  ت�سّكل 

ال�سحة  اأثرها يف  ما  معلومات عنها.  تقّدم  التي ال تنفك  واالإنرتنت  وال�سحف 

العامة وكيف يتم التعامل ال�سحيح معها؟

الناجتة  االأرب��اح  تبلغ  اإذ  وا�سعة،  ا�ستهالك  بن�سبة  الغذائية  املكمالت  تتمتع 

الغذائية  لل�سالمة  الفرن�سية  الوكالة  دفع  ما  ي��ورو،  مليار  من  اأكرث  بيعها  من 

اأ�سا�سية،  دهنية  اأحما�ض  اأمينية،  )اأحما�ض  الغذائية  املكمالت  ت�سنيف  اإىل 

اإلخ...( واإىل فر�ض و�سع مل�سقات عليها تقّدم معلومات  بوليفينول، بروبيوتيك، 

اإال  امل�ستهلك.  ل�سمان �سالمة  اتخاذها  الواجب  ل االحتياطات  كافية، وتف�سّ

حاجاته  تلبية  جيدة  ب�سحٍة  يتمتع  الذي  العادي  البالغ  على  يتعني  اأنه 

الغذائية كافًة عرب نظاٍم غذائي متوازن ومتنوع، لكن ال مينع ذلك اأن 

ملحاربة  الغذائية  املكمالت  اإىل  يلجاأ  اأ�سخا�ض  ثالثة  بني  من  �سخ�سًا 

التعب العابر والتخفيف من ال�سغط وحت�سني النوم والتنحيف. بالتايل، 

باتت املكمالت الغذائية حقيقًة تفر�ض نف�سها يومًا بعد يوم.

خفافي�ض  ت�صمية 3 
با�صم اأمري كيمربيدج 

امل���������ص����وؤول����ون يف ح��دي��ق��ة  ����ص���م���ى 
ع���ام���ة ب��ري��ط��ان��ي��ة، 3 خ��ف��اف��ي�����ض، 
ودوقة  دوق  لإب��ن  الثاثي  بالإ�صم 
يف  الآن  ثالثاً  امل�صّنف  كيمريدج، 
ت��رت��ي��ب ولي����ة ال��ع��ر���ض ب��ع��د ج��ده 
الأم�����ر ت�����ص��ارل��ز ووال������ده الأم���ر 

وليام.
الريطانية  الإذاع���ة  هيئة  وقالت 
اخل��ف��اف��ي�����ض  اإن  �����ص����ي(  ب����ي  )ب�����ي 
ح��دي��ق��ة  ول�������دت يف  ال����ت����ي   3 ال������� 
)م���اون���ت اإدغ���ك���ي���وم���ب( ال��ري��ف��ي��ة 
جورج،  �ُصمّيت  كورنوال،  مبقاطعة 
با�صم  تيمناً  ولوي�ض،  واألك�صاندر، 

اأمر كيمريدج.
احل���دي���ق���ة  اإدارة  اأن  وا�����ص����اف����ت 
ب��ال��ن��ظ��ر خل�صة  ل����ل����زوار  ���ص��م��ح��ت 
اإىل  تنتمي  التي  اخلفافي�ض،  اإىل 
احل�صان  ح��دوة  خفافي�ض  �صالة 
اأ���ص��غ��ر اخل��ف��اف��ي�����ض ال��ري��ط��ان��ي��ة، 

عر مناظر خا�صة.
���ص��ي( اإىل نائب  ب��ي  ون�����ص��ب��ت )ب���ي 
مدير احلديقة، نك بوت�صر، قوله 
ب��ال��ت��م��ي��ز لم���ت���اك ق�صم  ن�����ص��ع��ر 
ج���دي���د ل��ل��خ��ف��اف��ي�����ض ال�����ص��غ��رة، 
ول��دي��ن��ا ���ص��الت ع��دي��دة خمتلفة 
الأ�صكال والأحجام من اخلفافي�ض 
ال��زوار م�صاهدتها خال  ي�صتطيع 

فرتات امل�صاء .
واأُن�صئت حديقة ماونت اإدغكيومب، 
15 امليادي، وجرى  ال�  يف القرن 
ت��رم��ي��م��ه��ا ب���ع���د احل������رب ال��ع��امل��ي��ة 
ملكيتها  يف  وت��ت�����ص��ارك  ال��ث��ان��ي��ة، 

بلديتا كورنوال وبليموث.
وك�����ان، ج����ورج األ��ك�����ص��ان��در ل��وي�����ض، 
ولد يوم 22 متوز/يوليو املا�صي، 
ومنحته ملكة بريطانيا لقب اأمر 

كيمريدج.

طالب يقتل زميله
ق���ام ط��ال��ب م�����ص��ري بقتل اآخ���ر يف 
اجلرة،  خافات  ب�صبب  م�صاجرة 
بح�صب �صحيفة الأهرام امل�صرية. 
عاء  املقدم  اإن  ال�صحيفة  وقالت 
امبابة  ق�صم  مباحث  رئي�ض  ب�صر 
تلقى اخطارا مبقتل طالب، وتبني 
م�صاجرة بني  ن�صبت  قد  كانت  اأن��ه 
املتهم  املجني عليه وج��اره وتدخل 
بينهما  ال���ص��ت��ب��اك  ف���ك  مل��ح��اول��ة 
عليه  امل��ج��ن��ي  وب���ني  ب��ي��ن��ه  فن�صبت 
م�����ص��اج��رة، وق�����ام ب��ط��ع��ن��ه ف������اأرداه 

قتيا ومت القب�ض على املتهم. 
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�سمن جولة للتعرف على مدينة العني

طلبة اجلامعة من امل�صتجدين يزورون متحف ق�صر العني ومنتجع مّبزرة اخل�صراء
•• العني-الفجر:

ت�صوير-حممد معني :

توا�صلت فعاليات ا�صتقبال الطلبة امل�صتجدين بجامعة 
الإمارات البالغ عددهم اأربعة اآلف وخم�صمائة طالب 
وط��ال��ب��ة ط����وال ه���ذا الأ����ص���ب���وع ل��ي��ك��ون م���ن ب���ني ه��ذه 
برنامج  �صمن  العني  مدينة  على  التعرف  الفعاليات 
عليه  ي�صرف  ال���ذي  اجل��ام��ع��ي  الإ���ص��ك��ان  اإدارة  اأع��دت��ه 
مدير الإدارة للطاب ح�صني اجلنيبي ويقوم بتنفيذه 
بزيارة  الرنامج  فعاليات  اأوىل  لتبداأ  دهم�ض  حممود 
ملتحف ق�صر العني وهو الق�صر الذي اأقام فيه موؤ�ص�ض 
الدولة ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان وقت اأن كان 
به  يقيم  وا�صتمر  ال�صرقية  باملنطقة  للحاكم  ممثا 
بداية  ال��دول��ة يف  رئا�صة  ت��وىل  اأن  بعد  ال��وق��ت  لبع�ض 
�صبعينات القرن املا�صي بعد اإعان قيام دولة الإحتاد 
. وحر�ض الطاب الذين توزعوا يف �صكل جمموعات 
على التعرف على �صجرة عائلة اآل نهيان التي ت�صدرت 

املكان الأبرز يف املتحف.
وق���د ا���ص��ت��م��ع ال��ط��اب اإىل ���ص��رح ح���ول ت��اأ���ص��ي�����ض ه��ذا 
1937 من  عام  اإىل  بناوؤه  تاريخ  يعود  ال��ذي  الق�صر 
بئر  الق�صر  ه��ذا  ف��ن��اء  يتو�صط  حيث  امل��ا���ص��ي  ال��ق��رن 
للمياه مازال يف �صكله التقليدي الذي وجد عليه منذ 
ال�صيارة  ال�صنني وعلى مقربة من هذا توجد  ع�صرات 
التي كان يقودها ال�صيخ زايد والتي تعود اإىل منت�صف 
تعرف  غرفة  على  املتحف  يحتوي  كما  املا�صي  القرن 
اأب��ن��اء العائلة  بغرفة ال��درا���ص��ة وال��ت��ي ك��ان ي��در���ض بها 

احلاكمة على يد مدر�صني يف حني توجد غرفة اأخرى 
ال��ط��اب �صمن  ت��ع��رف  ك��م��ا  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن  لتعليم 
ي�صم  حيث  للق�صر  املعمارية  اجل��وان��ب  على  اجل��ول��ة 
الق�صر برجني على جانبي املدخل الرئي�صي على غرار 

اأبراج قلعة اجلاهلي. 
و�صمن اجلولة التي امتدت لعدة �صاعات قام الطاب 
بزيارة ملنتجع مّبزرة اخل�صراء وهو املنتجع ال�صياحي 
حفيت  جبل  �صفح  عند  ويقع  العني  مبدينة  امل��ع��روف 

ثاثة  م�صافة  قمته  اإىل  امل���وؤدي  الطريق  ميتد  ال��ذي 
اإىل  ع�صرة كيلومرتا بارتفاع عن �صطح الأر���ض ي�صل 
األف وثاثمائة مرت حيث ميكن للزائر الو�صول اإىل 
هذا  دقيقة.  ع�صرين  خال  ال�صيارة  با�صتخدام  قمته 
وقد اأبدى الطاب وجميعهم من خارج مدينة العني 
اإع��ج��اب��ه��م باملدينة التي  ال��دول��ة  اإم����ارات  ق��دم��وا م��ن 
�صتكون مقر اإقامتهم ودرا�صتهم طوال فرتة التحاقهم 
باجلامعة حيث مر الطاب على واحات مدينة العني 

اإىل  اإ�صافة  النخيل  بزراعة  ت�صتهر  التي  املدينة  وهي 
لي�صاهدوا عن  ال�صعبية  الأ�صواق  امل��رور على عدد من 
قرب الأع�صاب الطبية امل�صتخدمة يف بع�ض العاجات 
الأمر الذي اأثار ف�صولهم لل�صوؤال عن بع�ض الأمرا�ض 
حا�صرة  الإجابة  ليجدون  الأع�صاب  بهذه  تعالج  التي 
هذه  مع  التعامل  يجيدون  ممن  ال�صواب  بع�ض  عند 
اآبائهم  الأع�صاب وطرق العاج بها والتي ورثوها عن 

واأجدادهم ويحاولون نقلها اإىل هذا اجليل .

بدء الدرا�صة للعام االأكادميي 
اجلديد بفرعي جامعة اأبوظبي

•• اأبوظبي - الفجر:

بداأت اأم�ض الأول الدرا�صة يف جامعة 
اأبوظبي بفرعيها يف اأبوظبي والعني 
ل��ل��ع��ام  الأول  ال����درا�����ص����ي  ل��ل��ف�����ص��ل 
الأكادميي 2013-2014، وانتظم 
امل�صتجدين  من  والطالبات  الطاب 
خمتلف  يف  ل���ل���درا����ص���ة  وال���ع���ائ���دي���ن 
ب��رام��ج ال��ب��ك��ال��وري��و���ض وامل��اج�����ص��ت��ر 
فرعيها  يف  اجلامعة  تطرحها  ال��ت��ي 
ح���ي���ث ت����ط����رح م�����ا ي����زي����د ع�����ن 25 
8 برامج  و  البكالوريو�ض  برنامج يف 
برنامج  اإىل  بالإ�صافة  املاج�صتر  يف 
الأع��م��ال، ف�صًا  اإدارة  ال��دك��ت��وراه يف 
الرامج  من  ع��دد  اإىل  اإطاقها  عن 

اجلديدة وت�صمل ماج�صتر العلوم يف الهند�صة املدنية، بكالوريو�ض الآداب 
الكيميائية،  الهند�صة  يف  العلوم  بكالوريو�ض  وال���رتاث،  الثقافة  اإدارة  يف 

ماج�صتر العلوم يف الهند�صة املدنية وماج�صتر اإدارة امل�صاريع.
واأو�صح الدكتور نبيل اإبراهيم مدير جامعة اأبوظبي اعتزاز اجلامعة بالثقة 
ا�صتكمال  يف  ورغبتهم  امل�صتجدين  والطالبات  ال��ط��اب  لها  يوليها  التي 
بيئة  توفر  على  حتر�ض  وال��ت��ي  اأبوظبي  جامعة  يف  اجلامعية  درا�صتهم 
تعليمية متميزة للطلبة من خال ما تطرحه من برامج يف البكالوريو�ض 
واملاج�صتر مت اإعدادها لتتوافق مع معاير اأرقى موؤ�ص�صات التعليم العايل 
من  واخل����راء  الأ���ص��ت��اذة  م��ن  نخبة  ا�صتقطابها  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ع��امل��ي��ة، 
العامل  حول  العلمي  البحث  ومراكز  املرموقة  العاملية  اجلامعات  خمتلف 
وذلك لان�صمام اإىل هيئة التدري�ض باجلامعة، م�صراً اإىل �صمعة اجلامعة 
الأكادميية وجودة الأبحاث العلمية التي يقدمها اأع�صاء الهية التدري�صية 
�صمن  م��ن  كلها  كانت  اجلامعة  خم��رج��ات  على  التوظيف  جهات  واإق��ب��ال 
العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  رك��ب  مقدمة  يف  جامعة  و�صعت  التي  العوامل 
�صيموند  كوكاريللي  ت�صنيف  دخ��ول اجلامعة  يوؤكده  ال��ذي  الأم��ر  بالدولة 
 550 اأف�صل  فئة  �صمن  متقدم  مركز  على  وح�صولها  للجامعات   QS

جامعة حول العامل.
واأو�صح الدكتور اإبراهيم اأن اجلامعة كانت قد ا�صتقبلت الطاب والطالبات 
الإر�صاد  فعاليات  اأمورهم خال  واأولياء  اجلامعة  للدرا�صة يف  امل�صتجدين 
الأك���ادمي���ي وال����ذي ت��ع��رف م��ن خ��ال��ه الطلبة ع��ل��ى طبيعة ال��درا���ص��ة يف 
اجلامعة وحقوقهم وواجباتهم واللوائح التنظيمية للقيد والقبول ونظم 
خال  اجلامعة  تنظمها  التي  الا�صفية  الأن�صطة  وخمتلف  المتحانات 
ال���ذي يتيح  ال��ب��اك��ب��ورد  ن��ظ��ام  ال��درا���ص��ي، ف�صًا ع��ن تعرفهم على  ال��ع��ام 
واأ�صاتذتهم وتنظيم جداولهم  املختلفة  اإدارات اجلامعة  التوا�صل مع  لهم 
حول  ميدانية  جولة  الأك��ادمي��ي  الإر���ص��اد  عملية  ت�صمنت  كما  الدرا�صية، 
املن�صئات  على  امورهم  واأولياء  الطلبة  خالها  من  اطلع  اجلامعة  احل��رم 
اجلديدة،  واملرافق  واملخترات  الدرا�صية  والقاعات  والكليات  الكادميية 
لفتاً اإىل اأن كليات اجلامعة الأربعة حر�صت على تواجد نخبة من ممثليها 
من اأع�صاء الهيئتني الإدارية والتدري�صية للتوا�صل مع الطاب والطالبات 

والإجابة عن ا�صتف�صاراتهم. 
الأك��ادمي��ي  العام  من  الأول  الدرا�صي  الف�صل  اأن  اجلامعة  مدير  واأ���ص��اف 
نخبة  يت�صمن  املقبل  دي�صمر   15 ي�صتمر حتى  وال��ذي   2014-2013
من املوؤمترات والفعاليات العلمية والأكادميية ومنها الدورة اخلام�صة من 
اخلليجي  التعاون  جمل�ض  منتدى  من  الثانية  وال��دورة  التوطني  منتدى 
الثانية  للم�صاركة املجتمعية الإلكرتونية واحلوكمة الإلكرتونية والدورة 
من املوؤمتر الدويل حول علوم الريا�صيات وتطبيقاتها ، بالإ�صافة اإىل طرح 
الهيئة  اأ�صاتذة  تنفيذها  على  يعمل  التي  البحثية  امل�صاريع  من  جمموعة 

التدري�صية باجلامعة يف املجالت البيئية والتطبيقية والتعليمية.

بهدف حماية احليوانات املهددة باالنقرا�ض

حديقة احليوانات بالعني ت�صارك يف معر�ض اأبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�صية
•• العني - الفجر:

ت�صارك حديقة احليوانات بالعني يف معر�ض اأبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�صية 
الذي �صيقام يف الفرتة الواقعة بني 4 و7 �صبتمر 2013 يف مركز اأبوظبي 
الوطني للمعار�ض )اأدنيك(، وتاأتي امل�صاركة �صمن جهود احلديقة يف احلفاظ 
على احليوانات املهددة بالنقرا�ض والتزامها بحماية وزيادة اأعداد احليوانات 
التي تعي�ض يف املناطق اجلافة وال�صحراوية ، اإ�صافة اإىل زيادة الوعي باأهمية 
احلفاظ على البيئة واحلياة الرية يف دولة الإمارات، حيث يقع جناح حديقة 

احليوانات بالعني �صمن ق�صم احلفاظ على املوروث الثقايف والبيئي . 
البيئة  العام ل�صوؤون حماية  املنا�صبة، قالت مني الظاهري نائب املدير  وبهذه 
عديدة  وم���ب���ادراٍت  ج��ه��وداً  بالعني  احل��ي��وان��ات  حديقة  اأطلقت  لقد  والتعليم 
لإدراكنا  املعر�ض  فى  م�صاركتنا  وتاأتي  الرية،  احلياة  على  احلفاظ  يف جمال 
باأهمية تعريف اجلمهور بهذه املبادرات وت�صجيعهم على دعمها وامل�صاركة فيها، 
كما اأنها فر�صة لتجديد التزامنا بحماية وزيادة اأعداد احليوانات التي تعي�ض 
اأنه ونظراً لأن حديقة احليوانات  يف املناطق اجلافة وال�صحراوية ، مو�صحًة 
املهددة على م�صتوى  الأن��واع  برامج احلفاظ على  لأب��رز  تعد منطلقاً  بالعني 
�صيقدم  لها،  ال��ت��وازن  واإع���ادة  الرية  احلياة  حماية  اإىل  تهدف  والتي  العامل، 
فريٌق متخ�ص�ض من مركز التعليم يف احلديقة عر�صاً تف�صيلياً للجمهور بهذه 
املبادرات خال اأيام املعر�ض الذي ي�صكل فر�صة منا�صبة للو�صول اإىل اجلمهور 

وغر�ض مفاهيم حماية البيئة واحلياة الرية . 
وتت�صمن م�����ص��ارك��ة ح��دي��ق��ة احل��ي��وان��ات ب��ال��ع��ني ا���ص��ت��ع��را���ض اآخ���ر ال��ت��ط��ورات 
والتحديثات التي اأجريت يف احلديقة، مبا يف ذلك املعار�ض واملرافق اجلديدة، 
اإ�صافة اإىل التجارب التفاعلية الفريدة التي توفرها احلديقة جلميع زوارها 
ال��ع��رو���ض ال��رتاث��ي��ة  اأي�����ص��اً يف  ب��ال��ع��ني  و�صي�صاهم ف��ري��ق ح��دي��ق��ة احل��ي��وان��ات 
�صيتم  ال��ذي  اخل��ا���ض،  الطيور  عر�ض  مثل  املعر�ض،  �صمن  احلية  والعرو�ض 

تنظيمه يف قاعة العرو�ض .



“من  لب���ني:  ت�صاي�ض  مي�صي  الطبخ  كتب  م��وؤل��ف��ة  ت��ق��ول   
اأك��رث. وهكذا  اأو  �صعرة حرارية يومّياً   320 ال�صهل توفر 
خ�صارة  دون  من  الطعام  من  اأك��ر  كمية  تناول  من  تتمكن 
احلد.  ه��ذا  عند  تتوقف  ل  الفوائد  لكن  املميزة”.  النكهة 
املكّون  اإليها  يفتقر  �صحية  فوائد  املكونات  ه��ذه  من  فلكل 

الأ�صلي:

احلام�سة  الكرميا  ا�ستبدل   1
باللبنة اخلالية من 

الد�سم.
�صعرات  ت��وف��ر؟  م���اذا   •

ح���راري���ة وده����ون. 
ي���ح���ت���وي ك��ل 

ك������������وب 

و48  ح��راري��ة  �صعرة   492 على  احلام�صة  ال��ك��رمي��ا  م��ن 
الد�صم  م��ن  خالية  فهي  اللبنة،  اأم���ا  ال��ده��ون.  م��ن  غ��رام��اً 

وحتتوي على 130 �صعرة حرارية فقط.
متى ت�صتعمله؟ متى ت�صاء، وفق لبني. تو�صح: )اللبنة   •
وهي  ت��ق��ري��ب��اً(،  ك��اف��ة  الو�صفات  يف  وتنجح  ول��ذي��ذة  كثيفة 
منا�صبة لوجبات التاكو ليًا، اأو كغمو�ض اأو �صل�صة لل�صلطة 
اأو البطاطا املهرو�صة. وعند اخلبز، تنجح عملية ال�صتبدال 

هذه يف غالبية الو�صفات.
م��اذا ت�صتفيد؟ ال��روت��ني. يحتوي ك��ل ك��وب من   •
امل��واد  من  غرامات   7.3 على  احلام�صة  الكرميا 
يف  ال��روت��ني  اأم��ا  الع�صات.  تبني  التي  املغذية 
مع  اأ���ص��ع��اف  بثاثة  الكمية  ه��ذه  فيفوق  ال��ل��نب 

نحو 23 غراماً يف الكوب.

النا�سجة  باالأفوكا  املايونيز  ا�ستبدل   2
املهرو�سة.

�صعرة   125 ت��وف��ر؟  م���اذا   •
حرارية يف كل 28 غراماً.

ت�����ص��ت��ع��م��ل��ه؟ ميكن  م��ت��ى   •
ال�صطائر،  خبز  على  ط��اوؤه 
اأو  التونة  �صلطة  م��ع  خلطه 
الدجاج، ا�صتخدامه كغمو�ض. 
متنح الأفوكا اأي طبق كثافة 
امل��اي��ون��ي��ز، ف�����ص��ًا ع��ن نكهة 

مميزة ت�صبه الغواكاموليه.
• ماذا ت�صتفيد؟ البوتا�صيوم: 
ي�������زودك ك����ل 28 
غ�����رام�����اً 
م���ن 

الأف���وك���ا ب��ن��ح��و 137 م��ل��ي��غ��رام��اً م��ن ال��ب��وت��ا���ص��ي��وم ال��ذي 
اأمرا�ض القلب، ال�صكتة الدماغية،  ي�صاهم يف حمايتك من 

ال�صرطان، وداء املفا�صل.

اأو  املحلى  غري  التفاح  بع�سري  الزبدة  ا�ستبدل   3
اليقطني املهرو�ض.

• ماذا توفر؟ ل حتتوي الفواكه املهرو�صة دهوناً، وحتّد من 
كوب  ن�صف  كل  يحتوي  تتناولها.  التي  احلرارية  ال�صعرات 
ح��راري��ة،  �صعرة   50 على  التفاح  ع�صر  اأو  اليقطني  م��ن 
من  ذات��ه��ا  للكمية  ح��راري��ة  ���ص��ع��رات   810 بنحو  م��ق��ارن��ة 

الزبدة.
• متى ت�صتعمله؟ خال اخلببز، وفق اخت�صا�صية التغذية 
كبديل  ع����ادًة  امل��ه��رو���ص��ة  ال��ف��واك��ه  ُت�صتخدم  م��ي��ت��ز.  دي��ف��ون 
للزبدة يف الأطباق املخبوزة للح�صول على نكهة حلوة، مع 
اأن  وال��ده��ون. ت�صيف ميتز  احل��راري��ة  ال�صعرات  احل��ّد من 
تتجراأ  مل  اإن  البداية،  يف  الكمية  ن�صف  ا�صتبدال  باإمكانك 
اأطباقك  ا�صتبدالها كلها دفعة واحدة. تذكر: )ت�صبح  على 

بهذه الطريقة اأقل �صرراً(.
على  والتفاح  اليقطني  ُيعتر  الأل��ي��اف:  ت�صتفيد؟  م��اذا   •
ت�صعر  اأن��ك  يعني  ما  بالألياف،  �صواء م�صدرين غنيني  حّد 

بال�صبع عند تناول كمية اأقل من الكعك اأو احللوى.

االأبي�ض بطحني  الطحني  كمية  ن�سف  ا�ستبدل   4
معّد من القمح الكامل.

• م���اذا ت��وف��ر؟ حت��اف��ظ ع��ل��ى ال��ط��ع��م، وت�صيف يف ال��وق��ت 
عينه املزيد من الألياف اإىل و�صفتك. وكما هي احلال مع 
ع�صر التفاح، قد ل يجعل ا�صتبدال ن�صف الكمية الو�صفة 
اأن  اإىل  وت�صر لبني  اأق��ل �صرراً.  �صت�صبح  اأنها  اإل  ممتازة، 
�صحيح  ال��ع��م��ل:  يف  طريقتها  م��ع  يتنا�صب  الق����رتاح  ه���ذا 
املعد  ال�صحي  اخل��ب��ز  اأو  الكعك  طعم  يحب  ل  البع�ض  اأن 
عند  ال��ف��ارق  ياحظ  ل��ن  لكنه  الكامل،  القمح  طحني  م��ن 

ا�صتبدال ن�صف الكمية فح�صب.
• متى ت�صتعمله؟ خال اخلبز.

•  م��اذا ت�صتفيد؟ الأل��ي��اف م��رة اأخ��رى: يحتوي طحني 
الأل��ي��اف يف كل  3.4 غ��رام��ات م��ن  ال��ك��ام��ل على  القمح 
28 غراماً، مقارنة باأقل من غرام واحد يف الكمية من 

الطحني الأبي�ض.
اللحم يف يخنة  كمية  ن�سف  ا�ستبدل   5

الفا�سولياء واللحم بالفطر.
ال�����ص��ع��رات احل���راري���ة. فعندما  ت��وف��ر؟ الكثر م��ن  م���اذا   •
ت�����ص��ت��ب��دل ن�����ص��ف ك��ي��ل��وغ��رام م���ن حل���م ال��ب��ق��ر اخل����ايل من 
ال�صعرات  خف�صت  ق��د  تكون  الفطر،  م��ن  بكوبني  ال��ده��ون 

احلرارية التي ت�صتهلكها بنحو 375 �صعرة.
الفا�صولياء  يخنة  ب��اإع��داد  تبداأ  عندما  ت�صتعمله؟  متى   •
باللحم )chili(. قّطع الفطر واطهه على نار هادئة اإىل 
كاملعتاد.  الطبق  ه��ذا  حت�صر  تابع  ثم  ع�صارته،  يطلق  اأن 
مينح الفطر هذا الطبق نكهة اإ�صافية، ما يحّد من حاجتك 
اإىل الكثر من املطيبات التي حتتوي على امللح، كذلك يحّد 

من ا�صتهاكك ال�صعرات احلرارية.
من  ال��ك��وب��ان  ه���ذان  مينح  البوتا�صيوم:  ت�صتفيد؟  م���اذا   •
امل�صاد  البوتا�صيوم  م��ن  مليغراماً   915 و�صفتك  الفطر 

لل�صرطان.

6 ا�ستبدل ملح الثوم او ملح الكرف�ض باالأع�ساب 
املجففة.

اأن كميات  ال�����دم. ���ص��ح��ي��ح  ت���وف���ر؟ ارت���ف���اع ���ص��غ��ط  م����اذا   •
خليطاً  ت�صتخدم  عندما  تقريباً،  مماثلة  تكون  ال�صوديوم 
معّداً م�صبقاً، اإل اأن نكهة الأع�صاب اجلافة اخلالية من امللح 
تكون اأقوى... لذلك حتتاج اإىل كمية اأقل منها، ما يحّد من 

كمية امللح.
البحر،  اأطباق ثمار  اليخنة،  اإع��داد  متى ت�صتعمله؟ عند   •
امللح بنكهات خمتلفة  اإىل كمية كبرة من  اأو كلما احتجت 

لتطّيب طبقاً ما.
اجلبل  اإكليل  اأن  ات�صح  كثرة:  الفوائد  ت�صتفيد؟  م��اذا   •
الفافونويدات  على  ال�صعرت  يحتوي  ال���ذاك���رة.  يح�ّصن 
امل�صادة لاأك�صدة. ويحارب ال�صعرت الري ال�صرطان. فا 

ترتدد يف ا�صتعمالها كلها.

7 ا�ستبدل الكرميا بحليب جوز الهند.
م��اذا ت��وف��ر؟ ال�صعرات احل��راري��ة. يحتوي ك��ل ك��وب من   •
حليب جوز الهند على 28 �صعرة حرارية مقارنة بنحو 52 

�صعرة حرارية يف الكمية ذاتها من الكرميا.
• متى ت�صتعمله؟ لن تاحظ الفارق يف احل�صاء وال�صل�صة 
التي تتمتع بنكهة قوية. فحليب جوز الهند يتمتع بالكثافة 

ذاتها كما الكرميا مع دهون و�صعرات حرارية اأقل.
اأخ��رى: يحتوي حليب  م��رة  البوتا�صيوم  ت�صتفيد؟  م��اذا   •

بثاثة  الكرميا  يف  جن��ده  م��ا  تفوق  كمية  على  الهند  ج��وز 
اأ�صعاف، اأي نحو 31 مليغراماً يف كل ملعقة كبرة.

ن�سف كمية اجلنب بخليط البطاطا  ا�ستبدل   8
احللوة واجلزر املهرو�ض.

والتذّمر من  الدهون،  ال�صعرات احل��راري��ة،  م��اذا توفر؟   •
اأحد  اللون  الرتقايل  اخلليط  هذا  ُيعتر  اخل�صر:  تناول 
اأ�ص�ض طريقة لبني. لإعداده، ا�صلق البطاطا احللوة واجلزر، 
ومن ثم ا�صحقهما يف اخلاط الكهربائي. وميكنك اأن تعّد 

كمية اإ�صافية وحتفظها يف الثاجة لت�صتخدمها لحقاً.
اأي  ويف  اجلبنة  م��ع  املعكرونة  طبق  يف  ت�صتعمله؟  متى   •
املمكن  وف��ق لب��ني. كذلك من  و�صفة ُيطهى فيها اجل��نب، 
يف  اأو  املعكرونة  �صل�صة  اإىل  املهرو�ض  اخلليط  ه��ذا  اإ�صافة 
اأو  الزيت  كمية  ن�صف  )ا�صتبدل  تقول:  املخبوزة.  الأطباق 

الزبدة يف طبق خمبوز بهذا اخلليط املهرو�ض(.
• م�����اذا ت�����ص��ت��ف��ي��د؟ ت���ع���زز الأط���ع���م���ة ال��رت��ق��ال��ي��ة ال��ل��ون 

الكاروتينويدات التي تعزز �صحة العينني.

االأبي�ض. اخلل  من  بر�سة  امللح  ا�ستبدل   9
النكهة  ع��ن  تتخلى  ل��ن  لكنك  امل��ل��ح:  ت��وف��ر؟ طبعاً  م���اذا   •
التاأثر  الأبي�ض  للخل  لأن  للخ�صر،  مينحها  التي  املميزة 

ذاته.
• متى ت�صتعمله؟ خال قلي اخل�صر اأو طهوها على البخار 

اأو �صلقها.
امت�صا�ض  ع��ل��ى  اجل�����ص��م  اخل���ل  ي�صاعد  ت�صتفيد؟  م���اذا   •

الأماح املعدنية، وخ�صو�صاً الكال�صيوم.

10 ا�ستبدل فتات اخلبز املحم�ض بال�سوفان يف 
كرات اللحم.

�صعرة   120 ت��وف��ر  ك���وب���اً،  ا���ص��ت��ب��دل��ت  اإذا  ت���وف���ر؟  م����اذا   •
حرارية.

• متى ت�صتعمله؟ خال اإع��داد كرات اللحم مع املعكرونة، 
امزج نحو كمية مت�صاوية من اللحم املفروم وال�صوفان مع 
القوية  اللحم  نكهة  اإىل  فنظراً  املخفوق.  والبي�ض  التوابل 
و�صل�صة املعكرونة والتوابل، ل تتذوق نكهة فتات اخلبز... 

ول ال�صوفان اأي�صاً.
مع  الأل���ي���اف  كمية  ت�صاعف  الأل���ي���اف:  ت�صتفيد؟  م���اذا   •

ال�صوفان.

10 تعديالت ب�صيطة ولذيذة حتّد من ال�صعرات 
لو متكنا من ا�ستبدال ال�سّكر والزبدة مبكونات ال ت�سعرنا بالذنب وال حتّول و�سفاتنا املعتادة اإىل ن�سخة فا�سلة باهتة، خل�سرنا جميعنا الوزن. ولكن اإذا 
رغبنا يف تناول طعام �سحي، فهذا ال يعني بال�سرورة ماأكوالت خالية من اأي طعم اأو لون، ح�سبما تذكر مي�سي ت�ساي�ض البني، موؤلفة اأربعة كتب طبخ تو�سح 
فيها الطرق املثلى الإدخال اخل�سر اإىل اأطعمة االأوالد املف�سلة بهدف احلفاظ على �سحتهم. يف ما يلي ع�سرة مكونات بديلة �سحية، بع�سها من البني، جتعل 

اأطباقك املف�سلة اأخّف من دون اأن ت�سلبها نكهتها.
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القمح... �صديق اأم عدو؟ 
 Wheat Belly بالغذاء، مثل  ُتعنى  تعتر كتب كثرة 
لأن��ه  �صحي  غ��ر  طعاماً  القمح   ،The Paleo Dietو
ي�صاهم يف م�صاكل عدة، من بينها ال�صمنة، ا�صطرابات املناعة 
الذاتية، حتى التوحد. وتّدعي نظم الغذاء هذه اأنك تخ�صر 
الوزن و)ُت�صفى( من علل كثرة، مثل الداء ال�صكري والطفح 

اجللدي، اإن اأقلعت عن تناول القمح.
ترتافق اأمناط الغذاء اخلالية من القمح مع املوجة الأخرة 
م��ن امل���اأك���ولت اخل��ال��ي��ة م��ن ال��غ��ل��وت��ني، م��وج��ة ت��دف��ع بعدد 
كبر من النا�ض الأ�صحاء اإىل تفادي تناول الغلوتني لأنهم 
يظنون اأن هذا اأف�صل ل�صحتهم )الغلوتني مركب يف القمح 
وغره من حبوب مماثلة، مثل القمح الطوراين، احلنطة، 
ما  اأو  البطني  ال��داء  يعانون  َم��ن  ي��وؤذي  وال�صيلم،  ال�صعر، 
اأدل��ة علمية تدعم  القمح(. ولكن هل من  ُيعرف بح�صا�صية 

فكرة اأن القمح طعام “�صيئ( عليك تفاديه؟
تعتقد جويل ميلر جونز، دكتورة وباحثة متميزة وبروف�صورة 
يف  ب��ول  �صانت  منطقة  يف  كاثرين  �صانت  جامعة  يف  فخرية 
الغذائي.  املحرقة  كب�ض  اليوم  اأ�صبح  القمح  اأن  ميني�صوتا، 
وتو�صح هذه اخلبرة يف جمال علوم احلبوب: )ما من دليل 

على اأن القمح م�صر، �صرط اأن تتناول الكميات 
ن�����ص��ف ح�ص�ض  امل��ن��ا���ص��ب��ة وجت��ع��ل 

احلبوب التي تاأكلها 

من احلبوب الكاملة(.
ت�صيف جونز: )تعتمد كل ح�صارة نوعاً رئي�صاً من احلبوب 
اأو اجلذور الن�صوية، ويف ح�صارتنا نعتمد على القمح. نزرع 

القمح ونتناوله منذ قرون.
ال�صنوات  اأننا خال  القمح  الوحيد يف  ال�صيئ  الوجه   ولعل 
من  الكثر  اأم�صينا  القمح  التهامنا  من  املا�صية  اخلم�صني 
الوقت يف اجللو�ض، بدل زراعته باأنف�صنا. هكذا نوجه اأ�صابع 

التهام يف الجتاه اخلطاأ(.

زراعته
ي�صود املفهوم اأن الإن�صان تاعب جينّياً بالقمح اإىل حد ما عاد 
معه طعاماً منا�صباً لنا. لكن جونز تذكر اأن النباتات ال�صائعة 
ُعّدلت  وال��ذرة،  والطماطم  اخل�ض  مثل  يومّياً،  ناأكلها  التي 
اأ�صاليب  ال�صنني م��ن خ��ال  م��ّر  م��رات ع��دة على  اأي�صاً  ه��ي 
التهجني التقليدية التي يعتمدها املزارعون للح�صول على 

اأف�صل مزايا املحا�صيل.
تخر جونز: )كان جداك يحفظون البذور الأكر والأجود 

ليزرعاها يف املو�صم التايل(. 
القمح  اأن  خ���راف���ة  ت��ن��ف��ي  ك��ذل��ك 
املعّدل جينّياً اأدى اإىل ارتفاع 
)ب����روت����ي����ن����ات ف����ري����دة( 
ت���������ص����ّك����ل خ�����ط�����راً 
ع���ل���ى ال�����ص��ح��ة، 
م��ا  اأن  وت����وؤك����د 
من  اأ�صناف  من 
ال����ق����م����ح امل����ع����دل 
ج��ي��ن��ّي��اً يف الأ����ص���واق، 
)ب���روت���ي���ن���ات  م�����ن  م�����ا  واأن 
ن��ت��ي��ج��ة تهجني  ال��ق��م��ح  ف����ري����دة( يف 
النبات. حتى اإن ما من دليل علمي يربط 
مبخاطر  اليوم  الع�صرية  القمح  اأ�صناف 

�صحية.

القمح والوزن
ال���وزن.  زي���ادة  بالقمح  امل��رت��ب��ط  الأك���ر  القلق  م�صدر  لعل 
ي�صر موؤيدو المتناع عن تناول القمح اإىل اأن تفادي تناوله 
تتبع  القمح،  من  تخل�صت  اإذا  ال���وزن:  خ�صارة  يف  ي�صاعدك 

نظاماً غذائّياً يحتوي على قليل من الن�صويات.
التي ل  الغذاء  اأمن��اط  اأن  الدرا�صات  )اأظهرت  تقول جونز: 
�صريعة  اإىل خ�صارة  ت��وؤدي  الن�صويات  حتتوي على كثر من 
�صنتني  بعد  ولكن  الأوىل.  ال�صتة  الأ�صهر  خ��ال  ال���وزن  يف 
يتبعون هذه احلمية قد فاق ما  َمن  ث��اث، يكون وزن  اإىل 
كانوا عليه يف البداية، ما ي�صر اإىل اأن اتباع اأمناط الغذاء 
با�صتبعاد  الغذائي  نظامك  حت��ّد  عندما  �صعب(.  اأم��ر  ه��ذه 
اأو م�صتقات احلليب،  اأ�صا�صية، مثل القمح  اأطعمة  جمموعة 
تخف�ض ال�صعرات احلرارية وتخ�صر الوزن. لذلك ل عجب 
ي��ذك��رون  القمح  م��ن  َم��ن يتبعون من��ط غ���ذاء خ��ال��ي��اً  اأن  يف 
ال��وزن ب�صبب  اأنهم خ�صروا  اأدل��ة علمية حمددة  اأي  من دون 

امتناعهم عن هذا النوع من احلبوب.
اأن َمن يتناولون كمية اأكر  لكن عدداً من الدرا�صات ك�صف 
من احلبوب الكاملة، مبا فيها القمح الكامل، يحافظون على 
وزن �صحي اأكرث. على �صبيل املثال، ربطت درا�صة اأُجريت يف 
تناول  بالغ،  �صخ�ض   400 اأكرث من  و�صملت  تافت،  جامعة 
احل��ب��وب ال��ك��ام��ل��ة والأل���ي���اف ب��ت��دين م��وؤ���ص��ر ك��ت��ل��ة اجل�صم 
اجل�صم  يف  الإجمالية  ال��ده��ون  كمية  وانخفا�ض   )BMI(

.)2009 ،Nutrition ويف منطقة البطن )جملة
على  حتتوي  التي  احل�ص�ض  م��ن  الكثر  تناولت  اإذا  ولكن 
القمح اأو املنتجات العالية ال�صعرات احلرارية التي جتمع بني 
القمح والدهون وال�صكر )مثل الدونات والكعك بال�صوكول(، 

فمن الطبيعي اأن تك�صب الوزن.

القمح واالأمرا�ض
متتع  الإن�صان  اأن  القمح  من  اخلالية  الغذاء  اأمن��اط  تدعي 
القمح م�صوؤول  واأن  القمح،  ب�صحة جيدة قبل تعلمه زراع��ة 
عن كثر من امل�صاكل ال�صحية، من داء ال�صكري اإىل اأمرا�ض 

ال�����ق�����ل�����ب. ل����ك����ن ج���ون���ز 
ت��ظ��ه��ر  )مل  ت�����و������ص�����ح: 
غالبية الأمرا�ض املزمنة 
يف الأزم��ن��ة ال��غ��اب��رة لأن 
الإن�����ص��ان  ع��م��ر  متو�صط 
اأو  ال���ث���اث���ني  ي��ت��ع��َد  مل 
العك�ض،  على  الأرب��ع��ني. 
اأمناط  اإن  القول  ميكننا 
الغذاء التي حتتوي على 
الإن�صان  احلبوب منحت 
حياة اأطول. ففي مطلع 
ال�����ق�����رن امل����ا�����ص����ي، ك���ان 
الإن�����ص��ان  ع��م��ر  متو�صط 
ع��ام��اً، وكان   60 اأو   50
ي�����ت�����ن�����اول ال����ك����ث����ر م��ن 
القمح. فا�صتمر متو�صط 
عمرنا يزداد. ويعود ذلك 
من  ع�����دة،  ع���وام���ل  اإىل 

بينها منط غذائنا(.
ع��اوة على ذل��ك، ت�صر 

الكثر  الكاملة  احلبوب  ل�صتهاك  اأن  اإىل  كثرة  درا���ص��ات 
من الفوائد ال�صحية، مثل خف�ض الوفيات واحلد من خطر 
القلبية  الأمرا�ض  ال�صكري،  داء  الثاين من  بالنوع  الإ�صابة 
التاجية، ارتفاع �صغط الدم، وبع�ض اأنواع ال�صرطان. ومبا اأن 
للحبوب، ميكنك  ا�صتهاكنا  %94 من  ي�صّكل نحو  القمح 

اأن تربط املزايا ال�صحية بتناول القمح الكامل، وفق جونز.
يكفي اأن تتاأمل )حمية دا�ض( )النظم الغذائية لوقف ارتفاع 
�صغط الدم(، التي تتمتع بفوائد �صحية مثبتة وموثقة، من 
بينها خ�صارة الوزن، التخل�ض من ارتفاع �صغط الدم، واحلد 
من خطر الإ�صابة بنوبة قلبية، �صكتة دماغية، داء ال�صكري، 
ق�صور القلب، وبع�ض اأنواع ال�صرطان. وُتعتر هذه احلمية 
نظاماً غذائّياً متوازناً ي�صمل �صت اإىل ثماين ح�ص�ض حبوب 

يف اليوم، معظمها من احلبوب الكاملة.
تن�صح جونز: )اإن مل تكن تعاين ح�صا�صية جتاه اأحد اأ�صناف 
اأي حمية ت�صتثني جمموعة كاملة من  الطعام، فابتعد عن 
الطعام اأو فئة غذائية حمددة اأو تِعد بنتائج ل ُت�صّدق. حتتاج 

اإىل التنويع. تناول كل اأنواع الفاكهة واخل�صار واحلبوب(.
على  الرتكيز  بطريقة �صحية يف  احلبوب  تناول  �صر  يكمن 
الأط��ع��م��ة غ��ر امل��ع��اجل��ة اأو امل��ع��اجل��ة ب��ال��ق��در الأدن�����ى، مثل 
املعكرونة املعدة من القمح الكامل اأو خبز احلبوب الكاملة، 
اأو القمح املطهو، مثل القمح غر املق�صور والقمح الطوراين 
مثل  باحلبوب،  املعّدة  احللويات  تناول  من  قلل  واحلنطة. 
الكعك والب�صكويت. وتذّكر دوماً اأن تويل احل�ص�ض اهتماماً 
كبراً. فقد ي�صع بع�ض املطاعم �صت اإىل ثماين ح�ص�ض من 

املعكرونة يف طبقك، ول �صك يف اأن هذا كثر.
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العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/4285   عمايل جزئي                        
لل�صركة  جمهول  ال�صريك  املدير  ب�صفته  /1- عبداحلميد حمرم  عليه   املحكوم  اىل 
يف   2013/2/6 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل 
الدعوى املذكورة اعاه ل�صالح / نور الدين بن خليفة عدوين بالزام املدعى عليها بان 
توؤدي للمدعي مبلغا وقدره 27.172 درهما ) �صبع وع�صرون الفا ومائة اثنان و�صبعون 
درهما( وتذكرة عودة بالطائرة ملوطنه عينا او مقابلها نقدا مامل يلتحق بالعمل لدى 
ن�صيبه  املدعي من  واعفت  وامل�صاريف  الر�صوم  باملنا�صب من  والزمته   ، اآخ��ر  رب عمل 
لا�صتئناف  قابا  احل�صوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذل��ك  ماعدا  ورف�صت  منها 
با�صم �صاحب  لن�صر هذا الع��ان �صدر  التايل  اليوم  اعتبارا من  خال ثاثني يوما 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 479 /2011 عقاري كلي                                           
اىل املدعى عليه /1- �صركة بروبرتى لينك للوا�صطه العقارية   جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / مرمي عبداهلل حممود حميدان حماد   قد اقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى عليهم باأداء امل�صتحق مببلغ وقدره 
)2213000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة وحتى ال�صداد 
التام وندب خبر هند�صي.   وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 2013/9/30 
ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثاثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 853 /2013 جتاري كلي                                           
اىل املدعى عليه /1- �صركة بن بليلة للمقاولت   جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / �صركة �صودامكو-�ض م ل- ابوظبي وميثله: �صعد الدين جعفر عبداهلل 
النوخذا  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى عليها بان 
توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )102312 درهم( مع الفائدة القانونية مبعدل %12 
من تاريخ ال�صتحقاق وحتى تاريخ ال�صداد التام، والر�صوم وامل�صاريف والتعاب.   
بالقاعة  ال�صاعة 9.30 �ض  املوافق 2013/9/10  الثاثاء  وحددت لها جل�صة يوم 
ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل. 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 63 /2013 عقاري كلي                                           

الريا�صية )�صركة ذات م�صئولية حم��دودة(  جمهول  املدعى عليه /1- مدينة دبي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي / في�صل عبدالعزيز حممد ال�صقاف الها�صمي قد اقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ اتفاقية احلجز بني اطراف الدعوى: والزام املدعي 
عليهما بالت�صامن والتكافل مببلغ وقدره )510945 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام، علما انه 
مت ت�صحيح �صكل الدعوى بادخال في�صل عبدالعزيز حممد ال�صقاف الها�صمي كمدعى 
يف الدعوى. وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2013/9/29 ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة 
ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 530 /2013 مدين كلي                                           

اىل املدعى عليه /1- ح�صني جمعة ح�صن �صالح   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ م�صطفى ح�صني حممد علي البلو�صي وميثله: عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت 
املطرو�صي   قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة وب�صفة م�صتعجلة وقف تنفيذ 
ت�صوية  اتفاقية  وتثبيت   2010/2/8 بتاريخ   2010/12 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�صادر  احلكم 
املديونية وت�صليم كافة ال�صيكات و�صندات املديونية وتثبيت براءة ذمة املدعى من كافة 
املبالغ املطالب بها ل�صدادها بالكامل. وحددت لها جل�صة يوم الثاثاء املوافق 2013/9/10 
ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام 

على القل.  
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 1081 /2013 جتاري كلي                                           
اىل املدعى عليه /1- �صامنوريا ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م وميثلها مديرها/ �صا�صيداناند 
بارماناند برا�صاد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / فينيك�ض كونكريت برودكت�ض- 
فرع من وايف ال�صناعيه �ض.ذ.م.م     قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام 
املدعى عليهم بالت�صامن والتكافل مببلغ وقدره )115347.20 درهم( والر�صوم وامل�صاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% �صنويا ت�صري من تاريخ املطالبة وحتى 
�ض   9.30 ال�صاعة   2013/9/24 املوافق  الثاثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  التام.  ال�صداد 
بالقاعة ch1C.15 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل.  ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 1081 /2013 جتاري كلي                                           

اىل املدعى عليه /1- �صا�صيداناند بارماناند برا�صاد جمهول حمل القامة مبا 
���ض.ذ.م.م      ال�صناعيه  وايف  من  فرع  برودكت�ض-  كونكريت  فينيك�ض   / املدعي  ان 
بالت�صامن  عليهم  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد 
والتكافل مببلغ وقدره )115347.20 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
ال�صداد  املطالبة وحتى  تاريخ  ت�صري من  �صنويا  بواقع %12  القانونية  والفائدة 
�ض   9.30 ال�صاعة   2013/9/24 املوافق  الثاثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  التام. 
بالقاعة ch1C.15 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام 

على القل.  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3     
اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 499 /2013 مدين كلي
اىل املدعى عليه /1- ايهاب ا�صماعيل عو�ض مو�صى  جمهول حمل القامة مبا 
ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  اخل�صيبي  �صعيد  �صيف  �صامل   / املدعي  ان 
القانونية  الفائدة  دره��م( مع   116.680.2( عليها مببلغ  املدعى  بالزام  املطالبة 
بواقع 12% ت�صري من تاريخ ال�صتحقاق حتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صروفات 
يوم  جل�صة  لها  وح���ددت  ب��اك��ف��ال��ة.   املعجل  بالنفاذ  احل��ك��م  و�صمول  والت��ع��اب 
الثنني املوافق 2013/9/16 ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة ch2.D.18 لذا فانت 
مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.  
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3     
اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 868 /2013 جتاري كلي
اىل املدعى عليه /1- �صركة �صيفل تك الهند�صية للمقاولت )�ض.ذ.م.م(   جمهول حمل 
ح( وميثله:  م  �ض  �صي�صتم�ض)  وورك  ف��ورم  كى  ات�ض  كى  ميفا   / املدعي  ان  القامة مبا 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اقام عليك  املطوع  قد  عبدالرحمن ح�صن حممد 
تاريخ  منذ   %18 بواقع  التفاقية  والفائدة  دره��م(   163.641.87( مببلغ  عليها  املدعى 
ال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد مع الزامها بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة 
امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  ب��اك��ف��ال��ة.  وح���ددت لها جل�صة  املعجل  بالنفاذ  و���ص��م��ول احل��ك��م 
2013/9/11 ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة ch2.E.22 لذا فانت مكلف باحل�صور او من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثاثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3     

مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2531 /2013 عمايل جزئي  

.ذ.م.م   جمهول حمل  �ض  للمقاولت  العامل  عليه /1- عر  املدعى  اىل 
القامة مبا ان املدعي / اخرت ر�صول غام ر�صول كامبوح   قد اقام عليك 
درهم(   300( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى )2013/148307(.  وحددت لها جل�صة 
 ch1.A.5 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة  املوافق 2013/9/11  يوم الربعاء 
لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل. 

 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3     
مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 601 /2013 عمايل كلي  

اىل امل��دع��ى عليه /1- ب��اوروي��ف ا�صيا ان���ك  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا 
عليك  اق��ام  ق��د  هاني�صيناهايل    جوبالكري�صنارو  راف��ي��ن��درا   / امل��دع��ي  ان 
 270667( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
من   %9 القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم( 
يوم الحد  لها جل�صة  التام.  وح��ددت  ال�صداد  الدعوى وحتى  تاريخ رفع 
املوافق 2013/9/8 ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة ch1.A.2 لذا فانت مكلف 
باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3     

اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 587 /2013 عمايل كلي  

اىل املدعى عليه /1- جمموعة الم��ارات للبيئة البحرية جمهول حمل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / كيث دون��ك��ان بيتر ويل�صون    ق��د اق��ام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )506000 درهم( 
والر�صوم وامل�صاريف. رقم ال�صكوى )2013/148970(.  وحددت لها جل�صة 
 ch1.A.2 يوم اخلمي�ض املوافق 2013/9/12 ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل.

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1883  جتاري كلي                  

�����ض.ذ.م.م جمهول  للمقاولت  الع��ت��م��اد  دار  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ى  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي / الغرير لان�صاءات خر�صانة �ض.ذ.م.م    
الدعوى  يف  بتاريخ  املنعقدة   بجل�صتها  ق��ررت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املنتدب يف  ال�صيد اخلبر  تقرير  ب��ورود  اع��اه. اخطاركم  امل��ذك��ورة 
الدعوى وقد حتددت جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 2013/9/5 ال�صاعة 

9.30 �صباحا بالقاعة ch2E.22 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/221  جتاري كلي                  
علي  رج��اء   -2 الداخلي  للت�صميم  بر�صتيج  ك��ازا  عليهم/1-  امل��دع��ى  اىل 
العبار   جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي /  العبار 3- عبداهلل علي 
الهالة ملقاولت التك�صية والر�صيات وميثله: طال حممد ح�صن التميمي 
يف   2013/8/25 بتاريخ  املنعقدة   بجل�صتها  ق���ررت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
الدعوى املذكورة اعاه. اخطاركم بورود تقرير ال�صيد اخلبر املنتدب يف 
الدعوى وقد حتددت جل�صة يوم الحد املوافق 2013/9/15 ال�صاعة 9.30 

�صباحا بالقاعة ch1B.8 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1358  ا�ستئناف جتاري

القامة  ح   جمهول حم��ل  م  ���ض  ف��ورم  -�صتيل   1  / امل�صتاأنف �صده  اىل 
وميثله:  ���ض(  م  د  م   ( كوموديتي  ان��د  ميتال  /ه��اي��رد  امل�صتاأنف  ان  مب��ا 
عبدالرحمن ح�صن حممد املطوع   قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر 
بالدعوى رقم 2011/1930 جتاري كلي بتاريخ 2011/11/18 وحددت لها 
جل�صه يوم الحد املوافق 2013/9/22 ال�صاعة 10.00 �صباحا بالقاعة رقم 
ch2D.19  وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�ستئناف

العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/663  ا�ستئناف عمايل
اىل امل�صتاأنف ���ص��ده / 1 -ال�����ص��رق الو���ص��ط ا���ص��ت��ون م��ارت��ني ) ���ض م ح(    
وميثله:  كا�صجني  /ت��وم��ا���ض  امل�صتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
ال�صادر  احلكم  القرار/  ا�صتاأنف  قد  املا  عبداهلل  �صريف  حبيب حممد 
لها  وح��ددت  بتاريخ 2013/4/25  كلي  رقم 2010/778 عمايل  بالدعوى 
جل�صه يوم الثاثاء املوافق 2013/9/17 ال�صاعة 10.00 �صباحا بالقاعة 
رقم ch2D.18  وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�ستئناف

العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1399 تنفيذ عمايل
ان  املدينة  جمهول حمل القامة مبا  باب  املنفذ �صده/1- مغ�صلة  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى  التنفيذ/ حممد امني حممد لطيف    قد  طالب 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7602( 
او خزينة املحكمة.بال�صافة اىل مبلغ )468(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خلزينة  ر�صوم  دره��م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1634 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �صده/1- مطعم ق�صقايي �ض.ذ.م.م    جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ ا�صتيا بوجنوت مي�صولي�ض قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2700( 
او خزينة املحكمة.بال�صافة اىل مبلغ )232(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خلزينة  ر�صوم  دره��م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3     
مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2987 /2013 عمايل جزئي  
اىل املدعى عليه /1- ذا اوفر�صيز خلدمات ادارة املن�صاآت �ض.ذ.م.م  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / �صاهد اقبال حممد اقبال  قد اقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )21750 درهم( 
والر�صوم وامل�صاريف. رقم ال�صكوى )2013/151044(.  وحددت لها جل�صة 
 ch1.A.5 يوم الثاثاء املوافق 2013/9/10 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل. 

 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3     

اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2981 /2013 عمايل جزئي  

اىل املدعى عليه /1- بي ام يف ل�صاح املكيفات  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / فريندر كومار موتى لل   قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )21400 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000دره��م( 
يوم  لها جل�صة  ال�صكوى )2013/150892(  وح��ددت  رقم   . وامل�صاريف  والر�صوم 
فانت  ل��ذا   ch1.A.5 بالقاعة  �ض   8.30 ال�صاعة   2013/9/9 امل��واف��ق  الثنني 
مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل.ويف  حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3     
اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2167 /2013 عمايل جزئي  
اىل امل��دع��ى عليه /1- م��ودا كافيه- �����ض.ذ.م.م   جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  بيا  ماجبانفا  ا�صرايل   / املدعي 
)3000دره���م(  ع��وده مببلغ  وتذكرة  دره��م(   1400( وقدرها  مب�صتحقات عمالية 
ال�صكوى  رق��م   . باكفالة  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول  وامل�صاريف  والر�صوم 
ال�صاعة  املوافق 2013/9/5  يوم اخلمي�ض  لها جل�صة  وح��ددت    )2013/143508(
8.30 �ض 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 بثاثة ايام 

على القل.ويف  حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3     
اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2980 /2013 عمايل جزئي  
اىل املدعى عليه /1- حاجى �صيجل ل�صاح املكيفات ���ض.ذ.م.م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / �صاقب �صلطان حممد نظر   قد اقام عليك الدعوى 
عوده  وتذكرة  دره��م(   8400( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
  )2013/151293( ال�صكوى  رق��م   . وامل�����ص��اري��ف  وال��ر���ص��وم  )2000دره�����م(  مببلغ 
بالقاعة  �ض   8.30 ال�صاعة   2013/9/9 امل��واف��ق  الثنني  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت 
ch1.A.5 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل.

ويف  حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          
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العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3     
انذار عديل بالن�سر
رقم )2013/1983(

القرق  علي  حممد  مديرها/ه�صام  وميثلها  �����ض.ذ.م.م(   ( لات�صالت  املنذر/�صييد   
اي�صت منطقة حرة )ذ.م.م( وميثلها علي ك�صاب  اليه: �صركة فوكال كوم ميدل  املنذر 
امل��ن��ذرة توجه ه��ذا الن���ذار اىل املنذر اليها خ��ال مدة  )جمهول حمل الق��ام��ة( ف��ان 
فيما  املرمة  التفاقية  بف�صخ  اليها،  الن��ذار  ه��ذا  بلوغ  تاريخ  من  اي��ام  �صبعة  اق�صاها 
البالغ  للمنذرة  امل�صتحق  التعوي�ض  املبلغ  �صداد  وب�صرورة   2012/12/5 بتاريخ  بينهما 
780.109 درهم ) �صبعمائة وثمانون الف ومائة وت�صعة دراهم( وهي ال�صرار واخل�صائر 
التي حلق املنذرة حتى تاريخ 2013/5/31 مع حفظ كافة حقوق املنذرة يف التعوي�ض عن 
اخل�صائر وال�صرار الاحقة على هذا التاريخ، وال �صن�صطر اىل اللجوء اىل الطرق 
ومقابل  وامل�صاريف  الر�صوم  حتميلكم  مع  املنذرة  موكلتنا  حقوق  ل�صيانة  القانونية 

اتعاب املحاماة.
 الكابت العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10886 بتاريخ 2013/9/3     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 524 /2013 مدين جزئي                                             

اىل املدعى عليه /1-  جمي�ض �صب�صتيان بيتجري  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / �صركة المارات لات�صالت املتكاملة )�ض.م.ع( وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة   عزب  حجاج 
امل��دع��ى عليه مببلغ وق���دره )3909.15دره������م( وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف وات��ع��اب 
متام  وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة 
ال�صداد.  وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2013/9/22 ال�صاعة 8.30 �ض 
بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام 

على القل.
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ي�صمل  الباحثني  م��ن  فريق  ل  تو�صّ لكن   
روب�����رت م��و���ص��ا، اأ���ص��ت��اذ م�����ص��اع��د يف ع��ل��وم 
التابعة  وال��ع��ل��وم  الفنون  كلية  يف  الأر����ض 
جل��ام��ع��ة ���ص��راك��ي��وز، اإىل ن��ت��ائ��ج ج��دي��دة 
مفادها اأن خط ال�صاطئ ارتفع باأكرث من 
210 اأقدام، ما يعني اأن ذوبان اجلليد بات 

اأقل من التوقعات.
ال�صاطئ  اأن  اأي�صاً  لاهتمام  املثر  الأم��ر 
ل��ي�����ض م�����ص��ط��ح��اً ك��م��ا ُي��ف��رت���ض اأن ي��ك��ون 
ولكنه م�صّوه، ما يعك�ض حركة دفع ق�صرة 

الأر�ض.
بح�صب مو�صا، اإنه خر مهم جداً بالن�صبة 
ال�صاطئ  ي�صتعملون  ال��ذي��ن  العلماء  اإىل 
م�صتقبًا.  البحر  م�صتوى  ارت��ف��اع  لتوقع 
كل  اإىل  بالن�صبة  اأي�����ص��اً  حت��ذي��ري  نباأ  اإن��ه 
�صبه ح�صري على دورات  ب�صكل  يتكل  من 
تغيرات  لدرا�صة  وتراجعه  اجلليد  تقدم 

م�صتوى البحر.
درا�صة  ن�صر  يف  �صاهم  ال��ذي  مو�صا،  يقول 
ع����ن امل���و����ص���وع يف ع�����دد ���ص��ه��ر م���اي���و م��ن 
ثاثة  )منذ  اإك�صر�ض(:  )�صاين�ض  جملة 
العامل  مايني �صنة، كان متو�صط ح��رارة 
مئوية،  درج���ات  ث��اث  اأو  بدرجتني  اأع��ل��ى 
يف  الكربون  اأك�صيد  ثاين  حجم  كان  بينما 
ال��راه��ن.  ي�صاوي حجمه  ال��غ��اف اجل��وي 
 3 م��ن��ذ  ال��ب��ح��ر  ع��ل��و  ت��ق��دي��ر  ا�صتطعنا  اإذا 
بحجم  ربطه  من  �صنتمكن  �صنة،  مايني 
ال�صفائح اجلليدية التي ذابت. كذلك، قد 
ما  اأم��ام معرفة  املجال  الفرتة  ه��ذه  تفتح 

ميكن اأن نتوّقعه م�صتقبًا(.
عمد مو�صا وزماوؤه )بقيادة ديفيد رويل، 
جامعة  يف  اجليوفيزيائية  العلوم  اأ���ص��ت��اذ 
النمذجة  تقنية  ا�صتعمال  اإىل  �صيكاغو) 

ذاب��ت  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  لتحديد  احلا�صوبية 
منذ  اجلليدية،  الفرتة  تلك  خ��ال  فعلياً 
3 مايني �صنة تقريباً. حتى الآن، ت�صب 
الأدلة يف م�صلحة غريناند وغرب القارة 
ال��ق��ط��ب��ي��ة اجل��ن��وب��ي��ة وال��غ��ط��اء اجل��ل��ي��دي 
املرتامي الأطراف يف �صرق القارة القطبية 
اجلنوبية، لكن ي�صر ارتفاع خط ال�صاطئ 
القطبية  ال���ق���ارة  ���ص��رق  اأن  اإىل  اجل���دي���د 
ي��ذب  مل  اأو  ق��ل��ي��ًا  ذاب  رمب����ا  اجل��ن��وب��ي��ة 
الأ�صا�صي  امل�����ص��وؤول  رويل،  ي��ق��ول  مطلقاً. 
عن الدرا�صة: )هذه النتيجة هي اأقل مما 

اأ�صارت اإليه التقديرات ال�صابقة(.

اآثار متعددة
اأن ال�صاطئ امل�صنن  اإىل  ت�صر نتائج مو�صا 
رمب��ا جن��م ع��ن تفاعل ب��ني �صطح الأر���ض 
وق�����ص��رت��ه��ا )ع��م��ل��ي��ة م��ع��روف��ة ب��ا���ص��م ر�صم 
تقنية  ت�����ص��ر  احل���ي���وي���ة(.  ال��ت�����ص��اري�����ض 
النمذجة املتقدمة اإىل اأن ال�صاطئ امل�صمى 
حت���رك  رمب�����ا  اأوران����غ����ي����ب����ورغ(  “منحدر 
النمذجة  ت��رت��ك��ز  ق��دم��اً.   196 مب�صافة 
اأي�صاً على اآثار اأخرى مثل تراكم الروا�صب 

البحرية وتراجع �صفائح اجلليد.
الت�صاري�ض  ر�صم  )ي�صاهم  رويل:  يو�صح 
�صطح  ت��ط��ور  اأ���ص��ا���ص��ي يف  ب�صكل  احل��ي��وي��ة 
الأر�������ض. ب��ف�����ص��ل ه���ذا ال��ع��م��ل، مي��ك��ن اأن 
النطاق  ال�صغرة  اخل�صائ�ض  اأن  نرهن 
ال���ت���ي ك���ان���ت ُت��ع��ت��ر دوم������اً خ�����ارج لئ��ح��ة 
العوامل التي توؤثر بالق�صرة تنعك�ض على 

مزايا تلك الق�صرة(.
�صل�صلة  بعد  امل�صروع  ه��ذا  يف  مو�صا  �صارك 
درا�صات ن�صرها غداة نيله �صهادة الدكتوراه 
يف  املتقدمة  ل��اأب��ح��اث  ال��ك��ن��دي  املعهد  يف 

ال��درا���ص��ات من عام  اإح��دى  مونرتيال. يف 
ال�صاحل  من  عنا�صر  على  ارتكز   ،2008
ال�صرقي يف اأمركا ال�صمالية و�صاحل غرب 
اإف��ري��ق��ي��ا ل��دح�����ض وج���ود م��ن�����ص��ات ق��اري��ة 
الوا�صعة  املناطق  ثابتة.يتحدث مو�صا عن 
التي يغيب فيها الن�صاط التكتوين قائًا: 
)ل���ط���امل���ا ق��ي��ل اإن ال�����ص��اح��ل ال�����ص��رق��ي يف 
اأمركا ال�صمالية هو هام�ض جامد(. لكننا 
)مع رويل( حتدينا الفكرة التقليدية عن 
الهوام�ض اجلامدة عر تدوين املاحظات 
كي  ال��ع��ددي��ة  امل��ح��اك��اة  طريقة  وا�صتعمال 
ن��ث��ب��ت اأن��ه��ا ت��خ��و���ض حت����ولت ع��ل��ى امل��دى 
الأر����ض(. ق�صرة  تدفق  على  رداً  الطويل 

يرتكز راأي مو�صا ب�صكل اأ�صا�صي على واقع 
اأن ال��ق�����ص��رة ال��ل��زج��ة ت��ت��دف��ق يف ك��ل مكان 
ل��ذل��ك، ي�صتحيل  ن��ت��ي��ج��ًة  ال���وق���ت.  ط���وال 
ثابتة(  مرجعية  )نقاط  ي�صّميه  ما  اإيجاد 
على �صطح الأر�ض لقيا�ض ارتفاع م�صتوى 
ان�صم  ال��ذي  مو�صا  يو�صح  ب��دق��ة.  البحر 
اإىل جامعة �صراكيوز يف عام 2011: )اإذا 
اأن هام�صاً معيناً هو  اأحد وافرت�ض  اأخطاأ 
اإطار مرجعي ثابت مع اأنه يرتاجع فعلياً، 
م�صتوى  ارت���ف���اع  اإىل  اف��رتا���ص��ه  ���ص��ي��وؤدي 
ال�صفائح  ذوب����ان  زي����ادة  يعني  م��ا  ال��ب��ح��ر، 
اجلليدية يف نهاية املطاف(.يجب مراعاة 
اجلليد  ب�صفائح  يتعلق  وه��و  اآخ��ر  اعتبار 
ن��ف�����ص��ه��ا. ب��ني ف����رتات ال��ن�����ص��اط اجل��ل��ي��دي 
�صنة  3 م��اي��ني  ال���ذي ح�صل منذ  )م��ث��ل 
���ص��ف��ائ��ح  ت���ك���ون  الآن(،  ن�����ص��ه��ده  وال������ذي 
اجلليد اأ�صغر حجماً عموماً. يقول جري 
الأر���ض يف  فيزياء  اأ�صتاذ يف  ميرتوفيت�صا، 
جامعة هارفارد كان قد �صاهم يف الدرا�صة 
اإن ع��م��ل��ي��ات ق�����ص��رة الأر������ض التي  اأي�����ص��اً، 
ارتفاع  تبّدل  التكتونية  ال�صفائح  حت��رك 
ال�صواطئ القدمية: )ل ميكن جتاهل هذا 
ال�صفائح  واإل �صيكون تقدير حجم  الأمر 
مو�صا  خاطئاً(.يعّر  القدمية  اجلليدية 
عن الو�صع قائًا: )مبا اأن �صفائح اجلليد 
وج��ود  الكتلة  وت��ع��ن��ي  معينة  كتلة  ل��دي��ه��ا 
نقطة جاذبية، يقع م�صتوى البحر بالقرب 
من الطبقة اجلليدية الذائبة وهو يرتفع 
�صمح  منها.  اأب��ع��د  م�صافة  على  يقع  ح��ني 
ال�صفيحة  ع��ن  بالك�صف  التقلب  ه��ذا  لنا 
م�صتوى  رف��ع  يف  �صاهمت  التي  اجلليدية 

البحر ون�صبة ال�صفيحة التي ذابت(.
ال����ع����امِل اجل��ي��وف��ي��زي��ائ��ي معظم  ي��ن�����ص��ب 

جناحات فريق البحث اإىل تقنية الت�صوير 
تقنية  وه���ي  امل��ت��ط��ور،  ال���زل���زايل  املقطعي 
�صيمونز  ناثان  بقيادة  ت�صوير جيولوجية 
يف خم��ت��ر ل��وران�����ض ل��ي��ف��رم��ور ال��وط��ن��ي. 
ي���ق���ول م���و����ص���ا: )م��ن��ح��ن��ي ن����اث����ان ال����ذي 
الت�صوير  اإعداد الدرا�صة بيانات  �صارك يف 
الزلزايل وا�صتعملُت من خالها  املقطعي 
لنمذجة  اجل��ودة  العالية  احلو�صبة  تقنية 
ط��ري��ق��ة ت��دف��ق ق�����ص��رة الأر������ض. رمب���ا كنا 
لنحتاج اإىل يوم لر�صد الو�صع منذ ب�صعة 
ن��ح��ت��اج اإىل  ال�����ص��ن��وات، لكننا ق��د  م��اي��ني 
مليار  اإىل  للعودة  اأك��رث  اأو  اأ�صابيع  ب�صعة 
�صنة(.ياأمل مو�صا وزماوؤه تطبيق منوذج 
)ال�صاحل ال�صرقي( الذي ابتكروه يف جبال 
الأبا�ض التي تعك�ض نوعاً من اجليولوجيا 
ه��ادئ��ة من  اأن��ه��ا بقيت  اجل��ام��دة. �صحيح 
ال��ن��اح��ي��ة ال��ت��ك��ت��ون��ي��ة لأك�����رث م���ن 200 
الأب��ا���ض  ج��ب��ال  ب���داأت  لكن  �صنة،  مليون 
والإره����اق:  ال��ت��اآك��ل  م��وؤ���ص��رات على  ُتظهر 
ق��م��م وع����رة، م��ن��ح��درات ح����ادة، ان��ه��ي��ارات 
العنا�صر  اأر�صية، �صالت. قد تكون هذه 
دل���ي���ًا ع��ل��ى ال��ت��اآك��ل ب�����ص��ب��ب ال��ت�����ص��اري�����ض 
)�صيكون  ميرتوفيت�صا:  احل��ي��وي��ة.ي��ق��ول 
الذين ينتجون  العلماء  اأمثال روبرت من 
الت�صاري�ض  ع��ن  وم��ت��زاي��دة  دقيقة  من���اذج 
يق�صدون  من  طليعة  يف  الغابرة  احليوية 

هذه املنطقة البحثية املهمة(.
اأن  م��و���ص��ا  روب����رت  )اأث��ب��ت  رويل:  ي�صيف 
الت�صاري�ض احليوية عامل مهم ي�صاهم يف 
درا�صته عن  تبدو  الأر����ض...  �صطح  تطور 
الأر�ض مثرة لاهتمام  ق�صرة  خ�صائ�ض 
على م�صتويات كثرة لدرجة اأنني اآمل، مع 
عدد كبر من الزماء، متابعة امل�صاعي(.

ق�صرة االأر�ض تتحّكم مب�صتوى البحر
يعترب روبرت مو�سا من جامعة �سرياكيوز اأن ق�سرة االأر�ض توؤثر يف تقديرات ارتفاع م�ستوى البحر على املدى 

الطويل. هل نظريته �سحيحة؟ تابعوا التفا�سيل.
اأجزائه على علو  التاريخ وهو يقع يف بع�ض  اإىل ع�سر ما قبل  اإىل فلوريدا، ثمة �ساطئ يعود  من فريجينيا 
ثالثة  من  اأكرث  منذ  االأمواج  بفعل  ال�ساطئ  معامل  ُر�سمت  املعا�سر.  البحر  م�ستوى  فوق  قدمًا   280 من  اأكرث 
ماليني �سنة، وتربز اأدلة حمتملة على اأن م�ستوى البحر كان اأعلى من م�ستواه الراهن ب�سبب ذوبان الغطاء 

اجلليدي.

عل�م وتكن�ل�جيا
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طيور البط واالإوز ت�صتخدم 
املجال املغناطي�صي لالأر�ض عند هبوطها   

امل���ع���روف م��ن��ذ ف����رتة ط��وي��ل��ة اأن ال��ط��ي��ور 
املجال  ت�صتخدم  الزاجل  واحلمام  املهاجرة 
اجتاهها،  حتديد  يف  ل��اأر���ض  املغناطي�صي 
اأظهرت  اجلديدة  العلمية  الأبحاث  اأن  اإل 
ما  اأي�صا  ت�صتخدم  والوز  البط  طيور  اأن 

يتجاوز ال�صم�ض والرياح لتجد طريقها.
وراق����ب ع���امل احل��ي��وان ه��اي��ن��ك ب����وردا من 
اأملانيا  غ��رب  يف  دي��و���ص��ب��ورغ-اإي�����ص��ن  جامعة 
الآلف من البط والوز من بوت�صوانا اإىل 
كندا يف حماولة لفهم كيف تنجح الطيور 
دائما يف الهبوط ب�صكل �صحيح متاما على 

�صفحة املياه.
البحث  يقت�صر  الآن،  ح��ت��ى  ب����وردا:  وق���ال 
ف��ق��ط يف ا���ص��ت��خ��دام امل���ج���ال امل��غ��ن��اط��ي�����ص��ي 
ل���اأر����ض ل��ت��ح��دي��د الجت�����اه ع��ل��ى ال��ط��ي��ور 

العلماء  يريد  ال��زاج��ل.  واحل��م��ام  املهاجرة 
يف ك��ث��ر م��ن الأح���ي���ان م��ع��رف��ة ك��ي��ف جتد 
ال��ط��ي��ور ط��ري��ق��ه��ا ع��ن��د ال�����ص��ف��ر مل�����ص��اف��ات 
اكت�صفنا وظيفة جديدة وهي  طويلة، وقد 

الهبوط على املياه.
وراق����ب ف��ري��ق ب����وردا ال��ط��ي��ور امل��ائ��ي��ة منذ 
فرتة زمنية طويلة. وعادة، ي�صتخدم البط 
اجتاهها  لتحديد  والرياح  ال�صم�ض  والإوز 
عندما تهبط يف بحرة، ومع ذلك، لحظ 
العلماء اأن �صربا من الطيور ظل يف م�صاره 
حتى يف ظل غياب الرياح وال�صم�ض، وتبني 
اأن هذا ال�صرب مل ينحرف عن م�صاره ومل 

يت�صادم مع بع�صه البع�ض.
واأو�صح: “من هذا املنطلق، ثمة �صيء اآخر 
بخاف ال�صم�ض والرياح ت�صتخدمه )تلك 

ال��ط��ي��ور( يف حت��دي��د اجت��اه��ه��ا. كما تهبط 
تلك الطيور اأي�صا ب�صكل �صحيح متاما على 
كثرا”.  به  القيام  ي�صعب  اأم��ر  وهو  املياه، 
اأن ي��ك��ون الرت���ف���اع وامل�����ص��ار على  وي��ن��ب��غ��ي 
عند  للغاية  دقيق  ب�صكل  حم�صوبة  م�صافة 
ت�صتخدم  الطيور  لكن  املياه.  الهبوط على 
الأ�صجار وال�صوارع وحتى ال�صيارات لتقدير 
الرت���ف���اع اخل��ا���ض ب��ه��ا ع��ن��دم��ا ت��ط��ر ف��وق 
الأر�ض، وهو اأمر غر ممكن عند الطران 

فوق املياه.
وما يزيد امل�صكلة تعقيدا هو اأن اطيور الوز 
والبط تطر ب�صرعة فائقة رغم ثقل وزنها 
ن�صبيا.كل تلك العنا�صر يجب اأن تو�صع يف 
املياه.  على  الطيور  تهبط  عندما  العتبار 
للمجال  الطيور  تلك  ا�صتخدام  كيفية  اأما 
املغناطي�صي لار�ض لتحديد اجتاهها فلم 

تتم الإجابة عنه ب�صكل كامل حتى الآن.
)الطيور  ت�صتخدم  رمب��ا  ب����وردا:  وي��و���ص��ح 
امل��ج��ال امل��غ��ن��اط��ي�����ص��ي( ع��ن ط��ري��ق �صبكية 
اأن تتخيل  واأ���ص��اف: رمب��ا ميكنك  ال��ع��ني. 
ت��ظ��ه��ر يف جم���ال نظرها  ن��ق��ط��ة  اأو  ب��ق��ع��ة 
ال�صمال.  نحو  الطائر  راأ���ض  يتجه  عندما 
بعد  البقعة  تلك  ي�صتخدم  الطائر  اأن  ثم 

ذلك كنقطة حتديد اجتاه.
وم��ع ذل���ك، ف���اإن ف��ك��رة وج���ود بقعة تظهر 
يف جم��ال روؤي���ة الطيور ه��و جم��رد ت�صور 
املغناطي�صية  املحاذاة  لأن  املرحلة،  هذه  يف 
هو اأمر يحدث يف املخ ول ميكن قيا�صه من 
خال مراقبة حركات العني حتت املجهر.

معلومات غري
 �صحيحة عن عامل احليوان

   
اإنها  الب�صر ب�صحتها رغم  حقائق منت�صرة حول احليوانات، يوؤمن غالبية 

لي�صت كذلك.
مع وجود اأكرث من 8 مليون نوع من احليوانات التي ت�صكن كوكبنا، فمن 
الكائنات،  تلك  ح��ول  اخلاطئة  املعلومات  من  الكثر  تنت�صر  اأن  الطبيعي 
خاطئة  اإنها  من  الرغم  على  م��وؤك��دة  حقائق  اإىل  ذل��ك  بعد  حتولت  والتي 

متاماً.

1( اخلفافي�ض ال ت�ستطيع الروؤية
ارتبط ا�صم اخلفا�ض بالظام والليل دائماً فيعامل ال�صينما، ولذلك يعتقد 
غالبية كبرة من الب�صر اأن هذه احليوانات عمياء، ولكنه اأمر خاطئ متاماً، 
باقي  من  اأق��ل  عندها  الإب�صار  حا�صة  ولكن  الروؤية  باإمكانها  فاخلفافي�ض 
احلوا�ض الأخرى مثل ال�صمع وال�صم، كما اأنها ت�صتخدم ال�صونار اأو اإر�صال 
املوجات لتحديد مدى بعدها عن الأج�صام اأثناء الطران وهو ما يجعلها 

اأكرث قدرة على تفادي املخاطر حتى بدون احلاجة للب�صر.

القفز ميكنه  ال  الذي  الوحيد  احليوان  هو  الفيل   )2
قد يكون الفيل ل يتمتع بالر�صاقة املطلوبة للقفز مل�صافة عالية، ولكنه لي�ض 
الوحيد يف هذا الأمر بالطبع، فهناك عدد �صخم من احليوانات الأخرى 
التي ل ميكنها القفز اأي�صاً مثل وحيد القرن والزرافة والبطريق وفر�ض 

النهر، لذلك ل ت�صدق كل ما تراه يف اأفام ديزين الكارتونية.

ال تتعدى الثالث ثواين ذاكرتها  الذهبية  ال�سمكة   )3
ال�صمكة الذهبية التي ظهرت يف فيلم “نيمو” الكارتوين، يقال اإنها متتلك 
الأب��ح��اث  ول��ك��ن بح�صب  ث���واين،  ال��ث��اث  ل تتخطى  ج���داً  ذاك���رة ق�صرة 
الأخرة، ت�صل ذاكرة ال�صمكة الذهبية اإىل ثاثةاأ�صهر كاملة، كما ميكنها 
تعلم الكثر من الأمور مثل التفرقة بني الألوان وتذكر الطرق التي مرت 

بها، بالإ�صافة لقدرتها على الروؤية بو�صوح تام يف الظام الدام�ض.

الطيور ترف�ض اقرتاب الب�سر من �سغارها اأمهات   )4
اإن��ه غر  م��ن  ال��رغ��م  الب�صر بطريقة غريبة على  ب��ني  الأم���ر  ه��ذا  ينت�صر 
�صحيح، فاأمهات الطيور تخاف على �صغارها بالفعل، ولكن حتى واإن قام 
�صخ�ض بنقل الطائر ال�صغر من ع�صه لبع�ض الوقت واإعادته مرة اأخرى، 
ال�صخ�ض الذي قام بلم�ض  لن تتعرف الأم على ما حدث، ولن تبحث عن 
طفلها وحتاول اأذيته، فحا�صة ال�صم �صعيفة نوعاً ما لدى تلك الكائنات، ول 
ميكنها التعرف على ما حدث اإل اإذا تعر�ض الطائر ال�صغر ل�صطرابات 

قوية اأو اأذى ج�صدي.

االإن�سان �سديق  الدولفني   )5
ولي�ض  لأزم���ة،  يتعر�ض  ح��ي  ك��ائ��ن  اأي  اإن��ق��اذ  ال��دلف��ني بطبيعتها حت���اول 
للب�صر  ودودة  الدلفني  ب��اأن   100% متاأكداً  تكن  ل  لذلك  فقط،  الب�صر 
تتمكن  اأن��ه��ا  ل�صبب  يعود  �صخمة  �صفينة  ب��ج��وار  ال��دلف��ني  ف��وج��ود  فقط، 
من ال�صباحة ب�صكل اأ�صهل اعتماداً على الأمواج التي ي�صنعها القارب، مما 
اأقل، ولكن الأمر ل عاقة له اإطاقاً بحبها  يجعلها تبذل جمهوداً بدنياً 

للب�صر، وتتبع اأثرهم.
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اأ�صكتلندا حتتفل بتخريج  اآل مكتوم يف  كلية 
الدفعة الـ 16 لربنامج التعددية الثقافية

حتت رعاية �صمو ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير 
ا�صكتلندا.. يف  دن��دي  يف  العليا  للدرا�صات  مكتوم  اآل  كلية  موؤ�ص�ض  املالية 

حتتفل الكلية اليوم بتخريج الدفعة ال� 16 من برنامج التعددية الثقافية 
ومهارات القيادة الفرتة ال�صيفية. 

وت�صارك يف الرنامج حوايل 55 طالبة من �صبع جامعات اإماراتية ت�صمل 
جامعات..الإمارات العربية املتحدة و زايد واأبوظبي والريطانية يف دبي 
والأمركية يف ال�صارقة بجانب كليتي دبي للطالبات والدرا�صات الإ�صامية 
حماكم  من  موظفات  و�صت  قطر  جامعة  اىل  اإ�صافة   .. دب��ي  يف  والعربية 
منذ  مكتوم  اآل  كلية  تنظمه  ال���ذي  ال��رن��ام��ج  يف  م��رة  لأول  ي�صاركن  دب��ي 
10 �صنوات. ويح�صر الحتفال الذي يقام يف مبنى جمل�ض مدينة دندي 
�صعادة بوب دنكن عمدة مدينة دندي و�صعادة مرزا ال�صايغ رئي�ض جمل�ض 
للكلية  ال�صت�صاري  املجل�ض  واأع�صاء  الأمناء  واأع�صاء جمل�ض  الكلية  اأمناء 
املتحدة  اململكة  لدى  الدولة  �صفر  املطيوعي  غامن  عبدالرحمن  و�صعادة 
�صعادة  دب��ي بجانب  ع��ام حماكم  ه��زمي مدير  بن  اأحمد  الدكتور  ة  �صعاد  و 
اللورد اإيلدر الرئي�ض الفخري لكلية اآل مكتوم للدرا�صات العليا وم�صوؤولني 
ال�صخ�صيات  م��ن  وع��دد  قطر  وجامعة  ال�صبع  الإم��ارات��ي��ة  اجل��ام��ع��ات  م��ن 
ل�صعادة  كلمة  التخريج  حفل  برنامج  ويت�صمن  وال�صكتلندية.  الإماراتية 
مرزا ال�صايغ رئي�ض جمل�ض اأمناء الكلية والدكتورح�صني جودازقر رئي�ض 
الثافية  التعددية  برنامج  العليا  للدرا�صات  اآل مكتوم  كلية  وتنظم  الكلية. 
العلمية  خمرجاته  بجودة  جناحه  واأثبت  �صنويا  مرتني  القيادة  ومهارات 
والعملية والتي تنعك�ض اإيجابا على �صخ�صيات امل�صاركات واإك�صابهن مهارات 
عنوان  حت��ت  اأ�صبوع  اإط���اق  ال���دورة  برنامج  وت�صمن  وحياتية.  تعليمية 
حول  حما�صرات  على  واإ�صتمل  الثقافية..وامل�صلمون  والتعددية  العوملة 
العوملة والتعددية الثقافية وحما�صرة عن الن�صاء وال�صام وال�صريعة فى 
�صياق معا�صر..كما �صمل زيارات اىل �صيتى ت�صامرز مع اللورد بروفو�صت 
قلعة  اىل  وزي���ارات  ال�صكتلندية  واللغة  ا�صكتلندا  عن  حما�صرة  اأعقبتها 
جليمر و جالرى مكمانو�ض وادنرج و�صانت اأندروز. وقال الدكتور اأبوبكر 
امل�صاركات  العليا..اإن  للدرا�صات  مكتوم  اآل  كلية  يف  العمليات  مدير  جابر 
املهنية  اجل��وان��ب  يف  املتخ�ص�صة  احل��رف��ي��ة  دن���دي  كلية  يف  ي��وم��ني  ق�صني 
واحلرفية تعلمن خالهما فنون التدبر املنزيل وفن الطبخ ال�صكتلندي 
ومار�صن بع�ض الأن�صطة املهنية واحلرفية..وكذلك ت�صمن برنامج الدورة 
لأول مرة اأن�صطة وفعاليات تدريبية عملية عن ال�صياحة وفنون ال�صيافة 
ال�صكتلندية وتدريب على فنون التجميل فيما خ�ص�صت اإحدى الفعاليات 
م�صائية  و  �صباحية  حم��ا���ص��رت��ني  خ���ال  م��ن  ا�صكتلندا  وث��ق��اف��ة  ل��ت��اري��خ 
الأ�صبوع الأخ��ر يف  الثقافة. ب�صاأن  التاريخ والأخ���رى ح��ول  اإح��داه��ا ح��ول 
العموم  اإك�صفورد وجمل�ض  زي��ارة كلية ريبون فى  اأنه �صمل  اأو�صح   .. لندن 
الريطاين والكلية الع�صكرية امللكية - �صانت هر�صت - اإىل جانب جولت 
اأمناء الكلية  يف العا�صمة الريطانية. ونوه مرزا ال�صايغ رئي�ض جمل�ض 
بحر�ض العديد من اجلامعات على امل�صاركة يف فعاليات الرنامج الثقايف 
للتعليم  اآل مكتوم  كلية  تنظمه  الذي  القيادة  ومهارات  الثقافية  التعددية 
العايل يف ا�صكتلندا ب�صكل دوري ويعتر من العنا�صر الأ�صا�صية يف منهجها 
تاأتي  ال���دورة  اأن  اىل  م�صرا   .. العملي  واأدائ��ه��ا  الثقافية  وا�صرتاتيجيتها 
تاأكيدا على جناح الرنامج وتطور و�صائله واآلياته لتمتد مظلته اإىل فتح 
باب امل�صاركة لأعداد اأكر من طالبات اجلامعات واملوؤ�ص�صات املعنية بال�صاأن 
الثقايف . واأو�صح اأن الطالبات �صاركن يف ور�ض العمل التدريبية واملناظرات 
ا�صكتلندا  معامل  زي���ارة  اإىل  اإ�صافة  احل�صاري  التوا�صل  ح��ول  وال��ن��دوات 
والرملان  وابردين  الريطانية  اأك�صفورد  مثل  الكرى  اجلامعات  وبع�ض 
ال�صكتلندي اىل جانب زيارة كلية �صاند هر�صت الع�صكرية ال�صهرة ولقاء 

العديد من امل�صوؤولني وكبار ال�صخ�صيات و�صانعي القرار يف ا�صكتلندا.

نادي تراث االإمارات ي�صدر �صيد ال�صقور يف احل�صارة العربّية

النا�صرون ال�صينيون يرحبون بدعوة امل�صاركة يف معر�ض ال�صارقة الدويل للكتاب 

معر�ض اأبوظبي للكتاب يختتم م�صاركته يف معر�ض بكني الدويل
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ملجلة  اجل����اري  اأغ�صط�ض  ل�صهر   166 ال��ع��دد  ���ص��در 
ت���راث ال�صهرية ال�����ص��ادرة ع��ن ن���ادي ت���راث الإم����ارات 
والتطوير  بالتغير  حافل  جديد  بثوب  اأبوظبي،  يف 
م��ن ن��اح��ي��ة ال�صكل وامل�����ص��م��ون. و���ص��در ك��ت��اب ت��راث 
احل�صارة  يف  ال�صقور  �صيد  بعنوان  العدد  هدية   19
ال�صامّرائي،  رجب  حمّمد  الإعامي  ملوؤلفه  العربّية 
والذي  العتيادي،  القطع  122 من  األ���   وب�صفحاته 
���ص��ّم اأرب��ع��ة ف�����ص��ول ت���وزع ك���ّل واح���د منها ع��ل��ى ع��ّدة 
مباحث، حتكي عن ريا�صة ال�صيد بال�صقور واجلوارح 

يف احل�صارة العربّية الإ�صامية.  
ق��د ع�صقوا  ال��ع��رب  اأّن  اإىل  امل��ق��دم��ة  امل��وؤل��ف يف  اأ���ص��ار 
ريا�صة ال�صيد والقن�ّض ومل ياأت هذا لديهم مبح�ّض 
اإمّنا جاء من خال املمار�صة والتعّلم، ومل  املُ�صادفة، 
الفّن دون �صوابط حتدد مفهومه  يرتك العرب هذا 
اأّن الإن�����ص��ان م��ا مل يقف على طباع  واآداب����ه، واأدرك����وا 
احليوان والطر، ويدرك مواطن قوتها و�صعفها، وما 
حباها اهلل من غريب املعرفة فلن ي�صتطيع اأن يتعامل 
م��ع��ه��ا، ف��ل��ك��ل م��ن��ه��ا اح��ت��ي��اط وت���دب���ر وخ�����ص��و���ص��ي��ة، 
ملا  لت�صيده، وحت��ت��ال  دون��ه��ا  ه��و  مل��ا  وجميعها حت��ت��ال 
الطرائد  من  نوع  منها  ولكّل  منه،  لت�صلم  فوقها  هو 

تع�صقه وتهواه، ونوع تخافه وتخ�صاه!!. 
اأدرك��وا من خال  اأّن العرب   واأ�صاف ال�صامّرائي اإىل 
على  ت��ق��وم  ال��ط��ر  اأو  احل��ي��وان  طبيعة  اأّن  ال��ت��ج��رب��ة 
ال��َرم��ق.  ل�صّد  ال��ق��وت:  طلب  يف:  تتمثل  اأم���ور  ثاثة 
وه����ذا ي��دف��ع��ه��ا ل��ل��ك�����ص��ب، وا���ص��ت�����ص��ع��ار احل�����ذر، ت��وق��ًي��ا 
يف  ورغبة  ال�صامة،  على  ا  حر�صً والكيد:  للمخاطر، 
البقاء. كما اأّن لل�صيد ف�صائل جّمة، وماذ وحما�صن 
بّينة، وخ�صائ�ض يف النف�ض، وجالة املكا�صب وطيبها 
كثرة، اإذ ل يكاد يحبه ويوؤثره اإّل رجان متباينان يف 
اأو  َمِلٌك ذو ثروة  اإّما  الهمة،  احلال، متقاربان يف علوِّ 
زاهد ذو قناعة وكاهما يرمى اإليه من طريق الهّمة 

وَمْو�صع ذلك من نفو�صهم.
 وعقد املوؤلف مادة كتابه بواقع اأربعة ف�صول �صم كل 
واحد منها على مباحث فرعية، اأ�صار فيها اإىل رحلة 
يف  الأث���رة  الريا�صة  تلك  واجل����وارح  ال�صقور  �صيد 
احل�صارة العربّية الإ�صامية عر الع�صور التاريخّية، 

وخمتارات ل�صيد ال�صقور لعدد من الدول العربّية.
واحلديث  ال��ق��راآن  يف  ال�صيد  الأول:  الف�صل  ت��ن��اول   
ال��ك��رمي��ة التي  ال��ق��راآن��ّي��ة  اأ���ص��رت فيه لل�صور  وال��ل��غ��ة  
النبوية  الأح��ادي��ث  م��ن  لطائفة  ث��م  ال�صيد،  تناولت 
ال�صريفة، وعر�ض لل�صيد يف كتب احلديث ال�صحيحة 
ُم�صلم،  الإم����ام  و�صحيح  ال��ب��خ��اري،  الإم����ام  ك�صحيح 
ب��ع��ده��ا ت��ن��اول ذل���ك يف م��ع��اج��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ّي��ة عند 
اب���ن م��ن��ظ��ور يف ل�����ص��ان ال���ع���رب، ول��ل��خ��ل��ي��ل ب��ن اأح��م��د 
الفراهيدّي الب�صرّي يف ُمعجم العني، وللفروز اآبادي 
الذين  ��َح��اح،  ال�����صِ يف  ول��ل��رازي  املحيط،  القامو�ض  يف 
تناولوا يف معاجمهم تلك مفردات: ال�صيد، القن�ّض، 

الطرد، اجلوارح، البيزرة.
 وجاء الف�صل الثاين بعنوان: ال�صيد يف ذاكرة التاريخ 
، اأو�صح فيه مل�صرة رحلة �صيد ال�صقور واجلوارح يف 
التاريخ  ال�صيد يف  ووق��ف عند   القدمية،  احل�صارات 
ال���ق���دمي  ل��ب��ي��ان اأق�����دم م��رج��ع ع���ن ري��ا���ص��ة ال�صيد 
بال�صقور، واأول من كتب من الغربيني عنها، وملكانة 
ح�صارة  ويف  ال����دول،  بع�ض  يف  وتقدي�صها  ال�����ص��ق��ور 
العراق القدمي خا�صة عند احل�صارة الآ�صورية الذين 
كان ملوكهم اأول من �َصّن الزينة يف احتفالت ال�صيد 

الباذخة لإر�صاء الإله ناُبو. 
 ب��ع��ده��ا ع��ر���ض ل����  ال�صيد ع��ن��د ال��ع��رب  وه���و حم��ور 
عن  وافّية  معلومات  فيه  اأورد  ال��ذي  الثالث،  الف�صل 
ثم  اجلاهلية،  منذ  للعربّي  املحببة  الريا�صة  ال�صيد 
يف الإ�صام ويف الع�صريني التاليني الأموي يف دم�صق 
الآث��ار  يف  ال�صيد  عن  واحلديث  بغداد،  يف  والعبا�صّي 
العربّية، واإيراد مناذج و�صواهد تاريخية عن اخللفاء 
بال�صقور  ال�����ص��ي��د  ري��ا���ص��ة  اأح���ب���وا  ال���ذي���ن  واحُل���ك���ام 

واجلوارح الأخرى.
 وختم ال�صامّرائي الكتاب بالف�صل الرابع الذي حمل 
، وهو وقفة عند خم�ض  عنوان  �صيد ال�صقور عربياً 
كنماذج  املوؤلف  اختارها  بال�صيد  اهتمت  عربية  دول 
بريا�صة  اهتمت  والتي  احل�صر  ل  الذكر  �صبيل  على 
�صيد ال�صقور فيها، وهي: �صيد ال�صقور يف الإمارات، 
و�صيد ال�صقور يف ال�صعودية، و�صيد ال�صقور يف قطر، 
و�صيد ال�صقور يف العراق، و�صيد ال�صقور يف تون�ض .

اأجرى وفد معر�ض ال�صارقة الدويل للكتاب العديد 
التي  اللقاءات والزيارات والإجتماعات املختلفة  من 
راف��ق��ت م�����ص��ارك��ت��ه   يف ال�����دورة 19 مل��ع��ر���ض  بكني 
مبركز  اأم�ض  فعالياته  انتهت  ال��ذي  للكتاب  ال��دويل 
بكني  ال�صعبية  ال�صني  جمهورية  بعا�صمة  املعار�ض 
 58 نحو  من  ن�صر  دار   2000 من  اك��رث  مب�صاركة 

دولة حول العامل.
وتراأ�ض وفد معر�ض ال�صارقة الدويل للكتاب ال�صيد 
واملبيعات  الت�صويق  ق�صم  رئي�ض  ���ص��امل  عمر  ���ص��امل 
اخلارجية  ال�صوؤون  تنفيذي  كومار  موهن  وال�صيد 

للمعر�ض، 
وزار من�صة املعر�ض العديد من ال�صخ�صيات ال�صينية 

اإ�صافة اىل دور ن�صر عاملية وموؤ�ص�صات اأكادميية. 
ق�صم  رئي�ض  �صامل  عمر  �صامل  ق��ال  ال�صدد  ه��ذا  ويف 
للكتاب:«  ال�صارقة  معر�ض  يف  واملبيعات  الت�صويق 
ت���اأت���ي ه���ذه امل�����ص��ارك��ة ت��ط��ب��ي��ق��اً ل��ت��وج��ي��ه��ات �صاحب 
القا�صمي  �صلطان بن حممد  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو 
ت��وؤك��د  ال��ت��ي  ال�����ص��ارق��ة  الأع��ل��ى ح��اك��م  املجل�ض  ع�صو 
عاملياً  العريقة  ال���دول  م��ع  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��ب��ادل  اهمية 
بالثقافة  نف�صه  ال��وق��ت  يف  وتعريفهم  ال�صني،  مثل 
جمالت  تو�صيع  يف  والرغبة  والعربية،  الإ�صامية 
من  وال�صتفادة  امل�صرتك،  ال��دويل  الثقايف  التعاون 
العلوم  بها  تتميز  ال��ت��ي  ال��رثي��ة  الثقافية  التجربة 

والآداب ال�صينية«.
العام  دورة  يف  املعر�ض  م�صاركة  وع���ززت  واأ����ص���اف:« 
احلايل يف ال�صني من الدور الثقايف لدولة الإمارات 
عقد  حيث  الكبر،  املحفل  ه��ذا  يف  املتحدة  العربية 

ال���وف���د ���ص��ل�����ص��ل��ة م���ن الج���ت���م���اع���ات م���ع ال��ن��ا���ص��ري��ن 
دول  من  لنا�صرين  اإ�صافة  خا�ض  ب�صكل  ال�صينيني 
اأخرى دعاهم خالها اىل امل�صاركة مبعر�ض ال�صارقة 
الدويل للكتاب لهذه ال�صنة، حيث مت توجيه العديد 
من الدعوات املماثلة يف املعر�ض، واأبدى عدد كبر من 
ورغبتهم  بالدعوة،  ترحيبهم  ال�صينيني  النا�صرين 
ا�صتعدادهم  خ��ال  م��ن  ال��ت��ع��اون  ع��اق��ات  تعزيز  يف 

للم�صاركة يف الرنامج املهني للمعر�ض«.
النا�صرين  ال��دع��وة جلمعية  املعر�ض  وق��د وج��ه وف��د 
ال�صينيني   حل�صور معر�ض ال�صارقة الدويل للكتاب 
ه���ذه ال�����ص��ن��ة ، وث��م��ن م��ال��ق��ي��ه م���ن ح�����ص��ن احل��ف��اوة 
الثقافية  العاقات  عمق  على  ي��دل  مبا  والرتحيب 
وفد  ح�صر  كما  وال�����ص��ني،  الإم�����ارات  ب��ني  امل�صرتكة 
م��ع��ر���ض ال�����ص��ارق��ة ال�����ص��ارق��ة ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب حفل 

ال���ذي اق��ي��م على  ال��ن��ا���ص��ري��ن ال��ري��ط��ان��ي��ني  جمعية 
ه��ام�����ض ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���ض ب��ك��ني،ال��ذي ي��ه��دف اإىل 
توطيد عاقات النا�صرين الريطانيني بالنا�صرين 
الفر�صة  ه��ذه  املعر�ض  وف��د  ا�صتغل  وق��د  ال�صينيني 
لقي  كما  الدولتني  من  النا�صرين  باأهم  يلتقي  لكي 
امل��ع��ر���ض ال��ع��دي��د م��ن الإ����ص���ادات ب����دوره ال��ث��ق��ايف يف 

املنطقة، وماي�صهده من تقدم وازدهار لفتني.
 هذا وتت�صمن فعاليات الرنامج املهني العديد من 
اإ�صافة اىل برنامج  املحا�صرات واحللقات النقا�صية، 
للنا�صرين  ت��ق��ام  ال��ت��ي  املختلفة  التدريبية  ال��ور���ض 
ادارة  حت��ر���ض  حيث  امل��ع��ر���ض،  فعاليات  انعقاد  قبل 
تقدمي  املهني  ال��رن��ام��ج  يت�صمن  ان  على  امل��ع��ر���ض 
جميع الإمكانات الازمة التي ت�صب يف دعم خرات 
العاملني يف قطاع الكتاب والن�صر يف الدولة واملنطقة. 
ويت�صمن الرنامج ابرام عقود الرتجمة على اأ�صا�ض 
لفئة  4000 دولر  والتي تقدر ب  منحة الرتجمة 
كتب الكبار و1500 دولر لفئة كتب الأطفال والتي 
للنا�صرين  للكتاب  الدويل  ال�صارقة  يقدمها معر�ض 
وذلك دعماً لرتجمة الكتب من واىل اللغات املختلفة 
اأن هذا  اأنحاء العامل، حيث  وبهدف ن�صر الثقافة يف 
امل���وؤمت���ر ه��و ف��ر���ص��ة ت��ع��ارف وت��وط��ي��د ع��اق��ات بني 
اأنحاء العامل، ويح�صر هذا املوؤمتر ما  النا�صرين يف 
والوطن  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  م��ن  نا�صر   300 م��ن  يقرب 

العربي.
 وجدير بالذكر اأن معر�ض ال�صارقة الدويل للكتاب 
نوفمر   6 تاريخ  من  الفرتة  يف  �صيقام  العام   لهذا 

وحتى 16 نوفمر يف مركز اك�صبو ال�صارقة.

اخ��ت��ت��م وف���د م��ع��ر���ض اأب��وظ��ب��ي ال����دويل للكتاب 
الذي  للكتاب  ال��دويل  م�صاركته يف معر�ض بكني 
ن��ظ��م يف ال��ف��رتة م��ن 28 اأغ�����ص��ط�����ض ول��غ��اي��ة 1 
�صمن  الوفد  م�صاركة  وج��اءت  احل��ايل.  �صبتمر 
ب��رن��ام��ج ال��ت��وا���ص��ل وال��ت�����ص��وي��ق ال����دويل ملعر�ض 
اأب��وظ��ب��ي ال�����دويل ل��ل��ك��ت��اب ال����ذي ت��ن��ظ��م��ه هيئة 

اأب��وظ��ب��ي ل��ل�����ص��ي��اح��ة وال��ث��ق��اف��ة وي��ع��د م���ن اأك���ر 
م��ع��ار���ض ال��ك��ت��اب واأ���ص��رع��ه��ا من���وا ع��ل��ى م�صتوى 
وقام  اإفريقيا.  و�صمال  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة 
فريق املعر�ض ب�صل�صلة من اللقاءات والجتماعات 
ومن  ال�صني  من  الن�صر  ع��امل  يف  املخت�صني  مع 
باقي دول العامل حيث يجتمع حتت قبة معر�ض 

ب��ك��ني يف دورت�����ه ال��ع�����ص��ري��ن اأك�����رث م���ن 2000 
نا�صرين  ت�صجيل  الفريق من  عار�ض وقد متكن 
ج����دد يف ال������دورة ال���راب���ع���ة وال��ع�����ص��ري��ن مل��ع��ر���ض 
اأبوظبي الدويل للكتاب املقرر تنظيمها يف الفرتة 
وق��ال   .2014 م��اي��و   5 اأب��ري��ل ولغاية   29 م��ن 
املكتبة  لقطاع  التنفيذي  املدير  القبي�صي  جمعة 

والثقافة  لل�صياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  يف  الوطنية 
وم���دي���ر م��ع��ر���ض اأب���وظ���ب���ي ال�����دويل ل��ل��ك��ت��اب ان 
معر�ض بكني يعتر من املعار�ض الأ�صا�صية التي 
تقدم فر�صة �صانحة للقاء النا�صرين من ال�صرق 
ان معر�ض  واأ�صاف  العامل.  وباقي دول  الأق�صى 
اأبوظبي للكتاب �صم العام املا�صي حوايل 1025 

عار�صا من النا�صرين واملخت�صني يف عامل الكتاب 
للنمو  ب��ا���ص��ت��م��رار  ون�صعى  ب��ل��دا   50 م��ن  ج����اوؤوا 
امل��ع��ت��دل يف م�����ص��اح��ة امل��ع��ر���ض وع����دد ال��ع��ار���ص��ني 
نف�صه  الوقت  يف  واملحافظة  امل�صاحبة  والرامج 
الفكرية  امللكية  ح��م��اي��ة  وم��ع��اي��ر  اجل����ودة  ع��ل��ى 
وتعزيز ح�صور البادرات الدولية تلك التي ت�صهم 

ي��ذك��ر ان معر�ض  ال��ع��رب��ي.  ال��ك��ت��اب  يف ���ص��ن��اع��ة 
العربية  باململكة  احتفى  للكتاب  ال���دويل  بكني 
كما  العام  لهذا  �صرف  �صيف  بو�صفها  ال�صعودية 
والبحوث  للدرا�صات  الإم��ارات  مركز  فيه  �صارك 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ودائ������رة ال��ث��ق��اف��ة والإع������ام يف 

ال�صارقة واحتاد النا�صرين العرب. 
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اإيفانز  كري�ض  الأم��رك��ي  النجم  يخو�ض 
جتربته الإخراجية الأوىل يف فيلم جديد 
يدور حول ق�صة امراأة ت�صرع للحاق باأحد 

القطارات، غر اأنها تتعر�ض لل�صرقة.
وذك����ر م��وق��ع )دي����دلي����ن( الأم���رك���ي اأن 
واإن��ت��اج��ه  الفيلم  اإخ����راج  �صيتوىل  اإي��ف��ان��ز 
واأداء دور البطولة يف فيلم )قطار ال�صاعة 
 .)Train  1:30( والن�صف(  ال��واح��دة 
اأح���داث الفيلم ح��ول ام���راأة ت�صرع  وت���دور 
للحاق بالقطار عندما تتعر�ض يف طريقها 
ب��ا���ض ك��ت��اب��ة ن�ض  ل��ل�����ص��رق��ة. وت����وىل رون 
وان��درلن��د  �صركة  �صتموله  ال���ذي  الفيلم 
ل��ل��م��رئ��ي��ات وال�����ص��وت��ي��ات. و���ص��ي�����ص��ارك��ه يف 
اإنتاج الفيلم مارك كا�صن، وهاورد وكارين 
اإمي��رم��ان، وم��اري فيول.  بولدوين، وبيل 
ويخطط اإيفانز لبدء عملية اإخراج الفيلم 
قبل  اإنتاجه،  لتتم عملية  املقبل،  اخلريف 
اأم���رك���ا( يف ج��زء  ي����وؤدي دور )ك��اب��ن  اأن 
ع�صر  )امل��ن��ت��ق��م��ون:  �صل�صلة  م���ن  ج��دي��د 

األرتون(، للمخرج جو�ض ويدون.

قّررت النجمة الأمركية كري�صن 
م�صتقبلها  على  الرتكيز  �صتيوارت 
ب��اجل��ان��ب الفني،  وع���دم الك��ت��ف��اء 
اأجنل�ض  بلو�ض  بجامعة  فالتحقت 
على  وحت�صل  درو���ص��ه��ا  لت�صتكمل 

�صهادة.
وذك���رت �صحيفة )داي��ل��ي م��رور( 
 23( ���ص��ت��ي��وارت  اأن  ال��ري��ط��ان��ي��ة 
���ص��ن��ة( ���ص��ج��ل��ت يف ج��ام��ع��ة ب��ل��و���ض 
اأجن���ل�������ض، ب���ع���د ان���ت���ه���اء ع��اق��ت��ه��ا 
ب���ال���ن���ج���م ال�����ري�����ط�����اين روب�������رت 

باتين�صون.
ت��در���ض  ���ص��ت��ي��وارت  اأن  واأو����ص���ح���ت 
ج��ام��ع��ة  يف  الإن���ك���ل���ي���زي(  )الأدب 
UCLA، بينما ت�صتمر يف القيام 

بالتزاماتها ال�صينمائية.
النجمة  م��ن  م��ق��ّرب  وق���ال م�صدر 
متلك  ك��ري�����ص��ن  اإن  الأم���رك���ي���ة 
ل��ك��ن لديها  ال�������دولرات،  م��اي��ني 
حياة خارج اإطار الأف��ام، وهي مل 
تنِه درا�صتها من قبل، والآن تريد 

اأن يكون لديها تعليم منا�صب.

عملت كري�سنت ويغ بانتظام منذ جناحها 
ت  فاأدَّ  ،Bridesmaids الكبري يف فيلم 
نوع االأدوار التي اعتادتها: اأدوار م�ساندة 
غريبة يف اأعمال كوميدية اأو اأدوار ثانوية 
�سوتها  اإعطاء  عن  ف�ساًل  م�سل�سالت،  يف 
الالفت  وظهورها  كرتونية  ل�سخ�سيات 
يف عدد من حفالت توزيع اجلوائز. لكن 
هذا كله ال يخفي ما ميثله فيلمها اجلديد 

.Girl Most Likely

رجًا  كري�صنت �صتيوارت يف... اجلامعة كري�ض اإيفانز  خمخُ

 Bridesmaids اأول دور بطوله لها بعد Girl Most Likely

كري�صنت ويغ: بداأت العمل يف عامل الفكاهة ومل اأخرج منه
 Girl Most فيلم   يف  وي��غ  كري�صن  دور  ي�صكِّل 
كتبت  ب��ع��دم��ا  ت���وؤدي���ه  ب��ط��ول��ة  دور  اأول   Likely
و����ص���ارك���ت يف ف��ي��ل��م ح���ق���ق جن����اح����اً ب�����اه�����راً. ت���ذك���ر: 

بعد  اأعمايل  ب�صاأن  كبرة  توقعات  كثرون  )ميلك 
Bridesmaids. لكنني ل اأحمل هذا العبء 

اأرّك��ز على ما  اأفكر بطريقة خمتلفة. ل  لأنني 
يظنه الآخرون(.

ل��ك��ن )ال���ت���وق���ع���ات( ت�����ص��ّك��ل ال�������ص���رك ال���ذي 
 Girl Most يف  �صخ�صيتها  ف��ي��ه  ت��ق��ع 
مي�صيل  ���ص��ي��ن��اري��و  ي���ت���ن���اول   .Likely
م��ورغ��ان حياة ام���راأة ُت��دع��ى اإمي��وج��ني يف 

ع��ق��ده��ا ال���راب���ع ك��ان��ت مت��ل��ك ت��وق��ع��ات 
�صبابها. فعندما كانت  كبرة خال 
ف��ازت بجائزة عن  املراهقة،  �صن  يف 
تقرر  لذلك  كتبته.  م�صرحي  ن�ض 
ن��ي��وي��ورك،  يف  ح��ظ��ه��ا  جت�����ّرب  اأن 
ح��ي��ث حت��ظ��ى ب��وظ��ي��ف��ة يف جملة 
ومب��ج��م��وع��ة م��ن الأ���ص��دق��اء من 
املظاهر  ل��ك��ن  ال��راق��ي��ة.  الطبقة 
خ���ادع���ة، ك��م��ا ه���ي احل�����ال دوم����اً 

فعملها  الفكاهية،  الأف����ام  يف 
العاطفية  وع��اق��ت��ه��ا  م�����ص��ٍن 

غر ناجحة.
 ع��ن��دم��ا ت��ق��دم اإمي��وج��ني على 
ُتر�َصل  زائفة،  انتحار  حماولة 
احل��ي��اة  اإىل  ن��ي��وج��ر���ص��ي،  اإىل 
اأم��ه��ا  واإىل  ع��ن��ه��ا،  تخلت  ال��ت��ي 
)اآن���ي���ت ب��ي��ن��ي��ن��غ( ال��ت��ي ه��رب��ت 
م���ن���ه���ا. ت���خ���ر وي�������غ: )ب���ات���ت 

اإمي��وج��ني يف �صن ت��رى فيها 
َم�����ن ح���ول���ه���ا مي��ل��ك  ك����ل  اأن 
بخافها  اخل��ا���ص��ة،  ح��ي��ات��ه 
بال�صياع،  ت�صعر  لذلك  هي. 
فعله  ع��ل��ي��ه��ا  م���ا  ت��ع��رف  ول 
مماثلة.  حياة  على  لتح�صل 
م��ن��ا  ك���ث���ري���ن  اأن  اأع����ت����ق����د 
مي��ل��ك��ون م�����ص��اع��ر مم��اث��ل��ة، 

فنظن اأننا مل نحقق ما نحلم 
به ولن نحققه(.

جناح مبكر
ي�����ت�����ن�����اول ال�����ف�����ي�����ل�����م، ال�������ذي 

اأخ��رج��ه ال��ف��ري��ق ذات���ه ال��ذي 
 American اأع����������ّد 

 ،S p l e n d o r
م���������و����������ص���������وع َم�������ن 

النجاح  يحققون 
ب���������اك���������راً يف 

اأنهم  اإل  املدينة،  قا�صدين  املنزل  فيرتكون  احل��ي��اة، 
دي��اره��ا، تقييم  اإىل  ال��ع��ودة  اإمي��وج��ني  يخفقون. على 
كان  التي  واحل��ي��اة  اأمها  ومواجهة  حياتها، 

باإمكانها اأن تعي�صها.
ت����ق����ول وي������غ ال����ت����ي ت����رع����رع����ت يف 
ن���ي���وي���ورك:  يف  روت�������ص���ي�������ص���رت 
)يعتر كثرون ممن يرتكون 
م���ن���ط���ق���ت���ه���م وي���ن���ت���ق���ل���ون 
اأخ��رى  منطقة  يف  للعي�ض 
امل����ك����ان ال������ذي اأت�������وا م��ن��ه 
)ح��ي��ات��ه��م ال��ق��دمي��ة( اأو 
احل���ي���اة ال��ت��ي ي���ودون 
اأحبه  م��ا  ن�صيانها. 
يف هذه الق�صة اأن 
اإمي��وج��ني حتظى 
بفر�صة العودة اأو 
ب���الأح���رى ُت��رَغ��م 
ع��ل��ى ال���ع���ودة اإىل 
ذل���ك امل���ك���ان ال���ذي 
ت��ظ��ن اأن���ه���ا ت��ك��رره 
وتكت�صف ما كانت 
حتب فيه خال 

ن�صاأتها(.
ت���ق���ّر وي�����غ اأن���ه���ا 
ت��خ��ت��ار اأدواره�����ا 
اإىل  ب��ال���ص��ت��ن��اد 
)����ص���خ�������ص���ي���ات 
اأو  حم������������������ددة 
اأح�����ي�����ان�����اً م���دى 
غ��������راب��������ة ه�����ذه 
ال�����ص��خ�����ص��ي��ات(. 
ع���ن���دم���ا اأر�����ص����ل 
اأ�صدقاوؤها  اإليها 
م�������������ن م�������وق�������ع 
 F u n n y
 or Die
الإل��������������ك��������������رتوين 
م�صل�صلة  من  حلقة 
 D r u n k
History توؤدي 
ب���ات���ي  دور  ف���ي���ه���ا 
فتاة ثرية  هر�صت، 
�صبعينيات  يف  ُخطفت 
ما  )كل  املا�صي،  القرن 
باتي  قوله:  عليهم  كان 
 Drunkو ه��ر���ص��ت 
فقراأت   .)History
امل���م���ث���ل���ة ال��ف��ك��اه��ي��ة 
ن����ات����ا�����ص����ا ل���ي���ج���رو 
ق���������ص����ة ه����ر�����ص����ت، 
ال�صرب،  اأف��رط��ت يف 
وراح������������ت ت����روي����ه����ا 
ف����ي����م����ا ك������ان������ت وي�����غ 

اأغ�صط�ض العمل  توؤدي دور باتي. �صتبداأ ويغ يف �صهر 
بعنوان  الفكاهية  اللقطات  بع�ض  فيها  درام���ا  على 
Welcome to Me. كذلك �صت�صارك يف الفيلم 
ال��ذي   ،The Skeleton Twins ال���درام���ي 
توؤدي فيه دور البطولة اإىل جانب زميلها ال�صابق يف 
جت�صد  ه��ادر.  بيل   Saturday Night Live
وهيدر دور تواأمني يجتمعان جمدداً ويعيدان تقييم 
حياتهما بعدما �صارفا على املوت. يذكر هادر: )اأعتقد 
مماثل.  دور  يف  يرونني  عندما  �صُيفاجاأون  النا�ض  اأن 

ويل ملء الثقة من اأن كري�صن �صتفاجئهم اأي�صاً(.
وهذا بالتاأكيد ما ي�صعى اإليه كل ممثل: فر�صة مفاجاأة 
اجلمهور. عندما تبلغ ويغ الأربعني من عمرها )22 
اأغ�صط�ض(، �ُصتتاح لها اأخراً فر�صة القيام مبا ترهن 
اأنها ترع به: الدراما. فاإبداعاتها  اأعمالها الفكاهية 

امل�صحكة حتمل نفحة من احلزن اأو املاأ�صاة حتى.
ت��و���ص��ح وي����غ: )ب�����داأت ال��ع��م��ل يف ع���امل ال��ف��ك��اه��ة ومل 
ال��ي��وم بفر�ض اجلمع بني  اأح��ظ��ى  اأخ���رج منه. ورمب��ا 

معرفة  ال�صعب  م��ن  ول��ك��ن  ه��ذي��ن(.  التمثيل  ع��امل��ي 
راأي���ه���ا يف ال��ت��ب��دلت ال��ت��ي ط�����راأت ع��ل��ى ح��ي��ات��ه��ا بعد 
Bridesmaids، الذي ح�صد 170 مليون دولر 
على �صباك التذاكر يف الوليات املتحدة عام 2011.

تقول: )ل اأدري كيف اأجيب عن �صوؤال مماثل. ل اأملك 
ما اأقارنه به. ل اأجيد الكام عن نف�صي. يا اإلهي!(.

ينل  مل  اأي�����ص��اً.  )التوقعات(  بلعبة  �صلة  لهذا  لرمبا 
فقد  النقاد.  ا�صتح�صان   Girl Most Likely
ذكرت جملة ذكر Slant Magazine اأن الفيلم 
كان على الأرجح )جمرد عمل باهت للممثلة البارعة 

واملوهبة كري�صن ويغ(.
ما  فهي  مماثلة،  تعليقات  جتاهلت  املمثلة  ه��ذه  لكن 
وال��غ��ري��ب��ة(  )ال��ق��امت��ة  ال�صخ�صية  ع��ن  تبحث  زال���ت 
التالية وعن ذلك الفيلم امل�صتقل املميز. تو�صح: )بعد 
اأن ت�صارك يف فيلم يحقق النجاح، يعّلق النا�ض اأهمية 
كثراً  قلقت  اإن  ولكن  تالياً.  به  تقوم  ما  على  ك��رى 

حيال اأمر مماثل، ل ت�صارك يف اأي عمل(.

�صالدانا خ�صراء 
يف )حرا�ض املجرة( 

 

ال�صا�صة  على  �صالدانا  زوي  ال�صمراء  املمثلة  ب��ه  تظهر  اأن  ميكن  ل��ون��اً  ك��م 
الف�صية؟ فبعد اأن ظهرت   �صالدانا بب�صرة زرقاء يف فيلم )اأفاتار( للمخرج 
الكائنة  )ج��ام��ورا(،  �صخ�صة  حاليا  جت�صد  ك��ام��رون،  جيم�ض  الأم��رك��ي 
الف�صائية ذات الب�صرة اخل�صراء يف فيلم )حرا�ض املجرة( الذي بداأ ت�صويره 

منذ ب�صعة اأ�صابيع يف اململكة املتحدة.
وكانت �صالدانا قد ج�صدت يف الآونة الأخرة �صخ�صية اأهورا يف فيلم )�صتار 

تريك: اإنتوداركني�ض(.
خال  اأج��رت��ه��ا  مقابلة  يف  ع��ام��ا   35 العمر  م��ن  البالغة  النجمة  وق��ال��ت 
فعاليات مهرجان )كوميك كون( ال�صنوي يف �صان دييجو، اإنها تف�صل اأداء 

الأدوار الأنثوية يف اأفام اخليال العلمي اأكرث من الأفام العادية.
وي�صارك �صالدانا يف بطولة الفيلم النجم كري�ض برات.
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ن�صائح يجب اتباعها لتجنب 
اال�صابة بال�صرطان

عبد  حممد  ال��دك��ت��ور  ل����اأورام  القومى  باملعهد  الأورام  ع��اج  اأ���ص��ت��اذ  اك��د 
املعطى، ان هناك بع�ض الن�صائح يجب ان تتبع لتجنب الإ�صابة بال�صرطان 
م��ن �صمنها الإق����اع ع��ن ال��ت��دخ��ني ف���ورا، والم��ت��ن��اع ع��ن ت��ن��اول اخل��م��ور، 
الثدى  �صرطان  ت�صبب  اأن  ميكن  لأن��ه��ا  ال���وزن،  زي���ادة  اأو  ال�صمنة  وجت��ن��ب 

والرحم والقولون.
الكرميات  وا�صتخدام  لفرتات طويلة  ال�صم�ض  لأ�صعة  التعر�ض  كما جتنب 
التى متت�ض الأ�صعة البنف�صجية لدى التعر�ض لل�صم�ض، وجتنب الإ�صابة 

بالبلهار�صيا لتفادى الإ�صابة ب�صرطان املثانة.
و�صى(، لقدرتهما على  الفرو�صى )بى  الكبدى  باللتهاب  الإ�صابة   ومنع 

اإمكانية الإ�صابة ب�صرطان الكبد.
 مع اتباع طرق الأمن ال�صحى )مثل ارتداء القفازات و املاب�ض الواقية( 
فى اأماكن العمل التى ت�صتخدم الكيماويات ال�صارة كالأ�صب�صتو�ض وبع�ض 
الأ�صباغ ومركبات الزرنيخ والكروم والنيكل والقطران والإ�صعاع، والإقال 
احلمراء  اللحوم  ا�صتبدال  مع  الطعام  فى  والزبد  الدهون  ا�صتهاك  من 

بالدجاج وال�صمك.
واأ�صار اإىل �صرورة الإكثار من تناول الفواكه واخل�صراوات والأغذية التى 
حتتوى على الألياف فهى حتمى اجل�صم من الإ�صابة بال�صرطان والهتمام 

مبزاولة الريا�صة.

�صرود الذهن  يلعب دورا 
رئي�صيا يف اال�صابة باالرق

ك�صفت باحثون من جامعة كاليفورنيا ان الذهن ال�صارد يلعب دورا رئي�صيا 
يف ا�صابة الن�صان بالرق .

يف  �صعوبة  يجدون  النوم  يف  م�صكلة  لديهم  الذين  ال�صخا�ض  ان  واك���دوا 
ال��ذي يت�صبب يف �صرود النتباه مو�صحني ان  اغ��اق اجل��زء اخلا�ض باملخ 
النوم فقط بل يواجهون �صعوبة  ه��وؤلء ال�صخا�ض ل يجدون �صعوبة يف 

اكر يف امتام مهامهم اليومية خال النهار.
اكت�صاف  اإك�صري�ض  الريطانية ان  الباحثون وفقا ل�صحيفة  ديلي  وقال 
هذه التنوعات يف ان�صطة املخ قد ي�صاعد البحاث الرامية اىل اكت�صاف عاج 

فعال لارق. املمثلة اإيفلني برو�سو لدى و�سولها حل�سور عر�ض فيلم Tom a la Ferme املناف�ض يف مهرجان البندقية ال�سينمائي بفيني�سيا.)اأ ف ب(

الكرز 
لمعة  ق�صرة  ذات  اأن��ي��ق��ة  ث��م��رة 
وه����ي م���ن ال���ث���م���ار احل��م�����ص��ي��ة 

ن�صبة  على  وحتتوي 
ع�����ال�����ي�����ة م���ن 
ف�����ي�����ت�����ام�����ني 

وح��ام�����ض   C
وم�صتقات  التفاح، 

ال�صاي�صات. 
فوائده: 

ع��ل��ى مقاومة  ال��ق��درة  ل��ه   -
اللتهابات وبالذات اذا اأخذ بكميات كبرة. 

- مفيد يف حالت ال�صابات احلادة. 

• من هو خمرتع الهاتف؟

- جراهام بل

خمرتع اآلة الت�سوير الفوتوغرايف؟ هو  • من 

- جورج اإي�صتمان

؟ املذياع  خمرتع  هو  • من 

- دي فور�صت

؟ التلفاز  خمرتع  هو  • من 

- فيل فارنذورث 

• كم عدد اأحاديث االإمام البخاري بعد حذف املكرر ؟

- 2762 حديث

العامل؟ يف  برتول  حقل  اأكرب  يقع  • اأين 

- يف الكويت

• هل تعلم اأن اأبا بكر الرازي هو مبتكر خيوط اجلراحة.
وكذلك هو وا�صف دائي اجلدري واحل�صبة.

والرازي يعتر اأ�صهر اأطباء العرب يف الع�صر العبا�صي على الطاق. فيل�صوف حكيم، كيماوي، اأولع بال�صعر 
واملو�صيقى يف �صغره، ثم عكف على درا�صة الطب والفل�صفة والكيمياء فنبغ وا�صتهر. توىل تدبر مار�صتان 
كتبه  اأج��ل  يعتر  ال��ذي  )احل���اوي(  موؤلفاته  واأه��م  بغداد  الع�صوي يف  البيمار�صتان  اأطباء  رئا�صة  ثم  ال��ري، 
ابتكر خيوط اجلراحة من م�صارين احليوانات. وهو  اأول من  ال��رازي  واأعظمها يف �صناعة الطب. ويعتر 
اأول من و�صف دائي اجلدري واحل�صبة حق الو�صف، وذلك يف ر�صالة كبرة تعد مفخرة من حفاظ  اأي�صاً 
املوؤلفات الطبية عند العرب. وفيها اأول بيان �صريري للجدري. وقد نقلت هذه الر�صالة اإىل خمتلف لغات 

العامل.
• هل تعلم اأن للعامل اأبو بكر الرازي الف�صل يف العديد من املبتكرات الطبية نذكر منها:

� اأنه اأول من ا�صتخدم فتيلة اجلرح.
� وهو اأول من ا�صتخدم الر�صا�ض الأبي�ض يف املراهم.

� وهو اأول من اأدخل الزئبق يف امل�صهل.
� وهو اأول من اأجرى التجارب على احليوان، فقد جرب العقاقر على القرود اأوًل للتاأكد من فاعليتها.

هو اأول من ف�صل الطب عن ال�صيدلة، فجعل ال�صيدلة علماً م�صتقًا قائماً بذاته. بعد اأن كانت ال�صيدلة 
مت�صلة بالطب، وهو اأول من اكت�صف عامل الوراثة.

كان خالد من املتفوقني يف مدر�صته حني اعلنت املدر�صة عن م�صابقة كبرة الفائز فيها �صيفوز برحلة جميلة 
و�صاعة قيمة ..هذا ما انا يف حاجة اليه �صاعة قيمة ،كانت هذه امنية خالد فاباه لي�صتطيع ان ي�صرتي له 
واحدة غالية، اذن �صيح�صل عليها من هذه امل�صابقة وا�صتعد اجلميع، بذل خالد كل جهد و�صهر كثرا راجع 
كتبا واختزن معلومات كثرة وقيمة فهو �صيحتاج لكل عون وكل معلومة، حتى جاء اليوم املرتقب.. �صفت 
الطاولت والكرا�صي وبداأ املتناف�صون من فرق املدار�ض تتناف�ض..  اجلميع يبذل جهده، ع�صر مدار�ض ا�صرتكت 
يف هذه امل�صابقة تقابلت كل مدر�صتني حتى اقرتبت النهاية.. نعم الن بقيت مدر�صتان فقط انها مدر�صة خالد 
واملدر�صة املناف�صة لها، وبداأت ال�صئلة تتواىل وخالد وزميله يبذلن جهدا كبرا كان الن�صيب الكر خلالد 
لغزارة معلوماته وتفوقه على زميله، اما املدر�صة الخرى فكان الطالبان يبذلن جهدا خارقا ليتفوقا عليه 
وكانت ال�صئلة تنهمر عليهما وكاأنها ر�صا�صات يجب حتا�صيها ولكن مل ي�صتطيعا ذلك فقد بداأت عامتهما 
تقل وترتفع عامات خالد وزميله، وبداأ ال�صياح يعلو والت�صجيع يزداد والوقت يكاد ينتهي، وعندما اطلقت 
املدر�صة  مدير  وج��اء  بحرارة  اجلميع  ف�صفق  خالد،  مدر�صة  كانت  الفائزة  املدر�صة  واعلنت  النهاية  �صفارة 
ليقول: لقد �صرفني ان يكون لدينا طالب مثل خالد اهنئه واعرتف رمبا عنده من معلومات كثرة لي�صت 
لدى مديره.. ف�صحك اجلميع لهذا املديح و�صفقوا وجاء الوقت للجوائز والفائز الول كان خالد، فاز ب�صاعة 
قيمة هدية من املدر�صة ورحلة جميلة له ولزميله و�صهادة تقدير جميلة لكل منهما �صيعلقها على احلائط 

لتكون ذكرى، وعاد للبيت يلب�ض ال�صاعة ويحمل �صهادة التقدير ويحلم بالرحلة املنتظرة.

الطالب املجتهد

حممد حمم�د �ل�شعيد
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  ط��ي��ار  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

�شهيل حممد عبد�هلل
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 حمم�د �ل�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.
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عبد�لرحمن حمم�د �ل�شعيد
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
ويتمنى ان ي�سبح رجل اأعمال ناجح 
اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل..  يف 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

الب�صل يحارب ال�صيخوخة
الب�صل  تناول  اأن  احليوانات  على  اأجريت  التى  الدرا�صات  اثبتت 
مكمات  �صكل  يف  تناوله  من  اأف�صل  الأك�صدة  من  حماية  يعطي 

غذائية.
خطر  خلف�ض  اأ���ص��ب��وع  غ�صون  يف  م���رات   7-1 بتناوله  وين�صح   

الإ�صابة ب�صرطان القولون وامل�صتقيم و احلنجرة واملبي�ض.
 الب�صل لي�ض جمرد مادة ذات رائحة كريهة يجب جتنبها، بل هي 
نوع من اخل�صراوات الغنية بالفافونويد )مركبات ع�صوية قابلة 
لانحال يف املاء لها مفعول م�صاد تاأك�صد وم�صاد للجذور احلّرة 

وت�صاهم يف الوقاية من اأمرا�ض القلب والأوعية وال�صرطان ( .
الب�صل  تق�صر  م��ن  ت��ك��رث  ل  كلها  ال��ف��وائ��د  ع��ل��ى  حت�صل  وح��ت��ى 

مركبات  معظم  على  حتتوي   ) )الق�صرة  اخلارجية  الطبقة  لأن 
الفافونويد �صواء كان ذلك كر�صيتني اأو النثو�صيانني املفيدين 

للج�صم ، ح�صبما ذكر املوقع اللكرتوين لل�صو�صنة.
مادة البوليفينول ) مركبات كيماوية نباتية وهي م�صادات اأك�صدة 
يف اجل�صم( متوفرة يف الب�صل اأكرث من الثوم والكراث والطماطم 
واجلزر والفلفل الأحمر. وهذه املادة مفيدة للغاية يف الوقاية من 

الأمرا�ض.
اأما الفافونويد فهي موجودة اأي�صاً بوفرة يف الب�صل ولكن تتغر 
النمو ويحتوي الب�صل على  اأنواع الب�صل وظروف  كميتها ح�صب 

ما ل يقل عن 100 ملليغرام من كر�صيتني يف 3-2/1 اأوقية.


