
وقد تبداأ امل�صكلة �صغرية بحيث ال حتتاج 
اإىل  وال   ، الييطييرفيين  ميين  اأي  ت�صنج  اىل 
الع�صبية ، ثم اإىل التخا�صم واخلالف. 
وهييييذه اخليييالفيييات ميييكيين اأن يييتييم واأدهييييا 
يف حييييينييهييا، واإيييقييافييهييا عيينييد حييدهييا، لكن 
الزوجن قد يفتقدان لتلك املهارات التي 
درا�صة  اجريت  وقد   ، ذلك  متكنهما من 
عييلييى بييعيي�ييض االأ�يييصييير اليي�ييصييعيييييدة ، وبع�ض 
االأ�صر التي وقع فيها الطالق، فوجد اأن 
امل�صكالت التي وقعت يف كال املجموعتن 
ب�صبب  كييان  هنا  الفرق  اأن  اإال  مت�صابهة، 
ال�صعيدة ملهارات متكنهم  االأ�صر  اكت�صاب 
من حل خالفاتهم �صريعا قبل اأن تتطور 
اأحببت  ،ولذلك  االأ�صوا  اإىل  م�صكالتهم 
اأن اأ�صع بن ايديكم مهارتن مهمتن ال 

بد من اكت�صابهما لكل زوج وزوجة.

هل تعتقدون اأن الزواج املثايل هو ذلك 
الذي ال يت�شاجر فيه الطرفان اأبدا؟ 

حتت  امل�صاكل  اإخييفيياء  ان  متييامييا،  بالعك�ض 
حياتكم  يف  يييوؤثيير  ال  يييقييال  كما  ال�صجادة 

الزوجية فقط، امنا يف �صحتكم اأي�صا. 
هييذا على االأقيييل مييا يزعمه اخليييراء من 
الذين  االأميييريكييييييية  جييامييعيية ميييييتيي�ييصيييييغييان 
الن�صاء  تيي�ييصييرف  عييلييى  اهتمامهم  رّكييييزوا 
مع  خمتلفة  م�صاكل  من  عانن  اللواتي 
اإليها  اأزواجييييهيييين. اليينييتييائييج الييتييي تييو�ييصييل 
اأظهرت  هييوؤالء كانت مثرية للذعر. فقد 
الغ�صب  يكبنت  كييّن  الييلييواتييي  الن�صاء  اأن 
داخل اأنف�صهن ومل يكّن راغبات باحلديث 
عييليينييي، عّر�صن  بيي�ييصييكييل  ميي�ييصيياكييلييهيين  عييين 
الوفاة،  وحتى  االنهيار  خلطر  اأنف�صهن 

وكان ذلك اخلطر م�صاعفا مبقدار اأربع 
مييييرات مييقييارنيية بيياليينيي�ييصيياء الييلييواتييي قّررن 

خو�ض ال�صجار بكل قوة.

فن ال�شراع
بات�صو  مييييايييييكييييل  اليييييدكيييييتيييييور  يييييتييييحييييدث 
حول  االأزواج  نف�ض  علم  يف  االخت�صا�صي 
الهادئة  الييزوجييييية  للعالقة  ميييكيين  كيييييف 
اجلوهر،  يف  لييكيين  ميي�ييصييجييرة،  تيييكيييون  اأن 
يعني  الكبري ال  )ال�صجار  اأي�صا:  خطرية 
نييهيياييية الييعييالقيية، بييل عييلييى الييعييكيي�ييض، فمن 
خالله ميكنكم جتنب نزاع اأكر قد يعني 
بالن�صبة لكم الطالق النهائي(. وبالتايل 
تنقذ  اأن  ميكن  املو�صمية  امل�صاجرات  فيياإن 
�ييصييّحييتييكييم، لييكيين اأييي�ييصييا عييالقييتييكييم. اإال اأن 
�صجارا نوعيا مثل هذا يتطّلب قدرا معينا 
ال�صباب  واإطييييالق  فالت�صاجر  الييفيين.  ميين 
الييدكييتييورة تريي  اأبيييدا.  اأميييرا �صهال  لي�ض 
الن�صائح  مييين  جمييمييوعيية  تييقييدم  اأوربييييييوخ 
حول كيفية ك�صب اأق�صى قدر ممكن من 
النقاط يف اأي نزاع، وكيف ميكن اأن يكون 
نزاعنا مثمرا بالن�صبة للعالقة الزوجية.

معناه )تافه(  �شيء  لكل   1-
ال توجد م�صكلة �صغرية لدرجة اأنه يجب 
امل�صكلة  وحتييديييد  نتجاهلها.  اأن  علينا 
فعندما  النجاح.  نحو  خطوة  اأول  يعتر 
ال�صهل  من  �صيكون  �صجارنا،  �صبب  نعلم 

علينا فهم وجهة نظر الطرف الثاين.

-2 اطالق م�شاعر الغ�شب
لدينا،  الغ�صب  فيييورة  مننع  اأن  يجب  ال 

فييييميييين االأفيييي�ييييصييييل 
امل�صاكل  مييواجييهيية 

بييييييييييدال من  فيييييييييييييورا 
ب�صر  االنيييييتيييييظيييييار 

حييتييى تيييراكيييم. ففي 
تبداأ  املعاك�صة  احليياليية 

الييي�يييصيييعييياب بييياليييراكيييم 
يحدث  وعندما  تباعا، 

ال�صجار، �صيكون من ال�صعب جدا حتديد 
م�صدر خالفنا.

انتقاد حمدد  3-
علينا خالل حدوث ال�صجار اأن ال نهاجم 
خ�صائ�ض  ان  االآخييير.  الطرف  �صخ�صية 
بيي�ييصييهييوليية، لكن  تييتييغييري  اليي�ييصييخيي�ييصييييية ال 
لذلك  اأف�صل.  يكون  اأن  ميكن  الت�صرف 
اأن نعاير  الت�صاجر  ال يجب علينا خالل 
انتقاد  ان  ال�صخ�صية.  ب�صفاته  �صريكنا 
قد  ال�صجار  �صّببت  التي  املحددة  اأفعاله 
اأكرث  بطريقة  النقا�ض  خييالل  يخدمنا 

ايجابية.
النف�ض  علماء  ن�صائح  اأن  ميين  وبالرغم 
حيال  ت�صرفنا  طريقة  حت�ّصن  اأن  ميكن 
املييي�يييصييياجيييرات، فييييياإن اليييو�يييصيييع قيييد يتغري 
نحاول  اأن  بييعييد  مييبييا�ييصييرة  جيييذري  ب�صكل 

ب�صكل  الييينييي�يييصيييائيييح  تيييليييك  مميييار�يييصييية 
تغيري  على  قييادرة  فانفعاالتنا  عملي. 
وبالتايل  كبري،  ب�صكل  انتقادنا  طابع 
اإفيييقييياده طييابييعييه اليييبيييّنييياء. وممييكيين بعد 
لييييي�ييض فقط  اأعيي�ييصييابيينييا  نييفييقييد  اأن  ذليييك 
بيي�ييصييبييب امليي�ييصيياعيير الييهييائييجيية، لييكيين حتى 
ب�صبب الكلمات املوجهة اإلينا ب�صكل غري 

مقبول.

اأ�شلوبان خمتلفان
امل�صاكل.  لت�صوية  اأ�صلوبن  ثمة  اإن  يقال 
املتوتر  كييالييزبييون  االنييتييهيياء  ميكننا  فيياإمييا 
خالل  من  الكثرية  عقده  يعّو�ض  الييذي 
لها  حييول  ال  التي  البائعة  على  ال�صراخ 
الذي  الييبييائييع،  ذليييك  ن�صبح  اأو  قيييوة،  وال 
يتحمل يوميا غ�صب زبائنه حتى يحن 
اأع�صابه  فيييييه  يييفييقييد  الييييذي  اليييييييوم  ذليييك 
النا�ض  جميع  على  النار  باإطالق  ويقوم 

يف متجره.
لذلك من االأف�صل حلل امل�صاكل مواجهة 
ب�صكل م�صرك مع  البداية  امل�صكلة منذ 
�صريككم. ف�صرارة ال�صجار التي انطلقت 
لن ت�صاهم فقط باإحياء عالقتكم، لكنها 
للت�صامح  رائعا  اإلهاما  اأي�صا  �صتمنحكم 

الحقا.
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املجهدات نف�صيًا يتح�ص�صن من الأ�صوات
واملجهدات نف�صياً هّن  الن�صاء املرهقات عاطفياً  اأن  وجدت درا�صة جديدة 
اأن  اأكييرث حت�ّص�صاً جتيياه االأ�ييصييوات وذكيير موقع هلث داي نيوز االأمييريكييي 
املجهدات  الن�صاء  اأن  وجييدوا  ال�صويدي،  كارولين�صكا  معهد  يف  الباحثن 
اأن  ميكن  العادية  املحادثة  اأن  كما  االأ�ييصييوات،  جتيياه  حت�ّص�صاً  اأكييرث  نف�صياً 

توؤمل بع�صهن.
وقال العلماء اإنه قد يحتاج االأطباء للنظر يف االإجهاد النف�صي ملري�صاتهن 

وم�صتوى اإرهاقهن لدى معاجلة م�صكالت ال�صمع لديهن.
اإنييه عندما يكون لديك حت�ّص�صاً  دان ح�صون،  املعهد  الروف�صور يف  وقييال 
اأ�صوات  مثل  العادّية  االأ�صوات  ببع�ض  ت�صعر  فقد  االأ�صوات،  من  مفرطاً 

ال�صكاكن واملالعق وحمّرك ال�صيارة، ثاقبة لالأذن .
واأ�صار اإىل اأن هذه احل�صا�صية املفرطة جتاه االأ�صوات ميكن اأن تكون حقاً 

معّطلة لبع�ض االأ�صخا�ض.
وقد عّر�ض الباحثون خالل درا�صتهم 208 امراأة و140 رجاًل يراوح 
عييمييرهييم بيين 23 و71 عيياميياً ويييعييانييون ميين االإرهييييياق الييعيياطييفييي ب�صكل 
والعقلي  البدين  االإجهاد  دقائق من   5 اإىل  اأو مرتفع،  متو�صط  اأو  قليل 

واالجتماعي.
االأ�صخا�ض  خ�صع  كما  الثلج،  يف  اليدين  و�صع  البدين  االإجهاد  وت�صمن 

الإجهاد عقلي وُروقبوا يف االأحوال االجتماعية املجهدة نف�صياً.
ورغم اأن اأياً من املجموعات مل تكن لديها ح�صا�صية خمتلفة جتاه االأ�صوات 
قبل التعّر�ض لالإجهاد، اإال اأن الدرا�صة ك�صفت اأن الن�صاء اللواتي يعانن 
من م�صتوى عاٍل من االإرهاق العاطفي كّن اأكرث حت�ّص�صاً جتاه االأ�صوات 
بعد التعّر�ض لالإجهاد، مقارنة بغري املرهقات. كما اأن بع�ض تلك الن�صاء 

وجدن املحادثات العادّية اأي�صاً كثرية ال�صجيج.

ق�صر من الزجاج 
تكون يف مقلب  نهايتها  و  االغرا�ض  كافة  فى  يوميا  ي�صتخدم  الزجاج 
النفايات مما يجعلها ثروة �صائعة بال هدف و نقال عن الدايلي ميل 
امل�صكلة  التي تعاين من هذه  املييدن  اكرث  فان مدينه ال�ض فيغا�ض هي 
املعروفة مبدينه اخلطايا ت�صتهلك مالين من  فمدينة ال�ض فيغا�ض 
الزجاجات يوميا حتى ا�صبحت تقدر برثوة حيث ان ا�صبوع يتم القاء 
من الزجاجات و التي تتكون عن مبيعات 26 مليون دوالر  طن   145

من الكحوليات .
البيئية قرر ان  �صكوت مكومب�ض م�صمم متخ�ص�ض يف جمال العمارة 
ي�صتفيد من كل هذا الزجاج املهدر ليبني ق�صر ملكي م�صتخدما اكرث 
من 500 الف زجاجة ي�صل وزنها اىل 290 الف رطل و التي �صحقت 

و خلطت مع املواد املركبة ليتم بناء مثل هذا املبنى ال�صخم . 
وما يعادل 8 مالعب لكرة القدم و كلف الق�صر 1.4 مليون و ا�صتغرق 
العمل عليه عام كامل كما ا�صطرت ال�صركة ل�صراء ك�صارة الزجاج 50 

الف دوالر ليطحنون الزجاجات فى املوقع . 
و  للتخزين  مييرافييق  و  ريا�صية  �صالة  على  بييداخييلييه  يحتوى  الق�صر 
بناء  اكرث من  يكلف  الزجاج  كليا من  امل�صنوع  الق�صر  ان  بالرغم من 
ال�صيد  التدوير اال ان م�صممه  الق�صر احلجري ب�صبب تكاليف اعاده 
�صكوت مكومب�ض يقول : كل هذا جزء من فعل ال�صيء ال�صحيح فهى 

جمرد و�صيلة رائعة للتخل�ض من الزجاج. 

الأبوان اجلدد يفقدون 4 �صاعات نوم كل ليلة
بريطانيا  اجلييدد يف  واالأمييهييات  االآبيياء  اأن  ام�ض  درا�صة جديدة،  ك�صفت 
والدة  من  االأوىل  ال�صنة  يف  نييوم  �صاعة   1456 اإىل  ي�صل  ما  يفقدون 

اأطفالهم.
ووجدت الدرا�صة، التي ن�صرتها �صحيفة )ديلي اك�صري�ض(، اأن 9 من 
اأ�صل كل 10 من االآباء واالأمهات اجلدد يفقدون 4 �صاعات نوم كل ليلة 

ب�صبب بكاء اأطفالهم.
الريطانين  واالأمييييهييييات  االآبيييييياء  مييين   5 كيييل  مييين  واحييييييداً  اإن  وقييياليييت 
احتياجات  على  للرد  الليل  يف  ي�صتيقظ  باأنه  اعييرف  والريطانيات، 
طييفييلييه عيينييد الييبييكيياء، مييثييل الييطييعييام وتييبييديييل احلييفييا�ييصييات واآالم ظهور 
االأ�صنان. واأ�صافت الدرا�صة اأن واحداً من كل 3 اعرف باأن اأهم معامل 
باأول  نطقه  تاله  الليل،  النوم خالل  الطفل،  والدة  االأوىل من  ال�صنة 

كلمة، ثم باأول �صحكة.
و�صع  ميي�ييصييوؤولييييية  يتحملن  الييريييطييانيييييات  االأميييهيييات  اأن  اإىل  واأ�يييصيييارت 
االأطفال اأثناء النوم، يف حن يتقا�صم زوجان فقط من كل 6 متزوجن 
االأمهات  10 من  كل  6 من  اأن  الدرا�صة  وجييدت  كما  امل�صوؤولية.  هييذه 
الريطانيات يطلنب امل�صورة من اأمهاتهن ب�صاأن كيفية و�صع اأطفالهن 

اأثناء النوم.

حتذير للحوامل من النباتية الكاملة 
الالئي  احلييوامييل  فوكيل  اأخيم  االأملييياين  الن�صاء  اأمييرا�ييض  طبيب  ن�صح 
اللحوم  نباتيا خالل فرة احلمل وميتنعن عن  يتبعن نظاما غذائيا 
خالله  يتناولن  واأن  فائقة،  بعناية  النظام  هييذا  بتحديد  واالأ�ييصييميياك، 

احلليب والبي�ض يف كل االأحوال.
كافية من  الن�صاء احلوامل كميات  تتناول  اأن  اأكد فوكيل �صرورة  كما 
منتجات احلبوب الكاملة والبقوليات كالفا�صوليا والعد�ض مع الفاكهة 
واخل�صراوات الطازجة، وقال اإنه بذلك فقط مُيكنهن اإمداد اأج�صامهن 

بكميات وفرية من احلديد والروتن الالزم لهن وللجنن .
الكاملة  النباتية  االأنظمة  اتباع  احلوامل من  االأمليياين  الطبيب  وحييذر 
مو�صحاً  اأييي�ييصيياً،  والبي�ض  احلليب  عيين  خاللها  اال�صتغناء  يتم  الييتييي 
ارتفاع  يف  الغذائية  االأنظمة  هذه  مثل  اتباع  يت�صبب  بقوله  خطورتها 
خطر اإ�صابة املراأة بالنق�ض الغذائي خالل احلمل، بل ومُيكن اأن ُيوؤدي 

اإىل تعر�ض اجلنن ملخاطر ج�صيمة .

حت�����������������ذي�����������������ر م�������ن 
ال���������ش����ي����ارات ال���ق���دمي���ة 
ال�صيارات  اإن  اأملييييييياين  خيييبيييري  قيييييال 
للذين  ميينييا�ييصييبيية  لييييي�ييصييت  الييقييدمييية 
يتعلمون قيادة ال�صيارات اأو الذين مل 
اجتيازهم  مت�ض فرة طويلة على 
اختبار القيادة.  وجاء هذا التحذير 
ال�صالمة  خلييييراء  اجييتييميياع  خيييالل 
لبحث  جو�صالر  مدينة  يف  املرورية 
اخلا�صة  التعليمات  حت�صن  �صبل 
بييقيييييادة اليي�ييصيييييارات يف اأملييانيييييا. وقال 
باحتاد  احليييييييوادث  اأبييييحيييياث  رئييييي�ييض 
�صيغفريد  االأملانية  التاأمن  �صركات 
املتعلمن  على  يتعن  اإنييه  بروكمان 
جتنب قيادة ال�صيارات امل�صنعة قبل 
ال�صيارات  اأن  واأ�صاف   .2000 عام 
بيييخيييوا�يييض ثبات  امليييييييزودة  احليييدييييثييية 
قائد  مل�صاعدة  ومميزات  اإلكرونية 
ال�صيارة هي االأكرث مالءمة، م�صريا 
اأن  كييذلييك  اأظييهييرت  اأن االأرقييييام  اإىل 
االأكرث  هي  قدما  االأكييرث  ال�صيارات 
الييتيي�ييصييبييب يف حييييوادث  احيييتيييميييااًل يف 
الييطييرق. وقيييال بييروكييمييان لييو التزم 
املييبييتييدئييون بييقيييييادة �ييصيييييارات جديدة 
تقليل  �صي�صاعد قطعا يف  ذلك  فيياإن 
االأقييدم تكون  احلييوادث، فال�صيارات 
ت�صبح  الأن  اأكيييير  بيي�ييصييورة  عيير�ييصيية 
كتلة �صفيح عند وقوع حادث، وهذا 
يوؤدي اإىل زيادة خطورة االإ�صابات . 
كما ن�صح االآباء واالأمهات يف اأملانيا، 
�صيارة  الأبيينييائييهييم  يييقييدمييون  الييذييين 
االبنة  اأو  االبيين  اجتاز  ما  اإذا  هدية 
اخييتييبييار الييقيييييادة اأو بييعييد اليينييجيياح يف 
باأال  الرئي�صي،  اليينييظييري  االخييتييبييار 

تكون هذه ال�صيارة قدمية.

غ���وغ���ل ت���ن���ف���رد ب��ع��ر���ش 
حم��������رك��������ات ال����ب����ح����ث 
تربعه  غوغل  بحث  حمرك  وا�صل 
على  البحث  حمييركييات  عر�ض  على 
البحث عر  كييان  �صواء  االإنييرنييت، 
النقالة  االأجيييهيييزة  اأو  احلييوا�ييصيييييب 

الذكية.
اأجرتها  اإحييي�يييصيييائييييييية  واأو�ييييصييييحييييت 
ميييوؤ�يييصييي�يييصييية نييييت ميييياركييييت �يييصيييري اأن 
على  ا�صتحوذ  بحث غوغل  حمرك 
البحث  عمليات  ميين   83.46%
خالل يناير-كانون الثاين 2013 
على ال�صبكة العنكبوتية با�صتخدام 
بفارق كبري جدا  احلوا�صيب، تاله 
بلغت  بح�صة  ييياهييو  بييحييث  حميييرك 
البحث،  عييمييليييييات  ميين   7.83%
بيييحيييث بينغ  بييييينييمييا جييييياء حميييييرك 
ثالثا  مبييياييييكيييرو�يييصيييوفيييت  اخلييييا�ييييض 

بن�صبة 4.85%.

)االأج���������ش����ام ال���داف���ئ���ة( 
ال�شينما  اإي���رادات  يت�شدر 
والرعب  الكوميديا  فيلم  ت�صدر 
ايرادات  الدافئة  االج�صام  اجلديد 
هذا  ال�صمالية  امريكا  يف  ال�صينما 
اال�صبوع حمققا ايرادات بلغت 20 

مليون دوالر.
الييفيييييلييم بييطييوليية نيييييكييوال�ييض هولت 
جوناثان  واخيييييراج  بييامليير  وتيييريييييزا 
ليفن. وجاء فيلم هانزل وجريتل 
�صائدا ال�صاحرات يف املركز الثاين 
اال�صبوع  عييين  ميييركيييزا  ميييراجيييعيييا 
بلغت  اييييييييييرادات  امليييا�يييصيييي حمييقييقييا 
من  الفيلم  دوالر.  مليون  2ر9 
دور  ويلعب  ويركوال  تومي  اخييراج 
رييييير وجيما  جيييريميييي  الييبييطييوليية 

ارتريتون وبير �صتورمار.
الينينجز  �صيلفر  فيلم  واحييتييفييظ 
كوبر  بيييييراديل  للممثل  بيياليييبييوك 
احتله  اليييييييذي  الييييثييييالييييث  بيييياملييييركييييز 
اال�ييصييبييوع املييا�ييصييي وحييقييق ايييييرادات 
بلغت 1ر8 مليون دوالر. وي�صارك 
لوران�ض  جينفر  الفيلم  بطولة  يف 
وروبرت دي نريو ويخرجه ديفيد 

للمو�صيقى تاأثري يف �صخ�صية الطفل 
دعت درا�صة متخ�ص�صة للمجل�ض العربي للطفولة اإىل االهتمام باملو�صيقى وتعليمها لالأطفال 

لكونها تنمي �صخ�صياتهم واجلوانب االجتماعية لديهم.
واإن املو�صيقى تتميز كفن بقدرتها التي ال ت�صاهى على التاأثري يف اأدق انفعاالت 

حلظات  اأغلب  يف  وم�صاحبته  وعواطفه  اأحا�صي�صه  عن  والتعبري  االإن�صان 
وجوده م�صرية اإىل ارتباط الطفل باملو�صيقي بدءا من اإن�صاته لدقات قلب 
اأمه اأو غنائها له يف املهد وما ي�صحب ذلك من فرحة باملو�صيقى يف اأغاين 

االأطفال وحيويتهم ون�صاطهم باندماجهم يف االأحلان.
والعقلية  اجل�صمية  املكونات  من  عييدد  من  تركب  الطفل  �صخ�صية  اأن  الدرا�صة  واأو�صحت 

واالنفعالية واالجتماعية تتفاعل مع بع�صها البع�ض وتتبادل التاأثريات.
فالربية املو�صيقية توؤدى اإىل تنمية التوافق احلركي والع�صلي يف الن�صاط اجل�صماين اإ�صافة 
وتنمية هذه اجلوانب اجل�صمية من  املختلفة  االأ�صوات  التمييز بن  االأذن على  تدريب  اإىل 
والعزف على  واالإيقاع احلركي  والغناء  املو�صيقى  كالتذوق  اأن�صطة مو�صيقية متعددة  خالل 

االآالت.
واأ�صارت الدرا�صة اأي�صا اإىل تاأثري املو�صيقى على الناحية االنفعالية لدى الطفل حيث توؤثر يف 
�صخ�صيته وقدرته على التحرر من التوتر والقلق في�صبح اأكرث توازنا اإ�صافة اإىل اأن املو�صيقى 
وغريها  والتعاطف  والقوة  وال�صجاعة  واحلييزن  كالفرح  عديدة  انفعاالت  الطفل  يف  ت�صتثري 

وهو ما ي�صاهم يف اأغناء عامله بامل�صاعر التي تزيد من اإح�صا�صه باإن�صانيته.

اإخفاء امل�شاكل يفاقمها

�صجار الأزواج يح�ّصن �صحتهم!!!
يف كل البيوت حتدث امل�شكالت الزوجية على نحو 

متكرر،واأ�شباب ذلك كثرية بحيث ال 
حت�شى ، لكن من اأهم تلك االأ�شباب 
اأحد  يقرتفها  التي  االخطاء  هو 

من  اأن  كما  كالهما.  او  ال��زوج��ن 
 ، الزوجية  وامل�شكالت  تلك اخلالفات  اأ�شباب 

والتعليم...   ، واملفاهيم   ، وال�شلوك   ، الرتبية  اختالف 
الأحدهما  اليوم  ذلك  يف  املزاج  تعكر  يكون  وقد   . الخ 

�شبب يف وقوع كارثة.



•• العني – الفجر:
•• ت�صوير – حممد معني:

�صهد مركز العن للموؤمترات يف ميدان االحتفاالت مبدينة العن انطالق 
فعاليات معر�ض العن الدويل الرابع ع�صر للمجوهرات و ال�صاعات اأجوك�ض 
الذي تنظمه موؤ�ص�صة البدر لتنظيم املعار�ض خالل الفرة من 4  و   2013

اإىل 9 فراير اجلاري بال�صالة رقم2-.
وافتتح املعر�ض نا�صر ال�صام�صي ع�صو جمل�ض اإدارة غرفة جتارة و �صناعة 
املعنية  املوؤ�ص�صات  اأ�صحاب  و  االأعمال  رجييال  من  كوكبة  بح�صور  اأبوظبي.. 

ب�صناعة املجوهرات و ال�صاعات.
باأن  املعار�ض  لتنظيم  البدر  اإدارة  رئي�ض جمل�ض  اأحمد خوري  و�صرح خالد 
هذا املعر�ض ياأتي تتويجاً خلرة 13 �صنة من التوا�صل مع كرى املوؤ�ص�صات 

تقدم  التي  الفنية  والت�صاميم  ال�صاعات.  و  املييجييوهييرات  جمييال  يف  العاملة 
اأنتجته بيوت اخلرة و املتخ�ص�صن العاملين يف هذا املجال مما  اأحدث ما 
ي�صكل اإ�صافة متميزة ملا حققه هذا املعر�ض من مكانة خالل دوراته ال�صابقة 
والتي جنح من خاللها با�صتقطاب كرى ال�صركات و املوؤ�ص�صات العار�صة من 
خمتلف دول العامل بدءاً من دول �صرق اآ�صيا، و ال�صركات و املوؤ�ص�صات املحلية 
حيث  العربية  اليييدول  وبقية  العربي  اخلليج  دول  خمتلف  وميين  بييالييدوليية، 

عاملية  و  عربية  و  وخليجية  حملية  �صركة   75 من  اأكييرث  باملعر�ض  ت�صارك 
ويقام املعر�ض على م�صاحة تقدر بحوايل 4000 م2  . واأ�صاف خالد خوري، 
ال�صاعات-اأجوك�ض  و  للمجوهرات  ع�صر  الييرابييع  الييدويل  العن  معر�ض  اإن 
املتخ�ص�صة  املعر�صية  املتميزة لل�صناعة  الواجهات احل�صارية  اإحدى  ي�صكل 
يف مدينة العن مبا ي�صكله من دفٍع للحركة اقت�صادية يف مدينة العن، و ما 

يقدمه من اآخر ال�صيحات و االبداعات العاملية يف جمال تخ�ص�صه.

•• العني - الفجر:

وزير  القطامي  حممد  حميد  معايل  زار 
واأم  احل�صون  مدر�صتي  والتعليم  الربية 
غافة يف منطقة مزيد بالعن رافقه خالل 
�ييصييامل الظاهري  �ييصييعييادة حمييمييد  اليييزييييارة 
املدير التنفيذي لقطاع العمليات املدر�صية 
خاللها  اأطلع  للتعليم،  اأبوظبي  مبجل�ض 
املدر�صتن  يف  الييتييعييليييييمييييية  الييبيييييئيية  عييلييى 

وال�صفوف واملرافق املدر�صية. 
القطامي  حمييمييد  حميد  مييعييايل  واأعييييرب 
اإعجابه  عييين  والييتييعييليييييم  اليييربييييييية  وزيييييير 
ال�صديد مبا �صاهده يف مدر�صتي احل�صون 
بييالييعيين، ومييا ت�صهده  واأم غييافيية يف مييزيييد 
يواكب  وحتييديييث  تطوير  ميين  املدر�صتن 
وتاأثريها  التعليم  االجتاهات احلديثة يف 
يف رفع م�صتوى التعليم يف اإمارة اأبوظبي 
معاليه  �يييصييياكيييرا  عييييييام،  بيي�ييصييكييل  واليييييدولييييية 
اإمارة  يف  املييدار�ييض  تطوير  على  القائمن 
املييجييليي�ييض وهيئات  قيييييييادات  مييين  اأبيييوظيييبيييي 
اإدارية وتدري�صية يف املدر�صتن، واإنه على 
يقن باأن نواجت التعليم �صتكون مثمرة يف 

القريب العاجل. 
هيييذه  اأن  اليييقيييطييياميييي  مييييعييييايل  واأ�ييييييصيييييياف 
ت�صم  التي  النموذجية  التعليمية  البيئة 
جتهيزات حديثة تواكب الع�صر واأ�صاليب 
النماذج  من  لهي  مبتكرة  تدري�ض  وطييرق 
لتطوير  خ�صبة  اأر�صية  لنا  �صتوفر  التي 

التعليم يف دولتنا.
ميييين جيييانيييبيييه اأكييييييد �يييصيييعيييادة حميييميييد �صامل 
لقطاع  اليييتييينيييفيييييييذي  املييييدييييير  الييييظيييياهييييري 
تبادل  اأهمية  باملجل�ض  املدر�صية  العمليات 
الزيارات والتجارب بن خمتلف قطاعات 
خطط  على  واالطيييالع  بييالييدوليية،  التعليم 
اإىل  ال�صاعية  للتعليم  اأبييوظييبييي  جمل�ض 
التعليمية يف  املنظومة  االرتقاء مب�صتوى 
االإمارة واإعداد طلبة ي�صاهون اأقرانهم يف 
توفري  اأهمية  اإىل  املتقدمة، الفتا  الدولة 
لييديييهييم ح�ض  تييعييزز  جيياذبيية  تعليمة  بيييييئيية 
تنمية  يف  وت�صاعدهم  واالبييتييكييار،  االإبيييداع 

مهاراتهم ومواهبهم املختلفة. 
اأطييييلييييع ميييعيييايل حميد  اليييييزييييييارة  وخييييييالل 
والتعليم  الربية  وزييير  القطامي  حممد 

م�صادر  مركز  على  احل�صون  مدر�صة  يف 
ح�صر  كما  الريا�صية  والييقيياعييات  التعلم 
جانبا من ح�صة اللغة االإجنليزية وكان يف 
مرمي  االأ�صتاذة  املدر�صة  مديرة  ا�صتقباله 
�صيف، كما ا�صتقبل معايل الوزير االأ�صتاذ 
اأم  حمييمييد خييلييفييان لكعبي مييدييير مييدر�ييصيية 
غيييافييية واأطيييليييعيييه عييلييى قييياعيييات الييطييعييام يف 
ح�صة  وح�صر  وامل�صبح  الريا�صية  املرافق 
اأكيييييد خاللها  اليييرييييا�يييصيييييييات حيييييث  ميييييادة 
وارتباطها  امليييييادة  اأهييمييييية  ميييدى  للطلبة 
العلمية  الييتييخيي�ييصيي�ييصييات  بييبييعيي�ييض  املييبييا�ييصيير 
من  تعد  والتي  واملحا�صبة  الهند�صة  مثل 
حاجات �صوق العمل امل�صتقبلية يف الدولة. 
للحلقتن  احلييي�يييصيييون  ميييدر�يييصييية  وتييي�يييصيييم 
طالبة   1100 بيينييات  والييثييالييثيية  الييثييانييييية 
للحلقتن  غييافيية  اأم  مييدر�ييصيية  ت�صم  فيما 
520 طالبا، وتعد  الثانية والثالثة بنن 
املدر�صتن من املدار�ض احلديثة يف االإمارة 
وتقنيات  حييديييثيية  تييتييميييييز مبيييرافيييق  الييتييي 

مييتييطييورة مييين �ييصييفييوف درا�ييصييييية ومكتبة 
وخارجة  داخييلييييية  و�ييصيياحييات  وخميييتيييرات 

ومالعب وم�صبح وغرف ملعلمات ومطعم 
وم�صاحات  الييتييجييهيييييزات  بيييياأرقييييى  جمييهييز 

اأعلى  تواكب  خ�صراء وجتهيزات خمتلفة 
املعايري العاملية.

برئا�شة نهيان بن مبارك
جمل�س جامعة الإمارات يقرر اإن�صاء 

برامج وكليات ومراكز جديدة
•• العني - الفجر:

اأقر جمل�ض جامعة االإمييارات العربية املتحدة برئا�صة معايل ال�صيخ نهيان 
اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي الرئي�ض االأعلى  بن مبارك 
للجامعة �صباح اليوم خالل جل�صته للف�صل الدرا�صي االأول للعام اجلامعي 
وخريجات  خلريجي  العلمية  الييدرجييات  منح  اعتماد  2012-2013م 
الف�صلن الدرا�صين الثاين وال�صيفي من العام اجلامعي 2011-2012م 
وقال الدكتور علي را�صد النعيمي مدير اجلامعة اأن املجل�ض وافق على اإن�صاء 
برنامج املاج�صتري يف املحا�صبة املهنية بكلية االإدارة واالقت�صاد وطرح برنامج 
الطب  بكالوريو�ض يف  برنامج  واإن�صاء  اأبوظبي  الهند�صية يف مدينة  االإدارة 
اأقر  كما  والزراعة،  االأغذية  بكلية  البيطري  الطب  ق�صم  واإن�صاء  البيطري 
املجل�ض اإن�صاء الكلية اجلامعية وكلية الدرا�صات العليا واإن�صاء مركز جامعة 
االإمارات لل�صيا�صة العامة والقيادة، واأ�صاف النعيمي اأن املجل�ض وافق اأي�صاً 
املوؤ�ص�صي  االعييتييميياد  عيين  ف�صاًل  ال�صحية  للخدمات  االإمييييارات  اإنيي�ييصيياء  على 
للجامعة واعتماد �صيا�صة القبول للطلبة للعام اجلامعي 2013-2014م. 
العلوم االإن�صانية  ووافق املجل�ض يف ذات االجتماع على تعين عمداء لكلية 
واالجتماعية ولكلية الربية ول�صوؤون الطلبة، كما متت املوافقة على تعين 

وكيل لكلية الربية، واأحيط املجل�ض علماً بت�صكيل جمال�ض الكليات.
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خالل زيارته ملدر�شتي احل�شون واأم غافة مبزيد

القطامي: مدار�س اأبوظبي توفر بيئة تعليمية منوذجية

انطالق فعاليات معر�س العني الدويل الرابع ع�صر للمجوهرات وال�صاعات

بلدية دبي تنظم فعاليات لالحتفال 
بيوم البيئة الوطني ال�صاد�س ع�صر 
تنظم بلدية دبي عددا من الفعاليات مبنا�صبة احتفاالتها بيوم البيئة الوطني 
ال�صاد�ض ع�صر املقام حتت �صعار ال�صحراء تنب�ض باحلياة  والذي يعد منا�صبة 
�صنوية مهمة تلقى فيها البلدية ال�صوء على واحدة من الق�صايا البيئية املهمة 
على  ال�صلبية  بالتاأثريات  للتوعية  اجلهود  خاللها  وتكثف  االميييارات  دوليية  يف 
حلماية  الدولة  يف  املعنية  اجلهات  تبذلها  التي  باالجراءات  والتعريف  البيئة 
البيئة وتنميتها ب�صفة عامة. وقال املهند�ض حمدان ال�صاعر مدير اإدارة البيئة 
ببلدية دبي ان هذا االحتفال بهذه املنا�صبة ي�صتهدف تركيز االهتمام باملحافظة 
التي  ال�صحراوية  البيئة  االإمييارات ومنها  البيئات يف دولة  اأنييواع  على خمتلف 
من  مهما  جييزءا  البيئات  ميين  كغريها  ومتثل  الييدوليية  يف  الييكييرى  البيئة  تعد 
تراثنا وتاريخنا وال�صعي لالرتقاء مب�صتوى الوعي البيئي يف االمارة وتطوير 
ال�صراكات مع خمتلف �صرائح املجتمع لتطوير م�صرية العمل البيئي وامل�صاهمة 
يف تنمية وتطوير ال�صياحة البيئية امل�صتدامة حيث متثل هذه البيئة بنقائها 
املهمة  ال�صياحية  امل�صاريع  خييالل  من  مهمة  �صياحي  جييذب  منطقة  و�صفائها 
بالغ من قبل عدد كبري من  باهتمام  ال�صحراء وحظيت  اأقيمت يف قلب  التي 
املواطنن واملقيمن وال�صائحن.  واأو�صح ان بلدية دبي اأدركت اأهمية املحافظة 
على خمتلف اأنواع البيئات يف الدولة حيث �صيتم من خالل هذه املنا�صبة اإلقاء 
ال�صوء على واحدة من اأبرز املوا�صيع البيئية وتكثيف برامج التثقيف والتوعية 
حلماية البيئة وتنميتها ب�صكل م�صتدام ..منوها باأن اختيار مو�صوع ال�صحراء 
من  انطالقا  ياأتي  ع�صر  الرابع  الوطني  البيئة  ليوم  ك�صعار  باحلياة   تنب�ض 

االهتمام باملحافظة على خمتلف اأنواع البيئات يف دولة االإمارات .



 150 حييواىل  ي�صربها  اإذ  القهوة،  �صحر  ينكر  اأحييد  ال 
جمموعن  ي�صتهلكون  وهيييم  يييومييييياً  اأمييريكييي  مييليييييون 
م�صروب  الييقييهييوة  يييومييييياً.  كييوب  مليون   400 حيييواىل 
النا�ض.  �صائع الأنها طيبة املذاق وحت�ّصن حالة معظم 
لهذا ال�صبب على االأرجح اعُترت القهوة م�صوؤولة عن 
بعوار�ض  البع�ض  ُي�صاب  حُت�صى.  وال  ُتعد  ال  م�صاكل 
مثل التوتر، وت�صارع نب�صات القلب، وال�صداع، واالأرق، 
وحييرقيية يف املييعييدة، والييتييبييول املييفييرط، بعد تيينيياول كوب 
ارتفاع �صغط  يف  اأي�صاً  القهوة  ت�صاهم  اأو كوبن. وقد 
الدم ولكن يبقى هذا االرتفاع �صئياًل وعابراً، وقد ال 
يواجه االأ�صخا�ض الذين ي�صربون القهوة بانتظام هذه 

امل�صكلة الب�صيطة اأ�صاًل.
حتّملت القهوة اأي�صاً اللوم على اأمرا�ض اأكرث خطورة 
الدماغية  واليي�ييصييكييتييات  القلبية  اليينييوبييات  بيين  تييييراوح 
احلذرة  الييدرا�ييصييات  بع�ض  بييدد  البنكريا�ض.  و�صرطان 
هذه املخاوف، لكن مل تتبخر بعد جميع م�صادر القلق 
الكامنة، حتديداً يف ما يخ�ض اآثار القهوة على القلب 
واالأوعييييييية الييدمييوييية. لييهييذا اليي�ييصييبييب، �ييصييريحييب حمبو 
اإيجابية.  اأكرث  باأي درا�صة جتعل القهوة  القهوة طبعاً 
ُتعتر  حيييييث  االأو�يييصيييط  اليي�ييصييرق  يف  االأبيييحييياث  ح�صلت 
القهوة �صائعة بقدر ما هي عليه يف الواليات املتحدة. 
لكن لفهم طبيعة التجارب احلا�صلة، يجب اأن نراجع 

اأواًل طريقة ت�صميم ال�صراين وكيفية عملها.

ال�شراين: نظرة داخلية
كان االأطباء يظنون اأن ال�صراين جمرد قنوات جامدة 
للدم واأنها تقوم يف اجل�صم مبا يقوم به خرطوم املياه 
يف ع�صب احلديقة. اإنها فكرة خاطئة! ال�صراين بنية 
على  تقع  وهييي  مهمة،  تنظيمية  وظييائييف  لها  معقدة 
جييبييهيية املييعييركيية اخلييا�ييصيية بييالييدفيياع عيين �ييصييحيية القلب 

واالأوعية الدموية.
تتاألف  جييداره.  على  طبقات  ثييالث  �صريان  كل  ي�صمل 
طبقة  ميين  اليي�ييصييريييان(  بطانة  )اأو  الييداخييلييييية  الطبقة 
مبا�صرًة  تّت�صل  الييتييي  البطانية  اخليياليييا  ميين  رفيعة 
مبجرى الدم. تتاألف الطبقة الو�صطى ب�صكل اأ�صا�صي 
من خاليا ع�صلية ناعمة واألياف مطاطية. اأما الطبقة 
اأن�صجة  ميين  فتتاألف  الييرانييييية(،  )الغاللة  اخلارجية 
الوا�صعة،  اليي�ييصييراييين  يف  وقييوييية  كثيفة  تييكييون  داعييميية 
لكنها �صبه غائبة يف االأوعية الدموية احل�صا�صة داخل 

الدماغ.
على  للحفاظ  اأ�صا�صياً  دوراً  البطانية  اخلاليا  تييوؤدي 

البطانية  اخلاليا  جميع  كانت  اإذا  ال�صراين.  �صحة 
اأنها  ذلييك  يعني  جنب،  اإىل  جنباً  ة  مرا�صّ اجل�صم  يف 
جمموعها  ييييزن  قييييدم!  كيييرة  مييلييعييب  تغطية  ت�صتطيع 
اأكرث من كيلوغرام ون�صف الكيلوغرام. تقوم اخلاليا 
النيريك.  اأك�صيد  اإنتاج  اأبرزها  باأمور عدة،  البطانية 
اإنه الغاز امل�صّر نف�صه الذي يتم بّثه يف رائحة الدخان 
يف املواقد ومداخن العادم. �صحيح اأن اأك�صيد النيريك 
التي  ال�صئيلة  الكميات  ُتعتر  لكن  بالبيئة،  م�صر 

تنتجها اخلاليا البطانية مفيدة للدورة الدموية.
يوؤدي اأك�صيد النيريك وظيفتن اأ�صا�صيتن، يحافظ 
على �صال�صة ا�صطفاف ال�صراين ولزاجتها، ما مينع 
بالتهاب  والت�صبب  االن�صداد  الدم من  خاليا و�صفائح 
كذلك،  اليي�ييصييراييين.  ي�صد  اليييذي  اليييدم  تخرث  اأو  م�صر 
الع�صلية  اخلاليا  ا�صرخاء  يف  االأك�صيد  هييذا  ي�صاهم 
ما  ال�صريان،  جييدار  الو�صطى من  الطبقة  الناعمة يف 

مينع الت�صنجات وُيبقي ال�صراين مفتوحة.

�شراين عر�شة للخطر
ال�صراين ح�صا�صة بطبيعتها ومن املعروف اأن اأمرا�ض 
الييقييلييبييييية وال�صكتة  اليينييوبيية  اليي�ييصييراييين ميي�ييصييوؤوليية عيين 
الدماغية، وهما على التوايل اأول ورابع �صبب للوفيات 
لدى الرجال االأمريكين. يف جميع احلاالت تقريباً، 
يكون ت�صلب ال�صراين امل�صوؤول عن امل�صكلة، اإذ تراكم 
الو�صطى.  ال�صراين  طبقات  يف  الكول�صرول  �صفائح 
اأن االلتهاب يزيد الو�صع �صوءاً، تتو�صع ال�صفائح  مبا 
الدم.  تدفق  ويعيق  ال�صريان  وي�صيق  احلالة  هييذه  يف 
اإىل  ييييوؤدي  ال�صفيحة  اأن تفكك  ذلييك هييو  االأ�ييصييواأ ميين 
يقتل اخلاليا  مييا  اليي�ييصييريييان،  ي�صّد  اليييذي  اليييدم  تخرث 
املحرومة من االأوك�صجن. يوؤدي ت�صلب ال�صراين اإىل 
�صرر وا�صح يف طبقة ال�صراين الو�صطى. لكن قبل اأن 
ت�صبح ال�صفائح كبرية مبا يكفي كي متنع تدفق الدم، 
يتفاقم املر�ض ويوؤثر على وظيفة اخلاليا البطانية. 
ما  النيريك،  اأك�صيد  اإنييتيياج  احليياليية، يراجع  هييذه  يف 
حن  املنا�صب  بال�صكل  التو�صع  ميين  اليي�ييصييراييين  مينع 
الغني  اليييدم  ميين  اإ�صافية  كمية  اإىل  االأن�صجة  حتييتيياج 
بينها  ميين  املحتملة،  الييعييواقييب  تتعدد  بيياالأوكيي�ييصييجيين. 
ت�صعيب و�صول كمية دم اإ�صافية اإىل الع�صو التنا�صلي 
اأن  اإذاً  الييوا�ييصييح  ميين  االنييتيي�ييصيياب.  عملية  ي�صمن  مبييا 
م�صكلة عدم القدرة على االنت�صاب مرتبطة باخللل يف 
اخلاليا البطانية. ل�صوء احلظ، قد يكون هذا اخللل 

�صبباً للوفاة املبكرة.

على املدى الطويل، ت�صاهم الريا�صة يف حت�صن وظيفة 
�صغط  ارتفاع  يرافق  املقابل،  يف  البطانية.  اخلاليا 
الكول�صرول  م�صتويات  يف  واخلييلييل  واليي�ييصييكييري  اليييدم 
املدى  على  جيييداً.  م�صرة  اآثيييار  مييع  التبغ  وا�ييصييتييهييالك 
الق�صري، قد يوؤدي ا�صتهالك �صيجارة واحدة اأو وجبة 
اإىل خييلييل مييوقييت يف طييبييقيية اخلاليا  بييالييدهييون  غيينييييية 

البطانية. لكن ماذا عن القهوة؟
 

تقييم الكافين
العلماء  الكوب، قّيم فريق من  القهوة يف  اختبار  بدل 
اأ�ييصييهيير مييكييّون فيييييهييا: الييكييافييييين. �صمل االخييتييبييار 80 
53 عاماً. كان ن�صف  متطوعاً يبلغ متو�صط عمرهم 
امل�صاركن م�صابن مبر�ض ال�صريان التاجي ومل يكن 
القلب واالأوعية  باأي مر�ض يف  الن�صف االآخر م�صاباً 
جميع  خ�صع  رجييييااًل.  منهم   83% كيييان  الييدمييوييية. 
الليلة  يف  االأكييل  عن  االمتناع  بعد  لالختبار  االأفيييراد 
 48 الييكييافييييين خيييالل  تيينيياول  ال�صابقة والييتييخييلييي عيين 

�صاعة على االأقل.
الفا�صلة  املييدة  وكانت  الختبارين  متطوع  كل  خ�صع 
خ�صعت  منا�صبة،  كل  يف  اأ�صبوعن.  اأو  اأ�صبوع  بينهما 
املرحلة  لييالخييتييبييار يف  الييبييطييانييييية  اخليييالييييا  وظيييييفيية 
ابتالع  على  الفرد  اإقيييدام  من  �صاعة  بعد  ثم  االأوىل، 
قر�ض يحتوي على مييادة االخييتييبييار. يف واحييد من 
االختبارين، كان القر�ض يحتوي على دواء وهمي. 
ملغ   200 على  يحتوي  كان  الثاين،  االختبار  ويف 
من الكافين، اأي ما يعادل مرتن ون�صف كمية كوب 

اأي  املتطوعون  وال  العلماء  يعلم  مل  الييعييادي.  القهوة 
الدواء  �صمل  واأّيهما  الكافين  �صمل  جتريبي  اختبار 

الوهمي. اأُجري االختباران ب�صكل ع�صوائي.
كانت وظيفة اخلاليا البطانية لدى االأفراد ال�صليمن 
اأفيي�ييصييل مييين ميييا هيييي عييليييييه لييييدى امليير�ييصييى امل�صابن 
تناول  التاجي حن خ�صعوا لالختبار قبل  بال�صريان 
اإنييه حتليل منطقي مبا  الوهمي.  الييدواء  اأو  الكافين 
البطانية.  ال�صراين يعيق وظيفة اخلاليا  اأن ت�صلب 
اخلاليا  وظيفة  ح�ّصنت  الكافين  مييادة  اأن  تبن  لكن 
ا�صمه  منييوذحييي  اختبار  وفييق  تقييمها  عند  البطانية 
يف  وا�صحاً  التح�صن  كان  الع�صدي(.  ال�صريان  )تدفق 
ال�صليمن.  االأفييراد  اأكر لدى  كان  لكنه  املجموعتن، 
مل توؤثر مادة الكافين على رد فعل اخلاليا البطانية 
اإنها  بييل  جمييمييوعيية.  كييل  يف  النيروجلي�صرين  جتييياه 
املر�صى  لييدى  الييدم  �صغط  يف  ب�صيط  ارتييفيياع  اإىل  اأدت 
ي�صهد  مل  ح�صراً.  التاجي  ال�صريان  مبر�ض  امل�صابن 
اأو  القلب  نب�صات  معدل  يف  زيييادة  املتطوعن  من  اأيٌّ 

عوار�ض معاك�صة اأخرى.

هل اأتابع �شرب القهوة؟
ال�صحية،  املاأكوالت  القهوة يف خانة  الدرا�صة  ت�صع  ال 
لكنها تقدم اأدلة متزايدة على اأن القهوة لي�صت �صامة 
اأي�صاً. اإنه اأمر اإيجابي. باخت�صار، لن يو�صيك االأطباء 
اإىل  ت�صغي  اأن  يجب  عنها.  التخلي  اأو  القهوة  بتناول 
ت�صتمتع  كيينييَت  واإذا  الييقييهييوة  يييحييب  كيييان  اإذا  جيي�ييصييمييك! 

ب�صربها، فال تردد يف ذلك!

اأهمية  اإن للعام الثاين من حياة االإن�صان  قال علماء من اليابان 
خا�صة يف تطور خمه وت�صكله. 

�صاكاي من جامعة كيوتو  اإ�صراف توموكو  العلماء حتت  وخل�ض 
اإىل هذه النتيجة من خالل الفحو�ض والتحليالت التي اأجروها 
الهندي  الري�صو�صي  املكاك  وقرد  ال�صمبانزي  وقييردة  الب�صر  على 
ال�صغري ون�صروا نتائجها اليوم اخلمي�ض يف جملة “برو�صيدنغز” 

التابعة لالأكادميية امللكية للعلوم يف بريطانيا. 
وقال العلماء اإن مخ االإن�صان يختلف كثريا عنه لدى القردة واإن 
اأكر بكثري من حجم املخ لدى القردة ولكنه يختلف يف  حجمه 

بنائه وهيكله عن مخ القردة. 
االإن�صان ين�صج  اأن مخ  �صبب ذلك هو  اأن  الباحثن  ويييرى بع�ض 
عييقييب اليييييوالدة عييلييى ميييدى فيييرة زميينييييية طييويييليية يف حييين ت�صري 
درا�صات اأخرى اإىل اأن مخ االإن�صان ي�صهد دفعة منو وا�صحة خالل 

طفولته. 
وملييعييرفيية ذليييك حييلييل الييعييلييميياء اليييييابييانيييييون تييطييور امليييخ ليييدى ب�صر 
اأ�صعة  با�صتخدام  الري�صو�صي  وقيييردة  �صمبانزي  وقيييردة  بالغن 
لهوؤالء خالل  التقطت  التي  ال�صور  وقارنوا  املغناطي�صي  الرنن 
املتاأخرة  والطفولة  الطفولة  وهي  املخ  تطور  من  مراحل  ثالث 

وال�صباب. 
وو�صع العلماء عالمات لبدء هذه املراحل وهي بدء ظهور االأ�صنان 
اللبنية ثم ظهور اأول االأ�صنان احلقيقية ثم الن�صج اجلن�صي من 

خالل بدء الدورة لدى االأنثى اأو املني لدى الذكور. 

وبينما بلغ املخ لدى قرد املكاك الري�صو�صي حجمه الكامل تقريبا 
يف الطفولة املبكرة فاإنه ين�صج لدى قردة ال�صمبانزي واالإن�صان 
ب�صكل متاأخر ولكنه ين�صج ب�صرعة فيما بعد مقابل ذلك اذ كان 
منو املخ لدى االإن�صان وال�صمبانزي اأقوى ثالث مرات منه لدى 

املكاك. 
اأي�صا على اختالفات وا�صحة بن منو مخ  العلماء عرثوا  ولكن 
االإن�صان ومخ ال�صمبانزي اذ تبن لهم اأن حجم مخ االإن�صان ازداد 
الطفولة  خييالل  ال�صمبانزي  لييدى  عنه  تقريبا  ال�صعف  مبقدار 
املبكرة وذلك بن�صبة 16 % مقارنة بي8 % لدى ال�صمبانزي يف 

حن مل تتجاوز هذه الزيادة لدى املكاك 1.6 %. 
وتعادل هذه املرحلة لدى االإن�صان �صن 12 اإىل 24 �صهرا. 

وكان منو املادة البي�صاء باملخ يف هذه املرحلة �صريعا ب�صكل وا�صح 
اذ ازدادت لدى االإن�صان بن�صبة 43 % يف هذه الفرة مقابل 17 

ال�صمبانزي.  % لدى 
امتدادات  اي  الع�صبية  االألييييياف  على  البي�صاء  امليييادة  وحتييتييوي 
اخلاليا الع�صبية الهامة بالن�صبة لتو�صيل املناطق املختلفة باملخ 

بع�صها ببع�ض من خالل نظام ي�صبه ال�صبكة. 
وتظهر هذه االألياف الع�صبية يف ال�صورة بي�صاء ب�صبب غالفها 
با�صم  ت�صميتها  ال�صبب وراء  ي�صتمل على دهييون وذلييك هو  الييذي 
املادة البي�صاء.  وخل�ض العلماء من خالل درا�صتهم اإىل اأن كفاءة 
مخ االإن�صان تتطور خالل اأول عامن من عمره اأكرث منه خالل 

بقية مراحل التطور. 

�شحة وتغذية
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ال �شك يف اأن اختيار اأ�شلوب حياة �شليم يفيد الرجال الأن هذا االأمر يعزز طاقتهم وُيطيل حياتهم. لكن تكون اخليارات احلذرة مفيدة 
اأي�شًا بالن�شبة اإىل الكوميدين الذين يقدمون عرو�شًا ارجتالية الأنهم يح�شلون بكل �شهولة على مادة منا�شبة البتكار دعابات م�شحكة. 
غالبًا ما تركز تلك الدعابات على املفهوم القائل اإن كل ما هو لذيذ اأو ممتع يكون م�شرًا بال�شحة. ينطبق هذا املفهوم على القهوة اأي�شًا.

مخ الإن�صان
 يت�صكل يف طفولته املبكرة

ي�شربها حواىل 150 مليون اأمريكي يوميًا

القهوة... اأ�صِغ اإىل ج�صمك

اهم الطرق للعناية بالعد�صات الال�صقة
  

اال�صخا�ض  يتخذها  التي  ال�صائعة  االخت�صارات  ان  عيون  اخ�صائيو  اظهر 
للعناية بعد�صاتهم الال�صقة قد يكون له عواقب �صديدة كاال�صابة بالعدوى 

او التقرحات. 
وقال الباحثون انه على الرغم من ان العد�صات ب�صكل عام تعتر اآمنة اال ان 
مرتدي العد�صات الال�صقة يجب ان يعلموا ان �صعف العناية بالعد�صات قد 
يوؤدي اىل م�صاكل �صحية خطرية. والعديد من مرتدي العد�صات الال�صقة 

ي�صابون بالعدوات املرتبطة بالعد�صات الال�صقة وااللتهابات. 
ومن االعرا�ض التي تقرح وجود ا�صابة بالعن هي احمرار العن واالمل 
واحل�صا�صية لل�صوء وعدم و�صوح الروؤية، وعند حدوث اي من هذه االعرا�ض 

يجب ازالة العد�صات الال�صقة فورا والذهاب اىل اخ�صائي عيون.
بالعد�صات  العناية  عند  اال�صخا�ض  يتبعها  عييادة  التي  االخت�صارات  وميين 

الال�صقة تت�صمن: 
- ا�صتخدام حملول عد�صات منتهي ال�صالحية 

- اعادة ا�صتخدام بقايا حملول العد�صات 
لوقت  الال�صقة  العد�صات  ارتيييداء   - معقم  غري  مليياء  العد�صات  تعري�ض   -

طويل او خالل الليل 
- عدم تنظيف العد�صات الال�صقة ب�صكل كايف 

البكترييا  تكون  عييادة  البكترييا  ب�صبب  القرنية  بعدوى  اال�صابة  وحتييدث 
الزائفة او العنقودية. 

او الطفيليات  العد�صات الال�صقة بالفطريات  ويف حاالت نادرة قد ت�صاب 
التي تعتر �صعبة العالج. 

وقد حتدث تقرحات القرنية ندب يف القرنبة باال�صافة اىل فقدان الروؤية 
الدائم. 

ين�صح  الال�صقة  بالعد�صات  العناية  ل�صعف  اليي�ييصييارة  االثيييار  هييذه  ومليينييع 
الباحثون باتخاذ االجراءات التالية: 

- عدم ا�صتخدام ماء ال�صنبور ملحلول العد�صات 
- احلفاظ على العد�صات وحاملتها نظيفة 

- عدم ا�صتخدام العد�صات ملدة طويلة 
- احلفاظ على ان يكون حملول العد�صات جديدا ب�صكل دائم
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العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1492  جتاري كلي           
برات   -3 �صبار  رم�صان  علي  2-عبا�ض  �يييض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  فييدرال  عليهم/1-  املدعى  اىل 
لال�صتثمار  العربي  امل�صرف   / املييدعييي  ان  مبييا  االقيياميية  حمييل  جمهويل  ابراهيمي  رم�صان  اهلل 
والتجارة اخلارجية وميثله: را�صد حممد �صعيد بوج�صيم   قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل والت�صامن مببلغ وقدره )4060461.21 درهم( والر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة بن�صبة 9% من  2012/5/1 وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها 
جل�صة يوم االثنن املوافق 2013/2/25 ال�صاعة 9:30 �ض بالقاعة ch2E.21 لذا فانت مكلف 
باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 
اجلل�صة بثالثة ايام على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.علما بان 

الدعوى قد مت احالتها اىل الدائرة الرابعة.
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/663  عقاري كلي           
حمل  جمهول  �ييييض.ذ.م.م   انفي�صتمنت  �صتار  ار�صتقراط  �صركة  عييليييييه/1-  املييدعييى  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / ريكاردو ب�صكو بي�ص�ض وميثله: حممد علي عبداهلل الكمايل قد 
اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالثبوت واملحاكمة ا�صدار احلكم بالت�صديق 
على القرار  ال�صادر حتت مظلة مركز دبي للتحكيم الدويل بالق�صية التحكيمية رقم 
2010/83 بجل�صة 2011/10/29 والزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب 
يوم اخلمي�ض  لها جل�صة  وحييددت  املعجل بالكفالة.     بالنفاذ  بحكم م�صمول  املحاماة 
املوافق 2013/2/28 ال�صاعة 11:00 �ض بالقاعة ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�صور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 
اجلل�صة بثالثة ايام على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 

 ق�شم الدعاوي العقارية                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/716  جتاري جزئي             
اىل املدعى عليهما/1- مفتاح امل�صتقبل لالعالن )�ييض.ذ.م.م(2- حممد ع�صاف  
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / ارجييوان لالزياء- �ييض.ذ.م.م وميثلها: 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اقييام  قد  تقال   حنا  �صوزان 
عليهما مت�صامنن بان يوؤديا للمدعية مبلغ )8.700 درهم( والفائدة القانونية 
بواقع 9%  من تاريخ اال�صتحقاق لل�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف.   وحددت لها 
 ch2D.19 جل�صة يوم االحد املوافق 2013/2/10 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 بثالثة ايام على االقل . 
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/798  مدين كلي               
اىل املدعى عليه/ 1- حممد غامن حممد م�صهى االحبابي جمهول حمل االقامة 
عبداهلل  عبدالرحمن  وميثله:  االحبابي  جابر  �صحمي  مبارك   / املدعي  ان  مبا 
ح�صن امل�صرب   قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
بالت�صامن مببلغ وقدره )150000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية 12% من تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام.وحددت لها 
 ch2D.18 جل�صة يوم االثنن املوافق 2013/2/11 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 بثالثة ايام على االقل . 
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/27  عقاري كلي               
االقيياميية مبا  م ك  جمهول حمل  �ض  ابيار  �صركة   -1 عليه/  املدعى  اىل 
ان املدعي / املوؤ�ص�صة الوطنية للتجارة واالمناء موؤ�ص�صة فردية قد اقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالت�صديق على حكم هيئة التحكيم 
ال�صادر يف الدعوى التحكيمية رقم 2010/4 والر�صوم وامل�صاريف ومقابل 
املييوافييق 2013/2/27  يييوم االربييعيياء  املييحيياميياة. وحيييددت لها جل�صة  اتييعيياب 
او  باحل�صور  مكلف  فانت  لييذا   ch1B.8 بالقاعة  �ض   11:00 ال�صاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل . 
 ق�شم الدعاوي العقارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2010/467  جتاري كلي              
اىل املحكوم عليه  /1-  عبدامللك  فريد عبدامللك حممد احمد جمهول حمل االقامة  
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2010/7/28 يف الدعوى املذكورة 
يييوؤدي للمدعي مبلغا  بان  املدعى عليه  بالزام   ) امل�صرق )�ييض.م.ع  اعيياله ل�صالح/ بنك 
دراهم  وع�صرة  مئة  وثمان  الفا  وت�صعون  وثالثة  مئتان  درهييم(   293.810.03( وقييدره 
وثالثة فلو�ض والفائدة بواقع 5% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية يف 2010/3/22 
وامل�صروفات  بالر�صوم  والزمته  به  املق�صي  املبلغ  تتجاوز  اال  على  التام  ال�صداد  وحتى 
حكما  طلبات.    من  ذلييك  ماعدا  ورف�صت  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهييم   )500( ومبلغ 
مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 
اآل مكتوم  ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد  ال�صمو  با�صم �صاحب  هذا االعييالن �صدر 

حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�شم الق�شايا التجارية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5     
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

       يف الدعوى رقم 2012/787  مدين كلي
اىل املدعى عليه/ 1- مهند عبداهلل الردقاين  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي  
/ بنك ابوظبي التجاري   قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة 
يتفق  مامل  باجلدول  الييدور  �صاحب  بندب خبري م�صريف   2013/1/29 بتاريخ  حكمت 
الطرفان على ت�صميته خالل ا�صبوع تكون مهمته مطالعة اوراق الدعوى وم�صتنداتها 
وما ع�صى  ان يقدمه اخل�صوم واالنتقال اىل البنك املدعي ومطالعة ما لديه من دفاتر 
وك�صوف ح�صابيةمتعلقة بالقر�ض حمل الدعوى، وبيان طبيعة القر�ض وقيمته، وقيمة 
الدعوى.      طييريف  بن  احل�صاب  وت�صوية  عدمه،  من  عليه  املدعى  ذميية  يف  املتبقي  املبلغ 
�صباحا يف   9.30 ال�صاعة   2013/3/5 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة جل�صة  لها  وحييددت 

ch2E.21 . القاعة رقم
ق�شم الق�شايا املدنية  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5     
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

       يف الدعوى رقم 2011/458  جتاري كلي
ان  االقامة مبا  �صاجنون كوربوري�صن- فرع دبي جمهول حمل  املدعى عليه/ 1-  اىل 
املدعي  / طاقة اخلليج لالعمال الكهروميكانيكية- �ض.ذ.م.م قد اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2012/1/28 احلكم التمهيدي التايل: 
حكمت املحكمة - مبثابة ح�صوري- وقبل الف�صل يف الدعوى- باعادة املامورية اىل ذات 
اخلبري ال�صابق ندبه باحلكم التمهيدي ال�صادر بجل�صة 2012/3/18 وحددت املحكمة 
الدعوى  لنظرها   ch1C.15 القاعة  يف  �صباحا   9.30 ال�صاعة   2013/2/26 جل�صة 
وحتى يقدم اخلبري تقريره لقلم كتاب املحكمة وعلى اخلبري تقدمي تقريره اىل ما 
قبل اجلل�صة املحددة با�صبوع على االقل وابقت الف�صل يف امل�صروفات. وكلفت املدعية 

باعالن املدعى عليها باعادة املامورية للخبري بالن�صر.
 ق�شم الق�شايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5    
  اعــــــالن بالن�شر  

رقم املرجع :2013/146   
 ليكن معلوما للجميع بان  ال�صيد /جا�صمن �صانديها �صورا�ض هندي اجلن�صية 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( يف/�صالون فيفيان 
كوجو  كييومييار  انيييوب  ال�صيد/انيتا  اىل  وذليييك   )26967( رقييم  رخ�صة  لل�صيدات 
كوناتو- هندية اجلن�صية.  وعمال لن�ض املادة )16( فقره 3 من القانون االحتادي 
رقم )22( ل�صنة 1991م يف �صان الكاتب العدل.  فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن 
للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ 
هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب 

العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل 
دار الق�شاء بال�شارقة 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5    
  اعــــــالن بالن�شر  

رقم املرجع :2013/160   
اماراتي  احلو�صني-  �صالح  احمد  ح�صن  /احييمييد  ال�صيد  بييان   للجميع  معلوما  ليكن   
اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )51%( اىل ال�صيدة/ نظرية 
ال�صيد/ خالد  اماراتية اجلن�صية كما ويرغب  الزرعوين-  عبدالرحيم نا�صر ن�صر اهلل 
زهري عمر ابو�صيدو- اردين اجلن�صية يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )%25( 
اىل ال�صيد/ ه�صام عبداهلل الوا�صطي- �صوري اجلن�صية يف الرخ�صة )ملحمة بيت الكرم- 
�صراكة اعمال( مبوجب الرخ�صة رقم )605006(.    وعمال لن�ض املادة )16( فقره 3 من 
القانون االحتادي رقم )22( ل�صنة 1991م يف �صان الكاتب العدل.  فقد اقت�صى ن�صر هذا 
االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ 
هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل 

املذكور التباع االجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5    
  اعــــــالن بالن�شر  

رقم املرجع :2013/159   
االمارات  املييال  حممد  احمد  حممد  /خالد  ال�صيد  بييان  للجميع  معلوما  ليكن   
للنقليات  الدولية  امليييرام  الييتييجيياري/  الرخي�ض  يف  ح�صته  كامل  عيين  اجلن�صية 
االمارات  احلييمييادي  احمد  عييبييداهلل  احمد  لل�صيد/  وذلييك   527760 رقييم  رخ�صة 
الدولية  امليييرام  ميين/  الييتييجيياري  اال�ييصييم  تعديل  اخيييرى. مت  تييعييديييالت  اجلن�صية. 
املادة  لن�ض  للنقليات. وعمال  القامو�ض  التجاري اجلديد/  اال�صم  للنقليات اىل 
)16( فقره 3 من القانون االحتادي رقم )22( ل�صنة 1991م يف �صان الكاتب العدل.  
فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق على االجراء امل�صار 
ا�صبوعن من تاريخ هذا االعييالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك  اليه بعد 

تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل 

دار الق�شاء -ال�شارقة 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5     
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر

                         يف الطعن   2012/422 طعن عقاري   
تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز

الطاعن/ كليندين�صت و�صركاوؤه املحدودة  وميثله: يو�صف خليفه احمد 
بن حماد  باعالن املطعون �صده/1- راتانا�صاباباتينار يندران

 جمهول حمل االقامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�صور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �صحيفة الطعن املقدمة 

�صدكم.
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز

العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة: يورو كالك�شن للتجارة  )�ش.ذ.م.م(.
م�صوؤولية  ذات  القانوين:  ال�صكل  الييروييية    مييول-  اوتلت  دبييي  العنوان: حمل ملك 
التجاري: 75986 مبوجب  بال�صجل  القيد  رقم  الرخ�صة: 572824   رقم  حمييدودة. 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري 
بتاريخ  دبييي  قييرار حماكم  اأعيياله، وذلييك مبوجب  املييذكييورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها 
2013/1/9 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/1/9 وعلى من لديه 
اأي اعرا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن املتحدون لتدقيق احل�شابات   
هاتف:  املييرر  دييييرة-  حممد-  ماجد  عجيل  ماجد  ملك   103 رقييم  مكتب  الييعيينييوان: 
2386530 04 فاك�ض/2664609 04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة: مطر جي للديكور والت�شميم الداخلي )�ش.ذ.م.م(.
العنوان: مكتب ميزانن رقم 1 ملك مييوزه ونعيمه ومييريه بنات �صامل حممد- بر 
الرخ�صة:  رقييم  حميييدودة.  م�صوؤولية  ذات  الييقييانييوين:  ال�صكل  الكبري  ال�صوق  دبييي- 
التنمية  دائييرة  تعلن  هذا  مبوجب   76369 التجاري:  بال�صجل  القيد  رقم    573589
االقت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة 
اأعيياله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/1/14 واملوثق لدى  املذكورة 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/1/20 وعلى من لديه اأي اعرا�ض اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�صفي املعن اأيه اى ام لتدقيق احل�شابات العنوان: مكتب رقم 130 
ملك حممد خمي�ض اجلافله - بردبي- الكرامة هاتف: 3371110 04 فاك�ض/3371102 
يوماً من  الثبوتية وذلك خالل )45(  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  04 م�صطحباً 

تاريخ ن�صر هذا االإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي: املتحدون لتدقيق احل�شابات   
هاتف:  املييرر  دييييرة-  حممد-  ماجد  عجيل  ماجد  ملك   103 رقييم  مكتب  الييعيينييوان: 
التنمية االقت�صادية  2386530 04 فاك�ض/2664609 04 مبوجب هذا تعلن دائرة 
بدبي باأنه قد مت تعين امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  يورو كالك�شن للتجارة 
)�ش.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/1/09 واملوثق لدى 
اأو  اأي اعرا�ض  كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/1/09  وعلى من لديه 
مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�صر هذا االإعالن.
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي: اأيه اى ام لتدقيق احل�شابات
الكرامة هاتف:  العنوان: مكتب رقم 130 ملك حممد خمي�ض اجلافله - بردبي-   
التنمية االقت�صادية  3371110 04 فاك�ض/3371102 04 مبوجب هذا تعلن دائرة 
للديكور  جي  مطر  لت�صفية   اأعيياله  املييذكييور  امل�صفي  تعين  مت  قد  باأنه  بدبي 
بتاريخ  دبييي  حماكم  قييرار  مبوجب  وذلييك  الداخلي)�ش.ذ.م.م(  والت�شميم 
2013/1/14 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/1/20  وعلى 
الكائن  املعن يف مكتبه  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرا�ض  من لديه 
واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأعييياله،  املييذكييور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن.
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد  10708 بتاريخ   2013/2/5     
اعالن بالن�شر

لقد تقرر يف الق�صية رقم )2012/2661( ايجارات املنظورة امام 
االوىل  اللجنة   - )ابوظبي(  االيجارية  املنازعات  ف�ض  جلنة 
واملرفوعة من املدعي/ موؤ�ص�صة متكن العقارية، وذلك اعالن 
الذي  العامة  للمقاوالت  االمارات  با�صكا  عليه/�صركة  املدعى 
املوافق  االربعاء  يوم  جل�صة  الدعوى  لنظر  حتدد  وقد  ن�صرا 
2013/2/13 يف ال�صاعة 6.00 م�صاءا يف مقر اللجنة وذلك على 

نفقة �صاحب العالقة.

   امارة ابوظبي) دائرة الق�شاء)
 جلنة ف�س املنازعات االيجارية

العدد  10708 بتاريخ   2013/2/5     
    اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/15  جت كل- ب �س -ب- اأظ

عليه:  مدعى  االمارات  اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت  كامب  نيو  مدعي/ 
مو�صوع  االمارات  اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت  جيلن  ال�صن  كوريا  �صركة 
كوريا  اعالنه:�صركة  املطلوب  درهم   200000 بقيمة  مالية  الدعوى:مطالبة 
ال�صن جيلن للمقاوالت العامة اجلن�صية: االمارات  عنوانه: بالن�صر حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 
 8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/6
بني  الكائنة   - االبتدائية  يا�ض  بني  حمكمة  بي  االوىل  الدائرة  امام  �صباحاً 
يا�ض �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �صدر بتاريخ 2013/1/23
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة بني يا�س االبتدائية

العدد  10708 بتاريخ   2013/2/5     
 اعالن للح�شور امام املحكمة يف اال�شتئناف رقم  887/ 2012 -جتاري  - م ت- �س- اأظ

امل�صتاأنف : جمال �صعيد �صالح حممد النعيمي اجلن�صية: االمارات امل�صتاأنف 
عليه:نافن �صيكو �صا�صيدهاران اجلن�صية: الهند  مو�صوع اال�صتئناف : الغاء 
�صا�صيدهاران  �صيكو  اعالنه/نافن  املطلوب  درهم   150.000.00 بقيمة  حكم 
امل�صتاأنف  ان  مبا  التقرير(   بورود  بالن�صر)اعالن  العنوان:  الهند  اجلن�صية: 
قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2012/515 جت كل- م ت- ب- اأظ 
وحدد لنظره جل�صة يوم االربعاء املوافق 2013/2/20 لذا فانت مكلف باحل�صور 
الكائنة  ابوظبي  ا�صتئناف  الثالثة حمكمة  الدائرة  امام  ال�صاعة 9.30 �صباحا 
مع�صكر اآل نهيان �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة 

بدفاعك و�صوار مل�صتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�صة املحددة.
                                                                            قلم اال�شتئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�شاء)
    حمكمة ا�شتئناف ابوظبي

العدد  10708 بتاريخ   2013/2/5     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3244ت عمل-م ع- ت- اأظ)
املنفذ  باك�صتان   اجلن�صية:  انفار   غاز  حممد  ندمي  في�صل  التنفيذ/  طالب 
اعاله:  املطلوب  االمارات  اجلن�صية:  للمقاوالت  احلمرانية  �صا�ض   : �صده 
�صا�ض احلمرانية للمقاوالت اجلن�صية: االمارات عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/2846 
 2013/2/12 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�صة  لنظره  وحدد  ع-ب-اأظ  م  جز-  عم 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة الثانية بادارة 
التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�صند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
القلم ا لعمايل                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة: �شمارت فيجن انرتنا�شيونال )�ش.ذ.م.م(.
ال�صكل  نييايييف  دييييرة-  امليياجييد-  عبيد  عمر  ال�صيخ  ملك   304 رقييم  مكتب  الييعيينييوان: 
بال�صجل  القيد  رقييم    550319 الرخ�صة:  رقييم  حمييدودة.  م�صوؤولية  ذات  القانوين: 
مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائييرة  تعلن  هذا  مبوجب   64654 التجاري: 
التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قيييرار حميياكييم دبييي بييتيياريييخ 2012/10/23 واملييوثييق لييدى كيياتييب الييعييدل حميياكييم دبي 
امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرا�ض  اأي  لديه  وعلى من   2012/10/23 بتاريخ 
مكتب ال�شرق االو�شط لتدقيق احل�شابات  العنوان: مكتب ملك �صعيد  املعن 
وحممد بن علي القيزي- ديرة- املطينة   هاتف: 2727319 04 فاك�ض/2727348 04 
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�صر هذا االإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي: مكتب ال�شرق االو�شط لتدقيق احل�شابات 
 العنوان: مكتب ملك �صعيد وحممد بن علي القيزي- ديرة- املطينة   هاتف: 2727319 
04 فاك�ض/2727348 04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي باأنه 
انرتنا�شيونال  فيجن  �شمارت  لت�صفية  اأعييياله  املييذكييور  امل�صفي  تعين  مت  قييد 
قييرار حماكم دبي بتاريخ 2012/10/23 واملوثق  )���ش.ذ.م.م( وذلييك مبوجب 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2012/10/23  وعلى من لديه اأي اعرا�ض 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�صر هذا االإعالن.
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/153  عقاري كلي           
ان  مبييا  االقيياميية  حمييل  جمهول  للعقارات   حبيبة  �صركة  عليه/1-  املييدعييى  اىل 
املدعي / عبدالعزيز عبداهلل �صليمان اخليلي وميثله: عالءالدين ح�صن عداي 
الزام  بندب خبري مع  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اقام عليك  ال�صمري   قد 
يوم  جل�صة  لها  وحيييددت  املييحيياميياة.   واتييعيياب  وامل�صاريف  بالر�صوم  عليه  املييدعييي 
فانت  لذا    ch1A.1 بالقاعة  ال�صاعة 9:30 �ض  املوافق 2013/2/11  االثنن 
مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل . ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
 ق�شم الدعاوي العقارية                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10708 بتاريخ 2013/2/5     
مذكرة  اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2011/274  ا�شتئناف جتاري
ام بي للتجارة-  امل�صتاأنف �صدهما / 1 -ماجناالت فرجي�ض مانوج 2-  اىل 
احمد  حممد  /مر�صد  امل�صتاأنف  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهويل  �يييض.ذ.م.م 
ا�صتاأنف  قد  القري�صي  ال�صيد حممد  ال�صحي وميثله: جمال حممد عقيل 
بتاريخ  كلي  2010/1189 جتيياري  رقييم  بييالييدعييوى  اليي�ييصييادر  الييقييرار/ احلكم 
ال�صاعة   2013/2/11 املوافق  االثنن  يوم  جل�صه  لها  وحييددت   2011/2/28
من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه    ch2D.16 بالقاعة   �صباحا   10.00
بان  .علما  غيابيا   حماكمتكم  �صتجري  تخلفكم  حييال  ويف  قانونيا  ميثلكم 

تقرير اخلبري ورد.
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�شتئناف



واأعرب �صعادة بالل البدور الوكيل امل�صاعد 
الثقافة  الثقافة والفنون يف وزارة  ل�صوؤون 
�صعادته  عيين  املييجييتييمييع  وتيينييمييييية  واليي�ييصييبيياب 
الور�صة وخ�صو�صا  الكبري خالل  لالإقبال 
اأفكارهن  يف  اأبييدعيين  الييالتييي  الفتيات  ميين 
االإعداد  جمييال  ويف  الييواعييدة  ال�صينمائية 
الور�صة  هيييدف  اأن  اإىل  ميي�ييصييريا  ليييالأفيييالم، 
يتقن  املبدعن  من  جديد  جيل  اإنييتيياج  هو 
الور�صة  تاأتي  كما   ، الكامريا  مع  التعامل 
يف اإطار حر�ض الوزارة على تنمية املواهب 
واكييتيي�ييصييافييهييا و�ييصييقييلييهييا وحتييفيييييزهييم على 
كما  الفني،  باإنتاجهم  واالرتقاء  التجديد 
اأنها �صت�صاهم يف اإبراز مواهب ال�صباب من 
اجلن�صن وت�صجيعهم على �صناعة االأفالم 
الق�صرية وتعريفهم على اأ�صا�صيات �صناعة 

االأفالم.
واأ�يييصييياف �ييصييعييادتييه اأن الييور�ييصيية هييدفييت اإىل 
تييعييزيييز ميييهيييارات وميييواهيييب امليي�ييصيياركيين يف 
اإعداد االأفالم وفقا ملنهجية علمية، بجانب 
تدريبهم على ا�صتخدام برامج متخ�ص�صة 
يف اإعداد االأفالم الق�صرية، وزيادة الدافع 
مهارات  واكت�صاب  لتعلم  لديهم  والرغبة 
خييدميية خراتها  وتيي�ييصييخييريهييا يف  جييديييدة 

املهنية.
عدة  على  ا�صتملت  الور�صة  اأن  اإىل  واأ�ييصييار 
اليييتيييعيييرف خييييرة عبداهلل  اأهيييميييهيييا  حمييييياور 
املحرفن  ال�صينما  �ييصيينيياع  كيياأحييد  ح�صن 
خ�صائ�ض  عييلييى  والييتييعييرف  االإمييييييييارات،  يف 
املوؤثرات  برامج �صانع االأفالم، وا�صتخدام 

كال�صور وال�صوت وغريها.
االإميياراتييي عبد  املنتج واملخرج  اأن  واأو�ييصييح 
اأحمد يعد واحييداً من موؤ�ص�صي  اهلل ح�صن 

العربية  االأمييييارات  بييدوليية  الفيلم  �صناعة 
املييتييحييدة وميين اأوائييييل املييخييرجيين يف املجال 
اليي�ييصييييينييمييائييي، نييالييت اأعيييمييياليييه الييكييثييري من 
يف  خمرج  اأف�صل  و  فيلم  كاأف�صل  اجلوائز 
املهرجانات املحلية و العاملية، كما اختارته 
جمييليية ديييجييتييال �ييصييتييوديييو كيياأفيي�ييصييل خمرج 

عربي �صاب عام 2006م.
اإدارة  مدير  الزعابي  وليد  املهند�ض  وقييال 
عمل  ور�صة  اإن  بييالييوزارة  والفنون  الييراث 
كيييييفييييية �ييصيينيياعيية الييفيييييلييم الييقيي�ييصييري متثل 
حظيت  اأنييهييا  كما  اجلييديييد  للعام  انطالقة 
والفتيات  الييي�يييصيييبييياب  ميييين  كيييبيييري  بييياإقيييبيييال 
املييحييرفيين، على غرار  املييحييرفيين وغييري 
الوزارة  اأن  مو�صحاً  ال�صابقتن  الور�صتن 
من  االأول  الربع  خييالل  تالية  لور�صة  تعد 
ال�صينمائي  املييكييييياج  فيين  اجليييياري يف  الييعييام 

وامل�صرحي، �صيتم االإعالن عنها الحقا. 
من جهته قال املخرج واملنتج عبداهلل ح�صن 
الور�صة  اإن  الييور�ييصيية:  على  امل�صرف  اأحييمييد 
النظرية  اجلييييوانييييب  مييين  عييييدد  تييتيي�ييصييميين 
والعملية يتخللها تقدمي الفكرة واالإعداد 
وكتابة ال�صكريبت، وتنظيم وتنفيذ عملية 
االإنتاج، وفن االإ�صاءة والت�صوير واالإخراج 
واملونتاج وامليك�صاج باالإ�صافة اإىل التدريب 

العملي.
واأكد اأن دعم وزارة الثقافة وال�صباب وتنمية 
املجتمع اأو اأي جهة بالدولة اإمنا هو فر�صة 
مييين �ييصيياأنييهييا حتييفيييييز امليييبيييدعييين يف جمال 
واأفكارهم  اإبداعهم  موا�صلة  على  ال�صنما 
وروؤاهم ال�صينمائية، اإ�صافة الأهمية اطالع 
املييتييدربيين وميينييهييم اأ�ييصييحيياب خييييرات على 
واحرام  ال�صينمائي  الن�ض  كتابة  كيفية 

الر�صالة،  مع  املتعة  وتقدمي  امل�صاهد  ذكيياء 
واأن يعر كل م�صهد عن معنى درامي على 
جملة  اأو  وا�صح  هييدف  له  الن�ض  يكون  اأن 
واحدة وا�صحة، واأن يتخلل امل�صهد ر�صائل 
االأ�صا�صية  الر�صالة  عن  ف�صال  مييا،  ب�صكل 

للفيلم كله.
واأ�صاف اأنه يعتمد يف اإ�صرافه على الور�صة 
على ر�صيد من اخلرة العملية املمتدة اإىل 
 25 12 �صنة، كللها باإنتاج اأكرث من  نحو 
فيلما ق�صريا واإخراج 13 فيلماً، مبينا اأن 
الثقايف  للمجمع  بانت�صابه  بيييداأت  خييرتييه 
باأبوظبي وخو�ض غمار املاف�صة يف م�صابقة 
اأفييالم من االإمييارات مييرورا مبهرجان دبي 
وانتهاء  ال�صينمائي  واخلليج  ال�صينمائي 

مبهرجان اأبوظبي ال�صينمائي.
وا�صتعر�ض عبداهلل ح�صن يف اأول اأيام ور�صة 

املميزة  الفروق  اأبييرز  من  العمل جمموعة 
الق�صري من  والفيلم  الروائي  الفيلم  بن 
خالل عر�صه فيلم �صبيل  متناوال بناء كل 
بداية  على  يقوم  والييذي  التقليدي  منهما 
التقليدي  والييفيييييلييم غييري  ونييهيياييية  وو�ييصييط 

كاأفالم النهايات املفتوحة.
قد  االأول  يومها  يف  الور�صة  ح�صور  وكييان 
بينهم  ميين  ميي�ييصيياركيياً   25 نييحييو  اإىل  و�ييصييل 
االأفالم  واإنييتيياج  اإخيييراج  يف  معروفة  اأ�صماء 
الق�صرية اإ�صافة اإىل خمرجن يعملون يف 
موؤ�ص�صات حكومية وكان من اأبرز احل�صور 
املييخييرجيية عييائيي�ييصيية عيييبيييداهلل واليييتيييي فيييازت 
مهرجان  يف  اليييواعيييدة  املييخييرجيية  بييجييائييزة 
اخلييليييييج اليي�ييصييييينييمييائييي وامليييخيييرجييية راوييييية 
وال�صيناري�صت  املييدحيياين  و�صيخة  عبداهلل 
يا�صر علي واملخرج امل�صرحي عمر االأيوبي. 

ينظم متحف اللوفر اأبوظبي معر�ض 
ن�صاأة متحف خالل الفرة من 22 
20 يوليو القادمن يف  اأبريل حتى 
منارة ال�صعديات يف املنطقة الثقافية 
يف جزيرة ال�صعديات. ويعد املعر�ض 
حيث  املتحف  ينظمه  اليييذي  الييثيياين 
املقتنيات  اأبرز  على  ال�صوء  �صي�صلط 
الفنية املهمة من جمموعته الدائمة 
بع�صها يعر�ض اأمام اجلمهور للمرة 
املعر�ض..حوايل  و�صي�صم  االأوىل. 
هذه  و�ييصييتييتيييييح  فيينيييييا  عييمييال   130
االأعمال الفر�صة للزوار للتعرف عن 
قرب على املفهوم ال�صردي للمتحف 
افييتييتيياحييه ر�صميا  قييبيييييل  ومييقييتيينييييياتييه 
على  تعليقه  ويف   .2015 عيييام  يف 
املييعيير�ييض الييييذي ميييثييل نييقييليية نوعية 
الثقافية  املنطقة  يف م�صرية تطوير 
ال�صيخ  معايل  قييال   .. ال�صعديات  يف 
�صلطان بن طحنون اآل نهيان رئي�ض 
هيئة اأبوظبي لل�صياحة والثقافة اإن 
الزوار  تعريف  اإىل  يهدف  املعر�ض 
اللوفر  لي  واجلمالية  الفنية  باالأطر 
لن�صاأة  ال�صردية  والييرواييية  اأبوظبي 
قال هري  املتحف. من جانبه  هذا 
لييوريييت رئييييي�ييض ومييدييير عيييام متحف 
اللوفر اإن املعر�ض ميثل اإجنازا مهما 
يف م�صرية اللوفر اأبوظبي حتى اليوم 
جمموعة  عيين  ال�صتارة  يك�صف  الأنييه 
�صتعك�ض  التي  الفنية  االأعييمييال  ميين 
للمتحف  الدائمة  املجموعة  جوهر 
ن�صاأة  معر�ض  اأن  واأ�ييصيياف  املرتقب. 
املتحف  هييييذا  روح  يييجيي�ييصييد  مييتييحييف 
العا�صمة  حتت�صنه  الييييذي  الييعيياملييي 
االإماراتية اأبوظبي .. م�صريا اإىل اأن 
املعر�ض �صينتقل خالل �صهر اأكتوبر 
االإماراتية  الييعييا�ييصييميية  مييين  اليييقيييادم 

حيث  الييفييرنيي�ييصييييية  الييعييا�ييصييميية  اإىل 
متحف  زوار  مييقييتيينييييياتييه  �ييصييييي�ييصيياهييد 
املعر�ض  ويتيح  بييارييي�ييض.  يف  الييلييوفيير 
الدولة وخارجها فر�صة  للزوار من 
من  الرائعة  املجموعة  هييذه  ملعاينة 
بها  ينفرد  الييتييي  الييدائييميية  املقتنيات 
اللوفر اأبوظبي قبل افتتاحه ر�صميا 
اللوفر  ويييعييمييل   .2015 الييعييام  يف 
اأبوظبي على تر�صيخ مكانته كوجهة 
للحوار والتبادل الثقايف والفني بن 
الييعييامل و�ييصيييييعيير�ييض املتحف  �ييصييعييوب 
الييييييذي جييييياء تييتييويييجييا التييييفيييياق بن 
اأعماال  وفرن�صا  اأبييوظييبييي  حكومتي 
فيينييييية وخميييطيييوطيييات وغيييريهيييا من 
التاريخية  االأهييمييييية  ذات  املييوا�ييصيييييع 
واالجتماعية..ومتتلك  والثقافية 
وجمموعة  املتحف  اأبوظبي  حكومة 
مقتنياته الدائمة وي�صم معرو�صات 
تعود اإىل جمتمعات وثقافات العامل 
ال�صنن  اآالف  امتداد  على  املختلفة 
املوا�صيع  على  اليي�ييصييوء  ت�صليط  مييع 

امل�صركة  واليييييتييييياأثيييييريات  اليييعييياملييييييية 
امل�صركة  الييقييوا�ييصييم  اأوجييييه  الإظيييهيييار 
تتجاوز  الييتييي  االإنيي�ييصييانييييية  للتجربة 
والتاريخ.  والعرق  اجلغرافيا  حدود 
يحث  اأبوظبي  اللوفر  خطى  وعلى 
املييعيير�ييض اليييييزوار عييلييى اإعيييييادة قيييراءة 
تيييارييييخ الييفيين ويييتييمييحييور حيييول عدد 
الرئي�صية  الييفيينييييية  الييقيي�ييصييايييا  مييين 
اجلمالية  االآفييييياق  ت�صتك�صف  الييتييي 
واملقارنة  املتحف  لهوية  واالإبداعية 
للح�صارات  الييفيينييييية  االأعيييميييال  بييين 
العظيمة بدءا من الع�صور القدمية 
و�صوال للم�صهد املعا�صر مع التاأكيد 
عييلييى الييينيييواحيييي امليييتيييعيييددة ليييالإبيييداع 
مكانة  املعر�ض  و�صي�صتك�صف  الفني. 
االأعمال الفنية يف الثقافة االإن�صانية 
كتطور  عاملية  موا�صيع  خييالل  ميين 
مفهومي العمل الت�صكيلي  اأو الن�ض 
الفنية  اأبرز االأعمال  املقد�ض . ومن 
املميزة التي �صي�صاهدها زوار املعر�ض 
باختارية  الأمييييرية  فييريييدا  منييوذجييا 

واقفة تعود اإىل نهاية االألفية الثالثة 
امليييييالد و�يييصيييوارا ذهييبيييييا براأ�ض  قييبييل 
االأو�صط  اليي�ييصييرق  منطقة  ميين  اأ�ييصييد 
�صنة  اآالف  ثالثة  قبل  مييا  اإىل  يعود 
ال�صالح  اليي�ييصييامييري  ولييوحيية  تقريبا 

والنحات جاكوب جوردان�ض  للر�صام 
اأ�صهر  اأحييييييييد   1678-1593
القرن  ميين  الفلمنكين  الر�صامن 
 1878 عييامل  ولوحة  ع�صر  ال�صابع 
-1842 بيييييييك  حييييمييييدي  ليييعيييثيييميييان 

يف  الرواد  الت�صكيلين  اأحد   1910
ع�صره اإ�صافة اإىل جمموعة منتقاة 
جيم�ض  جمعها  التي  املنمنمات  من 
اآيفوري وت�صمل قطعا فريدة جت�صد 
املدر�صة  اأتييبيياع  عند  الفرو�صية  مثل 

الراجبوتية اإ�صافة اإىل حوارية بن 
لوحات  ت�صع  عيير  والييغييرب  اليي�ييصييرق 
تومبلي.  �يييصييياي  املييعييا�ييصيير  لييلييفيينييان 
وي�صاحب املعر�ض برناجما متنوعا 
اللقاءات  ميين  العديد  على  ي�صتمل 
احلييييوارييييية واجليييييييوالت واليييور�يييصيييات 
ير�صد  كتاب  �صين�صر  كما  االإبداعية 
ب�صكل تف�صيلي اللوحات واملنحوتات 
جمموعة  اإىل  املتحف  اأ�صافها  التي 

مقتنياته الدائمة.
من  الثانية  ال�صل�صلة  تنظيم  ويعد 
الفنون  حيييييوارات  اأبييوظييبييي  الييلييوفيير 
الييتييي تييقييام �ييصييهييريييا حييتييى يييييوم 26 
ي�صاف  اآخيير  اإجنيييازا   2013 يونيو 
الثقايف  الييييرنييييامييييج  اأجييييينيييييدة  اإىل 
عبارة  وال�صل�صلة  للمتحف  املييرافييق 
باالأن�صطة  حييييافييييل  بييييرنييييامييييج  عيييين 
اأكييتييوبيير 2012  الييعيياميية انييطييلييق يف 
ال�ييصييتييكيي�ييصيياف اأهييمييييية االأعييييمييييال من 
اليينيياحيييييتيين الييفيينييييية والييتيياريييخييييية يف 
�ييصييييياق مييرتييبييط مبييجييمييوعيية املتحف 

لطالب  موجها  برناجما  ويرافقها 
املدار�ض واجلامعات يف جميع اأنحاء 
املتحدة.  الييعييربييييية  االإميييييييارات  دوليييية 
اأبييوظييبييي من  الييلييوفيير  اأن  اإىل  ييي�ييصييار 
تيي�ييصييميييييم جييييييان نيييوفيييييييل امليييعيييمييياري 
الييفييرنيي�ييصييي اليييعيييامليييي احليييا�يييصيييل على 
املرموقة  الييدولييييية  بريتزكر  جييائييزة 
وتتوا�صل اأعمال الت�صييد يف جزيرة 
املتحف  �صي�صكل  حيييييث  اليي�ييصييعييديييات 
قلب  يف  ومييعييميياريييا  متحفيا  �صرحا 
ال�صعديات.  يف  الييثييقييافييييية  امليينييطييقيية 
وي�صيد املتحف على م�صاحة 64 األف 
مر مربع ويت�صمن اأروقة واأجنحة 
وقييياعيييات و�ييصيياحييات وقييينيييوات مائية 
لييييي�ييصييبييه مييدييينيية تييطييفييو عييلييى �صطح 
قبة  اأبوظبي  اللوفر  وتظلل  البحر. 
العربية  العمارة  فن  من  م�صتلهمة 
والقبة  ميييرا   180 قييطييرهييا  يييبييلييغ 
اإىل  ال�صم�ض  اأ�ييصييعيية  لتنفذ  خمييرميية 
ن�صاأة متحف  واأروقته. ويعد  قاعاته 
ي�صتبق  الييذي  ع�صر  الثالث  املعر�ض 
الثقافية  املنطقة  يف  املتاحف  افتتاح 
يف اليي�ييصييعييديييات وتيييقيييام امليييعيييار�يييض يف 
املعار�ض  مركز  يف  ال�صعديات  منارة 
الذي  ال�صعديات  جييزيييرة  يف  الفنية 
اأن  يييييذكيييير   .2009 عييييييام  افيييتيييتيييح 
ن�صاأة  ملعر�ض  الفني  التن�صيق  مهمة 
اإىل لوران�ض دي كار  اأ�صندت  متحف 
الييفيينييي يف وكالة  الييتيينيي�ييصيييييق  ميييدييييرة 
يدعمها  اإم  اإف  اإيييه  فرن�صا  متاحف 
يف ذلك اأع�صاء فريق هيئة اأبوظبي 
متاحف  ووكالة  والثقافة  لل�صياحة 
جمموعة  ميتلكون  الييذييين  فرن�صا 
اأ�صندت  املتنوعة..كما  اخلييرات  من 
للمعماري  املتحفي  التوثيق  مهمة 

جان-فران�صوا بودين. 
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البدور: حري�شون على تنمية املواهب االإماراتية

انطالق ور�صة اإعداد و�صناعة الأفالم الق�صرية

املقبل  مار�س   13 يف  ينطلق   11 ال�صارقة  بينايل   
حتت �صعار نهو�س نحو خارطة ثقافية جديدة 

اأعلنت موؤ�ص�صة ال�صارقة للفنون عن اأ�صماء 37 فنانا مت تكليفهم باإنتاج اأعمال 
مار�ض   13 يف  تنطلق  التي  ال�صارقة  لبينايل  ع�صرة  احلادية  للدورة  جديدة 
يف  امل�صاركن  عييدد  وي�صل  ال�صارقة.  اإمييارة  يف  القادم  مايو   13 حتى  وت�صتمر 
ثقافية  خييارطيية  نحو  نييهييو�ييض..  �صعار  حتييت  يقام  الييذي   11 ال�صارقة  بينايل 
جديدة حوايل 100 فنان من بينهم براك اأريكان وتوين �صكر وتوما�ض دمياند 
هولر  وكار�صتن  فوجيوارا  و�صاميون  فيت�صوف  وفاليا  الفا�صالبي  وحممد 
وغابريل ل�صر وبيدرو راي�ض و�صازيا ا�صكندر وليو وي. وقالت يوكو ها�صيكاوا 
يف  ال�صاحة  اأو  الفناء  11�صيكون  ال�صارقة  بينايل  مفهوم  ان  البينايل  قيمة 
ال�صارقة حيث  اإمارة  التاريخية يف  ال�صاحة  االإ�صالمية وب�صكل خا�ض  العمارة 
خارطة  ر�صم  ها�صيكاوا  وتقرح   .. واخلا�صة  العامة  احلياة  عنا�صر  تت�صابك 
وال�صرق  واآ�صيا  العربي  العامل  بن  العالقات  يف  النظر  تعيد  جديدة  ثقافية 
البينايل  افتتاح  ان  واو�صحت  الالتينية.  واأمريكا  اأفريقيا  و�صمال  االأق�صى 
�صيكون متزامنا مع افتتاح خم�ض م�صاحات فنية جديدة تابعة ملوؤ�ص�صة ال�صارقة 
للفنون يف منطقة الراث جرى العمل عليها منذ عام 2009 وتبلغ م�صاحتها 
و�صرفات  بال�صاحات اخلارجية  وتكون مت�صلة  الف قدم مربع   20 يقارب  ما 
االأ�صطح وهذه امل�صاحات اجلديدة �صوف تقوم بتوفري اأماكن لفعاليات موؤ�ص�صة 
وا�صارت  املحلي.  للمجتمع  املتزايدة  واالحتياجات  املتنامية  للفنون  ال�صارقة 
17 مار�ض  13 وي�صتمر اىل  اىل ان برنامج ا�صبوع االفتتاح �صوف ينطلق يف 
و�صوف يبداأ باالفتتاح الر�صمي يف 13 مار�ض يليه م�صاء حفل الع�صاء وتوزيع 
قيم  فريا�صيتاكل  اأبي�صاتبونغ  التايالندي  املخرج  قييال  جانبه  من  اجلييوائييز. 
برنامج االأفالم يف بينايل ال�صارقة 11 ان الرنامج ي�صم اعماال ل�صخ�صيات 
رائدة يف جمال �صناعة ال�صينما مثل �صتيف اأنكر عميد كلية االأفالم الفيديو 
�صوينتون  وتيلدا  اأجنلو�ض  لو�ض  من  اآرت  وكييال  للفنون  كاليفورنيا  معهد  يف 
من ا�صكوتلندا وميللي مودي موؤ�ص�ض �صكوند ران دي يف دي  يف لندن واملحرر 
األ�صينو ليتي نيتو من �صاو باولو وال�صاعر وعازف البيانو واملخرج كافان دي ال 
كروز واملنظر ومدير مهرجان فيد مار�صيل وجان بيري رمي من باري�ض وعلي 
لندن  يف  لالت�صاالت  وكينتا  امل�صتقلة  ال�صينما  لق�صم  التنفيذي  املدير  جعفر 
اإىل جانب قيم برنامج االأفالم نف�صه واملنتج واملخرج اأبي�صاتبونغ فريا�صيتاكل 
و�صيانغ ماي من تايالند. ويت�صمن الرنامج عرو�صا م�صائية يف الهواء الطلق 
ويف امل�صاحات الفنية اجلديدة يف موؤ�ص�صة ال�صارقة للفنون ت�صمل االأفالم التي 
ويقدم  املقيمة.  االأفيييالم  وبرنامج  االأخيييرى  االأفيييالم  وبع�ض  بها  التكليف  مت 
االأداء  وعييرو�ييض  املو�صيقية  االأعييمييال  من  �صل�صلة  واإقليميون  دوليييييون  فنانون 
خالل فعاليات البينايل وكجزء من هذا الرنامج فاإن فنان ال�صوت اللبناين 
الفنية اجلديدة الأكرث من  التكليفات  �صل�صلة من  ين�صق  �صوف  طارق عطوي 
اأداء  عر�ض  �صيقدم  الذي  االإيقاع  عازف  ذلك  يف  مبا  عاملين  مو�صيقين   10
املوؤ�ص�صة  يف  اجلييديييدة  الفنية  امل�صاحات  امييتييداد  على  املت�صلة  االأ�ييصييطييح  على 
خالل  وذلييك  خان  ح�صن  امل�صري  للفنان  املنفرد  االأداء  عر�ض  اإىل  باالإ�صافة 
للثنائي  الراق�صة  �صكايب  عرو�ض  الرنامج  و�صيت�صمن  االفتتاح...  اأ�صبوع 
ال�صوت  لفنان  الب�صري  ال�صمعي  واحلييفييل  وي�صي  و�صفيان  �صلمي  التون�صي 
بينايل  انطالقة  قبل  املوؤ�ص�صة  وت�صت�صيف  اأبريل.  يف  اإكيدا  ريوجي  الياباين 
ال�صارقة 11التايت مودرن يف جل�صة نقا�ض بعنوان نحو خارطة ثقافية جديدة 
للفنون ويوكو  ال�صارقة  رئي�ض موؤ�ص�صة  القا�صمي  ال�صيخة حور  ت�صم كل من 
امل�صاركن يف  اأحييد  �صوقي  وائييل  والفنان   11 ال�صارقة  بينايل  قيمة  ها�صيكاوا 
البينايل ... باالإ�صافة اإىل حوار بن االأكادمين �صرات مهراج وجون هاتنيك 
.. و�صوف يلي احلدث جل�صة نقا�ض يديرها ماركو دانيال من متحف التايت يف 

ال�صارقة للفنون حول الفنون املعا�صرة على امل�صتوى الدويل. 

•• دبي –الفجر:

بداأ امل�شاركون يف ور�شة كيفية اإعداد و�شناعة االأفالم الق�شرية التي تنظمها وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع بالتعاون مع املخرج 
واملنتج ال�شينمائي االإماراتي عبداهلل ح�شن اأحمد يف التعرف على مراحل اإعداد ال�شيناريو واملونتاج و�شناعة الفيلم الق�شري وذلك اعتبارا 

من اأم�ش االأول االأحد 3 فرباير اجلاري ولغاية 6 فرباير و ب�شكل يومي من ال�شاعة 7 اإىل 9 م�شاًء مبركز اإعداد القادة بدبي.

اللوفر اأبوظبي ينظم معر�س ن�صاأة متحف يف ال�صعديات خالل اأبريل القادم
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مل يتوقع اأحد اأن تنتهي ق�شة احلب والزواج بن غادة عبدالرازق وحممد فودة بهذه ال�شرعة، فرغم املوؤ�شرات اإىل اخلالفات التي 
جاءت على ل�شان غادة يف اإحدى مقابالتها التلفزيونية، فاإنها ما لبثت اأن نفت وزوجها تلك اخلالفات واأديا �شويًا منا�شك العمرة، 

اإمنا يف النهاية كان لهما راأي اآخر. حول اأ�شباب الطالق ومدى تاأثريه على حياتها الفنية كان مع غادة عبد الرازق هذا احلوار:

غادة عبد الرازق: الطالق مل يوؤثر على م�صواري الفني

• �صّكل الطالق خطوة مفاجئة للجميع، فكيف حدث ذلك؟
اجلوانب  تكون  اأن  �صرطاً  ولي�ض  للخ�صو�صية،  م�صاحة  �صخ�ض  لكل   -
اخلا�صة يف حياة النجوم مباحة للجمهور العادي الذي من حقه معرفة 
كل �صيء عن حياة النجم الفنية، اأما احلياة ال�صخ�صية فاأعتقد اأنها جزء 
اتخذناه بعد  لنا بل  من اخل�صو�صية. عموماً، مل يكن الطالق مفاجئاً 

درا�صة، ونتوا�صل دائماً، و�صي�صتمّر يف العمل معي يف م�صل�صالتي.
• ما اأ�صباب الطالق احلقيقية؟

اأزمييات اإمنا لكل منا م�صتلزماته.  اأو  - مل ننف�صل ب�صبب خالفات كبرية 
اأنا اأهتم بر�صالتي الفنية واأقد�صها واأحرمها، ولدى فودة م�صاغل كثرية 
نقرر  النهاية  يف  جعلنا  ما  لها،  التام  التفرغ  تلزمه  �صيا�صية  واهتمامات 
م�صائب  اأو  خالفات  عن  احلديث  اأمييا  عليه.  ونتفق  مل�صلحتنا  االأح�صن 
ونتحدث  و�صنتقابل  �صديقن  �صنظل  مغر�صون.  يرددها  اإ�صاعات  فهذه 

و�صاأ�صت�صريه اإذا واجهت م�صاكل اأو اأزمات ال قدر اهلل.
ال�صداقة؟ هذه  على  ت�صّرين  • ملاذا 

-  �صعرت معه بكل �صيء �صادق. كان يعاونني ويقف اإىل جواري ومل يبخل 
علّي بامل�صورة، و�صاأظل اأ�صتعن به يف م�صل�صالتي كم�صرف عليها، ال �صيما 
رائع  ب�صكل  اأ�صرف عليه  الذي  االإ�صرار(  �صبق  بعدما خرج م�صل�صل )مع 
واأعجب امل�صاهدين، ذلك بف�صل تفاين طاقم العمل الذي كان فودة اأحد 

اأفييراده. فكيف للطالق اأن يوؤثر على عالقة �صداقة وعمل رائعة؟ ال بد 
لالإن�صان ال�صليم من اأن يتعاون مع كل �صخ�ض �صادق.

• يرجع البع�ض الطالق اإىل ما ذكرته يف اإحدى مقابالتك التلفزيونية 
يف �صهر رم�صان املا�صي عن خيانته لك، ما �صحة ذلك؟

اأدينا منا�صك العمرة �صوياً؟ الربط غري  - ملاذا مل ننف�صل حينها، وملاذا 
لهذه  موؤثرة  تكن  مل  لكنها  حينها،  يف  م�صكلة  واجهنا  بالطبع  �صحيح. 

الدرجة، فقد تفّهم فودة موقفي و�صاحلني وذهبنا اإىل العمرة �صوياً.
اأحتاج اليوم اإىل اأن تهداأ اأع�صابي قلياًل، لذلك اأطالب اجلميع بالكّف عن 
البع�ض �صحيحاً  يييردده  ما  كان  ولو  اأنا �صريحة  الكاذبة.  االأقاويل  تلك 
اإحدى  يف  به  تفوهت  ما  اأمييا  اأخ�صاه.  ما  عندي  لي�ض  اإذ  ب�صجاعة،  لقلته 
�صوء  كونه  يتخطَّ  فلم  املا�صي  رم�صان  �صهر  يف  التلفزيونية  مقابالتي 

تفاهم اأزاله حممد فوراً وانتهى يف حينها.
الطالق؟ قرار  اتخذمتا  • كيف 

- جل�صت اأنا وفودة ودر�صنا االأمر برمته وح�صبنا هذه اخلطوة، فوجدنا 
اأن القرار االأن�صب هو الطالق واأن حياتنا �صتكون اأف�صل يف هذه احلالة، 
اأننا �صنظل �صديقن، فاأنا لن اأتخذ قراراً مهماً يف حياتي من  خ�صو�صاً 

دون اأن اأ�صت�صري فودة ك�صديق مقّرب وحميم ويحر�ض على م�صلحتي.
الفنية؟ حياتك  على  الطالق  يوؤثر  اأن  ميكن  • هل 

- كان من املمكن اأن يوؤثر يف حال كان ب�صبب م�صاكل ت�صعب معها احلياة، 
مل  لكن  �صيئة.  النف�صية  حالتي  و�صتكون  كثرية  اأميييوراً  �صاأفتقد  حينها 
قد  املقبلة،  الفنية  خلطواتي  ال�صواب  فعلت  اأنني  واأعتقد  ذلييك،  يحدث 
اأقد�ض حياتي  اأنني  اأكييون ق�صرت كممثلة يف حق فودة كزوجة، ما يعني 
�صلبي فهذا  ب�صكل  الفنية  تتاأثر حياتي  اأن  اإمنا  الفنية وهو يعرف ذلك، 

ما ال اأتوقعه.
خطوتك الفنية املقبلة؟ • ما 

واأعقد  االإ�صرار( م�صل�صل )حكاية حياة(،  �صاأقّدم مع طاقم )مع �صبق   -
يف الوقت احلايل جل�صات عمل مع املوؤلف اأمين �صالمة واملخرج املوهوب 
حممد �صامي لالنتهاء من ال�صيناريو واالتفاق على تفا�صيله، ثم �صنبداأ 
الت�صوير. اأمتنى اأن يحقق امل�صل�صل النجاح نف�صه الذي حققه )مع �صبق 

االإ�صرار( الذي ظهرت فيه ب�صكل خمتلف.
ال�صينما؟ عن  • ماذا 

اأقييراأه لال�صتقرار على عمل منا�صب  اأكييرث من م�صروع �صينمائي  - لدي 
يف الفرة املقبلة، وعندما انتهي من حت�صريات )حكاية حياة( �صاأخو�ض 
جتربة �صينمائية جديدة، فلل�صينما رونقها وبريقها اخلا�ض وال ي�صتطيع 
اأحد اأن ي�صتغني عنها، و�صاأجتهد قدر االإمكان لتقدمي فيلم يلقى ترحيباً 

من اجلمهور.

للفنانة  حبيبي(  يا  )بكرا  اأغنية  ت�صجيل  الزغبي  نييوال  الفنانة  اعييادت 
الراحلة وردة اجلزائرية. فلطاملا �صكلت االأخرية مثااًل حتتذي به نوال 
على  وتربت  اأغنياتها  �صماع  على  ترعرعت  فقد  اأظفارها،  نعومة  منذ 
�صوتها، وكانت احلافز االأول لها لدخولها عامل الفن اال�صواء. واملحبة 
اأكرث من منا�صبة ان  اأعلنت يف  ان وردة  كانت متبادلة بينهما، خ�صو�صاً 
كاإبنتها وطلبتها  اعترتها  ولطاملة  اأغنياتها،  لها  اأف�صل من غنت  نوال 
اكرث من مرة لت�صاركها برنامج )تاراتاتا( وتقدم اإىل جانبها جمموعة 

من االغنيات.
وبعد رحيلها تاركة اإرثاً فنياً كبرياً �صيخلد يف املكتبة املو�صيقية العربية، 
قررت نوال ان تكرم الوردة على طريقتها اخلا�صة من خالل اختيارها 
الأجمل االعمال التي قدمتها وهي اأغنية »بكرا يا حبيبي« التي تعتر من 

ا�صعب االغنيات التي قدمتها وردة يف م�صريتها الفنية .
فقد اتقنت نوال تقدمي هذه االغنية بطريقة رائعة حافظت من خاللها 
ع�صرية  نفحة  مع  اجلميل،  الفن  زميين  اإىل  تعيدنا  التي  ا�صالتها  على 

ا�صافتها نوال ب�صوتها الذهبي. قدمتها بطريقة حمرفة للغاية حتثك 
على �صماعها مرارا وتكراراً. اأجادت ا�صتخدام الِعرب، اإىل درجة تطربك 
من خالل اال�صتماع اليها وتدفعك اإىل احلب وال�صهر وت�صحنك بطاقة 

ايجابية قادرة ان جتعلك �صعيداً اليام.
ا�صتحوذت على   MTV ومنذ �صدور االغنية ب�صوت نوال عر �صا�صة 
عليها،  عرفتهم  الذين  ال�صبان  وخ�صو�صاً  واملعجبن  اجلمهور  اعجاب 
فاحتلت عر اثري االذاعييات املرتبة االأوىل من لبنان و�صوال اىل م�صر 
هيفاء  غييردت  حيث  الفنانن  اىل  و�ييصييوال  وال�صغار  الكبار  بها  وا�ييصيياد   .
وهبي لتعرب عن اعجابها باأداء نوال لالأغنية عر �صفحتها على موقع 

)التوير(.
حتماً  الأنييهييا  اجلييزائييرييية،  وردة  بحجم  لفنانة  الييغيينيياء  ال�صهل  ميين  لي�ض 
�صتدفعنا اإىل املقارنة بن اال�صل والتجديد، لكن الزغبي ك�صبت الرهان 
وعّرفت  العربية  االغنيات  اهييم  بتجديد  جنحت  مييرة  وككل  املييرة  هييذه 

اجليل اجلديد عليها.

نوال الزغبي تعيدنا اإىل زمن الأ�صالة 
باأغنية  )بكرا يا حبيبي(

مي �صليم بطلة ثانية
اأحالمي(  )فار�ض  الثانية  ال�صينمائية  جتربتها  ت�صوير  �صليم  مي  بييداأت 

والتي ت�صارك فيها كبطلة ثانية مع التون�صية درة.
مي وافقت على الفيلم بعد تردد طويل، وا�صرطت و�صع ا�صمها ثانيًة على 

�صارة الفيلم ويف مكان مميز على املل�صقات.

الفنانة ح�صة يف )التحدي(
 

التمثيل من  الفنية بعامل  اول جتاربها  ال�صاعدة ح�صة يف  الفنانة  انتهت 
وبطولة  الييبييادي  زيييد  واخيييراج  تاليف  )التحدي(  الق�صري  الفيلم  ت�صوير 

ماهر ال�صيخ وحممد املهريي والطفل املعجزة احمد �صيف اهلل واخرون .
وهو عمل يتحدث عن اندماج ذوي االحتياجات اخلا�ض باملجتمع والعمل 
العن  مركز  مع  بتعاون  االن�صانية  املنا�صبات  لتنظيم  جالمور  انتاج  من 
االماراتي  امل�صل�صل  يف  دورهييييا  لت�صوير  ت�صتعد  كييمييا  والييتيياهيييييل  لييلييرعيياييية 
�صعبي من ثالثن  امثال  نا�صر( وهو عمل  ابو  بعنوان )عييودة  الكوميدي 
اململكة  يف  ت�صويره  �صيتم  �صعودي  عمل  يف  ت�صارك  ان  املتوقع  وميين  حلقة 

العربية ال�صعودية قريبا .
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الع�صل يعالج اأمرا�س الأطفال
اأكدت الدرا�صات احلديثة فائدة الع�صل بالن�صبة لالأطفال ؛ حيث ثبت اأنه 
للفيتامينات  جيد  م�صدر  وهو  الطفل،  ت�صيب  قد  عديدة  اأمرا�صا  يعالج 
والطاقة، وال ي�صاهم يف زيادة الوزن .وللع�صل فوائد اأخرى عديدة لطفلك، 

تعريف عليها:
يطهر  حيث  اليييالاإرادي:  والتبول  واالإ�صهال  االأطييفييال  دو�صنتاريا  يعالج   -

الع�صل االأمعاء، وميت�ض ال�صموم، ويق�صي على البكريا .
- الع�صل واالأ�صنان : ثبت علمًيا اأن الع�صل يعمل على حت�صن منو العظام 
يحتوي  حيث  بالك�صاح،  االإ�صابة  خطر  من  االأطييفييال  يقي  كما  واالأ�ييصيينييان، 
على الكال�صيوم والفو�صفور . كذلك يعالج التهابات اللثة والل�صان وت�صو�ض 

االأ�صنان وت�صقق ال�صفاه ؛ الحتوائه على مادة الفلور.
لدى  واالأنيييييميييييا  البنية  �صعف  عييالج  يف  الع�صل  :ي�صاهم  البنية  �صعف   -
االأطفال ؛ حيث يعمل على زيادة ن�صبة الهيموجلوبن بالدم، ويحتوي على 

فيتامن )ب1، ج(، ويرفع كفاءة اجلهاز املناعي لدى الر�صع .
اللوزتن  التهاب  ويلطف  الكحة،  على  الع�صل  يق�صي   : التنف�صي  -اجلهاز 
واحللق، كما يفيد يف تخفيف حاالت جفاف احللق وال�صعال اجلاف . كما 

يعالج التقل�صات املعوية لدى الر�صع .
- ي�صتخدم الع�صل لالأطفال املولودين حديًثا، باإ�صافة ملعقة �صغرية اإىل 
باأية  للطفل  اإعييطيياوؤه  ميكن  وبعدها  اأ�صهر،   6 �صن  حتى  االأع�صاب،  �صراب 

كمية واأية و�صيلة منا�صبة تراها االأم.

الياقوت اأثمن االحجار الكرمية

انواع  اثييميين  ميين  يعتر 
االحجار الكرمية، ومن 
اجييود انييواعييه تلك التي 
منطقة  مييين  تيي�ييصييتييخييرج 
اليييتيييي تقع  )ميييوجيييييييك( 
بيييورميييا، وكما  �ييصييمييال  يف 
الكرمية  االحييييجييييار  يف 
قيمة  تييعييتييمييد  االخيييييرى 
لونه  عيييليييى  الييييييييياقييييوت 
واثمنه ذلك الذي يكون 
ليييونيييه احيييمييير داكييينيييا مع 
ظل ارجواين خفيف اما 
الييتييي حتتوى  االحييجييار 

او بنف�صجية فهى اقل جودة وت�صتخرج من مناجم  او وردييية  الوانا زرقيياء 
الياقوت ذلك الذي تظهر يف و�صطه  انييواع  اندر  او تايالند من  �صريالنكا 
باهظة  با�صعار  يباع  ظهر  وان  اال�ييصييواق  يف  يظهر  مييا  قليال  انييه  اال  جنمه 
ا�صم جرير ويف  نواة يطلقون عليها  الياقوت ت�صم داخلها  ومعظم احجار 
با�صتثناء  فييورا يف نوعية احلجر  ي�صكك اخلييراء  حال خلو االحجار منها 

حاالت قليلة جدا. 
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هوليوود  شمال  في  للفستق  جتارية  فعالية  خالل  عرضاً  يؤدي  اجلنوبي  الكوري  الراب  مغني 
بكاليفورنيا. )رويترز(

االأماكن تنتقل من نهار اىل نهار اخر؟ اي  • يف 
هناك اأماكن حمدودة يف عاملنا االأر�صي اإذا اجتزنا خطاً وهميا ننتقل 
اإىل االأخيير ترى هذا اخلط مر�صوم على اخلرائط وي�صمى  اليوم  من 
اإىل  ال�صمال  ميين  الييهييادي  املحيط  يقطع  وهييو  اليييدويل  التوقيت  خييط 
باأربع وع�صرين �صنة  الواقع �صرقي هذا اخلط  الق�صم  اجلنوب يتقدم 
عن الق�صم الواقع اإىل الغرب منه اإذا قطعت هذا اخلط بوا�صطة �صفينة 
اأو تخ�صر نهارا بح�صب االجتيياه الذي  اأو طائرة فاإنك قد تك�صب نهار 

ت�صلك  
 • ما�شبب جفاف الطق�ش يف ال�شحراء؟

هناك �صحاري عديدة على جانبي خط اال�صتواء ي�صيطر اجلفاف على 
رييياح رطبة  وبالتايل ما من  بعيد منها  الرياح تهب  املناطق الن  تلك 
مطر  اآخييير  على  �صنه   400 حيييوايل  ميير  لقد  املييطيير  لتمنحها  ت�صلها 

عرفته �صحراء اأتاكاما يف ت�صيلي  

روماتيزم املفا�صل يعالج بكمادات الثلج وتلقى جناح كبري الروماتيزم  حاالت  بع�ض  اأن  تعلم  • هل 
اأن املاء يكّون حوايل 90 باملائة من وزن اجل�صم تعلم  • هل 

اأو  ال�صاعة  يف  خفقة   432. اأو  الدقيقة  يف  خفقة   72 اىل  ي�صل  القلب  خفقات  مييعييّدل  اأن  تعلم  هييل   •
يف ال�صنة  37843200

اىل اآخر وكذلك اأبعاده . اأما وزنه املتو�صط فهو 325غم  �صخ�ض  من  يختلف  القلب  حجم  اأن  تعلم  • هل 
بالن�صبة للرجال اأما متو�صط وزنه عند الن�صاء فهو 245غم ولكن يتفاوت مع حجم اجل�صم ووزنه

وباالأخ�ض احلم�صيات والطماطم -البندورة- حتوي كمّية كبرية من فيتامن  كافة  الفواكه  اأن  تعلم  • هل 
ل اأكل اخل�صروات احلاوية على الفيتامن طازجة لغناها بالفيتامن ج ويف�صّ

اأن نق�ض فيتامن ب املوجود يف اخلمائر واللنب والبي�ض واللحم واالأجا�ض والفول واحلنطة  هل تعلم   •
غري امل�صّنعة واحلبوب كالفا�صولياء واللوبياء والبطاطا يوؤخر النمو وي�صّوه وي�صبب تهيجات وا�صطرابات 

يف االأع�صاب وام�صاكا حاّدا 
2 حيوي وال غنى عنه للج�صم وي�صاهم يف الكل�ض وتنظيم الدورة الدموية ونق�صه  اأن فيتامن ج  • هل تعلم 

يوؤّدي اىل مر�ض اال�صقربوط والنزالت ال�صدرية على اأنواعها

حدث يف ذات يوم ان قتل احد اال�صخا�ض االغنياء فاألقت ال�صرطة القب�ض على احد الرجال العاملن عنده 
ا�صت�صلم  ان يتبث براءته فقد  امل�صكن مل ي�صتطع  ال�صاب  بال�صيف والن  باملوت  واتهمته بقتله وحكمت عليه 
المر اهلل، ويف يوم تنفيذ حكم االعدام بهذا ال�صاب اتى النا�ض من كل انحاء املدينة مل�صاهدة تنفيد احلكم فيه 
بقطع رقبته بيد ال�صياف، وجاء ال�صياف بال�صاب ثم اركن رقبته علي قطعة اخل�صب التي تدخل فيها رقاب 
املحكوم عليهم وانت�صب يف ا�صتعداد لتنفيذ احلكم حن جاءت خنف�صاء طائرة ووقفت على رقبة ال�صاب فازاح 
ال�صياف �صيفه والتقط اخلنف�صاء وو�صعها على راحة يده حتى طارت فهو ال يريد قتلها النهم يف هذه املدينة 
يعترون قتل اخلنف�صاء نذير �صوؤم خا�صة وانها ح�صرة بريئة، ا�صتعد ال�صياف مرة اخرى لقطع رقبة ال�صاب 
وهنا وعندما رفع �صيفه جاءت اخلنف�صاء مرة ثانية لتحط على رقبة ال�صاب امل�صكن الذي ينتظر املوت فتوقف 
ال�صياف ليلتقط اخلنف�صاء وي�صعها على راحة يده لتطري ،ثم تاأهب مرة ثالثة لقطع رقبة ال�صاب وقد بداأ 
النا�ض بالهمهمة وا�صدار اال�صوات ا�صتعجابا ملا يحدث ويف هذه املرة وعندما هم بقطع رقبة ال�صاب جاءت 
اخلنف�صاء للمرة الثالثة ومل تكن وحدها بل مع اثنتن وحطتا علي رقبة ال�صاب فا�صتعجب ال�صياف واخذ 
يف التقاطهم وو�صعهم علي راحة يده لي�صاعدهم على الطريان وبعد ان انهي مهمته وهم بتطبيق القانون 
برز من ي�صرخ ويقول توقف فاذا ملكهم املحبوب الذي كان يقف متنكرا بن افراد ال�صعب وقال اح�ص�صت مما 
حدث براءة هذا ال�صاب فكوا وثاقه واذهبوا بحثا عن القاتل احلقيقي .. ومل متر االيام حتى قب�صت ال�صرطة 

على الفاعل احلقيقي ومنذ يومها واخلنف�صاء هي نذير اخلري و�صعار هذه املدينة.

اخلنف�ساء نذير خري

الرجال يخجلون من اعالنهم للحمية الغذائية

امللوخية لتنظيم اله�صم
 واحلفاظ على اغ�صية اجل�صم

اثبتت الدرا�صات العلمية احلديثة ان امللوخية حتتوى على فيتامن اأ ومادة 
على  ت�صاعد  حيث  عالية  بن�صبة  الكاروتن  ومييادة  اخل�صراء  الكلوروفيل 

احلفاظ على االغ�صية لكثري من اع�صاء اجل�صم. 
اأوراق  ان  العالجية  التغذية  ا�صت�صارى  مو�صى  وليد  الدكتور  او�صح  كما 
املادة  تلك  تتحول  ميو�صولج  ت�صمى  خماطية  مييادة  على  حتتوى  امللوخية 
الغرائية دون حدوث م�صاعفات لها ملر�صى القولون الع�صبى، ومن يعانون 
من ا�صطرابات اله�صم وم�صاكل باملعدة، ولذلك فهى وجبة �صهلة اله�صم 
وملينة، حيث ت�صاعد على التخل�ض من االإم�صاك و�صهولة عملية االإخراج، 

وتخفف من اال�صطرابات اله�صمية ملر�ض الكبد واجلهاز اله�صمى.
وقد اأثبتت الدرا�صات اأن امللوخية يتوافر فيها مادة اجللوكو�صايدز بكميات 
حتتوى  املييادة  تلك  اإن  حيث  والييثييوم،  والبقدون�ض  بالب�صل  مقارنة  كبرية 
على مركبات فينولية مثل الفالفونات واجللوكو�صيدات وهى مواد حتمى 

اجل�صم.

االعراف  يف  رغبتهم  لعدم  اخلفاء  فى  غذائية  حمية  يتبعون  الرجال  بع�ض  ان  حديثة  علمية  درا�صة  اكييدت 
بحاجتهم خلف�ض الوزن اأمام االخرين واملحيطن بهم.

اأعرف  اأوزانهم  خف�ض  فى  ورغبوا  الدرا�صة  �صملتهم  الذين  الرجال  من  واأو�صحت الدرا�صة اأن نحو 90% 
رجل من بن كل ثالث رجال باإقدامه على اإتباع حمية غذائية فى اخلفاء بعيدا عن اأعن املحيطن بهم �صواء 

فى حميط اال�صرة اأو اال�صدقاء .
واأ�صافت اأن نحو 19 % ممن �صملتهم الدرا�صة يرون اأن اإتباع حمية غذائية خلف�ض الوزن هى اأحد االمور 
%25 اأن االمر  اخلا�صة بال�صيدات املعنيات دائما بالر�صاقة والقوام اجلميل فى الوقت الذى راأى فيه نحو 
يثري بع�ض اخلجل لدى الرجال مما يدفعهم اإىل اإخفاء االأمر عن املحيطن بهم، طبقاً ملا ورد بوكالة اأنباء 
ال�صرق االأو�صط. واأ�صافت الدرا�صة اأن %29 ممن �صاركوا فى الدرا�صة يخفون اأتباعهم حميات غذائية عن 
اأن   18% الييذى خ�صى فيه  الوقت  باأنها حميياوالت غري جمدية فى  املحيطن  يييرى  اأن  االآخييرييين خوفا من 

يتعر�صوا لالغراءات االأهل واالأ�صدقاء بتقدمي املاأكوالت املحببة لهم.

غنية حممد املري 
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

عبداهلل حممد املري
متفوق يف درا�سته.. ومتعاون مع زمالئه.. 
الكمبيوتر..  واألعاب  القراءة  يهوى 
يف  مهند�سا  ي�سبح  ان  ويتمنى 
جميع  اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل.. 

الأهل والأ�سدقاء.

عيدة �شليمان املزروعي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
اأطفال يف  ت�سبح طبيبة  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

عائ�شة اأحمد املزروعي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
ت�سبح مديرة مدر�سة يف  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


