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�لهاتف �ملحم�ل قد ي�ؤمل �أ�صابعك 
قد ي�شعر �لكثريون ممن ي�شتعملون �له�تف �ملحمول ب�أمل �أو ت�شنج يف 
�لأ�ش�بع و�لر�شغ و�لذر�ع، وذلك بعد ��شتعم�لهم �جله�ز يف �لدرد�شة 
مثال �أو �لكت�بة ملدة طويلة، ومع �أنه ل يوجد و�شف طبي لهذ� �لأمل 

ف�إنه قد يرتبط بطول ��شتعم�ل �له�تف.
طب  كلية  يف  �لعظمية  �جل��ر�ح��ة  �أخ�ش�ئي  د�لو�شكي،  �آرون  وي�شرح 
على  �لن�عمة  �أو  �لدقيقة  �لن�ش�ط�ت  �أن  ن��ي��وي��ورك،  يف  كورنيل  وي��ل 
�أنو�عه� قد توؤدي �إىل حدوث �أمل يف �لأوت�ر �أو �لع�شالت، م�شري� �إىل 
�أن �لأ�شخ��ص �لذين ي�شتعملون �لأدو�ت �لتكنولوجية مثل �لهو�تف 

�لذكية قد يو�جهون تف�قم بع�ص �حل�لت �ملر�شية.
وي�شرب �جلر�ح مث�ل على ذلك ب�لته�ب �لأوت�ر -وهي �لأربطة �لتي 
يف  ب�ملب�لغة  يرتبط  �أن��ه  يعتقد  �ل��ذي  �لع�شالت-  �إىل  �لعظ�م  تربط 
��شتعم�ل �ليدين و�لأ�ش�بع و�لإفر�ط يف عمل حرك�ت معينة ب�شورة 

متكررة.
وقد ل يقت�شر �لأمل على �لأ�ش�بع، بل ميتد �إىل �لر�شغ و�لذر�ع، وذلك 
لأن جميع هذه �لأجز�ء مرتبطة مع�. وتقول يوجين� ب�ب�دوبولو�ص، 
�أخ�ش�ئية �لعالج �ملهني يف مركز ويل كورنيل �لطبي يف نيويورك، �إنه 
ب�لإ�ش�فة  ب�لتليف،  ت�ش�ب  قد  �لع�شلة  ف���إن  �ملالئم  �لعالج  دون  من 

لالأمل �ل�شديد �لذي �شي�شعر به �ل�شخ�ص.
ولأن من �ل�شعب ��شتعم�ل خ�ش�ئ�ص �لأجهزة �ملحمولة، �لذكية منه� 
و�لع�دية، من دون ��شتعم�ل �ليدين ب�شكل كبري، فقد يحت�ج �ل�شخ�ص 
�إىل ��شت�ش�رة �لطبيب لن�شحه ب�ش�أن �لتم�رين �أو �لإ�شرت�تيجي�ت �لتي 

ميكنه �أن يقوم به� لإرخ�ء ع�شالت �أ�ش�بعه ومنع �إ�ش�بته� ب�لت�شنج.

�لن�صيان.. م�صكلة قد ت��جه �حل��مل و�ملر�صعات 
�أن �لكثري من �لن�ش�ء يو�جهن  �أودو  تو�شح �ملع�جلة �لنف�شية �شيلفي� 
ك�لرتب�ك  �لأخ��رى  �ملعرفية  �ل�شطر�ب�ت  وبع�ص  �لن�شي�ن  م�شكلة 
وفقد�ن �لقدرة على ��شتح�ش�ر �لكالم خالل فرتة �حلمل و�لر�ش�عة، 
موؤكدة �أن ��شطر�ب�ت �لذ�كرة هذه ل ت�شتمر ملدة زمنية طويلة لدى 
�ملر�أة، لذلك ل يعد م�شطلح خرف �حلمل �أو خرف �لر�ش�عة من��شب� 

لو�شفه�. 
مب�شت�شفى  �لتوليد  بطب  �ملخت�شة  �لنف�شية  �ملع�جلة  �أودو،  و�أ�ش�فت 
فر�نكفورت �جل�معي، �أن �لن�شي�ن �لذي تع�ين منه �ملر�أة خالل �حلمل 
�أو �لر�ش�عة �أكرث من جمرد كونه �إح�ش��ش� �شخ�شي�، �إذ �أثبتت �لعديد 
من �لدر��ش�ت �أن هذه �ل�شطر�ب�ت يف �لذ�كرة، و�لتي ي�شفه� �لبع�ص 
ب� خرف �حلمل ، ت�شيب ب�شكل خ��ص �لقدر�ت �ملعرفية �ملعقدة لدى 

�ملر�أة.
�أو  �حل��و�م��ل  �لن�ش�ء  �إن  بقوله�  ذل��ك  على  م��ث���ل  �مل��ع���جل��ة  وت�����ش��رب 
�ملر�شع�ت �مل�ش�ب�ت بهذه �ل�شطر�ب�ت يفقدن �لقدرة على �لتخطيط 
لالأحد�ث �ملعقدة وكذلك �لقدرة على �لتحكم يف م�ش�عرهن، لفتة �إىل 
�أن �لدر��ش�ت �حلديثة قد �أظهرت �أن �لذ�كرة �مل�شوؤولة عن �لأحد�ث 
�أي�ش�،  �مل���ر�أة  ل��دى  لالإ�ش�بة  تتعر�ص  �مل�شتقبل  يف  �ل��وق��وع  �ملحتملة 
�لأح��د�ث  مو�عيد  حفظ  يف  �شعوب�ت  �مل��ر�أة  تو�جه  م�  غ�لب�  ولذلك 

�لتي تقع بعد �أي�م قليلة يف �مل�شتقبل.
وتطمئن �لخت�ش��شية �أن ح�لة �لن�شي�ن �لتي تع�ين منه� �ملر�أة خالل 
هذه �لفرتة ل ترجع �إىل تغري�ت تركيبية يف �ملخ، �إذ ل يوجد له� �شبب 
�إىل  �لذ�كرة هذه  �لعلم�ء لإرج���ع ��شطر�ب�ت  ت�شريحي. ولكن يتجه 

�لتغري�ت �لهرمونية �لتي تطر�أ على �ملر�أة خالل هذه �لفرتة.
�لأوك�شيتو�شني  ن�شبة هرموين  ترتفع  �ل��ولدة  بعد  �أن��ه  �أودو  وت��ردف 
و�حد  ج�نب  �إىل  �لأم  �هتم�م  توجه  يف  يت�شبب  مم�   ، �لربولكتني  و 
�ل��ذي قد يوؤدي  �لأم��ر  فقط من حي�ته� وهو دعم عالقته� بطفله�، 
�إىل ح�لة من متركز �لهتم�م على ج�نب حي�تي و�حد فقط، فتعي�ص 
�لأم وطفله� يف ع�مل �شغري منعزل، بينم� تن�شى جميع جو�نب �حلي�ة 

�لأخرى.
تغيري طبيعة حي�ة  يت�شبب �حلمل يف  م�  ع�دة  �أنه  �ملع�جلة  و�أ�ش�فت 
�إذ� ك�ن  ر�أ�ش� على عقب، فيفقد �جل�شم قدرته على حتديد م�  �مل��ر�أة 
يتوجب عليه توجيه �لهتم�م �إىل ذ�ته �أم �إىل تلبية �حتي�ج�ت �لطفل. 
�أي�ش�،  ت���م  ب�شكل  يومه�  م�ش�ر  يتغري  طفله�،  �مل���ر�أة  تلد  �أن  ومبجرد 
�لنوم  �لأم مع�ي�شة مر�حل  �فتقدت  ب�أنه ع�دة م� تكون قد  �لعلم  مع 
�لعميقة خالل فرتة �حلمل نتيجة عدم �تخ�ذه� و�شعية نوم مريحة 

ب�شبب كرب حجم بطنه�.

ع�صاق �آيف�ن يخيم�ن 
�أمام متاجر �أبل 

�لأم��ريك��ي��ة  �أب���ل  �شركة  منتج�ت  ع�ش�ق  ب���د�أ 
مدينة  يف  �ل�����ش��رك��ة  م��ت���ج��ر  ق���رب  �لتخييم 
على  �حل�شول  بهدف  �لأمريكية  نيويورك 
رغم  �ملقبل  5�أ�ص  �آيفون  ه�تف  ن�شخهم من 
موعد  عن  �لآن  حتى  تف�شح  مل  �ل�شركة  �أن 
ط���رح ه���ذ� �ل��ه���ت��ف. وق���د ن�����ش��ر م��وق��ع �أب���ل 
�إن�ش�يدر �ملخت�ص ب�أخب�ر �ل�شركة �لأمريكية، 
�شور� ق�ل �إنه� تخ�ص جمموع�ت من ع�ش�ق 
�ل�شركة  م��ت���ج��ر  ق���رب  تخيم  �أب���ل  منتج�ت 
للبيع ر�شمي� يف  �أ�ص   5 �آيفون  ب�نتظ�ر طرح 
متوقع.  ه��و  كم�  �ل�شهر  ه��ذ�  م��ن  �لع�شرين 
تت�شكل  ب���د�أت  �مل�شتهلكني  ط��و�ب��ري  �أن  و�أك���د 
ب�لفعل خ�رج مت�جر �ل�شركة رغم �أنه مل يتم 
�لآن،  حتى  ر�شمي�  �له�تف  هذ  عن  �لإع��الن 
ت�أكيدهم  �مل�شتهلكني  من  �لعديد  عن  ونقل 
ح�ل  يف  حتى  �أم�كنهم  عن  يتخلو�  لن  �أنهم 
ت���أخ��ر ط���رح �ل��ه���ت��ف ع��ن �ل��ت���ري��خ �مل��ذك��ور. 
�لثالث�ء حدث�  �ليوم  �شتعقد  �أب��ل  �أن  ويذكر 
خ��ش� من �ملتوقع �أن تك�شف فيه عن �لهو�تف 
ومن  �لأ���ش��و�ق  يف  �شتطرحه�  �لتي  �جلديدة 
�لتي   5 �آي��ف��ون  م��ن  �ملحدثة  �لن�شخة  بينه� 
وكذلك  5�أ�ص،  �آيفون  ��شم  �أن حتمل  ينتظر 
ذ�ت  م��ن  �لتكلفة  منخف�شة  �أخ���رى  ن�شخة 

�له�تف ينتظر �أن حتمل ��شم �آيفون 5�شي.

ت�شري تق�رير �إىل �أن ��شتهالك �ملنتج�ت �لع�شوية �أف�شل لل�شحة عموًم�، فقد �أظهرت 
�لدر��ش�ت �أن �مل�أكولت �لع�شوية حتتوي على معدلت �أعلى من م�ش�د�ت �لأك�شدة. 
كذلك تبنينّ �أن �ملو�د �لكيم�وية وم�ش�د�ت �لآف�ت يف �لأطعمة غري �لع�شوية توؤدي 
�إىل تر�جع �خل�شوبة وتوؤذي جه�ز �ملن�عة، ف�شاًل عن �أن �لهرمون�ت �مل�ش�فة ت�شبب 
زي�دة يف �لوزن ب�لإ�ش�فة �إىل ذلك، مل تخ�شع �لأطعمة �ملعدلة جينيًّ� بعد لختب�ر�ت 
�ش�ملة، م� يعني �أن ت�أثري�ته� �ملحتملة ل تز�ل جمهولة. ي�شري �لدكتور حممد �أوز 
�لكيم�وية  �مل��و�د  من  �لع�شوية  �لأطعمة  تن�ول  )يحميك  �لإل��ك��رتوين:  موقعه  يف 

�مل�شرة، مثل مبيد�ت �لآف�ت(.
ActualOrganics. �لإلكرتوين  �ملوقع  تدير  �لتي  ر�ن�شيم�ن،  ج��و�ن  م  تقدنّ

com، خم�ص طرق �شهلة للتحول �إىل ��شتهالك �ملنتج�ت �لع�شوية:
1- تن�ول �لربوكويل �أو �لك�يل: )جربهم� حتى لو مل تتذوقهم� �ش�بًق�. ل تفرت�ص 
�مل�ش�در  ُيعترب �لربوكويل و�لك�يل من  ر�أيك.  ل  �أنك لن حتبهم�. تن�ولهم� و�شتبدنّ

�لغنية ب�ملو�د �ملغذية �ل�شرورية �لتي يحت�ج �إليه� �جل�شم ليبقى �شليًم� مع�فى(.
ن�شيحة: حمرهم� مع قليل من �مللح وزيت �لزيتون.

وتتنف�ص  منزلك  يف  تعي�ص  �ل�شطن�عية:  �ملنزل  تنظيف  م�ش�حيق  عن  تخلَّى   -2
�أن تنظفه بطريقة  �أل��ي�����ص م��ن �لأف�����ش��ل  ي��وم وتلم�ص ك��ل م��� ح��ول��ك.  �ل��ه��و�ء ك��ل 
�أنظمة  يعرب  منزلن�  يف  ن�شتعمله  م�  كل  �أن  ��ر  )ت��ذكنّ ر�ن�شيم�ن:  ت�شيف  طبيعية؟ 
�إىل م�ء نقي، لذلك  �مل���ء. نحت�ج  �ل�شرف �ل�شحي وينتهي به �ملط�ف �إىل خمزون 

�متنع عن تلويثه(.
�خللنّ  ب��شتخد�م  �ل�شتعم�لت  لكل  ي�شلح  �ل��ذي  �خل��ص  منظفك  �أع��دنّ  ن�شيحة: 

ر �جلو. �لأبي�ص. وميكنك �أن تغلي قدًر� من �مل�ء مع بع�ص �أعو�د �لقرفة لتعطنّ
على  حتتوي  �لتي  نة  �مللونّ �لطع�م  علب  جت�هل  ط�زجة:  م���أك��ولت  تن�ول   -3

ز على �مل�أكولت �لك�ملة �لتي تعدنّ من مكون و�حد �أو  ن�ت وركنّ ع�شر�ت �ملكونّ
�ثنني حقيقيني، مثل �لف�كهة، �خل�ش�ر، �لوجب�ت �لع�شوية، و�حلبوب. 

لذلك  �لأ�شن�ف.  من  �لكثري  �لطبيعة  )تنتج  ر�ن�شيم�ن:  تذكر 
�كتِف بتن�ول �لأطعمة �لط�زجة(.

ن�شيحة: تن�ول م�أكولت ط�زجة طو�ل �أ�شبوع ولحظ 
�إن ك�نت �شحتك تتح�شن. فهذ� موؤكد.

�أقرب �شوق خ�ش�ر و��شتك�شف �شنف�  ه �إىل  �أ�شبوع: توجنّ ب �شنف�ً جديد�ً كل  4- جرنّ
�ملعكرونة )ن��وع من قرع  �إذ� قطعت حبة من قرع  �أن��ك  �أ�شبوع هل تعلم  جديد� كل 
مدة  �لفرن  �إىل  و�أدخلته�  ن�شفني،  �إىل   )spaghetti squashُيدعى �ل�شت�ء 
�ش�عة، ونف�شت خيوطه� بو��شطة �شوكة، حت�شل على معكرونة نب�تية. �أ�شف �إليه� 
�لقليل من �لطم�طم �لع�شوية و�طهه� مع قليل من زيت �لزيتون. و��شتمتع بهذ� 

�لطبق �للذيذ.
ن�شف  كل  يف  وتقحم  ن�شفني  �إىل  بطيخ  حبة  تقطع  �أن  ميكنك  للتحلية  ن�شيحة: 

ملعقة وت�شتمتع بحالوته� �لطبيعية.
نزهة،  �لعمل،  توجهت:  �أينم�  �ل�شحية  خ��ي���ر�ت��ك  معك  �ح��م��ل  ح������ش��ر�ً:  ك��ن   -5
�لت�شوق.. تو�شح ر�ن�شيم�ن: )�إحمل معك �لقليل من �جلزر �ملق�شر و�ملقطع، بع�ص 
بذور دو�ر �ل�شم�ص، �لتمر، �أو تف�حة ع�شوية. وهكذ� عندم� جتوع خالل �لنه�ر، ل 

ت�شت�شلم �إىل �إغر�ء �مل�أكولت �ملع�جلة يف �ملت�جر(. 
ن�شيحة: وزع �لقليل من �للنب يف قو�لب قطع �لثلج. �أقحم يف كل منه� عود مثلج�ت. 

وبعد ب�شع �ش�ع�ت، �شيفرح �أولدك به�.
�إًذ�، ل ُتعترب عملية �لنتق�ل �إىل ��شتعم�ل �ملنتج�ت �لع�شوية �شعبة دوًم�، ول د�عي 
لأن تكون مكلفة. ميكنك �أن تبد�أ تدريًج� وتنهي م� متلكه يف �ملنزل م�شتبدًل �إي�ه 
مبنتج�ت �شحية و�آمنة مبرور 

عزيزتي �ملر�أة، مهم� �عتقدت ب�أنك تعرفني زوجك، �شوف تف�جئك بع�ص �حلق�ئق و�لكت�ش�ف�ت 
بكلمة �أخرى، قد تعتقدين ب�أن زوجك خمتلف عن �لآخرين على �شبيل �ملث�ل، �أكرث تهذيب�، �أقل 

نكد�، �أو�شع �شدر�! ولكن �حذري، فهن�ك �شف�ت م�شرتكة بني كل �لرج�ل و�ليوم �شوف نخربك 
دو�م؟ ل  يكون لديهم  �لرج�ل عندم� ل  يعمل  م���ذ�  �لرج�ل مم�طلني  �أك��رث  �ل�شف�ت.  �أه��م هذه 
يعملون �شيئ� على �لإطالق! فهم ي�شتغلون �أي وقت مهم� ك�ن ق�شري�ً لتحويل حي�ة �لن�ش�ء �إىل 
جحيم، عن طريق �جللو�ص �ل�شلبي يف �حدى زو�ي� �ملنزل وت�أجيل �لقي�م ب�أي �أعم�ل منزلية مت�أخرة 
�لأث���ث  من  �لتخل�ص  �أو  �ملدخل  �إ�ش�ءة  �إ�شالح  مثل  �إمت�مه�،  يف  ي�ش�عدو�  �أن  �ملفرو�ص  من  ك�ن 
�لقدمي يف �لكر�ج . ي�شخمون �لأمور. ب�لطبع، عندم� يقوم �لرجل ب�أي عمل د�خل �ملنزل �شو�ء ك�ن 

معت�د� �أو غري معت�د على عمله ي�شخم �أهميته. ويت�أكد من �أن كل �أ�شدق�ئه علمو� مب� ق�م 
به، وكذلك �جلري�ن ب�لرغم من �أن �جلميع يعرف ب�أن م� يقوم به �لرجل د�خل 
�ملنزل ل ي�ش�هي ول يع�دل م� تقوم به �ملر�أة �إل �أن �لرجل ي�شتمتع ب�حلديث عن 

�جن�ز�ته رمب� هي جمرد عقدة �لنق�ص �لتي جتعل �لرجل يرثثر كثري� حتى 
�أعده�  تن�ول وجبة طع�م  بعد  �ل�شحون  ب�شيط كتجفيف  ب�أمر  يقوم  عندم� 
�لزوجة. ل يركزون فيم� تقوله �لن�ش�ء �أكرث �لرج�ل عندهم بع�ص �لإنغم��ص 
�ملتوح�ص  �لغرب  و�أف��الم  �لأك�شن،  �أفالم  �لرجويل: مثال يف�شلون م�ش�هدة 
�ملليئة مب�ش�هد �لدم�ء، �أو مت�بعة مب�ري�ت كرة �لقدم �أو �أي ري��شة مف�شلة 
�مل�شتمر على كل �شربة  �لتعليق  كلل، مع  �أو  ب��دون ملل  ك�مال  يوم�  لديهم 
جز�ء �أو متريرة. بينم� عندم� جتل�ص �لن�ش�ء للحديث معهم، ل يركزون يف 

�ي مو�شوع �أو حو�ر، وت�شبح �لإج�ب�ت مقت�شبة �أو مبهمة.  ويف �لو�قع، هذ� 
هو ح�ل كل �لرج�ل ي�شرتقون �لنظر �ىل �لن�ش�ء �لآخري�ت. مهم� ك�ن زوجك 

ملتزم� وحمب� وع��شق� لك، هن�ك حلظ�ت ي�شرتقه� كل �لرج�ل للنظر �ىل �لن�ش�ء 
كل  بريئة.  ق�شرية  بلمحة  يكتفي  وبع�شهم  �لنظر  يطيل  قد  بع�شهم  �لآخ��ري���ت. 

�لرج�ل يفعلون ذلك، لأنه� طبيعتهم، ولن يتغريو� فال ت�شعري ب�لغرية من كل نظرة!.

�خرت �ملنتجات �لع�ص�ية 

ما هي �ل�صفات �لتي يت�صارك بها كل �لرجال؟

الثالثاء  -  10   سبتمبر    2013 م   -   العـدد    10892
Tuesday    10    September    2013  -  Issue No   10892

ماذ� تعرف عن �ل�صعال �لديكي؟ 
ع�دة م� تبد�أ �لإ�ش�بة ب�ل�شع�ل �لديكي وك�أنه� �إ�ش�بة بنزلة برد ع�دية، لكنه� 
تتف�قم بعد ذلك لدرجة �أن �ملري�ص ي�شبح غري ق�در على �لتخل�ص منه�. 
��شم مر�ص  �ملر�ص  �أنه يطلق على هذ�  �أندري��ص هيلم�ن  �لطبيب  وي�شرح 

�مل�ئة يوم ، بل قد يتخطى ذلك وي�شتمر ملدة ت�شل �إىل �شتة �أ�شهر.
ويو�شح هيلم�ن، وهو ع�شو �لر�بطة �لأمل�نية لخت�ش��شي �جله�ز �لتنف�شي 
ب��ع��دوى بكتريي�  �لإ���ش���ب��ة  �مل��ر���ص ينتج ع��ن  �أن ه��ذ�  �أوغ�����ش��ب��ورغ،  مبدينة 
�لبورديتيال ، لفت� �إىل �أن حدوث �لعدوى يت�ش�به مع �لإ�ش�بة بنزلت �لربد 
�لع�دية، ون�در� م� تكون م�شحوبة ب�رتف�ع يف درجة �حلر�رة، مع �لعلم ب�أن 
�ل�شع�ل  عن  تفريقه  ميكن  ول  مزعج�  يكون  ل  �لبد�ية  يف  نف�شه  �ل�شع�ل 

�لن�جت عن �لإ�ش�بة بعدوى �لإنفلونز� �لع�دية.
وي�شتكمل �لطبيب حديثه فيقول �إن �لأمر يبد�أ يف �لتحول �إىل �شع�ل ديكي 
�ل�شع�ل يف  يبد�أ  �لإ�ش�بة، وحينئذ  بد�ية  تقريب� من  يوم�   14 م��رور  بعد 

�إزع�ج �ملري�ص ليال، �إذ تت�شبب نوب�ت �ل�شع�ل �حل�دة يف �نقط�ع �لنوم.
ويلفت هيلم�ن �إىل �أن هذ� �لأمر ل يت�شبب وحده يف �لت�أثري على �أع�ش�ب 
ميكنه�  م�ش�عدة  و�شيلة  �أي��ة  وج��ود  ع��دم  حقيقة  �أي�ش�  توؤرقه  بل  �ملري�ص، 
�لتغلب على �ل�شع�ل، �إذ ل يجدي �لعالج ب�مل�ش�د�ت �حليوية نفع�، �إل �إذ� مت 

�لبدء يف تن�وله ب�شورة مبكرة.
بتن�ول  هيلم�ن  �لتنف�شي  �جله�ز  �أم��ر����ص  �خت�ش��شي  يو�شي  ذل��ك  ورغ��م 
�إذ يعمل ذلك  �ملر�ص،  �ملت�أخرة من  �ملر�حل  �مل�ش�د�ت �حليوية حتى خالل 
على �حلد من خطر �لإ�ش�بة مبر�ص ث�نوي ب�شبب هذ� �ل�شع�ل، حمذر� من 
�أن %10 �إىل %20 من مر�شى �ل�شع�ل �لديكي ي�ش�بون ب�لته�ب رئوي 

يتخذ م�ش�ر�ت مر�شية �شيئة �إىل حد م�.

اأقل غرابة لرمبا  ا�ضتخدام منتجات ع�ضوية بطريقة  لرمبا قررت 

يرى  اأن  وتخ�ضى  املنتجات،  هذه  عن  حولك  من  النا�س  يتحدث 

التي  ال�ضحية  وغيير  الع�ضوية  غر  الأطعمة  م�ضادفًة  اأحييد 

تعطيها لأولدك اأو رمبا تظن اأن عملية النتقال اإىل املاأكولت 

على  حت�ضك  التي  الأ�ضباب  بع�س  اإليك  مكلفة.  اأو  �ضعبة  الع�ضوية 

عملية  لتبداأ  �ضهلة  ن�ضائح  خم�س  عن  ف�ضاًل  ع�ضوية،  منتجات  ا�ضتعمال 

النتقال هذه.

اأ�ضعه  ما  اأجهل  اأنني  اأدركت  الفكرة:  هذه  راودتني  حني  يوم  ذات  اأ�ضتحم  كنت 

على ج�ضمي. كنت واثقة من اأن هذه امل�ضاحيق ل حتتوي على فراولة حقيقية اأو 

خال�ضات نباتات من الغابات املطرة الكثيفة على العك�س، كرثت فيها املواد الكيماوية 

التي اعتدت و�ضعها على ج�ضمي كل يوم طوال ال�ضنوات الأربعني املا�ضية. فقررت التوقف 

عن ا�ضتعمالها، و�ضرت اأختار منتجات ع�ضوية.

كامريون يرتك حقيبته يف قطار 
ك�شفت �شحيفة ديلي مريور ، �م�ص 
�ل��ربي��ط���ين،  �ل�������وزر�ء  رئ��ي�����ص  �أن 
ت���رك حقيبته  ك����م���ريون،  دي��ف��ي��د 
من  ق��ط���ر  يف  �حل��م��ر�ء،  �لر�شمية 
�إىل  ����ش���ف���ره  �ث����ن�����ء  ح���م����ي���ة،  دون 

��شكتلند� حل�شور حفل زف�ف.
ك���م��ريون  �إن  �ل�شحيفة،  وق���ل��ت 
غ�در مقعده يف �لقط�ر ت�رك�ً ور�ءه 
�حل��ق��ي��ب��ة �حل���م���ر�ء م���ع م��ف��ت���ح��ه 
عب�رة  وك�نت  �أمنية،  حم�ية  ودون 
رئ���ي�������ص �ل���������وزر�ء �مل����دون����ة ع��ل��ي��ه��� 

و��شحة ملر�أى �مل�ش�فرين.
منت  على  �مل�ش�فرين  �أن  و��ش�فت، 
�لع��شمة  �إىل  ل��ن��دن  م��ن  �ل��ق��ط���ر 
�لإ�شكتلندية �أدنربه ك�نو�، وحل�شن 
�ش�دقة  جمموعة  ك���م��ريون،  حظ 
وم�  �لن��ص وجت�هلو� حقيبته  من 
�أ���ش��ر�ر، قد يكون من  حتتويه من 
توجيه  خطط  عن  تف��شيل  بينه� 
���ش��رب���ت ع�����ش��ك��ري��ة ���ش��د ���ش��وري���، 

ح�شب �لنق�د.
�أح��د  �أن  �إىل  �ل�شحيفة،  و����ش���رت 
����ش���ورة حلقيبة  �ل��ت��ق��ط  �ل���رك����ب 
�لربيط�ين  �ل���وزر�ء  رئي�ص  �أور�ق 
وعليه� مفت�حه�، بينم� ك�ن �لأخري 
�لقط�ر، من دون  �آخ��ر يف  يف مك�ن 

�أن يتدخل �أحد من حر��شه.
�إن  ق���ول���ه  �ل����ر�ك����ب،  �إىل  ون�����ش��ب��ت 
�ل�������وزر�ء  رئ���ي�������ص  �أور�ق  ح��ق��ي��ب��ة 
�لتي  �ل��ل��ون،  �حل��م��ر�ء  �لربيط�ين 
منت�شف  م��ن��ذ  ���ش��ك��ل��ه���  ي��ت��غ��ري  مل 
ك�نت على ط�ولته   18 �ل���  �ل��ق��رن 
�أن  من دون حم�ية، وك���ن ب�مك�نه 

ي�أخذه� ويهرب لو �أر�د .
و�أ�����ش����رنّ م��ك��ت��ب رئ������ش��ة �حل��ك��وم��ة 
�لربيط�نية )10 د�وننغ �شرتيت( 
�لر�شمية  �لأور�ق  حقيبة  �أن  على 
ُت�����رتك م���ن دون  ل���� ك����م���ريون مل 

مر�قبة .
ك���م��ريون وزوج��ت��ه �ش�م�نث�  وك���ن 
�مل��شي  �لع�م  ن�ن�شي  �بنتهم�  ن�شي�ً 
�لريفي  �ملقر  م��ن  قريبة  ح�نة  يف 
لرئي�ص �لوزر�ء �لربيط�ين يف بلدة 
ب�كنغه�م�ش�ير،  مبق�طعة  ت�شيكرز 
ب���ع���د ت����ن�����ول ط����ع�����م �ل�����غ�����د�ء م��ع 

�أ�شدق�ء.

عر�قية مبهام �مر�أة حديدية
ت��ع��م��ل �م������ر�أة ع��ر�ق��ي��ة يف �إح����دى 
�لغ�ز منذ ثالثة وثالثني  مع�مل 
ع�م�ً، حيث يعتمد عليه� �ملعمل يف 
لدقته�  و�ل�ش�قة  �ل�شعبة  �ملهم�ت 

و�إخال�شه� يف عمله�. 
ف�ملر�أة  نت  �لعربية  موقع  وح�شب 
تقوم مبه�م عدة و�ش�قة �و ويطلق 
�مل��ر�أة  ب�  �لعمل  زم��الوؤه��� يف  عليه� 
�حلديدية حيث �نه� تعمل م�شوؤولة 
قي�دة  ومنه�  �ملعمل،  يف  �ل�ش�ئقني 
�لر�فع�ت وت�شليح �لآلي�ت �لع�طلة 
حل�م  ب�أعم�ل  و�لقي�م  �لعمل،  عن 
�لنق�ص �حل��شل يف  و�شد  �حلديد 

�ل�ش�ئقني. 



�ش�ؤون حملية
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واحة هيلي مول يعلن عن افتتاحه ر�ضميًا

�ل�جهة �ملميزة للت�ص�ق و�لرتفيه يف مدينة �لعني تبد�أ با�صتقبال �لزو�ر

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

�أم�م  �أعلن و�حة هيلي مول عن �فتت�ح �ملركز ر�شمي�ً 
�لزو�ر يوم �أم�ص لي�شكل نقلة نوعية يف قط�ع �لت�شوق 
�ملتوقع لهذ�  �لعني، ومن  �لع�ئلي مبدينة  و�لرتفيه 
�مل�شروع �لر�قي �لذي يحمل �شع�ر وجهتكم كل يوم ، 
�أن يرتقي مبك�نة هذه �ملدينة �لتي تعترب ر�بع �أكرب 

�ملدن يف دولة �لإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة.
�لتنفيذي  �لرئي�ص  �لظ�هري،  �شعيد  �ملهند�ص  وق�ل 
�ليوم نقطة مهمة يف  لو�حة هيلي مول: ميثل هذ� 
ت�ريخ مدينة �لعني نظر�ً لفتت�ح م�شروع ر�ئد مثل 
و�حة هيلي مول، وذلك بعد جهود متو��شلة ومكثفة 
�ملن��شبة،  ه��ذه  ويف  �مل���ول.  و�إد�رة  �لعمل  ف��ري��ق  م��ن 
�ل�شكر للمطورين و�ل�شرك�ت  ب�لغ  �أعرب عن  �أن  �أود 
�ل�شرك�ء  وك�فة  �لتجزئة  و�شرك�ت  �لد�عمة  �ملحلية 
على  ونحن  �لنج�ح.  ه��ذ�  حتقيق  يف  �ش�همو�  �لذين 
ثقة ت�مة من �أن و�حة هيلي مول �شي�شع �لعني بقوة 
على خريطة وجه�ت �لت�شوق �ملميزة للزو�ر �لق�دمني 

من خمتلف �ملن�طق و�لإم�ر�ت �لأخرى .
وي��ت��ك��ون �مل��رك��ز م��ن ث��الث��ة ط��و�ب��ق، وت��ب��ل��غ �مل�ش�حة 
على  م��وزع��ة  مربع  م��رت  �أل��ف   30 للت�أجري  �لق�بلة 
ه�يربم�ركت  جي�ن  ويعترب  للتجزئة  حم��اًل   160
�ملركز، حيث ت�شجل هذه  �لتج�رية يف  �أكرب �ملحالت 
�أول ظهور له� يف �ملدينة، وحتتل  �لعالمة �لتج�رية 
م���� ي��زي��د ع��ل��ى 6900 م���رت م��رب��ع م���ن �مل�����ش���ح���ت 
�ل���ت����أج���ريي���ة، ل��ت��ق��دمي ك���ف��ة �ل��ب�����ش���ئ��ع �لأ���ش������ش��ي��ة 
و�مل��ن��ت��ج���ت �مل��ت��ن��وع��ة وه���ن����ك ق���ئ��م��ة م���ن �لأ���ش��م���ء 
��ن �أوىل ف��روع��ه��� يف  �ل�����ش��ه��رية �لأخ�����رى �ل��ت��ي ت��د���شنّ
لل�شيد�ت،  ف��ري���ش��ت  فيتني�ص  م��رك��ز  وم��ن��ه���  �ل��ع��ني، 
على  �لأوىل  و�ل�شحية  �لري��شية  �ل��ن��و�دي  �شل�شلة 
�ل�شهري  �لع�ئلي  �لرتفيه  وم��رك��ز  �ل��ع���مل،  م�شتوى 
�إ  ، و�شل�شلة   My Play Zone م�ي بالي زون 
حني  يف  �لإلكرتوني�ت،  جت�رة  يف  �ملتخ�ش�شة  م�ك�ص 
مت �لتو�شل �إىل �شفقة مع جمموعة لندم�رك �لتي 
�ل�شهرية، مب� يف ذلك  ب�فتت�ح فروع ملحالته�  ق�مت 
و ليف  �إك�شربي�ص  �شو  و  �شبال�ص  و  �لأط��ف���ل  حمل 
ب�ملئة   65 �لتج�رية ح�لي�ً  �لعالم�ت  وت�شكل  �شت�يل 
�شيتم  بينم�  للت�أجري،  �ملت�حة  �مل�ش�حة  �إج��م���يل  من 
�لإعالن عن �ن�شم�م عالم�ت ع�ملية وحملية �أخرى 

يف �مل�شتقبل �لقريب.
ويوفر و�حة هيلي مول جمموعة متنوعة من �ملط�عم 
و�ملق�هي �إىل �ملت�شوقني، حيث ي�شم مركز و�حة هيلي 
�إىل13  ب���ل���ش���ف��ة  ر�ق  وم��ق��ه��ى  مطعم�ً   14 م���ول 
خدم�ته�  جميعه�  لتقدم  �ملط�عم،  رده��ة  يف  مطعم�ً 
للزو�ر. وت�شمل ق�ئمة هذه �ملط�عم و�ملق�هي �لعديد 
من �لأ�شم�ء �ملعروفة، مثل م�ك دون�لدز و ل بريو�ص 
و ب�ب� جونز بيتز� و �شب و�ي و ب��شكن روبنز ومطعم 
�شور �ل�شني و برجر هود و �شلملك و ج�م�يك� بلو و 
 ، بيز�رو ومطعم �شوليدير  لو بي�شرتو و فري�شكو و 
يف حني ت�شكل �ملط�عم 22 ب�ملئة من �مل�ش�حة �ملت�حة 

للت�أجري يف �ملركز �لتج�ري.
وق�ل حممد �ل�شبع�وي مدير ع�م و�حة هيلي مول: 
�إنن� على ثقة ت�مة من قدرتن� على تلبية �حتي�ج�ت 
�جلميع من خالل و�حة هيلي مول ، ل�شيم� و�أن هذ� 
�ملركز ي�شم جمموعة من �أ�شهر �لعالم�ت �لتج�رية 

�لع�ملية و�أكرثه� �شهرة يف جم�لت �لتجزئة و�ملط�عم 
و�ملق�هي و�لرتفيه. ويقوم مفهوم �ملركز على توفري 
كل  �إليه  يتطلع  م�  وتقدمي  ل��زو�رن���،  ع�ئلية  جتربة 

فرد يف �لأ�شرة .
 175 ي�شتقطب  �أن  مول  هيلي  لو�حة  �ملتوقع  ومن 
�ل��ع���م، وي�شغل  نه�ية  �لأ���ش��ب��وع بحلول  ز�ئ��ر يف  �أل��ف 
للمب�ين  6.5 هكت�ر  �إجم�لية قدره�  �ملركز م�ش�حة 
م��رك��ز�ً  م��ول  هيلي  و�ح���ة  م��وق��ع  ويحتل  �لرئي�شية، 
مدينة  يف  �شكني  جم��م��ع  �أك����رب  ق���رب  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي���ً 
كبري�ً  ع��دد�ً  �مل��ول  ي�شتقطب  �أن  �ملتوقع  �لعني، ومن 
م��ن �ملت�شوقني �ل��ق���دم��ني م��ن �إم����رة �أب��وظ��ب��ي ودب��ي 
يق�شدون  �لذين  لل�شيوف  وميكن  عم�ن.  و�شلطنة 
�مل��رك��ز م��ن خ�����رج �مل��دي��ن��ة وي�����ودون �ل��ب��ق���ء ل��ف��رت�ت 
�أطول، �ل�شتمت�ع ب�لر�حة �لت�مة و�لإق�مة يف  فندق 
هيلي ريح�ن من روت�ن� ، وهو فندق من فئة �خلم�ص 

جنوم ي�شتمل على �أكرث من 250 غرفة.

ف��ري��د م��ن نوعه  وي���أت��ي و�ح���ة هيلي م��ول بت�شميم 
ت���ت���د�خ���ل ف���ي���ه �حل����د�ث����ة م����ع �مل�����ورث������ت �ل��ث��ق���ف��ي��ة 
مدينة  مع  ورق��ة  ب�شال�شة  تتن�غم  �لتي  و�لتقليدية 
متميز�ً  موقع�ً  �ملركز  �شيعطي  مم�  �لرت�ثية،  �لعني 
�ملتميزة  و�ل��ق��درة  و�ملحلي  �لإقليمي  �مل�شتويني  على 

لجتذ�ب �ل�شي�ح و�ملت�شوقني. 
وي��خ��ت��ت��م �ل��ظ���ه��ري ح��دي��ث��ه ب���ل��ق��ول: يعترب و�ح��ة 
�لتجزئة  لأن�شطة  جديد�ً مميز�ً  هيلي مول جممع�ً 
و�ل��رتف��ي��ه، ح��ي��ث ي��ت��ك���م��ل م��ع حم��ي��ط��ه م��ن خ��الل 
يكون  وب��ذل��ك  بعن�ية.  �مل��درو���ش��ة  �ملعم�رية  هند�شته 
�لت�شميم و�ملر�فق فريدة من نوعه� وغري م�شبوقة، 
�أن ي�شكل �فتت�حه عالمة ف�رقة  ونتوقع من ج�نبن� 
�لتي تتمتع  �ملميزة  �إط���ر مرحلة جديدة للمك�نة  يف 
لي�ص  �ملف�شلة  �لوجه�ت  ك���إح��دى  �لعني  مدينة  به� 
و�إمن����� من  �مل��ن��ط��ق��ة،  �ل�����ش��ي���ح يف  �إىل  ب�لن�شبة  ف��ق��ط 

خمتلف �أنح�ء �لع�مل .

طالبات جامعة �لإمار�ت يحرزن �ملركز �لأول 
يف م�صابقة �ملحا�صبني يف �ل�صرق �لأو�صط

•• العني - الفجر:

�لعربية  �لم���ر�ت  ج�معة  مدير  �لنعيمي  ر��شد  علي  �لدكتور  �شع�دة  ��ش�د 
�ملتحدة بح�شول فريق من ط�لب�ت ق�شم �ملح��شبة بكلية �لد�رة و�لقت�ش�د 
على �ملركز �لول يف �مل�ش�بقة �لطالبية لدر��شة �حل�لة �لعملية �لتي ينظمه� 
�لأو�شط، وعرب مدير �جل�معة عن  �ل�شرق  �لإد�ري��ني يف  �ملح��شبني  معهد 
�شع�دته بهذ� �لجن�ز حيث ق�ل: م� يز�ل طلبة ج�معة �لإم�ر�ت يت�ألقون يف 
ك�فة �ملح�فل �ملحلية و�لع�ملية على حد �شو�ء ، مم� يدل على جودة �لتعليم 
�لذي يحظى به �لطلبة ��ش�فة �ىل �ملن�خ �لتعليمي �ملن��شب و�لبيئة �جل�معية 
�لتي متكن �لطلبة يف �ثب�ت جد�رتهم وتفوقهم ، ونحن بدورن� ن�شجع روح 
�لتن�ف�ص بني �لطلبة �لتي حتث على تطوير �حلركة �لتعليمية وتنمية روح 
ب���درة طيبة وبد�ية موفقة من قبل  �لتفوق يعد  ، وهذ�  �لإب��د�ع و�لبتك�ر 

ط�لب�ت ج�معة �لم�ر�ت خ��شة مع بد�ية �لع�م �جل�معي �جلديد.
�ملح��شبة بكلية �لد�رة و�لقت�ش�د بج�معة �لم�ر�ت  وك�ن فريق من ق�شم 
قد حقق �ملركز �لأول يف �مل�ش�بقة �لطالبية �لتي ينظمه� معهد �ملح��شبني 
�آمنة  �لط�لب�ت  من  �لف�ئز  �لفريق  وت���أل��ف  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  يف  �لإد�ري���ني 
ومنى  �لظ�هري  هالل  وهبة  �جل�بري،  �أحمد  لطيفة  و  �ل�شري�ين،  عمري 
ح��شي حيث �ش�رك يف �مل�ش�بقة ت�شعة فرق من �ململكة �لعربية �ل�شعودية ، 
وم�شر، و�لأردن، و قطر، و�لإم���ر�ت وق�لت �لط�لبة هبة �لظ�هري �شكلت 
ه��ذه  خ��و���ص  ع��ل��ى  �شجعن�  مم���  ل��ن���  ب�لن�شبة  ك��ب��ري�  حت��دي���  �مل�ش�بقة  ه���ذه 
�لتجربة �لتي ك�نت تنطوي على ج�نب كبري من �ملخ�طر، وكفريق و�حد 
حر�شن� على مع�جلة �حل�لة ب�أكرث �لطرق �بتك�ًر�، و ك�نت جتربة تعليمية 

مفيدة لن� .
م��ن ج��ه��ت��ه �ع��ت��رب �ل���ش��ت���ذ �ل��دك��ت��ور دي��ف��ي��د ج����ر�ف ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة �لإد�رة 
�لط�لب�ت  �ملميزة متنح  �لتجربة  ب���أن هذه  �لإم���ر�ت  و�لقت�ش�د يف ج�معة 
خطة  لر�شم  �مل�لية،  �لإد�رة  ومه�ر�ت  �ملح��شبة  عن  �ملزيد  لتعلم  �لفر�شة 
يف  �أولوية  خربة  على  وللح�شول  �ملت�حة،  �لوظيفية  ب�خلي�ر�ت  م�شتقبلية 

�مله�ر�ت �لقي�دية مثل �لتحليل �ل�شرت�تيجي و عملية �تخ�ذ �لقر�ر.
دولر   4000 بقيمة  نقدية  ج���ئ��زة  على  ح�شل  ق��د  �لول  �لفريق  وك���ن 
�أمريكي، فيم� ح�شلت ج�معة نيويورك �بوظبي على �ملركز �لث�ين و�جلدير 
ب�لذكر �أن �مل�ش�بقة ك�نت برع�ية عدد من �جله�ت مثل �أيرن�شت �أند يوجن 
وم��ورج���ن   ، ل��الأغ��ذي��ة  و�لحت����د   ، )�إمي����ريج(  �لإد�ري  �لتدريبي  و�ملعهد   ،

�لدولية.

كليات �لتقنية �لعليا بدبي حتتفل 
بانطالق �لعام �لدر��صي �جلديد

�حتفلت كلي�ت �لتقنية �لعلي� يف دبي ببدء �لع�م �لدر��شي �جلديد بح�شور 
�لدكتور طيب كم�يل مدير كلي�ت �لتقنية �لعلي� ب�لدولة و�لدكتور �شعود 
�ملال مدير كلي�ت �لتقنية �لعلي� بدبي �إىل ج�نب �أع�ش�ء �لهيئتني �لتدري�شية 
�لفتت�حية  كلمته  يف  كم�يل  و�أك��د  و�لط�لب�ت.  �لطالب  لكليتي  و�لإد�ري���ة 
على  �لعلي�  �لتقنية  كلي�ت  �عتمدته  �ل��ذي  و�لتقدم  �لتطوير  نهج  تو��شل 
مد�ر �لأعو�م �مل��شية من م�شريته� �لأك�دميية �لتي �زدهرت ومنت بف�شل 
�ل�شمو  �ش�حب  من  �لعلي�  �لتقنية  كلي�ت  تلق�ه  �ل��ذي  و�لدعم  �لتوجيه�ت 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهي�ن رئي�ص �لدولة حفظه �هلل و�ش�حب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم ن�ئب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء 
ح�كم دبي و�أ�شح�ب �ل�شمو حك�م �لإم�ر�ت و�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد 

بن ز�يد �آل نهي�ن ويل عهد �أبوظبي ن�ئب �لق�ئد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.
لكلي�ت  �ملميز  �لأك���دمي��ي  �لعط�ء  م��ن  �مل��شية   25 �ل���  �ل�شنو�ت  �أن  وذك��ر 
نظ�م  تطبيق  يف  �شو�ء  �ل��ري���دة  حتقيق  على  قدرته�  �أثبتت  �لعلي�  �لتقنية 
ين�ف�شون  مو�طنني  ط��الب  بتخريج  �أو  ر�ق  دويل  م�شتوى  على  �أك���دمي��ي 

للح�شول على فر�ص عمل يف �لدولة.
و�أ�ش�ف �إن �حلر�ص �لد�ئم على تقدمي منتج �أك�دميي وتعليمي متطور هو 
�ل��دو�م وقد  �لعلي� على  �لتقنية  �أ�ش�ء دروب م�شرية كلي�ت  �لنرب��ص �لذي 
حتقق �لكثري مم� ن�شبو له لكنن� ل زلن� يف م�شو�ر �لعط�ء نعمل على جعل 
�مل�شتقبل �أكرث ��شر�ق� لطالبن�. من ج�نبه قدم �لدكتور �شعود �ملال موجز� 
عن �أهم مر�حل �لتطوير �لتي �شهدته� كليتي �لطالب و�لط�لب�ت يف دبي 
مب�شرية  �لنهو�ص  ملو��شلة  �مل�شتقبلية  و�لنظرة  �مل��شية  �ل�شنو�ت  خ��الل 
كلي�ت  ت�شهده�  �لتي  �ل�ش�مل  �لتطوير  �لكليتني كجزء من م�شرية  ه�تني 
�لتقنية �لعلي� يف �لدولة. ومت خالل �حلفل تكرمي �لف�ئزين بجو�ئز �لتميز 
لهذ� �لع�م و�لتي �شملت �أف�شل �ملم�ر�ش�ت �لتدري�شية و�لإد�رية و�لتميز يف 
�شفوف �خلريجني وجو�ئز �لعط�ء يف �خلدمة للموظفني وجو�ئز �أف�شل 

بر�مج �لتدريب وجو�ئز �لأد�ء �لتعليمي �ملتميز.



يطاول  بل  اأحييد  على  حكرًا  الييذاكييرة  �ضعف  لي�س 
النا�س جميعًا ويزداد �ضوءًا مع التقّدم يف العمر الذي 
ل جمال اأمامه البّتة لإ�ضالح الأمور. اإل اأن الأمر ل 
ي�ضتحق اأّي تهويل اإل حني يتعلق بالألزهامير الذي 
�ضاع يف الآونة الأخرة بني الكبار يف ال�ضّن، حتى اإن 
كانوا اأ�ضحاء واأقوياء الأبدان. ل بّد من الإ�ضارة اإىل 
اأن ثمة فرقًا بني التقّدم يف ال�ضّن وفقدان القدرات 
الثمن.  كان  اأيييًا  مواجهته  من  بّد  ل  الذي  الفكرية 

املهم اأن يعرف املرء متى يراجع الطبيب.
قدرات التعّلم واحلفظ ترتاجع مع التقّدم يف ال�ضّن

متى ي�صتدعي �صعف �لذ�كرة �لقلق؟ 

�شحة وتغذية
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وهج �لقمر �ملكتمل
 ي�صبب ��صطر�بًا يف �لن�م 

�أن  �إىل  �شنو�ت  ع�شر  منذ  در��شة جرت  يتمحور حول  ي�شري حتليل جديد 
�لن��ص ل ين�مون بعمق عندم� يكون �لقمر مكتماًل، وقد تز�منت �لنتيجة 

مع تر�جع م�شتوي�ت هرمون �مليالتونني.
حت�ول �لأفك�ر �ل�شعبية �لتقليدية �إقن�عن� بحدوث �أمور غريبة حني يكون 
لإ�ش�فة  وجيهة  �أ�شب�ب  على  �لآن  ح�شلن�  �أنن�  يبدو  لكن  مكتماًل.  �لقمر 

�شعوبة �لنوم لياًل �إىل لئحة تلك �لغر�ئب.
عن  �شوي�شر�  يف  ب���زل  ج�معة  من  وزم���الوؤه  ك�جو�شني  كري�شتي�ن  ت�ش�ءل 
يف  �لفكرة  تلك  فن�ق�شو�  �ل��ن��وم،  �أمن����ط  على  �لقمر  م��ر�ح��ل  ت���أث��ري  حجم 
�إحدى �للي�يل، حني ك�ن �لقمر مكتماًل، و�أدركو� �أن �لتجربة �لتي �أجروه� 

منذ ع�شر �شنو�ت قد توفر لهم �لأجوبة.
و74   20 بني  �أعم�رهم  ت��رت�وح  متطوع�ً   33 �لأ�شلية  �لدر��شة  لحقت 
ت  �ل��ع��م��ر. متنّ بح�شب  �ل��ن��وم  نوعية  ت��ف���وت  م��دى  ��شتك�ش�ف  ب��ه��دف  ع���م���ً 
�لنعز�ل  مثل  م�شددة  ظ��روف  ظل  يف  ب�لتف�شيل  نومهم  �أمن���ط  مر�قبة 
م �لب�حثون  �لت�م عن �ل�شوء �لطبيعي.للك�شف عن ت�أثري دورة �لقمر، ق�شنّ
�لبي�ن�ت �لتي جمعوه� خالل 64 ليلة �إىل ثالث جمموع�ت، بح�شب عدد 
�لأي�م �لتي تف�شل �لنت�ئج عن مرحلة �كتم�ل �لقمر. فالحظو� �أن نوعية 
�ل�ش�عة  م��د�ر  على  للمر�قبة  خ�شعو�  م�ش�رك�ً   27 عند  �لأ���ش��و�أ  �لنوم هي 
�لن�ش�ط  �أظهرت �شجالت  �ملث�ل،  �شبيل  �لقمر. على  �كتم�ل  خالل مرحلة 
�لكهرب�ئي يف �لدم�غ �أنهم يخو�شون جتربة �لنوم �لعميق ويبلغون مرحلة 
)حركة �لعني غري �ل�شريعة( خالل وقت �أقل ب�%30 من �مل�ش�ركني �لذين 
ين�مون حني يكون �لقمر هالًل. يقول ك�جو�شني: )ي�شعر �لفرد ب�أنه �أقل 

�نتع��ش�ً �إذ� مل يبلغ مرحلة حركة �لعني غري �ل�شريعة(.

�ضعور النعا�س
�شجلت م�شتوي�ت هرمون �مليالتونني �لذي يعزز �شعور �لنع��ص عند �لن��ص 
م� معدله 4 بيكوغر�م�ت يف كل ميليلرت من �لدم عند �لن�ئمني حني يكون 
�لقمر مكتماًل، مق�رنًة ب� 8.2 بيكوغر�م�ت يف كل ميليلرت عند �لأ�شخ��ص 
م�شتوي�ت  ذروة  لت  �ُشجنّ هالًل.كذلك،  �لقمر  يكون  عندم�  ين�مون  �لذين 
�مليالتونني )حت�شل يف �لع�دة بني �لت��شعة م�ش�ًء ومنت�شف �لليل( بعد 50 
�لقمر  مرحلة  يف  �لن�ئمني  جمموعة  �شمن  �لعتي�دي  �لوقت  من  دقيقة 
دق�ئق   5 �إىل  �ملرحلة  ه��ذه  يف  �لن�ئمون  �حت�ج  ذل��ك،  عن  ف�شاًل  �ملكتمل. 
نوعية  �أن  �عتربو�  �أنهم  كم�  �لأخ��رى،  ب�ملجموع�ت  مق�رنًة  للنوم  �إ�ش�فية 

ذلك �لنوم ك�ن �أقل م�شتوى بن�شبة 15%.
ة  يعرتف ك�جو�شني ب�أن �لدر��شة ك�نت �شغرية، لكنه يعترب �أنه� ك�نت معدنّ
�لطبيعي:  و�ل�شوء  �ل�شهرية  �ل��دورة  مثل  �أخ��رى  عو�مل  ت�أثري  ل�شتبع�د 
قوة  ب�أنن� منلك  و�ث��ق��ون  لكنن�  �ل�شتنت�ج�ت  �إط��الق  يف  ن��ز�ل حذرين  )ل 
�إي��ق���ع  يتبع  �شخ�ص  ك��ل  �أن  نعلم  �ل��ق��م��ر.  ت���أث��ري  لر�شد  ك�فية  �إح�ش�ئية 
جميع  �أن  �فرت�شن�  و�إذ�  �ل�ش�عة.  م��د�ر  على  �خل��شة  �لبيولوجية  �ش�عته 
�أي�ش�ً  �لدم�غ  �ش�عة قمرية يف  تتو�جد  �لقمر، رمب�  �لن��ص يختربون دورة 
ف عليه� بكل ب�ش�طة(.تقول م�ري دومونت، ب�حثة يف ج�معة  لكنن� ل نتعرنّ
مونرتي�ل يف كند� )مل تكن جزء�ً من �لدر��شة(: )ت�شري تلك �لنت�ئج �إىل 
�أن دورة �لقمر قد توؤثر على نوم �لب�شر(. لكنه� ت�شدد على �شرورة ر�شد 

�لنت�ئج نف�شه� عند �لآخرين من �أجل ��شتبع�د �حتم�ل حدوثه� ب�ل�شدفة.
ل تز�ل �لآلية �لك�منة ور�ء ت�أثري �لقمر غري و��شحة، لكن تعترب دومونت 
�أن �كتم�ل �لقمر قد يوؤثر على �ش�عة �جل�شم عرب زي�دة �لتعر�ص لل�شوء 

يف �مل�ش�ء.

يح�شل �أن نن�شى ��شم�ً �أو كنية �أحدهم، �أو نتعرف �إىل 
وجٍه من دون �أن نتذكر �أين ر�أين�ه، �أو نن�شى �أين و�شعن� 
مف�تيحن� �أو نن�شى �لقدر على �لن�ر... �أمور مزعجة 
حت�شل  لأنه�  �لقلق،  تثري  ل  �أنه�  �إل  و�ش�ئعة  كثرية 
للجميع، ل �شيم� �لأ�شخ��ص من عمر �خلم�شني وم� 
�أن  �لذ�كرة من دون  �لذين ي�شتكون من �شعف  فوق 

تكون ح�لتهم خطرية.
 

اأ�ضل �ضعف الذاكرة
يعي كرث �أنهم يع�نون �شعف�ً يف �لذ�كرة، وهذه نقطة 
ب�أمر��ص  �مل�ش�بني  �لأ�شخ��ص  معظم  لأن  مطمئنة 

من هذ� �لنوع ل يفقهون حقيقة �إ�ش�بتهم.
ث��غ��رًة مب�  �ل��ذ�ك��رة  �ل��ت��ي تتكون يف  �ل��ث��غ��رة  ُتعترب  ل 
عنه�  نبحث  �لتي  �ملعلوم�ت  لأن  معنى،  من  للكلمة 
تذكر  نح�ول  �لدم�غ، فحني  فعاًل يف  تكون موجودة 
��شم �شخ�ٍص معني من خالل ��شتنب�ط �حلرف �لأول 
مف�تيحن� من  و�شعن�  �ملك�ن حيث  �أو  ��شمه،  نغمة  �أو 
�مل�ش�ألة ع�برة يف ح�ل مل يتكرر  �أن تنتبه، تكون  دون 
معني،  مب��ر���ٍص  �لأم���ر  يتعلق  ب��شتمر�ر.حني  �لأم���ر 
يختلف �لو�شع، ففي ح�لٍة مم�ثلة ل تكون �ملعلومة 
م��وج��ودة يف �ل��دم���غ �أ���ش��اًل، لأن��ن��� ل ن��ع���ين �شعوبة 
يف �ل��رتك��ي��ز �إمن����� ���ش��ع��وب��ًة يف �حل���ف���ظ، ك��م��� ي�شري 
�لروتينية  ب�لأفع�ل  �لن�شي�ن  �لخت�ش��شيون.يرتبط 
�لتي ل تتطلب تركيز�ً، قد تن�شى �أين و�شعت �ملف�تيح، 
ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل �مل���ث����ل، لأن ح���دث����ً م��ف���ج��ئ���ً ط����ر�أ حني 
�ملنزل  دخولك  ف��ور  ت�شمع  معني.  مك�ٍن  يف  و�شعته� 
�شوت بك�ء طفٍل �أو تف�ج�أ به يرك�ص نحوك متلهف�ً، 
فت�شع مف�تيحك من دون وعي يف مك�ٍن مل تعتد �أن 
ت�شعه فيه، فت�شطر تبع�ً لذلك �إىل تذكر م� قمت به 
من �أفع�ل وحرك�ت للعثور عليه�. �لأمر �شي�ن يف م� 
يتعلق برتك �لقدر على �لن�ر �لذي يوؤدي �إىل نت�ئج ل 
حُتمد عقب�ه�. حني ت�شرتجع �شريط �لأحد�ث �لتي 
على  �مل��ي���ه  ق��در  و�شعت  بعدم�  �أن���ك،  ت�شتنتج  ج��رت، 
�لن�ر لتغلي �ن�شرفت �إىل �لقي�م بعمٍل �آخر )�لإج�بة 
�لرتكيز  فتن�شى  تركيز�ً  يتطلب  مثاًل(  �له�تف  على 

على م�ش�ألة �لقدر.

تاأثر امل�ضاعر
�حلقيقي،  �مل�ش�عر  معقل  �لقلب  ولي�ص  �لعقل  ُيعترب 
�إذ ي�شجل ب�شكٍل ف�عل كلنّ م� نقوم به، �إل �أنه يحتفظ 
ب��ق��ل��ي��ل م���ن �حل�����ش������ش��ي��ة، ف���ال مي��ك��ن م��ق���رن��ت��ه ب���آل��ة 
ت�شجيل ب�شيطة. من هن�، تتنوع نوعية �لذكري�ت وقد 

تتم عملية �لدمج ب�شكٍل �أقل ف�علية لأ�شب�ب منه�:
�لتعب مبدئي�ً من نوعية �حلفظ، فال  يحدنّ    •

ظ��روف  تن��شبك  �أل  متعب�ً  ت��ك��ون  ح��ني  عجب 
�حلفظ فتعيد قر�ءة م� قر�أته �لب�رحة قبل 

�لنوم.
ر  تذكنّ م�شكلة  تطرح  �لتي  �له��ت��م���م  قلة   •

كبع�ص  �أ���ش��اًل،  �هتم�مك  تثري  ل  �أم���ور 
�لأفالم على �شبيل �ملث�ل، �إذ تنطبع 
يف ذ�كرتك تلك �لتي تعجبك وتبقى 
تف��شيله� ح��شرًة يف ذهنك، حتى 

بعد مرور �شنو�ت، يف حني تعجز 
�أب��ط���ل  �أو  ع���ن ت��ذك��ر ق�����ش��ة 

فيلم مل يجذبك.
ت��وؤدي �مل�ش�عر �لتي   •

دور�ً  ت���������������ر�ودك 
�أ�ش��شي�ً يف حفر 

ت���ف��������ش���ي���ل 

حدٍث معني يف ذ�كرتك.

تاأثر العمر
من �لو��شح �أن قدر�ت �لتعلنّم و�حلفظ ترت�جع 
. يخزن �لأطف�ل معلوم�ت  م يف �ل�شننّ مع �لتقدنّ
ق���در�ت���ه���م  ت���ط���وي���ر  �إىل  وي���ت���و����ش���ل���ون  ك���ث���رية 
قي��شية،  زمنية  م��ه��ٍل  يف  و�لفكرية  �جل�شدية 
وت��ع��لنّ��م ل��غ���ت �أج��ن��ب��ي��ة خ���ري دل��ي��ل ع��ل��ى ذل���ك، 
بف�شل  جمهود  �أي  دون  من  يتعلمه�  ف�لطفل 
تقنية �لتقليد �لتي يربع فيه�، ويتنقل �لطفل 
�لذي تربى مع و�لدين من ثق�فتني خمتلفتني 
من لغًة �إىل �أخرى من دون وعي، ل �شيم� �أنه 

ميتلك قدرة فكرية تلق�ئية على فعل ذلك.
لكن تتغري �لأمور وترت�جع قدر�تن� منذ بلوغ 
�لثالثني من �لعمر، �شحيٌح �أن قدرة �ملرء على 
طوياًل  وقت�ً  يتطلب  �أن��ه  �إل  تنعدم،  ل  �لتعلم 
�شبعيني  رجل  ي�شتغرق  �إذ  �لطفل،  مع  مق�رنة 
وقت�ً يفوق ثالث مر�ت �لوقت �لذي ي�شتغرقه 
ليحفظ  ع��م��ره  م��ن  ع�شرة  �خل�م�شة  يف  ���ش���ب 
�لذي  ف�ل�ش�ب  �لأم��ر،  �شوء يف  �ملقطع عينه، ل 
يحفظ �شريع�ً يفتقد �إىل خربة �مل�شننّ وحنكته 

وقدر�ته �لتحليلية!
�ل��ذي  �مل��ك���ن  ت��ذك��ر  م��ث��اًل ع��ن  يعجز خم�شيني 
و���ش��ع ف��ي��ه ن��ظ���ر�ت��ه �إل �أن����ه مي��ت��ل��ك خم��زون���ً 
له  ي�شمح  �لذي  و�ملع�رف  �لذكري�ت  ه�ئاًل من 
مبن�ف�شة �ل�شب�ب من دون خوف، يف حلنّ م�ش�كل 

�أكرث تعقيد�ً.
 

كيف تعمل الذاكرة؟
على رغم �لتطور �مل�شتمر يف �لعلم، م� ز�ل �لدم�غ حتى 
��شرتج�ع  نلتم�ص  فحني  جمهولة،  �أر�ش�ً  هذ�  يومن� 
ذكرى معينة، ينت�شر �لتدفق �لع�شبي، يف �ملق�م �لأول، 
�أن  قبل  لالأح��شي�ص  �ملخ�ش�شة  �ل��دم���غ  �أج���ز�ء  �إىل 
ينتقل �إىل �لأجز�ء �للوزية �ملرتبطة ب�مل�ش�عر، لتت�آزر 
وتتع�ون  و�ح��ٍد معني  �ملرتبطة بحدٍث  �لأج��ز�ء  هذه 
ل�شتنب�ط �لذكرى كم� هي. يف �لع�دة، يح�شل �لأمر 
�شريع�ً ب�شكل ل و�ٍع ولكن نعجز �أحي�ن�ً عن تذكر �أمر 

معني، فنعي�ص حيثي�ت عملية �لتذكر ك�ملًة.
تنت�شر �لذ�كرة يف �أنح�ء �لدم�غ لدرجٍة �أن �لأع�ش�ب 
�ل�شتب�ك  نق�ط  ُتدعى  رو�ب��ط  توقف  دون  تولنّد من 
�لع�شبي مع خالي� ع�شبية �أخرى. ل بدنّ من �لإ�ش�رة 
�لذ�كرة يزيد�ن من  و��شتعم�ل  �ملع�رف  زي�دة  �أن  �إىل 
عدد �لرو�بط يف �أنح�ء �لدم�غ. ي�شري �لخت�ش��شيون 
�خلريطة  �إىل  �مل�شم�ر  ه��ذ�  يف 
�لع�شبية �لتي تنتظم حول 
�أح��شي�ص ن�شيطة تعمل 
ج��م��ي��ع��ه��� ب���ت���ز�م���ن 

ت�م.

اأنواع الذاكرة
ع���ن  ب������ع������ي������د�ً   
�ل��������������ذ�ك��������������رة 
�ل����ق���������ش����رية 
وط����وي����ل����ة 
�لأم����������������د، 
ث����م����ة 

�أنو�ع �أخرى من �لذ�كرة:
• �ل�����ذ�ك�����رة �ل���ع���ر����ش���ي���ة: م��ت��خ�����ش�����ش��ة ب�����لأح����د�ث 
عو�مل  وت�شمنّ  و�ملك�ن،  ب�لزم�ن  �ملرتبطة  �ل�شخ�شية 
ع�طفية تقع حول �لذكرى �لتي نرغب ب��شتنب�طه�.

• �لذ�كرة �لدللية: مرتبطة ب�للغة وحتفظ �لكلم�ت 
ن معرفة ع�مة. ومع�نيه� لتكونّ

يف  معينة  من�طق  تتن�شط  ح��ني  �مل��ث���ل،  �شبيل  على   
�لدم�غ عند لفظ كلمة م� ك�أ�شفر، ي�شرتجع �لدم�غ 
�أم������ور�ً ذ�ت ���ش��ل��ة ب��ه��� ك����لأزه����ر و�ل�����ش��م�����ص و�ل��ث��وب 

و�لديكور وعنو�ن كت�ب.
نقوم  �أعم�ل  بتكر�ر  مرتبطة  �لإجر�ئية:  �لذ�كرة   •
به�، ويتعلق �لأمر هن� بعملي�ت �لتعلنّم �لتي نكت�شبه� 
كركوب �لدر�جة �أو �إعر�ب �لكلم�ت على �شبيل �ملث�ل. 
�إن  م�  ولكن  �لوقت  بع�ص  يتطلب  �لأم��ر  �أن  �شحيح 
ترت�شخ هذه �لأمور يف �لدم�غ حتى ي�شبح مبقدورن� 
��شتعم�له� يف �أي وقٍت حتى بعد مرور �شنو�ت طويلة.

التخزين
ل ُي��ع��ت��رب �ل��ت��خ��زي��ن ع��م��ل��ي��ة ع��ف��وي��ة وي���ت����أل���ف من 
م��رح��ل��ت��ني: �مل������رور ع��ل��ى �ل���ذك���ري����ت �حل�����ش��ي��ة قبل 
�لعمل،  �لأمد، ذ�كرة  �لق�شرية  �لذ�كرة  �إىل  �لنتق�ل 
�ملخزون  �أي  �لأم��د  �لطويلة  �ل��ذ�ك��رة  �إىل  و�لو�شول 
�لق�شرية  �ل��ذ�ك��رة  ُتعترب  ل  �حلقيقة،  يف  �لنه�ئي. 
�لأم�����د م��ط��ل��ق��ة ومي��ك��ن �أن مت��ت��ل��ئ ع��ك�����ص �ل���ذ�ك���رة 
معين�ً  رم��ز�ً  �ملعلوم�ت  مُتنح  �لأم��د. عموم�ً  �لطويلة 
من  متنوعة  مبجموعة  ومت��رنّ  تخزينه�  يتمنّ  �أن  قبل 

�ملر�شح�ت.

 الن�ضيان
يختفي  �لذكري�ت  فبع�ص  غ�م�شة،  عملية  �لن�شي�ن   
يختفي  حني  يف  م�شكلًة،  وي�شبب  لو�ٍع  �أو  و�ٍع  ب�شكٍل 
�لبع�ص �لآخر من دون �شبٍب و��شح. �أثبتت در��ش�ت 
ف�علة  �أد�ة  �ل��ذ�ك��رة  �أن  �ل�شدد  ه��ذ�  يف  �أج��ري��ت 
حتفظ �لذكري�ت �إىل �لأبد، �إل �أن جزء�ً منه� 
قد يختفي ويزول بفعل مرور �لزمن �إن مل 

ُي�شتعمل.
�أح��شي�ص  �لب�شرية  �لذ�كرة  ت�شتخدم 
خم��ت��ل��ف��ة ل��ك��ن ����ش��ت��ن��ب���ط �ل�����ش��ور 
�أمر�ً �شهاًل. تتجلى  ُيعترب �أ�ش��ش�ً 
ن�شي�ن  لتجننّب  طريقة  �أف�شل 
ب���ع�������ص �لأم����������ور يف ح��ف��ظ��ه��� 
����ش���م���ن �����ش����روط م��ن������ش��ب��ة: 
�لن����ت����ب�����ه، �حل�����ف����ز، و����ش���وح 
�لكلم�ت �مل�شموعة �أو �ملكتوبة، 
و�ل���������ه���������دوء... ه������ذه ع���و�م���ل 
�حلفظ  ع��ل��ى  ت�ش�عد  �أ���ش������ش��ي��ة 

ب�شكٍل �شريع وجيد.
ب��ع�����ص  ن�������ش���ي���ن����  �إن  ع����ج����ب  ل 
تخزينه�  ي��ت��منّ  ح���ني  �ل���ذك���ري����ت 
���ش��م��ن ظ������روف ���ش��ي��ئ��ة ك���ل��ت��ع��ب 
ن��وع��ي��ة  م����ن  �إذ حت�����دنّ  و�ل�������ش���غ���ط، 
�لذكرى وت�شبب عجز�ً عن ��شتنب�طه� 

�أو ��شرتج�عه�.
وم��ن �مل��الح��ظ �أن��ن��� نتمكن م��ن تعلنّم �أم���ٍر م� 
حني  تزيد  �حلفظ  على  قدرتن�  و�أن  �أ���ش��رع  ب�شكٍل 
ُنظهر رغبًة �أو �إر�دة لفعل ذلك، خالف�ً لذلك، نن�شى 
�أمور�ً نحفظه� لأنه� ل تثري �هتم�من�، لذ� ُي�شتنتج �أن 

�مل�ش�عر تتعلق ب�لذ�كرة ب�شكٍل �أو ب�آخر.
ول بدنّ من �لإ�ش�رة �إىل �أن �مل�ش�عر �ملب�لغة توؤثر على 
ب�ل�شغط  ي�شعر  حني  �لط�لب  ح�لة  وه��ذه  �لن�شي�ن، 

عند ��شتالم �أ�شئلة �لمتح�ن.
 

كيف تن�ضط ذاكرتك؟
تن�شيط  على  ت�ش�عد  منتج�ت  عن  �حلديث  ميكن  ل 
�ملغذية  و�لعن��شر  متك�مل  ع�شو  ف�لدم�غ  �ل��ذ�ك��رة، 

�لتي ي�شتعمله� توؤثر على وظ�ئفه.
 ل ع��ج��ب ح���ني ُي���ق����ل �إن����ه ل غ��ن��ى ع���ن غ�����ذ�ٍء غ��ن��ٍي 

ب�لفيت�مين�ت ل �شيم� A وE وC و�أوميغ� 3.
للدم�غ،  �أ�ش��شية  م�دة غذ�ئية  �ل�شمك  ُيعترب  وبهذ�   

لي�ص بف�شل غن�ه ب�لفو�شفور �إمن� ب�لأوميغ�.
عالوًة على ذلك، ل بدنّ من جتننّب �لإفر�ط يف تن�ول 
بع�ص �ملو�د �لتي توؤدي �إىل �لإدم�ن، على غر�ر بع�ص 
تن�وله�  متنّ  �إن  مفيدة  تبدو  ق��د  �لتي  �لأدوي����ة  �أن���و�ع 
ه�، ل �شيم� �أنه�  ب�عتد�ل وم�شرة حني تزيد عن حدنّ
قد توؤدي �إىل تر�جع كمي�ت بع�ص �أنو�ع �لفيت�مين�ت 
�ل��ذ�ك��رة.ُت��ع��ت��رب  يف  حقيقية  م�ش�كل  ع��ن  �مل�����ش��وؤول��ة 
�ل��ف��ي��ت���م��ي��ن���ت ومن����ط ح���ي����ٍة م����ت����و�زن خ���ري ���ش��م���ن 

للمح�فظة على ذ�كرٍة قوية �شليمة. 
ب�شكٍل  ويحبنّذ  �لغلوكوز  على  �أ�ش��ش�ً  �لدم�غ  يتغذى 
�لتغذية  لقو�عد  خ��الف���ً  و�خل�����ش���ر.  �حل��ب��وب  خ��ص 
�ل��ع���م��ة، ي��ت��غ��ذى �ل���دم����غ �أث���ن����ء �ل��ل��ي��ل، ل��ذل��ك من 

ه لياًل ببع�ص �لوقود! �ل�شروري مدنّ
�ل��ت��م��ري��ن���ت، ولكن  �إىل بع�ص  �ل��ل��ج��وء  �مل��م��ك��ن  وم���ن 
�إىل مم�ر�شة مترين معني،  �أحي�ن�ً  ح��ذ�ر، فقد منيل 
يف حني �أن �لذ�كرة تت�ألف من �أجز�ء متنوعة، و�أف�شل 
م� ميكن فعله هو �عتم�د مت�رين للذ�كرة �لب�شرية 
و�ل�شمعية و�ل�شمية و�لفكرية، من هن� تظهر �شرورة 
�لعي�ص �شمن جمتمع.�أخري�ً، ل بدنّ من �أن نويل �لنوم 
�أهميًة فهو �أ�ش��شي للحفظ �لذي غ�لب�ً م� يتمنّ �أثن�ء 

�لنوم �لتن�ق�شي.

ترتيب قاعدة البيانات
حفظ  يتيح  �لأم���د  �لطويلة  �ل��ذ�ك��رة  ن��ظ���م  ك���ن  �إن 
��شتنب�ط  �ل�����ش��ه��ل  ف��م��ن  م��ع��ل��وم���ت غ���ري حم�����دودة، 
مرتب  ب�شكٍل  خمزنة  تكون  حني  وذكري�ت  معلوم�ت 

ويعتمد على �لرو�بط �لتي تن�ش�أ عند �حلفظ.
وبع�ص  �لأ����ش���و�ت  وك��ذل��ك  �لفكرية  �ل�����ش��ور  ُتعترب   
�إىل حيل  �حلرك�ت و�شيلًة م�ش�عدة جيدة، ب�لإ�ش�فة 
من  م��رك��ب��ة،  بعن��شر  �لأم����ر  يتعلق  ح��ني  ���ش��غ��رية. 
�لأف�شل تب�شيط �لأمور، وهذ� م� يقوم به �ملرء عفوي�ً 
عندم� يح�ول تذكر رمزه �مل�شريف �أو رمز �لإنذ�ر من 
�أو  �لأرق����م  من  مت�شل�شلة  مبجموعة  مق�رنته  خ��الل 

بت�ريخ معني.

ماذا عن الألزهامير؟
يف ح�ل �خلرف �ل�شيخوخي �أو مر�ص �لألزه�مير، ل 
فهي  ب�شيطة،  ذ�ك��رة  �شعف  عالم�ت  �لن�شي�ن  ُيعترب 
غ�لب�ً م� تكون م�شحوبة بعدم وعي �ملري�ص مبر�شه. 
يالحظ �ملحيطون ب�ل�شخ�ص بو�در �ملر�ص فيقلقون 
فور  يعي  �ل���ذي  �لطبيب  مر�جعة  على  وي�شجعونه 
�لتحدث �إليه �أنه يعجز عن تذكر م� فعله منذ ب�شعة 
ب�لأمر،  ن�شكنّ  �شهرًة ع�ئلية.حني  ك�ن  و�إن  �أي���م حتى 
�مل�شت�شفي�ت  يف  متو�فر  تقييم  �إج���ر�ء  �لأف�����ش��ل  م��ن 

وي�شتلزم بني �ش�عة وثالث �ش�ع�ت.
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العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 581 /2013 مدين جزئي       
 / �ملدعي  �ن  �لق���م��ة مب�  �ملدعى عليه /1-  ر���ش��و�ن بو�شم�ل  جمهول حمل  �ىل 
�شركة �لم�ر�ت لالت�ش�لت �ملتك�ملة )�ص م ع( وميثله: عبد�لعزيز عبد�هلل حممد 
عبد�هلل �حلم�دي قد �ق�م عليك �لدعوى ومو�شوعه� �ملط�لبة ب�لز�م �ملدعي عليه 
و�لف�ئدة  �ملح�م�ة  و�ت��ع���ب  و�مل�ش�ريف  و�لر�شوم  دره��م(   7556.79( وق��دره  مببلغ 
�لق�نونية بو�قع 12% من ت�ريخ �ل�شتحق�ق وحتى مت�م �ل�شد�د  . وحددت له� جل�شة 
ف�نت  ل��ذ�   ch1A.1 ب�لق�عة  �ص   8.30 �ل�ش�عة   2013/9/22 �ملو�فق  �لح��د  ي��وم 
�و  �و من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت  مكلف ب�حل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م على �لقل.  
 ق�سم الق�سايا املدنية     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 536 /2013 مدين جزئي       
�لق�مة مب�  نبيل عبد�هلل علي عبيد   جمهول حمل  عليه /1-   �ملدعى  �ىل 
�ن �ملدعي / �شركة �لم���ر�ت لالت�ش�لت �ملتك�ملة )�ص م ع( وميثله: حممود 
ب�لز�م  �ملط�لبة  ومو�شوعه�  �لدعوى  عليك  �ق���م  قد  �بوجريدة   عزب  حج�ج 
و�تع�ب  و�مل�ش�ريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   5134.43( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي 
مت�م  وحتى  �ل�شتحق�ق  ت�ريخ  من   %12 بو�قع  �لق�نونية  و�لف�ئدة  �ملح�م�ة 
�ل�شد�د  . وحددت له� جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/9/22 �ل�ش�عة 8.30 �ص 
ب�لق�عة ch1A.1 لذ� ف�نت مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك 
بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م 

على �لقل.
 ق�سم الق�سايا املدنية     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 492 /2013 مدين جزئي       
�ىل �مل��دع��ى عليه /1-  خ���ل��د حم��م��د ع��ب��د�هلل حم��م��د ع���الى جم��ه��ول حمل 
�لق�مة مب� �ن �ملدعي / �شركة �لم�ر�ت لالت�ش�لت �ملتك�ملة )�ص م ع( وميثله: 
حممود حج�ج عزب �بوجريدة  قد �ق�م عليك �لدعوى ومو�شوعه� �ملط�لبة 
و�مل�ش�ريف  و�لر�شوم  دره��م(   41032.10  ( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  ب�لز�م 
�ل�شتحق�ق وحتى  ت�ريخ  بو�قع 12% من  �لق�نونية  و�لف�ئدة  �ملح�م�ة  و�تع�ب 
مت�م �ل�شد�د  . وحددت له� جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/9/22 �ل�ش�عة 8.30 
ق�نوني�  ميثلك  من  �و  ب�حل�شور  مكلف  ف�نت  ل��ذ�   ch1A.1 ب�لق�عة  �ص 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �ي�م على �لقل.
 ق�سم الق�سايا املدنية     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 439 /2013 مدين جزئي       
�مل��دع��ي /  �مل��دع��ى عليه /1-  �شتيفن وود جمهول حم��ل �لق���م��ة مب��� �ن  �ىل 
�شركة �لم���ر�ت لالت�ش�لت �ملتك�ملة )�ص م ع( وميثله: حممود حج�ج عزب 
عليه  �ملدعي  ب�لز�م  �ملط�لبة  ومو�شوعه�  �لدعوى  عليك  �ق�م  قد  �بوجريدة  
مببلغ وقدره )9122.16 درهم( و�لر�شوم و�مل�ش�ريف و�تع�ب �ملح�م�ة و�لف�ئدة 
�لق�نونية بو�قع 12% من ت�ريخ �ل�شتحق�ق وحتى مت�م �ل�شد�د  . وحددت له� 
 ch1A.1 ب�لق�عة  �ل�ش�عة 8.30 �ص  �ملو�فق 2013/9/22  جل�شة يوم �لحد 
لذ� ف�نت مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م على �لقل.
 ق�سم الق�سايا املدنية     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 665 /2013 مدين جزئي       
�ىل �ملدعى عليه /1-  فينود �ش�نتيالل �ش�ه جمهول حمل �لق�مة مب� �ن �ملدعي 
/ �شركة �لم�ر�ت لالت�ش�لت �ملتك�ملة )�ص م ع( وميثله: حممود حج�ج عزب 
�شده  �ملتن�زع  ب�لز�م  �ملط�لبة  ومو�شوعه�  �لدعوى  عليك  �ق�م  قد  �بوجريدة 
ب�ن يوؤدي للمتن�زع مبلغ وقدره )4473.08 درهم( و�لر�شوم و�مل�ش�ريف و�تع�ب 
مت�م  وحتى  �ل�شتحق�ق  ت�ريخ  من   %12 بو�قع  �لق�نونية  و�لف�ئدة  �ملح�م�ة 
�ل�شد�د . وحددت له� جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/9/22 �ل�ش�عة 8.30 �ص 
ب�لق�عة ch1A.1 لذ� ف�نت مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك 
بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م 

على �لقل.  
 ق�سم الق�سايا املدنية     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 544 /2013 مدين جزئي       
�ن  مب�  �لق�مة  حمل  جمهول  حميدي  ح�شني  فره�د    -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
حممود  وميثله:  ع(  م  )���ص  �ملتك�ملة  لالت�ش�لت  �لم����ر�ت  �شركة   / �مل��دع��ي 
ب�لز�م  �ملط�لبة  ومو�شوعه�  �لدعوى  عليك  �ق���م  قد  �بوجريدة   عزب  حج�ج 
و�تع�ب  و�مل�ش�ريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   3367.24( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي 
مت�م  وحتى  �ل�شتحق�ق  ت�ريخ  من   %12 بو�قع  �لق�نونية  و�لف�ئدة  �ملح�م�ة 
�ل�شد�د  . وحددت له� جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/9/22 �ل�ش�عة 8.30 �ص 
ب�لق�عة ch1A.1 لذ� ف�نت مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك 
بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م 

على �لقل.  
 ق�سم الق�سايا املدنية     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 504 /2013 مدين جزئي       
 / �ملدعي  �ن  �لق�مة مب�  د�يفي�ص جمهول حمل  لي�م    -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
�شركة �لم���ر�ت لالت�ش�لت �ملتك�ملة )�ص م ع( وميثله: حممود حج�ج عزب 
عليه  �ملدعي  ب�لز�م  �ملط�لبة  ومو�شوعه�  �لدعوى  عليك  �ق�م  قد  �بوجريدة  
مببلغ وقدره )4608.35 درهم( و�لر�شوم و�مل�ش�ريف و�تع�ب �ملح�م�ة و�لف�ئدة 
�لق�نونية بو�قع 12% من ت�ريخ �ل�شتحق�ق وحتى مت�م �ل�شد�د  . وحددت له� 
 ch1A.1 ب�لق�عة  �ل�ش�عة 8.30 �ص  �ملو�فق 2013/9/22  جل�شة يوم �لحد 
لذ� ف�نت مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م على �لقل.
 ق�سم الق�سايا املدنية     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 443 /2013 مدين جزئي       
�ي��ال ردو���ص  جمهول حمل �لق�مة مب�  �ملدعى عليه /1-  ويرنريد�نيل  �ىل 
�ن �ملدعي / �شركة �لم���ر�ت لالت�ش�لت �ملتك�ملة )�ص م ع( وميثله: حممود 
ب�لز�م  �ملط�لبة  ومو�شوعه�  �لدعوى  عليك  �ق���م  قد  �بوجريدة   عزب  حج�ج 
و�تع�ب  و�مل�ش�ريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   9292.98( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي 
مت�م  وحتى  �ل�شتحق�ق  ت�ريخ  من   %12 بو�قع  �لق�نونية  و�لف�ئدة  �ملح�م�ة 
�ل�شد�د  . وحددت له� جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/9/22 �ل�ش�عة 8.30 �ص 
ب�لق�عة ch1A.1 لذ� ف�نت مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك 
بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م 

على �لقل.
 ق�سم الق�سايا املدنية     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 572 /2013 مدين جزئي       
�ن  �ملدعى عليه /1-  ج��و�د �شفدر حممد خ�ن جمهول حمل �لق�مة مب�  �ىل 
�ملدعي / �شركة �لم�ر�ت لالت�ش�لت �ملتك�ملة )�ص م ع( وميثله: حممود حج�ج 
عزب �بوجريدة  قد �ق�م عليك �لدعوى ومو�شوعه� �ملط�لبة ب�لز�م �ملدعي عليه 
مببلغ وقدره )31495.69 درهم( و�لر�شوم و�مل�ش�ريف و�تع�ب �ملح�م�ة و�لف�ئدة 
. وحددت له�  �ل�شد�د.  ت�ريخ �ل�شتحق�ق وحتى مت�م  �لق�نونية بو�قع 12% من 
 ch1A.1 ب�لق�عة  �ص   8.30 �ل�ش�عة   2013/9/22 �مل��و�ف��ق  �لح��د  ي��وم  جل�شة 
لذ� ف�نت مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م على �لقل.  
 ق�سم الق�سايا املدنية     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 532 /2013 مدين جزئي       
�ن  �لق�مة مب�  فيجو�ر�  جمهول حمل  �دو�رد  /1-  ح�شن  عليه  �ملدعى  �ىل 
حممود  وميثله:  ع(  م  )���ص  �ملتك�ملة  لالت�ش�لت  �لم����ر�ت  �شركة   / �مل��دع��ي 
ب�لز�م  �ملط�لبة  ومو�شوعه�  �لدعوى  عليك  �ق���م  قد  �بوجريدة   عزب  حج�ج 
و�تع�ب  و�مل�ش�ريف  و�لر�شوم  دره��م(   20079.11( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي 
مت�م  وحتى  �ل�شتحق�ق  ت�ريخ  من   %12 بو�قع  �لق�نونية  و�لف�ئدة  �ملح�م�ة 
�ل�شد�د  . وحددت له� جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/9/22 �ل�ش�عة 8.30 �ص 
ب�لق�عة ch1A.1 لذ� ف�نت مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك 
بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م 

على �لقل.
 ق�سم الق�سايا املدنية     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 456 /2013 مدين جزئي       
�ىل �ملدعى عليه /1-  جم�ل عبد�لن��شر �رن���وط جمهول حمل �لق�مة مب� 
�ن �ملدعي / �شركة �لم���ر�ت لالت�ش�لت �ملتك�ملة )�ص م ع( وميثله: حممود 
ب�لز�م  �ملط�لبة  ومو�شوعه�  �لدعوى  عليك  �ق���م  قد  �بوجريدة   عزب  حج�ج 
و�تع�ب  و�مل�ش�ريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   3769.75( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي 
مت�م  وحتى  �ل�شتحق�ق  ت�ريخ  من   %12 بو�قع  �لق�نونية  و�لف�ئدة  �ملح�م�ة 
�ل�شد�د  . وحددت له� جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/9/22 �ل�ش�عة 8.30 �ص 
ب�لق�عة ch1A.1 لذ� ف�نت مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك 
بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م 

على �لقل.
 ق�سم الق�سايا املدنية     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 593 /2013 مدين جزئي       
�ىل �ملدعى عليه /1-  مرو�ن غ�من رميون  جمهول حمل �لق�مة مب� �ن �ملدعي 
/ �شركة �لم�ر�ت لالت�ش�لت �ملتك�ملة )�ص م ع( وميثله: حممود حج�ج عزب 
عليه  �ملدعي  ب�لز�م  �ملط�لبة  ومو�شوعه�  �لدعوى  عليك  �ق�م  قد  �بوجريدة  
مببلغ وقدره )3767.19 درهم( و�لر�شوم و�مل�ش�ريف و�تع�ب �ملح�م�ة و�لف�ئدة 
�لق�نونية بو�قع 12% من ت�ريخ �ل�شتحق�ق وحتى مت�م �ل�شد�د  . وحددت له� 
 ch1A.1 ب�لق�عة  �ل�ش�عة 8.30 �ص  �ملو�فق 2013/9/22  جل�شة يوم �لحد 
لذ� ف�نت مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م على �لقل.
 ق�سم الق�سايا املدنية     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 568 /2013 مدين جزئي       
 / �ملدعي  �ن  مب�  �لق���م��ة  حمل  جمهول  �م�نيف  �ش�ميل   -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
�شركة �لم�ر�ت لالت�ش�لت �ملتك�ملة )�ص م ع( وميثله: عبد�لعزيز عبد�هلل حممد 
عبد�هلل �حلم�دي قد �ق�م عليك �لدعوى ومو�شوعه� �ملط�لبة ب�لز�م �ملدعي عليه 
مببلغ وقدره )10212.16 درهم( و�لر�شوم و�مل�ش�ريف و�تع�ب �ملح�م�ة و�لف�ئدة 
. وحددت له�  �ل�شد�د.  ت�ريخ �ل�شتحق�ق وحتى مت�م  �لق�نونية بو�قع 12% من 
 ch1A.1 ب�لق�عة  �ص   8.30 �ل�ش�عة   2013/9/22 �مل��و�ف��ق  �لح��د  ي��وم  جل�شة 
لذ� ف�نت مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م على �لقل.  
 ق�سم الق�سايا املدنية     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 520 /2013 مدين جزئي       
�ن  ت�ف�ر�يل مو�شى  جمهول حمل �لق�مة مب�  �ر�ش�د  �ملدعى عليه /1-   �ىل 
حممود  وميثله:  ع(  م  )���ص  �ملتك�ملة  لالت�ش�لت  �لم����ر�ت  �شركة   / �مل��دع��ي 
ب�لز�م  �ملط�لبة  ومو�شوعه�  �لدعوى  عليك  �ق���م  قد  �بوجريدة   عزب  حج�ج 
و�تع�ب  و�مل�ش�ريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   4264.30( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي 
مت�م  وحتى  �ل�شتحق�ق  ت�ريخ  من   %12 بو�قع  �لق�نونية  و�لف�ئدة  �ملح�م�ة 
�ل�شد�د  . وحددت له� جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/9/22 �ل�ش�عة 8.30 �ص 
ب�لق�عة ch1A.1 لذ� ف�نت مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك 
بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م 

على �لقل.
 ق�سم الق�سايا املدنية     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 447 /2013 مدين جزئي       
�ن  نيكزنيو   جمهول حمل �لق�مة مب�  �ملدعى عليه /1-  برزميي�شالو  �ىل 
حممود  وميثله:  ع(  م  )���ص  �ملتك�ملة  لالت�ش�لت  �لم����ر�ت  �شركة   / �مل��دع��ي 
ب�لز�م  �ملط�لبة  ومو�شوعه�  �لدعوى  عليك  �ق���م  قد  �بوجريدة   عزب  حج�ج 
و�تع�ب  و�مل�ش�ريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   8364.48( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي 
مت�م  وحتى  �ل�شتحق�ق  ت�ريخ  من   %12 بو�قع  �لق�نونية  و�لف�ئدة  �ملح�م�ة 
�ل�شد�د  . وحددت له� جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/9/22 �ل�ش�عة 8.30 �ص 
ب�لق�عة ch1A.1 لذ� ف�نت مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك 
بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م 

على �لقل.
 ق�سم الق�سايا املدنية     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 620 /2009 عقاري كلي         
�ىل �ملدعى عليه /1-  �شركة ميمون �لعق�رية )ذ.م.م(  جمهول حمل �لق�مة مب� 
�ن �ملدعي / د�ريو�ص عبد�له �ف�ش�ر �حمدي قد �ق�م عليك �لدعوى ومو�شوعه� 
�ملط�لبة بف�شخ �لعقد و�لز�م �ملدعى عليه� برد مبلغ)1883472درهم( وت�شليمه� 
�ليهم ب�ل�ش�فة �ىل 9% ف�ئدة ق�نونية من ت�ريخ �ملط�لبة وحتى مت�م �ل�شد�د 
مع �شمول �حلكم ب�لنف�ذ �ملعجل بالكف�لة و�لر�شوم و�مل�شروف�ت ومق�بل �تع�ب 
�ملح�م�ة.  . وحددت له� جل�شة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2013/9/19 �ل�ش�عة 9.30 
ق�نوني�  ميثلك  من  �و  ب�حل�شور  مكلف  ف�نت  ل��ذ�   ch1A.1 ب�لق�عة  �ص 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �ي�م على �لقل.  
 ق�سم الدعاوي العقارية       

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     
اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2465 /2013 عمايل جزئي   
�ىل �ملدعى عليه /1-  ه�ي برينت مل�شتلزم�ت �حل��شب �ليل �ص .ذ.م.م   جمهول حمل 
�لق�مة مب� �ن �ملدعي / �ش�ن �لهي ن�ش�ر ن�ش�ر قد �ق�م عليك �لدعوى ومو�شوعه� 
�ملط�لبة مب�شتحق�ت عم�لية وقدره� )21740 درهم( مع �لف�ئدة بو�قع 9% من ت�ريخ 
رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لت�م وتذكرة �لعودة )2000 درهم( و�شمول �حلكم ب�لنف�ذ 
له�  وح��ددت   .)2013/146471( �ل�شكوى  ورق��م  و�مل�ش�ريف  �لر�شوم  بالكف�لة  �ملعجل 
ف�نت  ل��ذ�  �لق��شي  مبكتب  �ص   8.30 �ل�ش�عة   2013/9/22 �ملو�فق  �لح��د  ي��وم  جل�شة 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م���  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  م��ن  �و  ب�حل�شور  مكلف 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م على �لقل.ويف ح�لة تخلفك ف�ن �حلكم 

�شيكون مبث�بة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا العمالية         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     

مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2606 /2013 عمايل جزئي   

�ىل �ملدعى عليه /1-  عيون �ل�ش�هني للخدم�ت �لفنية ) �ص.ذ.م.م(   جمهول 
حمل �لق�مة مب� �ن �ملدعي / �هلل ديت� حممد بخ�ص  قد �ق�م عليك �لدعوى 
و�لر�شوم  دره��م(   22316( وقدره�  عم�لية  مب�شتحق�ت  �ملط�لبة  ومو�شوعه� 
�ل�شد�د  وحتى  �ملط�لبة  ت�ريخ  من   %9 بو�قع  �لق�نونية  و�لف�ئدة  و�مل�ش�ريف 
�لت�م تعوي�ص �ملدعى من ف�شله تع�شفي� ومن غري �ش�بق �نذ�ر. رقم �ل�شكوى 
 2013/9/18 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع���ء  ي��وم  جل�شة  له�  وح���ددت      .)2013/148353(
�و من ميثلك  ب�حل�شور  ف�نت مكلف  لذ�  �لق��شي  8.30 �ص مبكتب  �ل�ش�عة 
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني� 

�جلل�شة بثالثة �ي�م على �لقل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     

مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2859 /2013 عمايل جزئي   

�ىل �ملدعى عليه /1-  �خلري للخدم�ت �لفنية �ص.ذ.م.م   جمهول حمل 
�لق�مة مب� �ن �ملدعي / ح�شن حممد ويل بخ�ص قد �ق�م عليك �لدعوى 
دره��م(   12457( مبلغ  ل��ه  ت���وؤدي  ب���ن  عليه�  �مل��دع��ى  �ل���ز�م  ومو�شوعه� 
له�  وح��ددت     .)2013/149992( �ل�شكوى  رق��م  و�مل�ش�ريف  وب�لر�شوم 
جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/9/15 �ل�ش�عة 8.30 �ص مبكتب �لق��شي 
م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  �و  ب�حل�شور  مكلف  ف�نت  ل��ذ� 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م على 

�لقل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     
مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2236 /2013 عمايل جزئي   
�ش�بق�-حر�ء  �����ص.ذ.م.م  �ل��ب��ن���ء  مل��ق���ولت  ح���ر�ء  �مل��دع��ى عليه /1-   �ىل 
للخدم�ت �لفنية ���ص.ذ.م.م ح�يل جمهول حمل �لق�مة مب� �ن �ملدعي 
�ل��دع��وى ومو�شوعه� �ملط�لبة  �ق���م عليك  ق��د  ���ش��ورج م��ي���ه    / يو�شف 
مب�شتحق�ت عم�لية وقدره� )23479 درهم( و�لر�شوم و�مل�ش�ريف. رقم 
�ملو�فق  �لرب��ع���ء  ي��وم  جل�شة  له�  وح���ددت   .)2013/145329( �ل�شكوى 
مكلف  ف���ن��ت  ل��ذ�   ch1A.5 ب�لق�عة  ���ص   8.30 �ل�ش�عة   2013/9/18
ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م على �لقل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     
اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2761 /2012 عمايل جزئي   
�ىل �ملدعى عليه /1-  �شم�رت �شويز للخدم�ت �لفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
�لق�مة مب� �ن �ملدعي / حممد عبد�لرحيم �شم�ص �لدين �حمد قد �ق�م عليك 
دره��م(   51672( وقدره�  عم�لية  مب�شتحق�ت  �ملط�لبة  ومو�شوعه�  �لدعوى 
�ملط�لبة  ت�ريخ  من  عليه�  �ملرتتبة  �لق�نونية  و�لف�ئدة  و�مل�ش�ريف  و�لر�شوم 
وحتى ت�ريخ ��شد�ر �حلكم رقم �ل�شكوى )2012/122332(.   وحددت له� جل�شة 
يوم �لثالث�ء �ملو�فق 2013/9/10 �ل�ش�عة 8.30 �ص مبكتب �لق��شي لذ� ف�نت 
مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م على �لقل.ويف ح�لة تخلفك 

ف�ن �حلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا العمالية         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     
اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 3139 /2013 عمايل جزئي   
�ىل �ملدعى عليه /1-  �ش�نغه�ى ��ص �ند ��ص م��شك �ند كر�فت�ص �مبورت جي 
�ل تي   جمهول حمل �لق�مة مب� �ن �ملدعي / نويد �حمد من�شور �حمد    قد 
�ق�م عليك �لدعوى ومو�شوعه� �ملط�لبة مب�شتحق�ت عم�لية وقدره� )26.083 
درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2.000 درهم( و�لر�شوم و�مل�ش�ريف.   وحددت له� 
   ch1A.5 جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/16 �ل�ش�عة 8.30 �ص ب�لق�عة
لذ� ف�نت مكلف ب�حل�شور �و من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م على �لقل.ويف ح�لة 

تخلفك ف�ن �حلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا العمالية         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     

مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 3275 /2012 عمايل جزئي   

�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه /1-  ب��ل��ت 5 ل��ل��م��ق���ولت �������ص.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
�لق�مة مب� �ن �ملدعي / حممد كل �جن�ر �ش�هد قد �ق�م عليك �لدعوى 
دره���م(   17474( وق��دره���  عم�لية  مب�شتحق�ت  �مل��ط���ل��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��� 
وتذكرة عوده مببلغ )2.000 درهم( و�لر�شوم و�مل�ش�ريف.رقم �ل�شكوى 
�ملو�فق 2013/9/22  )2013/148663(   وح��ددت له� جل�شة يوم �لح��د 
من  �و  ب�حل�شور  مكلف  ف�نت  ل��ذ�  �لق��شي  مبكتب  �ص   8.30 �ل�ش�عة 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م���  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م على �لقل.  
 ق�سم الق�سايا العمالية         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10892 بتاريخ 2013/9/10     
مذكرة اعادة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2967 /2013 عمايل جزئي   
����ص.ذ.م.م   جمهول حمل �لق�مة  �ىل �ملدعى عليه /1-  م�ش�ريع �ل�شري�وي 
مب� �ن �ملدعي / �م�نيويل جي �ر �رري�ص جريجوريو   قد �ق�م عليك �لدعوى 
ومو�شوعه� ب�لز�مه� ب�ن توؤدي للمدعي مبلغ )42195 درهم( و�لز�مه� بقيمة 
و�مل�ش�ريف  ب�لر�شوم  و�لز�مه�  دره��م(   2000( مببلغ  ب�لط�ئرة  �لعودة  تذكرة 
�مل��و�ف��ق  �ل��ث��الث���ء  ي��وم  جل�شة  له�  وح���ددت   .)2013/150662( �ل�شكوى  رق��م 
2013/9/17 �ل�ش�عة 8.30 �ص ب�لق�عة ch1A.5    لذ� ف�نت مكلف ب�حل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  �و 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �ي�م على �لقل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 BRCA1 يف ح�لة �لن�ش�ء �للو�تي يع�نني طفرة يف �جلينة
�ل��ث��دي  ب�����ش��رط���ن  ت��رت��ب��ط���ن  )ج��ي��ن��ت���ن   BRCA2 �أو 
�إىل  يقلل  �أن  �ل��ث��دي��ني  ل�شتئ�ش�ل  �ملمكن  م��ن  و�مل��ب��ي�����ص(، 

ولكن  ب�ل�شرط�ن.  �لإ�ش�بة  خطر  كبري  ح��دنّ 
م��� م��ن ج���و�ب ح������ش��م ب�����ش���أن م��ت��ى يجب 

�خل�����ش��وع ل��ه��ذه �جل��ر�ح��ة و�إذ� ك���ن 
�ً. ُيعود �لقر�ر �لنه�ئي  ذلك �شرورينّ
�أك��رب قدر  �إليك بعد �لط��الع على 

و�شعك  ع��ن  �لتف��شيل  م��ن  ممكن 
�ً يف م� تف�شلينه. و�لتفكري ملينّ

ُت��ع��ت��رب �مل�������ر�أة �ل���ت���ي ت���ع����ين ����ش���رر�ً 
 BRCA1 �جل��ي��ن��ة  يف  ط��ف��رة  �أو 

ع��ر���ش��ة  �أك������رث   BRCA2 �أو 
ل�����الإ������ش������ب�����ة ب�������ش���رط����ن 

�مل��ب��ي�����ص،  �أو  �ل���ث���دي 
م���ق����رن���ة ب���ل��ن�����ش���ء 

لكن  �لأخ�����ري������ت. 
�لنوع  هذ�  حمل 

م��ن �ل��ط��ف��ر�ت 
ي�����ع�����ن�����ي  ل 
ب����ل�������ش���رورة 
�أن�����������������������������������ك 

����ش���ت�������ش����ب���ني 
ب�������������ش������رط�������ن 

�ل�����ث�����دي. وث��م��ة 
خ���������ط���������و�ت ع������دة 

ميكنك �تخ�ذه� للحد من 
خطر �ل�شرط�ن.

�لثديني  �أن�شجة  �إز�ل���ة  ل  ت�شكنّ
للحد  �لطرق  �إحدى  �ل�شليمة 

فتخف�ص  �ل�شرط�ن.  تف�دي  يف  و�مل�ش�همة  �خلطر  هذ�  من 
هذه �جلر�حة، �لتي ُتدعى جر�حة ��شتئ�ش�ل �لثدي �لوق�ئية، 
خطر �لإ�ش�بة ب�شرط�ن �لثدي بن�شبة %90. كذلك ت�ش�هم 
جر�حة ��شتئ�ش�ل قن�تي ف�لوب و�ملبي�شني �لوق�ئية يف �حلد 
من هذ� �خلطر. فتخف�ص خطر �لإ�ش�بة ب�شرط�ن �لثدي 
بن�شبة %50 يف ح�لة �لن�ش�ء م� قبل �شن �لي�أ�ص. كذلك 
حتدنّ من خطر �لإ�ش�بة ب�شرط�ن �ملبي�ص ب�أكرث من 

%90 يف ح�لة �لن�ش�ء قبل �شن �لي�أ�ص وبعده.
فتخت�ر  �ل��وح��ي��د.  �خل��ي���ر  ُتعترب  ل  �جل��ر�ح��ة  لكن 
 BRCA1 ن�ش�ء كثري�ت يع�نني طفرة يف �جلينة
�أو BRCA2 �مل�ش�ركة يف برن�مج مر�قبة خم�ش�ص 
ملن يو�جهن خم�طر ع�لية، عو�ص �خل�شوع للجر�حة. 
م ه��ذه �ل��رب�م��ج م��ر�ق��ب��ة دق��ي��ق��ة، مثل  ت��ق��دنّ
�إخ�������ش����ع �مل�������ر�أة ل��ف��ح��و���ص 
ث�����دي ���ش��ري��ري��ة 
ك�������ل ����ش���ت���ة 
�أ�����ش����ه����ر، 
ف���������ش����اًل 
ع��������������������������������ن 
����ش���ور ل��ل��ث��دي 
ب�لرنني  وت�شوير 
�شنة.  كل  �ملغن�طي�شي 
�شحيح �أن هذه �لفحو�ص 
�لإ������ش������ب�����ة  دون  حت��������ول  ل 
يف  ت�ش�عد  �أنه�  �إل  ب�ل�شرط�ن، 
�مل��ب��ك��رة.  م��ر�ح��ل��ه  يف  �كت�ش�فه 
ك���ذل���ك ق����د ت���ق���رري���ن �إج������ر�ء 
فح�ص ثدي ذ�تي كل �شهر كي 
ثديك  �أن�����ش��ج��ة  طبيعة  ت���أل��ف��ي 
عليك  ي�شهل  وهكذ�  �ل�شليمة. 

�أنك تعرفني م� هو  �أي تغيري�ت مقلقة ب�كر�ً، مب�  �كت�ش�ف 
طبيعي و�شليم.

مراقبة دقيقة
�خل�شوع  ع����دًة  �ملبي�ص  ل�شرط�ن  �لدقيقة  �مل��ر�ق��ب��ة  ت�شمل 
وت�����ش��وي��ره���  �حل��و���ص  منطقة  لفح�ص  �ل�����ش��ن��ة  يف  م��رَت��ني 
ب�ملوج�ت م� فوق �ل�شوتية عرب �ملهبل. وقد ت�شمل �إجر�ء�ت 
م�شت�شد�ت  معدلت  قي��ص  �أي�ش�ً  �ملبي�ص  �شرط�ن  مر�قبة 

�ل�شرط�ن �ملئة و�خلم�شة و�لع�شرين.
�إىل  �ل��ت��ي حت��ت���ج  �لأدوي����ة  ي�ش�هم بع�ص  ذل���ك،  ع���الوة على 
و���ش��ف��ة ط��ب��ي��ب، م��ث��ل �ل��ت���م��وك�����ش��ي��ف��ن، يف �حل����دنّ م��ن خطر 
ل خي�ر�ً جيد�ً لكل �لن�ش�ء، لذلك  �ل�شرط�ن. لكن هذه ل ت�شكنّ
عليك ��شت�ش�رة طبيبك ملعرفة م� يالئم ح�لتك. وتوؤدي هذه 
�لأدوية �إىل �حلد من خطر �ل�شرط�ن بف�علية �أكرب يف ح�لة 

.BRCA1�مق�رنة ب ،BRCA2 طفرة
�لأمثل يف ح�لتك خو�ص ح��و�ر عميق مع  تقت�شي �خلطوة 
و�خلي�ر�ت  تو�جهينه  �ل��ذي  �ل�شرط�ن  خطر  ح��ول  طبيبك 
�ملتو�فرة. وب�ل�شتن�د �إىل ذلك، ميكنك �أن تقرري م� عليك 
�لن�ش�ء �خل�شوع جلر�حة  بع�ص  يقرر  وقد  ذلك.  بعد  فعله 
وق�ئية، مثل ��شتئ�ش�ل �لثديني �أو �ملبي�شني. �إل �أن هذ� لي�ص 

�خلي�ر �لوحيد.
عمر  من  فم�  م���،  مرحلة  يف  للجر�حة  �خل�شوع  ق��ررت  �إذ� 
�أن��ه  ت�شعرين  �ل��ق��ر�ر عندم�  ه��ذ�  �ت��خ���ذ  عليك  له�.  حم��دد 
يالئمك. فتخت�ر ن�ش�ء كثري�ت �خل�شوع للجر�حة �لوق�ئية 
ق��ب��ل ب�شع ���ش��ن��و�ت م��ن �ل�����ش��ن �ل��ت��ي �أُ���ش��ي��ب��ت ب��ه �ل��ن�����ش���ء يف 
عالقة  ل  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  �أن  علم�ً  �ل��ث��دي،  ب�شرط�ن  ع�ئلتهن 
حت�شلي  �أن  عليك  �ل��ق��ول،  طبية.خال�شة  ب��ي���ن���ت  ب����أي  ل��ه 
�ل�شروري  وم��ن  �أم���رك.  لتح�شمي  �لك�فية  �ملعلوم�ت  على 
�أن تفهمي عالقة هذه �ملعلوم�ت بح�لتك. وعلى �شوء ذلك، 

تتخذين �لقر�ر�ت �لأف�شل لك.

اأن  رغم  مهبلية،  ولدة  اإجييراء  الن�ضاء  بع�س  يقرر 
با�ضتطاعتهن  هل  قي�ضرية.  كانت  ال�ضابقة  ولدتهن 

ذلك، وهل تنطوي هذه اخلطوة على اأي خماطر؟
يف حالت كثرة، تكون الولدة املهبلية بعد اجلراحة 
القي�ضرية خيارًا اآمنًا بالن�ضبة اإىل الأم والطفل معًا. 
مع  مناق�ضتها  يجب  التي  العتبارات  تتعدد  \لكن 
طبيب التوليد قبل اتخاذ قرار ب�ضاأن جتربة الولدة 

املهبلية بعد اجلراحة القي�ضرية.

اأنت مرتاحة لفكرة اخل�ضوع  املر�س؟ هل  الثدي BRCA1، ومتلكني تاريخًا عائلّيًا حافاًل بهذا  اأنِك حتملني جينة �ضرطان  الفحو�س  تبنّي من 
جلراحة ا�ضتئ�ضال الثديني الوقائية يف هذه املرحلة؟ هل من و�ضائل ت�ضتطيعني من خاللها احلوؤول دون اإ�ضابتك بال�ضرطان من دون اجلراحة؟

اجلراحة ل ُتعترب اخليار الوحيد

�صرطان �لثدي .. خط��ت عدة ميكنك �تخاذها للحد من خطره

�جلر�حة �لقي�صرية... هل حترمك �ل�لدة �لطبيعية؟

مــــــــــــــر�أة
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�لكال�صي�م ي�ؤذي قلب �ملر�أة!
ُتظهر در��شة ُن�شرت يف جملة BMJ �أن ��شتهالك �لكثري من �لك�ل�شيوم، 
يكون  ق��د  �لك�ل�شيوم،  على  حت��ت��وي  غ��ذ�ئ��ي��ة  مكمالت  ت��ن���ول  وخ�شو�ش�ً 
�ألف �مر�أة   61 �أكرث من  �ل�شويد جمموعة ت�شم  موؤذي�ً. تتبنّع ب�حثون يف 
طو�ل عقَدين من �لزمن. �أج�بت �لن�ش�ء عن جمموعة من �لأ�شئلة. وبن�ء 
ي�شتهلكنه من  �لذي كن  �لك�ل�شيوم  �لب�حثون مقد�ر  د  �أجوبتهن، حدنّ على 
غذ�ئهن و�ملكمالت �لغذ�ئية. فتبنينّ �أن �للو�تي ��شتهلكن �أكرث من 1400 
�أكرث  كن  �لغذ�ئية  و�ملكمالت  غذ�ئهن  من   ً� يومينّ �لك�ل�شيوم  من  مليغر�م 
عر�شة للموت من �شتى �لأ�شب�ب، �أمر��ص �لقلب و�لأوعية، ونق�ص تروية 
�لقلب )عندم� ل حت�شل ع�شلة �لقلب على م� يكفي من �لأوك�شجني(. لكن 
هذ� �خلطر بد� �أقل يف ح�لة َمن ��شتهلكن 1400 مليغر�م من �لك�ل�شيوم 
من غذ�ئهن فح�شب. مب� �أن هذه �لدر��شة ��شتندت �إىل م� تذكرته هوؤلء 
�لن�ش�ء عن منط غذ�ئهن، فقد ل تكون �ملعلوم�ت �لتي �رتكزت عليه� دقيقة 
مت�م�ً. رغم ذلك، ُتعترب هذه و�حدة من در��ش�ت عدة تو�شلت �إىل ر�بط بني 
�ملكمالت �لغذ�ئية �لتي حتتوي على جرع�ت �لكبرية من �لك�ل�شيوم و�رتف�ع 
�شو�ء. كي حتمي عظ�مك  و�لن�ش�ء على حد  �لرج�ل  �مل��وت يف ح�لة  خطر 
�لك�ل�شيوم  من  مليغر�م   1200 بتن�ول  �لأطب�ء  ين�شح  �لك�شور،  وتتف�دي 
�ً. غري �أن �لقوة �لأمريكية �خل��شة خلدم�ت �لوق�ية ل تن�شح بتن�ول  يومينّ
�لن�ش�ء �للو�تي تخطني �شن �لي�أ�ص مكمالت غذ�ئية من �لك�ل�شيوم لتف�دي 
�حلليب  مثل  �آم���ن���ً،  �لأك��رث  �لك�ل�شيوم  م�شدر  �لطع�م  يبقى  بل  �لك�شور، 

�لقليل �لد�شم، �للنب، �ل�شردين، و�ل�شلمون.

بعد  �ملهبلية  )�ل����ولدة  م�شطلح  ُي�شتعمل  م���  غ�لب�ً 
خو�ص  حم�ولة  �إىل  لالإ�ش�رة  �لقي�شرية(  �جلر�حة 
ولدة مهبلية بعد �خل�شوع �ش�بق�ً جلر�حة قي�شرية. 
لكن يجب �أن تتخذي مع طبيبك قر�ر�ً حول �ل�شم�ح 
جل�شمك بخو�ص جتربة �ملخ��ص )�شو�ء ك�ن طبيعي�ً 
�أو ن�جم�ً عن �لتحري�ص �لختي�ري للمخ��ص( بدل 
�خل�شوع جلر�حة قي�شرية مقررة يف موعد حمدد. 
�ل��ولدة  بعد  �ملخ��ص  )جت��رب��ة  �لعملية  ه��ذه  ُت�شمى 

�لقي�شرية(.
د )جتربة �ملخ��ص بعد �لولدة �لقي�شرية(  قد متهنّ

لولدة مهبلية، لكنه� قد تنتهي بجر�حة قي�شرية 
بن  �أي�ش�ً. تلد %75 من �لن�ش�ء �للو�تي يجرنّ

�لولدة �ملهبلية بعد �لقي�شرية �أطف�لهن عرب 
هذه  جن���ح  يتوقف  لكن  مهبلية،  ولدة 

�لتجربة على عو�مل عدة.
ي��ت��ع��ل��ق �خل��ط��ر �لأ���ش������ش��ي، عند 

جت��رب��ة �ل������ولدة �مل��ه��ب��ل��ي��ة بعد 
�ل��ق��ي�����ش��ري��ة، ب��ت��م��زق �ل��رح��م 

�لن�جمة  �لندبة  �لته�ب  �أو 
قي�شرية  ولدة  ���ش��ق  ع��ن 
 10% ت������وؤدي  ���ش���ب��ق��ة. 
من ح���لت متزق �لرحم 
�لطفل  دم����غ  ت�شرر  �إىل 

ح���لت  لكن يف  وف���ت��ه،  �أو 
ن�درة. يبلغ معدل �لإ�ش�ب�ت 
�خل��ط��رية و�ح����د يف �لأل���ف 

تقريب�ً.
ت��ت��ع��دد م��ن���ف��ع �ل�����ولدة 

�ملهبلية بعد �لقي�شرية 
�إىل  ب�لن�شبة  �أي�����ش���ً. 

 ، م لأ �

لفرتة  �مل�شت�شفى  يف  �ل��ب��ق���ء  �مل��ن���ف��ع  تلك  ت�شمل 
�ل��ولدة،  بعد  �ملحتملة  �مل�ش�عف�ت  وتر�جع  �أق��ل، 
و�ل��ت��ع���يف خ���الل وق���ت �أ����ش���رع. ك��ذل��ك، مي��ك��ن �أن 
�جل��ر�ح���ت  ع��ن  �ل��ن���ج��م��ة  �مل�����ش���ع��ف���ت  تتجنبي 

�لقي�شرية �ملتعددة.
ع��م��وم���ً، ت��ك��ون �مل����ر�أة �ل��ت��ي خ�شعت 
�أو  جل����ر�ح����ة ق���ي�������ش���ري���ة و�ح��������دة 
لتجربة  ج��ي��دة  مر�شحة  �ث��ن��ت��ني 
�جل��ر�ح��ة  بعد  �ملهبلية  �ل����ولدة 
�أن  ُي����ف����رت�����ص  �ل���ق���ي�������ش���ري���ة. 
ت��ك��ون �ل�����ش��ق��وق �ل��ن���ج��م��ة عن 
�ش�بقة  ق��ي�����ش��ري��ة  ج���ر�ح����ت 
عر�شية، منخف�شة يف �لرحم 
ميكن  طبقتني.  يف  ومغلقة 
�ملعلوم�ت  ه���ذه  م��ن  �ل��ت���أك��د 
�إىل تقرير �جلر�حة  ��شتن�د�ً 
�ل�����ش���ب��ق��ة. ك��ذل��ك، ي��ج��ب �أن 
�لقي�شرية  �جل���ر�ح���ة  ت��ك��ون 
قبل  ح�شلت  ق��د  �ل�ش�بقة 
18 ���ش��ه��ر�ً ع��ل��ى �لأق���ل 
�ل��ولدة  ت�ريخ  من 

�لر�هن.

خما�س طبيعي
�جل��ر�ح��ة  ب��ع��د  �ملهبلية  �ل����ولدة  ن�شبة جن����ح  ت��رت��ف��ع 
ولدة  خ��شت  �أن  �شبق  �ل��ت��ي  �مل����ر�أة  عند  �لقي�شرية 
ت مبخ��ص طبيعي يف �لأ�شبوع �لأربعني  مهبلية ومرنّ
من �حلمل �أو قبل ذلك، ويجب �أن يكون عنق رحمه� 
ت�شل  حني  �شنتيمرت�ت  ثالثة  من  ب�أكرث  ع  تو�شنّ قد 
ك���ذل���ك،  �مل�������ش���ت�������ش���ف���ى.  �إىل 
ت����رت����ف����ع ن�������ش���ب���ة جن�����ح 
�ل���������ولدة �مل��ه��ب��ل��ي��ة ب��ع��د 
ج���رت  �إذ�  �ل��ق��ي�����ش��ري��ة 
�جل����ر�ح�����ت �ل��ق��ي�����ش��ري��ة 
مرتبطة  لأ�شب�ب  �ل�ش�بقة 
ب�شحة �لطفل، ل ب�شبب عدم 

تطور �ملخ��ص مثاًل.
ثمة عو�مل �أخرى ترفع ن�شبة 
جن�����ح �ل�������ولدة �مل��ه��ب��ل��ي��ة بعد 

�لقي�شرية: يجب �أن تكون �ملر�أة حتت �شن �خل�م�شة 
و�لثالثني، و�أن يكون وزنه� �شحي�ً.

يوؤدي �لت�ريخ �لطبي دور�ً مهم�ً يف هذ� �ملج�ل �أي�ش�ً. 
للمر�أة  �لقي�شرية  بعد  �ملهبلية  ب���ل��ولدة  يو�شى  ل 
�لتي و�جهت م�شكلة متزق �لرحم �أو خ��شت جر�حة 
�أو  �ل��رح��م��ي��ة  �لليفية  �لأور�م  ل�شتئ�ش�ل  ل��ة  م��ط��ونّ
�مل�شيمة �ملنز�حة. كذلك ل يو�شى به� �إذ� ك�ن �لطفل 
�أو يف ح�ل وجود �شق تقليدي �ش�بق  يف و�شع �ملقعدة 
�ل��ولدة  ك�نت  �إذ�  م���  للرحم.ملعرفة  ع��م��ودي  �شق  �أو 
�مل��ه��ب��ل��ي��ة ب��ع��د �ل��ق��ي�����ش��ري��ة ت�����ش��ت��ح��قنّ �إج������ر�ء �أب��ح���ث 
�لتوليد  طبيب  مع  �لتحدث  �لأف�شل  من  �إ�ش�فية، 
�لولدة  ومن�فع  ملعرفة خم�طر  �لطبي  ت�ريخك  عن 
�إذ� قررِت خو�ص  �لقي�شرية يف ح�لتك.  بعد  �ملهبلية 
هذه �لتجربة، يجب �أن ت�شمني �شهولة �لو�شول �إىل 
�للو�تي  ب�لن�ش�ء  لالعتن�ء  جم��ه��ز�ً  يكون  م�شت�شفى 

يخ�شعن للولدة �ملهبلية بعد �لقي�شرية.
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هي� جاكمان: ح�ص�يل على 
100 ملي�ن.. �إ�صاعة

 

 ،The Wolverine أثن�ء قي�مه ب�جلولت �لرتويجية لفيلمه �جلديد�
�ُشئل �لنجم �لع�ملي هيو ج�كم�ن عن �لتق�رير �لتي ج�ءت لتوؤكد ح�شوله 
�شخ�شية  دور  �أد�ء  �أج���ل  م��ن   Fox �شركة  م��ن  دولر  مليون   100 على 
Wolverine يف 4 �أفالم جديدة وق�ل �إن تلك �لتق�رير جمرد �إ�ش�ع�ت 
و�أك��د  �شيء،  كل  هو  لي�ص  له  ب�لن�شبة  ف���لأج��ر  �ل�شحة،  من  مت�ًم�  ع�رية 
)ج�كم�ن( �إنه مل يقم مطلًق� ولن يقوم ب�ختي�ر �أدو�ره بن�ًء على �أجره، فهو 
يهتم بجمهوره ويهتم مب� يقدمه لهذ� �جلمهور. وك�ن )ج�كم�ن( قد �شرح 
يف وقت �ش�بق �إنه ل يحبذ �أن ُيلزم نف�شه بتع�قد طويل �لأجل مع �شرك�ت 

�لإنت�ج حتى ل ُيجرب على �لقي�م ب�مل�ش�ركة يف �أفالم ل يقتنع ب�أهميته�.

يف  هاندريك�س  كري�صتينا 
)Dark Places(

�إىل ب�قة من �ملمثالت  �ن�شمت �لنجمة �لأمريكية، كري�شتين� ه�ندريك�ص، 
 )Dark Places( مثيالت، ت�ش�رليز ثريون، وكلوي موريتز، يف فيلم
)�أم�كن مظلمة( �لذي توؤدي فيه دور فت�ة ت�شطر �إىل �أن تخترب من جديد 
م��شيه� �لأليم و�شتطل يف �لفيلم �ملقتب�ص عن كت�ب �لرو�ئي غيلي�ن فلني، 
�مل��شي،  �لقرن  �أحد�ثه حول �حلي�ة �لأمريكية يف ثم�نيني�ت  و�لذي تدور 
وحول �لطقو�ص �ل�شيط�نية.  وتوؤدي ثريون يف �لفيلم دور )كري�شي ك�يت�ص( 
�أ�شرته�، قبل  �لتي ت�شهد �شد �شقيقه� )بن( )كوري �شتول( وتتهمه بقتل 
تعيد  عندم�  عينه�،  �ملريعة  �لتجربة  عي�ص  على  ع�م�ً   25 بعد  جترب  �أن 
�لأخري بريء  ب�أن  �لق�شية، وتنتهي ب�لعتق�د  �لنظر يف  جمموعة جديدة 

وحت�ول �إطالق �شر�حه.

 )الر�ضالة(... مثرة لالإعجاب و)عمر املختار(... دور مثايل

 �أنط�ين ك�ين.. عالمة فارقة يف �ل�صينما �لعاملية
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كانت لأ�ضول املمثل اأنطوين كوين - الذي ولد يف 21 
اأبريل 1915 يف �ضيواوا املك�ضيكية من اأب اإيرلندي 

واأم مك�ضيكية، دور كبر يف اأدائه للكثر من ال�ضخ�ضيات 
املك�ضيكية والإيرلندية وغرها، فقد كان يتقن لغات 

عدة و�ضارك طوال م�ضرته ال�ضينمائية يف بطولة 
الكثر من الأفالم من اأ�ضهرها فيلم )الر�ضالة( وفيلم 

)اأ�ضد ال�ضحراء( وفيلم )لورن�س العرب(، وح�ضل على 
جائزة الأو�ضكار لأف�ضل ممثل م�ضاعد مرتني العام 

دوره يف فيلم )فيفا زاباتا!( وعام 1956  عن   1952
.)Lust for Life( عن دوره يف فيلم

عالمة  �شكلت  �لتي  �ملميزة  �لأف���الم  م��ن  �لعديد  وق��دم 
جت�شيد  يف  �أد�وؤه  وب����رز  �ل��ع���مل��ي��ة،  �ل�����ش��ي��ن��م���  يف  ف����رق���ة 
�لتمثيلي  �أد�ئ�����ه  �ل��ت���ري��خ��ي��ة م��ن خ���الل  �ل�����ش��خ�����ش��ي���ت 
يوؤدي  فك�ن  �لو�ثقة،  �ل�ش�رمة  وجهه  ومالمح  �ملتمكن 
وك�نت  و�أد�ء متثيلي متقن،  بثب�ت ومه�رة  �ل�شخ�شي�ت 
�لأف��الم،  ع��دد من  ب�شيطة يف  �أدو�ر  خ��الل  بد�ي�ته من 
�لر�شيد  ب��ه��ذ�  خمتلفة  �لنه�ية  ك���ن��ت  ب�لت�أكيد  ول��ك��ن 
�ل��ه���ئ��ل �ل����ذي ت��رك��ه م���ن �لأف������الم و�لأع����م�����ل �مل��م��ي��زة 
و�ملتنوعة م� بني ت�ريخية و�جتم�عية، حربية، كوميدية 
�له�ئل  �لكم  �أن جتد لدى ممثل و�ح��د هذ�  و�لتي يقل 

من �لتنوع و�لعط�ء �لفني.
و�شهدت فرتة �خلم�شيني�ت �لنطالقة �حلقيقية لكوين 
يف هوليوود، ففي �لع�م 1951 مثل يف �لفيلم �لدر�مي 
ك�نت   1952 �لع�م  ويف   ،)The Brave Bulls(
�لفر�شة �لتي �نتظره�، عندم� �ش�رك يف )فيف� ز�ب�ت�!( 
ولعب دور �أوفيميو ز�ب�ت� �شقيق �لرجل �لثوري �ملك�شيكي 
�ل�شهري �ميلي�نو �لذي �أدى دوره م�رلون بر�ندو، لين�ل 
ويح�شل  �لفنية  وموهبته  بقدرته  �جلمهور  �ع���رت�ف 
على ج�ئزة �أو�شك�ر عن �أف�شل دور ث�نوي وتر�شح �لفيلم 
�شل�شلة  ذلك  بعد  كوين  ليحقق  �أو�شك�ر،  خلم�ص جو�ئز 
�شرت�د�(  )ل  فيلم  مع  �شيم�  ل  �لنج�ح�ت،  من  طويلة 
لفيديريكو فليني. ويف �ل�شنة نف�شه� لعب دور ك�زميودو 
يف )نوترد�م دو ب�ري( �ملقتب�ص عن رو�ية فيكتور هوجو 
)�أحدب نوترد�م( ثم )لورن�ص �لعرب( و)زورب� �ليون�ين( 
و)�إع�ش�ر يف ج�م�يك�( و)�ل�ش�عة �خل�م�شة و�لع�شرون(. 
ومل يخف كوين ب�أن �جلودة لي�شت د�ئم�ً معي�ر خي�ر�ته. 
�أدو�ر�ً لك�شب �مل�ل من �أجل  �أنه يلعب �أحي�ن�ً  وك�ن يردد 
ع�ئلته، لأنهم يحبون �لر�حة وذلك يكلف غ�لي�ً. �أم� هو 

فيمكنه �لعي�ص ببنط�لني فقط.
حتى  ج��د�ً  ع�دية  ب���أف��الم مغ�مر�ت   1953 �لع�م  وم��رنّ 
�لدر�م�  يف   1954 �لع�م  يف  له  فيلم  �أول  بطولة  �أخ��ذ 
مثل   1955 �لع�م  ويف   ،)La Strada( �لإيط�لية 
 The Naked( أول��ه��� ك���ن �جلرمية� �أف���الم،  ثالثة 
 )Seven Cities of Gold(و  )Street
 The( ك�����ن  و�آخ����ره�����   ،Richard Egan م���ع 

.)Magnificent Matador
وك����ن �مل��وع��د �ل��ث���ين لأن��ط��وين ك��وي��ن م��ع �لأو���ش��ك���ر يف 
فين�شنت  �لفرن�شي  �لر�ش�م  فيلم حي�ة  1956 يف  �لع�م 
ف�ن غوخ )Lust for Life( �لذي مثل دوره �ملمثل 
�لفيلم فك�ن  �أم� دور كوين يف  �ملعتزل كريك دوغال�ص، 
�ملو�قف  �ش�حب  غوغني  بول  �لر�ش�م  فين�شنيت  �شديق 
�أث��ر يف م�ش�عر �شديقه ج��د�ً، وتر�شح  �حل���زم��ة و�ل��ذي 
كم�  بج�ئزته  كوين  وف���ز  �أو�شك�ر  جو�ئز  لأرب��ع  �لفيلم 
 Man( �ل��غ��رب��ي  �لفيلم  بطولة  و�أخ���ذ  م��ت��وق��ع���ً،  ك���ن 
 Harry( مع �ملخرج �لت�شيكي )from Del Rio
بلدته  يحمي  مك�شيكي  رج��ل  دور  ولعب   ،)Horner
من قط�ع �لطرق، ور�شح �لع�م 1957 لأو�شك�ر �أف�شل 
 )Wild is the Wind( �ممثل يف فيلم �لدر�م
حيث لعب كوين دور رجل يتزوج �أخت زوجته بعد وف�ة 
�أخ��ي��ه، در�م���� غريبة  ه��ذه �لأخ����رية، لكنه� تقع يف ح��ب 
ق��وي��ة، وت��ر���ش��ح ل��ث��الث��ة �أو���ش��ك���ر�ت منه� �أف�����ش��ل ممثل 
كوين  �أن��ط��وين  �أن  للكثريين  ك��وي��ن.وت��ب��نينّ  لأن��ط��وين 
يرتكه�،  مل  ل��ه��ذ�  ك��ث��ري�ً  �لغربية  �لأف���الم  �أدو�ر  يتقن 
 .)The Ride Back( فيلم  نف�شه  �لع�م  فمثل يف 
وك���ن  �ل��وح��ي��د  ك��وي��ن فيلمه  �أخ����رج   1958 �ل��ع���م  ويف 
ويف   .)The( Buccaneerبعنو�ن ت�ريخي�ً  حربي�ً 
�لع�م 1959 مثل ثالثة �أفالم )Warlock( وبعده 
 Last( و�أخري�ً يف )Savage Innocents( فيلم
 1960 �لع�م  Train from Gun Hill( ويف 
و�ل��ث���ين   )Heller in Pink Tights( فيلم 
)Portrait in Black(. ويف �لع�م 1961 �ش�رك 
�لفرتة  تلك  �لأف���الم �حلربية يف  �أف�شل  �أح��د  كوين يف 

ولعب   )The Guns of Navarone( وه���و 
دور �لكولونيل �أندري �شت�فور�ص وتر�شح �لفيلم ل�شبعة 

�أو�شك�ر�ت.
1962 �ش�رك كوين يف بطولة فيلم )لورن�ص  يف �لع�م 
�ل���ع���رب( �ل����ذي �أخ���رج���ة دي��ف��ي��د ل����ني، و�ل�����ذي ي��ع��ت��ربه 
و�ل�شري  �حل��روب  �أف��الم  �أف�شل  �أح��د  �لنق�د  �لكثري من 
�لق�شة  ب��ط��ل  ك��ت���ب���ت  م��ن  مقتب�ص  وه���و  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة، 
على  �جلميع  و�تفق  لورن�ص  �إدو�رد  توم��ص  �حلقيقية 
�أن �لعمل ج�ء �ش�حر�ً يف تف��شيل مذهلة ومل�ش�ت دقيقة 
ف��ي��ه. وتر�شح  �أب��وت���ي��ه  ع���ودة  دور  ك��وي��ن  ول��ع��ب  �شعبة. 
منه�،  جو�ئز  ب�شبع  وف���ز  �أو�شك�ر  جو�ئز  لع�شر  �لفيلم 
�لفيلم  ق��دم  �أن  بعد  �إل  �لع�م  ه��ذ�  من  كوين  ينته  ومل 
 Requiem( و�لري��شي   )Barabbas( �لديني 
for a Heavyweight( يف �لع�م 1964 و�ش�رك 
 ،)Behold a Pal Horse( ف��ي��ل��م  ب��ط��ول��ة  يف 
�أي�ش�ً  �أنتجه  �ل��ذي  �ل��در�م��ي �لأوروب���ي  وم��ن ثم �لفيلم 
�إن��غ��ري��د ب��ريغ��م���ن. و�أخ���ذ كوين  )The Visit( م��ع 
دور �ليون�ين �أليك�ش�ص زورب� يف ر�ئعته )زورب� �ليون�ين( 
�ملف�ج�أة  وك���ن��ت  �أو���ش��ك���ر.  ج��و�ئ��ز  ل�شبع  �لفيلم  وتر�شح 

�ملذهلة هي عدم تر�شح كوين لالأو�شك�ر.
 A High( ويف 1965 مثل كوين يف فيلمي �ملغ�مرة
 Marco the(و  )Wind in Jamaica
�إل   1966 �ل��ع���م  يف  يقدم  ومل   .)Magnificent
ر  �شونّ  1967 �لع�م  ويف   .)Lost Command(
 The �لكوميدي(  �لدر�مي  �لفيلم  و�إيط�لي�  يف فرن�ش� 
25th Hour(. ثم ع�د �إىل �أمريك� ليقدم �جلرمية 
�لع�م  و�أنهى   .)The Happening( �لكوميدية 
 The Shoes of( وق���دم   .)The Rover( يف 
�لفيلم  وت��ر���ش��ح   1968 يف   )the Fisherman

لأو�شك�رين.

راأي النقاد 
�أد�ء  �ل��ت��ن��وع �لبيئي و�ل��ع��رق��ي يف  �أن��ط��وين ك��وي��ن  �أح���ب 
قر�ش�ن  دور  ف��م��ن  �ل�����دو�م،  ع��ل��ى  �شخ�شي�ته  و�خ��ت��ي���ر 
ك���ري��ب��ي يف فيلم )ري���ح يف ج���م���ي��ك���( و���ش���ب��ط فرن�شي 
)�ل�ش�عة  يف  روم���ين  ف��الح  �إىل  �ل�ش�ئعة(  )�لو�شية  يف 
�خل�م�شة و�لع�شرون(، و�شوًل �إىل �ل�شخ�شي�ت �لعربية 
�لتي حققت له جن�ح�ً منقطع �لنظري يف �لع�مل و�لعربي 

ب�شكل خ��ص. 
�إىل  �لعربي يف فيلم )�لطريق  �أنطوين كوين دور  لعب 
مر�ك�ص( وفيلم )�شندب�د(، ولكن هذين �لفيلمني قدم� 
�شورة �شيئة عن �لعربي و�لعرب على �أنه ج�هل ومتخلنّف 
�ل�شورة  �نتقد  كوين  �أن��ط��وين  ولكن  �ل�شحك.  ويثري 
�لتي قدمته� �ل�شينم� �لأمريكية للعرب، و�عرتف ب�أنه 
�أف��الم �شيئة حتى  �أد�ء �شخ�شي�ت عربية عرب  ت��ورط يف 

ج�ءت جتربته يف )لورن�ص �لعرب(.
مر�ك�ص(  �إىل  )�لطريق  فيلمي  يف  جتربته  عن  وبعيد�ً 
لأنطوين  جدي  لق�ء  �أول  �إن  �لقول  ميكن  و)�شندب�د(، 
كوين مع �شخ�شية عربية ك�ن يف �لع�م 1962 حني قدم 
�أبو ت�يه( �لذي  �شخ�شية �شيخ قبيلة �حلويط�ت )عودة 
�ش�رك بقو�ته مع لورن�ص �لعرب يف �حتالل مين�ء �لعقبة 
يف فيلم )لورن�ص �لعرب( �لذي لعب بطولته �ملمثل عمر 
�ل�شريف و�أخرجه �لربيط�ين ديفيد لني. وي�شعى عرب 
�ل�شخ�شية مركز�ً  �ختز�ل مالمح  �إىل  م�ش�هد معدودة 
�ل�شمت  وحلظ�ت  �لعينني  وتوقد  �لوجه  �إمي���ء�ت  على 
على  للتمرد  �ندف�عه  ت�شوير  �لنظر�ت يف  بحدة  �ملعب�أة 
و�لذهب  للم�ل  حبه  ت�شوير  ويف  جهة  من  �لعثم�نيني 
م��ن جهة �أخ���رى، غ��ري �أن �أن��ط��وين مل ي��رك��ز على حب 
�مل�ل و�لذهب لهذه �ل�شخ�شية بطريقة �شطحية، ولكنه 
�أ�شفى يف �أد�ئه م�شحة �نفع�لية ح�رة، جعلت �ل�شخ�شية 
يف حركته� وحيويته� وجنوحه�، تعرب عن ملحمية ع�مل 

ينه�ر.

)الر�ضالة(... قيم مثرة لالإعجاب
�ل��ع��ق���د على  �ل�����ش��وري م�شطفى  �مل��خ��رج  �إن ع��ر���ص  م��� 
�ل�شين�ريو  ك�تب  م��ع  )�ل��ر���ش���ل��ة(  فيلم  كوين  �أن��ط��وين 
�لإيرلندي ه�ري كريغ و�أمعن يف �ل�شخ�شية بتق�طيعه� 
�لدر�مية �لتي ت�شكل حمور�ً رئي�ش�ً يف ن�شيج �لفيلم، حتى 
ك�ن كوين يبحر يف عو�مل تلك �ل�شخ�شية �لقوية �ملثرية 
لالإعج�ب.�إن �أد�ء �أنطوين كوين يف فيلم )�لر�ش�لة( فيه 
�حلثيث  و�ل�شعي  �ل�شخ�شية  بقيم  �لإمي���ن  من  �لكثري 
لفهم دو�فع ومرجعي�ت �شلوكه�، بيئي�ً و�جتم�عي�ً وديني�ً 
ومن  �لقد��شة،  �شف�ت  من  �لكثري  حتمل  ف�ل�شخ�شية 
كل  ولعل  �لقد��شة،  تلك  مرجعي�ت  معرفة  �ل�شروري 
هذه �ملعطي�ت ر�حت تتجلى بو�شوح يف �أد�ء كوين �ملرتكز 
�لكلي  �لتكوين  ر�شم  يف  متدفق  �نفع�يل  عنفو�ن  على 
�لتعبريية  �حل�لة  �إي�ش�ل  يف  من�شبط  لكنه  لل�شخ�شية 
ولهذ�  �أي�����ش���ً.  �شديد  و���ش��دق  �شديد  بحذر  م�شهد  لكل 
كوين جت�ه  عنه  ع��ربنّ  �ل��ذي  �لت�أثر  �شر  نفهم  �أن  ميكن 
ثق�فة �شخ�شية حمزة �ملتمثلة ب�لإ�شالم و�لذي بد� ت�أثر�ً 

در�مي�ً م�شبع�ً وق�ئم�ً على قدر كبري من �لحرت�م.

عمر املختار... دور مثايل
 1980 �لع�م  �أنتج  �لذي   - �ل�شحر�ء(  )�أ�شد  ك�ن فيلم 
ق���وم  �ل��ذي  �ملخت�ر  عمر  �ل�شهيد  �لث�ئر  �شخ�شية  ع��ن 
�لحتالل �لإيط�يل وحكم عليه ب�لإعد�م - عماًل �شخم�ً 
بكل �ملق�يي�ص و�لذي �ش�رك يف بطولته نخبة من �لنجوم 
�لع�مليني �أم��ث���ل �ي��ري��ن ب���ب������ص، و�أول��ي��ف��ر ري���د، وج��ون 

غيلغويد ب�لإ�ش�فة �إىل �لأ�شطورة �أنطوين كوين �لذي 
ج�شد �شخ�شية عمر �ملخت�ر.

وق�ل كوين عن �أول لق�ء له مع ��شم عمر �ملخت�ر: )كن� 
ن�شور فيلم �لر�ش�لة يف ليبي� و�أخرجت ب�ل�شدفة عملة 
�شورة  عليه�  ووج���دت  دن���ن��ري  �لع�شرة  فئة  م��ن  ليبية 
و�شرخت:  قبل،  م��ن  ت�أملته�  ق��د  �أك��ن  مل  �لتي  �ملخت�ر 
�إنني �أ�شبه هذ� �لرجل حق�ً(.وعن �أد�ئه لهذه �ل�شخ�شية 
ويف  م��ث���ل��ي���ً(،  �ل���دور  ك���ن  �إيلنّ  )ب�لن�شبة  ق���ل  �لعربية، 
�أد�ء �أنطوين كوين ل�شخ�شية عمر �ملخت�ر حفل  حتليل 
بني  متك�فئ�ً  و���ش��ر�ع���ً  �لأد�ء  يف  ر�ئ��ع��ة  مب��ب���ر�ة  �لفيلم 
�لإبد�عية، خ�شو�ش�ً  �أق�شى ط�ق�ته  قمم قدم كل منه� 
�ملخت�ر،  �شخ�شية  ج�شد  �ل��ذي  كوين  �أنطوين  �لعمالق 
فوع�ه� ودر�ص خ�ش�ئ�شه� وعربنّ عنه� يف �إيج�ز و�قت�ش�د 
�إنت�ج  من  �ل�شحر�ء(  )�أ�شد  فيلم  ك�ن  وحنكة.  وبالغة 
و�إخر�ج م�شطفى �لعق�د �أحد �أ�شهر �أفالم �أنطوين كوين 
�لع�ملية  و�لنجومية  �ل�شبغة  ذ�ت  �لفنية  م�شريته  يف 

و�لأ�شطورية يف ع�مل هوليوود.

وفاته
�أحد م�شت�شفي�ت بو�شطن ب�لولي�ت �ملتحدة يف  تويف يف 
وت��رك  ع���م���ً   86 عمر  ع��ن   2001 يونيو  م��ن  �لث�لث 
�أ���ش��ه��ر م���� ق���ل��ه  ف��ي��ل��م���ً، وم���ن   140 �أك����رث م���ن  ور�ءه 
�حلي�ة،  �أع�شق  ف�أن�  �حلي�ة،  هو  �إيلنّ  ب�لن�شبة  )�لتمثيل 
لذ� �أعي�ص، و�أع�شق �لتمثيل، لذ� �أمثل، ول بد �أن �أتدفق 

ب�حليوية(.
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رم�ش�ن  يف  عر�ص  �ل��ذي  )ذ�ت(  مب�شل�شل  �لنق�د  �أ�ش�د 
�مل������ش��ي وك��ذل��ك ب������أد�ء نيللي ك����رمي، وو���ش��ف��وه ب���أن��ه 
�لأف�شل. وق�ل �ملخرج نبيل �جلوهري �إن �مل�شل�شل عمل 
كرمي  نيللي  �أد�ء  �أن  �إىل  لفت�  �لعن��شر،  مكتمل  جيد 
و�أك��د  له�.  �كت�ش�ف  �إع����دة  ور�ق��ي��� ويعترب  ك���ن مذهال 
نوعية  �لعمل قدم  �أن  فوؤ�د  �شيد  و�ل�شين�ري�شت  �لن�قد 
�لطبقي  �ل��و���ش��ع  ور���ش��د  ت�ريخية  قيمة  ذ�ت  در�م��ي��ة 

و�أ�ش�ف  �ليومية.  �حلي�ة  يف  �ملهمة  �لتف��شيل  وبع�ص 
من  �ملتو�شطة  �لطبقية  �حلي�ة  ��شتعر�ص  �مل�شل�شل  �أن 
معترب�ً  م�شر،  ج��و�ن��ب  م��ن  ج���ن��ب  ��شتعر��ص  خ��الل 
�مل�شتوي�ت،  �ملق�يي�ص على جميع  �مل�شل�شل جنح بكل  �أن 
�ل�شورة  يف  كبري�  تطور�  �شهد  �مل�شل�شل  �أن  �إىل  لفت�ً 
وجم�لي�ته�.وي�شتعر�ص �مل�شل�شل ت�ريخ م�شر �حلديث 
منذ ع�م 1952 وهو ميالد )ذ�ت( بطلة �مل�شل�شل �إىل 
وينتهي  �جل��دي��دة  �لأل��ف��ي��ة  مطلع 
�مل�شل�شل ببدء يوم 25 ين�ير ونزول 

�لن��ص �إىل ميد�ن �لتحرير.
�ل��ع��م��ل م����أخ���وذ ع���ن رو�ي�����ة حتمل 
�ل����ش���م ن��ف�����ش��ه ل��ل��ك���ت��ب ���ش��ن��ع �هلل 
�إب����ر�ه����ي����م، وم�����ن �إخ���������ر�ج ك���م��ل��ة 
مرمي  وح���و�ر  �شين�ريو  �أب��وذك��رى، 
من  كل  بطولته  يف  و���ش���رك  ن�عوم 
ب��شم �شمرة و�نت�ش�ر، وه�ين ع�دل، 
�ل�شب�عي،  ون���ه��د  ك��م���ل،  و�أح���م���د 

و�إجني وجد�ن.

اجلراأة  اإىل  نظرًا  وا�ضعًا  جدًل  )القا�ضرات(  اأثار 
يف طرح مو�ضوع �ضائك يتكتم عليه املجتمع امل�ضري 
وهو زواج القا�ضرات، ومع اأن امل�ضل�ضل اأرفق بعبارة 
غر منا�ضب لل�ضغار، فاإن حمالت كثرة نظمت �ضده 

مطالبة بعدم عر�ضه يف �ضهر رم�ضان. 
حول امل�ضل�ضل الذي �ضهد عودة داليا البحري اإىل 
املناف�ضة يف الدراما الرم�ضانية من خالل �ضخ�ضّية 
كان  زوجها،  عن  انف�ضالها  وحول  النجعاوي،  عطر 

مع داليا هذا احلوار:

نيللي يف د�ئرة �إعجاب
 �لنقاد بعد �لأد�ء يف )ذ�ت(

انف�ضايل عن زوجي ق�ضية �ضخ�ضية ل اأحّب التحدث عنها

د�ليا �لبحريي: ر�صالة م�صل�صل )�لقا�صر�ت( و�صلت �إىل �جلمه�ر
• م� �شبب �نف�ش�لك عن زوجك؟

- ل �أريد �خلو�ص يف هذ� �ملو�شوع، ل �شيم� �أنن� �تفقن� 
على �أن يتم �لنف�ش�ل بهدوء، حف�ظ�ً على �ل�شد�قة 
�ل��ت��ي جت��م��ع بينن� ورغ��ب��ت��ن��� �مل�����ش��رتك��ة يف ع���دم ت���أث��ر 
�إىل  وحت��ت���ج  طفلة  فهي  ب��ه،  ق�شمت  �ل��وح��ي��دة  �بنتن� 
�نف�ش�يل ق�شية  �أعترب  لذ�  رع�ية و�هتم�م م�شرتك، 

�شخ�شية ل �أحبنّ �لتحدث فيه�.
ل���ل���م�������ش����رك���ة يف م�����ش��ل�����ش��ل  �������ش���ك  �ل�������ذي ح���منّ م������   •

)�لق��شر�ت(؟
- �أعجبت ب�لفكرة عندم� عر�شه� علي �ملخرج 

جم���دي �أب����و ع���م���رية، وق������ر�أت �ل�����ش��ي��ن���ري��و 
�أو�ف���ق عليه، نظر�ً  �أن  �أك��رث من م��رة قبل 
�إىل �ل�����ش��ك��ل �جل���دي���د �ل����ذي �أظ���ه���ر ف��ي��ه، 

تختلف عن  �لنجع�وي  ف�شخ�شية عطر 
حتٍد  مبث�بة  وجت�شيده�  قدمته،  م�  كل 

�لتي  �لأوىل  �مل��رة  �أنه�  �شيم�  ل  يل،  كبري 
�أوؤدي فيه� دور �شيدة �شعيدية.

ت���ق���دمي  يف  �����ش����ع����وب����ة  و�ج�������ه�������ِت  ه������ل   •
�ل�شخ�شية؟

�للهجة  �أد�ء  م��ن  ف��ت  ت��خ��ونّ �ل��ب��د�ي��ة  يف   -

�ل�شعيدية، �إل �أنني �شرع�ن م� �تقنته� بعد تدريب�ت 
على �لنطق �ل�شليم، وخالل �لت�شوير ر�فقن� م�شحح 
�للهجة وقر�أن� �مل�ش�هد �أم�مه قبل ت�شويره�، لذ� ك�ن 

�لأمر �شهاًل ب�لن�شبة �إيل.
• �أمل تقلقي من جت�شيد �شخ�شية �شعيدية؟

- �أت�حت يل هذه �ل�شخ�شية �لتمرد على نوعية �لأدو�ر 
�لتي يعتقد �لبع�ص �أنني حم��شرة 
�شخ�شية  حتديد�ً  فيه�، 
تنتمي  ث��ري��ة  ف��ت���ة 
ط���ب���ق���ة  �إىل 
�ج���ت���م����ع���ي���ة 

�لدور  هذ�  يف  �أرى  لذ�  �أر�شتقر�طية، 
خروج�ً عن �مل�ألوف. ي�ش�ف �إىل ذلك 
�مل��شية،  �لفرتة  خ��الل  تلقيت،  �أنني 
ق�ش�ي�  ح��ول  تتمحور  �شين�ريوه�ت 
فيه�،  نف�شي  �أج��د  مل  لكني  �شعيدية 
ح��ت��ى ق����ر�أت دور ع��ط��ر ف���أع��ج��ب��ت به 

وحتم�شت له.
�ل��ف��ع��ل ح��ول  ��م��ني ردود  ت��ق��ينّ ك��ي��ف   •

�ل�شخ�شية؟
�ل�شخ�شية  ح��ول  للغ�ية  �إي��ج���ب��ي��ة   -
جنيت  �أن��ن��ي  و�أع��ت��رب  ككل،  و�مل�شل�شل 
ث����م����رة �مل����ج����ه����ود �ل��������ذي ب����ذل����ت����ه يف 
�لفعل  ردود  ت�بعت  كذلك  �لت�شوير، 
يف م���و�ق���ع �ل���ت���و�����ش���ل �لج��ت��م���ع��ي، 
�إيج�بية وم�شيدة  وج�ءت يف جممله� 
و�شلت  ر�ش�لتن�  �أن  يعني  م�  ب�لعمل، 

�إىل �جلمهور.
• ل��ك��ن ث��م��ة �ن���ت���ق����د�ت وج���ه���ت �إىل 
م�  �ل��و�ق��ع،  ع��ن  يبتعد  ب���أن��ه  �مل�شل�شل 

ردنّك؟
�ل�ش�رع  يف  ط��رح��ت  �مل�شل�شل  ف��ك��رة   -
�ل�شعب  �مل�شري خالل ولية جمل�ص 
�إج����ر�ء  �ل�����ش���ب��ق، ومتنّ �حل���دي���ث ع���ن 
تعديالت على �شن �لزو�ج وتخفي�شه 
ليكون 16 ع�م�ً، فنحن مل ن�أت بعمل 
م��ن �خل��ي���ل �إمن���� م��ن و�ق���ع �ملجتمع 
�مل�شري، �إل �أن �لبع�ص ي�شتهجنه ول 
خمتلفة،  بيئة  يف  ل��وج��وده  ي�شدقه، 

مع �أن زو�ج �لق��شر�ت منت�شر بقوة يف 
�لقرى �لتي تع�ين �جلهل و�لفقر.

• م� �لر�ش�لة �لتي يحمله� �مل�شل�شل؟
�ل��ذي��ن  �ل��دي��ن  ع��ل��ى جت����ر  ث����ورة  �مل�شل�شل مب��ث���ب��ة   -
رونه على هو�هم،  عون �للتز�م ب�لدين فيم� يف�شنّ يدنّ
�لنق��ص �حتدم يف �لفرتة �لأخ��رية حول  �أن  ل �شيم� 
ع��ي  ت��دنّ �ل��ت��ي  �لف�ش�ئية  �مل��ح��ط���ت  �مل��و���ش��وع يف  ه���ذ� 
ب��ر�ءة  ت��وؤي��د هتك  �ل��دي��ن يف وق��ت  ب��شم  �لتحدث 

�لأطف�ل.
• بر�أيك هل �أ�شرنّ �لعر�ص �حل�شري ب�مل�شل�شل؟

�شي(  بي  )�أم  على  كونه عر�ص  ذل��ك،  �أعتقد  ل   -
م�شر، وهي �إحدى �لقنو�ت �لأكرث م�ش�هدة، كذلك 
�جلمهور  منح  �شي(  بي  )�أم  جمموعة  على  عر�شه 
�لفعل  ردود  �أن  عن  ف�شاًل  مت�بعته،  فر�شة  �لعربي 
�لبحث  �إىل  �مل�ش�هدين  دفعت  �لأوىل  �حللق�ت  ح��ول 
عن �مل�شل�شل ملت�بعته، م� ينفي فكرة ح�شره يف جمهور 

حمدد.
�مل�شل�شل  �لتي ط���ول��ت  �لت��ه���م���ت  ردنّك على  م���   •
ب���أن��ه ج���ريء وط���ل��ب��ت ب��ع��دم عر�شه خ��الل �شهر 

رم�ش�ن؟
للحي�ء،  خ�د�شة  م�ش�هد  �مل�شل�شل  يت�شمن   � ل- 
�لإ���ش���رة  مت��ت  فيه  �جلريئة  �مل�ش�هد  وغ�لبية 
بعب�رة  �مل�شل�شل  و�أُرف��ق  و��شحة،  برمزية  �إليه� 
ت�شري �إىل عدم من��شبته لل�شغ�ر، م� يعني �أنن� 
�حرتمن� �جلمهور. �أم� �ل�شدمة �لتي �أ�ش�بت 

�لبع�ص فهي عدم ت�شوره حقيقة م� يحدث، ل �شيم� 
�أن )�لق��شر�ت( ن�ق�ص �لق�شية بعمق.

�لبحريي  د�ل��ي���  ب�أ�شلوب  عطر  �شخ�شية  ج�شدِت   •
نف�شه يف �لهتم�م ب�ملالب�ص.

عطر  �شخ�شية  �حل���ري���ري  ���ش��م���ح  �مل��وؤل��ف��ة  ك��ت��ب��ت   -
ب����لأ����ش���ل���وب ن��ف�����ش��ه �ل�����ذي ظ���ه���رت ب���ه يف �لأح������د�ث، 
�مل��ر�أة  �إىل  ب�لن�شبة  طبيعي  �أم��ر  ب�ملالب�ص  و�هتم�مه� 
�ل�شعيدية �لرثية �لتي تهتم مبظهره�، وتتمينّز عن 
ب�قي ن�ش�ء �لقرية، وتتزين مب�شغولت ذهبية بكرثة.

• م� �أ�شعب م�شهد ب�لن�شبة �إليك؟
- �لبك�ء يف م�شهد وف�ة �لق��شر رب�ب، ب�لإ�ش�فة �إىل 
م�شهد ف�ص بك�رة �لطفلة يف �حللقة �لأوىل. �شحيح 
�أن��ن��ي مل �أظ��ه��ر ف��ي��ه، لكنني ح�����ش��رت��ه وك���ن��ت ل��دي 
م�ش�هد متعددة بعده، و�أعتربه �أكرث �مل�ش�هد �شعوبة 
وج���ودي خلف  رغ��م  ب��ه  ت���أث��ر�ً  بكيت  �إذ  �إيل،  ب�لن�شبة 

�لك�مري�.
• ه��ل حتدثت م��ع �مل��خ��رج جم��دي �أب��و عمرية يف م� 

يتعلق برتتيب و�شع ��شمك على �ل�ش�رة؟
ر�عى  وق��د  مالئمة،  بطريقة  ��شمي  و�شع  يهمني   -
��شمي  �أن  و�أخ���ربين  �ل�ش�رة  كت�بة  عند  ذل��ك  �مل��خ��رج 
�شيكون بعد ��شم �لفن�ن �شالح �ل�شعدين، من دون �أن 
�مل�شل�شل  ب�عتب�ري بطلة  �ل�ش�أن،  �أحتدث معه يف هذ� 
�أم�مه، ومل �أعرت�ص عليه، فلي�ص من �ملعقول �أن �أطلب 
له  فن�ن قدير  �ل�شعدين، فهو  ��شم  ��شمي قبل  و�شع 

ت�ريخ طويل، �شو�ء يف �ل�شينم� �أو �لتلفزيون.

عال غامن ت�صتعد لـ)كالكيت(
 

ق�لت �لفن�نة �مل�شرية عال غ�من �إنه� ت�شتعد لت�شوير م�ش�هده� يف �لفيلم 
�جلديد )كالكيت(، و�لذي ت�ش�رك يف بطولته مع �لفن�ن عمرو عبد �جلليل 
�لفيلم  و�ل��ذي يعمل من خالل  �بنته،  و�أم  وجت�شد من خالله دور زوجته 

كع�مل )كالكيت(.
ويدور �لفيلم يف �إط�ر كوميدي �شي��شي، وهو م�أخوذ عن ق�شة و�إخر�ج بيرت 

ميمي و�شين�ريو وحو�ر حممد عالم.
كم� �أعربت عن �شع�دته� ب�أ�شد�ء م�شل�شل )�لزوجة �لث�نية( �لذي �ش�رك يف 
بطولته عمرو عبد �جلليل، وق�لت �إن م�ش�ركتهم� يف �لفيلم �جلديد ج�ءت 

من خالل تع�ونهم� يف �مل�شل�شل.

منة ف�صايل .. ن�صاط مكثف
بعد م�ش�ركته� �لن�جحة يف در�م� رم�ش�ن �لتي عر�شت �أخري�ً، قررت �لفن�نة 
منة ف�ش�يل �لتفرغ لل�شينم� يف �لفرتة �ملقبلة، وتعكف ر�هن�ً على قر�ءة عدد 

من �ل�شين�ريوه�ت لتخت�ر �لأف�شل من بينه�.
منة ك�نت قد غ�بت عن �ش��شة �ل�شينم� لأكرث من ع�مني منذ �آخر �أفالمه� 

)هو يف �إيه(.
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ماذ� تفعل عند �نفجار �أحد 
�إطار�ت �ل�صيارة؟

يتوقف عليه� م�شري  �ل�شي�رة  �إط���ر�ت  �أح��د  �نفج�ر  ة فعلك عند  ردنّ �شرعة 
حي�تك ومن معك، لذلك ح�ول �تب�ع �لإجر�ء�ت �لت�لية عند حدوث ذلك:

�أوًل: ح�فظ على هدوئك بقدر �مل�شتط�ع لأن ردة �لفعل غري �ملح�شوبة يف 
هذه �حل�لة قد ت�شبنّب �أخط�ر�ً ج�شيمة.

ك به� جيد�ً وح�ول  ث�ني�ً: عجلة �لقي�دة �شتنحرف ميين�ً وي�ش�ر�ً بقوة، فتم�شنّ
�ل�شيطرة على �ل�شي�رة.

ث�لث�ً: ل ت�شغط على �لفر�مل نه�ئي�ً، ح�ول ��شتخد�م �لغي�ر �لعك�شي لتقلنّل 
ئ �ل�شي�رة �شيئ�ً ف�شيئ�ً ثم تقف مت�م�ً. �ل�شرعة، �أو فر�مل �ليد حتى تهدنّ

ر د�ئم�ً �أن �لإم�ش�ك بعجلة �لقي�دة جيد�ً وبكلت� �ليدين خ�شو�ش�ً على  تذكنّ
�ل�شرع�ت �لع�لية ي�ش�عدك يف �ل�شيطرة على مو�قف كثرية حمرجة.

جمرد �لتفكري بالعلم يدفع �لإن�صان 
نح� �ل�صل�كّيات �لأخالقّية

�أظهرت در��شة ق�م به� ب�حثون يف ج�معة )ك�ليفورني� �ش�نت� برب�ر�( �أننّ هن�ك 
عالقة وثيقة بني �لعلم و �لقيم �لأخالقينّة لدرجة �أنُه مبجرد �لتنّفكري يف 

�لعلم يرتفع م�شتوى �ل�شلوك �لأخالقي لدى �لأفر�د.
�لب�حثون و�شلو� �إىل هذه �لنتيجة من خالل �إجر�ء �أربع در��ش�ت خمتلفة. 
ب�لعلم  �لثقة  ت��رب��ط  �ل��ت��ي  �ل��ع��الق��ة  ق��وة  قي��ص  مت  �لأوىل  �ل��در����ش��ة  ففي 
يف  يحدث  قد  �إنته�ك  �أي  جت���ه  �لأخالقية  �ملع�يري  تطبيق  �إحتم�لية  مع 
و  �إغت�ش�ب  ح�دثة  عن  �شغرية  ق�شة  ب��ق��ر�ءة  ق�مو�  �مل�ش�ركون  �مل�شتقبل. 
من َثًمنّ ق�مو� بتقييم درجة )�خلط�أ �لأخالقي( فيه�. �لب�حثون وجدو� �أن 
�لذين و�شعو� �أعلى تقييم هم �لأكرث ثقة ب�لعلم. و لأن �أي عالقة قد تكون 
ُعر�شة لتف�شري�ت بديلة، ق�م �لب�حثون ب�لتج�رب �لثالثة �لب�قية لإ�شتبع�د 
�ملنهج  بتبني  ق�مو�  �لعالقة، حيث  ه��ذه  توؤثر يف  قد  �أخ��رى  �أ�شب�ب  وج��ود 
�لإيح�ئي يف �إث�رة �لأفك�ر لدى �مل�شرتكني من خالل جعلهم يرون كلم�ت 
ك� )نظرية( و )خمترب( و )منطقي( و)فر�شية9، و من ثم قي��ص ت�أثريه� 

على �شلوكهم فيم� بعد.
ب�لقيم  �لإل���ت���ز�م  زي����دة  �إىل  �أدى  �لعلم  يف  �لتفكري  �أن  وج���دو�  �ل��ب���ح��ث��ون 
زي�دة  �لنف�ص و كذلك  �لغري عن  زي���دة م�شتوى تف�شيل  �إىل  و  �لأخالقية 
جتعل  �لتي  �لأ�شب�ب  �أحد  �أن  �لب�حثون  يعتقد  �لغرب�ء.  مع  �لإيث�ر  �شلوك 
�لأ�شخ��ص ل يثقون ب�لعلم هو عدم ثقتهم ب�لعلم�ء �لذين يقومون ب�إجر�ء 
�أن �حلل يكمن يف جعل هوؤلء �لأ�شخ��ص  در��ش�تهم. �لب�حثون يقرتحون 
يتعرفون �أكرث على �ملنهج �لعلمي �لذي يتم تطبيقه و كيف يتميز ب�حلي�دية 

يف �لبحث عن �حلقيقة و�لعقالنية. ميكي ماو�س يحيي ال�ضيوف خالل موكب هالوين يف طوكيو ديزين لند يف اأورايا�ضو ب�ضواحي طوكيو. )اأ ف ب(

الربتقال 
ي�����������ح�����������ت�����������وي 
�ل��������ربت��������ق���������ل 
 %  80 ع���ل���ى 
م���ن وزن�����ه م���ء 
 2 ح������������و�يل  و 
و  ده�����������ون   %
 % حو�يل 10 
 % �ل���ي����ف و5 
م�����و�د م��ع��دن��ي��ة 
و  �ح����م����������ص  و 

 %  3 ح��������و�يل 
و  �لكبريت  �م��الح معدنية مثل  �لربتق�ل  يوجد يف  وفيت�مين�ت.  �شكري�ت 

�لفو�شفور و �لك�ل�شيوم ونح��ص و فيت�مني �شي وفيت�مني بي1 وبي 2
و  �ل��ربد  لمر��ص  مق�وم  �لعظ�م  يف  �لكل�ص  تثبيت  على  �لربتق�ل  ي�ش�عد 
�نه  �لربتق�ل  �لت�شو�ص كذلك من فو�ئد  �ل�شن�ن من  ي�ش�عد على حم�ية 

ين�شط �لدورة �لدموية ويقوي �لكبد...
ل ين�شح �شرب ع�شري �لربتق�ل للم�ش�بني بقرحة �ملعدة و �لثنى ع�شر.

•  من هو اأول مهند�س معماري يف التاريخ؟ 

-هو �لفرعوين �أميحوتب 

؟ ال�ضاي  �ضرب  من  اأول  • من 

- هو �لإمرب�طور �ل�شيني �شن تو�جن وك�ن يغلي �مل�ء قبل �شربه

من �ضنع ال�ضابون و�ضتعمله ؟ اأول  • من 

- هو �شيدن� �شليم�ن عليه �ل�شالم

• من اأول من اإخرتع لعبة ال�ضطرجن ؟

- هو �لف�ر�شي كرن�م�ك يف �لهند يف 500م

؟ باك�ضتان  لدولة  رئي�س  اأول  هو  • من 

- هو حممد علي جن�ح ثم خو�جه نظ�م �لدين

• هل تعلم �أن �حلوت �لأزرق هو �حليو�ن �لأ�شخم يف �لع�مل، �لذي ي�شل طوله �إىل �أكرث من 30 مرت�ً ويزن 
حو�يل 125 طن�ً. وهو �أكرث م� يتو�جد يف �ملحيط �لب��شيفيكي. وم� يثري �لغر�بة �أن هذ� �لنوع من �حليت�ن 
ي�شنف يف جمموعة �حليت�ن �لتي ل �أ�شن�ن له�، ف�أفو�هه� م�شنوعة من مئ�ت �ل�شف�ئح �لعظمية وهي تنمو 

�إىل �أ�شفل من �شقف �لفم وت�شكل نوع�ً من �ملنخل. 
�لذي ينتقل دون كلل  �لقطبي  �لدب  �ل�شم�لية هو  �لقطبية  �ملنطقة  �أكرب �حليو�ن�ت �لالحمة يف  �أن  هل تعلم   •
يفت�ص عن فري�شة. �لذئب �لقطبي �أي�ش�ً �شي�د ل يعرف �لتعب جتعله �شهيته �لنهمة جريئ�ً وج�شور�ً �إىل �أبعد حد

• هل تعلم �أن �لفقمة و�أ�شد �لبحر ل تزور �ل�ش�طىء �إل يف مو�شم �لتز�وج، بف�شل طبقة �لدهن �ل�شميكة �لتي 
ترت�كم حتت جلوده�، ت�شتطيع هذه �حليو�ن�ت حتمل درج�ت �حلر�رة �ملنخف�شة يف �ملن�طق �لقطبية. 

• هل تعلم �أن �لبط�ريق )جمع بطريق( يف مو�شم �لتو�لد تتجمع يف م�شتعمر�ت كثيفة يف �لق�رة �لقطبية 
�جلنوبية، و�لأ�شق�ع �لقريبة منه�. وتتكيف هذه �لطيور ب�شكل جيد مع �حلي�ة �لبحرية يف �ملن�طق �لقطبية 

�لب�ردة. وهن�ك نوع من �لبط�ريق ت�شمى )�ديلي( تدخل �إىل د�خل �لرب لتبني �أع�ش��شه� هن�ك. 
�أن عدد كبري�ً من �حليو�ن�ت  �ل�شت�ء. وحيث  �أك��رث يف ف�شل  �مة ل  نونّ �لثدي�ت ت�شبح  �أن بع�ص  هل تعلم   •
ت�شرف �ل�شت�ء يف �ل�شب�ت. بع�ص �حليو�ن�ت �لأخرى ته�جر يف �ل�شت�ء ومنه� �لرنة وعدد كبري من �لطيور 

وكل �حليو�ن�ت �لتي جتد غذ�ءه� يف �لأنه�ر و�لبحري�ت، �لتي تتجمد طو�ل �أ�شهر كثرية يف �ل�شنة. 

تو�زنه  �ختالل  فى  ت�شبب  مم�  �حل�ش�ن  ق��دم  فزلت  ح�ش�نه  �متطى  وق��د  قوي�ً  منحدر�ً  ينزل  �لفر�ش�ن  �ح��د  ك���ن 
و�شقوط �لف�ر�ص من عليه �شقطة قوية �ط�حت به من فوق �ملنحدر �إىل ��شفله، وذهب يف �غم�ءة طويلة ل يدرى 
عم� حوله �شيئ�ً، حت�مل �حل�ش�ن على نف�شه و�خذ يهبط �ملنحدر ببطء حتى و�شل �إىل ف�ر�شه �مللقى على �لأر�ص 
ف�أخذ يتح�ش�شه ثم دحرجه ليجعله ن�ئم�ً على ظهره و�خذ يلعق وجهه عله يفيق لكن لالأ�شف ك�نت �لأ�ش�به قوية 
فلم يح�ص مب� حوله.  رقد �حل�ش�ن على �لأر���ص بج�نب ف�ر�شه و�غم�ص عينيه لي�شرتيح وبعد فرته ق�م وجتول 
حول �ملك�ن فوجد م�ًء ف�شرب و�رتوى و�كل ع�شب�ً وو�شع طين�ً على قدمه �ملجروحه ثم ع�د �إىل ف�ر�شه �مللقى �ر�ش�ً 
ليتح�ش�شه مرة �خرى لكن ل ف�ئدة  جل�ص �حل�ش�ن حزين�ً ل يعرف م�ذ� يفعل فلو ترك �ش�حبه هن� رمب� قر�شته 
�لنه�ية قرر  �ن��ه بحق حزين، ويف  م���ذ� يفعل  �لطيور �جل���رح��ه.. ل يعرف  نه�شته  �و ثعب�ن، ورمب���  �أو حيه  عقرب 
�حل�ش�ن �ن يرقد بجو�ر �ش�حبه يد�فع عنه حتى ي�شلهم� �ملوت مع�ً. �خذ �حل�ش�ن كل فرتة يقوم من مك�نه ي�شرب 
بع�ص �مل�ء وي�أكل بع�ص �لع�شب ثم يعود ملرقده ولأن عني �مل�ء قريبه منهم� قرر �حل�ش�ن �ن يحمل �ش�حبه حتى 
هن�ك رمب� ي�أتي من يحت�ج �مل�ء فيعينه �و ينقذه يف هذ� �ملك�ن �لبعيد، ف�أقرتب منه و�خذ يدحرجه برفق و��شتمر 
هكذ� حتى �فلح ب�لفعل يف �ن ي�أتي به بج�نب عني �مل�ء ثم رقد بج�نبه ي�شرتيح. ج�ء �لليل وذهب وق�م �حل�ش�ن �شرب 
ي�أتي من بعيد ف�أخذ ي�شهل ب�شوت ع�ل وك�أنه  و�أكل ووقف ي�شهل وينظر حوله ف�شمع �شوت �شهيل جي�د كثرية 
ين�ديهم ف�شمع �شهياًل ي�أتي �ليه يقرتب منه كل فرتة وبعد عدة دق�ئق ك�نت هن�ك جمموعه من �جلي�د تقف معه 
وي�شهل �جلميع ب�شوت خفي�ص مع�ً وك�أنه حديث ه�م�ص �أو حديث مودة بينهم .. ك�ن �حل�ش�ن يقرتب من �ش�حبه 
�مللقى على �لأر�ص ويت�شممه ثم يعود ويح�دثهم وك�أنهم قد �تفقو� على �شيئ م�.. ب�لفعل �نحنى �حل�ش�ن ودحرج 
�ش�حبه ليجعل وجهه لأ�شفل ثم رقد على �لأر���ص بجو�ره وق�م �ربعه من �خليول �لقوية ب�لأقرت�ب من �لف�ر�ص 
�مللقي و��شطفو� مع�ً و�طبقو� ب�أ�شن�نهم على مالب�شه فرفعوه وو�شعوه فوق ح�ش�نه �لر�قد �ر�ش�ً فوقف و�عتدل 
يف وقفته مب�ش�عده ��شدق�ئه وقد تدىل �ش�حبه من فوق ظهره ثم �شهل لهم وك�أنه ي�شكرهم وم�شى بهدوء ليخرج 
ب�ش�حبه من هذ� �ملك�ن وقد م�شى معه �شرب �خليول حتى �و�شلوه �إىل مك�ن�ً يعرفه جيد�ً ومن هن�ك �نطلق م�شرع�ً 
ب�ش�حبه وو��شل �لنه�ر بطوله حتى و�شل �إىل �ملنزل وهن�ك ك�ن �هل �لف�ر�ص يجل�شون منتظرين بقلق يت�ش�ءلون 
مل�ذ� ت�أخره.. وعندم� ر�أو �حل�ش�ن ��شرعو� �ليه و�ذ بهم يجدو� ف�ر�شهم فوق ظهره جريح فحملوه �إىل �لد�خل ليلقي 
بني يديهم �لعن�ية �لالزمة، مرت �أي�م و��شرتد �لف�ر�ص ع�فيته وعرف �ن ح�ش�نه هو من ج�ء به �إىل هن� فذهب �ليه 

يف ��شطبله ليطمئن عليه ويقبله ب�شع�دة قبلة �ل�شكر من �لف�ر�ص �إىل ح�ش�نه �لذي لن ين�شى له هذ� �جلميل �بد�ً.

احل�صان الويف

حال و�ئل حمم�د �شعبان
متفوقة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  طبيبة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

هز�ع عبد�هلل �حمد عبد�هلل
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  طبيب  ي�سبح  ان  ويتمنى 
اإىل جميع  امل�ستقبل.. ويهدي �سورته 

الأهل والأ�سدقاء.

رو�ن �لنجيلي �حمد ع��ض قديره
متفوقة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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حممد من�ش�ر من�ش�ر
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  مهند�ص  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

�لكي�ي ي�صاعد يف عملية �له�صم
خل�شت در��شة طبية �إيل �أهمية �لنتظ�م يف تن�ول ثم�ر ف�كهة 

�لكيوي لدوره� �لفع�ل يف حت�شني عملية �له�شم.
ووفق� لأحدث �لأبح�ث �لتي �أجريت يف هذ� �ل�شدد، ف�إن ف�كهة 
�لكيوي ذ�ت �للون �لأخ�شر �ملحبب حتتوى على �أنزمي يعرف 
ب��شم )�أ�شيديتني( - غري متو�فر يف �أي ف�كهة �أخرى - يلعب 
دور� مهم� يف حت�شني �آلية عملية �له�شم وتخلي�ص �ملعدة من 

�لتقل�ش�ت و�لغ�ز�ت �لتي توؤرق �لكثريين.
وعلى �لرغم من �عرت�ف �لكثري من �لب�حثني ب�لفعل ب�أهمية 
�لدور �لذي يلعبه هذ� �لأنزمي ك�أد�ة م�ش�عدة يف حت�شني �آلية 
دور  على  يركز  �لبحث  ه��ذ�  �أن  �إل  �لطبيعية  �له�شم  عملية 
ف�كهة �لكيوي يف حتطيم �لربوتين�ت �لغذ�ئية �لتي ميكن �أن 
تعوق عملية �له�شم ب�شكل خ��ص ب�ملق�رنة ب�لعن��شر �لغذ�ئية 

�لأخرى.
�ل��ت�����ش��وي��ق �لأوروب���ي���ة  و�أو���ش��ح��ت نيللى م��ورث���م��ريز م��دي��ر 
و�مل�شرفة على تطوير �لأبح�ث �أن ثم�ر ف�كهة )�لكيوى( تعد 
تعمل على  �لتي  )�أ�شيديتني(  �لغنية مب���دة  �لفو�كه  �أه��م  من 
ف�علية  و�أك��رث  �أ�شرع  مبعدلت  للربوتين�ت  �لغذ�ئي  �لتمثيل 
ب�ملق�رنة ب�لأنزمي�ت �له�شمية �لأخرى وميكنه� �لقي�م بهذه 
للتغلب  �لأم��ث��ل  �خل��ي���ر  �ل��ك��ي��وى  م��ن��ف��ردة مم��� يجعل  �ملهمة 
�له�شمي وع�شر  يع�نون م�شكالت �جله�ز  �لذين  لالأ�شخ��ص 

�له�شم.
وي�شجع �لكثري من �لب�حثني على �شرورة تن�ول �لكيوى كجزء 
من �لنظ�م �لغذ�ئي �ليومي للمرء للتغلب على م�شكالت ع�شر 

�له�شم.


