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عر�ض �أغلى جم�سم ل�سيارة بـ5 ر5 مليون يورو يف دبي 
اأعلنت �صركة اآر جي اإي روبرت غولبني اإجنينريينغ الأملانية املتخ�ص�صة 
دبي  يف  �صتعر�ض  الفخامة..اأنها  الفائقة  ال�صيارات  من��اذج  �صناعة  يف 
5 ر5 مليون يورو ت�صنعه من  اأغلى جم�صم يف العامل ل�صيارة بقيمة 
للبيع  طرحه  قبل  وذل��ك  الكرمية..  والأح��ج��ار  والبالتينيوم  الذهب 
بيانها  الهند�صية يف  ال�صركة  وذك��رت  وق��ت لح��ق.  العلني يف  امل��زاد  يف 
اأفينتادور  لمبورغيني  الفائقة  الإيطالية  ال�صيارة  من��وذج  اأن  ام�ض 
القيا�صية  ل��الأرق��ام  غيني�ض  مو�صوعة  �صيدخل  ب�صنعه  �صتقوم  ال��ذي 
اأنتجه  ما  اآخ��ر  هو  النموذج  اأن  واأ�صافت  نوعه  من  الأغ��ل��ى  باعتباره 
الذهب  ب�صنعه من  و�صيقوم  فليلهم غولنب  روب��رت  ال�صركة  مهند�ض 
والبالتينيوم اخلال�ض.. اإ�صافة اإىل ذلك �صيكون كل مقعد من مقاعد 
منوذج ال�صيارة الفريد مر�صعة ب� 700 قطعة من الأحجار الكرمية. 

�إنقاذ طفلة من �لذبح قربانا
اأحد  ورائها  كان  اإح��دى حمافظات م�صر  ماأ�صاوية يف  اأُحبطت جرمية 
اأث���ري يف منزله،  ب��وج��ود كنز  ب��الأزه��ر،  اقنع موظفا  ال��ذي  ال��دج��ال��ني 
دمائها قربانا  اأو طفلة وتقدمي  ذبح طفل  ويتوجب عليه ل�صتخراجه 

للجن الذي يحمي الكنز. 
امل�صري  الأم��ن  األقى  اإمت��ام اجلرمية  قبل  اأن��ه  عكاظ  وح�صب �صحيفة 
كانوا  ال�صحرة  اأحد  يتزعمهم  املنزل  داخل  ا�صخا�ض  �صتة  على  القب�ض 
متواجدين يف املكان انتظارا خلروج الكنز املزعوم، من عمق 10 اأمتار 

حتت �صطح الأر�ض. 
وك�صفت التحريات، اأن اجلناة، ظلوا يبحثون عن اأكرث من طفلة خلطفها 
وذبحها. ومتكنوا بالفعل من ا�صتدراج طفلة عمرها 5 �صنوات، وعندما 
�صعروا ان امرهم �صينك�صف، اأطلقوها وبحثوا عن طفلة اخرى لذبحها 
ومل  عليهم  اخلناق  �صيقت  املباحث  ولكن  ال�صاحر،  لتعليمات  تنفيذا 
يتمكنوا من ا�صتدراج �صحية جديدة لذبحها ل�صتخراج الكنز املزعوم. 

بر�ءة �خرت�ع جلهاز جتميع وحتلية 
�ملياه �بتكره مهند�ض �إمار�تي

املتحدة.. اململكة  يف  كون�صلت  ب��ي  اآي  الخ���راع  ب���راءات  مكتب  منح 
املهند�ض الإماراتي عبداهلل ال�صحي براءة اخراع جلهاز املا لتجميع 
املياه املت�صاقطة على امل�صطحات املائية والذي ي�صتخدم يف جتميع مياه 
الأمطار والرطوبة اجلوية التي ميكن ال�صتفادة منها يف توفري مياه 
احلاجة  دون  القاحلة  املناطق  يف  ذل��ك  بعد  املياه  وت�صتخدم  نظيفة. 
اأ�صتهالك الطاقة.. فيما يتميز الخراع  اأو  البحار  اإىل حتلية مياه 
املائية.  امل���وارد  اإىل  تفتقر  التي  ال��دول  اإف���ادة  يف  واإمكانياته  بقدراته 
واإقناعهم  امل�صتثمرين  اإىل  للو�صول  الإم���ارات���ي  املهند�ض  وي�صعى 
بال�صتفادة من اخراعه يف الأغرا�ض التجارية وت�صويقه اإىل الدول 
املختلفة حتى يت�صنى لهم ال�صتفادة منه يعرف اجلهاز جتاريا با�صم 
املا وميكن تثبيته لتجميع.. مياه الأمطار وقطرات الندى املت�صاقطة 
املياه  تت�صم  فيما  وال��ب��ح��ريات..  البحار  مثل  املائية  امل�صطحات  على 

املجمعة بنقائها فال حتتاج اإىل التحلية لال�صتخدامات التجارية. 

مفت�ض �سرطة ل�ض
مع  �صهراً   12 مل��دة  �صرطة  مفت�ض  ب�صجن  بريطانية  حمكمة  ق�صت 
وقف التنفيذ، بعدما اأدانته ب�صرقة اأكرث من 800 جنيه ا�صرليني 
�صرق  فيه  يعمل  ال���ذي  ال�صرطة  م��رك��ز  وم��وق��وف��ني يف  زم��الئ��ه  م��ن 
تيم  ال�صرطة،  اإن مفت�ض  ديلي ميل  وقالت �صحيفة  لندن.  العا�صمة 
هيمينغز، ادعى اأمام حمكمة و�صتمن�صر و�صط لندن باأنه اأقدم على 
ال�صرقة بعد اأن غرق يف الديون. واأ�صافت اأن املحكمة ا�صتمعت اإىل اأن 
هيمينغز، الذي كان يح�صل على راتب �صنوي مقداره 30 األف جنيه 
�صقوطه يف  ب�صبب  بتجربة طالق مريرة  مر  الأق��ل،  على  ا�صرليني 
ا�صرلينياً  جنيهاً   823 جمموعه  ما  ب�صرقة  وق��ام  ال��دي��ون،  دوام��ة 
من زمالئه واأ�صخا�ض حمتجزين يف مركز ال�صرطة مبنطقة بلي�صتو 

�صرق لندن.

رجل ي�سبح كيلومرتين 
د�خل حقيبة

التا�صعة  يف  ب����ل����غ����اري  رج������ل  ����ص���ب���ح 
واخل���م�������ص���ني م�����ن ع����م����ره اك������رث من 
جنوب  اوري����د  ب��ح��رية  يف  كيلومرين 
م��ق��دون��ي��ا وه���و داخ���ل ح��ق��ي��ب��ة، بهدف 
لالرقام  غ��ي��ن��ي�����ض  ك��ت��اب  يف  ال���دخ���ول 

القيا�صية. 
و�صبح جان بتيكوف وهو داخل حقيبة 
راأ�صه اىل قدميه،  اللون من  برتقالية 

ويداه وقدماه موثوقة اىل ج�صمه. 
م���را خالل   2388 م�����ص��اف��ة  وق��ط��ع 
�صاعتني و55 دقيقة، ب�صرعة متو�صطة 
ما  بح�صب  ال�صاعة،  يف  كيلومر   0،7

اعلن منظمو احلدث. 
مدينة  يف  م���ق���ي���م  ب���ي���ت���ك���وف  وج�������ان 
�صاندا�صكي ال�صغرية املجاورة ملقدونيا. 
وهو ياأمل يف الدخول يف كتاب غيني�ض 

لالرقام القيا�صية. 
ومل يح�صر ممثلون عن غيني�ض، لكن 
منظمي احل��دث اك��دوا انهم راع��وا كل 

ال�صروط املطلوبة. 

فيما يلي 6 خطوات م�صتخل�صة من كتب خمت�صني يف 
عامل املبيعات للحفاظ على الزبون:

1- قم بت�صكني وتهدئة خماوف الزبون
فالزبون مع زيادة وعيه اأ�صحى ي�صك بكل كلمة ي�صمعها 
من التاجر اأو ما يتلقاه من الإعالنات الت�صويقية، كما 
اأنه يف هذه الفرة املالية ال�صعبة بالذات ت�صيطر عليه 
ملا قا�صاه  خماوف دوم��اً من خدمة ما بعد البيع نظراً 
م��ن ت��ع��ام��ل م��ع غ���ريك. ل��ذل��ك ف���اإن عليك ف��ه��م هذه 
املخاوف الناجتة عن جتارب اأو كالم من حول الزبون 
ي�صمعه يوميا وكن جاهزاً لتتحدث معه عن اأن ال�صم�ض 
ت�صرق مبكان وتظلم مبكان اآخر ولكن ال�صم�ض موجودة 

مهما ح�صل.
اأن����ك ه���ذه ال�صم�ض م��ن خالل  ب��اإث��ب��ات  ب��ع��د ذل���ك ق��م 
وهو  ال�صوء  يحب  بعادته  والن�صان  العملية،  التجربة 
اأو  اإليك كلما احتاج �صيئا مما تقدمه  بالتايل �صي�صعى 
تبيعه..لي�ض هذا فح�صب بل �صري�صد اإليك الكثري من 

الباحثني عن ال�صوء.
2- برر له ف�صله ال�صابق

عادة ما ياأتي الزبون لك ويخربك عن ف�صله يف جتربة 
�صابقة له مع مناف�ض لك، ل تنطلق وتظهره كالفا�صل 
الأحمق والذي ل يعرف كيف ي�صري ظناً منك اأن هذا 
اأ�صلوب ناجح، لأنه يف هذه احلالة �صيفقد الثقة بنف�صه 
ال��ن��ا���ض.. فكما  ك��ل  ال��ث��ق��ة يف  ه���ذه  وب��ال��ت��ايل �صيخ�صر 

يقولون من يخ�صر نف�صه يخ�صر النا�ض جميعاً.
ومن ثم ل تتوقع اأن يثق هذا الزبون بك لأنه مهزوم 
على امل�صتوى ال�صخ�صي، لكن عليك اأن تذكر اأن هناك 
ف���رق ب��ني ن��ق��د وت��دم��ري، ف��ال ت��ق��م اأي�����ص��ا بنقد الأخر 
قد  النتيجة  نف�ض  لأن  الأخ���رى-  املوؤ�ص�صة  اأو  )البائع 
ت�صل لها.. لكن قم بلعب دور املدرب وا�صرح له الأخطاء 
التي وقع بها وكيف ميكنه جتنب مثل هذه امل�صاكل يف 

امل�صتقبل.
3- �صجعه على ما يريد وعلى اأحالمه

مقابل  منتج  خميلته  ويف  الأحيان  بع�ض  الزبون  ياأتي 

اأكرب  وم��ن  اأب���داً،  التخيلي  الر�صم  ه��ذا  ينا�صب  ل  �صعر 
م���ق���دم اخلدمة  اأو  ال��ب��ائ��ع  ي��رت��ك��ب��ه��ا  ال���ت���ي  الأخ����ط����اء 
جترحه  بكلمات  الطلب  وه��ذا  احللم  بهذا  ال�صتهزاء 
وجتعله ل يفكر بال�صراء من عندك، لكن عليك هنا اأن 
تقول له اإن طلبه رائع وممتاز لكنه لالأ�صف غري متوفر 

لديك بال�صعر الذي يخطط له.
ثم وا�صل كالمك بعد ذلك مو�صحا له اأن هذا ال�صعر 
الإ�صتف�صار  باإمكانه  لكن  كلها  املنطقة  يف  يوجد  ل  قد 
عنه. وعلى نف�ض النقطة لكن ب�صكل عك�صي ياأتيك زبون 
يريد �صيئا ب�صيطا فتبداأ بتو�صيح �صغر حجم طلبه واأن 
عليه التفكري ب�صيء اأكرب، اأ�صلوب تعتقد اأنه �صيجني لك 

مال اأكرث لكنك ل تعلم اأنك تخ�صره بعد ذلك.
4- فكر بالعرو�ض واملحفزات للزبون العائد

على  ت��ن��ط��ب��ق   -20-80( ق���اع���دة  اأن  ال��ب��ع�����ض  ي��ق��ول 
املبيعات والزبائن، بحيث اأن %80 من دخل الأن�صطة 
ال��زب��ائ��ن فقط. وهذا  م��ن   20% م��ن  ي��اأت��ي  التجارية 
لل�صراء-  يعود  )ال��ذي  املتكرر  ال��زب��ون  اأهمية  اأن  يعني 
حا�صمة مل�صتقبل ال�صركات وكلما زادت عودته زادت قيمة 
اأن  جدا  املنطقي  من  فاإنه  لذلك  قبله.  من  امل�صريات 
نعر�ض على الزبون خ�صومات اأكرث كلما عاد لي�صري 
على  ويحافظ  عملك  ينا�صب  معني  �صلم  ح�صب  منك 

هام�ض ربحي منطقي.
مثال على هذا اأن تقدم خ�صم للزبون الذي يحقق األف 
دولر من امل�صريات ي�صل لن�صبة %5 مثال، وبعد اأن 
ي�صل خلم�صة الآف دولر يبداأ باحل�صول على %8 بعد 
�صت�صمن  عندها  بها.  يقوم  �صراء  عملية  كل  على  ذلك 
اأن هذا الزبون �صريكز على ال�صراء منك وبالتايل تزيد 
ح�صة قيمة ال� %80 من م�صريات الزبون املتكرر وهو 

الذي يعني زيادة ن�صبة البيع الإجمايل ب�صكل كبري.
ق��د ي��ك��ون ه��ن��اك ن��ظ��ام اآخ����ر ك��ه��دي��ة م��ع ك��ل ���ص��راء اأو 
فر�صة �صحب مع كل كوبون �صراء وغريها من الأفكار 

ال�صائعة.
اإن ك���ان ذلك  امل��ن��ت��ج��ات  ب��اأ���ص��ل��وب احل��زم��ة يف  5- ف��ك��ر 

ممكناً
بتنويع  العمل  وطبيعة  امل���ال  راأ����ض  ل��ك  ي�صمح  ك��ان  اإن 
�صي�صاعدك  ه��ذا  ف��اإن  ببع�صه  متعلق  ب�صكل  منتجاتك 
ال�صيا�صة يطبقها  عائد، هذه  زبون  �صناعة  على  كثريا 
م���ث���ال ج���وج���ل وي����اه����و ف����اأن����ت ت������زور ج���وج���ل للبحث 
تطبقها  الوقت  نف�ض  ويف  وللخارطة...الخ.  ولالمييل 
���ص��رك��ات الت�����ص��الت ف��ه��ي ت����زودك ب��اخل��دم��ة اخللوية 
وح��ل��ول الأع���م���ال والإن���رن���ت وح��ت��ى ل��و ك���ان ن�صاطك 
التجاري �صغري باإمكانك التفكري بخلق هذه احلزمة.. 
لكن ركز قلياًل فقط و�صت�صل اإىل حل وهذا ما �صاعدنا 
يف تاأمالت غريك على حتقيقه جماناً ونحن م�صتعدون 

لتحقيقه لك.
6- وحد اأ�صلوب تعاملك مع الزبائن

ح�صب  معاملتهم  ي��ج��ب  ال��زب��ائ��ن  اأن  يعتقد  ال��ب��ع�����ض 
امل��رم��وق مع  وال��ك��الم  امل��دي��ح  ف��رى  ال�صرائية،  قوتهم 
الزبون �صاحب القوة ال�صرائية الكبرية وجتد الأ�صلوب 
ال�صرائية  القوة  �صاحب  الزبون  مع  املتعجرف  املت�صرع 
القوة  قاتلة ج��داً، فهذا �صاحب  ال�صعيفة. هذه نقطة 
القوة  ل�صاحب  �صديقاً  يكون  قد  ال�صعيفة  ال�صرائية 
ب�صكل  عليه  ويوؤثر  منهم  العديد  اأو  الكبرية  ال�صرائية 
�صاحب  اأن  كما  م��ع��اً..  الث��ن��ني  تخ�صر  يجعلك  �صلبي 
القوة ال�صرائية ال�صعيفة قد يكون لك م�صدر ت�صويق 
جماين يف حال وجد التعامل الطيب لديك رغم اإدراكه 

ل�صعف قوته ال�صرائية.
بنف�ض  التعامل  املبيعات  رجل  من  اأتوقع  فاإنني  لذلك 
بامتام  واله��ت��م��ام  ال��ط��رف��ني،  م��ع  املفرطة  غ��ري  الثقة 

عملية البيع مهما اختلفت قيمتها.
باأنها فعالة مهما كان نوع وحجم  اأجزم  الن�صائح  هذه 
اأن الزبون هو  الن�صاط التجاري الذي متار�صه، وتذكر 
اأ�صا�ض عملك وعدم وجوده يعني فناء ن�صاطك التجاري 
ولنذكر اأن الكثريين ممن ي�صعون للفوز بزبون جديد 
لكارثة  يتعر�صون  وامل�����ص��اري��ف  الإع��الن��ات  ط��ري��ق  ع��ن 

عندما يجلبوه ول ي�صتطيعوا احلفاظ عليه.

اإذا كنت ممار�صاً لكمال   ، اأف�صل واأ�صرع  تناول الطعام كممار�ض لكمال الأج�صام �صي�صاعدك على بناء الع�صالت وخ�صارة الدهون ب�صكل 
وهنا  وال��ده��ون،  الكربوهيدرات  تقليل  مع  والأل��ي��اف  الربوتني  عن�صرا  بها  يكرث  حم��ددة  غذائية  حميات  تتبع  فيف�صل  الأج�صام، 

جمموعة من الأغذية التي ميكن اأن حتقق هذا الغر�ض.
واألياف  اأن حتتوي على بروتني  3، ويجب  اأو  �صاعتني  تناول وجبة غذائية كل  الثقيلة،  ال�صكريات واحللوى  1- قلل من 

خ�صراوات.
2- تناول بذور الكتان وزيت بذور الكتان فهي تقلل من تناولك للدهون وتزيل اللتهابات من املفا�صل، ميكنك 

املواد  من  اخلالية  الطبيعية  البذور  بفائدة  تكون  لن  ولكنها  الكتان  ب��ذور  على  حتتوي  بكب�صولت  ال�صتعانة 
الكيماوية.

3- ا�صرب الكثري من املياه يومياً لتتجنب اجلفاف ناأثناء التمرين، كما اأنها مفيدة من اأجل بناء الع�صالت.
اأو ميكنك  اأو ع�صري من الفاكهة،  اأو زب��ادي قليل الدهون  4- يف الفطور ميكنك تناول مكمل غذائي مع لنب 

تناول بي�صة واحدة اأو قليل من ال�صوفان، بعد الوجبة تناول زيت بذور الكتان اأو كب�صولة 1000 مليغرام.
5- بعد وجبة الفطور ب�صاعتني ميكنك تناول طبق من التونة الغنية بالربوتني كوجبة خفيفة، ثم تنتقل اإىل 
وجبة الغذاء التي من املمكن اأن تكون طبقاً من املكرونة الغنية بالألياف مع بع�ض من قطع �صدور الفراخ، 

يعقب ذلك كب�صولة من زيت بذور الكتان.
6- الوجبة الرابعة اخلفيفة قد تكون طبقاً من ال�صلمون اأو ن4التونة، اأو طبق من اللحمة الغنية بالربوتني، 

ميكنك اأي�صاً تناول ملعقة من بروتني م�صل اللنب املخفوق مع لنب قليل الدهون.
�صلطة  جانب  اإىل  الزيتون،  بزيت  مطبوخاً  ويكون  ال�صلمون  مع  غراماً   226 من  طبق  التالية  الوجبة   -7

خ�صراء بها نبات القرنبيط الغني بالألياف.
8- الوجبة التالية قد تكون ملعقتني من مكمل غذائي مع لنب قليل الدهون اأو 3 بي�صات )دون تناول �صفارهم- اأي�صاً 

اإذا كنت متيل اإىل الغذاء النباتي ميكنك ا�صتبدال التونة باللوز الغني بالربوتني.
9- ل تهمل حبات زيت بذور الكتان بعد كل وجبة، واأكرث من تناول اخل�صراوات والفواكه.

كيف حتافظ على 
�لزبون يف �لعمل؟

كيف تاأكل كممار�ض لريا�سة بناء �لأج�سام
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�أبل تك�سف عن �آيفون 5�إ�ض و�آيفون 5�سي 
الأول يف حدث  اأم�ض  الأمريكية م�صاء  اأبل  �صركة  ك�صفت  كان متوقعا  كما 
خا�ض عقدته يف مقرها مبدينة كوبرتينو بولية كاليفورنيا عن هاتفني 
ذكيني جديدين من �صل�صلة هواتف اآيفون، الأول ميثل الفئة العليا ويحمل 
ا�صم اآيفون 5اإ�ض والآخر منخف�ض التكلفة م�صنع من البال�صتيك ويحمل 
نظام  م��ن  النهائية  الن�صخة  ع��ن  ال�صركة  ك�صفت  كما  5�صي،  اآي��ف��ون  ا�صم 

. الت�صغيل اخلا�ض باأجهزتها املحمولة ‘اآي اأو اإ�ض 7 
وجاء الهاتف اآيفون 5اإ�ض ح�صب التوقعات بت�صميم م�صابه للهاتف اآيفون 
5 وبذات قيا�ض ال�صا�صة البالغ اأربع بو�صات بدقة 1136×640، وكذلك 
حمل الهاتف كامريا بدقة ثماين ميغاب�صكالت وهي ذات الدقة يف الهاتف 

ال�صابق، لكنها تتميز بتقنية جديدة تزيد من جودة ال�صورة.
اجلديد  اأي7  فئة  من  النواة  ثنائي  معاجلا  5اإ�ض  اآيفون  الهاتف  ويحمل 
الذي ُطور بتقنية 64 بت امل�صتخدمة لأول مرة يف الهواتف الذكية، وهو 
64 بت مبا يجعله  يحتوي على ما يزيد عن مليار ترانز�صتور مبعمارية 

يحاكي معاجلات اأجهزة احلا�صوب، ح�صب اأبل.
وتقول ال�صركة اإن املعالج اأي7 زود مبعالج اآخر يدعى اإم7 خم�ص�ض لقيا�ض 
م�صت�صعرات احلركة مثل ح�صا�ض الت�صارع والبو�صلة وغريها، م�صرية اإىل 

اأن اأي7 اأ�صرع بنحو 56 مرة من معالج اآيفون 5.
اأما هاتف اآيفون 5�صي فهو ميلك هيكال م�صنوعا من مادة البوليكاربونيت، 
باملعدن من  ��م اجلهاز  ُدعِّ لل�صدمات، كما  املقاوم  البال�صتيك  نوع من  وهو 
�صبكات الت�صالت، خا�صة  اإ�صارات  التقاط  اأداء اجلهاز يف  لتعزيز  الداخل 
واأنه يدعم العمل مع �صبكات اجليل الرابع. ويحمل الهاتف اجلديد معاجلا 
ب�صا�صة  وياأتي  ال�صركة،  ال�صعة كما و�صفتها  اأي6 وبطارية عالية  فئة  من 
قيا�صها اأربع بو�صات بدقة ريتينا ، بالإ�صافة اإىل كامريا خلفية بدقة ثماين 
العايل،  الو�صوح  الت�صوير بدقة  اأمامية قادرة على  ميغابك�صالت، واأخرى 

وهو يعمل بنظام الت�صغيل اآي اأو اإ�ض7.

يف زمن �ملناف�ضة �ل�ضعبة و�ل�ضديدة �أ�ضحى 
�أهم بكثري من  �لزبون  مفهوم �حلفاظ على 
بع�ض  �إن  بل  �لزبائن،  عدد  زي��ادة  مفهوم 
بني  �لن�ضبة  �أن  ع��ن  حتدثت  �ل��در����ض��ات 
تكلفة  �إىل  زب��ون  على  �حل�ضول  تكلفة 
و�ح���د.  �إىل  �ضبعة  ه��ي  عليه  �حل��ف��اظ 
لي�ض  �لزبون  على  �حلفاظ  ف��اإن  وبالتايل 
�ل�ضوقية  و�حل�ضة  �ملبيعات  يف  زيادة  فقط 

و�إمنا تكلفة �أقل.
قد يقول �أحدهم �أف�ضل طريقة للحفاظ على �لزبون 

هو تقدمي �ضعر مناف�ض دومًا ، وهذ� كالم يف ظاهره �ضحيح لكن علينا �أن نفهم �أن هذ� حل ق�ضري �لأمد ولي�ض حل طويل �لأمد 
فال ت�ضتطيع حتمل �لربح �لهام�ضي �أو �خل�ضارة لفرتة طويلة.. فكيف للربح �لهام�ضي �أن ي�ضاعدك على تطوير نف�ضك؟؟.

ما�سة بحجم بي�سة 
دجاج يف مز�د

من املزمع طرح ما�صة بي�صاء من 
118.28 قرياطا م�صقولة على 
�صكل بي�صة يف مزاد علني �صينظم 
املقبل،  اأك��ت��وب��ر  ك��ون��غ يف  يف ه��ون��غ 

بح�صب ما ك�صفت دار �صوذبيز . 
با�صم  ال���ن���اط���ق���ني  اأح������د  وك�������ص���ف 
بي�صة  ت�صبه  املا�صة  اأن  املجموعة 
دج�����اج ���ص��غ��رية ، وق����د ت���ب���اع هذه 
امل��ا���ص��ة ال��ت��ي ه��ي يف غ��اي��ة الروعة 
ب�صعر يراوح بني 28 و35 مليون 

دولر، بح�صب دار املزادات. 
وتتوقع دار �صوذبيز اأن حتطم هذه 
امل�صجل مع  القيا�صي  الرقم  املا�صة 
ما�صة من 101.73 قرياط بيعت 
 26.7 م��ق��اب��ل  يف   2012 ���ص��ن��ة 
اكت�صفت هذه  وق��د  دولر.   مليون 
املقبل،  ال�صهر  �صتباع  التي  املا�صة 
�صنة 2011 يف منجم اأحد البلدان 
الواقعة يف جنوب القارة الإفريقية 

مل يك�صف عن ا�صمه. 

�أر�د� �إحر�ق �سيارة 
م�سروقة فا�ستعال

ُنقل �صابان �صعوديان اإىل امل�صت�صفى 
اأن  اأح��ده��م��ا يف ح��ال��ة ح��رج��ة بعد 
بدًل  ج�صميهما،  يف  ال��ن��ار  اأ���ص��ع��ال 

من �صيارة كانا قد �صرقاها. 
وق�����ال م���وق���ع ���ص��ب��ق الإل����ك����روين 
ال�صعودي اإن ال�صابني كانا يريدان 
باإحراق  جرميتهما  معامل  اإخ��ف��اء 

ال�صيارة لكن النار التهمتهما. 
ووجدت  ب��اأدى  ال�صيارة  ت�صب  ومل 
غرب  خ��ال��ي��ة  منطقة  يف  م��رك��ون��ة 
حي الن�صيم باملطار القدمي بجدة. 
الل�صني  اإن   : �صبق  م�صادر  وقالت 
ال�صيارة  لإح����راق  يخططان  ك��ان��ا 
واإخفاء معامل اجلرمية، لكن النار 
ال�صيارة حيث  التهمتهما بدًل من 

مل ُت�َصْب ال�صيارة باأذى. 

حرير �لعنكبوت قريبا يف �لأجهزة �لطبية
املتحدة  ال���ولي���ات  يف  ع��ل��م��اء  ق���ام 
باألياف  عنكبوت  خ��ي��وط  بتغليف 
ك���رب���ون���ي���ة دق���ي���ق���ة ج�����دا )ن����ان����و(، 
جدا  ق��وي��ة  اأ���ص��الك  اإىل  فتو�صلوا 

قادرة على نقل التيار الكهربائي. 
وهذه الأ�صالك اجلديدة هي امنت 
بثالث مرات من خيوط العنكبوت 
اأ�صلب  م����ن  اأ�����ص����ال  ي���ع���د  ال�������ذي، 
امل��وج��ودة يف الطبيعة.  وقد  امل��واد 
ا���ص��ت��خ��دم��ت ه���ذه الأ����ص���الك على 
لقيا�ض  ج��ه��از  يف  ال��ت��ج��رب��ة  �صبيل 
و�صعه  وم��ك��ب�����ض يف  ال��ق��ل��ب  دق�����ات 
حمل 35 ميليغراما يحركه التيار 
الكهربائي.  ون�صرت هذه الأبحاث 
كوميونيك�صن  ن��ي��ت�����ص��ر  جم��ل��ة  يف 
من  �صتيفن  اإدن  عليها  واأ����ص���رف 
خمتربات نا�صونال هاي ماغنيتيك 

فيلد لبورتري يف فلوريدا. 
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يف لقائه �ل�ضنوي باأ�ضرة �جلامعة 

مدير جامعة �لإمار�ت ي�سيد بدعم رئي�ض �لدولة ونائبه مل�سرية �جلامعة 

•• العني - الفجر:   

نظمت جامعة المارات العربية املتحدة �صباح اأم�ض 
مع  يتزامن  وال��ذي  اجلامعة  لأ���ص��رة  ال�صنوي  اللقاء 
الكربى  بالقاعة  اجل��دي��د  اجلامعي  ال��ع��ام  انطالقة 
اللقاء  حفل  �صهد  حيث  اجل��دي��د  اجل��ام��ع��ي  ب��احل��رم 
اجلامعة  مدير  النعيمي  را�صد  علي  الدكتور  �صعادة 
العام  املدير  الهاجري  �صعادة غامن مبارك  وبح�صور 
املائية  والحياء  احليوان  حلديقة  العامة  للموؤ�ص�صة 
خليفة  كلية  قائد  نائب  النيادي  علي  بطي  والعقيد 
التوطني  مدير  البلو�صي  وحممد  اجل��وي��ة  زاي��د  ب��ن 
اىل  الطائرات  لت�صنيع  �صراتا  �صركة  يف  والتدريب 
ج��ان��ب ال��ق��ي��ادات الداري����ة والك��ادمي��ي��ة يف اجلامعة 

واع�صاء هيئة التدري�ض والعاملني.
ومع بداية اللقاء وجه مدير اجلامعة كلمة للح�صور 
ن��ق��ل يف ب��داي��ت��ه��ا حت��ي��ات م��ع��ايل ال�����ص��ي��خ ح��م��دان بن 
مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
ا�صرة  لأع�صاء  ومتنياته  للجامعة  الع��ل��ى  الرئي�ض 
اجلامعي  العام  ه��ذا  يف  والنجاح  بالتوفيق  اجلامعة 

اجلديد.
التاأ�صي�صية  امل��راح��ل  النعيمي  الدكتور  تناول  بعدها 
ال��ت��ي م���رت ب��ه��ا ج��ام��ع��ة الم�����ارات ح��ت��ى و���ص��ل��ت اىل 
امل�صتوى الذى يفخر به جميع اأع�صاء اأ�صرة اجلامعة 
�صاحب  راأ�صها  وعلى  احلكيمة  القيادة  ب��دور  م�صيدا 
اهلل  حفظه  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
والذي مل يدخر جهدا يف جعل جامعة الم��ارات هي 
اجلامعة الم والوىل يف الدولة ا�صافة اىل تقدمها 
تقدم  كما  وال��دول��ي��ة  القليمية  املحافل  يف  امل�صتمر 
ال�صمو  �صاحب  اىل  والثناء  بال�صكر  اجلامعة  مدير 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 
رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي والذي اعترب �صموه 
ج����زءاً ل ي��ت��ج��زاأ م��ن ج��ام��ع��ة الم�����ارات ف��ك��ل ال�صكر 
امل��ت��وا���ص��ل والالحمدود  ودع��م��ه  مل�����ص��ان��دت��ه  وال��ث��ن��اء 
ان  الم���ارات  جامعة  مدير  و�صف  وكذلك  للجامعة 
الرعاية البوية املمتدة من قبل �صمو ال�صيخ حممد 
القائد  ن��ائ��ب  ابوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
واع�صاء  الم����ارات  جلامعة  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام 
اليوم يف  التي جعلتنا جنتمع  التدري�صية هي  هيئتها 
ظل هذا احلرم اجلامعي الع�صري اجلديد مبكرمة 

�صخية من �صموه لأبناء وبنات الوطن. 
ونوه يف كلمته اىل الرعاية التي حتظى بها اجلامعة 
م��ن ق��ب��ل وزارة ����ص���وؤون ال��رئ��ا���ص��ة وذل����ك م��ن خالل 
توجيهات �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�ض جمل�ض ال��وزراء ، وزير �صوؤون الرئا�صة والذي 
جتلى من خالل ان�صاء مركز جامعة المارات خلدمة 

املجتمع .
لأع�صاء  وال��ث��ن��اء  بال�صكر  النعيمي  ال��دك��ت��ور  وت��ق��دم 
الهيئة التدري�صية والكادمييني والداريني والعاملني 
يف جامعة المارات وا�صفاً اياهم باأنهم ال�صفوة التي 
تتميز بها اجلامعة حيث تفخر جامعة المارات بتنوع 
اع�صاء هيئتها التعليمية مما اأهلها ان تكون اجلامعة 
ب��دوره يف  �صاهم  وال��ذى  املجال  ه��ذا  الوىل عامليا يف 
والكادميية  التعليمية  وامل�صرية  العمل  حركة  اث��راء 
والدارية وما يت�صل بها من حماور ت�صتهدف خدمة 
اجلامعة  هياأتها  ك��ب��رية  ا���ص��ت��ع��دادات  ظ��ل  يف  الطلبة 
متكن  التي  والبيئة  املنا�صب  التعليمي  املناخ  بتوفري 
ومنذ  اجل��ام��ع��ي  التعليم  يف  الن��خ��راط  م��ن  الطلبة 

اليوم الول. 
واكد مدير جامعة المارات ان وظيفة اع�صاء هيئة 
هي  رئي�صية  اجت��اه��ات  ث��الث��ة  يف  تتمحور  التدري�ض 

التدري�ض والبحث العلمي وخدمة املجتمع وا�صار اىل 
عبارة  هم  اجلامعة  يف  التدري�صية  الهيئة  اع�صاء  ان 
يتميز  م��ن  فمنهم  وواح���د  متكامل  عمل  ف��ري��ق  ع��ن 
يتميز يف خمتربات  م��ن  وه��ن��اك  ال��در���ض  ق��اع��ات  يف 
املجتمع  اىل  عمله  ت��اأث��ري  ي�صل  م��ن  وه��ن��اك  البحث 
م��ن اجلوانب  اي جانب  اغ��ف��ال  ع��دم  التاأكيد يف  م��ع 
ا�صراتيجية  يف  مطلوب  ام��ر  التميز  ولكن  الثالثة 

جامعة المارات. 
ول��ف��ت م��دي��ر اجل��ام��ع��ة اىل ان ح��ر���ض اجل��ام��ع��ة يف 
اه��داف يف مقدمتها  املقبلة يركز على عدة  خطتها 
والعتماد  لرباجمها  الك��ادمي��ي  الع��ت��م��اد  مو�صوع 
املوؤ�ص�صي من قبل هيئات العتماد العاملية يف الوليات 
العايل  التعليم  وزارة  وك��ذل��ك  الم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
الذي مت�صي  العلمي الماراتية وهو المر  والبحث 
فيه اجلامعة بخطوات واثقة بعد ان اجتازت مرحلة 

ثم اىل مرحلة  التاأهل ومن  الت�صخي�ض اىل مرحلة 
اع�صاء  بجهود  و�صيتحقق  يتحقق  ما  وه��و  العتماد 

ا�صرة اجلامعة جمتمعني.
الم��ارات يف  دور جامعة  ان  النعيمي  الدكتور  وا�صح 
يف  ين�صب  مت�صارعة  وتطورات  حتديات  ي�صهد  عامل 

ثالثة امور مهمة وهي:
ل�صوق  وتاأهليهم  الطلبة لالقبال على احلياة  اع��داد 
العمل والذي ا�صبح اليوم يتميز بالتناف�صية ال�صريعة 
اىل ج��ان��ب اع�����داد ال��ط��ل��ب��ة ل��ل��م��واط��ن��ة وه���ي مهمة 

جوهرية وا�صا�صية تقع على عاتق ا�صرة اجلامعة .
وخ��ت��م م��دي��ر جامعة الم����ارات ب��ان اجل��ام��ع��ة تفخر 
اليوم باأنها جزء من امل�صروع الوطني الماراتي وهذا 
ي�صيف عدة م�صوؤوليات ووظائف لأ�صرة اجلامعة باأن 
نكون عند توقعات املجتمع وطموحاته وهذا ما مييز 

اجلامعة عن غريها من اجلامعات الخرى .

�سيف �للقاء �ل�سنوي 
لأ�سرة �جلامعة

•• العني - الفجر:

دوغال�ض  امل�صاعد  ال���ص��ت��اذ  اجلامعة  لأ���ص��رة  ال�صنوي  اللقاء  �صيف  وك��ان 
اأبحاثه  توما�ض من جامعة جنوب كاليفورنيا وهو موؤلف ونا�صر وتركزت 
على التحّول من التعلم واملعرفة والتعليم اىل امل�صاركة املدنية العاملية يف 
اأنه املحّرر واملوؤ�ص�ض ملجلة الألعاب والثقافة وجملة  ، كما  الع�صر الرقمي 
م�صادر  بعنوان  حما�صرة  توما�ض  الدكتور  األقى  حيث  التفاعلي  الإع��الم 
اخرى للتعلم ركز فيها على ال�صاليب اجلديدة يف التعليم والطرق الجنع 

يف الو�صول اىل م�صادر املعرفة وتنمية القدرات لدى الطلبة.

�لـ )�آي باد( م�ساحبًا للقاء
•• العني-الفجر:

يف اللقاء ال�صنوي لأ�صرة جامعة الإمارات الذي عقد اأم�ض باحلرم اجلامعي 
اجلديد حر�ض العديد من اأع�صاء وع�صوات هيئة التدري�ض على ا�صتخدام 
ملدير  كلمة  ت�صمن  ال��ذي  امللتقى  فعاليات  ت��دوي��ن  يف  ب��اد(  )اآي  ال  تقنية 

اجلامعة اإ�صافة اإىل حما�صرة للدكتور توما�ض بير.
تناول من خاللها دور الثقافة يف العملية التعليمية م�صريا اإىل اأن اخليال 
هو جوهر املو�صوع يف قيام كل �صخ�ض بتفعيل خميلته التي ت�صهم يف اإنتاج 

مو�صوعات رمبا كان �صاحبها يراها درب من اخليال.

�لعتماد �لأكادميي و�ملوؤ�س�سي من قبل هيئات �لعتماد �لعاملية يف �لوليات �ملتحدة 
�لأمريكية ووز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي هدف ت�سعى �جلامعة �إىل حتقيقه



للكول�صرول ل  �صة  املخفِّ ال�صتاتني  اأدوي��ة 
لكنها  القلبية،  النوبات  من  القلب  حتمي 

تخفف خطر الإ�صابة بنوبات مماثلة.
قلب يف  كانون، طبيب  كري�صتوفر  د.  وف��ق 
جلامعة  التابع  للن�صاء  بريغهام  م�صت�صفى 
مثبتة  ال�صتاتني  منافع  ُتعترب  ه���ارف���ارد، 
اجلانبية  الآث���ار  من  امل��خ��اوف  تبقى  بينما 
ي��ق��ول د.  ال��ق��اط��ع��ة.  ب���الأدل���ة  غ��ري مثبتة 
اأمر  اأف�����ص��ل  ه��و  ال�صتاتني  )اأخ����ذ  ك��ان��ون: 
ميكن القيام به، اإل اإذا كنت تدخن ال�صجائر 
كل  �صي�صتفيد  ال��ت��دخ��ني.  ع��ن  اأق��ل��ع��َت  ث��م 

�صخ�ض ترتفع لديه ن�صبة اخلطر(.

�خلطر يبقى ن�ضبيًا
يوؤدي ارتفاع معدل الكول�صرول ال�صيئ اإىل 
نوبات قلبية وخماطر اأخرى مثل اجللطة 
اأمرا�ض  ب�صبب  ال��وف��اة  وخ��ط��ر  الدماغية 
القلب. ا�صتناداً اإىل الدرا�صات، ي�صاهم دواء 
الإجمايل  اخل��ط��ر  تخفي�ض  يف  ال�صتاتني 
وال�صرايني  ال��ق��ل��ب  ب���اأم���را����ض  ل��الإ���ص��اب��ة 
و50%.   20% ب����ني  ت�������راوح  ب��ن�����ص��ب��ة 
اأن  ال�����ص��ت��ات��ني  دواء  ي�صتطيع  ب��اخ��ت�����ص��ار، 
يخّف�ض ب�صكل جذري ن�صبة املخاطر بغ�ض 

النظر عن طبيعتها.
اإذا بلغ خطر الإ�صابة بنوبة قلبية اأو الوفاة 
 20% ن�صبته  م��ا  ال��ق��ل��ب  م�صاكل  ب�صبب 
ال�صتاتني  ي�صتطيع  امل��ق��ب��ل،  العقد  خ��الل 
تخفي�ض ذلك اخلطر اإىل %14 )يراجع 
جمموعة  �صمن   .)30% بن�صبة  اخلطر 
منذ  ال�صتاتني  ي��اأخ��ذون  �صخ�ض  مئة  م��ن 
الذين  الأفراد  عدد  يراجع  �صنوات،   10
ب�صبب  مي��وت��ون  اأو  قلبية  بنوبة  ي�صابون 

مر�ض القلب مبعدل �صتة اأ�صخا�ض.

�إقامة �لتو�زن
اأدوي��ة ال�صتاتني يف تخفي�ض خطر  ت�صاهم 
كامل.  ب�صكل  لي�ض  لكن  ال��ق��ل��ب،  اأم��را���ض 
يعني ذلك اأن ال�صخ�ض قد ياأخذ ال�صتاتني 
يومياً، لكنه قد ُي�صاب على رغم ذلك بنوبة 

قلبية. هل ي�صتحق الأمر العناء؟

يلزم حلماية  بكل ما  القيام  تريد  اإذا كنت 
ال���ع���ن���اء طبعاً  ي�����ص��ت��ح��ق  ف����الأم����ر  ق���ل���ب���ك، 
تفوق  ال�صتاتني  اأدوي����ة  منافع  دام���ت  )م��ا 
يكون  األ  ي��ج��ب  وت��ك��ال��ي��ف��ه��ا(.  خم��اط��ره��ا 
الذي  ال��وح��ي��د  ال��ع��ن�����ص��ر  ال�����ص��ت��ات��ني  دواء 
من  نفع  )ل  كانون:  د.  يقول  عليه.  تتكل 
مع جتاهل احلمية  تزامناً  دواء  اأخ��ذ حبة 
ال��غ��ذائ��ي��ة وال��ت��م��اري��ن ال��ري��ا���ص��ي��ة. يجب 
العوامل  جميع  اإىل  ال�صتاتني  ُي�صاف  اأن 

الأخرى التي ُيفر�ض اأن نفعلها(.

�لع�ضالت
خ���الل جت����ارب ع��ي��ادي��ة وا���ص��ع��ة، ت��ب��ني اأن 
ف������رداً م���ن اأ����ص���ل ع�����ص��رة اأ���ص��خ��ا���ض ممن 
ياأخذون ال�صتاتني ُي�صاب مب�صاكل ع�صلية 
ذلك  يعني  ل  لكن  وال�����ص��ع��ف.  الأمل  مثل 
تلك  ي�����ص��ب��ب  ال�����ص��ت��ات��ني  اأن  ب���ال�������ص���رورة 
كانون:  د.  ي��و���ص��ح  ال��ع�����ص��ل��ي��ة.  ال��ع��وار���ض 
طوال  الع�صالت  يف  ب���اأمل  ال��ن��ا���ض  )ي�صعر 
بال�صتاتني  مرتبطاً  يكون  ل  وه��و  ال��وق��ت 
دوماً. لكنهم قد ين�صبون الأمل بكل ب�صاطة 

اإىل ال�صتاتني(.
)حوليات  يف  ُن�صرت  حديثة  درا���ص��ة  تدعم 
الطب الباطني( هذه الفكرة. يف جمموعة 
األف م�صتخدم   100 اأكرث من  تتاألف من 
الدواء.  ن�صفهم  اأوق���ف  ال�صتاتني،  ل���دواء 
اأ�صل خم�صة عن تناول  امتنع �صخ�ض من 
لكن  ع�صلية.  م�����ص��اك��ل  ب�صبب  ال�����ص��ت��ات��ني 
ب��داأوا ياأخذون  من بني الأ�صخا�ض الذين 
منهم   90% ا�صتطاع  جم��دداً،  ال�صتاتني 
املواظبة على تناولها. ي�صري الأمر بح�صب 
عوار�ض  غ��ال��ب��ي��ة  اأن  اإىل  ك��ان��ون  د.  راأي 

الع�صالت ل عالقة لها بال�صتاتني.
بالع�صالت  عوار�ض مرتبطة  تظهر  حني 
ذلك  يح�صل  ق��د  ف��ع��اًل،  ال�صتاتني  ب�صبب 
لأن ال������دواء ي��ت��ف��اع��ل م���ع اأدوي������ة اأخ����رى 
ي��رف��ع م�صتويات  م��ا  ال�����ص��خ�����ض،  ي��اأخ��ذه��ا 
اأ�صل  ال��دم. عند �صخ�ض من  ال�صتاتني يف 
ت�صبب  لل�صتاتني، قد  اآلف م�صتخدم   10
�صريع  )انهيار  الربيدات  انحالل  الأدوي��ة 

وخطري يف خاليا الع�صالت(.
اإذا �صعرَت بعوار�ض جديدة يف الع�صالت بعد 
البدء بتناول ال�صتاتني، قد يو�صي الطبيب 
بوقف تناوله وانتظار �صهر اأو �صهرين قبل 
اإذا عادت م�صكلة الع�صالت  اأخ��ذه جم��دداً. 
نوع  اأو  جرعة  الطبيب  يغري  قد  للظهور، 

ال�صتاتني اأو يقرر وقف الدواء نهائياً.

�ضكري وم�ضاكل يف �لذ�كرة؟
يف عام 2012، طلبت اإدارة الغذاء والدواء 
من م�صّنعي الدواء اأن يذكروا على غالف 
اخترب  امل�صتخدمني  بع�ض  اأن  ال�صتاتني 
اأخ��رى. لكن  تراجع الذاكرة واآث��اراً عقلية 
عيادية  جت����ارب  اأن  اإىل  ك���ان���ون  د.  ي�����ص��ري 
اجلانبية  ب����الآث����ار  ودق���ق���ت  ���ص��ب��ق  ك����ربى 
العقلية ومل جتد اأياً منها: )متت الإجابة 
عن هذا ال�صوؤال بكل حزم(. ميكن اأن ترفع 
اأدوي�����ة ال�����ص��ت��ات��ني م�����ص��ت��وي��ات ���ص��ك��ر ال���دم، 
ت�صخي�ض  الأرج���ح لإج���راء  مبا يكفي على 
�صعيد  على  لكن  ال�صكري.  مبر�ض  جديد 
للم�صابني  ال�صتاتني  الأطباء  ي�صف  اآخ��ر، 
اأمرا�ض  خطر  تخفي�ض  لأج��ل  بال�صكري 
ق���د تتفوق  ب���احل���ال���ة.  امل��رت��ب��ط��ة  ال��ق��ل��ب 
املنافع القلبية يف نهاية املطاف على خطر 
كانون.  د.  بال�صكري بح�صب قول  الإ�صابة 
املرتبط  ال�صكري  ح��ول  الأب��ح��اث  ت���زال  ل 

بدواء ال�صتاتني م�صتمرة.
اتخاذ  ع��ل��ى  الطبيب  ي�����ص��اع��دك  اأن  مي��ك��ن 

التي  ال�صتاتني  جرعة  اآث���ار  ب�صاأن  ق���رارك 
تتناولها. 

ترّجح  قد  و�صعك،  عن  النظر  بغ�ض  لكن 
اأدوية ال�صتاتني الكفة ل�صاحلك.

املرارة  )تنظيف(  عن  ق��راأت  وق��د  ال�صفراوية،  احل�صى  تعاين 
ه��ذه احل�����ص��ى، وتريد  ت��زي��ل  ال��ت��ي  ال�����ص��ف��راوي��ة(  )احلوي�صلة 
تنطوي  تنجح، هل  اآمنة؟ ويف حال مل  اأنها عملية  التاأكد من 

على اأي خماطر؟
ُي��ب��اع ع���دد م��ن ال��ع��الج��ات ال��ت��ي ت��ّدع��ي اأن��ه��ا ت��ع��ال��ج احل�صى 
امل��رارة، من دون و�صفة طبيب، ولكن مل  ال�صفراوية بتنظيف 
اأدوية  تتوافر  املقابل،  منها فاعل. يف  اأّي��اً  اأن  اليوم  يتبنّي حتى 
اأن��ه��ا حت��ت��اج اإىل  ت��ذي��ب احل�����ص��ى يف ح��ال��ة بع�ض امل��ر���ص��ى، اإل 
و�صفة طبية. ُيخ�ص�ض هذا العالج عادًة اإىل َمن ل يتحّملون 
اخل�صوع جلراحة، ول يكون فاعاًل دوماً. نتيجة لذلك، يبقى 
العالج الأكرث فاعلية للح�صى التي ت�صبب العوار�ض ا�صتئ�صال 

املرارة.
اجلانب  يف  �صغري  ع�صو  ال�����ص��ف��راوي��ة  احلوي�صلة  اأو  امل����رارة 
املرارة  الكبد مبا�صرة. حتتوي  البطن، حتت  اأعلى  الأمين من 
على �صائل ه�صمي ُيدعى ال�صفراء ُيطلق يف الأمعاء الدقيقة. 
اأما احل�صى ال�صفراوية، فهي تر�صبات �صلبة تت�صكل يف املرارة.

اإن مل ت�صبب لك احل�صى العوار�ض، فال حتتاج عادًة اإىل عالج، 
بينها  �صيوعاً  الأك��رث  ولعل  ع��وار���ض.  اإىل  اأحياناً  ت��وؤدي  لكنها 
ال�صعور باأمل يف البطن بعد تناول الطعام، وُيدعى هذا العار�ض 

املغ�ض املراري.
اإذا مل ُتعالج احل�صى التي ت�صبب العوار�ض، ميكن اأن توؤدي اإىل 
اإىل قناة  امل��رارة  امل��رارة. كذلك قد تنتقل احل�صاة من  التهاب 
الإنزميات  تعود  ل  ذل��ك،  يحدث  وعندما  فت�صّدها،  ال�صفراء، 
بدًل  الدقيقة.  الأم��ع��اء  اإىل  ت�صل  البنكريا�ض  يفرزها  ال��ت��ي 
ت�صبب  حيث  البنكريا�ض،  اإىل  ال��رج��وع  على  ُت��رغ��م  ذل��ك،  م��ن 
اللتهاب. ونظراً اإىل هذه امل�صاعفات املحتملة، من ال�صروري 

التخل�ض من ح�صى املرارة.

تفتيت احل�صى
ينادي كرث بتنظيف املرارة، ويعتربونه عالجاً بدياًل للتخل�ض 

املرارة  امل��رارة. ويف معظم احل��الت، ي�صمل تنظيف  من ح�صى 
اأو �صرب خليط م��ن زي��ت ال��زي��ت��ون، الأع�����ص��اب، وع�صري  ت��ن��اول 
يف  ي�صاهم  اأن��ه  العالج  م��وؤي��دو  ويذكر  �صاعات.  ط��وال  الفاكهة 

تفتيت احل�صى ويحفز املرارة على التخل�ض منها يف الرباز.
امل����رارة ه��ذه م��ا ي�صبه  َم��ن ي��ج��رب��ون عملية تنظيف  ق��د ي��رى 
كتاًل  اأن ما يرون حّقاً  اإل  احل�صى يف برازهم يف اليوم التايل، 
اأن  اأخ��رى. ومل يتبنّي حتى اليوم  من الزيت والع�صري وم��واد 

عالجات التنظيف هذه حتقق الهدف املرجو منها.
املخاطر، فقد  م��ن  امل���رارة  ذل��ك، ل يخلو تنظيف  ع��الوة على 
يف  واآلم  الإ�صهال،  التقيوؤ،  الغثيان،  احل��الت  بع�ض  يف  ي�صبب 
خليط  يف  املركبات  بع�ض  حتمل  ذل��ك،  اإىل  بالإ�صافة  البطن. 

الأع�صاب امل�صتخدم يف تنظيف املرارة خماطر �صحية.
ح�صى  وتفتت  طبية  و�صفة  اإىل  حت��ت��اج  ال��ت��ي  الأدوي����ة  ُت�صكل 
املرارة، خياراً بدياًل يف بع�ض احلالت، اإمنا ل ميكن ا�صتخدامها 
اإل يف حالت حمددة. يجب اأن تتكّون احل�صاة يف غالبيتها من 
الكول�صرول، ويلزم اأن تكون �صغرية وحتى اإن كانت من النوع 
املنا�صب، فقد متّر اأ�صهر اأو حتى �صنوات قبل اأن تذيبها الأدوية 
بالكامل. لتحقق هذه الأدوية الغاية منها على الأمد الطويل، 
من ال�صروري اأن تعمل املرارة ب�صكل �صحيح، واإل من امل�صتبعد 
اأن تتفاعل احل�صى مع الأدوية املذيبة، ومن املحتمل اأن تت�صكل 

ح�صى جديدة.
اإذا مل تكن تعاين حالة �صحية متنعك من اخل�صوع للجراحة، 
ال�صفراوية.  للح�صى  الأف�صل  العالج  املرارة  ا�صتئ�صال  ُيعترب 
تنظري  تقنية  با�صتخدام  اجل��راح��ة  ه��ذه  اإج����راء  املمكن  وم��ن 
اإن كرثاً ممن يخ�صعون  البطن )laparoscopic(، حتى 

جلراحة مماثلة يعودون اإىل املنزل يف اليوم عينه.
الأكرث  امل��رارة حم��دودة، ولعل  التاأثريات اجلانبية ل�صتئ�صال 
ب�صيط بعد اجلراحة. قد يدوم  باإ�صهال  الإ�صابة  بينها  �صيوعاً 

هذا الإ�صهال اأ�صابيع، ويختفي عادًة من دون اأي عالج.
ناق�ض خيارات عالج احل�صى ال�صفراوية مع طبيبك، فيمكنكما 
م��ع��اً م��راج��ع��ة اخل���ي���ارات امل��ت��واف��رة ل��ت��خ��ت��ارا منها م��ا ينا�صب 
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باأخذ  �لطبيب  �أو�ضى  �إذ� 
لتخفي�ض  �ل�ضتاتني  دو�ء 
فما  �لكول�ضرتول،  م�ضتوى 
�لتي  �لإي��ج��اب��ي��ة  �لأم����ور 
ت�ضتحق  توّقعها؟ هل  ميكن 
�ملجازفة  �ملحتملة  �ملنافع 
مبو�جهة �آثار جانبية مثل 
وم�ضاكل  �لع�ضلي  �لأمل 

�لذ�كرة؟

)تنظيف( �ملر�رة عالج بديل للتخل�ض من �حل�سى 

هل ت�ضتحق �ملنافع �ملحتملة �ملجازفة مبو�جهة �آثار جانبية؟

�أدوية �ل�ستاتني..  �إيجابياتها و�سلبياتها

كيفية �سفاء
 �لع�سالت �مل�سابة بال�سد؟

   
ممار�صة التمرينات الريا�صية ال�صاقة قد ت�صيب الع�صلة بالتمزق اأو ال�صد، 
والعالج اأمر مهم للتخل�ض من الأمل اأوًل، وللعودة للتدريبات ثانياً، وفيما 

يلي ن�صائح ت�صاعد على �صفاء الع�صلة يف زمن ق�صري:
بروتني  لأنها حتتوي على  )اأومليت(  البي�ض  بتناول عجة  اليوم  اب��داأ   )1

ي�صاعد على �صفاء اأن�صجة الع�صلة.
2( يف الوجبات التالية ميكن تناول ما يحتوي على الربوتني مثل التونة اأو 
قطع دجاج، وهناك اأي�صاً البقول كالفول، ولكي تتجنب الإكثار من الطعام، 

تناول زبدة الفول ال�صوداين قليلة الدهن فهي تعطي �صعوراً بال�صبع.
3( امنح نف�صك وقتاً كافياً لل�صفاء ول تتعجل العودة اإىل التمرينات حتى 

ل ت�صاعف من حجم الإ�صابة.
4( �صع كمادات مياه �صاخنة وب��اردة يف مكان الإ�صابة، الكمادات ال�صاخنة 

تزيل الأمل اأما الباردة فتخفف من اأثر اأي ورم اأو التهاب.
اأن متار�ض التمرينات التي ت�صتهدف ع�صالت غري م�صابة يف  5( ميكنك 

ج�صدك.
6( قم بتمارين التمدد لأي ع�صلة ت�صعر فيها بالأمل اأو ال�صد حتى تخفف 
10 ثواين ثم  ا�صتمر ملدة  اأو �صدها  من حجم الإ�صابة، عند مد الع�صلة 

توقف.
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العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/2000 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �صده/1- بي �صي بي تكنولوجى  جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ كليو بريون بانوبيو    قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره )67413 ( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . بال�صافة اىل مبلغ 4053 ر�صوم 
التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن. 
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/889 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �صده/1- را�صد حممد لالعمال الفنية ) �ض.ذ.م.م(  جمهول 
حممد  راج���ا  ا�صماعيل  حممد  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
�صليمان قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )6373( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�صوم   413 مبلغ  اىل  بال�صافة   .
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/401 تنفيذ جتاري
عبدال�صالم  ملالكها/  التجارية  النه�صه  موؤ�ص�صة  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
بنك  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  تقي  علي  عبداهلل 
اأق��ام عليك  الكبان   قد  اي��ران وميثله: ريا�ض عبداملجيد حممود  ملي 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)517504.98( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .   وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/181  ا�شتئناف جتاري
ال���زرع���وين واخوانة)  ع��ل��ي  ع��ق��ي��ل  ���ص��ده / 1 -حم��م��د  امل�����ص��ت��اأن��ف  اىل 
عبدالرزاق علي ح�صن الزرعوين واحمد علي ح�صن الزرعوين(  جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف /احمد دروي�ض جابر علي �صيفان املهريي 
وميثله: حنان �صامل ح�صن الباي�ض  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر 
بالدعوى رقم 2011/1752 جتاري كلي بتاريخ 2013/2/11 وحددت لها 
جل�صه يوم الثالثاء املوافق 2013/9/17 ال�صاعة 10.00 �صباحا بالقاعة 
او من ميثلكم قانونيا ويف  ch2E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم  رقم 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�شتئناف
العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     

مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2664 /2013عمايل جزئي               

الفنية  جمهول  دل��دار للخدمات  املدعى عليه /1-  موؤ�ص�صة �صفدر  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي / حممد دل�صاد نياز حممد   قد اقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )8654 درهم( 
والر�صوم وامل�صاريف. رقم ال�صكوى)2013/149070(.   وحددت لها جل�صة 
لذا  القا�صي    ال�صاعة 8.30 �ض مبكتب  املوافق 2013/9/22  الح��د  ي��وم 
فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل. 
 ق�شم الق�شايا العمالية                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     
اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2697 /2013عمايل جزئي               
اىل املدعى عليه /1-  كون�صبت اند ديزاين انتريير وورك�ض �ض.ذ.م.م     جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / اعظم خان حممد اليا�ض خ��ان    قد اق��ام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )10458 درهم(وتذكرة 
عوده مببلغ )2000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف . رقم ال�صكوى )2013/148724(. 
بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �ض  املوافق 2013/9/18  الربعاء  يوم  لها جل�صة  وح��ددت 
ch1A.5 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل. 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
 ق�شم الق�شايا العمالية                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     
مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 3056 /2013عمايل جزئي               
اىل املدعى عليه /1-  جرين لالعمال الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م    جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / امداد ح�صني حممد جابر ملوك   قد اقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )14108 
درهم(والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى )2013/149245(.  وحددت لها 
القا�صي  ال�صاعة 8.30 �ض مبكتب  املوافق 2013/9/15  جل�صة يوم الحد 
لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل. 

 ق�شم الق�شايا العمالية                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     
اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2531 /2013عمايل جزئي               
اىل املدعى عليه /1-  عرب العامل للمقاولت �ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / اخر ر�صول غالم ر�صول كامبوح قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
رقم  وامل�صاريف.  والر�صوم  دره��م(   300( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
ال�صكوى)2013/148307(.   وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 2013/9/25 
ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة ch1A.5 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�شم الق�شايا العمالية                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     
اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2839 /2013عمايل جزئي               
اىل املدعى عليه /1-  اخلط احلديث للتجارة العامة- �ض.ذ.م.م  جمهول حمل 
الدعوى  عليك  اق��ام  قد  اعجاز حممد ح�صني  املدعي / حممد  ان  القامة مبا 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )20265 درهم( وتذكرة عوده 
ال�صكوى)2013/149892(.    رق��م  وامل�صاريف.    والر�صوم  دره��م(   2000( مببلغ 
      ch1A.5 وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 2013/9/18 ال�صاعة 8.30 �ض
لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل. ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
ق�شم الق�شايا العمالية                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     
اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2773 /2013عمايل جزئي               
اىل املدعى عليه /1-  مايكرونت ورك ���ض.ذ.م.م   جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / هزرات علي   قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات 
والر�صوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   47499( وقدرها  عمالية 
وامل�صاريف.   رقم ال�����ص��ك��وى)2013/149195(.   وح��ددت لها جل�صة يوم الثنني 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch1A.5 بالقاعة  ���ض   8.30 ال�صاعة   2013/9/30 امل��واف��ق 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
ق�شم الق�شايا العمالية                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     
اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2963 /2013عمايل جزئي               
اىل املدعى عليه /1-  دار العتماد للمقاولت ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ب��اد���ص��ا حممد م��ري ق��د اق���ام عليك ال��دع��وى ومو�صوعها  مب��ا ان امل��دع��ي / ك��ل 
املطالبة بالزام املدعى عليها بان توؤدي مبلغ )13082 درهم( والر�صوم وامل�صاريف 
املوافق  الرب���ع���اء  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   .)2013/150351( رق���م  وال�����ص��ك��وى 
2013/9/18 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة ch1A.5 لذا فانت مكلف باحل�صور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 
قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة 

ح�صوري. 
ق�شم الق�شايا العمالية                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     

مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 3339 /2013عمايل جزئي               

اىل املدعى عليه /1-  مركز املدينه الفنى- ديرة جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / مزمل خان حممد من�صور خان  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
وعودة   ق��دوم  تذكرة  وب��دل  دره��م(   26470( مببلغ  عليه  املدعى  بالزام  املطالبة 
اىل مواطنه مببلغ )4000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف وو�صمول احلكم بالنفاذ 
املنعجل بالكفالة . رقم ال�صكوى )2012/151780(. وحددت لها جل�صة يوم الحد 
املوافق 2013/9/22 ال�صاعة 8.30 �ض  مبكتب القا�صي لذا فانت مكلف باحل�صور 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل. 
ق�شم الق�شايا العمالية                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     
اعادة  اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2930 /2013عمايل جزئي               
املتقدم للمقاولت )�������ض.م.م(     جم��ه��ول حمل  امل��دع��ى عليه /1-  اخل��ط  اىل 
القامة مبا ان املدعي / حممدعابد علي ابراهيم رزق قد اقام عليك الدعوى 
وبالر�صوم  دره���م   19000 مبلغ  ل��ه  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ى  ال���زام  ومو�صوعها 
وامل�صاريف وال�صكوى رقم )2013/149624(. وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 
2013/9/15 ال�صاعة 8.30 �ض مبكتب القا�صي   لذا فانت مكلف باحل�صور او من 
للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 
قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة 

ح�صوري. 
 ق�شم الق�شايا العمالية                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     
مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2979 /2013عمايل جزئي               
بري�صي�صن كري  ����ض.ذ.م.م )حاليا(  من�صاأت  لدارة  فيكري    -1/ عليه  املدعى  اىل 
الكهروميكانيكية )�صابقا(   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / فرهد دانا 
مياه   قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها 
رقم  وامل�صاريف.  والر�صوم  دره��م(    2000( ع��وده مببلغ  وتذكرة  دره��م   16353(
ال�صكوى)2013/151264(.   وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 2013/9/25 
لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك   ch1A.5 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�صة بثالثة ايام على القل. 
 ق�شم الق�شايا العمالية                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     

مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2977 /2013عمايل جزئي               

�����ض.ذ.م.م جمهول حمل  الفنيه  ث��رى لالعمال  واي  ام    -1/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
القامة مبا ان املدعي / �صاجناي كومار جاجنا �صاجار جوبتا    قد اقام عليك 
دره��م(  29640( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 

وامل�صاريف و�صمول احلكم  والر�صوم  وتذكرة قدوم وعوده مببلغ )4000 درهم( 
بالنفاذ املعجل بالكفالة. رقم ال�صكوى )2013/149784(.    وحددت لها جل�صة 
يوم الربعاء املوافق 2013/9/25 ال�صاعة 8.30 �ض   بالقاعة ch1A.5 لذا فانت 
مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل. 
 ق�شم الق�شايا العمالية                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     
  اعالن بورود التقرير بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/223  جتاري جزئي                

ع��ارف عبا�صي  جمهول حمل القامة  املدعى عليه/1- حممد  اىل 
بان  نعلنكم  ����ض.ذ.م.م   ال�صيارات-  لتاجري  ال�صكا   / املدعي  ان  مبا 
الدعوى  يف   2013/9/1 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  ق��ررت  املحكمة 
املنتدب يف  ال�صيد اخلبري  تقرير  ب��ورود  اع��اله. اخطاركم  امل��ذك��ورة 
الدعوى وقد حتددت جل�صة يوم الحد املوافق 2013/9/22 ال�صاعة 

8.30 �صباحا بالقاعة ch2D.19 للتعقيب على التقرير. 
ق�شم  الق�شايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     
مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 637 /2012 جتاري كلي   

اىل املدعى عليه/1-  بر�صتاين للما�ض واملجوهرات �ض.ذ.م.م   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / اأم اأ�ض تي �صي ليمتد وميثله: علي عبداهلل ماجد ال�صام�صي  قد اقام 
قيمة  للمدعية  تدفع  بان  عليها  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك 
 7848957 ( مايعادل  اي  (امريكي  دولر   2132869 ( وق��دره  البالغ مبلغ  الكمبيالت 
درهم( اماراتي والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% اعتبارا من تاريخ 
الدعوى وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2013/10/22 
ميثلك  م��ن  او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2E.22 بالقاعة  ���ض   9.30 ال�صاعة 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة ايام على القل. 
 ق�شم الق�شايا التجارية         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     
اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 1091 /2012 عقاري كلي     
اىل املدعى عليه /1-  اوليفر ناربوين   جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / هادف و�صركاوؤه قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها تظلم من 
القرار ال�صادر يف المر على عري�صة )عقاري( رقم 2012/25 والر�صوم 
وامل�صاريف .   وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2013/10/6 ال�صاعة 
8.30 �ض بالقاعة ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك 
او م�صتندات للمحكمة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
احلكم  ف��ان  تخلفك  ح��ال��ة  الق����ل.ويف  على  اي���ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     
اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 937 /2012 عقاري كلي     
اىل املدعى عليه /1-  �صركة ابيار للتطوير العقاري ) م�صاهمة مقفلة(  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / �صفيق فواز ناجيا  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ التفاقية 
الثالثية املوؤرخة يف 23 نوفمرب 2008 وبف�صخ جميع التفاقيات الخرى املرتبطة بها واملوقعة 
التمويل.  اتفاقية  بينها  وم��ن  تكن  مل  ك��اأن  واعتبارها  الول  عليه  املدعى  والبنك  املدعى  بني 
اتفاقية الج���ارة وغ��ريه��ا وب���راءة ذم��ة امل��دع��ى جت��اه البنك امل��دع��ى عليه الول وال���زام املدعي 
واتعاب  وامل�صاريف  دره��م(   1308556( وق��دره  مببلغ  والتكافل  الت�صامن  �صبيل  على  عليهما 
املحاماة والفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم 
الحد املوافق 2013/10/6 ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�صور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 

 ق�شم الدعاوي العقارية           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     

مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 491 /2013 مدين كلي     

اىل املدعى عليهم/1-  �صلطان حممد علي الزرعوين- ب�صفته �صاحب فندق رامادا 
كونتيننتال 2- ورثة �صيف عبيد احلبثور ب�صفتهم مالكي البناية القائمة على قطعة 
الر�ض رقم 1330244 هور العنز /�صرق وامل�صتغلة كفندق حتت ال�صم التجاري/ رامادا 
فندق  �صابقا  غ��ران��د  ابجر  فندق   -3 غ��ران��د   ابجر  فندق  حاليا  �صابقا-  كونتيننتال 
رامادا كونتيننتال.  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / دي�صنت لالعالن وتنظيم 
الدعوى  يف  اخلبري  بندب  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  املنا�صبات  
والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 
2013/9/17 ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة ch2E.21 لذا فانت مكلف باحل�صور او من 
قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

اجلل�صة بثالثة ايام على القل. 
 ق�شم الق�شايا املدنية             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     
مذكرة اعالن متنازع �شده بالن�شر

   يف  الدعوى 1509 /2013 نزاع جتاري       
املتنازع �صده  /1-  �صركة تيلكا الكروميكانيكال ذ.م.م   جمهول حمل  اىل 
الفنية وميثله: حممد  امل�صاعد اجلديد للمقاولت  املتنازع /  ان  القامة مبا 
بندب  املطالبة  ال��دع��وى ومو�صوعها  اق��ام عليك  قد  امل��رزوق��ي    �صلمان  علي 
خبري متخ�ص�ض مع الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  
. وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2013/10/6 ال�صاعة 8.30 �ض مبكتب 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�صور  فانت مكلف  لذا  امل�صلح 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك 

القل. 
 رئي�س الق�شم               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     

مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر
   يف  الدعوى 75 /2013 تظلم �شرعي         

ان  القامة مبا  لورن�ض   جمهول حمل  ب��ول  �صون  املتظلم �صده /1-  اىل 
علي  عبداهلل  �صمرية  وميثله:  �صي�صون  خو�صرو  �صي�صون  ب��ريل   / املتظلم 
من  تظلم  ومو�صوعه  اع��اله  امل��ذك��ور  التظلم  عليكم  اقامت  قد  قرقا�ض   
وامل�صاريف  والر�صوم   2010/419 رقم  )�صرعي(  عري�صة  على  الم��ر  ق��رار 
.  . وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 2013/9/16 ال�صاعة 8.30 �ض   
مبكتب القا�صي لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 رئي�س الق�شم               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     
مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 466 /2013 مدين كلي               
 CNS LOGISTICS L.L.C )اىل املدعى عليه /1-  �صى ان ا�ض لوجي�صتيك )���ض.ذ.م.م

جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / جريت اي�صرن م.م.ح 
الهرمي  قد  GREAT EASTERN FZE وميثله: حمدان عبداهلل عبدالرحمن علي 
اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 2.017.647.30 
وحتى   2012/4/7 تاريخ  من  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم 
ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض 
املوافق 2013/9/19 ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة ch2D.18 لذا فانت مكلف باحل�صور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة ايام على القل.   
  ق�شم الدعاوي العقارية                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2012/783   جتاري جزئي            
بانوليل  �صانتو�ض  ������ض.ذ.م.م2-  وال�صحن  للمالحة  اميغا   -1/ عليهما  املحكوم  اىل 
�صرييكاندوت   جمهويل حمل القامة   نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة 
بالزام  ال��ربي  للنقل  ن�صوان  ل�صالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف   2013/3/27 بتاريخ 
وقدره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بينهما  فيما  والتكافل  بالت�صامن  عليهما  امل��دع��ى 
38.920 درهم ) ثمانية وثالثون الف وت�صعمائة وع�صرون درهم( مع الفائدة القانونية 
بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام مع الزامهما بالر�صوم 
احل�صوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  خم�صمائة  ومبلغ  وامل�صاريف 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر 
با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�شم الق�شايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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تنطلق الفنانة والنحاتة الفرن�صية اآن دو فيلموجان يف نحتها من الأ�صلوب 
تت�صم  اأع��م��ال��ه��ا  يجعل  م��ا  احل��دي��ث��ة،  التقنيات  م��ن  وت��ق��رب  الكال�صيكي 

ذل���ك يف معر�صها الأخري  ب��روح��ي��ة خ��ا���ص��ة واح��راف��ي��ة ع��ال��ي��ة، جم�����ص��دة 
بعنوان )نب�ض( يف غالريي مارك ها�صم يف بريوت، الذي ت�صمن 40 لوحة 
ت�صكيلية ومنحوتة من الربونز والأ�صمنت والكري�صتال 

والكولج.
غري  لن�صاء  متاثيل  فيلموجان  دو  اآن  اأع��م��ال  ت�صم 
متنا�صقة ويف و�صعيات حزينة وتاأملية وجياكوميتية 
لكنها  األ��ب��ريت��و ج��ي��اك��وم��ي��ت��ي(  ال��ن��ح��ات  اإىل  )ن�����ص��ب��ة 
تنب�ض باحلياة، وت�ّصع بالعواطف الداخلية والروحية، 
م��ن كل  الأ�صئلة، وه��ي م�صتلهمة  م��ن  ك��ث��رياً  وت��ط��رح 
�صيء حولها، خ�صو�صاً اأعمالها الربونزية التي فقدت 
اأق��رب اإىل الآث��ار القدمية التي  ملعانها املعدين وباتت 

تعر�ض يف املتاحف اأو يف باحات الق�صور.
ال��ربون��ز لأن��ه��ا، كما  م���ادة  ع��ل��ى  ت��رك��ز دو فيلموجان 
تقول، نبيلة ودافئة امللم�ض. ولديها لوحات ومنحوتات 
مكونة من ق�صا�صات ورقية وجمالت باألوانها الباهتة 
للمنحوتات.  ج��ل��داً  ي�صبه  م��ا  اإىل  حت��ول��ت  وامل��ع��ت��ق��ة، 
من  �صغريتان  منحوتتان  جمموعتها  ب��ني  وتلفتك 
لالقراب  الرغبة  ت�صتدعيان  الأب��ي�����ض  الكري�صتال 
منهما ومل�صهما بانتباه ودراية وعناية. وت�صري اأعمالها 
ت�صكيل  ال��ت��ق��ن��ي��ة يف  وب��راع��ت��ه��ا  اح��راف��ه��ا  اإىل  ك��اف��ة 

نف�صيات الن�صاء واأفكارهن ورمبا انعزالهن.
ت�صقل الفنانة فكرتها يف املواد التي ت�صتعملها وحتولها 
له  �صعري  كيان  اإىل  اأق��رب  هن  لن�صاء  منحوتات  اإىل 
تر�صم  �صعره،  وت�صفيفة  ونظرته  وملم�صه  تعابريه 
الفنانة العري الأنثوي وتنجح يف ذلك، لكن ل �صيء 
�صيء  كل  وال��ل��ذة.  والن�صوة  والرغبة  ب��الإغ��راء  يوحي 
كل  اإذ  الفرن�صية،  الفنانة  اأعمال  يف  باحل�صمة  يوحي 
�صيء م�صقل ليكون منا�صباً لفكرة الفنانة التعبريية 
وال�صكلية والتاأملية. والالفت يف املنحوتات واللوحات 
اأن املراأة ل تنظر اأبداً اإىل امل�صاهد اأو اإىل الأفق البعيد 
ذاتها  تتاأمل  ونف�صها،  ذات��ه��ا  اإىل  نظرتها  تتوجه  ب��ل 

كاأنها حتافظ على �صرها بعينيها.
اآن دو فيلموجان للوهلة الأوىل  يخيل لزائر معر�ض 
اأنه اأمام منحوتات جياكوميتي اأو اإيقاعها الذي يثري 
العنيدة  اأج�صادها  نحولة  ب�صبب  ال�صديدة  العاطفة 
بالروح،  تتم�صك  التي  ال�صاقني  والطويلة  واملمغوطة 
ليتبني اأنه ي�صاهد قامات مم�صوقة ومرتاحة ل تخ�صى 
مبلم�ض  ك��ث��رياً  الفنانة  تهتم  اإذ  وال���وق���وع،  الن����زلق 
اأعمالها وان�صيابها وعنادها يف البقاء وال�صمود وحفظ 

الأ�صرار.
عرفت اآن دو فيلموجان بح�صا�صيتها النادرة بالإ�صافة 
الفن  يف  وامل��ل��م�����ض  ب���ال���ل���ون  ال���ق���وي  اإح�����ص��ا���ص��ه��ا  اإىل 
ت�صتلهمها  حولها  من  الأم��ور  ترى  وهي  الت�صويري، 
منحوتاتها  م��ع��ظ��م  ف�����ص��ول��ي��ة.  ب���ن���ظ���رة  وحت��ل��ل��ه��ا 
ت�صويرية ويف الوقت نف�صه منف�صلة عن الواقع، توؤكد 
غلبة العاطفة والطاقة يف احلياة، ونتيجة لذلك تدور 

غالبية اأعمالها حول التعبري عن الطبيعة الب�صرية.
وتعمل  وتعي�ض  ب��اري�����ض  يف  فيلموجان  دو  اآن  ول���دت 
 10 م��دى  على  مكثفا  ت��دري��ب��اً  تابعت  ن��ي��وي��ورك.  يف 
كلية  ذل��ك  الفنية مبا يف  امل��دار���ض  �صنوات يف خمتلف 
هارفارد للفنون وغريها. كانت بداية اهتمامها تدور 
من  وخ�صائ�صه  اللون  وك��ان  التجريدّي.  الفن  ح��ول 
اهتمامها  اجت��ه  م��ا  �صرعان  ل��ك��ن،  اهتماماتها،  اأك���رب 
اإىل ال��ك��ولج امل��ل��ّون وم��ن ث��م اإىل النحت الأق���رب اىل 
الكال�صيكي. خالل )معر�ض نيويورك الفني( يف عام 
2000 لفتت موهبتها الفنية نظر الفنان الإيطايل 
متابعة  على  ف�صجعها  كا�صيو،  لورينزو  ال�صيت  ذائ��ع 
التقنية،  خرباتها  تطوير  خ�صو�صاً  الفنية،  الدرا�صة 
ل �صيما النحتية منها، ريثما تتمكن من قدرتها على 
اأفكارها  ه���وى  ع��ل��ى  امل����واد  خمتلف  وت�صكيل  ت��ط��وي��ع 
واأح��ا���ص��ي�����ص��ه��ا. و���ص��ب��ق اأن ج��ال��ت ال��ف��ن��ان��ة م��ن خالل 

اأعمالها على عوا�صم اأوروبية واأمريكية.

�أعمالها تت�ضم بروحية خا�ضة و�حرت�فية عالية

دو فيلموجان تعر�ض �أهم �أعمالها من خالل )نب�ض(

اأك����د ���ص��ع��ادة ب���الل ال���ب���دور اإن ال������وزارة كانت  ب�����دوره 
امللتقى  ه��ذا  تنظيم  على  بعيدة  ف��رة  ومنذ  حري�صة 
الفنون  جم��ال  يف  العاملة  اجلمعيات  بروؤ�صاء  واللقاء 
ال�صعبية والتي يزيد عددها على 27 جمعية لإميانها 
ب���اأن احل��دي��ث امل��ب��ا���ص��ر، وع��ر���ض ك��اف��ة وج��ه��ات النظر، 
وم�صاكلها  اجلمعيات  تلك  مالحظات  اإىل  وال�صتماع 
بداية  ي���ك���ون  اأن  اأن�����ص��ط��ت��ه��ا، مي��ك��ن  ت��ع��ر���ض  ال���ت���ي 
بقاع  ك��اف��ة  يف  املنت�صرة  اجلمعيات  دور  لتفعيل  ق��وي��ة 
الإمارات،والتي تعد اأهم الكوادر املهتمة باحلفاظ على 
والندثار،  التحريف  من  الإماراتية  ال�صعبية  الفنون 
اآل  اإىل اهتمام معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك  م�صريا 
بتفعيل  املجتمع  وال�صباب وتنمية  الثقافة  نهيان وزير 
العقبات  كافة  وتذليل  ال�صعبية  الفنون  جمعيات  دور 

التي تواجهها من خالل اآليات وا�صحة.
واأو�صح البدور اإن امللتقى يت�صمن العديد من املحاور 
الثقافة  وزارة  وا�صراتيجية  روؤي��ة  ا�صتعرا�ض  ومنها 
وال�صباب وتنمية املجتمع الذي دعا اإليها معايل ال�صيخ 
الأول يف توليه  اليوم  اآل نهيان منذ  نهيان بن مبارك 
امل�صوؤولية وهي الرامية اإىل حماية الراث غري املادي 
دعم جمعيات  الإماراتية من خالل  ال�صعبية  والفنون 
دورها  اإب����راز  بغية  وم��ع��ن��وي��اً  م��ادي��اً  ال�صعبية  ال��ف��ن��ون 
اأن�����ص��ط��ت��ه��ا، وع���رب ت��و���ص��ي��ح ح��ق��وق وواجبات  وت��ف��ع��ي��ل 
ه����ذه اجل��م��ع��ي��ات ال���ت���ي ح���دده���ا ال���ق���ان���ون الحت�����ادي 
الأن�صطة  متابعة  يف  الثقافة  وزارة  واخت�صا�ض  ودور 
املعوقات  كافة  امللتقى  يناق�ض  كما  للجمعيات،  الفنية 
وو�صع  واأن�����ص��ط��ت��ه��ا  ت��واج��ه عملها  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات 
العديد من املقرحات العملية والنقاط احليوية لكي 
تطلع اجلمعيات بدور بارز يف حماية الفنون ال�صعبية 
الثقافة  وزارة  ت��ق��وم  اأن  ع��ل��ى  امل�����ادي،  غ��ري  وال�����راث 

امل�صكالت  لكافة  امل��ق��رح��ات وو���ص��ع احل��ل��ول  ب��درا���ص��ة 
التي تواجه تلك اجلمعيات بالتعاون مع وزارة ال�صوؤون 

الجتماعية.
الثقافة  ل�صوؤون  امل�صاعد  ال���وزارة  وكيل  �صعادة  واأ���ص��ار 
ال�صعبية  ال��ف��ن��ون  م��ل��ت��ق��ى  ت��ن��ظ��ي��م  اأن  اإىل  وال��ف��ن��ون 
ال�صراتيجية  الأه��داف  مع  متا�صيا  ياأتي  وفعالياته، 
باحلركة  الرت���ق���اء  يف   )2013-2011( ل���ل���وزارة 
ال���راث الإم��ارات��ي غ��ري املادي  الفنية واحل��ف��اظ على 

موؤكدا اأن وزارة الثقافة وال�صباب وتنمية املجتمع تبذل 
الفنون  ملمار�صة  املالئم  املناخ  لتوفري  �صخمة  جهودا 
ال�صعبية واحلفاظ عليها والتوا�صل بني الأجيال �صواء 
خالل  م��ن  ،اأو  ال�صعبية  ال��ف��ن��ون  جمعيات  خ��الل  م��ن 
الوزارة  تنظمها  التي  والأن�صطة  والفعاليات  املبادرات 

على م�صتوى الدولة.
ه���ذا وق����دم اأع�����ص��اء ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��دي��د م��ن املقرحات 
اأن تكون داعمة لنجاح امللتقى يف  واحللول التي ميكن 

حتقيق اأهدافه كما ناق�صت اللجنة عددا من املبادرات 
ومدار�صها  ال��رب��ي��ة  وزارة  م��ع  ال����وزارة  تنظمها  ال��ت��ي 

لتعريف الطالب بالفنون ال�صعبية .
املوؤ�ص�صات  دور  تفعيل  اأهمية  على  الجتماع  رك��ز  كما 
من  وتقريبها  الفنون  هذه  لن�صر  بالدولة  الإعالمية 
الثقافية  امل��راك��ز  تبني  اإىل  اإ�صافة  اجل��دي��دة  الأج��ي��ال 
كفعالية  ال�صعبية  الفنون  لأن�صطة  بالدولة  املنت�صرة 
ال��ت��ي تقدمها ع��ل��ى مدار  ال��ربام��ج  ك��اف��ة  اأ���ص��ا���ص��ي��ة يف 

ثقافة وفن�ن

25
بهدف مناق�ضة معوقات جمعيات �لفنون 

�لثقافة تنظم ملتقى �لفنون �ل�سعبية �لثاين مب�ساركة ما يزيد عن 27 جمعية 
•• دبي –الفجر:

عقدت وز�رة �لثقافة و�ل�ضباب وتنمية �ملجتمع �جتماعًا حت�ضرييًا �ضم �أع�ضاء �للجنة �ملنظمة لفعاليات ملتقى �لفنون �ل�ضعبية �لثاين و�ملقرر �أن تنظمه 
�لبدور وكيل  �لثقايف يف عجمان تر�أ�ض �لإجتماع �ضعادة بالل  �ملو�فق 11 �ضبتمرب �جلاري باملركز  �أم�ض �لربعاء  ، وذلك �ضباح  �ملقبلة  �لوز�رة يف �لفرتة 
�لوز�رة �مل�ضاعد ل�ضوؤون �لثقافة و�لفنون وح�ضور وليد �لزعابي مدير �إد�رة �لرت�ث و�لفنون و �لفنان عيد �لفرج رئي�ض �للجنة وع�ضوية �لدكتور �ضعيد 

�حلد�د و�لباحث �ضعيد بومبان و�لدكتور نا�ضر حديد وحميد �ل علي ومقرر �للجنة جمال �ل�ضحي ، ملناق�ضة خطة تنفيذ �مللتقى.

365 طريقة لالت�سال باأطفالك
 

يبدو اأنكما �صمعتما بهذا من قبل، األي�ض كذلك؟!! 365 طريقة لالت�صال 
مع اأطفالك، هو كتاب يت�صمن جمموعة من الأن�صطة، نعم الأن�صطة! ولكن 
للتعرف  للوالدين  الفر�صة  يهيئ  اإذ  ذل��ك؛  قيمة من جمرد  اأعلى  الكتاب 
باأبنائهما  وات�صاًل  اأكرث قرباً  بها، جتمعلهما  على طرق جديدة مل يفكرا 
العمل. فالوالدية )الأب��وة والأمومة( هي  اليومية وحياة  يف زحام احلياة 
طريق وعر مليء باملنحنيات واملرتفعات، ي�صتمتع بها اأحياناً ومُتل اأحياناً. 
الآباء  من  اأن كثرياً  بومبيخ  اآن  ت�صارلني  الكتاب  تعتقد موؤلفة  ذلك،  ومع 
والأمهات يقعون حتت �صغط احلياة الذي يفعمهم باخلوف. وغالباً، فاإن 
الق�ص�ض الذي ينطوي عليه الكتاب عن حياة مثل هوؤلء النا�ض يقدم لنا 
مناذج طيبة حول كيفية ت�صرف الوالدين مع اأبنائهما من وجهة نظرهما 
ولي�ض من وجهة نظر اأبنائهما. فكتاب 365 طريقة لالت�صال مع اأطفالك 
قد ُكِتَب لي�صاعد الآباء ليتخل�صوا من خماوفهم الوالدية وليوؤمنوا بدفء 
على  بها  ينعمون  حكمة  من  العالقة  ه��ذه  ت�صفيه  وم��ا  ببنيهم  عالقتهم 
امل�صتفادة  والدرو�ض  واحلما�صة  التلقائية  على  اأعينهم  ويفتحون  اأطفالهم 
التي ي�صاركونهم فيها. وعلى الرغم من اأن �صل�صلة الق�ص�ض الق�صري، عن 
الكتاب،  موؤلفة  �صاقتها  التي  القليلة  والأمثلة  باأطفالك  الت�صال  اأ�صاليب 
اإل اأن كتاب 365 طريقة لالت�صال مع اأطفالك �صوف ي�صاعدك يف جممله 
دافئة  اإيجابية ممتعة مثرية للفكر،  ببنيك بطريقة عملية  على الت�صال 
ومثيبة. ومهما كان عمر ابنك اأو عمرك، مل تفت الفر�صة بعد؛ اأن جترب 
 365 ك��ت��اب  اإن  ببنيك.  عالقتك  على  معنى  اإ���ص��ف��اء  حت���اول  اأو  منها  اأي���اً 
اأطفالك �صوف ي�صاعدك لي�ض فقط على ال�صتمتاع  طريقة لالت�صال مع 
برحلة احلياة ومعركها الوعر يف تربية اأبنائك، ولكن اأي�صاً ي�صاعدك يف 
ال�صتمتاع مبا تنقله الق�ص�ض التي �صاقتها موؤلفته، وما بها من حماولت 

وحتديدات
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ل�ست  �خلـــــال:  ــف  ــس يــو�
رومان�سيًا

عاطفي  ه��و  ب��ل  يظهر  كما  رومان�صياً  لي�ض  اأن��ه  اخل��ال  يو�صف  املمثل  اأّك���د 
وح�صا�ض وقال: قد اأفجر رومان�صيتي مرة يف ال�صنة بطريقة جنونية. حول 
م�صرحية  م�صاركته يف  بعد  اإل  �صوته  يعلم حجم  يكن  اأن��ه مل  ذك��ر  الغناء 
)اآخر يوم( مع اأ�صامة الرحباين الذي له ف�صل كبري عليه، كا�صفاً اأنه عا�صق 

للم�صرح وينتظر فر�صة الإطاللة يف عمل �صخم.

ح�سن ح�سني يف )ر�حة(
الفني  الن�صاط  بعد حالة من  راح��ة  الدخول يف  الفنان ح�صن ح�صني  قرر 
�صارك خاللها يف م�صل�صل واأربعة اأفالم. و�صارك ح�صن ح�صني يف م�صل�صل 
)مزاج اخلري( حيث ج�صد �صخ�صية املعلم نوح، الذي نا�صب خمي�ض اأفندينا 
م�صطفى �صعبان العداء يف العمل الذي تدور اأحداثه حول جتارة املخدرات 
واأقرا�ض الرامادول. م�صل�صل مزاج اخلري بطولة م�صطفى �صعبان وعال 
غامن ودرة و�صميحة اأيوب وح�صن ح�صني وحممود اجلندي وحممد جناتي 

واخراج جمدي الهواري وتاأليف اأحمد عبدالفتاح. 
اأن��ف��ه( م��ع رام���ز جالل،  ك��م��ا ق���دم ح�صن ح�صني اأرب��ع��ة اأف����الم ه��ي )رغ���م 
رم�صان  حممد  مع  الأ�صد(  و)قلب  فرغلي،  حورية  مع  عمتي(  و)نظرية 

الذي يعر�ض حاليا يف دور ال�صينما.

ل عالقة ل�ضخ�ضية �ملمثل باأدو�ره 

ع�سام بريدي: �لنتاج و�لق�سة �أهم ركيزة لنجاح �ي عمل

جنوى فوؤ�د ت�سارك
 يف فيلم )للمر�هقات فقط(
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ممثل ومغٍن لبناين �ضاب، غاب عن �لفن لأ�ضباب �إنتاجية، لكنه تاألق متثياًل باأدو�ر كوميدية ودر�مية مّهدت له 
�لطريق نحو �أعمال عربية م�ضرتكة حققت جناحات. فبعد م�ضل�ضل )�ل�ضحرورة( �أطّل ع�ضام بريدي يف دور 

در�مي يف م�ضل�ضل )لعبة �ملوت( وي�ضتعد للعودة �إىل �لكوميديا يف )�ضيت كوم( تلفزيوين لبناين. 
عن م�ضاركاته �لدر�مية �لعربية ونظرته �إىل �خلليط �للبناين و�ل�ضوري و�مل�ضري يف �مل�ضل�ضالت، كان مع بريدي 

هذ� �حلو�ر:

الرم�صانية  ال���درام���ا  مت��ي��زت   •
وال�صوري  ال��ل��ب��ن��اين  ب��خ��ل��ي��ط��ه��ا 
على  ذل��ك  انعكا�ض  فما  وامل�صري، 

الدراما العربية؟
امل�صري  بني  التنوع  ه��ذا  �صاهم   -
مزج  يف  وال���ل���ب���ن���اين  وال���������ص����وري 
وجمع  املختلفة  العربية  الثقافات 
ب��ي��ئ��ات��ه��ا يف ع��م��ل درام������ي واح����د، 
جمموعة  تتعاون  الأوىل  فللمرة 
واملخرجني  والكتاب  املمثلني  من 
م����ن ب���ي���ئ���ات ع���رب���ي���ة خم��ت��ل��ف��ة يف 
ع��م��ل درام����ي واح����د، ت��ت��ب��ادل فيه 
التي  الأف��ك��ار  جمع  ب��ه��دف  الآراء 
ن��ت��ك��ل��م ع��ن��ه��ا ع�������ادة، ح�����ول غنى 
العربي،  العامل  يف  الثقايف  التنوع 

وتقدميها يف عمل عربي جامع.
ب����ني هذه  مل�������ص���َت مت����اي����زاً  ه����ل   •

الثقافات اأم تقارباً؟
اأمور  يف  متقاربون  اأن��ن��ا  وج��دت   -
���ص��ت��ى ون�����ص��ت��ط��ي��ع ال���ت���ف���اه���م مع 
الأفكار،  مبختلف  البع�ض  بع�صنا 
علماً اأن جتاربنا الدرامية العربية 
لبنانيني كانت حمدودة  كممثلني 
����ص���اب���ق���اً، ل��ك��ن وق��ع��ن��ا ك��ب��ري على 
وُيح�صب  ك��ك��ل  ال��ع��رب��ي��ة  ال���درام���ا 
الدراما  اأن  ي��وؤك��د  م��ا  ح�����ص��اب،  لنا 
انت�صارها  حت��ق��ق  مل  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
املطلوب ب�صبب املادة التي عوجلت 
اأداء  ب�صبب  ولي�ض  الن�ض  اأي  فيها 

املمثلني.
• بعد م�صاركتك يف )ال�صحرورة(، 
واأخرياً يف )لعبة املوت( كيف تقّيم 

الأ�صداء جتاه اأدوارك العربية؟
م�����ص��ارك��ات��ي هذه  اأن  ���ص��ك يف  - ل 
اجلمهور  اأن  خ�صو�صاً  دعمتني، 
هذا  ملتابعة  ف�صول  لديه  العربي 

التمايز بني امل�صريني وال�صوريني 
انطباعاً  انعك�ض  م��ا  واللبنانيني، 
جميال على م�صل�صل )لعبة املوت( 
الأوىل  املرتبة  ال��ذي جنح واح��ت��ّل 
العامل  دول  م��ن  وغ���ريه  لبنان  يف 

العربي.
• هل لتحقيق )لعبة املوت( املرتبة 
اإيجابية  انعكا�صات  عربياً  الأوىل 
على انت�صار املمثلني اللبنانيني يف 

العامل العربي؟
اأراها  التي  الإيجابية  الناحية   -
يف هذا امل�صل�صل تاأكيده اأن امل�صكلة 
الدراما  انت�صار  دون  حت��ول  ال��ت��ي 
اللبنانية ل تكمن يف اأداء املمثلني 
ب��ل يف م��وا���ص��ي��ع��ه��ا اخل��ا���ص��ة غري 
ال�صاملة التي تظهرنا كاأننا نعي�ض 
اآخ�����ر، غ���ري معنيني  ع��ل��ى ك���وك���ب 
مبحيطنا ومنزوين يف طروحاتنا. 
العربية  الأع��م��ال  �صاهمت  لذلك 
)لعبة  ب��ي��ن��ه��ا  وم�����ن  امل�������ص���رك���ة، 
املوت(، بتعريف العرب اإىل املمثلني 

اللبنانيني ب�صكل اأو�صع واأ�صرع.
كرث  لبنانيون  مم��ث��ل��ون  ان��ت��ق��د   •
الأعمال  يف  اإليهم  امل�صندة  الأدوار 

العربية، فهل تغرّي هذا الواقع؟
يف  ال��رئ��ي�����ص��ة  الأدوار  اأ����ص���ن���دت   -
اللبنانيني،  اإىل  امل������وت(  )ل��ع��ب��ة 
وهذا دليل على اأن هذا العمل قام 
على جمموعة من املمثلني ي�صكل 
ما  منهم.  مهماً  ج��زءاً  اللبنانيون 
التي  الن�صو�ض  ه��ي  ب��راأي��ي  تغرّي 
باتت ت�صم �صخ�صيات لبنانية من 
خمتلفة  عربية  �صخ�صيات  �صمن 
للن�صو�ض  خالفاً  فيها،  م��وج��ودة 
اأُ�صندت  ال��ت��ي  ال�����ص��اب��ق��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
اإىل  اأجنبية  �صخ�صيات  اأدوار  فيها 

املمثلني اللبنانيني.
العربية  الأزم������ات  م���ّه���دت  ه���ل   •
الف�صائيات  انفتاح  اأم  املزيج  لهذا 

العربية وانت�صارها؟
اإىل  الأع��م��ال  بع�ض  - مّهد جن��اح 
لهذه  ال��ع��رب��ي  اجل��م��ه��ور  حما�صة 
ال��رك��ي��ب��ة امل���ن���وع���ة يف ال����درام����ا، 
العربية  امل���ح���ط���ات  ف���اأ����ص���ب���ح���ت 
تطالب بها. ف�صال عن اأن الأو�صاع 
غالبية  ت�صوير  فر�صت  ال�صورية 
علماً  لبنان.  يف  القوية  الإنتاجات 
اأنه توافر هذا العام كّم ل باأ�ض به 
من امل�صل�صالت ال�صورية ال�صرف، 
ال�صوري  الو�صع  اأن  اأرى  ل  لذلك 
ال���ذي ف��ر���ض التعاون  امل���ت���اأزم ه��و 
خ�صو�صاً  اللبنانيني،  املمثلني  مع 
منت�صرون  ال�صوريني  املمثلني  اأن 
العربية ول يحتاجون  البلدان  يف 

اإلينا.
يف  تابعتها  التي  امل�صل�صالت  ما   •

�صهر رم�صان؟
ب����ت����واف����ر  ال������ع������ام  - مت����ي����ز ه��������ذا 
درام��ي��ة مم��ي��زة مبمثليها  اأع��م��ال 
بينها:  من  واإنتاجها،  وخمرجيها 
لعبة  قليل،  بعد  �صنعود  )العراف، 
من  ولدة  ال�������ص���ام،  ق���م���ر  امل�������وت، 
اخلا�صرة، جذور(، فكانت املناف�صة 
قوية خ�صو�صاً اأن لكل منها ن�صبة 
حُت�صر  ومل  م��ع��ي��ن��ة،  م�����ص��اه��دي��ن 
املتابعة بعمل واحد، كما ح�صل يف 

ال�صنوات ال�صابقة.
توافرها  ال��واج��ب  املقومات  م��ا   •
يف الدراما اللبنانية لتدخل �صمن 

هذه املناف�صة القوية؟
- يحتاج اأي عمل درامي اإىل اإنتاج 
اأول واإىل ق�صة ثانياً. ي�صكل هذان 

العمل،  ل��ن��ج��اح  رك��ي��زة  ال��ع��ام��الن 
على  املمثلني  دور  يقت�صر  بينما 
اإذا  واإل����ب����ا�����ص����ه،  ال���ع���م���ل  جت�����ص��ي��د 
لكن  جميلة،  ثياباً  التعبري،  ج��از 
نحتاً  اجل��م��ي��ل  اجل�����ص��م  ي��ت��ط��ّل��ب 
لزم  مت���وي���ل  ت���اأم���ني  ع���رب  اأوًل، 
ل��ت�����ص��وي��ر امل�����ص��اه��د ال��ق��وي��ة بدل 
منا�صب  كا�صت  وت��ق��دمي  اإل��غ��ائ��ه��ا، 
ممثلني  ع�����ن  ال����ص���ت���غ���ن���اء  ب������دل 
ج��ي��دي��ن ل��ع��دم ال���ق���درة ع��ل��ى دفع 

بدل اأتعابهم.
 توؤثر هذه العوامل الإنتاجية على 
اإىل  بالن�صبة  اأم���ا  ال��ع��م��ل.  نتيجة 
ُتكتب  فلالأ�صف  وال��ن�����ض،  الق�صة 
ن�����ص��و���ض ل ت��ع��ن��ي امل��ج��ت��م��ع، لذا 
غريبة  وه��ي  م�صمونها  ن�صتغرب 

عنا.
• ويف الإخراج؟

العامل  خم���رج���ي  اأه������م  ل���دي���ن���ا   -
العربي، اإمنا ل يتوافر لدينا اإنتاج 
كفيل بتنفيذ العمل كما يجب، ول 
املخرجون  ي�صتطيع  جميل  ن�ض 
يبدعوا  اأن  خالله  من  اللبنانيون 
فكيف  اأف��ك��اره��م.  يف  وي�صر�صلوا 
ي���ع���م���ل���ون يف ظ����ل غ����ي����اب رك���ائ���ز 

اأ�صا�صية للتنفيذ؟
املنتجني  ���ص��ع��ي��د  ع��ل��ى  ن���ّوع���ت   •
معيار  اأي  وال��ك��ّت��اب،  وامل��خ��رج��ني 
لقبول  الأه���م  ه��و  اإل��ي��ك  بالن�صبة 

امل�صاركة يف عمل يعر�ض عليك؟
املوؤلفة  ال��رك��ي��ب��ة  اأه��م��ي��ة  رغ���م   -
من هوؤلء الثالثة، لكنني ل اأركز 
على هوية اأي منهم بل على الن�ض 
الذي اأقراأه، ومدى قدرتي كممثل 
التي  ال�صخ�صية  التعبري عن  على 
اأج�ّصدها، ف�صال عن اأنني، عندما 
اأقبل  اأو  اأرف�صه  اإم��ا  الن�ض،  اأق���راأ 
على  م�صاركتي  اأب��ن��ي  ل  ف��اأن��ا  ب���ه، 
اخلوف من اأن ي�صبب رف�صي لدور 
الكاتب  م��ع  �صخ�صية  م�صكلة  م��ا 
يحرم  ان  يجب  براأيي  املنتج.  اأو 
الأدوار  اخ���ت���ي���ار  يف  ح��ق��ه  امل��م��ث��ل 
يجب،  كما  اأداءه���ا  ي�صتطيع  التي 
�صلباً  �صينعك�ض  اخل��ي��ار  ه���ذا  لأن 
نهاية  يف  امل�صل�صل  على  اإيجاباً  اأو 

املطاف.
على  العربية  اأدوارك  اقت�صرت   •
ال���درام���ا فيما ن��ّوع��ت حم��ل��ي��اً بني 
ت�صعى  ه��ل  وال���درام���ا،  الكوميديا 

اإىل دور كوميدي عربي؟

اإمنا  ك���ث���رية،  اأم�����ور  اإىل  اأط���م���ح   -
اإطار  يف  �صّبت  امل��ت��واف��رة  الفر�ض 
العربي  دوري  اأن  رغ���م  ال���درام���ا، 
يف  الوحيد  الكوميدي  ك��ان  الأول 
املخرج  م��ع  ال�صم�ض(  )ب���اب  فيلم 
ي��و���ص��ف ���ص��اه��ني. ف�����ص��ال ع���ن اأنه 
م�صل�صل  يف  دور  ع���ل���ي  ع����ر�����ض 
اأت����ف����ق مع  )����ص���ب���اي���ا( ل��ك��ن��ن��ي مل 

املعنيني.
• براأيك هل توؤثر �صخ�صية املمثل 
الكوميديا  ب����ني  خ���ي���ارات���ه  ع���ل���ى 

والدراما؟
املمثل  ل�����ص��خ�����ص��ي��ة  ع���الق���ة  ل   -
باأدواره، ومن ال�صروري األ يوؤدي 
املمثل الأدوار التي ت�صبه �صخ�صيته 
فح�صب بل اأن ينّوع. بالن�صبة اإيل، 
اإ�صافة  ت�صكل  التي  الأدوار  اأختار 
واىل  املهنية  م�صريتي  اإىل  معينة 
من اأتعاون معهم، مع الإ�صارة اإىل 
يوؤدون  لبنانيني  ممثلني  ثمة  اأن 
الدور نف�صه يف الأعمال كافة على 
الإن�صان  اأو  ال� )دون ج��وان(  غ��رار 
ال�صاخر...  امل��ه�����ص��وم  اأو  امل���ع���ذب، 
هوؤلء ل ميكن اعتبارهم ممثلني 
�صخ�صيات  ي������وؤدون  ل  دام�����وا  م���ا 

درامية خمتلفة.
الكّتاب  على  امل�صوؤولية  تقع  األ   •
قالب  يف  املمثلني  ي�صعون  الذين 
خم�ص�صة  اأدواراً  ويكتبون  معني 

لهوؤلء؟
الأ�صا�صية،  امل�صكلة  - طبعاً، لذلك 
الكوميديا،  اأو  ال���درام���ا  يف  ���ص��واء 
تاأتي  التي  الفريق  تركيبة  يف  هي 
بع�ض  ف�����ص��ل  اإىل  وت������وؤدي  م��ع��ل��ب��ة 
اأن اختيار ممثلني  الأع��م��ال، رغ��م 
العن�صر  ه���و  ل������الأدوار  م��ن��ا���ص��ب��ني 

الأ�صا�ض يف العمل.
ر بعد )لعبة املوت(؟ • ماذا حت�صّ

- )�صيت كوم( كوميدي تلفزيوين 
 MTV ص��ي��ع��ر���ض ع���رب ���ص��ا���ص��ة���
وهو  اأك��ت��وب��ر،  �صهر  يف  اللبنانية 
عبارة عن م�صروع اأجنبي �صيلبنن، 
ويقوم على روحية �صيت كوم )اآدم 
مغاير  اإمن�����ا مب�����ص��م��ون  وح�������وا(، 
تفا�صيله  ع��ن  نتحدث  ل��ن  طبعاً، 
لأنه يف فرة التح�صري ومل يجهز 

بعد.
ال�صاحة  ع�����ن  ال����غ����ي����اب  مل�������اذا   •

الغنائية؟
- لأ�صباب اإنتاجية. قمت باخلطوة 

الأوىل وقدمت نف�صي اإىل ال�صاحة 
الدعم  اأج���د  مل  لكنني  الغنائية، 
اأنني  رغ����م  ل��ال���ص��ت��م��رار،  ال�����الزم 
يف  اإنتاجياً  دعماً  اأتلقى  اأن  توقعت 

مكان ما ولكن ذلك مل يتحقق.
• ملاذا مل يتم ا�صتغالل موهبتك، 
�صواء يف التمثيل اأو الغناء، يف عمل 

ا�صتعرا�صي غنائي؟
- ل اأفكر يف املو�صوع ول اأريد لوم 
اأحد، لأنني قمت مبا يلزم لتقدمي 
ن��ف�����ص��ي ك���م���غ���ٍن، ف�����ص��ال ع����ن اأن 
امل�صارح اللبنانية حم�صورة باأنا�ض 
يحني  اأن  م���ن  ب���د  ول  م��ع��ي��ن��ني، 
الوقت املنا�صب لتقدمي الثنني يف 

عمل واحد.
�صينمائية  ع��رو���ص��اً  تلقيت  ه��ل   •

جديدة بعد )باب ال�صم�ض(؟
لروؤية  اأت��اأ���ص��ف  ب��امل��ن��ا���ص��ب��ة،  ل.   -
الأفالم  يف  ال�صينمائية  ال��ك��وارث 
يف  اأحدهم  رغ��ب  فكلما  اللبنانية، 
معينة  تلفزيونية  حلقة  تطوير 
ينقلها اإىل ال�صينما، وهذه م�صخرة 
وا�صتغباء للجمهور! اأتابع الأفالم 
واأحزن  يومي  ب�صكل  ال�صينمائية 
عندما اأرى اإعالناً لفيلم �صينمائي 

لبناين �صخيف يف ال�صالت.
جنح �صيت ك��وم )اآدم وح��وا( يف   •
النوع  ه��ذا  الأرب��ع��ة، لكن  موا�صمه 
ال���ك���وم���ي���دي اإن���ت���اج���ه خ���ج���ول يف 

لبنان، ما ال�صبب؟
ال����ن����وع من  ه�����ذا  ي��ت��ن��ا���ص��ب  ل   -
والق�صري  اخلفيف  ك��وم(  )ال�صيت 
التجارية،  ال�صا�صات  م�صلحة  مع 
مادياً عرب  م���ردوداً  لأن��ه ل يوؤّمن 
الإعالنات لذلك ل يهمها اإنتاجه، 
)اآدم وح����وا( اىل  ا���ص��ط��رن��ا يف  م��ا 
جمع مواقف عّدة يف حلقة واحدة، 
�صاعة  ن�صف  اإىل  مدتها  لتطول 
ميكن من خاللها مترير اإعالنات 

جتارية.
مل��اذا مل تطور وباتري�صيا منور   •
عمل  يف  الكوميدية  الثنائية  هذه 

جديد؟
- ل اأح��ب��ذ ا���ص��ت��ن��زاف جن���اح عمل 
ذهن  يف  يبقى  اأن  اأف�����ص��ل  ب��ل  م���ا، 
ب�صمة  ويحمل  جميال  اجلمهور 
واأنا  باتري�صيا  ننتقل  مميزة، رمبا 
روحية  عن  بعيد  جديد  عمل  اإىل 
عماًل  ي���ك���ون  ق����د  وح��������وا(،  )اآدم 

م�صرحياً ياأتي يف الوقت املنا�صب.

ك�صفت الفنانة امل�صرية جنوى فوؤاد عن اأنها ت�صارك يف فيلم 
ملوقف  ابنتها  تتعر�ض  اأم  دور  وجت�صد  فقط(،  )للمراهقات 

�صارم من اإدمانها للمخدرات يف �صن ال� 16.
ي��ن��اق�����ض ق�صايا  ال��ف��ي��ل��م  اأن  ل��� )ال������راي(:  واأو���ص��ح��ت ف����وؤاد 
املراهقات، خ�صو�صاً اأن تلك الفرة احلرجة يف عمر الإن�صان 
اأن هذا  جتعله متخبطا عاطفياً وعقلياً، واإن كانت ت�صك يف 
التعاي�ض  نتيجة  امل�صرية، وذلك  الثورة  بعد  تغرّي  الأمر قد 

مع الو�صع ال�صيا�صي احلايل والتفاعل مع احلالة الثورية.
وعن دورها؛ قالت: )اأوؤدي دور اأم تتعر�ض ابنتها ملوقف �صارم 
من اإدمانها للمخدرات، وحتاول بكل جهدها اأن تخرج ابنتها 
من هذه احلالة، فتكت�صف اأ�صياء اأخرى عن ابنتها مل تعرفها 

من قبل(.
الفيلم من بطولة؛ رول �صامية ومي�صرة وحممود اجلندي، 

ومن تاأليف �صريف حلمي واإخراج �صيد �صيف.
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يف ربيع عام 2011، ح�ضل �ملمثل �آ�ضتون كوت�ضر على فر�ضة مقابلة موؤ�ض�ض �ضركة )�آبل( �ضتيف جوبز، لكن مل 
يحدث ذلك �للقاء لأن كوت�ضر كان من�ضغاًل بعمله. ثم يف 5 �أكتوبر تويف جوبز عن عمر 56 عامًا وترك ور�ءه 

تذكار�ت كثرية حول �لعامل. 

وقع يف غر�م �ضخ�ضية �ضتيف جوبز وفهمها 

جوبز  �ستيف  �لتكنولوجيا  عامل  ورمز  كوت�سر  �أ�ستون   ..  Jobs

ي����وؤدي دور  ال���ذي  اآ���ص��ت��ون كوت�صر  ي��ق��ول 
التكنولوجيا  ع����امل  يف  ال��ك��ب��ري  ال���رم���ز 
 Jobs فيلم  يف  ج��وب��ز  �صتيف  امل��ت��ط��ورة 
حتدث  الأم���������ور  اأن  )اأظ��������ن  اجل�����دي�����د: 
اأعظم  اأح��د  اعتباره  ميكن  معني.  ل�صبب 
اأعلم  ل��ك��ن��ي ل  ع�����ص��ري.  امل��خ��رع��ني يف 
ذلك  م��ن  اأح�صل عليه  اأن  ك��ان ميكن  م��ا 

اللقاء(.
كان  اأن���ه  كوت�صر  يعترب  الأول،  امل��ق��ام  يف 
جوبز  ع��ن  م��وؤق��ت  انطباع  على  ليح�صل 
يف ح���ال ال��ت��ق��ى ب���ه، وك���ان ذل���ك لينعك�ض 
�صلباً على طريقة جت�صيده للدور: )رمبا 
فعل اأمراً مل ي�صبق اأن قام به اإل يف ذلك 
الأمر.  اليوم، لكني كنت لأمت�صك بذلك 
لذا رمبا، واأق��ول رمب��ا... كنت حمظوظاً 

لأنني مل اأقابله(.
 Jobs فيلم  ع��ن  ي��ت��ح��دث  كوت�صر  ك���ان 
قبل عر�صه اأمام جمموعة من املدعوين 
من بينهم: مديرون تنفيذيون ل�صركات 
تكنولوجية متطورة و�صحافيون يف �صان 
 35( كوت�صر  املمثل  جل�ض  فران�صي�صكو. 
عاماً( يف �صالة املوؤمترات يف فندق )ريتز 
كارلتون( مع خمرج الفيلم جو�صوا مايكل 
�صترين، وقد بدا بعيداً عن اأجواء الأعمال 
التلفزيونية الكوميدية التي ا�صتهر بها: 
 Two and وال��دن �صميت يف برنامج 
ق��ن��اة )���ص��ي بي  a Half Men ع��ل��ى 
 That برنامج  يف  كيل�صو  ومايكل  اإ���ض( 

70s Show على قناة )فوك�ض(.
كان  ال��ت��ي  اخل��رق��اء  ال�صخ�صيات  ب�صبب 
التلفزيون،  ع��ل��ى  امل��م��ث��ل  ه���ذا  يج�صدها 
ي����وؤدي دور ج��وب��ز على  اأن  ف��ك��رة  ق��وب��ل��ت 
ال�����ص��ا���ص��ة ب��ك��م ه���ائ���ل م���ن ال�����ص��ك��وك يف 
لعباً  كوت�صر  ك��ان  لطاملا  لكن  ال��ب��داي��ة. 
جتاه  �صغف  ولديه  التكنولوجيا  عامل  يف 
يعمل  وهو  الجتماعية،  الإع��الم  و�صائل 

كم�صتثمر راأ�صمايل يف ال�صركات املبتدئة.

�إ�ضادة هائلة
قبل  وا�صعاً  اأث��ار جدًل  الفيلم  اأن  �صحيح 
ع��ر���ص��ه، مب��ا يف ذل��ك ان��ت��ق��ادات م��ن اأحد 
م��وؤ���ص�����ص��ي ���ص��رك��ة )اآب����ل( و���ص��دي��ق جوبز 
ال���ق���دمي ���ص��ت��ي��ف وزن����ي����اك، ل��ك��ن ح�صد 
كوت�صر اإ�صادة هائلة نظراً اإىل قدرته على 
ابتكار قطاع  اأع��اد  ال��ذي  الرجل  دور  اأداء 

احلوا�صيب والثقافة الأمريكية.
ي���ت���ن���ه���د: )كنت  وه������و  ك���وت�������ص���ر  ي����ق����ول 
كانوا  ك��ث��ريي��ن  لأن  ب��ال��ف��ع��ل  حم��ظ��وظ��اً 
اأن هذا  اأظ���ن  دوم����اً.  ���ص��اأين  م��ن  يقللون 

الأمر مفيد من ناحية معينة(.
جوبز  وف���اة  قبل  الفيلم  م�صروع  انطلق 
وايتلي  ال�صيناريو مات  بداأ كاتب  بفرة. 
الذي يخو�ض هذه التجربة للمرة الأوىل، 
فيه جوبز  اأخ���ذ  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  العمل 
اإج��ازة مر�صية من �صركة )اآب��ل( ملحاربة 
اأدت  البنكريا�ض.  �صرطان  من  ن��ادر  �صكل 
جوبز  وف���اة  ت�صريع  اإىل  اجل��راح��ة  ت��ل��ك 
اأجراها  ال��ت��ي  امل���ك���امل���ات  اأوىل  وح�����ص��ل��ت 
اأبدى  ال���ذي  كوت�صر  م��ع  �صترين  امل��خ��رج 

اهتمامه بامل�صاركة يف الفيلم.
تلك  جعل  لأن���ه  بكوت�صر  �صترين  ي�صيد 
التجربة )عّينة مثالية ملا يجب اأن يفعله 
ب�����ص��اأن فيلم  اج��ت��م��اع(  اأي مم��ث��ل خ���الل 
جديد. يو�صح �صترين: )يجب اأن يح�صر 
املمثل بعد اإمتام كامل اأبحاثه عن الدور. 
ال�صخ�صية.  ج���وان���ب  ي�����درك  اأن  ي��ج��ب 
اأن  ميكن  باملخرج،  املمثل  يلتقي  عندما 
ذلك  اأن  الج��ت��م��اع  م��ن  الأخ���ري  ي�صتنتج 
ملتزم  واأن��ه  ال��دور  اأداء  ي�صتطيع  ال�صاب 

ويهتم كثرياً بالعمل(.
منذ البداية، كان وا�صحاً اأن كوت�صر )وقع 
يعرف  وف��ه��م��ه��ا(.  ال�صخ�صية  غ���رام  يف 

ماألوفة  غري  كانت  الفر�صة  ب��اأن  كوت�صر 
بخليط  اأ�صبه  كانت  فقد  اإل��ي��ه،  بالن�صبة 
ال�صخ�صية  اله���ت���م���ام���ات  ب����ني  م���ث���ايل 
كل  يبدي  اأن  )يجب  املهنة:  ومتطلبات 
�صخ�ض اهتمامه مبهنته، لكن حني يكون 
من  ال�صخ�صية جزءاً  الهتمامات  حمور 

املهنة، ي�صبح الو�صع حما�صياً جداً(.
بداأ ت�صوير فيلم Jobs يف يونيو 2012 
وقد �صمل ثالثة اأيام من العمل يف املنزل 
واحل����ي ال����ذي ن�����ص��اأ ف��ي��ه ج��وب��ز ف��ع��ل��ي��اً يف 
ل��و���ض األ��ت��و���ض، ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا. ك���ان مراأب 
مت  )اآب��ل(.  ل�صركة  الأول  )املقر(  العائلة 
لو�ض  يف  الفيلم  م�صاهد  معظم  ت�صوير 
�صرورة  على  �صترين  اأ�صّر  لكن  اأجنل�ض، 
الأجواء  لبث  ال�صحيحة  امل��واق��ع  اختيار 
بداية  يف  ���ص��ائ��دة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  احلقيقية 

تاأ�صي�ض �صركة )اآبل(.
يقول كوت�صر اإن ذلك اجلزء من الت�صوير 
ي��زال يحاول  مل يكن �صهاًل لأن��ه ك��ان ل 
)حتى  ط��ري��ق��ة:  باأف�صل  ال���دور  تقّم�ض 
�صتيف  اأفهم  كنت  اإذا  اأعلم  ل  اليوم،  هذا 
اأحد  جن��ح  اإذا  اأع��ل��م  ول  بالكامل.  ج��وب��ز 
تكوين  ب��ال��ك��ام��ل. مي��ك��ن  فهمه  يف  ي��وم��اً 

�صورة عنه ب�صكل تقريبي فقط.
اأمتاهى  كي  جهدي  ق�صارى  بذلُت  لقد   

مع ذلك الرجل(.
اأخ��������رياً، ج����اء ���ص��خ�����ض ك����ان ي��ع��م��ل معه 
ل  اخلا�صة.  بتف�صرياتك  )ق��م  ليخربه: 

حترم نف�صك من ذلك(.
كان  امل��رح��ل��ة،  تلك  )بعد  كوت�صر:  يتابع 
يجب اأن اأ�صامح نف�صي على الأخطاء التي 
القيام  من  متكنُت  حني  �صاأرتكبها.  كنت 
ب�صرورة  مقتنع  واأن����ا  ان��ط��ل��ق��ُت  ب��ذل��ك، 
ب��ذل اأق�����ص��ى اجل��ه��ود(.���ص��رع��ان م��ا اأدرك 
اأن ال��ن��ا���ض ال��ذي��ن مل ي��ع��رف��وا ج��وب��ز عن 
يدركوا  ومل  فهمه  ي�صيئون  ك��ان��وا  ق��رب 
م������دى ����ص���غ���ف���ه ب���ك���ل ما 
يهتم  )ك������ان  ي���ب���ت���ك���ره: 
مب����ا ي��ف��ع��ل��ه اأك������رث من 
كان  اآخ�����ر.  ���ص��خ�����ض  اأي 
اأنه  لدرجة  ب�صدة  يهتم 
م�صاعر  اأحياناً  يتجاهل 
املحيطني  الأ���ص��خ��ا���ض 
�صتيف  ك���������ان  ب�������������ه... 
حلظة  ك�����ل  ي��خ�����ص�����ض 
م�صاريعه  ل���ت���ط���وي���ر 
واب�������ت�������ك�������ار م���ن���ت���ج���ات 
م��ده�����ص��ة ل�����ص��رك��ت��ه كي 
ويعتنوا  ال��ن��ا���ض  يحبها 
منها.  وي�صتفيدوا  ب��ه��ا 
بالن�صبة اإيل، كانت هذه 
العمل  رك���ي���زة  ال���ف���ك���رة 

كله(.

حايف �لقدمني
ثمة م�صهد رئي�ض يف فيلم Jobs يظهر 
فيه جوبز وهو حايف القدمني وقذر بع�ض 
اأث��ن��اء عمله يف ���ص��رك��ة )اأت����اري(  ال�����ص��يء 
برئا�صة نولن بو�صنيل. يف مرحلة معينة، 
ينظر اأحد املديرين اإىل جوبز ويقول له: 

)اأنت بارع، بل بارع جداً، لكنك بغي�ض(.
ل  الأ���ص��خ��ا���ض  )بع�ض  كوت�صر:  ي�صيف 
حولهم.  من  يح�صل  مبا  البتة  يهتمون 
ب��غ��ي�����ص��ني... وبع�ض  ه����ذا م���ا ي��ج��ع��ل��ه��م 
اأنف�صهم  منع  ي�صتطيعون  ل  الأ�صخا�ض 
لأنهم  بغي�صني  ك���اأف���راد  ال��ت�����ص��رف  م��ن 
كان  �صتيف.  ك��ان  ج���داً. هكذا  م��وه��وب��ون 

كذلك حني ي�صتطيع الإفالت بفعلته(.
ي��ع��رّب ���ص��ت��رين ع��ن الأم����ر ق��ائ��اًل: )جنح 
الذي  ال��رك��ي��ز  ذل��ك  جت�صيد  يف  كوت�صر 
ات�������ص���م ب����ه ���ص��ت��ي��ف وف���ه���م م�����دى روع����ة 
النا�ض ذلك، مل  يفهم  واإذا مل  ابتكاراته. 
تو�صيح  ع��ن  ع��ج��زه  امل�صكلة  �صبب  ي��ك��ن 

الأمر بل عجزهم عن الفهم(.
م��ع اق����راب ان��ت��ه��اء امل��ق��اب��ل��ة، ف��ي��م��ا كان 
حل�صور  ي�����ص��ت��ع��دان  و����ص���ت���رين  ك��وت�����ص��ر 
العر�ض، ك�صف املمثل فجاأًة عن جزء من 

ال�صا�صة  على  اأحياناً  ينقله  الذي  ال�صغف 
الذي  ال�صبب  يف دور جوبز. فقال: )كان 
ب�صيطاً  الفيلم  يف  امل�����ص��ارك��ة  اإىل  دفعني 
ذروة  ن���ح���ن يف  ال����ي����وم،  ع�����امل  ج�������داً. يف 
بداأت تتال�صى  احلقبة القت�صادية حيث 
والأنظمة  ال��ق��دام��ى  اجل��ب��اب��رة  م��ظ��اه��ر 
القدمية التي �صادت يف الوليات املتحدة 
الوحيد  امل���ه���م  الأم�������ر  ال�������ص���ن���اع���ي���ة... 
ق��ط��اع ت�صنيع  ازده����ار  ه��و  ن�صهده  ال���ذي 
التكنولوجيا(.يذكر كوت�صر اأن الأ�صخا�ض 
ال��رواد يف هذا املجال هم رج��ال الأعمال 
ال�صباب، مثل الذين يعملون يف ال�صركات 
ال��ذي بداأ  امل��ك��ان  املبتدئة، وي��ب��داأون م��ن 
�صيواجهون  اأنهم  يف  �صك  ول  جوبز  منه 
العوائق نف�صها: )�صيك�صب النا�ض معلومة 
قّيمة من الفيلم وهي اأّن �صتيف جوبز مل 
يكن دوماً �صتيف جوبز. كان رجاًل يجري 
ات�����ص��الت ه��ات��ف��ي��ة ب��ال�����ص��رك��ات ح��ي��ث ل 
يعرف اأحد ا�صمه. لكن بف�صل املثابرة... 
اأم��ر مفيد  ميكن حتقيق الفوز واخ��راع 
وامل�صاعدة على بناء العامل من حولنا... 
يف نهاية املطاف، هذا ما كان ميّثله �صتيف 

جوبز(!

هايدي كلوم: �ل�سعر
 �أجمل )�إك�س�سو�ر( للمر�أة 

)اأجمل  ال�صعر  اأن  كلوم  ه��اي��دي  ال�صهرية  الأمل��ان��ي��ة  الأزي���اء  عار�صة  ت��رى   
اإك�ص�صوار( للمراأة.

وقالت كلوم )40 عاماً( يف ت�صريحات ملجلة )كوفر( الأملانية: )ال�صعر اأهم 
بالن�صبة للمراأة من الأحذية اأو املجوهرات اأو احلقيبة اجلميلة(.

املو�صة  جم��ال  يف  عملها  على  عاماً  ع�صرين  م��رور  بعد  اأنها  كلوم  وذك��رت 
لتزال حتب الهتمام بت�صريحات ال�صعر.

وق��ال��ت ك��ل��وم: )اأح����ب ذل���ك ك��م��ا اأح���ب الأ���ص��خ��ا���ض ال��ذي��ن ي��ق��وم��ون بتلك 
املهمة(.

وذكرت كلوم اأنها تعرف م�صفف �صعرها منذ اأكرث من 10 اأعوام وخبرية 
املكياج اخلا�صة بها منذ 15 عاماً، وقالت: )معهما ل اأحتاج اإىل النظر يف 

املراآة(.

كوميديا  يف  تيمبل  جــونــو 
 Afternoon Delight

 
الأخ���ري  فيلمها  اف��ت��ت��اح  ح��ف��ل  تيمبل يف  ال�����ص��اب��ة ج��ون��و  امل��م��ث��ل��ة  ���ص��ارك��ت 
هان  كاثرين  بطولته  يف  ي�صاركها  ال��ذي   ،Afternoon Delight

وجو�ض رادنور.
واملخرج  تيمبل  اأماندا  املنتجة  وابنة كل من  الربيطانية  النجمة  وارت��دت 
جوليان تيمبل ف�صتاناً اأبي�ض ق�صرياً يعك�ض عمرها، وهي من مواليد عام 

.1989
واأبرزت تيمبل خالل حفل الفتتاح عالقتها اجليدة املليئة باملرح مع اأبطال 
الفيلم، يف الوقت الذي اأكد فيه النجوم اأن املرح كان العنوان احلافل اأثناء 
ت�صوير الفيلم الكوميدي Afternoon Delight، وهو من تاأليف 

جيل �صولواي واإخراجه.

اإن��ه م�صتعد  ري��و دي ج��ان��ريو  بلدية  رئي�ض  ق��ال 
لدفع )اأي ثمن( لإقناع وودي اآلن بت�صوير اأحد 
اأفالمه يف مدينته ال�صاحلية التي ت�صت�صيف يف 

عام 2016 دورة الألعاب الأوملبية.
واأو�صح اإدواردوا باي�ض يف مقابلة ن�صرتها �صحيفة 

)اأو غلوبو(، )�صاأدفع كلفة الإنتاج بالكامل(.
واأجن�����ز اآل����ن يف ال���ف���رة الأخ������رية ���ص��ل�����ص��ل��ة من 
الأفالم تناولت بع�ض اأهم دول العامل مثل لندن 
عازما  باي�ض  وي��ب��دو  وروم���ا  وباري�ض  وبر�صلونة 
القائمة.  هذه  اإىل  جانريو  دي  ريو  اإ�صافة  على 

واأك����د )���ص��اأدف��ع اأي ث��م��ن لإق��ن��اع��ه ب��امل��ج��يء هنا 
لت�صوير فيلم(.

اإىل هنا،  ياأتي  اأن  اأري��ده حقاً  )اأن��ا  قائاًل:  وتابع 
ذلك.  �صبيل  يف  امل�صاعي  من  بالكثري  قمت  لقد 
عرب  ر�صالة  اليه  ووج��ه��ت  �صقيقته  اىل  حتدثت 
كالترافا )املهند�ض املعماري الإ�صباين �صانتياغو 

كالترافا( جاره يف نيويورك(.
و�صدد على انه م�صتعد ملواجهة انتقادات ال�صكان 
ان  اآل���ن(  اىل  �صيعطيها  ال��ت��ي  )امل��الي��ني  ب�صبب 

وافق على ت�صوير فيلمه يف املدينة.

مطلوب  �آلن  وودي 
يف ريو دي جانريو
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ملاذ� ي�سبب �جلوع �سعورً� مزعجًا؟
   اكت�صف فريق من العلماء يف جامعة كامربيدج اأن ال�صخ�ض عندما ي�صعر 
يف  م��وج��ودة  كيميائية  م��ادة  )وه��ي  ال�صريوتونني  م�صتويات  تبداأ  باجلوع 
والتوتر  بالقلق  �صعوراً  ي�صبب  مما  تراجع،  الدماغ  يف  الع�صبي(  اجلهاز 
املتغرية  ال�صريوتونني  م�صتويات  وتوؤثر  ال�صيطرة.  عن  اخل��ارج  والغ�صب 
الذي  الأم��ر  الغ�صب،  تنظيم  عن  م�صوؤولة  تكون  ال��دم��اغ  من  اأج���زاء  على 

يجعل النا�ض اأكرث عر�صة للت�صرف بعدوانية عندما يكونون جياعاً.
وتو�صل الباحثون اإىل هذه النتيجة عن طريق اإطعام امل�صاركني يف البحث 
مادة ال�صريوتونني املوؤثرة على الطعام ومن ثم نزعها من طعامهم ملراقبة 

تاأثري ذلك على �صلوكهم.

كيف تقر�أ �لوجوه
معلومات قد جتعلك قادراً على معرفة ما ي�صعر به ال�صخ�ض الذي اأمامك، 

دون اأن يتحدث.
الن��ف��ع��الت ت��ع��رب ع��م��ا ب��داخ��ل��ن��ا اأك���رث م��ن ال��ك��ل��م��ات، واأي�����ص��اً ردود الفعل 
م�صاعر  حقيقة  على  ال��وق��وف  ب��اإم��ك��ان��ك  اأن  يعني  م��ا  وه��و  البيولوجية، 
اإذا كنت ماهراً يف قراءة  اأن يف�صح لك، فقط  اأمامك دون  ال�صخ�ض الذي 

الوجه.
ال�صخ�ض بانتباه ولكن ل تنظر ب�صدة حتى ل ي�صعر بعدم  1( راقب وجه 

الرتياح اأثناء التحدث.
اإذا كان  الأ�صياء، مثاًل  الكثري من  العينني، فهي تف�صح عن  اإىل  انظر   )2
حمدثك ينظر اإىل جانب وجهك واإىل اجتاهات اأخرى اأثناء الكالم فهذا 
يعني اأنه ل يهتم مبا تقول اأو ل ينتبه له، اإذا كانت هناك دوائر �صوداء اأ�صفل 
عينيه فهذا يعني اأنه يحتاج اإىل النوم ب�صدة، اإذا كانت عينيه تطرف كثرياً 
فهذا يدل على اأن تفكريه من�صغل، والعني احلمراء قد تعني اأن حمدثك 

كان يف حالة بكاء وحزن.
3( عند ابت�صام ال�صخ�ض، انظر اإىل �صفتيه، غذا حتركت فقط ع�صلة ال�صفاه 
اأثناء البت�صام فهذا يعني اأنها ابت�صامة جماملة، لأن البت�صامة احلقيقية 
اإذا كان حمدثك يكرث من ع�ض �صفتاه فهذا  الوجه،  تتم بكامل ع�صالت 

يعني اأنه قلق من �صيء، اإذا كان يلعقها كثرياً فهذا يعني اأنه جائع.
الر�صا  ع��دم  على  عالمة  فهذه  اأع��ل��ى  اإىل  مرفوعة  ال�صفاه  كانت  اإذا   )4
ال�صعور  اأ�صفل فهذه عالمة تدل على  اإىل  اإذا كانت متجهة  اأما  والغ�صب، 

بالإحباط.
5( التنف�ض اأي�صاً يدل على �صعور ال�صخ�ض الذي يحدثك، اإذا كان يتنف�ض 
لروؤيتك  اإنه متفاجئ  اأو  الريا�صة  كان ميار�ض  اأنه  اإما  يعني  ب�صرعة فهذا 

ويحتاج اإىل اأن يهداأ.
6( اإحمرار الوجه قد يعني ال�صعور بالإحراج لدى ال�صخ�ض عند روؤيتك، 

وهذا قد يكون �صببه خطاأ ارتكبه يف حقك. عار�ضة تقدم زيًا �آ�ضيويًا خالل �أ�ضبوع عرو�ض �لأزياء 2013 يف �ضنغافورة �لذي )�أ ف ب(

�لرمان 
حت��������ت��������وي ث����م����ر 
احللو  ال������رم������ان 
 10% ع��������ل��������ى 
م���������واد ����ص���ك���ري���ة، 
ح����ام���������ض   1%
 84% الليمون، 
رم���اد   3% م�����اء، 
بعد  الرمان  ق�صر 
وحرقه،  جتفيفه 
ب�����روت�����ني،   3%
األ��������ي��������اف   3%

احلديد  م��ن  قليلة  وم��ق��ادي��ر   )A، B، C( وفيتامينات  م��رة  وعنا�صر 
ترتفع  ب��ذوره  ويف  واملنغنيز  والبوتا�ض  والكال�صيوم  والكربيت  والفو�صفور 
الغذائية  بعنا�صره  غني  ال��رم��ان  يعترب   .9%-7 الدهنية  امل���واد  ن�صبة 
م�صكن  فهو  عظيمة  وعالجية  وقائية  خوا�ض  وله  بالفيتامينات  وخا�صة 
لالآلم وخمف�ض للحرارة ويفيد يف حالت العط�ض ال�صديد اأثناء الطق�ض 
احلار وقاب�ض حلالت الإ�صهال ومانع للنزيف وخا�صة الناجت عن البوا�صري 
ال�صداع  ح��الت  بع�ض  ي�صفي  ال��رم��ان  ع�صري  حيث  املخاطية.  والأغ�صية 
يفيد يف  الرمان  اأزه��ار  واإن مغلي  النظر  العيون وخا�صة �صعف  واأمرا�ض 
الإ�صهال  وع��الج  النزف  اإيقاف  على  ت�صاعد  وترهلها،  اللثة  اأمرا�ض  عالج 
الرمان  ع�صري  لن  كما  املهبل.  من  الأبي�ض  ال�صيالن  قطع  على  امل��زم��ن، 
الديدان  امل��زم��ن،ول��ط��رد  وال���ص��ه��ال  ال�صديدة  احلمى  ح��الت  لعالج  يفيد 
املعوية وعالج البوا�صري، ي�صهم �صرب ع�صري الرمان مع الع�صل، يف تن�صيط 

الأع�صاب ويف حالت الرهاق. 

• متى �أعلن ��ضتقالل �لوليات �ملتحدة ؟
�صهر  م��ن  ال��راب��ع  يف  المريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  ا�صتقالل  اعلن   -  
يوليو لعام 1776 وكان الحتاد من 13 ولية فقط، وكتب توما�ض 
م�صاهري  فيها  عاونه  الع��الن  وثيقة  من  الأعظم  اجل��زء  جيفر�صون 

مثل جون اآدمز - بنيامني فرانكلني 
؟ يطلق  ما  وعلى  ؟  بنغالدي�ض  كلمة  معنى  • ما 

يطلق ا�صم بنغالدي�ض على مكان يعرف �صابقا با�صم )باك�صتان ال�صرقية 
( ومعناه البنغال احلر . 

�حل��ي��و�ن��ات  �أع���م���ار  يف  �ل�ضحيحة  �ل��ق��اع��دة  ه��ى  م��ا   •
و�لنباتات؟ 

القاعدة ال�صحيحة هنا تقول اإنه كلما اأبطاأ النبات اأو احليوان يف منوه 
طال عمره فمن احل�صرات ما ل يعي�ض يف طور البلوغ اأكرث من �صاعات 

• هل تعلم اأن الأذن الي�صرى اأ�صعف �صمعاً من الأذن اليمنى. 
 • هل تعلم اأن اأقوى ع�صلة يف ج�صم الإن�صان هي ع�صلة الفك. 

 • هل تعلم اأن اجل�صم يحتمل حرارة حتى 128 درجة مئوية
• هل تعلم اأن الكبد هو الع�صو الوحيد الذي ميكنه اأن يحول الربوتينات و ما حتويه من اأحما�ض اأمينية اإىل 

مادة اجللوكوز اأو ال�صكر.
•هل تعلم اأن نق�ض فيتامني ب املوجود يف اخلمائر واللنب والبي�ض واللحم والأجا�ض والفول واحلنطة غري 
يف  وا�صطرابات  تهيجات  وي�صبب  وي�صّوه  النمو  يوؤخر  والبطاطا  واللوبياء  كالفا�صولياء  واحلبوب  امل�صّنعة 

الأع�صاب وام�صاكا حاّدا . 
• هل تعلم اأن بع�ض اخل�صروات مثل اخليار و الباذجنان ميكن اأن يكون لها تاأثري �صار على الإن�صان حيث 
اأثبتت البحوث اأن اخليار لو حتول لونه من الخ�صرار اإىل ال�صفرار نتج عنه مواد لها تاأثري �صام على الإن�صان 
كما اأثبتت اأن اخليارة املرة ذات ال�صكل املعوج لها تاأثري �صام على الإن�صان .. و هذه املادة ال�صامة توجد يف قلب 

اخليارة .. كما اأثبتت البحوث اأن اأكل الباذجنان بكرثة يوؤثر على اجلهاز الع�صبي لالإن�صان. 
• هل تعلم اأن تناول الفول املدم�ض مينع الإ�صابة بالأزمات القلبية .. فهو يق�صي على ارتفاع ن�صبة الكول�صرول 
يف الدم .. و بذلك يخف�ض تناول الفول املدم�ض ن�صبة واحد باملئة من املواد التي توؤدي اإىل ت�صلب ال�صرايني. 

خرج ال�صياد اإىل البحر كما هي عادته كل يوم ورمى �صباكه اكرث من مرة لكنه مل يخرج ال بب�صع �صمكات 
احداهما غريبة عجيبة مل ير مثلها لقد كانت �صمكة ف�صية تربق حتت ا�صعة ال�صم�ض فال ت�صتطيع العني 
النظر اليها كثريا فقال ال�صياد الطيب �صبحانك ربي ما اعظمك ومد يده اإىل ال�صمكة التي تتلوى و�صط 
ال�صماك وقال انطلقي فحرام ان ا�صعك فوق النار لتكوين غذاء و�صواء ويا للعجب فقد �صمع �صوتا يقول 
ا�صكرك ايها ال�صياد الطيب فقال �صبحانك يا ربي �صمكة تتكلم اذهبي اذهبي فقالت ل اريد اول ان اعطيك 
القا�صية  الزوجة  ..نهرته  الكرمي وعندما حكى لزوجته ما ح�صل  انت حرة لوجه اهلل  اذهبي  مكافاأة فقال 
ب�صدة وغالظة وقالت ارجع للبحر مر اخرى وناد عليها واطلب مكافاأة ايها الزوج الفا�صل اخلايب فذهب 
امل�صكني اإىل البحر ونادي على ال�صمكة الف�صية التي اطلت عليه من املاء لتقول اعرف ماذا حدث ل حتكي 
�صيئا �صاألبي لك ثالث طلبات فقط واحذر زوجتك مني عد الن و�صتجد مفاجاأة يف انتظارك وعاد ليجد بيته 
اخل�صبي قد ا�صبح جميال لكن الزوجة الطماعة �صرخت وقالت اريد نول ين�صج احلرير وال�صوف وقطيعا 
من املاعز وحظرية مليئة بالدجاج هيا يا زوجي العزيز اذهب هيا فذهب امل�صكني اإىل البحر ليجد ال�صمكة 
يف انتظاره وقالت عد اإىل بيتك و�صتجد ما طلبته زوجتك هناك وعاد بالفعل ووجد ماطلبت زوجته لكنها 
�صرخت فيه مرة ثالثة وقالت عد اليها واطلب منها الذهب والف�صة واجلواهر فقال ال�صياد امل�صكني لقد 
ب�صيط وكفانا ما نحن فيه ولنحمد اهلل  الثالث  ال ثالث طلبات فاعلمي هذا طلبك  تلبي  انها لن  ح��ذرت 
فقذفته ببكرة ال�صوف و�صرخت فيه اذهب ايها الطائ�ض فعاد ووجد ال�صمكة يف انتظاره وقالت حان الن وقت 
الراحة عد اإىل بيتك ارجوك وعاد ليجد معزة كبرية جتل�ض قرب النول تغزل احلرير وملا راأته �صرخت فيه 
فقال لها ايتها القا�صية ا�صرخي مرة ثانية و�صتكون ال�صكني يف انتظارك ف�صكتت وكانت هذه اخر مرة ت�صرخ 

فيها وبقيت على حالها حتى جاء ل�ض يوما ف�صرقها وباعها لأحد الغنياء لتكون غذاء و�صواء. 

ال�ضمكة الف�ضية 

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

الأهل والأ�سدقاء.

ع�شمت �شعيد
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.

دينا حممد
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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عبد�لرحمن
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.

�تباع نظام غذ�ئى �سحى ي�ساعد على مز�ج �ف�سل
اأن  الدكتور �صبحى عيد  والنحافة  ال�صمنة  التغذية وعالج  ا�صت�صارى  اكد 
الطعام يعترب اأحد الأ�صياء املعربة عن احلالة النف�صية لالأ�صخا�ض وخا�صة 
بني الن�صاء فكثريات من الن�صاء يقمن بتناول الطعام ب�صراهة عند ال�صعور 
يتم  الطعام  فهنا  والنجاح  ال�صعوربالفرح  عند  حتى  اأو  وال��ك��اآب��ة  ب��احل��زن 
من  الكثريين  من  فيعانى  لالإن�صان  املزاجية  احلالة  ح�صب  معه  التعامل 
حالت الكاآبة وال�صعوربالعزلة بدون �صبب وا�صح اأو حتى بدون اأى �صغوط

البدء  على  ي�صاعدك  يوميا  ال��زب��ادى  ك��وب من  تناول  اأن  واأ���ص��اف �صبحى 
اأن  اإىل  بالإ�صافة  اليوم  باجلوع طوال  اإح�صا�صك  ويقلل من  كبرية  بطاقة 

تناول طبق متو�صط من الأرز ي�صاعدك على نوم هادئ ليال.
اأهم وجبه باليوم فهى التى متد اجل�صم  اأن وجبة الإفطار هى  واأك��د على 

تناول  بها وميكنك  الهتمام  اليوم لذلك يجب  بقية  بالطاقة لال�صتمرار 
�صئ من الربوتني )جنب اأو األبان( مع حبة اأو اأكرث من الفاكهة الطازجة 
وتلك الوجبة من �صاأنها تن�صيط خاليا املخ ومده بالطاقة الالزمة للبدء 

بن�صاط والتغلب على الآلم.
واأ�صار عيد اإىل اأن بع�ض الأطعمة جتعلك الأع�صاب ت�صرخى مما جتعلك 
واللحوم  وال�صمك  احلليب  مثل  ذك��ائ��ك  م��ن  فتزيد  وتركيزا  يقظة  اأك��رث 
الغنية  الأط��ع��م��ة  اأن  ك��م��ا  ال��ط��اق��ة للج�صم  اأي�����ص��ا مت��ن��ح  وال���دواج���ن وه���ى 
ال�صرخاءلأنها  على  ت�صاعدك  كالبطاط�ض  والن�صويات  بالكربوهيدرات 
تعمل على اإنتاج ال�صريوتونني الذى يعمل على تهدئة الأع�صاب وتخفيف 

القلق والكتئاب.


