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الوالدة املبكرة تزيد اأمرا�ض القلب 
اكت�صف ب�حثون رابط�ً بني الولدة املبكرة والإ�ص�بة ب�أمرا�ض القلب 
يف وقت لحق من العمر واأف�د موقع )هيلث دي نيوز( الأمريكي ان 
ب�حثني اأجروا درا�صة على 102 طفل ولدوا قبل الأوان وت�بعوهم اإىل 
اأن اأ�صبحوا يف الع�صرين�ت من العمر، ب�ملق�رنة مع 132 طفاًل ولدوا 
يف املوعد املحدد ووجدوا ان خط الإ�ص�بة ب�أمرا�ض القلب ك�ن اأكرب 

عند املجموعة الأوىل.
ووجدوا ان اجلزء الأ�صفل من اجلهة اليمنى للقلب عند الأ�صخ��ض 
الذين ولدوا قبل اأوانهم ك�ن اأ�صغر واأثقل يف حني ان جدرانه ا�صمك 
الولدة  ك�نت  كلم�  ان��ه  واكت�صفوا  ال��دم���ء  �صخ  �صعوبة  من  يزيد  م� 
جلهة  للقلب  الأمي���ن  البطني  على  اأك���رب  ال��ت���أث��ري  ك���ن  كلم�  مبكرة 

احلجم والعمل، وب�لت�يل ك�ن خطر املع�ن�ة من اأمرا�ض القلب اأكرب.
لي�صون من ج�معة  بول  القلب  للدرا�صة طبيب  الرئي�صي  املعد  وق�ل 
اوك�صفورد ان حوايل %10 من الرا�صدين ال�صب�ن اليوم ولدوا قبل 
الأوان وبع�صهم معر�ض خلطر املع�ن�ة من مر�ض يف القلب والأوعية 

الدموية يف مرحلة م� من حي�تهم .

االأ�سماك الدهنية تقلل 
التهاب املفا�سل للن�ساء

منتظم  ب�صكل  يتن�ولن  ال��ل��وات��ي  الن�ص�ء  اأن  ج��دي��دة  درا���ص��ة  وج���دت 
الإ�ص�بة  خطر  لديهن  يقل  الغذائي  نظ�مهم  يف  الدهنية  الأ�صم�ك 

ب�لته�ب املف��صل.
وذكر موقع هلث دي نيوز الأمريكي اأن ب�حثني يف معهد ك�رولين�صك� 
 8 ام��راأة لقرابة  األ��ف   32 يف �صتوكهومل ت�بعوا ح���لت م� يزيد عن 
�صنوات، وتبنينّ اأن اللواتي تن�ولن ال�صمك مرة على الأقل يف الأ�صبوع 

يقل لديهن خطر الإ�ص�بة ب�لته�ب املف��صل بن�صبة 29%.
املفيدة،  الأن��واع  والرجنة هي  والإ�صقمري  ال�صلمون  �صمك  اأن  وتبنينّ 

والغنية ب�حلم�ض الدهني اأوميغ�-3 املك�فح لاللته�ب.
احلم�ض  هذا  من  اأعلى  م�صتوي�ت  لديهن  اللواتي  الن�ص�ء  اأن  وظهر 

الدهني يقل لديهن خطر الإ�ص�بة ب�لته�ب املف��صل بن�صبة 50%.
وخالل الدرا�صة التي ا�صتغرقت 8 �صنوات اأ�صيبت 205 ن�ص�ء ب�إلته�ب 
املف��صل، وظهر اأن اللواتي يتن�ولن ب�صكل ث�بت م� يزيد عن 0.21 
غرام�ً من الأوميغ�-3 يف اليوم على مدى �صنوات يقل لديهن خطر 
ي�صتهلكن  ب�للواتي  مق�رنة   52% بن�صبة  املف��صل  ب�لته�ب  الإ�ص�بة 
ال�صمك  من  واح��دة  غذائية  ح�صة  الكمية  ه��ذه  وت�ص�وي  اأق��ل  ن�صبة 

الدهني يف الأ�صبوع.

اإنقاذ �سابني �سقطا من الطابق الـ5
من  فج�أة  �صقط�  عندم�  �صقتهم�،  �صرفة  على  و�صديقته  ال�ص�ب  ك�ن 
حتت  ال��واق��ع��ة  امل���ج����ورة  ال�صقق  يف  ج��ريان��ه��م���  ليتلقفهم�  ال�����ص��رف��ة 

�صقتهم�، بح�صب موقع �صك�ي نيوز عربية. 
اإىل  يتحدث  ال�ص�ب  ك���ن  عندم�  حدثت  البداية  ف���إن  املوقع  وبح�صب 

�صديقته، فهوت فج�أة من �صرفة ال�صقة يف الط�بق اخل�م�ض. 
اأم�صك ال�ص�ب ب�صديقته قبل �صقوطه� اإىل حتفه�، لكنه مل يتمكن من 
الثب�ت فبداأ ي�صقط معه�، ف�ص�رع اجلريان اإىل م�ص�ندتهم� والإم�ص�ك 

بهم� اإىل حني و�صول فريق الإطف�ء. 
وق�ل اأحد رج�ل الإطف�ء ك�نت مداخل البن�ية من اجلهة الأخرى من 
ال�ص�رع، فك�ن علين� اأن نت�صلق ثالثة اأدوار ب��صتخدام �صلم اأح�صره اأحد 

امل�صت�أجرين يف البن�ية . 
اأنه وقف عند ن�فذة يف الط�بق الث�لث وح�ول  واأ�ص�ف رجل الإطف�ء 
الإنق�ذ، ومب�ص�ندة  20 دقيقة من جهود  اأعلى وبعد  اإىل  الفت�ة  دفع 

اجلريان مت اإنق�ذ ال�ص�بني واأدخال اإىل ال�صقة ب�صالم. 

�سباق دويل للدبابات 
م رو�صي� �صب�ق�ً دولي�ً للدب�ب�ت  تنظنّ
الأول من  املقبل، وهو  ال�صبت  يوم 
وك�لة  وذك������رت  ال���ع����مل  يف  ن���وع���ه 
لالأنب�ء  ال��رو���ص��ي��ة  )ن��وف��و���ص��ت��ي( 
�صريغي  الرو�صي  الدف�ع  وزي��ر  اأن 
الولي�ت  اإىل  دع���وة  ���ه  وجنّ �صويغو 
لت�ص�رك  واأمل�ني�  واإيط�لي�  املتحدة 
يف �صب�ق ع�م 2014 املقرر يف 17 

اآب-اأغ�صط�ض اجل�ري. 
التدريب  دائ�������رة  رئ���ي�������ض  واأب�����ل�����غ 
القت�يل للقوات امل�صلحة الرو�صية، 
بوف�لت�صيف،  اإي����ف�����ن  اجل�������رال 
الدب�ب�ت  �صب�ق  ب���أن  ال�صح�فيني 
بلدة  ق���رب  ال�����ص��ب��ت  ���ص��ي��ق���م  الأول 
مب�ص�ركة  مو�صكو  ري��ف  يف  األبينو 

اأرميني� وبيالرو�صي� وك�زاخ�صت�ن.
دب�ب�ت  امل��ت�����ص���ب��ق��ون  و�صي�صتخدم 
بي  تي-72  ط�����راز  م���ن  رو����ص���ي���ة 
وت���ب���ل���غ م�������ص����ف���ة ال�������ص���ب����ق ال����ذي 
مبدافع  الرم�ية  �صب�ق�ت  تتخلله 
من  الر�ص��صة  وامل��داف��ع  ال��دب���ب���ت 
وزير  ووج����ه  30كيلومرتاً  ع��ي���ر 
الدف�ع الرو�صي دعوة اإىل الولي�ت 
لت�ص�رك  واأمل�ني�  واإيط�لي�  املتحدة 
التي ينظمه�  الدب�ب�ت  �صب�ق�ت  يف 

اجلي�ض الرو�صي.
الأج�نب  امل��ت�����ص���ب��ق��ون  و���ص��ريك��ب 
ووجهت  بلدانهم  اإنت�ج  دب�ب�ت من 
اإىل  دع��وة  الرو�صية  ال��دف���ع  وزارة 
ب�صف�رات  ع�����ص��ك��ري���ً  م��ل��ح��ق���ً   46
رو����ص���ي����  الأج����ن����ب����ي����ة يف  ال����������دول 

لي�ص�هدوا ال�صب�ق.

ده�ستها �سيارة 
فتناثرت اأموالها 
ال���ن��������ض مم����ن لديهم  م����ن  ك���ث���ري  ث���م���ة 
الأخالق واملب�دئ والنواي� الطيبة يف هذا 
الع�مل، ولعل الدليل على ذلك م� حدث 
لمراأة �صينية �صدمته� �صي�رة، فتط�يرت 
كمية كبرية من الأموال ك�نت حتمله� يف 
حقيبته�. وبينم� ك�نت املراأة على الأر�ض، 
����ص����رع ب��ع�����ض امل������رة اإىل ج��م��ع الأم�����وال 
الدولرات،  ب���آلف  وتقدر  تط�يرت  التي 
التقطته  امل�����ص��ه��د  امل������راأة.  اإىل  واإع����دت���ه���� 
ك�مريا مراقبة لمراأة ك�نت تعرب ال�ص�رع 
جهة  من  ق�دمة  �صي�رة  �صدمته�  عندم� 
اأن تطيحه�  الي�ص�ر، فحملته� لثوان قبل 
و�صط ال�ص�رع وتتن�ثر الأوراق امل�لية التي 
املراأة،  وك�نت  ال�ص�رع.  يف  بحوزته�  ك�نت 
وا���ص��م��ه��� ه���و ه���وائ���ي وه����ي م���ن منطقة 
األف   27 حتمل  ال�صني،  �صرقي  جين�ن 
دولر   2900 يع�دل  م�  اأو  �صيني  ي��وان 
اأم����ريك����ي. واأ����ص���ي���ب���ت امل�������راأة ب���ج���روح يف 
القدمني وج��روح قطعية جراء احل�دث. 
الإ�صع�ف  �صي�رة  ينتظرون  ك�نوا  وبينم� 
عدد  جتمهر  امل�صت�صفى،  اإىل  امل���راأة  لنقل 
من الأ�صخ��ض �صدف اأن ك�نوا موجودين 

يف املنطقة جلمع النقود واإع�دته�.

�أنت ومكتبتك
هل يعني ذلك انن� ن�صتطيع يف واقع الأمر احلكم على الن�ص�ن عن طريق 

الكتب التي يقراأه�؟ يقول اوتلي: )اأن� اأفعل ذلك، فعندم� اأدخل بيت 
�صخ�ض م� ف�إنني اأنظر اىل الكتب التي يقتنيه�(.

اوت��ل��ي، م��ن خ��الل �صل�صلة م��ن التج�رب التي اج��راه���، كيفية  وق��د لح��ظ 
قد  لذلك  الأولية  والت�أثريات  وعواطفه،  الن�ص�ن  ل�صخ�صية  الدب  تغيري 
تكون ق�صرية املدى، ولكنه يرى ان الن�ص�ن قد يطور �صم�ت �صخ�صية مت 
التي  الكتب  طريق  عن  واعية  وغري  خفية  بطريقة  و�صي�غته�  ت�صكيله�، 

يقراأه�.
ويف احدى تلك التج�رب جرى ت�صجيل ع�دات القراءة لدى 94 م�ص�رك�ً من الرا�صدين، 
وذلك قبل اجراء فح�ض ج�نبي ل�)الدراك الع�طفي( و)املفهوم الجتم�عي( لدى كل 

فرد من افراد املجموعة.
كم� طلب من القراء حم�ولة ا�صت�صف�ف احل�لة ال�صعورية لل�صخ�ض املعني من خالل 
�صور للعينني فقط، وطرحت عليهم كذلك �صل�صلة من ال�صئلة حول لقط�ت فيديو 
لفراد يتف�علون مع بع�صهم البع�ض ومن بني تلك ال�صئلة على �صبيل املث�ل )اأي من 
الطفلني الظ�هرين يف اللقط�ت ينتمي لل�صخ�ض الرا�صد املعني اأو ان ك�ن� ل ينتمي�ن 

اليه؟(.

ر�أي �خلرب�ء
وقد تو�صل خرباء علم النف�ض اىل انه كلم� زادت قراءة امل�ص�ركني للرواي�ت، ارتفعت 

ن�صبة ادائهم يف اختب�ر املج�لني املذكورين.
ويقول اوتلي ان )ال�صمة ال�ص��صية يف الرواية لي�صت يف انه� عمل مبتكر خي�يل، بل 

�صمته� الرئي�صية هي انه� تدور حول الن��ض ونواي�هم وتف�علهم.
وان قراءة الرواية تدرب الن�ص�ن يف هذا املج�ل ب�لطريقة ذاته� التي توفره� الكتب 
توؤ�ص�ض خربة  التي  الت�ريخ  اأو  الوارثة  الكتب حول علم  الروائية مثل  الأخ��رى غري 

الن�ص�ن يف تلك املج�لت(.
او تالقيه  الق�رئ يدمج يف دواخله م� تع�ين منه  ان  الدم�غ  وتظهر جت���رب فح�ض 

ال�صخ�صية الروائية من خالل عك�ض تلك امل�ص�عر والأفع�ل نف�صه�.

متثل �لآخر
وب�لت�يل ف�نه عندم� يقراأ ال�صخ�ض عن فعل م� ق�م به بطل الرواية، ف�ن دم�غ الق�رئ 
ي�صتجيب وك�أنه هو الذي يوؤدي ذلك الفعل، ومع مرور الوقت ميكن ل�صخ�صيته ان 

تتغري بطريقة تدريجية جراء طبيعة امل�دة التي يقراأه�.

�ل�صيدة و�لكلب �ل�صغري
ال�صخ�صية  لتقييم  لخ��ت��ب���رات  ال��ط��الب  م��ن  جمموعة  خالله�  خ�صعت  جتربة  ويف 
قبل قراءة ق�صة الك�تب الرو�صي انطون ت�صيكوف )ال�صيدة والكلب ال�صغري( ات�صح 
التقم�ض  واكرث قدرة على  ب�لتج�رب  فيم� يخت�ض  انفت�ح�ً  اكرث  ب�توا  امل�ص�ركني  ان 

النف�صي بعد القراءة.
ام� افراد املجموعة الأخرى التي قراأت تقريراً يحتوي فقط على الأحداث الواردة يف 
الق�صة م�ص�غة بطريقة وق�ئع فعلية وخ�لية من اأي عن��صر ادبية مل تظهر عليهم 

اي تغريات �صخ�صية.
ام� اأ�صطورة الق�رئ املنعزل الوحيد مع كت�به فقد ثبت انه� ا�صطورة لي�صت لديه� �صلة 
ب�لواقع، ويقول اوتلي )ان من يقروؤون الرواية ب�صفة ا�ص��صية لي�صوا معزولني عم� 
يدور حولهم، بل يف الواقع جتدهم اأقل عزلة اجتم�عي�ً مق�رنة مبن يقراأون الكتب 

غري الروائية الأخرى ب�صفة ع�مة(. 

تغيري �ملفاهيم
ويعتقد اوتلي ان هن�لك بع�ض الكتب التي غريت �صخ�صيته هو اي�ص�ً، وي�صيف م�صرياً 
اىل تلك الكتب ان )رواية جورج اورويل 1984 ب�صبب ق�صة احلب التي فيه�، ورواية 
)ميديل م�ر�ض( للروائية جورج اليوت يف تع�مله� مع امل�ص�عر، والنفع�لت، و)البحث 
عن الزمن ال�ص�ئع( رواية م�ر�صيل برو�صت التي عرفتني على جوانب يف املجتمع ويف 

التف�عل.
افع�ًل  ترتكب  �صيئة  �صخ�صي�ت  على  يحتوي  الكت�ب  ك���ن  م���  اذا  يحدث  م���ذا  ولكن 
اأوتلي على ذلك انه )عند دخول الق�رئ يف الع�مل الروائي ف�نه يتطور  كريهة؟ يرد 

بطريقته اخل��صة فهو يرى م� يدور وفق مفهومه للحق والب�طل واخلري وال�صر(.
)اذ لي�ض كل من يقراأ رواية جون ف�ولز )ج�مع الفرا�ص�ت( �صيقدم على تنفيذ عملية 
نظرة  القي  م���،  ب�صخ�ض  يخت�ض  فيم�  احلقيقة  معرفة  رغبت  اذا  وعليه  اختط�ف( 
�صريعة على م� يقراأ، كم� انه عندم� يزورك �صيوف يف البيت ل تن�صى ان تخفي كت�ب 

امل�ركيز دو�ص�د.

وجد ب�حثون ي�ب�نيون ان الر�ص�عة الطبيعية تخف�ض خطر مع�ن�ة الأولد لحق�ً من الوزن الزائد اأو 

حتى البدانة واأف�د موقع )هيلث دي نيوز( الأمريكي ان ب�حثني ي�ب�نيني اأجروا درا�صة على اأكرث من 

43 األف ولد بني ال�ص�بعة والث�منة من العمر، ودققوا يف م�ص�ألة اإر�ص�عهم.
الر�ص�عة  ان  اإىل  الأولد، خل�صوا  توؤثر يف وزن  التي قد  العوامل  الأخ��ذ بعني العتب�ر كل  وبعد 

الطبيعية تخف�ض خطر مع�ن�تهم من زي�دة الوزن والبدانة.

وات�صح ان الأولد الذين ر�صعوا من اأمه�تهم بني 6 و7 اأ�صهر ك�نوا اأقل عر�صة لأن يكونوا 

بدن�ء اأو لديهم وزن زائد مق�رنة مع الأولد الذين �صربوا حليب�ً اآخر يف هذه املرحلة.

لكن الب�حثني اأو�صحوا انه ب�لرغم من اكت�ص�ف هذا الرتب�ط اإل انهم مل يخل�صوا 

اأخرى  درا���ص��ة  على  رداً  الدرا�صة  ه��ذه  وت���أت��ي  امل�ص�ألة  ه��ذه  �صببية يف  اىل عالقة 

ن�صرت يف اآذار-م�ر�ض امل��صي ومف�ده� ان الر�ص�عة الطبيعية ل حتمي من زي�دة 

الوزن وال�صمنة لحق�ً خالل حي�ة الطفل.

قراءاتك حتدد �سخ�سيتك وميولك العاطفية

الر�ساعة الطبيعية تخف�ض خطر 
معاناة االأوالد من البدانة 
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م�ساجد متنقلة يف 
حدائق مو�سكو 

تدر�ض �صلط�ت مو�صكو اإق�مة م�ص�جد متنقلة يف حدائق الع��صمة الرو�صية 
لتعوي�ض النق�ض احل�د يف عدد امل�ص�جد وا�صتيع�ب اأكرب عدد من امل�صلني يف 

الأعي�د واملن��صب�ت الدينية.
وذكرت وك�لة اأنب�ء نوفو�صتي الرو�صية اأن الفكرة التي مل تدخل بعد حيز 
التنفيذ تت�صمن اإق�مة حوايل 100 �ص�حة �صالة للم�صلمني ت�صتوعب كل 

منه� م� بني 100 اإىل 150 م�صلي�.
القرتاح  بهذا  توجهت  التي  مو�صكو  مدينة  خمططي  جمموعة  وت��وؤك��د 
عدد  يف  النق�ض  �صتعو�ض  املتنقلة  ال�ص�ح�ت  ه��ذه  اأن  الع��صمة  ل�صلط�ت 
والأ�صحى  الفطر  ك�أعي�د  الدينية  واملن��صب�ت  الأعي�د  يف  خ��صة  امل�ص�جد، 

واملولد النبوي.
 20-15 ب�أبع�د  �صغرية  ال�صالة  �ص�ح�ت  �صتكون  امل�صروع  م�صمم  وح�صب 
بث  عربه�  يجري  عمالقة  �ص��صة  وحت��وي  والرتكيب  للفك  وق�بلة  م��رتا 

اخلطب الدينية اأثن�ء املن��صب�ت من ج�مع مو�صكو الكبري.
قرب  الع�مة  احلدائق  يف  املتنقلة  ال�ص�ح�ت  هذه  ن�صر  املخططون  ويقرتح 

عقد املوا�صالت اله�مة وبعيدا يف الوقت نف�صه عن نوافذ املن�زل.
نق�ص� ح�دا  ن�صمة  10 ماليني  �صك�نه�  يتج�وز عدد  التي  وتع�ين مو�صكو 
اأحده� مغلق ويخ�صع  اأرب��ع م�ص�جد فقط،  اإذ يوجد فيه�  امل�ص�جد  يف عدد 

للرتميم.

قال �أحد �خلرب�ء يف جمال علم �لنف�س �نه قد تو�صل �أخريً� �ىل 
�أل وهو: �ن  �لنا�س منذ زمن بعيد،  �ملبد�أ، �لذي ظل يوؤمن به 

�لن�صان نتيجة ما يقر�أ.
�لدر�ك  جم��ال  يف  �خل��ب��ري  �وت��ل��ي،  كيث  تو�صل  فقد 
و��صتاذ علم �لنف�س يف جامعة تورنتو، �ىل �ن ما يبدو 
من عملية عزلة ينقطع فيها �ل�صخ�س مع كتاب يقر�أه، 

يعد ممار�صة لنوع من �لتفاعل �لن�صاين.
ويقول �وتلي، يف مقال ن�صره يف جملة �صاينتفيك �مريكان 
مايند �لعلمية، �ن ذلك �منا )يعزز �جلانب �لجتماعي 
�لكتاب  بو�صع  نقوم  عندما  فانه  وبالتايل  �لدماغ،  يف 
�أكرث ��صتعد�دً� للتفاعل و�لتعاون،  جانبًا قد نكون بتنا 

بل وحتى تبادل م�صاعر �حلب مع �لآخرين(.

اأ�سرتاليا.. الوجهة 
االأغلى للدرا�سة

ت��ف��وق��ت اأ���ص��رتال��ي��� ع��ل��ى ك��ث��ري من 
الأغلى  الوجهة  واع��ت��ربت  ال���دول 
الذي  الأج���ن��ب  للطالب  ب�لن�صبة 
ي���خ���ت����رون���ه���� ل���ل���درا����ص���ة واأف��������دت 
وك���ل��ة الأن���ب����ء الأ���ص��رتال��ي��ة )اآيه 
ان��ه بح�صب درا�صة  ام�����ض  ب��ي(  اآي���ه 
�صي  بي  اإ���ض  اإت�ض  اأجراه� م�صرف 
ا�صرتالي�  ف�����إن  ب���ل���داً   13 و���ص��م��ل 
اأمريك� وبريط�ني�  اأغلى حتى من 
واأمل�ني� وكندا وهونغ كونغ ب�لن�صبة 
ل���ل���ط���الب ال����دول����ي����ني، ب��ح��ي��ث ان 
معدل تكلفة درا�صة واإق�مة الط�لب 
الأجنبي فيه� �صنوي�ً تق�رب ال�38 

األف دولر.
لكن تبني انه ب�لرغم من هذا الأمر 
اأ���ص��رتال��ي��� م��� زال���ت الوجهة  ف����إن 
ل��ل��ط��الب وتوقع  ���ص��ع��ب��ي��ة  الأك�����رث 
رئ��ي�����ض ق�صم اخل���دم����ت امل���ل��ي��ة يف 
امل�صرف غراه�م هوني�ض اأن ي�ص�هم 
تراجع �صعر الدولر ال�صرتايل يف 
زي�دة �صعبية اأ�صرتالي� بني الطالب 
ت�صجيل  ن�����ص��ب��ة  ����ص���ه���دت  ان  ب���ع���د 
ج�مع�ته�  يف  الأج����ن���ب  ال���ط���الب 
تراجع�ً بن�صبة %12 بني 2009 

و2012.
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االأن�سطة الثقافية والعلمية يف معر�ض �سارك فيه اأكرث من خم�سمائة طالب وطالبة
•• العني-الفجر:

ت�صوير-حممد معني:

ا�صت�ص�فته  والعلمية  الثق�فية  لالأن�صطة  معر�ض 
خم�صم�ئة  من  اأك��رث  فيه  لي�ص�رك  ال�صفوة  مدر�صة 
ط�لب وط�لبة بهدف تنمية مه�رات الإبداع والبتك�ر 

واحل�ض  على العمل اجلم�عي .
امل��ع��ر���ض ال����ذي ���ص��ه��د اإق���ب����ل ك��ب��ريا ح��ر���ص��ت على 
امل�ص�ركة فيه ج�معة الإم�رات وج�معة العني للعلوم 
والتكنولوجي� اإ�ص�فة اإىل مركز اآمنة للرتاث ومتحف 

ق�صر العني.
نورة  افتت�حه  على  حر�صت  ال��ذي  املعر�ض  ت�صمن 
الر�صيدي ن�ئب مدير مكتب العني التعليمي ل�صوؤون 
الرا�صدي  �ص�مل  بح�صور  والنوعي  اخل��ض  التعليم 
اأبوظبي  م��دي��ر امل��در���ص��ة وم�����ص��وؤول��ني ع��ن جم��ل�����ض 
املط�رنة  يو�صف  ال�صفوة  م��در���ص��ة  وم��دي��ر  للتعليم 
الفع�لي�ت  تنظيم  ع��ل��ى  امل�����ص��رف  ع��وي�����ص��ة  وج��م���ل 
والأدبية  العلمية  العمل  ور���ض  م��ن  العديد  ت�صمن 
والرتاثية ليدخل الطالب والط�لب�ت الذين جت�وز 
اهتم�مه�  جل  ك���ن  من�ف�صة  يف  اخلم�صم�ئة  عددهم 
ه��و ال��ت��ع��رف ع��ل��ى امل���ه����رات والإب���داع����ت ال��ت��ي متيز 
ط�لب عن اآخر رغبة يف الق�ئمني على هذه الفع�لية 
ق���درة على  الإب��داع���ت و�صقله� لتكون  يف تبني هذه 
امل�ص�ركة يف اأن�صطة تتج�وز حدود املدر�صة لتمتد اإىل 
اإم�رات الدولة وكذلك الفع�لي�ت التي تنظمه� دول 

اخلليج العربي.

جم�ل  املعر�ض  تنظيم  على  امل�صرف  م��ن  اإ���ص���رة  ويف 
الفع�لي�ت  املعر�ض ي�صم ع�صرة من  اأن  عوي�صة ق�ل 
والفيزي�ئية  الكيمي�ئية  الإبداع�ت  لت�صمل  املختلفة 
والري��صي�ت اإىل ج�نب الفنون حيث اأجرت عددا من 
التج�رب املتعلقة بطبيعة الدرا�صة والتي له� واقع يف 

احلي�ة العملية.
ليكون  ه��ذا احل��د  امل�����ص���رك���ت عند  تتوقف  ه��ذا ومل 
الإم�����رات دور يف  وال��زراع��ة بج�معة  الأغ��ذي��ة  لكلية 
وال�صحة  ال��ت��غ��ذي��ة  ق�صمي  خ������ص��ة  ال��ف��ع���ل��ي���ت  ه���ذه 

جن�ح  املعر�ض  احتوى  كم�  الزراعية  الأعم�ل  واإدارة 
خ��ض ب�حل��صوب اإ�ص�فة اإىل جن�ح اآخر احتوى على 
لتفعيل  م�ص�حة  خ�ص�صت  كم�  العلوم  ن���دي  جت���رب 
املعر�ض  الق�ئمني على هذا  العربية وك�أن  اللغة  دور 
اللغة  اأن  مف�ده�  زائ��ر  لكل  ر�ص�لة  ينقلوا  اأن  اأرادوا 
العربية هي لغة القراآن الكرمي التي يجب التم�صك 
وعلى مقربة  به�  يليق  ال��ذي  ب�ل�صكل  واإظه�ره�  به� 
اإىل  اإ���ص���رة  يف  الإجنليزية  للغة  جن�ح  اأقيم  ه��ذا  من 
العلوم  نقل  يف  رغبة  الع�صر  بلغة  التم�صك  ���ص��رورة 

واملع�رف والأخ��ذ بكل م� هو جديد يف ع�مل التقنية 
احلديثة .

م�ص�ركة اأولي�ء اأمور الطالب والط�لب�ت يف فع�لي�ت 
املعر�ض حتى واإن ك�ن ذلك من خالل احل�صور �صكلت 
والط�لب�ت  الطالب  الأبن�ء من  ه�م� جلميع  ح�فزا 
ح��ي��ث ح��ر���ض اجل��م��ي��ع ع��ل��ى اإظ���ه����ر ج��م��ي��ع امللك�ت 
�صهد  للمن�ف�صة يف معر�ض  توؤهله  التي  والإب��داع���ت 
حتديد  يتم  حيث  الطالبية  امل�ص�رك�ت  م��ن  الكثري 

اأف�صل التج�رب والأعم�ل املقدمة. 

جتارب علمية تواكب الع�سر
•• العني-الفجر:

املعر�ض  فع�لي�ت  �صمن  الط�لب�ت  اإح��دى  بتنفيذه�  ق�مت  علمية  جت���رب 
الثق�يف العلمي وذلك يف ت�أكيد على اأهمية الأخذ ب�لعلوم احلديثة ملواكبة 

حتدي�ت القرن الواحد والع�صرين.

الزي العماين والفرعوين معًا
•• العني-الفجر:

العلمي  الثق�يف  املعر�ض  يف  جن�ح  له�  خ�ص�ض  القدمية  الرتاثية  الأزي����ء 
الفرعوين  ال��زي  اإىل  اإ�ص�فة  العم�ين  ال��زي  الأزي����ء  ه��ذه  ب��ني  م��ن  ليكون 
اإحدى امل�صالت الفرعونية القدمية التي  امل�صري الذي تو�صطت ع�ر�صيه 

يعود ت�ريخه� اإىل ثالثة اآلف �صنة قبل امليالد.

حماكاة احلياة القدمية 
والرغبة يف توثيق الرتاث

•• العني-الفجر:
ت��وث��ي��ق ال����رتاث ���ص��ك��ل واح����دة م��ن اه��ت��م���م���ت معر�ض 

اآمنة  م��رك��ز  ب����در  ح��ي��ث  والعلمية  الثق�قية  الأن�����ص��ط��ة 

اإىل م��ت��ح��ف ق�����ص��ر العني  اإ���ص���ف��ة  ل���ل���رتاث وال��ث��ق���ف��ة 

ب��ت��ق��دمي من����ذج ت��راث��ي��ة حت���دد امل����وروث ال��ث��ق���يف لدولة 

الإم���رات كم� �ص�ركت الط�لب�ت بتقدمي بع�ض الأكالت 

ال�صعبية املتوارثة عن الأجداد وم�زالت حتظى ب�هتم�م 

الكثريين.

اآمنة للرتاث ق�لوا  اإ�ص�رة من الق�ئمني على مركز  ويف 

اأن امل�ص�ركة يف املعر�ض ج�ءت من اأجل تعريف الطالب 

الهتم�م  على  الأبن�ء  هوؤلء  والط�لب�ت برتاثهم وحث 

به ب�عتب�ره اأحد عن��صر الهوية الوطنية.

الر�سم على الوجه وم�ساركة االأطفال 
•• العني-الفجر:

الر�صم على الوجه ك�ن اأحد املظ�هر التي اأدخلت الفرحة يف نفو�ض الكثري من الأطف�ل 
الذين ح�صروا مع اأولي�ء اأمورهم للم�ص�ركة يف افتت�ح املعر�ض الثق�يف العلمي خ��صة 

اأن التي تقوم ب�لر�صم على الوجه هي اإحدى ط�لب�ت املدر�صة التي تكربهن �صن�ً.



ارتف�ع  مر�صى  يع�ين  ل  احل��ظنّ  حل�صن 
بل  خطرياً،  ارتف�ع�ً  جميع�ً  الدم  �صغط 
يرتفع  ال���ذي  ال�صغط  �صمن  ينح�صر 

ليتخطى احلدود الطبيعية الع�دية.
ل ينجح الأطب�ء غ�لب�ً يف حتديد الأ�صب�ب 
ال��ت��ي ت�����وؤدي اإىل ارت���ف����ع ���ص��غ��ط ال���دم، 
احلي�ة  من��ط  اأن  معلوم�ً  ك���ن  واإن  حتى 
به.  الإ�ص�بة  ز  يحفنّ احلركة  اخل�يل من 
%10 من احل�لت  اإىل   5 ل��دى  اأن  اإل 
كت�صلب  الإ�ص�بة،  �صبب  الأط��ب���ء  يحدد 
يكون  هن�  الكلى،  م�ص�كل  اأو  ال�صرايني 
ُيعترب  اإذ  ث���ن��وي���ً  ال�����دمنّ  ���ص��غ��ط  ارت���ف����ع 

نتيجة مل�صكلٍة اأخرى.
�صغط  ب���رت��ف���ع  الإ���ص���ب��ة  على  ُي�صتدلنّ   
ال�صري�ين  ال�����ص��غ��ط  ارت���ف����ع  م���ن  ال�����دمنّ 
اأن  اأن���ه ل ب��دنّ م��ن  ب�صكٍل م��زم��ن. ي��ذك��ر 
ليقرر  دائ��م���ً  اأو  م��زم��ن���ً  ال�صغط  ي��ك��ون 

الطبيب اإح�لة املري�ض اإىل العالج.

ي�صيب �لرجال و�لن�صاء
كمعدٍل متو�صٍط، يزيد �صغط دمنّ الرجل 
الأق����ل حتى  ع��ل��ى  امل�����راأة،  دمنّ  ع��ن �صغط 
بعد  ال��ط��م��ث.  ان��ق��ط���ع  م��رح��ل��ة  بلوغه� 
الهرمون�ت  ب�صبب  الآي���ة  تنقلب  ذل���ك، 
يتعني  لذلك  ب�لعمر.  ال�صرايني  م  وتقدنّ
ع��ل��ى ال��ن�����ص���ء اخل�����ص��وع مل��راق��ب��ة خ��صة 
ب�لإ�ص�فة  اخلم�صني.  �صن  بلوغهن  عند 
يف  ارتف�ع�ً  احلمل  ي�صبب  قد  ذل��ك،  اإىل 

. �صغط الدمنّ
م�ص�كل القلب والأوعية الدموية ال�صبب 
يف  ال��ن�����ص���ء  وف��ي���ت  وراء  ال��ك���م��ن  الأول 
ف��رن�����ص��� ح��ت��ى ق��ب��ل ال�����ص��رط���ن. حل�صن 
، ميكن للن�ص�ء الوق�ية من املر�ض  احلظنّ
ب��صتمرار،  ي��زرن،  اإذ  ال��رج���ل،  اأك��رث من 
يحر�ض  ال��ذي  الن�ص�ئي  الطبيب  عي�دة 
تن�ولهن  ع��ن��د  ���ص��غ��ط��ه��ن  ق��ي������ض  ع��ل��ى 

حبوب�ً ملنع احلمل على �صبيل املث�ل.
امل��راأة خ�رج دائرة الهتم�م،  لط�مل� ك�نت 
اإل اأنه� دخلت اليوم دائرة اخلطر اأي�ً ك�ن 

ُت�ص�ب  الثالثني،  بلوغه�  منذ  عمره�. 
الن�ص�ط  الدم ب�صبب قلة  ب�رتف�ع �صغط 

اجل�صدي وع�دة التدخني...

اأعرا�ض غري ك�فية
من  ال��دم،  �صغط  قي��ض  ال�صروري  من 
اآخ��ر، يف ظ��لنّ غي�ب الأعرا�ض  اإىل  وق��ٍت 
ال���ت���ي ت�����دلنّ ع��ل��ى ارت���ف����ع���ه، ل����ذا ي�صف 
ال����دم ب�ملر�ض  ارت���ف����ع ���ص��غ��ط  الأط���ب����ء 
اأعرا�ص�ً  امل��ري�����ض  ي��ع���ين  ل  ال�����ص���م��ت. 
معينة اإل حني ي�صل ارتف�ع �صغط الدمنّ 
ي�صتدعي  ب�صكٍل  ع���ل��ي��ة  م�صتوي�ت  اإىل 
عالجه ومراقبته. يف احلقيقة، قلٌة هم 
الراأ�ض  اآلم  ي��ول��ون  ال��ذي��ن  الأ���ص��خ������ض 
اأو التعب الع�م  املوؤقت  اأو طنني الأذن��ني 
ت��ك��ون احل���ل��ة ال�صحية  اه��ت��م���م���ً ح��ني 
الأعرا�ض قد  اأن هذه  اإل  جيدة عموم�ً، 

. ت�صري اإىل الإ�ص�بة ب�رتف�ع �صغط الدمنّ
ع��ن �صغط  �صيئ�ً  الأ���ص��خ������ض  ي��ع��رف  ل 
يد  على  لفح�ٍض  خ�صعوا  اإذا  اإل  دمهم 
طبيب ال�صركة حيث يعملون على �صبيل 
املث�ل. عندم� يتبنينّ للطبيب وجود خلٍل 
م�، ي�ص�رع اإىل اإجراء فح�ٍض للت�أكد من 
ال�صروري  م��ن  ل��ذا  ع��ر���ص��ي.  الأم���ر  اأن 
لقي��ض  املت�حة  الفر�ض  م��ن  ال�صتف�دة 

�صغط الدم.

�إجر�ء�ت ي�صهل �تخاذها
معروف اأن �صغط ال�صرايني ينخف�ض يف 
اأوق�ت التوتر،  اأوق�ت الراحة ويرتفع يف 
وهو اأمٌر ل يطرح اأي م�صكلة حني تكون 
ب�صحٍة جيدة و�ص�ب�ً، لكنه ي�صبح خطرياً 
اإذا ك�نت ال�صرايني �صعيفة. يتعني عليك 
ف�إذا  الع�ئلة عليك،  ت�ريخ  ت�أثري  معرفة 
ت�صمن اأمرا�ص�ً مثل ارتف�ع �صغط الدمنّ 
اأكرث  واأمرا�ض القلب وال�صرايني، تكون 

عر�صًة لالإ�ص�بة به�.
ميكن حم�ية نف�صك من خطر الإ�ص�بة 
ب�أمرا�ض مم�ثلة وحت�صني العوامل التي 
واجلن�ض  العمر  ب��صتثن�ء  عليك،  ت��وؤث��ر 
وال��ع��وام��ل ال��وراث��ي��ة، م��ن خ��الل تدابري 
ات��خ���ذه��� يف  عملية وف���ع��ل��ة يف ح���ل متنّ 

مرحلٍة عمرية مبكرة:

• �لر�حة
احر�ض  دم��ك  �صغط  يرتفع  عندم� 
على نيل ق�صٍط من الراحة كخطوٍة 
اأوىل وب�صيطة للتهدئة. ُيعترب النوم 

تري�ٍق يف ح���لت مم�ثلة.  اأف�صل 
النوم  ع��ل��ى  ن��ف�����ص��ك  اأج�����رب 

ب�كراً ملدة ثم�ين 

�ص�ع�ت يومي�ً.

�لتوتر من  • خفف 
من ال�صروري جتننّب م�ص�در التوتر، اإذا 
اأمكن، اأو على الأقل تعلم بع�ض التقني�ت 
لت�صيطر عليه ب�صكٍل اأف�صل. ومن �صمن 
الذي  ال�صجيج  املعروفة  التوتر  م�ص�در 
واخلوٍف.  وال��ت��وت��ر،  الغ�صب  اإىل  ي���وؤدي 
لذلك، ُيدرك الأطب�ء اأن املر�صى يع�نون 
لدى  دم��ه��م  �صغط  يف  ب�صيط�ً  ارت��ف���ع���ً 
اأك��رث حني  يرتفع  وق��د  الطبيب،  زي����رة 
فحو�ض  لإج����راء  امل�صت�صفى  ي��ق�����ص��دون 
الطبية  الأم���ك��ن  اأن  �صيم�  ل  وحت�ليل، 

حتمل دللت �صلبية.

وزنك على  • حافظ 
ال�����وزن ال���زائ���د وال�����ص��م��ن��ة ي����وؤدي�����ن اإىل 
الوزن  ي�صر  ال�����ص��راي��ني.  �صغط  ارت��ف���ع 
الزائد ب�ل�صحة عموم�ً، لذا ح�فظ على 
وزنك من ب�ب احلف�ظ على �صحتك، اأي 
عمرك.  ج�صمك  كتلة  موؤ�صر  ين��صب  اأن 
ت��ت��ب��ع ح��م��ي��ة غ��ذائ��ي��ة �صحية  اأن  ي��ك��ف��ي 
��ب ع��الج���ت ق��د ت��راف��ق��ك مدى  ل��ت��ت��ج��ننّ

احلي�ة.

�ل�صو�س عرق  • حذ�ر 
ف�علة  ب��خ�����ص���ئ�����ض  ال���ن���ب����ت����ت  ت��ت��م��ي��ز 
ق��د جت��ع��ل م��ن��ه��� اأدوي�����ة ���ص���ف��ي��ة لبع�ض 
�صخ�ض  لكلنّ  وفق�ً  �صموم�ً  اأو  الأم��را���ض 
وح�لته واجلرعة التي يتن�وله�. اإذا كنت 
م�ص�ب�ً ب�رتف�ع �صغط الدم، جتنب تن�ول 
عرق ال�صو�ض اأو تن�ول كمي�ت قليلة منه 
اإذا كنت من حمبي احللوي�ت اأو ال�صراب 

بنكهة عرق ال�صو�ض.

�مللح ��صتهالك  من  • خفف 
ين�صح  ل��ذل��ك  ال�صغط،  م��ن  امل��ل��ح  ي��زي��د 
اأو  ا�صتهالكه،  م��ن  ب�لتخفيف  الأط��ب���ء 
هذا  اأن  علم�ً  الطع�م،  م��ن  اإلغ�ئه  حتى 
الف�علية  وق��ل��ي��ل  ن������دراً  ي��ب��ق��ى  ال��ت��دب��ري 
اأ�صخ��ض  وث����م����ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذ،  و����ص���ع���ب 
ب���ك���م���ي����ت م���ع���ت���دل���ة منذ  ي���ت���ن����ول���ون���ه 

الطفولة.

م�����ار������س   •
�ل��ري��ا���ص��ة 

بحذر
ق�������د ت����ك����ون 
مم��������ر��������ص�������ة 
ال������ري��������������ص������ة 
متعة  م�������ص���در 
و�������ص������ع�������دة، 
اإذا  ل����ك����ن 
ك��������ن��������ت 
ب�ً  م�ص�
ب�رتف�ع 

�صغط 
ال�����������دم، 

وق�ئية.  ت���داب���ري  ت��ت��خ��ذ  اأن  ُي�صتح�صن 
القلب  نب�ض  ���ص��رع��ة  ت����زداد  ال���واق���ع،  يف 
مم�ر�صة  ع���ن���د  ال�������دمنّ  ���ص��غ��ط  وي���رت���ف���ع 
الري��صة، لذلك من ال�صروري اأن تهتم 
اأن  بنوع الري��صة املالئم لك، والأف�صل 
تكون �صهلة ول تتطلب جمهوداً قد يزيد 
واجلري  ك�ل�صكوا�ض  القلب،  نب�ض  من 
الن�ص�ط  قلة  توؤثر  املق�بل  ال�صريع... يف 
�صلب�ً على ال�صغط، لذلك م�ر�ض ن�ص�ط�ً 

ج�صدي�ً خفيف�ً ك�مل�صي.

�لتدخني • �ترك 
قد ل يرتبط التدخني ارتب�ط�ً مب��صراً 
رابط�ً  ثمة  اأن  اإل  ال��دم،  �صغط  ب�رتف�ع 
ع ال�صيخوخة  غري مب��صر بينهم� اإذ ي�صرنّ

وت�صلنّب ال�صرايني.

طبيعية • عالجات 
ُيق�ل اإن الثوم متعدد اخل�ص�ئ�ض واأوراق 
حبوب  �صكل  على  تتوافر  التي  الزيتون 
ف���ع��اًل على  اأث���راً  ت��رتك  ال�صيدلي�ت  يف 
. ك��ذل��ك مي��ك��ن اأن  ارت���ف����ع ���ص��غ��ط ال�����دمنّ
تعتمد منط�ً غذائي�ً �صتجد فيه طريقًة 
قلبك  و�صحة  ب�صحتك  للعن�ية  بديلة 
عنوانه  ك����ن  اإن  ���ص��ي��م���  ل  و���ص��راي��ي��ن��ك، 
ين�صح  خ��ف��ي��ف��ة.  م�����أك����ولت  الأ����ص��������ص���ي 
كمي�ت  ب��صتهالك  التغذية  اأخ�ص�ئيو 
3 م��ن خ��الل تن�ول  اأوم��ي��غ���  ك�فية م��ن 
الغذائية  املكمالت  اأو  الدهنية  الأ�صم�ك 

التي تعتمد على زيت ال�صمك.
يعي�ض مر�صى ارتف�ع �صغط الدمنّ اأف�صل 
اأمريكية.  ل��درا���ص��ة  وف��ق���ً  غ��ريه��م  م��ن 
ارتف�ع �صغط  اإىل  الأم��ر  ُيعزى  ل  طبع�ً 

، اإمن������، ب���ك���لنّ ب�����ص���ط��ة، اإىل زي�����رة  ال������دمنّ
وتغيري  الطبيب  اإىل  امل�صتمرة  املري�ض 
اآخر  اإىل  ال��ذي يتبعه م��ن وق��ٍت  ال��ع��الج 

الأمر الذي يبقيه حتت املراقبة!

كيف يتّم قيا�س �صغط �لدم؟
يعتمد �صغط الدمنّ الذي ُيق��ض ب�صنتمرت 
زئبق على قيمتني: ال�صغط النقب��صي 

وال�صغط الدي��صتويل.
ي��ق��ي�����ض قيمة  ال�����ص��غ��ط الن���ق���ب��������ص���ي: 
وهو  البطيني،  النقب��ض  عند  ال�صغط 

الرقم الأعلى.
ال�����ص��غ��ط ال��دي������ص��ت��ويل: ي��ق��ي�����ض قيمة 

ال�صغط يف وقت الراحة البطينية.
ارتف�ع �صغط الدم والعمر: مييل الهرم 
ال�صك�ين اإجم�ًل اإىل ال�صيخوخة، لذلك 
�صغط  ارت��ف���ع  ي��ط���ول  اأن  املحتمل  م��ن 

الدمنّ عدداً اأكرب من الأ�صخ��ض. 
بع�ض  اإىل  ا�����ص����ت����ن�����داً  والأل����زه����ي����م����ر: 
حقاًل  ال���دمنّ  �صغط  يوؤ�ص�ض  ال��درا���ص���ت، 
خ�صب�ً ملر�ض الألزه�مير اأو بع�ض اأ�صك�ل 
ال�صرايني،  اخلرف. يتيح العالج حم�ية 

كذلك الدم�غ. 

�لدّم �صغط  �رتفاع  لعالج  �أدوية   8
- الأدوية املدرة للبول.

الأجنيوتن�صني  م�صتقبالت  م�ص�دات   -
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- الأدوية احل�جبة مل�صتقبالت البيت�.
- م�ص�دات الك�ل�صيوم.

- مثبط�ت اأنزمي�ت التحول.
- الأدوية اخل�ف�صة لل�صغط املركزية.
- الأدوية احل�جبة مل�صتقبالت الألف�.

انتب�ه عدد ل ُيح�صى من  الأخ��رية  الفرتة  الإلكرتونية يف  ال�صج�ئر  جذبت 
واأقل  الع�مل. لكن هل ميكن اعتب�ره� بدياًل �صحي�ً  التبغ حول  م�صتخدمي 

كلفة عن ال�صج�ئر التقليدية؟
اأن  ميكن  الن��ض  اإن  وم�صتخدموه�  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال�صج�ئر  مبتكرو  يقول 
ي�صتفيدوا من �صيج�رة اأقل �صرراً وكلفة، من دون الروائح الكريهة وم�صكلة 
التدخني ال�صلبي اأو تن�صق املواد الكيم�وية التي ت�صبب ال�صرط�ن. ب�صبب هذه 

الدع�ءات الواعدة، قررن� اإدراج بع�ض احلق�ئق.
يف م� يلي بع�ض املن�فع املزعومة عند ا�صتعم�ل ال�صيج�رة الإلكرتونية:

• ل مزيد من ا�صتهالك القطران اأو التبغ اأو اأول اأك�صيد الكربون اأو الرم�د.
• �صتح�صل على كمية النيكوتني املوجودة يف ال�صيج�رة الع�دية.

• تكلف كل عبوة اأقل من دولرين وهي ت�ص�وي علبة ك�ملة من ال�صج�ئر.
• ميكن اأن يتوقع امل�صتهلك الع�دي توفري األف دولر يف ال�صنة.

• لن تفوح منك رائحة الدخ�ن بعد الآن.
• تتوافر نكه�ت خمتلفة.

• لن جُترب من حولك على تن�صق الدخ�ن.
يف البداية متحورت الأبح�ث حول راأي الأطب�ء وم�صتخدمي املنتج ب�ل�صج�ئر 
فرقة  رئي�ض  نيزتكني،  ج��ول  ا�صتنتج  مف�جئة.  النت�ئج  وك�نت  الإلكرتونية 
العمل املعنية مبك�فحة التبغ يف اجلمعية الأمريكية لأطب�ء ال�صحة الع�مة: 
ال�صج�ئر  اإىل  الع�دية  ال�صج�ئر  من  ب�لتحول  املدخنني  جميع  اأقنعن�  )اإذا 
األف   400 من  املتحدة  الولي�ت  يف  ال�صح�ي�  عدد  �ض  �صنخفنّ الإلكرتونية، 

�صنوي�ً اإىل اأقل من 4 اآلف، وقد يقت�صر العدد على 400 فقط(.
الإ�ص�بة  خطر  غي�ب  يعني  الإلكرتونية  ال�صيج�رة  ا�صتعم�ل  اإن  اأي�ص�ً  قيل 
ب�ل�صرط�ن. ظهرت هذه ال�صتنت�ج�ت ا�صتن�داً اإىل درا�ص�ت ُتظهر اأن النيكوتني 
ي�صر ال�صحة بقدر الك�فيني. لكن ينجم ال�صرر الفعلي يف ال�صج�ئر التقليدية 

عن دخ�ن التبغ ومئ�ت املواد الكيم�وية امل�ص�فة.
)الأطب�ء(  ال�صهري  التلفزيوين  الربن�مج  م��ن  معروفني  اأط��ب���ء  اأرب��ع��ة  ق���م 
اعُتربت  وق��د  الإلكرتونية،  ال�صيج�رة  عن  بدرا�صة   )The Doctors(
الأخرية واحدة من اأهم ع�صر نزع�ت �صحية بح�صب راأيهم. )اإذا كنت واحداً 
من ماليني الأ�صخ��ض املدمنني على التدخني، ل تفقد الأمل... ال�صيج�رة 
الإلكرتونية هي احلل! فهي توفر م�دة النيكوتني لكن من دون 4 اآلف م�دة 
كيم�وية اأخرى ميكن اأن ت�صبب ال�صرط�ن وم�ص�كل اإ�ص�فية(، ق�ل د. ترافي�ض 

�صتورك من برن�مج )الأطب�ء(.
تبني اأي�ص�ً اأن ال�صيج�رة الإلكرتونية ل ت�صمله� قوانني منع التدخني. نظراً 
ال�صلبي،  التدخني  ب�صبب  الن��ض  يواجهه�  اأن  التي ميكن  املخ�طر  اإىل غي�ب 
�صعر املدخنون ب�حلم��صة حني علموا اأن عدداً من ال�صرك�ت واحل�ن�ت وحتى 
الط�ئرات ت�صمح لهم بتدخني ال�صج�ئر الإلكرتونية يف الداخل. كذلك، تلقى 
بع�ض م�صتخدمي ال�صج�ئر الإلكرتونية اإذن�ً خ��ص�ً من اأرب�ب عملهم لتدخني 

ال�صج�ئر الإلكرتونية يف مك�ن العمل.

ل اأكرث من 700 األف مدخن اإىل ا�صتعم�ل  يف الولي�ت املتحدة وحده�، حتونّ
ال�صج�ئر الإلكرتونية. ق�بل فريق برن�مج )الأطب�ء( بيفريل، وهي واحدة من 
كثريين الذين تغريت حي�تهم ب�صكل جذري بف�صل ال�صيج�رة الإلكرتونية. 
اأنه� لن  �صنة وك�نت تظن   15 اأك��رث من  ب�أنه� تدخن منذ  اعرتفت بيفريل 
الإلكرتونية  ال�صج�ئر  بت  تف�ج�أت حني جرنّ لكنه�  يوم�ً.  التدخني  تقلع عن 
)كنت  يومني:  بعد  الع�دية  ال�صج�ئر  تدخني  عن  الإق���الع  يف  جنحت  لأنه� 

اأ�صك ب�لأمر يف البداية... لكني مقتنعة بف�عليته� الآن. اإنه بديل ممت�ز. هذه 
ال�صيج�رة تعطي مفعول التدخني. واأن� كمدخنة اأو�صي به� لكل من يح�ول 

الإقالع عن التدخني(.
للمدخنني  الأول  اخلي�ر  �صريع�ً  �صت�صبح  الإلكرتونية  ال�صيج�رة  اأن  ُيالحظ 
كلفة تدخني  ارت��ف���ع  اإىل  ن��ظ��راً  اأ�صلوب حي�ة �صحي،  ات��ب���ع  ي��ري��دون  ال��ذي��ن 

ال�صج�ئر التقليدية واملخ�طر ال�صحية التي ت�صببه�.

مع �أنه مر�س �صائع، �إل �أن �رتفاع �صغط �لدّم مل يعد ي�صكل م�صدر خوٍف بعدما �عتاد �لنا�س 
عليه. لفرتة طويلة �رتبط �رتفاع �صغط �لدم بالرجال �أكرث من �لن�صاء، �إل �أن �لن�صاء بنت 

�ليوم �صحية له �أي�صًا. تتعدد �أنو�ع �لعالجات �لتي ميكن ملر�صى �رتفاع �صغط �لدم �عتمادها، مع 
�لإ�صارة �إىل �أن �لبع�س يرتفع �صغط دمه وينخف�س من دون �إ�صابته باملر�س.

ال�سيجارة االإلكرتونية... هل هي �سحية؟

ي�صيب �لرجال و�لن�صاء

ال الرتفاع �سغط الدم 

�شحة وتغذية
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حذار الفركتوز
وم�صروب�ت  م�أكولت  يف  وموجودة  الكلفة  قليلة  حُملنّية  م���دة  الفركتوز 
اإىل  اأن توؤدي هذه النزعة  كثرية. لكن ي�صعر بع�ض اخلرباء ب�لقلق من 
بعدم�  امل��خ���وف  تزيد  اأن  املتوقع  م��ن  الوب�ئية.  البدانة  ظ���ه��رة  تن�مي 
ب�صكل  الفركتوز  اإىل  ينظر  ق��د  ال��دم���غ  اأن  اإىل  حديثة  اأب��ح���ث  اأ���ص���رت 
ُن�صرت  التي  الدرا�صة  الأك���ل. يف  الإف���راط يف  اإىل  ي��وؤدي  خمتلف، م� قد 
خ�صع  الأمريكية”،  الطبية  “اجلمعية  جملة  يف   2013 ين�ير   2 يف 
املتطوعون لفح�ض دم�غي عرب الت�صوير ب�لرنني املغن�طي�صي قبل وبعد 
تن�ول م�صروب م�صنوع من الغلوكوز اأو الفركتوز ال�ص�يف. ك�نت النت�ئج 
املن�طق الدم�غية املرتبطة ب�ل�صهية واملك�ف�أة واحلوافز  لفتة: جت�وبت 
ب�صكل خمتلف مع الغلوكوز والفركتوز. تبني اأن الفركتوز يبدو اأقل قدرة 
على اإقن�ع الدم�غ ب��صتهالك كمية ك�فية من امل�أكولت اأو امل�صروب�ت، لأن 
الفركتوز ل ي�صتطيع دخول الدم�غ عرب جمرى الدم كم� يفعل الغلوكوز. 
وقد  احللوي�ت  تن�ول  يف  الرغبة  الفركتوز  يطفئ  ل  قد  لذلك،  نتيجًة 
%50 من �صكر  اأن  ي��وؤدي اإىل الإف���راط يف الأك��ل واكت�ص�ب ال��وزن. مب� 
ا�صتهالك  لتخفي�ض  جديد  �صبب  لدين�  الفركتوز،  م��ن  يت�ألف  امل���ئ��دة 

امل�صروب�ت وامل�أكولت الغنية ب�ل�صكر. 
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العدد  10869 بتاريخ 2013/8/14     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 342 /2013 عقاري كلي                           
اىل املدعى عليه   /1-�صميح عمر اكينكي   جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي / �صوزان ر�صول 
اكينكي وميثله: عبدالعزيز عبداهلل يو�صف حممد البلو�صي  قد اق�م عليك الدعوى ومو�صوعه� 
للجه�ت  النتق�ل  وك��ذا  املدعية  ح�صة  وق�صمة  وجتنيب  وف��رز  متخ�ص�ض  خبري  بندب  املط�لبة 
الر�صمية ملعرفة قيمة اليج�ر العلني للعني حمل الدعوى والزام املدعى عليه بتقدمي �صورة من 
عقود ت�أجري ال�صقة حمل الدعوى لتحديد قيمة الربع امل�صتحق للمدعية من ت�ريخ ت�صليمه� يف 
2007/12/16 وحتى ت�ريخ الف�صل يف الدعوى بحكم نه�ئي والزام املدعى عليه بت�أديته للمدعية 
عليه  املدعى  ال��زام  مع  ق�صمته�  تعذر  العلني ح�ل  ب�ملزاد  الدعوى  العني حمل  ببيع  احلكم  مع 
ب�لر�صوم وامل�ص�ريف واتع�ب املح�م�ة.  وحددت له� جل�صة يوم الحد املوافق 2013/9/1 ال�ص�عة 
9.30 �ض ب�لق�عة ch1A.1 لذا ف�نت مكلف ب�حل�صور او من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اي�م على القل. ويف ح�لة تخلفك 

ف�ن احلكم �صيكون مبث�بة ح�صوري.
 ق�شم الدعاوي العقارية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10869 بتاريخ 2013/8/14     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 336 /2013 مدين جزئي                             

اىل املدعى عليه   /1-امين احمد ف�ر�ض ال�ص�ع   جمهول حمل الق�مة مب� ان 
املدعي / ج�ويد خدا بخ�ض ج�كري  قد اق�م عليك الدعوى ومو�صوعه� املط�لبة 
ب�لزام املدعى عليه بعقد بيع املركبة رقم )E/17236( خ�صو�صي والتي تبلغ 
قيمته� )2.000 درهم( والزامه والر�صوم وامل�ص�ريف.    وحددت له� جل�صة يوم 
الثالث�ء املوافق 2013/8/20 ال�ص�عة 8.30 �ض ب�لق�عة ch2D.17 لذا ف�نت 
مكلف ب�حل�صور او من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اي�م على القل. ويف ح�لة تخلفك 

ف�ن احلكم �صيكون مبث�بة ح�صوري.
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10869 بتاريخ 2013/8/14     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 499 /2013 مدين كلي                             

اىل املدعى عليه   /1-ايه�ب ا�صم�عيل عو�ض مو�صى  جمهول حمل الق�مة مب� 
ان املدعي / �ص�مل �صيف �صعيد اخل�صيبي قد اق�م عليك الدعوى ومو�صوعه� 
املط�لبة ب�لزام املدعى عليه� مببلغ )116.680.2 درهم( مع الف�ئدة الق�نونية 
بواقع 12% ت�صري من ت�ريخ ال�صتحق�ق حتى ال�صداد الت�م والر�صوم وامل�صروف�ت 
يوم  جل�صة  له�  وح���ددت  بالكف�لة.  املعجل  ب�لنف�ذ  احلكم  و�صمول  والت��ع���ب 
اخلمي�ض املوافق 2013/8/29 ال�ص�عة 9.30 �ض ب�لق�عة ch2D.18 لذا ف�نت 
مكلف ب�حل�صور او من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اي�م على القل. 
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10869 بتاريخ 2013/8/14     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2574 /2013 عمايل جزئي                             
اىل املدعى عليه   /1-مطعم كنج ك�صري �ض.ذ.م.م جمهول حمل الق�مة مب� ان 
املدعي / �صالح حمدان حلمي حممد عطيه وميثله: را�صد عبدالرزاق حممد 
تهلك   قد اق�م عليك الدعوى ومو�صوعه� املط�لبة مب�صتحق�ت عم�لية وقدره 
)30617 درهم( والر�صوم وامل�ص�ريف . رقم ال�صكوى )2013/144950(. وحددت 
له� جل�صة يوم الثنني املوافق 2013/8/26 ال�ص�عة 8.30 �ض مبكتب الق��صي 
لذا ف�نت مكلف ب�حل�صور او من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اي�م على القل.ويف ح�لة 

تخلفك ف�ن احلكم �صيكون مبث�بة ح�صوري. 
 ق�شم  الق�شايا العمالية                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10869 بتاريخ 2013/8/14     

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2013/35  ا�شتئناف تنفيذ عمايل

الق�مة  دروي�ض مرعي  جمهول حمل  -م���زن   1  / امل�صت�أنف �صده  اىل 
مل�لكه�/ ف��ردي��ة(  )موؤ�ص�صة  للتج�رة  امللكية  /الزه����ر  امل�صت�أنف  ان  مب��� 
عبدالرحمن زين الع�بدين حممد ر�صول اخل�جة وميثله: في�صل يون�ض 
زين الع�بدين اخل�جة قد ا�صت�أنف القرار/ احلكم ال�ص�در ب�لدعوى رقم 
يوم  له� جل�صه  وح��ددت  بت�ريخ 2013/6/4  ا�صك�لت عم�لية   2013/100
 ch2D.18 الحد املوافق 2013/8/25 ال�ص�عة 10.00 �صب�ح� ب�لق�عة
تخلفكم  ح����ل  ويف  ق���ن��ون��ي���  ميثلكم  م��ن  او  ح�����ص��ورك��م  يقت�صي  وع��ل��ي��ه 

�صتجري حم�كمتكم غي�بي� 
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�شتئناف

العدد  10869 بتاريخ   2013/8/14     
          اعادة  اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/712  جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�ش�شة: املقاولت والنزاعات الن�شائية
الع�مة ذ.م.م وميثله� جميب رحمن جن�فيلي ب�رامبيل  مدعى/ �ص�م�م� للمق�ولت 
وال�صرياميك  الرخ�م  لأعم�ل  الهيف  عليه:  مدعي  الم�رات  اجلن�صية:  عثم�ن 
مط�لبة  الدعوى:  مو�صوع  الم�رات  اجلن�صية:  الن�صر  حممد  وميثله�  واملوزاييك 
م�لية 35860 درهم املطلوب اعالنه/  الهيف لأعم�ل الرخ�م وال�صرياميك واملوزاييك 
اق�م  املدعي  ان  حيث  ب�لن�صر  عنوانه:  الم�رات  اجلن�صية:  الن�صر  حممد  وميثله� 
موعدا   2013/9/17 املوافق  الثالث�ء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
لنظر الدعوى، لذا ف�نت مكلف ب�حل�صور ال�ص�عة 8.30 �صب�ح�ً ام�م الدائرة الوىل 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الك�ئنة املحكمة التج�رية �صخ�صي� او بوا�صطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدف�عك امل�صتنداتك موقع� عليه� قبل اجلل�صة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة اي�م على القل. �صدر بت�ريخ  2013/7/10
قلم ا ملحكمة املدنية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10869 بتاريخ 2013/8/14     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/953 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- ن�تر�ص� م�ريك� عبدال�صالم جمهول حمل الق�مة 
علي  ع( وميثله: ح�صني  م  )���ض  امل�صرق  بنك  التنفيذ/  ان ط�لب  مب� 
عبدالرحمن لوت�ه  قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2140370.21( درهم اىل ط�لب 
الجراءات  �صتب��صر  املحكمة  ف�ن  عليه   . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� 

من ت�ريخ ن�صر هذا العالن. 
ق�شم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10869 بتاريخ 2013/8/14     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2012/890 تنفيذ مدين
حممد  يو�صف  مل�لكه�  للعق�رات  امل��رف���أة  موؤ�ص�صة  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
مي�صيل  اولفيه  التنفيذ/  ط�لب  ان  مب���  الق���م��ة  حم��ل  جمهول  مكي  
ب����ريون ومي��ث��ل��ه: ري������ض ع��ب��دامل��ج��ي��د حم��م��ود ال��ك��ب���ن ق��د اأق�����م عليكم 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)158585( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة .�ص�مال للر�صوم 
وامل�ص�ريف. وعليه ف�ن املحكمة �صتب��صر الجراءات التنفيذية بحقك يف 
ت�ريخ ن�صر هذا  املذكور خالل 15 يوم� من  ب�لقرار  ح�لة عدم اللتزام 

العالن. 
ق�شم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10869 بتاريخ 2013/8/14     
اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2013/138 ا�شكالت عقاري
لوقف  ع��ق���ري   2012/467 رق���م  التنفيذ  يف  ا���ص��ك���ل  الق�صية:  م��و���ص��وع 
الج��راءات التنفيذية -املطلوب اعالنه امل�صت�صكل �صده/1- �صميم احمد 

ح�جي وحيد جمهول حمل الق�مة. 
املوافق  ي��وم الح���د  ق��د حت���ددت جل�صة  ب���ن��ه  م��و���ص��وع الع����الن: نعلنكم 
2013/8/18 ال�ص�عة 11.00 �صب�ح� ب�لق�عة ch1B.6للنظر يف ال�صك�ل 
احل�صور  عن  تخلفكم  ح�لة  ويف  ح�صوره�  عليكم  يتوجب  والتي  اع��اله 

�صي�صدر قرار يف غي�بكم مع نف�ذ اثره الق�نوين بحقكم.
رئي�ض الق�شم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10869 بتاريخ 2013/8/14     

   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�شر 
يف الق�شية رقم 2013/665 مدين كلي  

اخلي�ل   را�صد  ع�ئ�صة   -2 ال�صط�ف  عبيد  علي  عليهم�:1/احمد  املدعى  اىل 
املحكمة  لدى هذه  عليكم�  اأق�م  زغلول    �صعد  عبدالرحمن  املدعي:  ان  حيث 
الدعوى املذكورة اعاله يط�لبكم فيه� اأداء مبلغ وقدره )مليون درهم( فقط 
 . املح�م�ة  اتع�ب  ومق�بل  وامل�ص�ريف  والر�صوم  الق�نونية  للف�ئدة  ب�ل�ص�فة 
لذلك يقت�صي ح�صورك ام�م هذه املحكمة يف مت�م ال�ص�عة الث�منة والن�صف 
من يوم 2013/8/28 ميالدي وذلك لالج�بة على الدعوى وتقدمي م� لديك 
من بي�ن�ت ويف ح�ل تخلفك عن احل�صور او عدم ار�ص�ل وكيل عنك يف الوقت 

املحدد ف�ن املحكمة �صتب��صر نظر الدعوى يف غي�بك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10869 بتاريخ 2013/8/14     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 251 /2013 جتاري جزئي                           
اىل املدعى عليهم� /1- حممد ح�صن  عب��ض حت�وي 2- حمالت بي�وار حت�وي 
/ علي ح�صن   املدعي  ان  الق�مة مب�  والفواكة  جمهويل حمل  لبيع اخل�ص�ر 
ب�ن  املدعي عليهم  ال��زام  الدعوى ومو�صوعه�  اق���م عليك  عب��ض حت�وي   قد 
يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 33.217 درهم والف�ئدة الق�نونية بواقع 12% من 
واتع�ب  وامل�ص�ريف  ب�لر�صوم  والزامهم  ال�صداد  مت�م  وحتى  ال�صتحق�ق  ت�ريخ 
املح�م�ة. وحددت له� جل�صة يوم الثالث�ء املوافق 2013/8/20 ال�ص�عة 8.30 �ض 
ب�لق�عة ch2D.19 لذا ف�نت مكلف ب�حل�صور او من ميثلك ق�نوني� وعليك 
بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اي�م 

على القل. 
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10869 بتاريخ 2013/8/14     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 443 /2013 عقاري كلي                             

الق�مة مب�  ليمتد  جمهول حمل  ت���ور  �صنت�صري  املدعى عليه /1- رويف  اىل 
ان املدعي / ان�ض حممد توفيق الطوي�صي وميثله:خ�لد كلندر عبداهلل ح�صني   
قد اق�م عليك الدعوى ومو�صوعه� املط�لبة بف�صخ العقد بني املدعي واملدعي 
عليهم� والزام املدعى عليهم� ب�لتك�فل والت�ص�من ب�صداد مبلغ� وقدره 309680 
الت�م  ال�صداد  ولغ�ية  املط�لبة  ت�ريخ  بواقع 12% من  الق�نونية  والف�ئدة  درهم 
املوافق  الح��د  يوم  جل�صة  له�  وح��ددت  املح�م�ة.  واتع�ب  وامل�ص�ريف  والر�صوم 
2013/9/15 ال�ص�عة 11.00 �ض ب�لق�عة ch1.B.8 لذا ف�نت مكلف ب�حل�صور 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م���  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اي�م على القل. 
 ق�شم الدعاوي العقارية                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10869 بتاريخ 2013/8/14     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2013/51   مدين كلي                      
ح   م  ���ض  واولده  البنية  ج��صم  حم��م��ود  احل����ج  �صركة   -1/ عليه  امل��ح��ك��وم  اىل 
بت�ريخ  املنعقدة  بجل�صته�  حكمت  املحكمة  ب�ن  نعلنكم  الق�مة   حمل  جمهول 
/ عبدالوه�ب حممود ج��صم  ل�ص�لح  اعاله  املذكورة  الدعوى  2013/5/12 يف 
البنية ب�صحة ونف�ذ القرار املوقع من املدعى عليهم  املوؤرخ 2004/6/2 واملتعلق 
جبل  ح  م  ���ض  واولده  ج��صم  حممود  احل���ج  �صركة  حل�ص�ض  الفعلية  ب�مللكية 
اتع�ب  مق�بل    500 ومبلغ  وم�صروف�ته�  الدعوى  ر�صوم  املدعى  وحتميل  علي 
املح�م�ة. حكم� مبث�بة احل�صوري ق�بال لال�صتئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را 
من اليوم الت�يل لن�صر هذا العالن �صدر ب��صم �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد 

بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن� . 
ق�شم الق�شايا املدنية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10869 بتاريخ 2013/8/14     

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2013/1739   عمايل جزئي                        

اىل املحكوم عليه /1- كوميونيكي�ض لينك�ض ���ض.ذ.م.م جمهول حمل الق�مة  نعلنكم 
املذكورة اعاله  الدعوى  بت�ريخ 2013/6/20 يف  املنعقدة  ب�ن املحكمة حكمت بجل�صته� 
توؤدي  ب���ن  امل��دع��ي  عليه�  ب���ل��زام  ف���را لك�صمى برا�ص�ن� ج��ون��دى ج��ون��دى-  ل�ص�لح / 
وثالثون  ت�صعة  وت�صعم�ئة  الف�  ع�صر  )ارب��ع��ة  14.939دره���م����  وق���دره  مبلغ�  للمدعية 
درهم�( وتذكرة عودة ملوطنه عين� او قيمته� نقدا م� مل تلتحق بخدمة رب عمل اآخر، 
ورف�صت  منه�  ن�صيبة  من  املدعية  واعفت  وامل�ص�ريف  الر�صوم  من  ب�ملن��صب  والزامه� 
م�عدا ذلك من طلب�ت.   حكم� مبث�بة احل�صوري ق�بال لال�صتئن�ف خالل ثالثني يوم� 
اعتب�را من اليوم الت�يل لن�صر هذا العالن �صدر ب��صم �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن� . 
ق�شم الق�شايا العمالية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10869 بتاريخ 2013/8/14     
     مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 1911 /2013 عمايل جزئي                             
اىل املدعى عليه   /1-الري�ض لرتكيب الرخ�م- �ض.ذ.م.م. جمهول حمل 
الق�مة مب� ان املدعي / منري ح�صني ب��صو م�توب�ر  قد اق�م عليك الدعوى 
ومو�صوعه� املط�لبة ب�لزام املدعى عليه� ب�ن توؤدي له مبلغ)8280 درهم( 
والر�صوم وامل�ص�ريف ) 2013/142269(.  وحددت له� جل�صة يوم الثنني 
الق��صي لذا ف�نت مكلف  ال�ص�عة 8.30 �ض مبكتب  املوافق 2013/8/26 
ب�حل�صور او من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات 
ب�ن  القل.)علم�  على  اي�م  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او 

الدعوى قد اعيدت للرول(
 ق�شم  الق�شايا العمالية                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10869 بتاريخ 2013/8/14     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2011/481   عقاري كلي                          
ب�ن  نعلنكم  الق���م��ة   مليتد  جمهول حمل  ارج  داميوند  �صركة  عليه /1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�صته� املنعقدة بت�ريخ 2013/4/29 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ص�لح 
/ ايرين� اميو كولوف�- ببطالن عقد حجز الوحدة مو�صوع الدعوى املوؤرخ 2007/8/26 
واملربم فيم� بني طريف التداعي والزمت املدعى عليه� برد مبلغ 240057 درهم ) م�ئتني 
واربعون الف و�صبعة وخم�صون درهم( للمدعية والفوائد بواقع 9% من ت�ريخ املط�لبة 
الق�ص�ئية احل��صل يف 2011/5/17 وحتى مت�م ال�صداد ورف�صت م�عدا ذلك من طلب�ت  
والزمته� ب�مل�صروف�ت ومبلغ الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة.  حكم� مبث�بة احل�صوري 
ق�بال لال�صتئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�صر هذا العالن �صدر 
ب��صم �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن� . 
ق�شم الدعاوي العقارية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10869 بتاريخ 2013/8/14     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 339 /2013عقاري كلي                               
�صيد  ق�نون�  املحدودة وميثله�  �صريين  فورت�صن  /1-�صركة  عليه    املدعى  اىل 
حممد علي �صيد   جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي / حممد علي احمد 
العور وميثله: عبيد �صقر عبيد بو�صت     قد اق�م عليك الدعوى ومو�صوعه� 
وامل�ص�ريف  ب�لر�صوم  عليه  املدعى  ال��زام  مع  متخ�ص�ض  خبري  بندب  املط�لبة 
واتع�ب املح�م�ة.  وحددت له� جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 2013/9/5 ال�ص�عة 
11.00 �ض ب�لق�عة ch1B.8 لذا ف�نت مكلف ب�حل�صور او من ميثلك ق�نوني� 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك 
بثالثة اي�م على القل. ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �صيكون مبث�بة ح�صوري.
 ق�شم الدعاوي العقارية                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10869 بتاريخ 2013/8/14     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 1962 /2012 جتاري كلي                           

اىل املدعى عليه   /1-جبل الزيتون لتج�رة الدوات الكهرب�ئية �ض.ذ.م.م جهول 
حمل الق�مة مب� ان املدعي / موؤ�ص�صة لوجن ل�صت للكهرب�ء وميثله: حممد علي 
�صلم�ن املرزوقي قد اق�م عليك الدعوى ومو�صوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه� 
مببلغ وقدره )1025640دره��م( والر�صوم وامل�ص�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 
الق�نونية بواقع 12% من ت�ريخ ال�صتحق�ق وحتى ال�صداد الت�م.   وحددت له� 
 ch2E.22 جل�صة يوم الثالث�ء املوافق 2013/9/10 ال�ص�عة 9.30 �ض ب�لق�عة
لذا ف�نت مكلف ب�حل�صور او من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10869 بتاريخ 2013/8/14     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 754 /2013 جتاري كلي                           
اىل املدعى عليه   /1-مطعم ومقهي وليلى جمهول حمل الق�مة مب� 
يو�صف حممد  ����ض.ذ.م.م  وميثله:  للديكور  الفنية  ال��روؤي��ة   / املدعي  ان 
بندب خبري  املط�لبة  ومو�صوعه�  الدعوى  عليك  اق���م  قد  البحر  ح�صن 
املح�م�ة.    واتع�ب  وامل�ص�ريف  ب�لر�صوم  عليه  املدعى  الزام  متخ�ص�ض مع 
�ض   9.30 ال�ص�عة   2013/8/18 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  جل�صة  له�  وح���ددت 
ق�نوني�  ميثلك  من  او  ب�حل�صور  مكلف  ف�نت  ل��ذا   ch1B.8 ب�لق�عة 
قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م���  ب��ت��ق��دمي  وع��ل��ي��ك 

اجلل�صة بثالثة اي�م على القل. 
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10869 بتاريخ 2013/8/14     

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2012/1370   جتاري كلي                          

ب�صيوين حممد    احمد  و�صفي   -2 ����ض.ذ.م.م  البن�ء  مل��ق���ولت  �صي  واي  اي��ه   -1/ عليهم�    املدعى  اىل 
جمهويل حمل الق�مة مب� ان املدعي/ من�ر العمران لتج�رة وت�أجري ال�صق�لت ل�ص�حبه� �ص�مل بن 
هندي بن م�صلم احلربي نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�صته� املنعقدة بت�ريخ 2013/4/24 يف الدعوى 
بن  هندي  ب��ن  �ص�مل  ل�ص�حبه�  ال�صق�لت  وت���أج��ري  لتج�رة  العمران  من�ر   / ل�ص�لح  اع��اله  امل��ذك��ورة 
م�صلم احلربي اول: ب�لزام املدعى عليه� الوىل ب�ن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 166.089.36 درهم 
) م�ئة و�صتة و�صتون الف وت�صعة وثم�نون درهم� و�صتة وثالثون فل�ص�( والف�ئدة بواقع 9% �صنوي� من 
2012/8/16 وحتى مت�م ال�صداد. ث�ني�: ب�صحة وتثبت احلجز التحفظي رقم 237 ل�صنة 2012 جت�ري 
على ال�صق�لت اململوكة للمدعية املوجودة يف موقع العمل يف حدود م� ق�صى به والزام املدعى عليه� 
الوىل بت�صليم تلك ال�صق�لت والزمت املدعى عليه�  الوىل ب�مل�ص�ريف ومبلغ الف درهم مق�بل اتع�ب 
املح�م�ة ورف�صت م�عدا ذلك من طلب�ت.  حكم� مبث�بة احل�صوري ق�بال لال�صتئن�ف خالل ثالثني 
يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�صر هذا العالن �صدر ب��صم �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن� . 

ق�شم الق�شايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10869 بتاريخ 2013/8/14     
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

       يف الدعوى رقم 2011/547  جتاري كلي
مب�  الق�مة  حمل  جمهول  لند  دبي  ا�صتوديو�ض-  يونيفر�ص�ل   -1 عليه/  املدعى  اىل 
املريخي   قد  للم�ص�حة ل�ص�حبه�- خ�لد خليل خ�لد  الع��صمة  املدعي / موؤ�ص�صة  ان 
 2013/7/18 بت�ريخ  املحكمة حكمت  ب���ن  نعلنكم  وعليه  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  اق���م 
احلكم التمهيدي الت�يل: حكمت املحكمة:مبث�بة احل�صوري: وقبل الف�صل يف مو�صوع 
الدعوى بندب خبري هند�صي م�ص�حي واملخت�ض �ص�حب الدور م� مل يتفق الطرف�ن 
على ت�صميته خالل ا�صبوع من ت�ريخه تكون مهمته بعد مط�لعة �ص�ئر اوراق الدعوى 
وم�صتنداته� وم� ع�صى عن يقدمه الية اخل�صوم من دونه� لبي�ن م�هية العالقة بني 
خزانة  ب�صداده�  املدعية  كلفت  دره��م  الف  ع�صرة  مبلغ  املحكمة  وح��ددت  الطرفني. 
املحكمة على ذمة اتع�ب وم�صروف�ت اخلبري.   وحددت له�  املحكمة جل�صة يوم الثالث�ء 

ch2E.22 املوافق 2013/8/20 ال�ص�عة 9.30 �صب�ح� يف الق�عة
ق�شم الق�شايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10869 بتاريخ 2013/8/14     

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
       يف الدعوى رقم 2012/557  جتاري كلي

اىل املدعى عليه/ 1- الن�بل�صي لتج�رة مواد البن�ء �ض.ذ.م.م جمهول حمل الق�مة مب� 
ان املدعي / الغ�ص�ن للنقل الربي الع�م ���ض.ذ.م.م- فرع    قد اق�م الدعوى املذكورة 
اعاله وعليه نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بت�ريخ 2013/6/27 احلكم التمهيدي الت�يل: 
حكمت املحكمة ح�صوري: وقبل الف�صل يف مو�صوع الدعوى بندب اخلبري املح��صبي 
ت�ريخه  من  ا�صبوع  خالل  ت�صميته  على  الطرف�ن  يتفق  م�مل  ال��دور  �ص�حب  املخت�ض 
تكون مهمته مط�لعة الوراق وامل�صتندات املقدمة ب�لدعوى وم� ع�صى ان يقدمه اليه 
من  م�لديهم  على  لالطالع  ال��دع��وى  ط��ريف  مقر  اىل  والنتق�ل  دونه�  من  اخل�صوم 
م�صتندات واوراق تكون ن�جته يف الدعوى وحددت املحكمة مبلغ  10000 درهم الزمت 
املوافق  اخلمي�ض  يوم  جل�صة  املحكمة  له�   وح��ددت  املحكمة.  خزينة  ب�صداده�  املدعية 

ch2E.22 2013/9/12 ال�ص�عة 9.30 �صب�ح� يف الق�عة
ق�شم الق�شايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10869 بتاريخ 2013/8/14     
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2011/200  ا�شتئناف عقاري
اىل اخل�صم املدخل / 1 -خولة عي�صى علي عبداهلل اهلي جمهول حمل 
الق�مة مب� ان امل�صت�أنف /ع�ئ�صة غلوم زوجة عي�صى علي عبداهلل الهلي 
من ورثة عي�صى علي عبداهلل الهلي وميثله: عبداهلل مطر خمي�ض مطر 
 2009/41 رقم  ب�لدعوى  ال�ص�در  احلكم  القرار/  ا�صت�أنف  قد  ال مزينة 
املوافق  الثالث�ء  يوم  له� جل�صه  بت�ريخ 2011/4/5 وحددت  كلي  عق�ري 
2013/8/20 ال�ص�عة 10.00 �صب�ح� ب�لق�عة ch1C.11 وعليه يقت�صي 
ح�صوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل تخلفكم �صتجري حم�كمتكم 

غي�بي� 
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�شتئناف
لإعالناتكم 
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اأبرز  اأو ل، ُتعترب هذه امل�صكلة من  �صواء ك�ن برادي �ص�دق�ً 
خ�صو�ص�ً  النف�ض،  علم�ء  �صنوات  منذ  تواجه  التي  العقب�ت 

َمن يعملون مع املجرمني.
مدى  ال�صجن  يف  ه�رلينغ  �صتيوارت  اأُلقي   ،2007 ع���م  يف 
اإي�صيك�ض.  منطقة  يف  مو�ض  �صرييل  املمر�صة  لقتله  احلي�ة 
ادعى حم�مو ه�رلينغ اأنه يع�ين من ا�صطراب�ً نف�صي�ً. لكن 
الذي  املحكمة،  املتزن يف  �صلوكه غري  قوا  املحلفني مل ي�صدنّ
لذلك  م��ه��دداً.  وال�����ص��راخ  املن�صة  ع��ن  الأوراق  رم��ي  �صمل 

رف�صوا طلب تربئته على اأ�ص��ض اأنه ف�قد الأهلية.
ادع�ء  غال�صكو  يف  حملفني  هيئة  رف�صت   ،1996 ع���م  يف 
مدى  ب�ل�صجن  عليه  ف��ُح��ك��م  اجل��ن��ون.  ليند�ص�ي  جيم�ض 
احلي�ة لأنه قتل اإمي� توم�صون الب�لغة من العمر 15 ع�م�ً. 
خالل انتظ�ره املح�كمة، كتب ليند�ص�ي اإىل اأحد اأ�صدق�ئه 
م�صح  ل��دخ��ول  حمكمة  خطة  )ل���دي  ب�رليني:  �صجن  م��ن 

ك�ر�صتريز العقلي واخلروج بعد ثم�ين �صنوات(.
الأبرز  امل��ث���ل  ُيعترب  بي�ن�صي،  كينيث  هيل�ص�يد،  ق�تل  لكن 
لدع�ء جمرم الإ�ص�بة مبر�ض بنف�صي. بعدم� اعُتقل لقتله 
نحو 12 ام��راأة �ص�بة يف ك�ليفورني�، جنح بي�ن�صي يف اإقن�ع 
ع���دد م��ن اخل����رباء امل��ح��رتف��ني، وه���و حت��ت ت���أث��ري التنومي 
ُتدعى  اأخ����رى  ���ص��ري��رة  �صخ�صية  مي��ل��ك  اأن���ه  املغن�طي�صي، 

)�صتيف(. و)�صتيف( هذا هو َمن ارتكب اجلرائم املريعة.
 لو اأُخذ ت�أكيد اخلرباء اإ�ص�بة هذا املجرم ب��صطراب تعدد 
ال�صخ�صي�ت يف العتب�ر ل�صتط�ع بي�ن�صي املط�لبة ب�لرباءة 
�ً، ومل� متكن اأي�ص�ً من تقدمي الأدلة �صد  ملع�ن�ته مر�ص�ً عقلينّ
�صريكه يف اجلرمية اأجنيلو بونو. لكن املحققني جل�أوا اإىل 
ع�مل نف�ض اآخر خبري يف التنومي املغن�طي�صي ُيدعى م�رتن 

اأورين. فتمكن الأخري من ف�صح حيلة بي�ن�صي.

ثالث �صخ�صيات
اأخرب اأورين بي�ن�صي اأن مر�صى ا�صطراب تعدد ال�صخ�صي�ت 
يع�نون ع�دة من ثالث �صخ�صي�ت على الأقل، ف�ص�رع بي�ن�صي 
اإىل ابتك�ر �صخ�صية ث�لثة ُتدعى )بيلي(. كذلك ب�لغ بي�ن�صي 
ت�صرف�ت  م��ن  يت�صح  كم�  ع��صه�،  ال��ت��ي  ال�صي�ع  ح���ل��ة  يف 

)�صتيف(، مثل نزع اأعن�ق ال�صج�ئر خالل مق�بلة �ص�بقة.
عدد  على  بي�ن�صي  منزل  تفتي�صه�  خ��الل  ال�صرطة  ع��رثت 
املغن�طي�صي،  التنومي  ال�صلوك،  علم  النف�ض،  علم  كتب  من 
فيلَمي  بي�ن�صي  �ص�هد  كذلك  ال�صرطة.  اإج����راءات  وق���ن��ون 
اللذين يتن�ولن   ،Three Faces of Eveو Sybil

ا�صطراب تعدد ال�صخ�صي�ت.
ا�صتوحى املجرم اأي�ص�ً ا�صم ال�صخ�صية البديلة، �صتيف والكر، 
من ط�لب علم نف�ض ك�ن قد انتحل �صخ�صيته يف وقت �ص�بق 

للعمل مع�جل�ً نف�صينّ�ً.
اإل  وال�صرطة،  اأورين  خ��داع  ي�صتطع  بي�ن�صي مل  اأن  �صحيح 
اأنه اأوقع عدداً من اخلرباء يف �صركه. خالل اإ�صدار احلكم 
�صده، ذكر الق��صي: )ويف هذا ح�صل بي�ن�صي على امل�ص�عدة 
ابتلعوا  ال��ذي��ن  النف�ض  علم�ء  م��ن  عمد  غ��ري  ع��ن  وال��دع��م 

ب�صذاجة طعمه وال�صن�رة واخليط(.
لقى هذا املو�صوع الكثري من الرواج يف ع�مل اخلي�ل اأي�ص�ً. 
 One Flew Over the Cuckoo’s ففي فيلم
Nest، يدعي راندل م�كموريف الإ�ص�بة ب��صطراب نف�صي 
ليتف�دى دخول ال�صجن، اإل اأنه يجد نف�صه يف م�أزق ل ميكنه 
املن�ورة  ه�ملت،  �صك�صبري،  �صخ�صية  اعتمدت  منه.  اخل��روج 
الوقت  مترير  حم���وًل  بغرابة(،  ه�ملت  ف  )فت�صرنّ ذات��ه���. 

والتخطيط لالنتق�م ملقتل اأبيه.
%7 مَمن  اأن  اإىل  امل��ت��ح��دة  ال��ولي���ت  ال��درا���ص���ت يف  ت�صري 
اأم�  عون ذلك.  �ً يدنّ ي�صخ�ض الأطب�ء مع�ن�تهم مر�ص�ً نف�صينّ

يف ع�مل الإجرام، فرتتفع هذه الن�صبة. يذكر فيليب رزنيك، 
بروف�صور متخ�ص�ض يف علم النف�ض يف كلية ك�ي�ض للطب يف 
اأوه�يو، اأن هذه احل�لت تكرث مع ازدي�د اجلرمية فداحة. 
يو�صح: )اإن ك�ن املجرم يواجه عقوبة الإعدام، مثاًل، يزداد 

احتم�ل ادنّع�ئه اجلنون(.
يف هذه احل�لت، ُتظهر الدرا�ص�ت التي ت�صتند اإىل الختب�رات 
اإىل   12% يف  النف�صي  املر�ض  يدعون  الن��ض  اأن  النف�صية 
%15 من احل�لت، وفق رزنيك. حتى اإن البع�ض يوؤكد اأن 

هذه الن�صبة ت�صل اأحي�ن�ً اإىل 22%.

�صل�صلة �ختبار�ت
اإل  ك�ملة،  لي�صت  اخل��رباء  طوره�  التي  الطرق  اأن  �صحيح 
تعقيداً  الأك��رث  الخ��ت��ب���رات  من  �صل�صلة  اإىل  تو�صلوا  اأنهم 
التي تك�صف زيف ادع�ءات مم�ثلة. يو�صح رزنيك )اأن خداع 

اخلرباء اليوم يتطلب �صخ�ص�ً ب�رع�ً ح�دنّ الذك�ء(.
ع��ون الإ�ص�بة  ي��دنّ َم��ن  ال��ت��ي يقع فيه�  اأب���رز الأخ��ط���ء  اأح���د 
غري  �صورة  مقدمني  العوار�ض،  يف  املب�لغة  نف�صي  مبر�ض 
منطقية عن مر�صهم املفرت�ض. يذكر اأموري كالرك، ع�مل 
 South London الطبي  املجمع  يف  �صريري  نف�ض 
 and Maudsley NHS Foundation
Trust، اأن )الن��ض يعتمدون عوار�ض غريبة مب�لغ�ً فيه� 

�ً من اأن ُتعترب واقعية(. تبدو اأكرث تطرفنّ
املر�صى  على  النف�ض  علم�ء  يطرح  ال�صريرية،  التج�رب  يف 
جمموعة من العوار�ض، ينطبق بع�صه� على ح�لة حمددة 
�صخ�ض  ع��ي  ي��دنّ ق��د  امل��ث���ل،  �صبيل  على  ل.  الآخ���ر  وبع�صه� 
اإىل  اإ���ص���رة  ُيعترب  م�  متوا�صلة،  هلو�صة  يع�ين  اأن��ه  خم���دع 

املب�لغة.
يذكر كالرك: )حتملهم على الدع�ء اأنهم يع�نون جمموعة 

ادنّعوا  اإن  ولكن  يع�نوه�.  اأن  ي�صتحيل  التي  العوار�ض  من 
�ً لنظن اأنهم يكذبون(. لكن  اأنهم يع�نونه�، منلك اأ�ص��ص�ً قوينّ
رزنيك يوؤكد اأن تف�دي ك�صف خداع مم�ثل لي�ض م�صتحياًل. 
اإن ك�نوا قد ع�نوا  عون الك�ذبون مبيزة اإ�ص�فية،  يتمتع املدنّ
�ً. حتى مراقبة ت�أثريات املر�ض  �ً حقيقينّ �ص�بق�ً مر�ص�ً نف�صينّ
اأن  ميكن  م�صت�صفى  يف  اأو  قريب  ل��دى  وع��وار���ص��ه  النف�صي 

ت�ص�عد املدعي يف تقدمي اأداء دقيق.
لكن  دق��ة.  اأك��رث  الت�صخي�ض  �ص�ر  الأخ���رية،  العقود  خ��الل 
ب��دائ��ي��ة. نتيجة لذلك،  اأك���رث  ك���ن��ت  امل������ص��ي  ال��ت��ق��ن��ي���ت يف 
امل��صي  القرن  �صبعيني�ت  اأجريت يف مطلع  ف�صحت جتربة 

م�ص�كل عدة يف نظ�م الت�صخي�ض.
اأ�صخ��ض  خم�صة  م��ن  روزن��ه���ن  ديفيد  النف�ض  ع���مل  طلب 
الهلو�صة وحم���ول��ة دخول  ي��ع���ن��ون  اأن��ه��م  اأ���ص��ح���ء الدع�����ء 
خم�صة م�صح�ت عقلية يف خم�ض ولي�ت اأمريكية. ف�أُدخلوا 
ب��صطراب�ت  اإ�ص�بتهم  الأطب�ء  �ض  و�صخنّ امل�صح  اإىل  جميع�ً 
نف�صية، عندئٍذ ع�دوا اإىل الت�صرف ب�صكل طبيعي. فتف�و�ض 
اأن  �صرط  العقلي،  امل�صح  من  �صبيلهم  اإخ��الء  على  تدريج�ً 
معظمهم  اأن  علم�ً   ،ً� عقلينّ مر�ص�ً  يع�نون  ك�نوا  اأنهم  يقروا 

.)schizophrenia( اعتربوا م�ص�بني ب�لف�ص�م
الأطب�ء  ل��ت��دري��ب  م�صت�صفى  يف  ال��ع���م��ل��ون  ���ص��م��ع  ع��ن��دم��� 
�صهاًل  لي�ض  خداعهم  اأن  ظنوا  التجربة،  بهذه  النف�صيني 
اأن يح�ول جمدداً،  وا روزن��ه���ن  اإىل ه��ذا احل��د. لذلك حت��دنّ

ٍع قد ير�صله اإليهم. متعهدين بف�صح زيف اأي مدنّ
خالل الأ�صهر الثالثة الت�لية، ادعى امل�صت�صفى اأنه من بني 
عي�ً، واأنه يرت�ب يف 42 مري�ص�ً  193 ح�لة اكت�صف 41 مدنّ
اأي  امل�صت�صفى  اإىل  انه مل ير�صل  د  اأكنّ �ً. لكن روزنه�ن  اإ�ص�فينّ

)مري�ض(.
على  احل�صول  دت  تعمنّ لأنه�  انُتقدت  الدرا�صة  اأن  �صحيح 

ت�صخي�ض خ�طئ، اإل اأنه� ت�صتحق الثن�ء لأنه� �صلطت ال�صوء 
امل�صح�ت  به�  تعمل  التي  الطريقة  يف  كثرية  م�ص�كل  على 
العملية  ه��ذه  لكن  اإ�صالحه�.  عملية  يف  ع  �صرنّ م�  العقلية، 
م���رج��وري وال�ض،  ال��ي��وم. تذكر  ت��زال مث�ر ج��دل حتى  ل 
مديرة موؤ�ص�صة )�ص�ين( لل�صحة العقلية: )تكمن ال�صعوبة 
الت�صخي�ض(. وتعترب وال�ض ح�لة ق�تل  الدقة يف  يف غي�ب 
اإي�ن برادي، مث�ًل مقلق�ً فعاًل. تذكر: )كم� نرى  )م��ورز(، 
يف ح�لة برادي، يرتافق املر�ض العقلي مع ا�صطراب ح�د يف 

اً(. ال�صخ�صية، م� يجعل ال�صخ�ض مقنع�ً وخم�دع�ً جدنّ
م�نه�مي  مركز  يف  زائ��ر  بروف�صور  غ��راي��ف،  روج��ر  يوافقه� 
مبر�ض  الإ�ص�بة  ادع���ء  اأن  �صحيح  ال���راأي.  اجلرمية،  لعلم 
وفق  ال��ن������ض،  معظم  اإىل  ب�لن�صبة  ال�����ص��ع��وب��ة  ب���ل��غ  عقلي 
اللعبة  ه��ذه  يفهم  الأذك��ي���ء  الن��ض  بع�ض  اأن  )اإل  غ��راي��ف، 
اإذا  م�  متينّز  ال�صعب  من  ب��رادي،  ح�لة  ويف  ويلعبه�.  جيداً 

ك�ن �ص�دق�ً اأو ل(.

فن�صنت )ذي ت�صني( جيغانتي
جينوفيزي  ع�ئلة  اإىل  ينتمي  نيويورك  يف  ع�ص�بة  رئي�ض 
ال�صهرية ب�أعم�له� الإجرامية، 1981-2005 )يظهر يف 

الو�صط(.
ال�صرطة ومكتب  �صنة كي يخدع   30 ادع��ى اجلنون ط��وال 

التحقيق�ت الفدرايل الأمريكي.
�صوارع  ي��ج��وب  ك���ن  جيغ�نتي  لأن  ال��غ��ري��ب(  ب)الأب  ��ب  ُل��قنّ
يتمتم  ف��ريوح  وخفني.  احلم�م  برن�ض  يرتدي  وه��و  املدينة 

مقدم�ً م� اأقر لحق�ً اأنه عر�ض متقن.
1990 بعدم� اعترب ف�قد  تف�دى املالحقة الق�ص�ئية ع�م 
وم�ت  بخداعه  اأق��ر   ،2003 ع���م  لكنه  الق�نونية.  الأهلية 

بعد �صنتني يف ال�صجن.

من هنا وهناك
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تو�صك حمكمة �أن تقرر ما �إذ� كان قاتل )مورز( �إيان بر�دي �صُينقل من �مل�صح �لعقلي �إىل �ل�صجن. زعم بر�دي �أنه ��صتخدم تقنيات 
.BBC magazine ليخدع علماء �لنف�س. ولكن هل يحدث ذلك غالبًا؟ �لتفا�صيل من )method acting( )متثيل �ملحاكاة(

ي�صّر �لعاملون يف م�صت�صفى �آ�صورث على �أن �إيان بر�دي م�صاب بالف�صام )schizophrenia( وجنون �لرتياب، و�أن من �ل�صروري 
 method( )أن يبقى يف رعايتهم. لكن بر�دي، �لذي قتل خم�صة �أولد، يزعم �أنه �ّدعى �ملر�س، م�صتخدمًا تقنيات )متثيل �ملحاكاة�

طورها كون�صتانتني �صتان�صالف�صكي، ليخدع �لأطباء وعلماء �لنف�س. �لتي   ،)acting

ادعاء االإ�سابة مبر�ض عقلي هل هو �سهل؟ 

لتفهموا املوت راقبوا ال�سمبانزي! 

اإىل  مع�ً  و)بلو�صوم(  )ب�ن�صي(  و�صلت  �صنة،  ثالثني  قبل   
واملغ�مرات(  ال�����ص��ف���ري  ل��رح��الت  دروم��ون��د  )ب��ل��ري  حديقة 
ب�لقرب من �صتريلنغ يف اإ�صكتلندا. ق�مت� برتبية �صغ�رهم� 
التنف�ض،  يف  �صعوبة  جتد  )ب�ن�صي(  ك�نت  حني  اليوم،  مع�ً. 

اأم�صكت )بلو�صوم( يده� وربنّتت عليه�.
اأ�صبح  )ب�ن�صي(  م��وت  اأن  احلديقة  يف  العلم�ء  اأدرك  ح��ني 
حميمة  حلظ�ت  و�صوروا  الفيديو  ك�مريات  لوا  �صغنّ و�صيك�ً، 
خالل �ص�ع�ته� الأخرية مع )بلو�صوم( و)روزي(. وق�م ابن 
)بلو�صوم(، )ت�صيبي(، بتنظيفه� وموا�ص�ته� فيم� ك�نت تزداد 
اجلثة  ال�صمب�نزي  حيوان�ت  ع�ينت  نفقت،  بعدم�  �صعف�ً. 
من  واق��رتب��ت  ذراع��ه���  و�صحبت  )ب�ن�صي(  فم  من  وحتققت 
وجهه�. جل�صت )بلو�صوم( ب�لقرب من جثة )ب�ن�صي( طوال 
اآخ��ر من  للنوم يف ج��زء  اأخ���رياً  ابتعدت عنه�  الليل. وح��ني 
وتتقلب  وراح��ت مت�صي  امل�صينّجة، بدت م�صطربة  احلظرية 
ع�����ص��رات امل�����رات. ط����وال الأي������م اخل��م�����ص��ة ال��ت��ي ت��ل��ت نفوق 
)ب�ن�صي(، مل ينم اأي �صمب�نزي اآخر يف امل�ص�حة التي نفقت 

فيه�.
 Current 2010 يف جم��ل��ة  ع����م  ال��درا���ص��ة يف  ُن�����ص��رت 
Biology، لكنه� مل تكن املرة الوحيدة التي ي�ص�هد فيه� 
العلم�ء حيوان�ت ال�صمب�نزي والبونوبو وقردة اأخرى وهي 
تتع�مل مع ظ�هرة املوت بطرق تبدو قريبة جداً من طقو�ض 
احلداد غري الر�صمية عند الب�صر: العتن�ء ب�مليت وتنظيفه 
وحم�ية جثته وظهور عوار�ض القلق بكل و�صوح. لوحظ اأن 
حيوان�ت ال�صمب�نزي تطلق نداءات ا�صتغ�ثة عند نفوق اأحد 
حي�ة.  موؤ�صر  اأي  عن  تبحث  وك�أنه�  اجلثث  تفت�ض  رف�قه�. 
ت��رك �صغ�ره�  الأم��ه���ت  فيه�  ترف�ض  التي  احل���لت  تتعدد 
اأ�ص�بيع. مع  اأو حتى  اأي�م  الن�فقة فتحمله� وتنظفه� طوال 
م� يتم ت�صوير تف��صيل م� يح�صل عند نفوق  ن���دراً  ذل��ك، 
مت  لكن  والبونوبو.  ال�صمب�نزي  ف�صيلة  �صيم�  ل  ال��ق��ردة، 
التق�ط م�ص�هد ك�نت ك�فية كي يالحظ العلم�ء حدوث اأمر 

مثري لالهتم�م رمب� ي�صبه م� يحدث مع الب�صر.

لكن يكون هذا النوع من التكهن�ت مثقاًل ب�مل�ص�ئل املعرفية: 
التي يجرون  الك�ئن�ت  )اأن�صنة(  العلم�ء م�صوؤولون عن  هل 
عليه� التج�رب؟ هل هذه جمرد اأح��داث معزولة؟ هل يقع 
ت�صبه  التي  الق�ص�ض  تكون  الأ�صر؟  �صحية  الدرا�صة  اأف��راد 
ق�صة )ب���ن�����ص��ي( جم���رد ح��ك���ي���ت ط��ري��ف��ة يف ع����مٍل يط�لب 
بطرح فر�صي�ت ق�بلة لالختب�ر وتكون حمط جدل علمي 
ثق�فتن�  لبع�ض جوانب  ركيزة  اأن جند  م�صتمر: هل ميكن 

يف �صلوك القردة؟

�أجنا�س مهددة
يف وقت �ص�بق من هذا ال�صهر، اأ�صدرت املوؤ�ص�صة الأمريكية 
لالأ�صم�ك واحلي�ة الربية اقرتاح�ً يق�صي بو�صع حيوان�ت 
ب�لنقرا�ض. )مت  املهددة  الأجن��ض  ال�صمب�نزي على لئحة 
الربية  ال�صمب�نزي  حيوان�ت  انقرا�ض  خطر  عن  الإع��الن 
من  التخل�ض  ذلك  من  الهدف   .)1990 ع�م  منذ  ر�صمي�ً 
خمتلف  ب�صكل  احليوان�ت  تلك  تع�مل  بريوقراطية  حيلة 
اأن الأم��ر يرتافق مع تداعي�ت كربى على  عن غريه�، مع 
الأبح�ث  يف  ا�صتخدامه�  )مثل  ب�حليوان�ت  فعله  ميكن  م� 
ال�ص��صة(.  ع��ل��ى  ال��ك��وم��ي��دي��ة  ال���ص��ت��ع��را���ص���ت  ويف  ال��ط��ب��ي��ة 
اإىل ال�صمب�نزي: هل هي  ل يف نظرتن�  الأم��ر جزء من حتونّ
طريقة  فهم  الب�صر؟  اإىل  اأق���رب  اأن��ه���  اأم  ح��ي��وان���ت  جم��رد 
تع�مل ال�صمب�نزي مع ظ�هرة املوت جزء من ذلك التق�رب 

املتزايد.
التطورية  الأنرثوبولوجي�  يف  خبري  ه��ري،  براين  اأن  يبدو 
�ص�هده  ال���ذي  ال��ق��رد  ن��ف��وق  ب����أن  دي���وك، مقتنع  يف ج�معة 
احليوان�ت  واأننّ  �صينّم�  ل  لالهتم�م،  مثرية  مظ�هر  يحمل 
هري  يقول  اخل������ص��ة.  م�ص�حله�  يخدم  ل  ب�صكل  ت�صرفت 
ع�دي،  )ك�إن�ص�ن  ب�مل�صحونة ع�طفي�ً:  التجربة  ي�صف  الذي 
اأ�صتطيع اأن اأ�صف م�ص�عري عند روؤية ذلك امل�صهد. لكن من 
الن�حية العلمية، يجب اأن نتكل على اأفك�ر ميكن اختب�ره� 
اأو تكذيبه�. لكن كيف ميكن القي�م بتجربة اأخالقية يف هذا 

حيوان�ت  ت�صتعمله�  التي  الطريقة  هري  يدر�ض  امل��ج���ل؟(. 
ع�م  ���ص���ه��د يف  وق���د  امل�����ص���ك��ل  وال��ب��ون��وب��و حل��ل  ال�صمب�نزي 
2007 اأحد اأقرب الك�ئن�ت التطورية اإلين� وهو ينفق. ك�ن 
موجوداً يف ميتم حليوان�ت البونوبو يف جمهورية الكونغو 
اإىل  الق�دم حديث�ً  الدميقراطية حني نفق فج�أًة )ليبوبو) 
حيوان�ت  تبتعد  اأن  ميكن  ك���ن  رئ��وي.  الته�ب  ب�صبب  امليتم 
البونوبو الأخرى عن جثته واأن تنتقل اإىل اأي م�ص�حة اأخرى 
من احلظرية ال�ص��صعة، لكنه� اخت�رت البق�ء وتنظيف جثة 
اجليفة،  م��ن  للتخل�ض  امل�صوؤولون  و�صل  ح��ني  )ليبوبو). 

�صهد املك�ن مواجهة حمتدمة.
ر هري )ميمي(، اأبرز اأنثى �صمن املجموعة،  يف الفيديو، �صونّ
دفع  امل�صوؤولون  ح���ول  ح��ني  )ليبوبو).  جثة  حتر�ض  وه��ي 
اجلثة اإىل خ�رج احلظرية بق�صب�ن طويلة، ح�ربتهم ميمي 
عن  بعيداً  وقذفته�  بيديه�  الق�صب�ن  ف�أم�صكت  بوح�صية. 
مل�ص�عدته�  الأخ��رى  البونوبو  ن�دت حيوان�ت  ثم  )ليبوبو). 
على اإبع�د الب�صر من اجلهتني. حتى عندم� و�صل الطبيب 
رة، وق��ف��ت )م��ي��م��ي( يف مك�نه�  ال��ب��ي��ط��ري م��ع حقنة خم����دِّ
الفيلم  يف  ن�صمعه�  مل  ���ص��رخ��ة  و���ص��رخ��ت  ف��م��ه���  وف��ت��ح��ت 
ال�ص�مت. مل تكن )ميمي( قريبة من )ليبوبو). بل ب�لك�د 
خلو�ض  م�صتعدة  ك���ن��ت  لكنه�  ه��ري.  بح�صب  تعرفه  ك���ن��ت 
مواجهة م�صلنّحة حلم�ية جثة حيوان ب�لك�د تعرفه. يعرتف 

هري: )لهذا ال�صبب بداأُت اأبكي. ل اأعلم مل�ذا فعلت ذلك(.

نتائج غري مقبولة
قد تكون نت�ئج درا�صة �صلوكي�ت القردة غري مقبولة ب�لن�صبة 
اإىل الب�صر لأنه� ت�صكك دوم�ً بروؤيتن� الع�ملية التي تتمحور 
حول الإن�ص�ن ب�صكل اأ�ص��صي. ك�ن العلم�ء يقولون اإن الب�صر 
وحدهم ي�صتعملون الأدوات. ثم �ص�هدت جني غودال يف ع�م 
1960 حيوان �صمب�نزي وهو يلتقط النمل الأبي�ض عرب 
ل مم�ثلة  ا�صتعم�ل الع�صب كُطعم. كذلك، وقعت نقطة حتونّ
يف ع�م 1953، حني بداأت قردة ا�صمه� )اإميو) من ف�صيلة 

له�  اأعط�ه�  التي  احل��ل��وة  البط�ط�  بغ�صل  الي�ب�ين  امل��ك���ك 
اأحف�ده�  معظم  تعلنّم  ال�صبعيني�ت،  ف��رتة  بحلول  العلم�ء. 
جميع  يتق��صمه�  ومل  جديدة  الفكرة  ك�نت  ب�ملثل.  القي�م 
حيوان�ت املك�ك الي�ب�ين، بل انت�صرت من قرد اإىل اآخر عرب 
العلم�ء  ي�صتعمله  ال��ذي  املفهوم  وهو  الجتم�عي،  التف�عل 

لتعريف الثق�فة.
ي��ق��ول ت��ي��ت�����ص��ورو م����ت�������ص���وزاوا، اخ��ت�����ص������ص��ي يف ال���ق���ردة يف 
اإن  )معهد بحوث الرئي�صي�ت( يف ج�معة كيوتو يف الي�ب�ن، 
التغيريات احل��صلة يف ا�صتعم�ل الأدوات توفر طريقة �صهلة 
ملعرفة م� اإذا ك�نت حيوان�ت ال�صمب�نزي ق�درة على احلف�ظ 
على ثق�فته� على مر اأجي�ل متعددة. قد ت�صتعمل حيوان�ت 
غومبي  )ح��دي��ق��ة  يف  غ����ودال  �ص�هدته�  ال��ت��ي  ال�صمب�نزي 
النمل  الع�صب ل���ص��ط��ي���د  ت���ن��زان��ي���  يف  ال��وط��ن��ي��ة(  ���ص��رتمي 
الأبي�ض، لكن ل تفعل املجموعة التي يدر�صه� م�ت�صوزاوا يف 
غيني� الأمر نف�صه. )لكنه� ت�صتطيع ك�صر اجلوز بحجرين: 

مل تكن غودال نف�صه� ت�صتطيع فعل ذلك(.
ال�صلوك  ه��ذا  ُيعترب  حد  اأي  اإىل  يفهموا  اأن  العلم�ء  يريد 
فطري�ً  يبقى  حد  واإىل  ثق�في�ً  احليوان�ت  اأح��د  نفوق  عند 
�صيكون  لكن  اأ���ص��اًل(،  منت�صرة  الظ�هرة  ه��ذه  ك�نت  اإذا  )اأو 
الأمر �صعب�ً. ل ميكن ت�صوير ح�لت وف�ة كثرية، كم� اأنه� 
ل حت�صل ب�لطريقة نف�صه� دوم�ً. ي�صعب اأن نوؤكد على م� 

�ص�هده هري: رمب� متيل )ميمي( بطبيعته� اإىل حم�ية كل 
اأو كي�ض رمل  �صواء ك�نت جثة  م� هو موجود يف حميطه�، 

قدمي.
درا�ص�ت  اإج���راء  ع��رب  الإن�����ص���ن  ثق�فة  اأ�ص��ض  حتديد  ميكن 
امليت. تقوم جميع  اأخ��رى. لندقق مثاًل يف ظ�هرة تنظيف 
بتنظيف اجلثث بطرق خمتلفة بح�صب  الب�صرية  الثق�ف�ت 
هري، لكننّ الأهم اأنه� تقوم ب�أمر م� لتنظيف اجلثث. مق�رنًة 
القردة اهتم�م�ً مفرط�ً  مبعظم احليوان�ت الأخرى، تبدي 
اأنن�  اكت�صفن�  اإذا  الن�فقة.  الك�ئن�ت  نظ�فة  حتى  ب�لنظ�فة، 
والبونوبو،  ال�صمب�نزي  حيوان�ت  مع  ال�صلوك  هذا  نتق��صم 
قد ن�صلط ال�صوء على طقو�ض اجلن�زة اخل��صة بن� اأو نحدد 

مف�هيم النق�ء بعد املوت.
قد يبقى فهمن� لطريقة تع�مل ال�صمب�نزي مع املوت حمدوداً 
وغري موؤكد، لكنه ُيلمح اإىل �صرورة تطبيق مق�ربة جديدة 
حلم�ية القردة. نحر�ض الآن على اإنه�ء متييز تع�صفي بني 
يجب  لكن  ال�صجينة،  وتلك  ال��ربي��ة  ال�صمب�نزي  حيوان�ت 
ال�صمب�نزي،  ملختلف جمموع�ت  بطريقة حم�يتن�  نفكر  اأن 
حني  اخل��صة.  ثق�فته  الأرج��ح  على  ر  ط��ونّ بع�صه�  اأن  علم�ً 
تنفق تلك احليوان�ت، ت�أخذ معه� �صلوكي�ته� لدرجة اأنن� قد 
ل جنده� يف اأي مك�ن اآخر وم� زلن� ل نفهمه�... وقد ت�صمل 

تلك ال�صلوكي�ت طريقة فهمه� لنته�ء حي�ته�.

كانت )بان�صي( يف �خلم�صينيات من عمرها على �لأرجح حني نفقت، وهو عمر جيد جدً� بالن�صبة �إىل ف�صيلة �ل�صمبانزي. 
لكنها نفقت بطريقة قد يتمناها كثريون، فهي ماتت بكل هدوء فيما كانت �بنتها �لكربى )روزي( و�صديقتها �ملف�صلة 

)بلو�صوم( �إىل جانبها.) نيويورك تاميز( �صردت �لق�صة كاملة.
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واأو�صح ج�نغ هونغبينغ فى حديث ن�صرته �صحيفة 
تدربوا  اجلميع  اأن  اأغ�صط�ض   7 فى  نيوز(  )بيجينغ 
الإف��الت من  املمكن  على يد احلركة، ومل يكن من 
الأمر حتى واإن اأردمت ذلك. واأ�ص�ف اأن كل �صكل من 
ب�صكل  مقولب�  ك���ن  نف�صى  ف��ى  اجل��م���ل  اأو  الكي��صة 

ك�مل يتعذر اإ�صالحه.
وك�ن ج�نغ يتهم والدته ب�نتق�د م�و. فج�ء ع�صكريون 
اآن�����ذاك اإىل امل��ن��زل واق��ت���دوه��� ب��ع��د اأن ع��ن��ف��وه��� ثم 

اأعدمت بعد �صهرين من ذلك.
وبعد مرور �صنوات عدة على انته�ء الثورة الثق�فية 
�صرق(،  )و���ص��ط  ان��ه��وى  اقليم  ف��ى  حمكمة  اأ�صقطت 
ال��وق���ئ��ع تلك الإدان����ة وب���داأ ج�نغ يعيد  حيث ج��رت 

النظر فى م� فعله.
اأ�ص�مح نف�صى على الإطالق(،  وهو يوؤكد اليوم )لن 
ك���ن يلقى مع�ر�صة فى  ال��ذى  م���و ت�صى  اأطلق  وق��د 
قمة النظ�م )الثورة الثق�فية الربوليت�رية الكربى( 
املع�ر�صة  اأ�صك�ل  خمتلف  بت�صفية  له  �صمحت  التى 

وتر�صيخ �صلطته ال�صخ�صية.
اأع��م���ل عنف  الفو�صى ترافقت مع  اأج���واء من  وف��ى 
معممة، متت تعبئة ال�صبيبة داخل وحدات للحر�ض 
الأحمر مدعوة لقمع اأى ميل اإىل البورجوازية، م� 
اأدى اإىل اقتي�د جريان واأهل ومثقفني اإىل )جل�ص�ت 

انتق�د ذاتى( واإىل نهب وتخريب من�زلهم.
وكثريون من الأ�صخ��ض امل�صتهدفني �صجنوا اأو قتلوا 
اأو دفعوا اإىل النتح�ر، وب�لرغم من عدم اإعالن اأى 
رقم ر�صمى حتدث موؤرخ غربى عن 500 األف قتيل 

خالل الع�م 1967 فقط.
غ�لب�  اأخ���رى  �صه�دات  ب��رزت  الأخ���رية  الأ�صهر  وف��ى 
الآونة  تلك  فى  املراهقة  عمر  فى  ك�نوا  لأ�صخ��ض 

واأ�صبحوا الآن فى ال�صتين�ت من العمر.
وين كينغفو من اإقليم هون�ن )و�صط( روى فى يونيو 
امل��صى اأنه تلقى الأمر ب�جتي�ح منزل برف�صور رغم 

اأن ابنه ك�ن من رف�قه الذين ك�ن يلعب معهم.
فى  الن��ض  يتقدم  عندم�   : حملية  ل�صحيفة  وق���ل 
ال�صن ينظرون اإىل الوراء ويفكرون )...( لو مل اأقدم 

اعتذاراتى الآن لك�ن الوقت ت�أخر جدا.
وفى ر�ص�لة مفتوحة �صفحت ابنة �صحيته عنه ب��صم 
وكتبت  �صحية.  م�ص�كل  م��ن  تع�نى  ال��ت��ى  وال��دت��ه��� 
ت�أنيب  عن  تتوقف  اأن  "ب�إمك�نك  الر�ص�لة  ه��ذه  فى 

ال�صمري.
ال�صه�دات  ب��ه��ذه  ال�����ص��ي��ن��ي��ني  م���ن  ال��ع��دي��د  ورح����ب 
حتى واإن ك�نت تفتح الطريق اأم���م رفع دع���وى اإىل 
فى ج�معة  امل��وؤرخ  �صولي�نغ  دينغ  كم� حذر  الق�ص�ء، 

هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجي�.
الثم�نني  فى  �صخ�ض  على  حكم  اأب��ري��ل  مطلع  وف��ى 
�صنوات  ب�ل�صجن ثالث  ال�صني  �صرق  العمر فى  من 
ون�صف ال�صنة لعملية قتل ارتكبه� فى 1967، بعد 

حم�كمة قل نظريه� ومثرية للجدل.

لكن الوقع الإيج�بى ك�ن اأكرب بكثري )...( )لأن هذه 
الذى  الهوية  ت�ص�هم فى اجلدل حول  العرتاف�ت( 
ي�صغل ال�صني وفى بن�ء جمتمع ق�ئم اأكرث على دولة 

الق�نون.
اإل اأن ظهور هذه ال�صه�دات تبقى موؤطرة ب�صكل �ص�رم 

من قبل احلزب ال�صيوعى احل�كم وامل�صئولية الكربى 
لل�صلط�ت حم�طة بعن�ية بجدار من ال�صمت.

فظ�ئع  احل���زب  ن�صب   1976 ف��ى  م���و  وف����ة  وبعيد 
الثورة الثق�فية اإىل )زمرة من اأربعة( بقي�دة زوجة 
م�و، جي�نغ كينغ. اإل اأنه جتنب م�و معتربا اأنه ك�ن 

%70 وعلى خط�أ  فى الإجم�ل على �صواب بن�صبة 
بن�صبة 30%.

فيلم  اأو  متحف  اأى  يتق�ض  مل  احل���ني  ذل���ك  وم��ن��ذ 
ب���ث ف���ى ال�����ص��ني اأى ت��ف������ص��ي��ل ع���ن ج���وان���ب ذلك 
معروف  غري  متحف  ب��صتثن�ء   - الفو�صوى  العقد 
)حقبة  اإىل  بتحفظ  ي�صري  )ج��ن��وب(  �صي�صوان  ف��ى 

حمراء(.
وف����ى ه����ذا ال�����ص��ي���ق ل��ف��ت ���ص��و ي���وي���و ال���ب����ح���ث فى 
اأن  اإىل  الج��ت��م���ع��ي��ة  للعلوم  ال�صينية  الأك���دمي��ي��ة 
ل��ك��ن الع���رتاف����ت مل  اأم���ر  ال��ف��ردي��ة ه��ى  امل�صئولية 
ذلك  ح�صل  واإذا  الأ�ص��صية،  اأو  الأه��م  امل�ص�ئل  تط�ل 
مثل  ت�صتمر  اأن  املمكن  من  ك���ن  اإن  الت�ص�وؤل  ميكن 

هذه النق��ص�ت.
ي��ون��ي��و روى ليو  ن�����ص��رت ف��ى  اع���ت���ذارات علنية  وف���ى 
بوكني تف��صيل اأفع�له ال�صيئة كح�ر�ض اأحمر وق�ئمة 
غ�م�صة  ب��ع��ب���رات  �صوى  يتحدث  مل  لكنه  �صح�ي�ه 
جدا عن التوجيه�ت ال�صي��صية التى ك�ن يخ�صع له�. 
و)امليل  واجلهل  ال�صب�ب  ف��رتة  اإىل  الإ���ص���رة  فف�صل 
بني  التمييز  ع��ن  والعجز  وال�����ص��الل  الن��ق��ي���د  اإىل( 

اخلري وال�صر.
و�صدد على اأن زوبعة الثورة الثق�فية التى غرقت فيه� 
ال�صخ�صى،  امل�صتوى  على  )لكن(  لذلك  تف�صري  هى 

اأحتمل م�صئولية اأفع�ىل ال�صريرة.

ثقافة وفن�ن

26

اعرتافات علنية تفتح جروح )الثورة الثقافية( فى ال�سني
على  عقود  �أربعة  بعد  لكن  �ل�صلطات،  لدى  بو�لدته  �لثقافية  �لثورة  تاأثري  حتت  هونغبينغ  جانغ  �ل�صينى  �لفتى  و�صى   1970 فى 

�إعد�مها روى علنا تلك �ملرحلة �ملوؤملة من حياته وعرب عن ندمه.
�ل�صني  فى  عمليا  يحيط  �لذى  �ل�صمت  جد�ر  حطمو�  �لثقافية  �لثورة  حقبة  عا�صو�  ممن  �آخرين  �إن  بل  وحيد�  يكن �عرت�فه  مل 

بفظائع ذلك �لعقد من �لفو�صى )1966-1976( فى �لتاريخ �لوطنى.

)ديرتويت( تعلن اإفال�سها وتلجاأ 
لبيع لوحات فان جوخ الإنقاذها

ال�صن�عة والفن خالل  التى ك�نت قلعة  اأ�صبحت مدينة ديرتويت الأمريكية 
قرن من الزم�ن مدينة لالأ�صب�ح ومن اأكرث املدن خطورة بعد اأن تف�صى فيه� 
الف�ص�د وارتفعت ديونه� اإىل 18 ملي�ر دولر اأى حواىل 4 ر13 ملي�ر يورو، 
وانخف�ض تعداد �صك�نه� من مليون و800 األف مواطن اإىل 700 األف بعد اأن 
هجره� البي�ض، ومل يبق غري الأمريكيني من ذوى الأ�صول الأفريقية بعد 

ال�صطراب�ت العن�صرية فى ع�م 1967.
ولإنق�ذ هذة املدينة التى به� واحد من اأكرب �صت مت�حف فى الولي�ت املتحدة 
حتى  بروجيل  الفن�ن  من  الع�مليني  الفن�نني  اأ�صهر  اأعم�ل  وي�صم  الأمريكية 
ف�ن  الفن�ن  ل��وح���ت  اإح���دى  بيع  ف��ى  املتحف  مدير  ويفكر  ج��وخ،  ف���ن  الفن�ن 
ك�نت  اأنه�  اإفال�صه� رغم  اأعلنت  التى  املدينة  اإنق�ذ  جوخ ل�صتخدام ثمنه� فى 
فى ع�م 1903 مركزا مل�ص�نع �صي�رات فورد وفى ع�م 1908 جرال موتورز 
ال�صي�رات  ل�صن�عة  قلعة  مبث�بة  ك�نت  فهى  كريزلر  �صركة   1924 ع�م  وفى 
الأمريكية وقد ر�صمه� الفن�ن ديجوريفرز فى لوحته بعنوان ديرتو ال�صن�عية 
فى ع�م 1933. كم� ك�نت املدينة فى ع�م 1959 ديكورا لالأفالم ال�صينم�ئية 
الأمريكية فقد �صهدت انطالق اأ�صهر الفن�نني من اأمث�ل دي�ن� رو�ض وم�رفن 
دار  ب�ملدينة  افتتح   1996 ع���م  وف��ى  وم�يكل ج�ك�صون،  ون��در  و�صتيفن  ج���ى 

اأوبرا وفى ع�م 2006 مت افتت�ح متحف الفن املع��صر فى دوتروا.
واجلدير ب�لذكر اأن ع�زف اجليت�ر واملطرب برادىل دي�صيك تربع مببلغ قدره 
142 األف دولر لإنق�ذ املدينة التى �صهدت كل التي�رات املو�صيقية فى القرن 

الع�صرين من الإفال�ض.
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�صدرت للك�تب ال�صوداين عمر الف�روق نور الدائم رواية 
)ق�رعة الذات( عن )الدار العربية للعلوم( يف بريوت. 
وق�ل الن��صر يف معر�ض تعريفه ب�لرواية اإنه� )تتحدث 
املع�يري،  ال��ت��ط��رف وازدواج����ي����ة  ي��ع���ين  ع���ن جم��ت��م��ع 

الق�رئ يجد فيه�  واإن  الرواية واحلي�ة(،  فمزجت بني 
املح�ربني،  من  جمع  اأبط�له�  احلك�ي�ت،  )م��ن  مزيج� 
امل�صحوقني  م��ن  والآلف  وال�����ص��ح���ف��ي��ني،  امل��واط��ن��ني 

�صح�ي� ال�صي��صة والقت�ص�د واحلكم واحلرب(.
)خ���ذين اإىل امل�صجد الأق�����ص��ى( ع��ن��وان ال��دي��وان ال�����ص���در ح��دي��ث���ً عن 
وائينّ  والرنّ لل�ص�عر  ب��ريوت،  يف  والننّ�صر(  را�ص�ت  للدنّ العربينّة  )املوؤ�ص�صة 
و)قلبي  اجل�ئعني(  )نبوءات  بعد:  الثنّ�لث  وهو  العتوم،   اأمين  الأرديننّ 

عليك حبيبتي(.
رة، وُتعلي  �ض، والبق�ع املُطهنّ اب املُقدنّ يوان ق�ص�ئد تتغننّى ب�لرتنّ ي�صمنّ الدنّ
ر  اإىل غٍد تتحرنّ هداء، وتتطلنّع  ال�صنّ د  من �ص�أن املق�ومة والننّ�ص�ل، ومتجنّ

فيه الأوط�ن من اآث�ر  الحتالل.
حواىل  وي�صمنّ  التنّفعيلة،  و�صعر  العمودينّ  عر  ال�صنّ بني  ي��وان  ال��دنّ ع  ي��ت��وزنّ
ثالثني ق�صيدًة، ابتداأت بق�صيدة: )خذين اإىل امل�صجد الأق�صى( وانتهت 
ه�دة  ال�صنّ ق�صيدة  م  ب���ل��دنّ العتوم،  يكتب  احل���زن(.  �صعلة  )ي���  بق�صيدة: 

�عر: ويحلنّق يف )بالد العرب اأوط�ين(.  ويف ق�صيدة )الثنّي�ب( نقراأ لل�صنّ
َلَقْد َجَمُعوا َلَك الأَْوَه�َم َحْويِل َوَقْد َقَذُفْوَك يف َبْحِر اْرِتَي�ِب
َئ�ُب �ِصَوى ِذَئ�ِب؟! َي�ُصْوُق الَغ�ِدُرْوَن اإَِلْيَك َعْهَداً َوَهْل َتِلُد الذِّ

ْت ِلِذي َعْهٍد ِحَراِبي وا ِحَراَب�ً َوَم� ُمدَّ ُهُم ِب�لأَْم�ِض َمْن َمدُّ
ُفو َعلَى َكَدٍر ُنُفْو�ٌض َوَلْن َتْنُمو الُوُرْوُد َعلَى اخَلَراِب َوَلْن َت�صْ

العميقة،  الفننّينّة  تغفل  ومل  ته،  وقونّ املعنى  و�صوح  ي��وان  ال��دنّ لغة  تعتمد 
وحلنّقت  اأب��ي���ت��ه���،  م��ن  ك��ث��رٍي  يف  احلكمة  ن���ر  م��ن  ق�ص�ئده  وا�صتلهمت 

ب�أجنحته� فوق الوطن املمتدنّ من الأمل اإىل الأمل.
هم�:  الثالثة  ال��دواوي��ن  ج�نب  اإىل  روايتني  العتوم  وائينّ  للرنّ اأن  يذكر 
جن( و)ي�صمعون ح�صي�صه�( وقد �صدرت منهم� ثالث  )ي� �ص�ِحَبي ال�صنّ

طبع�ت يف اأ�صهر قليلة.

للكاتب  ــــذات(  ال )قــارعــة 
ال�سوداين عمر الفاروق

امل�سجد  اإىل  ــــذين  )خ
االأق�سى( لل�ساعر والّروائّي 

االأرديّن اأمين العتوم
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• كيف ك�نت اأ�صداء م�صل�صل )فرح ليلى(؟
- ردود الفعل ايج�بية كثريا، وتلقيت من اأول حلقة عدداً كبريا من 
اأ�صعدين  الأم��ر  وه��ذا  وم�صمونه،  امل�صل�صل  بفكرة  ت�صيد  الت�ص�لت 

كثريا، ومع مرور الوقت ازدادت ثقة امل�ص�هد يف العمل.
لتقومي  ليلى(  )ف��رح  م�صل�صل  مو�صوع  على  اختي�رك  وقع  مل���ذا   •

ببطولته هذا الع�م؟
- هذا امل�صل�صل له ق�صة جميلة ترجع لأعوام م��صية، فقد ك�ن العمل 
احلجر،  خ�لد  املخرج  علينّ  عر�صه�  �صينم�ئي  لفيلم  فكرة  م�صروع 
امل�ص�كل  ب�صبب بع�ض  امل�صروع توقف  وكنت متحم�صة له كثريا، لكن 
ه�تفي من  ب�ت�ص�ل  احل���يل فوجئت  الع�م  بداية  لكن يف  النت�جية، 
من  الق�صة  لتحويل  طريقه  يف  ب�أنه  يخربين  احلجر  خ�لد  املخرج 

فيلم اىل م�صل�صل تلفزيوين ليعر�ض يف �صهر رم�ص�ن.
تدخلت كثريا يف بع�ض م�ص�هد امل�صل�صل؟ اإنك  يقول  من  • هن�ك 

والنجوم  املخرجني  كب�ر  مع  الفني  م�صواري  خالل  تع�ملت   -
يفر�ض  ل  الفن�ن  اأن  اأهمه�  ع��دي��دة،  اأم���ورا  منهم  وتعلمت 
اأن  امل��وؤل��ف، لكن عليه  اأو  اأو يتدخل يف عمل املخرج  راأي��ه 
يبحث عن مف�تيح ال�صخ�صية ويدقق يف بع�ض اجلمل 
داخل  مهمة  حم��ط���ت  تعتب�����ر  ال��ت��ي  امل��واق�����������ف  اأو 
الأح����داث، وان ك������نت يل وجهة نظر اأعر�صه������� 
ي�صتطيع  حتى  النه�ئية  الربوف��������ت  اأث��ن���ء 
�صي�قه�  يف  ي�����ص��ع��ه���  اأن  امل���خ���رج  اأو  امل���وؤل���ف 

ال�صحيح.
• وهل ترين اأن �صخ�صيتك احلقيقية قريبة 

من )ليلى( يف امل�صل�صل؟
- ب�لفعل �صخ�صية )ليلى( تت�ص�به كثريا مع 
�صخ�صيتي، لأنه� مت�ص�حلة مع نف�صه� وحتب 
اخلري وتر�صم الب�صمة على وجوه الآخرين، 
برغم  ط�قته�  بك�مل  تعمل  اأن  وت�صتطيع 
م�  وه��ذا  اأم�مه�،  املت�حة  المك�ن�ت  قلة 
جذبني لل�صخ�صية من البداية لأنني 

وجدت نف�صي يف العمل.
اأن ت�ص�عدي غريك  • وهل حتبني 
دائ����م����� م��ث��ل��م��� ف��ع��ل��ت )ل���ي���ل���ى( يف 

امل�صل�صل؟
مل�صوار  واملتتبع  ت�أكيد،  بكل  نعم   -
يجده�  امل�صل�صل  داخ���ل  )ليلى( 
اأف������راح تر�صم  م��ن��ظ��م��ة  ت��ع��م��ل 
اجلميع،  �صف�ه  على  الب�صمة 
واأن���� كم� قلت ل��ك اأح��ب اأن 
�صع�دة  يف  ال��ع���مل  يعي�ض 
لغريي  واأف���رح  ب�لغة 
اأكن كراهية  ول 

لأحد.
النجوم  من  اأم�مهن  البطل  يكون  اأن  يف�صلن  النجم�ت  بع�ض   •

الكب�ر لكنك مل تفعل ذلك واخرتت بطال �ص�ب�... م� الأ�صب�ب؟
- لب��د م��ن دع��م جن��وم ج��دد ميلكون امل��وه��ب��ة، ويف ب��داي��ة م�صواري 
وجدت فن�نني كب�را يقدمون يل يد العون، حتى و�صلت اىل مرحلة 
الن�صج الفني، فك�ن لبد اأن اأرد اجلميل لالأجي�ل اجلديدة، واأرى اأن 

املمثل فرا�ض �صعيد اأثبت ذاته وجنح يف دوره ب�صكل مميز.
بطولة  يف  للم�ص�ركة  �صعيد  ف��را���ض  على  الخ��ت��ي���ر  وق��ع  وك��ي��ف   •

امل�صل�صل؟
�صي�ص�ركني  ال��ذي  الفن�ن  ا�صم  الأ�صدق�ء حول  بع�ض  مع  ت�ص�ورت   -
التي ظهرت  الوجوه اجلديدة  اأحد  ي�صكرون يف  البطولة فوجدتهم 
اأك��رث من حلقة  ت�بعته يف  وب�لفعل  امل��صي،  الع�م  اأك��رث من عمل  يف 

وحتم�صت له اأن� واملخرج خ�لد احلجر.
الظروف  ظ��ل  يف  خ��صة  مق�صودة  ك���ن��ت  ه��ل  العمل،  روم�ن�صية   •

ال�صي��صية ال�صعبة التي متر به� بع�ض البلدان العربية؟
من  ف��ي��ه  مب���  املجتمع  م��ن  عري�صة  �صريحة  ع��ن  ي��ع��رب  امل�صل�صل   -
خطوط درامية اجتم�عية وروم�ن�صية، ف�ل�صعب العربي يعي�ض منذ 
فرتة ح�لة من التوتر ب�صبب الظروف ال�صي��صية احل�لية وال�صعوب�ت 
التي واجهته، لذلك نحن يف ح�جة حل�لة من الروم�ن�صية تخرجن� 

من احل�لة التي نعي�ض فيه�.
ر�ص�لة امل�صل�صل؟ • م� 

- امل�صل�صل ي�صجع الن��ض على التع�مل ب�صكل ايج�بي مع احلي�ة وطرد 
املخ�وف من خالل ال�صخ�صي�ت التي تظهر يف العمل، ويدعو العمل 

اىل التف�وؤل.
املط والتطويل.. م� ردك على  بع�ض  العمل  يف  راأوا  النق�د  • بع�ض 

هذا الكالم؟
امل�ص�هد  ت�صعر  ول  امل�صل�صل ممتعة  ال���راأي، ق�صة  ه��ذا  اأتفق مع  ل   -
للحلق�ت،  الزمنية  املدة  مع  تتن��صب  الدرامية  واخلطوط  ملل  ب�أي 
الو�صول  التطويل حتى  الأح��داث وحم�ولة  ب�صدة مط  اأرف�ض  واأن��� 

ل�)30( حلقة.
اإن هن�ك ت�ص�به� يف مو�صوع امل�صل�صل مع  ردك على من يقول  م�   •

فيلم )منظمة حفالت الزف�ف( جلنيفر لوبيز؟
- ل اأرى اأي ت�ص�به بينهم� �صوى يف املهنة فقط، املو�صوع�ت والتف��صيل 
الأخرى خمتلفة مت�م�، واأن� مع النقد املو�صوعي، ولكن اأرف�ض من 

ينتقد العمل دون اأن ي�ص�هده.
رم�ص�ن؟ م�صل�صالت  بني  املن�ف�صة  �صكل  وجدت  • كيف 

- م�صل�صالت رم�ص�ن ك�نت جيدة للغ�ية ومو�صوع�ته� �صهدت تطورا 
ملحوظ� وهذا الأمر اأ�صعدين كثريا لأن الفن امل�صري 
واج����ه حت��دي���ت ع��دي��دة يف ال��ف��رتة امل������ص��ي��ة واأرى 
وال��ت���أك��ي��د على قدراته  ال��ره���ن  اأن���ه جن��ح يف ك�صب 
واأجتهد  اأحب عملي  واأن�  ب�صه�دة اجلميع  الكبرية. 
فيه واأت��رك احلكم يف نه�ية الأم��ر للجمهور الذي 

يدعم الأعم�ل الفنية اليج�بية.
التلفزيوين اجلديد  م�صل�صلك  �صت�صورين  متى   •

)ع�صفور اجلنة(؟
ال�صين�ريو  على  ع��دي��دة  ت��ع��دي��الت  ه��ن���ك  ك���ن��ت   -
واح����رتم����ت اأم�����ن����ة امل����وؤل����ف يف ع����دم ق���درت���ه على 
لبدء  املحدد  الوقت  يف  املطلوبة  التعديالت  عمل 

الت�صوير.
ال��درام��� على  م��ن ينتقد ح�صول جن��وم  ه��ن���ك   •
م�  اجلمهور...  ي�صتفز  ب�صكل  كبرية  م�لية  مب�لغ 

تعليقك؟
- ل اأح���ب احل��دي��ث ع��ن م��و���ص��وع الأج����ر، وك��ل م� 
اأي  متنح  ل  الن��ت���ج  جه�ت  اإن  اأق��ول��ه  اأن  اأ�صتطيع 
الكب�ر م�صدر جذب  فن�ن م� ل ي�صتحقه والنجوم 

للم�ص�هد وللمعلن.
هل ميكن اأن جتل�صي على كر�صي املذيعة قريب�؟

- ل اأفكر ح�لي� يف هذه اخلطوة ال اذا وجدت فكرة 
رائعة جتعلني اأغري قراري.

ل بد من دعم جنوم جدد ميلكون �ملوهبة

ليلى علوي: مل اأقّلد جنيفر لوبيز يف )فرح ليلى(

ر�سا مهدي: جميع امل�ساركني 
يف )العراف( اأبطال

اأعم�ل درامية له�  عربت الفن�نة ر�ص� مهدي عن �صع�دته� بعر�ض ثالثة 
خالل �صهر رم�ص�ن موؤكدة على اأنه� مل ت�صعر ب�لقلق لوجود اإختالف يف 
كل �صخ�صية، ومترده� على اأدوار الفت�ة الروم�ن�صية الرقيقة التي ح�ول 
اأن م�صل�صل )العراف( حقق  بع�ض املنتجني ح�صره� فيه�. واأ�ص�فت ر�ص� 
ا�صتف�دت منه كثرياً خالل  ال��ذي  اإم���م  الفن�ن ع���دل  ب�لتع�ون مع  حلمه� 
اأم�م  الن�ص�ئية  البطولة  العمل منحه�  تعترب  اأنه�  اإىل  الت�صوير، م�صرية 
الفن�ن الكبري عرب �صخ�صية حن�ن ال�صح�فية التي ج�صدت دوره� وظلت 
تت�بع اأخب�ره منذ البداية. واأ�ص�رت اإىل اأنه� حتم�صت مل�صل�صل )العراف( بعد 
اأن ر�صحه� للدور املخرج رامي اإم�م، لفتة اإىل اأن امل�صل�صل ينتمي لنوعية 
ب��ني الج��ي���ل حيث ي�صعر  التوا�صل  ال��ت��ي تعرب ع��ن  ال��درام��ي��ة  الع��م���ل 
واأو�صحت  للنه�ية.  البداية  من  ابط�ل  فيه  امل�ص�ركني  جميع  ان  امل�ص�هد 
اأنه� حر�صت على تقدمي كل م�صل�صل بطريقة خمتلفة خ��صة ان م�صل�صل 
)على كف عفريت( انتهت من ت�صويره قبل فرتة طويلة، م�صرية اإىل اأنه� 

وا�صلت ت�صوير )العراف( و)حتت الر�ض( خالل �صهر رم�ص�ن.

ليلى كنعان تتجه للدارما التلفزيونية
ت�صتعيد املخرجة اللبن�نية ليلى كنع�ن ن�ص�طه� الفني من خالل جتهيزه� 
الدرام�  جم�ل  يف  الأوىل  جتربته�  خالله  من  تخو�ض  �صخم�  م�صل�صال 
التلفزيونية، الذي تقوم بكت�بته وتتكتم تف��صيله حتى تنتهي منه، حيث 

مل حتدد
بعد متى �صيخرج امل�صروع للنور.

ونفت كنع�ن ا�صتعداده� لإخراج عمل م�صرحي يف لبن�ن، موؤكدة اأن الفكرة 
م�صتبعدة مت�م�ً لأنه� مل جتد نف�صه� يف هذه امل�ص�ريع، كم� نفت م� تردد 
عن خالفه� مع ن�ن�صي عجرم ق�لت ان عالقتهم� جيدة وقدم� مع� اأجنح 

الأغ�ين امل�صورة .

ليلى( وفيلم )منظمة حفالت  �أي ت�صابه بني ق�صة م�صل�صل )فرح  �نها ل ترى  ليلى علوي  �مل�صرية  �لفنانة  قالت 
�لزفاف( جلنيفر لوبيز �صوى يف �ملهنة فقط، معتربة �أن �ملو�صوعات و�لتفا�صيل �لأخرى خمتلفة متامًا(.

ملل،  باأي  �مل�صاهد  ت�صعر  �لعمل ممتعة ول  �أن ق�صة  موؤكدة  �لعمل،  م�صاهد  �أن تكون قد تدخلت يف ت�صوير  ونفت 
و�خلطوط �لدر�مية تتنا�صب مع �ملدة �لزمنية للحلقات:
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نخالة االرز حتد من 
اال�سابة بال�سرطان

 ك�صفت درا�صة علمية حديثة اجريت موؤخرا على ف�علية نخ�لة الرز التى 
تعمل على احلد من فر�ض ال�ص�بة ب�ل�صرط�ن واحلم�ية منه.

وك�نت البح�ث الطبية قد اأجراه� فريق من الب�حثني الهنود ب�لتع�ون مع 
اأبح�ث ال�صرط�ن الت�بع جل�معة كولورادو الأمريكية لدرا�صة مدى  مركز 
الأرز  نخ�لة  تتوافر  القولون حيث  �صرط�ن  الأرز فى عالج  نخ�لة  ف�علية 
فى كثري من البلدان التى تزرع الأرز خ��صة فى دول جنوب �صرق اآ�صي� فى 

الوقت الذى تعد فيه م�صدرا غني� بفيت�مني ب.
وا�صتط�ع الب�حثون من خالل اأبح�ثهم اأي�ص� بوا�صطة تكنولوجي�متطورة 
اإ�صتخراج الزيت من نخ�لة الأزر، اإل اأنه لي�ض له ا�صتخدام وا�صع ب�صبب عدم 
وجود التوعية الك�فية واملن��صبة لفوائده بني الكثريين واأي�ص� للمن�ف�صة 
لهذ  الزعفران  من  الزيت  اإن��ت���ج  �صرك�ت  حم�ربة  عن  الن�جمة  ال�صديدة 

الزيت ال�صحى املهم .
واأظهرت الأبح�ث احتواء هذا الزيت على خوا�ض طبيعية وه�مة تعمل على 

مك�فحة ال�صرط�ن والوق�ية منه .

الرجال اأ�سحاب االأ�سوات 
الرخيمة االأكرث جناحا مهنيا

يتمتعون  ال��ذي��ن  ال��رج���ل  ع��ن  النق�ب  احلديثة  الطبية  الأب��ح���ث  ك�صفت 
ب�أ�صوات رخيمة هم الأكرث جن�ح� فى حي�تهم املهنية .

ووجد العلم�ء بج�معة ديوك بولية ك�رولين� ال�صم�لية اأن الرج�ل الذين 
والعلى  املهنية  حي�تهم  فى  جن�ح�  الك��رث  هم  رخيمة  ب�أ�صوات  يتمتعون 
اأجرا ب�ل�ص�فة اإىل متتعهم مبه�رات مهنية واإدارية كبرية توؤهلهم للنج�ح 
فى امله�م التى توؤكل اإليهم ب�ل�ص�فة اإىل اأن عذوبة ال�صوت الرخيم ت�صكل 

ع�مال جذاب� للكثريمن ال�صيدات وب�لت�أكيد لزميالت العمل.
792 مديرا تنفيذي� فى  اأبح�ثهم على اأكرث من  وك�ن العلم�ء قد اأجروا 
الأجور  بني  ارتب�ط  هن�ك  ك�ن  اإذا  م�  حول  المريكية  ال�صرك�ت  من  عدد 
وبني اأ�صوات هوؤلء املدراء حيث وجد اأن الرج�ل الذين يتمتعون ب�أ�صوات 
رخيمة وعميقة ك�نوا اأعلى رجة مهنية من اأقرانهم ممن ميتلكون اأ�صوات 

ع�دية

جمموعة من �لعر�ئ�س ت�صاركن يف �صباق للعر�ئ�س نظمه مركز جتاري لالحتفال مبهرجان ت�صي�صي �لذي ي�صادف 
�ليوم �ل�صابع من �ل�صهر �ل�صابع يف �لتقومي �لقمري �ل�صيني.. هو �لن�صخة �ل�صينية من عيد �حلب. )رويرتز(

�لب�صل وه�صا�صة �لعظام

طبى  ب����ح����ث  ك���������ص����ف   
العلم�ء  اأج����راه  ج��دي��د 
�����ص����وي���������ص����را، عن  ف������ى 
م�����رك�����ب ط���ب���ي���ع���ى فى 
الب�صل فع�ل فى تقوية 
خطر  وتقليل  ال��ع��ظ���م 
اإ�����ص�����ب����ت����ه����� ب����ل���رتق���ق 

واله�ص��صة. 
ولح���������ظ ال����ب�����ح����ث����ون 
جمموعة  ع������زل  ب���ع���د 
العظم من  م��ن خ��الي��� 
حديث�،  مولودة  فئران 
لهرمون  وت��ع��ري�����ص��ه��� 

 ،gpcs ب�راث�يرويد« املن�صط خل�ص�رة العظ�م، ثم تعري�ض بع�صه� ملركب«
ك��ب��رية وخ�صو�ص�  ب�����ص��ورة  العظمية  امل��ع���دن  ف��ق��دان  منع  امل��رك��ب  ه��ذا  اأن 
الك�ل�صيوم، عند مق�رنته� مع اخلالي� التى مل تتعر�ض له.  وق�ل الب�حثون 
فى ج�معة برين، اإن هذا املركب اأثبت فع�ليته فى تقليل اخل�ص�رة العظمية 
عند ا�صتخدامه على خالي� العظم امل�صتخل�صة من الفئران املخربية، مم� 
يدل على اأن تن�ول الب�صل ب��صتمرار مينع ه�ص��صة العظ�م، خ�صو�ص� عند 

ال�صيدات امل�صن�ت الأكرث عر�صة لالإ�ص�بة.

• كم بطني يف قلب �ل�صمكة ؟ 
- بطني واحد

؟ �لآن  �ملتد�ولة  �لنقود  �أقدم  • ما 
- اجلنيه الإ�صرتليني

• �أين توجد حا�صة �ل�صم لدى �لطيور؟
-  ل وجود له�

مدة حمل �لأبقار ؟  • ما 
- 9اأ�صهر 

؟ �لبوذية  من�صئ  هو  • من 
- �صده�رت� 

؟  �لكاثوليكية  �لن�صر�نية  ديي  �لأوبو�س  موؤ�ص�س  هو  • من 
-الق�ض خو�صية م�ري�

-هل تعلم اأن الرازي من اأوائل الذين اأ�ص�روا اإىل اجلراحة التجميلية كفرع من فروع اجلراحة.
-هل تعلم اأن اأول من اأ�ص�روا اإىل تفتيت احل�صى يف املث�نة هم الأطب�ء العرب.
-هل تعلم اأن حمب الظلمة من احليوان�ت ثالثة : البوم و اخلف��ض و اخللد.

-هل تعلم اأن هن�ك ف�أر ي�صمى ب��صم )ف�أر بك�ص��ض( يقتل الزواحف ال�ص�مة تلق�ئي�ً مبجرد اقرتابه� منه.
-هل تعلم اأنه ثم حتديد خط الطول جرينت�ض ع�م 1884م.

-هل تعلم اأن املدة التي احتل فيه� ال�صليبيون القد�ض هي 88 �صنة.
-هل تعلم اأن كمية اخلبز الذي يلقى يف �صلة املهمالت �صنوي�ً من الفرن�صيني هو 400 األف طن.

-هل تعلم الكلب ي�صتطيع اأن ي�صمع دق�ت ال�ص�عة وهو على بعد 40 قدم.
-هل تعلم اأن اأق�صى العن��صر على وجه الأر�ض هو الأمل��ض.

-هل تعلم اأن النملة ت�صتطيع اأن حتمل 50 �صعف وزنه�.
-هل تعلم اأن كمية احلديد يف دم الإن�ص�ن ت�ص�وي حجم م�صم�ر.

-هل تعلم اأن البحوث الطبية اأثبتت اأن الن�ص�ء يتفوقن على الرج�ل يف ح��صة ال�صم.
-هل تعلم اأن اأ�صخم كتل من الذهب اخل�م مت العثور عليه� يف اأ�صرتالي� والربازيل.

ك�ن علي يدعي املعرفة بكل �صئ، فلو راأي فت�ة جميلة مت�صي يف الطريق يدعي انه يعرفه� ولو ملح �صي�رة انيقة 
بجوار عمله يدعي انه لحد ا�صدق�ئه .. ام� اذا ا�صتهر فن�ن حديث فيقول انه م� زال �صديق� له او قريب� 
لع�ئلته .. هو دائم� هكذا يحب ان يلفت النظر اليه ويدعي امتالك م� لي�ض له والكذب يف كل �صغرية وكبرية 
. دخل ذات يوم اإىل الن�دي بعد غي�ب طويل فوجد نفر من ا�صح�به وقد جتمعوا يتحدثون عن ح�دثة �صي�رة 
وهو مقطب اجلبني  التحية  عليهم  ف�لقي  انقلبت  قد  وعربة  وقتيل  الن�دي  �صور  ت�صببت يف هدم جزء من 
ف�ص�أله احدهم اين كنت ي� علي مل نرك منذ فرتة طويلة فق�ل ب�صرعة وبدون تفكري .. كنت يف ح�لة حزن 
�صديد وان� يف ح�لة غ�صب منكم مل يكلف احدكم نف�صه ب�ن ي�ص�أل عني او يعزيني .. ف��صتعجب اجلميع و�صكتوا 
.. لكنه اكمل حديثه وك�أنه يخ�ف ان ين�صي منه �صيئ� وق�ل م�ت ابن عمي يف ح�دثة �صي�رة �صنيعة ا�صطدمت 
ب�صي�رته وقلبته� وه�صمته� وم�ت امل�صكني داخله� مطحون� وك�أنه قطعة حلم يف �صندوي�ض .. امل�صكني ك�ن يف عز 
�صب�به وعلي و�صك امت�م زواجه كن� ن�صتعد لعر�صه فت�أ�صف جميع من �صمع بذلك وق�ل احد ال�صدق�ء كيف 
لن� ان نعرف كل ذلك ونحن مل نراك ال الن فق�ل علي لقد ك�نت احل�دثة هن� منذ اي�م وقد ت�صبب احل�دث 
يف هدم جزء من �صور الن�دي راأيته الن وتذكرت ابن عمي فحزنت جدا، ف�خذ اجلميع ينظرون اإىل بع�صهم 
ثم انطلقوا يف �صحك�ت ه�صتريية �صديدة دمعت له� عيونهم وهو يقف و�صطهم ل يعلم مل�ذا ي�صحكون .. لكن 
احدهم ق�ل �ص�خرا ل داعي لل�صحك ي� جم�عة فكل واحد ادري بع�ئلته و�صج اجلميع من ال�صحك مرة اخرى 
فنهرهم وق�ل انتم ت�صحكون وان� يف حزن ف�خرتق احل�صد احد الواقفني ليقول احل�دثة ك�نت بني �صي�رة نقل 
كبرية ا�صطدمت بعربة ك�ن يجره� حم�ر �صرد به� من �ص�حبه ف�نقلبت الك�رو وم�ت احلم�ر وه�صمت ال�صي�رة 

النقل ح�ئط الن�دي ... وبذلك يكون احلم�ر هو ابن عمك الذي م�ت يف عز �صب�به قبل ان يتزوج .

الكذب ال يدوم 

الرمي خالد �شعيد املقبايل
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.  مع 
يف  طبيبة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

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

الأهل والأ�سدقاء.

حمده �شيف مطر الرا�شدي
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.  مع 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.
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درا�سة تو�سى االأطفال والبالغني باالإكثار 
من تناول العنب والزبيب

   العنب من الف�كهة اللذيذة للغ�ية ذات الطعم اللذيذ، والقيمة الغذائى 
الع�لية، يقبل الن��ض على تن�وله مبختلف اأنواعه واألوانه.

ب�لإكث�ر  الب�لغني  والأ�صخ��ض  الأط��ف���ل  حديثة  اأمريكية  درا���ص��ة  اأو���ص��ت 
نظراً  اأنواعهم�،  مبختلف  )الزبيب(،  واملجفف  ال��ط���زج  العنب  تن�ول  من 
لدورهم� فى تعزيز نوعية الطع�م ال�صحى التى يقبل الإن�ص�ن على تن�وله�، 
ويجعله يقبل على تن�ول كمي�ت كبرية من اخل�صروات واحلبوب الك�ملة 
والدهون  لل�صكري�ت  ا�صتهالكهم  ي�صهل  وكم�  ج��دا،  ال�صحية  وامل�صكرات 
مثرياً  اأم���راً  يعد  م���  وه��و  بهم،  الغنية  والأط��ع��م��ة  والكول�صرتول  امل�صبعة 

للغ�ية. و�صملت الأبح�ث 21800 �صخ�ض ب�لغ وطفل، وذلك فى الفرتة 
من 2003 حتى 2008.

وك�صفت النت�ئج اأن تن�ول العنب الط�زج مبختلف اأنواعه والزبيب ي�ص�هم فى 
حت�صني نظ�م الأكل اخل��ض ب�لإن�ص�ن، ويجعله يعتمد على تن�ول الأطعمة 
و)ب6(  و)ج(  )اأ(  فيت�مني  على  يحتوى  اأن��ه  كم�  الفواكه،  مثل  ال�صحية 
والألي�ف الطبيعية والك�ل�صيوم واملنجنيز والبوت��صيوم. ج�ءت هذه النت�ئج 
 ،rnal of Food Science فى درا�صة حديثة ن�صرت ب�ملجلة العلمية

وذلك على املوقع اخل��ض به� فى الث�نى من �صهر اأغ�صط�ض اجل�رى.

فاطمة خليفة حممد الكعبي
ومتعاونه  درا�ستها.  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها  مع 
يف  طبيبة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.


