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تو�شية ب�شرب قهوة اأو �شاي بعد الإفطار
يعترب �شرب القهوة اأو ال�شاي عادة �شباحية تغيب عن ال�شائم يف �شهر 

رم�شان، لذلك يفرط البع�ض بتناولها بعد الإفطار.
تناولها  يجب  لكن  الغذائية  الفوائد  من  تخلو  ل  امل�شروبات  وه��ذه 
باعتدال، فالقهوة تن�شط الدورة الدموية، كما اأنها حتتوي على مواد 

م�شادة للأك�شدة تعمل كم�شاد لل�شرطان.
ال�شعرات احلرارية، فالقهوة  الكثري من  وب�شكل عام ل حتتوي على 
15 �شعرة،  ال��ع��رب��ي  ���ش��ع��رة، وال��ق��ه��وة   30 الأم��ريك��ي��ة حت��ت��وي على 
والرتكية 20 �شعرة، اأما الكابت�شينو فهو الأعلى باحتوائه على 100 

�شعرة حرارية.
م�شتوى  ويخف�ض  ال���دم  �شغط  تنظيم  على  ب���دوره  ال�����ش��اي  ويعمل 
الكولي�شرتول ال�شار، ول يحتوي على اأية �شعرات حرارية تقريبا اإذا 

مل ي�شف اإليه ال�شكر.
ويو�شي الأطباء ب�شرب فنجان واحد من القهوة اأو ال�شاي بعد �شاعتني 

من تناول وجبة اإفطار متوازنة.
حتتوي  التي  امل�شروبات  من  كبرية  كميات  تناول  بتجنب  ين�شح  كما 
على الكافيني وقت ال�شحور، حيث يوؤدي �شرب ال�شاي اأو القهوة اإىل 
فقدان املعادن والأملح، وبالتايل ال�شعور بالعط�ض ويف�شل ا�شتبدال 

ال�شاي الأ�شود بالأخ�شر كونه اأكرث فائدة.

الإجهاد النف�شي قد يت�شبب ب�شرطان الربو�شتات 
ب�شرطان  يت�شبب  ق��د  النف�شي  الإج���ه���اد  اأن  ج��دي��دة  درا���ش��ة  وج���دت 
يف  باحثني  اأن  الربيطانية  ميل  ديلي  �شحيفة  وذك���رت  الربو�شتات 
قد  النف�شي  الإجهاد  اأن  وج��دوا  الأمريكية  اأين�شتاين  األ��ربت  جامعة 

يت�شبب ويحث على انت�شار �شرطان الربو�شتات.
امل�شوؤولة عن الوظائف غري  اأفرع اجلهاز الع�شبي  اأن  العلماء  ووجد 

الإرادية قد تلعب دوراً مهماً يف الت�شبب باملر�ض.
ت�شمل  اأم���ام ع��لج��ات ج��دي��دة  امل��ج��ال  النتائج تفتح  اأن  اإىل  واأ���ش��اروا 
اأدوية مثل حا�شرات بيتا التي ت�شتخدم عادة خلف�ض �شغط  تطوير 
الدم، ملعاجلة �شرطان الربو�شتات. واأجريت الدرا�شة على عينات من 
الأن�شجة الب�شرية واحليوانية التي تعود للفئران، وركزت على اجلهاز 
مثل  الإرادي����ة  غ��ري  بالوظائف  يتحكم  ال��ذي  الإرادي  غ��ري  الع�شبي 

نب�شات القلب واله�شم.
ووجد العلماء اأن اجلهاز الع�شبي غري الإرادي بفرعيه له اآثار مهمة 

على حتفيز ال�شرطان.
وقد ربط العلماء الإجهاد النف�شي ب�شرطان الربو�شتات ب�شكل خا�ض 

لأن جزء اجلهاز الع�شبي غري الإرادي يعزز منو الأورام.

طرق جديدة لك�شف اإدمان الأبناء
ال���ك���رتوين للرتويج  ا���ش�����ض رج���ل الع���م���ال ري���ر روث����ر اول م��وق��ع 
ا�شماه ثور الذي يك�شف الدم��ان على  ا�شتخدام الكلب الذي  خلدمة 

املخدرات.
واحليل  اخل��دع  لك�شف  الطريقة  لهذه  ا�شتخدامه  اأن  روث��ر  واو���ش��ح 
الكثرية التى ي�شتخدمها املراهقون لخفاء املخدرات وم�شاعدة ال�شر 

املت�شككة يف تعاطي اولدهم للمخدرات .
قوة  �شمن  لتكون  امل��درب��ة  ال��ك��لب  على  م�شروعه  يف  روث���ر  واع��ت��م��د 
او  �شرية  بحث  بعمليات  ي��ق��وم  حيث  تك�شا�ض  يف  امل��خ��درات  مكافحة 
علنية ح�شب رغبة العميل مقابل 95 يورو لعملية التفتي�ض الواحدة 

واو�شح روثر اأن هذه الطريقة جمدية وفعالة ت�شل اىل 90% .

كيف تختار حذاء 
للجري؟ 

اإنغو  ال���ري���ا����ش���ي  اخل���ب���ري  اأو�����ش����ى 
وامل�شي  اجل������ري  ه������واة  ف�����روب�����وزه 
هذه  مبمار�شة  يقوموا  األ  ب�شرورة 
اإل وهم يرتدون احلذاء  الريا�شات 
ينبغي  اإذ  ال��غ��ر���ض،  ل��ه��ذا  امل��ن��ا���ش��ب 
مثل اأن يعمل على توفري ال�شتقرار 
ال����لزم ل��ل��ق��دم اأث��ن��اء مم��ار���ش��ة هذه 
يف  ي��ت�����ش��ب��ب  اأن  دون  ال���ري���ا����ش���ات 
ال�شعور بالأمل اأثناء ارتدائه. واأردف 
ف��روب��وزه وه��و م��ن امل��رك��ز ال�شحي 
الأملانية  الريا�شية  للجامعة  التابع 
اأي�شا  ينبغي  اأن���ه  كولوينا  مبدينة 
ول  باملرونة،  احل��ذاء  نعل  يت�شم  اأن 
���ش��ي��م��ا يف امل��ن��ط��ق��ة الأم���ام���ي���ة من 
ال��ق��دم م��وؤك��دا اأن���ه م��ن الأف�����ش��ل اأن 
تكون للحذاء القدرة على امت�شا�ض 
قويا  يكون  اأن  دون  لكن  ال�شدمات، 
للغاية لدرجة جتعله يوؤثر بال�شلب 

على احلركة الطبيعية للقدمني.
كما من الأف�شل اأن يحتوي احلذاء 
حلماية  وذل��ك  جانبية  دواع���م  على 
ل��ه��واة اجلري  بالن�شبة  اأم��ا  ال��ق��دم. 
متعددة  مل�����رات  مي��ار���ش��ون��ه  ال���ذي���ن 
خلل الأ�شبوع، فيو�شيهم فروبوزه 
باقتناء حذائني على الأقل، اإذ حتتاج 
الأح���ذي���ة مت��ام��ا ك��اجل�����ش��م لفرتات 
الريا�شة،  مم��ار���ش��ة  بعد  ا�شت�شفاء 
لفتا اإىل اأن هذه الفرتة تقدر بنحو 

يومني.
و�شدد اخلبري على �شرورة التخل�ض 
وا�شتبدال  املتهالكة  الأح���ذي���ة  م��ن 
اإذا  �شيما  ول  ب��ه��ا،  ج��دي��دة  اأح��ذي��ة 
���ش��ع��ر ال���ري���ا����ش���ي ب����رتاج����ع ج����ودة 
اأثناء  اجل��ري  وق��درت��ه على  خامتها 
ت��ت��م ملحظة  ارت��دائ��ه��ا، وع����ادة ل 
ارت���داء ح��ذاء جديد.  اإل عند  ذل��ك 
احلذاء  با�شتبدال  فروبوزه  وين�شح 
ترتاوح  م�شافة  قطع  بعد  ال��ق��دمي 
به  ك��ي��ل��وم��رت  و800   500 ب����ني 
ذلك  اأن  اإىل  لف���ت���ا  اأق�������ش���ى،  ك��ح��د 
يتوقف على وزن الريا�شي وطبيعة 
ا���ش��ت��خ��دام��ه ل���ه، ك��ا���ش��ت��ع��م��ال��ه على 
طرية  اأو  ك��الأ���ش��ف��ل��ت  �شلبة  اأر�����ض 

كع�شب الربيع.

اأغلى منزل يف 
اأمريكا للبيع

ط��رح اأغ��ل��ى م��ن��زل يف ال��ولي��ات املتحدة 
ه��و مبلغ كبري  امل��ط��ل��وب  وال��ث��م��ن  للبيع 

يقدر ب�190 مليون دولر.
الأمريكي  اأون��لي��ن  رادار  م��وق��ع  واأف����اد 
امل����وج����ود يف ولي����ة  ال���ف���خ���م  امل����ن����زل  ان 
العام  يف  واملبني  الأمريكية،  كونيكتيكت 
الأوىل  ل��ل��م��رة  للبيع  ي��ع��ر���ض   ،1896

منذ العام 1904.
وذكر ان املنزل الرئي�شي يف العقار، الذي 
يطل على البحر يف غرينيوت�ض، يحتوي 
ع��ل��ى غ���رف ط��ع��ام وج��ل��و���ض وا���ش��ع��ة، يف 
مكتبة  اإىل  بال�شافة  موقدة،  منها  كل 

�شخمة و12 غرفة نوم.
وهو  القبو  يف  يقع  املطبخ  ان  اإىل  ولفت 
ال�شنة  يف  لأن���ه  الطريقة  ب��ه��ذه  م�شمم 
كان طاقم خا�ض  املنزل،  فيها  بني  التي 

يهتم بالطبخ ولي�ض مالكو املنزل.
ويوجد يف العقار منزل لل�شيوف موؤلف 
اإىل منزل  بالإ�شافة  ن��وم،  غ��رف   3 م��ن 
اآخ����ر ي��ط��ل ع��ل��ى ح��و���ض ���ش��ب��اح��ة كبري 
جداً. ويت�شمن العقار اي�شاً ملعب تن�ض، 
بالإ�شافة  �شا�شعة  خ�����ش��راء  وم�����ش��اح��ات 
على  للحفاظ  م�شمم  خا�ض  منزل  اىل 

البيئة.

خلل عاطفي
يجب اأن ندرك اأول اأن ما قد ي�شفه معظم النا�ض ب�شهولة 
على اأنه اأمر ه�شتريي، ميكن اأن يو�شف يف الأدب العلمي 
باأنه ا�شطراب ه�شتريي لل�شخ�شية، ويف غالب الأحيان 
بالت�شرف  اأو  الن��ف��ع��ال  وت���رية  ب��ارت��ف��اع  ف��ق��ط  ينعك�ض 
مر�ض  لل�شخ�شية  اله�شتريي  وال���ش��ط��راب  ال�شاخب. 
معقد ي�شيب يف غالب الأحيان الن�شاء، لكنه ل يتجنب 
الرجال اأي�شا، ويعترب اخللل العاطفي من بني اأعرا�شه 

الأكرث و�شوحا.
هل ت�شعر اأيها الرجل باأن �شريكة حياتك تبدو منزعجة 
ج��دا لأن ال��ع��لق��ة ال��زوج��ي��ة مت��ر ب��ف��رتة ه��ادئ��ة )هكذا 
فرتات ل تكون كثرية يف العادة(، وت�شعر بالتايل بحاجة 

دائمة لإثارة املزيد من ال�شخب وال�شجار والنزاعات؟ 
ُتطلق  فاأنها  ه�شتريية،  ب��ام��راأة  فعل  مرتبطا  كنت  اإذا 
ث���وان م��ع��دودة وت�شنع ح��دث��ا �شاخبا  ���ش��رارات��ه��ا خ��لل 
انها بكل ب�شاطة حتتاج ملثل هذه الأحداث  من ل �شيء، 

ال�شاخبة لت�شعر باأنها ل تزال فعليا على قيد احلياة.

مركز االنتباه
اإىل منا�شبة اجتماعية  اله�شتريية  املراأة  تاأخذ  اأن  حاول 
اآخ����ر غريها،  ل�شخ�ض  ف��ي��ه��ا  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  ال��ك��ل��م��ة  ت��ك��ون 
مل  رهيبة  اأم�شية  ق�شاء  على  عندئذ  ال��ره��ان  وميكنك 
اله�شترييون  ف��الأ���ش��خ��ا���ض  ح��ي��ات��ك.  يف  مثلها  ت��ق�����ض 
يحتاجون اىل اأن يكونوا دائما حمط النتباه، وي�شعرون 
حميطهم.  من  والهتمام  بالإعجاب  لل�شعور  باحلاجة 
اهتمام  ع��دم  اأو  ال��لم��ب��الة  حتمل  على  ق��ادري��ن  لي�شوا 
�شيء  اأي  فعل  على  عمليا  قادرين  ويكونون  بهم،  النا�ض 

لكي يلحظهم حميطهم.
ب�شكل م�شتمر،  الأك��اذي��ب  اإط��لق  الأم��ر  ويرتبط بذلك 
الإن�شان  ل�شخ�شية  م��لزم��ا  ع��ادي��ا  اأم���را  يعترب  وال���ذي 
اله�شتريي، ان ن�شفك اله�شتريي الأنثوي ل يرتدد بتجهيز 
الرئي�شي  ال���دور  طبعا  فيها  تلعب  لكي  بكاملها،  رواي���ة 
من  ع���ادة  يتمكنون  ل  واله�شترييون  الن��ت��ب��اه.  وج���ذب 
متييز الفارق بني خيالهم الذاتي والواقع، لذلك فاإنهم يف 

غالب 
حيان  الأ

ي�������������ش������دق������ون 
امل�������������زاع�������������م ال������ت������ي 

يخرتعونها باأنف�شهم. 
هل ت�شمع من زوجتك ق�ش�شا ل علقة لها باحلقيقة، 
لكنها ت�شتميت يف الدفاع عنها؟ اإذا كان الأمر كذلك فاإن 
لديك الآن عار�شا ه�شترييا جديدا ي�شاف اإىل املجموعة 

الأخرى.

اإغراء دائم
الن�شاء من هذا النوع ل يرتددن يف حماولة اإغراء رجل 
ما ظهر فجاأة يف حميطهن، فامراأة كهذه لديها القدرة 
اإقناع الرجل باأنه الوحيد يف هذا العامل ول يوجد  على 
باأنها ل تفهم كيف انتظرت كل تلك  اأحد غريه، وتزعم 
الفرتة لتبقى مبن دونه لكن اهتمام هذه املراأة ل ي�شتمر 
يف الواقع اإل حتى اللحظة التي يبداأ فيها الرجل املعني 

باإظهار اهتمام مماثل. 
الإغ��راء ل يعترب مظهرا من مظاهر الهتمام بالن�شبة 
اىل  خ��لل��ه  م��ن  ت�شعى  لكنها  اله�شتريية،  لل�شخ�شية 
بالثقة  ال�شعور  خلله  من  حت��اول  وه��ي  قيمتها،  تاأكيد 
حتاول  ما  اأن  الرجل  اأيها  جيدا  تعرف  لكنك  بالنف�ض. 
لأن  الإط����لق،  على  لي�ض �شحيحا  اإظ��ه��اره  امل����راأة  ه��ذه 
جدا  ب��اردات  الأحيان  اأغلب  يف  يكن  اله�شترييات  الن�شاء 

خلل العلقة اجلن�شية.

رغبة باالنتقام
ل تعترب القدرة على ال�شماح والعفو من ال�شفات القوية 
ل��ل��م��راأة ال��ه�����ش��ت��ريي��ة، ف��الأ���ش��خ��ا���ض ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 
العادة �شديدي  لل�شخ�شية يكونون يف  اله�شتريي  اخللل 
احل�شا�شية، ويتعاملون مع امللحظات الربيئة على اأنها 
اإهانات �شخ�شية، اإذا اأهانهم �شخ�ض ما، يكونون قادرين 
ل��ف��رتة طويلة جدا  ب��ذل��ك يف ذاك��رت��ه��م  على الح��ت��ف��اظ 

اأمل بحلول الوقت املنا�شب للنتقام.  

لأنها  اله�شتريية،  امل���راأة  اإه��ان��ة  اأب��دا  ال�شعب  من  ولي�ض 
فاإنها  وبالتايل  دائ��م��ا،  جانبها  اإىل  احلقيقة  ب��اأن  ت��وؤم��ن 
تعترب عدم املوافقة على ما تقول مبنزلة هجوم �شخ�شي 
عليها. لكنها تقي�ض نف�شها بقيا�ض يختلف عن الآخرين، 
وبالتايل فاإن ما تعتربه عاديا بالن�شبة لها، تنتقده لدى 
بالذنب  ال�شعور  لإث��ارة  ال�شعي  يف  تتلذذ  وهي  الآخرين، 
ب�����ش��ك��ل م�����ش��ت��م��ر، ك��م��ا ل ترتدد  ان��ت��ق��ادك��م  ل��دي��ك��م، ويف 
بالتلعب بالآخرين لكي حتقق اأهدافها، وتتمتع بح�شد 

قّل نظريه.

�سحر اآ�سر
الرجال  ال��ذي يجعل  بال�شبب  هل تفكرون بعد كل ذلك 
را�شني عن ق�شاء وقت مع �شخ�شية مرعبة كتلك التي 

�شبق و�شفها؟ 
يف الواقع، ان الن�شاء اله�شترييات يتمتعن بخا�شية بارزة 
اأخرى تتمثل ب�شحرهن الآخاذ، فمن املهم جدا بالن�شبة 
وباأنهن  ب��ه��ن،  معجبون  الآخ��ري��ن  ب���اأن  ي�شعرن  اأن  لهن 
يحاولن  فاإنهن  ول��ذل��ك  اإي��ج��اب��ي،  ب�شكل  عليهم  ي��وؤث��رن 
التاأثري باأف�شل طريقة ممكنة، وبالرغم من اأن �شحرهن 
يكون يف الغالب مزيفا ومبنيا لغر�ض ما، فاإنهن يوؤثرن 
على حميطهن ب�شكل جاذب، على الأقل حتى وقت اندلع 
اله�شترييات  ال��ن�����ش��اء  ت���ويل  ل��ذل��ك  ب��الإ���ش��اف��ة  الأزم�����ة. 
امللب�ض  يرتدين  ما  وغالبا  مبظهرهن،  فائقا  اهتماما 
املغرية وال�شتفزازية بهدف جذب النتباه. ومن ال�شمات 
احلياة،  �شريك  عن  النف�شال  اإىل  ميلهن  لهن  املرافقة 
جهة  من  ق���ادرات  ويكن  بامللل،  ي�شعرن  ما  غالبا  لأنهن 
اأخرى على الوقوع يف احلب ب�شهولة.  لذلك فاإن املعادلة 
ال�شائدة هنا تفيد باأنك اإذا مل تكن قادرا على التخلي عن 

اأكد خرباء التغذية ان تناول العنب ال�شود ي�شاعد على تقويه الذاكره، ومنع حدوث اأمرا�ض القلب بالإ�شافة 
اإىل قدرته الفعالة يف احلفاظ على ال�شحة اجليدة للم�شالك البولية، وم�شاعدة اجل�شم ملنع حدوث بع�ض اأنواع 

ال�شرطانات.
من  اجللد  حتمى  كما  ال�شيخوخة  توؤخر  للعنب  اخلارجية  الق�شرة  تناول  اأن  الدرا�شات  واك��دت 

التجاعيد وتلعب دورا هاما �شد امرا�ض القلب والوعية والوقاية من تكوين اجللطات.
ان  كما  باجل�شم،  املوجوده  الدهون  نق�ض  اإىل  ي��وؤدي  ملدة يومني فقط  ال�شود  العنب  تناول 
10 اي��ام ي��وؤدي اىل حماية اجل�شم  8 اىل  تناول عنقود كبري من العنب ملدة ت��رتاوح مابني 
حلرق  ت��وؤدي  التي  والفيتامينات  والبوتا�شيوم  طاقة  اإىل  يتحول  ال��ذي  باجللوكوز  ومي��ده 

الدهون وفقدان الوزن مع املحافظة على ال�شحة العامة.

مكونات العنب يحتوي العنب على:
1- فيتامني )c(: ين�شط عملية تخفيف الوزن وي�شاعد يف حرق الدهون

2- اجللوكوز)�شكر العنب( : يدخل ايل الدم ب�شرعة ويتم حتويله اىل طاقة
3- البوتا�شيوم: ي�شاعد اجل�شم يف التخل�ض من املاء وبالتايل يعمل على تنظيم التوازن املائي يف 

اجل�شم ب�شورة طبيعية
4- بوليفينول: يوؤثر ايجابيا على ال�شغط الدموي

ويوجد فيه مواد لها تاثري مدر بول وت�شاعد يف التخل�ض من املواد ال�شامة. 

خم�سة اأعرا�ض تك�سفها لك

املراأة اله�شتريية تقلب حياتك 
وي�شعب عليك التخل�ص منها!

العنب الأ�شود لفقدان الوزن الزائد
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في�شبوك يتيح تدوين امليالد بالتقومي الهجري 
الجتماعي  التوا�شل  موقع  �شاحبة  الأمريكية  في�شبوك  �شركة  ك�شفت 
ال�شهري، عن ميزة جديدة تخدم م�شتخدمي املوقع العرب بتوفري اإمكانية 
اإ�شافة تاريخ امليلد عرب املوقع وفقا للتقومي الهجري وذلك �شمن بادرة 

من ال�شركة مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان املبارك.
ت��خ��دم �شريحة  امل��ي��زة اجل��دي��دة  اأن  ب��ي��ان �شحفي  ال�����ش��رك��ة يف  واأو���ش��ح��ت 
بدًل  الهجري  التقومي  ي�شتخدمون  الذين  املوقع  م�شتخدمي  من  وا�شعة 
اأنها �شتبداأ يف توفري هذه امليزة اجلديدة  من التقومي امليلدي، مو�شحة 
اأول مل�شتخدمي املوقع يف ال�شعودية متهيدا لتوفريها يف دول عربية اأخرى 

تتعامل بالنظام الهجري.
واأكد مدير في�شبوك يف منطقة ال�شرق الأو�شط واأفريقيا، جوناثان لبني، 
ل�شتجابة  اخ��ت��ب��ارا  يعد  ال�شعودية  ال�شوق  يف  اجل��دي��دة  امل��ي��زة  اإط���لق  اأن 
امل�شتخدمني لها حيث �شيتم التو�شع يف توفري هذه امليزة مل�شتخدمي املوقع 
يف  امل�شتخدمني  ا�شتجابة  على  بناء  الإ�شلمي  العامل  يف  اأخ��رى  بلدان  يف 

ال�شعودية.
يذكر اأن في�شبوك كانت قد د�شنت العام املا�شي يف مدينة دبي مقرا لعملياتها 
مبنطقة ال�شرق الأو�شط واأفريقيا يف ظل ازدياد امل�شتخدمني العرب ملوقع 

التوا�شل الجتماعي الذي جتاوز عدد م�شتخدميه عامليا مليار م�شتخدم.
كما ي�شار اإىل اأنه مع اإطللة اأول اأيام �شهر رم�شان املبارك اأطلقت �شركة 
اخلدمات  من  متنوعة  جمموعة  تقدم  خا�شة  �شفحة  الأمريكية  غوغل 
مايكرو�شوفت  �شركتا  تعاونت  حني  يف  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  للم�شلمني 
الأمريكية ونوكيا الفنلندية على طرح تطبيقات رم�شانية جديدة خا�شة 
بهواتف ويندوز فون8 وذلك يف اإطار �شعي تلك ال�شركات ل�شتقطاب مزيد 

من امل�شتخدمني امل�شلمني.

ترغب  وح�سودة،  ت�سرفاتها  يف  �ساخبة  ام��راأة  اإنها 
دائما باالنتقام، وباأن تكون مركز االهتمام، 

ب�سكل  جذابة  ذات��ه  الوقت  يف  لكنها 
ا�ستثنائي. املراأة اله�ستريية احلقيقية 

تكون قادرة على قلب حياتكم راأ�سا على 
عقب، واأ�سواأ �سيء يف ذلك هو اأن الطالق معها 
�سيكّلف كمية ال ت�سدق من اجلهد والطاقة. 
ت�ساعدكم  قد  التي  االأع��را���ض  بع�ض  ه��ذه 

على التعرف عليها:

مذيعة ت�شقط يف 
بحرية على الهواء

تداول ن�شطاء على مواقع التوا�شل 
الج��ت��م��اع��ي ت��وي��رت وف��ي�����ش��ب��وك ، 
ل�����ش��ق��وط مذيعة  ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع 
مملوءة  ب���ح���رية  داخ������ل  ي���اب���ان���ي���ة 
بالأ�شماك، بح�شب �شحيفة الوئام 
اإحدى  املقطع  ال�شعودية.  ويظهر 
اأثناء تقدميها  اليابانيات  املذيعات 
لربنامج عن تربية الأ�شماك داخل 
كانت  حيث  اليابان،  يف  البحريات 
تقف على ج�شر خ�شبي الذي اهتز 
املذيعة  ج��ع��ل  مم��ا  م��ف��اج��ئ  ب�شكل 
ت��ف��ق��د ت����وازن����ه����ا وت�����ش��ق��ط داخ����ل 
مبا�شرة،  ال���ه���واء  ع��ل��ى  ال��ب��ح��رية 

و�شط �شرخات ا�شتغاثة. 
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على بعد اأكرث من 100 كيلومرت من و�سط مدينة العني 

160 من زهرات القوع والوجن ي�شاركن يف فعاليات �شيفنا مميز مبركز )العهد(
•• العني-الفجر:

ت�صوير-عبد القادر الزيني:

تراث الإمارات كان حا�شرا يف مركز العهد مبنطقة القوع التي تبعد عن 
الفعاليات  ت�شارك يف  كيلومرت حيث  مائة  اأك��رث من  العني  و�شط مدينة 
يوميا من الأحد وحتى الأربعاء مائة و�شتون طالبة يف عمر الزهور قدمن 
يومي  ب�شكل  ا�شتقبالهن  يف  ليكون  والوجن  بالقوع  خمتلفة  مناطق  من 
مديرة املركز مرمي حمد األدرعي التي اأكدت ان الإعداد يف تزايد اإ�شافة 
اإىل اأن هناك اإقبال كبري من الطالبات اللتي يجدن ت�شجيع من اأولياء 

اأمورهن خا�شة الأمهات.
ل�شيفنا مميز مبدينة  التنفيذية  اللجنة  اأع�شاء  قليلة حر�ض  اأي��ام  منذ 
م�شاركة  على  الكتبي  وعي�شة  �شاهني  وليلى  حيدر  نبيل  ومنهم  العني 
اإبداعات الطالبات خا�شة يف  طالبات املركز فعاليتهن حيث تعرفوا على 
املجالت الرتاثية التي جتد �شدى لدى كل م�شاركة خا�شة اإذا علمت اأن 

هذا الرتاث هو جزء من الهوية التي يجب احلفاظ عليها.
حر�شت الطالبات امل�شاركات على اإعداد معر�ض ت�شمن عدد من الإبداعات 
التي �شاحبتهن طوال اأيام �شيفنا مميز ليتاأكد لأع�شاء اللجنة التنفيذية  
املهم  التي من  املواهب  العديد من  اأن هناك  وامل�شرفات  والخت�شا�شيات 

رعايتها والأخذ بيدها. 
فعاليات �شيفنا مميز مبركز العهد الذي يقع يف منطقة �شبه نائية تبعد 
بو�شط  تقام  فعاليات  عن  تبتعد  مل  كيلومرت  مائة  من  اأك��رث  العني  عن 
الت�شكيلية  ال��ف��ن��ون  امل�����ش��ارك��ة يف م��رك��ز  ل��ي��ك��ون م��ن بينها  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة 

وقدرات  اإب��داع��ات  تنمية  ت�شهم يف  التي  العمل  ور���ض  تعقد  )ت���وام( حيث 
قيام  اإىل  اإ�شافة  الت�شكيلية  الفنون  خمتلف  مع  التعامل  على  الطالبات 
الطالبات مبمار�شة هذه الإبداعات الفنية باأنف�شهن. الأمهات من اأولياء 
يبتعدن عن  وال��وج��ن مل  ال��ق��وع  العهد مبنطقتي  م��رك��ز  ط��ال��ب��ات  اأم���ور 
اأن تكون لهن م�شاركات تنعك�ض  العديد منهن على  بناتهن حيث حر�ض 
الأمهات  ه��وؤلء  اأن  اإذا علمنا  الطالبات خا�شة  اإيجابي على جميع  ب�شكل 

يقدمن خرباتهن احلياتية لبناتهن. التفاعل الذي ي�شهده مركز العهد 
�شجع الكثري من اأولياء الأمور الآباء والأ مهات على ت�شجيع بناتهن على 
امل�شاركة يف فعاليات يرون اأنها من املوؤكد اأنها �شوف تعود عليهن بالنفع. 
هذا وت�شتعد الكثري من زهرات مركز العهد وبت�شجيع من مديرة املركز 
يف  لتقدم  فيها  ي�شاركن  التي  الأن�شطة  توثيق  على  الدرعي  حمد  مرمي 

حفل ختامي يقام يف نهاية �شيفنا مميز لهذا العام.

مبنا�سبة �سهر رم�سان وللعام الثاين 

حديقة احليوانات بالعني 
تنظم رحلة عمرة ملوظفيها

•• العني - الفجر:

لأداء  رح��ل��ة  موظفيها  م��ن  ملجموعة  ب��ال��ع��ني  احل��ي��وان��ات  ح��دي��ق��ة  نظمت 
الف�شيل،  رم�شان  �شهر  حلول  مبنا�شبة  وذل��ك  م��وؤخ��راً،  العمرة  منا�شك 
وميثل املوظفون خمتلف الأق�شام يف احلديقة مبا فيها العمليات البيطرية 
وامل����وارد  احل��دائ��ق  وتن�شيق  وامل�����ش��ت��ل  امل��راف��ق  واإدارة  احل��ي��وان��ات  وجت��م��ي��ع 

الب�شرية وامل�شرتيات والعقود، واإدارة اخلدمات العامة والإدارة. 
ويف تعليقه على هذه املباردة، قال �شعادة غامن الهاجري، مدير عام حديقة 
احليوانات بالعني: نفتخر باإطلق هذه املبادرة للمرة الثانية على التوايل 
تطلعات  تلبي  التي  الجتماعية  امل�شوؤولية  مبادرات  من  ج��زًءا  تعد  والتي 

املوظفني وتوؤثر ب�شكل اإيجابي يف حياتهم . 
وال�شرتاتيجية يف  الب�شرية  امل��وارد  اإدارة  ال�شام�شي، مدير  واأردف��ت مرمي 
احلديقة قائلة: تعد هذه املبادرة جزءا من اأهداف احلديقة يف اأن نكون من 
اأرباب العمل املف�شلني يف امل�شتقبل وتنظم حديقة احليوانات بالعني  اأبرز 
رحلة العمرة �شنوياً بهدف دعم موظفيها يف اأداء هذه ال�شعائر املقد�شة يف 

مكة املكرمة خلل �شهر رم�شان .

نق�ص احلناء وحتلق الزهرات
•• العني-الفجر:

الع�شرات من زهرات  ا�شتقطبت  التي  الفعاليات  اإحدى  نق�ض احلناء كانت 
مركز العهد بالقوع حيث حتلقت الع�شرات من هوؤلء حول املتخ�ش�شة يف 
هذا الفن الرتاثي رغبة منهن يف اختيار ر�شومات التي كن ي�شاهدنها على 

اأكف الأخريات من يكربهن يف ال�شن. 

الزهرات ي�شتقبلن الزوار بالزهور
•• العني-الفجر:

حر�شت زهرات مركز العهد ال�شيفي على اأن الزهور هي الهدية املف�شلة 
املرة  الزهور ويف هذه  لتكون هذه  اإليهن  قادم  زائر  لكل  لديهن لتقدميها 
من ن�شيب اأع�شاء اللجنة التنفيذية ل�شيفنا مميز وهم نبيل حيدر وليلي 
اإ لى اللجنة الإعلمية التي يراأ�شها حمدي  �شاهني وعي�شة الكتبي اإ�شافة 

كمال وت�شم يف ع�شويتها حممد زياد وعبد القادر الزيني .

مناذج تراثية حتاكي حياة الأجداد
•• العني-الفجر:

حمد  مرمي  املركز  مديرة  من  وبت�شجيع   القوع  مبنطقة  ال�شيفي  )العهد(  مركز  بها  اأخ��ذ  مبادرة  يف 
اإع��داد من��اذج حتاكي ت��راث دول��ة الإم���ارات ليكون من بينها )الطوي( ال��ذي حتلقت حوله  الدرعي مت 
الطالبات رغبة منهن يف التعرف على الأ�شاليب البدائية التي كانت ت�شاحب الأجداد ملوا�شلة حياتهم 

و�شط ال�شحراء .
وعلى مقربة من هذا كانت هناك بائعة الأدوات الرتاثية التي كانت ت�شتخدم للإبل التي كانت ت�شكل 

و�شيلة النتقال الوحيدة اإ�شافة اإىل العتماد على األبانها وحلومها لتكون الغذاء لقاطني ال�شحراء.
معاي�شة الطالبات لهذه النماذج الرتاثية اأثناء تواجدهن مبركز العهد جعلت كل واحدة منهن تت�شاءل 

عن حياة الأجداد قدميا لتكون هذه الت�شاوؤلت واحدة من الأهداف التي ت�شعى املراكز لتحقيقها. 



اأنتج هود ليب�شون منذ �شنوات اإن�شاناً اآلياً ذاتي الإدراك 
تعّلمه  اأث���ن���اء  نف�شه  ع��ن  م��ع��ل��وم��ات  ج��م��ع  ي�شتطيع 
ال�شري. مثل �شخ�شيات فيلم Toy Story، يجل�ض 
�شبق  اآخ���رون  به جن��وم  املخترب ويحيط  يف حجرة يف 
املخترب. جند هناك جمموعة من مكعبات  واأنتجهم 
م��ن��ظ��م��ة ت��ت��خ��ذ ���ش��ك��ل ���ش��ل��ي��ب ي�����رتاوح ب���ني مكعبات 
روؤيته عند  الذي ميكن  الغ�شروف  الأطفال ومن��وذج 
هذه  على  ال�شوء  )�ُشّلط  العظام  تقومي  اخت�شا�شي 
اأول  باعتبارها   2005 عام  يف  ال�شكل  الغريبة  الأداة 
اإن�شان اآيل ذاتي التكاثر يف العامل(. جند اأي�شاً غرفاً 
مبا  ال�����ش��ك��ل،  غ��ري��ب��ة  بل�شتيكية  مب��ن��ح��وت��ات  مليئة 
اإنتاج  من  كانت  التي  ال�شطرجن  قطع  بع�ض  ذل��ك  يف 

طابعة ثلثية الأبعاد يف املخترب.
يف عام 2006، كان خمترب ليب�شون للآلت املبتكرة 
اأول من اأنتج Fab@home، وهي طابعة ثلثية 
اأن ت�شبح  الأبعاد قليلة الكلفة وذاتية ال�شنع وميكن 
مبتناول كل من يّت�شل ب�شبكة الإنرتنت. عند توافر 
2500 دولر تقريباً وبع�ض املهارات التقنية، ميكن 
الأبعاد:  ثلثية  اأغ��را���ض  بطباعة  وال��ب��دء  اآل��ة  �شنع 
اأزهار  غلف جلهاز )اأيبود( م�شنوع من ال�شيليكون، 
م���ن اجل��ل��ي��د، ب��ي��ت دم��ي��ة م���ن ب��ر���ض اجل��ب��ن��ة. خلل 
مليون   Fab@home 17 م��وق��ع  ت��ل��ق��ى  ���ش��ن��ة، 
م�شروع ناجح وفاز بجائزة اإجناز ال�شنة لعام 2007 
لكن   .Popular Mechanics جم��ل��ة  م���ن 
يهدف  جانبي  م�����ش��روع  جم��رد  فعلياً  الطابعة  ك��ان��ت 
الإن�شان  لإن��ت��اج  ال��لزم��ة  القطع  جميع  ت�شنيع  اإىل 
وقطع  الآليون  الرجال  ي�شبه  التكاثر.  الذاتي  الآيل 
املخترب  التي حتتل غرف  الأبعاد  الثلثية  الطابعات 
ال��ت��اري��خ التطوري  ال��ت��ي ط��ب��ع��ت  امل�����واد الأح���ف���وري���ة 
اأن  اأو�شح ليب�شون: )اأري��د  الكائنات.  لنوع جديد من 
واملواد  والأ���ش��لك  البل�شتيك  م��ن  حياً  كياناً  اأط���ور 

اجلامدة(.

مزج البيولوجيا والتكنولوجيا
خلل اللقاء الأول، بدا وكاأّن ليب�شون خليط من �شيث 
روغن و�شخ�شية فرانك�شتاين ال�شاب التي مّثلها جني 
وايلدر )لكن من دون ال�شعر الأ�شقر والأ�شعث(. رجل 
ف�شويل على نحو اإيجابي وحيوي. ل ميكن الإغفال 
عن رغبته اجلارفة يف فهم �شر ا�شتمرارية احلياة. لكن 
كان ليب�شون يدرك املخاطر املطروحة اأثناء �شعيه اإىل 
التجميع والإدراك ت�شتطيع اخلروج  اآلة ذاتية  ابتكار 
م��ن خم��ت��ربه. يف زاوي����ة مكتبه، جن��د ���ش��ن��دوق��اً من 
 Out of( )الن�شخ اجلديدة لكتاب )خارج ال�شيطرة
للمرة  الكتاب  ُن�شر  كيلي.  كيفن  بقلم   )Control
الأوىل يف عام 1994 حني كان كيلي رئي�ض التحرير 
اإىل  ي��ت��ط��رق  وه���و   ،Wired ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف جم��ل��ة 
والتكنولوجيا  البيولوجيا  ع��وامل  بني  الو�شيك  امل��زج 
))املخلوق وامل�شنوع(( وا�شتحالة توقع حدث مماثل. 
قال ليب�شون: )حني يبدي اأحد رغبته يف نيل �شهادة 
اأن  الكتاب قبل  اأعطيه ه��ذا  دك��ت��وراه يف ه��ذا املخترب، 
ي��ل��ت��زم ب��امل�����ش��روع. ب��ق��در م��ا ن��ح��ن ع��ب��اق��رة يف جمال 
الهند�شة، ل مفر من اأن يخرج امل�شروع عن ال�شيطرة 
يف مرحلة لحقة. كلما تو�ّشع هام�ض الأمتتة، ل نعود 

نعرف ما �شتكون النتيجة النهائية(.
حلول  نظام  �شياغة  يف  جارفة  برغبة  ليب�شون  �شعر 
اآليني يف  رج��ال  ت�شنيع  للتطور بهدف  قابل  ح�شابية 
عام 1998 حني كان يعمل مع جوردن بولك، اأ�شتاذ 
يف علم احلا�شوب يف جامعة برانديز يف ما�شات�شو�شت�ض. 

اأو�شح ليب�شون:
اأ�شطر و�شّغلناه عرب  )كتبنا نظاماً ب�شيطاً من ع�شرة 
القطع  تلك  جتميع  ي�شتطيع  الأل��ع��اب  ملحاكاة  جهاز 
وانتظرنا  كبري  حا�شوب  اإىل  اأدخلناه  ثم  واختبارها، 
ال��ب��داي��ة مل ي��ح��دث ���ش��يء. ح�شلنا على  اأ���ش��ب��وع��اً. يف 
لها  جميلة  اآلت  على  ح�شلنا  ثم  اخل���ردة،  من  كومة 
على  املطاف  نهاية  يف  ح�شلنا  لكننا  جنونية.  اأ�شكال 
حمرك مت�شل ب�شلك، ما اأدى اإىل ذبذبة املحرك. ثم 
قدمت قطعة خردة متذبذبة اأداء اأف�شل من غريها... 
نظام  ابتكر  زاح��ف��ة.  اآلت  على  النهاية  يف  فح�شلنا 
وخمططات  ت�شميماً  ال��ت��ط��وري  احل�شابية  احل��ل��ول 
الكائن  انتقل  لح��ق��اً،  الآيل.  الإن�����ش��ان  م��ع  تتما�شى 
املحو�شب من العامل الفرتا�شي اإىل عاملنا احلقيقي 
خطواته  خطا  ث��م  الأب��ع��اد،  ثلثية  طابعة  بوا�شطة 
بدءاً  املن�شورات،  ع�شرات  يف  الق�شة  انت�شرت  الأوىل. 
اإىل جملة )تامي(.  ت��امي��ز( و���ش��وًل  )ن��ي��وي��ورك  م��ن 
 Scientific جملة  عنونت   ،2000 نوفمرب  يف 
يعك�ض  ه��ل  ج��دي��د؟  جن�ض  )فجر   :American
تنظيم الق�شبان والأ�شلك بهذه الطريقة ما يوازي 
العامل؟(. لي�ض حتديداً:  البدائية للآلت يف  اخللية 
يعجز  ليب�شون  ابتكره  ال��ذي  الآيل  الإن�شان  ي��زال  ل 
عن العمل من دون تدخل الب�شر. اأخربين ليب�شون: 
)ا�شطررنا اإىل د�ض البطارية، لكنها كانت املرة الأوىل 

اآليني ملمو�شني. كان  التطور رج��اًل  التي ينتج فيها 
اأطبع  اأن  اأريد  اأ�شبه بنهاية العامل. يف النهاية،  الأمر 
حرية  �شتزداد  ثم  �شيء.  وك��ل  والبطاريات  الأ���ش��لك 

التطور. لن يبقى التطور حم�شوراً(.

عالقات طفيلية
تقريباً  عقود  خم�شة  قبل  اأي  الأربعينيات،  اأواخ��ر  يف 
حمو�شبة  بطريقة  تطور  اآيل  اإن�شان  اأول  ظهور  من 
ع��ل��ى ي���د ل��ي��ب�����ش��ون، ك���ان ع��ل��م��اء ال��ف��ي��زي��اء وعباقرة 
معهد  يف  ال��ب��ارزون  احلوا�شيب  وعلماء  الريا�شيات 
ب��رن�����ش��ت��ون ي�شعون  امل��ت��ق��دم��ة يف ج��ام��ع��ة  ال��درا���ش��ات 
اأوائل الآلت املحو�شبة  اللم�شات الأخرية على اإحدى 
عددي،  ُموّحد  ريا�شي،  )حملل  العامل:  يف  الرقمية 
منا�شباً  امل�شطلح  كان   .MANIAC اأو  حا�شوب( 
 1952 اأوىل مهّمات احلوا�شيب يف عام  فعًل: كانت 
كبري  دم��ار  لإح��داث  الب�شر  اإمكانات  بتطوير  تق�شي 
الهيدروجينية.  القنبلة  ت�شنيع  يف  امل�شاهمة  ع��رب 
لكن داخل تلك الآلة نف�شها التي كانت تتقا�شم وقت 
الت�شغيل مع ح�شابات التدمري، بداأ يت�شّكل نوع جديد 
الإنفلونزا،  ف��ريو���ش��ات  مثل  ال��ع��ددي��ة.  الكائنات  م��ن 
ت��ت�����ش��اع��ف وت��ت��ح��ول وت��ت��ن��اف�����ض وت��دخ��ل يف علقات 

طفيلية. كذلك تتطور خلل ثواٍن.
الكيانات  اأي  املزعومة،  التكافلية  الكائنات  تلك  كانت 
وليدة  ثنائية،  ب�شفرة  تتمثل  التي  التكاثر  ال��ذات��ي��ة 
اأف��ك��ار ع���املمِ ال��ف��ريو���ش��ات ال��روج��ي الإي��ط��ايل نيل�ض 
التطور،  م�����ش��ار  م��راق��ب��ة  الأخ����ري  اأراد  ب��اري��ت�����ش��ي��ل��ي. 
اجل��ي��ن��وم وفرت  �شبقت ظ��ه��ور  ال��ت��ي  الأي����ام  تلك  ويف 
العملية  لختبار  ن���ادرة  فر�شة   MANIAC اآل��ة 
موؤرخ  كتب  ال�شياق،  ه��ذا  يف  ومراقبتها.  التطورية 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا الأم����ريك����ي ج����ورج داي�������ش���ون يف كتاب 
)كاتدرائية تورينغ( )2012( اأن احلا�شوب اجلديد 
بال�شكل  احلياة  تدمري  )كيفية  م�شكلتني:  بحل  ُكّلف 
ال�����ذي ن���ع���رف���ه، وك��ي��ف��ي��ة ب���ث احل���ي���اة ب���اأ����ش���ك���ال غري 
العددي  عامله  د�ض  اإىل  باريت�شيلي  ا�شطر  معروفة(. 
بني ح�شابات القنابل، فكان يعمل بعد منت�شف الليل 
على  ال��ع��ددي��ة  لكائناته  ال��ت��ط��وري  ال��ت��اري��خ  لت�شجيل 

جمموعة من بطاقات تدوين البيانات.
اأن بع�ض الرجال الآليني الذين  لكن يعترب ليب�شون 
ابتكرهم اأ�شبحوا اأحياء باملعنى البدائي للكلمة: )ما 

من �شيء اأ�شود اأو اأبي�ض اأكرث من احلياة اأو املوت(.
الرمز  يتغري  اأن  ميكن  النووي،  مثل احلم�ض  متاماً 
بع�ض  باله  على  لكن خطر  باريت�شيلي.  ح��دده  ال��ذي 
التطور.  تفعيل  ع��ن ط��ري��ق��ة  امل��األ��وف��ة  غ��ري  الأف���ك���ار 
مقتنعاً  ك���ان  ال��ب�����ش��ي��ط��ة،  ال��ت��ح��ولت  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
التكافلية  العلقات  ع��رب  تقدماً  يحرز  التطور  ب��اأن 
والطفيلية بني كيانات ت�شبه الفريو�شات، واإل لن يكون 
التقدم �شريعاً مبا يكفي. رمبا ظن اأن اخلليا نف�شها 
ال��ت��ي ت�شبه  الكائنات  ب���داأت  ال��ب��داي��ة ح��ني  ظ��ه��رت يف 
الليغو.  قطع  مثل  بينها  م��ا  يف  تتداخل  الفريو�شات 
التكافلي،  الن�شوء  نظرية  )وف���ق  باريت�شيلي:  كتب 
اخللية  ت�شّكل  اإىل  اأدت  التي  التطور  عملية  انطلقت 
عرب رابط تكافلي بني كائنات عدة ت�شبه الفريو�شات(. 
حتى الآن، ل يبدو اأن الأمور اتبعت هذا امل�شار. يظن 
اأن الفريو�شات ظهرت بعد اخلليا.  الباحثني  بع�ض 
لكن مل يكن بع�ض نتائج باريت�شيلي خاطئة بالكامل. 
دقائق  ب�شع  MANIAC، مرت  اآلة  حاملا اخرتق 
قبل اأن ميتلئ العامل الرقمي بكائنات عددية تتكاثر 
)اجلينية(  الأ�شرار  وت�شلح  رقمياً(  )جن�شاً  ومتار�ض 
وتنقل الطفيليات يف ما بينها. حني افتقرت الكائنات 
اإىل التحديات البيئية اأو ال�شغوط النتقائية، دخلت 
يف مرحلة من اجلمود. يف حالت اأخرى، اأدت طفيليات 
ناجحة جداً اإىل انت�شار دمار وا�شع. اإن اأمناط ال�شلوك 
اأب�شط  ب��دءاً من  الكائنات احلية،  هذه منوذجية عند 

اخلليا و�شوًل اإىل الب�شر.

تبادل جيني
يتما�شى  ع��ام  ب�شكل  املحاكاة  جتربة  �شكل  ك��ان 
بالفريو�شات  ذّك��رن��ا  وق���د  احل��ي��اة  �شكل  م��ع 
الفريو�شات  اأن  امل���ع���روف  م���ن  حت����دي����داً. 
طفيلية بطبيعتها: فهي تكافلية، ما يعني 
اأن��ه��ا حت��ت��اج اإىل ال���ش��ت��ي��لء ع��ل��ى اخلليا 
احل��ي��ة يف ك��ائ��ن��ات اأخ����رى ك��ي ت��ت��ك��اث��ر. عند 
حتليلها وحدها، يتبني اأنها ل تختلف كثرياً عن 
الآليات الب�شيطة للحم�ض النووي اأو احلم�ض 
النووي الريبي املحاط بغطاء بروتيني. ومثل 
الفريو�شات  ت��ت��ح��ول  احل��ي��ة،  ال��ك��ائ��ن��ات  جميع 
تنخرط  لكنها  التكاثر.  مرحلة  خ��لل  حتماً 
فيما  اجليني.  التبادل  عمليات  بع�ض  يف  اأي�شاً 

تدخل وتخرج من اخلليا امل�شيفة، قد ت�شرق جينات 
م�شيفة اأو ترتك جيناتها اخلا�شة وراءها )وفق بع�ض 
اإلينا  الب�شري  اجلينوم  م��ن   8% ي�شل  ال��ت��ق��دي��رات، 
ي�شتبدل  بع�شها  اأن  حتى  ال��ف��ريو���ش��ات(.  ط��ري��ق  ع��ن 
العملية  ي�شّرع  م��ا  اأخ���رى،  بفريو�شات  جينية  اأج���زاء 

بن�شبة معينة.
عندما يتطور فريو�ض الإنفلونزا عرب عملية ب�شيطة 
العملية )اجن����راف  ُت�����ش��م��ى  ال��ت��ح��ول والن���ت���ق���اء،  م��ن 
لقاح  تلقي  النا�ض  يقرر  خريف،  كل  يف  امل�شت�شدات(. 
ب�شكل  )الجن����راف(  ذل��ك  ب�شبب  ال�شنوي  الإنفلونزا 
اأ����ش���ا����ش���ي. ل��ك��ن ب���ني ف����رتة واأخ�������رى، ي���ق���وم فريو�ض 
الإن���ف���ل���ون���زا )اأ( ب��ق��ف��زة ت��ط��وري��ة، ف��ي�����ش��ت��ب��دل ج���زءاً 
ما  ويخو�ض  ج���داً  ب��ن��وع خمتلف  اجلينوم  م��ن  ك��ب��رياً 
ما تكون فريو�شات  امل�شت�شدات(. غالباً  ُي�شمى )تغري 
الوبائية  )ال�شللت  كثرياً  نخ�شاها  التي  الإنفلونزا 
غري املاألوفة( نتيجة تغريات مماثلة. ُيقال اإن فريو�ض 
عملية  خا�ض   )H7N9( اجلديد  الطيور  اإنفلونزا 
العدوى  نقل  ب��ذل��ك  فا�شتطاع  امل�شت�شدات(،  )ت��غ��ري 
اإىل الب�شر. حتى الآن، اأ�شاب الفريو�ض 132 �شخ�شاً 
وق��ت��ل 39 يف ال�����ش��ني. لخ��ت��ي��ار م��ث��ال اأو����ش���ح، ميكن 
التحدث عن الإنفلونزا الآ�شيوية يف عام 1957، فقد 
على  وق�شت  امل�شت�شدات(  )تغري  عن  بدورها  جنمت 
حياة مليون اإىل اأربعة مليني �شخ�ض عاملياً. ت�شتبدل 
ب��رام��ج احل��وا���ش��ي��ب ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ط��ور اأي�����ش��اً رموزها 
مع  يح�شل  كما  ح�شابية.  تكاثر  عملية  تخو�ض  فيما 
التطور  اإىل  ال��ربن��ام��ج  ن��زع��ة  تتح�شن  ال��ف��ريو���ش��ات، 

بف�شل القدرة على تطبيق تلك التبادلت.
من  الرقمية  باريت�شيلي  ك��ائ��ن��ات  اق���رتاب  رغ��م  لكن 
نظرياتها احلقيقية، اإل اأنها تبقى جمرد رموز عددية: 
تت�شم برتكيب وراثي معني لكن من دون منط ظاهري، 
وما من خ�شائ�ض ج�شدية كي يخرتقها التطور. تتعلق 
احلياة على كوكب الأر�ض بالأدوات التي حتل امل�شاكل 
)القدرة على ك�شر حبة جوز قا�شية، القدرة على ه�شم 
احلليب، �شاق اآلية ميكن اأن تخطو خطوة يف الجتاه 
املنا�شب(. توؤثر عملية النتقاء الطبيعي على املعدات 
النووي  احلم�ض  عرب  )�شواء  الربنامج  يتوىل  بينما 
ال��ن��ق��اط. رمب��ا ت�شرفت  ت�شجيل  ال��رق��م��ي(  ال��رم��ز  اأو 
الكائنات التي ابتكرها باريت�شيلي مثل الكائنات احلية، 
لكنها مل تخرج يوماً من احلا�شوب ومل حت�شل مطلقاً 

على فر�شة الو�شول اإىل العامل اخلارجي.
لن ُيجمع كثريون على جمال الكائنات امل�شنوعة من 
روؤي��ت��ه��ا وهي  ل��ك��ّن  وامل���ع���ادن.  والأ����ش���لك  البل�شتيك 
حني  وتتحرك  تتلوى  اأو  املخترب  اأر����ض  على  تتجول 
تلتقط الكتل وتتكاثر بنف�شها تذّكرين بجمال التطور 
واحلياة املتحركة. اأكرث ما يلفت النظر �شكل الرجال 
الطلب  فريق من  الذين طورهم  احليويني  الآليني 
اأنهم مل يخرجوا من احلا�شوب  وامل�شاعدين. �شحيح 
بعد، لكن ميكن اأن ن�شاهد كيف يتطور مكعب روبيك 
متحرك وم�شنوع من )ع�شل( و(عظم( و(ن�شيج ناعم( 
ليتحول اإىل �شيقان ويتجول بكل حيوية على ال�شا�شة. 
ميكن اأن نتخيل ا�شطفاف ن�شخ الألعاب الإلكرتونية 
اأو  الألعاب،  ليب�شون على رفوف متاجر  ابتكرها  التي 
�شيكون  امل��رك��زي��ة، لكن  ال���ش��ت��خ��ب��ارات  وك��ال��ة  حتى يف 
ياأمل  باريت�شيلي،  م��ث��ل  ح��ت��م��اً.  اأه��م��ي��ة  اأك���رث  ه��دف��ه��ا 
الأخرية،  الفرتة  التطور. يف  ينري طريق  اأن  ليب�شون 
)اأي  النمطية  مفهوم  عن  الأفكار  بع�ض  فريقه  طرح 
ت��ت��األ��ف الأنظمة  ل��ل��ف�����ش��ول ح��ي��ث  امل���ث���رية  ال��ظ��اه��رة 
ت�شبه  منف�شلة  وظ��ي��ف��ي��ة  وح����دات  م��ن  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة 
�شبكات اأدمغة الثدييات املق�ّشمة(. من املعروف اأن هذه 
اخلا�شية ت�شّهل التكيف ال�شريع يف احلياة املبنية على 
نوع  )اكت�شفنا  ليب�شون:  اأخ���ربين  ال��ن��ووي.  احلم�ض 
ال�شغط التطوري الذي يجعل الأمور منطية. ي�شعب 
ما يقول  البيولوجيا. غالباً  التاأكد من ذلك يف عامل 
علماء البيولوجيا: )ل ن�شدق هذه الأمور املحو�شبة. 
ب��ي��ول��وج��ي��ة حقيقية،  ت��ث��ب��ت��وا ذل���ك مب��ع��ط��ي��ات  م��ا مل 

�شيبقى الأمر جمرد كلم يف الهواء(.

حياة جديدة
ُتعترب  امل��ب��ت��ك��رة(  الآلت  )خم��ت��رب  ن��ت��ائ��ج  اأن  �شحيح 
على  �شغرية  خطوات  جمرد  لكنها  للهتمام،  مثرية 
ت�شاءل  لطاملا  ج��دي��دة.  حياة  اإىل  تقود  التي  الطريق 
باريت�شيلي عما اإذا كانت كائناته اخلا�شة حية، م�شدداً 
على ا�شتحالة اعتبارها كياناً معيناً واحداً حتى ظهور 
على  ليب�شون  ي�شر  لكن  احلياة.  ملعنى  وا�شح  تعريف 
اأن بع�ض رجاله الآليني اأحياء باملعنى البدائي للكلمة: 
)ما من �شيء اأ�شود اأو اأبي�ض اأكرث من احلياة واملوت. 
املناطق  تكرث  اإذ  ب�شيطاً  الأم���ر  لي�ض  العمق،  يف  لكن 

الرمادية الكامنة(.

اأ���ش��دق��ائ��ي ع��ل��ى ع���دد م��ن ه���ذه التطورات،  اأط��ل��ع��ُت 
وبعدما جتاوزوا انبهارهم الأويل بهذه الأخبار بداأوا 
ي�شعرون بالقلق. ف�شاألوا: )ما الذي يدفع اأي �شخ�ض 
اإىل فعل ذلك؟(. لي�ض لدينا خربة حقيقية مع اأ�شكال 
الإل����ك����رتوين، مع  ال��ن��وع  احل��ي��اة اجل���دي���دة، ل �شيما 
مثًل  لنفكر  ال�شا�شات.  وعلى  الكتب  يف  تفي�ض  اأن��ه��ا 
اآرثر  الكاتب  ابتكره  الذي   HAL القاتل  باحلا�شوب 
اأو احلوا�شيب التي خرجت عن ال�شيطرة  �شي كلرك 
)وهي   Battlestar Galacticaم�شل�شل يف 
نعت لتخدم الب�شر ولكنها تطورت لتدمر  حوا�شيب �شُ
من �شنعها(. كلما زاد �شبه الآلت بنا، �شت�شبح خميفة 

واأكرث خطورة.
لكننا ل نخ�شى على الأرجح ابتكار حياة جديدة بقدر 
ما نخاف من احتمال ظهور �شلوكيات غري متوقعة. ل 
التطور يرتافق مع هذا الحتمال. لنفكر  اأن  �شك يف 
مثًل بالفريو�شات: مثل الآلت التي ابتكرها ليب�شون، 
تعي�ض تلك الكائنات يف املنطقة الرمادية الواقعة بني 
على  تطوراً  الكيانات  اأ�شرع  ولكنها من  وامل��وت  احلياة 
قتلت  تدمريية.  ق��درة  باأقوى  تتمتع  كذلك  الكوكب. 
 50 1918 ح����واىل  الإن��ف��ل��ون��زا الإ���ش��ب��ان��ي��ة يف ع���ام 
اأن يكون ن�شوء  مليون �شخ�ض ويخ�شى بع�ض العلماء 
ن��وع معني م��ن ف��ريو���ض ت��دم��ريي م�شاألة وق��ت. وفق 
اأو  حياً  الفريو�ض  ك��ان  اإذا  يهم  ل  ه��ذه،  النظر  وجهة 

ميتاً. املهم اأن يكون قابًل للتطور وغري متوقع.

تكاثر من�سبط
لكن  نقراأها،  التي  الكتب  على  احلياة  تعريف  يتوقف 
الأ�شا�شية.  امل��ع��اي��ري  ب��ع�����ض  ع��ل��ى  ع��ل��م��ي  اإج���م���اع  ث��م��ة 
ت��ن��خ��رط ال��ك��ائ��ن��ات احل��ي��ة يف ن�����ش��اط اأي�����ش��ي. تراها 
اإبقاء مادتها اجلينية  اأنها ت�شتطيع  من�شبطة مبعنى 
ولديها  تتكاثر  ك��ذل��ك  امل��ج��اورة.  امل���واد  ع��ن  منف�شلة 
خ�شائ�شها  تتحدد  التطور.  اأو  التكّيف  على  ال��ق��درة 
الرجال  يلبي  ق��د  م��وروث��ة.  ت��ك��ون  رم���وز معينة  وف��ق 
الآليون يف )خمترب الآلت املبتكرة( عدداً من معايري 
احلياة لكنهم لي�شوا م�شتقلني بالكامل )لي�ض بعد على 
الب�شر كي  اإىل م�شاعدة  الآن  الأق��ل(. يحتاجون حتى 
يتكاثروا ويك�شبوا القوة. لكن تبقى هذه العقبات عابرة 
وميكن حلها يف وقت قريب )رمبا عن طريق الطابعة 
الثلثية الأبعاد، وخمزون جاهز من املواد اخلام، ويد 
املنا�شب(.  الوقت  يف  التبديل  عملية  لإط��لق  ب�شرية 
مدى  يقرروا  اأن  الفل�شفة  على  �شيتوقف  ذل��ك،  بعد 

�شوابية منح الرجال الآليني �شهادات ولدة.

خوف من التطور
ي�شبح الو�شع خميفاً يف هذه املرحلة حتديداً. اإذا كانت 
الفريو�شات ت�شتطيع التطور خلل �شاعات، فاإن رمز 
الثانية.  من  ج��زء  خ��لل  التطور  ي�شتطيع  احلا�شوب 
ات  مبعاجلمِ م��زودة  احلوا�شيب  لكّن  غبية  الفريو�شات 
الأي��ام )قد  اأح��د  الب�شري يف  الدماغ  ذك��اء  قد تتجاوز 
اأردنا  اإذا  الآن(.  منذ  عليه  تفوقت  اإنها  البع�ض  يقول 
اأخذ املجازفة ومنح الآلت )هذا الهام�ض من احلرية(، 
بح�شب كلمات ليب�شون، فيجب اأن يكون ال�شبب مقنعاً. 
 ،)Out of Control( )يف كتاب )خارج ال�شيطرة
العامل مكاناً  اأ�شبح  �شبباً حمتمًل: رمبا  يطرح كيلي 
اآخر  خيار  اأي  منلك  نعد  مل  اأننا  لدرجة  ج��داً  معقداً 
عدا املزج بني البيولوجيا والتكنولوجيا. من دون فعل 
كي  ج��داً  �شعبة  نواجهها  التي  امل�شاكل  �شتبقى  ذل��ك، 
حتّلها اأدمغتنا الب�شرية. يتحدث كيلي عن �شفقة ت�شبه 
�شي�شبه قريباً  امل�شنوع  )العامل  لل�شيطان:  الذات  بيع 
ومبتكراً  وتكّيفياً  م�شتقًل  �شيكون  املخلوق:  ال��ع��امل 
لكنه �شيخرج عن ال�شيطرة يف املرحلة اللحقة. اأظن 

اأن املجازفة كبرية(.
)اأعلى  للتطور  القابل  النظام  يعك�ض  ليب�شون،  وف��ق 
درجات الذكاء ال�شطناعي، ما يعني اأنه يحمل معنى 
مزدوجاً. هو قوي فعًل. نحن نكتفي باإعطائه الطاقة 
اآن(. منذ  اأم��ر خميف وواع��د يف  اإن��ه  وق��وة احلو�شبة. 
اأكرث من 60 �شنة، ظهرت اآلة MANIAC )حلل 
امل�شاكل  ما لي�ض له ح��ل(. م��اذا لو كانت حلول بع�ض 
املعا�شرة تتطلب تطور الذكاء ال�شطناعي مبا يتجاوز 
كل ما ن�شتطيع ت�شميمه باأنف�شنا؟ هل ميكن اأن ي�شاعد 
فريو�شات  ن�شوء  توقع  على  للتطور  القابل  الربنامج 
املناخي؟ هل  التغيري  اآثار  اأو حتديد  اإنفلونزا جديدة 
ميكن اأن ي�شنع اآلت اأكرث فاعلية؟ وفور ظهور اإن�شان 
اآيل م�شتقل وقابل للتطور، اإىل متى �شينتظر خلفاوؤه 
قبل  ح�شنة(  م�شاعر  لنا  يكّنون  اأنهم  افرتا�ض  )على 
ن�شاأ  حيث  ليب�شون  خمترب  اإىل  جم���دداً  يتوجهوا  اأن 
اأ�شلفهم من جمموعة اأ�شلك ومواد بل�شتيكية قبل 

اأن يخطوا خطواتهم الأوىل على كوكب الأر�ض؟

عل�م وتكن�ل�جيا
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اأن  يف خمترب يقبع يف زاوية بعيدة من حرم جامعة كورنيل، ي�سهد الرجال االآليون الذين ابتكرهم هود ليب�سون تطورًا الفتًا. �سبق 
خرجت الكائنات اال�سطناعية التي ابتكرها ليب�سون من العامل االفرتا�سي، واليوم يريد اأن يجعلها خارجة عن ال�سيطرة.

ي�ستطيعون جمع معلومات عن اأنف�سهم اأثناء تعّلمهم ال�سري

الرجال الآليون... مثل الب�شر؟ 

الطاقة النووية تنقذ الأرواح 
1.84 مليون �شخ�ض  النووية دون موت  العاملي للطاقة  حاَل ال�شتخدام 
64 مليار طن من غ��ازات الدفيئة، التي  من جراء تلوث الهواء واإط��لق 
الأحفوري،  ال��وق��ود  اأن���واع  م��ن  وغ��ريه  الفحم  اح���رتاق  ع��ن  �شتنجم  كانت 
البيئية  )العلوم   ACS جملة  يف  ُن�شرت  جديدة  درا�شة  اأظهرت  ح�شبما 

والتكنولوجيا(.
بالقدرة  تتمتع  النووية  القوة  اأن  هان�شن  وجيم�ض  كاريت�شا  بو�شكر  يذكر 
على التحكم يف تغريات املناخ العاملي واملر�ض واملوت املرتبطني بتلوث املناخ. 
وي�شددان على اأهمية هذه القدرة، على رغم كرثة الت�شاوؤلت ب�شاأن الأمان، 
اأ�شلحة.  التخل�ض من الف�شلت امل�شعة، واإمكان حتويل املواد النووية اإىل 
خ�شي كاريت�شا وهان�شن اأن تكون حادثة فوكو�شيما يف اليابان قد طغت على 
يف  النووية  الطاقة  لفوائد  حتليًل  اأجريا  لذلك  النووية.  الطاقة  فوائد 

احلّد من انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون واملوت الناجم عن تلوث الهواء.
ا�شتخل�شت درا�شتهما اأن الطاقة النووية تتمتع اليوم بتاأثري اإيجابي كبري، 
الدفيئة  غ���ازات  وانبعاثات  ال��وف��ي��ات  ع��دد  خف�شها  ح�شابات  اإىل  ا�شتناداً 
حدوث  دون  ال��ن��ووي��ة  الطاقة  حت��ول  فقد  و2009.   1971 ع��اَم��ي  ب��ني 
القرن.  اإ�شافية بحلول منت�شف  وفاة  حالة  مليني   7 اإىل   420000
الدفيئة  غ���ازات  م��ن  ط��ن  مليار   240 اإىل   80 اإط���لق  ق��د متنع  ك��ذل��ك 
)يف  ت�شيف:  التي  الدرا�شة،  وف��ق  احل���راري،  الحتبا�ض  بظاهرة  املرتبطة 
املقابل، لحظنا اأن التو�ّشع الكبري النطاق يف ا�شتخدام الغاز الطبيعي غري 
املحدود لن مينع امل�شاكل املناخية وقد يوؤدي اإىل ح�شيلة وفيات تفوق ما 
قد ي�شببه تو�ّشع الطاقة النووية(. واإذا تراجع دور الطاقة النووية كثرياً 
خلل ال�شنوات الع�شرين اإىل الثلثني املقبلة، وفق كاري�شا، تتوقع الوكالة 
غازات  انبعاثات  يف  كبري  انخفا�ض  حتقيق  يتطلب  اأن  للطاقة  ال��دول��ي��ة 
الدفيئة، انخفا�ض ُيعترب �شرورّياً لتفادي تغريات املناخ، )اإجنازات بطولية( 
يف ا�شتخدام التقنيات النا�شئة التي ل تنتج كميات كبرية من الكربون والتي 

ل تزال غري مثبتة.

الأر�ص لن تنتهي ب�شكل جهنمي
لطاملا افرت�ض علماء الكواكب اأن العوامل التي اأو�شلت كوكب الزهرة اإىل 

م�شاره املظلم قد ت�شيب الأر�ض يوماً. هل هذا �شحيح؟
املواد  م��ن  يتكونان  وهما  نف�شه  احلجم  وال��زه��رة  الأر����ض  كوكبا  يتقا�شم 
يت�شم  لكن  ال�شم�شي.  النظام  �شمن  متقاربة  م�شافة  على  ويقعان  نف�شها 
الزهرة  كوكب  يبقى  بينما  احلياة  ويعج مبعامل  بالرطوبة  الأر���ض  كوكب 
جافاً وحم�شياً و�شاخناً جداً. اليوم، اأن�شاأ كيكو هامانو وزملوؤه من جامعة 
كان  لطاملا  الزهرة  كوكب  اأن  اإىل  ي�شري  جديداً  منوذجاً  اليابان،  طوكيو، 
على هذه احلال. اإن احلرارة الناجمة عن الت�شادمات التي ت�شّكل الكواكب 
ترتك العوامل احلديثة العهد مغطاة بال�شهارة الذائبة. رمبا �شّكل كوكبا 

الأر�ض والزهرة غلفاً جوياً من البخار حلفظ جزء من احلرارة.
البعيدة مبا  تلك  اأي  الأر���ض،  ت�شبه  التي  الكواكب  ت�شتطيع  هامانو،  وفق 
يكفي عن ال�شم�ض، اأن تربد خلل مليني ال�شنوات فيتحول غلفها اجلوي 
املليء بالبخار اإىل حميطات �شائلة. يف املقابل، يتل�شى الغلف اجلوي يف 
قبل  ال�شم�شية  الرياح  بفعل  الزهرة،  مثل  ال�شم�ض،  اإىل  الأق��رب  الكواكب 
يا له من خرب مفرح! لن ينتهي كوكب  اأن تتمكن من ت�شكيل املحيطات. 
اإذاً! رتكّون كوكب الزهرة، وهو  الأر�ض ب�شكل جهنمي مثل كوكب الزهرة 
التواأم ال�شرير للأر�ض، ليبقى �شاخناً وجافاً، ما يعني اأن كوكبنا لن يتحول 

بال�شرورة اإىل اأر�ض قاحلة وجهنمية يف نهاية املطاف!
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الن�شاء  وك��ل  جدتها  فقامت  بالعمى،  ايديث  اأ�شيبت  ال�شاد�شة،  �شن  ويف 
اىل  ت�شرعاً  )ل��ي��زي��و)  اىل  بال�شفر  امل��ن��زل  يف  لديها  يعملن  ك��ّن  ال��ل��وات��ي 
لكن  ب��اهلل  ت��وؤم��ن  اي��دي��ث  ب���داأت  �شفيت  وح��ني  لُت�شفى،  ت��ريي��زا  القدي�شة 
الن�شاء  )نحن  تقول  وكانت  للقدي�شة ترييزا،  دائماً  تتجه  كانت  �شلواتها 

نفهم بع�شنا جيداً(. 

انطالقتها الفنية
اأ�شول  امل��ت��ح��در م��ن  الفون�ض ج����ازون،  اي��دي��ث، وي��دع��ى لوي�ض  ك��ان وال���د 
ايطالية ممثًل م�شرحياً وبهلوانياً يوؤدي حركات بهلوانية اأمام املقاهي يف 
الرابعة ع�شرة  ايديث  بلغت  اأي عندما   ،1929 العام  باري�ض، ويف  �شوارع 
الفنية  انطلقتها  بداية  كانت  وهنا  جدتها،  من  لأخذها  والدها  ح�شر 
وبداأت  والدها  عن  انف�شلت  ما  �شرعان  اذ  ال�شوارع،  يف  الغناء  خلل  من 
 1935 ال��ع��ام  يف  �شمعها  حتى  تغني  الأزق���ة  يف  متجّولة  وح��ده��ا  بالعمل 
لوي�ض ليبليه، وهو �شاحب ناٍد ليلي �شهري يدعى )ليه غرينيه( يقع قريباً 
الغناء لديه، وكان ذلك  باري�ض ثم طلب منها  ايليزيه( يف  من )ال�شامب 
اأول عقد عمل توّقعه يف حياتها. وب�شبب �شغر حجمها ون�شاطها، منحها 
ليبليه ا�شماً لل�شهرة وهو )لموم بياف( ويعني ع�شفور الدوري ال�شغري. 
بعد ذلك قام املو�شيقي رميوند اأ�ّشو بتويل ايديث واأدخلها اىل دور الغناء 

الراقية وكانت رحلة املجد بالن�شبة اليها.

اال�سم امل�سرحي
ال�شلطات  ف��ق��ام��ت  ليبليه،  ل��وي�����ض  اغ��ت��ي��ال  مت   1936 ال��ع��ام  رب��ي��ع  يف 
اأنها �شريكة يف اجلرمية، وكانت قد  الفرن�شية بالتحقيق مع ايديث على 
بداأت بالهتمام ب�شورتها كمغنية، اذ اعتمدت ال�شم امل�شرحي لها ايديث 
باأ�شلوب رومان�شي عن  اأغ��اين تروي  وب��داأت تغني  لها،  دائماً  بياف ليكون 

حياتها يف ال�شوارع، موؤكدة على �شغفها وقوتها الداخلية.

متوا�سعة وكرمية
كانت موهبة ايديث الفريدة �شبباً يف دخولها اىل عامل ال�شهرة والأ�شواء، 
امللحنني  م��ن  العديد  م��ع  تعاملها  خ��لل  م��ن  ويعلو  يلمع  ا�شمها  ب��داأ  اذ 
واأ�شبح  كما  ال��ع��امل.  يف  فرن�شية  مغنية  اأ�شهر  اأ�شبحت  حتى  وال�شعراء 
الكاتب ال�شهري جان كوكتو �شديقاً لها، اذ اأّلف من اأجلها م�شرحية بعنوان 
م�شدر  بقي  الغناء  لكن  كممثلة،  فيها  ف�شاركت  اللمبالية(،  )اجلميلة 
وكانت كرمية  واأنفقت منها  ال��رثوة  ج��اءت  �شهرتها  رزقها وحياتها، ومع 

للغاية جتاه العاملني معها، وكان لديها عدد من املنازل وال�شيارات.

م�ساعدتها للمواهب ال�سابة
�شاعدت ايديث على انطلق العديد من اأ�شحاب املواهب منهم ايف مونتان 
َمّدت له يد العون  الذي   1950 العام  اأزنافور يف  يف العام 1944 و�شارل 
حيث كانت ت�شطحبه معها يف ترحالها الدائم يف باري�ض واأوروبا واأمريكا، 
روبرت  هيكتور  الأرجنتيني  الفولكلور  مغني  اأم��ام  الفر�شة  كذلك منحت 
للوقوف معها اأول مرة على خ�شبة امل�شرح والغناء. ورغم كل ما متتعت به 
من �شهرة و�شيت، اّل اأنها بقيت �شادقة مع نف�شها. على خ�شبة امل�شرح بدت 
ايديث كطفلة �شغرية يف ملب�شها ال�شغرية ال�شوداء، لكنها رمزت لطبيعة 
باري�ض، فقد كانت ايديث هي باري�ض، وباري�ض هي ايديث، لأنها دخلت قلوب 

النا�ض من جميع الطبقات عندما لم�شت اأغانيها قلوبهم جميعاً.

حياة مليئة بالبوؤ�ض
ايديث  اأن  اّل  حققتها،  التي  احلافلة  الفنية  امل�شرية  ك��ل  م��ن  ال��رغ��م  على 
ومل  ال�شن،  �شغرية  وه��ي  اأم��ه��ا  ماتت  فقد  العائلية،  الأج���واء  اىل  افتقرت 
اأباها كثرياً، ويف �شن التا�شعة ع�شرة اأجنبت طفلة �شغرية تدعى  تكن ترى 
مار�شيل، لكنها ماتت بعد ثلث �شنوات من ولدتها ب�شبب مر�ض ال�شحايا. 
وتعر�شها لكثري من احلوادث دفعها لدمان )املورفني( ومعاقرة اخلمر يف 
مرحلة مبكرة من حياتها مع اأ�شدقاء كانوا لها، وا�شتمرت يف التعاطي مع 
اخلمر  �شرب  ا�شتبدلت  حينها  �شارابو،  ثيو  تزوجت  اأن  اىل  بالعمر  تقدمها 

بتناول الكثري من القهوة وال�شاي.
و�شلل  الكبد  يف  ت�شّمع  من  تعاين  كانت  ايديث  اأن  الكثريون  يعرفه  ل  وم��ا 

ج�شدي واكتئاب حاد، وهو ما تطلب منها اجراء جراحة خطرية للغاية.

م�ساعدتها لالأ�سرى الفرن�سيني
يف  الفرن�شيني  لل�شجناء  تغني  ايديث  انطلقت  الثانية  العاملية  احل��رب  اب��ان 
اذ  ذهنها،  يف  خطة  تنفيذ  اأج��ل  من  معهم  ال�شور  للتقاط  فوقفت  اأملانيا، 
م�شتعينة  لل�شجناء  خا�شة  �شفر  ج���وازات  ج��ّه��زت  فرن�شا  اىل  ع��ادت  عندما 
بال�شور التي التقطتها لهم، لتعود جمدداً اىل اأملانيا ومتنحهم هذه اجلوازات 
يف �شبيل م�شاعدتهم للهروب نحو احلرية. يف العام 1948 غّنت ايديث يف 
)كارنيجي( و )فري�شاي( يف نيويورك، ويف اأثناء احلرب كتبت اأغنية اأ�شبحت 
اأ�شهر  من  تعترب  التي  ال��وردي��ة(  )احلياة  بعنوان  الكل�شيكية  الأغ��اين  من 

اأغانيها.

�سهرتها يف اأمريكا
بعمل  فقامت  ب�شرعة،  �شهرتها  ذاع��ت  الثانية  العاملية  احل��رب  انتهاء  ف��ور 
جولت غنائية يف اأوروبا واأمريكا اجلنوبية والوليات املتحدة، لكن اجلمهور 
وملب�شها  املتهجم  اأ�شلوبها  ب�شب  الأم���ر  ب��داي��ة  يف  يتقبلها  مل  الأم��ريك��ي 
الداكنة. مع ذلك متكنت ايديث يف النهاية من �شّدهم نحوها وتكوين قاعدة 
غنائيني  حفلني  اقامتها  خ��لل  من  ذل��ك  عن  وبرهنت  كبرية،  جماهريية 

تلفزيونيني يف ا�شتعرا�ض )ايد �شوليفان(.

وفاة حبيبها املالكم
كانت ايديث حتب امللكم الفرن�شي العاملي مار�شيل �شريدان الذي التقت به 
يف اأمريكا، اّل اأن وفاته املفاجئة يف العام 1947 اثر حادث حتطم طائرته 
لزيارتها جعلها ت�شاب بهذيان كبري،  باري�ض عندما كان ذاهباً  املتجهة من 
 Hymne( ع��ن��وان  حملت  ل��ذك��راه  اأغ��ن��ي��ة  ت��ق��دمي  اىل  دفعها  ذل��ك  لكن 

.)l›amour

ادمانها على )املورفني(
ج�شدها،  يف  ك�شور  اىل  اأدى  خطري  �شري  حل��ادث  تعر�شت   1951 العام  يف 
البداعي  ون�شاطها  حركتها  و�شّل  عافيتها  وب��دد  �شوداويتها  من  ف�شاعف 
الذي  )امل��ورف��ني(  تعاطي  على  مدمنة  منها  جعل  كما  قليلة،  غ��ري  ل��ف��رتة 
�شربته  الذي  الكحول  على  واأي�شاً  اأوجاعها،  ت�شكني  يف  اأطباوؤها  ا�شتخدمه 

مع اأ�شدقائها.

زواجها
رغم اأن العديد من الرجال ع�شقوها، اّل اأنها تزوجت مرتني فقط، الأوىل 
من املغني جاك بيل يف العام 1952، ثم تطّلقت لحقاً منه يف العام 1956. 
يوناين  �شعر ومغن  1962 من م�شفف  العام  فكان يف  الثاين  زواجها  اأم��ا 
قبل  واح��داً  عاماً  ودام  عاماً،  ع�شرين  بال�شن  ي�شغرها  �شارابورا  ثيو  يدعى 

وفاتها.

ن�ساطها قبل وفاتها
من  الأخ����رية  ال�����ش��ن��وات  حتى  الفني  ن�شاطها  على  حمافظة  اي��دي��ث  بقيت 
حياتها، اذ كانت تغني كثرياً يف باري�ض بني العامني 1955 و1962. ويف 

اأبريل من العام 1963 �شّجلت اآخر اأغانيها.

من اأغانيها املعروفة عامليًا:
 )La vie en Rose(  1946 الوردية  • احلياة 

)Non je ne regrette rien( 1960 ل�شت نادمة على �شيء • ل 

• ن�شيد احلب 1949
عبارة عن  كانت  والتي   )Hymne lamour Tu Es Partout(

تعزية لبنتها مار�شيل
التي رمتها �شدفة باحلب. الزحمة  عن  تتحدث   )la foule( •

توثيق حياتها يف فيلم �سينمائي
 La( ب��ع��ن��وان  ال��ذات��ي��ة  �شريتها  ي���روي  فيلم  ت��ق��دمي  مت   2007 ال��ع��ام  يف 
من  حمققة  ك��وت��ي��ار،  م��اري��ون  املمثلة  �شخ�شيتها  وج�شدت   ،)Môme

خلله جائزة الأو�شكار عن اأف�شل دور ل�شنة 2008. 

وفاتها 
اذ  امل�شرح، لكن ذلك مل يح�شل،  امل��وت وهي تغني على خ�شبة  ايديث  اأرادت 
والواقعة  بها  اخلا�شة  الفيل  يف  �شنوية  عطلة  ق�شائها  خلل  توفيت  انها 
مبنطقة )الريفيريا( ب�شبب انب�شاط يف �شرايني املخ و�شرطان الكبد بتاريخ 
10 اأكتوبر العام 1963، وحينها كانت تبلغ من العمر ال�شابعة والأربعني 

عاماً.
مت نقلها �شراً مع زوجها ثيو �شارابورا وممر�شتها �شيمون مارغانتني يف �شيارة 
لل�شعاف اىل باري�ض حيث تلقت وداعاً حاراً من مليني الفرن�شيني الذين 
ح�شروا اىل مقربة )بري ل�شي�ض( حيث مت دفنها اىل جانب ابنتها مار�شيل، 
على الرغم من اأن رئي�ض اأ�شاقفة باري�ض رف�ض اقامة قّدا�ض لها معلًل ذلك 
�شيارة  �شنوات تويف زوجها بحادث  �شبع  وبعد  الديني،  ايديث  باأ�شلوب حياة 
ومت دفنه اىل جوارها. وكانت اآخر مقولتها على فرا�ض املوت: )�شيقال عني 

الكثري حني اأغادر هذا العامل، لكن ل اأحد �شيعرف اأّي ان�شانة كنت(.

املعا�شرة  الجتماعية  احلركات   ...The East

فــن �أجـنبــي
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عانت يف طفولتها وفقدت حنان االأ�سرة

اإيديث بياف... الهزيلة التي اأ�شرت قلوب الفرن�شيني

امل���خ���رج���ني يف لو�ض  ي�����ش��ع��ر م��ع��ظ��م  ح���ني 
قطاع  م�شاكل  ب�شبب  ب��الإح��ب��اط  اأجنلي�ض 
�شناعة الأفلم، قد يحملون قلماً ليعرّبوا 
الهاتف  ي��ح��م��ل��ون  ق���د  اأو  خم��اوف��ه��م  ع���ن 
وي��ت�����ش��ل��ون ب��امل��ع��ال��ج ال��ن��ف�����ش��ي. ل��ك��ن زال 
مقاربة  اتخذا  مارلينغ  وبريت  بامتانغليج 

خمتلفة.
واملمثلة  امل��رت��ق��ب  امل���خ���رج  ا���ش��ت��اء  ب��ع��دم��ا 
مارلينغ  وب��ري��ت  بامتانغليج  زال  ال��واع��دة 
هوليوود  يف  لهما  املتكرر  الرف�ض  نتيجة 
ق��ب��ل اأرب����ع ���ش��ن��وات، ق���رر الث���ن���ان مت�شية 
ال�����ش��ي��ف وه���م���ا ي��ت��ن��ق��لن ب���ال���ق���ط���ار مع 
الذين  املثاليني  املتجولني  م��ن  جمموعة 
مل يقابلهم يوماً. طوال �شهرين تقريباً، 
املتحدة وقابل  ال��ولي��ات  اأن��ح��اء  جت��ول يف 
من  النفايات  مكبات  اإىل  وتوجها  الغرباء 

دون مال.
اأن  ع��ام��اً(: )ل ميكن  مارلينغ )30  قالت 
نقوم  اأن  اإىل  مماثلة  ب��اأم��ور  القيام  نتخيل 
التوقف عن  على  ق��ادري��ن  نعود  ل  ثم  بها، 
ذلك. تغري جانب كبري فينا ب�شكل جذري 

بعد تلك التجربة(.
ن��ق��ل امل��خ��رج��ان ال�����ش��ري��ك��ان ت��ل��ك التجربة 
التي غريت حياتهما اإىل الفيلم الجتماعي 
بني  ت���ع���اون  ث����اين  وه����و   ،East امل�������ش���وق 

ومنتجة(  وك����ات����ب����ة  )مم���ث���ل���ة  م���ارل���ي���ن���غ 
فقد  ومنتج(،  وكاتب  )خمرج  وبامتانغليج 
العلمي  اخل��ي��ال  فيلم  �شنتني  م��ن��ذ  اأن��ت��ج��ا 
 Sound of My Voice ال��درام��ي 
ب��اإ���ش��ادة وا���ش��ع��ة، لكن مل تكن  ال���ذي حظي 

ن�شبة م�شاهدته عالية.
اأّثرت الرحلة التي قاما بها يف عام 2009 
عموماً.  الأف���لم  �شنع  يف  طريقتهما  على 
)تعّلمنا  ع���ام���اً(:   31( ب��امت��ان��غ��ل��ي��ج  ق���ال 
انتظار  اإىل  نحتاج  ل  اأن��ن��ا  اأ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل 
الإذن كي نبداأ ب�شناعة الأفلم(. لكن كان 
فيلمهما  على  خا�ض  تاأثري  التجربة  لتلك 
على   The East فيلم  ي��رك��ز  اجل��دي��د. 
با�شم  املعروفني  املتطرفني  من  جمموعة 
ال���ق���م���ام���ة( )ن���ا����ش���ط���ون يف جمال  )اآك����ل����ي 
الكتفاء  م��ب��داأ  على  ب��ن��اًء  يعي�شون  البيئة 
الذاتي ويخططون لتحركات �شد الإرهاب 
طريقة  وتعك�ض  ال��ب��ي��ئ��ة(،  ب��ح��ق  احل��ا���ش��ل 
حياتهم اجلماعية منط حياة النا�ض الذين 

قابلهم املخرجان يف رحلتهما.
اإنه فيلم م�شّوق واجتماعي يف اآن، ي�شتعمل 
املخرج  اأف���لم  طبع  ال��ذي  الت�شوير  اإي��ق��اع 
باأنهم  املتفرجون  و�شي�شعر  �شكوت،  ت��وين 
ي�����ش��اه��دون ف��ي��ل��م��اً وث��ائ��ق��ي��اً ي��ع��ال��ج ق�شية 

معينة.

ت�شتدعي   ،The East ف��ي��ل��م  ب��داي��ة  يف 
�شارة  كلرك�شون(  )باتري�شيا  العمل  رب��ة 
جت�ش�ض  �شركة  يف  تعمل  ال��ت��ي  )م��ارل��ي��ن��غ( 
وتدعوها اإىل الت�شلل بني املتطرفني الذين 
يختبئون يف غابات بن�شلفانيا. لكن �شرعان 
ما ت�شبح واحدة منهم. يقود تلك اجلماعة 
�شكار�شغارد  )األك�شندر  جداً  اجلذاب  بنجي 
وت�شمل   )True Blood ف��ي��ل��م  م���ن 
اأ���ش��خ��ا���ش��اً ي��ح��ب��ون ك���رثة ال��ك��لم واإط���لق 
بايج(، ويت�شارك  اإيزي )األني  الثورات مثل 
اأع�شاء )فرقة ال�شرق( )ال�شم الذي ُتعرف 
ال�شركات  بخطط  القناعة  اجل��م��اع��ة(  ب��ه 

ال�شريرة والرغبة يف زعزعة نظامها.
مع تطور اأحداث الفيلم وانك�شاف احلقائق 
اإع���ط���اء املدرين  اإح����دى اخل��ط��ط  )ت�����ش��م��ل 
نف�شه  ال�����ش��م  ن��ف��ط  ���ش��رك��ة  يف  التنفيذيني 
قول  بح�شب  ال��ب��ي��ئ��ة  يف  �شخه  ي��ت��م  ال���ذي 
وقناعاتها  �شارة  ولء  ي�شبح  النا�شطني(، 

على املحك.
اأن تتكرر هذه العملية مع  ياأمل املخرجان 

املتفرجني.
التي تت�شم ب�شدق مده�ض:  قالت مارلينغ 
مناطق  خمتلف  يف  الفيلم  عر�شنا  )ح��ني 
اآباء  الأ���ش��خ��ا���ض، م��ن  ب��ع��دد  ت��اأث��رُت  البلد، 
باأن  �شعروا  كونهم  واأب��ن��اء،  واأم��ه��ات  وبنات 

الفيلم يحاكيهم ويتطرق اإىل موا�شيع مثل 
التحرك الجتماعي والبيئة ويعالج و�شعنا 
الراهن يف العامل. مل اأدرك اأن الفيلم يعك�ض 

اأزمة التهمي�ض لهذه الدرجة(.

ج�سع ال�سركات
ب���ع���د )حركة  ال��ف��ي��ل��م ح��ق��ب��ة م����ا  ي��ع��ك�����ض 
الحتلل(، حيث تربز اأ�شئلة عن م�شوؤولية 
اأن  ال�شركات وج�شعها. لكن املثري للده�شة 
الفيلم بلغ مرحلة الإنتاج قبل اأن تن�شاأ تلك 
الأمر  كان  اإذا  املخرجان  يت�شاءل  احلركة. 

جمرد �شدفة.
اأن ع����دداً كبرياً  ب��امت��ان��غ��ل��ي��ج: )اأظ����ن  ق���ال 
اأبناء جيلي وجيل بريت يهتم بالأمور  من 
ال��ي��وم. ل نعرف الأج��وب��ة، لكن مر  نف�شها 
النا�ض يطرحون  ك��ان  اأن  منذ  وق��ت طويل 

الأ�شئلة(.
اإىل  ال���ت���ط���رق  جم�����رد  اأن  ب���اي���ج  اع����ت����ربت 
داخلها:  يف  عميقاً  ج��ان��ب��اً  مي�����ّض  امل��و���ش��وع 
الأكل  يف  ن��ف��رط  حيث  منطقة  يف  )نعي�ض 
ذل��ك كله  وال��ه��در، ويح�شل  وال���ش��ت��ه��لك 
خوفاً من انهيار ال�شتقرار والفراغ. �شاهم 
الفيلم يف معاجلة جميع هذه امل�شاعر التي 

تنتابني(.
ال�شيف  يف  ت��ويف  ال���ذي  �شكوت  اأن  �شحيح 

املا�شي مل يكن ي�شارك يف تفا�شيل الإنتاج 
ب�شكل يومي بل كان يوكل تلك امل�شوؤوليات 
كو�شتيغان،  مايكل  ه��و  م��ي��داين  منتج  اإىل 
ول��ك��ن��ه ك���ان اأ���ش��ب��ه ب��امل��ر���ش��د ال���روح���ي. اأكد 
���ش��اه��د يف طفولته  اأن����ه  ع��ل��ى  ب��امت��ان��غ��ل��ي��ج 
 Spy ل���ل���م���خ���رج ����ش���ك���وت م���ث���ل اأف������لم������اً 
The East، حاول  Games. يف فيلم 
والتحولت  ال��ت�����ش��وي��ق  م��ن  نفحة  اإ���ش��ف��اء 
املفاجئة على عقدة الق�شة مبا ي�شبه اأفلم 

�شكوت.
نتائج جتارية  مارلينغ  اأن يحقق مع  ياأمل 
 Sound of My ف��ي��ل��م  ب��ع��د  اأف�����ش��ل 
Voice. يركز الفيلم على زعيم قد يكون 
خمادعاً، وقد كان من الأعمال املف�شلة يف 
عام  يف  ال�شينمائي(  )�شندان�ض  مهرجان 
دولر  مليون  م��ن  اأق���ل  وح�شد   ،2011
 Searchlight �شركة  اأ���ش��درت  بعدما 

ن�شخاً حمدودة منه.
وكتابة  بطولة  يف  اأي�����ش��اً  مارلينغ  �شاركت 
امليزانية  م��ن��خ��ف�����ض  ع��ل��م��ي  خ��ي��ايل  ف��ي��ل��م 
بعنوان Another Earth وقد ُعر�ض 

خلل املهرجان نف�شه.
اإخ�����راج ���ش��ري��ك مارلينغ  ك���ان ال��ف��ي��ل��م م��ن 
�شاهم  وقد  كاهيل  مايك  ال�شابق  وحبيبها 
 Sound of My ذلك العمل، اإىل جانب

الأ�شخا�ض  علقة  توطيد  يف   ،Voice
اأ����ش���دق���اء يف فرتة  ف��اأ���ش��ب��ح��وا  ال���ث���لث���ة 
تاون.  ج��ورج  جامعة  يف  العلمي  حت�شيلهم 
فل�شفتهما  اأن  ومارلينغ  بامتانغليج  يعترب 
باتت مت�شابهة يف ظل  الإخ���راج  يف طريقة 

تنامي الفر�ض التي اأُتيحت اأمامهما.
�شحيح اأن مارلينغ اأنهت لتوها العمل على 
فيلمها الثاين مع كاهيل )فيلم خيال علمي 
كتبته ومّثلت فيه(، لكنها اأعلنت اأنها تريد 
يف  التمثيل  على  ال��رتك��ي��ز  الأول  امل��ق��ام  يف 
امل�شتقبل القريب. فازت بدور ابنة ريت�شارد 
يف  ال��ن��اج��ح   Arbitrage فيلم  يف  غ��ري 
عام 2012 حيث كانت اأي�شاً مبثابة �شوت 

ال�شمري الأخلقي، و�شتبداأ قريباً بت�شوير 
فيلم درامي عن احلرب الأهلية.

ي���وؤك���د ب��امت��ان��غ��ل��ي��ج ال�����ذي ي��ت��م��ت��ع بح�ض 
م��ن��ط��ق��ي لف���ت مي��ك��ن ت��رج��م��ت��ه يف اأف���لم 
الفيلم  )ك��ّل��ف  امليزانية  العالية  الت�شويق 
على  منفتح  اأنه  فقط(  دولر  مليني   10
التخلي  يريد  ل  لكنه  ال��ك��ربى.  العرو�ض 
عن الأعمال الجتماعية التي تن�شر الوعي 
التكنولوجيا  )ب�شبب  ق��ري��ب:  وق��ت  اأي  يف 
نعي�ض يف  ال�شائدة.  الروح اجلماعية  وهذه 
ال�شباب  امل��خ��رج��ون  ي�شتطيع  حيث  ع�شر 
اأريد  ل  ال��ن��ف��وذ.  واك��ت�����ش��اب  الأف����لم  �شنع 

التوقف عن فعل ذلك(.

1915، يف �ساحية )بيل فيل(، وحتديدًا يف م�ست�سفى )تينون( كما هو موّثق  ولدت ايديث بياف يف التا�سع ع�سر من دي�سمرب العام 
االأ�سول  ذات   - بياف  جيوفانا  اأنيتا  والدتها  الأن  الطريق  قارعة  على  ولدت  باأنها  تفيد  اأخرى  رواية  هناك  لكن  ميالدها،  �سهادة  يف 
اجلزائرية - مل تتمكن من الو�سول اىل امل�ست�سفى يف الوقت املنا�سب ب�سبب اآالم املخا�ض املفاجئ. وقد متت ت�سميتها بهذا اال�سم تيمنًا 
باملمر�سة الربيطانية )ايديث كافيل( التي مت اعدامها خالل احلرب العاملية االأوىل مل�ساعدتها اجلنود الفرن�سيني على الهرب من اأ�سر 

االأملان. وكانت والدة ايديث تعمل مغنية يف مقهى ايطايل ويف اأماكن اأخرى، لذلك تركت الرتبية لوالدتها )جدة ايديث(.
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تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ 2012/05/23   املودعة حتت رقم: 174001 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�ش��م: اآي دبليو اآي اإل تي دي 
 وعنوانه:�شوي�ض كونفيدري�شن،اإند�شرتي�شرتا�شيه 13-�شي، 6304 ت�شوغ، �شوي�شرا 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
لفرا�شي  قواعد  �شابون؛  حاملت  الأ�شنان؛  تنظيف  عيدان  حاملت  اإ�شفنج؛  حاملت  تواليت؛  اإ�شفنج 
احللقة؛ عيدان تنظيف الأ�شنان؛ منتجات الفرا�شي؛ فرا�شي حلقة؛ حقائب تواليت؛ خيوط للأ�شنان؛ 
ذر  قطن  عطور؛  بخاخات  التجميل؛  م�شاحيق  علب  املكياج؛  لإزالة  كهربائية  غري  اأدوات  تواليت؛  اأواين 
اأجهزة  واللثة؛  الأ�شنان  لتنظيف  مائية  اأجهزة  لل�شابون؛  �شخ  اأوعية  �شابون؛  علب  التجميل؛  م�شاحيق 
علب  ر�ض؛  اأدوات  طبية؛  لغايات  لي�شت  الرذاذ  نفث  اأجهزة  اأم�شاط؛  الأ�شنان؛  فرا�شي  لتوزيع  كهربائية 

للأم�شاط؛ فرا�شي اأ�شنان كهربائية؛ فرا�شي تواليت؛ فرا�شي للحواجب؛ فرا�شي اأظافر. 
 الواق�عة بالفئة: 21 

الجنليزية.   و�شف العلمة: كتبت كلمة  "SPLAT" باللغة 
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  يوليو 2013 العدد 10845

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ 2012/05/23   املودعة حتت رقم: 173998 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�ش��م: اآي دبليو اآي اإل تي دي 
 وعنوانه:�شوي�ض كونفيدري�شن،اإند�شرتي�شرتا�شيه 13-�شي، 6304 ت�شوغ، �شوي�شرا 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
رذاذات لإنعا�ض رائحة الفم؛ غزل قطني لأغرا�ض التجميل؛ اأعواد قطن لأغرا�ض التجميل؛ عطور)زيوت 
عطرية(؛ كولونيا؛ مزيلت الروائح الكريهة لل�شتخدام ال�شخ�شي؛ عطور؛ مواد دهنية لأغرا�ض التجميل؛ 
العطور؛ كرميات جتميلية؛ كرميات لتبيي�ض الب�شرة؛ رذاذ )�شرباي( لل�شعر؛ طلء اأظافر؛ غ�شول )لو�شن( 
زيوت  جتميلية؛  اأقنعة  التجميل؛  لأغرا�ض  )لو�شن(  غ�شولت  لل�شعر؛  )لو�شن(  غ�شول  احللقة؛  بعد  ملا 
لغايات التجميل؛ زيوت عطرية؛ زيوت لغايات التنظيف؛ م�شك )ل�شناعة العطور(؛ �شابون؛ �شابون مطهر؛ 
�شابون لإزالة الروائح الكريهة؛ �شابون طبي؛ كرميات �شقل؛ منظفات اأ�شنان؛ طلء ال�شفاه؛ م�شتح�شرات 
جتميلية لل�شتحمام؛ جل ال�شتحمام؛ مواد تواليت؛ ملمعات اأطقم الأ�شنان؛ م�شتح�شرات تلميع )ملمعات(؛ 
غ�شولت للفم لي�شت لغايات طبية؛ حماليل جلي؛ مناديل ورقية م�شربة بغ�شولت )لو�شن( جتميلية؛ اأملح 
ا�شتحمام لي�شت لغايات طبية؛ قاب�شات للأوعية لأغرا�ض التجميل؛ م�شتح�شرات جتميل للعناية بالب�شرة؛ 
م�شتح�شرات جتميل؛ منظفات بخلف امل�شتخدمة يف العمليات الت�شنيعية ولغايات طبية؛ مزيلت دهون 

 بخلف امل�شتخدمة يف العمليات ال�شناعية؛ م�شادات للعرق )مواد تواليت(. �شامبو. 
 الواق�عة بالفئة: 3 

 و�شف العلمة: كتبت كلمة  "SPLAT" باللغة الجنليزية. 
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  يوليو 2013 العدد 10845

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ 2012/05/23   املودعة حتت رقم: 174000 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�ش��م: اآي دبليو اآي اإل تي دي 
 وعنوانه:�شوي�ض كونفيدري�شن،اإند�شرتي�شرتا�شيه 13-�شي، 6304 ت�شوغ، �شوي�شرا 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
مواد حمية معدة لل�شتعمال الطبي؛ مياه حارة؛ مياه معدنية لغايات طبية؛ مولد دم؛ اإ�شافات معدنية اإىل 
الغذاء؛ اإ�شافات غذائية لغايات طبية؛ �شكاكر لغايات طبية؛ �شكاكر دوائية؛ لكيه للأ�شنان؛ مراهم م�شكنة؛ 
زيوت دوائية؛ �شمغ م�شطكاوي للأ�شنان؛ منثول؛ نعناع لغايات �شيدلنية؛ م�شروبات حمية معدة لغايات 
طبية؛ مراهم عطرية لغايات طبية؛ اأحزمة للفوط ال�شحية )املناديل ال�شحية(؛ م�شتح�شرات فيتامينية؛ 
م�شتح�شرات ا�شتحمام علجية؛ م�شتح�شرات لت�شهيل الت�شنني؛ م�شتح�شرات تلطيف اجلو؛ م�شتح�شرات 
بالب�شرة؛  للعناية  �شيدلنية  م�شتح�شرات  الراأ�ض؛  ق�شرة  لعلج  �شيدلنية  م�شتح�شرات  اجلو؛  تنقية 
م�شتح�شرات ا�شتحمام طبية؛ م�شتح�شرات دوائية لنمو ال�شعر؛ م�شتح�شرات كيميائية لت�شخي�ض احلمل؛ 
دقيق لبني للر�شع والأطفال؛ بدائل لنب الأم للر�شع والأطفال؛ م�شتح�شرات اأغذية حمية معدة لغايات 
طبية؛ �شمادات للحي�ض؛ بطانات �شراويل )�شحية(؛ �شمغ لغايات طبية؛ مطاط لأغرا�ض طب الأ�شنان؛ 
بغ�شولت )لو�شن( �شيدلنية؛  لغايات طبية؛ مناديل �شحية؛ فوط �شحية؛ مناديل ورقية م�شربة  علكة 
)اأدوية(؛  مقويات  طبية؛  لغايات  فم  غ�شولت  �شحية؛  لغايات  مطهرات  املعدنية؛  املياه  ملغاط�ض  اأملح 
ملر�شى  خبز  �شحية؛  �شراويل  للحي�ض؛  كمادات  �شيدلنية؛  لغايات  مه�شمة  علجات  اأع�شاب؛  مهدئات 

ال�شكري.- الواق�عة بالفئة: 5
 و�شف العلمة: كتبت كلمة  "SPLAT" باللغة الجنليزية. 

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

 بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن . 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  يوليو 2013 العدد 10845

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / الوكلء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

 

بتاريخ :  2012/5/20 املودعة حتت رقم :  173853 
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:   ذا كولومر جروب ا�شبانيا، ا�ض. ال.
وعنوانه:�ض. ب: دبليو تي �شي امليدا بارك - �شي/تري�شو دي مولينا 40 - 08940 كورنيل دي لوبريغات - بر�شلونة - ا�شبانيا

الطبية،  غري  بالب�شرة  العناية  م�شتح�شرات  التجميل،  م�شتح�شرات     : املنتجات   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذلك 
كرميات التجميل للعناية بالب�شرة، لو�شنات التجميل، لو�شنات للج�شم، �شابون للحمام، لو�شنات للب�شرة؛   م�شتح�شرات 
لل�شعر،  لل�شعر، مرطب  لل�شعر؛ ما�شكارا  �شامبو  ال�شعر،  بال�شعر، م�شتح�شرات لتنظيف  للعناية  بال�شعر، لو�شنات  العناية 
م�شتح�شرات لت�شفيف ال�شعر، رزاز )�شرباي( لت�شفيف ال�شعر، مو�ض لل�شعر "كرمي لفرد لل�شعر"، �شمع لل�شعر، جل لل�شعر، 
مزيلت  للأظافر،  طلءات  بالأظافر،  العناية  م�شتح�شرات  لل�شعر؛  �شبغات  ال�شعر،  تلوين  م�شتح�شرات  لل�شعر،  زيوت 

لطلءات للأظافر، ملمعات للأظافر، طلء ا�شا�ض ملمع للأظافر، مزيلت مللمعات الأظافر وجل للأظافر
الواق�عة بالفئة: 3

و�شف العلمة: احلرف اللتيني S والكلمة  SALON Hits بالحرف اللتينية. احلرف S مكتوب بطريقة مميزة 
هي عبارة عن جمموعة من النجوم ال�شغرية املرتا�شة ب�شكل مميز ت�شكل حرف S باللون الأبي�ض على خلفية �شوداء يف 
مربع م�شتطيل، حواف امل�شتطيل باللون الأبي�ض؛ واأ�شفل منه م�شت�شطيل �شغري مكتوب فيه SALON HiTS باللون 
الأبي�ض على خلفية �شوداء، حواف امل�شتطيل ال�شغري باللون الأبي�ض؛ الكلمة HiTS مميزة باأنها مكتوب بحروف كبري 

جنمة �شكل  يف  احلرف  ونقطة   small letter �شغري  بحرف  مكتوب    i احلرف  با�شتثناء   capital letters
ال�شرتاطات: 0

بالربيد  اإر�شاله  اأو  القت�شاد،  وزارة  يف  التجارية  العلمات  لإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ض  لديه  من  فعلى 
امل�شجل، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  يوليو 2013 العدد 10845

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / الوكلء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية: 

بتاريخ :  2012/5/13 املودعة حتت رقم :  173495 
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:   ذا كولومر جروب ا�شبانيا ، ا�ض. ال.
وعنوانه: �ض. ب: دبليو تي �شي امليدا بارك - �شي/تري�شو دي مولينا 40 - 08940 كورنيل دي لوبريغات 

- بر�شلونة - ا�شبانيا
منتجات   ، لل�شعر  �شامبوهات، مرطبات  لل�شعر،  لو�شنات   : املنتجات   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذلك 
لل�شتعمال  �شابون   ، ال�شخ�شي  لل�شتعمال  عرق  مزيلت   ، لليد  كرميات   ، للب�شرة  لو�شنات   ، معطرة 
ال�شخ�شي ، م�شتح�شرات للإ�شتحمام ، م�شتح�شرات العناية بالب�شرة ، زيوت للب�شرة ، الكلونيا ، م�شتح�شرات 

التجميل ، مناديل رطبة او معقمة للم�شح  
الواق�عة بالفئة: 3

و�شف العلمة: الكلمة Natural Honey  بالحرف اللتينية 
ال�شرتاطات: 0

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  يوليو 2013 العدد 10845

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / الوكلء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

 
  

بتاريخ :  2011/9/20 املودعة حتت رقم : 162726 
بتاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:   "بالبان انرتاف�شت" ليمتد
وعنوانه: �ض ب: م د 5024 غورا كاينارولوي فلوري�شتي ريببليك مولدوفا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :    املياه - املياه املعدنية واملياه الغازية - م�شروبات الطاقة 
وغريها من امل�شروبات غري الكحولية – الع�شائر- املرطبات .

الواق�عة بالفئة: 32
OM بالأحرف  و�شف العلمة:  الكمة اوم بالأحرف العربية يف ر�شم قلب مميز ال�شكل.  فوقها الكلمة 

اللتينية . ويتميز احلرف O بوجود ر�شم لإن�شان ا�شفل احلرف ميد زراعيه ورجليه  
ال�شرتاطات: 0

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  يوليو 2013 العدد 10845

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / الوكلء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

 

بتاريخ :  2011/7/3 املودعة حتت رقم : 159347 
بتاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:   �شينزهني جينفيكت تيكنولوجي�ض كو.، ليمتد
وعنوانه: الطابق 12 ، بلوك اإيه ، اآر اآند دي بيلدينج ، ت�شاجنهيو اإنفورمي�شن تريمينال ، كييوان رود ، نانت�شاد 

دي�شرتيكت ، جمهورية ال�شني ال�شعبية.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :   قارئات )معدات معاجلة البيانات( ؛ بطاقات ذكية )بطاقات 
الدارات املتكاملة( ؛ برامج حا�شوب)برجميات قابلة للتنزيل( ؛ موزعات تذاكر ؛ بطاقات بيانية اإلكرتونية 
للب�شائع؛ اأجهزة اإر�شال اإ�شارات اإلكرتونية ؛ اأجهزة ملحة للمركبات)حا�شوب طبلوين( ؛ اأجهزة للأقمار 
�شناعية ؛ اأجهزة  ناقلة للموجات )حاملت بيانات مغنطي�شية(؛ اأجهزة �شبكات الإت�شال )اأجهزة ار�شال او 

ن�شخ ال�شوت وال�شورة(.
الواق�عة بالفئة: 09

بي�شاء    خلفية  على  الأ�شود  باللون  اللتينية  بالحرف   GENVICT و�شف العلمة:  الكلمة
ال�شرتاطات: 0

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  يوليو 2013 العدد 10845

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / الوكلء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية: 

  

بتاريخ :  2012/5/13 املودعة حتت رقم :  173497 
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:   ذا كولومر جروب ا�شبانيا ، ا�ض. ال.
وعنوانه: �ض. ب: دبليو تي �شي امليدا بارك - �شي/تري�شو دي مولينا 40 - 08940 كورنيل دي لوبريغات 

- بر�شلونة - ا�شبانيا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :    لو�شنات لل�شعر، �شامبوهات، مرطبات لل�شعر ، منتجات 
معطرة ، لو�شنات للب�شرة ، كرميات لليد ، مزيلت عرق لل�شتعمال ال�شخ�شي ، �شابون لل�شتعمال ال�شخ�شي 
، م�شتح�شرات للإ�شتحمام ، م�شتح�شرات العناية بالب�شرة ، زيوت للب�شرة ، الكلونيا ، م�شتح�شرات التجميل 

، مناديل رطبة او معقمة للم�شح  
الواق�عة بالفئة: 3

و�شف العلمة: الكلمة LANOFIL  بالحرف اللتينية 
ال�شرتاطات: 0

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  16  يوليو 2013 العدد 10845

العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16     
          يف الدعوى رقم 2013/493 جتاري كلي ابوظبي

اىل اأحمد عبداحل�شني �شالح العردي يرجى العلم بان م�شرف عجمان 
قد اقام �شدك الدعوى رقم 2013/493 جتاري كلي ابوظبي لذا ارجو 
ح�شور اجتماع خربه يوم ال�شبت 2013/7/20 ال�شاعة احلادية ع�شر 
 ، دبي  جمارك  مقابل   ، امليناء  �شارع   ، بردبي  اخلبري  مقر  يف  �شباحا 
�شاأقوم  ميثلك  من  او  ح�شورك  عدم  حالة  ويف  هاتف:0505257979 

باعادة التقرير ح�شب امل�شتندات املقدمه من امل�شرف .

اعالن اجتماع خربة

العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/383   مدين كلي         
حمل  جمهول  عثمان  حممد  حممد  عبداملوؤمن  /1-ام���اين  عليه  املدعي  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ديوت�شي اوت��و تايل )دي اي��ه ت��ي( ����ض.م.ح وميثله: 
حممد �شيف عبيد علي احلفيتي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   360.000( مببلغ  عليها   املدعي  ب��ال��زام 
املحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد.  
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض املوافق 2013/7/25 ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة 
ch2.D.18 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثلثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

القل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�شم الق�شايا املدنية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/434   عمايل كلي         
اىل املدعي عليه/1-الليث كونك�شن للهواتف �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / حممد نهاد ريا�ض جود قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   129.100( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
واتعاب املحاماه . رقم ال�شكوى )2013/144681( وحددت لها جل�شة يوم الحد 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch1A.2 بالقاعة  �ض   9.30 ال�شاعة   2013/7/21 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�شم الق�شايا العمالية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/179   عقاري كلي         
اىل املدعي عليهما/1-ب�شت هومز المارات العقارية �ض.م.ح 2- بارامونت ريل 
رحمان  بر  �شاكيل   / املدعي  ان  الق��ام��ة مبا  ����ض.ذ.م.م جمهويل حمل  �شتيت 
الطرفان  واع���ادة  العقد  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد 
للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد والزام املدعي عليهما بالتكافل والت�شامن 
مببلغ )261.901 درهم( والفائدة بواقع 9% �شنويا من تاريخ ا�شتلم املبلغ يف 
التام والر�شوم وامل�شاريف والتعاب. وحددت لها  ال�شداد  2007/10/15 وحتى 
 ch1.B.8 جل�شة يوم اخلمي�ض املوافق 2013/8/15 ال�شاعة 11.00 �ض بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل.ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�شم الدعاوي العقارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/285   جتاري  جزئي         
اىل املدعي عليه/1-ح�شن خالد احلا�شبيني جمهول حمل القامة مبا 
ابراهيم  ا�شماعيل  علي  وميثله:  ����ض.م.ع  الهلل  م�شرف   / املدعي  ان 
اجلرمن  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )84.101.34 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماه 
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة . وحددت لها جل�شة يوم الحد 
املوافق 2013/8/18 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة ch2.D.19 لذا فانت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�شم الق�شايا التجارية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1738   جتاري  كلي         
اىل اخل�شم املدخل/1-جمال الدين ال�شرييف جمهول حمل القامة مبا 
����ض.ذ.م.م وميثله: عبداهلل  العامة  للتجارة  م��واردي  /�شركة  املدعي  ان 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د  امل��دح��اين  خلفان  حممد  خلفان 
والر�شوم  اداء  اأمر  رقم 2011/212  بالق�شية  ال�شادر  المر  التظلم من 
وامل�شاريف . وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/7/21 ال�شاعة 
9.30 �ض بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل. 
 ق�شم الق�شايا التجارية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/395 جتاري  جزئي         
القامة  حمل  جمهول  كوجنو�ض  ارج��ون  �شول  عليه/1-مريا  املدعي  اىل 
الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ����ض.ذ.م.م  العقارية  لوتاه  /���ض.���ض  املدعي  ان  مبا 
ومو�شوعها املطالبة با�شدار المر بالزام املدعى عليه ب�شداد مبلغ 24000 
دره���م وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اه . وح����ددت ل��ه��ا جل�شة يوم 
الثلثاء املوافق 2013/7/16 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة ch2.D.19 لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل .  
 ق�شم الق�شايا التجارية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2012/301   مدين كلي                
اىل املحكوم عليه /1-فاوندي�شن كون�شرتاك�شن جروب ليمتد وميثلها/�شتيفن اآرثر 
جونز جمهول حمل القامة   نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 
وتاأجري  لتجارة  املوثوق  النجم  ل�شالح/  اعله  املذكورة  الدعوى  يف   2013/3/25
مقداره  مبلغا  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعى  بالزام  ����ض.ذ.م.م  البناء  معدات 
)411.221.79 درهم( )اربعمائة واحدى ع�شر الف ومئتان وواحد وع�شرون درهما 
وت�شعة و�شبعون فل�شا( والفائدة بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 
2012/4/16 وحتى ال�شداد التام مع الزامها الر�شوم والتعاب ومبلغ )1000 درهم( 
لل�شتئناف  قابل  املحاماه. حكما مبثابة احل�شوري  اتعاب  مقابل  دره��م(  )ال��ف 
خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�شم الق�شايا املدنية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10845 بتاريخ   2013/7/16     
             اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/654   جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�ش�شة: التاأمني والتعوي�ض التجاري    
املهايني     ب�شار  العام/  املدير  ميثلها  التنظيف  خلدمات  الغربي  ال�شاحل  مدعى/�شركة 
ال�شعودية واخرون اجلن�شية:  التاأمني العربية  اجلن�شية: المارات مدعي عليه: �شركة 
المارات مو�شوع الدعوى: مطالبة بقيمة ا�شلح ال�شيارة 29500 درهم + قيمة اليجار 
خليفة  �شامل  مبارك   -1  / اعلنهما  املطلوب  درهم    10000 تعوي�ض   + درهم   10000
حمد اخلرم الكتبي اجلن�شية: المارات 2- نورا خان جول اجلن�شية: باك�شتان عنوانه: 
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 
�شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/24
امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثلثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/10

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/2526   عمايل جزئي           
حمل  جمهول  لل�شت�شارات  كوميلينت�ض  /1-الي���د  عليه  املدعى  اىل 
القامة مبا ان املدعي / حممود بن عبدالعزيز بن حممود عارف     قد 
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام 
الربعاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  وامل�شاريف.  والر�شوم  دره��م(   18000(
املوافق 2013/7/24 ال�شاعة 8.30 �ض مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف 
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل.
 ق�شم الق�شايا العمالية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/781   جتاري  كلي         
اىل املدعي عليه/1-حممد ر�شاد نقوه جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /بنك ابوظبي 
التجاري وميثله: عبداهلل خمي�ض غريب الناخي ال علي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )1.852.004.22 درهم( 
م��ع احلكم  ت��اري��خ 2013/1/7  امل��دع��ي عليه كما يف  ب��ذم��ة  امل��رت���ش��ده  املديونية  ع��ن  ع��ب��اره 
بالفوائد بواقع 12% من هذا التاريخ وحتى تاريخ رفع الدعوى ومن تاريخ رفع الدعوى 
لها جل�شة يوم  . وحددت  املحاماه  اتعاب  وامل�شاريف ومقابل  والر�شوم  التام  ال�شداد  وحتى 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.E.21 بالقاعة  �ض   9.30 ال�شاعة   2013/8/22 املوافق  اخلمي�ض 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة 

ح�شوري . وامرت بتق�شري مدة امل�شافة اىل ا�شبوع من تاريخ الن�شر. 
 ق�شم الق�شايا التجارية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1941 جتاري  كلي         
اىل املدعي عليه/1-�شركة م�شنع الميان للمعادن ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�شري �شاه نابي �شاه �شيخ وميثله: عبداهلل خمي�ض غريب الناخي 
ال�شركة  وح��ل  بت�شفية  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  علي  ال 
وتعيني م�شفي يف الدعوى مع الزام املدعى عليها بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماه . وحددت لها جل�شة يوم الثلثاء املوافق 2013/7/30 ال�شاعة 9.30 �ض 
بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام 

على القل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .  
 ق�شم الق�شايا التجارية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2012/470   مدين كلي                
القامة    حم��ل  جمهويل  حبيب  ا�شف   -2 حبيب  /1-ع����ارف  عليهما  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف   2012/10/23 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعله ل�شالح/ �شاميا �شمد خان بالزام املدعى عليهما بان توؤدي للمدعية 
مبلغ مقداره مليون درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى 
متام ال�شداد والزمتهما امل�شروفات وخم�شمائة درهم اتعاب حماماه. حكما مبثابة 
احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 
هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�شم الق�شايا املدنية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10845 بتاريخ 2013/7/16     
انذار عديل بالن�شر

     رقم 2013/1715                   
املنذر: احلظ الذهبي لتجارة املعادن ���ض.ذ.م.م املنذر اليه: �شركة 
حمل  )جم��ه��ول  ح��رة(  منطقة  )�شركة  ذ.م.م  انرتنا�شيونال  ف��وز 
القامة( تنذر املنذره املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ 235.425 درهم 
درهم  وع�شرون  وخم�شة  واربعمائة  الف  وثلثون  وخم�شة  مائتي 
قيمة ال�شيك رقم 32 وامل�شحوب على بنك حبيب بنك اي جي زيورخ 
وذلك يف غ�شون ا�شبوع من تاريخ اعلنكم بهذا النذار وال �شوف 

تتخذ املنذره الجراءات القانونية نحوكم ب�شداد املبلغ املطلوب . 
الكاتب العدل                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



�شباب زحفوا اإىل الدمار

قتلتها لأنها ابنة عمي .. ل ..لأنها زوجتي!!
حمكمة  اأم�������ام  الت����ه����ام  ق��ف�����ض  يف 
اجلنيات بالإ�شكندرية .. وقف ال�شاب 
اأعماق الريف �شعيد  الذي جاء من 
م�����ش��ر ي�����ش��رخ ب���اأع���ل���ى ���ش��وت��ه نعم 
مرغت  بدمائها  ي��دي  لوثت  قتلتها 
راأ�شها ووجهاها بالطني الذي األقته 
فوق روؤو�شنا بعارها قتلت زوجتي ل 
ابنة عمي  لأنها  ولكن  زوجتي  لأنها 

وعارها يف رقبتي.
ب����داأت احل��ك��اي��ة م��ن��ذ ث��م��ان �شنوات 
م�شت عندما نزح ال�شاب ال�شعيدي 
اإىل  قريته  من  عمه  وابنة  بعرو�شه 
مع  ال���رزق  وراء  �شعيا  الإ���ش��ك��ن��دري��ة 
اأب���ن���اء ع��م��وم��ت��ه ال��ذي��ن ���ش��ب��ق��وه اإىل 

هناك.
الذين  واأق��ارب��ه  بلدياته  اإىل  ان�شم 
يعملون يف بناء العمارات اجلديدة اأو 
يبيعون الفاكهة وا�شتاأجروا له حجرة 
وا�شتقر بزوجته وت�شري احلياة هينة 
حجرته  يغادر  كان  وزوجته  بال�شاب 
يف ال�شباح الباكر ليلتقط رزقة من 
عمله كعامل بناء اأو طائفا بب�شاعته 
ال��ك��ب��رية وعلى  امل��دي��ن��ة  ����ش���وارع  يف 
يعود  وعندما  امل�شاء  حتى  �شواطئها 
تكون يف  التي  وزوج��ت��ه  اإىل حجرته 
لرييح  ال�شاخن  امل��اء  ب��اإن��اء  انتظاره 
الطواف  م���ن  امل��ت��ورم��ت��ني  ق��دم��ي��ه 
ال�شيف و�شقيع  لهيب  بب�شاعته يف 
ال�����ش��ت��اء وه��م��ا ���ش��ع��داء مب��ا م���ّن اهلل 
رزق حلل ميلأ بطونهم  عليه من 
بامللب�ض  اأج�شادهم  وي�شرت  ب��الأك��ل 
الزوجة  وال���د  بهما  ق��د حل��ق  وك���ان 
ال�شبعني وتركاه وحيدا  الذي جاوز 
وهاجر  زوجته  وف��اة  بعد  القرية  يف 
باأطفالها  ال���زوج���ة  وت�����رزق  اأولده 
الثلثة وميتلئ املنزل وحتنو عليهم 
زوجها  وتقوم على خدمة  وترعاهم 

واأبيها. 

الزوج يغري من ن�ساطه
العملي  ن�����ش��اط��ه  م���ن  ال������زوج  غ���ري 
الفاكهة  بيع  يف  العمل  على  وا�شتقر 
الفاكهة  جت����ار  لأح�����د  وراح  ف��ق��ط 
احلدائق  ي�����ش��رتون  ال���ذي���ن  ال��ك��ب��ار 
ب��ت��وزي��ع ثمارها  وي��ق��وم��ون  امل��ث��م��رة 

على التجار ال�شغار طوال املو�شم.
وحدث اأن ذهبت الزوجة مع زوجها 
لتعينه يف انتقاء الثمار التي يح�شل 
فوقعت  ال��ك��ب��ري  ال��ت��اج��ر  م��ن  عليها 
الزوجة  ع��ل��ى  ال��ك��ب��ري  امل��ع��ل��م  ع���ني 

اجلميلة فرتبعت يف قلبه .

التاجر الكبري والزوجة 
اجلميلة

كانت التاجر الكبري الذي بداأ حياته 
بائعا �شريحا كزوجها اأ�شبح من اأكرب 
جت���ار ال��ف��اك��ه��ة اق��ت��ن��ي ث����روة كبرية 
اإدارت�����ه م��ئ��ات التجار  وي��ع��م��ل حت��ت 
وال���ع���م���ال اأ����ش���ب���ح ك��ب��ري ال���ت���ج���ار يف 
اإىل  وانتقل  الفاكهة واخل�شار  �شوق 
فيل اأنيقة وامتلك اأحدث ال�شيارات 
ويطلق  يتزوج  الن�شاء  متعته  وكانت 
ويرى يف كل امراأة نوعا خمتلفا من 
كل  من  يتزوج  اأن  له  يحلو  الفاكهة 

اأ�شنافها.
و�شع التاجر الكبري الزوجة الفقرية 
اجلميلة التي �شلبت قلبه اأمام عينيه 
واأغدق  اأب��ي��ه��ا  على  للتعرف  ف�شعى 
واحلق  وه���داي���اه  اأم���وال���ه  م��ن  عليه 
معه  بالعمل  ال�شريح  البائع  زوجها 
واف��ت��ت��ح ل��ه حم��ل ل��ت��ج��ارة الفاكهة 
�شمن حملته العديدة وظل يرتدد 
ع��ل��ى ال���زوج���ة وي��ق��دم اإل��ي��ه��ا ك��ل ما 
حتتاج اإليه من امللب�ض وامل�شنوعات 

املعلم الرثي قلب الزوجة  وا�شتمال 
ب���اأم���وال���ه وع���ط���اي���اه وان���ت�������ش���رت يف 
البائع  وزوجته  املعلم  ال�شوق حكاية 
الذي انتقل من جمرد بائع اإىل اأحد 
جتار اجلملة يف �شوق الفاكهة بف�شل 

حب املعلم لزوجته البائع .

االأب يوافق والزوج يثور
الأب  اأذن  يف  الكبري  ال��ت��اج��ر  هم�ض 
باأنه �شيعطيه مبلغا �شخما من املال 
لو وافق على زواجه من ابنته ولكنها 
م��ت��زوج��ة ق��ال ال��ت��اج��ر ل���لأب عليك 
اأدفع  و�شوف  ال��زوج بطلقها  باإقناع 
اأبوها  و���ش��ارح  ي��ري��ده  مبلغ  اأي  ل��ه 
املعلم  برغبة  اأخ��ي��ه  واب��ن  ابنته  زوج 
ال��زواج من زوجته على �شنة اهلل  يف 

ور�شوله بعد طلقه لها.
ال�شهامة يف  ال��ن��خ��وة  ع���روق  وث����ارت 
دم�����اء ال�������ش���اب ال�����ش��ع��ي��دي وث�����ار يف 

ب��ه وه��و ي�شرح يف  وك���اد يفتك  عمه 
و�شريف  وعر�شي  حلمي  اأبيع  وجهه 
بالفلو�ض ثم ذهب اإىل التاجر الكبري 
امل��ع��ل��م وه�����دده ل���و ح����اول الق����رتاب 
اأو يف  ���ش��واء يف ح�����ش��وره  م��ن منزله 
بيته  م��ن  عمه  ط��رد  ث��م  عنه  غيابه 
ال��ذي حلق  وا�شتقر على ق��رار العار 
به ل ميحوه اإل بالدم حتى يخر�ض 
زملئه  �شحكات  وي�شكت  الأل�شنة 

من التجار ال�شعايدة .

اجلرمية 
ي�شود  وال���ه���دوء  ال��ل��ي��ل  منت�شف  يف 
املكان واجلميع نيام ت�شلل اإليها وهي 
نائمة بني اأطفالها الثلثة و�شبحها 
األقى  ال�����ش��ق��ة  م��ن ي��ده��ا ويف ���ش��ال��ة 
بها على الأر���ض ثم غر�ض �شكينا يف 
قلبها وظل ي�شغط على عنقها حتى 
اأ�شلمت الروح بني يديه ومع تبا�شري 

اأغلق باب منزله على جثتها  الفجر 
وق���د ان��ك��ف��اأ اأط��ف��ال��ه ال��ث��لث فوقها 
ي��ب��ك��ون وي�����ش��رخ��ون وذه���ب ه��و اإىل 
جرميته  ع��ن  واأب��ل��غ  ال�شرطة  ق�شم 
التي  النيابة  اإىل  ال�شرطة  واأحالته 
واأحيل  اعرتافه  حما�شرها  �شجلت 
بقتل  متهما  اجلنايات  حمكمة  اإىل 
زوجته مع �شبق الإ�شرار والرت�شد 
بجرميته  ال����ك����ام����ل  والع������������رتاف 
اأق�شى  ب��ت��وق��ي��ع  ال��ن��ي��اب��ة  وط��ال��ب��ت 

العقوبة عليه .
الإ�شكندرية  جنايات  حمكمة  واأم��ام 
مع  الراأفة  ا�شتعمال  حماميه  طلب 
ال��ق��ات��ل ف���اإن ظ���روف اجل��رمي��ة كان 
ال��ب��اع��ث ع��ل��ى ارت��ك��اب��ه��ا ال���دف���اع عن 
ال�����ش��رف وال��ع��ر���ض واع���رتاف���ه باأنه 
قتلها لأنها ابنة عمه ف�شل عن اأنها 
الزوج  على  املحكمة  وحكمت  زوجته 

القاتل بال�شجن �شبع �شنوات.

يطلب الطالق لأن زوجته 
ك�شولة!

اإيلورين  اأوجاجبورومبدينة  منطقة  من  'م.و.اأ'  ال��زوج  �شعر  بعدما 
فى نيجرييا، بامللل ال�شديد من ك�شل زوجته البالغ، توجه للمحكمة 

طالبا الطلق.
وقال، اإنه يطلب الطلق من زوجته 'اأ.و' لطبيعتها الك�شولة للغاية، 

و�شلوكها الذى يتخل�ض فى جملة واحدة هى 'ل يهمنى اأى �شئ'.
منذ  ت��زوج  اإن��ه  للمحكمة  عاما،   48 العمر  من  البالغ  الرجل  وق��ال 
ال�شنوات مل يتمكن من تغيري عادات  تلك  الآن، وط��وال  اأع��وام  �شتة 
فقط،  وما حولها  نومهما  تنظف غرفة  بالكاد  فهى  ال�شيئة،  زوجته 
عندما ت�شتيقظ فى ال�شباح، واأي�شا 'لي�ض قبل اأن اأجربها على القيام 

ذلك'.
بالنوم  م��ول��ع��ة  زوج��ت��ه  اإن  امل��ح��ك��م��ة،  لهيئة  امل��ت�����ش��رر  ال��رج��ل  وق���ال 
اأن  املنزلية، منذ  واجباتها  تهمل فى  الأف��لم، مما جعلها  وم�شاهدة 

تزوجها عام 2007 واأجنب منها ولدين.
ونا�شد الزوج التعي�ض املحكمة قائل: 'يا ربى، اأريد نهاية لهذا الزواج، 
بعد  من  والك�شولة  ال��ق��ذرة  عاداتها  فى  جماراتها  اأ�شتطيع  ل  لأن��ى 

الآن'.
بيد اأن زوجته عار�شت فكرة الطلق، موؤكدة اأنها ل تزال راغبة فى 
دائم  'زوج���ى  للمحكمة  ال��زوج��ي��ة.وق��ال��ت  علقتهما  ف��ى  ال�شتمرار 
ولكنى  طاقتى،  خ��ارج  اأ�شياء  فعل  على  يجربنى  وه��و  منى،  ال�شكوى 

اأعده اأن اأحقق له رغباته من الآن ف�شاعدا'.
ف��ى طلب الطلق  ال��ب��ت  ت��اأج��ي��ل  ال��زوج��ة املحكمة  ن��ا���ش��دت  وب��ع��دم��ا 
املحكمة  ق��ررت  زوج��ه��ا،  مع  ت�شاحلية  بخطوة  القيام  من  لتمكينها 
اأو  الق�شية  لت�شوية  امل��ق��ب��ل،  ي��ون��ي��و   6 اإىل  احل��ك��م  ���ش��دور  ت��اأج��ي��ل 

ال�شتمرار نظر الدعوى.

كان اجلامعيون الأربعة اأ�شدقاء والفتاة التي تعرفوا عليها والطالبة يف 
اأحد املعاهد كلهم من ال�شباب الذين ينتمون لعائلت مي�شورة اأو م�شتورة 

وكلهم ي�شكنون يف اأماكن جيدة واأحياء راقية .
كل لقاءاتهم اأو معظمها كانت تتم يف اأحد احلدائق العامة ال�شهرية حتى 
م�شرح جرميتهم مل يكن بعيدا عن هذا املكان .. اإنهم خامات طيبة اأو كان 
ميكنها اأن تكون كذلك لكنها ت�شربت من اأ�شابع املجتمع وتراخي الأهل يف 
الرتبية وكل ما ن�شر وما �شوف ين�شر عن هوؤلء اجلناة هو بكاء عليهم ويف 
نف�ض الوقت دفاع �شد اتهامهم الذي يل�شقونه باملجتمع فقد اأهملهم فهل 
لهم ال�شقوط الأربعة والفتاة خام�شتهم كانوا م�شحونني بالآمال املجنونة 
والأحلم الطائ�شة يف امتلك ال�شيارة الفارهة وامل�شكن امل�شتقل الفاخر 

واملال واحلب باأقل جمهود واأرخ�ض تكلفة .
اإن هوؤلء ال�شباب ومعهم موظف �شابق بالإذاعة كلهم خواء من الداخل 
واعتربوا اخلروج على القانون .. حماولت �شريفة يف �شبيل حتقيق اآمالهم 
فاإذا ف�شلوا كان لهم �شرف املحاولة واإذا جنحوا حققوا اأحلمهم و�شقوا 
م�شتقبلهم .. كما �شي�شقون �شوارع القاهرة ب�شياراتهم هكذا كان يقول لهم 

زعيمهم موظف الإذاعة ال�شابق.
وهو يقول ذلك من واقع كله ف�شل 
اأي  على ممار�شة  ق��درة  وع��دم 
ع���م���ل ج�����اد ف���ق���د ط�����رد من 
والدته  وط��ردت��ه  وظيفته 
انحراف  ب�شبب  بيتها  من 
ت�شرفاته وامل�شاكل  التي 
فاأراد  لها  كان يثريها 
ق���ائ���دا  ي�����ش��ب��ح  اأن 
من  مل���ج���م���وع���ة 
ال�������ش���ائ���ع���ني 

احلكم  يقول  كزعيم  حبه  يف  الفتاة  ووقعت  ال�شباب  به  انبهر  اجتماعيا 
وير�شم اخلطط وياأتي بالنقود من ل �شيء.

والفتاة التي اندفعت اإىل حبه كانت حتت تاأثري عوامل كثرية فهي حتيا 
وحيدة يف حي م�شر اجلديدة تعي�ض مع والدتها التي احرتفت التمري�ض 
وتعمل بها يف موؤ�ش�شة خريية بجوار املنزل وقد وهبت نف�شها لرتبيتها مع 

�شقيقة لها تكربها.. تزوجت منذ عام.
ثلث  بعد  امل�شانع  باأحد  يعمل  ال��ذي  الأب  عن  انف�شلت  قد  الأم  وكانت 
�شنوات زواج اأجنبت خللها �شباح و�شقيقتها ا�شتحالة احلياة بينهما كانت 
التي كانت تتدخل يف كل كبرية و�شغرية يف حياته فح�شلت  اأم��ه  ب�شبب 
الزوجة على الطلق بناء على طلبها وتعهد اأن يدفع لها نفقتها ال�شهرية 

كي ينفق على بناتها منه.
واأجنب  ت��زوج من جديد  اأم��ا هو فقد  املمر�شة يف م�شر اجل��دي��دة  ظلت 
�شتة اأولد وعا�ض يف مكان اأخر وا�شتقال من امل�شنع الذي يعمل به واأ�شبح 
�شاحب ور�شة تدر عليه عائدا يوميا يكفيه ويفي�ض فلما تزوجت اإحدى 
بناته من املمر�شة زوجته الأوىل فاو�شها يف تخفي�ض املبالغ الذي يدفعه 
تعد  اأ�شبحت طالبة جامعية ومل  الثانية  ابنته  اإن  له  فقالت  �شهريا  لها 

تكفيها ما يدفعه لها فاأبى عليها.
اإنه �شوف ي�شرتي  العامة  الثانوية  ت��وؤدي امتحان  اأنه قال لها وهي  رغم 
لها �شيارة لو جنحت من اأول مرة فلما جنحت قال لها لكنك مل حت�شلي 
العليا  املعاهد  اأح��د  واإمن��ا دخلت  كلية  املطلوب ومل تدخلي  املجموع  على 

واأ�شيفت علمة جديدة توؤكد اأن الوعود كاذبة ومنافقة.
ورغم كل ظروفها ال�شعبة بني الأم والأب اجتازت الثانوية العامة ودخلت 
هذا املعهد الذي هو يف نظر الأب تعليم من الدرجة الثانية لكنها اأفاقت 
من  بع�ض  املعهد  ه��ذا  اأن  ه��ي  وال��ده��ا  يفهمها  اأن  ي��ري��د  ل  حقيقة  على 
يقومون بالتدري�ض فيه يعطون للطلبة درو�شا خ�شو�شية مرتفعة الثمن 
ومل جتد بدا من اأن تذهب لتطلب مبلغا كبري من والدها لهذا الغر�ض 
فقال الأب اإذن عليك بالتوقيع باأنك ت�شلمت نفقة اأربعة اأ�شهر مقدما حتى 

ل تطالبه بعد ذلك ومل جتد البنة بدا من التوقيع.
كانت خلل هذه الفرتة قد تعرفت على ح�شان املوظف ال�شابق بالإذاعة 
يرتدد  هو  وك��ان  اأي�شا  وزميلة  لها  �شديقة  ابنتها  كانت  �شيدة  عند  راأت��ه 

ك�شديق لبن هذه ال�شيدة.
اإىل ملب�ض  النف�شية واملادية كانت حتتاج  اأزمتها  الفتاة يف قمة  كانت 
اأكرث مما دفعه ودخل الأم من  اأن يدفع لها  �شتوية ووالدها ل يريد 
طعام  م��ن  اليومية  ال�شتهلكية  م�شاريفهم  يغطي  ب��ال��ك��اد  عملها 
و�شراب وفهم ح�شام من �شيق الفتاة وغ�شبها �شر معاناتها فقال لها 
وهو يحادثها يف جل�شة بينهما يف حديقة غرناطة بالقرب من منزلها 
اأنت يف حاجة اإىل نقود األي�ض كذلك اأجابت : نعم لكن كيف عرفت؟ قال 
اإنه كزعيم يقراأ اأفكار اأتباعه و�شوف يتوىل حل اأزمتها فقط يريد منها 
اأن توؤدي له خدمة البنت املزروعة وحدها يف �شحراء املجتمع ال�شائعة 
بني الأب الذي يك�شب املال ول ينفق على ابنته والأم التي بالكاد تك�شب 
قوت يوم العائلة من عملها.. البنت مل تعجب بحبيبها ح�شام فقط واإمنا 
مب�شاكلها  والإح�����ش��ا���ض  تفتقده  ال��ذي  الأم���ن  فيه  واأح��ب��ت  اأي�شا  ع�شقته 

وفهمه لظروفها.

خدمات ال تعرفها
اأجابته بلهفة ما هي اخلدمة ؟ قال : اأنه يريد اأن يتاأكد اإذا ما كان �شديقه 
يف �شقته اأم ل؟ لأن والدته الكبرية يف ال�شن دائما ما تنكر وجوده عندما 

ي�شاأل عنه لذلك فما عليها اإل اأن ت�شعد معه ثم تدق جر�ض الباب تخرج 
ال�شيدة العجوز تقول لها اإنها تريد جرعة ماء ل اأكرث ول اأقل هذه كل 

مهمتها.
معها  �شعدوا  الآخرين  ال�شباب  من  جمموعته  و�شط  وك��ان  معه  وذهبت 
نفذت اخلطة فلما فتحت ال�شيدة الباب وذهبت لتعود لها باملاء هبطت هي 

وم�شت دون اأن تعرف ماذا حدث؟.
اإن هذا  امل��ال قال لها  اإليها مببلغ كبري من  التقى بها ودف��ع  بعد يومني 
املال رمبا ميكنها اأن يحل اأزمتها كان ذلك منذ ثلثة اأ�شهر تقول الفتاة 
اإنها �شدقته ومل تربط بني اخلدمة التي اأدتها وبني النقود التي اأعطاها 

لها. 
يف  الأب����واب  على  الم��ت��ح��ان��ات  اأ�شبحت  فقد  امل��ذاك��رة  يف  انهمكت  بعدها 
الأ�شبوع املا�شي التقت به يف ال�شارع فجاأة .. قال لها اإنه يبحث عنها ومل 
ي�شاأ اأن يذهب اإىل منزلها حتى ل يحرجها اإنه يريدها يف خدمة اأخرى 
قالت له : ما هي؟ قال لها؟ األ�شت يف حاجة اإىل نقود ؟ قالت : نعم.. هذه 
املرة زعم لها اأن زوجة طيبة مدينة له مببلغ لكن زوجها ل يعرف وهو 
يريد منها اأن تك�شف له .. اإذا كان الزوج يف ال�شقة اأم خرج؟ �شوف ي�شعد 
لها  تفتح  اأن  بعد  وتقول  يعرفهما  ل  الرجل  لأن  وعمرو  �شامويل  معها 
ال�شيدة اأنها تريد جرعة ماء قالت الفتاة له اأنها ل ت�شتطيع تاأدية املهمة 

اليوم .. حاول اقناعها ترددت.

يف االأمر اأ�سرار غري مفهومة
للغد  التاأجيل  التي ل تفهمها.. قبل  الأ���ش��رار  الأم��ر بع�ض  اأن يف  اأح�شت 
اإىل  اأن تهرب من املهمة .. ذهبت اإىل والدها كانت يف حاجة  كانت تريد 
نقود اأجابها الأب باأن ال�شهر مل ينته بعد وعليها اأن تعود اإليها اأول ال�شهر 
اأمره  حتت  اإنها  له  قالت  ح�شام  عن  بحثت  اجل��دي��دة  م�شر  اإىل  وم�شت 
املكان الذي �شبق ور�شده �شعدت نفذت اخلطة ودخلت  اإىل ذلك  اأخذها 
ال�شيدة لتاأتيها بكوب املاء وان�شحبت وقفز داخل ال�شقة ال�شباب �شمويل 

وعمرو وح�شام وحينما كانت تهبط الدرج �شمعت �شرخة مكتومة .
عند الباب راأت �شعد يجل�ض بجوار البواب يقراأ ال�شحيفة وي�شري يت�شكع 
عند نا�شية ال�شارع م�شت يف طريقها حلق بها ي�شري قال لها اأن ح�شام 
يطلب منها اأن تنتظره يف غرناطة لكنها كانت مرتبكة حاولت اأن تذهب 
ال�شيدة  اإن  اأذنيها قالت ي�شري  املكتومة مازالت يف  البيت فال�شرخة  اإىل 

�شرخت قال لها اأنها تتخيل ذلك فلم يحدث اأن فتحت فمها.
جل�شت يف غرناطة مع ي�شري بعد قليل اأقبل اجلمع راأت يف اأيديهم جهاز 
اأن ال�شيدة  اإنه زعم  ت�شجيل واأخرجوا الذهب من جيوبهم فقالت ح�شام 
�شوف تعطيه نقودا..؟ اأجاب باأنها ل متلك الآن نقودا �شائلة لهذا اأعطته 
الذهب واأعطاها �شوارين لتبيعهما ثم تاأخذ مبلغا حدده لها ب 1000 
جنيه وتعيد اإليه الباقي ذهبت مبا معها اإىل اأحد حملت ال�شاغة وباعت 
الذهب واأخذت مبلغها وردت اإليه الباقي ا�شرتت بع�ض الهدايا ل�شقيقتها 
وذهبت اإىل اأحد حملت امللب�ض لت�شرتي بع�ض ما تريده هناك تعقبتها 
�شيفية  ملب�ض  �شراء  تزمع  كانت  ال��ذي  املبالغ  باقي  منها  ن�شلت  ن�شالة 

به.
بالقب�ض عليها  اأن هذا نذير  اأدرك��ت  النقود ومل جتدها  حينما حت�ش�شت 
ولكن مل يكن بو�شعها اأن تفعل �شيئا لذلك حينما فوجئت برجال املباحث 
اجلنائية يزورونها يف البيت ا�شت�شلمت واعرتفت بالتف�شيل ومت القب�ض 
على باقي املتهمني واأن كان الأمر تطلب جهودا غري عادية لعدم وجود اأية 

�شوابق لأي من املتهمني. 

ح��دث و ق�شايا
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م�سوار با�سكال م�سعالين الفني زاخر باأغنيات ناجحة، ما زالت ترتدد على االأل�سن وتبث عرب و�سائل االإعالم، اإال اأن هذا النجاح مل 
ًين�ِض با�سكال مهمتها الرئي�سة يف احلياة وهي االأمومة، فغابت �سنة عن االأ�سواء، بعد اإجنابها ابنها، وان�سرفت اإىل تربيته وخ�س�ست 
له وقتها وجهدها، واليوم تعود اإىل ال�ساحة الفنية يف اأغنية )اأحالم البنات( من كلمات مروان خوري واأحلانه وتوزيع زوجها ملحم 

اأبو �سديد، واأرفقتها بكليب من اإخراج جو بو عيد.  عن الغياب والعودة وم�ساريعها ... كان معها هذا احلوار:

يجب اأال نتوقف عن احللم كي ال نفقد االأمل

با�شكال م�شعالين: ابني اأعادين طفلة اإىل جانبه

نيكول �شابا: اأ�شعر بالغرية 
على زوجي دائمًا

 
 )اأ�شعر بالغرية على زوجي دائماً(... هكذا علقت الفنانة اللبنانية نيكول 
�شابا بعد م�شاهدتها لزوجها يو�شف اخلال يف م�شل�شله اجلديد )جذور(، 
م�شرية اىل اأن هم�شاته والرومان�شية الهادئة التي يتمتع بها هي ما جعلتها 
تقع يف حبه. واأو�شحت �شابا اأنها ترى اخلال )بعني امراأة تخاف عليه ب�شدة 
من احل�شد(، واأعربت عن �شعادتها بقدوم مولودها الأول لتكون اأماً للمرة 
اأنه )اح�شا�ض رائع �شينقلها من مرحلة الطفولة اىل  الوىل، م�شرية اىل 
الأفعال عن فيلمها اجلديد  ردود  الآن  ت�شتقبل  اأنها  الن�شج(. ولفتت اىل 
اأن جتربتها مع فنان بقدر  اأبو النيل( مع )اأحمد مكي(، م�شيفة  )�شمري 
م�شري  �شاب  معاناة  لنقل  فني  ح�ض  اأي�شاً  ول��ه  وا�شحة  �شعبية  له  مكي 

ب�شدق هي ما دفعها للعمل معه.

جديد �شمرية �شعيد قريبًا
اأعلنت الفنانة �شمرية �شعيد اأنها اأو�شكت على النتهاء من األبومها اجلديد 
عازية التاأخري اإىل حر�شها على دمج اأنواع جديدة وخمتلفة من املو�شيقى. 
حتكيم  جل��ان  يف  كاأع�شاء  النجوم  م�شاركة  اأن  لها،  حديث  يف  واأو���ش��ح��ت، 
برامج الهواة هي نوع من اثبات الوجود، يف ظل الك�شاد الذي يعانيه �شوق 

الكا�شيت.

اخرتت )اأحلم البنات( لتعودي بها اإىل ال�شاحة الفنية؟ • ملاذا 
باأ�شكال خمتلفة،  الذي يلم�ض ق�شايا  لفتتني مب�شمونها اجلديد   -
من املراأة التي تقدمت يف العمر وما زالت تنتظر فار�ض اأحلمها، اإىل 
ق�شايا  من  وغريهما  اخليانة  من  و�شدمت  احل��ب  عا�شت  التي  امل��راأة 
�شفافة، وقد وزعت بطريقة جميلة واحلمد اهلل تلقي انت�شاراً يف لبنان 

وتون�ض وم�شر وبلدان اخلليج...
تاأثرت بهذه الأغنية واأحببتها وحتم�شت لها ب�شدة واخرتتها من بني 

جمموعة من الأغنيات باللهجات اللبنانية وامل�شرية واخلليجية.
• ما الر�شالة التي توجهينها من خلل هذه الأغنية؟

األ  ويجب  وال�شغري،  الكبري  والفقري،  الغني  للجميع،  ملك  احللم   -
نتوقف عن احللم كي ل نفقد الأمل.

خوري؟ مروان  مع  تعاملك  تقّيمني  • كيف 
- منذ �شنوات اجتمعت مع مروان خوري وا�شتمعت اإىل اأكرث من اأغنية، 
لكني مل اأجد فيها اللون الذي اأريده. هذه املرة ح�شل العك�ض، مروان 

ح�شا�ض وت�شل اأغنياته اإىل اجلمهور، و�شنتعاون يف امل�شتقبل اأي�شاً.
ل يرتبط مب�شمون  باأنه  اإليه  انتقادات  ووجهت  بلبلة  الكليب  • اأثار 

الغنية، ما ردك؟
- اختلفت وجهات النظر وتباينت. يقول البع�ض األ �شرورة باأن يرتبط 
مبعظمها  الأجنبية  الكليبات  اأن  والدليل  الأغنية،  مبو�شوع  الكليب 
اإط��ار ق�ش�ض احلب  اأن نخرج من  الأغ��ن��ي��ات. يجب  كلمات  ل ترتجم 
ل  الطبيعة...  يف  �شوياً  وال�شري  حبيبته  بيد  احلبيب  اإم�شاك  وم�شهد 
الذي  فاجاأت اجلمهور  باإطللت جديدة  اأظهرين  الكليب  اأن  �شّك يف 

اعتاد علي مبظهر كل�شيكي، اإذا �شّح التعبري.
من املخرجني؟ غريه  عن  عيد  بو  جو  مييز  الذي  • ما 

اجلنون يف عمله  بنوع من  يتمتع جو  اخلا�شة.  ب�شمته  لكل خمرج   -
ويظهر الفنان ب�شكل جديد وخمتلف.

لكنك اعرت�شت على بع�ض امل�شاهد وحذفتها من الن�شخة التي تعر�ض 
على ال�شا�شات ما اأثار غ�شب جو ورف�ض توقيع ا�شمه عليها!

اختلف  وق��ع  هنا  يل،  منا�شبة  غ��ري  اعتربتها  م�شاهد  ثمة  �شحيح. 
الفكرة لن ت�شل يف حال حذفت هذه  اأن  النظر، فهو يرى  يف وجهات 
ال�شيجارة  فيه  اأدّخ���ن  ال���ذي  امل�شهد  ح��ذف  اأن  ارت��اأي��ت  فيما  امل�شاهد، 
العام،  الكليب  جو  على  يوؤثر  لن  ودم���اً،  عنفاً  تت�شمن  التي  وامل�شاهد 
والتعليقات  عالية  م�شاهدة  ن�شبة  الكليب  يحقق  ظني.  �شدق  وفعًل 
اإيجابية، ما يعني اأن الفكرة و�شلت، ومن يريد اأن ي�شاهد الكليب مع 

امل�شاهد املحذوفة ميكنه ذلك عرب ال )يوتيوب(.
عيد؟ بو  مع  خلف  على  اأنك  كلمك  من  نفهم  • هل 

ل- ا خلف بيننا بل اختلف يف وجهات النظر، وهو اليوم �شعيد بنجاح 
الأغنية والكليب. يف النهاية، اأردت احلفاظ على �شورتي التي اأقتنع بها 

واأنا مع اجلراأة �شمن حدود.
• هل �شتكررين التجربة معه يف امل�شتقبل؟

- بالطبع. جو من املخرجني املبدعني يف العامل العربي.
مدى وجدت اأنها تغريت؟ اأي  اإىل  ال�شاحة،  اإىل  عودتك  • بعد 

- ك���ل ���ش��يء ي��ت��غ��ري ب���ني ي���وم واآخ�����ر، وم���ع ان��ت�����ش��ار م���واق���ع التوا�شل 
وترية  واأ�شبحت  نف�شها،  بالدقيقة  ت�شل  الأخ��ب��ار  باتت  الجتماعي 
لها  نكهة  واأخ��رى ل  اأعمال جميلة ومهمة،  ثمة  ج��داً.  �شريعة  احلياة 
ول لون. ل �شك يف اأن الأو�شاع امل�شطربة على ال�شاحة العربية اأحدثت 
�شياعاً فنياً، وكرثت الأعمال غري امل�شغولة ب�شكل مطلوب لأن القّيمني 
عليها يعتربون اأن الرتكيز حم�شور يف ال�شيا�شة، واأنهم يريدون اإثبات 

ح�شورهم فح�شب، واأنا �شد هذا املنطق.
الغياب؟ فرتة  يف  اجلمهور  ين�شاك  اأن  خ�شيت  • هل 

- اأبداً. ثقتي باجلمهور كبرية، فبعد م�شوار فني امتد 20 عاماً، من 
اأن  اأن لبني حقاً علي ويجب  ال��راح��ة، خ�شو�شاً  ف��رتة من  اأخ��ذ  حقي 

اأكون اإىل جانبه يف �شنته الأوىل.
جانب اهتمامك بابنك، كيف ا�شتفدت من هذه ال�شنة؟ • اإىل 

- اأعدت ح�شاباتي وفكرت يف خطواتي املقبلة، واخرتت اأعماًل جديدة 
�شاأطرحها تباعاً.

تغري يف �شخ�شيتك بعد اختبارك الأمومة؟ • ماذا 
- اأعادين ابني طفلة اإىل جواره وحّول وقتي كله اإىل فرح، فمنذ اأجنبته 
مل اأعرف احلزن، واأ�شعر باأن الأمور كافة �شخيفة اأمام حبي له وتعلقي 
باحلياة كي اأبقى اإىل جواره، فقبلة منه ت�شاوي الدنيا باأ�شرها. اأ�شبحت 
م�شوؤولة ب�شكل اأكرب، حتى مواعيد نومي وا�شتيقاظي ومواعيد عملي 
تغريت. ابني جدد حياتي وكلمة ماما من فمه اأجمل كلمة �شمعتها يف 
حياتي. خلل 20 �شنة يف الفن عرفت جناحات وتكرميات، لكن وجود 
الأمومة  الأك��رب يل يف هذه احلياة. فعًل،  الفرح  اإىل جانبي هو  ابني 

نعمة مّيز اهلل تعاىل املراأة بها.
بني حياتها الفنية  التوفيق  الفنانة  على  ي�شعب  اإنه  كثريون  • يقول 

والعائلية، ما ردك؟
- التوفيق من عند اهلل اأول واأخ��رياً. م�شواري يف الفن طويل و�شبعت 
قررت  وح��ني  احل��ي��اة،  وا�شعة يف  خ��ربة  ل��دي  واأ�شبحت  النجومية  من 
التوفيق  بقدرتي على  واثقة  ق��راري وغري  واثقة من  عائلة كنت  بناء 
ع��رو���ض وحفلت  م��ن  ينا�شبني  م��ا  اخ��ت��ار  ال��ي��وم  والعائلة.  الفن  ب��ني 
اأ�شرتي، فهي دافعي لأكمل م�شريتي  واإط��للت ب�شكل ل يتعار�ض مع 

الفنية بقوة.
• كيف تقّيمني برامج املواهب الفنية على ال�شا�شات؟

اأننا ن�شتمع اإىل اأ�شوات  - اأنا مع هذه النوعية من الربامج، خ�شو�شا 
رائعة تب�ّشر مب�شتقبل فني زاهر، يقولون اإن جيل اليوم ل ي�شتمع �شوى 
اإىل الأغنيات الغربية، لكن اأثبتت هذه الربامج العك�ض. من ال�شروري 
اأن تتبنى �شركات الإنتاج هذه الأ�شوات وتدعمها وت�شاعدها يف طريق 

الفن ال�شعب.
لديك نية يف اإ�شدار األبوم  وهل  الأغنيات  �شعيد  على  جديدك  • ما 

جديد؟
اأبو  زوج��ي ملحم  اأحل��ان  اإيقاعية من  الأوىل  اأغنيات:  اأح�شر ثلث   -
والثالثة  خليجية  والثانية  اأكتوبر  اأوائ���ل  يف  �شدورها  اأت��وّق��ع  �شديد، 

م�شرية، اأما الألبوم فمرتبط بهدوء الأو�شاع عربياً.

نفت الفنانة اللبنانية دوللي �شاهني ما تردد من اإ�شاعات حول مغادرتها م�شر خوفاً من النفلت الأمني الذي تعاين منه البلد 
منذ ثورة 25 يناير، موؤكدة اأنها لن تغادر م�شر خ�شو�شاً اأنها تعي�ض حالة من الن�شاط الفني.

وقالت �شاهني: )ل اأعرف من وراء تلك الإ�شاعات، فاأنا ان�شغلت اأخرياً باأكرث من عمل من بينها فيلم )تتح( مع الفنان حممد 
�شعد، واأنا موؤمنة باأن م�شر هي بلد الأمن والأمان، ومل اأ�شاهد اأو اأتعر�ض لأي اأمور بلطجة حتى الآن، وبالرغم من وجود بع�ض 
مظاهر النفلت الأمني، فاإنني اأراها طبيعية ب�شبب قيام ثورة كبرية وبالتايل من الطبيعي اأن حتدث بع�ض الأمور املفهومة، 

ولكن هذا لي�ض مربراً يل اأو ملن يحب م�شر اأن يرتكها وهو الذي �شعى للتواجد بها(.
وعن م�شاركتها يف فيلم )تتح(؛ قالت: )اأعتربه من اأجمل الأعمال التي قدمتها، فالتعامل مع الفنان حممد �شعد ممتع جداً، 
فهو فنان طيب وخفيف الظل وجمتهد جداً، ويحب م�شاعدة من حوله ويحر�ض على اأن يظهر اجلميع ب�شكل جيد وناجح، ولكن 
اأن ينتهي الت�شوير اأدخل يف  اأمام كوميديان، ولكن مبجرد  امل�شكلة يف خفة ظله، فاأنا تعلمت كيف اأحتكم يف نف�شي عندما اأقف 

هي�شرتيا من ال�شحك املتوا�شل عندما اأتذكر الإفيهات واملواقف امل�شحكة التي يفعلها(.
اأنها تقوم بني فرتة واأخرى بعمل  اأجزاء جديدة من برنامج )مني بيقول احلق(، وك�شفت  اإىل ا�شتعدادها لت�شوير  اأ�شارت  كما 

جل�شات لل�شتماع لأغاٍن واأحلان جديدة جتهيزاً لألبومها املقبل، لكنها تنتظر حت�شن الأو�شاع.

دوللي �شاهني:
 لن اأغادر م�شر
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الطعام ال�شحي له تاأثري 
على ال�شحة النف�شية

 ك�شفت درا�شة اأمريكية اىل اأن اتباع نظام غذائى متوازن لي�ض فقط مفيد 
املزاجية  واحل��ال��ة  النف�شية  ال�شحة  على  ت��اأث��ري  ل��ه  اأي�شا  واإمن���ا  لل�شحة، 

خا�شة بالن�شبة للمراأة.
�شخ�ض،  و200  اآلف  اأرب��ع��ة  على  اأج��ري��ت  التى  الدرا�شة  نتائج  واأظ��ه��رت 
اإت��ب��اع نظام  اأن  كلينيك،  اأوف  الأم��ري��ك��ان ج��ورن��ال  ن�شرت يف جملة  وال��ت��ى 
اىل  الدهون  ن�شبة  يخف�ض  للمراأة  بالن�شبة  خا�شة  و�شليم  �شحى  غذائى 
الذى  النف�شى  الكتئاب  اأعرا�ض  تقليل  �شنوات، بجابن  %65 وملدة ع�شر 

ميكن اأن تتعر�ض له فى حياتها.

فوائد وم�شار التليفزيون على طفلك
  يق�شي الطفل دون ال�شاد�شة �شاعتني يف اليوم على التلفزيون، اأما الأكرب 

�شناً فقد مي�شي ما يقارب الأربع �شاعات يف اليوم على التلفزيون. 
الربامج  خ��لل  م��ن  للطفل  مم��ت��ازة  تعليم  و�شيلة  التلفزيون  ي�شّكل  ق��د 
الأبجدية  اأح����رف  ال��ط��ف��ل  تعليم  يف  ال��ت��ل��ف��زي��ون  ي�شهم  ق��د  اذ  التعليمية 

والكلمات اجلديدة اأي�شاً. 
�شلبية  و�شيلة  ي��ك��ون  اأن  للتلفزيون  ميكن  م��زاي��اه،  م��ن  ال��رغ��م  على  لكن 
اإذا كان مي�شي معظم وقته اأمامه. اأبرز �شيئات  للطفل ال�شغري خ�شو�شاً 

التلفزيون على الطفل:
- زيادة وزن الطفل ب�شكل كبري اذ تثبت الدرا�شات العلمية اأّن الطفل الذي 
غريه،  م��ن  اأق��ل  ال��ب��دين  الن�شاط  مي��ار���ض  طويلة  مل��دة  التلفزيون  ي�شاهد 

ويتناول املزيد من الأطعمة الد�شمة ما يوؤدي اىل زيادة وزنه.
واأ�شدقاء  واملعّلمني  للأهل،  كبرية  م�شكلة  يعّد  ع��دواين  �شلوك  اإظهار   -
الطفل. هذا ال�شلوك يكون ب�شبب م�شاهدة برامج التلفزيون التي تت�شّمن 

العنف.
�شة لها  - عدم الرغبة يف التواجد مع العائلة وم�شاركتها الأن�شطة املخ�شّ

ب�شبب التعلق بالربامج التلفزيونية.
- التلفزيون يبعد الطفل عن القراءة لأنه يحّل مكان الكتاب.

الدائم يف  التفكري  ب�شبب  املدر�شة  - احل�شول على علمات منخف�شة يف 
ال�شخ�شيات التلفزيونية.

ي�شاهد  ب���اأن  للطفل  ال�شماح  ب��ع��دم  ين�شح  جمتمعة،  الأ���ش��ب��اب  ه��ذه  لكل 
التلفزيون لأكرث من �شاعة خلل اليوم بعد اإنهاء واجباته املدر�شية. ين�شح 
اي�شا بعدم ال�شماح للطفل بتناول الطعام خلل م�شاهدة التلفزيون حتى 
اأخ��رى، يجب على اله��ل ر�شد حمتوى الربامج  ل يزيد وزن��ه. من جهة 
التلفزيونية التي ي�شاهدها الطفل من اأجل اإبعاده عن ال�شلوك العدواين.  طائرات ع�سكرية فرن�سية تر�سم األوان العلم الفرن�سي فوق قو�ض الن�سر يف بداية احتفاالت البا�ستيل ال�سنوية.)يو بي اآي(

الفراولة 

 تلك الفاكهة بالغة 
والفخامة  الأن��اق��ة 
واجل��������م��������ال ال����ت����ي 
ت���ظ���ه���ر  ت�������ك�������اد  ل 
حتى  ال���������ش����وق   يف 
ت���خ���ت���ف���ي. اأه������م ما 
مي�����ي�����زه�����ا غ���ن���اه���ا 
والأم����لح  بال�شكر 
وخا�شة   امل��ع��دن��ي��ة 
ال������ك������ال�������������ش������ي������وم 
وال�������ف�������و��������ش�������ف�������ور 

واحلديد ويوجد الربوتني يف حبيباتها ال�شغرية، وحتتوي  على حام�ض 
ال�شاي�شلت الطبيعي. 

فوائدها: 
- تو�شف ملر�شى النقر�ض واآفات الكبد. 

- تفيد يف امرا�ض اللثة. 
- للفراولة خا�شية تخفيف كميات حام�ض البول. 

- تعترب مهدئا للع�شاب وم�شكنا للآلم. 

• كم مرة وردة كلمة نحلة يف القراآن الكرمي؟
- مرة واحدة

حنبل؟ بن  اأحمد  االإمام  ولد  • متى 
- �شنة 164 للهجرة

االإن�سان؟ ج�سم  يف  الدقيقة  االأمعاء  طول  • كم 
- ثمانية اأمتار

• كم دولة يف العامل ال تطل على البحر ؟
- 26 دولة

االأمن؟ رجال  على  ال�سرطة  اأ�سم  اأطلق  • من 
- علي بن اأبي طالب

العامل؟ يف  االإ�سالمية  الدول  عدد  • كم 
- 44 دولة

• ا�شغر البابوات �شناً يف تاريخ الفاتيكان كان يبلغ من العمر 11 �شنة فقط. 
• مملكة )لو�شوتو( الأفريقية حماطة من جميع جوانبها بجمهورية جنوب اأفريقيا. 

اأعلى ن�شبة ممكنة من فيتامني )�شي( مقارنة بجميع اخل�شراوات والفواكه  الفلفل احلار يحتوي على   •
الأخرى. 

• تت�شع خزانات وقود طائرة البوينغ 747 لأكرث من 227 األف لرت. 
يقوم  اأي رجل  انف  اأن تق�شم  للمراأة  انه يجوز  ا�شدر قا�ٍض بريطاين حكما ن�ض على   1837 العام  يف   •

بتقبيل �شفتيها دون رغبتها. 
• اإجمايل ثروات اأغنى 3 اأ�شخا�ض يف العامل يزيد بكثري على اإجمايل الدخل ال�شنوي الذي يح�شل عليه 

600 مليون �شخ�ض من �شكان الدول الأكرث فقرا يف العامل. 
• عندما يولد الإن�شان يكون يف ج�شمه 300 عظمة ، اإل اأن ذلك العدد يرتاجع اإىل 206 فقط عند الو�شول 

اإىل �شن البلوغ .

كانت احدى ال�شاحرات ال�شريرات م�شتاءة كثريا من �شاحرة اخرى لكنها طيبة ت�شمى ام اخلريات، فعملت 
على �شحرها وحتويلها اإىل بومة فانطلقت ام اخلريات بعيدا حتى ت�شتطيع ان جتد علجا لها وعرفت ان 
علجها يف تخلي�ض مدينة كبرية من �شراً ميتلكها، وبعد مرور اياما ،رمبا �شهور و�شلت اإىل احدى املدن التي 
كان يحكمها �شاحر �شرير عرفته عندما راأته لكنه مل يعرفها لنه مل ي�شاهدها فقررت ان تكون هذه مدينتها 
.. وبداأت العمل على الفور فذهبت اإىل احدى البيوت التي ي�شكنها فتاة �شديد اجلمال يطمع يف الزواج منها 
ذلك ال�شاحر واخذت تراقبها عن كثب حتى ا�شتغربت الفتاة �شر تلك البومة التي تقف بجوار نافذتها فقررت 
اق�ض عليك ق�شتي  �شريرة دعيني  ل�شت  انا   .. انتظري  ام اخل��ريات  لها  طردها وعندما حاولت ذلك قالت 
وبده�شة كبرية ا�شتمعت لها الفتاة وعرفت �شرها و�شر حاكمهم ال�شاحر ال�شرير وكيف ت�شتطيع ان تق�شي 
عليه . وقالت لها ام اخلريات ان طبق من التوت الحمر ال�شهي الذي يع�شقه ال�شاحر �شيكون هو �شلحهم، 
التوت الحمر يظن من  الغابة وهي حتمل طبق من  الفتاة متر عرب  الثاين كانت  اليوم  وبالفعل يف �شباح 
يراه انها قطفته منذ دقائق لكنه كان توتا م�شموما جهز خ�شي�شا لل�شاحر ال�شرير الذي راآها تعرب الغابة 
فقطع عليها الطريق والقي عليها حتية خبيثة فقدمت له طبق التوت وتناوله من يديها ليلتهمه وهو عائد 
اإىل ق�شره �شعيدا جدا مبحادثة فتاته التي يع�شقها وحينما و�شل اإىل ق�شره كانت او�شاله ترتعد وقدماه ل 
ي�شتطيعان حمله فخر على الر�ض وقد تيب�ض ج�شده ثم جف كثريا وا�شبح مثل لوح كبري من الثلج فدخلت 
ال�شرير  ال�شاحر  ام اخلريات وهي تطري ودخلت الفتاة اجلميلة وام�شكت بقطعة كبرية من احلجر لتفتت 
الذي حتول اإىل قطرات من املاء �شربتها الر�ض واختفى اإىل البد وعادت ام اخلريات كما كانت �شاحرة طيبة، 

وبعودتها احرتقت ال�شاحرة ال�شريرة ليعي�ض اجلميع يف اطمئنان .

ال�ساحرات 

�شارة حممد �حلمادي
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.

�شحر حممد �لعامري
مع  ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

�شيف حمد �ملن�ش�ري
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه. 
يف  معلم  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

�شيف �شقر �ملن�ش�ري
مع  ومتعاون  درا�سته.  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه 
يف  طبيب  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.
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الك�شف عن ف�شيلة من اجلينات 
حتمي من جراثيم املعدة

من  حتمي  اجل��ي��ن��ات  م��ن  ف�شيلة  اأمل��ان��ي��ة  درا���ش��ة  ك�شفت 
التي  احللزونية  بيلوري  هليكوباكرت  بجرثومة  العدوى 

ت�شيب بطانة املعدة.
الباحثون يف درا�شتهم التي ن�شرت ام�ض الثنني  واأو�شح 
يف جملة جورنال اأوف ذي اأمريكان ميديكال اأ�شو�شي�شن 
الب�شري من خلل حتليل  اإىل هذا اجلني  اأنهم تو�شلوا 
درا�شتني  م���ن  ع��ل��ي��ه��ا  احل�����ش��ول  مت  دم  ع��ي��ن��ة  األ����ف   11

�شابقتني.

واأكد الباحثون على اأن هذا اجلني يح�شم قدرة اجلرثومة 
ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��ق ب���اجل���دار امل��خ��اط��ي ل��ل��م��ع��دة ون��ق��ل ع���دواه 

للإن�شان بهذه الطريقة.
واأو�شحت يوليا مايرله امل�شاركة يف الدرا�شة من جامعة 
اأن  اك��ت�����ش��ف  ال��ب��اح��ث��ني  ف��ري��ق  اأن  الأمل��ان��ي��ة  غراي�شفيلد 
لديهم  كان  العدوى  بهذه  ي�شابوا  مل  الذين  الأ�شخا�ض 
هذا التحور اجليني الذي اأعطوه رمز تي ال ار 1 وقالوا 

اإن هذا التحور يعلب دورا جوهريا يف املناعة الفطرية.


