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مقتل طفلة ب�سبب احلجاب
على  ر�صا�صة  بللاإطللاق  قيامها  �إثلللر  م�صرعها،  م�صرية  فللتللاة  لقيت 
نف�صها من �صاح و�لدها، وذلك بعد قيام و�لدها بتعنيفها على خلعها 

للحجاب بعد �رتد�ئها له، بح�صب تقارير �صحفية م�صرية. 
�إخطار�ً  تلقى  باجليزة  �جلنائية  �ملباحث  مدير  �إن  �لتقارير  وقالت 
�أمللرة، تبلغ  �لنجدة بتلقيها باغاً من و�لللد فتاة تدعى  من �صرطة 
ب�صبب  نف�صها  على  �لر�صا�ص  باإطاق  بقيامها  عاما   15 �لعمر  من 

�إجبارها على عدم خلع �حلجاب. 
و�إحالة  بالو�قعة،  �مل�صت�صفى، ومت حترير حم�صر  �إىل  نقل �جلثة  مت 

و�لد �لفتاة �إىل �لنيابة �لتي تولت �لتحقيق. 

احللزون.. اأحدث �سيحات 
العناية بالب�سرة 

يف  يابانية متخ�ص�صة  �صركة  تعتزم  نوعها  �لأوىل من  يف خطوة هي 
جمال �لتجميل ��صتخد�م �حللزون كو�صيلة لتنظيف وجتميل �لب�صرة، 
فللوهلة �لأوىل قد يظن �لبع�ص �أن �للقطات �ملر�فقة للخرب هي من 
فيلم رعب ولكنها عملية عناية بالب�صرة يف مركز للتجميل �رتاأى �أن 
يقدم لزبائنه خدمة ل ت�صبهها �أخرى وهي تنظيف �لوجه وجتميله 
بللرك �حللللللزون ميللر فللوقلله رويلللد� رويلللد� و�حللل�للصللول على �إفللللر�ز�ت 

�حللزون ب�صورة نقية متاما.
وقالت �ملتحدثة با�صم �صركة �صي زيد لبو �ليابانية مانامي تاكامور� 
�مليتة  �خلايا  �إز�للللة  يف  ت�صاعد  �حللللللزون  ينتجها  �لتي  �للزجة  �ملللادة 

وتعالج �لب�صرة �إثر تعر�صها لل�صم�ص ويرطبها .
�لعمر  �لتقدم يف  �آثللار  �لن�صاء من تخفيف  �صتمكن  �لإفلللر�ز�ت  وهللذه 
على �لب�صرة وتنظيف �مل�صام و�إعادة �ل�صباب �إىل ب�صرتهن وجعلها �أكرث 

ن�صارة فقط بجل�صة ت�صتمر خم�ص دقائق ي�صتخدم فيها �حللزون.
�أما �لعار�صة �صاياكا �إيتو فقالت: ميكنك �أن ت�صعر بحلزونات تتحرك 
�لو�قع  يف  ولكنها  غريب  باإح�صا�ص  ت�صعر  �لبد�ية  ويف  وجهك،  على 
من  دقللائللق  خم�ص  تكلفة  وتبلغ  بللالللنللوم  وت�صعرك  ومللريللحللة  لطيفة 
ب�صي  �خلا�صة  �لتجميل  دور  �حللزون يف  با�صتخد�م  بالب�صرة  �لعناية 
زيد لبو �أكرث من 100 دولر للتمتع بب�صرة ن�صرة و�لتجربة خر 

برهان.

باندا عمالقة ت�سع تواأمني 
و�صعت باند� عماقة يف حديقة حيو�نات �تانتا تو�أمني يف مفاجاأة 

فيما يبدو مل�صوؤويل �حلديقة �لذين توقعو� �أن تنجب �صغر� و�حد�.
�لللتللو�أمللني يف  لللون و�صعت  لللون  �لللبللانللد�  �ن  وقلللال م�صوؤولو �حلديقة 
�أول  وهما  �ملتحدة  �لللوليللات  �صرق  بتوقيت   1823 �ل�صاعة  حللو�يل 

مولودين لباند� عماقة يف �أمريكا هذ� �لعام.
وقال دو�يت لو�صون نائب مدير �حلديقة مل يكن لدينا �صبب لتوقع 
ولدة  �ن  ذلللك م�صيفا  ن�صتبعد  �نللنللا مل  مللن  بللالللرغللم  تللو�أمللني  ولدة 
�لتو�ئم �صيء �صائع بني حيو�نات �لباند� وقال �مل�صوؤولون �ن �حلديقة 
�ل�صابق  لللون و�صعت يف  لللون  لكن  تللو�أمللني.  ت�صهد من قبل ولدة  مل 

ثاثة حيو�نات.
وحيو�نات �لباند� �لعماقة من �لكائنات �ملعر�صة خلطر �لنقر��ص 
ويقع موطنها يف عدد قليل من �ل�صا�صل �جلبلية يف و�صط �ل�صني. 
وقال م�صوؤولون �نه يوجد حو�يل 1600 من حيو�نات �لباند� تعي�ص 

يف �لربية وحو�يل 300 يف حد�ئق للحيو�ن غالبيتها يف �ل�صني.
�لباند�  تللو�أمللي  نللوع  مللن  �لن  �لتاأكد حتى  يتم  �نلله مل  لو�صون  وقللال 

�ل�صغرين.

طفلة ال�سفق تطل يف 
)اإنرت�سيالر(

�ل�صفق،  ملل�للصللللل�للصللل  طللفلللللة  تلللطلللّل 
�خليال  فلليلللللم  فللللوي، يف  مللاكللنللزي 
ي�صم  �للللذي  �إنللر�للصلليللار،  �لعلمي 
باقة من �لنجوم �أمثال �آن هاثاو�ي، 

وماثيو ماكونهي.
ريبورتر  هلللولللليلللود  ملللوقلللع  وذكللللللر 
حول  �مللللحلللادثلللات  �أن  �لأمللللركللللي، 
للمخرج  �لفيلم  �إىل  فوي  �ن�صمام 
�لربيطاين، كري�صتوفر نولند، يف 

مر�حلها �لأخرة.
بللاأد�ئللهللا دور �بنة  و��للصللتللهللرت فللوي 
بيا )كري�صنت �صتيور�ت(، و�إدو�رد 
�صل�صلة  يف  بللاتلليللنلل�للصللون(  )روبللللللرت 

�أفام �ل�صفق.
وتلللللللللدور �أحللللللللللد�ث �للللفللليلللللللم حلللول 
�لذين  �مل�صتك�صفني  من  جمموعة 
وي�صم  �لللللزمللللن،  علللرب  يلل�للصللافللرون 
جنوماً �أمثال ماثيو ماكونهي، و�آن 
ت�صا�صتاين،  وجي�صيكا  هلللاثلللاو�ي، 
ومايكل كاين، وكاي�صي �أفليك ومل 
يك�صف عن تفا�صيل �لفيلم، �أو عن 

تفا�صيل حول دور فوي فيه.

راندي ترافي�س 
ي�ستعيد وعيه 

�لأمركي  �لللريللف  مو�صيقى  جنللم  ��للصللتللعللاد 
تللر�فلليلل�للص، وعللليللله وتلل�للصللهللد �صحته  ر�نللللللدي 
بللعللد خلل�للصللوعلله جلر�حة  تللدريللجلليللاً  حتلل�للصللنللاً 
معاجلة  حماولة  �ثللر  بجلطة  �إ�صابته  تلت 
ونقل  منها.  يعاين  �لتي  �ل�صحية  �مل�صاكل 
موقع بيبول �لأمركي عن �لطبيب �ملعالج 
�ن  قوله  �إيللرويللن  غللاري  �لدكتور  لر�في�ص 
�ملغني �لبالغ من �لعمر 54 �صنة م�صتيقظ 
تلللام، ويللتللفللاعللل مللع عائلته  ويف حللالللة وعلللي 
فيزيائي  لعاج  يخ�صع  بد�أ  كما  و�أ�صدقائه 
�لأمركي  �ملللغللنللي  �صحة  �ن  �إيلللرويلللن  و�أكللللد 
تتح�صن تدريجياً كل يوم.  وتوقع �لطبيب 
لأ�صبوعني  �مل�صت�صفى  يف  تر�في�ص  يبقى  �أن 
�أو3 �أ�صابيع بغية �لتاأكد من ��صتقر�ر و�صعه، 
مب�صاعدة  يتنف�ص  ز�ل  مللا  �نلله  �إىل  ملل�للصللر�ً 
جهاز خا�ص ولكن ناأمل �أن يتنف�ص من دون 
. وكان تر�في�ص خ�صع  م�صاعدة قريباً جد�ً 
ح�صوله  �إثللر  بجلطة  �إ�صابته  بعد  جلر�حة 
ملعاجلة  �لعامل  يف  قلب  م�صخة  �أ�صغر  على 
�مللل�للصللاكللل �للل�للصللحلليللة �للللتلللي يلللعلللاين مللنللهللا ما 
تك�صا�ص،  يف  �مل�صت�صفى  دخللول  �ىل  ��صطره 
حيث �صخ�ص و�صعه �ل�صحي باحلرج ب�صبب 
�لتعقيد�ت �لناجمة عن معاناته موؤخر�ً من 

م�صاكل يف ع�صلة �لقلب.

- هل تعترب ال�شم�س عامل اخلطر الرئي�س؟
�أن  علماً  �جللللللدي،  �للللورم  حلللالت  ثلثي  عللن  ملل�للصللوؤول  �ل�صم�ص  لأ�للصللعللة  �لتعر�ص  نللعللم. 
�لأ�صخا�ص �ملت�صررين �أكرث من غرهم هم �لذين يتعر�صون لعدة �صربات �صم�ص يف 
A وB طفر�ت جينية يف حم�ص �خلايا  طفولتهم. ت�صبب �لأ�صعة فوق �لبنف�صجية 

�لنووي وتثبط �ملناعة: �إذ تقلل من قدر�ت �جلهاز �ملناعي. 
- ب�صرتي فاحتة، هل �أنا عر�صة �أكرث من غري لاإ�صابة ب�صرطان �جللد؟

نعم. تفرز �لب�صرة �لفاحتة كميات �أقل من �مليانني )�صبغة وقائية(، بالتايل هي �أكرث 
�ل�صهباء،  �لب�صرة  �أمللا  �لغامقة.  �لب�صرة  من  �جللد  ب�صرطان  �لإ�صابة  خلطر  عر�صة 
يتمتع  �لبنف�صجية.  فوق  �لأ�صعة  �صد  فاعًا  حاجز�ً  يّوفر  ل  تفرزه  �لللذي  فامليانني 
�أ�صعة  ت�صببه  �لللذي  �جللد  �صرطان  مللن  طبيعية  بحماية  �للل�للصللود�ء  �لب�صرة  �أ�للصللحللاب 

ّدد �أ�صبابها ب�صكٍل جيد. �ل�صم�ص، لكن لي�ص من �أ�صكال �أخرى من �ملر�ص �لتي مل حتحُ
- هل تزيد جل�صات �ل�صمر�ر �ل�صطناعية من خطر �لإ�صابة ب�صرطان �جللد؟

نعم، لذلك ل ين�صح �أطباء �جللد باخل�صوع جلل�صات مماثلة. يف عام 2009، �صنفت 
�ل�صمر�ر  وجل�صات  �لبنف�صجية  فللوق  �لأ�للصللعللة  �للل�للصللرطللان  لبحوث  �لللدوللليللة  �لللوكللالللة 
�ل�صطناعية �صمن فئة �لعو�مل �مل�صببة لل�صرطان، ��صتناد�ً �إىل در��صات �أظهرت زيادة 
30 عاماً.  �أعمارهم عن  خطر �صرطان �جللد، خ�صو�صاَ لدى �لأ�صخا�ص �لذين تقل 
تاأثرهم  �أن معدل  �إل  ��صمر�ر طبيعية و��صطناعية  فهوؤلء �عتادو� �خل�صوع جلل�صات 

بالأ�صعة فوق �لبنف�صجية يبدو �أعلى.
- هل تتحول ال�شامات اإىل �شرطان جلد؟

�ملوجودة منذ  �لكبرة  �ل�صامات  �صرطان �جللد حول  %10 من حالت  يت�صكل  كا. 
�لولدة. مع ذلك، ي�صر وجود عدد كبر من �ل�صامات �إىل قابلية ور�ثية بارتفاع ن�صبة 
�لأ�صخا�ص  مع  باملقارنة  مللر�ت،  خم�ص  �إىل  مرتني  مبعدل  �جللد  ب�صرطان  �لإ�صابة 

�لذين ل يحملون �إل عدد قليل من �ل�صامات )�أقل من ع�صرين(.
- هل �أر�قب ب�صرتي؟

�ل�صامات و�لإ�صابات  �مل�صاعدة ملر�قبة �لظهر ومن متابعة حالة  نعم. ل بّد من طلب 
�لتي يتغّر �صكلها من دون �صبب و��صح. يف حالت مماثلة من �لأف�صل مر�قبة ما يلي: 
تغير يف  �أي  يتطلب  �لنمو.  �لقطر وم�صتوى  �للون،  �ملنتظمة،  �لأمللور غر  �لتناظر، 
هذه �ملعاير مر�جعة طبية فورية. يتعني على �لأ�صخا�ص �ملعر�صني للخطر )�صبق �أن 
�أ�صيبو� ب�صرطان جلد، يحملون عدد�ً كبر�ً من �ل�صامات، �أ�صيب �أحد �أفر�د عائلتهم 

ب�صرطان جلدي( �أن ير�جعو� طبيب �أمر��ص جلدية مرة كّل عام على �لأقل.
- هل ميكن �ل�صفاء �صريعاً ومتاماً من �صرطان �جللد عند �كت�صافه مبكر�ً؟

نعم. كلما كان �لفح�ص مبكر�ً، كلما ز�دت فر�صة �كت�صاف �صرطان �جللد وت�صخي�صه. 
%85 من حالت  يف �لو�قع، ترتبط �صماكة �لورم مبا�صرًة بخطر �لنتكا�ص. يتطور 
�صرطان �جللد ب�صكٍل �أفقي د�خل �جللد، يف هذه �ملرحلة من �ملهم �إجر�ء فح�ٍص دقيق 
لت�صخي�ص �حلالة علماً �أن �ل�صرطان ل يكون خطر�ً �إل يف %15 من �حلالت فقط.

- با�صتثناء �جلر�حة، ل توجد عاجات �أخرى ل�صرطان �جللد؟
خطاأ. تبقى �جلر�حة �حلّل �لأف�صل ولكن يف حال �لف�صل يف معاجلة �صرطان �جللد. 
يخ�صع �ملري�ص لعاجات جديدة حت�ّصن من حالة �لت�صخي�ص، وقد حاز نوعان من �لأدوية 
�ملبتكرة مو�فقة �جلهات �لطبية �ملوقتة، وميثان تطور�ً مهماً، ل �صيما �أن �لأطباء يئ�صو� 
�أمام حالت �لف�صل �لتي و�جهوها. يزيد Ipilimumab من متو�صط حياة بع�ص 

�لأ�صخا�ص 
مبللللللللللللللعللللللللللللللدل 

خال  ملللن   30%
 T تللنلل�للصلليللط �للللللمللفللاويللات

وتق�صي  �لأور�م  تللهللاجللم  �لللتللي 
 Vemurafenib �أملللللا  عللللليللهللا. 

تظهر  �لتي  �خلايا  �نت�صار  موؤ�صر�ت  فيمنع 
�لللتللجللارب جللاريللة على قللدم و�للصللاق ل�صتهد�ف  %50 مللن حللالت �صرطان �جللللللد.  يف 

جزيئيات �أخرى لتح�صني �لعاجات. 

ثلثة اأ�شئلة للأطباء
- ما هدف جمعيات حماربة �شرطان 

اجللد؟
تقوم �جلميعات بعمٍل يخدم �ملر�صى، 
ومللل�لللصلللاعلللدة �لللقلليللمللني علللللللى �إجللللللر�ء 
�ملجال،  هللللذ�  يف  �لللصلللروريلللة  در��للللصللللات 
�لعامة  تعليم  لاأ�صر،  �لدعم  تقدمي 

وتثقيف �لأطباء.
- هل باتت الوقاية اليوم اأف�شل؟

�لتوعية  �أن  �ليومية  �لتجربة  �أثللبللتللت 
غللر كللافلليللة يف مللا يتعلق 

بللللللاللللللل�للللللصلللللللللللللوك عللللنللللد 
�لللللتللللعللللر�للللص لأ�لللصلللعلللة 
ومبر�قبة  �للل�للصللملل�للص 

�لإ�صابات �مللونة.
حتمله  اأم����ل  اأي   -
العلجات اجلديدة؟

حتمل �أمًا كبر�ً وجديد�ً 
�أحياء  علللللم  �إىل  ��لللصلللتلللنلللاد�ً 

�للللصللللرطللللان �جللللللللللللد. �أثلللبلللتلللت 
زيادة  يف  فاعليتها  �لعاجات 
�أمٌر  �لأفلللر�د وهللو  معدل حياة 

�أكرث  منذ  �لطب  �إليه  ي�صعى 
�أن  ناأمل  عللامللاً.  خم�صني  من 
�لعاجات  فاعلية  من  نزيد 
عاجية  مناهج  جمع  عرب 

خمتلفة. 

نو�ر�ت  ت�صتعمل  حيث  و�لغذ�ئية  �ل�صحية  �لفو�ئد  و�ملتعددة  جد�  �ل�صهرة  �خل�صرو�ت  �أو  �لنباتات  من  �خلر�صوف  يعترب 
يوؤكل  للنورة وتكون قاعدتها عري�صة �صميكة وحلميه. كما  �ملغطية  �لقنابات  توؤكل  �إذ  �لغذ�ء،  �خلر�صوف قبل تفتحها يف 

�لتخت �لزهري �ملت�صخم و�للحمي.
�أكل  يف�صل  لل�صهية  فللاحت  �أنلله  كما  و�ملاغن�صيوم  و�لكال�صيوم  �لف�صفور  و�أملللاح  ب   ، �أ  فيتامني  على  �خلر�صوف  يحتوى 

�خلر�صوف طازجاً حتى ل يفقد بع�ص فو�ئده و ل ين�صح يف تناول �خلر�صوف للم�صابني بالروماتيزم و�لتهاب 
�أو م�صلوق  �أو بدونها  �للحوم  �صاخنة مع  �أو  بللاردة  تناول �خلر�صوف كوجبة طعام  �ملفا�صل و�لنقر�ص وميكن 

ومقطع وخملوط مع �ل�صلطة.
�إ�صافة �إىل �لفو�ئد �لعديدة �لتي يحويها �خلر�صوف بد�خله لل�صحة و�جل�صم، فان �لكثر من �لأبحاث 

توؤكد باأن ��صتخد�م �أور�قه يفيد يف تخفيف م�صاكل �ملعدة خا�صة عندما يكون �صبب هذه �مل�صاكل 
تللوؤدي �إىل  �أن مللر�رة �لأور�ق حتفز تدفق �ل�صفر�ء �لتي  ��صطر�ب وظائف �لكبد و�ملللر�رة حيث 

�له�صم �لأف�صل للدهون غر �أنها تختفي عند طهي �خلر�صوف، و�أور�ق �خلر�صوف �أي�صا لها 
�أثر �إيجابي يف عاج فقد�ن �ل�صهية و�رتفاع م�صتويات �لكول�صرول و�أمر��ص �لقلب.

كما �أن �خلر�صوف يحتوى على عدة مو�د منبهة ومن�صطة للمخ �صبيهة مبادة �لكافيني، لذ� 
فاإن تناول �خلر�صوف يو�صف للذين يعانون من �خلمول �لذهني و�صعف �لركيز 

و�لإنتباه كما يعالج �أمر��ص �جلهاز �له�صمى مثل �صوء �له�صم 
،و �آلم �ملر�رة ، �لإم�صاك �ملزمن ، و�لغثيان كما ي�صاعد 

خف�ص  يف  وي�صاعد  �لع�صبى  �لقولون  عللاج  يف 
�لكولي�صرول و�لدهون �لثاثية.

جتّنبي �سرطان اجللد 

اخلر�سوف دواء لعدد من الأمرا�س
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اكت�ســاف قمـر جـديد 
حول نبتون 

قالت �د�رة �لطر�ن و�لف�صاء �لمريكية نا�صا �ن عامل ف�صاء يدر�ص �صور� 
�ر�صيفية لكوكب نبتون �لتقطها �لتل�صكوب �لف�صائي هابل �كت�صف قمر� هو 
 12 بحو�يل  قطره  �ملقدر  �لقمر  ويبعد  �لكوكب  حول  يللدور  ع�صر  �لر�بع 

ميا 20 كيلومر� حو�يل 105251 كيلومر� عن �لكوكب.
وكان عامل �لفلك مارك �صو�لر �لذي يعمل مبعهد �صيتي يف ماوننت فيو 
�صظايا  بني  �قمار  عن  هابل  للتل�صكوب  �صور  يف  يبحث  كاليفورنيا  بولية 
م�صتديرة خافتة تدور حول �لكوكب عندما قرر تطبيق برناجمه �لتحليلي 

على جزء �و�صع من �لف�صاء.
�لنظام  حلللدود  �لتوقف عند  مللن  فللبللدل  برناجمي  غللرت  لللرويللرز  وقلللال 
�مل�صتدير بالكاد قام �لربنامج بتحليل كافة �لبيانات من �لبد�ية �ىل �لنهاية 
بكل  �لربنامج  قام  بينما  �صاعة  و�نتظرت  �لكمبيوتر  جهاز  عن  و�ن�صرفت 
عملية �لتحليل يل. عندما عدت نظرت يف �ل�صورة وكان هناك هذه �لنقطة 
�خرى  ل�صور  و�أكللد حتليل  وجللودهللا.  �ملفر�ص  يكن من  �لتي مل  �لكبرة 

�لتقطها �لتل�صكوب هابل لكوكب نبتون �ن هذ� �جل�صم قمر.
ويبحث �صو�لر وزمللاوؤه عن ��صم للقمر لقر�حه على �لحتاد �لدويل 
للفلكيني �صاحب �لكلمة �لخرة يف هذ� �ل�صاأن و�كت�صف تريتون وهو �أكرب 
قمر يدور حول نبتون يف 1846 بعد �يام فقط على �كت�صاف �لكوكب نف�صه 

وي�صتغرق دور�ن �لقمر �لذي �كت�صف حديثا حول �لكوكب 23 �صاعة.

بعد الزيادة احلادة يف حاالت �شرطان اجللد يبدو اأن هذا العدد بداأ يخف 
وحت�شني  التوعية  بفعل  تزايدًا  ي�شجل  يعد  مل  االأق��ل  على  اأو  تدريجًا، 

�شبل الوقاية. حلماية نف�شك ب�شكل اأف�شل، اطلعي على املزيد عن هذا 
ال�شرطان.

- هل الورم اجللدي اأحد اأكرث اأ�شكال �شرطان اجللد �شيوعًا؟
اإال  اجللد،  �شرطانات  من   10% من  اأقل  اجللدي  الورم  ي�شكل  كل. 

اأنه اأخطرها. يتم ت�شخي�س اأكرث من 8200 حالة جديدة كل عام. 
بعدما ارتفع عدد امل�شابني بالورم اجللدي منذ الثمانينيات، بداأ 

العدد ي�شتقر بعدما اأ�شبحت الوقاية اأف�شل.

مليون م�سحف مرتجم 
اإىل 17 لغة باحلرم املكي 
ل�صوؤون  �لللعللامللة  �لللرئللا�للصللة  وفللللرت 
�لنبوي،  و�مل�صجد  �حلللر�م  �مل�صجد 
يف �ل�صعودية، قر�بة مليون ن�صخة 
بلغة  و�أخللللرى طبعت  �لللقللر�آن  مللن 
بلللر�يلللل )للللللمللكللفللوفللني( لللتللكللون يف 
و�ملعتمرين  �حلللللجللللاج  مللللتللللنللللاول 

و�لزو�ر.
�ل�صعودية  �لأنلللبلللاء  وكللالللة  ونللقلللللت 
�م�ص عن مدير  )و��للص(  �لر�صمية 
و�لكتب  �مللل�للصللاحللف  �لللصلللوؤون  �إد�رة 
�مل�صجد  يف  �لللل�لللصللليلللاين  حملللملللد 
�لللو�قللع يف مللديللنللة مللكللة، قللوللله �أن 
�مل�صاحف مرجمة باأكرث من 17 
و�لفرن�صية،  �لأورديللللة،  منها  لغة، 
و�لنللللدونلللليلللل�للللصلللليللللة، و�لللللركلللليللللة، 
و�للللل�للللصلللليللللنلللليللللة، و�للللل�للللصللللومللللاللللليللللة، 
و�ملللللللللللليلللللبلللللاريلللللة، و�لللللتللللايلللللللللنللللديللللة، 
�لألبانية،  و�لبو�صنية،  و�لأ�صبانية، 
عدد  �أن  �إىل  مللل�لللصلللر�ً  و�للللهلللو�لللصلللا، 
 14 بلغت  بللر�يللل  بلغة  �مللل�للصللاحللف 

م�صحفاً.
�لللعللمللل خال  خللطللة  �أن  و�أ�لللصلللاف 
تزويد  ت�صمنت  رملل�للصللان  مللو�للصللم 
من  يحتاجه  مبللا  �حللللر�م  �مل�صجد 
وترجمة  �للللكلللرمي  �لللللقللللر�آن  نلل�للصللخ 
�مل�صاحف  جميع  و�صحب  معانيه 
مللن غللر �إ�لللصلللد�ر�ت جمللمللع �مللك 
�ل�صريف،  �مل�صحف  لطباعة  فهد 
�لكتب  خللللز�نللللات  �أعللللللللد�د  وزيللللللللادة 
�حلر�م  �مل�صجد  وعللامللة  بال�صطح 

و�لقبو.
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يف جمل�س الروا�شد باأم غافة

العالج بالأع�ساب والو�سم ما زالت حتظى باإقبال الكثريين رغم توفر العيادات وامل�ست�سفيات

•• العني-الفجر:

ت�صوير-حممد معني:

�لكثرون  هناك  �أن  �إل  �حلديث  �لطب  �نت�صار  رغللم 
و��صتخد�م  بللالأعلل�للصللاب  �للللتلللد�وي  يللعللتللقللدون يف  ممللن 
)�لكي( يف عاج بع�ص �لأمر��ص �لتي رمبا ت�صتع�صي 

على �لطب �حلديث.
�أخللذت بهذه  �لعربية و�لإملللار�ت جللزء منها  �جلزيرة 
�كت�صب  �لبع�ص  �أن  حتى  بعيد  زمللن  منذ  �لعاجات 

�صهرة تفوق يف بع�صها �صهر �أطباء ذ�ع �صيتهم.
يف منطقة �أم غافة �لتي تبعد عن و�صط مدينة �لعني 
ز�لللت هذه  ما  كيلومر�  وع�صرين  باأكرث من خم�صة 
�لللعللاجللات حتللظللى بلل�للصللهللرة كللبللرة للليلل�للص فللقللط بني 
�أي�صا هناك من �لن�صاء من ورث هذه  �لرجال ولكن 

�ملهنة عن �أمهاتهم وجد�تهم.
يف جمللللل�للص مللعللرف قللبلليلللللة �للللرو��لللصلللد �للصللامل �صاعن 
�لر��صدي كان هناك جمل�ص رم�صان �صارك فيه عدد 
بينهم علي  �لعاجات ليكون من  �ملهتمني بهذه  من 
وحمد  �لللر��للصللدي  حمد  �صامل  وعيد  �لللر��للصللدي  حمد 
�صامل حمد �لر��صدي ليوؤكدو� عن �أن هذه �لعاجات 
حتلللتلللاج خللللربة وعلللللللم وقللللد ورثللللللو� هللللذه علللن �آبائهم 
�أن  ��صتطاعو�  طللو�ل  �صنو�ت  مللدى  وعلى  و�أمهاتهم 
�أن يكون هناك عياد�ت  �لكثرين حتى قبل  يعاجلو� 
رمبا  �لكثرين  �أن  وقللالللو�  وم�صت�صفيات  متخ�ص�صة 
يف�صلون �أن ياأتو� �إىل �ملعالج �صو�ء بالأع�صاب �أو �لكي 
و�ملعروف باحلكيم ويثقون به لأنه جرب �أكرث من مرة 
�لنتيجة هي  �أو غرهم وكانت  �ملر�صى  �صو�ء لهوؤلء 
�ل�صفاء حيث �أن جميع �ملطببني �أو �حلكماء يرجعون 
هذ� �ل�صفاء بالدرجة �لأوىل �إىل �هلل �صبحانه وتعاىل 

ولكن فقط عليهم �أن ياأخذو� بالأ�صباب .
هذ� وقد د�ر حو�ر يف �ملجل�ص �متد حتى قرب موعد 
�لتعرف  �لرغبة يف  لديهم  فيه ممن  �صارك  �ل�صحور 
على بع�ص �لعاجات �ملجربة �لتي �صفى �أ�صحابها كل 
�لر��صدي  �صاغن  و�صعيد  �لر��صدي  �صامل  حمد  من 

�لر��صدي  �للصللامل  �للللر��لللصلللدي وحللمللد  وعلللللي خللملليلل�للص 
�أن ملللجللللل�للص حتول  �للللر��لللصلللدي حللتللى  وخللملليلل�للص علللللي 
تللدور جميع حمللاورهللا حول  �أو حما�صرة  در�للص  �إىل 
فيها  ت�صتخدم  �لتي  �لقدمية  �لتقليدية  �لعاجات 
�لأع�صاب �أو �لكي با�صتخد�م )�ملي�صم( ليكون من بني 
هذه �لأع�صاب نبات )�ملر( لعاج �ملعدة و�ل�صرب �لذي 
يخلط مع �لبي�ص لعاج �ل�صعال �إ�صافة �إىل �جلعدة 

و�حلرمل وغرها من �لنباتات.
عدة  �أمللر��للص  فهناك  ب )�لكي(  للعاج  بالن�صبة   �أمللا 
باأربع  تعالج  حيث  �لكبد  �أمر��ص  ومنها  بهذ�  تعالج 
و�لثانية  مبا�صرة  �لق�ص  عظمة  �أ�صفل  و�حللدة  كيات 
�لثانية  ميني  و�لثالثة  �أ�صابع  باأربعة  �لأوىل  �أ�صفل 
�أ�صابع  بللاأربللع  �لثانية  ي�صار  و�لر�بعة  �أ�صابع  باأربعة 
كما تعالج �أمر��ص �لطحال وهو ورم باجلنب �لأي�صر 
بالكي حتت �ل�صلوع من �جلنب �لأي�صر بعدها ي�صرب 
�لأ�صود بقدر فنجان يف  �لفلفل  �لليمون مع  �ملري�ص 
�ل�صباح و�آخر يف �مل�صاء ويف هذه �حلالة ميتنع �ملري�ص 
عن �أكل جميع �للحوم مبا يف ذلك �ل�صك كما يعالج  

�ل�صريع مع  �لتنف�ص  وهو  )�مل�صع(  ب   �ملعروف  �ملر�ص 
حترك فتحات �لأنف ب�صورة ملحوظة ب�صبب �ل�صهيق 
يعالج  �لنف�ص(  كر�صة  ب)  يللعللرف  مللا  وهللو  و�لللزفللر 
بو�صع )كيتان( على �جلانب �لأمين �أو �لأي�صر على �أن 
يكون �لكي بني �لأ�صاع �لثاثة �ل�صفلية �أما مر�ص 
�لأذن  )�أبو ل�صني( فيعالج بثاث كيات حتت )ذنبة( 
�ليمنى و�لي�صرى �إ�صافة �إىل �لهامة وبالن�صبة ملر�ص 
)�أبو ر�صاخ( �أو ما يعرف ب  )�ل�صت�صقاء( وهو مر�ص 
ي�صيب �لبطن فيتم عاجه بثاث كيات فوق �ل�صرة 

باإ�صبعني وعند �ل�صرة وحتت �ل�صرة ب اإ�صبعني .
�مل�صاركني  �حلللكللمللاء  مللن  �ملطببني  �أجللمللع  وقلللد  هلللذ� 
ب�صوؤ�ل  �لبد�ية  يف  يقوم  �لللكللو�ي  �أن  على  �ملجل�ص  يف 
يتاأكد  �أن  على  منه  يعاين  �لللذي  �ملر�ص  �ملري�ص عن 
�أو عن  �ملري�ص  �ملر�ص عن طريق ماحظة  نوع  من 
�ملر�ص  �أعر��ص  ومعرفة  ج�صده  على  �لك�صف  طريق 
على  �لتعرف  يف  يديه  �أ�صابع  �لكو�ي  ي�صتخدم  وقللد 
�ملر�ص و�أحيانا يكتفي مباحظة �ملري�ص �إذ� �كت�صف 
�أن �ملر�ص ل يحتاج �إىل �لكي و�إمنا يحتاج �إىل بع�ص 

�لأدوية ليقدم له �لن�صح .
كما حدد �ملعاجلون د�خل �ملجل�ص �لأدو�ت �مل�صتخدمة 
من  ق�صيب  وهللو  �ملطرق  لت�صمل  �لو�صم  عمليات  يف 
حتى  �لنار  يف  �ملو�صم  ي�صعه  �لللر�أ�للص  حمني  �حلديد 
�لأمل  مكان  �أو  �مل�صاب  �لع�صو  به  يام�ص  ثم  يحمر 
يللكللرر ذلللك ح�صب خللربتلله ونوع  بخفة ومللهللارة وقللد 
عليها  ويطلق  �لللرزة  �أي�صا  �لأدو�ت  بني  ومللن  �ملر�ص 
�لللبللعلل�للص )�لللللركللللزة( و)�لللللد��للللص( وهلللو �ملللنللجللل �لذي 
ي�صتخدم يف ق�ص �صعف �لنخيل ويكوي به �ملري�ص يف 
�صكل ن�صف د�ئرة و�حللقة وهي د�ئرة حديدية ويلجاأ 
�إىل  �إ�صافة  �لد�ئري  �لو�صم  حالة  يف  )�ملو�صم(  �إليها 
�ملناطق �حل�صا�صة  بع�ص  وي�صتخدم يف  )�لإبللر�ء(  �آلة 

مثل �لعني.
هذه  ��صتخدمو�  �لقدماء  �لعرب  �أن  بالذكر  �جلدير 
قدماء  بينهم  مللن  للليللكللون  فيها  وبللرعللو�  �لللعللاجللات 
�مللل�للصللريللني �لللذيللن ��للصللتللخللدمللو� هلللذه �لللعللاجللات قبل 
�ملياد بثاثة �آلف �صنة وذلك يف عاج بع�ص �لأور�م 

ووقف �لنزيف وعاج �لدمامل.

در�س يف الرتاث على 
هام�س فعاليات املجل�س

•• العني-الفجر:

لقبيلة  �لللرملل�للصللاين  �ملجل�ص  فعاليات  هام�ص  على  جللاء  �للللر�ث  يف  در�لللص 
�لأدو�ت  �صرح لبع�ص  �لقبيلة بتقدمي  باأم غافة حيث قام معرف  �لرو��صد 
�أنو�ع  �إىل  �صويا  ��صتمعا  حيث  خمي�ص  �صقيقه  و�بللن  حمد  لبنه   �لر�ثية 
حني  يف  �جلمر  على  �لقهوة  طهي  يف  �إحد�ها  ت�صتخدم  حيث  �لقهوة  دلل 
�آخللر يف  ت�صتخدم �لأخللرى يف �لتقدمي وعلى مقربة منه كللان هناك در�للص 
يف  ليتاأتى  بالفنجان  �لإم�صاك  يف  �ملثلى  و�لطريقة  �لقهوة  تقدمي  طريقة 
�ل�صياب ليطوف على �حل�صور لتقدمي  �لعملي من �حدى  �لبيان  �لنهاية 

�لقهوة بعد در�ص �صارك فيه مع �لآخرين.  

نور دبي ت�سارك يف مبادرة يوم 
العمل الإن�ساين الإماراتي

�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �أطلقها  �لتي  �خلللريللة  دبللي  نللور  موؤ�ص�صة  بلللد�أت 
�لوزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  �لدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد 
�لإن�صاين  �لعمل  يوم  للم�صاركة يف  فعالياتها  �أوىل  �هلل  رعاه  دبي  حاكم 
�لمار�تي �لذي ي�صادف ذكرى وفاة �ملغفور له �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان 
�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه يف �لتا�صع ع�صر من رم�صان من كل عام بهدف 
�إبر�ز دور �ملغفور له يف هذ� �ملجال و�لتوعية باأهمية �لعمل �لن�صاين يف 
تعزيز �لمن �ملجتمعي وحتقيق �لتاحم بني �أفر�د �ملجتمع ون�صر ثقافة 
�لدكتورة منال عمر�ن ترمي  لها. وقالت  و�لرويج  �لن�صانية  �ملبادر�ت 
�ملديرة �لتنفيذية ملوؤ�ص�صة نور دبي �خلرية �أن �ملوؤ�ص�صة بد�أت بالتعاون 
مع �صركائها �ل�صر�تيجيني تنظيم حمات لفح�ص وت�صخي�ص �أمر��ص 
�ملجتمع  فللئللات  خمتلف  بللني  �ل�صحي  و�لتثقيف  �لللوعللي  ون�صر  �لعيون 
باأهمية �لفح�ص �لدوري لأمر��ص �لعيون وكيفية �ملحافظة على �لنظر 
ومنع �لإعاقة �لب�صرية و�حلد من م�صاعفاتها �ملحتملة. و�أو�صحت �أن 
�لنظر  لفح�ص  حملة  بتنظيم  �جلللاري  �لأ�صبوع  خللال  قامت  �ملوؤ�ص�صة 
�ل�صحة بدبي ويف  �لعامة لهيئة  �لد�رة  للموظفني و�ملر�جعني يف مقر 
بنك �لمار�ت دبي �لوطني حيث �صتتو��صل هذه �حلملة يف كل من هيئة 
�لطرق و�ملو��صات وبنك دبي �ل�صامي م�صرة �إىل �أن �حلملة �صتختتم 
لهيئة  �لتابع  �لطبية  �للياقة  لفحو�صات  �ملحي�صنة  مبركز  فعالياتها 
�لن�صاين  �لعمل  يوم  �لتا�صع ع�صر من رم�صان وهو  يوم  بدبي  �ل�صحة 
و�أ�صافت  �لعطاء  لز�يد  ووفللاء  �صعار حب  �صيكون حتت  �لذي  �لإمار�تي 
�أن حمات �لتوعية تت�صمن تقدمي �لن�صائح و�لإر�صاد�ت و�ل�صت�صار�ت 
�لطبية �ملجانية للفئات �مل�صتهدفة و�لت�صخي�ص و�لفح�ص �ملجاين للنظر 
�حلر�ص  �إىل  لفتة  �ل�صكري  مبر�ص  �مل�صابني  وخا�صة  �لعني  و�صبكية 
�لتي  و�لفعاليات  �لأن�صطة  يف  للم�صاركة  دبي  نور  موؤ�ص�صة  توليه  �لذي 
تدعم �لعمل �خلري �لإن�صاين �نطاقا من ��صر�تيجيتها �لهادفة �ىل 
�مل�صاعدة ملحتاجيها من خمتلف  �لعون  �ملبادر�ت �خلرية ومد يد  دعم 

�صر�ئح �ملجتمع بغ�ص �لنظر عن �جلن�ص و�لعرق.



�لن�صاء  �أو�ئل  �إحدى  ماري كامينغز من معهد ما�صات�صو�صت�ص للتكنولوجيا 
�لأمركية، تقول من  �لبحرية  �لطائر�ت �حلربية يف  قيادة  تولَّنينْ  �للو�تي 
كان  �إن  لنعرف  علمية  بطريقة  �لو�صع  نقارب  �أن  )يجب  جتربتها:  خللال 
با�صتطاعة �ملر�أة �أن تتكيف مع �ملهام �لقتالية(. بالتايل، ماذ� يحُخربنا �لعلم 
يف �صاأن طريقة تعامل �ملر�أة مع �لو�صع عند وجودها على خط �لنار؟ وهل 

تختلف جتربتها عن تلك �لتي يعي�صها �لرجل؟
ظهر بع�ص �لأبحاث ��صتناد�ً �إىل جتارب ن�صاء يخدمن يف �جلي�ص �لأمركي 
بعدما عملن على جبهة �لقتال. تقول ريبيكا هافريا �لتي عملت كخبرة 
تقنية للتخل�ص من �لذخائر �ملتفجرة يف �أفغان�صتان: )ل ميكن �أن يقنعني 
�أحد باأنني مل �أكن جزء�ً من �لقتال(. ياأتي معظم �ل�صهاد�ت من ن�صاء يوؤدين 
�أو وحللد�ت �لدبابات( يف  �ملغاوير،  �أو وحللد�ت  �مل�صاة،  قتالية )يف �صاح  �أدو�ر�ً 
�مليد�نية  �لدر��صات  �لأخللرى، مبا يف ذلك كند�. لكن تبقى  �لللدول  عدد من 

حمدودة.
بالناحية  قتالية  بلللللاأدو�ر  �ملللللر�أة  تكليف  تللعللار�للص  �لللتللي  �حلللجللج  �أبللللرز  تتعلق 
مو��صفاتها  ب�صبب  �ملللهللام  مللن  �لللنللوع  هللذ�  يف  �مللللر�أة  تخفق  �لفيزيولوجية: 
قوة  مللن  �أقلللل  �لع�صلية  قوتها  تللكللون  �جلللنللود،  �صفوف  يف  حتى  �جل�صدية. 
تر�وح  بن�صبة  �لهو�ئية  لياقتها  وتللر�جللع  تقريباً،   30% بن�صبة  �لرجل 
بني %15 و%30 مقارنًة بالرجل )جملة �لطب وعلم �لألعاب �لريا�صية 

و�لتمرين(.
لكن ل يعني ذلك �أنها ل ت�صتطيع بلوغ �ملعاير �لازمة للم�صاركة يف �لقتال. 
�أن يحدد كل ق�صم يف �جلي�ص  مبوجب �ل�صيا�صة �لأمركية �جلديدة، يجب 
�لتجنيد بغ�ص  تتم عمليات  �أن  لكل مهّمة، ويجب  معاير ج�صدية جديدة 

�لنظر عن جن�ص �مل�صاركني.
�أبحاث علمّية على �صبيل �ملثال، بدل �لتم�صك باأن يكون مقدمو �لطلبات من 
فئة �لرجال وحتديد متطلبات ج�صدية معينة، ميكن �أن تفر�ص مو��صفات 
�لعمل �صرورة �أن يتمكن مقدمو �لطلبات من حمل وزن معني من �لذخائر 
�ملعاير  �صيتم حتديد هذه  �إلقاء قنبلة يدوية من على م�صافة حمللددة.  �أو 
�ملا�صي،  يف  �صرورية  كانت  �لتي  و�خللللرب�ت  �لعلمية  �لأبللحللاث  �إىل  ��صتناد�ً 

بح�صب ناثان كري�صتن�صن من وز�رة �لدفاع �لأمركية.
ن�صبية  �لفيزيولوجية  �ملعطيات  ت�صبح  قد  �لعو�مل،  هذه  عن  �لنظر  بغ�ص 

بح�صب  �ملللطللاف(  نهاية  يف  جميعاً  يغلبنا  )�حلللا�للصللوب  لأن  للجدل  ومللثللرة 
�ل�صغط  لتخفيف حدة  �ملعّدة  �خلارجية  �لهياكل  ��صتعمال  كامينغز. ميكن 
�أن ت�صاهم  عن �جل�صم يف مناطق �حلرب �عتبار�ً من �ل�صنة �ملقبلة. وميكن 
�لأوز�ن  �لناجم عن رفع  �لإجهاد  �لآلية يف جتنب  �ملعد�ت  �أخللرى من  �أنللو�ع 

�لثقيلة.
للقللال �إن �ملللللر�أة تللكللون �أكلللرث عللر�للصللة مللن �لللرجللل لتلقي  علللللى �صعيد �آخللللر، يحُ
�ل�صدمات �أثناء �لقتال. يف هذ� �ملجال، تنطبق �لأدلة �ملتو�فرة على �لطرفني 
معاً. يف در��صة �صملت 450 جندياً يف قو�ت �لدفاع �لإ�صر�ئيلي �لتي ت�صارك 
يف تدريبات قتالية �أ�صا�صية، �أظهرت �جلنديات م�صتويات �أعلى من �ل�صغط 
)�ل�صخ�صية  )جملللللة  �لللرجللال  بللاجلللنللود  مللقللارنللًة  �أطللللول  لللفللر�ت  �لنف�صي 

و�لختافات �لفردية((.
لكن �كت�صفت در��صة �صملت جنديات �أمركيات �صاركن يف قتال مبا�صر خال 
يف  �لرجل  من  �أكللرب  بتهديد  ت�صعر  ل  �مللللر�أة  �أن  و�أفغان�صتان  �لللعللر�ق  حرَبي 
�لنف�صي  �ل�صغط  تعاملها مع  �إنها تكون مرنة بقدره يف  بل  مناطق �حلرب 
م�صاكل  معدلت  ت�صابه  يف  �لنتيجة  هذه  �نعك�صت  �لقتال.  بظروف  �ملرتبط 
�إىل  عودتهم  بعد  �جلن�صني  من  �ملخ�صرمني  �ملقاتلني  بني  �لعقلية  �ل�صحة 

ديارهم )جملة مر�جعة علم �لنف�ص �لعيادي(.
جامعة  �أجرته  حتليل  ي�صر  �لقتال؟  جبهة  على  �ل�صفقة  م�صاعر  عن  مللاذ� 
�أن �جلميع تقريباً قد يحُظهرون �صلوكاً قا�صياً  2004 �إىل  برن�صتون يف عام 
وعنيفاً يف �لظروف �لع�صيبة، بغ�ص �لنظر عن جن�ص �جلنود )جملة �لعلوم(. 
�عترب معّدو �لدر��صة �أن �ل�صلوك يف هذه �لظروف يتاأثر بال�صخ�صيات �لتي 
متار�ص �ل�صلطة و�ل�صغوط من �لزماء وتفاعات �جتماعية �أخرى مثلما 
�إنغاند  ليندي  �لأمركية  �جلندية  ذكللرت  للفرد.  �لنف�صية  باحلالة  يتاأثر 
�لتي �أحُدينت يف عام 2005 بتعذيب �ل�صجناء يف �صجن �أبو غريب يف �لعر�ق 

�أنها تعر�صت للتهويل من �صخ�صيات نافذة يف �ل�صلطة.
لللكللن ثللمللة �خللتللاف و��للصللح يف هلللذ� �ملللجللال: مت �لإبللللاغ عللن علللدد �أكلللرب من 
�أو  للتحر�ص  �لأمللركلليللة  �لللقللو�ت  يف  �لللنلل�للصللاء  فيها  تعر�صت  �لللتللي  �حلللللالت 
�لعتد�ء من زماء لهّن خال �لعمل. يف �لتقرير �ل�صنوي �لأخر �ل�صادر 
عن وز�رة �لدفاع �لأمركية حول �لعتد�ء�ت �جلن�صية يف �جلي�ص، تبني �أن 
 2010 عامي  بني  جن�صي  لعللتللد�ء  تعر�صهم  عن  �أبلغو�  عن�صر�ً   3393

و2011، وكان %88 منهم ن�صاًء. يذكر تقرير وز�رة �لدفاع �أن �لعمل جاٍر 
على حت�صني توقيت �لرد على �دعاء�ت �لعتد�ء مع �إعطاء �لأولوية لفر�ص 

��صر�تيجيات و�أنظمة وقائية لتح�صني طريقة �ملحا�صبة.
يف  للم�صاركة  �مللللر�أة  �أملللام  �ملللجللال  فتح  �إن  هافريا  تقول  �ملللطللاف،  نهاية  يف 
مهام قتالية يعني جناح عدد �إ�صايف من �لن�صاء يف تطوير م�صرتهّن �ملهنية 
هافريا  تعترب  و�صعهّن.  حت�ّصن  دون  يحول  كللان  �لللذي  �حلاجز  و�خللر�ق 
�أكرب يف �صفوف �جلي�ص:  �أن هذ� �لو�صع �صي�صمح باإحد�ث تغير �جتماعي 
يلّبون  �ملتو�جدين  �أن جميع  ب�صر ونعلن  �أنهم  �لنا�ص على  �إىل  )حني ننظر 
�ملعاير �ملطلوبة ويحُعترَبون موؤهلني للعمل، يتا�صى �ملفهوم �ملتعلق بالأنوثة 

�أو �ل�صعف. ير�فق هذ� �لو�صع مع نتائج كثرة(.

معايري ج�شدّية
نف�صها  �جل�صدية  للمعاير  �صتخ�صع  �جلبهة  على  �لقتال  تريد  �لتي  �ملللر�أة 
مثل �لرجل، لكن يتو�فر بع�ص �لتقنيات �لتكنولوجية مل�صاعدة �جلنود من 
�إنتاج  من   )HULC( )هالك(  �خلارجي  �لهيكل  مثًا  لناأخذ  �جلن�صني. 
�صركة �لدفاع �لأمركية )لوكهيد مارتن(. ي�صتعمل �لهيكل بطارية )ليثيوم 
 90 حتى  بحمل  للم�صتخدمني  ت�صمح  �لتي  �لهيدروليات  لت�صغيل  �أيلللون( 

كيلوغر�ماً لفر�ت طويلة من �لوقت.
تقول �ملتحدثة با�صم �ل�صركة ميلي�صا هيليارد: )ميكن �أن ي�صتعمل �لرجال �أو 
�لن�صاء هيكل )هالك( لتخفيف �ل�صغط عن �جل�صم، ما يعني تر�جع �حتمال 

�لتعر�ص لاإ�صابات(.
�لللللذي طللورتلله �للصللركللة �لدفاع   XOS2 بلللللدوره، يللقللوم �لللهلليللكللل �خللللارجلللي 
�لربيطانية )ر�يثيون( بزيادة �لقوة �لع�صلية ف�صًا عن حت�صني �لقدرة على 
حمل �لأوز�ن، ما ي�صمح للجنود برفع �أوز�ن �إ�صافية �أكرث مما ي�صتطيعون يف 
�لعادة. يهدف �أحد مناذجه �إىل م�صاعدة عمال �خلدمات �للوج�صتية �لذين 

يحتاجون �إىل نقل �حلمولت مثل �صناديق �لأ�صلحة و�ل�صو�ريخ.
بدء  عند  ثقيلة  �أوز�ن  �أي  �إىل حمل  �لب�صر  يحتاج  ل  قد  ذلللك،  على  عللاوة 
�أن  �أقللد�م( يف مناطق �حلللرب. ميكن  �آيل باأربعة  ��صتعمال )�ألفا دوغ( )كلب 
يتبع �جلهاز �لآيل �لذي طورته وكالة �لأبحاث �لأمركية )د�ربا( �أي �صخ�ص 
180 كلغ، ف�صًا عن توفر م�صدر  ب�صكل م�صتقل مع حمل معد�ت بوزن 

طاقة �حتياطية لأي فريق يقوم بالدوريات.

مر�شحة مثالية؟
مح لها بذلك؟ جتيب  هل كانت ريبيكا هافريا لتن�صم �إىل �صاح �مل�صاة لو �صحُ
�ل�صابطة �ل�صابقة بكل ثقة: )بكل تاأكيد! لطاملا �عتربتحُ �أنني �أ�صتطيع �لقيام 
بكل ما �أ�صبو �إليه. كنت �أعترب �جلي�ص طريقة لإثبات ذلك لنف�صي ولاآخرين، 
لكن ل�صوء �حلظ مل يكن �جلي�ص ينظر �إىل �لأمور بهذه �لطريقة �آنذ�ك(. 
�جلي�ص  �ملتفجرة( يف  �لذخائر  )�لتخل�ص من  وحللدة  �إىل  هافريا  �ن�صمت 
�لأمركي )تحُعرف �أي�صاً با�صم )فريق خرب�ء �ملتفجر�ت(( لأن ذلك �ملن�صب 
 2006 عامي  بني  �أفغان�صتان  يف  عملت  قتايل.  دور  �أد�ء  �إىل  �لأقلللرب  كللان 
و2007 ثم مع �صاح �مل�صاة ووحللد�ت �لقو�ت �خلا�صة، فكانت تتعامل مع 
�أي ج�صم قابل لانفجار. تقول هافريا: )كنا نذهب وجند بيانات جنائية 

ت�صر �إىل طبيعة �لأج�صام و�جلهة �لتي �صنعتها و�أمور �أخرى مماثلة(.
ما من جبهة قتال مبعنى �لكلمة بح�صب ر�أيها، فقد كان دورها ي�صعها دوماً 
بالقتال  مرتبطة  حلللو�دث  نتعر�ص  )قللد  هافريا:  ذكللرت  �لنار.  خط  على 

تل �أحد �أ�صدقائي لأن �صاروخاً �صرب �إحدى �خليم(. �أينما كنا. قحُ
و�حد ينطبق على �جلميع  تعرف هافريا ب�صرورة وجود معيار ج�صدي 
بلوغ  ي�صتطيعون  �لللذيللن ل  �لللرجللال  مللن  كللبللر�ً  علللدد�ً  )�أعلللرف  بالت�صاوي: 
معاير ج�صدية معينة و�أعرف جمموعة من �لن�صاء �للو�تي ي�صتطعن ذلك. 

�إنه �أمر ر�ئع. ومن ل ي�صتطيع، ميكن �أن مي�صي قدماً بكل ب�صاطة(.
فيما كانت هافريا توؤدي و�جبها �لع�صكري يف منطقة تكرث فيها �لعمليات، 
كانت �ملر�أة �لوحيدة يف �أغلب �لأحيان �صمن وحدة )�لتخل�ص من �لذخائر 
 ، للتحر�ص  تعر�صت  حللني  �صئيل  دعللم  على  حت�صل  جعلها  مللا  �ملللتللفللجللرة(، 
�إىل  و��للصللطللررتحُ  �لفا�صدين  �لأ�صخا�ص  بع�ص  مللع  )علقتحُ  قولها:  بح�صب 
�لتعامل مع �لو�صع(. تعمل هافريا �لآن مع خط �مل�صاعدة �لوطني يف �صبكة 
�لعمل �لن�صائي �صمن �خلدمة �لأمركية. تقول �إنها ت�صاهد عدد�ً كبر�ً من 
�حلالت حيث تكون �ل�صدمات �ملرتبطة بالعنف �جلن�صي �أكرب من �صدمات 
�لعنف  تر�جعاً يف م�صتوى  �صن�صهد  �أننا  �أظن  �لطويل،  �ملدى  �لقتال: )على 
�أي  ت�صتفيد  قتالية.  �أدو�ر  �أد�ء  �لآن  ت�صتطيع  باتت  �مللللر�أة  �أن  مبا  �جلن�صي 

منظمة حني ت�صبح �أكرث تنوعاً(.

 New متازمة كوتار هي �لقتناع مبوت �لدماغ �أو �جل�صم. �أجرت جملة
عاد من �لعامل �لآخر. �صخ�ص  مع  مقابلة  �أول   Scientist

مللنللذ تلل�للصللع �للصللنللو�ت، ��للصللتلليللقللظ غلللر�هلللام و�كللتلل�للصللف �أنلللله ملليللت! وقلللع غر�هام 
�أجللز�ء منه( مل يعد  )�أو  بللاأن �جل�صم  �لقناعة  �صحية متازمة كوتار، وهي 
موجود�ً. لكن ها قد ك�صف م�صح دماغي بتقنية �لت�صوير �ملقطعي بالإ�صد�ر 
�ل�صطر�ب(  بهذ�  م�صاب  ل�صخ�ص  نوعه  مللن  فح�ص  )�أول  �لللبللوزيللروين 

معلومات فريدة عن طريقة �لدماغ يف بناء �لوعي.
يحمل  وهو  �ل�صتحمام  عرب  �لنتحار  فحاول  حاد  باكتئاب  غر�هام  �أحُ�صيب 
باأن دماغه مات  �أخرب طبيبه  �أ�صهر،  ثمانية  بعد  م�صحوناً.  كهربائياً  جهاز�ً 
�صرح ذلك.  يو�صح غر�هام: )ي�صعب  �لأحللو�ل.  �أف�صل  يف  �أ�صبح مفقود�ً  �أو 

�صعرتحُ باأن دماغي مل يعد موجود�ً و�أنني �صويتحُه يف �حلّمام(.
�أمر  منطقية  بطريقة  غللر�هللام  مللع  �لتفاهم  حمللاولللة  �أن  �لأطللبللاء  �كت�صف 
بطريقة  �لعي�ص  )�أي  و�لتنف�ص  للتحدث  جل�ص  عندما  حتى  م�صتحيل. 
كيف  �أفهم  )مل  حياً:  يللز�ل  ل  دماغه  �أن  فكرة  تقّبل  ي�صتطع  مل  طبيعية(، 
ميكن �أن �أحتدث �أو �أن �أقوم باأي �صيء من دون دماغ. لكن بالن�صبة �إيل، مل 
�آدم زميان من  �إىل  فاأر�صلوه  بالذهول  �لعلماء  �صعر  دماغي موجود�ً(.  يكن 
جامعة �إك�صر يف بريطانيا و�صتيفن لوريز من جامعة لييج يف بلجيكا. يقول 
)من  �ل�صكرترة:  بها  تخربين  �لتي  و�لوحيدة  �لأوىل  �ملللرة  )�إنها  لوريز: 

�ل�صروري �أن تاأتي وتتحدث مع هذ� �ملري�ص لأنه يخربين باأنه ميت((.
حاول غر�هام تف�صر ما يحدث معه: )�أ�صبح عقلي فارغاً. مل �أ�صتطع حفظ 
�أي معلومات فيه. مل �أعد �أ�صتمتع ب�صيء. فقدتحُ حا�صة �ل�صم و�لذوق. مل �أ�صعر 
باحلاجة �إىل �لأكل لأنني كنت ميتاً. كان �لتكلم م�صيعة للوقت. مل تخطر 
على بايل �أي �أفكار �أ�صًا. كل �صيء فقد معناه(. ل �أحد يعلم مدى �نت�صار 
متازمة كوتار. لكن نظر�ً �إىل تو�فر عاجات �صريعة للحالت �لعقلية مثل 
�لكتئاب )تنجم متازمة كوتار يف �أغلب �لأحيان عن هذه �حلالة(، ي�صتبه 

�لباحثون باأن �ملتازمة تبقى نادرة على نحو ��صتثنائي.

ت�شوير مقطعي
لكت�صاف معلومات �إ�صافية عن �ملو�صوع، ��صتعمل زميان ولوريز وزماوؤهما 
دماغ  يف  �لأي�ص  ن�صاط  ملر�قبة  �لبوزيروين  بالإ�صد�ر  �ملقطعي  �لت�صوير 
غر�هام. فاحظو� �أنه منخف�ص جد�ً يف �أجز�ء كبرة من �ملناطق �جلبهية 

و�جلد�رية مبا ي�صبه خ�صائ�ص �صخ�ص يف حالة غيبوبة.
ي�صّكل بع�ص هذه �ملناطق ما يحُعرف با�صم )�صبكة �لو�صع �لفر��صي(، وهو 
نظام معقد يحُقال �إنه �أ�صا�صي بالن�صبة �إىل حالة �لوعي ونظرية �لعقل )�لقدرة 
على فهم ما قد يفكر به �لآخللرون(. هذه �ل�صبكة م�صوؤولة عن قدرتنا على 
�أننا  بلللاإدر�ك  لنا  بللالللذ�ت، وهللي ت�صمح  �ملا�صي و�ل�صعور  ذكللريللات  �إعلللادة جمع 

�لكيان �لذي يقوم باأفعال معينة.
�لبوزيروين  بالإ�صد�ر  �ملقطعي  �لت�صوير  نتائج  �أحلل  يقول لوريز: )كنت 
طو�ل 15 �صنة ومل �أقابل يوماً �صخ�صاً يقظاً مع نتيجة غر طبيعية لهذه 
�لدرجة. ت�صبه وظيفة دماغ غر�هام حالة �صخ�ص يف و�صع �خلدر �أو �لنوم. ل 

�صك يف �أن روؤية هذ� �لنمط عند �صخ�ص و�ٍع �أمر ��صتثنائي على حد علمي(.
كان ميكن �أن تتاأثر فحو�صات غر�هام مب�صاد�ت �لكتئاب �لتي كان ياأخذها 
بح�صب زميللللان، للللذ� مللن غللر �ملللفلليللد ��للصللتللخللا�للص ��للصللتللنللتللاجللات كللثللرة من 
فحو�صات �صخ�ص و�حد. مع ذلك، يقول زميان: )من �ملنطقي على ما يبدو 

�أن تنجم خربته �ملختلفة يف ��صتيعاب �لعامل عن تر�جع �لأي�ص(.
يف �حلللد �لأدنلللى، يعترب لللوريللز �أن هللذه �حللللالت غللر �ملللاألللوفللة تعزز فهمنا 

لل�صبكات �لدماغية �لتي ت�صاعد على تكوين وظيفة �إدر�ك �لذ�ت.
 New �لذين تو��صلت معهم جملة  �لنتائج حرة علماء �لأع�صاب  �أثللارت 
Scientist. يقول د�نيال بور من جامعة �صا�صك�ص: )�لفحو�صات تتما�صى 
يّت�صل  بالوعي  �ملرتبطة  �ملناطق  يف  �لن�صاط  تر�جع  �أن  �إىل  ت�صر  �أدلللة  مع 
مري�صاً  ت�صمل  نوعها  من  در��للصللة  �أول  �أنها  مبا  لكن  �لنف�صية.  بالعو�ر�ص 

و�حد�ً، �صرنحب باأي جتارب مماثلة قبل �إطاق �أي ��صتنتاجات �أقوى(.
�عترب باحثون �آخرون �أن مقارنة دماغ غر�هام باأدمغة �لأ�صخا�ص �ملحبطني 

�أو يف حالة غيبوبة )بدل �لأ�صخا�ص �ل�صليمني( قد توفر نظرة �أو�صح حول 
�حتمال �أن يوؤدي تر�جع م�صتويات �لأي�ص �إىل عو�ر�ص مماثلة.

بالن�صبة �إىل غر�هام، ل تعني �مل�صوحات �لدماغية �لكثر. �صعر باإحباط كاٍف 
بالبقاء  فكرت  �إنني  �ملحلية: )حتى  �ملقربة  زيللارة  �إىل  �أحياناً  دفعته  لدرجة 

هناك. كنت �أقرب ما يكون �إىل �ملوت(.

وبعد  �لوقت  مللرور  مع  تدريجاً  غر�هام  حالة  حت�صنت  �حلللظ،  حل�صن  لكن 
ولكنه  بللالللكللامللل،  يللتللعللاَف  �أنللله مل  مللكللثللف. �صحيح  نف�صي  لللعللاج  �خللل�للصللوع 
ي�صتطيع �لآن �لعي�ص ب�صكل م�صتقل: )ل ميكن �أن �أقول �إنني ��صتعدتحُ و�صعي 
�لطبيعي، لكني بد�أت �أخرج و�أقوم ببع�ص �لأعمال حول �ملنزل. لكن �أحياناً 

تبدو يل �لأمور غريبة بع�ص �ل�صيء(.

من هنا وهناك

23

هل ميكن اأن تتكيف املراأة مع املهام القتالية؟ توالت االآراء ردًا على قرار اجلي�س االأمريكي 
رفع احلظر املفرو�س على م�شاركة الن�شاء يف االأدوار القتالية. اعترب كثريون اأن هذه اخلطوة 
القوة  يف  االختلف  ب�شبب  للخطر  الِفَرق  تعري�س  من  بالقلق  اآخرون  �شعر  بينما  اإيجابية 

اجل�شدية اأو عاطفة املراأة املفرطة التي متنعها من خو�س قتال حمتدم.

متلزمة كوتار

اأول مقابلة مع رجل ميت! 

هل تتكيَّف املراأة مع املهام القتالية؟ 
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�ل�صد  بناء  وتد�عيات  �آثللار  حللول  �لكام  في�صان  �جتاح 
كافة  �مل�صرية  �لأو�للصللاط  �لأزرق  �لنيل  على  �لإثلليللوبللي 
�لأحاديث  بطل  �لنيل  نهر  و�صار  �ملختلفة،  بتوجهاتها 
�ل�صو�رع و�لبيوت،  �لنو��صي و�ملقاهي ويف  �ليومية على 
يخ�صى �جلميع من عدم تو��صل موجاته وجفافه يف قادم 
و�لأزمات  بالهموم  و�لنيل  �ل�صد  و�متزج حديث  �لأيللام. 
�ل�صيا�صية و�حلياتية �ملعا�صة، عاك�صاً قلقاً متز�يد�ً بدى 
على �لوجوه، خ�صو�صاً �لفاحني و�ل�صيادين يف �لقرى 
عجوز  ك�صيدة  �لللقللاهللرة  بللدت  فيما  �ل�صاحلية،  و�مللللدن 

ت�صتند �إىل عكاز �لتاريخ جتر �لذكريات ل �أكرث.
�إيزي�ص هي  و�خلر�فات، فدموع  �لأ�صاطر  وهو موطن 
�لتي حفرت جمر�ه ح�صب �لأ�صطورة �ل�صهرة )�إيزي�ص 
�لقدماء  �إىل  بالن�صبة  �ملقد�ص  �لنهر  وكللان  و�أزوريلل�للص(، 
قومها  لفد�ء  عرو�صاً،  عللام  كل  �إليه  يزفون  �مل�صريني، 
وبادها، وكان لهذ� �لتقدي�ص تاأثر بعيد �ملدى يف عامل 
�لأدب، فقد ذكر �لقدماء �أن �لنيل ل يفي�ص حتى يلقى 
�إليه بفتاة يف كل عام، ويذكر �ملوؤرخون �لعرب �أن عمر بن 
�خلطاب هو �لذي و�صع حد� للت�صحية باإن�صان يلقى به 
يف �لنهر، وذلك باأن �أخذ رقعة وكتب عليها )�أيها �لنيل 
تف�ص،  فا  �لب�صر،  من  ب�صحية  �إل  تفي�ص  ل  كنت  �إن 
و�إن كنت تفي�ص باأمر �هلل، فاأف�ص(، ثم �ألقى بالرقعة يف 
�لنهر، فجاء �لفي�صان عظيماً. �جلميع ي�صتدعي ر�هناً 
كانت  �لتي  �لنيل  عرو�ص  يف  متمثًا  �لأ�صطوري،  �حلل 
يللرددون ند�ء  �أو  �إىل �لنهر، فد�ء حلياة �مل�صريني  تزف 
�لأفق  �أ�صطورية يف  يا همي�ص(، ولكن ل حلول  )عللودي 
�لوطنية  �لقوى  �لذي بد� على حو�ر  بعد فقر �خليال، 
�لللتللي �جللتللمللعللت بللالللرئلليلل�للص، ول دعللللوة �للصللمللاويللة تهبط 

مبعجزة يف زمن ل توجد فية معجز�ت.

في�شان االإبداع
نه�صته  عا�ص  فقد  كللثللر�ً،  �ملبدعني  على  �لنيل  �أفللا�للص 
يف �لأدب �أيام زهوة �ل�صعر�ء و�لأدباء، وكان يطلق ��صمه 
بل)�صاعر  يلقب  �إبللر�هلليللم  حافظ  فنجد  �ل�صعر�ء،  على 
ل  �لتي  )�لنيل(  ق�صيدة  �ل�صعر�ء  �أمر  ويكتب  �لنيل(، 

تز�ل تردد يف �لوجد�ن: 
.. قحُ َرى تَتَدفَّ ِمننْ �أَيِّ َعهٍد يف �لقحُ

ِدقحُ وباأَيِّ َكفٍّ يف �ملد�ئن تحُغنْ
رَت من جِّ ومن �ل�صماِء نزلَت �أَم فحُ

 علنْيا �جِلنان َجد�ِوًل تَرقرقحُ
َنٍة  زنْ ، �أَم باأَيَّة محُ ٍ وباأَيِّ َعنينْ

َهقحُ وفاٍن تفي�ص وَتفنْ �أَم �أَيِّ طحُ
َدة  ٍل �أَنَت نا�صجحُ بحُرنْ وباأَي َنونْ

لل�صفتني، جديدها ل يخلق  
�أمر  ق�صائد  خرة  من  وهي  �لنيل،  ق�صيدة  �إن  ويقال 
�ل�صعر�ء �أحمد �صوقي، قد نظمها يف ليلة و�حدة، وتعد 
ف�صًا  بيتاً،   150 وقو�مها  �لعربي ،  �ل�صعر  طليعة  يف 
�لنيل(،  و�دي  �حلللو�دث يف  )كبار  �خلالدة  عن ملحمته 
�لتي و�كب فيها رحلة �لتاريخ يف جوف �لنهر �أو �لنهر يف 
جوف �لتاريخ يف ثاثمئة بيت من �أبدع ما عرف �ل�صعر 

�لعربي.
وثللمللة قلل�للصللائللد كللثللرة تللغللنللت بللالللنلليللل عللرفللانللاً بف�صله، 
منهم  كل  فمثَّل  �لنهر،  بهذ�  �ل�صعر�ء  �أعمال  و�رتبطت 
جتربة  وتوؤكد  �ل�صعرية،  �لنيل  �صورة  �صياق  يف  حمطة 
كل منهم �لعاقة �لوطيدة بني �لإن�صان �مل�صري و�لنيل، 
�إ�صماعيل، عبد  �أحمد حمرم، حممود ح�صن  بينهم  من 
�ملنعم عو�د يو�صف، وح�صن طلب وغرهم. يقول �أحمد 

حمرم يف ق�صيدة )هتف �لدليل و�صار ركب �لنيل(:
هتَف �لدليلحُ و�صاَر ركبحُ �لنيِل 

بوركِتما من �صائٍر ودليِل

ٌن و�لركابحُ عنايٌة   �ل�صبلحُ ميحُ
تلقي �لأِعنََّة يف يدي جربيِل

مت�صي وتتبعها �ملناهلحُ �صمحًة  
يبذلن كل م�صفٍق مع�صوِل

هى  همم �صددن رحالهن على �ل�صُّ
وع�صفن بني �لغفِر و�لإكليِل
جاوزن كل مدى �إىل غاياته 

و�أبني كل معر�ص ومقيِل
يحملن �آمال �لباد منيفًة  

ت�صمو باأتلع ما ينال جليلحُ
�صارفنني و�لدهر يف خيائه 

فعجبت من حدثاِنه �ملحموِل.

الرواية وجفاف ال�شعر
�مل�صرية  �لللرو�يللات  لي�ص يف  كبر�ً،  دور�ً  �لنيل  نهر  �أدى 
�جتماعي  دور  للله  وكلللان  �أيلل�للصللاً،  �ل�صود�نية  بللل  فح�صب 
لعبد  )�لأر�لللص(  �لللرو�يللات، مثل  بع�ص  بناء  وحياتي يف 
�لرحمن �ل�صرقاوي، حيث مل يظهر �لنيل ب�صكله، ولكن 
كان له تاأثر كبر يف حركة �أحد�ث �لرو�ية و�صخ�صياتها، 
كذلك رو�ية )و�حة �لغروب( لاأديب بهاء طاهر �لذي 
وكاأنها  م�صر،  جنوب  �إىل  �لأكللرب  �لإ�صكندر  رحلة  تتبع 

�لهجرة  و)مو�صم  �لبد�ية،  عن  �لبحث  يف  �لنيل  رحلة 
قال  �لللذي  �صالح،  للطيب  �لللزيللن(  )وعللر�للص  لل�صمال(، 
عنها �لناقد �أحمد �صم�ص �لدين �حلجاجي �إنها و�صعت 
حماولة  وكاأنها  تبدو  �لللرو�يللة،  حركة  مع  للنيل  �صورة 
من �لكاتب لر�صم �صورة �لنيل، ت�صر يف عمق �لرو�ية، 
�للللرو�يلللة مرتبطة  �لللتللي قدمتها  �لللنلليللل  �للصللورة  فللكللانللت 
ب�صلب �لرو�ية وب�صخ�صية �لزين، �لذي �رتبط بالنيل. 
�أدى دور�ً مهماً يف  �لنيل  �أن  �إىل  �أ�صار �حلجاجي  كذلك 
بناء رو�ية )مو�صم �لهجرة لل�صمال(، فهو بطلها �لأول 
�لنا�ص،  م�صرة  يف  لللر  �أثَّ و�أنللله  �أبطالها،  حياة  يف  و�ملللوؤثللر 

و�صرة �ل�صخ�صيات �لرئي�صة يف �لرو�ية.
وحمل �لأدب �ل�صعبي مكانة خا�صة للنيل، فال�صور �لتي 
�لإح�صا�ص  هللي  كللبللرة  دلللللة  طياتها  يف  حتمل  ر�صمها 
نعمات  �لللدكللتللورة  وبح�صب  بالنيل،  �لعميق  �جلللمللاعللي 
فاإن  �ل�صعبي(  �لأدب  يف  )�لنيل  كتابها  يف  فلللوؤ�د  �أحللمللد 
كثر�ً من تعبر�ت �لفنان �ل�صعبي م�صتمدة من �لألفاظ 
�لنيلية مثل �لطياب و�ملر�صى و�لتيار و�ملوج، فقد ��صتعان 
و��صتمد  و�لتعبر،  �لت�صوير  يف  بالنيل  �ل�صعبي  �لفنان 
من طبيعته �للفظ و�ملعنى، فمر�كبه ورياحه وفاحوه 
وتياره و�أمو�جه وطوفانه وزيادته ونق�صانه ��صركو� يف 

تخطيط �ل�صور وتوزيع �ألو�نها.
وت�صر فوؤ�د �إىل �أن �لنيل كان ور�ء �لفنان �ل�صعبي حني 
يغني، وحني يق�ص، وحني يطلق �ملثل من و�قع �لتجربة، 
�أو حني يت�صلى بالفو�زير. �أما �ل�صعر و�لرو�ية �حلديثة، 
فنكاد ل جند ذكر�ً للنيل فيهما، فعندما هجره �لأدباء 
�أد�ر لهم ظهره. فالنيل، كما يقول �ل�صاعر عبد �لرحمن 
�لأبنودي، �إذ� خنت �ل�صعر مرة خانك �ل�صعر �إىل �لأبد. 
فان�صرف كثرون عنه و�أهملوه، فاأ�صيب بعطب �صديد، 
�إلقاء  بفعل  ملليللاهلله  وتلللللوثللت  �مللل�للصللاكللل،  عليه  وتللكللالللبللت 
على  �لع�صاق  من  قليل  �أل  مباهجه،  وغابت  �لللقللاذور�ت 
�صفتيه، يتطلعون �إىل م�صتقبل �أف�صل. غر �أن �ل�صاعر 
��صت�صرفو� م�صتقبل  �أمل دنقل يعد من �لقائل �لذين 

�لنيل يف ق�صيدته )ر�صوم يف بهو عربي(:
كتابة يف دفر �ل�صتقبال

ل ت�صاأيل �لنيَل �أننْ يحُعطي و�أن يلد�
ل ت�صاأيل... �أبد�ً

�إين لأفتح عيني- حني �أفتحها-
على كثر... ولكن ل �أرى �أحد�

ثقافة وفن�ن
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على �شفتيه ن�شاأت الفنون واالآداب وت�شكلت الثقافات

نهر النيل... في�س اإبداعي يجّف تخلى عنه ال�سعراء واملبدعون 
النيل �شريان احلياة وملهم املبدعني وال�شعراء على مر التاريخ، على �شفتيه ن�شاأت الفنون واالآداب، وت�شكلت الثقافات، 

وتاأ�شلت الهوية. اأما اليوم فقد تخلى عنه مبدعو الفن احلديث.

اأبوظبي لالإعالم
 تبداأ م�سروع اإعادة

 اإطالق قنواتها التلفزيونية 
•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلنت �أبوظبي لاإعام �م�ص �أنها بد�أت تنفيذ م�صروع �إعادة �إطاق 
مل�صاهدي  �صيقدم  �لللذي  �لأوىل،  و�أبوظبي  �لإملللار�ت  �أبوظبي  قناتي 
�لقناتني �صا�صتني جديدتني تعر�صان منتجاً تلفزيونياً جاذباً ومفيد�ً 
وممتعاً ومن�صجماً مع �أهد�ف �ل�صبكة �لتلفزيونية يف تقدمي �لأف�صل 

مل�صاهديها يف �لدولة وعلى �متد�د �لوطن �لعربي.
�أبوظبي  �إد�رة  رئي�ص جمل�ص  �ملللزروعللي،  مبارك  �صعادة حممد  وقللال 
�إعللادة �لإطللاق يتوج جهود�ً �متدت على مدى  لاإعام، �إن م�صروع 
ياأتي  حيث  �ل�صركة،  عمل  �للليللات  وتطوير  لتحديث  عللام  مللن  �أكلللرث 
تعزيز  �لتي متثلت يف  �جلللهللود  هللذه  مللن  �لأوىل  �ملرحلة  �إجنلللاز  بعد 
�لبنية �لإد�رية وو�صع �صيا�صات �لعمل، و�إعادة تنظيم �أق�صام �ل�صركة 

ودو�ئرها �ملختلفة ل�صمان �لفاعلية �لق�صوى يف �لأد�ء.
�إطلللللار �لروؤية  �إنلللله يف  �أبللوظللبللي للللاإعلللام يف بلليللان �للصللحللايف  وقلللاللللت 
على  �حلالية  �ملرحلة  يف  �لركيز  �صيكون  لل�صركة،  �ل�صر�تيجية 
تطوير �ملحتوى �لذي نقّدمه مل�صاهدينا، مع �حلر�ص على �أن يكون 
لل�صركة،  �لعامة  �خلدمة  ميثاق  مبادئ  مع  من�صجما  �ملحتوى  هللذ� 
ذ�ت  بالرب�مج  �أي�صاً  وغنياً  �لإمللللار�ت،  �أبوظبي  قناة  يف  وخ�صو�صاً 
�مل�صاهدين  �أذو�ق  تنا�صب  �لتي  و�ل�صّيقة  �لعالية  �لإنتاجية  �ل�صوية 

و�هتماماتهم. 
�لللذي �صي�صمل جميع قنو�ت  �مللل�للصللروع،  بللاأن هللذ�  �إنللنللا نثق  و�أ�للصللافللت 
�ل�صركة �لتلفزيونية، �صيحقق �لنقلة �لنوعية �ملطلوبة يف �أد�ء �صبكة 
�ل�صركة،  للزماء يف  بف�صل �جلهود �حلثيثة  �لتلفزيونية  �أبو ظبي 

�إ�صافة �إىل دعم �لعديد من �صركائنا. 
على  �لأوىل  و�أبوظبي  �لإملللار�ت  �أبوظبي  قناتي  م�صاهدو  و�صيكون 
 ،2013 2 دي�صمرب  موعد مع �صا�صتني �أكرث تنوعاً وتطور�ً يف يوم 
موعد �إطاق �ل�صكل و�لرب�مج �جلديدة، �لذي مت حتديده ليتز�من 
مع �حتفالت �لدولة بالذكرى �لل 42 للعيد �لوطني لتاأ�صي�ص دولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
�إعادة  م�صروع  �أن  �ل�صحايف  بيانها  يف  لللاإعللام  �أبوظبي  و�أو�صحت 
ن�صرة  بللث  يتم  بحيث  �لإخلللبلللاري،  �ملنتج  حتللديللث  �صي�صمل  �لإطلللاق 
�لأخبار �لرئي�صة علوم �لد�ر من ��صتوديو جديد ووفق �صياق �إخباري 
لأخبار  �ل�صاملة  �لتفاعلية  �مللليللد�نلليللة  �لتغطية  على  يللركللز  حللديللث 
لن�صر�ت  و�لتقدمي  و�لإعلللد�د  �لبث  و�صائل  �أف�صل  و�عتماد  �لوطن، 
بد�أ  وقد  و�ل�صمولية  �حلرفية  من  عالية  وبدرجة  متعددة  �إخبارية 
�لعمل على �مل�صروع منذ �أ�صهر بالتعاون مع �إد�رة �ملنطقة �لإعامية 
�حلرة يف �أبوظبي twofour54 و�صكاي نيوز عربية و�صكاي نيوز 
بريطانيا وبالإ�صافة �إىل تطوير �جلو�نب �لفنية، يركز �مل�صروع �أي�صاً 

على �جلانب �لب�صري حيث ي�صمل بر�مج تدريبية مكثفة. 
يف  �لتميز  �لتلفزيونية  �ل�صبكة  خطة  �صياق  يف  �إنلله  �ل�صركة:  وقالت 
تغطية �أخبار �لوطن و�إجناز�ته وق�صاياه يف جميع �ملجالت، �صتقدم 
تغطية  �صيوفر  �لللذي  �للللد�ر  �صباح  برنامج  �لإمللللار�ت  �أبوظبي  قناة 
تفاعلية ملا ت�صهده �لدولة من فّعاليات و�أن�صطة، �إ�صافة �إىل تقارير 
�لربنامج  بللث  و�صيتم  �لللدولللة.  �إمللللار�ت  مللن جميع  منوعة  وفللقللر�ت 
�أي�صاً  �صيطل  لكنه  �ل�صركة  موقع  يف  خا�ص  ��صتديو  من  �ل�صباحي 
على م�صاهديه يف �صباحات متعددة من مو�قع متميزة مثل جزيرتي 

�ل�صعديات ويا�ص وكورني�ص �أبوظبي وغرها من معامل �لدولة .
و�أ�صافت �أبوظبي لاإعام يف بيانها �أن �لتغطية �لخبارية �جلديدة 
�لتي  �لرب�مج  من  مبجموعة  �صتكتمل  �لإملللار�ت  �أبوظبي  قناة  على 
وق�صاياه  �ملجتمع  حتاكي  عامة  خدمة  كقناة  �لقناة  هوية  �صتعزز 
و�أولوياته. وبد�أت �ل�صركة �لعمل على �إعد�د بع�ص من هذه �لرب�مج 
تو  �صركة  بينها  و��صعة، من  �إنتاج متلك خربة  �صركات  بالتعاون مع 
فللور �أر�بلليللا �لللتللي قللد كللانللت عملت مللع �أبللوظللبللي لللاإعللام على �إنتاج 
برنامج على خطى مبارك بن حممد )ثي�صجر( ، و�لتي تتمتع ب�صمعة 
�لإنتاج.  جمال  يف  كثرة  دولية  جو�ئز  على  وح�صلت  و��صعة،  دولية 
�أجنزت  و�لتي   ، �أر�بيا  تو فور  �أبوظبي لاإعام مع  �تفاقية  وت�صمل 
 twofour54 بالتن�صيق مع �ملنطقة �لإعامية �حلرة يف �أبوظبي
ل�صمان  �ل�صابة  �لإمللار�تلليللة  و�ملللو�هللب  �لكفاء�ت  تدريب  على  �تفاقا 
يف  �ملحتوى  �إنتاج  قطاع  تطوير  يف  و�لإ�صهام  و�ملعرفة  �لتجربة  نقل 

�لدولة.
�أي�صاً  �صتتميز  �لأوىل  �أبوظبي  قناة  �أن  بيانها  يف  �ل�صركة  �أو�صحت 
�لعربي وجبات �صيقة من  بدور�ت بر�جمية جديدة تقدم للم�صاهد 
ب�صمولية  متتاز  �لتي  و�لتوعوية  �لرفيهية  و�لللرب�مللج  �مل�صل�صات 
وتنوع وقيمة �إنتاجية عالية، ما �صيعزز من ح�صورها كقناة ترفيهة 
عامة يجد فيها �مل�صاهد �لعربي كل ما يريد من بر�مج وم�صل�صات 
تلبي طموحاته، ويجد فيها �ملعلن �أي�صاً ج�صر�ً فاعًا للتو��صل مع 

�مل�صاهدين وتقدمي منتجاته �إليهم.
و�أكدت �أبوظبي لاإعام �أن �لتميز و�لإبد�ع �صيكونان ح�صاد م�صروع 
�إعادة �لإطاق، �لذي حر�صت �ل�صركة على �أن يكون �صامًا ومتكامًا 
�إعامية ر�ئدة  بحيث يزيد من قدرتها على �لقيام بدورها ك�صركة 

حتظى بر�صى م�صاهديها.
�أبوظبي  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  �ملللزروعللي،  مبارك  حممد  �صعادة  و�أكللد 
�لبناء  �إعللادة  �إجنللاز مرحلة  على  قاربت  �لتي  �ل�صركة،  �إن  لاإعام: 
�لنتقالية لتوؤ�ص�ص ملرحلة جديدة من �لعمل �ملوؤ�ص�صاتي و�لتخطيط 
موؤهلة  وطنية  كفاء�ت  على  بالعتماد  �لأمللد،  طويل  �ل�صر�تيجي 
تعمل  �صتبقى  و�لإنتاج،  �لإعللام  �صركائنا يف قطاعات  وبالتعاون مع 
على تطوير منتجها �لإعامي وحت�صني �أد�ئها، بحيث تكون قنو�تها 
وطننا  ويف  �لإمللللار�ت  يف  مل�صاهدينا  �ملف�صلة  �لللقللنللو�ت  �لتلفزيونية 

�لعربي. 
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بعمل  و�ل�صماح  جو�ز  ��صتخر�ج  �لدعوى:  مو�صوع  �فريقيا   جنوب  �جلن�صية: 
�قامه بخ�صو�ص �جلو�ز ومتكينها من عمل �قامة �ملطلوب �عانه: �صاين ليزيل 
�صانر �جلن�صية: جنوب �فريقيا عنو�نه: بالن�صر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
لنظر  موعد�   2013/9/15 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة 
�مام �لد�ئرة �لر�بعة  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً 
بل حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملقر �لرئي�صي �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل 
�جلل�صة  قبل  عليها  موقعا  �مل�صتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �صدر بتاريخ  2013/7/10
�الحو�ل �ل�سخ�سية                                                                                                                                

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء)
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
       �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/856   جت جز- م ت- ب- �أظ

مدعى/�صارتيف خان دين باز �جلن�صية: باك�صتان مدعي عليه: �ر�صد عبد�لرحمن 
وقدره  مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�صوع  باك�صتان  �جلن�صية:  �وركزي 
باك�صتان  �وركزي �جلن�صية:  �ر�صد عبد�لرحمن  22353 درهم �ملطلوب �عانه / 
عنو�نه: بالن�صر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم 
�خلمي�ص �ملو�فق 2013/7/25 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور 
�ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية بل حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة   
�مل�صتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا 
موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �صدر 

بتاريخ  2013/7/16
قلم �ملحكمة �لتجارية                                                                                                                                  

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء)
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
       �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/1525   عم جز- م ع- ب- �أظ

�لو��صع  �لريف  عليه:  مدعي  بنغادي�ص  �جلن�صية:  علي  �مني  مدعى/�قبال 
عمالية   م�صتحقات  �لدعوى:  مو�صوع  �لمار�ت   �جلن�صية:  �لعامة  للمقاولت 
�لمار�ت      �جلن�صية:  �لعامة  للمقاولت  �لو��صع  �لريف   / �عانه  �ملطلوب 
عنو�نه: بالن�صر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم 
�لثاثاء �ملو�فق 2013/7/23 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور 
�ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية بل حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة 
�ملحكمة �لعمالية �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�صة  قبل  عليها  �مل�صتند�تك موقعا 

�لقل. �صدر بتاريخ  2013/7/03
قلم �ملحكمة                                                                                                                                    

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء)
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
       �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/591   جت جز- م ت- ب- �أظ

�لزعابي  ر��صد  ل�صاحبها/�صلطان  �ل�صيار�ت  لتاجر  كوول  مدعى/موؤ�ص�صة 
�جلن�صية: �لمار�ت مدعي عليه: عبد�لعزيز �صامل علي �صيف �ل�صكيلي �جلن�صية: 
 / �عانه  �ملطلوب  درهم   31.500 مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�صوع  �لمار�ت 
بالن�صر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�صية:  �ل�صكيلي  �صيف  علي  �صامل  عبد�لعزيز 
حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 
 8.30 �ل�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/8/4
�ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  بل  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �صباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لتجارية 
على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�صة  قبل  عليها  �مل�صتند�تك موقعا 

�لقل. �صدر بتاريخ  2013/7/07

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء)
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10846 بتاريخ 2013/7/17     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2013/55 تنفيذ عقاري
�ىل �ملللنللفللذ �لللصلللده/1- �للصللركللة �لعللتللمللاد لللا�للصللتللثللمللار جمللهللول حمللل �لقلللاملللة مبللا �ن 
�ل�صابري  ح�صن  �صلمان  حممد  وميثله:  جابر  �صحمي  فاح  مبارك  �لتنفيذ/  طالب 
بتاريخ  �لثنني  يوم  كلي  عقاري   2011/855 رقم  �لدعوى  يف  �ل�صادر  باحلكم  نعلنكم 
وقدره  مبلغ  بلل�للصللد�د  بللالللز�مللكللم   -1  : وذللللك  تنفيذيا  �للصللنللد�  بللاعللتللبللاره   2012/10/22
)166.552 درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تا ريخ �ملطالبة �لق�صائية �حلا�صله 
يف 2011/9/12 وحتى �ل�صد�د �لتام مبا ل جتاوز �ملبلغ �ملق�صي به وت�صليمه �ىل طالب 
�لعلللان.  وعليه فان  هللذ�  ن�صر  تاريخ  يللوم من   15 �ملحكمة خللال  �و خزينة  �لتنفيذ 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لجللر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة 

خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
 �عالن للح�سور �مام �ملحكمة يف �ال�ستئناف رقم  516/ 2013 -جتاري  - م ت- �س- �أظ

�مل�صتاأنف  �لمار�ت  �جلن�صية:  ليمتد  ��صو�صييت�ص  جي  �ن  جيه   : �مل�صتاأنف 
عليه:�صركة �لمار�ت �خل�صر�ء �لعقارية �ص م خ  و�خرون �جلن�صية: �لمار�ت    
مو�صوع �ل�صتئناف : تعديل �حلكم �ىل مبلغ وقدره  6308368 درهم  - تعوي�ص  
�ملطلوب �عانه/�صركة هاجن�صون تيلكوم ذ.م.م �جلن�صية: �لمار�ت   �لعنو�ن: 
بالن�صر مبا �ن �مل�صتاأنف قد ��صتاأنف �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2011/2166 
جت كل- م ت-ب- �أظ وحدد لنظره جل�صة يوم �لحد �ملو�فق 2013/7/21 لذ� 
حمكمة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �صباحا   9.30 �ل�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت 
��صتئناف �بوظبي �لكائنة-مع�صكر �آل نهيان �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد 
وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�صو�ر مل�صتند�تك  موقعا عليها قبل موعد 

�جلل�صة �ملحددة.
                                                                            قلم �ال�ستئناف �لتجاري

   �مارة �بوظبي) د�ئرة �لق�ساء)
    حمكمة ��ستئناف �بوظبي

�لعدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
    �عالن بالن�سر 

�ملدعني: ورثة/ عبد�لرحيم حممد �لفهيم
�ملدعى عليها: موؤ�ص�صة لليك فا�صن 

تقرر يف �لدعوى  رقم )2013/1913 ( منازعات �يجارية �ملنظورة  �مام  لقد 
ورثة/  / من  و�ملرفوعة  �خلام�صة(  �ليجارية)�للجنة  �ملنازعات  ف�ص  جلنة 

فا�صن-  لليك  موؤ�ص�صة  عليه/  �ملدعى  -لعللان  �لفهيم  حممد  عبد�لرحيم 
متثلها/ مها �صامل عبيد �صامل �لظاهري- ن�صر�ً. حل�صور جل�صة يوم �لربعاء 
يف  �لللكللائللن  �للجنة  مللقللر  يف  ظللهللر�   01.00 �للل�للصللاعللة  يف   2013/7/28 �ملللو�فللق 
�لزو�ج  نهيان- بجانب �صندوق  �آل  �لدفاع - منطقة مع�صكر  �صارع  �بوظبي- 

فيا رقم 2- �لطابق �لر�صي- وذلك على نفقة �ملدعيني.
عائ�سة �ملرزوقي/رئي�سة ق�سم قلم �لق�سايا                

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء)
 جلنة ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
          �عالن للح�سور �مام �د�رة �لتنفيذ

 يف �لتنفيذ رقم )2013/1048 ت  جتر -م ر- ت- �أظ )
وليد   : �صده  �ملنفذ  �لمار�ت   �جلن�صية:  �لول  �خلليج  �لتنفيذ/بنك  طالب 
حممد  في�صي  وليد  �عانه:  �ملطلوب  �لعر�ق  �جلن�صية:  حممد  في�صي 
�جلن�صية: �لعر�ق   عنو�نه: بالن�صر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
�ل�صند �لتنفيذ �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2012/2031 جت كل-م ت-ب- �أظ وحدد 
�لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/10/2 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�صة  لنظره 
�لكائنة  -�بوظبي  �لتنفيذ  باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  باحل�صور  فانت مكلف 
باملقر �لرئي�صي �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�صند �عاه. تفاديا 

لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.

 �مـــــــارة �بـــــوظبــي 
   د�ئــــــرة �لق�ســـــاء

�لعدد  10846 بتاريخ 2013/7/17     
   مذكرة �عالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2013/861   جتاري كلي             
�ىل �ملدعى عليهما  /1-ر�جند�ر كومار تيلو�ين 2- �صركة ر�ج و ر�ج لاأملا�ص و�ملجوهر�ت 
)ذ.م.م(   جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �لمار�ت جولد ) �ص.ذ.م.م( وميثله: 
جمال علي �ل�صيد حممد �ل�صنقيطي قد �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعى عليهما �لوىل و�لثالثة بالت�صامن مببلغ )304.665 درهم( و�لفائدة �لتجارية 
بو�قع 12% من تاريخ ��صتحقاق  �ل�صيك وحتى �ل�صد�د �لتام و�لز�م �ملدعى عليهما �لثاين 
و�صمول  و�لتعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  درهللم(   195.000( مببلغ  بالت�صامن  و�لثالثة 
�حلكم بالنفاذ     وحددت لها جل�صة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/8/20 �ل�صاعة 9.30 �ص 
بالقاعة ch1C.15 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام على �لقل.  
 ق�سم �لق�سايا �لتجارية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10846 بتاريخ 2013/7/17     
   �عادة �عالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2013/861   جتاري كلي             
�ىل �ملدعى عليه /1-ر�ج برين نا�صكار  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �لمار�ت 
�قلللام عليك  قللد  �ل�صنقيطي  �ل�صيد حممد  علي  جللمللال  �لللللص.ذ.م.م( وميللثللللله:   ( جللولللد 
�لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهما �لوىل و�لثالثة بالت�صامن مببلغ 
�ل�صيك وحتى  ��صتحقاق   تاريخ  بو�قع 12% من  �لتجارية  و�لفائدة  )304.665 درهللم( 
�ل�صد�د �لتام و�لز�م �ملدعى عليهما �لثاين و�لثالثة بالت�صامن مببلغ )195.000 درهم( 
و�لر�صوم و�مل�صاريف و�لتعاب و�صمول �حلكم بالنفاذ وحددت لها جل�صة يوم �لثاثاء 
�ملو�فق 2013/8/20 �ل�صاعة 9.30 �ص بالقاعة ch1C.15 لذ� فانت مكلف باحل�صور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�صة بثاثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري 
 ق�سم �لق�سايا �لتجارية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
       �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   1169و2013/1168   عم جز- م ع-ب- �أظ

مدعيان/1- حممد نور �لعامل �لطاف مياه 2- جبيت �صلطان �حمد �جلن�صية: 
�لمار�ت    �جلن�صية:  �لعامة  للمقاولت  �جلبل  قمة  عليه:  مدعي  بنغادي�ص  
مو�صوع �لدعوى: م�صتحقات عمالية �ملطلوب �عانه / قمة �جلبل للمقاولت 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�صر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�صية:  �لعامة 
لنظر  موعد�   2013/7/29 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة 
�لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �ل�صاعة 8.30 �صباحاً  لذ� فانت مكلف باحل�صور  �لدعوى، 
�و بو��صطة  �لعمالية  �صخ�صيا  �ملحكمة  �لكائنة  �بوظبي �لبتد�ئية -  بل حمكمة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �صدر بتاريخ  2013/7/10
قلم �ملحكمة                                                                                                                              

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء)
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
       �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2015و2013/2014   عم جز- م ع-ب- �أظ

مدعيان/1- حممد عارف �ل�صام حممد عبد�لرحيم 2- حمبوب �لرحمن نور 
ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  �ملروج  ركن  عليه:  مدعي  بنغادي�ص  �جلن�صية:  �لنبي 
  / �عانه  �ملطلوب  عمالية  م�صتحقات  �لدعوى:  مو�صوع  �لمار�ت  �جلن�صية: 
بالن�صر حيث  �لعامة ذ.م.م �جلن�صية: �لمار�ت  عنو�نه:  �ملروج للمقاولت  ركن 
�ملو�فق  �لثاثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
 8.30 �ل�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/23
�ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  بل  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �صباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لعمالية 
على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�صة  قبل  عليها  �مل�صتند�تك موقعا 

�لقل. �صدر بتاريخ  2013/7/9

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء)
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
       �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/1537   عم جز- م ع-ب- �أظ

�مليد�ر  عليه:  مدعي  بنغادي�ص  �جلن�صية:  م�صطفى  حممد  بارفيز  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�صوع  �لمار�ت  �جلن�صية:  و�ل�صباغ  �لبا�صر  لعمال  �لذهبي 
م�صتحقات عمالية �ملطلوب �عانه / �مليد�ر �لذهبي لعمال �لبا�صر و�ل�صباغ 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�صر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�صية: 
�عاه وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/7/24 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة بل حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد 
�ملحددة  �جلل�صة  قبل  عليها  موقعا  �مل�صتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �صدر بتاريخ  2013/7/1
قلم �ملحكمة                                                                                                                              

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء)
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
       �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/1913   عم جز- م ع-ب- �أظ

عليه:  مدعي  بنغادي�ص  �جلن�صية:  �لكا�صيم  �بو  حممد  عارف  حممد  مدعي/ 
جرين لند للمقاولت �لعامة و�لتنظيفات- ذ.م.م �جلن�صية: �لمار�ت  مو�صوع 
�لعامة  للمقاولت  لند  جرين   / �عانه  �ملطلوب  عمالية  م�صتحقات  �لدعوى: 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�صر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�صية:  ذ.م.م  و�لتنظيفات- 
�لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/7/30 موعد� 
�لد�ئرة  �مام  �صباحاً   8.30 �ل�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر 
مول    -مزيد  ز�يد  بن  حممد  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  بل  �لر�بعة 
�مل�صتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا 
موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �صدر 

بتاريخ  2013/7/16

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء)
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10846 بتاريخ 2013/7/17     
   �عادة �عالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2013/1826   عمايل جزئي           
�ىل �ملدعي عليه/1-�صحر �لنو�ر لتجارة �للكرونيات جمهول حمل �لقامة 
�لدعوى  �قلللام عليك  قللد  رفلليللق  رفلليللق حممد  �ملللدعللي / حممد �صعيب  �ن  مبللا 
ومو�صوعها �ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )98517( درهم وتذكرة عوده 
     .)2013/142900( �ل�صكوى  رقم  و�مل�صاريف.  و�لر�صوم  درهللم(   2000( مببلغ 
وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2013/7/25 �ل�صاعة 8.30 �ص مبكتب 
�لقا�صي لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام على �لقل.

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�سم �لق�سايا �لعمالية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10846 بتاريخ 2013/7/17     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2013/565 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �صده/1- ��صد لاعمال �لكهروميكانيكية �ص.ذ.م.م   جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ حممد �صلمان بينغ مرز� مظهر 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع  بينغ  قد 
خزينة  �و  �لتنفيذ  طللالللب  �ىل  درهلللم   )20900( وقلللدره  بلله  �ملنفذ  �ملبلغ 
�ملحكمة.بال�صافة �ىل مبلغ 11245 درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.    وعليه 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان. 
ق�سم �خلدمات �ملركزية

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10846 بتاريخ 2013/7/17     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                      يف �لدعوى رقم 2010/114 طلب بيع مال مرهون
 �ىل �ملنفذ �صده/1- ماليكار جونان ر�من مورتي  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ بنك ر��ص �خليمة �لوطني �ص م ع وميثله: ع�صام 
�لبتد�ئية  دبللي  حمكمة  قللررت  �لتميمي   �لفا�صلي  حمادي  عبد�لمر 
 ) درهم   1.530.034  ( �ملطالبة  قيمة  ل�صد�د  �عانكم   2013/7/9 بتاريخ 
يف ملف �لتفنيذ �عاه و�ل بيع �لعقار حمل �لرهن )نوع �لعقار: فيا- 
�ملنطقة:تال �لمار�ت �لثالثة- رقم �لر�ص: 3331-ر قم �ملبني : 266- 
م�صاحة �لعقار: 3.002/94 قدم مربع( خال 30 يوم من تاريخ �لعان.

رئي�س �ل�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10846 بتاريخ 2013/7/17     
   مذكرة �عالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2013/693   جتاري كلي             
)�للللص.ذ.م.م(   جمهول حمل �لقامة  �ىل �ملدعى عليه  /1-جلللر�غ للمقاولت 
�لدعوى  �قللام عليك  �لر�صتمانى لل�صناعات )�لللص.ذ.م.م(  قد  �ملدعي /  �ن  مبا 
ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )304.903.55 
درهم( �ملر�صد يف ذمتها مع �لفائدة �لقانونية من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية 
يوم  جل�صة  لها  وحللددت  و�لتللعللاب.  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  �لتام،  �ل�صد�د  وحتى 
�لثاثاء �ملو�فق 2013/7/23 �ل�صاعة 9.30 �ص بالقاعة ch2E.22 لذ� فانت 
مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام على �لقل.علما بان �لدعوى 

قد مت �عادتها �ىل جدول �جلل�صات. 
 ق�سم �لق�سايا �لتجارية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10846 بتاريخ 2013/7/17     
   �عادة �عالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2012/938   عقاري كلي             
�ىل �ملدعى عليه  /1-رونالد �نطون باكي�صنو   جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / حممد ر�صا يزد�ين قد �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بف�صخ 
�تفاقية �لتفاهم �ملوؤرخة 2008/9/2 و�لز�م �ملدعي عليهم بالتكافل و�لت�صامن 
 2008/9/2 تاريخ  من   %12 بو�قع  و�لفائدة  درهللم(   2000000( وقللدره  مببلغ 
و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة �صم ملف �لدعوى رقم 2010/661 عقاري 
كلي   وحللددت لها جل�صة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/7/22 �ل�صاعة 11.00 �ص 
ch1B.8 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام 

على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
 ق�سم �لدعاوي �لعقارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10846 بتاريخ 2013/7/17     
   �عادة �عالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2013/230   مدين جزئي               
�ملللدعللى عللللليلله  /1-�روى مللايللوجللا رودريللللجللللوز   جمللهللول حمللل �لقامة  �ىل 
�للللص.ذ.م.م وميثله: يو�صف حممد ح�صن حممد  تللامي  تللوول  �ملللدعللي /  مبللا �ن 
�لبحر    قد �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ 
و�لللفللائللدة من  �ملحاماة  و�تللعللاب  و�مل�صاريف  و�لللر�للصللوم  درهلللم(  وقلللدره )25000 
�ملو�فق  �لحد  يوم  لها جل�صة  وحللددت  �لتام.  �ل�صد�د  �ل�صتحقاق وحتى  تاريخ 
2013/7/21 �ل�صاعة 8.30 �ص بالقاعة ch1A.1 لذ� فانت مكلف باحل�صور 
م�صتند�ت  �و  مللذكللر�ت  مللن  لديك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  �و 
�يام على �لقللل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم  للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
 ق�سم �لق�سايا �ملدنية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10846 بتاريخ 2013/7/17     
   مذكرة �عالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2013/557   عقاري كلي             
�ىل �ملدعى عليهما  /1-عقار�ت �حمد عبد�لرحيم �لعطار 2- �حمد عبد�لرحيم �لعطار 
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / قمر عبا�ص ��ص نذير ح�صني وميثله: يو�صف 
حممد ح�صن حممد �لبحر قد �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة ببطان حكم 
�لوحدة  عقد  وبف�صخ  للتحكيم  دبللي  مركز   2012/193 رقللم  بالدعوى  �ل�صادر  �ملحكم 
بان  و�لتكافل  بالت�صامن  عليهما  �ملدعى  و�للللز�م  لغللو  ديللل  ف�صتا  م�صروع  مللن    2503
يدفعا للمدعيني مبلغ )579.686.25 درهم( و�لفائدة من تاريخ 2007/7/27 و�لر�صوم 
و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.     وحددت لها جل�صة يوم �لحد �ملو�فق 2013/7/21 
�ل�صاعة 9.30 �ص بالقاعة ch1A.1 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام 

على �لقل. 
 ق�سم �لدعاوي �لعقارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10846 بتاريخ 2013/7/17     
مذكرة �عادة  �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2010/1242  ��ستئناف مدين
�ىل �مل�صتاأنف �صده / 1 -بيار رجاء فرزيل   جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �مل�صتاأنف /جموهر�ت د�ما�ص �ص.ذ.م.م قد ��صتاأنف �لقر�ر/ 
بتاريخ  كلللللي  ملللدين   2010/834 رقلللم  بللالللدعللوى  �للل�للصللادر  �حلللكللم 
 2013/7/24 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  لها جل�صه  وحللددت   2010/12/8
يقت�صي  وعليه   ch2D.18 بالقاعة  �صباحا   10.00 �ل�صاعة 
�صتجري  تخلفكم  حلللال  ويف  قللانللونلليللا  ميثلكم  مللن  �و  حلل�للصللوركللم 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم �لطعون                           

حماكم دبي

حماكم �ال�ستئناف

�لعدد  10846 بتاريخ   2013/7/17     
�عالن �حلكم يف �لق�سية رقم 2012/2625 جتاري كلي  

بتاريخ  �نه  نعلمك  بالن�صر  �لعنو�ن  ذ.م.م   لان�صاء�ت  كا�صت  �صركة  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
بالرقم �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �ملو�فق 2013/4/24م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف 
�ملحكمة  حكمت  بللالللتللايل:   �لبناء  ملللو�د  لتجارة  �لللر��للصللد  عبد�ملنعم  موؤ�ص�صة   / ل�صالح 
�ملدعى  بالز�م  عليهم  للمدعى  بالن�صبة  للمدعية ومبثابة �حل�صوري  بالن�صبة  ح�صوريا 
عليهما �لوىل �لثاين : بالت�صامن باأد�ء مبلغ وقدره )2.590.538 ( مليونان وخم�صمائة 
وت�صعني �لفا وخم�صمائة وثمانية وثاثني درهم للمدعية و�لفائدة �لتاخرية بو�قع %5 
بالر�صوم  و�لزمهما  �لتام  �ل�صد�د  حتى   2012/12/19 يف  �لدعوى  رفع  تاريخ  من  �صنويا 
و�مل�صاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ص  �لدعوى مبو�جهة �ملدعى 
عليهما �لثالث و�لر�بع.   �صدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/6/10  حكما 

قابا لا�صتئناف خال 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�صلمك هذ� �مل�صتند.  
�لقا�سي/�سلطان ر��سد �لنيادي                              
رئي�س �لد�ئرة�لتجارية �لكلية �لثالثة    

 �مارة �بوظبي  )د�ئرة �لق�ساء )      
�ملحكمة �لتجارية        



ح�ادث وق�شايا

26

بو�بة �ل�صجن بو�بة رمادية كبرة يف منت�صفها فتحة �صيقة على �صكل بو�بة 
�أي�صا لكنها منخف�صة و�صيقة جد�

�أن يحني قامته ليدخل وخلف �لبو�بة د�خل �ل�صجن  كل من مير منها لبد 
�أن  عليه  �إليه  ين�صم  من  �حلرية  تنق�صه  كامل  عللامل  متاما  خمتلفة  �حلياة 

يحني ر�أ�صه �حر�ما و��صت�صاما لكل عاد�ته وقيمه وقو�نينه
وهذه ثاثة ق�ص�ص ل�صجينات ثاث بتهم خمتلفة ب�صيطة �أو تبدو هكذ� مل 
يكن يتوقعن �أن يدخلن هذ� �ملكان يف يوم من �لأيام كل منهن حتكي جتربتها 

�ملريرة جد� و�خلا�صة جد�

ال�شجينة االأوىل .. اأحلم
تقوa �حام وهذ� لي�ص ��صمها �حلقيقي منذ حلظة و�صويل �ل�صجن و�أنا �أ�صمع 
كلمة و�حدة  تردد د�خلي يا رب �أموت  لكني مازلت �أحيا .. عمري 20 �صنة 
�ل�صجن  �ل�صهر يف  �ملائة ق�صيت �صهرين ون�صف  �أ�صبحت يف �صن  �أنني   �أ�صعر 
وما ز�ل �أمامي �أ�صبوعان �صاأخرج بعدهما �لغريب �أنني ل �أ�صتطيع �أن �أتخيل 
و�أظل  علّي  بها  �أغلق  �صاأدخل حجرتي  �أنني  �عتقد  بعد خروجي  �صاأفعل  ماذ� 
با حركة حجرتي و�صريري هما �أكرب �أر�صية يل �لآن.. �أنا هنا  على �لأر�ص 
..�ل�صر�ير حتتها �ل�صجينات �ملحكوم عليهن بعقوبة كبرة �أنزعج ب�صدة  عندما  
�أقوم من نومي ليا ول 
�أحترك  �أن  �أ�صتطيع 
لأنني  ملللكلللاين  ملللن 
�إذ� م�صيت خطوة 
تدو�ص  و�حلللدة 
قللدمللاي على 
�للللصللللجلللليللللنللللة 
�أخرى نائمة 
�لأر�ص  على 
�أيللللللل�لللللللصلللللللا يف 
ينتابني   �لليل 
�صديد  فلللللللزع 
نف�صي  و�أ�للصللاأل 
هللللللللل �أنللللللللللللللا يف 
حقا؟  �ل�صجن 
�أكللللللللللللاد �أ�لللللصلللللرخ 
�تلفت  علللنلللدملللا 
حويل و�أتاأكد �أنني 
لكنني  �ل�صجن  يف 
ل �أفعل و�أعود للنوم 

ومتر �لأيام.

العقوبة و�شببها
�حلب�ص   علللقلللوبلللتلللي 
ثلللللللاثلللللللة �أ�لللللصلللللهلللللر 
جنيه  وخم�صمائة 
�حلمد  غللللر�مللللة  
�أ�صهر  ثللاث  هلل 
كثر�  �أفللل�لللصلللا 
�أما  �صنتني  مللن 
فهي  تللللهللللمللللتللللي 
تعاطي خمدر�ت 
تهمة  للللكلللنلللهلللا 
�صحيحة  غلللر 
�أتعاطى  ل  فللاأنللا 
من  نلللوع  �أي 

�ملخدر�ت لكن �حلكاية تبد�أ منذ طفولتي عندما �نف�صلت من �أمي  عن �أبي .. 
و�أقمت مع �أمي وكرهت �ملدر�صة وحاولت �أمي بكل �لطرق �أن تدفعني للدر��صة 
ولكني �صممت و�أ�صبحت حياتي كلها يف �لنادي مع �أ�صحابي حتى تعرفت ذ�ت 
يوم على �أحد �ل�صباب عمره 20 �صنة �أحببته و�أحبني كان يتعاطى �لأقر��ص 

�ملخدرة وبد�أت �أقلده لكني مل ��صتمر تركتها.
وحاولت �أن �أقنعه �أن يقلع عنها هو �لآخر مل ي�صتجب بعد فرة ق�صرة تقدم  
خلطبتي فرف�صت و�لدتي قالت عنه �إنه فا�صل وم�صتهر لكنني �صممت على 
�لزو�ج منه وتزوجته ع�صت معه فرة ق�صرة دخل بعدها م�صت�صفى  للعاج 

من �لإدمان. 
�أحد  معنا  و��صطحبنا  لاإ�صكندرية  ن�صافر  �أن  قللررنللا  بللاأيللام  خللروجلله  وبللعللد 
علبة  يعطيه  �ل�صديق  هللذ�  بللاأن  �ل�صيارة  تتحرك  �أن  قبل  فوجئت  �أ�صدقائه 
بها �أقر��ص خمدرة فاأخذتها منه قلت له �صاأحتفظ بها معي و�حلقيقة �أنني 
�أنهى  �أحللاول منعه من تعاطيها لأنه كان قد  �أن  �أنللوي  فعلت ذلك لأنني كنت 
عاجه بالفعل لكنني يف حلظة فوجئت باأن �ل�صيارة حما�صرة وذهبو� بنا �إىل 
ق�صم �ل�صرطة وهناك �صاألوين هل معك �أي نوع من �ملو�د �ملخدرة قلت لهم : 
نعم و�أعطيتها لل�صابط مل ي�صدقني بالطبع يف �أن هذه �لأقر��ص ل تخ�صني 
ولكن زوجي و�صديقه �تهماين �أنا بالتعاطي لذلك طلقت منه مبجرد عودتي 
للبيت ومرت �لأيام وفوجئت باأن �ملحكمة �أ�صدرت حكما غيابيا �صدي باحلب�ص 
�صنتني وغر�مة �ألفي جنيه ثم خف�صت �ملدة �إىل ثاثة �أ�صهر ومل يكن هناك 

مفر من ق�صاء مدة �لعقوبة .
�أكللرب �لأنللديللة و�أرقللاهللا و�أ�صهرها  20 �صنة ع�صو يف  �أحللام  تلك كانت حكاية 
و�لدها تاجر كبر وو�لدتها تعمل يف �لأعمال �حلرة ولها �صقيق  طالب تقول 

�إن هذه �لتجربة  جعلتها ل متر حتى يف �صارع به �صجن!!

ال�شجينة الثانية )نور(
�أبي بجلطة يف �ملخ ومل ي�صف منها  �أ�صيب  نللور:  �صبب دخويل �ل�صجن  تقول 
�لتحرك  �أ�صتطيع  ل  �أ�صهر  لعدة  ب�صلل ع�صبي وظللت  �أنا  و�أ�صبت  �لآن  حتى 
من �لفر��ص حتى قررو� نقلي �إىل �أحد �مل�صت�صفيات �لنف�صية و�لع�صبية وهناك 
حت�صنت حالتي قليا فطلبت من مديرة �مل�صت�صفي �أن �أعود �إىل �ل�صجن ففي 
�ل�صجن لبد �أن ياأتي يوم و�أخرج .. �أما يف هذه �مل�صت�صفي فمن يدخلها ل يخرج 

منها.
خروجي  على  و�فللقللت  طبيعية  حالتي  �أن  �مل�صت�صفي  مللديللرة  تللاأكللدت  وعندما 
لفر�ت  ولكن  جديد  مللن  �حلللالللة  عاودتني  رجللوعللي  وبعد  لل�صجن  وعللودتللي 
ق�صرة وبد�أت �أو�جه م�صري ب�صكل �أكرث �صجاعة و�صاعدتني �لخت�صا�صية 
�لجتماعية على تقبل �لأمر �لو�قع وجعلتني �أعمل يف �ملكتبة )مكتبة �ل�صجن( 

طو�ل �ليوم ول �أعود �إىل عنرب �ل�صجينات  �إل يف نهاية �ليوم .
ومتر �لأيام ق�صيت حتى �لآن  ثاثة �صنو�ت و�أمامي �صنتان و�أعرف �أن �لأيام 
�صتمر و�صتنتهي فرة �ل�صجن فلكل �صيء نهاية ولكن ما تركته هذه �لتجربة 

يف ن�صي ل ميكن �أن متحوه �لأيام ول �أي �صيء.

ق�شة العقوبة .. زوج �شديقتي كان ل�شا
�أحبه  ل�صاب  وقتها كنت خمطوبة  بللد�أت منذ كنت طالبة يف �جلامعة  ق�صتي 
وفقدته يف حادث �صيارة فاأ�صبت ب�صدمة ع�صبية ثم  �صلل موؤقت نف�ص  �حلالة 

�لتي �أ�صابتني عند دخويل �ل�صجن.
كنت �أتردد على طبيب �أمر��ص نف�صية معروف وهناك تعرفت على �صابة �أكرب 
مني  قليا و�أ�صبحنا �صديقتني كنت �أتردد عليها يف منزلها تعرفت بزوجها 
له فكتب  و�أعطيته  و�لللدي  �قر��ص مبلغ كبر طلبته من  �لللذي طلب مني 
�ل�صيك  فاأخذت  �أ�صر  لكنه  ب�صدة  �أ�صمن حقي يومها رف�صت   �صيك حتى  يل 
من  بللقللوة  فوجئت  �أخلللرى  مللرة  �أزورهللللم  كنت  وبينما  مكانه  ون�صيت  حفظته 

�ل�صرطة تقتحم �لبيت وتلقي �لقب�ص على كل من فيه ومنهم �أنا بالطبع.
�أخللذ �صابط �ل�صرطة ي�صتجوبني  يللدور من حويل وعندما  �أوعللى ما  �أكللن  مل 
�أو  باأبي  �لت�صال  يتي�صر يل  �أقللول مل  ملا  �أكللن مدركة  بذهول ومل  �أ�صعر  كنت 
�صنو�ت  بال�صجن خم�ص  ب�صرقة و�صدر حكم �صدي  �لأحللد�ث  ومللرت  �ملحامي 

�أن �لل�ص �حلقيقي هو زوج �صديقتي و�أنه  بتهمة �ل�صرقة بالإكر�ه و�كت�صفت 
ورطني معه يف �لق�صية خوفا من �أن �أطالبه بقيمة �ل�صيك .

مل ��صتطع �أن �أثبت بر�ءتي و�إن كنت �نتظر  نق�ص �حلكم و�ملحامي يوؤكد يل 
�أن ق�صيت كل هذه  �لللرب�ءة بعد  �أن بر�ءتي �صتظهر قريبا لكن ما هي فائدة 
�أمللا �ملجتمع لأن �ملجتمع قد  �أنللا حتى ل �حتاج هذه �لللرب�ءة  �ملللدة يف �ل�صجن 
�أد�نني بالفعل و�نتهي �لأمر ولكن زمياتي يقلن �أن �لرب�ءة مهمة للنا�ص �أنا 
ول  عائلتي  ويعرفون  يعرفونني  و�أهلي  فكل جر�ين  موقفي خمتلف متاما 
�أ�صرق فنحن عائلة مي�صورة وكبرة ل  �أن  �أحد منهم  �أن يخطر بذهن  ميكن 
يوجد بيننا حمتاج و�حد و�حلمد هلل و�أبي معروف يف �لعائلة ولن ي�صدق �أحد 
�أن �بنته ت�صرق وبالإكر�ه �أي�صا �أي ت�صتعمل �لقوة و�لإرهللاب يف �صرقاتها لقد 
كانت �ل�صدمة �صعبة مل يتحملها �أبي )منه هلل( زوج �صديقتي �لذي ورطني 
معه ليتني ما عرفتها ول ذهب �إليها ولكن ما حدث قد حدث ودعائي �إىل �هلل 

�أن يظهر �حلق .

ال�شجينة الثالثة .. جرمية  ر�شوة 
ر�صوة على موظف عام هذه جرميتها وعقوبتها  �صعاد فجرميتها عر�ص  �أما 
6 �أ�صهر حب�ص تقول من �لذي مل يدفع ر�صوة يف م�صر ولو حتت م�صمى �آخر 
�أنا  �أي�صا  �ملدفوع  و�ملبالغ  �صغر�  �ملوظف  كان  �إذ�  �ل�صاي  �أو  مثا(  )بق�صي�ص 
�أحد  فقط �لتي عوقبت على هذ� �لفعل �لذي �عتربته �صيئا عاديا حني جاء 
�أمتلكه  �لللذي  �ملاب�ص  على حمل  هو مطلوب  ما  لتقدير  �ل�صر�ئب  موظفي 
قالت يل �إحدي �ل�صديقات �أن هذ� �لرجل بالذ�ت معروف عنه �أنه مرت�صي و�أنه 
ميكنه عمل تخفي�ص على �ل�صر�ئب �ملدفوع �ت�صلت به بعد �أن �تى �ملحل وكتب 
�أخللرى و�أن ن�صرب معا  �أن ي�صرفني مرة  ما كتبه وقللدر ما قللدره وطلبت منه 
�ل�صاي فرف�ص �صكرته و�أنهيت �ملكاملة لكنني فوجئت به بعد عدة �أيام يت�صل بي 
ويدعي �أنه مل ي�صتطع حمادثتي يف �ملكاملة �ل�صابقة لأن زماءه كانو� قريبني 
منه وحدد يل مبلغ �أدفع ن�صفه و�لن�صف �لثاين بعد و�صول خطاب �لتقدير 
فو�فقت  �ملتبقي  �ملبلغ  ليثبت حقه يف  ورقللة  له  �أكتب  �أن  �لنهائي وطلب مني 
�أي�صا مل �أكن �أدرى �أنه قد جهز بو��صطة �لرقابة �لإد�رية باأجهزة ت�صجيل و�أن 
هاتفي كان مر�قبا و�أن �ملكاملة مت ت�صجيلها خرج من �ملحل وفوجئت بعد دقائق 
�لأمو�ل  نيابة  �إىل  �أ�صحبهم  �أن  مني  وتطلب  �ملكان  تقتحم  �ل�صرطة  بقو�ت 

�لعامة و��صتمر �لتحقيق و�لإجر�ء�ت و�أنا يف ذهول. 
�أتللعللامللل معه  �للللذي  �ملللحللامللي  كللان  و�للللدي ح�صر معه حمللامللني �صابني حيث 
م�صجا  كللان  �صيء  كل  لكن  يقولون  مبا  معرفتي  �لنيابة  يف  �أنللكللرت  م�صافر� 
بال�صوت و�ل�صورة فقد قام �ملوظف باأعد�د كمني يل فيما بعد عرفت �أن �ل�صبب 
�لكثر  �أن حامت حوله  �أنه �صريف بعد  �إثبات  �لذي دفعه لذلك هو حماولة 
من �ل�صائعات وبال�صدفة �أثبت ذلك على ح�صابي رمبا لأنني �مر�أة من �ل�صهل 
�لإيقاع بها.تف�صيات كثرة ل قيمة لها �إل �أنها �نتهت بي �إىل هنا �إىل �ل�صجن 
بفزع وحزن  و�أ�صعر  �لبد�ية كنت منهارة  �صهر�ن يف  وبقي  �صهور  �أربعة   مرت 
�أنني �صاأموت من �ل�صدمة لكنني تذكرت كبار �لقوم �لذين يقبعون  ت�صورت 
يف �ل�صجون حاليا بعد �لنفوذ و�ملللال و�لأمللر و�لنهي �لذي كانو� يتمتعون به 
و�ل�صلطة �لتي متكنهم من فعل �أي �صيء وبد�أت �عتاد �ملوقف حتى �أنني �أق�صي 
حكايتي دون دمعة حزن و�حدة .. �حلزن يف �لقلب طبعا لكن �حلياة ت�صتمر 
لقد ��صتمعت �إىل مئات �لق�ص�ص يف �ل�صجن كلها ت�صتحق �أن تروى �أحيانا �أقول 
لنف�صي بعد �أن �أخرج �صاأكتب مذكر�تي �لتي تت�صمن هذه �لق�ص�ص و�أن�صرها 
�صاأحمو من  و�أقللول مبجرد خروجي من هنا  و�أتللر�جللع  �أعللود  يف كتاب لكنني 
ب�صببي  و�لدتي  هو مر�ص  يعذبني حقا  �لللذي  ولكن  به  مللرت  ما  كل  ذ�كرتي 
و�بني �أي�صا �أ�صيب بحالة نف�صية منعته من دخول �لمتحان هذ� �لعام �إن �أحد� 
من معارفها ل يعرف �أنها �صجينه ولكن �لأهل يقولون �أنها على �صفر و�صوف 
�بنها �لذي �نف�صلت عنه منذ فرة طويلة  �أد�ء مهمتها حتى و�لد  تاأتي بعد 
بللاأن كل ما نحاول مد�ر�ته  لها ولكني على قناعة  �صيئا عما حللدث  ل يعرف 
�صياأتي وقت وينك�صف و�أنا على ��صتعد�د للمو�جهة �إذ� �نك�صف �لأمر فمثل هذه 
�لأحد�ث ل ي�صتطيع �أحد �أن يخفيها طويا �أدعو �هلل �أن متر �لأيام �لباقية 

يل يف هذ� �ملكان على خر.  

حكايات من خلف الق�سبان 

خطيب البنت.. حتر�س بحماته فقتلته
قلللللاللللللت �للللللللزوجلللللللة �لللللقللللاتلللللللللة يف 
�عللر�فللاتللهللا �أملللللام �لللنلليللابللة كان 
علينا بحكم �صلة  يللردد  �لقتيل 
�لقر�بة �لتي بيننا وعندما عمل 
�حلال  مي�صور  و�أ�صبح  بالتجارة 
تقدم خلطبة �بنتي وو�فقت بعد 
يف  جنللحللت  كللمللا  عليه  مو�فقتها 
�إقناع زوجي باملو�فقة وبعد ذلك 
�بللنللتللي ي�صعى  بللعللريلل�للص  فللوجللئللت 
للتقرب مني فلم �أ�صك يف نو�ياه 
�أن  �إىل  �أملله  منزلة  يف  باعتباري 
�لليايل  �أحلللللدى  يف  بللله  فللوجللئللت 
زوجي  وكللان  �لبيت  �إىل  يح�صر 
فتحت  �أن  وبعد  �لليلي  عمله  يف 
للله �لللبللاب ودخللللل فللوجللئللت بلله يف 
�أخذين  ثللم  طبيعية  غللر  حللالللة 
بني �أح�صانه ور�ح يقبلني ويد�ه 
ونزع  بج�صدي  �لعبث  حتلللاولن 
�أولدي  مللللحلللت  وهلللنلللا  مللابلل�للصللي 
��صباتهم  وقلللللد  �إيل  يلللنلللظلللرون 
�لده�صة فقررت �أن �أثبت بر�ءتي 
�أمامهم حتى ل ي�صاورهم �ل�صك 
بيني  عللاقللة  بالفعل  هللنللاك  بلللاأن 
�لكربى  �بلللنلللتلللي  علللريللل�لللص  وبلللللني 
موجودة  كانت  �صكينا  فاأم�صكت 
علللللى �لللطللاولللة و�للصللددت للله عدة 
طللعللنللات فلل�للصللقللط علللللى �لأر�لللللص 
حائرة  وقفت  دمائه  يف  م�صرجا 
�أتللل�لللصلللرف فيما  كلليللف  �أعلللللرف  ل 
حلللللدث بلليللنللمللا �أ�للللصللللاب �للللذهلللول 
وكل  �للصللامللتللني  فللوقللفللو�  �أولدي 
�إىل غرفتهم  �أن دخلو�  ما فعلوه 
�جلثة  بللجللو�ر  �أنلللا  جل�صت  بينما 
�ل�صباح  يف  زوجللللي  حلل�للصللر  حللتللى 
فلللرويلللت لللله ملللا حللللدث ثلللم ركل 

ي�صتاهل  وقلللللال  بللقللدملله  �جللللثلللة 
وعللنللدمللا طلللللبللت ملللن زوجللللي �أن 
نتخل�ص من �جلثة حتى ل �أدخل 
وهو  �آخلللر  ر�أي  للله  كلللان  �ل�صجن 
�لإباغ عن �جلرمية حتى تكون 
بكام  و�قتنعت  �لعقوبة خمففة 
زوجلللللي �للللللذي ��للصللطللحللبللنللي �إىل 

ق�صم �ل�صرطة .

بداية التعرف على القتيل
ثللم بللللد�أت �لللزوجللة تلللروي بد�ية 
كانت  فقالت  بالقتيل  معرفتها 
بو�لده  وطلليللدة  عاقة  تربطني 
بلدة  �أبناء  �أننا  حيث  �ل�صاب  هذ� 
و�حللدة وعندما ح�صر من �لبلد 
ح�صوله  بعد  �للصللنللو�ت  �صبع  منذ 
مللوؤهللل متو�صط جللاءنللا من  على 
بلده ك�صيف م�صحوب بتو�صيات 
بلله وجللهللزت له  �أملله عليه رحبت 
�لذي  �ملللنللزل  �صطح  فلللوق  غللرفللة 
علينا  �صيفا  وظللل  زوجللي  ميلكه 
�إيجاد  يف  م�صاعدته  مني  وطلب 
فر�صة عمل له وبحكم عاقاتي 
�لقوية مع جتار �ملنطقة تو�صطت 
�جلملة  جتللللللار  �أحلللللللد  لللللللدى  للللله 
كموزع  عنده  للعمل  قبله  �لللذي 
يللتللاجللر فيها  �للللتلللي  للللللمللنللتللجللات 
��صتطاع  فقد  ن�صيطا  كللان  ولأنلله 
�لعمل  �للصللاحللب  ثللقللة  يك�صب  �أن 
وتو�صع  بلل�للصلليللطللة  فلللللرة  خلللللال 
عمولته  ز�دت  وبللالللتللايل  ن�صاطه 
يللتللقللا�للصللاهللا وكللللان يح�صر  �لللتللي 
له  �أدخللرهللا  لكي  �ملبالغ  هللذه  يل 
�إىل �أن و�صل �ملبلغ لع�صرين �ألف 
جنيه وعندئذ بد�أ يعمل حل�صابه 

�خلا�ص بعد �أن تعرف على �أ�صر�ر 
و�لتوزيع  �جلللملللللة  جتلللارة  مهنة 
وفوجئت به يف �أحد �لأيام يطلب 
�لكربى  �بنتي  مللن  �للللزو�ج  مني 
�أمانع و�أخللربت زوجللي لكنه  فلم 
رف�صه يف �لبد�ية �إىل �أن جنحت 
يف �إقلللنلللاعللله بللقللبللوللله فلللكلللدت �أنلللا 
وبخا�صة  فللرحللا  نللطللر  و�بللنللتللي 
�أنه ترك لنا حرية �صر�ء �ل�صبكة 
�لوقت  ويف  �أريللللده  �للللذي  باملبلغ 
�أنا و�بنتي  نف�صه كان يغدق على 
�أ�صمع  كنت  مللا  وكللثللر�  بالهد�يا 
منه كلمات �لإعجاب وكنت �أقول 
يف نللفلل�للصللي �أنلللله مللثللل �بللنللي حتى 
لحظت �بنتي تودده �إىل ومز�حه 
�لكثر معي وكنت �ألحظ �صيقها 

من ذلك من خال نظر�تها يل 
ولكني حتملت هذه �لنظر�ت من 
و�أنني كنت  �إ�صعادها خا�صة  �أجل 

�أعترب نف�صي �أما خليبها. 
بتجهيز  ي�صرع  �أن  منه  وطلبت 
لينتقل  ��للصللتللاأجللرهللا  �لللتللي  �صقته 
للللللعلليلل�للص فلليللهللا بللعللد زو�جلللللله من 
�لغرفة  �إىل  �حللتللاج  لأنللنللي  �بنتي 
�لتي يقيم فيها فوق �صطح �ملنزل 

و�أن يعجل بهذ� �لزو�ج.

يوم احلادث
ويف يللللوم �حلللللللادث تللللرك زوجلللي 
يف  علللمللللللله  �إىل  مللتللجللهللا  �ملللللنللللزل 
�أغلقت  وكعادتي  م�صاء  �لعا�صرة 
�أن  �إىل  بللللاأحللللكللللام  �ملللللنللللزل  بللللللاب 

�صديدة  طرقات  على  ��صتيقظت 
�ل�صاعة  حللللو�يل  يف  �للللبلللاب  علللللى 
�لللثللالللثللة �للصللبللاحللا فللهللرعللت �إىل 
�أن  �أن تاأكدت  �لباب وفتحته بعد 
يطرق  �للللذي  هللو  �بنتي  خطيب 
يتطوح  به  فوجئت  ولكني  �لباب 
علّي  هجم  ثللم  غريبة  ونللظللر�تلله 
و�صق  يقبلني  وظلللل  و�حللتلل�للصللنللي 
من  كبر  جللزء  فتعرى  جلبابي 
�أولدي  ج�صدي وفوجئت بوجود 
�مللل�للصللهللد فحاولت  �أذللللهلللم  �لللذيللن 
�لدفاع عن نف�صي حتى ل يظنون 
بي ل�صوء فاأخذت �ل�صكني وطعنته 
�أق�صد قتله ولكني  �أكللن  بها ومل 
�إبللعللاده عني وحولتها  �أريللد  كنت 

�لنيابة حمبو�صة �إىل �ملحكمة. 

التحر�س بالن�ساء هوايته
باغ تلقاه رجال �ملباحث بالعثور على �صيدة يف �لعقد �لثالث ملقاة على جانب 
�لزر�عات وهي جمردة من ماب�صها وبها عدة طعنات نافذة بالقلب و�لرقبة 
�صابقة  ت�صبه حللو�دث  �أنها  �إىل موقع �حلللادث ومعاينة �جلثة تبني  وبالنتقال 
�ملجرم  هللذ� �حلللاث نف�ص  �أن ور�ء  �ملباحث  و�أيللقللن رجللال  مل يجدو� لها فاعا 
�لذي يرتكب حو�دثه بطريقة و�حدة .وبللد�أت فرق �لبحث تنت�صر هنا وهناك 
�ل�صبهات حتللوم حول  وبللد�أت  هللذه �حلللو�دث  �ملجرم يف  �إىل �صخ�صية  للو�صول 
حمرو�ص �لذي ينتمي لعائلة عتيدة يف �لإجر�م فكان جده لأبيه ل�صا حمرفا 
ي�صطو على �لبيوت وهو مدجج بال�صاح و�ألقي �لقب�ص عليه عندما قتل �صائق 
�صيارة لنقل �لأمو�ل و��صتوىل هو وع�صابته علي ما فيها من مال وحكم عليه 
ومات يف �ل�صجن.وو�لده �أي�صا مات يف �ل�صجن بعد �أن �رتكب 150 و�قعة �صرقة 
ونهب و�بتز�ز وفر�ص �تاو�ت على �لأهايل.يف هذ� �جلو �لإجر�مي ولد حمرو�ص 
فوجد �جلميع يخافونه منذ �لطفولة ور�ح �أقارب �ل�صبي من �ملجرمني ذوي 
�ل�صو�بق �خلطرة يدربونه على �إطاق �لنار و��صتعمال �ل�صاح �لأبي�ص و�صب 
على ر�ئحة �لدم ومنع جد�ر �خلوف �لأهايل من �لت�صدي له مما جعله يتمادى 
�إ لى بع�ص  له وم�صاعدين بالإ�صافة  �أ�صقائه �لثاثة درعاً  �أفعاله و�خذ من  يف 
�ملجرمني  من  �إمرب�طورية  وكللون  �لقانون  على  و�خلللارجللني  �لنفو�ص  �صعاف 
�لذين ل يتورعون عن �رتكاب ��صد �جلر�ئم و�أكرثها دناءة و�صلت معلومة من 
م�صدر �صري لرجال �ملباحث باأن �ملتهم يقوم بارتكاب جر�ئمه يف جنح �لظام 
ويفر هاربا ليختبي يف �أحد �لأوكار �لتي يغرها با�صتمر�ر وقامت ماأمورية من 
رجال �ملباحث �إىل �لوكر �لذي يختبئ به و�لقي �لقب�ص عليه وبتفتي�ص وكره 

�صبط عدد من �لأ�صلحة �لآلية و�لأ�صلحة �لبي�صاء و�آلف �لطلقات. 
وبعر�ص �ملتهم على �لنيابة �أمرت بحب�صه على ذمة �لتحقيق ويف �لتحقيق �أقر 
بجر�ئمه �ملروعة من خطف للن�صاء و�لعتد�ء عليهن وقتلهن بخاف حو�دثه 

�لأخرى يف �ل�صرقة و�لبلطجة و�لبتز�ز و�صرقة �ل�صيار�ت. 
من  عللدد  يف  عليه  حكمت  �لتي  �ملحاكمة  �إىل  وع�صابته  �لنيابة  �إىل  وباإحالته 

�لق�صايا و�صل فيها �إىل مائة عام ويف �لنهاية �نتهى �حلكم بال�صجن �ملوؤبد. 
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اأمام �شرية ذاتية الأحد اأهم اال�شطورات يف عامل البي�شبول االمريكي  اأمام فيلم ريا�شي فاإذا به  للوهلة االأوىل يعتقد امل�شاهد العادي انه 
اللعب اال�شمر جاكي روبن�شون واإذا بهذا الفيلم ير�شد رحلته ومعاناته واأمله مع العن�شرية حتقيق ذاته..ومكانته.. وب�شمته. رجل اأ�شود 
يف لعبة للبي�س، فاإذا به يحتل موقعه ومكانته وقيمته واجنازاته التي ر�شخته كاأ�شطورة خالدة يف ذاكرة البي�شبول وليبقى ا�شمه ورقم 

قمي�شه )42( يف ذاكرة ووجدان العامل.. وريا�شة البي�شبول. لهذا ياأتي عنوان الفيلم ليخت�شر كل �شيء من خلل ذلك الرقم.

رجل اأ�شود يف لعبة للبي�س

فيلم )42(.. جاكي روبن�سون اأ�سطورة خالدة يف ذاكرة البي�سبول

�صوفيا كابول هي �بنة �ملخرج �لقدير فر�ن�صي�ص 
فللورد كابول �لللذي �بللدع عللدد بللارز من �لنتاجات 
�هم  كللاحللد  حلل�للصللوره  عللمللدت  �لللتللي  �ل�صينمائية 
�لعر�ب  نللورد  �عماله  ومللن  �ل�صابع  �لفن  �صناعة 
وعلى  وغللرهللا.  �ملللحللادثللة  و-  نللاو  �بوكاليب�ص  و- 
بون  هنلك  ظللل  و�ن  �صوفيا  ت�صر  �لللنللهللج  ذللللك 
ل�صالح  د�ئما  و�لنتيجة  و�لب  �لبنة  بني  �صا�صع 
نتاجات  لتقدمي  �لبنة  ذلك جتتهد  ورغللم  �لب. 
حتاول من خال �ن تكون حا�صرة يف ذ�كرة �لفن 
�ل�صابع. هي من مو�ليد 14 مايو 1971 بد�ت 
م�صو�رها كممثلة ثم خمرجة ومن �برز ما قدمت 
�نطو�نيت  ملللاري  و-   2005 �لللرجللمللة  يف  فقد 
�لر�صمية ملهرجان كان  �مل�صابقة  وقدم يف   2006
قدم  لن  �لفيلم  لن  �جللللدل  مللن  م�صاحة  و�ثلللار 
وجهه نظر تد�فع عن �مللكة ماري �نطو�نيت وهي 
�لثورة  قبل  ما  �لفرن�صيني متثل ع�صر  ذ�كللرة  يف 
�ملد�ن. ويف عملها �جلديد ع�صابة بلينج �و حلقة 
حقيقة  ق�صة  �ىل  �ل�صبية  هللذة  بنا  تذهب  بلينج 
هوليوود  يف  �ملر�هقات  من  جمموعة  حكاية  عن 
�لقتل  حللد  ت�صل  �لتي  �جلللر�ئللم  مللن  بعدد  يقمن 

عرب لعبة �صرعان ما تتطور �ىل جر�ئم.
جمموعة من �لفتيات �للو�تي ينتمني �ىل �لجو�ء 
فلللان جملة  ولللهللذ�  هللوللليللوود  علللو�مل  �ملخملية يف 
�جلر�ئم تاتي لتعري و�قع وتف�صح حيثيات ذلك 
�صوفيا  وكللان  و�جلللرميللة  بالزيف  �ملليء  �ملجبمع 
تريد ت�صفية ثار قدمي لعلة �لثار �ىل �بيها �لذي 
حو�صر لي�صطر �ىل �لهجرة �ىل �لرجنتني بعد 

�ن باع �صتديوهات زيروب.
كللملليللة ملللن �للل�للصللرقللات تلل�للصللل �ىل �كلللرث ملللن 13 

مليون دولر من �لتحف و�لهد�يا من منازل كبار 
وكان  و�ملخرجني  و�ملنتجيت  و�لنجمات  �لنجوم 
كللامللر �صوفيا كللابللول تللريللد مللن �ن نللذهللب �ىل 
�لذين  �لبيوتات لتعريتها وتعرية ��صحابها  تلك 
بللو�قللع �حلياة  يللحلل�للصللون  �لللللرث�ء ول  يللغللرقللون يف 
�حلقيقية يف �لوليات �ملتحدة �و كاليفورنيا على 

وجه �خل�صو�ص.
ويللتللم �ل�لللصلللارة خلللال �لفيلم �ىل علللدد مللن تلك 
�ل�للصللمللاء �للل�للصللهللرة ومللنللهللم بللاريلل�للص هلليلللللتللون و- 

�ورلندو بلوم ور��صيل بيل�صون... 
�و  �ل�صهرة وحتقق تلك �ملجموعة  وتتو��صل تلك 
حتت  �لعللام  �جهزة  عليه  تطلقة  لقب  �ل�صابة 
��للصللم علل�للصللابللة بللللليللنللج �لللتللي تللظللل جمللهللولللة رغم 

�لتاأكيد�ت على �نها ت�صمن جمموعة من �لفتيات 
�ملر�هقات.

�خللتللار�ت �صوفيا  �لع�صابة  هللذ�  توليفة  �جللل  من 
كللابللول عللللدد�ً مللن �لللنللجللمللات �جلللملليللات ومنهن 
هاري  �فللام  �صل�صلة  يف  �صاهدناها  و�ت�صون  �ميللا 
بلللدور جمرمة  بللوتللر وهللي هنا ولول مللرة تللقللوم 
جولني  كلر  �لفيلم  يف  ومعها  متورطة.  متهمة 
وتا�صيا  مان  روكولي�صلي  وجورجيا  �صاجن  وكاثي 

فارميجا.
�صينما تعري و�قعاً. وحمور يذهب �ىل �جلرمية 
ولكن ينظر �لية ب�صكل وم�صامني تتجاوز �لتهام 
�لبد�ية  فللنللحللن ومللنللذ  �لعللتلليللادي و�لللتللقللللليللدي. 
�لفيلم  �ن  �ل  متورطات  متهمات  مر�هقات  �مللام 

�ل�صورة  من  �بعد  هو  ما  �ىل  يذهب  بطروحاتة 
و�لتعرية  �لللتللحللللليللل  �ىل  و�حلللللللدث  و�مللللملللار�لللصلللة 
�لفاح�ص وغرها من  و�لللرث�ء  للو�قع و�لظروف 
�مل�صامني �لتي تعمل على خلق حالة منى �لتفاعل 
من �لع�صابة كما عملت من ذي قبل حيث جعلت 
�مل�صاهد يتعاطف من �مللكة ماري �نطونيت حيث 
�صوفيا  عليها  ت�صتغل  �لللتللي  �ل�صينمائية  �للللللغللة 
كابول يف �عادة �لتف�صر و�عادة �لقر�ءة لا�صياء 

و�مل�صامني حتى �لتهامات �ملثبتة. 
�صوفيا كابول ل تبدو حيادية يف طروحاتها و�ي�صا 
معاجلتها حيث قلب �ملعادلت مقابل دفع �مل�صاهد 
لللتللبللنللي وجلللهلللات تللظللر خمللالللفللة للللللقللانللون وحتى 
للتاريخ من ذي قبل وهو �مر �صعب �ملنال يتطلب 

لياقة عالية وفكر�ً خ�صباً و��صتغاًل على �مل�صامني 
�لعمل �لذي  �يجاد فريق  �لعمل على  ومن قبلها 
ميتلك �حل�صور لتحمل قلب تلك �ملعادلة كوجود 
�لنجمة �ميي و�ت�صون �ملحبوبة و�ملقربة من قلوب 
�ملر�هقني فاذ� بها تاأتي كمجرمة.. وعندها يكون 
�للصللعللب �لللتللقللبللل علللللى �جلللمللهللور �لللنللظللر بطريقة 

خمتلفة للنجم �ملف�صل.
بللللليللنللج ورغللللم �لتهام  �للصللوفلليللا يف فلليلللللم علل�للصللابللة 
�ملللعللادلت وتللورطللنللا يف  كللل  �نللهللا تقلب  �لثابت �ل 
نظرة جديدة قد تربر �جلرمية ومن هنا ي�صتمد 
هذ� �لفيلم قيمتة وم�صمونه...وخطورتة �ي�صا..

�صعوبته �لبالغة.

من اإخراج �شوفيا كابوال

)ع�سابة بلينج(.. �سينما ت�سخر من عوامل هوليوود

ت�صاوديك  بللالللدور  )يللقللوم  روبللنلل�للصللون  جللاكللي  ق�صة  يحكي  فيلم 
توجيهات  بف�صل  حلل�للصللوره،  يحقق  �ن  ��صتطاع  �لللذي  بو�صمان 
�ملدير �لتنفيذي لفريق ريكي )هار�صون فورد( - عرب �صخ�صية 
مركبة و�د�ء لفت(، لي�صبح �ول لعب من ��صل �فريقي يك�صر 

حاجز �للون يف لعبة وريا�صة �لبي�صبول.
1946 و1947 حيث  �لعامني  �لفيلم، جتري بني  �حد�ثيات 
�لرحلة،  تلك  خللال  وبللالللذ�ت،  و�لعن�صرية،  �لمل،  �حللد�ثلليللات 
�لتي يقوم بها جاكي مع فريقه، وي�صطرون للوقوف يف �حدى 
�ملحطات، حيث يتم رف�ص دخوله �ىل �حلمام، وعلى خلفية تلك 
�لحد�ث �لعن�صرية، مت�صي �حد�ث �لفيلم، يف رحلة متد�خلة، 
جتمع عاقته مع �صديقته، و�ي�صا عاقته مع �ملدير �لتنفيذي، 
�ملمار�صات  من  زمللن  ملو�جهة  باأع�صابه  �لتحكم  على  ومقدرته 

�لعن�صرية.
كمية من �ل�صخ�صيات و�حلكايات �لتي جتعلنا نتاأكد باننا �مام 
فيلم يحتفى باأ�صطورة، و�ننا �مام تاريخ ون�صال وم�صرة بطل 

�أمركي حقيقي.
�صينما من نوع خمتلف، ل تن�صغل بالريا�صة على ح�صاب �لق�صية، 
ول تغرق يف �لق�صية على ح�صاب �لق�صة �حلقيقية، �لتي تر�صد 

مرحلة، وتوؤكد ن�صال، وحتتفي بالبطولة، و�ي�صا �لفتح، فما قام 
به جاكي ربن�صون، هو مبثابة �لفتح يف تاريخ �لمركان من ذوي 
�ل�صول �لفريقية، ولكن م�صرته و�جناز�ته، ��صبحت منوذجا، 
ح�صورها  لتوؤكد  وقدرها  ظروفها  جتللاوزت  ريا�صية،  ل�صطورة 

وب�صمتها يف وجد�ن �لزمن.
ل نريد �حلديث مطول، عن �لفيلم وتفا�صيله، لنه وباخت�صار 
�ن  مبعنى  �ل�صعب،  �لللزمللن  يف  لبطل  �لللذ�تلليللة  �ل�صرة  �صديد، 
جناحات مل تكن على �صعيد �مللعب، بل على م�صتوى �لوليات 
�ملللتللحللدة، حلليللث مللو�جللهللة خلل�للصللوم �لللريللا�للصللة، و�يلل�للصللا خ�صوم 

�لعن�صرية �لبغي�صة.
هيلغان  بريان  �ل�صيناريو  وكتابة  لخللر�جلله،  يت�صدى  �لفيلم 
ولكنه  �لبع�ص،  �صيت�صور  كما  ��صمر  ولي�ص  �بي�ص  خمللرج  وهللو 
عمل طويا مع �لنجوم �ل�صمر، بالذ�ت دينزل و��صنطن يف فيلم 
رجل يف مرمى �لنار، ومن �فامه �لبارزة - روبن هود 2010، 
وهو   2003 ريفرر  وميت�صك   1997 �صرى  �جنلو�ص  ولو�ص 

ميزج بني �لخر�ج و�لكتابة.
�لذي  بو�صمان  ت�صاوديك  �ل�صاب  �ملمثل  روبن�صون  جاكي  بللدور 
2012، وهو �ي�صا  �صاهدناه يف عدة �فام ومنها حفرة �لقتل 

يف �طار �لفام �خلا�صة بالن�صال �صد �لعن�صرية.
مبعر�ص  هنا  ول�صنا  فلللورد،  هار�صون  �لقدير  �لنجم  ويده�صنا 
�حلديث عن مكانة وقيمة هذ� �لنجم، ويكفي �ن ن�صر �ىل �ن 
بطل �صل�صلتني من �لكرث �ل�صا�صل �ل�صينمائية دخا يف تاريخ 

�ل�صينما �لعاملية وهما حرب �لنجوم و�نديانا جونز.
ولكنه يف هذ� �لفيلم يدير ظهره �ىل �فام �مل�صد�صات و�ملغامر�ت 
�جل  من  و�لن�صال  و�ملجتمع  �لن�صان  ق�صايا  �ىل  و�لر�صا�ص، 

�حلرية، و�حلقيقة.
بر�ن�ص  �لتنفيذي  �ملللديللر  �صخ�صية  جت�صيد  يف  عالية  حرفية 
�لدقيقة  �لتفا�صيل  على  مركز  فللورد  هار�صون  يقدمها  ريكي، 
ومنحه  روبن�صون،  جلاكي  دعمه  وبللالللذ�ت،  �ل�صخ�صية،  تلك  يف 
و�رنر  �صتوديوهات  �نتاج  من  �لفيلم  فكان.  يكون  لن  �لفر�صة 
بر�ذرت ولغدنري بكت�صرز، وهو يحتل هذه �ليام �ملرتبة �لوىل 
�لللوليللات �ملتحدة و�ل�صو�ق  يف قائمة �لفللام �لكللرث دخللا يف 

�لعاملية.
فيلم يحتفي بالر�دة، لي�ص من �جل حتقيق �لبطولة بل حتقيق 
�لذ�ت، ومو�جهة �لعن�صرية، ومن هنا ي�صتمد هذ� �لفيلم قيمته 

�لفنية �لعالية وهي دعوة للم�صاهدة.



تناول منتجات اللبان يقى من ال�سغط
�أن  �لفرن�صية  �لتغذية  خلللرب�ء  مللن  فللريللق  �أجللر�هللا  حديثة  در��للصللة  ك�صفت 
�إىل  يللوؤدي  �لذي  �ملرتفع،  �لدم  �لألبان يقي من �صغط  ��صتهاك منتجات 

�إ�صابة مبر�ص �ل�صكر و�أمر��ص �لقلب.
وتن�صح �لدر��صة ب�صرورة تناول هذه �ملنتجات من ثاث �إىل �أربع مر�ت يف 
�إ�صافة �صكر �لق�صب  �أو  �ليوم وخا�صة �لزبادي، �صو�ء تناوله على طبيعته 

وبع�ص �لفاكهة �أو حتى قطع من �جلنب.

ال�ساعة الداخلية تتحكم ب�سرعة �سربات القلب
�لد�خلية  �ل�صاعة  �كت�صفو� وجود عاقة بني  �إنهم  �أمركا  قال علماء من 
�لفئر�ن و�لتي ميكن  �لقلب لدى  و�ل�صطر�بات �خلا�صة ب�صرعة �صربات 

�أن توؤدي لنفوقها.
وقال موكي�ص جني وزماوؤه من جامعة كي�ص وي�صرن ري�صرف يف مدينة 
كليفلاند بولية �أوهايو يف در��صتهم �لتي ن�صرت نتائجها �لأربعاء يف جملة 
يف  ��صطر�بات  حللدوث  يف  بت�صببه  معروفاً  بروتينا  �إن  �لربيطانية  نيت�صر 
�صربات �لقلب لدى �لفئر�ن يتاأثر مبكونات تابعة لل�صاعة �لبيولوجية �لتي 
توجه �لكثر من �لعمليات �حليوية د�خل �جل�صم مثل �إيقاع �لنوم و�ليقظة 

ومثل عملية �لأي�ص، حتويل �لغذ�ء �إىل طاقة.
وتوقع �لباحثون �أن ت�صاعد نتائج در��صتهم يف معرفة �ل�صبب ور�ء ظاهرة 
�إيللقللاع �لقلب يف وقللت مللا من  �لللذيللن ي�صابون با�صطر�بات يف  تللز�يللد عللدد 
�لرئي�صية  �لأ�صباب  �أكللرث  �ملفاجئ للقلب من  �ملللوت  �ليوم حيث يعد  �أوقللات 
للموت جر�ء �أمر��ص �لقلب ح�صبما �أو�صح �لباحثون �لذين �أ�صارو� �إىل �أن 
من  قليلة  �صاعات  بعد  خا�ص  ب�صكل  �لإن�صان  ي�صيب  للقلب  �ملفاجئ  �ملللوت 
�لقاتلة  �ل�صطر�بات  بع�ص  حتللدث  حني  يف  �لليل  �صاعات  ويف  ��صتيقاظه 
باأمر��ص يف  ولللدو�  �لذين  �لنوم لدى بع�ص  �أثناء  �لقلب  �إيقاع �صربات  يف 

�لقلب.
وحتدث �صربات �لقلب بو��صطة �ل�صتثارة �لكهربية للخايا ويلعب تدفق 
�خلارجي  �لغاف  يف  �ملللوجللودة  �لقنو�ت  عرب  كهربيا  �مل�صحونة  �جلزيئات 

للخايا دور� جوهريا يف ذلك.
تتخلل  �لللتللي  �لللفللرة  يف  �ل�للصللتللثللارة  قبل  حلالتها  �لقلب  ع�صات  وتللعللود 
بلعودة  �مل�صماة  �لعملية  هللذه  �أ�صيبت  فللاإذ�  �لقلب.  �صربات  من  �صربة  كل 
�إيقاع  يف  ��صطر�بات  �إىل  يلللوؤدي  �أن  ميكن  ذلللك  فللاإن  باخللل  �ل�صتقطاب 
�صربات �لقلب �لتي جتعل �لقلب يدق ب�صرعة مفرطة �أو ب�صكل غر منتظم 

على �صبيل �ملثال.
�خت�صار�  يعرف  بروتينا  يدر�ص  جني  �إ�صر�ف  حتت  �لباحثني  فريق  وكللان 
�أن تعمل قنو�ت �ل�صتثارة �لكهربية  15 و�لللذي يلعب دور� يف  بلكي �ل �ف 
ب�صكل �صحيح. وتبني من خال �لدر��صات �أن �إنتاج هذ� �لربوتني يخ�صع 

لإيقاع يومي.
ثم عرث �لباحثون �أثناء جتاربهم على �لفئر�ن �لتي ل تعمل قلوبها بال�صكل 
�ل�صحيح على بروتني �آخر يرجح �أنه يتاأثر بربوتني كي �ل �ف 15 و�لذي 
�مل�صحونة وبذلك على عملية عودة  بللدوره على تدفق �جلزيئات  تاأثر  له 
ب�صكل  نق�صه  �أو   15 �ف  �ل  كي  بروتني  ن�صبة  زيللادة  وتللوؤدي  �ل�صتقطاب. 
مفرط �إىل زيادة خطر �لتعر�ص لاإ�صابة با�صطر�بات �إيقاع �صربات �لقلب 

�لتي تنبعث من بطيني �لقلب. 
�شبيه االأمري هاري يقف للدعاية خارج جناح ليندو مب�شت�شفى �شانت ماري يف لندن حيث من املتوقع اأن ت�شع 

زوجة االأمري وليام كاثرين مولودها. )اأ ف ب( 

 االأْلب 

هي �صل�صلة جبال م�صهورة يف �أوروبا بات�صاعها و�رتفاع قممها. وحتدها غربا 
�صهول فرن�صا و�صمال �صهول بلجيكا و�أملانيا وبولونيا و�صرقا �صهول رو�صيا 
�إىل عدة  �جلبلية  �ل�صل�صلة  تنق�صم هذه  �ملتو�صط.  �لأبي�ص  �لبحر  وجنوبا 
�صا�صل ثانوية مف�صولة عن بع�صها بوديان �لأنهر �لتي جتري فيها. وهذ� 
من مميز�ت جبال �لألب. �أ�صهر �أق�صام هذه �ل�صل�صلة ثاثة )1( �ل�صل�صلة 
�لو�صطى  و�ل�صل�صلة   )2( وفرن�صا  �يطاليا  بني  تف�صل  �لتي  وهي  �لغربية 
وهي �لتي تف�صل بني �صوي�صر� و�لنم�صا و�إيطاليا )3( و�ل�صل�صلة �ل�صرقية 
�لأبي�ص  �لبحر  �صو�حل  من  فتمتد  �لأوىل  �أمللا  �لنم�صا.  بباد  كائنة  وهي 
فيزو  جبل  قمة  �جلللبللال  هللذه  قمم  و�أ�للصللهللر  جنيف.  بللحللرة  �إىل  �ملتو�صط 
�لبالغة )3840( مر�ً من �لرتفاع.  و�أما �لثانية فتمتد من حدود فرن�صا 
�إىل حدود �لنم�صا و�أعلى قمة يف هذه �ل�صل�صلة قمة �جلبل �لأبي�ص ويبلغ 
�رتفاعها )4810( �أمتار ثم قمة جبل �صرفني و�رتفاعها )4482( مر�ً. 
�لألب  �لثالثة في�صمونها  �أما  وقمة جبل روز� و�رتفاعها )4438( مر�ً. 
�لنم�صاوية وهي متتد �إىل �صبه جزيرة �لبلقان و�أعلى قمة يف هذه �ل�صل�صلة 

�جلبلية قمة جبال جرو�ص جلوكز �إذ يبلغ �رتفاعها )3800( مر�ً.

• من ُي�شرب به املثل يف اخلطابه؟ 
- �صحبان بن و�ئل. 

بالُعقار؟  املق�شود  • ما 
- �خلمر. 

• من هي عميدة االأدب االإ�شباين يف الع�شر احلديث؟ 
- رو�صا ت�صائل 

قنال  قولنا  اأم  ال�شوي�س  ق��ن��اة   : قولنا  اأ���ش��ح  اأي��ه��م��ا   •
ال�شوي�س؟ 

- كلمة قناة لأنها عربية. 
ا�شتاد؟  كلمة  اأ�شل  • ما 

- يونانية

- هل تعلم �أن مر�ص �لبول �ل�صكري مر�ص ور�ثي.
- هل تعلم �أن �لليمون �ملغلي يفيد يف عاج �لنحافة.

- هل تعلم �أن �لربقوق و�لتفاح ي�صتخدمان يف عاج �لروماتيزم.
- هل تعلم �أن �لإجهاد �لع�صبي و�لتوتر �لنف�صي �أحد م�صببات �لإ�صهال.

- هل تعلم �أن ت�صلب �ل�صر�يني يوؤدي �إىل �رتفاع �صغط �لدم وحدوث �جللطات �لدموية.
- هل تعلم �أن نق�ص �لفو�صفور يف �جل�صم ي�صبب �إجهاد�ً ذهنياً ويقلل �لقدرة على �لركيز.

- هل تعلم �أن زيادة ن�صبة �لبوليك يف �لدم قد تكون بد�ية �لإ�صابة بالروماتيزم.
- هل تعلم �أن �لتهاب �ملفا�صل �ملزمن ي�صيب �لركبتني فقط.

- هل تعلم �أن زيادة ن�صبة �لكحول يف �جل�صم توؤدى �إىل �صعف نب�صات �لقلب.
 -هل تعلم �أن �حتبا�ص �لبول يف �جل�صم يوؤدي �إىل �رتفاع ن�صبة �لبولينا وحدوث حالة ت�صمم ت�صمى �لت�صمم 

�لبوليني.
- هل تعلم �أن �لإفر�ط يف تناول �لربتقال قد يوؤدي �إىل �لإ�صابة بقرحة �ملعدة.

- هل تعلم �أن �رتفاع �صغط �لدم يوؤدي �أحيانا �إىل حدوث نزيف بالأنف.
- هل تعلم �أن �صعف �ل�صهية يعالج بالب�صل و�لثوم.

 يف �حدي �مل�صانع �ل�صغرة وقف �حلار�ص يوؤدي و�جبه جيد�ً فكان يدقق على �لعمال ويفت�ص حقائب يدهم حتى 
ل ي�صرقو� �صيئاً .. وهذه هى �لأو�مر لديه، وقد كان معروفاً عنه ق�صوته وغاظته ومهارته ويف �حد �لأيام �صاهد 
�حلار�ص �حد �لعمال وهو ينقل كمية كبرة من �لق�ص على عربه �صغرة فاأوقف �حلار�ص و�خذ يف تفتي�ص �لعربة 
تفتي�صاً دقيقاً جد�ً ومل يجد �صئ فمنحه �لت�صريح باخلروج.  تكرر ذلك �مل�صهد كثر�ً كل يوم يخرج �لعامل ومعه 
عربه مليئة بالق�ص ويقوم �حلار�ص بالتدقيق فيها بل لقد كان ي�صع �لق�ص على �لأر�ص ثم يقوم باأرجاعه �لعربة 
مرة �خرى وبعد �ن ينتهى يح�ص ر�حة كبرة لأنه يوؤدي عمله على �كمل وجه وبدقة متناهيه فيعتذر للعامل ثم 
يقوم بكتابه �لت�صريح �لازم للخروج ورغم من �ن �لعامل و�حلار�ص ��صبحا �صديقني �ل �نه كلما جاء �لعامل بعربة 
مليئة بالق�ص قام �حلار�ص بتفتي�صها بنف�ص �لطريقة وبعد �ن ينتهى من كتابه ت�صرح �خلروج يقف �لثنان يتبادلن 
�لكام و�لأخبار و�لنكات و�لحاديث �حللوة.  مرت �صهور عديدة على هذ� �لنحو ثم ��صتقال �لعامل و�خذ م�صتحقاته 
ومكافاأته وقبل �ن يغادر �مل�صنع �لقى حتيته على �حلار�ص بحر�رة على �مل �ن ير�ه مرة �خرى و�فرق �لثنان وهم 
�صديقان. جاء مو�صم �خلريف و�حتاج �لفاحون و�ملز�رعون و��صحاب �لبيوت �لكبرة �لتى ت�صم حد�ئق �إىل عربات 
حلمل �ملزروعات و�لق�ص وقد �رتفع �صعرها يف �ل�صوق وهنا قرر �ملدير �ن يبد�أ يف بيع �ملنتج �لز�ئد من تلك �لعربات 
و�لذي حافظ عليه طو�ل هذه �لفرة يف �ملخزن �لكبر �خلا�ص مب�صنعه و�مر باأن يفتح �ملخزن لتوزيع �لعربات على 
�ق�صام �لبيع لتباع للجمهور ب�صعر عايل وعندما فتحو� �ملخزن مل يجدو� فيه ول عربة و�حدة فظنو� �نهم �خطئو� 
فيه ففتحو� كل �ملخازن لكنهم مل يجدو� �أي عربات فكاد �ملدير �ن يجن من �ل�صدمة .. كيف ي�صرق �صخ�صاً ما 250 
عربة وكيف يتم �صحنهم بدون �ن يح�ص هو بذلك، �ين ذهبت �لعربات وكيف خرجت من �مل�صنع .. �ن مل يكن مت 
ت�صريفها �لعام �ملا�صي .. �ين هى هذ� �ل�صوؤ�ل �خذ �ملدير ي�صاأله لنف�صه عدة مر�ت وقد كادت �ع�صابه �ن تنهار ومل 
ت�صل �ل�صرطة �إىل �أي حل وحده فقط .. �حلار�ص هو �لذي عرف �ين �لعربات �لن فقط عرف، كيف مل ينتبه �إىل 
ذلك، ملاذ� مل ي�صاأل نف�صه �ن كان �لعامل يخرج بالعربة كل يوم مليئة بالق�ص لو�صعها يف �ملخلفات خلف �مل�صنع فلماذ� 
ل يعود بالعربة مرة �خرى .. ح�صناً لقد كان كل يوم يخرج بالعربة ول يعود وبذلك �صرق 250 عربة حتت �حلر��صة 

�مل�صددة و�لتدقيق، يا له من حار�ص ي�صتحق �لعجاب ول�ص ي�صتحق �عجاب �كرث.. و�كرث. 

احلار�ص والل�ص العامل

عائ�شة احمد املزروعي
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.

عيدة �شلمان املزروعي
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.

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

الأهل والأ�سدقاء.

عبد اهلل حممد املري
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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ال�ساي للوقاية من ال�سكري
تناول  �ن  علللللملليللة حللديللثللة  در��لللصلللة  �كللللدت   
�ل�صاى �ل�صود ي�صاعد على خف�ص معدلت 

�ل�صابة بالنوع �لثانى من �ل�صكرى.
نيوز  د�ي  هلللللللث  مللللوقللللع  ذكلللللر  وقلللللد  هلللللذ� 
�لأملللركلللي، �أن �لللبللاحللثللني مبللركللز د�تلللا ما 
�أن  وجلللدو�  جنيف،  يف  �نرنا�صونال  ينينغ 
�ملنتظم لل�صاي �لأ�صود يرتبط  �ل�صتهاك 
حيث  بال�صكري،  �لإ�صابة  خطر  بتقلي�ص 
يللحللتللوي �لللل�لللصلللاي �لأ�للللصللللود علللللى عللللدد من 
مللركللبللات �لللفللافللونللويللد �ملللرتللبللطللة مبنافع 

�صحية كبرة.
ونظر �لباحثون يف بيانات تتعلق با�صتهاك 
�ل�صاي �لأ�صود يف 50 بلد�ً بجميع �لقار�ت 
مبعدلت  وقلللارنلللوهلللا   ،2009 �للللعلللام  يف 
وباأمر��ص  و�ل�صرطان،  بال�صكري  �لإ�صابة 

�لتنف�ص و�لقلب و�ل�صر�يني.
وتبنّي �أن �أعلى معدلت �ل�صتهاك لل�صاي 
�ثنني  )�أكللرث من  �يرلند�  كانت يف  �لأ�صود 
�لو�حد(،  لل�صخ�ص  �ل�صنة  يف  كيلوجر�ماً 

وبعدها �ململكة �ملتحدة، وتركيا.


