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مدير جامعة الإمارات يلتقي 
باأع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد 
ا�ضتعداداً للعام الدرا�ضي اجلديد

تقال �شمعون: 

بداأنا بالتمدد عربيًا ... من 
خالل الدراما ال�ضورية وامل�ضرية

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

حترير خم�سينية حب�ستها عائلتها 3 �سنوات
قامت اجلهات الأمنية مبحافظة الطائف بتحرير خم�سينية �سعودية، 
من غرفة اأ�سبه بال�سجن، ُحجزت فيها لقرابة ثالث �سنوات، بح�سب 
ال�سيدة  بنات  اإح��دى  اإن  ال�سحيفة  وقالت  ال�سعودية.   �سبق  �سحيفة 
ك�سفت اأمر احتجازها، وتقدمت ببالغ لدى وكيل حمافظة الطائف، 

وبدوره وّجه ال�ُسرطة ب�سرعة التاأكد من البالغ الوارد. 
ال�سالمة  ���س��رط��ة  الأم��ن��ي��ة مم��ث��ل��ًة يف م��رك��ز  اأن اجل��ه��ات  واأ���س��اف��ت 
باأحد الأحياء  املنزل  باملحافظة، ح�سرت من خالل فرق بحثها عند 
اإخ��راج  يف  اإن�سانياً  وجنحت  ذل��ك  لها  ومت  ال�سيدة،  حترير  اأج��ل  م��ن 
ال�سيدة من ال�سجن املنزيل، والتحفظ على املُحتجزين لدى ال�سرطة، 

كما جرى نقل ال�سيدة مل�ست�سفى امللك عبدالعزيز التخ�س�سي. 

الكال�سيوم مع فيتامني د ال يخّفف اآالم املفا�سل
اأن الن�ساء املتقّدمات يف ال�سن اللواتي ي�سعني  اأظهرت درا�سة جديدة 
اجل��واب يف  وتوّرمها، مل يجدوا  املفا�سل  ل��الآلم  منا�سب  ع��الج  وراء 

تناول الكال�سيوم مع الفيتامني د كما يو�سف يف العادة.
واأفاد موقع )هيلث داي نيوز( الأمريكي اأن باحثني من معهد الأبحاث 
البيولوجية الطبية يف لو�س اأجنل�س، اأجروا درا�سة حللوا فيها بيانات 

اأكرث من 1900 امراة اأمريكية يف مرحلة ما بعد انقطاع الطمث.
وطلب من جمموعة تناول الكال�سيوم مع الفيتامني د ، فيما تناولت 

جمموعة اأخرى حبوباً ل فاعلية لها.
و�سع  من  ُيح�سن  مل  �سنتني،  ط��وال  ه��ذه  املكمالت  تناول  اأن  وتبنّي 

الن�ساء اللواتي ي�سكني من اآلم حادة يف املفا�سل.
اإن عوار�س  وقال املعد الرئي�س للدرا�سة الدكتور روان �سليبوف�سكي، 
الطمث،  انقطاع  بعد  ما  مرحلة  يف  الن�ساء  بني  �سائعة  املفا�سل  اآلم 
من  دولية  وح��دة   400 مع  الكال�سيوم  من  ملغرام  األ��ف  تناول  لكن 

الفيتامني د 3 مل حت�سن حدة هذه العوار�س اأو تقللها .

كيف تتعامل مع نوبات اجلوع؟ 
اإىل  تلقائيا  فنلجاأ  ب��اجل��وع،  ن�سعر  يجعلنا  ال��دم  يف  ال�سكر  انخفا�س 
لها  امل��ف��رط  ب��اجل��وع  ال�سعور  ن��وب��ات  لكن  احل��ل��وى.  بتناول  تعوي�سه 
اأ�سباب اأخرى كعادات الطعام مثال، ومن املمكن اأن تكون اأي�سا ب�سبب 

وجود نق�س يف مواد معدنية وفيتامينات معينة.
وتاأتي نوبات اجلوع املفرط فجاأة وتوجب على من ت�سيبه تناول اأي 
املفرط  اجل��وع  نوبات  من  لنوبة  يتعر�سون  من  ويلتهم  ف��ورا.  طعام 
واحللويات  الدهنية  الأطعمة  وبخا�سة  الطعام،  من  كبرية  كميات 

والأطعمة اململحة.
وه��ن��اك م��ن ت�سيبه ن��وب��ات ج���وع م��ف��رط وت��ك��ون ل��دي��ه غ��ال��ب��ا رغبة 
اأو املك�سرات، وقد يكون �سبب ذلك هو  جاحمة يف تناول ال�سوكولتة 

حاجة اجل�سم اإىل مادة الزنك املوجود يف ال�سوكالتة واملك�سرات.
كما قد تكون نوبة اجلوع موؤ�سرا على نق�س فيتامني ج ، لأن احلاجة 
لهذا الفيتامني تزداد عند التعر�س لالإجهاد، ولذلك ين�سح بتناول 

ح�سة اإ�سافية من الفواكه.
فرمبا  اململحات،  اأك��ل  يف  �سديدة  برغبة  ي�سعر  ال��ذي  ال�سخ�س  اأم��ا 
يكون لديه نق�س يف ال�سوديوم. والبديل ال�سحي لإ�سباع الرغبة يف 
تناول اململحات هو �سرب املاء املعدين الغني بال�سوديوم وبع�س حبات 

الزيتون. ف�سرب املاء �سحي وميالأ املعدة ويذهب ال�سعور باجلوع.
وقد يكون �سبب نوبة اجلوع املفرط نق�سا يف عنا�سر غذائية معينة. 
اللحوم قد يكون لديه نق�س يف  اأو  ال�سجق  اأك��ل  تاأتيه رغبة يف  فمن 
غنية  لأنها  الأف�سل  البديل  هي  البحر  ثمار  تكون  وهنا  ال��روت��ني. 
اإىل م�سادر  اأي�سا  بالإ�سافة  اأوميغا3،  ال�سحية  الدهنية  بالأحما�س 

الروتني النباتية مثل البقول والتوفو.
الغذائية  امل����واد  تعوي�س  ي��ج��ب  امل��ف��رط  اجل���وع  ن��وب��ات  يف  وللتحكم 
الكثرية ال�سعرات احلرارية كال�سوكالتة واحللويات والبطاطا املقلية 
بالفواكه واخل�سراوات الطازجة. كما ُين�سح با�ستخدام طريقة اأخرى 
للحد من نوبات اجلوع وهي الغرغرة با�ستخدام غ�سول الفم، فقوة 

طعم الغ�سول قد ت�سعف الرغبة يف الأكل.

يق�ص �سعره بعد 
عامًا  20

20 ع��ام��ا، ق���رر �ساب  ب��ع��د م����رور 
يبلغ  ال���ذي  �سعره  ق�س  اإجن��ل��ي��زي 
طوله 1.5 مرت ويزن 1.4 كجم، 
بح�سب �سحيفة الأنباء الكويتية. 

وقالت ال�سحيفة، اإن ال�ساب غاريث 
ال�ساد�سة  يف  وه���و  ق���رر  روب��ن�����س��ون 
�سعره  ع��دم ق�س  ع�سر من عمره، 

ليبقى طويال. 
ال�����س��اب  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  واأ����س���اف���ت 
ق�������س ����س���ع���ره م����ن اأج������ل ال��ع��م��ال 
اخل���ريي���ة، وق���د ب��اع��ه ل��ق��اء 500 
جنيه اإ�سرتليني وترع به جلميعة 

اأبحاث ال�سرطان. 

�سفينة ت�سطدم ب�ساطئ 
مزدحم بال�سباحني

فاجاأت �سفينة حربية رو�سية مئات 
الأ�سخا�س الذين كانوا ي�ستمتعون 
بحر  ���س��ف��اف  ع��ل��ى  �سم�س  ب��ح��م��ام 
موقع  بح�سب  رو�سيا،  يف  البلطيق 

�سكاي نيوز عربية. 
التي  ال�سفينة  فاإن  املوقع  وب�سحب 
ا�سطدمت بال�ساطئ املزدحم كانت 
تنفذ عملية تدريب روتينية ح�سب 
م���ا ج����اء يف ب���ي���ان ل������وزارة ال���دف���اع 
الرو�سية ولكن ب�سبب خلل و�سلت 

اإىل هنا. 

ا�ستعادة 68 قطعة 
اأثرية ملتحف م�سري

قالت وزارة الدولة ل�سوؤون الثار يف م�سر 
ب��داأت ترميم متحف ملوي يف  انها  ام�س 
لع��ادة  متهيدا  اجلنوبية  املنيا  حمافظة 
اأثرية  قطعة   68 ا�ستعادة  بعد  افتتاحه 
ف��ق��دت  ق��ط��ع��ة   1040 ن���ح���و  ب����ني  م����ن 
بع�س  اقتحمته  ح��ني  امل��ا���س��ي  ال���س��ب��وع 
بالكامل  ودم��رت��ه  املتطرفة..  اجلماعات 

بعد العتداء على اأفراد احلرا�سة.
امل�ساءلة  ع��دم  عن  اأعلنت  ال���وزارة  وكانت 
ال��ق��ان��ون��ي��ة و����س���رف م���ك���اف���اأة م��ال��ي��ة ملن 
ي��ع��ي��د اأي����ة ق��ط��ع اأث���ري���ة ت��خ�����س امل��ت��ح��ف 
ال���ذي نهبت اأغ��ل��ب حم��ت��وي��ات��ه ي���وم 14 
ق��وات  ف�س  عقب  اجل���اري  اب  اأغ�سط�س 
واجل��ي��زة  ال��ق��اه��رة  يف  اعت�سامني  الم���ن 
ملوؤيدي الرئي�س املنتمي جلماعة الخوان 
امل�����س��ل��م��ني حم��م��د م��ر���س��ي ال�����ذي ع��زل��ه 
بعد  مت��وز  يوليو  م��ن  الثالث  يف  اجلي�س 

احتجاجات حا�سدة على �سيا�ساته.
املتاحف  قطاع  رئي�س  �سرف  اأحمد  وق��ال 
بالوزارة يف بيان ان القطع امل�ستعادة نقلت 
اىل املخزن املتحفي حتت حرا�سة م�سددة 
ح��ت��ى ان���ت���ه���اء ع��م��ل��ي��ات ت��رم��ي��م امل��ت��ح��ف 
ك��ب��رية احلجم  الث��ري��ة  القطع  وع��ر���س 

قبل اعادة افتتاحه جزئيا اأمام الزيارة.

اإىل  الوقت  العايل ط��وال  الكعب  انتعال  ي��وؤدي 
ت�سّيق اأو تق�سري وتر العرقوب )ع�سابة من 
من  اخللفية  اجلهة  يف  تقع  الليفي  الن�سيج 
الكاحل( وفق د. جيم�س اأويل، اأ�ستاذ م�ساعد 

الطبية  ه��ارف��ارد  كلية  يف  العظام  جراحة  يف 
م�ست�سفى  ال���ق���دم يف  م��ع��اجل��ة  ق�����س��م  ورئ��ي�����س 

بريغهام للن�ساء لحظت درا�سة يف عام 2012 
متكرر  ب�سكل  ال��ع��ايل  الكعب  تنتعل  التي  امل���راأة  اأن 

ربلة  ع�سالت  وت�سعف  دائ��م  ب�سكل  ملتوية  اأ�سابعها  وت�سبح  اأق�سر  خطواتها  تكون 
�ساقها، ما يجعلها اأكرث عر�سة لالإ�سابات.

يعدد د. اأويل اإ�سابات القدم الأخرى التي ُتن�َسب عموماً اإىل انتعال اأحذية عالية وغري 
مريحة:

- الأورام: نتوءات عظمية �سلبة تت�سكل على مف�سل الإبهام الكبري.
ي�سبه  )مب��ا  الو�سط  يف  الأ�سابع  وال��ت��واء  تقّو�س  ي�سمل  ت�سّوه  املطرقة(:  )الإ�سبع   -

املطارق ال�سغرية(.
اأو بينها ب�سبب �سغط احلذاء  اأ�سابع القدم  راأ�س  - م�سامري القدم: بقع �سميكة على 

املفرط.
الأحذية  ب�سبب  ب�سكل موؤمل حتت اجللد  الأظافر  تنمو  الأظافر حتت اجللد:  - منو 

التي حت�سر الأ�سابع.
- ت�سوه هاغلوند: ورم موؤمل يف اجلزء اخللفي من الكعب ب�سبب انتعال الكعب العايل.

ل ميكن حمو �سنوات من انتعال اأحذية �سيئة لكن ميكن وقف تطور الأ�سرار وتخفيف 
الأمل عر انتعال حذاء يوفر راحة اأكر.

احلذاء املثايل
يتوقف  معقولة.  اأن����واع  وان��ت��ع��ال  ال��ع��ايل  الكعب  اأح��ذي��ة  م��ن  بالتخل�س  ال��ب��دء  ميكن 
اأف�سل حذاء بالن�سبة اإليك على ال�سن والذوق اخلا�س تكون الأحذية الطبية الأف�سل 
اأكرث مما كانت عليه يف زمن جّداتنا،  اليوم ع�سرية  اأ�سبحت  اأنها  للقدمني )�سحيح 

لكنها ل ُتعتر رائجة فعلياً(.
باخل�سائ�س  احل���ذاء  يت�سم  اأن  يجب  لكن  تف�سلينه  ال��ذي  الأ���س��ل��وب  اختيار  ميكنك 

الآتية:
- مقدمة م�ستديرة مع عمق كاف لي�سع الأ�سابع.

- دعامة منا�سبة لقو�س القدم.
- كعب منخف�س اأو م�سطح )اإذا كنت تنتعلني الكعب العايل منذ �سنوات، قد جتدين 
الأحذية امل�سطحة غري مريحة يف البداية، يف هذه احلالة ميكنك انتعال كعب   منخف�س(.

مادة طرية. يف ما يخ�س احلذاء الذي تنتعلينه للم�سي، الراحة 
والأمان هما عامالن اأ�سا�سيان يو�سي د. اأويل: )نن�سح ب�سراء حذاء رك�س جيد لتخفيف 
تخفيف  يف  اأي�ساً  الريا�سي  احل��ذاء  انتعال  ي�ساهم  الأ�سابع(.  والتواء  الأورام  م�ساكل 
ال�سيخوخة.  الأمريكية لطب  ُن�سرت يف جملة اجلمعية  درا�سة  ال�سقوط وفق  ح��وادث 

ل انتعال احلذاء الريا�سي بدل امل�سي حفاة الأقدام لتجنب ال�سقوط. كذلك، ُيف�سَّ
كنت  اإذا  املنا�سبات.  جميع  اأو  الن�ساء  جميع  ينا�سب  ل  الريا�سي  احل��ذاء  انتعال  لكّن 
اأو  )اإن�س  الكعب  منخف�س  ح��ذاء  انتعلي  اليومية،  للن�ساطات  ح��ذاء  اختيار  تف�سلني 
اأقل( مع نعل ل ي�سبب التزحلق. يف املنا�سبات الر�سمية، ميكنك اختيار حذاء يجمع بني 
وقوياً ومقدمة عري�سة يف منطقة  متيناً  املثايل كعباً  املو�سة والراحة. ي�سمل اخليار 

الأ�سابع.

الت�سوق
الأحذية  اأغلى متاجر  الت�سوق يف  اإىل  ينا�سب قدميك، ل حاجة  ح��ذاء  اأف�سل  لإيجاد 
من الأف�سل الت�سوق يف مكان يوفر جمموعة وا�سعة من املنتجات ويعج بباعة مّطلعني 

مل�ساعدتك على القيام باخليار الأن�سب.
قومي برحلة الت�سوق يف فرتة متاأخرة من بعد الظهر لأن القدمني قد تتورمان بن�سبة 
%10 اإىل %15 خالل النهار. ارتدي اجلوارب التي تريدين ا�ستعمالها مع احلذاء 

الذي �ست�سرتينه، �سواء كانت اجلوارب حريرية اأو قطنية.
نن�سحك اأي�ساً بقيا�س قدميك من وقت اإىل اآخر يو�سح د. اأويل: )حتققي من القيا�سات 
ي��زداد طولها  ال�سن،  التقدم يف  القدم يتغري. مع  الأق��ل لأن حجم  ال�سنة على  مرة يف 
وعر�سها(. عند بع�س الن�ساء، تكون اإحدى القدمني اأكر من الأخرى. يف هذه احلالة، 

نن�سح ب�سراء حذاء ي�سع تلك القدم الأكر حجماً.
هل يجب التفكري باأجهزة تقومي العظام )تلك الدعامات التي يتم د�سها يف الأحذية 
لت�سحيح م�ساكل مثل ارتفاع اأقوا�س القدم اأو القدم امل�سطحة(؟ نحن ن�ساهد اإعالناتها 
على رفوف متاجر الأحذية. لكن يو�سي د. اأويل بعدم اإهدار املال عليها. العلم ل يدعم 

تلك اخليارات: )من الأف�سل اأن ينفق النا�س اأموالهم على حذاء جيد ومريح!(.

الأمعاء  ب�سالمة  يتعلق  فيما  خ�سو�سا  البطيخ،  لفاكهة  عديدة  �سحية  فوائد  احلديثة  الدرا�سات  اأثبتت 
والكلى فقد اأظهرت الدرا�سات اأن البطيخ ل يطفئ العط�س، ويرطب اجللد، وينع�س اجل�سم فح�سب، بل 

قد يفيد كملنّي قوى لالأمعاء، ومادة ت�ساعد على اله�سم، ومقوي للدم، ومفتت حل�سوات الكلى.  
ووجد الباحثون اأن املركبات الطبيعية املوجودة فيه ت�ساعد فى تخفيف �سدة الأمرا�س اجللدية، كما 
تفيد بذوره يف تخفي�س �سغط الدم املرتفع، وميكن ا�ستخدام جذوره يف وقف النزيف الدموي واأكد 
خراء التغذية فى املركز القومي امل�سري للبحوث، اأن هذه الفاكهة غنية بالكثري من العنا�سر، التي 
تكفي حاجة الإن�سان من املاء والفيتامينات واملعادن طوال اليوم، خ�سو�سا يف اأيام ال�سيف احلارة، لذا 
فهو يغني عن ع�سرات الأ�سناف من اخل�سراوات واللحوم، ملا له من اأثر ملطف على املعدة، ومن�سط 

لإنتاج الطاقة.
واأ�سار هوؤلء الباحثون اإىل اأن البطيخ يحتوي على 92 يف املائة من وزنه ماء، كما ي�سم القليل من املواد 

الزللية والدهنية، بينما ت�سل ن�سبة ال�سكريات فيه اإىل 8 يف املائة، ح�سب نوعه ومو�سمه، اإ�سافة 
الغذائية  قيمته  اأن  اإىل  ، لفتني  )�سي(  و  )اأ(  فيتامينات  متو�سطة من  ن�سبة  على  احتوائه  اإىل 
ب�سيطة، مقارنة بقيمته الطبية الكبرية، املتمثلة يف تخفيف حالت الإم�ساك والتهابات اجللد، 

كما ي�ساعد على اإدرار البول، وتنقية الدم، وعالج اأمرا�س الكلى والنقر�س ومر�س البوا�سري.
اأك���دوا على فوائد  اب��ن �سينا، ق��د  اأ�سهرهم الطبيب  ال��ق��دام��ى، وم��ن  ال��ع��رب  وك��ان الأط��ب��اء 

البطيخ العديدة، خ�سو�سا قدرته على تنقية الدم، وعالج الكلف والبهاق وق�سر الراأ�س كما 
ميكن ال�ستفادة من ق�سر البطيخ لعالج العديد من الأمرا�س، منها ارتفاع �سغط الدم، 

واأمرا�س القلب والتهاب الكلى وال�ست�سقاء. 

احلذاء املنا�سب.. اأ�سا�سي 
ل�سحة اأف�سل 

البطيخ فاكهة �سديقة االأمعاء والكلى! 
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ياهو ت�ستحوذ على مطور خدمات للتعرف على ال�سور 
ا�ستحوذت �سركة ياهو على �سركة اآي كيو اإجنين�س )IQ Engines( املطورة 
لإحدى خدمات التعرف على ال�سور، وذلك بهدف ا�ستخدامها يف تعزيز قدرات 
خدمة م�ساركة ال�سور التابعة لها فليكر. وتق�سي ال�سفقة التي رف�ست ياهو 
الإف�ساح عن تفا�سيلها، ب�سم فريق العمل يف اآي كيو اإجنين�س اإىل فريق العمل 
اأنهم  اأو�سحوا  لهم، حيث  بيان  الأوىل يف  ذكر فريق  فليكر، ح�سبما  يف خدمة 
�سيعملون مبوجب ال�ستحواذ على حت�سني قدرات التنظيم والبحث عن ال�سور 
باإيقاف باب ال�سرتاك  اإجنين�س  اآي كيو  ال�سفقة بقيام  يف فليكر. كما تق�سي 
الرجمية  الواجهة  باإيقاف  ي��وًم��ا  ثالثني  بعد  تقوم  اأن  على  فيها،  اجل��دي��د 
API اخلا�سة بها، وجعلها ح�سرية لل�سركة امل�ستحوذة عليها. ُيذكر اأن �سركة 
اآي كيو اإجنين�س انطلقت يف عام 2010 وقامت بتطوير واجهة برجمية ت�سمح 
للعمالء باحل�سول على حمرك بحث ب�سري ميكنه ت�سنيف ال�سور تلقائًيا، ثم 
 )SmartCamera( قامت باإطالق واجهة برجمية تدعى �سمارت كامريا
موجهة لأ�سحاب متاجر البيع بالتجزئة، بحيث ت�سمح لعمالئهم بالتفاعل مع 
�سعارات العالمات التجارية عن طريق م�سحها �سوئًيا عر كامريات هواتفهم 
 )SmartAlbum( الذكية. وقامت ال�سركة بتطوير واجهة �سمارت األبوم
الرجمية، وهي ت�سمح بتحليل ال�سور والتعرف على الوجوه �سمن األبومات 
ا اإىل اأن اآي كيو  ال�سور على الإنرتنت وتطبيقات الأجهزة املحمولة. ُي�سار اأي�سً
اإجنين�س تعمل حالًيا على تطوير تطبيق يدعى غلو )Glow( ي�سمح بتنظيم 
ال�سور على الهواتف الذكية �سمن فئات، وبح�سب و�سوم يتم توليدها تلقائًيا، 
مثل املواقع، والأ�سخا�س، وامل�ساهد، وغريها. جتدر الإ�سارة اإىل اأن ال�ستحواذ 
اأعلنت عنها ياهو  هذا يعتر الأخري يف �سل�سلة طويلة من ال�ستحواذات التي 
 ،)Tumblr( ال�سريع متبلر التدوين  ال�ستحواذ على من�سة  موؤخًرا، مثل 
الريد  اإدارة  وتطبيق   ،)PlayerScale( �سكل  ب��الي  الأل��ع��اب  ومن�سة 
 ،)Qwiki( وتطبيق الفيديو كيو ويكي ،)Xobni( الإلكرتوين اإك�سوبني

واملت�سفح الجتماعي روك ملت )Rockmelt(، وغريها.

يكون  قد  )املنا�سب(  احلذاء  املو�سة  جمالت  تعتربه  ما 
الكعب  اأن  يف  �سك  ال  اإليك  بالن�سبة  اخلطاأ  اخليار 
العايل جدًا واالأ�سكال املدببة وال�سنادل التي تفتقر 

اإىل دعامة توؤذي الكاحلني واأ�سابع القدمني. قد 
يوم  بعد  يومًا  االأح��ذي��ة  تلك  انتعال  ي��وؤدي 
ت�سررت  واإذا  بالقدم.  دائم  �سرر  اإحلاق  اإىل 

القدم، ترتاجع القدرة على احلركة ون�سبح اأقل 
مياًل اإىل ممار�سة الريا�سة.

تبداأ احلركة املريحة واال�ستقاللية من القدمني. 
اإيجاد  عند  راحة  بكل  التحرك  متابعة  ميكنك 

احلذاء املنا�سب.

فرار مليون �سر�سور 
اف����ل����ت م�����ا ل ي����ق����ل ع�����ن م���ل���ي���ون 
منطقة  يف  م��زرع��ة  م��ن  �سر�سور 
واق��ع��ة ���س��رق ال�����س��ني، ح��ي��ث طلب 
اخلراء من ال�سكان احلفاظ على 
ما  بح�سب  الهلع،  وع��دم  هدوئهم 

نقلت ال�سحافة املحلية ام�س.
ه�����ذه  ان  ال�����������س�����ح�����ف  ون�����ق�����ل�����ت 
يف  لت�ستخدم  ت��رب��ى  ال�����س��را���س��ري 

الطب ال�سيني التقليدي.
واو�سحت ال�سحف ان ال�سرا�سري 
افلتت بعدما حطم �سخ�س جمهول 

املكان التي كانت مو�سوعة فيه.
وار���س��ل��ت ال�����س��ل��ط��ات ال�����س��ح��ي��ة يف 
امل���ن���ط���ق���ة خ��م�����س��ة م��ت��خ�����س�����س��ني 
ل���ت���ن���ظ���ي���م ع���م���ل���ي���ة اب����������ادة ل���ه���ذه 
ال�سكان  من  وطلبت  ال�سرا�سري، 

عدم الهلع .
وك����ان م��ال��ك امل���زرع���ة ان��ف��ق اك��رث 
ل��ل��ح�����س��ول  ي������ورو  ال�����ف   12 م����ن 
بي�س  من  كيلوغراما   102 على 
من  اأك���رث  ل��ه  انتجت  ال�سرا�سري 
م��ل��ي��ون �سر�سور  ون�����س��ف  م��ل��ي��ون 
كان يطعمها الفاكهة والب�سكويت.
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عددهم 60 ع�سو هيئة تدري�س

مدير جامعة االإمارات يلتقي باأع�ساء هيئة التدري�ص اجلدد ا�ستعدادًا للعام الدرا�سي اجلديد

االأبناء اخلم�سة واالأب واالأم �سمن اللقاء التعاريف 

•• العني - الفجر:

النعيمي مدير  را���س��د  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  رح���ب 

اجلدد  التدري�سية  الهيئة  باأع�ساء  الم��ارات  جامعة 
واع����رب ع��ن ام��ت��ن��ان��ه لأع�����س��اء ال��ه��ي��ئ��ة اجل���دد على 
اخ��ت��ي��اره��م ج��ام��ع��ة الم�������ارات ل��ل��ع��م��ل ف��ي��ه��ا وان��ه��م 
اختريوا من �سمن مئات املتقدمني للعمل يف الهيئة 

التدري�سية.
وا�سار الدكتور النعيمي ان جامعة المارات متقدمة 
الوىل  اجلامعة  وتعتر  والبحثي  العلمي  املجال  يف 
التدري�س  هيئة  اع�ساء  وتنوع  تعدد  حيث  من  عامليا 
الت�سنيف  ���س��م��ن  وب��ل��دان��ه��م  ث��ق��اف��ات��ه��م  واخ���ت���الف 
الثقافات  لتنوع  انعكا�سا  ياأتي  حيث  اإ���س  كيو  العاملي 
يف دولة المارات العربية املتحدة يف جمتمع منفتح 

يت�سم بالت�سامح والتنوع وتوافر الفر�س للجميع.
واكد مدير اجلامعة ان ان�سمام هذه النخبة العلمية 
ي��ع��د ا���س��اف��ة حقيقية  ا���س��رة ج��ام��ع��ة الم�����ارات  اىل 
والبحثي  العلمي  التطوير  مهمة  تعزيز  يف  ت�سب 

والكادميي للجامعة.  
اجلامعة  مدير  النعيمي  را���س��د  علي  الدكتور  وك��ان 
قد عقد لقاءاً مفتوحا يف فندق هيلتون العني �سباح 
اللذبن  ال��ت��دري�����س اجل���دد  اأع�����س��اء هيئة  اأم�����س م��ع 
ا�ستقتطبتهم اجلامعة هذا العام والبالغ عددهم 60 

ع�سو هيئة تدري�س يف خمتلف التخ�س�سات العلمية 
لكافة كليات اجلامعة مبا فيهم اأع�ساء هيئة تدري�س 
اجلامعة  لر�سالة  تدعيما  وذل��ك   ، الهيئة  خ��ارج  من 
4500 طالب  م��ن  اأك���رث  ال��ع��ام  ه��ذا  ت�ستقبل  وه��ي 

وطالبة من امل�ستجدين.
ومديري  الكليات  عمداء  الرتحيبي  اللقاء  وح�سر 
حيث  املختلفة،  اجلامعة  لإدارات  امل�ساندة  اخلدمات 
اأعدت اإدارة املوارد الب�سرية برناجماً �ساماًل لأع�ساء 

والإق��ام��ة  ال�سكن  حيث  من  اجل��دد،  التدري�س  هيئة 
العني،  مدينة  يف  با�ستقرارهم  يت�سل  مما  وغريها 
وتعريفهم باحلياة اجلامعية واللوائح والنظم املتبعة 

وغريها.
وي����اأت����ي ان�����س��م��ام ه����ذه ال��ن��خ��ب��ة ل�����س��ل��ك ال��ت��دري�����س 
اجلامعة  وا�سرتاتيجيات  خلطط  تدعيما  باجلامعة 
للنهو�س بالعملية التعليمية يف �سياق تي�سري البيئة 
لالنخراط  يدفهم  مبا  للطلبة  اجل��اذب��ة  التعليمية 

باعتبارهم  التعليمية  العلمية  يف  الفعلية  وامل�ساركة 
اجلامعة  خطط  لكافة  امل�ستهدف  الأ�سا�سي  امل��ح��ور 

وخدماتها يف اجلانبني الأكادميي والإداري.
ي�����س��ار اأن اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س اجل����دد ق���د مت 
اختيارهم وفق معايري علمية دقيقة بحثا عن اأف�سل 
مع  متا�سيا  وبالتايل  العامل  جامعات  من  اخل��رات 
التعليم  م�سار  يف  تتوقف  ل  التي  التطوير  �سيا�سات 

اجلامعي.

•• العني-الفجر:

يف اأول لقاء لها مع اأ�سرة جامعة الإمارات الذي عقد بفندق هيلتون العني بح�سور مدير اجلامعة الدكتور 
وهي من  باجلامعة  للعمل  كندا  القادمة من  التدري�س  هيئة  اح��دى ع�سوات  النعيمي حر�ست  را�سد  علي 
هذا  لي�ساركوها  وول��دي��ن  بنات  ث��الث  م��ن  املكونة  اأ�سرتها  واأف���راد  زوج��ه��ا  ا�سطحاب  على  عربية  جن�سية 
اللقاء التعاريف الذي يهدف وب�سكل كبري التعريف بدولة الإمارات ومدينة العني التي ت�سم اجلامعة على 

الأم  الإ���س��ارة من  وتراثهم ويف  الإم���ارات  دول��ة  اأبناء  وتقاليد  بعادات  التعريف  اإىل  اإ�سافة  وجه اخل�سو�س 
واأبناوؤها على طبيعة  اأن يتعرف زوجها  املهم  الإم��ارات قالت من  التي جاءت للعمل بجامعة  الروفي�سورة 
احلياة يف دولة الإمارات والعادات والتقاليد خا�سة بعد اأن عا�سوا لفرتات طويلة باخلارج وقد اأعرب الأب 
والأبناء اخلم�سة عن �سعادتهم بوجودهم يف دولة الإم��ارات ومدينة العني التي يرونها مدينة هادئة حاملة 
وقالوا اأن التعرف على عادات وتقاليد دولة الإمارات هو من الأ�سياء الهامة التي يجب اأن يعلمها كل قادم 

اإىل هذا املجتمع. 

االهتمام �سفة 
اليوم االأول

•• العني-الفجر:

من  كم  اأك��ر  على  احل�سول  وحم��اول��ة  البيانات  بتدوين  من�سغل  الكل 
املعلومات عن املكان الذي قدم للعمل به ، كان هذا وا�سحا يف لقاء مدير 
جامعة الإمارات اأم�س مع اأع�ساء هيئة التدري�س اجلدد حيث �سوهدت 
لتدوين  اهتماماتها  ك��ل  اأع��ط��ت  وق��د  التدري�س  هيئة  ع�سوات  اإح���دى 
ب��ي��ان��ات ال���س��ت��م��ارة ال��ت��ي وزع���ت عليها يف ح��ني ك��ان ه��ن��اك ع�سو هيئة 
التدري�س وزوجته اللذان يت�سفحان موقع اجلامعة يف حماولة للتعرف 

على اأق�سامها العلمية وتوجهها نحو البحث العلمي.

خريطة العني بني يدي 
االأم واالبنة

•• العني-الفجر:

التدري�س اجلديدة  هيئة  لالأم ع�سو  ال�ساغل  كانت  العني  خريطة مدينة 
وابنتها حيث حر�سا �سوياً التعرف على ال�سوارع الرئي�سية والأماكن الهامة 

بها وكذلك املوؤ�س�سات واأ ماكن البنوك وامل�ست�سفيات.
اأع�ساء هيئة التدري�س  اأثناء ا�ستقبال  اأن جامعة الإمارات  اجلدير بالذكر 

اجلدد زودتهم بكل ما يتعلق مبدينة العني وجامعتها .



اأن تزرع يف قلبك  اإىل ذهنك من �ساأنها  اأجوبًة لأ�سئلة قد تتبادر  يف ما يلي 
الطماأنينة.

كيف ينتقل جدري املاء؟
اأو من خالل  ابتالع قطرات من لعاب �سخ�ٍس م�ساب  التنف�س،  عن طريق 
الحتكاك املبا�سر باإ�سابات جلدية. من املحتمل اأن ينقل امل�ساب العدوى اإىل 
الآخرين بني يوٍم اأو يومني قبل ظهور الطفح اجللدي واأ�سبوع بعد طهورها 
تقريباً اأي اإىل اأن جتّف البثور والفقاعات التي تت�سكل على الب�سرة. من هنا 

يثري ظهور حالت جدري املاء يف املدر�سة قلقاً.

ما اأعرا�سه لدى االأطفال؟
ي��ت��ع��ّر���س ال��ط��ف��ل ب��ع��د 14 اإىل 16 ي��وم��اً م��ن الإ���س��اب��ة ب��ال��ع��دوى )ف��رتة 
ح�سانة جدري املاء( اإىل حمى خفيفة ت�سل اإىل 38 درجة واآلم يف الراأ�س، 
ويظهر احمرار على اجللد تتبعه بثور اأو فقاعات ي�سل قطرها اإىل 3 – 4 

ملليمرتات مليئة بال�سائل.

يتغرّي عدد الفقاعات وفقاً للحالة، قد يكون ب�سع فقاعات يف بع�س احلالت، 
10 و2000 فقاعة تغطي اجل�سم باأكمله.  وي��رتاوح يف حالت اأخرى بني 
غالباً ما تظهر الفقاعات، يف البداية، على ال�سدر، املعدة اأو الظهر، وتنت�سر 
الفم.  والقدمني،  اليدين  ال��وج��ه،  ال��راأ���س،  ف��روة  اجل�سم،  لتغطي  تدريجاً 

ويرافق هذا الطفح حكة �سديدة.
البثور  وجت��ّف  داخلها  امل��وج��ود  ال�سائل  يتلبد  البثور،  ظهور  م��ن  اأي���ام  بعد 
وترتك مكانها ق�سوراً بنية اللون، يف هذه املرحلة ي�سبح املر�س غري معٍد. يف 
اليوم ال�ساد�س، ت�سقط الق�سور خملفة بقعًة وردية تختفي من دون اأن ترتك 
املاء يف فرتة ترتاوح  ُي�سفى امل�ساب بجدري  اأثر ما مل يتّم حّكها طبعاً.  اأي 

بني 10 و12 يوماً.

 كيف يتطور؟
12 يوماً، عموماً،  10 اإىل  ميكن للطفل العودة اإىل احلياة الطبيعية بعد 
املاء يف طفولتهم ما مينع  اأ�سيبوا بجدري  الذين  الأ�سخا�س  تتعزز مناعة 
اأن يعني ذلك الق�ساء متاماً على الفريو�س،  الإ�سابة بها جم��دداً، من دون 
بل يبقى موجوداً بن�سبة �سئيلة يف اجل�سم وحتديداً يف العقد 
 20% اإىل   15 الن�سبة لدى  تن�سط هذه  الع�سبية، وقد 
من الأ�سخا�س يف اأع�ساب الب�سرة لتظهر على �سكٍل قوباء 

منطقية.
ما العالجات املتاحة؟

على  يعتمد  ع��الج  اأي  يتطلب  ل  ف��ريو���س��ي  م��ر���س  اجل���دري  داء   
م�سادات حيوية. قد ي�سف الطبيب للطفل امل�ساب عالجاً 
ي��خ��ف��ف م���ن اأع����را�����س اجل�����دري ك��م�����س��ادات 
ال���ه���ي�������س���ت���ام���ني وحم�����ل�����ول م����ط����ّه����ر، وق���د 
ال��ع��دوى  ح���الت  يف  حيوياً  م�����س��اداً  ي�سف 
للفريو�سات  م�ساداً  وعالجاً  البكتريية، 

يف احلالت ال�سديدة اأو املعقدة.

ما و�سائل الوقاية من املر�س وكيف 
ميكن جتّنبه؟

اأن�����ه م���ر����س م���ع���ٍد، ينتقل  مب���ا 
امل���اء بفعل الح��ت��ك��اك  ج���دري 
امل��ب��ا���س��ر ب��ني ���س��خ�����ٍس م�ساب 
و���س��خ�����ٍس ���س��ل��ي��م. غ��ال��ب��اً ما 
ي��ك��ون امل��ر���س ح��م��ي��داً ل��دى 
اأن��ه قد ي�سبح  اإل  الأط��ف��ال 
م��ع��ق��داً م���ع ال��ع��م��ر ول���دى 

لذلك  احلوامل،  والن�ساء  املناعة  جهاز  يف  �سعفاً  يعانون  الذين  الأ�سخا�س 
من ال�سروري اأخذ احليطة لتجّنب نقل املر�س اإىل هوؤلء.

 
ن�سائح

• عّلمي طفلك اأن يغطي فمه واأنفه مبنديل عند ال�سعال اأو العط�س، واأن 
يرميه مبا�سرًة بعد ال�ستعمال، ويف حال مل يكن الطفل يحمل معه مندياًل، 

عّلميه اأن يغطي اأنفه وفمه بكوع يده.
• منذ بلوغه ال�سنتني، عّلمي طفلك اأن يغ�سل يديه باملاء وال�سابون بانتظام 
لتبقى  دائ��م��اً  اأظ��اف��ره  قلمي  جيد.  ب�سكٍل  اأ�سابعه  بني  يفرك  واأن  وب��ك��رثة، 

نظيفة.
• اغ�سلي يديك باملاء وال�سابون قبل مل�س الطفل وبعد مل�سه.

• احر�سي على عدم تبادل الر�ساعات اأو امل�سا�سات واأغطية الثدي مع اأي 
من اأفراد العائلة، ونظيفها جيداً بعد كّل ا�ستعمال.

واإن  اإخوته البتعاد عنه حتى  امل�ساب واطلبي من  الطفل  جتّنبي تقبيل   •
مل يكونوا مر�سى.

 19 عند  على حرارتها  واحل��ف��اظ  ي��وم  ك��ّل  تهوئة غرفته  على  احر�سي   •
درجة.

امل�سرتكة،  النقل  )و�سائل  العامة  الأماكن  اإىل  الطفل  ا�سطحاب  تفادي   •
املراكز التجارية وامل�ست�سفيات...( واحر�سي على األ يقرتب طفلك املري�س 

من الأ�سخا�س ال�سعفاء كاملر�سى واحلوامل.
ب�سكٍل اأدق، ل بّد من اأن تعلمي اأن اجلدري ي�سيب، ب�سكٍل خا�س، الأطفال بني 
عمر ال�سنة والأربع �سنوات، اإذ ت�سّكل هذه الفئة %58 من مر�سى اجلدري، 
يليها الأطفال الر�سع. نادراً ما ُي�ساب البالغون، واإن ح�سل ذلك فيكون يف 
املرحلة العمرية بني 25 و34 عاماً، اإذ ينتقل الفريو�س فيها من الأطفال 

اإىل الأهل الذين مل ي�سابوا باجلدري، ومن هنا ل بّد من اأخذ احليطة.
 

هل من �سرورة لللقاح؟
اأن بع�س احلالت  اإل  امل��اء مر�ساً حميداً،  ُيعتر ج��دري  اأغلب احل��الت،  يف 

ي�ستدعي القلق واحليطة ويجرك على مراجعة الطبيب فوراً.

عند االإ�سابة باحلمى
احل���رارة  م��ن  ج�سمه  ليتخل�س  الطفل  يرتديها  ال��ت��ي  امل��الب�����س  خففي   •

واعر�سي عليه �سرب املياه بانتظام.
 19 ال��غ��رف��ة واحل��ف��اظ على درج���ة احل����رارة عند  اح��ر���س��ي على تهوئة   •

درجة.
اعتمدي البارا�سيتامول لعالج احلمى. ل تلجاأي اإىل الأ�سرين ملعاجلة   •

الطفل لتجنيبه الإ�سابة مبر�ٍس نادٍر ولكن خطري )متالزمة راي(.

اإر�سادات
• اأبلغي احل�سانة اأو ال�سخ�س الذي يرعى طفلك اأو املدر�سة اأو مكان عملك 
)احل��وام��ل...(،  للخطر  املعر�سني  الأ�سخا�س  واإب��ع��اد  خا�سة  تدابري  لأخ��ذ 
اأو اإىل  اأن ُي�سفى ويزول اجلدري متاماً  اإىل  اتركي الطفل امل�ساب يف املنزل 

اأن ي�سل اإىل مرحلة الق�سور.
الثانوية، من خالل  العدوى  احتمال  عنه  واأبعدي  بب�سرة طفلك  اعتني   •
اعتماد اأ�ساليب العناية ال�سحية املالئمة: ا�ستخدمي �سابونة خفيفة اأثناء 
ا�ستحمام طفلك، اغ�سلي يديه ب�سكل متكرر، جففي ج�سمه بعد ال�ستحمام 
الطفل  ح��ّك  ح��ال  يف  بال�سابون.  واغ�سليها  اأظ��اف��ره  قّلمي  فركه،  وجتنبي 

جلده، قد تلتهب البثور وترتك ندباً لذلك اطلبي منه ارتداء قفازات.
• جتنبي امل�ساحيق اأو املراهم لأنها تزيد من حدة العدوى.

اأو  الطبيب  ن�سيحة  )اطلبي  �سائاًل مو�سعياً  ا�ستخدمي حملوًل معقماً   •
ال�سيديل(.

حتويل جمرى ال�سرايني اأم ق�سطرة مع زرع دعامة: كيف ميكن االختيار؟ يعود القرار اإىل طبيبك، لكن من املفيد اأي�سًا اأن تفهم وتقّيم 
خياراتك بنف�سك.

جدري املاء مر�س �سديد العدوى و�سائع بني االأطفال، ُيعزى اإىل الفريو�س النطاقي احلماقي الذي ينتمي اإىل ف�سيلة فريو�سات الهرب�س. 
ُي�ساب به االأطفال الذين تقّل اأعمارهم عن 12 عامًا، وقد �سهد العام احلايل اإ�سابات باأعداد هائلة، علمًا اأن 5% من احلاالت قد ت�سيب 

اأ�سخا�سًا بعد بلوغهم الع�سرين من العمر. 

جدري املاء... ن�سائح واإر�سادات للوقاية والعالج 

قلبَك... اخرت اجلراحة املنا�سبة 

�شحة وتغذية
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ال�����دم  ي�������س���خ  ال����ق����ل����ب ل 
ب���ك���ل ب�������س���اط���ة ب�����ل اإن�����ه 

ال�سمود.  اإىل  يحتاج 
ب���ال���ت���ايل، ح���ني ت��ه��دد 
ال�����س��راي��ني ال��ت��اج��ي��ة 
الدم  تدفق  امل�سدودة 
ب��د  ل  ال���ق���ل���ب،  اإىل 

م����ن ال���ت���ح���رك. ث��م��ة 
مقاربتان اأ�سا�سيتان:

هي  الأوىل  ال��ط��ري��ق��ة   •
زرع  م����ع  ال��ق�����س��ط��رة 

دع������ام������ة: ي��ت��م 
د��������������س 

اأ����س���الك ق��اب��ل��ة للطي يف  ُم��غ��ّل��ف مب��ج��م��وع��ة  ب��ال��ون �سغري 
ال��ذراع ويتم و�سله بالقلب. عند  اأو  وعاء دموي يف الفخذ 
كانت  التي  الكول�سرتول  �سفيحة  تت�سّطح  البالون،  نفخ 
تعيق ت��دف��ق ال���دم ع��ر ال�����س��ري��ان. ع��ن��د ت��ف��ري��غ ال��ب��ال��ون 
وا�ستخراجه، تبقى الدعامة هناك لفتح ال�سريان. ُت�سمى 

هذه اجلراحة )ق�سطرة بالبالون مع زرع دعامة(.
ال�سريان التاجي(:  الثانية هي )طعم جمازة  الطريقة   •
وريد  اأو  �سريان  خياطة  تتم  املفتوح،  القلب  جراحة  خالل 
ال��دم حول  اآخ��ر يف اجل�سم لإع��ادة توجيه  ماأخوذ من مكان 

ال�سريان امل�سدود.
ال��ق��رار لي�س ع�سوائياً، بل  الأف�����س��ل؟  م��ا ه��و اخل��ي��ار 
ي��ت��وق��ف اخل���ي���ار ال�����س��ائ��ب ع��ل��ى ع���دد من 
دون���ال���د  د.  ب��ح�����س��ب  ال����ع����وام����ل 
ك��وت��ل��ي��ب، خ��ب��ري يف اإع���ادة 
الإم������داد ال���دم���وي يف 
ج��ام��ع��ة ه���ارف���ارد 
وج��������������������������راح يف 
مركز ديكوني�س 

الطبي.
يقول د. كوتليب: 
)م�����س��األ��ة الخ��ت��ي��ار 
ال��دع��ام��ة  زرع  ب���ني 
وج��������������راح��������������ة 
حت���������������وي���������������ل 
جم����������������������������رى 
ال�����������س�����راي�����ني 
املر�سى  تخ�ّس 
امل�����س��اب��ني مب��ر���س 

�سرايني  ث��الث��ة  ي�سمل  ال���ذي  امل��ت��ع��ددة  ال��دم��وي��ة  الأوع���ي���ة 
ت��اج��ي��ة. ي��ط��اول امل��ر���س ب��ني رب���ع وث��ل��ث امل�����س��اب��ني مبر�س 

ال�سريان التاجي(.
جمرى  حتويل  جراحة  اإىل  اللجوء  يجب  احل��ال��ة،  ه��ذه  يف 
ال�سرايني ما دام ل يكون خطر اجلراحة مرتفعاً جداً عند 

املري�س.
التاجي  ال�سريان  مر�س  اإىل  )بالن�سبة  كوتليب:  د.  يو�سح 
حتويل  خ��ي��ار  اأن  الآن  تبني  ���س��راي��ني،  ث��الث��ة  ي�سمل  ال���ذي 
جم���رى ال�����س��راي��ني ي��ت��ف��وق ع��ل��ى زرع ال��دع��ام��ة، م��ع بع�س 
ال�����س��ري��ان  يف  الت�سيق  ي��ك��ون  ح��ني  املحتملة  ال���س��ت��ث��ن��اءات 
جمرى  حتويل  ج��راح��ة  ُتعتر  عموماً،  لكن  ج���داً.  ق�سرياً 

ال�سرايني اخليار الأف�سل يف هذا املجال(.

الطعم ملعاجلة اأهم �سريان
ل تكون ال�سرايني التاجية الثالثة يف القلب مت�ساوية. اأهم 
�سريان ا�سمه ال�سريان الأمامي الأي�سر الهابط. يو�سل الدم 
اإىل اجلدار الأمامي كله من القلب، وهو اجلزء الذي ي�سمل 
التي  املنطقة  يف  امل��وج��ودة  تلك  م��ن  بكثري  اأك���رث  ع�سالت 
يغذيها اأحد ال�سريانني التاجيني الآخرين. يكون ت�سيق اأو 
ان�سداد ال�سريان الأمامي الأي�سر الهابط اأكرث خطورة من 

ت�سيق اأو ان�سداد ال�سرايني الأخرى.
غ��ال��ب��اً م��ا ت��ك��ون ج��راح��ة حت��وي��ل جم��رى ال�����س��راي��ني اأف�سل 
خيار لن�سداد ال�سريان الأمامي الأي�سر الهابط. اإذا مل يكن 
ال�سريان م�سدوداً ومل ترز اأي عوامل معقدة اأخرى، غالباً 
ما ُت�ستعمل جراحة الدعامة حتى يف حال ان�سداد ال�سريانني 

الآخرين.
اأحدهما  وك��ان  �سريانني  ان�سداد  ح��ال  )يف  كوتليب:  يقول 
ال�سريان الأمامي الأي�سر الهابط، ل �سيما اجلزء الأعلى منه، 

تدعم البيانات اللجوء اإىل جراحة حتويل جمرى ال�سرايني 
لكن لي�س بن�سبة مقنعة كما مع مر�س ال�سرايني الثالثية. 
ثمة م�سائل �سائكة مثل التاأكد من �سهولة معاجلة الأوعية 

بالدعامة اأو وجود عوامل خطر اأخرى عند املري�س(.
ث��م��ة ع��ام��ل م��ه��م اآخ����ر: ت�ستعمل ج��راح��ة حت��وي��ل جم��رى 
)�سريان  اآخ���ر  �سرياناً  الهابط  الأي�����س��ر  الأم��ام��ي  ال�سريان 
جلراحة  القلب(  من  بالقرب  ال�سدر،  يف  يقع  ال��ذي  الثدي 
ال�سريان  نادرة ويدوم طعم جمازة  امل�ساعفات  الزرع. تبقى 
الثدي ط��وال عقود. كذلك،  �سريان  ي�ستعمل  ال��ذي  التاجي 
ن �سد الن�سداد لأ�سباب ل  يبقى �سريان الثدي �سبه حم�سّ

تزال جمهولة.
الأم��ام��ي  ال�سريان  يف  دع��ام��ة  زرع��ن��ا  )اإذا  كوتليب:  يو�سح 
لكن  الن�سداد  من  املنطقة  تلك  �سنحمي  الهابط،  الأي�سر 
تبقى بقية اأجزاء ذلك ال�سريان ه�سة، بينما حتمي جراحة 
حتويل جمرى ال�سرايني اجلزء الأ�سفل من ال�سريان ب�سكل 

دائم على الأرجح(.

متى تكون الدعامة اخليار الأف�سل؟
تكون  الأي�����س��ر،  الأم��ام��ي  بال�سريان  احل��ال��ة  تتعلق  ل  ح��ني 

الدعامة اخليار الأول عموماً.
يقول كوتليب: )اإذا كنا نتكلم عن ان�سداد يف �سريان اأو حتى 
�سريانني، ل يتم التناق�س مع املري�س عن �سرورة الختيار 
ب��ني حت��وي��ل جم��رى ال�����س��ري��ان اأو ال��دع��ام��ة ب��ل ع��ن وج��وب 
الختيار بني الدعامة والعالج الطبي(. يعني العالج الطبي 
ملتابعة  القلب  وزي��ارة طبيب  الأدوي���ة  تناول  ه��ذه احلالة  يف 
اإج��راء جراحات غازية مثل  ال�سحي، لكن من دون  الو�سع 

حتويل جمرى ال�سريان اأو الق�سطرة.
الأف�سل، حني ل  الدعامات اخليار  تكون  اأخ��رى  ح��الت  يف 

يعود حتويل جمرى ال�سرايني خياراً وارداً.
عر  الهابط  الأي�سر  الأم��ام��ي  ال�سريان  اإ�سالح  ي��دوم  فيما 
ي��دوم طعم جمازة  ال�سخ�س، ل  الثدي ط��وال حياة  �سريان 
نف�سها.  للمدة  الآخ��ري��ن  ال�سريانني  يف  ال��ت��اج��ي  ال�سريان 
ت�ستعمل هذه اجلراحات يف العادة اأوردة بدل ال�سرايني. لكن 
يف ن�سف احلالت، ت�سعف الأوردة التي ُيعاد توجيهها بعد 8 

اأو 10 �سنوات.
املري�س  وي��ح��ت��اج  ذل���ك  )ح���ني يح�سل  ك��وت��ل��ي��ب:  د.  ي��ق��ول 
اإج��راء جراحة ثانية لتحويل  اإ�سافية، ميكن  اإج��راءات  اإىل 
ب�سكل  الدعامات  ا�ستعمال  نف�سل  لكننا  ال�سرايني،  جمرى 

عام(.

طعم جمازة ال�سريان التاجي اخليار الأف�سل عند الإ�سابة 
بال�سكري

بالن�سبة اإىل امل�سابني بال�سكري، ترتاجع امل�سائل التي يجب 
ال�سرايني  جم��رى  حتويل  ج��راح��ة  ب��ني  لالختيار  تقييمها 
ال�سرايني  جم��رى  حتويل  جراحة  تتفوق  الدعامات.  وزرع 

على الق�سطرة ب�سكل عام.
عند ان�سداد اأكرث من �سريان واحد يف القلب، وجدت درا�سة 
معدلت  ي�سجل  التاجي  ال�سريان  جم��ازة  طعم  اأن  حديثة 

جناة اأف�سل عند وجود العوامل الآتية:
• ال�سكري.

• عادة التدخني.
• ق�سور القلب.

• مر�س ال�سريان املحيطي.
اإىل  ال��ل��ج��وء  ع��ن��د  ب�سيطة  بن�سبة  ال��ن��ج��اة  م��ع��دل  ي��رت��ف��ع 
الق�سطرة وزرع الدعامة لدى الأ�سخا�س الذين ل يواجهون 

اأياً من هذه العوامل.
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يراعه  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�سية:  عبداجلليل  �سادق  حممد  مدعي/ 
عمالية    م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات    اجلن�سية:  العامة  للمقاولت 
املطلوب اعالنه/ يراعه للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات  عنوانه: بالن�سر 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 
 8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/9/16
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �سباحاً 
العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا 
على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  امل�ستنداتك موقعا 

القل. �سدر بتاريخ  2013/7/14
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1418 عم جز- م ع-ب- اأظ

موؤ�س�سة  عليه:  مدعي  افغان�ستان  اجلن�سية:  جول  امني  مرخان  نيك  مدعي/ 
النجم العايل للنقليات واملقاولت العامة اجلن�سية: المارات مو�سوع الدعوى: 
م�ستحقات عمالية   املطلوب اعالنه/  موؤ�س�سة النجم العايل للنقليات واملقاولت 
العامة اجلن�سية: المارات  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/9/15 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/7/17
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10879 بتاريخ   2013/8/26     
  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1769 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ ظفر احمد عبيد الرحمن اجلن�سية: بنغالدي�س  مدعي عليه: موؤ�س�سة 
م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  الكهربائية  لعمال  املذنب 
عمالية املطلوب اعالنه/ موؤ�س�سة املذنب لعمال الكهربائية اجلن�سية: المارات   
عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
باحل�سور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/9/16 موعدا  املوافق  الثنني 
ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
مبدينة حممد بن زايد - مزيد مول �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/7/28
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10879 بتاريخ   2013/8/26     
  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2154 عم جز- م ع-ب- اأظ

موؤ�س�سة  عليه:  الهند  مدعي  اجلن�سية:  كوتي  برامبيل حممد  �سريام  مدعي/ 
م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  التجارية  للتوكيالت  باملر 
عمالية املطلوب اعالنه/ موؤ�س�سة باملر للتوكيالت التجارية اجلن�سية: المارات    
عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
باحل�سور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/9/16 موعدا  املوافق  الثنني 
ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام 

على القل. �سدر بتاريخ  2013/7/22
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10879 بتاريخ   2013/8/26     
  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2088 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ ا�سامة ال�سيد �سعد املر�سي عكا�سه اجلن�سية: م�سر   مدعي عليه: الوراق 
عمالية    م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  للطباعة  احلمراء 
املطلوب اعالنه/ الوراق احلمراء للطباعة اجلن�سية: المارات   عنوانه: بالن�سر 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 
 8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/9/11
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحاً 
العمالية مدينة حممد بن زايد �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/7/15
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10879 بتاريخ   2013/8/26     
  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1647 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ نور المني �سرياز ال�سالم اجلن�سية: بنغالدي�س  مدعي عليه: ان�ساتي 
عمالية    م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  لالزياء 
بالن�سر  عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  لالزياء  ان�ساتي  اعالنه/  املطلوب 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 
 8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/9/15
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحاً 
العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا 
على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  امل�ستنداتك موقعا 

القل. �سدر بتاريخ  2013/7/17
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10879 بتاريخ   2013/8/26     
  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2136 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ جافيد اقبال فهيم الدين اجلن�سية: باك�ستان مدعي عليه: خياط اعجاز 
عمالية    م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  زايد  مدينة  فرع  
املطلوب اعالنه/  خياط اعجاز فرع  مدينة زايد اجلن�سية: المارات   عنوانه: 
بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني 
ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/9/16 املوافق 
8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا 
على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  امل�ستنداتك موقعا 

القل. �سدر بتاريخ  2013/7/18
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10879 بتاريخ   2013/8/26     
  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1002 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ بالبري �سينغ تارا �سينغ اجلن�سية: الهند  مدعي عليه: الوايف للمقاولت 
اعالنه/   املطلوب  عمالية  م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية: 
الوايف للمقاولت اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر)بال�سحيفة املعدلة املقدمة 
بجل�سة اليوم( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/9/17 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام 

على القل. �سدر بتاريخ  2013/7/16
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10879 بتاريخ   2013/8/26     
  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1788 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ ح�سان احمد عثمان �سامل اجلن�سية: م�سر مدعي عليه: ابناء الب�سرى 
الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  العامة  وال�سيانة  للمقاولت 
م�ستحقات عمالية   املطلوب اعالنه/ ابناء الب�سرى للمقاولت وال�سيانة العامة 
ذ.م.م اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/9/11 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/7/24
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10879 بتاريخ   2013/8/26     
  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   938و2013/939 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعيان/ 1- عبدالقادر عبدالوهاب 2- حممد نور العامل مهري علي اجلن�سية: 
بنغالدي�س  مدعي عليه: يو�سف ا�سماعيل احلمادي لل�سيانة العامة اجلن�سية: 
المارات مو�سوع الدعوى: م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/ يو�سف ا�سماعيل 
املدعي  ان  بالن�سر حيث  المارات عنوانه:  العامة اجلن�سية:  لل�سيانة  احلمادي 
 2013/9/15 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام 
امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا 
او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  

2013/7/17
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10879 بتاريخ   2013/8/26     
  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2123 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ اخرت عبا�س �سكندر خان اجلن�سية: باك�ستان مدعي عليه:موؤ�س�سة ديزاين 
م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  الداخلي  للت�سميم  املانيا 
عمالية   املطلوب اعالنه/ موؤ�س�سة ديزاين املانيا للت�سميم الداخلي اجلن�سية: 
المارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/9/16 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية 
- الكائنة حممد بن زايد- مزيد مول   �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/7/17
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10879 بتاريخ   2013/8/26     
  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   975و2013/976 عم جز- م ع-ب- اأظ

اجلن�سية:  جمول  احمد  2-حممد  حممود  ا�سماعيل  عبداجلبار   -1 مدعيان/ 
امل�سلحة  والنجارة  للحدادة  مو�سالوي  احمد  موؤ�س�سة  عليه:  مدعي  �سوريا 
اعالنه/   املطلوب  عمالية  م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية: 
المارات   اجلن�سية:  امل�سلحة  والنجارة  للحدادة  مو�سالوي  احمد  موؤ�س�سة 
عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/9/17 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام 

على القل. �سدر بتاريخ  2013/7/10
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10879 بتاريخ   2013/8/26     
  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1912 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ حممد جاهاجنري باتواري عبا�س باتواري اجلن�سية: بنغالدي�س    مدعي 
المارات    اجلن�سية:  ذ.م.م  والتنظيفات  العامة  للمقاولت  لند  جرين  عليه: 
للمقاولت  اعالنه/ جرين لند  املطلوب  الدعوى: م�ستحقات عمالية  مو�سوع 
املدعي  ان  بالن�سر حيث  عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  والتنظيفات  العامة 
 2013/9/15 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام 
امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا 
او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  

2013/7/15
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10879 بتاريخ   2013/8/26     
  اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1622 عم جز- م ع-ب- اأظ

�سنابل  �سبع  عليه:  مدعي  باك�ستان    اجلن�سية:  نبي  بري  جول  رحمن  مدعي/ 
عمالية    م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات   اجلن�سية:  العامة  للمقاولت 
عنوانه:  المارات   اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  �سنابل  �سبع  اعالنه/   املطلوب 
بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد 
ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/9/15 املوافق 
8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة حممد 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  مول  مزيد  زايد-  بن 
الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك 

بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/7/21
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10879 بتاريخ   2013/8/26     
 اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/967 عم جز- م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�سية:  احلق  �سراز  ليت  عبدالرحمن  مدعي/ 
الهانوفيل للرخام وال�سرياميك اجلن�سية: المارات مو�سوع الدعوى: م�ستحقات 
عمالية   املطلوب اعالنه/ الهانوفيل للرخام وال�سرياميك اجلن�سية: المارات   
عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
باحل�سور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/9/16 موعدا  املوافق  الثنني 
ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام 

على القل. �سدر بتاريخ  2013/7/17
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10879 بتاريخ   2013/8/26     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/158 ت  عمل -م ع- ت- اأظ)
املنفذ  التنفيذ/را�سد احمد احلاج عبدالحمن اجلن�سية: بنغالدي�س    طالب 
اجلن�سية:  العامة  وال�سيانة  للمقاولت  ال�سفراء  الواحة  موؤ�س�سة   : �سده 
وال�سيانة  للمقاولت  ال�سفراء  الواحة  موؤ�س�سة  اعالنه:  املطلوب  المارات 
المة اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/297 عمايل م ع- �س- اأظ   
طلب  لنظر  موعدا   2013/9/17 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد 
التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ -  الكائنة 
اعاله،    ال�سند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10879 بتاريخ 2013/8/26     
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2013/306   مدين جزئي                                      
اىل املحكوم عليه /1- �سركة حنني لتاجري ال�سيارات ذ.م.م وميثلها مديرها/ 
ب���ان املحكمة حكمت  اب��راه��ي��م اجل����راد جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة نعلنكم  خ��ال��د 
ل�سالح  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2013/7/22 ب��ت��اري��خ  املنعقدة  بجل�ستها 
للمدعي مبلغ خم�سة  ت��وؤدي  ب��ان  املدعى عليها  بالزام   : ف��روخ  احمد  ا�سامة   /
و�سبعون الف درهم مع الفائدة القانونية 9% من تاريخ التقا�سي وحتى ال�سداد 
التام والزامها بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم كاأتعاب للمحاماة.  حكما 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�ضم الق�ضايا املدنية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10879 بتاريخ 2013/8/26     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 522 /2013 عقاري كلي                                 

اىل املدعى عليه /1- بار�سوا هولدينجز ليمتد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ حممد هادي ا�سغر ذو النواري وميثله:ناجي علي احلاج ابراهيم بي�سون قد اقام 
املدعى  وال��زام  التداعي  طريف  بني  العقد  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
والفائدة  ال�سمان  بح�ساب  املودعة  درهم   694.569.12 وق��دره  مبلغ  و�سداد  برد  عليها 
، مع الزام املدعى عليها  القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد 
بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 
2013/9/2 ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور او من 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
 ق�ضم الدعاوي العقارية                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10879 بتاريخ 2013/8/26     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 164 /2013 مدين كلي                                 

اىل اخل�����س��م امل��دخ��ل /1- ���س��رك��ة زع���ل ���س��وب��ر م��ارك��ت) ��������س.ذ.م.م(  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / نيالبو نتومال يو�سف عبداهلل وميثله: نا�سر 
ال��دع��وى ومو�سوعها املطالبة بندب  م��ال اهلل حممد غ���امن    قد اق��ام عليك 
خبري متخ�س�س مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �س  املوافق 2013/9/2  الثنني  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
ch2.D.18 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما 

القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�ضم الق�ضايا املدنية                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10879 بتاريخ 2013/8/26     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 833 /2013 جتاري كلي                                 

اىل املدعى عليه/1- �سركة روبا�ست للمقاولت- دبي ) ذ.م.م(  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / ا�ستيك للتجارة العامة ) ���س.ذ.م.م( وميثله: ريا�س 
عبداملجيد حممود الكبان    قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعى عليها مببلغ وقدره )128.574.90 درهم( مع الفائدة القانونية بواقع 
9% �سنويا من تاريخ اقامة الدعوى وحتى  متام ال�سداد وامل�ساريف والر�سوم 
ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/9/11 
من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.E.22 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10879 بتاريخ 2013/8/26     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 677 /2013 جتاري كلي                                       
اىل املدعى عليه/1- حممد خلف حيدر عبداهلل احلو�سني جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / م�سرف ابوظبي ال�سالمي) �سركة م�ساهمة عامة(   وميثله: 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود 
بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )324473.13 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2013/9/19 ال�ساعة 9.30 �س 
بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10879 بتاريخ   2013/8/26     
    اعالن حكم يف الدعوى 2013/1061

املحكوم �سدها: عاطف هادي عطايا    العنوان: بالن�سر 
اليجارية  امل��ن��ازع��ات  ف�س  جل��ان  ادارة  قبل  م��ن  حكم  �سدر   2013/7/24 ت��اري��خ  يف  افادتكم  ن��ود   
متكن  موؤ�س�سة  لها:  املحكوم  ل�سالح  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف  احل�سوري  مبثابة  )اب��وظ��ب��ي( 
 2011/8/28 يف  امل���وؤرخ  الي��ج��ار  عقد  بف�سخ  اول:  احل�����س��وري:  مبثابة  اللجنة  حكمت  العقارية  
واخالء املدعى عليه الول من ال�سقة الكائنة يف الفيال )5( مبنطقة امليناء- �سرق 12- قطعة رقم 
6 واملو�سحة بالعقد و�سحيفة الدعوى وت�سليمها خالية من ال�سواغل وال�سخا�س للمدعية ويف 
احلالة التي كانت عليها وقت التعاقد. ثانيا: بالزام املدعى عليه الول بان يوؤدي للمدعية اجرة 
عني النزاع اعتبارا من تاريخ 2012/9/5 وحتى الخالء الفعلي بواقع الجرة ال�سنوية 53000 درهم 
م�سافا اليها ن�سبة الزيادة ال�سنوية املقررة قانونيا بواقع 5% �سنويا اعتبارا من 2012/9/5 والزمته 
بامل�سروفات ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات.   حكما قابال لال�ستئناف خالل )15يوما( اعتبارا 

من اليوم التايل لن�سر هذا امل�ستند.  
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10879 بتاريخ 2013/8/26     
مذكرة  اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/755  ا�ضتئناف جتاري
�سركة  بن�سبة 15% يف  �سريكا  امل�ستاأنف �سدهما / 1 -خليل ج��ورج كركر- ب�سفته  اىل 
�سريكا  ب�سفته  الفهيم-  علي  عبدالرزاق  عبدالرحيم  ذ.م.م2-حممد  القليمية  �سارة 
بن�سبة 6% يف �سركة �سارة القليمية وب�سفته �سريكا بن�سبة 10.2 يف �سركة �سارة الثالثي 
المارات ذ.م.م. جمهول حملي القامة مبا ان امل�ستاأنف /ح�سني بن علي بن عبداهلل 
العنزي- ب�سفته �سريكا ب�سركة �سارة الثالثي المارات ذ.م.م وميثله: حمدان عبداهلل 
عبدالرحمن علي الهربي  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2012/467 
املوافق 2013/9/11  الربعاء  يوم  لها جل�سه  بتاريخ 2013/5/15 وح��ددت  كلي  جتاري 
ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة ch2D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا 
ق�ضم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ضتئناف

العدد  10879 بتاريخ   2013/8/26     
اعالن احلكم يف الق�ضية رقم 2013/818 جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليه/ عبداحلميد نبي بخ�س    العنوان بالن�سر نعلمك انه 
بتاريخ املوافق 2013/7/31م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى 
حكمت  بالتايل:  كيني  افتخار  حممد   / ل�سالح  اع��اله  بالرقم  املذكورة 
املحكمة مبثابة احل�سوري: بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغا 
والزمته  دره���م(  واربعمائة  الفا  ع�سر   اح��دى   ( دره��م   11.400 وق���دره 
بتوقيعي  .�سدر  طلبات.   من  ذل��ك  ماعدا  وبرف�س  بامل�ساريف  كذلك 
وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/8/21  حكما قابال لال�ستئناف خالل 

30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�ضي/علي را�ضد احل�ضاين                      
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثالثة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ضاء )      
املحكمة التجارية        
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الألوان يف كل مكان يف هذه املدينة الأو�سطية، فهنالك م�سروعات فنية لونية 
جديدة يعمل �سمنها بع�س من عمالقة املو�سة واملعمار لإ�سافة مل�سة فنية 
حديثة ملدينة مونبلييه. ومن بني اأولئك كري�ستيان لكروا امل�سمم امل�سهور 
بت�سميماته الزاهية الألوان، الذي زين بر�سوماته اأخرياً خطني من خطوط 
قطارات النقل العام. بينما قام املعماري النجم جان نويل بو�سع خمططات 
الغامق. وهناك  الأزرق  باللون  الذي يتميز  ال�سخم  البلدية اجلديد  مبنى 
العاملية  املعمارية  الذي تنفذه  الطليعي  املدينة  اأر�سيف  م�سروع مبنى  اأي�ساً 
والتي  مركزها،  اجلامعة  حتتل  التي  املدينة،  ه��ذه  ف��اإن  وعليه  حديد.  زه��ا 
اىل  تطلعاً  فرن�سا  م��دن  اأك��رث  اأح��د  تعد  باتت  �ساخبة،  ليلية  بحياة  تتميز 

امل�ستقبل.
 3 وللتعّرف على موجة الت�ساميم اجلديدة هذه ميكن ركوب القطار رقم 
اإىل حمطة مولري�س. وعربات القطار، التي �سممها لكروا باألوان عديدة 
زاهية تغطيها بع�س النباتات واحليوانات البحرية الغريبة. وي�سل بك هذا 
من  �سخم  مبنى  وه��و  املدينة،  بلدية  مبنى  من  قريبة  حمطة  اىل  القطار 
12طابقاً كلف بناوؤه 130مليون دولر، وهو من ت�سميم املعماري ال�سهري 
التجول حول  فونتي�س. وميكن  فران�سوا  زميله  اأ�سرنا، مع  كما  نويل،  جان 

املبنى مل�ساهدة القنوات وت�ساميم الإ�ساءة البديعة.
اإحياء  ا�سهموا يف م�ساريع  امل�سهورين ممن  ومن بني امل�سممني الفرن�سيني 
اأوبرا )عر�س فيغارو(  اأزياء  مدينة مونبلييه جان بول غوتييه الذي �سمم 
التي قدمت مبنا�سبة اإعادة افتتاح دار الأوبرا بعد عامني من اأعمال ال�سيانة 

والرتميم.
وم��ن ب��ني امل��ع��امل الأخ���رى يف املدينة مبنى اآغ���ورا وه��و دي��ر ي��ع��ود اإىل عام 
1641، مت حتويله اإىل قاعة دولية للرق�س ُتقّدم فيها عرو�س فن الرق�س 

املعا�سر.
ت�ستحق  بالحرتام  حتظى  موؤ�س�سة  يعد  ال��ذي  فابر  متحف  اأي�ساً،  وهناك، 
الفنانني  كبار  اأع��م��ال  من  الأل���وان  املتعددة  باللوحات  يكتظ  وه��و  ال��زي��ارة. 
اأه���م الأع��م��ال  ب��ني  ال��ر���س��م. وم��ن  الهولنديني وغ��ريه��م م��ن م�ساهري ف��ن 
بها  ت��رع  قد  ك��ان  الأ���س��ود  اللون  ي�سودها  التي  اللوحات  ع�سرات  املعرو�سة 
للمتحف الفنان الفرن�سي التجريدي بيري �سولج. والبع�س منها يبدو وكاأنها 
لطخات لونية عمالقة، بينما يبدو البع�س الآخر مثل �سربات الفر�ساة يف 
اأخ��رياً، يف املتحف عر�ساً  اللوحات ال�سينية ذات احلجم الكبري. وقد ق��ّدم، 

بعنوان )جثث وظالل( الذي يتما�سى ومو�سوعات اللون الأ�سود.
املخ�س�سة  املناطق  اأك��ر  اأح��د  التاريخي،  مونبلييه  مدينة  مركز  ويعتر 
من  متعددة  م��راح��ل  اإىل  تعود  التي  والأزق����ة  وامل��م��رات  فرن�سا.  يف  للم�ساة 
القرون الو�سطى اإىل ع�سر النه�سة، واملعمار الذي يعود اإىل القرن ال�سابع 
ع�سر، ومبان تنتمي اإىل القرن التا�سع ع�سر ت�سم بع�س اأكرث املحالت اإثارة 
لالهتمام. وجتد يف �سارع فو�سي �سالة عر�س للوحات الفنية وحماًل لبيع 
الر�سوم  اأب��ط��ال جم��الت  ت�ساميم  لطبع  اآخ��ر  املنزلية وحم��اًل  ال��دي��ك��ورات 

املتحركة على القم�سان، وبع�س املل�سقات من ت�سميم فنانني حمليني.
وم���ن ب��ني امل��ب��اين ال��ق��دمي��ة ال��ب��دي��ع��ة ح��ّم��ام ق���دمي ���س��اب��ق ي��ع��ود اإىل ال��ق��رن 
حتول  وقد  ري�سيليو،  �سارع  يف  يقع  وترميمه  �سيانته  اأعيدت  ع�سر  الثامن 
الآن اإىل مطعم ترتاده يف الغالب الأ�سر ويقدم اأنواعاً خمتلفة من الأطباق 

واحللويات.
ال�سكنية  اأنتغوين  منطقة  مونبلييه  يف  زيارتها  يجب  التي  الأم��اك��ن  وم��ن 
التي اأخذت ا�سمها من ا�سم م�سرحية اإغريقية قدمية. وهي منطقة منا�سبة 
اأو التنزه فيها، عندما تهداأ حركة املدينة. وقد  للتجول �سرياً على الأقدام 
وقد  املا�سي،  القرن  من  والثمانينات  ال�سبعينات  اإب��ان  املنطقة  ه��ذه  بنيت 

املعمار  ذات  املباين  بع�س  وت�سم  الهيليني،  الإغريقي  النمط  على  �سممت 
الكال�سيكي مت بيعها ل�سكن املواطنني. ويوجد يف امليدان الرئي�سي للمنطقة 

متثال الآله الإغريقي ديوني�س، وتعد هذه املنطقة جتربة حديثة يف جمال 
الأحياء ال�سكنية ال�سعبية.

هي اأكرب مدن االأندل�س، تقع على �سهل من نهر )الوادي الكبري( حوايل 1.5 مليون ن�سمة، مما يجعلها رابع اأكرب 
مدينة يف ا�سبانيا واملدينة رقم 30 من حيث االأكرث اكتظاظا بال�سكان من بني مدن دول االحتاد االأوروبي. 

وحتتوي على مواقع للرتاث العاملي ح�سب اليوني�سكو، فهناك جممع ق�سر الكازار، الكاتدرائية واالأر�سيف العام 
جلزر الهند. امليناء النهري الوحيد يف ا�سبانيا.

مونبلييه .. مدينة فرن�سية تزدهي باألوانها الزاهية

اأ�سبيلية .. منبع الثقافة والفنون واالآثار
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الرومانية  املدينة  با�سم  ا�سبيلية  تاأ�س�ست 
با�سمها  ع��رف��ت  وب��ع��ده��ا   ،Hispalis
ال�سالمي  الفتح  بعد  ا�سبيلية  ال��ع��رب��ي: 

عام 712م 
وب���ع���د اك��ت�����س��اف الأم���ريك���ت���ني، اأ���س��ب��ح��ت 
القت�سادية  امل��راك��ز  م��ن  واح���دة  اإ�سبيلية 
م��ن الم���راط���وري���ة ال���س��ب��ان��ي��ة واح��ت��ك��ر 
وتاأ�س�س  املحيطات  عر  التجارة  ميناوؤها 
ف��ي��ه��ا )ب��ي��ت ال��ت��ج��ارة( ال����ذي ك���ان يتمتع 

ب�سلطة عالية يف اإدارة املدينة. 
والآداب.  ل��ل��ف��ن��ون  م��ه��دا  امل��دي��ن��ة  ت��ع��ت��ر 
للطواف  ماجالن  فرديناند  غ��ادر  ومنها 
الأول حول الأر�س. وتزامن ذلك مع فرتة 
القرن  الأوروب��ي، يف  التاريخ  الباروك من 
اأن  17 كانت منبع الثقافة يف العامل اىل 
والدميوغرايف  القت�سادي  التدهور  ب��داأ 
ال��ت��دري��ج��ي واجن����راف ال��رتب��ة يف ال���وادي 
النتقال  اىل  التجار  اأج��ر  ال��ذي  الكبري 

اىل مليناء القريبة من قاد�س.

عطلة �سغرية 
ه���ذه امل��دي��ن��ة الأن��دل�����س��ي��ة م��غ��ري��ة لق�ساء 

عطلة ق�سرية فيها. 
تت�ساءل  حيث  يناير  �سهر  اختيار  وميكن 
احل�������س���ود ال�����س��ي��اح��ي��ة وت��ت��ح�����س��ن درج����ة 
احلرارة للتعرف اىل الحتفالت الدينية 
والفالمنكو والتابا�س على م�ستوى عاملي 
وم�����س��اه��دة وح��ت��ى امل�����س��ارك��ة يف امل�����س��ريات 
امللونة وغريها من التقاليد والحتفالت 

الدينية.
ميكن الو�سول اليها عر مطار جانويك 
و�سا بابلو ويف اخلارج هناك حمطة مرتو 
�سيارة  ا�ستخدام  اأو  نويفا  ب��الزا  يف  تنتهي 
امل��دي��ن��ة مب��ا ل  اأج���رة تو�سلك اىل م��رك��ز 

يزيد على 20 يورو. 

م�سيا على االأقدام
على  م�����س��ي��ا  ب�����س��ه��ول��ة  امل��دي��ن��ة  �ستكت�سف 
الأقدام، و�سريى الزائر الهند�سة املعمارية 

واآثار ع�سر  الأندل�سية  والفخامة  املذهلة 
النه�سة بنايات املا�سي الالمع. ولبد من 
الكبري  ال��وادي  ال�ستمتاع يف رح��الت نهر 
ال����ذي ك���ان ي��رب��ط الأم��ريك��ت��ني وي��ت��دف��ق 
الروحي  مركزها  حيث  املدينة  قلب  عر 
للنهر،  ال�سرقية  ال�سفة  على  والتاريخي 
وهناك ميكنك ان ترى بقايا اأ�سوار املدينة 

القدمية. 
احد املناظر اخلالبة يف املدينة هو مركزها 
ع��ن��د )ب����اري����و ���س��ان��ت��ا ك������روز( ب�����س��وراع��ه��ا 
املن�سقة  وال���ب���ي���وت  ب��احل�����س��ى  امل��ر���س��وف��ة 
من  الغربية  ال�سفة  وعلى  اجلانبني  على 
النهر �ستجد منطقة بوهيميا التي تعتر 
الزينة  ومنتجات  الفالمنكو  رق�س  مهد 

امل�سنوعة من ال�سرياميك.

الفنادق االأثرية
وحتى فنادق املدينة اأخذت طابعها الأثري 
بحدائقها  الح��اط��ة  وا�سلوب  والتاريخي 
اخل�����س��راء واجل�����دران امل��زي��ن��ة وال��رثي��ات 
املتالألئة والبالط من ذوي الطراز املغربي 
والفناء الداخلي الكبري الذي تنت�سر فيه 
املطاعم للتمتع بوجبتك و�سط النافورات 

وزقزقة الع�سافري. 
���س��رتى الأج����واء احلقيقية لأوب���را  ه��ن��اك 
ا�سبيلية  جامعة  مبنى  و�سيبهرك  كارمن 
األفون�سو  ف��ن��دق  ب��اجت��اه  ال�سري  لتوا�سل 
اىل  �ستعر  ي�����س��ارك  وع��ل��ى  ع�سر  ال��ث��ال��ث 
منطقة بويرتا دي خرييز وتوا�سل اأ�سفل 
�سوف  ي�سارك  وعلى  روم��ا  دي  �سارع  نحو 
والآن  للمالحة  ال�����س��اب��ق��ة  امل��در���س��ة  ت���رى 

ا�سبحت مقرا للحكومة الأندل�سية. 
وع��ل��ى ط���ول ���س��ف��اف ن��ه��ر ال����وادي الكبري 
�ستتمتع بنزهة بحرية مميزة عر )بوينتي 

ج�سر  با�سم  اأي�سا  واملعروف  اإيزابيل(  دي 
تريانا والنتهاء عند )بالزا ديل(.

مطاعم وت�سوق 
اأن يف ا�سبيلية 4 اآلف مطعم متنوع يقدم 
منها  بع�س  اخلا�سة  مقبالته  واح��د  ك��ل 

تاأ�س�س عام 1670م.
 و�سرتى املاأكولت مر�سومة على اجلدران 
و���س��ري��ط ي���ت���دىل م���ن ال�����س��ق��ف، ف��ت��ج��رب 
اململح  وال�سمك  وال�سبانخ  احلم�س  هناك 

يف �سل�سة الطماطم. 
جانب  اىل  ي����ورو.   5 ت��ت��ع��دى  ل  وتكلفته 
م���ق���اه���ي ال����وج����ب����ات اخل���ف���ي���ف���ة وع�����س��ري 
ال���رت���ق���ال ال���ط���ازج وال���ق���ه���وة وال��زي��ت��ون 

املحلي. 
وعر ال�سوارع �ستجد راق�سات الفالمنغو 
والفر�سان  التقليدية  ال�سالت  مرتديات 
وخ��ي��ول��ه��م ال���ذي���ن ي��ع��ر���س��ون خ��دم��ات��ه��م 

للتجول عر املدينة اأو الت�سوير معهم. 

احلدائق والق�سور
وت�ستهر اأ�سبيلية بنخيلها، وت�سم احلدائق 
امللكية التي اعيد ترميمها عام 1929 من 
نيكول  كلود  ج��ان  املعماري  املهند�س  قبل 
روم��ان�����س��ي��ة  ف�سيف�ساء  ان��ه��ا  ف��وري�����س��ت��ري. 
ال�سغرية  واجل����زر  امل��ي��اه،  خ�سائ�س  م��ن 
امل���زروع���ة م���ع اأ����س���رة ال���زه���ور وال��ت��م��اث��ي��ل 

والنخيل الظليلة.
العربي  الطراز  على  الق�سور  من  الكثري 
وال������س�����الم�����ي م�����ع احل������دائ������ق امل��م��ت��ل��ئ��ة 
وت�ستقبل  يوميا  مفتوحة  وه��ي  ب��الأزه��ار، 
التاريخية  امل�ساجد  ذلك  الزائرين مبا يف 
ق��ر كري�ستوفر  وه��ن��اك  وال��ك��ات��درائ��ي��ات. 
كولومبو�س اي�سا.وميكن زيارة )بالزا دي 
الغراب(،  ب� )ع�س  امللقب  اإنكارنا�سيون(  ل 
وع�سور  م�ستويات  ع��دة  م��ن  متحف  وه��و 
ومم�سى  القدمية  ال��روم��ان��ي��ة  الآث���ار  فيه 
ب����ان����ورام����ي ي��ح��ك��ي ت����اري����خ ك����ل ال��ع�����س��ور 

املتعاقبة للمدينة.

ملاذا �سمي
 برج اإيفل بهذا اال�سم؟

�سمي برج ايفيل بهذا ال�سم ن�سبة اإىل املهند�س املعماري األيك�ساندر جو�ستاف 
ايفيل Alexandre Gustave Eiffel الذي فاز مبناق�سة التنفيذ 

وقام باإن�سائه عام 1889 يف الذكرى املئوية الأوىل للثورة الفرن�سية.
جدير بالذكر اأن برج ايفيل كان من املقرر اأن يكون موؤقتاً لغر�س الحتفال 
بذكرى الثورة وذلك ملا لقاه من معار�سة ومعار�سني، اإل اأنه اأبهر املاليني 

واأ�سبح رمزاً للعا�سمة الفرن�سية باري�س.
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اأنطونيو بانديرا�ص يف اجلزء 
الثالث من )ذا اإك�سباندبلز( 

�سل�سلة  الثالث من  بانديرا�س، يف اجلزء  اأنطونيو  الأمريكي،  النجم  يطل 
)ذا اإك�سباندبلز(، الذي �سم موؤخراً وجوهاً جديدة اإىل �سفوفه مثل ميل 

غيب�سون، وهاري�سون فورد.
الثالث  اإىل اجلزء  ان�سم  بانديرا�س  اأن  الأمريكي  وذكر موقع )ديدلين( 

من ال�سل�سلة.
وقد  ف��ورد،  مكانه  وح��ل  ال�سل�سلة،  غ��ادر  ويلي�س  برو�س  النجم  اأن  ويذكر 
اأثلج رحيل الأول قلب النجم �سيلفا�سرت �ستالون )67 عاماً( الذي و�سف 

ويلي�س )58 عاماً( ب�)اجل�سع والك�سول(.
ويذكر اأن �ستالون، وويلي�س، اأطال يف اجلزاأين الأول والثاين من ال�سل�سلة، 
اإىل جانب اأرنولد �سوارزينغر، وجي�سون �ستاتهام، وتريي كروز، وجيت يل، 
وميكي رورك، على اأن تظهر يف اجلزء الثالث من ال�سل�سلة وجوه جديدة، 
وميال  �سنايب�س،  ووي�سلي  �سان،  وجاكي  لتز،  وكيلني  غيب�سون،  ميل  مثل 

جوفوفيت�س.
ومن املتوقع اأن يبداأ اإنتاج اجلزء الثالث هذا ال�سه

�سبيلربغ يتخلى عن اخراج فيلم 
حول القنا�ص كري�ص كايل

ذكرت تقارير اإعالمية اأم�س اأن املخرج �ستيفن �سبيلرغ ان�سحب من اإخراج 
اأحداثه حول ق�سة حياة القنا�س  اأحدث فيلم للممثل براديل كوبر تدور 
)القنا�س  �سناير(  اأم��ريك��ا  )ذا  ع��ن��وان  ويحمل  ك��اي��ل  كري�س  الأم��ريك��ي 

الأمريكي(.
وتدور اأحداث الفيلم حول حياة كري�س الع�سو ال�سابق يف القوات البحرية 
الأمريكية اخلا�سة الذي �سجل اأعلى عدد من عمليات القن�س يف التاريخ 
كان  له  زميل  بيد  املا�سي  كايل يف فراير  قتل  وقد  الأمريكي.  الع�سكري 

يعاين ا�سطرابات.
ويقوم ببطولة الفيلم براديل كوبر الذي يقوم باإنتاجه اأي�ساً.

لقد كانت كاترين ولت��زال، لي�ست جمرد 
جنمة جميلة او ممثلة قديرة، بل هي كل 

تلك املفردات ال�سخية باملعاين.
ولدت كاترين دينوف، او دي نوف، يف 22 
اليوم يف  انها  يعني  وه��ذا   1943 اكتوبر 
ال�سبعني من عمرها، ورغم ذلك فان من 

ي�ساهدها ل يعطيها كل ذلك العمر.
ومي���ث���ل ف��ي��ل��م )ج��م��ي��ل��ة ال���ن���ه���ار( وف��ي��ل��م 
حتول  نقطة   )1967 ع��ام   - )ريبل�سوان 
وانطالقة حقيقية يف م�سريتها... ولرمبا 

يف م�سرية ال�سينما الفرن�سية.
وك����ان����ت ك����ات����ري����ن، ق����د ت���ر����س���ح���ت خ���الل 
بينها  من  اجلوائز  من  للعديد  م�سريتها 
الأو���س��ك��ار ك��اأف�����س��ل ممثلة ع��ن دوره����ا يف 
ف��ازت  ك��م��ا   ،)1993  - )ان��دو���س��ني  فيلم 
الخري  )امل��رتو  فيلمها  عن  �سيزار  جائزة 

.)1990 -
كما اأ�سلفنا، فان كاترين ولدت يف العا�سمة 
ال��ف��رن�����س��ي��ة ب���اري�������س، وال���ده���ا ه���و امل��م��ث��ل 
دورل���ني،  موري�س  وال�سينمائي  امل�سرحي 
ووالدتها املمثلة اآين دينوف وكانت الثانية 
من اأ�سل ثالث بنات هن فران�سواز دورليك 
و�سقيقتها ال�سغرى �سيلفى دورليك، ولهن 
در�ست  وق��د  الأم.  ناحية  من  �سقيق  اي�سا 
كاترين يف املراحل الأوىل من طفولتها يف 

املدار�س الكاتوليكية، درا�سة ملتزمة.
يف ب���داي���ة م�������س���واره���ا، م��ث��ل��ت حت���ت ا���س��م 
فيلم  يف   ،1957 ع���ام  دورل�����ني  ك��ات��ري��ن 
)ال��رف��اق( ال��ذي تاأخر اطالقه لأك��رث من 
ع��ام��ني ل��ظ��روف ان��ت��اج��ي��ة. ب��ع��ده��ا ب���داأت 
ك��ات��ري��ن ت�����س��ت��خ��دم ا���س��م ع��ائ��ل��ة وال��دت��ه��ا 

فكانت )كاترين دينوف(.
روج��ي��ه  امل���خ���رج  ق��دم��ه��ا   1962 ع����ام  يف 
فادمي )ال��زوج ا�سابق لريجيت ب��اردو( يف 
مبا�سرة  لتنتقل  وف��ري��ت��ي(  )ف��اي�����س  فيلم 
ب��ع��ده��ا ل��ل��ع��م��ل م���ع امل���خ���رج ج����اك دمي��ي 
يف ال����س���ت���ع���را����س امل��و���س��ي��ق��ي، )م��ظ��الت 
�سريبورغ( عام 1963. كما عملت لحقا 
م��ع دمي���ي يف ف��ي��ل��م )ان�����س��ات ري�����س��ف��ورد - 

.)1967
وتوا�سلت الأعمال والب�سمات بالذات مع 
والعاملية،  الفرن�سية  ال�سينما  �سناع  كبار 
)ريبل�سوان(  يف  بولن�سكي  روم��ان  ومنهم 
ب��ول ران��ب��و يف فيلم )ح��ي��اة الق�سر  دج���ان 

.)1966-
ال ان نقطة التحول، والنطالقة، واملن�سة 
ال��ن��ج��وم��ي��ة،  ال���س��ا���س��ي��ة يف ���س��ع��وده��ا اىل 
املبدع  النهار( مع  كانت مع فيلم )جميلة 
املقيم يف فرن�سا لوي�س بونويل،  ال�سباين 
1967. ول ميكن العبور عن  وذلك عام 
ال�سخ�سية  اىل  ال���س��ارة  دون  الفيلم،  ه��ذا 
ال��زوج��ة  �سخ�سية  حيث  ل��ل��ج��دل،  امل��ث��رية 
وال���ت���ي ت�سعر  ال���رثي���ة.  الر���س��ت��ق��راط��ي��ة، 
ب��امل��ل��ل... م��ن حياة ال��ب��ذخ وامل���ال وال���رثاء، 
يف  للت�سكع  ���س��ب��اح  ك���ل  ت��خ��رج  ان  ف��ت��ق��رر 

)بائعة  وكاأنها  ع��الق��ات  واق��ام��ة  ال�����س��وارع 
هوى(، وقد اآثار الفيلم وال�سخ�سية يومها 

كثريا من اجلدل.
ولي�����زال ه���ذا ال��ف��ي��ل��م يحظى ب��الح��ت��ف��اء 
اىل  يذهب  ل  لن��ه  وال��درا���س��ة،  والتحليل 
اجل��ن�����س م���ن اأج����ل اجل��ن�����س، ب���ل ب��امل��ع��اين 
ال�سخ�سية،  ت��ل��ك  حتملها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 
بعيدا  وح��اج��ت��ه��ا اىل احل��ي��اة احل��ق��ي��ق��ي��ة، 
ع��ن ح��ي��اة ال��ب��ذخ اخل��ال��ي��ة م��ن الح�سا�س 

والعاطفة.
دي��ن��وف  ك��ات��ري��ن  حققت  ال�سبعينيات،  يف 
الوروب��ي��ة  ال�سينما  يف  )ج���ارف(  ح�سورا 
ب�����س��ك��ل ع�����ام، وذل�����ك لج���ادت���ه���ا ال��ت��م��ث��ي��ل 
وال�سبانية  الفرن�سية  وه��ي  ع���دة،  بلغات 
والي��ط��ال��ي��ة وال��رت��غ��ال��ي��ة ب��ال���س��اف��ة اىل 
الن��ك��ل��ي��زي��ة ح��ي��ث حققت يف ه���ذا الط���ار 
جم���م���وع���ة م����ن الع�����م�����ال ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة 
الم���ريك���ي���ة وم���ن���ه���ا )����س���ق���وط اب����ري����ل - 

1969( و)الهو�ستل - 1975(.
وكان من املقرر ان يقوم األفريد هيت�سكوك 
باختيارها  وف��ات��ه  وقبيل   1980 ع��ام  يف 
حيث  الق�سرية(  )الليلة  فيلمه  يف  للعمل 
ك��ان��ت م��رت��ب��ط��ة ب��ت�����س��وي��ر ف��ي��ل��م )امل����رتو 
الراحل فران�سو تريفو وعن  الخ��ري( مع 
هذه ال�سخ�سية فازت بجائزة �سيزار اأف�سل 
مع  )اجل��وع(  فيلم  بعدها  لت�سور  ممثلة، 
ت����وين ���س��ك��وت، وال�����ذي م��ن��ح��ه��ا ال��ف��ر���س��ة 
دايفيد بوي والنجمة  النجم  للوقوف مع 
مع  م�ساهدها  ان  حتى  �ساراندون  �سوزان 
�ساراندون جلبت لها الكثري من ال�ساعات 

بانها مثلية!
ال�����س��ي��زار الثانية  ب��ج��ائ��زة  ك��ات��ري��ن ف���ازت 
واي�������س���ا ل��رت���س��ي��ح ل���الو����س���ك���ار، يف ف��ي��ل��م 
لتتكرر  ال�سينية(..  )الهند  )ان��دو���س��ني( 
املف�سل(  )منزيل  مثل  اأف��الم  مع  املعادلة 
م���ع ان���دري���ه ت�����س��ي��ن��ي��ة وم��ع��ه اي�����س��ا فيلم 

)الل�سو�س - 1997(.
ك��م��ا ف�����ازت ك���ات���ري���ن ب���ج���ائ���زة )ف��ول��ب��ي( 
وه���ي ج��ائ��زة اف�����س��ل مم��ث��ل��ة يف م��ه��رج��ان 
 - ال��ف��ان��دوم  )�ساحة  فيلم  ع��ن  البندقية، 

عام 1998(.
الثاين مبا�سرة، ظهرت كاترين  العام  ويف 

يف خم�سة افالم دفعة واحدة.
وت����اأت����ي ن��ق��ل��ة اأخ�������رى ب�������ارزة م����ن خ���الل 
ف��ي��ل��م )ال��رق�����س يف ال���ظ���الم( م��ع امل��خ��رج 
ال���دامن���ارك���ي لر������س ف����ون ت���ري���ر وم��ع��ه��م 
ال��ن��ج��م��ة وامل��ط��رب��ة الي�����س��ل��ن��دي��ة ب��ج��ورك 
الذهبية عام  بال�سعفة  فاز يومها  والفيلم 
ال�سينمائي  )ك���ان(  مهرجان  يف   ،2000

الدويل.
كما كانت احدى الفائزات بجائزة مهرجان 
برلني كاأف�سل ممثلة �سمن اجلائزة التي 
فيلم  يف  مم��ث��الت  لثمان  منا�سفة  ذه��ب��ت 

)ثمان ن�ساء - 2002(.
كاترين  ت�سدر  حيث   ،2005 عام  وياأتي 

دي���ن���وف م��ذك��رات��ه��ا ال��ت��ي ح��م��ل��ت ع��ن��وان 
الن�سخة  ام��ا  )بالفرن�سية(  ظ���اليل(  )يف 
)امل��ذك��رات  عنوان  حملت  فقد  النكليزية 
اخل���ا����س���ة( ل��ك��ات��ري��ن دي���ن���وف، وحت��دث��ت 
م���ط���ول يف ه����ذه امل����ذك����رات ع���ن جت��ارب��ه��ا 
م���ع ت�����س��وي��ر ع����دد م���ن الف�������الم، وم��ن��ه��ا 
وعملها  الظالم(،  يف  والرق�س  )اندو�سني 
اأم��ث��ال ب��ريت رينولدز  مع جن��وم كبار من 
وجاك ليمون وفن�سث برييز ووليم هارث 
وج��ريار  دبلون  والن  مالكوفيت�س  وج��ون 
وياأتي  ما�سرت  مار�سيلو  واأخ��ريا  دوبارديو 
به  ارتبطت  ال��ذي  الفذ  الي��ط��ايل  النجم 

ل�سنوات.
حتكيم  جل��ن��ة  ت���راأ����س���ت   2006 ع����ام  يف 
ال���دويل،  ال�سينمائي  فيني�سيا  م��ه��رج��ان 
وكرمت يف العام الثاين من قبل مهرجان 
)كان( ال�سينمائي لدورها يف دعم التعاون 

ال�سينمائي الوروبي.
عملت اىل جوار ابنها )كيارا ما�سرتوباين( 
يف العديد من العمال ال�سينمائية، وكان 
اآخ����ره����ا يف ف��ي��ل��م )ال�������س���دي���ق ال��ط��ي��ب - 

.)2011
ي�ساألون  حينما  النجوم،  من  كثري  وعك�س 
عن اأهم اأعمالهم يقولون )جميعها(، فان 
كاترين دينوف اعرتفت يف حديث �سحايف 
اأفالمي هو )مظالت  اأف�سل  حيث قالت: 
�سريبورغ( فهو فيلم ا�ستعرا�سي مو�سيقي 
وه���و اي�����س��ا ف��ي��ل��م ح��ق��ي��ق��ي رائ������ع... وم��ن 
رائعة  مو�سيقية  اأف��الم  حتقيق  ال�سعوبة 
بجمالها احلقيقي، اختريت كاترين دينوف 
لت�سبح رمزا للجمال يف فرن�سا يف الفرتة 
من 1985 - 1989، كما انها كانت وجه 
دار )�سانيل -5(، عن العطر الذي يحمل 
ذات ال�سم، وهي ورغم تقدمها يف العمل، 
لتزال ال�سديقة املقربة لأهم دور الأزياء 

واجلمال يف فرن�سا والعامل.
فانها قدمت  العالقات،  تلك  خ��الل  وم��ن 
مثال اأزياء اإيف �سان لوران يف العديد من 
اأعمالها ال�سينمائية، ومنها فيلم )جميلة 
ال��ن��ه��ار( و)اجل�����وع(. وق��ب��ل ان ن��ذه��ب اىل 
بع�س اجلوانب ال�سيا�سية، ن�سري اىل �سيء 

من حياتها اخلا�سة.
حينما كانت يف ال�سابعة ع�سرة من عمرها 
املخرج  مع  بعالقة  ارتبطت   1961 ع��ام 
روج��ي��ه ف���ادمي ال���ذي ك��ان يكرها مرتني 
كر�ستيان  اب��ن��ه��م��ا  م��ن��ه  ول��دي��ه��ا  ب��ال��ع��م��ر، 
ك��ات��ري��ن  ب��ل��غ��ت  1963 وح��ي��ن��م��ا  ف����ادمي 
التا�سعة ع�سرة من عمرها كان روجيه قد 

بلغ )35( وبعد �سهرين قررا النف�سال.
1965، وحينما كانت يف احلادية  يف عام 
والع�سرين من عمرها تزوجت من امل�سور 
عام  وانف�سال  بايلي،  دايفيد  الريطاين 

.1972
الي��ط��ايل  ب��ال��ن��ج��م  تلتقي  راح����ت  ب��ع��ده��ا 
م��ار���س��ي��ل��و م���ا����س���رتوب���اين وم���ع���ه ق��دم��ت 

والع�سرين  الثانية  �سن  افالم، ويف  خم�سة 
م�����ن ع����م����ره����ا اجن����ب����ت اب���ن���ت���ه���ا )ك����ي����ارا 
ان��ف�����س��ال كاترين  م��ا���س��رتوب��اين(، ورغ���م 
ظال  ان��ه��ا  ال   )1975  - ع��ام  ومار�سيلو 
���س��دي��ق��ني م��ق��رب��ني، ب���ل ان���ه���ا ك���ان���ت اىل 
ج����واره يف ال��ل��ح��ظ��ات الخ����رية م��ن وف��ات��ه 
ب��ع��د م��ع��ان��ات��ه م���ع م��ر���س   1996 ع����ام 

ال�سرطان.
اأوق����ات متفرقة  ك��ات��ري��ن يف  ارت��ب��ط��ت  كما 
بعالقات مع النجم كلينت اي�ستوود، واي�سا 
الثمانينيات  ويف  تريفوا  فران�سوا  املخرج 
وال��ت�����س��ع��ي��ن��ي��ات ارت��ب��ط��ت م���ع م��ال��ك ق��ن��اة 

)بال�س( الفرن�سي بيري لوي�سر.
من   )43( بلغت  حينما  ج���دة،  اأ���س��ب��ح��ت 
ع��م��ره��ا ح��ي��ن��م��ا اجن���ب���ت ���س��دي��ق��ة اب��ن��ه��ا 

ك��ر���س��ت��ي��ان ل��ط��ف��ل، وت��ك��رر الم���ر م��ع اب��ن 
ك��ي��ارا )م��ي��ل��و( ث��م )اآن����ا( واخ���ريا ليو ابن 

كر�ستيان.
امل�سكلة الن�سانية التي تعاين منها كاترين 
دن���ي���وف ه���ي ال���ت���دخ���ني، وه����و م���ا ي�سبب 
ترف�س  وه��ي  امل�����س��اك��ل...  م��ن  الكثري  لها 
ان ت��ت��وق��ف ع���ن ال��ت��دخ��ني يف امل���وؤمت���رات 

ال�سحفية... او حتى الماكن املغلقة.
كاترين  ت��ب��دو  ال�سيا�سي  ال�سعيد  وع��ل��ى 
دي���ن���وف واح�����دة م���ن اأ����س���د امل���داف���ع���ات عن 
احل���ق���وق وال����ع����دال����ة، ول���ه���ا ال���ع���دي���د من 
امل�������س���اه���م���ات يف م��ن��ظ��م��ات ك������رى، م��ن��ه��ا 
الإع���دام... وتعتر  )امن�ستي( و�سد حكم 
مدافعة كبرية عن حقوق )البدون - بدون 

اأوراق( يف فرن�سا. وهكذا هو �ساأن الكبار.

ان�����س��ح��ب امل��م��ث��ل الأم����ريك����ي ال�����س��ه��ري 
ب���رو����س وي��ل��ز ب�����س��ك��ل م��ف��اج��ئ من 
امل�����س��ارك��ة يف اجل���زء ال��ث��ال��ث من 

�سل�سلة اأفالم )اك�سبندابلز(.
وذك���������رت جم���ل���ة )ه����ول����ي����وود 
ري��������ب��������ورت��������ر( الأم������ريك������ي������ة 
ال�سهري  النجم  اأن  املتخ�س�سة 
حمل  �سيحل  ف���ورد  هاري�سون 

ويلز يف الفيلم.
وك�����ت�����ب امل����م����ث����ل الأم������ريك������ي 
اأحد  وهو  �ستالوين،  �سلف�سرت 
اأبطال الفيلم، على موقع 
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل 
)ت�����وي�����رت(: )وي��ل��ي�����س 
ان�����س��ح��ب وه��اري�����س��ون 
رائ���ع(.  ن��ب��اأ  �سي�سارك. 
وذك�������ر ����س���ت���ال���وين اأن����ه 
منذ  ذل���ك  ينتظر  ك���ان 

�سنوات، وكتب: )بخيل 
وك�����س��ول. و���س��ف��ة اآم��ن��ة 
ل��ل��ف�����س��ل امل���ه���ن���ي(. ومل 
�سبب  �ستالوين  يو�سح 
ه��ج��وم��ه ع��ل��ى وي��ل��ز يف 

التغريدة.
اأرن���ول���د  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
وجا�سون  �سوارزنيجر 
�������س������ت������اث������م ودول�������������ف 
ل�������ون�������دج�������رن ول�����ي�����ام 
ه���ي���م�������س���ورث ����س���ارك���وا 
ال���ث���اين من  يف اجل�����زء 

الفيلم.
و���س��ي�����س��ارك يف اجل���زء 
ت�سويره  املقرر  الثالث 
����س���ي���ف ال�����ع�����ام امل��ق��ب��ل 
ونيكول�س  �سان  جاكي 

كيدج.

بعد فيلمها االأول راحت ت�ستخدم ا�سم عائلة والدتها

كاترين دينوف... واحدة من اأ�سد 
املدافعات عن احلقوق والعدالة

فورد حمل ويلز يف اجلزء الثالث من )اإك�سبندابلز( 
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حينما تذكر ال�سينما الفرن�سية، البد وان نتوقف عند 
ا�سم النجمة اجلميلة كاترين دينوف... واذا كان فيلم 
ظلت  فانها  جنمة،  وقدمها  ر�سخها  قد  النهار(  )جميلة 
)جميلة  الزمان،  من  قرن  ن�سف  من  اأك��رث  مدى  وعلى 
ال�سينمائية،  واختياراتها  باطاللتها  دائما(،  النهار 

واهتمامها بجمالها واي�سا حرفتها.
تقرب  عالقات  ن�سبة  متثل  بانها  كاترين  تتميز  كما 
اىل  باال�سافة  ال�سينمائية،  احلرفة  اآفاق  يف  جذورها 

عالقاتها ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية. 26
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ق����ال����ت ال���ن���ج���م���ة ج��ي��ن��ي 
اإ���س��ر اإن��ه��ا على الأغ��ل��ب 
م�سل�سل  يف  ت�����س��ارك  ل��ن 
املقبل،  اجل��زء  يف  �سبايا 
ل��ك��ون��ه��ا ت��ف��ك��ر ب��خ��و���س 
اأخ��رى  درام��ي��ة  م�ساريع 

يف الوقت الراهن.
اإ���س��ر ب�سحة  ومل جت��زم 
م����ا ق���ي���ل يف ال�����س��ح��اف��ة 
���س��ب��اي��ا  ك��ات��ب��ة  اأن  ع���ن 
ن�����ور ���س��ي�����س��ك��ل��ي ك��ت��ب��ت 
90 ح��ل��ق��ة ك��ام��ل��ة من 
ه����ذا ال��ع��م��ل، ف��ق��ال��ت: 
ق���د ي��ك��ون ه����ذا ح�سل 
ب�����ال�����ف�����ع�����ل ل������ك������ن ل 
اأعرف  موؤكدات يل.. 
ب��ق��ي يف  الأم������ر  اأن 
ح�����دود ال���ك���الم ل 

اأكرث.
وت�����اب�����ع�����ت: م��ه��م��ا 

ي�������ك�������ن، ل���������ن اأك�����������ون 
موجودة، على الأغلب، 
���س��ب��اي��ا  م�����س��ل�����س��ل  يف 
العام املقبل، لأنني اأود 
ال���س��ت��غ��ال ع��ل��ى اأك���رث 
م����ن م�������س���روع درام�����ي 
ن�سو�سها. حاليا  اأقراأ 

جيني  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
اإ�����س����ر ه����ي ال��ن��ج��م��ة 
التي  الوحيدة  املمثلة 
خا�ست اأجزاء م�سل�سل 
اإىل  الأول  م��ن  �سبايا 
غ��ي��اب،  اخل��ام�����س دون 
اأن  وقد رف�ست م��رارا 
هو  ذل��ك  �سبب  يعتر 
اإن��ت��اج  م���ن  ال��ع��م��ل  اأن 
���س��رك��ة ب��ان��ة ل��الإن��ت��اج 
ميلكها  ال���ت���ي  ال��ف��ن��ي 
زوج����ه����ا امل���ن���ت���ج ع��م��اد 

�سحية.

الظروف  لكن  فاعلة،  متميزة  م�سرحية  ممثلة 
املحيطة بلبنان وفيه فر�ست تركيزًا على ال�سا�ستني 
للقبول  اللبنانيني  الفنانني  من  بالكثريين  دفع  ما 
اأو  اأحيانًا،  امل�ستوى  متفاوتة  تلفزيونية  ب��اأدوار 
�سينمائية كونها على ندرتها ال ُترف�س، وهي منهّن.

هما  م�سل�سلني  يف  رم�سانيًا  �ساركت  �سمعون،  تقال 
ل�  قليل(  بعد  و)�سنعود  اأ�سمر،  لفيليب  )ج��ذور( 
اأن  اىل  م�سرية  عنهما،  حتدثت  وهي  حجو  الليث 
الفنانني اللبنانيني بداأوا بالتمدد عربيًا من خالل 

الدراما ال�سورية وامل�سرية: 

هل �ست�سارك جيني اإ�سرب 
يف )�سبايا( العام املقبل ؟

بالتمدد  عربيًا ...  تقال �سمعون: بداأنا 
من خالل الدراما ال�سورية وامل�سرية

• كيف تنظرين اىل ح�سورك على ال�سا�سة يف �سهر 
رم�سان الكرمي؟

- �ساركت يف عملني �سخمني ومع زمالء اأحرتمهم 
وميثلون اأكرث من بلد عربي.

اأم��ام دريد  مل تكتف يف )�سنعود بعد قليل( بالتمثيل   •
حلام، بل اأ�سرفت على )الكا�ستنغ( يف لبنان؟

- نعم، كانت مهمة جميلة وفيها م�سوؤولية كبرية، وكان 
ر�سحني لها املنتج ال�سوري الراحل جنيب خري.
• كل امل�ساركني من لبنان، اأنت من ر�ّسحهم؟

- نعم، واأ�سكرهم لأنهم قبلوا اأدواراً ق�سرية كرمى 
ل��وج��ود ال��ف��ن��ان الكبري دري���د حل���ام، وث��ق��ًة بي، 
الرا�سي،  نادين  لب�س،  كارمن  واخرتنا 
زي������اد ب����و ع��ب�����س��ي، ب���ي���ار داغ�������ر، ب���ول 
�سليمان، طالل اجلردي، جوزيف 
جرايل، ح�سن حمدان، حممود 
اأداره  عمل  يف  رزق،  وديانا  ماجد 

الليث حّجو.
• ه���ل ك��ان��ت امل��ه��م��ة ���س��ع��ب��ة اأو 

حمرجة؟
- بل كانت جميلة.

جيد،  العمل  اي��ق��اع   •
وامل����و�����س����وع ن��اب�����س 
بحيوية وواقعية؟

- ردود الفعل عليه رائعة، خ�سو�ساً احل�سور الطاغي لالأ�ستاذ دريد 
حلام يف احللقات.

• كم يخدمك النتاج امل�سرتك؟
- جداً. هناك �سعادة بني الفنانني العرب لوجود حالت تعاون عديدة، 
واملوؤ�سف اأنها حت�سل يف ظروف �سعبة لل�سوريني وامل�سريني، ونحن 

من خالل هذين الطرفني بداأنا نتمدد عربياً.
• يف )جذور( بدت الأدوار مت�ساوية بني غالبية الأ�سماء؟

مكان  لها  الأدوار  ك��ل  يعني  للجميع،  طماأنينة  يعطي  امل��ن��اخ  ه��ذا   -
وم��ك��ان��ة يف ال��ع��م��ل، وط��ب��ع��اً ه��ذا يالحظه امل��ت��ف��رج ب��و���س��وح بحيث ل 
اآخر، ون�سبة متابعته يف  اأي �سك يف حماباة اأحد على ح�ساب  ي�ساوره 

رم�سان رغم املناف�سة الكثيفة رائعة.
• ا�ستغلت اأخرياً على فيلمني �سينمائيني فاأين اأ�سبحا؟

- نعم، الأول )وينن( عن ن�س جلورج خباز تعاون على اخراجه طالب 
ال�سينما يف جامعة �سيدة اللويزة )ndu( والأرجح اأن ُيقدم يف افتتاح 
مهرجان الفيلم اجلامعي يف اجلامعة كونها توّلت النتاج، وقد لعب 
واأن��ط��وان  لطيفة  اأم��ث��ال  اللبنانيني  املمثلني  م��ن  كبري  ع��دد  الأدوار 
ملتقى، كارمن لب�س، كارول عبود، ديامان بو عبود، طالل اجلردي، 

ندى اأبو فرحات وليليان منري.
• والثاين؟

- )حبة لولو( للمخرجة ليال راجحة عن �سيناريو لها، خفيف الظل، 
اي��ل��ي مرتي  ي��و���س��ف، زي��ن��ة ملكي،  ن��زي��ه  �سريع الي��ق��اع. وت��دي��ر فيه 

ولوريت قديح.
• هل حَتدد موعد عر�سه جماهريياً؟

- بداية �سبتمر القادم.
• وماذا عن امل�سل�سل الذي �سّورِته يف القاهرة؟

- اأجنزنا ت�سويره، وُطلب من فريق العمل عدم العالن عن عنوانه 
اأو الكالم عنه حتى تثبيت العنوان النهائي.

• يبدو اأن ل ح�س ول خر عن امل�سرح؟
- هذه حقيقة، لكن هذا ل مينع من وجود بع�س الأفكار والن�سو�س 
ُي��ت��خ��ذ ب�ساأنها ب��ع��د ق���رار ن��ه��ائ��ي، ب��ان��ت��ظ��ار ج���الء الأو����س���اع غري  مل 

امل�ستقرة يف املحيط وانعكا�ساتها علينا بطريقة اأو باأخرى.
• �سكيب خوري املخرج الكبري، هل له عالقة باأحد هذه امل�ساريع؟

- انه اأ�ستاذي ولعبت بادارته اأهم امل�سرحيات، نعم له م�سروع واحد.

�سابرين: ما يحدث 
مل�سر )ما ير�سي�ص ربنا(

 
اأعربت الفنانة امل�سرية �سابرين، عن حزنها ال�سديد ب�سبب الأو�ساع التي 
متر بها م�سر حاليا، حمملة جماعة الإخوان امل�سلمني م�سوؤولية ما و�سلت 
اإليه م�سر، ب�سبب دعواتهم مل�سريات ومظاهرات، مو�سحة اأن هذه امل�سريات 
)ما  قائلة:  واأك��دت  البلد،  احلياة وحرق  وتعطيل  املن�ساآت  تدمري  غر�سها 

يحدث مل�سر ما ير�سي�س ربنا(.

مي القا�سي: اأنا خجولة .. 
واأقبل اي نقد يوجه اإيل

امل�ساركة يف  الفني من خالل  القا�سي م�سوارها  ال�سابة مي  الفنانة  ب��داأت 
جيدة  خطوة  وكانت  ال�سقا،  اأحمد  الفنان  مع  حمراء(  )خطوط  م�سل�سل 

بالن�سبة لها.
مي قالت اإن اأ�سرتها كانت تعار�س دخولها جمال التمثيل، ولكنهم بعد ذلك 
اقتنعوا، م�سرية اإىل اأنها تخرجت من كلية الإعالم واأخذت بع�س الكور�سات 

يف التمثيل لتمار�س املهنة.
الفنانة ال�سابة قالت اإنها تقبل اأي نقد يوجه اإليها، لفتة اإىل اأنها خجولة 
باأنه غرور وهذا غري �سحيح،  البع�س ف�سر خجلها  واأن  تتكلم كثرًيا،  ول 

ولكنها اعتادت على ذلك منذ اأن كانت طفلة.
من  ك��ان  اإن  ت�سرتط  ول  خمل�س  برجل  ترتبط  اأن  تتمنى  اإنها  قالت  مي 
داخل الو�سط الفني اأو خارجه، ولكنها يجب اأن تقع يف حبه، لفتة اإىل اأن 

لديها هوايات كثرية، واأهمها تربية الكالب. 
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ال�سومر ي�ساعد يف التغّلب 
على االإكتئاب والتوتر

ك�سفت بحوث طبية حديثة، اأن تناول ال�سيدات كوباً من �سراب ال�سمر املغلي 
ال��ّدورة  فرتة  قبل  ينتابهّن  ال��ذي  والقلق  الكتئاب  مكافحة  يف  ي�ساعدهن 

ال�سهرية.
فقد تبني اأن لهذه البذور نكهة حمّببة للكثريين ذات مذاق عرق ال�سو�س 
وامل�سوؤولة  الأنثوية  الهرمونات  توازن  اإعادة  يف  دوراً مهماً  ال�سمر  يوؤدي  اإذ 
ال���دورة  ف��رتة  ت�سبق  اّل��ت��ي  ال�سلبية  الأع���را����س  ح�سول  على  كبري  ب�سكل 
اإىل  امليل  م��ع  ال�سديدة  والع�سبّية  ��داع  ال�����سّ ن��وب��ات  بينها  وم��ن  ال�سهرية، 

الكتئاب والتوتر والقلق .
واأ�سارت البحوث اإىل اأن ما يقرب من 4/3 ال�سيدات اّللواتي يعانني �سّدة 
الأعرا�س ال�سلبية اّلتي ت�سبق الّدورة ال�سهرّية، وهو ما ميّثل %40 منهّن 
توؤّثر �سلباً هذه الأعرا�س على غالبيتهن ليقعن فري�سة لنوبات اكتئاب حاد 

وت�سّرفات ع�سبّية حاّدة .
توؤّثر هذه  اإذ  اأي�ساً،  اقت�سادي  الأعرا�س لها جانب  اأن مثل هذه  واأظهرت 
الأعرا�س �سلباً يف اإنتاجية املراأة لتكّلف اأرباب العمل نحو 3000 األف جنيه 

ا�سرتليني �سنوّياً .

ممار�سة الريا�سة �سالح 
لتجنب الوزن الزائد

للجامعة  التابع  ال�سحي  املركز  رئي�س  فروبوزه  اإنغو  الروفي�سور  او�سى 
الريا�سية الأملانية مبدينة كولونيا مبمار�سة الريا�سة بعد تناول التورتات 
اأن  ال�سهية، مو�سحاً  التي تثري  الد�سمة  الأك��الت  واحللويات وغريها من 
ممار�سة بع�س الأن�سطة احلركية كامل�سي اأو اأحد متارين تقوية الع�سالت 
بقليل من التحميل على اجل�سم، ُت�سهم يف الوقاية من اكت�ساب كيلوجرامات 

زائدة بعد تناول مثل هذه الأطعمة.
عملية  اإبطاء  على  يعمل  طويلة  لفرتات  اجللو�س  اأن  اإىل  فروبوزه  واأ�سار 
ال��ط��اق��ة  ح���رق  م��ع��دلت  ت��راج��ع  يف  ويت�سبب  ل��ل��ط��ع��ام  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل 
بع�س  ممار�سة  يتم  اأن  املهم  :م��ن  الأمل���اين  الطبيب  اأو���س��ى  ل��ذا  باجل�سم؛ 

الأن�سطة احلركية بني الوجبات الرئي�سية.
وعلى الرغم من اأنه ل مُيكن للج�سم الو�سول لأعلى معدلت الأداء يف هذا 
ممار�سة  :مُتثل  يقول  فروبوزه  اأن  اإل  مبا�سرة،  الطعام  تناول  بعد  الوقت 
الأن�سطة احلركية الب�سيطة اأف�سل و�سيلة لزيادة معدل ا�ستهالك الطاقة 
يف اجل�سم بعد تناول الطعام؛ فعلى �سبيل املثال تكفي ممار�سة ريا�سة امل�سي 
ملدة ن�سف �ساعة يومياً على رفع معدل التمثيل الغذائي باجل�سم، ما يحد 

بالطبع من اكت�ساب كيلوغرامات زائدة راق�سات توؤدين عر�سًا خالل مهرجان الرق�س ال�سيفي يف طوكيو حيث �ساركت �سبعة وت�سعون فرقة رق�س يف املهرجان. )اأ ف ب(

اخل�س عدو الزهامير 
اأث��ب��ت��ت الأب���ح���اث وال��درا���س��ات 
التغذيه  خ��راء  اج��راه��ا  التي 
م��ن  اخل�������س  اأن  اي���ط���ال���ي���ا  يف 
بحم�س  الغنية  امل�����س��ادر  اأه���م 
ال��ف��ول��ي��ك امل��ف��ي��د ل��ل��ح��وام��ل، 
ك���م���ا اأن��������ه ي���ق���ي م�����ن م���ر����س 
الزهامير، ف�سال عن احتوائه 
املفيدة  الغذائية  الألياف  على 
ل������الأم������ع������اء.  واأك����������د خ�����راء 
اخل�����س  اأوراق  اأن  ال���ت���غ���ذي���ة 
اخل�سراء الداكنة اللون غنية 
مب���ادة ب��ي��ت��اك��اروت��ني امل��ق��اوم��ة 
ل���ل���ت���اأك�������س���د، وت������ن������اول ط��ب��ق 
يعمل  ال��ن��وم  ق��ب��ل  ك��ب��ري منها 
ك��م�����س��ك��ن ل��الأمل،وي��ن�����س��ح��ون 
تناوله  قبل  اإل  تقطيعه  بعدم 
مبا�سرة لكي يحتفظ بعنا�سره 
الغذائية، كما يجب حفظه يف 
لأن  الثالجة  يف  مظلم  م��ك��ان 

على  حتتوي  اأنها  اإيل  واأ���س��اروا  فيه.   املغذية  امل��واد  يف�سد  لل�سوء  تعر�سه 
باملاء  غنية  اأن��ه��ا  .ك��م��ا  وف��ي��ت��ام��ني)���س��ي(.  )ب���ي(  وفيتامني  )اي���ه(  فيتامني 
واملغني�سيوم،  واحلديد،  والفو�سفور  الكال�سيوم  واأهمها  املعدنية  والعنا�سر 
والكبار،  لل�سغار  واليود، ولهذا يعتر اخل�س مفيدا  والنحا�س،  والكريت، 

حيث اأنه يقي من الإ�سابة به�سا�سة العظام ويحافظ على اأ�سنانهم اأي�سا.

• من هو اأ�سد هذه االأمة يف اأمر اهلل؟
- عمر بن اخلّطاب

؟ الكرمي  القراآن  نزول  مدة  • ما 
- 23 �سنة

العربّية؟ الدول  عدد  • كم 
- 22 دولة

• من هي ذات النطاقني؟
- اأ�سماء بنت اأبي بكر

الذي طعن عمر بن اخلّطاب؟ هو  • من 
- اأبو لوؤلوؤة املجو�سي.

• هل تعلم اأن ح�سن كامل ال�سباح هو اأول من �سنع جهازاً خلزن اأ�سعة ال�سم�س وحتويلها اإىل طاقة كهربائية 

اأولع  العلم.  ال�سرق وفتى  باأدي�سون  النبطية لقب  ال�سباح لبناين من مدينة  1930 وح�سن  وذلك يف عام 

املتحدة لدرا�سة  الوليات  اإىل  �سافر  العثماين  الع�سكرية يف اجلي�س  بالريا�سيات والطبيعيات. بعد خدمته 

دائ��رة  على  امل�سرف  اأ�سبح  حتى  فيها  وعمل  بنيويورك  الكرتيك  ج��رال  مبوؤ�س�سة  التحق  حيث  الهند�سة 

املخرتعات حيث �سجل العديد من اخرتاعاته واكت�سافاته العلمية والتي بلغت حوايل ال�سبعني اخرتاعاً.

قتل يف حادث �سيارة هناك يف ظروف غام�سة ونقل جثمانه اإىل بلدته حيث دفن فيها.

ن فيها الأ�سعة ال�سم�سية ليحولها فيما بعد اإىل طاقة  ويعتر اأهم اجنازات ال�سباح هو اكت�سافه لطريقة يخزِّ

كهربائية. وقد فتح بهذا الخرتاع اأمام العلماء واملخرتعني اأبواباً عديدة.

• هل تعلم اأن ال�سحايف العتيق ر�سيد اخلوري هو اأول من اخرتع اآلة ل�سف حروف الطباعة العربية وذلك 

لت�سريع عملية انت�سار اجلرائد. واخلوري �سحايف عمل يف خدمة ال�سحافة من�سئاً جريدة الرموز يف بيون�س 

اآير�س يف الأرجنتني �سنة 1908. 

ذهبت امراأة عجوز اإىل احد العطارين وطلبت منه مت�سنعة الدلل ان ياأتيها مبا يرد عليها �سبابها، فنظر 

اليها العطار وقال: ان العطار ل ي�سلح ما اف�سده الدهر.. فقالت: لكن الدهر كثريا ما يخطئ.. فقال: ان 

اخطاأ فرمبا يكون قد ترك وراءه ما يدل على ا�سل ال�سيء من مبعثه، وكان يق�سد بذلك انها لو كانت يف 

الأ�سل جميلة ف�سيبقي اثرا من جمال لكنها عجوز �سمطاء دميمة.. فقالت املراأة: ان دراهمي ت�ستطيع ان 

ت�سلح ما اأف�سده الدهر.. فقال: وهل مينحك الدهر وقتا لتدفعي.. فقالت: نعم انا اعلم ذلك، فالقلب خاليا 

ل يحمل هما، والعقل فارغا ولي�س به ما ي�سغله، واجل�سد ي�سلح ليحارب الدنيا ان راأى منها خريا.. فاقرتب 

العطار اخلبيث وقال: ح�سنا لو كان يل ان اجتمع انا وانت برباط الزوجيه واأ�سلح ما اأف�سده الدهر ما تاأخرت 

ولكني فارغ اجليب وخايل الوفا�س لكن قلبي مازال �سابا وقد �سرق الدهر ايامي.. فقالت: ح�سنا �ساأدفع ثمن 

ما �سرقه الدهر منك وثمن ما ف�سده عندي.

امل��راأة العجوز وكان يدللها كثريا متعمدا ومن فرط ال�سعادة تعب قلبها ومل مير من الوقت  تزوج العطار 

الكثري حتى اف�سد الدهر حيلتها وهد حيلها وخطف دقات قلبها ففارقت الدنيا ومل تفرح بعطارها كثريا 

لكنه فرح مبالها وتزوج بعرو�س �سغرية مل يف�سد الدهر لديها �سيئا. 

العجوز والعطار 

�شامل احمد الهاملي
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.

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

الأهل والأ�سدقاء.

رو�شة خلفان حمد عزان املزروعي
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.  مع 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء. 
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حممد �شهيل املزروعي
مع  ومتعاون  درا�سته.  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئها 
يف  طبيب  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

الثوم يحمي من �سرطان الرئة
الأ�سبوع  يف  مرتني  النيئ  الثوم  تناول  اأن  جديدة  درا���س��ة  وج��دت   
عند  حتى  الرئة  ب�سرطان  الإ�سابة  خطر  يخفف  اأن  ميكن  فقط 

املدخنني.
مركز  يف  ب��اح��ث��ني  اأن  ال��ري��ط��ان��ي��ة  م��ي��ل  دي��ل��ي  �سحيفة  وذك����رت 
منها،  وال��وق��اي��ة  الأم��را���س  ملراقبة  ال�سيني  جيانغ�سو  حمافظة 
النيئ  ال��ث��وم  منتظم  ب�سكل  يتناولون  ال��ذي��ن  البالغني  اأن  وج���دوا 
كجزء من نظامهم الغذائي على الأقل مرتني يف الأ�سبوع هم اقل 

عر�سة بن�سبة 44 % لالإ�سابة ب�سرطان الرئة.
انه  اإذ  اأي�ساً،  املدخنون  ينتفع منها  الثوم هذه  فائدة  اأن  تبنّي  كما 

يقلل من خطر �سرطان الرئة بن�سبة تقارب ال� 30 %.
وكانت درا�سات �سابقة قد وجدت اأن الثوم قد يحمي الرئتني �سد 

اأعرا�س خمتلفة، كما انه يحمي من الأورام اخلبيثة مثل �سرطان 
الأمعاء.

ويف الدرا�سة اجلديدة، قارن العلماء حالة 1424 م�ساباً ب�سرطان 
الرئة مع 4500 را�سد �سليم.

وتبنّي اأن الذين يتناولون الثوم النيئ مرتني على الأقل اأ�سبوعياً 
يقل لديهم ب�سكل ملحوظ خطر الإ�سابة ب�سرطان الرئة حتى واإن 
ي�سكل  ال��ذي  احل��رارة  مرتفعة  الأطعمة  لبخار  تعر�سوا  اأو  دخنوا 

عاماًل م�سبباً اأي�ساً للمر�س.
ومن غري املعروف بعد اإن كان الثوم املطبوخ لديه الفائدة عينها.

وقال الباحثون يف تقريرهم اإن الثوم رمبا ي�سكل عامل حماية �سد 
�سرطان الرئة.


