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عداءة حامل تفوز باملاراثون 
فازت عداءة حامل يف �سهرها الثالث ب�سباق ماراثون اإيفر�ست لل�سيدات 
هذا العام.  وقطعت اأجن كامي �سريبا )44 عاماً( م�سافة ال�سباق الذي 
اأقيم يف زمن قدره �ست �ساعات ودقيقتان وع�سر ثواٍن. ويعد هذا ثاين 
لقب حترزه �سريبا يف ال�سباق البالغ طوله 42.2 كيلومرت، بعد اأن 
ونقلت �سحيفة ريبيبليكا عن �سريبا قولها  فازت به يف العام 2006. 
اأ�سار  طلب مني زوجي وابني عدم العدو، لكن ا�ست�سرت طبيباً حيث 

علي باأنه ميكنني العدو اإذا كان الأمر لن ي�سيبني ب�سعور �سيئ .
واأ�سافت العداءة اأن اأبناءها الثالثة وحفيدها مل يتيحوا لها الوقت 
اأ���س��د �سباقات امل��اراث��ون �سعوبة يف  لكي ت��ت��درب م��ن اأج��ل واح��د م��ن 
 5364 ارت��ف��اع  على  اإيفر�ست  قاعدة  مع�سكر  يف  يبداأ  حيث  ال��ع��امل، 

مرتاً وينتهي يف نامت�سي بازار على ارتفاع 3446 مرتاً.
ال�سباق  يف  ا�سرتاكها  فكرة  يعار�سون  كانوا  عائلتها  اأف��راد  اإن  وقالت 
لكونها حاماًل، لكنها جنحت يف اإقناعهم وبداأت يف تدريب نف�سها حيث 
قامت بالعدو مل�سافة اأربعة كيلومرتات من منزلها حتى نامت�سي بازار. 
وم�ست تقول اأ�سعر بال�سرور لفوزي باللقب واأنا يف هذا العمر، و�سوف 
اأخو�ض اأي�ساً الن�سخ القادمة من هذا ال�سباق . كما ت�سع �سريبا ن�سب 
عينيها ت�سلق قمة اإيفر�ست، وقالت يجب على كل �سخ�ض اأن يحاول 

حتقيق اأحالمه واأنا اأحلم بت�سلق اإيفر�ست .

كيف تقنع طفلك بالغذاء ال�صحي؟ 
لل�سحة  املفيدة  الأطعمة  ت��ن��اول  ال�سغار  الأط��ف��ال  يرف�ض  م��ا  ع��ادة 
غري  الأخ���رى  الأطعمة  ت��ن��اول  ويف�سلون  الآب���اء،  لهم  يقدمها  التي 
ال�سحية. ويعلل الأ�ستاذ الدكتور كري�ستوف كلوتر ذلك باأن الأطفال 
الأ�ستاذ بجامعة  ال�سحي. وي�سيف  الغذاء  واأهمية  ل يدركون معنى 
اأي  يعطي  ل  جم��رد  م�سطلح  هو  ال�سحة  مفهوم  اأن  الأملانية  فولدا 
ع�سر  ال��ع��م��ر  م��ن  يبلغ  ال���ذي  ال�سغري  اأن  م��و���س��ح��اً  للطفل،  دلل���ة 
باأزمة قلبية، بينما يعتقد  �سنوات ل يفهم ماذا يعني خطر الإ�سابة 
اأن هذا اخلطر ل يحدق  العمر ثالثة ع�سر عاما  البالغ من  الطفل 
الطعام  تناول  على  الأطفال  ولت�سجيع  العجائز.  بالأ�سخا�ض  �سوى 
اأن يحر�سوا  اأي  باأن يكونوا قدوة لهم،  ال�سحي يو�سي كلوتر الآب��اء 
على تناول اخل�سروات والفواكه اأمام طفلهم لري�سلوا له ر�سالة غري 
مبا�سرة باأهميتها وفائدتها لل�سحة، لأن الأطفال يفرقون ب�سدة بني 
اأكد كلوتر على  ما يرغبون يف تناوله وما ينبغي عليهم تناوله. كما 
يحبها،  التي  والفواكه  اخل�سروات  اختيار  يف  الطفل  اإ�سراك  اأهمية 
ومن ثم حت�سريها من قبل الأهل، وهذا يتم عرب �سوؤال الأهل املبا�سر 
لطفلهم ماذا يحب. وكلما انخرط الطفل يف اختيار واإعداد الطعام 

ال�سحي مبكرا زادت فر�ض تغيريه لعاداته الغذائية ال�سيئة.
عبئا  متثل  الطفل  مع  الطعام  قائمة  مناق�سة  اأن  من  الرغم  وعلى 
اأجل  العناء من  اأمر ي�ستحق  اأنه  الآب��اء، فاإن كلوتر يوؤكد  كبريا على 

تن�سئة الطفل على عادات غذائية �سليمة منذ ال�سغر.

الرمان ين�صر الكبد الوبائي )اأ( باأمريكا
اأكدت ال�سلطات ال�سحية يف الوليات املتحدة اأن انت�سار مر�ض التهاب 
قد  الغربية،  املناطق  يف  اأمريكية  ولي��ات  خم�ض  يف  اأ  الوبائي  الكبد 
�سي  �سبكة  ن�سرته  تقرير  بح�سب  ملوثة،  جممدة  فواكه  اإىل  يرجع 
والوقاية  الأمرا�ض  على  ال�سيطرة  مراكز  وقالت  الإخبارية.   اأن  اأن 
ن���وع من  ت��دخ��ل يف �سناعة  ال��ت��ي  امل��ج��م��دة  ال��ف��واك��ه  اإن  ال��ف��ي��درال��ي��ة 
والرمان،  الربي  التوت  وهي  لالأك�سدة،  امل�سادة  الع�سوية  امل�سروبات 
30 بفريو�ض الكبد الوبائي  اإ�سابة  اأخرى، ت�سببت يف  بجانب فواكه 
اأ احلاد.  واأ�سارت تقارير اإىل انت�سار املر�ض يف كل من وليات اأريزونا 
وكاليفورنيا وكولورادو ونيفادا بجانب نيو مك�سيكو، بح�سب الدائرة 
احلكومية.  ونقلت م�سادر اأن التلوث م�سدره رمان من تركيا، ويدخل 
يف تركيبة امل�سروب، وهو مزيج فواكه منتجة داخليا واأخرى م�ستوردة 
اأخرى كالأرجنتني و�سيلي، م�سيفة: ما من موؤ�سرات تدل  من دول 
على اأن الكرز اأو التوت الربي ملوثان .  يذكر اأن التهاب الكبد الوبائي 
اأ هو التهاب فريو�سي حاد ي�سيب الكبد ويحد من وظائفها، وينتقل 
عرب املاء واملواد الغذائية امللوثة اأو عن طريق �سخ�ض م�ساب باملر�ض، 

ويو�سى بغ�سل اليدين لتقليل خماطر الإ�سابة به.

الكهرباء تدخل 
قرية بعد 65 عاما

حديثا  الكهربائية  الطاقة  دخلت 
اإىل اإحدى القرى الهندية التابعة 
الهندية  ب���رادي�������ض  اأت������ر  ل����ولي����ة 
عاما   65 منذ  مرة  لأول  املكتظة، 
بح�سب  ال���ه���ن���د،  ا����س���ت���ق���الل  م����ن 

�سحيفة اليوم ال�سعودية. 
�سكان  اأح���د  اإن  ال�سحيفة  وق��ال��ت 
اإح����دى  ال��ق��ري��ة ك����ان ي�����س��اف��ر اإىل 
ل�سحن  ي��وم��ي��ا  امل����ج����اورة  ال���ق���رى 
امل���ح���م���ول، ح��ي��ث مل تكن  ه��ات��ف��ه 
ت��وج��د ط��اق��ة ك��ه��رب��ائ��ي��ة ل��دي��ه يف 

املنزل. 
اأح����د ���س��ك��ان ك��ن��ا ننتظر  واأ����س���اف 
منازلنا  يف  لدينا  تكون  اأن  لعقود 
كهربائية.  وم���������راوح  م�����س��اب��ي��ح 
ال�سديد  ق��رب��ن��ا  م��ن  ال��رغ��م  فعلى 
الكبرية  ال��ت��ج��اري��ة  املجمعات  م��ن 
بها  تتزين  التي  املتنوعة  وامل��ح��ال 
كانت  حياتنا  اأن  اإل  لكناو،  مدينة 
م�سابيح  من  اأك��ر  على  تعتمد  ل 

الكريو�سني وال�سموع . 
واأ�ساف كان العي�ض يف هذه القرية 
باإمكان  يكن  فلم  بالكابو�ض،  اأ�سبه 
ال���رج���ال م���ن ق��ري��ت��ن��ا ال�����زواج من 
الآب��اء يقلقون  خارجها، حيث كان 
اأو اأخواتهم اإىل  اإر�سال بناتهم  من 

ذلك املكان املظلم . 
الهادئة  ت�����س��ي��ب��اك��ريا  ق��ري��ة  وت��ق��ع 
الزراعة-  يف  اأه��ل��ه��ا  يعمل  -ال��ت��ي 
ع���ل���ى م�����س��اف��ة ت��ب��ل��غ ب���ال���ك���اد 15 
لكناو  كيلومرتا من مطار مدينة 
امل��زدح��م��ة امل�����س��ي��ئ��ة، ال��ت��ي تعترب 
تبعد  اأن��ه��ا  ك��م��ا  ال���ولي���ة،  عا�سمة 
بال�سيارة عن  �ساعة  م�سرية ن�سف 
مقر اإقامة رئي�ض الوزراء الهندي. 

جيل رابع من معاجلات اإنتل
اأنها  اإن���ت���ل الأم���ريك���ي���ة  ���س��رك��ة  اأع���ل���ن���ت 
معاجلاتها  م��ن  ال��راب��ع  اجل��ي��ل  �ستطلق 
للعمل  -امل�سمم  هازويل  با�سم  املعروف 
على طيف وا���س��ع م��ن الأج��ه��زة- خالل 
 2013 كمبيوتك�ض  م��ع��ر���ض  ف��ع��ال��ي��ات 
الذي يقام يف تايوان بني الرابع والثامن 

من يونيو/حزيران اجلاري.
هازويل  م��ع��اجل��ات  ف���اإن  اإن��ت��ل،  وبح�سب 
تتمتع ببنية اأكر تطورا مقارنة باجليل 
معاجلة  لوحدة  متفوق  وب���اأداء  ال�سابق، 
ال��ر���س��وم��ي��ات امل��دجم��ة ف��ي��ه��ا، ك��م��ا اأنها 
ا�ستهالك  خ��ف�����ض  ع��ل��ى  ب���ق���درة  ت��ت��م��ي��ز 
ال���ط���اق���ة، واإط����ال����ة ع��م��ر ال���ب���ط���اري���ة يف 
الأج���ه���زة امل��ح��م��ول��ة ب��ن�����س��ب��ة ت�����س��ل اإىل 
ال�سابقة،  ب��امل��ع��اجل��ات  م��ق��ارن��ة   50%
وفقا  اأف�����س��ل،  اأداء  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  م��ع 

لل�سركة.
هازويل  م��ع��ال��ج  اأن  ال�����س��رك��ة  واأو���س��ح��ت 
15 واط�����ا من  ي�����س��ت��ه��ل��ك م���ا م����ق����داره 
الطاقة، يف حني ي�ستهلك معالج اجليل 
 20 مبقدار  طاقة  بريدج  اإيفي  الثالث 
واطا، مع الإ�سارة اإىل اأن القيم ال�سابقة 
بطاقته  ي��ع��م��ل  ع��ن��دم��ا  ل��ل��م��ع��ال��ج  ه���ي 

الق�سوى.

امل���ع���ل���وم���ات، ق����ال وا���س��ع��و التقرير  ب���ن���اء ع��ل��ى ه����ذه 
يحرق  ب��ات  ال��ع��ادي  الأم��ريك��ي  العامل  اإن  احلكومي 
كان  اأق��ل مم��ا  ح��راري��اً  �سعراً   150 م��ا معدله  يومياً 
يحرقه اأبوه العامل، وقد جت�ّسد هذا التغيري و�ساهم 
يف ارتفاع معدلت البدانة خالل الفرتة التي غطاها 

التقرير.
املثرية  املعلومات  من  الرغم  على  الدرا�سة  هذه  لكن 
التي ت�سمنتها تبقى قا�سرة، لأنها ركزت على النا�ض 
الذين يعملون يف وظائف ر�سمية، وجتاهلت �سريحة 

كبرية من املجتمع، األ وهو قطاع املراأة.
جلامعة  التابعة  الطب  كلية  يف  الباحث  اآر�سر  اإدوارد 
املوؤلف  وهو  كولومبيا،  مدينة  يف  اجلنوبية  كارولينا 
الن�ساء  غالبية  اإن  يقول  اجلديدة  للدرا�سة  الرئي�سي 

مل يكن يعملن خارج البيت قبل خم�سني عاماً.

طبيعة احلركة تغريت
وبالتعاون مع العديد من وا�سعي الدرا�سات ال�سحية 
اآر�سر  متكن  املهنية،  البدنية  الن�ساطات  عن  ال�سابقة 
امل��راأة تق�سيه يف  من و�سع بيانات للوقت الذي كانت 
اأعمال البيت، وما اإذا كانت طبيعة ونوعية حركتها يف 

البيت قد تغريت مع الزمن.
اإطار بحثه عن املعلومات املطلوبة وجد ما يريد  ويف 
يف متحف الرتاث على �سورة مذكرات يومية قدمتها 

األوف من الن�ساء ابتداء من عام 1965.
�سعى اآر�سر اىل تفح�ض كيف كانت املراأة حتت خمتلف 
اعتمد يف  وق��د  البيت،  داخ��ل  وقتها  تق�سي  ال��ظ��روف 
ون�ساء  ن�ساء عامالت  يومية من  �سعيه على مذكرات 
مذكرات  وه��ي  بيوتهن،  خ���ارج  عمل  اأي  مي��ار���س��ن  مل 

تغطي الفرتة املمتدة بني عامي 1965 و2010.
جمع اآر���س��ر وزم����الوؤه بيانات م��ن ه��ذه امل��ذك��رات عن 
امل��راأة تق�سيه يومياً، وهي متار�ض  الوقت الذي كانت 
اأعمال البيت، وكم �سعراً حراريا كانت حترقه مع كل 
واح��د م��ن ه��ذه الأع��م��ال؟ وكيف تغريت م��ع ال�سنني 

الأعمال املرتبطة ببذل الطاقة؟
الباحثون  اإل��ي��ه  تو�سل  م��ا  اأن  تبني  النتيجة،  ويف 

باملذكرات  اخل��ا���س��ة  ال��درا���س��ة  بعيد  ح��د  اإىل  مي��اث��ل 
ففي  بيوتهن.  يف  ن�ساطاً  اأك��ر  كن  فالن�ساء  اليومية، 
معدله  ما  اأ�سبوعياً  تق�سي  امل���راأة  كانت   1965 ع��ام 
وغ�سل  وال��ط��ب��خ  التنظيف  اأع���م���ال  يف  ���س��اع��ة   27.5
امل��الب�����ض، وه��ي اأع��م��ال تتطلب ب��ذل ق��در معقول من 
ال��ط��اق��ة، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن وا���س��ع��ي ال��درا���س��ة مل 
ياأخذوا الوقت الذي تق�سيه املراأة يف رعاية اأطفالها يف 
ح�سبانهم، على اعتبار اأن هذا الوقت يتداخل مع بقية 

اأعمالها اليومية. 
وب�سكل عام كانت املراأة العاملة يف ذلك الوقت تخ�س�ض 
لأعمال البيت وقتاً اأقل، يف حني ان املراأة غري العاملة 

كانت تخ�س�ض لأعمال البيت وقتاً اأطول.

التلفزيون اأ�سا�س اخلمول
تغريت  ع���ام���اً   45 م�����رور  ب��ع��د  اأي   2010 ع����ام  يف 
اليومية،  املذكرات  بينت  كما  كبرية،  ب�سورة  الأو�ساع 
13.3 �ساعة  اأ�سبوعياً ما معدله  فاملراأة باتت تق�سي 
يف اأعمال البيت. ويف املقابل اأظهرت املذكرات اأن املراأة 

باتت تق�سي �ساعات طويلة اأمام �سا�سة التلفزيون.
يف عام 1965 كانت املراأة تق�سي اأ�سبوعياً ما معدله 
ث��م��اين ���س��اع��ات اأم�����ام ال��ت��ل��ف��زي��ون، م���ع م��الح��ظ��ة اأن 

الكمبيوتر املنزيل مل يكن معروفاً يف ذلك الوقت.
يف عام 2010 اأ�سبحت املراأة تق�سي اأمام التلفزيون 
اأو الكمبيوتر 16.5 �ساعة اأ�سبوعياً، اأي اأنها ا�ستبدلت 
ن�ساطاً  تتطلب  اأعمال  يف  تق�سيه  كانت  ال��ذي  الوقت 
�سهد  التغريات  ه��ذه  وم��ع  واخل��م��ول  باجللو�ض  بدنياً 
اأثناء  امل����راأة  ال��ت��ي حترقها  ال�����س��ع��رات احل��راري��ة  ع��دد 

وجودها يف البيت انخفا�ساً كبرياً.
ووفقاً حل�سابات وا�سعي الدرا�سة يتبني اأن الأمريكية 
غري العاملة باتت عام 2010 حترق يومياً ما معدله 
360 �سعراً حرارياً، اأقل مما كانت حترقه يف اأي يوم 

العاملة  ان الأمريكية  1965، يف حني  اأي��ام عام  من 
اأقل مما كانت  132 �سعراً حرارياً  باتت حترق يومياً 

حترقه عام 1965.

تقليل �ساعات اجللو�س
ك��ب��رياً يف  ي��ق��ول اآر���س��ر اإن ه���ذه الأرق�����ام مت��ث��ل نق�ساً 
الطاقة املبذولة ي��وؤدي مع الأي��ام اإىل زي��ادة كبرية يف 
ال�سعرات احلرارية  اأي نق�ض يف عدد  دون  ال��وزن من 

املكت�سبة.
الدرا�سة،  ه��ذه  من  ا�ستخال�سه  ميكن  عما  ويت�ساءل 
ومن ثم يجيب قائاًل: اإننا نحتاج البدء يف اإيجاد طرق 

لإعادة احلركة اإىل الوقت الذي نق�سيه يف البيت.
اأو  الن�ساء  على  يتوجب  اأن���ه  يعني  ل  ه��ذا  وي�سيف: 
هو  ب�سيط.  ل�سبب  البيت،  اأعمال  من  الإكثار  الرجال 
كان  اأق��ل مما  بات  الأعمال  املبذول يف هذه  اأن اجلهد 
عليه يف ال�سابق.. فالأجهزة املنزلية احلديثة مل تعد 
مع  احل���ال  ك��ان��ت  ك��م��ا  مل�ستخدميها  الإره�����اق  ت�سبب 
الأجهزة الثقيلة التي كانت متوافرة اأيام زمان.. وهذه 
ميزة نحمد اهلل عليها. كذلك، فاحلل لن يكون بزيادة 
درا�سة  ان  اإذ  البيت،  اأع��م��ال  يف  نق�سيه  ال��ذي  ال��وق��ت 
اأجريت عام 2012 اأظهرت اأنه عندما يزيد الرجال 
اأي�ساً  البيت يزيدون  اأعمال  الذي يق�سونه يف  الوقت 
على  التلفزيون  اأم���ام  جلو�ساً  يق�سونه  ال��ذي  ال��وق��ت 
اأ�سا�ض اأن التلفزيون موجود ويغريهم باجللو�ض. بدًل 
متابعة  علينا  يجب  اإن��ه  اآر���س��ر  يقول  وذاك،  ه��ذا  م��ن 
نقلل  واأن  البيت  اأثناء وجودنا يف  نفعل  تفا�سيل ماذا 

مبقدار  الدماغية  بال�سكتة  الإ�سابة  خطر  يقلل  يوميا  القهوة  من  فنجان  تناول  ب��اأن  يابانيون  باحثون  اأف��اد 
اخُلم�ض وقالوا اإن ال�ساي الأخ�سر ميكن اأن يفيد اأي�سا يف منع هذه احلالة املدمرة التي حتدث عندما تن�سد اأو 

تنفجر الأوعية الدموية التي يف الدماغ اأو التي تغذيه.
وكانت الدرا�سة التي اأجراها العلماء قد تق�ست عادات امل�سروبات عند اأكر من 83 األف �سخ�ض بالغ �سليم من 

�سن 45 اإىل 74 عاما على مدى 13 عاما.
ووجدوا اأن الذين كانوا يتناولون ما ل يقل عن فنجان قهوة واحد يوميا كانت لديهم ن�سبة التعر�ض لالإ�سابة 
تاأثري  نادرا ما ي�سربونها. وللح�سول على  الذين كانوا  باأولئك  %20 مقارنة  اأقل بنحو  الدماغية  بال�سكتة 
تقليل  يف  اأك��رب  تاأثريا  امل�سروبات  واأظهرت  الأخ�سر.  ال�ساي  من  كوؤو�ض  اأربعة  �سرب  هو  املطلوب  كان  مكافئ 
احتمال نزيف باملخ )انفجار وعاء دموي(. واأولئك الذين كانوا ي�سربون ما ل يقل عن فنجان قهوة اأو كاأ�سني 
من ال�ساي الأخ�سر يوميا كانوا اأقل خطرا بن�سبة %32 لالإ�سابة بهذه احلالة. وقد مت تعديل كل النتائج 
لالأخذ بعني العتبار الختالفات بني املجموعات من حيث ال�سن والبنية واجلن�ض والتدخني وتعاطي اخلمر 
والوزن والنظام الغذائي وممار�سة الريا�سة وقال قائد الدرا�سة الدكتور يو�سيهريو كوكوبو الإجراء النظامي 
ل�سرب ال�ساي والقهوة يفيد غالبا �سحة اجلهاز الدوري لأنه يحول جزئيا دون ت�سكل اجللطات الدموية وي�سار 

مايو-اأيار  اأوروب��ي يف  موؤمتر  لدرا�سة قدمت يف  م�سابهٌة  القهوة  ب�ساأن  نتائجهم  اأن  اإىل 
ن�سبته  بانخفا�ض  مرتبطا  ك��ان  يوميا  ك��وؤو���ض  ثالثة  اإىل  كاأ�سا  اأن  وج��دت  املا�سي 

وال�ساي  القهوة  ت��ن��اول  اأن  يف  ال�سبب  اإىل  حت��دي��دا  يتو�سلوا  مل  لكنهم   .14%
م�سادات  ب��اأن  العتقاد  من  الرغم  على  الدماغية،  ال�سكتة  خطر  يقلل  الأخ�سر 

الأك�سدة تعمل عملها.

لتحافظي على ج�سدك ر�سيقًا

اتركي التلفزيون والكمبيوتر واأدي اأ�صغال البيت بحما�س

فنجان قهوة يقلل ال�صكتة الدماغية 

االثنني   -  3   يونيو    2013 م    -    العـدد    10809
Monday   3    June     2013  -  Issue No   10809

و�صم وحبوب اإلكرتونية للتحقق من الهوية 
ك�سفت �سركة موتورول اململوكة ل�سركة غوغل الأمريكية اأنها تعمل حاليا 
امل�ستخدم دون  التحقق من هوية  على تقنيات جديدة متكن هواتفها من 

احلاجة ل�ستخدام كلمة مرور.
خالل  له  حديث  يف  وودي�سايد  ديني�ض  التنفيذي  ال�سركة  مدير  واأو���س��ح 
اجلديدة  التقنيات  اأن  الأم��ريك��ي��ة،  كاليفورنيا  مدينة  يف  دي11  م��وؤمت��ر 
تعتمد على ا�ستخدام تكنولوجيا الو�سم الإلكرتوين وتكنولوجيا احلبوب 
اإلكرتونية مرنة ميكن  الإلكرتونية. ويتاألف الو�سم الإلكرتوين من دارة 
الو�سم  مع  يت�سل  اأن  للهاتف  ميكن  حيث  امل�ستخدم،  ج�سم  على  تثبيتها 

الإلكرتوين للتحقق من هوية �ساحبه.
وت�سعى موتورول اإىل ا�ستخدام هذه التقنية لتطوير هواتف ل تعتمد على 
امل�ستخدم، بحيث  للتحقق من هوية  الأي��ام  املتبعة هذه  التقليدية  الطرق 

ميكن اأن يتعرف اجلهاز على هوية م�ستخدمه مبجرد اقرتابه منه.
وبح�سب ريجينا دوغان نائب مدير موتورول لالأبحاث املتقدمة فاإن هذه 
التكنولوجيا امل�سنعة من ال�سيليكون، التي ت�ستخدم دارات اإلكرتونية مرنة، 

موجودة حاليا وم�سممة اأ�سا�سا لال�ستخدامات الطبية.
اإمكانية  بحثت  اأنها  اإىل  �سابقا  اأ���س��ارت  قد  الفنلندية  نوكيا  �سركة  وكانت 
يف  امل�ستخدم  هوية  من  للتحقق  الإلكرتونية  الو�سوم  هذه  مثل  ا�ستخدام 

هواتفها.
وتعمل موتورول اأي�سا على اختبار التحقق من اإمكانية ا�ستخدام احلبوب 
ديجيتال  بروتيو�ض  �سركة  قبل  من  وامل�سنعة  للبلع  القابلة  الإلكرتونية 

هيلث التي ح�سلت على موافقة اإدارة الغذاء والدواء الأمريكية .
وهذه احلبوب مكونة من �سريحة اإلكرتونية قابلة للبلع ت�ستخدم بطارية 
تعمل بوا�سطة التحري�ض من حم�ض معدة امل�ستخدم، وميكن لها التقاط 
اإ�سارات حيوية من ج�سم الن�سان واإر�سال اإ�سارات حمددة ميكن ا�ستخدامها 

من قبل هاتف امل�ستخدم للتحقق من هويته.

تقول درا�سة حديثة اإن اأحد الأ�سباب التي جتعل الن�ساء 
الأمريكيات يكت�سنب اأوزانًا زائدة ميكن اأن يكون اأننا بتنا 

نق�سي وقتًا اأقل يف ا�ستخدام املكان�س 
اأن  ميكن  نتيجة  وه��ي  املالب�س،  غ�سل  اأو  الكهربائية 

البع�س تكيل  اأنها من وجهة نظر  تثري جدًل، على اعتبار 
مبكيالني.

موثق  لتقرير  ا�ستكماًل  موؤخرا  نتائجها  ن�سرت  التي  الدرا�سة  �سّكلت 
اأ�سدرته وزارة العمل الأمريكية عام 2011، كان قد اعتمد على اإح�ساءات 

ر�سمية تغطي فرتة خم�سني عامًا الأخرية، اأظهرت اأن معظم الأمريكيني باتوا 
العمل  اأثناء  البدنية  الن�ساطات  اأو�سكت  حيث  جلو�س،  وهم  اأعمالهم  ميار�سون 

كامل�سي اأو رفع اأوزان على الختفاء، كما يقول التقرير.. فالعاملون اأ�سبحوا يق�سون 
معظم اأوقاتهم جلو�سًا اأمام الكمبيوتر اأو الهاتف.

يهدم البيت وهو 
بداخله

وخ����ط����رة لرجل  ل��ق��ط��ة ط���ري���ف���ة 
اأفغانى تداولها ن�سطاء على موقع 
عرب  تويرت  الجتماعى  التوا�سل 
اليوتيوب  علىقناة  فيديو  مقطع 
، وهو يقوم بهدم اأحد اأعمدة بيت 
من الداخل، معر�سا نف�سه خلطر 
عليه،  وال�سقف  اجل���دران  �سقوط 
مبت�سما  ث���وان  بعد  يظهر  اأن���ه  اإل 

وقد جنا من �سقوط الهدم عليه.



�ش�ؤون حملية

22

االثنني   -  3   يونيو    2013 م    -    العـدد    10809
Monday   3    June     2013  -  Issue No   10809

حملة من طالب اجلامعة واملدار�س لزراعة خم�صة وثالثني نوعًا من الأ�صجار املثمرة
•• العني-الفجر:

ت�صوير-حممد معني:

خم�سة وث��الث��ون ن��وع��ا م��ن الأ���س��ج��ار امل��ث��م��رة منها 
)التني – والرمان – التوت – وهامبا – والليمون( 
ث���م���ان���ون م���ن ط����الب جامعة  ����س���ارك يف زراع���ت���ه���ا 
الإمارات ومدر�سة �سلطان بن زايد اإ�سافة اإىل عدد 
اليوم  وذل��ك �سمن حملة  والإداري����ني  املعلمني  م��ن 
التابع  املجتمعية  ال�سراكة  مبادرة  اإطار  الأخ�سر يف 
ل��وح��دة الأن�����س��ط��ة ال��ط��الب��ي��ة وف��ري��ق ع��م��ل خدمة 
طالب  اإىل  اإ�سافة  الطالبية  ال�سكنات  يف  املجتمع 
العامة  وال���ع���الق���ات  الإع���الن���ي���ة  م�����س��اق احل���م���الت 

مبنا�سبة اليوم العاملي للبيئة.
احل��م��ل��ة ال��ت��ي اخ���ت���ارت م��در���س��ة ���س��ل��ط��ان ب���ن زايد 
ور�ض  من  العديد  �سهدت  لها  مكانا  العني  مبدينة 
حافظت  ال��ذي  التوجه  تدعيم  منها  الهدف  العمل 
اأن  يف  املا�سية  ال�سنوات  ط���وال  ال��ع��ني  مدينة  عليه 
لتح�سل  الأنظف  واملدينة  اخل�سراء  املدينة  ت�سبح 

على اأنظف مدينة عاملية منذ �سبع �سنوات.
اأ�سرفت عليها الدكتورة بدرية  حاولت احلملة التي 
املجتمعية  ال�سراكة  م��ب��ادرة  �سمن  اجلنيبي  نا�سر 

والإداري�����ني  امل��ع��ل��م��ني  وك��ذل��ك  ال��ط��الب  ت�سجع  اأن 
اأولويات  �سمن  لتكون  بها  والهتمام  ال��زراع��ة  على 
فعاليات املبادرة حيث مل تتوقف احلملة عند حدود 
تتميز مدينة  التي  الواحات  اإىل  امتدت  بل  املدر�سة 
ال��ع��ني ع��ن غ��ريه��ا م��ن م��دن ال��دول��ة وك���اأن احلملة 
العني  مدينة  اأب��ن��اء  جميع  معها  ي�سارك  اأن  اأرادت 
بن  �سلطان  ومدر�سة  اجلامعة  ط��الب  فقط  ولي�ض 
زاي���د وك���ان ه���ذا وا���س��ح��ا يف ال��ت��وج��ه ال���ذي اأخ���ذ به 
من�سق احلياة الطالبية فرا�ض عبد القادر الذي اأكد 
مبادرة  ب��ني  مثمر  ت��ع��اون  نتاج  ه��ي  احلملة  اأن  على 
ال�سراكة املجتمعية وجلنة خدمة املجتمع بال�سكنات 

الطالبية التي يديرها ح�سني اجلنيبي .
اأ�ستاذة  يانغ  �سوجان  ال��دك��ت��ورة  دع��ت  جانبها  وم��ن 
اإىل  العامة  والعالقات  الإعالنية  احلمالت  م�ساق 
احلفاظ على احلملة والتي تعد من الأفكار الرائدة 
فعالية  الإم����ارات  تقومي  الأخ�����س��ر يف  ال��ي��وم  ليكون 

�سنوية مب�ساركة خمتلف فئات املجتمع.
ال��ط��الب على ه��ذه احلملة ليكون  اأث��ن��ى  ه��ذا وق��د 
اأن هذه  ال��ذي يرى  املرزوقي  �سعيد  بينهم علي  من 
احلملة �ساهمت يف زيادة الوعي لدى جميع الطلبة 
املدار�ض  جميع  يف  ول��ك��ن  اجل��ام��ع��ة  يف  ف��ق��ط  لي�ض 

يف  احلملة  ه��ذه  اأهمية  تظهر  هنا  وم��ن  واملوؤ�س�سات 
الو�سائل  واختبار  بالبيئة  التعلق  على  الأف��راد  حث 
وال���ط���رق الأن�����س��ب ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه��ا ك��م��ا اأع���رب 
الطالب عادل ب�سر عن اإعجابه بغر�ض القيم البيئية 
لدى الأفراد اإ�سافة اإىل العتناء بالبيئة و�سداقتها 
ب��ي��ئ��ة ���س��ح��ي��ة تنعك�ض  ل��ت��ك��ون  وال��ت��ع��اي�����ض م��ع��ه��ا 
بالإيجاب على جميع اأفراد املجتمع. ومن جانبه دعا 

الطالب حميد عبد العزيز النعيمي جميع الطالب 
اإىل  تعلموه  ما  اإىل حمل  امل�ساركني يف هذه احلملة 
اأ�سرهم وحثهم على العمل به من اأجل بيئة نظيفة 

ي�سعد بها اأهلها.
من  بدعم  حظيت  احلملة  ه��ذه  اأن  بالذكر  اجلدير 
الدكتور  باجلامعة متمثلة يف  الطلبة  �سوؤون  عمادة 

عبد الرحمن ال�سايب النقبي. 

تكرمي الطالب والرعاة
•• العني-الفجر:

الإمارات  ا�ست�سافته جامعة  الذي  الثاين  الطالبي  املخيم  �سمن فعاليات 
قام مدير املرافق والأ�سول عمر عبد الرحمن يرافقه مدير اأول الإ�سكان 
الر�سميني  ال��رع��اة  بتكرمي  اجلنيبي  ح�سني  ال�سكنية  واحل��ي��اة  الطالبي 
توا�سل  يف  ت�سهم  التي  الفعاليات  هذه  مثل  اأهمية  على  ليوؤكدوا  للمخيم 

طلبة املدار�ض مع جمتمع اجلامعة كما مت تكرمي الطلبة امل�ساركني.   

ال�صراكة املجتمعية والطالب
•• العني-الفجر:

ال�سراكة املجتمعية كان عنوان املبادرة التي �ساهمت يف اإجناح فعاليات حملة 
اليوم الأخ�سر الذي نفذه طالب جامعة الإمارات ومدر�سة �سلطان بن زايد 
الفعالية والعمل  حيث مت ت�سكيل جلنة من الطالب للم�ساركة يف تنظيم 
على اإجناحها اختاروا ال�سراكة املجتمعية لتكون املظلة التي يتحركون من 

خاللها.

خميم مب�صاركة خم�صمائة من طلبة املدار�س ا�صت�صافته جامعة الإمارات 
•• العني-الفجر:

�سارك خم�سمائة من طالب وطالبات املدار�ض يف املخيم 
الإم����ارات حيث  ال���ذي نظمته جامعة  ال��ث��اين  ال��ط��الب��ي 
خ�س�ض  ح��ني  يف  للطالب  عمار  ب��ن  �سيح  �سكن  خ�س�ض 
فعالياته  توا�سلت  ال��ذي  املخيم  للطالبات.  ت��وام  �سكن 
الدكتور  الطلبة  �سوؤون  عميد  افتتاحه  �سهد  اأي��ام  ثالثة 
اإدارة  مدير  الرحمن  عبد  وعمر  النقبي  الرحمن  عبد 
الإ�سكان  اأول  مدير  اجلنيبي  وح�سني  والأ���س��ول  املرافق 
�سوؤون  م��دي��ر  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�سكنية  واحل��ي��اة  ال��ط��الب��ي 
الطلبة ومدراء ال�سكنات وبع�ض مدراء املدار�ض الثانوية 
اخلريي  ال�����س��وق  م��ع��ر���ض  امل��خ��ي��م  ف��ع��ال��ي��ات  ت�سمنت   .
للطالبات الذي �ساحبه عدد من الفقرات منها العر�ض 
اخلليجية  ال��زف��ة  اأه���ازي���ج  م��ن  ت�سمنه  وم���ا  الإم���ارات���ي 

اإ�سافة اإىل املعزوفات الرتاثية.
اجلامعي  باحلرم  جولة  املخيم  فعاليات  وت�سمنت  ه��ذا 
اأجريت  كما  ال��ع��ني  ج��ول��ة مبدينة  اإىل  اإ���س��اف��ة  اجل��دي��د 
يف  جميعها  ت�سب  ال��ت��ي  وامل��ح��ا���س��رات  امل�سابقات  بع�ض 
م�سلحة الطلبة كما األقيت مناذج من الأ�سعار اإ�سافة اإىل 
الالآلئ  مدر�سة  حر�ست  كما  فكاهي..  م�سرحي  عر�ض 
لقت  التي  ال�سعبية  الرق�سات  م��ن  من��اذج  تقدمي  على 

ا�ستح�ساناً من قبل احل�سور.

تكرمي ال�صركاء ال�صرتاتيجيني جلائزة 
ال�صارقة للتفوق والتميز الرتبوي

رئي�ض  للتعليم  ال�سارقة  جمل�ض  رئي�ض  ال�سويجي  ع��ب��داهلل  الدكتور  اأك��د 
تعد  ال��رتب��وي..اأن اجلائزة  والتميز  للتفوق  ال�سارقة  اأمناء جائزة  جمل�ض 
من اجلوائز الرائدة يف امليدان الرتبوي على م�ستوى الدولة وذلك بف�سل 
الدعم الكبري والتوجيهات الكرمية من قبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ض الأعلى حاكم ال�سارقة لالإرتقاء 
باجلائزة ون�سر ثقافة التميز يف امليدان الرتبوي . جاء ذلك يف كلمته خالل 
حفل تكرمي ال�سركاء ال�سرتاتيجيني للجائزة وجلان التحكيم ملا بذلوه من 
جمهودات خالل الدورة التا�سعة ع�سرة للجائزة يف العام الدرا�سي احلايل . 
ح�سر حفل التكرمي الذي نظمته اجلائزة يف غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة 
حممد املال مدير عام اجلائزة وعلي اأحمد احلو�سني مدير اإدارة املدار�ض 
منطقة  مدير  نائب  زي��د  وفتحية  للتعليم  ال�سارقة  مبجل�ض  النموذجية 
ال�سارقة  ال�سارقة للعمليات الرتبوية وح�سة اخلاجة نائب مدير منطقة 
التعليمية للتعليم اخلا�ض والنوعي وعدد من املعلمني واملوجهني والقيادات 
التحكيم ودعم  ب��اأداء جلان  ال�سويجي  واأ�ساد  واملجل�ض.  باملنطقة  الرتبوية 
الأهداف  حتقيق  �سبيل  يف  ال�سرتاتيجيني  وال�سركاء  امل�ساندة  اجل��ه��ات 
التي تعمل اجلائزة على حتقيقها ويف مقدمتها خلق بيئة تعليمية متميزة 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  اأجلها تف�سل �ساحب  والتي من  ومناف�سة 
بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ض الأعلى حاكم ال�سارقة باإطالق اجلائزة 
اأكر  امليدان  جلعل  الرتبوية  العملية  اأط��راف  جلميع  قويا  حافزا  لتكون 
جاذبية ون�ساطا ومتيزا واإبداعا. واأكد حر�ض جمل�ض ال�سارقة للتعليم على 
تفعيل اأدوار جميع اأطراف العملية التعليمية والتي ت�سم الإدارة املدر�سية 
واملعلم وحتى ويل الأمر من اأجل اإيجاد طالب متفوق ومبدع..اإ�سافة اإىل 
غر�ض روح التناف�ض لدى الطلبة والطالبات ليكون هدف كل منهم حتقيق 
الرقم واحد يف كل �سيء وذلك انطالقا من حر�ض القيادة الر�سيدة على 

املراكز الأوىل يف كل املجالت. 
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م يحمي التقزُّ
 من ال�صرطان 

الأبحاث عن  كانوا يجرون  اأطباء  الإك���وادور، تو�سل  نائية من  يف منطقة 
الذين  الأ�سخا�ض  اأن  يبدو  مده�ض:  اكت�ساف  اإىل  التقزم  من  ن��ادر  �سكل 
نني �سد ال�سرطان واأمرا�ض  يرثون ذلك اخللل اجليني قد يكونون حم�سّ

اأخرى. 
ملعاجلة  الإك���وادور،  كيتو،  اإىل  روزنبلوم  اأرلن  و�سل   ،1988 دي�سمرب  يف 
جمموعة من املر�سى. طوال العقد املا�سي، عالج اخت�سا�سي الغدد ال�سماء 
عدداً من اأطفال الإكوادور امل�سابني بنق�ض هرمون النمو )�سكل �سائع من 
التقزم( يف عيادته يف جامعة فلوريدا. اليوم وللمرة الأوىل، توجه بنف�سه 
اإىل اأمريكا اجلنوبية ملعاجلتهم يف بلدهم. كانت اخلطة تق�سي مبنح �ستة 
مر�سى اجلرعة الأوىل من هرمون النمو من اأ�سل جرعتني يف ال�سنة كي 

ل يتكبدوا كلفة زيارة روزنبلوم يف الوليات املتحدة.
الذي  املحلي  الأطفال  اإليه مدير م�ست�سفى  اأوف��د  اإىل هناك،  فور و�سوله 
كان قد تدرب �سابقاً على يد روزنبلوم اأعداداً كبرية من املر�سى. يف نهاية 
اإقامته، كان روزنبلوم قد عاين مئة مري�ض وكان معظمهم يواجه م�ساكل 
يف النمو. من بني جمموعة املر�سى، ُده�ض حتديداً ب�سقيقتني عمرهما �ست 
اأقدام،  اأق�سر من ثالثة  وثماين �سنوات على التوايل. كان طول الفتاتني 

مبعنى اأنهما كانتا بطول فتاة طبيعية بعمر ال�سنة.

هرمون النمو
لكن على  اأنفهما م�سطحة.  وواجهة  بارزة و�سوتهما حاداً  كانت جبهتهما 
الفحو�سات  اأظ��ه��رت  روزن��ب��ل��وم،  ال��ذي��ن عاينهم  الآخ��ري��ن  املر�سى  خ��الف 
اإنهما كانتا م�سابتني ب�سكل نادر  اأنهما ل تفتقران اإىل هرمون النمو. بل 
من التقزم املعروف با�سم )متالزمة لرون(، وتنجم هذه احلالة عن حتول 
جيني مينع اجل�سم من التجاوب مع هرمون النمو. مل يتم ت�سخي�ض اأكر 

من مئة حالة تقريباً من متالزمة لرون.
فور عودة روزنبلوم اإىل فلوريدا، ت�ساءل عما اإذا كان العالج �سي�سبح متوافراً 
يوماً لل�سقيقتني ولكنه اأغفل عن التدقيق باملتالزمة نف�سها. ل �سك يف اأن 
يتجزاأ من معاجلة  والظريف جزء ل  النادر  ال�سطراب اجليني  ت�سخي�ض 
وجيهاً  �سبباً  الطبيب  لكن مل يجد  الأطفال،  ال�سماء عند  الغدد  اأمرا�ض 

يربر التدقيق بتلك املتالزمة.
لكن حني عاد اإىل الإكوادور ملعاجلة املر�سى امل�سابني بنق�ض هرمون النمو 
بعد �ستة اأ�سهر، �سّخ�ض اأحد اخت�سا�سيي الغدد ال�سماء املحليني، خاميي 
اأخ��رى و�ُسّجل جميعها يف حمافظة لوجا يف  �سبع ح��الت  اأغ��ريي،  غيفارا 
كان  بالنتائج،  ي��ت��داولن  ك��ان��ا  ال��ل��ذي��ن  الطبيبني  اإىل  بالن�سبة  اجل��ن��وب. 
ال�ستنتاج وا�سحاً: اإذا �سهدت منطقة واحدة ت�سجيل ت�سع حالت، فال مفر 

من وجود حالت اأخرى.

�صبعة ا�صياء يجب ان ل 
متار�صها بعد الكل

 
من  عالية  ن�سبة  على  حتتوي  ال�ساي  اأوراق  لأن   - ال�ساي  ت�سرب  ل   •
التي  الأط��ع��م��ة  امل��ت��واج��د يف  ال��ربوت��ني  �ستوؤثر على  امل���ادة  وه���ذه  احلم�ض 

ن�ستهلكها وجتعلها جافة وع�سرية اله�سم.
بعد  الفواكه مبا�سرة  تناول  اإن   - الأكل مبا�سرة  بعد  الفواكه  تتناول  • ل 
تناول  وع���دم  احل���ذر  يجب  ل��ذا  ب��ال��ه��واء  البطن  اإنت�فاخ  يف  يت�سبب  الأك���ل 
الفواكه قبل م�سي �ساعة اإىل �ساعتني من الأكل اأو قبل �ساعة من الوجبة 

الغذائية.
الأكل لأن ذلك  بعد  ال�سروال  ال�سروال - لترخي حزام  • ل ترخي حزام 

يت�سبب يف اإلتواء الأمعاء.
الدم  اأرتفاع تدفق  ال�سباحة بعد الأكل ي�سبب  – اإن  الأكل  • ل ت�سبح بعد 
لليدين ، الأرجل وبالتايل �سقلل تدفق الدم يف مناطق كثرية من اجل�سم 

وبالأخ�ض حول منطقة البطن وعليه �سي�سعف ذلك اجلهاز اله�سمي.
الأكل،  بعد  امل�سي  بجدوى  يعتقدون  النا�ض  من  الكثري   – مت�سي  ل   •
عام!،  وت�سعني  ت�سعة  تعمر  �ستجعلك  الأك��ل  بعد  خطوة  مائة  اأن  يقولون 
اله�سمي عن  �سيعطل اجلهاز  امل�سي  اأن هذا غري �سحيح لأن  يف احلقيقة 

اإ�ستخال�ض الغذاء من الأطعمة التي اأكلناها للتو.
عملية  اإكمال  يعطل  مبا�سرة  الأكل  بعد  النوم  – اإن  احلال  يف  تنم  • ل 
اأو  معوية  ع��دوى  يف  ذل��ك  �سيت�سبب  وب��ال��ت��ايل  جيد  ب�سكل  الطعام  ه�سم 

اإلتهاب معوي .
• ل تدخن- تدخني �سجارة واحدة بعد الأكل تعادل تدخني ع�سر �سجائر 
اأكر يف حالة  بال�سرطان  الأخ��رى )لذلك فاإن ن�سبة الإ�سابة  الأوق��ات  يف 

التدخني بعد الأكل مبا�سرة(.

الزبادي...
 ُي�صعد عائلتك

زبادي طبيعي
حليب حيواين

• املقادير
مادة  اأي  )اأو  ال�����س��ك��ر  م���ن  خ����ال  ط��ب��ي��ع��ي  زب�����ادي   -

خممرة(.
اأن يكون  الكامل )ُيف�سل  - ليرت كامل من احلليب 

حليب مزرعة(.
- قدر كبري �سميك مع غطاء اأو ك�سرولة عميقة.

- اأوعية زجاجية فارغة معقمة )مع اأغطية حلفظ 
احلرارة لأطول فرتة ممكنة(.
- ميزان حرارة خا�ض باملطبخ.

- اختياري: م�سحوق حليب كامل ع�سوي.
• الطريقة

-1 �سخني احلليب اإىل اأن يغلي.
امل��ي��اه يف  ال��ق��ل��ي��ل م��ن  -2 يف غ�����س��ون ذل����ك، �سخني 

الك�سرولة حتى تغلي.
-3 انتظري اإىل اأن تنخف�ض حرارة احلليب اإىل 45 

درجة.
-4 اأطفئي النار حتت ك�سرولة املياه.

احلليب  امل��خ��م��رة( يف  امل���ادة  )اأو  ال��زب��ادي  �سعي   5-
واخفقيها لتمتزج جيداً.

-6 اأ�سيفي ملعقتني من م�سحوق احلليب )ل داعي 
عموماً لإ�سافة اأي حليب مزرعة كامل، فهو ق�سدي 

كفاية لي�سبح الزبادي �سميكاً(.
-7 اخلطي املقادير جيداً وا�سكبي اخلليط يف الأوعية 

الفارغة بعد تنظيفها مبياه مغلية وغطيها.
-8 �سعي الأوعية يف الك�سرولة يف �سكٍل تالم�ض معه 

املياه.
 12 قبل  تفتحيها  ول  جيداً  الك�سرولة  اأغلقي   9-

�ساعة على الأقل.
12 �ساعة، اأخرجي الزبادي واحفظيه يف  -10 بعد 

مكان بارد، وتذوقيه.

حليب نباتي 1
• املقادير

- زبادي ال�سويا )اأو مادة خممرة(.
- ليرت من حليب ال�سويا.

- قدر كبري �سميك مع غطاء اأو ك�سرولة عميقة.
- اأوعية زجاجية فارغة معقمة )مع اأغطية حلفظ 

احلرارة لأطول فرتة ممكنة(.
- ميزان حرارة خا�ض باملطبخ.

• الطريقة
-1 �سخني احلليب على حرارة ت�سل اإىل 55 درجة 

تقريباً.
-2 يف غ�سون ذلك، اغلي بع�ض املياه يف الك�سرولة.

حتى  احلليب  ح��رارة  تنخف�ض  اأن  اإىل  انتظري   3-
50 درجة على الأقل.

واتركيها  امل���ي���اه  ك�����س��رول��ة  ال���ن���ار حت���ت  اأط��ف��ئ��ي   4-
جانباً.

احلليب  اإىل  املخمرة  امل���ادة  اأو  ال��زب��ادي  اأ�سيفي   5-
وحركيها جيداً اإىل اأن تختلط جيداً.

-6 اخلطي املقادير جيداً وا�سكبي اخلليط يف الأوعية 
الفارغة بعد تنظيفها مبياه مغلية وغطيها.

-7 �سعي الأوعية يف الك�سرولة يف �سكٍل تالم�ض معه 
املياه.

 12 قبل  تفتحيها  ول  جيداً  الك�سرولة  اأغلقي   8-
�ساعة على الأقل.

واحفظيه يف  ال��زب��ادي  اأخ��رج��ي  �ساعة،   12 بعد   9-
مكان بارد، وتذوقيه.

حليب نباتي 2
• املقادير

- 300 غرام من حليب ال�سويا.
- ملعقة �سغرية من ع�سري الليمون احلام�ض.

• الطريقة
-1 اخلطي املقادير جميعها وغطيها.

ملدة  الغرفة  ح���رارة  درج��ة  ل��رتت��اح على  اتركيها   2-

20 �ساعة. وها قد اأ�سبح الزبادي اللذيذ جاهزاً.

ن�سائح
• ميكنك اأن ت�سعي يف الأوعية قبل اإ�سافة الزبادي 

ما يلي:
- مربى، ع�سل، �سكر )ق�سب �سكر، �سكر اأحمر، �سكر 

ق�سب ال�سكر الكامل(.
- حبوب، كاكاو، كراميل، قطعة �سوكول.

- فواكه جمففة.
- قطع ب�سكويت جاف.
- مك�سرات مطحونة.

- خليط فاكهة.
- بع�ض قطع الفاكهة.

- زهور اأو اأع�ساب.
يف ح��ال مل يتوفر لديك بع�ض ال��زب��ادي لتخمري   •

احلليب ميكنك اأن تختاري بني:
الواردة  التعليمات  )اتبعي  جت��اري��ة  خممرة  م��ادة   -

على املغلف(.
ليمونة كبرية  وع��اء:  لكل  )ث��الث مالعق  ليمون   -

لكّل ليرت حليب(.
- خّل )ملعقة اأو اثنتان لكّل وعاء زبادي(.

جبنة  )قطعة   Petit Suisse فرن�سية  جبنة   -
لكّل ليرت من احلليب(.

النباتي  اأن������واع احل��ل��ي��ب  ب��ع�����ض  ���س��م��اك��ة  ل���زي���ادة   •
اأن  اأو احل��ل��ي��ب احل���ي���واين ع��ن��د احل���اج���ة، مي��ك��ن��ك 

ت�ستعملي:
- دقيق الذرة.

- اأغار اأغار )ولكن لي�ض دائماً لأنه قد ي�سبب خلاًل يف 
النظام الهم�سي على املدى الطويل(.

- م�ستح�سر التبيوكة الن�سوي.
- دقيق زيتي.

- غار.
- دقيق البطاطا.

زبادي بحليب الغنم
• املقادير

- زبادي من حليب الغنم )اأو مادة خممرة(.
- ليرت من حليب الغنم.

- قدر كبري �سميك مع غطاء اأو ك�سرولة.
- اأوعية زجاجية فارغة معقمة مع اأغطية.

- ميزان حرارة خا�ض باملطبخ.
- ملعقة من اأغار اأغار.

• الطريقة
-1 �سخني احلليب اإىل اأن يغلي.

-2 يف غ�سون ذلك، اغلي بع�ض املياه يف الك�سرولة.
حتى  احلليب  ح��رارة  تنخف�ض  اأن  اإىل  انتظري   3-

45 درجة على الأقل.
واتركيها  امل���ي���اه  ك�����س��رول��ة  ال���ن���ار حت���ت  اأط��ف��ئ��ي   4-

جانباً.
احلليب  اإىل  املخمرة  امل���ادة  اأو  ال��زب��ادي  اأ�سيفي   5-

وحركيها جيداً اإىل اأن تختلط جيداً.
-6 اأ�سيفي ملعقة من الأغار اأغار.

-7 اخلطي املقادير جيداً وا�سكبي اخلليط يف الأوعية 
الفارغة بعد تنظيفها مبياه مغلية وغطيها.

-8 �سعي الأوعية يف ك�سرولة املياه.
 12 قبل  تفتحيها  ول  جيداً  الك�سرولة  اأغلقي   9-

�ساعة على الأقل.
12 �ساعة، اأخرجي الزبادي واحفظيه يف  -10 بعد 

مكان بارد، وتذوقيه.

زبادي باملوز وجوز الهند
• املقادير

- زبادي من حليب بقري اأو مادة خممرة.
- 500 ملل من حليب البقر.

- 500 ملل من حليب جوز الهند.
- موزتان اأو ثالث.

- قدر كبري مع غطاء اأو ك�سرولة.
- اأوعية زجاجية فارغة معقمة مع اأغطية.

- ملعقة من الأغار اأغار.

• الطريقة
-1 �سخني احلليب اإىل اأن يغلي.
-2 اخلطيه بحليب جوز الهند.

-3 يف غ�سون ذلك، اغلي بع�ض املياه يف الك�سرولة.
-4 تاأكدي اأن حرارة احلليب املمزوج هي 45 درجة 

واإل �سخنيه اإىل اأن يبلغ احلرارة املطلوبة.
واتركيها  امل���ي���اه  ك�����س��رول��ة  ال���ن���ار حت���ت  اأط��ف��ئ��ي   5-

جانباً.
-6 اخلطي املوز.

احلليب  اإىل  املخمرة  امل���ادة  اأو  ال��زب��ادي  اأ�سيفي   7-
وحركيها جيداً اإىل اأن تختلط جيداً.

-8 اأ�سيفي ملعقة من الأغار اأغار.
-9 اخلطي املقادير جيداً وا�سكبي اخلليط يف الأوعية 

الفارغة بعد تنظيفها مبياه مغلية وغطيها.
-10 �سعي الأوعية يف ك�سرولة املياه.

 12 اأغلقي الك�سرولة جيداً ول تفتحيها قبل   11-
�ساعة على الأقل.

12 �ساعة، اأخرجي الزبادي واحفظيه يف  -12 بعد 
مكان بارد، وتذوقيه.

معلومات
ولكن  اأكر متا�سكاً  يعطي احلليب الكامل زبادي   •
اأو  م��ق�����س��وداً  حليب  ن�سف  ت�ستعملي  اأن  ميكنك 

الق�سدة )املنا�سبة جداً لتح�سري �سائل(.
• حليب ال�سويا عن�سر اأ�سا�سي يف الو�سفات 
النباتي  ع��ل��ى احل��ل��ي��ب  ت��ع��ت��م��د  ال��ت��ي 

بن�سبة %50 على الأقل.
• اإذا ا�ستعملت حليباً جتارياً 
غري ط��ازج، لن حتتاجي 

اإىل غليه.
• يف البداية، ابتاعي زبادي جتارياً طازجاً )الزبادي 
ما  ا�ستعملي  ث��م  ج���داً(،  منا�سب  زجاجية  اأوع��ي��ة  يف 

تعدينه من زبادي لتح�سري كميات جديدة.
• اأف�سل اأنواع الزبادي هو الزبادي الطبيعي اخلايل 
ما  ك��ل  اإل��ي��ه  ت�سيفي  اأن  ب��اإم��ك��ان��ك  لأن  ال�سكر  م��ن 

ترغبني يف اإ�سافته.
لإ�سفاء  احلليب  م��ن  خمتلفني  ن��وع��ني  اخلطي   •
بندق،  ك�ستناء،  الهند،  ل��وز، جوز  النكهة:  املزيد من 

اأرز، �سويا...
• ميكنك ا�ستبدال الك�سرولة بكي�ض حافظ للحرارة 

مع زجاجة اأو زجاجتي مياه مغلية.
• ل تن�سي اأن حتتفظي دائماً بزبادي كامل خاٍل من 

اأي نكهة لتح�سري كميات جديدة من الزبادي.

زبادي باللوز
• املقادير

- ن�سف كوب من اللوز لكّل ن�سف كوب من املياه.
- اأوعية زجاجية معقمة.

• الطريقة
-1 انقعي اللوز يف املياه طوال الليل.

-2 اغ�سليها وق�سريها )ي�سهل تق�سريها بعد النقع( 
حت�سلي  اأن  اإىل  املياه  من  مماثلة  بكمية  واخلطيها 

على عجينة �سائلة بع�ض ال�سيء.
بقما�ض  وغطيها  وع���اء  ك��ّل  اأرب���اع  ث��الث��ة  املئي   3-

)ليمر الهواء وت�سهل عملية التخمري(.
الغرفة ملدة  اتركيها لتتخمر على درج��ة ح��رارة   4-

3 – 4 �ساعات )�سينتج عنها �سائل �سفاف(.
-5 تناوليها بعد ذلك اأو احفظيها يف مكان بارد.

زبادي باجلوز
• املقادير

- كوبان اإىل ثالثة اأكواب من اجلوز لكّل ن�سف كوب 
مياه.

- اأوعية زجاجية معقمة.
• الطريقة

-1 انقعي اجلوز يف املياه طوال الليل.
-2 اغ�سليها وق�سريها )ي�سهل تق�سريها بعد النقع( 
حت�سلي  اأن  اإىل  املياه  من  مماثلة  بكمية  واخلطيها 

على عجينة �سائلة بع�ض ال�سيء.
بقما�ض  وغطيها  وع���اء  ك��ّل  اأرب���اع  ث��الث��ة  املئي   3-

جيني.
الغرفة ملدة  اتركيها لتتخمر على درج��ة ح��رارة   4-

3 – 4 �ساعات )�سينتج عنها �سائل �سفاف(.
-5 تناوليها بعد ذلك اأو احفظيها يف مكان بارد.

زبادي بحليب املاعز
• املقادير

- زبادي املاعز )للمرة الأوىل ا�ستعملي زبادي الغنم 
اأو البقر اأو مادة خممرة(.

- ليرت من حليب املاعز الطازج.
- قدر كبري �سميك مع غطاء اأو ك�سرولة.

- اأوعية زجاجية فارغة معقمة مع اأغطية.
- ميزان حرارة خا�ض باملطبخ.

- ملعقة من اأغار اأغار.
• الطريقة

-1 �سخني احلليب اإىل اأن يغلي.
-2 يف غ�سون ذلك، اغلي بع�ض املياه يف الك�سرولة.

حتى  احلليب  ح��رارة  تنخف�ض  اأن  اإىل  انتظري   3-
45 درجة على الأقل.

واتركيها  امل���ي���اه  ك�����س��رول��ة  ال���ن���ار حت���ت  اأط��ف��ئ��ي   4-
جانباً.

احلليب  اإىل  املخمرة  امل���ادة  اأو  ال��زب��ادي  اأ�سيفي   5-
وحركيها جيداً اإىل اأن تختلط جيداً.

-6 اأ�سيفي ملعقة من الأغار اأغار.
-7 اخلطي املقادير جيداً وا�سكبي اخلليط يف الأوعية 

الفارغة بعد تنظيفها مبياه مغلية وغطيها.
-8 �سعي الأوعية يف ك�سرولة املياه.

 12 قبل  تفتحيها  ول  جيداً  الك�سرولة  اأغلقي   9-
�ساعة على الأقل.

12 �ساعة، اأخرجي الزبادي واحفظيه يف  -10 بعد 
مكان بارد، وتذوقيه.

نوع  اأي  اأو  الفراولة،  اأو  التوت  اإ�سافة  ميكنك   13-
فاكهة تف�سلني.

املائدة  على  ال��زب��ادي  يحتلها  التي  املهمة  املكانة  اإىل  تعريف 
والو�سفات التي تعتمد على حليب البقر اأو اأي نوٍع من اأنواع احلليب 
الأخرى كاملاعز والغنم. ولإدخال ال�سرور اإىل قلوب من ل يتحمل 
زبادي  لتح�سري  و�سفات  اأي�سًا  �سنعر�س  احليوانية،  الربوتينات 
نباتي. ميكنك الختيار من بني الو�سفات املتنوعة التالية من دون 

اأن جتدي نف�سك مرغمة على اعتماد و�سفة قد ل تر�سيك.
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            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1372  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ا�سف ا�سرف �ساكالفيال حممد ا�سرف اجلن�سية: الهند مدعي عليه: 
الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  ميكانيكال  كليماكوندالكرتو 
ذ.م.م  ميكانيكال  كليماكوندالكرتو  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�ستحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  المارات   اجلن�سية: 
الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/9 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحا امام الدائرة الوىل 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  2013/5/21
قلم املحكمة                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
 اعادة  اعال ن للح�سور 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: 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  للمقاولت  الوايف 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/6/9 موعدا 
الدائرة  امام  ال�ساعة 8.30 �سباحا  لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل 
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  

2013/5/20
قلم املحكمة                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/929 ت  جتر -م ر- ت-اأظ)
�سده  املنفذ  المارات  اجلن�سية:  البناء  مواد  لتجارة  جيالين  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  المارات  اجلن�سية:  اجلنيبي   املخيني  �سالح  حممد  �سالح  حمود   :
اعالنه:حمود �سالح حممد �سالح املخيني اجلنيبي  اجلن�سية: المارات  عنوانه: 
يف  ال�سادر  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�سر 
الدعوى رقم 2012/1519 جت جز- م ر -ب- اأظ وحدد لنظره يوم الثنني املوافق 
الدائرة  امام  باحل�سور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/6/17
الوىل بادارة التنفيذ-ابوظبي  الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
    القلم التجاري                                                                                

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/505 تنفيذ مدين
جمهول  هراموهان   �سوين  كوما  برافا�ض  �سوين  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ جمعة ان�ض جمعه مبارك الفال�سي 
ومي��ث��ل��ه: ح�����س��ني ع��ل��ي ع��ب��دال��رح��م��ن ل���وت���اه  ق��د اأق����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )22932( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10809 بتاريخ  2013/6/3      
  مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر    

   يف  الدعوى 2013/680 نزاع جتاري                            
ر�سال جان  اك�سربي�ض 2-  الذهبية  الطاحونة  املتنازع �سدهما /1-  اىل 
فرانكوي�ض  جيان   / املتنازع  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  غنطو�ض   
ب��وواي��د ومي��ث��ل��ه: عبدالرحمن عمر ع��ب��داهلل خم���ري    ق��د اق���ام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري يف الدعوى  وحددت لها جل�سة 
يوم الحد املوافق 2013/6/9 ال�ساعة 8.30 �ض مبكتب امل�سلح  لذا فانت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
 رئي�س الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10809 بتاريخ  2013/6/3      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/114 مدين جزئي                            
اىل املدعى عليه /1- رمي حممد جمعة مفتاح احلافظ  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعى / بدر حممود الق�ساب وميثله: حممد ح�سني بخيت حديجان 
املدعي عليها  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اق��ام عليك  امل�سعبني    قد 
والفائدة  املحاماة  وامل�ساريف والتعاب  والر�سوم  مببلغ وقدره )47000 درهم( 
القانونية بواقع 9% من التاريخ ال�سراء وحتى ال�سداد التام وحددت لها جل�سة 
يوم الربعاء املوافق 2013/6/5 ال�ساعة 8.30 بالقاعة ch.2D.17 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�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10809 بتاريخ  2013/6/3      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1312 عمايل جزئي                              
اىل املدعى عليه /1- احلقيقي ملقاولت البناء- �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعى / �ساين ح�سني حممد امني  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )18000درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
املطالبة  بواقع 9% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم   ) درهم 
ال�سكوى  رق��م  بالكفالة.  املعجل  بالنفاذ  احل��ك��م  و���س��م��ول  لل�سداد  الق�سائية 
)2013/141019(.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/4 ال�ساعة 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�سي  مبكتب  �ض   8.30
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10809 بتاريخ  2013/6/3      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1651 عمايل جزئي                              
اىل املدعى عليه /1- حممد رهيف لتجارة مواد البناء   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعى / فينود كوماردهارام �ساند     قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
وامل�ساريف  والر�سوم     ) دره��م   35072( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
رقم  احلكم  ا���س��دار  تاريخ  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  عليها  املرتتبة  والفائدة 
ال�سكوى )2013/142763(.   وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2013/6/9 
ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�سي  مبكتب  �ض   8.30 ال�ساعة 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
 ق�سم الق�سايا العمالية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10809 بتاريخ  2013/6/3      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1639 عمايل جزئي                              
اىل املدعى عليه /1- احمد ال�سام�سي لعمال ال�سباغ جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعى / حميم خان �سهبازى خان  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )21780 درهم (وتذكرة عوده مببلغ )2000 
و�سمول  الق�سائية  املطالبة  م��ن   %9 وال��ف��ائ��دة  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م(  
لها  وح��ددت   .)2013/142537( ال�سكوى  رقم  بالكفالة.  املعجل  بالنفاذ  احلكم 
جل�سة يوم الحد املوافق 2013/6/9 ال�ساعة 8.30 �ض مبكتب القا�سي 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 . 
 ق�سم الق�سايا العمالية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10809 بتاريخ  2013/6/3      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1546 عمايل جزئي                              
اىل املدعى عليه /1- �ستي لينك للنقل ال��ربي العام ����ض.ذ.م.م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعى / �سعد ال�سنو�سي حممد ا�سماعيل قد اقام عليك الدعوى 
وتذكرة   ) دره��م   52783( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
ع���وده مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وال��ف��ائ��دة 9% م��ن املطالبة 
الق�سائية لل�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة. رقم ال�سكوى 
)2013/142137(.   وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2013/6/16 ال�ساعة 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�سي  مبكتب  �ض   8.30
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 
بثالثة ايام على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10809 بتاريخ  2013/6/3      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1709 عمايل جزئي                              
اىل املدعى عليه /1- المور للمواد الغذائية ���ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعى / اليمني�ض مي�سكيلي بوغايل قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
وبالر�سوم   ) دره���م   8928( مبلغ  ل��ه  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ى  ال���زام  املطالبة 
وامل�ساريف. ال�سكوى )2013/142544(.   وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 
2013/6/16 ال�ساعة 8.30 �ض مبكتب القا�سي لذا فانت مكلف باحل�سور او من 
للمحكمة  او م�ستندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 
�سيكون  احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف   . الق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل 

مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10809 بتاريخ  2013/6/3      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/79 احوال مال امل�سلمني                               
اىل املدعى عليه /1- فواز ابراهيم حممد الزياين   جمهول حمل القامة مبا ان املدعى 
/ عبداجلليل علي احلايكي وكيال عن ق�سر املحجور عليها/ لولوه حممد علي الزياين 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  اق��ام عليك  ق��د  ال��ق��زوي��ن��ي    وميثله: ع��دي تقي ه��ادي 
بالزام املدعي عليه بتقدمي ك�سف كامل بجميع اموال وامالك املحجور عليها/ لولوه 
الزياين- بدولة المارات العربية املتحدة وعائد تلك الموال وكيفيه الت�سرف فيها. 
 ch.1C.13 وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2013/6/9 ال�ساعة 8.30 بالقاعة 
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.
 رئي�س ال�سعبة            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10809 بتاريخ  2013/6/3      
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/78  ا�ستئناف عمايل
جمهول  ذ.م.م  العامة  للتجارة  ن���اران  -�سركة   1  / �سده  امل�ستاأنف  اىل 
مع�سومة  وميثله:  ح�سن  روؤوف  /ليث  امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة  حمل 
بالدعوى  ال�����س��ادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  ق��د  ال�سايغ   نا�سر  ح�سن 
جل�سه  لها  وح���ددت   2011/10/16 بتاريخ  كلي  عمايل   2010/523 رق��م 
رقم  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2013/6/25 املوافق  الثالثاء  يوم 
ch.2D.18  وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10809 بتاريخ  2013/6/3      
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف الدعوى  2012/17  ا�ستئناف عقاري
اىل امل�ستاأنف �سدهم / 1 -بالنتي�سن هولدينج ليمتد م ح ذ.م.م 2- بالنتي�سن 
ديفيلومبنت ذ.م.م 3- ارت��ور بانا يوتي�ض فيت وليام   جمهويل حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنفني /1-ايان كيلى 2- �سوزان جني كيلي وميثله: �سامل عبداهلل 
ب��ال��دع��وى رقم  ال�����س��ادر  ال��ق��رار/ احلكم  ا�ستاأنف  ق��د  �سلطان علي احل��م��ادي  
الثالثاء  يوم  جل�سه  لها  وح��ددت   2012/1/12 بتاريخ  كلي  عقاري   2010/483
وعليه   ch1.C.11 بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2013/6/18 امل��واف��ق 
يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم 

غيابيا . علما بانه ورد تقرير اخلبري.  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10809 بتاريخ  2013/6/3      
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف الدعوى  2011/351  ا�ستئناف عقاري
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1 موؤ�س�سة امنيات للتطوير العقاري  جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف /�سركة هيبدون واتر فرونت املحدودة  وميثله: 
طارق ح�سني عبداللطيف عبدالرحمن ال�سركال   قد ا�ستاأنف القرار/ 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2009/508 عقاري كلي بتاريخ 2011/5/30 
 10.00 ال�ساعة   2013/6/13 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
�سباحا بالقاعة ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 
.  ونعلنك بورود  قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا 

تقرير اخلبري.
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10809 بتاريخ  2013/6/3      
 مذكرة   اعالن املدعى عليه بالن�سر

                   اىل املدعي عليه/طريق ال�سم�ض للمقاولت �ض.ذ.م.م جمهول 
العمالية  ال��دع��اوي  اق��ام��و عليكم  ق��د  املدعيني  ب��اأن  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل 
 2013/6/9 بتاريخ  الح��د  ليوم  لها جل�سة  املحكمة  وح��ددت  اأدن��اه  املذكورة 

ال�ساعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
القل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من 

بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
1631/2013/13
1632/2013/13

م
1
2

ا�سم املدعي
كمال جيت موهندير بال

ا�سدل برامانيك جناب علي

مبلغ املطالبة
14718 درهم + تذكرة العودة
18552 درهم + تذكرة العودة

العدد  10809 بتاريخ  2013/6/3      
 مذكرة اعادة  اعالن املدعى عليه بالن�سر

                   اىل املدعي عليه/طريان البحرين لل�سفريات  جمهول حمل 
املذكورة  العمالية  الدعاوي  اقامو عليكم  املدعيني قد  باأن  نعلنكم  القامة 
ال�ساعة   2013/6/9 بتاريخ  الح��د  ليوم  جل�سة  لها  املحكمة  وح��ددت  اأدن���اه 

  8:30

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
القل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من 

بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
1652/2013/13
1653/2013/13

م
1
2

ا�سم املدعي
عبداهلل احمد رمكاين

حممد خمتار ح�سني احمد بخ�ض 

مبلغ املطالبة
34878 درهم �سامل تذكرة العودة
47353 درهم �سامل تذكرة العودة

العدد  10809 بتاريخ  2013/6/3      
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/1339   عمايل جزئي                    
اىل املحكوم عليه   /1- �سركة مركز نيو ادمن للتدريب  جمهول حمل القامة  
الدعوى  يف   2013/5/15 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
بان  عليها  املدعى  بالزام  ابو�سنه  �سديق  حممد  داليا   / ل�سالح   اع��اله  املذكورة 
توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 8.000 درهما ) ثمانية الف درهما( وتذكرة عودة 
رب  لدى  بالعمل  التحقت  قد  تك  نقدا مامل  مقابلها  او  عينا  ملوطنها  بالطائرة 
عمل اآخر، والزمتها باملنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف واعفت املدعية من ن�سيبها 
منها ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
ال��ت��ايل لن�سر ه��ذا الع���الن �سدر با�سم  ال��ي��وم  اع��ت��ب��ارا م��ن  خ��الل ثالثني يوما 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10809 بتاريخ  2013/6/3      
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2013/22  مدين كلي
اىل املدعى عليه/ 1- �سركة تي ام �سي ال�سرق للتجارة العامة واملقاولت - ذ.م.م وميثلها ال�سيدة/ 
كيه اوماثيو جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / تريوفينجادارامانوجام فينوجوبال   قد اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/4/29 احلكم التمهيدي 
املحا�سبي  اخلبري  بندب  املو�سوع  يف  الف�سل  وقبل  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  التايل: 
�ساحب الدور يف اجلدول مامل يتفق طريف الدعوى عن ت�سمية غريه خالل ا�سبوع من تاريخ 
اوراق وح��ددت امانة  النطق بهذا احلكم تكون مهمته الط��الع على ملف الدعوى وما به من 
مقدارها 5000 درهم ) خم�سة الف درهم( على ذمة م�سروفات واتعاب اخلبري  والزمت املدعى 
ايداعها خزينة املحكمة وحددت جل�سة 2013/5/16 لنظر الدعوى بحالتها يف حالة عدم �سدادها 
التمهيدي  احلكم  عليه  املدعى  اع��الن  الكتاب  قلم  وعلى  ال�سداد  حالة  يف   2013/6/3 وجل�سة 
ال�ساعة 9.30 �سباحا  املوافق 2013/6/27.  بالن�سر.  وحددت لها  املحكمة جل�سة يوم اخلمي�ض 

ch.2.D.18  يف القاعة
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/702  عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�ض  اجلن�سية:  حق  �سم�سول  اهلل  �سهيد  مدعي/حممد 
الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  العامه  لل�سيانة  نو�ض  موؤ�س�سة 
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/ موؤ�س�سة نو�ض لل�سيانة العامه اجلن�سية: 
المارات  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املحكمة يوم الحد املوافق 2013/6/9 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �سباحا   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/5/20
قلم املحكمة                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
 اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/617  جت كل- م ت- ب- اأظ

القاب�سة  تعمري  �سركة  عليه:  مدعي  لبنان  اجلن�سية:  غيث  قا�سم  مدعي/علي 
خبري    ندب  الدعوى:  مو�سوع  المارات   اجلن�سية:  واخرون  ذ.م.م  لال�ستثمارات 
بالن�سر  عنوانه:  حمدد  غري  اجلن�سية:  �سليمان  ابا  �سامل  خالد  اعالنه/  املطلوب 
املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
2013/6/10 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحا 
نهيان    اآل  مع�سكر  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام 
�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  

2013/5/21
قلم املحكمة التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1372  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ا�سف ا�سرف �ساكالفيال حممد ا�سرف اجلن�سية: الهند مدعي عليه: 
الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  ميكانيكال  كليماكوندالكرتو 
ذ.م.م  ميكانيكال  كليماكوندالكرتو  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�ستحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  المارات   اجلن�سية: 
الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/9 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحا امام الدائرة الوىل 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  2013/5/21
قلم املحكمة                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
 اعادة  اعال ن للح�سور 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: 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  للمقاولت  الوايف 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/6/9 موعدا 
الدائرة  امام  ال�ساعة 8.30 �سباحا  لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل 
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  

2013/5/20
قلم املحكمة                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10809 بتاريخ   2013/6/3     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/929 ت  جتر -م ر- ت-اأظ)
�سده  املنفذ  المارات  اجلن�سية:  البناء  مواد  لتجارة  جيالين  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  المارات  اجلن�سية:  اجلنيبي   املخيني  �سالح  حممد  �سالح  حمود   :
اعالنه:حمود �سالح حممد �سالح املخيني اجلنيبي  اجلن�سية: المارات  عنوانه: 
يف  ال�سادر  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�سر 
الدعوى رقم 2012/1519 جت جز- م ر -ب- اأظ وحدد لنظره يوم الثنني املوافق 
الدائرة  امام  باحل�سور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/6/17
الوىل بادارة التنفيذ-ابوظبي  الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
    القلم التجاري                                                                                

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10809 بتاريخ  2013/6/3      
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/535  ا�ستئناف عقاري
ذ.م.م     بروكرز  ا�ستيت  ريل  ت��راك  -ان�سايد   1  / امل�ستاأنف �سده  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /�سنايل هولدينجز م م ح    
قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2011/238  عقاري 
املوافق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت   2012/8/2 بتاريخ  كلي 
  ch.1C.11 رق��م  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2013/6/20
وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10809 بتاريخ  2013/6/3      
مذكرة   اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/71  ا�ستئناف تنفيذ  عقاري
اىل امل�ستاأنف �سده / 1 -�ساقب نعيم �سروار  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف /بنك امل�سرق �ض م ع وميثله: را�سد حممد �سعيد 
ب��ال��دع��وى رقم  ال�����س��ادر  ال���ق���رار/ احل��ك��م  ا���س��ت��اأن��ف  بوج�سيم ق��د 
2009/140  عقاري كلي بتاريخ 2013/4/18 وحددت لها جل�سه يوم 
ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة رقم  املوافق 2013/6/13  اخلمي�ض 
ch.1C.11  وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10809 بتاريخ  2013/6/3      
مذكرة  اعادة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/383  ا�ستئناف جتاري
امل�ستاأنف �سدهم / 1 -مرمي ح�سن عليمرادين 2- حممد قا�سم طاهري  اىل 
زاده 3- علي ر�سا رجب زراعي جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /بنك 
القرار/  ا�ستاأنف  قد  الكبان    حممود  عبداملجيد  ريا�ض  وميثله:  اي��ران  ملي 
 2012/3/28 بتاريخ  كلي  جت��اري   2010/1926 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم 
�سباحا   10.00 ال�ساعة   2013/6/26 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت 
بالقاعة رقم ch.2D.16  وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف



ال���دول ال��ث��الث ه��ي: ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة ورو���س��ي��ا وبريطانيا، 
على  الغوا�سة  ي�سبه  جهاز  اإر���س��ال  �سيحاولون  فالأمريكيون 
�سكل طوربيد طوله قرابة 75 �سنتيمرتاً داخل ثقب يف اجلليد 
الغو�ض  مهمته  )وي��الن��ز(،  بحرية  اإىل  م��رت  ثمامنائة  بعمق 
ويرافق  ميكروبات،  ���س��ورة  على  حياة  ع��ن  بحثاً  اأعماقها،  يف 
هذا الفريق خمترب متطور لفح�ض العينات حلظة احل�سول 

عليها.
كل  اإن  اإذ  �سعوبات.  فيواجهون  وال��ربي��ط��ان��ي��ون  ال��رو���ض  اأم���ا 
فريق يعمل فوق بحرية خمتلفة، وكلتاهما اأكرب من البحرية 
الرو�ض  اأن  كما  عمقاً..  واأك��ر  الأمريكيون  فوقها  يعمل  التي 
�سيح�سلون  ال��ت��ي  العينات  اإر���س��ال  اىل  م�سطرين  �سيكونون 
رو�سيا لفح�سها  اإىل خمترب يف  عليها من بحرية )فو�ستوك( 
املزيد  ا�ستهالك  يعني  ب�سبب عدم وج��ود خمترب مرافق، مما 
من الوقت، يف حني ان علماء الدول الثالث �سيغادرون املنطقة 

يف فرباير، ب�سبب الأحوال اجلوية التي ي�ستحيل العمل فيها.
امل�سادر  اأ����س���ارت  ف��ق��د  ال��ربي��ط��ان��ي��ني،  ال��ع��ل��م��اء  اىل  وبالن�سبة 
قد متنعهم  فنية  يواجهون م�ساعب  اأنهم  اإىل  منهم  القريبة 

من القيام باملهمة يف بحرية )اإل�سوورث( كما ياأملون.

الأعماق يف  بحرية   40
العذبة  للمياه  بحرية  اأرب��ع��ني  قرابة  هناك  اإن  العلماء  يقول 
حتت جليد القطب اجلنوبي، يرتاوح عمق �سطح املياه فيها بني 
ثمامنائة مرت واأربعة كيلو مرتات، واإن بع�ض هذه البحريات، 
تتجدد  مياهها  الأمريكيون،  فيها  يعمل  التي  البحرية  ومنها 
با�ستمرار عرب مداخل وخمارج يف الأعماق، ومن الأرجح اأنها 
على ات�سال مع حميطات املنطقة، يف حني ان مياه البحريتني 
الأخريني �ساكنة منذ اآلف ال�سنني، ول يبدو اأن هناك ات�ساًل 

بينها وبني املحيطات، واإذا ُوجد فلي�ض ذا �ساأن.
وعلى الرغم من اأن الفر�سة متاحة اأمام العلماء الأمريكيني 
رئي�ض  يقول  بالنجاح،  تكلل مهمتهم  لأن  اأك��ر من زمالئهم، 
ل  مونتانا:  جامعة  م��ن  بري�سكو  ج��ون  الربوفي�سور  الفريق 
ن�ستطيع �سمان النتائج، فنحن ل نعرف ماذا ميكن اأن يح�سل 

لكننا متاأكدون من اأن الكثري من املفاجاآت �سوف تنتظرنا.
واأ���س��اف يف م��وؤمت��ر �سحفي - ُب��ث ع��رب الإن��رتن��ت م��ن قاعدة 
ان   - ال��ق��ط��ب  منطقة  يف  الأم��ريك��ي��ة  العلمية  )م���اك���م���وردو( 
اإىل  ت�سري  الأخ��رية  الع�سر  ال�سنوات  يف  اأجريت  التي  الأبحاث 

اإمكانية وجود نوع من احلياة امليكروبية يف الظالم الكامل.

امليكروبات والأ�سعة
يو�سح العلماء اأن عدم وجود اأ�سعة �سم�سية اأو �سوء يف الأعماق 
اأن  يعني ع��دم وج��ود طاقة لزم��ة للخاليا احل��ي��ة، مم��ا يعني 
امليكروبات يف حال وجودها تعتمد على م�سادر اأخرى للطاقة، 
امل��ي��اه واحل�����رارة املنبعثة م��ن باطن  ال��ذائ��ب��ة يف  امل��ع��ادن  م��ث��ل 

الأر�ض.
اإن  يقول   - كولومبيا  جامعة  م��ن   - بيل  روب��ني  الربوفي�سور 
يف  ح��ي��اة  وج���ود  اإمكانية  اأثبتت  ال�سابقة  والأب��ح��اث  ال��ت��ج��ارب 
لكن  اأي�ساً،  ال�سوء  اىل  حاجة  دون  وم��ن  ال�سحيقة،  الأع��م��اق 
العامل اجلديد  القطبية هي  البحريات  ال�سديدة يف  ال��ربودة 

الذي ي�ستحيل التنبوؤ بتاأثريه يف الوقت احلا�سر.
ال��ع��دي��د من  اأج���رى  اأن  ل��ه  �سبق  ال���ذي   - املتخ�س�ض  واأ���س��اف 
ال��رادار وغريه من  با�ستخدام  الدرا�سات حول طبقات اجلليد 

العذبة  امل��ي��اه  ب��ح��ريات  ان   - احلديثة  التكنولوجية  الو�سائل 
كل  تخبئ  اجلليد  اأط��ن��ان  من  املاليني  ماليني  حتت  الواقعة 
اأ�سرار النظم البيئية - املعلومة منها واملجهولة - وتلك التي ل 
تزال بعيدة عن عيون العلماء، ويف حاجة اىل من ي�سرب غورها. 
م��اذا يوجد يف  اأن عرف  ي�سبق لالإن�سان  اإن��ه مل  وم�سى قائاًل 

تلك الأعماق ال�سحيقة.

البيولوجيا الف�سائية
الف�سائية  البيولوجيا  ع��ل��وم  يف  املتخ�س�ض   - ماكيه  كري�ض 
الأمريكية  الف�ساء  وك��ال��ة  م��ع  احل��ا���س��ر  ال��وق��ت  يف  وال��ع��ام��ل 
)نا�سا( - ي�سارك يف هذا الربنامج الرائد، ويقول اإن �سرب اأغوار 
الأعماق يفتح الكثري من الأبواب، ويقدم الكثري من الدرو�ض 
لعلماء الف�ساء يف بحثهم عن اأي دليل على وجود حياة يف هذا 

الكون الف�سيح.
واأ�ساف ان الدرو�ض امل�ستقاة من برنامج القطب اجلنوبي من 
املوؤكد اأنها �سوف تنري الطريق اأمام علماء الف�ساء يف بحثهم، 
خا�سة اأن �سطح اأي من الكواكب يخلو متاماً من اأي دليل على 
ال�سطح  يكون حتت  فقد  الدليل  ه��ذا  مثل  وج��د  واإذا  احل��ي��اة، 

وغائراً يف الأعماق.
وم��ن بني الأه���داف الأخ��رى للربنامج الأم��ريك��ي فهم كيفية 
ت��دف��ق امل��ي��اه ال��ع��ذب��ة يف ال��ب��ح��ريات حت��ت ال��ط��ب��ق��ة اجلليدية 
الكثيفة، بالإ�سافة اىل معدلت ذوبان جليد القطب اجلنوبي، 
فهم  يف  ت�ساعد  اأن  �ساأنها  م��ن  للغاية،  مهمة  معلومات  وه��ي 
ظاهرة الحتبا�ض احلراري والتغريات املناخية ب�سورة اأف�سل.

الفريق الرو�سي
اخرتاق  م��ن  املا�سي  ال��ع��ام  مو�سم  يف  ال��رو���س��ي  الفريق  متّكن 
طبقة اجلليد فوق بحرية فو�ستوك، وذلك بعد اأكر من ع�سر 
�سنوات من العمل املتوا�سل، وقد تبني اأن �سماكة هذه الطبقة 

تقارب اأربعة كيلو مرتات.
يقول العلماء الرو�ض العاملون يف هذا امل�سروع اإن الفتحة التي 
اأحدثوها يف الطبقة اجلليدية ت�سكل اأول ات�سال منذ ماليني 

اإىل  الإ���س��ارة  والعامل اخلارجي. وجت��در  البحرية  ال�سنني بني 
اأن درجة الربودة امل�سجلة يف فرباير املا�سي يف منطقة جتمع 
مقيا�ض  ع��ل��ى  ال�سفر  حت��ت   128.6 ك��ان��ت  ال��رو���ض  ال��ع��ل��م��اء 
اأجرب  العامل، مما  ب��رودة يف  الأك��ر  الدرجة  فهرنهايت، وه��ي 
يف  العمل  ا�ستئناف  اأم���ل  على  املنطقة،  م��غ��ادرة  على  العلماء 
يف  العام  هذا  مو�سم  يف  الرو�ض  العلماء  وياأمل  التايل.  املو�سم 
البحرية عرب  مياه  عينات من  يتمكنوا من احل�سول على  اأن 
هذه  حتتويه  م��اذا  يعرفوا  لن  لكنهم  احدثوها،  التي  الفتحة 
العينات قبل ظهور نتائج حتليلها يف املخترب املوجود يف رو�سيا، 

ولي�ض يف املوقع نف�سه.
ويقول العلماء الرو�ض اإن العينات التي �سوف ي�ستخرجونها لن 
واحدة،  �ستوؤخذ من منطقة  لأنها  كافية،  �سافية  اأجوبة  تقدم 
يف حني ان م�ساحة بحرية فو�ستوك تزيد على م�ساحة بحرية 

اأونتاريو الكندية ال�سهرية بامتداداتها ال�سا�سعة.

الفريق الربيطاين
ل�ستخراج  يخططون  كانوا  اإنهم  الفريق  يف  العاملون  يقول 
اأ�سغر من بحرية  وه��ي  )اإل�����س��وورث(  بحرية  مياه  عينات من 
كيلو  ث��الث��ة  على عمق  تقع  ان��ه��ا  اإذ  واأق���ل عمقاً،  )ف��و���س��ت��وك( 
مرتات - فقط - حتت طبقة اجلليد، لكنهم واجهوا يف الأ�سبوع 
الأخري من العام املا�سي �سعوبات، اإذ اإن عملية احلفر توقفت 

على عمق اأقل من كيلو مرت.

و�سائل خمتلفة
على الرغم من اأن علماء الدول الثالث يعملون من اأجل هدف 
موّحد - تقريباً - فاإن الو�سائل امل�ستخدمة تختلف بني فريق 
واآخر، كما اأن الظروف تختلف اأي�ساً.. فالأمريكيون يعتمدون 
على جهاز كالغوا�سة ت�سبه الطوربيد، مربوط بحبل من نوع 
اأرب��ع��ة كيلو م���رتات، مم��ا ي�سمح لهم  اأك��ر م��ن  خ��ا���ض، طوله 
التي  امل��ن��اط��ق  م��ن  العينات  لأخ���ذ  عليه  وال�سيطرة  بتوجيهه 
روؤية  من  متّك.نهم  واأ�سواء  بكامريات  م��زود  لأن��ه  يريدونها، 

املنطقة التي يوجد فيها.

اأما الرو�ض والربيطانيون فيعتمدون على اأخذ عينات من املياه 
عرب الفتحة التي يحدثها كل فريق، مما يعني اأن هذه العينات 

�ستكون من منطقة واحدة لكل منهم.

الغوا�سة الأمريكية
اأجهزة قيا�ض متطورة جداً ملعرفة  حتمل الغوا�سة الأمريكية 
تتبع  ح��دة، كما ميكنها  ط��ول وعر�ض وعمق كل منطقة على 
خمارج ومداخل البحرية، كما يقول د. �سالويك تولكزيك من 

جامعة كاليفورنيا يف مدينة �سانتا كروز.
طبيعة  معرفة  ان  اجلامعة  يف  البحار  ع��ل��وم  اأ���س��ت��اذ  وي�سيف 
ت�سكل  الأهمية، لأنها  البحرية م�ساألة يف غاية  املياه يف  حركة 
والأنهار  الكتل  حركة  واأ�سباب  كيفية  لفهم  الرئي�سي  املفتاح 

اجلليدية فوقها.
زيوت  كما  تعمل  ال��ع��ذب��ة  ال��ب��ح��ريات  م��ي��اه  اإن  ق��ائ��اًل  ومي�سي 
اجلبال  ح��رك��ة  ت�سهل  ف��ه��ي  امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة،  ل����الآلت  الت�سحيم 
حركة  اىل  بالإ�سافة  اجلنوبية،  القطبية  القارة  يف  وال��ودي��ان 

الطبقات اجلليدية املدفونة حتت اجلبال والوديان.

الطق�س لي�س م�سكلة
البارد  الطق�ض  اإن  ال��ربام��ج  ه��ذه  يف  امل�ساركون  العلماء  يقول 
يف هذا املو�سم مل ي�سكل حتى الآن اأي عقبة رئي�سية، ميكن اأن 

العك�ض كما يوؤكدون، فالطق�ض الدافئ  تعطل العمل، بل على 
اأو  ن�سبياً - يف هذا الوقت بالذات - ت�سبب يف ا�ستحالة هبوط 
 - قا�سياً  يعد  مل  اجلليد  لأن  العجالت،  ذات  الطائرات  اإق��الع 
املزودة  الطائرات  على  يعتمدون  فالعلماء  وبالتايل   - كعادته 

بزلجات.

فح�س الروا�سب
الروا�سب  من  عينات  اأخ��ذ  الأم��ريك��ي  الفريق  مهمة  تت�سمن 
املتجمعة يف قاع البحرية، على اأمل العثور على ميكروبات حية 
فيها، اأو على دلئل كيميائية على وجود ميكروبات يف املا�سي، 
لأن وجود امليكروبات يف بيئة مائية من �ساأنه اأن يغري طبيعة 
الذي  احل��دي��د  عن�سر  فيحرر  امل��ي��اه،  ل��ه��ذه  املعدنية  امل��ك��ون��ات 

�سيطفو - حتماً - على �سطح مياه املحيط يف املنطقة.
ويتخذ العلماء الأمريكيون احتياطات م�سددة لتعقيم الأجهزة 
واحلبال امل�ستخدمة للحفاظ على نظافة مياه البحرية، وعدم 

الت�سبب يف تلوثها.
ويعمل الأمريكيون يف منطقة م�ساحتها تزيد على خم�سمائة 
ميل مربع تقع قاعدة )ماكموردو) يف طرفها، يف حني توجد 
فتحة البحرية يف طرفها الآخر، وهم ي�ستخدمون ثالثة ع�سر 
للعمل فوق اجلليد، وذلك لتنقالتهم  ج��راراً كبرياً خم�س�ساً 

ولنقل معداتهم، وبالذات معدات املخترب.

ال�ساحرة  ال��رم��ل��ي��ة  و���س��واط��ئ��ه��ا  اخل��الب��ة  طبيعتها  بف�سل 
الهادئ،  وج��وه��ا  الع�سرية  احل��ي��اة  �سو�ساء  ع��ن  وعزلتها 
باتت جزر املالديف من اأكر الوجهات ال�سياحية املحبذة يف 

العامل.
الرملية،  وال�سواطئ  واملناخ  الطبيعة  جمال  من  مزيج  بني 
يف  ال�سياحية  املقا�سد  اأه��م  اإح���دى  املالديف  ج��زر  اإ�ستهرت 
الأر����ض وجمرد  ا���س��م جنة  ب��ات يطلق عليها  ال��ع��امل، حيث 
ذكر ا�سمها يبعث يف النف�ض الراحة والهدوء، وجزر املالديف 
هي جزر �سغرية تقع يف قارة اآ�سيا يف املحيط الهندي، وهي 
اأن معظم �سكانها م�سلمون، ومير عليها  دولة م�سلمة حيث 
خط ال�ستواء جنوبا، وكان ي�سميها العرب قدميا ذيبة املََهل 
اأو حم��ل دي���ب وُي��رج��ح اأن���ه ق��د مت حت��ري��ف��ه واأ���س��ب��ح ينطق 

مالديف.
وي��ب��ل��غ ع���دد اجل����زر يف امل��ال��دي��ف 1196 ج��زي��رة ت��ك��ون يف 
على  تنت�سر  املرجانية  ال�سعب  م��ن  مقاطعة   26 جمملها 
م�ساحة ت�سعني األف كيلومرت مربع اأي ما يعادل 36000 

ميل مربع داخل املحيط الهندي.
ومتثل الأر�ض الياب�سة من هذه امل�ساحة 0.5  باملئة فقط، 
200 جزيرة من هذه اجلزر فقط ماأهولة  اأن هنالك  كما 

بال�سكان.
وتعترب جزر املالديف من اأكر الوجهات ال�سياحية املحبذة 
املنتوج  لأن  نظرا  الأو�سط،  وال�سرق  العربي  اخلليج  لبلدان 
ال�سياحي الذي توفره حمت�سم يتما�سى مع تقاليد وعادات 
العائالت العربية فاأغلب الفنادق توجد بها اأماكن لل�سالة، 

ناهيك اأن اأغلب �سكان املالديف من امل�سلمني.

امل�سايف املالديفية
امل�سكونة  الغري  اجل��زر  على  املالديف  م�سايف  اأغلب  بنيت 
مما يعطي كل م�سيف من هذه امل�سايف خ�سو�سيته، وكّل 
جزيرة عبارة عن م�سيف واحد. هذه امل�سايف لها و�سائلها 

اخلا�سة لإمتاع ال�سّياح بعطلة مثالية.
ويف كّل جزيرة م�سيفها املتطور ويعر�ض كّل واحد ت�سكيلة 
ميكن  النزهة  لل�سياح،  وال��رتف��ي��ه  البحري���ة  ال��ن��زه��ات  م��ن 

ال�سيد  ي��وم ملحبي  ن�سف  اأو رحلة  ي��وم  مل��دة  �سفرة  تكون  اأن 
وامل�غام�رات البحرية، ولعل ما مييز هذه اجلزر يف املالديف 
هي عزلتها التامة، فهي تعترب من اأجمل املناطق الأ�ستوائية 
البلورية  �سواطئها  التي متيل على  العالية  الكاكاو  باأ�سجار 

ال�سافية و�سعبها املرجانية.
اأو  املحلية  ب��امل��راك��ب  اإم���ا  ت��ك��ون  اجل���زِر  ب��ني  التنقل  وعملية 
منتجعات  ع��دد  ويزيد  بحرية.  ط��ائ��رات  اأَو  �سريعة،  ق��وارب 
اجلزر  يف  ومعظمها  منتجعاً،  �سبعني  على  امل��ال��دي��ف  ج��زر 

مارلي  جزيرة  وه��ي  للعا�سمة  القريبة  الثالث  املرجانية 
وهناك  اآري،  وجزيرة  اجلنوبية  م��ارلي  وجزيرة  ال�سمالية 

عدد من املنتجعات الأخرى يف اجلزر املرجانية القريبة.

مناظر ول اأروع
اأروع بقعة على وجة الأر���ض دون منازع،  املالديف هي  جزر 
اآي���ة يف  »ب��اأن��ه��ا  اب��ن بطوطة  ال��ع��رب��ي  ال��رح��ال��ة  فقد و�سفها 

اجلمال الطبيعي ال�ساحر وباأنها اإحدى عجائب الدنيا.
العطل  لق�ساء  الأم��اك��ن  اأف�سل  من  املالديف  ج��زر  وتعترب 
والإجازات يف قارة اآ�سيا والعامل اأجمع نظرا ملا تتمتع به من 
رائع وحي�ض  نباتي  �ساحرة وخالبة وغطاء  رملية  �سواطئ 
مرجاين فريد من نوعه وجو هادئ بعيدا عن �سخب املدن 
ق�ساء  ل��ه��واة  خ��ي��ار  اأف�سل  ه��ي  وه���ذه  امل��زع��ج��ة.  ال�سناعية 
ال��ع��ط��ل يف اأروع ج��و روم��ان�����س��ي ع��ل��ى ���س��واط��ئ رم��ل��ي��ة حاملة 
الغو�ض.  ريا�سة  وممار�سة  امل��داري��ة،  امل��ي��اه  ب��دفء  والتمتع 
الفريدة  ال���س��م��اك  م��ن  رائ��ع��ة  اأ���س��ن��اف  مب�ساهدة  والتمتع 
وال�سرتخاء حتت اأ�سجار جوز الهند على ال�سواطئ الرملية 

الناعمة. 

وحتتل املالديف، وهي جزر يف غاية الروعة والهدوء مركزاً 
الع�سل، ولها  رائعة لق�ساء �سهر  ال�سياح فهي  لدى  متقدماً 
جاذبية ل تقاوم ومناظر طبيعية تريح العني ول يوجد فيها 

تلوث، ما ي�سفي جواً من الروعة يف بداية اأيام الزواج.

كرم ال�سيافة
وطاملا عرف ال�سكان املحليون جلزر املالديف بروح النفتاح 
على ال�سواح والزوار وكذلك الكرم البالغ والرتحيب الدائم 
اأحد  ال�سياحة  ق��ط��اع  وك���ون  امل�����س��ي��اف،  البلد  ه��ذا  ل��زائ��ري 
ال�سركات  داأب��ت كربى  املنطقة،  اقت�ساد  اأعمدة ومعامل  اأهم 
منتجعات  وت�سييد  تاأ�سي�ض  على  احلكومة  م��ع  وبالتن�سيق 
وباأ�سعار  الكاملة  الراحة  لروادها  ت�سمن  متكاملة  �سياحية 
متقاربة ومعقولة اإ�سافة اإىل املحميات الطبيعية، وكل من 
�سبق له واأن زار جزر املالديف دون �سك يريد العودة لها يف 
ال�سياحية  ومرافقها  الغنية  بطبيعتها  وقت فاجلزر   اأق��رب 
عر�ض  على  ترتبع  امل�ستقرة  وال�سيا�سية  الأمنية  وظروفها 
الأماكن  يف  ال��ري��ادة  مراتب  حتتل  بحيث  العاملية  ال�سياحة 

ال�سياحية العاملية.  

حــ�ل العــالـم

25

مائة وع�سرون عاملًا من ثالث دول، و�سول موؤخرا اإىل القطب اجلنوبي ل�ستئناف العمل يف ثالثة برامج علمية، ت�سرتك يف هدف 
موّحد، هو حماولة العثور على اأدلة على وجود حياة يف بحريات للمياه العذبة على عمق مئات الأمتار حتت ثلوج القطب. يعتقد 
القائمون على هذه الربامج التي بداأت قبل اثني ع�سر عامًا اأن العثور على اأدلة كهذه ميكن اأن مينحهم الأمل الكبري بالعثور على 
اأدلة على وجود نوع من احلياة يف مكان ما من املجموعة ال�سم�سية، قد تكون على �سطح املريخ اأو على �سطح )اإن�سيالدو�س(، وهو 

اأحد الأقمار التي تدور حول كوكب زحل.

اأروع بقعة على وجة الأر�س دون منازع

يقاوم ل  الذي  الطبيعة  جزر املالديف… �صحر 
طبيعة �صاحرة توفر الراحة وال�صتجمام

اأماًل بوجود نوع من احلياة يف مكان من املجموعة ال�سم�سية

البحث عن احلياة.. حتت ثلوج القطب اجلنوبي
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•• اأبوظبي-الفجر: 

ي��ق��ام حتت  ال���ذي   2013 اأب��وظ��ب��ي  احتفى م��ه��رج��ان 
وزير  نهيان،  اآل  م��ب��ارك  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  رع��اي��ة 
الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع، بروحية بالد اخلري 
القيم التي ورثناها عن املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد 
ترّبعه،  خ��الل  من  اهلل،  رحمه  نهيان،  اآل  �سلطان  بن 
كعادته كّل عام، بجزء من عائدات تذاكره، حيث قّدم 
دع��م �سندوق  األ��ف دره��م، ل�سالح   368 ق��دره  مبلغاً 
ال��ن�����س��اء وال��ف��ت��ي��ات م��ن منظمة  م���الل م��ب��ادرة تعليم 
اليوني�سكو  والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة  الأمم 
لدى  الأم��ي��ة  وحم��و  التعليم  لتعزيز  ت�سعى  وال��ت��ي   ،
ومتكني  التعليم  ب��رام��ج  وحتفيز  وال��ف��ت��ي��ات،  الن�ساء 
الفتيات، حيث �سي�سهم التربع هذا العام يف دعم تعليم 

الفتيات يف جمهورية م�سر العربية.
اأبوظبي  جمموعة  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  مت  كما 
للمهرجان،  امل��ن��ظ��م��ة  اجل���ه���ة  وال���ف���ن���ون  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
جمالت  يف  بينهما  التعاون  �سبل  لتعزيز  واليوني�سكو 

التعليم والفنون والتنمية الب�سرية.
وقد اأطلقت منظمة اليون�سكو �سندوق مالل يف �سهر 
الباك�ستانية  التلميذة  مع  ت�سامناً   ،2012 دي�سمرب 
مالل يو�سف زاي، البالغة من العمر 15 عاماً، والتي 
تعر�ست مل��ح��اول��ة اغ��ت��ي��ال على ي��د ح��رك��ة ط��ال��ب��ان يف 
حق  عن  دفاعها  ب�سبب  املا�سي  اأكتوبر  الأول  ت�سرين 
دعم  اإىل  ال�سندوق  يهدف  حيث  التعليم،  يف  الفتيات 
واإتاحة  التعلم  من  والفتيات  الن�ساء  متكني  م�ساعي 
ف��ر���س��ة الل���ت���ح���اق ب��امل��در���س��ة ل��ل��ف��ت��ي��ات ب��ح��ل��ول عام 

.2015
يف  النا�سطة  بعالج  تكفلت  قد  الإم���ارات  دول��ة  وكانت 
بنقلها عرب طائرة  زاي  يو�سف  م��الل  التعليم  جم��ال 
خا�سة جمهزة طبياً لتلقي العالج يف اململكة املتحدة، 
حيث اأعلنت الدولة عن كامل ا�ستعدادها منذ البداية 
لتقدمي الدعم ال�سامل وكل ما يلزم مالل من العالج، 
وق���د ع���رّبت م���الل خ���الل زي��ارت��ه��ا الأ���س��ب��وع املا�سي 
حلكومة  الكبري  امتنانها  عن  عائلتها  برفقة  للدولة 

الدولة ملا قدمته من دعم كبري لها ولق�سيتها.
وقالت ال�سيدة هدى اخلمي�ض كانو، موؤ�س�ض جمموعة 
الفني  وامل��دي��ر  امل��وؤ���س�����ض  وال��ف��ن��ون،  للثقافة  اأب��وظ��ب��ي 
اأورثنا  التي  اإّن روحية بالد اخلري  اأبوظبي:  ملهرجان 
اإياها املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد طيب اهلل ثراه، 
ويعي�ض  عا�ض  م��ن  لكل  ب��الأم��ان  ال�سعور  منطلق  ه��ي 
على اأر�ض الإمارات العربية املتحدة، وهي م�سدر كل 
ظروف  لتوفري  �سعياً  نلتزمها  جمتمعية  م�سوؤولية 
قيم  وت��ر���س��ي��خ  ال��ع��ط��اء  وا���س��ت��دام��ة  للتنمية  اأف�����س��ل 
الفنون،  تعليم  تعزيز  خ��الل  من  املجتمعي،  التكاتف 
ال��ف��ن��ون، املو�سيقى،  وحت��ف��ي��ز احل����وار الإن�����س��اين ع��رب 
على  حتفزنا  الروحية  ه��ذه  واإّن  والتعليم،  والثقافة، 
التفكري  اآف��اق  تو�سيع  التعليم يف  ن�سهم من خالل  اأن 
وعلمية  عملية  ف��ر���ض  وا�ستك�ساف  احل���ر،  الإب���داع���ي 
م�ستقبلية، وتوفري اإمكانات العمل والتعلم لأجل بناء 

الأجيال املبدعة .
لأجل  ال�سراكة  م��ب��ادرة  دع��م  خ��الل  اإننا من  وتابعت: 
تعليم الن�ساء والفتيات من اليوني�سكو ن�سهم يف متكني 
وتوفري  اأف�سل،  م�ستقبل  بناء  م��ن  والن�ساء  الفتيات 
ظروف حياة حتفظ الكرامة الإن�سانية وتوفر العي�ض 

الكرمي لهّن .
وخ��ت��م��ت ال�����س��ي��دة ك��ان��و ب��ال��ق��ول: اإّن ال��ي��ون��ي�����س��ك��و ل 
العامل  يف  املجتمعية  التنمية  خ��دم��ة  يف  ج��ه��داً  ت��وف��ر 
املنظمة  واإننا نتبادل اخل��ربات مع هذه  دومنا متييز، 
العاملية ذات اخلربة العريقة والدور الرائد يف العمل 
مذكرة  ت�سهم  اأن  اإىل  ونتطلع  والتنموي،  املجتمعي 
التعاون  اليون�سكو يف تعزيز �سبل  التفاهم املوقعة مع 
املاأمول  التغيري  اإح����داث  �سبيل  يف  امل�����س��رتك  وال��ع��م��ل 
املجتمعية  التنمية  ق�سايا  من  كثري  يف  الأف�سل  نحو 
التعليم  ح��ق  ح��الت  وبخا�سة  امل�ستدامة،  والب�سرية 
رائد يف  دور  للفنون من  وتاأكيد ما  والفتيات،  للن�ساء 

تعزيز احلوار الإن�ساين وتبادل املعرفة والأفكار .
اإيرينا بوكوفا، مدير عام منظمة  اأكدت  ومن جهتها، 
اليون�سكو، على اأّن خرباء التنمية الب�سرية اتفقوا على 
الفرد،  يف  وال�ستثمار  والفتيات  الن�ساء  تعليم  اأهمية 
وحتقيق  التنمية  لفر�ض  تعزيز  من  ذل��ك  يعنيه  وم��ا 
بلد  لأي  والقت�سادية  الجتماعية  والرفاهية  الرقي 

من البلدان .
والفنون  للثقافة  اأبوظبي  جمموعة  ت�سكل  وتابعت: 
ال�����س��ري��ك امل��ف�����س��ل ل��ن��ا ن��ظ��راً مل��ا ت��ق��وم ب��ه م��ن جهود 
الأطفال  ومت��ك��ني  ال��ث��ق��ايف  احل����وار  لتحفيز  متميزة 
الأ�سعدة  خمتلف  على  املوهوبني  وت�سجيع  املبدعني 
مبا يتما�سى مع روؤيتنا ور�سالتنا يف اليون�سكو، ونتطلع 
للعمل امل�سرتك والوثيق مع املجموعة لتحقيق اأهدافنا 

املن�سودة امل�سرتكة يف جمالت التعليم والثقافة .
 2013 اأبوظبي  مهرجان  دع��م  اإّن  بالقول:  وختمت 
وجمموعة اأبوظبي للثقافة والفنون يعني لنا الكثري، 
اإذ ي�سهم يف حتقيق روؤيتنا لعامل حت�سل فيه الفتيات 

كما  التعليم  جم��ال  يف  كاملة  حقوقهن  على  والن�ساء 
مل��ه��رج��ان اأبوظبي  ل��ل��ذك��ور، ع��ل��ى ح���ّد ����س���واء، ���س��ك��راً 
2013 على هذه املبادرة النبيلة التي �سيرتدد �سداها 
عرب ال�سنوات القادمة، و�سيكون لها بالغ الأثر يف حياة 

الن�ساء والفتيات اللواتي ت�ستهدفهن املبادرة .
واملدير  املوؤ�س�ض  كانو،  اخلمي�ض  هدى  ال�سيدة  وكانت 
خالل  كلمة  م��وؤخ��راً  قدمت  اأبوظبي  ملهرجان  الفني 
دعوتها للم�ساركة يف منتدى الن�ساء الرائدات يف جمال 
الفنون الذي احت�سنته اجلامعة الأمريكية يف باري�ض، 
تناولت فيه ق�سايا النوع الجتماعي والقيادة يف جمال 
الفنون، ودور الفنون يف التعليم، والتبادل الثقايف، حيث 
املوؤثرات  �ساملة ومتعمقة حول خمتلف  قدمت نظرة 
للفنون، وقد ت�سمن  الفعالة  وحمفزات دعم احلركة 
الدرا�سات  وطلبة  اخلريجني  من  جمموعة  احل�سور 
الثقافية،  الأعمال  ري��ادة  م�ساق  يف  اجلامعة  يف  العليا 
النوع الجتماعي والقيادة يف العامل الإ�سالمي ، وهو 
م�ساق درا�سي م�سمم لبحث دور الثقافة والتطوير يف 

يف  للمراأة  املتنامي  ال��دور  وتباحث  الإ�سالمي،  العامل 
القيادة الثقافية.

يذكر اأّن مهرجان اأبوظبي يخ�س�ض كّل عام جزءاً من 
املحلية  اخل��ريي��ة  املوؤ�س�سات  ل�سالح  ت��ذاك��ره  ع��ائ��دات 
املجتمعية  التنمية  يف  جهودها  لدعم  �سعياً  والعربية 
امل�����س��ت��دام��ة، وك���ان م��ن ب��ني ه���ذه امل��وؤ���س�����س��ات �سندوق 
لالأطفال  القلب  مركز  دع��م  م��ب��ادرة  ال�سجاع،  القلب 
الأغذية  وبرنامج  ب��ريوت،  يف  الأمريكية  اجلامعة  يف 

العاملي التابع لالأمم املتحدة، وغريها.
مله����رج��ان  العا�س���رة  ال���دورة  فعالي���ات  امتدت  وق����د 
لغاي��ة   3 من  الف���رتة  يف  يوم����اً   28 ط��وال  اأبوظب����ي 
للباليه،  فنية  عرو�ساً  وت�سّمنت  املا�سي،  مار�ض   31
الت�سكيلية  وال��ف��ن��ون  الكال�سيكية  املو�سيقى  امل�����س��رح، 
ا�ستقطبت  العامل،  اأنحاء  الفنانني من  كبار  مب�ساركة 
 29 األف من اجلمهور، وا�ستملت على   29 اأكر من 
عماًل فنياً و100 فعالية توزعت على 35 موقعاً عرب 

الإمارات.

ا�ستقبلت معايل رمي بنت اإبراهيم الها�سمي 
وزيرة دولة يف مكتبها باأبراج الإمارات جلنة 
م��ب��ادرة ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
مكتوم لالإبداع الدبي والتي اأطلقها �سموه 
لتوثيق الق�سيدة ال�سعبية وتعنى بطباعة 
100 ديوان مقروء وم�سموع لكبار �سعراء 
اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  و�ساعرات 
بال�سكل  وت�سويقها  ل��ل��دواوي��ن  وال��رتوي��ج 

الذي يليق بتجربة ال�سعراء وال�ساعرات.
واطلعت الها�سمي على 14 ا�سدارا �سمت 
مت  م�سموعة  و7  م��ق��روءة  ا����س���دارات   7
اجنازها �سمن املرحلة الأوىل من املبادرة 
..مبدية اإعجابها بهذه ال�سدارات ومثمنة 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  واإه��ت��م��ام  ج��ه��ود 
دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را�سد  بن  حممد 
الثقافية  ال�ساحة  اإث���راء  �ساأنها  م��ن  التي 
ودعم احل��راك الثقايف وحتديدا يف املجال 
اأدبية  ال�سعري والذي يعد توثيقا لأعمال 
تعد مرجعا للدار�سني والباحثني يف جمال 
اإ�سافة  ال�سعبي و�ستمثل  الرتاث واملوروث 
الدولة  يف  واجلامعية  املدر�سية  للمكتبات 

واملنطقة.
واأع���رب���ت م��ع��ال��ي��ه��ا ع��ن اع��ج��اب��ه��ا بالعمل 
امل�سرف  الفريق  به  يتمتع  الذي  اجلماعي 
التي حققوها يف  املبادرة والجن��ازات  على 
وقت ق�سري ..موؤكدة اأن اليدي الماراتية 

لطاملا عرفت البداع واظهرته يف خمتلف 
امليادين وينطبق ذلك على الدواوين التي 

وت�سميمها  طباعتها  على  اللجنة  اأ�سرفت 
وت�����س��وي��ق��ه��ا والل�����ت�����زام ب��ك��اف��ة الع���م���ال 

اخلا�سة بها.
الب�ستكي  عبدالرحمن  ماجد  الوفد  �سم 

مدير املبادرة واع�ساء جلنة املبادرة ح�سن 
املزروعي وفهد ال�سحي وجا�سم اجل�سمي.

االثنني   -  3   يونيو    2013 م    -    العـدد    10809
Monday   3    June     2013  -  Issue No   10809ثقافة وفن�ن

26

رمي الها�صمي: مبادرة حمدان بن حممد لالإبداع الدبي دعم لل�صعر وال�صعراء 

وقعت مع اليوني�سكو مذكرة تفاهم لتعزيز جمالت التعاون بينهما

اأبوظبي  للثقافة والفنون تتربع بعائدات مهرجان  اأبوظبي  جمموعة 
2013 ل�صالح �صندوق مالل لدعم جهود تعليم الفتيات والن�صاء

)املتخّفي: احليوات ال�صرية 
للدماغ( للدكتور ديفيد اإيجلمان

بعنوان  كتاب جديد  ب��ريوت  للن�سر والرتجمة( يف  دار )ج��داول  �سدر عن 
نقله  وقد  اإيجلمان،  ديفيد  للدكتور  للدماغ(  ال�سرية  احليوات  )املتخّفي: 

اإىل العربية الدكتور حمزة املزيني.
مُيّيز الكتاب ر�سده لكثري من اأنواع ال�سلوك الب�سري التي ل ُنلقي لها باًل، 
لكنها تك�سف رمبا اأكر من غريها عن طبيعة الال�سعور الذي يوّجه تلك 

الأنواع من ال�سلوك وغريها.
ف���ور ن�سره  ال��ع��امل  العلمية يف  ال���دوائ���ر  ال��ك��ت��اب ح�����س��وراً لف��ت��اً يف  ح��ق��ق 
يف  للحوار  مو�سوعاً  و�سار  لغة،   20 من  اأك��ر  اإىل  وُت��رج��م  بالإنكليزية، 

الدوريات العلمية وال�سحف العاملية.

طبعة ثانية لرواية
 )حياة باي(

الثانية من رواية )حياة باي( ليان مارتل، ترجمة �سامر  �سدرت الطبعة 
اأبو هوا�ض عن دار )اجلمل(. تقوم حياة باي على تواطوؤ خفي، وهذا جوهر 
الذي  للقارئ،  �سيت�سح  مثلما  هناك  الأف�سل(.  الق�سة  )اختيار  الرواية: 
يزعم  ملا  اأو  حقاً(،  ج��رى  ل�ما  �سيناريوان  ال�سرب،  ببع�ض  يتحلى  اأن  عليه 
باأنه جرى حقاً، يف هذه الق�سة )احلقيقية(، وما على  الكاتب يان مارتل 
القارئ �سوى اأن يختار بني حقيقتني، اأو بالأحرى بني زعمني، كل منهما 
يت�ساوى يف درجة حدوثه اأو ل حدوثه، اأحدهما عقالين ومنطقي، والثاين 
�سحري وعجائبي. الزعم الأول هو مما ميكن اإيراده يف التقارير الر�سمية، 

والزعم الثاين ينتمي اإىل عامل املرويات ال�سحرية واخلارقة. 



•• دبي-الفجر: 

الدويل  ال�سينمائي  دبي  مهرجان  اأعلن 
�سراكة  لت���ف���اق���ي���ة  ع����ق����ده  ع����ن  ام���������ض 
ج��دي��دة م��ع م��ه��رج��ان ب��ي��اري��ت��ز لأف���الم 
اأحد  ُي��ع��ت��رب  ال���ذي   ، الالتينية  اأم��ريك��ا 
عر�ض  يف  املُتخ�س�سة  املهرجانات  اأك��رب 
اأمريكا  دول  يف  املُنتجة  ال�سينما  اأع��م��ال 
اجلنوبية، والذي ُيقام يف مدينة بياريتز 
هي  ال�����س��راك��ة  ه��ذه  وُت��ع��ت��رب  الفرن�سية، 
دبي  م��ه��رج��ان  م���ع  ن��وع��ه��ا  م���ن  الأوىل 
امل�ساحات  لتبادل   ، ال���دويل  ال�سينمائي 

املخ�س�سة لعر�ض الأفالم املُختارة.
�سيتّم  اجل��دي��دة،  ال�سراكة  ه��ذه  بح�سب 
التي  العربية  الأف��الم  عر�ض واح��د من 
ال�سينمائي  دب���ي  م��ه��رج��ان  يف  ع��ر���س��ت 
ال���دويل ، وك��ذل��ك تقدمي خم��رج العمل 
ب��ي��اري��ت��ز لأفالم  م��ه��رج��ان  اإىل ج��م��ه��ور 
خالل  �سُيقام  ال��ذي   ، الالتينية  اأمريكا 
اأكتوبر   6 اإىل  �سبتمرب   30 من  الفرتة 
مهرجان  ي��ق��وم  امل��ق��اب��ل،  ويف   .2013
املهتمني  املنتجني  اأح��د  باختيار  بياريتز 
اأحد  م��ع  م�سرتك  اإن��ت��اج  اتفاقية  بعقد 
ن���ظ���رائ���ه م���ن ال���ع���امل ال���ع���رب���ي، وذل���ك 
حل�سور فعالية ملتقى دبي ال�سينمائي ، 
و �سوق دبي ال�سينمائي ، خالل مهرجان 
الذي   2013 ال��دويل  ال�سينمائي  دب��ي 
���س��ُي��ق��ام خ���الل ال��ف��رتة م��ن 6 اإىل 14 

دي�سمرب القادم. 
م��ن ج��ه��ت��ه، ���س��وف ي��ق��وم م��ه��رج��ان دبي 
اأفالم  ال�سينمائي الدويل بعر�ض ع�سرة 
 ، بياريتز  مهرجان  يف  �ساركت  التي  من 
باأحدث  املُجّهزة   ، �سينيتيك  قاعة  داخ��ل 
م��ع��دات ال��ع��ر���ض ال��رق��م��ي، وال��ت��ي تتيح 
ل���وك���الء امل��ب��ي��ع��ات وامل��ن��ت��ج��ني وخ����رباء 
على  الط��الع  اإمكانية  ال�سينما  �سناعة 
مئات الأفالم يف مكان واحد، وحيث يكون 
املختارة  ل��الأف��الم  التابع  املبيعات  فريق 

متواجداً لت�سهيل عملية ال�سراء. 
�سيفاين  ق����ال����ت  امل���ن���ا����س���ب���ة،  ه������ذه  يف 
دبي  مهرجان  ل���  الإداري  امل��دي��ر  بانديا 
ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي ال�����دويل : م���ن ����س���اأن هذه 

باأعمال  تنتقل  اأن  ال��ن��وع��ي��ة  الت��ف��اق��ي��ة 
العاملي  جمهورها  اإىل  العربية  ال�سينما 
الأو�سع، حيث اأوروبا واأمريكا الالتينية، 
وع���ل���ى ال���ط���رف الآخ������ر ���س��ت��ح��ظ��ى دول 
عر�ض  بفر�سة  اجلنوبية  اأم��ريك��ا  ق���ارة 
اأعمالها على اجلمهور العربي، وجمهور 

جنوب اآ�سيا، الذي يح�سر مهرجان دبي 
ال�سينمائي الدويل بكثافة. 

واأ������س�����اف�����ت: ن���ح���ن يف م����ه����رج����ان دب���ي 
اإىل  دائ���م���اً  ن�سعى  ال����دويل  ال�سينمائي 
طرق  ملتقى  دب��ي،  اإم���ارة  مكانة  تر�سيخ 
لأعمال ال�سينما العاملية، حيث تاأتي هذه 

ال�سراكة معرباً لالأفالم العربية باجتاه 
اأوروبا وقارة اأمريكا اجلنوبية .

املدير  ب���ون���دوي���ل  م�����ارك  ق����ال  ب�������دوره، 
لأف����الم  ب��ي��اري��ت��ز  م��ه��رج��ان  ل����  الإداري 
متحم�سون  ن��ح��ن   : الالتينية  اأم��ري��ك��ا 
ج��������داً ل���ت���ع���اون���ن���ا م�����ع م����ه����رج����ان دب���ي 

منطقة  يف  ال��رائ��د  ال���دويل  ال�سينمائي 
اتفاقية  تعترب  حيث  الأو���س��ط،  ال�����س��رق 
ال�����س�����راك��ة ال��ت��ي وق��ع��ن��اه��ا ال��ي��وم، نافذًة 
ي��ط��ّل م���ن خ��الل��ه��ا ���س��ّن��اع ال�����س��ي��ن��م��ا يف 
العامل  جمهور  على  اجلنوبية  اأم��ري��ك��ا 

العربي .

عام   100 م��رور  وه��ي  عزيزة  مبنا�سبة  العام  ه��ذا  دورة  منظمو  ويحتفي   
على بداأ �سناعة ال�سينما الهندية والتي اأ�سحت اليوم اأحد اأبرز روافد الفن 
ال�سابع حول العامل، وحققت ال�سينما الهندية جناحات كبرية تخطت حدود 
الدولة ور�سخت مكانتها يف عدد كبري من دول العامل وخا�سة العامل العربي 

واأ�سبح لالأفالم الهندية ع�ساقها. 

اإن اأهم قيمة لل�سينما الهندية يف تقديري، هو جناحها وثباتها عرب 100 
والجتماعي  الثقايف  وم��وروث��ه  الهندي  املجتمع  اأ�سالة  تقدمي  على  ع��ام، 
اأينما كان )املحلية اخلال�سة(  والن�ساين عرب الأفالم التي تقّدم للمتفرج 
يف اإطار ح�ساري عاملي، كما اأنها جنحت يف تقدمي طبيعة املكان وهويته، من 
خالل تاأثريات �سرقية وب�سمة اإبداعية تبدو يف الأغنيات والرق�ض والأزياء، 
والتقاليد ال�سعبية التي تعك�ض هوية ال�سعب يف خ�سم التطور املت�سارع التي 
ت�سهده اآ�سيا بوجه عام، والهند بتعدد فئاته ودياناته بوجه خا�ض، بالإ�سافة 
اىل ما حتققه اأفالم ال�سينما الهندية من متعة اإ�سافية للجمهور، فهي يف 
ترجع  كثرية  به من خ�سائ�ض  تتميز  ملا  العامل،  يف  انت�سارا  الأك��ر  الواقع 
اأبنائها  اأك��ت��اف  على  قامت  التي  العريقة  وتقاليدها  وثقافتها  لتاريخها 
موؤ�س�ض  راأ�سهم  وعلى  الأجنبية،  اخل���ربات  على  العتماد  دون  املخل�سني 
حركة ال�سينما اجلديدة يف الهند املخرج الراحل )�سيتيا جيت راي( الذي 

حاز جائزة الأو�سكار عن جممل اأعماله، وهو على فرا�ض املوت. 
ولل�سينما الهندية عدد من اخل�سائ�ض ياأتي على راأ�سها الرق�ض، واأهم ما 
مييزه ويعطيه طابعه اخلا�ض، اأ�ساليب الرق�سات الكال�سيكية، والرق�سات 
ويف  ال�سعبية.  الرق�سات  اأو   ،)tawaif( التاريخية  ال�سمالية  الهندية 
مع  الأح��ي��ان  اأغلب  يف  الهندية  الرق�ض  عنا�سر  ميتزج  احلديثة،  الأف���الم 
الغربية  البوب  رق�سات  روؤي��ة  غريباً  لي�ض  ذلك  مع  غربية،  رق�ض  اأ�ساليب 

واأعداد الرق�ض الكال�سيكية ال�سافية جنبا اإىل جنب يف نف�ض الفيلم. 
دوراته  اإح��دى  يف  يقام  اأن  يتوقعون  اإنهم  املهرجان  على  القائمون  ويقول 
اأبوظبي،  اأو  ال�سيخ،  �سرم  ك���  العربية  املنطقة  دول  م��ن  واح���دة  يف  القادمة 
بال�سينما  ال��ع��رب  امل�ساهدين  ول��ع  راأ���س��ه��ا  على  اأ���س��ب��اب  ل��ع��دة  وذل���ك  املنامة 
اآخ��ر وج��ود جالية  الهندية ووج��ود قاعدة كبرية من ع�ساقها، ومن جانب 

هندية كبرية يف املنطقة. 
الفنية  الأعمال  اأ�سماء  اأعلنوا عن  املهرجان  فاإن منظمو  اآخر  وعلى �سعيد 
الفائزة باجلوائز، وجاء فيلم باريف للمخرج اآنوراج با�سو يف �سدارة الأفالم 
وح�سل  ت�سوير  اأف�سل  جائزة  كالتايل:  ج��اءت  والتي  اجل��وائ��ز  نالت  التي 
عليها )رايف فريمان(، جائزة اأف�سل �سيناريو )اآنوراج وتاين با�سو(، وجائزة 
اأف�سل اإنتاج )راجات بودر(، وجائزة اأف�سل �سوت )�ساجيت كويري(، وجائزة 
)ديباجيت  لل�سوت  مك�ساج  اأف�سل  جائزة  بيالين(،  )اإيريك  اأغنية  اأف�سل 
ت�ساجنماي(، وجائزة اأف�سل خلفية )بريتام(، وجائزة اأف�سل ت�سميم مالب�ض 

)اآكي نارول و�سيفالينا(، وجائزة اأف�سل مكياج ذهبت ل�)اأوداي �سريايل(.
اآن��وراج كا�ساب، حيث نال  ل�  وجاء يف املرتبة الثانية فيلم ع�سابات وا�سيبور 
جائزة اأف�سل حركة والتي كانت من ن�سيب )�سيام كا�سول(، وجائزة اأف�سل 

حوار )زي�سان قادري، واآكلي�ض، و�سني لديا واآنوراج كا�ساب(. 
كاهاين،  فيلم  ع��ن  راو  ن��ام��رات��و  ل���  فذهبت  مونتاج  اأف�سل  ج��ائ��زة  ع��ن  اأم���ا 
لأغنية  اآجنيبات  فيلم  يف  اآ���س��اري��ا،  جاني�ض  بها  ف��از  رق�سة  اأف�سل  وج��ائ��زة 

ت�سكني ت�ساملي.

 مهرجان دبي ال�صينمائي الدويل يعقد �صراكة مع مهرجان بياريتز لأفالم اأمريكا الالتينية 

مهرجان الأكادميية الهندية الدولية لل�صينما 2013 يحتفي مبرور 100 عام على �صناعة ال�صينما الهندية   
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يف اأجواء �ساحرة مليئة بالأ�سواء وكامريات امل�سورين من كافة اأرجاء العامل، يقام مهرجان 
غرار  على  الهندية  لل�سينما  خم�س�س  )مهرجان  لل�سينما  الدولية  الهندية  الأكادميية 
يقام  حيث  ال�14،  دورته  يف  بال�سني  ماكاو  منتجع  يف  وغريها(،  والأو�سكار  كان  مهرجانات 
يف كل عام يف اإحدى املدن ال�ساحلية العاملية وي�سلط ال�سوء على اأبرز الأفالم التي قدمتها 
بوليوود، كما اأنه اأقيم يف عام 2006 بدبي وذلك نظرًا ملا تتمتع به الإمارة من �سهرة عاملية 

لع�ساق الفن وال�سينما واملو�سة.

فيلم ال�صلحفاة يفوز باجلائزة الذهبية 
يف مهرجان الإعالم الدويل يف برلني

الإعالم  مهرجان  يف  الذهبية  باجلائزة  ال�سلحفاة  الإم��ارات��ي  الفيلم  ف��از 
نيابة  ت�سلمت اجلائزة  الأملانية.  ا�ست�سافته مدينة هامبورغ  الذي  الدويل 
عن املجل�ض الوطني لالإعالم..مرمي الكندي من الق�سم الثقايف يف �سفارة 
الدولة لدى برلني خالل حفل ح�سره حوايل 244 �سخ�سية من منتجي 
التي  العديدة  للجوائز  جديدة  اإ�سافة  اجلائزة  وتعد  الأف��الم.  وخمرجي 
لالإعالم  ال��وط��ن��ي  املجل�ض  عليه  واأ���س��رف  اأن��ت��ج��ه  ال���ذي  الفيلم  ح�سدها 
2012 الذي  اإك�سبو  لعر�سه يف جناح الدولة خالل م�ساركته يف معر�ض 
اأقيم يف مدينة يو�سو يف كوريا اجلنوبية. واأكدت الكندي يف كلمة لها بهذه 
املنا�سبة..اأن الفيلم يعك�ض اهتمام الإمارات بالق�سايا البيئة م�سيدة بدور 
ال�سلحفاة  فيلم  البيئية. ووا�سل  التوعية  العامل على �سعيد  الفيلم حول 
اأث��ن��اء عر�سه يف جناح  لقيه  ال���ذي  ال��وا���س��ع  الإق��ب��ال  بعد  م�سرية جن��اح��ه 
اإىل  التي حظي بها بعد �سمه  الكبرية  اإك�سبو يو�سو واملتابعة  الإم��ارات يف 
الوطني  املجل�ض  اأن�ساأها  التي  اخلا�سة  القناة  يف  املت�سمنة  الأف��الم  قائمة 
لبفليم  وف��از  الإم���ارات  اأف��الم عن  ا�سم  لالإعالم على موقع يوتيوب حتت 
ال�سينمائي  ك��ان  مهرجان  يف  البيئية  الأف���الم  فئة  عن  الذهبية  باجلائزة 
اإىل  اإ�سافة   2012 للعام  والتلفزيونية  ال�سينمائية  الق�سرية  ل��الأف��الم 
الأو�سط كاأف�سل فيلم عايل  ال�سرق  الإذاع��ة والتلفزيون يف  جائزة مهنيي 
اأحمد  2012. ويربز يف الفيلم الأداء املتميز للفتى املواطن  الدقة للعام 
الت�سدي  ال��ذي ي�سمم على  ب��دور علي  الفيلم  ي�سارك يف  ال��ذي  الظهوري 
خلطر الأكيا�ض البال�ستيكية على البيئة البحرية يف الإم��ارات من خالل 
القابلة للتحلل وهي مبادرة بداأت الإمارات  الأكيا�ض غري  ا�ستخدام  حظر 
يف تطبيقها واقعيا مبتابعة من وزارة البيئة وهيئة البيئة- اأبوظبي وعرب 
ما  نتيجة  فعل علي  رد  ياأتي  ال��دول��ة.  الإع���الم يف  و�سائل  وا�سعة يف  حملة 
التي كانت حمط درا�سة  ال�سلحفاة  ي�سعر به من حزن ب�سبب نفوق لوؤلوؤة 
لأكر من 40 عاما بعد اأن ابتلعت كي�سا بال�ستيكيا معتقدة اأنه قنديل بحر 

مما اأدى اإىل ان�سداد يف جهازها اله�سمي ونفوقها. 
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الأطعمة ال�صحية 
تزيد ال�صعور باجلوع

 اأفادت درا�سة حديثة ن�سرتها جملة توب �سانتيه باأن الذين يتناولون طعاما 
ي�ستهلكون  بالذين  مقارنة  ب��اجل��وع  متزايد  �سعور  لديهم  يتولد  �سحيا 

الطعام نف�سه مع و�سفه لهم باأنه لذيذ. 
ا�ستهالك طعام �سحي  اأن عليهم  النا�ض  ي�سعر  اأن��ه حني  الدرا�سة  وذك��رت 
فاإن تناوله ي�سعرهم بجوع اأكرب لو مل يتناولوا اأي �سيء على الإطالق اأو لو 

ا�ستهلكوا ذلك الطعام بدون التفكري بفوائده ال�سحية. 
�سيكولتة  قطعة  تناول  منهم  طلب  جامعيا  طالبا   51 الدرا�سة  و�سملت 
غنية بالربوتني قيل لبع�ض منهم اإنها تتمتع بفوائد �سحية وحتتوي على 
اإنها  الآخ��ر  للبع�ض  والألياف فيما قيل  والفيتامني  الربوتني  الكثري من 

لذيذة. 
اعتقادهم  القطعة مع  تناولوا  الذين  الأ�سخا�ض  اأن  اإىل  الدرا�سة  واأ�سارت 
تناولوها  الذين  الآخرين  اأك��ر من  باجلوع  �سعورهم  اأك��دوا  باأنها �سحية 

وهم يعتقدون اأنها لذيذة. 
وقد طلب من جمموعة اأخرى و�سف درجة اإح�سا�سهم باجلوع بعد النظر 
هو  لديهم  اجل��وع  معدل  اأن  وظهر   .. تذوقها  دون  ال�سيكولتة  قطع  اإىل 
نف�سه املعدل لدى الأ�سخا�ض الذين تناولوا قطعة ال�سيكولتة اللذيذة ما 

يعني اأن قطعة ال�سيكولته ال�سحية جعلتهم ي�سعرون بجوع اأكرب. 

الفجل والربوكلي وقاية 
من �صرطان املثانة

اكدت درا�سة حديثة ن�سرت موؤخراً يف الوليات املتحدة اأن تناول الربوكلي 
والفجل ي�ساعد يف جتنب الإ�سابة ب�سرطان املثانة.

ال�سرطان مبدينة هايدلربج  اأبحاث  ذكرت م�سادر مركز  نف�سه  الوقت  يف 
اأن ه����ذه اخل�������س���روات حت���ت���وي ع��ل��ى م�����ادة ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة تعرف  الأمل���ان���ي���ة 
بالي�سوثيو�سيانات )زيت اخلردل) وت�ساعد على منع تكون اأنواع خمتلفة 

من ال�سرطان من بينها �سرطان املثانة. 
وكان فريق عمل متخ�س�ض يف جامعة تك�سا�ض الأمريكية قد اأجرى عدة 
اأبحاث حول تاأثري املواد الغذائية الغنية بهذه املادة على الإ�سابة ب�سرطان 
ب�سرطان  ا�سابتهم  700 مري�ض ممن ثبتت  العمل  املثانة. واختار فريق 
الغذائية  ع��ادات��ه��م  وب��ح��ث��وا  ال���س��ح��اء  م��ن   700 اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل��ث��ان��ة 

املختلفة. 
املواد  يتناولون  ل  كانوا  املثانة  ب�سرطان  امل�سابني  اأن  اإىل  البحث  وخل�ض 
مبجموعة  مقارنة  بكرة  الي�سوثيو�سيانات  على  حتتوى  التي  الغذائية 
امل���ادة خا�سة على ك��ب��ار ال�سن  ل��ه��ذه  ال��وق��ائ��ي  ال��ت��اأث��ري  الأ���س��ح��اء.م��وؤك��دا 

واملدخنني ل�سنوات طويلة.

احلار�س يداعب اأنثى الفيل ال�سومطري املهدد بالنقرا�س )�سارة( وعمرها ت�سعة اأ�سهر مع اأمها )�سوكي( 
مبقاطعة اأت�سيه الواقعة على جزيرة �سومطرة الأندوني�سية. )اأ ف ب(

ورق النعناع

مبجرد خروج ف�سل 
ال�ستاء وحتى حلول 
وي�سبح  ال����رب����ي����ع 
امل�سروب  ال��ن��ع��ن��اع 
واملنع�ض  امل��ف�����س��ل 

لأفراد الأ�سرة.
النعناع  وي�ستخدم 
ل����������ل����������ع����������الج م�����ن 
احلنجرة  اح��ت��ق��ان 
املعدة  وا�سطرابات 

والأمعاء كما يحتوي هذا الع�سب الطري على زيوت طيارة ميكن اأن تعمل 
على تخفيف الإجهاد ورفع املعنويات والتخل�ض من ال�سعور بال�سيق. 

�سنع  يف  اأخ��رى  عطرة  اأع�ساب  مع  مبزجه  النعناع  من  ال�ستفادة  وميكن 
�سراب يعمل على رفع احلالة املعنوية. 

ولتح�سني مذاق ال�ساي ميكن اأن ي�ساف النعناع اإليه كما اأن ا�ستخدام النعناع 
الأ�سخا�ض  ويو�سى  الدرقية  وظيفة  تنظيم  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  كعالج، 

امل�سابون بالتهاب الغدة الدرقية ب�سرورة ا�ستخدام النعناع بروية.

ما هي وظائف الطحال ؟ واين يوجد ؟
الي�سر  اجل��ان��ب  مبا�سرة يف  احل��اج��ز  احل��ج��اب  ي��وج��د حت��ت  الطحال 
ومن ال�سعب ت�سنيفه وحتديد �سفاته لن وظائفه متعددة ومتنوعة 
ومتعلقة بالكبد والدم والدورة الدموية واهم وظائفه هي تلك التي 
يف  كبريا  دورا  ويلعب  الحمر  ال��دم  خلاليا  خ��زان  وان��ه  بالدم  تت�سل 
وي�ساعد  الم��را���ض،  و�ستي  واللتهابات  العدوي  عنا�سر  �سد  الدفاع 
اجل�سيمات  بتدمري  وي��ق��وم  الح��م��ر  ال���دم  خ��الي��ا  تكوين  يف  الطحال 

احلمراء املتك�سرة حمررا بذلك البيلريوبني واحلديد .
كيف كان اول �سكل من ا�سكال الكتابة ؟

فقد  م�سورة،  كتابة  اي  ر�سومات  عن  عبارة  كانت  الكتابة  ا�سكال  اول 
كان القدماء ير�سمون كتابتهم على الواح من الطني وعلى اجلدران 
واول �سور حقيقية للورق كانت ورق الربدي، بعدها ا�ستخدم الرومان 
واليونانيون فر�ساة رفيعة من �سعر ذيول احليوانات يف الكتابة وكان 

العرب قدميا ي�ستخدمون ري�ض الطيور يف الكتابة .

• هل تعلم ان القد�ض احتلت على مدى التاريخ 24 مرة
• هل تعلم اأن اقدم ج�سر يف العامل يعود تاريخه اإىل 850 ق م و يقع يف تركيا و هو عبارة عن ج�سر حجري 

فوق نهر ملي�ض يف تركيا 
• هل تعلم اأن مطار بروتدام بهولندا يقع يف منطقة تنخف�ض عن م�ستوى �سطح البحر مبقدار 4.5 مرت 

• هل تعلم اأن اأقرب جنم اإىل الأر�ض هي ال�سم�ض و تبعد حوايل 93 مليون ميل 
الأم���زون فنهر  يليه نهر  40157 ميال  النيل و طوله  ه��و نهر  ال��ع��امل  الأن��ه��ار يف  اأط���ول  اأن  تعلم  ه��ل   •

امل�سي�سبي 
اأك��رب عمق فيه  و  64 مليون مياًل  و م�ساحته  ال��ه��ادي  املحيط  ه��و  ال��ع��امل  اأك��رب حميطات  اأن  تعلم  ه��ل   •

36201 قدماً 
• هل تعلم اأن رمال ال�سحراء تخفي حتتها خزانات مياه جوفية �سخمة

• هل تعلم اأن غ�سن الزيتون يرمز اإىل ال�سالم ، ويكر �سجر الزيتون يف بالد حو�ض البحر املتو�سط ، واأن 
�سجر الزيتون تعمر 200 �سنة

• ه��ل تعلم اأن ط��ول اأط���ول ذي��ل ف�ستان زف��اف يف ال��ع��امل ه��و 80 م��رتا . وق��د اإرت��دت��ه اإح���دى املمثالت يف 
اأحدالأفالم الأجنبية

• هل تعلم اأن ال�سينيون هم الذين اإخرتعوا البو�سلة ، ونقلوها بعد ذلك اإىل البحارة العرب ، الذين كانوا 
يجوبون �سمال املحيط الأطل�سي وقد قام اأهل البندوقية بجلب البو�سلة بعد اأ�سفارهم التجارية اإىل بالد 

امل�سرق 
• هل تعلم اأن اأول من و�سع �سورة على العملة هو الإ�سكندر املقدوين 
• هل تعلم اأن نابليون بونابرت كان يق�سي وقت فراغه يف حل الألغاز

حمل احلطاب فاأ�سه وبلطته وذهب اإىل الغابة يحتطب وقد �سحب معه اأبنه لأول مرة ودخل احلطاب الغابة 
واأخذ يتجول فيها وينظر، ال�سجار املختلفة منها ال�سغري والكبري وال�سخم لكنه مل يقطع �سيئا ف�ساأله ابنه 
يا بني وهذا مو�سمها وبعد حوايل  اإنها �سجرة مثمرة  اأبي فقال  يا  ملاذا ل تقطعها  هناك �سجرة كبرية هنا 
�سهرين موعد ثمارها فحرام علي قطعها لقد كنت اأحمل اليك التوت منها - وتركها وتقدم لالمام قليال 
واأخذ يحتطب بع�ض الغ�سان اجلافة وجذع �سجرة مك�سور بفعل �سيخوخته فجاء البن اليه وقال تعاىل 
انها �سجرة �سابة  اليه احلطاب وقال  اأقطعها فنظر  اأبي هذه �سجرة جميلة عري�سة وخ�سبها جيد  انظر يا 
وقال  اخ��رى  �سجرة  ابنه على  اأ�سار  ثم  احلياة،  دورتها يف  تاأخذ  اأتركها  الكثري  امل�ستقبل اخلري  �ستعطينا يف 
اذن اأقطع هذه فلف احلطاب حولها وقال اأحب هذه ال�سجرة واأحب ان اأجل�ض يف جذعها الذي ي�سبه الكوخ 
ال�سغري فكنت احتمي فيها من املطر واتناول من جذعها مادة �سمغية اأتاجر فيه فاأتركها فت�سعيد ن�ساطها، 
اأبي اأحرتت معك هيا هذه ال�سجرة املتينة �سنك�سب من ورائها الكثري فقال احلطاب بل �سنخ�سر الكثري  يا 
فهذه تثمر النبق الذي حتبه فقال الولد اذن ل خ�سب اليوم فقال الب �سنجد حاجتنا ل تقلق ان عملنا هذا 
يتطلب الرحمة وال�سرب ميكننا البحث داخل هذه الغابة الكبرية عن ال�سجار ال�ساقطة واجلذوع املك�سورة 
ا�سجارا مثمرة رمبا تطعمنا وتطعم غرينا اي�سا فهناك من يعتمد على ثمار  وغريها لكن دعنا ل نخ�سر 
الغابة يف معي�سته واأن اأنت اتخذت هذا املبداأ يف حياتك ان تعطي كل �سيء حي حقه يف ان يحيا ف�سيبارك اهلل 

فيه ومينحك الرزق من عنده ولتفعل ما عليك واأترك هلل يفعل ما ي�ساء .

احلطاب الويف 

�شعيد اأحمد علي �شلطان النعيمي
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.

مروة رم�شان طه رم�شان
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.

عائ�شة مروان العلي
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.

لني حممد امني يحيى العبيدي
ومتعاونه  درا�ستها.  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها  مع 
يف  طبيبة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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زيت الزيتون يقي من التهاب الأمعاء
اأن تناول زيت الزيتون قد ي�ساعد يف  اأظهرت درا�سة بريطانية جديدة 
التهاب  من  ن��وع  وه��و  التقرحي،  القولون  التهاب  مر�ض  �سد  احلماية 

الأمعاء. 
وذكر موقع )هلث داي( الأمريكي اأن الدرا�سة التي اأعدها باحثون من 
جامعة �سرق انغليا الربيطانية للطب، واأعلنت نتائجها يف موؤمتر طبي 
يف نيو اورلينز، وجدت اأن الأ�سخا�ض الذين يحتوي نظام غذائهم على 
كميات غنية بحم�ض الوليك املوجود يف زيت الزيتون هم اأقل عر�سة 

ب�سكل كبري ملر�ض التهاب القولون التقرحي. 
وه���ذا احل��م�����ض ه��و م��ن الح��م��ا���ض ال��ده��ن��ي��ة الح���ادي���ة غ��ري امل�سبعة 
والزبدة،  العنب،  ب��ذر  وزي��ت  الف�ستق،  وزي��ت  الزيتون  زي��ت  امل��وج��ودة يف 
الدرا�سة  ع��ن  امل�����س��وؤول  الطبيب  وق��ال  النباتي.   ال�سمن  اأن���واع  وبع�ض 

اندرو هارت يبدو اأن حم�ض الأوليك ي�ساعد على منع الإ�سابة بالتهاب 
القولون التقرحي عرب منعه لتاأثري بع�ض املواد الكيميائية يف القولون 
ترتاوح  بريطاين  األف   25 الدرا�سة  و�سملت  باللتهاب.   تت�سبب  التي 
 1993 العامني  ب��ني  ع��ام��اً مت��ت مراقبتهم  40 و65  ب��ني  اأع��م��اره��م 
بهذا  اأ���س��ي��ب��وا  منهم   22 اأن   2002 ال��ع��ام  بحلول  وت��ب��نّي  و1997، 
اأن من  للم�ساركني، فوجدوا  الغذائية  الأنظمة  الأطباء  وقارن  املر�ض، 
هم اأكر تناوًل للماأكولت التي حتتوي على حم�ض الأوليك كانوا 90 
اأقل عر�سة لالإ�سابة بالتهاب الأمعاء.  وقال هارت نقّدر باأنه ميكن منع 
حواىل ن�سف حالت الإ�سابة بالتهاب القولون التقرحي، يف حال تناول 
منه  طعام  مالعق   3 اأو  فملعقتان  الأول��ي��ك،  حم�ض  من  اأك��رب  كميات 

يومياً �سيكون لها اأثرها الوقائي .


