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موتى يجتذبون 
الأحياء

موتى العا�سمة الأملانية برلني يجتذبون ال�سياح متاما مثل ال�سكان 
الأحياء تقريبا، اإذ �ستوفر مقربة فريدناو للفنانني جولت �سياحية 

مبر�سدين يف 29 �سبتمرب و 24 نوفمرب املقبل. 
وبح�سب جماعة حماية املقابر التاريخية يف برلني فاإن املمثلة مارلني 

ديرتي�ش وامل�سور هلموت نيوتن مدفونان هناك. 
اأدب��ي��ة ع��رب م��ق��ربة ف���ور دمي هالي�سني  امل��ق��رر تنظيم م�����س��رة  وم���ن 
اإي��ه.ت��ي.اأي��ه هوفمان  فنانني مثل  بالرتكيز على  اأكتوبر   20 ت��ور يف 

و�سامي�سو. 

الدود يت�صبب بت�صادم 
قطارين

ت�سادم  ح��ادث  وراء  ال�سوداء  اللفية  ال���دودة  ان  يف  ي�ستبه حمققون 
قطارين يف غرب ا�سرتاليا ام�ش بعد العثور على مئات منها يف كتلة 

زلقة على الق�سبان.
غرب  يف  ال��ع��ام  النقل  هيئة  با�سم  متحدث  وه��و  هاينز  ديفيد  وق���ال 
ا�سرتاليا لرويرتز الدودة اللفية واحدة من العوامل التي �سن�سعها 

يف العتبار.
وقالت �سركة القطارات انه مت عالج �ستة ركاب من خ�سونة يف الرقبة 
بعد ان ا�سطدم قطار كان ي�ستعد للوقوف يف حمطة كالرك�سون على 

بعد 40 كيلومرتا من برث بقطار اخر متوقف يف املحطة.
والدودة اللفية الرجل تعي�ش يف الجواء الرطبة وتتكاثر يف املناطق 
املزدحمة بال�سكان. ويف عام 2009 هاجم اللف منها ق�سبان قطار 
والغاء  القطارات  مواعيد  تاأخر  يف  ت�سبب  مما  كيلومرتين  بطول 

بع�سها قرب ملبورن يف جنوب �سرق ا�سرتاليا.

ماعز يف مهمة م�صتحيلة
بعد ذوبان الثلوج يف اأعايل جبال اأمركا ال�سمالية، تتدفق املياه ب�سدة 
اأمر  اإىل النهر وي�سبح عبوره بالن�سبة للماعز التي تعي�ش يف اجلبل 

�سعب وخطر.
اأدراج��ه  ع��اد  ال�سغر  املاعز  ولكن  النهر  عبور  يف  تقريباً  الكل  جنح 
وتراجع اإىل اخللف، النعجة الأم فقدت اأع�سابها من طول النتظار 

فقررت عبور النهر وانتظار �سغرها يف اجلهة املقابلة.
املاعز ال�سغر الذي تعود على ت�سلق اجلبال اأ�سبح عاجزا اأمام املياه 
املتدفقة، ولكنه حني ابتعد عن والدته تغلبت ال�سجاعة على اخلوف، 
املاعز قوته اخلارقة  اكت�سف  ب��اأم��ان، وبذلك  العبور  يف  اأخ��راً  وجن��ح 

وتغلب على خماوفه.

كنغر يعاقب كلب
اأظهر مقطع فيديو ن�سرته اإحدى ال�سحف الربيطانية حماولة كنغر 

اإغراق كلب اقتحم عليه خ�سو�سيته اأثناء ا�ستحمامه.
اأثار ذلك حفيظة الكنغر، فقام بتوجيه  اإىل املياه،  فعند نزول الكلب 

عدة لكمات للكلب قبل اأن ُيحاول اإغراقه.
وذكرت �سحيفة »مرور« اأن ُم�سور املقطع »اأنتوين جيل« كان يف زيارة 
الطبيعي  املنظر  الأ�سرتالية عندما حتول  املناطق  لإح��دى  ترفيهية 
اأي  راف�سا  بحزم  اأمرها  الكنغر  ح�سم  ُمالكمة،  حللبة  فجاأًة  الهادئ 

تطُفل خارجي.

اأول مباراة كرة قدم يف 
ق�صر ملكة بريطانيا

ي�ست�سيف ق�سر باكنغهام، املقر الر�سمي 
ل��ل��ع��اه��ل��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة امل��ل��ك��ة ال��ي��زاب��ي��ث 
قدم  ك��رة  م��ب��اراة  اأول  ل��ن��دن،  يف  الثانية 
الح��ت��ف��الت  اإط����ار  ب��ت��اري��خ��ه، يف  ر�سمية 
ب��ال��ذك��رى ال�����س��ن��وي��ة امل���ائ���ة واخل��م�����س��ني 
لتاأ�سي�ش الحتاد النكليزي لكرة القدم.
وق��ال��ت ه��ي��ئ��ة الإذاع������ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة بي 
الأمر  دوق كيمربيدج  اإن  ام�ش  �سي  بي 
ول��ي��ام، امل�����س��ّن��ف ث��ان��ي��اً يف ت��رت��ي��ب ولي��ة 
امل���ب���اراة بني  تنظيم  ���س��اع��د يف  ال��ع��ر���ش، 
انكلرتا  الهواة يف  اأندية  اأق��دم  اثنني من 
على ملعب موؤقت يف احلديقة الرئي�سية 
ب��ق�����س��ر ب���اك���ن���غ���ه���ام، ب�����س��ف��ت��ه ال��رئ��ي�����ش 
الفخري لالحتاد النكليزي لكرة القدم. 
ال�سابع  املباراة �ستجري يوم  اأن  واأ�سافت 
من ت�سرين الأول اكتوبر املقبل، وجتمع 
بني ناديي اخلدمة املدنية وكلية الفنون 
املتعددة من حي ت�سيزيك غرب لندن.

واأ�سارت بي بي �سي اإىل اأن دوق كيمربيدج 
موافقة  ب��ع��د  احل���دث  ه���ذا  �سي�ست�سيف 
جدته امللكة على اقامة املباراة يف ق�سرها، 
ويقّدم امليداليات اإىل 150 متطوعاً من 
يف  ي�ساعدون  متطوع  األ���ف   400 اأ���س��ل 
تنظيم مباريات اأندية الهواة كل عام.

اإن اإن(  اأر�سلته اإىل قناة )�سي  اأعلنت �سركة )اآبل( يف بيان 
ووكالت اأنباء اأخرى: )ناأ�سف ب�سدة لوقوع هذا احلادث 
املاأ�ساوي ونقدم اأحر تعازينا اإىل عائلة )ما(. �سنجري 
حتقيقاً ك��ام��اًل ون��ت��ع��اون م��ع ال�����س��ل��ط��ات ح���ول ه��ذا 

املو�سوع(.
ل تزال تفا�سيل موت )ما( مبهمة. اأكدت ال�سرطة 
نتيجة �سدمة كهربائية،  توفيت  اأن )ما(  املحلية 
كان  اأن هاتفها  م��ن  ت��اأك��دت  ق��د  تكن  لكنها مل 
وكالة  تقرير  بح�سب  احلادثة  يف  ال�سبب 
)�سي  قناة  تتمكن  مل  )�سينخوا(. 
�سحة  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  م��ن  اإن(  اإن 

ذلك التقرير.
ل��ك��ن ي���ط���رح ذل����ك ال���ن���ب���اأ اأ���س��ئ��ل��ة 
املحتملة  الكهربائية  املخاطر  ح��ول 
لالأجهزة التي نحملها معنا طوال الوقت 

تقريباً.
ل�سدمة  التعر�ش  احتمال  اأن  اخل���رباء  يعترب 
كهربائية ب�سبب الهاتف الذكي، حتى اأثناء �سحن 
اجلهاز، يبقى متدنياً للغاية يف املقام الأول، تكون 
الهواتف التي يتم �سحنها عرب �سريط جهاز )يو 
5 فولت  بتيار كهربائي مب��ع��دل  م���زودة  ب��ي(  اإ����ش 
�سديد  اأذى  لإحل��اق  يكفي  ل  م�ستوى  وه��و  تقريباً، 

باأي �سخ�ش.
ق���ال ���س��ك��وت ول��ف�����س��ون، م��دي��ر الت�����س��الت يف اللجنة 
)واجهنا  ال�ستهالكية:  املنتجات  ل�سالمة  الأم��رك��ي��ة 
كهربائية  �سعقة  اأو  ���س��دم��ة  ت�سمل  ج���داً  قليلة  ح����وادث 
على  اأ�سا�سي  ب�سكل  نركز  كنا  اخللوية(.  الهواتف  )ب�سبب 

فرط احلرارة اأو الدخان اأو ال�ستعال(.
ب�ساحن  ال�سخ�ش هاتفه  املخاطر حني ي�سحن  لكن تزداد 
غر منا�سب اأو دون امل�ستوى. ل يكون بع�ش الأنواع مزوداً 
لفرط  امل�ستخدمني  يعّر�ش  م��ا  منا�سبة،  ع��ازل��ة  بطبقة 

احلرارة اأو ال�ستعال اأو �سدمة كهربائية، يف مقالة حديثة 
ُن�سرت على الإنرتنت، حذرت جمعية امل�ستهلكني ال�سينيني 
من اإغراق ال�سوق املحلية ب�ساحن مزيف قد يحول الهاتف 

اإىل )قنبلة يدوية(.
قال ولف�سون: )يجب اختيار ال�سركة التي �سنعت الهاتف 

عند �سراء قطع التبديل(.

ال�صاحن الأ�صلي
اأن  ا�ستعملته )ما(، مع  مل يت�سح بعد نوع ال�ساحن الذي 
اأنها ا�سرتت هاتفها يف �سهر دي�سمرب من  اأك��دت  �سقيقتها 
ال�ساحن  ت�ستخدم  وك��ان��ت  )اآب����ل(  ل�سركة  ر�سمي  متجر 
تعليق  وفق  احلادثة،  وقعت  اجلهاز حني  ل�سحن  الأ�سلي 
ت�سبه  م�سغرة  �سينية  )م��دون��ة  ويبو(  )�سينا  موقع  على 
م��وق��ع ت���وي���رت(. ك���ذل���ك، ي����ربز م�����س��در ق��ل��ق اآخ����ر يف ما 
املاء كتبت عائلة )ما(  يخ�ش خلط الهواتف اخللوية مع 
الهاتف  على  لالإجابة  احلّمام  غ��ادرت  اأنها  الإنرتنت  على 
الب�سرة قد تخّف�ش  للكهرباء ورطوبة  املاء مو�سل ممتاز 
مقاومة ال�سخ�ش الطبيعية لل�سدمة الكهربائية بح�سب 
اخلرباء. لكن ل عالقة لل�سدمات الكهربائية التي ت�سمل 
الأج���ه���زة الإل��ك��رتون��ي��ة ال���س��ت��ه��الك��ي��ة ب��الأج��ه��زة نف�سها 
املُحّملة  الطاقة  منافذ  عن  تنجم  قد  اإنها  بل  ع��ام  ب�سكل 
ب�سكل مفرط واأ�سالك مهرتئة اأو �سائبة يف املنزل. اعترب 
ولف�سون اأن امل�ستهلكني الأمركيني اأبلغوا عن عدد �سئيل 
ال��دخ��ان من  ال��ت��ي ت�سمل ت�ساعد  امل��ع��زول��ة  م��ن احل���الت 
الهواتف  يخ�ش  ما  يف  �سحنه.  اأث��ن��اء  ا�ستعاله  اأو  الهاتف 
ب��ط��اري��ات  امل�����س��اك��ل  غالبية  �سملت  وال�����س��الم��ة،  اخل��ل��وي��ة 
الهواتف التي تنفجر اأو ت�ستعل حتت احلرارة اأو ال�سغط.
اأو�سح ولف�سون: )من غر املنا�سب ترك الهاتف اخللوي 
يف ال�سيارة يف هذا الطق�ش حتديداً( )يف اإ�سارٍة اإىل موجة 
احلر التي جتتاح معظم مناطق البلد(. لكن تبقى حوادث 

ال�سالمة ب�سبب الهاتف اخللوي نادرة عموماً(.

ال�سنتهم،  يثقبون  الذين  النا�ش  من  �سريحة  على  اجرتها  درا�سة  نتائج  موؤخراً  الأمريكية  بافولو  جامعة  ن�سرت 
لو�سع قطعة معدنية �سغرة يف الل�سان، لعتقادهم ان ذلك يزيدهم جماًل ويك�سبهم مكانة مميزة يف املجتمع، 

وذلك ملعرفة ما اذا كان ذلك يوؤثر باي �سكل من ال�سكال على ال�سحة.
وافادت الدرا�سة ان اللعب امل�ستمر بهذه القطعة املعدنية، وهو امر طبيعي ب�سبب وجودها يف الفم، يهدد باحداث 

فجوة بني ال�سنان المامية، ما قد يوؤدي اىل التهابات يف جمال احللق وي�سبب ت�سوهاً لال�سنان.
ا���س��ت��اذة ج��راح��ة وت��ق��ومي ال���س��ن��ان يف اجلامعة  ال��درا���س��ة،  امل�سرف على  ا���س��ارت رئي�سة الفريق  وح��ول ه��ذا الم��ر 
الربوفي�سورة �سو�سن طباع، ان النتائج املرتتبة على ثقب الل�سان �سلبية وت�سر بال�سحة عموماً، ولي�ش فقط على 

�سحة ال�سنان.
وحذرت طباع ان هذه امل�ساكل ال�سحية ت�سمل النزيف الدموي يف الفم والتهابات يف اللثة، كما ميكن ان ي�سبب هذا 

الثقب تقرحات يف الدماغ.
من جانبه قال الدكتور نايجل كارتر من موؤ�س�سة �سحة ال�سنان الربيطانية ان ثقب الل�سان والعتياد على اللعب 
بالقطعة املعدنية فيه، ميكن ان يوؤدي اىل ال�سطرار للقيام بعملية جراحية لتقومي ال�سنان، وهي عملية مكلفة 

مادياً.
وين�سج الدكتور نايجل الراغبني بثقب ال�سنتهم التفكر ملياً بالمر، وحماولة البتعاد عن القيام بذلك تفادياً 

لنعكا�سات �سلبية على ال�سحة. 

الهاتف الذكي قد يقتل 
�صاحبه ب�صدمة كهربائية!!

ثقب الل�صان لو�صع قطعة 
معدنية ي�صر بال�صحة
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م�صاعفات حمتملة لأدوية ال�صكري 
مر�ش  لعالج   4 ب��ي  ب��ي  دي  عقاقر  ا�ستخدام  �سالمة  ع��ن  تقرير  اأظ��ه��ر 
ال�سكري اأنها ل تزيد خطر الإ�سابة بالأزمات القلبية ولكن قد تكون لها 
عالقة بالإ�سابة بف�سل يف وظائف القلب وعدم قدرته على �سخ الدم ب�سكل 
منا�سب. وقدم التقرير مبوؤمتر اجلمعية الأوروبية لأمرا�ش القلب الذي 

عقد بالعا�سمة الهولندية اأم�سرتدام.
وخل�ش الباحثون الذين اأعدوا التقرير اأي�سا اإىل اأن عقاقر دي بي بي 4 
غر مرتبطة بزيادة معدلت التهاب البنكريا�ش اأو ال�سرطان والتي كانت 

مثار قلق �سابق.
بري�ستول  و  زينيكا  اإ�سرتا  اإنتاج  من  وه��و  اأوجنليزا  ل��دواء  بالن�سبة  ولكن 
مايرز �سكويب كانت هناك زيادة طفيفة يف دخول املر�سى الذين يعاجلون 

به اإىل امل�ست�سفى لتعر�سهم لف�سل يف وظائف القلب.
وه��و مل  دي��وك،  الطبي جلامعة  املركز  من  كري�ستوفر جرينجر  د.  وق��ال 
ي�سارك يف البحث، اإن هذا �سيء مثار قلق ب�سيط، معربا عن ثقته باأن اإدارة 

الغذاء والدواء الأمركية �سرتيد معرفة املزيد عن الأمر.
وي�سعر الأطباء واملنظمون بجهات الرقابة على الأدوية بالقلق من �سجل 
القلب، وذلك نظرا مل�ساكل �سابقة منها زيادة  ال�سكري على �سالمة  اأدوي��ة 
خطر تعر�ش مر�سى ال�سكري مل�ساكل القلب. ومن بني هذه الأدوية عقار 

اأفانديا الذي تنتجه �سركة غالك�سو �سميث كالين.
وقال باحثون من بريغهام وم�ست�سفى الن�ساء مبدينة بو�سطن الأمركية، 
در�سوا تاأثر عقار اأوجنليزا على 16492 مري�سا على مدى عامني، اإن 
ما خل�سوا اإليه فيما يتعلق بف�سل وظائف القلب كان غر متوقع ويتطلب 

املزيد من الأبحاث.

�صدمة  ال��ذك��ي  ال��ه��ات��ف  ي��ب��ث  اأن  مي��ك��ن  ه��ل 

على  ال�ص�ؤال  هذا  طراأ  فعاًل؟  قاتلة  كهربائية 

اإقدام  اأنباء عن  انت�صار  و�صط  اأخريًا  بال كثريين 

اأعلنت  بعدما  �صينية  �صابة  ب�فاة  التحقيق  على  )اآب��ل(  �صركة 

عائلتها تعر�صها ل�صدمة كهربائية حني اأجابت على هاتف )اأيف�ن( اأثناء �صحن اجلهاز.

انت�صرت اأنباء عن وفاة )ما اأيل�ن( )23 عامًا( عرب وكالة اأنباء )�صينخ�ا( ال�صينية. وفق تقارير ال�صرطة والتعليقات التي ن�صرتها 

منطقة  يف  تعي�ش  كانت  التي  )ما(  ال�صابة  �صقطت  )�صينخ�ا(،  وكالة  ومعل�مات  الجتماعية  الإع��الم  و�صائل  على  ال�صحية  عائلة 

�صينجيانغ الغربية يف ال�صني على الأر�ش ي�م اخلمي�ش بعد ا�صتعمال جهازها )اأيف�ن 5( اأثناء �صحن بطاريته.

ترطيب الب�صرة مهم 
ملر�صى ال�صدفية 
ح�����������ذرت جم�����ل�����ة ال���������س����ي����دل����ي����ات 
اأن��ه ع��ادة ما  احلديثة الأملانية من 
والتهاب  ال�سدفية  مر�سى  يفقد 
من  كبرة  كميات  الع�سبي  اجللد 
الرطوبة املوجودة بب�سرتهم ب�سبب 
اأو�ستهم  لذلك  مر�سهم،  طبيعة 
ب���������س����رورة ا����س���ت���خ���دام م��ن��ت��ج��ات 
ال��ع��ن��اي��ة ب��ال��ب�����س��رة امل��ح��ت��وي��ة على 
احلفاظ  على  تعمل  مرطبة  م��واد 
اأو  بالب�سرة  املوجودة  الدهون  على 

اإعادتها لها.
املنتجات  ه��ذه  اأن  املجلة  واأردف����ت 
تعمل ع��ل��ى احل��ف��اظ ع��ل��ى رط��وب��ة 
ال��ب�����س��رة ب��ف�����س��ل م���ا حت��ت��وي��ه من 
م���ك���ون���ات ك���م���ادة ال��غ��ل��ي�����س��ري��ن اأو 
حم�ش  اأو  الأم��ي��ن��ي��ة  الأح���م���ا����ش 
الهيالورونيك اأو مادة اليوريا، مع 
�سرورة ا�ست�سارة الطبيب املخت�ش 
اأي منتج للرتطيب  ا�ستعمال  قبل 
ل���ل���ت���اأك���د م����ن اأن������ه ي���الئ���م ب�����س��رة 

ال�سخ�ش وو�سعه ال�سحي.
املنتجات  اأن  م��ن  امل��ج��ل��ة  وح����ذرت 
ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى م����ادة ال��ي��وري��ا 
ميكن اأن تت�سبب يف اإ�سابة الب�سرة 
تركيزها يف  لدرجة  وفقا  بحرقان 
املنتج، ل �سيما اإذا ما كانت الب�سرة 

مت�سققة اأو ملتهبة.
واأ�سارت املجلة باأنه من الأف�سل اأن 
يبداأ املر�سى مبنتج عناية يحتوي 
ع��ل��ى ج���رع���ة خم��ف�����س��ة م���ن ه��ذه 
امل��ادة، على اأن يقوم بزيادة كميتها 
وذل��ك  ت��دري��ج��ي،  ب�سكل  ذل��ك  بعد 
وفقا لإر�سادات الطبيب بالتاأكيد.

اأق�صر رحلة 
طريان يف غيني�س
لالأرقام  �سجلت مو�سوعة جيني�ش 
القيا�سية اأق�سر رحلة طران بني 
م��دي��ن��ت��ني ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ع��امل، 
بح�سب جريدة الأنباء الكويتية. 
 1700 مل�سافة  ال��ط��ائ��رة  وحّلقت 
جزيرتي  بني  البحر  عابرة  م��رت؛ 
���س��م��ال  وي�������س���رتي يف  و  اأورك�����ن�����ي 

ا�سكتلندا. 
دق��ي��ق��ة  اإىل  ال���ط���ائ���رة  واح���ت���اج���ت 
واح���دة ل��الإق��الع وال��ه��ب��وط، وهي 
من الطراز الذي يعمل باملراوح. 
ت��ق��ّل على متنها  ال��ط��ائ��رة  وك��ان��ت 
ثانية   47 ا�ستغرقت  راك��ب��اً،   28
اجل��زي��رت��ني،  ب��ني  للتحليق  ف��ق��ط 
70 م��رتاً فوق  وذل��ك على ارتفاع 

�سطح البحر. 
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البالك بورد والهواتف الذكية والآي باد اأحدث و�صائل التعليم بجامعة الإمارات

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

ور���ش عمل للطالب  الإم����ارات يف عقد  ت��ب��داأ جامعة 
اآي  ال  اأجهزة  ا�ستخدامات  للتدريب على  والطالبات 
باد الذي بداأت اجلامعة يف تطبيقه من العام املا�سي 
يتم  حيث  املقبلة  ال��ف��رتة  يف  الطلبة  جميع  لي�سمل 
تدريب الطلبة على كيفية اإدخال الربامج الدرا�سية 
يف  ي�سهم  ال��ذي  الأم��ر  معها  التعامل  كيفية  وكذلك 
متقدمة  علمية  بطريقة  للدرا�سة  الطالب  متابعة 

اأخذت بها اجلامعات املرموقة يف العامل.
وق���د ب����داأت اجل��ام��ع��ة يف و���س��ع اآل��ي��ة ج��دي��دة متكن 
باد  اآي  ال  اأجهزة  والطالبات احل�سول على  الطالب 
�سواء من داخل اجلامعة اأو خارجها بعيدا عن الأنظار 
حتى ي�سهل متابعة املقرر اأن تبداأ الدرا�سة اجلامعية 
جلميع الطلبة امل�ستجدين والقدامى الأحد القادم.
من جهة اأخرى حر�ست اجلامعة على اإدخال برنامج 
)ال���ب���الك ب�����ورد( وه����و ن��ظ��ام ل��ل��ت��ع��ل��ي��م الل���ك���رتوين 
اع��ت��م��دت��ه اجل���ام���ع���ة ح��دي��ث��ا ح��ي��ث مي��ك��ن للطلبة 
كما  الكرتونيا  التدري�ش  هيئة  اأع�ساء  مع  التوا�سل 

مي��ك��ن وم���ن خ���الل ه���ذا ال��ن��ظ��ام ق��ي��ام اأع�����س��اء هيئة 
بامل�ساقات  املتعلقة  باملواد  طلبتهم  بتزويد  التدري�ش 
بينها  م��ن  ليكون  الأخ���رى  اخل��دم��ات  اإىل  بالإ�سافة 
قاعات املناق�سة اللكرتونية والمتحانات كما ميكن 
الطلبة مع  املناق�سات بني  بورد يف  البالك  ا�ستخدام 
هذا  يختلف  وقد  الواحد  امل�ساق  يف  البع�ش  بع�سهم 

من اأ�ستاذ اإىل اآخر.
خيارات  بتوفر  ب��ورد  ال��ب��الك  برنامج  وي�سمح  ه��ذا 
واأن�����س��ط��ة م��ت��ع��ددة ف��ق��ط ع��ل��ى ال��ط��ال��ب اأن ي��خ��ت��ار 
الربنامج  وف��ر  وق��د  به  اخلا�سة  الدرا�سية  امل�ساقات 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل�����س��اق��ات  ق��ائ��م��ة حت��ت��وي ملخ�سات 
يقوم  ال��ت��ي  امل�����س��اق��ات  بوينت وجميع  ال��ب��اور  ���س��رائ��ح 
يتم  اآخر  بتحميلها من جانب  التدري�ش  هيئة  ع�سو 
النقا�ش  منتديات  عقد  ب���ورد(  )ال��ب��الك  ط��ري��ق  ع��ن 
م��و���س��وع��ات حم����ددة ميكن  يف  تنظيمها  ي��ت��م  ال��ت��ي 

للدار�ش ولع�سو هيئة التدري�ش متابعتها.

قالوا  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  القائمني على  م��ن  اإ���س��ارة  ويف 
بالهواتف  اخلا�ش  ب��ورد(  )البالك  تطبيق  باإمكانية 
الذكية حيث باإمكان الطالب اأو ع�سو هيئة التدري�ش 
ال��درا���س��ي��ة  ب��امل�����س��اق��ات  اخل��ا���س��ة  لل�سفحة  ال���دخ���ول 
وجميع امل��واد املتعلقة بها من اأي مكان ويف اأي زمان 
خ��الل تطبيق ب��الك ب���ورد ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة وال��ذي 
�سمم لي�سهل عملية التوا�سل بني الطلبة والأ�ساتذة. 
الذكية  ال��ه��وات��ف  ن��ظ��ام  اأن تطبيق  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
وال��درج��ات  امل�ساقات  اإىل ج��دول  ال��دخ��ول  ميكن من 
و�سجل احل�سور والغياب واملعدل الف�سلي والرتاكمي 
بالإ�سافة اإىل خريطة التوا�سل مع اأ�ساتذة اجلامعة 
حيث ميكن عن طريق خريطة جوجل التعرف على 
وامل�ساجد  الكليات  مباين  وكذلك  الدرا�سية  القاعات 
واأم��اك��ن  الريا�سية  وال�����س��الت  واملطاعم  وامل�سليات 
اأماكن �سف ال�سيارات وانتظار  توزيع الكتب وكذلك 

احلافالت والعيادات وخمارج الطوارئ.

ا�صتعدادات للمو�صم 
ال�صاد�س من �صاعر املليون

•• اأبوظبي – الفجر:

اإم��ارة  يف  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  ت�سارك 
اأبوظبي، يف فعاليات الدورة ال� 11 من املعر�ش الدويل لل�سيد والفرو�سية 
بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  رعاية  اليوم حتت  يبداأ  الذي   )2013 )اأبوظبي 
�سقاري  ن���ادي  رئي�ش  الغربية  املنطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  زاي���د 
على مدار  اللجنة  تنظمها  التي  املهرجانات  كافة  ي�سمل  بجناح  الإم���ارات، 
�ساعر  وبرنامج  للرطب  ليوا  ومهرجان  الظفرة  مهرجان  ومنها  ال��ع��ام، 
ال�سعر  لأك��ادمي��ي��ة  اإ�سافة  �سة،  املتخ�سّ الثقافية  �سواطئ  وجملة  املليون 
التي ت�سرف على م�سابقة اأجمل الق�سائد النبطية يف و�سف رحلة ال�سيد 
)املقنا�ش( وو�سف فقدان الطر، والتي تنظمها الأكادميية بالتعاون مع 
ال�ستعرا�سية  للفنون  اأبوظبي  فرقة  وُتقّدم  كما  الإم��ارات.  �سقاري  نادي 

التابعة للجنة اأجمل عرو�سها للجمهور على مدار اأيام املعر�ش.
اأهمية تقدمي كافة  اللجنة  امل�ساريع يف  املزروعي مدير  واأك��د عي�سى �سيف 
اأ�سكال الدعم لتنظيم معر�ش اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية، والذي 
ال���رتاث الثقايف العريق لدولة  اأه��م رك��ائ��ز احل��ف��اظ على  اأح��د  ب��ات يعترب 
ا�ستدامة  يف  تتمثل  اللجنة  روؤي��ة  اأّن  مو�سحاً  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
ال��ه��وي��ة الوطنية وال����رتاث الإم���ارات���ي م��ن خ��الل احل��ف��اظ على امل���وروث 

ال�سعبي، وت�سجيع املجتمع املحلي على ممار�سته مبختلف اأ�سكاله.
وت�ستعد اللجنة لفتح باب ال�سرتاك يف املو�سم ال�ساد�ش من م�سابقة �ساعر 
من  الفريد  للربنامج  املبا�سر  البث  ينطلق  اأن  املتوقع  من  حيث   ، املليون 
نوعه يف الأ�سبوع الأول من �سهر يناير القادم وي�ستمر لغاية اأواخر اإبريل 
2014، على اأن يتم بث حلقات م�سجلة حول املقابالت التمهيدية لل�سعراء 
ن��وف��م��رب ودي�سمرب  ���س��ه��ري  التحكيم خ���الل  ق��ب��ل جل��ن��ة  امل��رت���س��ح��ني م��ن 

القادمني.
وتنظم اللجنة الدورة ال�سابعة من مهرجان الظفرة خالل الفرتة من 15 
ولغاية 29 دي�سمرب القادم يف مدينة زايد باملنطقة الغربية. كما وت�سارك 
يف تنظيم ودعم مهرجان ال�سداقة الدويل الثالث للبيزرة يف دي�سمرب من 

العام 2014 بالتعاون مع نادي �سقاري الإمارات.
وي�سدر عن اللجنة جملة �ساعر املليون الرتاثية ال�سهرية، وجملة �سواطئ 
اأكادميية ال�سعر التي تعنى باملوروث  الدورية الثقافية، ويتبع لها كل من 
نيويورك-اأبوظبي  واأكادميية  التلفزيونية،  املليون  �ساعر  قناة  ال�سعبي، 

لالأفالم.
وت�سارك اللجنة يف تقدمي الدعم لعدد من اأبرز الفعاليات يف اإمارة اأبوظبي، 
ومنها معر�ش اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية، مهرجان ق�سر احل�سن، 
ومهرجانات  الوطني،  العيد  فعاليات  للكتاب،  ال���دويل  اأبوظبي  معر�ش 

املنطقة الغربية الريا�سية والرتاثية.
اإىل  والرتاثية  الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  عمل  ويهدف 
حتقيق جمموعة من القيم الأ�سا�سية، تتمثل يف تعزيز قيم الهوية الوطنية، 
اإبراز الولء للوطن والقيادة الر�سيدة، تدعيم مفهوم الت�سامن والتما�سك 

الجتماعي، ا�ستدامة الذاكرة الثقافية ونقلها عرب الأجيال.
وك���ان ق��د ���س��در يف ف��رباي��ر امل��ا���س��ي ق���رار ع��ن الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة للمجل�ش 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي، يق�سي بت�سكيل جلنة اإدارة املهرجانات والربامج 
الثقافية والرتاثية ، وذلك برئا�سة �سعادة حممد خلف املزروعي، وع�سوية 
لل�سياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  ل��الإع��الم،  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  م��ن  ك��ل  ع��ن  ممثلني 
ديوان  البلدية،  ال�سوؤون  دائرة  اأبوظبي،  ل�سرطة  العامة  القيادة  والثقافة، 
ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية، دائرة النقل، هيئة البيئة-اأبوظبي، هيئة 

ال�سحة-اأبوظبي، وجهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية.
ووفقاً للقرار تقوم اللجنة باإدارة العديد من املهرجانات والربامج الرتاثية 
برنامج   ، ال�سعراء  اأم��ر  برنامج   ، املليون  �ساعر  برنامج  منها  والثقافية 
ال�سارة الرتاثي الثقايف، مهرجان ليوا للرطب، مهرجان الظفرة، اأكادميية 
اأكادميية  �سواطئ،  املليون، جملة  �ساعر  املليون، جملة  �ساعر  قناة  ال�سعر، 

نيويورك لالأفالم.
وذلك اإ�سافة لأي برنامج اأو مهرجان اأو فعالية ثقافية اأو تراثية يتم تكليف 
اأبوظبي  الثقافية لإمارة  اللجنة بها، والتي تخدم جميعها ال�سرتاتيجية 
ال��ث��ق��ايف، وتعمل على  امل���وروث  ودول���ة الإم����ارات وت�ساهم يف احل��ف��اظ على 
و�سعوب  ثقافات  والإن�سانية لالإمارات ملختلف  الر�سالة احل�سارية  اإي�سال 
العامل، ف�سال عن الرتويج لأبوظبي وللموؤمترات والأن�سطة والفعاليات 
التلفزيونية  الإعالمية  الثقافية  الربامج  وت�ست�سيفها عرب  تنظمها  التي 

الكربى التي يتابعها ع�سرات املاليني يف املنطقة والعامل.
و�سع  على  والرتاثية  الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  وتعمل 
وفق  وال��ربام��ج  املهرجانات  لأع��م��ال  والتنفيذية  ال�سرتاتيجية  اخلطط 
جداول زمنية حمددة، اإدارة وتنظيم تلك الفعاليات والإ�سراف على �سوؤونها 
اأه���داف  ل�سمان حتقيق  ال��الزم��ة  والإع��الم��ي��ة  وال��رتوي��ج��ي��ة  اللوج�ستية 
املعنية،  ال��ف��ّع��ال م��ع كافة اجل��ه��ات  التن�سيق  وامل�����س��اري��ع،  ال��ربام��ج  ور���س��ال��ة 
املهرجانات  فعاليات  يف  امل�ساركة  على  والإقليمي  املحلي  املجتمع  وحتفيز 

والربامج املنظمة.

القطاع ال�صمايل ببلدية مدينة العني ينظم مهرجان العودة للمدار�س

•• العني – الفجر:

قطاع  نظم   2014-2013 اجلديد  الدرا�سي  املو�سم  بداية  مع  تزامنا 
ل�سكان  وترفيهيا  تثقيفيا  مهرجانا  ال�سمايل  املناطق-القطاع  خدمات 
وا�سراك  الدرا�سي  للعام  امل��دار���ش  وطالبات  ط��الب  تهيئة  بهدف  القطاع 
اولياء المور يف التح�سر وال�ستعداد للمدار�ش ومتطلباتها املختلفة .
وتاأتي هذه الفعالية التي اقيمت يف حديقة الهر �سمن توجهات بلدية 
اف��راد  وم�����س��ارك��ة  الجتماعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  م��ب��داأ  تعزيز  يف  ال��ع��ني  مدينة 

فعاليات  من  ينظم  فيما  واهتماماتهم  �سرائحهم  اختالف  على  املجتمع 
وبرامج تعنى باجلمهور .

بالقطاع  املجتمع  خ��دم��ة  اإدارة  م��دي��ر  الكتبي  م��ط��وع  حمد  عبيد  وذك���ر 
ال�سمايل، اأن املهرجان الذي حمل �سعار )العودة للمدار�ش( ي�سهم بتهيئة 
الدرا�سي  العام  ل�ستقبال  النف�سية  طاقاتهم  و�سحن  واأهاليهم  الطالب 
للنجاح  ال��داف��ع��ي��ة  م�ستويات  اأف�����س��ل  لتقدمي  وبهجة  ف��رح  بكل  املنتظر 
والتقدم الدرا�سي لهم. وا�ساف الكتبي ان املهرجان ياأتي �سمن اهتمامات 
بالإ�سافة   ، للمجتمع  املقدمة  اخلدمات  يف حت�سني  العني  مدينة  بلدية 

لدورها وغرها من الفعاليات املجتمعية يف تفعيل دور واغرا�ش املنتزهات 
الرتفيهية يف القطاع ال�سمايل التي ان�سئت من اجلها . 

وت�سمن املهرجان معر�سا للم�ستلزمات املدر�سية ي�ساعد الهايل وابنائهم 
ما  واح��د  مكان  ويف  �سهل  ب�سكل  املدر�سية  احتياجاتهم  على  احل�سول  يف 
ي�ساعد يف تقليل ال�سغط مبركز املدينة عند بدء مو�سم املدار�ش ملا ت�سهده 
، و�ساركت يف  العام  ازدي���اد وازدح���ام كبرين خ��الل ه��ذه الفرتة من  من 
املهرجان الذي ت�سمن العاب وبرامج ترفيهية تثقيفية وم�سابقات متنوعة 

عدد من اجلهات احلكومية واخلا�سة .



الكثر من الن�ساء والرجال يتذمرون من ظهور ال�سعر 
الأب��ي�����ش وخ��ا���س��ة اإذا ك��ان��وا ���س��غ��اًرا يف ال�����س��ن، لكن 
على  الأبي�ش  ال�سعر  اأّن  م��وؤخ��ًرا  درا�سة  اأو�سحت 
ف����روة ال���راأ����ش ق��د ي��ك��ون ع��الم��ة ع��ل��ى �سحة 

اجل�سم.
ح���ي���ث ك�����س��ف��ت درا������س�����ة اأ������س�����رف ع��ل��ي��ه��ا 
جم��م��وع��ة م���ن ال��ع��ل��م��اء الإ����س���ب���ان اأّن 
ظ��ه��ور ال�����س��ع��ر الأب���ي�������ش وع��الم��ات 
اأم��ام  اأن��ه  امل�سيب، هي عالمة على 
و�سحية  طويلة  حياة  ال�سخ�ش 
يف انتظاره. فال�سعر الأبي�ش 
الناجت عن غياب امليالنني 
كان عالمة على ال�سحة 

بع�ش  اأّن  ح��ي��ث  ال���ربي���ة،  احل��ي��وان��ات  بع�ش  ل���دى  اجل��ي��دة 
احليوانات يظهر لديها �سعر اأبي�ش مثل الإن�سان، ووجدوا 
اأبي�ش يف فرائها  اأّن هذه احليوانات التي ظهر لديها �سعر 
ك��ان��ت يف ح��ال��ة �سحية ج��ي��دة ول��دي��ه��ا اأدن����ى م�����س��ت��وى من 

ال�سرر التاأك�سدي.
ويعتقد العلماء اأّن احليوانات التي احتفظت بلون فرائها مع 
تقدمها يف العمر كان لديها خاليا اأكرث تلفاً من احليوانات 
اإنتاج  ب��اأّن  ذلك  وف�سروا  الأبي�ش،  ال�سعر  لديها  ظهر  التي 
لالأك�سدة  ا�ستخدام م�ساد  اإىل  يحتاج  امللونة  ال�سعر  �سبغة 
ميكن اأن يدمر اجلذور احلرة التي بدورها تدمر اخلاليا.
اأما بالن�سبة لبني الب�سر فقد اأ�سارت الدرا�سات اإىل اأّن ال�سعر 
امللون وال�سبغة امللونة ترتبط مب�ستويات اأعلى من الإ�سابة 

بال�سرطان.

هل ت�صاءلت ي�مًا عن �صبب دهن قاعات املطاعم بالل�ن 
الأحمر اأو الأ�صفر اأو الربتقايل؟ الأمر لي�ش م�صادفة: 
علم  جمال  يف  عق�د  ط�ال  جرت  التي  الأبحاث  ت�صري 
النف�ش الل�ين اإىل اأن درجة الأل�ان قد ت�ؤثر ل�صع�ريًا 
الأل����ان  اأن  تبني  وق��رارات��ه��م.  النا�ش  ع���اط��ف  على 
امل��اأك���لت  مطاعم  يف  ن�صاهدها  التي  كتلك  الدافئة 
ال�صريعة الرائجة تعزز ال�صهية بح�صب جيل م�رت�ن، 
واملتخ�ص�صة  ال�صت�صارية  )ك�ل�رك�م(  وكالة  �صة  م�ؤ�صِّ

بالأل�ان..

ظهور ال�صعر الأبي�س 
اأحد عالمات ال�صحة اجليدة

ت�ؤثر ل�صع�ريًا على ع�اطف النا�ش وقراراتهم

ا�صتعملوا قوة الألوان لفقدان الوزن
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 لكن ل داعي للقلق. ل تكون جميع درجات 
الأل����وان  ت��ل��ك  تنعك�ش  ول  �سيئة،  الأل�����وان 
ي�سرح  بال�سرورة.  عليك  �سلباً  )ال�سيئة( 
اخلرباء يف ما يلي �سبع طرق لت�سخر قوة 

الألوان بهدف فقدان الوزن ب�سهولة.

تعزيز احل�افز
اإذا ك��ن��ت ت�����س��ع��ر ب��ال��ك�����س��ل وق��ل��ة ال��ن�����س��اط، 
الألوان  الالزم من  الدعم  ف�ستح�سل على 
ال��ف��احت��ة. ت��ق��ول م���ورت���ون: )ب�����س��ك��ل ع���ام، 
توّلد  ج���داً(.  من�ّسطاً  يكون  ف��احت  ل��ون  اأي 
م�سبعة  األ�����وان�����اً  ال���ت���ي حت��م��ل  الأغ�����را������ش 
ل���دى  اإي���ج���اب���ي���ة  ف���ع���ل  وردود  احل���م���ا����س���ة 
بحث  وف��ق  ي�ساهدونها  الذين  الأ�سخا�ش 

ُن�سر يف جملة )العلوم الإدارية(.

اإجناح اخلطة
ه���ل ت�����س��ع��ر ب���اأن���ك ع��اج��ز ع���ن ال��رك�����ش يف 
الريا�سي  ال��ن��ادي  اإىل  التوجه  اأو  ال�سباح 
مالب�ش  ب���ارت���داء  نن�سحك  ال��ع��م��ل؟  ب��ع��د 
ريا�سية باألوان م�سبعة اأو انتعال حذاء فاحت 
اللون جلعلك مبزاج ي�سمح لك بامل�ساركة يف 

ح�سة متارين عالية الطاقة.

وقف ال�صغط النف�صي
حني حتتاج اإىل بع�ش ال�سرتخاء والهدوء، 
حتّول اإىل اللون الزهري. يعترب اآدم األرت، 
النف�ش  وعلم  الت�سويق  يف  م�ساعد  اأ�ستاذ 
يف ج��ام��ع��ة ن���ي���وي���ورك وم���وؤل���ف ك��ت��اب 
اأن   ،Drunk Tank Pink
اللون الزهري له مفعول مهدئ. 
لكن حت��ذر م��ورت��ون م��ن تطبيق 
ينا�سب  ال��واح��د  )اخل��ي��ار  مقاربة 
كنت ل  اإذا  الأل���وان.  مع  اجلميع( 
ت��رغ��ب يف ال��ل��ون ال��زه��ري، ُن�سرت 
درا�سة يف جملة )اأبحاث الت�سويق( 
ال��ن��ا���ش جت���اه �سرعة  ف��ع��ل  ح���ول رد 
وتبني  احل��ا���س��وب  على  امل���واد  تنزيل 
ال�ساحبة  والأل��وان  الأزرق  اللون  اأن 
تعزز ال�سرتخاء وتخّف�ش وقت 

النتظار.

اإجناح اخلطة
الأك��ل  ظ��اه��رة  ي��ع��زز  ق��د  النف�سي  ال�سغط 
ال��ك��ورت��ي��زول،  م�ستويات  وي��زي��د  العاطفي 
هرمون ال�سغط النف�سي الذي ي�سجع على 
ظهور الدهون حول البطن. اإذا كنت ت�سعر 
اأو  ال��زه��ري  اللون  روؤي��ة  عند  بال�سرتخاء 
احر�ش  ال�ساحب،  لون اخلزامى  اأو  الأزرق 
النف�سي  ال�سغط  م�ستوى  تخفيف  ع��ل��ى 
ل��دي��ك ع���رب و���س��ع اأح����د ت��ل��ك الأل�������وان يف 
�سا�سة  مثل  نظرك  م��ن  القريبة  الأم��اك��ن 
ال��ه��ات��ف اأو ب��ال��ق��رب م���ن ل���وح���ة ع�����دادات 
ا�ستعمل  ال��ري��ا���س��ي،  ال��ن��ادي  ال�����س��ي��ارة. يف 
���س��ج��ادة ف���احت���ة ال���ل���ون ل��ت��ع��زي��ز م�����س��ت��وى 
ال���س��رتخ��اء لأق�����س��ى درج���ة خ���الل جل�سة 

اليوغا اأو التمطط.

كبح ال�صهية
ت��ق��وم الأل����وان ال��داف��ئ��ة )ل �سيما الأح��م��ر 
لأننا  ال�سهية  بتحفيز  والأ���س��ف��ر(  والبني 
�سعيد  على  بالطعام.  الأل���وان  ه��ذه  نربط 
الأزرق هو  ال��ل��ون  اإن  م��ورت��ون  تقول  اآخ���ر، 
ال�سيطرة  نحاول  كنا  اإذا  الأف�سل  الرهان 
ع��ل��ى احل�����س�����ش امل�����س��ت��ه��ل��ك��ة، وذل����ك ن��ظ��راً 
بذلك  املرتبطة  املاأكولت  عدد  تراجع  اإىل 
البنف�سجية  الأل��وان  اأن  األرت  اللون. يعترب 
نف�سها:  الآث����ار  لها  وال�����س��وداء  وال��رم��ادي��ة 
)ط�����ورن�����ا ال���ل���ون 
لبنف�سجي  ا
ك��������������ي ل 

يكون  باللحم،  التفكر  ال�سهية. عند  يعزز 
يتحول  حني  لكن  اأ�سا�سياً.  الأح��م��ر  اللون 
الطعام  ي�سبح  واأ���س��ود،  رم���ادي  اإىل  ال��ل��ون 

اأقل �سهية حتماً(.

اإجناح اخلطة
والبني  الأحمر  الأل��وان اجلذابة مثل  اأب��ِق 
وجبات  خالل  نظرك  عن  بعيداً  والأ�سفر 
الطعام لتجنب الإفراط يف الأكل. ا�ستعمل 
اأو  الأزرق  باللون  للمائدة  اأو غطاًء  اأطباقاً 

البنف�سجي اأو الأ�سود اأو الرمادي.

حت�صني الأداء
الأح���م���ر ه��و ل���ون الأب���ط���ال. وف���ق اأب��ح��اث 
ج��رت خ��الل الأل��ع��اب الأومل��ب��ي��ة يف اأثينا يف 
ال��ذي��ن  ال��ري��ا���س��ي��ون  ح�سل   ،2004 ع���ام 
فر�سة  على  الأح��م��ر  اللون  ي��رت��دون  كانوا 
اأف�سل للفوز مبباريات املالكمة وامل�سارعة 
عام  يف  ُن�سرت  درا���س��ة  ووف��ق  والتايكوندو. 
ال��ري��ا���س��ة  ن��ف�����ش  2011 يف جم��ل��ة )ع��ل��م 
وال��ت��دري��ب(، اع��ُت��ربت ال��ِف��َرق ال��ت��ي ارت��دت 
الأك����رث �سيطرة وخ��ط��ورة  ال��ل��ون الأح��م��ر 
اأك�����رث م���ي���اًل اإىل ال���ف���وز مب���ب���اراة  وك���ان���ت 
اللون  ترتدي  ل  التي  ال��ِف��َرق  من  ريا�سية 

الأحمر.
يف ال���درا����س���ت���ني، ن�����س��ب ال��ب��اح��ث��ون ت��ف��ّوق 
النا�ش  تفاعل  طريقة  اإىل  الأح��م��ر  ال��ل��ون 
ال��ذي��ن ي���رت���دون ه���ذا ال���ل���ون. ل��ك��ن يف ع��ام 
ُن�����س��رت يف جملة  اأب��ح��اث  2010، وج���دت 
يرتدي  م��ن  اأّن  ال��ت��ط��وري(  النف�ش  )ع��ل��م 
اأي�ساً.  نف�سية  منافع  يح�سد  ال��ل��ون  ذل��ك 
اعترب امل�ساركون اأن الأفراد ي�سبحون اأكرث 
الأح��م��ر،  ب��ال��ل��ون  ج��اذب��ي��ة ح��ني يت�سورون 
الأفعال  الباحثون ردود  حتى عندما راقب 
بقم�سان  احل��م��راء  القم�سان  تبديل  ع��رب 
بي�ساء رقمياً. يبدو اأن ارتداء اللون الأحمر 

يرفع من�سوب الثقة عند النا�ش.

اإجناح اخلطة
حني ت�سعر باأنك بلغت اأعلى م�ستوياتك، 
يتح�سن اأداوؤك يف النادي الريا�سي. 
ا�ستعد لتمارين قا�سية عرب 
ارت����داء زي اأح��م��ر 
ا���س��ت��ع��م��ال  اأو 
م����������ع����������دات 
ري����ا�����س����ي����ة 
ح��������م��������راء. 
يكن  مل  اإذا 
الأح�������������م�������������ر 
ال���ف���احت ل��ون��ك 
املف�سل، ميكنك 
اأ�سود  ارت��داء زي 
خ����الل ال��ت��م��ري��ن 
ال��������ت��������ايل. ت����ق����ول 
ليف-غليك،  ل��ي��ل��ي 
�������س���ة ال�����س��رك��ة  م���وؤ����سِّ

 :Shopper Sense ال���س��ت�����س��اري��ة 
)هذا اللون يعك�ش القوة والأداء العايل(.

احلفاظ على الهدوء
األوان  تعك�ش  التي  الهادئة  الأل��وان  ت�ساهم 
الطبيعة يف ال�ستاء )مثل الأزرق اجلليدي( 
والأل������وان احل��ي��وي��ة ال��ف��احت��ة ك��ت��ل��ك التي 
ال��ه��دوء كما  الربيع يف بث  تظهر يف ف�سل 
الأل���وان  ب��ني  النا�ش  ي��رب��ط  ا�سمها.  ي�سر 
�سعوراً  ما مينحنا  وال�سماء،  وامل��اء  الهادئة 
م��ورت��ون.  بح�سب   وال���س��رتخ��اء  بال�سفاء 
تو�سح الأخرة: )يف ظل املناخ الدافئ، يبث 
والتوازن(.  بالتح�سن  �سعوراً  الهادئ  اللون 
ارت����داء  اأن  ع��ل��ى  اأدل�����ة  اأي  ب��ع��د  ت��ظ��ه��ر  مل 
اجل�سم،  ح���رارة  يخّف�ش  ال��ه��ادئ��ة  الأل����وان 
ل��ك��ن اع���ت���ربت الأب����ح����اث ال���ت���ي ُن�����س��رت يف 
اأن  الأ�سرتالية  التطبيقية(  )العلوم  جملة 
ال�سمبتاوي من  الأل��وان حتّفز اجلزء  تلك 
الع�سبي، ما ميّهد لرتاجع �سغط  اجلهاز 

الدم ونب�سات القلب واإيقاع التنف�ش.

اإجناح اخلطة
ل �سك يف اأنك �ست�ستفيد من تو�سيع مفهوم 
تكثيف  كنت حت���اول  اإذا  وال��راح��ة  ال��ه��دوء 
لال�ستفادة  مدتها.  واإطالة  التمارين  حدة 
من هذا الأثر، اأَِحط نف�سك مب�سادر راحة 
ع���رب ده���ن اجل�����دار م��ث��اًل ب��ال��ل��ون الأزرق 
ال��ل��ون  اأو  ال��ري��ا���س��ة،  اجل��ل��ي��دي يف غ��رف��ة 
اأو  ال��داك��ن،  ال��رم��ادي  اأو  ال��ف��احت،  الأخ�سر 
اأ�سهل  تريد طريقة  ال�ستوي. هل  الأبي�ش 
ل�ستعادة الهدوء؟ انتقل اإىل الهواء الطلق 
ل��ل��ق��ي��ام ب��ح�����س��ة ال��ت��م��اري��ن حت���ت ال�����س��م��اء 
الزرقاء حيث ت�ستطيع التدرب على الع�سب 
بالقرب  ال�سجر  اأوراق  و�سط  اأو  الأخ�سر 

من منظر طبيعي جميل.

ل تنخدع�ا ِبحيل املتاجر!
اأن  كورنيل  جامعة  اأجرتها  درا���س��ة  ك�سفت 
ال��ل��ون الأخ�����س��ر ي��وؤث��ر ع��ل��ى اأف��ك��ار النا�ش 
ح����ول ���س��الم��ة امل����اأك����ولت امل��ع��ّل��ب��ة. لح��ظ 
املاأكولت  اأن  يعتربون  النا�ش  اأن  الباحثون 
املغّلفة باللون الأخ�سر تكون �سحية اأكرث 
م��ن ت��ل��ك ال��ت��ي ت��ظ��ه��ر ب��اأغ��ل��ف��ة ح��م��راء اأو 
نف�سه  العدد  على  اأنها حتتوي  مع  بي�ساء، 
م���ن ال�����س��ع��رات احل����راري����ة. ي��ح�����س��ل ذل���ك، 
بح�سب قول ليف-غليك التي مل ت�سارك يف 
الدرا�سة، لأننا )نربط بني اللون الأخ�سر 
الطبيعية(.  وامل��ن��ت��ج��ات  ال��ت��دوي��ر  واإع�����ادة 
ي�سر هذا البحث اإىل اأننا قد ننخدع عند 
ب�سراء  نقتنع  وقد  الأخ�سر(  اللون  )روؤي��ة 
وتناول ماأكولت قد ل تكون مغذية بقدر 

ما نظن.

اإجناح اخلطة
ال��غ��ذائ��ي��ة،  امل��ن��ت��ج��ات  اأغ��ل��ف��ة  يف م��ا يخ�ش 
احر�ش على قراءة لئحة املكونات واأغلفة 

اإذا  الغذائية واعلم ما هي ح��دودك.  امل��واد 
املنتجات  ���س��راء  ���س��رورة جتنب  تعلم  كنت 
ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى اأك����رث م��ن 8 غ��رام��ات 
ل��وح  ت��خ��ت��ار  ، ف��ل��ن  م��ن ال�سكر يف احل�����س��ة 
بغطاء  كان مغّلفاً  لو  الغرانول مثاًل حتى 
اأخ�سر لمع. ميكنك اأن تفقد بع�ش الوزن 
ع��رب اإل���غ���اء امل���اأك���ولت غ��ر ال�����س��ح��ي��ة من 
حميتك الغذائية، بغ�ش النظر عن الألوان 

التي تظهر على الغالف.

ا�صتفادة ق�ص�ى من املنتجات
ق��د ي��ب��دو ت��خ��زي��ن ال��ف��اك��ه��ة واخل�����س��روات 
الطازجة اأمراً غر نافع حني تن�سج ن�سف 
تقرير  يف  ا�ستهالكها.  قبل  وتذبل  الكمية 
ودائ��رة  الأمركية  الزراعة  وزارة  اأ�سدرته 
البحوث القت�سادية يف عام 2011، تبني 
تذهب  ال��ط��ازج��ة  الفاكهة  م��ن   20% اأن 

هدراً لأنها تف�سد.
ل��ك��ن م���ا ع��الق��ة الأل������وان ب��ه��ذه امل�����س��ك��ل��ة؟ 
التي  الأن��واع  على  موؤ�سرات  يعطينا  اللون 
يف  �سك  )ل  األ���رت:  بح�سب  �سهية  نعتربها 
اآخر  ال�سفار هو  اإىل  املائل  البني  اللون  اأن 
يرتبط  فهو  ال��ع��امل.  يف  النا�ش  يحّبه  ل��ون 
ب��اأم��ور م��ري��ع��ة(. ت�سمل الأل�����وان الأخ���رى 
والأخ�سر  والرمادي  الأ�سود  ال�سهية  غر 
اخلبز  نتناول  اأن  طبعاً  املفيد  من  املوحل. 
م��ع ال��ف��ط��ر الأخ�����س��ر ال����ذي ي��ت��دىل منه، 
الطبيعية  الأل�����وان  ه���ذه  تدفعنا  ق��د  ل��ك��ن 
ت��زال  التي ل  امل��اأك��ولت  م��ن  التخل�ش  اإىل 
�ساحلة لالأكل ومغذية مثل املوز البني اأو 

اخل�سار الذي يفقد بريقه.

اإجناح اخلطة
ت��ك��ون امل���وزة ح��ل��وة امل���ذاق اأك���رث م��ن ال��ع��ادة 
حني ت�سبح �سوداء ويجف جذعها، لكن اإذا 
كنت ل ت�ستطيع تقّبل �سكلها اأو مذاق املوز 
الذي يحمل ق�سرة �سوداء، ميكن ا�ستعمالها 
لتح�سر حلوى املافن ال�سحية اأو تناولها 
الفطور  حبوب  يف  طبيعية  ��ّل��ي��ة  حُمَ ك��م��ادة 
للفطائر  خ��ارج��ي��ة  كطبقة  اأو  ال�����س��اخ��ن��ة، 

بالقمح، اأو مع اخلبز املحم�ش.
اأن  اأي�����س��اً  ميكننا  �سحية،  حتلية  ل��ت��ن��اول   
ن��خ��ف��ق امل����وز ال��ن��ا���س��ج م���ع ال��ل��ن وال��ت��وت 
مثّلج  ل��ن  اأو  م�����س��روب خم��ف��وق  لتح�سر 
ب�ساطة  بكل  امل��وز  تق�سر  اأو ميكن  منزيل، 
وتثليجه ل�سنع مثلجات باملوز. لكن يتعفن 

املوز فعاًل.
 اإذا خّلف مذاقاً مراً اأو �ساماً، من الأف�سل 

رميه يف النفايات.
�سائعة  غ��ر  اأخ���رى  منتجات  اإن��ق��اذ  ميكن 
املائلة  الداكنة  اخل�سروات  لونها:  ب�سبب 
الأوراق  م��ن  التخل�ش  ي��ج��ب  ال��ب��ن��ي.  اإىل 
يف  ونقعها  املتبقية  الأوراق  وغ�سل  املتعفنة 
ماء مثلجة بني 10 و20 دقيقة لإنعا�سها 
قبل ا�ستعمالها يف ال�سلطة اأو ال�سندوي�سات 

اأو احل�ساء.

ت��ع��رف ع��ل��ى اأف�����ص��ل ط��رق 
الإحماء للتمرينات الريا�صية
تدريبات الإحماء مهمة جداً قبل الدخول على مراحل العمل ال�ساقة، فهل 

تعرف كيفية اأدائها واأهميتها؟
يذهب العديد منا اإىل �سالة الألعاب الريا�سية وكله حما�ش يف رفع الأثقال 
والأوزان املختلفة، دون النتباه لتمارين الإحماء ال�سرورية جداً، والتي قد 

تت�سبب يف اإ�سابات قوية للج�سم اإذا مت اإهمالها.

1( متارين الإطالة
الداخلي  الحتكاك  وتقليل  التدريبات  اأثناء  الإ�سابات  تقليل  على  ت�ساعد 
لع�سالت اجل�سم واملفا�سل، كما تقوم بتح�سر الع�سالت للمجهود البدين 
املختلفة  التدريبية  التقنيات  اإتقان  يف  ي�ساعد  ج��داً  مهم  اأم��ر  وهو  التايل 
ذل��ك، هو قدرتها على حت�سني  والأه��م من  ريا�سي،  بكل مترين  اخلا�سة 
بنف�ش  التمارين  ملوا�سلة  ق��وي��ة  دف��ع��ة  اجل�سم  واإع��ط��اء  امل��ب��ذول،  املجهود 

الن�ساط والقوة.

2( املرحلة الأوىل
اجل�سم  ع�سالت  تتطلب حتريك  الإح��م��اء  ت��دري��ب��ات  م��ن  الأوىل  املرحلة 
يف  ي�ساعد  ما  وهو  اليومية،  حياتنا  نفعل يف  كما  وعادية  بطريقة خفيفة 
ا�سرتخاء الع�سالت، وا�ستيعابها للمجهود املبذول بعد ذلك دون م�سكالت.

2( املرحلة الثانية
زيادة  على  ت�ساعد  اإحماء خمتلفة  لتدريبات  التطرق  يتم  املرحلة  هذه  يف 
مرونة اجل�سم وتقوية الع�سالت واملفا�سل، وميكن اأن تختلف من �سخ�ش 
خا�سة  كانت  �سواء  ذل��ك،  بعد  لها  �سيتطرق  التي  التمارين  بح�سب  لآخ��ر 

مبنطقة ال�سدر اأو البطن اأو القدمني.

3( املرحلة الثالثة
تعرف با�سم املرحلة ال�سلبية، حيث يتم حتريك ع�سالت معينة من اجل�سم 
10 ثواين  ببطء �سديد وبكامل طاقتها، مع ال�ستمرار يف كل حركة ملدة 
كاملة، قبل التطرق حلركة اأخرى، وبعد انتهاء هذه الفقرة ي�سبح اجل�سم 
على ا�ستعداد تام لأي تدريبات بدنية، اأو متارين رفع الأثقال املختلفة.

4( اخلال�سة
خال�سة تدريبات الأحماء هي تدريب اجل�سم على ال�ستعداد لأي جمهود 
مهما  الإح��م��اء  لتدريبات  يتطرقون  تقريباً  الريا�سيني  فكل  �ساق،  ب��دين 
اختلف نوع الريا�سة التي ميار�سونها، فهي حتافظ على م�ستويات الطاقة 

يف اجل�سم، والقدرة على التحمل لأطول فرتة ممكنة.
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العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 455 /2013 مدين جزئي 

اىل املدعى عليه /1-  اليك�ساندير كالو�ش هربرت جورين   جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة )�ش.م.ع( وميثله: 
حممود حجاج عزب ابوجريدة  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   16273.48( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعى  ب��ال��زام 
ال�ستحقاق وحتى  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
متام ال�سداد.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/9/23 ال�ساعة 8.30 
او من ميثلك قانونيا  ch2D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور  بالقاعة  �ش 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 523 /2013 مدين جزئي 

اىل املدعى عليه /1-  �سنجي باتاين      جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة )�ش.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اقام  قد  ابوجريدة  
مببلغ وقدره )6912.16 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد.  وحددت لها 
 ch2D.17 جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/9/23 ال�ساعة 8.30 �ش 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.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 491 /2013 مدين جزئي 

اىل املدعى عليه /1-  ابراهيم حممد بن حممد  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة )�ش.م.ع( وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة   عزب  حجاج 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   11510.08( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعى 
ال�سداد  تاريخ ال�ستحقاق وحتى  القانونية بواقع 12% من  املحاماة والفائدة 
التام  .  وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/9/23 ال�ساعة 8.30 �ش 
بالقاعة ch2D.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  10887 بتاريخ 2013/9/4     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 684 /2013 مدين جزئي 
اىل املدعى عليه /1-  �سيد حم�سن �سيد ا�سداهلل ترابي  جمهول حمل القامة 
وميثله:  )�����ش.م.ع(  املتكاملة  لالت�سالت  الم����ارات  �سركة   / امل��دع��ي  ان  مب��ا 
حممود حجاج عزب ابوجريدة  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   4757.70( وق���دره  عليه مببلغ  امل��دع��ى  ب��ال��زام 
ال�ستحقاق وحتى  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
متام ال�سداد.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/9/23 ال�ساعة 8.30 
او من ميثلك قانونيا  ch2D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور  بالقاعة  �ش 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 438 /2013 مدين جزئي 

اىل املدعى عليه /1-  اآ�سف ميمون ا�سرف ميمون  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة )�ش.م.ع( وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة   عزب  حجاج 
واتعاب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   9649.87( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ى 
متام  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة 
ال�سداد.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/9/16 ال�ساعة 8.30 �ش 
بالقاعة ch2D.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  10887 بتاريخ 2013/9/4     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 451 /2013 مدين جزئي 

اىل املدعى عليه /1-  ابراهيم ال�سيد ال�سيد ابراهيم جمهول حمل القامة مبا 
)���ش.م.ع( وميثله: حممود  املتكاملة  الم��ارات لالت�سالت  �سركة   / املدعي  ان 
بالزام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  عليك  اق��ام  قد  اب��وج��ري��دة   ع��زب  حجاج 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   31.332.67( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعى 
ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة 
ال�ساعة 8.30 �ش  املوافق 2013/9/23  . وح��ددت لها جل�سة يوم الثنني  التام  
بالقاعة ch2D.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  10887 بتاريخ 2013/9/4     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 459 /2013 مدين جزئي 
اىل املدع��ى عليه /1-  حممد امني انتظاري  جمهول حمل القامة مبا ان 
وميثله: حممود  )����ش.م.ع(  املتكاملة  لالت�سالت  الم���ارات  �سركة   / املدعي 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة   عزب  حجاج 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   29586.70( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعى 
متام  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة 
ال�سداد.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/9/23 ال�ساعة 8.30 �ش 
بالقاعة ch2D.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.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 446 /2013 مدين جزئي 

اىل املدع��ى عليه /1-  ي�سمينه حممد معزيز جمهول حمل القامة مبا ان 
وميثله: حممود  )����ش.م.ع(  املتكاملة  لالت�سالت  الم���ارات  �سركة   / املدعي 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة   عزب  حجاج 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   10467.78( وق��دره  عليها مببلغ  املدعى 
متام  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة 
ال�سداد.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/9/23 ال�ساعة 8.30 �ش 
بالقاعة ch2D.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  10887 بتاريخ 2013/9/4     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 519 /2013 مدين جزئي 

اىل املدعى عليه /1-  ريت�سارد ها�سكينز  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة )�ش.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اقام  قد  ابوجريدة  
مببلغ وقدره )5142.38 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد.  وحددت لها 
 ch2D.17 جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/9/23 ال�ساعة 8.30 �ش 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.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 467 /2013 مدين جزئي 

ان  القامة مبا  ب�سر عمر علي جمهول حمل  اىل املدع��ى عليه /1-  معاذ 
وميثله: حممود  )����ش.م.ع(  املتكاملة  لالت�سالت  الم���ارات  �سركة   / املدعي 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة   عزب  حجاج 
واتعاب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   8415.70( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ى 
متام  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة 
ال�سداد.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/9/23 ال�ساعة 8.30 �ش 
بالقاعة ch2D.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  10887 بتاريخ 2013/9/4     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 604 /2013 مدين جزئي 
اىل املدعى عليه /1-  �سمر �سوقي عبداهلل امني   جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة )�ش.م.ع( وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة   عزب  حجاج 
واتعاب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   6244.18( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ى 
متام  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة 
ال�سداد.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/9/23 ال�ساعة 8.30 �ش 
بالقاعة ch2D.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.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 515 /2013 مدين جزئي 

اىل املدعى عليه /1-  حممد ر�سا ر�سا  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
حجاج  وميثله: حممود  )�����ش.م.ع(  املتكاملة  لالت�سالت  الم���ارات  �سركة   /
املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اقام  قد  ابوجريدة   عزب 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(  وق��دره )14317.38  عليه مببلغ 
ال�سداد.   مت��ام  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة 
وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/9/23 ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة 
ch2D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ايام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  ما لديك من مذكرات 

القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 660 /2013 مدين جزئي 
اىل املدعى عليه /1-  انطوين جو�سيف تالنت   جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة )�ش.م.ع( وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة   عزب  حجاج 
واتعاب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   5980.50( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ى 
ال�سداد  تاريخ ال�ستحقاق وحتى  القانونية بواقع 12% من  املحاماة والفائدة 
التام  .  وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/9/23 ال�ساعة 8.30 �ش 
بالقاعة ch2D.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.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 685 /2013 جتاري كلي   
اىل املدع��ى عليه /1-  �سركة الفريج لتجارة اللكرتونيات ذ.م.م   جمهول 
ابوظبي ال�سالمي )�سركة م�ساهمة  املدعي / م�سرف  ان  حمل القامة مبا 
ع��ام��ة(  ومي��ث��ل��ه: حم��م��ود ح��ج��اج ع��زب اب��وج��ري��دة  ق��د اق���ام عليك ال��دع��وى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما الول والثاين بالت�سامن والتكافل 
املحاماة.     وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   145046.10( وق���دره  مببلغ 
وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/9/30 ال�ساعة 9.30 �ش بالقاعة 
ch2E.21 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ايام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  ما لديك من مذكرات 

القل.)مع تق�سر مدة امل�سافة ل�سبوع من تاريخ الن�سر((
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 495 /2013 عقاري كلي 
اىل املدعى عليه /1- ايلدار ر�ساييف اوجلو جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
علي  عبيد  �سيف  حممد  وميثله:  )������ش.ذ.م.م(  لال�ستثمار  القاب�سة  تعمر   /
بني  املربم  العقد  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اقام  قد  احلفيتي 
عليه  املدعى  وال��زام   )2006( رقم  ال�سكنية  الوحدة  ب�سان  عليه  واملدعى  املدعية 
املوافق  ي��وم الح��د  امل��ح��ام��اة.   وح���ددت لها جل�سة  وات��ع��اب  الر�سوم وامل�ساريف 
2013/9/8 ال�ساعة 11.00 �ش بالقاعة ch1.B.8 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 الدعاوي العقارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/1534 تنفيذ عمايل

اىل املنفذ �سده/1- �سركة الهدى للمقاولت ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
ال�سال وميثله: حممد  الدين  التنفيذ/ حممد حممد عز  ان طالب  مبا 
اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سعدي  �سعيد  احمد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )163536( درهم اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة. بال�سافة اىل مبلغ 9716 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 881 /2013 جتاري كلي 
التنفيذي/ل�سركة  املدير  ال�سباح/ ب�سفته  املدعى عليه /1- �سالح بن عبدالرزاق بن �سالح  اىل 
ار.تي. دي انرتنا�سيونال للتجارة العامة �ش.ذ.م.م/�سريك   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
انرتنا�سيونال  ار.ت��ي. دي  �سركة  �سريك يف/  ب�سفته  ال��زرع��وين/  احمد  ع��ارف عبداهلل حممد   /
للتجارة العامة وميثله: جو�سلني �سبلي خر اهلل    قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
ال�سركة وم�ساءلة املدعي عليه ب�سفته مدير عن الخالل مب�سوؤولياته  بعزل املدعي عليه مدير 
الدارية واملالية جتاة ال�سركة ف�سل املدعي عليه لعدم التزامة بواجبات ال�سريك املالية جلهة عدم 
دفع قيمة ح�سته من را�سمال ال�سركة واخاللة بواجباته ك�سريك والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   
وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2013/9/22 ال�ساعة 9.30 �ش بالقاعة ch1C.15 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 التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 753 /2013 جتاري كلي 

اىل املدعى عليهم /1- مروان يو�سف حممد يو�سف الزاهدي- ب�سفته �سريك يف �سركة 
مونارك �ستار لعمال الفنية �ش.ذ.م.م 2- �سركة مونارك �ستار لعمال الفنية �ش.ذ.م.م 3- 
وي�سو امباران مي�سرا جوبال كري�سنان - ب�سفته �سريك يف �سركة مونارك �ستار لعمال 
الفنية �ش.ذ.م.م   جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / ماليل تيكيتيل جوبالن �سيوان 
وميثله: يو�سف احمد علي اآل علي   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب 
خبر متخ�س�ش مع الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.    وحددت 
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/9/17 ال�ساعة 9.30 �ش بالقاعة ch1C.15 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 التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     

اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 480 /2013 عمايل كلي  

اىل املدعى عليه /1- النجم الذهبي للدعاية والع��الن    جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / ابراهيم عبا�ش ابراهيم مراد البلو�سي    قد اقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )196153 
املوافق  اخلمي�ش  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(  
مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.C.15 بالقاعة  �ش   9.30 ال�ساعة   2013/9/12
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 العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/1748 تنفيذ عمايل

���ش.ذ.م.م جمهول حمل القامة  املنفذ �سده/1- ج��راغ للمقاولت  اىل 
اأق��ام عليك  مبا ان طالب التنفيذ/ عطاء الرحمن مهر الرحمن    قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)10797( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة اىل مبلغ 
660 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )    2013/375 ت عمل- م ع- ت-اأظ(
بنغالدي�ش    اجلن�سية:  عبداملليك  لتي  العلم  �سم�ش  حممد  التنفيذ/  طالب 
المارات   اجلن�سية:  البالط  لعمال  النيل  مبدعو  موؤ�س�سة   : �سده  املنفذ 
المارات     اجلن�سية:  البالط  لعمال  النيل  مبدعو  موؤ�س�سة  اعالنه:  املطلوب 
عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر 
يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  اأظ  ع-ب-  م  جز-  عم   2012/3004 رقم  الدعوى  يف 
الربعاء املوافق 2013/9/25 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور 
او  �سخ�سيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة   - التنفيذ  بادارة  الوىل  الدائرة  امام 
التنفيذ  اجراءات  لتخاذ  تفاديا  اعاله،  ال�سند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�سطة 

اجلربي.
 القلم العمايل                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4    
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1827 عم جز- م ع-ب- اأظ

ام  ك  عليه:  مدعي  الفلبني  اجلن�سية:  ايكالرينو  بالرمو  جيورج  مدعي/ 
التجزئة �ش ذ.م.م فرع اجلن�سية: المارات  مو�سوع الدعوى: م�ستحقات عمالية 
عنوانه:  المارات    اجلن�سية:  فرع  ذ.م.م  �ش  التجزئة  ام  اعالنه/ك  املطلوب 
بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء 
ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/9/17 املوافق 
8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
العمالية  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا 
على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  امل�ستنداتك موقعا 

القل. �سدر بتاريخ  2013/7/21
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4    
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1875 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ رامي ام �سامي اجلن�سية: امريكا مدعي عليه: كارينا للمقاولت العامة 
اجلن�سية: المارات مو�سوع الدعوى: م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/كارينا 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  العامة  للمقاولت 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/9/18 موعدا 
الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر 
او  �سخ�سيا  العمالية   املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الثانية 
امل�ستنداتك موقعا  بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا 
عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  

2013/7/30
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10887 بتاريخ 2013/9/4    
 اعالن مدعى عليهم بالن�سر

يف الق�سية رقم  2013/2231 عمايل جزئي  
ال�سيارات ومتثلة  و�سبغ  كهرباء  لت�سليح  �سوان  دير  املدعى عليهم:1/ور�سة  اىل 
ال�سغر  بن  يون�سوف  نوفل   -3 ق�سي  بهارا مرزا   -2 ابراهيم  /نرج�ش حممد 
4- جيهون جوليف بن علي ونعلمكم بان املدعى/ قا�سم حممد �سراج ح�سن �سوري 
 31875 وقدره  يطالبكم مببلغ  اعاله  املذكورة  الدعوى  عليك  رفع  قد  اجلن�سية 
درهم والر�سوم وامل�ساريف. لذا يقت�سى ح�سوركم امام هذه املحكمة يف ال�ساعة 
لديكم  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لالجابة  وذلك  2013/9/8م  يوم  �سباحا   8.30
من بينات، ويف حال تخلفكم عن احل�سور او  عدم ار�سال وكيل عنكم فان املحكمة 
الثانية(. اجلزئية  العمالية  )الدائرة  غيابكم.  يف  الدعوى  يف  النظر  �ستبا�سر  

حتريرا يف 2013/7/30
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة
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حني البحث عن فندق، فاجلميع يحر�ش على 
الإقامة يف غرفة مطلة على مناظر جذابة، 
اأو على مرافق �صياحية اأو اأثرية اأو ح�صرية 
اأعلى  طابق  يف  الغرفة  كانت  وكلما  متميزة، 
كان  اإذا  م��اذا  لكن  بالطبع،  اأف�صل  ذل��ك  ك��ان 
الفندق بال ن�افذ ولي�ش يف الإمكان م�صاهدة 
اأي �صيء خارجه مبجرد اأن تدخل، لأنه بكل 
اأو يف اأعماق كهف  ب�صاطة مقام حتت الأر�ش 

و�صط جبل؟

فنادق ل ترى ال�صم�س

حــ�ل العـــامل

25

البع�ش يعترب هذه النوعية من الفنادق �سرباً من اجلنون، 
منت�سرة يف  باتت  الفنادق  اأن هذه  اإىل  ت�سر  لكن احلقيقة 
العديد من دول العامل التي تتوافر فيها الظروف الطبيعية 
لإقامة فنادق حتت الأر�ش اأو تلك التي توجد فيها كهوف 

قدمية.
وبغ�ش النظر عن الظروف البيئية فالفنادق املقامة حتت 
الأر�ش اأو يف بطون اجلبال تتميز بخ�سو�سية فريدة توؤمن 
لنزلئها اأجواء من الهدوء والطماأنينة واخل�سو�سية التي 
قلما يعرفونها فوق الأر�ش. ويف يلي بع�ش هذه الفنادق:

�صال�ن الف�صة - ال�ص�يد
ي�سر موقع هذا الفندق على الإنرتنت اإىل اأنه الأكرث عمقاً 
بني كافة فنادق العامل فهو يقع على عمق 508 اأقدام حتت 
والر�سا�ش  للف�سة  املا�سي منجماً  الأر���ش، وكان يف  �سطح 
لأكرث  وبقي  اإخ���الوؤه متاماً  ن�سوبه مت  بعد  لكن  وال��زن��ك، 
اإىل  منها،  فائدة  ل  عاماً جمرد حفرة عميقة  من ثالثني 
اأن ا�سرتته �سركة ا�ستثمارية حولته اإىل فندق يعج بالنزلء 

الذين يق�سدونه من اأنحاء العامل كافة.
اأي ف��ن��دق م��ن ال��درج��ة الأوىل ت��وج��د داخ��ل��ه بع�ش  وم��ث��ل 
املحالت التجارية التي تبيع التذكارات بالإ�سافة اإىل ثالثة 

مطاعم تقدم الوجبات على مدار ال�ساعة.
الفندق وبقايا  م��ع��امل  زي���ارة  مل��ج��رد  ي��اأت��ون  ال��زب��ائ��ن  بع�ش 
اأو  ليلة  ق�ساء  على  البع�ش  ي�سر  ح��ني  يف  ال��ق��دمي  املنجم 
لكل  الأوىل  فالن�سيحة  ال��ه��دف،  عن  النظر  وبغ�ش  اأك��رث، 
اأن يتخذ احتياطاته لأن درجة احلرارة داخل الفندق  زائر 

تقارب ال�سفر املئوي لياًل نهاراً و�سيفاً �ستاء اأي�ساً.

كهف ال�صحراء - اأ�صرتاليا
���س��ه��دت م��ن��ط��ق��ة )ك���وب���ر ب���ي���دي( ال�����س��ح��راوي��ة يف ج��ن��وب 
اأ�سرتاليا مطلع القرن الع�سرين تدفق ع�سرات الآلف من 
)اأوب��ال(  با�سم  املعروفة  الكرمية  الأحجار  عن  بحثاً  الب�سر 
واملوجودة بكرثة يف هذه املنطقة التي تعي�ش فيها قبائل من 

ال�سكان الأ�سليني.
يعي�سون يف  الأ�سليني  ال�سكان  اأن  املغامرون  اكت�سف  يومها 
كهوف حتت الأر�ش جتنباً حلرارة اجلو الالهبة يف ال�سيف، 

والربودة ال�سديدة يف ال�ستاء.
بعد قرابة ثمانني عاماً على تلك الكت�سافات، وبالتحديد 
قلب  يف  ال�سحراء  كهف  فندق  افتتاح  مت   ،1988 ع��ام  يف 
اإن��ه يوفر  اأ�سحابه  4 جنوم يقول  املنطقة وهو فندق  هذه 
احلياة  حقيقة  معرفة  من  فريدة متكنهم  لنزلئه جتربة 

حتت الأر�ش.
ع�سرة  ت�سع  بينها  م��ن  غرفة  خم�سني  م��ن  الفندق  يتاألف 

التي  بالكماليات  جم��ه��زة  وجميعها  الأر�����ش،  حت��ت  غ��رف��ة 
ت���وؤم���ن ل��ل��ن��زلء اإق���ام���ة ل ت��ن�����س��ى مب���ا يف ذل����ك الإن���رتن���ت 

والت�سالت الهاتفية مع بقاع الأر�ش كافة.
الت�سوق  م�ستلزمات  ت��اأم��ني  امل�����س��روع  اأ���س��ح��اب  ين�ش  ومل 
وال���رتف���ي���ه ل���ن���زلء ال��ف��ن��دق ح��ي��ث ت��وج��د ب��ع�����ش امل��ح��الت 

التجارية ودار �سغرة لل�سينما حتت الأر�ش اأي�سا.

فندق كيليبيك - تركيا
اأف���راد هذه  اأح��د  يف املا�سي ك��ان م��ن��زًل لأ���س��رة تركية، لكن 
ب��ات يحتل م��رك��زاً  اإىل ف��ن��دق   1993 الأ���س��رة ح��ول��ه ع��ام 
ال�سياحية لرتكيا ويوؤمن له تدفقاً  متقدماً على اخلارطة 

لل�سياح على مدار العام.
هو جمموعة  )غ��ورمي(  بلدة  م�سارف  على  الواقع  الفندق 
من الكهوف املتال�سقة والغرف املبنية بالأحجار والطني. 
اإذ ان  ا�ستغالل،  اأميا  الفندق الطبيعة  اأ�سحاب  ا�ستغل  وقد 
ن�ساط  بقايا  من  متجاورتني  تلتني  بني  مقاماً  ك��ان  املنزل 
الغرف  بع�ش  ي�سم  الفندق  اأن  يعني  مم��ا  ق��دمي،  ب��رك��اين 
اأو  املقامة يف قلب هاتني التلتني اللتني ت�سبهان مدخنتني 
حبيبني يتناجيان، بالإ�سافة اإىل بع�ش الغرف املقامة حتت 

الأر�ش اأي�ساً.
ي�سم فندق كيليبيك، وال�سم بالرتكية يعني الفرا�سة، �ستاً 
وثالثني غرفة موؤثثة بالكامل وجمهزة بكل ما يحتاج اإليه 
الزائر من الكماليات والأجهزة احلديثة. وحتيط بالفندق 
كل  م��ن  احل��دائ��ق  ال��ذي يطل على مناظر طبيعية خالبة 

جانب.

متنزه وودلين - ني�زيلندا
م��زارع  و�سط  وامل��ق��ام  نوعه  م��ن  الفريد  الفندق  ه��ذا  ميثل 
الكيوي ق�سة حب م�ستوحاة من عامل الأقزام، وهو يتاألف 
م��ن اأرب���ع���ة اأق�����س��ام: ال��ط��ائ��رة وال��ق��ط��ار وال�����س��ف��ي��ن��ة وحت��ت 
م�ستوحاة  بيئة  ال�سيوف يف  يعي�ش  ق�سم  كل  ويف  الأر����ش.. 

من ا�سمه.
داخل  مقامتان  متاماً  منف�سلتان  غرفتان  الطائرة  فق�سم 
يتم  اأن  قبل  فيتنام  ح��رب  يف  �ساركت  قنابل حقيقية  قاذفة 

حتويلها اإىل فندق.
ال�سيء ذاته ميكن اأن يقال عن غرف القطار )حقيقي من 
املقامة  والغرف  ال�سفينة  وغرف  املا�سي(  القرن  ع�سرينات 
اأغ��رب من اخليال  الأر����ش، فكل منها حتكي ق�س�ساً  حتت 

وترتك ذكريات ل ُتن�سى يف نف�ش كل زائر.
تتاألف كل وحدة �سكنية من غرفة اأو اثنتني وتختلف الغرف 
من  التجهيز  ب�ساطة  يف  كلها  ت�����س��رتك  لكنها  امل�����س��اح��ة  يف 
ولكل وحدة  النزيل.  راح��ة  ذل��ك على ح�ساب  يكون  اأن  دون 
مطبخها اخلا�ش على الرغم من وجود العديد من املطاعم 

يف اجلوار.

فندق لكل��صرتا - �ص�ي�صرا
ق���اع���دة ع�����س��ك��ري��ة ك��ب��رة يف ك��ه��ف ك��ب��ر ج����داً حت���ت جبل 
)كوثارد( �سمن �سل�سلة جبال الألب، ويف عام 1999 تخلى 

اجلي�ش عن هذه القاعدة فحّوله م�ستثمرون اإىل فندق من 
ل�ست�سافة  �سا�سعة  ق��اع��ات  منه  ج��زء  ويف  الأوىل  ال��درج��ة 

املوؤمترات واحلفالت.
مربع  مرت  اآلف  اأربعة  م�ساحته  تبلغ  ال��ذي  الفندق  ي�سم 
توؤمن  التي  التجهيزات  ب��اأح��دث  م��زودة  غرفة  ع�سرة  �سبع 
للزائر جتربة غر عادية للحياة يف قلب جبال الألب.. بل 
اىل  بالإ�سافة  البخار  حمامات  لنزلئه  يوؤمن  الفندق  ان 

ال�سباحة يف بركة ت�ستمد مياهها من املياه اجلوفية.
يقع هذا الفندق يف منت�سف الطريق بني زيوريخ وميالنو 
اأو  اإليه ت�ستغرق �ساعتني ون�سف ال�ساعة بالقطار  والرحلة 

البا�ش من اأي من هاتني املدينتني. 

فندق ال�صخ�ر العالية - فرن�صا
ال�سم الفرن�سي لهذا الفندق الذي يعود اىل القرن الثامن 
ك��ه��وف حمفورة  ع�سر ه��و: يل ه��وت رو����ش وه��و جمموعة 
اللوار  ووادي  نهر  على  املطل  )رو�سيكاربون(  قلب جبل  يف 

امل�سهور مبزروعاته املتميزة. 
حني  خا�سة  واملتعبدين  للرهبان  م�سكناً  امل��ا���س��ي  يف  ك��ان 
يف  والإج����رام  الكراهية  ع�سابات  م��ن  للمالحقة  تعر�سوا 

القرن الثامن ع�سر.
بعد اأن تخلى عنه الرهبان بقي مهجوراً لأكرث من خم�سة 
ع�سر عاماً، ومن ثم خ�سع لعملية ترميم ا�ستغرقت قرابة 
عامني اإىل اأن اأعيد افتتاحه كفندق من الدرجة الأول عام 

.1989
ي��ت��األ��ف ال��ف��ن��دق م��ن اث��ن��ت��ي ع�����س��رة غ��رف��ة وم��ط��ع��م وق��اع��ة 
ا�ستقبال، وهو اأول فندق يف قلب ال�سخور يف فرن�سا ويتميز 
عن غره باأن �سخوره ذات ملم�ش خمملي متيل اىل اخل�سرة 
ويقال اإن الإقامة يف هذا الفندق تدخل الطماأنينة والهدوء 

اإىل النف�ش وت�ساعد على اكت�ساب ال�سحة وال�سعادة.

كهف بيكهام - اأركن�صا�ش- اأمريكا
يتاألف من خم�ش غرف  ال��ذي  الفندق  ه��ذا  اأ�سحاب  يقول 
وراء  الأ�سمى  الهدف  هو  الطبيعة  على  احلفاظ  اإن  فقط 
ولي��ة  و���س��ط  ب��اف��ال��و  نهر  قلب جبل يطل على  اإق��ام��ت��ه يف 
والتكنولوجيا  احلرفية  من  مثايل  خليط  فهو  اأركن�سا�ش، 
بالتفا�سيل  اأ�سحابه  واهتمام  املتميز  بت�سميمه  الرائعة 
عادية  اإق��ام��ة غر  تاأمني  اأج��ل  من  الكبرة  قبل  ال�سغرة 

لنزلئه.
ب�سبب قلة عدد غرفه ولتاأمني الهدوء واخل�سو�سية يحر�ش 
اأ�سحابه على تاأجره ملجموعة متجان�سة من النزلء.. اأ�سرة 

كبرة اأو جمموعة من الأ�سدقاء اأو الأقارب.
ل�سوء  تتيح  التي  و�سعتها  ن��واف��ذه  بكرثة  الفندق  ويتميز 
اأي  اأن يوفرا جواً مريحاً يف  النهار وللهواء اجلبلي العليل 
مطبخ  على  اأي�ساً  يحتوي  ال��ذي  الفندق  ه��ذا  داخ��ل  مكان 
األعاب  وقاعة  معي�سة  وغرفة  احلديثة  ال��ل��وازم  بكل  جمهز 
�سيفاً  تكييف  اأج���ه���زة  اىل  ب��الإ���س��اف��ة  ري��ا���س��ي��ة  ومت���اري���ن 

و�ستاء.

كهف بيدرو اأنط�ني� - اأ�صبانيا
غ��رف��ة على  ث��الث وع�سرين  م��ن  امل��وؤل��ف  الفندق  ه��ذا  يقع 
مقربة من مدينة غرناطة، ويقول املتخ�س�سون اإن الكهف 
اأواخ��ر  فندق  اإىل  واإن حتويله  احل��ج��ري  الع�سر  اإىل  يعود 
ت�سعينات القرن املا�سي جمع بني املا�سي ال�سحيق واآخر ما 
تتوافر يف غرفه  احلديثة حيث  التكنولوجيا  اإليه  تو�سلت 

وقاعاته كل اأ�سباب الراحة. 
ثابتة على مدار  الداخلية  باأن احل��رارة  الفندق  يتميز هذا 
العام عند 19 درجة مئوية حتى يف منطقة حو�ش ال�سباحة 

املقام داخل الكهف.
خدمات  للنزلء  تتوافر  ال�سباحة  حو�ش  اىل  وبالإ�سافة 

كثرة من بينها اإمكان اإقامة احلفالت واملوؤمترات. 

كهف ك�ك�بيللي - اأمريكا
لأن  الفندق مقام يف كهف طبيعي  ه��ذا  اإن  القول  ل ميكن 
الكهف قد مت حفره قبل اأقل من اأربعني عاماً يف ال�سخور 
الكل�سية التي تعود خلم�سة و�ستني مليون عام، لكنه يتميز 
املنطقة  اأي  الأرب��ع،  الزوايا  امل�سماة  املنطقة  باأنه يطل على 
واأريزونا  نيومك�سيكو  اأربع وليات هي:  تلتقي عندها  التي 

ويوتا وكولورادو.
قدماً   1650 وال��ب��ال��غ  الكبر  ات�ساعه  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
مربعاً فهذا الفندق يتاألف من غرفة نوم واحدة بالإ�سافة 

لعدد من القاعات املخ�س�سة لالحتفالت واملوؤمترات.
ف��وق جمرى  280 قدماً  ارت��ف��اع  الفندق على  يقع مدخل 
نهر لبالتا املجاور، لكن يتعنينَّ على الزائر النزول اإىل عمق 
70 قدماً حتت �سطح الأر�ش لكي ي�سل اإىل غرفة النوم اأو 

القاعات اأو املطبخ.
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لي�س  كالرك�صون:  كيلي 
لدي وقت للزفاف

 
ك�سفت املغنية الأمركية كيلي كالرك�سون اأنها ا�سطرت اإىل اإلغاء خططها 
لإقامة حفل زفاف كبر ب�سبب ان�سغالها يف العمل. وقالت كالرك�سون )31 
عاما( يف ت�سريحات ملجلة )بيبول( الأمركية: )اإننا م�سغولون جدا لدرجة 

اأننا قلنا لأنف�سنا يف ليلة ما: غرنا راأينا ونريد الزواج �سرا(.
وتعتزم كالرك�سون الزواج من مدير الأعمال املو�سيقي براندون بالك�ستوك 
�سغوط  الكثر من  لديها  اأنها  وذك��رت كالرك�سون  املقبلة.  الأ�سهر  خالل 
العمل خالل الفرتة املقبلة، مو�سحة اأنها تعمل الآن على األبومها اجلديد 
املقرر �سدوره قبيل فرتة الحتفالت بعيد امليالد. وحتى تبلغ كالرك�سون 
اأ�سدقاءها بتغير راأييها يف اإقامة حفل الزفاف اأر�سلت لهم �سورة خلطبتها 
مكتوب عليها: )�سكرا جزيال على تفهمكم ولكن الزفاف �سيكون موجودا 

فيه فقط اأنا وبراندون وطفلتاه(.

ك��ان��ي��ي وي�����ص��ت ي��رف�����س 
)American Idol(

يف جلنة  للم�ساركة  عر�ساً  وي�ست،  كانيي  الأم��رك��ي،  ال��راب  مغني  رف�ش 
ونقلت  ���س��ه��رت��ه.  ع��ل��ى  خ���وف���اً   American Idol ب��رن��ام��ج  حت��ك��ي��م 
ال��ث��ال��ث يف جلنة حتكيم  م�����س��ادر اع��الم��ي��ة ان وي�����س��ت، ك��اد ي�سبح احل��ك��م 
)American Idol( هذا املو�سم، وقد تلقى عر�ساً منا�سباً لكنه قرر 

رف�سه لأنه راأى ان هذا الأمر قد يوؤثر �سلباً على �سهرته.
وقال امل�سدر ان وي�ست )36 �سنة( )مل يرغب ب�سلوك هذا الطريق، ومل 
ان  امل�سدر  وذك��ر  العر�ش(  فرف�ش  ال�سارع  يف  موقعه  يخ�سر  ب��اأن  يرغب 
جركنز،  ورودين  وليام،  النجوم  من  بكل  اأي�ساً  التقوا  الربنامج  منتجي 

و�سون كومبز، لكن خيارهم الأف�سل هو املنتج د. لوك على ما يبدو.

ح�ص�ر وب�صمة �صينمائية وقدرة على العب�ر بني الجيال

جويل كري�صتي.. جتاوزت ح�صورها كامراأة، والنجمة جميلة.. اىل فنانة قديرة
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يبدو ان عالقتنا يف العامل العربي بالنجمة ج�يل 
كري�صتي، ظلت حم�ص�رة بدورها يف �صخ�صية )لرا 

انتب�فا( يف فيلم )الدكت�ر زيفاك�( اأمام النجم العربي 
القدير عمر ال�صريف، رغم م�صريتها واجنازاتها 

ونتاجاتها ال�صينمائية اخلالدة يف امل�صرح وال�صينما 
الربيطانية والأمريكية، حيث ا�صم الربيطانية ج�يل 

كري�صتي يعني الكثري.. بل حتى اأكرث من ا�صم عمر 
ال�صريف يف ال�صينما العاملية.

بني  العبور  على  وق���درة  �سينمائية،  وب�سمة  ح�سور 
امل�����س��ت��وى، جعلها  رف��ي��ع��ة  الج���ي���ال، واخ��ت��ي��ارات فنية 
تتجاوز ح�سورها كامراأة، والنجمة جميلة.. اىل فنانة 

قديرة.
من  الكثر  �ساأن  �ساأنها  كري�ستي،  ج��ويل  تنبهت  لقد 
جميالت ال�سينما الربيطانية، ان اجلمال مرحلة، وان 
احلرفة واملوهبة دميومة، فكان الرهان على احلرفة 

واملوهبة.
 14 م��وال��ي��د  م��ن  كري�ستي  فران�سي�ش  ج��ويل  ا�سمها 
ال�سينما  اأي��ق��ون��ات  اأب���رز  اح���دى  1941 وه��ي  اب��ري��ل 
البارزات  النجمات  �ساأن عدد من  و�ساأنها  الربيطانية 
يف ال�سينما الربيطانية مثل فاني�سا ردغريف وهيلني 

مرين وجودي وين�ش وغرهن.
ومنها  اجلوائز  من  العديد  م�سرتها  خالل  ح�سدت 
الأو�سكار والغولدن غالب والبانتا، ور�سخت ح�سورها 

عرب اختيارات �سينمائية عالية اجلودة.
ول�����دت ج����ويل يف اق��ل��ي��م ����س���اوب���ا - اأو�����س����ام يف ال��ه��ن��د 
الربيطانية وهي البنة الأكرب لروزماري وفران�سي�ش، 
حيث  ال�ساي،  نبتة  لزراعة  حقال  ك��ان ميتلك  والدها 
واي�����س��ا  ك��ل��ي��ف  �سقيقتها  م���ع  ج����ويل  وت���رب���ت  ع��ا���س��ت 
�سقيقتها من ناحية الأب، جني من ام��راأة ذات ا�سول 

هندية، كانت تعمل يف مزارع ال�ساي عندهم.
والدتها، حينما كانت جويل  والدها عن  انف�سل  وقد 
ف�سلها،  وق��د مت  امل�سيحية،  امل��دار���ش  يف  در���س��ت  طفلة 
هاي  اىل  لتنتقل  الباحية،  النكات  بع�ش  األقت  لنها 
ووال��ده��ا،  ويلز  يف  وال��دت��ه��ا  ب��ني  تنقلت  كما  ديكامبا، 
الفنية،  ال��ع��رو���ش  ب��ع�����ش  ق��دم��ت  ويف ه���اي وي��ك��ام��ب��ا 
امل�سرحية، لتنتقل بعدها للدرا�سة يف مدر�سة الدراما 

الربيطانية.
التلفزيون  امل�سرح، ثم لحقا يف  اأول جتاربها كانت يف 
الربيطاين وكانت النتقالة ال�سا�سية يف عام 1961 
يف قناة )بي بي �سي( يف م�سل�سل من اجل اندرميدا.
كما تر�سحت لتقدمي �سخ�سية، هوين ديدر يف اجلزء 
الأول من فيلم جيم�ش بوند، الدكتور نور امام �سون 
الأم��ر،  اآر بروكلي، رف�ش  ال��ربت  املنتج  كونري، ولكن 
بحجة ان ���س��دره��ا ���س��غ��ر، ول��رمب��ا ك���ان ذل���ك الم��ر 
اجلمال  معادلت  يف  بعيدا  تذهب  ل  حتى  ل�ساحلها، 
والث��ارة، كما ح�سل مع ار�سول ان��دروز التي اخترت 

لذات الدور لحقا.
يف ع���ام 1962 ج���ويل ق��دم��ت ال��ع��دي��د م��ن الع��م��ال 
ال��دور  ل��ي��دي، حيث ف��ازت ع��ن ه��ذا  ومنها ذات فا�ست 
بجائزة )بافتا( التي قدمتها اكادميية العلوم والفنون 

ال�سينمائية الربيطانية.
يف عام 1965 عنونت جملة )ليف( بانه عام جويل 
كري�ستي م��ع ���س��ورة ل��ه��ا ع��ل��ى ال��غ��الف، ب��ال��ذات بعد 
النجاحات الكبرة التي حققتها بعد فيلم )دارلينج( 
باأو�سكار  ف��ازت  الفيلم  ه��ذا  وع��ن  �سلنجر  امل��خ��رج  م��ع 

اف�سل ممثلة.
ويف ذات العام قدمت فيلم )يوجن كا�سيدي(.

زيفاكو(  )الدكتور  فيلم  مع  التاريخية،  النقلة  وتاأتي 
ل��داي��ف��ي��د ل���ني، ام���ام ال��ن��ج��م ال��ق��دي��ر ع��م��ر ال�سريف، 
وال��ف��ي��ل��م م���اأخ���وذ ع��ن رواي����ة بنف�ش ال���س��م ل��ل��روائ��ي 
جناحات  الفيلم  وحقق  با�سرتناك،  بوري�ش  الرو�سي 
ور�سخ  اجل��وائ��ز،  ع��دد من  اك��رب  وا�سعة، وجمع  عاملية 
ح�سورها كقيمة وكنجمة ومكانة �سينمائية �ساخمة.
فيلم  يف  دوره��ا  ياأتي  واحل���ريف،  الفني  ال�سعيد  وعلى 
فران�سوا  املخرج  مع   1966 عام  فهرنهايت(   451(
والتي حملت  ال�سهرة  ب��راويل  راي  رواي��ة  عن  تريفوا 

ذات العنوان.
ل  ام��ام جنمة  فنحن  والب�سمات،  العمال  وتوا�سلت 
�سينمائية  نتاجات  ان  اي �سيء، بل  تذهب اىل تقدمي 
تر�سخ ح�سورها وقيمتها البداعية الكربى، كما كانت 
�سعيد  على  جيلها،  ذوق  ت�سكيل  يف  ب��ال��غ  ت��اأث��ر  ذات 

الزياء، واملو�سة اجلمالية التي تذهب اليها.
اىل  اعمالها  كري�ستي  قل�ست جويل  ال�سبعينيات،  ويف 
وال�سيدة  )مكابي  دوره���ا يف  وع��ن  ف��ق��ط،  اع��م��ال  �ستة 
الثانية،  للمرة  بالو�سكار  ف��ازت  التي  لردبرت  ميلر( 
والفيلم كان بداية لثالثية عملت خاللها مع النجم 
وارن ب��ي��ت��ي وع��ن��ه ت���ق���ول: ان��ه��ا م���ن اف�����س��ل امل��راح��ل 
هو  وارن  ب��ان  اق��ول  ان  ا�ستطيع  ولكنني  واللحظات، 
ال�سخ�سية الأكرث ع�سبية التي التقيت بها، لقد كان 
�سويا  وظ��ال  والتوتر،  الع�سبية  من  دائمة  حالة  يف 

الفرتة 1967 - ي��ع��م��الن من 

 1975 )�سامبو(  فيلم  اي�سا  اعمالهم  ومن   1978
وا�سماء ت�ستطيع النتظار 1978.

وكانت جويل قد نقلت ن�ساطها من لندن اىل هوليوود 
بعيدة  ظلت  ولكنها  ال�ستينيات،  يف  الثاين  الن�سف  يف 
على  املحافظة  اج��ل  وع��امل هوليوود، من  اج��واء  عن 

امل�سافة بينها وبني اجلميع.
وظلت حري�سة ا�سد احلر�ش، على ان تعمل مع كبار 
كانت  التي  ال�سيناريوهات  اف�سل  وانتقاء  املخرجني 
تر�سل اليها يوميا بالع�سرات، ال ان مفردة )مرفو�ش( 
ل  لنها  �سبب،  ب��دون  او  ب�سبب  دائ��م��ا،  حا�سرة  كانت 

تريد ان تقدم اي �سيء.
وم���ن اه���م الع���م���ال ال��ت��ي قدمتها 
واآت����ي  ت�����س��ر اىل )امل����را�����س����ل( 
والل�����������ف ي���������وم، وان����ه����م 
ي��ق��ت��ل��ون اجل��ي��اد األ��ي�����ش 
ك����ذل����ك و)احل�����م�����ر( 
مع وارن بيتي اي�سا 
مم��ث��ال وخم���رج���ا، 
وع������������ن ال����ف����ي����ل����م 
ت���ر����س���ح���ت اي�����س��ا 
لالو�سكار كاأف�سل 

ممثلة.
يف  و

ومن  ح�سورها،  بتقلي�ش  ق��راره��ا  ج��اء  الثمانينيات، 
اع��م��ال تلك امل��رح��ل��ة، ع���ودة اجل��ن��دي 1982 ح��رارة 
وغبار 1983 و)قوة( مع املخرج �سيدين لوميت.

دعوة  على  بناء  ع��ادت  الغياب،  العقد من  قرابة  وبعد 
يف  براناه  كينث  الربيطاين  واملمثل  املخرج  �سديقها 
فيلم )العاملة( 1996، ثم دور الزوجة غر ال�سعيدة 
عنه  وال��ذي ح�سدت  )انرتغلو(  فيلم  رودل��ف يف  لن 

الرت�سيح للمرة الثالثة لالأو�سكار 1997.
فيلمني  يف  ���س��رف  ك�سيفة  ظ��ه��رت   2004 ع���ام  ويف 
وفيلم  اأزك���اب���ان(  و�سجني  ب��وت��ر  )ه���اري  هما  كبرين 
ام كيت وين�سليت  دور  العام ج�سدت  ذات  )ت��روي( ويف 
تر�سحت عنه  وال��ذي  نفرلند(  فيلم )فايندجن  يف 

جلائزة )بافتا(.
وي���ط���ول ال��غ��ي��اب جم������ددا، وت���ع���ود ب���دور 
الكندية  امل��خ��رج��ة  �سديقتها  م��ع  �سعب 
ع��ن هنا( عن  ب��ويل يف فيلم )بعيدا  ���س��ارة 
امراأة م�سابة بالزهامير، حيث ذلك الداء 
الرفيع امل�ستوى والذي يتطلب لياقة فنية 
م��ن��ف��ردا، وع��ن هذا  عالية، وح�����س��ورا فنيا 

الداء فازت بغلة كبرة من اجلوائز.
للم�ساركة  م��واف��ق��ت��ه��ا  ج���اءت  احل����اح،  وب��ع��د 
مو�سكو  مهرجان  ومنها  التحكيم،  جل��ان  يف 
ثم   2006 ع��ام   8 ال���دويل  ال�سينمائي 
ذات  يف  ال�سينمائي  ت��ورن��ت��و  م��ه��رج��ان 

العام.
ون�سل اىل عام 2013 حيث قدمت 
التي  العام فيلم )ال�سحبة(  هذا 
حتتفظ بها امام النجم واملخرج 
ال��ق��دي��ر روب�����رت ردف������ورد، حيث 
ال�سديقات  اح���دى  دور  ج�سدت 

يف الفيلم.
على ال�سعيد ال�سخ�سي، ارتبطت 
جويل كري�ستي مع دون با�سنت 
بعدها   1965 الفنون  مدر�ش 

ارتبطت مع وارن بيتي 
ل�سنوات طويلة.

ت���زوج���ت   2007 ع�����ام  يف 
ج���������ويل م�������ن ال���������س����ح����ايف 
ج���ري���دة  ال����ربي����ط����اين يف 
)ال�����غ�����اردي�����ان( وازم����ك����ان 

كامبيل(.
وك�����ان�����ت ج������ويل ق��د 
بعالقات  ارتبطت 
وطيدة مع عدد 
م����ن ال��ن��ج��وم 
ت����������ران���������������������ش 
��������س�������ت�������ام�������ب 
ودون�������������ال�������������د 
�ساثرلند.

ي������������������ط������������������ول 
احل�����دي�����ث ع��ن 
ه����ذه ال��ن��ج��م��ة، 
ولكن ما اأمتناه 
�سخ�سيا ان تتاح 
الكرمي  للقارئ 

م�ساهدة �سيء من نتاجات هذه املبدعة، وبالذات عملها 
ال��ذي   Away From Her ه��ن��ا(  م��ن  )ب��ع��ي��دا 
وال��ذي  �سارمابويل،  املخرجة  2006مع  ع��ام  قدمته 
بل  التمثيل،  فن  يف  ومتقدمة  متطورة  مرحلة  ميثل 
ان اداءه��ا يف هذا الفيلم وتلك ال�سخ�سية بات يدر�ش 
يف املعاهد الفنية الكربى املتخ�س�سة يف فنون الدراما، 
حالة  اىل  والو�سول  لل�سخ�سية  املتطور  الفهم  حيث 

من الندماج والتماهي مع ال�سخ�سية وابعادها.
ام����ا ع���ن ح�����س��اد اجل����وائ����ز ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا ع���ن ه��ذه 

ال�سخ�سية فمنها: 
دال���ش  نقاد  وج��ائ��زة  العاملية،  ال�سينما  نقاد  جائزة   -
وجيني   - درام����ا  بكت�سرز  ف��و���س��ن  غ��ل��وب،  وال��غ��ول��دن 
اي����واردز - ون��ق��اد ل��ن��دن - وال��ن��ا���س��ون��ال ب���ورد ريفيو - 
و�سان   - نيويورك  ون��ق��اد   - للنقاد  الوطني  والحت���اد 
دييغو - و�سان فران�سي�سكو - وجائزة مهرجان تورنتو 
- كما تر�سحت لالو�سكار والبافتا و�سياتل وغرها من 
هذه  اىل  ال�سارة  على  حر�سنا  وقد  اجلوائز  كربيات 
للتعرف على   - ال��ت��وا���س��ل معها  اج��ل  م��ن  ال��ت��ج��رب��ة، 
القيمة الفنية الكربى التي متثلها هذه النجمة والتي 
امل��راأة  �سورة  تتجاوز  ان  مبكرة،  مرحلة  ومنذ  ق��ررت 

اجلميلة الفاتنة، اىل املمثلة.
وهي يف جميع جتاربها تذهب اىل تلك احلرفة، دومنا 
عري او جمانية يف التعري والثارة ولهذا تبقى احدى 

اأيقونات ال�سينما وفن التمثيل.
خ����الل م�����س��رت��ه��ا ال��ت��ي جت�����اوزت ال��ن�����س��ف ق����رن من 
الزمان، ظلت جويل كري�ستي دائما تعرف ماذا تريد، 
ولهذا تختار بعناية وكاأنها تتحدى قدراتها، زمن بعد 
اآخر، ومرحلة عمرية بعد اخرى، وكاأنها تريد ان تقول 
لع�ساقها، بان اخللود يف احلرفة هو ان تعي�سها ب�سكل 
حقيقي، بعيدا عن زيف ال�سواء، وعمليات التجميل، 

التي مت�سخ املالمح.
جنمة من العيار الثقيل، هكذا هي الربيطانية جويل 

كري�ستي.
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�ص�اء  م�صر  يف  الفني  الن�صاط  ت�قف  رغم 
التلفزي�نية  الدراما  اأو  امل�صرح  اأو  ال�صينما 
اإل ان املمثلة ال�صابة ح�رية فرغلي قررت 
اجلديد  فيلمها  ت�ص�ير  وا�صتئناف  التمرد 
م��ربوك  �صمري  حممد  تاأليف  )الق�صا�ش( 
واإخراج اإ�صماعيل فاروق وي�صاركها البط�لة 
�صالح  والفنان  ف��راج  حممد  ال�صاب  املمثل 
عبداهلل، حيث ت�صعى لالنتهاء من ت�ص�يره 
يف اأ�صرع وقت ممكن ليلحق بالعر�ش يف م��صم 

عيد الأ�صحى ال�صينمائي .

�صناء يو�صف ت�صارك ال�صقا )اجلزيرة 2(حممد منري: ل اأمانع يف الزواج

�صعيدة بتج�صيد �صخ�صية راق�صة يف حي �صعبي

حورية فرغلي تتحدى احلظر وت�صتاأنف ت�صوير فيلمها اجلديد )الق�صا�س(
ال�سابعة  من  يوميا  الفيلم  يف  م�ساهدها  ت�سوير  حورية  وكانت 
�سباحا وحتى الثامنة م�ساء التزاما من ال�سركة املنتجة مبواعيد 
حاليا  يتم  حيث  م�ساء،  التا�سعة  يف  ينتهي  ال��ذي  التجوال  حظر 
تكثيف ت�سوير امل�ساهد الداخلية للفيلم انتظارا لهدوء الأو�ساع 
تلك  ت�سوير  ينوي  املخرج  كان  واإن  اخلارجية  امل�ساهد  لت�سوير 
امل�ساهد داخل اأ�سوار مدينة الإنتاج الإعالمي اإذا ا�ستمرت الأو�ساع 

يف ال�سارع امل�سري .
ويعد فيلم )الق�سا�ش( التجربة الثانية حلورية فرغلي مع �سركة 
)نيو �سن�سري( بعد فيلم )نظرية عمتي( الذي عر�ش يف مو�سم 
عيد الفطر وتعر�ش خل�سائر فادحة ب�سبب حظر التجوال وعدم 
العر�ش، وجت�سد من خالل  ل��دور  ال��ذه��اب  من  اجلمهور  متكن 
فيلمها اجلديد �سخ�سية راق�سة يف حي �سعبي تقع يف حب �ساب 
يتم اتهامه يف جرمية قتل فتقرر الوقوف بجانبه وت�ساعده على 

الهرب.
بتج�سيد  �سعادتها  ع��ن  فرغلي  ح��وري��ة  واأع��رب��ت 
)الق�سا�ش(  يف  �سعبية  راق�����س��ة  �سخ�سية 
قدمتها  التي  الأدوار  عن  لأن��ه خمتلف 
الفرتة  يف  وال��ت��ل��ف��زي��ون  ال�سينما  يف 
يوجد  ل  اأن���ه  مو�سحة  الأخ����رة، 
ت�سابه بني دورها يف )الق�سا�ش( 
ودورها يف فيلم )كف القمر( 
للمخرج خالد يو�سف .

رغ����م   : وق�����ال�����ت ح�����وري�����ة 
)�سايف(  دور  قدمت  اأنني 
تنتمي  ال��ت��ي  ال��راق�����س��ة 
فيلم  �سعبية يف  ملنطقة 
ان  ال��ق��م��ر( ال  )ك���ف 
م�����س��اح��ة ال������دور مل 
ت���ك���ن ك����ب����رة ومل 
عن  الك�سف  ي��ت��م 
ط����ب����ي����ع����ة ه�����ذه 
ال������راق�������������س������ة 
ك�����ان�����������س�����ان�����ة 
لديها م�ساعر 
العك�ش  ع��ل��ى 
مت������ام������ا م���ن 
جت����رب����ت����ي يف 
)ال��ق�����س��ا���ش( 
ال��������������������������������ذي 
ي��ك�����س��ف ع��ن 
حياة  طبيعة 
ال���راق�������س���ات 
الأح���ي���اء  يف 
ال�سعبية.
واأ�����س����ارت 
اأنها  اىل 
واف��ق��ت 

التجوال لأن  ا�ستئناف ت�سوير فيلم )الق�سا�ش( رغم حظر  على 
اأخرى خا�سة ان �سناعة  عجلة النتاج لبد ان تعود للعمل مرة 
اآلف من الفنيني الذين لي�ش لديهم م�سدر  ال�سينما يعمل بها 
دخل اآخر غر ال�سينما، مو�سحة ان توقف النتاج لن ي�سب ال يف 
م�سلحة اجلماعات املتطرفة التي ل تريد ان يكون يف م�سر اأي 

نوع من اأنواع الفن. 
واأعربت حورية عن �سعادتها بالتعاون مع �سركة )نيو �سن�سري( 
للمرة الثانية على التوايل بعد جتربتها مع نف�ش ال�سركة يف فيلم 
)نظرية عمتي( الذي �ساركها بطولته ح�سن الرداد ولبلبة وح�سن 
ح�سني، مو�سحة ان الفيلم كان يحقق اإيرادات جيدة ولول حظر 

التجوال حلقق اأرقاما مر�سية جدا يف �سباك التذاكر .
واأكدت ان النجاح الكبر الذي حققه فيلمها الأخر )قلب الأ�سد( 
وحتقيقه ايرادات كبرة يف الأ�سبوع الأول لعر�سه يف عيد الفطر 
عو�سها عن الي��رادات ال�سعيفة لفيلم )نظرية عمتي(، م�سرة 
للنجوم  مل���دى ح��ب اجل��م��ه��ور  م��وؤ���س��را  تعترب  الإي������رادات  ان  اىل 

وحر�سه على متابعة اأعمالهم .
الفطر  اأخطط لعر�ش فيلمني يل يف مو�سم عيد  واأ�سافت : مل 
هما )قلب الأ�سد( و)نظرية عمتي( وال�سدفة وحدها وراء ذلك 
ف��رتة،  منذ  عمتي(  )ن��ظ��ري��ة  ت�سوير  م��ن  انتهيت  اأن��ن��ي  خا�سة 
وعموما توقيت عر�ش الأفالم لي�ش بيد الفنانني ولكنه يخ�سع 

لروؤية �سركة الإنتاج .
التلفزيونية  الدراما  يف  التواجد  على  اأنها حري�سة  اىل  واأ�سارت 
رغم انت�سارها على �سا�سة ال�سينما لأن امل�سل�سالت تدخل كل البيوت 
على العك�ش من ال�سينما، مو�سحة اأنها تعترب نف�سها حمظوظة 
لأنها تعاونت مع الكاتب الكبر وحيد حامد يف م�سل�سل )بدون 

ذكر اأ�سماء( الذي عر�ش يف �سهر رم�سان املا�سي.

ي�صرا بطلة )�صراي الأزبكية( 
مبيزانية 40 مليون جنيه

وافقت املمثلة ي�سرا على امل�ساركة يف بطولة امل�سل�سل التاريخي )�سراي 
الزبكية( ويتناول ال�سرة الذاتية خلديوي م�سر وي�سارك يف بطولته 
منة �سلبي ودنيا �سمر غامن ونيللي كرمي، ومي عز الدين، ومي ك�ساب، 
ال��ذي اختار ال�سوري ق�سي  امل��ق��دم، ون��ور واخ���راج عمرو عرفة  واجن��ي 

خويل لدور البطولة ليج�سد �سخ�سية اخلديوي ا�سماعيل.
عنوانه  تغير  ومت  ا�سماعيل(  )اخل��دي��وي  ا���س��م  يحمل  ك��ان  امل�سل�سل 
ليكون منا�سبا لالأحداث التي تر�سد فرتة مهمة من التاريخ امل�سري 
 cbm قنوات  ملجموعة  �سخما  انتاجا  يكون  ان  املقرر  وم��ن  احلديث 
وتتجاوز ميزانيته 04 مليون جنيه ويعر�ش يف رم�سان القادم، و�سيتم 
اأعمال  غ��ر  ت�سوير  اأ�سهر   8 ي�ستغرق  حيث  الآن،  م��ن  ل��ه  التح�سر 

امل�سل�سل الأخرى ومنها املونتاج.

اأنه  الفنان حممد منر  اأو�سح 
ل مي��ان��ع ف��ك��رة ال�����زواج يف حد 
األ�سنة  ذاتها، ولكنه يخ�سى من 
ال��ن��ا���ش وال�����س��ح��اف��ة ال��ت��ي لن 
ترتكه لو تعرف على امراأة قبل 

ان يرتبط بها ر�سميا.
م��ازح��ا ان حمبيه مل  واأ����س���اف 
ي��ع��ط��وه ال��ف��ر���س��ة ل��ل��ت��ف��ك��ر يف 
ال��������زواج، وف�����س��ر م��ن��ر ان����ه مل 
زواج،  ب�����دون  ي��ظ��ل  ان  ي��ت��ع��م��د 
له  ت�سمح  ل  عمله  طبيعة  لكن 
ب��ال��ت��ع��رف ع��ل��ى اأي ام�����راأة ول��و 
ت��ق��رب م��ن اأي ف��ت��اة ل��ن ترتكه 
بخ�سو�ش  اأم���ا  ال��ن��ا���ش.  األ�سنة 
م��ن��ع ح��ف��الت��ه ال��غ��ن��ائ��ي��ة يف دار 
الأوب�������را يف ال���ف���رتة الأخ�����رة، 
اأك������د م���ن���ر ان ا�����س����ادة حم��م��د 
الربادعي ب�سوته كانت ال�سبب 
اأم��������ا ع��ن  يف م���ن���ع ح����ف����الت����ه. 
التي  )ازاي(  ب��اأغ��ن��ي��ة  ���س��ع��ادت��ه 
اأط��ل��ق��ه��ا م��ع ث����ورة 52 ي��ن��اي��ر، 
تتويج  مبثابة  منر  فاعتربها 
الذي  الغنائي  ال��ث��وري  مل�سواره 
بداأه منذ اأكرث من 03 عاما.

تعاقدت الفنانة التون�سية �سناء يو�سف على 
م�ساركة الفنان اأحمد ال�سقا يف بطولة اجلزء 

الثاين من فيلمه )اجلزيرة(.
�سناء  ع��رف��ة برت�سيح  ���س��ري��ف  امل��خ��رج  وق���ام 
ل��ت��ج�����س��ي��د دور ح��ب��ي��ب��ة )م���ن�������س���ور( وال��ت��ي 
يف  �سربى  هند  الفنانة  �سخ�سيتها  ج�سدت 

اجلزء الأول.
اأحداث اجلزء الثاين من الفيلم بعد  وتبداأ 
هروب )من�سور حنفي( من اأثناء حماكمته 
ن�ساطه  ي�ستعيد  العايل، حيث  الق�ساء  بدار 
الجرامي وي�سكل ع�سابات كبرة تلعب دور 
الطرف الثالث يف الأح��داث ال�سيا�سية التي 
متر بها البالد، حيث ي�ستغل قيام ثورة يناير 
ليقوم بعدد من اجلرائم ل�سالح �سخ�سيات 

ذات منا�سب كربى يف الدولة.
وي�سارك يف بطولة فيلم )اجلزيرة 2( فريق 
ال�سقا  اأح��م��د  ال��ف��ن��ان��ون  الأول  اجل���زء  عمل 
وعزت  عبداملغني  وحممود  ال�ساوي  وخالد 
اأب���وع���وف ب��ال���س��اف��ة ل�����س��ن��اء ي��و���س��ف وج���اٍر 
والفيلم  الفيلم،  يف  امل�ساركني  باقي  تر�سيح 
م���ن ت��األ��ي��ف حم��م��د دي����اب واخ������راج �سريف 

عرفة.

االربعاء  -  4   سبتمبر    2013 م   -   العـدد    10887
Wednesday    4    September    2013  -  Issue No   10887



ا�صتخدامات غري معروفة لل�صكر؟؟!!
   عند ذكر ال�سكر يف اأغلب الأحيان اأول ما يتبادر للذهن املذاق احللو يف 
هذا  ا�ستخداماته يف  معظم  لأن  منطقيا  يبدو  هذا  و   ، ال�سراب  و  الطعام 
املجال، و هل بالإمكان ال�ستفاده منه اأكرث من كونه ي�سيف املذاق احللو. 
با�ستخدام  ال�سحوم  الزيوت و  اأثار  اليدين من  التنظيف ميكن تنظيف  يف 

ال�سكر اأثاء غ�سلها.
ذلك  و  الأع�ساب،  عن  الناجتة  بقع  من  املالب�ش  تنظيف  ال�سكر  ي�ستطيع 
الإعتيادية.  بالطريقة  غ�سله  ثم  �ساعة  ملدة  ال�سكر  و  امل��اء  خليط  باإ�سافة 
اإزالة النكهات العالقة يف اخلالط. العناية باجل�سم ي�ستطيع  ي�ساعد على 
الأطعمة  اأو  ال�ساخنة  امل�سروبات  من  �سواء  الل�سان  ح��روق  معاجلة  ال�سكر 
احل��ارة. ي�ساعد يف معاجلة اجل��روح و التقرحات اجللدية بقتل البكتريا 
ملعاجلة  الزيتون  زي��ت  مع  ال�سكر  خلط  اجل���روح. ميكن  التئام  التي متنع 

ال�سفاه اجلافه.
يحفظ  اأط���ول.  لفرته  الكيك خم��زن  على  املحافظة  اأخ��رى  ا�ستخدامات  
على  الق�ساء  ���س��ك��ري.  مبحلول  بو�سعها  اأط���ول  ف��رتة  املقطوفة  ال��زه��ور 
2.5 كيلو  لكل  باملزروعات داخل احلديقة، و ذلك بر�ش  امل�سرة  الديدان 
25 مرت مربع تقريبا. ميكن غليه مع املاء و و�سعه يف اإناء للق�ساء على 
على  للق�ساء  ب����اودر(  )البايكنج  م��ع  م��زج��ه  و ميكن  امل��ن��زل  يف  احل�����س��رات 
اأ�سناف خمتلفة من احل�سرات، حيث يعمل ال�سكر على جذبها و ) البايكنج 

باودر( على قتلها.

الفاكهة واخل�صراوات تبعد خطر ال�صكري
ب�سكل  تقلل  رمبا  واخل�سراوات  الفاكهة  اأن  ايل  بريطانية  درا�سة  تو�سلت 
طفيف خطر الإ�سابة بالنوع الثاين من البول ال�سكري وان تناول ت�سكيلة 
الوقاية  ال�سحية رمبا يكون عامال رئي�سيا يف  الأطعمة  متنوعة من هذه 

من هذا املر�ش.
ومل تثبت نتائج الدرا�سة -التي ن�سرت يف دورية رعاية مر�سى ال�سكري- ان 
تناول الفاكهة واخل�سراوات مينع الإ�سابة باملر�ش املرتبط بالبدانة وتقدم 
العمر لكن الباحثني قالوا اإنه يعطي النا�ش حافزا اأكرب لتح�سني نظامهم 

الغذائي.
3700 بريطاين ان من  اأك��رث م��ن  اأج��ري��ت على  ال��درا���س��ة التي  ووج���دت 
ا�سبوع قل خطر  الفاكهة واخل�سراوات على مدار  اكرب كمية من  تناولوا 
عاما مقارنة   11 ال�سكري على مدى  الثاين من مر�ش  بالنوع  ا�سابتهم 

مبن تناولوا اأقل كمية.
تنوعا  اكرث  ت�سكيلة  تناولوا  باملر�ش بني من  الإ�سابة  انخف�ش خطر  كما 

من الفاكهة واخل�سراوات بغ�ش النظر عن الكمية.
وقالت نيتا فوروهي الباحثة مبعهد علم التمثيل الغذائي يف كامربدج اإن 
هذه النتائج تو�سح انه يتعني على النا�ش ال يركزوا فقط على عدد مرات 

تناول الفاكهة واخل�سراوات كل يوم.
ومثرة  جديدة  الطعام  تنوع  ب�سان  الدرا�سة  اليها  تو�سلت  التي  النتيجة 
على  احل�سول  احتمال  ف��ان  امل�ستهلكة  الكمية  عن  ان��ه مبعزل  تثبت  لنها 
فوائد ا�سافية ومهمة من اختيار مزيج من الفاكهة واخل�سراوات املختلفة 

كجزء من نظام غذائي متوازن. �صبي ي�ؤدي حركة ريا�صية �صعبة يف مركز اللياقة البدنية ب�صنعاء. )رويرتز(

 اللح�م امل�ص�ية وال�صرطان 

ك�سف تقرير طبي 
حديث اأن الإفراط 
يف ت��ن��اول ال��ل��ح��وم 
امل�������س���وي���ة ل���درج���ة 
التفحم  اإىل  ت�سل 
ي�������س���اع���ف خ��ط��ر 
الإ���س��اب��ة ب���الأورام 
ال�سرطانية بن�سبة 

%.  واأكد الدكتور �سون كينيف امل�سرف على البحث اأن اللحوم التي   2.5
اإفراز مواد كيميائية  تبقى على اجلمر لفرتات طويلة حتفز اجل�سم على 

ت�ساعف خماطر الإ�سابة مبر�ش ال�سرطان.
 1700 الأمريكية  تك�سا�ش  جامعة  من  باحثون  اأج��راه��ا  درا���س��ة  و�سملت 
�سخ�ش، وتبني اأن طهي اللحوم على درجات حرارة مرتفعة ت�سبب يف تكوين 
خاليا �سرطانية لدى ن�سبة من امل�ساركني.وخل�ش الباحثون اإىل اأن ال�سواء 
اأط��ول قد يقلل من الأخطار  على درج��ة ح��رارة منخف�سة ولفرتة زمنية 

ون�سحوا بعدم �سواء قطع اللحم بتعر�سها مبا�سرًة للنار.

• من ه� خام�ش اخللفاء الرا�صدين؟
- عمر بن عبد العزيز

؟ الإ�صالم  يف  فدائي  اأول  ه�  • من 
-علي بن اأبي طالب

الأمة؟ هذه  اأ�صدق  ه�  • من 
ان - ُعثمان بن عفنَّ

م�ؤذن؟  اأول  ه�  • من 
- بالل بن رباح

اإىل الت�حيد؟ ق�مه  يدع�ا  ال�صالم  عليه  ن�ح  لبث  • كم 
-950 �سنة

حطني؟ معركة  قائد  ه�  • من 
- �سالح الدين الأيوبي

• هل تعلم اأن ابن النفي�ش علي بن اأبي حزم العامل الطبيب هو مكت�سف الدورة الدموية ال�سغرى. وقد جاء 
له  التاجية. كما  وال�سرايني  اإىل احلوي�سالت  اإ�سارات  اأي�ساً  القانون( وفيه  امل�سهور )ت�سريح  كتابه  ذلك يف 
اأي�ساً العديد من املوؤلفات الطبية اأ�سهرها: املوجز يف الطب وبه اخت�سر قانون ابن �سينا، وال�سامل يف الطب 

وهو كتاب كبر جداً وغرها من الكتب املختلفة.
• هل تعلم اأن الطبيب �سالح �سبحي امل�سري هو اأول من اكت�سف طريقة لإزالة الو�سم من اجل�سم من دون 
اأكمل درا�ساته يف  اإج��راء عملية جراحية والطبيب �سالح �سبحي تخرج من الق�سر العيني ثم  اإىل  اللجوء 
باري�ش. وملا عاد عني كبراً لأطباء اجليزة. ثم �سافر اإىل ا�ستانبول مع اخلديوي عبا�ش حلمي حيث بقي هناك 

اإىل نهاية احلرب العاملية الأوىل ثم عاد اإىل القاهرة وتفرغ للبحث والكتابة.
الطران بطريقة علمية. فقد  والغرب ح��اول  العرب  تاريخ  اأول رجل يف  اأن عبا�ش بن فرنا�ش  تعلم  هل   •
اأراد تطير ج�سمه، فك�ساه بالري�ش ومد له جناحني طار بهما يف اجلو م�سافة بعيدة ثم �سقط فتاأذى ظهره 

وبذلك يعترب اأول طيار اخرتق الف�ساء. 

خرجت �سعاد من البيت غا�سبة، فقد نهرتها امها لنها ك�سولة ول حتب امل�ساعدة ..وهي ل تفعل �سيئا اإل 
لنف�سها فقط واأحيانا ل تفعله بل تطلب من يقوم عنها بذلك، تنظيف غرفتها ترتكه لأختها ال�سغرى ... 
ك�سولة جدا وانانية اي�سا، وعندما �سمع الب مبا حدث نوى لها على �سئ ..ح�سر اجلميع اإىل البيت وجل�سوا 
لتناول الطعام الب�سيط الذي اعدته الم التي ذهبت للنوم، ثم وقف الب ليقول ان امكم ت�سعر بوعكة لذلك 
ل ت�ستطيع ان جتهز لكم ال الطعام الب�سيط، ارجوكم نظفوا املائدة ثم رتبوا غرفكم وباقي الغرف وانت يا 
�سعاد عليك باملطبخ كله ثم ا�سريف على اخواتك.. اريد ان ا�سحو فاجدك قد نظفت كل �سئ ..  واختفى بعد 

ان اعطى اوامره امل�سددة.
وقفت �سعاد غا�سبة جدا وبدون تفكر كانت جتري وراء والدها لتقول له ابي انا ل�ست بخادمة لأقوم بتنظيف 
املطبخ او ا�سرف على تنظيف البيت، انا ل�ست خادمة.. وهنا تلقت �سفعة قوية اأفاقتها واندفع الب بكامل 
تاأتي  ثم  اآمنة  معي�سة  لكم  لتوفر  لعملها  تذهب  فهي  خ��ادم��ة..  ام��ك  ان  ذل��ك  ليقول: ح�سنا، معنى  غ�سبه 
لتطبخ وتغ�سل وتنظف البيت وترتب كل �سي هنا وت�سرتي الطلبات ثم تاأتون لتناول الطعام والنوم وتقوم 
هي بتنظيف كل ما ا�ستعملتموه ثم تعيد كل ما فعلته �سابقا وعندما ت�ستيقظني حتمل لك ال�ساي ثم جتل�ش 
لتبا�سر معكم الواجبات... واأ�سياء كثرة تفعلها، هل هي خادمة؟ هل انا متزوج من خادمة؟ هل هذا جزاءها؟ 
اأه��ذه هي الرتبية ال�سحيحة وهذا ما تعلمته يف املدر�سة.. ح�سنا يا �سعاد، ل مدر�سة بعد اليوم وعليك ان 
تقومي بكل ما تقوم به امك ملدة 3 ايام بعدها �ساأقرر هل �ستبقني معنا ام تذهبني اإىل مكان جتدين فيه من 

يخدمك.
انق�ست ثالثة ايام كانت ام �سعاد ت�سغط على قلبها ليتحمل، ويف نهايتها نادى الب على �سعاد لي�ساألها ماذا 
قررت فبكت ب�سدة بكاء مرا ينطق مبا عانته ومبدى ا�سفها على كل ما بدر منها يف حق امها... والآن كل �سيء 

يف هذا البيت مق�سم على جميع اأفراده فلي�ش هناك خادم ول �سيد اجلميع هنا مت�ساوون.

عطاء بال حدود 

اليازية �شعيد علي الرا�شدي
متفوقة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  طبيبة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

مرمي عبداهلل علي الرا�شدي
مع  ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  طبيبة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

�شاره حممد ثني الرا�شدي
متفوقة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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فاطمة حممد خمي�س الرا�شدي
متفوقة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

عدم قراءة الكتب يزيد من البالهة
تاأثر القراءة على  قام علماء الأع�ساب الربيطانيني بدرا�سات حول 
اأّن للقراءة فوائد جمة تتجاوز  الذهنية لالإن�سان ليكت�سفوا  القدرات 
اإذ  امل��ج��الت،  �ستى  يف  والآراء  الأف��ك��ار  على خمتلف  التعرف  اإمكانية 
عن ممار�سة  اأهمية  تقل  ل  باإيجابيات  الإن�سان  ج�سم  على  تعود  اإّنها 
الريا�سة، انطالًقا من اأّن الإن�سان يقوم بتدريب قدراته الذهنية اأثناء 

املطالعة.
رواي��ة  ف�سول  اأح��د  ب��ق��راءة  تتلخ�ش  لتجربة  متطوعون  خ�سع  فقد 
قام  فيما  اأو���س��ِ ،  جني  الربيطانية  لالأديبة  مان�سفيلد”  “حديقة 
الت�سوير  كابينة  اإىل  اإدخالهم  مت  الذين  املتطوعني،  بر�سد  العلماء 
املغناطي�سي، حيث كان الن�ش ُيعر�ش على �سا�سة الكابينة، وطلب من 
املتطوعني قراءة ف�سل الرواية بطريقتني، الأوىل بهدف الت�سلية، اأما 
امتحان.  لدخول  ي�ستعدون  وكاأنهم  اأك��رب،  وتركيز  فباهتمام  الثانية 
ول��رتوي��ت��ه  للمخ  خمتلفتني  ح��ال��ت��ني  املغناطي�سي  ال��ت�����س��وي��ر  ر���س��د 

الدموية، وذلك بالنظر اإىل طريقة قراءة الن�ش. فقد لحظ العلماء 
ت��غ��ي��ًرا يف ال��رتوي��ة ويف ال����دورة ال��دم��وي��ة ح��ني ي��ت��ح��ول ال��ه��دف من 
ا�ستبدال حادة  تقع عملية  الرتكيز، كما  اإىل  الت�سلية  بغر�ش  القراءة 
لطبيعة وظائف الأع�ساب. هذا ويوؤكد العلماء امل�سرفون على الدرا�سة 
اأّن ج�سم الإن�سان يوؤدي وظائف خمتلفة بح�سب الهدف من القراءة.
كما تو�سل العلماء اإىل اأنه اأثناء القراءة فاإّن الدم يتدفق اإىل مناطق 
حمددة يف املخ م�سوؤولة عن القدرة على الرتكيز وا�ستقبال املعلومات، 
وهي املناطق التي ل ي�سلها الدم اأثناء متابعة التلفاز اأو ممار�سة األعاب 

الكومبيوتر.
اجلدير بالذكر اأنه مع انت�سار تقنيات احلياة اليومية احلديثة اأ�سبح 
اإىل  اإىل م�ساهدة الأفالم وال�ستماع  النا�ش موؤخًرا  الكثر من  توجه 
الكتب ال�سوتية يف اأوقات الفراغ اأو اأثناء التنقل يف املوا�سالت العامة، 

بدًل من مطالعة الكتب وال�سحف الورقية.


