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خادمة ت�ضع الكلوروك�س يف ر�ضاعة طفل
ق��ام��ت خ��ادم��ة اإث��ي��وب��ي��ة ب��و���ض��ع م���ادة ال��ك��ل��وروك�����س يف ر���ض��اع��ة طفل 
�ضعودي، نقل على اإثرها اإىل امل�ضت�ضفى لتلقي العالج، بح�ضب �ضحيفة 

عكاظ ال�ضعودية. 
وقالت ال�ضحيفة اإن �ضرطة مركز دخنة التابع ملحافظة الر�س فتحت 
الإثيوبية  خادمته  فيها  ات��ه��م  ���ض��ع��ودي،  م��واط��ن  دع���وى  يف  حتقيقا، 
بو�ضع مادة الكلوروك�س املنظفة يف حافظة املاء اخلا�ضة باإر�ضاع طفله 

البالغ من العمر �ضنة ون�ضف. 
واأو���ض��ح��ت اأن���ه ي��ج��ري ال��ع��م��ل ح��ال��ي��ا ع��ل��ى اإع�����داد ال��ت��ق��اري��ر الفنية 
الأدل���ة اجلنائية لتحديد  م��ن قبل خ��راء  احل��ال��ة  لهذه  وامل��خ��ري��ة 
اأن��ه مت  اإىل  ون�ضبتها، م�ضرية  داخ��ل احلافظة  امل��وج��ودة  امل��ادة  نوعية 
ومتابعة  عليه  لالطمئنان  العام  الر�س  م�ضت�ضفى  اإىل  الطفل  اإر�ضال 
حالته ال�ضحية واإجراء الك�ضوفات والتحاليل الطبية الالزمة، فيما 
مت التحفظ على اخلادمة حلني النتهاء من التحقيقات التي لتزال 

جارية. 
لطفلها  احلليب  ب��اإع��داد  همت  زوج��ت��ه  اأن  اإىل  الطفل  وال���د  واأ���ض��ار 
املنظف من  رائحة  وانبعاث  امل��اء  يف  ب�ضخونة غري طبيعية  فتفاجاأت 
للتاأكد منه  اإياه  الر�ضاعة واأعطتها  اأن جهزت  داخل احلافظة، وبعد 

اأ�ضيب الطفل بغثيان حاد ومت نقله هي وطفلها اإىل امل�ضت�ضفى. 

معّمر ينهي حياته با�ضتباك 
نف�ضه  ت�ضليم  ع���ام   100 ال����  ع��م��ره  تخطى  اأم���ريك���ي  م��ع��ّم��ر  رف�����س 
فتح  اىل  وعمد  املتحدة،  الوليات  جنوب  اأركن�ضا�س  بولية  لل�ضرطة 

ا�ضتباك م�ضلح معها ليق�ضي قتياًل بعد مواجهة عنيفة.
وذكرت �ضبكة �ضي اأن اأن الأمريكية، اأن ال�ضرطة ا�ضتدعيت اإىل منزل 
وق��ال متحدث  اإي�ضادور،  ب��الف، حيث يقطن، مونرو  باين  يف مدينة 
قد  �ضديداً  ن��زاع��اً  وج��دوا  عنا�ضرها  و�ضول  عند  اإن��ه  ال�ضرطة  با�ضم 

تطّور بني �ضخ�ضني يف املكان، وجرى اإخراجهما من املنزل.
واأ�ضاف املتحدث اأن اأفراد ال�ضرطة تعر�ضوا لإطالق نار داخل املنزل 
عر باب غرفة نوم اإي�ضادور حيث كان يختبئ، عندما حاولوا دخولها، 
من  عنا�ضر  ت�ضم  اإ�ضافية  م�ضاعدة  وطلبوا  الرتاجع  اىل  وا�ضطروا 

القوات اخلا�ضة �ضوات التي بداأت بالتفاو�س مع الكهل.
النافذة  عر  الغرفة  داخ��ل  غ��ازاً  اأطلقوا  معه،  التفاو�س  ف�ضل  وبعد 

لريّد اإي�ضادور باإطالق النار عليهم.
بندقيته  بنريان  الرجل  فواجههم  الغرفة  بعدها  ال�ضرطة  وداهمت 

جمدداً فاأردوه قتياًل.

األف �ضعودي يتحدثون لغة غري العربية  50
يتحدث نحو 50 األف �ضعودي لغة غري العربية تعود للغة احلمريية 

القدمية، بح�ضب موقع العربية نت . 
ويروي باحثون اأن هذه اللغة، وت�ضمى اللغة املهرية، تعود لأيام قوم 

عاد. 
وهي الآن و�ضيلة احلديث والتخاطب بني اأفراد قبيلة املهرة ، بجنوب 

ال�ضعودية، يف حني حتتل اللغة العربية لديهم املرتبة الثانية. 
التاريخ  علماء  املهرة:  م�ضايخ  اأح��د  املهري،  عليان  اب��ن  ال�ضيخ  يقول 
وغريهم من الباحثني يف هذا املجال يوؤكدون اأنها لغة قدمية، فهي 

ل�ضان احلمريية القدمي . 
ح��روف  ت�ضتخدم  التي  لغتهم  على  للمحافظة  امل��ه��رة  اأب��ن��اء  وي�ضعى 
اللغة العربية الثمانية والع�ضرين، اإ�ضافة اإىل ثالثة اأحرف ل تعرف 

طريقة كتابتها. 
كما يحاول اأبناء القبيلة مللمة عاداتهم وموروثهم ال�ضعبي من خالل 

التجمعات التي ت�ضمهم. 
ويقول املهري: اإىل الآن هي تنطق ول تكتب، وورثها الأبناء عن الآباء 
واخللف عن ال�ضلف.. وهكذا منذ اآلف ال�ضنني، وتعود اإىل اأكرث من 

3000 �ضنة . 

�ضوار يعتمد �ضربات القلب 
بدياًل عن كلمات املرور

يفر�س منط احلياة املعا�ضرة على كثرٍي 
مّنا التعامل مع عدد خمتلف من الآلت، 
ي��ط��ل��ب ك���ل م��ن��ه��ا ال��ت��ح��ق��ق م���ن ه��وي��ة 
امل�ضتخدم يف كل مرة يود ا�ضتخدام جهاز 
هذا  وي��ت��ف��اوت  ح�ضابه.  اإىل  ال��دخ��ول  اأو 
العدد من �ضخ�س اإىل اآخر، بني كمبيوتر 
اإلكرتوين  وبريد  ذك��ي  وهاتف  �ضخ�ضي 
الأقفال  عن  ف�ضاًل  م�ضرفية،  وخدمات 

الإلكرتونية للمنازل وال�ضيارات. 
ا���ض��ت��خ��دام كلمات  ف��اإن��ه يغلب  وع��م��وم��اً، 
الأجهزة،  ه��ذه  الن�ضية يف معظم  امل��رور 
الكمبيوتر  ب��اأج��ه��زة  املت�ضلة  خ�ضو�ضاً 
والإن�����رتن�����ت، وذل�����ك ع��ل��ى ال���رغ���م من 
اعتبارها و�ضيلة غري اآمنة متاماً للتحقق 

من الهوية. 
ف��م��ن ن��اح��ي��ة، مت��ي��ل ن�����ض��ب��ة ك���ب���رية من 
كلمات  لختيار  الأ�ضخا�س  امل�ضتخدمني 
كلمات  تكون  ما  واأحياناً  ب�ضيطة،  م��رور 
ناحية  وم��ن  ب�ضهولة،  تخمينها  ��ك��ن  ميمُ
امل�ضتخدمة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ت��ت��ط��ور  اأخ�����رى، 
لخ�������رتاق ك���ل���م���ات امل�������رور ب��ا���ض��ت��م��رار، 
العديد  اإىل ذلك �ضعوبة تذكر  ويمُ�ضاف 
ل�ضيما  امل���رور،  لكلمات  الأ�ضخا�س  م��ن 

مع كرثتها.

يرتاجع  النباتات.  تنتجها  مفيدة  عنا�ضر  النباتية  واملغذيات  النباتية  الكيماوية  املواد 
معدل الإ�ضابة مبر�س القلب وال�ضرطان )وهما ال�ضببان الأ�ضا�ضيان للوفاة يف الوليات 
النباتية.  ب��امل��غ��ذي��ات  غنية  غ��ذائ��ي��ة  حمية  يتبعون  ال��ذي��ن  الأ���ض��خ��ا���س  عند  امل��ت��ح��دة( 
كمنفعة اإ�ضافية، توفر اخل�ضار الألياف التي ت�ضاهم يف منع الإم�ضاك وا�ضتقرار معدل 

الكول�ضرتول.

البنف�سجي-الأزرق
اأوراق خ�ضراء داكنة بح�ضب قول د. هاوزر، لكن يت�ضم بع�س الأنواع  اللفت: اللفت له 
داكنة.  خ�ضراء  اأو  بالكامل  بنف�ضجية  وتكون  خ�ضراء(  اأوراق  )مع  بنف�ضجية  باأ�ضالع 
تقول د. ه��اوزر: )يحتوي بع�س الأن��واع اخل�ضراء الداكنة على ن�ضبة عالية من املواد 
على  تطغى  اخل�ضراء  الأ�ضباغ  لكّن  البنف�ضجي.  اللون  تنتج  التي  النباتية  الكيماوية 

البنف�ضجية(.
A وC وK التي  خ�ضائ�س غذائية: يوفر كوب من اللفت جميع كميات الفيتامينات 
نحتاج اإليها يومياً. اللفت م�ضدر جيد للكال�ضيوم والبوتا�ضيوم اأي�ضاً. ي�ضاهم الكال�ضيوم 

يف احلفاظ على قوة العظام وي�ضاعد البوتا�ضيوم على التحكم ب�ضغط الدم.
خ�ضروات اأخرى يف هذه الفئة: يحمل عدد من اخل�ضار اللون البنف�ضجي اأو الأزرق مثل 

الباذجنان، القرنبيط )الزهرة(، اللفت، البطاطا، امللفوف، الهليون، واجلزر.

الأخ�سر
اأنواع خ�ضراء كثرية حتتوي على ن�ضبة عالية  ال�ضلق ال�ضوي�ضري: ال�ضلق اأحد من بني 
حتمل  والإن���دولت.  والإ�ضو�ضيانات  ال�ضولفورافان  مثل  النباتية  الكيماوية  امل��واد  من 
اأ�ضالع ال�ضلق لوناً فاحتاً اآخر مثل الأحمر اأو الأ�ضفر اأو حتى األوان متعددة اأخرى، ما 

يعني اأننا ن�ضتفيد من منافع املغذيات النباتية املرتبطة بالأنواع امللونة اأي�ضاً.
ال��ي��وم��ي��ة من  ال�����ض��ل��ق امل��ط��ب��وخ جميع احل���اج���ات  خ�ضائ�س غ��ذائ��ي��ة: ي��وف��ر ك���وب م��ن 
اأي�ضاً  غني  ال�ضلق   .C الفيتامني  م��ن  اليومية  الكمية  ون�ضف   Kو  A الفيتامينني 

باملغني�ضيوم، وهو م�ضدر جيد للحديد والبوتا�ضيوم والكال�ضيوم والألياف.
اأنواعاً خ�ضراء متنوعة مثل  اأخ��رى  الفئة: ت�ضمل خ�ضروات  اأخ��رى يف هذه  خ�ضروات 

الروكويل، كرنب بروك�ضل، امللفوف، اللفت، البوك ت�ضوي، الروكويل، والكرنب.

الربتقايل-الأ�سفر
البطاطا احللوة: الفاكهة واخل�ضار الرتقالية وال�ضفراء حت�ضل على لونها من بع�س 

م�ضادات الأك�ضدة مثل الألفا والبيتا كاروتني.
 A خ�ضائ�س غذائية: توفر حبة متو�ضطة من البطاطا احللوة جميع كمية الفيتامني

C التي نحتاج اإليها يومياً. توفر اأي�ضاً كميات مهمة من الفيتامينني

وB والكال�ضيوم واحلديد والبوتا�ضيوم. 
يف احلقيقة، حتتوي البطاطا احللوة 

البوتا�ضيوم  م��ن  عالية  ن�ضبة  على 
وي�ضاهم  امل���وز،  حمتوى  يفوق  مب��ا 

البوتا�ضيوم يف ال�ضيطرة على �ضغط 
الدم.

خ�������ض���روات اأخ������رى يف ه����ذه ال��ف��ئ��ة: 
اأو  برتقالية  اأخ���رى  خ�ضروات  ت�ضمل 

���ض��ف��راء ال��ل��ون اأ���ض��ك��اًل م��ت��ن��وع��ة مثل 
اجلزر والفليفلة ال�ضفراء والرتقالية واأنواع عدة من القرع واليقطني.

الأحمر
الطماطم: املغذي النباتي الأ�ضا�ضي يف الطماطم هو الليكوبني، اأي املادة امللّونة املوجودة 
بوفرة يف اخل�ضار والفاكهة احلمراء والرتقالية وال�ضفراء. مل توؤكد الدرا�ضات العلمية 
بعد اإذا كانت املنافع ال�ضحية للطماطم تنجم اأ�ضا�ضاً عن الليكوبني اأو جمموعة كاملة 

من الفيتامينات واملعادن واملغذيات الأخرى.
خ�ضائ�س غذائية: يوفر كوب من الطماطم املطبوخة كامل احلاجات اليومية تقريباً 
للبوتا�ضيوم  جيد  م�ضدر  الطماطم   .A الفيتامني  م��ن  و25%   C الفيتامني  م��ن 

واحلديد.
خ�ضروات اأخرى يف هذه الفئة: ت�ضمل اأنواع اأخرى من تلك التي حتمل اللون الأحمر 
ال�ضمندر، الفليفلة احلمراء، الفجل، امللفوف الأحمر، الب�ضل الأحمر، واخل�س الأحمر.

الأبي�ض-الفاحت
اأك��رث  باملغذيات  وه��و غني  وا���ض��ع  الأبي�س متوافر على نطاق  اجل��زر  الأب��ي�����س:  اجل��زر 
مثل  فالفونويد  ا�ضمها  مركبات  على  البي�ضاء  واخل�ضار  الفاكهة  حتتوي  الب�ضل  من 
اخل�ضائ�س  م��ن  مبجموعة  تتمتع  التي  والأن��ث��وزان��ث��ني  والكاميبفريول  الكري�ضيتني 

ال�ضحية.
خ�ضائ�س غذائية: يوفر كوب من اجلزر الأبي�س حواىل ربع الكميات اليومية املو�ضى 

C بها من الألياف والفيتامينني
E هي توفر اأي�ضاً البوتا�ضيوم واملغني�ضيوم والفيتامينات Kو

وB، ف�ضاًل عن الكال�ضيوم ومعادن اأخرى.
اأبي�س الثوم،  اأخرى يف هذه الفئة: ت�ضمل اخل�ضار الأخرى التي تاأتي بلون  خ�ضروات 
القرع،  ن��اب��ا،  ملفوف  الفجل،  ال�ضلقي،  الكرنب  الهليون،  الكرف�س،  ال��ك��راث،  الب�ضل، 

ال�ضمار، واللفت.

  تتفاوت الدرا�ضات العلمية حول مدى ارتباط م�ضكلة حّب ال�ضباب بالفئة العمرية. ففيما ترّكز البع�س منها 
اأخرى اىل بروزها يف �ضّن الثالثني وحتى الأربعني. ولكن  اأّنها تظهر يف �ضّن املراهقة، ت�ضري درا�ضات  على 
على  الغذائية  الأنظمة  بع�س  ت�ضاعد  فقد  ال�ضباب،  حّب  ظهور  ت�ضّبب  التي  العمرية  الفئة  اختلفت  مهما 

احلّد من تفاقمها.
ورغم اأن ما من اإثباٍت علمّي يوؤكد العالقة الوثيقة بني الكل وظهور حّب ال�ضباب، اإل اأّن بع�س الدرا�ضات 
الغذائي ذي  النظام  اأّي عالقة بني  الكادميية المريكية لطب اجللد عدم وج��ود  2007 يف  عام  اأثبتت 

الوحدات احلرارية املنخف�ضة وهورمون حب ال�ضباب يف املقابل، جرت درا�ضات اأخرى اأثبتت العك�س متاماً.
من هذا املنطلق، ل بّد اأن منّدك ببع�س اأنواع املاأكولت املفيدة ملحاربة ظهور حّب ال�ضباب، والبع�س الآخر 

منها الذي يكون اأ�ضا�ضاً يف تفاقمها مع اخت�ضا�ضية التغذية ملى غبايل.
امل��اأك��ولت  هي  العمرية،  الفئات  كافة  ل��دى  ال�ضباب  ح��ّب  ب��روز  لعدم  املفيدة  امل��اأك��ولت  اأن  على  غبايل  �ضددت 

الغنية بالفيتامني A، ومن اأهم امل�ضادر الكبد، اجلزر، ال�ضبانخ... املاأكولت الغنية بالفيتامني D، الأوميغا 3 
كال�ضلمون، بزر الكتان.. التي ت�ضاعد الب�ضرة على حماربة ظهور حب ال�ضباب وعلى حماربة اللتهابات.

اىل جانب املاأكولت الغنية بالأوميغا 9، وتلك الغنية بال�ضيلينيوم كاملك�ضرات النيئة، الب�ضل، الثوم التي ت�ضاعد 
الب�ضرة  تاأك�ضد  البندورة لأنها تخفف من  C كال�ضمام،  الفيتامني  الب�ضرة،  املحافظة على طراوة  على 

والفيتامني E كاللوز، الورقيات اخل�ضراء، البي�س.. ت�ضاعد الب�ضرة على ال�ضفاء من اللتهابات.
ال�ضباب،  ا يف حال وجود حّب  املاأكولت م�ضّرة للب�ضرة، خ�ضو�ضً اأنواع  تمُعّد بع�س  املقابل،  يف 

 High glycemic المت�ضا�س  ال�ضريعة  الن�ضويات  الد�ضم،  من  اخل��ايل  كاحلليب 
index اأي ال�ضكريات، الن�ضويات املح�ضرة من القمح البي�س، واملاأكولت الغنية بامللح.

اأ�ضيفوا الألوان اإىل اأطباقكم 

ماأكولت تبعد �ضبح حبَّ ال�ضباب عنك!

االثنني  -  9   سبتمبر    2013 م   -   العـدد    10891
Monday    9    September    2013  -  Issue No   10891

فريو�س احليوانات الثديية تاأوي 023 األف 
اإن احليوانات الثديية على م�ضتوى العامل  قال فريق دويل من الباحثني 

تاأوي 320 األف فريو�س.
واأو�ضح العلماء يف درا�ضتهم التي ن�ضرت نتائجها يف جملة ام بايو الأمريكية 

اأنهم تو�ضلوا اإىل هذا التقدير بعد درا�ضة اأجروها على خفافي�س الفاكهة.
وما  الب�ضر  على  الفريو�ضات  ه��ذه  متثله  ال��ذي  املحتمل  اخلطر  �ضوء  ويف 
العلماء  ن�ضح  باهظة،  ع��الج  تكاليف  م��ن  بها  املرتبطة  الأم��را���س  تعنيه 

بدرا�ضة هذه الفريو�ضات ب�ضكل اأو�ضع مما هو عليه الآن.
واأ�ضار العلماء اإىل اأن نحو 70 يف املئة من الفريو�ضات التي ت�ضبب اأمرا�ضا 
لالإن�ضان مثل فريو�س نق�س املناعة املكت�ضبة ايدز والفريو�س امل�ضبب حلمى 
غرب النيل وفريو�س ايبول وفريو�س �ضار�س والفريو�س امل�ضبب لالإنفلونزا 

انتقلت يف الأ�ضل من احليوان لالإن�ضان.
ب�ضاأن عدد  العتماد عليها  تقديرات ميكن  الدرا�ضة  ومل توجد حتى هذه 
ملعرفة  الرامية  حماولتنا  كانت  فقد  الطبيعة،  يف  امل��وج��ودة  الفريو�ضات 
هذا العدد ت�ضتند تاريخيا اإىل ال�ضدفة ب�ضكل كبري ح�ضبما اأو�ضح �ضيمون 
اأنتوين، وهو امل�ضرف على الدرا�ضة من جامعة نيويورك. واأ�ضاف: ما نعرفه 
بالفعل  انتقلت  التي  الفريو�ضات  اإىل  وا�ضع  ب�ضكل  ي�ضتند  الفريو�ضات  عن 
الفريو�ضات يف  اأع��داد  اأمرا�س، ولكن  وت�ضببت يف  اأو احليوان  الإن�ضان  اإىل 
الطبيعة وما تنطوي عليه هذه الفريو�ضات من تهديدات للب�ضر اأكرث من 

ذلك بكثري .
وملعرفة عدد هذه الفريو�ضات در�س الباحثون خفافي�س الفاكهة او الكالب 
اأكر  من  تعد  والتي  بنغالدي�س  اأدغ��ال  يف  تعي�س  التي  العمالقة  الطائرة 

الثدييات الطائرة يف العامل اذ ي�ضل طول جناحيها اإىل مرت ون�ضف.
وحلل العلماء نحو 1900 عينة من اأن�ضجة هذه احليوانات وعرثوا خالل 
ذلك على 55 فريو�ضا من ت�ضع عائالت من هذه احليوانات مل يعرف منها 

حتى ذلك احلني �ضوى خم�ضة فريو�ضات. 

ميكنك اختيار نوع واحد على الأقل يف كل فئة من اأ�سل خم�ض فئات ملّونة 
للح�سول على جمموعة وا�سعة من املغذيات ال�سحية.

ترتافق اأمناط الغذاء اخلالية من القمح مع املوجة الأخرية 
تدفع  موجة  الغلوتني،  من  اخلالية  امل��اأك��ولت  من 

اإىل  النظر  اإىل  الأ�سحاء  النا�ض  من  كبري  بعدد 
توافر اخليارات النموذجية يف الأ�سواق. ما 

هي اأنواع اخل�سار التي يجب اأن ناأكلها 
من  جمموعة  اأك��رب  على  للح�سول 

الفيتامينات واملغذيات والألياف 
ال�سحية؟

ه�����اوزر،  م��ي�����س��ي��ل  د.  ت���ق���ول 
م�����س��وؤول��ة ع��ي��ادي��ة يف جم��ال 

الطب يف كلية هارفارد الطبية 
األوان قو�ض  اأن تاأكلوا من جميع  ورئي�سة طهاة واخت�سا�سية تغذية مرّخ�سة: )اجلواب ب�سيط: يجب 

قزح. ت�سري هذه الألوان اإىل وجود مواد كيماوية نباتية ومغذيات نباتية متنوعة(.

الكاتيل تك�ضف عن هاتفها 
اللوحي وهواتف ذكية 

الفرن�ضية  الكاتيل  �ضركة  ك�ضفت 
ع��ن ه��ات��ف ل��وح��ي ج��دي��د واأرب��ع��ة 
التكلفة  منخف�ضة  ذك��ي��ة  ه��وات��ف 
وه���ات���ف ���ض��م��ن ال��ف��ئ��ة امل��ت��و���ض��ط��ة 
)اآي  معر�س  يف  م�ضاركتها  اأث��ن��اء 
يف  ح��ال��ي��ا  امل���ق���ام  ال��ت��ق��ن��ي  اأي(  اإف 

العا�ضمة الأملانية برلني.
وتناف�س ال�ضركة الفرن�ضية بهاتفها 
 One Touch( اللوحي هريو
ال��ه��ات��ف  مي��ل��ك  ح��ي��ث   ،)Hero
ب��و���ض��ات   6 ب��ق��ي��ا���س   IPS ���ض��ا���ض��ة 
م��دع��وم��ة   ،Full HD ب���دق���ة 
مبعالج رباعي النواة ب�ضرعة 1.5 

غيغاهرتز.
وي�������ض���م ال���ه���ات���ف ذاك�������رة و����ض���ول 
غيغابايت،  اث��ن��ني  �ضعة  ع�����ض��وائ��ي 
وك�������ام�������ريا خ���ل���ف���ي���ة ب�����دق�����ة 13 
م��ي��غ��اب��ك�����ض��ل ق�����ادرة ع��ل��ى ال��ت��ق��اط 
بدقة  ال��ف��ي��دي��و  وت�ضجيل  ال�����ض��ور 
بفال�س  ومدعومة   Full HD
�ضوئي من نوع LED، ويف املقابل 
تبلغ دقة الكامريا الأمامية اثنني 

ميغابك�ضل.
بني  الختيار  امل�ضتخدم  وي�ضتطيع 
 32 اأو   16 �ضعتي تخزين داخلية 
�ضعة  زي���ادة  ميكن  كما  غيغابايت، 
بطاقة خارجية من  ال��ذاك��رة عر 
نوع microSD، وي�ضم الهاتف 
ك��ذل��ك بطارية  ال��ل��وح��ي اجل��دي��د 
اأمبري/�ضاعة  3400 ميلي  ب�ضعة 

وقلما �ضوئيا.
واأط����ل����ق����ت ال�������ض���رك���ة ال��ف��رن�����ض��ي��ة 
م���ع ال���ه���ات���ف ال���ل���وح���ي ع�����ددا من 
الإ�ضقاط  جهاز  اأب��رزه��ا  امللحقات، 
املحمول  ال��روج��ي��ك��ت��ور  ال�ضوئي 
ق���ادر  ل����وم����ن(، وه����و  ب���ق���وة )12 
ع��ل��ى ع���ر����س ����ض���ور ب��ق��ي��ا���س 70 
بو�ضة، اإىل جانب غالفني للهاتف 
اأح����ده����م����ا مي���ل���ك ����ض���ا����ض���ة احل���ر 
لي�ضيف   E-ink الإل����ك����رتوين 
الغالف �ضا�ضة اإ�ضافية اإىل الهاتف 
الذكي، فيما يدعى الغالف الثاين 
ال��غ��الف  وه����و   MagicFlip
 LED ال������ذي ي�����ض��م م�����ض��اب��ي��ح 
ل��ع��ر���س ب��ع�����س ال��ت��ن��ب��ي��ه��ات مثل 
اأو  اأو بريد اإلكرتوين  قدوم ر�ضالة 

تعر�س التوقيت احلايل.
وط����رح����ت ال���ك���ات���ي���ل م����ع ه��ات��ف��ه��ا 
اللوحي هاتفا تقليديا ميكن ربطه 
مع الهاتف اللوحي عر البلوتوث 
ل�ضتخدامه يف اإجراء املكاملات والرد 
عليها وا�ضتقبال الر�ضائل الن�ضية. 
عن  الفرن�ضية  ال�����ض��رك��ة  وك�ضفت 
الهاتف الذكي متو�ضط املوا�ضفات، 
وه��و   ،One Idol Alpha
 HD �ضا�ضة  ال��ذي ميلك  الهاتف 
ب��و���ض��ات، وم��دع��وم   4.7 ب��ق��ي��ا���س 
مبعالج رباعي النواة ب�ضرعة 1.2 

غيغاهرتز.
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يف اأول اأيام العام اجلامعي اجلديد

14 األف طالب وطالبة يبداأون درا�ضتهم اأم�س بجامعة الإمارات منهم اأربعة اآلف من امل�ضتجدين

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

األ��ف  ع�ضرة  اأرب��ع��ة  الإم�����ارات  بجامعة  اأم�����س  انتظم 
اجلديدة  اجلامعي  ال��ع��ام  ب��داي��ة  م��ع  وطالبة  طالب 
من  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب  وخم�ضمائة  اآلف  اأرب��ع��ة  منهم 
ال���دوام  ال��دق��ائ��ق م��ن  م��ن��ذ  ب����داأت  وق���د  امل�ضتجدين 
ال��ر���ض��م��ي ب��اجل��ام��ع��ة ت���واف���د ال���ط���الب ع��ل��ى ق��اع��ات 
الدرا�ضة واملخترات العلمية كما بداأت اأم�س عمليات 
اإ���ض��اف��ة  عملية  ت�ضتمر  ح��ي��ث  والإ����ض���اف���ة  ال�����ض��ح��ب 
امل�ضاقات حتى يوم اخلمي�س الثاين ع�ضر من �ضبتمر 
املقبل  اأك��ت��وب��ر  ال�ضاد�س م��ن  ي��وم  احل��ايل كما حت��دد 
ب��دون  اأك��رث  اأو  م�ضاق  م��ن  لالن�ضحاب  موعد  ك��اآخ��ر 

ر�ضوب وحتدد اأي�ضا يوم اخلمي�س الرابع والع�ضرين 
وقف  طلبات  لقبول  موعد  كاآخر  املقبل  اأكتوبر  من 
الت�ضجيل على اأن تبداأ يوم الأحد ال�ضابع والع�ضرين 
م���ن اأك���ت���وب���ر امل��ق��ب��ل ام��ت��ح��ان��ات م��ن��ت�����ض��ف ال��ف�����ض��ل 
الدرا�ضي الأول التي تنتهي يوم ال�ضاد�س من نوفمر 

القادم.
الدرا�ضية  الكتب  توزيع  اأم�س عمليات  توا�ضلت  وقد 
وف��ق اجل���داول وال��ت��واري��خ امل��ح��دد وذل��ك مبقر كلية 
تقنية املعلومات للطالب والطالبات واملكتبة املركزية 
اجلديد  اجلامعي  باحلرم  الهالل  باملبنى  اجلامعية 
عمل  ف��رق  اجلامعة  اإدارة  خ�ض�ضت  حيث  للطالبات 
للطالب واأخرى للطالبات لت�ضليم الكتب اجلامعية 
وفق اآلية حمددة ت�ضاعد على انتظام عملية التوزيع 

اإ�ضافة اإىل احلفاظ على وقت الطالب اأو الطالبة . 
)اآي  اأجهزة  توزيع  اأم�س  اجلامعة  اإدارة  وا�ضلت  كما 
خ��الل متخ�ض�ضني  يتم برجمتها من  اأن  على  ب��اد( 
ح��ي��ث ت��ع��ت��م��د اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق ه���ذه ال��ط��رق 
احلديثة يف العملية التدري�ضية لت�ضمل جميع طالب 

وطالبات اجلامعة امل�ضتجدين والقدامى .
العديد من طالب وطالبات اجلامعة عن  وقد عر 
ارتياحهم لالإجراءات التي اأخذت بها اجلامعة التي 
التدري�ضية  العملية  انتظام  وب�ضكل مبا�ضر يف  ت�ضهم 
منذ اليوم الأول وقالوا اأن اإدخال التقنيات احلديثة 
ومنها ال )اآي باد( وبرنامج )البالك بورد( اإىل جانب 

تطبيق البالك بورد اخلا�س بالهواتف الذكية.
ال��ط��الب��ي��ة يف ط��رح  اإدارة احل���ي���اة  ب�����داأت  ه���ذا وق���د 

وامل�ضرح  وال��رتاث  الثقافة  لت�ضمل  املتعددة  ان�ضطتها 
والفنون اإ�ضافة اإىل القيادة الطالبية والريا�ضة وقد 
حددت اإدارة احلياة الطالبية والريا�ضة وقد حددت 
للن�ضاط  م��ت��ع��ددة  جم���الت  الطالبية  احل��ي��اة  اإدارة 
الثقايف والرتاثي ليكون من بينها الأن�ضطة الأدبية 
وكذلك  والرتاثية  الجتماعية  جانب  اإىل  والعلمية 

اأن�ضطة املركز الإعالمي.
الن�ضاط  اإدارة احلياة الطالبية جمالت  كما قدمت 
الفني وامل�ضرحي ليكون من بينها الفنون الت�ضكيلية 

والت�ضوير الفوتوغرايف وامل�ضرح واملو�ضيقى.
اأن�ضطة  بتفعيل  الطالبية  احل��ي��اة  اإدارة  ت��ق��وم  كما 
للتوا�ضل  هاما  رافدا  ت�ضكل  التي  الطالبية  الأندية 

الطالبي. 

الكتاب اجلامعي والطالب
•• العني-الفجر:

اإدارة جامعة الإم��ارات عددا من املنافذ لتوزيع الكتاب اجلامعي  خ�ض�ضت 
واأخ��رى  للطالب  اأم��اك��ن  اأع��دت  حيث  اأم�س  الدرا�ضة  يف  الأول  اليوم  منذ 
للطالبات مببنى كلية تقنية املعلومات اإ�ضافة اإىل املكتبة املركزية باجلامعة 

وذلك وفق برنامج اأعد من قبل لكل كلية .

اأجهزة ال )اآي باد( بداية 
جديدة من احلياة اجلامعية

•• العني-الفجر:

مع بداية اأول يوم يف احلياة اجلامعية بداأ طالب وطالبات جامعة الإمارات 
التقنية  وه��ي  ب��اد(  )اآي  ال  اأج��ه��زة  مع  التعامل  يف  والقدامى  امل�ضتجدين 
احلديثة التي اأدخلتها اجلامعة كما قامت اإدارة اجلامعة باإدخال الرامج 
التابع  والكلية  تخ�ض�ضه  وف��ق  درا�ضته  متابعة  على  الطالب  ت�ضاعد  التي 

لها. 

اخلييلي والظاهري يتفقدان مدار�س العني مع بداية العام الدرا�ضي اجلديد
•• العني - الفجر:

قام معايل الدكتور مغري خمي�س اخلييلي مدير عام جمل�س اأبوظبي 
للتعليم يرافقه �ضعادة حممد �ضامل الظاهري املدير التنفيذي لقطاع 
تفقدية مبنا�ضبة  بزيارة  للتعليم  اأبوظبي  املدر�ضية مبجل�س  العمليات 
العام الدرا�ضي اجلديد ملدر�ضة الفقع للتعليم الأ�ضا�ضي والثانوي وكان 

يف ا�ضتقبالهما مديرة املدر�ضة ال�ضيدة عواطف الهاجري.
وت��اأت��ي ه��ذه ال��زي��ارة ب��ه��دف ال��وق��وف على ا���ض��ت��ع��دادات امل��دار���س للعام 
اجلديد من حيث اكتمال ن�ضابها من الهيئة التدري�ضية وجاهزية البيئة 
التعليمية والكتب املدر�ضية، بالإ�ضافة اإىل التعرف على اقرتاحات اإدارة 
املدار�س للعام الدرا�ضي احلايل 2013-2014م من اأجل تدعيم �ضري 

العملية التعليمية ب�ضورة حتقق الأهداف املرجوة .
م�ضاركتهم  بهدف  الدرا�ضية  الف�ضول  يف  بالطلبة  معاليه  التقى  كما 
اآرائ���ه���م  اإىل  م��ع��ن��وي��ا وال���ض��ت��م��اع  الأول ودع��م��ه��م  ال���درا����ض���ي  ي��وم��ه��م 
وتطلعاتهم للعام اجلديد، بالإ�ضافة اإىل مناق�ضة الطلبة بع�س حماور 
النقلة النوعية  اأن يحدث  املتاأمل  النموذج املدر�ضي اجلديد الذي من 

املن�ضودة يف املنظمة التعليمية باإمارة اأبوظبي
الإداري���ة  الهيئات  اأع�ضاء  جميع  اإىل  اجلزيل  بال�ضكر  معاليه  وتقدم 
والتدري�ضية والفنية على جهدهم الكبري الذي بذلوه يف �ضبيل تهيئة 
املدار�س لعام درا�ضي جديد وحافل بالإجنازات، م�ضريا اإىل اأن التعاون 
الكبري الذي تبديه اإدارات املدار�س �ضاهم وب�ضكل فعال يف حتقيق الكثري 
من الإجنازات خالل الأعوام املا�ضية، والأمل معقود عليها لال�ضتمرار 

بنف�س الكفاءة والفعالية خالل املرحلة املقبلة.

الكبري  التجاوب  على  الظاهري  �ضامل  حممد  �ضعادة  اأثنى  جانبه  من 
الذي اأبداه اأولياء الأمور يف ت�ضجيع اأبنائهم وتهيئتهم للعام الدرا�ضي 
اجلديد ب�ضكل مثايل، م�ضريا اإىل الدور الكبري الذي يوؤديه ويل الأمر 

والأ�ضرة يف دعم اأهداف ومبادرات املجل�س وامل�ضاهمة يف تكوين و�ضقل 
ثقتهم  وزي��ادة  اأنف�ضهم  على  لالعتماد  يوؤهلهم  مبا  الطلبة  �ضخ�ضية 

بها.

كليات التقنية العليا يف دبي ت�ضتقبل خم�ضة اآلف 
طالب وطالبة مع بداية العام الدرا�ضي اجلديد

اجلديد  الدرا�ضي  عامها  يف  ام�س  دب��ي  يف  العليا  التقنية  كليات  ا�ضتقبلت 
األف طالب وطالبة وذلك يف كلية دبي للطالبات مبنطقة  حواىل خم�ضة 
العام  ب��داي��ة  وم��ع  الأك��ادمي��ي��ة.  املدينة  يف  للطالب  دب��ي  وكلية  الق�ضي�س 
ح��واىل  قبول  ع��ن  دب��ي  العليا يف  التقنية  كليات  اأعلنت  اجل��دي��د  ال��درا���ض��ي 
وتخ�ض�ضات  التاأ�ضي�ضي  امل�ضتوى  يف  للدرا�ضة  وطالبة  طالب  و800  األ��ف 
البكالوريو�س وبهذا ارتفع عدد الدرا�ضني يف كلية دبي للطالبات اإىل األفني 
و698 طالبة فيما ارتفع عدد الدار�ضني يف كلية دبي للطالب اإىل األفني 
و380 طالبا. واأكد الدكتور �ضعود املال مدير كليات التقنية العليا يف دبي 
يف كلمة وجهها للطلبة اجلدد على اأن العام الدرا�ضي اجلديد يحفل بالكثري 
وامل�ضاقات  الكليات  داخ��ل  اجلامعية  البيئة  �ضعيدي  على  ال��ت��ط��ورات  م��ن 
الأكادميية التي تركز على تكوين �ضخ�ضية الطالب اإىل جانب منحه العلم 
الدكتور  وا�ضاف  التخرج.  بعد  العملي  مل�ضتقبله  الالزمة  التقنية  واملعرفة 
وم�ضاريع  متطورة  برامج  لإط��الق  فاحتة  يعتر  الدرا�ضي  العام  اأن  امل��ال 
كليات  الطلبة وهو ما مييز  لتطوير مهارات  اأكادميية م�ضممة  وخدمات 
التقنية العليا يف م�ضرية مواكبة التقدم والتطور التكنولوجي والأكادميي 
الأكادميية  املوؤ�ض�ضات  ���ض��دارة  يف  نبقى  لأن  ن�ضعى  ال��ع��ام  ه��ذا  ويف  العاملي 
املميزة من اخلريجني  بالكفاءات  املحلي  العمل  �ضوق  التي ترفد  الوطنية 

املواطنني. 



يف عمر ال�ضبعني، يك�ضب معظم الأ�ضخا�س 
ك���ي���ل���وغ���رام���ات اإ����ض���اف���ي���ة. ق���د ي��و���ض��ي��ه��م 
ال��ط��ب��ي��ب ب���ات���خ���اذ خ���ط���وات ل���وق���ف ه��ذه 
ال��ن��زع��ة ال��ت�����ض��اع��دي��ة، ل��ك��ن ل ي��اأخ��ذ كبار 
ي�ضت�ضلم  باأنف�ضهم.  الهتمام  عناء  ال�ضن 
البع�س لأنه مل ي�ضتفد من حميات غذائية 
كثرية، وي�ضّر البع�س الآخر على اأن الوزن 
ي��وؤك��د د. ج��ورج  غ��ري مهم يف ع��م��ره، لكن 
كلية  يف  التغذية  ق�ضم  م��دي��ر  ب��الك��ب��رين، 
ه���ارف���ارد ال��ط��ب��ي��ة، ع���دم ���ض��واب��ي��ة منطق 

التفكري هذا.
يقول بالكبرين: )الوزن مهم بغ�س النظر 
ذلك، فقد  بعك�س  القتناع  اأما  العمر.  عن 
يكون خطاأً فادحاً لأن البدانة تقتل فعاًل. 
مثالياً، يجب  ال�ضحي  وزن اجل�ضم  ليكون 
اأن يرتاوح موؤ�ضر كتلة اجل�ضم بني 18،5 
و24،9. اأي وزن فوق هذا املعدل اأو حتته 

يزيد خطر الوفاة(.

موقع الدهون مهّم
تمُعتر  مت�ضاوية.  اجل�ضم  ده���ون  ت��ك��ون  ل 
الدهون احل�ضوية )ترتاكم حول الأع�ضاء 
يف عمق منطقة البطن وال�ضدر( خطرية 
ع��ل��ى وج����ه ال��ت��ح��دي��د. غ��ال��ب��اً م���ا ت��رت��ف��ع 
م�����ض��ت��وي��ات ال�����ض��ح��وم ال��ث��الث��ي��ة وت��رتاج��ع 
م���ع���دلت ال��ك��ول�����ض��رتول اجل��ي��د وي��رت��ف��ع 
���ض��غ��ط ال�����دم وم���ع���دل ال�����ض��ك��ري يف ح��ال 

وجود دهون حول البطن. توؤدي هذه 
التمثيل  )م��ت��الزم��ة  اإىل  ال��ع��وام��ل 
الغذائي(، وهي تزيد خطر الإ�ضابة 

ال�����ض��ك��ري وم��ر���س القلب  ب����داء 
واجللطة الدماغية.

ف��ران��ك هيو،  د.  ي��ق��ول 
اأ�����ض����ت����اذ ال��ت��غ��ذي��ة 

وع��ل��م 

العامة:  لل�ضحة  هارفارد  كلية  يف  الأوبئة 
)ال��ب��دان��ة امل��ف��رط��ة ت��زي��د امل��خ��اط��ر ول��ك��ّن 
تراكم  مع  يرتافق  ال��ذي  الطبيعي  ال��وزن 
الدهون حول البطن يرفع خطر الإ�ضابة 
مب��ر���س م��زم��ن اأي�����ض��اً. ل ب��د م��ن مراقبة 

حميط اخل�ضر ولي�س الوزن فقط(.
ي���رز م�����ض��در ق��ل��ق اآخ����ر ع��ن��د ك��ب��ار ال�ضن 
البدينني: ال�ضاركوبينيا اأي تراجع اأن�ضجة 
ال��ع�����ض��الت وال��ع��ظ��ام. ت��وّل��د ه���ذه احل��ال��ة 
ل  ال��ذي  البدين  ال�ضخ�س  حلقة مفرغة: 
مي��ار���س ال��ري��ا���ض��ة يفقد ق��وت��ه وم��رون��ت��ه، 
ي�ضبح  ه��ك��ذا  ال��ت��ح��ّرك،  يف  �ضعوبة  فيجد 
ق��ل��ي��ل احل��رك��ة وي��خ�����ض��ر ع�����ض��الت وع��ظ��ام 
خطر  يزيد  ما  حركته،  وترتاجع  اإ�ضافية 
وال�ضتقاللية  امل��رون��ة  وخ�����ض��ارة  ال�ضعف 

وحوادث ال�ضقوط.
اجلمعية  )جملة  يف  نمُ�ضرت  درا�ضة  اأ���ض��ارت 
الطبية الأمريكية( عدد يناير، اإىل اأن بع�س 
الكيلوغرامات الإ�ضافية قد تكون مفيدة. 
امل�ضابني  الأ�ضخا�س  اأن  ال��درا���ض��ة  وج��دت 
كانوا  معتدلة((  )بدانة  اأو  طفيفة  ببدانة 
اأقل عر�ضة للوفاة بن�ضبة %5 اأو %6 من 
الأ���ض��خ��ا���س 

ال����ذي����ن ي���ح���اف���ظ���ون ع��ل��ى 
يتوقف  ���ض��ح��ي.ل��ك��ن  وزن 
حني  املنفعة  تلك  مفعول 
معينة.  عتبة  ال���وزن  يبلغ 
لوحظ ارتفاع خطر الوفاة 
بن�ضبة كبرية عند اأ�ضحاب 
ال��ب��دان��ة امل��ف��رط��ة م��ق��ارن��ًة 
وزن  على  يحافظون  مب��ن 

�ضحي.
ه����ل ي��ع��ن��ي ذل�����ك اأن������ه م��ن 
بع�س  اك��ت�����ض��اب  الأف�������ض���ل 
الإ�ضافية  الكيلوغرامات 
م��ادام ل يخرج ال��وزن عن 
ال�ضيطرة؟ ل يوافق خراء 

هارفارد على ذلك.
)ال������وزن  ه���ي���و:  د.  ي���ق���ول 
ال����زائ����د ه���و ع���ام���ل خطر 
لالإ�ضابة  وم�ضتقل  ق���وي 
القلب.  ومر�س  بال�ضكري 
اأن  امل���ن���ط���ق���ي  غ������ري  م������ن 
يرفع ال��وزن ال��زائ��د خطر 
الأمرا�س املزمنة ويخّف�س 

خطر الوفاة(.
للتاأكيد  ط��ري��ق��ت��ان  ت���رز 
ثم  ال��ب��دان��ة  م�ضكلة  ع��ل��ى 
حت���دي���د ن�����ض��ب��ة اخل���ط���ر: 
م�����وؤ������ض�����ر ك����ت����ل����ة اجل�������ض���م 

وحميط اخل�ضر.
-1 موؤ�ضر كتلة اجل�ضم هو 
اجل�ضم.  ل��ده��ون  مقيا�س 
لح���ت�������ض���اب م���وؤ����ض���ر ك��ت��ل��ة 
ي��ج��ب �ضرب  اجل�����ض��م، 
ال�����������وزن )ب�����وح�����دة 

الباوند( بعدد 703، ثم ق�ضمة 
بالإن�س  ال��ط��ول  على  ال��ع��دد 
قبل ق�ضمة الرقم جمدداً 
ميكن  اأو  ال��ط��ول.  على 
www. زي��ارة موقع 
h e a l t h .
h a r v a r d .

 .edu/bmi
اح������ت�������������ض������ب 
م�����ع�����دل�����ك 
ع�������������ل�������������ى 
ال�����ن�����ح�����و 

الآتي:
اأق�������ل   •
م�������������������ن 
 1 8 ،5
وزن   =
ناق�س.

بني   •

18،5 و24،9 = وزن �ضحي.
• بني 25 و29،9 = وزن زائد.

• 30 وما فوق = بدانة.
-2 ي�����ض��ه��ل ق��ي��ا���س حم��ي��ط اخل�����ض��ر عر 
اخلطر  يرتفع  ق��ي��ا���س.  �ضريط  ا�ضتعمال 

ال�ضحي:
خ�ضرها  حميط  يبلغ  ال��ت��ي  امل���راأة  عند   •

35 اإن�ضاً وما فوق.
ال��ذي يبلغ حميط خ�ضره  الرجل  عند   •

40 اإن�ضاً وما فوق.

نق�ض الوزن
ق���د ت��ك��ون ال��ن��ح��اف��ة ظ���اه���رة رائ���ج���ة ل��ك��ّن 
نق�س الوزن قد ل يكون �ضحياً مع التقدم 
على  ال�ضن  كبار  بع�س  يحافظ  ال�ضن.  يف 
اأو  ت��غ��ذي��ة  ���ض��وء  ي��ع��ان��ون  لأن��ه��م  نحافتهم 

مر�ضاً مزمناً. 
ي��و���ض��ح د. ه��ي��و: )ي��ق��ل ع���دد ك��ب��ار ال�ضن 
م��ع��ظ��م��ه��م  يف   وي�����ك�����ون�����ون  ال���ن���ح���ي���ف���ني 

ممتلئني(.
كذلك، قد يعاين امل�ضابون بق�ضور القلب 
وال�ضرطان واأمرا�س خطرية اأخرى فقدان 
جيدة  �ضهيتهم  ك��ان��ت  ل��و  ح��ت��ى  ح���اد،  وزن 

ومنطهم الغذائي �ضليماً. 
ترافق ق�ضور  التي  املتالزمة  تمُ�ضمى هذه 
ال��دن��ف( وه��ي تزيد  القلب )م��ت��الزم��ة 

خ���ط���ر ال�����وف�����اة. ي��ف��ق��د امل�������ض���اب���ون ب��ت��ل��ك 
والأن�ضجة  وال��ع��ظ��ام  الع�ضالت  امل��ت��الزم��ة 

الرفيعة والدهون يف اأنحاء اجل�ضم. 
ك���ذل���ك، ي��رت��ف��ع خ��ط��ر ه�����ض��ا���ض��ة ال��ع��ظ��ام 

وال�ضعور بالتعب وال�ضعف ال�ضديد.

ما �سبب اختالف الآراء يف هذا 
املجال؟

ب��ح�����ض��ب د. ه��ي��و، ت��و���ض��ل��ت ال���درا����ض���ة اإىل 
ال��ب��دي��ن��ني  ل��ل��ج��دل، لأن  ا���ض��ت��ن��ت��اج م��ث��ري 
الأف���راد  م��ن  خمتلطة  مبجموعة  ق��ورن��وا 

الذين يحافظون على وزن طبيعي.
بينما حافظ  ون�ضيطاً،  البع�س مرناً  كان   
يف  يفرطون  لأنهم  نحافتهم  على  اآخ���رون 
التدخني اأو يعانون مر�ضاً مزمناً، وقد اأدى 
عند  ال��وف��اة  بخطر  ال�ضتخفاف  اإىل  ذل��ك 
البدينني،  وجماعة  الزائد  الوزن  اأ�ضحاب 
وم��ن��ح ان��ط��ب��اع��اً خ��اط��ئ��اً ب����اأن الأ���ض��خ��ا���س 
اأط����ول من  ل��ف��رتة  يعي�ضون  وزن����اً  الأث��ق��ل 

اأ�ضحاب الوزن الطبيعي.
م�ضاألة  ال���وزن  )اك��ت�����ض��اب  ه��ي��و:  د.  يو�ضح 
�ضائكة، اإذ من ال�ضهل اأن يخرج الو�ضع عن 
ال�ضيطرة. كما اأن الوزن الزائد له تداعيات 
خطر  يرتفع  ال���وزن،  زاد  كلما  متالحقة: 
الإ�ضابة مبر�س مزمن قد يوؤثر على طول 

احلياة ونوعيتها(.

راقب خ�ضرك... الوزن الزائد مرادف لداء القلب 

تعرفه:  اأن  يجب  ما  اإليك  ال��وزن،  باكت�ساب  تبداأ  حني 
حذار! فالدهون حول البطن خطرية جدًا!

الفرد  يبداأ  اأن  الطبيعي  من  الثالثني،  انطالقًا من عمر 
)حواىل  كبرية  الزيادة  تكون  ل  قد  ال��وزن.  باكت�ساب 
كيلوغرام يف ال�سنة( لكنها ترتاكم مع مرور الوقت. تلك 
البطن،  منطقة  يف  �سيما  ل  الإ�سافية،  الكيلوغرامات 

تزيد خطر الإ�سابة مبر�ض القلب.

�شحة وتغذية

23

االثنني  -  9   سبتمبر    2013 م   -   العـدد    10891
Monday    9    September    2013  -  Issue No   10891

طرق واأ�ضاليب ت�ضاعدك
 يف الإقالع عن التدخني

من يقول اأن الإقالع عن التدخني مهمة �ضهلة 
وي�����ض��رية، ف��ل��م ي��ج��رب ذل���ك ب��ع��د. الإق�����الع عن 
م�ضتحياًل.  لي�س  ول��ك��ن  �ضهاًل  لي�س  ال��ت��دخ��ني 
وتخطط  حت�ضب  اأن  عليك  مبعركة  اأ�ضبه  اإن��ه��ا 
لها جيداً كي تربحها. فيما يلي بع�س الأ�ضاليب 

التي �ضت�ضاعدك يف حربك �ضد التدخني:
1. ال��رتك��ي��ز: ي���رى ال��ع��ل��م��اء اأن����ك ك��ل��م��ا رك��زت 
ال�ضحية  العادات غري  الإق��الع عن  نتيجة  على 
وفوائدها، تزداد فر�ضك يف الإقالع فعلياً. فكلما 

يوفر  عنالتدخني  الإق���الع  اأن  فكرة  على  رك��زت 
فر�ضتك  زادت  كلما  ويح�ضن �ضحتك،  امل��ال  لك 

يف الإقالع عنه.
اإذا حاولت جتنب  2. جتنب م�ضببات التدخني: 
امل���واق���ف ال��ت��ي ع����ادة م���ا ت�����ض��ع��ل ف��ي��ه��ا ���ض��ي��ج��ارة 
العمل  تتخلل  التي  ال�ضرتاحة  مثل  وتدخنها، 
ويعر�س  �ضيجارة  ي�ضعل  �ضديق  مع  التواجد  اأو 

ن عليك تدخني واحدة معه،  ف�ضتكو

اأك��ر بكثري. غري الروتني  فر�ضتك يف الإق��الع 
الذي حولك لتزيد من فر�ضك يف ك�ضب معركة 

العمر �ضد التدخني.
خمتلف  على  اطلع  ال�ضرتاتيجيات:  و�ضع   .3
ال�ضرتاتيجيات املو�ضوعة واملتبعة لالإقالع عن 
التدخني واخرت الأن�ضب والتي تتوافق 

مع ظروفك واتبعها.
الريا�ضية:  ال��ت��م��اري��ن   .4
ي��ن�����ض��ح الأط������ب������اء ب�����ض��دة 
مب����م����ار�����ض����ة ال����ت����م����اري����ن 
من  تعزز  لأنها  الريا�ضية 

فر�ضك كثرياً.

ي��زي��د م��ن ج��اذب��ي��ت��ك: يف املا�ضي،  ال��ت��دخ��ني   .5
ج��ذاب��اً،  ال�ضاب  يجعل  التدخني  اأن  ���ض��ائ��داً  ك��ان 
يعد  احل��دي��ث ومل  الع�ضر  تغري يف  ذل��ك  ول��ك��ن 
التدخني مو�ضة جميلة ح�ضب الإح�ضائيات، لأن 
معظم النا�س يف�ضلون الرتباط باأ�ضخا�س غري 

مدخنني.
القلب: �ضع  باأمرا�س  الإ�ضابة  تقليل خطر   .6
هذه الفكرة ن�ضب عينيك، لأنك تدرك بال �ضك 
اأك��رث  واأن����ك  ل�ضحتك  ���ض��يء ج���داً  ال��ت��دخ��ني  اأن 
�ضخ�س يعلم كم يتعبك التدخني وما هو مقدار 

الأمل الذي ي�ضببه.

اأمل الظهر... فحو�ضات
 غري �ضرورية

وفق درا�ضة نمُ�ضرت يف جملة اجلمعية الطبية الأمريكية، يبدو اأن عدداً من 
فحو�ضات الت�ضوير بالرنني املغناطي�ضي لي�س �ضرورياً من الناحية الطبية 
ا�ضتعمل اخلراء  الظهر.  اأ�ضفل  باأمل يف  امل�ضابني  الأ�ضخا�س  اإىل  بالن�ضبة 
املغناطي�ضي  بالرنني  الت�ضوير  اأهمية  حول  قرار  لتخاذ  معروفة  معايري 
معاجلة  اأو  وت�ضخي�س  ال�ضداع  اأو  الظهر  اأمل  �ضبب  ملعرفة  يمُطلَب  ال��ذي 
�ضيء  اأي  عن  الفح�س  يك�ضف  ل  قد  احل���الت،  بع�س  يف  بفاعلية.  امل�ضكلة 

مفيد.
القطني  الفقري  العمود  فحو�ضات  من  فقط   44% اأن  الدرا�ضة  وج��دت 
)اأ�ضفل الظهر( تكون منا�ضبة. يف بقية الفحو�ضات، تبني اأن %56 منها 
اأي�ضاً  ال��درا���ض��ة  دققت  م��وؤك��دة(.  غ��ري  قيمة  )لها  اأو  منا�ضبة  غ��ري  تمُعتر 
بفاعلية الت�ضوير بالرنني املغناطي�ضي لك�ضف �ضبب ال�ضداع، لكنها لحظت 

اأن غالبية الفحو�ضات )%83( تمُعتر مفيدة من الناحية الطبية.
الظهر يف مرحلة معينة من حياتهم. لكن قبل  باأمل  النا�س  ي�ضعر معظم 
اخل�ضوع لفح�س ت�ضخي�ضي، يجب اأن يعرف املري�س اإذا كان الأمر �ضرورياً 
فعاًل. ميكن اأن تر�ضد فحو�ضات العمود الفقري القطني بتقنية الت�ضوير 
اختبارات  املغناطي�ضي خ�ضائ�س تبدو م�ضبوهة ومقلقة وت�ضتلزم  بالرنني 

لحقة وزيارات طبية ليتبني لحقاً عدم وجود اأي م�ضكلة.

�ضغط  ارتفاع  الزهامير... 
الدم وتر�ضبات اللويحات

قد يكون �ضبط �ضغط الدم اإحدى الو�ضائل لإبطاء ت�ضّكل تر�ضبات اللويحات 
يف الدماغ التي تمُعتر اإحدى عالمات مر�س األزهامير، وفق درا�ضة نمُ�ضرت 
ذل��ك  ينطبق   .JAMANeurology جم��ل��ة  يف  امل��ا���ض��ي  م��ار���س  يف 
خ�ضو�ضاً على َمن ميلكون متغرّياً وراثّياً يمُدعى اأبوليبوبروتني E4 الذي 

يزيد خطر الإ�ضابة بالألزهامير.
)ت��رتاوح  بالغاً  �ضخ�ضاً   120 نحو  تناولت  التي  ال��درا���ض��ة  ه��ذه  اكت�ضفت 
يعانون  َم��ن  اأن  والثمانني(،  والتا�ضعة  والأرب��ع��ني  ال�ضابعة  بني  اأعمارهم 
�ضغط دم مرتفعاً وهذا املتغرّي الوراثي، ميلكون مقداراً اأكر من لويحات 
بيتا-اأميلويد يف اأدمغتهم، مقارنة مبن ل ميلكون عاملَي اخلطر هذين اأو 
ميلكون اأحدهما فح�ضب. فقد تبنّي اأن َمن يعانون ارتفاع �ضغط الدم وهذا 

املتغرّي الوراثي ميلكون املقدار الأكر من اللويحات يف الدماغ.
يحتاج العلماء اإىل مزيد من الأبحاث ليحددوا كيفية تاأثري ارتفاع �ضغط 
الدم يف تطور داء األزهامير. لكن بخالف العامل الوراثي، من املمكن �ضبط 
واأخذ  ال��وزن،  الريا�ضة، خ�ضارة  بتناول غذاء �ضحي، ممار�ضة  الدم  �ضغط 

اأدوية تخف�س �ضغط الدم يف حال ن�ضحك طبيبك بذلك.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 192673                      بتاريخ :2013/7/30   
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

            Mr. CHENGSHAN QIU با�ض��م:ال�ضيد/   ت�ضينج�ضان كيو
وعنوانه : دبي / ديرة ،  �س. ب: 378485   هاتف: 04/2517626  فاك�س:  04/2517626

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
 اإدارة وتوجيه الأعمال ، الدعاية والإعالن  وتفعيل الن�ضاط املكتبي .

الواق�عة بالفئة: 35
�ضكل  يف  دائرة   S باللون الأ�ضود، ب�ضورة متميزة، وقد اأحاطت بحرف STI و�ضف العالمة:  كتب املخت�ضر
و   SILVER ه��ي  كلمات  ث��الث  م��ن  الأوىل  للحروف  يرمز  وه��و  والأخ�����ض��ر،  الذهبي  باللونني  خطوط 
 SILVER TIME INTERNATIONAL من م�ضمى ال�ضركة مقدمة الطلب  و   TIME
كامال  امل�ضمى  كتب  وقد   INTERNATIONAL GENERAL  TRADING L.L.C

حتت املخت�ضر باللون الأ�ضود.
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  9  �سبتمرب 2013 �لعدد 10891

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/
بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :   53563            تاريخ الإي�داع: 03 /  06  /  2003
با�ض��م :  ميلو لتجارة �س. ذ.م.م

وعنوانه : دبي / ديرة   ،  �س. ب: 4186   هاتف: 04/2342825  فاك�س:  04/2342815
وامل�ضجلة حتت رقم : )44411     (  بتاريخ:   04/  01  /2004 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ضتظل 
احلماية يف :    /     /  200  وحتى تاريخ :   /    /    200

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  9  �سبتمرب 2013 �لعدد 10891

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب  ت�ضجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ : 2012/04/11 املودعة حتت رقم : 171887  
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�ضم : �ضان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ضاكي ، �ضيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات 
و�ضرائها عند  الزبائن من معاينتها  لتمكني عامة  وذلك  الغري  ل�ضالح  ال�ضلع  ت�ضكيلة من  خدمات جتميع 
املتاجر  اأو  باجلملة  البيع  ومنافذ  التجزئة  متاجر  خالل  من  اخلدمات  هذه  مثل  توفر  ان  ميكن  احلاجة 
اأوام��ر  كتالوجات  م��ن  اأو  م��ارك��ت  ال�ضوبر  اأو  املتخ�ض�ضة  املتاجر  اأو  ال�ضغرية  املتاجر  اأو  الأق�����ض��ام  متعددة 
الت�ضوق  برامج  اأو  التلفزيون  اأو  اللكرتونية  املواقع  اأو على  العامة  الب�ضائع  كتالوجات  اأو  بالريد  ال�ضراء 
النطاق  وا�ضعة  الكرتونية  اأو مواقع  ال�ضبكية  املواقع  اأو  عاملية  �ضبكة حا�ضوب  اأو من خالل  التلفزيون  عر 
والزينة  والزخارف  هدايا احلفالت  اأخ��رى حتديداَ  الكرتونية  ات�ضالت  و�ضائل  اأو عن طريق  النرتنت  اأو 
واحللى وال�ضابون والعطور والزيوت العطرية وم�ضتح�ضرات التجميل وغ�ضولت لل�ضعر ومنتجات العناية 
بال�ضعر ومواد تواليت ومنظفات ا�ضنان ومنتجات ال�ضحة ال�ضخ�ضية وم�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل وك�ضط 
الأظافر  وملمع  بالأظافر  العناية  وم�ضتح�ضرات  الأظ��اف��ر  تقليم  واأدوات  والكي  الغ�ضيل  لأغ��را���س  وم��واد 
و�ضموع  �ضحية  وم�ضتح�ضرات  والأطفال  للر�ضع  واأغذية  حمية  وم��واد  م�ضتعارة  واأظافر  الأظافر  وط��الء 
وفتائل ولفافات لالإ�ضاءة و�ضحوم ومزلقات وزيوت للدهانات واأدوات قطع )�ضوك و�ضكاكني ومالعق( واأواين 
فخارية واأطقم العناية باأظافر اليدين واأدوات احلالقة واأموا�س احلالقة واآلت وعدد اآلية لأغرا�س املطابخ 
املنزلية وعدد يدوية تدار باليد واأفالم وكامريات واأقرا�س �ضور وم�ضجالت فيديو ومنتجات  والأغرا�س 
واإر�ضال  ت�ضجيل  ومعدات  واأجهزة  واأقرا�س  وا�ضطوانات  فيديو  واأ�ضرطة  �ضمعية  واأ�ضرطة  وب�ضرية  �ضمعية 
و/ وم�ضغالت  الكا�ضيت  اأ�ضرطة  وم�ضجالت  وم�ضغالت  تلفزيون  واأج��ه��زة  ال�ضور  و/اأو  ال�ضوت  ن�ضخ  و/اأو 

والهواتف  الهاتف  واأجهزة  الراديو  واأجهزة  الأقرا�س  و/اأو م�ضغالت  كا�ضيت  الفيديو  اأ�ضرطة  اأو م�ضجالت 
الال�ضلكية والهواتف النقالة وعلب الهواتف النقالة وزخارف واأ�ضرطة للهواتف وموؤ�ضرات املكاملات الهاتفية 
واآلت حا�ضبة والألعاب الإلكرتونية واألعاب احلا�ضوب واأفالم الت�ضوير ال�ضينمائي واأ�ضواء واملراوح واأواين 
طهي وقوالب الكعك واحللوى وحمم�ضات اخلبز واأفران واأدوات املطابخ والأواين واحلاويات املعدة لتقدمي 
اأو تخزين الطعام و/اأو ال�ضراب وعيدان الأكل واأدوات قطع واأواين خزف واأواين خزف �ضيني واأواين بلورية 
خزفية  واأواين  النا�ضج  الطني  من  م�ضنوعة  واأواين  زجاجية  واأواين  ف�ضية  واأواين  باملينا  مطلية  واأواين 
وخزفيات وجمففات �ضعر وم�ضابيح ومظالت م�ضابيح وقطع وتركيبات امل�ضابيح وعربات الأطفال وبالونات 
واملجوهرات  بها  والقطع اخلا�ضة  والأج��زاء  والكماليات  واحلائط  واليد  و�ضاعات اجليب  للدرجات  واأب��واق 
واآلت  مو�ضيقية  و�ضناديق  بها  مطلية  اأو  نفي�ضة  معادن  من  م�ضنوعة  و�ضلع  واحللى  املقلدة  واملجوهرات 
هذه  من  امل�ضنوعة  واملنتجات  املقوى  وال��ورق  وال��ورق  والقرطا�ضية  فوتوغرافية  و�ضور  و�ضور  مو�ضيقية 
واملجالت  وال�ضحف  والكتب  واملطبوعات  الكتابة  واأدوات  التلوين  وفرا�ضي  الفنانني  ودهانات  وم��واد  امل��واد 
والدوريات وبطاقات التهنئة وبطاقات الكري�ضما�س وورق اللعب ومواد احل�ضو والتغليف واإطارات وم�ضاند 
ال�ضور ومواد الل�ضق امل�ضتعملة يف القرطا�ضية اأو لغايات منزلية واملنتجات امل�ضنوعة من اجللد و/اأو تقليد 
ال�ضفرية وحمافظ نقود وحمافظ جيب واملظالت والع�ضي والأث��اث واملرايا  اجللود واحلقائب واحلقائب 
واأواين  واأدوات  �ضغرية  منزلية  وتركيبات  اأ�ضماء  ول��وح��ات  وح��اوي��ات  و�ضناديق  واأوت���اد  معاطف  وع��الق��ات 
اأ�ضفنج وفرا�ضي واأدوات لأغرا�س التنظيف ونظارات طبية  واأوعية لال�ضتعمال املنزيل وللمطبخ واأم�ضاط، 
الن�ضيج  ومنتجات  واملن�ضوجات  النظارات  وملحقات  وعلب  �ضم�ضية  ون��ظ��ارات  الطبية  النظارات  واإط���ارات 
القدم  واملناديل واملالب�س ولبا�س  والأث��اث واخل��ردوات  واملفار�س  واملناديل  واملوائد  الأ�ضرة  وبيا�ضات  اأغطية 
ودبابي�س  ومطرزات  وخمرمات  )الأو�ضحة(  والأ�ضرطة  الزينة  وجدائل  وال�ضارات  والأزرار  الراأ�س  واأغطية 
وحلى لل�ضعر وم�ضابك وحلى لالأحذية وحلى للقبعات وزمامات وزمامات انزلقية و�ضجاد وب�ضط وح�ضر 
واأطعمة  امليالد  عيد  ل�ضجر  وزينات  ريا�ضية  وادوات  وعرائ�س ومتاثيل �ضغرية  اللعب  واأدوات  ولعب  ودمى 
وم�ضروبات وحلويات ومنتجات الأزهار وثقاب و�ضيجار و�ضجائر واأدوات املدخنني ، عر�س ال�ضلع على و�ضائل 
ات�ضالت لغايات البيع بالتجزئة ، الدعاية والأعالن ، تنظيم املعار�س والعرو�س التجارية للغايات التجارية 
اأو الإعالنية ، ن�ضر ن�ضو�س الدعاية والعالن ، ترويج املبيعات لالآخرين ، وكالت العالن ، اإدارة العمال 
الع��الن   ، احلا�ضوب  بيانات  قواعد  يف  املعلومات  جتميع   ، والت�ضدير  ال�ضترياد  وك��الت   ، التمثيل  فناين 
، الدعاية والع��الن اخلارجي ، توظيف الف��راد ،  ، ابحاث الت�ضويق  اأعمال الفنادق  اإدارة   ، بالريد املبا�ضر 
وكالت الدعاية ، العالن بالراديو ، العالن بالتلفزيون ، العالن والدعاية املبا�ضرة على �ضبكات احلا�ضوب 
، خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين )�ضراء �ضلع وخدمات لعمال اأخرى( ، تاأجري وقت للدعاية والأعالن 
يف و�ضائل العالم ، تاأجري الآلت واملعدات املكتبية ، تاأجري اآلت البيع ، الدعاية والإعالن بالطلب الريدي 
ن�ضح  )حمل  للم�ضتهلكني  ون�ضائح  جتارية  معلومات   ، الغري  وخدمات  �ضلع  لرتخي�س  التجارية  الإدارة   ،
امل�ضتهلك( ، عر�س ال�ضلع ، خدمات ت�ضويق ، اإنتاج الأفالم الإعالنية ،  العالقات العامة ، الدعاية والإعالن 
، تاأجري مواد الدعاية والإعالن ، تاأجري امل�ضاحات الإعالنية ، تاأجري اآلت الن�ضخ بالت�ضوير ، خدمات عر�س 

عامة ، جميعها واقعة يف الفئة 35.
الواقعة بالفئة : 35

بخط  الإجنليزية  باللغة    CHARMMYKITTY الكلمات  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�ضف 
وطريقة مميزة وفوق الكلمات ر�ضم كاريكاتوري لوجه هرة �ضغرية ت�ضع ربطة فرا�ضية.

ال�ضرتاطات
اأو   ، القت�ضاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوباً  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 

اإر�ضاله بالريد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  9  �سبتمرب 2013 �لعدد 10891

EAT 62441

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب  ت�ضجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/05/10 املودعة حتت رقم : 173399  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�ضم : اإميج ني�ضن اأبو ظبي منطقة حرة –  ذ.م.م

وعنوانه : �س.ب. 63 ، اأبو ظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات 

اأو  ال�ضوت  ن�ضخ  اأو  اإر�ضال  اأو  ت�ضجيل  اأجهزة   ، التعليم  واأدوات  اأجهزة  و  وال�ضينمائي  الفوتوغرايف  الت�ضوير  واأدوات  اأجهزة 
ال�ضتعمالت  متعددة  رقمية  فيديو  اأقرا�س   ، مدجمة  اأقرا�س   ، ت�ضجيل  اأقرا�س   ، مغناطي�ضية  بيانات  حامالت   ، ال�ضور 
معدات   ، حا�ضبة  اآلت   ، النقد  ت�ضجيل  اآلت   ، النقد  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة  اآل��ي��ات   ، اأخ��رى  رقمية  ت�ضجيل  وو�ضائط 
واأجهزة الكمبيوتر ملعاجلة البيانات ، برجميات كمبيوتر ، هوائيات ، كامريات فيديو ، كامريات ت�ضوير �ضينمائي ، كامريات 
اأفالم ت�ضوير �ضينمائي   ، ال�ضينمائي  الت�ضوير  اأفالم  اإعداد  اأجهزة   ، ، كامريات ت�ضوير�ضينمائي  )للت�ضوير الفوتوغرايف( 
م�ضفرات   ، للتنزيل  قابلة  ومو�ضيقى  �ضور  ملفات   ، وب�ضرية  مغناطي�ضية  بيانلت  تخزين  و�ضائط   ، لل�ضوء(  )معر�ضة 
مغناطي�ضية ، اأجهزة قطع الأفالم ، اأجهزة اإعداد اأفالم الت�ضوير ال�ضينمائي ، اأجهزة حتكم عن بعد ، معدات حتديد م�ضدر 
ال�ضوت ، اأجهزة ت�ضجيل ال�ضوت ، حامالت لت�ضجيل ال�ضوت ، اأقرا�س ت�ضجيل ال�ضوت ، اأ�ضرطة ت�ضجيل ال�ضوت ، اأجهزة ن�ضخ 

ال�ضوت ، اأجهزة نقل ال�ضوت ، اأ�ضرطة فيديو ، م�ضجالت فيديو. - الواقعة بالفئة : 9
و�ضف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي IMAGE NATION باللغة الإجنليزية.

ال�ضرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله بالريد امل�ضجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  9  �سبتمرب 2013 �لعدد 10891

EAT 62266

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /
 التميمي وم�ضاركوه 

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

  
املودعة حتت رقم : 2108

با�ضم : امريكان �ضيجاريت كومباين )اوفر�ضيز( ليمتد )�ضوي�ضرا(
وعنوانه : زايلروج 4 ، زوج 6300 ، �ضوي�ضرا.

بتاريخ : 25 يناير 1995 امل�ضجلة حتت رقم : 1301  
الفئة : 34

املنتجات : ال�ضجائر ، التبغ ومنتجات التبغ ، القداحات ، الكريت )الثقاب( و �ضائر اأدوات املدخنني.
ال�ضرتاطات : احلماية للعالمة يف جمملها.

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :2013/09/19 
وحتى تاريخ : 2023/09/19

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  9  �سبتمرب 2013 �لعدد 10891

EAT 10002

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /
 التميمي وم�ضاركوه 

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 55920

با�ضم : متويل ذ.م.م
وعنوانه : مكتب ملك خليفة بن د�ضماك ، بر دبي ، القوز ، الإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ : 06 يونيو 2004 امل�ضجلة حتت رقم : 47008  
الفئة : 36

 ، امل�ضاربة   ، الإ�ضت�ضناع   ، املرابحة   ، ، الإج��ازة  التمويل الإ�ضالمي   ، العقاري  التمويل ال�ضتثمار   : املنتجات 
اأعمال م�ضرفية ، �ضم�ضرة ، خدمات ت�ضفية ، اأعمال مالية ، ا�ضت�ضارة مالية ، ا�ضت�ضارة تاأمني ، خدمات بطاقات 
الئتمان واخل�ضم ، خدمات حت�ضيل ديون وكالة ، خدمات متويل ، متويل �ضراء العقود ، رهونات م�ضرفية.

ال�ضرتاطات : عدم املطالبة بحق خا�س عن الكلمة "متويل".
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :2013/09/17 

وحتى تاريخ : 2023/09/17
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  9  �سبتمرب 2013 �لعدد 10891

EAT 13646

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /
 التميمي وم�ضاركوه 

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 56879

با�ضم : كريديت اجريكول كوربوريت انف�ضتمنت بنك
وعنوانه : مكتب رقم 2101 و 2201 ، الطابق 21 ، الفتان كرن�ضي هاو�س ، مركز دبي املايل العاملي ، �س.ب. 

506611 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ : 01 مار�س 2005 امل�ضجلة حتت رقم : 51613  

الفئة : 36
 املنتجات :  خدمات م�ضرفية. 

ال�ضرتاطات 
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :2013/11/02 

وحتى تاريخ : 2023/11/02
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  9  �سبتمرب 2013 �لعدد 10891

EAT 14066

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب  ت�ضجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/24 املودعة حتت رقم : 175692  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�ضم : رابي�ضكان �ضي�ضتمز، انك.

وعنوانه : 2805 كولومبيا �ضرتيت ، توران�س ، كاليفورنيا 90503 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات 

الرت���دادي  للت�ضتت  ال�ضينية  الأ�ضعة  واأج��ه��زة  واملتحركة  الثابتة  ال�ضينية  الأ�ضعة  اأج��ه��زة  و�ضيانة  تركيب 
واأجهزة اأ�ضعة غاما واأجهزة واأدوات واأنظمة فح�س بالرتدد الال�ضلكي واأجهزة واأدوات واأنظمة فح�س اأ�ضا�ضه 

النيوترون.
الواقعة بالفئة : 37

و�ضف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة RAPISCAN باللغة الإجنليزية.
ال�ضرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  9  �سبتمرب 2013 �لعدد 10891

EAT 61810

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/املالك:الظالل لتجارة قطع غيار ال�ضيارات
  TECH - ALF :طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:193286       بتاريخ:2013/6/13 م
با�ض��م:الظالل لتجارة قطع غيار ال�ضيارات

وعنوانه:ال�ضور ، ال�ضارقة ، ���س.ب:27164 ، ه��ات��ف:5448560 06 ، فاك�س: 5448560 06 ، الم��ارات العربية 
املتحدة 

امت�ضا�س  مركبات  مزلقات  �ضناعية  و�ضحوم  زي��وت  بالفئة:4  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�ضلع  لتمييز  وذل��ك 
وترطيب وتثبيت الغبار )مبا يف ذلك وقود املحركات( ومواد ا�ضاءة �ضموع وفتائل لال�ضاءة جرافيت تزليق 

�ضحم تزليق زيت تزليق وقود حمركات زيت حمركات .
 ALT باللون ال�ضود ب�ضورة متميزة حيث كتبت الكلمة TECH - ALF  و�ضف العالمة:كتب امل�ضمى
بفنط كبري بينما كتبت الكلمة TECH بفنط ا�ضغر قليال وعلى اجلانب المين من امل�ضمى يوجد ت�ضميم 
بي�ضاوي باطار عري�س مزدوج وبتدرجات من اللوان ال�ضود والبي�س والرمادي وداخله خطوط متعرجة 

بنف�س تدرجات اللوان . 
ال�ض��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  9  �سبتمرب 2013 �لعدد 10891
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كان البع�س يعتقد انه بعد عودة م�ضتعمرة هونغ كونغ اإىل ال�ضيادة ال�ضينية 
مرة اأخرى يف عام 1997، ان كل �ضيء �ضوف يتغري فيها، غري انه مل يتغري 
الكثري، �ضوى ان �ضناديق الريد احلمراء �ضبغت باللون الأخ�ضر، واختفت 
�ضورة امللكة اليزابيث من طوابع الريد. ومن بع�س ما تغري ان ناطحات 

ال�ضحاب باتت اأطول واأكرث فخامة وعدداً.
وبالن�ضبة لل�ضائح فاإن ذلك يعني ان اأف�ضل ما يف هونغ كونغ قد مت احلفاظ 
عليه، اإذ ما زالت العبارات ال�ضغرية ذات اللونني الأخ�ضر والأبي�س تعر 

البحر جيئة وذهاباً فيما بني تولون يف الر ال�ضيني وجزيرة هونغ كونغ.
كما ان اللغة الإنكليزية اإىل جانب الكانتونية مازالتا اللغتني الر�ضميتني 
اأع��ل��ى نقطة يف  اإىل  ال����زوار  ت���رام م��ا زال���ت تنقل  ل��ل��ب��الد. وع��رب��ات البيك 
ناطحات  على  والط��الل  الباهرة  الطبيعية  باملناظر  لال�ضتمتاع  اجلزيرة 
ال�ضحاب عر املرفاأ باجتاه الر ال�ضيني. وما زالت عربات التزام ذات اللون 
منذ  الغرب  اإىل  ال�ضرق  من  كونغ  هونغ  عر  تنتقل  ظلت  التي  الأخ�ضر. 
ما  كونغ  وهونغ  املدينة.  عر  الركاب  نقل  يف  مبهمتها  تقوم   1904 عام 
ال��رتام ذات  الدنيا فقط ت�ضتخدم عربات  ث��الث مناطق يف  زال��ت من بني 

الدورين.
ال�ضوارع  ط��ول  على  املدينة  خ���ارج  اإىل  بالبا�س  الن��ت��ق��ال  للزائر  ومي��ك��ن 
وي�ضتمتع  ك��ون��غ  ه��ون��غ  يف  لي�س  ب��اأن��ه  �ضي�ضعر  وه��ن��اك  املتعرجة  امل��ن��ح��درة 
ذات  الورقية  الطائرات  ي�ضاهد  ريبل�س حيث  �ضاطئ خليج  على  باجللو�س 

اللون الأ�ضود التي حتلق فوق اجلروف اخل�ضراء املطلة على البحر.

وهونغ كونغ تعد مثالية بالن�ضبة للزوار من حمبي الت�ضوق، حيث ميكن ان 
جتد فيها حمال جلميع الأ�ضماء الكبرية يف عامل املو�ضة، وجميعها �ضمن 
كولون  يف  هاربر�ضيتي  جممع  ويعتر  ومكّيفة.  فخمة  جتارية  جممعات 

الكر يف املدينة، وهو ي�ضم 700 حمل جتاري.
وبعيداً عن تلك املجمعات التجارية تعد هونغ كونغ مكاناً فريداً يجد فيه 
املت�ضوق البدلت واجلاكيتات والحذية التي ت�ضمم ح�ضب الطلب. ويعتر 
�ضارع هوليوود رود املكان الذي يجد فيه الزائر القطع الفنية وامل�ضنوعات 

اليدوية والعاديات القدمية )النتيكات(.
قد تكون ال��رثوة مرتكزة يف جزيرة هونغ كونغ، غري ان �ضقيقتها كولون 
تتميز بحياتها الليلية البديعة، وبطابعها املحلي. وميكن للزائر ال�ضري عر 
�ضارع ناثان رود يف الليل و�ضوف يجد ت�ضابها بينه وبني ال�ضري يف �ضاحة تاميز 
�ضكوير يف نيويورك، فهو ميتلئ بال�ضجيج وبالألوان الفاقعة، ولكنه يبدو 
مكاناً اآمناً. وي�ضتطيع الزائز اي�ضا التجول يف ال�ضوارع الداخلية ل�ضتك�ضاف 
التوجه اىل �ضوق �ضارع تيمبل  الليل  اآخر  املنطقة.وميكنه يف  جوانب تلك 
الليل.  منت�ضف  بعد  ما  اىل  ابوابها  فاحتة  املحالت  ت�ضتمر  �ضرتيت حيث 
امل�ضاومات  دون  من  ولكن  ال�ضرقية،  ال��ب��ازارات  طابع  ال�ضوق  ه��ذا  ويحمل 
الباهرة  ال��ب��ازارات. وخلف تلك ال�ضواء  تلك  بها  ت�ضتهر  التي  ال�ضعار  يف 
يرى الزائر م�ضاكن املواطنني ال�ضينيني العاديني. وبنايات ال�ضقق املتعددة 
الدوار وعلى �ضرفاتها حبال الغ�ضيل ووحدات تكييف الهواء القدمية على 

اجلدران. كما تتميز هذه املنطقة باأ�ضواقها ومطاعمها ال�ضعبية.

هوجن كوجن.. عوامل حديثة وتقليدية متعاي�ضة

خام�ض اأكرب مدن ولية كاليفورنيا

لونغ بيت�س )ال�ضاحل الطويل( .. اأجمل املوانئ

حــ�ل العــامل

25

لو�س  نهر  منفذ  عند  ال�ضفن  وتفريغ  �ضحن  راف��ع��ات  تطل 
بيت�س  ل��ون��غ  منحت  ال��ت��ي  ال�ضناعية،  وامل��ن��ط��ق��ة  اجن��ل��و���س، 
ال�ضخ�ضية  ا�ضتمرار  م��ن  بالرغم  ول��ك��ن  و�ضمتها،  �ضمعتها 
جوانبها  بع�س  فان  للمدينة،  التجارية  البحرية  ال�ضمة  او 
ال�����ض��ن��اع��ي��ة ب����داأت ت��ت��غ��ري وب��ات��ت ت���رز ج��وان��ب اخ����رى ذات 
طابع فني وح�ضري حديث، فقد حدثت حتولت يف منطقة 
ال�����ض��اط��ئ ال��ب��ح��ري م��ن خ���الل اع����ادة ت��ط��وي��ره��ا وحتديثها، 
وا�ضبحت امليناء الآن الذي ي�ضتقبل بواخر نقل الب�ضائع اىل 

جانب البواخر ال�ضياحية.
وتتميز لونغ بيت�س ب�ضاطئها الرملي ومبركز املدينة ال�ضغري 
ذات  املرتفعة  وابراجها  القليلة  الدوار  ذات  مببانيه  احلجم 
املعمار املميز، التي تنتمي اىل مدر�ضة اآرت ديكو، و�ضواحيها 
ال��ع��ادي��ة ب��ب��ي��وت��ه��ا ذات ال��ط��اب��ق ال���واح���د وال��ت��ي حت��ي��ط بها 

احلدائق املدارية.
تقطنها  وجيوبا  مميزة،  متاحف  بيت�س  لونغ  مدينة  وت�ضم 

اجل��م��اع��ات الث��ن��ي��ة وال��ع��دي��د م���ن امل��ن��ت��م��ني اىل ال��ث��ق��اف��ات 
يف  �ضائعة  وه��ي  املجتمع،  هام�س  على  ت��ق��وم  ال��ت��ي  الثانوية 
منطقة جنوب كاليفورنيا، وهي اي�ضا مدينة تقوم على �ضكل 
طبقات ذات طابع خمتلف ومزاج ح�ضري، وت�ضكل جزءاً من 
�ضريط التجمعات التجارية املمتد الذي يعتر �ضمة املناطق 

الطرفية ملدينة لو�س اجنلو�س.
وقد مت يف املدينة اعادة حتديث وتطوير حمل لبيع الثاث 
يعود اىل الع�ضرينات من القرن املا�ضي، وجرى حتويله اىل 
مبنى  وه��و  للفنون،  فيليدج  اإي�ضت  منطقة  يف  ثقايف  مركز 
مت�ضع ما زال يحتفظ بار�ضياته اخل�ضبية واعمدته ال�ضلية، 
املو�ضيقى،  وا�ضطوانات  ا�ضرطة  لبيع  حماًل  الآن  ي�ضم  وهو 
يعد من اهم انواع من املحالت، واىل جوار هذا املحل يوجد 
مقهى برلني، الذي يقدم انواعا خمتلفة من ال�ضاي، والقهوة 

وم�ضروب ال�ضكولته املك�ضيكي ال�ضاخن.
ويوجد يف لونغ بيت�س �ضفينة كوين ماري ال�ضياحية القدمية 

التي تعود اىل عام 1936، وقد مت حتويلها اىل مزار �ضياحي 
تعيد  التي  واملقاهي،  املطاعم  من  العديد  به  يوجد  وفندق 
اىل  تعود  التي  ال�ضياحية  تايتنك  �ضفينة  اج��واء  اىل  الزائر 

ذات الفرتة.
الفنون الثنية  بيت�س متحف  الثقافية يف لونغ  املعامل  ومن 
جلزر املحيط الهادئ، الذي يهتم بجمع كل ما يتعلق بثقافات 
واملن�ضوجات  التماثيل،  بع�س  املتحف  ويعر�س  اجل��زر  �ضكان 
باجلزر  ال�ضلة  ذات  وامل��ج��وه��رات  احل��ل��ي  وق��ط��ع  وال��ل��وح��ات 

املمتدة عر املحيط الهادئ.
ي�ضم  ال��ذي  رو،  ري��رتو  ���ض��ارع  يف  التجول  للزائر  ميكن  كما 
النتيكات من  او  العتيقة  العاديات  بيع  العديد من حمالت 

مالب�س واثاث وا�ضياء قدمية خمتلفة.
وكجزء من حتول لونغ بيت�س اىل ان ت�ضبح من اكرث املدن 
ا�ضتخداما للدراجات الهوائية، �ضيدت املدينة طرقاً للدراجات 
وحمطة للدراجات، وهناك فعالية ا�ضبوعية تقام كل يوم �ضبت 

الدراجات،  ا�ضتخدام  على  للتحفيز 
بل وبداأت املدينة يف اقامة مهرجان 
�ضنوي للدراجات يقام يف �ضهر مايو 
ع��ام، وهناك ج��ولت تنظم  من كل 
ب��ا���ض��ت��خ��دام ال���دراج���ة ع��ر منطقة 
امل����رف����اأ يف امل���دي���ن���ة مت��ت��د ل��ف��رتات 
45 دقيقة اىل  زمنية خمتلفة من 

�ضاعتني ون�ضف ال�ضاعة.
اك��ر  ل��ون��غ بيت�س م��وط��ن  وت��ع��ت��ر 
خ��ارج كمبوديا،  جالية من اخلمري 
وه���ن���ال���ك م���ط���اع���م ع����دي����دة ت��ق��دم 
اطباقاً من املطبخ الكمبودي وغريه 
كما  الآ�ضيوية،  الطعمة  ان��واع  من 
انها ت�ضكل جانباً من جوانب التنوع 

الثني والثقايف للمدينة.
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مليون ن�ضخة 
من انعدام اللون

ن�ضر الكاتب واملرتجم الياباين هاروكي موراكامي اأحدث رواياته )انعدام 
الأول  الأ�ضبوع  يف  ال��رواي��ة  باعت  الأمريكية.  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  اللون( 

لن�ضرها ما يقارب من مليون ن�ضخة يف اليابان.
ح�ضل املوؤلف على جوائز اأدبية عاملية عدة، اأبرزها جائزة فرانك كافكا عن 
كاأحد  )الغارديان(  �ضحيفة  �ضنفته  كذلك  ال�ضاطئ(،  على  )كافكا  روايته 
اأبرز الروائيني على قيد احلياة يف العامل، وو�ضف النقاد الرواية باأنها عمل 
النا�ضرين يتهافتون على  اأدبي خيايل معقد وعميق للغاية، وهو ما جعل 

ن�ضرها يف الوليات املتحدة. 
اأ�ضماء  اأن  ه��و  ال��ل��ون(  )ع���دمي  ل��ل��رواي��ة  ت�ضميته  �ضبب  اأن  امل��وؤل��ف،  اأو���ض��ح 
ال�ضخ�ضيات حتتوي على لون، عدا البطل الذي ل يحتوي اأ�ضمه على معنى 

لون، ولذا جاء امل�ضمى عدمي اللون.
ت��دور الأح���داث ح��ول البطل ال��ذي يعتزله الأ���ض��دق��اء م��ن دون �ضبب، ما 
يعر�ضه ل�ضدمة ياأخذ وقتاً حتى يتعافى منها، ثم يحب فرتف�س حبيبته 
الهرب  اأ�ضدقائه له وعدم  اأن يواجه حقيقة رف�س  اإذا قرر  اإل  هذا احلب 

منها بالتوجه اإليهم ي�ضاألهم عن �ضبب اعتزاله ورف�ضهم له.

متديد موعد امل�ضاركة يف جائزة الإمارات 
للرواية حتى 15 اأكتوبر املقبل

اأعلنت اإدارة جائزة الإمارات للرواية عن متديد موعد امل�ضاركة يف الدورة 
الأوىل للجائزة حتى منت�ضف �ضهر اأكتوبر املقبل لإتاحة املجال اأمام م�ضاركة 
ال�ضحي  ذكر جمال  و  ال��رواي��ة.  كتابة  الإماراتيني يف  املوهوبني  املزيد من 
اإدارة جائزة الإم��ارات للرواية تلقت العديد من  اأن  الأم��ني العام للجائزة 
امل�ضاركة  موعد  بتمديد  اأ�ضحابها  يطالب  التي  والت�ضالت  ال�ضتف�ضارات 
حتى يتمكنوا من اإنهاء رواياتهم وتطويرها وحت�ضينها ل�ضمان توافقها مع 
�ضروط اجلائزةوجعلها مر�ضحة قوية للفوز. واأ�ضار ال�ضحي اإىل اأن جائزة 
اإ�ضافة جديدة  ت�ضكل  املا�ضي  يونيو  اأعلن عنها يف  التي  للرواية  الإم��ارات 
ال�ضيخ  الإماراتي وهي تقام حتت رعاية كرمية من �ضمو  الثقايف  للم�ضهد 
موؤ�ض�ضة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  اخلارجية  وزير  نهيان  اآل  زايد  بن  عبداهلل 
الإمارات لتنمية ال�ضباب وبالتعاون مع تو فو 54 وتهدف اإىل تقدير ودعم 
املواهب الأدبية الإماراتية وت�ضليط ال�ضوء على الثقافة الأدبية يف املجتمع 
اأن اجل��ائ��زة  ال��ق��راءة وال��ك��ت��اب��ة. واو���ض��ح  اأهمية  الإم���ارات���ي وتثقيفه ح��ول 
تت�ضمن ثالث فئات خمتلفة هي جائزة اأف�ضل رواية«وجائزة اأف�ضل رواية 
مفتوح  اجلائزة  على  والتناف�س  املميز  الإم��ارات��ي  الكاتب  ق�ضرية«وجائزة 
الأعمار وميكن احل�ضول  كافة  الإماراتيني من اجلن�ضني ومن  كافة  اأمام 
امل�ضاركةومعلومات تف�ضيلية عن اجلائزةمن خالل موقعها  ا�ضتمارة  على 
الإلكرتوين. ومن املقرر الإعالن عن الروايات الفائزة باجلائزة قبل نهاية 
ال��رواي��ات  اأم���ام اجلمهور لرتتيب  امل��ج��ال  فتح  يتم  اأن  بعد  اجل���اري  ال��ع��ام 
تختارها  التي  ال��رواي��ات  ب��ني  م��ن  وذل��ك  الأوىل  الثالثة  باملراكز  الفائزة 
يف  �ضابقة  الختيارت�ضكل  يف  الطريقة  وه��ذه  فئة.  ك��ل  يف  التحكيم  جلنة 
اجلوائز الأدبية العربية وتهدف اإىل تقا�ضم الأدوار بني النقاد اأو املحكمني 
واجلمهور اأو القراء يف اختيار الروايات الأف�ضل. يجدر بالذكر ان جائزة 
الإمارات للرواية هي الأوىل من نوعها يف الإمارات وقد اأ�ضهمت رعاية �ضمو 
اآل نهيان لها يف رفع م�ضتوى متيزها كما تهدف  زاي��د  ال�ضيخ عبداهلل بن 
مع  وتتما�ضى  املبدعني  الإماراتيني  الكتاب  وتقدير  ت�ضجيع  اإىل  اجلائزة 
التزام اإمارة اأبوظبي بزيادة الوعي حول الثقافة الأدبية الغنية يف الدولة 
الكتابة  لت�ضجيع  خمتلفة  اأدب��ي��ة  وم�ضروعات  م��ب��ادرات  اإط��الق  خ��الل  من 

والقراءة وروح الإبداع.

للكتاب  ال��دويل  ال�ضارقة  معر�س 
يفتح الباب مل�ضاركة اأكرب للنا�ضرين 

الرو�س يف دورته املقبلة 
عقد وفد معر�س ال�ضارقة الدويل للكتاب امل�ضارك 
خالل م�ضاركته يف الدورة احلالية ملعر�س مو�ضكو 
املعر�س بحث  رئي�س  اجتماعا مع  للكتاب  ال��دويل 
خالله امكانات تو�ضيع نطاق التعاون بني اجلانبني 
وت��ب��ادل اخل����رات ب��ني امل��ع��ر���ض��ني. ك��م��ا مت خ��الل 
ال�ضارقة  معر�س  مدير  ال��ع��ام��ري  احمد  اجتماع 
ال�����دويل ل��ل��ك��ت��اب ون��ي��ك��ولي اوف�����ض��ان��ك��وف م��دي��ر 
اآف��اق تبادل  ال��دويل للكتاب بحث  معر�س مو�ضكو 
اخل��رات بني اجلانبني مبا فيها خرات املثقفني 
من  والعديد  وخارجها  مو�ضكو  داخ��ل  والنا�ضرين 
اإدارة  وفد  ال�ضلة. وحر�س  ذات  الأخ��رى  املجالت 
امل�ضاركة  خ��الل  للكتاب  ال��دويل  ال�ضارقة  معر�س 
اأق��ام��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ح��ا���ض��رات املختلفة  ع��ل��ى ح�����ض��ور 
يختتم  وال����ذي  للكتاب  ال����دويل  مو�ضكو  م��ع��ر���س 
والثقافة  الن�ضر  ب��ع��امل  واخل��ا���ض��ة  غ��دا  فعالياته 
املمار�ضات  اف�ضل  اإمكانات  لتو�ضيع  وذل��ك  والكتب 
والتخ�ض�س يف هذا املجال . وحول جهود املعر�س 
ال��ق��ادم��ة  ال����دورة  رو����س يف  م�����ض��ارك��ني  ل�ضتقطاب 
ال��دويل  ال�ضارقة  معر�س  ان  العامري  احمد  ق��ال 
الرو�س  للنا�ضرين  ت�ضهيالت  تقدمي  على  للكتاب 
للم�ضاركة بقوة وبحجم اأكر عن ال�ضنوات ال�ضابقة 
كما  لديهم  والثقايف  املعريف  املنتج  من  لال�ضتفادة 
حر�س على �ضمهم يف الرنامج الثقايف للمعر�س 
رو���س  وم��ث��ق��ف��ني  م��ف��ك��ري��ن  ا�ضت�ضافة  خ���الل  م��ن 
ل��ال���ض��ت��ف��ادة م��ن خ��رات��ه��م يف ه���ذا امل��ج��ال خ��الل 
لهم  وال��رتوي��ج  النقا�ضية  واحل��ل��ق��ات  امل��ح��ا���ض��رات 
اجلمهور  م��ن  ع��دد  اأك���ر  ل�ضتقطاب  اأك���ر  ب�ضكل 

املهتمني بالكتب والثقافة الرو�ضية. 

جيم�س �ضالرت.. الرواية املوؤّجلة
ثقافة وفن�ن

خرٌب كبري احتفت به و�سائل الإعالم قبل فرتة، �سي�سهد هذا العام 2013 �سدور رواية جديدة للكاتب 
الأمريكي جيم�ض �سالرت. �سيعود الكاتب الثمانيني اإىل الأ�سواء بعد ابتعاده عن الو�سط الروائي 34 عامًا، 

منذ ن�سر روايته الأخرية )وجوه مفردة( عام 1979. خرب جيد لقراء الكاتب احلداثي الكبري الذي 
يتوقعون منه - كالعادة- اأن يفاجئهم بعمل موؤثر يتميز باللغة والبنية واملو�سوع.

ج��ي��م�����س ���ض��ال��رت )امل���ول���ود ب��ا���ض��م جيم�س 
 )1925 ن��ي��وي��ورك  ه���وروت���ز يف  اأرن���ول���د 
ه��و اأح��د ال��روائ��ي��ني الأم��ريك��ي��ني اأ�ضحاب 
ب�ضمة احلداثة يف عملهم. ابن عائلة ثرية 
اأك��ادمي��ي��ة  دخ���ل  ال��ع��ق��ارات،  يف  يعمل  لأب 
 West Point ب���وي���ن���ت(  )وي�������ض���ت 
اأنه كان  الع�ضكرية ب�ضبب اإحلاح والده مع 
يف�ضل جامعة �ضتانفورد. نال �ضهادة عليا 
اإدارة الطريان  ���نّي يف  ت��اون وعمُ م��ن ج��ورج 
حتى  هناك  وبقي  فرجينيا  يف  التكتيكية 
ت��ط��وع��ه مل��ه��م��ة يف احل�����رب ال���ك���وري���ة ع��ام 
1952 حيث �ضارك يف 100 طلعة جوية. 
كان لتلك التجربة تاأثري كبري على روايته 
ال��ت��ي   )1956( )ال�������ض���ي���ادون(  الأوىل 
 .1958 ع��ام  �ضينمائي  فيلم  اإىل  حتولت 
الفيلم، املقتب�س عن الرواية، حقق جناحاً 
اأكر من الرواية ذاتها، ل �ضيما يف  �ضعبياً 
ت�ضوير التدمري الذاتي للبطل ذي الواحد 
والثالثني عاماً الذي اأح�س بعبثية احلرب 
والإحباط من م�ضاهدة الآخرين يحققون 

الن�ضر من حوله، ن�ضر خمتلف. 
رغم ع�ضقه للطريان، قرر التفرغ للكتابة 
وترك العمل الع�ضكري. زار فرن�ضا واأملانيا 
كاتباً  اأن ي�ضبح  وعمل هناك لفرتات قبل 
اأع��م��ال��ه،  ث��م��ة، يف   .1957 ع���ام  م��ت��ف��رغ��اً 
نغمة قدرية مرتبطة بخرته يف العمل يف 
اأبطاله يعانون من �ضراعات  �ضالح اجلو. 
يمُقتلون  ال��ذات��ي.  واإدراك���ه���م  مكانتهم  ب��ني 
يتقدم  بينما  واج��ب��ات��ه��م  ت��اأدي��ت��ه��م  خ���الل 
الوظيفي  ال�ضّلم  يف  التافهون  خ�ضومهم 
ويحققون منا�ضب ل ي�ضتاأهلونها. روايته 
اأمُعيد  التي  اللحم( )1961(  )جي�س من 
ن�ضرها عام 2000 بعنوان )كا�ضادا( ت�ضور 
جتربته يف قاعدة بيتبورغ Bitburg يف 
كانتا  خمطوطتني  اأول  اأن  َيعتر  اأمل��ان��ي��ا. 
نتاج اندفاعه وحما�ضته املت�ضرعة ومل تنال 
وغرّي  نيويورك  اإىل  ع��اد  الكايف.  الهتمام 

ا�ضمه ر�ضمياً اإىل )�ضالرت(.

مزاح وت�سلية
ك��ت��ب جم��م��وع��ة م��ن الأف����الم ال��وث��ائ��ق ية 
وال�����ض��ي��ن��اري��وه��ات ل��ه��ول��ي��وود ون���ال ج��وائ��ز 
ومع  املجال.  ه��ذا  يف  نتاجاته  على  عديدة 
كونه واح��داً من اأكرث الكتاب الأمريكيني 
قدرة وبراعًة فنية وحداثة اإل اأنه يف الآن 
اأن  يعتر  لذلك  لأعماله،  ح��اّد  ناقد  ذات��ه 
)1967( هي  وت�����ض��ل��ي��ة(  )م����زاح  رواي���ت���ه 

اأقرب ما تكون اإىل معايريه التي يريد. 
تقع اأح��داث الرواية يف فرن�ضا يف فرتة ما 
بعد احلرب العاملية الثانية، ت�ضّور عالقة 
بني طالب اأمريكي وفتاة فرن�ضية. راٍو غري 
ق�ضة  امل�ضارع  ب�ضيغة  لنا  ي�ضرد  م��ع��روف 
الث��ن��ني ع��ل��ى �ضكل ت��داع��ي��ات وا���ض��رتج��اع 
ذك��ري��ات )ف��ال���س ب���اك(. ه��و بالكاد يعرف 
ثم  للفتاة،  ي��ت��وق  لكّنه  الأم��ريك��ي  ال�����ض��اب 

ي�����ض��رده لي�س �ضوى  م��ا  اأغ��ل��ب  اأن  ي��ع��رتف 
تخيالت. لعبة يدخلنا فيها �ضالرت بني راٍو 

مراوغ وقارئ يواجه هذا اللتبا�س.

كتابة )م�سغوطة(
تاأثره  وا���ض��ح��اً  يبدو  كتاباته،  يف 
الكبري بالثقافة الأوروبية، فرن�ضا 
حت����دي����داً. ك��م��ا ت��ظ��ه��ر ب�����ض��م��ات 
ميلر  وه���ري  همنغواي  اإرن�����ض��ت 
جليًة على اأدبه، لكنه، كما ي�ضرح 
التاأثري  اأن  يعتر  �ضريته،  لكاتب 
ال��ك��ب��ري ع��ل��ي��ه ك����ان م���ن اآن���دري���ه 
ج��ي��د وت��وم��ا���س وول�����ف. تو�ضف 
كتابته باأنها )م�ضغوطة( وتتمتع 
مب�ضتوى عال من التكثيف، جمٌل 
راو  من  تتنقل  متتابعة،  ق�ضرية 
ب�ضيغة  اآخ��ر  اإىل  املتكلم  ب�ضيغة 
ال����غ����ائ����ب، يف ت����ن����اوب ل��ل��غ��ة ب��ني 
لقارئه  ي��رتك  وامل�����ض��ارع.  املا�ضي 
امل�����ض��اح��ة ل��ال���ض��ت��ن��ت��اج م��ن خ��الل 
نغمة ودواف����ع ���ض��رد م��ا ي��ج��ول يف 

�ضخ�ضياته. 
�ضّجل يف مذكراته )اإحراق الأيام( 
تاأثري جتاربه يف العمل الع�ضكري 
واإق��ام��ت��ه يف اأوروب�����ا وال��ت��ح��ولت 
التي ح�ضلت يف حياته على م�ضاره 
عن  مب��رارة،  وي�ضّرح،  ال�ضخ�ضي 
انطباعاته حول اأحداث �ضخ�ضية، 

مثل موت ابنته. 
Pen/ 1988 جائزة ع��ام  ن��ال 

ع���ام  ���خ���ب  وان���تمُ  Faulkner
الأك���ادمي���ي���ة  يف  ع�����ض��واً   2000
الآداب.  و  ل��ل��ف��ن��ون  الأم���ريك���ي���ة 
Pen/ م���وؤ����ض�������ض���ة  اخ�����ت�����ارت�����ه 
Pen/ جل��ائ��زة   Faulkner
اخل����ام���������ض����ة   Malaund
تعليم  يف  لإ�ضهاماته  والع�ضرين 
النار  م��ع  يتعامل  )ك��ي��ف  ال��ق��ارئ 
و  الق�ض�س  اأح����داث  تلهب  ال��ت��ي 

توؤّججها(. 
الكاتب  يكون  لن  �ضالرت  جيم�س 
الأم�����ريك�����ي الأك�������ر ����ض���ن���اً ال����ذي 
ي�������ض���در ع���م���اًل ج�����دي�����داً، ه����و يف 
هرمان  لكن  والثمانني  ال�ضابعة 
 2012 ع���ام  ك��ت��اب��اً  اأ����ض���در  ووك 
من  والت�ضعني  ال�ضاد�ضة  يف  وه��و 

عمره. 
اأم����ا ف���رتة ال��ت��وق��ف ع��ل��ى طولها 
)34 عاماً(، فهي اأي�ضاً ل تقارن 
برودكي  هارولد  توقف  مع فرتة 
ال�����ذي وق����ع ع���ق���داً ل����رواي����ة ع��ام 
عام  للنا�ضر  �ضلمها  ث��م   1958
الكبرية  الأ���ض��م��اء  حتى   .1991
يف الأدب الأمريكي والعاملي مرت 
فور�ضرت  اإم  اإي  م�ضابهة،  بحالت 

ك��ت��ب رائ��ع��ت��ه )ال��ط��ري��ق اإىل ال��ه��ن��د( ع��ام 
1924 ومل ين�ضر �ضيئاً بعدها خالل 46 
اأم��ا جي دي   .1970 عاماً حتى وفاته يف 

)احل���ار����س يف  ب��رائ��ع��ت��ه  ف��اك��ت��ف��ى  �ضالنجر 
حقل ال�ضوفان( ال�ضادرة عام 1965 ومل 
مع   2010 ع��ام  وف��ات��ه  حتى  �ضيئاً  ين�ضر 

اأنه كان اأخر �ضديقاً له اأنه كان يكتب كل 
اأنهى روايتني، لكنهما ل تزالن  يوم، واأنه 

حبي�ضتي الأدراج.
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التلفزيوين  امل�ضل�ضل  بطولة  يف  للم�ضاركة  عقدا  �ضاكر  ه��اين  امل�ضري  امل��ط��رب  وق��ع 
نعمو،  م�ضطفى  �ضفوان  ويخرجه  وردة  رازي  ال�ضوري  كتبه  ال��ذي  احل��ب(  )مدر�ضة 

وهو من اإنتاج �ضركة )قبن�س( لالإنتاج الفني والتوزيع، ليعر�س العام املقبل.
وقال املتحدث با�ضم امل�ضل�ضل ح�ضام لب�س اإن مرا�ضم توقيع العقود متت يف العا�ضمة 
�ضفوان  امل��خ��رج  بح�ضور  قبن�س،  حممد  واملنتج  �ضاكر  ه��اين  ب��ني  ب��ريوت  اللبنانية 

نعمو.
ومن املقرر اأن يبداأ ت�ضوير امل�ضل�ضل فور اكتمال التفا�ضيل الفنية والتعاقد مع باقي 

النجوم.
وتدور اأحداث امل�ضل�ضل يف 60 حلقة تتناول 30 ق�ضة حب عربية مب�ضاركة جمموعة 
من جنوم الغناء العربي من م�ضر و�ضورية ولبنان والعراق وعدد من دول اخلليج. 
وعقب مرا�ضم توقيع العقود، اأكد الفنان هاين �ضاكر �ضعادته بامل�ضروع باعتباره عمال 
فنيا كبريا، م�ضريا اإىل اأنه مل يكن يفكر يف التمثيل )لكن بعد قراءة الن�س، تبني يل 
العربية من خالل وج��ود نخبة من  الدراما  لأر�ضيف  ين�ضم  اأم��ام م�ضروع قوي  اأننا 

النجوم العرب يف توقيت يعد منا�ضبا للغاية(.
وقال املخرج �ضفوان نعمو: )يعد امل�ضل�ضل م�ضروعا عربيا بحق حيث ي�ضارك فيه جنوم 
اأمر  ق�ضة حب  ت��روي ثالثني  تلفزيونية  60 حلقة  اأن  اإىل  اإَ�ضافة  بلدان،  ع��دة  من 
كبار من جهة  ولروؤية جنوم  للحب من جهة  التواق  العربي  امل�ضاهد  اإعجاب  �ضينال 

اأخرى(.
واعتر منتج امل�ضل�ضل حممد قبن�س العمل حماولة جادة لالبتعاد باجلمهور العربي 
الثالث  ال�ضنوات  م��دار  على  العربي  املواطن  فيها  غرق  التي  وامل�ضاكل  ال�ضيا�ضة  عن 
الأخرية ، م�ضدداً على اأن )امل�ضل�ضل يجمع النجوم العرب حتت �ضقف الفن بعيدا عن 

التجاذب ال�ضيا�ضي بني الدول(، على حد تعبريه.
ويتم ت�ضوير امل�ضل�ضل يف عدة دول، بينها م�ضر ولبنان والإمارات و�ضورية، وفقا جلدول 
يعده �ضناع العمل على اأن يتم الإعالن لحقا عن موؤمترات �ضحفية يتم عقدها يف 

الدول التي من املقرر الت�ضوير فيها لالإعالن عن كافة تفا�ضيل امل�ضل�ضل.

)كلمني  فيلم  يف  وقدمها  يو�سف  خالد  املخرج  اكت�سفها 
الإغ��راء،  اأدوار  اأحد  باأدائها  الأنظار  فلفتت  �سكرا(، 
ال�سعبية  الفتاة  اأدوار  اإىل  انتقلت  ما  �سرعان  لكنها 
اأنها  لتوؤكد  املتو�سطة،  الطبقة  وبنت  والأر�ستقراطية، 
تعتمد يف �سعودها �سّلم النجومية على موهبتها ل على 

جمالها... 
اإنها املمثلة ال�سابة حورية فرغلي التي اأطلت يف الدراما 
اأ�سماء(  ذكر  )ب��دون  خالل  من  العام  هذا  الرم�سانية 
للكاتب الكبري وحيد حامد. عن اأحدث اأدوارها وق�سايا 

اأخرى كان معها هذا احلوار:

مب�ساركة فنانني من �سورية ولبنان والعراق واخلليج

هاين �ضاكر بطاًل مل�ضل�ضل )مدر�ضة احلب( 

)بدون ذكر اأ�سماء( حمطة مهمة يف م�سريتي 

حورية فرغلي: البطولة املطلقة مو�ضة قدمية وامل�ضتقبل للجماعية
• ما الذي جذبك اإىل �ضخ�ضية نوارة؟

- نوارة فتاة �ضعبية بنت بلد حتلم بيوم عر�ضها لأنها 
تخ�ضى من العنو�ضة، وتنتظر حتقيق هذا احللم، اإل 
�ضخ�ضية  اإنها  زواجها.  بعد  متاماً  تتغرّي  حياتها  اأن 
م�����ض��ري��ة ج����داً و���ض��دي��دة ال��واق��ع��ي��ة، ت��زخ��ر حياتها 
ب��ال��درام��ا، وت��راه��ا ح��ول��ك يف ك��ل م��ك��ان، ل���ذا اأع��ت��ر 
اإىل  الفنية، نظراً  امل�ضل�ضل نقطة حتول يف م�ضريتي 
اأهمية ال�ضخ�ضية التي اأج�ضدها واملراحل والتقلبات 

التي متّر بها،
• واإىل امل�ضل�ضل؟

الثمانينيات  يف  وم�����ض��ر  ال�ضعبية  احل����ارة  ر���ض��ده   -
واج��ه��ت��ه��ا،  ال��ت��ي  ال�ضيا�ضية  والأح������داث  وال��ت��غ��ريات 

ويكفي اأنه عمل للكاتب الكبري وحيد حامد 
حتى اأوافق عليه من دون تردد.

• جت�ضدين �ضخ�ضية فتاة �ضعبية 
من  تقلقي  اأمل  الرابعة  للمرة 

التكرار؟
ن��وارة عن �ضخ�ضية  - تختلف 
قدمتها  التي  ال�ضعبّية  الفتاة 
���ض��را( و)ال�����ض��وارع  يف )دوران 

اخل���ل���ف���ي���ة( و)ع�����ب�����ده م����وت����ه(، 
باأي  ي�ضعر  لن  امل�ضاهد  اأن  واأعتقد 

تكرار لأن ال�ضخ�ضية مليئة بالدراما 
وامل�������ض���اع���ر، وت��ع��ي�����س م���ق���ه���ورة خ��الف��اً 

لل�ضخ�ضيات التي �ضبق اأن ج�ّضدتها.
• مل�����اذا ان�����ض��ح��ب��ِت 

م����ن م�����ض��ل�����ض��ل 
)العقرب(؟

- لأن الدور مكتوب بطريقة �ضيئة، ويف الوقت نف�ضه 
للكاتب  اأ���ض��م��اء(  ذك��ر  )ب���دون  ع��ل��ّي م�ضل�ضل  ��ر���س  عمُ
الكبري وحيد حامد، فاأعجبت بالدور، ف�ضاًل عن اأن 

وحيد حامد ي�ضرتط على الفنان التفرغ لعمله.
روب��ي حول  الفنانة  اختلفِت مع  اأن��ك  هل �ضحيح   •

ترتيب الأ�ضماء يف ال�ضارة؟
- ل خ��الف��ات م��ع روب���ي وم���ا ن�ضر جم���ّرد اّدع�����اءات 
اإعالمية، وقد نفيتمُ هذا الأمر اأكرث من مرة، عالوًة 
عن اأن اأي م�ضهد مل يجمعني بها، فكيف ين�ضاأ بيننا 
التي تخولني  اإىل املرحلة  اأ�ضل بعد  خ��الف؟ ثم مل 
معينني،  وت��رت��ي��ب  ب�ضكل  ا���ض��م��ي  و���ض��ع  اأ���ض��رتط  اأن 
اأن ترتيب الأ�ضماء وال�ضارة م�ضوؤولية  اإىل  بالإ�ضافة 
اأتدخل  واأن��ا ل  الإن��ت��اج،  املخرج مع �ضركة 
اأحد. عموماً، ترتيب الأ�ضماء  يف عمل 
العمل،  بطل  ي��ح��دد  ل  ت�����ض��وري  يف 
ال��دور  وتاأثري  اجلمهور  حكم  بل 

عليه.
• مل������اذا ت��ف�����ض��ل��ني ال��ب��ط��ول��ة 

اجلماعية؟
ال����دور ولي�س  امل��ه��ّم ع��ن��دي   -
ح��ج��م��ه، ����ض���واء ك����ان ب��ط��ول��ة 
ج���م���اع���ي���ة م����ث����ل )ح����ك����اي����ات 
م��ط��ل��ق��ة  ب���ط���ول���ة  اأو  ب����ن����ات( 
اأ�ضبحت  ثم  )املنتقم(،  مثل 
مو�ضة  املطلقة  البطولة 
ق�������دمي�������ة وامل���������ض����ت����ق����ب����ل 

للبطولت اجلماعية.
ت��ق��ي��ي��م��ك  م�����ا   •
مل���������و����������ض���������م 
الدرامي؟رم�ضان 

- ي��ع��ت��ر اأح�����د اأق�����وى امل���وا����ض���م رغ����م ق��ل��ة الأع���م���ال 
والتخوف من تاأثري الأحداث ال�ضيا�ضية، لكن جودة 
الأعمال جعلت منه مو�ضماً قوياً، ل �ضيما اأن املناف�ضة 
ا�ضتدت بني اأكرث من م�ضل�ضل. يف النهاية ي�ضّب ذلك 

يف �ضالح امل�ضاهد.
• ما اأبرز مميزات هذا املو�ضم، براأيك؟

- اأف������رز ج���ي���اًل ج���دي���داً م���ن امل��خ��رج��ني وامل��وؤل��ف��ني 
وال��ف��ن��ان��ني ال�����ض��ب��اب ال��ذي��ن ���ض��ي��ك��ون ل��ه��م م�ضتقبل 

كبري...
• من لفتك من املخرجني ال�ضباب؟

وحممد  ال��ع��دل  جمال  وحممد  حم�ضن  تامر   -
�ضامي وغريهم ممن قدموا اأعماًل جميلة.

• م����ا ���ض��ب��ب ت���ع���رث اإط�������الق م���و����ض���م ب��دي��ل 
لرم�ضان؟

العالية  امل�ضاهدة  ون�ضبة  الإع��الن��ات  رمب��ا   -
يف رم�����ض��ان اأك����رث م���ن ب��اق��ي ال���ع���ام، ورمب���ا 
ال�ضت�ضهال والتعود على عر�س امل�ضل�ضالت 
الأعمال  اأن  حني  يف  رم�ضان،  يف  اجلديدة 
ال�ضنة  ا���ض��ه��ر  ب��اق��ي  ت��ع��ر���س يف  ال��رتك��ي��ة 
بالإ�ضافة  عالية،  م�ضاهدة  ن�ضبة  وحتقق 
اإىل اأن الأعمال املعرو�ضة يف رم�ضان جتد 

لها جمهوراً عند اإعادة عر�ضها.
اأمل تقلقي من عر�س فيلمني لك يف مو�ضم عيد   •

الفطر؟
الوقت نف�ضه، لكن  الفيلمان يف  يمُعر�س  األ  - متنّيتمُ 
الإنتاج،  جهة  بل  الفنان  يحدده  ل  التوقيت  اختيار 

قدر اهلل وما �ضاء فعل.
 عموماً، لن يت�ضتت اجلمهور لأن الفيلمني خمتلفان 
اأو  امل�ضمون  اأو  بال�ضكل  يتعلق  م��ا  يف  ���ض��واء  مت��ام��اً، 

الأداء.
• ملاذا يتم ت�ضنيفك كممثلة اإغراء؟

ممثلة  ت�ضنيفي  يف  ال�ضبب  �ضكراً(  )كلمني  فيلم   -
الآن  حتى  اللقب  يفارقني  مل  مل��اذا  اأعلم  ول  اإغ���راء، 

رغم اأدائي اأدواراً �ضعبية وبنت بلد وفتاة راقية...
• ه���ل ن��ف��ه��م م���ن ك��الم��ك اأن����ك ل���ن ت��ق��دم��ي اأدوار 

الإغراء؟
- ل�ضت �ضد الإغراء ما دام يخدم الدراما والدور. يف 
النهاية اأنا ممثلة ول بد من اأن يكون م�ضهد الإغراء 
يف اإط���ار الأح����داث ول��ه ���ض��رورة، وم��ن دون���ه ي�ضقط 
اأدوار  اإذا ا�ضرتطت اختيار  اأم��ا  اأوؤدي���ه.  ال��دور، لذلك 
حم���ددة ول اأق���دم اإغ����راء، يف ه��ذه احل��ال��ة ل��ن اأك��ون 
فنانة �ضاملة، فقد �ضبق اأن اأطلق على )الكبرية( هند 

ر�ضتم لقب فنانة اإغراء.

اأمينة: ل خالف
 مع ه�ضام احلاج

 
وا�ضفة  احل��اج،  ه�ضام  الفنان  وب��ني  بينها  خ��الف  األ  اأمينة  الفنانة  اأك���ّدت 
م��ا ي��ق��ال يف ه���ذا ال�����ض��اأن ب��الإ���ض��اع��ات، وق��ال��ت يف ح��دي��ث اإىل اأح���د امل��واق��ع 
الإلكرتونية: انت�ضرت عربياً قبل تعاوين مع ه�ضام احلاج وقدمت حفالت 

على م�ضتوى الوطن العربي واأخرى للجاليات العربية يف اأمريكا.
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ال�ضخرية من البدناء تزيد من 
م�ضاكلهم وجتعلهم اأكرث �ضمنة

 تو�ضلت درا�ضة اأمريكية حديثة اإىل اأن ال�ضخرية من اأ�ضحاب الوزن الزائد 
والتمييز �ضدهم قد يوؤدي اإىل جعلهم اأكرث �ضمنة. مما قد ي�ضري اإىل اأثر 

يرتكه هذا التمييز ويزيد احتمالية اكت�ضابهم للمزيد من الوزن.
واأجرى الدرا�ضة فريق بحثي من كلية طب جامعة فلوريدا يف تالها�ضي، 
بيانات من  بتحليل  قاموا  حيث  وان‹.  ›بال�س  دوري��ة  نتائجها يف  ون�ضرت 
م�ضح �ضمل اأكرث من �ضتة اآلف رجل وامراأة عمر كل منهم خم�ضون عاما اأو 
ئل امل�ضاركون عن مدى تكرر تعر�ضهم للتمييز �ضدهم يف حياتهم  اأكرث، و�ضمُ

اليومية.
وتراوحت الأمثلة على التمييز بني الفظاظة ورف�س خدمتهم يف املطاعم 

والعجز عن احل�ضول على وظيفة اأو احل�ضول على ترقية.
اأو  العرق  اأك��ان  للتمييز،  تعر�ضهم  �ضبب  اأن��ه  يظنون  امل�ضاركون عما  و�ضئل 

العمر اأو اجلن�س اأو الوزن.
�ضنوات  اأرب��ع  م�ضي  بعد  الأ�ضخا�س  متابعة  متت  اإجاباتهم،  ت�ضجيل  وبعد 
الوزن  التغيريات يف  اأخ��ذ  اأخ��رى، مع  الأ�ضئلة عينها عليهم مرة  وطرحت 

بعني العتبار.
اإنهم  الوزن وقالوا  اأن الأ�ضخا�س الذين كانوا يعانون من زيادة يف  وتبني 
تعر�ضوا للتمييز �ضدهم ب�ضببه، كانوا اأكرث عر�ضة ب�ضكل م�ضاعف لزيادة 
يذكروا  مل  الذين  بالأ�ضخا�س  مقارنة  �ضنوات،  اأرب��ع  بعد  لديهم  ال�ضمنة 

تعر�ضهم لأي متييز.
وي�ضنف ال�ضخ�س على اأنه ذو وزن زائد اإذا كان معامل كتلة ج�ضمه ما بني 

25 و29.9، اأما اإذا جتاوز الثالثني فيعد م�ضابا بالبدانة.
اعتقاد  اإىل  �ضوتني،  اأجنلينا  ال��درا���ض��ة  يف  امل�ضاركة  النف�س  عاملة  واأ���ض��ارت 
كثريين اأنه ل باأ�س بالتمييز ا�ضتنادا اإىل الوزن لأنه �ضيحفز ال�ضخ�س على 
التخل�س من الوزن الزائد، غري اأن ا�ضتنتاجات الدرا�ضة تفيد بعك�س ذلك.

اليك ما يحدث جل�ضدك اذا مل 
ت�ضرب اكرث من 1.5 لرت ماء يوميًا

من املعروف ان املاء هو املقّوم الّرئي�ضي للكائنات احلّية وميثل نحو 60 ٪ 
من وزننا. لذا، فهو �ضروري لإنعا�س اخلاليا يف اأج�ضامنا، علماً اأنه ي�ضمح 
الكلى  �ضي  حمُ جتمع  مينع  اليومي  الرّتطيب  اأن  اىل  اإ�ضافة  ال��دم  بتدفق 
والتهابات امل�ضالك البولّية، اإذ اأن اجلفاف ال�ضديد ي�ضكل خطراً كبرياً وقد 
و�ضاً عند الكبار يف ال�ّضن واملر�ضى اأو  ي�ضّبب املوت يف بع�س الأحيان، وخ�ضّ
روري اأن يبقى اجل�ضم رطباً. كيف ن�ضرب؟ يف املجموع،  غار.لذا، من ال�ضّ ال�ضّ
يحتاج اجل�ضم من 2 حّتى 2،5 ليرتات يومياً ليعمل ب�ضكل جّيد. فالأف�ضل 
تناول ما بني 6 و 9 اأكواب من املاء يومياً، ما بني 1 و 1٫5 ليرت،اأي ما يعادل 
زجاجة كبرية من املياه املعدنية. والهدف من ذلك هو احلفاظ على الّتوازن 

بني امت�ضا�س واإزالة املاء عر العرق والبول اأو حّتى التنف�س.

كريا نايتلي لدى و�سولها حل�سور العر�ض الأول من فيلم )هل ت�ستطيع اأغنية اأن تنقذ حياتك( على م�سرح 
اأمرية ويلز خالل مهرجان تورونتو ال�سينمائي الدويل يف تورونتو بكندا)يو بي اأي(.

الأ�سربين يقي من �سرطان الأمعاء

اأظ������ه������رت درا�����ض����ة 
اأج�����راه�����ا ب��اح��ث��ون 
ل��ي��دن  ج���ام���ع���ة  يف 
تناول  اأن  بهولندا 
م���ر����ض���ى ���ض��رط��ان 
الأم�����ع�����اء ل��ق��ر���س 
اأ�����ض����ري����ن ب�����ض��ك��ل 
اأن  مي���ك���ن  ي����وم����ي 
ي����ق����ل����ل اح����ت����م����ال 
وف���ات���ه���م ب��امل��ر���س 
مب�������ق�������دار ال���ث���ل���ث 

القولون  الذين يعانون من �ضرطان  املر�ضى  اأن  الدرا�ضة  تقريبا. ووجدت 
يقل  ل  ملا  يوميا  الأ�ضرين  من  مليغراما   80 تناولوا  والذين  وامل�ضتقيم 
%، مقارنة   30 اأقل عر�ضة للوفاة باملر�س بن�ضبة  اأ�ضهر كانوا  عن ت�ضعة 

بنظرائهم الذين مل يتناولوا العقار على الإطالق.
وذكر الباحثون اأن التاأثري كان اأكرث و�ضوحا لدى مر�ضى �ضرطان القولون، 

.% الذين كانوا اأقل عر�ضة للوفاة باملر�س بن�ضبة 39 

• من رائد فن املفامات يف الأدب العربي؟ 

- بديع الزمان الهمذاين. 

الغارب؟  على  احلبل  له  ترك  بقولنا:  نق�سد  • ماذا 

- ترك له حرية الت�ضرف كما ي�ضاء. 

الع�سر  يف  ال��ع��امل��ي  الأدب  يف  الق�سرية  الق�سة  رائ���د  م��ن   •

احلديث؟ 

- ت�ضيكوف 

الع�سر  يف  ال��ع��رب��ي  الأدب  يف  الق�سرية  الق�سة  رائ���د  •من 

احلديث؟ 

- حممود تيمور. 

� اأن �ضوء ال�ضم�س ي�ضل اإىل الأر�س يف 8 دقائق.
� اأن تون�س هي اأكر دولة من حيث اإنتاج الزيتون.

� اأن نابليون بونابرت كان يق�ضي وقت فراغه يف حل الألغاز.
� اأن اأول من و�ضع �ضورة على العملة هو الإ�ضكندر املقدوين .

� اأن امل�ضوار الذي يقطعه الدم يف جمراه كل يوم يبلغ 168 مليون ميل .
� اأن القلب يخفق يف اليوم اأكرث من 103 خفقة.

� اأن عملة  )اليورو( هي العملة املوحدة بني كل دول اأرووبا .
� اأن اأكر لوؤلوؤة يف العامل هي التي عرث عليها �ضيادو اللوؤلوؤ اأمام �ضواحل كاليفورنيا عام 1960 ، وتزن 349٫5 

قرياط ، وقد عر�ضت للبيع ، واإ�ضرتاها ثري يوناين مببلغ 3 مليون دولر .
� اأن ال�ضينيون هم الذين اإخرتعوا البو�ضلة ، ونقلوها بعد ذلك اإىل البحارة العرب ، الذين كانوا يجوبون 

�ضمال املحيط الأطل�ضي وقد قام اأهل البندوقية بجلب البو�ضلة بعد اأ�ضفارهم التجارية اإىل بالد امل�ضرق .
� اأن نافورة املاء التي تدفع من راأ�س احلوت فوق جمجمته ي�ضل اإرتفاعها اأحيانا اإىل 9 اأمتار .

� اأن احلوت الأزرق هو اأكر حيوان على الكرة الأر�ضية .

لحظ �ضائق البا�س ان هناك بع�س الطفال يتفقون على اللعب يف احدى ال�ضاحات بعد نزولهم من البا�س 
بدل من الذهاب اإىل البيت مبا�ضرة فنبههم اإىل ذلك طالبا منهم اللتزام بالذهاب كل اإىل منزله.. وعده 
الطفال بذلك، وبعد نزولهم من البا�س جلاأوا اإىل قطعة اأر�س خالية واأخذوا يلعبون الكرة وقد كونوا فيما 
الولد  ون�ضي  و�ضخن  اللعب  اأحتدم  ال�ضارع،  يف  يلعبون  كانوا  اآخ��رون  اولد  اليهم  اأن�ضم  بل  فريقني  بينهم 
انف�ضهم حتى طال الوقت وهم يلعبون واحيانا يت�ضاجرون ثم ي�ضتاأنفون اللعب وا�ضتمر احلال هكذا حتى اآذان 
الع�ضر، �ضعرت اأ�ضرة �ضامل بالقلق ف�ضاألت يف املدر�ضة فاأجابهم احلار�س باأنه ل يوجد احد يف الدوام املدر�ضي 
لكنه يقرتح عليهم البحث عنه لدى ال�ضدقاء، وب�ضوؤال بع�س ال�ضدقاء اأت�ضح ان هناك بع�ضا من ا�ضدقائه 

مل يعودوا اإىل البيت.
 عادت ال�ضرة للمدر�ضة فوجدت هناك اأ�ضرا اأخرى تبحث عن اطفالها فقال حار�س املدر�ضة اأعرف بيت �ضائق 

البا�س اخلا�س بهوؤلء الطفال دعونا ن�ضاأل عنه رمبا حدث �ضيء .
اأنزلتهم يف املكان اليومي املعتاد  اإىل بيت ال�ضائق فوجدوه بخري وعرف منهم ما حدث فقال  ذهب اجلميع 

لكني �ضمعتهم يتفقون على لعب الكرة ونبهتهم للخطاأ ووعدوا بالذهاب للبيت. 
تركت اأ�ضرة �ضامل والآخرون منزل ال�ضائق وذهبوا جتاه البيت يبحثون يف املنطقة عن املكان املق�ضود، وبالفعل 
وبعد م�ضقة وجدوهم.. ولكن لال�ضف وجدوا ال�ضرطة اي�ضا تقف هناك، فقد ت�ضببوا يف وقوع حادث لحدى 
ال�ضيارات مما ت�ضبب يف جرح زميل لهم جرحا خطريا، وقد التف النا�س حولهم ي�ضتكون من الزعاج وال�ضرر 

الذي يلحق بهم من جراء لعب الطفال الكرة يف هذا املكان.
 اأخذت ال�ضرطة تعهدا على عائالت هوؤلء الطفال بعدم اللعب يف ذلك املكان مرة اأخرى ويف نف�س الوقت عاد 
كل منهم ملنزل اأهله ليتلقى توبيخا وتاأنيبا وع�ضرات من الع�ضي املوؤملة وحرمانا من م�ضروف يومي وحرمانا 

من املدر�ضة ملدة ا�ضبوع حتى ل ين�ضوا اخلطاأ الذي وقعوا فيه.

اخلطاأ القاتل

�شمة بنت علي البادي
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.

�شيف �شعيد خمي�س النيادي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  طبيب  ي�سبح  ان  ويتمنى 
اإىل جميع  امل�ستقبل.. ويهدي �سورته 

الأهل والأ�سدقاء.

خلفان بن �شعيد الغيثي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  معلم  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.
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�شامل �شيف ال�شام�شي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  مهند�ص  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

ملاذا حتمل الأم طفلها على يدها الي�ضرى ؟
�ضدرها  اإىل  ت�ضمه  اأن  وما  وحتمله  الأم  اإليه  فت�ضرع  ال�ضغري  الطفل  يبكي 
حتى ي�ضكت عن البكاء ! واإذا كان الطفل ي�ضكت دائماً عندما حتمله اأمه .. فاإن 
املالحظة الدائمة اأن الأم حتمل طفلها على يدها الي�ضرى .. ترى ما ال�ضر يف 
ذلك ؟ اأن الأم عندما حتمل الطفل بهذه الطريقة ت�ضع ج�ضمه بالقرب من 

قلبها .. ترى هل هو يف حاجة اإىل ذلك ؟
اإن كل الدلئل ت�ضري اإىل وجود هذا الحتمال .. وذلك لأن �ضوت قلب الأم هو 
اأول �ضوت �ضمعه الطفل قبل اأن يولد .. فطوال فرتة احلمل والطفل داخل 
الرحم يكون دائماً بالقرب من نب�ضات قلب الأم .. فال�ضائل ” المينو�ضي ” 

الذي يحيط به وهو داخل الرحم يحمل اإليه بانتظام هذه الدقات ..
قيها اجلنني وهو  يعي�س  التي  الظروف  ه��ذه  اأم��ام  قلياًل  اأن نقف  هنا يجب 
ي�ضمع بانتظام دقات قلب الأم : انه يح�ضل على الغذاء امله�ضوم .. ل ي�ضعر 

باجلوع ول بالعط�س .. ول يعاين من اختالف درج��ات احل��رارة . فالطق�س 
حوله ثابت ، ل برد ولحر. وبعد ما حدثت الولدة وخرج املولود اإىل احلياة 
 .. وق��د يجوع  ق��د يعط�س  .. وهنا  اأو احل��ر  ب��ال��رد  ي�ضعر  ق��د  اخلارجية هنا 
ومع الولدة ينقطع عن �ضمعه هذا ال�ضوت املنتظم الذي كان ي�ضاحب فرتة 

الراحة ..
الإح�ضا�س  م��ع  الأم  قلب  م��ن  ال��ق��ادم  ال�ضوت  �ضماع  ارت��ب��اط  ف��اإن  ه��ذا  وعلى 
بالراحة يجعل الطفل يف ا�ضتياق دائم ل�ضماع هذا ال�ضوت الذي يذكره بفرتة 
راحة ممتعة ق�ضاها يف بطن اأمه . لذا ، عندما حتمل الأم طفلها وتقربه من 
قلبها فاإنها تعطيه الإح�ضا�س بالراحة والدفء والإطمئنان . ولكن ملاذا تفعل 
الأم ذلك دون اأن تفهم حقيقة ما يحدث فعال ؟ اإنها الفطرة التي فطر اهلل 

الإن�ضان عليها .. ف�ضبحان اهلل


